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 การสรางสรรคเปนรากเหงาของคณะศิลปกรรมศาสตรนับแตไดรับพระบรมราชโองการ ประกาศพระราชกฤษฎีกา

 จัดตั้งคณะ ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2537 คณะศิลปกรรมศาสตรจึงไดกําหนดวิสัยทัศนไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาวา

 คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนศูนยกลางการเรียนรูทางดานศิลปกรรมในภูมิภาคลุมนําโขง ปจจัยที่สําคัญ

ประการหนึ่งที่จะสงเสริมและผลักดันใหคณะศิลปกรรมศาสตรบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวไดนั้น คือ การพัฒนาทักษะ ความรู

 ความสามารถของบุคลากรในสถาบันการศึกษา อันไดแก คณาจารย นักวิชาการ และนักศึกษา ใหมีศักยภาพและความเขมแข็ง

ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาสูการเปนคณะฯ ที่มีความรับผิดชอบตอสังคม สามารถนําองคความรู แนวคิด ทฤษฎี และขอมูลที่ถูกตอง

เชื่อถือได แกปญหาใหกับชุมชน สังคมไดอยางแทจริงการปลูกฝงใหคนรุนใหมตระหนักถึงความสําคัญของความคิดสรางสรรค

 และนวัตกรรม จึงเปนบทบาทสําคัญของคณะศิลปกรรมศาสตรที่ตองพัฒนาฐานความรูดวยการศึกษาเพื่อใหเยาวชน สามารถ

สรางมูลคาเพิ่มทางปญญาได 

 ดังนั้น เพื่อจัดเวทีนําเสนอผลการวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ ผลงานสรางสรรค ของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย นิสิต

นักศึกษา และผูที่สนใจ อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการวิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการเพื่อชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติ เพื่อเสริมสรางบรรยากาศการวิจัยและเปดโอกาสใหแลกเปลี่ยนองคความรู ประสบการณการนําเสนอผลงานวิจัย

ที่จะพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการ เพื่อสรางนักวิจัยใหมทางดานศิลปกรรมศาสตร และเพื่อเปนชองทางในการนําผลการ

วิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนาทองถิ่นและประเทศในอนาคต จึงนับเปนโอกาสอันดีที่คณะศิลปกรรมศาสตรไดดําเนินการ จัด

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ศิลปกรรมวิจัยประจําป 2564 (FAR7) “ศิลปขามศาสตร” Art Integration 

ในระหวางวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2564 ขึ้น 

 ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแกน มีความยินดี และขอชื่นชมคณะศิลปกรรมศาสตรที่จัดการประชุมครั้งนี้ไดเรียบรอย

สมบูรณ แสดงใหเห็นถึงศักยภาพดานการวิจัยและงานสรางสรรคอันเปนอัตลักษณที่โดดเดนของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผลงาน

วิจัยเชิงบูรณาการระหวางคณาจารยในสาขาวิชาตาง ๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชนกับชุมชนทองถิ่นไดจริง ใหเปนที่รูจักแพร

หลายในระดับชาติ สุดทายขออํานวยพรใหคณะผูจัดงานและผูมีสวนรวมทุกทานประสบแตความสุขความเจริญยิ่งขึ้น และหวัง

เปนอยางยิ่งวาผูเขารวมประชุมทุกทานจะไดรับประโยชน และพรอมนําความรูที่ไดรับไปพัฒนางานวิจัยเพื่อใหประเทศชาติมี

ความเจริญกาวหนาสืบไป

รองศาสตราจารย นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน

สารจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแกน
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 การจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ศิลปกรรมวิจัย เปนโครงการที่คณะศิลปกรรม

ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัดขึ้นเปน ครั้งที่ 7 ในหัวขอ “ศิลปขามศาสตร” Art Integration เพื่อตอบสนองตอการ

พัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนและการวิจัยทางดานศิลปกรรม และเพื่อใหนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย นิสิตนักศึกษา 

และผูที่สนใจไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนองคความรู ประสบการณ นําเสนอผลงานวิจัยที่จะพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการใน

ศาสตรแขนงตาง ๆ รวมถึงการสรางสรรคผลงานวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณภาพในอนาคต  ซึ่งการจัดประชุมวิชาการและ

เสนอผลงานวิจัยระดับชาติในครั้งนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับภาคีเครือขายทางดานศิลปกรรมทั้ง

ในประเทศและตางประเทศ 26 แหง อันเปนการสรางความเขมแข็งทางวิชาการรวมกัน ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานของงานวิจัย

 การจัดงานในครั้งนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับความรวมมือจากผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ

ในแตละสาขาวิชาในการตรวจอานประเมินผลงานในลักษณะของ Peer Review ดังนั้นผลงานที่ตีพิมพในเอกสารประชุม

วิชาการนี้ จึงเปนงานวิจัยที่มีคุณภาพและผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิแลวทั้งสิ้น คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

ขอนแกน หวังเปนอยางยิ่งวา การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเปนประโยชนตอผูเขารวมประชุมและผูที่สนใจทุกทาน เพื่อจะ

ไดนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอไป และขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิ องคปาฐก ผูนําเสนอผลงานวิจัย ภาคีเครือขาย 

ทั้ง 28 แหง และผูเขารวมประชุมทุกทาน ที่มีสวนรวมทําใหการประชุมวิชาการครั้งนี้ประสบความสําเร็จ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุรินทร เปลงดีสกุล

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

สารจากคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
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โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
ศิลปกรรมวิจัยประจ าปี 2564 (FAR7) 
“ศิลป์ข้ามศาสตร์” Arts Integration 
วันที่ 20 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ด้วยรูปแบบ (Online) ผ่านช่องทาง Zoom meeting หรือ เว็บไซต์การประชุม https://far.kku.ac.th  
 

 
หลักการและเหตุผล 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดวิสัยทัศน์คือ ศูนย์กลางการวิจัยและสร้างสรรค์
ทางด้านศิลปกรรมในอาเซียน โดยมีเป้าหมายคือหลักสูตรและองค์กรได้รับคุณภาพมาตรฐานสากล เน้นการวิจัย
และสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม โดยเน้นทุนทางวัฒนธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การเป็นองค์กรภาคี
หุ้นส่วนกับองค์กรที่มีเป้าหมายร่วมกันเพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้กับชุมชนและสังคม  และการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ของศิลปกรรม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทาง Culture Based Economy การส่งเสริมและการ
สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์การวิจัยทางด้านศิลปกรรม และงาน
สร้างสรรค์ เป็นสิ่งที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ตระหนักและให้ความส าคัญมาอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาเป็นศักยภาพ
ทางด้านการวิจัย ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบัน   

ดังนั้นคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายทางด้านศิลปกรรมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ จึงได้จัดให้มีโครงการการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
ศิลปกรรมวิจัยประจ าปี 2564 (FAR7) “ศิลป์ข้ามศาสตร์” Art Integration ขึ้น เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนา
มาตรฐานการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านศิลปกรรม เพ่ือให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา 
และผู้ที่สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ นาเสนอผลงานวิจัยที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการในศาสตร์แขนงต่างๆ รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต   

 
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือจัดเวทีน าเสนอผลการวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์ ผลงานสร้างสรรค์ ของนักวิจัยนักวิชาการ 
คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจ อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการวิจัย การเรียนการสอน การ
บริการวิชาการเพ่ือชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 2. เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยและเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ การ
น าเสนอผลงานวิจัยที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 3. เพ่ือสร้างนักวิจัยใหม่ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ 
 4. เพ่ือเป็นช่องทางในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ 
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ผู้รับผิดชอบ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนทั้งสิ้น 300 คน โดยมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้ 
1. คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา จากสถาบันเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการ และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 
2. คณาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. ผู้สนใจทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการน าเสนอ และการบรรยายพิเศษ 
4. คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการน าเสนอและการบรรยายพิเศษ

จากต่างประเทศ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

1. มีนักวิจัยน าเสนอผลงานวิจัยบนเวทีอย่างน้อย 70  ราย 
2. มีผลงานวิจัยที่เสนอในรูปแบบโปสเตอร์อย่างน้อย 30 เรื่อง 
3. มีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมอย่างน้อย 300 คน 
 

วัน เวลา สถานที่ในการด าเนินโครงการ 
ในระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ด้วยรูปแบบ (Online) ผ่านช่องทาง Zoom meeting หรือ 

เว็บไซต์การประชุม https://far.kku.ac.th   
 

รูปแบบการด าเนินการ 
1. การบรรยายพิเศษ (Keynote Speaker) 
2. การเสวนากลุ่ม (Group Discussion) 
3. การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
4. การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  เป็นเวทีการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และผลงานวิชาการด้านศิลปกรรม  

 2.  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ท าผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ น าไปสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
 3. เพ่ือเป็นช่องทางในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ 
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ก าหนดการ 
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  

ศิลปกรรมวิจัยประจ าปี 2564 (FAR7) 
“ศิลป์ข้ามศาสตร์” Arts Integration 
วันที่ 20 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

 ผ่านช่องทาง Zoom meeting หรือ เว็บไซต์การประชุม https://far.kku.ac.th (Online)  
 

วันที่ 20 สิงหาคม 2564  
08.00 - 09.00 น.  ลงทะเบียน  
09.00 - 09.30 น.  พิธีเปิดงาน ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุรินทร์  เปล่งดีสกุล  
 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  

กล่าวเปิดงานโดย รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผ่านช่องทาง Zoom meeting และเว็บไซต์การประชุม https://far.kku.ac.th 
10.00-12.00 น.  ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Arts and science ความท้าทายในศตวรรษที่ 21”  

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผ่านช่องทาง Zoom meeting และเว็บไซต์การ
ประชุม https://far.kku.ac.th 

      พักรับประทานอาหารว่างในห้อง 
12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-17.00 น.  การน าเสนอผลงานประเภท Oral Presentation (แยกตามระดับการประชุมและสาขาวิชา)  

แบ่งเป็น ระดับชาติมจี านวน 4 ห้อง และระดับนานาชาติ จ านวน 4 ห้อง   
การน าเสนอระดับชาติ (กลุ่มสาขาทัศนศิลป์) 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุชาติ เถาทอง      คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
การน าเสนอระดับชาติ (กลุ่มสาขาออกแบบ) 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
รองศาสตราจารย์นิรัช สุดสังข์     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการ

ออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
การน าเสนอระดับชาติ (กลุ่มสาขาดนตรีและการแสดง) 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์     คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด กิจขันธุ์   
การน าเสนอระดับชาติ (กลุ่มสาขาวัฒนธรรม) 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต อธิปตัยกุล  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

อุดรธานี 
รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์ค า คณะศิลปกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
การน าเสนอระดับนานาชาต ิ(กลุ่มสาขาทัศนศิลป์) 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
Assoc.Prof. Dr. Tipawan Thungmhungmee    คณะวิจิตรศิลป์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
Asst.Prof. Dr. Sebastien Tayac  คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
การน าเสนอระดับนานาชาติ (กลุ่มสาขาออกแบบ) 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
Asst.Prof.Dr.Watanapun Krutasaen   คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
Asst.Prof.Dr.Atithep Chaetnalao คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
การน าเสนอระดับนานาชาติ (กลุ่มสาขาดนตรีและการแสดง) 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
Asst.Prof.Dr.Tanachaporn Kittikong   คณะศิลปกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
Asst.Prof.Dr.Pornpun Kaenampornpanคณะศิลปกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
การน าเสนอระดับนานาชาติ (กลุ่มสาขาวัฒนธรรม) 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
Asst.Prof. Chalermkiat Mina     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
Dr.Chuanchen Bi.    วิทยาลัยนานาชาติ  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
การน าเสนอผลงานประเภท Poster Presentation ผ่านช่องทาง https://far.kku.ac.th    

 
วันที่ 21 สิงหาคม 2564  
08.00-9.00 น.   ลงทะเบียน 

09.00-15.30 น.  - การน าเสนอผลงานประเภท Oral Presentation (แยกตามระดับการประชุมและสาขาวิชา)  
  แบ่งเป็น ระดับนานาชาติ จ านวน 2 ห้อง   
การน าเสนอระดับนานาชาติ (กลุ่มสาขาดนตรีและการแสดง) 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
Prof.Dr.Chalermsak Pikulsri      คณะศิลปกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
Asst.Prof.Dr.Tanachaporn Kittikong   คณะศิลปกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
การน าเสนอระดับนานาชาติ (กลุ่มสาขาวัฒนธรรม) 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
Asst.Prof. Chalermkiat Mina     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
Dr.Chuanchen Bi   วิทยาลัยนานาชาติ  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
- การน าเสนอผลงานประเภท Poster Presentation ผ่านช่องทาง  https://far.kku.ac.th  

16.00-16.30 น.  มอบวุฒิบัตรและกล่าวปิดงาน 
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คณะกรรมการพิจารณาบทความ 
 
1.  ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
2.  ศาสตราจารย์พรรัตน์  ด ารุง    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3.  ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม  หงส์สุวรรณ   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
4.  ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี  หวัง    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
5.  ศาสตราจารย์ ดร.สมพร  ธุรี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  น้อยวังคลัง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
7.  รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท  พรเจริญ   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ  ทั่งมั่งมี   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช  สุดสังข์   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
10. รองศาสตราจารย์อริยะ  กิตติเจริญวิวัฒน์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี  ชาญสุวรรณ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.อุรารมย์  จันทมาลา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.สยุมพร  กาษรสุวรรณ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร  สีม่วง   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
15. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง  มหาวิทยาลัยบูรพา 
16. รองศาสตราจารย์ ดร.พรประพิตร์  เผ่าสวัสดิ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
47. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ  กาญจนประดิษฐ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
18. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์  ทองค าสมุทร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
19. รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์  บุณยสุรัตน์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
20. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  อธิปัตยกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
21. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีรัศมิ์  พรหมรัตน์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
22. รองศาสตราจารย์ธรณัส  หินอ่อน   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
23. รองศาสตราจารย์รณภพ  เตชะวงศ์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรุินทร์ เปล่งดีสกุล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
25. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สชุาติ  สุขนา   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หอมหวล  บัวระภา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรียุทธ  เพ็งชัย   มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสิทธิ์  จันทะรี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
29. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์  จ าปาแดง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์  นาชัยสินธุ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษม  อมันตกุล   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  สาคร   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฒันพันธ์  ครุฑะเสน  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช  ภู่มาลี   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปญัญา  นาแพงหมื่น  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัชพร  กิตติก้อง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  แย้มเจริญ  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุกานต์  รวยสูงเนิน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติเทพ  แจ้ดนาลาว  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนูศักดิ์  เรืองเดช  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์  เพียศิริ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกริช  การินทร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศาสตรา  เหล่าอรรคะ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คเณศ  ศีลสัตย์   เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์  เสนไสย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ  จรัณยานนท์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สบืสิริ  แซ่ลี้   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุพล  เนสุสินธุ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิทยา  สัพโส  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชาวุฒิ  อภิระติง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ าพร  แสงไชยา  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพพร  มังธานี   มหาวิทยาลัยบูรพา 
53. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  แก่นอ าพรพันธ์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
54. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัชพร  กิตติก้อง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
55. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏธินี  ทองดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
56. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติพร  จูตะวิริยะ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
57. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤทัย  โกวรรธนะกุล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
58. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพุรรณี  บุญเพ็ง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
59. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิญ  มุกดามณี  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
60. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ  จิรจารุภัทร  มหวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
61. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หริัญ  จักรเสน   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
62. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุ  สรวยสุวรรณ  มหาวิทยาลัยบูรพา 
63. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชชัรินทร์  สถิตธ ามรงค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
64. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี  บุญเสริม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
65. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัษฎา  จุลลัษเฐียร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
66. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน นาดี   มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร ์
67. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์  พิมพะกรรณ์  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
68. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชยั  เลิศสถากิจ   มหาวิทยาลัยศิลปากร 



xiv

69. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พชญ  อัคพราหมณ์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
70. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา  คัญทะชา   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
71. ดร.ปรรณกร  แก้วรากมุข    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
72. ดร.ภัทร์  คชภักดี     มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
73. ดร.ปิติพงษ์  พิมพ์พิเศษ    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
74. ดร.ศิกาญจน์มณี  ไซเออร์ส    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
75. ดร.พรสวรรค์  พรดอนก่อ    วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ 
76. ดร.วาริน  บุญญาพุทธิพงศ์    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
77. ดร.เกษม  มานะรุ่งวิทย์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
78. ดร.ไกรลาส  จิตร์กุล     มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
79. ดร.กิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐุ์    มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ 
80. Dr.Dylan  Southard    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
81. Dr.Bi  Chuanchen     มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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การนำเสนอผลงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  

ศิลปกรรมวิจัยประจำปี 2564 (FAR7) “ศิลป์ข้ามศาสตร์” Art Integration 

วันที่ 20 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ผ่านช่องทาง Zoom meeting  และเว็บไซต์การประชุม 

กลุ่มสาขาทัศนศิลป์ (Visual Arts Group)

การนำเสนอแบบบรรยาย Oral Presentation (Online)

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ผู้ทรงคุณวุฒิ: ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุชาติ เถาทอง     
ผู้ดำเนินรายการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช ภู่มาลี

Join Zoom Meeting https://kku-th.zoom.us/j/93547919689?pwd=VWRGUng1aTFtSjUxNVNXYmJDVVg5QT09  
Meeting ID: 935 4791 9689 Passcode: 123456

เวลา รหัส ชื่อเรื่อง นักวิจัย

13.00-13.30 FAR101 วิเคราะห์กระบวนการสร้างผลงานศิลปะบำบัดผ่านการถอดรหัสผลงานศิลปินผู้สร้างผล
งานศิลปะร่วมสมัย

นรินทรา เกโส

13.30-14.00 FAR102 สุนทรียภาพในงานไหลเรือไฟหลวงพระบาง สู่การสร้างสรรค์จิตรกรรมร่วมสมัย เรืองศักดิ์ ปัดถาวะโร

14.00-14.30 FAR103 การพัฒนาทักษะการวาดภาพกลับหัวตามแนวคิดทฤษฎีของเบ็ตตี้เอ็ดเวิร์ดส์ สำหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาศิลปศึกษา

อัจฉรา หนูใหม่

14.30-15.00 FAR104 ศิลปะประยุกต์บนผ้าบาติกจากอัตลักษณ์ชาติพันธุ์กูยในจังหวัดสุรินทร์ เกษราภรณ์ สุพรรณ
ฝ่าย

International Oral Presentation (Online)

August 20, 2021

Commentator : Assoc.Prof. Dr. Tipawan Thungmhungmee   Asst.Prof. Dr. Sebastien Tayac 
Moderator : Dr, Pitipong Pimpiset

Join Zoom Meeting https://kku-th.zoom.us/j/98120626721 
Meeting ID: 981 2062 6721

เวลา รหัส ชื่อเรื่อง นักวิจัย

13.00-13.30 FAR105 The Reproduction Worship and Polaris Worship in the Inscription Brick 
Patterns of  
Mozhan in the Three Kingdoms Period

Youwei Yan

13.30-14.00 FAR106  Application of Chinese Ink and Wash Elements in Animation Xi Xu

14.00-14.30 FAR107 Some Thoughts on the Modernity of Ink Figure Painting Xuran Huang

14.30-15.00 FAR108 Pan Tianshou's Painting Composition Form Dapeng long
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15.00-15.30 FAR109 Research for Applying Animation Role to recreate the role of Chinese 
contemporary  
oil painting

SHUGUANG XU

15.30-16.00 FAR110 The inßuence studies of the Opus Classicum and Opus mixtum mosaic 
technique taking Wat Bueng as example

Remon Samuel 
Wassef

การนำเสนอแบบโปสเตอร์ Poster Presentation (Online)

วันที่ 20-21 สิงหาคม พ.ศ. 2564  https://far.kku.ac.th

รหัส ชื่อเรื่อง นักวิจัย

FAR111 อัตลักษณ์ลวดลายประดับวิหารวัดอินทปุบผาราม ในเมืองเชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์

บุรินทร์ เปล่งดีสกุล 

FAR112 รูปแบบของผีโขน บ้านไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร สู่การสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะสื่อผสม

สุพิชญา  วุฒิเสน

FAR113 สภาวะอารมณ์การเคลื่อนไหวของจิตใต้สำนึก มานัส แก้วโยธา

FAR114 ภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาบ้านกูบังบาเดาะ สู่การสร้างสรรค์ศิลปะดินเผาร่วมสมัย สุธินี  อินทนี

FAR115 จิตรกรรมสีน้ำสะท้อนสถาปัตยกรรมอีสาน เดชา ศิริภาษณ์

FAR116 สภาวะความโดดเดี่ยวจากปัญหาในครอบครัว นิรินพร  ไชยอุโคตร

FAR117 การศึกษาภูมิปัญญาช่างเขียนจิตรกรรมฝาผนัง สกุลช่างเมืองเพชร สู่การสร้างสรรค์ศิลปะ
ร่วมสมัย

เขมา แฉ่งฉายา

FAR118 จิตรกรรมในศาสนสถาน : กรณีศึกษาวัฒนธรรม ประเพณีทางพุทธศาสนาของชาวจังหวัด
นครราชสีมา

มงคล กลิ่นทับ

FAR119 การสร้างสรรค์ประติมากรรม ชุด สภาวะการเปลี่ยนแปลง สนธยา หยวกจัง
หรีด

FAR120 การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยจากความเชื่อในภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ภาคอีสาน ธรรมศาสตร์ ศรีสาร
คาม

FAR121 การสร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัย : การศึกษาสัมพันธภาพครอบครัวที่มีผลต่อพื้นที่แห่ง
ความสุข

ศศิประภา จินพละ

FAR122 การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมร่วมสมัย : วัฒนธรรมปรับปรนที่ปรากฏในเครื่องเซ่นไหว้ของ
คนไทยเชื้อสายจีน ในอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ภีชภัช อ่วมเกิด

กลุ่มสาขาออกแบบ (Design Group)

การนำเสนอแบบบรรยาย Oral Presentation (Online)

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ผู้ทรงคุณวุฒิ: รองศาสตราจารย์นิรัช สุดสังข์    รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง 
ผู้ดำเนินรายการ: ดร.ภาคินี เปล่งดีสกุล
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Join Zoom Meeting https://kku-th.zoom.us/j/94686826383?pwd=MkhwdUw0eW9Yd1JFSjhBM09memgrdz09  
Meeting ID: 946 8682 6383 Passcode: 123456

เวลา รหัส
ชื่อเรื่อง

นักวิจัย

13.00-13.30 FAR201 การเรียนรู้ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนภายไต้กิจกรรม
ความร่วมมือ 
 “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 : กรณีศึกษา(แมกไม้ดินไทย)กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ดิน
ไทย  
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น”

ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์

13.30-14.00 FAR202 การออกแบบภายในอาคารปฏิบัติธรรม กรณีศึกษาวัดมัชฌันติการาม กรุงเทพมหานคร สุพัตรา ซ้วนลิ่ม

14.00-14.30 FAR203 การออกแบบและพัฒนากระดิ่งลมเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสำหรับวัดพระธาตุ
หนองบัว

ปฐมพงศ์ เศวตศิริ

14.30-15.00 FAR204 การออกแบบลวดลายผ้ามัดย้อมที่ได้แรงบันดาลใจจากลวดลายวัดพระแก้ว เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์

15.00-15.30 FAR205 การออกแบบเครื่องประดับรูปแบบล้านนาร่วมสมัย ภาณุพงศ์ จงชานสิทโธ

15.30-16.00 FAR206 ศึกษาคุณสมบัติพืชเส้นใยธรรมชาติจากต้นคล้า เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เจษฎา สายสุข

16.00-16.30 FAR207 งานปักเครื่องแต่งกายชาวกูยสู่การสร้างสรรค์กระเป๋าถือสำหรับสุภาพสตรี อลงกต เพชรศรีสุก

16.30-17.00 FAR208 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ชาดอกไม้ : ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกอัตลักษณ์แห่งยูนนาน หลง ฟาง

17.00-17.30 FAR219 การศึกษาวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องประดับเทียม จากธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์ เพื่อนำมา
ออกแบบเป็นเครื่องประดับร่วมสมัยสะท้อนถึงภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรม

สุพจน์ ใหม่กันทะ

International Oral Presentation (Online)

August 20, 2021

Commentator : Asst.Prof.Dr.Watanapun Krutasaen  Asst.Prof.Dr.Atithep Chaetnalao 
Moderator : Dr.Pat Kotchapakdee

Join Zoom Meeting https://kku-th.zoom.us/j/96423930497?pwd=SlhMOVpoakl3T21CdFQ5aE9zMnpidz09  
Meeting ID: 964 2393 0497 Passcode: 123456

เวลา รหัส ชื่อเรื่อง นักวิจัย

13.00-13.30 FAR210 Title : Local upcycling wisdom: A Case Study of  Batik process, Su-ngai Kolok District,  
Narathiwat Province

Supawadee 
Juysukha

13.30-14.00 FAR211 The formation of the idea of New Weekly magazine and its visual rhetorical  
presentation on the cover of its inaugural issue

Hu Liu

14.00-14.30 FAR212 The Impacts of China's Urbanization Process after 1949 on the 
Development of  
Mountain Town in Chongqing, China

Li Rao
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14.30-15.00 FAR213 The application and innovation of the "mythical animal" in the“ShanHaiJing 
” 
book with the context of digital media art

Bingbing Liang

15.00-15.30 FAR214 Integration and application of Traditional Handicrafts Art and New Media Art Zenghui XUE

15.30-16.00 FAR215 The emerge of New Media in Dynamic Poster Design Li Zhuo

16.00-16.30 FAR217 Research on Residential Space Design for the Elderly in Chinese Cities under 
the Background of Global Aging

yuzhong chen

การนำเสนอแบบโปสเตอร์ Poster Presentation (Online)

วันที่ 20-21 สิงหาคม พ.ศ. 2564  https://far.kku.ac.th

รหัส ชื่อเรื่อง นักวิจัย

FAR218 การออกแบบเรขศิลป์เพื่อการประยุกต์ใช้และถ่ายทอดเอกลักษณ์สู่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพ
ลักษณ์องค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วิศิษฏ์ เพียรการค้า

FAR219 การพัฒนาทักษะการวาดเส้นเพื่องานออกแบบของนักศึกษา กมลชนก ธนวงศ์ทองดี

FAR220 การออกแบบอัตลักษณ์บรรจุภัณฑ์มีดทำมือบ้านมะค่า สุวพัชร โสวภาค

FAR221 การพัฒนาระบบป้ายบอกทางสัญจรอย่างมีเอกลักษณ์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วิศิษฏ์ เพียรการค้า

FAR222 การสร้างสรรค์ภาพพิมพ์กราฟิก ชุด รอยหยดหมึกของรอร์สชาคเพื่อการทดสอบเชิงจิตวิทยา ธำรงชาติ วงศ์อารีย์

FAR223 การสร้างสรรค์ภาพถ่ายสารคดีมรดกวัฒนธรรม “การขุดเรืออีโปง” ภัทรศักดิ์ สิมโฮง

FAR224 โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้า  ด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม   
ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามกรณีศึกษากลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโคกล่ามอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย   
จังหวัดมหาสารคาม

กัญจน์ชญา  จันทรังษี

FAR225 ภาพประกอบของที่ระลึกเพื่อชุมชนเมืองเก่าพิมาย วันวิสาข์ ภักดีศรี

FAR226 การสร้างสรรค์ภาพถ่ายเชิงสารคดี "เขาเรียกเย้าเเต่เราคือ อิ้วเมี่ยน" สุธีย์ จุฬากาญจน์

FAR227 การศึกษาวิถีชีวิตลูกหาบอุทยานแห่งชาติภูกระดึงสู่การสร้างสรรค์หนังสือภาพถ่ายสารคดี สืบสาย สำเริง

FAR228 การออกแบบระบบเอกลักษณ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร กรณีศึกษา : ตราสัญลักษณ์ 
114 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อรพิมพ์ สุขสุวรรณ

FAR229 การออกแบบผลิตภัณฑ์ จากผ้าทอเส้นใยกล้วย สายฝน จำปาทอง

กลุ่มสาขาดนตรีและการแสดง (Music and performance Group)

การนำเสนอแบบบรรยาย Oral Presentation (Online)

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ผู้ทรงคุณวุฒิ: ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์    ศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด กิจขันธุ์ 
ผู้ดำเนินรายการ: อาจารย์พงศธร ยอดดำเนิน
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Join Zoom Meeting https://kku-th.zoom.us/j/98503029400?pwd=Nld3WmNQQm15ajYwaU1SYWNhMndodz09 
Meeting ID: 985 0302 9400 Passcode: 123456

เวลา รหัส ชื่อเรื่อง นักวิจัย

13.00-13.30 FAR301 การเปรียบเทียบทักษะการตีกลองแขกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัด
ประดิษฐาราม ระหว่างการใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์กับการสอนปกติ

รังสรรค์  บัวทอง

13.30-14.00 FAR302 อาฮ์สำหรับภาพเคลื่อนไหวและดนตรีไฟฟ้า ณัชพล ชูสกุล

14.00-14.30 FAR303 ภาพสะท้อนของตัวละครหลากหลายทางเพศผ่านการเมืองในภาพยนตร์ของคงเดช 
จาตุรันต์รัศมี

สุรศักดิ์ บุญอาจ

14.30-15.00 FAR304 กระบวนการสืบทอดของคูบาในพิธีกรรมแถน สู่การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ร่วมสมัย ยุวดี  พลศิริ

15.00-15.30 FAR305 ข้ามศาสตร์: ทะลุกรอบแนวคิดและกับดักความคิดทางดนตรี ชิษณุพงค์ อินทร์
แก้ว

15.30-16.00 FAR306 คีตลักษณ์ทางดนตรีในบทเพลงของวงดิอิมพอสสิเบิลส์ จิรัฐ มัธยมนันทน์

16.00-16.30 FAR307 อุปรากรจีน (งิ้ว) : สถานภาพหลังม่านไม้ไผ่สู่บทบาทใหม่ในโลกทุนนิยม มุจรินทร์ อิทธิพงษ์

16.30-17.00 FAR308 เทคนิคการบรรเลงพิณลายเต้ยผสม ของ นายบุญมา เขาวง ณัธพล ยะปะตัง

17.00-17.30 FAR309 แนวทางการเรียนรู้ทางภาษาและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล ธนกรณ์ โพธิเวส

International Oral Presentation (Online)

August 20, 2021

Commentator: Asst.Prof.Dr.Tanachaporn Kittikong  Asst.Prof.Dr.Pornpun Kaenampornpan 
Moderator : Asst.Prof.Pachaya  Akkapram

Join Zoom Meeting https://kku-th.zoom.us/j/93585989735?pwd=MnJPWkZwckoydi96Y3NCaEs4M3I5dz09 
Meeting ID: 935 8598 9735  Passcode: 123456

เวลา รหัส ชื่อเรื่อง นักวิจัย

13.00-13.30 FAR310 The Creation of Javanese-Thai Dance Unakan Tangtua Ronnakrit 
Phetkliang

13.30-14.00 FAR311 Audience Expectations for the "Yellow River" Piano Concerto under the 
Inßuence of Socio-cultural Context in Different Periods of China

Jitao Chen

14.00-14.30 FAR312 Aesthetic characteritics of artistic conception of Chinoiserie piano works Kun Yang

14.30-15.00 FAR313 The Historical Evolution of Tujia Hand-waving Dance in Southeastern 
Chongqing of China

Lanmei Fu

15.00-15.30 FAR314 Recognition and Cognition of Corridor Dance Quan Xianfeng

15.30-16.00 FAR315 Study on the Dance Images in the Han Dynasty from the Perspective of 
Iconology

Haitao Wang
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16.00-16.30 FAR316 Literature Review of Chaoshan Yingge Dance Research Xiaobing Wang

16.30-17.00 FAR317 On the Inheritance of Music Culture in Napo County, Guangxi Province in 
the New Era

Jie Liu

17.00-17.30 FAR318 Aesthetic Development of Maonan Folk Songs Sung by Chinese National 
Sing Method

Long Rongyu

August 21, 2021

Commentator: Chalermsak Pikulsri    Asst.Prof.Dr.Tanachaporn Kittikong   
Moderator : Dr.Arunee Sriruksa

in Zoom Meeting https://kku-th.zoom.us/j/93585989735?pwd=MnJPWkZwckoydi96Y3NCaEs4M3I5dz09 
Meeting ID: 935 8598 9735  Passcode: 123456

09.00-09.30 FAR319 Research on the Origin and Characteristics of "ba xian" of Zhuang Nationality Ning Qing 

09.30-10.00 FAR320 The Development Path of Guangxi Ethnic Musical in New Period Wei Wenwen 

10.00-10.30 FAR321 The Music in Poya Songbook -Research of Dramatic Bin Sun

10.30-11.00 FAR322 Folk Singing Performance of Yi Ethnic minority in Ebian County, China Yuxing Zhu

11.00-11.30 FAR323 Exploring the aesthetics of Chinese Artistic Conception in Modern Chinese 
Folk Songs ——Appreciation of the Musical Aesthetics of Chinese Folk song 
"Meng Jiangnv"

Qingying Li

11.30-12.00 FAR324 The Evolution and Inßuence of Zhanjiang Human Dragon Dance under the  
  Background of Cultural Globalization

Yawen Pang

13.00-13.30 FAR325 Post-disaster Restoration of Qiang Dance Culture Creation and Performance Zhuang Tan

13.30-14.00 FAR326 The Ideas and Methods of Folkloric Dance Creation - In Case Study of 
Shigong  
  Dance in Zhuang Nationality

Yuxiao Xu

การนำเสนอแบบโปสเตอร์ Poster Presentation (Online)

วันที่ 20-21 สิงหาคม พ.ศ. 2564  https://far.kku.ac.th

รหัส ชื่อเรื่อง นักวิจัย

FAR327 วัฒนธรรมการเกี้ยวพาราสีในฮูปแต้มอีสานสู่การสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย ปรียาภรณ์ พัชนี

FAR328 การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ร่วมสมัย ชุด สู่ขวัญกลอง นราวดี  พระโพธิ์

FAR329 การสร้างสรรค์ดนตรีและการแสดง เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จากวรรณกรรมท้าว
ก่ำกาดำ

วิชิต  ภักดีรัตน์

FAR330 เล็วพญาผ่าม้าง: การประกอบสร้างนาฏยศิลป์สร้างสรรค์จากวรรณคดีอีสาน ชุมพล เพ็งลี
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FAR331 สังคีตลักษณ์และการด้นกีตาร์แจ๊สในเพลง Cariba ของ เวส มอนท์โกเมอรี่ กฤษฎา วงศ์คำ
จันทร์

FAR332 กลองมโหระทึก : รูปแบบ ลวดลาย และคติสัญลักษณ์สู่การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ร่วมสมัย 
ชุด ศรัทธามโหระทึก

พัชราภรณ์ ชัยคินี

FAR333 ละครหุ่น เรื่องพระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร : ละครส่งเสริมการเห็น
คุณค่าในตนเอง

เพชรชัย อ่อนสนิท

FAR334 การใช้ภูมิปัญญารักษาผู้ป่วยด้วยพืชสมุนไพร : กรณีศึกษาหมอยาพื้นบ้าน สู่การประพันธ์
กลอนลำ

สุนทร ฝ่ายที

FAR335 ฆ้องบั้ง : เครื่องดนตรีประกอบพิธีกรรมขอฝนของคนลาวโบราณ ธวัชชัย ศิลปโชค

กลุ่มสาขาวัฒนธรรม (Cultural Group)

การนำเสนอแบบบรรยาย Oral Presentation (Online)

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ผู้ทรงคุณวุฒิ: ศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ 
ผู้ดำเนินรายการ: นายวิทยา พุทไธสง

Join Zoom Meeting https://kku-th.zoom.us/j/97814155938?pwd=UVIrR3VrTEZFN3E2K3BqNXBnd1Jldz09  
Meeting ID: 978 1415 5938 Passcode: 123456

เวลา รหัส ชื่อเรื่อง นักวิจัย

13.00-13.30 FAR401 การออกแบบผ้าไหมมัดหมี่ลายพนมดงรักจากอัตลักษณ์ของชุมชน จิราวรรณ อยู่เกษม

13.30-14.00 FAR402 การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิน เพชรรุ่ง เทียนปิ๋ว
โรจน์

14.00-14.30 FAR403 แนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านสูบ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ไทยโรจน์  พวงมณี

14.30-15.00 FAR404 มงกุฎดอกไม้ไหวในประเพณีวิวาห์บาบ๋าโบราณสู่การสร้างสรรค์รูปแบบเพื่อธุรกิจเครื่อง
แต่งกายพื้นเมือง

ปภัทรศร นามวัง

15.00-15.30 FAR405 กระดาษสาชาวไต หมูบ้านหมังถวน Jie Yang

15.30-16.00 FAR406 วรรณกรรมและฮูปแต้มสินไซกับการบูรณาการข้ามศาสตร์ อัษฎาวุฒิ  ศรีทน

16.00-16.30 FAR407 มังกรจีนสัตว์มงคลในคติความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดภูเก็ต สู่การสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับธุรกิจเครื่องแต่งกายม้าทรง

พรทิวา สังขรัตน์

16.00-17.00 FAR408 แซนโฏนตา : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรถิ่นไทย จังหวัดสุรินทร์ ปริตา ธรรมธรฐิติ

International Oral Presentation (Online)

20 August 2021

Commentator: Asst.Prof. Chalermkiat Mina   Dr.Chuanchen Bi 
Moderator : Keran Wang
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Join Zoom Meeting https://kku-th.zoom.us/j/98521032341?pwd=bmlFOE1pMngzKzFzNHNCWFUrZU0ydz09  
Meeting ID: 985 2103 2341 Passcode: 123456

เวลา รหัส ชื่อเรื่อง นักวิจัย

13.00-13.30 FAR409 A Study on the historical evolution of land God worship Rituals: In China 
and Thailand

Tianmiao Li

13.30-14.00 FAR410 The Tourist Experience of The Terracotta Warriors Scenic Zone Wang Zhang

14.00-14.30 FAR411 Protection and Development of World Cultural Heritage：Take Anyang Yin 

Ruins as An Example

Yunan Wu

14.30-15.00 FAR412 Axi Moon Dancing: Cultural Memory And Cross-Cultural Communication 
Integrated Into Daily Life

Zhiyuan Zheng

15.00-15.30 FAR413 A study on the fusion of the totem culture of the zhuang nationality and 
the modern symbol

mengjia zhang

15.30-16.00 FAR414 Longmen Grottoes Tourism：Authenticity of Cultural Heritage and 

Sustainable Development

Zhuo Xu

16.00-16.30 FAR415 Roles of Contemporary Peking Opera Male Dan in China Keran Wang

21 August 2021

Commentator: Asst.Prof. Chalermkiat Mina   Dr.Chuanchen Bi 
Moderator : Keran Wang

Join Zoom Meeting https://kku-th.zoom.us/j/98521032341?pwd=bmlFOE1pMngzKzFzNHNCWFUrZU0ydz09  
Meeting ID: 985 2103 2341 Passcode: 123456

09.00-09.30 FAR416 A Study on the Performance Forms and Inheritance Protection of "Receiving 
Buddha in the First Moon" in Baofeng, Jinning County, Yunnan Province

Longteng Cui Cui

09.30-10.00 FAR417 Meishan scroll painting: the application of Iconology in the deities’ 
composition study in Gongcheng, Guangxi

Fangrong LIAO

10.00-10.30 FAR418 Comparison of Chinese and Western Art: Thoughts on Effective Art 
Dissemination and Commercialization

Zishan Huang

การนำเสนอแบบโปสเตอร์ Poster Presentation (Online)

วันที่ 20-21 สิงหาคม พ.ศ. 2564  https://far.kku.ac.th

FAR419 สุคตาลัย : ศิลปกรรมและความเชื่อในงานสถาปัตยกรรมสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่พบใน
ภาคอีสาน

กฤษฎา พิณศรี

FAR420 พญานาค : ความเชื่อและพิธีกรรมของชุมชนในคำชะโนด กนกนุช ศิวนาถภูธน

FAR421 คุณค่าของวัดต่อชุมชนในเมืองเชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สุเนตร โพธิสาร
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FAR422 การพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้รูปแบบ  CIDS  ต่อการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น : ศิลปหัตถกรรมเขวาสินรินทร์

เฉลิมขวัญ สุปิงคลัด

FAR423 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในวิกฤตการณ์โควิด 2019 : กรณีศึกษา วัดเขาขุน
พนม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธพงษ์ ต้นประดู่

FAR424 เหงะ ความหมาย รูปแบบ สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน เวียดนามโบราณ ศรินภัทร แสนเมือง

FAR425 พิธีกรรม คติความเชื่อและการบริหารจัดการวงหมอลำเรื่องต่อกลอน ทศพร พงศธร

FAR426 รอยสักไทลื้อบ้านนายาง เมืองน้ำบาก แขวงหลวงพระบาง กิตติสันต์ ศรีรักษา

FAR427 บันไดนาคแห่งธาตุหลวงเวียงจันทน์ : สัญลักษณ์ของสะพานเชื่อมโลก กิตติสันต์ ศรีรักษา

FAR428 ภูมิปัญญาในการก่อสร้างปราสาทขอมในอีสาน กรณีศึกษา:ปราสาทเปือยน้อย จังหวัด
ขอนแก่น

ฮาวา วงศ์พงษ์คำ
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การวิิเคราะห์ผลงาน้ศิิลปะบัำาบััดผ่าน้การถอดรหัสการรับัร้้ระหว่ิางผ้้ชม        

ผลงาน้ศิิลปะและศิิลปิน้ผ้้สร้างผลงาน้ทััศิน้ศิิลป์

Analyzing Art Works as Inspiration for Art Therapy: The Cognitive 

Relationship Between Art Viewers and Visual Artists

นรินทรา	เกโส1

บทคัดย�อ

การวิิจัยในครั�งนี�ผ้้วิิจัยศึิกษาวิิเคราะห์กระบวินการทำางานของศิิลัปินที�ใชุ้ศิิลัปะเป็นตัวิแทนทางจิตวิิทยาการรับร้้	

ระหว่ิางการรับร้้ทางจิตวิิทยาแลัะควิามงามส่้กระบวินการสร้างสรรค์ศิิลัปะบำาบัดี	ผ้้วิิจัยทำาการศึิกษาวิิเคราะห์ที�มาของศิิลัปกรรม

	ในการวิิจัยมีการวิิเคราะห์ศิิลัปินที�ได้ีรับแรงบันดีาลัใจจากประสบการณ์ในด้ีานลับ	มาส่้การสร้างผลังานทางศิิลัปะ	ผ้้วิิจัยศึิกษา

วิิเคราะห์ประสบการณ์พ่ิ�นหลัังของศิิลัปินส่้การสร้างผลังานโดียได้ีข้อม้ลัจากการวิิเคราะห์ลัักษณะผลังานสร้างสรรค์ที�ศิิลัปิน

แสดีงออกผ่านผลังานโดียการรหัสการรับร้้ระหว่ิางผ้้ชุมผลังานศิิลัปะแลัะตัวิศิิลัปินผ้้สร้างผลังาน	กระบวินการสร้างสรรค์ศิิลัปะ

บำาบัดี	 ซึ่�งมีควิามสอดีคล้ัองที�เกี�ยวิข้องโดียตรงเกี�ยวิกับการรับร้้ทางจิตใต้สำานึกซึ่�งเป็นระบบควิามสัมพัินธ์ิที�เกิดี	 เพ่ิ�อเกิดีก่อ

ให้การสังเคราะห์นำาไปส่้การใชุ้ศิิลัปะบำาบัดีเพ่ิ�อการสร้างสรรค์ผลังานทัศินศิิลัป์	 ซึ่�งในเบ่�องต้นที�ผ้้วิิจัยสนใจคำาว่ิามานุษยวิิทยา

	 (Anthropology)	 ซึ่�งหมายถึงศิาสตร์ที�ศึิกษามนุษย์	แต่เน่�องจากมนุษย์มีหลัายมิติ	ศิาสตร์ของมานุษยวิิทยาเป็นศิาสตร์ที�มี

ลัักษณะเปิดีกว้ิาง	หากมองจากปรัชุญาแรกเริ�มของมานุษยวิิทยาก็จะพิบว่ิา	มานุษยวิิทยาต้องการทำาควิามเข้าใจวิิถีชีุวิิตของ

มนุษย์ที�ยังมีลัมหายใจแลัะที�เคยอย้่บนโลักนี� 	การศึิกษาวิิเคราะห์ศิาสตร์ทางด้ีานจิตวิิยาการรับร้้เพ่ิ�อให้เข้าใจควิามเป็นมนุษย์		

แลัะศึิกษาแนวิคิดีจากศิิลัปินทั�ง	7	ท่าน	ค่อ	วิินเซ่นต์	แวินโก๊ะ,		มาร์ค	รอธิโก,	มารีนา	อบราโมวิิชุ,		โจเซ่ฟ	โคซุ่ธิ,	แอร์วิิน	ว้ิร์ม,	

คามิน	เลิัศิชัุยประเสริฐ,		อารยา	ราษฎีร์จำาเริญสุข		โดียกระบวินการวิิเคราะห์ลัักษณะผลังานสร้างสรรค์ที�ศิิลัปินแสดีงออกผ่าน

ผลังานโดียผ่านการสร้างรหัสการรับร้้ระหว่ิางผ้้ชุมผลังานศิิลัปะแลัะตัวิศิิลัปินผ้้สร้างผลังาน	ผ้้วิิจัยได้ีรับแรงบันดีาลัใจ	จากการ

ใชุ้ศิิลัปะในร้ปแบบที�ต่างกันในการสร้างกระบวินการวิิธีิการบำาบัดีในลัักษณะวิิธีิการที�เฉพิาะของศิิลัปินซึ่�งล้ัวินแต่ก่อเกิดีการพิบ

คุณค่าของมนุษย์ในเชิุงของการใชุ้ศิิลัปะการสังเคราะห์	พิิเคราะห์ตระหนักร้้จากควิามร้้สึกแลัะประสบการณ์ที�ผ่านมา	หันกลัับ

ไปมองส่วินที�ผ่านมาในฐานะคนที�เคยอย้ใ่นเหตุการณ์	เคยร่วิมในประสบการณ์นั�นอยา่งไร	ซึ่�งสิ�งที�ผ้้วิิจัยได้ีหลัังจากการวิิเคราะห์

ข้อม้ลัแนวิคิดีแลัะร้ปแบบผลังาน	จะนำาไปส่้การสังเคราะห์กระบวินการสร้างสรรค์งานศิิลัปะบำาบัดีแลัะนำาไปส่้การพัิฒนาตนเอง

ไปส่้ควิามเป็นมนุษย์อันประเสริฐแลัะบำาบัดีเยียวิยา	จิตในระดัีบลึักด้ีานในของตนได้ี	

คำาสำาคัญ:	ศิิลัปะบำาบัดี,	ถอดีรหัสการรับร้้,	ทัศินศิิลัป์

Abstract

This research analyzes work procedures of artists whose art is used as a medium for gaining 
awareness of beauty and the creative process, a kind of psychological therapy. It provides an analytic 
study of the source of this art, with attention given to artists whose work was inspired by negative 
experiences. Background characteristics of creative works displayed by the artists are examined through 

1คณะศิิลัปกรรมศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยบ้รพิา			E-mail	narinthraks0@gmail.com
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encoding perceptions gleaned from art works that have reached through to the viewers from the artists 
who created them. The creative process of art therapy is attuned to an unconscious gain in awareness 
arising from this relationship, as a synthesis is built which enables therapeutic creation of visual works of 
art. From the outset the word “anthropology” takes on significance. This is the science whose subject is 
the human being, though since humanity has so many dimensions, the scope of anthropological study 
is vast. Its fundamental philosophy calls for understanding of ways of life both of living people and past 
world populations. This research extends this to the use of cognitive science as a way of understanding 
what it is to be human. Here it gives special attention to the artistic concepts of seven artists: Vincent 
Van Gogh, Mark Rothko, Marina Abramovi, Joseph Kosuth, Erwin Wurm, Kamin Lertchaiprasert, and 
Araya Ratchamroensuk. The forms displayed in their artistic works are analyzed through an encoding 
of perceptions viewers have taken from them in relation to the artists who created them. The research 
was inspired by the widely varying forms and formats applied to create therapeutic methods unique to 
each artist, all of whom produced something of value to human beings with artistic syntheses of past 
feelings and experiences. These feelings and experiences are examined with a retrospective look at 
the standpoints of the persons who experienced them and the nature of their involvement. Analysis of 
the concepts and forms of these works leads to synthetization of a therapeutic art creation process that 
can be used for a human being’s personal development to become more whole and heal the spirit at 

its deepest levels. 

Keywords: Art Therapy, The Cognitive Relationship, Visual Art

บทนำา

ผลักระทบทางด้ีานจิตใจจะเป็นหนึ�งในสามสาเหตุหลัักที�ทำาให้คนต้องเสียชีุวิิตในคริสต์ศิตวิรรษที�	 21	 ในปัจจุบันนี�มี			

ผ้้ป่วิย	4-10	เปอร์เซ็่นต์	แลัะประมาณ	15	เปอร์เซ็่นต์ของผ้้ที�ป่วิยรุนแรงจะฆ่าตัวิตาย	สภาวิะผ้้ป่วิยที�มีผลักระทบทางด้ีานจิตใจ

มีการส่�อสารระหว่ิางเซ่ลัล์ัประสาทของสมองแลัะสารเคมีในสมองที�เปลีั�ยนแปลังไป	ไม่ปกติมีควิามแปรปรวิน	เม่�อพิบเหตุการณ์

ที�ทำาให้เกิดีควิามกดีดัีนทางจิตใจ	 ซึ่�งสาระสำาคัญจากประสบการณ์ตรงของผ้้วิิจัยในการส้ญเสียควิามสัมพัินธ์ิของคนรัก	 ซึ่�งเป็น

สิ�งสำาคัญในการลัดีควิามมั�นคงทางอารมณ์ของผ้้วิิจัย	ศิิลัปะค่อผลังานที�มาจากจิตภายใน	มีควิามหลัากหลัายทั�งในเชิุงมิติควิาม

ลึักแลัะควิามซั่บซ้่อน	ซึ่�งผ้้วิิจัยเชุ่�อว่ิาทุกควิามสัมพัินธ์ิที�จบลังไป	มีซ่ากปรักหักพัิงของควิามสัมพัินธ์ิหลังเหล่ัอให้นึกถึง	ดัีงนั�น	ผ้้

วิิจัยจึงต้องการศึิกษาศิาสตร์จิตวิิทยาการรับร้้ทางด้ีานอารมณ์	 ควิามร้้สึก	 มุมมองต่อโลักแลัะปรัชุญาในการสร้างสรรค์ผลังาน

ศิิลัปะที�ผ่านประสบการณท์างประสาทสมัผัสว่ิามีวิิธีิคิดี	(Thinking	Process)	เกี�ยวิกับประสบการณก์ารรบัร้้ที�เป็นควิามจรงิตาม

ธิรรมชุาติอย่างไรแลัะมีวิิธีิในการถ่ายทอดีหร่อ	 การสร้างสรรค์ผลังานเป็นแบบไหน	 โดียนำาหลัักทฤษฎีีทางสุนทรียศิาสตร์ผ่าน

ขั�นตอนกระบวินการวิิเคราะห์	 ไปส่้การสังเคราะห์เพ่ิ�อก่อให้เกิดีองค์ควิามร้้ใหม่ที�มีลัักษณะแลัะคุณค่าทางควิามงาม	 โครงการ

นี�เป็นวิิจัยที�เกี�ยวิข้องกับทัศินคติจากสุนทรียศิาสตร์	(Aesthetics)	แลัะศิาสตร์ทางจิตวิิทยาการรับร้้โครงข่ายทางควิามสัมพัินธ์ิ

	ซึ่�งสามารถเป็นพิลัังขับดัีนให้มีกระบวินทัศิน์ต่อตัวิเองแลัะสิ�งรอบข้างให้ดีีขึ�นลัดีควิามวิิตกกังวิลัแลัะเพิิ�มควิามเป็นไปได้ีในการ

สร้างควิามสัมพัินธ์ิที�ดีี	 โดียเฉพิาะมโนทัศิน์ทางสุนทรียศิาสตร์ซึ่�งมีแก่นรากฐานในการเข้าถึงควิามจริง	 ตั�งต้นจากฐานคิดีของ

การเสนอภาพิตัวิแทน	 (Representation)	 ซึ่�งเป็นการนำาเสนอควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางศิิลัปะแลัะโลักภายนอกอย่างตรงไปตรง

มา 	 เป็นการแสวิงหาควิามร้้แบบวิิทยาศิาสตร์การเข้าถึงสุนทรียรสทางศิิลัปะจึงเป็นการแสวิงหาควิามจริงด้ีวิยการเผยให้เห็น

แก่นสาระภายในของสรรพิสิ�ง	 ซึ่�งเป็นควิามจริงที�เหน่อออกไปจากโลักตามตาเห็นส่้การแสวิงหาควิามจริงแท้อันเป็นสากลัด้ีวิย

ในปัจจุบันควิามหลัากหลัายแลัะควิามดีกด่ี�นจนทำาให้มนุษย์ตั�งคำาถามที�ท้าทายกับสิ�งต่างๆ	 ที�ปรากฏ์อย้ม่นุษย์ไม่เชุ่�อว่ิามีควิาม

จริงสมบ้รณ์แบบแต่ทุกสิ�งล้ัวินถ้กสร้าง	(Construct)	รวิมถึงการสร้างควิามสัมพัินธ์ิกับผ้้อ่�น
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นักปรัชุญาชุาวิกรีกชุ่�ออริสโตเติลั	 (Aristotle) ไดี้อธิิบายเอาไว้ิว่ิา	 “มนุษย์เป็นสัตว์ิสังคม”	 (Social	

Animal) ซึ่�งหมายควิามวิ่า	 มนุษย์จะมีชีุวิิตอย้่รวิมกันเป็นหม่้เหล่ัา	 มีควิามเกี�ยวิข้องแลัะสัมพัินธ์ิกันในหม่้มวิลัสมาชุิก	 ซึ่�งอาจ

เป็นชุาติเดีียวิกัน	นับถ่อศิาสนาแลัะพ้ิดีภาษาเดีียวิกัน	มีวิิถีชีุวิิตที�คล้ัายคลึังกัน	ดัีงนั�นการที�มนุษย์ต้องอย้ร่่วิมภายในสังคมเดีียวิกัน

มีการพ้ิดีคุยแลักเปลีั�ยนด้ีแลัมีกิจวัิตรประจำาวัินบนพ่ิ�นที�ร่วิมกัน	จึงทำาให้เกิดีสิ�งที�เรียกว่ิา	“ปฏิ์สัมพัินธ์ิ”	ขึ�นนั�นค่อการที�มนุษย์

ต้องมีส่วินเกี�ยวิข้องไม่ว่ิาทางใดีก็ทางหนึ�ง	เชุ่น	การติดีต่อสัมพัินธ์ิ	ทะเลัาะ	หร่อแม้กระทั�งการส่บพัินธ์ุิ	

ซิ่กมันด์ี	 ฟรอยด์ี	 	 คิดีว่ิาประสบการณ์แลัะควิามร้้สึกจากวัิยเด็ีกจะมีผลัต่อควิามสัมพัินธ์ิ	 แลัะควิามเข้าใจในควิาม

สัมพัินธ์ิอ่�นๆ	ในชีุวิิตนอกจากนั�นแล้ัวิยังมีอิทธิิพิลัต่อการเล่ัอกบุคคลัที�ตนจะมีควิามสัมพัินธ์ิด้ีวิย	(object	choice)	 ดัีงที�ฟรอย

ด์ีได้ีเคยอธิิบายว่ิาการเล่ัอกบุคคลัที�จะมีควิามสัมพัินธ์ิด้ีวิยอาจจะเป็นแบบ	 anaclitic	 ซึ่�งเป็นการเล่ัอกเพิราะบุคคลัที�ตนเล่ัอก

นั�นกระตุ้นให้ระลึักถึงบุคคลัที�มีควิามสำาคัญในอดีีต	หร่อการเล่ัอกแบบ	narcissistic	โดียการเล่ัอกบุคคลัที�มีลัักษณะบางอย่าง

เหม่อนตนเอง	โดียที�ทั�งสองแบบนั�นอาจเป็นแบบบวิก	(positive	way)	ค่อเล่ัอกคนที�เหม่อนบุคคลัในอดีีตหร่อเหม่อนตน	แบบ

ลับ	(negative	way)	ค่อเล่ัอกคนที�ตรงกันข้ามกับบุคคลัในอดีีตหร่อตนเอง	แลัะแบบอุดีมคติ	(ideal	way)	ค่อบุคคลัที�ตนเล่ัอก

นั�นเป็นเหม่อนดัีงที�ตนเองอยากให้บุคคลัในอดีีตหร่อตนเองเป็น

ลัากอง	 (Lacan)	 ทฤษฎีีควิามคิดีแลัะจิตวิิเคราะห์	 (Lacan	 and	 psychoanalysis)	 ควิามร้้สึกเกี�ยวิกับการส้ญเสีย

	(The	sense	of	loss)	ควิามมีตัวิตนเป็นเร่�องของควิามสัมพัินธ์ิทั�งหมดี	ได้ีเข้ามามีบทบาทโดียผ่านหลัักการของควิามแตกต่าง

	 โดียควิามตรงข้ามกับ”คนอ่�น”หร่อ”คุณ”กับ”ฉัน”	 อีกด้ีานหนึ�ง	 ควิามมีตัวิตนไม่ได้ีเป็นแก่นสารอันหนึ�ง	 แต่เป็นชุุดีหนึ�งของ

ควิามสัมพัินธ์ิต่างๆ	สามารถได้ีรับการชัุกนำาไปได้ีโดียการกระตุ้นของระบบการบ่งชีุ�อันหนึ�งซึ่�งมีอย้่ก่อนปัจเจกบุคคลั	แลัะที�ได้ี

มากำาหนดีเอกลัักษณ์ทางวัิฒนธิรรมของเขาหร่อเธิอ		เพิราะฉะนั�น	วิาทกรรมหร่อคำาอธิิบายจึงเป็นตัวิแทน	ซึ่�งตัวิตนได้ีรับการ

สร้างขึ�น	แลัะแบบแผนการดีำารงอย้่คำ�าจุนมันเอาไว้ิ	

วัติถุ่ป์ระสงค์

1.	เพ่ิ�อศึิกษาประสบการณก์ารรบัร้้ทางดีา้นสุนทรียศิาสตรท์างประสาทสมัผัสเชิุงสัมพัินธ์ิของมนษุยท์างดีา้นบวิกแลัะ

ด้ีานลับซึ่�งเป็นประสบการณ์ทางการสัมผัสที�ร้้สึกได้ี	(sensibility	experience)		เพ่ิ�อนำาไปส่้การเยียวิยารักษาสภาวิะทางจิตใจ

ในด้ีานลับ		

2.	 เพ่ิ�อสังเคราะห์สหศิาสตร์ทางด้ีานสุนทรียศิาสตร์เชิุงสัมพัินธ์ิแลัะจิตเวิชุศิาสตร์ที�เกี�ยวิข้องกับทฤษฎีีจิตวิิเคราะห์

สัมพัินธิภาพิระหว่ิางบุคคลันำาไปส่้การสร้างปรัชุญาแลัะควิามร้้ใหม่

3.	เพ่ิ�อใชุ้ชุุดีควิามร้้จากการสังเคราะห์โครงสร้างทางด้ีานสุนทรียศิาสตร์เชิุงสัมพัินธ์ิแลัะจิตเวิชุศิาสตร์เพ่ิ�อใชุ้วิิเคราะห์

ผลังานศิิลัปะที�มีนัยยะเชิุงสัมพัินธ์ิของมนุษย	์ส่้จิตวิิทยาการรับร้้	โดียกระบวินการรับร้้ทางทัศินศิิลัป์	(perception	in	visual	art)	

กรอบแนวคิดการวิจััย 

ในการวิิจัยครั�งนี�ผ้้วิิจัยสำารวิจข้อม้ลัพ่ิ�นฐานศึิกษาแลัะค้นคว้ิาวิิเคราะห์	 “ประสบการณ์ควิามสัมพัินธ์ิ”	 ทางจิตวิิทยา

เชิุงบวิก	แลัะจิตวิิทยาเชิุงลับ	แลัะ	“การสังเคราะห์สุนทรียารมณ์”	ประสบการณ์การรับร้้ทางด้ีานสุนทรียศิาสตร์ทางประสาท

สัมผัสเชิุงสัมพัินธ์ิของมนุษย์ปัจเจกบุคคลัของตัวิผ้้วิิจัยจากประสบการณ์ในอดีีต	
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วิธีดำาเนินการวิจััย 

ใชุ้วิิธีิวิิจัยเชิุงสร้างสรรค์ทัศินศิิลัป์	 (Practice	 led	 Research)	 สำารวิจข้อม้ลัพ่ิ�นฐานศึิกษาแลัะค้นคว้ิาวิิเคราะห์

ประสบการณ์ควิามสัมพัินธ์ิ”	ทางจิตวิิทยาเชิุงบวิก	แลัะจิตวิิทยาเชิุงลับ	แลัะ	“การสังเคราะห์สุนทรียารมณ์”	ประสบการณ์การ

รับร้้ทางด้ีานสุนทรียศิาสตร์ทางประสาทสัมผัสเชิุงสัมพัินธ์ิของมนุษย์ปัจเจกบุคคลั

นำาข้อม้ลัที�ได้ีมาเรียบเรียงแยกแตกประเด็ีนวิิเคราะห์	 (Analysis)	 สังเคราะห์	 (Synthesis)	 ตีควิามหมาย	

(Interpretation)	จากนั�นนำาข้อม้ลัซึ่�งเป็นข้อเท็จจริง	ควิามจรงิที�ผ่านการตคีวิามหมายของการใชุ้เหตุผลั	กระบวินการตรรกวิิทยา

	 (Logic)	 ที�สามารถตอบประเด็ีนต่างๆของปัญหาได้ี	นำาข้อม้ลัสร้างภาพิร่างเบ่�องต้น	 (Sketch	 Idea)	 ศิิลัปะในลัักษณะเฉพิาะ

บุคคลัตามแนวิควิามคิดีของผ้้วิิจัยโดียมีการประเมินผลัทางสุนทรียภาพิ

	

เคร่�องม่อการวิจััย

นำาข้อม้ลัที�ได้ีมาเรียบเรียงแยกแตกประเด็ีนวิิเคราะห์	 (Analysis)	 สังเคราะห์	 (Synthesis)	 ตีควิามหมาย

(Interpretation)	จากนั�นนำาข้อม้ลัซึ่�งเป็นข้อเท็จจริง	ควิามจรงิที�ผ่านการตคีวิามหมายของการใชุ้เหตุผลั	กระบวินการตรรกวิิทยา

	 (Logic)	 ที�สามารถตอบประเด็ีนต่างๆของปัญหาได้ี	นำาข้อม้ลัสร้างภาพิร่างเบ่�องต้น	 (Sketch	 Idea)	 ศิิลัปะในลัักษณะเฉพิาะ

บุคคลัตามแนวิควิามคิดีของผ้้วิิจัยโดียมีการประเมินผลัทางสุนทรียภาพิ	

การรวบรวมข้้อมูลุ่

ผ้้วิิจัยเก็บรวิมขอ้ม้ลัศิิลัปินที�ใชุ้ศิิลัปะเป็นตัวิแทนทางจติวิิทยาการรบัร้้ผ้้วิิจัยทำาการศึิกษาวิิเคราะหที์�มาของศิิลัปกรรม

	โดียกรอบแนวิคิดีในการวิิจัยมีการวิิเคราะห์ศิิลัปินที�ได้ีรับแรงบันดีาลัใจจากประสบการณ์ในด้ีานลับ	มาส่้การสร้างผลังานทาง

ศิิลัปะ	 ผ้้วิิจัยศึิกษาวิิเคราะห์ประสบการณ์พ่ิ�นหลัังของศิิลัปินส่้การสร้างผลังานโดียได้ีข้อม้ลัจากการวิิเคราะห์ลัักษณะผลังาน

สร้างสรรค์ที�ศิิลัปินแสดีงออกผ่านผลังานโดียการรหัสการรับร้้ระหว่ิางผ้้ชุมผลังานศิิลัปะแลัะตัวิศิิลัปินผ้้สร้างผลังาน
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ศิิลัปิน ประเภทผลังาน

ไดี้รับแรงบันดีาลั

จากการร้้สึกส้ญ

เสีย

การถ่ายทอดี

ควิามร้้สึกผ่าน

กระบวินการ

ควิามคิดี

การใชุ้

กระบวินการ

ทางศิิลัปะใน

การบำาบัดี

จิตวิิทยาทาง

กับร้้ระหวิ่าง

ผลังานแลัะ

ผ้้ชุม

วิินเซ่นต์	แวินโก๊ะ Painting    
มาร์ค	รอธิโก Painting    

มารีนา	อบราโมวิิชุ Conceptual	&	

performance	art    

โจเซ่ฟ	โคซุ่ธิ Conceptual	art  
แอร์วิิน	วิ้ร์ม Conceptual	art  

คามิน	เลัิศิชุัยประเสริฐ Conceptual	art  
อารยา	ราษฎีร์จำาเริญสุข Conceptual	art    

วิินเซ่นต์	แวินโก๊ะ		(Vincent	van	Gogh)		ศิิลัปินที�มีชุ่�อเสียงแลัะมีอิทธิิพิลัมากที�สุดีในประวัิติศิาสตร์ศิิลัปะตะวัินตก

ผลังานของเขาโดีดีเด่ีนด้ีวิยควิามงดีงาม	เต็มไปด้ีวิยอารมณ์ควิามร้้สึก	แลัะมีสีสันสดีใส	แต่ชีุวิิตจริงของเขากลัับหม่นหมองทุกข์

ระทม	เขาเกิดีที�ประเทศิเนเธิอร์แลันด์ีในปี	1853	เป็นเด็ีกที�เคร่งขรึมจริงจังแลัะคิดีมาก	เขาต้องทำางานหลัายอย่างตั�งแต่เป็นวัิย

รุ่น	แต่ไม่เคยประสบควิามสำาเร็จ	ก่อนที�จะหันมาสนใจแลัะเริ�มต้นเขียนภาพิในวัิย	27	ปี	แลัะในปี	1885	เขาก็มีผลังานสำาคัญ

ชิุ�นแรกค่อ	The	Potato	Eaters

ปี	 1886	 แวินโก๊ะย้ายไปอย้่ที�กรุงปารีสที�ซึ่�งเขาได้ีเรียนร้้เทคนิคแลัะแนวิทางใหม่ในการเขียนภาพิ	 ได้ีพิบกับศิิลัปิน

ยุคนั�นหลัายคนรวิมทั�งปอลั	โกแก็ง	เขาได้ีพัิฒนาฝี่ม่อในการเขียนภาพิแลัะสร้างแนวิทางของตัวิเองที�มีสีสันสดีใสขึ�น	ต่อมาในปี

	1888	เขาย้ายไปอย้ท่างตอนใต้ของฝ่รั�งเศิสที�เม่อง	Arles	แลัะ	Saint-Rémy	ที�อย้่ใกล้ักัน	สองปีที�นี�เป็นจุดีส้งสุดีของการเป็น

ศิิลัปินของแวินโก๊ะ	เขาสร้างผลังานชัุ�นยอดีมากมายที�นี�	 เชุ่น	Sunflowers,	Café	Terrace	at	Night,	Irises	รวิมทั�งผลังานที�

มีชุ่�อเสียงมากที�สุดีของเขา	 The	 Starry	 Night	 	 แวินโก๊ะต้องทนทุกข์กับควิามเจ็บป่วิยแลัะอาการโรคจิตผิดีปกติ	 เขาไม่ค่อย

ใส่ใจต่อสุขภาพิ	ไม่ค่อยกินอาหารแต่ด่ี�มจัดี	เคยคลุ้ัมคลัั�งถึงขั�นใชุ้มีดีโกนตัดีใบห้ข้างซ้่ายของตัวิเอง	จนในที�สุดีเขาก็จบชีุวิิตด้ีวิย

การยิงตัวิเองเม่�อปี	1890	ด้ีวิยวัิยเพีิยงแค่	37	ปี	แวินโก๊ะเหม่อนเป็นผ้้แพ้ิตลัอดีมา	ชีุวิิตล้ัมเหลัวิ	ถ้กประนามว่ิาเป็นคนบ้า	แต่

ในชุ่วิงเวิลัาเพีิยง	10	ปีของการเป็นจิตรกร	เขามีผลังานภาพิเขียนกว่ิา	800	ภาพิ	แม้ว่ิาตลัอดีชีุวิิตเขาจะขายภาพิเขียนได้ีเพีิยง

ภาพิเดีียวิ	คนซ่่�อยังเป็นเพ่ิ�อนศิิลัปินของเขาเอง	แต่จากฝี่แปรงที�หยาบแลัะหนาไมเ่หม่อนใครกลัับถ่ายทอดีอารมณค์วิามร้้สึกได้ี

อย่างยอดีเยี�ยม	กลัายเป็นเอกลัักษณ์ที�โดีดีเด่ีน
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มาร์ค	โรทโก้	(	Mark	Rothko)		เชุ่�อมั�นในควิามสำาคัญของประสบการณ์ส่วินตัวิของบุคคลัในภาพิวิาดีของเขา	ในมุม

มองของเขาผ้ชุ้มจะถ้กดึีงเข้าไปในควิามสมัพัินธ์ิลึักๆ	เม่�อต้องเผชิุญหน้ากับผ่นผ้าใบสภาพิแหง่ควิามออ่นแอทางอารมณแ์ลัะการ

รับร้้ควิามร้้สึกทั�งหมดีคล้ัายคลึังกับสภาพิอารมณ์ของ	Rothko	ขณะวิาดีภาพิผ่นผ้าใบในสต้ดิีโอของเขา	ไม่เพีิยงแต่เขาหมกมุ่น

อย้่กับปฏิ์กิริยาดิีบของมนุษย์หร่อสิ�งที�เขาเรียกว่ิา	“อารมณ์พ่ิ�นฐานของมนุษย์	-	โศิกนาฏ์กรรมควิามปลัาบปล่ั�มการลังโทษแลัะ

อ่�น	ๆ 	แลัะพิบว่ิานี�เป็นวิิธีิเดีียวิที�	“ถ้กต้อง”	ในการตอบสนองต่อภาพิเขียนของเขา	ขณะที�เธิอเข้าหาผ้าใบผ้้ชุมจะต้องขจัดีควิาม

ปรารถนาที�จะตีควิามหร่อเข้าใจภาพิวิาดีในแง่สติปัญญาแลัะปล่ัอยให้ตัวิเองถ้กขยับด้ีวิยอารมณ์

	

					

ภาพิผลังาน	Untitled		1969	แลัะ	Black	on	Maroon	1958	โดีย	มาร์ค	โรทโก้

มารีนา	อบราโมวิิชุ	(Marina	Abramović)		ค่อศิิลัปินเพิอร์ฟอร์แมนซ์่	ชุาวิเซ่อร์เบียน	ผ้้มีชุ่�อเสียงโดีดีเด่ีนเป็นที�ร้้จัก

มากที�สุดีของโลักคนหนึ�ง	เธิอทำางานศิิลัปะอันท้าทายมากว่ิาสี�ทศิวิรรษ	มีฉายาว่ิา	Grandmother	of	Performance	Art	ผลั

งานของเธิอมักเกี�ยวิข้องกับการท้าทายขีดีจำากัดีควิามอดีทนของร่างกายแลัะจิตใจ	แลัะมีเน่�อหาเกี�ยวิกับควิามรุนแรง	ควิามเจ็บ

ปวิดี	ควิามไม่จีรังยั�งยน่ของชีุวิิต	ประเด็ีนทางเพิศิ	การเม่อง	แลัะการต่อต้านสงครา

ผลังาน	Imponderabilia	(1977)	ที�ทั�งค่้ย่นเปล่ัอยประจันหน้าเข้าหากันตรงประต้ทางเข้าแคบๆ	ของหอศิิลัป์	แลัะ

บังคับให้ผ้้ชุมต้องเดิีนแทรกระหว่ิางร่างเปล่ัอยทั�งสองเพ่ิ�อเข้าไปข้างใน	พิวิกเขาต้องเล่ัอกว่ิาจะหันหน้าไปหาใคร	หร่อสัมผัสกับ

ร่างเปล่ัอยของใครเวิลัาแทรกตัวิผ่านเข้าไป	แลัะท้ายที�สุดีแล้ัวิ	ประสบการณ์ที�ว่ิานี�จะทำาให้พิวิกเขาร้้สึกอย่างไร

ผลังาน	Breathing	In/Breathing	Out	(1977)	ที�พิวิกเขาประกบปากแลัะผลััดีกันส้ดีแลัะปล่ัอยลัมหายใจเข้าออกส่้

ปากของกันแลัะกันจนเก่อบหายใจไม่ทัน

ผลังาน	Relation	in	Time	(1977)	ที�พิวิกเขานั�งหันหลัังชุนกันแล้ัวิเอาผมมัดีติดีกันเป็นเวิลัา	16	ชัุ�วิโมง

ผลังาน	Light/Dark	(1977)	ที�พิวิกเขาผลััดีกันตบหน้ากันแลัะกันฉาดีใหญ่ไปเร่�อยๆ	ทั�งค่้ทำางานร่วิมกันอย่างยาวินาน

เป็นเวิลัา	12	ปีก่อนที�จะตัดีสินใจยุติควิามสัมพัินธ์ิในฐานะศิิลัปินค่้แลัะค่้รัก	ในปี	1988	จากควิามขัดีแย้งทางควิามคิดีแลัะทัศินคติ

	ทั�งค่้ปิดีฉากควิามสัมพัินธ์ิด้ีวิยผลังาน	The	Lovers:	the	Great	Wall	Walk	(1988)	ที�เขาแลัะเธิอต่างเริ�มต้นเดิีนจากปลัาย

กำาแพิงเม่องจีนคนลัะฝั่�ง	แลัะใชุ้เวิลัาสามเด่ีอนเดิีนบนระยะทางคนลัะ	2,500	กิโลัเมตร	มาพิบกันตรงกลัางกำาแพิง	เพ่ิ�อกล่ัาวิคำา

อำาลัา	แลัะแยกจากกันไปใชุ้ชีุวิิตแลัะทำางานทางใครทางมันโดียไม่ติดีต่อกันอีก		แลัะในเทศิกาลัศิิลัปะร่วิมสมัยครั�งยิ�งใหญ่อย่าง	

บางกอก	อาร์ต	เบียนนาเล่ั	2018	(Bangkok	Art	Biennale	2018)	ที�จัดีขึ�นเป็นครั�งแรกในกรุงเทพิฯ	ประเทศิไทย	ในชุ่วิงเด่ีอน

ตุลัาคมถึงพิฤศิจิกายนนี�	ที�มีศิิลัปินร่วิมสมัยชัุ�นนำ�าจากทั�งไทยแลัะต่างประเทศิมากหน้าหลัายตามาจัดีแสดีงผลังาน	เธิอค่อหนึ�ง

ในศิิลัปินที�ได้ีรับการเชุ่�อเชิุญมาร่วิมแสดีงผลังาน
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ผลงาน Imponderabilia (1977) , Rest Energy (1980) และThe Artist is Present (2010)  โดย มารีีนา อบรีาโมวิิช

การวิเคราะห์์ข้้อมูลุ่

จากการวิิเคราะห์ผลังานของศิิลัปินทั�ง	7	ท่าน	อาทิ	แนวิคิดี	ร้ปแบบผลังาน	โดียกระบวินการวิิเคราะห์ลัักษณะผลังาน

สร้างสรรค์ที�ศิิลัปินแสดีงออกผ่านผลังานโดียผ่านการสร้างรหัสการรับร้้ระหว่ิางผ้้ชุมผลังานศิิลัปะแลัะตัวิศิิลัปินผ้้สร้างผลังาน	

ผ้้วิิจัยได้ีรับแรงบันดีาลัใจ	จากการใชุ้ศิิลัปะในร้ปแบบที�ต่างกันในการสร้างกระบวินการวิิธีิการบำาบัดีในลัักษณะวิิธีิการที�เฉพิาะ

ของศิิลัปินซึ่�งล้ัวินแต่ก่อเกิดีการพิบคุณค่าของมนุษย์ในเชิุงของการใชุ้ศิิลัปะการสังเคราะห์	 พิิเคราะห์ตระหนักร้้จากควิามร้้สึก

แลัะประสบการณ์ที�ผ่านมา	หันกลัับไปมองส่วินที�ผ่านมาในฐานะคนที�เคยอย้่ในเหตุการณ์	เคยร่วิมในประสบการณ์นั�นอย่างไร

การใชุ้วิิธีิการศิิลัปะบำาบัดีจะชุ่วิยบำาบัดีแลัะเยียวิยาทั�งทางร่างกาย	สมอง	ควิามทรงจำา	แลัะพิฤติกรรม	เพิราะการทำา

ศิิลัปะ	 บำาบัดี	 ค่อการ	 นำากระบวินการในการสร้างสรรค์ศิิลัปะ	 แลัะการใชุ้เทคนิคทางศิิลัปะเข้ามาดีำาเนินการอย่างเป็นระบบ

เป็นขั�นเป็นตอน	ศิิลัปะบำาบัดี	ค่อหนทางที�นำาไปส่้การค้นพิบจุดีแข็งแลัะจุดีอ่อนในการแสวิงประโยชุน์จากสิ�งที�ค้นพิบนั�น		โดีย

ผ้้วิิจัยใชุ้กระบวินการทางศิิลัปะเพ่ิ�อการบำาบัดีประสบการณ์ควิามทรงจำาด้ีานลับที�เป็นควิามทรงจำาระลึักต่อบุคคลัที�ส่งผลักระ

ทบในปัจจุบัน	ผ้้วิิจัยคำานึงถึงการใชุ้จิตวิิทยาการรับร้้ที�มีผลัต่อประสาทสัมผัส
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ผลุ่การวิจััย

ศึิกษาพัิฒนาสร้างสรรค์ผลังาน	ศิิลัปะเชิุงแนวิควิามคิดี	(Conceptualart)	โดียอาศัิยหลัักการแลัะการทฤษฎีีใหม่ที�เกิดี

จากองค์ควิามร้้ทางศิิลัปะด้ีานสุนทรียศิาสตร์เชิุงสัมพัินธ์ิแลัะจิตเวิชุศิาสตร์ให้ได้ีผลังานศิิลัปะเชิุงแนวิควิามคิดี	 (Conceptual	

art)	 ที�สามารถเป็นเคร่�องม่อทางเล่ัอกในการเยียวิยารักษาสภาวิะผ้้ป่วิยทางจิตใจในด้ีานลับ	 ซึ่�งมีปัญหาทางด้ีานจิตใจ	 ซึ่�งจะ

เป็นลัักษณะการพัิฒนาสร้างสรรค์ผลังานศิิลัปะประเภท	 ศิิลัปะเชิุงแนวิควิามคิดี	 (Conceptual	art)	 ที�จะประกอบด้ีวิยศิิลัปะ

การติดีตั�ง	 (Installation	art)	การสร้างพ่ิ�นที�จำาลัอง	จากการทดีลัองทดีสอบทางกายภาพิซึ่�งถ่อเป็นเคร่�องม่อรับควิามคิดีหร่อ

วิิธีิคิดีทางกระบวินการควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิาง	“ศิิลัปะ”	แลัะ	“ผ้้ป่วิยสภาวิะจิตในด้ีานลับ”	ที�มีวิิธีิการเฉพิาะใชุ้สำาหรับการสร้าง

ผลังานศิิลัปะโดียมีองค์ประกอบ	(elements	of	art)	หร่อส่วินย่อยต่างๆ	มาผสมผสานกนัเพ่ิ�อให้เกิดีเป็นผลัรวิมในกระบวินการ

ของประสบการณ์ร่วิมในการสร้างปฏิ์สัมพัินธ์ิ	ที�จะชุ่วิยในการเยียวิยารักษาสภาวิะจิตให้มีควิามสมดุีลั	สร้างผลังานศิิลัปะที�เกิดี

จากการนำาอารมณ์แลัะควิามร้้สึกมาสร้างงานมีควิามสัมพัินธ์ิ
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สร่ป์ผลุ่การวิจััยแลุ่ะอภิิป์รายผลุ่

ศิิลัปะ	นอกจากจะเป็นส่�อกลัางที�ใชุ้ในการถ่ายทอดีอารมณ์	อีกทั�งยังชุ่วิยแบ่งเบาภาวิะภายในของจิตใจในด้ีานลับให้

แผ่วิบางลังจนกระทั�งหมดีไป	 จนถึงขั�นสามารถยกระดัีบจิตใจให้ปล่ัอยวิางตนเองจากควิามทุกข์ได้ี	 หากนำามาประเมินคุณค่า

ศิิลัปกรรม	ตามหลัักของ	เอ็ดีมันด์ี	เบริ�ก	เฟลัด์ีแมน	(Edmurd	Burke	Feldman)	ซึ่�งแบ่งออกเป็น	3	กลุ่ัม	ได้ีแก่	

1.	ฟอร์มอลัลิัสม์(Formalism)	มุ่งหมายสร้างสรรค์ผลังานที�มี	“ควิามงาม”	หร่อสุนทรียภาพิทาง	ร้ปทรงเป็นหลัักกา

รสำาคัญ	ซึ่�งอิทธิิพิลั	(2550,	79)	ให้คำาสรุปว่ิา	“ศิิลัปะเป็นภาษาแห่งควิามงาม”	

2.	เอ็กซ์่เพิรสสิวิิสม์	(Expressivism)	มุ่งหมายสร้างสรรค์ผลังานที�เป็นการแสดีงออกของ	“อารมณ์	ควิามร้้สึก”	สะเท่อน

ใจเป็นคุณค่าสำาคัญที�สุดี	อิทธิิพิลั	(2550,	80)	ใชุ้คำาว่ิา	“ศิิลัปะเป็นภาษาแห่ง	ควิามร้้สึก”	

3.	อินสตร้เมนทัลัลิัสม์	(Instrumentalism)	มุ่งหมายสร้างสรรค์ผลังานบนพ่ิ�นฐานควิามเชุ่�อว่ิา	ศิิลัปะค่อ	เคร่�องม่อ

ในการส่�อสาร	เพ่ิ�อยกระดัีบจิตใจ	คุณค่าอย้่ที�ผลัสัมฤทธิิ�	ที�เกิดีขึ�นต่อจิตใจแลัะควิามคิดี	ของผ้้ชุมงาน

ข้้อเสนอแนะ

ในกระบวินการของประสบการณ์ร่วิมในการสร้างปฏิ์สัมพัินธ์ิ	ที�จะชุ่วิยในการเยียวิยารักษาสภาวิะจิตให้มีควิามสมดุีลั

	สร้างผลังานศิิลัปะที�เกิดีจากการนำาอารมณ์แลัะควิามร้้สึกมาสร้างงานมีควิามสัมพัินธ์ิดัีง	เชุ่นคำากล่ัาวิของจิตร	ภ้มิศัิกดิี�(2552,	

73)	ว่ิา	“ถึงแม้ศิิลัปินจะพิยายามอย่างไร	อารมณ์บริสุทธิิ�	ปราศิจากพ่ิ�นฐานก็ไม่อาจมีขึ�นได้ีอย้นั่�นเอง	ศิิลัปะของเขาย่อมสะท้อน

แทนอารมณ์ของเขา	 ที�มีพ่ิ�นฐานจากชุีวิิตจริงอย่างไม่อาจหลัีกเลีั�ยงได้ีเลัย”	 ดีังนั�นศิิลัปะจึงมิใชุ่เพีิยงสร้างร้ปแบบควิามงามใน

ลัักษณะต่าง	ๆ	ในทางองค์ประกอบศิิลัป์การใชุ้ร้ปทรง	สีสัน	ซึ่�งแท้จริงแล้ัวิศิิลัปะของมนุษย์นั�นยังแสดีงออกซึ่�งอารมณ์ภายใน

ให้ปรากฏ์ออกมาได้ีอย่างชัุดีเจนด้ีวิย	 ซึ่�งมีนักคิดีชุาวิอิตาเลีัยน	 เบเนเดีตโต	 โครเชุ่	 (Benedetto	 Croce)	 ประกาศิวิาทกรรม

	สำาคัญว่ิา	“Art	is	intuition”	ในผลังานเขียนสร้างชุ่�อ	“Aesthetic	as	Science	of	Expression	and	General	Linguistic”	

ปี	1902	“Intuition”	ในพิจนานุกรมของ	Longman	แปลัได้ี	2	ควิามหมายค่อ	

1.	ควิามสามารถในการเข้าใจ	หร่อรับร้้บางสิ�งด้ีวิยเหตุผลัแห่งควิามร้้สึกมากกว่ิาพิิจารณาข้อเท็จจริง	

2.	ควิามคิดีเกี�ยวิกับควิามจริงในสถานการณ์เฉพิาะที�อิงอย้่กับควิามร้้สึกมากกว่ิาข้อเท็จจริง
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Aesthetics in Luang Prabang’s Illuminated Boat Festival 

to Create Contemporary Painting
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การสร้างสรรค์	ชุุดี	สุนทรียภาพิในงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบาง	ส่้การสร้างสรรค์จิตรกรรมร่วิมสมัย		เป็นการศึิกษา

ควิามงามที�ปรากฏ์ในงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบางแลัะนำามาสร้างสรรค์ผลังานจิตรกรรมร่วิมสมัยโดียใชุ้วิิธิิวิิจัยเชิุงสร้างสรรค์	

ผลัการศึิกษาพิบว่ิา	สุนทรียภาพิ	หร่อ	คุณค่าควิามงามที�ปรากฏ์ใน	งานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบาง	ประกอบด้ีวิยการประสานของ

ทัศินธิาตุ	ค่อ	จุดี	เส้น	สี	ร้ปร่าง-ร้ปทรง	นำ�าหนัก	บริเวิณว่ิาง	แลัะลัักษณะผิวิ	ที�ปรากฏ์ในงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบางกับควิาม

งามทางสภาพิแวิดีล้ัอมเม่องหลัวิงพิระบางที�มีควิามพิิเศิษด้ีานภ้มิศิาสตร์ที�อุดีมสมบ้รณ์ห้อมล้ัอมไปด้ีวิยธิรรมชุาติที�สวิยงามทั�ง

ภ้เขาแลัะแม่นำ�า	รวิมทั�งหลัวิงพิระบางเป็นเม่องเก่าแก่เป็นราชุธิานีแห่งแรกของอาณาจักรล้ัานชุ้าง	ทำาให้มโีบราณสถานที�มคีณุค่า

ทางประวัิติศิาสตร์จนได้ีรับการขึ�นทะเบียนให้เป็นแหล่ังมรดีกโลัก	ทำาให้หลัวิงพิระบางมีการอนุรักษ์สภาพิแวิดีล้ัอม	สังคมแลัะ

วัิฒนธิรรมไดีอ้ย่างดีี	เม่�อนำาควิามงามดีา้นสภาพิแวิดีล้ัอมมารวิมกบัควิามงามของงานไหลัเร่อไฟ		จึงทำาใหเ้กิดีสุนทรียภาพิในงาน

ไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบางที�มีควิามพิิเศิษแลัะโดีดีเด่ีน	 ซึ่�งงานไหลัเร่อไฟนี�เป็นการบ้ชุาพิระแม่คงคาแลัะควิามเชุ่�อทางพิระพุิทธิ

ศิาสนาด้ีวิยควิามปรองดีอง	สามัคคีต่อกันของชุาวิหลัวิงพิระบาง		ผ้้สร้างสรรค์ได้ีเก็บข้อม้ลัเอกสารแลัะข้อม้ลัสนาม	โดียวิิเคราะห์

นำาเอาเร่�อง	แสงแห่งควิามศิรัทธิาในงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบางแลัะควิามพิิเศิษของสภาพิแวิดีล้ัอมเม่องหลัวิงพิระบาง	มาส

ร้างสรรค์ผลังานจิตรกรรม	 เพ่ิ�อถ่ายทอดี	บรรยากาศิของแสงแห่งควิามศิรัทธิาในงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบาง	แลัะควิามร่วิม

แรงร่วิมใจส่บสานประเพิณีไหลัเร่อไฟของชุาวิหลัวิงพิระบาง	ในร้ปแบบผลังานจิตรกรรมร่วิมสมัย

คำาสำาคัญ	:	สุนทรียภาพิ,	ไหลัเร่อไฟ,	จิตรกรรมร่วิมสมัย
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Abstract

Creation of aesthetics in the work of the Luang Prabang’s Illuminated Boat Festival  to the creation 
of contemporary painting It is a study of the beauty that appears in the Luang Prabang light boat flow. 
The results of the study revealed that aesthetics, or beauty values, appearing in the Luang Prabang’s 
Illuminated Boat Festival. It consists of the coordination of visual elements such as points, lines, colours, 
shape-shape, weight, space and surface characteristics that appear in the Luang Prabang’s Illuminated 
Boat Festival flow that combines with the beauty of Luang Prabang’s surroundings with a rich geography 
that surrounds it.  With beautiful nature, both mountains and rivers. including Luang Prabang, an ancient 
city that was the first capital of the Lan Xang Kingdom. Makes an ancient, beautiful, historic site that has 
been registered as a world heritage site, causing Luang Prabang to preserve the environment.  society 
and culture as well  When the beauty of the environment is combined with the beauty of the flow of light 
boats. Thus causing the aesthetics of the Luang Prabang’s Illuminated Boat Festival flow that is special 
and outstanding. This light boat flow is to worship the Goddess of the Ganges and Buddhist beliefs 
with unity, kindness and generosity of Luang Prabang people.  The creators have studied both the 
document and the actual field. To study and collect information by bringing the aesthetics that appear 
in the Luang Prabang’s Illuminated Boat Festival as inspiration for creating contemporary paintings.

Keywords: Aesthetics, Illuminated Boat Festival, Contemporary Paintings.

บทนำา

เม่องหลัวิงพิระบางเป็นชุุมชุนเม่อง	ตั�งอย้ภ่าคเหน่อของสาธิารณรัฐประชุาธิิปไตยประชุาชุนลัาวิ	(สปป.ลัาวิ)	ได้ีรับการ

ขึ�นทะเบียนให้เป็นเม่องมรดีกโลักทางวัิฒนธิรรม	ขององค์การศึิกษาวิิทยาศิาสตร์แลัะวัิฒนธิรรมแห่งสหประชุาชุาติ	UNESCO	

ตั�งแต่	พิ.ศิ.	2538	จนถึงปัจจุบัน	หลัวิงพิระบางเป็นชุุมชุนที�มีควิามโดีดีเด่ีนทางด้ีานภ้มิศิาสตร์	โดียเป็นเม่องที�ตั�งอย้ใ่นพ่ิ�นที�ราบ

ถ้กโอบลัอ้มด้ีวิยภ้เขาที�สวิยงามสลัับซั่บซ้่อนสุดีสายตา	อีกทั�งมีแม่นำ�าสำาคัญหลัายสาย	ที�คอยหล่ัอเลีั�ยงชีุวิิตของชุาวิเม่องหลัวิงพิระ

บาง	ค่อแม่นำ�าโขง	สายนำ�าคาน	สายนำ�าดีง	แม่นำ�าแต่ลัะสายจะเป็นตัวิแบ่งเขตแดีนของชุุมชุนเม่องหลัวิงพิระบาง	เน่�องจากสภาพิ

พ่ิ�นที�กายภาพิที�อุดีมสมบ้รณ์ทั�งพ่ิ�นที�ราบ	ภ้เขา	แม่นำ�า	แลัะทรัพิยากรทางธิรรมชุาติ	ทำาให้เหมาะแก่การตั�งถิ�นฐานของผ้้คนมา

ตั�งแต่โบราณ	 ถ่อเป็นเม่องท่าที�มีควิามสำาคัญในการค้าขายแลักเปลีั�ยนสินค้ามาตั�งแต่อดีีต	 มีควิามสำาคัญทางประวัิติศิาสตร์มา

อย่างยาวินาน	ศุิภชัุย	สิงห์ยะบุศิย์	(2552)	ได้ีกล่ัาวิว่ิา	เม่องหลัวิงพิระบางตั�งอย้่ในพ่ิ�นที�ราบท่ามกลัางสภาพิแวิดีล้ัอมธิรรมชุาติ

	ภ้เขา	แม่นำ�า	การดีำารงชีุพิของผ้้คนก็ต้องอาศัิยภ้มิปัญญาจากบรรพิบุรุษโดียพึิ�งพิาอาศัิยธิรรมชุาติ	ดัีงนั�นชุาวิหลัวิงพิระบางใน

อดีีตจึงมีวัิฒนธิรรมที�ผ้กพัินกับตำานาน	หร่อนิทานปรัมปรา	โดียเฉพิาะในพิงศิาวิดีารล้ัานชุ้างในยุคสมัยของพิระเจ้าวิิชุุนราชุ	ซึ่�ง

ได้ีอธิิบายถึงควิามเป็นมาของพ่ิ�นที�เม่องหลัวิงพิระบางในอดีีตว่ิาเป็นที�อย้่ของอมนุษย์ต่าง	ๆ	ได้ีแก่	ยักษ์	ปีศิาจ	นาค	ผี	แถน	ซึ่�ง

อมนุษย์เหล่ัานี�ได้ีดีำารงอย้่ร่วิมกัน	มีควิามเกี�ยวิข้องไปมาหาส่้กันในแต่ลัะพ่ิ�นที�	ซึ่�งสะท้อนให้เห็นคติควิามเชุ่�อของคนที�อาศัิยอย่้

ในเม่องหลัวิงพิระบางในอดีีตที�มีควิามเชุ่�อในอำานาจเหน่อธิรรมชุาติ	 ตำานานทางประวัิติศิาสตร์หลัวิงพิระบางในสมัยก่อนกล่ัาวิ

ถึง	“จันทะพิานิชุ”	ซึ่�งเป็นพ่ิอค้าที�เดิีนทางมาจากเวีิยงจันทร์	รวิมทั�งกลุ่ัมคนที�ถ้กเรียกว่ิา		“ชุวิา”	หร่อ	“ซั่วิ”	ที�เดิีนทางมาเพ่ิ�อ

ร่อนคำา	 หร่อการร่อนทองคำา	 ที�ปะปนมีอย้่มากมายกับทรายในแม่นำ�าโขงอันแสดีงให้เห็นถึงควิามอุดีมสมบ้รณ์ของดิีนแดีนแห่ง

นี�	แลัะได้ีก่อตั�งชุุมชุนขึ�นในพิงศิาวิดีารเรียกว่ิา	“ชุาวิข่า”	ต่อมาได้ีถ้กรุกรานพ่ิ�นที�โดีย“ขุนลัอ”	ปฐมกษัตริย์ของชุาวิลัาวิ	หลัวิง

พิระบางจึงถ้กปกครองด้ีวิยทายาทของ	ขุนลัอ	ซึ่�งก่อเกิดีจารีต	พิิธีิกรรม	ต่าง	ๆ 	ที�เป็นไปด้ีวิยควิามกลััวิในอำานาจเหน่อธิรรมชุาติ

	 ที�ผสมผสานกลัมกล่ันเข้ากับสภาพิแวิดีล้ัอมทางภ้มิศิาสตร์ทั�งในเชิุงกายภาพิ	 สังคม	 แลัะจินตนาการของผ้้นำา	 จนกลัายเป็น

อัตลัักษณ์ของการปกครอง	 วิิถีชีุวิิตของชุาวิหลัวิงพิระบางในอดีีตจึงได้ีหมุนเวีิยนแบบซ่ำ�า	 ไปตามเง่�อนไขของชุ่วิงรัชุสมัยต่าง	ๆ	
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สิลัา	วีิระวิงส์	(2539)	ได้ีอธิิบายว่ิา	เม่�อพิระเจ้าฟ้างุ้มมหาราชุ	พิระองค์ได้ีทรงครองราชุย์ใน	พิ.ศิ.	1859	ได้ีทรงนำาเอาพิระพุิทธิ

ศิาสนาเข้ามาสถาปนาให้เป็นศิาสนาในเม่องหลัวิงพิระบาง	 แลัะได้ีนำาพิระภิกษุสงฆ์เข้ามาเพ่ิ�อเผยแพิร่คำาสอนทางพุิทธิศิาสนา

	 ซึ่�งต่อมาได้ีเกิดีปรากฏ์การณ์ต่อส้้ทางควิามคิดี	ในการเปลีั�ยนแปลังคติควิามเชุ่�อเดิีม	 ที�เชุ่�อในเร่�องราวิของอมนุษย์หร่ออำานาจ

เหน่อธิรรมชุาติ	 ที�มีคติควิามเชุ่�อต่อเน่�องมาอย่างยาวินาน	 ให้เปลีั�ยนมาเชุ่�อในควิามเป็นเหตุแลัะผลั	 หร่อ	 “กรรม”	 ตามหลััก

คำาสอนทางพิระพุิทธิศิาสนา	 ปิยฉัตร	 สินธุิสะอาดี	 (2540)	 ได้ีกล่ัาวิว่ิาคติควิามเชุ่�อทางพิระพุิทธิศิาสนาของชุาวิหลัวิงพิระบาง

มีการผสมผสานกับคติควิามเชุ่�อเก่าค่อ	คติควิามเชุ่�อเร่�องอมนุษย์	พิระพุิทธิศิาสนาแลัะศิาสนาพิราหมณ์	ที�กลัมกล่ันกัน	จนเกิดี

พิิธีิกรรม	วัิฒนธิรรม	ประเพิณี	ที�ลึักซึ่�ง	เข้าถึงจิตวิิญาณผสานกับภ้มิปัญญาแลัะสอดีคล้ัองกับสภาพิทางธิรรมชุาติ	จนงดีงามมี

เอกลัักษณ์เฉพิาะตนของชุาวิหลัวิงพิระบาง	 โดียเฉพิาะงานไหลัเร่อไฟหลัวิง	พิระบางในบุญออกพิรรษาถ่อเป็นประเพิณีที�มีชุ่�อ

เสียงมากของชุาวิเม่องหลัวิงพิระบาง

งานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบางเป็นกิจกรรมที�ชุาวิเม่องหลัวิงพิระบางร่วิมจัดีขึ�นทุกปี	 เป็นมรดีกที�บรรพิบุรุษชุาวิได้ี

ถ่ายทอดีให้คนรุ่นหลัังอนุรักษ์ไว้ิแลัะปรับปรุงแก้ไขให้ดีียิ�งขึ�น	จนสามารถสร้างชุ่�อเสียงด้ีานวัิฒนธิรรมให้กับชุาวิเม่องหลัวิงพิระ

บางไปในสงัคมอ่�นอยา่งกว้ิางขวิาง	งานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบางนั�น	สันนิษฐานว่ิามีต้นกำาเนิดีมามาจากการบ้ชุาแมน่ำ�าตามควิาม

เชุ่�อดัี�งเดิีมของชุาวิลุ่ัมแม่นำ�า	 อานุสิดี	 สิลิัสุก(สัมภาษณ์,	 2562)	 ได้ีกล่ัาวิว่ิา	 ชุาวิหลัวิงพิระบางมีควิามเชุ่�อที�เกรงกลััวิในอำานาจ

ของธิรรมชุาติ	โดียเฉพิาะในชุ่วิงนำ�าขึ�นในเด่ีอนสิบเอ็ดีถึงเด่ีอนสิบสอง	ซึ่�งเป็นชุ่วิงที�เกิดีนำ�าไหลัหลัากท่วิมบ้านเร่อน	แลัะพ่ิชุผลั

การเกษตรไดี้รับควิามเสียหาย	 ชุาวิหลัวิงพิระบางจึงมีการบ้ชุาแม่นำ�าให้ชุ่วิยปกป้องรักษาตามควิามเชุ่�อของคนโบราณที�บ้ชุา

อำานาจเหน่อธิรรมชุาติหร่ออมนุษย์	 ต่อมาศิาสนาพุิทธิเข้ามามีอิทธิิพิลัในเม่องหลัวิงพิระบาง	 จึงมีการปรับคติควิามเชุ่�อใหม่ให้

เกี�ยวิข้องกับพิระพุิทธิศิาสนาแลัะยึดีถ่อมาจนถึงปัจจุบัน	 โดียงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบางจัดีขึ�นในบุญออกพิรรษาเม่องหลัวิง

พิระบาง	โดียจะตรงกับวัินขึ�น	15	คำ�า	เด่ีอน	11	เป็นวัินปวิารนาวัินสุดีท้ายของการจำาพิรรษาของพิระภิกษุ	ชุาวิเม่องหลัวิงพิระ

บางจะพิากันทำาบุญถวิายทานกันในตอนเชุ้ารับพิร	ฟังเทศิน์	จากพิระภิกษุเพ่ิ�อการน้อมนำาคำาสั�งสอนของพิระพุิทธิเจ้าไปปฏิ์บัติ

เพ่ิ�อควิามเป็นสิริมงคลัในการดีำาเนินชีุวิิต	ตอนกลัางค่นก็จะสวิดีมนต์แลัะร่วิมงานไหลัเร่อไฟ	ลัอยกระทงแลัะการปล่ัอยโคม	ซึ่�ง

งานไหลัเร่อไฟถ่อเป็นจุดีเด่ีนทางของบุญออกพิรรษาของชุาวิหลัวิงพิระบาง	 เน่�องจากเร่อไฟมีที�สวิยงามมาก	 มีเอกลัักษณ์ของ

ชุาวิหลัวิงพิระบาง	 แลัะยังคงยึดีการประดิีษฐ์สร้างด้ีวิยภ้มิปัญญาแบบดัี�งเดิีม	 โดียการประดิีษฐ์เร่อไฟที�ทำาโครงสร้างด้ีวิยไม้ไผ่	

ท่อนกล้ัวิย	หร่อวัิสดุีที�ลัอยนำ�าแล้ัวิห่อด้ีวิยกระดีาษแก้วิที�สีสันสวิยงาม	เม่�อจุดีไฟใส่ตะเกียง	เปลัวิไฟจะสว่ิางเป็นสีสันปรากฏ์ร้ป

ร่างตามโครงสร้างนั�นอย่างสวิยงาม	 เป็นสุนทรียภาพิที�น่าประทับใจของผุ้ได้ีสัมผัสพิบเห็น	 อารี	 สุทธิิพัินธ์ุิ	 (2533)	 ได้ีกล่ัาวิว่ิา

	สุนทรียภาพิ	ค่อ	เป็นคำาที�ใชุ้เรียกการรับร้้ที�เกิดีขึ�นแก่มนุษย์	เม่�อสัมผัสหร่อปะทะกับควิามงามที�ปรากฏ์ในโลัก	ประสบการณ์

ทางสุนทรียภาพิเม่�อเกิดีขึ�นแล้ัวิจะทำาให้มนุษย์เกิดีควิามเพิลิัดีเพิลิันพึิงพิอใจ	เกิดีควิามอิ�มใจ	ควิามซ่าบซึ่�งในคุณค่าของควิามงาม

ทั�งควิามงามตามธิรรมชุาติแลัะควิามงามของผลังานศิิลัปะ	 เป็นควิามร้้สึกจากการรับร้้ที�บริสุทธิิ�ในห้วิงเวิลัานั�น	 จนเกิดีสภาวิะ

อาการล่ัมตัวิ	 เพิลิัดีเพิลิัน	พิอใจ	 มีควิามทุกข์หร่อสุข	 ลัักษณะของอารมณ์ดัีงกล่ัาวิเรียกว่ิาสุนทรียภาพิปรีชุา	 เถาทอง	 (2550)	

ได้ีอธิิบายว่ิา	มนุษย์แต่ลัะคนยอ่มให้คุณค่าสุนทรียภาพิที�แตกต่างกันโดียเฉพิาะสนุทรียภาพิในงานศิิลัปวัิฒนธิรรมที�จะรับร้้ตาม

ประสบการณ์การศึิกษาอบรม	 ฝึ่กฝ่นจนเป็นอุปนิสัย	 เกิดีเป็นรสนิยม	 สุนทรียภาพิค่อผลัลััพิธ์ิในงานศิิลัปะวัิฒนธิรรม	 มีควิาม

งาม	ควิามจริง	ควิามดีี	เป็นควิามงามที�มีเอกภาพิ	พิอเหมาะ	พิอดีี	พิอเพีิยงในการสร้างสรรค์ผลังานศิิลัปกรรม	เป็นควิามงามที�

บ้รณาการกันของควิามร้้สึก	ควิามคิดี	กับร้ปแบบ	เทคนิค	วิิธีิการ	แลัะเน่�อหาสาระที�สรุปรวิมเป็นเอกภาพิ	ควิามงามที�เกิดีจาก

สุนทรียภาพิที�เป็นองค์ควิามร้้ใหม่ของศิิลัปกรรม	การรับร้้ควิามงามทางศิิลัปะเป็นพ่ิ�นฐานที�สำาคัญสำาหรับควิามเข้าใจควิามงาม	

มีคุณค่าต่อบุคคลัแลัะสังคม	 สุนทรียภาพิในงานไหลัเร่อไฟเม่องหลัวิงพิระบางจึงเป็นการรับร้้คุณค่าของควิามงามที�เกิดีขึ�นจาก

การได้ีชุ่�นชุมควิามงามในงานไหลัเร่อไฟเม่องหลัวิงพิระบาง	 ซึ่�งมีที�มาจากคติควิามเชุ่�อในเร่�องการบ้ชุาพิระแม่คงคาตามควิาม

เชุ่�อดัี�งเดิีมที�มีควิามสัมพัินธ์ิกับสภาพิแวิดีล้ัอมเม่องหลัวิงพิระบาง	แลัะคติควิามเชุ่�อเกี�ยวิกับพิระพุิทธิศิาสนา	 โดียการประดิีษฐ์

สร้างเร่อไฟเป็นการรวิมเอาศิาสตร์ทางด้ีานศิิลัปกรรมหลัายแขนงมาบ้รณาการเข้าด้ีวิยกันจนมีควิามพิิเศิษทำาให้ผ้้ที�ได้ีรับชุมได้ี

เกิดีสุนทรียภาพิไดี้รับควิามเพิลัิดีเพิลัินกับควิามงาม	 ทั�งควิามงามดี้านสภาพิแวิดีล้ัอมที�รวิมกับควิามงามในงานไหลัเร่อไฟ	 จึง

ทำาให้เกิดีสุนทรียภาพิในงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบางที�มีควิามพิิเศิษแลัะโดีดีเด่ีนเป็นเอกลัักษณ์ของเม่องหลัวิงพิระบาง	
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จากเหตุผลัแลัะควิามสำาคัญดัีงกล่ัาวิ	ผ้้สร้างสรรค์จึงศึิกษาสุนทรียภาพิในงานไหลัเร่อไฟเม่องหลัวิงพิระบาง	เพ่ิ�อสร้าง

ควิามร้้ควิามเข้าใจในสุนทรียภาพิที�ปรากฏ์ในงานไหลัเร่อไฟเม่องหลัวิงพิระบาง	 ที�จัดีขึ�นในบุญออกพิรรษาหลัวิงพิระบาง	แลัะ

นำาไปส่้กระบวินการออกแบบการสร้างสรรค์ผลังานจิตรกรรมร่วิมสมัย	จำานวิน	1	ชุุดี

วัติถุ่ป์ระสงค์ข้องการสร้างสรรค์

1.	เพ่ิ�อศึิกษาสุนทรียภาพิในงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบาง

2.	เพ่ิ�อสร้างสรรค์ผลังานจิตรกรรมร่วิมสมัย	จาก	สุนทรียภาพิในงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบาง

ข้อบเข้ติการสร้างสรรค์

1.	ขอบเขตของเน่�อหา	(Theme)	เพ่ิ�อถ่ายทอดี	บรรยากาศิของแสงแห่งควิามศิรัทธิาในงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบาง	

แลัะควิามร่วิมแรงร่วิมใจส่บสานประเพิณีไหลัเร่อไฟของชุาวิหลัวิงพิระบาง	ในร้ปแบบผลังานจิตรกรรมร่วิมสมัย

2.	ขอบเขตของร้ปแบบ	(Form)	แสดีงออกโดียผลังานสร้างสรรค์จิตรกรรมร่วิมสมัย	2	มิติ	

3.	ขอบเขตของเทคนิค	(Technique)	ผลังานสร้างสรรค์ใชุ้เทคนิคสีอะครีลิัคบนผ้าใบ

วิธีการศึกษา

การสร้างสรรค์	 ชุุดี	สุนทรียภาพิในงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบาง	 ส่้การสร้างสรรค์จิตรกรรมร่วิมสมัย	 ผ้้สร้างสรรค์ได้ี

ใชุ้วิิธีิการศึิกษาดัีงต่อไปนี�

1.ป์ระชากรแลุ่ะกลุ่่�มเป้์าห์มาย

ประชุากรที�ศึิกษา	 ในการศึิกษาวิิจัยครั�งนี�ผ้้วิิจัยเน้นศึิกษากลุ่ัมประชุากรที�เกี�ยวิข้องกับงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบาง

เป็นสำาคัญ

	 1.1	กลุ่ัมผ้้ร้้	อันประกอบด้ีวิย	ผ้้ร้้ทางภาครัฐแลัะเอกชุน	สถานศึิกษาแลัะนักวิิชุาการ	ซึ่�งเป็นผ้้เกี�ยวิข้องกับ

งานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบาง

	 1.2	ผ้้ปฏิ์บัติ	อันประกอบด้ีวิยกลุ่ัมชุ่างผ้้สร้างเร่อไฟหลัวิงพิระบาง

	 1.3	 ผ้้เกี�ยวิข้อง	 อันประกอบดี้วิย	 ประชุาชุนทั�วิไปที�อาศัิยอย่้ในหลัวิงพิระบาง	 แลัะนักท่องเที�ยวิ	 ในชุ่วิง

ประเพิณีออกพิรรษาหลัวิงพิระบาง

2. เคร่�องม่อที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้้อมูลุ่

เคร่�องม่อที�ใชุ้ในการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัในการสร้างสรรค์ครั�งนี�	ประกอบด้ีวิย

	 2.1	แบบสำารวิจ	เป็นการสำารวิจข้อม้ลัเบ่�องต้นโดียมีขอบเขตของการสำารวิจในด้ีานนิเวิศิวิิทยา	ด้ีานภ้มิศิาสตร์	

กายภาพิ	ด้ีานสังคม	วัิฒนธิรรม	วิิถีชีุวิิต	ของชุาวิหลัวิงพิระบางที�มีควิามสำาคัญต่อพัิฒนาการของเร่อไฟหลัวิงพิระบาง	

	 2.2	แบบสังเกต	แบ่งออกเป็น	2	ชุนิดี	ประกอบด้ีวิย

	 	 1)	แบบสังเกตแบบมีส่วินร่วิม	โดียเข้าไปมีส่วินร่วิมในงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบาง

	 	 2)	แบบสังเกตแบบไม่มีส่วินร่วิม	เป็นการเก็บข้อม้ลัด้ีวิยวิิธีิการบันทึกภาพิ	การจดีบันทึก	สังเกต

สภาพิสิ�งแวิดีล้ัอม	สังคม	วัิฒนธิรรมเม่องหลัวิงพิระบาง
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	 2.3	แบบสัมภาษณ์	แบ่งออกเป็น	2	ชุนิดี	ประกอบด้ีวิย

	 	 1.	แบบสัมภาษณ์ที�มีโครงสร้าง	เป็นแบบสัมภาษณ์ที�กำาหนดีประเด็ีนคำาถามไว้ิอยา่งแน่นอน	เพ่ิ�อจัดี

หมวิดีหม่้ข้อม้ลัแลัะวิิเคราะห์	ครอบคลุัมประเด็ีนต่าง	ๆ	ประกอบด้ีวิย	ข้อม้ลัทั�วิไปของพ่ิ�นที�	สภาพิแวิดีล้ัอม	สังคม	วัิฒนธิรรม	

แลัะควิามเป็นมาในอดีีต	โดียใชุ้กับกลุ่ัมผ้้ปฏิ์บัติ	แลัะกลุ่ัมผ้้เกี�ยวิข้องในงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบาง

	 	 2.	แบบสัมภาษณ์ที�ไม่มีโครงสร้าง	เพ่ิ�อใชุ้สำาหรับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึัก	ไม่จำากัดีคำาตอบ	ให้

ได้ีข้อม้ลักว้ิางแลัะหลัากหลัาย	โดียใชุ้กับกลุ่ัมผ้้ร้้

3. การเก็บรวบรวมข้้อมูลุ่

การเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัในการสร้างสรรค์ครั�งนี�	ผ้้สร้างสรรค์เก็บข้อม้ลัที�มีลัักษณะสอดีคล้ัองกับวัิตถุประสงค์เพ่ิ�อที�จะ

สอดีคล้ัองตามที�กำาหนดีไว้ิโดียมีวิิธีิการเก็บข้อม้ลั	2	ลัักษณะค่อ

	 3.1	 การเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัจากเอกสาร	 เป็นการศึิกษาเอกสารที�มีการบันทึกเอาไว้ิในประเด็ีนเน่�อหาที�

เกี�ยวิข้องโดียการค้นคว้ิาเอกสารที�เกี�ยวิข้องแลัะมีควิามสำาคัญต่องานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบาง

	 3.2	การเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัภาคสนาม	โดียมีลัำาดัีบการเก็บข้อม้ลัดัีงนี�

	 	 1.	ลังพ่ิ�นที�สำารวิจภาคสนาม	โดียการสำารวิจด้ีาน	นิเวิศิวิิทยา	ด้ีานภ้มิศิาสตร์	กายภาพิ	สังคมแลัะ

วัิฒนธิรรมชุาวิหลัวิงพิระบาง

	 	 2.	 ใชุ้แบบสังเกตแบบไม่มีส่วินร่วิมค่อใชุ้สังเกตสภาพิสิ�งแวิดีล้ัอม	 สังคม	 วัิฒนธิรรม	 ด้ีวิยวิิธีิการ

บันทึกภาพิบันทึกเสียง	การจดีบันทึกที�มีควิามสำาคัญต่องานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบาง

	 	 3.	ใชุ้แบบสัมภาษณ์ที�มีโครงสร้าง	เป็นแบบสัมภาษณ์ที�เป็นทางการ	เพ่ิ�อจัดีหมวิดีหม่้ข้อม้ลัแลัะ

วิิเคราะห์ข้อม้ลัทั�วิไปของผ้้ให้ข้อม้ลั	ที�มีควิามสำาคัญต่องานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบาง

	 	 4.	ใชุ้แบบสัมภาษณ์ที�ไม่มีโครงสร้างเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่จำากัดีคำาตอบ	ให้ได้ีข้อม้ลักว้ิางแลัะ

หลัากหลัาย	ครอบคลุัมประเด็ีนที�มีควิามสำาคัญต่องานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบาง

	 	 5.	นำาข้อม้ลัที�ได้ีจากการศึิกษา	การสัมภาษณ์	ภาพิถ่าย	นำามาวิิเคราะห์แลัะสังเคราะห์	เพ่ิ�อการ

สร้างสรรค์เพ่ิ�อการสร้างสรรค์จิตรกรรมร่วิมสมัย

4.  การวิเคราะห์์ข้้อมูลุ่

ผ้้สร้างสรรค์ได้ีจัดีกระทำาข้อม้ลัที�ได้ีนำามาวิิเคราะห์ตามวัิตถุประสงค์โดียมีรายลัะเอียดีขั�นตอนดัีงนี�

	 4.1	 นำาข้อม้ลัที�ได้ีทั�งหมดีมาแลั้วิทั�งข้อม้ลัภาคเอกสารแลัะข้อม้ลัภาคสนามไดี้นำามาสรุปจัดีเป็นหมวิดีหม่้	

เพ่ิ�อหาคำาตอบตามวัิตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ที�วิางเอาไว้ิ

	 4.2	ทบทวินควิามสมบ้รณ์ของข้อม้ลั

	 4.3	 ตรวิจสอบข้อม้ลัที�ได้ีรวิบรวิมมาวิ่ามีควิามถ้กต้องหร่อไม่	 ด้ีวิยการตรวิจสอบข้อม้ลัในงานวิิจัยทั�งด้ีาน

บุคคลั	 ด้ีานสถานที�	 ด้ีานเวิลัา	 เพ่ิ�อเป็นการย่นยันควิามถ้กต้องแลัะน่าเชุ่�อถ่อของข้อม้ลัที�ได้ีเก็บรวิบรวิมมาเพ่ิ�อนำาไปวิิเคราะห์

ต่อไป

	 4.4	การวิิเคราะหข้์อม้ลัผ้้สร้างสรรค์ใชุ้การวิิเคราะหข้์อม้ลั	2	แบบ	ค่อการวิิเคราะหข้์อม้ลัภาคเอกสาร	แลัะ

การวิิเคราะห์ข้อม้ลัภาคสนาม	โดียมีรายลัะเอียดีดัีงนี�

	 							 1)	การวิิเคราะห์ข้อม้ลัภาคเอกสาร		ประกอบด้ีวิยการตรวิจสอบควิามถ้กต้องในเชิุงแนวิคิดีแลัะ

ทฤษฎีีที�เกี�ยวิข้อง	ซึ่�งพิิจารณาจากเอกสารหลัายแห่งเพ่ิ�อควิามถ้กต้องของข้อม้ลั

	 							 2)	การวิิเคราะห์ข้อม้ลัภาคสนาม	 เป็นการวิิเคราะห์ข้อม้ลัที�ได้ีจากการใชุ้เคร่�องม่อเก็บข้อม้ลั	 ที�

ได้ีจากการใชุ้เคร่�องม่อเก็บข้อม้ลัการวิิจัยทุกประเภท	นำามาสร้างข้อสรุป	โดียใชุ้การวิิเคราะห์	3	แบบค่อ
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	 	 	 1.	การวิิเคราะห์แบบตีควิามประเด็ีนต่าง	ๆ 	จากข้อม้ลัในลัักษณะร้ปธิรรมหร่อปรากฏ์การณ์

ที�มองเห็น

	 	 	 2.	การวิิเคราะหข้์อม้ลัโดียการจำาแนกข้อม้ลั	ด้ีวิยการใชุ้ทฤษฎีีที�เกี�ยวิข้องเป็นตัวิจำาแนก

ข้อม้ลั	แลัะการวิิเคราะห์แบบไม่ใชุ้ทฤษฎีี	ซึ่�งขึ�นอย้่กับควิามเหมาะสมของข้อม้ลั

	 	 	 3.	การวิิเคราะหข้์อม้ลัโดียการเปรยีบเทียบข้อม้ลั	เป็นการนำาข้อม้ลัมาเปรยีบเทียบตาม

เหตุการณ์หร่อปรากฏ์การณ์

	 	 	 4.	วิิเคราะห์ข้อม้ลัจากภาพิถ่าย

													4.5	การวิิเคราะห์ขั�นตอนการสร้างสรรค์ผลังานจิตรกรรมร่วิมสมัย	โดียมี	5	ขั�นตอน	ค่อ

	 	 1)	วิิเคราะห์องค์ควิามร้้จากสุนทรียภาพิในงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบาง

	 	 2)	การวิิเคราะห์ข้อม้ลัตามกรอบแนวิคิดีในการสร้างสรรค์ให้มีควิามสัมพัินธ์ิทั�งเน่�อหา	ร้ปแบบเทคนิค

	 	 3)	การทำาภาพิร่างแลัะปรับแก้ไขภาพิร่าง

	 	 4)	สร้างสรรค์ผลังานจิตรกรรมร่วิมสมัย

	 	 5)	วิิเคราะห์ผลังานสร้างสรรค์จิตรกรรมร่วิมสมัย

ผลุ่การศึกษา

การสร้างสรรค์	 ชุุดี	 สุนทรียภาพิในงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบาง	 ส่้การสร้างสรรค์จิตรกรรมร่วิมสมัย	 เป็นการศึิกษา	

ค้นคว้ิาเพ่ิ�อหาจินตภาพิที�เป็นสัญลัักษณ์ของสุนทรียภาพิในงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบาง	 โดียศึิกษาข้อม้ลัเอกสารแลัะงานวิิจัย

ที�เกี�ยวิข้องงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบาง	แลัะได้ีเดิีนทางไปศึิกษาเก็บข้อม้ลัในงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบาง	 เพ่ิ�อจะได้ีสัมผัสกับ

ข้อม้ลัจริง	 แลัะได้ีเก็บข้อม้ลัตามวิิธีิการศึิกษาการลังพ่ิ�นที�ในสถานที�จริงเพ่ิ�อศึิกษาส่วินประกอบของเร่อไฟ	 สถานที�	 เหตุการณ์

บรรยากาศิ	รวิมทั�งสภาพิสภาพิแวิดีล้ัอมของเม่องหลัวิงพิระบางทำาให้เห็นควิามพิิเศิษที�เป็นแรงบันดีาลัใจในการสร้างสรรค์หลัาย

ประเด็ีน	 ผ้้สร้างสรรค์จึงต้องนำาเอาข้อม้ลัที�รวิบรวิมได้ีแล้ัวิมาวิิเคราะห์ตามกรอบของวิิธิีการศึิกษา	 แลัะวิิเคราะห์ขั�นตอนการ

สร้างสรรค์ผลังานจิตรกรรมร่วิมสมัย	ในการวิิเคราะห์ข้อม้ลัส่้การสร้างสรรค์นั�น	ได้ีวิิเคราะห์ทั�งด้ีานเน่�อหา	ร้ปแบบแลัะเทคนิค	

เพ่ิ�อเล่ัอกคัดีสรรหา	ร้ปทรง	บรรยากาศิ	เร่�องราวิ	แลัะองค์ประกอบที�สะท้อนอารมณ์สะเท่อนใจส่�อควิามหมายถึง	สุนทรียภาพิ

ในงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบาง	 หร่อคุณค่าควิามงามของงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบาง	 โดียการสร้างสรรค์ชุุดีนี�	 มุ่งเน้นการ

แสดีงออกในการรับร้้ควิามร้้สึก	ผุ้สร้างสรรค์นำาเสนอบรรยากาศิของควิามศิรัทธิาที�มีเอกลัักษณ์เฉพิาะตัวิในงานไหลัเร่อไฟหลัวิง

พิระบาง	ในค่นวัินขึ�น	15	คำ�า	เด่ีอน	11	หร่อ	ค่นวัินออกพิรรษา	โดียหลัวิงพิระบางเป็นเม่องที�มีธิรรมชุาติล้ัอมรอบทั�งภ้เขาแลัะ

แม่นำ�าซึ่�งเป็นควิามพิิเศิษของพ่ิ�นที�			ผ้้สร้างสรรค์จึงนำาเอาร้ปแบบจิตรกรรมภ้มิทัศิน์	(Land	scape	Painting)	มาเป็นร้ปแบบ

ในการถา่ยทอดีสนุทรียภาพิในงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบาง	โดียเน้นบรรยากาศิของควิามศิรทัธิาในควิามเชุ่�อที�มีต่อการบ้ชุาพิระ

แม่คงคาแลัะควิามเชุ่�อทางพิระพุิทธิศิาสนา	 ดัีงนั�นผลังานสร้างสรรค์จิตรกรรมชุุดีนี�จึงไม่ได้ีให้ควิามสำาคัญที�รายลัะเอียดี	ควิาม

ประณีตในกายภาพิภายนอก	แต่มุ่งแสดีงออกผ่านบรรยากาศิด้ีวิยการใชุ้ฝี่แปรงที�หลัากหลัาย	เป็นตัวิประสานทัศินธิาตุซึ่�งเป็น

แนวิทางเฉพิาะตัวิของผ้้สร้างสรรค์	โดียแต่งเติมควิามร้้สึกของสี	บรรยากาศิ	จินตนาการ	แลัะควิามร้้สึกส่วินตัวิเพ่ิ�อแสดีงออก

ถึงสุนทรียภาพิ	หร่อ	 คุณค่าควิามงามในงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบาง	 อิทธิิพิลั	 ตั�งโฉลัก	 (2550)	 ได้ีกล่ัาวิไว้ิว่ิาการสร้างสรรค์	

เป็นการทำางานที�มีระบบมีขั�นตอน	มีกระบวินการ	หร่ออาจกล่ัาวิได้ีว่ิามีระเบียบวิิธีิที�อาจใกล้ัเคียงได้ีกับงานวิิจัย	เป็นการค้นคว้ิา

หาควิามร้้ใหม่	ผ้้สร้างสรรค์จะต้องศึิกษา	ค้นคว้ิา	ทดีลัอง	หาควิามเหมาะสม	สอดีคล้ัองกับควิามเชุ่�อ	หลัักการแลัะคุณค่าทาง

ศิิลัปะที�ในร้ปแบบเฉพิาะตน	ดัีงนั�นการที�ผ้้สร้างสรรค์ได้ีลังพ่ิ�นที�จริงจึงทำาให้เข้าใจบริบทของสังคมวัิฒนธิรรมแลัะสภาพิแวิดีล้ัอม

ของหลัวิงพิระบาง	เม่�อนำามารวิมกับการค้นคว้ิาทางเอกสารแลัะวิิเคราะห์ข้อม้ลั	จึงเกิดีจินตภาพิที�แสดีงออกในการสร้างสรรค์

	เป็นการสร้างคุณค่าในมุมมองธิรรมดีาให้มีควิามพิิเศิษมากขึ�นด้ีวิยการเพิิ�ม	ย่ดี	ย่อ	ขยาย	ร้ปทรงต่าง	ๆ	ตามควิามร้้สึกภายใน

ส่วินตัวิของผ้้สร้างสรรค์	อนุโรจน์	จันทร์โพิธิิ�ศิรี	(2559)	ได้ีกล่ัาวิว่ิา	ในกระบวินการสร้างสรรค์ศิิลัปะการผสมผสานระหว่ิางสิ�ง
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ที�เป็นจริงภายนอกแลัะสิ�งที�อย้่ภายในจิต	 ถ่อเป็นแสดีงให้เห็นควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางควิามจริงแลัะควิามงามโดียไม่ได้ีแบ่งแยก

จากกัน	ผ้้สร้างสรรค์	ได้ีศึิกษาค้นคว้ิาแลัะหาวิิธีิในการสร้างสรรค์ผลังานจิตรกรรมร่วิมสมัย	โดียศึิกษาการใชุ้ฝี่แปรงการระบาย

สีอะครีลิัคในลัักษณะต่าง	ๆ 	เป็นการแทนค่าควิามร้้สึกของวัิตถุ	ร้ปทรง	นำ�าหนัก	บรรยากาศิ	เพ่ิ�อสร้างมิติในงานจิตรกรรมให้เกิดี

เอกภาพิ	เป็นส่�อในการนำาเสนอสุนทรียภาพิ	หร่อคุณค่าควิามงามที�ปรากฏ์ในงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบาง	โดียใชุ้วิิธีิการในการ

ระบายสีอะครีลิัค	ด้ีวิยวิิธีิการระบายสีทับกัน	(Alla	Prima)	วิรพิรรณ	ภ้วิิจารย์	(2555)	อธิิบายว่ิา	วิิธีิการระบายสีทับกัน	หร่อ

การระบายด้ีวิยฝี่แปรงทับซ้่อนกันให้เสร็จทันที	เป็นการระบายที�ผ้้สร้างสรรค์เล่ัอกใชุ้สำาหรับการวิาดีให้จบในครั�งเดีียวิจะทำาให้

ภาพิมีควิามสดี	 มีอารมณ์เดีียวิเป็นเอกภาพิ	สร้างมิติแลัะรายลัะเอียดีให้ผลังานจิตรกรรม	 วิิธีิการวิาดีระบายสีหนาทับซ้่อนกัน

จึงเป็นการสร้างมิติที�สำาคัญในงานจิตรกรรมชุุดีนี�

		

ภิาพ 1	สภาพิแวิดีลั้อมเม่องหลัวิงพิระบาง
ที�มา	https://twitter.com/can_nw/status/1254380260080009222?lang=hu

ภิาพ 2 บรรยากาศิงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบาง	

ภิาพ 3	ชุาวิหลัวิงพิระบางมาร่วิมงานไหลัเร่อไฟ



20

จากการศึิกษาค้นคว้ิาไปส่้การสร้างสรรค์ผลังานชุุดี	 สุนทรียภาพิในงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบาง	 ส่้การสร้างสรรค์

จิตรกรรมรว่ิมสมัย	การสรา้งสรรคใ์นชุ่วิงแรกไดีน้ำาเอาร้ปทรง	ในมมุมองปกต	ิค่อมองในระดีบัสายตาคน	โดียใชุ้ร้ปทรงของผ้ค้น

ชุาวิหลัวิงพิระบางที�เน้นวัิฒนธิรรมการแต่งกายแบบพ่ิ�นเม่องหลัวิงพิระบางผสมผสานกับสถาปัตยกรรมล้ัานชุ้าง	 เชุ่น	 วัิดีวิิหาร

พิระธิาตุ	ร้ปประติมากรรม	อันเป็นเอกลัักษณ์ของหลัวิงพิระบาง	มาผสานด้ีวิยบรรยากาศิของแสงไฟที�ใชุ้ในพิิธีิกรรมในงานไหลั

เร่อไฟหลัวิงพิระบาง	เพ่ิ�อสร้างสรรค์บรรยากาศิของควิามงามในควิามศิรัทธิาในงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบาง	พิบปัญหาในการ

สร้างสรรค์	ค่อ	ทัศินธิาตุ	(visual	elements)	ที�ส่�อออกมาผ่านร้ปทรงแลัะองค์ประกอบนั�นส่�อสารหร่อตอบสนองควิามร้้สึกถึง

สุนทรียภาพิในงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบางได้ีน้อย	พิงศ์ิศิิริ	 คิดีดีี	 (2559)	 ได้ีกล่ัาวิไว้ิว่ิา	ผลังานทัศินศิิลัป์นั�นเกิดีจากทัศินธิาตุ

ที�ศิิลัปินเป็นผ้้กำาหนดีสร้างสรรค์ขึ�นได้ีแก่	จุดี	เส้น	สี	ร้ปร่าง	ร้ปทรง	พ่ิ�นผิวิ	โดียผ่านกระบวินการทางด้ีานเทคนิคเพ่ิ�อส่�อควิาม

หมายแลัะควิามร้้สึก	 เม่�อผลังานจิตรกรรมส่�อควิามร้้สึกได้ีไม่ดีีเท่าที�ควิรผ้้สร้างสรรค์จึงได้ีศึิกษาค้นคว้ิาเพิิ�มเติม	 โดียได้ีนำาเอา

ควิามพิิเศิษของสภาพิแวิดีล้ัอมเม่องหลัวิงพิระบาง	ที�มีธิรรมชุาติห้อมล้ัอมเม่อง	ค่อ	ภ้เขาแลัะแม่นำ�า	แล้ัวิเปลีั�ยนมุมมองในการ

วิางองค์ประกอบภาพิโดียใชุ้มุมมองส้ง	หร่อ	 มุมมองแบบนก	 (Bird’s	 eye	 view)	 แลัะนำามาสร้างสรรค์จิตรกรรมด้ีวิยเทคนิค

เดิีมสามารถแสดีงควิามเป็นสัญลัักษณ์ของเม่องหลัวิงพิระบาง	 แลัะถ่ายทอดีสุนทรียภาพิในงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบาง	 ได้ี

อย่างลังตัวิแลัะน่าสนใจ

การสร้างสรรค์ผลุ่งานจิัติรกรรม

1.	การร่างภาพิ	ผ้้สร้างสรรค์นำาข้อม้ลัที�ได้ีมาวิิเคราะห์เพ่ิ�อสร้างสรรค์ผลังาน	โดียจุดีเด่ีนของการสร้างสรรค์จิตรกรรม

ชุุดีนี�	ค่อ	การนำาเอาบรรยากาศิของ	“แสง”	ที�แสดีงออกถึงบรรยากาศิแห่งควิามศิรัทธิา	โดียใชุ้ร้ปทรงแสดีงออกถึงบรรยากาศิใน

งานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบางแลัะร้ปทรงที�แสดีงออกถึงสภาพิแวิดีล้ัอมเม่องหลัวิงพิระบาง	โดียทำาภาพิร่างที�แสดีงควิามสัมพัินธ์ิ

ประสานกลัมกล่ันอย่างเป็นเอกภาพิ

ภิาพ 5	ภาพิร่างผลังานสร้างสรรค์

2.	ขั�นตอนการสร้างสรรค์ผลังาน	นำาเทคนิคการระบายสีด้ีวิยการใชุ้ฝี่แปรงที�แตกต่าง	ๆ	เพ่ิ�อการประสานร้ปทรงต่าง

	ๆ	ให้กลัมกล่ันเป็นเอกภาพิ	พิร้อมทั�งกำาหนดีนำ�าหนัก	แสง-เงา	สีสัน	รายลัะเอียดี	อารมณ์	ของภาพิ	ให้ส่�อถึง	บรรยากาศิแห่ง

ควิามศิรัทธิาในงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบาง	โดียผ้้สร้างสรรค์เล่ัอกใชุ้การระบายแบบทับซ้่อน	มากกว่ิาเทคนิคการระบายอย่าง

อ่�น	เพ่ิ�อให้สีประสานอย่างกลัมกล่ัน	แลัะเกิดีควิามสะอาดี	แลัะควิามสดีของฝี่แปรง	ทำาให้ผลังาน	สว่ิาง	สะอาดี	เกิดีสุนทรียภาพิ

ในงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบางตามที�ได้ีตั�งวัิตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์
ภิาพ 6 ขั�นตอนการสร้างสรรค์ผลังาน	
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ผลุ่งานสร้างสรรค์

ภิาพ 7 ผลังานสร้างสรรค์	ชุิ�นที�1
ชุ่�อผลังาน	บรรยากาศิของแสงแห่งควิามศิรัทธิาในงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบาง	หมายเลัข	1

เทคนิค	สีอะครีลัิคบนผ้าใบ
ขนาดี	160x160	cm

ภิาพ 8	ผลังานสร้างสรรค์	ชุิ�นที�	2
ชุ่�อผลังาน	บรรยากาศิของแสงแห่งควิามศิรัทธิาในงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบาง	หมายเลัข2

เทคนิค	สีอะครีลัิคบนผ้าใบ

ขนาดี	160x160	cm



22

ภิาพ 9	ผลังานสร้างสรรค์	ชุิ�นที�	3
ชุ่�อผลังาน	บรรยากาศิของแสงแห่งควิามศิรัทธิาในงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบาง	หมายเลัข	3

เทคนิค	สีอะครีลัิคบนผ้าใบ
ขนาดี	160x160	cm

ภิาพ 10	ผลังานสร้างสรรค์	ชุิ�นที�4
ชุ่�อผลังาน	บรรยากาศิของแสงแห่งควิามศิรัทธิาในงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบาง	หมายเลัข	4

เทคนิค	สีอะครีลัิคบนผ้าใบ

ขนาดี	160x160	cm
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ภิาพ 11	ผลังานสร้างสรรค์	ชุิ�นที�	5
ชุ่�อผลังาน	บรรยากาศิของแสงแห่งควิามศิรัทธิาในงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบาง	หมายเลัข	5

เทคนิค	สีอะครีลัิคบนผ้าใบ
ขนาดี	160x160	cm

สร่ป์ผลุ่การสร้างสรรค์อภิิป์รายผลุ่

การสร้างสรรค์จิตรกรรมชุุดี	 สุนทรียภาพิในงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบาง	 ส่้การสร้างสรรค์จิตรกรรมร่วิมสมัยมี

วัิตถุประสงค์	ค่อ	1)	เพ่ิ�อศึิกษาสุนทรียภาพิในงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบาง	2)	เพ่ิ�อสร้างสรรค์ผลังานจิตรกรรมร่วิมสมัย	สรุป

ผลัการศึิกษาได้ีดัีงนี�	1)	สุนทรียภาพิในงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบางค่อการรับร้้	สัมผัสคุณค่าของควิามงามที�เกิดีขึ�นจากการได้ี

ชุ่�นชุมควิามงามในงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบาง	นั�งค่อ	การที�ได้ีเห็นทัศิธิาตุที�ปรากฏ์ออกมา	ทั�ง	แสง	สี	ร้ปร่าง-ร้ปทรง	พ่ิ�นผิวิ

จุดี	เส้น	ระนาบ	ของเร่อไฟ	ทำาให้เกิดีควิามเพิลิัดีเพิลิันพึิงพิอใจ	เกิดีควิามอิ�มใจ	ควิามซ่าบซึ่�งในคุณค่าของควิามงามของเร่อไฟ

แลัะบรรยากาศิในงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบาง	เป็นควิามร้้สึกจากการรับร้้ที�บริสุทธิิ�ในห้วิงเวิลัานั�น	จนเกิดีสภาวิะอาการล่ัมตัวิ	

เพิลิัดีเพิลิัน	พิอใจ	มีควิามสุข	โดียงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบางนี�มีที�มาจากคติควิามเชุ่�อในเร่�องจิตวิิญญาณตามควิามเชุ่�อดัี�งเดิีม

ที�กับสภาพิแวิดีล้ัอมเม่องหลัวิงพิระบาง	 ผสมกับคติควิามเชุ่�อเกี�ยวิกับพิระพุิทธิศิาสนา	 เกิดีเป็นการประดิีษฐ์สร้างเร่อไฟที�รวิม

เอาศิาสตร์ทางดี้านศิิลัปกรรมหลัายแขนงมาบ้รณาการเข้าด้ีวิยกัน	 มีควิามพิิเศิษทำาให้ผ้้ที�ได้ีรับชุมเพิลัิดีเพิลิันกับควิามงาม	 ซึ่�ง

เป็นควิามงามที�แต่ลัะคนจะได้ีรับควิามงามที�แตกต่างกันขึ�นอย้่กับประสบการณ์ทางสุนทรียภาพิของแต่ลัะคน	ปรีชุา	 เถาทอง

	(2550)	ได้ีอธิิบายว่ิา	ควิามงามแบ่งออกเป็น	3	กลุ่ัม	ได้ีแก่	1)กลุ่ัมอัตตวิิสัย	(subjectivism)	ค่อกลุ่ัมที�เชุ่�อว่ิาควิามงามไม่ได้ีมี

อย้จ่ริงในวัิตถุ	แต่วิตัถุหร่อสิ�งของเหล่ัานั�นถ้กจัดีการด้ีวิยกฎีการประสานด้ีวิยมนุษยจ์นเกิดีควิามงาม	ซึ่�งอาจกล่ัาวิได้ีวิา่	งานไหลั

เร่อไฟหลัวิงพิระบางมีควิามงามเพิราะชุ่างเร่อไฟเป็นคนประกอบควิามงามขึ�นจากวัิสดุี	ต่าง	ๆ 	จนก่อเกิดีทัศินธิาตุที�สวิยงามดัีงที�

ปรากฏ์ในงานไหลัเร่อไฟ	2)	กลุ่ัมวัิตถุวิิสัย	(objectivism)	ค่อกลุ่ัมที�เชุ่�อว่ิาควิามงามมีอย้่ในวัิตถุ	เป็นควิามงามที�แสดีงควิามจริง

ของสัจจะวัิตถุที�ปรากฏ์	ซึ่�งอาจกล่ัาวิได้ีว่ิา	ควิามงามมีอย้่แล้ัวิใน	ไม้ไผ่	กระดีาษแก้วิ	โครงสร้างเร่อไฟ	หร่อในแสงตะเกียง	ทุก

อย่างล้ัวินมีควิามงามในตัวิวัิตถุอย้แ่ล้ัวิ	3)	กลุ่ัมสัมพัินธินิยม	(relativism)	ค่อกลุ่ัมที�เชุ่�อว่ิา	ควิามงามมีอย้่ทั�งวัิตถุแลัะการนำามา

จัดีการประสานวิตัถุต่าง	ๆ 	รวิมกัน	อาจกลัา่วิได้ีว่ิาเป็นควิามงามของเร่อไฟหลัวิงพิระบางงามทั�งวัิตถุแลัะงามทั�งผลัที�เกิดีจากการ

ประสานวิตัถุนั�นรวิมกัน	ซึ่�งถ่อเป็นควิามงามที�ผ้้เข้าร่วิมงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบาง	นยิมรับร้้ควิามงามในกลุ่ัมสัมพัินธ์ินิยมมาก
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ที�สุดี	สุนทรียภาพิในงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบาง	นอกจากจะทำาให้เกิดีควิามเพิลิัดีเพิลิันพึิงพิอใจ	เกิดีควิามอิ�มใจ	ควิามซ่าบซึ่�ง

ในคุณค่าของควิามงาม	แลัะสร้างควิามสุขแล้ัวิ	ยังมีควิามงามที�ปรากฏ์ในงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบาง	3	ประการ	 ค่อ	ควิาม

งาม	ควิามแปลักห้แปลักตา	แลัะควิามน่าทึ�ง	กีรติ	บุญเจ่อ	(2522)	ได้ีอธิิบายว่ิาควิามงามควิามแปลักห้แปลักตา	แลัะควิามน่า

ทึ�ง	ค่อควิามงามที�เรียกว่ิา	“ควิามงามสุนทรียธิาตุ”	สุนทรีภาพิในงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบางยังสามารถส่งเสริมพัิฒนาสังคม

หลัวิงพิระบางได้ี	ดัีงนี�	1)	คุณค่าด้ีานการส่งเสริมพัิฒนาสภาพิแวิดีล้ัอม	2)	คุณค่าแสดีงออกเชิุงสร้างสรรค์	3)	คุณค่าด้ีานการ

เป็นส่�อกลัาง	4)	คุณค่าด้ีานสมาธิิปัญญา	5)คุณค่าด้ีานการพัิฒนาเชุาว์ิปัญญาทางศิิลัปะ	6)	คุณค่าด้ีานวัิฒนธิรรม	7)	คุณค่าด้ีาน

ประวัิติศิาสตร์	 โดียผ้้ที�เข้าร่วิมงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบางนอกจากจะได้ีรับควิามงามดัีงกล่ัาวิแล้ัวิยังสามารถส่งเสริมพัิฒนา

สังคมหลัวิงพิระบางได้ีอีกด้ีวิย	(โกสุม	สายใจ,	2559)		

ผ้้สร้างสรรค์ได้ีนำาเอาทั	ศินธิาตุที�โดีดีเด่ีนที�สุดี	 ค่อ	 “แสง”	 เป็นจุดีเด่ีนในการสร้างสรรค์	 ถ่ายทอดีควิามร้้สึกถึงภ้มิ

บรรยากาศิแหง่ควิามศิรทัธิาแลัะดีีงามในงานเร่อไฟหลัวิงพิระบาง	โดียนำาเอาควิามร้ปทรงในสมัพัินธ์ิของเน่�อหาทั�ง	3	ส่วินค่อ	1)	

ร้ปทรงผ้้คนชุาวิหลัวิงพิระบางที�ร่วิมงานไหลัเร่อไฟ	2)	ร้ปทรงสถาปัตยกรรมที�แสดีงอัตลัักษณ์ของหลัวิงพิระบาง	3)	ร้ปทรงสภาพิ

แวิดีล้ัอมทางธิรรมชุาติของเม่องหลัวิงพิระบาง	แล้ัวิพิิจารณาร้ปทรงต่าง	ๆ	ให้เป็นนามธิรรม	โดียการมองแค่เพีิยงทัศินธิาตุต่าง	

ๆ	ค่อ	จุดี	เส้น	สี	นำ�าหนักแสงเงา	ร้ปร่าง	ร้ปทรง	ที�ว่ิาง	พ่ิ�นผิวิ	ซึ่�งเป็นนามธิรรม	แล้ัวิประสานนามธิรรมกลัับส่้ร้ปธิรรมด้ีวิยการ

บวินการทางดีา้นจิตรกรรม	โดียใชุ้ฝี่แปรงเปน็เทคนิคในการประสานทศัินธิาตุต่าง	ๆ 	ให้ตรงตามวิตัถุประสงคข์องการสรา้งสรรค์

	เป็นการสร้างสรรค์	ควิามงามในควิามจริง	โดียกำาหนดีแสงเป็นจุดีเด่ีนในภาพิผลังานที�แสดีงควิามศิรัทธิาซึ่�งไม่ใชุ่เป็นการลัอก

เลีัยนแบบจากธิรรมชุาติ	เพีิยงแต่ใชุ้ควิามจริงเป็นเคร่�องม่อในการส่�อไปถึงควิามร้้สึกของผ้้สร้างสรรค์ในการแสดีงออกต่อควิาม

งามในงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระบาง	ประเสรฐิ	ศิรรัีตนา	(2542)	กล่ัาวิไว้ิว่ิาการสรา้งสรรคผ์ลังานศิิลัปะ	ศิิลัปินได้ีประสบจากควิาม

จริง	 มองเห็นควิามงาม	 แลัะสร้างผลังานส่�อถึงควิามดีี	 ศิิลัปินพิยายามที�จะอธิิบายควิามงามด้ีวิยกรรมวิิธีิทางศิิลัปะโดียอาศัิย

วัิตถุเป็นตัวิกลัางหร่อเป็นเคร่�องม่อประกอบซึ่�งการถ่ายทอดีร้ปแบบทางวัิตถุ	ซึ่�งจะเป็นร้ปแบบเหม่อนจริงหร่อตามจินตนาการ

ก็ได้ี	ในการสร้างสรรค์ร้ปแบบเหม่อนจริง	ก็ไม่ถ่อว่ิา	ศิิลัปินลัอกเลีัยนแบบจากธิรรมชุาติ	เพิราะมีจุดีมุ่งหมายในการสร้างสรรค์

ที�ชัุดีเจน	ควิามสำาคัญของการสร้างสรรค์ผลังานจิตรกรรมชุุดีนี�อย้่ที�การเล่ัอกมุมมองที�มีควิามพิิเศิษ	น่าสนใจ	สามารถประสาน

สัมพัินธ์ิทั�งควิามจริง	ควิามร้้	จินตนาการ	แสดีงออกได้ีตามวัิตถุประสงค์การสร้างสรรค์	ปรีชุา		เถาทอง	(2550)	ได้ีกล่ัาวิว่ิา	การ

เล่ัอกมุมมองในการสร้างสรรค์ผลังานจิตรกรรมมีควิามสำาคัญ	 เพิราะแสงสามารถแสดีงควิามร้้สึกได้ีดีี	 ทั�งเร่�องของมิติควิามลึัก

	 บรรยากาศิ	 แลัะควิามร้้สึก	 การจับเอาจังหวิะของแสงแลัะนำ�าหนักเพ่ิ�อกำาหนดีจุดีเด่ีนแลัะพ่ิ�นที�ว่ิางให้ลังตัวิในองค์ประกอบที�

เหมาะสม	จึงเป็นสิ�งที�ผุ้สร้างสรรค์ให้ควิามสำาคัญมาก	ด้ีวิยประสบการณ์ที�ผ้้สร้างสรรค์ได้ีลังพ่ิ�นที�จริงในการเก็บข้อม้ลัภาคสนาม

ที�เม่องหลัวิงพิระบาง	จึงมีควิามเข้าใจในสภาพิภ้มิประเทศิของหลัวิงพิระบางพิอสมควิร	ทำาให้เข้าใจการเล่ัอกมุมมองที�มีลัักษณะ

พิิเศิษ	นา่สนใจ	สะทอ้นอารมณค์วิามร้สึ้กเม่องมรดีกโลักหลัวิงพิระบาง	เพ่ิ�อแสดีงอตัลัักษณค์วิามงามในงานไหลัเร่อไฟหลัวิงพิระ

บางตามวัิตถุประสงค์การสร้างสรรค์	ผลังานจิตรกรรมชุุดีนี�ผ้้สร้างสรรค์ได้ีใชุ้ฝี่แปรงเป็นเคร่�องม่อในการประสานทัศินธิาตุต่าง	ๆ

	ให้ได้ีควิามร้้สึกถึงบรรยากาศิแห่งควิามศิรัทธิาตามที�ต้องการ	อิทธิิพิลั	ตั�งโฉลัก	(2555)		ได้ีกล่ัาวิว่ิาฝี่แปรงในงานจิตรกรรมนั�น

ไม่ใชุ่แค่เทคนิค	แต่เป็นการเดิีนทาง	การเปลีั�ยนแปลัง	การค้นพิบหลัักการควิามร้้	แลัะสุนทรียภาพิใหม่	จากสิ�งที�ตาเห็นไปส่้การ

แสดีงออกทางจิตรกรรม	เป็นประสบการณ์ของอารมณ์	ควิามร้้สึกทางใจที�ได้ีรับจากสิ�งที�เห็นแล้ัวิแสดีงออกมาให้เป็นที�ประจักษ์

ผ่านร่องรอย	แตะแต้มของฝี่แปรง	ก่อให้เกิดีประกายสีที�สว่ิาง	สะอาดี	สดีใส	สร้างควิามร้้สึกเคล่ั�อนไหวิของสรรพิสิ�ง	ทั�งแสง	สี	

บรรยากาศิแลัะวัิตถุต่าง	ๆ	ทำาให้ด้ีมีชีุวิิตชีุวิา	การใชุ้ฝี่แปรงจึงเป็นการศึิกษาหลัักในการสร้างสรรค์ผลังานจิตรกรรมชุุดีนี�		

ผลังานสร้างสรรค์ชุุดีนี�	 มีควิามมุ่งหวัิงให้สังคมได้ีตระหนักถึงคุณค่าของสุนทรียภาพิ	หร่อ	คุณค่าของควิามงาม	โดีย

ใชุ้ผลังานจิตรกรรมเป็นส่�อในการถ่ายทอดีควิามงาม	ให้ผ้้คนได้ีพิิจารณาถึงคุณค่าของวิิถีชีุวิิต		ภ้มิปัญญา	ประเพิณี	วัิฒนธิรรม

เพ่ิ�อดีำารงไว้ิซึ่�งวัิฒนธิรรมอันดีีงามอันจะส่งต่อเป็นมรดีกของคนรุ่นหลัังต่อไป	 ซึ่�งจะเกิดีประโยชุน์สำาหรับผ้้ที�ศึิกษาทั�งแนวิทาง

การสร้างสรรค์จิตรกรรมแลัะผุ้ที�พิร้อมเปิดีใจรับควิามงามของสิ�งต่าง	 ๆ	 รอบตัวิ	 เพ่ิ�อหาควิามสุขอันเกิดีจากการใชุ้	 สติปัญญา

พิิจารณาคุณค่าของสรรพิสิ�งเพ่ิ�อนำาพิาชีุวิิตให้ดีำาเนินต่อไปอย่างมั�นคง	



25

เอกสารอ้างอิง 

กีรติ	บุญเจ่อ.	(2522).	ปรัชุญาศิิลัปะ.	กรุงเทพิฯ	:	ไทยวัิฒนาพิานิชุ.

โกสุม	สายใจ.	(2549).	สุนทรียภาพิของชีุวิิต.	กรุงเทพิฯ	:	สถาบันราชุภัฏ์สวินดุีสิต.

ประเสริฐ	ศีิลัรัตนา.	(2542).	สุนทรียะทางทัศินศิิลัป์.	โอเอส.	กรุงเทพิฯ:	พิริ�นติ�ง	เฮ้าส์.

ปิยฉัตร	สินธุิสะอาดี.	(2540).	สังคมล้ัานชุ้างตั�งแต่ปลัายพุิทธิศิตวิรรษที�	21	ถึงต้นพุิทธิศิตวิรรษที�	23.	กรุงเทพิฯ	:พิิมพิลัักษณ์.

ปรีชุา	เถาทอง.	(2550).	จากแสงเงาส่้ป่าหิมพิานต์	นิทรรศิการ	35	ปี	ปรีชุา	เถาทอง.	กรุงเทพิฯ:	อัมรินทร์ปริ�นติ�งแอนพัิบลิัชุชิุ�ง.

พิงศ์ิศิิริ	 คิดีดีี.	 (2559).	“สีแห่งควิามศิรัทธิาแลัะสงบสุข”	วิารสารวิิชุาการ	Veridian	E-Journal,	Silpakorn	University.	 ปีที�9,	

ฉบับที�2	(พิฤษภาคม-สิงหาคม):	2271-2288.	

พิิเชุษฐ์	เปียร์กลิั�น.	(2559).	“การเดิีนทางส่้วิิหารแห่งจิต”	วิารสารวิิชุาการ	Veridian	E-Journal,	Silpakorn	University.	ปีที�9,

ฉบับที�2	(พิฤษภาคม-สิงหาคม):	2289-2306.

วิรพิรรณ	ภ้วิิจารย์.	(2555).	โครงการจัดีทำาตำาราแลัะงานวิิจัยเฉลิัมพิระเกียรติ	84	พิรรษา	พิระบาทสมเด็ีจพิระเจ้าอย้่หัวิ	ตำารา	

กลัวิิธีิระบายสีนำ�ามันพ่ิ�นฐาน.	มหาวิิทยาลััยกลุ่ัมภาคตะวัินออกเฉียงเหน่อ:	มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์เลั.	

สิลัา	วีิระวิงส์.	(2539).	ประวัิติศิาสตร์ลัาวิ.	กรุงเทพิฯ.	:	มติชุน.

อารี	สุทธิิพัินธ์ุิ.	(2533).	ประสบการณ์สุนทรียะ.	กรุงเทพิฯ	:	ต้นอ้อ.

อิทธิิพิลั	ตั�งโฉลัก.	(2555).	แนวิทางการสอนแลัะการสร้างสรรค์	จิตกรรมขั�นส้ง.	กรุงเทพิฯ:	อัมรินทร์

	 ปริ�นติ�งแอนพัิบลิัชุชิุ�ง.

อนุโรจน์	จันทร์โพิธิิ�ศิรี.	(2559).	“การแปรเปลีั�ยนจากร้ปธิรรมของจิตรกรรมของไทยส่้หลัักธิรรมในพิระพุิทธิศิาสนา”	วิารสาร

วิิชุาการ	Veridian	E-Journal,	Silpakorn	University.	ปีที�9,	ฉบับที�2	(พิฤษภาคม-สิงหาคม):	2361-2375.

สัมภิาษณ์์

อานุสิดี	สิลิัสุก		สัมภาษณ์	25	ตุลัาคม	2562	โรงเรียนวิิจิตรศิิลัป์ชัุ�นกลัางหลัวิงพิระบาง

	



การพัฒน้าทัักษะการวิาดภาพกลับัหัวิต่ามแน้วิคิดทัฤษฎีีของเบ็ัต่ตี่�เอ็ดเวิิร์ดส์

 สำาหรับันั้กศึิกษาชั�น้ปีทั�ี 1 สาขาวิิชาศิิลปศึิกษา

Developing upside-down drawing skill based on Betty Edwards’ 

theory for first-year students in Art Education Program 

อัจฉรา	หน้ใหม่

บทคัดย�อ 

วิิชุาวิาดีเส้นเป็นพ่ิ�นฐานสำาคัญของการเรียนปฏิ์บตัใินหลัักส้ตรครุศิาสตรบัณฑิต	สาขาวิิชุาศิิลัปศึิกษา	แต่จากการจัดีการ

เรียนร้้ในรายวิิชุาวิาดีเส้นให้กับนักศึิกษาชัุ�นปีที�	1	พิบว่ิา	นักศึิกษาแต่ลัะคนมีพ่ิ�นฐานที�ไม่เท่ากัน	แลัะส่วินใหญ่ไม่มีพ่ิ�นฐานการ

วิาดีเส้น	ทำาให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนแลัะการพัิฒนาทักษะทางศิิลัปะในอนาคต	การวิิจัยครั�งนี�จึงมีวัิตถุประสงค์เพ่ิ�อเปรียบ

เทียบทักษะการวิาดีภาพิกลัับหัวิก่อนเรียนแลัะหลัังเรียนตามแนวิคิดีทฤษฎีีเบ็ตตี�เอ็ดีเวิิร์ดีส์ของนักศึิกษาสาขาวิิชุาศิิลัปศึิกษา

	 ชัุ�นปีที�1	คณะครุศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์เลัย	โดียใชุ้แบบฝึ่กเสริมทักษะการวิาดีภาพิกลัับหัวิทฤษฎีีของเบ็ตตี�เอ็ดีเวิิร์ดีส์		

เพ่ิ�อเป็นการปรับพ่ิ�นฐานทักษะการวิาดีเส้นให้กับนักศึิกษา	กลุ่ัมเป้าหมาย	ได้ีแก่	นักศึิกษาสาขาวิิชุาศิิลัปศึิกษา	คณะครุศิาสตร์

	มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์เลัย	ชัุ�นปีที�	1	ที�เรียนวิิชุาวิาดีเส้น1	ในภาคเรียนที�	1	ปีการศึิกษา	2562	จำานวิน	27	คน		โดียการเล่ัอก

แบบเจาะจง	เคร่�องม่อที�ใชุ้ในการวิิจัย	ได้ีแก่	แบบฝึ่กเสริมทักษะทักษะการวิาดีภาพิกลัับหัวิทฤษฎีีของเบ็ตตี�เอ็ดีเวิิร์ดีส์	ที�ผ้้วิิจัย

กำาหนดีขึ�นจำานวิน	2	ชุุดี	ใชุ้ระยะเวิลัาในการทดีลัองทำากิจกรรมจำานวิน	4	ครั�ง	ครั�งลัะ	3	ชัุ�วิโมง	สถิติที�ใชุ้ในการวิิเคราะห์ข้อม้ลั

	ได้ีแก่	ค่าเฉลีั�ย	ส่วินเบี�ยงเบนมาตรฐาน	ผลัการวิิจัยพิบว่ิาค่าเฉลีั�ยคะแนนทดีสอบหลัังเรียนเท่ากับ	28.89	จากคะแนนเต็ม	36	

ซึ่�งส้งกว่ิาคะแนนทดีสอบก่อนเรียนที�มีค่าเฉลีั�ย	15.00	แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที�ระดัีบ	0.05

คำาสำาคัญ: การวิาดีภาพิกลัับหัวิ,	ทฤษฎีีเบ็ตตี�	เอ็ดีเวิิร์ดีส์,	ทักษะวิาดีเส้น

Abstract

Drawing is an important elementary of practical learning in Art Education program. But in 
the learning management of drawing courses for first year students, I found that each student had 
different drawing skills and most of them had no basic drawing. So that made a barrier to studying and 
developing artistic skills in the future.  Objective of this research was to compare upside-down drawing 
skills based on Betty Edwards’ theory before and after studying of first-year students in Art Education 
Program, Loei Rajabhat University by using upside-down drawing Theory of Betty Edwards in order to 
adjust the basics of drawing skills for students. The sample was first-year art education students who 
studied drawing class 1 in the first semester of academic year 2019, there were 27 people by specific 
selection. The research tool included 2 Exercises of  upside-down drawing skills based on Betty Edwards’ 
theory which developed by the researcher. The duration of the experiment was 4 times, 3 hours each 
time. The statistics used to analyze the data were mean, standard deviation, The results showed that 
the average post-test score was 28.89 out of 36, which was higher than the average pre-test score of 
15.00. There was a statistically significant difference at the 0.05 level..

Keywords: Upside Down Drawing, Betty Edwards Theory, Drawing Skills
1สาขาวิิชุาศิิลัปศิึกษา	คณะครุศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยราชุภัฎีเลัย			E-mail	:	numaiaudchara@gmail.com
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บทนำา

วิิชุาวิาดีเส้นมีจุดีมุ่งหมายการวิาดีเส้นค่อการส่�อควิามหมายวิิธีิหนึ�งของมนุษย์เป็นการนำาเสนอควิามคิดีของผ้้วิาดีส่้ผ้้

ด้ีด้ีวิยกระบวินการทางการวิาดี	ข้ดี	ขีดี	เขียน	ลัาก	ทำาให้เกิดีเส้นหร่อร่องรอย	ด้ีวิยวัิสดุีอย่างใดีอย่างหนึ�ง		เพ่ิ�อส่�อควิามหมาย	

ควิามคดิี	จินตนาการ	บนัทึกประสบการณ	์แสดีงควิามศิรทัธิา	หร่อเพิ่�อหลัักฐานบางอยา่ง		ซึ่�งวิาดีเสน้ถ่อเปน็วิิชุาพ่ิ�นฐานที�สำาคัญ

สำาหรับการสร้างสรรค์ผลังานศิิลัปะในทุกสาขา	ทั�งทางด้ีานทัศินศิิลัป์	สถาปัตยกรรมแลัะด้ีานการออกแบบ			(โกสุม	สายใจ,	2530	

;	ประสบ	ลีั�เหม่อดีภัย,	2541;	สมโภชุน์	ทองแดีง,	2542;	สุชุาติ		เถาทอง,	2536;	อารี	สุทธิิพัินธ์ิ,	2528)		นอกจากควิามสำาคัญ

ของการวิาดีเสน้ที�มีต่อการสรา้งสรรคผ์ลังานศิิลัปะทางดีา้นทัศินศิิลัป์	สถาปตัยกรรมแลัะการออกแบบแลัว้ิ	วิาดีเสน้ยงัเป็นเคร่�อง

ม่อการถ่ายทอดีควิามคิดีให้สามารถมองเห็นได้ี	ในการสร้างสรรค์สิ�งต่างๆ	มักเริ�มต้นจากควิามคิดีในมันสมองของมนุษย	์	ซึ่�งบาง

ครั�งอาจเร่อนลัางหร่อมองเห็นได้ีไม่ชัุดี		จึงได้ีมีการเขียนเป็นภาพิตามควิามคิดีนั�นออกมาให้เป็นร้ปร่าง	ร้ปทรงของสิ�งที�คิดีขึ�น		

การจัดีการเรียนการสอนวิิชุาการวิาดีเส้นของนักศึิกษาสาขาวิิชุาศิิลัปศึิกษา	คณะครุศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์เลัย

	ในปีการศึิกษา	2562	พิบปัญหาค่อผ้้เรียนมีพ่ิ�นฐานทักษะทางการวิาดีเส้นที�แตกต่างกัน	แต่ด้ีวิยวิิชุาวิาดีเส้นเป็นวิิชุาพ่ิ�นฐานที�

ต้องใชุ้ทักษะในการเรียนภาคปฏิ์บัติต่อไปในรายวิิชุาอ่�นๆ	จากการทดีสอบก่อนเรียนนักศึิกษาที�สอบบางส่วินสอบได้ีระดัีบปาน

กลัาง	 แต่ส่วินมากจะอย้่ในระดัีบอ่อนตลัอดีจนไม่ได้ีมีพ่ิ�นฐานทางศิิลัปะเลัย	 	 เม่�อมาเรียนกับนักศึิกษาบางส่วินที�มีพ่ิ�นฐานทาง

ศิิลัปะ		ทำาให้นักศึิกษาบางส่วินขาดีกำาลัังใจ	แลัะแรงจ้งใจในการวิาดีเส้น	เกิดีควิามท้อแท้ในการเรียนวิาดีเส้น		

ผ้้วิิจัยจึงได้ีศึิกษาแนวิคิดีในการสอนวิาดีเส้นของ	เบ็ตตี	เอ็ดีเวิิร์ดีส์	(Edwards,	1999)	ที�มุ่งเน้นเพิิ�มควิามสามารถใน

การมองเห็นเป็นหลััก	ไม่ได้ีเน้นเทคนิคการวิาดีภาพิ	ซึ่�ง	เบ็ตตี	เอ็ดีเวิิร์ดีส์	กล่ัาวิว่ิาควิามเป็นจริงที�สำาคัญอย่างหนึ�ง	ค่อ	หากเรา

มองเห็นแลัะวิาดีสิ�งที�เห็นได้ีชัุดีเจนเท่าไหร่	 การแสดีง	 ออกถึงควิามเป็นเอกลัักษณ์	 ควิามเป็นตัวิตนก็จะชัุดีเจนมากขึ�นเท่านั�น

	เม่�อทักษะในการมองเห็นพัิฒนามากขึ�น	ควิามสามารถในการวิาดีภาพิจะส้งขึ�น	แลัะจะเห็นร้ปแบบเฉพิาะ	(Style)	ของตัวิเอง

มากขึ�นเชุ่นกัน	(Edwards,	1999)		สำาหรับการวิาดีภาพิแบบเหม่อนจริงนั�น	ไม่ว่ิาสิ�งที�วิาดีจะเป็นอะไรก็ต้องอาศัิยทักษะแลัะวิิธีิ

การมองเห็นเชุ่นเดีียวิกันทั�งหมดี	(Edwards,	1999:	8)	

จากแนวิคิดีแลัะทฤษฎีีการวิาดีเส้นโดียชุุดีกิจกรรมของ	 เบ็ตตี	 เอ็ดีเวิิร์ดีส์แสดีงให้เห็นว่ิาในกระบวินการรับร้้นั�นต้อง

อาศัิยควิามสัมพัินธ์ิที�สอดีคล้ัองกันระหว่ิางการมองเห็นกับกระบวินการคิดีของ	 โดียให้ควิามสำาคัญกับการทำางานของสมองซี่ก

ขวิาในขณะวิาดีภาพิ		ด้ีวิยการเรียนร้้ทักษะพ่ิ�นฐานทางการมองเห็นทั�ง	5	ประการ	ค่อ	การรับร้้เส้นขอบ	การรับร้้พ่ิ�นที�ว่ิาง	การ

รับร้้ควิามสัมพัินธ์ิ	การรับร้้แสงแลัะเงา	แลัะการรับร้้ภาพิรวิม	ซึ่�งได้ีเรียงลัำาดัีบบทเรียนอย่างสัมพัินธ์ิต่อเน่�องกัน	การฝึ่กทักษะ

หนึ�งจะนำาไปส่้การเรียนร้้ทักษะต่อไป	โดียเริ�มจากการมองเห็นริมหร่อเส้นขอบ		เป็นสิ�งที�นำาไปส่้การมองเห็นพ่ิ�นที�ว่ิาง	ส่วินวิิธีิการ

หาสัดีส่วิน	(Sighting)	นำาไปส่้การมองเห็นขนาดี	สัดีส่วิน	แลัะทัศินียภาพิที�ถ้กต้อง	ซึ่�งชุ่วิยให้มองเห็นปริมาณหร่อนำ�าหนักของ

แสงเงาตามควิามเป็นจริง	แลัะสามารถมองเห็นสีในเชิุงนำ�าหนักได้ี	เม่�อรวิมทักษะทั�งหมดีนี�เข้าด้ีวิยกันทำาให้สามารถวิาดีภาพิแบบ

เหม่อนจริงได้ี	แลัะเน่�อง	จากมีการฝึ่กปฏิ์บัติที�ใชุ้ระยะเวิลัาอันสั�น	จึงทำาให้ผ้้เรียนเกิดีควิามมั�นใจแลัะสามารถที�จะพัิฒนาทักษะ

ให้ดีียิ�งขึ�นต่อไปผ้้สอนเองได้ีจัดีกิจกรรมเสริมในการจัดีการเรียนการสอนวิิชุาวิาดีเส้นกลัับหัวิ	เพ่ิ�อฝึ่กทักษะด้ีานการรับร้้ทางการ

มองเห็นโดียเน้นให้ควิามสำาคัญกับการทำางานของสมอง	 โดียเริ�มจากการวิาดีภาพิกลัับหัวิ	 เพ่ิ�อเน้นให้ปรับเข้าส่้การทำางานของ

สมองซี่กขวิาเพ่ิ�อใชุ้ในการมองเห็นขณะที�วิาดีภาพิแล้ัวิจึงฝึ่กทักษะพ่ิ�นฐานที�สำาคัญ	5	ประการผ่านการวิาดีเส้นเปรียบได้ีกับการ

วิาดีเส้นรอบนอกหร่อเส้นขอบ	วิาดีพ่ิ�นที�ว่ิาง	วิาดีควิามสัมพัินธ์ิหร่อทัศินียภาพิ	วิาดีแสงเงา	แลัะวิาดีโดียรวิมทั�งหมดีของภาพิ		ซึ่�ง

ทั�งหมดีจะเน้นให้ขอ้ม้ลัภาพิแลัะวิิธีิการวิาดีหร่อการมองเห็น	ที�ไม่อาจใชุ้กระบวินการทางภาษาหร่อระบบสัญลัักษณใ์นการวิาดี

ภาพิได้ี		โดียการสอนจะมีการอธิิบายเน่�อหาพิร้อมแสดีงตัวิอยา่ง	แลัะอธิิบายแต่ลัะกิจกรรมอยา่งชัุดีเจน		บอกระยะเวิลัาในการ

ปฏิ์บัติกิจกรรม	ซึ่�งรวิมเวิลัาทั�งหมดีไม่เกิน	20	ชัุ�วิโมง	(ผ้้สอนสามารถปรับหร่อประยกุต์ให้เหมาะสมกับการสอนของแต่ลัะคนได้ี)	
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ดัีงนั�นผ้้วิิจัยจึงมีควิามสนใจที�จะพัิฒนาทักษะการวิาดีภาพิกลัับหัวิตามแนวิคิดีทฤษฎีีของเบ็ตตี�เอ็ดีเวิิร์ดีส์	 สำาหรับ

นักศึิกษาชัุ�นปีที�	1	สาขาวิิชุาศิิลัปศึิกษา	เน่�องจากการจัดีกิจกรรมโดียร้ปแบบนี�	มีการเรียงลัำาดัีบอย่างเป็นขั�นเป็นตอน	มีระบบ

แลัะร้ปแบบที�ชัุดีเจน	ทั�งเป็นที�ยอมรับอย่างกว้ิางขวิางในต่างประเทศิ		มีควิามแปลักแตกต่างจากการเรียนการสอนตามร้ปแบบ

ของไทย	 มีควิามสนุก	 ท้าทาย	 แลัะมุ่งเน้นให้ผ้้เรียนเกิดีการรับร้้	 การสังเกตที�ดีีมีประสิทธิิภาพิ	 โดียใชุ้เวิลัาในการเรียนร้้ที�สั�น

	ซึ่�งจะสามารถทำาให้ผ้้เรียนมีเจตคติที�ดีีต่อการวิาดีภาพิแบบเหม่อนจริงแลัะนำาไปส่้การฝึ่กปฏิ์บัติทักษะในการวิาดีเส้นต่อไปได้ี		

วัติถุ่ป์ระสงค์

1.	เพ่ิ�อเปรียบเทียบทักษะการวิาดีภาพิกลัับหัวิของนักศึิกษาก่อนเรียนแลัะหลัังเรียนตามแนวิคิดีทฤษฎีีของเบ็ตตี�เอ็ดี

เวิิร์ดีส์	

กรอบแนวคิดการวิจััย 

การเปรียบเทียบทักษะการวิาดีภาพิกลัับหัวิของนักศึิกษาก่อนเรียนแลัะหลัังเรียนตามแนวิคิดีทฤษฎีีของเบ็ตตี�เอ็ดี

เวิิร์ดีส์	มีกรอบแนวิคิดีการวัิจัย	ดัีงนี�

   ตัิวแป์รต้ิน    ตัิวแป์รติาม

วิธีดำาเนินการวิจััย

1. การศึกษาข้้อมูลุ่เบ่�องต้ิน มีขั้�นติอนดังติ�อไป์นี�

1)	ศึิกษาข้อม้ลัเกี�ยวิกับการสอนศิิลัปศึิกษาของนักศึิกษาชัุ�นปีที�	1	สาขาศิิลัปศึิกษา	มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์เลัย

2)	ศึิกษาทฤษฎีี	หลัักการ	แลัะแนวิคิดีเกี�ยวิกับการสอน	การจัดีกิจกรรม	การวัิดีแลัะประเมินผลัที�ชุ่วิยส่งเสริมทักษะ

ควิามสามารถในการวิาดีเส้นของนักศึิกษาชัุ�นปีที�	1	เพ่ิ�อใชุ้เป็นแนวิทางในการสร้างแบบฝึ่กเสริมทักษะการวิาดีเส้น

3)	 ศึิกษาข้อม้ลัเกี�ยวิกับการวิาดีเส้น	ทั�งองค์ประกอบของการวิาดีเส้น	การวิาดีเส้นแบบเหม่อนจริง	 วิิธีิการสอนวิาดีเส้น	

จากหนังส่อ	เอกสาร	งานวิิจัยที�เกี�ยวิข้องทั�งในประเทศิแลัะต่าง	ประเทศิ

4)	ศึิกษาแนวิคิดีแลัะทฤษฎีีการสอนวิาดีเส้นของ	เบ็ตตี	เอ็ดีเวิิร์ดีส์	(Edwards,	1999)	รวิมถึงบทควิาม	แลัะงานวิิจัย

ที�เกี�ยวิข้องทั�งในประเทศิแลัะต่างประเทศิ	

5)	ศึิกษาข้อม้ลัที�เกี�ยวิกับการวัิดีผลัแลัะประเมินผลัด้ีานทักษะพิิสัยแลัะจิตพิิสัย	จากหนังส่อ	เอกสาร	แลัะงานวิิจัยที�

เกี�ยวิข้องเพ่ิ�อนำามาเป็นแนวิทางในการสร้างเคร่�องม่อวิิจัย

ทักษะการวิาดีภาพิ

ของนักศิึกษาชุั�นปีที�	1	

สาขาวิิชุาศิิลัปศิึกษา

การวิาดีภาพิหัวิกลัับ

แนวิคิดีทฤษฎีีของ

เบ็ตตี�เอ็ดีเวิิร์ดีส์
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2. ป์ระชากรแลุ่ะกลุ่่�มตัิวอย�าง 

ประชุากรที�ใชุ้ในการวิิจัยครั�งนี�	ค่อ	นักศึิกษาชัุ�นปีที�	1	สาขาวิิชุาศิิลัปศึิกษา	คณะครุศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์เลัย	

จำานวิน	27	คน		เป็นนักศึิกษาหญิงจำานวิน	18	คน	แลัะเป็นนักศึิกษาชุาย	จำานวิน	9	คน

3.	เคร่�องม่อการวิิจัย

1)	แบบฝึ่กทักษะการวิาดีภาพิกลัับหัวิตามแนวิคิดีของ	เบ็ตตี�	เอ็ดีเวิิร์ดีส์	(Edwards,	1999)

										 1.1)	การสรา้งแบบฝ่กึเสรมิทักษะการวิาดีภาพิกลัับหวัิตามแนวิคดิีของ	เบ็ตตี�	เอ็ดีเวิิร์ดีส์	(Edwards,	1999)	

เป็นการสอนทักษะย่อยทีลัะทักษะ	จากง่ายไปหายาก	โดียกำาหนดีจุดีประสงค์การเรียนร้้	เน่�อหา	กิจกรรม	ส่�อการสอน	แลัะการ

วัิดีแลัะประเมินผลั	จำานวิน	2	แผน	ซึ่�งใชุ้เวิลัาในการสอนแผนลัะ	3	ชัุ�วิโมง	ประกอบด้ีวิย	(กิตติคุณ	เย็นกลัำ�า.	2554)		แผนการ

จัดีการเรียนร้้ที�	1	เร่�อง	การรับร้้เส้นขอบ		การวิาดีภาพิกลัับหัวิ	แผนการจัดีการเรียนร้้ที�	2	เร่�องการรับร้้พ่ิ�นที�ว่ิางแลัะการรับร้้

ควิามสัมพัินธ์ิการวิาดีภาพิกลัับหัวิ

	 1.2)	แบบวัิดีทักษะการวิาดีภาพิกลัับหัวิ	มีคะแนนเฉลีั�ย	36	ประกอบด้ีวิยเกณฑ์การประเมิน	ดัีงนี�	

																						 	 (1)	การรับร้้เส้นขอบ

													 	 (2)	การรับร้้พ่ิ�นที�ว่ิาง

															 	 (3)	การรับร้้ควิามสัมพัินธ์ิ

	 	 ซึ่�งมีเกณฑ์การแปลัควิามหมายคะแนนผลังาน	ใชุ้เกณฑ์	ดัีงนี�

	 คะแนนเฉลีั�ย	 29	-	36		คะแนน		หมายถึง		ผลังานมีคุณภาพิอย้ใ่นระดัีบดีีมาก

	 คะแนนเฉลีั�ย	 21	-	28		คะแนน		หมายถึง		ผลังานมีคุณภาพิอย้ใ่นระดัีบดีี													

	 คะแนนเฉลีั�ย						 13	-	20		คะแนน		หมายถึง		ผลังานมีคุณภาพิอย้ใ่นระดัีบปานกลัาง

	 คะแนนเฉลีั�ย	 	5	–	12		คะแนน		หมายถึง		ผลังานมีคุณภาพิอย้ใ่นระดัีบต้องปรับปรุง

	 คะแนนเฉลีั�ย	 							0			คะแนน	หมายถึง		ผลังานไม่ผ่านเกณฑ์		

4. การรวบรวมข้้อมูลุ่

1)	ผ้้วิิจัยทำาการทดีสอบทักษะการวิาดีภาพิกลัับหัวิก่อนเรียน	(Pretest)	ของกลุ่ัมตัวิอย่างประชุากร	โดียการทดีสอบ

ให้นักศึิกษาวิาดีภาพิใบหน้าตนเองมุมมองหน้าตรงหร่อมุมมองสามส่วินสี�	(มุมเอียงประมาณ	45	องศิา)	พิร้อมทั�งลังนำ�าหนักแสง

แลัะเงาตามที�เห็นในกระจกเงา	ให้มีควิามเหม่อนจริงหร่อใกล้ัเคียงต้นแบบมากที�สุดี	ใชุ้เวิลัาไม่เกิน	90	นาที	โดียผ้้วิิจัยทำาการ

บันทึกภาพิถ่ายใบหน้านักศึิกษาแต่ลัะคนไว้ิตามสภาพิจริง	เพ่ิ�อให้นักศึิกษาใชุ้ตรวิจสอบมุมมองสำาหรับการวิาดีอีกครั�งหลัังเรียน	

แลัะเพ่ิ�อให้ผ้้เชีุ�ยวิชุาญทั�ง	3	ท่าน	ใชุ้ในการประเมินผลังานตามแบบประเมินที�ผ้้วิิจัยสร้างขึ�น

2)	ผ้้วิิจัยนำาแผนการจัดีการเรียนร้้	เร่�องการวิาดีเส้น	โดียใชุ้แบบฝึ่กของเบ็ตตี	เอ็ดีเวิิร์ดีส์	(Edwards,	1999)	จำานวิน

	2	แผน	ไปสอนโดียใชุ้ระยะเวิลัาในการสอน	4	ครั�ง	ครั�งลัะ	3	ชัุ�วิโมง	ซึ่�งเป็นการสอนนอกเวิลัาเรียนในวัินเสาร์แลัะวัินอาทิตย์	

รวิมระยะเวิลัา	2	สัปดีาห์	มีการประเมินผลังานแต่ลัะครั�งตามที�กำาหนดีไว้ิในแผนการจัดีการเรียนร้้	

3)	หลัังจากที�นักศึิกษาปฏิ์บัติกิจกรรมเสร็จสิ�นตามแผนการจัดีการเรียนร้้ทั�งหมดีแล้ัวิ	 ผ้้วิิจัยจึงทำาการทดีสอบทักษะ

การวิาดีภาพิกลัับหัวิหลัังเรียน	(Posttest)	โดียการทดีสอบให้นักศึิกษาวิาดีภาพิใบหน้าตนเอง	พิร้อมทั�งลังนำ�าหนักแสงแลัะเงา

ตามที�เห็นในกระจกเงา	ซึ่�งเป็นมุมมองเดีียวิกับที�วิาดีในการทดีสอบก่อนเรียน	ให้มีควิามเหม่อนจริงหร่อใกล้ั	เคียงต้นแบบมาก

ที�สุดี	ใชุ้เวิลัาไม่เกิน	90	นาที	โดียผ้้วิิจัยทำาการบันทึกภาพิถ่ายใบหน้านักศึิกษาแต่ลัะคนไว้ิตามสภาพิจริง	เพ่ิ�อให้ผ้้เชีุ�ยวิชุาญทั�ง	

3	ท่าน	ใชุ้ในการประเมินผลังานตามแบบประเมินที�ผ้้วิิจัยสร้างขึ�น				

4)	ผ้้วิิจัยเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัทั�งหมดีที�ได้ีจากการทดีลัอง	แล้ัวิจึงนำามาวิิเคราะห์ผลั
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5.  การวิเคราะห์์ข้้อมูลุ่

ผ้้วิิจัยนำาข้อม้ลัที�ได้ีจากการทดีลัองมาวิิเคราะห์ตามลัักษณะของเคร่�องม่อในการวิิเคราะห์ข้อม้ลั	 ดัีงรายลัะเอียดีต่อ

ไปนี�

		 1)	 เปรียบเทียบคะแนนทักษะควิามสามารถในการวิาดีเส้นแบบเหม่อนจริง	จากคะแนนของแบบประเมิน

ผลังานการวิาดีภาพิใบหน้าตัวิเอง	ก่อนเรียนแลัะหลัังเรียนของกลุ่ัมประชุากร	โดียคำานวิณค่า	µ	แลัะ	σ
	 2)	นำาข้อม้ลัทั�งหมดีมาเรียบเรียงแลัะนำาเสนอในร้ปแบบตารางประกอบควิามเรียง

ผลุ่การวิจััย

ผลัการเปรียบเทียบค่าเฉลีั�ย	 ส่วินเบี�ยงเบนมาตรฐาน	 ก่อนเรียนกับหลัังเรียนของผ้้เรียนที�ใชุ้แบบฝึ่กเสริมทักษะการ

วิาดีภาพิกลัับหัวิตามแนวิคิดีของเบ็ตตี�	 เอ็ดีเวิิร์ดีส์	พิบว่ิา	ค่าเฉลีั�ยของผลัสัมฤทธิิ�ทางการเรียนด้ีวิยแบบฝึ่กเสริมทักษะการวิาดี

ภาพิกลัับหัวิตามแนวิคิดีของเบ็ตตี�	 เอ็ดีเวิิร์ดีส์	ค่าเฉลีั�ยคะแนนทดีสอบหลัังเรียนเท่ากับ	28.89	ส้งกว่ิาค่าเฉลีั�ยคะแนนทดีสอบ

ก่อนเรียนเท่ากับ	 15.00	 โดียคะแนนทดีสอบก่อนเรียนกับหลัังเรียนมีควิามแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที�ระดัีบ	 0.05	

ตามตารางต่อไปนี�

ตารางที�	1	ผลัการเปรียบเทียบค่าเฉลีั�ย	ส่วินเบี�ยงเบนมาตรฐาน	ก่อนเรียนกับหลัังเรียนของผ้้เรียนที�ใชุ้แบบฝึ่กเสริม

ทักษะการวิาดีภาพิกลัับหัวิตามแนวิคิดีของเบ็ตตี�	เอ็ดีเวิิร์ดีส์

กลัุ่มทดีลัอง	1 N คะแนนเต็ม µ σ t P

					คะแนนสอบก่อนเรียน 27 36 15.00 2.03
31.02 .000

					คะแนนสอบหลัังเรียน	 27 36 28.89 3.06

สร่ป์ผลุ่การวิจััยแลุ่ะอภิิป์รายผลุ่

จากการวิิจัยพิบว่ิาการพัิฒนาทักษะการวิาดีภาพิกลัับหัวิตามแนวิคิดีทฤษฎีีของเบ็ตตี�เอ็ดีเวิิร์ดีส์	สำาหรับนักศึิกษาชัุ�น

ปีที�	1	สาขาวิิชุาศิิลัปศึิกษา	โดียใชุ้แบบฝึ่กหัดีที�ผ้้วิิจัยกำาหนดีขึ�นนำาไปทดีลัองใชุ้กับนักศึิกษาชัุ�นปีที�	1	สาขาวิิชุาศิิลัปศึิกษา	คณะ

ครุศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์เลัย	ทำาให้นักศึิกษามีทักษะในการวิาดีเส้นที�ส้งขึ�นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที�ระดัีบ	0.05	ทั�งนี�

เกิดีจากระบวินการจดัีการเรียนการสอน	โดียใชุ้เทคนิควิาดีภาพิหวัิกลัับตามแนวิคดิีทฤษฎีีของเบต็ตี�เอ็ดีเวิิร์ดีส์	มาประยกุต์ใชุ้กับ

กิจกรรมการเรียนการสอนสำาหรับนักศึิกษาชัุ�นปีที�	1	ซึ่�งทำาให้นักศึิกษาได้ีมีใจจดีจ่อ	มีสมาธิิในการเรียนร้้แลัะฝึ่กฝ่น	มีพัิฒนาการ

ด้ีานทักษะที�ส้งขึ�น	 แลัะเริ�มร้้สึกสนุกในการเรียน	 ซึ่�งจากการศึิกษาเอกสารแลัะงานวิิจัยที�ผ่านมามีการนำาร้ปแบบกิจกรรมของ	

เบ็ตตี�	เอ็ดีเวิิร์ดีส์	ไปทดีลัองใชุ้กับเด็ีกอายุ	10-11	ปี		พิบว่ิา	เด็ีกที�เป็นกลุ่ัมตัวิอย่างมีลัักษณะการแสดีงออกในการวิาดีภาพิกลัับ

หัวิภาพิส้งขึ�น	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที�ระดัีบ	.05	แลัะเม่�อเปรียบเทียบลัักษณะการแสดีงอออกในการวิาดีแต่ลัะด้ีาน	พิบว่ิา

	การวิาดีภาพิกลัับหัวิมีลัักษณะการแสดีงออกในการวิาดีเส้น	สัดีส่วิน	แลัะรายลัะเอียดีส้งขึ�น	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที�ระดัีบ	

.05	แลัะเม่�อพิิจารณารายลัะเอียดีของการแสดีงออก	พิบว่ิาเด็ีกกลุ่ัมนี�มีสามารถแสดีงรายลัะเอียดีของอวัิยวิะต่างๆของร่างกาย

ได้ีถ้กต้องชัุดีเจน		ด้ีานทักษะการทำางานของเด็ีกอายุ	10-11	ปีนั�น	เกินครึ�งของจำานวินเด็ีกทั�งหมดีมีควิามสามารถในการปฏิ์บัติ

กิจกรรมการวิาดีภาพิได้ีอย่างคล่ัองแคล่ัวิ	แลัะเกินครึ�งของจำานวินเด็ีกทั�งหมดีมีการนำากระดีาษขึ�นมาปิดีบางส่วินของภาพิต้นแบบ

	แลัะเด็ีกกลุ่ัมทดีลัองส่วินใหญ่แสดีงควิามคิดีเห็นว่ิา	การวิาดีภาพิกลัับหัวินั�นเป็นวิิธีิการวิาดีที�ยากที�สุดี	ต้องใชุ้สมาธิิหร่อควิาม

ตั�งใจในการวิาดีภาพิกลัับหัวิมากขึ�น	(เอกรัฐ	งามจินดีาสกุลั	,2546)		นอกจากการทดีลัองวิาดีภาพิหัวิกลัับจะชุ่วิยพัิฒนาทักษะ

การวิาดีภาพิให้กับเด็ีกในชุ่วิงอายุ	10-11	ปีแล้ัวิ		กิตติคุณ	เย็นกลัำ�า(2554)	ได้ีทดีลัองให้เด็ีกอายุ	15-17	ปี	วิาดีเส้นโดียใชุ้ร้ป
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แบบกิจกรรมของ	 เบ็ตตี	 เอ็ดีเวิิร์ดีส์	 ซึ่�งพิบว่ิา	หลัังการเรียนวิาดีเส้นโดียใชุ้ร้ปแบบกิจกรรมของ	 เบ็ตตี	 เอ็ดีเวิิร์ดีส์	 ผ้้เรียนจะมี

ควิามสามารถในการวิาดีเส้นแบบเหม่อนจริงส้งกว่ิาก่อนเรียน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที�ระดัีบ	.05

ซึ่�งสอดีคล้ัองกับผลัการวิิจัยในครั�งนี�ที�ได้ีทดีลัอง	 กับนักศึิกษาในระดัีบปริญญาตรีชัุ�นปีที�	 1	 ที�มีชุ่วิงอายุระหว่ิาง	18-

19	ปี	โดียใชุ้แนวิคิดีทฤษฏี์การวิาดีภาพิหัวิกลัับของเบ็ตตี	เอ็ดีเวิิร์ดีส์		มีผลัทำาให้ทักษะการวิาดีเส้นของนักศึิกษาชัุ�นปีที�	1	ส้ง

ขึ�น	 ทำาให้ผ้้วิิจัยสามารถวิิเคราะห์ผลัสัมฤทธิิ�จากการพัิฒนาทักษะการวิาดีภาพิกลัับหัวิตามแนวิคิดีทฤษฎีีของเบ็ตตี�เอ็ดีเวิิร์ดีส์	

สำาหรับนักศึิกษาชัุ�นปีที�	1	สาขาวิิชุาศิิลัปศึิกษา	ได้ีดัีงนี�

1.	ด้ีานพุิทธิิพิิสัย	หร่อด้ีานควิามร้้ควิามเข้าใจของนักศึิกษาหลัังจากได้ีรับการพัิฒนาการวิาดีภาพิหัวิกลัับ	ทำาให้นักศึิกษา

เข้าใจกระบวินการขั�นตอนการวิาดีภาพิที�ซั่บซ้่อนแลัะยากกวิ่าประสบการณ์เดิีม	 ซึ่�งมีผลัต่อการพัิฒนาพ่ิ�นฐานไปส่้ทักษะการ

วิาดีภาพิขั�นส้งในอนาคต	

2.	ด้ีานทักษะพิิสัย	หร่อด้ีานการปฏิ์บัติทักษะวิาดีเส้น	เน่�องจากได้ีเรียนร้้ทักษะใหม่ๆ	ที�แตกต่างออกไปจากร้ปแบบ

เดิีม	จากการฝึ่กปฏิ์บัติวิาดีภาพิหัวิกลัับส่งผลัให้นักศึิกษาเกิดีการฝึ่กฝ่นซ่ำ�าเพ่ิ�อให้มีทักษะควิามชุำานาญเพ่ิ�อให้ได้ีภาพิที�สมบ้รณ์	

3.	 ด้ีานจิตพิิสัย	หร่อด้ีานพิฤติกรรมการเรียนร้้	 การพัิฒนาทักษะการวิาดีเส้นตามแนวิคิดีทฤษฎีีของเบ็ตตี�เอ็ดีเวิิร์ดีส์

	 มีร้ปแบบวิิธีิการที�ยากแลัะแตกต่างไปจากเดีิม	 มีผลัทำาให้นักศึิกษามีควิามต่�นเต้น	 สนุกกับกิจกรรมการเรียนร้้	 มีใจจดีจ่อ	 ไม่

เบ่�อหน่ายหร่อย่อท้อต่อการฝึ่กฝ่น	กิจกรรมนี�สามารถดึีงด้ีดีควิามสนใจแลัะทำาให้นักศึิกษาเกิดีผลัสัมฤทธิิ�ทางการเรียนที�ส้งขึ�น

ข้้อเสนอแนะ

1.	ควิรมกีารนำาการสอนวิาดีเสน้โดียใชุ้ร้ปแบบทกัษะการวิาดีภาพิกลัับหวัิตามแนวิคดิีของเบต็ตี�	เอ็ดีเวิิร์ดีส์	ไปทดีลัอง

ใชุ้กับกลุ่ัมตัวิอย่างในระดัีบการศึิกษาอ่�นๆ	หร่อในชุ่วิงอายุต่างๆ	

2.	 นำาไปทดีสอบก่อนเรียนแลัะหลัังเรียนสำาหรับนักศึิกษาที�เรียนวิิชุาวิาดีเส้น	 เพ่ิ�อเป็นบันทึกสถิติทุกปีการศึิกษา

	เน่�องจากแบบทดีสอบสามารถวัิดีทักษะการวิาดีเส้นของผ้้เรียนได้ี	แลัะนำาผลัการทดีสอบมาวิางแผนการจัดีการเรียนร้้สำาหรับ

กลุ่ัมผ้้เรียนได้ีอย่างมีประสิทธิิภาพิ

กิติติิกรรมป์ระกาศ

งานวิิจัยในชัุ�นเรียน	เร่�อง	การพัิฒนาทักษะการวิาดีภาพิกลัับหัวิตามแนวิคิดีทฤษฎีีของเบ็ตตี�เอ็ดีเวิิร์ดีส์	สำาหรับนักศึิกษา

ชัุ�นปีที�	1	สาขาวิิชุาศิิลัปศึิกษา	ได้ีรับทุนสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนงานวิิจัยของบุคลัากรมหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์เลัย	ผ้้วิิจัยขอ

ขอบคุณมหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์เลัย	ที�สนับสนุนงบประมาณทำาวิิจัยในครั�งนี�		ขอบคุณผ้้เชีุ�ยวิชุาญที�ตรวิจสอบคุณภาพิเคร่�องม่อการ

วิิจัย	แลัะให้คำาแนะนำาในการทำาวิิจัย	ขอบคุณนักศึิกษาชัุ�นปีที�1	สาขาวิิชุาศิิลัปศึิกษา	คณะครุศิาสตร์		มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์เลัย		

ที�เป็นกลุ่ัมตัวิอย่างในการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลั	แลัะให้ควิามร่วิมม่อในการทำาวิิจัย		จนทำาให้งานวิิจัยเร่�องนี�สำาเร็จลุัล่ัวิงไปได้ีด้ีวิยดีี		

ทำาให้ผ้้วิิจัยได้ีข้อม้ลัที�เป็นประโยชุน์แก่การพัิฒนาคุณภาพิการเรียนการสอนวิิชุาวิิจัยทางการศึิกษาต่อไป
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ศิิลปะประยุกต์่บัน้ผ้าบัาติ่กจิากอัต่ลักษณ์์ชาติ่พัน้ธ์ุุ์ก้ยใน้จัิงหวัิดสุริน้ทัร์

Applied arts on batik fabric from Kui ethnic identity 

in Surin Province.

เกษราภรณ์		สุพิรรณฝ่่าย1		
นพิดีลั	มานุจำา2		
สายธิาร	มีสำาโรง3	

บทคัดย�อ

	การศึิกษาวิิจัยเร่�องศิิลัปะประยุกต์บนผ้าบาติกจากอัตลัักษณ์ชุาติพัินธ์ุิก้ยในจังหวัิดีสุรินทร์	มีวัิตถุประสงค์	ดัีงนี�	

1.	ศึิกษาลัวิดีลัายจากอัตลัักษณ์ชุาติพัินธ์ิก้ยในจังหวัิดีสุรินทร์		จากสีสันแลัะควิามงดีงามในอัตลัักษณ์ชุาติพัินธ์ุิก้ยที�มี

วิิถีชีุวิิตแบบเรียบง่ายภายใต้ควิามเชุ่�อควิามศิรัทธิาในบรรพิบุรุษที�มีการส่บทอดีเชุ่�อสายดัี�งเดิีม	มีวัิฒนธิรรมควิามเชุ่�อที�มีอัตลัักษณ์

เฉพิาะ	อันได้ีแก่	(1)	ผ้าทอนุ่ง	4	ลัักษณะ	ได้ีแก่	จิกกะน้อย	โสร่ง	จะวีิ	แลัะจิกโฮลั	(2)	ผ้าทอต่อซิ่�น	2	ลัักษณะ	ได้ีแก่		ผ้าทอ

ต่อเจิง	(ตีนซิ่�น)	ชุ่วิยให้ผ้าซิ่�นมีนำ�าหนัก	นิยมทอลัายมัดีหมี�บนเส้นยน่สีดีำา	ต่อริมขอบล่ัางสุดีให้ผ้าคงทนด้ีวิยผ้าฝ้่ายสีเหล่ัอง	แดีง	

แลัะผ้าอึมเปิลั	(หัวิซิ่�น)	นิยมลัายตุ้ม	ลัายโคม	แลัะลัายกง	(3)	ผ้ายอ้มดีำาด้ีวิยผลัมะเกล่ัอที�มอีย้ใ่นท้องถิ�น		แลัะ(4)	ผ้าแซ่วิ		อันเป็น

ภ้มิปัญญาของกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ยในการตอ่ผ้าให้ติดีกันเป็นเส่�อแทนการตดัีเยบ็เป็นลัวิดีลัายสีสันตามควิามเชุ่�อ	ได้ีแก่	ลัายตะขาบ

สีขาวิ	 ลัายตะกวิดีสีเหล่ัองขมิ�น	 ลัายขามดีสีเขียวิ	 แลัะลัายขาตะขาบสีแดีง	 จากวิิถีชีุวิิตแลัะควิามเชุ่�อสามารถสอดีแทรกสีสัน

ลัวิดีลัายบนเคร่�องแต่งกายแบบโบราณที�เป็นภ้มิปัญญาของชุาติพัินธ์ุิก้ยควิรแก่การส่บทอดีให้คนรุ่นหลัังได้ีรับร้้ถึงควิามงดีงาม	

2.		สร้างสรรค์ศิิลัปะประยุกต์บนผ้าบาติกจากอัตลัักษณ์ชุาติพัินธ์ิก้ยในจังหวัิดีสุรินทร์		จากส่�อสัญลัักษณ์ทางวัิฒนธิรรม

ผ่านการนึกคิดีที�ส่บทอดีมาจากฐานควิามเชุ่�อ	 มาสร้างสรรค์ผลังานศิิลัปะที�แสดีงควิามร้้สึกต่อสิ�งแวิดีล้ัอมแลัะวัิฒนธิรรมควิาม

เชุ่�อ	ด้ีวิยการจัดีวิางลัวิดีลัายขึ�นใหม่ตามควิามร้้สึกแลัะจัดีวิางโครงสีใหม่	ในร้ปแบบมโนศิิลัป์	2	มิติ	ให้มีคุณค่าทางสุนทรีย์	

จากผลัการสร้างสรรค์ศิิลัปะประยุกต์บนผ้าบาติกจากอัตลัักษณ์ชุาติพัินธ์ุิก้ยในจังหวัิดีสุรินทร์		สามารถยกระดัีบการ

รับร้้ควิามงามของลัวิดีลัายสีสันที�ทำาให้มนุษย์เล่ัอกบริโภคผลังานศิิลัปะในมุมมองใหม่	 แลัะส่งผลัต่อต่อการจรรโลังมนุษย์ใน

สังคมอย่างยั�งยน่

คำาสำาคัญ: ลัวิดีลัายผ้า	,	ศิิลัปะประยุกต์	,	ผ้าบาติก	,	อัตลัักษณ์ชุาติพัินธ์ุิก้ย

Abstract

A research study on applied arts on batik fabric from Kui ethnic identity in Surin Province. With 
the following objectives

 1. Study of patterns from the national identity of the Kui ethnic group in Surin province.  From 
the color and beauty of the Kui ethnic identity that has a simple way of life under the belief in the 
ancestors with the traditional lineage.  There are a belief culture that has unique identities as follows: 
(1) 4 types of sarongs, namely Chikka Noi, Sarong, Jawee, and Jik Hole. (2) 2 types of woven sarong 
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2คณะมนุษยศิาสตร์แลัะสังคมศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์สุรินทร์
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fabrics, namely, Tu Zeng fabric (Tin Sin) give the sarong weight.  Popular weaving Mudmee pattern 
on the black standing line.  Attach the bottom edge to make the fabric durable with yellow, red cotton, 
and Umple (Huasin) cloth, popular with tum pattern, lantern pattern, and Kong pattern. (3) Black dyed 
fabric with local ebony, and (4)  ) Sae cloth, which is the wisdom of the Kui ethnic group in joining the 
fabric together into a shirt instead of sewing into colorful patterns according to beliefs, such as white 
centipede pattern turmeric yellow scale pattern green ant stripes and red centipede legs  From lifestyles 
and beliefs, colorful patterns can be inserted on ancient costumes that are the wisdom of the Kui ethnic 
group that should be passed on for future generations to know the beauty.

2. Create applied art on batik from the national identity of Pan Kui in Surin Province.  From the 
media to cultural symbols through ideas inherited from beliefs.  Let’s creative works of art that express 
feelings about the environment and belief culture.  by re-arranging the pattern according to the feeling 
and arranging the new color scheme in the form of 2D conceptual art to have aesthetic value

  The result of the creation of applied art on batik from the Kui ethnic identity in Surin Province 
can raise the perception of the beauty of the colorful patterns that make people choose to consume art 
from a new perspective.  and affecting the sustainability of human beings in society

Keywords: fabric pattern , applied art , Batik , Kui ethnic identity 

บทนำา

	ศิิลัปะ	เป็นสิ�งสวิยงาม	เป็นการคิดีค้นร้ปทรงที�มีหลัากหลัายทฤษฎีีทางศิิลัปะ	ในปัจจุบันคำาว่ิาศิิลัปะใชุ้กันอย่างแพิร่

หลัาย		ศิิลัปะจึงมีผลัต่อการให้ชีุวิิตแลัะการทำางานมากขึ�น	ยุคสมัยอาจเปลีั�ยนไป	ตามวัิสดุีอุปกรณ์	สิ�งแวิดีล้ัอม	อุตสาหกรรม

แลัะเทคโนโลัยีที�พัิฒนาอยา่งรวิดีเร็วิ	ศิิลัปะเป็นศิาสตร์ที�รวิมผลังานที�มีคุณค่าของมนุษย	์ไม่ว่ิาจะเป็นทัศินศิิลัป์ที�ประกอบไปด้ีวิย	

จิตรกรรม	ประติมากรรม	สถาปัตยกรรม	นาฏ์ศิิลัป์แลัะศิิลัปะการแสดีง	ดีนตรี	วิรรณศิิลัป์หร่อกระทั�งประยุกต์ศิิลัป์	ซึ่�งเป็นผลั

งานที�มนุษย์พิบเห็นในชีุวิิตประจำาวัินล้ัวินให้คุณค่าให้ประโยชุน์แก่มวิลัมนุษย์อย่างเป็นร้ปธิรรม	ผลังานศิิลัปะ	 	แม้จะไม่ก่อให้

เกิดีประโยชุน์ในทางผลัผลิัตเพ่ิ�ออาหารทางกาย	แต่คุณสมบัติที�สำาคัญยิ�งค่อควิามงามที�ทำาให้เกิดีควิามร้้สึกซ่าบซึ่�งในคุณค่าของ

ควิามงามหร่อควิามพึิงใจที�เรียกว่ิาคุณค่าทางสุนทรีย	์อันเป็นปัจจัยที�ทำาให้มนุษย์เล่ัอกบริโภคผลังานศิิลัปะที�มีคุณค่า	แลัะนำามา

ใชุ้ให้เกิดีประโยชุน์ในการดีำารงชีุวิิตประจำาวัิน

	ศิิลัปะมีควิามหมายกว้ิางขวิางแลัะยากที�จะนิยาม	หร่อกำาหนดีไว้ิตายตัวิเน่�องจากมีลัักษณะการแสดีงออกที�เป็นอิสระ

	สามารถที�จะสร้างสรรค์แลัะพัิฒนาเปลีั�ยนแปลังไปโดียไม่มีที�สิ�นสุดี	ควิามหมายของศิิลัปะตามแนวิคิดีของศิิลัปิน	ค่อ	1)	ศิิลัปะ

ค่อการเลีัยนแบบธิรรมชุาติ	(Arts	Representation)	ผลังานศิิลัปะอาจจะมีทั�งประเภทที�ลัอกเลีัยนแบบธิรรมชุาติ	หร่อไม่ลัอก

เลีัยนแบบธิรรมชุาต	ิกล่ัาวิค่อถ้าเป็นภาพิเขียนสิ�งของธิรรมชุาตหิร่อภาพิมนษุยจั์ดีไดีว่้ิาเป็นงานประเภทที�ลัอกเลัยีนแบบธิรรมชุาติ

	แต่หากว่ิาเป็นการเขียนภาพิแสดีงควิามพิิศิดีารของการใชุ้สีสันเพ่ิ�อให้เกิดีควิามร้้สึกสนใจหร่ออารมณ์ตามต้องการ	นั�นเป็นผลั

งานที�ไม่ลัอกเลีัยนแบบธิรรมชุาติ	2)	ศิิลัปะค่อร้ปทรง	(Art	as	Pure	Form)	ผลังานศิิลัปะ	ไม่สามารถสร้างขึ�นได้ีถ้าปราศิจาก

ร้ปทรง	(Form)	การที�เราชุ่�นชุมเพิราะว่ิาในศิิลัปวัิตถุมีร้ปทรงที�สวิยงามทั�งนี�เพิราะลัักษณะที�สำาคัญค่อมีควิามกลัมกล่ันขององค์

ประกอบที�ทำาให้เป็นเอกภาพิ	3)	ศิิลัปะค่อการแสดีงออกซึ่�งอารมณ	์(Arts	Expressionism)	ควิามคิดีเร่�องศิิลัปะค่อการแสดีงออก

ซึ่�งอารมณ์นี�ใชุ้เพีิยงแค่ถ่อว่ิาวัิตถุประสงค์ของศิิลัปะไม่ใชุ้เสนอควิามงามในร้ปทรงของสีสนัหร่อเสียง	แลัะไม่ใชุ้เพ่ิยงแค่การลัอก

เลีัยนแบบจากธิรรมชุาติ	อารมณ์ทางศิิลัปะนั�นแตกต่างจากการแสดีงอารมณ์แบบอ่�น	ๆ	ได้ีแก่	(1)	การแสดีงอารมณ์ทางศิิลัปะ

	 ต้องมีส่วินเกี�ยวิข้องกับเจตนาหร่อควิามตั�งใจ	 (2)	 การแสดีงอารมณ์ทางศิิลัปะ	 ต้องมีจุดีประสงค์หร่อคุณค่าอย่้ในตัวิเองโดีย

ไม่มีเจตนาอ่�นซ่่อนเร้น	เคล่ัอบแฝ่ง	(3)	การแสดีงอารมณ์ทางศิิลัปะ	แสดีงให้ร้้ว่ิาบุคคลัมีปฏิ์กิริยาหร่อมีควิามร้้สึกในทางสุนทรี
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ยะ	ค่อควิามชุอบไม่ชุอบ	(4)	ส่�ออารมณ์ในศิิลัปะ	ประเภทการแสดีงอารมณ์มีควิามหมายถึงคุณค่าอย้ใ่นตัวิเป็นลัักษณะพิิเศิษ

ไม่เหม่อนกับส่�อประเภทอ่�น	ๆ	ในทางดีนตรีหร่อนาฏ์ศิิลัป์นั�น	คำาพ้ิดีแต่ลัะคำามีควิามหมายในตัวิเองโดียเป็นคำาที�มีเสียงไพิเราะ

การรับร้้ตามธิรรมชุาติของมนุษย์		

	 ศิิลัปะเป็นสิ�งที�อย้่รอบตัวิมนุษย์	 เป็นสิ�งที�ให้คุณค่ามหาศิาลัทั�งทางดี้านร่างกายแลัะจิตใจ	 ศิิลัปะที�ให้คุณค่าทาง

ร่างกายเป็นศิิลัปะที�เกี�ยวิข้องกับการดีำารงชีุวิิตประจำาวัินของมนุษย์	 เป็นสิ�งที�มนุษย์พิบเห็นเข้าใจแลัะเห็นคุณค่าคุณประโยชุน์

ได้ีอย่างเป็นร้ปธิรรม	แต่ศิิลัปะที�ให้คุณค่าทางจิตใจเป็นงานศิิลัปะที�มีคุณค่าในการพัิฒนามนุษย์		ให้มีควิามเป็นมนุษย์ที�สมบ้รณ์

สามารถดีำารงชีุวิิตอย้ใ่นสังคมได้ีอย่างมีควิามสุข	การนำาศิิลัปะไปใชุ้ในการดีำารงชีุวิิตไปใชุ้ในการพัิฒนาทางด้ีานจิตใจจำาเป็นต้อง

ศึิกษาลัักษณะของผลังานศิิลัปะ	แลัะเล่ัอกสรรผลังานที�มีคุณค่าทางสุนทรีย์	จะทำาให้ผ้้ที�บริโภคผลังานศิิลัปะได้ีรับคุณค่าอย่าง

แท้จริง	ควิามร้้	ควิามรัก		ประสบการณ์		เป็นพ่ิ�นฐานในการทำาควิามเข้าใจผลังานศิิลัปะ		ถ้ามนุษย์เปิดีโอกาสในการเรียนร้้ผลั

งานศิิลัปะแขนงต่าง	ๆ 	ให้มากขึ�น	จะทำาให้ศิิลัปะมีคุณค่ามีการพัิฒนาแลัะดีำารงคงอย้กั่บมวิลัมนุษยเ์พ่ิ�อสร้างสรรค์ควิามสุขควิาม

สวิยงามให้กับโลักมนุษย์

	ศิิลัปะประยุกต์	สร้างสรรค์ขึ�นเพ่ิ�อใชุ้ประโยชุน์ตามควิามพิอใจ	อันเกิดีจากควิามประณีตสวิยงาม	ควิามกลัมกล่ันแก่

ประสาทสัมผัส	 เชุ่นภาพิหร่อลัวิดีลัาย	หร่อสีสันที�ปรากฏ์บนเคร่�องแต่งกาย	 เคร่�องเร่อน	 ซึ่�งร้ปทรงหร่อลัวิดีลัายของเคร่�องม่อ

เคร่�องใชุ้ไม้สอยที�ทำาขึ�นด้ีวิยฝี่ม่อประณีตตามการออกแบบที�เป็นภ้มิปัญญาชุาวิบ้านเพ่ิ�อใชุ้ประโยชุน์ใชุ้สอย	 ศิิลัปะเหล่ัานี�ล้ัวิน

สร้างขึ�นเพ่ิ�อสนองตอบควิามต้องการในทางตกแต่งประดัีบมากกว่ิาควิามจำาเป็นจริง	ๆ		ถ้าเราหันกลัับไปด้ีในยุคโบราณจะเห็น

ได้ีว่ิามนุษยดึ์ีกดีำาบรรพิ	์	มีเคร่�องม่อหิน	หนังสัตว์ิแลัะเคร่�องประดีบัที�เป็นล้ักปัดีร้อยเป็นพิวิงแขวินคอ	ดีงันั�นเคร่�องแต่งกายหร่อ

เคร่�องประดัีบสามารถนำามาเป็นร้ปแบบเคร่�องหมายหร่อสัญลัักษณ์ในการส่�อควิามหมายเชิุงวัิฒนธิรรม

	มนุษยไ์ด้ีเล่ัอกสภาพิแวิดีลัอ้มที�เหมาะสมในการตั�งหลัักแหลัง่อย้อ่าศิยั	ทำามาหากนิมาเปน็เวิลัาชุา้นาน	ได้ีเรียนร้้	พิร้อม

ทั�งสร้างสรรค์วัิฒนธิรรมที�เหมาะสม	อันเน่�องมาจากการปรับตัวิ	ได้ีสั�งสม	ปรับเปลีั�ยนแลักเปลีั�ยนวัิฒนธิรรมกัน	สิ�งเหล่ัานี�จึงเป็น

ภ้มิปัญญาของไทยที�ได้ีสั�งสม	ส่บทอดีเป็นมรดีก	เพ่ิ�อใชุ้ในการดีำาเนินชีุวิิต	กลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ยหร่อกวิยทำาให้ทราบพ่ิ�นที�อพิยพิแลัะ

ตั�งถิ�นฐานหลัายแห่ง	ผ่านชุ่�อบ้านนามเม่องที�ปรากฏ์ในพ่ิ�นที�ต่าง	ๆ	ในภ้มิภาคเอเชีุยอาคเนย์	ก้ยหร่อกวิยถ่อว่ิาเป็นชุนกลุ่ัมแรก

	ๆ	ที�เข้ามาตั�งถิ�นฐานในบริเวิณพ่ิ�นที�นี�	การอพิยพิย้ายเข้ามาตั�งถิ�นฐานบริเวิณภาคอีสานของประเทศิไทยแม้ว่ิายังไม่มีหลัักฐาน

ว่ิา	“ก้ยหร่อกวิย				มาจากไหน	มาเม่�อไร	เพิราะเหตุใดีจึงอพิยพิมา	แลัะมาจำานวินเท่าไร”	แต่กลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ยหร่อกวิยถ่อว่ิามี

บทบาทในพ่ิ�นที�อีสานตอนใต้แลัะอาศัิยอย้ม่าเป็นเวิลัานาน	กลัายเป็นชุุมชุนก้ยหร่อกวิย	แลัะที�หนาแน่นที�สุดี		ค่อ	พ่ิ�นที�จังหวัิดี

สุรินทร์	(บัญญัติ	สาลีั,	2560)	กลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ยเป็นสังคมที�มีควิามหลัากหลัายทางวัิฒนธิรรม		มีผ้้คนหลัายกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิ	(Ethnic	

Group)	อาศัิยอย้ร่่วิมกันมายาวินาน	มีหลัักฐานทางโบราณคดีีมีการค้นพิบชุุมชุนโบราณแลัะโบราณวัิตถุอย้ทุ่กพ่ิ�นที�	ซึ่�งเป็นร่อง

รอยทางวัิฒนธิรรมอันยาวินานของกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ยที�อาศัิยอย้ใ่นพ่ิ�นที�จังหวัิดีสุรินทร์	(วิานแลัะวิอยคอส,	2533)	จากการศึิกษา

การจัดีการวัิฒนธิรรมด้ีวิยการสร้างม้ลัค่าทางเศิรษฐกิจผ้าไหมบาติกลัายจิตรกรรมฝ่าผนังพิบว่ิา	ผ้าไหมบาติกจัดีอย้่ในประเภท

งานหัตถกรรมที�สร้างขึ�นมาเพ่ิ�อการใชุ้สอยหร่อประกอบพิิธีิกรรมตามประเพิณีหร่อประกอบการลัะเล่ันพ่ิ�นบ้าน	ประกอบรวิมกัน

อยา่งเหมาะสมกลัมกล่ัน	ควิรค่าแก่การศึิกษาแลัะอนุรักษ์ไว้ิเพิราะเป็นส่วินหนึ�งของศิิลัปวัิฒนธิรรม		อัตลัักษณ์ของกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิ

ก้ยอันเป็นผลังานศิิลัปะที�ถ่ายทอดีเป็นกระบวินการออกแบบลัวิดีลัายบนผ่นผ้า	 ด้ีวิยสีสันที�มีควิามแตกต่างกันตามจินตนาการ

ควิามเชุ่�อส่วินบุคคลั	 แลัะกระบวินการกั�นสีเขียนร้ปแบบลัวิดีลัายก่อนการแต้มหร่อย้อมสี	 ถ่ายทอดีเชุ่�อมโยงเร่�องราวิเกี�ยวิกับ

พิระพุิทธิเจ้าสิบชุาติที�ปรากฏ์บนผนังโบสถ์	ให้สามารถสร้างม้ลัค่าเพิิ�มของการย้อมไหมด้ีวิยสีธิรรมชุาติจากมะเกล่ัอด้ีวิยเทคนิค

กระบวินการย้อมเย็นให้เป็นต้นแบบผลิัตภัณฑ์สร้างสรรค์ของชุุมชุน	(เกษราภรณ์	สุพิรรณฝ่่าย,	2561)		ซึ่�งอีกนัยหนึ�งยงัสามารถ

นำาเสนอในเชิุงผลังานทางทัศินศิิลัป์ที�สร้างสรรค์ขึ�นโดียมีจุดีมุ่งหมายเพ่ิ�อแสดีงควิามงามร่วิมกับประโยชุน์ใชุ้สอย	 โดียใชุ้ทฤษฎีี

ของทัศินศิิลัป์แขนงต่าง	ๆ	 เพ่ิ�อให้ผลังานสอดีประสานกลัมกล่ันเข้ากับวิิถีชีุวิิตประจำาวัิน	 ซึ่�งเป็นที�มาของการออกแบบ	 เพิราะ

เป็นศิิลัปะที�ต้องใชุ้หลัักการออกแบบให้เกิดีคุณค่าเพ่ิ�อประโยชุน์ใชุ้สอยแลัะควิามงามค่้กัน	 การสร้างสรรค์ผลังานในลัักษณะนี�

ผ้้บริโภคค่อโจทย์สำาคัญให้เกิดีการสร้างสรรค์ผลังาน	 เน่�องจากตัวิผลังานจะต้องเป็นที�พึิงพิอใจของผ้้บริโภค	 ซึ่�งผ้้ศึิกษาต้องมี
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ควิามเชีุ�ยวิชุาญในทางทฤษฎีีแลัะการปฏิ์บัติผลังาน	จึงจะผนวิกเอาควิามงามทางทัศินศิิลัป์แลัะจุดีประสงค์ในผลังานให้เป็นหนึ�ง

เดีียวิกัน		ผลังานในลัักษณะนี�สามารถซ่่�อขายกันอยา่งถ้กต้องเปน็ธุิรกิจศิิลัป์ที�สร้างอาชุพีิไดีอ้ยา่งมั�นคง	ในร้ปแบบงานประยกุต์

ศิิลัป์ของแต่ลัะท้องถิ�นที�มีลัักษณะแตกต่างกันออกไปขึ�นอย้กั่บอิทธิิพิลัจากสิ�งต่าง	ๆ 	เชุ่น	ควิามเชุ่�อวัิฒนธิรรมประเพิณีของท้อง

ถิ�นนั�น	ๆ 	นอกจากนี�วัิฒนธิรรมของทอ้งถิ�นใกลัเ้คียงยงัเป็นอิทธิิพิลัหนึ�งที�มีผลัต่อการสรา้งงานประยกุต์ศิิลัป์	มีควิามเปน็อุดีมคติ

ไม่ยึดีหลัักควิามเป็นจริงตามธิรรมชุาติทั�งหมดี	ทำาให้มีร้ปแบบตามจินตนาการผสานเร่�องราวิทางวัิฒนธิรรมนั�น	ๆ	ไว้ิในผลังาน	

เชุ่นเดีียวิกับการสร้างลัวิดีลัายให้แสดีงถึงอัตลัักษณ์ของท้องถิ�น		

	 ในการดีำารงชีุวิิตของมนุษย์มีสิ�งสำาคัญค่อปัจจัยสี�	 ควิามต้องการที�อย้่อาศัิยเพ่ิ�อป้องกันอันตรายจากภายนอก	ควิาม

ต้องการอาหารเพิ่�อให้ร่างกายแข็งแรงแลัะเจรญิเติบโต	ควิามตอ้งการเส่�อผ้าแลัะเคร่�องนุ่งห่มไว้ิปกปิดีร่างกายป้องกันควิามรอ้น

หร่อควิามหนาวิเย็น	ควิามต้องการยารักษาโรคเพ่ิ�อรักษาโรคภัย	เม่�อมนุษยต์ระหนักถึงควิามสำาคัญเหล่ัานี�	มนุษยจึ์งมีควิามสนใจ

ในรายลัะเอียดีต่าง	ๆ 	เพ่ิ�อปรุงแต่งปัจจัยให้สนองควิามต้องการแลัะแสดีงถึงคุณค่าของควิามงามตามควิามพิงึพิอใจเพ่ิ�อตอบสนอง

อารมณ์แลัะการค้นหาควิามหมายอย่างมีเหตุมีผลั	พิลัวัิตของสังคมแลัะเศิรษฐกิจในยุคปัจจุบัน	ส่งผลัให้วิิถีชีุวิิตแลัะพิฤติกรรม

ผ้้บริโภคเปลีั�ยนแปลังไปจากอดีีต	 ในยุคหลัังสมัยใหม่	 (Post-modern)	 ผ้้บริโภคมิได้ีบริโภคสินค้าแลัะบริการเพ่ิ�อประโยชุน์

ใชุ้สอยเพีิยงอยา่งเดีียวิ	จากอดีีตมนุษย์เน้นประโยชุน์ด้ีานการใชุ้งาน	(Functional	Benefit)	มากกวิา่เป็นประโยชุน์ด้ีานอารมณ์

	(Emotional	Benefit)	แลัะสัญลัักษณ์	(Symbolic	Benefit)	การออกแบบในมุมมองทางด้ีานศิิลัปะจัดีอย้่ในกลุ่ัมงานประยุกต์

ศิิลัป์	(Applied	Arts)		มีบทบาทชุ่วิยในการตัดีสินใจของผ้้บริโภค	อีกทั�งแนวิโน้มของตลัาดีทั�วิโลักในปัจจุบันมีผ้้บริโภคจำานวิน

ไม่น้อยเริ�มสนใจภาพิวิาดี	งานแกะสลัักหร่องานฝ่ม่ีอต่าง	ๆ 	อันเป็นผลังานศิิลัปะแนวิวิิจิตรศิิลัป์	(Fine	Arts)	การสรา้งอัตลัักษณ์

แลัะสร้างควิามแตกตา่งในคุณค่าทางสุนทรียภาพิมีอิทธิิพิลัต่ออารมณ์ควิามร้้สึก	มีศัิกยภาพิที�จะส่งผลัดีีต่อการประเมนิคุณค่าผลั

งานศิิลัปะมากขึ�น	การนำาเสนอผลังานศิิลัปะจึงไม่จำากัดีเฉพิาะการเขียนภาพิบนพ่ิ�นระบาบกระดีาษหร่อผ้าแคนวิาสเท่านั�น	แต่

สามารถนำาเสนอในร้ปแบบงานศิิลัปะประยกุต์ที�มีคุณประโยชุน์ตอบสนองควิามตอ้งการแลัะมคีวิามหมายสำาคัญที�สะท้อนถึงอัต

ลัักษณ์เฉพิาะชุุมชุน	อีกทั�งเป็นการต่อยอดีองค์ควิามร้้ของชุุมชุนเชุ่�อมโยงกับงานศิิลัปะแนวิคดิีใหม่		ในหัวิข้อการศึิกษาวิิจัยเร่�อง

ศิิลัปะประยกุต์บนผ้าบาติกจากอัตลัักษณ์ชุาติพัินธ์ุิก้ยในจังหวัิดีสุรินทร์	ในร้ปแบบการวิิจัยเพ่ิ�อพัิฒนาการเรียนการสอนจากองค์

ควิามร้้ใหม่ที�สามารถต่อยอดีจากภ้มิปัญญาท้องถิ�น

	 ศิิลัปะผ้าทอม่อของไทยในท้องถิ�นต่าง	ๆ	 เต็มไปด้ีวิยลัวิดีลัายสีสันแลัะสัญลัักษณ์มากมาย	 ซึ่�งเราอาจไม่เข้าใจควิาม

หมายของลัวิดีลัายสีสันแลัะสัญลัักษณ์เหล่ัานั�น	 บางลัวิดีลัายมีชุ่�อเรียกส่บต่อกันมาหลัายชัุ�วิคนโดียไม่ทราบแหล่ังที�มาของ

ลัวิดีลัาย	บางลัวิดีลัายเรียกชุ่�อเป็นภาษาท้องถิ�นไม่เป็นที�เข้าใจของคนไทยในภาคอ่�น	เชุ่นลัายอัมปรม	ลัายโฮลั	แม้แต่ผ้้ทออาจ

อธิิบายไม่ได้ีว่ิาทำาไมจึงเรียกชุ่�อนั�นบางลัวิดีลัายเรียกชุ่�อกันมาโดียไม่ร้้ประวัิติเป็นเพีิยงการคิดีลัวิดีลัายจากสิ�งแวิดีล้ัอมรอบตัวิ

ของชุ่างทอ	เชุ่น	ลัายแมงมุมลัายกุญแจ	ลัายนกย้ง			ลัายชุ้าง	บางลัวิดีลัายมีผ้้ตั�งชุ่�อให้ใหม่	เชุ่น“ลัายนครวัิดี”“ลัายวัิฒนธิรรม

สุรินทร์”	เป็นต้น	สัญลัักษณ์แลัะลัวิดีลัายบางอย่างสามารถนำามาเชุ่�อมโยงกับคติควิามเชุ่�อของคนไทยพ่ิ�นเม่องที�นับถ่อส่บต่อกัน

มาหลัายชัุ�วิอายคุนแลัะยงัสามารถเชุ่�อมโยงกับลัวิดีลัายสีสันที�ปรากฏ์อย้่ในศิิลัปะอ่�นได้ีอีก	เชุ่นจิตรกรรมฝ่าผนงั	สถาปตัยกรรม

ไทย	หร่ออาจมีการกล่ัาวิถึงในตำานานนิทานพ่ิ�นบ้านแลัะวิรรณคดีีไทยเชุ่นสัญลัักษณ์ง้หร่อนาคที�ปรากฏ์อย้ใ่น	ศิิลัปะผ้าทอม่อใน

กลุ่ัมชุาตพัิินธ์ุิต่าง	ๆ 	เก่อบทั�วิทุกภ้มิภาคของประเทศิไทยอีกด้ีวิย	บางลัวิดีลัายเปน็คติร่วิมกบัควิามเชุ่�อสากลัที�ปรากฏ์อย้ใ่นศิิลัปะ

ของหลัายชุาติ	เชุ่น	“ลัายขอ”	หร่อ	“ลัายก้นหอย”นับว่ิาเป็นลัายเก่าแก่มาแต่โบราณกาลัของหลัายประเทศิทั�วิโลัก	หากเราร้้จัก

สังเกตเพ่ิ�อศึิกษาลัวิดีลัายสีสันแลัะสัญลัักษณ์บนผ้าทอพ่ิ�นเม่องของไทยจะสามารถมองเห็นคุณค่าทางสุนทรียภาพิได้ีลึักซึ่�งขึ�นอีก

ด้ีวิย	ลัวิดีลัายสีสันที�ปรากฏ์ในศิิลัปะผ้าทอนั�นเชุ่�อกันว่ิามีควิามเชุ่�อมโยงกับคติควิามเชุ่�อของคนไทยที�ส่บทอดีกันมาแต่โบราณ

	 จากควิามหลัากหลัายของลัวิดีลัายผ้าอัตลัักษณ์กลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ย	 ผ้้วิิจัยจึงคาดีหวัิงว่ิาการลังพ่ิ�นที�วิิจัยจะชุ่วิยสร้าง

สำานึกแลัะตระหนักในคุณค่าควิามเป็นตัวิตนของกลุ่ัมชุนด้ีานวิิถีชีุวิิต	พิิธีิกรรมแลัะควิามเชุ่�อ	ให้เกิดีพิลัังที�จะชุ่วิยกันดีำารงรักษา

อัตลัักษณ์ทางวัิฒนธิรรมที�เป็นลัักษณะเฉพิาะกลุ่ัมของชุุมชุน	ด้ีวิยการเผยแพิร่ผ่านงานวิิจัยที�มีเป้าหมายหลัักของการศึิกษาวิิจัย	

ผ้้วิิจัยจึงเห็นควิามสำาคัญแลัะส่งเสริมวัิฒนธิรรมก้ยในพ่ิ�นที�สุรินทร์ด้ีวิยการต่อยอดีองค์ควิามร้้ในร้ปแบบของการสร้างสรรค์งาน
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ศิิลัปะประยุกต์	สะท้อนคุณค่าทางสุนทรียภาพิ		อัตลัักษณ์ชุาติพัินธ์ุิก้ยในจังหวัิดีสุรินทร์	ด้ีวิยการสร้างผลังานผ้าบาติกร่วิมสมัย	

ที�มีควิามน่าสนใจแลัะแปลักใหม่เป็นที�สนใจต่อกลุ่ัมวัิยรุ่น	ที�สามารถส่�อสัญลัักษณ์จาก	อัตลัักษณ์ลัวิดีลัายผ้าของชุาติพัินธ์ุิก้ยใน

จังหวัิดีสุรินทร์	แลัะสร้างคุณประโยชุน์ในด้ีานการส่งเสริมผลิัตภัณฑ์ชุุมชุน	 อีกทั�งส่งเสริมอาชีุพิให้แก่ผ้้ส้งอายุ	 	 อีกทั�งเป็นการ

สร้างแนวิทางการจัดีการเรียนการสอนของรายวิิชุาบาติกแลัะมัดีย้อม	 ซึ่�งเป็นวิิชุาเล่ัอกเสรีของหลัักส้ตรศิิลัปกรรมศิาสตร์แลัะ

หลัักส้ตรอ่�นๆ	ที�มีควิามสนใจให้สามารถนำาควิามร้้ไปประกอบอาชีุพิได้ีอยา่งยั�งยน่	ส่งผลัให้เกิดีการชุ่�นชุมควิามงามของธิรรมชุาติ

จากการมองเหน็แลัะบนัทึกควิามงามนั�นด้ีวิยการสรา้งลัวิดีลัายลังบนพ่ิ�นระนาบชุนดิีต่าง	ๆ 	ตามควิามคดิีสรา้งสรรคที์�แปลักใหม่

ไม่เคยปรากฏ์มาก่อน	 เพ่ิ�อแสดีงออกทางอารมณ์ควิามร้้สึกภายในใจของมนุษย์ที�ไม่สามารถถ่ายทอดีเป็นคำาพ้ิดีได้ีแต่สามารถ

ถ่ายทอดีในร้ปแบบผลังานศิิลัปะ	

	ผ้้วิิจัยจึงได้ีศึิกษาศิิลัปะประยกุต์บนผาบาติกจากอัตลัักษณ์ชุาติพัินธ์ุิก้ยในจังหวัิดีสุรินทร์	เพ่ิ�อศึิกษาลัวิดีลัายผ้าที�เกิดี

จากภ้มิปัญญาของชุาติพัินธ์ุิก้ยให้สามารถบ้รณาการแลัะพัิฒนาผลิัตภัณฑ์ให้สามารถเสริมสร้างอาชีุพิแลัะเพิิ�มควิามเข้มแข็งให้

กับชุุมชุน		ในด้ีานของการใชุ้เวิลัาว่ิางให้เป็นประโยชุน์	เพ่ิ�อนำาไปส่้การประยุกต์ใชุ้กับการเรียนการสอน	แลัะใชุ้ในการสร้างสรรค์

ผลังานศิิลัปกรรม	 การออกแบบแฟชัุ�นเส่�อผ้า	 ผลิัตภัณฑ์จากผ้าบาติกแลัะผ้ามัดีย้อมในอนาคต	พิร้อมทั�งเผยแพิร่ผลังานการ

สร้างสรรค์	 ในร้ปแบบการจัดีแสดีงนิทรรศิการแสดีงผลังานเพ่ิ�อเป็นประโยชุน์แลัะสร้างแรงบันดีาลัใจแก่บุคคลัที�สนใจในพ่ิ�นที�

หร่อหน่วิยงานองค์กรที�เกี�ยวิข้องได้ีนำาไปพัิฒนาการสร้างสรรค์งานศิิลัปะต่อไป

วัติถุ่ป์ระสงค์ 

1.	ศึิกษาลัวิดีลัายจากอัตลัักษณ์ชุาติพัินธ์ุิก้ยในจังหวัิดีสุรินทร์

2.	สร้างสรรค์ศิิลัปะประยุกต์บนผ้าบาติกจากอัตลัักษณ์ชุาติพัินธ์ุิก้ยในจังหวัิดีสุรินทร์

วิธีดำาเนินการวิจััย 

	การวิิจัยเร่�องศิิลัปะประยุกต์บนผ้าบาติกจากอัตลัักษณ์ชุาติพัินธ์ุิก้ยในจังหวัิดีสุรินทร์	เป็นการวิิจัยเพ่ิ�อพัิฒนาที�ประกอบ

ด้ีวิยกระบวินการแลัะสร้างสรรค์ผลังาน	 โดียใชุ้เทคนิคการวิิจัยเชิุงคุณภาพิเพ่ิ�อค้นหาควิามจริงจากประสบการณ์แลัะสภาพิ

แวิดีลัอ้มที�มีอย้	่โดียพิยายามวิิเคราะหค์วิามสมัพัินธ์ิเพ่ิ�อให้เกิดีควิามเข้าใจอยา่งถ่องแท	้(Insight)	จากภาพิรวิมของหลัายมิติ	เพ่ิ�อ

ให้บรรลุัตามวัิตถุประสงค์ข้อที�	1	ค่อศึิกษาลัวิดีลัายผ้าจากอัตลัักษณ์ชุาติพัินธ์ิก้ยในจังหวัิดีสุรินทร์		โดียผ้้วิิจัยดีำาเนินการดัีงนี�

ผ้้วิิจัยศึิกษาอัตลัักษณ์ชุาติพัินธ์ิก้ยในจังหวัิดีสุรินทร์	ในประเด็ีนต่าง	ๆ	ดัีงนี�

	 1.1	ร้ปแบบลัวิดีลัายสีสันทางวัิฒนธิรรม

	 1.2	เทคนิคการย้อมผ้าทางวัิฒนธิรรม

1. ป์ระชากรแลุ่ะกลุ่่�มตัิวอย�าง

ผ้้วิิจัยเล่ัอกกลุ่ัมเป้าหมายแบบเจาะจงจากประชุากรในหม่้บ้านวัิฒนธิรรมก้ย	ดัีงนี�

	 2.1	กลุ่ัมผ้้ร้้	(Key	Informants)	หมายถึง	กลุ่ัมบุคคลัที�มีควิามร้้	มีประสบการณ์	เกี�ยวิข้อง	กระบวินการทอ

ผ้า	กระบวินการย้อมผ้าแลัะการแซ่วิผ้า	ได้ีแก่	นายสะพิรั�ง	วิิสุนัต	กำานันตำาบลัสำาโรงทาบ				นายสมหมาย	บุญมาก	หัวิหน้ากลุ่ัม

โฮมเสตย์บ้านอาลึั

	 2.2		กลุ่ัมผ้้ปฏิ์บัติ	(Perform	Informants)	หมายถึงบุคคลัที�มีควิามร้้	มีทักษะประสบการณ์ในหม่้บ้านวัิฒน

ธิรรมก้ย	บ้านอาลึั	ได้ีแก่	นางจำาแลัง	บุราคร	นางจวิง	บัญชุาเมฆ	นางเจียน	บุญภา	แลัะนางพิะเยาว์ิ	พุิทธิพิรรณ	
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2.   เคร่�องม่อการวิจััย
ในกระบวินการลังพ่ิ�นที�ศึิกษาเพ่ิ�อเก็บข้อม้ลัภาคสนามด้ีวิยวิิธีิการสังเกต	สัมภาษณ์เชิุงลึัก	สัมภาษณ์แบบไม่มี

โครงสร้าง	เพ่ิ�อหาข้อม้ลัอัตลัักษณ์ชุาติพัินธ์ุิก้ยจากภ้มิปัญญาท้องถิ�น	

3. การรวบรวมข้้อมูลุ่

	 3.1	 การรวิบรวิมข้อม้ลัจากเอกสาร	 (Documents)	 เอกสารเป็นหลัักฐานสำาคัญที�จะทำาให้ผ้้นำาการ

เปลีั�ยนแปลังจากภายนอกมองเห็นภาพิรวิมของลัวิดีลัายสีสันผ้าไหมแลัะลัวิดีลัายการแซ่วิผ้าของกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ย	อีกทั�งเอกสาร

หลัักฐานยังสามารถชีุ�ถึงวิิถีชีุวิิตชุุมชุน	วัิฒนธิรรมชุุมชุน	ควิามมุ่งมั�นตั�งใจแลัะควิามร้้ควิามสามารถของชุ่างทอ	โดียใชุ้หลัักการ

สำาคัญของการรวิบรวิมข้อม้ลัที�เป็นเอกสารหลัักฐานค่อ	ผ้้วิิจัยรวิบรวิมข้อม้ลัโดียการคัดีเล่ัอกเอกสารหลัักฐานที�มีคุณภาพิ	แลัะ

ต้องศึิกษาเอกสารหลัักฐานอยา่งลัะเอยีดีรอบคอบ	เพ่ิ�อค้นหาขอ้เท็จจริงที�ปรากฏ์ชุดัีเจนหร่อแฝ่งอย้ใ่นเอกสารหลัักฐานเหลัา่นั�น

	 แล้ัวิทำาการบันทึกข้อม้ลั	 ซึ่�งอาจจดีบันทึกอย่างลัะเอียดีหร่อเล่ัอกบันทึกเฉพิาะประเดี็นที�เกี�ยวิข้องตามวิัตถุประสงค์ของการ

รวิบรวิม	แลัะถ้กต้องตรงตามควิามเป็นจริง	

	 3.2	 การสังเกต	 (Observation)	 การสังเกตเป็นวิิธีิการรวิบรวิมข้อม้ลัที�ใชุ้มากสำาหรับการวิิจัยเชิุงคุณภาพิ

	 แลัะงานสร้างสรรค์ศิิลัปะ	 เพิราะเป็นวิิธีิที�เหมาะสมกับข้อม้ลัที�เป็นร้ปแบบลัวิดีลัายสีสันที�ปรากฏ์ในผ้าไหมของกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิ

ก้ย	 รวิมถึงการการแสดีงออกทั�งของบุคคลัแลัะของกลุ่ัมบุคคลั	 ในทัศินคติการสร้างร้ปแบบลัวิดีลัายสีสันผ้าไหมแลัะลัวิดีลัาย

การแซ่วิผ้าของกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ย	โดียดีำาเนินการสังเกตแบบไม่มีส่วินร่วิม	(non-participant	observation)	โดียผ้้วิิจัยได้ีเข้าไป

สังเกตกระบวินการออกแบบลัวิดีลัายสีสันผ้าไหม	การยอ้มสีดีำาจากผลัมะเกล่ัอแลัะสีสันลัวิดีลัายการแซ่วิผ้า	สามารถสังเกตจาก

กระบวินการได้ีอย่างใกล้ัชิุดีทำาให้ได้ีข้อม้ลัที�ครบถ้วินเป็นธิรรมชุาติ

	 3.3	การสัมภาษณ์	(Interviews)	เป็นวิิธีิการรวิบรวิมข้อม้ลัโดียอาศัิยการสนทนา	ซั่กถามแลัะโต้ตอบ

ระหว่ิางผ้้รวิบรวิมข้อม้ลัหร่อผ้้สมัภาษณ์	(interviewer)	กับผ้้ให้ขอ้ม้ลัหร่อผ้้ถ้กสัมภาษณ์	(interviewee)	วิิธีินี�ผ้ร้วิบรวิม

ข้อม้ลัมีโอกาสสังเกตบุคลิักภาพิ	 กิริยา	 ตลัอดีจนพิฤติกรรมทางกายแลัะวิาจาในขณะสัมภาษณ์	 ซึ่�งอาจใชุ้ในการหา

คุณภาพิข้อม้ลัแลัะการตีควิามหมายประกอบคำาสัมภาษณ์	

4. การวิเคราะห์์ข้้อมูลุ่

การวิิเคราะห์ข้อม้ลัเชิุงเน่�อหา	 (Content	 Analysis)	 จากการศึิกษาค้นคว้ิาเน่�อหาที�เกี�ยวิข้องกับการวิิจัย	 โดียการ

แยกแยะแจกแจงเน่�อหาหร่อแนวิคิดีทฤษฎีีที�ปรากฏ์ในตำารา	หนังส่อ	เอกสาร	ข่าวิสาร	ส่�อสิ�งพิิมพ์ิ	บทสนทนา	หร่อร้ปภาพิ	ซึ่�ง

ผ้้วิิจัยมีวัิตถุประสงค์ในการวิิเคราะห์เน่�อหาโดียจัดีลัำาดัีบควิามสำาคัญของเน่�อหาแลัะขอบเขตเน่�อหาอย่างลัะเอียดีเพิ่�อทำาการ

วิิเคราะห์	 แลัะผลัจากการแยกแยะแจกแจงเน่�อหาชุ่วิยให้ผ้้วิิจัยสามารถตอบคำาถามการศึิกษาวิิจัยตามเน่�อหาที�ครอบคลุัมแลัะ

สอดีคล้ัองในประเด็ีนที�ศึิกษา		การวิิจัยเชิุงสร้างสรรค์ครั�งนี�ผ้้วิิจัยใชุ้เหตุผลัประกอบในทุกประเด็ีน	

ขั�นตอนที�	1		ศึิกษาลัวิดีลัายสีสันจากอัตลัักษณ์ชุาติพัินธ์ิก้ยในจังหวัิดีสุรินทร์	ที�สามารถจัดีประเภทตามข้อม้ลั

ที�ได้ีจากการศึิกษา		

ขั�นตอนที�	2		สร้างสรรค์ศิิลัปะ	ผ้้วิิจัยดีำาเนินการวิิจัยให้บรรลุัตามวัิตถุประสงค์ข้อที�	2	เพ่ิ�อสร้างสรรค์ศิิลัปะประยุกต์	

โดียนำาผลัการศึิกษาวิิจัยจากขั�นตอนที�	1	มากำาหนดีร้ปแบบเทคนิคในการสร้างสรรค์ด้ีวิยกระบวินการบาติก	ตามแนวิคิดีทฤษฎีี

ศิิลัปะ	4	ด้ีาน	ค่อ	(1)	แนวิคิดี	(2)	องค์ประกอบศิิลัปะ	(3)	สุนทรียภาพิ	(4)	สัญญะ		ด้ีวิยกระบวินการเชิุงปฏิ์บัติการ	(Treatment)	

1.	กระบวินการพัิฒนาร้ปแบบแลัะวิิพิากษ์ผลังาน

				การสร้างสรรค์ศิิลัปะประยุกต์	ผ้้วิิจัยมีกระบวินการสร้างสรรค์ด้ีวิยเทคนิคบาติกเขียนลัายแลัะ			บาติกลัายหินแตก

ด้ีวิยการย้อมสีดีำาจากผลัมะเกล่ัอ	โดียดีำาเนินการตามรายลัะเอียดี	ดัีงนี�

	 1.1	ผ้้วิิจัยนำาข้อม้ลัที�ได้ีจากการศึิกษาในกระบวินการที�	1	เกี�ยวิกับองค์ควิามร้้เร่�องลัวิดีลัาย	สีสันผ้าไหมด้ีวิย

กระบวินการต่าง	ๆ	มาจัดีวิางตามหลัักแนวิคิดีทฤษฎีีศิิลัปะ	โดียสร้างภาพิร่างเทคนิคลัายเส้นดิีนสอ	(Drawing)	ลังบนกระดีาษ
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วิาดีเขียนชุนิดีผิวิเรียบ	200	แกรม	ขนาดี	37.5	X	27.5	เซ่นติเมตร	เพ่ิ�อแสดีงถึงวัิฒนธิรรมของผ้าไหมทอม่อกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ย

จำานวิน	 10	 ภาพิ	 เพ่ิ�อค้นหาร้ปแบบศิิลัปะบาติกตามหลัักการจัดีองค์ประกอบศิิลัป์ที�มีแรงบันดีาลัใจจากอัตลัักษณ์ในลัวิดีลัาย

ทางวัิฒนธิรรม	โดียผ้้วิิจัยคัดีเล่ัอกผลังานตามหลัักการแลัะแนวิคิดีทฤษฎีีศิิลัปะ	4	ด้ีาน	ค่อ	(1)	แนวิคิดี	(2)	องค์ประกอบศิิลัปะ	

(3)	สุนทรียภาพิ	(4)	สัญญะ	แลัะคัดีเล่ัอกผลังานที�ดีีที�สุดีที�สะท้อนวิิถีวัิฒนธิรรมกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ย	จำานวิน	4	ภาพิ	เพ่ิ�อผ้้วิิจัยนำา

ไปส่้กระบวินการสร้างสรรค์ศิิลัปะบาติก	

	 1.2	 ผ้้วิิจัยนำาร้ปแบบการสร้างสรรค์ภาพิร่างเทคนิควิาดีเส้นที�ผ่านการคัดีเล่ัอกมาพัิฒนาสร้างส่้การสร้าง

ภาพิจริงเทคนิคเขียนสี	(Painting)	โดียผ้้วิิจัยสร้างสรรค์ผลังานด้ีวิยสีอะครีลิัค	บนกระดีาษวิาดีเขียนชุนิดีผิวิหยาบ	200	แกรม	

ขนาดี	37.5	X	27.5	เซ่นติเมตร	เพ่ิ�อแสดีงร้ปแบบสีสันให้สมบ้รณ์ที�สุดี	จำานวิน	4	ภาพิ	เพ่ิ�อผ้้วิิจัยนำามาประเมินตัดีสินตามหลััก

การแลัะแนวิคิดีทฤษฎีีศิิลัปะ	4	ด้ีาน	ค่อ	(1)	แนวิคิดี	(2)	องค์ประกอบศิิลัปะ	(3)	สุนทรียภาพิ	(4)	สัญญะ	ในการคัดีเล่ัอกผลั

งานที�ดีีที�สุดีเพ่ิ�อผ้้วิิจัยนำาไปสร้างสรรค์ศิิลัปะบาติก

				 1.3		ผ้้วิิจัยนำาร้ปแบบการสร้างสรรค์ศิิลัปะบาติก	ด้ีวิยเทคนิคส่�อประสม	ที�ผ่านการคัดีเล่ัอกมาพัิฒนาสร้างส่้

การสร้างภาพิร่างเทคนิคบาติกเขียนลัาย	แต้มสี	แลัะย้อมสี	โดียสร้างสรรค์ผลังานบนผ้าไหม	ขนาดี	60	X	100	เซ่นติเมตร	เพ่ิ�อ

แสดีงร้ปแบบสสัีนให้สมบ้รณ์ที�สุดีจำานวิน	4	ภาพิ	เพ่ิ�อผ้้วิิจัยนำามาวิิเคราะหวิ์ิจารณ์ตามหลัักการแลัะแนวิคดิีทฤษฎีีศิิลัปะ	4	ด้ีาน	

ค่อ	(1)	แนวิคิดี	(2)	องค์ประกอบศิิลัปะ	(3)	สุนทรียภาพิ	(4)	สัญญะ		โดียผ้้เชีุ�ยวิชุาญ	จำานวิน	3	คน	บันทึกคำาวิิภาคผลังานเพ่ิ�อ

พัิฒนาผลังานสร้างสรรค์ศิิลัปะบาติก	แลัะสามารถนำาเสนอผลังานให้เป็นที�ประจักษ์

	 1.4	ผ้้วิิจัยอธิิบายแนวิคิดีทฤษฎีีในการสร้างสรรค์ผลังานศิิลัปะบาติก	โดียการพิรรณนาบรรยายแรง

บันดีาลัใจในการสร้างสรรค์ผลังานแลัะกระบวินการ		

ผลุ่การวิจััย

	ศิิลัปะประยุกต์บนผ้าบาติกจากอัตลัักษณ์ชุาติพัินธ์ุิก้ยในจังหวัิดีสุรินทร์	ดัีงนี�

1.	ศึิกษาลัวิดีลัายจากอัตลัักษณ์ชุาติพัินธ์ิก้ยในจังหวัิดีสุรินทร์		จากสีสันแลัะควิามงดีงามในอัตลัักษณ์ชุาติพัินธ์ุิก้ยที�มี

วิิถีชีุวิิตแบบเรียบง่ายภายใต้ควิามเชุ่�อควิามศิรัทธิาในบรรพิบุรุษที�มีการส่บทอดีเชุ่�อสายดัี�งเดิีม	มีวัิฒนธิรรมควิามเชุ่�อที�มีอัตลัักษณ์

เฉพิาะ	อันได้ีแก่	(1)	ผ้าทอนุ่ง	4	ลัักษณะ	ได้ีแก่	จิกกะน้อย	โสร่ง	จะวีิ	แลัะจิกโฮลั	(2)	ผ้าทอต่อซิ่�น	2	ลัักษณะ	ได้ีแก่		ผ้าต่อเจิง

	(ตีนซิ่�น)	ชุ่วิยให้ผ้าซิ่�นมีนำ�าหนัก	นิยมทอลัายมัดีหมี�บนเส้นยน่สีดีำา	ต่อริมขอบล่ัางสุดีให้ผ้าคงทนด้ีวิยผ้าฝ้่ายสีเหล่ัอง	แดีง	แลัะ

ผ้าอึมเปิลั	(หัวิซิ่�น)	นิยมลัายตุ้ม	ลัายโคม	แลัะลัายกง	(3)	ผ้าย้อมดีำาด้ีวิยผลัมะเกล่ัอที�มีอย้่ในท้องถิ�น		แลัะ(4)	ผ้าแซ่วิ		อันเป็น

ภ้มิปัญญาของกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ยในการตอ่ผ้าให้ติดีกันเป็นเส่�อแทนการตดัีเยบ็เป็นลัวิดีลัายสีสันตามควิามเชุ่�อ	ได้ีแก่	ลัายตะขาบ

สีขาวิ	 ลัายตะกวิดีสีเหล่ัองขมิ�น	 ลัายขามดีสีเขียวิ	 แลัะลัายขาตะขาบสีแดีง	 จากวิิถีชีุวิิตแลัะควิามเชุ่�อสามารถสอดีแทรกสีสัน

ลัวิดีลัายบนเคร่�องแต่งกายแบบโบราณที�เป็นภ้มิปัญญาของชุาติพัินธ์ุิก้ยควิรแก่การส่บทอดีให้คนรุ่นหลัังได้ีรับร้้ถึงควิามงดีงาม	

2.		สร้างสรรค์ศิิลัปะประยุกต์บนผ้าบาติกจากอัตลัักษณ์ชุาติพัินธ์ิก้ยในจังหวัิดีสุรินทร์		จากส่�อสัญลัักษณ์ทางวัิฒนธิรรม

ผ่านการนึกคิดีที�ส่บทอดีมาจากฐานควิามเชุ่�อ	 มาสร้างสรรค์ผลังานศิิลัปะที�แสดีงควิามร้้สึกต่อสิ�งแวิดีล้ัอมแลัะวัิฒนธิรรมควิาม

เชุ่�อ	ด้ีวิยการจัดีวิางลัวิดีลัายขึ�นใหม่ตามควิามร้้สึกแลัะจัดีวิางโครงสีใหม่	ในร้ปแบบมโนศิิลัป์	2	มิติ	ให้มีคุณค่าทางสุนทรีย์	

จากผลัการสร้างสรรค์ศิิลัปะประยุกต์บนผ้าบาติกจากอัตลัักษณ์ชุาติพัินธ์ุิก้ยในจังหวัิดีสุรินทร์		สามารถยกระดัีบการ

รับร้้ควิามงามของลัวิดีลัายสีสันที�ทำาให้มนุษย์เล่ัอกบริโภคผลังานศิิลัปะในมุมมองใหม่	 แลัะส่งผลัต่อต่อการจรรโลังมนุษย์ใน

สังคมอย่างยั�งยน่
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สร่ป์ผลุ่การวิจััยแลุ่ะอภิิป์รายผลุ่

ควิามหลัากหลัายทางกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ยมีร้ปแบบลัวิดีลัายผ้าที�มีชุ่�อเรียกแตกต่างไป	 ลัวิดีลัายผ้าที�พิบจะเกิดีจากการ

ทอผ้า	การยอ้มผ้าสีดีำาจากผลัมะเกล่ัอแลัะการแซ่วิผ้า	ซึ่�งเป็นภ้มิปัญญาที�มีการส่บทอดีมาแต่โบราณ	ลัวิดีลัายผ้าล้ัวินมีเร่�องราวิ

ที�เป็นอัตลัักษณ์ทางวัิฒนธิรรมกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ยที�มีควิามสำานึกในชุาติพัินธ์ุิ	 เคารพิต่อผ้้นำา	 มีควิามกลั้าหาญ	 แลัะร่วิมกันสร้าง

กระบวินการเรียนร้้เพ่ิ�ออนุรักษ์แลัะฟ้�นฟ้วัิฒนธิรรมของกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิเป็น	 “หม่้บ้านอนุรักษ์วัิฒนธิรรมก้ย”	 บ้านอาลึั	 หม่้ที�	 4	

ตำาบลัสำาโรงทาบ	พิอสรุปเป็นประเด็ีน	ดัีงนี�

1. ลุ่วดลุ่ายผ้าในวัฒนธรรมกูย 

				 1.1		ซิ่�นมัดีหมี�		ชุาวิก้ยเป็นกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิที�มีวัิฒนธิรรมเป็นอัตลัักษณ์ของตนเอง	ตามจารีตประเพิณี	แลัะ

สวิยงามที�ยังคงสะท้อนถึงภ้มิปัญญาการแต่งกายของชุาวิก้ยได้ีอย่างน่าชุ่�นชุม	สร้างควิามภ้มิใจประทับใจในควิามเป็นก้ย	บุรุษ

ชุาวิก้ยนิยมนุ่งผ้าโจงกระเบนยาวิครึ�งแข้งในพิิธีิกรรมหร่อโอกาสสำาคัญ	ส่วินสตรีจะนิยมนุ่งซิ่�นมัดีหมี�ตลัอดีเวิลัา	ผ้าโจงกระเบน

ของบรุุษในวิฒันธิรรมชุาวิก้ยเป็นผ้ามัดีหมี�ที�ใชุ้กรรมวิิธีิมัดีหมี�เส้นพุ่ิง	โครงสรา้งของผา้จะคลัา้ยคลังึกับผ้าป้มในประเทศิกมัพ้ิชุา

	 ปลัายผ้าทั�งสองดี้านเป็นผ้าไหมพ่ิ�นย้อมสีแดีงจากครั�งตกแต่งด้ีวิยลัายมัดีหมี�ขนาดีแคบ	 1-3	 แถบ	 ส่วินท้องผ้าจะเป็นการมัดี

หมี�ที�เป็นลัายเล็ัก	ลัะเอียดี	แลัะซ่ำ�า	ๆ	 กันตลัอดีทั�งผ่น	 นิยมลัายตุ้ม	ลัายโคม	แลัะลัายกง	โดียมีกรอบผ้าเป็นแถบมัดีหมี�ขนาดี

กว้ิาง	3-5	เซ่นติเมตร	ล้ัอมรอบส่วินท้องผ้าทั�งสี�ด้ีาน	แลัะขอบล่ัางที�กระหนาบส่วินท้องผ้าเป็นลัวิดีลัายมัดีหมี�เป็นขอบหนากว้ิาง

ประมาณ	10-15	เซ่นติเมตร

		 1.2		ฉิกกะแจหร่อผ้าขิดีของชุาวิก้ยที�งดีงามโดีดีเด่ีนเป็นเอกลัักษณ์	ขิดีก้ยในแต่ลัะท้องถิ�นมีเอกลัักษณ์แตก

ต่างกัน	 แต่จะมีอัตลัักษณ์ร่วิมค่อโครงสร้างลัวิดีลัายที�คล้ัายคลึังกัน	 ค่อนิยมลัวิดีลัายประเภทขอแลัะกาบ	 โดียเฉพิาะขอขนาดี

ใหญ่ซึ่�งมักพิบเห็นได้ีบ่อยครั�งในขิดีก้ยลัายโบราณ	ลัายที�พิบบ่อยได้ีแก่ลัาย	ขอใหญ่	กาบใหญ่	 	กาบซ้่อนขอ	ขอซ้่อนกาบ	ขอ

เคร่อ	ของ่า	ขอนอน	ขอก่าย		ขอสบไถ	ดีอกมะเข่อ	ฟันปลัา	กะป้	ชุ่อดีอกหมาก	ล้ักหวิาย		แลัะขิดีกาบน้อย	

	 ขิดีก้ย	ใชุ้การทอด้ีวิยเทคนิคการเก็บลัายแบบทิ�งไม้	ไม่ได้ีใส่เขาหร่อตะกอในการชุ่วิยเก็บลัาย	ภาษาก้ยเรียก

ว่ิา	“ตอจเลีัย”	จึงทำาให้ต้องใชุ้ทักษะการทอมากเป็นพิิเศิษ	แลัะใชุ้ควิามเพีิยรพิยายามอย่างยิ�งในการเก็บลัาย	วัินหนึ�งสามารถ

ทอได้ีประมาณหนึ�งค่บ	 ผ่นหนึ�งใชุ้เวิลัาประมาณ	 2-3	 สัปดีาห์์ปัจจุบันชุ่างที�มีทักษะควิามสามารถในการทอขิดีก้ยลัายโบราณ

มีน้อยคน	 เน่�องจากต้องใชุ้ทักษะในการทอแลัะควิามเพิียรมากเป็นพิิเศิษ	 	 แต่ยังพิบเห็นการทอขิดีก้ยได้ีในหลัายหม่้บ้าน	 ซึ่�ง

ปัจจุบันนิยมใชุ้การเก็บลัายใส่ในเขาหร่อตะกอ	เพ่ิ�อให้สะดีวิกในการทอ	แต่มีขอจำากัดีค่อไม่สามารถทอได้ีหลัากหลัายลัวิดีลัาย	

แลัะลัวิดีลัายมีขนาดีเล็ัก

  
								

		ผ้าทอต่อเจิง	(ตีนซ่ิ�น)																																																																																																						ผ้าทออึมเปิลั	(หัวิซ่ิ�น)
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การตอ่หัวิซิ่�นด้ีวิยแถบผา้ไหมสแีดีงที�ตกแต่งด้ีวิยลัายขิดีเปน็ชุ่วิงๆ	ส่วินผา้ซิ่�นบางผ่นที�ไม่มีการต่อหัวิซิ่�นจะเว้ินพ่ิ�นที�ว่ิาง

สีแดีงไว้ิตอนบนของผ้าซิ่�นประมาณ	10-20	เซ่นติเมตร	แล้ัวิจึงทำาลัวิดีลัายด้ีวิยการมัดีหมี�	ผ้ามัดีหมี�บางกลุ่ัมจะนิยมทำาลัวิดีลัาย

ด้ีวิยการมัดีหมี�เส้นพุ่ิงให้มีลัักษณะเป็นหมี�ข้อ	หร่อหมี�คั�น	โดียมีลัักษณะแนวิตั�งขนาดีเล็ักติดีต่อกันจนเต็มผ่น

	 1.3		ผ้าโฮลัของชุาติพัินธ์ุิก้ย	เป็นผ้ามัดีหมี�ที�ใชุ้กรรมวิิธีิมัดีหมี�เส้นพุ่ิง	โครงสร้างของผ้าจะคล้ัายคลึังกับผ้า

ป้มในประเทศิกัมพ้ิชุา	ปลัายผ้าทั�งสองด้ีานเป็นผ้าไหมพ่ิ�นย้อมสีแดีงจากครั�ง	ตกแต่งด้ีวิยลัายมัดีหมี�ขนาดีแคบ	1-3	แถบ	ส่วิน

ท้องผ้าจะเป็นการมัดีหมี�ที�เป็นลัายเล็ัก	ลัะเอียดี	แลัะซ่ำ�าๆ	กัน	เต็มตลัอดีทั�งผ่น	นิยมลัายตุ้ม	ลัายโคม	แลัะลัายกง	เป็นต้น	โดีย

มีกรอบผ้าเป็นแถบมัดีหมี�ขนาดีกว้ิาง	3-5	 เซ่นติเมตร	 ล้ัอมรอบส่วินท้องผ้าทั�งสี�ด้ีาน	แลัะที�ขอบแลัะขอบล่ัางที�กระหนาบส่วิน

ท้องผ้าเป็นลัวิดีลัายมัดีหมี�เป็นขอบหนากว้ิางประมาณ	10-15	เซ่นติเมตร

	 1.4	 	 ผ้าจิกกะน้อย	 เป็นผ้าที�มีลัักษณะคล้ัายผ้าหางกระรอกมีสีเดีียวิเป็นผ้าสำาหรับผ้้ชุายนุ่งในพิิธีิสำาคัญๆ	

ลัักษณะการนุ่งจะนุ่งพัิบจีบด้ีานหน้า	เหม่อนการนุ่งโสร่ง	ผ้านุ่งสตรีนิยมทอหมี�คั�นเป็นทางแนวิตั�งย่นพ่ิ�นสีนำ�าตาลั	มีหัวิซิ่�นพ่ิ�นสี

แดีงลัายขิดี	ตีนซิ่�นสีดีำามีริ�วิขาวิเหล่ัองแดีงผ้าจะกวีิ	ผ้าที�สตรีใชุ้นุ่งในงานสำาคัญๆ

	 1.5		ลัวิดีลัายแซ่วิ	เป็นการแซ่วิด้ีวิยม่อเพ่ิ�อต่อผ้าให้เป็นตัวิเส่�อแทนการเย็บด้ีวิยจักรเย็บผ้า	เป็นภ้มิปัญญา

ที�ส่บทอดีต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน	ดัีงนี�

	 	 1.5.1	ลัายตีนตะขาบสีขาวิ	มีควิามหมายของสีค่อควิามจริงใจ	ควิามบริสุทธิิ�	ควิามซ่่�อสัตย์ต่อกัน

แลัะกันในกลุ่ัม	

									 											 1.5.2		ลัายหางตะกวิดีสีเหล่ัองขมิ�น	มีควิามหมายของสีค่อการประกอบพิิธิกีรรมในกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิ

ก้ย	การอย้เ่ย็นเป็นสุข	อย้่ร่วิมกันเป็นอันหนึ�งอันเดีียวิกัน	เพิราะชุาติพัินธ์ุิก้ยให้ควิามเคารพินับถึงตะกวิดีเป็นสัตว์ิค่้บ้านค่้เม่อง

เม่�อถึงชุ่วิงของการเซ่่นไหว้ิจะนำานำ�าหอมไปประพิรม	

															 1.5.3		ลัายขามดีสีเขียวิ	มีควิามหมายของสีค่อควิามสามัคคีในหม่้คณะเพ่ิ�อประกอบอาชีุพิเลีั�ยง

ครอบครัวิ	ดัีงเชุ่นมดีแดีงที�ชุ่วิยกันทำารังบนต้นไม้ด้ีวิยควิามสามัคคี

																		 1.5.4		ลัายตะขาบสีแดีง	หมายถึงควิามเข้มแข็งอดีทน	ต่อส้้	มั�นคง	เป็นหนึ�งเดีียวิ	เด็ีดีเดีี�ยวิ

        

   
	

     

ลัายตีนตะขาบสีขาวิลัายหางตะกวิดีสีเหลั่องขมิ�น

ลัายขามดีสีแดีง ลัายขามดีสีเขียวิ
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	 	 1.5.5		ผ้าพ่ิ�นยกดีอกย้อมมะเกล่ัอสีดีำาของหมายถึงการป้องกัน	คุ้มครองซึ่�งกันแลัะกันเม่�ออย้ร่วิม

กัน	เชุ่น	การอพิยพิย้ายถิ�นฐาน	ชุาติพัินธ์ุิก้ยจะตัดีต้นเล็ับแมวิ	มาลัากตามหลัังเพ่ิ�อกลับรอยเท้าเพ่ิ�อควิามปลัอดีภัย	สิ�งเหล่ัานี�

เป็นสัญลัักษณ์ทางวัิฒนธิรรมที�ผ่านการนึกคิดีแลัะสร้างสรรค์ที�ส่บทอดีมาจากฐานควิามเชุ่�ออันเป็นบ่อเกิดีของระบบแนวิคิดีมา

เป็นฐานการคิดีสร้างสรรค์สิ�งต่าง	ๆ	จนได้ีเกิดีเป็นภ้มิปัญญาทางวัิฒนธิรรมที�ส่บทอดีมาแต่โบราณ

2. กระบวนการสร้างสรรค์ศิลุ่ป์ะป์ระย่กต์ิบนผ้าบาติิก 

	 2.1	 	บาติกเขียนเทียนหร่อบาติกระบาย	 เป็นกระบวินการวิาดีเทียนหร่อเขียนเทียนแล้ัวิระบายสี	 	 โดียใชุ้

เคร่�องม่อ	ค่อ	จันติ�ง	แปรง	พ่้ิกัน	ลัักษณะของบาติกวิาดีหร่อบาติกเขียน	จึงเป็นลัักษณะของการผลิัตด้ีวิยม่อ	ตั�งแต่ขั�นเริ�มแรก

ค่อ	 เขียนเทียน	จนถึงการลังสีผ้า	 ซึ่�งจะไม่ใชุ้วิิธีิการย้อมอย่างบาติกโดียทั�วิไป	 ดัีงนั�นขั�นตอนการผลิัตจึงต้องระมัดีระวัิง	แลัะมี

ควิามประณีตมากกว่ิาการทำาบาติกย้อม	

ชุ่�อภาพิ	“คำาสอนของก้ย”
เทคนิค	เทียนบาติก

ขนาดี	60	X	100	cm.

	 2.2		บาติกลัายหินแตก	เป็นลัวิดีลัายที�เกิดีจากการสร้างสรรค์อย่างจงใจ	เทียนจึงทำาหน้าที�ผลิัตงานบาติก	

แลัะเน่�อผ้าทำาหน้าที�ให้ผลังานมีควิามร้้สึกทางประสาทสัมผัสนุ่มนวิลั	แข็ง	แลัะหยาบ	กระด้ีาง	หนัก	ถ้าเน่�อผ้าบางเบาผ้าที�สำาเร็จ

ให้ควิามร้้สึกนุ่มนวิลั	ถ้าผ้าเน่�อหนาเส้นใยไม่เรียบสมำ�าเสมอจะทำาให้ด้ีผ้ามีนำ�าหนัก	การทำาผ้าบาติกลัายหินแตก	มีหลัักการง่าย	ๆ 	

ค่อ	รอยเทียนแตกในผ้าจะเป็นรอยของสียอ้มสีจะติดีในชุ่องที�เทียนแตกหร่อหลุัดีออกไป	เกิดีจากส่วินผสมของเทียน	ซึ่�งมีควิาม

เปราะมากกว่ิาควิามเหนียวิเกิดีจากส่วินผสม	ซึ่�งมีอัตราส่วินของพิาราฟินมากกว่ิาขี�ผึ�งหร่อยางสน	เชุ่นการที�เทียนมีส่วินผสมของ

ขี�ผึ�งหร่อยางสนน้อย	จะทำาให้เทียนเปราะแลัะแตกง่าย	เวิลัานำาไปย้อมเพีิยงแต่บีบผ้าเบา	ๆ	เทียนก็แตกเป็นรอย	สีย้อมจะซึ่ม

ไปในรอยแตก

จากควิามหลัากหลัายของอัตลัักษณ์ชุาติพัินธ์ุิก้ยในจังหวัิดีสุรินทร์		ผ้้วิิจัยศึิกษาวิิจัยมีกระบวินการสร้างสรรค์ลัวิดีลัาย

จากการกั�นสีด้ีวิยเทียน	การย้อมสีบาติก	แลัะกระบวินการสร้างสรรค์ลัวิดีลัายจากการมัดีย้อมสีด้ีวิยสีธิรรมชุาติจากผลัมะเกล่ัอ

	เทคนิคกระบวินการที�แตกต่างกัน	ขึ�นอย้่กับควิามคิดี	ควิามร้้สึกแลัะการสร้างสรรค์ที�ต้องการถ่ายทอดีเร่�องราวิ	แนวิคิดีต่าง	ๆ

ที�สามารถส่�อควิามหมาย	 ให้เกิดีประสิทธิิภาพิตรงตามวัิตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์	 เพ่ิ�อให้ผ้้ชุมรับร้้ควิามงามของผลังาน											

ผ้้วิิจัยได้ีรับควิามประทบัใจจากการศิกึษา	รวิบรวิมองคค์วิามร้้ด้ีานร้ปแบบลัวิดีลัายอัตลัักษณ์ชุาตพัิินธ์ุิก้ยในเชิุงทัศินศิิลัป์มาเป็น

แรงบันดีาลัใจในการสร้างสรรค์งานศิิลัปะประยุกต์	ด้ีวิยเทคนิคการสร้างสรรค์ศิิลัปะบาติก	3	ขั�นตอน	ดัีงนี�
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1.  การสร้างภิาพร�างเทคนิควาดเส้น (Drawing)

ศิิลัปะวิาดีเส้นหร่อการวิาดีเส้น	เป็นคำาที�ยังไม่คุ้นนักสำาหรับบุคคลัทั�วิไป	ไม่เหม่อนคำาว่ิา	“วิาดีร้ปหร่อเขียนร้ป”	วิาดีเส้น	

มีควิามหมายตรงกับคำาในภาษาอังกฤษว่ิา	Drawing	แลัะตรงกับในภาษาฝ่รั�งเศิสว่ิา	Desegno	วิาดีเส้น	เป็นการวิาดีให้ปรากฏ์

เป็นร่องรอยหร่อลัากเป็นเส้นแลัะการวิาดีนั�นจะเป็นร้ปร่างที�เลีัยนมาจากร้ปที�ปรากฏ์อย้ใ่นธิรรมชุาติหร่ออาจเป็นร้ปที�สร้างขึ�น

ตามควิามคิดีฝั่นแลัะอาจเป็นไปตามภาวิะของอารมณแ์ล้ัวิปรากฏ์ออกมาในเชิุงสัญลัักษณ์ที�ไร้ร้ปร่างก็ได้ี	โดียทั�วิไป		วิาดีเส้นมัก

จะเป็นสัญลัักษณ์ของสีเอกรงค์เป็นหลััก	วิาดีเส้นมีควิามใกล้ัเคียงกับการขีดีเส้นการเขียนเคร่�องหมายต่าง	ๆ	 	 ด้ีวิยเส้น	 ในเชิุง

สร้างสรรค์ทางศิิลัปะ	 ผ้้วิิจัยให้ควิามสำาคัญกับเส้น	แสงเงา	แลัะนำ�าหนัก	 เป็นสำาคัญ	การวิาดีเส้นเป็นการส่�อแบบเรียบง่ายเพ่ิ�อ

ให้ผลัลััพิธ์ิที�ส่�อควิามหมายแลัะควิามร้้สึกนึกคิดีได้ีอย่างรวิดีเร็วิแลัะตรงไปตรงมามากที�สุดี	โดียไม่มีกระบวินการหร่อกรรมวิิธีิที�

ยุ่งยากซั่บซ้่อนเป็นพ่ิ�นฐานเบ่�องต้นที�สำาคัญในการสร้างงานทัศินศิิลัป์เพ่ิ�อพัิฒนาเป็นงาน	“จิตรกรรมร่วิมสมัย”	ต่อไป	

ผ้้วิิจัย	 นำาแรงบันดีาลัใจจากการศึิกษารวิบรวิมองค์ควิามร้้ร้ปแบบลัวิดีลัายอัตลัักษณ์ชุาติพัินธ์ุิก้ย	 มาใชุ้ในการสร้าง

ภาพิร่างเทคนิคลัายเส้นดิีนสอลังบนกระดีาษวิาดีเขียนชุนิดีผิวิเรียบ	200	แกรม	ขนาดี	37.5	X	27.5	เซ่นติเมตร	เพ่ิ�อสะท้อนอัต

ลัักษณ์ชุาติพัินธ์ุิก้ยตามหลัักการจัดีองค์ประกอบศิิลัป์	โดียคำานึงถึงหลัักการทางแนวิคิดีทฤษฎีีศิิลัปะ	สุนทรียภาพิ	แลัะสัญญะ		

ภาพิสามารถเล่ัาเร่�องราวิที�แสดีงออกถึงวิิถีชีุวิิตของกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิ	 ควิามเป็นไปในวิิถีชีุวิิตควิามเป็นอย้่	 การประกอบ

อาชีุพิ	 อาจเป็นเร่�องราวิที�บอกเล่ัาเป็นลัำาดัีบต่อเน่�องกัน	 เชุ่น	 ภาพิวิิถีชีุวิิตชุายหญิงที�ดีำาเนินเร่�องตั�งแต่ออกจากบ้านไปไร่ไปนา

	ปล้ักข้าวิ	ปล้ักข้าวิโพิดี	 เลีั�ยงสัตว์ิ	หร่อแสดีงวิิถีการเพิาะปล้ัก	 ตั�งแต่การเริ�มต้นปล้ักต้นกล้ัา	 รดีนำ�า	 ไปจนถึงการเก็บเกี�ยวิพ่ิชุ

ผลั	หร่อวิิถีชีุวิิตการทอผ้า	การทำาเคร่�องเงิน	การทำาเคร่�องจักสาน	การทำาอุปกรณ์ในครัวิเร่อน	การทำาเคร่�องม่อเคร่�องใชุ้ในการ

ประกอบอาชีุพิต่างๆ	ของแต่ลัะกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิ	บนรากฐานทางวัิฒนธิรรมดัี�งเดิีมที�กดีดัีนวัิฒนธิรรมเดิีมให้อ่อนด้ีอยลังพิร้อมกับ

การนำาเอาวัิฒนธิรรมใหม่เข้าไปแทน	ปัจจัยดัีงกล่ัาวิมีผลักระทบต่อชุาติพินัธ์ุิก้ยที�มเีพีิยงไร่นาเพ่ิ�อการเพิาะปล้ัก	แลัะการหาเลีั�ยง

ชีุพิจากแหล่ังนำ�าของหม่้บ้าน	ภาพิร่างถ่ายทอดี	ควิามนึกคิดี	จินตนาการที�ได้ีรับประสบการณ์จากการศึิกษารวิบรวิมควิามร้้ร้ป

แบบลัวิดีลัายผ้าไหมแลัะลัวิดีลัายการแซ่วิผ้า	การสร้างภาพิร่างเทคนิควิาดีเส้น	(Drawing)	จากควิามประทับใจลัวิดีลัายผ้าไหม

ทอม่อ	ได้ีรวิบรวิมแลัะถอดีลัายแบบคร่าวิ	ๆ	แบบไม่มีค่านำ�าหนักของลัายเส้น	

2. การสร้างสรรค์ผลุ่งานศิลุ่ป์ะบาติิกเทคนิคเขี้ยนเทียนเพ้นสี

การสร้างสรรค์ศิิลัปะบาติกเทคนิคเขียนเทียนเพ้ินสี	 ลัำาดัีบแรกผ้้วิิจัยเล่ัอกชุนิดีของสีเพ่ิ�อสร้างสรรค์ผลังานจาก

คุณสมบัติของสี	 โดียเล่ัอกใชุ้สีนำ�าบาติก	 มีคุณสมบัติพิิเศิษที�สามารถใชุ้การฝึ่กฝ่นจะทำาให้ร้้จังหวิะที�สามารถควิบคุมได้ีแลัะ

สามารถนำาไปสร้างสรรค์ได้ีอยา่งสมบ้รณ์	ในการสร้างภาพิวัิสดุีส่�อแลัะกรรมวิิธีิ	จะชุ่วิยให้เข้าใจในเร่�องขั�นตอนแลัะกระบวินการ

สร้างสรรค์ที�จะมีผลัต่อร้ปแบบของศิิลัปะบาติก	 ชุ่วิยให้เราเข้าใจข้อจำากัดีต่าง	ๆ	ของวัิสดุี	 ทั�งนี�จะชุ่วิยให้เราสามารถวิิเคราะห์

จุดีเด่ีนจุดีด้ีอยของงานแต่ลัะชิุ�น	ทั�งทางด้ีานร้ปแบบแลัะเทคนิคไปพิร้อม	ๆ 	กัน	เพ่ิ�อคัดีเล่ัอกมาพัิฒนาสร้างส่้การสร้างภาพิจริง

เทคนิคเขียนเทียนเพ้ินสีบาติกบนผ้ามัสลิัน	 ขนาดี	 40X120	 เซ่นติเมตร	 แสดีงร้ปแบบสีสันให้สมบ้รณ์ที�สุดี	 นอกจากนี�ควิาม

เข้าใจในเร่�องราวิเน่�อหาสาระต่าง	ๆ	ที�อย้่ในผลังานตามแนวิคิดีมากกว่ิาการเกลีั�ยให้กลัมกล่ันเหม่อนจริง	นอกเหน่อไปจากการ

ที�ศิิลัปะแสดีงอารมณ์ควิามร้้สึกอันลึักซึ่�งของผลังานที�บอกเล่ัาถึงลัวิดีลัายสีสันพิรรณนา	 ถึงสภาวิะแวิดีล้ัอมเพ่ิ�อสะท้อนคุณค่า

ทางวัิฒนธิรรมส่้การบันทึกลัวิดีลัายสีสันในร้ปแบบศิิลัปะบาติก	 ลัวิดีลัายสีสันผ้าไหมมีกรรมวิิธีิในการมัดีลัายย้อมสีสันที�ได้ีจาก

ธิรรมชุาติโดียการออกแบบลัวิดีลัายจากจินตนาการแลัะประสบการณ์ในสภาพิแวิดีล้ัอมของชุ่างทอ	 แลัะการย้อมสีไหมบางสี

ได้ีจากการย้อมทับกันหลัาย	 ๆ	 ครั�ง	 สีจึงมีควิามเข้มอ่อนตามจำานวินครั�งที�ทำาการย้อม	 เม่�อนำามาเปรียบเทียบกับทฤษฎีีสีทาง

ศิิลัปะ	 สีจากธิรรมชุาติจะได้ีใกล้ัเคียงกันมากเพีิยงแต่ควิามเข้มของสีธิรรมชุาติไม่สามารถกำาหนดีได้ี	 สีจึงมีลัักษณะเดีียวิกันกับ

การลัดีค่า	สีแท้ลังตามคุณลัักษณะของ		สีแท้	(HUE)	ค่อ	สีที�ยังไม่ถ้กสีอ่�นเข้าผสม	เป็นลัักษณะของสีแท้ที�มีควิามสะอาดีสดีใส

	ได้ีแก่	แดีง	เหล่ัอง	นำ�าเงิน	ซึ่�งเป็นแม่สีวัิตถุธิาตุที�มีจริงอย้ใ่นธิรรมชุาติ	สีอ่อนหร่อสีจาง	(TINT)	ใชุ้เรียกสีแท้ที�ถ้กผสมด้ีวิยสีขาวิ	

เชุ่น	สีเทา,	สีชุมพ้ิ,	สีเขียวิตอง	ส่วินสีแก่	(SHADE)	ใชุ้เรียกสีแท้ที�ถ้กผสมด้ีวิยสีดีำา	เชุ่น	สีนำ�าตาลั	สีคราม	ถึงแม่ว่ิาสีแก่แลัะสีอ่อน

จะเป็นสีนอกวิงจรสีวัิตถุธิาตุ	แต่เป็นสีที�มีจริงอย้ใ่นธิรรมชุาติ	ผ้้วิิจัยจึงใชุ้หลัักการจากทฤษฎีีสีที�มีคุณลัักษณะต่าง	ๆ	นำามาใชุ้ใน
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การสร้างสรรค์ผลังาน	การนำาสีไปใชุ้ในลัักษณะของการประยกุต์หร่อดัีดีแปลังไปจากการจดัีระบบสีเพ่ิ�อสร้างสรรค์	ควิรคำานึงถึง

ควิามเหมาะสมในด้ีานต่าง	ๆ	เชุ่น	ควิามสวิยงาม	ควิามกลัมกล่ัน	ควิามน่าสนใจ	ควิามสอดีคล้ัองกับเป้าหมายแลัะวัิตถุประสงค์

ของชิุ�นงาน	ตามหลัักการของสีเพ่ิ�อให้ได้ีผลังานศิิลัปะบาติกที�มีคุณค่าทางวัิฒนธิรรม

ชุ่�อภาพิ	“วิิถีวิัฒนธิรรมก้ย	1”
เทคนิค		บาติกเขียนเทียน
ขนาดี		60	X	130	cm.

ชุ่�อภาพิ	“วิิถีวิัฒนธิรรมก้ย	2”
เทคนิค	บาติกเขียนเทียน
ขนาดี	60	X	130	cm.

3. การสร้างสรรค์ศิลุ่ป์ะบาติิก (Batic Art) เทคนิคหิ์นแติกย้อมสีดำาด้วยผลุ่มะเกลุ่่อ

การสร้างสรรค์ผลังานศิิลัปะบาติกเพ่ิ�อถ่ายทอดีอัตลัักษณ์วัิฒนธิรรมก้ย	 ด้ีวิยกระบวินการย้อมสีดีำาด้ีวิยผลัมะเกล่ัอ	

เพ่ิ�อส่�อควิามหมายจากสีสันที�สะท้อนลัักษณะพิฤติกรรมของชุาติพัินธ์ุิก้ย		

จากผลัการสร้างสรรค์ศิิลัปะประยุกต์บนผ้าบาติกจากอัตลัักษณ์ชุาติพัินธ์ุิก้ยในจังหวัิดีสุรินทร์			ในครั�งนี�	ได้ียกระดัีบ

การรับร้้ควิามงามจากควิามโดีดีเด่ีนของผ้าบาติกซึ่�งอย้ที่�สีแลัะลัวิดีลัายจากวัิฒนธิรรมควิามเป็นอย้	่ธิรรมชุาติ	รวิมถึงควิามร้้สึก

นึกคิดีที�ส่�อควิามหมายด้ีวิยสีสัน	 ซึ่�งมีกรรมวิิธีิที�ซั่บซ้่อนอย้่หลัายกระบวินการทั�งการเขียนเทียน	แต้มสี	 ระบายสี	การสร้างพ่ิ�น

ผิวิแลัะย้อมสี	
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	ชุ่�อภาพิ	“สีสันวิัฒนธิรรมก้ย”
			เทคนิค	หินแตกย้อมมะเกลั่อ

			ขนาดี	60	X	100	cm.

การสรา้งสรรคศิ์ิลัปะประยกุต์บนบาตกิ	จึงมีลัักษณะที�เป็นได้ีทั�งงานหตัถอุตสาหกรรมแลัะงานศิิลัปะ	ที�เกิดีขึ�นจากการ

เขียนลัวิดีลัายตามที�ผ้้วิิจัยออกแบบลังบนผ่นผ้าด้ีวิยดิีนสอแล้ัวิใชุ้ปากกาเขียนเทียนจันติ�ง	 (Tjanting)	 จุ่มนำ�าเทียนเขียนไปตาม

ลัวิดีลัายเพ่ิ�อให้นำ�าเทียนนี�เป็นแนวิป้องกันนำ�าสีไม่ให้ซึ่มผ่านถึงกัน	จากนั�นจึงทำาให้เกิดีลัวิดีลัาย	โดียวิิธีิการเพ้ินท์สีหร่อยอ้มสีตาม

ที�ผ้้วิิจัยออกแบบสอดีคล้ัองกับแนวิคิดี	(สุวิิตา	แก้วิอารีลัาภ,	2562)	ที�นำามรดีกทางธิรรมชุาติแลัะวัิฒนธิรรมมาเป็นแนวิทางการ

ทำางานศิิลัปะ	แลัะแนวิคิดี	(รจนา	จันทราสา,	2553).	กระบวินการออกแบบลัวิดีลัายด้ีวิยการจัดีวิางขึ�นใหม่		ตามควิามร้้สึกแลัะ

จัดีวิางโครงสีใหม่	ในร้ปแบบมโนศิิลัป์	2	มิติ	ให้มีคุณค่าทางสุนทรียที์�สามารถเป็น	องค์ควิามร้้แลัะแนวิทางการสร้างสรรค์ศิิลัปะ

ข้้อเสนอแนะ 

การวิิจัยเร่�องศิิลัปะประยุกต์บนผ้าบาติกจากอัตลัักษณ์ชุาติพัินธ์ุิก้ยจังหวัิดีสุรินทร์	 สามารถส่งเสริมการอนุรักษ์แลัะ

เผยแผ่วัิฒนธิรรมก้ยท่ามกลัางการส้ญหายไปของวัิฒนธิรรม	 ซึ่�งควิรสนับสนุนแลัะเสริมแรงใจให้กลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ยได้ีร่วิมสร้าง

สำานึก	อนุรักษ์	แลัะฟ้�นฟ้วัิฒนธิรรมของตนเองผ่านส่�อสร้างสรรค์

1.	ข้อเสนอแนะในการนำาผลัวิิจัยไปใชุ้	การปฏิ์บัติการสร้างสรรค์ศิิลัปะมีองค์ประกอบเชุ่นเดีียวิกับกระบวินการวิิจัยทุก

ประการ	ค่อ	ประการแรก	การตั�งคำาถามในสิ�งที�สนใจอยากหาคำาตอบ	ประการที�สอง	กำาหนดีวัิตถุประสงค์	ขอบเขต	ประการที�

สาม	การ	ศึิกษาค้นคว้ิา	รวิบรวิมข้อม้ลัทางด้ีานเน่�อหาแลัะร้ปทรง	เพ่ิ�อนำามาใชุ้สร้างสรรค์ผลังานศิิลัปะ	ประการที�สี�	การทดีสอบ

	ประสิทธิิภาพิของเคร่�องม่อการวิิจัย	 ซึ่�งในการวิิจัยเชิุงสร้างสรรค์ศิิลัปะ	 ผ้้เขียนคิดีว่ิาสามารถเทียบได้ีกับการทำาแบบร่าง	 เพ่ิ�อ

นำามาวิิเคราะห์สังเคราะห์ในด้ีานเน่�อหาแลัะร้ปแบบว่ิาสามารถส่�อสารทางควิามงามแลัะควิามหมายได้ีตรงกับแนวิคิดี	 แลัะ

วัิตถุประสงค์ที�ตั�งไว้ิหร่อไม่	 แลัะประการที�ห้า	 นำาแบบร่างที�เล่ัอกแลั้วิมาสร้างสรรค์เป็นผลังานศิิลัปะ	 จากนั�นยังต้องวิิเคราะห์

	 รวิบรวิมข้อค้นพิบทั�งข้อเด่ีนแลัะข้อด้ีอยของกระบวินการสร้างสรรค์ศิิลัปะแลัะตัวิผลังานศิิลัปะ	 เพ่ิ�อนำาไปพัิฒนาปรับปรุงให้

เกิดีควิามสมบ้รณ์ที�สุดีตามควิามคิดีจินตนาการ	

2.	ข้อเสนอแนะในการวิิจยัครั�งต่อไป	องค์ควิามร้้ในแนวิคิดีทฤษฎีีการสร้างสรรค์ศิิลัปะบาติก	สามารถนำามาสร้างสรรค์

ผลังานได้ีอย่างหลัากหลัาย	สามารถเจาะลึักเน่�อหาที�แตกแขนงควิามร้้ได้ีอย่างหลัากหลัายในหัวิข้อ	ดัีงนี�

	 	 	 	 2.1	 ควิรมีการศึิกษาแนวิคิดีทฤษฎีี	 “ศิิลัปะร่วิมสมัย”	 แลัะสร้างสรรค์ศิิลัปะประยุกต์ในมิติที�หลัากหลัาย	 เชุ่น

ประติมากรรม	หร่อ	ศิิลัปะคอมพิิวิเตอร์

	 	 	 	 2.2	 ควิรร่วิมอนุรักษ์แลัะส่บทอดีองค์ควิามร้้ที�เกี�ยวิข้องกับลัวิดีลัายสีสันผ้าไหมทอม่อในร้ปแบบงานสร้างสรรค์

ให้เป็นการสร้างคุณค่าทางวัิฒนธิรรมอันนำาไปส่้การอนุรักษ์เผยแพิร่คุณค่าทางภ้มิปัญญาท้องถิ�น	 แลัะเป็นแนวิทางในการวิิจัย

สร้างสรรค์ศิิลัปะต่อไป
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กิติติิกรรมป์ระกาศ 

	 วิิจัยฉบับนี�	 สำาเร็จได้ีดี้วิยควิามเมตตากรุณาอย่างดีียิ�งจากคณะกรรมการผ้้ทรงคุณวุิฒิรองศิาสตราจารย์	 ดีร.สารภี

วิรรณตรง	 ผ้้ชุ่วิยศิาสตราจารย์	 ดีร.คนึงนิตย์	 ไสยโสภณ	 แลัะผ้้ชุ่วิยศิาสตราจารย์	 ดีร.ศุิภางค์	 นันตา	 ที�ใหคำาปรึกษา	 แนะนำา	

แลัะข้อคิดีเห็นต่าง	ๆ 	ที�เกิดีประโยชุน์ตอ่การพัิฒนางานวิิจัยเร่�องศิิลัปะประยกุต์บนผ้าบาติกจากอัตลัักษณ์ชุาติพัินธ์ุิก้ยในจังหวัิดี

สุรินทร์	จนสำาเร็จลุัลัวิงอย่างสมบ้รณ์ทุกขั�นตอน	ผ้้วิิจัยขอกราบขอบพิระคุณไว้ิ	ณ	โอกาสนี�

	ขอขอบพิระคุณ	ผ้้ชุ่วิยศิาสตราจารย์	ดีร.ประทีป	แขรัมย์	ที�ปรึกษางานวิิจัย	ผ้้ทรงภ้มิปัญญาด้ีานศิิลัปวัิฒนธิรรมกลุ่ัม

ชุาตพัิินธ์ุิ	อาจารย	์ดีร.อคัรเดีชุ	สพุิรรณฝ่่าย	ผ้้ทรงภ้มปัิญญากลุ่ัมชุาตพัิินธ์ุิก้ย	ซึ่�งผ้้ทรงคณุวุิฒิทั�ง	2	ท่าน	ได้ีกรุณาใหค้วิามร้ค้วิาม

เข้าใจเพ่ิ�อเป็นแนวิทางในการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัที�ดีี	 มีประโยชุน์ทำาให้การวิิจัยเร่�องศิิลัปะประยุกต์บนผ้าบาติกจากอัตลัักษณ์

ชุาติพัินธ์ุิก้ยในจังหวัิดีสุรินทร์	 บรรลุัผลัตามวัิตถุประสงค์	 แลัะขอขอบพิระคุณคณาจารย์ในหลัักส้ตรศิิลัปกรรมศิาสตรบัณฑิต

		มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์สุรินทร์	ที�ให้แนวิทางการวิิจัยสร้างสรรค์ศิิลัปะ	อันเป็นประโยชุน์ต่อการบ้รณาการทำาวิิจัยกับการสอน	

ขอขอบพิระคณุบิดีามารดีา	ญาติพีิ�น้อง	แลัะครอบครวัิที�มีควิามเอ่�ออาธิร	ห่วิงใยแลัะเป็นกำาลัังใจสำาคัญในการทeวิิจัย

จนสำาเร็จลุัล่ัวิงได้ีด้ีวิยดีี

คุณค่าแลัะประโยชุน์อันพึิงมีจากวิิจัยฉบับนี�	ผ้้วิิจัยขอน้อมบ้ชุาแด่ีคุณบิดีามารดีาแลัะบ้รพิาจารย์	ทุกท่าน		องค์ควิามร้้

ที�ได้ีจากการวิิจัยแลัะผลังานสร้างสรรค์ขอมอบให้เป็นแนวิทางการศึิกษาหลัักส้ตรศิิลัปกรรมศิาสตรบัณฑิต	แลัะชุุมชุนเกิดีควิาม

รักควิามภาคภ้มิใจในคุณค่าของภ้มิปัญญาต่อไป
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Abstract

This article takes the inscription bricks unearthed in Maoshan area as the research object. It is 
based on the collection and sorting of various historical documents and puts them into the background 
of ancient customs and folk customs and folk wisdom in Maoshan area, and verifies Maoshan from the 
perspective of text and patterns. The historical origin, development and evolution of the three-legged 
black and diamond pattern on the inscription brick.

This article mainly uses literature investigation, historical research, and comparative research 
to study the Maoshan inscription bricks, restore the inner metaphor and symbolic meaning of the 
patterns on the Maoshan bricks, and study the ancient ancestors in the Maoshan area revealed in the 
pattern of the “emergence of the flying fairy” The thoughts of “Polaris Worship”, “Motherhood Worship” 
and “Reproduction Worship” study the spiritual expectations and folk beliefs of ancient ancestors in 

Maoshan area.

Key words: Three-legged Wu, diamond pattern, Maoshan inscription brick, reproductive worship, north 
star worship

Background and significance

In 1983, in the Fanglu tea farm in Xuebu Town, Jintan County, near Maoshan, the cultural relics 
protection unit of Changzhou City rescued a tomb from the Soochow Period. Many burial artifacts were 
unearthed. Among the many artifacts was an inscription brick with “Yong’an Three Years” stamped on it. 
The excavation of this inscription brick proved that the tomb was in the Three Kingdoms Period, Yong’an 
Three Years (AD 260). ). This Maoshan inscription brick is now in the collection of Changzhou Museum. 
After consultation, the author learned that there are very few materials and researches on the Maoshan 
inscription brick unearthed, and no scholars have conducted special research on it for the time being.

The materials studied in this article involve some related unearthed cultural relics, through 
studying the artistic characteristics of Maoshan inscription bricks and the aesthetic value behind them. 
The inscription brick is a kind of ancient tomb brick. The patterns painted or carved on it not only have 
decorative meaning, but also contain the wishes and beliefs of some ancient people. Because the patterns 
on the Maoshan inscription bricks were unearthed from the Wu area during the Three Kingdoms period, 
they certainly reflect the aesthetics, world outlook and values   of the people in the ancient Maoshan 
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area. Through this research on Maoshan inscription bricks, I hope to explore the origin, aesthetics, folk 
culture, and ideological influences of some patterns in the Maoshan area more than 1,700 years ago.

Figure 1

1.1 Three Kingdoms Period

In 190 AD, the centralization system of the Han Dynasty collapsed, the world was in chaos, 
and the heroes were everywhere. The Three Kingdoms (220-280 AD) is a turbulent historical period 
after the Han Dynasty and before the Jin Dynasty in Chinese history. During this period, the three main 
regimes of Cao Wei, Shuhan and Dongwu emerged successively. The inscription brick studied in this 
article comes from the third year of Yong’an. Yongnian is a long time ago. It mainly existed from October 
258 AD to June 264 AD. It was the reign of Emperor Wu Jing, Emperor Sun Xiu of the Three Kingdoms 
Period. , Yongan has a total of 7 years.

1.2 Maoshan area

Maoshan is a famous Taoist mountain in China and the birthplace of the Shangqing sect of 
Taoism. It is called “the altar of Shangqing sect” by Taoists. It has the reputation of “the first blessed 
place, the eighth cave sky”. There are many scenic spots on the mountain, including nine peaks, nineteen 
springs, twenty-six holes, and twenty-eight ponds.
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Maoshan is located at the junction of Jintan District, Changzhou, Jiangsu Province and Jurong 
City, Zhenjiang, with a total area of   about 253.85 square kilometers. The Jintan area includes Jintan 
Maoshan Scenic Area, Jintan Maoshan Tourist Resort, 11 administrative villages and 3 fields in the 
administrative area of   Xuebu Town, with a total area of   about 127.35 square kilometers. The Jurong 
area includes the Maoshan Scenic Area, Maoshan Lake, tourist resorts and surrounding main scenic 
spots and the main area of   Maoshan Town in Jurong City, with a total area of   approximately 126.5 
square kilometers.

The inscription bricks studied in this article were unearthed from the Tomb of the Three Kingdoms 
Dongwu in Fanglu Village. Fanglu Village is located in Jintan District, Changzhou City. Fanglu Village is 
located at the eastern foot of Maoshan Mountain. The Maoshan area has a long history on the mound 
near the eastern foot of the Fangshan Mountain in the middle of the mountain range.

1.3 Inscription brick

The inscription brick is a kind of brick with patterns in ancient times. There are patterns, 
patterns, or inscriptions on the bricks. Generally unearthed in tombs, city walls, etc., they are important 
reference materials for the study of history and culture, and are of great value to archaeology, fine arts, 
and calligraphy.

Chinese portrait tiles are mainly from the Han Dynasty, and most of them were unearthed in 
Henan, Jiangsu, Zhejiang and other provinces. In the Han Dynasty, portrait tiles were more used in 
the decoration of tombs. In ancient times, people believed in the immortality of the soul, so thick burial 
became popular gradually. Among the various decorations in the tomb, the thoughts of seeing death 
as life, the unity of nature and man, and the harmony of man and god are also shown.

The pattern of the inscription brick

The words or patterns on the inscription bricks not only have faith sustenance, but also have 
practical value. Among them, the contents of the inscription bricks are as follows:

(1) The name of the place, the name of the person and the name of the official signature of the 
brick making. From the beginning of the Warring States and Qin Dynasty pottery craftsmanship, there 
was a situation where stamping bells were pressed on the brick surface. Later, due to the development 
of folk brick craftsmanship, the names on the bricks were gradually replaced by the names of the tomb 
owners.

(2) Marks used by brick makers for construction. This kind of mark is mainly to record the size, 
number, building position, etc. This kind of mark is often written with a brush or carved on the brick 
surface with a hard object.

(3) Chronicles and Chronicles. This kind of imprinted brick inscriptions that record the time of 
tomb-making are common in Han Dynasty tombs and folk tombs, such as the earliest “Five Phoenix 
Years” (56 BC), “Bricks, Yongyuan Eight Years” (96 AD), etc. . Some chronicle bricks also record part 
of the historical facts about the bricks.
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(4) Ji language brick. Auspicious words are often engraved with auspicious words in the 
auspicious language bricks, which are relatively common portrait bricks, such as “Long live invincible”, 
“Good luck and good fortune, rich and precious, Yang Sui”, etc., and have the intention of praying for 
auspiciousness and so on.

(5) Epitaph. There are not many epitaph bricks in the Han Dynasty, and the records are generally 
the name of the prisoner, the locality, the year of death, etc.

(6) Others. In addition to the above types of inscription bricks, there are also a small number of 
“land purchase coupons”, as well as some inscription bricks made at will by folk craftsmen.

2.1	Maoshan	Inscription	Brick	Inscription

The inscription engraved on this Maoshan inscription brick is the Eastern Wu “Yong’an three 
years Danyang Yu, sealed and buried here, Daji Weiying (Yang)”. “There are two specifications for the 
bricks used in this tomb. The walls of the tomb are all rectangular bricks with a length of 31, a width of 
15, and a thickness of 5.5 to 6.5 cm. Some of them are plain, some have diamond-shaped patterns on 
the long side, and some are on the long side. Or the short side upper die-printed chronicle inscriptions.” 
①There are 6 types of inscriptions on the inscription bricks, all of which are die-printed Yangwen official 
scripts, of which there are two types of “Yong’an Three Years Danyang” and “Yong’an Three Years 
Danyang which are buried here, Great fortune is not Ying”, the inscription “Ying” in the inscription 
“Yong’an Three Years of Danyang Yu, Sealing This Great Fortune” should be “Yang”, and the fortune is 
not young. Archaeologist and cultural relics scientist Sun Ji also wrote in “Xianfan Youming”《仙凡
幽明之间》: “The Han Dynasty might add a cursive head to certain characters used as proper 
names, such as “Changfuli” as “Changfuli”. , “Made by the New World” Wadang’s “New” word was 
added as “Salary”. Above the two inscriptions, each has a three-legged black pattern.

2.2 Three-legged black

2.2.1 The source of the three-legged black crow

The animal “crow” is a contradictory existence in China. In secular life, people usually think that 
crows are ominous signs, but the three-legged crows are just the opposite. The “three-legged crows” 
often symbolize “spiritual signs” or “fu Rui”. The three-legged crow also has the symbolic meaning of 
compassion and filial piety. It is recorded in the “Yu li tong zheng Scripture”《玉历通政经》: 
“The three-legged crow, the king is kind and filial. There is also a record of the kindness and filial piety 
of the three-legged crow in “The Beast”《古今注·鸟兽》. Because this is related to the 
benevolence and filial piety of the king, historically, subjects often presented various true and false 
“three-legged crow” legends to the emperor.
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Figure 2

Regarding the three-legged black crow, the pottery bird-shaped statue in the early Majiabang 
culture unearthed in Jiangsu, and the Tao owl-shaped statue in the Yangshao culture unearthed in 
Shaanxi. “Should be installed on the shoji or tail, and play the role of maintaining the overall balance of 
the appliance and placing it steadily.

The Big Bird Statue of the Western Zhou Dynasty, which was unearthed in Rujiazhuang, Baoji 
City in 1974, was a definite three-legged black-and-white device. At the time when the three-legged 
crow equipment was clearly defined earlier, there are also written records. Book Two of the “Shangshu 
Dazhuan”《尚书大传》: “The King Wu conquered King Zhou, watched the soldiers in Mengjin, and 
flowed in Wangwu, turned into a red crow, three-legged. “It can be seen that in that distant era, myths 
and legends, documentary records, and the making of daily utensils were also related to each other.

Figure 3

In the murals of Mogao Grottoes in Dunhuang, Gansu, various images of three-legged crows have 
also appeared many times. The two three-legged Wus in the picture above are from the Five Dynasties. 
One is from the eleven-faced Guanyin Sutra in the wall paintings of Dunhuang Mogao Grottoes 35, 
and the other is from the Huayan Sutra on the north wall of Mogao Grottoes 146. Change the picture. 
The two three-legged crows are both painted with a three-legged crow in the sun wheel. The picture 
shows the sun wheel in the form of a bird and a circle, and the sun bird expresses the metaphor of the 
sun in the picture.
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Figure 4

In the Eastern Han Dynasty, the tomb of Dabaodang, Shenmu, Shaanxi, and the tomb of Gaoli 
Village, Zoucheng, Shandong, have also unearthed stone portraits with three-legged crows.

On the pillar of the tomb gate of Shenmu Dabaodang M11, there is a figure of the doorpost with 
a crown on the head, and three feathers fluttering in the wind are inserted on the crown. On the chest of 
the figure are drawn the sun wheel and the three-legged crow. The black outline of the sun-wheeled rice 
is drawn with a three-legged crow in the middle, and the surrounding background color is painted red. 
The three-legged crows are clearly depicted on these stone portraits, and they also show the people’s 
imagination of the three-legged crows in the Han Dynasty.
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Figure 5

The Maoshan inscription brick studied in this article is also engraved with a three-legged crow 
with a circle on the upper part.

Based on the above, it can be seen that the three-legged wuzu is a pattern with historical 
origins. It should be that ancient craftsmen used traditional three-legged wuwei and other patterns on 
the objects in the Maoshan area (the middle and lower reaches of the Yangtze River and the region 
to the south) at that time. Ancient bricks are being made in Maoshan area. From this we can see the 
importance of the three-legged aronia in the evolution of traditional folk crafts, and from this we can see 
the ancient folk culture and aesthetics in the Maoshan area.

2.22 The Metaphor of the Three-legged Crow

The three-legged crow is also known as the three-legged golden crow. In ancient Chinese 
mythology, it was originally the divine bird that drives the sun car and is closely related to the sun. 
“Lunheng·Suori”《论衡·说日》states that “there are three-legged crow in the middle of the 
day, and rabbits and toads in the middle of the month.” Since ancient times, people have used “golden 
crow”, “red crow”, “three-legged crow”, and “three-legged sun crow”. Wait for words to represent the sun.

As for the golden crow and the red crow, it is because the ancients often painted the black 
three-legged crow in the center of the red sun, usually the black three-legged crow sitting in the middle 
of the red sun, with red or golden light radiating from the periphery, so they were called “Golden Crow” .

In addition to being related to the sun in terms of symbolic meaning, the three-legged crow may 
be related to the discovery of sunspots by the ancients. The “Hanshu·Wu-hsing Chih”《汉书·
五行志》by Ban Gu in the Han Dynasty is a work that records solar eclipses, lunar eclipses, stellar 
variations, various ancient meteorological and disasters, and the theory of yin and yang. In ancient my 
country, agricultural production was the mainstay, so the observation and research of celestial bodies 
It is particularly important.
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The “Hanshu·Wu-hsing Chih” 《汉书·五行志》records: “The sun is dark in the 
sky, and it is as big as a bullet.” “March Yiwei, the sunrise is yellow, there is black air and it is as big 
as money, and it is in the center of Japan.”, the content described here is Occurring in 28 BC, the 
ancients discovered sunspots through long-term observation and observation of the sky. At that time, 
in the remote farming society, science and technology were underdeveloped, and the ancients could 
not explain what the sunspots in the sun were observed. They might have regarded the legendary 
“three-legged black crow” as sunspots. Therefore, in the legend, the black three-legged crow in the 
sun is related to sunspots.

Figure 6

 : The ancient Chinese character means “日”. It is recorded in the “Differentiation of Jinshi 
Characters” that this character comes from the statues in the village of Agu County, Northern Qiyang.

“日”	belongs to hieroglyphs, and the evolution process of “日” characters has undergone 
some natural changes related to pictographs. The character “日” may have gone through such an 
evolution process: from the pattern of “there is a three-legged black in the sun” ,There is a ““日” 
in the middle of a box “日”Xu Shen, an Eastern Han philologist, recorded in “Origin of Chinese 
Characters” “ “日”It’s a swallow, 	 	 it’s a bird.”Duan Yucai, the Qing Dynasty text exegesis, 
wrote in “Origin of Chinese Characters”“The seal font of “日”is in a flying state.In the evolution of 
日	characters, there is also Oracle’s	 ，There is a horizontal line inside the irregular outer border.
The 日 character of the inscription is rounded overall, with a little bit in it, more like the appearance 
of the sun. Several 日	characters in the Warring States period inherited the glyphs of the oracle bone 
inscriptions, and the 日	characters in the seal script inherited the character structure of the previous 
oracle bone inscriptions, bronze inscriptions, and the Warring States period, and connected the strokes 
slightly. So far, the font of	日	has been roughly finalized, with a slight change in strokes, but it can still 
be seen that it simulates the sun and belongs to the pictographs in the six books.
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Figure 7

Other metaphors related to the three-legged crow:

(1) In the Han Dynasty, the idea of immortals was all the rage, people prayed for longevity before 
death, and wanted to rise to immortality after death. People believe that after death, people have the 
opportunity to emerge and fly into the fairy world. At the same time, people know that only birds can fly 
freely, so they use birds as a symbol of ascension.

(2) Professor Cao Shenggao of Peking University wrote in “A Textual Study of “Tai Yi”《“太
一”考》, that “Taiyi”太一 had various writing methods such as “Tai Yi”太乙, “Tai Chi” and “Tai 
Yi” in the pre-Qin period. This article believes that “Tai Yi” “Part B” is the prototype writing.” ②, Taiyi 
was once believed to be the master or educator of all things in the world before the Qin Dynasty. “Taiyi 
and Taiyi are the North Star, and we can also see the worship of the North Star in the pre-Qin period. 
Professor Cao Shenggao also wrote that “the pre-Qin people used to refer to the original mother of 
all things, and all things in the life of Taiyi reflect the legacy of the worship of motherhood.” From the 
hieroglyphic characters of B in the box during the evolution of Japanese characters, one can see the 
maternal worship hidden in people’s hearts after being spread.

(3) In ancient China, people thought that birds were penis. Zhao Guohua also mentioned 
in “Reproduction Worship Culture Theory” that the ancient primitive people connected birds with 
reproduction, and used bird patterns to symbolize male roots. Guo Moruo also said when discussing 
“Xuan Niao Sheng Shang”: “Xuan Niao used to think that swallows are phoenixes, but whether it is 
phoenix or swallows, I believe this legend is a symbol of genitalia, and birds are still (male). An alias 
for the genitals, and an egg is an alias for the testis.”

The above is the three-legged black black pattern in the Maoshan inscription brick reveals the 
thoughts of the ancestors of Maoshan area: “Feathering Flying Fairy”, “North Star Worship”, “Motherhood 
Worship” and “Reproduction Worship”.

2.3 The origin and metaphor of the diamond pattern

The Maoshan inscription brick has a grid pattern around the inscription surface, and a diamond 
pattern on the long side, as shown in the picture.
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Figure 8

The diamond pattern is an ancient decorative pattern. As early as the ancient Shang Dynasty 
bronze plate, the Shang Dynasty Yin Ruins bronze tripod, and the Western Zhou Dynasty bronze tripod, 
the diamond pattern appeared in the ancient times. From the archeology of the Chu silk objects, it was 
discovered that the diamond pattern was once a popular pattern in the Chu silk, and the Jintan area was 
also cut by Chu and Yue during the Warring States period. Therefore, the Maoshan inscription bricks 
also inherited the Chu in the Warring States period. The aesthetics of the land.

Figure 9

In the farming society of ancient China, astronomical observations were closely related to 
agricultural development. Many patterns in the archaeological unearthed utensils can reflect the ancient 
observations of the sun, moon, stars, and other celestial phenomena. The ancients used astronomical 
observations to understand the climate, phenology, and seasons, and to understand the laws of the 
movement of celestial bodies, so as to better improve the level of agricultural production.
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The “Historical Records: Official Book of the Heavens”《史记·天官书》records: “The 
celestial pole in the sky, the celestial star is the brightest star, and Taiyi always resides.” It is believed 
that the stationary North Star is the center of the sky, and that the North Star is the place where Taiyi God 
lives. Today’s scientific observations also tell us that because of the rotation of the earth, and the Polaris 
is on the axis of the celestial sphere, it is stationary relative to other stars. Because the ancients believed 
that the North Star was the center of the celestial pole, people worshiped the distant North Star in many 
areas dominated by Chu. At the end of the Warring States Period, Chu Yuan’s “Nine Songs·Eastern 
Emperor Taiyi”《九歌·东皇太一》by Chu Yuan was a sacrificial song dedicated to the 
Eastern Emperor Taiyi. As mentioned above, the alias of Polaris is “太一/太乙” from ancient times 
to the present. In the early beliefs in the Chu Kingdom, when the image of the Taiyi God was not yet 
determined, people may have relied on the image of Polaris to imagine Taiyi God.

Figure 10

Just as the North Star is at the center of the celestial pole, the diamond pattern often appears 
in the center of the pattern combination in the early decorative patterns. As shown in the figure above, 
many bronze ware have a diamond pattern in the center. As shown in the picture below, the pattern of 
the pottery plate unearthed from the M1493 Chu Tomb at the lower reaches of Yuanshui River also has 
a diamond-shaped “Polaris pattern” in the middle. The rhombus is the pattern of the North Star and is 
also the visual image of the North Star. “Making the image of the instrument” is the ancients’ philosophy 
of creation. Confucius’s “Xi Ci”《系辞》said: “The person who makes the instrument is the image”, 
which tells the origin of the craftsmanship. , The device is like its image, and its material is suitable. The 
gleaming North Star in the sky gradually becomes rhomboid after being exaggerated.

It can be seen from this aspect that the rhombus pattern also hides the ancestors’ worship of 
the North Star in the ancient Maoshan area.
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Figure 11

The ancient geometric pattern of the rhombus pattern has many possibilities of origin. In addition 
to the worship of the North Star mentioned above, it may also be derived from the fish pattern. When 
analyzing the patterns of Yangshao and Majiayao, Professor Li Zehou wrote: “It has been clearly shown 
that they have gradually changed from the realism of animal images to abstraction and symbolization. 
From representation (simulation) to expression (abstraction) From realism to symbolization, this is exactly 
a process of accumulation from content to form, and it is also the process of the original formation of 
beauty as a’significant form’. In other words, it is only’beauty’ and’decoration’ in later generations. ‘And 
the abstract geometric patterns without specific meaning and content actually had very important content 
and meaning back then, that is, it has the totem meaning of serious primitive witchcraft etiquette.” ③

The fish pattern is an ancient Chinese bronze decoration, and it is also a symbolic pattern. The 
fish pattern and the diamond pattern have similarities in appearance and historical origin. Folklorist 
Zhao Guohua wrote in the book “Reproductive Worship Culture”: “Rhombus patterns are like triangle 
patterns and polyline patterns, they are all abstract fish patterns.”

The Maoshan area has been surrounded by mountains and rivers since ancient times, and 
the water is flowing smoothly. The ancestors of Maoshan area have very close contact with fish. The 
evolution from fish pattern to diamond pattern should be a long process of gradually changing from 
the realistic image of the fish to the diamond symbol. The specific evolution may be the pro cess from 
reproducing fish patterns/simulating fish patterns to expressing fish patterns/abstracting fish patterns. In 
“Xi’an Banpo”《西安半坡》, some predecessors also reasoned about the “fish pattern evolution”.
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Figure 12

The ancestors of the primitive society in Maoshan area had low survivability and ability to 
withstand disasters, and the ancestors placed heavy expectations on the reproduction of offspring. It 
is known that women will bulge their abdomen after pregnancy, and the changes that fish can see after 
pregnancy are abdominal swelling, and fish have strong reproductive ability, and the large number of 
eggs and children of fish can also satisfy the primitive ancestors. Mellow expectation. The ancestors 
used a lot of fish patterns/diamond patterns, just to worship them to enhance their ability to reproduce 
and pray for more descendants, which is also a kind of reproductive worship.

The above is the ancient “Polaris worship” and “reproductive worship” thoughts in the Maoshan 
area revealed by the diamond pattern in the Maoshan inscription bricks.

Conclusion

From the research on the unearthed Maoshan inscription brick patterns, it can be seen that the 
three-legged black pattern and the rhombus pattern have a long historical origin, are closely related to 
astronomical observations of myths and legends and folk wisdom, and are also influenced by the folk 
customs of bronze murals in earlier times.

The “three-legged black” pattern in the Maoshan inscription brick reveals the ancient ancestors 
of Maoshan area, “emergence flying fairy”, “North Star worship”, “maternal worship” and “reproductive 
worship”; “diamond pattern” reveals the ancient ancestors of Maoshan area The thoughts of “Polaris 
Worship” and “Reproduction Worship”. Both reflect the worship of the North Star by the ancestors in 
the ancient Maoshan area, and the worship of the North Star was the prevailing thought in Chu in the 
pre-Qin period. During the Spring and Autumn Period and the Warring States Period, the Chu and Yue 
were fought, and the Yue State was defeated. The Maoshan area was once the territory of the Chu State. 
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Therefore, it can be seen from the North Star worship that the Maoshan area was indeed influenced by 
the culture of the Chu State before the Qin Dynasty.

In addition, the idea of “reproductive worship” shared by the three-legged black and the diamond 
pattern is a common practice in primitive and even ancient societies. The primitive ancestors could 
not explain and recognize the phenomenon of reproduction, but they were full of expectations for the 
reproduction of offspring, so they developed a sense of awe and admiration for it. Primitive ancestors 
repeatedly painted and portrayed patterns representing reproductive worship in their utensils, which 
praised the proliferation of the natural world, and was also a manifestation of their pursuit of personal 
happiness and group prosperity. The patterns recorded and presented in the inscription bricks unearthed 
in Maoshan area contain the spiritual expectations and folk beliefs inherited by generations of ancestors 
in Maoshan area.
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Application of Chinese Ink and Wash Elements in Animation
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Abstract

 As modern technological innovation and the animation industry continue to evolve, the two 
are merging to produce diverse forms of artwork. With its unique Chinese national elements and new 
art form, ink animation has become an international sensation, opening up a new branch of film and 
television creation with animation as the carrier. The article aims to publicize and promote ink elements, 
ink animation and the spirit of Chinese ink and wash, and to explore how traditional Chinese elements 
are integrated and applied in modern animation works, and how technological empowerment affects 
artistic creation, to promote the sustainable development of this innovative art form and to achieve the 
shaping and dissemination of traditional Chinese aesthetic culture. Based on the analysis of the spirit of 
ink and wash, the integration of modern film and television technology has broken through the limitations 
of traditional ink art and achieved a leap from static to dynamic, which has certain implications for artistic 
creation and academic creation.

Keywords:Traditional elements; ink animation; Chinese culture; art; technology fusion

Introduction

With the continuous development of China’s animation industry, various forms of excellent 
animation works have been born and the development of modern technology has also brought 
revolutionary changes to the animation production industry and various creative means have made 
the production forms of animation works more diversified. As a result, puppet animation, stop-motion 
animation, clay animation, paper-cutting animation and lifestyle animation have been created, exploring 
new forms in the field of experimental animation short film creation. As a unique form of animation in 
China, ink and wash animation has also entered a brand new period. It combines traditional Chinese 
ink painting with animation as an inheritance and promotion of traditional Chinese culture. A cultural 
window representing Chinese aesthetic concepts to the world. In the long history of animation, the 
once glorious ink and wash animation is a brand identity of Chinese culture to the outside world. 
Nowadays, Chinese animation is in an important period of transformation from OEM to master creator, 
the unique creative value of traditional culture is becoming more and more obvious, the development 
and dissemination of traditional culture and the use of traditional culture are being paid more attention to, 
more and more works with traditional culture are being produced, and the national cultural confidence 
is being enhanced. This article explores the artistic characteristics of ink animation and the spirit of 
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writing in ink animation through outstanding works. To give people an idea of what ink elements are, 
what ink animation is, and what the spirit of Chinese ink is. China has many of its own unique traditional 
characteristics, how to make the application of these characteristic elements in modern animation so 
that the modern animation works created by Chinese traditional elements not only inherit the tradition but 
also push the new so that technology and art collide to create a different spark, show the connotation 
of ink culture, shape and spread the concept of Chinese traditional aesthetics so that more people can 
understand Chinese culture.

Literature review

After 60 years of development, Chinese ink animation has been transformed into a                       
multi-dimensional object of observation and exploration that intersects traditional ink painting art, film 
and television art, contemporary art, digital art and experimental art. In the course of development 
and transformation, ink animation presents three different pursuits of the times, namely traditional                        
two-dimensional ink animation as a national psychological representation; three-dimensional ink animation 
based on the dual thinking of film and painting art; and experimental ink animation regenerated in the 
context of digital media and contemporary art alliance. Ink and wash, a traditional Chinese painting 
method, has gradually changed from being attached to physical carriers such as paper or silk to a way 
of speech that is attached to digital technology. Ink and wash is no longer a dissolved object of water 
and ink on paper but has become a living body with a soul that can leap through various media to 
present the rhythm and spirit of ink and wash, becoming an important part of China’s contemporary art 
exploration (Ping Sun, Lijun Sun. 2019).In the context of the new era, Sanqiang Wei proposes that it is 
important to study the heritage and innovation of the “Chinese school” of animation films. By reviewing 
the development of “Chinese school” animation films and analyzing the success of some of the best 
domestic animation films, he identifies the heritage of “Chinese school” animation films and proposes 
innovative strategies for “Chinese school” animation films: focus on cultural innovation, pay attention 
to technical innovation, promote the spirit of craftsmanship, strengthen the training of talents, integrate 
the national style with the spirit of the new era, culture, aesthetics and technology, innovate the means 
of communication and marketing, cultivate and expand the viewing public, cultivate and expand the 
audience. We propose innovative strategies for “Chinese school” animation films: focus on cultural 
innovation, pay attention to technical innovation, promote the spirit of craftsmanship, strengthen the 
cultivation of talents, integrate the national style with the spirit, culture, aesthetics and technology of the 
new era, innovate the means of communication and marketing, cultivate and expand the audience, tell 
the Chinese story, and promote the continuous advancement of domestic animation films (Sanqiang 
Wei, 2021)

As a foreign art, Yunlan Sun in 2021 suggests that animation needs to be integrated with Chinese 
culture or literary forms in order to facilitate its smooth nationalization. The early Chinese animation 
creators introduced ink and wash elements into their practice, since then ink and wash animation has 
established a worldwide reputation as the “Chinese school of animation”, and the aesthetic tradition 
that has been built up in the creation of the film continues to be used today. To reverse this situation, it 
is necessary to retain the original aesthetic meaning in the creation of ink animation, while respecting 
the artistic characteristics of animation itself, so as to achieve a Chinese expression in line with the 
evolution of the times and the process of globalization (Yunlan Sun, 2021).
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Ink and wash are one of the more traditional styles of painting in China. The combination of ink 
and animation has strong Chinese characteristics and is a valuable asset in the development of the 
country’s traditional culture (Feng Tan, 2020). For example, the ink animation “Landscape” is an ink 
animation produced by Shanghai Fine Arts Film Studio in 1988, which has a traditional Chinese aesthetic 
style and is a clear spring of “Chinese animation style” in the world animation. The film is analyzed from 
three aspects: the rhythm of the brush and ink, the poetic mood, and the distant space illustrating its 
profound Chinese traditional cultural connotations, thus helping to understand the essence of Chinese 
traditional culture and to draw on its richness (Jingpeng Xie. 2019). The ancient art of oriental ink and 
wash is used in the creation of the animation. to achieve a novel outlook of indifference and quietness. 
It can be considered a great creation of Chinese animation artists. With the development of the times, 
Ruirui, in 2012 proposed that 3D ink animation evolved using modern 3D technology has become a 
product of the digital age, which builds on the bold tradition of ink painting and forms a powerful artistic 
trend (Ruirui, Z, 2012).

Cao, A thought the simple Chinese ink and wash animated short film quickly caught the attention 
of ‘Buddhist’ animators and animation enthusiasts alike, resonating with the ethos expressed in Chinese 
ink painting and the casual attitude of the Buddhist style. The minimalist short films of ink animation place 
great emphasis on expressing poetic and artistic ideas through cut and simple images, shaping the vivid 
state of life of the characters and pursuing creative beauty, permeated with the so-called “Buddhist” 
nature not only in the choice of the production team and creative subject matter but also in the pursuit of 
creative effects. They advocate the simplicity of the picture and the abstraction of the image in the formal 
language. Ink and wash animation brings the fresh blooming, ethereal and delicate effects of Chinese 
ink painting to perfection, greatly enhancing the artistic style and expression of Chinese animation and 
earning it the respect of the world. Cao, A believes that the disadvantages of ink animation are, firstly, 
the complexity of the process and, secondly, the long production cycle, making it difficult to promote. 
The application of digital printing technology has not only greatly compensated for this shortcoming, but 
has also greatly lowered the threshold of ink animation production. The application of digital painting 
techniques and related technologies in ink animation production will be the mainstream of ink animation 
creation in the future (Cao, A, 2020).

In the existing research many studies on the application of Chinese ink elements in animation 
design ideas, namely the application of traditional ink elements, combined with the application of 
modern technology, combined with the application of live-action filming, combined with the application 
of different areas of Chinese ink animation has done a lot of elaboration, this paper on this basis mainly 
for the ink animation ink spirit, ink elements, ink mood and other aspects of the discussion.

the application of Chinese ink elements in animation

1. The artistic characteristics of ink animation

1.1 Ink animation originates from Chinese ink art

Traditional Chinese ink and wash painting has been developed over thousands of years and has 
become a representative of Chinese painting. It perfectly combines the traditional “brush and ink” on 
paper with the inner “spirit” of the painting, and has the artistic connotation of “form”, “spirit” and “air”. 
It has the connotation of “form”, “spirit” and “air”.It is one of the most important components of Chinese 
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culture as it contains the deep traditional cultural heritage of the nation that has been precipitated over 
thousands of years (Di Wang, 2012).

 Ink painting is characterized by an artistic style that uses the elements of ‘brush and ink’ as 
its basic vehicle. The thick ink lines, either subdued or painful, give a sense of completion and vitality; 
the light ink lines, either clean or bright, give a sense of the light and elegant changes in the rhythm. 
The combination of the varied ink lines, light and thick, dense and sparse, with the white Xuan paper 
results in a richly layered and infinitely varied effect, either majestic or leisurely.

1.2 The ink animation continues the mood of Chinese ink painting

Traditional ink and wash painting is all about ‘white as black’.The combination of reality and 
emptiness is reflected in the painting’s white space, which is deliberately left blank without any rendering 
of ink and brush. In the “blank”, the author gives the viewer more space to play with imagination and 
release artistic inspiration, so that the image is ethereal but not empty, and gives the viewer a sense 
of self-awareness and a deeper sense of the content of the animation. The ink animation film “Mudi” 
portrays a scene in which a buffalo carries a herd boy in the water, only half of the buffalo’s head and 
body and the herd boy on his back are visible in the picture, rest of the picture is completely blank. The 
viewer is left with a feeling of endless vividness. The reverie created by the white space opens up the 
viewer’s interpretation of the inner ‘spirit’ of the ink animation, and millions of readers will have millions 
of moods for the scenes of Mudi in their minds. This is one of the things that static Chinese ink painting 
needs to be maintained and carried forward in dynamic ink animation.

Photo	1.	The	Animation	works《Mudi》
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2. The spirit of writing in ink and wash animation

2.1 The cultural roots of the spirit of ink animation writing

The traditional Chinese culture has given rise to the spirit of ink and washes animation, and 
the external expression of this spirit cannot deviate from the scope of traditional Chinese philosophical 
and aesthetic thought. The idea of the Tao has been present since the beginning of the philosophy of 
Laozhuang, and the Tao is grand meteorology in which everything in nature is the unity of “something” 
and “nothing”, of “emptiness” and “reality”.”The spirit of ‘vividness’ is an idea about painting highlighted 
by Xie He in his Guhuapinlu, which greatly influenced the development of Chinese painting to a certain 
extent. It is a metaphysical pursuit where chi and rhythm can be synthesized into one, the idea of harmony 
between man and nature. It can be argued that ink animation is heavily influenced by its baking and 
rendering (Yelei Chen, 2015).

2.2 The specific use of the spirit of writing in ink and wash animation

The expression of brush and ink in traditional Chinese painting is the basic source of the overall 
visual presentation of ink and wash animation, directly reflecting the rational grasp and changing 
combination of the use of brush, ink, water, color and line. Excellent ink and wash animation works 
achieve the visual expression effect of “resemblance” rather than “likeness”, and “realism” rather than 
“meaning”.The rational application of the five colors of ink, the thousands of variations in the intensity 
of ink and wash are expressed on the Xuan paper. The buried elements of the brush and ink are the 
expression of the author’s artistic style.

 2.2.1 Space operations

 The relationship between figures in traditional Chinese painting is concerned with spatial 
composition, where the brush and ink representations of figures or scenery achieve a certain degree 
of balance. The interpretation of the ink animation film demonstrates the spirit of ink and wash in the 
traditional Chinese art of painting. In the composition of the expression, there is a lot of white space in 
almost all the images, and the performance of each shot can achieve a complete painting requirement 
under the creative technique of spatial white space. The presence of white space gives the viewer more 
freedom to imagine.

 2.2.2 Visual styling

 No art escapes the connection with real life, art is a reflection of the intention of 
objective real life, and modeling is the basis of visual art. QiBaishi once said that the beauty of painting 
lies in the difference between likeness and unlikeness. In the animated Chinese ink and wash film 
“Xiaokedouzhaomama”, produced and distributed by Shanghai Fine Arts Film Studio, a large proportion 
of the visual forms featured in the film were inspired by Qi Baishi’s paintings of flowers and birds. This 
work shows vivid images of Qi Baishi’s paintings of flowers and birds in the picture. The animated film 
features tadpoles, crabs, frogs, dragonflies and turtles all rendered in a childlike and rustic way by the 
shaping of ink and wash.
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Photo 2. The Animation works《Xiaokedouzhaomama》

 2.2.3 Colour expression

 The use of color in ink animation films is very elaborate, and the use of large tones in 
“Luling” is very clever. In addition to ink, the bold use of Chinese painting pigments such as ochre, 
floral blue, eosin, large red vermilion and vermilion sets an elegant and plain visual tone for the whole 
ink animation film. Partial ones such as the flowers on the little girl’s trousers are made more lively by 
the use of bright eosin and vermilion. A sensible mix of colors can both reflect the character well and 
maintain a certain balance in the picture, bringing it into a state of harmony.

Photo 3. The Animation works《Lulinh》
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 2.2.4 Creating the atmosphere

 In the creation of the animation atmosphere, apart from using the usual means of 
traditional ink and brush to increase the realism of the shapes and backgrounds, the expression of 
emotions can be further enhanced through the matching of sound and music to achieve the level of 
atmosphere that the creators want the audience to feel. The ink animation “Xiaokedouzhaomama” 
configures sound in the creation of the animation atmosphere, and through female voice figures, a group 
of naive tadpoles is created, enriching the image of the various animals in the film. Mudi’ presents the 
general tone mainly through the sound of the flute, which is carried through from the beginning to the 
end of the film, at times sounding languid and at other times sounding hurried. “Shanshuiqing”, on the 
other hand, is scored using a traditional musical instrument, the guqin, and the whole ink animation 
creates a low, quiet atmosphere that is highly emotive to the audience. The different forms of animation 
with different themes, together with the music that harmonizes with them, make the spirit of writing more 
concrete and the whole film more three-dimensional and fuller.

3. The combination of traditional national cultural elements in modern animation

3.1 In the art style of the cartoon should fully demonstrate the national art characteristics

Chinese traditional art forms are characterized by their great variety and achievements, and the 
forms of expression in animation creation can be mined and explored from the treasure trove of traditional 
art forms. For example, the animation “Danaotiangong”, which strongly reflects the artistic style of Chinese 
brushwork and decorative painting; “Xiaoliyutiaolongmen”, which reflects the design and coloring of 
folk New Year paintings with ethnic characteristics; “Kongquegongzhu”, which uses folk characteristics 
of clay, wood and bamboo materials; and “Kongquegongzhu”, which uses characterization through 
legends. The painting is a combination of folk art, wood and bamboo materials, and the use of legendary 
figures in the form of Kongquegongzhu; Houzilaoyue is influenced by traditional Chinese paper-cutting 
and shadow painting, followed by Chinese-inspired art. Ethnic art and ink painting are both parts of 
traditional culture, and the fusion of the two presented in the animation better reflects the characteristics 
of our traditional culture, perpetuating the classics and shining brightly.

3.2 The use of traditional musical elements in modern animation can better reflect the 
characteristics of national culture

Traditional Chinese instruments such as the erhu, pipa and guqin have a unique tone and 
quality of sound, and the music played by nomadic instruments, in particular, has a distinctive ethnic 
character. These traditional musical instruments are one of the vehicles for the presentation of traditional 
Chinese culture, which can well reflect the traditional Chinese culture and distinctive ethnic culture. 
Here we come to Shanshuiqing, an animated ink and wash film that is a model of applied folk music. 
The emotion of the lush sound of the zither and the “charm” of the ink and wash painting complement 
each other, creating a relaxing atmosphere for the film. The whole work is full of poetry and painting 
with the blending of ink and water, and the combination of guqin and ink is a perfect blend, allowing 
people to feel the national culture in the landscape made of ink and water. At the end of the story, the 
young man plays the guqin, bringing the whole work to a climax.
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Conclusion

Ink animation reflects the aesthetic thinking represented by traditional Chinese culture and is a 
traditional national cultural art with distinctive characteristics, a combination of heritage and innovation in 
a new era. Without the cultural heritage of Chinese painting and ink, there would be no modern form of 
ink animation. It has strong future development space and unlimited potential, therefore, the development 
of Chinese ink animation must be based on traditional culture and take Chinese ink painting as the 
starting point for ink animation creation, while borrowing from the successful Western art language of 
film and television, combining with modern high-tech means phase, and adopting modern large-scale 
cultural industry model, which will surely achieve the comprehensive development of inheritance and 
innovation (Ziyan Wang, 2012). Ink painting expresses worldly objects through the endless variations 
produced by thick, light, dry and wet ink. The introduction of ink painting into animation production, with 
its ethereal mood and elegant images, has led to a new breakthrough in the aesthetic pursuit of animation 
art. Returning to the essence of animation, we find that the understanding of ‘moving ink painting’ does 
not match the current connotation and extension of the concept of animation, and the expression and 
capture of the characteristics of ink cannot keep up with the rhythm of media change. Ink animation has 
been transformed into a multidimensional object of observation and exploration that intersects traditional 
ink painting art, film and television art, contemporary art, digital art, and experimental art (Ping Sun, 
Lijun Sun. 2019). How to use modern technology to avoid the complex production process and the long 
time cost of ink animation is a direction we need to continue to explore and study. We need to take a 
more serious look at the history and direction of Chinese ink animation development and re-cognize 
and explore the art of ink animation with a new mindset.
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Some Thoughts on the Modernity of Ink Figure Painting
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Abstract:

In this paper, the rise and development of Chinese ink figure painting as a clue, with the creation 
of representative ink figure painters as a reference, combined with personal experience of ink figure 
painting creation, the modernity of ink figure painting is deeply considered.

key word: Artistic thought, Modernity of ink figure painting, Chinese ink painting art, Chinese ink character.
 

Introduction

At the beginning of the 20th century, the introduction of western literary trend of thought made a 
solid step for the integration of ink painting and Western plastic arts in different directions. It reorganizes, 
integrates and supplements the traditional ink language, making it a new ink language system that 
meets the aesthetic requirements of modern people and the living conditions of people in the real 
society. The expression language of “Wu Dai Dang Feng, Cao Yi Shui” in the traditional techniques is 
far from satisfying the aesthetic taste of contemporary people. Contemporary painting must express 
contemporary people’s understanding of social and cultural spirit, and absorb useful things from western 
painting, so as to create new performance techniques and new ways of expression, and transform 
into a new ink language system, which is a blending and experimental exploration and development 
process. In the first half of the 20th century, Xu Beihong, Lin Fengmian and Jiang Zhaohe were the most 
successful painters who integrated Western painting. Xu Beihong, who advocated realism, borrowed 
Western modeling concepts and techniques, and used scientific methods of anatomy and perspective 
to replace the traditional way of painting that valued meaning and spirit but ignored the objective form. 
On the other hand, on the basis of traditional ink and wash language, we boldly borrowed the technical 
factors from western painting to enrich and make up for the lack of traditional ink and wash figure 
painting techniques to express the real-life characters. During this period, we produced a number of 
masterpieces such as the Statue of Tagore, Jiu Fang Gao, Yu Gong Yi Shan and so on. And in the 
process of the development of Chinese art has left a thick ink, with far-reaching social significance and 
important artistic value. Inspired by Xu Beihong’s artistic thought, Jiang Zhaohe deeply explored the 
integration of Chinese and Western art. He insisted on taking the tragic fate of the poor as the artistic 
theme, represented by the Old Man Selling Snacks, the Portrait of Ah Q and the Picture of Refugees. 
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 “The Portrait of Ah Q ” Jiang Zhaohen’s ink characters  

Through the in-depth analysis of the real society at that time, he promoted the expressiveness 
of modern ink figure painting to a new height. Huang Zhou’s painting style is sketching. His lines are 
vigorous and vivid, and his colors are full and bright, full of the flavor of the times. Lu Chen, Zhou Sicong, 
etc. accepted the rigorous way and attitude of the older generation of artists. They were deeply influenced 
by Xu Beihong and Jiang Zhaohe in the selection of styles. In the language of writing, they also clearly 
saw Li Keran’s instruction to them. Their paintings not only have the dexterity of Zhejiang style ink figure 
painting, but also have the simplicity and massiness of northern painters. In their paintings, the rich 
accumulation and details of Chinese culture are revealed. It is the intersection of traditional culture and 
modern culture, Chinese culture and world culture. It is a new art form after collecting the advantages 
of many artists. In addition, there are many painters in their different cognitive points of exploration, 
practice, to establish a new style of ink figure painting, hard work and work.

Today, to face ink figure painting again is to try to jump out of its narrow traditional mode and 
reconstruct the modern significance of ink painting. How to infiltrate the contemporary atmosphere 
and spirit; How to expand its wider field of expression, rich expression techniques and styles; How to 
express the new aesthetic standard and taste; Focusing on the modernity of traditional Chinese ink 
painting art, we should think and explore with contemporary conceptual rationality. It is a profound 
subject for contemporary ink artists.

In the past two years of ink painting practice, I feel that there are many factors that can be 
explored in the topic of modern ink figure painting and creation. The figure painting in our tradition is 
in harmony with the inherent ideas of the nation. After the Western modeling methods came in, our 
ink painting methods have changed a lot. When we face an image, we will bring a realistic or sketch 
concept, because this concept itself has been ruled out. This kind of realistic intervention makes the 
ability of traditional brush and ink language weaken naturally. Therefore, in the contemporary ink figure 
painting, the grasp of ink language is the first problem to be solved.
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“Silverlight” Huang xuran’s ink characters 200cmX200cm  

“Meeting”Huang xuran’s ink characters 245cmX125cm  

Ink painting needs to use lines and different ink color to go deep, not too much attention to 
the shape of the volume. If it is controlled on the line, the picture will have a structure. For example, if 
you draw a girl, have you grasped the shape of a single head, what is the relationship between hair 
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and face shape, how to control the ink color of facial features, how to express the outline of the face, 
what level of ink is needed for sweaters, and how to deal with the accessories on coats and hands. 
These are the problems to be considered and solved in character sketching. Sometimes the feeling of 
sketching from life can be used less. In other words, the feeling of the picture can be ignored and a 
real modeling method can be used. Draw solid with line, draw solid, can be repeated, can also shape, 
can halo dye, make it deep.

If you can draw an image in place, you can try any kind of brush and ink. The rules of brush and 
ink are the same. If you use the brush and ink properly, you can make it into shape in one stroke. For 
example, the use of lines on the cheekbones can be done without drawing. It is established by itself. 
Some places draw a feeling, we should keep this feeling and draw it on. We need to practice the ability 
to control the pen and ink, so as to better use the pen and ink.

1.At ordinary times, we should read more good picture books, study some good works, and 
carefully analyze them from the aspects of picture processing, character expression control, image 
shaping, and line application, so as to absorb their advantages, so as to improve our painting level. So, 
reference is an indispensable link in our study. For example, many images are left in your mind in the 
figure paintings of past dynasties. This image refers to the painting image. In traditional paintings, there 
are Han Xizhi’s Banquet at Night, the Painting of Immortal Splashing Ink, and the portraits of Ming and 
Qing Dynasties. These works have become typical representatives of traditional figure painting, which 
is the role of image. But in the contemporary figure painting, most of the characters have no image, the 
structure has, the shape has, but the image has not. Therefore, the significance of sketching is not only 
to draw the structure accurately, but to use their own ability to understand the characters, understand 
the image, and be able to express it effectively.

2.The problem of modeling. Most of our generation have received western culture and education, 
and art is just the product of culture. The art of the times represents the cultural traces of the times. We 
cannot be completely westernized. The middle degree is what our generation needs to handle most. 
Draw a suit collar and a flat shape to show its interest, which is the embodiment of modeling ability 
and performance ability. Sketching from life is not to draw the structure accurately and comfortably, 
but to extract the image language and characteristics. First of all, he is a person with vitality, which 
can sometimes subvert all technical means. Model is not only the theme of sketch training, but also the 
subject of cognition and research. We cannot think of him as a simple volume or a body.

I think we should take sketching as creation. Therefore, we should emphasize attitude towards 
sketching. Attitude decides everything. You cannot do it at will. If you do not practice painting and 
modeling, and do not practice the ability of organizing pictures, you will develop a bad habit if you 
draw too many such things.

In addition, when sketching from life, you should pay attention to the relationship between the 
characters and the background. If you need it, you can add it, if you do not need it, you cannot add it. 
Adding the background is a part of your painting. Just like creating, it belongs to the language system 
of the work, and it is also a part of the picture structure. All of these need to be carefully considered 
and reasonably arranged. Simple filling in the blanks is not allowed.



78

3.Contemporary ink figure painting must pay attention to the artist’s hat they need, and finally 
achieve themselves. “Do not draw the picture too tightly, you can let it go. You should consciously control 
your behavior, that is, you should consciously indulge yourself, so that your painting behavior can be 
completely released in a limited space; You can also enlarge the original feeling, do not control yourself 
in a way; You can also pick up the previous way to try, or change the means. In short, this process is 
a process of adjustment and discovery.

Conclusion:

Today, the inheritance and extenspersonal spiritual expression. In the field of the spirit of ink 
figure painting, artists are required to have a strong sense of society, culture and spirit, and a strong 
sense of mission and responsibility of the times. We have been pursuing and exploring the new language 
of ink and wash, but to carry rich spiritual expression, it is obvious that we cannot rely on the short-term 
ink and wash game. At this point, as Mr. Liu Jinan said, “to do modern ink and wash is not to completely 
abandon the tradition. If we always want to create a unique language and form, and try our best to exclude 
any tradition and experience pouring into our minds, we may end up with nothing. Therefore, in order 
not to be tired by tradition and experience, we have to grasp the soul of painting from the beginning, 
that is, our heart, emotion and reaction. On this basis, in the face of experience, take wion of Chinese 
ink figure painting coexist and expand infinitely. It is in an era of diversified development, nationality 
and cosmopolitanism, traditional and modern ideas, the uniqueness and diversity of expression, and 
so on. All these will promote the 21st century ink figure painting will be different from the style of the 
20th century, and form a new form of expression.

Reference:

[1] Chinese painting: generation 50: Liu Jinan, written by Lang Shaojun, Sichuan Fine Arts Publishing House

[2] Geng Xiangxin, editor in chief of figure painting by mainstream painters in the 20th century -- Liu Jiu Lin’an, 

elephant publishing house 

[3]. Zheng Gang, editor in chief of 30 years of Academy of fine arts -- Liu Jinan volume, Shandong Fine Arts 

Publishing House



Pan Tianshou’s Painting Composition Form
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Abstract

Art is created by people, which is the basis of the analysis. Since they are all human beings, 
the physical and physical similarities determine the possibility of their painting art form communication 
in visual perception. Although there are huge artistic differences due to the differences in the cultural 
environment, this does not hinder the similarities of their rules. In this paper, the author is based on the 
universality of human visual perception, incorporating the western composition theory rules (the related 
theory of Arnheim) into the specific analysis of the local Chinese painting art composition.

This paper is based on the western theory, That is, the relevant composition theory in Arnheim’s 
“Art and Visual Perception”; and then use Pan Tianshou’s painting as a case trial to analyze the 
composition of Chinese painting in detail. Through analysis, it is clear that Chinese and Western art 
have commonality in the form of composition.

Key words: Arnheim; Pan Tianshou’s painting; composition; balance; overlap; separation; momentum; 
start and transition
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1. Theoretical elements of composition in Arnheim’s Art and Vision Consciousness

The name of the composition is derived from Western art. In Western painting, it has developed 
into a course. The term composition is widely used in plastic arts and is also called constitute. In 
traditional Chinese paintings, it is called “chapter”, “layout”, or “business location”. In the creation, the 
painter needs to organize and properly configure the image elements to perform according to the subject 
matter, arrange and deal with the relationship and position of the elements used in a certain space, and 
organize the individual elements into a unified visual whole, forming a coordinated and complete picture. 
Composition can also be seen as the skeleton of a painting, as the skeleton and structure of a painting. 
The primary task of composition is the organization, arrangement and choice of object space fantasy. 
He should conduct spatial organization and plane segmentation through geometric perspective, visual 
perspective and scattered perspective in Chinese painting. Composition plays a decisive role in the 
perfect expression of the author’s imaginative intention and aesthetic direction. Different compositions 
will produce different artistic conception and formal beauty. (Li Feng, 2005)

Since composition plays a pivotal role in the creation of Chinese painting, then a good 
composition will be crucial to the success or failure of painting works. Good composition doesn’t mean 
a good painting. But a good painting must have a good composition. A good composition can reflect 
the author ‘s intention to the maximum extent, and express the author’ s thoughts and emotions.

Below I will list the most important factors in the composition theory of Arnheim’s Art and 
Vision Perception.

 1.1 Balance and gravity

The composition of mature art works should eventually present a balanced visual psychological 
schema. (Arnheim, 1984)

Arnheim argued that the key factor restricting balance is gravity which is determined by its 
position in the composition.

In the composition of Chinese painting, the manifestation of gravity is mainly manifested in the 
visual weight of the image. Human vision will have different feelings for different objects in the painting. 
For example, stones are heavier than wood, large objects are heavier than small objects, dark inks are 
heavier than light ones, dense lines are heavier than sparse ones, and so on.

In addition, overlap and separation play a key role.

overlap is an important means to construct a three-dimensional space for creative composition, 
a main technique to cause the deviation of basic visual concepts, and a means to simplify the picture 
composition. If the overlap method is added to the two-dimensional spatial expression, It causes the 
three-dimensional sense of space of painting.

The first method of separation is to orderly open the distance between the object image and the 
object image and divide the object by the object, and the other is to complete with the formal language 
factors. Orderly separation of the object image and the object image opening, the use of blank is the 
key, and the use of object separation means is overlapping pressure and occlusion. The opening 
of distance and stacking and occlusion produce the relationship between objects and images. The 
composition of Chinese painting uses the change of distance level caused by the orderly separation 
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such as distance, overlapping and occlusion, to complete the order of the spatial relationship. Chinese 
painting will call perspective “far and near method”, which is not bound by three-dimensional focus 
perspective and material space, with a great subjectivity of the heart. This unique method of far and 
near observation pursues the harmonious unity of the rhythmic beauty of the aggregation rhythm of the 
object. (Han Wei, 2010)

 1.2 The movement trend of Chinese Painting 

 “Tendency” is an important position in the Chinese painting composition. There are 
many interpretations of “tendency” in modern Chinese, such as: the “tendency” in Chinese painting 
composition refers to a trend, similar to the trajectory of movement, which is a tendency of movement. 
Mr. Han Wei explained the tendency: In the process of creating spirit with objects to build the movement 
tendency in the painting. 

  (Han Wei, 2010)The picture to produce potential, first of all the image has to tilt, Secondly, 
there should be a trend of movement.

 Then about the situation. It is refers to the various basic elements of Chinese painting 
composition to combine, assign and arranged, constitute a complete picture, so that it can not only 
express the author’s thoughts and emotions but also conform to the requirements of visual aesthetic law. 
The composition of Chinese painting is arranged for the combination of various visual elements in the 
range of two-dimensional space( long and wide). When combining and arranging these visual elements, 
it is necessary to follow a certain law and order, so that the viewer can smoothly view the various visual 
elements in the two-dimensional space.This law and order are called in the composition art of Chinese 
painting, that is, the trend of movement. With this wave of starting and turning arrangement, the potential 
is commendable. As the formal basis of the distribution potential, it uses the sense of order to create 
the basic form of the potential. (Han Wei, 2010)

 The “Tendency” in the composition of Chinese painting has its own independent 
aesthetic value, and the reasonable arrangement of the tendency is called get the tendency. Potential 
energy makes the work full of vividly and vitality. It can be said that the key to the success or failure of a 
painting is whether it is get the tendency. In the composition of Chinese painting, the so-called potential 
is the arrangement of visual elements on the one hand to in line with people’s visual appreciation order, 
namely, transition, the trend of movement, on the other hand, the potential should comply with the 
aesthetic rules, not only to have the risk of tilt, but also have objects or inscriptions to break the risk, the 
final picture should be harmonious and unified. Therefore, taking the potential refers to how to make 
the picture contain vitality, and full of dynamic.



82

2. Pan Tianshou’s Painting Composition Analysis

 2.1 Gravity balance analysis

 

 

We take Mr. Pan Tianshou’s work, The Kingfisher (Fig. 1), as an example. This figure’s grasp 
of the equilibrium degree can be described as a model of turning danger into a breeze.The kingfisher 
is close to the lower left part of the picture, its ink is heavy and its mouth is long, and a horizontal bar is 
low to the left and high to the right, which increases the gravity on the left of the picture, which is seems 
dangerous.There are two sticks of different lengths and thicknesses leaning from top to bottom on the 
right. Some weeds grow in the lower right corner, and another reed grows with a   leaf on the top. The 
vertical sticks, weeds, and reeds are still lighter in ink. But it’s still difficult to balance. Finally, a thick 
caption is added to the upper right corner, which not only forms an echo relationship with the image in 
the painting, but more importantly, uses its position to balance it, and ultimately saves you from danger.

Figure 2. 

Figure 1. 
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Such as Mr Pan’s work “Birds, stone and mountain flowers map” (see figure 2), The large stone 
mountain, which occupies most of the screen, creates an extremely unbalanced slope, which slopes 
from the upper right to the lower left corner. A pair of birds in the upper left corner adds to this slanting 
trend, because Pan’s identification in the lower left corner of the picture plays a certain supporting 
role, and a red vine plant is painted in the middle of the picture. The blades are again regular triangles.
According to the above principle, the vertical gravity and inclined the gravity of large rocks and birds 
is offset to achieve the final balance of the picture

Such as Pan’s “orchid bamboo and poultry map” (see Figure 3), The stone on the right side of 
the painting occupies half of the horizontal direction, and there is a pair of crows on the left part. We 
can understand from common sense that the stone is obviously heavier than the crow. Therefore, the 
crow on the left is relatively heavier with ink, plus several lines signature, cover two sides of red seal,This 
placement is just right, and the entire composition is balanced.

2.2 Overlap and separation analysis

Mr. Pan Tianshou’s work “Farm Products” (Figure 4) can be well explained to overlap and 
separate. 

The picture is extremely simple, with only three water chestnuts and a few cherries, but their 
combination is quite vivid. Water chestnuts are gathered and scattered, there are front and back; most 
cherries are placed behind the water chestnuts, some overlap with the water chestnuts, some are 
separated from each other, and two are scattered separately, one in front and one behind, one on the 
left and the other on the right. Scattered, with a strong sense of rhythm.

Figure 3. 

Figure 4. 
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Another example is “Yandang Mountain Flower Figure” (Figure 5), The painting uses a line of 
wild bamboo and several kinds of weeds and mountain flowers as the main body, but it still doesn’t feel 
messy. Various weeds and mountain flowers not only overlap themselves, but also block each other. 
The front covers the back, the left covers the right, and some Interspersed with each other, and some 
are separated from each other. High and low are interspersed,the virtual and the reality are jagged, Ink 
and color complement each other, double lines describe and ink fusion, very beautiful, unique face. 
Like a rhythmic symphony falls but ups and downs.This is the result of the painter’s painstaking efforts.

Another example is “Pine Plum Group Pigeon Picture” (Figure 6), where the picture has pigeons, 
rocks, weeds, pine trees, plum blossom and so on. There are complex, many contrast relations and 
many changes are very rich, but the arrangement of various images forms a ‘C ‘type, and the contrast 

Figure 5. 

Figure 6. 
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changes of various images are unified in “the trend of C” type, which is around the “C” type movement 
change. Therefore, the whole picture looks complex and not messy, very beautiful.

Whether it is rocks, or pigeons, or vegetation, each overlap and overlap with each other, creating 
a wide space between left and right. So that the overlapping method to show spatial distance is the 
important structure of Chinese Painting figure mode.

2.3 Analysis of dynamic potential and Qi Cheng Zhuan He(Similar to the connection, echo and 
arrangement of the various elements of the picture, focusing on change and rhythm)

Mr. Pan Tianshou’s Daffodils axis (Figure 7) is a typical model. The author arranges a tilted 
daffodl in the middle of the picture, which develops obliquely upward from the middle of the bottom 
side. The overall shape is a “C”-shaped curve that echoes the inscription in the upper right corner.This 
creates a “C” -shaped curve momentum moving from the middle to the upper right corner of the bottom 
side. Let’s analyze the Qi Cheng Zhuan He of the picture.

First, We put the Narcissus roots of thick ink, heavy ink dry pen outline of the Narcissus as 
“starting”; The thick ink paintings of the Narcissus leaves are “connecting”;The stems and flowers of 
daffodils outlined in light ink are visual centers, namely “turn”,The daffodil’s flower points to the recognition 
of “close”. So far, we can also see that the daffodils from the root to the flower formed a strong black 
--white--black-- white rhythm change.

Then look at the First Spring Plum Blossom picture (Figure 8), plum and bamboo are”start”; 
orchid grass is “connecting”; camellia is”turn”; and title is “close” from top to bottom. The picture is 
used in the form of Qi Cheng Zhuan He to form a virtual “井” shape, which is very novel and unique. 
As the starting plum and bamboo, as the turning camellia, are painted with a certain degree of tilt, 
This is conducive to creating the risks and breaking the risks.The color of the camellia is strong and 
gorgeous, but the colors of other objects are very light. It is obvious that the camellia is the main  part of 
the picture. The color method of color highlighting subjects will have a reference value to our creation.

 
Figure 7. Figure 8. 
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”Plum blossom and moon picture” (Figure 9),Pan Tianshou’s original straight-walking side composition 
has become very perfect in this work, which is rare in traditional Chinese painting. The bottom part of this picture 
is drawn horizontally from left to right, which is composed of mountain rocks and pine trees. It is attached to 
the right side of the picture and vertically upwards to the middle of the picture. Turning to the left is a horizontal 
trend,  although from the top left corner to the picture with cloud light ink oblique to break the flat potential, 
with the assistance of two promotion signature, the aesthetic pursuit of straight to the side composition is still 
very clear. The slope created by Pine branches tilt was offset by the light ink cloud from the upper left corner 
of the picture to the center and the diagonal promotion signature, which was first dangerous and then returned 
to calm. The general composition of this painting is a “S” -shaped, its Qi Cheng Zhuan He has been quite 
obvious, no longer repeated.

Figure 9.

Figure 9. 
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3. Conclusion

To sum up, Arnheim ‘s composition theory can specifically analyze Pan Tianshou’ s painting 
works, and conclude that the organizational form law of Chinese painting composition is similar to the 
law of western artistic composition. Therefore, the Chinese and western art is common in its constituent 
form. This objective fact gives Chinese painting more room for reference in composition, enriches the 
artistic expression of Chinese painting, has certain reference significance for the majority of artists and 
art lovers, and has certain practical application value for artistic creation.

About Pan Tianshou

Pan Tianshou (1897-1971), a modern painter and educator. A native of Ninghai, Zhejiang. His 
freehand flower-and-bird started to learn Wu Changshuo, then Shi Tao, Ba Da, and served as the vice 
chairman of the Chinese Artists Association and the dean of the Zhejiang Academy of Fine Arts. He is a 
representative of the first, second, and third National People’s Congress and a member of the Chinese 
Federation of Literary and Art Circles. In 1958, he was hired as an honorary academician of the Soviet 
Academy of Arts and Sciences. He is the author of “History of Chinese Painting”, “Ting Tiange Painting 
and Essays”, etc.
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Research for Applying Animation Role to recreate the role 

of Chinese contemporary oil painting.

SHUGUANG	XU1 

Abstract

With the progress and development of the multimedia age, animation, as a type of multimedia, 
has achieved a century of development and has matured to this day. Today’s animation shows a 
trend of blooming in both form and content. Compared with the vitality of animation, however, Chinese 
contemporary oil painting has become more and more powerless in the face of the increasingly violent 
development of digital media. Although it will not be overwhelmed by history, it will inevitably be at risk 
of decline if it stands still for a long time. Therefore, while interpreting the impact of animation on oil 
painting creation, this article also hopes to explain more comprehensively the various characteristics of 
the animation image, including the image, color, cultural connotation, etc., and analyze the possibility 
of reshaping the role of the oil painting character in order to develop the creative ideas of character in 
Chinese contemporary oil painting.

Keywords: Animation; Chinese contemporary; character; recreation

Background and Significance.

 Chinese oil painting is an foreign painting.Since modern times, the two main painters are Xu 
Beihong and the other is Lin Fengmian. Xu Beihong’s artistic proposition is “the artist, is the image of 
truth, color, voice also” insisted that “ would rather sacrifice my nature than sacrifice nature to do me.” 
A realistic precedent has laid a solid foundation for the development of oil painting in China. When Lin 
Fengmian studied in France, he began a systematic study of traditional Chinese art, and concluded 
that “the director of Chinese art is suitable for lyric”. “Oriental art is mainly based on description and 
imagination, and the result tends to freehand brushwork.” Lin Fengmian objectively understood the 
differences between Eastern and Western art, and established his artistic idea of advocating the 
integration of Chinese and Western art on the premise of respecting national art, which influenced a 
large number of latecomers.From the late 1970s to the early 1980s, the contemporary Chinese painting 
was opened with the colorful murals of the capital airport.A large number of representative works have 
emerged, such as “Tajik Bride” created by Jin Shangyi, Chen Danqing’s “Tibet Group Painting”, and 
local painting by Sichuan Academy of Fine Arts.While expressing the philosophy of life, the artist also 
expresses a grand ideal and the feeling of life.At the same time, the exercise of oil painting techniques 
has reached a new height.

1Ph.d	Student	from	the	Faculty	of	Fine	and	Applied	Arts,	Department	of	Culture	Fine	Arts	and	Design,	Khon	Kaen	University.
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By the 1990s, there were two different trends in Chinese contemporary oil painting, influenced 
by western contemporary painting, emphasizing seeking targeted cultural problems from contemporary 
culture, paying attention to the real living environment and state, and emphasizing the pursuit of the 
traditional Chinese culture in the expression of ideas.

The representative artistic phenomena of the first trend are

1. new generation of art, the main painters are Liu Xiaodong, Yu Hong, etc.The new generation 
of artists say topics like boredom, helplessness, coldness, emptiness in a unique way.

2. skin splashing art, the main painters are Fang Lijun, Liu Wei, Yue Minjun, etc.Compared with 
the new generation, pupie art is more manifested as ridicule, irony, self-deprecation, exaggeration, 
similar to Wang Shuo’s “ruffian novel” in the same period.

3. Pope art, the main painters are Wang Guang, Wei Guangqing, etc.Pop art draws on the ideas 
of American and British Pope artists,

On the one hand, the painting of the canvas has a strong visual impact; on the other hand, the 
political sensitivity and traditional psychological structure of China.

The representative artists of the second trend are Yuan Yunsheng, Shang Yang, Wang Huaiqing, 
etc. Yuan Yunsheng was famous in the late 1970s with his mural “Water splashing Festival- -Praise of 
Life”.In 1982, his article “Soul Xi Return- -A Journey in the Northwest” clearly put forward “pursuing the 
true spirit of national art”.The painter has repeatedly visited the frontier fortress, explored the grottoes, 
integrated history and culture, reality and life, and created a large number of highly expressive works. 
The painter Shang Yang has always paid great attention to the absorption of traditional culture. He has 
gone to the Northwest Loess Plateau for many times to search for his roots. The painter used strong 
writing strokes, simple and subtle tone and plane composition emphasized the accumulation of loess 
culture, and his works have a strong sense of searching for his roots and feelings of hometown. The 
painter Wang Huaiqing inherited the artistic thought of the integration of Chinese and Western West in Lin 
Fengmian and Wu Guanzhong, found his own creative opportunity in the integration of western minimalist 
abstract composition and Chinese calligraphy art, and formed his own unique painting language.

Entering the 21st century, with the process of China joining the WTO, world globalization getting 
faster and faster, Chinese contemporary painting shows the richer diversity while in high line with the 
international world. But at the same time, with the development of multimedia and more and more 
advanced digital painting, oil painting has faced unprecedented challenges. With the rapid development 
of animation, more and more mainstream in the visual art, so the ability to combine painting and animation 
is the main exploration of the author. The prevalence of “animation” culture allows us to absorb some 
simple, interesting and beautiful animation elements from the animation culture, making these elements 
integrate with our own works. Give the viewer a visual impact. However, this does not mean that we 
are able to deny the creative views of the previous artists. In their opinion, the most important part of oil 
painting art is to accurately grasp the real state of objective things to reproduce. This view also plays 
a big role for “animated” oil paintings. Although through the change of exaggeration, deformation and 
other ways of expression, the image may be very different from the objective and real characters and 
things. However, these exaggerated deformation are based on a consolidated foundation of painting 
and an understanding of proportion. Only in this way can the whole image make the viewer feel overall 
coordination.
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Contemporary Chinese Animation Art

1. animation definition and development

What is a animation? Animation is a method in which figures are manipulated to appear as 
moving images. In traditional animation, images are drawn or painted by hand on transparent celluloid 
sheets to be photographed and exhibited on film. Today, most animations are made with computer-
generated imagery (CGI). Humor illustrations in Western newspapers and magazines in the 17th 
century are regarded as the earliest animation illustrations, with political satire and humor, catering to 
the interests of the emerging bourgeoisie. In the early 20th century, the United States developed early 
animation. With the advent of the consumption era, the main function of animation was connected 
with comprehensive entertainment. Producting animation in the 1930s, when the American animation 
industry was in its own golden age, Walter Disney launched several classic color animation and won the 
Oscar. Then he founded Disney company,and made it become the world animation industry “overlord”; 
Meanwhile,Superman, Batman and other classic animation image is also created in this era around the 
world. In contemporary times, Marvel and DC (Detective Comics) (as shown below)
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have become the most successful comic company, whose impact extends around the world. 
Both companies focus on the comics, and also promote the business to the movies, Music, Video 
games, Toy figure and related derivatives.It can be said that they have established a strong creative 
and production capacity. As the development and layout of all departments is interlinked, and their 
business fully covers all kinds of forms of entertainment of the animation business empire, finally they 
became the representative of the highly developed mass culture in modern capitalist society. In addition 
to these companies specializing in animation production, Hollywood has also created a lot of classic 
animation animations. As one of the most representative members, the Pixar Animation Studio is the most 
professional, highest level. There is a very widespread saying, “Pixar products must be a boutique,” 
this also shows the image of Pixar Studio in the eyes of the audience. Pixar Animation Studios was 
originally the animation division of George Lucas Pictures, then was acquired by Steve Jobs, Become 
an independent creative entity. Pixar Studios features 3D animation, Representative works include Toy 
Story, Flying House Travel Tour, and so on, Classic works are numerous. Relying on a complete industrial 
chain and a highly developed business operation model, the American animation industry has led the 
world for nearly a century. In the late 19th century, Japan has animation magazines for foreigners which 
were regularly released. This is the prototype of a Japanese animation. In the early 20th century, Modern 
meaning of animations gradually appear in Japan, Takeshi Yamakawa ‘s “Volume” became Japan’ s first 
animation animated film. Northern Jersey Lotte is a animationist of wide influence, contributing to the 
development of early Japanese animations. In the second half of the 20th century, Japan’s animation 
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industry grew rapidly, gradually developed a unique Japanese animation culture. As an important part 
of the global animation industry, there have emerged international influential animation artists such as 
Toko Fujido, Hayao Miyazaki, Cheng Shinkai, and Hirohiko Aishi. The rapid rise of Japanese animations 
is closely related to Japan’s long art tradition, Japanese Yukiyo-e has a strong sense of form, all kinds 
of folk paintings developed by Yukiyo-e have more or less influence on the development of animations. 
The development of Japanese animation industry has also formed an extremely perfect industrial chain 
such as film, video games, music and toy hand, creating a huge output value for Japan. Japanese 
animation art, become an important carrier of cultural export, also become a new bridge for the world to 
know Japan, and finally has a profound influence on global mass culture. Miyazaki directed animation 
film “Chihiro” won the 2003 Academy Award for best feature animation, surpassed the Hollywood film 
Titanic, become one of the most classic, most popular animation animation. In China, Zikai animation 
is considered earlier, folk characteristic animation works. Wan Guchan, Wan Yiming, Wan Chao dust, 
Wan Dihuan are the real pioneers of Chinese animation animated films. Wan Brothers in 1926 is the first 
Chinese animation, together with Zhang Guangyu at the Central Academy of Arts and Crafts, became an 
immortal classic of Chinese animation art films. During the Cultural Revolution, Chinese animation industry 
almost stagnated. In the 1990 s, with the economic recovery and open cultural policy, Chinese mass 
culture gained all-round development, and Chinese animation art once again entered the era of rapid 
development and produced a large number of well-known classic works. Produced by 1999 Shanghai 
Fine Arts Film Studio in 1999, Chang Changxi’s “Lotus Lantern” was the most successful animated film in 
China in the late 20th century, well produced and praised. Chinese animation development has relatively 
slowed in the 21st century, but excellent animated films such as Kuiba series, Great King: Hero is Back, 
and Big Fish and Begonia have emerged. It is no denying that Chinese animations have always been 
influenced by Europe and Japan, not exploring the path of Chinese characteristics. The weakness of 
Chinese animation industry is synchronized with the overall weakness of its mass culture. In modern 
society requires coordinated development of other departments and the rise of cultural industry. This 
process will be long and requires a long-term path. animation produced in the rise of the bourgeoisie, 
along with the rapid development of capitalist economy. In summary, modern animation with popular 
content, mass production and dissemination convenient three characteristics, is the product of modern 
society. In contemporary times, the United States and Japan animation industry is the most developed, 
the number of works, well production, perfect industrial chain, animation is gradually accepted by 
more adults, become a salty entertainment culture products for old and young. The Japanese Olympic 
Committee has even used eight virtual animation characters as image ambassadors for the Tokyo 
2020 Olympic Games. Compared with the traditional art forms, the style of the animation is obviously 
not so “elegant”, and the load is not the traditional aesthetic value. Compared with “art”, animation is 
a more popular “mass art” that can be accepted by the general public with different cultural degrees 
and different aesthetic tastes.

2. Current Chinese animation art

In China, it has been more than 20 years since Huang Yihan, a professor at Guangzhou Academy 
of Fine Arts, first put forward the concept of “animation generation” and practiced their “animation art” 
with several artists.Twenty years ago, nationally and internationally, animation art has caused widespread 
criticism and discussion in its shocking posture; Twenty years later, After the hot development and 
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rational return of the old animation generation and the new animation generation in the academic and 
market, There are still a large number of young artists constantly practicing animation art with new art 
discourse, Form a more rich, animation art picture of The Times. Unlike being active in the last century, 
In the frame painting style micro today, animation art turns to a “nostalgia” path that focuses on individual 
artist survival experience and emotional demands. Compared with general painting, The aesthetic 
standards of animation art are unconventional, Even anti-aesthetic; In the cultural values carried, Today’s 
animation art is getting far away from the “grand narrative” topic used to discuss in contemporary art, 
Focusing more on the ordinary things of daily life, Whether the aesthetic standard, Or the output values 
output, animation art and other painting schools of today, Even with the “ old animation generation, All 
have made changes to varying degrees, So the author think that now the animation art, Whether the 
direction of the progress is reasonable, Both have entered a new stage of development.

Animation art exists more in art as a “stylistic tendency” than a genre of art with clear cultural 
demands or a form of artistic expression with a specific regularity. Today’s “main force” of animation 
art practice is undoubtedly relatively young artists. “animation”, as a cultural symbol with distinctive 
characteristics of The Times, has been integrated and combined in the works of young art practitioners, 
reflecting the thinking and inheritance of young Chinese artists on art and culture. In all kinds of 
comprehensive art exhibitions, art fairs and online media, we can all see the figure of animation art, and 
animation art mostly exists in the form of “distant relatives” —— painting with it. With the growth of young 
artists, animation art has also gained more attention and recognition, and has become an important 
part of the current art ecology, which is the current research situation of animation art at the practical 
level. On the other hand, the For the theoretical study of the animation art, International and international, 
Takashi Murakami, a famous Japanese animation artist, has written many books in “Art Combat Theory” 
and “Art Entrepreneurship Theory”, TakMurakami combined with the current development of Japanese 
contemporary art, It expounds the reason for introducing animation symbols and mass cultural elements 
into painting creation; Then he will put his own creative ideas, Creative techniques, Marketing methods 
and other art concepts of the art world, The theoretical research from art practitioners. China mainly 
focuses on the criticism and research of the old animation generation and the new animation generation. 
China’s “animation generation” with great controversy since its birth, Many artists, Art historians and 
art critics have successively joined in the study of animation art, Through a constant dialogue, Jointly 
build the underlying discourse of Chinese animation art. Criticism of animation art, The theorists cite 
artistic criticism such as “ Compared to European and American postmodern art, Whether animation 
art has its own independent value “, “Is animation art a product of appearing to win the narrative logic 
of contemporary Chinese art history”, “Whether young people have independent thinking when they 
create animation art, Whether the concept contained in the work has been repeatedly deliberated “ by 
the artists, Extensive discussion between theorists and artists. Throughout the research on animation 
art, Most theories cannot be separated from the “consumption era”, “The Information Age”, “Visual 
Experience,” “Post-80 s” and other noun concepts were introduced from other humanities, Visible whether 
for the critical research of animation art, Or is the animation art itself, Both are closely related to their 
external environment. Research on animation art, On the one hand, it is the study of the art itself, On 
the other hand, show the social and cultural picture of a particular period. So, Research on animation 
art, To the society it lives, Culture, Political and economic external environment for comprehensive 
consideration, Overall grasp of the relationship between animation art and The Times, It is an essential 
link in the study of animation art.
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3. Approach for Applying animation role to create oil painting.

Animation is a distinct art form, whether in which cultural field is widely disseminated and 
recognized by the public. Thus, it can be seen that it is more reasonable to apply the animation image 
or the animation artistic expression techniques to the oil painting creation. In the present society, with 
the development of social and economic progress and science and technology, people ‘s life pressure 
is gradually increasing. At this time, people’ s inner needs are very suitable for the simple, direct and 
entertainment spiritual culture of animation. With increasing pressure on life, people prefer to try to use 
simple and understandable anime or animation images. The rapid development of animation art has a 
lot to do with its vast and diverse platforms, and with modern technology growing more open, he is no 
longer limited to television and books. With the development of time, in recent years, artists often use 
animation images and animation art techniques in the process of art creation, that is to say, animation 
has been accepted and gradually developed by the majority of artists. As the most important part of the 
contemporary art form, oil painting has actively integrated with animation image and animation culture 
in the high development of information, and then brewing a new and harmonious art form.

Because both animation and animation oil painting come from animation, there will be some 
things in common, both in the direction of expression and artistic style. But it should be noted that the 
two art forms are independent of each other. Today, the development of animation art and related 
industries has been relatively mature, forming a system with strong independence. At present, animation 
paintings have become an important part of the film theme. By adding animation style culture into the 
film. By integrating animation art form and art style into the process of oil painting creation, the update 
and construction of a new art form can be formed. The most commonly used technique in animation is 
that exaggerated deformation can better guarantee the creation style of oil painting itself by applying 
these two techniques to the process of oil painting creation. In the process of oil painting creation, it is 
preferred to use exaggerated techniques, through this way to depict characters and animals, so as to 
highlight the characteristics of characters and animals. In the process of animation oil painting creation, 
some artistic techniques will also be adopted, so as to better highlight the artistic effect of the works, 
and then achieve the purpose of attracting attention.

The method of creating a animation oil painting

(1) Subjective

Through the ages, people have always existed as the main body of social practice, and the 
emergence of painting is also a part of the achievements of human social practice. Therefore, it has 
a strong subjective dynamic nature, and the artistic image created by artists also reflects people’s 
subjective initiative. Painting is inspired by the real objects, but it is not a mechanical description of 
these real objects, but a subjective re-creation with the author’s perceptual thinking. Oil painting is a 
kind of extremely delicate to present people or things, animals in daily life, but not superficial to depict 
their appearance, but through delicate and keen observation of the characters, animal expression, 
action, to present their physical and mental state at the moment, only in this way can the painter want 
to express their feelings to the viewer, let the viewer’s mind and the characters, animals and the creator 
of emotional consensus. Through such presentation, the painter can accurately describe the inner spirit 
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that the work needs to convey, so that he can more deeply record a memorable moment in life. At the 
same time, he can also convey the feelings and inner yearning of the creator fully to and express the 
objects depicted.

The artists who create “animated” oil painting are very different from those of other eras in their 
social and political state, outlook on life, life experience, values and artistic cognition. The present era 
gives these creators clear self-awareness, following popularity, enjoying life, seeking stimulation and 
willing to take risks. The accumulation of creative materials is no longer limited to the way of sketching, 
and mobile phones and all kinds of equipment can meet their creative needs. The content they present 
is mainly personal spiritual pursuit. For the shaping of artistic modeling, closeness, simplicity, grotesque 
and other modeling characteristics are more selected to create, and they use fiction, implication, criticism 
and judgment and other ways to convey their own artistic opinions. The objects and means of expression 
they shape all contain their perceptual thinking, which can also be said to be a deconstruction of their 
living state and the subjective expression of their creation. The creation of “animated” oil painting is in 
sharp contrast to the previous heavy and responsible traditional artistic expression of social responsibility. 
New ways of artistic thinking arise with this contrast. They are urgent hope to be able to shape a simple, 
exaggerated, grotesque, mysterious modelling and gorgeous color to convey their own inner spirit, make 
the picture can produce a strong visual impact and inner resonance, let the viewer to understand the 
painter’s inner spiritual world, therefore, they are no longer satisfied is just to reproduce the scene of 
life and characters and scenery. Painters Liu Ye and Li Jikai are their representative figures, and they 
have a strong subjective consciousness characteristics in their works.

Liu	Ye



96

Li	Jike

(2) performance

Oil painting itself belongs to a form of artistic expression, which is the intermediary used by 
artists to express their inner ideas. Realistic oil painting has experienced a long process of development, 
with the form and content of self-expression, the rational reproduction of its important image should be 
traced. For expressive oil painting, compared with rational reproduction, it pays more attention to the 
expression and communication of sensibility. In fact, whether it is realistic or expressive all use the point, 
line, surface, color, bright and dark, and other elements to create. There is no doubt that the “animated” oil 
painting belongs to the expressive oil painting, so the expression language needs to create. Most of this 
painting language adopts simple and bright colors, and the whole picture is gorgeous and harmonious. 
The shaping of image and perspective relations are realized through different forms of color. Such a 
method of expression makes the picture vivid and vibrant. At the same time, young artists also tend to 
use some of the current popular images as the main body to create self-spiritual works, integrated with 
their own painting style. They like to keep in their own paintings has been created a certain image, the 
image through different action dress and different background, create a series of representative works, 
let the viewer see these artistic image will associate of the artists themselves, thus also increased their 
influence in the art world.

(3) Decoration

The decorative characteristics are extremely important for the “animationing” of the oil painting. 
For the past realistic painting, it usually refers to the objective reproduction of reality, paying special 
attention to the accurate consistency of the elements, and needs to convey a kind of artist’s rational 
cognition of the painting image. This enables the artist to have a strong artistic basic skills and self-
restraint, so that the objects can be presented accurately. For the “animated” of oil painting, it pays more 
attention to the perceptual cognition of the objects described in the creation on the basis of obeying the 
principle of beauty, and adopts decorative techniques to create. It contains the artist’s personal artistic 
ideas as well as the spiritual interior. In terms of artistic style, the painter adopts simple color, dynamic 
lines and exaggerated modeling. These elements should draw inspiration from the artistic works or 



97

design works of the artist, and conduct the accumulation of material, and the decorative elements are 
indispensable. “Animationized” painting can reflect the most fashionable social phenomena, and the 
sensitivity of The Times enables these artists to capture the depiction of oil painting at the fastest speed. 
Trend to all kinds of simplified graphics and colors, describing things reasonable and contradictory, 
simple and complicated, adding a variety of uncertainties, is the whole picture drama, with a strong 
decorative nature.

4.Conclusion.

In today’s painting environment in China, oil painting is facing an unprecedented impact. 
Therefore, finding a way out for oil painting is a top priority. The animation is now in the ZTE period 
anyway, and there is a trend of increasing prosperity, so extracting nourishment from animation may 
help the development of oil painting; secondly, in the form and content of China’s current oil painting, 
the exaggeration and diversity of the characters in animation It just so happens that it can bring more 
thoughts to the character creation of oil paintings; finally, re-shaping the animated characters with oil 
painting is in line with the current popular trend on the one hand, and on the other hand, it gives oil 
painting the possibility of making great progress.
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The Influence Studies of the Opus Classicum 

and Opus mixtum mosaic technique  

Taking Wat Bueng as Example

REMON	SAMUEL	WASSEF1

Abstract

This paper aimed to study, the influence analyzing the mosaic construction guideline pattern 
present in Ubosot by analyzing the mosaic pattern in both Nag Sadung and Hang Hong in Wat Bueng 
by analyzing the trend of mosaic pieces according to the influence of artistic Opus techniques (“Opus 
Classicum and Opus mixtum mosaic technique”) according to The influence of architecture in India is 
said to have played a role in artistic creativity in the Mekong region according to Ayutthaya kingdom era 
(1350–1767) A.B. more Tamil merchants entered the South of the country by boat as evidenced by the 
statues of Hindu gods excavated in the South. (https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Indian_influence_
on_Southeast_Asia, n.d.) 

The artistic style of glass mosaic art in Thailand is an image that uses modern technologies 
and the concept of materials and patterns developed according to the era and local context along with 
the community but preserving the beauty and wisdom the installation process as soon as possible, the 
effect that spreads.

Keywords: Glass mosaic, Opus Classicum, Opus mixtum mosaic technique, Wat Bueng Temple, Ubosot, 

Introduction

Mosaics are artworks constituted by cementing together small colored tiles. Probably, they are 
the first example of synthesis technique based on discrete primitives.

Glass Mosaic decoration is a method of bringing glass to be used to decorate objects, 
appliances, as well as being used as an architectural decoration element by covering glass mosaic on 
the surface of various materials to create beauty.  When the light shines on the surface of the glass, the 
glass mosaic shines like a jewel. In addition, the covering of glass covering those materials, especially 
in religious architectural elements such as Chorfa, Bai Raka, Hinggongs and Kantai, as it results in the 
beauty and also helps to maintain the durability of various parts of the architecture It can last for a long 
time, as the glass and rubber cover of the wood cover will preserve the wood, and the glass is also 
resistant to the sun and the rain for a long time.

Characteristics of the chapel in the Rattanakosin period during the early Rattanakosin period, 
influenced by the Ayutthaya period, popularly built a temple in the form of a barn-shaped building, a 
bow-shaped arch or a curved boat-like arch. Later, in the reign of King Rama III, Chinese architecture 
came into play as a construction with waving brick, a Chinese style building with a Chinese stucco 
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pattern. Later, in the reign of King Rama IV, the influence of the West began to affect the architecture 
during that time, there was a change in styles, western architecture was incorporated into the construction 
of the Temple, and colored glass mosaic was used in decoration The temples continued to decorate 
until the present day.

The use of colored glass mosaic to decorate religion in the Rattanakosin period has prospered 
since the reign of King Rama III, where he was a religious patron of Buddhism.  Restoration, restoration, 
including making merit, support the royal family and the wealthy to make merit, build a large number of 
temples. And relinquished the royal property for the King to build 5 temples to give the royal family and 
nobles to build 4 temples, renovate 35 temples and to support the royal family and courtiers to renovate 
25 temples by Many temples that were built since the reign of King Rama I, but not yet completed and 
began to be worn down until the time of restoration, so it was time to complete the work in the reign of King 
Rama III. Such as Wat Suthat, Thepwararam, Wat Arun, Wat Phra Chetuphon, Vimonmangklararam, etc.

Glass mosaic ornaments are widely used to decorate buildings and religious appliances and 
related to the monarchy. In the Rattanakosin period, glass mosaic decoration has become more popular 
due to various architectural art works. Wat Bueng (Phra Aram Luang), is a good example for Glass-
adorned architecture is an elaborate art that has existed since Ayutthaya, and then fell short, but returned 
to prosperity again during the reign of King Rama III.  Wood and mortar are more durable than gilding. 
Glass at that time had to be bought from China, causing a lot of money, so a royal initiative to set up a 
stained glass factory in the country where the glass that was made of good quality glass was not faded.  
Wood that is tinted or dyed black and carved into various shapes into deep grooves. Then cut the glass 
into pieces, fit into the carved openings, then put the decorative glass attached to it. The untreated 
wood surface was originally lacquered, gilded with gold as a mirror pattern on the gold floor, called the 
glass mosaic decoration. one of very important mosaic technique Opus Classicum and Opus mixtum.

1) Glass mosaic

 The word “glass and mirror” “กรีะจกตะก่�วิ” means the people of the Northern of Thailand, while 
the word “John จืน” means lead. Refers to the lead mirror itself. It also has a glass mirror or “Keaw 
Angwa แกว้ิจนืในนี�” which is another type of mirror. Information from the word Tell about the Lana people 
who classified the type of glass according to characteristics “Glass Jun Kra ck cụ̄̄n กรีะจกจืน” “Glass 
Jinnmee Kæ̂̂w cū nmī แก้วิจืนมี “is weaker than “Glass Anwamee Kæ̂̂w xạng wa mī แก้วิอ่งวิะมี”It can 
be cut with scissors and can be bent to bend Less pigmented and gives a somewhat faded color not 
as bright and shiny as glass or “Glass Anwamee Kǽw xạng wa mī แก้วิอ่งวิะมี / Glass Glass mirror   
Krack krack กรีะจกกรีะจก” More tough diamond cutting required or broken colored and shiny and there 
are many colors for choice Among them, some say that the Anua glass looks like a glass ball Data from 
Thai glass craftsmen classify the types of glass that have been used since ancient times.

 In a very thin sheet “ Glazed glass Krack kerīyb กรีะจกเกรีียบ» that can be cut with scissors 
used for delicate decoration such as the theater and decorated with gold spread with wire originally 
made in China but now discontinued, however some places call this float glass “Chinese Glass Kæ̂̂w cụ̄̄n 

แก้วิจีน» or “ Glass Pu Master Kæ̂̂w phu xācāry̒̒ แก้วิพุุก่��า”. The next type of mirror, “mirror Krackngeā 

กรีะจกเงา», is the most popular type of glass in use today. Has often cut into stripes The large size 

is imported from Myanmar, which means lead glass. (Phongkanpai, Isan colour glass: Artisans and 

Symbolic in Buddhist Architecture, 2018)
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1) Opus Classicum

Opus (Plural opera) latin word meaning “creative work” it is used to describe various techniques 
of laying Tesserae. (https://theartofeducation.edu/packs/mosaics-techniques-secondary-classroom/, 
n.d.) 

 Opus Classicum as its name suggests this is the traditional style found in many mosaics from the 
great Roman mosaics of the Levant to the many trade craft Victorian Classical floors that can be found 
here in Thailand. The technique combines opus Tessellatum with vermiculatum. The main objects of a 
design are created in vermiculatum and these are placed on a more regular, tessellated, background. 
Where the two meet the background takes the form of the object, so each object has a background 
halo around it. This technique creates a very strong sharp and clear image.

from the Latin ‘worm-like’ is the most expressive form of mosaic tile laying. The tesserae are laid 
along the contours of the image, describing its form, the whole image is given a dynamic power that is 
unique to mosaics (https://www.veronikazeil.com.au/2017/06/27/mosaic-tips-tricks-andamento/, n.d.)

Opus vermiculatum is a method of laying mosaic tesserae to emphasise an outline around a 
subject. This can be of one or more rows and may also provide background contrast, eg as a shadow, 
sometimes with Opus tessellatum. The outline created is often light and offset by a dark background 
for greater contrast. The name opus vermiculatum literally means “worm-like work”, and has been 
described as one of the most demanding and elaborate forms of mosaic work. Usually opus vermiculatum 
is meant to put emphasis on the main design and foreground details of a work, using a smooth and 
flowing halo-effect. Sometimes it was used only around the head of a figure. The tesserae used were 
often square but can be variously shaped. Opus vermiculatum originated in Greece, later than other 
mosaic methods. The earliest known example is the Sophilos Mosaic of Thmuis, which has been dated 
to around 200 BCE. The method spread throughout the Hellenistic world, eg famous examples have 
been found on the island of Delos. In Egypt it was used for tomb decoration from the late-3rd to 1st 
Centuries B.C.E, and in Syria, it survived into later times. The Nile Mosaic has a very refined use of color 
and shows an advanced development. This may indicate that the technique was based on paintings. 
In the 1st Century B.C.E, it reached Italy along with other mosaic methods. Many fine examples of this 
style have been found at Pompeii. One remarkable work in particular portrays a crucial scene in the 
Battle of Issus, and was possibly copied from a 4th-century B.C.E Greek painting or fresco. The use of 
opus vermiculatum declined after the 1st century A.D, but continued to be employed for finer Roman 
mosaics until the 4th century A.D. By then, mosaics were becoming increasingly impressionistic, taking 
advantage of the crystalline reflection of the tesserae, which was better suited to opus tessellatum. It 
was eventually entirely abandoned for this style.

2) Opus mixtum

Opus mixtum (Latin: “mixed work”), or opus vagecum and opus compositum, was an ancient 
Roman construction technique. It can consist in a mix of opus reticulatum and at the angles and the 
sides of opus latericium. It can also consist of opus vittatum and opus testaceum.
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Small square tufa blocks placed diagonally to form a diamond-shaped mesh pattern, often 
supplemented by other materials at frames of windows and doors or at reinforcements at corners of 
buildings with oblong tufa blocks. Last quarter 2nd c B.C. - mid 1st c B.C. (Opus quasi reticulatum); 
first half 1st c B.C. - late 1st c A.D. (Opus reticulatum). (romanaqueducts, n.d.)

Opus mixtum Opus Classicum

3) From the book Monument to Phra Aram Luang Wat Bueng 320 Years (1777 - 1997) mentioned. 
History of Wat Bueng It is an ancient temple that is important for the people of Nakhon Ratchasima to 
establish on September 10, 1777, during the reign of King Narai the Great the Great. (Apirating, 2005)

Nowadays, this church was well preserved by the temple until it was honored by the cultural 
center. Nakhon Ratchasima Province as Khorat Heritage Preserver at the Thai Heritage Preservation 
Temple, April 2, 1991

4) Ubosot 

Is built of bricks and mortar, 12.15 meters wide, 22 meters long and 30 meters high. The roof 
consists of two groups of wood, the first with 3 panels, and the second with 4 panels covered with clay 
tiles. The machine on top is very cool. There is a bouquet of blue rooster leaves, amazing naga, and a 
swan’s tail decorated with colored glass. Building a brick wall outside, there is a wooden carved naga 
stick, about 1.80 meters long. Decorated with six mirrors on each side for a total of 12 of them. There 
are 3 front doors and 2 rear doors. The lotus flower base is arched as a scrap base. In the language 
of the artist, it is called “Bow Pak Taphao” eastern facade woodcarving of Indra in the middle of an 
Erawan elephant surrounded by a large tail leg pattern. West is the image of Lord Vishnu and Garuda, 
and consist of Kankhod patterns also. Inside the temple with round pillars 6 pairs of lotus-chungkul 
pillar capitals, total 12.

The main Buddha image is the image of Buddha in the submissive pose of Mara, lap size 6 
arms, seated in meditation. Characteristics of Art in the Late Ayutthaya Period There are 6 images of 
Buddha in the Lop Puri period, in a dim perimeter pose, 6 inches high, preserved alongside the main 
Buddha image. Roll is 19 inches wide and 3 feet long. The exterior of Ubosot consists of a glass wall, 
brick and mortar, 8-way sandstone parapet, and a pair of lion-mounted parapets. The top is a boa 
gaisorn. Behind Ubosot is a Chedi containing the remains of Buddha. Remains of former Abbot Wat 
Boeng and ancestral remains of the restorers. This pagoda was completely renovated in 1991 BC.

Wat Bueng is an ancient temple of Nakhon Ratchasima Province. Since the time of King Narai 
the Great, His Highness has ordered the construction of Nakhon Ratchasima as one of the five important 
temples, namely Phra Narei (Wat Klang), Wat Boeng, Wat Pon, Wat Isan and Wat Payap. The architecture 
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of the late Ayutthaya period is clearly distinguished. The eastern front gable was carved as Indra on 
an Erawan elephant on the western side, and carved in the image of Lord Vishnu or Lord Vishnu on 
Garuda, with kanko kanko pattern, big tail, double bulkhead leaves. Currently, it is a third-class royal 
monastery of ordinary type since August 21, 1996.

The Ubosot of Wat Bueng was renovated in 1990 while preserving the value of the original 
architecture. Reinforced with mesh to prevent birds from entering the gables on both sides. Which, 
if not noticed, would not be seen but the stairs leading to Ubosot on both sides made a new Khmer 
Naga staircase. Which seems and is paradoxical because it is the art of every period. Another because 
the temple is located in the business district. Which causes a commercial building to darken on all 
three sides. The situation seems uncomfortable and uncomfortable. (https://sites.google.com/site/
watbuengschool2009/prawati-wadbung-phra-xaram-hlwng, n.d.)

Source of the Opus Classicum and Opus mixtum mosaic technique in Wat Bueng

Most of Glass Mosaic decorations at wat Bueng are attached to the bargeboard, the long, thin 
panel on the edge of the roof at the gable ends. The decorative structure is called the lamyong. The 
lamyong is sculpted in an undulating, serpentine nag sadung shape evoking the mega. Its blade-like 
projection called bai raka suggest both naga fins and the feathers of Garuda. Its lower finial is called a 
hang hong, which usually takes the form of a naga’s head turned up and facing away from the roof. The 
naga head may be styled in flame-like kranok motifs and may have multiple heads. A roof with multiple 
breaks or tiers has identical hang hong finials at the bottom of each section. Perched on the peak of the 
lamyong is the large curving ornament called a chofah, which resembles the beak of a bird, perhaps 
representing Garuda glass mosaic decoration by placing glass in the groove space, which is the gap 
between the pattern of gilded stucco, 

where the groove is lower than the pattern by the stained glass decorated It is a blue glass 
mirror that helps to make the lacquer pattern gilded. A distinctive look is called a glass groove, which 
is decorated with colored glass stained glass gable in front of Simsim The top part of the Ubosot On 
the east side, a carved wooden gable depicting Indra shaped an Erawan elephant. In the middle of 
the surrounding is a pattern of Kan Khot On the west, the gable is the image of Vishnu in the Khrutha 
Khrueae. With a bouquet of raka leaves and a hibiscus decorated with glass mosaic 

Wat Phochai, where the gable pattern consists of the monogram of King Rama IX, Khrusha, 
Phra Brahma and Thep Phanom and the Kan Khot pattern, Naga pattern and decorating stained glass 
on the edge of the window, door edge, etc.

The name calls for the model of the “pretty” set, where the trunk is placed in the shape of the 
contours along the roof gable plane from the end of the “gable top” down to the end “gable”, which 
features This model is considered to have been used since the beginning of Thai architecture, at least 
in the Sukhothai period, before being replaced by the “Naksadung” example in the Ayutthaya period. 
and then appeared again during the early Rattanakosin period, especially the “Wang Na” group, such 
as the various throne of.Naga sadung Fierce
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The name is called the example of the series “pretty” where part of the middle body is down to 
the lower end, there is an image that curves up and down, which is called “Naka sadung” showing the 
sign of victory by using both feet to grasp the neck, the other 2 hands grab the tail and clap.

The	Ubosot	Wat	Bueng	Nakhon	Ratchasima

Front	Elevation	Ubosot	Wat	Bueng	Nakhon	Ratchasima
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Right Elevation Ubosot Wat Bueng Nakhon Ratchasima

(Kaewmeekha, January - June 2018)

 Fig.1  Fig.5

 Fig.2  Fig.6  
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 Fig.3  Fig.7

 Fig.4  Fig.8

Glass mosaic details Ubosot Wat Bueng Nakhon Ratchasima

(gerry-gantt.pixels.com, n.d.)

Fig.	9.
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1.	ชุ่อฟ้า CHOH FA 1	3.	คันทวิย	 KAN TUAY

2.	ใบระกา	(ใบโพิธิิ�	-	ดีอกบัวิ) BAI RAKA 1	4.	เชิุงแป CHERNG PAE

3.	แปลัาน PAE LAN 1	5.	พุิก PUK

4.	แปงวิง

PAE NGUANG

1	6.	ลัายหน้าอุดี
LAI NA UT

5.	นาคสะดุ้ีง NAG SADUNG 1	7.	บัวิหัวิเสา BUA HUA SAO

6.	หางหงส์หร่อหัวินาค HANG HONGSE 1	8.	ลัายหน้าอุดีปีกนก LAI NA UT PIK NOK

7.	แปลัหัวิเสา PAE HUA SAO 1	9.	ค้หา KHU HA

8.	เชิุงกลัอน CHERNG KLON 2	0.	แผงแรคอสอง PHAENG LAE KHO SONG

9.	ตีนผี TIN PHI 2	1.	กะจังฐานพิระ KRA CHANG THAN

1	0.	ตีนผี SPAN NU 2	2.	บังนก BANG NOK

1	1.	เต้า TAO 2	3.	ชุ่องไฟ CHONG PHAI

1	2.	แปหัวิเต้าหร่อปลัายเต้า PAE PLAI TAO
(พิรหมพิิจิตร,	1952)

through the origin of the design concept born from the imagination of Thai craftsmen inspired by 
the story of the war between Garuda and Naga, which takes the time of “Garuda” to show the meaning 
of victory by using both feet. Hold the “Naga” neck and use the other two hands to hold the tail. Then 
pull it to tear the body of the “Naga” by the force of the shock that caused

the panic of the “Naga” and start to shock the whole body and with imagining such symptoms 
this is the source of creative thinking that leads. To the characteristics of this part of the form. Besides 
a name called “Nakasatung” there.

However, in reality, if you look at the pictures of the terms themselves, it might be obvious 
that they are used to define both the noun and the meaning on the dimension it should be. The word 
“fierce” is a vocabulary that is conveyed precisely because the body is stunned, so it should be called 
“wood” or “slurry”.

The word “Nakasatung” means the long Naga Lam Nang body throughout the piece. Therefore, 
it should be used to refer to the “wood” or “mortar” model which represents a complete group. It is 
made up of parts that appear both ‘stunned’ and ‘not dried out. (Giratasakul)

Influence Analysis and summary 

Based on modern research methods and principles of cultural diffusion, Seymour’s (1986) 
cultural diffusion theory states that diffusion is an anthropological term first developed by Edward B. 
Taylor, British anthropologist, referring to the distribution or connection across areas of an element or 
personality. Culture Both material and immaterial cultures are distributed through the transmission of 
external media to new social frontiers through cultural contact. (Sunet Phothisarn, 2007) The Theory of 
Cultural Diffusion A group of anthropologists interested in the concept of cultural diffusion proposed the 
idea of   the theory of cultural diffusion. (Wannasiri, 1997) This theory focuses on the historical processes 
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used to describe cultural changes called “historical detail” and the anthropologist in this concept 
is Franz Poe. Assyrs (Franz Baas) is a German anthropologist who works as a lecturer at Columbia 
University in the United States of America, asserting that “Cultural diffusion is a process characterized 
by one culture, spreading to another, and adapting to the needs of society. Different cultures and 
considering their higher features an idea or innovation that spreads based on personal contact between 
a specific population group. From the pattern study method from Alfred Cropper’s theory, in this article, 
characteristics of historical development, business style, and patterns on the topic of “Opus Classicum 
and Opus mixtum mosaic technique”, which appeared in Wat Bueng, are compared and interpreted. 
In conjunction with specific social customs and cultures. By sorting and studying the content of this 
article, it is not difficult to find that in the rich history and culture of Thailand and the history of mosaic, 
the culture of mosaic design occupies a prominent position and has its own historical origin. Through the 
comparative analysis, we can find that the mosaic culture and decoration are similar in some aspects; 
Of course, there are more cultural and artistic differences in the shape of the mosaic. Because of these 
cultural differences, the rich and distinctive national culture and the cultural characteristics and roles 
of mosaics are more clearly defined.

The influence of architecture in India is said to have played a role in artistic creativity in the 
Mekong region (wikipedia, n.d.). The artistic style of stained glass art in Thailand is an image that uses 
modern technologies and the concept of materials and patterns developed according to the era and 
local context along with the community but preserving the beauty and the installation process as soon 
as possible, the effect that spreads, etc. till then. Glass decoration can be classified into 4 types (ดารีา
รี่ตน์, september 1999) as follows:

 1) Full face mirror decoration, found decorated in gables, Chorfa Bai Raka, Hang Hong, 
roof tiles, walls, columns, porches, wooden plinths

 2) The decoration is mirror groove in the floor, carved pattern or lacquer and gilded 
stucco, called gilding, mirror groove, such as gable, Kantuai, Busabak, Thammas, cabinet, etc.

 3) The decoration is on a wooden floor that has been carved in different patterns and 
then put the mirror into the engraving hole, the floor is gilded, and the decoration is called enameled 
mirror.

 4) The mirror decoration along with various pearl decorative motifs is called pearl toy 
like Phra Dharma cabinet, etc. (Phongkanpai, Esan Colour Glass: Artisans and Symbolic in Buddhist 
Arctecture, 2018)

Opus Classicum and Opus mixtum mosaic technique, taken as a min motif in the composition 
of unitary or modular fields, the diagonal-shaped squares form the pattern in the form of a grid in the 
form of a diamond along the body of Nag Sadung, and it is considered a direct pattern that represents 
the pattern of the Opus mixtum in mosaic technique. Its pattern can be achieved easily and quickly by 
using an engineering base made up of a grid of Diamond Diagonals. This combination forms in itself a 
regular pattern in the formation, taking into account that the distance between the lines of the structure 
on the main axis must be equal and its inclination at the angle 45 degrees and half the inner angle 90 
degrees as shown as (Design model for mosaic motif at Nag Sadung)
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Design	model	for	Opus	mixtum	mosaic	technique	at	Hang	Hongs	หางหงส์หร่อหัวินาค	

Design	model	of	Opus	Classicum	mosaic	technique	at	Hang	Hong	หางหงส์หร่อหัวินาค

Design	model	for	Opus	mixtum	mosaic	technique	at	Nag	Sadung	นาคสะดุ้ีง

 The existence of rhombus and prism designs Opus mixtum in Roman mosaic art is 
fully affirmed and reaches almost the entire Roman world. As far as Asia, especially Southeast Asia, its 
appearance is equally confirmed by examples with a model, despite all the evidence and based on the 
mosaics documented so far around the world, we cannot confirm at the current stage of the investigation 
that there is a match between the two patterns.

However, the interpretation of the patterns in this article is one way of looking at another point.

Only because at present there is still a lack of evidence and documentation regarding mosaic 
patterns in Nag sadung and Hang hongs this assumption must be investigated. Including it should have 
a large research study, a new base for creating new knowledge, filling in the history of mosaic patterns, 
and its connection with the global history of mosaic.
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Abstract

The study on the identity of the patterns of the religious buildings in Indabuppharam Temple in 
Ken Tung, Republic of the Union of Myanmar, is an analysis of the identity in the decorative patterns on 
the Indabuppharam Temple buildings in Keng Tung, Republic of the Union of Myanmar. The research 
is quantitative research consisting of the collected document and field study data in the area of Keng 
Tung. The target group is the Key Informant, Casual Informant, and General Informant in Keng Tung. 
The tools used within the research were surveys and interviews. The data was then analyzed using 
the concept of identity, the Structural-Functional Theory, and Cultural Diffusion Theory, and presented 
using Descriptive Analysis. 

From the study, it was found in terms of the identity in the decorative patterns of Indabuppharam 
Temple, the forms of the patterns were found in all three parts, which are the copula, the main building, 
and the base. There are altogether seven following patterns: kranok patterns, flora patterns, patterns 
of people, animal patterns, architectural patterns, story-telling patterns, and geometric patterns. The 
identity of the decorative patterns of Indabuppharam Temple in Keng Tung can be grouped into two 
major groups: the traditional local Keng Tung patterns, which are the patterns from the traditional art 
on KenTung, influenced by the Lanna art during the 21st – 24th Buddhist era. They are a mixture of the 
beliefs of Tai Kheun people in Keng Tung and the Lanna art, which is a form of art that is connected in 
the historical, social, and cultural aspects. Especially the receiving of  Buddhism from Chiang Mai into 
Keng Tung and created a Lanna Art school in Keng Tung. Later on, the patterns mixed in with the local 
art of Keng Tung, and the conventional Keng Tung pattern identity and became the artistic patterns 
in the post-Keng Tung era, which was influenced by the Burmese arts from the 25th Buddhist Century 
to the present since Keng Tung is part of Myanmar in terms of politics, administration, and religious 
relationships. Most of the Indabuppharam temple is continuously being renovated, which caused the 
changes and the mixture of the arts, especially with the influence from the Burmese art that played a 

role and affected the arts in Keng Tung.

Keywords : Identity, Patterns of the Religious Buildings

บทนำา

เม่องเชีุยงตุง	ตั�งอย้ใ่นรัฐฉาน	สาธิารณรัฐแห่งสหภาพิเมียนมาร์	เป็นเม่องของชุาวิไทเขินแลัะชุาวิไทใหญ่	ถ่อได้ีว่ิาเป็น

เม่องที�มีควิามเจริญรุ่งเร่องเทียบเท่าเม่องเชีุยงใหม่แห่งล้ัานนาแลัะเม่องเชีุยงรุ่งแห่งสิบสองปันนา	จากประวัิติศิาสตร์เม่องเชีุยง

ตุงเคยเป็นเม่องหนึ�งที�อย้่ในการปกครองของอาณาจักรล้ัานนา	 โดียมีหลัักฐานปรากฏ์ตั�งแต่ปลัายพุิทธิศิตวิรรษที�	 19	 ลัักษณะ

ทางสังคมแลัะวัิฒนธิรรมของเม่องเชีุยงตุงล้ัวินได้ีรับการถ่ายทอดีจากเม่องเชีุยงใหม่ซึ่�งเป็นศ้ินย์กลัางของอาณาจักรล้ัานนาการ

ถ่ายทอดีดัีงกล่ัาวิเป็นไปในลัักษณะบ้านพีิ�เม่องน้อง	 โดียเม่องเชีุยงตุงเป็นเสม่อนเม่องหน้าด่ีานของอาณาจักรล้ัานนา	 (รัตนา

พิรเศิรษฐกุลั,	2537)	ต่อมาในพุิทธิศิตวิรรษที�	22-25	เม่องเชีุยงตุงได้ีตกอย้่ใต้การปกครองของพิม่า	ส่งผลัให้เกิดีการรับอิทธิิพิลั

ทางสังคมแลัะวัิฒนธิรรมของพิม่าเข้ามามีบทบาทสำาคัญ		โดียเฉพิาะเป็นไปตามแบบแผนของราชุสำานักพิม่าอีกด้ีวิย	เหตุการณ

บ้านเม่องในเชีุยงตุงนั�น	 มีการเปลีั�ยนแปลังหลัายครั�งดี้วิยเหตุที�เม่องเชีุยงตุงเป็นจุดียุทธิศิาสตร์สำาคัญในภ้มิภาคนี�	 ในสมัยหลััง

จากการทำาสนธิิสัญญาปางโหลังระหว่ิาง	พิม่า	ไทใหญ่	คะฉิ�น	แลัะชิุน	ที�เม่องปางโหลัง	ตอนกลัางของรัฐฉานเพ่ิ�อปลัดีแอกจาก

การปกครองของอังกฤษในปี	พิ.ศิ.	2490		หลัังจากได้ีรับเอกราชุจากอังกฤษแล้ัวิ	รัฐบาลัทหารพิม่าได้ีรวิมเอาเม่องเชีุยงตุงแลัะ

หัวิเม่องไทใหญ่ในรัฐฉานเข้าเป็นรัฐหนึ�งของประเทศิพิม่าเร่�อยมาจนถึงปัจจุบัน
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ตลัอดีระยะเวิลัาการสร้างบ้านแปงเม่องเชีุยงตุง	 ตั�งแต่ชุ่วิงก่อนพุิทธิศิตวิรรษที�	 18	 เป็นต้นมา	พิระพุิทธิศิาสนาเป็น

เร่�องราวิที�ก่อให้เกิดีควิามสมัพัินธ์ิเชิุงพ่ิ�นที�	สะท้อนให้เห็นบทบาทสำาคัญของพุิทธิศิาสนาที�มีต่อเม่องเชีุยงตุงมาอยา่งต่อเน่�อง		นับ

เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงสภาพิสังคมแลัะวัิฒนธิรรมดัี�งเดิีมที�ควิบค่้ไปกับควิามเชุ่�อทางพิระพุิทธิศิาสนา	โดียการนำาควิามเจริญ

เข้ามาส่้สังคมชุาวิเม่องเชีุยงตุง	 ไม่สามารถจะเผยแพิร่ศิาสนาอ่�นใดี	 ให้เจริญรุ่งเร่องแทนที�ควิามศิรัทธิาต่อศิาสนาพุิทธิของชุาวิ

เชีุยงตุงได้ี	เพิราะด้ีวิยประชุาชุนในเม่องเชีุยงตุงนั�นนับถ่อพุิทธิศิาสนาไว้ิได้ีอย่างเหนียวิแน่น	(พิิพัิฒน์พิงษ์	หน่อขัดี,2551)	เม่�อ

วัิฒนธิรรมทางพุิทธิศิาสนาแพิร่หลัายเข้ามา	งานศิิลัปกรรมก็ยอ่มแพิร่หลัายเข้ามาพิร้อมกันด้ีวิย	เพิราะงานศิิลัปกรรมเป็นเคร่�อง

ม่อสำาคัญในการสั�งสอนผ้ค้นไดีย้ดึีถ่อปฏ์บัิติ	นอกจากการถา่ยทอดีดีว้ิยภาษาพ้ิดีแลัะภาษาเขียนแล้ัวิ	ภาษาภาพิ	กเ็ป็นเคร่�องม่อ

อยา่งหนึ�งในการส่�อควิามหมายให้ผ้้คนเกิดีควิามเข้าใจถึงหลัักทางพุิทธิศิาสนา	เพ่ิ�อให้เกิดีควิามเล่ั�อมใสศิรัทธิาในพิระพุิทธิศิาสนา

โดียเฉพิาะลัวิดีลัายที�ปรากฎีในอาคารทางศิาสนาของเม่องเชีุยงตุง

วิิหารเปน็อาคารทางศิาสนาที�ชุาวิเชีุยงตุงให้สำาคัญที�สุดีที�ตั�งอย้ภ่ายในบรเิวิณของวิดัีตามแบบแผนวิฒันธิรรมเชีุยงตุง		(

ส่บศัิกดิี�	แสนยาเกียรติคุณ,2560)	ดีงันั�นวิิหารจึงเป็นศิาสนาคารที�ชุาวิเชีุยงตุงให้ควิามสำาคัญในการตบแตง่ด้ีวิยลัวิดีลัายประดีบั

ทั�งภายนอกแลัะภายในอาคาร	ตามส่วินประกอบทางสถาปัตยกรรมแบบไตรภาคประกอบด้ีวิย	ส่วินฐาน	ส่วินเร่อน	ส่วินยอดี	ที�

ประกอบเป็นองค์รวิมอย้ใ่นงานสถาปัตยกรรมที�	ซึ่�งทำาหน้าที�ด้ีานประโยชุน์ใชุ้สอย	โครงสร้าง	แลัะคุณค่าทางสุนทรียภาพิ	ตลัอดี

จนถึงนัยยะควิามหมายทางควิามเชุ่�อที�เชุ่�อมโยงกับสังคมวัิฒนธิรรม	 โดียเฉพิาะลัักษณะทางศิิลัปกรรมท้องถิ�นดัี�งเดิีมของชุาวิ

เม่องเชีุยงตุง	 	 วิิหารในวัิดีต่าง	 ๆ	 ของเม่องเชีุยงตุงจึงนิยมตกแต่งด้ีวิยลัวิดีลัายทางศิิลัปกรรมที�แสดีงให้เห็นถึงควิามศิรัทธิาใน

พุิทธิศิาสนา	ถ้กนำามาจัดีเรียงกันเป็นจังหวิะตอ่เน่�องอยา่งมีแบบแผน	แลัะมกีารผ้กลัายเปน็เร่�องราวิ	มคีวิามสมัพัินธ์ิกับตำาแหนง่

ที�ปรากฏ์อย้ต่อบสนองต่อการประดัีบตกแต่งให้เกิดีควิามงามควิามคิดี	ควิามศิรัทธิา	ควิามสุขของชุ่างผ้้สร้างอีกด้ีวิยโดียเฉพิาะ

ในวิิหารวัิดีอินทบุปผาราม

วัิดีอินทบุปผารามสร้างขึ�นเม่�อ	พิ.ศิ.	1950	ในสมัยพิญาแก้วิมธุิ	พิ.ศิ.	1946	-	1959	ซึ่�งต่อจากสมัยพิญาก่อนา	พิ.ศิ

.	1910	-	1930	อันเป็นชุ่วิงระยะเวิลัาที�พุิทธิศิาสนาฝ่่ายเถรวิาทลัังกาวิงศ์ิแบบรามัญจากเม่องสุโขทัยมีควิามเจริญรุ่งเร่องขึ�นใน

เม่องเชีุยงใหม่	 แลัะได้ีถ้กนำาเข้ามาเผยแพิร่ในเม่องเชีุยงตุงโดียพิระสงฆ์จากเม่องเชีุยงใหม่อันประกอบด้ีวิย	 	 พิระอินทมุนีหร่อ

พิระอินทปัญญาภิกขุแลัะพิระสุชุาโต		พิระสงฆ์คณะนี�ได้ีรับการอุปถัมภ์สนับสนุนเป็นอย่างดีียิ�งจากพิญาแก้วิมธุิ	โดียโปรดีให้ใชุ้

วัิดีหลัวิงยางกวิงเป็นศ้ินย์กลัางการเผยแพิร่ศิาสนาอันเป็นการเริ�มต้นในการเข้ามาของคณะสงฆ์ฝ่่าย	หนยางกวิงสวินดีอก	บุปผ

วิาสีคณะในเม่องเชีุยงตุง	 ในเวิลัาต่อมา	 แม้ว่ิาจะมีการนำาเอาพิระพิุทธิศิาสนาเถรวิาทลััทธิิลัังกาวิงศิ์ใหม่เข้าไปเผยแพิร่ในเม่อง

เชีุยงตุง	 ซึ่�งเรียกกันทั�วิไปว่ิา	 ฝ่่ายหนป่าแดีงนัตตาราม	แลัะได้ีรับควิามเล่ั�อมใสจากชุาวิเม่องเป็นอย่างมาก	 เป็นเหตุทำาให้คณะ

สงฆ์ฝ่่ายหนยางกวิงบุปผารามเส่�อมควิามนิยมลัง	 แต่วัิดีอินทบุปผารามก็ยังคงดีำารงรักษาสภาพิควิามเป็นวัิดีในฝ่่ายหนยางกวิง

บุปผารามของเม่องเชีุยงตุงอย้เ่ชุ่นเดิีม	 วิิหารวัิดีอินทบุปผารามได้ีผ่านการบ้รณะมาอย่างต่อเน่�องเชุ่นเดีียวิกับวัิดีต่างๆ	 ในเม่อง

เชีุยงตุงอันเน่�องมาจากการยึดีมั�นศิรัทธิาในพิระพุิทธิศิาสนาอย่างมั�นคงมาโดียตลัอดีของชุาวิเชีุยงตุง	 จึงทำาให้มีจิตศิรัทธิาแลัะ

เจตนาอย่างแรงกล้ัาในการที�จะทำานุบำารุงรักษาศิาสนาสถานต่าง	ๆ 	รวิมไปถึงวิิหารให้คงสภาพิสมบ้รณ์แลัะสวิยงามอย้ต่ลัอดีเวิลัา

จากข้อสังเกตที�ผ่านมาแม้ว่ิาลัักษณะทางสังคมแลัะวัิฒนธิรรมของเชีุยงตุงจะได้ีรับอิทธิิพิลัทั�งจากศิิลัปะล้ัานนาแลัะ

ศิิลัปะพิม่าจนเกิดีการรับอิทธิิพิลัร้ปแบบทางด้ีานศิิลัปกรรมก็ตาม	แต่ด้ีวิยรากฐานภ้มิปัญญาพ่ิ�นถิ�นในเชีุยงตุง	ที�มีการสั�งสมควิาม

ร้้	ประสบการณ์ต่าง	ๆ		ที�มีการส่บทอดีจากอดีีตจนถึงปัจจุบัน	โดียเฉพิาะควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางชุาวิเม่องเชีุยงตุงที�มีต่องานชุ่าง

ทางพุิทธิศิาสนา	จนทำาให้สังคมเม่องเชีุยงตุงมีควิามเป็นปึกแผ่นมั�นคงก่อเกิดีลัักษณะเฉพิาะถิ�นขึ�นมา	โดียเฉพิาะวัิดีอินทบุปผา

ราม	เม่องเชีุยงตุง	ซึ่�งเป็นวัิดีที�ประชุาชุนมีควิามเล่ั�อมใสในพุิทธิศิาสนาอย่างเข้มแข็ง	ลัวิดีลัายที�ประดัีบตบแต่งวิิหาร		จึงแฝ่งไป

ด้ีวิยภ้มิปัญญาเร่�องราวิควิามเชุ่�อในทางพิระพิุทธิศิาสนา	 วิิถีชุุมชุน	 วัิฒนธิรรมประเพิณีที�มีคุณค่าแลัะประกอบสร้างอัตลัักษณ์

เฉพิาะถิ�นของเม่องเชีุยงตุง
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จากเหตุผลัแลัะควิามสำาคัญดัีงกล่ัาวิ	 จึงเป็นที�มาของการศิึกษาเร่�อง	 อัตลัักษณ์ลัวิดีลัายประดีับวิิหารวัิดีอินทปุบผา

ราม	 ในเม่องเชีุยงตุง	สาธิารณรัฐแห่งสหภาพิเมียนมาร์	 เป็นการวิิเคราะห์อัตลัักษณ์ทางด้ีานร้ปแบบลัวิดีลัายประดัีบวิิหาร	 วัิดี

อินทปุบผาราม	ในเม่องเชีุยงตุง	สาธิารณรัฐแห่งสหภาพิเมียนมาร์	เป็นการรวิบรวิมองค์ควิามร้้ทางด้ีานศิิลัปกรรมพิม่าเพ่ิ�อเป็น

แหลัง่ข้อม้ลัในการศิกึษาทางดีา้นศิิลัปกรรมในกลุ่ัมประเทศิอาเซี่ยน	โดียเฉพิาะในมติิทางดีา้นอัตลัักษณข์องลัวิดีลัายที�ใชุ้ในการ

ประดัีบตกแต่งในสถาปัตยกรรมทางศิาสนาต่อไป

วัติถุ่ป์ระสงค์ข้องการวิจััย

	 เพ่ิ�อศึิกษาอัตลัักษณ์ทางด้ีานร้ปแบบลัายประดัีบศิาสนาคารวัิดีอินทปุบผาราม	 ในเม่องเชีุยงตุง	 สาธิารณรัฐแห่ง

สหภาพิเมียนมาร์

ระเบียบวิธีวิจััย

การศึิกษาเร่�อง	อัตลัักษณ์ลัวิดีลัายประดัีบวิิหารวัิดีอินทปุบผาราม	ในเม่องเชีุยงตุง	สาธิารณรัฐแห่งสหภาพิเมียนมาร์	

เป็นการวิิเคราะหอั์ตลัักษณท์างด้ีานร้ปแบบลัวิดีลัายประดีบัวิิหารวิดัีอินทปุบผาราม	ในเม่องเชีุยงตุง	สาธิารณรฐัแห่งสหภาพิเมยี

นมาร์	โดียมีขอบเขตของพ่ิ�นที�วิิจัย	เป็นวิิหารในวัิดีอินทบุปผาราม	ที�ตั�งอย้ใ่นพ่ิ�นที�เม่องเชีุยงตุง	โดียเป็นวัิดีเก่าแก่ในประวัิติศิาสตร์

เม่องเชีุยงตุง	 มีการบ้รณะอย่างต่อเน่�อง	แลัะยังเป็นวัิดีที�มีการใชุ้งานอย้่ในปัจจุบัน	โดียมีประชุากรกลุ่ัมเป้าหมาย	ประกอบไป

ด้ีวิย	กลุ่ัมผ้้ร้้	ได้ีมาโดียเล่ัอกแบบเจาะจงซึ่�งเป็นผ้้ร้้ที�เกี�ยวิข้องโดียตรงในลัวิดีลัายประดัีบศิาสนาคาร	เม่องเชีุยงตุง	กลุ่ัมผ้้ปฏิ์บัติ	

เป็นชุ่างที�สร้างลัวิดีลัายประดีบัศิาสนาคาร	เม่องเชีุยงตุง	แลัะผ้เ้กี�ยวิข้อง	ได้ีมาโดียเล่ัอกแบบเจาะจงจากประชุาชุนในเม่องเชีุยง

ตุง	โดียใชุ้เคร่�องม่อในการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัได้ีแก่		แบบสำารวิจ	แบบสังเกต	แลัะแบบสัมภาษณ์		แล้ัวิรวิบรวิมนำามาวิิเคราะห์

ตามกรอบการวิิจัยซึ่�งประกอบด้ีวิยแนวิคิดีอัตลัักษณ์	ทฤษฎีีโครงสร้างหน้าที�	ทฤษฎีีการแพิร่กระจายทางวัิฒนธิรรม	แลัะนำา

เสนอโดียใชุ้วิิธีิพิรรณนาวิิเคราะห์

ผลุ่การศึกษา

ศึิกษาอัตลัักษณ์ทางด้ีานร้ปแบบลัวิดีลัายประดัีบศิาสนาคารวัิดีอินทปุบผาราม	ในเม่องเชีุยงตุง	สาธิารณรัฐแห่งสหภาพิ

เมียนมาร์	โดียใชุ้กรอบแนวิคิดีของธีิระยุทธิ	อินทะจักร	(2545)	ติ�ก	แสนบุญ	(2553)	แลัะส่บศัิกดิี�	แสนยาเกียรติคุณ	(2560)	ที�

ได้ีกำาหนดีร้ปแบบลัักษณะลัวิดีลัายประดัีบวิิหารไว้ิ	3	ส่วิน	ได้ีแก่	ส่วินยอดีประดัีบหลัังคา	ส่วินเร่อน	แลัะส่วินฐาน	แลัะนำามา

วิิเคราะห์หาอัตลัักษณ์โดียใชุ้กรอบแนวิคิดีของ	เชิุญขวัิญ	ภุชุฌังค์	(2549)	ผ้้วิิจัยได้ีผลัการศึิกษาตามวัิตถุประสงค์ดัีงนี�

1	ร้ปแบบลัวิดีลัายที�ปรากฏ์ในวิิหารวัิดีอินทบุปผาราม
ในการศึิกษาร้ปแบบลัวิดีลัายในวิิหารวัิดีอินทบุปผาราม	เม่องเชีุยงตุง	ผ้้วิิจัยใชุ้วิิธีิวิิเคราะห์ตามสัดีส่วินของพิระวิิหาร	

โดียแบ่งออกเป็น3	ส่วิน	ประกอบไปด้ีวิย	ส่วินยอดีวิิหาร	ส่วินส่วินตัวิเร่อนวิิหาร	แลัะส่วินฐานวิิหาร	ดัีงนี�

	 1.1	ส่วินยอดีวิิหารวัิดีอินทบุปผาราม

	 ลัวิดีลัายประดัีบส่วินยอดีวิิหาร	หร่อส่วินที�อย่้ด้ีานบนสุดีของวิิหารวัิดีอินทบุปผาราม	 ที�มีการประดัีบตกแต่ง

ลัวิดีลัายที�เรียกว่ิา	ชุุดีเคร่�องประดัีบหลัังคาเชุ่นกัน	ที�ตกแต่งบนหลัังคา	สันตะเข็บกลัางหลัังคา	โดียในการศึิกษาลัักษณะของลัวิดีลัาย

นั�น	ประเภทของลัวิดีลัาย	ส่วินประกอบของลัวิดีลัาย	แลัะวัิสดุีแลัะเทคนิคในการประดัีบลัวิดีลัาย	ซึ่�งมีรายลัะเอียดีดัีงนี�	
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	 1.1.1	ประเภทของลัวิดีลัาย	

	 ลัักษณะประเภทของลัวิดีลัายที�พิบมี	3	ประเภท	ค่อ		1)	ลัวิดีลัายธิรรมชุาติ	ค่อ	ลัายจากดีอกบัวิ	เคร่อเถา	

ดีอกไม้	ใบไม้	2)	ลัวิดีลัายคน	ค่อ	เทวิดีา	

	 1.1.2	ส่วินประกอบของลัวิดีลัาย	 	 	 	 	 	

	 ลัักษณะส่วินประกอบของลัวิดีลัายที�พิบ	มีดัีงนี�

	 ลัักษณะส่วินประกอบของลัวิดีลัายชุ่อฟ้าปราสาทที�ปรากฏ์	มีจำานวิน	1	หลััง	ประดัีบตั�งกลัางสันหลัังคาตรง

กึ�งกลัางสันหลัังคา	โครงสร้างของลัวิดีลัายเป็นร้ปทรงปราสาทงานเคร่�องปั�นดิีนเผา	ทรงสี�เหลีั�ยม	จำานวิน	5	ชัุ�น	ยอดีประดัีบธิง

สามเหลีั�ยม	

	 ลัักษณะส่วินประกอบของลัวิดีลัายเทวิดีา	ประดีบัตรงสันหลัังคาแลัะ	หน้าจั�วิหลัังคา	โครงสร้างของลัวิดีลัาย

เป็นร้ปเทวิดีาทรงเคร่�องแบบกษตัริยนั์�งคุกเข่าพินมม่อหันหน้าเข้าหาชุ่อฟ้าปราสาท	เป็นงานประตมิากรรมเคร่�องปั�นดิีนเผาแบบ

ลัอยตัวิ	

	 ลัักษณะส่วินประกอบของลัวิดีลัายตัวิเหงา	 ประดีับตกแต่งส่วินมุมชุายหลัังคาวิิหาร	 โครงสร้างลัวิดีลัาย

กระหนก	เป็นงานประติมากรรมเคร่�องปั�นดิีนเผาแบบลัอยตัวิ	

	 ลัักษณะส่วินประกอบของลัวิดีลัายเมฆตั�ง	ประดัีบตกแต่งอย้บ่นสันหลัังคาเป็นแนวิยาวิตามสันหลัังคาวิิหาร	

ซึ่�งส่วินประกอบของลัายเมฆตั�งนั�น	มีทั�งแบบร้ปดีอกบัวิตั�งตรง	งานเคร่�องปั�นดิีนเผาแลัะงานฉลุั	ดุีนโลัหะร้ปทรงดีอกบัวิแลัะร้ป

ก้านดีอกเคร่อเถาสอดีไส้ปลัายสะบัดี

	 ลัักษณะส่วินประกอบของลัวิดีลัายเมฆไหลั	ประดัีบตกแต่งส่วินของปั�นลัม	 แลัะหน้าจั�วิเป็นแถวิยาวิ	 มีทั�ง

ลัวิดีลัายกระหนก	ลัายเคร่อเถาต่อดีอกสอดีไส้ปลัายสะบัดีเชุ่�อมต่อกัน	พิบ	2	เทคนิคเชุ่นกัน	ค่อ	งานเคร่�องปั�นดิีนเผาแลัะงาน

ฉลุั	ดุีนโลัหะ

	 ลัักษณะส่วินประกอบของลัวิดีลัายเมฆยอ้ย	ประดัีบตกแต่งส่วินของชุายคาเป็นแถวิยาวิต่อเน่�องตามชุายคา

วิิหาร	ซึ่�งส่วินประกอบของลัายเมฆย้อยมีทั�งร้ปดีอกบัวิห้อยตัวิลังแบบตรง	ร้ปก้านดีอกบัวิสอดีไส้ปลัายสะบัดี		ร้ปลัายกระหนก

เคร่อเถาเชุ่�อมต่อกัน	แต่ติดีตั�งกลัับห้อยหัวิลังตามแนวิชุายคาวิิหาร	พิบเฉพิาะงานเทคนิคฉลุัแลัะดุีนโลัหะ

	 ลัักษณะส่วินประกอบของลัวิดีลัายกาบมุม	ประดัีบตามมุมชุายคา	ลัักษณะเป็นร้ปดีอกบัวิใหญ่ยกดีอก	คล้ัาย

กันกับ	กาบข้าง	แต่เพีิยงนำามาปิดีชุ่องของลัวิดีลัายระหว่ิามุมให้สง่างาม	พิบเฉพิาะงานเทคนิคฉลุัแลัะดุีนโลัหะ

	 ลัักษณะสว่ินประกอบของลัวิดีลัายเข็มขัดี	จะประดีบัเฉพิาะปั�นลัม	มุขหน้าจั�วิ	โครงสร้างมีส่วินประกอบเปน็

ร้ปลัายเคร่อเถาดีอกไม้		ใบไม้สลัับกัน	ร้ปทรงโค้งปิดีรอยต่อระหว่ิางเมฆตั�งกับเมฆย้อย	พิบเฉพิาะงานเทคนิคฉลุัแลัะดุีนโลัหะ

	 1.1.3	วัิสดุีแลัะเทคนิคในการประดัีบลัวิดีลัาย

	 วัิสดุีแลัะเทคนิคในการประดัีบลัวิดีลัายที�พิบบนส่วินยอดีวิิหารวัิดีอินทบุปผาราม	พิบ	2	เทคนิค	ค่อ	1)	งานฉลุั

แลัะดุีนลัายแผ่นโลัหะ	ซึ่�งเป็นการฉลุัแลัะดุีนแผ่นอล้ัมิเนียมที�มีนำ�าหนักเบา	วัิสดุีหาได้ีง่ายนิยมใชุ้ในปัจจุบัน	2)	งานเคร่�องปั�นดิีนเผา

ประดัีบตามสันหลัังคา	ชุายคา	มุก	หน้าจั�วิโดียรอบ
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ภาพิที�	1	ร้ปปั�นชุ่อฟ้าปราสาท	5	ชุั�น	แลัะเมฆตั�ง	ประดีับวิิหารวิัดีอินทบุปผาราม

ภาพิที�	2	ร้ปปั�นเทวิดีาประดีับวิิหารวิัดีอินทบุปผาราม
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ภาพิที�	3	ร้ปปั�นตัวิเหงา-เมฆไหลั	ประดีับวิิหารวิัดีอินทบุปผาราม

ภาพิที�	4	ชุุดีเคร่�องประดีับหลัังคาวิัดีอินทบุปผาราม

	 1.2.	ส่วินตัวิเร่อนวิิหารวัิดีอินทบุปผาราม
	 ส่วินตัวิเร่อนวิิหาร	ประกอบไปด้ีวิยตัวิเร่อนด้ีานนอกแลัะตัวิเร่อนด้ีานในที�เป็นโครงสร้างของวิิหาร	 มีการ

ประดัีบตกแต่งลัวิดีลัายในส่วินต่าง	ๆ 	โดียในการศึิกษาลัักษณะของลัวิดีลัายนั�น	ศึิกษาจาก	ประเภทของลัวิดีลัาย	ส่วินประกอบ

ของลัวิดีลัาย	แลัะวัิสดุีแลัะเทคนิคในการประดัีบลัวิดีลัาย	ซึ่�งมีรายลัะเอียดีดัีงนี�	ดัีงนี�	

	 2.1	ประเภทของลัวิดีลัาย

	 ประเภทของลัวิดีลัายที�พิบมี	5	ประเภท	ค่อ		1)	ลัวิดีลัายธิรรมชุาติ	ค่อ	ลัายจากดีอกบัวิ	ดีอกไม้	ใบไม้	เคร่อ

เถาต้นไม้		2)	ลัวิดีลัายภาพิบุคคลั	ค่อ	เทวิดีา	พิระพุิทธิเจ้า		ภาพิแม่ธิรณี		ส่วินอมนุษย์	ค่อ	กินรี	3)	ลัวิดีลัายสัตว์ิ	พิบประเภท

สัตว์ิในธิรรมชุาติ	ค่อ	นก	ชุ้าง	ม้า	วัิวิ	กระต่าย	ส่วินสัตว์ิในจินตนาการ	ค่อ	พิญานาค	4)	ลัวิดีลัายสถาปัตยกรรม	ค่อ	เจดีีย์	5)	

ลัวิดีลัายภาพิเล่ัาเร่�อง	ค่อ	พุิทธิประวัิติ		
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	 2.2	ส่วินประกอบของลัวิดีลัาย	

	 ตัวิเร่อนด้ีานนอกวิิหารวัิดีอินทบุปผาราม	โครงสร้างของลัวิดีลัายที�พิบ	ค่อ	

	 ลัักษณะส่วินประกอบลัวิดีลัายประดีับเสา	 ปรากฏ์ลัวิดีลัายตรงหัวิเสาดี้านนอก	 เป็นลัายร้ปกลีับดีอกไม้			

งานเทคนิคปั�นป้น

	 ลัักษณะส่วินประกอบของลัวิดีลัายประดัีบชุ่องประต้	ปรากฏ์ลัวิดีลัายอย้่ตรงบานประต้ทางเข้าวิิหาร	ซึ่�งมี

โครงสร้างของลัวิดีลัายเป็นเส้นตรงตามลัักษณะของไม้	ลัักษณะลัายเคร่อเถาก้านขดีต่อดีอก	คดีเคี�ยวิไปตามบานประต้

	 ลัักษณะส่วินประกอบของลัวิดีลัายประดัีบชุ่องหน้าต่างวิิหาร	ปรากฏ์ลัวิดีลัาย	โครงสร้างของลัวิดีลัายเป็น

เส้นตรง	กรอบสี�เหลีั�ยม	ตามลัักษณะของไม้	ลัักษณะลัายเคร่อเถาก้านขดีต่อดีอก	คดีเคี�ยวิไปตามบานหน้าต่าง	

	 ตัวิเร่อนด้ีานในวิิหารวัิดีอินทบุปผาราม	โครงสร้างของลัวิดีลัายที�พิบ	ค่อ

	 ลัักษณะส่วินประกอบของลัวิดีลัายประดัีบเพิดีานนั�น	ปรากฏ์ลัวิดีลัายบนเพิดีานวิิหาร	ซึ่�งพิบลัายดีาวิเพิดีาน

	2	ลัักษณะ	ค่อ	ลัายดีาวิเพิดีานดีอกกลัมในกรอบสี�เหลีั�ยม	ที�มีส่วินประกอบเป็นร้ปดีอกไม้บานทรงกลัม	ขนาดีใหญ่อย้่กึ�งกลัาง

	มีกลีับชัุ�นเดีียวิ	ภายนอกเป็นชุุดีดีอกไม้บานต่อก้านขดีในร้ปทรงสามเหลีั�ยมตามมุมทั�ง	4	มุมของโครงสร้างลัวิดีลัาย	ส่วินลัาย

ดีาวิเพิดีานดีอกกลัมในกรอบสีเหลีั�ยมย่อมุม	ที�มีส่วินประกอบเป็นร้ปดีอกบัวิบานทรงกลัมขนาดีใหญ่อย้่กึ�งกลัาง	มีกลีับซ้่อน	2	

ชัุ�น	ขนาดีลัดีหลัั�นกันลังมาตามสัดีส่วิน	ภายนอกเป็นชุุดีดีอกไม้ต่อก้านขดีในร้ปทรงกลัมรอบรอบดีอกบัวิใหญ่ที�อย้่กึ�งกลัางตาม

โครงสร้างลัวิดีลัาย	ต่อด้ีวิยลัายล้ักประคำา	ในโครงสร้างสี�เหลีั�ยมย่อมุม

	 ลัักษณะส่วินประกอบของลัวิดีลัายประดัีบโก่งคิ�วิ	ปรากฏ์ลัวิดีลัายตามชุ่องตรงกลัางระหว่ิางเสา	พิบ	2	แบบ

	เป็นร้ปลัวิดีลัายชุุดีลัายเคร่อเถาขดีต่อดีอก	โครงสร้างโดียรวิมเป็นร้ปทรงกาดีขดีวิงโค้งตามแนวิโก่งคิ�วิ	มีร้ปทรงของพิญานาค

เป็นส่วินประกอบ	 	 	 						

						 ลัักษณะส่วินประกอบของลัวิดีลัายประดัีบซุ้่มเร่อนแก้วิ	 โครงสร้างลัวิดีลัายเป็นซุ้่มครอบพิระประธิานองค์

ใหญ่	ลัวิดีลัายกระหนก	ลัายเคร่อเถาสวิยงาม	เป็นงานฉลุัแลัะดุีลัแผ่นโลัหะ	 	 	 	 	 	

	 	 ลัักษณะส่วินประกอบของลัวิดีลัายประดัีบผนัง	รวิมไปถึงซุ้่มประต้ด้ีานในด้ีวิยปรากฏ์ลัวิดีลัายประดัีบตาม

ผนังหลัายแบบ	แตกต่างไปจากวัิดีอ่�น	ๆ	ที�มีทั�งโครงสร้างลัวิดีลัายภาพิประกอบเล่ัาเร่�อง	โครงสร้างลัวิดีลัายดีอกลัอย	เคร่อเถา

ต่อดีอก	แลัะโครงสรา้งลัวิดีลัายร้ปทรงเรขาคณติ	เป็นงานเทคนคิลัายคำา	ซึ่�งมีการจดัีวิางใหก้ระจายเตม็พ่ิ�นที�ของผนงั	แลัะมเีส้น

เป็นลัายกรอบที�มีลัักษณะเส้นตรง	เส้นโค้ง	หักมุมไปตามชุ่องประต้แลัะหน้าต่าง

	 ลัักษณะส่วินประกอบของลัวิดีลัายประดัีบเสา	ปรากฏ์ลัวิดีลัายประดัีบตรงเชิุงเสาด้ีานล่ัาง	ที�มีโครงสร้างล้ัอม

รอบเสาทรงกลัม	เป็นลัายหน้ากระดีาน	โดียแบ่งเป็นสามแถวิ	แถวิบนสุดี	เป็นลัายเคร่อเถาดีอกกลัมต่อด้ีวิยก้านใบไม้	แถวิสอง

เป็นลัายชุ่อดีอกไม้ใบไม้ในกรอบร้ปทรงกลีับบัวิสลัับกับก้านใบไม้	 ซึ่�งตรงกลัางโครงสร้างหลัักคลัายร้ปหัวิใจดีวิงใหญ่	 แถวิสาม

เป็นลัายดีอกไม้สี�กลีับในกรอบเส้นทแยงมุม	แลัะลัายอุบะห้อยไว้ิล่ัางสุดี	ร้ปเคร่อเถาต่อดีอก	ก้านดีอก	แลัะร้ปตรงเลัขาคณิต	

	 ลัักษณะส่วินประกอบของลัวิดีลัายที�พิบบนแท่นแก้วิพิระประธิาน	มี	2	ลัักษณะ		ค่อโครงสร้างของลัวิดีลัาย

แบบภาพิเล่ัาเร่�อง	 ซึ่�งเป็นภาพิเร่�องราวิพิระพุิทธิ	โครงสร้างของลัวิดีลัายเคร่อเถาที�มีการประดัีบอัญมณีให้เกิดีควิามแวิวิวิาวิ

สวิยงามนั�น	เกิดีจากเทคนิคการปั�นรักให้เป็นลัวิดีลัายเคร่อเถาตามแนวิกรอบแท่นแก้วิพิระประธิาน

	 2.3	วัิสดุีแลัะเทคนิคในการประดัีบลัวิดีลัาย
	 วัิสดุีแลัะเทคนิคในการประดัีบลัวิดีลัายที�พิบบนส่วินตัวิเร่อนวิิหารวัิดีอินทบุปผาราม	นั�น	ประกอบด้ีวิย										

	 1)	เทคนิคลัายคำา	เป็นงานฉลุักระดีาษลังรักปิดีทอง		พิบตามชุ่องประต้	หน้าต่าง	เพิดีาน	เสา	แลัะผนัง	2)	เทคนิคสลััก

แลัะฉลุัไม้	เป็นการแกะสลัักไม้	พิบบนโก่งคิ�วิ	ชุ่องว่ิางระหว่ิางเสาวิิหาร	3)	เทคนิคปั�นป้นประดัีบกระจกสี	ตรงซุ้่มประต้ด้ีานใน																																																																																																																																																

4)	เทคนิคฉลุัแลัะดุีนแผ่นโลัหะ	ตรงซุ้่มเร่อนแก้วิ	5)	เทคนิคปั�นรักทานำ�าทองแลัะประดัีบกระจกสี	อัญมณี	พิลัอยสี	พิบบนแท่น

แก้วิพิระประธิาน
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ภาพิที�	5	ลัายประดีับหัวิเสาภายนอกวิิหารวิัดีอินทบุปผาราม

ภาพิที�		6	ลัายประดีับบานประต้ภายนอกวิิหารวิัดีอินทบุปผาราม
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ภาพิที�	7	ลัายประดีับบานหน้าต่างภายนอกวิิหารวิัดีอินทบุปผาราม

ภาพิที�	8	ลัายดีาวิเพิดีานแบบที�	1	ประดีับวิิหารวิัดีอินทบุปผาราม
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ภาพิที�	9	โก่งคิ�วิ	ประดีับวิิหารวิัดีอินทบุปผาราม

ภาพิที�	10	ซุ่้มเร่อนแก้วิ	ประดีับวิิหารวิัดีอินทบุปผาราม
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ภาพิที�	11	ลัวิดีลัายประดีับซุ่้มประต้วิิหารวิัดีอินทบุปผาราม

					ภาพิที�	12	ลัวิดีลัายประดีับผนังดี้านข้างวิิหารวิัดีอินทบุปผาราม
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ภาพิที�	13	ลัวิดีลัายประดีับเชุิงเสาวิิหารวิัดีอินทบุปผาราม

ภาพิที�	14	ลัวิดีลัายประดีับพิระประธิานวิัดีอินทบุปผาราม
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ภาพิที�	15	ลัวิดีลัายประดีับฐานชุุกชุีวิิหารวิัดีอินทบุปผาราม
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ภาพิที�	16	ลัวิดีลัายประดีับฐานชุุกชุีวิิหารวิัดีอินทบุปผาราม

ภาพิที�	17	ลัวิดีลัายประดีับฐานชุุกชุีวิิหารวิัดีอินทบุปผาราม

	
	 1.3	ส่วินฐานวิิหารวัิดีอินทบุปผาราม
	 ส่วินฐานวิิหาร	พิบว่ิาส่วินฐานวิิหารทั�งด้ีานในแลัะด้ีานนอก	ไม่ปรากฏ์การประดัีบตกแต่งลัวิดีลัาย	นิยมก่อ

อิฐถ่อป้นเป็นพ่ิ�นเรียบขึ�นไปส่้ตัวิเร่อนวิิหาร

	 จากการศึิกษาลัวิดีลัายที�ประดัีบในศิาสนาคารโดียเฉพิาะในวิิหารวัิดีอินทบุปผาราม	 	 ตัวิวิิหารพิบลัักษณะ

งานประดัีบด้ีวิยลัวิดีลัายตามส่วินประดัีบต่าง	ๆ	ตั�งแต่ส่วินประดัีบหลัังคา	ส่วินตัวิอาคารวิิหารทั�งภายในแลัะภายนอก	โดียพิบ

ทั�งงานเคร่�องปั�นดิีนเผา	งานลังปิดีทอง	งานป้นปั�นลังรักปิดีทอง	งานป้นปั�นลังรักปิดีทองประดัีบกระจกสี	งานแกะสลัักไม้	งาน

ฉลุัไม้แบบลังรักปิดีทอง	แลัะการลังรัก	โดียพิบร้ปแบบลัวิดีลัายที�ประดัีบในวิิหารหลัวิง	โดียสามารถแบ่งกลุ่ัมลัวิดีลัายที�พิบออก

เป็น		7		กลุ่ัมด้ีวิยกันค่อ

	 1.	ลัวิดีลัายกระหนก

	 2.	ลัวิดีลัายพัินธ์ุิพิฤกษา	เชุ่น	ลัายเคร่อเถา	ลัายก้านขดี	ดีอกบัวิ	ดีอกไม้	ใบไม้

	 3.	ลัวิดีลัายร้ปบุคคลั	เชุ่น	เทวิดีา	พิระอินทร์	พิระแม่ธิรณี

	 4.	ลัวิดีลัายสัตว์ิ	เชุ่น	ชุ้าง	ม้า	วัิวิ	ควิาย	นก	นกย้ง	กระต่าย	เป็นต้น	แลัะสัตว์ิหิมพิานต์	อาทิ	กินนร	คชุสีห์	สิงห์	

นกหัสดีีลิังค์	

	 5.	ลัวิดีลัายสถาปัตยกรรม	เชุ่น	ลัายพิระธิาตุเจดีีย์

	 6.	ลัวิดีลัายภาพิเล่ัาเร่�อง	เชุ่น	ภาพิอดีีตพิระพุิทธิเจ้า	ภาพิชุาดีก	ภาพิพุิทธิประวัิติ	ภาพิสัญลัักษณ์สัตว์ิประจำา

วัินเกิดี	ภาพิสัญลัักษณ์จักรวิาลัแลัะโลัก

	 7.	ลัวิดีลัายเรขาคณิต	เชุ่น	ลัายเส้นตรง	ลัายเส้นประ	ลัายเส้นลั้กประคำา	ลัายสี�เหลัี�ยม
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	 จากการวิิเคราะห์ร้ปแบบลัวิดีลัายทำาให้ให้ทราบถึงกลุ่ัมลัวิดีลัายที�ปรากฏ์ในการประดัีบตกแต่งเป็น	7	กลุ่ัม	

ซึ่�งแต่ลัะกลุ่ัมพิบว่ิาลัวิดีลัายที�เกิดีขึ�นนั�นเกิดีจากการรับอิทธิิพิลัจากศิิลัปะในพ่ิ�นที�ใกล้ัเคียงแลัะเกี�ยวิข้องกับประวัิติศิาสตร์	สังคม	

วัิฒนธิรรม	เชุ่น	ล้ัานนา	พิม่า	จีน	เป็นต้น	โดียเฉพิาะการรับอิทธิิพิลัจากศิิลัปะล้ัานนา	เชุ่น	วัิสดุี	เทคนิค	กระบวินการผลิัต	รวิม

ไปถึงแนวิคิดีคติควิามเชุ่�อ	รวิมถึงอิทธิิพิลัจากศิิลัปะพิม่าเข้ามาผสมผสาน	ก่อให้เกิดีลัวิดีลัายประดัีบศิาสนาคารในเม่องเชีุยงตุง

ในปัจจุบัน	ผ้้วิิจัยจึงได้ีวิิเคราะห์ลัักษณะของอัตลัักษณ์ในลัวิดีลัายประดัีบวิิหารวัิดีอินทบุปผาราม	โดียจำาแนกจากร้ปแบบอิทธิิพิลั

ทางด้ีานศิิลัปะที�ปรากฏ์ในลัวิดีลัายประดัีบวิิหารแลัะชุ่วิงเวิลัาทางประวัิติศิาสตร์	โดียแบ่งอัตลัักษณ์ออกเป็น	2	กลุ่ัมด้ีวิยกันดัีงนี�

	 กลุ่ัมอัตลัักษณ์เชีุยงตุงพ่ิ�นถิ�นดัี�งเดิีม	 	 เป็นกลุ่ัมลัวิดีลัายจากศิิลัปะยุคดัี�งเดิีมในเชีุยงตุงซึ่�งได้ีรับอิทธิิพิลัทาง

ศิิลัปกรรมจากล้ัานนา	ในชุ่วิงพุิทธิศิตวิรรษที�	21-24	จากการศึิกษาพิบว่ิาร้ปแบบศิิลัปะพ่ิ�นถิ�นเชีุยงตุงหร่อไทข่นที�พิบในลัวิดีลัาย

วัิดีอินทบุปผาราม	มีการผสมผสานร้ปแบบดัี�งเดิีมจากควิามเชุ่�อของชุาวิไทข่นในเชีุยงตุงผสมผสานกับอิทธิิพิลัศิิลัปะล้ัานนา	ซึ่�ง

เป็นร้ปแบบศิิลัปะที�มีควิามเกี�ยวิข้องกันทั�งด้ีานประวัิติศิาสตร์	สังคมแลัะวัิฒนธิรรม	โดียเฉพิาะการนำาพิระพุิทธิศิาสนาจากเม่อง

เชีุยงใหม่เข้ามายังเชีุยงตุง	 จนเกิดีเป็นงานศิิลัปะสกุลัชุ่างล้ัานนาในเชีุยงตุงแลัะเกิดีการผสมผสานร้ปแบบกับศิิลัปะพ่ิ�นถิ�นของ

ชุาวิเชีุยงตุงเอง	 มีการบ้รณะแลัะพิัฒนาจนเกิดีการพิัฒนาจากชุ่างแต่ลัะยุคสมัยให้มีลัักษณะเฉพิาะตามควิามถนัดีของชุ่างที�ได้ี

สร้างสรรคขึ์�น	มีการดัีดีแปลังผสมผสานศิิลัปะลัา้นนาในร้ปแบบของศิิลัปะลัวิดีลัายประดีบัวิิหารวิดัีอินทบุปผารามในเม่องเชีุยง

ตุง	เชุ่น	ลัวิดีลัายเคร่อเถา	ลัายกระหนก	ลัายดีอกไม้	ลัายนกหัสดีีลิังค์	ลัายสิงห์	เป็นต้น		ที�มีการดัีดีแปลังผสมผสานศิิลัปะล้ัาน

นาในร้ปแบบของศิิลัปะลัวิดีลัายประดัีบวิิหารวัิดีอินทบุปผารามในเม่องเชีุยงตุงปัจจุบัน	แต่ก็ยังคงอัตลัักษณ์ร้ปแบบเชีุยงตุงพ่ิ�น

ถิ�นดัี�งเดิีมที�ได้ีรับอิทธิิพิลัจากศิิลัปะล้ัานนาให้เห็นอย้่

	 กลุ่ัมอัตลัักษณ์เชีุยงตุงพ่ิ�นถิ�นร่วิมสมัย	 เป็นกลุ่ัมลัวิดีลัายจากศิิลัปะยุคหลัังในเชีุยงตุงซึ่�งได้ีรับอิทธิิพิลัทาง

ศิิลัปกรรมจากพิม่า	 ในชุ่วิงพุิทธิศิตวิรรษที�	 25-ปัจจุบัน	 เน่�องจากพุิทธิศิตวิรรษที�	 25	 เป็นต้นมา	 เม่องเชีุยงตุงได้ีเป็นส่วินหนึ�ง

ของพิม่าทั�งการเม่องการปกครองแลัะควิามสัมพัินธ์ิในทางศิาสนา	 โดียอาณาจักรพิม่าได้ีขยายอิทธิิพิลัผ่านกระบวินการเรียนร้้

การศึิกษาจากราชุสำานักพิม่า	แลัะตัวิประกันซึ่�งเป็นล้ักชุายของเจ้าเม่องเชีุยงตุงผ้้ที�ต้องกลัับไปเป็นเจ้าเม่องคนต่อไป	ซึ่�งจะเป็น

ผ้้ที�มีบทบาทสำาคัญในการนำาวัิฒนธิรรมพิมา่มาเผยแพิรใ่นเชีุยงตุง		ทำาให้ปรากฏ์ศิิลัปะเชีุยงตุงพ่ิ�นถิ�นที�รับอิทธิิพิลัศิิลัปะพิม่าขึ�น

มาอย่างชัุดีเจนจนถึงปัจจุบัน	วิิหารวัิดีอินทบุปผาราม	ในเม่องเชีุยงตุงส่วินใหญ่ได้ีรับการบ้รณะอย่างต่อเน่�องทำาให้เกิดีการปรับ

เปลีั�ยน	ผสมผสานร้ปแบบทางศิิลัปกรรม	โดียเฉพิาะอิทธิิพิลัจากศิิลัปะพิม่าที�เข้ามามีบทบาทต่อศิิลัปกรรมพ่ิ�นถิ�นในเชีุยงตุงเชุ่น

	ร้ปแบบลัวิดีลัายประดัีบตกแต่งวิิหารด้ีวิยการฉลุัแลัะดุีนลัายแผ่นโลัหะ	ถ่อเป็นอัตลัักษณ์ที�โดีดีเด่ีนในปัจจุบัน	โดียนิยมประดัีบ

ตกแตง่ชุุดีเคร่�องประดีบัหลัังคาวิิหาร	ซึ่�งมีควิามโดีดีเดีน่ที�แสดีงอตัลัักษณทั์�ง	ตำาแหนง่การจดัีวิาง	ลัักษณะลัวิดีลัายสีของโลัหะที�

ใชุ้ประดัีบตกแต่ง	ทำาให้ส่วินยอดีวิิหาร	เปล่ังประกายแวิวิวิาวิแลัะสง่างาม	ร้ปแบบนี�เป็นแบบแผนที�ได้ีรับการเผยแพิร่แลัะนิยม

ใชุ้ตกแต่งมาแล้ัวิตั�งแต่กลัางพุิทธิศิตวิรรษที�	25	ด้ีวิยอิทธิิพิลัจากการแพิร่กระจายทางวัิฒนธิรรมพิม่าแลัะศิิลัปะพิม่าแบบมัณฑ

ะเลัย์เป็นงานศิิลัปกรรมประเภทใหม่ที�เข้ามาใชุ้ในการตกแต่งวิิหารแลัะอาคารทางพุิทธิศิาสนาในเชีุยงตุง	

สร่ป์ผลุ่

จากการศึิกษ	 อัตลัักษณ์ลัวิดีลัายประดัีบวิิหารวัิดีอินทปุบผาราม	 ในเม่องเชีุยงตุง	 สาธิารณรัฐแห่งสหภาพิเมียนมาร์

	สามารถสรุปผลัการศึิกษาได้ีดัีงนี�

ร้ปแบบลัวิดีลัายประดัีบวิิหารวัิดีอินทปุบผาราม	สาธิารณรัฐสหภาพิเมียนมาร์	พิบว่ิาร้ปแบบลัวิดีลัายในส่วินประดัีบ

ศิาสนาคารทั�ง	3	ส่วิน	ค่อส่วินยอดี	สว่ินตวัิเร่อนแลัะสว่ินฐาน	ปรากฏ์กลุ่ัมลัวิดีลัายที�ใชุ้ในการประดีบัตบแตง่วิิหารวิดัีอินทปุบผา

ราม	อย้	่7	กลุ่ัมใหญ่ๆ	ด้ีวิยกัน	ค่อ	กลุ่ัมลัวิดีลัายกระหนก	กลุ่ัมลัวิดีลัายพัินธ์ุิพิฤกษา	กลุ่ัมลัวิดีลัายภาพิบุคคลั	กลุ่ัมลัวิดีลัายภาพิ

สัตว์ิ	กลุ่ัมลัวิดีลัายสถาปัตยกรรม	กลุ่ัมลัวิดีลัายภาพิเล่ัาเร่�อง	แลัะกลุ่ัมลัวิดีลัายเรขาคณิต	อัตลัักษณ์ในวิิหารวัิดีอินทปุบผาราม	

สาธิารณรัฐสหภาพิเมยีนมาร์	พิบว่ิา	อัตลัักษณ์วิิหารวัิดีอินทปุบผาราม	มคีวิามสัมพัินธ์ิกับอิทธิิพิลัทางการเม่องที�เกิดีขึ�นระหว่ิาง
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อาณาจักรล้ัานนาแลัะอาณาจักรพิม่าตั�งแต่พุิทธิศิตวิรรษที�	21	จนถึงปัจจุบัน	เกิดีกระบวินการแพิร่กระจายทางวัิฒนธิรรม	โดีย

ยุคเริ�มต้นอาณาจักรล้ัานนาได้ีเข้ามามีบทบาทใน	การเผยแพิร่พุิทธิศิาสนา	แลัะผ้้ที�มีบทบาทสำาคัญในการเผยแพิร่โดียเป็นกลุ่ัม

พิระสงฆ์เป็นหลััก	 ในส่วินอาณาจักรพิม่าได้ีขยายอิทธิิพิลัผ่านกระบวินการเรียนร้้การศึิกษาจากราชุสำานักพิม่า	 แลัะตัวิประกัน

ซึ่�งเป็นล้ักชุายของเจ้าเม่องเชีุยงตุงผ้้ที�ต้องกลัับไปเป็นเจ้าเม่องคนต่อไป.	ซึ่�งจะเป็นผ้้ที�มีบทบาทสำาคัญในการนำาวัิฒนธิรรมพิม่า

มาเผยแพิร่ในเชีุยงตุง	วัิฒนธิรรมล้ัานนาแลัะพิม่าจึงเป็นวัิฒนธิรรมที�เป็นรากเหง้าทางวัิฒนธิรรมที�สำาคัญที�มีกระบวินการพัิฒนา

ถ่ายทอดีจนเป็นวัิฒนธิรรมเชีุยงตุงในปัจจุบัน	แลัะสามารถสร้างอัตลัักษณ์ในลัวิดีลัายวิิหารวัิดีอินทปุบผาราม	 ขึ�นมาด้ีวิย	กลุ่ัม

อัตลัักษณเ์ชีุยงตุงพ่ิ�นถิ�นดัี�งเดิีมอิทธิิพิลัศิิลัปะลัา้นนาในยคุแรกมส่ีวินเกี�ยวิข้องกับนิกายพิระพุิทธิศิาสนาที�เผยแพิรจ่ากเชีุยงใหม่

	ปรากฏ์ให้เห็นอย้ใ่นลัวิดีลัายวิิหารวัิดีอินทปุบผาราม	ในเม่องเชีุยงตุง	แลัะกลุ่ัมอัตลัักษณ์เชีุยงตุงพ่ิ�นถิ�นร่วิมสมัยอิทธิิพิลัศิิลัปะ

พิม่าปรากฏ์ขึ�นในชุ่วิงพุิทธิศิตวิรรษที�	25	เป็นต้นมา	เน่�องจากเป็นชุ่วิงเวิลัาที�พิม่ามีอิทธิิพิลัทางด้ีานการเม่องการปกครองแลัะ

ศิาสนาโดียตรงทำาให้ปรากฏ์อัตลัักษณ์เชีุยงตุงร่วิมสมัย	ในลัวิดีลัายประดัีบวิิหารวัิดีอินทปุบผาราม	ซึ่�งมีทั�งที�เป็นสิ�งก่อสร้างขึ�น

ใหม่แลัะการบ้รณะทับ	 ร้ปแบบดัี�งเดิีม	 ลัวิดีลัายประดัีบในวิิหารวัิดีอินทปุบผาราม	 จึงเป็นเสม่อนภาพิสะท้อนสังคมวัิฒนธิรรม

ของชุาวิไทข่น	 เม่องเชีุยงตุง	 เป็นเคร่�องม่อที�แสดีงให้เห็นรากเหง้าของศิิลัปกรรมที�มีส่วินในการประกอบสร้างตัวิตนของชุาวิ

เชีุยงตุงมาจวิบจนถึงปัจจุบัน

อภิิป์รายผลุ่

จากการศึิกษาร้ปแบบลัวิดีลัายที�ประดัีบวิิหารวัิดีอินทปุบผาราม	ในเม่องเชีุยงตุงซึ่�งพิบว่ิาร้ปแบบลัวิดีลัายที�พิบได้ีแก่

ลัวิดีลัายกระหนก	ลัวิดีลัายพัินธ์ุิพิฤกษา	ลัวิดีลัายภาพิบุคคลั	ลัวิดีลัายสัตว์ิ	ลัวิดีลัายสถาปัตยกรรม	ลัวิดีลัายภาพิเล่ัาเร่�อง	แลัะ

ลัวิดีลัายเรขาคณิต	ซึ่�งลัวิดีลัายส่วินใหญ่	พิบว่ิา	มีที�มาจากการรับอิทธิิพิลัทางศิิลัปะจากอาณาจักรใกล้ัเคียง	ตั�งแต่ยคุแรกเริ�ม	ทั�ง

จากอิทธิิพิลัศิิลัปะล้ัานนา	ศิิลัปะจีน	แลัะศิิลัปะพิม่าที�เข้ามามีอิทธิิพิลัส้งมากในเชีุยงตุง	รวิมไปถึงควิามเชุ่�อพ่ิ�นถิ�นของชุาวิเชีุยง

ตุงเอง	ซึ่�งสะท้อนให้เห็นถึงการแพิร่กระจายทางศิิลัปกรรมที�มีบทบาทสำาคัญควิบค่้ไปกับการเม่องการปกครอง	สังคมวัิฒนธิรรม	

แลัะที�สำาคัญค่อลัวิดีลัายเหล่ัานี�มาพิร้อมกับการการเผยแพิร่ทางพิระพุิทธิศิาสนาในเชีุยงตุง	โดียเฉพิาะนิกายรามัญวิงศ์ิบุปผาราม

แลัะนกิายลัังกาวิงศิใ์หม่ป่าแดีง	ตั�งแต่ในยคุที�เชีุยงใหม่ปกครองเชีุยงตุง	เกิดีการสรา้งร้ปแบบลัวิดีลัายประดีบัในวิิหารวิดัีอินทปุบ

ผาราม	จึงมีผลัต่อควิามเชุ่�อควิามศิรัทธิาในพิระพุิทธิศิาสนา	เชุ่นเดีียวิกับในยคุหลัังเม่�อเชีุยงตุงตกเป็นส่วินหนึ�งของสหภาพิพิม่า

	พุิทธิศิาสนานิกายจากพิม่าก็ได้ีเข้ามามีบทบาทสำาคัญในเชีุยงตุงจนกลัายเป็นวัิฒนธิรรมหลัักในปัจจุบัน	ซึ่�งสอดีคล้ัองกับทฤษฎีี

การแพิร่กระจายทางวัิฒนธิรรมของ	Clark	Wissler	(1923)แลัะAlfred	Kroeber(1963)	ที�เชุ่�อว่ิาวัิฒนธิรรมจะแพิร่กระจายจาก

จุดีศ้ินยก์ลัางไปตามพ่ิ�นที�ที�มันไปได้ีในภ้มิศิาสตร์เดีียวิกันแลัะยุคสมัยใกล้ัเคียงกันจากควิามคิดีแนวินี�เราจะเห็นภาพิเขตวัิฒนธิรรม

เป็นกลุ่ัมๆไปแลัะแพิร่กระจายไปถึงทุกที�ที�ไม่มีอุปสรรคตามภ้มิศิาสตร์ขวิางกั�น	ตามสภาพิภ้มิประเทศิที�มนุษยจ์ะสามารถเดิีนทาง

ไปถึงได้ี	(นิยพิรรณ		วิรรณศิิริ,	2540)	ดัีงนั�นจากควิามยิ�งใหญ่ของอาณาจักรล้ัานนาที�มีอิทธิิพิลัทางด้ีานสังคมวัิฒนธิรรมในยุค

ดัี�งเดิีมโดียเฉพิาะศิิลัปกรรมล้ัานนาที�มีผลัต่อร้ปแบบลัวิดีลัายที�ปรากฏ์ในวิิหารวัิดีอินทปุบผาราม	ที�มาจากพุิทธิศิาสนาเป็นหลััก	

รวิมไปถงึการที�เชีุยงตุงตกอย้ภ่ายใต้การปกครองของพิมา่ในยคุหลัังที�มีอิทธิิพิลักระแสหลัักทั�งในทางการเม่องการปกครองแลัะ

ศิาสนา	ส่งผลัให้ศิิลัปะในการประดัีบตกแต่งวิิหารวัิดีอินทปุบผาราม	ได้ีรับอิทธิิพิลัของพิม่าอย่างหลีักเลีั�ยงไม่ได้ี		

ในด้ีานอัตลัักษณ์ลัวิดีลัายประดัีบวิิหารวัิดีอินทปุบผาราม	เม่องเชีุยงตุงพิบว่ิา	วิิหารวัิดีอินทปุบผาราม	เม่องเชีุยงตุงมี

อัตลัักษณ์ทางด้ีานศิิลัปกรรมอย้่	2	กลุ่ัมใหญ่ๆที�ชัุดีเจนค่อ	กลุ่ัมอัตลัักษณ์เชีุยงตุงพ่ิ�นถิ�นดัี�งเดิีม	เป็นกลุ่ัมลัวิดีลัายจากศิิลัปะยุค

ดัี�งเดิีมในเชีุยงตุงซึ่�งได้ีรับอิทธิิพิลัทางศิิลัปกรรมจากล้ัานนา	ในชุ่วิงพุิทธิศิตวิรรษที�	21-24	แลัะกลุ่ัมอัตลัักษณ์เชีุยงตุงพ่ิ�นถิ�นร่วิม

สมัย	เป็นกลุ่ัมลัวิดีลัายจากศิิลัปะยุคหลัังในเชีุยงตุงซึ่�งได้ีรับอิทธิิพิลัทางศิิลัปกรรมจากพิม่า	ในชุ่วิงพุิทธิศิตวิรรษ	ที�	25-ปัจจุบัน

	ซึ่�งสอดีคล้ัองกับแนวิคิดีอัตลัักษณ์ที�กล่ัาวิว่ิา	อัตลัักษณ์ถ่อเป็นลัักษณะเฉพิาะทางวัิฒนธิรรมของคนแลัะชุุมชุน		ซึ่�งส่บทอดีกัน

มาจากบรรพิบรุุษ	ถ้กครอบงำาโดียวัิฒนธิรรมกระแสหลัักแลัะของผ้มี้อำานาจมากกวิา่	ซึ่�งการพัิฒนาแนวิคดิีวัิฒนธิรรมชุุมชุนหร่อ
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ท้องถ่ินนิยมพ้ิดีถึงการพัิฒนาว่ิาเป็นกระบวินการ	 “ค่นส่้รากเหง้า”	 ส่บหาตัวิตนแลัะอัตลัักษณ์ที�ถ้กล่ัมถ้กครอบงำาให้ฟ้�นค่นมา

เป็นพิลัังในการเปลีั�ยนแปลังไปส่้การพึ่ิงตนเองให้ค่นควิามเชุ่�อมั�น	แลัะการเคารพิตนเอง	ควิามร้้	ภ้มิปัญญา	แลัะจารีตประเพิณี

อันดีีงาม	(ปรวิรรณ	ทรงบัณฑิตย,	2549)	

อัตลัักษณ์ทางศิิลัปกรรมของวัิฒนธิรรมล้ัานนาแลัะพิม่าจึงเป็นวัิฒนธิรรมที�เป็นรากเหง้าทางวัิฒนธิรรมที�สำาคัญที�

มีกระบวินการพัิฒนาถ่ายทอดีจนเป็นวัิฒนธิรรมเชีุยงตุงในปัจจุบัน	 แลัะสามารถสร้างอัตลัักษณ์ในลัวิดีลัายประดัีบวิิหารวัิดี

อินทปุบผาราม	 เม่องเชีุยงตุงขึ�นมาด้ีวิยกลุ่ัมอัตลัักษณ์เชีุยงตุงพ่ิ�นถิ�นดัี�งเดิีมอิทธิิพิลัศิิลัปะล้ัานนาในยุคแรกมีส่วินเกี�ยวิข้องกับ

นิกายพิระพุิทธิศิาสนาที�เผยแพิร่จากเชีุยงใหม่	 ปรากฏ์ให้เห็นอย้่ในเม่องเชีุยงตุง	 กลุ่ัมอัตลัักษณ์เชีุยงตุงร่วิมสมัยอิทธิิพิลัศิิลัปะ

พิม่าปรากฏ์ขึ�นในชุ่วิงพุิทธิศิตวิรรษที�	25	เป็นต้นมา	เน่�องจากเป็นชุ่วิงเวิลัาที�พิม่ามีอิทธิิพิลัทางด้ีานการเม่องการปกครองแลัะ

ศิาสนาโดียตรงทำาให้ปรากฏ์อัตลัักษณ์เชีุยงตุงร่วิมสมัย	 ในลัวิดีลัายประดัีบวิิหารวัิดีอินทปุบผาราม	 เม่องเชีุยงตุง	 ซึ่�งมีทั�งที�เป็น

สิ�งก่อสร้างขึ�นใหม่แลัะการบ้รณะทับ	 ร้ปแบบดัี�งเดิีม	 ดัีงนั�นลัวิดีลัายประดัีบในวิิหารวัิดีอินทปุบผาราม	 เม่องเชีุยงตุง	 จึงเป็น

เสม่อนภาพิสะท้อนสังคมวัิฒนธิรรมของชุาวิไทข่น	เม่องเชีุยงตุง	เป็นเคร่�องม่อที�แสดีงให้เห็นรากเหง้าของศิิลัปกรรมที�มีส่วินใน

การประกอบสร้างตัวิตนของชุาวิเชีุยงตุงมาจวิบจนถึงปัจจุบัน		ซึ่�งสอดีคล้ัองกับทฤษฎีีโครงสร้างหน้าที�	ของ	Talcott	Parsons			

(Parsons,Talcott.1902-1979		อ้างจาก	สุภางค์		จันทวิานิชุ,2553)		ที�ได้ีกล่ัาวิว่ิาวัิฒนธิรรม		เป็นพิลัังยึดีเหนี�ยวิที�สำาคัญของ

พ่ิ�นฐานต่าง	ๆ		ของสังคม	มันเชุ่�อมการปฏิ์สัมพัินธ์ิกับตัวิผ้้กระทำา		แลัะทำาให้บุคลิักภาพิแลัะระบบสังคมสมบ้รณ์แบบ		ระบบ

วัิฒนธิรรมจะเป็นส่วินหนึ�งของระบบสังคมแลัะอย้ใ่นบรรทัดีฐานแลัะค่านิยม			ระบบวัิฒนธิรรมเป็นแบบแผน		มีระเบียบทาง

สัญลัักษณ์	มีแบบแผนในร้ปสถาบัน		ในระบบสังคม	เชุ่น		มีลัักษณะเชิุงสัญลัักษณ์	แลัะมักถ้กถ่ายทอดีจากคนรุ่นหนึ�งไปยังอีก

รุ่นหนึ�งเสมอ	วัิฒนธิรรมของชุาวิไทข่น	เม่องเชีุยงตุง	โดียเฉพิาะงานศิิลัปกรรมที�เกี�ยวิข้องกับพิระพุิทธิศิาสนา	จึงเป็นเคร่�องม่อ

ทางวัิฒนธิรรมที�มีควิามสำาคัญที�ก่อให้เกิดีแบบแผน	 เกิดีอัตลัักษณ์ของศิิลัปะไทข่นให้เป็นที�ร้้จัก	 โดียเฉพิาะเม่�ออัตลัักษณ์ของ

ควิามเปน็พ่ิ�นถิ�นที�เข้มแข็งผนวิกกับวัิฒนธิรรมรว่ิมสมยัในกระแสหลััก		จะประกอบสรา้งกลัายเปน็โครงสรา้งสำาคัญที�ทำาให้สังคม

วัิฒนธิรรมไทข่น	เม่องเชีุยงตุงเป็นที�ร้้จักแลัะถ่ายทอดีไปยังคนรุ่นใหม่ๆต่อไปได้ี

ข้อเสนอแนะ

7.1	 ควิรมีการศึิกษาวิิจัยเกี�ยวิกับลัวิดีลัายประดัีบในกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิหร่อพ่ิ�นที�กลุ่ัมประเทศิลุ่ัมนำ�าโขงเพ่ิ�อนำามาเปรียบ

เทียบลัักษณะทางศิิลัปกรรม

7.2	ควิรมีการศึิกษาเพ่ิ�อเป็นการอนุรักษ์	ฟ้�นฟ้	ศิิลัปกรรมพ่ิ�นถิ�นของเชีุยงตุงให้เกิดีเป็นแหล่ังเรียนร้้ทางวัิฒนธิรรมต่อไป
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บทคัดย�อ

บทควิามนี�มีวัิตถุประสงค์ที�จะศึิกษาร้ปแบบของผีโขน	บ้านไฮหย่อง	อำาเภอพัิงโคน	จังหวัิดีสกลันคร	ส่้การสร้างสรรค์

ผลังานศิิลัปะส่�อผสม	โดียใชุ้กระบวินวิิธีิวิิจัยเชิุงคุณภาพิ	เคร่�องม่อที�ใชุ้ในการวิิจัย	ประกอบด้ีวิย	แบบสำารวิจ	แบบสังเกต	แลัะ

แบบสัมภาษณ์	โดียการรวิบรวิมข้อม้ลัจากเอกสารแลัะภาคสนาม	จากกลุ่ัมเป้าหมายที�เป็นผ้้ร้้	ผ้้ปฏิ์บัติ	ที�เกี�ยวิข้องกับผีโขน		นำา

มาวิิเคราะห์ตามแนวิคิดีองค์ประกอบศิิลัป์แลัะทฤษฎีีสัญลัักษณ์สัมพัินธ์ิ	 นำาองค์ควิามร้้ที�ได้ีมาสร้างสรรค์เป็นผลังานศิิลัปะส่�อ

ผสม	แลัะนำาเสนอด้ีวิยวิิธีิพิรรณนาวิิเคราะห์พิร้อมผลังานสร้างสรรค์

ผลัการศึิกษา	พิบว่ิา	ร้ปแบบของผีโขน	บ้านไฮหย่อง	อำาเภอพัิงโคน	จังหวัิดีสกลันคร	ส่้การสร้างสรรค์ผลังานศิิลัปะ

ส่�อผสมร่วิมสมัยก่อให้เกิดีองค์ควิามร้้ในการค้นหาร้ปทรงแลัะวัิสดุีที�มีการประสานเชุ่�อมโยงกันในทางด้ีานร้ปแบบแลัะเน่�อหา

แสดีงสุนทรียภาพิทั�งในด้ีานเน่�อหา	ร้ปทรง	วัิสดุีแลัะลัักษณะที�ปรากฏ์ในผลังาน	เกิดีจากผ้้วิิจัยใชุ้ร้ปแบบของผีโขน	บ้านไฮหยอ่ง

	อำาเภอพัิงโคน	จังหวัิดีสกลันคร	มาเป็นแรงบันดีาลัใจในการสร้างสรรค์ผลังาน	ดัีงนั�นโดียผลังานจึงสะท้อนให้เห็นถึงควิามเชุ่�อม

โยงกันระหว่ิางผีบรรพิบุรุษแลัะประเพิณีที�สำาคัญของบ้านไฮหย่อง	อำาเภอพัิงโคน	จังหวัิดีสกลันคร	ค่อ	 ผีโขน	ซึ่�งแสดีงออกใน

ด้ีานควิามเชุ่�อระหว่ิางคนกับผีบรรพิบุรุษ	

คำาสำาคัญ:		ผีโขน,	ร้ปแบบ,	สกลันคร,	ศิิลัปะส่�อผสมร่วิมสมัย

Abstract

This article aims to study Forms of Phi Khon, Ban Hai Yong, Phang Khon District, Sakon Nakhon 
Province. to the creation of mixed media artwork. The study was conducted using qualitative methods. 
The research instrument included surveys, observation, interview, and group discussions. by collecting 
data from documents and the field from the target group who are knowledgeable, practitioners related to 
Phi Khon were analyzed according to the concept of art composition and relational symbol theory. Bring 
the knowledge gained to create a mixed media artwork. and presented by descriptive and analytical 
methods with creative works.

The results showed that Forms of Phi Khon, Ban Hai Yong, Phang Khon District, Sakon Nakhon 
Province to the creation of mixed media artwork that creates knowledge in the shape and materials 
that coordinated in form and content. Expresses aesthetics in terms of content, shape, material, and 
appearance in the artwork. The researcher using the pattern of Phi Khon, Ban Hai Yong, Phang Khon 
District, Sakon Nakhon Province consequence of inspired to create artworks, Therefore, the artwork 
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results in a coordinated relationship between humans with ancestral spirits and the importance of 
traditions Ban Hai Yong, Phang Khon District, Sakon Nakhon Province, which is Phi Khon, expresses 
to the beliefs between people and ancestral spirits.

Keywords: Phi Khon, forms, Sakon Nakhon, mixed media artwork

บทนำา

จังหวัิดีสกลันครเปน็เม่องเกา่แก่ที�มีควิามสำาคัญแลัะหลัากหลัายในดีา้นต่างๆ	โดียเฉพิาะเปน็จังหวัิดีหนึ�งในแอง่สกลันคร

ที�มีควิามหลัากหลัายทางชุาติพัินธ์ุิ	 ซึ่�งจากหลัักฐานทางประวัิติศิาสตร์บ่งบอกว่ิาแอ่งสกลันครมีมนุษย์อาศัิยอย้่ตั�งแต่ยุคก่อน

ประวัิติศิาสตร์	เน่�องจากมีประวัิติศิาสตร์อันยาวินาน	โดียส่วินใหญ่จะเป็นกลุ่ัมชุนเผ่าชุาติพัินธ์ุิ	ซึ่�งประกอบไปด้ีวิย	เผ่าย้อ	เผ่า

กะเลิัง	เผ่าภ้ไทย	เผ่าโส้	แลัะเผ่าไทยอีสาน	(สุรัตน์	วิรางรัตน์,	2537).	ชุุมชุนบ้านไฮหย่อง	อำาเภอพัิงโคน	จังหวัิดีสกลันคร	เดิีม

เป็นชุนเผ่าไทยอีสานถ่อเป็นกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิที�มีขนาดีใหญ่ที�สุดีในภาคตะวัินออกเฉียงเหน่อ	เป็นกลุ่ัมเก่าแก่ที�สุดี	ชุาวิเผ่าไทยอีสาน

ที�เข้ามาอาศิยัอย้ใ่นเม่องไทยไดีก้ระจายอย้ทั่�วิภ้มิภาคของประเทศิภาคอสีานเป็นพ่ิ�นที�หนึ�งที�มีชุาวิเผา่ไทยอีสานเข้ามาอาศิยัอย้่

เป็นจำานวินมาก	การที�ชุาวิเผ่าไทยอีสานได้ีเข้ามาอาศัิยอย้ใ่นภาคอีสานได้ีกระจายอย้ต่ามพ่ิ�นที�ต่างๆ	หลัายแห่ง	(สุธิาทิพิย	์สว่ิาง

ผลั,	2543)	ได้ีอพิยพิเข้ามาตั�งหลัักแหล่ังในแถบอีสานโดียเฉพิาะในจังหวัิดีสกลันคร	โดียอาศัิยอย้เ่ป็นจำานวินมากในพ่ิ�นที�ต่าง	ๆ

	เชุ่น	อำาเภอพัิงโคน	ทั�งนี�ชุนเผ่าไทยอีสานมีควิามสัมพัินธ์ิเชิุงวัิฒนธิรรมทั�งสองฝ่ากฝั่�งแม่นำ�าโขง	ชุนเผ่าไทอีสาน	ยึดีมั�นในจารีต

ประเพิณี	นับถ่อศิาสนาพุิทธิแบบชุาวิบ้าน	มีควิามเชุ่�อมโยงกันระหว่ิางคนกับผีบรรพิบุรุษแลัะประเพิณีที�สำาคัญของบ้านไฮหย่อง	

อำาเภอพัิงโคน	จังหวัิดีสกลันคร	ได้ีแก่	ผีโขน	

ผีโขนแต่เดิีมเป็นการลัะเล่ันที�มีมาตั�งแต่สมัยพิระยาประจันตประเทศิธิานีปกครองเป็นเจ้าเม่อง	สกลันครองค์สุดีท้าย

	 ปี	 พิ.ศิ.2435โดียมีการลัะเล่ันทั�วิไปในจังหวัิดีสกลันคร	 ได้ีรับอิทธิิพิลัมาจากป่้เยอย่าเยอ	 เม่องหลัวิงพิระบาง	 สาธิารณรัฐ

ประชุาธิิปไตยประชุาชุนลัาวิ	 (ศิรีศัิกร	 วัิลัลิัโภดีม,	 2554)	 เป็นการลัะเล่ันพ่ิ�นบ้านของชุุมชุนใน	 จังหวัิดีสกลันคร	 โดียมีการลัดี

จำานวินลังจนกระทั�งเหล่ัอเพีิยงบา้นไฮหยอ่ง	อำาเภอพัิงโคนเท่านั�นที�ยงัคงรักษาประเพิณีการลัะเล่ัน	ผีโขนบ้านไฮหยอ่งได้ีมาจาก

การเล่ันผีโขนในเม่องสกลันคร	ตั�งแต่สมัยพิระยาประจันตประเทศิธิานี	โดียจะมีการแห่ผีโขนไปตามคุ้มต่างๆ	ในชุ่วิงเด่ีอน	6	อัน

เป็นเทศิกาลับุญมหาชุาติ	เพ่ิ�อเรี�ยไรเงินในการนำาไป	

ร้ปแบบของผีโขนเป็นผลังานศิิลัปะอันเกิดีจากควิามเชุ่�อศิรัทธิาในศิาสนา	 เป็นศิิลัปะที�มีร้ปแบบ	 แลัะเป็นร้ปแบบ

ศิิลัปะแบบกึ�งนามธิรรม	โดีย	เพิลัโต	(Plato)	กล่ัาวิว่ิา	ร้ปแบบการสร้างงานศิิลัปะที�ใชุ้ส่วินประกอบม้ลัฐาน	ของศิิลัปะ	เชุ่น	เส้น

	ร้ปร่าง	ร้ปทรง	มาใชุ้โดียตรง	แลัะอาจจะเป็นลัักษณะผสมผสานกันระหว่ิางร้ปแบบธิรรมชุาติที�ถ้กลัดีสกัดีตัดีทอน	กับร้ปแบบ

นึกคิดีจินตนาการของศิิลัปิน	งานศิิลัปะไมส่ารมารถปราศิจากร้ปแบบไดี	้ทั�งนี�เพิราะลัักษณะที�สำาคัญค่อมีควิามกลัมกล่ันขอองค์

ประกอบที�ทำาให้เป็นเอกภาพิ	 สามารถถ่ายทอดีมายังจิตใจได้ี	 โดียศิิลัปะแบบกึ�งนามธิรรมเป็นการถ่ายทอดีที�ผิดีเบนไปจากร้ป

ธิรรมหร่อ	แบบเหม่อนจริงด้ีวิยการตัดีทอนร้ปทรงจากของจริงให้เรียบง่าย	แต่ยังมีเค้าโครงเดิีมอย้่สามารถด้ีร้้ว่ิาเป็นภาพิอะไร

 (สุเชุาวิน์	พิลัอยชุุม,	2545)	ซึ่�งผลังานทางศิิลัปะที�ถ้กสร้างสรรค์ขึ�นมาโดียใชุ้ส่�อประสม	มีขบวินการสร้างสรรค์ที�แสดีงออกทั�ง

ทางประตมิากรรมแลัะจิตรกรรมเป็นสำาคัญ	อีกทั�งได้ีแสดีงออกถึงเอกลัักษณ์ที�สำาคัญในการใชุ้วัิสดุีอันเป็นการแสดีงถึงภ้มิปัญญา
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จากควิามสำาคัญดัีงกล่ัาวิ	ทำาให้ผ้้วิิจัยสนใจที�จะนำาเอาองค์ควิามร้้ด้ีานร้ปแบบของผีโขน	บ้านไฮหย่อง	อำาเภอพัิงโคน

จังหวัิดีสกลันคร	ส่้การสร้างสรรค์ผลังานศิิลัปะส่�อผสมร่วิมสมัย	มาทำาการวิิเคราะห	์รวิบรวิมแลัะสรา้งสรรค์ผลังานทางทัศินศิิลัป์

	ในร้ปแบบส่�อผสมร่วิมสมัย	สะท้อนให้เห็นถึงร้ปแบบ	อันประกอบไปด้ีวิย	หน้ากาก	เคร่�องแต่งกาย	อาวุิธิประจำากาย	เพิศิ	แลัะ

พิิธีิกรรม	ของผีโขน	ถ่ายทอดีเร่�องราวิอย่างสร้างสรรค์ซึ่�งสัมพัินธ์ิมีเน่�อหาสาระที�เกี�ยวิข้องกับร้ปแบบของผีโขน

วัติถุ่ป์ระสงค์

1.	เพ่ิ�อศึิกษาร้ปแบบของผีโขน	บ้านไฮหย่อง	อำาเภอพัิงโคน	จังหวัิดีสกลันคร	

2.	เพ่ิ�อ	สร้างสรรค์ผลังานศิิลัปะส่�อผสมจากร้ปแบบผีโขน	บ้านไฮหย่อง	อำาเภอพัิงโคน	จังหวัิดีสกลันคร

วิธีดำาเนินการสร้างสรรค์

กลุ่่�มเป้์าห์มาย 
ผ้้วิิจัยเน้นกลุ่ัมเป้าหมายที�เกี�ยวิข้องกับผีโขน	โดียเล่ัอกผ้้ให้ข้อม้ลัจากกลุ่ัมบุคคลัที�มีควิามร้้ควิามเชีุ�ยวิชุาญทางด้ีาน	ผี

โขน	แบ่งออกเป็น	3	กลุ่ัม	ดัีงนี�

	 1)	กลุ่ัมผ้้ร้้	(Key	Informant)	ซึ่�งเป็นผ้้ให้ข้อม้ลัเกี�ยวิกับประวัิติควิามเป็นมาของผีโขน	ได้ีแก่	ผ้้นำาหม่้บ้าน

ไฮหย่อง	อำาเภอพัิงโคน	จังหวัิดีสกลันคร	เจ้าอาวิาส	ปราชุญ์ชุาวิบ้าน

	 2)	กลุ่ัมผ้้ปฏิ์บัติ	(Casual	Information)	ซึ่�งเป็นผ้้ให้ข้อม้ลัเกี�ยวิกับร้ปแบบของผีโขน	ได้ีแก่	ผ้้ปฏิ์บัติเกี�ยวิ

กับกระบวินการสร้างผีโขน	คนแต่งตัวิเป็นผีโขน		

	 3)	กลุ่ัมผ้้ที�มีส่วินเกี�ยวิข้อง	(General	Informant)	เป็นผ้้ให้ข้อม้ลัเกี�ยวิกับการรับชุมผีโขน	ได้ีแก่	ชุาวิบ้าน

ที�รับชุมผีโขนในหม่้บ้านไฮหย่อง

เคร่�องม่อการวิจััย
เคร่�องม่อที�ใชุ้ในการวิิจัย	เป็นการวิิจัยเชิุงคุณภาพิ	ได้ีแก่	การสำารวิจ	การสมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้งแลัะไมมี่โครงสรา้ง	

แบบสังเกตแบบไม่มีส่วินร่วิม	แลัะการสนทนากลุ่ัม	

การรวิบรวิมข้อม้ลั
การเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัในการวิิจัยครั�ง	 ผ้้วิิจัยได้ีเก็บข้อม้ลัที�มีลัักษณะสอดีคล้ัองกับ	 วัิตถุประสงค์	 เพ่ิ�อที�จะสามารถ

ตอบคำาถามของการวิิจัยได้ีตามที�กำาหนดีไว้ิ	โดียมีวิิธีิการเก็บข้อม้ลั	2	ลัักษณะ	ค่อ	

	 1)	การเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัจากเอกสาร	

	 เป็นการศึิกษาเอกสารที�มีการบันทึกไว้ิในประเด็ีนเน่�อหาที�เกี�ยวิข้องกับผีโขนโดียทำาการค้นคว้ิาเอกสาร	จาก

หน่วิยงานราชุการ	สถาบันการศึิกษา	หนังส่อ	ตำารา	วิิทยานิพินธ์ิ	อินเทอร์เน็ต	ประชุาชุน	แลัะบุคคลั	ต่าง	ๆ

	 2)	 การเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัภาคสนาม	 โดียเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัจากแบบสำารวิจ	แบบสังเกต	แลัะแบบ

สัมภาษณ์	

การวิเคราะห์์ข้้อมูลุ่
การวิิเคราะห์ข้อม้ลัใชุ้ร้ปแบบการวิิจัยแบบเชิุงคุณภาพิ	 ผ้้วิิจัยได้ีจัดีกระทำาข้อม้ลัที�ได้ีมาวิิเคราะห์ตามวัิตถุประสงค์

	โดียมีรายลัะเอียดีขั�นตอน	ดัีงนี�	

	 1)	เม่�อได้ีข้อม้ลัทั�งภาคเอกสารแลัะภาคสนามแล้ัวิ	ผ้้วิิจัยนำาข้อม้ลัที�ได้ีทั�งหมดีมาสรุป	แลัะจัดีเป็นหมวิดีหม่้	

เพ่ิ�อหาคำาตอบตามวัิตถุประสงค์ของการวิิจัยที�ตั�งไว้ิ	
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	 2)	ทบทวินควิามถ้กต้อง	แลัะควิามสมบ้รณ์ของข้อม้ลัที�ได้ีจากการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลั	

	 3)	 ใชุ้วิิธีิการตรวิจสอบแบบสามเส้า	 (Triangulation)	 ซึ่�งใชุ้ตรวิจสอบข้อม้ลัที�ได้ี	 รวิบรวิมมาว่ิามีควิามถ้ก

ต้องหร่อไม่	โดียมีการตรวิจสอบข้อม้ลัในด้ีาน	บุคคลั	เวิลัา	สถานที�	ซึ่�งด้ีานบุคคลั	หมายถึง	ถ้าหากผ้้ให้ข้อม้ลัเปลีั�ยนไปข้อม้ลั

จะเปลีั�ยนหร่อไม่	ด้ีานเวิลัา		หมายถึง	ถ้าหากข้อม้ลัเวิลัาต่างกัน	ข้อม้ลัจะเหม่อนกันหร่อไม่	ด้ีานสถานที�	หมายถึง	ถ้าข้อม้ลัต่าง

สถานที�กัน	ข้อม้ลัจะเหม่อนกันหร่อไม่	ทั�งนี�เพ่ิ�อเป็นการยน่ยนัควิามถ้กต้องแลัะน่าเชุ่�อถ่อของข้อม้ลัที�ได้ี	เก็บรวิบรวิม	มาเพ่ิ�อนำา

ไปวิิเคราะห์ข้อม้ลัต่อไป

	 4)	วิิเคราะหข้์อม้ลัที�ได้ี	ผ้้วิิจัยใชุ้การวิิเคราะหข้์อม้ลั	2	ประเภท	ค่อ	วิิเคราะหข้์อม้ลัจากเอกสาร	แลัะ	วิิเคราะห์

ข้อม้ลัจากภาคสนาม	โดียมีรายลัะเอียดีดัีงนี�	

	 	 (1)	วิิเคราะหข้์อม้ลัจากเอกสาร	ค่อ	การวิิเคราะหข้์อม้ลัโดียใชุ้วิิธีิการของหลัักของควิามสอดีคลัอ้ง

	(Method	of	Agreement)	ซึ่�งเป็นการตรวิจสอบ	ควิามถ้กต้องของข้อม้ลัในเชิุงแนวิคิดี	ทฤษฎีี	ซึ่�งพิิจารณาจากเอกสารจาก

หลัาย	ๆ	แห่งเพ่ิ�อหาควิามถ้กต้องของข้อม้ลั

	 	 (2)	วิิเคราะห์ข้อม้ลัจากภาคสนาม	ค่อ	การวิิเคราะห์ข้อม้ลัจากการใชุ้เคร่�องม่อการเก็บข้อม้ลัวิิจัย

ทุกประเภท	โดียใชุ้การวิิเคราะห์ข้อม้ลัแบบอุปนัย	เป็นการตีควิามข้อสรุปจากข้อม้ลัใน	ลัักษณะร้ปธิรรมหร่อปรากฏ์การณ์ที�มองเห็น	

	 5)	ในการนำาเสนอข้อม้ลัเสนอผลัการศึิกษาตามวัิตถุประสงค์ของการวิิจัยด้ีวิยวิิธีิการสร้างสรรค์	แสดีงเน่�อหา

องค์ควิามร้้	ขั�นตอน	กระบวินการสรา้งสรรค์	ร้ปทรง	เทคนิค	วิิธีิการ	กระบวินการสรา้งสรรค์ส่้ผลังานศิิลัปะส่�อผสมร่วิมสมัยผ่าน

ร้ปแบบของผีโขน	บ้านไฮหย่อง	อำาเภอพัิงโคน	จังหวัิดีสกลันคร	การวิิเคราะห์ผลังานสร้างสรรค์ชุุดีนี�ผ่านร้ปแบบการศึิกษาแลัะ

จินตนาการเป็นหลัักด้ีวิยการค้นคว้ิาแลัะทดีลัอง

ผลุ่การศึกษา

ผลุ่การวิเคราะห์์รูป์แบบข้องผีโข้น บ้านไฮห์ย�อง อำาเภิอพังโคน จัังห์วัดสกลุ่นคร
จากการศิกึษาร้ปแบบของผโีขน	บ้านไฮหยอ่ง	อำาเภอพัิงโคน	จังหวัิดีสกลันคร	ผีโขนแต่เดิีมเป็นการลัะเล่ันที�มีมาตั�งแต่

สมัยพิระยาประจันตประเทศิธิานีปกครองเป็นเจ้าเม่อง	 สกลันครองค์สุดีท้าย	 ปี	 พิ.ศิ.2435 	โดียมีการลัะเล่ันทั�วิไปในจังหวัิดี

สกลันคร	 (ศิรีศัิกร	 วัิลัลิัโภดีม,	2554)	 โดียชุุมชุนบ้านไฮหย่อง	อำาเภอพัิงโคน	 จังหวัิดีสกลันคร	 เดิีมเป็นชุนเผ่าไทยอีสาน	หร่อ

ไท-ลัาวิ	 เป็นกลุ่ัมเก่าแก่ที�สุดี	 ชุาวิเผ่าไทยอีสานที�เข้ามาอาศัิยอย่้ในเม่องไทยได้ีกระจายอย้่ทั�วิภ้มิภาคของประเทศิภาคอีสาน

เป็นพ่ิ�นที�หนึ�งที�มีชุาวิเผ่าไทยอีสานเข้ามาอาศัิยอย่้เป็นจำานวินมาก	 การที�ชุาวิเผ่าไทยอีสานได้ีเข้ามาอาศัิยอย้่ในภาคอีสานได้ี

กระจายอย้ต่ามพ่ิ�นที�ต่างๆ	หลัายแห่ง	(สุธิาทิพิย์	สว่ิางผลั,	2543)	ทำาให้เกิดีวัิฒนธิรรมแลัะรับอิทธิิพิลับางอย่างเข้ามาจนกลัาย

มาเปน็การลัะเลัน่ผีโขนขึ�น	ซึ่�งได้ีรับอิทธิิพิลัมาจากป่้เยอยา่เยอ	เม่องหลัวิงพิระบาง	สาธิารณรฐัประชุาธิิปไตยประชุาชุนลัาวิ	โดีย

เกิดีจากการแพิรก่ระจายวัิฒนธิรรมที�ได้ีรับอิทธิิพิลัจากพ่ิ�นถิ�นเดิีมหร่อบรเิวิณใกลัเ้คียงมา	ตามหลัักทฤษฎีีการแพิรก่ระจายทาง

วัิฒนธิรรม	ของ	ราล์ัฟ	ลิันตัน	(Ralph	Linton	1893-1953)	นักมานุษยวิิทยาชุาวิอเมริกัน	เชุ่�อว่ิา	การเปลีั�ยนแปลังทางสังคม

แลัะวัิฒนธิรรมเกิดีจากการแพิร่กระจายทางวัิฒนธิรรม	 โดียผ่านการติดีต่อส่�อสารกันระหว่ิางสังคมที�ต่างวัิฒนธิรรมแลัะต่าง

แพิร่กระจายวัิฒนธิรรมไปส่้กันแลัะกัน	สังคมเจริญกว่ิาอาจรับวัิฒนธิรรมบางอยา่งของสังคมที�ด้ีอยกว่ิาก็ได้ีแลัะสังคมที�ด้ีอยกว่ิา	

อาจไม่รับวัิฒนธิรรมของสังคมที�เจริญกว่ิาก็เป็นได้ี	การเปลีั�ยนแปลังทางสังคมส่วินใหญ่เกิดีจากการแพิร่กระจายของวัิฒนธิรรม

จากภายนอกเข้ามามากกว่ิาเกิดีจากการประดิีษฐ์คิดีค้นใหม่ขึ�นเองในสังคม	(สัญญา	สัญญาวิิวัิฒน์,	2540)	ผีโขนจะจัดีขึ�นในวัิน

	14	คำ�า	เด่ีอน	4	ของทุกปี	โดียผีโขนบ้านไฮหย่อง	อำาเภอพัิงโคน	จังหวัิดีสกลันคร			มีร้ปแบบ	ประกอบไปด้ีวิย	เคร่�องแต่งกาย	

แลัะเพิศิ	ของผีโขน	โดียแบ่งออกทั�งหมดี	2	ด้ีาน	1.	เคร่�องแต่งกาย	ประกอบไปด้ีวิย	หน้ากาก	เส่�อผ้า	อาวุิธิประจำากาย	2.	เพิศิ

		ประกอบด้ีวิย	เพิศิหญิง	เพิศิชุาย
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 1) เคร่�องแติ�งกาย

	 	 (1)	หน้ากาก

	 	 หน้ากาก	ถ่อเป็นหัวิใจสำาคัญที�สุดีของผีโขน	ซึ่�งจะประกอบไปด้ีวิย	ตา	ห้	จม้ก	ปาก	แลัะผม	โดีย

ทำาให้ด้ีรกรุงรัง	ตัวิหน้ากากผีโขนจะมีขนาดีควิามกว้ิางประมาณ	30	ซ่ม.	ยาวิประมาณ	50	ซ่ม.	โดียจะใชุ้ไม้งิ�วิหร่อไม้นุ่นในการ

แกะสลััก	 ตกแต่งทาสีให้หน้ากลััวิ	 ในอดีีตมีการเอาป้นขาวิแลัะดิีนหม้อมาทาลังบนหน้ากากแลัะดีาบให้เกิดีลัวิดีลัายสวิยงาม

ปัจจุบันเม่�อเทคโนโลัยีเจริญขึ�น	 มีสีวิิทยาศิาสตร์ผลิัตออกมาจำาหน่าย	 ผ้้คนจึงเล่ัอกใชุ้สีเหล่ัานั�นมาระบายให้ด้ีสวิยงามแลัะ											

แปลักตา

	 	 (2)	เส่�อผ้า

	 	 เดิีมเส่�อผ้าจะใชุ้เป็นจีวิรพิระที�ไปขอจากที�วัิดี	ที�พิระสงฆ์ไม่ใชุ้แล้ัวินำามาตัดีหร่อเยบ็ให้เป็นชุุดีเพ่ิ�อ

สวิมใส่	ปัจจุบันมีการนำาจีวิรพิระไปย้อมสีเพ่ิ�อที�คนจะได้ีไม่สับสนว่ิาพิระพิระภิกษุออกมากระโดีดีโลัดีเต้น	อันผิดีวิิสัยของผ้้ทรง

ศีิลัทั�วิไป	โดียสีที�ย้อมจะมีลัักษณะสีเข้มขึ�นเป็นสีออกเขียวิ	หร่อเหล่ัองอมดีำา

	 	 (3)	อาวุิธิประจำากาย

	 	 อาวุิธิประจำากายของผีโขน	ประกอบไปด้ีวิย	ดีาบที�ทำาจากไม้งิ�วิ	โดียจะทำาให้มีลัักษณะคล้ัายอวัิยวิะ

เพิศิชุายมักจะทาสีแดีงไว้ิที�ปลัายดีาบ	สะท้อนให้เห็นถึงควิามอุดีมสมบ้รณ์	แลัะกระดิี�งที�ไว้ิสำาหรับคาดีที�เอวิ	

 2) เพศ

	 	 (1)	เพิศิชุาย

	 	 ผีโขนสามารถสวิมใส่ได้ีทั�งผ้้หญิงแลัะผ้้ชุาย	โดียหน้ากากของเพิศิชุายบริเวิณจม้กจะมีลัักษณะโค้ง

เบี�ยวิแลัะมีเครา	ซึ่�งผ้้ชุายที�สวิมใส่ผีโขนในเพิศิชุายส่วินใหญ่เป็นบุคคลัที�มีอายุ	18	ปีบริบ้รณ์ขึ�นไปแลัะจะต้องสวิมใส่ติดีต่อกัน

อย่างน้อย		6	ปี

	 	 (2)	เพิศิหญิง

	 	 ผีโขนเพิศิหญิง	โดียปกติผ้้หญิงจะไม่นิยมสวิมใส่ชุุดีผีโขนเน่�องจากมีนำ�าหนักค่อนข้างหนัก	ซึ่�งเรา

จะสามารถแบ่งแยกผีโขนได้ีจากหน้ากากของผีโขน	โดียหน้ากากของเพิศิหญิงบริเวิณจม้กจะเรียวิตรง	ผ้้หญิงที�สวิมใส่ผีโขนส่วิน

ใหญ่เป็นบุคคลัที�มีอายุ	18	ปีบริบ้รณ์ขึ�นไปแลัะจะต้องสวิมใส่ติดีต่อกันอย่างน้อย	3	ปี

จากการศึิกษาร้ปแบบของผีโขน	บ้านไฮหย่อง	อำาเภอพัิงโคน	จังหวัิดีสกลันคร	พิบว่ิา	ในอดีีตร้ปแบบเกิดีจากการได้ี

รับอิทธิิจากป่้เยอย่าเยอ	ค่อ	ผีโขนมีร้ปทรงเป็นคล้ัายผี	มี	ห้	ตา	จม้ก	ปาก	ตกแต่งทาสีให้หน้ากลััวิ	หลัากหลัายแบบ	มีการเอา

ป้นขาวิแลัะดิีนหม้อมาทาลังบนหน้ากากแลัะดีาบให้เกิดีลัวิดีลัายสวิยงาม	เม่�อเทคโนโลัยีเจริญขึ�น	มีสีวิิทยาศิาสตร์ผลิัตออกมา

จำาหน่าย	ผ้้คนจึงเล่ัอกใชุ้สีเหล่ัานั�นมาระบายให้ด้ีสวิยงามแลัะแปลักตาออกไปอีก	โดียร้ปแบบประกอบไปด้ีวิย	เคร่�องแต่งกาย	

แลัะเพิศิ	ของผีโขน	บุคคลัที�จะแต่งกายเป็นผีโขนส่วินใหญ่จะมีอายุ	18	ปีบริบ้ณ์ขึ�นไป	ผ้้เล่ันเป็นผีโขน	ถ้าเล่ันเพิศิชุายต้องเล่ัน

ติดีต่อกันอย่างน้อย	6	 ปี	 ส่วินผีโขนเพิศิหญิงอย่างน้อยต้อง	3	 ปี	 ปัจจุบันร้ปแบบของผีโขน	มีการปรับเปลีั�ยนหน้ากากบริเวิณ

ส่วินห้หันไปใชุ้กระดีาษในการทำา	เพิราะนำ�าหนักจะได้ีเบาขึ�นแลัะสะดีวิกมากยิ�งขึ�น	ส่วินเส่�อผ้า	มีการนำาจีวิรพิระไปยอ้มเพ่ิ�อที�คน

จะได้ีไม่สับสนว่ิาพิระพิระภิกษุออกมากระโดีดีโลัดีเต้น	 อันผิดีวิิสัยของผ้้ทรงศีิลัทั�วิไป	 โดียกฏ์กติกาการลัะเล่ันผีโขนในปัจจุบัน

ทั�งผ้้หญิงแลัะผ้้ชุายหากผ้้สวิมใส่ผีโขนมีเวิลัาน้อยอนุโลัมให้สวิมเคร่�องแต่งกายผีลังเต้นแค่สองรอบหร่อรอบเดีียวิเป็นอันใชุ้ได้ี	

จากการศิกึษาวิิเคราะหถึ์งร้ปแบบของผโีขน	บ้านไฮหยอ่ง	อำาเภอพิงัโคน	จงัหวัิดีสกลันคร	ผ้วิ้ิจัยจึงได้ีนำาองค์ควิามร้้ที�

ได้ีจากการศึิกษานำามาเป็นกรอบในการกำาหนดีแนวิคิดีในการสร้างสรรค์	ร้ปแบบของการสร้างสรรค์ตลัอดีจนเทคนิคกลัวิิธีิของ

การสร้างสรรค์ให้ได้ีผลังานส่�อผสมร่วิมสมัยที�ส่�อแสดีงออกให้เห็นถึงควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางคนกับผีบรรพิบุรุษผ่านร้ปแบบของผี

โขนโดียมีกระบวินการสร้างสรรค์ดัีงต่อไปนี�
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กระบวนการสร้างสรรค์

1) การวิเคราะห์์กรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์

จากการศิึกษาเร่�อง	 ร้ปแบบของผีโขน	บ้านไฮหย่อง	อำาเภอพิังโคน	จังหวัิดีสกลันคร	 ส่้การสร้างสรรค์ผลังานศิิลัปะ

ส่�อผสมร่วิมสมัย	มีจุดีมุ่งหมายเพ่ิ�อศึิกษา	ร้ปแบบของผีโขน	บ้านไฮหย่อง	อำาเภอพัิงโคน	จังหวัิดีสกลันคร	มีร้ปแบบ	ประกอบ

ไปด้ีวิย	เคร่�องแต่งกาย	แลัะเพิศิ	ของผีโขน	โดียแบ่งออกทั�งหมดี	2	ด้ีาน	1.	เคร่�องแต่งกาย	ประกอบไปด้ีวิย	หน้ากาก	เส่�อผ้า

	อาวุิธิประจำากาย	2.	 เพิศิ	ประกอบด้ีวิย	เพิศิหญิง	เพิศิชุาย	แลัะเพ่ิ�อสร้างสรรค์ผลังานศิิลัปะส่�อผสมร่วิมสมัยของผีโขน	บ้าน

ไฮหย่อง	อำาเภอพัิงโคน	จังหวัิดีสกลันคร	ที�แสดีงถึงควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางคนกับผีบรรพิบุรุษ	โดียถ่ายทอดีเร่�องราวิสายใยของคน

กับผีบรรพิบุรุษ	ที�มีควิามเชุ่�อว่ิาการบ้ชุาผีบรรพิบุรุษจะชุ่วิยในการปกปักรักษา	คุ้มครองภัยอันตราย	ดัีงนั�นผ้้วิิจัย	ได้ีนำาแนวิคิดี

ดัีงกล่ัาวิมาส่�อควิามหมายผ่านผลังานส่�อผสมร่วิมสมัย	ซึ่�งแสดีงร้ปแบบของผีโขนตามแบบอย่างของร้ปแบบผีโขน	โดียเกิดีจาก

การถอดีร้ปทรงแลัะเน่�อหา	แลัะพิฒันาร้ปแบบให้มีควิามไม่น่ากลััวิแลัะสสัีนที�โดีดีเด่ีน	แลัะจดัีร้ปแบบตามโครงสรา้งชุนชัุ�นของผี	

2) การวิเคราะห์์รูป์แบบข้องการสร้างสรรค์

ในการศิกึษาครั�งนี�ผ้้วิิจัยได้ีให้ควิามสนใจในร้ปแบบแลัะวิิธีิการนำาเสนอผลังานส่�อผสมผ่านทางร้ปทรงแลัะเน่�อหา	โดีย

แสดีงถงึควิามร้สึ้กทางแนวิคดิีจากการศิกึษาแลัะลังพ่ิ�นที�สัมผัสจริง	ผ้้สร้างสรรคไ์ด้ีรับแรงบนัดีาลัใจมาจากการศิกึษาเกี�ยวิกับร้ป

แบบของผีโขนที�มีอิทธิิพิลัต่อการดีำาเนินชีุวิิตแลัะจิตใจของชุาวิบ้านไฮหยอ่ง	อำาเภอพัิงโคน	จังหวัิดีสกลันคร	ซึ่�งคนในชุุมชุนนับถ่อ

ผีโขนเป็นอย่างมาก	โดียผีโขนเปรียบเสม่อนผีบรรพิบุรุษ	มีการสร้างกฎีเกณฑ์ให้คนในชุุมชุนยังคงส่บทอดีการลัะเล่ันผีโขนจาก

รุ่นส่้รุ่น	ทำาให้เห็นได้ีถึงสายใยสัมพัินธ์ิระหว่ิางคนในชุุมชุนกับบรรพิบุรุษ	 จึงนำาเอาร้ปทรงแลัะเน่�อหามาสร้างสรรค์เป็นผลังาน

ศิิลัปะส่�อผสม	ใชุ้วัิสดุีที�เกี�ยวิข้องกับร้ปแบบของผีโขน	ควิามเชุ่�อแลัะอิทธิิพิลัของผีโขน	โดียการนำาเอาหน้ากากผีโขนมาเป็นต้น

แบบถอดีร้ปทรงเพิ่�อใชุ้ส่�อถึงผีบรรพิบุรุษ	ซึ่�งสะท้อนให้เห็นถึงควิามเชุ่�อของการบ้ชุาผบีรรพิบุรุษเกี�ยวิข้องกับผีโขน	บ้านไฮหยอ่ง

	อำาเภอพัิงโคน	จังหวัิดีสกลันคร	ที�มีควิามเชุ่�อมโยงแลัะควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางผีบรรพิบุรุษกับคนที�ยังมีชีุวิิตอย้่	นำาเอาสัญลัักษณ์

ต่าง	ๆ	ในร้ปแบบของผีโขน	ได้ีแก่	หน้ากาก	เส่�อผ้า	อาวุิธิประจำากาย	เคร่�องแต่งกาย	ลัวิดีลัาย	ควิามเชุ่�อ	วิิถีชีุวิิต	มาถ่ายทอดี

ผ่านการใชุ้ทัศินะธิาต	ุเส้น	สี	ร้ปทรง	การทำาซ่ำ�า	ให้องค์ประกอบของภาพิโดียรวิมด้ีแน่นเต็มไปด้ีวิยเร่�องราวิไดีอ้ย่างน่าสนใจ	การ

จัดีวิางลัำาดัีบชัุ�นของหน้ากากแสดีงออกถึงการแบ่งลัำาดัีบชุนชัุ�นของผี	 ซึ่�งจะมีหน้ากากสองอันที�มีสีแตกต่างจากหน้ากากอันอ่�น	

เพ่ิ�อส่�อถึงการไดีรั้บอิทธิิพิลัป่้เยอยา่เยอ	แลัะการถกัทอยงัแสดีงใหเ้ห็นถึงสายใยของคนกบัผีบรรพิบุรุษ	ที�มีควิามเชุ่�อว่ิาการบ้ชุา

ผีบรรพิบุรุษจะชุ่วิยในการปกปักรักษา	คุ้มครองภัยอันตราย	ซึ่�งปรากฏ์ขึ�นใหม่ในร้ปแบบงานทัศินศิิลัป์	ผลัจากการสร้างสรรค์ดัีง

กล่ัาวิก่อให้เกิดีข้อค้นพิบใหม่ที�มีลัักษณะเฉพิาะตน

การออกแบบแลุ่ะสร้างภิาพร�าง
เม่�อผ้้วิิจัยศึิกษาข้อม้ลัทางด้ีานเน่�อหาที�เกี�ยวิข้อง	 แลัะวิิเคราะห์ร้ปแบบผลังานศิิลัปะที�ตนเองให้ควิามสนใจเป็นที�

เรียบร้อย	จึงกำาหนดีขอบเขตของสาระเร่�องราวิที�ต้องการนำาเสนอ	แลัะวิิเคราะหอ์อกมาเปน็ภาพิรา่งผลังานอยา่งคร่าวิๆเปน็การ

กำาหนดีเน่�อหา	องค์ประกอบภาพิ	แลัะเทคนิควิิธีิการในการสร้างสรรค์
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ภาพิที�	1	ตัวิอย่างภาพิร่างลัายเส้น

ขั้�นติอนแลุ่ะวิธีการสร้างสรรค์
	 ขั�นตอนที�	1	นวิดีดิีนรีดีฟองอากาศิ	จากนั�นนำาดิีนไปรีดีให้เป็นแผ่น	 ตัดีเป็นร้ปทรงหน้ากากผีโขน	ตากจน

ดิีนเซ็่ตตัวิแล้ัวิจึงเจาะร้รอบข้างของหน้ากาก

	 ขั�นตอนที�	2	นำาหน้ากากจากดิีนที�แห้งแล้ัวิไปเผาในอุณภ้มิ	800องศิา	หลัังจากนั�นนำาหน้ากากมาระบายสี

ด้ีวิยสีใต้เคล่ัอบ	นำาไปเคล่ัอบนำ�ายาเคล่ัอบใส	เผาในอุณภ้มิ	1200	องศิา

	 ขั�นตอนที�	3	นำาเชุ่อกปอมาถักทอกับไม้แลัะวัิสดุีจากเศิษผ้า	จีวิรพิระ	พิร้อมทั�งประกอบหน้ากาก	

	 ขั�นตอนที�	 4	 ขั�นตอนสุดีท้ายค่อการเก็บรายลัะเอียดี	 แลัะตรวิจเช็ุคควิามเรียบร้อยเพ่ิ�อให้ผลังานออกมา

สมบ้รณ์	

ภาพิที�	2	ร้ปทรงเคร่�องปั�นดีินเผาสำาหรับใชุ้ในผลังานศิิลัปะส่�อผสม
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ภาพิที�	3	เทคนิคส่�อผสม

ผลุ่งานการสร้างสรรค์
จากการกำาหนดีแนวิควิามคิดี	 “ควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางคนกับผีบรรพิบุรุษ”	 ส่�อให้เห็นถึงสายใยสัมพัินธ์ิระหว่ิางคน												

ในชุุมชุนกับบรรพิบุรุษ	ซึ่�งมีควิามเชุ่�อว่ิาการบ้ชุาผีบรรพิบุรุษจะชุ่วิยในการปกปักรักษา	คุ้มครองภัยอันตราย	แลัะร้ปแบบของ

ผีโขน	บ้านไฮหย่อง	อำาเภอพัิงโคน	จังหวัิดีสกลันคร	ผ้้วิิจัยจึงได้ีดีำาเนินการสร้างสรรค์ผลังานตามกรอบแนวิคิดีดัีงกล่ัาวิออกมา

เป็นผลังานส่�อผสมร่วิมสมัย	ซึ่�งจะนำาเสนอให้เห็นผลัของการสร้างสรรค์ดัีงต่อไปนี�

ภาพิที�	4	ผลังานชุ่�อ	“ควิามสัมพิันธิ์ระหวิ่างคนกับผีบรรพิบุรุษ”

เทคนิค:	ส่�อผสม	ขนาดีผลังาน:	280	x	200	cm
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สร่ป์ผลุ่การวิจััยแลุ่ะอภิิป์รายผลุ่

สร่ป์ผลุ่การวิจััย
จากการศึิกษาร้ปแบบของผีโขน	 บ้านไฮหย่อง	 อำาเภอพัิงโคน	 จังหวัิดีสกลันคร	 อันประกอบไปด้ีวิย	 เคร่�องแต่งกาย	

แลัะเพิศิ	ของผีโขน	โดียแบ่งออกทั�งหมดี	2	ด้ีาน	1.	เคร่�องแต่งกาย	ประกอบไปด้ีวิย	หน้ากาก	เส่�อผ้า	อาวุิธิประจำากาย	2.	เพิศิ	

ประกอบไปด้ีวิย	เพิศิหญิง	เพิศิชุาย	พิบว่ิา	ในอดีีตร้ปแบบเดิีมของเคร่�องแต่งกาย	ได้ีแก่	1.	หน้ากากผีโขน	เดิีมใชุ้ไม้งิ�วิที�ทำาจาก

ต้นนุ่นในการแกะใหเ้ป็นร้ปหน้า	รวิมถงึส่วินห้จะเขียนคติธิรรมหร่อพิญาไว้ิส่วินของใบห้	สว่ินของบริเวิณผมทำาจากเชุ่อกกล้ัวิยหร่อ

กาบกล้ัวิยที�แห้งมาถักเข้ากับใบหน้า	2.	เส่�อผ้า	เดิีมเส่�อผ้าจะใชุ้เป็นจีวิรพิระที�ไปขอจากที�วัิดีนำามาตัดีหร่อเยบ็ให้เป็นชุุดีเพ่ิ�อสวิม

ใส่	3.	อาวุิธิประจำากาย	เดิีมอาวุิธิประจำากายของผีโขน	ประกอบไปด้ีวิย	ดีาบที�ทำาจากไม้งิ�วิ	โดียจะทำาให้มีลัักษณะคล้ัายอวัิยวิะ

เพิศิชุายมักจะทาสีแดีงไว้ิที�ปลัายดีาบ	แลัะกระดิี�งที�ไว้ิสำาหรับคาดีที�เอวิ	ร้ปแบบเดิีมของเพิศิ	1.	เพิศิชุาย	หน้ากากของเพิศิชุาย

บริเวิณจม้กจะมีลัักษณะโค้งเบี�ยวิแลัะมีเครา	 ผ้้ชุายที�สวิมใส่ผีโขนในเพิศิชุายส่วินใหญ่เป็นบุคคลัที�มีอายุ	 18	 ปี	 บริบ้รณ์ขึ�นไป

แลัะจะต้องสวิมใส่ติดีต่อกันอย่างน้อย	6	ปี	2.	เพิศิหญิง	หน้ากากของเพิศิหญิงบริเวิณจม้กจะเรียวิตรงผ้้หญิงที�สวิมใส่ผีโขนส่วิน

ใหญ่เป็นบุคคลัที�มีอายุ	18	ปีบริบ้รณ์ขึ�นไปแลัะจะต้องสวิมใส่ติดีต่อกันอย่างน้อย	3	ปี	ปัจจุบันพิบว่ิา	วัิสดุีที�ใชุ้ในการทำาผีโขนมี

การปรับเปลีั�ยนไป	แต่ยังคงเน้นใชุ้วัิสดุีจากธิรรมชุาติในการทำา	โดียในปัจจุบันเคร่�องแต่งกายของผีโขน	ได้ีแก่	1.	หน้ากากผีโขน	

เดิีมใชุ้ไม้งิ�วิทั�งหน้าในการทำาหน้ากาก	แต่ปัจจุบันบริเวิณส่วินห้มีการเปลีั�ยนไปใชุ้กระดีาษในการทำา	เพิราะนำ�าหนักจะได้ีเบาขึ�น

แลัะสะดีวิกมากยิ�งขึ�น	2.เส่�อผ้า	ปัจจุบันยังคงใชุ้จีวิรพิระในการสวิมใส่	แต่มีการนำาไปยอ้มให้สีเข้มขึ�นเป็นสีออกเขียวิ	หร่อเหล่ัอง

อมดีำา	3.	อาวุิธิประจำากาย	ปัจจุบันมีการสร้างสรรค์ดีาบหลัาย	ๆ 	ร้ปแบบในส่วินของร้ปแบบเพิศิในปัจจุบัน	1.เพิศิชุาย	ปัจจุบัน

ยังคงร้ปแบบการแต่งกายอย่างเดิีม	แลัะไม่ได้ีเคร่งครัดีในกฏ์ระเบียบการแต่งกายเพ่ิ�อลัะเล่ันเท่าเดิีม	1.เพิศิหญิง	ยังคงร้ปแบบ

การแต่งกายอย่างเดิีม	แต่ปัจจุบันผ้้หญิงที�ร่วิมแต่งชุุดีผีโขนลัดีน้อยลัง

การศึิกษาเร่�องร้ปแบบของผีโขน	บ้านไฮหย่อง	อำาเภอพัิงโคน	จังหวัิดีสกลันคร	ส่้การสร้างสรรค์ผลังานศิิลัปะส่�อผสม

ร่วิมสมัย	ในครั�งนี�	ใชุ้กระบวินศึิกษาโดียใชุ้พ่ิ�นที�	บ้านไฮหย่อง	อำาเภอ	พัิงโคน	จังหวัิดีสกลันคร	ผ้้วิิจัยได้ีเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัทั�ง

จากเอกสารแลัะภาคสนามงานวิิจัยที�เกี�ยวิข้องเพ่ิ�อใชุ้เป็นข้อม้ลัในการศึิกษาร้ปแบบของผีโขน	 นำามาสร้างสรรค์เป็นผลังานส่�อ

ผสมร่วิมสมัย	โดียการนำาเอาร้ปแบบของผีโขนมาถอดีสัญลัักษณ์	จัดีวิาง	ตีควิาม	แทนควิามหมายจนเกิดีขอสมมุติฐานด้ีานร้ป

แบบขึ�นแสดีงให้เห็นถึงสายใยของคนกับผีบรรพิบุรุษ	 ที�มีควิามเชุ่�อว่ิาการบ้ชุาผีบรรพิบุรุษจะชุ่วิยในการปกปักรักษา	 คุ้มครอง

ภัยอันตราย	 โดียได้ีนำาเอาองค์ควิามร้้ด้ีานร้ปแบบของผีโขนมาวิิเคราะห์	 ตัดีทอน	 จัดีวิาง	 ให้สัมพัินธ์ิกันระหว่ิางเน่�อหาแลัะร้ป

ทรง	ตามแนวิคิดีองค์ประกอบศิิลัป์	ของ	ชุะล้ัดี		นิ�มเสมอ	(2531)	กล่ัาวิว่ิา	ร้ปทรงกับเน่�อหาไม่สามารถแยกจากกันได้ี	ในงาน

ศิิลัปะที�ดีีทั�งสองส่วินนี�จะรวิมเป็นสิ�งเดีียวิกัน	ถ้าแยกกัน	ควิามเป็นเอกภาพิก็ถ้กทำาลัาย	ชีุวิิตของศิิลัปะก็ไม่อาจอุบัติขึ�นได้ี	ร้ป

ทรงมีองค์ประกอบสำาคัญ	2	ส่วิน	ค่อ	ส่วินที�เป็นโครงสร้างทางร้ป	แลัะส่วินที�เป็นโครงสร้างทางวัิตถุส่วินที�เป็นโครงสร้างทางร้ป	

ได้ีแก่	ทัศินธิาตุทางที�รวิมตัวิกันอย่างมีเอกภาพิ	ส่วินโครงสร้างทางวัิตถุ	ได้ีแก่	วัิสดุีที�ใชุ้ในการสร้างร้ป	เชุ่น	สี	ดิีนเหนียวิ	หิน	ไม้	

กระดีาษ	ผ้า	โลัหะ	ฯลัฯ	จากที�กล่ัาวิมาข้างต้นสรุปผลัการวิิจัยได้ีดัีงนี�

	 1)	ที�มาของแรงบันดีาลัใจ	การสร้างสรรค์ผลังานทัศินศิิลัป์เร่�อง	ร้ปแบบของผีโขน	บ้านไฮหยอ่ง	อำาเภอพัิงโคน

	จังหวัิดีสกลันคร	 ส่้การสร้างสรรค์ผลังานศิิลัปะส่�อผสมร่วิมสมัย	มีควิามมุ่งหมายเพ่ิ�อศึิกษา	ถึงเน่�อหาสาระที�เกี�ยวิเน่�องกับร้ป

แบบของผีโขน	ได้ีแก่	หน้ากาก	เส่�อผ้า	อาวุิธิประจำากาย	เคร่�องแต่งกาย	ลัวิดีลัาย	ควิามเชุ่�อ	วิิถีชีุวิิต	เพ่ิ�อสร้างสรรค์ผลังานทัศิน

ศิิลัป์	โดียวิิธีิการ	เคร่�องเคล่ัอบดิีนเผา	ถักทอ	วัิสดุีสังเคราะห์ต่าง	ๆ 	ที�แสดีงถึงร้ปแบบของผีโขนในมุมมองอีกมิติในการสร้างสรรค์

จากการศึิกษาทั�งจากเอกสารแลัะภาคสนามในด้ีานของร้ปแบบทำาให้เกิดีแรงบันดีาลัใจในการสร้างสรรค์ผลังาน	โดียแสดีงออก

ให้เห็นถึงสายใยของคนกับผีบรรพิบุรุษ	 ที�มีควิามเชุ่�อว่ิาการบ้ชุาผีบรรพิบุรุษจะชุ่วิยในการปกปักรักษา	 คุ้มครองภัยอันตราย	

เริ�มจากการรวิบรวิมข้อม้ลั	จากสภาพิแวิดีล้ัอมบริบทพ่ิ�นที�	ประวัิติควิามเป็นมา	สภาพิปัจจุบัน	ร้ปแบบแลัะควิามเชุ่�อ	ทั�งข้อม้ลั

ด้ีานเอกสาร	ด้ีานเน่�อหา	แนวิคิดีทฤษฏี์ที�ตรงในควิามหมาย	นำาข้อม้ลัทีได้ีมาวิิเคราะห์	เพ่ิ�อสรุปแนวิคิดีของการสร้างสรรค์ครั�ง

นี�	เพ่ิ�อนำามาสร้างสรรค์ผลังานศิิลัปะส่�อผสมร่วิมสมัย	โดียใชุ้ร้ปแบบของผีโขน	ประกอบไปด้ีวิย	หน้ากาก	เส่�อผ้า	อาวุิธิประจำา
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กาย	 เคร่�องแต่งกาย	ลัวิดีลัาย	ควิามเชุ่�อ	 วิิถีชีุวิิต	นำามาวิิเคราะห์เพ่ิ�อหาร้ปทรง	 สัญลัักษณ์	รวิมทั�งเทคนิคแลัะกรรมวิิธีิการใน

การสร้างสรรค์	จากขั�นตอนการทำาภาพิร่าง	กลัวิิธีินำาไปส่้การสร้างสรรค์ผลังานจริงแลัะการวิิเคราะห์ผลังานในการพัิฒนา

	 2)	ด้ีานแนวิควิามคิดี	เป็นแนวิคิดีเกี�ยวิกับร้ปแบบของผีโขนที�มีควิามสัมพัินธ์ิกันระหว่ิางคนกับผีบรรพิบุรุษ

ส่งผลัให้เกิดีประเพิณกีารลัะเล่ันผีโขน	โดียการนำาเอาสญัลัักษณ์ต่าง	ๆ 	ในร้ปแบบของผีโขน	ได้ีแก่	หน้ากาก	เส่�อผ้า	อาวุิธิประจำา

กาย	เคร่�องแต่งกาย	ลัวิดีลัาย	ควิามเชุ่�อ	วิิถีชีุวิิต	มาถ่ายทอดีผ่านผลังานในร้ปแบบส่�อผสม	เพ่ิ�อแสดีงให้เห็นถึงสายใยของคนกับ

ผีบรรพิบุรุษ	ที�มีควิามเชุ่�อว่ิาการบ้ชุาผีบรรพิบุรุษจะชุ่วิยในการปกปักรักษา	คุ้มครองภัยอันตราย

	 3)	 ด้ีานร้ปทรง	 เป็นร้ปทรงที�ส่�อถึงการเชุ่�อมโยง	 ควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางคนกับผีบรรพิบุรุษ	 โดียการนำาเอา

ร้ปแบบของผีโขน	มาถอดีสัญลัักษณ์	จัดีวิาง	สร้างร้ปแบบให้เกิดีขึ�นใหม่มีลัักษณะเฉพิาะตน	โดียปั�นดิีนให้เป็นเคร่�องเคล่ัอบดิีน

เผาทำาเป็นหน้ากากซึ่�งได้ีรับอิทธิิพิลัจากคนสมัยก่อนที�ทำาหน้ากากจากดิีน	แลัะนำาเอาเชุ่อกปอที�ใชุ้ในการทำาผมของผีโขนมาถัก

ทอจนเป็นร้ปทรง	 เพ่ิ�อส่�อถ่อการเชุ่�อมโยงกันระหว่ิางคนกับผีบรรพิบุรุษโดียแทนควิามหมายให้หน้ากากผีโขนเปรียบเสม่อนผี

บรรพิบุรุษ	ซึ่�งการจัดีวิางโครงสร้างโดียรวิมเป็นการจัดีวิางตามลัำาดัีบชุนชัุ�นของผีแลัะยังส่�อถึงผังการถ่ายทอดีจากรุ่นส่้รุ่น	โดีย

การวิางค่้สีนั�นเป็นการวิางนำ�าหนักคุมโทน	แต่จะมีหน้ากากค่้ที�เป็นสีจากดิีนเป็นการแฝ่งนัยยะถึงการได้ีรับอิทธิิพิลัจากป่้เยอย่า

เยอแลัะยังแสดีงวัิสดุีให้เห็นถึงคนสมัยก่อนนำาดิีนมาทำาเป็นหน้ากาก	

	 4)	ด้ีานเทคนิค	เป็นเทคนิคส่�อผสม	ใชุ้วัิสดุีจริงแลัะวัิสดุีสังเคราะห์ในการทดีแทนควิามในการสรา้งสรรค์	โดีย

ใชุ้สัญลัักษณ์ที�ส่�อควิามหมายถึง	ควิามสัมพัินธ์ิกันระหว่ิางคนกับผีบรรพิบุรษ	 เล่ัอกวัิสดุีจากร้ปแบบของผีโขน	 ได้ีแก่	หน้ากาก

	เส่�อผ้า	อาวุิธิประจำากาย	เคร่�องแต่งกาย	แลัะสัญลัักษณ์ต่าง	ๆ	ได้ีแก่	ลัวิดีลัาย	ควิามเชุ่�อ	วิิถีชีุวิิต	โดียการนำาเอาวัิสดุีมาผ่าน

กระบวินการออกแบบให้เกิดีร้ปทรงใหม่	 การวิางร้ปแบบของการแขวินเป็นการวิางร้ปแบบคล้ัายธุิงอีสานซึ่�งส่�อถึงการปกปัก

รักษา	 ป้องกันภัยอันตราย	 แลัะการถักทอยังแสดีงให้เห็นถึงสายใยของคนในชุุมชุนแลัะบรรพิบุรุษ	 ซึ่�งทำาให้เกิดีข้อค้นพิบใหม่

ในลัักษณะเฉพิาะตน

	 5)	ผลัที�ปรากฏ์แลัะการส่�อควิามหมายจากการสร้างสรรค์ผลังานดัีงกล่ัาวิ	ทำาให้ผ้้ศึิกษาได้ีทราบถึงร้ปแบบ

ของผีโขน	 บ้านไฮหย่อง	อำาเภอพัิงโคน	 จังหวัิดีสกลันคร	 ผ่านขั�นตอนของกระบวินการแลัะการประกอบวิัสดุีอีกร้ปแบบหนึ�ง

สามารถนำามาสร้างสรรคเ์ป็นผลังานศิิลัปะ	การนำาร้ปแบบของผโีขนมาพิฒันา	ทำาใหศิ้ิลัปวิฒันธิรรมพ่ิ�นบ้านอยา่งผีโขนที�มีคุณค่า

ทางประเพิณไีม่ได้ีเป็นที�ร้้จักแพิร่หลัายนัก	โดียการนำามาสรา้งสรรคเ์ป็นผลังานส่�อผสมร่วิมสมัยผ่านร้ปแบบแลัะควิามเชุ่�อของผี

โขน	บ้านไฮหยอ่ง	อำาเภอพิงัโคน	จงัหวัิดีสกลันคร	เพ่ิ�อเป็นเคร่�องม่อที�ใชุ้ส่�อผ่านงานวิิจัยให้ผ้้คนตะหนักถึงคุณค่า	มีควิามร้้ควิาม

เข้าใจ	 มีควิามภ้มิใจในงานศิิลัปวัิฒนธิรรมร่วิมสมัยของประเทศิ	แลัะสามารถรักษารากเหง้าของวัิฒนธิรรมไทย	ได้ีเข้าใจถึงร้ป

แบบของผีโขน	บ้านไฮหย่อง	อำาเภอพัิงโคน	จังหวัิดีสกลันคร	

อภิิป์รายผลุ่
จากการศึิกษาเร่�อง	ร้ปแบบของผีโขน	บ้านไฮหย่อง	อำาเภอพัิงโคน	จังหวัิดีสกลันคร	พิบว่ิา	ในอดีีตร้ปแบบเกิดีจากการ

ได้ีรับอิทธิิจากป่้เยอย่าเยอ	ค่อ	ผีโขนมีร้ปทรงเป็นคล้ัายผี	มี	ห้	ตา	จม้ก	ปาก	ตกแต่งทาสีให้หน้ากลััวิ	หลัากหลัายแบบ	โดียร้ป

แบบประกอบไปด้ีวิย	เคร่�องแต่งกาย	แลัะเพิศิ	ของผีโขน	ซึ่�งร้ปแบบได้ีรับอิทธิิพิลัจากธิรรมชุาติแลัะสิ�งแวิดีล้ัอมรอบตัวิซึ่�งแสดีง

ควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางคนกับผีบรรพิบุรุษสอดีคล้ัองกับ	สาร	สาระทัศินานันท์	 (2542)	กล่ัาวิว่ิา	คงหมายถึงผีที�มีร้ปร่างหน้าตา

คล้ัายหัวิโขนที�ปั�นขึ�นให้น่าเกลีัยดีน่ากลััวิ	 เม่�อคนจะเล่ันผีตาโขน	 จึงต้องทำาหัวิโขนให้น่าเกลีัยดีน่ากลััวิมาสวิมใส่ด้ีวิย	 ส่วิน	 “ผี

ตามคน”	มีที�มาจากผีตามคนมาในงานบุญเผวิส	

นอกจากนี�ในการสร้างสรรค์ผลังานทัศินศิิลัป์เร่�อง	ร้ปแบบของผีโขน	บ้านไฮหย่อง	อำาเภอพัิงโคน	จังหวัิดีสกลันคร		ส่้

การสร้างสรรค์ผลังานศิิลัปะส่�อผสมร่วิมสมัย	พิบว่ิา	ผลัการสร้างสรรค์ก่อให้เกิดีองค์ควิามร้้ในการค้นหาร้ปทรงแลัะวัิสดุีที�มีการ

ประสานเชุ่�อมโยงกันในทางด้ีานร้ปแบบแลัะเน่�อหา	แสดีงสุนทรียภาพิทั�งในด้ีานเน่�อหา	ร้ปทรง	วัิสดุีแลัะลัักษณะที�ปรากฏ์โดีย

สมบ้รณ์	ควิามเป็นต้นแบบของผลังาน	เกิดีจากผ้้วิิจัยใชุ้ร้ปแบบของผีโขน	บ้านไฮหย่อง	อำาเภอพัิงโคน	จังหวัิดีสกลันคร	มาเป็น

แรงบันดีาลัใจในการสร้างสรรค์ผลังาน	ดัีงนั�นโดียผลังานจึงสะท้อนให้เห็นถึงควิามเชุ่�อมโยงกันระหว่ิางผีบรรพิบุรุษแลัะประเพิณี
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ที�สำาคัญของบ้านไฮหย่องอำาเภอพัิงโคน	จังหวัิดีสกลันคร	ค่อ	ผีโขน	ซึ่�งแสดีงออกในด้ีานควิามเชุ่�อระหว่ิางการนับถ่อผี	สอดีคล้ัอง

กับ	ไพิฑร้ย์	 มีกุศิลั	 (2528)	กล่ัาวิว่ิา	ประเพิณีของชุาวิอีสานส่วินใหญ่เกี�ยวิข้องกับพุิทธิศิาสนาแลัะการนับถ่อผี	 ซึ่�งยึดีมั�นแลัะ

ปฏิ์บัติอย้่อย่างเหนียวิแน่น	ได้ีรับอิทธิิพิลัต่อกันมาจากบรรพิบุรุษ	แม้ว่ิาควิามทันสมัยจะเข้ามามีบทบาทก็ตามแลัะยังได้ีกล่ัาวิ

ถึงควิามเชุ่�อของชุาวิอีสานดัี�งเดิีม	ในเร่�องเกี�ยวิกับสิ�งที�เหน่อธิรรมชุาติ	ผี	เทวิดีา	ซึ่�งเป็นควิามเชุ่�อดัี�งเดิีมของมนุษย์กับควิามเชุ่�อ

	ผ่านร้ปแบบในเชิุงสัญลัักษณ์ต่าง	ๆ	ตามทฤษฎีีสัญลัักษณ์สัมพัินธ์ิ	ของ	จอร์จ	เฮอร์เบิร์ต	มีดี(George	Herbert	Mead)	กล่ัาวิ

ว่ิา	มนุษย์สร้างควิามสัมพัินธ์ิผ่านระบบสัญลัักษณ์	ซึ่�งสัญลัักษณ์ไม่ได้ีหมายถึงวัิตถุหร่อเหตุการณ์เพีิยงเท่านั�น	แต่ยังอาจหมาย

ถึงการกระทำาจากวัิตถุแลัะเหตุการณ์นั�นด้ีวิย	ทั�งนี�หากไม่มีสัญลัักษณ์	มนุษยก็์จะไม่มีปฏิ์สัมพัินธ์ิระหว่ิางกัน	(George	Herbert	

Mead,	2013)	 เชุ่นเดีียวิกับผีโขนที�ถ้กใชุ้เป็นสัญลัักษณ์ในการปฏิ์สัมพัินธ์ิกับคนในชุุมชุนจนกลัายเป็นการลัะเล่ันในท้องถิ�น	

สัมพัินธ์ิกับผลังานที�ต้องการส่�อถึงร้ปแบบของผีโขนที�มีควิามสัมพัินธ์ิกันระหว่ิางคนกับผีบรรพิบุรุษ

ข้้อเสนอแนะ

ผลังานสร้างสรรค์ชุุดีนี�สามารถเป็นประโยขน์ต่อผ้้สนใจในการสร้างสรรค์โดียการนำาเอาร้ปแบบ	ประเพิณีการลัะเล่ัน

ของท้องถิ�นมาเป็นแรงบันดีาลัใจ	แลัะยงัมีเร่�องราวิเน่�อหาสาระอ่�น	ๆ ในทางร้ปแบบของผีโขน	บ้านไฮหย่อง	อำาเภอพัิงโคน	จังหวัิดี

สกลันคร	ซึ่�งการใชุ้ร้ปทรงที�เกี�ยวิเน่�องกับวัิฒนธิรรม	แลัะการใชุ้วัิสดุีในการส่�อแสดีงออก	ทำาให้เกิดีองค์ควิามร้้ใหม่	ๆ	ผลังานมี

ควิามเฉพิาะตน	มีควิามแปลักใหม่น่าสนใจ	
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สภาวิะอารมณ์์การเคลื�อน้ไหวิของจิิต่ใต้่สำานึ้ก

Emotional state movement of the subconscious

มานัส	แก้วิโยธิา1

บทคัดย�อ

ผลังานสร้างสรรค์จิตรกรรมนามธิรรมในชุุดี	“สภาวิะอารมณ์การเคล่ั�อนไหวิของจิตใต้สำานึก”	เม่�อได้ีศึิกษาค้นคว้ิาแลัะ

วิิเคราะห์	ศึิกษาทฤษฎีี	ข้อม้ลัสนับสนุน	สภาวิะอารมณ์	การเคล่ั�อนไหวิ	จิตใต้สำานึก	สภาวิะจิตใจของมนุษย์นั�น	เป็นสิ�งที�เปลีั�ยน

แปรได้ีตลัอดีเวิลัาตามสภาวิะจิตใจนั�น	ๆ	ด้ีวิยปัจจัยเหตุการณ์ต่าง	ๆ	ข้าพิเจ้าจึงเอาสาระตรงนี�มาเป็นแนวิคิดีในการสร้างสรรค์

ผลังาน	เน่�องจากสภาพิสงัคมปัจจุบัน	เหตกุารณ์ต่าง	ๆ 	โรคโควิิดี	19		เกิดีการระบาดีมากมายในสงัคมโลักขา้พิเจ้าจึงเกิดีสภาวิะ

จิตใจที�ใหม่แลัะสภาวิะควิามร้้สึกในทางลับเหล่ัานี�ไม่ได้ีถ้กจำากัดีไปอยา่งแท้จริงแต่กลัับถ้กเก็บกดีแลัะสะสมไว้ิในจิตใต้สำานึกไม่ร้้

ตัวิ	ซึ่�งสิ�งเหล่ัานี�ล้ัวินเป็นสิ�งที�ทำาให้สภาวิะจิตใจของข้าพิเจ้าอ่อนไหวิตามเหตุการณ์อย่างนั�นได้ีง่ายหร่ออาจเกิดีเหตุการณ์ใหม่ๆ

แลัะทำาให้มีควิามเข้มแข็งมากขึ�นแลัะเกิดีควิามงามในจติใจในแนวิคิดีทางลับหร่อทางบวิกกไ็ด้ี		การสรา้งสรรค์ผลังานจิตรกรรม

แนวิศิิลัปะแอบสแตรก	เพ่ิ�อแสดีงออกถึงสภาวิะอารมณ์การเคล่ั�อนไหวิของจิตใต้สำานึก	เพ่ิ�อถ่ายทอดีอารมณ์การเคล่ั�อนไหวิของ

จิตใจที�ทำาให้เกิดีอารมณ์ควิามร้้สึกในจิตใต้สำานึกเวิลัา	นั�น	ๆ	แลัะการจัดีองค์ประกอบศิิลัป์ในสภาวิะการเคล่ั�อนไหวิของจิตชุ่วิง

เวิลัาปันจุบันนั�นส่งผ่านแรงกระตุ้นภายในจิตใต้สำานึกของข้าพิเจ้าโดียการเคล่ั�อนไหวิของจิต	นำามาส่้การใชุ้ทัศินธิาตุ	ทีเป็น	ร้ป

ร่าง	ร้ปทรง	ทีอิสระแทนควิามร้้สึกของการเคล่ั�อนไหวิของจิตนั�นเวิลัานั�น	ๆ	หร่อด้ีานอารมณ์โดียใชุ้ค่าสีทีเป็นควิามร้้สึกอารณ์

นั�นมาเป็นองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ชุ่วิงนั�น	 	ผลังานสร้างสรรค์ชุุดีนี�	 จึงเป็นอีกทางเล่ัอกของสภาวิะจิตใจของมนุษย์ได้ีมี

ทางเล่ัอกที�จะมองในทางไหนก็ได้ีตามประสบการณ์ของสภาวิะจิตใจ	 ซึ่�งอาจให้มนุษย์นั�นตระหนักถึงสาระคุณค่าของชีุวิิตแลัะ

สภาวิะจิตใจการเคล่ั�อนไหวิใต้สำานึก	 เพ่ิ�อดีำาเนินชีุวิิตไปในวิิถีดีีงามถ้กต้องต่อไป	กระบวินการสร้างสรรค์	 	ผลังานชุุดี“สภาวิะ

อารมณ์การเคล่ั�อนไหวิของจิตใต้สำานึก”		ผลังานมี	2	ชุุดี	ล้ัวินแล้ัวิแต่เป็นผลังานที�บรรลุัตามเป้าหมายของการศึิกษาที�ได้ีคาดี

ไว้ิสามารถใชุ้เทคนิคจิตรกรรม	ซึ่�งต้องทดีลัองเทคนิค	อาศัิยควิามชุำานาญ		แลัะการถ่ายทอดีสภาวิะองค์ประกอบทางทัศินศิิลัป์

ลังในผลังานอย่างเหมาะสม

คำาสำาคัญ:	ศิิลัปะนามธิรรม	,จิตใต้สำานึก,	จิตกรรม,	องค์ประกอบศิิลัป์,	อารมณ์,	การเคล่ั�อนไหวิของจิต

Abstract 

Creative works of abstract painting in a set “Emotional state and movement of the subconscious 
mind” when studying, researching and analyzing the theory, supporting information, emotional state, 
movement, subconscious mind, and human mental state. It is something that can change all the time 
according to that state of mind. with various event factors. Therefore, I took this matter as an idea for 
creating works. due to current social conditions The events of Covid-19 have caused many outbreaks 
in the world society. So I came up with a new state of mind and these negative emotional states were 
not truly restricted but were suppressed and accumulated in my subconscious mind. These are all 
things that make my state of mind easily susceptible to such events or may arise new events and 
make me stronger and beauty in the mind of negative or positive thoughts. The creation of abstract art 
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paintings. to express the emotional state of movement of the subconscious To convey the emotions 
and movements of the mind that cause the emotions in the subconscious mind at that time and the 
composition of the art. The state of movement of the present moment mind is transmitted through the 
impulses within my subconscious mind by the movement of the mind. lead to the use of visual elements, 
which are independent shapes, shapes, representing the feeling of movement of the mind at that time 
or the emotional aspect by using the color values   that are the feelings of that feeling as an element in 
the creation of that period. conscience in order to continue living in a good and correct way creative 
process There are 2 sets of works in the “Emotional State of the Subconscious Mind” series. which have 
to experiment with techniques rely on skill and appropriately conveying the state of the visual elements 

into the works

Key words: Abstract art / subconscious mind / painting / Composition/ Emotion/ mental movement

บทนำา

จิตใต้สำานึกนั�นถ่อได้ีว่ิาเป็นแหล่ังเก็บควิามจำาขนาดีใหญ่ของสมอง	หากจะวิ่าไปแล้ัวิจิตใต้สำานึกสามารถที�จะจดีจำา

เร่�องต่าง	ๆ	ได้ีอย่างไม่มีที�สิ�นสุดี	 มันจะเก็บสิ�งที�เกิดีขึ�นกับทุกคนได้ี	 ทุกอย่างที�เกิดีขึ�นในชีุวิิตของทุกคน	 จิตใต้สำานึกสามารถ

จดีจำาเร่�องต่าง	ๆ	ได้ีมากกว่ิาเน่�อหาในหนังส่อสารานุกรม	จิตใต้สำานึกของเรานั�นอย้่ลึักลังไปในสมองมากกว่ิาจิตสำานึก	ทว่ิา	มัน

อย้่ในส่วินของสมองที�ทรงพิลัังมากกวิ่า	 โดียมันจะอย้่ในส่วินที�ครอบคลัุมถึงการตระหนักร้้ในสิ�งที�จิตสำานึกไม่สามารถที�จะรับร้้

ได้ี		สภาวิะทางจิตใจที�เกิดีควิามปั�นป่วิน	ต่�นเต้น	หร่อเปลีั�ยนแปลัง			เม่�อมีสิ�งเร้ามากระตุ้นซึ่�งจะเกิดีขึ�นอย่างฉับพิลัันทันที	โดีย

เราจะไม่สามารถสังเกตเห็นได้ีโดียตรง	แต่จะสังเกตเห็นได้ีทางอ้อม	โดียสังเกตจากการเปลีั�ยนแปลังทางด้ีานพิฤติกรรมต่าง	ๆ 	ที�

มิได้ีแสดีงออกมา	มนุษย์จึงรับร้้สภาวิะอารมณ์การเคล่ั�อนไหวิของจิตใต้สำานึก	การเคล่ั�อนไหวิทางจิตจะมีอย้ห่ลัายแบบทางด้ีาน

จิต	เชุ่น	จิตนิ�ง	จิตคิดี	จิตไม่คิดี	จิตปรุงแต่ง	จิตฟุ้งซ่่านแลัะก่อเกิดีอารมณ์ให้เกิดีควิามร้้สึกแบบนามธิรรมเป็นตัวิแทนควิามร้้สึก

แลัะเกิดีจินตนาการตามประสบการณ์		ค่อการนำาคุณลัักษณะอารมณ์จิตใต้สำานึกมาใชุ้ประโยชุน์ในการสร้างสรรค์	กล่ัาวิค่อต้อง

ทราบว่ิาสภาวิะอารมณ์ของตัวิเองหร่อผ้้ถ่ายทอดีเป็นอยา่งไรเราจะใชุ้สาระอารมณ์จิตเพีิยงใดีจึงจะเหมาะสมกับการสร้างสรรค์

เกิดีประโยชุน์ในการสร้างผลังานสภาวิะอารมณ์การเคลั่�อนไหวิของจิตใต้สำานึก	 ที�เกิดีขึ�นโดียไดี้มาจากการสร้างขึ�นของมนุษย์

	เน่�องจากสภาพิสังคมปัจจุบัน		เหตุการณ์ต่าง	ๆ	โรคโควิิดี	19		เกิดีสภาวิะจิตใจที�ใหม่แลัะสภาวิะต่าง	ๆ	ตามมามากมายขึ�น

	 เป็นแหล่ังปัจจัยที�สำาคัญก่อให้เกิดีสภาวิะอารมณ์การเคล่ั�อนไหวิของจิตใต้สำานึกของมนุษย์	 ข้าพิเจ้าพิบว่ิา	การดีำาเนินชีุวิิตใน

สังคมเม่องปัจุบันชึุ�งอย้่ภายใต้กฎีเกณฑ์แลัะเง่�อนไข้ต่าง	ๆ	ทำาให้เรามีแนวิโน้มที�จะปฎิีเสธิตัวิตนที�แท้ของตัวิเองมากขึ�นเร่�อยๆ	

เน่�องจากตัวิตนทีแท้นั�นมักมีข้อบกพิร่องไม่สมบ้รณ์เต็มไปด้ีวิยควิามร้้สึกคิดีลับในเหตุการณ์ปัจุบันเป็นต้นเหตุแห่งสถาวิะอารมณ์

การเคล่ั�อนไหวิของจิตใต้สำานึกเพิราะสภาวิะควิามร้้สึกในทางลับเหล่ัานี�ไม่ได้ีถ้กจำากัดีไปอย่างแท้จริงแต่กลัับถ้กเก็บกดีแลัะสะสม

ไว้ิในจิตใต้สำานึกไม่ร้้ตัวิ	จนกระทั�งก่อเป็นปมขัดีแย่งขึ�นในจิตใต้สำานึกเพิราะเหตุว่ิาเราหลับซ่่อนจากสภาวิะของตัวิเองตลัอดีเวิลัา	

การสร้างสรรค์จึงมีเค้าโครงมาจากมุมมองที�หลัากหลัายภายในจิตใต้สำานึก	ถ่ายทอดีอารมณ์	ควิามร้้สึกตามสภาวิะชุ่วิงนั�นๆเกิดี

จินตภาพิผ่านการลัดีทอนทางร้ปธิรรมไปส่้นามธิรรมโดียแสดีงการตัดีทอนด้ีวิยควิามทรงจำาจิตใต้สำานึก	 ที�เกิดีควิามคิดี	ควิาม

ตระหนัก	แลัะนำาไปส่้การแสดีงออกผ่านร้ปแบบการทดีลัอง	บันทึกไปส่้การแสดีงออกแลัะการสร้างสรรค์สภาวิะอารมณ์การ

เคล่ั�อนไหวิของจิตใต้สำานึก	ผันแปรไปส่้ผลังานจิตรกรรมที�เชุ่�อมโยงเป็นงานผลังานศิิลัปะนามธิรรมที�เกิดีควิามสุนทรียะ	เกิดีผลั

งานที�แสวิงหากระบวินการทางศิิลัปะแลัะเนน้ให้ควิามสำาคัญถึงมิติทางทศัินธิาต	ุอันเกิดีจาก		ส	ีร้ปร่างร้ปทรง	ฉะนั�น	กระบวินการ

สร้างงานจะเน้น	สี	ร้ปร่างร้ปทรงทัศินธิาตุอย่างอิสระตามสภาวิะจิตแลัะทางสภาวิะอารมณ์	ควิามร้้สึกจิตใต้สำานึกเพ่ิ�อสะท้อน

ควิามร้้สึกภายในจติใจ	ผสานกับประเดีน็ควิามคดิีเกิดีจินตนาการ	ควิามงามทางศิิลัปะ	การใชุ้เทคนิคแลัะกระบวินการที�สะท้อน

อัตลัักษณเ์ฉพิาะตวัิ	สิ�งที�กล่ัาวิมาเหลัา่นี�ชุ่วิยในการกระตุ้นใหเ้กิดีจินตนาการสภาวิะอารมณ	์การเคลั่�อนไหวิ		จติใต้สำานึก	สภาวิะ
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นี�นำามาเป็นเน่�อหาสาระหลัักในผลังานชุุดีนี�	ที�จะแสดีงออกในผลังานจิตรกรรมนามธิรรม	การสร้างสรรค์ผลังานสร้างสรรค์ของ

ข้าพิเจ้าจึงเริ�มต้นจากภาวิะอารมณ์ควิามร้้สึกอันเป็นผลัมาจากประสบการณ์จิตใต้สำานึกสภาวิะทางสังคม	สภาวิะแวิดีล้ัอมต่าง	

ๆ	ประสบการณ์เหล่ัานี�สะสมจนเกิดีเป็นเป็นสภาวิะในการสร้างสรรค์ผลังาน

วัติถุ่ป์ระสงค์ข้องการสร้างสรรค์ผลุ่งาน 

2.1	สร้างสรรค์ผลังานจิตกรรมนามธิรรมเพ่ิ�อแสดีงออกถึงสภาวิะอารมณ์การเคล่ั�อนไหวิของจิตใต้สำานึกข้าพิเจ้า

2.2	 เพ่ิ�อสะท้อนประสบการณ์สภาวิะสังคมของข้าพิเจ้าจากจิตใต้สำานึกในสถานที�ต่าง	 ๆ	 แลัะอารมณ์ควิามร้้สึกที�มี

ผลัต่อมุมมองแลัะสถานที�สรุปรวิบรวิมควิามคิดีทดีลัองสร้างสรรค์งาน	 มาใชุ้ในสร้างสรรค์ซึ่�งแสดีงทัศินคติ	 ควิามร้้สึกส่วินตัวิ

	สะท้อนควิามร้้สึกภายในแลัะการรับร้้ภายนอก	บอกเล่ัาเร่�องราวิควิามร้้สึกในหลัายมุมมองสภาวิะอารมณ์การเคล่ั�อนไหวิของ

จิตใต้สำานึกข้าพิเจ้า																	

2.3	 เพ่ิ�อนำาเสนอผลังานการสร้างสรรค์จิตกรรมนามธิรรมให้เป็นที�ประจักษ์แก่สาธิารณชุน	 โดียการเผยแพิร่ให้

สาธิารณชุนไดี้สัมผัส	 รับร้้ถึงคุณค่าทางสุนทรียภาพิทางดี้านทัศินศิิลัป์	สภาวิะอารมณ์การเคลั่�อนไหวิของจิตใต้สำานึก	 	ตลัอดี

จนสามารถนำาไปเผยแพิร่ส่้พ่ิ�นที�สาธิารณะของสังคมส่�อเทคโนโลัยี

ข้อบเข้ติข้องการสร้างสรรค์ผลุ่งาน

ขอบเขตของเน่�อหาจากการรับร้้ภายนอกเป็นเร่�องราวิแสดีงออกถึงสภาวิะอารมณ์การเคล่ั�อนไหวิของ

จิตใต้สำานึกข้าพิเจ้า	บนพ่ิ�นที�เดีียวิกันถ้กทับซ้่อนด้ีวิยเวิลัาแลัะปรากฏ์การณ์จิตใต้สำานึก	ผสานเชุ่�อมโยงกับการรับร้้ภายใน

ด้ีวิยอารมณ์ควิามร้้สึก	เน่�องจากสภาพิสังคมปัจจุบัน	เหตุการณ์ต่าง	ๆ	โรคโควิิดี	19		เกิดีการระบาดีมากมายในสังคม

โลักข้าพิเจ้าจึงเกิดีสภาวิะจิตใจที�ใหม่ๆแลัะเกิดีสภาวิะต่าง	ๆ	ขอบเขตของเน่�อหาจะแสดีงเอกลัักษณ์ให้เห็นทัศินธิาตุ

แลัะหลัักการองค์ประกอบศิิลัป์	เน่�อหาด้ีานจิตใต้สำานึกจะแสดีงอารมณ์	แลัะการแสดีงออกอย่างฉับไวิตอนนั�นเวิลัานั�น

	ขอบเขตด้ีานเทคนิค	เทคนิคจิตรกรรมผสมแลัะกระบวินการเป็นสีอะคริลิัคผสมดิีนสอพิองบนผ้าใบโดียเน้นเอกลัักษณ์

ของลัักษณะเฉพิาะตน	ศึิกษา	ทดีลัองเทคนิคของการยอดีสี	ราดีสี	เทสี	โดียผสมสีอะคริลิัคกับดิีนสอพิอง	ตามการทดีลัอง

	กลัวิิธีิของปฏิ์กิริยาทางเทคนิคเพ่ิ�อให้ส่�อทั�งด้ีานควิามหมายของเน่�อหาเร่�องราวิสภาวิะอารมณ์การเคล่ั�อนไหวิของ

จิตใต้สำานึกก่อเกิดีร้ปร่างร้ปทรงอสิระของจติใต้สำานึก	อารมณก์ารเคลั่�อนไหวิ		นำ�าหนกัสี	พ่ิ�นผิวิร้ปร่างร้ปทรงอสิระต่าง

	ๆ	ตามแนวิทางทดีลัองวิิเคราะห์อารมณ์จิตใต้สำานึกของข้าพิเจ้าที�พิบเห็นเก็บประสบการณ์ทางสุนทรียทางทัศินธิาตุ

แลัะหลัักการองค์ประกอบแล้ัวิก็นำามาสร้างสรรค์จิตรกรรมนามธิรรม	

ข้้อมูลุ่แลุ่ะอิทธิพลุ่ที�เกี�ยวข้้องกับการสร้างสรรค์  

ข้าพิเจ้าได้ีประสบการณ์ร่วิมแสดีงออกถึงสภาวิะอารมณ์การเคลั่�อนไหวิของจิตใต้สำานึก	 การนำาเสนอ	 ร้ปแบบ	

กระบวินการ	ตลัอดีจนวิิเคราะห์เพ่ิ�อหาควิามสมดุีลั	เอกภาพิ	ทฤษฎีีสีกับควิามร้้สึกที�มีขึ�นกับเน่�อหา	คุณค่าของการรับร้้ในการ

สร้างสรรค์เพ่ิ�อใชุ้ในการอ้างอิง	 สภาวิะอารมณ์การเคล่ั�อนไหวิของจิตใต้สำานึกถ่ายทอดีผ่านผลังานจิตรกรรมนามธิรรมเน่�อหา

เร่�องราวิข้อม้ลัของจิตใต้สำานึก	การเคล่ั�อนไหวิทางจิต	เชุ่น	จิตนิ�ง	จิตคิดี	จิตไม่คิดี	จิตปรุงแต่ง	จิตฟุ้งซ่่านทะยาน	เป็นต้น	ทฤษฎีี

สุนทรียภาพิซึ่�งมักจะให้ควิามสำาคัญกับควิามร้้สึก	หร่ออารมณ์	แลัะศิิลัปะที�สร้างโดียอารมณ์ต่าง	ๆ	หร่อควิามพึิงพิอใจแล้ัวิยัง

ขยายควิามไปถึงควิามร้้สึกอ่�นๆ	 ทฤษฎีีอารมณ์เป็นพิลัังที�ทรงอำานาจอย่างหนึ�งของมนุษย์	 อารมณ์	 ค่อสภาวิะของร่างกายซึ่�ง

ถ้กยั�วิยุ	จนเกิดีมีการเปลีั�ยนแปลังทางสรีรวิิทยาหลัายๆ	อย่าง	เชุ่น	ใจสั�น,	ชีุพิจรเต้นเร็วิ,	การหายใจเร็วิแลัะแรงขึ�น	จิตใต้สำานึก

หมายถึง	จิตส่วินที�ทำาหนา้ที�ในการจดีจำา	บันทึกข้อม้ลั	เร่�องราวิหร่อประสบการณชี์ุวิิตของเรา	ทั�งที�เป็นภาพิเหตกุารณ์	ควิามเชุ่�อ	

ควิามร้้สึก	ทัศินคติ	ทั�งที�เราจำาได้ีแลัะจำาไม่ได้ี	ในสภาวิะที�เราร้้ตัวิแลัะไม่ร้้ตัวิ	แล้ัวิสิ�งเหล่ัานั�นก็ถ้กแสดีงออกมาเป็น	อุปนิสัยแลัะ
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พิฤติกรรมของตน	 รวิมถึงมุมมองทางควิามคิดีหร่อทัศินคติของตน	ภาวิะของจิตที�ไม่อาจร้้สึกได้ี	 เพิราะอย้ใ่นส่วินลึักของจิตใจ

	 องค์ประกอบศิิลัป์ค่อศิิลัปะที�มนุษย์สร้างขึ�นเพ่ิ�อแสดีงออก	ทางอารมณ์	 ควิามร้้สึก	 ควิามคิดี	 หร่อควิามงามซึ่�งประกอบด้ีวิย

ส่วินที�มนุษย์สร้างขึ�นแลัะส่วินที�เป็นการแสดีงออกอันเป็นผลัที�เกิดีจากโครงสร้างทางวัิตถุแลัะอิทธิิพิลัทางด้ีานศิิลัปะประกอบ

ด้ีวิยทฤษฎีีสีแลัะหลัักการด้ีานศิิลัปะต่าง	ๆ	เชุ่น	ทฤษฎีีจิตกรรมเป็นศิิลัปะที�แสดีงออกด้ีวิยการขีดีเขียน		การวิาดี	แลัะระบาย

สี	เพ่ิ�อให้เกิดีภาพิ	เป็นงานศิิลัปะที�มี	2	มิติ	เป็นร้ปแบบไม่มีควิามลึักหร่อน้นหนา	แต่สามารถเขียนลัวิงตาให้เห็นว่ิามีควิามลึัก

หร่อน้นได้ี		ควิามงามของจิตรกรรมเกิดีจากการใชุ้สีในลัักษณะต่าง	ๆ	กัน	ศิิลัปะนามธิรรมศิิลัปะที�แสดีงถึงทัศินคติที�เกี�ยวิข้อง

กับจิตใจ	 เป็นศิิลัปะที�ไม่ได้ีแสดีงถึงควิามสมจริงของสีสัน	 ร้ปภาพิ	 แลัะสภาพิแวิดีล้ัอม	 แต่ข้าพิเจ้าเล่ัอกที�จะนำาเสนอควิามคิดี

อยา่งอิสระในสภาวิะอารมณ์การเคล่ั�อนไหวิของจิตใต้สำานึกผ่านการสร้างสรรค์ที�เน้นอิสระของเส้นสี	ร้ปร่างร้ปทรง	การตัดีต่อตัดี

ทอนร้ปทรงขึ�นมาใหม่	รวิมถึงศิิลัปิน		Jackson	Pollock	,	Wassily	Kandinsky		ควิามบันดีาลัใจแลัะแนวิควิามคิดีสร้างสรรค์

วิธีดำาเนินการสร้างสรรค์ผลุ่งาน

แนวความคิดข้องการสร้างสรรค์ผลุ่งาน
งานทัศินศิิลัป์	จิตรกรรมนามธิรรมสามารถสร้างสรรค์แสดีงออกถึงสภาวิะอารมณ์การเคล่ั�อนไหวิของจิตใต้สำานึก	ใน

สภาวิะหนึ�งของจิตใจที�มีลัักษณะเป็นนามธิรรมอารมณ์ควิามร้้สึกภายในจากจิตใจที�เกิดีจากสภาพิของสังคมเหตุการณ์ต่าง	ๆ

เชุ่นโรคโควิิดี	19		 เกิดีการระบาดีมากมายในสังคมโลัก	สามารถสร้างแรงกระตุ้นในจิตใจทำาให้ควิามร้้สึกแลัะจินตนาการของ

จิตใต้สำานึกของข้าพิเจ้า	เน่�อหาที�นำาเสนอสภาวิะอารมณก์ารเคลั่�อนไหวิของจติใต้สำานึก	เพ่ิ�อกระตุ้นใหเ้กิดีจินตนาการแลัะควิาม

ร้้สึกถึงวิิถีควิามร้้สึกภายในภายนอกในประสบการณ์ของข้าพิเจ้าร้ปแบบจิตรกรรมแนวินามธิรรม	

เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลุ่งาน 
เทคนิคที�ใชุ้ในการสร้างสรรค์มีควิามสำาคัญอย่างยิ�งข้าพิเจ้าได้ีค้นคว้ิา	ศึิกษา	ทดีลัองเทคนิคของการยอดีสี	เทสีราดีสี

	โดียสีอะคริลิัคกับดิีนสอพิอง	ตามการทดีลัอง	กลัวิิธีิของปฏิ์กิริยาทางเทคนิคเพ่ิ�อให้ส่�อทั�งด้ีานควิามหมายของเน่�อหาเร่�องราวิ

แสดีงออกถึงสภาวิะอารมณ์การเคล่ั�อนไหวิของจิตใต้สำานึก	ก่อเกิดีร้ปร่างร้ปทรงอิสระของจิตใต้สำานึก	ตามหลัักการทางทัศินธิาตุ

แลัะองค์ประกอบศิิลัป์	นำ�าหนักสี	พ่ิ�นผิวิ	แทนควิามร้้สึกทางด้ีานอารมณ์	ร้ปร่างร้ปทรงแทนการเคล่ั�อนไหวิของจิต	ต่าง	ๆตาม

แนวิทางทดีลัอง	ขา้พิเจ้าวิิเคราะหอ์ารมณ์จิตใต้สำานึกของข้าพิเจ้าที�พิบเหน็เกิดีประสบการณท์างสังคมรอบตวัิแลัว้ิก็นำามาสรา้ง

สรรค์เป็นจิตรกรรมนามธิรรมโดียสร้างพ่ิ�นผิวิ	ร้ปราง	ร้ปทรงอิสระโดียเทคนิคเฉพิาะตน	การเตรียมการสร้างสรรค์ต้องรองพ่ิ�น

โดียดิีนสอพิองกอ่นแล้ัวิสร้างพ่ิ�นผิวิทั�งนี�ขึ�นอย้กั่บจังหวิะแลัะอารมณป์ระสบการณท์างจิตภายในทผ่ีานมาประกอบกบัหลัักการ

องค์ประกอบศิิลัป์	ทัศินธิาตุ	ทฤษฎีีสีกับควิามร้้สึก	การสร้างพ่ิ�นผิวิเป็นประเด่ีนสำาคัญของผลังานสร้างสรรค์	พ่ิ�นผิวิ	ร่องรอยที

แตก	กันออกไปทำาให้เกิดีควิามร้้สึกอารมณ์การเคล่ั�อนไหวิ	ได้ีอยา่งเหมาะสม	ข้าพิเจ้าจึงเล่ัอกสีอะคริลิัค	ผสมกับดิีนสอพิอง	แลัะ

กาวิทำาให้พ่ิ�นผิวิทีแตก	แลัะเห็นร่องรอยเกิดีมิติ	แลัะกลัมกล่ันแลัะเป็นเอกภาพิในร้ปแบบจิตรกรรมนามธิรม	2	มิติ	ข้าพิเจ้าบอก

เร่�องราวิสภาวิะอารมณ์การเคล่ั�อนไหวิของจิตใต้สำานึก	โดียมีการจัดีระเบียบ	นำาเสนอแนวิคิดี	ร้ปแบบ	เทคนิคแลัะวิิธีิการในการ

สร้างสรรค์ตามเจตนารมณ์แลัะจุดีมุ่งหมายของผลังานสร้างสรรค์	

วัสด่อ่ป์กรณ์์แลุ่ะกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลุ่งาน 

วัสด่อ่ป์กรณ์์

เฟรมผ้าใบ,	สีอะคริลิัค,	มันลิันสีดี,	นำ�ามันสน,	ทินเนอร์,	ดิีนสอพิอง,	กาวิ,	พ่้ิกันแปรงทาสี
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ร้ปที�	1	วิัสดีุอุปกรณ์				

กระบวนการในการสร้างสรรค์ผลุ่งาน
1.	สร้างภาพิร่างจากข้อม้ลัในประสบการณ์อารมณ์จิตใต้สำานึกชุ่วิงนั�นอารมณ์นั�น	ๆ	จากนั�นสร้างภาพิร่างควิามร้้สึก

ตามจิตใต้สำานึกรวิม	ๆ	ในกระดีาษ
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ร้ปที�	2	ภาพิร่างผลังาน

		2.	นำาภาพิร่างทีเสร็จแล้ัวิบนกระดีาษ	มาทดีลัองในเทคนคิตามแนวิคดิีอารมณค์วิามร้้สึกใต้สำานึก	เทคนคิทีใชุ้สามารถ

ยด่ีหยุน่แลัะผันแปรนตามการเคลั่�อนไหวิของจิตแลัะตามร้ปร่างร้ปทรงทีข้าพิเจ้าต้องการแลัะตอบรับกับควิามร้้สึกแลัะสอดีคล้ัอง

กับควิามคิดีได้ี	โดียการสร้างสรรค์จิตรกรรมนามธิรรม	การสร้างสรรค์จึงมีเค้าโครงมาจากมุมมองที�หลัากหลัายในสังคมปัจจุบัน	

ถ่ายทอดีอารมณ์	ควิามร้้สึกจากจินตภาพิผ่านการลัดีทอนทางร้ปธิรรมไปส่้นามธิรรมโดียแสดีงสภาวิะอารมณ์การเคล่ั�อนไหวิของ

จิตใต้สำานึก	ในควิามฉับพิลััน	จะมีการทดีลัองหลัายชิุ�นแล้ัวิเหล่ัอชิุ�นทีข้าพิเจ้าคิดีว่ิาตอบสนองอารมณ์แลัะก่อให้เกิดีสุนทรียภาพิ

อารมณ์สภาวิะจิตของข้าพิเจ้าได้ี
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ร้ปที�3	การทดีลัองเทคนิค

																3.นำาผลังานทีสร้างสรรค์ทดีลัองมารวิมกันอย่างเหมาะสมกับเวิลัาแลัะอารมณ์โดียแบ่งเป็นผลังาน	2	ชุุดี	

2	อารมณ์สภาวิะอารมณ์การเคลั่�อนไหวิของจิตใต้สำานึกนั�น	ๆ

ผลุ่การสร้างสรรค์ผลุ่งาน

ผลุ่งานสร้างสรรค์ช่ดที� 1
มีผลังาน	10	 ชิุ�น	 ชิุ�นขนาดีลัะ	40x60	 ชุ่�อผลังาน	“สภาวิะอารมณ์การเคล่ั�อนไหวิของจิตใต้สำานึก1”	ผลังานชุุดีนี�มี

หลัายชิุ�นแต่ลัะชิุ�นมีอารมณ์ของชุ่วิงจิตใต้สำานึกการเคล่ั�อนไหวิทีแตกต่าง	ๆ 	แลัะจัดีว่ิางเป็นชุุดีให้เข้าเน่�อหา	หยิบเอาโครงสร้าง

หลัักทัศินธิาตุแลัะสภาวิะจิตใต้สำานึกตอนเวิลัานั�น	ๆ	มาเป็นสาระหลัักมาวิางเป็นโครงหลััก	เพ่ิ�อให้ผลังานชิุ�นนี�มีเฉพิาะตัวิแลัะ

สามารถจัดีการกับพ่ิ�นที�ว่ิางได้ีแลัะง่ายขึ�น	ลัดีร้ป	สลัายร้ปทรงที�ยุง่ยากซั่บซ้่อนให้เป็นร่องรอยของการไหลัของสีต่าง	ๆ 	ควิามคิดี

ในการสร้างสรรค์งานชิุ�นนี�ค่อ	การวิางแผนตั�งแเริ�มค่อ	การสร้างลัายลัะเอียดีของพ่ิ�นผิวิของสีแลัะเทคนิคของการไหลัของดิีนสอ

พิองแลัะคล้ัายกับว่ิาเป็นการเหล่ั�อนไหวิของจิตใต้สำานึก		เม่�อทาดิีนสอพิองแลัะเทสีทับชัุ�นแรกก็สามารถสร้างได้ีสร้างบรรยากาศิ

เหม่อนการทับซ้่อนของชุ่วิงเวิลัาของจิต	 การวิางโครงสีหลัักในผลังานชิุ�นนี�ต้องการสร้างผลังานมีสีลัักษณะโทนทีแสดีงอารมณ์

ชุ่วิงเวิลัาการเคล่ั�อนไหวิของจิตตามควิามร้้สึกของข้าพิเจ้ากับการเคล่ั�อนไหวิของจิต	ค่อการนำาสีส้ม	สีม่วิง	สีฟ้า	สีเขียวิ	สีนำ�าเงิน	

สีทั�งหมดีนี�ค่อสีทีอย้่กับจิตใต้สำานึกของข้าพิเจ้าแลัะเน้นโครงสร้างหลัักทีเป็นสีบรรยากาศิในจิตใจ	หลัักการปล่ัอยพ่ิ�นที�ว่ิางของ

พ่ิ�นผิวิของดิีนสอพิองบนผ้าใบให้ทำาหน้าที�เป็นพ่ิ�นทีว่ิางด้ีแล้ัวิเหม่อนอากาศิการเคล่ั�อนไหวิ	สร้างอารมณ์คลุัมเคร่อตามผ้้ชุมผลั

งานตามประสบการณ์ของผ้้ชุมผลังาน		
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ร้ปที�	4	ชุิ�นผลังานทั�งหมดีของชุุดีที�1รวิม10	ชุิ�น	ขนาดี	140x220	เซ่็นติเมตร

ผลุ่งานสร้างสรรค์ช่ดที� 2
ในสภาวิะจิตใต้สำานึกการสร้างมิติแลัะควิามลังตัวิของสีสร้างให้ผลังานชุุดีนี�สามารถถึงจุดีมุ่งหมายมีผลังาน14ชิุ�น	10	

ชีุ�น	10	ขนาดี	40	x60	เซ่นติเมตร	แลัะชีุ�น11-14	ขนาดี	60	x80	เซ็่นติเมตร		ชุ่�อผลังาน“สภาวิะอารมณ์การเคล่ั�อนไหวิของ

จิตใต้สำานึก	2”		ผลังานชุุดีนี�มีหลัายชิุ�นแต่ลัะชิุ�นมีอารมณ์จิตใต้สำานึกทีแตกต่าง	ๆ	แลัะแลัะจัดีว่ิางเป็นชุุดี	สร้างสภาวิะอารมณ์

การเคลั่�อนไหวิของขา้พิเจ้าได้ีมากขึ�น	สามารถใชุ้สีในการแสดีงตวัิไดีอ้ยา่งเตม็ที�	สร้างสภาวิะจติใจสิ�งแวิดีล้ัอมในสงัคมตา่ง	ๆ 	ใน

บางจังหวิะของการเทสี	ราดีสี	หยอดีสี	มีการสร้างบรรยากาศิสี	แลัะอารมณ์สภาวิะจิตได้ีอย่างลังตัวิ	เกิดีมิติของบรรยากาศิของ

การเคล่ั�อนไหวิของจิตใต้สำานึก	ผลังานชิุ�นนี�มีควิามน่าสนใจแลัะต่อยอดีต่อไปได้ี
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ร้ปที�	5	ชุิ�นผลังานทั�งหมดีของชุุดีที�	2	รวิม	14	ชุิ�น	ขนาดี	180	x	350	เซ่็นติเมตร

สร่ป์ผลุ่ แลุ่ะอภิิป์รายผลุ่การสร้างสรรค์ผลุ่งาน

ผลังานทัศินศิิลัป์ประเภทจิตรกรรมนามธิรรม	ชุ่�อผลังาน	“สภาวิะอารมณ์การเคล่ั�อนไหวิของจิตใต้สำานึก”	ได้ีวิิเคราะห์	

เพ่ิ�อแสดีงถึงระเบียบขั�นตอนในการสร้างสรรค์	เรียงลัำาดัีบควิามเป็นมาของแนวิควิามคดิีการพัิฒนาร้ปแบบแลัะการพิฒันาเทคนิค

วิิธีิการนำาเสนอ	ผลังานสร้างสรรค์ชุุดี	“สภาวิะอารมณ์การเคล่ั�อนไหวิของจิตใต้สำานึก”	ปรากฏ์เกิดีขึ�นสภาวิะทางอารมณ์ด้ีาน

จิตใต้สำานึกที�ส่งผลัต่อการสัมผัสกับรับร้้โดียตรงต่อข้าพิเจ้า	เน้นสภาวิะจิตใจให้เกิดีการสร้างสรรค์ผลังานแนวิควิามคิดีเกี�ยวิกับ

บรรยากาศิของสีต่าง	 ๆ	 ระหว่ิางสภาวิะทางสังคมสิ�งแวิดีล้ัอมที�พิบเห็นแลัะควิามจริงที�เป็นนามธิรรมที�ข้าพิเจ้ารับร้้ถึงอารมณ์

ควิามร้้สึก	อิทธิิพิลัที�ได้ีรับในงานศิิลัปะนามธิรรมเกิดีการเชุ่�อมโยงจากจิตใต้สำานึกกับการเคล่ั�อนไหวิภายในภายนอกสภาวิะทุก

สิ�งรอบตัวิมาใชุ้เป็นพ่ิ�นฐานของควิามสนใจ	เป็นประสบการณ์เริ�มต้นของการคิดีต่อในการสร้างสรรค์ผลังานชุุดี	“สภาวิะอารมณ์

การเคล่ั�อนไหวิของจิตใต้สำานึก”	มีการปรับเปลีั�ยนเทคนิคให้เข้ากับแนวิคิดี	กระบวินการ	มาใชุ้ในการสร้างสรรค์

ผลัที�ได้ีจากการสร้างสรรค์	ผลังานทัศินศิิลัป์ประเภทจิตรกรรมนามธิรรม	ชุ่�อผลังาน	“สภาวิะอารมณ์การเคล่ั�อนไหวิ

ของจติใต้สำานึก”	ค่อการเรียนร้้การพิฒันาตนเองแลัะควิามคดิีมุ่งเน้นไปส่้การสรา้งสรรค์ให้เห็นควิามจรงิของสภาวิะจติใต้สำานึกที�

ข้าพิเจ้าต้องการส่�อให้เห็นถึงนามธิรรม	ค่ออารมณ์สภาวิะจิตใต้สำานึกควิามร้้สึกที�ข้าพิเจ้าสัมผัส	สภาวิะ	เหล่ัานั�นการใชุ้หลัักการ

จัดีองค์ประกอบศิิลัป์ส่�อเป็นภาษาภาพิที�จะแสดีงออกให้เห็นควิามจริงเหล่ัานั�น	จากจิตใต้สำานึกกลัายเป็นนาม	ธิรรมใหม่โดียลัดี

ทอนควิามเหม่อนจริง	แต่สร้างร้ปร่างร้ปทรงเกิดีเป็นจังหวิะควิามเชุ่�อมโยงกลัมกล่ันเคล่ั�อนไหวิ		แลัะประสานสัมพัินธ์ิกันอย่าง

ลังตัวิเกิดีควิามสมบ้รณ์อยา่งเหมาะสม	ผลังานทัศินศิิลัป์ประเภทจิตรกรรมนามธิรรม	ชุ่�อผลังาน	“สภาวิะอารมณ์การเคล่ั�อนไหวิ

ของจิตใต้สำานึก”	นี�ได้ีสรุปกระบวินการทำางานแลัะควิามคิดีให้สอดีคล้ัองกับเน่�อหามีจุดีเชุ่�อมโยงกันกลัายเป็นร้ปแบบนามธิรรม

ที�แสดีงบุคลิักอุปนิสัย	แลัะตัวิตนที�มีลัักษณะเฉพิาะตนเอกสารประกอบด้ีวิย	ข้อม้ลั	ควิามคิดีกระบวินการวิิเคราะห์ปัญหาแลัะ

พัิฒนาผลังาน	เพ่ิ�อให้ตรงตามจุดีมุ่งหมายแลัะเป็นประโยชุน์แก่ผ้้ศึิกษาค้นคว้ิาแลัะตัวิตนของข้าพิเจ้า	
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ผลังานชุุดีนี�ได้ีแสดีงในหอศิิลัป์วิิจิตร	 โครงการร่วิมบริหารมีเดีียๆ	 คณะคณะสถาปัตยกรรมศิาสตร์	 มหาวิิทยาลััย

เทคโนโลัยพีิระจอมเกลัา้ธินบุรี	ผลัทไีด้ีนักศึิกษาไดีเ้รียนร้้ศิิลัปะนามธิรรม	ได้ีเข้าใจอารมณส์ภาวิะจติใต้สำานึกควิามร้สึ้กที�ข้าพิเจ้า

ถ่ายทอดีไม่มากก็น้อยแล้ัวิแต่ประสบการณ์แต่ลัะคนแลัะข้าพิเจ้าหวัิงว่ิาผลังานชุุดีนี�จะเป็นแรงบัดีดีาลัใจให้ผ้้ชุมผลังานต่อยอดี

แนวิคิดีแลัะพัิฒนาผลังานต่อไปอนาคต
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การศิึกษาภ้มิปัญญาเคร่�องปั�นดิีนเผาบ้านก้บังบาเดีาะ	 ส่้การสร้างสรรค์ศิิลัปะเคร่�องเคล่ัอบดีินเผาร่วิมสมัย	 มี

วัิตถุประสงค์เพ่ิ�อศึิกษาภ้มิปัญญาเคร่�องปั�นดิีนเผาบ้านก้บังบาเดีาะ	ตำาบลัสะกำา	อำาเภอมายอ	 จังหวัิดีปัตตานี	แลัะเพ่ิ�อศึิกษา

เเนวิควิามคิดีภ้มิปัญญาเเลัะกระบวินการผลิัต	เพ่ิ�อนำาองค์ควิามร้้ที�ได้ีสังเคราะห์เป็นแนวิทางในการสร้างสรรค์งานศิิลัปะเคร่�อง
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เเลัะผ้้ที�เกี�ยวิข้องในกระบวินการผลิัต	 บ้านก้บังบาเดีาะ	ตำาบลัสะกำา	 	อำาเภอมายอ	 จังหวัิดีปัตตานี	 เคร่�องม่อที�ใชุ้ในการวิิจัย	

ประกอบด้ีวิยเเบบสังเกต	เเบบสัมภาษณ์	รวิบรวิมนำามาวิิเคราะห์ด้ีวิยทฤษฎีี	เเลัะนำาเสนอโดียใชุ้วิิธีิพิรรณนาวิิเคราะห์	จากการ

ศึิกษาสภาพิปัจจุบันของบ้านก้บังบาเดีาะ	พิบว่ิายังคงมีเทคนิคแลัะกระบวินการทั�งหมดียังคงใชุ้เทคนิคแลัะกระบวินการผลิัตที�

ไม่แตกต่างจากในอดีีตมากนัก	การขึ�นร้ปทรงเบ่�องต้นแทนการตีด้ีวิยม่อทั�งหมดี	เเต่ยงัคงเสน่ห์ของเคร่�องปั�นดิีนเผาเเบบโบราณ

ค่อ	การตีตกเเต่งก้นภาชุนะให้เป็นร้ปทรงที�โค้งมนดัีงเดิีม	เเลัะตกเเต่งลัวิดีลัายด้ีวิยอุปกรณ์ที�เป็นเอกลัักษณ์	คงคุณค่าทางการ

ส่บค้นประวิดิัีของชุุมชุนที�มีอัตลัักษณอั์นโดีดีเดีน่ในจังหวัิดีปัตตานี		ที�กำาลัังถ้กมองขา้มจากคนในรุ่นปัจจุบัน	ไม่ได้ีรับควิามสนใจ

ที�จะส่บทอดีเเลัะศึิกษา	แลัะกำาลัังจะส้ญหายไปในเวิลัาอันใกล้ั	ผ้้วิิจยัจงึเล็ังเห็นควิามสำาคัญในการศึิกษารวิบรวิมองค์ควิามร้้แลัะ

กระบวินการขั�นตอนการผลัิตเคร่�องปั�นดีินผาบ้านก้บังบาเดีาะ	จากคำาบอกเลั่าของชุ่างพ่ิ�นบ้าน	 เเลัะนำาผลัที�ไดี้จากการวิิจัยใน

ครั�งนี�ประกอบกับเเนวิควิามคิดีแนวิทางในการสร้างสรรค์เคร่�องปั�นดิีนเผาให้สอดีคล้ัองตามหลัักเเนวิคิดีสุนทรียภาพิเเลัะองค์
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ผลังานตามที�มาแลัะควิามสำาคัญข้างต้น	สร้างสรรค์เป็นผลังานศิิลัปะเคร่�องปั�นดิีนเผาที�แสดีงออกถงึควิามสวิยงามของภ้มปัิญญา

ที�กำาลัังจะส้ญหายไปกับกาลัเวิลัาอันใกล้ันี�	ในชุ่�อ	ชุุดี	“กุโบร์	(กุบัง)	บาเดีาะ”
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Abstract

A Study on Pottery Wisdom in Ban Ku Bang Ba Doa Village to Create the Contemporary Pottery 
Art. The study emphasized the study of history and local wisdom in the pottery production process of 
Ban Ku Bang Ba Dao, Tambon Sa Kam, Amphoe Ma Yor, Pattani Province, then bring the knowledge 
to analyst and synthesize as an approach to create the contemporary pottery art. The methods of study 
including a study from both documentary and interview fieldwork. The study of the current situation 
of Ban Ku Bang Ba Doa Village found that it still using pottery production techniques and processes 
similar to the stone age since ten to hundred thousand years ago. Besides this old technique, they use 
more electric pottery wheel to carve the form instead of hand-carve. Whereas the pottery still retains 
the traditional pottery attractiveness, which is decorated with the traditional curve form and pattern 
with specific tools. It also remains the value of community history with explicit identities that the new 
generation does not want to inherit and study and nearly to lost. The researcher saw the importance of 
pottery knowledge and process accumulation in Ban Ku Bang Ba Doa Village by the tales of the local 
potters. Then take these research findings synthesis with concepts on pottery creativity that conform 
to the aesthetics and element of art by remains the use of the local clay mix with the smoked technique 
to create aesthetics and new meanings to the artwork according to the introduction and importance 
above. Then create the two artwork sets by pottery that illustrates the aesthetics of wisdom which is 

nearly lost in the present. These two artwork sets are including local identities and Phan Din Pattani.

Keywords: wisdom in the pottery, create art Contemporary

บทนำา

เคร่�องปั�นดิีนเผาเป็นการพัิฒนาเทคโนโลัยีขั�นเเรกของมนุษย์คิดีค้นขึ�น	 เป็นผลังานทางหัตถกรรม	 (Craf)	 ที�เก่าเเก่

ที�สุดีของมนุษยชุาติ	ซึ่�งปัจจุบันก็ยังคงทำาอย้ใ่นทุกส่วินของโลัก	เชุ่น	หม้อดิีนเผา	อิฐเเดีง	กระเบ่�องมุงหลัังคา	เป็นต้น	เเลัะยังคง

ใชุ้เทคนิคแลัะกระบวินการผลิัตที�ไม่แตกต่างจากอดีีตมากนัก	นับจากยุดีหินเม่�อหลัายแสนปีมาแล้ัวิ	เชุ่น		การขึ�นร้ปด้ีวิยการตี	

(Paddle)	โดียใชุ้หินดุีแลัะไม้ราบ	ตีขึ�นร้ปทรงภาชุนะตามต้องการ	หร่อกรรมวิิธีิการเผาภาชุนะดิีนเผากลัางแจ้ง	(Open	firing)	

จอร์น	ชุอร์	(2531)ได้ีกล่ัาวิถึงกระบวินการเหล่ัานี�นับว่ิาเกิดีจากภ้มิปัญญาของมนุษย์ที�ถ่ายทอดีกันมาจากอดีีต	เป็นภ้มิปัญญาที�

มนุษย์สามารถทำาเองได้ีโดียไม่ต้องพึิ�งพิาเทคโนโลัยีขั�นส้ง		ซึ่�งกระบวินการผลิัตเคร่�องปั�นดิีนเผาขั�นต้นเรียกว่ิา	“เคร่�องปั�นดิีนเผา

ประเภทไฟตำ�า”	ซึ่�งเป็นสิ�งประดิีษฐ์ของมนุษย์ที�แสดีงให้เห็นถึงฝี่ม่อ ภ้มิปัญญาที�มีลัักษณะเฉพิาะตัวิ	เป็นการเเสดีงออกถึงควิาม

ร้้สึกนึกคิดีที�เป็นเอกภาพิ	ซึ่�งถ่อเป็นคติ	หร่อค่านิยมที�ปฏิ์บัติส่บทอดีกันมา	วัิสดุีท้องถิ�นที�มี่ควิามหลัากหลัาย 	รวิมไปถึงพัิฒนาการ

ทางเทคโนโลัยีของชุุมชุนที�สั�งสมเเลัะส่บทอดีอย้่ทั�วิทุกภ้มิภาคของโลัก	รวิมถึงทวีิปเอเชีุยเเลัะในประเทศิไทยที�มีควิามเเตกต่าง

ทั�งด้ีานวัิฒนธิรรมท้องถิ�น	เเลัะขนบธิรรมเนียมประเพิณี	ทั�วิทุกภ้มิภาค	ได้ีเเก่	ภาคเหน่อ	ภาคตะวัินออก	ภาคตะวัินออกเฉียง

เหน่อ	ภาคกลัาง	เเลัะภาคใต้ที�ถ่อได้ีว่ิามีวัิฒนธิรรมแลัะวิิถีชีุวิิตของผ้้คนในภ้มิภาคนี�มีควิามหลัากหลัายทั�งในด้ีาน	ควิามเชุ่�อทาง

ศิาสนา	มีการนับถ่อศิาสนาทั�งพุิทธิแลัะอิสลัาม	ในส่วินของชุาติพัินธ์ุิมีการอย้่ร่วิมกันทั�งชุาวิไทยพุิทธิ	ไทยมุสลิัม	จีน	จีน-มลัาย้	(

ยะหยา)	แลัะชุาวิเลั	อมรา	พิงคาพิิชุญ์	(2541)

ภ้มิปัญญาเคร่�องปั�นดิีนเผาภาคใต้	เริ�มต้นจากสมัยศิรีวิิชัุยแบ่งตามลัักษณะเน่�อดิีนปั�นออกเป็น	2	ชุนิดี	ค่อ	ชุุดีหนึ�งเป็น

ภาชุนะที�มีเน่�อดิีนเผาหยาบหนา	มีสีแดีง	สีเทา	แลัะสีเหล่ัอง	วิิบ้ลัย์	ลีั�สุวิรรณ	(2527)	กล่ัาวิถึงการตกแต่งเคร่�องปั�นดิีนเผาภาค

ใต้ประกอบด้ีวิยเทคนิคต่าง	ๆ 	เชุ่น	การปั�นติดี	การข้ดีขีดี	การขุดี	การกดี	แลัะการเขียนสี	เคร่�องปั�นดิีนเผาชุนิดีนี�จะเป็นภาชุนะที�

ใชุ้สอยในชีุวิิตประจำาวัิน	เชุ่น	หม้อ	จาน	ชุาม	พิาน	แลัะคนท	ีส่วินอีกชุนิดีหนึ�ง	เป็นภาชุนะที�มีเน่�อดิีนปั�นขาวิบางลัะเอยีดีสวิยงาม	
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ที�พิบมากค่อ	คนทีหม้อมีเชิุงแลัะหม้อก้นกลัม คนทีนั�น	ร้ปกลัม	คอกว้ิางส้ง		พิบมากที�บริเวิณวัิดีสวินหลัวิง	(ร้าง)	ตำาบลัศิาลัามี

ชัุย	อำาเภอเม่อง	จังหวัิดีนครศิรธีิรรมราชุ	ปจัจุบันอย้ข้่างบริเวิณพิิพิิธิภัณฑสถานแหง่ชุาตินครศิรีธิรรมราชุ	แลัะที�อำาเภอสทิงพิระ	

จังหวัิดีสงขลัาพิบแหลัง่ผลิัตเตาหม้อบ้านปะโอ	อ.สมงิพิระ	จ.สงขลัา	เคร่�องปั�นดิีนเผาศิรีวิิชัุยแลัะตามพิรลังิค์	ซึ่�งในปัจจุบันหลัาย

พ่ิ�นที�ยังพิบอาชีุพิปั�นหม้อ	การทำาอิฐ	เเลัะการทำากระเบ่�องดิีนเผาในจังหวัิดีที�มีควิามสัมพัินธ์ิเชุ่�อมต่อค้าขายกับจังหวัิดีใกล้ัเคียง

เเลัะประเทศิเพิ่�อนบ้าน	 จังหวัิดีที�มีเเหล่ังวัิสดุีที�มีคุณภาพิในการทำาเคร่�องปั�นดิีนเผา	 เเลัะจังหวัิดีที�มีวัิฒนธิรรมที�มีควิามหลัาก

หลัายของเชุ่�อชุาติเเลัะศิาสนา	 	 เเลัะเคร่�องปั�นดิีนเผาที�พิบอย้่ก็ยังคงร้ปเเบบเดิีมในด้ีานภ้มิปัญญา	 ส่งผ่านภ้มิปัญญาต่อกันมา

จากบรรพิบุรุษจากรุ่นส่้รุ่นหลัายชัุ�วิอายุคน	ซึ่�งเป็นชุุดีควิามร้้นี�เรียกว่ิา	“ล้ักโซ่่เเห่งการปฏิ์บัติการ”	(Chains	Operatories)	ซึ่�ง

เป็นล้ักโซ่่ที�ยงัคงดีำารงอย้ค่วิบค่้กับสังคมมนุษย์เเลัะถ้กส่งต่อกันมาหลัายชัุ�วิอายคุน	จวิบจนถึงปัจจุบัน	เคร่�องปั�นดิีนเผาพ่ิ�นเม่อง

ที�พิบในภาคใต้	 มีอายุราวิพุิทธิศิตวิรรษที�	13-18	กรมศิิลัปากรได้ีขุดีค้นแหล่ังเตาเผาที�สำาคัญ	เม่�อ	พิ.ศิ.	2521	ที�บริเวิณคลัอง

ปะโอ	บ้านปะโอ	ตำาบลัม่วิงงาม	แลัะที�ตำาบลัวัิดีขนุน	กิ�งอำาเภอสิงหนคร	จังหวัิดี	สงขลัา	ซึ่�งพิบว่ิามีแหล่ังเตาเผาหลัายแห่ง	ค่อ	

เตา	หม้อ	1	เตาหม้อ	2	เตาหม้อ	3	เตาโคกหม้อ	แลัะเตาโคกไฟ	นอกจากนี�ยังพิบเคร่�องปั�นดิีนเผา	แบบอ่�น	ๆ	ในแถบสทิงพิระ

	 แต่ไม่พิบเตาเผาอาจเป็นไปไดี้ว่ิาน่าจะใชุ้วิิธีิเผากลัางแจ้ง	 ด้ีวิยเป็น	 ภาชุนะเน่�อดิีนเผาธิรรมดีาที�ไม่ต้องการควิามร้อน	 ส้งนัก

	เคร่�องปั�นดิีนเผาจากบ้านปะโอ	มีผลิัตภัณฑ์	ที�สำาคัญ	ค่อ	คนที	(หม้อนำ�า)	แลัะหม้อมีเชิุง	ผลิัตภัณฑ์จากเตาเผานี�ได้ีส่งไปขาย

ในเม่องสำาคัญต่าง	ๆ	 	 ในภาคใต้ของประเทศิไทย	 นับเป็นภ้มิปัญญาเคร่�องปั�นดิีนเผาที�มีเอกลัักษณ์เฉพิาะภ้มิภาคอย่างเเท้จริง	

เเลัะยังเเสดีงให้เห็นว่ิายังคงมีเทคนิคแลัะกระบวินการตีหม้อ	 ยังคงคุณค่าทางประวิัติของควิามเป็นชุุมชุนที�มีอัตลัักษณ์อันโดีดี

เด่ีน	ส่บต่อมาเป็นอาณาจักรลัังกาสุกะ	ดิีนแดีนส่วินนี�ค่ออาณาจักรปัตตานีที�ประชุากรส่วินใหญ่นับถ่อศิาสนาอิสลัาม	ใชุ้ภาษา

มลัาย้ท้องถิ�นในชีุวิิตประจำาวัินมีควิามเชุ่�อทางวัิฒนธิรรมแลัะขนบธิรรมเนียมประเพิณีตามหลัักศิาสนาอิสลัามมีควิามสำานึกใน

ประวัิติศิาสตร์ที�เกี�ยวิกับอารยธิรรมปัตตานี

ปัตตานีเป็นจังหวัิดีในพ่ิ�นที�จังหวัิดีชุายเเดีนภาคใต้	 ที�มีภ้มิภาคเป็นเเหล่ังผสมผสานกับประชุาชุนพ่ิ�นเม่องเดิีม	 เชุ่น	

มลัาย้	อาหรับเปอร์เซี่ย	อินเดีียใต้	ชุวิา	แลัะชุาวิจ้วิง	ดัีงปรากฎีหลัักฐานการเป็นจุดีแลักเปลีั�ยนแลัะสังคมทางวัิฒนธิรรมที�หลัาก

หลัาย	เเลัะมีวิิถีควิามเป็นอย้เ่เบบดัี�งเดิีม เห็นได้ีจากเเหล่ังโบราณคดีีในพ่ิ�นที�จังหวัิดีปัตตานีที�มีการขุดีค้นพิบเคร่�องปั�นดิีนเผาใน

หลัายพ่ิ�นที�	เน่�องจากเป็นที�ตั�งของอาณาจักรตามพิรลิังค์ซึ่�งมีอำานาจเหน่อคาบสมุทรมลัายใ้นชุ่วิง	พุิทธิศิตวิรรษที�	13-16	จากนั�น

รัฐตาม 	 จึงทำาให้พิบเเหล่ังโบราณคดีีกระจายอย้ใ่นจังหวัิดีปัตตานี	 เชุ่น	 เเหล่ังโบราณสถานมัสยิดีกร่อเซ่ะ	 สุสานรายา	 จังหวัิดี

ปัตตานี		เเหล่ังอารยธิรรมยะรังพุิทธิศิตวิรรษที�	13-15	ที�ได้ีรับอิทธิิพิลัอารยธิรรมทวิารวิดีี		ซึ่�งในปัจจุบันยังคงพิบพ่ิ�นที�ยังพิบ

อาชีุพิปั�นหม้อ	การทำาอิฐ	เเลัะการทำากระเบ่�องดิีนเผาในจังหวัิดีที�มีควิามสัมพัินธ์ิเชุ่�อมต่อค้าขายกับจังหวัิดีใกล้ัเคียงเเลัะประเทศิ

เพ่ิ�อนบ้าน	เเลัะเเหล่ังเคร่�องปั�นดิีนเผาที�เคยมีชุ่�อเสียงของจังหวัิดีปัตตานี	ค่อ	เคร่�องปั�นดิีนเผาบ้านก้บังบาเดีาะ	ตำาบลัสะกำา	อำาเภอ

มายอ	ที�ยังคงพิบภ้มิปัญญาเเลัะกระบวินการผลิัตเเบบดัี�งเดิีมส่บทอดีจากบรรพิบุรุษ	ที�มีอายุมากกว่ิา	200	ปี	ถ่อเป็นเเหล่ังภ้มิปัญญา

ที�มีีควิามน่าสนใจไม่ต่างจากเเหล่ังภ้มิปัญญาในพ่ิ�นภาคอ่�น	ๆ ของประเทศิ	เเลัะส่วินสำาคัญที�สุดีค่อ	เเหล่ังภ้มิปัญญาเเห่งนี�ยงัขาดี

การอนุรักษ์จากนักวิิชุาการหร่อภาครัฐเข้ามาให้ควิามสนใจ

การศึิกษาภ้มิปัญญาเคร่�องปั�นดิีนเผาบ้านก้บังบาเดีาะ		 ส่้การสร้างสรรค์ศิิลัปะเคร่�องเคล่ัอบดิีนเผาร่วิมสมัย		เป็นการมุ่ง

เน้นศึิกษาถึงภ้มิปัญญาท้องถิ�นในกระบวินการผลิัตเคร่�องปั�นดิีนเผาของ	ภ้มิปัญญาเคร่�องปั�นดิีนเผาบ้านก้บังบาเดีาะ	ตำาบลัสะกำา	อำาเภอ

มายอ	จังหวัิดีปัตตานี	แลัะนำาองค์ควิามร้้นั�นมาวิิเคราะห์	สังเคราะห์เป็นแนวิทางในการสร้างสรรค์งานศิิลัปะเคร่�องเคล่ัอบดิีนเผาร่วิม

สมัย	โดียมีวิิธีิการศึิกษาได้ีแก่	การศึิกษาจากแหล่ังข้อม้ลัเอกสาร	การลังสนามแลัะสัมภาษณ์		จากการศึิกษาสภาพิปัจจุบันของบ้านก้

บังบาเดีาะ	พิบว่ิายังคงมีเทคนิคแลัะกระบวินการทั�งหมดียังคงใชุ้เทคนิคแลัะกระบวินการผลิัตที�ไม่แตกต่างจากยุคหินหลัายหม่�นหลัาย

แสนปีมาแล้ัวิ	ที�ยังคงเสน่ห์ของเคร่�องปั�นดิีนเผาเเบบโบราณ	กล่ัาวิค่อ	การตีตกเเต่งก้นภาชุนะให้เป็นร้ปทรงที�โค้งมนดัีงเดิีม	เเลัะตกเเต่ง

ลัวิดีลัายด้ีวิยอุปกรณ์ที�เป็นเอกลัักษณ์	คงคุณค่าทางการส่บค้นประวัิดิีของชุุมชุนที�มีอัตลัักษณ์อันโดีดีเด่ีนในจังหวัิดีปัตตานี		ที�กำาลัังถ้ก

มองข้ามจากคนในรุ่นปัจจุบัน	ไม่ได้ีรับควิามสนใจที�จะส่บทอดีเเลัะศึิกษา	แลัะกำาลัังจะส้ญหายไปในเวิลัาอันใกล้ั				 ผ้้วิิจัยจึงเล็ังเห็น

ควิามสำาคัญในการศึิกษารวิบรวิมองค์ควิามร้้แลัะกระบวินการขั�นตอนการผลิัตเคร่�องปั�นดิีนผาบ้านก้บังบาเดีาะ	จากคำาบอกเล่ัาของชุ่าง
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พ่ิ�นบ้าน	เเลัะนำาผลัที�ได้ีจากการวิิจัยในครั�งนี�ประกอบกับเเนวิควิามคิดีแนวิทางในการสร้างสรรค์เคร่�องปั�นดิีนเผาให้สอดีคล้ัองตามหลััก

เเนวิคิดีสุนทรียภาพิ	เเลัะองค์ประกอบทางศิิลัปะ	โดียยังคงใชุ้เน่�อดิีนพ่ิ�นบ้านที�มีสีขาวินวิลัผสมผสานกับเทคนิคการเผาเเบบรม

ควัิน	เพ่ิ�อสร้างควิามงามแลัะควิามหมายใหม่ให้เกิดีขึ�นกับผลังานตามที�มาแลัะควิามสำาคัญข้างต้น	สร้างสรรค์เป็นผลังานศิิลัปะ

เคร่�องปั�นดิีนเผาที�แสดีงออกถึงควิามสวิยงามของภ้มิปัญญาที�กำาลัังจะส้ญหายไปกับกาลัเวิลัาอันใกล้ันี�

วัติถุ่ป์ระสงค์ข้องการวิจััย

2.1	เพ่ิ�อศึิกษาภ้มิปัญญาเคร่�องปั�นดิีนเผาบ้านก้บังบาเดีาะ	จังหวัิดีปัตตานี		

2.2	เพ่ิ�อสร้างสรรค์ศิิลัปะดิีนเผาร่วิมสมัยจากภ้มิปัญญาเคร่�องปั�นดิีนเผาบ้านก้บังบาเดีาะ	จังหวัิดีปัตตานี

นิยามศัพท์เฉพาะ

เคร่�อิงปั�นดิีนเผา	หมายถึง	เคร่�องปั�นดิีนเผาไฟตำ�า	ประเภทเน่�อดิีน	(Earthenware)	เป็นเคร่�องปั�นดิีนเผาที�เกิดีจากการ

เผาในอุณหภ้มิ	800-1,100	องศิาเซ่ลัเชีุยส	ไม่มีการเคล่ัอบ

ภ้มิปัญญาเคร่�องปั�นดิีนเผา	 หมายถึง	 กระบวินการผลิัตเคร่�องปั�นดิีนเผาเเบบดัี�งเดิีมบ้านก้บังบาเดีาะ	 ตำาบลัสะกำา	

อำาเภอมายอ	จังหวัิดีปัตตานี	ค่อ	การเตรียมเน่�อดิีน	การขึ�นร้ป	เเลัะการเผากลัางเเจ้ง

การสร้างสรรค์ศิิลัปะดิีนเผาร่วิมสมัย	หมายถึง	 	 การสร้างสรรค์ศิิลัปะร่วิมสมัยจากภ้มิปัญญาเคร่�องปั�นดิีนเผาบ้านก้

บังบาเดีาะ	จังหวัิดีปัตตานี

ข้อบเข้ติข้องการวิจััย

1. ข้อบเข้ติด้านเน่่�อห์า
เพ่ิ�อศึิกษาภ้มิปัญญาเคร่�องปั�นดิีนเผาแบบดัี�งเดิีมบ้านก้บังบาเดีาะจังหวัิดีปัตตานี	แลัะสร้างสรรค์ผลังานประติมากรรม

เคร่�องปั�นดิีนเผาร่วิมสมัย	จากภ้มิปัญญาเคร่�องปั�นดิีนเผาบ้านก้บังบาเดีาะ	จังหวัิดีปัตตานี

2.	ขอบเขตพ่ิ�นที�วิิจัย	
การศึิกษาครั�งนี�มุ่งศึิกษาเคร่�องปั�นดิีนเผาบ้านก้บังบาเดีาะ	ตำาบลัสะกำา	อำาเภอมายอ	จังหวัิดีปัตตานี	ซึ่�งพ่ิ�นที�ดัีงกล่ัาวิ

เป็นเเหล่ังภ้มิปัญญาเคร่�องปั�นดิีนเผาที�มีอายุกว่ิา	 200	 ปี	 เเลัะยังพิบเห็นอาชีุพิปั�นหม้อที�ยังคงร้ปเเบบเดิีมในด้ีานภ้มิปัญญา

เคร่�องปั�นดิีนเผาที�ส่บทอดีส่งต่อกันในครอบครัวิจากรุ่นส่้รุ่นหลัายชัุ�วิอายุคนในพ่ิ�นที�จังหวัิดีปัตตานี

กรอบเเนวความคิดในการทำาวิจััย

กรอบแนวิคิดีในการวิิจัยครั�งนี�	 เป็นการศิึกษาประวิัติควิามเป็นมาของชุุมชุนแลัะภ้มิปัญญาท้องถิ�นตลัอดีถึง

กระบวินการผลิัตเคร่�องปั�นดิีนเผาของภ้มิปัญญาเคร่�องปั�นดิีนเผาบ้านก้บังบาเดีาะ	 ตำาบลัสะกำา	 อำาเภอมายอ	 จังหวัิดีปัตตานี		

มีลัำาดัีบกระบวินการวิิเคราะห์ข้อม้ลัภาคเอกสารเเลัะการลังพ่ิ�นที�โดียใชุ้ทฤษฎีีที�เกี�ยวิข้องเพ่ิ�อสังเคราะห์ผลัที�ได้ีนำามาใชุ้ในการ

สร้างสรรค์ศิิลัปะดิีนเผาร่วิมสมัยให้สอดีคล้ัองตามหลัักเเนวิคิดีสุนทรียภาพิ	 เเลัะองค์ประกอบทางศิิลัปะ	 ดัีงเเผนภาพิเเสดีงดัีง

ต่อไปนี�
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ภาพิเเสดีงกรอบเเนวิควิามคิดีในการทำาวิิจัย

วิธีดำาเนินการวิจััย

กลุ่่�มเป้์าห์มาย
ในการวิิจัยครั�งนี�ผ้้วิิจัยใชุ้วิิธีิวิิจัยเชิุงคุณภาพิ	 โดียมีโดียกลุ่ัมเป้าหมาย	 ค่อ	 ผ้้ผลิัตเคร่�องปั�นดิีนเผาเเลัะผ้้ที�เกี�ยวิข้องใน

กระบวินการผลิัต	บ้านก้บังบาเดีาะ	ตำาบลัสะกำา		อำาเภอมายอ	จังหวัิดีปัตตานี	ซึ่�งประกอบไปด้ีวิย	กลุ่ัมผ้้ร้้	ได้ีเเก่	ผ้้นำาชุุมชุนใน

พ่ิ�นที�	เเลัะกลุ่ัมผ้้ปฏิ์บัติ	ได้ีเเก่	ชุ่างปั�น	เเลัะสมาชิุกในครอบครัวิที�คอยชุ่วิยเหล่ัอตลัอดีกระบวินการผลิัต	กลุ่ัมที�เกี�ยวิข้อง	ได้ีเเก่

	กลุ่ัมผ้้บริโภค	หร่อประชุาชุนทั�วิไป

เคร่�องม่อที�ใชุ้ในงานวิิจัย
เคร่�องม่อที�ใชุ้ในการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลั	 ผ้้วิิจัยได้ีใชุ้เคร่�องม่อซึ่�งประกอบไปด้ีวิย	 เเบบสังเกตเเบบมีส่วินร่วิม	 เเบบ

สัมภาษณ์เเบบมีโครงสร้างเเลัะเเบบไม่มีโครงสร้าง	 การสร้างเคร่�องม่อที�ใชุ้ในการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลั	 ผ้้วิิจัยได้ีดีำาเนินการตาม

ลัำาดัีบขั�นดัีงนี�

	 1)	ศึิกษาหลัักการเเลัะทฤษฎีีจากตำาราเอกสาร	หนังส่อ	บทควิามทางวิิชุาการเเลัะผลังานวิิจัยเเล้ัวิจึงกำาหนดี

กรอบเเนวิคิดีเเลัะการศึิกษาวิิจัย

	 2)	 นำาข้อม้ลัที�ได้ีมาใชุ้ในการตั�งประเด็ีนคำาถามตามกรอบเเนวิคิดีในการศึิกษามาใชุ้ในเเบบสังเกต	 เเบบ

สัมภาษณ์	เเล้ัวิสรุป

	 3)	จัดีทำาเเบบสังเกต	เเลัะเเบบสัมภาษณ์

	 4)	นำาเอาเคร่�องม่อที�จัดีทำาปรึกษาผ้้เชีุ�ยวิชุาญเพิ่�อขอคำาเเนะนำาตรวิจสอบควิามเที�ยงตรงในเชิุงเน่�อหา	เเลัะ

ทำาการปรับปรุงเเก้ไขตามข้อเสนอเเนะ

	 5)	นำาเอาเคร่�องม่อที�เเก้ไขปรับปรุง	เสนอต่ออาจารย์ผ้้รับผิดีชุอบรายวิิชุาเพ่ิ�อตรวิจทานเเลัะเเก้ไขต่อไป
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การเก็บรวบรวมข้้อมูลุ่
ผ้้ศึิกษาจะดีำาเนินการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัโดียใชุ้ข้อม้ลัสนามเป็นหลััก	ประกอบไปด้ีวิย

1.	ขอควิามร่วิมม่อจากประชุากรผ้้ที�เกี�ยวิข้องเพ่ิ�อติอต่อสอบถามข้อม้ลัปฐมภ้มิ

2.	ขอควิามร่วิมม่อจากทุกภาคฝ่่ายในการลังพ่ิ�นที�	สังเกต	สัมภาษณ์	โดียอาศัิยเคร่�องม่อที�ใชุ้ในการเก็บข้อม้ลั	ดัีงนี�	1)	

การสังเกต	(Observation)	โดียผ้้วิิจัยใชุ้วิิธีิการสังเกตเเบบมีส่วินร่วิม	ประกอบไปด้ีวิย	กลุ่ัมผ้้ร้้	จำานวิน	2	คน			ผ้้ปฏิ์บัติ	จำานวิน

	5	คน	กลุ่ัมที�เกี�ยวิข้อง	จำานวิน	2	คน	2)การสัมภาษณ์	(Interview)	โดียผ้้วิิจัยจะใชุ้เเบบสัมภาษณ์เเบบมีโครงสร้าง	เเลัะเเบบ

สัมภาษณ์เเบบไม่มีโครงสร้างกับกลุ่ัมตัวิอย่าง	ประกอบไปด้ีวิย	กลุ่ัมผ้้ร้้	จำานวิน	2	คน	ผ้้ปฏิ์บัติ	จำานวิน	5	คน	กลุ่ัมที�เกี�ยวิข้อง	

จำานวิน	2	คน	

3.	สังเคราะห์ข้อม้ลัที�ได้ีตรวิจสอบควิามสมบ้รณ์ถ้กต้องของข้อม้ลั	

การวิเคราะห์์ข้้อมูลุ่
การวิิเคราะห์ข้อม้ลัในการวิิจัยเชิุงคุณภาพิเป็นขั�นตอนที�สำาคัญต่อกระบวินการศิึกษาวิิจัยเป็นอย่างยิ�ง	 การวิิเคราะห์

ข้อม้ลัจะไม่ใชุ้สถิติเป็นหลัักฐานการวิิเคราะห์	หากจะมีการใชุ้ก็เป็นเเต่เพีิยงข้อม้ลัสนับสนุนเท่านั�น	ผ้้วิิจัยจึงมีบทบาทสำาคัญใน

การวิิเเคราะห์สำาหรับการวิิจัยนี�	โดียมีลัำาดัีบการวิิเคราะห์ข้อม้ลัดัีงนี�

1.	วิิเคราะห์ภาคสนามจากเเบบสังเกต	ซึ่�งเป็นข้อม้ลัที�เกี�ยวิกับเหตุการณ์เเลัะกิจกรรมต่างๆในพ่ิ�นที�วิิจัย	เเลัะจากการ

สัมภาษณ์	 เพ่ิ�อย่นยันข้อม้ลัที�ได้ีจากชุุมชุนเเลัะรายลัะเอียดีเพิิ�มเติมเกี�ยวิกับกระบวินการทางภ้มิปัญญาท้องถิ�น.	 เเลัะเเนวิทาง

เพ่ิ�อดีำาเนินการตามวัิตถุประสงค์ของการวิิจัย

2.	 นำาข้อม้ลัทั�งหมดีมาสังเคราะห์ตามกรอบเเนวิคิดีการวิิจัย	 เเลัะนำาเสนอผลัการวิิจัยในร้ปแแบบงานสร้างศิิลัปะ

เคร่�องปั�นดิีนเผา	เเลัะอภิปรายรายงานเชิุงพิรรณนาวิิเคราะห์	(Descriptive	Analysis)	

ผลุ่การวิจััย

การศึิกษาข้อม้ลัภาคเอกสาร	หนังส่อ	ตำารา	เอกสาร	งานวิิจัยที�เกี�ยวิข้อง	เเลัะจากการลังภาคสนามในหม่้บ้านบ้านก้

บังบาเดีาะ	ตำาบลัสะกำา		อำาเภอมายอ	จังหวัิดีปัตตานี	เพ่ิ�อหาข้อม้ลัจากเเหล่ังปฐมภ้มิ	ด้ีวิยเคร่�องม่อที�ใชุ้ในการวิิจัย	ค่อ	เเบบ

สังเกต	(Observation)	เเบบสัมภาษณ์	(Interview)	จากการศึิกษาดัีงกล่ัาวิพิบว่ิาประวัิติศิาสตร์ท้องถิ�นเเลัะกระบวินการผลิัต

เคร่�องปั�นดิีนเผาเเบบดัี�งเดิีมเป็นภ้มิปัญญาท้องถิ�นที�		จึงขออภิปรายผลัตามลัำาดัีบจุดีประสงค์การวิิจัยดัีงต่อไปนี�

1. ภูิมิปั์ญญาท้องถิุ�นข้อง บ้านกูบังบาเดาะ ติำาบลุ่สะกำา อำาเภิอมายอ จัังห์วัดปั์ติติานี   

การศึิกษาภ้มิปัญญาของเคร่�องปั�นดิีนเผาบ้านก้บังบาเดีาะ	เป็นตัวิแปรที�สำาคัญในการอธิิบายลัักษณะหร่อวัิฒนธิรรม

ของชุุมชุน	 เน่�องจากข้อม้ลัดัีงกล่ัาวิเป็นสิ�งที�สามารถสะท้อนควิามเป็นเอกลัักษณ์ของหม่้บ้านก้บังบาเดีาะได้ีเป็นอย่างดีี	 ซึ่�งใน

การที�จะเข้าใจภ้มิปัญญาท้องถิ�น	 จำาเป็นที�ต้องเข้าใจควิามคิดีของชุาวิบ้านเกี�ยวิกับโลักหร่อที�เรียกว่ิา	 “โลักทัศิน์”	 ซึ่�งเกี�ยวิข้อง

กับชีุวิิต	หร่อที�เรียกว่ิา	“ชีุวิทัศิน์”	สิ�งเหล่ัานี�เป็นนามธิรรม	อันเกี�ยวิข้องสัมพัินธ์ิโดียตรงกับการแสดีงออกในลัักษณะต่าง	ๆ	ที�

เป็นร้ปธิรรม		มลัฤดีี	ลิั�วิเฉลิัมวิงศ์ิ	(2547)ได้ีกล่ัาวิไว้ิว่ิา	แนวิคิดีเร่�องควิามสมดุีลัของชีุวิิตเป็นแนวิคิดีพ่ิ�นฐานของภ้มิปัญญาชุาวิ

บ้านองค์ควิามร้้เหล่ัานี�	ถ้กนำาไปใชุ้ในการดีำาเนินชีุวิิตประจำาวัินควิามควิามสมดุีลัในควิามสัมพัินธ์ิ	3	ด้ีาน	ค่อ	1)	ควิามสัมพัินธ์ิ

ระหว่ิางคนกับคน	 เชุ่น	 ควิามสัมพัินธ์ิของคนในครอบครัวิญาติพีิ�น้องซึ่�งในภ้มิปัญญาเคร่�องปั�นดิีนเผาบ้านก้บังบาเดีาะมีควิาม

สำาคัญเป็นอย่างยิ�ง	ทั�งการชุ่วิยเหล่ัอทุกขั�นตอนในกระบวินการผลิัต	เชุ่น	การนำาดิีนจากเชิุงเขาในหม่้บ้านที�ต้องอาศัิยกำาลัังจาก

รุ่นล้ักหลัานเเบกหาม	ลัำาเลีัยงไปถึงลัานผลิัต	 เน่�องจากชุ่างปั�นที�เหล่ัออย้่ล้ัวินส้งวัิย	 ขั�นตอนการนวิดีที�ต้องใชุ้ทั�งพิลัะกำาลัังเเลัะ

ควิามชุำานาญเพ่ิ�อไม่ให้มีผลัต่อการปั�นขึ�นร้ป		ตลัอดีจนขั�นตอนการเผาที�ต้องใชุ้เเรงล้ักหลัานในการจัดีหาวัิสดุีธิรรมชุาติ	เป็นเชุ่�อ

เพิลิังจากเเหล่ังพ่ิชุสวินบริเวิณใกล้ัเคียง	ให้มีมากเพีิยงพิอต่อการเผาหนึ�งครั�ง	เชุ่น	ทางมะพิร้าวิ	เศิษกะลัา	หร่อกิ�งไม้เเห้ง	เเลัะ

เน่�องจากเป็นการเผาสุมเเบบวิิธีิดัี�งเดิีมจึงจำาเป็นต้องใชุ้เชุ่�อเพิลิังจำานวินมาก			



159

จากควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางชุ่างปั�นกับคนในครอบครัวิ	 จึงประสานเป็นผลัประโยชุน์ตามธิรรมชุาติของการอย่้ร่วิมกัน

ควิามสัมพัินธ์ิที�ดีีจะได้ีรับการยอมรับแลัะถ่ายทอดีภ้มิปัญญามจากบรรพิบุรุษ	 จากรุ่นส่้รุ่น	 	 2)	 ควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางกันกับ

ธิรรมชุาติ	 เป็นการพึิ�งพิาประโยชุน์จาก	 ธิรรมชุาติดี้วิยควิามเข้าใจซึ่�งเกิดีจากประสบการณ์ในการใชุ้ชีุวิิตที�ใกล้ัชิุดีกับธิรรมชุาติ

ของคนในหม่้บ้านก้บังบาเดีาะ	 ซึ่�งในอดีีตชุาวิบ้านจะให้ควิามเคารพิแลัะร้้คุณธิรรมชุาติรอบตัวิที�ตนอาศัิย	 เชุ่น	 การนำาดิีนการ

เเหล่ังดิีนบริเวิณเชิุงเขาจะนิยมทำาในหน้าเเล้ัง	 ด้ีวิยเหตุผลัของควิามสะดีวิกในการเดิีนทางเน่�องจากบริเวิณเเหล่ังดิีนเป็นพ่ิ�นที�

อุ้มนำ�า	ในฤด้ีฝ่นจะมีนำ�าท่วิมขังจำานวินมาก	ทำาให้ยากเเก่การขุดี	หร่อเคล่ั�อนย้ายเน่�อดิีนไปยังตัวิหม่้บ้าน	เเลัะเน่�องจากลัักษณะ

การขุดีเจาะเน่�อดิีนจะทำาในลัักษณะของการเจาะเปน็อุโมงค์หร่อโพิรงดีนิเพ่ิ�อชุ่างจะมุดีเข้าไปด้ีานในเพ่ิ�อลัำาเลีัยงดิีนออกมา	หาก

กระทำาในชุ่วิงฤด้ีฝ่น	ชัุ�นดิีนจะมีควิามชุ่�นเเลัะชุุ่มนำ�าทำาให้เน่�อดิีนที�ได้ีมีนำ�าหนักมาก	เเลัะมีควิามเสี�ยงที�โพิรงดิีนจะถล่ัมลังมาปิดี

ทางเข้าออก	เเลัะอาจเป็นอันตรายถงึเเก่ชีุวิิตได้ี	ซึ่�งเหตุการณ์ที�เคยเกิดีขึ�นเเล้ัวิเเลัะเป็นเหตุให้ชุ่างปั�นเสียชีุวิิตก่อนได้ีรับการชุ่วิย

เหล่ัอ	ซึ่�งข้อม้ลัดัีงกล่ัาวิผ้้วิิจัยได้ีรวิบรวิมจากคำาบอกเล่ัาของชุ่างปั�นเเลัะผ้้นำาในพ่ิ�นที�	เเลัะ	ข้อที�	3)	ควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางคนกับ

สิ�งที�เหน่อธิรรมชุาติ	 เกิดีจากควิามเข้าใจในธิรรมชุาติ	 แลัะร้้ว่ิามนุษย์เป็นเพีิยงส่วินเล็ัก	 ๆ	 ส่วินหนึ�งของจักรวิาลัซึ่�งเต็มไปด้ีวิย

ควิามลีั�ลัับ	 บางสิ�ง	 เเลัะเน่�องจากจังหวัิดีปัตตานีเป็นจังหวัิดีในพ่ิ�นที�จังหวัิดีชุายเเดีนภาคใต้ที�มีภ้มิภาคเป็นเเหล่ังผสมผสานกับ

ประชุาชุนพ่ิ�นเม่องเดิีม	เชุ่น	มลัาย้	อาหรับเปอร์เซี่ย	อินเดีียใต้	ชุวิา	แลัะชุาวิจ้วิง	ดัีงปรากฎีหลัักฐานการเป็นจุดีแลักเปลีั�ยนแลัะ

สังคมทางวัิฒนธิรรมที�หลัากหลัาย	จึงส่งผลัให้พ่ิ�นที�เเห่งนี�มีโครงสร้างทางสังคมแบบมลัายมุ้สลิัมเเบบผสมผสาน	ถึงเเม้ประชุากร

ส่วินใหญ่จะนับถ่อศิาสนาอิสลัาม	เแต่ก็จัดีได้ีว่ิาพ่ิ�นที�เเห่งนี�มีควิามเป็นพิหุสังคม	เเลัะพิหุวัิฒนธิรรม(Muticulturalism)	นิยามาลั	

อาแย.(2553)	กล่ัาวิถึงควิามเป็นตัวิตนของคนมลัายมุ้สลิัม	ที�มีควิามหลัากหลัายทางวัิฒนธิรรม	รากเหง้าเเลัะกลิั�นอายควิามเชุ่�อ

มีควิามหลัากหลัายนี�ครอบคลุัมถึงเร่�องชุาติพัินธ์ุิ	ภาษา	ควิามเป็นอย้่	วีิถีชีุวิิต	ศิาสนา	สะท้อนให้เห็นถึงการนำาไปใชุ้นอกจากจะ

เป็นเเค่ภาชุนะที�ใชุ้ในการประกอบอาหารในครัวิเร่อนหร่อ	หม้อต้มยาสำาหรับรักษาโรค	เเล้ัวิเคร่�องปั�นดิีนเผาของหม่้บ้านก้บังบา

เดีาะยังถ้กนำาไปใชุ้ในการประกอบกิจกรรมที�เกี�ยวิข้องกับการดีำาเนินชีุวิิตของคนในพ่ิ�นที�ในร้ปเเบบที�เเตกต่างกันเชุ่น	จ่อระ	หร่อ	

หม้อบรรจุนำ�าขนาดีใหญ่ที�ใชุ้ในบรรจุนำ�าเพ่ิ�อประกอบพิิธีิลัะหมาดี,	พิิธีิสุนัต	เเลัะพิิธีิกรรมทางศิาสนาอิสลัาม	เเลัะก่อโทบากอ	เชิุง

เทียนสำาหรับใส่กำายานในพิิธีิกรรมที�เกี�ยวิข้องกับพิิธีิศิพิ	หร่อพิิธีิกรรมควิามเชุ่�อในการรักษาโรค	เป็นต้น

จากการสำารวิจพิบว่ิาภ้มิปัญญาการผลิัตภาชุนะดิีนเผาในร้ปเบบเน่�อดิีนธิรรมดีาของชุุมชุนในปัจจุบันบ้านก้บังบาเดีาะ

	ตำาบลัสะกำา		อำาเภอมายอ	จังหวัิดีปัตตานี	ยังคงดีำาเนินไปอย่างเป็นพิลัวัิต	เพ่ิ�อตอบสนองการใชุ้งานของมนุษย์ทุกยุคสมัยแลัะ

สิ�งที�ทำาใหเ้ห็นถึงภ้มิปัญญาแลัะประสบการณข์องชุา่งขึ�นภาชุนะดีนิเผา	ค่อ	กระบวินการผลัติ	ดัีงนั�นการศิกึษากระบวินการผลัติ

ภาชุนะดิีนเผาของบ้านก้บังบาเดีาะ	ในสภาพิปัจจุบันโดียอาศัิยร้ปแบบแลัะกระบวินการผลิัตแบบตั�งเดิีมจึงเป็นสิ�งที�สำาคัญที�จะ

ทำาให้เข้าใจถึงกระบวินการผลัิตภาชุนะดิีนเผาแบบเน่�อดิีนธิรรมดีาแบบในอดีีตไดี้	 ซึ่�งในยุคสังคมเกษตรกรรมซึ่�งตรงกับยุคหิน

กลัาง	 เป็นยุคที�มนุษย์ไม่วิิวัิฒนาการแลัะเจริญก้าวิหน้าในวัิฒนธิรรมที�ส้งกระบวินการผลิัตเคร่�องปั�นดิีนเผาได้ีเกิดีขึ�นพิร้อมกับ

การตั�งชุุมชุนเพ่ิ�อทำาการเพิาะปล้ักในยุคสังคมเกษตรกรรมดัีงกล่ัาวิ	แลัะกระบวินการผลิัตภาชุนะเคร่�องขึ�นดิีนผาในยุคดัีงกล่ัาวิ

ไม่แตกต่างจากกระบวินการผลิัตภาชุนะเคร่�องปั�นดิีนเผาในปัจจุบนัที�พิบตามชุุมชุนทางภาคใต้ตอนล่ัางเท่าใดีนักแลัะในบ้านก้บงั

บาเดีาะ	ตำาบลัสะกำา	อำาเภอมายอ	จังหวัิดีปัตตานีก็เชุ่นกัน	มีลัักษณะคล้ัายกับกระบวินการผลิัตภาชุนะเคร่�องปั�นดิีนผาในยคุดัีง

กล่ัาวิซึ่�งเป็นเคร่�องปั�นดิีนเผาประเภทไฟตำ�าดิีนธิรรมดีาไมมี่การเคล่ัอบ	ส่วินใหญจ่ะเป็นภาชุนะที�ใชุ้ในการประกอบอาหารหร่อใชุ้

ในการประกอบกิจกรรมซึ่�งเกี�ยวิข้องกับการดีำาเนินชีุวิิตในคนต่าง	ๆ	เชุ่น	นำาไปใชุ้ในงานพิิธีิกรรมการทำาสุหนัดี	เป็นหม้อต้มยา

สำาหรับรักษาโรค	เป็นต้น	บ้านก้บังบาเดีาะ	ตำาบลัสะกำา		อำาเภอมายอ	จังหวัิดีปัตตานียังยึดีถ่อร้ปแบบแลัะวิิธีิการผลิัตภาชุนะ

ดิีนเผาแบบดัี�งเดิีม			ซึ่�งเป็นภ้มิปัญญาที�ได้ีรับการถ่ายทอดีมาอย่างยาวินาน	
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ภาพิซ่้ายการลังสัมภาษณ์ชุ่างพิ่�นบ้านนางอามีเนาะ	วิาเย็ง	อายุ	70	ปี	(พิี�สาวิ)	เเลัะภาพิขวิา	นางเเยนะ	วิาเย็ง	อายุ	68	ปี	(น้องสาวิ)	ณ	บ้านเลัขที�	
135/2	หม้่	4		ตำาบลัสะกำา	อำาเภอมายอ	จังหวิัดีปัตตานี

จากการสังเกตพิบว่ิาหม้อก้นกลัมที�ผลิัตที�บ้านก้บังบาเดีาะ	 ตำาบลัสะกำา	 อำาเภอมายอ	 จังหวัิดีปัตตานีมีร้ปแบบแลัะ

ลัักษณะคล้ัายกับภาชุนะดิีนเผาที�พิบในแหล่ังโบราณคดีีอ่�น	 ๆ	 ในประเทศิไทย	 เป็นภาชุนะประเภทหม้อทรงกลัมก้นกลุัมก้

นภาชุนะกว้ิางแลัะคอสั�น	 มีลัวิดีลัายจากการข้ดีขีดี	 หร่อลัวิดีลัายที�เกิดีจากการตีประทับบริเวิณไหล่ัแลัะรอบภาชุนะ	 ลัักษณะ

ของเน่�อดิีนเป็นประเกทเน่�อดิีนธิรรมดีา	มีขนาดีตั�งแต่เส้นผ่าศ้ินย์กลัาง	2	นิ�วิ	ไปถึง	12	นิ�วิ	ซึ่�งมีร้ปแบบใกล้ัเคียงกับภาชุนะดิีน

เผาของบ้านก้บังบาเดีาะ	ตำาบลัสะกำา		อำาเภอมายอ	จังหวัิดีปัตตานีเเลัะในปัจจุบันเเม้ว่ิาหน้าที�ของหม้อจะถ้กระบุว่ิาหม้อเเบบ

ใดีใชุ้ประโยชุน์อย่างไร	เเต่ยังไม่ตายตัวิเหม่อนในอดีีต	ว่ิาต้องใชุ้ทำาอย่างใดีอย่างหนึ�ง	 ขึ�นอย้่กับควิามประสงค์ของผ้้ใชุ้	อย่างไร

ก็ตามหม้อเเบบหนึ�งอาจใชุ้ประโยชุน์	อยา่งอ่�นนอกเหน่อจากหน้าที�โดียตรงก็ได้ี	เเลัะส่วินมากจะเป็นการใชุ้ร่วิมกันในครอบครัวิ

	ไม่ใชุ้เฉพิาะบุคคลั	หม้อที�มีลัาย	นิยมใชุ้ใส่นำ�า	หม้อที�ไม่มีลัายใชุ้ในการประกอบอาหารเเลัะใส่ของแรกเริ�มจากการใชุ้ดิีนปั�นเป็น

ภาชุนะพิวิกจาน	ชุาม	หม้อ	นั�น	วิิธีิการทำาจะเป็นแบบง่ายๆด้ีวิยการปั�นดิีนเป็นร้ปร่าง	แล้ัวินำาไปเผา	ต่อมาทุกชุุมชุนหร่อสังคม

	มีวิิธีิการพัิฒนาการปั�นภาชุนะดิีนเผาเป็นเอกลัักษณ์ของตน	จึงพิบว่ิาภาชุนะดิีนเผามีควิามแตกต่างกันมากทั�งร้ปแบบลัวิดีลัาย

	สีสัน	คุณภาพิ	จากขั�นตอนที�ชัุบชุ้อนพัิฒนามาง่ายขึ�น	สะดีวิกรวิดีเร็วิ	สวิยงาม	ใชุ้เทคโนโลัยีเข้ามาชุ่วิย	คุณภาพิดีีกว่ิาเดิีม	จน

กระทั�งแม้มีภาชุนะเคร่�องใชุ้ที�เป็นเหล็ักอล้ัมิเนียมพิลัาสติก	ฯลัฯ	เกิดีขึ�น	เคร่�องปั�นดิีนเผาก็ยังคง		มีใชุ้อย้่เพ่ิ�อตอบสนองควิาม

ต้องการของผ้้ใชุ้ที�อย้ต่ามท้องถิ�น	ชุนบททั�วิไป	แลัะได้ีปรับปรุงคุณภาพิลัวิดีลัาย	ร้ปแบบให้สวิยงามน่าใชุ้	มีการประยุกต์ให้เข้า

กับวัิสดุีของใชุ้สมัยใหม่	แม้ว่ิาบริเวิณที�เป็นแหล่ังผลิัตเคร่�องปั�นดิีนเผาหลัายแห่งได้ีพัิฒนาเปลีั�ยนแปลังไปตามสภาพิแวิดีล้ัอมแล้ัวิ

ก็ตาม	ยงัคงมีอย้ห่ม่้บ้านแห่งหนึ�ง	ที�ยงัปั�นหม้อในร้ปแบบดัี�งเดิีมตั�งแต่บรรพิบุรษุมาโดียไม่เคยเปลีั�ยนแปลังจนทุกวัินนี�	ยงัคงเป็น

ภาชุนะที�เรียบง่าย	แลัะมีควิามสวิยงามอย้ใ่นตัวิ	โดียเน้นประโยชุน์ใชุ้สอย	(FOLKART)	การใชุ้วัิสดุียังเป็นวัิสดุีตามธิรรมชุาติที�มี

อย้่ภายในหม่้บ้าน	ร้ปแบบหม้อยังเป็นแบบเดิีม	การเผาเป็นการเผาบนดิีน	จึงไม่ปรากฎีเตาเผาให้เห็น	วิิธีิการปั�นสามารถแสดีง

ให้เห็นถึงเทคโนโลัยีแบบเก่าที�ใชุ้หม่้บ้านนี�ค่อ	หม่้บ้านก้บังบาเดีาะ	ซึ่�งเป็นหม่้บ้านไทยมุสลิัม

ภาพิที�	(1)																																												ภาพิที�	(2)																																										ภาพิที�	(3)

	 ภาพิ	(1)	จ่อระหม้อบรรจุนำ�าที�ใชุ่ในพิิธีิลัะหลัาดี,พิิธีิสุนัตเเลัะพิิธีิกรรมทางศิาสนาอิสลัาม	

	 ภาพิ	(2)	ก่อโทบากอ	เชิุงเทียนสำาหรับใส่กำายานในพิิธีิกรรมควิามเชุ่�อ

	 ภาพิ	(3)	เเสดีง	ก้เชุ่,	อีนะ,	บลัางอ	ภาชุนะสำาหรับนึ่งข้าวิเหนียวิ
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การคิดีค้นวิิธีิการแลัะประดิีษฐ์ผลิัตภัณฑ์ที�เเปลักใหม่ออกมาเร่�อย	เพ่ิ�อตอบสนองควิามต้องการของผ้้บริโภคแสดีงให้

เห็นว่ิากระบวินการผลัติเคร่�องฟ้�นดิีนเผาประเภทหมอ้กันกลัมมคีวิามสมัพัินธ์ิในหลัากหลัายมิติระหว่ิางอดีีตกบัปัจุบัน	นับว่ิเป็น

ภ้มปัิญญาที�ตกทอดีส่บมา	แลัะเป็นห่วิงโซ่่แห่งปฏิ์บัตกิารที�เชุ่�อมโยงข้ามยคุสมัยของมนุษยชุาติ	กระบวินการผลิัตเคร่�องปั�นดิีนเผา

ร้ปแบบดัี�งเดิีมของบ้านก้บังบาเดีาะ	ตำาบลัสะกำา	อำาเภอมายอ	 จังหวัิดีปัตตานีเป็นภ้มิปัญญาที�สำาคัญมีกระบวินการหลััก

อย้่3กระบวินการ	ค่อ	การเตรียมเน่�อดิีนเชุ่�อ	การขึ�นร้ป	แลัะการเผา	ที�เป็นไปตามลัำาดัีบดัีงต่อไปนี�	 	 	

 ขั้�นติอนการเติรียมเน่�อดิน (วัติถุ่ดิบ)

	 1)	ดิีนขาวิเน่�อดีี	เน่�อลัะเอียดีชุาวิบ้านนำามาจากบริเวิณเชิุงเขาท้ายหม่้บ้าน	โดียใชุ้รถเข็นดิีนเป็นพิาหนะไป

นำามาหร่อใชุ้กระเฌัอที�เชุาบ้านเรียกว่ิา	บาโก	ใส่ดิีนเอาขึ�นท้นหัวิเดิีนกลัับบ้าน	การเอาดิีนชุาวิบ้านจะเอามาอาทิตย์ลัะครั�ง	ถึง

สองอาทิตย์ครั�ง	โดียจะเอาดิีนไปไว้ิบริเวิณโรงเร่อนปั�น	ซึ่�งในอดีีตจะวิางไว้ิใต้ถุนบ้าน	โดียใชุ้นำ�าพิรมเเลัะนำาพิลัาสติกคลุัมไว้ิ

	 2)	นำ�า	จากบ่อนำ�าภายในบ้าน	ใชุ้สำาหรับการพิรมเวิลัาตำาดิีน	หร่อนวิดีดิีน	เเลัะใชุ้ในขั�นตอนการขึ�นร้ป

	 3)	ทราย	นำามาจากเเหล่ังนำ�ากลัางหม่้บ้านบริเวิณเดีียวิกับเเหล่ังดิีน	ทรายจะใชุ้เป็นส่วินผสมคลุักเคล้ัากับ

ดิีนเพ่ิ�อลัดีควิามเหนียวิชุ่วิยให้ขึ�นร้ปได้ีง่ายไม่เหนียวิติดีม่อ	เเลัะยังชุ่วิยเพิิ�มโครงสร้างของเน่�อดิีนให้เเข็งเเกร่งมากยิ�งขึ�น

 ขั้�นติอนการนวดดิน

	 กระบวินการที�สำาคัญอย่างหนึ�งค่อการนวิดีดิีนซึ่�งเป็นขั�นตอนสำาคัญในการผลิัตเคร่�องปั�นดิีนเผา	 เพิระหาก

นวิดีไม่ดีี	จะส่งผลัให้งานแตกเสียหายทั�งตอนปั�นแลัะตอนเผา	เป็นขั�นตอนการเตรียมดิีนสำาหรับขึ�นร้ปภาชุนะนั�น	 ขั�นตอนการ

นวิดีดิีนมีดัีงนี�

	 1)		นำาดิีนเหนียวิที�ขุดีมา	โดียเเบ่งดิีนเป็นก้อนๆมากองรวิมกันเป็นวิงกลัม	เเล้ัวิใชุ้ไม้ตำาดิีน

	 2)		นำาดิีนเหนียวิที�ผ่านการแชุ่นำ�า	1	ค่นมานวิดีผสมกับดิีนเชุ่�อแลัะทรายในอัตราส่วินดิีนเหนียวิ	2	ถังทราย

	1	ถัง	ดิีนเชุ่�อ	2	ถัง	โดียใชุ้เท้าเหยียบยำ�าให้ส่วินผสมเข้ากันบนพ่ิ�น	หร่อผ้าใบ	ระหว่ิางที�นวิดีจะต้องพิรมนำ�าอย้่เร่�อย	ๆ	เพ่ิ�อปรับ

ควิามเหนียวิของเน่�อดิีนทิ�งให้หมาดีในที�ร่ม

 ขั้�นติอนการขึ้�นรูป์ภิาชนะ (อ่ป์กรณ์์ที�ช�วยในการขึ้�นรูป์ภิาชนะเคร่�องปั์�นดินเผา) 

	 การขึ�นร้ปภาชุนะเปน็กระบวินการที�แฝ่งไปดีว้ิยทักษะแลัะการใชุ้ภ้มิปัญญาในการปรบัใชุ้ทักษะของชุา่งขึ�น

หร่อชุ่างดีีหม้อแต่ถะคนการขึ�นร้ปภาชุนะต้องอาศัิยอุปกรณ์ชุ่วิยในการทำางาน	อุปกรณ์เป็นภ้มิปัญญาดัี�งเดิีมที�บรรพิชุนคิดีกันไว้ิ

แล้ัวิถ่ายทอดีต่อมาจนถึงปัจจุบัน	เห็นได้ีจากชุุมชุนที�ผลิัตเคร่�องปั�นดิีนเผาในลัักษณะมีอย้ทั่�วิไปในภาคอีสานซึ่�งวัิสดุีที�ใชุ้	อาจจะ

ปรับเปลีั�ยนไปบ้างตามยุคสมัย

ภาพิเเสดีงการขึ�นร้ปก่อโทบากอ	(เชุิงเทียน,	ที�จุดีกำายาน)
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ภาพิเเสดีงการขึ�นร้ป	ลั่อโลั๊ะ	(หม้อขนาดีเลั็ก)	

	 ขั�นตอนการทำาลัวิดีลัายหลัังจากการขึ�นร้ปทรงแบบต่าง	ๆ	ของหม้อแลัะตากลัมไว้ิจนหมาดีดีีแล้ัวิ	จึงถึงขั�น

ตบแต่งหม้อให้ผิวิเรียบทั�งภายนอกแลัะภายในเป็นร้ปทรงที�สมบ้รณ์	โดียการใชุ้ไม้	“ม่อแตบงอ”	(	ไม้พิิมพ์ิตบลัาย)	แบบเรียบ	ดีี

ผิวิด้ีานนอกโดียมีม่อโฆ		(หินดุี)	รองอย้่ด้ีานใน	จากแบบหม้อที�ขึ�นร้ปไว้ิในตอนแรก	จะค่อยๆ	ตบให้มีลัักษณะเป็นหม้อประเภท

ที�ต้องการ	ถ้าเป็นหม้อที�ไม่มีลัายจะเสร็จเป็นหม้อร้ปทรงที�สมบ้รณ์แล้ัวิใชุ้เศิษไม้ไผ่อันเล็ัก	ๆ 	ข้ดีแต่งผิวิภายนอกให้เรียบเสร็จแล้ัวิ

จะวิางเรียงไว้ิในห้องเก็บหม้อ	หร่อบนแคร่ใต้ถุนบ้านส่วินหม้อประเภทที�มีลัายนั�นจะใชุ้ไม้ม่อแบบงอ	แบบมีลัายซึ่�งจะมีลัวิดีลัาย

หลัายแบบแต่ลัะบ้านมีลัายทั�งแบบลัายซ่ำ�ากันแลัะแปลักกว่ิากันออกไป	การตบลัายถ่อเป็นการแต่งหม้อไปด้ีวิยเพิราะหม้อที�ขึ�น

ร้ป	แลัะใชุ้ไม้แบบไม่มีลัวิดีลัายตบนั�นร้ปทรงยังไม่สมบ้รณ์	การเล่ัอกใชุ้ลัายขึ�นอย้่กับควิามต้องการ	แลัะควิามพิอใจของผ้้ทำาว่ิา

จะใชุ้ลัายใดีตบหม้อ	การตบจะเริ�มบริเวิณคอหม้อก่อนแลัะไล่ัลังไปตามตัวิหม้อเป็นลัยเส้นธิรรมดีา	ไม้ตบลัายที�เรียกว่ิา	ม่อแตบง

อนี�ขึ�นมรดีกตกทอดีจากบรรพิบุรุษมีบางอันที�ลัมีของผ้้ปั�นแกะสลัักขึ�นมาเองตามควิามคิดีส่วินตัวิ	ลัายส่วินมากเป็นลัายดีอกไม้

	ลัายวิงกลัมสายส้นแบบต่าง	ๆ	เน่�องจากไม้ตบลัาย	1	อันจะมีลัายอย้่หลัากหลัายแบบด้ีวิยกัน	ไม้ตบลัายนี�แต่ลัะบนที�ปั�นหม้อ	

จะมี	4	-	5	อันขึ�นไป	แต่หินดุีหร่อม่อโฑนั�นจะมีมากทั�งขนาดีเล็ักใหญ่ลัักษณะตามการใชุ้งานว่ิาใชุ้กับหม้อใบใหญ่หร่อใบเล็ักไม้

ตบลัายจะมีขนาดีควิามยาวิ	25	-	29	เซ่นติเมตร	ควิามกว้ิางด้ีานล่ัาง	4	-	5		เชุนติเมตร	ด้ีานบน	3	-	5	เชุนติเมตร	แลัะมีด้ีาม

ถ่อส่วินม่อโท	(หินดุี)	ลัักษณะเป็นทรงกลัมขนาดีไม่แน่นอน	มีร้กลัางสำาหรับสอดีนิ�วิถ่อ

ภาพิเเสดีง	หินดีุ	(ซ่้าย)	ที�ทำาจากดีินเผาขนาดีเหมาะม่อของชุ่างปั�น	เเลัะไม้ตีตกเเต่งลัวิดีลัาดี	(ขวิา)	
ที�เป็นมรดีกตกทอดีจากบรรพิบุรุษส่งต่อจากรุ่นส้่รุ่น

ภาพิการใชุ้ไม้ตีตบเเต่งให้ไดี้ร้ปทรงก้นให้มีควิามโค้งมนเเลัะประทับลัวิดีลัาย
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 ขั�นตอนการเผา
	 ขั�นตอนสุดีท้ายที�สำาคัญของการปั�นหม้อค่อ	การเผา	วิิธีิการเผาภาชุนะของหม่้บ้านก้บังบาเดีาะนี�ไม่มีเตาเผา

ใชุ้	แต่เป็นการเผาบนพ่ิ�นดิีนบริเวิณที�ใชุ้เผาหม้อ	เรียกว่ิาเป๊าะ	ค่อ	ลัานกว้ิางหลัังบ้านหร่อข้างบ้านก่อนเผาจะเตรียมหม้อที�แตก

หร่อเสียจากการเผาครั�งก่อนมาวิางเรียงกันเป็นระยะประมาณ	3-4	แถวิ	เพ่ิ�อที�จะใชุ้เผาหม้อ	การเผาเริ�มตั�งแต่	6โมงเข้า	นำาเอา

หม้อมาวิางเรียงบนหม้อที�ตั�งไว้ิเป็นฐาน	การวิางหม้อจะไชุ้ก้นหม้อหันเข้าชุนกัน	วิางลังบนระหว่ิางหม้อ	2	ใบที�รองอย้่	วิางหม้อ

สุมซ้่อนกัน	ใชุ้ระยะเวิลัาประมาณ	1	ชัุ�วิโมง	เม่�อจัดีวิางหม้อเสร็จเรียบร้อยแล้ัวิหม้อที�วิางชุ้อนกันจะมีลัักษณะคล้ัายสามเหลีั�ยม

ควิามส้งของหม้อที�เผาประมาณควิามส้งของคนธิรรมดีาทั�วิไป	 (1.5-1.8	 เมตร)	 จำานวินหม้อเป็นร้อยใบหลัังจากนั�นจะเอาฟ้น	

ได้ีแก่	เศิษไม้	ทางมะพิร้าวิ	ทางหมาก	ทางตาลัจุดีไฟ	แล้ัวิสอดีเข้าไปใต้หม้อตามซ่่องห่างของหม้อที�วิางเป็นฐาน	จากนั�นใชุ้ทาง

มะพิร้าวิ	ทางตาลัวิางสุมรอบๆ	หม้อที�เผา	การเผาหม้อไม่มีเคร่�องวัิดีอุณหภ้มิ	 จึงต้องใชุ้ควิามชุำานาญประมาณเวิลัาในการเผา

หม้อว่ิาใกลั้จะสุกหร่อไม่	 ระยะเวิลัาที�ใชุ้ในการเผาหม้อประมาณ	 6	 โมงเข้า	 แล้ัวิจึงใชุ้นำ�าดัีบทิ�งหม้อที�เผาสุกแล้ัวิอย้่ที�เดิีมเพ่ิ�อ

รอให้หม้อเย็น	 จึงเอาลังมาวิางเรียงกัน	 ข้างเตาเพ่ิ�อรอการนำาไปส่งตลัาดีหม้อที�สุกแล้ัวิถ้าใชุ้ดิีนขาวิปั�นหม้อคงเป็นสีเทาขาวิอย้่	

แต่แกร่งขึ�นส่วินหม้อที�ใชุ้ดิีนแดีงปั�นจะออกสีแดีงหร่อนำ�าตาลัอ่อน	แลัะสีเน่�อเข้ม	สีหม้อที�สุกแล้ัวิถ้าใชุ้ดิีนขาวิปั�นหม้อจะคงเป็นสี

เทาขาวิอย้่	แต่แกร่งขึ�นส่วินหม้อที�ใชุ้ดิีนแดีงปั�นจะออกสีแดีงหร่อนำ�าตาลัอ่อน	แลัะสีเน่�อเข้ม	บางใบมีสีดีำา	หร่อด่ีางปนเทา	ทั�งนี�

เน่�องจากการเผาแบบง่าย	หม้อที�อย้่ด้ีานนอกแลัะด้ีานล่ัางจะเป็นสีดีำาหร่อแดีงปนเพิราะโดีนควิามร้อนมากแลัะถ้กไฟรมหม้อที�

มีสีสวิยจะมีสีเท่ากันหมดีทั�งใบแสดีงว่ิาอย้ต่รงกลัาง	โดีนควิามร้อนพิอดีีจึงสุกสมบ้รณ์	ในการเผาแต่ลัะครั�งจะส้ญเสียหม้อไม่ตำ�า

กว่ิา	10	ใบสาเหตจุากการโดีนกดีทบั	การโดีนควิามรอ้นแลัะดีนิร้าวิแตกหร่อโดีนไฟมาก	หากในควิามนยิมของผ้บ้ริโภคอยากไม่

ชุ่�นชุอบ	เเต่ในควิามงามทางด้ีานศิิลัปะ	โดียรวิมมีสีที�หลัากหลัายเเลัะสวิยงามเป็นอย่างมาก	เเต่ต่างกับเคร่�องปั�นดิีนเผาไฟตำ�าใน

ภ้มิภาคอ่�น	ๆ

2. การสร้างสรรค์ศิลุ่ป์ะดินเผาร�วมสมัยจัากภูิมิปั์ญญาเคร่�องปั์�นดินเผาบ้านกูบังบาเดาะ จัังห์วัดปั์ติติานี

การสร้างสรรคง์านศิิลัปกรรมเคร่�องปั�นดิีนเผาร่วิมสมัย	จากภ้มิปัญญาเคร่�องปั�นดิีนเผาบ้านก้บังบาเดีาะ	ผ้วิ้ิจัยดีำาเนนิ

การสร้างสรรค์ตามกระบวินการสร้างสรรค์งานเคร่�องปั�นดิีนเผาดัีงนี�

	 2.1	การสร้างกรอบแนวิคิดีของการสร้างสรรค์	

	 จากผลัการศึิกษาจากการศึิกษาสภาพิปัจจุบันของบ้านก้บังบาเดีาะ	พิบว่ิายังคงมีเทคนิคแลัะกระบวินการ

ทั�งหมดียังคงใชุ้เทคนิคแลัะกระบวินการผลิัตที�ไม่แตกต่างจากยุคหินหลัายหม่�นหลัายแสนปีมาแล้ัวิ	 เพิิ�มเติมเพีิยง	การขึ�นร้ป

ภาชุนะที�ในปัจจุบันใชุ้เป็นหมุนไฟฟ้าในการขึ�นร้ปทรงเบ่�องต้นแทนการตีด้ีวิยม่อทั�งหมดี	เเต่ยงัคงเสน่ห์ของเคร่�องปั�นดิีนเผาเเบบ

โบราณค่อ	การตีตกเเต่ง	ก้นภาชุนะให้เป็นร้ปทรงที�โค้งมนดัีงเดิีม	เเลัะตกเเต่งลัวิดีลัายด้ีวิยอุปกรณ์ที�เป็นเอกลัักษณ์	คงคุณค่า

ทางการส่บค้นประวัิดิีของชุุมชุนที�มีอัตลัักษณ์อันโดีดีเด่ีนในจังหวัิดีปัตตานี	 	 ที�กำาลัังถ้กมองข้ามจากคนในรุ่นปัจจุบัน	ไม่ได้ีรับ

ควิามสนใจที�จะส่บทอดีเเลัะศึิกษา	แลัะกำาลัังจะส้ญหายไปในเวิลัาอันใกล้ั	ผ้้วิิจัยจึงเล็ังเห็นควิามสำาคัญในการศึิกษารวิบรวิมองค์

ควิามร้้แลัะกระบวินการขั�นตอนการผลิัตเคร่�องปั�นดิีนผาบ้านก้บังบาเดีาะ	จากคำาบอกเล่ัาของชุ่างพ่ิ�นบ้าน	เเลัะนำาผลัที�ได้ีจาก

การวิิจัยในครั�งนี�ประกอบกับเเนวิควิามคิดีแนวิทางในการสร้างสรรค์เคร่�องปั�นดิีนเผาให้สอดีคล้ัองตามหลัักเเนวิคิดีสุนทรียภาพิ	

เเลัะองคป์ระกอบทางศิิลัปะ		โดียยงัคงใชุ้เน่�อดิีนพ่ิ�นบ้านที�มีสีขาวินวิลัผสมผสานกบัเทคนิคการเผาเเบบรมควินั	เพ่ิ�อสร้างควิาม

งามแลัะควิามหมายใหม่ให้เกิดีขึ�นกับผลังานตามที�มาแลัะควิามสำาคัญข้างต้น	สร้างสรรค์เป็นผลังานศิิลัปะเคร่�องปั�นดิีนเผาที�

แสดีงออกถึงควิามสวิยงามของภ้มิปัญญาที�กำาลัังจะส้ญหายไปกับกาลัเวิลัาอันใกล้ันี�	ทั�งหมดี	1	ชุุดี	ในชุ่�อ	ชุุดี	อัตลัักษณ์ท้องถิ�น	

ผ่านดิีนปัตตานี
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 2.2 การทำาแบบร�าง

	 การทำาแบบร่างจะแบ่งออกเป็นแบบร่างสองมิติแลัะสามมิติเพ่ิ�อค้นหาแบบที�ดีีที�สุดีในการเล่ัอกเป็นแนวิทาง

ในการสร้างสรรค์ผลังานผ้้วิิจัยรวิบรวิมเเลัะศึิกษาร้ปทรงเคร่�องปั�นดิีนเผาประเภทต่าง	ๆ	 ที�ยังคงมีการใชุ้เเลัะการผลิัตอย่างต่อ

เน่�องจวิบจนถึงปัจจุบัน		ได้ีเเก่	บ้ยง		บลัางอ	ฆอโล๊ัะ	(หม้อขนาดีต่าง	ๆ)	อีนะ	(ฝ่าขนาดีต่าง	ๆ	)	ก่อโทบากอ	(ที�ใส่กำายาน)	เเลัะต้ก้	

(เตาดิีนเผา)	ประกอบเป็นร้ปทรงใหม่	โดียมีใชุ้ร้ปทรง

ภาพิเเสดีงร้ปทรงเคร่�องปั�นดีินเผาประเภทต่าง	ๆ	ของบ้านก้บังบาเดีาะ	ตำาบลัสะกำา	อำาเภอมายอ	จังหวัิดีปัตตานี		

ผ้้วิิจัยจำาลัองการจัดีวิางผลังาน	 ตามเเนวิควิามคิดีในการสร้างสรรค์ผลังาน	 กล่ัาวิค่อ	 	 การรับวัิฒนธิรรมภายนอก

	วัิฒนธิรรมทางวัิตถุ		จึงเป็นเสม่อนปัจจัยอย่างที�	5	ของชุาวิบ้าน	อาชีุพิปั�นหม้อที�เคยทำากันทุกครัวิเร่อน	หลังเหล่ัอเพีิยงควิาม

ทรงจำาที�บอกต่อเล่ัาขานกันเท่านั�น	 ซึ่�งปัจจุบันขาดีคนรุ่นใหม่เข้ามารับการถ่ายทอดี	 ดัีงนั�นเส้นทางของการปั�นหม้อในอนาคต

คงจะส้ญหายถ้าหมดีนักปั�นหม้อในรุ่นปัจจุบันนี�	 	 เม่�อถึงวัินนั�นก้บังบาเดีะ	 คงจะมีฐานะเป็นเพีิยงหม่้บ้านหนึ�งที�เคยมีอาชีุพิใน

การปั�นหม้อเท่านั�น

 เเบบร�างสองมิติิ ระยะที� 1

ภาพิเเสดีงเเบบร่างสองมิติ	ระยะที�	1

 เเบบร�างสองมิติิ ระยะที� 2

	 การทำาเเบบร่างสองมิติ	ระยะที�	2	ผ้้วิิจัยวิางเเผนทดีลัองการใชุ้วัิสดุีอ่�นๆ	เชุ่น	ทราย	ไม้	หร่อกำายาน	ซึ่�งวัิสดุี

ดัีงกล่ัาวินี�	สามารถพิบได้ีในบริบทของชุุมชุนบ้านก้บังบาเดีาะ	เพ่ิ�อให้ผลังานมีควิามสมบ้รณ์มากยิ�งขึ�น
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ภาพิเเสดีงเเบบร่างสองมิติ	ระยะที�	2

 แบบร�างสามมิติิ

ภาพิเเสดีงเเบบร่างสามมิติ	ระยะที�	2

	 ภาพิการเผาผลังานสร้างสรรค์ของผ้้วิิจัยเเลัะชุ่างชุาวิบ้านที�ผ่านกระบวินการเผาด้ีวิยวิิธีิดัี�งเดิีมตกเเต่งค่านำ�า

หนักของสีเพิิ�มเติมด้ีวิยวิิธีิการเผารมควัินด้ีวิยวัิสดุีที�มีควิามสดีเเตกต่างจากชุนิดีของเชุ่�อเพิลิังโดียทั�วิไป	เพ่ิ�อให้ได้ีเขม่าควัินเเลัะ

นำ�ามันเกาะติดีผิวิภาชุนะ	สร้างค่านำ�าหนักเเลัะกลิั�นให้กับตัวิชิุ�นงาน
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	 ภาพิเเสดีงบรรยากาศิการจัดีติดีตั�งผลังานสร้างสรรค์ประติมากรรมเคร่�องปั�นดิีนเผา	 ผ้้วิิจัยจัดีทิศิทางของ

เเสงเพ่ิ�อ	 เพิิ�มอารมย์ควิามร้้สึกของเเสง-เงาที�ตกกระทบกับตัวิชิุ�นงาน	 เเลัะจุดีกำายานเพ่ิ�อกระตุ้นเร้าประสาทรับกลิั�นของผ้้ชุม

ผลังาน	

ผลุ่งานการสร้างสรรค์ศิลุ่ป์ะเคร่�องเคลุ่่อบดินเผาร�วมสมัย จัากภูิมิปั์ญญาเคร่�องปั์�นดินเผาบ้านกูบังบาเดาะ

ชุ่�อผลังาน		 :	กุโบร์	(กุบัง)	บาเดีาะ

ขนาดี		 	 :	แปรผันตามพ่ิ�นที่

เทคนิค		 	 :	เคร่�องปั�นดิีนเผาพ่ิ�นบ้าน,รมควัินไฟตำ�า

เเนวิควิามคิดี		 :	กุโบร์	(กุบัง)	บาเดีาะภ้มิปัญญาที�รอการส่บสาน	หากถ้กลัะล่ัมส่บทอดี	อาจเหล่ัอเพีิยงสุสานไว้ิ

เพีิยงระลึักถึงเท่านั�น
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สร่ป์ผลุ่การวิจััย

จากการศึิกษาวิิจัยเร่�องภ้มิปัญญาเคร่�องปั�นดิีนเผาบ้านก้บังบาเดีาะ	 ผ้้วิิจัยพิบว่ิาภ้มิปัญญาเคร่�องปั�นดิีนเผาบ้านก้บัง

บาเดีาะ	ยังคงมีเทคนิคแลัะกระบวินการทั�งหมดียังคงใชุ้เทคนิคแลัะกระบวินการผลิัตที�ไม่แตกต่างจากในอดีีต	เพิิ�มเติมเพีิยงการ

ขึ�นร้ปภาชุนะที�ในปัจจุบันใชุ้เป็นหมุนไฟฟ้าในการขึ�นร้ปทรงเบ่�องต้นแทนการตีด้ีวิยม่อทั�งหมดี	เเต่ยังคงสเน่ห์ของเคร่�องปั�นดิีน

เผาเเบบโบราณค่อ	การตีตกเเต่งก้นภาชุนะให้เป็นร้ปทรงที�โค้งมนดัีงเดิีม	เเลัะตกเเต่งลัวิดีลัายด้ีวิยอุปกรณ์ที�เป็นเอกลัักษณ์	คง

คุณค่าทางการส่บค้นประวัิติของชุุมชุนที�มีอัตลัักษณ์อันโดีดีเด่ีนในจังหวัิดีปัตตานี		ที�กำาลัังถ้กมองข้ามจากคนในรุ่นปัจจุบัน	ไม่

ได้ีรับควิามสนใจที�จะส่บทอดีเเลัะศึิกษา	แลัะกำาลัังจะส้ญหายไปในเวิลัาอันใกล้ั

จากการสร้างสรรค์ศิิลัปะดิีนเผาร่วิมสมัยจากภ้มิปัญญาเคร่�องปั�นดิีนเผาบ้านก้บังบาเดีาะ	จังหวัิดีปัตตานี	ถ้กถ่ายทอดี

ด้ีานร้ปแบบการเเสดีงออกให้มีควิามร่วิมสมัยโดียเฉพิาะร้ปเเบบการเเสดีงออกที�ได้ีรับอิทธิิพิลัจากศิิลัปะตะวัินออกในลัักษณะ

ของศิิลัปะการจัดีวิาง	(Installation)	 เเลัะศิิลัปะส่�อผสม	(Mixed	media)	 เป็นต้น	 ผ้้วิิจัยต้องการถ่ายถอดีโดียให้เห็นถึงควิาม

สำาคัญของร้ปแบบภ้มิปัญญาเเบบดัี�งเดิีม	โดียใชุ้กระบวินการเเบบดัี�งเดิีมในการสร้างสรรค์ทุกขั�นตอน	เเต่เพิิ�มควิามร้้สึกนึกคิดีของผ้้

วิิจัยที�ถ่ายทอดีผ่านเเรงบันดีาลัใจเพ่ิ�อสะท้อนถึงสภาพิปัจจุบันของเเหล่ังภ้มิปัญญาดัีงกล่ัาวิที�ถ้กหลังล่ัมจากคนรุ่นใหม่	ผ้้วิิจัยจัดี

ทิศิทางของเเสงเพ่ิ�อเพิิ�มอารมย์ควิามร้้สึกของเเสง-เงาที�ตกกระทบกับตัวิชิุ�นงาน	เเลัะจุดีกำายานเพ่ิ�อกระตุ้นเร้าประสาทรับกลิั�น

เพ่ิ�อเพิิ�มอรรถรสของผ้ชุ้มผลังาน	ทำาใหผ้ลังานสามารถสะทอ้นถึงภ้มิปัญญาเคร่�องปั�นดิีนเผาบา้นก้บงับาเดีาะ	จงัหวัิดีปัตตาน	ีได้ี

อย่างมีเอกลัักษณ์

อภิิป์รายผลุ่

จาการศึิกษาภ้มิปัญญาเคร่�องปั�นดิีนเผาบ้านก้บังบาเดีาะ	ตำาบลัสะกำา	อำาเภอมายอ	จังหวัิดีปัตตานี	ต้องทำาควิามเข้าใจ

ควิามเกี�ยวิข้องกับควิามสัมพัินธ์ิโดียตรงกับการแสดีงออกในลัักษณะต่าง	ๆ	 ที�เป็นร้ปธิรรม	ตามเเนวิทฤษฎีีภ้มิปัญญาของ	มลั

ฤดีี	 ลิั�วิเฉลัิมวิงศ์ิ	 (2547)	 เร่�องแนวิคิดีพ่ิ�นฐานของภ้มิปัญญาทั�ง	 ควิามสัมพัินธ์ิของคนในครอบครัวิญาติพีิ�น้องซึ่�งในภ้มิปัญญา

เคร่�องปั�นดิีนเผาบ้านก้บังบาเดีาะมีควิามสำาคัญเป็นอย่างยิ�ง	 ทั�งการชุ่วิยเหล่ัอทุกขั�นตอนในกระบวินการผลิัตที�ต้องอาศัิยควิาม

สัมพัินธ์ิรหว่ิางคนในครอบครัวิ	 เเลัะควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางคนในชุุมชุนกับธิรรมชุาติ	 สัญญา	 สัญญาวิิวัิฒน์.	 (2534)	 เเลัะ	 สม

ศัิกดิี�	ศิรีสันติสุข	(2552)	กล่ัาวิไว้ิในลัักษณะเดีียวิกันว่ิาในอดีีตชุาวิบ้านจะให้ควิามเคารพิแลัะร้้คุณธิรรมชุาติรอบตัวิที�ตนอาศัิย

	ควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางคนกับสิ�งที�เหน่อธิรรมชุาติจึงเกิดีจากควิามเข้าใจในธิรรมชุาติ	แลัะยอมรับว่ิามนุษย์เป็นเพีิยงส่วินเล็ัก	ๆ	

ส่วินหนึ�งของจักรวิาลัซึ่�งเต็มไปด้ีวิยควิามลีั�ลัับ	ด้ีวิยเหตุเเห่งการส่บทอดีทางภ้มิปัญญาท้องถิ�นเหล่ัานี�	ล้ัวินเป็นองค์ประกอบให้

เเหล่ังผลิัตเคร่�องปั�นดิีนเผาบ้านก้บังบาเดีาะ	 มีเสน่ห์เเลัะมีควิามเเตกต่างกับเคร่�องปั�นดิีนเผาในภ้มิภาคอ่�น	 ๆ	 ถ่อได้ีว่ิาเเหล่ังภ้

มิปัญญาเเห่งนี�เป็นตัวิบ่งชีุ�ถึงศิิลัปวัิฒนธิรรมในพ่ิ�นที�จังหวัิดีชุายเเดีนภาคใต้ได้ีเป็นอย่างดีี	 ก่อให้เกิดีเป็นเเรงบันดีาลัใจจากการ

	 ศึิกษาภ้มิปัญญาซึ่�งเป็นต้นทุนทางวัิฒนธิรรมที�ทรงคุณค่า	 เพ่ิ�อนำามาใชุ้ต่อยอดีในการสร้างสรรค์ผลังานเคร่�องปั�นดิีนเผาร่วิม

สมัย	ในชุ่�อชุุดี	“กุโบร์	(กุบัง)	บาเดีาะ”	โดียเเรงบันดีาลัใจกล่ัาวิถึงภ้มิปัญญาที�รอการส่บสานจากคนรุ่นล้ักหลัาน	เพิราะหากถ้ก

หลังล่ัมไป	อาจเหล่ัอเพีิยงสุสานทางวัิฒนธิรรมไว้ิให้ระลึักถึงเท่านั�น

ข้้อเสนอเเนะ

1.ข้้อเสนอเเนะเพ่�อนำาผลุ่วิจััยไป์ป์ระย่กต์ิใช้

	 1.	ใชุ้เป็นฐานข้อม้ลัทางด้ีานศิิลัปวัิฒนธิรรมของจังหวัิดีปัตตานี

	 2.	 ศิิลัปิน	 นักเรียน	 นักศึิกษาศิิลัปะหร่อผ้้สนใจทั�วิไปสามารถศึิกษาเพ่ิ�อนำาผลัวิิจัยไปใชุ้เป็นข้อม้ลัหร่อเป็น

เเรงบันดีาลัใจในการสร้างสรรค์ผลังานศิิลัปะเเขนงต่าง	ๆ	ได้ี

	 3.	หากศิิลัปิน	นักเรียน	นักศึิกษาศิิลัปะมีควิามสนใจเดิีนทางเข้าในพ่ิ�นที�เพ่ิ�อศึิกษาข้อม้ลัเพิิ�มเติม	ควิรติดีต่อ

ผ้้นำาหม่้บ้านก่อนทุกครั�ง	เน่�องจากเหตุการณ์ไม่สงบในพ่ิ�นที�	จึงจำาเป็นต้องมีควิามระมัดีระวัิงในการเดิีนทางเข้าออกในตัวิหม่้บ้าน	
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เเลัะหากไม่สามารถส่�อสารภาษามลัายไ้ด้ี	ควิรติดีต่อล่ัามท้องถิ�นล่ัวิงหน้า	เน่�องจากคนส่วินใหญ่ในหม่้บ้านก้บังบาเดีาะใชุ้ภาษา

มาลัายเ้ป็นภาษาหลัักในการส่�อสาร

2. ข้้อเสนอเเนะเพ่�อนำาผลุ่วิจััยไป์ป์ระย่กต์ิใช้ 

	 1.	 ควิรศิึกษาทำาควิามเข้าใจถึงสังคมแลัะวิัฒนธิรรมของพ่ิ�นที�ชุายเเดีนภาคใต้	 เพ่ิ�อเข้าใจถึงควิามสัมพัินธ์ิ

ระหว่ิางประชุากรในพ่ิ�นที�กับสภาพิแวิดีล้ัอม	ประวัิติศิาสตร์	 การดีำาเนินชีุวิิต	 รวิมถึงศิาสนาที�มีควิามเกี�ยวิข้องกับภ้มิปัญญาใน

ด้ีานต่างๆของเคร่�องปั�นดิีนเผาบ้านก้บังบาเดีาะ	

	 2.	ควิรศึิกษาวิิจัยให้เห็นประเด็ีนอ่�น	ๆ	 เชุ่น	บทบาทของเคร่�องปั�นดิีนเผาในพ่ิ�นที�จังหวัิดีปัตตานีกับพุิทธิ

ศิาสนา	เเลัะการประยุกต์เคร่�องปั�นดิีนเผาบ้านก้บังบาดีาะส่้งานออกเเบบร่วิมสมัย	เพ่ิ�อเป็นการเพิิ�มม้ลัค่าของภ้มิปัญญาท้องถิ�น
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จิิต่รกรรมสีน้ำ�าสะท้ัอน้สถาปัต่ยกรรมอีสาน้

Watercolour Painting Reflecting with I-san Architecture

เดีชุา		ศิิริภาษณ์1
	 	

บทคัดย�อ

จิตรกรรมสีนำ�าสะท้อนสถาปัตยกรรมอีสาน	เป็นการหลัอมรวิมระหว่ิางควิามงามด้ีานศิิลัปะกับด้ีานสถาปัตยกรรมเข้า

ด้ีวิยกัน	มีวัิตถุประสงค์การวิิจัย	1)	เพ่ิ�อสร้างสรรค์จิตรกรรมสีนำ�าสะท้อนสถาปัตยกรรมอีสาน	2)	จัดีนิทรรศิการสีนำ�าเพ่ิ�อเผยแพิร่

แหลั่งท่องเที�ยวิหร่อแหล่ังเรียนร้้สถาปัตยกรรมอีสาน	 เป็นการศิึกษาข้อม้ลัจากเอกสาร	 ลังพ่ิ�นที�เพ่ิ�อสร้างสรรค์ผลังานศิิลัปะ																																															

จัดีนิทรรศิการศิิลัปะ	แลัะประเมินควิามพึิงพิอใจจากผ้้ชุมงานศิิลัปะ

ผลัการวิิจัยพิบวิา่	1.	ได้ีสร้างสรรคจิ์ตรกรรมสนีำ�าที�สะท้อนสถาปตัยกรรมอสีาน	จำานวิน		20		ชิุ�น	แบ่งออกเปน็	3	กลุ่ัม	

ดัีงนี�	1)	กลุ่ัมโบสถ์	(สิม)	7	ชิุ�น	ประกอบด้ีวิย	วัิดีทุ่งศิรีเม่อง	จ.อุบลัราชุธิานี,	วัิดีสุวิรรณาวิาส	แลัะวัิดีป่าเลัไลัย์	จ.มหาสารคาม,																																																																																											

วัิดีศิรีคุณเม่อง	แลัะวัิดีศิรีโพิธิิ�ชัุย	จ.เลัย,	วัิดีไตรภ้มิ	จ.ร้อยเอ็ดี	แลัะวัิดีไชุยศิรี	จ.ขอนแก่น	2)	กลุ่ัมพิระธิาตุแลัะธิาตุ	7	ชิุ�น		ประกอบ

ด้ีวิย	พิระธิาตุพินม	จ.นครพินม,	พิระธิาตุศิรีสองรัก	จ.เลัย,	พิระธิาตุเชิุงชุุม	จ.สกลันคร,	พิระธิาตุยาค้	จ.กาฬสินธ์ุิ,	พิระธิาตุขาม

แก่น		จ.ขอนแก่น,	พิระธิาตุบังพิวิน		จ.หนองคาย		แลัะพิระธิาตุตาดีทองหร่อธิาตุก่องข้าวิน้อย	จ.	ยโสธิร	3)	กลุ่ัมหอไตร	6	ชิุ�น

ประกอบด้ีวิย	 วัิดีทุ่งศิรีเม่อง	แลัะหนองขุหลุั	จ.อุบลัราชุธิานี,	 วัิดีไตรภ้มิ	จ.ร้อยเอ็ดี,	 วัิดีมหาธิาตุ	จ.	ยโสธิร,	 วัิดีหน้าพิระธิาตุ

	แลัะวัิดีปทุมคงคา	(วัิดีนกออก)	จ.นครราชุสีมา	จากแบบประเมินควิามพึิงพิอใจของผ้้ชุมผลังาน		ได้ีผลัในระดัีบควิามพึิงพิอใจ

มากที�สุดี	ในหัวิข้อ	เทคนิคสีนำ�ามีควิามเหมาะสมในการสร้างสรรค์ผลังาน,	ผลังานมีแนวิคิดีที�สร้างสรรค์,	ประโยชุน์แลัะคุณค่า

ทางสุนทรียะที�ได้ีรับ	2.	จัดีนิทรรศิการสีนำ�าเพ่ิ�อเผยแพิร่แหล่ังท่องเที�ยวิหร่อแหล่ังเรียนร้้สถาปัตยกรรมอีสาน	จากแบบประเมิน

ควิามพึิงพิอใจของผ้้ชุมผลังาน	ได้ีผลัในระดัีบควิามพึิงพิอใจมากที�สุดี

คำาสำาคัญ	:		จิตรกรรมสีนำ�า,	สถาปัตยกรรมอีสาน

Abstract

I-san architecture reflection by watercolors paints is an integration of beauty of art and 
architecture which aimed to cooperate the research objectives were as follows: 1) To create watercolors 
paints which reflected I-san architecture, 2) To organize watercolor paints exhibitions to disseminate 
tourist attractions or learning centers about I-san architecture by studying from related documents, field 
studies to create artworks, and organize the exhibitions with audience satisfaction evaluation.

The study results were as follows: 1) The watercolor paints which reflected Isan architecture were 
created to 20 pieces and were divided into 3 groups: a) The Buddhist sanctuary (Sim) group, 7 pieces, 
consisted of Thung Si Muang temple in Ubon Ratchathani province, Suwannawat temple and Pa Lay-Lai 
temple in Maha Sarakham province, Sri Khun Mueang temple and Si Pho Chai temple in Loei province, 
Tri Phum temple in Roi Et province,  and Chai Si temple in Khon Kaen province, b) The Buddha relic 
and sacred group, 7 pieces, consisted of Phra That Phanom in Nakhon Phanom province, Phra That 
Si Song Rak in Loei province, Phra That Choeng Chum in Sakon Nakhon province, Phra That Yakhu in 
Kalasin province, Phra That Kham Kaen in Khon Kaen province, Phra That Bang Phuan in Nong Khai 
province and Phra That Tat Thong or That Kong Khao Noi in Yasothon province, c) The Tripitaka hall 
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group, 6 pieces, consisted of Thung Si Muang temple and Nong Khulu in Ubon Ratchathani province, 
Tri Phum temple in Roi Et province, Mahathat temple in Yasothon province, Na Phra That temple and 
Pathum Khongkha temple (Wat Nok Ok) in Nakhon Ratchasima province. From the audience satisfaction 
evaluation forms, the result was at the most satisfaction level in the topic of watercolor techniques 
were suitable for creation, works reflected creative ideas, with benefits and aesthetic values for the 
audiences, 2) Organized organize watercolor painting exhibitions to disseminate tourist attractions or 
learning centers Learn about I-san architecture, from the evaluation from the audience, the result was 

at the most satisfaction level.

Keywords :  Watercolour  Painting , I-san Architecture

บทนำา

ประเพิณีแลัะวัิฒนธิรรมของชุาวิอีสาน	มีควิามเกี�ยวิข้องกับควิามเชุ่�อในพุิทธิศิาสนาเถรวิาท	โดียเฉพิาะสถาปัตยกรรม

ที�เกี�ยวิข้องกับศิาสนาหร่อศิาสนสถาน	คนอีสานนับถ่อศิาสนาพุิทธิ	แต่ยังมีการปฏิ์บัติตามลััทธิิพิราหมณ์เจ่อปนอย้่	ทั�งนี�อาจส่บ

เน่�องจากยุคโบราณ	คนในภ้มิภาคนี�เคยนับถ่อพุิทธิศิาสนาแลัะศิาสนาพิราหมณ์ค่้กันมาตลัอดี	ดัีงนั�นศิาสนสถานที�ปรากฏ์อย้จึ่ง

มีทั�งแบบพุิทธิสถานแลัะเทวิสถาน	(อุดีม	บัวิศิรี,	2546	:	48)	สถาปัตยกรรม	(ราชุบัณฑิตยสถาน,	2530	:14)	หมายถึง	ศิิลัปะ

แลัะวิิทยาการแห่งการก่อสร้าง	ซึ่�งอธิิบายอีกนัยหนึ�งได้ีว่ิา	เป็นการจัดีระวิาง	3	มิติ	(Three-dimensional	Space)	เพ่ิ�อสนอง

ควิามต้องการของมนุษย์	 ทั�งทางร่างกายแลัะจิตใจ	 อย่างไรก็ตามหลัักเกณฑ์ต่างๆย่อมมีเป้าหมายเดีียวิกันค่อ	 ส่งเสริมให้งาน

สถาปัตยกรรมเพีิยบพิร้อมด้ีวิยคุณค่า	 3	ประการค่อ	 1)	 ควิามสะดีวิกแลัะเหมาะสมในการใชุ้สอย	 2)	 ควิามมั�นคงแข็งแรง	 3)	

ควิามชุ่�นชุมยินดีี	 ดัีงนั�นสถาปัตยกรรมเป็นเสม่อนกระจกเงาที�สะท้อนให้เห็นควิามเจริญของอารยธิรรมในสมัยนั�นๆ	 	ชุลิัต	 ชัุย

ครรชิุต	แลัะคณะฯ	(2549)	ได้ีอธิิบายไว้ิว่ิา	สถาปัตยกรรมอีสานมีร้ปแบบที�สัมพัินธ์ิกับวิิถีชีุวิิตแลัะวัิฒนธิรรมควิามเป็นอย้่ของ

ประชุาชุนในภ้มิภาค	ทั�งที�เป็นสถาปัตยกรรมที�สร้างขึ�นเพ่ิ�อเป็นที�อย้่อาศัิย	เชุ่น	บ้านเร่อน	แลัะที�เกี�ยวิข้องกับศิาสนา	ได้ีแก่	สิม

	พิระธิาตุแลัะธิาตุ	หอไตร	เป็นต้น

สิม		มีควิามหมายเดีียวิกันกับ	“โบสถ์”	หร่อ	“อุโบสถ”	หมายถึง	ขอบเขตหร่ออาณาเขตที�กำาหนดีขึ�นเพ่ิ�อใชุ้ในกิจกรรม

ของสงฆ์	ซึ่�งต้องทำาในสิมทำานอกสิมไม่ได้ี	สิมมี	3	ชุนิดี	สิมที�ทำาในบ้านเรียก	“คามสีมา”	สิมที�ทำาในป่าเรียกว่ิา	“อัพิภันตรสีมา

”	สิมที�ทำาในนำ�าเรียก	“อุทกกเขปสีมา	ร้ปแบบของสิมในภาคอีสานมี	2	ชุนิดีค่อ	1)	สิมนำ�า	หร่อ	อุกทกกเขปสีมา	ในภาคอีสาน

มีน้อยมากสร้างขึ�นมาเพิราะควิามจำาเป็นเร่งด่ีวินในการประกอบสังฆกรรม	 ซึ่�งไม่มีวัิดี	 หร่อมีก็เพีิยงสำานักสงฆ์ที�ยังขาดี	 “สิม”	

อันได้ีผ้กพัิทธิสีมาถ้กต้องตามพิระวิินัย	2)		สิมบกหร่อคามสีมา		เป็นผลังานของสถาปนิกพ่ิ�นบ้านอีสานอย่างแท้จริง		บ่งบอก

ถึงภ้มิปัญญา	ชุ่างพ่ิ�นบ้านตั�งแต่ดัี�งเดิีมที�สั�งสอน		ซึ่�งมีร้ปแบบ		4		ลัักษณะดัีงนี�		1)		สิมอีสานพ่ิ�นบ้านบริสุทธิิ�	2)		สิมอีสานพ่ิ�น

บ้านประยุกต์โดียชุ่างพ่ิ�นบ้าน	(รุ่นหลััง)	3)	สิมอีสานพ่ิ�นบ้านผสมเม่องหลัวิง	แลัะ	4)	สิมอีสานที�ลัอกเลีัยนเม่องหลัวิง	หร่ออาจ

แบ่งตามลัักษณะทางสถาปัตยกรรมได้ี	2	ชุนิดีได้ีแก่	ชุนิดีโปร่งหร่อสิมโถงมีทั�งแบบไม่มีเสารับปีกนก	กับแบบมีเสารับปีกนก	แลัะ

ชุนิดีทึบ	สร้างด้ีวิยไม้แลัะอิฐถ่อป้น	มีทั�งแบบใชุ้ชุ่างพ่ิ�นบ้านไท-อีสาน		แลัะชุ่างญวินหร่อได้ีรับอิทธิิพิลั		อาจผสมเม่องหลัวิงหร่อ

ลัอกเลีัยนเม่องหลัวิง	(ชุลิัต		ชัุยครรชิุต	แลัะคณะ,	2549	:	73-74)

พิระธิาตุแลัะธิาตุ	เป็นภาษาถิ�นของภาคอีสานใชุ้เรียกอนุสาวิรียห์ร่อสิ�งก่อสร้างใชุ้บรรจุอฐัธิิาตุของผ้้ตายมีควิามหมาย

เชุ่นเดีียวิกับสถ้ปหร่อเจดีียใ์นภาษาภาคกลัาง		ธิาตุหมายถึงที�บรรจุกระด้ีกของบุคคลัธิรรมดีาสามัญ	นับแต่ชุาวิบ้านไปจนถึงเจ้า

เม่องแลัะพิระสงฆอ์งค์เจ้าโดียทั�วิไป	พิระธิาตถุ้กสร้างขึ�นเพ่ิ�อประดิีษฐานเฉพิาะพิระบรมสารกิธิาตุขององค์สมเด็ีจพิระสัมมาสัม

พุิทธิเจ้า	หร่อพิระอรหันต์เจ้าเท่านั�น	ควิามโดีดีเด่ีนของร้ปแบบมักแสดีงออกตรงส่วินกลัางของ	“ยอดีธิาตุ”	มากกว่ิาส่วินอ่�น	ร้ป

แบบของพิระธิาตุสามารถจำาแนกได้ีเป็น	6	กลุ่ัม	ดัีงนี�	1)	กลุ่ัมฐานตำ�า	เชุ่น	พิระธิาตุศิรีสองรักษ์	อ.ด่ีานซ้่าย	จ.เลัย	2)	กลุ่ัมฐาน

ส้ง	เชุ่น	พิระธิาตุพินม	อ.ธิาตุพินม	จ.นครพินม	3)	กลุ่ัมเร่อนธิาตุทำาซุ้่มจรนำายอดีธิาตุมีปลีั	4	ทิศิ	เชุ่น	องค์พิระธิาตุวัิดีมหาธิาตุ
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	อ.เม่อง	จ.ยโสธิร	4)	กลุ่ัมเร่อนธิาตุมีซุ้่มจรนำายอดีธิาตุบัวิเหลีั�ยม	เชุ่น	พิระธิาตุบัวิพิวิน	อ.เม่อง	จ.หนองคาย	5)	กลุ่ัมยอดีธิาตุ

	8		เหลีั�ยม		เชุ่น		ธิาตุก่องข้าวิน้อยฆ่าแม่	ในวัิดีทุ่งสะเดีา	บ.สะเดีา	อ.เม่อง	จ.ยโสธิร	6)	กลุ่ัมย่อมุม	12	บัลัลัังก์	เร่อนธิาตุ	8	

เหลีั�ยม	ยอดีธิาตุทรงระฆังควิำ�า		เชุ่น	พิระธิาตุย่อเหลีั�ยมองค์ใหญ่	(รัตนฆรเจดีีย์)	ในวัิดีพิระธิาตุบังพิวิน	อ.เม่อง	จ.หนองคาย	(

ชุลิัต		ชัุยครรชิุต		แลัะคณะ,	2549	:	77)

ธิาตุหร่อเจดีีย์		ประภัสสร์		ชุ้วิิเชีุยร	(2557:155-160)	ได้ีกล่ัาวิไว้ิว่ิา	พุิทธิศิตวิรรษที�	24	กลุ่ัมคนลัาวิได้ีเริ�มเคล่ั�อนย้าย

ลังมายังในเขตลุ่ัมนำ�าม้ลั-ชีุ	ตลัอดีจนที�ราบส้งโคราชุทั�งหมดีนั�น	ทำาให้เกิดีการแพิร่กระจายของร้ปแบบธิาตุที�สัมพัินธ์ิต่อเน่�องกับ

ศิิลัปะลัาวิ-ล้ัานชุ้าง	 บัวิเหลีั�ยมเป็นสัญลัักษณ์สำาคัญของธิาตุแบบลัาวิ	 โดียในระยะหลัังนั�นบัวิเหลีั�ยมถ้กปรับปรุงให้มีร้ปทรงส้ง

เพิรียวิมากขึ�น	 มีการทำาลัวิดีบัวิงอนสะบัดีประดัีบที�องค์ประกอบต่างๆ	ซึ่�งก็เป็นเอกลัักษณ์ของชุ่างลัาวิอีกเชุ่นกัน		 ซึ่�งอาจแบ่ง

กลุ่ัมได้ีดัีงนี�	1)	กลุ่ัมธิาตุทรงบัวิเหลีั�ยม	ได้ีรับควิามนิยมสร้างอยา่งต่อเน่�อง	เพิราะเปน็สัญลัักษณ์ของสถาปัตยกรรมในวัิฒนธิรรม

ลัาวิ	 พิบเห็นได้ีทั�วิไป	 มักมีขนาดีเล็ักเป็นธิาตุที�ใชุ้บรรจุอัฐิของพิระสงฆ์หร่อบุคคลัทั�วิไป	 แต่ที�มีขนาดีใหญ่เป็นประธิานของวิัดี

		เชุ่น		พิระธิาตุขามแก่น		วัิดีเจติยภ้มิ		จังหวัิดีขอนแก่น	แลัะพิระธิาตุศิรีสองรักษ์	อำาเภอด่ีานซ้่าย	จังหวัิดีเลัย	เป็นต้น	2)	กลุ่ัม

ธิาตุทรงปราสาท	เชุ่น	พิระธิาตุก่องข้าวิน้อย	หร่อพิระธิาตุถาดีทอง	อำาเภอเม่อง	จังหวัิดียโสธิร	เป็นธิาตุทรงปราสาทที�พัิฒนาร้ป

แบบให้มีควิามส้งเพิรียวิ	3)	กลุ่ัมธิาตุที�สร้างตามแบบมาจากพิระธิาตุพินม	มีร้ปแบบสำาคัญๆ	ค่อ	เน้นการสร้างเร่อนธิาตุด้ีานล่ัาง

ที�มีประต้หลัอกสี�ทิศิ	มีเสาประดัีบผนังแลัะเสามุมที�มีลัวิดีลัายประดัีบ	อันเป็นเอกลัักษณ์ขององค์พิระธิาตุพินม	

หอไตร	 อาคารทางศิาสนาที�สำาคัญในภาคอีสานค่อ	 หอไตรหร่อหอธิรรม	 แม้โดียทั�วิไปจะมีลัักษณะที�ได้ีรับอิทธิิพิลั

จากสถาปัตยกรรมภาคกลัาง	เชุ่น	ร้ปแบบการซ้่อนชัุ�นหลัังคา	การสร้างไว้ิกลัางสระนำ�าเพ่ิ�อป้องกันมดีปลัวิกแมลัง	แต่ก็ยังแสดีง

ลัักษณะพ่ิ�นถิ�นที�ไม่เหม่อนใครหลัายประการ	ได้ีแก่	หอไตรวัิดีทุ่งศิรีเม่อง	จังหวัิดีอุบลัราชุธิานี	ตั�งอย้่กลัางสระนำ�า	แลัะหอไตร

วัิดีมหาธิาตุ	อำาเภอเม่อง	จังหวัิดียโสธิร	ซึ่�งเป็นหอไตรไม้กลัางนำ�าแบบภาคกลัาง	แต่มีรายลัะเอียดีการตกแต่งพ่ิ�นบ้าน	เชุ่น	ลัาย

สลัักไม้คันทวิย	เป็นต้น

จากลัักษณะทางภ้มิประเทศิแลัะร่องรอยทางโบราณคดีีพิบว่ิา	ภาคอีสานมีชุุมชุนโบราณที�อาศัิยตามลุ่ัมแม่นำ�าโขง	ลุ่ัม

นำ�าม้ลั-ชีุ	แลัะได้ีรับอิทธิิพิลัทางพุิทธิศิาสนาแลัะศิาสนาฮินด้ี	ดัีงปรากฏ์เป็นศิาสนสถานต่างๆ	ทั�วิภาคอีสาน	นอกจากนี�ได้ีมีการ

เคล่ั�อนย้ายอพิยพิของชุุมชุน	ซึ่�งได้ีนำาเอาวัิฒนธิรรมไท-ลัาวิมาถ่อปฏิ์บัติ	แลัะได้ีสร้างศิาสนสถานอันได้ีแก่	สิม(โบสถ์)	ธิาตุหร่อ

เจดีีย์	แลัะหอไตร	เป็นต้น	ศิาสนสถานเหล่ัานั�นมีร้ปแบบที�สัมพัินธ์ิกับวิิถีชีุวิิตของคนภาคอีสาน	นอกจากได้ีสะท้อนควิามงดีงาม

แบบเรียบง่ายแล้ัวิ	ยังได้ีสะท้อนควิามเจริญทางด้ีานจิตใจผ่านศิาสนสถานแลัะเป็นการบอกเล่ัาเร่�องราวิทางด้ีานประวัิติศิาสตร์

ได้ีเป็นอย่างดีี

ในสภาพิปจัจุบันได้ีมีการประชุาสมัพัินธ์ิให้ชุุมชุน	สงัคม	ได้ีตระหนกัเห็นคุณค่าแลัะควิามสำาคัญศิาสนสถานเหลัา่นี�ใน

แง่มุมต่างๆ	โดียเฉพิาะด้ีานการท่องเที�ยวิเชิุงประวัิติศิาสตร์	ซึ่�งเป็นควิามร่วิมม่อระหว่ิางกระทรวิงวัิฒนธิรรม	การท่องเที�ยวิแห่ง

ประเทศิไทย		แลัะวัิฒนธิรรมจังหวัิดี		จัดีทำาเอกสาร		หนังส่อเผยแพิร่		ได้ีแก่		ท่องเที�ยวิวัิดีเก่าของจังหวัิดีมีควิามสำาคัญทาง

ประวัิติศิาสตร์ในอีสานใต้	(ไชุยนันท์	แสงทอง,	มปป.	:	1)	เป็นต้น		

จากข้อควิามที�ได้ีกล่ัาวิมาข้างต้น	สถาปัตยกรรมอีสานมีร้ปแบบที�สัมพัินธ์ิกับวิิถีชีุวิิตแลัะวัิฒนธิรรมของคนอีสาน	บ่ง

บอกถึงภ้มิปัญญาชุ่างพ่ิ�นบ้าน	 รวิมทั�งการดัีดีแปลังผสมผสานศิิลัปะลัาวิ-ล้ัานชุ้าง	 ถึงแม้ไม่ใหญ่โตแต่ก็เป็นสัจธิรรมที�สะท้อน

ชีุวิิตของผ้้คนอีสาน	เชุ่น	ร้ปแบบสิมอีสานมีทั�งแบบสิมพ่ิ�นบ้านบริสุทธิิ�	สิมพ่ิ�นบ้านประยุกต์	สิมพ่ิ�นบ้านผสมเม่องหลัวิง	เป็นต้น

	 หร่อพิระธิาตุแลัะธิาตุในภาคอีสานมีร้ปแบบของศิิลัปะล้ัานชุ้าง	 โดียเฉพิาะ	 บัวิเหลีั�ยมเป็นสัญลัักษณ์สำาคัญของพิระธิาตุแบบ

ลัาวิ	 หร่ออีกตัวิอย่างหนึ�งหอไตรวิัดีทุ่งศิรีเม่อง	 อำาเภอเม่อง	 จังหวัิดีอุบลัราชุธิานีที�ได้ีสร้างด้ีวิยการผสมผสานร้ปแบบของชุ่าง

ไทย	พิม่า	แลัะลัาวิ	 ได้ีอย่างงดีงาม	จากร้ปแบบสถาปัตยกรรมอีสานที�มีเอกลัักษณ์เฉพิาะถิ�นในภาคอีสานนี�	ทำาให้ผ้้วิิจัยได้ีนำา

เอาร้ปแบบดีังกล่ัาวิมาเป็นแรงบันดีาลัใจในการถ่ายทอดีผ่านผลังานสร้างสรรค์ทางศิิลัปะ(จิตรกรรมสีนำ�า)ส่้สาธิารณชุน	 ในร้ป

แบบการจัดีนิทรรศิการศิิลัปะ
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การสรา้งสรรคผ์ลังานศิิลัปะ	เป็นการสรา้งสรรคข์องมนษุยที์�แสดีงออกใหป้รากฏ์ซึ่�งสุนทรียภาพิ	ควิามประทบัใจ	หร่อ	

ควิามสะเท่อนอารมณ์		แลัะทักษะของแต่ลัะคน	เพ่ิ�อควิามพิอใจ	ควิามร่�นรมย์	ขนบธิรรมเนียมประเพิณี	หร่อควิามเชุ่�อในลััทธิิ

ศิาสนา	 ดัีงนั�น	 การสร้างสรรค์ผลังานศิิลัปะที�เกี�ยวิข้องกับสถาปัตยกรรมอีสานจึงเป็นการหล่ัอหลัอมรวิมกันระหว่ิางควิามงาม

ทางด้ีานศิิลัปะ	 (จิตรกรรมสีนำ�า)	 กับควิามงามด้ีานสถาปัตยกรรมอีสานเข้าด้ีวิยกัน	 เพ่ิ�อให้เกิดีคุณค่าด้ีานสุนทรียะแลัะคุณค่า

ด้ีานศิาสนสถานในภาคอีสาน	 รวิมทั�งยังเป็นการสนับสนุนแลัะส่งเสริมแหล่ังท่องเที�ยวิหร่อแหล่ังเรียนร้้เชิุงวัิฒนธิรรมของภาค

อีสาน	ที�คงควิามเป็นเอกลัักษณ์ในดิีนแดีนที�ราบส้งแห่งนี�ส่บไป

วัติถุ่ป์ระสงค์ข้องการทำาวิจััย

2.1		เพ่ิ�อสร้างสรรค์จิตรกรรมสีนำ�าสะท้อนสถาปัตยกรรมอีสาน

2.2		จัดีนิทรรศิการจิตรกรรมสีนำ�า	เพ่ิ�อเผยแพิร่แหล่ังท่องเที�ยวิหร่อแหล่ังเรียนร้้สถาปัตยกรรมอีสาน

กรอบแนวคิด

จิตรกรรมสีนำ�าสะท้อนสถาปัตยกรรมอีสาน

ศิึกษาเอกสาร	/	ตำารา	/	สำารวิจ	/	ลังพิ่�นที�วิิจัย

แนวิคิดี	/	แรงบันดีาลัใจ
โบสถ์	(สิม)	พิระธิาตุแลัะธิาตุ	หอไตร)

การสร้างสรรค์ผลังานจิตรกรรมสีนำ�า

ทฤษฎีีสุนทรียศิาสตร์
ทฤษฎีีการแสดีงออกซ่ึ�งควิามร้้สึก	

(Theory	of	Expression)

อิทธิิพิลัในการสร้างสรรค์ผลังาน
ได้ีแก่ศิิลัปินที�สร้างสรรค์จิตรกรรมสีนำ�า	

ทดีลัอง

ร่างภาพิ

ปฏ์ิบัติงาน

จัดีนิทรรศิการแสดีงผลังาน	(จำานวิน	20	ชุิ�น)

ส้จิบัตร	(เอกสาร) เผยแพิร่ผลังาน	แลัะองค์ควิามร้้

ผ่านศิิลัปะส้่สาธิารณชุน

(บทควิามวิิชุาการ)

			คำาสำาคัญ		(Keywords)
					-	จิตรกรรมสีนำ�า	
					-	สะท้อนสถาปัตยกรรมอีสาน
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วิธีการดำาเนินการวิจััย

1. ป์ระชากรแลุ่ะกลุ่่�มตัิวอย�าง

เน่�องจากเป็นงานวิิจัยสร้างสรรค์	 จิตรกรรมสีนำ�าสะท้อนสถาปัตยกรรมอีสาน	 ประชุากรแลัะกลุ่ัมตัวิอย่างจึงไม่ใชุ่

ตัวิบุคคลั	 แต่เป็นการศึิกษาเอกสารตำาราที�เกี�ยวิข้องแลัะการลังพ่ิ�นที�จริง	 โดียเล่ัอกสถาปัตยกรรมอีสานที�มีควิามสำาคัญทาง

ประวัิติศิาสตร์	 แลัะมีร้ปแบบที�เป็นเอกลัักษณ์เฉพิาะถิ�น	 	 เป็นที�เคารพิศิรัทธิาของชุาวิอีสาน	 ควิรแก่การเรียนร้้แลัะท่องเที�ยวิ

เชิุงประวัิติศิาสตร์

2. เคร่�องม่อในการวิจััย

นอกเอกสารตำาราที�เกี�ยวิข้องแล้ัวิ	เคร่�องม่อในการวิิจัยประกอบด้ีวิย	กระบวินการสร้างสรรค์ทางศิิลัปะด้ีานทัศินศิิลัป์

	โดียเฉพิาะจิตรกรรมสีนำ�า		การสร้างแรงบันดีาลัใจ	แลัะแนวิคิดีในการสร้างสรรค์ผลังานจากศิิลัปินที�มีชุ่�อเสียง		ทั�งนี�การสร้าง

ผลังานต้องเล่ัอกใชุ้เทคนิคต่าง	ๆ	ตามควิามเหมาะสมในแต่ลัะชิุ�นของผลังาน	อาจมากหร่อน้อยแตกต่างกันไปขึ�นอย้่กับเน่�อหา

ของภาพิเขียน		ลังม่อปฏิ์บัติการสร้างสรรค์ผลังานจำานวิน	20	ชิุ�น

3. การรวบรวมข้้อมูลุ่

การรวิบรวิมข้อม้ลัจากเอกสารตำาราที�เกี�ยวิข้อง		แนวิคิดีแลัะทฤษฎีีทางด้ีานทัศินศิิลัป์		โดียเฉพิาะจิตรกรรมสีนำ�า	ลังพ่ิ�น

ที�เพ่ิ�อสร้างสรรค์ผลังาน	ประกอบด้ีวิย	1)	โบสถ์(สิม)จำานวิน	7	ชิุ�น		2)	พิระธิาตุแลัะธิาตุ	จำานวิน	7	ชิุ�น		แลัะ3)	หอไตร	จำานวิน

	6	ชิุ�น	ตลัอดีจนวิางแผนการจัดีนิทรรศิการ	เชุ่น	จัดีเตรียมใส่กรอบผลังาน	เล่ัอกสถานที�จัดีนิทรรศิการ	จัดีทำาส้จิบัตร		ทำาแบบ

ประเมินควิามพึิงพิอใจของผ้้ชุมผลังาน	ที�กล่ัาวิมาข้างต้นเป็นการรวิบรวิมข้อม้ลัทั�งสิ�น

4.	การวิิเคราะห์ข้อม้ลั

การวิิเคราะห์ข้อม้ลั	 เม่�อได้ีแรงบันดีาลัใจในการจากการเก็บข้อม้ลั	แลัะการลังพ่ิ�นที�เพ่ิ�อนำามาสร้างสรรค์จิตรกรรม

สีนำ�า	 	 โดียใชุ้หลัักทฤษฎีีทางสุนทรียศิาสตร์	แลัะอิทธิิพิลัในการสร้างสรรค์ผลังาน	ตลัอดีจนวิิเคราะห์จากแบบประเมินควิาม

พึิงพิอใจของผ้้ชุมนิทรรศิการผลังานศิิลัปะ	นำาเสนอข้อม้ลัวิิจัยดี้วิยวิิธิีการพิรรณนาวิิเคราะห์	 (descriptive	analysis)	พิร้อม

ภาพิถ่ายประกอบคำาอธิิบาย

สร่ป์ผลุ่การวิจััย

1.	 เพ่ิ�อสร้างสรรค์จิตรกรรมสีนำ�าสะท้อนสถาปัตยกรรมอีสาน	 	 เทคนิคการระบายสีนำ�าจะเน้นอารมณ์ควิามร้้สึกของ

วัิตถุหร่อภาพินั�น	ๆ	เป็นสำาคัญ	แลัะให้สอดีคล้ัองกับคุณสมบัติของสีนำ�า	การสร้างสรรค์ได้ีรับอิทธิิพิลัจากศิิลัปิน		2		ท่าน	ค่อ

	ศิาสตราจารย์	ดีร.	เดีชุา		วิราชุุน	(2554)	ศิิลัปินแห่งชุาติสาขาทัศินศิิลัป์		แลัะดีร.กมลั	ทัศินาญชุลีั	(ม.ป.ป.)	ศิิลัปินแห่งชุาติ

สาขาทัศินศิิลัป์	การสร้างสรรค์ผลังานจิตรกรรมสีนำ�าสะท้อนสถาปัตยกรรมอีสาน	 มีจำานวินทั�งสิ�น	 	 20	 ชิุ�น	 	 ซึ่�งมีเน่�อหาสาระ

	ประกอบด้ีวิย	1)	โบสถ์(สิม)	จำานวิน	7	ชิุ�น	2)	พิระธิาตุแลัะธิาตุ	จำานวิน	7	ชิุ�น	แลัะ3)	หอไตร	จำานวิน	6	ชิุ�น	ทั�งหมดีมีขนาดี

	65x83	ซ่ม.	โดียเรียงลัำาดัีบภาพิดัีงนี�
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ผลังานชุิ�นที�	1	“หอพิระพิุทธิบาท	วิัดีทุ่งศิรีเม่อง	อ.เม่อง
	จ.อุบลัราชุธิานี”																	

ผลังานชุิ�นที�	2	“วิัดีสุวิรรณาวิาส	อ.กันทรวิิชุัย	จ.มหาสารคาม”		

ผลังานชุิ�นที�	3	“วิัดีศิรีคุณเม่อง	อ.เชุียงคาน	จ.เลัย”

ผลังานชุิ�นที�	5	“วิัดีป่าเลัไลัย์	อ.นาดี้น	จ.มหาสารคาม”			

ผลังานชุิ�นที�	4	“วิัดีไตรภ้มิ	อ.จตุรพิักตรพิิมาน	จ.ร้อยเอ็ดี”

ผลังานชุิ�นที�	6	“วิัดีศิรีโพิธิิ�ชุัย	อ.นาแห้วิ	จ.เลัย”		

	 1.1		สร้างสรรค์ผลังานสถาปัตยกรรมอีสาน	โบสถ์	(สิม)	จำานวิน	7	ชิุ�น
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ผลังานชุิ�นที�	8		“พิระธิาตุพินม	อ.ธิาตุพินม	จ.นครพินม”	 ผลังานชุิ�นที�	9	“พิระธิาตุศิรีสองรัก	อ.ดี่านซ่้าย	จ.เลัย”

1.2	สร้างสรรค์ผลังานสถาปัตยกรรมอีสาน	พิระธิาตุแลัะธิาตุ		จำานวิน	7	ชิุ�น		

ผลังานชุิ�นที�	7	“วิัดีไชุยศิรี	อ.เม่อง	จ.ขอนแก่น”	
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ผลังานชุิ�นที�	10	“พิระธิาตุเชุิงชุุม	อ.เม่อง	จ.สกลันคร”	 ผลังานชุิ�นที�	11“พิระธิาตุยาค้	อ.กมลัาไสย	จ.กาฬสินธิุ์				

ผลังานชุิ�นที�	12	“พิระธิาตุขามแก่น	อ.เม่อง	จ.ขอนแก่น”		

ผลังานชุิ�นที�	14	“พิระธิาตุตาดีทองหร่อธิาตุก่องข้าวิน้อย	อ.เม่อง	จ.ยโสธิร	”ผลังานชุิ�นที�	13	“พิระธิาตุบังพิวิน	อ.เม่อง	จ.หนองคาย”
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ผลังานชุิ�นที�	17	“หอไตรวิัดีไตรภ้มิ	อ.จตุรพิักตรพิิมาน	จ.อุบลัราชุธิานี”

ผลังานชุิ�นที�	19	“หอไตรวิัดีหน้าพิระธิาตุ	
อ.ปักธิงชุัย	จ.นครราชุสีมา”	

ผลังานชุิ�นที�	18	“หอไตรหนองขุหลัุ	อ.ตระการพิ่ชุผลั								
จ.ร้อยเอ็ดี”																																																												

ผลังานชุิ�นที�	20	“หอไตรวิัดีปทุมคงคา	(วิัดีนกออก)	
อ.ปักธิงชุัย	จ.นครราชุสีมา”																																																									

ผลังานทั�ง	20	ชิุ�นที�	ใชุ้เทคนิคการเขียนจิตรกรรมสีนำ�า	ใชุ้วิิธีิเขียน	3	แบบ	(อารี	สุทธิิพัินธ์ิ	,	2535	:	41-49)	ค่อ	1)	การ

ระบายแบบเปียกบนเปียก	(Wet		into		Wet)	2)	การระบายแบบเปียกบนแห้ง	(Wet		into		Dry)	3)	การระบายแบบแห้งบน

แห้ง	(Dry	to		Dry)	ได้ีรับอิทธิิพิลัในการสร้างสรรค์ผลังานจากศิิลัปิน		2		ท่าน		ได้ีแก่		ศิาสตราจารย์	ดีร.เดีชุา	(วิราชุุน	เดีชุา	วิ

ราชุุน,	2554	:	51-82)	แลัะ	ดีร.กมลั		ทัศินาญชุลีั	(กมลั	ทัศินาญชุลีั,	ม.ป.ป.	:	94-102)	ในแต่ลัะชิุ�นได้ีใชุ้วิิธีิการเขียนภาพิที�แตก

ต่างกันแลัะที�เหม่อนกัน	ทั�งนี�ขึ�นอย้ก่บัลัักษณะตามองเหน็เน้นส่วินสำาคัญที�ผ้้เขียนต้องแสดีงออก	ตดัีทอนสว่ินไมส่ำาคัญออก	เน้น

ลัักษณะของพ่ิ�นผิวิ	แลัะที�สำาคัญที�สุดีผลังานแตล่ัะชิุ�นต้องแสดีงคณุสมบัติของสีนำ�าค่อมีควิามโปรง่ใส	อันเป็นลัักษณะเดีน่ของสีนำ�า

ผลังานชุิ�นที�	15		“หอไตรวิัดีทุ่งศิรีเม่อง	อ.เม่อง	จ.อุบลัราชุธิานี”		 ผลังานชุิ�นที�	16	“หอไตรวิัดีมหาธิาตุ	อ.เม่อง	จ.ยโสธิร”

																					1.3.	สถาปัตยกรรมอีสาน	หอไตร	จำานวิน	6	ชิุ�น		
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คุณค่าทางด้ีานควิามงาม	(สุนทรียศิาสตร์)	คลีัเวิอร์	(Clever,	1966)	ได้ีศึิกษาปัญหาการตัดีสินคุณค่าทางศิิลัปะ	ซึ่�งการ

ตัดีสินคุณค่าในงานศิิลัปะประกอบด้ีวิย	การตัดีสินใจทั�งในส่วินที�มองเห็นแลัะมองไม่เห็น	บางครั�งสิ�งที�มองเห็นจะปรากฏ์เป็นวัิตถุ

อย่างชัุดีเจน	ในงานศิิลัปะไม่สามารถแยกออกเป็นส่วินๆ	ได้ี	เชุ่น	โครงสร้างหร่อการเปลีั�ยนแปลังของสี	เพิราะเป็นปฏิ์กิริยาทาง

เคมี	สิ�งที�เป็นไปได้ีในการพิิจารณาค่อ	ควิามชุำานาญของศิิลัปินในการนำาเอาควิามทรงจำามาสร้างให้ปรากฏ์	แต่ควิามซั่บซ้่อนจะ

เกิดีในงานที�ไม่ปรากฏ์เป็นวัิตถุ	(ที�เห็นได้ี)	แลัะงานที�เป็นนามธิรรม	เราสามารถตัดีสินด้ีวิยการจำากัดีขอบเขตของสิ�งนำามาแสดีง	

เชุ่น	ควิามชุำานาญ	เวิลัา	สถานที�	ควิามร้้สึก	ควิามลึักลัับ	เพ่ิ�อสร้างประสบการณ์ทางการมองให้ผ้้ด้ี	ทัศินคติในการตัดีสินคุณค่า

ทางสุนทรียศิาสตร์แตกต่างกันไป	ทัศินคติเหล่ัานี�จะคาบเกี�ยวิอย้่	3	ส่วิน	ค่อ1)	ลััทธิิวัิตถุ	(Objectivism)	พิิจารณาตัดีสินให้งาน

ศิิลัปะมีคุณค่า	มีควิามสมบ้รณ์ได้ีมาตรฐานในตัวิของมันเอง	ไม่สามารถเปลีั�ยนแปลังได้ี	อย้เ่หน่อกาลัเวิลัาแลัะสถานที�	โดียยดึีตัวิ

ผลังานเป็นสำาคัญ	2)	ลััทธิิจิตใจ	(Subjectivism)	พิิจารณาการตัดีสินงานศิิลัปะจากจิตใจของแต่ลัะบุคคลั	ซึ่�งจะมีเกณฑ์แตกต่าง

กันไป	ซึ่�งอย้กั่บประสบการณ์ของผ้้ชุม	โดียยดึีผ้้ชุมเป็นประการสำาคัญ	3)ลััทธิิควิามสัมพัินธ์ิ	(Relativism)	การพิิจารณาตัดีสินผลั

งานศิิลัปะ	ต้องตัดีสินตามพ่ิ�นฐานทางวิฒันธิรรมของผลังานนั�นๆ	มิใชุ่ตัดีสินตามวิฒันธิรรมของผ้ตั้ดีสินเอง	ดีงันั�นการสรา้งสรรค์

จิตรกรรมสีนำ�าสะท้อนสถาปัตยกรรมอีสานทั�ง	20	ชิุ�น	จึงสอดีคล้ัองกับทฤษฎีีของคลีัเวิอร์	(Clever)	โดีย	ผ้้สร้างสรรค์ผลังานได้ี

แสดีงขอบเขตสิ�งที�นำามาแสดีงประกอบด้ีวิย	ควิามชุำานาญ	เวิลัา	สถานที�	ควิามร้้สึก	แลัะให้ควิามสำาคัญแลัะยึดีหลัักลััทธิิควิาม

สัมพัินธ์ิ	(Relativism)ในการสร้างสรรค์ผลังาน	กล่ัาวิค่อ	ให้คุณค่าควิามงามตามพ่ิ�นฐานทางวัิฒนธิรรมของผลังานนั�นๆ	ซึ่�งสิม	

พิระธิาตุแลัะธิาตุ	หอไตร	ล้ัวินมีคุณค่าทางด้ีานวัิฒนธิรรม

การสร้างสรรค์จิตรกรรมสีนำ�าสะท้อนสถาปัตยกรรมอีสานแต่ลัะชิุ�น	มีควิามสำาคัญดัีงนี�

1.“หอพิระพุิทธิบาท	วัิดีทุ่งศิรีเม่อง	อ.เม่อง	จ.อุบลัราชุธิานี”เป็นวัิดีเก่าแก่ที�สร้างขึ�นในรัชุสมัย	รัชุกาลัที�	3	ฮ้ปแต้ม

ภายในหอพิระพุิทธิบาทมีควิามโดีดีเด่ีนเป็นพิิเศิษ	เป็นกลุ่ัมลุ่ัมนำ�าโขงที�ได้ีรับอิทธิิพิลัวัิฒนธิรรมผสมล้ัานชุ้างกับกรุงเทพิฯที�เด่ีน

ชัุดีมาก

2.“วัิดีสุวิรรณาวิาส	อ.กันทรวิิชัุย	จ.มหาสารคาม”เป็นวัิดีเก่าแก่	สร้างโดียชุ่างชุาวิไท-อีสานที�ร่วิมงานกับชุ่างญวิน	ตัวิ

คันทวิยร้ปนาคอ่อนชุ้อยข้างลัะ	5	ตัวินั�น	มีควิามงดีงามมากที�สุดีแห่งหนึ�ง	

3.“วัิดีศิรีคุณเม่อง	อ.เชีุยงคาน	จ.เลัย”	เป็นสิมแบบที�มีอิทธิิพิลัวัิฒนธิรรมหลัวิงพิระบาง	โดียรวิมค่อการสร้างหลัังคา

ทรงส้งแต่ชุายคาหลุับตำ�าจนใกล้ัพ่ิ�นดิีน	มีการเจาะหน้าต่างคล้ัายกับสิมที�หลัวิงพิระบาง

4.“วัิดีไตรภ้มิ	อ.จตุรพัิกตรพิิมาน	จ.ร้อยเอ็ดี”เป็นสิมที�มีร้ปแบบพ่ิ�นบ้านอีสานที�มีควิามงดีงามแบบเรียบง่ายไม่มีเสา

รับปีกนก	เป็นสิมโปร่งในอีสานกลัาง

5.“วัิดีป่าเลัไลัย์	อ.นาด้ีน	จ.มหาสารคาม”บันไดีปั�นป้นพิญานาคแบบศิิลัปะพ่ิ�นบ้านอีสาน	จุดีเด่ีนของสิม	หลัังนี�อย้่ที�

ฮ้ปแต้ม	ซึ่�งมีทั�งด้ีานนอกแลัะด้ีานใน	นับเป็นศิิลัปกรรมพ่ิ�นบ้านที�สวิยงามมากทั�งทางองค์ประกอบแลัะรายลัะเอียดีเขียนด้ีวิยสี

ฝุ่่นมีวิรรณเย็น	สีสวินใหญ่ใชุ้สีคราม	คุณค่าทางวัิฒนธิรรมพ่ิ�นบ้านของศิิลัปกรรมชิุ�นนี�ที�สำาคัญยิ�ง	ค่อ	ชุ่างแต้มได้ีเขียนสอดีแทรก

ภาพิการทอผ้า	การสรงนำ�าพิระ	(ฮดีสง)	การทำาบุญตักบาตรแลัะการลัะเล่ันต่าง	ๆ	เป็นต้น

6.“วัิดีศิรีโพิธิิ�ชัุย	 อ.นาแห้วิ	 จ.เลัย”	 เป็นสิมที�มีจิตรกรรมฝ่าผนังทั�งภายในแลัะภายนอก	 ฝ่ีม่อมีอิทธิิพิลัศิิลัปะ

รัตนโกสินทร์	อายุสมัยราวิรัชุกาลัที�	5-6	ส่วินสิมมีลัักษณะพิิเศิษค่อชัุ�นหลัังคาด้ีานบนยกส้งแยกออกมา	ทำาให้นึกถึงอาคารสิม

แบบไทล่ั�อที�มีอย้่ในเม่องหลัวิงพิระบางเชุ่นกัน	 	 สิมแบบพ่ิ�นบ้านมีร้ปแบบเกี�ยวิข้องกับสิมแบบเวีิยงจันทน์เชีุยงขวิางผสมผสาน

กับร้ปแบบท้องถิ�น

7.“วัิดีไชุยศิรี	อ.เม่อง	จ.ขอนแก่น”	จุดีเด่ีนของสิมหลัังนี�ค่อ	ควิามโดีดีเด่ีนของฮ้ปแต้มเป็นภาพิอดีีตพุิทธิะมหาเวิสสันดีร

	แลัะวิรรณกรรมพ่ิ�นบ้านเร่�องสังข์สินไชุย	การเขียนภาพิเต็มแน่นไปหมดีเว้ินแม้แต่ซ่อกมุมต่าง	ๆ	แลัะภาพิบุคคลั	 ซึ่�งแปลักไป

จากฮ้ปแต้มแห่งอ่�น	 ๆ	 นอกจากควิามเก่าแก่แล้ัวินั�นยังมีควิามงดีงามของสถาปัตยกรรม	 ที�ยังคงอนุรักษ์ไว้ิเป็นอย่างดีี	 แลัะ

เป็นแหล่ังเรียนร้้ภ้มิปัญญาไทย	การสร้างควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางวัิดีกับชุุมชุนเป็นอันหนึ�งอันเดีียวิกัน	แลัะบ้รณาการองค์ควิามร้้

	ทั�งศิาสตร์แลัะศิิลัปะ		
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8.“พิระธิาตุพินม	 อ.ธิาตุพินม	 จ.นครพินม”เป็นมหาเจดีีย์โบราณ	 เป็นป้ชุนียสถานอันศัิกดิี�สิทธิิ�มานาน	 เป็นที�บรรจุ

พิระพุิทธิอุรังคธิาตุ	เป็นศ้ินยร์วิมจิตใจของสองฝั่�งโขงมานับร้อย	ลัักษณะของพิระธิาตทุรงบัวิเหลีั�ยมกลัายเป็นร้ปแบบเฉพิาะงาน

ทางชุ่างลัาวิ-ล้ัานชุ้าง	ซึ่�งเห็นได้ีจากพิระธิาตุเจดีีย์สำาคัญๆ	ในบ้านเม่องของอาจักรล้ัานชุ้างสองฝั่�งโขง	ล้ัวินแล้ัวิแต่ใชุ้ร้ปแบบดัีง

กล่ัาวินี�ทั�งสิ�นแลัะต่อเน่�องลังมาจนถึงปัจจุบัน

9.“พิระธิาตุศิรีสองรัก	อ.ด่ีานซ้่าย	จ.เลัย”สร้างระหว่ิางปี	พิ.ศิ.	2103	-	2106	ในแผ่นดิีนสมเด็ีจพิระมหาจักรพิรรดิี�

	 แห่งกรุงศิรีอยุธิยาแลัะพิระเจ้าไชุยเชุษฐาธิิราชุ	แห่งกรุงศิรีสัตนาคนหุต(เวีิยงจันทน์)	 โดียยึดีถ่อควิามเชุ่�อทางพิระพุิทธิศิาสนา	

เป็นแนวิทางในการสร้างสัมพัินธิภาพิระหว่ิางสองพิระนคร	ทั�งสองฝ่่ายต่างก็ยดึีมั�นในพิระพุิทธิศิาสนา	โดียเชุ่�อว่ิาพิระพุิทธิศิาสนา

แลัะสิ�งศัิกดิี�สิทธิิ�ทั�งหลัาย	สามารถควิบคุมหร่อทำาให้ควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางอยุธิยากับเวีิยงจันทน์เป็นไปตามสัญญาที�ให้ไว้ิต่อกัน

10.“พิระธิาตุเชิุงชุุม	 อ.เม่อง	 จ.สกลันคร”นับเป็นป้ชุนียสถานสำาคัญค่้บ้านค่้เม่องสกลันครมาแต่โบราณ	 แต่แรกเริ�ม

พิระธิาตุเชิุงชุุมคงเป็นปราสาทหินทรายศิิลัปะสมัยขอม	 มีจารึกพิระธิาตุเชิุงชุุมอักษรขอมโบราณ	ราวิพุิทธิศิตวิรรษที�	 16	องค์

พิระธิาตุในปัจจุบันเป็นศิิลัปะล้ัานชุ้าง	 เน่�องอิทธิิพิลัของอาณาจักรล้ัานชุ้างแผ่เข้ามาบริเวิณภาคตะวัินออกเฉียงเหน่อของไทย	

ราวิพุิทธิศิตวิรรษที�	19	ร้ปแบบของพิระธิาตุเชิุงชุุม	เป็นทรงเจดีีย์	สี�เหลีั�ยมลัดีชัุ�นจากฐานขึ�นไปส่้ยอดีเป็น	ชุ่วิง	ๆ	3	ชุ่วิง	จึงถึง

เต้าระฆัง	แลัะรับด้ีวิย	ดีวิงปลีัที�ทำาเป็นทรงบัวิเหลีั�ยมปักยอดีฉัตร	ทองคำา	ลัักษณะการลัดีชัุ�นเจดีีย์รับด้ีวิยดีวิงปลีั	ทรงบัวิเหลีั�ยม

	มีควิามสวิยงามกะทัดีรัดี

11.“พิระธิาตุยาค้	 อ.กมลัาไสย	 จ.กาฬสินธ์ุิ”	 มีลัักษณะเป็นเจดีีย์ทรงแปดีเหลีั�ยมก่อด้ีวิยอิฐปรากฏ์การก่อสร้าง	 3	

สมัยด้ีวิยกันค่อ	ส่วินฐานเป็นร้ปสี�เหลีั�ยมย่อมุมมีบันไดีทางขึ�น	4	ทิศิ	มีป้นปั�นประดัีบสร้างในสมัยทวิารวิดีี	ถัดีขึ�นมาเป็นฐานร้ป

แปดีเหลีั�ยมซึ่�งสร้างซ้่อนทับบนฐานเดิีมเป็นร้ปแบบเจดีีย์ในสมัยอยุธิยา	ส่วินองค์ระฆังแลัะส่วินยอดีสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์		

12.“พิระธิาตขุามแก่น	อ.เม่อง	จ.ขอนแก่น”	พิระธิาตุขามแก่นเป็นป้ชุนียสถานสำาคัญค่้เม่องขอนแก่น		แลัะเป็นที�เคารพิ

สักการะของชุาวิจังหวัิดีขอนแก่น	พิระธิาตุขามแก่นมีลัักษณะเป็นเจดีียฐ์านสี�เหลีั�ยมทรงอีสาน(บัวิเหลีั�ยม)	โดียบรรจุพิระอังคาร

ของพิระพุิทธิเจ้าพิร้อมด้ีวิยแก้วิแหวินเงินทอง	โดียทำาเป็นพิระพุิทธิร้ปแทนพิระองค์เข้าบรรจุไว้ิในองค์พิระธิาตุ											

13	“พิระธิาตุบังพิวิน	อ.เม่อง	จ.หนองคาย”เป็นพิระธิาตุทรงปราสาทแบบล้ัานชุ้างที�มีองค์ระฆังเหลีั�ยมอาจเป็นอิทธิิพิลั

จากศิิลัปะอยุธิยา	อายุราวิพุิทธิศิตวิรรษที�	21

14.“พิระธิาตุตาดีทองหร่อธิาตุก่องข้าวิน้อย	 อ.เม่อง	 จ.ยโสธิร	 ”เป็นธิาตุทรงปราสาทที�พิัฒนาร้ปแบบให้มีควิามส้ง

เพิรียวิ	 ประกอบดี้วิยฐานแบบเอวิขันย่ดีส้ง	 ส่วินล่ัางมีเค้าโครงของบัวิเข่าพิรหม	 รองรับเร่อนธิาตุในผังยกเก็จ	 เหน่อเร่อนธิาตุ

รองรับบัวิเหลีั�ยมซึ่�งมีปราสาทซ้่อนชัุ�นต่อจากเร่อนธิาตุแนบติดีไปด้ีวิย	จึงแลัด้ีคล้ัายกับธิาตุทรงปราสาทห้ายอดี	

15.“หอไตรวัิดีทุ่งศิรีเม่อง	อ.เม่อง	จ.อุบลัราชุธิานี”	สร้างขึ�นราวิ	พิ.ศิ.	2385	เป็นอาคารร้ปสีเหลีั�ยมผ่นผ้ายกใต้ถุน

ส้ง	ตัวิอาคารเป็นเร่อนเคร่�องสับฝ่าปะกนแบบเร่อนไทยภาคกลัาง	โดียลัักษณะเด่ีนของหอไตรหลัังนี�	ค่อ	เป็นการผสมระหว่ิาง

ศิิลัปะสามสกุลัชุ่างไทย	พิม่า	แลัะลัาวิ	ได้ีอย่างงดีงาม	

16.“หอไตรวัิดีมหาธิาตุ	อ.เม่อง	จ.ยโสธิร”	สร้างขึ�นเม่�อประมาณ	พิ.ศิ.	2373	ตัวิอาคารหอไตรสร้างด้ีวิยไม้	เป็นที�เก็บ

คัมภีร์ใบลัาน	พิรอ้มพิระไตรปฏิ์ก	แลัะตำาราต่างๆ	ซึ่�งพิระคร้หลัักคำา	(กุ)	เป็นผ้้นำามาจากนครเวีิยงจันทน์	ซุ้่มประต้แลัะบานประต้

ไม้สลัักลัวิดีลัายเคร่อเถาลังรักปิดีทองอย่างสวิยงาม	การตกแต่งฝ่าผนังมีลัวิดีลัาย	ซึ่�งเป็นลัักษณะผสมแบบภาคกลัางสันนิษฐาน

ว่ิา	หอไตรน่าจะสร้างขึ�นประมาณสมัยรัชุกาลัที�	4-5

17.“หอไตรวัิดีไตรภ้มิ	อ.จตุรพัิกตรพิิมาน	จ.ร้อยเอ็ดี”ถ่อเป็นร้ปแบบสถาปัตยกรรมพ่ิ�นบ้านอย่างแท้จริง	 ซึ่�งถ่อเป็น

ภ้มิปัญญา	ร้ปทรงเป็นลัักษณะทรงมณฑปจัตุรมุข	หลัังคากันสาดีระเบียงซ้่อน	2	ชัุ�น	มีควิามงดีงามมาก

18.“หอไตรหนองขหุลุั	อ.ตระการพ่ิชุผลั	จ.อบุลัราชุธิาน”ีเป็นหอไตรกลัางนำ�าหนองขหุลุัที�คงเอกลัักษณส์ถาปตัยกรรม

ท้องถิ�นของเม่องอุบลัราชุธิานี		มีควิามงามเรียบง่าย	โดียฝี่ม่อชุ่างในท้องถิ�น	หอไตรหนองขุหลุัยังมีลัักษณะพิิเศิษอีกอย่างหนึ�ง

	 ค่อมิได้ีเป็นของวัิดีใดีวัิดีหนึ�ง	แต่เป็นของชุุมชุนบ้านขุหลุัแลัะเป็นของประชุาชุนชุาวิอำาเภอตระการพ่ิชุผลัทุกคน	แลัะยังได้ีรับ

รางวัิลัอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีีเด่ีน	จากกรมศิิลัปากรอีกด้ีวิย
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19.“หอไตรวัิดีหน้าพิระธิาตุ	 อ.ปักธิงชัุย	 จ.นครราชุสีมา”มีลัายรดีนำ�าคล้ัายหอไตรวัิดีใหญ่สุวิรรณาราม	 เพิชุรบุรี	 ที�

ประต้หอไตรมีภาพิเร่�อง	กากี	 ด้ีานหลัังเป็นภาพิเขียนสีฝุ่่น	เร่�องพุิทธิประวัิติ	ผนังด้ีานยาวิทั�งสองเป็นภาพิเขียนสีฝุ่่น	ประกอบ

ด้ีวิยลัายกนก	ลัายประจำายาม	พุ่ิมข้าวิบิณฑ์ประกอบลัายเทพินม	ซึ่�งมีควิามงดีงามมาก

20.“หอไตรวัิดีปทุมคงคา(วัิดีนกออก)	อ.ปักธิงชัุย	จ.นครราชุสีมา”แม้จะเป็นหอไตรขนาดีเล็ัก	แต่ก็มีควิามงดีงาม

กะทัดีรัดี	 มีควิามสอดีคล้ัองกับบริบทของชุุมชุน	โดียเฉาะส่วินของหลัังคาแลัะหัวิเสาสะพิานเชุ่�อมต่อทางเดิีนไปยังหอไตร	 มี

ควิามงดีงามมาก

2.	จัดีนิทรรศิการจิตรกรรมสีนำ�า	เพ่ิ�อเผยแพิร่แหล่ังท่องเที�ยวิหร่อแหล่ังเรียนร้้สถาปัตยกรรมอีสาน
2.1	การจัดีนิทรรศิการจิตรกรรมสีนำ�าสะท้อนสถาปัตยกรรมอีสาน	จำานวินทั�งหมดี	20	 ชิุ�น	 	 ระหว่ิางวัินที�	 	 9	 -	 18		

กันยายน	2563	ณ	หอศิิลัป์	อาคาร26	ตึกศิิลัปะ(อเนกคุณาคาร2)	 	มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์บุรีรัมย์	 ผ้้เข้าร่วิมกิจกรรมดัีงกล่ัาวิมี

จำานวิน150	คน(เฉพิาะวัินเปิดีงาน)	ประกอบด้ีวิย	คณาจารย์	นิสิตนักศึิกษา	ข้าราชุการ	ศิิลัปิน	แลัะผ้้สนใจทั�วิไป	ดัีงนั�นนั�นการ

จัดีนิทรรศิการจิตรกรรมสีนำ�าสะท้อนสถาปัตยกรรมอีสาน	จึงได้ีควิามสนใจจากผ้้ชุมเป็นจำานวินมาก	แลัะได้ีรับการการสนับสนุน

ด้ีวิยดีีจากบุคคลัากร		มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์บุรีรัมย์

2.2	แบบประเมินควิามพึิงพิอใจ

	 1)		ผ้้เข้าร่วิมชุมผลังานเพิศิหญิง	คิดีเป็นร้อยลัะ	51.08%	(47	คน)	เพิศิชุาย	คิดีเป็นร้อยลัะ		48.91%	(45	

คน)	เพิศิหญิงมากกว่ิาเพิศิชุาย.	2)	สถานภาพิ	ส่วินมากเป็นนักเรียน	/นักศึิกษา	คิดีเป็นร้อยลัะ	นักเรียน	/นักศึิกษา	89%	(82	

คน)	รองลังมาเป็นศิิลัปิน		คิดีเป็นร้อยลัะ	4.34%	(4	คน)	ส่วินเป็นอาจารย์แลัะผ้้สนใจทั�วิไปมีจำานวินเท่ากัน	คิดีเป็นร้อยลัะ	3.26	

(3	คน).	3)	การประชุาสัมพัินธ์ิผลังานกว้ิางขวิางแลัะทั�วิถึง	มีควิามคิดีเห็นระดัีบมาก	คิดีเป็นร้อยลัะ	51.08	(47	คน)	รองลังมาระ

ดัีบมากที�สุดี	คิดีเป็นร้อยลัะ	32.60	(30	คน)	แลัะระดัีบปานกลัาง	คิดีเป็นร้อยลัะ16.30	(15	คน).	4)	จำานวินผลังานมีควิามเหมาะ

สมกับสถานที�มีควิามคิดีเห็นระดัีบมาก	คิดีเป็นร้อยลัะ	48.91	(45	คน)	รองลังมาระดัีบมากที�สุดี	คิดีเป็นร้อยลัะ	34.78	(32	คน)	

แลัะระดัีบปานกลัาง		คิดีเป็นร้อยลัะ	16.30	(15	คน).		5)	เห็นคุณค่าสถาปัตยกรรมอีสานในการส่�อผ่านนิทรรศิการ		มีควิามคิดี

เห็นระดัีบมาก	คิดีเป็นร้อยลัะ	47.82		(44	คน)	รองลังมาระดัีบมากที�สุดี		คิดีเป็นร้อยลัะ	33.69	(31	คน)	แลัะระดัีบปานกลัาง	

คิดีเป็นร้อยลัะ	18.74	(17	คน)		6)	เทคนิคสีนำ�ามีควิามเหมาะสมในการสร้างสรรค์ผลังาน	ควิามคิดีเห็นระดัีบมากที�สุดี	คิดีเป็น

ร้อยลัะ	53.36	(49	คน)	รองลังมาระดัีบมาก	คิดีเป็นร้อยลัะ	38.04	(35	คน)	แลัะระดัีบปานกลัาง	คิดีเป็นร้อยลัะ	7.60	(7	คน)	

แลัะระดัีบน้อย	คิดีเป็นร้อยลัะ	1.08	(1	คน)	7)	ควิามเหมาะสมของสถานที�จัดีนิทรรศิการ	ควิามคิดีเห็นระดัีบมาก	คิดีเป็นร้อยลัะ

	39.13	(36	คน)	รองลังมาระดัีบมากที�สุดี	คิดีเป็นร้อยลัะ	34.78		(32	คน)	ระดัีบปานกลัาง	คิดีเป็นร้อยลัะ	21.73	(20	คน)	แลัะ

ระดัีบน้อยกับน้อยที�สุดีมีค่าเท่ากัน	คิดีเป็นร้อยลัะ	2.17	(2	คน)	8)	บรรยากาศิการแสดีงผลังาน		ควิามคิดีเห็นระดัีบมาก	คิดีเป็น

ร้อยลัะ	42.39	(39	คน)	รองลังมาระดัีบมากที�สุดี	คิดีเป็นร้อยลัะ	30.43	(28	คน)	ระดัีบปานกลัาง	คิดีเป็นร้อยลัะ	20.65	(19	คน

)	ระดัีบน้อย		คิดีเป็นร้อยลัะ	4.34		(4	คน)	แลัะระดัีบน้อยสุดี	2.17	(2	คน).	9)		ผลังานมีแนวิคิดีที�สร้างสรรค์	ควิามคิดีเห็นระดัีบ

มากที�สุดี	คิดีเป็นร้อยลัะ	44.56	(41	คน)	รองลังมาระดัีบมาก	คิดีเป็นร้อยลัะ		42.39	(39	คน)	ระดัีบปานกลัาง		คิดีเป็นร้อยลัะ	

10.86	(10	คน)		แลัะระดัีบน้อย	คิดีเป็นร้อยลัะ	2.17	(2	คน).	10)	นิทรรศิการสีนำ�าเป็นการเผยแพิร่แหล่ังท่องเที�ยวิหร่อแหล่ังเรียน

ร้้สถาปัตยกรรมอีสาน	ควิามคิดีเห็นระดัีบมากที�สุดี	คิดีเป็นร้อยลัะ	46.73	(43	คน)	รองลังมาระดัีบมาก	คิดีเป็นร้อยลัะ	42.39	(39	

คน)	ระดัีบปานกลัาง	คิดีเป็นร้อยลัะ	9.78	(9	คน)	แลัะระดัีบน้อย		คิดีเป็นร้อยลัะ	1.08		(1	คน).	11)		เน่�อหาผลังานสามารถส่�อ

ควิามหมายให้กับผ้้ชุม		ควิามคิดีเห็นระดัีบมาก		คิดีเป็นร้อยลัะ		46.73	(43	คน)	รองลังมาระดัีบมากที�สุดี	คิดีเป็นร้อยลัะ	43.74		

(40	คน)	แลัะระดัีบปานกลัาง		คิดีเป็นร้อยลัะ	9.78	(9	คน).		12)	ประโยชุน์แลัะคุณค่าทางสุนทรียะที�ได้ีรับ	ควิามคิดีเห็นระดัีบ

มากที�สุดี	คิดีเป็นร้อยลัะ	47.82	(44	คน)	รองลังมาระดัีบมาก		คิดีเป็นร้อยลัะ	39.13	(36		คน)	ระดัีบปานกลัาง		คิดีเป็นร้อยลัะ

	9.78	(9	คน)	แลัะระดัีบน้อย		คิดีเป็นร้อยลัะ	3.26		(3	คน)
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จากข้อม้ลัแบบประเมินควิามพึิงพิอใจสามารถอธิิบายได้ีว่ิา	ผ้้ประเมินได้ีให้ควิามสำาคัญจากมากไปหาน้อยในประเด็ีน

ต่อไปนี�	เทคนิคสีนำ�ามีควิามเหมาะสมในการสรา้งสรรค์ผลังาน,	ผลังานมแีนวิคิดีที�สร้างสรรค์,	ประโยชุน์แลัะคุณค่าทางสุนทรียะ

ที�ได้ีรับ	ดัีงนั�นจึงสรุปได้ี	การจัดีแสดีงนิทรรศิการในครั�งนี�	เทคนิคสีนำ�ามีควิามเหมาะสมในการทำาวิิจัยในครั�งนี�

ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม	ผ้้เข้าร่วิมชุมผลังานไดี้ให้เสนอแนะ	 ซึ่�งเป็นการเขียนข้อควิามแสดีงควิามคิดีเห็นมี

จำานวินน้อยมาก	เท่าที�ปรากฏ์ข้อควิามมีดัีงนี�	1)	ขอให้มีการจัดีนิทรรศิการในลัักษณะนี�อย่างต่อเน่�อง	2)	ถ้ามีพัิดีลัมมากกว่ิานี�

น่าจะดีี	3)	อยากติดีเคร่�องปรับอากาศิในห้องนิทรรศิการ	

อภิิป์รายผลุ่

1.	ควิามคิดีเห็นเกี�ยวิกับผลังาน		รายการประเมินระดัีบควิามพึิงพิอใจมีทั�งหมดี	10	ข้อ	พิบว่ิา	4	ข้อ	ที�ผ้้ชุมผลังานได้ี

ประเมิน	(คะแนน)	เรียงลัำาดัีบควิามพึิงพิอใจ	จากมากที�สุดี	มาก	ปานกลัาง	น้อย	แลัะน้อยที�สุดี	ตามลัำาดัีบ	ประกอบด้ีวิย		1)	

เทคนิคสีนำ�ามีควิามเหมาะสมในการสร้างสรรค์ผลังาน		แสดีงให้เห็นว่ิา	การสร้างสรรค์จิตรกรรมสีนำ�าสะท้อนสถาปัตยกรรมอีสาน

	มีแนวิคิดีแลัะแรงบันดีาลัใจ	ได้ีใชุ้เทคนิคการเขียนจิตรกรรมสีนำ�า	โดียใชุ้วิิธีิการเขียนสีนำ�า	3	แบบ	ค่อ		การระบายแบบเปียกบน

เปียก(Wet		into		Wet),		การระบายแบบเปียกบนแห้ง	(Wet		into		Dry)	แลัะการระบายแบบแห้งบนแห้ง	(Dry		to		Dry)	

ซึ่�งสอดีคล้ัองกับเทคนิคการสร้างสรรค์สีนำ�าของอารี	สุทธิิพัินธ์ิ	(2535)	

	ผลังานมีแนวิคิดีที�สร้างสรรค์	ในแตล่ัะชิุ�นได้ีใชุ้แนวิคิดีที�สร้างสรรค์ด้ีวิยวิิธีิการเขียนภาพิที�แตกต่างกันแลัะที�เหม่อนกัน	

ทั�งนี�ขึ�นอย้กั่บลัักษณะของวัิตถุแลัะระยะใกล้ัไกลัของวัิตถุนั�น	ๆ 	ตามลัักษณะตามองเห็น	เน้นส่วินสำาคัญที�ผ้้เขียนต้องแสดีงออก

	 ตัดีทอนส่วินไม่สำาคัญออก	 เน้นลัักษณะของพ่ิ�นผิวิ	 แลัะที�สำาคัญที�สุดีผลังานแต่ลัะชิุ�นต้องแสดีงคุณสมบัติของสีนำ�าค่อมีควิาม

โปร่งใส	อันเป็นลัักษณะเด่ีนของสีนำ�า	3)	นิทรรศิการสีนำ�าเป็นการเผยแพิร่แหล่ังท่องเที�ยวิ	หร่อแหล่ังเรียนร้้สถาปัตยกรรมอีสาน

	ในประเด็ีนนี�เป็นการแสดีงให้เห็นการสร้างสรรค์จิตรกรรมสีนำ�าสะท้อนสถาปัตยกรรมอีสาน	ได้ีสอดีคล้ัองกับวัิตถุประของการ

วิิจยัในข้อที�	2ได้ีเป็นอยา่งดีีแลัะ	4)	ประโยชุน์แลัะคุณค่าทางสุนทรียะที�ได้ีรบั	ได้ีสอดีคล้ัองกับโครงการวิิจัยในประเด็ีนประโยชุน์

ที�คาดีว่ิาจะได้ีรับ	ข้อที�	3	ที�กล่ัาวิว่ิา	ผ้้ชุมได้ีเห็นคุณค่าแลัะควิามงามสถาปัตยกรรมอีสานผ่านผลังานสร้างสรรค์จิตรกรรมสีนำ�า

2.	 การสร้างสรรค์จิตรกรรมสีนำ�าสะท้อนสถาปัตยกรรมอีสาน	 สอดีคล้ัองกับทฤษฎีีการแสดีงออกซึ่�งควิามร้้สึก	

(Theory	of	Expression)	(สุเชุาวิน์		พิลัอชุุม,	2534	:	42-43	อ้างจากจี.	ศิรีนิวิาสัน.	2516)	ศิิลัปะค่อ	การแสดีงออกซึ่�งอารมณ์

	 (Expression)	 อารมณ์ที�เป็นศิิลัปะนั�น	 จากการสร้างสรรค์ผลังานมีเจตนาหร่อตั�งใจในการแสดีงทางควิามงามดี้านศิิลัปะโดีย

เฉพิาะมีเน่�อหาที�สะท้อนสถาปัตยกรรมอีสาน	 ประกอบดี้วิย	 โบสถ์(สิม)	 พิระธิาตุแลัะธิาตุ	 หอไตร	 ซึ่�งได้ีส่�ออารมณ์เป็นสิ�งที�มี

ควิามหมาย	หร่อมีคุณค่าพิิเศิษอย้ใ่นตัวิ

3.	 ในเอกสารงานวิิจัยที�เกี�ยวิข้องไดี้มีผ้้วิิจัยได้ีนำาเสนอแหลั่งเรียนร้้แลัะแหลั่งท่องเที�ยวิที�เกี�ยวิข้องกับสถาปัตยกรรม

อีสานในลัักษณะต่าง	 ๆ	 กัน	 กล่ัาวิค่อ	 ในร้ปแบบผ่านส่�อทางด้ีานทัศินศิิลัป์	 (จิตรกรรมสีนำ�า)	 ในร้ปแบบการออกแบบหนังส่อ

ภาพิประกอบ	 แลัะการนำาเสนอในร้ปแบบการเขียนบทควิามวิิจัยประกอบเอกสารการประชุุมวิิชุาการ	 เป็นต้น	 ถึงแม้ว่ิาผ้้วิิจัย

จะนำาเสนอในร้ปแบบใดีก็ตาม	 นั�นย่อมแสดีงว่ิาในภาคอีสานมีแหล่ังเรียนร้้แลัะแหล่ังท่องเที�ยวิที�มีคุณค่าทั�งควิามงามทางด้ีาน

ศิิลัปะ	แลัะคุณค่าทางด้ีานประวัิติศิาสตร์	ซึ่�งควิรเผยแพิร่แก่สังคมหร่อผ้้ต้องการศึิกษาเกี�ยวิกับสถาปัตยกรรมอีสาน	ดัีงนั�นการ

จัดีนิทรรศิการจิตรกรรมสีนำ�าสะท้อนสถาปัตยกรรมอีสานในครั�งนี�	จึงเป็นการเผยแพิร่อกีวิิธิกีารหนึ�งที�ได้ีนำาเอาแหล่ังควิามร้้หร่อ

แหล่ังท่องเที�ยวิมาผสมผสานเข้ากับงานศิิลัปะ	(จิตรกรรมสีนำ�า)	ให้กับผ้้สนใจได้ีรับร้้ทั�งในเชิุงประวัิติศิาสตร์	แลัะในเชิุงสุนทรียะ

ควิบค่้กันไป		ตามควิามสามารถในการรับร้้ของแต่ลัะบุคคลั

4.	การได้ีอิทธิิพิลัจากสร้างสรรค์ของศิิลัปินแห่งชุาติทั�ง	2	ท่าน	ที�ใชุ้เทคนิคสีนำ�าเพิราะท่านนิยมเขียนภาพิจากสถานที�

จริงด้ีวิยควิามฉบัพิลัันในการจบัเอาควิามประทบัใจในชุว่ิงเวิลัาขณะนั�น	แลัะมเีน่�อหาเร่�องราวิเกี�ยวิกับศิาสนสถาน	ซึ่�งได้ีสอดีคลัอ้ง

กับวิิธีิการสร้างสรรคข์องผ้้วิิจัยจึงได้ีนำามาประยกุต์ใชุ้โดียมีร้ปแบบเฉพิาะตน(Individual)ของผ้วิ้ิจัยเอง	ยกตัวิการเขียนภาพิชิุ�น

ที�	10	“พิระธิาตุเชิุงชุุม	อ.เม่อง	จ.สกลันคร”	ปกติคนทั�วิไปมักจะไม่นิยมเขียนภาพิสีนำ�าในชุ่วิงเวิลัากลัางค่น	แต่ผ้้วิิจัยเล่ัอกที�จะ
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เขียนสีนำ�าในชุ่วิงเวิลัากลัางค่น	ซึ่�งแสงที�เกิดีขึ�นจากการเขียนภาพิไม่ใชุ่แสงธิรรมชุาติ	แต่เป็นแสงสว่ิางที�เกิดีจากมนุษยส์ร้างขึ�นผ้้

วิิจัยถ่อว่ิาเป็นการท้าทายในการสร้างสรรค์โดียการใชุ้ประสบการณ์ผสมผสานจินตนาการของผ้้วิิจัยเอง	ดัีงนั�นผลังานที�สร้างสรรค์

จึงเป็นมุมมองอีกมิติหนึ�งทางทัศินศิิลัป์

(มิติใหม่)ของพิระธิาตุเชิุงชุุม	แลัะเป็นผลังานที�ได้ีใชุ้เทคนิคการเขียนสีนำ�า	ได้ีแก่	การระบายแบบเปียกบนเปียก	(Wet	

into	Wet)	การระบายแบบเปียกบนแห้ง	(Wet	into	Dry)	แลัะการระบายแบบแห้งบนแห้ง	(Dry	to	Dry)	โดียใชุ้ครบทั�ง	3	วิิธีิ																					

ข้้อเสนอแนะ

การวิิจัยจิตรกรรมสีนำ�าสะท้อนสถาปัตยกรรมอีสาน	เป็นงานสร้างสรรค์ผลังานศิิลัปะ		ดัีงนั�นกระบวินการวิิจัยจึงแตก

ต่างจากการวิิจัยทั�วิไปกล่ัาวิค่อ	 ในการวิิจัยครั�งนี�นอกจากได้ีศึิกษาข้อม้ลัในเอกสารต่างๆ	 ตลัอดีจนการลังพ่ิ�นที�วิิจัยเพ่ิ�อปฏิ์บัติ

งานจริงแล้ัวิ	 ต้องนำาผลังานที�สร้างสรรค์ทั�งหมดีมาจัดีแสดีงนิทรรศิการ	 กระบวินการดัีงกล่ัาวินี�ประกอบด้ีวิย	 การใส่กรอบร้ป

ผลังานพิร้อมแสดีง	การทำาส้จิบัตร	การเดิีนทาง	การติดีตั�งแลัะจัดีเก็บผลังาน	เป็นต้น	ขั�นตอนดัีงกล่ัาวินี�ต้องใชุ้งบประมาณค่อน

ข้างมาก	ด้ีวิยงบประมาณที�มีจำากัดี	การบริหารจัดีกับงบประมาณให้เป็นไปตามวัิตถุประสงค์ของการวิิจัย	จึงมีผลัต่อจำานวินการ

สร้างสรรค์ผลังาน	ซึ่�งอาจไม่ครอบคลุัมสถาปัตยกรรมอีสานทั�วิทั�งภาคอีสานน่าเสียดีายที�ไม่สามารถสร้างสรรค์ผลังาน	โบสถ์	พิระ

ธิาตุแลัะธิาตุ	หอไตร	ที�มีคุณค่าทั�งทางด้ีานประวัิติศิาสตร์	แลัะด้ีานสุนทรียะ	ดัีงนั�นควิรเพิิ�มงบประมาณงานวิิจัยประยุกต์	(งาน

สร้างสรรค์)	ให้มากกว่ิางานวิิจัยทั�วิไป	

กิติติิกรรมป์ระกาศ

งานวิิจัยสร้างสรรค์ให้ควิามสำาคัญเกี�ยวิกับกระบวินการสร้างสรรค์ผลังาน	 ได้ีนำาไปจัดีนิทรรศิการส่้สาธิารณชุน	ณ

	หอศิิลัป์อาคาร	26	 ตึกศิิลัปะ	 (อเนกคุณาคา2)	มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์บุรีรัมย์	 ดัีงนั�นผ้้วิิจัยขอขอบพิระคุณผ้้มีส่วินเกี�ยวิข้องกับ

งานวิิจัยครั�งนี�อันได้ีแก่	 	 สถานที�แหล่ังข้อม้ลัในการสร้างสรรค์ผลังาน	 นักศึิกษาที�ชุ่วิยดีำาเนินงานจัดีนิทรรศิการ	 มหาวิิทยาลััย

ราชุภัฏ์บุรีรัมย์ที�ให้ควิามอนุเคราะห์ใชุ้พ่ิ�นที�	ประธิานในพิิธีิเปิดีนิทรรศิการท่าน	อ.ดีร.พัิชุนี	 กุลัฑานันท์	คณบดีีคณะครุศิาสตร์	

มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์บุรีรัมย์	ผ้้มาร่วิมงานในพิิธีิเปิดีนิทรรศิการ	แลัะที�สำาคัญขอขอบคุณคณะกรรมการทุนวิิจัย	คณะศิิลัปกรรม

ศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยขอนแก่น	
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สภาวิะควิามโดดเด�ียวิจิากปัญหาใน้ครอบัครัวิ

STATE OF ISOLATION FROM FAMILY PROBLEMS

นิรินพิร		ไชุยอุโคตร1

ปรีชุาวิุฒิ		อภิระติง2 

ทรงวิุฒิ	แก้วิวิิศิิษฏ์์3 

บทคััดย่่อ

ศิิลัปนิพินธ์ิ	เร่�อง	“สภาวิะควิามโดีดีเดีี�ยวิจากปัญหาในครอบครัวิ”	ได้ีรับแรงบันดีาลัใจจากประสบการณ์ของผ้้ศึิกษา

ในวัิยเด็ีกเกี�ยวิกับปัญหาในครอบครัวิ	มีวัิตถุประสงค์ของการศึิกษาอย้่	2	ประการค่อ	1	เพ่ิ�อศึิกษาถึงสภาวิะควิามโดีดีเดีี�ยวิจาก

ปัญหาในครอบครัวิ	แลัะ	2	เพ่ิ�อสร้างสรรค์ผลังานจิตรกรรมจากสภาวิะควิามโดีดีเดีี�ยวิจากปัญหาในครอบครัวิ	โดียมีวิิธีิการศึิกษ

ค้นคว้ิาหาข้อม้ลั	การทบทวินเอกสาร	งานวิิจัย	แลัะงานสรา้งสรรคที์�เกี�ยวิข้องรวิมถงึแนวิคดิี	ทฤษฎีีที�ใชุ้สำาหรบัการวิิเคราะหข้์อม้ลั

ตามวัิตถุประสงค์ข้อแรก	ทฤษฎีีจิตวิิเคราะห์	(Psychoanalysis	Theory)	ทฤษฎีีควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางบุคคลั	(Interpersonal	

Theory)	ทฤษฎีีสัญลัักษณ์สัมพัินธ์ิ	(Symbolic	Interactionism)	แนวิคิดีองค์ประกอบศิิลัปะ(Art	Composition)สังเคราะห์

ออกมาเป็นผลังานสร้างสรรค์ตามวิวัิตถุประสงค์ข้อที�สอง

ผลัการศึิกษาตามวัิตถุประสงค์ขอ้แรกค่อ	ปัญหาภายในครอบครัวิ	ไม่วิา่จะเป็นควิามรุนแรงทางวิาจาแลัะการกระทำาที�

ส่งผลักระทบตอ่สภาพิจิตใจของเดีก็	ก่อให้เกิดีควิามร้สึ้กโดีดีเดีี�ยวิอ้างว้ิางในจิตใจ	ร้้สึกแปลักแยกเหม่อนไมไ่ด้ีเป็นส่วินหนึ�งของ

ครอบครัวิ	ซึ่�งผ้้ศึิกษาได้ีนำามาเป็นกรอบแนวิคิดี(Concept)	สำาหรับการสร้างสรรค์ในวัิตถุประสงค์ข้อที�สอง	ค่อการสร้างสรรค์

ผลังานศิิลัปนิพินธ์ิทั�งหมดี	 6	 ผลังาน	 ในร้ปแบบจิตรกรรม	 2	 มิติ	 เทคนิคสีนำ�ามันบนผ้าใบ	 โดียการจัดีองค์ประกอบแลัะสร้าง

บรรยากาศิของผลังานผ่านธิาตุทางทัศินศิิลัป์(Visual	Element)	โดียเฉพิาะการเน้นบรรยากาศิ	นำ�าหนัก	ของสี	แสงแลัะเงา	ที�

แสดีงอารมณ์เศิร้า	 เงียบเหงา	 อ้างว้ิาง	 โดีดีเดีี�ยวิ	 ที�ได้ีรับแรงบันดีาลัใจด้ีานร้ปแบบในงานจิตรกรรมของ	Rembrandt	 ศิิลัปิน

คนสำาคัญของยุโรปแห่งยุคบาโรกในชุ่วิงศิตวิรรษที�	17	ซึ่�งภาพิเขียนของศิิลัปินท่านนี�มีควิามเป็นเอกลัักษณ์	โดีดีเด่ีนด้ีวิยการใชุ้

แสงแลัะเงาขับเน้นจุดีเด่ีนของภาพิ	ทำาให้ภาพิมีมิติมีควิามลึักอย่างสมจริง	แลัะใชุ้ระบบสัญลัักษณ์(Symbolic)	จากร้ปทรงของ

วัิตถุ	สถานที�	แลัะบรรยากาศิ	ที�แสดีงออกถึงควิามร้้สึกโดีดีเดีี�ยวิ	โดียสัญลัักษณ์ที�นำามาใชุ้ส่�อถึงปัญหาในครอบครัวิค่อไม้แขวิน

เส่�อ	ไม้กวิาดี	ที�มีลัักษณะบิดีเบี�ยวิ	แตกหัก	บ่งบอกถึงการผ่านการใชุ้งานต่างจากหน้าที�โดียทั�วิไปของมัน	แต่เป็นการใชุ้เพ่ิ�อเป็น

เคร่�องม่อสำาหรับการลังโทษที�เกิดีจากการใชุ้ควิามรุนแรง	

ผลังานสรา้งสรรคที์�การสะทอ้นให้เห็นถึงสภาวิะควิามโดีดีเดีี�ยวิ	ควิามร้สึ้กที�ก่อให้เกิดีควิามทกุข์ไม่สบายใจจากปญัหา

ในครอบครัวิ	ซึ่�งเป็นปัญหาที�มีให้เห็นพิบเห็นหร่อรับร้้ได้ีทั�วิไปในสังคม	ผ้้ศึิกษาเชุ่�อว่ิาหลัาย	ๆ 	คนเคยได้ีสัมผัสแลัะมีประสบการณ์

ที�หนักหร่อเบาแตกต่างกันออกไป	 ซึ่�งควิามร้้สึกโดีดีเดีี�ยวิอาจไม่เกี�ยวิกับการอย้่ตามลัำาพัิงเพีิยงอย่างเดีียวิ	แต่สิ�งที�สำาคัญค่อ

คุณภาพิควิามสัมพัินธ์ิของคนในครอบครัวิ	ควิามรุนแรงที�เกิดีขึ�นระหว่ิางบุคคลัที�มีควิามสัมพัินธ์ิใกล้ัชิุดีกัน	มีควิามลัะเอียดีอ่อน	

แลัะสลัับซั่บซ้่อนแตกต่างกัน	ตามร้ปแบบควิามสัมพัินธ์ิของแต่ลัะครอบครัวิ	บริบทของสังคม	แลัะเง่�อนไขต่าง	ๆ 	ทางวัิฒนธิรรม	

คำาสำาคัญ: สภาวิะควิามโดีดีเดีี�ยวิ,	ปัญหาครอบครัวิ

ปปปปปปปปปปปปป
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ABSTRACT

The art work of “The State of Isolation from Family Problems” is inspired by experiences of 
childhood researchers on family problems. Problems that are widely seen in society.

Study, research, review textbooks and literature, including theories about conditions of isolation 
and family problems. Study and collect information from documents, articles, media, information, and 
examples of research work related to the psychology of isolation and family problems for objectives 1 
and gather information to become ideas and inspiration in the creation of the work.

 The creation of 6 works of art thesis in 2D painting, oil on canvas technique by arranging 
and creating an atmosphere within the works through a tone that gives a feeling of isolation. Symbols 
used to convey family problems, such as a twisted coat hanger. Caused by violence blended with the 
atmosphere, shadows of the area in the house that looks damp. And symbols that convey childhood. 
The innocent children’s scribbles on the cracked walls of the house. In order to meet the 2nd objective 
concept and responding to the concept of interest.

From the study of the research, ideas were presented through creative works by reflecting on 
the state of isolation. Feelings that cause distress from family problems. Which is a problem that is widely 
seen in society researchers believe that many people have different experiences and experiences. eeling 
alone is not about being alone. What is important is the quality of family relationships, interpersonal 
violence. Which are closely related There are different complexities depending on the relationship 
model. Of each family Social context And various cultural conditions.

Keywords: Loneliness, Family proble

บทนำา

สภาวิะควิามโดีดีเดีี�ยวิเป็นปัญหาทางด้ีานอารมณ์หร่อจิตใจ	เป็นสภาะการขาดีที�พึิ�งแลัะเกิดีควิามทุกข์ใจอยา่งมาก	ส่ง

ผลัให้เกิดีควิามร้้สึกท้อแท้	 ทำาให้มีพิฤติกรรมของการขาดีการปฏิ์สัมพัินธ์ิกับสังคมแลัะสิ�งแวิดีล้ัอม	 (Francis,	 1972	 อ้างถึงใน	

Rodgers,	1989)	ซึ่�งสภาวิะควิามโดีดีเดีี�ยวิมีควิามทุกข์ทรมานทางจิตใจอันเกิดีจากการอย้่คนเดีียวิ	(วิรวีิย์	ธินประกฤษ,	2545) 

อาการแสดีงออกของควิามโดีดีเดีี�ยวิ สามารถจำาแนกไดี	้4	ด้ีาน	ค่อ	1)	ด้ีานอารมณ	์(Emotional)	ร้สึ้กท้อแท้สิ�นหวัิง	ขาดีกำาลัังใจ

ไม่เห็นคุณค่าในตนเอง	เกิดีขึ�นจากการเปลีั�ยนแปลังของสัมพัินธิภาพิทางสังคมของบุคคลั	2)	ด้ีานการร้้คิดี	(Cognitive	function)	

มักจะตำาหนิตัวิเอง	 กระบวินควิามคิดีบิดีเบ่อน	 เกิดีควิามลัังเลั	 ตัดีสินใจไม่ได้ี	 ขาดีควิามเชุ่�อมั�นในตนเอง	 3)	 ด้ีานพิฤติกรรม

	(Behavior)	คิดีว่ิาตนเองอย้่ลัำาพัิงเพีิยงคนเดีียวิ	ไม่มีคนใส่ใจ	ขาดีสมาธิิ	มีอคติ	แยกตนเองจากสังคม	เก็บตัวิแลัะทำากิจกรรม

ตามลัำาพัิง	ไม่สนใจสิ�งแวิดีล้ัอม	แลัะคนรอบข้าง	4)	ด้ีานร่างกาย	(Physical)	มีอาการเบ่�อหน่าย	อ่อนเพิลีัย	เบ่�ออาหาร	คล่ั�นไส้	

ปวิดีท้อง	มึนงง	ปวิดีเวีิยนศีิรษะ	นำ�าหนักลัดี	แลัะรับประทานอาหารได้ีน้อย	(Hicks	2000,	Peplau,	Perlman	1982,	Shultz,	

1993)	ควิามโดีดีเดีี�ยวิจึงเป็นปัญหาทางจิตที�รุนแรงปัญหาหนึ�งที�ก่อให้เกิดีควิามไม่สบายใจ	เป็นทุกข์ทรมาน	ทำาให้มนุษย์ร้้สึกขาดี

ควิามรัก	ควิามเอาใจใส่	ร้้สึกท้อแท้สิ�นหวัิงในชีุวิิต	นำาไปส่้การใชุ้เวิลัาส่วินใหญ่เก็บตัวิอย้่คนเดีียวิมากขึ�น	ซึ่�งปัจจัยดัีงกล่ัาวินำาไป

ส่้ควิามร้้สึกถึงการไม่เป็นส่วินหนึ�งในสังคม	เกิดีควิามร้้สึกด้ีานลับเพิิ�มขึ�น	 ทั�งควิามร้้สึกไร้พิลััง	 อ้างว้ิาง	โดีดีเดีี�ยวิ	 ร้้สึกไม่มั�นคง

แลัะควิามไม่ปลัอดีภัย	สภาวิะทางอารมณ์หร่อพิฤติกรรมดัีงกล่ัาวิ	ล้ัวินส่งผลักระทบต่อสภาพิจิตใจของสมาชิุกในครอบครัวิทั�งสิ�น	

ในมิติทางสังคม	สถาบันครอบครัวิเป็นหน่วิยย่อยแห่งแรกขององค์ประกอบแลัะโครงสร้างทางสังคมในการถ่ายทอดี

วัิฒนธิรรมแลัะการพัิฒนาทรัพิยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพิ	ประกอบด้ีวิยบุคคลัที�มีควิามสัมพัินธ์ิกันทางสายโลัหิตหร่อทางกฎีหมาย	
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ซึ่�งได้ีแก่	พ่ิอ	แม่	บุตร	พีิ�น้อง	เคร่อญาติ	ส่งอิทธิิพิลัที�มีผลัต่อพัิฒนาการของเด็ีก	ควิามรุนแรงในครอบครัวิเป็นปัญหาร่วิมที�เกิดี

ขึ�นในทุกสังคม	จนมีคำากล่ัาวิที�ว่ิา	บ้านเป็นสถาบันทางสังคมที�เป็นอันตรายมากที�สุดี	(Hampton,R.L	et	al,	1999)	จากข้อม้ลั

ทางสถิติ	มีเด็ีกเล็ัก	(อายุน้อย	กว่ิา	5	ขวิบ)	ทั�วิโลัก	ถึง	1	ต่อ	5,000	-	10,000	คน	ที�เสียชีุวิิตจากการถ้กทำาร้ายทางร่างกาย	ใน

ขณะเดีียวิกันแต่ลัะปีมีเด็ีกเล็ักถึง	1	ต่อ	1000	ถึง	1	ต่อ	180	คนที�มารับบริการทางการแพิทย์	หร่อ	บริการทางสวัิสดิีการสังคม

อันเน่�องมาจากการถ้กทำาร้าย	

ทั�วิโลักต่างยอมรับกันแล้ัวิว่ิาควิามรุนแรงในครอบครอบครัวิ	เป็นปัญหาสุขภาพิ	แลัะปัญหาสังคม	ผลักระทบของควิาม

รุนแรงในครอบครัวิเชุ่�อมโยงส่้การก่อควิามรุนแรงต่อสังคมอย่างชัุดีเจน	ทั�งนี�	แม้อาจมีเง่�อนไข	หร่อปัจจัยอ่�น	ๆ	ทางสังคม	เชุ่น	

ควิามยากจน	การตกงาน	การมีอาวุิธิ	อิทธิิพิลัส่�อ	หร่อแรงสนับสนุน	สังคมอ่�น	ๆ 	แต่ข้อม้ลัยังยำ�าว่ิา	ควิามรุนแรงในครอบครัวิมีแนวิ

โน้มของการยอมรับแลัะ	ใชุ้ควิามรุนแรงกับ	บุคคลัอ่�นเม่�อเขาเติบโตขึ�น	ควิามรุนแรงในครอบครัวิจึงถ่อเป็นวิาระสำาคัญของชุาติ

ตามนโยบายแลัะการสร้างควิามเข้าใจ	โดียใชุ้	การบ้รณาการองค์ควิามร้้ด้ีานต่าง	ๆ 	ทั�งทางการแพิทย์	สังคม	แลัะวัิฒนธิรรม	กรณี

ศึิกษาเกี�ยวิกับแก้ไขปัญหาด้ีานการใชุ้ควิามรุนแรงในครอบครัวิ	แลัะผลัะกระทบที�เกิดีขึ�นตามมา	อย่างในประเทศิสหรัฐอเมริกา

มีการผ่านกฎีหมายที�ว่ิาด้ีวิยการควิบคุมอาชุญากรรมควิามรุนแรงใน	ปี	1994	กฎีหมายนี�ส่งผลัต่อการเปลีั�ยนแปลังกระบวินการ

สนับสนุนงบประมาณให้มามุ่งเน้นการ	อบรมบุคลัากรแลัะการปฏิ์บัติการเพ่ิ�อขจัดีปัญหาควิามรุนแรงในครอบครัวิ	นอกจากนั�น

รัฐบาลัยัง	กำาหนดีโครงการวิิจัยใหญ่เร่�องควิามรุนแรงในสังคมอเมริกันให้อย้ภ่ายใต้การกำากับด้ีแลัของ	คณะกรรมการระดัีบชุาติ

	ที�สำาคัญกำาหนดีเป้าหมายการศึิกษาวิิจัย		“ไปให้ไกลัเท่าควิามร้้ของมนุษย์จะพิาไปถึง”	เพ่ิ�อค้นหาสาเหตุของควิามรุนแรง	แลัะ														

หาวิิธีิป้องกันไม่ให้เกิดีขึ�นในสังคม	(ชัุยวัิฒน์	สถาอานันต์,	2543,	เพ็ิญจันทร์	ประดัีบมุข,	2546)	

จากเหตุผลัแลัะควิามสำาคัญดัีงกล่ัาวิทำาให้ผ้้ศึิกษาเกิดีแรงบันดีาลัใจที�จะศึิกษาถึงสภาวิะควิามโดีดีเดีี�ยวิจากปัญหาใน

ครอบครัวิ	 แลัะนำาผลัที�ได้ีจากการศึิกษานั�นมาสร้างสรรค์ผลังานจิตรกรรมในร้ปแบบเหม่อนจริง	 ที�จะส่�อ	 แสดีงออกให้เห็นถึง

สภาวิะควิามโดีดีเดีี�ยวิจากปัญหาในครอบครัวิ

วัติถุ่ป์ระสงค์ข้องการสร้างสรรค์

1	เพ่ิ�อศึิกษาถึงสภาวิะควิามโดีดีเดีี�ยวิจากปัญหาในครอบครัวิ

2	เพ่ิ�อสร้างสรรค์ผลังานจิตรกรรมจากสภาวิะควิามโดีดีเดีี�ยวิจากปัญหาในครอบครัวิ

ข้อบเข้ติข้องการสร้างสรรค์

1 ข้อบเข้ติด้านเน่�อห์า            

ศึิกษาถึงสภาวิะควิามโดีดีเดีี�ยวิที�มีสาเหตุมากจากปญัหาควิามขดัีแยง้	ควิามรนุแรงภายในครอบครวัิ	โดียศึิกษาถึงควิาม

หมาย	นิยามของสภาวิะควิามโดีดีเดีี�ยวิแลัะปัญหาครอบครัวิ	จากเอกสาร	งานวิิจัย	บทควิามทางวิิชุาการ	หนังส่อ	แลัะตำารา

2 ข้อบเข้ติด้านรูป์แบบแลุ่ะเทคนิควิธีการ            

สร้างสรรค์ผลังานจิตรกรรมสองมิติร้ปแบบเหม่อนจริง(Realistic)	ด้ีวิยทัศินธิาตุพ่ิ�นฐาน(Visual	element)	แลัะระบบ

สัญลัักษณ์(Symbolic)

วิธีการดำาเนินงาน

ศิิลัปนิพินธ์ิเร่�อง	“สภาวิะควิามโดีดีเดีี�ยวิจากปัญหาในครอบครัวิ”	ได้ีกำาหนดีระยะเวิลัาแลัะวิิธีิดีำาเนินการศึิกษาแลัะ

สร้างสรรค์เป็น	5	ขั�นตอนดัีงต่อไปนี�



186

1.	ระยะเวิลัาในการศึิกษา(1	ปีการศึิกษา)	 	 	 	 	 	

	 1.1	ขั�นตอนการเตรียมการ	 	 	 	 	 	 	 	 																	

				 1.2	ขั�นตอนการสร้างสรรค์ผลังาน	 	 	 	 	 	 	 				

			 1.3	ขั�นตอนการวิิเคราะห์ผลังานสร้างสรรค์	 	 	 	 	 	 				

			 1.4	การนำาเสนอผลังานการสร้างสรรค์	แลัะเผยแพิร่ผลังาน

 2. การเก็บรวบรวมข้้อมูลุ่        

	 2.1	การเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัเอกสาร	(เอกสาร	งานวิิจัย	บทควิามวิิชุาการ	ตำารา	แลัะงานสร้างสรรค์ที�เกี�ยวิข้อง)			

	 	 2.2	การเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัภาคสนาม	(การบันทึกข้อ	ม้ลัถ่ายภาพิ	บรรยากาศิ	วัิตถุ	สภาพิแวิดีล้ัอม	จาก

สถานที�จริง)	 									

3. การสร้างสรรค์ผลุ่งาน                     

							 3.1	การสรุปรวิบรวิมแนวิคิดีการสร้างสรรค์	 	 	 	 	 																			

								 3.2	การจัดีทำาภาพิร่างทางควิามคิดี(Sketch	Idea)		 	 	 	

											 3.3	การสร้างสรรค์ผลังาน

4. การวิเคราะห์์ผลุ่การสร้างสรรค์                    

	 4.1	การวิิเคราะห์แนวิคิดี	ด้ีวิยทฤษฎีีสัญลัักษณ์สัมพัินธ์ิ	(Symbolic	Interactionism)	 	

		 4.2	การวิิเคราะห์ร้ปแบบ	ด้ีวิยแนวิคิดีองค์ประกอบของศิิลัปะ	(Art	Composition)	

		 4.3	การวิิเคราะห์เทคนิควิิธีิการ	ด้ีวิยแนวิคิดีองค์ประกอบของศิิลัปะ	(Art	Composition)	

5. การนำาเสนอผลุ่การสรา้งสรรค ์ด้วยระบบการจััดนทิรรศการแบบออนไลุ่น(์Online) แลุ่ะดว้ยเอกสารป์ระกอบ

ผลุ่งานศิลุ่ป์นิพนธ์

กรอบแนวคิดในการศึกษาแลุ่ะสร้างสรรค์

ป์ัญห์าครองครัว

ผลุ่งานสร้างสรรค์จัิติรกรรม

ความโดเดี�ยว
- ทฤษฎีีจัิติวิเคราะห์์

- ทฤษฎีีความสัมพันธ์ระห์ว�างบ่คคลุ่

- ทฤษฎีีสัญลุ่ักษณ์์สัมพันธ์

- แนวคิดด้านองค์ป์ระกอบศิลุ่ป์ะ

การสร้างสรรค์ผลุ่งานจัิติรกรรมจัากสภิาวะ

ความโดดเดี�ยวจัากป์ัญห์าครอบครัว

สภิาวะความโดดเดี�ยวจัากป์ัญห์าครอบครัว
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ผลุ่การศึกษา

การศึิกษา	ศิิลัปนิพินธ์ิเร่�อง	สภาวิะควิามโดีดีเดีี�ยวิจากปัญหาในครอบครัวิ	ผลัจากการศึิกษาตามวัิตถุประสงค์ข้อแรก	ที�

ได้ีศึิกษาถึงเน่�อหาทางด้ีานสภาวิะควิามโดีดีเดีี�ยวิ	ทำาให้ทราบถึงสภาวิะควิามโดีดีเดีี�ยวิที�เกิดีจากปัญหาในครอบครัวิ	พิฤติกรรมที�

แสดีงออกถึงควิามโดีดีเดีี�ยวิเป็นปัญหาทางจิตที�รนุแรงปัญหาหนึ�งที�กอ่ให้เกิดีควิามร้้สึกไม่สบายใจ	เป็นทุกข์ทรมาน	ทำาให้มนุษย์

ร้้สึกขาดีควิามรัก	 ควิามเอาใจใส่	 ร้้สึกท้อแท้สิ�นหวัิงในชีุวิิต	 นำาไปส่้การเก็บ	 ปิดีกั�นตัวิเอง	 ใชุ้เวิลัาส่วินใหญ่อย้่คนเดีียวิมากขึ�น	

ซึ่�งปัจจัยดัีงกล่ัาวินำาไปส่้ควิามร้้สึกแปลักแยก	ค่อการไม่เป็นส่วินหนึ�งในสังคม	เกิดีควิามร้้สึกด้ีานลับเพิิ�มขึ�น	ทั�งควิามร้้สึกไร้พิลััง

	 อ้างว้ิาง	 โดีดีเดีี�ยวิ	 ร้้สึกไม่มั�นคงแลัะไม่ปลัอดีภัย	 ก่อให้เกิดีควิามทุกข์ทรมานใจ	 แลัะจากการศึิกษาของนักวิิชุาการส่วินใหญ่

ปรากฏ์ว่ิาพิฤติกรรมเหล่ัานี�มีผลัมาจากการใชุ้ควิามรุนแรงในครอบครัวิเป็นปัจจัยสำาคัญ

การกระทำาใดี	ๆ	ก็ตามที�ใชุ้ควิามรุนแรง	ในร้ปแบบต่าง	ๆ	ไม่ว่ิาจะเป็นการทำาร้ายร่างกาย	การตบตี	การทารุณกรรม	

ทางเพิศิ	การบังคับจิตใจ	รวิมทั�งการใชุ้วิาจารุนแรงไม่ให้เกียรติ	ด้ีหมิ�นเหยียดีหยาม	ซึ่�งการกระทำาเหล่ัานี�เกิดีขึ�นได้ีระหว่ิางสมา

ชิุกในคร	อบครัวิ	ค่้สมรส	หร่อการกระทำาของบคุคลัอ่�นต่อสมาชิุกในครอบครัวิล้ัวินส่งผลัต่อสภาพิจิตใจ	ก่อให้เกิดีควิามร้สึ้กเหงา

โดีดีเดีี�ยวิแลัะอา้งว้ิางแม้จะอย้ใ่นสถานที�ที�เรียกว่ิา	“บ้าน”	หร่อครอบครวัิเดีียวิกัน	ซึ่�งสอดีคลัอ้งกับทฤษฎีีควิามขดัีแยง้	(Conflict	

Theory)	(ศิิริมา	อัศิวิเรชุา,	มปป.)		ที�ก่อให้เกิดีผลัทั�งด้ีานบวิกแลัะด้ีานลับ	แลัะทฤษฎีีจิตวิิเคราะห์(Psychoanalysis	Theory)	

ที�มุ่งศึิกษาสาเหตุควิามแปรปรวิน	ชุ่วิยให้เห็นควิามผิดีปกติของพิฤติกรรม	เข้าใจผ้้มีปัญหาแลัะเป็นแนวิทางในการบำาบัดี	รักษา	

ให้ควิามผิดีปกติเหล่ัานั�นบรรเทาเบาบางลังไป

จากผลัการศิึกษาตามวิัตถุประสงค์ดัีงกล่ัาวิ	 ทำาให้ผ้้ศึิกษาเกิดีแนวิควิามคิดี	 จินตนาการบนพ่ิ�นฐานของข้อม้ลัหร่อ

ผลัลััพิธ์ิดัีงกล่ัาวิออกมาเปน็การสรา้งภาพิรา่งทางควิามคดิี(Sketch	Idea)	สำาหรบัการสรา้งสรรค	์ตามวิตัถุประสงคข้์อที�สอง	ให้มี

ควิามสอดีคล้ัองกับแนวิควิามคิดีข้างต้น	เพ่ิ�อที�จะส่�อ	หร่อแสดีงออกถึงแนวิควิามคิดี	(Concept)	ของการสร้างสรรค์ค่อ	“สภาวิะ

ควิามโดีดีเดีี�ยวิจากปัญหาครอบครัวิ”	ด้ีวิยการสร้างสรรค์ผลังานจิตรกรรมสีนำ�ามันบนผ้าใบ	ในร้ปแบบเหม่อนจริง(Realistic)	โดีย

ได้ีแรงบันดีาลัใจในการสร้างสรรค์ทางด้ีานร้ปแบบของผลังานจาก	Rembrandt	ศิิลัปินคนสำาคัญแห่งยคุบาโรกในชุ่วิงศิตวิรรษที�

	17	(ภาพิที�	1)ในเร่�องของการใชุ้นำ�าหนัก	สี	แสงแลัะเงาซึ่�งเป็นเทคนิคเฉพิาะตัวิ	เทคนิคการให้แสงแลัะเงาที�ขับเน้นจุดีเด่ีนของ

ภาพิ	แลัะทำาให้ภาพิมีมิติมีควิามลึักให้ควิามร้้สึกที�สมจริง	การกำาหนดีแสงแลัะเงาในผลังานสร้างสรรค์ของ	Rembrandt	มีทั�ง

แบบที�มีแสงสาดีเข้ามาด้ีานใดีด้ีานหนึ�ง	 แลัะแบบที�มีแสงสว่ิางส่องเฉพิาะจุดีตัดีกับควิามม่ดีเหม่อนไฟสปอตไลัท์ที�ในลัะครเวิที	

ผ้้ศึิกษาได้ีทำาการศึิกษาแลัะนำามาปรับใชุ้ในผลังานสร้างสรรค์ชุุดีนี�	ด้ีวิยการจัดีองค์ประกอบของภาพิ	ทัศินธิาตุพ่ิ�นฐาน	นำ�าหนัก	

โทนสี	รวิมถึงกระบวินการทางเทคนคิแลัะสัญลัักษณ์ที�ผ้้วิิจัยเล่ัอกนำามาใชุ้นั�น	ส่งผลัให้ผลังานสร้างสรรค์	ศิิลัปนิพินธ์ิชุุดีนี�มีควิาม

สมบ้รณ์ในด้ีานการส่�อควิามหมาย	การแสดีงออกทั�งในเร่�องขององค์ประกอบโดียรวิมของผลังานทั�งหมดี	บรรยากาศิภายในผลั

งาน	โทนสีที�ให้ควิามร้้สึกโดีดีเดีี�ยวิ	สัญลัักษณ์ที�นำามาใชุ้ส่�อถึงปัญหาในครอบครัวิ	ค่อไม้แขวินเส่�อ(ภาพิที�	2)	แลัะไม้กวิาดี(ภาพิ

ที�	 3)	 ที�มีลัักษณะบิดีเบี�ยวิ	 แตก	 หัก	 ที�เกิดีจากการใชุ้งานนอกเหน่อการออกแบบมาสำาหรับใชุ้งานปกติ	 แสดีงให้เห็นถึงควิาม

รุนแรง	การผสมผสานกับบรรยากาศิแสงเงาของพ่ิ�นที�ภายในบ้านที�ด้ีอึดีอัดี	ทึบตัน	ไร้ทางออก	รวิมทั�งสัญลัักษณ์ที�ส่�อถึงควิาม

เป็นเด็ีก(ภาพิที�	4)	รอยขีดีเขียนของเด็ีกที�ด้ีไร้เดีียงสาตามผนังบ้านที�มีรอยแตกร้าวิ	มีควิามสอดีคล้ัองแลัะส่�อถึงแนวิควิามคิดีที�

ผ้้ศึิกษาได้ีวิางเป็นกรอบในการสร้างสรรค์ไว้ิ	
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ภิาพที� 1  ผลังาน	Self-portrait	as	the	Apostle	Paul,																																																																																											
ที�มา	:	https://www.takieng.com/stories/9098,	ส่บค้นเม่�อวิันที�	5	เมษายน	พิ.ศิ.	2564.

      

ภิาพที� 2  	ผลังานสร้างสรรค์ศิิลัปนิพินธิ์ชุิ�นที�	6
ชุ่�อผลังาน	:	สภาวิะควิามโดีดีเดีี�ยวิจากปัญหาในครอบครัวิ	6

เทคนิค	:	สีน้ำามันบนผ้าใบ	

ขนาดี	:	100	x	150	เซ่นติเมตร
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ภิาพที� 3 	ผลังานสร้างสรรค์ศิิลัปนิพินธิ์ชุิ�นที�	4
ชุ่�อผลังาน	:	สภาวิะควิามโดีดีเดีี�ยวิจากปัญหาในครอบครัวิ	4

เทคนิค	:	สีน้ำามันบนผ้าใบ	
ขนาดี	:	115	5x	150	เซ่นติเมตร

พิ.ศิ.	2564

ภิาพที� 4 	ผลังานสร้างสรรค์ศิิลัปนิพินธิ์ชุิ�นที�	3
ชุ่�อผลังาน	:	สภาวิะควิามโดีดีเดีี�ยวิจากปัญหาในครอบครัวิ	3

เทคนิค	:	สีน้ำามันบนผ้าใบ	
	ขนาดี	:	120	x	120	เซ่นติเมตร	

พิ.ศิ.	2564
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สร่ป์                                             

ปัญหาในครอบครวัิเกิดีขึ�นจริงในสังคม	ทั�งนี�อาจมีทั�งประสบการณแ์ลัะข้อม้ลัข่าวิสารใหรั้บร้้ได้ีทั�วิไปหร่อบางทอีาจถ้ก

ปิดีกั�นไว้ิ	แลัะผ้้ศึิกษาเชุ่�อว่ิาหลัาย	ๆ 	คนเคยได้ีสัมผัสกับปัญหาเหล่ัานี�	แลัะมีประสบการณ์หนักเบาแตกต่างกันออกไป	ควิามร้้สึก

โดีดีเดีี�ยวิอาจไม่ได้ีเกี�ยวิกับการอย้ต่ามลัำาพัิงเสมอไป	สิ�งที�สำาคัญค่อคุณภาพิควิามสัมพัินธ์ิของคนในครอบครัวิ	คงจะดีีไม่น้อยถ้า

สมาชิุกในครอบครัวิเปิดีใจ	พ้ิดีคุยรับฟังส่�อสารกันให้เข้าใจ	สำาหรับเป็นแนวิทางในการปฏิ์บัติเพ่ิ�อสร้างสรรค์ควิามสัมพัินธ์ิอันดีี

ภายในครอบครัวิ	 เพิราะหากสะสมเก็บงำา	 จนนำาไปส่้การการแก้ปัญหาหร่อหากทางออกด้ีวิยควิามรุนแรง	 จะส่งผลักระทบต่อ

ควิามสัมพัินธ์ิภายในครอบครัวิ	 เพิราะธิรรมชุาติแต่ลัะบุคคลัที�เป็นสมาชิุกครอบครัวิ	 ล้ัวินมีควิามเป็นปัจเจก	ควิามเป็นตัวิของ

ตัวิเองในลัักษณะเฉพิาะ	มีควิามสลัับซั่บซ้่อนแตกต่างกันไปตามร้ปแบบควิามสัมพัินธ์ิของแต่ลัะครอบครัวิ	บริบทของสังคม	แลัะ

เง่�อนไขต่าง	ๆ	ทางวัิฒนธิรรม	ซึ่�งโดียทั�วิไปแล้ัวิ	สาเหตุของปัญหาต่าง	ๆ	ที�บานปลัายจนก่อให้เกิดีผลัลััพิธ์ิในเชิุงลับหร่อเป็นปม

ปัญหาต่าง	ๆ 	ตามมา	มักสั�งสมหมักหมมกันขึ�นมาแบบซ่ำ�า	ๆ 	วิน	ๆ 	เป็นระยะเวิลัายาวินาน	ส่งผลักระทบต่อสภาวิะอารมณ์ควิาม

ร้้สึกของสมาชิุกในครอบครัวิ	ควิามโดีดีเดีี�ยวิเป็นมากกว่ิาควิามร้้สึก	ค่อเป็นทั�งควิามหายนะ	ควิามป่วิยไข้	หร่อสภาวิะที�ต้องได้ี

รับการเยียวิยาเหม่อนอาการของโรคชุนิดีอ่�น	ๆ	ในทางจิตใจ	ซึ่�งเกี�ยวิข้องกับทฤษฎีีจิตวิิเคราะห์	(Psychoanalysis	Theory)	(

ซิ่กมันด์ี	ฟรอยด์ี	(Sigmund	Freud) ,	มปป.)	ที�มุ่งศึิกษาสาเหตุควิามแปรปรวิน	ชุ่วิยให้เห็นควิามผิดีปกติของพิฤติกรรม	เข้าใจ

ผ้้มีปัญหาแลัะเป็นแนวิทางในการบำาบัดี	รักษาควิามผิดีปกติ	แลัะทฤษฎีีควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางบุคคลั	(Interpersonal	Theory)	

(แฮรี�	สแต็ค	ซั่ลัลิัแวิน	(Harry	Stack	Sullivan),	มปป.)	ที�เป็นรากฐานสำาคัญของการสร้างสัมพัินธิภาพิทางกายภาพิแลัะการ

สร้างสัมพัินธิภาพิเพิ่�อการบำาบัดี	 ชุ่วิยให้บุคคลัมีควิามเข้าใจตนเองอย่างลึักซึ่�งการชุ่วิยเหล่ัอด้ีแลัรักษาต้องเป็นไปอย่างมีส่วิน

ร่วิม	 ด้ีวิยการให้ควิามยอมรับนับถ่อในบุคคลั	 ให้ควิามเห็นอกเห็นใจ	 สร้างบรรยากาศิแห่งการยอมรับ	 การให้โอกาสในการ

พัิฒนาสัมพัินธิภาพิระหว่ิางบุคคลั	นอกจากนี�ยังสอดีคล้ัองกับงานวิิจัยของ	(สมพิงษ์	ธินธัิญญา,	2540)		ได้ีศึิกษาแนวิทางการ

เสริมสร้างควิามสัมพัินธ์ิในครอบครัวิ	เพ่ิ�อส่งเสริมการศึิกษาของนักเรียน	ศึิกษาเฉพิาะกรณี	แลัะงานวิิจัยของ	(สรายุทธิ	เพ็ิชุร

ซี่ก,	2553)	ได้ีศึิกษาปัจจัยทางครอบครัวิที�ส่งผลัต่อผลัสัมฤทธิิ�ทางการเรียนของนักเรียน	ระดัีบมัธิยมศึิกษาตอนต้น:	ศึิกษากรณี

โรงเรียนมนประสาทวิิทยา	 เขตมีนบุรี	 กรุงเทพิมหานคร	 ซึ่�งผลัการศิึกษาพิบวิ่าตัวิแปรที�มีควิามสัมพัินธ์ิกับผลัสัมฤทธิิ�ทางการ

เรียนในทิศิทางบวิกอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติได้ีแก่	 การอาศัิยอย้่กับครอบครัวิ	 ลัักษณะครอบครัวิ	 สถานภาพิทางเศิรษฐกิจ

	ระดัีบการศึิกษาบิดีา	ระดัีบการศึิกษาของมารดีา	 ร้ปแบบการอบรมเลีั�ยงด้ี	ควิามสัมพัินธ์ิภายในครอบครัวิแลัะควิามคาดีหวัิง

ของบิดีามารดีาต่อการศึิกษาบุตร

ผ้้ศึิกษาไดี้วิางแผนต่อยอดีงานศิิลัปนิพินธิ์ชุุดีนี�	 ด้ีวิยการนำาไปพิัฒนาในดี้านกระบวินการสร้างสรรค์	 แลัะการพิัฒนา

ตัวิผลังานสร้างสรรค์ในโอกาสต่อไป	ให้มีควิามหลัากหลัายในเร่�องของการใชุ้สัญลัักษณ์แลัะเทคนิคสร้างสรรค์	เพ่ิ�อให้ผลังานมี

ควิามสมบ้รณ์แลัะน่าสนใจ	โดียยังคงยึดีแนวิควิามคิดีเดิีม	พิร้อมทั�งกระบวินการสร้างสรรค์	การค้นคว้ิาข้อม้ลัด้ีานเอกสาร	แลัะ

งานวิิจัยที�เกี�ยวิข้องใหม่ๆ	ทางด้ีานเน่�อหาให้มีควิามน่าเชุ่�อถ่อมากยิ�งขึ�น	เพ่ิ�อเป็นการกระต้นให้ผ้้คนในสังคมหันมาสนใจ	ให้ควิาม

สำาคัญแลัะตระหนักถึงผลักระทบที�มาจากปัญหาที�เกิดีขึ�นในครอบครัวิ	ด้ีวิยกระบวินการแลัะผลังานสร้างสรรค์
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การศึิกษาภ้มิปัญญาช่างเขียน้จิิต่รกรรมฝาผนั้ง สกุลช่างเมืองเพชร 

ส่้การสร้างสรรค์ศิิลปะร่วิมสมัย

A  Study  of  Artisan’s  Moral  Painting  in  Phetchaburi  

to   Creating  A Contemporary  Art

เขมา	แฉ่งฉายา1

บทคััดย่่อ

การศึิกษาภ้มิปัญญาชุ่างเขียนจิตรกรรมฝ่าผนังด้ีานร้ปแบบในเชิุงชุ่างแลัะผลัทางสุนทรียภาพิ	ด้ีวิยเอกลัักษณ์

เฉพิาะทางองค์ประกอบศิิลัป์ของสกุลัชุ่างเม่องเพิชุร	 ในการวิิจัยนี�ได้ีอธิิบายถึงการดีำาเนินการวิิเคราะห์องค์ประกอบ

ภาพิ	การจัดีการองค์ควิามร้้ด้ีานการแสดีงออกด้ีวิยเอกลัักษณ์เฉพิาะของการใชุ้เส้น	 สีแลัะร้ปทรงในภาพิจิตรกรรมฝ่า

ผนังสกุลัชุ่างเม่องเพิชุรเป็นสำาคัญ	การศึิกษาเทียบเคียงกับควิามหมายแลัะหลัักการจัดีองค์ประกอบศิิลัป์สมัยใหม่เป็น

แรงบันดีาลัใจใน	การถา่ยทอดีเพิ่�อการเสนอแนะแนวิทางในการสรา้งสรรคศิ์ิลัปะรว่ิมสมยั	อันเป็นการสรา้งแนวิคดิีทาง

ควิามงามในหลัักการจัดีวิางพ่ิ�นที�ว่ิาง	โปร่ง	โล่ัง	เรียบง่าย	ด้ีวิยร้ปทรงแห่งควิามสุขทางใจ

การจัดีการองค์ควิามร้้ด้ีานภ้มิปัญญาเชิุงชุ่างแลัะการสร้างสรรค์ศิิลัปะร่วิมสมัย	ยังผลัส่้การสังเคราะห์ต้นแบบองค์

ควิามร้้การสร้างสรรค์เพ่ิ�อการเรียนร้้ด้ีานศิิลัปะแลัะการออกแบบ	ในประเด็ีนของการนำาองค์ควิามร้้ภ้มิปัญญา	สกุลัชุ่างเม่อง

เพิชุร	ประยุกต์ใชุ้ในการสร้างสรรค์ศิิลัปะร่วิมสมัย	นำาไปส่้แนวิทางในการอนุรักษ์	ส่บสานศิิลัปะงานชุ่าง	ศิิลัปกรรมไทยท้องถิ�น

เพิชุรบุรีที�เป็นปัจจุบัน

คำาสำาคัญ: ภ้มิปัญญาชุ่างเขียนจิตรกรรมฝ่าผนัง,	สกุลัชุ่างเม่องเพิชุร,	การสร้างสรรค์ศิิลัปะร่วิมสมัย

Abstract

The study of information on the wisdom of artisans in moral painting in terms of artisanal style 
and aesthetic effect with the uniqueness of the art composition of the Phetchaburi’s artisans.

This research describes the composition analysis of process, knowledge management, and 
expressive aspects with the uniqueness of using lines, colors and shapes in moral painting in the style 
of Phetchaburi’s artisans. The painting is to be compared with the meaning and principles of modern 
art composition as an inspiration to present as a guide to the contemporary art creation. This creates 
a concept of beauty in the principle of arranging emptiness, airy, simple spaces, as it represents the 
shape of peaceful mind. 

The knowledge management of artisan wisdom and contemporary art creation also results in the 
synthesis of original models in order to study the transfer of teaching in the field of art and design on the 
issue of bringing knowledge and wisdom of Phetchaburi artisans. Their name could be applied in the 
creation of contemporary art leading to a conservation approach and inherit the arts and craftsmanship 
of Thai local arts in Phetchaburi in the present.

Keywords: wisdom of the mural painting, Phetchaburi’s artisans, Contemporary Art
1คณะมนุษยศิาสตร์แลัะสังคมศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์เพิชุรบุรี,	khe_aun@hotmail.com,	0985697995
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บทนำา

การศิกึษาทางศิิลัปะแลัะการออกแบบในปจัจุบันมีประเดีน็ที�ควิรศิกึษาเพิิ�มเติมบางประการค่อ	คุณค่าทางภ้มปัิญญา

แลัะวิิถีวิฒันธิรรมของการสร้างสรรค์	อยา่งงานสกุลัชุ่างที�สำาคัญด้ีวิยลัักษณะเฉพิาะของการสร้างงานในแต่ลัะ่ท้องถิ�นที�แสดีงถึง

ควิามชุำานาญในเทคนิควิิธีิการชัุ�นส้งของชุ่าง	เป็นต้น	เม่�อพ้ิดีถึงการแบ่งหมวิดีย่อยของศิิลัปะแลัะงานชุ่างในยุคสมัยต่างๆ	ตาม

ข้อค้นพิบทางศิิลัปะแลัะงานชุ่างที�สำาคัญ	 อาจเป็นศิิลัปะที�เกิดีขึ�นในยุคสมัยเดีียวิกันหร่อร่วิมสมัยกัน	 แต่งานชุ่างที�สำาคัญจะมี

ควิามแตกต่างกันตามแต่ท้องถิ�นหร่อแหล่ังค้นพิบนั�นๆ	 นิยมใชุ้คำาว่ิา	 “สกุลัชุ่าง”การสร้างงานของสกุลัชุ่างที�แตกต่างกัน	 เชุ่น

	สกุลัชุ่างวัิงหลัวิง	กับสกุลัชุ่างวัิงหน้า	ในกรุงรัตนโกสินทร์	แลัะสกุลัชุ่างเม่องเพิชุร	จะมีร้ปแบบทางศิิลัปะแลัะการสร้างที�แตก

ต่างกันด้ีวิยลัักษณะเฉพิาะตัวิ

ลัักษณะเฉพิาะตัวิ	เป็นการแสดีงออกซึ่�งควิามร้้	ทักษะ	ตลัอดีจนการใชุ้เคร่�องม่อ	วัิสดุี	สิ�งที�หลัอมรวิมเป็นองค์ควิาม

ร้้	 เป็นภ้มิปัญญาแลัะวิิถีวัิฒนธิรรมที�เกี�ยวิเน่�องกัน	 ในอดีีตสิ�งเหล่ัานั�นมักเกิดีโดียชุุมชุน	 กลุ่ัมชุนในบางกลุ่ัม	 เป็นส่วินหนึ�งของ

มรดีกภ้มิปัญญาทางวัิฒนธิรรมซึ่�งถ่ายทอดีจากคนรุ่นหนึ�งไปยังคนอีกรุ่นหนึ�งได้ี	เป็นสิ�งซึ่�งกลุ่ัมชุนในบางกลุ่ัม	สร้างขึ�นมาอย่าง

สมำ�าเสมอแลัะต่อเน่�อง	เพ่ิ�อสนองต่อการสร้าง	การใชุ้	ตามสภาพิแวิดีล้ัอมของตน	เป็นปฏิ์สัมพัินธ์ิที�มีต่อธิรรมชุาติแลัะวิิถีของการ

ดีำารงอย้แ่ลัะทำาให้คนเหล่ัานั�นเกิดีควิามภ้มิใจในตนเองแลัะส่บเน่�องไปส่้ควิามเคารพิต่อควิามหลัากหลัายทางวัิฒนธิรรมอ่�น	 ได้ี

อีกด้ีวิย	ฉะนั�นลัักษณะเฉพิาะตวัิของการคดิีสร้างสรรคข์องมนษุย	์ค่อ	มรดีกภ้มปัิญญาทางวิฒันธิรรมที�จับต้องไม่ได้ี	Intangible	

Cultural	Heritage,	UNESCO,	2563.

สกุลัชุ่างเม่องเพิชุร	 ในงานวิิจัยนี�ขอกล่ัาวิถึงการสร้างงานโดียชุ่างที�ร่วิมสมัยอยุธิยาตอนปลัาย	 สมัยสมเด็ีจพิระสรร

เพิชุญ์ที�	8	(พิระเจ้าเส่อ)	โดียมีบุคคลัสำาคัญยิ�งค่อ	สมเด็ีจพิระสังฆราชุ(แตงโม)	มีนามเดิีมว่ิา	ทอง	ชุาติภ้มิ	เกิดีที�บ้านหนองหว้ิา

	ตำาบลัหนองขนาน	อำาเภอเม่อง	จังหวัิดีเพิชุรบุรี	ท่านได้ีกลัับมาปฏิ์สังขรณ์วัิดีใหญ่สุวิรรณาราม	อุทิศิให้อุปัชุฌัาย์อาจารย์	แลัะ

ในคราวิครั�งเดีียวิกันนี�เอง	ทรงโดียไดีรั้บพิระราชุทานศิาลัาการเปรยีญ	จากพิระเจ้าเส่อ	(เปน็อาคารทอ้งพิระโรงเดีมิ	จากอยธุิยา)	

ร่�อถอนมาประดิีษฐานยงัวัิดีใหญ่ฯ	ก็เป็นการมาถึงซึ่�งชุ่างที�มาพิร้อมกับการสร้าง	ที�สำาคัญการสร้างในยคุสมัยนั�น	ทำาให้เกิดีควิาม

เล่ั�อมใสศิรัทธิาในพุิทธิศิาสนาอยา่งแพิร่หลัายทำาให้เพิชุรบุรีกลัายเป็นเม่องพิระซึ่�งหมายถงึ	เม่องที�มากด้ีวิยวัิดีแลัะพิระนั�น	ทำาให้

เกิดีควิามเชุ่�อแลัะควิามศิรทัธิาในพิทุธิศิาสนา	ส่้การสรา้งวัิดีร่วิมสมยัในยคุนั�น	ในพ่ิ�นที�เพิชุรบุรีจากวัิดี	ส่้บ้าน	ส่้ชุุมชุนแลัะสงัคม	

เกิดีวัิฒนธิรรมในการบวิชุแลัะเรียน	ทำาให้เกิดีการสร้างเพ่ิ�อประโยชุน์ทางควิามเชุ่�อแลัะศิาสนาเป็นสำาคัญ	การสร้างนั�นทำาให้เกิดี

งานที�เกี�ยวิข้องกับโครงสร้าง	ต่อยอดีส่้การประดัีบ	การตกแต่ง	การเล่ัาเร่�อง	รวิมถึงการสร้างเพ่ิ�อสร้างสรรค์ด้ีวิยวิิทยาการด้ีาน

วัิสดุีต่างๆ	ในท้องถิ�นของยคุสมัยนั�น	จากงานชุ่างราชุสำานักส่้การฝึ่กล้ักม่อชุ่างแลัะการผสมผสานกับชุ่างท้องถิ�นเดิีมตามยคุสมัย

นั�น	ที�เน้นเร่�องโครงสร้าง	สถาปัตยกรรม	นำาไปส่้ชุ่างเขียน	ชุ่างปั�น	ชุ่างประดัีบ	ชุ่างปิดีทอง	ชุ่างตกแต่งกระจกสี	ยังประโยชุน์ใน

การสร้าง	แลัะเพ่ิ�อตอบสนองประโยชุน์ของควิามเชุ่�อแลัะควิามศิรัทธิาเป็นสำาคัญ	

ภ้มิปัญญาจากผ้้สร้างหมายถึงคร้ชุ่าง	วัิดี	พิระ	เป็นสำานัก	จากวัิดีส่้บ้าน	ชุุมชุน	สังคม	วัิฒนธิรรม	ส่บสานส่บทอดีเป็น

มรดีกส่้ล้ักหลัาน	ยังผลัมาส่้ปัจจุบัน	เป็นมรดีกวิิถีวัิฒนธิรรมแต่ด้ีวิย	ควิามเคล่ั�อนไหวิ	ควิามเปลีั�ยนแปลัง	ตามกาลัเวิลัา	โลักมี

พัิฒนาการอย่างต่อเน่�อง	สังคมที�มากด้ีวิยควิามเจริญต่างๆด้ีวิยส่�อสมัยใหม่เป็นควิามสะดีวิกสบายตามยุค	สภาพิการเม่อง	การ

ปกครองแลัะควิามมั�นคงของโลัก	ก็ยอ่มมีควิามเสี�ยงหร่อการเกิดีผลักระทบต่อระบบชุาติ	ภาษา	สังคมแลัะวัิฒนธิรรมต่างๆ	เป็น

ยคุสมัยแห่งควิามคล้ัายคลึังกันทางวัิฒนธิรรมในหลัายๆพ่ิ�นที�	เป็นการการหลัอมรวิมร่วิมกันกับเทคโนโลัยีสมัยใหม่	มีการเรียนร้้

ศึิกษาเปรียบเทียบแลัะแข่งขันในระดัีบที�ส้งขึ�นในทุกด้ีาน	มนุษย์จึงมุ่งส่้โลักของควิามเจริญทางวัิตถุแลัะเทคโนโลัยสีมัยใหม่	ทำาให้

เกิดีการผสมประสานกลัมกล่ันกับสิ�งใหม่	สอดีคลัอ้งบ้างขัดีแยง้บ้าง	ยงัผลัส่้ควิามกระจดัีกระจายแลัะควิามคงอย้่ของมรดีกทาง

ภ้มิปัญญาที�น้อยลังไปตามกาลั	คำาถามค่อ	ทำาอย่างไรให้มรดีกทางภ้มิปัญญาเชิุงชุ่าง(เดิีม)ของท้องถิ�น	ยังคงเป็นส่วินหนึ�ง	ด้ีวิย

ระบบการศึิกษาในปัจจุบัน	แลัะคงอย้่ส่บทอดีไปส่้ล้ักหลัานในอนาคต
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ด้ีวิยบริบทปัจจุบัน	การคงอย้ข่องภ้มิปัญญา	ชุ่างที�ส่บทอดีมาจากสำานักชุ่าง	ชุ่างที�ทำาการสร้างแลัะซ่่อมผลังานขาดีชุ่วิง

ของการส่บทอดีแลัะต่อยอดีด้ีานองค์ควิามร้้	การซ่่อมในปัจจุบันเกิดีจากการลัดีควิามนิยมในการสร้างใหม่ตามควิามศิรัทราของ

ผ้้คนตามยุคสมัย	การสร้างใหม่เป็นเพีิยงเพ่ิ�อเทียบเคียงของเก่า	 วัิดีที�เคยเป็นศ้ินย์รวิมทางจิตใจก็ถ้กลัดีคุณค่าลังไป	 ผ้้คนที�เคย

เห็นประโยชุน์จากการบวิชุเพ่ิ�อเรียนก็น้อยลังไปตามระบบของการศึิกษาสมัยใหม่	 อีกทั�งผ้้สนใจ	 ผ้้ศึิกษาแลัะเยาวิชุนล้ักหลัาน

คนเม่องเพิชุรปัจจุบัน	 ก็ให้คุณค่าให้ควิามสำาคัญในส่บสานงานสกุลัชุ่างเม่องเพิชุรก็ลัดีน้อยเชุ่นกัน	 ทำาให้ผ้้วิิจัยเห็นสิ�งจำาเป็น

ที�ต้องสำารวิจไว้ิแลัะทำาการศึิกษาตามควิามสนใจของผ้้วิิจัยในภ้มิปัญญาท้องถิ�นในประเด็ีนของลัักษณะ	 ร้ปแบบ	 รวิมถึงควิาม

เชุ่�อที�เกี�ยวิข้องกับควิามงามที�ปรากฏ์ในการงานชุ่างท้องถิ�นที�ยังอย้่จากอดีีตถึงปัจจุบัน	 วัิดี	 บ้าน	พิระ	 บุคคลัทางสังคม	 ชุุมชุน

	วัิฒนธิรรมท้องถิ�นแลัะอนาคตต้องพึิ�งล้ักหลัานเพ่ิ�อรักษาส่บสานภ้มิปัญญา	จึงต้องมีสร้างนวัิตกรรมตามยุคสมัยขึ�นมา	เพ่ิ�อหา

หนทางในการส่บทอดีภ้มิปัญญานี�ให้คงอย้่ส่้อนาคตให้ได้ี	

การศึิกษาทางศิิลัปะร่วิมสมัยของการวิิจัยนี�	 จะเป็นการสังเกต	 การสำารวิจ	 มรดีกภ้มิปัญญาสกุลัชุ่างเขียนจิตรกรรม

ฝ่าผนัง	ที�ปรากฏ์ลัักษณะแลัะร้ปแบบขององค์ควิามร้้ทางศิิลัปะร่วิมสมัย	ส่้การสังเคราะห์เรียบเรียงแลัะจัดีการองค์ควิามร้้ทาง

องค์ประกอบศิิลัป์	 เชุ่น	การใชุ้เส้น	การใชุ้ร้ปทรง	 เป็นต้น	 เพ่ิ�อการสร้างสรรค์ทางทัศินศิิลัป์	 ที�ส่�อสารข้อค้นพิบ	 ข้อเสนอแนะ

	 แนวิทางของภ้มิปัญญางานชุ่างส่้การเรียนร้้	 เพ่ิ�อการอนุรักษ์	 เป็นร้ปธิรรมที�แสดีงลัักษณะนามของคุณค่าเพ่ิ�อการจดีจำา	 การ

เรียนร้้แลัะการสร้างควิามเข้าใจในควิามเคลั่�อนไหวิ	 ควิามเปลีั�ยนแปลังของโลักในบริบทปัจจุบัน	 ผสานกับภ้มิปัญญาท้องถิ�น

เป็นมรดีกของชุาติเป็นต้นทุนเดิีม	 ที�ควิรดีำารงให้คงอย้่	 ส่บสาน	 รักษา		มรดีกทางศิิลัปวิัฒนธิรรมนี�ไว้ิ	 ไม่ให้ส้ญหายไปตามกาลั

เวิลัา	ฉะนั�นกาลัเวิลัา	 จึงเป็นแรงบันดีาลัใจหลัักควิบค่้กับวิิชุาการทางองค์ประกอบทางทัศินศิิลัป์แลัะสุนทรียศิาสตร์ของศิิลัปะ

ร่วิมสมัย	 ส่้การสร้างสรรค์แลัะพัิฒนาต่อยอดีเพ่ิ�อการเข้าถึงแลัะเข้าใจคุณค่าทางควิามงามที�เป็นปัจจุบัน	 โดียไม่ลัดีทอนคุณค่า

ทางควิามดีีแลัะควิามงามของภ้มิปัญญาสกุลัชุ่างเม่องเพิชุร	ทรัพิย์สินทางปัญญา	(Intellectual	Property)	ที�เชุ่�อมโยงพ่ิ�นฐาน

ทางวัิฒนธิรรมที�เข้มแข็ง	กับการสั�งสมควิามร้้ของสังคมแลัะเทคโนโลัยี/นวัิตกรรมสมัยใหม่การสร้างสรรค์ร่วิมสมัย	“เม่องเพิชุร

เม่องชุ่างแห่งสยาม”	ยั�งยน่ส่้อนาคตต่อไป

วัติถุ่ป์ระสงค์ 

1.	เพ่ิ�อศึิกษาองค์ควิามร้้ร้ปแบบ	เอกลัักษณ์ของภ้มิปัญญาชุ่างเขียนจิตรกรรมฝ่าผนัง	สกุลัชุ่างเม่องเพิชุร

2.	เพ่ิ�อวิิเคราะห์ร้ปแบบเชิุงองค์ประกอบศิิลัป์	สร้างสรรค์ศิิลัปะร่วิมสมัยส่้การการจัดีการองค์ควิามร้้ใหม่ใชุ้ประกอบ

การสร้างสรรค์

3.	 เพ่ิ�อการสังเคราะห์ต้นแบบองค์ควิามร้้	 การสร้างสรรค์แลัะการนำาไปใชุ้จัดีการเรียนร้้เพ่ิ�อส่บสานเอกลัักษณ์ของ

สกุลัชุ่างเม่องเพิชุร

กรอบแนวคิดการวิจััย 

1.	 การศึิกษาภ้มิปัญญาสกุลัชุ่างเม่องเพิชุร(ชุ่างเขียนจิตรกรรมฝ่าผนัง)	 เพ่ิ�อสร้างแรงบันดีาลัใจ	 สร้างควิามเข้าใจใน

การใชุ้	ร้ปทรง	อันเป็นเอกลัักษณ์ของชุ่างเขียนจิตรกรรมฝ่าผนังเม่องเพิชุร	ส่้การสร้างสรรค์ใหม่	ร่วิมสมัยแลัะยั�งย่นส่้อนาคต

2.	ต้นแบบองค์ควิามร้้แลัะการนำาไปประยุกต์ใชุ้การจัดีการองค์ควิามร้้	การทดีลัองบ้รณการสร้างสรรค์เพ่ิ�อการเรียน

ร้้แลัะการพัิฒนาผ้้เรียนให้รับร้้	 เข้าใจ	 แลัะเข้าถึง	 การสร้างสรรค์ในอนาคต	 ที�แสดีงเอกลัักษณ์ของศิิลัปกรรมไทยเพิชุรบุรีร่วิม

สมัยได้ีโดียง่าย
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ภิาพป์ระกอบที� 1 กรอบแนวิควิามคิดีของการวิิจัย

วิธีดำาเนินการวิจััย 

การวิิจัยนี�ดีำาเนินการในร้ปแบบของ	การวิิจัยแลัะพิฒันาลัักษณะของวิิธีิการวิิจัยแบบผสมผสานระหวิา่งวิิธีิการวิิจัยเชิุง

คุณภาพิกับการสร้างสรรค์ทางศิิลัปะ	โดียมีขั�นตอนการดีำาเนินการ	ดัีงนี�	

1. ป์ระชากรแลุ่ะกลุ่่�มตัิวอย�าง /Population and Sample

กลุ่ัมตัวิอยา่ง	:	การเทียบเคียง	ภ้มิปัญญาชุ่างเขียนจิตรกรรมฝ่าผนงั	สกุลัชุ่างเม่องเพิชุร	แหล่ังสำาคัญที�มีชุ่�อเสียงเฉพิาะ

ด้ีานจิตรกรรมฝ่าผนัง	แลัะการยกตัวิอย่างลัักษณะเฉพิาะของสกุลัชุ่างส่้การจัดีการองค์ควิามร้้ที�ใชุ้ประกอบการสร้างสรรค์ร่วิม

สมัย

ประชุากร	:	โดียผ้้วิิจัยแลัะสร้างสรรค์ผลังานแลัะจัดีการองค์ควิามร้้	เพ่ิ�อศึิกษาการถ่ายทอดี	กับการจัดีการองค์ควิามร้้

	การทดีลัองเพ่ิ�อบ้รณการสร้างสรรค์กับการเรียนการสอน	โดียกลุ่ัมผ้้เรียน	ที�เกี�ยวิข้องกับศิิลัปกรรมไทยเพิชุรบุรี	อาทิ	นักศึิกษา

สาขาวิิชุาศิิลัปะแลัะการออกแบบ	มหาวิิทยาลััยราชุภัฎีเพิชุรบุรี	

2. เคร่�องม่อการวิจััย/ Research instrument

แบบสำารวิจแลัะการสัมภาษณ์	 :	 ข้อม้ลัด้ีานร้ปแบบภ้มิปัญญาชุ่างเขียนจิตรกรรมฝ่าผนัง	 สกุลัชุ่างเม่องเพิชุร	 การ

พัิฒนาร้ปแบบของการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลังานศิิลัปะร่วิมสมัย	โดียผ้้วิิจัย	:	จากต้นแบบการพัิฒนาร้ปแบบของการสร้างสรรค์	

แบบประเมินโดียผ้้เชีุ�ยวิชุาญที�เกี�ยวิข้อง	 :	 ประเมินผลัองค์ควิามร้้	 ด้ีานภ้มิปัญญาแลัะการสร้างสรรค์กับการเรียนร้้

การสอน	เป็นต้น

3. การรวบรวมข้้อมูลุ่/ Data Collection

ศึิกษาข้อม้ลัจากแหล่ังข้อม้ลัปฐมภ้มิแลัะทุติยภ้มิ	ได้ีแก่	หนังส่อ	ตำารา	งานวิิจัย	เอกสารต่างๆ	ที�เกี�ยวิของ	แลัะการ

สัมภาษณ์เชิุงลึักผ้้เชีุ�ยวิชุาญ	เชุ่น	ผ้้เชีุ�ยวิชุาญด้ีานการสร้างนวัิตกรรมผ้้เชีุ�ยวิชุาญด้ีานสกุลัชุ่างเพิชุรบุรี

4. การวิเคราะห์์ข้้อมูลุ่/Data Analysis

วิิเคราะห์ข้อม้ลัแลัะแนวิคิดีเกี�ยวิกับสร้างสรรค์โดีย	 ร้ปแบบแลัะสังเคราะห์แนวิคิดีเกี�ยวิกับ	 สกุลัชุ่างเม่องเพิชุร(ชุ่าง

เขียนจิตกรรมฝ่าผนัง)	
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การวิิเคราะห์ปัจจัยที�เกี�ยวิข้องกับการสร้างสรรค์	ด้ีวิยหลัักวิิชุาการทางองค์ประกอบทางทัศินศิิลัป์แลัะสุนทรียศิาสตร์

	เป็นสำาคัญ	

การพิิจารณาควิามเป็นปัจจุบัน	ของสภาพิเศิรษฐกิจ	สังคม	การเม่อง	หร่อควิามเชุ่�ออ่�นๆ	เป็นแรงบันดีาลัใจส่้แนวิคิดี

ด้ีานร้ปแบบการสร้างสรรค์ร่วิมสมัย

5. สร่ป์ผลุ่การศึกษา

อภิปรายผลัการรวิบรวิมองค์ควิามร้้เพิิ�มเติม	 เกี�ยวิกับร้ปแบบทางองค์ประกอบศิิลัป์	 ลัักษณะพิรรณนาวิิเคราะห์	 ยัง

ประโยชุน์อ่�นด้ีานการอนุรักษ์ส่บสานศิิลัปะงานชุ่าง	 ศิิลัปกรรมไทยเพิชุรบุรี	 จากอดีีต	 พัิฒนาต่อยอดีส่้งานด้ีานศิิลัปะแลัะการ

ออกแบบในอนาคตที�ยั�งยน่

ผลุ่การวิจััย

การศึิกษาจิตรกรรมฝ่าผนัง	 สกุลัชุ่างเม่องเพิชุร	 ในการวิิจัยนี�ค้นคว้ิาด้ีวิยวิิธีิการทางศิิลัปกรรมแลัะด้ีวิยร้ปแบบที�อิง

หลัักฐานทางประวิัติศิาสตร์ทางศิิลัปกรรมไทยเพิชุรบุรีจะพิบสามแหลั่งที�เป็นศิิลัปกรรมสมัยอยุธิยา	 รวิมถึงแหล่ังอ่�นอีกสอง

แหล่ัง	 ที�ส่วินมากจะเป็นจิตรกรรมฝ่าผนังยุคกรุงรัตนโกสินทร์เป็นต้นมา	 เป็นลัักษณะร่วิมทำาให้เกิดีการสร้างจิตรกรรมฝ่าผนัง

ในกลุ่ัมงานชุ่างเขียนเรียกว่ิาเป็นต้นแบบลัักษณะเฉพิาะของ	“สกุลัชุ่างเม่องเพิชุร”	แหล่ังศึิกษาชุ่างเขียนจิตรกรรมฝ่าผนัง	สกุลั

ชุ่างเม่องเพิชุร	ในบทควิามนี�ผ้้วิิจัยได้ีอธิิบายไว้ิโดียย่อ	ดัีงนี�

1. จิัติรกรรมฝาผนัง ภิายในพระอ่โบสถุ วัดให์ญ�ส่วรรณ์าราม เพชรบ่รี

ข้อค้นพิบค่อ	 การสร้างแลัะบ้รณะศิิลัปะที�สำาคัญในสมัยอยุธิยาตอนปลัาย	 โดียเฉพิาะภาพิจิตรกรรมฝ่าผนังที�สำาคัญ

ค่อ	 เน่�อหาภาพิพุิทธิประวัิติ	ภาพิเทพิชุุมนุม	ประกอบด้ีวิยเทวิดีาระดัีบส้ง	 เชุ่น	พิระพิรหม		พิระอินทร์แลัะผ้้มีฤทธิิ�ระดัีบรอง	

ได้ีแก่	ยักษ์	อส้ร	พิญานาค	คนธิรรพ์ิ	วิิทยาธิร	แลัะลัวิดีลัายต่าง	ๆ	นั�งหันหน้าไปทางพิระประธิาน	ประหนึ�งว่ิาไม่มีการแบ่งแยก

ชุนชัุ�น	วิรรณะ	แสดีงออกถึงควิามศิรัทธิาเม่�อครั�งที�พิระองค์ทรงตรัสร้้เป็นองค์สมเด็ีจพิระสัมมาสัมพุิทธิเจ้า	เป็นภาพิที�แสดีงให้

เห็นถึง	อุดีมคติทางสรีระ	ร้ปทรงของภาพิเทวิดีาแต่ลัะองค์แต่ลัะประเภท	เป็นควิามงามอันสะท้อนทีท่าอันสง่างามของเทวิดีา

ชัุ�นส้งหร่อควิามแข็งแรงของยักษ์	อส้ร	ผนังเบ่�องหน้าพิระประธิานยังเป็นภาพิพุิทธิประวัิติตอนมารผจญรวิมไปถึงภาพิทวิารบาลั

ที�บานประต้ค่้หน้า	 ที�มีควิามงดีงามของท่าทางที�สง่างามแลัะนุ่มนวิลัพิระหัตถ์ข้างหนึ�งยกขึ�นถ่อชุ่อพัินธ์ุิพิฤกษาที�ประดิีษฐ์ด้ีวิย

กระหนกพิริ�งพิราย	ส่วินผนังด้ีานหลัังเป็นลัวิดีลัายไทยที�เล่ัอนหายไปค่อนข้างมากแล้ัวิ

2. จิัติรกรรมฝาผนัง ภิายในอ่โบสถุวัดเกาะ เพชรบ่รี

ข้อค้นพิบค่อ	ภาพิจิตรกรรมสีฝุ่่นผสมกาวิไม้	มีเร่�องพุิทธิประวัิติมารผจญ	สัตตมหาสถาน	อัฏ์ฐะมหาสถาน	พิระอดีีต

พิระพุิทธิเจ้า	 ๒๔	พิระองค์	 พิระพุิทธิบาท	 เทพิชุุมนุม	 จักรวิาลั	 แลัะดีาวิฤกษ์	 ตามแนวิคิดีร่วิมสมัยในยุคอยุธิยาตอนปลัาย

	เป็นต้น

จิตรกรรมฝ่าผนังด้ีานข้างทั�งสองเขียนเป็นภาพิเจดีีย์ทรงเคร่�องภายในพ่ิ�นที�สามเหลีั�ยมเรียงต่อกันตามแนวิยาวิของ

ผนัง	ทำาให้เกิดีพ่ิ�นที�สามเหลีั�ยมสลัับฟันปลัา	ระหว่ิางภาพิเจดีีย์กับพ่ิ�นที�ว่ิางระหว่ิางเจดีีย์แต่ลัะองค์	ภายในพ่ิ�นที�ว่ิางเหล่ัานั�น	มี

เน่�อที�เป็นสามเหลีั�ยมยอดีควิำ�าได้ีเขียนเป็นภาพินักสิทธิิวิิทยาธิร	ถ่อดีอกไม้บ้าง	ผลัไม้บ้าง	หร่อไม่ก็ประนมม่อในอิริยาบถกำาลััง

เหาะ	ชุ่องลัะตน	ด้ีานลัะ	๑๖	ตน	สองด้ีานรวิมเป็น	๓๒	ตน	ที�ว่ิางใต้ฉัตร

3. จิัติรกรรมภิายในอ่โบสถุ วัดสระบัว เพชรบ่รี

ข้อค้นพิบค่อ	 ปรากฏ์ภาพิจิตรกรรมลัวิดีลัายทองบนพ่ิ�นสีแดีง	 ลัายดีาวิเพิดีาน	 เป็นลัายกลีับบัวิเริ�มใชุ้กลีับยาวิเรียวิ

แหลัม	 รวิมถึงลัวิดีลัายต่าง	 ๆ	 แลัะร้ปมังกรด้ีวิย	 นอกจากนั�นยังมีการเขียนลัายบริเวิณข่�อ	 แบบแผนสมัยอยุธิยาตอนกลัางถึง

ตอนปลัาย	เป็นต้น
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4. จิัติรกรรมฝาผนังพระวิห์ารห์ลุ่วง วัดมห์าธาต่ิวรวิห์าร เพชรบ่รี 

ข้อค้นพิบค่อ	พิระวิิหารหลัวิง	สร้างในสมยักรุงศิรีอยธุิยาตอนปลัาย	รัชุสมยัพิระเจ้าอย้หั่วิบรมโกศิ	(พิ.ศิ.2275	-	2301)	

ต่อมาชุำารุดีทรุดีโทรมลัง	จนถึงสมัยรัชุกาลัที�	6	จึงได้ีรับพิระกรุณาโปรดีเกล้ัาฯ	ยกฐานะเป็นพิระอารามหลัวิง	เม่�อปี	พิ.ศิ.	2459	

แลัะได้ีมีการบ้รณะครั�งสำาคัญ	โดียเฉพิาะการบ้รณะจิตรกรรมที�สวิยงามประกอบไปด้ีวิยภาพิชุาดีกแลัะเทพิชุุมนุม	มีการระบุปี	

พิ.ศิ.2465	โดียชุ่างที�สำาคัญค่อ	นายพิิน	อินฟ้าแสง

5. จิัติรกรรมฝาผนังอ่โบสถุวัดมห์าสมณ์าราม ห์ร่อ วัดเข้าวัง เพชรบ่รี

ข้อค้นพิบค่อ	มีการบ้รณะแลัะสร้างเม่�อครั�งทีพิระบาทสมเด็ีจพิระจอมเกล้ัาเจ้าอย้หั่วิยงัทรงผนวิชุ	อุโบสถเป็นอาคาร

ขนาดีกลัางแบบรัตนโกสินทร์ตอนต้น	ภายในมีจิตรกรรมฝ่าผนัง	ชุ่างที�สำาคัญ	ค่อ	ขรัวิอินโข่ง	ผ้้ทำาหน้าที�ร่างแบบ	เป็นชุ่างไทยที�

ใชุ้วิิธีิการเขียนภาพิแบบทัศินียภาพิ(แบบตะวัินตก	(Perspective)	โดียใชุ้องค์ปรกอบ	ภาพิแบบกำาหนดีเส้นระดัีบสายตาในมุม

ส้ง	(Bird	Eye	View)	เทคนิคจิตรกรรมสีฝุ่่น	เน่�อหาภาพิของการไปนมัสการโบราณสถานสำาคัญต่างๆ

การศึกษาภูิมิปั์ญญาช�างเขี้ยนจิัติรกรรมฝาผนัง สก่ลุ่ช�างเม่องเพชร 

ในบทควิามนี�	ผ้้วิิจัยได้ียกตัวิอยา่งเพีิยงเฉพิาะ	2	แหล่ังศิิลัปกรรมสมัยอยธุิยาที�สำาคัญ	เรียกว่ิา	ต้นแบบลัักษณะเฉพิาะ

ของ	“สกุลัชุ่างเม่องเพิชุร”	ค่อ	จิตรกรรมฝ่าผนัง	ภายในพิระอุโบสถ	วัิดีใหญ่สุวิรรณารามแลัะจิตรกรรมฝ่าผนัง	ภายในอุโบสถ

วัิดีเกาะ	เพ่ิ�ออธิิบายการจัดีการองค์ควิามร้้	ด้ีานร้ปแบบการสร้างสรรค์ศิิลัปะร่วิมสมัยเป็นแนวิทางส่้การบ้รณการ	การเรียนร้้ที�

เป็นปัจจุบัน	ในโอกาสต่อไป	

องค์ประกอบทางศิิลัปะร่วิมสมัยจากการศึิกษาภ้มิปัญญาชุ่างเขียนจิตรกรรมฝ่าผนัง	 สกุลัชุ่างเม่องเพิชุร	 ที�สำาคัญค่อ	

เส้น,	ตัวิลัายแลัะตัวิภาพิ,	ชุ่องไฟ,	แลัะสี(ที�ปรากฏ์ในปัจจุบัน)	จากการสร้างสรรค์แบบสกุลัชุ่างเม่องเพิชุร	มีดัีงต่อไปนี�

ภูิมิปั์ญญาการใช้ “เส้น” ลัุ่กษณ์ะเฉพาะแบบสก่ลุ่ช�างเม่องเพชร

ชุ่างเม่องเพิชุรสามารถใชุ้เส้นแสดีงครามร้้สึกแลัะอารมณ์ได้ีอยา่งคล่ัองแคล่ัวิ	อ่อนชุ้อย	นิ�มนวิลั	ชุ่างดัีงกล่ัาวิจะฝึ่กหัดี

แลัะเน้นเกี�ยวิกับเส้นเป็นพิิเศิษ	เพิราะการใชุ้เส้นนับว่ิาเป็นพ่ิ�นฐานแลัะเป็นหลัักสำาคัญในการสร้างสรรค์งาน

จิตรกรรมฝ่าผนัง	สกุลัชุ่างเม่องเพิชุร	หร่อจิตรกรรมไทยโดียทั�วิไป	 ใชุ้เส้นเป็นองค์ประกอบที�สำาคัญ	ใชุ้เส้นเป็นขอบ

รอบนอกของตัวิลัาย	เส้นทีเป็นวิงล้ัอมรอบร้ปจะเป็นลัายเดีี�ยวิหร่อลัายรอบนอกทั�งหมดี	เส้นที�เป็นขอบเขตของร้ป	จนกระทั�งถึง

รายลัะเอียดีในตัวิลัายจะเรียกว่ิา	ไส้หร่อสอดีไส้	จะมีการใชุ้เส้นโค้งประสานกันในร้ปทรงได้ีอย่างกลัมกล่ัน	ทำาให้เกิดีข้อสังเกต

ในการใชุ้เส้นของภาพิ	จากข้อค้นพิบของการศึิกษาลัายเส้นลัักษณะเฉพิาะแบบสกุลัชุ่างเม่องเพิชุร	มีดัีงนี�ค่อ

	 1. ความป์ระณี์ติแลุ่ะความลุ่ะเอียดข้องเส้น	 จากข้อสังเกตจะเห็นว่ิาชุ่างเม่องเพิชุรใชุ้เส้น	 เพ่ิ�อแก้ปัญหา

เร่�องสัดีส่วินที�ยังไม่ตี	ชุ่องไฟยังไม่เหมาะสม	ลัายไม่สัมพัินธ์ิกันหร่อต่างลัักษณะกันทั�งภาพิก็จะถ่อว่ิาภาพินั�นยังไม่งามเท่าที�ควิร

เพิราะเปน็ลัายจะมแีต่ควิามลัะเอยีดีอยา่งเดีียวิเทา่นั�น	ซึ่�งในทำานองเดีียวิกันถ้าลัายหยาบ	หมายถึงเส้นลัายหร่อลัวิดีลัายไมอ่่อน

ชุ้อยแลัะชุ่างจะใส่รายลัะเอียดีลังไปให้เกิดีควิามร้้สึกทางการเห็น	ลัักษณะเฉพิาะแบบสกุลัชุ่างเม่องเพิชุรจะคำานึงถึงการใชุ้ลัาย

เส้นที�สัมพัินธ์ิกับส่วินประกอบอ่�นด้ีวิยเป็นสำาคัญ	
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ภิาพป์ระกอบที� 2		ภาพิแสดีงควิามประณีตแลัะควิามลัะเอียดีแลัะ
การตัดีเส้นที�ให้ควิามร้้สึกแลัะอารมณ์ในตัวิภาพิ	(ตัวิภาพิเทพิชุุมนุม)

	 2. ความมีชีวิติข้องการใช้เส้น	ลัักษณะของเส้นจะแสดีงลีัลัาควิามเคล่ั�อนไหวิอย่างเป็นจังหวิะต่อเน่�องกัน

อย่างประสานกลัมกล่ัน	ให้ควิามร้้สึกอ่อนข้อยงดีงาม	เหม่อนภาพิที�มีชีุวิิต	แสดีงถึงควิามประณีตวิิจิตรบรรจงอย่างส้งสุดี	ค่อ	มี

ควิามเข้าใจแลัะร้้จักใชุ้เส้นผ้กเป็นลัวิดีลัายในพ่ิ�นที�ต่างๆ	เส้นยังให้ควิามร้้สึกต่างๆ	ในแง่อ่�นๆ	อีก	แม้ส่วินใหญ่จะประกอบไปด้ีวิย

เส้นโค้งตามแบบลัักษณะของลัายไทยแบบอยธุิยาก็ตาม	เชุ่น	ให้ควิามร้้สึกรุนแรง	เล่ั�อนไหลั	มั�นคง	เด็ีดีเดีี�ยวิ	หนักแน่น	ไหลัเวีิยน	

เฉ่�อยชุา	อ่อนไหวิ	รวิมกลุ่ัม	อัดีแน่น	ตลัอดีจนบางครั�งแสดีงให้เห็นควิามเป็นระเบียบของชุ่างเม่องเพิชุร	เป็นต้น

ภิาพป์ระกอบที� 3 การใชุ้เส้นประดีิษฐ์ชุ่อกนกพิันธิุ์พิฤกษา	ที�ให้ควิามร้้สึกที�มีชุีวิิตชุีวิา
(ชุ่อกนกพิันธิุ์พิฤกษาภาพิทวิารบาลั	บานประต้ค้่หน้าของพิระอุโบสถวิัดีใหญ่สุวิรรณราม)

	 3. ความอ�อนข้้อยข้องเส้น	 เส้นแลัะร้ปร่างในส่วินต่างๆ	 ของลัายจะมีลัักษณะเคลั่�อนไหวิแลัะเดี่นเป็น

เฉพิาะการแสคงออกที�พิิเศิษกว่ิาการใชุ้เส้นในลัวิดีลัายที�ธิรรมดีา	หร่ออีกนัยหนึ�งก็ค่อ	เส้นในสกุลัชุ่างเม่องเพิชุร	จะมีลีัลัาควิาม

เคล่ั�อนไหวิที�งามประณีตกว่ิาการใชุ้เส้นในแหล่ังอ่�นโดียทั�วิไป

ภิาพป์ระกอบที� 4 ภาพิลัายก้านขดีที�ใชุ้เส้นแสดีงควิามเคลั่�อนไหวิแลัะอ่อนชุ้อย
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	 4. ความมีพลัุ่งเคลุ่่�อนไห์วข้องเส้น	ชุ่างจะถา่ยทอดีหร่อแสดีงออกมาใหป้รากฏ์เปน็ภาพิที�แสตงใหเ้ห็นควิาม

เคล่ั�อนไหวิของม่อหร่อชุ่างเม่องเพิชุรเรียกว่ิา”กำาลัังม่อ”หร่อบางท่านเรียกว่ิา	“พิลัังม่อ”	หมายถึง	ลัักษณะกำาลัังม่อที�มีอาการ

เคล่ั�อนไหวินั�นเอง	 เม่�อใชุ้เส้นเขียนลัายก็ต้องเกี�ยวิกับควิามเคล่ั�อนไหวิม่อได้ีจังหวิะไปเร่�อย	ๆ	 ด้ีวิยควิามหนักแน่นแน่นอน	จน

กระทั�งถึงจุดีสุดีปลัายเส้น	เป็นต้น

	 5. ความมีนำ�าห์นักข้องเส้น	ชุ่างเม่องเพิชุรมกีารให้ควิามสำาคัญกับนำ�าหนัก	ของเส้น	เส้นจะแสดีงให้เห็นควิาม

หนักเบา	เข้มอ่อน	ซ่องแรงกดีในขณะที�ลัากเส้น	การลัากเส้นโดียพ่้ิกัน	สามารถควิบคุมของเส้นได้ี	นำ�าหนักของเส้นยังเป็นการ

เน้นตัวิลัายที�ต้องการจะเนน้ให้เด่ีน	กล่ัาวิค่อ	เป็นการทำาเสน้ให้มีควิามออ่นแกทึ่บบาง	หนา	เชุ่น	เส้นรอบนอกของร้ปร่างตัวิลัาย

ชัุดีเจน	จะทำาให้ร้ปร่างของตัวิลัายดัีงกล่ัาวินั�นเด่ีนขึ�นแลัะภาพิลัายที�มีค่าของนำ�าหนักหร่อขนาดีเส้นไม่เท่ากันเสมอไป

ภิาพป์ระกอบที� 5	การใชุ้น้ำาหนักเส้นของจิตรกรรมฝ่าผนัง	ภายในอุโบสถวิัดีเกาะ

ภูิมิปั์ญญาการใช้ “ตัิวลุ่ายแลุ่ะตัิวภิาพ” ลัุ่กษณ์ะเฉพาะแบบสก่ลุ่ช�างเม่องเพชร

ในงานจิตรกรรมฝ่าผนัง	สกุลัชุ่างเม่องเพิชุร	มีชัุ�นเชิุงในการออกแบบตัวิลัาย	จะมีการกำาหนดีขนาดีสัดีส่วินที�คล้ัายคลึัง

กัน	หร่อเรียกว่ิามีลัักษณะแลัะขนาดีเดีียวิกันทั�งภาพิแลัะมีชุ่วิงจังหวิะที�ต่อเน่�องกันไปอยา่งมีระเบียบ	โดียเน้นลีัลัา	การเคล่ั�อนไหวิ

ไปตามโครงร่างที�ออกแบบไว้ิ	ชุ่างเม่องเพิชุรมีควิามสามารถในการเขียนภาพิลัายเส้น	แลัะถ้าเป็นส่วินที�เขียนลัายประกอบภาพิ

หร่อภาพิประกอบลัายไทย	ก็จะเขียนให้สัมพัินธ์ิกลัมกลีับซึ่�งกันแลัะกันเป็นอย่างดีี	มีข้อสังเกตในลัักษณะของตัวิลัายดัีงต่อไปนี�

1. ลัุ่กษณ์ะสัติส�วนข้องตัิวลุ่าย	สัดีส่วินในการเขียนลัายแลัะภาพิที�เป็นส่วินชุ่วิยให้ส่วินประกอบโดียรวิมของภาพิ	มี

ควิามสัมพัินธ์ิกลัมกล่ันกันอย่างเหมาะสม	งดีงาม	ชุ่างจะร้้ว่ิาควิรนำาขนาดีของลัายหร่อส่วินใดีส่วินหนึ�งของลัายขนาดีใดีควิรนำา

มาบรรจุหร่อวิางให้มีควิามเหมาะสมกับชุ่องไฟที�กำาหนดีไวิ	เพิราะสัดีส่วินหมายถึงควิามสัมพัินธ์ิของขนาดีกับองค์ประกอบต่างๆ	

ในภาพิ	ควิามสัมพัินธ์ิของส่วินต่างๆนั�นมีสัดีส่วินเหมาะสมกันก็จะทำาให้ร้ปร่างด้ีงาม	แต่ถ้ามีบางส่วินไม่ได้ีสัดีส่วินสัมพัินธ์ิกันกับ

ส่วินอ่�นๆในภาพิ	กเ็ป็นผลัให้ไม่กลัมกล่ันกัน	ภาพิแลัะลัายซึ่�งประกอบด้ีวิยร้ปตัวิลัายหลัายร้ปจะตอ้งมีสัดีส่วินสัมพัินธ์ิกันทั�งส่วิน

ต่างๆ	ในแตล่ัะร้ปตัวิลัายแลัะกบัส่วินต่าง	ๆ 	ของร้ปตัวิลัายอ่�นๆ	ในกรอบพ่ิ�นที�ผนังภาพิเดีียวิกันอีกด้ีวิย	ฉะนั�นโครงสรา้งแลัะราย

ลัะเอียดีซ่องตัวิลัายทั�งหมดีจะต้องมีสัดีส่วินประสานสัมพัินธ์ิกัน	ซึ่�งในสัดีส่วินดัีงกล่ัาวิไม่สามารถจะกำาหนดีเป็นกฎีเกณฑ์แน่นอน

ลังไปได้ี	ชุ่างผ้้ออกแบบหร่อผ้้ออกลัายจะต้องพิิจารณาว่ิาสัคส่วินของภาพิหร่อตัวิลัายขนาดีใดีจะด้ีงดีงามเม่�อบรรจุลังไปในภาพิ

ภิาพป์ระกอบที� 6	ภาพิแสดีงควิามสัมพิันธิ์ของขนาดีกับองค์ประกอบต่างๆ	ของภาพิ
(ภาพิมารผจญ	จิตรกรรมฝ่าผนัง	ภายในอุโบสถวิัดีเกาะ)
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2. ลัุ่กษณ์ะจัังห์วะลีุ่ลุ่าข้องภิาพแลุ่ะตัิวลุ่าย	 หมายถึง	 การซ่ำ�าที�ประสานกันของลัายที�มีจังหวิะเกิดีขึ�นเป็นระยะๆ

	ลัายหร่อภาพิที�มีจังหวิะลีัลัา	จะมีการซ่ำ�าที�แปลัก	แตกต่างไม่ซ่ำ�ากัน	กล่ัาวิค่อไม่จำาเป็นต้องใชุ้ลัายอย่างเดีียวิให้ซ่ำ�ากันแต่ชุ่างจะ

ใชุ้เป็นร้ปทรงหร่อภาพิต่างๆ	 มาจัดีวิางประสานสัมพัินธ์ิกันมีจังหวิะลัีลัาไดี้เหม่อนกัน	 เพิราะจังหวิะลัีลัาของตัวิลัายเป็นผลัอัน

ต่อเน่�องจากการซ่ำ�าของสิ�งเดีียวิกัน	หร่อส่วินประกอบที�คล้ัายคลึังกันเป็น	“ร้ปแบบของควิามเคล่ั�อนไหวิ”	ซึ่�งเกิดีขึ�นทั�งในแบบ

ที�ซ่ำ�าๆ	กันอย่างสมำ�าเสมอบางแบบไม่ซ่ำ�ากันแลัะเป็นไปอย่างอิสระบางแบบก็สลัับกับห่างบ้าง	ถี�บ้าง	แต่เป็นระยะที�ค่อนชุ้างเท่า

กัน	ตามแต่จังหวิะการเล่ั�อนไหลั	หมายถึงลัักษณะเล่ั�อนไป	ไหลัไป	อย่างเชุ่�องชุ้าเหม่อนนำ�าไหลัในลัำาธิาร	หร่อเหม่อนแถบริบบิ�น

ที�ถ้กลัมพัิดีปลิัวิพิลิั�วิไหวิ	ภาพิที�มีองค์ประกอบต่อเน่�องกันแบบสกุลัชุ่างเม่องเพิชุรนี�	เรียกว่ิา	มีลัักษณะเล่ั�อนไหลันั�นเอง

ภูิมิปั์ญญาการใช้ “ช�องไฟ” ลัุ่กษณ์ะเฉพาะแบบสก่ลุ่ช�างเม่องเพชร

ชุ่องไฟในที�นี�ค่อพ่ิ�นที�ว่ิางที�ไม่ใชุ่พ่ิ�นที�ของตัวิลัายแลัะส่วินประกอบใดีๆของภาพิ	ชุ่างต้องการแสดีงควิามกว้ิางยาวิของ

ที�ว่ิางนั�นๆ	เป็นพ่ิ�นที�ที�แทรกกบัร้ปทรงแลัะสว่ินที�เป็นพ่ิ�นทั�งหมดีของฝ่าผนงัมีการกำาหนดีระยะของร้ปทรงแลัะลัายที�บรรจลุังใน

พ่ิ�นที�จากการวัิดีระยะหร่อการคาดีคะเน	ขนาดีตำาแหน่งร้ปทรงต่างๆ	ตามควิามเหมาะสมกับขนาดีของฝ่าผนังโดียรวิม	การจัดี

ชุ่องไฟแบบสกุลัชุ่างเม่องเพิชุรส่วินที�เป็นพ่ิ�นที�ว่ิางกับส่วินที�เป็นตัวิลัายจะสัมพัินธ์ิกันเป็นอย่างมากเพิราะร้ปทรงจะงามก็เพิราะ

พ่ิ�นแลัะพ่ิ�นจะงามกเ็พิราะร้ปทรง	พ่ิ�นที�ว่ิางดัีงกล่ัาวิเหมาะสมสมัพัินธ์ิกลัมกล่ันกันเป็นอยา่งดีี	จนเป็นเอกลัักษณข์องการจดัีภาพิ

อย่างจิตรกรรมฝ่าผนัง	ภายในอุโบสถวัิดีเกาะ	เป็นต้น

ภิาพป์ระกอบที� 7 ภาพิแสดีงการใชุ้ชุ่องไฟในการแบ่งองค์ประกอบของพิ่�นที�
(จิตรกรรมฝ่าผนังทั�งสองฝ่ั�ง	ภายในอุโบสถวิัดีเกาะ)

ในจิตรกรรมฝ่าผนัง	 จำาเป็นต้องเว้ินชุ่องไฟหร่อพ่ิ�นที�ว่ิางให้พิองาม	 เป็นการจัดีจังหวิะหร่อระยะห่างของกลุ่ัมภาพิใน

จังหวิะที�เท่ากันแลัะจำาเป็นต้องเว้ินระยะห่างระหว่ิางตัวิภาพิแลัะร้ปทรงต่างๆ	ตลัอดีทั�งภาพิ	ห่างเป็นจังหวิะไม่ห่างหร่อแคบจน

เกินไป	แต่จะต้องอย้ใ่นจังหวิะพิอดีีเสมอกันไปทั�งภาพิ	 เชุ่น	 ถ้าเว้ินชุ่องระหว่ิางตัวิลัายมากเกินไปจะทำาให้ลัายหยาบทำาให้ชุ่อง

ว่ิางโปร่งเกินไป	 ถ้าเว้ินน้อยไปจะทำาให้ตัวิลัายดัีงกล่ัาวิไม่มีผลัในการเบ่งแยก	 แน่นเกินไปจนไม่มีที�ว่ิาง	 ไม่สามารถแสดีงควิาม

งามในการตกแต่งระหวิ่างขนาดีของตัวิลัายไดี้	 ผลัก็ค่อทำาให้ลัดีควิามงามไปเลัยทั�งภาพิก็เป็นไปไดี้	 ชุ่างจะให้ควิามสำาคัญของ

ชุ่องไฟสำาหรับเขียนภาพิค่อข้อสังเกตที�ได้ีรับจากการศึิกษาภ้มิปัญญาการใชุ้	“ชุ่องไฟ”	ลัักษณะเฉพิาะแบบสกุลัชุ่างเม่องเพิชุร

ภูิมิปั์ญญาการใช้ “สี ที�ป์รากฏในปั์จัจ่ับัน” ลัุ่กษณ์ะเฉพาะแบบสก่ลุ่ช�างเม่องเพชร

การศึิกษาข้อค้นพิบของการใชุ้สีดัี�งเดิีมแบบสกุลัชุ่างเม่องเพิชุรนั�นจะไม่ได้ีระบุผลัที�ชัุดีเจน	 ในลัักษณะของการใชุ้สีห

ร่อระบุว่ิาสีใดี	 ด้ีวิยภาพิจิตรกรรมฝ่าผนังในแต่ล่ัะแหล่ังของเม่องเพิชุร	 สีที�ชุ่างใชุ้ในการลังสีแต่ดัี�งเดิีม	 ในปัจจุบันสีของภาพิ

จิตรกรรมฝ่าผนังแทบทุกแหล่ัง	ได้ีถ้กบ้รณะแลัะเติมสีใหม่เข้าไปหลัายครั�ง	ในหลัายยคุสมัย	แต่ในเชิุงของการอนุรักษ์นั�น	ในการ
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วิิจัยนี�สามารถศึิกษาข้อค้นพิบนั�นได้ีเพีิยงการอธิิบายองค์ควิามร้้จากการใชุ้เส้น	การใชุ้ตัวิลัายแลัะตัวิภาพิ	การใชุ้ชุ่องไฟเป็นส่วิน

สำาคัญแลัะสว่ินของการลังสจีะอธิิบายไดีเ้พีิยง	ประเดีน็ของร้ปแบบแลัะลัักษณะทางเทคนคิวิิธีิการในการใชุ้สี	แบบสกลุัชุ่างเม่อง

เพิชุรเท่านั�น	ในบทควิามนี�จึงขอกล่ัาวิในเร่�องของภ้มิปัญญาการใชุ้สี	ที�ปรากฏ์ในปัจจุบัน	เพีิยงสรุปเท่านั�น

จากการศึิกษาจิตรกรรมฝ่าผนงัเม่องเพิชุร	จะพิบการลังสหีร่อเขียนลัาย	ให้ด้ีชัุดีตาหร่อมีให้ควิามร้้สึกชัุดีสมำ�าเสมอกนั

โดียทั�วิภาพิบนฝ่าผนงันั�นๆ	กก็ล่ัาวิไดีว่้ิาเส้นหร่อตัวิลัายหร่อชุ่องไฟหร่อสิ�งประกอบของภาพินั�นต้องเข้ากัน	หมายถึงการประสาน

สัมพัินธ์ิ	กลัมกล่ันซึ่�งกันแลัะกัน	แลัะเน้นควิามเป็นเอกภาพินั�นเอง

ข้อสันนิษฐานอีกประการหนึ�งค่อ	 ลัักษณะที�ขัดีกันแลัะไม่เข้ากันของเส้น	 สี	 ตัวิลัายหร่อตัวิภาพิ	 ที�ไม่เป็นไปตามข้อ

สังเกตในงานชุ่างเม่องเพิชุรที�ปรากฏ์ในปัจจุบัน	อาจจะเกิดีจากการเติมสีแลัะเส้นใหม่เข้าไปในภาพิแลัะลัายเดิีม	ในยคุสมัยภาย

หลััง	อย่างในภาพิจิตรกรรมฝ่าผนัง	ภายในอุโบสถวัิดีเกาะนั�นก็เป็นได้ี

การสร้างสรรค์ศิลุ่ป์ะร�วมสมัย

ในบทควิามนี�	 เป็นการเสนอแนะแนวิทางในการสร้างสรรค์ศิิลัปะร่วิมสมัย	 จากการวิิจัยแลัะด้ีวิยปริมาณวิิธีิแลัะข้อ

จำากัดีของการสร้างสรรค์รวิมถึงผลัการดีำาเนินงานตามวัิตถุประสงค์การวิิจัย	จึงยกตัวิอย่างเพีิยง	จิตรกรรมฝ่าผนัง	ภายในอุโบสถ

วัิดีเกาะ	เป็นต้นแบบการสังเคราะห์องค์ควิามร้้ส่้การสร้างสรรค์	ดัีงต่อไปนี�

แรงบันดาลุ่ใจั จัากภูิมิปั์ญญาช�างเขี้ยนจิัติรกรรมฝาผนัง สก่ลุ่ช�างเม่องเพชร

จิตรกรรมฝ่าผนังภายในอุโบสถวัิดีเกาะ	องค์ประกอบหลัักมีลัักษณะของการใชุ้ร้ปทรงที�เป็นเอกลัักษณ์ของภาพิรวิมที�

ชัุดีเจน	ค่อการจัดีองค์ประกอบของร้ปทรงที�เกิดีจากเส้นแลัะร้ปร่างทรงสามเหลีั�ยมยอดีเรียวิแหลัม	จัดีเรียงร้ปทรงที�ต่อเน่�องจาก

ซ้่ายแลัะขวิาหร่อตลัอดีแนวิฝ่าผนังทั�งสองด้ีานของอุโบสถ	เป็นการจัดีการกับพ่ิ�นที�ฝ่าผนังแลัะแบ่งชุ่องไฟ	เพ่ิ�อบรรจุเน่�อหาภาพิ

ลังไปในแต่ล่ัะชุ่องว่ิางภายใต้ร่มฉัตร	ที�สลัับกับร้ปร่างสามเหลีั�ยมที�เป็นทรงเจดีีย์ลัายตามควิามเชุ่�อเร่�องอดีีตพุิทธิ

การแบ่งพ่ิ�นที�ลัักษณะนี�	 ค่อ	 จังหวิะหร่อลีัลัา	 เป็นส่วินประกอบของการแสดีงออกทางศิิลัปะ	 ตามหลัักการจัดีองค์

ประกอบศิิลัป์	หมายถึง	การซ่ำ�ากันขององคป์ระกอบ	การซ่ำ�ากันของร้ปทรงหลััก	ทำาใหเ้กิดีโครงสรา้งใหม	่จังหวิะของโครงสรา้งจะ

มีการซ่ำ�าต่อเน่�องไปตลัอดีภาพิแลัะมีร้ปแบบของการซ่ำ�าที�มั�นคงแลัะสมำ�าเสมอทำาให้เกิดีองค์ประกอบที�ให้ควิามร้้สึกเคล่ั�อนไหวิที�

มีจังหวิะ	การจัดีการพ่ิ�นที�ด้ีวิยการกำาหนดีจังหวิะชุ่องไฟ	เพ่ิ�อให้เกิดีลัักษณะของการเคล่ั�อนไหวิตามธิรรมชุาติ	ที�เล่ั�อนไหลัอย่าง

สมำ�าเสมอ	ให้จังหวิะขององค์ประกอบ	จังหวิะของการเคล่ั�อนไหวิแลัะหยดุีเป็นชุ่องๆ	เพ่ิ�อให้เกิดีการเน้นแลัะการซ่ำ�าที�เป็นระเบียบ

ด้ีวิยระยะที�เท่ากัน	การเน้นแลัะการซ่ำ�าเป็นส่วินประกอบม้ลัฐานของการจัดีองค์ประกอบศิิลัป์	ทำาให้ภาพิมีมิติควิามเคล่ั�อนไหวิ

ทางการมองเห็น	ที�มีพิลััง	มีควิามควิามสงบแลัะมีควิามต่อเน่�อง

องค์ประกอบที�สำาคัญเพ่ิ�อการสร้างสรรค์อีกประการค่อ	 “ร้ปทรงจอมแห”	 นำามาส่้การเสนอแนะแนวิคิดีในการแก้

ปัญหาของการจัดีการพ่ิ�นที�ว่ิางในการสร้างสรรค์ร่วิมสมัยสำาหรับการวิิจัยนี�

“ร้ปทรง”	ที�เรียกว่ิา	“ทรงจอมแห”	เป็นลัักษณะของ	“ร้ปทรงสามเหลีั�ยมที�มคีณุลัักษณะ	โค้งแอ่นแลัะรวิบขึ�น”	ส่้ปลัาย

ยอดี	ซึ่�งเป็นแบบแผนทางโครงสร้างของลัักษณะที�เป็น	“จอม”	จากทรงยอดีดัีงกล่ัาวิ	ค่อคุณลัักษณะของร้ปทรงที�ถ้กประดิีษฐ์

ขึ�นมาจาก	“ทรงจอมแห”	คุณลัักษณะทางควิามงามของร้ปทรงนี�	เกิดีจากลัักษณะของแหที�ถ้กผึ�งตากไว้ิซึ่�งส่วินจอมแหทำาเป็น

บ่วิงแขวินไว้ิในทางตั�ง	แหจะถ้กปล่ัอยชุายห้อยตำ�าลังมาโดียที�บริเวิณปากแหจะถ้กถ่างให้กว้ิางออก	ณ	จุดีนี�เองจะปรากฏ์	“เส้น

ร้ปรอบนอก”	ที�เป็นเส้นโค้งต่อเน่�องจากปากแหรวิบขึ�นส่้ปลัายยอดีที�ส่วินจอมแห	ควิามงามของเส้นดัีงกล่ัาวิจึงถ้กนำามาประสาน

กับลัักษณะการแบ่งชุ่องไฟในจิตรกรรมฝ่าผนังทั�งสองด้ีานทางทิศิเหน่อแลัะทิศิใต้ภายในอุโบสถวัิดีเกาะ
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ภิาพป์ระกอบที� 8 การแสดีงการสังเคราะห์องค์ควิามร้้	ในจิตรกรรมฝ่าผนังวิัดีเกาะ

 

เส้นทรงลัักษณะ“ทรงจอมแห”	จะถ้กกำาหนดีขึ�นโดียเทียบลัักษณะกับการแบ่งชุ่องไฟ	ของการจัดีองค์ประกอบภาพิ

แบบเทา่กันของฝ่าผนงัทั�งสองด้ีานฝ่าผนงัภายในอโุบสถ	โดียที�แนวิฐานเสมอกนัแลัะจุดีรวิมที�ปลัายยอดีสดุีอย้ใ่นระดีบัเดีียวิกัน	

ซึ่�งลัักษณะของการสร้างควิามสัมพัินธ์ิเชิุงเส้นดัีงกล่ัาวิเพ่ิ�อให้ได้ีมาซึ่�งควิามร้้สึกของการ	“เสริม”	แลัะ	“ส่ง”	ร้ปทรงให้มีควิาม

แข็งแรงอันเป็นอิทธิิพิลัจากเสน้	“สินเทา”ที�ประกอบกนัเป็นร้ปทรงหลััก	หร่อในอกีมุมหนึ�งค่อหากตอ้งมีการกำาหนดีเส้นจอมแห

	 เป็นร้ปทรงหลัักนั�นเอง	 ทำาให้เกิดีคุณลัักษณะของการจัดีการพ่ิ�นที�ว่ิาง	 ด้ีวิยเส้นกำาหนดีร้ปทรงจอมแหเพ่ิ�อแบ่งระยะของภาพิ

	 ใชุ้กำาหนดีกรอบภาพิหร่อเค้าโครงร้ปทรงให้กับการร่างแบบองค์ประกอบภาพิ	 เส้นร้ปทรงจอมแหเพ่ิ�อสร้างจังหวิะการซ่ำ�ากัน

ขององค์ประกอบภาพิเจดีีย์สลัับกับฉัตร	

การกำาหนดีส่วินหร่อสัดีส่วินสัมพัินธ์ิแลัะการกำาหนดีองค์ประกอบ	“ทรงจอมแห”	 ค่อ	การจัดีการพ่ิ�นที�ว่ิางยังผลัต่อ

ควิามร้้สึก	เบา	ลัอย	พิลิั�วิไหวิ	เป็นเอกลัักษณ์ของสกุลัชุ่างเม่องเพิชุร	ที�สามารถนำามาสร้างสรรค์ให้เป็นปัจจุบันได้ี
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ภิาพป์ระกอบที� 9 สัดีส่วิน	“ทรงจอมแห”	ในจิตรกรรมฝ่าผนังวิัดีเกาะ

 

ภิาพป์ระกอบที� 10 การออกแบบ	สัดีส่วิน	“การซ่้ำากันขององค์ประกอบ”	ส้่การการสร้างสรรค์ร่วิมสมัย

ผลุ่งานสร้างสรรค์ศิลุ่ป์ะร�วมสมัย

การสร้างสรรค์แลัะการทดีลัองทางองค์ประกอบศิิลัป์	ที�มีแรงบันดีาลัใจจากภ้มิปัญญาแลัะวิิถีวัิฒนธิรรมของการสร้าง

งานของชุ่างเม่องเพิชุรที�ผสานสัมพัินธ์ิระหว่ิางศิิลัปะกับหลัักธิรรมะไว้ิด้ีวิยกัน

การคงอย้ข่องจิตรกรรมฝ่าผนัง	สกุลัชุ่างเม่องเพิชุร	ในปัจจุบัน	ส่้กระบวินการศึิกษาตามหลัักการทางศิิลัปะร่วิมสมัย

แลัะเพ่ิ�อขยายควิามอย่างระเอียดีต่อควิามจริงของธิรรมชุาติ	ค่อ	ธิรรมดีาของสิ�งที�เกิดีขึ�น	มีคงอย้่แลัะเปลีั�ยนแปลังไปตามกาลั

การถ่ายทอดีกระบวินการที�เรียบง่ายส่�อผ่านสัญลัักษณ์จากมโนคติที�ค้นพิบกับแนวิทางการสร้างสรรค์	 องค์ประกอบ

ที�เป็นปัจจุบัน	 รวิมถึงทัศินียภาพิทางอารมณ์เฉพิาะตัวิของผ้้สร้างสรรค์	 แสดีงออกถึงเอกลัักษณ์แบบสกุลัชุ่างเม่องเพิชุร	 ที�มี

ควิามเป็นปัจจุบัน
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ภิาพป์ระกอบที� 11 ผลังานศิิลัปะร่วิมสมัย	ร้ปแบบที�หนึ�ง

ภิาพป์ระกอบที� 12 ผลังานศิิลัปะร่วิมสมัย	ร้ปแบบที�สอง
(สามารถผันแปรกับพิ่�นที�ที�ต่างกัน,	เคลั่�อนไหวิแลัะเปลัี�ยนแปลังไดี้	ตามเหตุแห่งกาลัเวิลัา)

สร่ป์ผลุ่การวิจััยแลุ่ะอภิิป์รายผลุ่ 

จากการศึิกษานี�	ได้ีรับประโยชุน์ในเชิุงคุณภาพิ	ได้ีส่บสานองคค์วิามร้้ที�สำาคัญแลัะที�มีคุณค่าทางใจสำาหรับผ้้ที�ศึิกษาด้ีาน

ที�เกี�ยวิข้องกับศิิลัปกรรม	ภ้มปัิญญาสกลุัชุ่างเม่องเพิชุร	เป็นแรงบนัดีาลัใจส่้การสรา้งสรรคเ์พ่ิ�อเสนอแนะแนวิทางตามขอ้ค้นพิบ	

ของการสร้างสรรค์ศิิลัปะร่วิมสมัยจากหลัักการที�มีมาตรฐานสากลั(องค์ประกอบศิิลัป์)ที�เป็นปัจจุบัน	อีกประการหนึ�งกระบวินการ

สร้างสรรค์จากการวิิจัยนี�ยงัประโยชุน์ส่้กระบวินการเรียนการสอน	สร้างวิิธีิการให้นักศึิกษาเกิดีแรงบันดีาลัใจ	ในการเรียนร้้อดีีต

	ภ้มิปัญญาท้องถิ�นเพ่ิ�อการสร้างสรรค์ปัจจุบัน	สะท้อนเอกลัักษณ์ท้องถิ�น	ไปส่้อนาคตด้ีานศิิลัปกรรมในวิงกว้ิางได้ี	พิร้อมทั�งการ

เผยแพิรอ่งค์ควิามร้ท้ำาใหเ้กิดีผลั	ด้ีานการส่บสานมรดีกทางภ้มปัิญญาทางวิฒันธิรรมที�ถ้กต้อง	กระตุ้นการสรา้งสรรคผ์ลังานแบบ

ชุ่างฝี่ม่อให้มีควิามเป็นปัจจุบันมากขึ�นด้ีวิย
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การพัิฒนาต้นแบบการสร้างสรรค์ศิิลัปะร่วิมสมัย	โดียผ้้วิิจัยทำาการพัิฒนาร้ปแบบ	จากองค์ควิามร้้แลัะข้อค้นพิบ	การ

สังเคราะห์ร้ปทรงที�แสดีงเอกลัักษณ์เฉพิาะของชุ่างเม่องเพิชุรแลัะการจัดีองค์ประกอบของการซ่ำ�ากันของร้ปทรง	เกิดีเป็นจังหวิะ

ที�เคล่ั�อนไหวิ	 เปลีั�ยนแปลังได้ีตามแต่การจัดีวิางแลัะเหมาะสมส่้การประยุกต์ใชุ้หลัักการแก้ปัญหาการบริหารจัดีการเร่�องพ่ิ�นที�

ว่ิางในทางศิิลัปะแลัะการออกแบบอ่�นๆได้ีอีกด้ีวิย	

การมองร้้	 ด้ีออก	 ในลัักษณะร้ปทรงที�มีแรงบันดีาลัใจจากภ้มิปัญญาเดิีม	 ที�มีลัักษณะเฉพิาะแบบจิตรกรรมฝ่าผนัง

ภายในอุโบสถวัิดีเกาะเพิชุรบุรี	 ที�แสดีงควิามร้้สึก	 เบา	ลัอย	พิลิั�วิไหวิ	 อันเป็นการส่บสานเอกลัักษณ์ของสกุลัชุ่างเม่องเพิชุรให้

คงอย้่แลัะเป็นปัจจุบัน	ส่บไป

ข้้อเสนอแนะ

กระบวินการเรียนร้้ทางศิิลัปะร่วิมสมัยจะทำาให้เกิดีการ	 ตระหนักแลัะเห็นคุณค่าภ้มิปัญญาชุ่าง	 ด้ีวิยการนำา

หลัักการเรียนร้้เชิุงสร้างสรรค์	 ที�เหมาะสมสำาหรับนำาไปบ้รณการการเรียนการสอน	 ในกลุ่ัมผ้้เรียนที�มีควิามสนใจแลัะถนัดี

ในงานศิิลัปะหร่อศึิกษาด้ีานศิิลัปะแลัะการออกแบบที�เกี�ยวิข้อง	ก็จะเป็นประโยชุน์อย่างยิ�ง

จากการวิิจัยนี�	เป็นตัวิอย่างในกระบวินการเรียนร้้จากการปฏิ์บัติการลังพ่ิ�นที�	สำารวิจแหล่ังข้อม้ลัจริง	แล้ัวิจะทำาให้ผ้้

เรียน	สร้างข้อค้นพิบใหม่ๆนอกตำาราเรียนได้ีด้ีวิยตนเอง	โดียมีผ้้วิิจัยเป็นผ้้สอน	ใชุ้แหล่ังเรียนร้้	เชุ่น	จิตรกรรมฝ่าผนัง	ภายใน

พิระอุโบสถ	วัิดีใหญ่สุวิรรณาราม,	จิตรกรรมฝ่าผนัง	ภายในอุโบสถวัิดีเกาะ	เป็นต้น	ได้ีสัมผัสแหล่ังเรียนร้้ตามสภาพิจริง	รับ

ร้้ผลังานจริง	ผ้้เรียนได้ีเรียนร้้จากประสบการณ์จริง	ฝึ่กปฏิ์บัติทดีลัองทำา	คิดีได้ีทำาเป็นแลัะใฝ่่เรียนร้้อย่างต่อเน่�องตลัอดีชีุวิิต

การอธิิบายควิามแลัะชีุ�นำาให้เห็นควิามงาม	 ควิามซ่าบซึ่�งด้ีวิยองค์ประกอบทางศิิลัปะปัจจุบันที�ผ้้เรียนสามารถรับร้้

แลัะเข้าใจได้ีง่ายอย่้แล้ัวิ	เทียบเคียงให้ผ้้เรียนเห็นควิามงามนั�นในผลังานชุ่างเม่องเพิชุรอันเป็นมรดีกที�สำาคัญทางศิิลัปวัิฒนธิรรม

ประจำาชุาติ	ชีุ�นำาให้ผ้้เรียนมีควิามร้้สึกถึงควิามงาม	ควิามปิติแลัะควิามภาคภ้มิใจ	ในคุณค่าทางศิิลัปกรรมที�สำาคัญในท้องถิ�นของ

ตน	แนะนำาให้ผ้้เรียนยอมรับลัะศิรัทราในมรดีกที�สำาคัญทางศิิลัปวัิฒนธิรรมประจำาชุาติ	จะทำาให้ผ้้เรียนมีควิามสุข	มีอิสระในการ

ทำางาน	รวิมถึงการสร้างสรรค์ผลังานใหม่ผลังานที�ส่�อเอกลัักษณ์แบบลัักษณะเฉพิาะของชุ่างเม่องเพิชุรแลัะผลิัตผลังานตามควิาม

ร้้	ควิามสามารถแลัะควิามภาคภ้มิใจของตนเองที�มีต่อ	มรดีกที�สำาคัญทางศิิลัปวัิฒนธิรรมประจำาชุาติในท้องถิ�นนั�นๆออกมา	ถึง

แม้งานจะออกมาไม่สมบ้รณ์หร่อไม่สวิยงามมากนักแต่เป็นงานที�ผ้้เรียนได้ีสร้างสรรค์ขึ�นมา	ด้ีวิยแรงบันดีาลัใจที�ตนภาคภ้มิใจผลั

งานนั�นก็จะมีประโยชุน์	มีคุณค่าในเชิุงของการส่บสาน	ไปส่้อนาคตได้ี	อย่างยั�งย่น
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Painting in Religious places: Culture case Buddhist tradition Nakhon 

Ratchasima Province
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บทคัดย�อ

โครงการวิิจัยชุุดีนี�มีวัิตถุประสงค์เพ่ิ�อศึิกษาวัิฒนธิรรม	ประเพิณีทางพุิทธิศิาสนาของชุาวิจังหวัิดีนครราชุสีมา	แลัะ

สร้างสรรค์ผลังานจิตรกรรมไทยร่วิมสมัยที�มีเน่�อหาเกี�ยวิกับวัิฒนธิรรม	ประเพิณีทางพุิทธิศิาสนาของชุาวิจังหวัิดีนครราชุสีมา

	มีวิิธีิดีำาเนินการวิิจัยโดียศึิกษากลุ่ัมตัวิอย่างชุาวิจังหวัิดีนครราชุสีมาจำานวิน	8	ประเพิณี	4	อำาเภอ	เคร่�องม่อที�ใชุ้ในการวิิจัยค่อ

การสัมภาษณ์ประกอบแบบสอบถามแลัะการสังเกตแบบมีส่วินร่วิม	แลัะนำาทฤษฎีีการสร้างสรรค์จิตรกรรมไทยประเพิณีแลัะ

จิตรกรรมไทยร่วิมสมัยมาวิิเคราะห์หาควิามสอดีคล้ัองกับข้อม้ลั	แล้ัวินำาองค์ควิามร้้มาเป็นองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ผลั

งานจิตรกรรม	ผลัการศึิกษาแลัะสร้างสรรค์ผลังานจิตรกรรมไทยร่วิมสมัย	เทคนิคสีอะคริลิัคบนผ้าใบจำานวิน	8	ผลังาน	ค่อ	ได้ี

ผลังานจิตรกรรมไทยร่วิมสมัยที�มีเน่�อหาแสดีงถึงสภาพิสังคม	วัิฒนธิรรม	ประเพิณีทางพุิทธิศิาสนาของชุาวิจังหวัิดีนครราชุสีมา

ในยุคปัจจุบัน

คำาสำาคัญ: จิตรกรรมในศิาสนสถาน	

Abstract

This	research	project	aims	to	study	culture,	Buddhist	traditions	of	the	people	of	Nakhon	Ratchasima	

Province	and	create	contemporary	Thai	paintings	with	cultural	content	by	Buddhist	traditions	of	the	people	of	

Nakhon	Ratchasima	Province.	There	was	a	method	to	conduct	this	research	by	studying	a	sample	of	people	

in	Nakhon	Ratchasima	province	of	8	traditions	in	4	districts	by	the	tools	were	interviews,	questionnaires	

and	participant	observations	and	apply	the	theory	of	traditional	Thai	painting	creation	and	contemporary	

Thai	painting	to	analyze	for	conformance	with	the	data	then	bring	the	body	of	knowledge	as	a	component	

in	the	creation	of	paintings	by	using	a	results	of	the	study	and	creation	of	contemporary	Thai	paintings	

acrylic	paint	technique	on	8	works	in	canvas	that	the	result	of	the	study	was	to	obtain	contemporary	Thai	

paintings	with	content	showing	social	conditions,	cultures,	and	Buddhist	traditions	of	the	people	of	Nakhon	

Ratchasima	Province	in	the	present.

1คณะศิิลัปกรรมแลัะออกแบบอุตสาหกรรม	มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีราชุมงคลัอีสาน		E-mail	mongkon2523@hotmail.com
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บทนำา
จังหวัิดีนครราชุสีมาหร่อโคราชุเป็นเม่องที�มีควิามสำาคัญแลัะประวัิติศิาสตร์อันยาวินานมีประวัิติศิาสตร์ของควิามเสีย

สลัะกล้ัาหาญ	 เป็นแหล่ังอารยธิรรมแลัะโบราณสถานมาแต่อดีีตกาลั	 เป็นแผ่นดิีนที�มีแหล่ังบรรพิชีุวิินที�เก่าแก่นับร้อยล้ัานปี	 มี

ภ้มิปัญญาท้องถิ�นแลัะวัิฒนธิรรมพ่ิ�นบ้าน	ตลัอดีจนประเพิณีดัี�งเดิีมที�ถ้กอนุรักษ์เอาไว้ิ			ในยุคปัจจุบันโคราชุเปรียบเสม่อนเม่อง

หลัวิงของภาคอีสาน		ควิามทันสมัยต่างๆได้ีหลัั�งไหลัเข้าส่้แผ่นดิีนนี�อย่างไม่หยุดียั�ง	(ขรรค์ชัุย	บุนปาน,	สุจิตต์	วิงษ์เทศิ,	2558:	

16)		อย่างไรก็ตาม	เม่�อกล่ัาวิถึงเอกลัักษณ์เม่องโคราชุ	สิ�งแรกที�ทุกคนนึกถึงค่อ	ภาษาโคราชุ	เพิลังโคราชุ	หมี�โคราชุ	ปราสาท

หินพิิมาย	งานฉลัองวินัแห่งชัุยชุนะของทา้วิสุรนารี	งานแหเ่ทียนพิรรษา	งานประเพิณแีข่งเร่อพิิมาย		สิ�งเหล่ัานี�เรียกว่ิาวัิฒนธิรรม

	 ประเพิณี	 ซึ่�งเป็นปัจจัยสำาคัญที�มีผลัทำาให้มนุษย์อย้่ร่วิมกันได้ีอย่างมีดุีลัยภาพิ	 ซึ่�งมีการส่บทอดีส่งต่อให้กับรุ่นต่อมาหลัายวิิธีิ

	เชุ่น	การบอกเล่ัา	การบันทึกเป็นลัายลัักษณ์อักษรรวิมถึงงานจิตรกรรมด้ีวิย	จิตรกรรมไทยประเพิณีเป็นหลัักฐานที�สะท้อนถึง

ควิามเป็นมาของชุนชุาติไทยในอดีีต		ดัีงพิระราชุดีำารัสของพิระบาทสมเด็ีจพิระจุลัจอมเกล้ัาเจ้าอย้่หัวิ		พิระองค์มีพิระราชุดีำาริ

ในการนำาเร่�องราวิเก่าแก่ของชุาติมาเป็นสิ�งที�สั�งสอนให้คนในชุาติเกิดีควิามสำานึกแลัะเกิดีควิามรักในควิามเป็นชุาติรว่ิมกัน	ซึ่�งคำา

ว่ิา“ชุาติ”	อาจเป็นนามธิรรมที�เข้าใจได้ียาก	แต่เม่�อนำามาเชุ่�อมโยงกับผลังานศิิลัปกรรมในอดีีตโดียเฉพิาะงานจิตรกรรม	จะเป็น

สิ�งที�ชุ่วิยย่นยันถึงควิามเก่าแก่แลัะมีอารยธิรรมที�เจริญรุ่งเร่องของชุาติได้ี	ดัีงนั�นการศึิกษา	การส่บทอดีแลัะการร่วิมกันอนุรักษ์

งานจิตรกรรมไทยประเพิณีจะเป็นส่วินที�ชุ่วิยกระตุ้นให้เกิดีควิามควิามรักชุาติ	(เน่�ออ่อน	ขรัวิทองเขียวิ,	2556:	33)		เน่�อหาที�

ปรากฏ์ในจิตรกรรมไทยประเพิณีส่วินใหญ่เป็นเร่�องราวิเกี�ยวิกับพุิทธิศิาสนามีจุดีมุ่งหมายในการสั�งสอนคนให้ทำาควิามดีี	คุณค่า

อีกประการหนึ�งค่อ	 จิตรกรรมไทยประเพิณีเป็นสหวิิทยาการที�รวิบรวิมควิามร้้	 เป็นเคร่�องแสดีงเร่�องราวิในอดีีตของบรรพิบุรุษ

	 สะท้อนให้เห็นสภาพิสังคม	การเม่อง	 เศิรฐกิจ	 วัิฒนธิรรม	 รวิมทั�งโลักทัศิน์ของผ้้คนในสมัยนั�นๆ	 จิตรกรรมไทยประเพิณีจึงมี

คุณค่าอย่างมากในการศึิกษาประวัิติศิาสตร์ในแง่มุมต่างๆ”	(เน่�ออ่อน	ขรัวิทองเขียวิ,	2556:	29)		ดัีงนั�น	การที�ชุ่างหร่อศิิลัปิน	

ศึิกษาผลังานจิตรกรรมในอดีีตก็เพ่ิ�อเรียนร้้แลัะต่อยอดีเป็นผลังานจิตรกรรมไทยร่วิมสมัยเพ่ิ�อแสดีงออกถึง	วัิฒนธิรรมประเพิณี

ในยุคสมัยของตน	 เป็นร้ปแบบที�สามารถเข้าถึงเน่�อหาได้ีง่ายกว่ิาแบบประเพิณีที�ผ้้คนส่วินใหญ่ร้้สึกว่ิาเป็นสิ�งส้งส่งแลัะไกลัตัวิ

	 ดัีงนั�นการส่บทอดีจิตรกรรมไทยประเพิณีด้ีวิยการประยุกต์ให้เป็นงานจิตรกรรมร่วิมสมัย	 	 จึงถ่อเป็นการอนุรักษ์แลัะส่บทอดี

งานจิตรกรรมไทยประเพิณีอีกวิิธีิหนึ�ง	

โครงการวิิจัยชุุดีนี�มีวัิตถุประสงค์เพ่ิ�อศึิกษาแลัะสร้างสรรค์ผลังานจิตรกรรมไทยร่วิมสมัยที�มีเน่�อหาเกี�ยวิกับวัิฒนธิรรม

	 ประเพิณีทางพุิทธิศิาสนาของชุาวิจังหวัิดีนครราชุสีมา	 โดียประโยชุน์ที�คาดีว่ิาจะได้ีรับค่อ1.เพ่ิ�อแสดีงถึงวัิฒนธิรรม	ประเพิณี

ทางพุิทธิศิาสนาของชุาวิจังหวัิดีนครราชุสีมาในยุคปัจจุบัน	 เป็นหลัักฐานทางประวิัติศิาสตร์ให้คนรุ่นหลัังได้ีศึิกษา	 2.	 เพ่ิ�อนำา

จิตรกรรมไทยให้ใกล้ัชิุดีกับชีุวิิตควิามเป็นอย้ข่องผ้้คนในยุคปัจจุบันมากขึ�น	เพ่ิ�อสร้างควิามคุ้นเคย	ควิามร้้สึกหวิงแหนแลัะการ

อนุรักษ์ส่บทอดีต่อไป	

วัติถุ่ป์ระสงค์ 

1.	เพ่ิ�อศึิกษาวัิฒนธิรรม	ประเพิณีทางพุิทธิศิาสนาของชุาวิจังหวัิดีนครราชุสีมา

2.	เพ่ิ�อสร้างสรรค์ผลังานจิตรกรรมไทยร่วิมสมัยที�มีเน่�อหาเกี�ยวิกับวัิฒนธิรรม	ประเพิณีทางพุิทธิศิาสนาของชุาวิจังหวัิดี

นครราชุสีมา

นิยามศัพท์เฉพาะ

1.จิตรกรรมในศิาสนสถาน	หมายถึง	 ภาพิจิตรกรรมไทยที�ปรากฏ์อย้่ในอาคารทางพุิทธิศิาสนา	 ซึ่�งผลังานจิตรกรรม

ไทยร่วิมสมัยจำานวิน	8	ผลังานในโครงการวิิจัยชุุดีนี�จะนำาไปติดีตั�งในศิาสนสถานในจังหวัิดีนครราชุสีมา	

2.จิตรกรรมไทยร่วิมสมัย	 หมายถึง	 การนำาเร่�องราวิร่วิมสมัยเข้ามารวิมกับงานจิตรกรรมไทย	 เชุ่น	 บุคคลัสำาคัญ	

เหตุการณ์สำาคัญ	วัิฒนธิรรม	ประเพิณีประจำาท้องถิ�น	สถาปัตยกรรม	การแต่งกายตามสมัย		



208

3.วัิฒนธิรรม	หมายถึง	ทุกสิ�ง	ทุกอย่างที�มนุษย์สร้างขึ�นมา	นับตั�งแต่ภาษา	ประเพิณี	ศิาสนา	สถาปัตยกรรม		ตลัอดี

จนอาหารแลัะการแต่งกาย	

4.	ประเพิณีทางพุิทธิศิาสนา	หมายถึง	ประเพิณีที�มีรากฐานมาจากควิามเชุ่�อในศิาสนาพุิทธิ

 

ข้อบเข้ติข้องการวิจััย

โครงการวิจััยช่ดนี�มีข้อบเข้ติด้านเน่�อห์าแลุ่ะข้อบเข้ติด้านพ่�นที�วิจััย ในเข้ติจัังห์วัดนครราชสีมา

จำานวิน	8	ประเพิณี	4	อำาเภอ	ได้ีแก่

							1.	“วัินวิิสาขบ้ชุา”	ณ	วัิดีสุทธิจินดีาวิรวิิหาร	อำาเภอเม่อง

							2.	“ประเพิณีแห่เทียนเข้าพิรรษา”	ณ	ลัานอนุสาวิรีย์ท้าวิสุรนารี	อำาเภอเม่อง

							3.	“งานฉลัองวัินแห่งชัุยชุนะของท้าวิสุรนารี”	ณ	ลัานอนุสาวิรีย์ท้าวิสุรนารี	อำาเภอเม่อง

							4.	“ประเพิณีสงกรานต์”	ณ	วัิดีโพิธิิ�เทพินิมิต	อำาเภอเฉลิัมพิระเกียรติ

							5.	“ประเพิณีทำาบุญกลัางบ้าน”	ณ	วัิดีโพิธิิ�เทพินิมิต	อำาเภอเฉลิัมพิระเกียรติ

							6.	“ประเพิณีอุปสมบท”	ณ	วัิดีเจริญสุข		อำาเภอเฉลิัมพิระเกียรติ

							7.	“ประเพิณีสลัากภัตแลัะจิตรกรรมฝ่าผนัง”	ณ	วัิดีโคกศิรีษะเกษ	อำาเภอปักธิงชัุย

							8.	“ประเพิณีแข่งเร่อพิิมาย”	ณ	ลัำานำ�าจักราชุแลัะอุทยานประวัิติศิาสตร์พิิมาย	อำาเภอพิิมาย

กรอบแนวคิดการวิจััย

 



209

วิธีดำาเนินการวิจััย

โครงการวิิจัยชุุดีนี�เป็นการวิิจัยเชิุงคุณภาพิ	 มีวัิตถุประสงค์เพ่ิ�อศึิกษาวัิฒนธิรรม	 ประเพิณีทางพุิทธิศิาสนาของชุาวิ

จังหวัิดีนครราชุสีมาแลัะนำาองค์ควิามร้้มาสร้างสรรค์เป็นผลังานจิตรกรรมไทยร่วิมสมัย	 โดียมีระยะเวิลัาในการวิิจัย	 ตั�งแต่ปี	

2556-2563	มีขั�นตอนดีำาเนินการวิิจัยดัีงนี�

	 1.ประชุุมผ้้ร่วิมวิิจัยเพ่ิ�อกำาหนดีแนวิทาง	วิิธีิดีำาเนินการวิิจัยแลัะกรอบการวิิจัยตลัอดีกำาหนดีแผนปฏิ์บัติงาน

แลัะบทบาท	หน้าที�ของผ้้ร่วิมวิิจัย

	 2.ศึิกษาข้อม้ลัทุติยภ้มิ	(	Secondary	Data	)	ศึิกษาทฤษฎีีตามกรอบการวิิจัย

	 3.	ศึิกษาข้อม้ลัปฐมภ้มิ	(Primary	Data)	โดียการสัมภาษณ์ประกอบแบบสอบถาม	(	Structured	Interview)	

แลัะการสังเกตแบบมีส่วินร่วิม	(	Participant	Observation	)	

	 4.	รวิบรวิม	จัดีหมวิดีหม่้	แลัะวิิเคราะห์ข้อม้ลั	

	 5.	นำาองค์ควิามร้้มาสร้างสรรค์ผลังานจิตรกรรมไทยร่วิมสมัย	

1.ป์ระชากรแลุ่ะกลุ่่�มตัิวอย�าง 

												ศึิกษาข้อม้ลัโดียกำาหนดีประเพิณีแลัะพ่ิ�นที�ในการศึิกษาข้อม้ลัจากประชุากรกลุ่ัมตัวิอย่างในจังหวัิดีนครราชุสีมา

จำานวิน	8	ประเพิณี	4	อำาเภอ	โดียแบ่งกลุ่ัมในแต่ลัะประเพิณีเป็น	3	ระดัีบ	ค่อ	วัิยรุ่น	กลัางคน	ผ้้ส้งอายุ	ระดัีบลัะ	2	คน	รวิมทั�ง

ผ้้วิิจัย	1	คน	(	กลุ่ัมตัวิอย่าง	7	คน	/	1	ประเพิณี	)

2.เคร่�องม่อการวิจััย

 2.1 การสัมภิาษณ์์ป์ระกอบแบบสอบถุาม ( Structured Interview)

	 ผ้้วิิจัยได้ีออกแบบแบบสอบถาม	โดีย	กำาหนดีหัวิข้อ	ค่อ	“สิ�งที�พิบเห็นหร่อประทับใจใน	วัิฒนธิรรมประเพิณี

ทางพุิทธิศิาสนาของชุาวิจังหวัิดีนครราชุสีมา”	(เฉพิาะประเพิณีที�ผ้้ตอบเข้าร่วิม)	โดียแจ้งนิยามยุคสมัย/ชุ่วิงเวิลัาของข้อม้ลั	แลัะ

นิยามศัิพิท์เฉพิาะให้ประชุากรกลุ่ัมตัวิอย่างทราบก่อนการสัมภาษณ์

											 	 ตัวิแปรต้น	ค่อ	ยุคสมัย/	ปีที�ทำาการศึิกษาในโครงการวิิจัย	ค่อปี	2556	-2563			

																			 ตัวิแปรตาม	ค่อ	วัิฒนธิรรมที�ปรากฏ์ในประเพิณีทางพุิทธิศิาสนาของชุาวิจังหวัิดีนครราชุสีมา	

            2.2 แบบสังเกติแบบมีส�วนร�วม ( Participant Observation )

	 ผ้้วิิจัยศึิกษาข้อม้ลัภาคสนามโดียการเข้าร่วิมกิจกรรม	สังเกตแลัะบันทึกข้อม้ลัในแบบสอบถามเชุ่นเดีียวิกับ

ประชุากรกลุ่ัมตัวิอย่าง	รวิมทั�งบันทึกภาพิสำาหรับการวิิเคราะห์แลัะเป็นข้อม้ลัในการสร้างสรรค์ผลังาน

ติารางที� 1:	ตัวิอย่างแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์

แบบสอบถุามป์ระกอบการสัมภิาษณ์์

โครงการวิิจัย	:	จิตรกรรมในศิาสนสถาน	:	กรณีศิึกษาวิัฒนธิรรม	ประเพิณีทางพิุทธิศิาสนาของชุาวิจังหวิัดีนครราชุสีมา

ห์ัวข้้อ “ สิ�งที�พบเห์็นห์ร่อป์ระทับใจัในวัฒนธรรม ป์ระเพณ์ีทางพ่ทธศาสนาข้องชาวจัังห์วัดนครราชสีมา”

									เพิศิ			………			อายุ	………	ปี						วิัน/เดี่อน/ปี	ที�ให้ข้อม้ลั		…………………………………………….

ประเพิณี	…………………………………………………………

สิ�งที�พิบเห็นหร่อประทับใจ

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



210

3.การรวบรวมข้้อมูลุ่

        3.1. ข้้อมูลุ่ป์ฐมภูิมิ 

									 	 1)	สัมภาษณ์ประกอบแบบสอบถาม	(	Structured	Interview	)โดียกำาหนดีหวัิข้อค่อ	“สิ�งทีพิบเหน็

หร่อประทับใจในวัิฒนธิรรม	ประเพิณีทางพุิทธิศิาสนาของชุาวิจังหวัิดีนครราชุสีมา	

														 2)	สังเกตแบบมีส่วินร่วิม(	Participant	Observation	)	ลังพ่ิ�นที�ภาคสนามโดียการเข้าร่วิมกิจกรรม	

สังเกตแลัะบันทึกข้อม้ลัเชุ่นเดีียวิกับกลุ่ัมตัวิอย่าง	รวิมทั�งบันทึกภาพิสำาหรับการวิิเคราะห์ข้อม้ลัต่อไป				

									3.2.	ข้้อมูลุ่ท่ติิยภูิมิ	รวิบรวิมทฤษฏี์ที�ศึิกษาตามกรอบการวิิจัย                                                                         

4.การวิเคราะห์์ข้้อมูลุ่

ผ้้วิิจัยได้ีรวิบรวิมข้อม้ลัปฐมภ้มิแลัะข้อม้ลัทุติยภ้มิแลัะมีวิิธีิการวิิเคราะห์ข้อม้ลั	ดัีงนี�	

				 1.จำาแนกแบบสอบถามเป็นหมวิดีหม่้โดียแยกประเพิณีแลัะชุ่วิงวัิยของประชุากรกลุ่ัมตัวิอย่าง	

				 2.จำาแนกควิามคิดีเห็นที�ตรงกันแลัะแตกต่างกันของประชุากรกลุ่ัมตัวิอย่าง	

				 3.บันทึกควิามคิดีเห็นโดียเฉพิาะควิามคิดีเห็นที�ตรงกันลังในตารางวิิเคราะห์ข้อม้ลั							

				 4.นำาทฤษฎีีตามกรอบการวิิจัยมาวิิเคราะห์หาข้อเท็จจริงที�สอดีคล้ัองกับข้อม้ลั	

 ติารางที� 2:	ตารางแสดีงการวิิเคราะห์ข้อม้ลั

ป์ระเพณ์ี

สิ�งที�พบเห์็นห์ร่อป์ระทับใจัจัากป์ระชากรกลุ่่�มติัวอย�าง

วัยร่�นอาย่ 15–29 ปี์ วัยกลุ่างคน

อาย่ 30 – 59 ปี์

ผู้สูงอาย่ 60 ปี์ขึ้�นไป์ ข้้อสังเกติจัากผู้วิจััย

วัินวิิสาขบ้ชุา เทอร์มินอลั

การแต่งกายสไตล์ั

เกาหลีั		

คลัังพิลัาซ่่า

สาขาจอมสุรางค์

วัิดีสุทธิจินดีา/

เจ้าอาวิาส	

การถ่ายภาพิดี้วิยสมา

ร์ทโฟน

แห่เทียนเข้าพิรรษา การแต่งกายย้อนยุค

จ่าแซ่ม	

คลัังพิลัาซ่่า

สาขาจอมสุรางค์

รัฐบาลั

ประต้ชุุมพิลั

ในหลัวิงร.	9

การถ่ายภาพิดี้วิยสมา

ร์ทโฟน

งานฉลัองวัินแห่ง

ชัุยชุนะของท้าวิสุรนารี

ขั�วิหมี�โคราชุ		

การแต่งกายย้อนยุค

วัิดีศิาลัาลัอย ศิรีรัตนโฮเต็ลั

ย่าโม

ผ้้วิ่าราชุการจังหวิัดี

ประเพิณีสงกรานต์ เส่�อมัดีย้อมสีรุ้ง

เส่�อลัายดีอก

นุ่งซิ่�น

เส่�อย้อมคราม

วิัดีโพิธิิ�เทพินิมิต

ดีอกค้ณ/หางนกย้ง

ดีอกสาธิร

	

ประเพิณีอุปสมบท เส่�อรัดีร้ป		

กางเกงขาเดีฟ

นุ่งผ้าไหมใส่ผ้าซิ่�น วิัดีเจริญสุข เคร่�องดีนตรีสากลั

ทำาบุญกลัางบ้าน รถกระบะ นุ่งซิ่�น วิัดีโพิธิิ�เทพินิมิต อาหารสำาเร็จร้ป

ประเพิณีสลัากภัต หมี�ตะคุ		

นางเล็ัดี

ตระกร้า

กระเฌัอ

วิัดีโคกศิรีสะเกษ

อ้อยคันร่ม	ส้มขี�ม้า

วิัดีหน้าพิระธิาตุ

หอไตรกลัางนำ�า

แข่งเร่อพิิมาย ระบำาอัปสรา	

ตั�กแตน	ชุลัลัดีา

ขั�วิหมี�โคราชุ

เร่อยาวิ	แมวิสี

สวิาดี

การแต่งกายย้อน

ยุคสุนารี	ราชุสีมา

ปราสาทหินพิิมาย เร่ออัญเชุิญถ้วิย

พิระราชุทาน



211

ผลุ่การวิจััย 

1.ผลุ่การศึกษาวัฒนธรรม ป์ระเพณี์ทางพ่ทธศาสนาข้องชาวจัังห์วัดนครราชสีมา              

วิิเคราะห์ข้อม้ลัด้ีวิยทฤษฏี์ตามกรอบการวิิจัย	ซึ่�งมีข้อควิามสำาคัญดัีงนี�

“จิตรกรรมไทยประเพิณีแลัะจิตรกรรมไทยร่วิมสมัยเป็นสหวิิทยาการที�รวิบรวิมควิามร้้	 เป็นเคร่�องแสดีงเร่�องราวิใน

อดีีตของบรรพิบุรุษ	สะท้อนให้เห็นสภาพิสังคม	การเม่อง	เศิรษฐกิจ	วัิฒนธิรรม	รวิมทั�งโลักทัศิน์ของผ้้คนในสมัยนั�นๆ	จิตรกรรม

ไทยประเพิณีแลัะจิตรกรรมไทยร่วิมสมัยจึงมีคุณค่าอย่างมากในการศึิกษาประวัิติศิาสตร์ในแง่มุมต่างๆ”(เน่�ออ่อน	ขรัวิทองเขียวิ

,	2556	:29)

จากทฤษฎีีดัีงกล่ัาวิแสดีงถึงควิามสอดีคล้ัองกับข้อม้ลัที�ศึิกษาว่ิา	ยคุสมัยหร่อปีที�ทำาการศึิกษามีผลัต่อวัิฒนธิรรมในด้ีาน

ต่าง	ๆ 	ดัีงนั�น	ประเพิณทีางทางพิทุธิศิาสนาของชุาวิจงัหวัิดีนครราชุสมีาจึงเป็นสิ�งทีสามารถสะทอ้นให้เราเห็น	วัิฒนธิรรมในดีา้น

ต่างๆ	รวิมทั�งประวัิติศิาสตร์ของชุาวิจังหวัิดีนครราชุสีมาในยุคปัจจุบันได้ี		

วัิฒนธิรรมที�ปรากฏ์ในประเพิณีทางพุิทธิศิาสนาของชุาวิจังหวัิดีนครราชุสีมาสามารถจัดีหมวิดีหม่้	ได้ี	5	องค์ประกอบ

	ได้ีแก่

	 องค์ประกอบที�	1	ได้ีแก่	อาคาร	บ้านเร่อน/	โบราณสถาน/	ศิาสนสถาน

	 องค์ประกอบที�	2	ได้ีแก่	ข้าวิของเคร่�องใชุ้/พิาหนะ	

											องค์ประกอบที�	3	ได้ีแก่		อาหาร/สัตว์ิ	/ดีอกไม้	ประจำาท้องถิ�น

											องค์ประกอบที�	4	ได้ีแก่	การแต่งกาย/อาชีุพิ	

		 องค์ประกอบที�	 5	 ได้ีแก่	 บุคคลัสำาคัญ/อนุสาวิรีย์	 เป็นส่วินที�ผ้้วิิจัยมีควิามคิดีเห็นว่ิามีควิามสอดีคลั้องกับ

ทฤษฎีีว่ิาข้อม้ลัดัีงกล่ัาวิอาจจะไม่เรียกว่ิาเป็นวัิฒนธิรรมแต่ถ่อว่ิาเป็นองค์ประกอบที�แสดีงถึงยุคสมัยหร่อเหตุการณ์สำาคัญใน

ประวัิติศิาสตร์ได้ี

2.	 ผลัการสร้างสรรค์ผลังานจิตรกรรมไทยร่วิมสมัยที�มีเน่�อหาเกี�ยวิกับวัิฒนธิรรม	ประเพิณีทางพุิทธิศิาสนาของชุาวิ

จังหวัิดีนครราชุสีมา

	 2.1	การนำาองค์ควิามร้้มาเป็นองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ผลังาน

												ผ้้วิิจัยได้ีนำาองค์ควิามร้้จากการจัดีหมวิดีหม่้ข้อม้ลัทั�ง	 5	 องค์ประกอบมาบันทึกลังในตารางแสดีงผลัองค์

ควิามร้้เพ่ิ�อนำาไปเป็นองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ผลังานจิตรกรรมรวิมทั�งค้นหาภาพิถ่ายที�เกี�ยวิข้องเพ่ิ�อเป็นแบบ	 ในการทำา

ภาพิร่างแลัะสร้างสรรค์ผลังานจิตรกรรม	

ติารางที� 3:	ตารางแสดีงผลัองค์ควิามร้้เพ่ิ�อนำาไปเป็นองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ผลังานจิตรกรรมไทยร่วิมสมัย	

ป์ระเพณี์ องค์ป์ระกอบที�1 องค์ป์ระกอบที2 องค์ป์ระกอบที�3 องค์ป์ระกอบที�4 องค์ป์ระกอบที�5

วิิสาขบ้ชุา วัิดีสุทธิจินดีาเทอร์

มินอลั	

คลัังพิลัาซ่่า

สมาร์ทโฟน - การแต่งกายสไตล์ั

เกาหลีั		

เจ้าอาวิาสวัิดี

สุทธิจินดีา					

แห่-เทียน

เข้าพิรรษา

คลัังพิลัาซ่่า

ประต้ชุุมพิลั

สมาร์ทโฟน - การแต่งกาย

ย้อนยุค

ในหลัวิงร.	9

รัฐบาลั/จ่าแซ่ม

งานย่าโม ศิรีรัตนโฮเต็ลั

วัิดีศิาลัาลัอย

ขั�วิหมี�โคราชุ			 แต่งย้อนยุค ย่าโม/	ผ้้วิ่าฯ

สงกรานต์ วัิดีโพิธิิ�เทพินิมิต ดีอกสาธิร/ดีอกค้ณ

/	หางนกย้ง

ผ้าซิ่�น	เส่�อลัายดีอก

/เส่�อมัดีย้อม
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ป์ระเพณี์ องค์ป์ระกอบที�1 องค์ป์ระกอบที2 องค์ป์ระกอบที�3 องค์ป์ระกอบที�4 องค์ป์ระกอบที�5

อุปสมบท วัิดีเจริญสุข เคร่�องดีนตรีสากลั ผ้าไหมผ้าซิ่�น	เส่�อ

รัดีร้ป	กางเกงขา

เดีฟ																									

ทำาบุญกลัาง

บ้าน

วัิดีโพิธิิ�เทพินิมิต รถกระบะ อาหารสำาเร็จร้ป ผ้าซิ่�น	

เส่�อกันหนาวิ

สลัากภัต วัิดีโคกศิรีสะ-เกษวัิดี

หน้าพิระธิาตุ

หอไตรกลัางนำ�า

ตระกร้า

กระเฌัอ

หมี�ตะคุ	อ้อยคัน-

ร่ม	ส้มขี�ม้า

นางเลั็ดี

ผ้าไหม	ผ้าซิ่�น	

เส่�อย้อมคราม

แข่งเร่อ

พิิมาย

ปราสาทหินพิิมาย

ลัำานำ�าจักราชุ

เร่ออัญเชุิญโลั่

พิระราชุทานเร่อ

ยาวิ

ขั�วิหมี�โคราชุ

แมวิสีสวิาดี

แต่งกายย้อนยุค

นางอัปสรา

สุนารีราชุสีมา	

ตั�กแตน	ชุลัลัดีา

2.2 การวิเคราะห์์ผลุ่งาน
																									

       

ภิาพที� 1:	ผลังาน	“ประเพิณีแข่งเร่อพิิมาย”

เน่�อห์าแนวคิด		มีวัิตถุประสงค์เพ่ิ�อแสดีงถึงบรรยากาศิที�อลัังการในงานประเพิณีแข่งเร่อพิิมายแลัะการแสดีงแสง	สี	

เสียงในเทศิกาลัเที�ยวิพิิมาย	แลัะแสดีงถึงอิทธิิพิลัของวัิฒนธิรรมขอมภายใต้ควิามเชุ่�อในศิาสนาพุิทธิแบบหินยาน

การจััดวางองค์ป์ระกอบภิาพ	 	 ส่วินล่ัางของภาพิ	 จัดีวิางร้ปทรงกลุ่ัมคนแข่งเร่อซึ่�งเป็นจุดีเด่ีนตำาแหน่งด้ีานซ้่าย	 ร้ป

ทรงกลุ่ัมคนในตลัาดีย้อนยุคตำาแหน่งด้ีานขวิา	 ส่วินบนของภาพิ	 จัดีวิางร้ปทรงกลุ่ัมนางอัปสราตำาแหน่งด้ีานขวิา	 ร้ปทรงแมวิสี

สวิาดี	ประติมากรรมนาคแลัะปราสาทหินพิิมายตำาแหน่งตรงกลัางแลัะร้ปทรงเร่ออัญเชิุญถ้วิยพิระราชุทานตำาแหน่งด้ีานซ้่าย
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สี	กำาหนดีให้สีโทนร้อนเป็นโทนสีหลััก	เน้นจุดีเด่ีนการแข่งเร่อด้ีวิยคล่ั�นนำ�าสีฟ้า		เน้นควิามสำาคัญของเร่ออัญเชิุญถ้วิย

พิระราชุทานด้ีวิยสีทอง	เน้นควิามสดีใสของตัวิอักษรที�แสดีงชุ่�อนักร้อง	แมวิสีสวิาดีด้ีวิยสีสะท้อนแสง

เทคนิควิธีการ	 ในบริเวิณพ่ิ�นแลัะฉากหลัังใชุ้เทคนิคการระบายเรียบด้ีวิยแปรงแลัะพ่้ิกันแบน	 ร้ปทรงคนแลัะเส่�อผ้า

ระบายด้ีวิยฝี่แปรงแสดีงรอยยับแลัะลัวิดีลัายของผ้าด้ีวิยพ่้ิกันกลัมแลัะแบนแลัะตัดีเส้นสีดีำาด้ีวิยพ่้ิกันกลัมขนาดีเล็ัก

ภิาพที� 2 :	ผลังาน	“งานฉลัองวิันแห่งชุัยชุนะของท้าวิสุรนารี”

เน่�อห์า มีวัิตถุประสงคเ์พ่ิ�อแสดีงถงึควิามเจรญิรุ่งเร่องของเม่องโคราชุ	บรรยากาศิแหง่การเฉลัมิฉลัอง	สดุีดีีในวีิรกรรม

ควิามกล้ัาหาญแลัะควิามศัิกดิี�สิทธิิ�ของท่านท้าวิสุรนารีที�คุ้มครองปกป้องโคราชุ

การจััดวางองค์ป์ระกอบภิาพ	สว่ินล่ัางของภาพิ	จดัีวิางร้ปทรงกลุ่ัมคนรำาบวิงสรวิงยา่โมตำาแหน่งด้ีานซ้่าย	ร้ปทรงกลุ่ัม

สตรีแต่งกายยอ้นยุคตำาแหน่งตรงกลัางแลัะร้ปทรงหมอเพิลังโคราชุตำาแหน่งด้ีานขวิา	ส่วินบนของภาพิ	จัดีวิางร้ปทรงอาคารเก่า	

ตัวิอักษรเพิลังท้าวิสุรนารีตำาแหน่งด้ีานขวิา	ร้ปทรงอนุสาวิรียท้์าวิสุรนารีแลัะกลุ่ัมวีิรสตรีซึ่�งเป็นจุดีเด่ีนตำาแหน่งตรงกลัางแลัะร้ป

ทรงวัิดีศิาลัาลัอยตำาแหน่งด้ีานขวิา	ควิามพิิเศิษของผลังานนี�ค่อการใชุ้ลัายฮ่อแลัะเส้นสินเทาในจิตรกรรมไทยประเพิณีมาเชุ่�อม

โยงร้ปทรงแลัะแบ่งเหตุการณ์ภายในภาพิ

สี กำาหนดีให้สีโทนเยน็โดียเฉพิาะ	สีเหล่ัอง	เป็นโทนสีหลััก	เน้นจุดีเด่ีนค่อ	ร้ปทรงอนุสาวิรียท์า้วิสุรนารีกลุ่ัมวีิรสตรีแลัะ

วัิดีศิาลัาลัอยด้ีวิย	สีเงิน	สีทองแลัะทองแดีง	ตัวิอักษร	ลัายฮ่อแลัะเส้นสินเทาใชุ้สีสดีใส	เชุ่น	สีชุมพ้ิ	ม่วิง	เขียวิ

เทคนิควิธีการ	 ในบริเวิณพ่ิ�นแลัะฉากหลัังใชุ้เทคนิคการระบายเรียบด้ีวิยแปรงแลัะพ่้ิกันแบน	 ร้ปทรงคนแลัะเส่�อผ้า

ระบายด้ีวิยฝี่แปรงแสดีงรอยยับแลัะลัวิดีลัายของผ้าด้ีวิยพ่้ิกันกลัมแลัะแบนแลัะตัดีเส้นสีดีำาด้ีวิยพ่้ิกันกลัมขนาดีเล็ัก
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ภิาพที� 3:	ผลังาน	“ประเพิณีแห่เทียนเข้าพิรรษา”

เน่�อห์า	มีวัิตถุประสงค์เพ่ิ�อสะท้อนภาพิเหตุการณ์สำาคัญของบ้านเม่องในขบวินเทียนพิรรษา	

เชุ่น	พิระบาทสมเด็ีจพิระมหาภ้มิพิลัอดุีลัยเดีชุมหาราชุ	บรมนาถบพิิตรเสด็ีจสวิรรคต	เหตุการณ์ค้นหาทีมหม้ป่าในถำ�า

หลัวิง	ขุนนำ�านางนอน	แลัะคณะรัฐบาลั

การจััดวางองคป์์ระกอบภิาพ	สว่ินลัา่งของภาพิ	จดัีวิางร้ปทรงกลุ่ัมนางรำาตำาแหนง่ด้ีานซ้่าย	ร้ปทรงกลุ่ัมคนกำาลัังถ่าย

ภาพิเซ่ลัฟี�	(Selfie)	ตำาแหนง่ตรงกลัางแลัะร้ปทรงกลุ่ัมหมอเพิลังโคราชุตำาแหนง่ด้ีานขวิา	สว่ินบนของภาพิ	จดัีวิางร้ปทรงตวัิอักษร

ชุ่�อวัิดีที�เข้าร่วิมประกวิดีเทียนประต้ชุุมพิลั	ขบวินเทียนพิรรษาซึ่�งเป็นจุดีเด่ีนประกอบด้ีวิยร้ปทรงพิระบาทสมเด็ีจพิระมหาภ้มิพิลั

อดุีลัยเดีชุมหาราชุบรมนาถบพิิตรตำาแหน่งด้ีานขวิาร้ปทรงทีมหม้ป่าแลัะนาวิาตรีสมานกุนัน	(จ่าแซ่ม)	ตำาแหน่งตรงกลัางแลัะร้ป

ทรงกลุ่ัมคณะรัฐบาลั	อาคารเก่า	ห้างสรรพิสินค้าคลัังพิลัาซ่่าตำาแหน่งด้ีานซ้่าย

สี กำาหนดีให้สีเหล่ัองซึ่�งเป็นสีของเทียนพิรรษาเป็นโทนสีหลััก	พ่ิ�นหลัังใชุ้โทนสีม่วิงซึ่�งเป็นสีค่้ตรงข้ามแสดีงบรรยากาศิ

แห่งควิามเศิร้า	ร้ปทรงกลุ่ัมคนในส่วินของเส่�อผ้าใชุ้สีสันสดีใส		แสดีงถึงควิามหลัากหลัายของวัิฒนธิรรม

เทคนิควิธีการ	 ในบริเวิณพ่ิ�นแลัะฉากหลัังใชุ้เทคนิคการระบายเรียบด้ีวิยแปรงแลัะพ่้ิกันแบน	 ร้ปทรงคนแลัะเส่�อผ้า

ระบายด้ีวิยฝี่แปรงแสดีงรอยยับแลัะลัวิดีลัายของผ้าด้ีวิยพ่้ิกันกลัมแลัะแบนแลัะตัดีเส้นสีดีำาด้ีวิยพ่้ิกันกลัมขนาดีเล็ัก
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ภิาพที� 4 :	การวิิเคราะห์องค์ประกอบของผลังาน

สร่ป์ผลุ่การวิจััยแลุ่ะอภิิป์รายผลุ่ 

1.ผลัการศึิกษาวัิฒนธิรรม	ประเพิณีทางพุิทธิศิาสนาของชุาวิจังหวัิดีนครราชุสีมา	

องค์ควิามร้้ที�ได้ีจากการศึิกษาค่อ	 ประเพิณีทางพุิทธิศิาสนาสามารถสะท้อนให้เห็นสภาพิสังคม	 วัิฒนธิรรมของชุาวิ

จังหวัิดีนครราชุสีมาในยุคปัจจุบันได้ีโดียมีตัวิแปรที�สำาคัญค่อยุคสมัยหร่อปีที�ทำาการศึิกษา		

2.ผลัการสร้างสรรค์ผลังานจิตรกรรมไทยร่วิมสมัยที�มีเน่�อหาเกี�ยวิกับวัิฒนธิรรม	 ประเพิณีทางพุิทธิศิาสนาของชุาวิ

จังหวัิดีนครราชุสีมา

องค์ควิามร้้ที�ได้ีจากการการสร้างสรรค์ผลังานจิตรกรรมร่วิมสมัยมีเน่�อหาเกี�ยวิกับวัิฒนธิรรม	ประเพิณีทางพุิทธิศิาสนา

ของชุาวิจังหวัิดีนครราชุสีมาค่อ

	 2.1	เทคนิคการสร้างสรรค์ผลังานจิตรกรรมร่วิมสมัยด้ีวิยเทคนิคสีอะคริลิัคที�มีควิามสดีใส		มีควิามคงทนต่อ

ทุกสภาพิอากาศิ	สามารถเขียนได้ีโดียที�ไม่ต้องรองพ่ิ�นหร่อบดีสีฝุ่่นซึ่�งเป็นกรรมวิิธีิที�ซั่บซ้่อน	

									 2.2	การสร้างสรรค์ผลังานจิตรกรรมบนเฟรมผ้าใบ	เป็นวัิสดุีที�มีนำ�าหนักเบา	สามารถเคล่ั�อนยา้ยไปจัดีแสดีง

ตามสถานที�นอกเหน่อจากศิาสนสถานได้ี	ทำาให้งานศิิลัปะสามารถเผยแพิร่แลัะเข้าถึงประชุาชุนได้ีง่ายขึ�น	

 

อภิิป์รายผลุ่

องค์ควิามร้้ที�ได้ีจากการวิิจัยชุุดีนี�แสดีงให้เห็นถึงประโยชุน์ในเชิุงประวัิติศิาสตร์ที�ปรากฏ์ในผลังานจิตรกรรมร่วิมสมัย	

เชุ่น	วัิฒนธิรรมการแต่งกายแบบเกาหลีัที�ปรากฏ์ในผลังาน	“ประเพิณีแห่เทียนเข้าพิรรษา”แสดีงว่ิาชุาวิโคราชุยคุนี�นยิมวิฒันธิรรม

เกาหลีั	เชุ่นเดีียวิกันกับในอดีีต	ค่อ	ภาพิจิตรกรรมฝ่าผนังที�พิระอุโบสถวัิดีบวิรนิเวิศิน์	กรุงเทพิฯ	เป็นสกุลัชุ่างรัตนโกสินทร์	ยุค

ที�	3	ฝี่ม่อชุ่างสมัยรัชุกาลัที�	4	มีหลัักฐานแสดีงว่ิาเป็นฝี่ม่อชุ่างคร้อินโข่ง(	ขรัวิอินโข่ง)	จากภาพิจะพิบได้ีว่ิา	ภาพิบุคคลัแต่งกาย

แบบตะวัินตก	ประต้กำาแพิงก็เป็นแบบตะวัินตก	แสดีงว่ิายุคนี�นิยมฝ่รั�ง	จึงพิอที�จะใชุ้เป็นหลัักฐานทางประวัิติศิาสตร์ว่ิา	ในสมัย

ร.4	ได้ีมีการติดีต่อกับชุาติตะวัินตกอย่างแพิร่หลัาย	
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(สมชุาต	ิมณีโชุติ,	2529:	27)	จากทฤษฎีีดัีงกล่ัาวิ	เป็นการอา้อิงว่ิาโครงการวิิจัยชุุดีนี�มีประโยชุน์ด้ีานเน่�อหาที�เป็นหลััก

ฐานทางประวิัติศิาสตร์ให้คนรุ่นหลัังได้ีศึิกษา	 รวิมทั�งมีประโยชุน์ทางด้ีานวิิชุาการเพิราะเป็นการสร้างสรรค์ผลังานจิตรกรรม

ด้ีวิยเทคนิคสีสมัยใหม่		มีกระบวินการไม่ซั่บซ้่อนสามารถถ่ายทอดีองค์ควิามร้้แก่นักศึิกษาแลัะเยาวิชุนได้ี	โครงการวิิจัยชุุดีนี�จึง

เป็นการนำาจิตรกรรมไทยให้ใกล้ัชิุดีกับชีุวิิตควิามเป็นอย้ข่องผ้้คนในยคุปัจจุบันมากขึ�น	เพ่ิ�อสร้างควิามคุ้นเคย	ควิามร้้สึกหวิงแหน

แลัะการอนุรักษ์ส่บทอดีต่อไป	ดัีงที�กล่ัาวิไว้ิในบทนำา		

 ข้้อเสนอแนะ 

1.ควิรปรบัวิิธีิการจำาแนกขอ้ม้ลัที�ให้ควิามสำาคัญเฉพิาะขอ้คิดีเหน็จากกลุ่ัมเป้าหมายที�ตรงกนัมาวิิเคราะห	์ควิรนำาข้อคิดี

เห็นที�แตกต่างมาวิิเคราะห์ด้ีวิยเพ่ิ�อให้การศึิกษามีมิติขององค์ควิามร้้มากยิ�งขึ�น	

2.ทดีลัองร้ปแบบการสัมภาษณ์ประกอบแบบสอบถามเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีแบบฟอร์ม	จะทำาให้ประชุากรกลุ่ัม

ตัวิอย่างให้ข้อม้ลัได้ีอย่างเป็นธิรรมชุาติแลัะหลัากหลัายมากขึ�น

กิติติิกรรมป์ระกาศ 

โครงการวิิจัยจิตรกรรมในศิาสนสถาน	:	กรณีศึิกษาวัิฒนธิรรม	ประเพิณีทางพุิทธิศิาสนาของชุาวิจังหวัิดีนครราชุสีมา	

เกิดีขึ�นได้ีเพิราะได้ีรับการสนับสนุนทุนด้ีานงานวิิจัยจากมหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีราชุมงคลัอีสาน		ที�เห็นคุณค่าในด้ีานการสร้าง

งานวิิจัย		มุ่งส่้การสร้างสรรค์ผลังานศิิลัปกรรม		เพ่ิ�อพัิฒนาผลังานสร้างสรรค์ส่้การเผยแพิร่ในเวิทีระดัีบชุาติแลัะนานาชุาติ		ผ่าน

การประกวิดีแลัะการจัดีนิทรรศิการ		คณะผ้้วิิจัยจึงขอขอบพิระคุณมหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีราชุมงคลัอีสาน	ที�ให้โอกาสแก่คณะ

ผ้้วิิจัยได้ีนำาการวิิจัยนี�สำาเร็จลุัล่ัวิงตามวัิตถุประสงค์ด้ีวิยดีี

ขอขอบคุณผ้้ชุ่วิยศิาสตราจารย	์	ดีร.	เบ็ญจาภา		สุทธิะพิินทุ		อดีีตผ้้อำานวิยการสถานบันวิิจัยแลัะพัิฒนา		มหาวิิทยาลััย

เทคโนโลัยีราชุมงคลัอีสานแลัะเจ้าหน้าที�ของสถาบันวิิจัยแลัะพัิฒนาทุกคนที�ให้ควิามสะดีวิก		แลัะคอยกระตุ้นให้ดีำาเนินการวิิจัย

เป็นไปตามแผนที�วิางไว้ิ

ขอขอบคุณผ้้ชุ่วิยศิาสตราจารย์ดีร.นิคม	 บุญญานุสิทธิิ�	คณบดีีคณะศิิลัปกรรมแลัะออกแบบอุตสาหกรรม	แลัะผ้้ชุ่วิย

ศิาสตราจารย์สมิต	สมิตะสิริ	อดีีตคณบดีีคณะศิิลัปกรรมแลัะออกแบบอุตสาหกรรม		ที�ให้การสนับสนุนบุคลัากรได้ีมีโอกาสนำา

งานวิิจัยเพ่ิ�อพัิฒนาวิิชุาการ	เพ่ิ�อเข้าส่้ตำาแหน่งทางวิิชุาการอย่างสมำ�าเสมอ	แลัะนางสาวิอนุก้ลั		บุญโรจน์	นางสาวิกุสุมาวิดีี	คง

ฤทธิิ�แลัะนางชุณาพิร	กังวิานรัตนกุลั			เจ้าหน้าที�งานบริการการศึิกษาที�อำานวิยควิามสะดีวิกด้ีานจัดีพิิมพ์ิเอกสาร		รวิบรวิมจัดี

ทำาร้ปเล่ัม		ตลัอดีการจัดีทำาโครงการ	เพ่ิ�อควิามสำาเร็จในการดีำาเนินงานตามวัิตถุประสงค์ของโครงการวิิจัย

เอกสารอ้างอิง 
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การสร้างสรรค์ประติ่มากรรม ชุด สภาวิะการเปลี�ยน้แปลง 

The creation of imaginative sculpture sets from Transformation 

สนธิยา	หยวิกจังหรีดี1

อลังกต	เพิชุรศิรีสุก2

จุฑากนก	เพิชุรศิรีสุก3

บทคัดย�อ

จากการสร้างสรรค์ผลังานประติมากรรม	ข้าพิเจ้าได้ีมีโอกาสเรียนร้้จากกระบวินการสร้างสรรค์ผลังาน	เพ่ิ�อถ่ายทอดี

ถึงอารมณ์	 ควิามร้้สึกต่อสภาวิะของการเปลีั�ยนแปลังของเมลั็ดีพัินธ์ุิ	 แลัะวิิธีิการแสดีงออกให้สอดีคลั้องต่อแนวิควิามคิดีในผลั

งาน	จนกลัายเป็นผลังานที�มีการพัิฒนาในร้ปแบบแลัะแนวิควิามคิดี	ซึ่�งมีการแก้ปัญหาในผลังาน	เพ่ิ�อเกิดีการเรียนร้้แลัะพัิฒนา

จนกระทั�งเกิดีเป็นผลังานประติมากรรม	ที�แสดีงลัักษณะสำาคัญของสิ�งมีชีุวิิต	ผ่านกระบวินการคลีั�คลัายร้ปทรงกึ�งนามธิรรม	โดีย

ใชุ้ทัศินะธิาตุทางองค์ประกอบศิิลัป์	เป็นส่�อกลัางในการสร้างลัักษณะเด่ีนให้ร้ปทรงกลัายเป็นสัญลัักษณ์น้อมนำาควิามร้้สึกตามที�

ข้าพิเจ้าต้องการให้ชัุดีเจนมากที�สุดี	ร้ปทรงเกิดีขึ�นจากการประกอบกันของสองร้ปทรงที�มีควิามแตกต่างกันในการจัดีการ	แต่มี

ควิามสอดีคล้ัองในแง่ควิามหมายแลัะร้ปทรง	ที�เป็นลัักษณะเฉพิาะตัวิในการสร้างสรรค์ผลังานของข้าพิเจ้าทุกๆชิุ�น

ควิามสำาคัญอย่างหนึ�งของการสร้างสรรค์ผลังานประติมากรรมชุุดีนี�	ข้าพิเจ้าใชุ้การวิิเคราะห์ถึงเหตุผลัแลัะหมั�นตรวิจ

สอบถึงที�มาแลัะจุดีมุ่งหมายเพิราะหากการสร้างสรรค์ขาดีการตรวิจสอบด้ีวิยการพิิจารณาต่อควิามซ่่�อสัตย์ต่อควิามจริงที�ปรากฏ์

ขึ�นนั�น	โดียนำาประเด็ีนที�กระทบต่อควิามร้้สึกหร่อควิามคิดีของข้าพิเจ้าที�มีอย้ใ่นควิามเข้าใจมีอย้เ่ดิีม	พิร้อมทั�งตีควิามแลัะหาคำา

ตอบต่อประเด็ีนควิามสงสัยนั�นโดียการใชุ้ศิิลัปะเป็นเคร่�องชีุ�นำาการสร้างสรรค์	สามารถอธิิบายถึงควิามแน่วิแน่	ควิามมั�นคงแลัะ

การพัิฒนาผลังานต่อไปในอนาคต

ABSTRACT

From my sculpting experience, I had the opportunity to learn from the creative process to 
express emotions and feelings about the state of seed changes as well as to Transformation my thoughts 
which was in line with the ideas in my works. This, thus, has become the work that was developed in 
the forms and concepts. Problems and solutions during the work process helped developing my work 
and created this sculpture work that shows the important characteristics of life through the process of 
solving semi-abstract shapes. Visual elements were used as a medium to create distinctive features 
that shape them into symbols bringing the feeling that I want to be as clear as possible. Shapes are 
formed by the combination of two different shapes but consistent in terms of meaning and shape which 
is unique in every piece of my work.

One important aspect of creating this sculpture is that I use analytical reasoning and regular 
examining the source and purpose. If creativity is lacking an examination by considering the integrity 

1อาจารย์ประจำาหลัักส้ตรทัศินศิิลัป์แลัะการออกแบบ	คณะมนุษยศิาสตร์แลัะสังคมศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์สุรินทร์
2คณะมนุษยศิาสตร์แลัะสังคมศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์สุรินทร์	E-mail	Alone_kot@hotmail.com	
3คณะมนุยศิาสตร์แลัะสังคมศิาสตร์.มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์สุรินทร์	E-mail	jutakanok.pss@gmail.com
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of the truth that appears, I would bring the issues that affect my feelings or thoughts that exist in my 
understanding in consideration along with interpreting and finding answers to that question by using 
art as a guiding tool for creativity which can explain the firmness, stability and development of work in 
the future.

บทนำา

จากควิามประทบัในควิามงามในธิรรมชุาตินั�นทำาให้เกิดีสิ�งต่างๆในธิรรมชุาติซึ่�งมีควิามงามที�แปลักตา	จนบางครั�งเกิดี

ควิามประทบัใจอยา่งยิ�งแก่ผ้้พิบเห็น	ปัจจุบันโลักของเราเปลีั�ยนแปลังไปอยา่งรวิดีเร็วิ	โลักที�เราอาศิยัอย้นี่�	มีวิิวัิฒนาการที�สลัับซั่บ

ซ้่อนแลัะยาวินาน	โลักมีลัักษณะพิิเศิษค่อ	อุณหภ้มิแลัะส่วินประกอบต่างๆที�เหมาะสม	สามารถทำาให้สิ�งต่างๆเกิดีขึ�นมา	พ่ิชุเป็นสิ�ง

มีชีุวิิตอีกชุนิดีหนึ�งที�เกิดีขึ�นมาบนโลัก	ซึ่�งมีควิามสำาคัญต่อสิ�งมีชีุวิิตต่างๆเพิราะพ่ิชุสามารถสร้างประโยชุน์มากมายให้กับชีุวิิตอ่�นๆ	

การเจริญเติบโตของพ่ิชุตลัอดีวิงจรชีุวิิตนั�น	พ่ิชุจะมีการเปลีั�ยนแปลังอย้ต่ลัอดีเวิลัาแลัะผ่านกระบวินการต่างๆที�มีควิาม

สำาคัญ	จะมีระยะเวิลัาที�แตกต่างกันออกไป	ตามชุนิดีแลัะประเภทของพ่ิชุ	ได้ีเริ�มตั�งแต่งอกจากเมล็ัดี	มีการพัิฒนาเปลีั�ยนแปลังโดีย

มีการเปลีั�ยนแปลังร้ปทรงไปตามกาลัเวิลัา	ซึ่�งเป็นควิามมหัศิจรรย์ในธิรรมชุาติที�มีจังหวิะควิามเคล่ั�อนไหวิที�บางครั�งคนทั�วิไปหร่อ

หลัายๆคนล่ัมสังเกตไปว่ิาควิามเคล่ั�อนไหวินั�นเต็มเปี�ยมไปด้ีวิยพิลััง	ร้ปทรงของสิ�งมีชีุวิิตจำาพิวิกพ่ิชุจะเปลีั�ยนแปลังจากสภาวิะหนึ�ง

ไปส่้อีกสภาวิะหนึ�ง	จากร้ปทรงที�มีพัิฒนาการไปตามชุ่วิงเวิลัาด้ีวิยทิศิทางที�แสดีงการเคล่ั�อนไหวิแลัะการเปลีั�ยนแปลังของร้ปทรง

ข้าพิเจ้ามีควิามมุ่งหมายในการศึิกษาค้นคว้ิาร้ปแบบแลัะวิิธีิการสร้างสรรค์ประติมากรรม	เพ่ิ�อศึิกษาชุ่วิงเวิลัาของการ

เปลีั�ยนแปลังต่างๆของเมล็ัดีพัินธ์ุิพ่ิชุที�เปรียบเสม่อนสัญลัักษณ์ของวัิฏ์จักรชีุวิิต	ที�ดีำาเนินไปไม่สิ�นสุดีซึ่�งเป็นปรากฏ์การณ์ที�สำาคัญ

แสดีงใหเ้ห็นถึงควิามงดีงามของธิรรมชุาต	ิซึ่�งเป็นคุณค่าแลัะควิามงามที�แท้จริง	จากแรงบนัดีาลัใจดีงักล่ัาวิ	ขา้พิเจ้าได้ีนำาเอาการ

เปลีั�ยนแปลังของสิ�งมีชีุวิิตในธิรรมชุาติค่อเมล็ัดีพัินธ์ุิพ่ิชุ	 ซึ่�งสามารถแสดีงร้ปทรง	 จังหวิะ	 ควิามเคล่ั�อนไหวิ	 ที�เต็มเปี�ยมไปด้ีวิย

พิลัังการเปลีั�ยนแปลังจากสภาวิะหนึ�งไปส่้อีกสภาวิะหนึ�งซึ่�งเป็นไปตามเง่�อนไขแห่งเวิลัาสามารถทำาให้ข้าพิเจ้าเข้าถึงควิามสำาคัญ

อันกลัมกล่ันของธิรรมชุาติได้ีอย่างชัุดีเจนจนนำามาส่้การสร้างสรรค์ผลังานประติมากรรมที�สามารถถ่ายทอดีควิามคิดี	 อารมณ์

ควิามร้้สึก	จิตนาการของข้าพิเจ้า

วัติถุ่ป์ระสงค์

1.ศึิกษาแลัะถา่ยทอดีผลังานประตมิากรรมที�มีเน่�อหาสัญลัักษณ์	แสดีงทศัินคตต่ิอสภาวิะวิฎัีจักรชีุวิิตการเปลีั�ยนแปลัง

ของเมลั็ดีพัินธ์ุิค่อข้าวิ	 เกี�ยวิกับควิามผ้กพัินควิามงามของชุีวิิต	 โดียถ่ายทอดีผ่านภาษาประติมากรรมแลัะควิามผสมผสานที�

กลัมกล่ันอย่างเป็นเอกภาพิ

2.ถ่ายทอดีผลังานโดียใชุ้ร้ปแบบประติมากรรมที�มีลัักษณะวิิธีิการเน้นแลัะตัดีทอนร้ปทรงให้เหล่ัอเพีิยงส่วินสำาคัญที�

ต้องการแสดีงออกโดียอาศัิยร้ปทรงกับพ่ิ�นที�ว่ิางมาจัดีองค์ประกอบใหม่

3.เพ่ิ�อนำาเสนอผลังานประติมากรรมต่อสาธิารณชุนอันจะทำาให้เกิดีการเรียนร้้แลัะการพัิฒนาวิงการศิิลัปะ

ประติมากรรมแลัะให้ศิิลัปะเป็นส่�อกลัางสร้างสรรค์ควิามสัมพัินธ์ิกับธิรรมชุาติให้ผ้้คนได้ีตระหนักถึงคุณค่าของธิรรมชุาติ

ข้อบเข้ติข้องการสร้างสรรค์

1.ด้ีานเน่�อหาแรงบันดีาลัใจจากธิรรมชุาติ	 ศึิกษาการเจริญเติบโตของพ่ิชุ	โครงสร้าง	 สัดีส่วิน	 ร้ปทรงทางกายภาพิใน

ลัักษณะต่างๆของร้ปทรงภายใน	ภายนอก	 ลัักษณะการอย้่ร่วิมกันของโครงสร้างแต่ลัะชุนิดีที�มีควิามสัมพัินธ์ิสอดีคล้ัองกันเป็น

เอกภาพิ



219

2.		ขอบเขตทางด้ีานร้ปแบบ	สร้างผลังานประติมากรรมกึ�งนามธิรรม

3.	 	 ขอบเขตทางด้ีานเทคนิค	 ศึิกษาคุณสมบัติวัิสดุีแลัะเทคนิควิิธีิการประกอบของโลัหะชุนิดีต่างๆ	 โดียใชุ้แผ่นโลัหะ

สร้างให้เกิดีร้ปทรงทึบตันเป็นร้ปทรงรอง	แลัะใชุ้โลัหะเส้นสร้างร้ปทรงที�มีลัักษณะโปร่งเป็นร้ปทรงหลััก	ให้ผสานกลัมกล่ันอยา่ง

มีเอกภาพิ

วิธีการศึกษา

1.การเก็บรวบรวมข้้อมูลุ่

เพ่ิ�อให้การวิิจัยได้ีข้อม้ลัครบถ้วินแลัะครอบคลุัมในเน่�อหา	ของงานวิิจัยสร้างสรรค์	ให้สอดีคล้ัองทั�งเน่�อหาแลัะร้ปแบบ

ของผลังาน	เพ่ิ�อให้บรรลุัวัิตถุประสงค์ของการวิิวัิยซึ่�งมีวิิธีิการเก็บข้อม้ลั	2	ลัักษณะค่อ

	 1.1	การเก็บข้อม้ลัภาคเอกสาร	เป็นข้อม้ลัที�รวิบรวิมจาก	หนังส่อ	บทควิาม	วิารสาร	อินเตอร์เน็ต	รายงาน

วิิจัยต่างๆแลัะงานสร้างสรรค์ประติมากรรมของศิิลัปินที�เกี�ยวิข้องกับผลังานของผ้้วิิจัย

	 1.1	การเก็บข้อม้ลัภาคสนาม	เป็นข้อม้ลัที�รวิบรวิมจาก	การลังพ่ิ�นที�เพ่ิ�อเก็บข้อม้ลัที�เป็นภาพิถ่ายจากเมล็ัดี

พัินธ์ุิพ่ิชุชุนิดีต่างๆ	จากพ่ิ�นที�จริง

2. การวิเคราะห์์ข้้อมูลุ่

เป็นการนำาควิามร้้ทั�งจากการศึิกษาทั�งภาคเอกสารแลัะภาคสนามมาวิิเคราะห์ข้อม้ลัแลัะนำาไปประมวิลัควิาม

คิดี	เพ่ิ�อนำาเน่�อหาของข้อม้ลักำาหนดีเน่�อหา	ร้ปแบบวิิธีิการ	ให้เกิดีควิามสอดีคล้ัองกันแลัะนำามาสร้างแบบร่าง	2	มิติ	แบบ

ร่าง	3	มิติ	ไปจนถึงการสร้างผลังานจริงรวิมไปถึงการวิิเคราะห์ผลังานพิร้อมภาพิประกอบ	เพ่ิ�อให้ผลังานสมบ้รณ์แลัะ

สามารถ	ถ่ายทอดีอารมณ์ควิามร้้สึกของผ้้วิิจัยได้ีอย่างมีประสิทธิิภาพิ

กรอบแนวคิด

ข้าพิเจ้าได้ีกำาหนดีเน่�อหาของผลังานจากประสบการณ์ที�ได้ีศึิกษาแลัะผ้กพัินมาส่้ร้ปแบบผลังานประติมากรรมโดีย

ใชุ้ควิามร้้สึกที�มีต่อการยอมรับถึงกฎีของธิรรมชุาติ	 ค่อการเข้าใจถึงการพิิจารณาถึง	 วัิฏ์จักรของวิิวัิฒนาการแห่งชีุวิิตก็สามารถ

ให้คำาอธิิบายถึงควิามจริงของสิ�งมีชีุวิิตแลัะมองเห็นสัจธิรรมอันเป็นควิามงามที�แท้จริงของธิรรมชุาติ	 ซึ่�งปรากฏ์อย้่ในชุ่วิงเวิลัา

ของสภาวิะควิามเลีั�ยนแปลัง	 ของสิ�งมีชีุวิิตในแต่ลัะชุ่วิงเวิลัา	 จากแนวิควิามคิดีดัีงกล่ัาวิข้าพิเจ้าจึงสร้างสรรค์ผลังานวิิจัยชุุดีนี�

ขึ�นมา	เพ่ิ�อแสดีงให้เห็นถึงชุ่วิงเวิลัาที�สำาคัญของสิ�งมีชีุวิิต	โดียใชุ้วิิวัิฒนาการของสิ�งมีชีุวิิต	ค่อเมล็ัดีพ่ิชุมาเป็นสัญลัักษณ์แห่งการ

เปลีั�ยนแปลังซึ่�งร้ปทรงของเมล็ัดีพ่ิชุมีการเปลีั�ยนแปลัง	โดียผ่านการเคล่ั�อนไหวิอย้่ตลัอดีเวิลัา

ผลุ่การศึกษา

จากการศึิกษาแลัะวิิเคราะห์รวิบรวิมข้อม้ลั	 สรุปข้อม้ลัที�ได้ีทั�งหมดีเป็นแนวิเร่�องเกี�ยวิกับการแสดีงออกถึงควิาม

เปลีั�ยนแปลังของร้ปทรงจากเมล็ัดีพัินธ์ุิเพ่ิ�อแสดีงออกถึงชุ่วิงเวิลัาของการเปลีั�ยนแปลังต่างๆของเมล็ัดีพัินธ์ุิพ่ิชุที�เปรียบเสม่อน

สัญลัักษณ์ของวัิฏ์จักรชีุวิิตที�ดีำาเนินไปไม่สิ�นสุดีซึ่�งเป็นปรากฏ์การณ์ที�สำาคัญแสดีงให้เห็นถึงควิามงดีงามของธิรรมชุาติ	 ซึ่�งเป็น

คุณค่าแลัะควิามงามที�แท้จริง	ซึ่�งเป็นคุณค่าแลัะควิามงามที�แท้จริง	จากแรงบันดีาลัใจดัีงกล่ัาวิ	ข้าพิเจ้าได้ีนำาเอาการเปลีั�ยนแปลัง

ของสิ�งมีชีุวิิตในธิรรมชุาติค่อเมล็ัดีพัินธ์ุิพ่ิชุ	 ซึ่�งสามารถแสดีงร้ปทรง	 จังหวิะ	 ควิามเคล่ั�อนไหวิ	 ที�เต็มเปี�ยมไปด้ีวิยพิลัังการ

เปลีั�ยนแปลังจากสภาวิะหนึ�งไปส่้อีกสภาวิะหนึ�งซึ่�งเป็นไปตามเง่�อนไขแห่งเวิลัาสามารถทำาให้ข้าพิเจ้าเข้าถึงควิามสำาคัญอัน
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กลัมกล่ันของธิรรมชุาตไิด้ีอย่างชัุดีเจนจนนำามาส่้การสร้างสรรค์ผลังานประติมากรรมที�สามารถถ่ายทอดีควิามคิดี	อารมณ์	ควิาม

ร้้สึก	จิตนาการของข้าพิเจ้า

               

ขั้�นติอนการสร้างสรรค์ผลุ่งาน 

1 .ขั้�นติอนการสร้างแบบจัำาลุ่อง 2 มิติิ แลุ่ะ 3 มิติิ

                
                    ภิาพป์ระกอบที� 1	ภาพิร่าง		มิติ(1)																				 				ภิาพป์ระกอบที� 2	ภาพิร่าง	2	มิติ(2)                 

                

ภิาพป์ระกอบที� 3	ภาพิแบบจำาลัอง	3	มิติ(1)																									ภิาพป์ระกอบที� 4	ภาพิแบบจำาลัอง	3	มิติ(2)
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									ภิาพป์ระกอบที� 5	ภาพิแบบจำาลัอง	3	มิติ(3)																														ภิาพป์ระกอบที� 6	ภาพิแบบจำาลัอง	3	มิติ(4)

2. ขั้�นติอนการสร้างผลุ่งาน

                        
						ภิาพป์ระกอบที� 11	ภาพิขั�นตอนการตัดีเหลั็ก(1)																									ภิาพป์ระกอบที�12	ภาพิขั�นตอนการดีัดีเหลั็ก(2)

	

                           
						ภิาพป์ระกอบที� 9	ภาพิขั�นตอนการประกอบผลังาน(1)        ภิาพป์ระกอบที� 10	ภาพิขั�นตอนการประกอบผลังาน(2)
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ภิาพป์ระกอบที� 7	ภาพิขั�นตอนการประกอบผลังาน(3)        

 

3. ผลุ่งานสมบูรณ์์

ในการสร้างสรรค์ประติมากรรม	ชุุดี	สภาวิะการเปลีั�ยนแปลัง	ทั�ง	2	ชิุ�น	ผ้้วิิจัยต้องการถ่ายทอดีกระบวินการสร้างสรรค์

ผลังานถึง	อารมณ์	ควิามร้้สึก	 ซึ่�งสามารถแสดีงร้ปทรง	 จังหวิะ	ควิามเคล่ั�อนไหวิ	 ที�เต็มเปี�ยมไปด้ีวิยพิลัังการเปลีั�ยนแปลังจาก

สภาวิะหนึ�งไปส่้อีกสภาวิะหนึ�ง	ซึ่�งเป็นไปตามเง่�อนไขแห่งเวิลัา	สามารถทำาให้ข้าพิเจ้าเข้าถึงควิามสำาคัญอันกลัมกล่ันของธิรรมชุาติ

ได้ีอย่างชัุดีเจนจนนำามาส่้การสร้างสรรค์ผลังานประติมากรรมที�สามารถถ่ายทอดีควิามคิดี	 อารมณ์	 ควิามร้้สึก	 จิตนาการของ

ข้าพิเจ้าออกมาอย่างสมบ้รณ์

ภิาพป์ระกอบที� 13	ผลังานสร้างสรรค์ชุิ�นที�	1		ชุ่�อผลังาน	:	สภาวิะการเปลัี�ยนแปลัง	1

เทคนิค	:	เชุ่�อมโลัหะ	ขนาดี	: ส้ง	80	เซ่็นติเมตร
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ภิาพป์ระกอบที� 14	ผลังานสร้างสรรค์ชุิ�นที�	1		ชุ่�อผลังาน	:	สภาวิะการเปลัี�ยนแปลัง	1
เทคนิค	:	เชุ่�อมโลัหะ	ขนาดี	: ส้ง	80	เซ่นติเมตร

ภิาพป์ระกอบที� 15	ผลังานสร้างสรรค์ชุิ�นที�	2		ชุ่�อผลังาน	:	สภาวิะการเปลัี�ยนแปลัง	2
เทคนิค	:	เชุ่�อมโลัหะ	ขนาดี	: ส้ง	120	เซ่นติเมตร
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สร่ป์ผลุ่วิจััยแลุ่ะอภิิป์รายผลุ่

สร่ป์ผลุ่วิจััย

จากการศึิกษาร้ปการสร้างสรรค์	 ชุุดี	 สภาวิะการเปลีั�ยนแปลัง	 สรุปผลัการวิิจัยครั�งนี�	 ได้ีศึิกษาแลัะถ่ายทอดีผลังาน

ประตมิากรรมที�มีเน่�อหาสญัลัักษณแ์สดีงทศัินคตต่ิอสภาวิะวิฎัีจักรชีุวิิตการเปลีั�ยนแปลังของเมลัด็ีพัินธ์ุิ	เกี�ยวิกับควิามผ้กพัินควิาม

งามของชุวิีิต	โดียถ่ายทอดีผา่นทัศินธิาตแุลัะควิามผสมผสานที�กลัมกล่ันโดียใชุ้ร้ปแบบประตมิากรรมที�มีลัักษณะวิิธีิการ	เน้นแลัะ

ตัดีทอนร้ปทรงให้เหล่ัอเพีิยงส่วินสำาคัญที�ต้องการแสดีงออกโดียอาศัิยร้ปทรงกับพ่ิ�นที�ว่ิางมาจัดีองค์ประกอบใหม่เพ่ิ�อนำาเสนอผลั

งานประติมากรรมต่อสาธิารณชุนอันจะทำาให้เกิดีการเรียนร้้แลัะการพัิฒนาการศิิลัปะในการศึิกษาค้นคว้ิาพัิฒนาประติมากรรม

ในลัักษณะเฉพิาะตัวิให้มีควิามลัึกซึ่�ง	 มีคุณค่าทางศิิลัปะแลัะเป็นการขยายแนวิทางควิามคิดีแลัะวิิธีิการให้หลัากหลัายสามารถ

นำาไปประยุกต์ใชุ้ในชีุวิิตจริงได้ี	 มีเหตุผลัทางเน่�อหาในด้ีานศิิลัปะให้เป็นส่�อกลัางสร้างสรรค์ควิามสัมพัินธ์ิกับธิรรมชุาติให้ผ้้คน

ได้ีตระหนักถึงควิามงามของธิรรมชุาติ

จากการวิิเคราะห์ถึงผลังาน	ชุุดี	สภาวิะการเปลีั�ยนแปลัง	ขอ	ที�กล่ัาวิมาสรุปถึงการสร้างสรรค์ผลังานประติมากรรมชุุดี

นี�	ที�ได้ีแสดีงออกถึงกระบวินการศึิกษาแลัะการสร้างสรรค์ผลังานประติมากรรมได้ีกำาหนดีเน่�อหาของผลังานจากประสบการณ์

ที�ได้ีศึิกษาแลัะผ้กพัินมาส่้ร้ปแบบผลังานประติมากรรมโดียใชุ้ควิามร้้สึกที�มีต่อการยอมรับถึงกฎีของธิรรมชุาติ	 ค่อการเข้าใจ

ถึงการพิิจารณาถึงวัิฏ์จักรของวิิวัิฒนาการแห่งชีุวิิต	 ก็สามารถให้คำาอธิิบายถึงควิามจริงของสิ�งมีชีุวิิตแลัะมองเห็นสัจธิรรมอัน

เป็นควิามงามที�แท้จริงของธิรรมชุาติ	 ซึ่�งปรากฏ์อย่้ในชุ่วิงเวิลัาของสภาวิะควิามเปลีั�ยนแปลัง	 ของสิ�งมีชีุวิิตในแต่ลัะชุ่วิงเวิลัา

	จากแนวิควิามคิดีดัีงกล่ัาวิข้าพิเจ้าจึงสร้างสรรค์ผลังานประติมากรรมชุุดีนี�ขึ�นมา	เพ่ิ�อแสดีงให้เห็นถึงชุ่วิงเวิลัาที�สำาคัญของสิ�งมี

ชีุวิิต	โดียใชุ้วิิวัิฒนาการของสิ�งมีชีุวิิต	ค่อเมล็ัดีพ่ิชุมาเป็นสัญลัักษณ์แห่งการเปลีั�ยนแปลังซึ่�งร้ปทรงของเมล็ัดีพ่ิชุมีกาเปลีั�ยนแปลัง

โดียผ่านการเคล่ั�อนไหวิ

ข้้อเสนอแนะ

ข้้อเสนอแนะเพ่�อนำาผลุ่วิจััยไป์ใช้ 

ผลัการวิิจัย	ชุุดี	สภาวิะการเปลีั�ยนแปลัง	เพ่ิ�อสร้างผลังานประติมากรรมร่วิมสมัย	เป็นการวิิจัยสร้างสรรค์ซึ่�งผ้้วิิจยัมขีอ้

เสนอแนะเพิิ�มเติม	ผลังานประติมากกรรมที�แสดีงออกถึงร้ปทรงควิามเปลีั�ยนแปลังที�แสดีงควิามเคล่ั�อนไหวิบ่งบอกถึงสัญลัักษณ์

เคร่�องหมายมาแทนคา่การแสดีงออกของการสรา้งสรรค	์เป็นกระบวินการสง่เสรมิให้เกิดีควิามงามที�มีอกลัักษณเ์ฉพิาะตนสามารถ

เป็นแนวิทางในการสร้างองค์ควิามร้้	 พิร้อมทั�งตีควิามแลัะหาคำาตอบต่อประเด็ีนควิามสงสัยนั�นโดียการใชุ้ศิิลัปะเป็นเคร่�องชีุ�นำา

การสร้างสรรค์	สามารถอธิิบายถึงควิามแน่วิแน่	ควิามมั�นคงแลัะการพัิฒนาผลังานต่อไปในอนาคต
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บทคัดย�อ

การสร้างสรรค์ศิิลัปะร่วิมสมัยจากควิามเชุ่�อในภาพิเขียนสียุคก่อนประวัิติศิาสตร์ภาคอีสาน		มีวัิตถุประสงค์	1	)	ศึิกษา

ร้ปแบบของภาพิเขียนยุคก่อนประวัิติศิาสตร์ที�สะท้อนเร่�องราวิเกี�ยวิกับควิามเชุ่�อที�ปรากฏ์ในภาคอีสาน	2)	สร้างสรรค์สร้างสรรค์

ศิิลัปะร่วิมสมัยจากร้ปแบบภาพิเขียนสียคุก่อนประวัิติศิาสตร์ภาคอีสาน			โดียได้ีรวิบรวิมข้อม้ลัจากเอกสารงานวิิจัยแลัะหนังส่อ

ด้ีานโบราณคดีี		เพ่ิ�อยน่ยนัแลัะเปน็การสะทอ้นใหเ้ห็นถึงวิิถีการดีำารงชุวิีิตของคนในยคุก่อนประวิติัศิาสตรผ่์านผลังานศิิลัปกรรม

ที�ปรากฏ์อย้ใ่นภาคอีสาน	ทั�ง	11		จังหวัิดีประกอบไปด้ีวิย		จังหวัิดีเลัย	อุดีรธิานี		หนองบัวิลัำาภ้		ขอนแก่น		ชัุยภ้มิ		นครราชุสีมา

		สกลันคร		กาฬสินธ์ุิ		อุบลัราชุธิานี		มุกดีาหาร	แลัะจังหวัิดีศิรีสะเกษ			ซึ่�งภาพิเขียนยุคก่อนประวัิติศิาสตร์เป็นเสม่อนภาษา

แรกเริ�มที�ใชุ้ส่�อสารแลัะรบัสาร	เป็นการบนัทึกเร่�องราวิยคุแรกเริ�ม		โดียวิิธีิการในการสรา้งภาพินั�นประกอบไปดีว้ิย		การขดีีเขียน	

การพ่ิน	การระบาย	การทาบ	การประทับ	การเซ่าะร่องลึัก			โดียภาพิวิาดีนั�นมีทั�งแสดีงออกเป็นภาพิแบบเดีี�ยวิ	แลัะภาพิที�แสดีง

เป็นกลุ่ัมภาพิ		ในลัักษณะภาพิที�เป็นแบบร้ปธิรรมสามารถตีควิามได้ีแลัะภาพิแบบนามธิรรมที�ไม่สามารถอธิิบายควิามหมายได้ี	ซึ่�ง

ถ่ายทอดีเร่�องราวิแลัะบง่บอกถึงเหตุการณ์ต่างๆ	ที�เกิดีขึ�นในอดีีต	เชุ่น	ภาพิลัา่สัตว์ิ	การเกษตร	การลัะเลัน่	เป็นต้น		โดียเหตกุารณ์

ต่าง	ๆ	ที�ถ้กบันทึกไว้ินั�น		มีที�มาจากควิามเชุ่�อของคนโบราณในอดีีตจนเกิดีเป็นพิิธีิกรรมในกลุ่ัมของตนแลัะส่บทอดีกันเร่�อยมา

ควิามเชุ่�อของมนุษย์ได้ีถ้กดัีดีแปลังจากควิามเป็นนามธิรรมให้กลัายเป็นร้ปธิรรมขึ�น	 	 เป็นร้ปสัญลัักษณ์ต่างๆ	ที�ผ่าน

เทคนิคกระบวินการด้ีานศิิลัปะ		จนเกิดีเป็นภาพิตามควิามเชุ่�อโดียภาพิเขียนสีในยุคก่อนประวัิติศิาสตร์เหล่ัานี�		มนุษย์สร้างขึ�น

โดียมีวัิตถุประสงค์ซึ่�งอาจตีควิามได้ีแตกต่างกันหลัายประการ	อาจเพ่ิ�อเป็นการตกแต่งที�อย้่อาศัิย	 เพ่ิ�อเป็นสิ�งแสดีงควิามภาค

ภ้มิใจในการลั่าสัตว์ิ	 เพ่ิ�อแสดีงควิามเป็นเจ้าของสถานที�	 เพ่ิ�อแสดีงออกถึงวิิถีการดีำารงชีุวิิตแลัะเพิ่�อแสดีงควิามสะเท่อนใจใน

ปรากฏ์การณ์ทางธิรรมชุาติที�ตนเองได้ีพิบเห็น	เชุ่น	ฟ้าร้อง		ฟ้าผ่า		ไฟไหม้	แผ่นดิีนไหวิ	เป็นต้น

ดัีงนั�นควิามเชุ่�อของมนุษย์ในสมัยยุคก่อนประวัิติศิาสตร์จะตีควิามได้ีจากหลัักฐานที�หลังเหล่ัออย้่	 เชุ่น	 	ภาพิเขียนสี

	ภาพิสลััก	ร่องรอย	ประติมากรรมร้ปลัักษณะพิิเศิษต่าง	ๆ		หร่อการนำาสิ�งของเคร่�องใชุ้ใส่ลังในหลุัมฝั่งศิพิมีควิามเชุ่�อว่ิาผ้้ตาย

ต้องใชุ้อีกในโลักหน้า		ยกตัวิอย่างบุคคลัที�เป็นผ้้นำากลุ่ัมในชุุมชุนนั�น		อาจมีดิีนแดีงโรยไว้ิที�ร่างศิพิหร่อนำาดิีนแดีงใส่ในภาชุนะฝั่ง

ร่วิมกับศิพิแลัะมีสิ�งของพิิเศิษอย่างอ่�นที�ศิพิธิรรมดีาไม่มี		ก็สามารถสันนิษฐานได้ีว่ิาการประกอบพิิธีิกรรมนั�นเป็นการสนองควิาม

เชุ่�อให้เห็นถึงการให้เกียรติแลัะแสดีงควิามแตกต่างในสถานภาพิทางสังคมของคนในสมัยนั�น	

จากข้อม้ลัผ้้สร้างสรรค์เกิดีแรงบันดีาลัใจในการที�จะสร้างสรรค์ศิิลัปะร่วิมสมัยที�ตอบสนองควิามร้้สึก		สะท้อนวิิถีการ

ดีำารงชีุวิิต	ในเร่�องควิามเชุ่�อที�มีมาตั�งแต่อดีีตกาลัแลัะมีควิามคล้ัายคลึังกับควิามเชุ่�อบางอย่างของคนในภาคอีสานมาจนถึงปัจจุบัน	

โดียผ้้สร้างสรรค์แสดีงออกในร้ปแบบผลังานกึ�งนามธิรรม	(Semi	-	Abstract)		ใชุ้หลัักการจัดีองค์ประกอบในผลังานที�เรียบง่าย
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	 เพ่ิ�อแสดีงออกถึงควิามสัมพัินธ์ิระหวิ่างผลังานของคนในยุคก่อนประวิัติศิาสตร์ที�ถ่ายทอดีออกมาในกระบวินการสร้างสรรค์

ที�เรียบง่ายเชุ่นเดีียวิกัน		ผลังานสร้างสรรค์มีกระบวินการ	เทคนิคที�เชุ่�อมโยงไปส่้เน่�อหาที�เกี�ยวิกับควิามเชุ่�อแลัะเกิดีองค์ควิาม

ร้้แสดีงออกถึงการได้ีรับอิทธิิพิลัระหว่ิางภาพิเขียนสีในยุคโบราณแลัะควิามเชุ่�อของคนอีสานในปัจจุบัน	 	ภายใต้ผลังาน	“การ

สร้างสรรค์ศิิลัปะร่วิมสมัยจากควิามเชุ่�อในภาพิเขียนสียุคก่อนประวัิติศิาสตร์ภาคอีสาน”

คำาสำาคัญ :	ภาพิเขียนสียุคก่อนประวัิติศิาสตร์	,	ควิามเชุ่�อ	,	ศิิลัปะร่วิมสมัย

Abstract

The production of the contemporary arts based on beliefs illustrated by prehistoric paintings 
in Isan aims to 1) study the patterns of prehistoric paintings reflecting the beliefs of Isan people, and 
2) create contemporary arts based on the patterns of prehistoric paintings. The data was collected by 
analyzing research and archeological texts to affirm and demonstrate the life style of ancient Isan people 
living in 11 provinces, including Loei, Udonthani, Nong Bua Lam Phu, Khon Kaen, Chaiyaphum, Nakhon 
Ratchasima, Sakon Nakhon, Kalasin, Ubon Ratchathani, Mukdahan, and Si Sa Ket. In the prehistoric 
period, paintings were similar to a language because they were for communication, both giving and 
receiving information, as well as recording history. The process of creating paintings involved scribble, 
spraying, painting, overlaying, stamping, and gouging. The paintings were found either as individual 
or group paintings which could be interpreted both concretely which can be explained, and abstractly 
which cannot be explained or comprehensible. Various kinds of stories in the past were told via these 
paintings, for example, hunt, agriculture, and recreation. The recorded events were rooted from ancient 
people’s beliefs which then became rituals and were inherited to their descendants. 

The beliefs of humans are shaped from abstract concepts into concrete ones by using artistic 
techniques which then led to the creation of prehistorical paintings. The purposes might be to furnish 
people’s dwellings, show their pride of hunting, indicate territories, tell their way of life, or express 
depression of having to face natural disasters, such as, thunder, lightning, fire and earthquake.    

Therefore, the beliefs of prehistoric humans can be interpreted from remaining evidences such 
as color paintings, carvings, and special sculptures. It is also found that personal belongings were buried 
with the dead persons so that they could use them in their afterlife. There was also a special ritual only 
for the leader or chief of the community, for instance, there might be a some red soil sprinkled on the 
body’s face, or the red soil might be put in a small containers and buried along with the body. Such 
ritual is assumed to show  respect and indicate the difference of social status.

Inspired by the facts mentioned above, the author has created the contemporary arts which 
correspond to emotions, and reflex the way of life based on ancient people’s beliefs that also share 
similarities with Isan people’s beliefs nowadays. The arts are created to be semi-abstract, using art 
composition focusing on simplicity and purity as to show relations with the simple process of creation 
of prehistoric people. The finished work has the process and technique connecting to the content of 
beliefs and resulted in the body of the knowledge influenced by prehistoric paintings and present 
Isan people’s beliefs, namely “The Contemporary Arts Production Based On the Beliefs Illustrated by 
Prehistoric Paintings in Isan”.

Keywords : Prehistoric Paintings , Based belief , Contemporary Arts 
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บทนำา 

ในภาคอีสานหร่อภาคตะวัินออกเฉียงเหน่อ	 	 มีการค้นพิบภาพิเขียนมากที�สุดีอาจเป็นเพิราะภาคนี�มีพ่ิ�นที�กว้ิางใหญ่

ถึงหนึ�งในสามของประเทศิ	นับตั�งแต่การค้นพิบศิิลัปะถำ�าแหล่ังแรกของอีสานเม่�อ	พิ.ศิ.	2467	จนถึง	พิ.ศิ.	2531	รวิมเวิลัา	64	

ปี	ได้ีพิบศิิลัปะถำ�าในอีสาน	131	แหล่ังใน	11	จังหวัิดี	ค่อ	เลัย	อุดีรธิานี	หนองบัวิลัำาภ้	ขอนแก่น	ชัุยภ้มิ	นครราชุสีมา	สกลันคร

	กาฬสินธ์ุิ	 อุบลัราชุธิานี	 มุกดีาหาร	แลัะจังหวัิดีศิรีสะเกษ	โดียลัักษณะร้ปแบบภาพิเขียน	นพิวัิฒน์	สมพ่ิ�น	 (2545)	กล่ัาวิว่ิา	

ลัักษณะร้ปแบบวิิธีิการเขียนภาพิที�ปรากฏ์บนเพิิงหินทั�วิบริเวิณเขตพ่ิ�นที�อีสานพิบว่ิาภาพิเขียนสีมีการใชุ้สีที�ได้ีมาจากดิีนเทศิหร่อ

แร่เฮมาไทต์มาใชุ้ในการเขียนภาพิโดียมัยเขียนด้ีวิยสี	ๆ	เดีียวิ		ค่อ		สีแดีง		มีการใชุ้นำ�าหนักควิามอ่อนแก่ต่างกัน		นอกจากนี�ใน

บางแหล่ังอาจมีการใชุ้สีอ่�น	ๆ		เชุ่น		สีเหล่ัอง		สีขาวิ		ซึ่�งผ้้ที�สร้างสรรค์ต้องการส่�อสารหร่อถ่ายทอดีเร่�องราวิเกี�ยวิกับการดีำารง

ชีุวิิตของคนในยุคนั�น		ประกอบไปด้ีวิย	ควิามเชุ่�อสิ�งเหน่อธิรรมชุาติ	การประกอบพิิธีิกรรม	การล่ัาสัตว์ิ		การทำานา		การเลีั�ยง

สัตว์ิ		แต่ภาพิบางภาพิก็ได้ีเล่ัอนรางหายไปตามกาลัเวิลัาจึงไม่สามารถอธิิบายถึงควิามชัุดีเจนของภาพิได้ี	แลัะการให้ควิามหมาย

นั�น	Kulajit	sengna	(2013)	กล่ัาวิว่ิา	ภาพิบางส่วินหายไปแต่ยังคงไว้ิซึ่�งลัักษณะภาพิที�กลัายเป็นเชิุงสัญลัักษณ์		เพ่ิ�อต้องการ

อธิิบายเน่�อหาบางอย่างเหม่อนตั�งใจให้คนในปัจจุบันได้ีมองผ่านภาพิเขียนแล้ัวิทราบถึงชุ่วิงเวิลัาในอดีีตว่ิาบรรพิบุรุษ	นั�นได้ีสร้าง

สิ�งใดีเอาไว้ิแลัะยังคงส่บเน่�องมาจนถึงปัจจุบัน	

ภาพิเขียนสียุคก่อนประวัิติศิาสตร์	 เป้นผลังานที�คนในยุคก่อนประวัิติศิาสตร์สร้างสรรค์ขึ�น	ตามเพิิงผา	ผนังถำ�า	งาน

ศิิลัปกรรมที�พิบมีทั�งที�เป็นภาพิเขียนสีแลัะภาพิสลััก	ภาพิที�พิบส่วินใหญ่เป็นภาพิม่อ	ภาพิคน	ภาพิสัตว์ิ	แลัะภาชุนะลัายเรขาคณิต	

บางครั�งพิบเป็นภาพิขบวินพิิธีิกรรม	หร่อพิบเป็นกลุ่ัมภาพิที�แสดีงกิจกรรมของมนุษย์ในอดีีต		ซึ่�งศิิลัปะประเภทนี�แบ่งตาม	พิิสิษฐ์

	เจริญวิงศ์ิ	(2531)	กล่ัาวิว่ิาศิิลัะยุคก่อนประวัิติศิาสตร์สร้างขึ�นด้ีวิยวัิตถุประสงค์	2	ประการ	ค่อ	ข้อที�	1	เป็นศิิลัปะเพ่ิ�อพิิธีิการ

	โดียทำาขึ�นภายใต้ในควิามเชุ่�อทางศิาสนาหร่อตามขนบประเพิณีซึ่�งมักจะมี	“ข้อบังคับ”	บางประการว่ิาทำาอะไรได้ีบ้างแลัะทำา

อะไรไม่ได้ีบ้าง	ยกตัวิอย่างเชุ่นร้ปแบบของสีหร่อวัิสดุีที�ใชุ้ในการประกอบพิิธีิกรรมบางอย่างนั�น	 ถ้กกำาหนดีไว้ิแล้ัวิไม่สามารถ

เปลีั�ยนแปลังได้ีแลัะข้อที�	2	ค่อ	ศิิลัปะทั�วิไป	เป็นเร่�องที�ไม่เกี�ยวิกับศิาสนา		โดียผ้้สร้างสรรค์เล่ัอกทำาได้ีตามใจ		ไม่วิาจะเป็นร้ป

แบบเทคนคิ	วิิธีิการ	หร่อเร่�องที�ศิาสนาประเพิณไีม่ได้ีห้ามไว้ิ		ศิิลัปะดัีงกล่ัาวินี�สร้างโดียผ้้สร้างสรรค์นิรนามแล้ัวิขาดีชุ่วิงไปไปเลัย		

ทำาให้ไม่สามารถร้้ถึงควิามหมายที�แท้จริงในภาพิได้ีโดียเฉพิาะอย่างยิ�งภาพิที�เป็นเคร่�องหมายหร่อสัญลัักษณ์	แต่การสร้างสรรค์นี�

เป็นหลัักฐานที�แสดีงถึงภ้มิปัญญา	องค์ควิามร้้ต่าง	ๆ 	ของคนโบราณที�ถ่ายทอดีแลัะตกผลึักเป็นควิามร้้ส่้คนรุ่นหลัังจนถึงปัจจุบัน	

ภาพิเขียนสียคุก่อนประวัิติศิาสตร์ที�พิบในภาคอีสานนั�น	ปรากฏ์แตกต่างกันไปตามแหล่ังค้นพิบ	บางภาพิจะมีควิามคม

ชัุดี	ส่�อควิามหมายง่ายๆ		สามารถบอกได้ีว่ิาเป็นภาพิอะไร	แต่บางภาพิต้องทำาการศึิกษาวิิเคราะห์ให้ลึักซึ่�งโดียด้ีจากองค์ประกอ

บอ่�นๆ	ด้ีวิย	ภาพิที�พิบเหล่ัานี�แบ่งออกได้ี	2	ลัักษณะค่อ	ภาพิแบบเหม่อนจริงแลัะภาพิแบบสัญลัักษณ์

1. ภิาพเห์ม่อนจัริง (สัจันิยม) อาจัแบ�งได้เป็์น 4 กลุ่่�มให์ญ�ๆ ค่อ

	 ภาพิกลุ่ัมคน	เชุ่น	การล่ัาสัตว์ิ	การทำาเกษตรกรรม	ควิามเชุ่�อ	การประกอบพิิธีิกรรม	

	 กลุ่ัมภาพิสัตว์ิ	เชุ่น	กวิาง	วัิวิ	ควิาย	หมี	สุนัข	เป็นการแสดีงร้ปร่างของสัตว์ิแต่ลัะชุนิดี	

	 กลุ่ัมพ่ิชุ	จะเขียนเป็นเส้นพิอมองออกว่ิาเป็นต้นหญ้า	พ่ิชุลัักษณะเป็นกอแลัะต้นไม้

	 กลุ่ัมสิ�งของ	 เป็นการแสดีงให้เห็นว่ิาเป็นอุปกรณ์ที�ใชุ้ในยุคนั�น	 เชุ่น	 ธิน้	 หอก	 อุปกรณ์หาปลัา	 ลัวิดีลัาย

สัญลัักษณ์	ภาพิแสดีงทางควิามคิดี	อาจแบ่งออกได้ีเป็น	2	กลุ่ัมค่อ

2. ภิาพสัญลัุ่กษณ์์		เป็นภาพิที�กำาหนดีขึ�นเป็นเคร่�องหมายหร่อร่องรอยที�มีควิามหมายเพ่ิ�อใชุ้แทนคำาอธิิบายซึ่�งจะใชุ้

ส่�อสารกันในกลุ่ัมพิวิกของตน	ซึ่�งการแปลัควิามนั�นสันนิษฐานไดี้หลัายควิามหมาย	เชุ่น	แสดีงควิามเป็นเจ้าของ	แสดีงจำานวิน

สมาชิุก	เขตหวิงห้าม	เป็นต้น	
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ประเด็ีนที�ผ้วิ้ิจยัไดีศ้ิกึษาค่อร้ปแบบของภาพิเขียนยคุก่อนประวัิตศิิาสตร์ที�สะท้อนเร่�องราวิเกี�ยวิกับควิามเชุ่�อที�ปรากฏ์

ในภาคอีสานแลัะสร้างสรรค์ศิิลัปะร่วิมสมัยจากร้ปแบบภาพิเขียนสียคุก่อนประวัิติศิาสตร์ในภาคอีสาน		ในสมัยที�ยงัไม่มีหนังส่อ

ใชุ้มนุษย์ใชุ้ศิิลัปะเป็นส่�อมากกวิ่าสมัยนี�เพิราะเป็นทั�งหนังส่อบอกเลั่าให้คนในกลุ่ัมสังคมเดีียวิกันเข้าใจอีกทางหนึ�งเพิิ�มเติมจาก

ภาษาพ้ิดีแลัะเป็นส่�อติดีต่อกับพิลัังเหน่อธิรรมชุาติอีกหลัายเร่�องหลัายทางด้ีวิยกัน		 ดัีงนั�นภาพิเขียนสียุคก่อนประวัิติศิาสตร์จึง

เป็นสิ�งที�ศิิลัปินยุคนั�นสร้างขึ�นเพ่ิ�อส่วินรวิมค่อเป็น	“ศิิลัปะชุุมชุน”	(communal	art)		โดียที�การสร้างสรรค์จากแรงบันดีาลัใจ

ต่าง	ๆ	เชุ่น		ควิามเชุ่�อหร่อพิิธีิกรรม		ตลัอดีจนสภาพิแวิดีล้ัอมแลัะการดีำารงชีุวิิตของคนในชุุมชุนที�ผ้้สร้างสรรค์นั�นเป็นสมาชิุก

อย้่ในกลุ่ัม	ต่อมาภาพิควิามเชุ่�อของมนุษย์ในสมัยโบราณก่อนประวัิติศิาสตร์		ได้ีพัิฒนากลัายเป็นพิิธีิกรรมที�ซั่บซ้่อนขึ�น		โดียมี

สิ�งของเคร่�องใชุ้ฝั่งร่วิมกันในหลุัมฝั่งศิพิ		 ซึ่�งมีควิามเชุ่�อว่ิาผ้้ตายต้องใชุ้อีกหร่อการฝ่ังสิ�งของพิิเศิษในหลัุมฝั่งศิพิแสดีงถึงฐานะ

พิิเศิษทางสังคมสมัยมีชีุวิิตอย้่	 เชุ่น	 ผ้้นำา	อาจมีดิีนแดีงโรยไว้ิที�ร่างศิพิหร่อนำาดิีนแดีงใส่ในภาชุนะฝั่งร่วิมกับศิพิแลัะมีของพิิเศิษ

อยา่งอ่�นที�แตกต่างจากศิพิธิรรมดีา		เป็นการแสดีงให้เห็นถึงควิามแตกต่างในสถานภาพิทางสังคม		ซึ่�งควิามสำาคัญของสิ�งค้นพิบ

จากร้ปแบบภาพิเขียนในยุคก่อนประวัิติศิาสตร์นั�น	ผ้้วิิจัยพิบว่ิาการเขียนภาพิร้ปคนบางแห่งนั�น	มีลัักษณะผิดีเพีิ�ยนไปคล้ัายคนมี

เขา		มีหาง	ด้ีแล้ัวิไม่ใชุ่คนจริง	ๆ 		แต่กลัับวิาดีร้ปสัตว์ิได้ีเหม่อนจริง	แสดีงว่ิาตั�งใจทำาร้ปคนให้ไม่เหม่อนจริงเพิราะผ้้สร้างสรรค์ใน

ยคุโบราณตอ้งการแสดีงร้ปร่างของวิิญญาณหร่อสิ�งเหน่อธิรรมชุาต	ิซึ่�งสัมพัินธ์ิกับควิามเชุ่�อเร่�องบรรพิชุนที�ล่ัวิงลัับ	ที�คอยปกปอ้ง

คุ้มครองชุุมชุนแลัะเผ่าพัินธ์ุิพิร้อมทั�งบันดีาลัควิามอุดีมสมบ้รณ์ให้กับชุุมชุน		

จากข้อม้ลัที�ศึิกษาผ้้วิิจัยจึงได้ีสะท้อนควิามเชุ่�อเร่�อง	“วิิญญาณ”	ในพิิธีิกรรมของมนุษย์ยุคก่อนประวัิติศิาสตร์ในภาค

อีสาน	ซึ่�งเป็นพิลัังงานที�อย้ใ่นร่างกายของทุกคน	ในการตีควิามนั�น	“วิิญญาณ”มี	ลัักษณะเบา	เป็นพิลัังงานเคล่ั�อนไหวิได้ี	แต่ไม่

อาจเห็นเป็นร้ปเป็นร่างได้ี	แต่เม่�อใดีที�พิลัังงานนี�อ่อนลังจะทำาให้สภาวิะของร่างกายแลัะจิตใจนั�นตกตำ�าลัง		ซึ่�งหากเปรียนเทียบ

แล้ัวิ	“วิิญญาณ”	นั�นมีควิามคล้ัายกับ“ขวัิญ”	ที�ชุาวิอีสานเชุ่�อถ่ออย้	่	ยกตัวิอยา่ง	เม่�อ	“ขวัิญ”	ดีีจะร้้สึกสุขสบายในแลัะกล้ัาหาญ

	มีพิลัังเต็มเปี�ยม	“ขวัิญ”	ที�อย้่กับเน่�อกับตัวิว่ิา“ร้้คิง”	ในภาษาอีสานค่ออาการของคนที�มีสติร้้เร่�อง	ร้้สึกตัวิ	ร้้สึกเข้าใจทุกอย่าง

	“ขวัิญ”	จึงเป็นพิลัังแฝ่งในจิตใจที�เป็นนามธิรรม	ด้ีแลัควิบคุมร่างกาย	จิตใจ	ให้เกิดีดุีลัยภาพิ		แต่ถ้าหากเกิดีสิ�งที�ไม่คาดีฝั่นขึ�น

ทำาให้ดีวิงวิิญญาณนั�นออกจากร่าง		ชุาวิอีสานก็มีพิิธีิเรียกดีวิงวิิญญาณหร่อเรียกขวัิญกลัับมาอย้กั่บที�ของตน		ดัีงนั�นผ้้สร้างสรรค์

จึงเกิดีแรงบันดีาลัใจในการที�จะสร้างสรรค์ศิิลัปะร่วิมสมัยที�มาจากควิามเชุ่�อในเร่�องโลักหลัังควิามตาย	จากร้ปแบบภาพิเขียนยคุ

ก่อนประวัิติศิาสตร์ที�สะท้อนวิิถีการดีำารงชีุวิิตของคนโบราณในเร่�องควิามเชุ่�อ		โดียใชุ้กระบวินการสร้างสรรค์ที�เรียบง่ายจากร้ป

แบบภาพิเขียนสียุคก่อนประวัิติศิาสตร์ในภาคอีสาน		ผสมผสานกับเทคนิควิิธีิการทางศิิลัปกรรมแลัะลัดีทอนร้ปร่าง	 ร้ปทรงให้

ง่ายแลัะสามารถส่�อควิามหมายที�แสดีงถึงควิามเชุ่�อในโลักหลัังควิามตายที�คนในปัจจุบันนั�นมีการแสดีงออกที�คล้ัายกับคนในยุค

ก่อนประวัิติศิาสตร์ในภาคอีสาน

วัติถุ่ป์ระสงค์ 

1.	ศึิกษาร้ปแบบของภาพิเขียนยุคก่อนประวัิติศิาสตร์ที�สะท้อนเร่�องราวิเกี�ยวิกับควิามเชุ่�อที�ปรากฏ์ในภาคอีสาน			

2.	สร้างสรรค์สร้างสรรค์ศิิลัปะร่วิมสมัยจากร้ปแบบภาพิเขียนสียุคก่อนประวัิติศิาสตร์ในภาคอีสาน			

วิธีดำาเนินการวิจััย 

การสร้างสรรค์ศิิลัปะร่วิมสมัยจากควิามเชุ่�อในภาพิเขียนสียคุก่อนประวัิติศิาสตร์ภาคอีสาน		เป็นการสร้างสรรค์โดียมี

วัิตถุประสงค์เพ่ิ�อศึิกษาร้ปแบบของภาพิเขียนยุคก่อนประวัิติศิาสตร์ที�สะท้อนเร่�องราวิเกี�ยวิกับควิามเชุ่�อที�ปรากฏ์ในภาคอีสาน	

แลัะนำาเอาองคค์วิามร้้ที�ศึิกษามาเพ่ิ�อสร้างสรรค์ผลังานศิิลัปะร่วิมสมัยจากร้ปแบบภาพิเขียนสียคุก่อนประวัิติศิาสตร์ในภาคอีสาน

		ซึ่�งผ้้สร้างสรรค์ได้ีศึิกษาข้อม้ลัจากเอกสารแลัะภาคสนาม	เพ่ิ�อการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัโดียวิิธีิการสังเกต	การสัมภาษณ์แลัะนำา

ข้อม้ลัมาทำาการวิิเคราะห์เพ่ิ�อนำาไปสร้างสรรค์เป็นผลังานทัศินศิิลัป์ภายใต้ร้ปแบบภาพิเขียนสียคุก่อนประวัิติศิาสตร์แลัะแนวิคิดี

ด้ีานควิามเชุ่�อยุคก่อนประวัิติศิาสตร์	ซึ่�งมีขั�นตอนวิิธีิการดีำาเนินการวิิจัยดัีงนี�
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ป์ระชากรแลุ่ะกลุ่่�มเป้์าห์มาย

ประชุากรแลัะกลุ่ัมเป้าหมายจำาแนกเป็น	2	กลุ่ัม	 ค่อกลุ่ัมข้อม้ลัแหล่ังภาพิเขียนสีที�ปรากฏ์ในภาคอีสาน	11	 จังหวัิดี

ประกอบไปดี้วิย	 	 จังหวัิดีเลัย	 อุดีรธิานี	หนองบัวิลัำาภ้	 	ขอนแก่น	 	 ชัุยภ้มิ	 	นครราชุสีมา	สกลันคร	กาฬสินธ์ุิ	 	 อุบลัราชุธิานี

		มุกดีาหาร		แลัะศิรีสะเกษ	แลัะกลุ่ัมผ้้ร้้	(Key	Informant)	กลุ่ัมนี�ค่อบุคคลัที�มีควิามร้้ในด้ีานประวัิติศิาสตร์	ศิิลัปกรรมยุคก่อน

ประวัิติศิาสตร์	ผ้้เชีุ�ยวิชุาญด้ีานศิิลัปกรรม	กลุ่ัมนี�ประกอบไปด้ีวิย	นักวิิชุาการด้ีานโบราณคดีี	นักวิิชุาการด้ีานทัศินศิิลัป์	ผ้้ร้้ภาค

รัฐ	ที�แนะนำาการวิิเคราะห์ให้ควิามหมายศิิลัปะภาพิเขียนสียุคก่อนประวัิติศิาสตร์		ซึ่�งมีรายลัะเอียดีดัีงต่อไปนี�	

การสัมภาษณ์นักวิิชุาการด้ีานประวัิติศิาสตร์โบราณคดีียุคก่อนประวัิติศิาสตร์	 เพ่ิ�อต้องการทราบถึงข้อม้ลัทาง

ประวัิติศิาสตร์ของศิิลัปกรรมยุคก่อนประวัิติศิาสตร์ในประเทศิไทย	จำานวิน	3	คน	ดัีงนี�

นางสาวิกนกวิลีั		สุริยะธิรรม	ผ้้อำานวิยการพิิพิิธิภัณฑสถานแห่งชุาติบ้านเชีุยง	ตำาแหน่งภัณฑารักษ์ชุำานาญการพิิเศิษ

	จ.อุดีรธิานี	ดัีงภาพิประกอบที�	1

ภาพิประกอบที�	1		การสัมภาษณ์ผ้้อำานวิยการพิิพิิธิภัณฑสถานแห่งชุาติบ้านเชุียงบ้านเชุียง
กนกวิลัี		สุริยะธิรรม.	(ผ้้ให้สัมภาษณ์)		ธิรรมศิาสตร์		ศิรีสารคาม	(ผ้้สัมภาษณ์),	10	พิฤศิจิกายน	2563.

สัมภาษณ์นางสาวิสุภาวิดีี	อินทรประเสริฐ	นักโบราณคดีีชุำานาญการ	สำานักศิิลัปากรที�	10	จ.นครราชุสีมา	ดีังภาพิประกอบที�	2

ภาพิประกอบที�	2		การสัมภาษณ์นักโบราณคดีีชุำานาญการ	สำานักศิิลัปากรที�	10	จ.นครราชุสีมา	
	สุภาวิดีี	อินทรประเสริฐ.	(ผ้้ให้สัมภาษณ์)		ธิรรมศิาสตร์		ศิรีสารคาม	(ผ้้สัมภาษณ์),	23	พิฤศิจิกายน	2563.

สัมภาษณ์นางสาวิทิพิย์วิรรณ	วิงศ์ิอัสไพิบ้ลัย์	นักโบราณคดีีชุำานาญการ	ภัณฑารักษ์ชุำานาญการพิิเศิษ	สำานักศิิลัปากรที�	8	จ.	ขอนแก่น	ดัีงภาพิประกอบที�	3

ภาพิประกอบที�	3		การสัมภาษณ์ภัณฑารักษ์ชุำานาญการพิิเศิษ	สำานักศิิลัปากรที�	8		จ.ขอนแก่น
ทิพิย์วิรรณ	วิงศิ์อัสไพิบ้ลัย์.	(ผ้้ให้สัมภาษณ์)		ธิรรมศิาสตร์		ศิรีสารคาม	(ผ้้สัมภาษณ์),	18	พิฤศิจิกายน	2563.	

	 การสัมภาษณ์นักวิิชุาการดี้านศิิลัปวิัฒนธิรรม	ผ้้ชุ่วิยศิาสตราจารย์พิิทักษ์ชุัย	จัตุชุัย	รองผ้้อำานวิยการสำานักศิิลัปวิัฒนธิรรม														
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มหาวิิทยาราชุภัฏ์นครราชุสีมา	เพิ่�อต้องการทราบถึงการตีควิามร้ปแบบพิัฒนาการที�ปรากฏ์ในงานศิิลัปกรรมยุคก่อนประวิัติศิาสตร์ในประเทศิไทย	
จำานวิน	1	คน	ดีังภาพิประกอบที�	4

ภาพิประกอบที�	4		การสัมภาษณ์นักวิิชุาการดี้านศิิลัปวิัฒนธิรรม
พิิทักษ์ชุัย	จัตุชุัย.	(ผ้้ให้สัมภาษณ์)		ธิรรมศิาสตร์		ศิรีสารคาม	(ผ้้สัมภาษณ์),	20	พิฤศิจิกายน	2563.

	 การสัมภาษณ์ผ้้ร้้ภาครัฐ		นายวิุฒิชุัย		สุทธิิอาจ		นักวิิชุาการพิัฒนาชุุมชุนชุำานาญการ	บ.ภ้ตะคาม		อบต.อ.ส่องดีาวิ	จ.สกลันคร										
ผ้้ร้้ในหน่วิยงาน	เพิ่�อให้ข้อม้ลั	ประวิัติควิามเป็นมาของชุุมชุนแลัะบริบททางสังคม	วิัฒนธิรรมเศิรษฐกิจ	จำานวิน	1	คนดีังภาพิประกอบที�	5	

ภาพิประกอบที�	5		การสัมภาษณ์นักวิิชุาการพิัฒนาชุุมชุนชุำานาญการ
วิุฒิชุัย		สุทธิิอาจ.	(ผ้้ให้สัมภาษณ์)		ธิรรมศิาสตร์		ศิรีสารคาม	(ผ้้สัมภาษณ์),	15	พิฤศิจิกายน	2563.	

เคร่�องม่อการวิจััย

เคร่�องม่อที�ใชุ้ในการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลั	 ผ้้สร้างสรรค์ได้ีใชุ้เคร่�องม่อประกอบไปด้ีวิย	แบบสำารวิจภาคสนาม	แบบ

สัมภาษณ์	 อุปกรณ์ที�ใชุ้ในการเก็บข้อม้ลั	ได้ีแก่	 เคร่�องบันทึกเสียง	กล้ัองถ่ายร้ป	สมุดีบันทึก	สมุดีภาพิร่าง	 เพ่ิ�อศึิกษาประวัิติ

ควิามเป็นมาแลัะร้ปแบบภาพิเขียนสียุคก่อนประวัิติศิาสตร์ซึ่�งมีรายลัะเอียดีประกอบไปด้ีวิย	 	การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

	(Structured	Interview)	แลัะการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง	(Non-structured	Interview)	เพ่ิ�อใชุ้สัมภาษณ์นักวิิชุาการ

ด้ีานโบราณคดีีของกรมศิิลัปากร	ในเร่�องพิิธีิกรรม	ควิามเชุ่�อที�สัมพัินธ์ิกับภาพิเขียนยุคก่อนประวัิติศิาสตร์ในพ่ิ�นที�วิิจัย	 ในการ

สัมภาษณ์ผ้้วิิจัยนั�นใชุ้ทั�ง	2	 วิิธีิสลัับกันในระหว่ิางการสัมภาษณ์เก็บข้อม้ลั	 เพ่ิ�อการเข้าถึงข้อม้ลัทั�งทางตรงแลัะทางอ้อม	โดีย

สัมภาษณ์นักวิิชุาการดี้านโบราณคดีีของกรมศิิลัปากรที�ประจำาอย้่ในเขตพ่ิ�นที�ด้ีแลัในแหลั่งภาพิเขียนในแต่ลัะจังหวัิดีโดียทำา

หนังส่อขอควิามอนุเคราะห์ข้อม้ลัศิิลัปะยุคก่อนประวัิติศิาสตร์	 โดียข้อม้ลัที�ได้ีนั�นเป็นข้อม้ลัพ่ิ�นฐานที�ปรากฏ์อย้่ในหนังส่อแลัะ

เอกสารด้ีานโบราณคดีีอย้แ่ล้ัวิ		แต่ก็มีข้อม้ลับางอย่างที�แตกต่างออกไปซึ่�งเป็นทัศินคติส่วินตัวิของนักวิิชุาการโบราณคดีีในเร่�อง

การตีควิามของภาพิเขียนยุคก่อนประวัิติศิาสตร์ในภาคอีสาน
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การรวบรวมข้้อมูลุ่

ผ้้สร้างสรรค์ดีำาเนินการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัโดียใชุ้ข้อม้ลัด้ีานเอกสารแลัะข้อม้ลัภาคสนาม	ด้ีวิยแหล่ังข้อม้ลัที�เป็นภาพิ

เขียนนั�นบางแห่งอย้่คนลัะพ่ิ�นที�กับหน่วิยงานที�รับผิดีด้ีานข้อม้ลัจึงแบ่งการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัเป็น	2	 ชุ่วิง	 	 ดัีงภาพิประกอบที�

	6	แลัะภาพิประกอบที�	7		

ชุ่วิงที�	 1	 ผ้้สร้างสรรค์ขอควิามร่วิมม่อจากเจ้าหน้าที�	 ผ้้ที�เกี�ยวิข้องที�มีส่วินร่วิมในการเก็บข้อม้ลัด้ีานเอกสารแหล่ัง

โบราณคดีี	โดียการส่งหนังส่อขอควิามอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม	เพ่ิ�อควิามสะดีวิกในการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัเร่�องภาพิเขียน

สียุคก่อนประวัิติศิาสตร์ในอีสาน	แลัะประสานงานกับเจ้าหน้าที�	นักวิิชุาการของกรมศิิลัปากรในพ่ิ�นที�ต่างๆ	ที�เกี�ยวิข้องกับเร่�อง

ภาพิเขียนสียุคก่อนประวัิติศิาสตร์ในอีสานในการลังพ่ิ�นที�แหล่ังภาพิเขียนสีบางจังหวัิดีที�สามารถขออนุญาตได้ีเพ่ิ�อเก็บข้อม้ลัใน

เบ่�องต้น

ชุ่วิงที�	2	รวิบรวิมข้อม้ลัข้อม้ลัเอกสาร		ข้อม้ลัภาคสนามแลัะการสัมภาษณ์ประกอบกับข้อม้ลัภาพิถ่ายจากแหล่ังภาพิ

เขียนสียุคก่อนประวัิติศิาสตร์ในอีสานแต่ลัะแห่งมาวิิเคราะห์เชุ่�อมโยงข้อม้ลั		เพ่ิ�อนำาไปส่้กระบวินการสร้างสรรค์ต่อไป	

		
ภาพิประกอบที�	6		การเก็บข้อม้ลัภาคสนามในแหลั่งภาพิเขียนสียุคก่อนประวิัติศิาสตร์ในอีสาน

		
ภาพิประกอบที�	7		การเก็บข้อม้ลัภาคสนามในแหลั่งภาพิเขียนสียุคก่อนประวิัติศิาสตร์ในอีสาน

การวิเคราะห์์ข้้อมูลุ่ 

การวิิเคราะห์ข้อม้ลัในการสร้างสรรค์ผลังานเป็นขั�นตอนที�สำาคัญต่อกระบวินการศึิกษาเป็นอย่างยิ�ง	การวิิเคราะห์ข้อม้ลั

จะไม่ใชุ้สถิติเป็นหลัักฐานการวิิเคราะห์	หากจะมีการใชุ้ก็เป็นแต่เพีิยงข้อม้ลัสนับสนุน	ข้อม้ลัที�ได้ีจากภาคสนาม		ได้ีจากการเก็บ

ภาพิแลัะการสงัเกตแบบไม่มีส่วินร่วิม	ได้ีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างแลัะไม่มีโครงสร้าง	ดัีงนั�นผ้้วิิจัยจึงมีบทบาทสำาคัญในการ

วิิเคราะห์ข้อม้ลัแลัะสังเคราะห์ข้อม้ลัเพ่ิ�อดีำาเนินการตามวัิตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ในครั�งนี�
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การวิเคราะห์์ข้้อมูลุ่เอกสารแลุ่ะข้้อมูลุ่ภิาคสนาม 

ซึ่�งเป็นข้อม้ลัที�เกี�ยวิกับเหตุการณ์	กิจกรรม	ประเพิณีแลัะพิิธีิกรรมต่าง	ๆ 	ในพ่ิ�นที�ศึิกษาแลัะมีการสัมภาษณ์	เพ่ิ�อทราบ

ข้อม้ลับริบทของชุุมชุนแลัะรายลัะเอียดีเพิิ�มเติมเกี�ยวิกับประวัิติควิามเป็นมาแลัะร้ปแบบของภาพิเขียนสียคุก่อนประวัิติศิาสตร์ที�

ปรากฏ์ในภาคอสีาน	รวิมทั�งข้อม้ลัที�ใชุ้ในการตคีวิามหมายเชิุงสังคม	วัิฒนธิรรม	ดีว้ิยการใชุ้ทฤษฎีีทางสงัคมแลัะวิฒันธิรรม	จาก

นั�นนำาข้อม้ลัมาวิิเคราะห์ร่วิมกับกระบวินการสร้างสรรค์ทางศิิลัปกรรมเพิ่�อหาร้ปแบบที�สอดีคล้ัองกับแนวิคิดีในการสร้างสรรค์

ผลังานศิิลัปะร่วิมสมัยจากควิามเชุ่�อในภาพิเขียนสียุคก่อนประวัิติศิาสตร์ภาคอีสาน	

กระบวนการสร้างสรรค์ผลุ่งาน 

	 การสร้า	งสรรค์ผลังานศิิลัปะร่วิมสมัยจากควิามเชุ่�อในภาพิเขียนสียุคก่อนประวัิติศิาสตร์ภาคอีสาน	 	 เป็นการศึิกษา

เพ่ิ�อนำาเอาองค์ควิามร้้ที�ได้ีมาจากการค้นคว้ิาข้อม้ลัเอกสารที�เกี�ยวิข้องร่วิมกับข้อม้ลัการลังพ่ิ�นที�สำารวิจแหล่ังภาพิเขียนยุคก่อน

ประวัิติศิาสตร์ที�กำาหนดีไว้ิแลัะสัมภาษณ์นักวิิชุาการ	ผ้้เชีุ�ยวิชุาญด้ีานโบราณคดีี		ผ้้ร้้ในชุุมขน	เพ่ิ�อชุ่วิยในการตีควิามหมายแลัะ

วิิเคราะห์ข้อม้ลัเพ่ิ�อนำามาสร้างสรรค์ผลังานศิิลัปะร่วิมสมัย		โดียผ้้สร้างสรรค์ได้ีนำาแรงบันดีาลัใจมาจากผลังานศิิลัปะถำ�ายุคก่อน

ประวัิติศิาสตร์	(ประเภทภาพิเขียนสี)		โดียได้ีพัิฒนาร้ปแบบผลังานที�สะท้อนควิามเชุ่�อ	พิิธีิกรรมในภาคอีสานที�ส่บทอดีมาอย่าง

ต่อเน่�องจนถึงปัจจุบัน		แลัะสร้างสรรค์ศิิลัปะร่วิมสมัยจากควิามเชุ่�อในภาพิเขียนสียุคก่อนประวัิติศิาสตร์ภาคอีสาน		โดียผ้้วิิจัย

มีการดีำาเนินการสร้างสรรค์ตามขั�นตอนดัีงนี�

การวิเคราะห์์แนวคิด  

ภาพิเขียนสียคุก่อนประวัิติศิาสตร์ภาคอีสานนั�นแสดีงเร่�องราวิที�เกี�ยวิกับควิามเชุ่�อ	โดียผ่านกระบวินการทางศิิลัปะให้

เห็นการดีำารงชีุวิิตเป็นกลุ่ัมชุนแลัะอย้่ร่วิมกับธิรรมชุาติ	การให้ควิามเคารพิในธิรรมชุาติแลัะกลัายเป็นที�พึิ�งทางใจจนเกิดีเป็นวิิถี

ปฏิ์บัติกันส่บต่อมาในกลุ่ัมชุนของตนแลัะอาจจะขยายออกไปส่้ภายนอก		จนเกิดีเป็นการบันทึกเร่�องราวิกิจกรรมต่าง	ๆ		ที�เกิดี

ขึ�นในชีุวิิตประจำาวัินเพ่ิ�อบ้ชุาสิ�งลีั�ลัับ	 โดียใชุ้การวิาดีเป็นภาพิเพ่ิ�อบันทึกเร่�องราวิที�เกิดีขึ�นนั�นให้กลุ่ัมชุนรุ่นต่อมาได้ีเรียนร้้เป็น

แบบอย่างเพ่ิ�อนำาไปปฏิ์บัติส่บต่อไป	

ผ้้สร้างสรรค์จึงได้ีองค์ควิามร้้ที�ได้ีจากข้อม้ลัเอกสารกับข้อม้ลัการลังพ่ิ�นที�แลัะการสัมภาษณ์ผ้้ร้้ผ้้เชีุ�ยวิชุาญมาใชุ้เป็น

เน่�อหาในการสร้างสรรค์ผลังาน	โดียผ้้สร้างสรรค์มีควิามเชุ่�อว่ิาแนวิคิดีเกี�ยวิกับชีุวิิตหลัังควิามตาย		ยงัคงปรากฏ์อย้ใ่นภาคอีสาน

นั�นมีการส่บทอดีมาจากภาพิเขียนสียคุก่อนประวิติัศิาสตรใ์นอีสาน	ซึ่�งสอดีคลัอ้งกับทฤษฎีีวิิวัิฒนาการวิฒันธิรรมที�อธิิบายถึงการ

ส่บทอดีวัิฒนธิรรมระหว่ิางกันอย่างต่อเน่�อง	 สามารถอธิิบายได้ีจากมนุษย์ที�มีชีุวิิตอย้่ในขั�นวิิวัิฒนาการระดัีบเดีียวิกันแลัะจะมี

ควิามเชุ่�อแบบเดีียวิกัน	 	 โดียข้อเท็จจริงนี�	 สามารถสรุปได้ีว่ิาวัิฒนธิรรมแลัะวิิวัิฒนาการตามวิิถีทางคล้ัายคลึังกันทำาให้มนุษย์มี

แนวิควิามคิดีเป็นแบบเดีียวิกัน	 แม้ว่ิาจะอย้ค่นลัะชุ่วิงเวิลัา	 จากแนวิคิดีนี�	 	 ดัีงนั�นผ้้สร้างสรรค์ได้ีนำาองค์ประกอบเร่�องราวิส่วิน

อ่�นนอกเหน่อจากภาพิคน	 เพ่ิ�อมาใชุ้ในการถ่ายทอดีเน่�อหาเร่�องราวิในชิุ�นงานแลัะนำาเอาการแสดีงออกเกี�ยวิกับการวิิญญาณที�

คนโบราณถ่ายทอดีนั�น	มาจัดีองค์ประกอบขึ�นมาใหม่ภายใต้ร้ปทรงของคนใหม่	ซึ่�งผลังานดัี�งเดิีมของผ้้สร้างสรรค์ยุคโบราณนั�น

เป็นในลัักษณะ	2	มิติ	โดียรายลัะเอียดีในผลังานแหล่ังภาพิเขียนต่าง	ๆ	นั�นการจัดีองค์ประกอบของภาพินั�นเป็นการเขียนภาพิ

แบบกลุ่ัมแลัะแบบเดีี�ยวิกระจายตัวิกันในจุดีต่าง	ๆ 		ผ้้วิิจัยจึงได้ีเล่ัอกกลุ่ัมภาพิที�แสดีงภาพิคนมาใชุ้ในผลังานเพิราะว่ิา	คนโบราณ

นั�นให้ควิามสำาคัญกับสถานที�นั�นเพ่ิ�อที�จะทำากิจกรรมบางอย่างทางควิามเชุ่�อ	จึงได้ีนำาเอาโครงสร้างของคนมาใชุ้ในการสร้างสรรค์

ผลังาน		โดียมีที�มามาจากควิามเชุ่�อ		การประกอบพิิธีิฝั่งศิพิ		ควิามเชุ่�อในวิิญญาณ	ภ้ตผี	ปีศิาจต่าง	ๆ	แลัะการเกิดีใหม่พิลัังชีุวิิต

ที�สถิตอย้ใ่นพ่ิ�นดิีน	ก้อนหิน	ต้นไม้	แลัะอย้ใ่นพ่ิชุผลัที�ปล้ักขึ�น	เป็นควิามเชุ่�อในควิามไม่แตกดัีบของวิิญญาณ	ซึ่�งเป็นส่วินหนึ�งที�

สำาคัญที�สุดีของสิ�งที�มีชีุวิิต	แสดีงออกผ่านร้ปแบบของภาพิเขียนยคุก่อนประวัิติศิาสตร์	มาผสมผสานกับแนวิคิดีควิามเชุ่�อที�เกี�ยวิ

กับโลักหลัังควิามตายที�ปรากฏ์อย้ใ่นปัจจุบันเข้าด้ีวิยกัน	
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การวิเคราะห์์แบบร�าง

ในการศึิกษานี�ผ้้วิิจัยไดี้นำาลังพ่ิ�นที�ภาคสนามในแหล่ังภาพิเขียนสียุคก่อนประวัิติศิาสตร์ภาคอีสาน	 เพ่ิ�อได้ีศึิกษาภาพิ

ต้นแบบจากสถานที�จริงแลัะได้ีศึิกษาภ้มิประเทศิของแหล่ังภาพิเขียน	 เพ่ิ�อเข้าใจถึงวิิธีิการเขียนภาพิ	 	 ลัักษณะการใชุ้เส้นแลัะ

ร้ปทรงของคนในลัักษณะต่าง	ๆ	แลัะภาพิสัตว์ิ	 พ่ิชุ	 อุปกรณ์หร่ออาวุิธิ	 เป็นต้น	 ที�ปรากฏ์อย้ใ่นแหล่ังภาพิเขียน	มาใชุ้เพิิ�มองค์

ประกอบในผลังานให้มีควิามสมบ้รณ์		โดียตัดีทอนเพิิ�มเติมร้ปร่างให้ด้ีแล้ัวิสามารถส่�อควิามหมายเร่�องราวิควิามเชุ่�อที�เกี�ยวิข้อง

กับโลักหลัังควิามตายได้ีชัุดีเจนขึ�น

เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลุ่งาน 

ผลังานศิิลัปะร่วิมสมัยประเภทงานจิตรกรรมที�ใชุ้เทคนิคผสมเพ่ิ�อที�แสดีงเร่�องราวิควิามเชุ่�อที�เกี�ยวิกับชีุวิิโลักหลัังควิาม

ตายการเกิดีใหม่พิลัังชีุวิิตที�สถิตอย่้ในเป็นควิามเชุ่�อในควิามไม่แตกดัีบของวิิญญาณ	 โดียศึิกษาโครงสร้างของภาพิเขียนโบราณ

จากข้อม้ลัที�ผ้้สร้างสรรค์ศึิกษามาจากเอกสารแลัะสถานที�จริง	ดัีงภาพิประกอบที�	8	แลัะภาพิประกอบที�	9

		

ภาพิประกอบที�	8		ภาพิคัดีลัอก	ถ้ำาเขาจันทร์งาม	จ.นครราชุสีมาแลัะภาพิคัดีลัอก	ถ้ำาลัายแทง	จ.เลัย

		 		 	

ภาพิประกอบที�	9		การศิึกษาโครงสร้างการเขียนภาพิคนในอดีีต

จากนั�นร่างภาพิสร้างเน่�อหาเกี�ยวิกับควิามเชุ่�อแลัะพิิธีิกรรมของคนในอดีีต	 	 โดียผ่านร้ปแบบของภาพิเขียนสียุคก่อน

ประวัิติศิาสตร์ในกระบวินการนี�ผ้้สร้างสรรค์ได้ีปรับเปลีั�ยนร้ปแบบการแสดีงออกของผลังานตามควิามเหมาะสมโดียใชุ้ทัศิน

ธิาตุทางศิิลัปะจัดีองค์ประกอบในผลังานทั�งแบบภาพิร่างขาวิดีำาแลัะภาพิร่างสี		ให้ลังตัวิแลัะสัมพัินธ์ิกับเน่�อหาในภาพิ		ดัีงภาพิ

ประกอบที�	10	ถึงภาพิประกอบที�	12	
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ภาพิประกอบที�	10		ภาพิร่างขาวิดีำา	(Sketch	idea)

		 		

ภาพิประกอบที�	11		ภาพิร่างขาวิดีำาแลัะลังสี	(Sketch	idea)

		 		

ภาพิประกอบที�	12		ภาพิร่างขาวิดีำาแลัะลังสี	(Sketch	idea)	

เม่�อได้ีร้ปแบบที�ชัุดีเจนแล้ัวิจึงทำาการวิาดีลัวิดีลัายที�มีเร่�องราวิสัมพัินธ์ิกับควิามเชุ่�อในพิิธีิกรรม	แลัะการสร้างพ่ิ�นผิวิร่วิม

กับพ่ิ�นผิวิจริงของวัิตถุที�นำามาสร้างสรรค์แลัะตกแต่งรายลัะเอียดีเพิิ�มเติมในผลังานเพ่ิ�อชุ่วิยให้เกิดีมิติทางการมองเห็นมากขึ�น
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ผลุ่งานศิลุ่ป์กรรม

	 การสร้างสรรค์ผลังานศิิลัปะร่วิมสมัยจากควิามเชุ่�อในภาพิเขียนสียุคก่อนประวิัติศิาสตร์ภาคอีสาน	ทั�งหมดี	

10	ชุิ�น	ชุ่�อผลังาน	:	ควิามเชุ่�อโลักที�	2		เทคนิค	:	จิตรกรรมเทคนิคผสม	ขนาดี	:	60	x	80	ซ่ม.	

		 		

ภาพิประกอบที�		13		ชุ่�อผลังาน	:	ควิามเชุ่�อโลักที�สอง
เทคนิค	:	จิตรกรรมเทคนิคผสม

ขนาดี	:	60	x	80	ซ่ม.

		

ภาพิประกอบที�	14		ภาพิประกอบที�			ชุ่�อผลังาน	:	ควิามเชุ่�อโลักที�สอง
เทคนิค	:	จิตรกรรมเทคนิคผสม

ขนาดี	:	60	x	80	ซ่ม.

ภาพิประกอบที�	15			ภาพิประกอบที�			ชุ่�อผลังาน	:	ควิามเชุ่�อโลักที�สอง
เทคนิค	:	จิตรกรรมเทคนิคผสม

ขนาดี	:	60	x	80	ซ่ม.
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ภาพิประกอบที�	16		ชุ่�อผลังาน	:	ควิามเชุ่�อโลักที�สอง
เทคนิค	:	จิตรกรรมเทคนิคผสม

ขนาดี	:	60	x	80	ซ่ม.

ผลุ่การวิจััย 

พิบว่ิาร้ปแบบภาพิเขียนศิิลัปะถำ�ายุคก่อนประวัิติศิาสตร์ในภาคอีสานนั�น	 	 แสดีงเห็นควิามเชุ่�อมโยงกับควิามเชุ่�อที�ยัง

คงปรากฏ์อย้ใ่นปัจจุบัน	ซึ่�งบางพิิธีิกรรมนั�นจะสามารถเชุ่�อมโยงได้ีว่ิา	“ควิามเชุ่�อ”	ของคนอีสานบางอย่างในปัจจุบันนั�นมีควิาม

คล้ัายคลึังกันกับ	“ควิามเชุ่�อ”	ของคนในยุคก่อนประวัิติศิาสตร์		 ซึ่�งการดีำารงชีุวิิตภายใต้ควิามเชุ่�อ	ควิามเชุ่�อในเร่�องอำานาจจิต

วิิญญาณบรรพิบรุุษ	ค่อ	เชุ่�อว่ิาเม่�อบุคคลัตายไปแลัว้ิ	ผีบรรพิบรุุษก็ยงัคงเฝ่า้คอยปกปกัรักษาแลัะชุว่ิยเหล่ัอล้ักหลัานอย้ต่ลัอดีไป	

ยกตัวิอย่าง	ควิามเชุ่�อ	“ผีป่้ยา่”		ถึงแม้ว่ิาสังคมไทยจะมีพุิทธิศิาสนาไว้ิยึดีเหนี�ยวิแล้ัวิ	แต่ควิามเชุ่�อเร่�องผีก็ยงัมีอย้มิ่ได้ีส้ญหายไป	

แต่ได้ีสอดีแทรกอย้ใ่นวิิถีชีุวิิตของชุาวิอีสานโดียผสมผสานเข้ากับหลัักปฏิ์บัติในชีุวิิตควิบค่้กันไปแลัะจากข้อม้ลันี�ผ้้วิิจัยได้ีนำามาส

ร้างสรรค์เป็นศิิลัปะร่วิมสมัย	ผ่านผลังานจิตรกรรมชุ่�อ	ควิามเชุ่�อโลักที�สอง	เทคนิคผสมจำานวิน	10	ชิุ�น		ที�สะท้อนเร่�องราวิเกี�ยวิ

กับควิามเชุ่�อในโลักหน้าผ่านร้ปแบบของภาพิเขียนสียุคก่อนประวัิติศิาสตร์	 	 โดียนำาเอาโครงสร้างของภาพิเขียนที�เป็นมนุษย์ที�

อย้่ในลัักษณะการประกอบพิิธีิฝั่งศิพิ	 ผ่านการลัดีทอนร้ปร่างร้ปทรงให้ง่ายซึ่�งมีที�มาจากภาพิเขียนยุคก่อนประวัิติศิาสตร์	 มาใชุ้

ส่�อสารในเร่�อง	“วิิญญาณ”	เป็นควิามเชุ่�อในควิามไม่แตกดัีบ	พิลัังอำานาจเร้นลัับที�ส่บทอดีกันมาในอดีีตแลัะมีควิามสำาคัญต่อกา

รดีำาเนินชีุวิิตของคนอีสานในปัจจุบัน	

อภิิป์รายผลุ่ 

การศึิกษาภาพิเขียนสียุคก่อนประวัิติศิาสตร์ในภาคอีสาน		ทำาให้ทราบถึงการดีำาเนินชีุวิิตของมนุษย์มีควิามผ้กพัินกับ

ควิามเชุ่�อมาตั�งแต่อดีีตผ่านภาพิเขียนแลัะกลัายเป็นควิามเชุ่�อพ่ิ�นฐานที�สำาคัญต่อการดีำาเนินชีุวิิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน		ซึ่�งควิาม

เชุ่�อเกี�ยวิกับเร่�องอำานาจเร้นลัับเหน่อธิรรมชุาติเป็นควิามเชุ่�อพ่ิ�นฐานทั�วิไปที�มีควิามคล้ัายคลึังกันในทุกสังคมอีสาน	ซึ่�งสัมพัินธ์ิกับ

แนวิคิดีของ	ปฏิ์ญญา	บุญมาเลิัศิ	(2554)	กล่ัาวิว่ิา	มนุษยไ์ด้ีตั�งชุุมชุนอย้ร่่วิมกันบนพ่ิ�นราบแล้ัวิมนุษยก็์ยงัเข้าไปใชุ้ประโยชุน์จาก

ถำ�าแลัะเพิิงผาเพ่ิ�อใชุ้เป็นที�ประกอบพิิธีิกรรมต่าง	ๆ		โดียเฉพิาะควิามเชุ่�อในโลักหน้ายังปรากฏ์อย้่ในพ่ิ�นที�ภาคอีสาน	ที�บางแห่ง

ยังคงมีปรากฏ์เร่�อยมาแลัะปฏิ์บัติกันอย้ใ่นวิิถีของชุุมชุน	 	 โดียในปัจจุบันชุาวิอีสานยังคงเชุ่�อถ่อเร่�องควิามตายที�เกี�ยวิกับโลักอีก

มิติ	เชุ่น	เชุ่�อเร่�องผีบรรพิบุรุษ	ผีนา	ผีไร่	ผีป่้ตา	ซึ่�งทุกหม่้บ้านต้องประกอบพิิธีิบ้ชุา	เน่�องจากเชุ่�อว่ิามีสิ�งเหล่ัานี�อย้่จริงที�สามารถ

ดีลับันดีาลัสิ�งต่าง	ๆ	ให้ส่งผลัดีีต่อตนเองแลัะคนรอบข้าง		

ผ้้สร้างสรรค์นำาข้อม้ลัด้ีานเอกสารแลัะข้อม้ลัภาคสนามมาวิิเคราะห์ตามหลัักการทางศิิลัปกรรม		เพ่ิ�อสร้างองค์ควิาม

ร้้ด้ีานร้ปแบบของภาพิเขียนยุคก่อนประวิัติศิาสตร์	 จากนั�นนำาเสนอการวิิจัยในร้ปแบบผลังานสร้างสรรค์ศิิลัปะร่วิมสมัย	 	 โดีย

ผ้้สร้างสรรค์มีแนวิคิดีที�เล่ัอกกลุ่ัมภาพิที�แสดีงภาพิร้ปร่างคนมาใชุ้ในผลังานเป็นหลัักแลัะนำาเอาร้ปแบบของการประกอบพิิธีิฝั่ง

ศิพิยุคก่อนประวัิติศิาสตร์		สะท้อนแนวิคิดีเกี�ยวิกับควิามเชุ่�อในโลักหลัังควิามตาย	ควิามเชุ่�อในวิิญญาณแลัะการเกิดีใหม่		พิลััง

ชีุวิิตสถิตอย้่ในตัวิเราเองแลัะสถิตในธิรรมชุาติ	รายล้ัอมด้ีวิยพ่ิ�นดิีน	ก้อนหิน	ต้นไม้	แลัะพ่ิชุผลัที�ปล้ักขึ�น	เป็นควิามเชุ่�อในควิาม

ไม่แตกดัีบของวิิญญาณ	ซึ่�งเป็นส่วินหนึ�งที�สำาคัญที�สุดีของสิ�งที�มีชีุวิิตมนุษย์ทั�งอดีีตแลัะปัจจุบัน
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ข้้อเสนอแนะ 

จากการศึิกษาภาพิเขียนสียุคก่อนประวัิติศิาสตร์ภาคอีสาน	 	 ผ้้วิิจัยขอเสนอแนะแนวิทางในการส่งเสริมแลัะค้นคว้ิา

ข้อม้ลัเกี�ยวิกับศิิลัปกรรม	 ประเภทภาพิเขียนสียุคก่อนประวัิติศิาสตร์ในภาคอีสานที�ยังไม่ถ้กส่บค้น	 ในชุ่วิงเวิลัาที�ผ้้สร้างสรรค์

ทำาการศึิกษาข้อม้ลัที�เกี�ยวิกับภาพิเขียนสียคุก่อนประวัิติศิาสตร์	พิบว่ิาหลัักฐานหลัายแห่งจางหายไปตามกาลัเวิลัาแลัะถ้กทำาลัาย

จากฝี่ม่อของมนุษย์	จึงทำาให้เส้นทางพัิฒนาการของศิิลัปะถำ�านี�ขาดีชุ่วิงไป	ทำาให้การตีควิามนั�นต้องอาศัิยปัจจัยด้ีานอ่�นเข้าร่วิม

ในการตีควิาม	ดัีงนั�นหากจะเป็นประโยชุน์ในการศึิกษาในเร่�องราวิเกี�ยวิกับศิิลัปะภาพิเขียนยุคก่อนประวัิติศิาสตร์นั�นผ้้วิิจัยจึงมี

ขอเสนอบางประการดัีงนี�

1.	ควิรมกีารระดีมนกัวิิชุาการ		ผ้เ้ชีุ�ยวิชุาญดีา้นโบราณคดีีด้ีานศิิลัปะยคุก่อนประวัิติศิาสตร์แลัะนักวิิชุ	าการ		ผ้เ้ชีุ�ยวิชุาญ

ด้ีานทัศินศิิลัป์	มาร่วิมแลักเปลีั�ยนทัศินะในการตีควิามหมายภาพิเขียนสียุคก่อนประวัิติศิาสตร์จากทั�ง	2	ศิาสตร์		ซึ่�งจะนำาไปส่้

องค์ควิามร้้ในการหาควิามหมาย		เพ่ิ�อการสร้างสรรค์ผลังานศิิลัปกรรมแลัะเป็นประโยชุน์ต่อนักศึิกษาแลัะผ้้สนใจ

2.	 ควิรมีการถ่ายทอดีองค์ควิามร้้เกี�ยวิกับศิิลัปะยุคก่อนประวัิติศิาสตร์ให้กับเยาวิชุนแลัะผ้้ที�สนใจ	 	 เพ่ิ�อให้เกิดีควิาม

เข้าใจซ่าบซึ่�ง	จะได้ีนำาไปส่้รักษารากฐานทางวัิฒนธิรรมอีสานที�มีมาแต่โบราณ			

3.	ควิรรณรงค์สร้างควิามภาคภ้มิใจให้กับเยาวิชุนแลัะประชุาชุนในพ่ิ�นที�แหล่ังศิิลัปะยุคก่อนประวัิติศิาสตร์	 เกี�ยวิกับ

อัตลัักษณ์ร้ปแบบทางวัิฒนธิรรมที�มีค่า	อันมาจากศิิลัปะยุคก่อนประวัิติศิาสตร์ที�ส่บทอดีมาจากบรรพิบุรุษ		

4.	หน่วิยงานต่างๆ		ทั�งภาครัฐแลัะเอกชุนในพ่ิ�นที�ที�เกี�ยวิข้องควิรมีการศึิกษาแลัะอบรม		แลัะประสานงานกับหน่วิยงาน

ที�รับผิดีชุอบแหล่ังศิิลัปะยคุก่อนประวัิติศิาสตร์นั�น	ๆ 		เพ่ิ�อหาแนวิทางในการพัิฒนาชุุมชุน		อาจเป็นการประยุกต์สร้างผลิัตภัณฑ์

อันมาจากพ่ิ�นฐานของร้ปแบบศิิลัปะยุคก่อนประวัิติศิาสตร์ในแหล่ังนั�น	ๆ 	ที�จะสามารถสร้างรายได้ีในเชิุงเศิรษฐกิจ	เพ่ิ�อเป็นการ

ส่งเสริมอัตลัักษณ์ทางวัิฒนธิรรมเฉพิาะตนของชุุมชุนแห่งนั�นที�ไม่เหม่อนกับสถานที�อ่�น

5.	ควิรมีการส่งเสริมควิามร้้ควิามเข้าใจในการรักษาประวัิติศิาสตร์ของศิิลัปะยุคก่อนประวัิติศิาสตร์ในพ่ิ�นที�ของตนแลัะ

ในแหล่ังพ่ิ�นที�ใกล้ัเคียงบางแหล่ังควิบค่้ไปกับการเปลีั�ยนแปลังทางสังคมอีสานในปัจจุบัน

กิติติิกรรมป์ระกาศ 

บทควิามประกอบงานสร้างสรรค์ฉบับนี�	 สามารถสำาเร็จลุัลั่วิงไปได้ีดี้วิยดีีเพิราะการสนันสนุนให้ข้อคิดีแลัะคำาแนะนำา

เพ่ิ�อปรับปรุงแก้ไข	เอาใจใส่ให้คำาปรึกษาของ	ผ้้ชุ่วิยศิาสตราจารย์	ดีร.	บุรินทร์	เปล่ังดีีสกุลั	ผ้้สร้างสรรค์ขอกราบขอบพิระคุณ

เป็นอย่างส้งแลัะ	 กราบขอบพิระคุณคณาจารย์ทุกท่านสาขาวิัฒนธิรรม	 ศิิลัปกรรมแลัะการออกแบ	 คณะศิิลัปกรรมศิาสตร์

	มหาวิิทยาลััยขอนแก่น	ที�ชีุ�แนะในการศึิกษาค้นคว้ิา	ตลัอดีจนกัลัยาณมิตรนักศึิกษาสาขาวิิชุาสาขาวัิฒนธิรรม	ศิิลัปกรรมแลัะ

การออกแบบ	ทุกท่าน	ที�ได้ีมอบไมตรีจิตแลัะควิามชุ่วิยเหล่ัอในการศึิกษาตลัอดีเวิลัาที�ผ่านมา	คุณค่าแลัะประโยชุน์อันพึิงมีจาก

การสร้างสรรค์นี�	ขอมอบให้แก่	สถาบันการศึิกษา	ครอบครัวิ	คณาจารย์แลัะผ้้มีพิระคุณทุกท่านด้ีวิยควิามเคารพิยิ�ง	หากมีข้อผิดี

พิลัาดีหร่อบกพิร่องประการใดีผ้้สร้างสรรค์ต้องกราบขออภัยมา	ณ	ที�นี�ด้ีวิย	 	 	 	 	
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วิิจัยสร้างสรรค์มีวัิตถุประสงค์เพ่ิ�อ	 1.)	 เพ่ิ�อศึิกษาสัมพัินธิภาพิของครอบครัวิที�มีผลัต่อการเกิดีพ่ิ�นที�แห่งควิามสุขจากครอบครัวิ	
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ผลัการศึิกษาสัมพัินธิภาพิของครอบครัวิที�มีผลัต่อการเกิดีพ่ิ�นที�แห่งควิามสุข	มุมมองทัศินคติของการให้ควิามหมายของ

พ่ิ�นที�แห่งควิามสุขจากครอบครัวิ	 เพ่ิ�อเป็นข้อม้ลัในการสร้างสรรค์ผลังานศิิลัปกรรมร่วิมสมัย	 พ่ิ�นที�แห่งควิามสุขจากครอบครัวิ

	แลัะศึิกษาการสร้างสรรค์ผลังานศิิลัปกรรมโดียใชุ้เทคนิคส่�อผสม	เพ่ิ�อมาเป็นแนวิทางในการสร้างสรรค์ผลังานนการวิิจัยครั�งนี�

ผ้้วิิจัยได้ีให้ขอบเขตพ่ิ�นที�ในการวิิจัย	ในครอบครัวิของผ้้วิิจัย		ที�จังหวัิดีสุรินทร์	บทบาทหน้าที�ของสมาชิุกในครอบครัวิ	ควิามคิดี

เห็นของสมาชุกิในครอบครวัิ	แลัะ	บ้านของผ้้วิิจัย	ที�ผ้้วิิจัยเติบโตแลัะอาศิยัอย้ม่าตั�งแต่เกิดีจนปจัจุบัน	สัมพัินธิภาพิของครอบครวัิ

เป็นเร่�องราวิควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางพ่ิอแม่แลัะล้ัก	 ระหว่ิางพีิ�น้อง	 สมาชิุกในครอบครัวิ	 รวิมถึงการส่�อสารในครอบครัวิ	 ควิาม

ผ้กพัินทางอารมณ์ที�สมาชิุกในครอบครัวิมีต่อกัน	ควิามร่วิมม่อระหว่ิางกัน	ควิามสัมพัินธ์ิที�ดีีที�ราบร่�นในครอบครัวิ	เป็นส่วินชุ่วิย

ให้ครอบครัวิมีควิามมั�นคง	มีควิามเข้มแข็งแลัะมีควิามสุข	

จากประเด็ีนดัีงกล่ัาวิประเด็ีนดัีงกล่ัาวิ	จึงนำาข้อม้ลัที�ได้ีมาสร้างสรรค์เป็นผลังานศิิลัปกรรมร่วิมสมัย	พ่ิ�นที�แห่งควิามสุข

จากครอบครัวิ	ที�ผ้้วิิจัยได้ีแรงบันดีาลัใจ	เกิดีเป็นแนวิคิดีที�อยากถ่ายทอดีมุมมอง	แลัะ	ทัศินคติของผ้้วิิจัยในการให้ควิามหมายของ

คำาว่ิาพ่ิ�นที�แห่งควิามสุขจากครอบครัวิ	ที�ข้าพิเจ้าเติบโตมา	สิ�งเหล่ัานี�เองเกิดีจากครอบครัวิ	ครอบครัวิที�ให้ควิามหมายของคำาว่ิา

พ่ิ�นที�แห่ง	ควิามสุขจากครอบครัวิได้ีเป็นอย่างดีี	ควิามร้้สึกเหล่ัานี�เกิดีจากสายใยควิามผ้กพัินกันสัมพัินธิภาพิครอบครัวิของเรา	ด้ีวิย

เหตุนี�ข้าพิเจ้าจึงหยิบยกนำาเร่�องราวิของครอบครัวิมาแทนควิามหมายของพ่ิ�นที�แห่งควิามสุขจาก	ครอบครัวิ	ผ่านศิิลัปะส่�อผสม	

ผ่านวัิสดุีที�มีควิามหมายในร้ปแบบที�เป็นเอกลัักษณะเฉพิาะตัวิ	เป็นผลังานศิิลัปกรรมร่วิมสมัย	พ่ิ�นที�แห่งควิามสุขจากครอบครัวิ

คำาสำาคัญ : สัมพัินธิภาพิครอบครัวิ,พ่ิ�นที�แห่งควิามสุข

Abstract

The main objectives of this study are

1.) To study family relationships that affect the birth of a happy family area.

2.) to create contemporary works of art A study of family relationships that affect areas of 
happiness. using mixed techniques
1	ศิศิิประภา	จินพิลัะ	คณะศิิลัปกรรมศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยขอนแก่น	E-mail	asiprapha.c@kkumail.com
2	ผศิ.ดีร.นงนุชุ	ภ้่มาลัี	ลัะ	คณะศิิลัปกรรมศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยขอนแก่น	E-mail	nongph@kku.ac.th
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The results of a study of family relationships affecting the creation of happiness areas 
Perspectives, attitudes of defining the area of   happiness from family To provide information on the 
creation of contemporary works of art. Family happiness area and study the creation of works of art by 
using mixed media techniques to come as a guideline for the creation of this research, the researcher 
has given the research area scope in the researcher’s family in Surin Roles and duties of family opinions 
of family members and the researcher’s home where the researcher grew up and lived from birth to the 
present Family relationship is a story about the relationship between parents and children. between 
brothers family members including family communication The emotional attachment that family members 
have to each other cooperation good relationship that is smooth in the family To help the family have 
stability. Be strong and happy.

From the aforementioned issues Therefore, the information obtained is used to create contemporary 
works of art. Family happiness area inspired by the researcher This was a concept that wanted to convey the 
researcher’s views and attitudes in defining the meaning of the word family happiness area. where I grew up 
These things were born from families. Family that gives the meaning of the word area happiness from family as 
well. These feelings stem from the bonds of our family relationships. For this reason, I have put forward family 
stories to represent the meaning of family happiness space through mixed media art. through meaningful 

materials in a unique style. It is a contemporary art work Family happiness area.

Keywords: Family relationship, Happiness area

บทนำา

สถาบันครอบครัวิเป็นสถาบันพ่ิ�นฐานของทุกชีุวิิตที�เกิดีมาแลัะอาศิัยอย้่ในโลักนี�	 เป็นที�แห่งแรกที�ให้ชีุวิิต	 ชุ่วิยสอน

การมีชีุวิิตให้อย้่อย่างการเป็นมนุษย์	เป็นที�ที�สอนในการดีำาเนินชีุวิิตในโลักว่ิาควิรจะดีำาเนินชีุวิิตให้ดีีได้ีอย่างไร	เป็นสถาบันที�ทุก

คนจะต้องเรียนร้้ในทุกศิาสตร์ที�อย้ใ่นนั�น	 เพ่ิ�อให้ชีุวิิตเป็นชีุวิิต	 ดัีงนั�นสถาบันครอบครัวิจึงเป็นสถาบันที�สำาคัญที�สุดีแห่งแรกของ

ชีุวิิตแลัะของสังคม	 ซึ่�งในสถาบันครอบครัวินี�ได้ีมีการกำาหนดีกฎีระเบียบ	 บทบาทของสมาชิุกแต่ลัะคน	 มีร้ปแบบการส่�อสาร	

มีควิามสัมพัินธ์ิใกล้ัชิุดีทั�งทางอารมณ์แลัะจิตใจแลัะเป็นสถาบันที�มีพ่ิ�นฐานของสัมพัินธิภาพิ

คำาว่ิา	“ครอบครัวิ”	 มีควิามหมายอันลึักซึ่�งต่อมนุษยชุาติ	 เพิราะเป็นสิ�งที�ผ้กพัินทุกชีุวิิตมาตั�งแต่แรกเกิดี	 ไม่ว่ิาควิาม

ผ้กพัินนั�นจะอบอุ่น	ใกล้ัชิุดี	ครอบครัวิเป็นสถาบันพ่ิ�นฐานที�เป็นหลัักสำาคัญที�สุดีของสังคม	ทำาหน้าที�หล่ัอหลัอมแลัะขัดีเกลัาควิาม

เป็นมนุษย์ให้แก่สมาชิุกของครอบครัวิด้ีวิยการอบรมเลีั�ยงด้ี	 ให้ควิามรัก	ควิามเอ่�ออาทร	ควิามชุ่วิยเหล่ัอ	 เก่�อก้ลักัน	พิร้อมทั�ง

ปล้ักฝั่งคุณธิรรม	จริยธิรรม	ค่านิยม	แลัะถ่ายทอดีวัิฒนธิรรมของสังคมให้แก่สมาชิุกในครอบครัวิ	เพ่ิ�อให้เป็นบุคคลัที�มีคุณภาพิ

	มีควิามพิร้อมที�จะทำางานอย่างเต็มที�แลัะสร้างสรรค์	เป็นพิลัังสำาคัญในการพัิฒนาสังคมแลัะประเทศิชุาติต่อไป	ครอบครัวิจึงมี

ควิามสำาคัญแลัะมีอิทธิิพิลัที�สุดีต่อชีุวิิตของทุกคนหร่ออ้างว้ิางห่างเหินเพีิยงใดี	 ควิามร้้สึกที�	 แนบมากับคำาว่ิา“ครอบครัวิ”	 ของ

แต่ลัะคนมีควิามแตกต่างกันในหลัากหลัายมิติ	ไม่ว่ิาจะเป็นควิามใกล้ัชิุดี	จำานวินสมาชิุก	รวิมทั�งบทบาทแลัะพิฤติกรรมของสมาชิุก	

ครอบครัวิจึงเป็นสิ�งที�ทุกคนมีเม่อนกัน	แต่มีควิามหมายที�แตกต่างหลัากหลัายสำาหรับแต่ลัะคนอยา่งน่าอัศิจรรย	์จากปัญหาสังคม

อ่อนแอแลัะเปราะบางมากขึ�นเร่�อยๆ	สะท้อนถึงสถาบันพ่ิ�นฐาน	“ครอบครัวิ”	ที�ควิามสัมพัินธ์ิไม่เหนียวิแน่น	ไม่อบอุ่นเชุ่นกาลั

ก่อน	ด้ีวิยภาวิะทางสังคม	เศิรษฐกิจ	การเม่อง	สภาพิแวิดีล้ัอม	แลัะเทคโนโลัยีทำาให้ทุกคนห่างจากควิามเป็นครอบครัวิ	พ้ิดีกัน

น้อยลัง	โลักสว่ินตัวิส้ง	ครอบครวัิไทยจากอดีีตจนถงึปัจจุบันมีควิามเปลีั�ยนแปลังไปคำาว่ิาครอบครัวิอบอุ่นไม่ได้ีหมายถึงครอบครัวิ

ที�มีพ่ิอแม่ล้ักสมบ้รณ์เท่านั�นจึงจะอบอุ่น	แต่ครอบครัวิอบอุ่นค่อ	ครอบครัวิที�สมาชิุกในครอบครัวิทุกคนไม่ว่ิาจะมีองค์ประกอบ

ครบหร่อไม่	มีลัักษณะเฉพิาะหร่อไม่สมบ้รณ์อย่างไร	ครอบครัวิทุกครอบครัวิควิรจะได้ีมีเวิลัาคุณภาพิมีพ่ิ�นที�แลัะมีกิจกรรมร่วิม
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กันอย่างสร้างสรรค์ในวัินครอบครัวิ	 ปัญหาครอบครัวิหมายถึงปัญหาที�เกิดีขึ�นภายในครอบครัวิครอบครัวิก็มีการเปลีั�ยนแปลัง	

หันมาประกอบอาชุพีิเป็นล้ักจ้างมากขึ�น	ด้ีวิยสภาวิะเศิรษฐกจิก็ทำาใหเ้กิดีหนี�สิ�นครอบครวัิครอบครวัิที�พ่ิอแม่ล้ักอย้ร่่วิมกนัมีแนวิ

โน้มที�ลัดีลัง	ครอบครัวิแตกแยก	หย่าร้างกันเพิิ�มมมากขึ�น	จึงมีคุณพ่ิอ	หร่อ	คุณแม่เลีั�ยงล้ักตามลัำาพัิงมากขึ�น	ควิามสัมพัินธ์ิใน

ครอบครัวิไม่ราบร่�นครอบครัวินั�นจะหาควิามสุขได้ียาก	การอย้พ่ิร้อมหน้าพิร้อมตากันนั�นน้อยลัง	เน่�องด้ีวิยสภาพิปัจจุบันที�เป็น

เหตุผลั	ที�ทำาให้คนต้อง	เดิีนทางห่างจากบ้านที�เป็นแหล่ังกำาเนิดีที�เติบโตมา	มีหลัายปัจจัย	ทั�งในเร่�องการเรียน	เม่�อเราต้องมุ่งหน้า

ศึิกษาเล่ัาเรียน	การเล่ัอกที�จะเดิีนทางออกจากบา้นจากครอบครวัิเพ่ิ�อออกไปสรา้งอนาคตกเ็ป็นอีกเหตุผลัหนึ�งของการที�ต้องออก

จากบ้าน	การออกไปทำางานต่างจังหวัิดี	ทำางานในเม่องหลัวิง		เป็นจุดีเริ�มแลัะจุดีเชุ่�อมของหลัายชีุวิิต	ที�ตัดีสินใจลัาจากบ้านเกิดี

เพ่ิ�อควิามก้าวิหน้าในชีุวิิต	เร่่องราวิของควิามสิ�นหวัิง	ควิามสมหวัิง	การต่อส้้ดิี�นรน	แลัะควิามห่างเหินเดีียวิดีายของทั�งล้ักหลัาน

ที�ย้ายถิ�นเข้าเม่อง	แลัะพ่ิอแม่	 ป่้ย่า	ตายาย	 ที�อย้ร่อคอยล้ักหลัานที�บ้านนอกอย้่ค่้สังคมไทยตลัอดีมา	 บ้านจึงเหล่ัอเพีิยง	 ป่้	ย่า	

ตา	หร่อ	ยายแลัะหลัาน	การอย้่พิร้อมหน้าเป็นเร่�องที�หาได้ียากมาก	ยิ�งในปัจจุบัน	พ่ิอ	แม่	ส่วินใหญ่ออกไปทำางาน	ปล่ัอยล้ักอย้่

ลัำาพัิง	อย้่กับญาติ	หร่อ	ป่้	ย่า	ตา	ยาย	มากยิ�งขึ�นทำาให้เกิดีเป็นปัญหา	โครงสร้างหน้าที�ของครอบครัวิ	การพัิฒนาของครอบครัวิ

จึงไม่เป็นไปในทางที�ควิรจะเป็น	 ทำาให้เกิดีปัญหาต่างๆตามมา	 การขาดีที�พึิ�งทางจิตใจ	 เด็ีกบางคนโตมาแลัะอาจจะขาดีควิาม

มั�นคงทางจิตใจ	การได้ีรับควิามสุขจากครอบครัวิจึงลัดีน้อยมากยิ�งขึ�น	เราจะเห็นในทุกๆ	เทศิกาลั	ยิ�งคนทางภาคอีสาน	มักจะ

เดิีนทางกลัับบ้านกันเพ่ิ�อพิบปะทานข้าวิพ้ิดีคุยรวิมญาติกันในเทศิกาลั	ภาพิของคนที�อัดีแน่นในสถานีขนส่งที�นั�งรอ	เฝ้่าคอย	ใน

การที�จะเดิีนทางกลัับภ้มิลัำาเนาด้ีวิยควิามตั�งใจ	 จึงเป็นภาพิที�ทำาให้เห็นควิามร้้สึกเหน่�อยล้ัาที�เต็มไปด้ีวิยควิามหวัิงในการจะจะ

เดิีนกลัับบ้านเพ่ิ�อเติมพิลัังให้กับชีุวิิต	 ที�จะใชุ้ส้้ในการสร้างควิามสุขในกับต้นเองแลัะคนในครอบครัวิต่อไป	 อย่างไรก็ตามบ้าน

จึงเป็นพ่ิ�นที�ของควิามสุขที�ใครหลัายๆคน	หวิงหา	ด้ีวิยปัญหาต่างๆ	ที�หลัายคนต้องไกลัถิ�น	ไกลับ้าน	ห่างไกลัครอบครัวิอันเป็น

ที�รัก	 ด้ีวิยสภาพิแวิดีล้ัอมปัจจุบันที�หลัายสิ�งหลัายอย่างเกิดีขึ�นอย่างรวิดีเร็วิ	 การต่อส้้ดิี�นรนของแต่ลัะคนนั�นก็เพิิ�มมากขึ�น	 เกิดี

การแข่งขันในการดีำารงชีุวิิตในแต่ลัะวัิน	ก่อให้เกิดีควิามร้้สึกเหน่�อยล้ัา	ท้อแท้	อาจถึงขึ�นหมดีควิามหวัิง	แลัะสิ�งเหล่ัานี�เอง	เป็น

ปัจจัยหนึ�งของหารพิยายามต่อส้้ดิี�นรนเพ่ิ�อให้เกิดีควิามสุข	ในครอบครัวิ	ดัีงนั�น	การกลัับบ้าน	การกลัับมาหาครอบครัวิ	กลัับมา

ส่้พ่ิ�นที�ของตนเองสามารถชุ่วิยเพิิ�มพิลัังกาย	พิลัังใจพิลัังชีุวิิต	ในการที�จะต่อส้้กับสิ�งต่างๆ	แลัะเม่�อพิร้อม	มีควิามมั�นคงเพีิยงพิอ

	ทุกคนมักอยากกลัับค่นส่้บ้าน	พ่ิ�นที�พิลัังแห่งควิามสุข	ไม่ว่ิาจะอย้่ที�ไหน	บ้านจึงเป็นเหตุผลัของควิามสุขของเราได้ีเสมอ	ในยุค

การเปลีั�ยนแปลังภายครอบครัวิ	 ก็ถ่อเป็นควิามสัมพัินธ์ิที�มีควิามสำาคัญที�สุดีในบรรดีา	 ควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางมนุษย์ด้ีวิยกันเอง

	เน่�องจากควิามสัมพัินธ์ิที�ดีีที�ราบร่�นในครอบครัวิ	เป็นส่วินชุ่วิยให้ครอบครัวิมีควิามมั�นคง	มีควิามเข้มแข็งแลัะมีควิามสุข	ตลัอดี

จนเป็นเคร่�องป้องกันปัญหาต่างๆ	ที�จะเกิดีขึ�นกับ	สมาชิุกในครอบครัวิได้ีอย่างมีประสิทธิิภาพิอีกด้ีวิย		ครอบครัวิเป็นปัจจัยพ่ิ�น

ฐานที�สำาคัญของการดีำาเนินชีุวิิตของทุกคนโดียตรง	เม่�อเสร็จภารกิจจากงานแต่ลัะวัิน	แต่ลัะคนต้องการกลัับบ้าน	หากในบ้านมี

สมาชิุกใรครอบครัวิคนอ่�นๆ	อาศัิยอย้่ด้ีวิย	ก็กล่ัาวิได้ีว่ิาบุคคลัเหล่ัานั�นมีส่วินสำาคัญเกี�ยวิข้องกับการรับร้้ควิามสุขของคนทำางาน

นั�นโดียตรง	ไม่ว่ิาจะเป็น	สามี	ภรรยา	ล้ัก	พ่ิอ	แม่	พีิ�	น้อง	หร่อสมาชิุกคนอ่�นๆในครอบครัวิ	ถึงแม้คนทำางานคนนั�นจะอาศัิยอย้่

คนเดีียวิ	ครอบครัวิก็ยงัเป็นองค์ประกอบสำาคัญที�เก่�อหนุน	ให้กำาลัังใจ	ให้คำาปรึกษา	แลัะให้การสนับสนุนคนทำางานในด้ีานต่างๆ	

หากครอบครัวิของคนทำางานมีควิามรักใคร่กลัมเกลีัยวิเต็มไปด้ีวิยควิามอบอุ่น	ห่วิงใยกัน	ก็ตะส่งผลัให้เป็นพิลัังแลัะกำาลัังใจในการ

ทำางานของคนๆนั�น	ในทางตรงกันข้ามหากครอบครัวิขาดีควิามผ้กพัิน	ห่างเหินหมางเมินกัน	ไม่มีควิามใกล้ัชิุดีกันก็น่าเสียดีายที�

คนๆนั�น	อาจไม่ได้ีรับกำาลัังใจแลัะการสนับสนุนที�สำาคัญในการปฏิ์บัติภารกิจการงานให้ประสบควิามสำาเร็จ

สัมพัินธิภาพิของครอบครัวิเป็นปัจจัยที�มีควิามซั่บซ้่อนแลัะมีควิามหลัากหลัายในหลัายด้ีานโดีย	 มีปัจจัยเชิุงสัมพัินธ์ิ

ทั�งภายในแลัะภายนอกที�เป็นตัวิกำาหนดีพิฤติกรรมของคนเรา	 รวิมไปถึงสภาพิควิามเป็นอย้่	 สภาพิแวิดีล้ัอมของเราก็เป็นตัวิที�

จะกำาหนดีบุคลิัก	 ลัักษณะนิสัย	 การดีำาเนินชีุวิิต	 แลัะสิ�งสำาคัญค่อทัศินคติของตัวิเราได้ีอย่างชัุดีเจน	 สภาพิแวิดีล้ัอมที�ดีีมีควิาม

อบอุ่นแลัะสมบ้รณ์	 การอบรมเลีั�ยงด้ีสั�งสอนจากครอบครัวิแลัะสมาชุิกคนอ่�นๆ	 ในครอบครัวิครัวิ	 ดีำาเนินชีุวิิตมีควิามเอ่�อเฟ้�อ

เผ่�อแผ่	 ห่วิงใย	 ด้ีแลัซึ่�งกันแลัะกัน	ทำากิจกรรมต่างๆร่วิมกัน	 แบ่งปันควิามทุกข์แลัะควิามสุขซึ่�งกันแลัะกัน	 นำาไปส่้ควิามผ้กผัน

ของครอบครัวิ	องค์ประกอบของสถาบันครอบครัวิค่อ	พ่ิอ	แม่	ล้ัก	ญาติพีิ�น้อง	ทั�งหมดีนี�เรียกว่ิาสถาบันครอบครัวิ	เน่�องจากทุก
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สิ�งทุกอย่าง	 ต้องเอ่�ออำานวิยต่อกัน	 การดีำาเนินชีุวิิตของบุคคลัที�เป็นสมาชิุกในครอบครัวิให้เป็นอย่างราบร่�นแลัะเป็นไปอย่างมี

ควิามสุข	 อย่างสมบ้รณ์ก็จะทำาให้เกิดีทักษะควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางบุคคลั	 ซึ่�งควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางบุคคลัที�เต็มไป	 ด้ีวิยคุณภาพิ

แลัะประสิทธิิภาพินี�จะทำาให้เกิดีควิามแน่นแฟ้น	 ครอบครัวิจึงที�ที�ข้าพิเจ้านึกถึงเม่�อข้าพิเจ้าร้้สึกมีควิามสุข	 ครอบครัวิเป็นพ่ิ�นที�

ของควิามสขุของรวิมไปถงึสมาชิุกในบ้านทำาให้บ้านในควิามทรงจำาของข้าพิเจ้าเป็นเหตุผลัของควิามสขุ	ครอบครวัิที�หล่ัอหลัอม

ควิามสุขให้เกิดีขึ�นในใจของข้าพิเจ้า	 เราปฏิ์เสธิไม่ได้ีเลัยว่ิาการ	 มีครอบครัวิที�มีควิามสุข	 ทุกคนในครอบครัวิมีบทบาทหน้าที�

	แลัะปฏิ์บัติบทบาทหน้าที�ของตนเอง	การมีสุขภาพิครอบครัวิที�ดีีนั�นสามารถอธิิบายได้ี	อย่างดีีถึงควิามสุขที�เกิดีจากครอบครัวิ

หน้าที�ของครอบครัวิ	(Friedman,1986)	ได้ีกล่ัาวิถึงหน้าที�ของครอบครัวิในการตอบสนอง	ควิามต้องการของสมาชิุก

ในครอบครัวิ6	ประการ	ค่อ	1.หน้าที�ด้ีานควิามรักควิามเอาใจใส่	ตอบสนองควิามต้องการด้ีานจิตใจของสมาชิุก	แสดีงออกโดีย

การให้ควิามรัก	ควิามอบอุ่น	ควิามเอาใจใส่	มีการให้การเอาใจใส่ด้ีแลัซึ่�งกันแลัะกัน	ยอมรับนับถ่อซึ่�งกันแลัะกัน	มีควิาม	ผ้กพัิน

	แลัะควิามร้้สึกร่วิมกัน	ให้โอกาสสมาชิุกในการเป็นตัวิของตัวิเอง	2.หน้าที�	ในการอบรม	เลีั�ยงด้ี	กระบวินการพัิฒนาแบบแผน

พิฤติกรรมที�ต่อเน่�องตลัอดีชีุวิิตของสมาชุกิ	เพ่ิ�อเป็นการ	ปล้ักฝั่ง	ส่งเสริมนิสัยที�ดีีงามทำาให้เด็ีกพิร้อมที�จะเป็นผ้้ใหญ่ที�ดีีในอนาคต

	3.หน้าที�ในการผลิัต	สมาชิุกใหม่	ให้สมาชิุกในสังคมมีจำานวินเพิิ�มขึ�น	เป็นหน้าที�ในการส่บเผ่าพัินธ์ุิเชุ่�อสายของ	มนุษยชุาติ	4.

หน้าที�ในการเผชิุญปัญหาของครอบครัวิ	 ซึ่�งไว้ิถึงควิามสมดุีลัภายในครอบครัวิ	 ทั�งนี�เน่�องจากตลัอดีการดีำาเนินชีุวิิตครอบครัวิ	

ครอบครัวิจะถ้กรบกวินจากสิ�งแวิดีล้ัอมทั�ง	ภายในแลัะภายนอกครอบครัวิ	สิ�งรบกวินเหล่ัานี�หมายถึง	บุคคลั	สิ�งของ	สถานการณ์	

หร่อ	เหตุการณ์ที�ทำาให้เกิดีภาวิะเครียดีในครอบครัวิได้ี	สิ�งรบกวินควิามสุขสงบของครอบครัวิ	5.	หน้าที�ในการจัดีการทรัพิยากร

ทางเศิรษฐกิจ	หน้าที�ในการจัดีการด้ีานเศิรษฐกิจเป็นหน้าที�ที�	จำาเป็นทุกครอบครัวิต้องปฏิ์บัติเพิราะครอบครัวิต้องมี	การจัดีหา

รายได้ีที�จะนำาจับจ่ายใชุ้สอย	เพ่ิ�อจัดีหาสิ�งจำาเป็นทางกายภาพิให้กับครอบครัวิ	หน้าที�นี�รวิมถึงการจัดีสรรรายได้ีที�ได้ีมาเพ่ิ�อนำามา

ใชุ้จ่ายอย่างเหมาะสม	6.	หน้าที�ในการจัดีหาสิ�งจำาเป็นพ่ิ�นฐานทางกายภาพิสำาหรับสมาชิุก	ทุกครอบครัวิมี	ควิามต้องการสิ�งจำา

เป็นพ่ิ�นฐานทางกายภาพิสำาหรับสมาชิุก	ได้ีแก่	ปัจจัยสี�	ค่อ	อาหาร	เคร่�องนุ่งห่ม

ยารักษาโรคแลัะทอี�ย้อ่าศัิยแลัะที�อย้อ่าศัิยนี�เองในที�นี�หมายถึงบ้าน	บ้านเป็นสถานที�ส่วินบุคคลั	ที�สร้างควิามสุข	ควิาม

ผ่อนคลัาย	 แลัะเป็นศ้ินย์รวิมจิตใจของ	 คนในครอบครัวิ	 บ้าน	 ควิรเป็นสถานที�แห่งควิามอบอุ่น	 เป็นที�ที�ทำาให้คนในครอบครัวิ

	นึกถึง	แลัะอุ่นใจที�ได้ีอย้่	แลัะเป็นแหล่ังพัิกพิิงที�ทำาให้ร้้สึกปลัอดีภัยมากที�สุดี	เป็นหนึ�งใน	ปัจจัยสี�ที�จำาเป็นของคนเรา	บ้านจะ

ชุ่วิยป้องกันแสงแดีดี	ฝ่น	อากาศิ	สัตว์ิร้าย	หร่อบุคคลั	ที�แปลักหน้าที�เราไม่ต้อง	การให้มาเกี�ยวิข้องเรา	เราจึงอาศัิยอย้่ในบ้านได้ี

อย่างปลัอดีภัย	เป็นที�เราได้ีทำากิจกรรมจำาเป็นในชีุวิิตของคนเรา	เป็นที�อย้่ที�ให้ควิามปลัอดีภัย	เป็นศ้ินย์	รวิมของสมาชิุก	คนใน

บ้าน	บา้น	เป็นรากฐานของสงัคมเพิราะบา้น	เปรยีบเสม่อนแหล่ังบ่มเพิาะอปุนิสัย	ควิาม	ประพิฤตทีิ�ดีีงามใหกั้บคนในครอบครวัิ	

เพ่ิ�อให้เป็นประชุากรที�ดีีของสงัคมต่อไป	การให	้ควิามหมายของคำาว่ิาบ้าน	ยอ่มมีควิามแตกตา่งกันออกไป	ทั�งนี�ในภาษาองักฤษ	

คำา	ว่ิา	“บ้าน”	ถ้กให้ควิามหมายกว้ิางๆ	2	คำาค่อ	House	แลัะ	Home	โดียถ้กเล่ัอกใชุ้ใน	สถานการณ์ที�แตกต่างกัน	เชุ่น	House	

มักถ้กใชุ้แลัะให้ควิามหมายในเชิุงกายภาพิของ	 บ้าน	 ส่วินคำาว่ิาHome	 จะมีควิามหมายในเชิุงควิามสัมพัินธ์ิทางจิตใจ	 อารมณ์	

ประสบการณ์แลัะควิามผ้กพัินของบุคคลัแลัะบ้าน	(ฤทธิิรงค์	จุฑาพิฤฒิกร,	2551)	แนวิคิดีเร่�องบ้านนั�นได้ีมีการศึิกษาใน	4	แง่

มุมหลัักๆ	ค่อแง่กายภาพิของบา้นเป็นควิามหมายกวิา้งๆ	เม่�อกล่ัาวิถึงบ้านเป็นโครงสร้างทาง	กายภาพิ	ไว้ิเพ่ิ�อกำาบังหร่อป้องกัน	

เพ่ิ�อให้ผ้้อาศัิยร้้สึกปลัอดีภัยซึ่�งปัจจัยเร่�องของ	สถานที�	(Location)	ควิามสัมพัินธ์ิของสังคมแลัะตัวิแปรอ่�นๆ	ที�จะทำาให้	House	

กลัายเป็น	Home	แง่ควิามสัมพัินธ์ิทางสังคมทั�งภายในแลัะโดียรอบบ้าน	เป็นควิาม	สัมพัินธ์ิที�เริ�มจากกลุ่ัมเล็ักๆภายในครอบครัวิ

จนถึงระดัีบควิามสัมพัินธ์ิที�กว้ิางขวิางที�สุดี	 ประสบการณ์ที�มีต่อบ้านแง่ส่วินบุคคลั	 ควิามร้้สึกสะดีวิกสบายทั�งทางร่างกายแลัะ	

จิตใจ	โดียมีองค์ประกอบหลัักๆ	ค่อ	การสนับสนุน	(Support)	ควิามปลัอดีภัย	(Security)	ควิบคุมได้ี	(Control)	แลัะควิามร้้สึก

สบาย	ผ่อนคลัาย	บ้าน	จึงเป็นพ่ิ�นที�ของควิามสุขที�ใครหลัายๆคน	หวิงหา	ด้ีวิยภาระงาน	อาชีุพิ	ทุกคนไม่สามารถ	เล่ัอกได้ีว่ิา

อยากอย้ที่�ไหน	มหีลัายคนตอ้งไปทำางานไกลัถิ�นฐาน	ไกลัจากกบา้น	บา้นที�อาศัิยอย้ม่า	ตั�งแต่เล็ัก	ต้องไปเรียนใฝ่่หาควิามร้	้เหตผุลั

มากมายที�ทำาให้ชุ่วิงจังหวิะหนึ�งขอชีุวิิตที�เราจะต้อง	ห่างไกลัจากบ้าน	ห่างไกลัจากครอบครัวิอันเป็นที�รัก	ที�ที�เป็นพ่ิ�นที�ปฏิ์เสธิไม่

ได้ีเลัยค่อเป็นพ่ิ�นที�	แห่งควิามสุข	จะเห็นกันอย้เ่สมอว่ิาทุกคนอยากกลัับบ้าน	ทั�งที�ไปเรียนไปทำางาน	สภาพิสังคมสิ�ง	แวิดีล้ัอมใน



243

ปัจจุบันหลัายสิ�งหลัายอย่างที�เกิดีขึ�นอย่างรวิดีเร็วิ	การต่อส้้ดิี�นร้นของแต่ลัะคนเพิิ�ม	มากขึ�น	จนเกิดีการแข่งขันในการดีำารงชีุวิิต

ประจำาวัิน	ก่อให้เกิดีควิามร้้สึกเหน่�อย	ร้้สึกล้ัา	ท้อแท้	แลัะถึงขึ�นหมดีหวัิงแลัะสิ�งเหล่ัานี�นั�น	เป็นปัจจัยหนึ�งที�สำาคัญของคนเราที�

พิยายามต่อส้้ดิี�นรนเพ่ิ�อ	ให้เกิดีควิามสุข	เพ่ิ�อควิามสุขของคนในครอบครัวิ	ดัีงนั�น	การกลัับบ้าน	การกลัับมาหาครอบครัวิ	กลัับ

มาส่้พ่ิ�นที�ของตนเองนั�นสามารถชุ่วิยเพิิ�มพิลัังชีุวิิต	พิลัังใจ	ในการใชุ้ชีุวิิตต่อส่้กับ	สิ�งต่างๆ	แลัะเม่�อพิร้อม	มีมควิามมั�นคงเพีิยงพิอ

ทุกคนมักอยากกลัับค่นส่้บ้าน	พ่ิ�นที�แห่งพิลัังควิามสุข	ควิามทรงจำาของทุกๆคน

จากการศึิกษาสัมพัินธิภาพิของครอบครัวิ	 ข้าพิเจ้าจึงนำาประเด็ีนดัีงกล่ัาวิมาสร้างสรรค์เป็นผลังานศิิลัปกรรม

ร่วิมสมัย	พ่ิ�นที�แห่งควิามสุขจากครอบครัวิ	ที�ผ้้วิิจัยได้ีแรงบันดีาลัใจ	เกิดีเป็นแนวิคิดีที�อยากถ่ายทอดีมุมมอง	แลัะ	ทัศินคติ

ของผ้วิ้ิจัยในการใหค้วิามหมายของคำาว่ิา	พ่ิ�นที�แห่งควิามสขุจากครอบครวัิ	ในการใหค้วิามหมายของครอบครวัิเปน็พ่ิ�นที�

แห่งควิามสุข	พ่ิ�นที�แห่งควิามสุขของข้าพิเจ้าที�เติบโตมาจากครอบครัวิที�ให้ควิามรักควิามสุข	หล่ัอหลัอมให้ข้าพิเจ้าเติบโต

มาใบบ้านที�อบอุ่น	บ้าน	ที�ให้ควิามหมายของคำาว่ิาครอบครัวิ	ที�ที�มีพิลัังงานที�ดีีรอบ	ๆ	ตัวิ	ควิามคิดี	การกระทำา	จิตใจ	

สิ�งที�ดีี	ๆ	 เหล่ัานี�ที�ได้ีจากครอบครัวิจากบ้าน	ไว้ิว่ิากี�ครั�งที�เราไปไปเจออะไร	ในโลักข้างนอก	เม่�อเรากลัับมาส่้พ่ิ�นที�ของ

เราครอบครัวิ	บ้าน	ทุกสิ�งทุกอย่างจะเบาลัง	อุ่นใจ	แลัะปลัอดีภัยเสมอ	ควิามร้้สึกเหล่ัานี�ทำาให้เกิดีควิามผ้กผันในบ้าน

ของเรา	ด้ีวิย	เหตุนี�ข้าพิเจ้าจึงหยิบยกนำาควิามหมายของครอบครัวิที�มีบ้านเป็นพ่ิ�นที�แห่งควิามสุข	มาสร้างสรรค์ผ่านผลั

งานศิิลัปะ	 ผ่านวัิสดุีที�มีควิามหมาย	 ในร้ปแบบที�เป็น	 เอกลัักษณ์เฉพิาะตัวิที�ทำาให้ร้้สึก	 ถึงควิามสุข	 เพ่ิ�อแสดีงถึงพ่ิ�นที�

ที�มีผลัต่อควิามทรงจำา	ควิามผ้กพัิน		ผ่านวัิสดุีที�ทีมีควิามหมายในร้ปแบบที�เป็นเอกลัักษณ์เฉพิาะตัวิ	เป็นผลังานศิิลัปะ

กรรร่วิมสมัย	พ่ิ�นที�แห่งควิามสุขจากครอบครัวิ

วัติถุ่ป์ระสงค์

1.	เพ่ิ�อศึิกษาสัมพัินธิภาพิของครอบครัวิที�มีผลัต่อการเกิดีพ่ิ�นที�แห่งควิามสุขจากครอบครัวิ

2.	 เพ่ิ�อสร้างสรรค์ผลังานศิิลัปกรรมร่วิมสมัย	 การศึิกษาสัมพัินธิภาพิครอบครัวิที�มีผลัต่อพ่ิ�นที�แห่งควิามสุขโดียใชุ้

เทคนิคผสม

กรอบแนวคิดการวิจััย 

การสรา้งสรรค์ศิิลัปกรรมรว่ิมสมัย	การศิกึษาสัมพัินธิภาพิครอบครวัิที�มีผลัต่อพ่ิ�นที�แห่งควิามสุข	โดียใชุ้เทคนิคผสม	มี

จุดีมุ่งหมายเพ่ิ�อให้ควิามหมายของคำาว่ิาพ่ิ�นที�แห่งควิามสุขของผ้้วิิจัย	 โดียแสดีงให้เห็นถึงพ่ิ�นที�แห่งควิามสุขจากครอบครัวิ	 โดีย

การวิิจัยครั�งนี�ผ้้วิิจัยมีวัิตถุประสงค์ในการวิิจัยเพ่ิ�อ	1.	เพ่ิ�อศึิกษาสัมพัินธิภาพิของครอบครัวิที�มีผลัต่อการเกิดีพ่ิ�นที�แห่งควิามสุข

จากครอบครัวิ		2.	เพ่ิ�อสร้างสรรค์ผลังานศิิลัปกรรมร่วิมสมัย	พ่ิ�นที�แห่งควิามสุขจากครอบครัวิโดียใชุ้เทคนิคผสม	ผ้้วิิจัยมุ่งเน้น

สะท้อนให้เห็นมุมมองพ่ิ�นที�แห่งควิามสุขของผ้้วิิจัย	 สัมพัินธิภาพิของครอบครัวิที�ส่งผลัต่อการหล่ัอหล่ัอมการมองโลักในแง่บวิก

	ครอบครัวิจึงที�ที�ข้าพิเจ้านึกถึงเม่�อข้าพิเจ้าร้้สึกมีควิามสุข	ครอบครัวิเป็นพ่ิ�นที�ของควิามสุขของผ้้วิิจัย	รวิมไปถึงสมาชิุกในบ้าน

ทำาให้ครอบครัวิในควิามทรงจำาของข้าพิเจ้าเป็นเหตุผลัของพ่ิ�นที�แห่งควิามสุขจากครอบครัวิ

วิธีดำาเนินการวิจััย

การศึิกษาวิิจัยเชิุงสร้างสรรค์	เร่�อง	การสร้างสรรค์จิตรกรรมร่วิมสมัย	:	พ่ิ�นที�แห่งควิามสุขจากครอบครัวิ	เพ่ิ�อสะท้อน

ให้เห็นถึงทัศินคติของผ้้วิิจัยที�มีการให้ควิามหมายของคำาว่ิาควิามสุขจากครอบครัวิ	 มีวิัตถุประสงค์เพ่ิ�อศึิกษาสัมพัินธิภาพิของ

ครอบครวัิที�มีผลัต่อการเกิดีพ่ิ�นที�แห่งควิามสุขจากครอบครวัิเห็นควิามสัมพัินธ์ิของครับครัวิในแง่มุมต่างๆ	ทั�งบทบาทหน้าที�ของ
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คนในครอบครัวิ	ควิามสำาคัญของครอบครัวิ	ที�เป็นสถาบันพ่ิ�นฐานในการหล่ัอหลัอมขัดีเกล่ัาควิามเป็นมนุษย์ให้แก่ข้าพิเจ้า	ด้ีวิย

การอบรมเลีั�ยงด้ี	ด้ีแลั	เอาใจใส่ให้ควิามรัก	เอ่�ออาทร	ชุ่วิยเหล่ัอ	เก่�อก้ลั	สนับสนุน	พิร้อมปล้ักฝั่�งคุณธิรรม	จริยธิรรม	ค่านิยมที�

เหมาะสมให้แก่ผ้้วิิจัย	การแสดีงออกภายในครอบครัวิ	การอย้ร่่วิมกัน	ควิามสมบ้รณ์	ส่งผ่านควิามสุขให้กันแลัะกัน	ซึ่�งบ่งบอกถึง	

ควิามรัก	ควิามห่วิงใย	ควิามอบอุ่น		ควิามผ้กพัิน	สามัคคีกันในบ้าน	นำาเสนอควิามควิามรัก	ควิามอบอุ่น	แลัะควิามสนุกสนาน	ที�

นำาไปส่้ควิามผ้กผัน	ควิามสุขใจครอบครัวิ	โดียใชุ้การเก็บข้อม้ลัจากเอกสารอ้างอิง	การสังเกต	การสัมภาษณ์	แล้ัวินำามาวิิเคราะห์

ข้อม้ลั	กำาหนดีทิศิทางของการวิิจัยในหัวิข้อตามลัำาดัีบดัีงนี�

ขั�นตอนที�	 1	 ศึิกษาสัมพัินธิภาพิของครอบครัวิที�มีผลัต่อการเกิดีพ่ิ�นที�แห่งควิามสุขโดียผ้้วิิจัยได้ีใชุ้วิิธิีศิึกษาเอกสาร

	 ที�เกี�ยวิข้องกับสัมพัินธิภาพิของครอบครัวิของสังคมไทย	 สังเกตสัมพัินธิภาพิของครอบครัวิ	 รวิมไปถึงการสัมภาษณ์สมาชิุกใน

ครอบครัวิ	ศึิกษาการให้นิยามของคำาว่ิาควิามสุข	พ่ิ�นที�แห่งควิามสุข	โดียผ้้วิิจัยได้ีใชุ้วิิธีิศึิกษาเอกสาร	ที�เกี�ยวิข้องกับควิามสุข	มุม

มองของควิามสุขของแต่ลัะบุคคลั

ขั�นตอนที�	2	การสร้างสรรค์ผลังานศิิลัปกรรมร่วิมสมัย	พ่ิ�นที�แห่งควิามสุขโดียใชุ้เทคนิคผสมจากศึิกษาของม้ลั	ผ้้วิิจัย

ได้ีนำาผลัการศึิกษามาวิิเคราะห์	สังเคราะห์เพ่ิ�อถ่ายทอดีมุมมองแนวิคิดีให้เกิดีเป็นผลังานศิิลัปกรรมร่วิมสมัย

1.ป์ระชากรแลุ่ะกลุ่่�มตัิวอย�าง 

ประชุากรที�ศึิกษาในการศึิกษาครั�งนี�	 ผ้้วิิจัยได้ีศึิกษาครอบครัวิ	 สมาชิุกในครอบครัวิ	 ผ้้ที�มีควิามใกล้ัชิุดีเกี�ยวิข้องกับ

ครอบครัวิผ้้วิิจัย	ที�อาศัิยอย้ใ่นครอบครัวิ	จังหวัิดีสุรินทร์	ที�อาศัิยอย้่ที�จังหวัิดีสุรินทร์

2.เคร่�องม่อการวิจััย

ในการวิิจัยครั�งนี�ผ้้วิิจัยใชุ้เคร่�องม่อในการวิิจัย	ดัีงนี�

 2.1 การสังเกติ

  1) การสังเกติแบบมีส�วนร�วม

	 	 เป็นการสังเกตกิจกรรมต่างๆภายในครอบครัวิ	การด้ีแลัเลีั�ยงด้ี	การอบรมสั�งสอน	ชีุวิิตประจำาวัิน

ของครอบครัวโดยผู้้�วิจััยเข�าไปมีีส่่วนร่วมีในการทำำากิจักรรมีต่่างๆทีำ�ปฏิิบัติ่กันในครอบครัว 

 2.2 การสัมภิาษณ์์

	 	 1)	การสัมภาษณ์แบบโครงสร้างเป็นการสัมภาษณ์โดียตั�งประเด็ีนคำาถามไว้ิ	เพ่ิ�อจัดีหมวิดีหม่้แลัะ

นำามาวิิเคราะห์ข้อม้ลัตามประเด็ีนเร่�องครอบครัวิ

	 	 2)	การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างเป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึักไม่จำากัดีคำาตอบ	ให้ข้อม้ลัได้ี

หลัากหลัาย	โดียการสอบถามเร่�องราวิควิามสุขควิามทรงจำา	การเลีั�ยงด้ีของคนภายในครอบครัวิ	บอกเล่ัาอดีีตจนปัจจุบัน	

3.การรวบรวมข้้อมูลุ่

การเก็บข้อม้ลัการวิิจัยผ้้วิิจัยผ้้วิิจัยได้ีทำาการศิึกษาเอกสารแลัะเก็บข้อม้ลัการวิิจัยที�สอดีคล้ัองกับวัิตถุประสงค์	 เพ่ิ�อ

ตอบคำาถามการศึิกษาการวิิจัยที�กำาหนดีไว้ิโดียมีวิิธีิเก็บข้อม้ลั	2	ลัักษณะค่อ

	 3.1	การเกบ็รวิบรวิมขอ้ม้ลัจากเอกสารแลัะขอ้ม้ลังานวิิจัย	ที�ศึิกษาประเดีน็เน่�อหาที�เกี�ยวิข้องกับสัมพัินธิภาพิ

ครอบครวัิ	โดียทำาการคน้คว้ิาจากสถาบนัการศิกึษา	หน่วิยงานที�เกี�ยวิข้องกับสถาบนัครอบครวัิ	หนังส่อ	วิิทยานพิินธ์ิ	อินเตอรเ์น็ต	

แหล่ังข้อม้ลังานวิิจัย	แลัะบุคคลัที�เกี�ยวิข้อง

	 3.2	 การเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัโดียใชุ้กระบวินการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างแลัะไม่มีโครงสร้างผ้้วิิจัยใชุ้การ

สัมภาษณ์ลัักษณะนี�	 เพ่ิ�อให้ผ้้ถ้กสัมภาษณ์มีอิสระในการตอบคำาถาม	 แลัะสามารถพ้ิดีคุยอย่างอิสระโดียคำาถามปลัายเปิดีส่วิน

ใหญ่เป็นการสัมภาษณ์ในเร่�องราวิควิามสุขควิามทรงจำา	 การเลีั�ยงด้ีของคนภายในครอบครัวิ	 การสังเกตแบบส่วินร่วิมผ้้วิิจัยจะ

ทำาการเข้าไปพ่ิ�นที�การศึิกษาโดียสังเกตพิฤติกรรมสัมพัินธิภาพิในครอบครัวิของตนเอง
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	 การสร้างสรรค์ผลังานศิิลัปกรรมผ้้วิิจัยได้ีนำาแนวิคิดีมุมมองของพ่ิ�นที�แห่งควิามสุขในครอบครัวิมาออกแบบ

ให้เกิดีเป็นผลังานศิิลัปกรรมร่วิมสมัยโดียใชุ่เทคนิคผสม

4.การวิเคราะห์์ข้้อมูลุ่

การวิิเคราะห์ข้อม้ลัตามวัิตถุประสงค์ข้อที�	1	ผ้้วิิจัยวิิเคราะห์ข้อม้ลัเชิุงเน่�อหาด้ีวิยวิิธีิพิรรณนาจากเอกสารแลัะงานวิิจัย

ที�เกี�ยวิข้อง	ผ้้วิิจัยมีวัิตถุประสงค์ในการวิิเคราะห์เน่�อหาโดียลัำาดัีบจัดีควิามสำาคัญของเน่�อหาแลัะขอบเขตของเน่�อหาเกี�ยวิควิาม

สัมพัินธิภาพิในครอบครัวิ	 ในแง่มุมต่างๆที�จะสะท้อนให้เห็นพ่ิ�นที�แห่งควิามสุข	 รวิมไปจนถึงการใชุ้ข้อม้ลัข้อม้ลัที�ได้ีรับจากการ

สัมภาษณ์การสังเกตสมาชิุกในครอบครัวิเพ่ิ�อทำาการวิิเคราะห์แลัะผลัจากการแจกแจงเน่�อหาชุ่วิยให้ผ้้วิิจัยสามารถตอบคำาถาม

การศึิกษาตามเน่�อหาที�ครอบคลุัมแลัะสอดีคล้ัองในประเด็ีนที�ศึิกษา	

การวิิเคราะห์ข้อม้ลัตามวัิตถุประสงค์ข้อที�	2	ผลังานศิิลัปกรรมร่วิมสมัย	พ่ิ�นที�แห่งควิามสุข	ด้ีานมุมมองแนวิคิดี	แรง

บันดีาลัใจนำามาวิิเคราะห์สร้างสรรค์เป็นผลังานโดียใชุ้เทคนิคผสมมาชุ่วิยถ่ายทอดีเร่�องราวิบอกเลั่าควิามหมายของพ่ิ�นที�แห่ง

ควิามสุขจากหารศึิกษาสัมพัินธิภาพิในครอบครัวิ

ผลุ่การวิจััย 

ผ้้วิิจัยทำาการศึิกษา	 ค้นคว้ิาแลัะเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัจากเอกสารแลัะศึิกษาจากพ่ิ�นที�จริง	 โดียแบ่งการศึิกษาตามขั�น

ตอนดัีงนี�

	 1.	ศึิกษาเอกสารงานวิิจัยที�เกี�ยวิข้อง	สัมพัินธิภาพิครอบครัวิ	แลัะ	ควิามสุข		

	 2.	เก็บข้อม้ลัแลัะภาพิในพ่ิ�นที�จริงนำามาวิิเคราะห์	เพ่ิ�อนำาไปส่้การสร้างสรรค์ผลังาน	

	 ศึิกษาเอกสารงานวิิจัยที�เกี�ยวิข้องกับควิามสุข	 ครอบครัวิ	 นำาเอาทฤษฏ์ีที�เกี�ยวิข้อง	 ผลังานสร้างสรรค์ที�

เกี�ยวิข้องแลัะงานวิิจัยที�เกี�ยวิข้อง	เพ่ิ�อให้ทราบถึง	ทัศินคติมุมมองควิามสุข	ในครอบครัวิที�มีควิามแต่ต่างกันออกไป

	 การศึิกษาสัมพัินธิภาพิทำาให้ผ้้วิิจัยได้ีเข้าใจถึงปัจจัยที�ส่งผลัต่อการสร้างสรรค์ผลังาน	 เข้าใจควิามสัมพัินธ์ิ

ของคำาว่ิาสัมพัินธิภาพิของครอบครัวิที�มีผลัต่อควิาสุข	 มุมมองนิยามควิามหมายของควิามสุข	 ที�นำาไปส่้งานสร้างสรรค์ผลังาน

ศิิลัปกรรมร่วิมสมัย	:	การศึิกษาสัมพัินธิภาพิครอบครัวิที�มีผลัต่อพ่ิ�นที�แห่งควิามสุข	ที�ถ่ายทอดีเร่�องราวิควิามประทับใจที�ได้ีแรง

บันดีาลัใจจากการเติบโตมาในครอบครัวิที�สร้างพ่ิ�นที�แห่งควิามสุข	 เก็บข้อม้ลัแลัะภาพิในพ่ิ�นที�จริงนำามาวิิเคราะห์	 เพ่ิ�อนำาไปส่้

การสร้างสรรค์ผลังาน	ระหว่ิางเก็บข้อม้ลัจากพ่ิ�นที�จริงผ้้วิิจัยใชุ้วิิธีิการ	ในการดีำาเนินการค่อ	การสัมภาษณ์สมาชิุกในครอบครัวิ	

สังเกตพิฤติกรรมที�แสดีงออกถึงควิามสุขของคนในครอบครัวิ	ใชุ้กล้ัองในการบันทึกภาพิเพ่ิ�อเก็บภาพิไว้ิประกอบในการวิิจัยแลัะ

นำามาทำาแบบร่างที�จะนำาไปส่้ผลังานสร้างสรรค์จริง	 สุดีท้ายในการศึิกษาค่อการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัเพ่ิ�อมาวิิเคราะห์	 โดียศึิกษา

แลัะวิิเคราะห์ตามกรอบทฤษฎีีโครงสร้างหน้าที�ครอบครัวิ	แลัะทฤษฎีีพัิฒนาการในครอบครัวิ	ทำาให้เห็น	 ทัศินคติของตนเองที�

มีต่อครอบครัวิ	 ที�มีต่อคำาว่ิามุมมองพ่ิ�นที�แห่งควิามสุข	 แลัะวิิเคราะห์ผลังานสร้างสรรค์ด้ีวิยกรอบทฤษฏี์สุนทรียภาพิ	หลัักองค์

ประกอบศิิลัป์	ทฤษฏี์สัญวิิทยา	 ที�นำาเป็นกรอบในการสร้างสรรค์ผลังานให้สมบ้รณ์	กลัมกล่ัน	แลัะเป็นเอกภาพิที�สามารถแทน

ควิามหมายของพ่ิ�นที�แห่งควิามสุขในครอบครัวิ

การสร้างสรรค์ผลุ่งาน

แนวิคิดีในการสร้างสรรค์ผลังาน	งานศิิลัปกรรมรวิมสมัยการศึิกษาสัมพัินธิภาพิครอบครัวิที�มีผลัต่อพ่ิ�นที�แห่ง

ควิามสุข	แสดีงออกถึงสัมพัินธิภาพิในครอบครัวิขอผ้้วิิจัย	สะท้อนมุมมอง	ถ่ายทอดีเร่�องราวิควิามสุข	ควิามทรงจำาที�มีต่อ

ครอบครวัิ	ที�มีผลัจากการมสัีมพัินธิภาพิในครอบครวัิที�ได้ีศึิกษามาการไดีรั้บควิามรกัการด้ีแลัเอาใจใสมี่พ่ิ�นที�	แห่งควิาม

สบายใจ	 ที�เต็มไปด้ีวิยควิามอบอุ่น	 ควิามเข้าใจ	 	 พ่ิ�นที�แห่งควิามสุขจากครอบครัวิของข้าพิเจ้า	 หล่ัอหลัอมให้ข้าพิเจ้า
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เติบโตมาใบบ้านที�อบอุ่น	บ้าน	ที�ให้ควิามหมายของคำาว่ิาครอบครัวิ	ที�ที�มีพิลัังงานที�ดีีรอบ	ๆ	ตัวิ	ควิามคิดี	การกระทำา	

จิตใจ	สิ�งที�ดีี	ๆ	เหล่ัานี�ที�ได้ีจากครอบครัวิจากบ้าน	ไว้ิว่ิากี�ครั�งที�เราไปไปเจออะไร	ในโลักข้างนอก	เม่�อเรากลัับมาส่้พ่ิ�นที�

ของเราครอบครวัิ	บ้าน	ทุกสิ�งทุกอยา่งจะเบาลัง	อุ่นใจ	แลัะปลัอดีภยัเสมอควิามร้สึ้กเหล่ัานี�ทำาให้เกิดีควิามผ้กผันในบ้าน

ของเรา	ด้ีวิยเหตุนี�ข้าพิเจ้าจึงหยิบยกนำาควิามหมายของครอบครัวิที�มีบ้านเป็นพ่ิ�นที�แห่งควิามสุข	มาสร้างสรรค์ผ่านผลั

งานศิิลัปะ	ผ่านวัิสดุีที�มีควิามหมาย	ในร้ปแบบที�เป็น	เอกลัักษณ์เฉพิาะตัวิที�ทำาให้ร้้สึกถึงควิามสุข	เพ่ิ�อแสดีงถึงพ่ิ�นที�ที�มี

ผลัต่อควิามทรงจำาควิามผ้กพัิน	 ผ่านวัิสดุีที�ทีมีควิามหมายในร้ปแบบที�เป็นเอกลัักษณ์เฉพิาะตัวิ	 เป็นผลังานศิิลัปะกรร

ร่วิมสมัย	พ่ิ�นที�แห่งควิามสุขจากครอบครัวิ

วิิธีิการสร้างสรรค์ผลังานผ้้วิิจัยได้ีใชุ้เทคนิคผสมแลัะใชุ้การเย็บผ้า	ปักผ้าเป็นหลัักในการสร้างสรรค์	นำาภาพิร่างนั�นมา

ขยายในผลังานจรงิโดีย	อาศัิยโครงสรา้งแลัะส่วินประกอบที�สำาคัญของแบบภาพิรา่ง	หลัังจากนั�นก็นำาเอาแบบที�ร่าง	มาเขียน	ลัง

บนผ้า	หลัังจานนั�นก็สร้างจินตนาการกบัควิามคิดีนึกถึงควิามทรงจำาทีมี�กับครอบครัวิ	บ้าน	ด้ีวิยเทคนิควิิธีิแลัะ	อุปกรณ์ต่างๆที�ได้ี

ทำาการศึิกษา	ค้นคว้ิาแลัะรวิบรวิมมาสำาหรับสร้างสรรค์โดียคำานึงถึงเร่�องราวิแลัะ	อารมณ์	ควิามร้้สึกที�ต้องการจะส่�อควิามหมาย

เพ่ิ�อให้เกิดีควิามสัมพัินธ์ิกันอย่างสมบร้ณ์

ผลุ่งานชิ�นที� 1-3	 	 ผลังานศิิลัปกรรมร่วิมสมัย	การศึิกษาสัมพัินธิภาพิครอบครัวิที�มีผลัต่อพ่ิ�นที�แห่งควิามสุขโดียใชุ้

เทคนิคผสมจากการศึิกษาเร่�องการสร้างสรรค์ผลังานศิิลัปกรรมร่วิมสมัย	การศึิกษาสัมพัินธิภาพิครอบครัวิที�มีผลัต่อพ่ิ�นที�แห่ง

ควิามสุขโดียใชุ้เทคนิคผสม	ผ้้วิิจัยได้ีกำาหนดีเป็นผลังานศิิลัปกรรมร่วิมสมัย	จำานวิน	3	ชิุ�นงานโดียการศึิกษาครั�งนี�ได้ีมีแผนการ

ดีำาเนินการในการสร้างสรรค์ผลังานดัีงนี�

1.	ศึิกษาองคค์วิามร้ที้�เกี�ยวิข้องกับการสรา้งสรรคผ์ลังาน	กำาหนดีกรอบแนวิคดิีในการวิิจัยโดียศึิกษาหลัักแนวิคดิีทฤษฎีี	

จากเอกสารงานวิิจัยที�เกี�ยวิขอ้งกับสัมพัินธิภาพิครอบครัวิเพ่ิ�อศึิกษาควิามสัมพัินธ์ิแลัะสัมพัินธิภาพิของครอบครัวิที�มผีลัต่อควิาม

สุข	 ศึิกษาเร่�องของควิามสุขมุมมอง	 ทัศินคติที�มีต่อควิามสุข	 ศึิกษาร้ปแบบของงานวิิจัยที�เกี�ยวิข้องกับควิามสุข	ครอบครัวิแลัะ	

สัมพัินธิภาพิของครอบครัวิ		บทบาทหน้าที�ของครอบครัวิ	การสนับสนุนจากครอบครัวิ	ตลัอดีจนศึิกษาร้ปแบบของการสร้างสรรค์

งานศิิลัปกรรมร่วิมสมัยหลัักการ	แลัะแนวิคิดีในการสร้างสรรค์ผลังาน	จากนั�นจึงนำาข้อม้ลัที�ได้ีมาวิิเคราะห์สังเคราะห์	ประมวิลั

สรุปเพ่ิ�อกำาหนดีเป็นแนวิทางในการสร้างสรรค์ผลังาน

2.	นำาข้อม้ลัมาวิิเคราะห์	สังเคราะห์	ตามหลัักหารแนวิคิดีทฤษฎีีที�ได้ีศึิกษาจากเอกสาร	งานวิิจัย	ทฤษฎีีที�ได้ีนำาใชุ้ได้ีแก่	

ทฤษฎีีโครงสรา้งแลัะหนา้ที�ของครอบครวัิ	ทฤษฎีีพัิฒนาการครอบครวัิ	ทฤษฎีีสัญวิิทยา	ทฤษฎีีสุนทรียศิาสตรเ์พ่ิ�อให้เห็นประเดีน็

สำาคัญที�มาของแนวิคดิีแลัะแรงบนัดีาลัในในการสรา้งสรรค์ผลังานที�ปรากฎีในงานศิิลัปกรรมร่วิมสมัยจากนั�นทำาการรา่งภาพิผลั

งาน	แลัะสร้างสรรค์ผลังานศิิลัปกรรมร่วิมสมัย

3.	การวิิเคราะห์แบบร่าง	การสร้างสรรค์ผลังานจะผ่านการทำาแบบร่างขึ�นโดีย	มีแนวิคิดีสำาคัญแลัะแรงบัลัดีาลัใจ	ร้ป

แบบเทคนิควิิธีิการที�นำามาให้ให้เหมาะสมกับงาน	โดียผ้้วิิจัยได้ีแบ่งเป็นประเด็ีนดัีงต่อไปนี�

	 3.1	วิิเคราะห์การสร้างสรรรค์ควิามหมายของผลังาน	คำาว่ิา	พ่ิ�นที�แห่งควิามสุข	ที�มีผลัมาจากสัมพัินธิภาพิ

ของครอบครัวิที�นำามาเป็นแนวิคิดีแลัะแรงบัลัดีาลัใจในการสร้างสรรค์ผลังาน	 องค์ควิามร้้เร่�องของครอบครัวิแลัะมาวิิเคราะห์

สัมพัินธิภาพิภายในครอบครัวิของผ้้วิิจัย

	 3.2	วิิเคราะห์ที�มาของผลังาน	การเล่ัอกนำาบ้านครอบครัวิมาสร้างสรร์ผลังาน	พ่ิ�นที�แห่งควิามสุขเน่�องจาก

บ้านนั�นเป็นแหล่ังที�รวิมคำาว่ิาครอบครัวิเข้าไว้ิด้ีวิยกันจึงเล่ัอกนเอาพ่ิ�นที�ต่างๆรวิมถึงบุคคลั	 เร่�องราวิแลัะสัตว์ิเลีั�ยงภายในบ้าน

มาสร้างสรรค์ผลังานขึ�น

	 3.3	วิิเคราะห์องค์ประกอบ		ผ้้วิิจัยใชุ้โครงสร้างทางทัศินศิิลัป์	เพิราะสามารถแสดีงให้เห็นได้ีอย่างชัุดีเจนใน

ผลังานร่วิมสมัย	ทางศิิลัปะแลัะหลัักการทางศิิลัปะอย่างสร้างสรรค์จนเกิดีเป็นเอกภาพิในผลังาน	โดียนำาเอามุมต่างๆ	ของบเน

	พ่ิ�นที�ที�บอกเล่ัาควิามทรงจำาสัมพัินธิภาพิของครอบครัวิ	ส่วินต่างๆของบ้านที�บอกเล่ัาเร่�องราวิของควิามสุขมาจัดีองค์ประกอบ

โดียใชุ้หลัักการเร่�องทัศินธิาตุแลัะการจัดีองค์ประกอบศิิลัป์	ให้เกิดีผลังานพ่ิ�นที�แห่งควิามสุข
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	 3.4	วิิเคราะห์สัญลัักษณ์	ที�ใชุ้ในการสร้างสรรค์ผลังานการใชุ้สัญลัักษณ์ของสี	จำานวิน	วัิสดุี	ในงานเป็นการ

แทนถึงสมาชิุกในครอบครัวิ

	 3.5	วิิเคราะห์วัิสดุีที�นำามาใชุ้ในการสร้างสรรค์ผลังาน	โดียผ้้วิิจัยเล่ัอกใชุ้ผ้า	เส่อผ้าของสมาชิุกในครอบครัวิ

มาใชุ้ในการสร้างสรรค์ผลังานเพ่ิ�อเป็นการให้ควิามหมายถึงงสมาชิุกในครอบครัวิ	แทนด้ีวิยผ้า	การใชุ้เทคนิคการเยบ็	การปะติดี

เพ่ิ�อเป็นการแสดีงออกถึงควิามสัมพัินธ์ิ	ในครอบครัวิ

ผลังานชุิ�นที�	1

ผลังานชุิ�นที�	2
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ผลังานชุิ�นที�	3

สร่ป์ผลุ่การวิจััยแลุ่ะอภิิป์รายผลุ่

ผลังานศิิลัปกรรมร่วิมสมัยจากการศึิกษาสัมพัินธิภาพิครอบครัวิที�มีผลัต่อพ่ิ�นที�แห่งควิามสุข	 โดียใชุ้เทคนิคผสมได้ีผลั

งานชุ่�อ	 “พ่ิ�นที�แห่งควิามสุขจากครอบครัวิ”	 สัมพัินธิภาพิครอบครัวิของครอบครัวินั�นมีผลัต่อมุมมองทัศินคติแนวิคิดีในการนำา

มาสร้างสรรค์ผลังาน	การใชุ้เทคนิคต่างๆผสมผสานเพ่ิ�อถ่ายทอดีเร่�องราวิ	บอกเล่ัาเร่�องราวิมุมมอง	ควิามแระจับใจ	ควิามทรง

จำาที�มีต่อครอบครัวิของผ้วิ้ิจัย	สัมพัินธิภาพิครอบครวัินั�นเป็นกุญแจสำาคัญของการมีสุขภาพิจิตที�แข็งแรงสมบ้รณ์สัมพัินธิภาพิใน

ครอบครัวิเริ�มต้นจากควิามรัก	ควิามอบอุ่นของสามีภรรยาที�ดีีต่อกัน	เม่�อมีล้ักสัมพัินธิภาพินั�นจะขยายไปส่้ล้ักๆ	ด้ีวิย	เป็นควิาม

สัมพัินธ์ิระหว่ิาง	พ่ิอ	แม่	ล้ัก	ซึ่�งทุกคนเป็นทั�งผ้้ให้แลัะผ้้รับ	มีควิามผ้กพัิน	ครอบครัวิจึงเป็นแหล่ังควิามรัก	ควิามอบอุ่นที�สำาคัญ

แลัะยั�งยน่กว่ิาสัมพัินธิภาพิใดีๆ	 สิ�งเหล่ัานี�เองที�ทำาให้ผ้้วิิจัยเห็นถึงควิามสำาคัญของครอบครัวิจึงหยิบยกเร่�องราวิพ่ิ�นที�แห่งควิาม

สุขในครอบครัวิมาสร้างสรรค์ผลังานโดียใชุ้เทคนิคการเย็บผ้าเป็นเร่�องราวิเป็นสายใยเป็นการเติมเต็มเร่�องราวิของครอบครัวิที�

มีร้ปแบบการแสดีงออกลัักษณะเฉพิาะตน	ที�สะท้อนให้เห็นถึงควิามสุข

-	นำาเสนอการวิิจัย	 โดียการพิรรณนาวิิเคราะห์เกี�ยวิกับ	การสร้างสรรค์ศิิลัปกรรมร่วิมสมัย	 :	 พ่ิ�นที�แห่งควิามสุขจาก

ครอบครัวิ	

-	แสดีงผลังานสร้างสรรค์สร้างสรรค์ศิิลัปกรรมร่วิมสมัย	:	พ่ิ�นที�แห่งควิามสุขจากครอบครัวิโดียในผลังานสร้างสรรค์ได้ี

นำาเอาควิามหมายของควิามสขุมาสร้างสรรค์ให้เกิดีเป็นเร่�องราวิพ่ิ�นที�แห่งควิามสุขจากครอบครัวิการวิิเคราะห์ผลังานสร้างสรรค์

การวิิเคราะห์ผลังานสร้างสรรค์	ผ้้วิิจัยได้ีนำาทฤษฎีีที�เกี�ยวิข้อง	ดัีงเชุ่น	ทฤษฎีีควิามสุขมาเป็นแนวิคิดีในการสร้างสรรค์

งาน	นำาทฤษีสี	ทฤษฎีีทางสุนทรียภาพิแลัะทฤษฎีีสัญวิิทยา	โดียได้ีดีำาเนินการวิิเคราะห์ผลังาน	การสร้างสรรค์ศิิลัปกรรมร่วิมสมัย	

:	พ่ิ�นที�แห่งควิามสุขในครอบครัวิออกตามหลัักการดัีงต่อไปนี�ค่อ
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1. การวิเคราะห์์รูป์แบบ ซึ่�งมีรายลุ่ะเอียดดังนี�ค่อ

	 1.1	การวิิเคราะห์องค์ประกอบศิิลัป์	 ผ้้วิิจัยใชุ้โครงสร้างทางทัศินศิิลัป์	เพิราะสามารถแสดีงให้เห็นได้ีอย่าง

ชัุดีเจนในผลังานร่วิมสมัยชิุ�นนั�นๆ	ทางศิิลัปะแลัะหลัักการทางศิิลัปะอย่างสร้างสรรค์	จนเกิดีเป็นเอกภาพิในผลังาน

	 1.2	การวิิเคราะห์สีของผลังาน	ใชุ้สีที�มีควิามอ่อน	ออกเป็นโทนสีที�ผสมขาวิทำาใหผลังานมีลัักษณะของควิาม

เป็นผ้้หญิง	ส่�อถึงควิามสุข	สดีใส

2. การวิเคราะห์์เทคนิควิธีการ 

	 2.1	 สร้างสรรค์เป็นผลังานศิิลัปกรรมร่วิมสมัย	 เทคนิคสีผสมแลัะร้ปแบบการแสดีงออกที�มีลัักษณะเฉพิาะ

ตน	ที�สะท้อนให้เห็นถึงควิามสุข

จากการศึิกษาเร่�องการสร้างสรรค์ผลังานศิิลัปกรรมร่วิมสมัย	การศึิกษาสัมพัินธิภาพิครอบครัวิที�มีผลัต่อพ่ิ�นที�แห่งควิาม

สุขโดียใชุ้เทคนิคผสม	ผ้้วิิจัยได้ีกำาหนดีเป็นผลังานศิิลัปกรรมร่วิมสมัย	จำานวิน	3	ชิุ�นงานผ้้วิิจัยได้ีแรงบันดีาลัใจ	เกิดีเป็นแนวิคิดีที�

อยากถ่ายทอดีมุมมอง	แลัะ	ทัศินคติของผ้้วิิจัยในการให้ควิามหมายของคำาว่ิาพ่ิ�นที�แห่งควิามสุขจากครอบครัวิ	ที�ข้าพิเจ้าเติบโตมา

	สิ�งเหล่ัานี�เองเกิดีจากครอบครัวิ	ครอบครัวิที�ให้ควิามหมายของคำาว่ิาพ่ิ�นที�แห่ง	ควิามสุขจากครอบครัวิได้ีเป็นอย่างดีี	ควิามร้้สึก

เหล่ัานี�เกิดีจากสายใยควิามผ้กพัินกันสัมพัินธิภาพิครอบครัวิของเรา	 ดี้วิยเหตุนี�ข้าพิเจ้าจึงหยิบยกนำาเร่�องราวิของครอบครัวิมา

แทนควิามหมายของพ่ิ�นที�แห่งควิามสุขจาก	ครอบครัวิ	ผ่านศิิลัปะส่�อผสม	ผ่านวัิสดุีที�มีควิามหมายในร้ปแบบที�เป็นเอกลัักษณะ

เฉพิาะตัวิ	เป็นผลังานศิิลัปกรรมร่วิมสมัย	พ่ิ�นที�แห่งควิามสุขจากครอบครัวิ

ข้้อเสนอแนะ

ข้้อเสนอแนะด้านการศึกษา สามารถศิึกษาสัมพัินธิภาพิไดี้หลัากหลัายร้ปแบบ	 ทั�งสัมพัินธิภาพิของเพิ่�อน	 คนรัก	

ระหว่ิางคนกลุ่ัมอ่�นๆ	เพ่ิ�อนำามาส่งเสริมสนับสนุนควิามเข้าใจด้ีานการส่�อสารในการสร้างสรรค์ผลังาน
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The creation of contemporary painting: the assimilation that appears 

in offerings of Thai-Chinese descent in Muang District, 

Nakhon Sawan Province. 

ภีชุภัชุ		อ่วิมเกิดี1
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บทคัดย�อ

การศึิกษาเร่�อง	การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมร่วิมสมัย	:	วัิฒนธิรรมปรับปรนที�ปรากฏ์ในเคร่�องเซ่่นไหว้ิของคนไทยเชุ่�อ

สายจีน	ในอำาเภอเม่อง	จังหวัิดีนครสวิรรค	์มีวัิตถุประสงค์เพ่ิ�อ	1)	ศึิกษาวัิฒนธิรรมปรับปรนที�ปรากฏ์ในเคร่�องเซ่่นไหว้ิของคนไทย

เชุ่�อสายจีน	แลัะ	2)	สร้างสรรค์ผลังานจิตรกรรมร่วิมสมัยจากวัิฒนธิรรมปรับปรนที�ปรากฏ์ในเคร่�องเซ่่นไหว้ิของคนไทยเชุ่�อสาย

จีนที�อาศัิยอย้ใ่นอำาเภอเม่อง	จังหวัิดีนครสวิรรค์	เป็นการศึิกษาโดียใชุ้กระบวินการวิิจัยเชิุงคุณภาพิ	โดียมีกลุ่ัมเป้าหมายเป็นกลุ่ัม

ประชุากรที�เป็นคนไทยเชุ่�อสายจีนแลัะเกี�ยวิข้องกับคนไทยเชุ่�อสายจีนที�อาศัิยอย้่ในอำาเภอเม่อง	จังหวัิดีนครสวิรรค์	เคร่�องม่อที�

ใชุ้ในการวิิจัย	ประกอบด้ีวิย	แบบสำารวิจ	แบบสังเกต	แบบสัมภาษณ์	รวิบรวิมนำามาวิิเคราะห์ด้ีวิยทฤษฎีี	แลัะนำาองค์ควิามร้้ที�ได้ี

มาสร้างสรรคเ์ป็นผลังานจติรกรรมรว่ิมสมัย	แลัะทำาการวิิเคราะหด้์ีานผลังานจติรกรรมโดียอาศิยัทฤษฎีี	เพ่ิ�ออธิิบายปรากฏ์การณ์

ที�ส่�อแสดีงออกในผลังาน	ใชุ้การนำาเสนอผลัการวิิเคราะห์ข้อม้ลัด้ีวิยวิิธีิพิรรณนาวิิเคราะห์ที�สอดีคล้ัองกับวัิตถุประสงค์		จากการ

ศึิกษาพิบว่ิา	โครงสร้างทางสังคมที�เปลีั�ยนไปตามยุคสมัยมีสิ�งอำานวิยควิามสะดีวิก	การเข้าถึงสิ�งต่างๆ	ได้ีง่าย	สังคมในปัจจุบันมี

การใชุ้เทคโนโลัยเีข้ามาอำานวิยควิามสะดีวิกใหกั้บการใชุ้ชีุวิิตส่งผลัให้วัิฒนธิรรม	พิิธีิการไหวิสิ้�งศัิกดิี�สิทธิิ�	บรรพิบุรุษตามเทศิกาลั

ต่างๆ	มีการใชุ้เคร่�องเซ่่นไหว้ิที�เคยปฏิ์บัติส่บทอดีต่อกันมาเป็นเวิลัานาน	เริ�มมีการปรับเปลีั�ยน	มีการรับเอาสิ�งใหม่ๆ	ในยุคสมัย

ปัจจุบันแลัะสิ�งใกล้ัตัวิที�เป็นอย้ม่าผนวิกรวิมกันก่อเป็นวัิฒนธิรรมเก่าผสมผสานกับสิ�งใหม่ที�การยอมรับแต่ยงัคงหลัักการพ่ิ�นฐาน

ในเร่�องควิามกตัญญู้กตเวิที	ควิามยึดีถ่อในวิงศ์ิสกุลัแลัะบรรพิบุรุษของตระก้ลั

คำาสำาคัญ: คนไทยเชุ่�อสายจีน,	วัิฒนธิรรม,	วัิฒนธิรรมปรับปรน,	เคร่�องเซ่่นไหว้ิ,	จิตรกรรมร่วิมสมัย

Abstract

The purpose of studying about the creation of contemporary painting: the assimilation that 
appears in offerings of Thai-Chinese descent in Muang District, Nakhon Sawan Province was to study 
about the assimilation that appears in offerings of Thai-Chinese descent and create the contemporary 
painting from the assimilation that appears in offerings of Thai-Chinese descent in Muang District, Nakhon 
Sawan Province. This research was used the qualitative research method in studying. The sample 
was Thai-Chinese descent and the people who involved with Thai-Chinese descent in Muang District, 
Nakhon Sawan Province. The research tool included questionnaire, observation form and interview form 
to gathering and analyse with method. Then used the knowledge in creation of contemporary painting 
1นักศิึกษาหลัักส้ตรทัศินศิิลัป์	คณะคณะศิิลัปกรรมศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยขอนแก่น
2อาจารย์ประจำาหลัักส้ตรทัศินศิิลัป์	คณะคณะศิิลัปกรรมศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยขอนแก่น
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and analyse about the contemporary works by using method to explain what happen in the works. 
Present the analysis result by using descriptive analysis that corresponds to purpose. From the study 
found that social structure had changed with the time, there were facilities, accessed to the new things 
easily. Currently, people use much technology in life that affect to culture and Offering sacrifices to 
the ancestors. The offerings that use to do for a long time are getting change and take the new things 
to combine old culture with new culture that can be accepted but maintain the basic principle about 
gratitude, respecting in descent and sacrifice.

Keywords: Thai-Chinese descent, culture, รีน assimilation, offering , contemporary painting

บทนำา

ชาวจีันมีีความีสั่มีพัันธ์์ระหว่างไทำยมีายาวนานกว่าหน่�งพัันปี เริ�มีต่�นตั่�งแต่่พ่ัอค�าชาวจีันยุคบุกเบิกทีำ�เข�ามีามีีบทำบาทำ

ส่ำาคัญ ในหลากหลายอุต่ส่าหกรรมีของประเทำศไทำย นับแต่่ยุคแรกๆ ในแผู้่นดินส่มีเด็จัพัระนารายณ์์มีหาราช ช่วงศต่วรรษทีำ�

 17 การค�าขายทำางเรืออย้ใ่นความีควบคุมีของชาวจีันเป็นหลัก	พ่ัอค�าชาวจีันทีำ�อาศัยอย้่ในประเทำศไทำย ได�นำาความีคิด วิถีีชีวิต่

 ศิลปะและความีร้�ด�านต่่างๆ ทีำ�ช่วยเพิั�มีสี่สั่นและพัลังความีตื่�นตั่วให�กับสั่งคมีไทำย ชาวจีันโพั�นทำะเลเหล่านี�เป็นคนขยันและ ย่ด

มัี�นอย้ก่บัปณิ์ธ์านความีตั่�งใจัในการเริ�มีต่�นและพััฒนาธ์รุกิจัของต่นเองให�เฟ่ื่�องฟ้ื่ ในช่วงรัชส่มัียของพัระมีหากษตั่ริยล์ำาดับต่�นถ่ีง

กลางแห่งราชวงศ์จัักรีนั�น ได�พัระราชทำานประโยชน์โภชผู้ล พัร�อมีนโยบายพิัเศษทีำ�เอื�อแก่พ่ัอค�าชาวจีันเป็นอย่างมีาก คนไทำย

เองก็มิีได�ต่่อต่�านชาวจีัน การทำำาอาชีพัค�าขาย เกษต่รกรรมี ต่่อเรือและการเดินเรือด�วยซ้ำำ�า เหนือสิ่�งอื�นใดคือ พ่ัอค�าชาวจีันได�รับ

สิ่ทำธิ์พิัเศษในการเดินทำางเข�าออกประเทำศส่ยามีอย่างเส่รี อันเป็นอภิสิ่ทำธิ์�ทีำ�พ่ัอค�าจัากชาติ่อื�นไม่ีได�รับเลย

การผสมกลัมกล่ันทางวัิฒนธิรรมแลัะประเพิณีหลัายประการของชุาวิจีนผ้กติดีกับไทยอย่างสนิทแนบแน่นอย่างยิ�ง	ไม่

ว่ิาจะเป็นวิิถีชีุวิิต	อาหารการกิน	การแต่งกาย	ภาษา	สิ�งของเคร่�องใชุ้	วัิฒนธิรรม	ประเพิณี	ควิามเชุ่�อ	แลัะศิาสนา

ด้ีานควิามเชุ่�อทางศิาสนาคนไทยรับมาทั�งการบ้ชุาบรรพิบุรุษ	การนับถ่อเจ้า	เทศิกาลัไหว้ิพิระจันทร์	เทศิกาลักินเจที�

ไม่เพีิยงแต่ชุาวิไทยเชุ่�อสายจีนเท่านั�น	 แต่ชุาวิไทยหลัายคนก็นิยมถ่อศีิลักินผักในชุ่วิงเวิลัาดัีงกล่ัาวิ	 โดียมีควิามเชุ่�อว่ิา	 เป็นการ

ชุำาระล้ัางร่างกายแลัะจิตใจ	 ลัะเว้ินจากการเบียดีเบียนสรรพิสัตว์ิซึ่�งก็ตรงกับควิามเชุ่�อของชุาวิไทยพุิทธิ	 เพิราะถ่อว่ิาเป็นการ

ทำาบุญแลัะรักษาศีิลัไปพิร้อมๆ	กัน

วัิฒนธิรรมอาหารที�เห็นชัุดีเจน	อย่างเชุ่น	บรรดีาเมน้อาหารเส้น	ทั�งก๋วิยเตี�ยวิ	บะหมี�	กวิยจั�บที�กลัายเป็นอาหารหลััก

ของไทย	หร่อข้าวิต้มกุ๊ย	ซ่าลัาเปา	ผัดีซี่อิ�วิ	ก็ได้ีรับควิามนิยมไม่แพ้ิกัน	รวิมถึงขนมจันอับที�กลัายเป็นขนมที�มีบทบาทในวัิฒนธิรรม

ไทยแลัะถ้กนำามาใชุ้ในพิิธีิแต่งงานของคนไทยอย่างแพิร่หลัาย

คนไทยรับประเพิณีวัิฒนธิรรมจีนเข้ามาในสังคมไทยมาชุ้านาน	ผสมกลัมกล่ันจนคนไทยไม่ร้้สึกว่ิาประเพิณีจีนเป็นสิ�ง

แปลักในวิิถีชีุวิิต	 แม้ไม่สามารถจะระบุได้ีว่ิาวัิฒนธิรรมจีนมามีอิทธิิพิลัในสังคมไทยตั�งแต่เม่�อใดี	 แต่ในทางประวัิติศิาสตร์พิอจะ

อนุมานได้ีว่ิาธิรรมเนียมประเพิณีแบบจีนเป็นที�ยอมรับมาตั�งแต่สมัยอยุธิยาเป็นอย่างชุ้า		คนไทยเชุ่�อสายจีนยังคงดีำารงรักษาวิิถี

การดีำาเนินชีุวิิตตามวัิฒนธิรรมจีน	แลัะการประกอบพิิธีิกรรมตามธิรรมเนียมประเพิณี	โดียเฉพิาะอย่างยิ�งในเทศิกาลัตรุษจีน	ที�

เป็นเทศิกาลัหลัักของคนจีน	ร่วิมกับเทศิกาลัไหว้ิพิระจันทร์	เทศิกาลัสารทจีน	เทศิกาลัเช็ุงเม้ง	หร่อกระทั�งเทศิกาลัถ่อศีิลักินเจ	

ซึ่�งคนไทยในปัจจุบันคุ้นเคยกับเทศิกาลัเหล่ัานี�เป็นอย่างดีี					

เทศิกาลัตรุษจีนเป็นการฉลัองวัินขึ�นปีใหม่ตามธิรรมเนียมจีน	 ซึ่�งถ่อเป็นเทศิกาลัที�มีควิามสำาคัญมากในวัิฒนธิรรมจีน	

โดียเฉลิัมฉลัองด้ีวิยหลัักการพ่ิ�นฐานในเร่�องควิามกตัญญู้กตเวิที	ควิามยึดีถ่อในวิงศ์ิสกุลัแลัะบรรพิบุรุษของตระก้ลั	โดียมีควิามเชุ่�อ

ว่ิาถ้าปฏิ์บัติธิรรมเนียมได้ีอย่างถ้กต้องตามประเพิณีจะเกิดีควิามเจริญมั�งคั�ง	ควิามสันติสุข	แลัะควิามไพิบ้ลัย์วิงศ์ิตระก้ลั	ตลัอดี

จนควิามรุ่งเรีองของกิจการการค้าต่างๆ	แลัะควิามก้าวิหน้าในหน้าที�การงานของสมาชิุกในครอบครัวิ	ซึ่�งคติควิามเชุ่�อต่างๆ	ใน

เทศิกาลัตรุษจีนมีควิามคล้ัายคลึังกับเทศิกาลัสงกรานต์ของคนไทย	 ที�ถ่อเป็นการฉลัองวัินขึ�นปีใหม่แลัะการแสดีงออกในควิาม
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เคารพินับถ่อต่อบรรพิบุรุษแลัะควิามย่ดีถ่อในควิามเป็นครอบครัวิ	 	 	 ด้ีวิยคติควิามเชุ่�อของประเพิณีที�มีพ่ิ�นฐานอย่างเดีียวิกัน	

คนไทยจึงรับธิรรมเนียมตรุษจีนมาปฏิ์บัติด้ีวิย	ซึ่�งราชุสำานักไทยก็รับเอาธิรรมเนียมในวัินตรุษจีนมาปฏิ์บัติตั�งแต่สมัยรัชุกาลัที�	5	

นอกจากคนไทยเชุ่�อสายจีนที�ประกอบพิิธีิเซ่่นไหว้ิบรรพิบุรุษในวัินตรุษจีนแล้ัวิ	แม้แต่คนไทยที�ไม่มีเชุ่�อสายจีนก็รับเอาธิรรมเนียม

การเซ่่นไหว้ิแบบจีนไปประยุกต์ใชุ้บ้ชุาสิ�งศัิกดิี�สิทธิิ�ต่างๆ	อยา่งเชุ่น	เคร่�องเซ่่นไหว้ิศิาลัพิระภ้มิ	ซึ่�งศิาลัพิระภ้มิเป็นคติควิามเชุ่�อที�

รับมาจากศิาสนาฮินด้ี	หร่อในเทวิสถานของเทพิเจ้าศิาสนาพิราหมณ์อย่างศิาลัพิระพิราหมณ์ที�เอราวัิณ	ซึ่�งคนไทยนับถ่อบ้ชุาค่้

กับพิระพุิทธิศิาสนา	ก็พิบว่ิามีการนำาเคร่�องเซ่่นไหว้ิแบบจีนไปตั�งบ้ชุาสักการะในเทศิกาลัตรุษจีน

นอกจากนี�	คนไทยยังนับเอาเทศิกาลัตรุษจีนเป็นโอกาสนัดีรวิมญาติมิตรล้ักหลัาน	ถ้าเป็นชุาวิไทยเชุ่�อสายจีนรุ่นก่อน

มักจะนิยมไปจับจ่ายซ่่�อของเซ่่นไหว้ิ	อาหารมงคลั	ผลัไม้	กระดีาษเงินกระดีาษทองกันที�ตลัาดีใหญ่ๆ	อย่างเชุ่น	ตลัาดีเยาวิราชุ

ที�มีของให้เล่ัอกหลัากหลัายครบถ้วินตามต้องการ	 หร่อตลัาดีสดีใหญ่ใกล้ับ้าน	 แต่สมัยนี�หากชุาวิไทยเชุ่�อสายจีนรุ่นใหม่จะต้อง

ไปซ่่�อของไหว้ิเอง	 กว่ิาจะหาของไหว้ิได้ีครบถ้วินคงเป็นเร่�องวุ่ินพิอสมควิร	 เพิราะพิฤติกรรมการจับจ่ายของคนรุ่นใหม่ต่างจาก

คนรุ่นเก่ามาก	บวิกกับการใชุ้ชีุวิิตที�เร่งรีบ	ทำาให้เราไม่ค่อยมีเวิลัาออกไปเดิีนซ่่�อของตามตลัาดี	ที�สำาคัญบางคนอาจไม่ค่อยแน่ใจ

เร่�องธิรรมเนยีมปฏิ์บัติว่ิาของไหวิต้้องใชุ้อะไรบ้าง	อาหารคาวิหวิานกี�อยา่ง	กระดีาษไหวิชุุ้ดีนี�เรียกว่ิาอะไร	หน้าตาชุุดีไหว้ิต่างกัน

อย่างไร	ฯลัฯ		แถมเรายังอย้ใ่นยุคที�การซ่่�อมาขายไปทำาได้ีคล่ัองตัวิขึ�นผ่านชุ่องทางออนไลัน์	แอปพิลิัชัุน	โมบายล์ัแบงค์กิ�ง	รวิม

ทั�งส่�อโซ่เชีุยลัมีเดีียต่างๆ	หากตอ้งออกไปตามหาของไหวิใ้ห้ครบในเม่องที�มีการจราจรแออดัี	คงทำาใหร้้้สึกไม่สะดีวิกไปตามๆ	กนั	

ร้านค้าจึงต้องปรับตัวิให้เข้ากับสถานการณ์ที�จะตอบโจทย์ทั�งคนจีนรุ่นใหม่แลัะรุ่นเก่า	

ชุ่วิงเทศิกาลัตรุษจีนเป็นประเพิณีส่บทอดีกันมากกว่ิา	100	ปี	ถ่อได้ีว่ิาเป็นงานประเพิณีอันยิ�งใหญ่แลัะมีการส่บทอดี

กันมายาวินาน	 เพ่ิ�อแสดีงควิามกตัญญู้	 นอกจากพิบเห็นคนไทยเชุ่�อสายจีนที�ประกอบพิิธีิเซ่่นไหวิ้บรรพิบุรุษในวัินตรุษจีนแล้ัวิ	

ยงัพิบเห็นคนไทยที�ไม่มีเชุ่�อสายจีนก็รับเอาธิรรมเนียมการเซ่่นไหว้ิแบบจีนไปประยุกต์ใชุ้บ้ชุาสิ�งศัิกดิี�สิทธิิ�ต่างๆ	อยา่งเชุ่น	เคร่�อง

เซ่่นไหว้ิศิาลัพิระภ้มิ	ซึ่�งศิาลัพิระภ้มิเป็นคติควิามเชุ่�อที�รับมาจากศิาสนาฮินด้ี	หร่อในเทวิสถานของเทพิเจ้าศิาสนาพิราหมณ์อย่าง

ศิาลัพิระพิรหมที�เอราวัิณ	ซึ่�งคนไทยนับถ่อบ้ชุาค่้กับพิระพุิทธิศิาสนา	ก็พิบว่ิามีการนำาเคร่�องเซ่่นไหว้ิแบบจีนไปตั�งบ้ชุาสักการะ

ในเทศิกาลัตรุษจีนแลัะในปัจจุบันพิฤติกรรมของคนไทยเชุ่�อสายจีนรุ่นใหม่	 พิบว่ิาโครงสร้างทางสังคมที�เปลีั�ยนไปตามยุคสมัย

	ทำาให้สังคมไทยเป็นครอบครัวิเดีี�ยวิมากขึ�น	การจะลัาหยุดีงานในชุ่วิงเทศิกาลัตรุษจีนมีผลักระทบต่อการทำางาน	รวิมทั�งควิาม

เข้าใจในประเพิณีดัี�งเดิีมของคนรุ่นใหม่	 มีไม่เท่าคนรุ่นก่อน	 การไหว้ิบรรพิบุรุษเพ่ิ�อส่บต่อประเพิณีจึงเป็นไปในเชิุงสัญลัักษณ์	

พิฤตกิรรมการใชุ้จ่ายในชุว่ิงเทศิกาลัตรษุจีนได้ีเปลีั�ยนไป	มีการใชุ้จ่ายเพ่ิ�อซ่่�อของเซ่่นไหวิป้ริมาณน้อยลังแลัะจำานวินวัินในการเต

รียมซ่่�อเคร่�องเซ่่นไหว้ิล่ัวิงหน้านานขึ�น	จากประเพิณีเดิีมที�นิยมซ่่�อของไหว้ิชุ่วิง	3	วัินก่อน	“วัินไหว้ิ”	นอกจากการออกไปจับจ่าย

ที�ตลัาดีสดีแลัะตามหา้งค้าปลีักแล้ัวิมีเทคโนโลัยใีหม่ยงัชุ่วิยสนับสนุนพิฤติกรรมของคนยคุใหม่ในการเล่ัอกซ่่�อสินค้าตรุษจีนผ่าน

ทางออนไลัน์	โดียผ้้ค้ามีบริการ	delivery	จัดีส่งของไหว้ิเจ้าตรุษจีนถึงบ้าน	เน้นที�ควิามสะดีวิก	สินค้าหลัากหลัายครบถ้วิน	ใน

ราคาที�สมเหตุสมผลั	ยุคนี�มีการใชุ้อาหารปรุงสุกแลัะอาหารสำาเร็จร้ปแชุ่แข็ง	แทนอาหารสดีมากขึ�นแลัะคนรุ่นใหม่มีแนวิโน้มใชุ้

จ่ายเท่าที�จำาเป็นในชุ่วิงเทศิกาลัตรุษจีน
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การวิิจัย	เร่�อง	การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมร่วิมสมัย	:	วัิฒนธิรรมปรับปรนที�ปรากฏ์ในเคร่�องเซ่่นไหว้ิของคนไทยเชุ่�อ

สายจีน	 เป็นการวิิจัยเชิุงคุณภาพิ	 มีจุดีมุ่งหมายเพ่ิ�อทำาควิามเข้าใจ	 ค้นหาแลัะให้ควิามหมายของวิัฒนธิรรมปรับปรนที�ปรากฏ์

ในเคร่�องเซ่่นไหว้ิของคนไทยเชุ่�อสายจีนที�อาศัิยอย้่ในอำาเภอเม่อง	 จังหวัิดีนครสวิรรค์	 	 	 ในเร่�องควิามเชุ่�อ	 ควิามศิรัทธิา	 ของ

วัิฒนธิรรมประเพิณีในปัจจุบันที�ปรับปรนผสมกลัมกล่ันจนคนไทยไม่ร้้สึกว่ิาประเพิณีตรุษจีนเป็นสิ�งแปลักในวิิถีชีุวิิต	 โดียผ้้วิิจัย

มีวัิตถุประสงคใ์นการทำาวิิจัยครั�งนี�เพ่ิ�อ	1)	ศึิกษาวิฒันธิรรมปรบัปรนที�ปรากฏ์ในเคร่�องเซ่่นไหวิข้องคนไทยเชุ่�อสายจีนที�อาศัิยอย้่

ในอำาเภอเม่อง	จังหวัิดีนครสวิรรค์		2)	สร้างสรรค์ผลังานจิตรกรรมร่วิมสมัยจากวัิฒนธิรรมปรับปรนที�ปรากฏ์ในเคร่�องเซ่่นไหว้ิ

ของคนไทยเชุ่�อสายจีนที�อาศัิยอย้ใ่นอำาเภอเม่อง	จังหวัิดีนครสวิรรค์		ผ้้วิิจัยมุ่งประเด็ีนการแสดีงถึงวัิฒนธิรรมปรับปรนที�ปรากฏ์

ในเคร่�องเซ่่นไหว้ิของคนไทยเชุ่�อสายจีนที�อาศัิยอย้ใ่นอำาเภอเม่อง	จังหวัิดีนครสวิรรค์	ที�ยึดีถ่อแลัะปฏิ์บัติส่บทอดีกันมา	ได้ีมีการ

เปลีั�ยนแปลังตามวิิวัิฒนาการของยุคสมัย	สังคม	เศิรษฐกิจ	มาผนวิกกับทัศินคติแลัะจินตนาการของผ้้วิิจัยแลัะสร้างสรรค์เป็นผลั

งานจิตรกรรมร่วิมสมัย

วิธีดำาเนินการวิจััย 

การวิิจัย	เร่�อง	การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมร่วิมสมัย	:	วัิฒนธิรรมปรับปรนที�ปรากฏ์ในเคร่�องเซ่่นไหว้ิของคน

ไทยเชุ่�อสายจีน	ในอำาเภอเม่อง	จังหวัิดีนครสวิรรค์		มีวัิตถุประสงค์เพ่ิ�อ	1)	ศึิกษาวัิฒนธิรรมปรับปรนที�ปรากฏ์ในเคร่�อง

เซ่่นไหว้ิของคนไทยเชุ่�อสายจีนที�อาศัิยอย้่ในอำาเภอเม่อง	 จังหวัิดีนครสวิรรค์	 	2)	สร้างสรรค์ผลังานจิตรกรรมร่วิมสมัย

จากวัิฒนธิรรมปรับปรนที�ปรากฏ์ในเคร่�องเซ่่นไหว้ิของคนไทยเชุ่�อสายจีนที�อาศัิยอย้่ในอำาเภอเม่อง	 จังหวัิดีนครสวิรรค์

	แลัะนำาผลัการศึิกษาผนวิกกับแนวิควิามคิดี	 ทัศินคติแลัะลัักษณะเฉพิาะตนเป็นงานจิตรกรรม	 	 ผ้้วิิจัยมีวิิธีิการดีำาเนิน

การสร้างสรรค์งานดัีงต่อไป

1. ป์ระชากรแลุ่ะกลุ่่�มตัิวอย�าง 

ประชุากรที�ศึิกษา	ในการศึิกษาวิิจัยครั�งนี�ผ้้วิิจัยเน้นศึิกษากลุ่ัมประชุากรที�เกี�ยวิข้องกับคนไทยเชุ่�อสายจีน	ที�อาศัิยอย้่

ในอำาเภอเม่อง	จังหวัิดีนครสวิรรค์	เป็นสำาคัญ

กลุ่ัมเป้าหมายที�ผ้้วิิจัยเล่ัอกมาเป็นผ้้ให้ข้อม้ลัจะเล่ัอกจากกลุ่ัมบุคคลัที�มีควิามร้้	ควิามเชีุ�ยวิชุาญเกี�ยวิกับวัิฒนธิรรมจีน

ที�ผสานกลัมกล่ันกับวัิฒนธิรรมไทยจนสม่อนกลัายเป็นสิ�งเดีียวิกันที�ปรากฏ์ในเคร่�องเซ่่นไหว้ิของคนไทยเชุ่�อสายจีนที�อาศัิยอย้ใ่น

อำาเภอเม่อง	จังหวัิดีนครสวิรรค์

	 1.1	กลุ่ัมผ้้ร้้		อันประกอบด้ีวิย	ผ้้ร้้ทางภาครัฐ		ซึ่�งเป็นผ้้ที�เกี�ยวิข้องโดียตรงในการจัดีงานเทศิกาลัตรุษจีน	เชุ่น	

ประธิานสภาองค์การบริหารส่วินจังหวัิดีนครสวิรรค์		นายกเทศิมนตรีนครนครสวิรรค์		ผ้้อำานวิยการสำานักศิิลัปะแลัะวัิฒนธิรรม	

มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์นครสวิรรค์	แลัะผ้้ร้้ภาคเอกชุน	ซึ่�งเป็นผ้้ที�มีส่วินเกี�ยวิข้อง	เชุ่น	ประธิานม้ลันิธิิส่งเสริมงานประเพิณีแห่เจ้า

พ่ิอ-เจ้าแม่ปากนำ�าโพิ	ประธิานกรรมการจัดีงานแห่จ้าวิประจำาปี

	 1.2	ผ้้ปฏิ์บัติ		อันประกอบด้ีวิย	คนไทยเชุ่�อสายจีนที�จัดีพิิธีิเซ่่นไหว้ิในเทศิกาลัที�สำาคัญของคนจีนที�อาศัิยอย้่

ในอำาเภอเม่อง	จังหวัิดีนครสวิรรค์

	 1.3	 ผ้้เกี�ยวิข้อง	 	 อันประกอบไปด้ีวิย	 	 ประชุาชุนทั�วิไป	 ที�อาศัิยอย้่ในพ่ิ�นที�ที�จัดีงานที�อาศัิยอย้่ในอำาเภอ

เม่อง	 จังหวัิดีนครสวิรรค์แลัะนักท่องเที�ยวิที�มีร่วิมงานเทศิกาลัที�สำาคัญของคนไทยเชุ่�อสายจีนที�อาศัิยอย้่ในอำาเภอเม่อง	 จังหวัิดี

นครสวิรรค์
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2. เคร่�องม่อการวิจััย 

เคร่�องม่อในการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัในการวิิจัยครั�งนี�	ประกอบด้ีวิย

	 2.1	แบบสำารวิจ	เป็นการสำารวิจข้อม้ลัเบ่�องต้น	โดียมีขอบเขตของการสำารวิจสภาพิสิ�งแวิดีล้ัอม	ด้ีานภ้มิศิาสตร์	

วิิถีชีุวิิต	สังคม	วัิฒนธิรรม	แลัะด้ีานการเข้าถึงข้อม้ลั

	 2.2	แบบสังเกต	(observation)	แบ่งออกเป็น	2	ชุนิดี	ประกอบด้ีวิย

	 	 1)	แบบสังเกตแบบมีส่วินร่วิม	 (Participant	Observation)	 เพ่ิ�อใชุ้สังเกตเป็นแนวิทางโดียการ

บันทึกผลัการสังเกตการจัดีพิิธีิเซ่่นไหวิ้ในเทศิกาลัที�สำาคัญของคนจีนที�อาศัิยอย้่ในอำาเภอเม่อง	 จังหวัิดีนครสวิรรค์	 โดียผ้้วิิจัย

เข้าไปมีส่วินร่วิมในกิจกรรมด้ีวิย

	 	 2)	 แบบสังเกตแบบไม่มีส่วินร่วิม	 (Non	 -	 Participant	 Observation)	 เพ่ิ�อใชุ้สังเกตสภาพิสิ�ง

แวิดีล้ัอม	ด้ีานภ้มิศิาสตร์	วิิถีชีุวิิต	สังคม	วัิฒนธิรรม	กระบวินการดีำาเนินกิจกรรมของกลุ่ัมผ้้ปฏิ์บัติด้ีวิยวิิธีิการบันทึกภาพิ	บันทึก

เสียง	แลัะการจดีบันทึก

	 	 3)	แบบสัมภาษณ์	แบ่งออกเป็น	2	ชุนิดี	ประกอบด้ีวิย

	 	 	 3.1)	แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	(Structured	Interview)	เป็นแบบสัมภาษณ์ที�

กำาหนดีประเด็ีนคำาถามไว้ิอย่างแน่นอน	เพ่ิ�อจัดีหมวิดีหม่้ข้อม้ลัแลัะวิิเคราะห์	ครอบคลุัมตามประเด็ีนต่างๆ	เคร่�องม่อนี�จะใชุ้กับ

กลุ่ัมผ้้ปฏิ์บัติ	แลัะกลุ่ัมผ้้เกี�ยวิข้อง

	 	 	 3.2)	แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง	(Unstructured	Interview)	เพ่ิ�อใชุ้สัมภาษณ์

แบบเจาะลึัก	ไม่จำากัดีคำาตอบ	ให้ได้ีข้อม้ลักว้ิางแลัะหลัากหลัาย	เคร่�องม่อนี�จะใชุ้กับกลุ่ัมผ้้ร้้

3. การรวบรวมข้้อมูลุ่ 

การเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัในการวิิจัยครั�งนี�	ผ้้วิิจยัเก็บข้อม้ลัที�มลัีักษณะสอดีคล้ัองกับวัิตถุประสงค์		เพ่ิ�อที�จะสามารถตอบ

คำาถามของการวิิจัยได้ีตามที�กำาหนดีไว้ิ	โดียมีวิิธีิการเก็บข้อม้ลัอย้่	2	ลัักษณะค่อ

	 3.1	 การเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัจากเอกสาร	 เป็นการศึิกษาเอกสารที�มีการบันทึกเอาไว้ิในประเด็ีนเน่�อหาที�

เกี�ยวิข้อง	โดียทำาการค้นคว้ิาเอกสารจาก	หน่วิยงานราชุการ	สถาบันการศึิกษา	หนังส่อ	ตำารา	วิิทยานิพินธ์ิ	อินเตอร์เน็ต	ประชุาชุน

แลัะบุคคลัต่างๆ	

	 3.2	การเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัภาคสนาม	โดียมีลัำาดัีบขั�นตอนการเก็บข้อม้ลัดัีงต่อไปนี�

	 	 1)	ลังพ่ิ�นที�สำารวิจภาคสนาม	โดียสำารวิจสภาพิสิ�งแวิดีล้ัอม	ดีา้นภ้มศิิาสตร	์วิิถีชีุวิิต	สังคม	วิฒันธิรรม	

แลัะด้ีานการเข้าถึงข้อม้ลั

	 	 2)	ใชุ้แบบสังเกตแบบไม่มีส่วินร่วิม	(Non	-	Participant	Observation)	เพ่ิ�อใชุ้สังเกตสภาพิสิ�ง

แวิดีล้ัอม	กระบวินการดีำาเนินพิิธีิไหว้ิเคร่�องเซ่่นไหว้ิในประเพิณีตรุษจีนของกลุ่ัมผ้้ปฏิ์บัติด้ีวิยวิิธีิการบันทึกภาพิ	บันทึกเสียง	แลัะ

การจดีบันทึก

	 	 3)	 ใชุ้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	 (Structured	 Interview)	 เป็นแบบสัมภาษณ์ที�กำาหนดี

ประเด็ีนคำาถามไว้ิอย่างแน่นอน	เพ่ิ�อจัดีหมวิดีหม่้ข้อม้ลัแลัะวิิเคราะห์	ครอบคลุัมตามประเด็ีนต่าง	ๆ	เคร่�องม่อนี�จะใชุ้กับกลุ่ัมผ้้

ปฏิ์บัติ	แลัะกลุ่ัมผ้้เกี�ยวิข้อง

	 	 4)	แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง	(Unstructured	Interview)	เพ่ิ�อใชุ้สัมภาษณ์แบบเจาะลึัก	

ไม่จำากัดีคำาตอบ	ให้ได้ีข้อม้ลักว้ิางแลัะหลัากหลัาย	เคร่�องม่อนี�จะใชุ้กับกลุ่ัมผ้้ร้้
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4. การวิเคราะห์์ข้้อมูลุ่ 

การวิิเคราะห์ข้อม้ลั	 เป็นการนำาควิามร้้ที�ได้ีจากการศึิกษาข้อม้ลัทั�งภาคเอกสารแลัะภาคสนามมาวิิเคราะห์ข้อม้ลัเพ่ิ�อ

ให้เกิดีองค์ควิามร้้ด้ีานร้ปแบบแลัะเน่�อหา	แล้ัวิจึงนำาไปประมวิลัควิามคิดีในเชิุงทัศินศิิลัป์	ซึ่�งเป็นการวิิเคราะห์เพ่ิ�อกำาหนดีกรอบ

แนวิควิามคิดีของผลังาน	 ร้ปแบบแลัะกลัวิิธีิ	 อันเป็นส่วินสำาคัญที�ชุ่วิยสร้างควิามสอดีคล้ัองระหว่ิางผลังานกับแนวิควิามคิดีใน

การสร้างสรรค์

ผลุ่การวิจััย 

การศึิกษาเร่�อง	การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมร่วิมสมัย	:	วัิฒนธิรรมปรับปรนที�ปรากฏ์ในเคร่�องเซ่่นไหว้ิของคนไทยเชุ่�อ

สายจีน	ในอำาเภอเม่อง	จังหวัิดีนครสวิรรค์	ผ้้วิิจัยได้ีทำาการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัด้ีวิยวิิธีิการศึิกษาเอกสาร	การสำารวิจ	การสังเกต	

สัมภาษณ์แลัะการสนทนากลุ่ัม	นำามาสังเคราะห์ข้อม้ลัโดียมีรายลัะเอียดีที�จะนำาเสนอในหัวิข้อต่อไปนี�

ติอนที� 1	ศึิกษาวัิฒนธิรรมปรับปรนที�ปรากฏ์ในเคร่�องเซ่่นไหว้ิของคนไทยเชุ่�อสายจีนที�อาศัิยอย้ใ่นอำาเภอเม่อง	จังหวัิดี

นครสวิรรค์		

ติอนที� 2	สร้างสรรค์ผลังานจิตรกรรมร่วิมสมัยจากวัิฒนธิรรมปรับปรนที�ปรากฏ์ในเคร่�องเซ่่นไหว้ิของคนไทยเชุ่�อสาย

จีนที�อาศัิยอย้่ในอำาเภอเม่อง	จังหวัิดีนครสวิรรค์

ติอนที� 1 ศึกษาวัฒนธรรมป์รับป์รนที�ป์รากฏในเคร่�องเซ่�นไห์ว้ข้องคนไทยเช่�อสายจีันที�อาศัยอยู�ในอำาเภิอเม่อง 

จัังห์วัดนครสวรรค์  

คนจัีน	 เริ�มอพิยพิเข้าส่้ประเทศิไทยตั�งแต่ปลัายสมัยกรุงศิรีอยุธิยาเร่�อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น	 โดียหนี

ควิามอดีอยากจากภัยธิรรมชุาติแลัะสงครามเข้ามาพึิ�งพิระบรมโพิธิิสมภารของกษัตริย์ไทยชุาวิจีนทั�งหมดีที�อพิยพิเข้ามาอย่้ใน

นครสวิรรค์นั�น	มีหลัายกลุ่ัมโดียชุาวิจีนไหหลัำาเป็นกลุ่ัมแรกที�อพิยพิเข้ามา	ตั�งถิ�นฐานในอำาเภอเก้าเลีั�ยวิ	แลัะตำาบลับ้านมะเกล่ัอ	

ต่อมาชุาวิจีนแต้จิ�วิ	จีนแคระ	แลัะจีนกวิางตุ้งก็เริ�มอพิยพิตามมา	ในอดีีตการค้าของนครสวิรรค์อาศัิยทางนำ�าเป็นหลััก	พ่ิอค้าชุาวิ

จีนเป็นคนกลัางในการนำาสินค้าจากกรงุเทพิมหานครแลัะสนิค้าสำาเร็จร้ปจากตา่งประเทศิมาขายในนครสวิรรคแ์ลัะอำาเภอตา่งๆ	

โดียขากลัับก็จะนำาผลัผลิัตทางการเกษตร	ของป่าแลัะของพ่ิ�นเม่องล่ัองแม่นำ�าเจ้าพิระยาไปขายที�กรุงเทพิมหานครด้ีวิยพ่ิอค้าชุาวิ

จีนเหล่ัานี�อาศัิยอย้่ในเร่อของตนซึ่�งจอดีอย้่ในลัำานำ�าเจ้าพิระยา	 ทั�งนี�เพ่ิ�อควิามสะดีวิกในการติดีต่อทำาการค้าแลัะขนส่งสินค้าลัง

มากรุงเทพิมหานคร	การขยายตัวิทางการค้าโดียเฉพิาะในสมัยรัชุกาลัที�	๕	เป็นต้นมา	ทำาให้ชุาวิจีนหลัั�งไหลัเข้ามาขายแรงงาน

แลัะประกอบการค้าในนครสวิรรค์มากขึ�น	 จนกระทั�งมีการย้ายศ้ินย์กลัางการค้าจากฝั่�งตะวัินออก	 ค่อ	 ฝั่�งแม่นำ�าน่านมายังฝั่�ง

ตะวัินตกของแม่นำ�าเจ้าพิระยา	หร่อที�เรียกกันในปัจจุบันว่ิา	“ตลัาดีปากนำ�าโพิ”	ซึ่�งเป็นบริเวิณที�คนไทยเชุ่�อสายจีนอาศัิยอย้เ่ป็น

จำานวินมาก		ปัจจุบันชุาวิจีนมีบทบาทสำาคัญต่อเศิรษฐกิจของนครสวิรรค์แลัะสามารถพัิฒนาตนเองให้เข้ากับระบบเศิรษฐกิจที�

เปลีั�ยนแปลังไปได้ีตลัอดีเวิลัา	โดียเฉพิาะเข้ามาประกอบกิจกรรมทางเศิรษฐกจิในหลัายร้ปแบบ	เชุ่น	เป็นพ่ิอค้าคนกลัาง	นายทุน

เงินก้้	 เจ้าของทุนด้ีานเกษตรแลัะอุตสาหกรรม	การธินาคาร	 การคมนาคมแลัะบริษัทเงินทุน	 เป็นต้น	 ชุาวิจีนที�เข้ามาอาศัิยอย้่

ในนครสวิรรค์เหล่ัานี�	 สามารถปรับตัวิให้เข้ากับวัิฒนธิรรม	 ประเพิณีของไทยไดี้อย่างกลัมกล่ัน	 แต่ในขณะเดีียวิกันก็ยังรักษา

ขนบธิรรมเนียมประเพิณีของตนไว้ิได้ีอย่างดีี	จนกลัายเป็นประเพิณีท้องถิ�นของนครสวิรรค์	โดียเฉพิาะงานเทศิกาลัตรุษจีนแลัะ

การแห่เจ้าพ่ิอ-เจ้าแม่ปากนำ�าโพิ	ที�มีชุ่�อเสียงไปทั�วิประเทศิ	(สำานักศิิลัปะแลัะวิฒันธิรรม	มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์นครสวิรรค์.	(2561)

ป์ระเพณี์ติร่ษจีัน เป็นประเพิณีเกี�ยวิกับการไหว้ิเจ้า	ไหว้ิบรรพิบุรุษของคนไทยเชุ่�อสายจีน	โดียในจังหวัิดี	นครสวิรรค์

นั�นนอกจากการไหว้ิตามประเพิณีแล้ัวิ	ยังมีกิจกรรมแลัะประเพิณีหลัายอย่าง	โดียเฉพิาะอย่างยิ�งการแห์�เจ้ัาพ�อ เจ้ัาแม�ป์ากนำ�า

โพ เป็นประเพิณีวัิฒนธิรรมท้องถิ�นของจังหวัิดีนครสวิรรค์ซึ่�งปฏิ์บัติส่บเน่�องกันมาจนถึงปัจจุบัน	 แลัะเป็นงานประเพิณีที�สร้าง

ชุ่�อเสียงให้กับจังหวัิดีนครสวิรรค์อย่างมาก	 สำาหรับร้ปแบบของงานนั�นก็มีการเปลีั�ยนแปลังไปตามยุคตามสมัย	 เพ่ิ�อควิามเป็น

สิริมงคลัแก่ชีุวิิตแลัะครอบครัวิของชุาวิตลัาดีปากนำ�าโพิ
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งานประเพิณีแห่เจ้าพ่ิอเจ้าแม่ปากนำ�าโพิ เป็นประเพิณีของชุาวิไทยเชุ่�อสายจีนที�อาศัิยอย้่ในจังหวัิดีนครสวิรรค์	จัดีขึ�น

เป็นประจำาทุกปีในชุ่วิงเทศิกาลัตรุษจีน	โดียในสมัยเริ�มแรกนั�น	เป็นการนำาองค์เจ้าพ่ิอเจ้าแม่แห่ไปในเส้นทางต่างๆ	ในเม่อง	เพ่ิ�อ

ให้ชุาวิเม่องได้ีสักการะขอพิร	ปัดีเป่าทุกข์ภัยต่างๆ	เป็นสิริมงคลัแก่เม่องนครสวิรรค์	แลัะชุาวิเม่องปากนำ�าโพิ	ในชุ่วิงเทศิกาลัตรุษ

จีน	จึงได้ีอัญเชิุญองค์เจ้าพ่ิอเจ้าแม่ทุกองค์	แห่ทางนำ�าแล้ัวิขึ�นบกแห่รอบตลัาดีแห่รอบตลัาดีปากนำ�าโพิ	จนในปัจจุบันเปลีั�ยนมา

แห่ทางบกเพีิยงอย่างเดีียวิ	

สำาหรับการไหว้ิขอพิร	หากจะไหว้ิเต็มร้ปแบบต้องไหว้ิเจ้าที�	ไหว้ิบรรพิบุรุษ	ไหว้ิทำาทานดีวิงวิิญญาณไร้ญาติ	แลัะไหว้ิ

เทพิเจ้าไฉ่ซิ่งเอี�ย	ส่วินผ้้ที�ต้องการไหว้ิขอโชุคลัาภเพิิ�มเติม	ของไหว้ิจะประกอบด้ีวิย	กลุ่ัมของคาวิ	กลุ่ัมขนมหร่อของหวิาน	แลัะ

ผลัไม้	โดียจำานวินจะยึดีของคาวิหร่อเน่�อสัตว์ิเป็นหลััก	ได้ีแก่

ไหว้ิ	3	อยา่ง	(ซ่าแซ่)	ประกอบด้ีวิย	หม้ส่วินสะโพิกติดีหนัง	(บะแซ่หร่อบะแซ่ะ)	เป็ดี	(พิร้อมเคร่�องใน)	ไก่	(พิร้อมเคร่�องใน)

ไหว้ิ	5	อย่าง	(โหงวิแซ่) ประกอบด้ีวิย	หม้	(บะแซ่หร่อบะแซ่ะ)	เป็ดี	(พิร้อมเคร่�องใน)	ไก่	(พิร้อมเคร่�องใน)	ปลัาทั�งตัวิ	

หร่ออาหารทะเลั	(เชุ่น	ปลัาหมึกแห้งทั�งตัวิไม่ต้องต้ม	กุ้งต้มสุก	ป้ต้มสุก	หร่อหอยลัวิกสุก)	หร่อ	ตับ

กลุ่่�มอาห์ารคาว

ไก่ หมายถึง	ควิามก้าวิหน้าในหน้าที�การงาน	ควิามสง่างาม	ยศิ	ตำาแหน่ง	ควิามขยัน

หม้ หมายถึง	ควิามอุดีมสมบ้รณ์	มีกินมีใชุ้ตลัอดีทั�งปี

เป็ดี หมายถึง	สิ�งที�บริสุทธิิ�	ควิามสะอาดี	แลัะควิามสามารถอันหลัากหลัาย

ปลัา หมายถึง	ควิามอุดีมสมบ้รณ์	เหล่ัอกินเหล่ัอใชุ้

เป๋าฮ่�อ หมายถึง	 มีควิามเชุ่�อว่ิาเป็นอาหารสิริมงคลั	 เพิราะมีควิามหมายชุ่วิยห่อควิามมั�งคั�งให้เหล่ัอกินเหล่ัอใชุ้	 นิยม

กินในโอกาสสำาคัญ

ป้ หมายถึง	การสอบได้ีตำาแหน่งที�ดีี

กุ้งมังกร,กุ้ง หมายถึง	ควิามมีอำานาจวิาสนา	ชีุวิิตที�รุ่งเร่องรวิมทั�งเป็นตัวิแทนของควิามสุข

สาหร่ายดีำา หมายถึง	ควิามรำ�ารวิย

ตับ หมายถึง	อำานาจวิาสนา

บะหมี�ยาวิหร่อหมี�ซั่�วิ หมายถึง	การมีอายุย่นยาวิ

กลุ่่�มข้นม

ขนมเข่ง หมายถึง	ควิามหวิานชุ่�น	ควิามราบร่�นในชีุวิิต	ควิามอุดีมสมบ้รณ์

ขนมเทียน หมายถึง	ควิามหวิานชุ่�น	ราบร่�น	ร้ปลัักษณ์เป็นกรวิยแหลัมมีลัักษณะเป็นมงคลัเหม่อนเจดีีย์

ขนมไข่ หมายถึง	ควิามเจริญเติบโต

ขนมถ้วิยฟ้ หมายถึง	เพิิ�มควิามรุ่งเร่อง	เฟ้�องฟ้

ซ่าลัาเปา,	หมั�นโถวิ หมายถึง	ไหว้ิเพ่ิ�อให้เปาไชุ้	ห่อโชุค	ห่อลัาภ

จันอับ หมายถึง	เพิิ�มพ้ิน	มีควิามสุขตลัอดีไป	ประกอบด้ีวิยขนม	5	อย่าง ค่อ	1.	เต้ายิ�งปัง	ค่อ	ขนมถั�วิตัดี	2.	มั�วิปัง	ค่อ	

ขนมงาตัดี	3.	ซ่กซ่า	ค่อ	ถั�วิเคล่ัอบนำ�าตาลั	4.	กวิยแฉะ	ค่อ	ฟักเชุ่�อม	แลัะ	5.	โหงวิจ๊งปัง	ค่อ	ขนมข้าวิพิอง

ขนมต้ม หมายถึง	บรรพิชุนอวิยพิร

กลุ่่�มผลุ่ไม้

กล้ัวิย หมายถึง	กวัิกโชุคลัาภ	มีล้ักหลัาน	มีวิงศ์ิวิานว่ิานเคร่อส่บสกุลั

ส้มสีทอง หมายถึง	มหาสิริมงคลั	โชุคดีี	ประสบแต่สิ�งดีี	ๆ

องุ่นสีแดีง หมายถึง	ควิามเพิิ�มพ้ิน	ควิามเจริญงอกงาม	แลัะการมีอายุย่นนาน

แอปเปิ�ลัสีแดีง หมายถึง	ควิามสันติสุข	สันติภาพิ
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สาลีั� หมายถึง	รักษาคุณงามควิามดีี	รักษาโชุคลัาภเงินทองไม่ให้เส่�อมหาย

ส้มโอ หมายถึง	ควิามสมบ้รณ์

เมล่ัอน หมายถึง	การเจริญเติบโต

ซึ่�งขั�นตอนวิิธีิไหว้ิตรุษจีน		จะแบ่งเป็น	3	ชุ่วิง 

เชุ้าม่ดี ค่อ	การไหว้ิเทพิเจ้าต่างๆ	ด้ีวิยเคร่�องไหว้ิที�เป็นเน่�อสัตว์ิ	3	อย่าง	ค่อ	หม้สามชัุ�นต้ม	ไก่ต้ม	เป็ดีต้ม	พิร้อมทั�ง

เหล้ัา	นำ�าชุา	แลัะกระดีาษเงิน-กระดีาษทอง	โดียจะกระทำาในชุ่วิง	7-8	โมงเชุ้า

สาย ค่อ	การไหว้ิบรรพิบุรุษที�เสียชีุวิิตแล้ัวิ	ด้ีวิยซ่าแซ่	อาหารคาวิ-หวิาน	รวิมถึงเผากระดีาษเงิน-กระดีาษทอง	พิร้อม

เส่�อผ้าให้กับบรรพิบุรุษ	กระทำาไม่เกินเที�ยงวัิน 	นอกจากนี�หลัังจากที�ทุกคนในครอบครัวิร่วิมรับประทานอาหารไหว้ิบรรพิบุรุษ

เสร็จเรียบร้อยแล้ัวิ	ก็จะมีการแลักเปลีั�ยนอั�งเปากันอีกด้ีวิย

บ่าย ค่อ	การไหว้ิผีไม่มีญาติ	ด้ีวิยข้าวิ	กับข้าวิ	ขนม	เชุ่น	ขนมเข่งกับขนมเทียน	แลัะกระดีาษเงิน-กระดีาษทอง	รวิม

ถึงมีการจุดีประทัดีเพ่ิ�อปัดีเป่าไล่ัสิ�งชัุ�วิร้ายด้ีวิย	(ประมาณบ่ายโมงถึง	4	โมงเย็น)

จะเห็นได้ีว่ิาการดีำารงชีุวิิตคนไทยเชุ่�อสายจีนในจังหวัิดีนครสวิรรค์มีควิามเชุ่�อแลัะการประกอบพิิธีิกรรมเข้ามาเป็นส่วิน

หนึ�งของชีุวิิต	อยา่งหลีักเลีั�ยงไม่ได้ี	ควิามเชุ่�อนั�นมีควิามเชุ่�อทั�งเฉพิาะบุคคลัแลัะควิามเชุ่�อที�มีร่วิมกันในสังคม	ซึ่�งควิามเชุ่�อนั�นได้ีมี

การปฏ์บัิติส่บทอดีตอ่กันมาจากรุ่นส่้รุ่นจนกลัายเป็นวัิฒนธิรรมที�สำาคัญของสังคมนั�นๆ	ถึงแม้ในปัจจุบันควิามเจริญด้ีานเทคโนโลัยี

จะเข้ามามีบทบาทต่อการดีำารงชีุวิิตของคนสังคมก็ตาม	แต่การปฏิ์บัติส่บทอดีตามควิามเชุ่�อเกี�ยวิกับพิิธีิกรรมการเซ่่นไหว้ิของคน

ไทยเชุ่�อสายจีนที�อาศัิยอย้ใ่นอำาเภอเม่อง	จังหวัิดีนครสวิรรค์	ก็ยังมีอย้่แลัะส่บต่อกันมาแลัะแสดีงออกทางพิฤติกรรมในลัักษณะ

ต่างๆ	เพ่ิ�อตอบสนองตอ่ควิามเชุ่�อนั�นๆ	โดียหวัิงว่ิาบรรพิบรุุษจะอำานวิยอวิยพิรใหล้้ักหลัานนั�นมีแต่ควิามสุขควิามเจรญิตลัอดีไป

	คนไทยเชุ่�อสายจีนที�อาศัิยอย้ใ่นอำาเภอเม่อง	จังหวัิดีนครสวิรรค์	มีควิามเชุ่�อเกี�ยวิกับพิิธีิกรรมเซ่่นไหว้ิมาเป็นเวิลัาชุ้านานแลัะยัง

คงส่บทอดีการปฏิ์บัติตามควิามเชุ่�อที�ก่อให้เกิดีพิิธีิกรรมอย่างเหนียวิแน่น	 จากการศึิกษาวัิฒนธิรรมปรับปรนที�ปรากฏ์ในเคร่�อง

เซ่่นไหว้ิของคนไทยเชุ่�อสายจีนที�อาศัิยอย้่ในอำาเภอเม่อง	 จังหวัิดีนครสวิรรค์	 พิบว่ิาในอดีีตในการจัดีพิิธีิกรรมวัินตรุษจีนเปรียบ

เสม่อนเปน็วัินฉลัองปใีหม่ของคนไทยเชุ่�อสายจีนในจังหวัิดีนครสวิรรค	์เป็นการรวิมตวัิกันสำาหรบัเคร่อญาติของบรรพิบรุุษ	มีจัดี

เตรียมผลัไม	้ขนมหวิาน	กบัข้าวิคาวิ	กบัข้าวิเจ	พิรอ้ม	สุรา	นำ�าชุาแลัะอ่�นๆ	มากหมายเปน็จำานวินมากสำาหรบัประกอบพิิธีิเซ่่นไหวิ้

บรรพิบุรุษแลัะสำาหรับการฉลัองระหว่ิางเคร่อญาติที�มาร่วิมงานกันอย่างสนุกสนาน	ซึ่�งญาติจะอย้่ใกล้ัหร่อไกลัก็ต้องเดิีนทางมา

ร่วิมในบ้านที�พ่ิอแลัะแม่	หร่อพีิ�คนโต	โดียพิร้อมเพีิยงกัน	แต่เน่�องจากสภาวิะเศิรษฐกิจในปัจจุบันมีราคาที�ส้งขึ�นแลัะรายได้ีลัดีลัง

		การทำางานแข่งขันกับเวิลัา		จำานวินบุตรที�ลัดีน้อยลัง	อีกทั�งการปล้ักฝั่งควิามเชุ่�อทางศิาสนาลัดีน้อยลังด้ีวิย		ปัจจุบันมีการนำา

สิ�งของในสมัยปัจจุบันที�ปรุงสุก	เพ่ิ�อควิามสะดีวิก	รวิดีเร็วิ	ง่ายต่อการนำามาประกอบพิิธีิ	เชุ่น	พิิซ่ซ่่า	ผลัไม้กระป๋องต่างๆ	ซึ่�งเป็น

สิ�งที�คุ้ยเคยในชีุวิิตปัจจุบัน	มาผนวิกรวิมกันก่อเป็นวัิฒนธิรรมเก่าผสมผสานกับสิ�งใหม่ที�การยอมรับแต่ยังคงหลัักการพ่ิ�นฐานใน

เร่�องควิามกตัญญู้กตเวิที	ควิามยึดีถ่อในวิงศ์ิสกุลัแลัะบรรพิบุรุษของตระก้ลัที�ปฏิ์บัติส่บต่อกันมา

ภิาพที� 1	ภาพิองค์ประกอบของเคร่�องเซ่่นไหวิ้ในอดีีต
ที�มา :	https://www.khaosod.co.th/lifestyle/news_2156209
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ติอนที� 2	สร้างสรรค์ผลังานจิตรกรรมร่วิมสมัยจากวัิฒนธิรรมปรับปรนที�ปรากฏ์ในเคร่�องเซ่่นไหว้ิของคนไทยเชุ่�อสาย

จีนที�อาศัิยอย้่ในอำาเภอเม่อง	จังหวัิดีนครสวิรรค์

จากการศึิกษาเร่�อง	การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมรว่ิมสมัย	:	วัิฒนธิรรมปรบัปรนที�ปรากฏ์ในเคร่�องเซ่่นไหวิข้องคนไทย

เชุ่�อสายจีน	ในอำาเภอเม่อง	จังหวัิดีนครสวิรรค	์ผ้้วิิจัยได้ีกำาหนดีขั�นตอนการสรา้งสรรค	์โดียการกำาหนดีร้ปแบบการสรา้งสรรค	์	ซึ่�ง

ผ้้วิิจัยกำาหนดีเป็นผลังานจิตรกรรมจำานวิน	5	ชิุ�น	โดียการศึิกษาวิิจัยครั�งนี�ได้ีมีแผนแลัะขั�นตอนการดีำาเนินการสร้างสรรค์	ดัีงนี�

1.ศึิกษาองค์ควิามร้้ที�เกี�ยวิข้อง	แลัะกำาหนดีกรอบแนวิคิดีในการวิิจัย	โดียศึิกษาหลัักการ	แนวิคิดี	ทฤษฎีี	จากเอกสาร

งานวิิจัยที�เกี�ยวิข้องกับวัิฒนธิรรมปรับปรนที�ปรากฏ์ในเคร่�องเซ่่นไหว้ิของคนไทยเชุ่�อสายจีน	เพ่ิ�อศึิกษาประวัิติควิามเป็นมาของ

แนวิควิามคิดีแลัะลัักษะณะการจัดีพิิธีิเซ่่นไหว้ิในเทศิกาลัที�สำาคัญของคนจีนที�อาศัิยอย้่ในอำาเภอเม่อง	จังหวัิดีนครสวิรรค์	ตลัอดี

จนศึิกษาร้ปแบบของผลังานจิตรกรรม	หลัักการ	 แลัะแนวิคิดีทางด้ีานจิตรกรรม	 จากนั�นนำาข้อม้ลัที�ได้ีมาวิิเคราะห์	 สังเคราะห์	

แล้ัวิประมวิลัสรุป	เพ่ิ�อกำาหนดีกรอบแนวิคิดีในการวิิจัย

2.นำาข้อม้ลัที�ได้ีมาวิิเคราะห์	สังเคราะห์	ตามหลัักการ	แนวิคิดีแลัะทฤษฎีีที�ได้ีทำาการศึิกษา	ค่อ	แนวิคิดีเกี�ยวิกับมังกร

	 ทฤษฎีีโครงสร้างหน้าที�	 ทฤษฎีีควิามคิดีสร้างสรรค์	 ทฤษฎีีสัญวิิทยา	 สุนทรียศิาสตร์	 เพ่ิ�อให้เห็นประเด็ีนสำาคัญของแนวิคิดี

แลัะปรัชุญาที�อย้่ในวัิฒนธิรรมปรับปรนที�ปรากฏ์ในเคร่�องเซ่่นไหว้ิของคนไทยเชุ่�อสายจีนจากนั�นทำาการร่างภาพิต้นแบบ	 แล้ัวิ

สร้างสรรค์ผลังานจิตรกรรม

3.	การวิิเคราะหแ์บบร่าง		การสร้างสรรคแ์บบร่างขึ�นได้ีนั�น	ต้องประกอบไปดีว้ิยแรงบนัดีาลัใจ	แนวิคดิี	ร้ปแบบเทคนคิ

วิิธีิการ	การวิิเคราะห์แบบร่างผ้้วิิจัยจึงได้ีแบ่งประเด็ีนการวิิเคราะห์แบบร่างดัีงนี�	 	 	 	 	 	

	 	 3.1	ควิามคิดีในการสร้างสรรค์	ได้ีแก่	แรงบันดีาลัใจแนวิคิดี	แลัะการตีควิาม

	 3.2	ควิามงามของผลังานสร้างสรรค์	ได้ีแก่	ร้ปแบบ	เทคนิควิิธีิการ

	 3.3	ควิามหมายของการสร้างสรรค์	ค่อ	เน่�อหาสาระ

4.	การสร้างสรรค์ผลังานจิตรกรรมร่วิมสมัย	วัิฒนธิรรมปรับปรนที�ปรากฏ์ในเคร่�องเซ่่นไหว้ิของคนไทยเชุ่�อสายจีนในครั�ง

นี�	ผ้้วิิจัยได้ีทดีลัองแลัะคน้หาเทคนคิเพ่ิ�อให้สนองตอบกบัแนวิควิามคดิีแลัะเพิ่�อหาแนวิทางเฉพิาะตนในการทำางาน	เพ่ิ�อให้ได้ีผลั

งานที�มีลัักษณะ	2	มิติ	ที�แสดีงออกถงึเร่�องราวิตามขอบเขตของเน่�อหาที�กำาหนดีไว้ิ	นอกจากเน่�อหาสาระในการสรา้งสรรคผ์ลังาน

แลัะเทคนคิวิิธีิการในการสร้างสรรค์เพ่ิ�อให้เกิดีเป็นผลังานตามที�ผ้้วิิจัยได้ีกำาหนดีเป้าหมายเอาไว้ิแล้ัวินั�น	ยังมีเร่�องของร้ปแบบการ

ถ่ายทอดีทางทัศินศิิลัป์	ที�ต้องสัมพัินธ์ิกับเน่�อหาในการสร้างสรรค์แลัะถ่อว่ิาเป็นองค์ประกอบที�สำาคัญในการสร้างสรรค์ผลังาน

(ก) (ข)
ภิาพที� 2 ภาพิจิตรกรรมร่วิมสมัยจากวิัฒนธิรรมปรับปรนที�ปรากฏ์ในเคร่�องเซ่่นไหวิ้ของคนไทยเชุ่�อสายจีน

	 	 	(ก)	ภาพิจิตรกรรมร่วิมสมัยจากวิัฒนธิรรมปรับปรน	NO.1
	 	 (ข)ภาพิจิตรกรรมร่วิมสมัยจากวิัฒนธิรรมปรับปรน	NO.2
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จากภาพิที�	2		เป็นผลังานที�สร้างสรรค์ขึ�นเพ่ิ�อส่�อถึงการประกอบพิิธีิไหว้ิบรรพิบุรุษตามเทศิกาลัต่างๆ	ของคนไทยเชุ่�อ

สายจีน	มีการใชุ้เคร่�องเซ่่นไหว้ิที�เคยปฏิ์บัติส่บทอดีต่อกันมาเป็นเวิลัานานผสมผสานกับสิ�งใหม่ๆ	ในยคุสมัยปัจจุบันแลัะสิ�งใกล้ัตัวิ

ที�เป็นอย้ใ่นปัจจุบัน	เชุ่น	ในสมัยก่อนจะใชุ้สิ�งของที�เป็นของสดีอย่าง	ผลัไม้สดี	เน่�อหม้แลัะอ่�นๆ		แต่ในปัจจุบันมีการนำาสิ�งของ

ในสมัยปัจจุบันที�ปรุงสุก	เพ่ิ�อควิามสะดีวิก	รวิดีเร็วิ	 ง่ายต่อการนำามาประกอบพิิธีิ	เชุ่น	พิิซ่ซ่่า	ผลัไม้กระป๋องต่างๆ	ซึ่�งเป็นสิ�งที�

คุ้ยเคยในชีุวิิตปัจจุบัน	มาผนวิกรวิมกันก่อเป็นวัิฒนธิรรมเก่าผสมผสานกับสิ�งใหม่ที�การยอมรับแต่ยงัคงหลัักการพ่ิ�นฐานในเร่�อง

ควิามกตัญญู้กตเวิที	ควิามยึดีถ่อในวิงศ์ิสกุลัแลัะบรรพิบุรุษของตระก้ลัที�ปฏิ์บัติส่บต่อกันมา

สร่ป์ผลุ่การวิจััยแลุ่ะอภิิป์รายผลุ่ 

จากการศึิกษาเร่�อง	การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมรว่ิมสมัย	:	วัิฒนธิรรมปรบัปรนที�ปรากฏ์ในเคร่�องเซ่่นไหวิข้องคนไทย

เชุ่�อสายจีน	ในอำาเภอเม่อง	จังหวัิดีนครสวิรรค์	พิบว่ิา		1)	การดีำารงชีุวิิตคนไทยเชุ่�อสายจีนในจังหวัิดีนครสวิรรค์มีควิามเชุ่�อแลัะ

การประกอบพิิธีิกรรมเข้ามาเป็นส่วินหนึ�งของชีุวิิต	 อย่างหลีักเลีั�ยงไม่ได้ี	 ควิามเชุ่�อนั�นมีควิามเชุ่�อทั�งเฉพิาะบุคคลัแลัะควิามเชุ่�อ

ที�มีร่วิมกันในสังคม	 ซึ่�งควิามเชุ่�อนั�นได้ีมีการปฏิ์บัติส่บทอดีต่อกันมาจากรุ่นส่้รุ่นจนกลัายเป็นวัิฒนธิรรมที�สำาคัญของสังคมนั�นๆ

	 ถึงแม้ในปัจจุบันควิามเจริญด้ีานเทคโนโลัยีจะเข้ามามีบทบาทต่อการดีำารงชีุวิิตของคนสังคมก็ตาม	 แต่การปฏิ์บัติส่บทอดีตาม

ควิามเชุ่�อเกี�ยวิกับพิิธีิกรรมการเซ่่นไหว้ิของคนไทยเชุ่�อสายจีนที�อาศัิยอย้่ในอำาเภอเม่อง	จังหวัิดีนครสวิรรค์	ก็ยังมีอย้่แลัะส่บต่อ

กันมาแลัะแสดีงออกทางพิฤติกรรมในลัักษณะต่างๆ	เพ่ิ�อตอบสนองต่อควิามเชุ่�อนั�นๆ	โดียหวัิงว่ิาบรรพิบุรุษจะอำานวิยอวิยพิรให้

ล้ักหลัานนั�นมีแต่ควิามสุขควิามเจริญตลัอดีไป	คนไทยเชุ่�อสายจีนที�อาศัิยอย้่ในอำาเภอเม่อง	จังหวัิดีนครสวิรรค์	มีควิามเชุ่�อเกี�ยวิ

กับพิิธิกีรรมเซ่่นไหว้ิมาเป็นเวิลัาชุ้านานแลัะยงัคงส่บทอดีการปฏิ์บตัติามควิามเชุ่�อที�กอ่ให้เกิดีพิิธิกีรรมอย่างเหนียวิแน่น	จากการ

ศึิกษาวัิฒนธิรรมปรับปรนที�ปรากฏ์ในเคร่�องเซ่่นไหว้ิของคนไทยเชุ่�อสายจีนที�อาศัิยอย้ใ่นอำาเภอเม่อง	จังหวัิดีนครสวิรรค์	พิบว่ิาใน

อดีีตในการจัดีพิิธีิกรรมวัินตรุษจีนเปรียบเสม่อนเป็นวัินฉลัองปีใหม่ของคนไทยเชุ่�อสายจีนในจังหวัิดีนครสวิรรค์	เป็นการรวิมตัวิ

กันสำาหรับเคร่อญาติของบรรพิบุรุษ	มีจัดีเตรียมผลัไม้	ขนมหวิาน	กับข้าวิคาวิ	กับข้าวิเจ	พิร้อม	สุรา	นำ�าชุาแลัะอ่�นๆ	มากหมาย

เป็นจำานวินมากสำาหรับประกอบพิิธีิเซ่่นไหว้ิบรรพิบุรุษแลัะสำาหรับการฉลัองระหว่ิางเคร่อญาติที�มาร่วิมงานกันอย่างสนุกสนาน	

ซึ่�งญาติจะอย้ใ่กล้ัหร่อไกลัก็ต้องเดิีนทางมาร่วิมในบ้านที�พ่ิอแลัะแม่	หร่อพีิ�คนโต	โดียพิร้อมเพีิยงกัน	แต่เน่�องจากสภาวิะเศิรษฐกิจ

ในปัจจุบันมีราคาที�ส้งขึ�นแลัะรายได้ีลัดีลัง		การทำางานแข่งขันกับเวิลัา		จำานวินบุตรที�ลัดีน้อยลัง	อีกทั�งการปล้ักฝั่งควิามเชุ่�อทาง

ศิาสนาลัดีน้อยลังด้ีวิย	ปัจจุบันมีการนำาสิ�งของในสมัยปัจจุบันที�ปรุงสุก	เพ่ิ�อควิามสะดีวิก	รวิดีเร็วิ	ง่ายต่อการนำามาประกอบพิิธีิ	

เชุ่น	พิิซ่ซ่่า	ผลัไม้กระป๋องต่างๆ	ซึ่�งเป็นสิ�งที�คุ้ยเคยในชีุวิิตปัจจุบัน	มาผนวิกรวิมกันก่อเป็นวัิฒนธิรรมเก่าผสมผสานกับสิ�งใหม่ที�

การยอมรับแต่ยงัคงหลัักการพ่ิ�นฐานในเร่�องควิามกตัญญู้กตเวิที	ควิามยึดีถ่อในวิงศ์ิสกุลัแลัะบรรพิบุรุษของตระก้ลัที�ปฏิ์บัติส่บต่อ

กันมา		แลัะ	2)	ผลังานจิตรกรรมรว่ิมสมยัจากวัิฒนธิรรมปรบัปรนที�ปรากฏ์ในเคร่�องเซ่่นไหวิข้องคนไทยเชุ่�อสายจีนที�อาศัิยอย้ใ่น

อำาเภอเม่อง	จังหวัิดีนครสวิรรค์	ที�สร้างสรรค์ขึ�นส่�อถึงการประกอบพิิธีิไหว้ิบรรพิบุรุษตามเทศิกาลัต่างๆ	ของคนไทยเชุ่�อสายจีน	

ในจังหวัิดีนครสวิรรค์	ที�เคยปฏิ์บัติส่บทอดีต่อกันมาเป็นเวิลัานานผสมผสานกับสิ�งใหม่ๆ	แลัะสิ�งใกล้ัตัวิที�เป็นอย้่ในปัจจุบัน	เชุ่น

	ในสมัยก่อนจะใชุ้สิ�งของที�เป็นของสดีอย่าง	ผลัไม้สดี	เน่�อหม้แลัะอ่�นๆ		แต่ในปัจจุบันมีการนำาสิ�งของในสมัยปัจจุบันที�ปรุงสุก

	เพ่ิ�อควิามสะดีวิก	รวิดีเร็วิ	ง่ายต่อการนำามาประกอบพิิธีิ	เชุ่น	พิิซ่ซ่่า	ผลัไม้กระป๋องต่างๆ	ซึ่�งเป็นสิ�งที�คุ้ยเคยในชีุวิิตปัจจุบัน	มา

ผนวิกรวิมกันก่อเป็นวัิฒนธิรรมเก่าผสมผสานกับสิ�งใหม่ที�การยอมรับแต่ยงัคงหลัักการพ่ิ�นฐานในเร่�องควิามกตัญญู้กตเวิที	ควิาม

ยึดีถ่อในวิงศ์ิสกุลัแลัะบรรพิบุรุษของตระก้ลัที�ปฏิ์บัติส่บต่อกันมา
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ข้้อเสนอแนะ

1.	ใชุ้เป็นข้อม้ลัในการศึิกษาเกี�ยวิกับวัิฒนธิรรมของคนไทยเชุ่�อสายจีน

2.	เป็นข้อม้ลัให้ผ้้ที�นับถ่อหร่อสนใจเกี�ยวิกับวัิฒนธิรรม	พิิธีิเคร่�องเซ่่นไหว้ิของคนไทยเชุ่�อสายจีน
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บทคัดย�อ

บทควิามนี�เป็นส่วินหนึ�งของการบริการวิิชุาการแก่สังคม	สำานักบริการวิิชุาการร่วิมกับธินาคารออมสิน	ในการบ้รณา

การองคค์วิามร้้แลัะวิิทยาการสมัยใหม่ของสถาบันการศึิกษาคณะศิิลัปกรรมศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยขอนแก่น	ปีงบประมาณ	2563	

มีวัิตถุประสงค์เพ่ิ�อศึิกษาร้ปแบบผลัิตภัณฑ์แลัะบรรจุภัณฑ์	กรณีศึิกษา(แมกไม้ดิีนไทย)กลุ่ัมดีอกไม้ประดิีษฐ์ดิีนไทย	อำาเภอ

หนองเร่อ	 จังหวัิดีขอนแก่น	ผลิัตภัณฑ์สินค้าของชุุมชุนจากภ้มิปัญญาท้องถิ�น	 ส่้แนวิทางในการส่งเสริมอัตลัักษณ์ผลิัตภัณฑ์

ของชุุมชุน	 ข้อม้ลัได้ีมาโดียใชุ้วิิธีิการวิิเคราะห์เน่�อหา	การสร้างร้ปแบบ	เป็นกระบวินการทำางานแบบบ้รณาการ	อย่างมีส่วิน

ร่วิมระหว่ิาง	กลุ่ัมองค์กรชุุมชุน	นักศึิกษา	สถาบันอุดีมศึิกษา	ธินาคารออมสิน	แลัะหน่วิยงานพัินธิมิตรในพ่ิ�นที�	 ข้อสรุปพิบว่ิา																																																																																																																					

อัตลัักษณ์ผลิัตภัณฑ์ชุุมชุน	มี	2	ร้ปแบบ	ด้ีานผลิัตภัณฑ์	แลัะร้ปแบบด้ีานบรรจุภัณฑ์	จากควิามต้องการของผ้้บริโภคแลัะ		(แมก

ไม้ดิีนไทย)กลุ่ัมดีอกไม้ประดิีษฐ์ดิีนไทย	ต้องเกิดีควิามต้องการสินค้าผลิัตภัณฑ์ชุุมชุน	ต้องการต่อยอดี	การแตกไลัน์ด้ีานผลิัตภัณฑ์

ไม้ประดัีบสำาหรับแขวินแนวิระเบียง	 ต้นไม้แบบจิ�วิยกเซ็่ต	 ที�ใชุ้พ่ิ�นที�น้อยแลัะหาซ่่�อง่าย	 อีกทั�ง	ดีอกไม้ประดัีบแบบพิรีเมี�ยม	 มี

ร้ปแบบสวินบอนไซ่	สวินถาดีสไตส์ญี�ปุ่น	 	แลัะการสร้างม้ลัค่าเพิิ�มดีอกไม้ประดิีษฐ์สไตล์ัมินิมอลั	 ด้ีานบรรจุภัณฑ์	 ค่อ	 ร้ปร่าง

	ร้ปแบบ	สีสัน	ลัวิดีลัายที�ทันสมัย	ลัักษณะของการสร้างภาพิลัักษณ์ที�ดีีของผลิัตภัณฑ์ชุุมชุน	บรรจุภัณฑ์ที�ดีี	ใชุ้วัิสดุีที�เหมาะสม

	แข็งแรงกับผลิัตภัณฑ์สินค้า	สอดีคล้ัองในการพัิฒนาภ้มิปัญญาท้องถิ�น	เน้นคุณสมบัติสีธิรรมชุาติ	ส่�อถึงควิามร้้สึกถึงควิามสงบ

	ควิามสบายจากเทรนด์ีสีที�นิยม	สีพิาสเทลั	ด้ีวิยแนวิคิดี	“การมอบดีอกไม้แทนใจ”	ควิามเชุ่�อที�ส่งเสริม	ควิามเจริญรุ่งเร่อง	

ประสบควิามสำาเร็จในชีุวิิตหน้าที�การงาน ที�สามารถส่งเสริมอัตลัักษณ์ควิามเป็นท้องถิ�นส่้สร้างม้ลัค่าเพิิ�มผลิัตภัณฑ์ชุุมชุน	อันมี

ผลัต่อผ้้บริโภคสำาหรับการตัดีสินใจซ่่�อ		

คำาสำาคัญ	:	ภ้มิปัญญาท้องถิ�น,	อัตลัักษณ์ผลิัตภัณฑ์ชุุมชุน,	(แมกไม้ดิีนไทย)	กลุ่ัมดีอกไม้ประดิีษฐ์ดิีนไทย

1รองศิาสตราจารย์	ดีร.	อาจารย์ประจำาหลัักส้ตรออกแบบนิเทศิศิิลัป์	สาขาวิิชุาทัศินศิิลัป์แลัะออกแบบนิเทศิศิิลัป์	คณะศิิลัปกรรมศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยขอนแก่น
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ABSTRACT

 The article is a part of the social academic services by the Office of Academic Services, 
Khon Kaen University in cooperation with the Government Savings Bank in the integration of modern 
knowledge and sciences of the academic institution by the Visual Communication Design Program of 
the Faculty of Fine and Applied Arts , Khon Kaen University for the fiscal year 2563 B.E. The objectives 
of the project were to study the products and packaging of (Makmai Thai soil) The Artificial flowersThai 
soil Community of  Amphoe Nong Ruea Khon Kaen and to design the products and packaging for 
the community enterprise, whose products are from the local wisdom, to promote the identity of the 
community’s products.The data collected were analyzed and concluded using content analysis.The 
development of local wisdom to promote the identity of the community’s products was an integrated 
and participative process of the community organizations, students, university, Government Savings 
Bank, and local partnerships.It has been found that there are 2 types of community product identity 
which are the identity of the products and the identity of the packaging. The consumer part and 
(Makmai Thai soil) The Artificial flowersThai soil Community, the buyers require the products which the 
expansion of the production line, and the description and story of the community products. The garden 
house hanging decoration, Set of miniature trees, these products a  takes up little space and easy to 
buy. Also Bonsai trees Premium for Japan style and Value addition in artificial flowers for Minimal Style. 
The packaging  which include shapes, design, colors, patterns, and features to bring out a good image 
of the products; and nice packages that are strong and appropriate.The property sets the color of 
gravitate towards warm, rich colors that convey a sense of coziness, comfort, and safety in pastel color. 
The concept of flowers from the heart. Believed to promote for success and prosperity in working.The 
local identity of the community’s value products for the consumer part, the buyers require.

Keywords: local wisdom, identity of the community’s products, (Makmai Thai soil) 
                  The Artificial flowersThai soil Community

บทนำา 

ภ้มิปัญญาท้องถิ�นของชุุมชุน	รากเหง้าคลัังแห่งปัญญาควิามร้้ของคนในท้องถิ�น	คุณภาพิวิิถีชีุวิิตที�สมดุีลักับบริบทของ

ชุุมชุนที�โดีดีเด่ีนมีอัตลัักษณ์เฉพิาะตน	การถ่ายทอดีจากรุ่นส่้รุ่น	อันเป็นพ่ิ�นฐานที�ดีี	มีคุณค่าแห่งควิามภ้มิใจส่้การดีำาเนินชีุวิิตแบบ

ยั�งย่น	ด้ีวิยธินาคารออมสิน	มีนโยบายแลัะแผนประจำาปี	2562-2563	ในการจัดีกิจกรรม		การเสริมสร้างแลัะพัิฒนาภ้มิปัญญา

ท้องถิ�น	 โดียการบ้รณาการองค์ควิามร้้แลัะวิิทยาการสมัยใหม่ของสถาบันการศึิกษากับให้สอดีคล้ัองกับภ้มิปัญญาท้องถิ�นไทย	

ภ้มิปัญญาแลัะทรัพิยากรท้องถิ�น	เพ่ิ�อยกระดัีบขีดีควิามสามารถกลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุนผ้้ประกอบการของชุุมชุนที�สามารถยกระดัีบ

คุณภาพิผลิัตภัณฑ์หร่อบริการให้ตอบสนองต่อควิามต้องการของตลัาดีให้มีศัิกยภาพิ	สร้างม้ลัค่าเพิิ�ม	ซึ่�งเป็นการเสริมควิามมั�นคง

ในอาชีุพิแลัะรายได้ี	 การมีวิินัยทางการเงินแลัะศัิกยภาพิในการเข้าถึงแหล่ังเงินทุนให้แก่ประชุาชุนในแต่ลัะท้องถิ�น	 ให้มีควิาม

มั�นคง	 เกิดีผลัที�ยั�งย่นโดียควิามร่วิมม่อกับสถาบันการศึิกษาที�เข้าร่วิมโครงการ	 ส่้การเรียนร้้	การรับผิดีชุอบต่อสังคม	ตระหนัก

ถึงควิามสำาคัญของภ้มิปัญญาไทยแลัะทรัพิยากรอันมีค่า	ตลัอดีจนรักษาภ้มิปัญญาท้องถิ�นของชุุมชุนให้อย้่ค่้สังคมไทยส่บไป	
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สำานักบริการวิิชุาการร่วิมกับธินาคารออมสนิ	ในการบ้รณาการองคค์วิามร้้แลัะสถาบันการศึิกษาคณะศิิลัปกรรมศิาสตร์

	มหาวิิทยาลััยขอนแก่น	ปีงบประมาณ	2563	เป็นการศึิกษาร้ปแบบผลิัตภัณฑ์แลัะบรรจุภัณฑ์	กรณีศึิกษา(แมกไม้ดิีนไทย)กลุ่ัม

ดีอกไม้ประดิีษฐ์ดิีนไทย	อำาเภอหนองเร่อ	จังหวัิดีขอนแก่น	ผลิัตภัณฑ์สินค้าของชุุมชุนจากภ้มิปัญญาท้องถิ�น	กลุ่ัมดีอกไม้ประดิีษฐ์

จากดิีนไทย	เกิดีจากการรวิมกลุ่ัม	ของคนรักงานฝี่ม่อ	โดียนำาดิีนไทยมาประดิีษฐ์	สร้างสรรค์ผลังานทีเสม่อนจริงตามธิรรมชุาติ	

มีสีสัน	ร้ปแบบที�หลัากหลัาย	เชุ่น	ต้นกล้ัวิย	ดีอกไม้ต่างๆ	ที�โดีเด่ีนจะเป็นกล้ัวิยไม้	เริ�มแรกมีสมาชิุก	9	คน	แลัะปัจจุบันมีสมาชิุก

รวิมทั�งหมดี	12	คน	มีเงินทุน	2,700	บาท	สินค้าได้ีรับมาตรฐาน	สินค้าในระดัีบโอทอป	3	ดีาวิ	แลัะมาตรฐานผลิัตภัณฑ์	มผชุ

.แลัะมอก.	 โครงการ	การเรียนร้้	 พัิฒนาภ้มิปัญญาท้องถิ�น	 เพ่ิ�อสร้างม้ลัค่าเพิิ�มผลิัตภัณฑ์ชุุมชุน	 	ภายไต้กิจกรรมควิามร่วิมม่อ

	“ออมสินยุวิพัิฒน์รักษ์ถิ�น	ปี	2563	เป็นกิจกรรมที�นำามาส่้แนวิทางในการส่งเสริมอัตลัักษณ์ผลิัตภัณฑ์ของชุุมชุน		สร้างรายได้ี

ในชุุมชุน	สามารถสร้างควิามสามัคคี	ให้เกิดีขึ�นแลัะเกิดีการรวิมตัวิกันในชุุมชุน	นำามาส่้การต่อยอดีภ้มิปัญญาของชุุมชุนที�มีอัต

ลัักษณ์เป็นของตนเอง	 เสริมสร้างแลัะพัิฒนาควิามเข้มแข็งของครอบครัวิ	 เป็นการประยุกต์ใชุ้ทักษะของคนในท้องถิ�น	 เกิดีวิิถี

ชีุวิิตที�สมดุีลัของชุุมชุนส่้การพัิฒนา	ผลิัตภัณฑ์แลัะบรรจุภัณฑ์	ชุุมชุนเกิดีการเรียนร้้	มีควิามเข้าใจ	ตระหนักในควิามสำาคัญการ

ต่อยอดีองค์ควิามร้้เองได้ีเพ่ิ�อคุณภาพิชีุวิิตที�ดีีขึ�นอย่างยั�งย่น

วัติถุ่ป์ระสงค์ข้องการศึกษา 

เพ่ิ�อศึิกษา	ออกแบบร้ปแบบผลัติภัณฑ์แลัะบรรจภัุณฑ์	กรณศึีิกษา	(แมกไมดิ้ีนไทย)กลุ่ัมดีอกไมป้ระดิีษฐ์ดิีนไทย	อำาเภอ

หนองเร่อ	จังหวัิดีขอนแก่น

วิธีการศึกษาดำาเนินงาน 

การศึิกษาข้อม้ลัเกี�ยวิกับสภาพิแลัะลัักษณะของร้ปแบบผลิัตภัณฑ์แลัะบรรจุภัณฑ์	 เก็บข้อม้ลัลังพ่ิ�นที�	 ด้ีานควิาม

ต้องการของกลุ่ัมผ้้บริโภคแลัะผ้้ผลิัต	 มีกระบวินการออกแบบ	 การส่บสาน	 วัิฒนธิรรม	 ภ้มิปัญญาท้องถิ�น	 การทำางานของทีม

นักศึิกษาร่วิมของหน่วิยงานภาคีเคร่อข่าย	 ซึ่งได้ีนำามาจัดีทำากรอบแนวิคิดีในการดีำาเนินงานในร้ปแบบแผนภ้มิกรอบแนวิคิดี

การดีำาเนินงาน	ดัีงนี�
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กรอบแนวคิดการดำาเนินงานกิจักรรมเสริมสร้างแลุ่ะพัฒนาภิูมิป์ัญญาท้องถุิ�น

ประชุุมเชุิงปฏ์ิบัติการสร้างควิามเข้าใจเป้าประสงค์การทำางาน
ร่วิมกันระหวิ่าง	ธินาคารออมสิน	กับ	สถาบันอุดีมศิึกษา	

ระดีมควิามคิดีเห็นแนวิทางขับเคลั่�อนการทำางานเชุิงบ้รณาการ	
เพิ่�อให้บรรลัุผลัตามตัวิชุี�วิัดีควิามสำาเร็จร่วิมกัน	

ธินาคารออมสิน เคร่อข่ายสถาบันการศิึกษา
มหาวิิทยาลััยขอนแก่น

ระยะที�	1	:	ศิึกษาข้อม้ลัวิิถีชุุมชุนดี้วิยทุนทางวิัฒนธิรรม	รวิบรวิมข้อม้ลัพิ่�น
ฐานพิ่�นที�กลัุ่มเป้าหมาย	(แมกไม้ดีินไทย)กลัุ่มดีอกไม้ประดีิษฐ์ดีินไทย	อำาเภอ
หนองเร่อ	จังหวิัดีขอนแก่น	:	ลังพิ่�นที�กลัุ่มองค์กรชุุมชุน	เพิ่�อสอบถามปัญหา
/ควิามต้องการของชุุมชุน	รวิมถึงหาแนวิทางการทำางานร่วิมกันเพิ่�อพิัฒนา

ภ้มิปัญญาให้เกิดีการสร้างคุณค่าเพิิ�มในผลัิตภัณฑ์

การออกแบบผลัิตภัณฑ์แลัะบรรจุภัณฑ์
คณะศิิลัปกรรมศิาสตร์

สถาบันอุดีมศิึกษา	คัดีเลั่อกนักศิึกษา	
เข้าร่วิมกิจกรรม

ธินาคารออมสินติดีตามควิามก้าวิหน้าผลัสัมฤทธิิ�
ของโครงการแลัะตัวิชุี�วิัดีควิามสำาเร็จร่วิมกับ

สถาบันการศิึกษา	กลัุ่มวิิสาหกิจชุุมชุน

สถาบันอุดีมศิึกษากับธินาคารออมสิน	
ร่วิมคัดีเลั่อกกลัุ่มองค์กรกลัุ่มวิิสาหกิจชุุมชุน	

เข้าร่วิมกิจกรรม

ทีมนักศิึกษาจัดีทำาโครงการย่อยนำาเสนออาจารย์ที�ปรึกษาเพิ่�อนำาเสนอโครงการย่อย	:	สถาบันอุดีมศิึกษา	กำาหนดีวิัน	เวิลัา	สถานที�	

เพิ่�อให้นักศิึกษานำาเสนอโครงการย่อย	ต่อคณาจารย์แลัะธินาคารออมสิน	(ฝ่่าย/ภาค/เขต/สาขา)	เพิ่�อให้ข้อเสนอแนะเพิิ�มเติมเพิ่�อการพิัฒนา	

เพิ่�อให้บรรลัุผลัตามวิัตถุประสงค์ร่วิมกัน	โดียมีธินาคารออมสิน	ฝ่่าย/ภาค/เขต/สาขา	แลัะ	หน่วิยงานภาคีเข้าร่วิมกิจกรรม

ระยะที�	3	:	บ่มเพิาะแลัะเพิาะเชุิงลัึก	ติดีตามควิามก้าวิหน้าการให้คำา
ปรึกษาการบ้รณาการเรียนการสอนร่วิมกับกลัุ่มชุุมชุน	การเพิิ�มม้ลัค่าอย่างใกลั้

ชุิดีกับกลัุ่มเพิ่�อนำามาพิัฒนาให้ตรงตามควิามต้องการของผ้้บริโภค

ระยะที�	2	:	การบ้รณาการพิัฒนาองค์ควิามร้้ร่วิมกัน	การสร้างอัตลัักษณ์
การพิัฒนาผลัิตภัณฑ์สินค้า	ดี้านการออกแบบ	:	พิัฒนาผลัิตภัณฑ์	การสร้างภาพิ

ลัักษณ์กำาหนดีกลัยุทธิ์เพิ่�อสร้างอัตลัักษณ์ผลัิตภัณฑ์แลัะบรรจุภัณฑ์

คณะกรรมการธินาคารออมสินร่วิมกับ	
เคร่อข่ายสถาบันการศิึกษา	
“ออมสินยุวิพิัฒน์รักษ์ถิ�น”	

ร่วิมจัดีนิทรรศิการ	นำาเสนอผลังานผลัิตภัณฑ์สินค้า
ภ้มิปัญญาท้องถิ�น	ที�ยกระดีับแต่ยังคง

ควิามเป็นเอกลัักษณ์แห่งชุุมชุน	

ระยะที�	4	:	การส่งมอบต้นแบบผลัิตภัณฑ์แลัะบรรจุภัณฑ์สินค้าชุุมชุน	ใน
ร้ปแบบการจัดีนิทรรศิการนำาเสนอผลัสำาฤทธิิ�ของกิจกรรมในภาพิรวิมของโครง

การฯ	ทั�งเชุิงปริมาณแลัะเชุิงคุณภาพิ
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ผลุ่การศึกษา 

	 ในการบ้รณาการองค์ควิามร้้แลัะวิิทยาการสมัยใหม่ของสถาบันการศิึกษากับให้สอดีคลั้องกับภ้มิปัญญาท้องถิ�นนั�น	

การยกระดัีบขีดีควิามสามารถของกลุ่ัมดีอกไม้ประดิีษฐ์ดิีนไทย	อำาเภอหนองเร่อ	จังหวัิดีขอนแก่น	ให้สอดีคล้ัองกับควิามต้องการ

ของตลัาดี	โดียผ้้ประกอบการใหมี้ศัิกยภาพิ	สร้างให้กับผลิัตภัณฑ์สินค้า	ซึ่�งเป็นการเสรมิควิามมั�นคงในอาชุพีิแลัะรายไดี	้มีแนวิคิดี

การดีำาเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างแลัะพัิฒนาภ้มิปัญญาท้องถิ�น	ดัีงนี�

ระยะที� 1 : ศึิกษาข้อม้ลัวิิถีชุุมชุนด้ีวิยทุนทางวัิฒนธิรรม		รวิบรวิมข้อม้ลัพ่ิ�นฐานพ่ิ�นที�กลุ่ัมเป้าหมาย	(แมกไม้ดิีนไทย)	

กลุ่ัมดีอกไม้ประดิีษฐ์ดิีนไทย	

:	ลังพ่ิ�นที�กลุ่ัมองค์กรชุุมชุน	เพ่ิ�อสอบถามปัญหา/ควิามต้องการของชุุมชุน	การศึิกษาข้อม้ลัเกี�ยวิกับบริบทของชุุมชุน

 ประเพิณีวัิฒนธิรรม	 ภ้มิปัญญาท้องถิ�น	 รวิมถึงหาแนวิทางการทำางานร่วิมกันเพ่ิ�อพัิฒนาภ้มิปัญญาให้เกิดีการสร้างคุณค่าเพิิ�ม

ในผลิัตภัณฑ์	เคร่�องม่อที�ใชุ้ค่อ	แบบสัมภาษณ์เกี�ยวิกับ	แนวิคิดี	“การมอบดีอกไม้แทนใจ”	ควิามเชุ่�อที�ส่งเสริม	ควิามเจริญ

รุ่งเร่อง	ประสบควิามสำาเร็จในชีุวิิตหน้าที�การงาน 

ภาพิประกอบชุุดีที�	1	แสดีงกิจกรรมการศิึกษาข้อม้ลั	สอบถามควิามต้องการของกลัุ่มดีอกไม้ประดีิษฐ์ดีินไทย		พิร้อมการสาธิิตการขึ�นร้ป	
โดียมีนักศิึกษาร่วิมรียนร้้ทั�งปฎีิบัติการทำาดีอกไม้ประดีิษฐ์	การอบรมการออกแบบตราโลัโก้กลัุ่ม
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ระยะที� 2 :	การบ้รณาการพัิฒนาองค์ควิามร้้ร่วิมกัน	การสร้างอัตลัักษณ์การพัิฒนาผลิัตภัณฑ์สินค้า	 ด้ีานการ

ออกแบบ	
การพัิฒนาผลิัตภัณฑ์สินค้าชุุมชุน	การสร้างภาพิลัักษณ์ให้กับแบรนด์ีสินค้า	 	 การกำาหนดีกลัยุทธ์ิเพ่ิ�อสร้างอัตลัักษณ์

ผลิัตภัณฑ์แลัะบรรจภัุณฑ์	เคร่�องม่อที�ใชุ้	แบบสอบถามควิามตอ้งการดีา้นร้ปแบบผลัติภัณฑ์แลัะบรรจภัุณฑ์	ชุุมชุนเปน็รากฐาน

ของเศิรษฐกิจที�ต้องได้ีรับการส่งเสริมให้เกิดีควิามเข้มแข็งแลัะเป็นกำาลัังสำาคัญในการยกระดัีบคุณภาพิชีุวิิตแลัะสังคม	การบ้รณา

การองค์ควิามร้้การสร้างอัตลัักษณ์การพัิฒนาผลิัตภัณฑ์สินค้า	ด้ีานการออกแบบร่วิมกัน	เพ่ิ�อยกระดัีบศัิกยภาพิชุุมชุนในพ่ิ�นเป้า

หมายให้สามารถพัิฒนาผลิัตภัณฑ์ที�เป็นเอกลัักษณ์	มีอัตลัักษณ์ของตนเอง	ด้ีวิยทุนทางวัิฒนธิรรม	วิิถีชีุวิิตแลัะวัิตถุดิีบในชุุมชุน	

ที�สามารถเชุ่�อมโยงเร่�องราวิวิิถีชุุมชุน	สำาหรับการสร้างม้ลัค่าเพิิ�มผลิัตภัณฑ์	เป็นชุ่องทาง	โอกาสทางการขายให้กับชุุมชุน	การบ้

รณาการพัิฒนาองค์ควิามร้้ร่วิมกัน	ให้เป็นแนวิทางส่งเสริม	สำาหรับชุุมชุนให้นำาไปใชุ้ประโยชุน์ในการสร้าง	เศิรษฐกิจ	ของชุุมชุน

	ที�สามารถม้ลัค่าเพิิ�มให้กับผลิัตภัณฑ์ชุุมชุน	จากการเรียนร้้โดียมีภ้มิปัญญาท้องถิ�นเป็นฐานกระบวินการพัิฒนาผลิัตภัณฑ์ชุุมชุน

	 เกิดีกระบวินการมีส่วินร่วิมของผ้้ผลิัตแลัะนักออกแบบทำางานร่วิมกัน	 ให้มีคุณภาพิแลัะมาตรฐานที�ส้งขึ�น	 ตลัอดีจนสร้างอัต

ลัักษณ์เชิุงพ่ิ�นที�ให้โดีดีเด่ีน	ด้ีานผลิัตภัณฑ์ชุุมชุนแลัะสาสมารโดีดีเด่ีนในการขยายงานด้ีานการบริการท่องเที�ยวิ	เป็นธุิรกิจชุุมชุน

ที�ได้ีมาตรฐาน	ด้ีวิยแนวิคิดี	“การมอบดีอกไม้แทนใจ”	โดียปริ�นผลังานภาพิเสม่อนจริงเพ่ิ�อเช็ุคร้ปแบบด้ีานร้ปแบบผลิัตภัณฑ์

แลัะบรรจภัุณฑ์	 	การพัิฒนาผลิัตภัณฑ์ใหม่นั�นจะเป็นการต่อยอดีจากผลิัตภัณฑ์เดิีม	ซึ่�งจะแตกไลัน์ให้หลัากหลัายสร้างผลิัตภัณฑ์

ใหม่ที�เกี�ยวิพัิน	ต่อเน่�องกับเร่�องราวิของชุุมชุนที�มีควิามสวิยงามโดีดีเด่ีน	อีกทั�งวัิสดุีแลัะกรรมวิิธีิการผลิัตที�เป็นงานฝี่ม่อเป็นปัจจัย

เบ่�องต้นที�สำาคัญ	มีควิามเป็นธิรรมชุาติ	เหมาะสมแลัะสะท้อนควิามลังตัวิในควิามเป็นตัวิตนของชุุมชุน

ภาพิประกอบชุุดีที�	2	แสดีงกิจกรรมการนำาเสนอแนวิคิดีการออกแบบผลัิตภัณฑ์	บรรจุภัณฑ์	

แลัะการประชุาสัมพิันธิ์การส่งเสริมการขายแบบร้านค้าขนาดีเลั็ก	คีออส(kiosk)

จัากภิาพที� 2 กิจักรรมการนำาเสนอผลุ่งานการออกแบบผลิุ่ติภัิณ์ฑ์์แลุ่ะบรรจ่ัภัิณ์ฑ์์

แนวิคิดีการออกแบบ	:	ภ้มิปัญญาท้องถิ�น	ภ้มิปัญญาไทยมีควิามสำาคัญเป็นรากฐานในการดีำารงชีุวิิตของสังคม	การเรียน

ร้้	พัิฒนาภ้มิปัญญาท้องถิ�น	เพ่ิ�อสร้างม้ลัค่าเพิิ�มผลิัตภัณฑ์ชุุมชุน	สำาหรับกลุ่ัมดีอกไม้ประดิีษฐ์ดิีนไทย	อำาเภอหนองเร่อ	จังหวัิดี

ขอนแก่น	โดียใชุ้ฐานของกลุ่ัม	จากการประดิีษฐ์ดีอกไม้ไทยจากดิีนไทย	ซึ่�งการมอบดีอกไม้นั�น	เป็นหนึ�งในสัญลัักษณ์ในซี่กโลัก

ตะวัินตกเป็นที�นิยมมากในยุควิิกตอเรียน	ชุ่วิงปี	1837-1901แลัะซี่กโลักตะวัินออก	ไม่ว่ิาจะเป็นศิาสนาพุิทธิ	คริสต์	อิสลัาม	

ดีอกไมจึ้งเป็นองค์ประกอบในพิิธีิกรรมทางศิาสนา	 มีบทบาทสำาคัญต่อชีุวิิตของมนษุย	์ในเทศิกาลัสำาคัญๆต่างๆ	เชุ่น	วิาเลันไทน์

	วัินเกิดี	รับปริญญา	งานแต่งงานฯ	ร้านดีอกไม้จึงเป็นธุิรกิจที�น่าลังทุน	มีควิามนิยม	เชุ่�อมโยงกับวัิฒนธิรรมของคนไทย	การใชุ้

ดีอกไม้เป็นสัญลัักษณ์	เป็นส่�อกลัางในการส่�อสารควิามร้ ้ส ึกดีีๆจากผ้ ้ให้ถ ึงผ้ ้รับ	เปรียบเสม่อน	“การมอบดีอกไม้แทน

ใจ”	ควิามเชุ่�อที�ส่งเสริม	ควิามเจริญรุ่งเร่อง	ประสบควิามสำาเร็จในชีุวิิตหน้าที�การงาน เน้นชุนิดีของดีอกไม้	ดีอกกล้ัวิยไม้	ยงับ่ง

บอกถึงสัญลัักษณ์ควิามมั�งคั�ง ควิามรัก	แลัะควิามสง่างาม	แลัะยงัแสดีงถึงควิามประเสริฐ	ดีีเลิัศิ	มีขนาดี	ร้ปแบบการจัดีที�ทัน

สมัย	สากลั	สง่า	สร้างม้ลัค่าเพิิ�มให้กับผลิัตภัณฑ์ชุุมชุน	เน้นควิามประณีต	ปริมาณร้ปแบบให้เหมาะสม	วัิสดุีที�ใชุ้ผลิัต
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ในการออกแบบผลิัตภัณฑ์	แลัะ	บรรจุภัณฑ์	วัิสดุีมีควิามสำาคัญในแง่ของควิามแข็งแรงในการขนส่ง	สร้างภาพิลัักษณ์ให้ผลิัตภัณฑ์

	ปกป้องผลิัตภัณฑ์ไม่ให้เกิดีควิามเสียหาย	ดัีงนั�นวัิสดุีจึงมีควิามสำาคัญในการออกแบบผลิัตภัณฑ์	แลัะ	บรรจุภัณฑ์เป็นอย่างมาก	

ต้องคำานึงถึงควิามเหมาะสมทุกๆด้ีานที�เกี�ยวิข้องกับผลิัตภัณฑ์ของเรา	เชุ่น	มิตรต่อผ้้ใชุ้	แลัะ	สิ�งแวิดีล้ัอม	รีไซ่เคิลัได้ี	ย่อยสลัาย

ได้ี	ไม่ก่อให้เกิดีมลัพิิษ	ผลิัตจากธิรรมชุาติ	กันนำ�า	แข็งแรง	คุณภาพิส้งต้นทุนตำ�า	ฯลัฯ	การออกแบบผลิัตภัณฑ์แลัะบรรจุภัณฑ์มี

ควิามสำาคัญทั�งในด้ีานคุณค่าควิามงาม	ผลังานออกแบบสามารถตอบสนอง	รสนิยมของผ้้บริโภค	ต้องมีศัิกยภาพิในการแข่งขัน

ทางพิาณิชุย์	เป็นที�ต้องการของตลัาดีทำาให้มียอดีขายส้งขึ�น	สามารถแข่งขันกับผลิัตภัณฑ์ชุนิดีเดีียวิกันได้ี

ภาพิประกอบชุุดีที�	3	ผลังานการออกแบบภาพิร่าง	แนวิคิดีการออกแบบผลัิตภัณฑ์ดีอกไม้ประดีิษฐ์ดีินไทย	แลัะการส่งเสริมการขายแบบร้านค้า
ขนาดีเลั็ก	คีออส	(kiosk)	:	ออกแบบร่าง	โดีย	ดีวิงจันทร์	นาชุัยสินธิุ์
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	ภาพิประกอบชุุดีที�	4	แสดีงภาพิ	ผลังานการการออกแบบโปรแกรมคอมพิิวิเตอร์การออกแบบผลัิตภัณฑ์ดีอกไม้ประดีิษฐ์ดีินไทย	
แลัะการส่งเสริมการขาย		ประกอบดี้วิย	ตราสินค้า	ผลัิตภัณฑ์	บรรจุภัณฑ์แลัะคีออส (Kiosk)ร้านค้าขนาดีเลั็ก	ๆ	

มีลัักษณะแบบรถเข็นสำาหรับ	ตั�งขายสินค้าอย้่ตามจุดีต่างๆ:	ออกแบบโดีย	นางสาวิเกวิลัิน	ชุนะตระก้ลัเลัิศิ	นางสาวิปณิชุา	รุ่งปิตะรังสี	นางสาวิ
เมธิาพิร	บุญกอ	นางสาวิวิชุิรากรณ์	เร่งสมบ้รณ์	แลัะนางสาวินภสร	วิิริยะพิงษ์ศิรี

ระยะที� 3 : บ่มเพิาะแลัะเพิาะเชิุงลึัก	ติดีตามควิามก้าวิหน้าการให้คำาปรึกษาการบ้รณาการเรียนการสอนร่วิมกับกลุ่ัม

ชุุมชุนการเพิิ�มม้ลัค่าผลิัตภัณฑ์ชุุมชุน	พิร้อมการทดีสอบตลัาดีเบ่�องต้น

:	 	 แลักเปลีั�ยนให้คำาแนะนำาอย่างใกล้ัชิุดีกับกลุ่ัมเพ่ิ�อนำามาพัิฒนาให้ตรงตามควิามต้องการของผ้้บริโภค	 เคร่�องม่อที�

ใชุ้ค่อ	 แบบสอบถาม	 ควิามคิดีเห็น	 โดียปฎิีบัติการทดีลัอง	 ทดีสอบด้ีานร้ปแบบผลิัตภัณฑ์แลัะบรรจุภัณฑ์	 ตลัอดีจนปรับปรุง

พัิฒนาต้นแบบผลิัตภัณฑ์ตรงตามวัิตถุประสงค์		การพัิฒนาผลิัตภัณฑ์ให้มีศัิกยภาพิในการแข่งขันได้ี	โดียการสร้า	แบรนด์ี	การ

พัิฒนาผลิัตภัณฑ์	บรรจุภัณฑ์ให้ได้ีมาตรฐานสากลั	จากฐานการสร้างเคร่อข่ายให้กับผ้้ประกอบการ	ด้ีวิยกระบวินการพัิฒนาทีม

ที�ปรึกษาผ้้เชีุ�ยวิชุาญแลัะทีมนักออกแบบที�ได้ีทำาการศึิกษาวิิเคราะห์ผลิัตภัณฑ์	 บรรจุภัณฑ์	 โดียใชุ้องค์ควิามร้้เทคโนโลัยี	 จาก

สถาบันอุดีมศึิกษาคณะสิลัปกรรมศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยขอนแก่น	สำานักบริการวิิชุาการร่วิมกับธินาคารออมสิน	
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ภาพิประกอบชุุดีที�	5	แสดีงผลังานการผลัิตต้นแบบผลัิตภัณฑ์แลัะบรรจุภัณฑ์ทั�งหมดี	โดียมีกิจกรรมการประกอบต้นแบบเพิ่�อนำาไปทดีลัองตลัาดี
สำาหรับการจัดีจำาหน่าย	ตามควิามต้องการของผ้้บริโภค

ระยะที� 4 :	การส่งมอบต้นแบบผลิัตภัณฑ์แลัะบรรจุภัณฑ์สินค้าชุุมชุน	ในร้ปแบบการจัดีนิทรรศิการพิร้อมการนำาเสนอ

ทั�งภาคส่วินผ้้ประกอบการแลัะนักศึิกษา

								:	นำาเสนอผลัสำาฤทธิิ�ของกิจกรรมในภาพิรวิมของโครงการฯเชิุงปริมาณแลัะเชิุงคุณภาพิ	โดียมีเป้าหมายในการ

พัิฒนาคุณภาพิชีุวิิตของคนในชุุมชุน	บ้รณาการศิาสตร์ควิามร้้ทางด้ีานวิิชุาการจากฐานภ้มิปัญญาท้องถิ�น	ตั�งแต่การลังพ่ิ�นที�เพ่ิ�อ

หาควิามต้องการ	โจทย์แลัะปัญหา	ให้เกิดีการเรียนร้้	เกิดีการพัิฒนาร่วิมกับชุุมชุนจากการบ้รณาการเรียนการสอนร่วิมกับกลุ่ัม

ชุุมชุน	การเพิิ�มม้ลัค่าเพิิ�มให้กับสินค้าเพ่ิ�อนำามาพิฒันาให้ตรงตามควิามตอ้งการของผ้บ้ริโภค	อีกทั�งเป็นส่วินหนึ�งในการเรียนการ

สอน	ฝึ่กปฏิ์บัติภาคสนาม	ซึ่�งเป็นการสง่เสริมให้นักศึิกษานำาควิามร้ค้วิามสามารถ	สร้างทักษะเฉพิาะที�ได้ีเรียนร้้ส่้การประยกุต์ใชุ้ได้ี

จริง	โดียนักศึิกษาแลัะอาจารย์ที�ปรึกษาได้ีประสานงานร่วิมประชุุมเพ่ิ�อหาแนวิคิดี	ออกแบบ	การสร้างอัตลัักษณ์ของผลิัตภัณฑ์

ขุมชุนตั�งแต่	ตราสินค้า	ผลิัตภัณฑ์แลัะบรรจุภัณฑ์	ตลัอดีจนการออกแบบคีออส (Kiosk)	ร้านค้าขนาดีเล็ัก	ที�สามารถเสริมสร้าง

ควิามสามารถทางการแข่งขันได้ี
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การสร่ป์ อภิิป์รายผลุ่ 

การศึิกษาเร่�อง	การเรียนร้้	พัิฒนาภ้มิปัญญาท้องถิ�น	เพ่ิ�อสร้างม้ลัค่าเพิิ�มผลิัตภัณฑ์ชุุมชุนภายไต้กิจกรรมควิามร่วิมม่อ

	“ออมสินยุวิพัิฒน์รักษ์ถิ�น	ปี	2563	กรณีศึิกษา(แมกไม้ดิีนไทย)กลุ่ัมดีอกไม้ประดิีษฐ์ดิีนไทย	อำาเภอหนองเร่อ	จังหวัิดีขอนแก่น

	 ผลัของการออกแบบผลิัตภัณฑ์แลัะบรรจุภัณฑ์	 โดียทำาการออกแบบแลัะสร้างต้นแบบ	 (Prototype)	 ผลิัตภัณฑ์ชุุมชุนของ

	 ทั�ง	3	ประเภท	 	มา	 วิิเคราะห์ร่วิมกับทฤษฎีีทางการออกแบบผลิัตภัณฑ์แลัะบรรจุภัณฑ์ตามวัิตถุประสงค์	 ดัีงนี�	 1.ไม้ประดัีบ

สำาหรับแขวินแนวิระเบียง	2.ต้นไม้แบบจิ�วิยกเซ็่ต	 ที�ใชุ้พ่ิ�นที�น้อยแลัะหาซ่่�อง่าย	 อีกทั�ง	 ดีอกไม้ประดัีบแบบพิรีเมี�ยม	3.ร้ปแบบ

สวินบอนไซ่	สวินถาดีสไตส์ญี�ปุ่น	 	แลัะการสร้างม้ลัค่าเพิิ�มดีอกไม้ประดิีษฐ์สไตล์ัมินิมอลั	ด้ีานบรรจุภัณฑ์	 ค่อ	 ร้ปร่าง	 ร้ปแบบ

	สีสัน	ลัวิดีลัายที�ทันสมัย	ลัักษณะของการสร้างภาพิลัักษณ์ที�ดีีของผลิัตภัณฑ์ชุุมชุน	บรรจุภัณฑ์ที�ดีี	ใชุ้วัิสดุีที�เหมาะสม	แข็งแรง

กับผลิัตภัณฑ์สินค้า	สอดีคล้ัองกับแนวิคิดีของ	(อรัญ	วิานิชุกร,	2559,	หน้า	59-70)	การพัิฒนาผลิัตภัณฑ์จากภ้มิปัญญาท้องถิ�น	

การจัดีร้ปทรงองค์ประกอบ	ด้ีาน	ประโยชุน์ใชุ้สอยในร้ปแบบใหม่	ให้มีควิามเหมาะสม	ซึ่�งได้ีทำาการออกแบบนั�นนักออกแบบแลัะ

ผ้้ประกอบการ	ได้ีมีการพัิฒนาแบบ	ประกอบด้ีวิยกลุ่ัมนักออกแบบผลิัตภัณฑ์	กลุ่ัมผ้้ประกอบการแลัะกลุ่ัมผ้้ที�	สนใจสินค้า	มา

ร่วิมกัน	นำามาพัิฒนาแลัะปรับปรุงร้ปแบบให้เข้ากับกลุ่ัมเป้าหมาย	มีขั�นตอนการศึิกษาข้อม้ลัเกี�ยวิกับ	“การมอบดีอกไม้แทน

ใจ”	 ควิามเชุ่�อที�ส่งเสริม	 ควิามเจริญรุ่งเร่อง	 ประสบควิามสำาเร็จในชีุวิิตหน้าที�การงาน	 ดีอกไม้เป็นส่�อกลัางในการส่�อสาร

ควิามร้ ้ส ึกดีีๆจากผ้ ้ให้ถ ึงผ้ ้ รับ	ชุนิดีของดีอกไม้	ขนาดี	ร้ปแบบการจัดี	แลัะดีอกกล้ัวิยไม้	ยังบ่งบอกถึงสัญลัักษณ์ควิาม

มั�งคั�ง ควิามรัก	แลัะควิามสง่างาม	แลัะยังแสดีงถึงควิามประเสริฐ	ดีีเลิัศิ	เสริมให้มีควิามหมายที�ครอบคลุัมทุกควิามร้ ้ส ึก	ไม่

วิ ่าจะเป็นมิตรภาพิ	ควิามรัก	ใชุ้แทนคำาขอบคุณ	ขอโทษ	ดีอกไม้จ ึงเป็นตัวิแทนในการส่�อสารในโอกาสสำาคัญต่าง	

ๆ ตลัอดีจนการจัดีชุ่อดีอกไม้	ให้เหมาะสมกับโอกาสต่างๆ	ก็เป็นการส่�อควิามหมายแลัะยงัมีการใชุ้งานที�เหมาะสมแลัะแตกต่าง

กันออกไป	อีกทั�งเร่�องของเทรนด์ีสี	ในปี	2020 เทรนด์ีสี�ที�กำาลัังมาแรงจะเน้นไปในสีของธิรรมชุาติ	สีพิาสเทลั เป็นกลุ่ัมสีที�ให้

พิลััง	ให้ควิามสดีใส	จะเน้นไปในสีของธิรรมชุาติ		ทั�งสองประเด็ีนมีการเชุ่�อมโยงกับออกแบบให้มีเอกลัักษณ์ที�ได้ีรับการถ่ายทอดี

ภ้มิปัญญาท้องถิ�น	ส่้งานฝี่ม่อที�มีเอกลัักษณ์ศิิลัปวัิฒนธิรรมของท้องถิ�น	โดีย	ใชุ้ภ้มิปัญญาของชุาวิบ้าน	ร้ปแบบแปลักใหม่	สะดุีดี

ตาที�ตอบสนองการใชุ้งาน	 แลัะสามารถสร้างม้ลัค่าเพิิ�มผลิัตภัณฑ์ชุุมชุน	 ในปัจจุบันเป็นที�นิยม	 ซึ่�งสอดีคล้ัองกับ	 (สำานักงานส่ง

เสริมเศิรษฐกิจสร้างสรรค์,อัตลัักษณ์วัิสดุีถิ�นใต้,2563,หน้า3,21)ต้องร้้จัก	วัิสดุี	เข้าใจ	กระบวินการ	เข้าถึง	ผ้้ประกอบการ	จาก

ทักษะภ้มิปัญญาที�มีผสมผสานเร่�องราวิในท้องถิ�นส่้วิิถีชีุวิิตชุุมชุนที�ยั�งยน่	อัตลัักษณ์วัิสดุีด้ีานศัิกยภาพิการผลิัตแลัะการตลัาดี	ต้อง

ออกแบบลัวิดีลัายแลัะขนาดีได้ีตามควิามต้องการของล้ักค้า	มีลัวิดีลัายใหม่เสมอแลัะร้ปทรงใหม่ๆได้ี	เน้นตลัาดีภายในประเทศิ

แลัะการสั�งซ่่�อจากพ่ิอค้าคนกลัางจากต่างประเทศิ”	

ภาพิประกอบชุุดีที�	6	แสดีงการส่งมอบต้นแบบทั�งหมดี	โดียมีผ้้ประกอบการแลัะนักศิึกษาพิร้อมอาจารย์ที�ปรึกษาร่วิมนำาเสนอผลัสำาฤทธิิ�
ของกิจกรรมในภาพิรวิมของโครงการฯเชุิงปริมาณแลัะเชุิงคุณภาพิ
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ผลังานที�สามารถใชุ้เป็นประโยชุน์ตอ่สาธิารณะในการส่งเสริมอัตลัักษณ์ผลิัตภัณฑ์ของชุุมชุน	สามารถสร้างรายได้ี	ตรง

ตามกลุ่ัมเป้าหมายการนำาไปใชุ้จริง	 จากกิจกรรมในการทดีลัองตลัาดีสำาหรับการจัดีจำาหน่าย	 ตามควิามต้องการของผ้้บริโภค

	 โดียมีการออกแบบ	 การดีำาเนินการ	 ที�เป็นกระบวินการนำาไปส่้การแก้ปัญหาจากฐานควิามร้้	 ทักษะสายวิิชุาชีุพิการออกแบบ

	ประสบการณ์ในศิาสตร์นั�นๆ	เพ่ิ�อให้เป็นเป็นแนวิทาง	ใชุ้ต่อได้ีจริง	เพ่ิ�อพัิฒนาเสริมสร้างควิามเข้มแข็งของครอบครัวิ	สามารถ

สร้างควิามสามัคคี	ให้เกิดีขึ�นแลัะเกิดีการรวิมตวัิกันในชุุมชุน	วิิถีชีุวิิตที�สมดุีลัของชุุมชุนส่้การพัิฒนา	นำามาส่้การต่อยอดีภ้มิปัญญา

ของชุุมชุนที�มีอัตลัักษณ์เป็นของตนเอง	
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อาคารปฏิ์บัติธิรรม	วัิดีมัชุฌัันติการาม	กรุงเทพิมหานคร	เป็นอาคารที�กำาลัังก่อสร้างใหม่ด้ีวิยควิามต้องการใชุ้พ่ิ�นปฏิ์บัติ

ธิรรมเพิิ�มจากพ่ิ�นที�เดิีม	เน่�องจากการมาปฏิ์บัติธิรรมที�วัิดีมัชุฌัันติการาม	ยังไม่มีอาคารที�ชัุดีเจน	ใชุ้สถานที�ตามลัานวัิดี	แลัะพ่ิ�นที�

อ่�น	ๆ	ตามควิามเหมาะสมต่อจำานวินพุิทธิศิาสนิกชุน	 จึงมีโครงการก่อสร้างอาคารปฏิ์บัติธิรรม	 วัิดีมัชุฌัันติการาม	 เกิดีขึ�น	แต่

อาคารที�ก่อสร้างใหม่ยังไม่สามารถใชุ้งานได้ี	จึงจำาเป็นต้องตกแต่งภายในให้พิร้อมต่อการใชุ้งานต่อไป

งานออกแบบภายในอาคารปฏิ์บัติธิรรม	วัิดีมัชุฌัันติการาม	ดีำาเนินการไปพิร้อมกับการก่อสร้างอาคารดัีงนั�นเพ่ิ�อให้งาน

ก่อสร้างดีำาเนินต่อได้ีโดียไม่สะดุีดี	 เม่�อจบงานโครงสร้างทางวิิศิวิกรรม	แลัะงานสถาปัตยกรรม	แล้ัวิสามารถดีำาเนินการตกแต่ง

ภายใน	พิร้อมติดีตั�งงานระบบที�เกี�ยวิข้องต่อไป	โดียการวิิจัยนี�เป็นการวิิจัยเชิุงคุณภาพิ	โดียแบ่งการเก็บข้อม้ลัเป็น	2	ส่วิน	ค่อ	

1)	การใชุ้แบบสำารวิจเพ่ิ�อศึิกษาลัักษณะทางการภาพิที�เกี�ยวิข้อง	2)	แบบสัมภาษณ์เพ่ิ�อศึิกษาพิฤติกรรมการใชุ้งานภายในอาคาร

ปฏิ์บัติธิรรม	จากนั�นนำาข้อม้ลัทั�งหมดีมาวิิเคราะห์เพ่ิ�อออกแบบภายในอาคารปฏิ์บัติธิรรม

ผลัการวิิจัยพิบว่ิา	องค์ประกอบของงานออกแบบภายในอาคารปฏิ์บัติธิรรม	 วัิดีมัชุฌัันติการาม	1.	ผลัการศึิกษา

พิฤติกรรมการใชุ้งานภายในอาคารปฏิ์บัติธิรรม	วัิดีมัชุฌัันติการาม	มีกิจกรรมภายในอาคารปฏิ์บัติธิรรม	3	กิจกรรม	ได้ีแก่	การ

นั�งสมาธิิ	การสวิดีมนต์	แลัะการเดิีนจงกรม	2.	ผลัการออกแบบภายในอาคารปฏิ์บัติธิรรม	มีการกำาหนดีแบบเพ่ิ�อการก่อสร้าง	

เป็น	5	ส่วินค่อ	1)	การออกแบบผังพ่ิ�น	2)	การออกแบบร้ปด้ีานผนัง	3)	ผลัการออกแบบฝ้่าเพิดีาน	4)	ผลัการออกแบบฐานองค์

พิระประธิาน	5)	ผลัการออกแบบรายลัะเอียดีที�เกี�ยวิข้อง

คำาสำาคัญ:	การออกแบบภายใน,	อาคารปฏิ์บัติธิรรม,	วัิดีมัชุฌัันติการาม

Abstract

The Dharma building at Matchanikaram Temple Bangkok. It is a new construction building 
with increasing demand for space. The organization of the activity area of the temple cannot be clearly 
defined ,sometimes users use places in the temple grounds and other areas. The Buddhists need 
to use space appropriately. Therefore, there is a project for the construction of the Dharma building 
at Matchanikaram Temple. But the newly constructed building is not yet operational. Therefore, it is 
necessary to decorate the interior to be ready for use.

The interior Design is proceeswith the construction of the Dharma building. to allow the 
construction to continue without interruption. This design allows the construction to continue without 
interruption. The Interior design work and related system works can be done after the structural 
1อาจารย์ประจำาสาขาวิิชุาออกแบบภายใน	ภาควิิชุาสถาปัตยกรรม	คณะสถาปัตยกรรมแลัะการออกแบบ	มหาวิิทยาลััยพิระจอมเกลั้าพิระนครเหน่อ		
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engineering and architectural works are completed. This research is a qualitative research. The data 
collection was divided into 2 parts: 1) a survey to study the visual characteristics involved; 2) an interview 
form to study the behavior of using inside the Dharma building. Then the data was analyzed to design 
the interior of the Dharma building.

Research results : There are 2 parts to the interior design composition of the Dharma building: 1. 
The results of the study of usage behavior within the Dharma practice building Matchanikaram temple. 
There are 3 activities within the Dharma practice building, namely meditation, prayer and walking 
meditation. 2. The results of the interior design of the Dharma practice building There are 5 parts of 
construction drawings: 1) Floor plan design. 2) wall design. 3) ceiling design effect. 4) the design of 

the main Buddha base. 5) Design related details.

Keywords: interior design, meditation building, matchantikaram te mple
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ตัดีถนนวิงศ์ิสว่ิางผ่านด้ีานหลัังวัิดี	ทางวัิดีพิร้อมด้ีวิยอุบาสกอุบาสิกา	ราษฎีรผ้้มีจิตศิรัทธิาชุ่วิยกันบริจาคที�ดิีนตัดีถนนเข้าวัิดีใน

สมัย	พิระคร้วิิจิตรธิรรมสาร	ไขย	จน์ทสาโร	เจ้าอาวิาสร้ปที�	7	(วัิดีมัชุฌัันติการาม	,2564)

หลัังจากนั�นทางวัิดีได้ีขออนุญาตเปิดีโรงเรียนพิระปริยติัธิรรม	ทั�งแผนกนักธิรรมแลัะบาลัขึี�น	โดียเป็นสาขาของวิดัีบวิร

นิเวิศิ	จึงเป็นเหตุให้มีพิระภิกษุสามเณรเข้ามาศึิกษาเล่ัาเรียนเป็นจำานวินมาก	ในแต่ลัะปีมีพิระภิกษุสามเณรสอบได้ีนักธิรรมแลัะ

บาลีัเป็นจำานวินมาก	จนได้ีรับการยกย่องจากพิระเถรานุเถระชัุ�นผ้้ใหญ่ตลัอดีมา	ปัจจุบันวัิดีมีเน่�อที�โดียประมาณ	24	ไร่	โดียแบ่ง

ออกเป็นพ่ิ�นที�ของยกโรงเรียนวัิดีมัชุฌัันติการาม	4	ไร่	4	ตารางวิา,	สำานักนารีพิรต	2	ไร่	2	งาน	นอกนั�นจึงเป็นเน่�อที�ของเขต

พุิทธิาวิาส	สังฆาวิาส	ฌัาปนสถาน	แลัะสวินปฏิ์บัติธิรรม	ปัจจุบัน	วัิดีมีโครงการจะซ่่�อต่อออกไปอีกเพ่ิ�อทำาสวินปฏิ์บัติธิรรม	ซึ่�ง

อย้่ระหว่ิางรวิบรวิมปัจจัย	การดีำาเนินการของทางวัิดีในขณะที�ยังไม่มีสถานที�ปฏิ์บัติธิรรมที�ชัุดีเจน	ได้ีจัดีการปฏิ์บัติธิรรมโดียใชุ้

พ่ิ�นที�สวิน	ลัาน	อาคารที�สามารถ	ซึ่�งในปัจจุบันได้ีมีการก่อสร้างอาคารปฏิ์บัติธิรรมขึ�นทางทิศิใต้ของพ่ิ�นที�วัิดี	ซึ่�งเป็นงานก่อสร้าง

กำาหนดีเฉพิาะงานวิิศิวิกรรม	แลัะงานสถาปัตยกรรมเท่านั�น

เม่�องานก่อสร้างอาคารก่อสร้างแล้ัวิเสร็จก็ยังไม่สามารถเปิดีใชุ้งานไดี้เน่�องจากตัวิอาคารแลัะพ่ิ�นที�ใชุ้สอยตามแบบ

สถาปัตยกรรมเป็นพ่ิ�นที�โล่ังไม่สามารถกำาหนดีขอบเขตการใชุ้งานภายในให้สอดีคล้ัองกับกิจกรรมที�จะเกิดีขึ�น	 จึงควิรศึิกษา

พิฤติกรรมการใชุ้งานภายในอาคารปฏิ์บตัธิิรรม	เพ่ิ�อกำาหนดีการใชุ้งานแลัะเตรียมการก่อสร้างภายในต่อเน่�องจากงานวิิศิวิกรรม

	แลัะงานสถาปัตยกรรม	 จึงควิรออกแบบภายในอาคารปฏ์ิบัติธิรรม	ให้เรียบร้อยก่อนการก่อสร้างอาคารแล้ัวิเสร็จ	 เพ่ิ�อจะได้ี

ดีำาเนินงานได้ีอย่างต่อเน่�องแลัะมีแนวิทางในการดีำาเนินงานจนกระทั�งอาคารสามารถเปิดีใชุ้งานได้ี
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วัติถุ่ป์ระสงค์

1.	เพ่ิ�อศึิกษาพิฤติกรรมการใชุ้งานภายในอาคารปฏิ์บัติธิรรม

2.	เพ่ิ�อออกแบบภายในอาคารปฏิ์บัติธิรรม

กรอบแนวคิดการวิจััย

วิธีดำาเนินการวิจััย 

การวิิจัยนี�เป็นวิิจัยเชิุงคุณภาพิที�ใชุ้การลังสำารวิจพ่ิ�นที�แลัะการสัมภาษณ์บุคคลัที�มีผลัต่อการออกแบบภายในอาคาร

ปฏิ์บัติธิรรม	กรณีศึิกษาวัิดีมัชุฌัันติการาม	กรุงเทพิมหานคร	โดียมีรายลัะเอียดีดัีงนี�

1. ป์ระชากรแลุ่ะกลุ่่�มตัิวอย�าง 

การกำาหนดีระเบียบวิิธีิการวิิจัยหร่อกระบวินวิิธีิการวิิจัย	(Methodology)	โดียการใชุ้	กระบวินวิิธีิการวิิจัยเชิุงคุณภาพิ

(Qualitative	Research)ครั�งนี�	ได้ีกำาหนดีประชุากรแลัะกลุ่ัมตัวิอย่าง	ที�ใชุ้ในการวิิจัย	จากผ้้ทรงคุณวุิฒิทางด้ีานการออกแบบ

ตลัอดีจนบุคคลัที�มีส่วินเกี�ยวิข้อง	 ที�มีควิามสำาคัญใน	 การออกแบบภายในอาคารปฏ์ิบัติธิรรม	 กรณีศึิกษาวัิดีมัชุฌัันติการาม	

กรุงเทพิมหานคร	เพ่ิ�อให้ทราบถึงแนวิควิามคิดีตลัอดีจนทรรศินะ	ทางด้ีานต่างๆ	ทีมีส่วินเกี�ยวิข้องกับการออกแบบ	โดียดีำาเนิน

กระบวินการคัดีเล่ัอกกลุ่ัมตัวิอย่าง	 ด้ีวิยวิิธีิการคัดีเล่ัอกกลุ่ัมตัวิอย่างแบบเจาะจง	 (Purposive	 Sampling)	 อันเป็นการเล่ัอก
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ตัวิอย่างที�ผ้้วิิจัยได้ีดีำาเนินการพิิจารณาเล่ัอกตัวิอย่างด้ีวิยตนเองเพ่ิ�อที�จะ	 ได้ีนำาข้อม้ลั	 ดัีงกล่ัาวิ	 มา	 ดีำาเนินการประมวิลัผลัข้อ

ม้ลัอันนำาไปส่้การออกแบบต่อไป	การกำาหนดีประชุากรแลัะกลุ่ัมตัวิอย่างครั�งนี�	ได้ีกำาหนดีประชุากรแลัะกลุ่ัมตัวิอย่างจากผ้้ทรง

คุณวุิฒิด้ีานสถาปัตยกรรม	ผ้้ทรงคุณวุิฒิด้ีานวิิศิวิกรรม	มีส่วินเกี�ยวิข้องโดียตรงต่อวัิดีมัชุฌัันติการามทั�งหมดี	7	คน	ดัีงนี�

	 1.1	 กลุ่ัมตัวิอย่าง	 :	 ผ้้ทรงคุณวุิฒิด้ีานสถาปัตยกรรม	 โดียได้ีกำาหนดีกลุ่ัมตัวิอย่างจากผ้้ทรงคุณวุิฒิด้ีาน

สถาปัตยกรรมอันประกอบไปด้ีวิย	บุคคลัทีมีคุณลัักษณะดัีงต่อไปนี�	ผ้้ทรงคุณวุิฒิด้ีานสถาปัตยกรรม	จำานวิน	2	ท่าน

	 1.2		กลุ่ัมตัวิอยา่ง	:	ผ้้ทรงคุณวุิฒิด้ีานวิิศิวิกรรม	โดียได้ีกำาหนดีกลุ่ัมตัวิอยา่งจากผ้้ทรงคุณวุิฒิด้ีานวิิศิวิกรรม

	อันประกอบไปด้ีวิย	บุคคลัทีมีคุณลัักษณะดัีงต่อไปนี�	 ผ้้ทรงคุณวุิฒิด้ีานวิิศิวิกรรมโยธิา	1ท่าน	แลัะผ้้ทรงคุณวุิฒิด้ีานวิิศิวิกรรม

ไฟฟ้า	1	ท่าน

	 1.3	 กลุ่ัมตัวิอย่าง	 :	 ผ้้มีส่วินเกี�ยวิข้องโดียตรงต่อวัิดีมัชุฌัันติการาม	 โดียได้ีกำาหนดีกลุ่ัมตัวิอย่างผ้้มีส่วิน

เกี�ยวิข้องโดียตรงต่อวัิดีมัชุฌัันติการาม	 ซึ่�งประกอบไปด้ีวิยบุคคลัทีมีคุณลัักษณะดัีงต่อไปนี�	 เจ้าอาวิาสวัิดีมัชุฌัันติการาม	 รองเจ้า

อาวิาสวัิดีมัชุฌัันติการาม	แลัะกรรมการวัิดีมัชุฌัันติการาม	รวิมเป็น	3	ท่าน

	 กลุ่ัมตัวิอย่างในการวิิจัยนี�ใชุ้วิิธีิการเล่ัอกกลุ่ัมตัวิอย่างแบบเฉพิาะเจาะจง	 (Purposive	sampling)	 ซึ่�ง

เป็นการเล่ัอกกลุ่ัมตัวิอย่างโดียพิิจารณาจากการมีส่วินร่วิมทั�งก่อนแลัะหลัังการก่อสร้างอาคารปฏ์ิบัติธิรรม	วิัดีมัชุฌัันติการาม	

กรุงเทพิมหานคร	ซึ่�งสามารถให้ข้อม้ลัที�นำาไปวิิเคราะห์ในกระบวินการออกแบบก่อนการทำาแบบร่างขั�นต้น

2. เคร่�องม่อการวิจััย

2.1	แบบสำารวิจ	ใชุ้สำารวิจอาคารปฏิ์บัติธิรรม	วัิดีมัชุฌัันติการามโดียแบ่งรายลัะเอียดีข้อม้ลัของแบบสำารวิจเป็น	2	ส่วิน	

ประกอบด้ีวิย	ส่วินที�	1	สภาพิทั�วิไปของอาคาร	ทิศิทางเข้าออกพ่ิ�นที�ปฏิ์บัติธิรรม	ลัักษณะพ่ิ�น	ผนัง	เพิดีาน	ส่วินที�	2	สภาพิแสง

เงาภายในแลัะภายนอกอาคาร	มุมมองจากภายในส่้ภายนอก	ทิศิทางลัมที�มีผลัต่ออาคาร	สภาพิเสียงรบกวิน

2.2	แบบสัมภาษณ์	ใชุ้สัมภาษณ์ผ้้มีส่วินร่วิมทั�งก่อนแลัะหลัังการก่อสร้างอาคารปฏิ์บัติธิรรม	วัิดีมัชุฌัันติการาม	เก็บ

ข้อม้ลัโดียการสัมภาษณ์แบบกึ�งมีโครงสร้างโดียใชุ้แนวิคำาถามแบ่งออกเป็น	2	ส่วินประกอบด้ีวิย	ส่วินที�	1	ข้อม้ลัทั�วิไป	โดียถามใน

ประเด็ีนเกี�ยวิกับ	ชุ่�อผ้้ให้สัมภาษณ	์เพิศิ	อาย	ุตำาแหนง่	ลัักษณะการทำางาน	สว่ินที�	2	เป็นแบบสมัภาษณป์ลัายเปดิีมีวัิตถุประสงค์

เพ่ิ�อพิฤติกรรมการใชุ้งานภายในอาคารปฏิ์บัติธิรรม

3. การรวบรวมข้้อมูลุ่

การเก็บข้อม้ลัด้ีานเอกสาร	การเก็บข้อม้ลัประกอบที�เกี�ยวิกับผลักระทบต่อการทำากิจกรรมในประเด็ีนการปฏิ์บัติธิรรม

	 ปัจจัยที�เกี�ยวิข้องของพิฤติกรรมผ้้ใชุ้กับตัวิอาคารปฏ์ิบัติธิรรม	 รวิมถึงหลัักการออกแบบเฉพิาะทางที�เกี�ยวิข้องกับอาคารทาง

ศิาสนาเพ่ิ�อการวิิเคราะห์	แลัะนำาไปส่้การออกแบบภายในอาคารปฏิ์บัติธิรรม	วัิดีมัชุฌัันติการาม	โดียเริมจากแนวิควิามคิดีการ

ออกแบบ	ลัำาดัีบควิามสำาคัญของแนวิควิามคิดี	ควิามเข้าใจในการจัดีลัำาดัีบควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิาง	ทัศินะ	แนวิคิดี	แนวิควิามคิดี	

แลัะภาพิรวิมของแนวิควิามคิดี	(ดัีงแสดีงในภาพิที�	1)	นั�น	เป็นพ่ิ�นฐานสำาหรับขั�นตอนการพัิฒนาแนวิควิามคิดีทั�วิไปที�เหมาะสม

สำาหรับอาคารต่างๆซึ่�งการจัดีลัำาดัีบเป็นดัีงนี�	ค่อ	ทัศินะ	แนวิคิดี	แนวิควิามคิดี	แลัะภาพิรวิมของแนวิควิามคิดี	นี�ค่อการจัดีลัำาดัีบ

ที�เพิิ�มควิามซั่บซ้่อน	ควิามเหมาะสม	แลัะควิามลึักซึ่�งของควิามคิดี	ซึ่�งอาจจะชุ่วิยแก้ปัญหาควิามมีเอกลัักษณ์หร่องานออกแบบ

ที�ยุ่งยาก	แลัะควิามต้องการหลัากหลัายของโครงการ	จะเห็นได้ีว่ิาการสร้างสรรค์สิ�งเหล่ัานี�มีพ่ิ�นฐานมาจากการสนทนา	ปรึกษา

หาร่อ	ซึ่�งเป็นการชุ่วิยให้ควิามคิดีต่าง	ๆ	พัิฒนา	ได้ีมาซึ่�งผลัลััพิธ์ิที�เป็นจริงได้ี	(เลัอสม	สถาปิตานนท์,	2553)

ภาพิที�	1	แสดีงลัำาดีับขั�นตอนการพิัฒนาแนวิควิามคิดี

ที�มา	เลัอสม	สถาปิตานนท์,	2553
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กระบวินการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน	 การทำารายลัะเอียดีประกอบโครงการ	 เป็นขั�นตอนแรกในการทำางาน

สถาปตัยกรรมภายใน	โดียมีวัิตถุประสงคห์ลัักวิา่	กระบวินการออกแบบนี�เป็นกระบวินการที�สนองตอ่ควิามตอ้งการแลัะพิฤตกิรรม

ของมนุษย	์การที�จะได้ีมาซึ่�งแนวิทางแลัะแนวิควิามคิดีในการออกแบบทั�งหลัายในการออกแบบจึงต้องมีที�มาจากการทำาโปรแกรม

เป็นประเด็ีนสำาคัญ	 (ดัีงแสดีงในภาพิที�	2)	แลัะนำาไปส่้การได้ีมาซึ่�งประโยชุน์ใชุ้สอยแลัะร้ปทรงของงานออกแบบ	 ลัักษณะของ

แนวิทางนี�เป็นที�มาของการออกแบบที�คำานึงถึงประโยชุน์ใชุ้สอยก่อนเกิดีร้ปทรง	 ซึ่�งการให้ควิามสำาคัญต่อประโยชุน์ใชุ้สอยนี�

ถ่อว่ิาเป็นหัวิใจของงานสถาปัตยกรรมภายใน	(จันทนี	เพิชุรานนท์,	2556)

ภาพิที�	2	แสดีงกระบวินการออกแบบ
ที�มา	จันทนี	เพิชุรานนท์,	2556

4. การวิเคราะห์์ข้้อมูลุ่

การวิิเคราะห์ข้อม้ลัจากการเก็บข้อม้ลัในร้ปแบบต่าง	ๆ 	ของการวิิจัยนี�เพ่ิ�อการนำาไปส่้การออกแบบภายในอาคารปฏิ์บัติ

ธิรรม	วัิดีมัชุฌัันติการาม	โดียเริ�มจากการทำาแบบร่างขั�นต้น	แลัะพัิฒนาส่้แบบงานออกแบบภายใน	เพ่ิ�อให้ได้ีผลัตามวัิตถุประสงค์

แลัะสามารถนำาไปก่อสร้างได้ีจริง	จึงแยกตามลัำาดัีบได้ี	ดัีงนี�

1.	การวิิเคราะห์ข้อม้ลัจากการสำารวิจสภาพิอาคารปฏิ์บัติธิรรม	วัิดีมัชุฌัันติการาม

				1.1	ข้อม้ลัเกี�ยวิกับที�ตั�งอาคาร	จากแบบสำารวิจ

				1.2	ข้อม้ลัเกี�ยวิกับลัักษณะอาคาร	จากแบบสำารวิจ

				1.3	ข้อม้ลัเกี�ยวิกับกิจกรรมภายในพ่ิ�นที�ที�ต้องการออกแบบ	จากแบบสัมภาษณ์

2.	การวิิเคราะห์ข้อม้ลัก่อนการออกแบบ

				2.1	กำาหนดีแนวิควิามคิดี	(Concept)

				2.2	กำาหนดีควิามสัมพัินธ์ิของพ่ิ�นที�	(Relationship	Diagram)

				2.3	กำาหนดีผังการเชุ่�อมโยงพ่ิ�นที�	(Functional	Bubble	Diagram)

				2.4	กำาหนดีกลุ่ัมพ่ิ�นที�	(Zoning	Diagram)

3.	การวิิเคราะห์ข้อม้ลัแลัะจัดีทำางานออกแบบภายใน

				3.1	ผลัการออกแบบผังพ่ิ�น

				3.2	ผลัการออกแบบร้ปด้ีานผนัง

				3.3	ผลัการออกแบบฝ้่าเพิดีาน

				3.4	ผลัการออกแบบฐานองค์พิระประธิาน

				3.5	ผลัการออกแบบรายลัะเอียดีที�เกี�ยวิข้อง
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ผลุ่การวิจััย

1. การวิเคราะห์์ข้้อมูลุ่จัากการสำารวจัสภิาพอาคารป์ฏิบัติิธรรม วัดมัชฌัันติิการาม

    1.1  ข้้อมูลุ่เกี�ยวกับที�ตัิ�งอาคาร จัากแบบสำารวจั

	 อาคารปฏิ์บัติธิรรม	 ตั�งอย้ใ่นวัิดีมัชุฌัันติการาม	 เลัขที�	 102	ซ่อยวิงศ์ิสว่ิาง	11	แขวิงวิงศ์ิสว่ิาง	 เขตบางซ่่�อ	

กรุงเทพิมหานคร	ปัจจุบันวัิดีมีเน่�อที�โดียประมาณ	24	ไร่	(ดัีงแสดีงในภาพิที�	3)	แบ่งเป็นดัีงนี�

	 1)	ยกให้สร้างโรงเรียนวัิดีมัชุฌัันติการาม	4	ไร่	4	ตารางวิา

	 2)	สร้างสำานักนารีพิรตวัิดีมัชุฌัันติการาม	2	ไร่	2	งาน

	 3)	นอกนั�นเป็นเน่�อที�เขตพุิทธิาวิาส	สังฆาวิาส	ฌัาปนสถาน	แลัะสวินปฏิ์บัติธิรรม	วัิดีมัชุฌัันติการามมีอานา

เขต	ดัีงนี�

			 	 -	ทิศิเหน่อติดีกับรั�วิสวินของคุณโยมกลิั�ง-ชิุต	เนียมประเสริฐ

				 	 -	ทิศิตะวัินออกติดีกำาแพิงบ้านแสงระวีิ

				 	 -	ทิศิตะวัินตกริมคลัองบางเขนใหม่

				 	 -	ทิศิใต้ติดีกับกำาแพิงโภคามหาศิาลั

ภาพิที�	3	แสดีงที�ตั�งวิัดีมัชุฌัันติการาม
ที�มา	https://www.google.co.th/maps/

 1.2 ข้้อมูลุ่เกี�ยวกับลัุ่กษณ์ะอาคาร จัากแบบสำารวจั

	 จากการลังสำารวิจลัักษณะทางกายภาพิของอาคารปฏ์บัิติธิรรม	วิดัีมัชุฌัันติการาม	แลัะพ่ิ�นที�โดียรอบสภาพิ

ทั�วิไปของอาคาร	เป็นอาคาร	ค.ส.ลั.	2	ชัุ�น	หลัังคาทรงจั�วิ	ชัุ�นล่ัาง	เป็นพ่ิ�นหินขัดี	พ่ิ�นที�ส่วินมากเปิดีโล่ังไม่มีผนัง	มีห้องเก็บของ

ตั�งอย้่ด้ีานหลัังทางขวิาของอาคาร	ชัุ�นบนเป็นพ่ิ�นที�ปฏิ์บัติธิรรม	มีลัักษณะเป็นห้องขนาดีใหญ่	เป็นโถงกว้ิางส้งประมาณ	8	เมตร	

ไม่มีเสาภายในหอ้ง	ด้ีานหน้าเป็นตำาแหนง่ประดิีษฐานพิระประธิานองคพ์ิระนรัินตราย	ทิศิทางเข้าออกพ่ิ�นที�ปฏิ์บัติธิรรมใชุ้บันไดี

ทางขึ�นทางด้ีานหน้าเป็นทางขึ�นหลััก	ลัักษณะพ่ิ�นเป็นพ่ิ�นคอนกรีต	ผนังเป็นอิฐมวิลัเบาฉาบเรียบ	เพิดีานเป็นโครงเหล็ัก	สภาพิ
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แสงเงาภายในแลัะภายนอกอาคารได้ีรับแสงจากทุกด้ีานเน่�องจากไม่มีต้นไม้ใหญ่หร่ออาคารส้งใกล้ัเคียง	 มุมมองจากภายในส่้

ภายนอกจะเห็นพ่ิ�นที�โดียรอบของวัิดีมัชุฌัันติการามแลัะชุุมชุนใกล้ัเคียง	(ดัีงแสดีงในภาพิที�	4)		สภาพิเสียงรบกวินน้อยเน่�องจาก

ชุุมชุนโดียรอบเป็นบ้านพัิกอาศัิยแลัะห่างจากถนนวิงศ์ิสว่ิาง	ที�เป็นถนนสายหลััก

ภาพิที�	4	แสดีงลัักษณะอาคาร
ที�มา	ผ้้วิิจัย

    1.3 ข้้อ มูลุ่เกี�ยวกับกิจักรรมภิายในพ่�นที�ที�ต้ิองการออกแบบ จัากแบบสัมภิาษณ์์

						 จากการสัมภาษณ์ผ้้มีส่วินร่วิมทั�งก่อนแลัะหลัังการก่อสร้างอาคารปฏิ์บัติธิรรม	วัิดีมัชุฌัันติการาม	ได้ีข้อม้ลั

สรุปกิจกรรมภายในอาคารปฏิ์บัติธิรรม	มี	3	กิจกรรม	ได้ีแก่	การนั�งสมาธิิ	การสวิดีมนต์	แลัะการเดิีนจงกรมโดียมีรายลัะเอียดี	

ดัีงนี�

					 1)	การนั�งสมาธิิ	 ซึ่�งวิิธีินั�งสมาธิิ เริ�มด้ีวิยการหาสถานที�ที�สงบ	 ไม่มีเสียงดัีงรบกวินจนเกินไป	อากาศิถ่ายเท

สะดีวิก	ไม่ร้้สึกอึดีอัดี	หร่อสถานที�ใดีก็ได้ีที�เราอย้แ่ล้ัวิร้้สึกสบายใจ	ใจสงบ(ดัีงแสดีงในภาพิที�	5)		เม่�อได้ีสถานที�แล้ัวิก็มาเตรียม

ร่างกายของเราให้พิร้อม	 อาจทำาร่างกายให้สดีชุ่�น	 ด้ีวิยการอาบนำ�า	 หร่อล้ัางหน้าก็ได้ี	 แลัะควิรเข้าห้องนำ�าให้เรียบร้อยก่อนนั�ง

สมาธิิคะจากนั�นก็เริ�มนั�งขัดีสมาธิิ	 โดียเอาขาขวิาทับขาซ้่าย	 ม่อขวิาทับม่อซ้่าย	 วิางไว้ิที�หน้าตัก	ย่ดีลัำาตัวิให้ตรง	 จะทำาให้นั�งได้ี

นานต่อเน่�องหลัายชัุ�วิโมง	 โดียไม่ต้องเปลีั�ยนท่า	 แต่ถ้าหากเป็นผ้้ส้งอายุไม่สามารถนั�งกับพ่ิ�นได้ี	 ก็สามารถนั�งเก้าอี�แทนได้ี การ

นั�งด้ีวิยท่านั�งที�สมดุีลั	ผ่อนคลัาย	ไม่เกร็ง 	เล่ัอดีลัมจะเดิีนสะดีวิกที�สุดี	ทำาให้เราสามารถทำาใจให้เป็นสมาธิิได้ีนาน	ไม่ต้องกังวิลั

กับร่างกายของเรา	 หลัังจากนั�นก็ทำาใจเราเยน็	ปล่ัอยว่ิางทุกอย่าง	ไม่ว่ิาจะเป็นเร่�องงาน	เร่�องเรียน	หร่อเร่�องส่วินตัวิ	หลัับตาเบา

	ๆ	แล้ัวินำาใจไว้ิที�กลัางท้อง	ปล่ัอยใจไว้ิเฉยๆ	ไม่สนใจเร่�องภายนอก	สัมผัสในที�อย้่กลัางท้องอย่างสบาย	ๆ	เบา	ๆ	ไม่ต้องสนใจ

ร่างกาย	หากอดีสนใจไม่ได้ี	ก็ให้ใชุ้คำาภาวินา	ค่อการท่องซ่ำ�า	ๆ	ไปซ่ำ�า	ๆ	มา	เชุ่น	พุิทโท	สัมมาอะระหัง 	เพ่ิ�อให้ใจมาเกาะกับคำา

ภาวินาแทน
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ภาพิที�	5	แสดีงลัักษณะการใชุ้พิ่�นที�นั�งสมาธิิ																																																		
ที�มา	https://www.facebook.com/vipassnawatmahadhat/	แลัะ	https://watmatchan.net/

					 2)	การสวิดีมนต์	เป็นการปฏิ์บัติธิรรมอย่างหนึ�ง	ซึ่�งบทสวิดีแต่ลัะบทเรียกว่ิา	“พิระปริตร”	แปลัว่ิา	เคร่�อง

คุ้มครองอนัประเสริฐ	ซึ่�งแต่ลัะบทประกอบดีว้ิย	คำาสั�งสอนของพิระสมัมาสัมพุิทธิเจ้า	บทสรรเสรญิคุณแห่งพิระรัตนตรัย	บทอวิย

ชัุยให้พิร	ที�เกิดีขึ�นจากพิระโอษฐ์แลัะสติปัญญาอันบริสุทธิิ�ของพิระสัมมาสัมพุิทธิเจ้าทั�งสิ�น	ดัีงนั�นการสวิดีมนต์จึงเปรียบเสม่อน

การระลักึถึงพิระพุิทธิเจ้า	ระลักึถึงค่าสอนของพิระองคนั์�นเองสำาหรบัชุาวิพุิทธิ	การสวิดีมนตเ์ป็นหน้าที�หนึ�งที�ถ่อปฏิ์บัติส่บกันมา

ตั�งแต่สมัยพุิทธิกาลั	เพ่ิ�อเป็นเคร่�องยึดีเหนี�ยวิจิตใจ	แลัะถ่อกันว่ิาเป็นเร่�องสำาคัญของชีุวิิต	เพ่ิ�อให้จิตมีสติแลัะตั�งมั�นอย้่กับมนต์ที�

สวิดี	เพิราะเวิลัาสวิดีมนต์	ตาก็ต้องมอง	ปากก็ต้องอ่าน	ห้ก็ต้องฟัง	ทำาให้เกิดีสมาธิิ	เกิดีควิามสงบเกิดีปัญญาที�จะนำาพิาชีุวิิตไป

ในทางที�ดีีขึ�นนอกจากการสวิดีมนต์จะทำาให้จิตตั�งมั�นเกิดีสมาธิิ	ปัญญาแล้ัวิ	ยังมีผลัต่อเน่�องไปถึงสุขภาพิร่างกายด้ีวิย	เน่�องจาก

จิตเกิดีควิามสงบ	ไม่ปรุงแต่งจนทำาให้เกิดีกิเลัส	อย่างราคะ	โทสะ	โมหะอีกต่อไปแล้ัก็ทำาให้พิลัังงานของร่างกายดีีขึ�น	 ส่งผลัให้

ควิามเจ็บไข้ได้ีป่วิยลัดีลังเป็นธิรรมดีา	 แต่ใชุ่ว่ิาคนที�สวิดีมนต์ทุกคนจะสุขภาพิแข็งแรงขึ�นทั�งหมดี	 ต้องขึ�นอย้่กับเหตุแลัะปัจจัย

ต่าง	ๆ	ประกอบด้ีวิย

					 3)	การเดิีนจงกรม	ค่อ	อิริยาบถเดิีนเป็นอาการเคล่ั�อนไหวิทางกายอย่างหนึ�ง	สามารถเป็นส่�อให้จิตเกิดีควิาม

ตั�งมั�นได้ี	เชุ่นกัน	แนวิทางในการปฏิ์บัติเบ่�องต้น	ค่อ	ควิามตั�งใจในการเดิีนไปแลัะกลัับในจังหวิะต่าง	ๆ	ตามระยะทางที�กำาหนดี

ไว้ิวิิปัสสนาจารย์บางท่านนำาเอาระยะหร่อจังหวิะมาแบ่งเป็นขั�นตอน	โดียกำาหนดีให้เดิีนเป็นระยะหร่อเป็นจังหวิะ	รวิมแล้ัวิมี	6	

ระยะ	เข้าใจว่ิาคงอนุโลัมตามการแบ่งการก้าวิครั�งหนึ�งออกเป็น	6	ส่วิน	เพ่ิ�อสะดีวิกในการปฏิ์บัติเป็นขั�น	ๆ	ดัีงนี�

	 จงกรม	1	ระยะ		ซ้่ายย่างหนอ	-	ขวิาย่างหนอ

	 จงกรม	2	ระยะ		ยกหนอ	-	เหยียบหนอ

	 จงกรม	3	ระยะ		ยกหนอ	-	ย่างหนอ	-	เหยียบหนอ

	 จงกรม	4	ระยะ		ยกซ่่นหนอ	-	ยกหนอ	-	ย่างหนอ	-	เหยียบหนอ

	 จงกรม	5	ระยะ		ยกซ่่นหนอ	-	ยกหนอ	-	ย่างหนอ	-	ลังหนอ	-	ถ้กหนอ

	 จงกรม	6	ระยะ		ยกซ่่นหนอ	-	ยกหนอ	-	ย่างหนอ	-	ลังหนอ	-	ถ้กหนอ	-	กดีหนอ

										ในการฝึ่กนั�นให้ฝึ่กไปทีลัะขั�น	มิใชุ่ว่ิาเดิีนทุกระยะตั�งแต่	1	ถึง	6	ระยะในคราวิเดีียวิกัน	หากแต่เริ�มฝึ่กจาก

	1	ระยะก่อน	ค่อ	เดิีนอย่างชุ้า	ๆ	เป็นขั�น	ๆ	ไปตามวิิธีิเดิีนจงกลัม	จะก้าวิเท้าซ้่ายหร่อเท้าขวิาก่อนก็ได้ี	ตั�งสติกำาหนดีในใจตาม

ไปพิร้อมกับก้าวิเท้าให้เป็นปัจจุบัน	เชุ่น	ขณะยกเท้าซ้่ายก้าวิไปจนวิางเท้าลังกับพ่ิ�น	ก็ตั�งสติกำาหนดีแต่แรกเริ�มยกเท้าชุ้า	ๆ	ว่ิา	

ซ้่าย-ยา่ง-หนอ	พิอเทา้เหยยีบกับพ่ิ�นก็ลังคำาว่ิา	หนอพิอดีี	ขณะยกเทา้ขวิาก้าวิไปจนวิางเทา้ลังกับพ่ิ�น	ก็ตั�งสติกำาหนดีว่ิา	ขวิา-ยา่ง

-หนอ	ทำาให้ทันกันเชุ่นนี�ทุกครั�งที�ก้าวิออก			มิใชุ่ก้าวิเท้าไปก่อนแล้ัวิจึงกำาหนดีตาม	หร่อกำาหนดีไว้ิก่อน		แล้ัวิจึงก้าวิเท้า	เป็นต้น
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2. ผลุ่การวิเคราะห์์ข้้อมูลุ่ก�อนการออกแบบ

     2.1 กำาห์นดแนวความคิด (Concept)

					 การกำาหนดีแนวิควิามคิดีการออกแบบอาคารปฏ์ิบัติธิรรม	 โดียวัิตถุประสงค์ของอาคารก่อสร้างขึ�นมาเพ่ิ�อ

เป็นสถานที�สำาหรับปฏิ์บัติธิรรมของพิุทธิศิาสนิกชุน	 เพ่ิ�อการพัิฒนาจิตให้เกิดีปัญญา	 เข้าใจควิามเป็นจริงว่ิาสิ�งทั�งหลัายมีเพีิยง

	ร้ป	กับ	นาม	ร้ป	ได้ีแก่	ร้ปร่างของคน	สัตว์ิ	แลัะร้ปลัักษณะของสิ�งต่าง	ๆ	ไม่ว่ิาจะเป็นธิรรมชุาติ	เคร่�องใชุ้ไม้สอยที�สร้างกันขึ�น

มา	ส่วินนามค่อจิตที�เข้าไปอาศัิยอย้ใ่นร้ป	เกิดีเป็นชีุวิิตหนึ�ง	ๆ ขึ�นมาดัีงนั�นการใชุ้สีแลัะบรรยากาศิ	ควิรมต้ีนแบบมาจากธิรรมชุาติ	

โดียหยบิพ่ิ�นฐานของธิรรมชุาตทีิ�จุดีเริ�มต้นเกิดีจากดีนิที�ก่อให้เกิดีชีุวิิต	ใชุ้สีแลัะบรรยากาศิแบบเอร์ิธิโทน	สบายตามสีีขาวิเปน็พ่ิ�น

ฐานสลัับสีนำ�าตาลัที�แทนสีจากต้นไม้คลุัมโทนให้ด้ีกลัมกล่ัน	แลัะให้แสงแบบธิรรมชุาติโดียรอบ	(ดัีงแสดีงในภาพิที�	6)

			 	

			

ภาพิที�	6	แสดีงแนวิควิามคิดีการออกแบบภายในอาคารปฏ์ิบัติธิรรม
ที�มา	ผ้้วิิจัย

    2.2 กำาห์นดความสัมพันธ์ข้องพ่�นที� (Relationship Diagram)

	 	 	 	 การกำาหนดีควิามสัมพัินธ์ิของพ่ิ�นที�มีควิามสำาคัญในการจัดีวิางผังการใชุ้งานในสถานที�จริงโดียผ้้วิิจัยได้ีกำาหนดี

ระดัีบควิามสัมพัินธ์ิของพ่ิ�นที�ต่างๆ	ออกเป็น	4	ระดัีบ	 ค่อ	มากที�สุดี	มาก	ปานกลัาง	 น้อย	ตามลัำาดัีบ	 โดียให้พ่ิ�นที�การใชุ้งาน

ทั�งหมดีมาเปรียบเทียบกัน	เพ่ิ�อหาพ่ิ�นที�ใชุ้งานใดีควิรอย้่ใกล้ักัน	หร่อพ่ิ�นที�ใชุ้งานใดีควิรอย้่ห่างกัน	ซึ่�งแบ่งพ่ิ�นที�ทั�งหมดีเป็นตาม

ลัำาดัีบการเข้าถึง	3	ส่วินค่อ	พ่ิ�นที�สาธิารณะ	(Public)	พ่ิ�นที�กึ�งสาธิารณะ	(Semi-Public)	แลัะพ่ิ�นที�บริการ	(Service)	(ดัีงแสดีง

ในภาพิที�	7)		ดัีงนี�

จัำาลุ่องการออกแบบ
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ภาพิที�	7	แสดีงตารางควิามสัมพิันธิ์ของพิ่�นที�ภายในอาคารปฏ์ิบัติธิรรม

ที�มา	ผ้้วิิจัย

   2.3 กำาห์นดผังการเช่�อมโยงพ่�นที� (Functional Bubble Diagram)

	 จากควิามสัมพัินธ์ิของพ่ิ�นที�ใชุ้งานภายในอาคารปฏิ์บัติธิรรมทั�งหมดี	สามารถแบ่งกลุ่ัมทางสัญจรภายในออก

เป็น	2	กลุ่ัมผ้้ใชุ้งานหลััก	ค่อ	ทางสัญจรพิระภิกษุสงฆ์	แลัะทางสัญจรพุิทธิศิาสนิกชุน	โดียให้ทั�ง	2	กลุ่ัมทางสัญจรนี�ซ้่อนทับกัน

น้อยที�สุดีตามผังการเชุ่�อมโยงพ่ิ�นที�	(ดัีงแสดีงในภาพิที�	8)

ภาพิที�	8	แสดีงตารางผังการเชุ่�อมโยงพิ่�นที�ภายในอาคารปฏ์ิบัติธิรรม
ที�มา	ผ้้วิิจัย

     2.4 กำาห์นดกลุ่่�มพ่�นที� (Zoning Diagram)

	 การกำาหนดีกลุ่ัมพ่ิ�นที�ร่วิมกับงานสถาปัตยกรรม	โดียนำาแบบอาคารที�เป็นร้ปแบบทางสถาปัตยกรรม	มาเพิิ�ม

รายลัะเอยีดีการใชุ้งานพ่ิ�นที�	โดียอ้างอิงจากควิามสมัพัินธ์ิของพ่ิ�นที�ใชุ้งานภายในอาคารปฏ์บัิติธิรรมทั�งหมดี	แบ่งกลุ่ัมทางสัญจร

เป็น	2	ส่วิน	ค่อ	ทางสัญจรพิระภิกษุสงฆ์	แลัะทางสัญจรพุิทธิศิาสนิกชุน
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ภาพิที�	9	แสดีงผังกำาหนดีกลัุ่มพิ่�นที�ภายในอาคารปฏ์ิบัติธิรรม
ที�มา	ผ้้วิิจัย

3. การวิเคราะห์์ข้้อมูลุ่แลุ่ะจััดทำางานออกแบบภิายใน

จากการวิิเคราะห์.	การวิิเคราะห์ข้อม้ลัจากการสำารวิจสภาพิอาคารปฏิ์บัติธิรรม	วัิดีมัชุฌัันติการาม	แลัะการวิิเคราะห์

ข้อม้ลัก่อนการออกแบบ	 สามารถนำาข้อม้ลัทั�งหมดีมาจัดีทำางานออกแบบภายใน	 โดียแบ่งรายลัะเอียดีในแต่ลัะส่วินเป็นแบบ

ก่อสร้างที�สามารถนำาไปใชุ้สร้างจริงซึ่�งมีรายลัะเอียดี	ดัีงนี�

 3.1 ผลุ่การออกแบบผังพ่�น

	 แบบผังพ่ิ�นเป็นการกำาหนดีตำาแหน่งพ่ิ�นที�ของพิระภิกษุสงฆ์	 พ่ิ�นที�พุิทธิศิาสนิกชุน	 โดียกำาหนดีให้พิระภิกษุ

สงฆ์มีพ่ิ�นที�บริเวิณหน้าองค์พิระประธิานแลัะยกระดัีบส้งขึ�นเพ่ิ�อให้มีควิามแตกต่างจากพุิทธิศิาสนิกชุนที�มาปฏิ์บัติธิรรม	ร้ปแบบ

การจบผิวิงานพ่ิ�นมีการออกแบบใหล้ัดีทอน	ควิามกวิา้งออกเปน็ชุ่วิงๆเพิ่�อให้มีเส้นนำาสายตาเม่�อต้องการกำาหนดีระยะของการทำา

กิจกรรม	(ดัีงแสดีงในภาพิที�	10)

ภาพิที�	10	แสดีงแบบผังพิ่�นภายในอาคารปฏ์ิบัติธิรรม
ที�มา	ผ้้วิิจัย
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     3.2 ผลุ่การออกแบบรูป์ด้านผนัง

					 การออกแบบผนังภายในอาคารใชุ้วัิสดุีปิดีผิวิเทนการทาสีลังบนผนังป้น	ตามข้อม้ลัการสัมภาษณ์ผ้้มีส่วินร่วิม

ทั�งก่อนแลัะหลัังการก่อสร้างอาคารปฏิ์บัติธิรรม	 วัิดีมัชุฌัันติการาม	 นี�ไม่เน้นภาพิจิตกรรมฝ่าผนัง	 เน่�องจากเป็นสถานที�ปฏิ์บัติ

ธิรรม	ที�ต้องการควิามสงบ	ถ้ามีร้ปตามฝ่าผนัง	มีเร่�องราวิต่าง	ๆ 	แสดีงจะดึีงด้ีดีควิามสนใจของที�ตั�งใจมาปฏิ์บัติธิรรม	ผ้้ออกแบบ

จึงเน้นการออกแบบที�เรียบง่าย	 ใชุ้สีธิรรมชุาติหร่อวัิสดุีปิดีผิวิที�เป็นลัายไม้	 แต่เน่�องด้ีวิยพ่ิ�นที�ผนังภายในมีควิามกว้ิางมา	 จึงลัดี

ทอนสัดีส่วินโดียตัดีด้ีวิยตำาแหน่งโคมไฟผนังแลัะแนวิผนังกระจก	(ดัีงแสดีงในภาพิที�	11)

ภาพิที�	11	แสดีงแบบผนังภายในอาคารปฏ์ิบัติธิรรม

ที�มา	ผ้้วิิจัย

     3.3 ผลุ่การออกแบบฝ้าเพดาน

					 ฝ้่าเพิดีานอาคารปฏิ์บัติธิรรม	วัิดีมัชุฌัันติการาม	มีพ่ิ�นที�เฉลีั�ยมากที�สุดีใน	3	ระนาบ	ตัดีทอนควิามกว้ิางโดีย

เพิิ�มคานไม	้ออกเปน็ชุ่วิง	เพ่ิ�อชุ่วิยกำาหนดีแนวิงานระบบตา่งๆ	เชุ่น	ไฟสอ่งสวิา่ง	ไฟประดีบั	แลัะระบบระบายอากาศิ	โดียกำาหนดี

งานออกแบบให้มีรายลัะเอียดีไม่มากเกินไป	เพิราะมีผลัต่อการบำารุงรักษาหลัังจากการใชุ้งานเน่�องจากฝ้่าเพิดีานมีควิามส้งมาก	

(ดัีงแสดีงในภาพิที�	12)

ภาพิที�	12	แสดีงแบบฝ่้าเพิดีานภายในอาคารปฏ์ิบัติธิรรม
ที�มา	ผ้้วิิจัย

 3.4 ผลุ่การออกแบบฐานองค์พระป์ระธาน

						 ตำาแหนง่ฐานองคพ์ิระประธิานจะตั�งอย้ริ่มสุดีด้ีานใน	ซึ่�งยกพ่ิ�นขึ�นมา	1.20	เมตรเพิ่�อให้พุิทธิศิาสนกิชุนที�มาทำา

กิจกรรมด้ีานหลัังสามารถมองเห็นองค์ประประธิานเหม่อนคนที�อย้ด้่ีานหน้า	ขอบของฐานองค์พิระจะยกขอบขึ�น	20	เซ่นติเมตร	

ไว้ิสำาหรับติดีตั�งงานระบบไฟต่าง	ๆ 	เป็นตัวิบังสายตาแลัะเก็บควิามเรียบร้อยของอุปกรณ์พิร้อมสายไฟ	พ่ิ�นที�ต่อเน่�องกับฐานองค์

พิระประธิานเป็นพ่ิ�นที�ทำาพิิธีิของพิระภิกษุสงฆ์	ยกระดัีบพ่ิ�น	ส้ง	55	เซ่นติเมตร	โดียมีขั�นบันไดีด้ีานหน้า	ด้ีานข้างพ่ิ�นที�ทำาพิิธีิของ

พิระภิกษุสงฆ์เป็นต้้เก็บของที�ใชุ้ในพิิธีิที�มีขนาดีเล็ัก	ส่วินต่อเน่�องฐานองค์พิระประธิานยกระดัีบวิางสิ�งของประดัีบเล็ักน้อย	(ดัีง

แสดีงในภาพิที�	13)
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ภาพิที�	13	แสดีงแบบฐานองค์พิระประธิานภายในอาคารปฏ์ิบัติธิรรม

ที�มา	ผ้้วิิจัย

     3.5 ผลุ่การออกแบบรายลุ่ะเอียดที�เกี�ยวข้้อง

						 กำาหนดีรายลัะเอียดีที�เกี�ยวิข้องที�มีผลักระทบ	หร่อต้องกำาหนดีไปพิร้อมกับงานออกแบบภายใน	ค่อ	ตำาแหน่ง

ไฟส่องสว่ิางที�มีผลัเกี�ยวิเน่�องจากงานฝ้่าเพิดีาน	ตำาแหน่งระบบระบายอากาศิที�มีผลัต่อระนาบผนัง	รายลัะเอียดีงานเฟอร์นิเจอร์

ที�เกี�ยวิข้อง	(ดัีงแสดีงในภาพิที�	14)

ภาพิที�	14	แสดีงการออกแบบรายลัะเอียดีที�เกี�ยวิข้องภายในอาคารปฏ์ิบัติธิรรม
ที�มา	ผ้้วิิจัย
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	 รวิมทั�งการกำาหนดีวัิสดุีปิดีผิวิขั�นสุดีท้าย	ทั�งระนาบ	พ่ิ�น	ผนัง	ฝ้่าเพิดีาน	แลัะกำาหนดีวัิสดุีอ่�น	ๆ	ที�ใชุ้ในงาน	

เชุ่นโคมไฟตกแต่งที�มีการกำาหนดีร้ปแบบที�ครอบคลุัมไว้ิ	เพ่ิ�อให้ด้ีกลัมกล่ันกันทั�งโครงการ	(ดัีงแสดีงในภาพิที�	15)

	 	 	

ภาพิที�	15	แสดีงการกำาหนดีรายลัะเอียดีที�เกี�ยวิข้องภายในอาคารปฏ์ิบัติธิรรม
ที�มา	ผ้้วิิจัย

สร่ป์ผลุ่การวิจััยแลุ่ะอภิิป์รายผลุ่/Conclusion and Discussion

ผ้้วิิจัยพิบว่ิา	การออกแบบภายในอาคารปฏ์บัิติธิรรม	วัิดีมัชุฌัันติการาม	มีควิามเหมาะสมกับการนำาไปใชุ้ก่อสร้าง	ชุ่วิย

เสริมภาพิลัักษณ์ให้กับอาคารปฏิ์บัติธิรรม	วัิดีมัชุฌัันติการาม	เกิดีควิามพึิงพิอใจต่อผ้้มีส่วินร่วิมทั�งก่อนแลัะหลัังการก่อสร้างอาคาร

ปฏิ์บัติธิรรม	วัิดีมัชุฌัันติการาม	จากประเด็ีนที�ทุกฝ่่ายมีควิามต้องการตรงกันค่อ	การออกแบบภายในอาคารปฏิ์บัติธิรรม	ต้องมี

ควิามเรียบง่ายสะดีวิกต่อการใชุ้งาน	 บรรยากาศิภายในมีควิามเหมาะสมต่อการ	 นั�งสมาธิิ	 สวิดีมนต์	 แลัะเดิีนจงกรม	 รวิมถึง

การใชุ้วัิสดุีที�สวิยงามแลัะทันสมัยที�สร้างควิามน่าสนใจต่อผ้้พิบเห็นเม่�อมีผ้้มาเข้าร่วิมกิจกรรมต่าง	 ๆ	 รวิมทั�งควิามแตกต่างจาก

อาคารอ่�น	ๆ	ในบริเวิณใกล้ัเคียงเป็ฌันที�จดีจำาได้ีง่าย

		

ภาพิที�	16	แสดีงทัศินีภาพิภายในอาคารปฏ์ิบัติธิรรม
ที�มา	ผ้้วิิจัย

เทคนิคในการออกแบบภายในอาคารปฏิ์บัติธิรรม	วัิดีมัชุฌัันติการาม	วัิสดุีปิดีผิวิสุดีท้ายที�สามารถมองเห็น	แลัะสัมผัส

ได้ี	มีผลัต่ออารมณ์แลัะควิามร้้สึกของผ้้มาเข้าร่วิมกิจกรรมต่าง	ๆ 	ภายในอาคารปฏิ์บัติธิรรม	ซึ่�งควิามพึิงพิอใจของผ้้ใชุ้อาคาร	จะ

ประเมินจากการใชุ้งาน	การมองเห็นหร่อสัมผัสโดียตรง
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ภาพิที�	17	แสดีงทัศินีภาพิการใชุ้งานภายในภายในอาคารปฏ์ิบัติธิรรม
ที�มา	ผ้้วิิจัย

อาจกลั่าวิไดี้ว่ิา	 การออกแบบภายในภายในอาคารปฏ์ิบัติธิรรม	 วิัดีมัชุฌัันติการาม	 สามารถชุ่วิยส่งเสริมในการจัดี

ลัำาดัีบขั�นตอนการก่อสร้าง	 ชุ่วิยแก้ปัญหาการเก็บงานที�ไม่พึิงประสงค์ให้อย้่ในที�ที�ผ้้ใชุ้อาคารไม่สามารถมองเห็น	 แลัะลัดีการ

ส้ญเสียวัิสดุีสิ�นเปล่ัองในการก่อสร้าง	 รวิมทั�งดีำาเนินการก่อสร้างไปด้ีวิยควิามเข้าใจที�ตรงกันโดียยึดีแบบภายในอาคารปฏิ์บัติ

ธิรรม	วัิดีมัชุฌัันติการาม

	

ข้้อเสนอแนะ

1.	นอกเหน่อจากการออกแบบภายในอาคารปฏิ์บัติธิรรม	วัิดีมัชุฌัันติการามแล้ัวิ	ในอนาคตควิรมีการพัิฒนาให้อย้่ใน

ร้ปแบบโมเดีลั	3	มิติ	ที�สามารถเข้าถึงได้ีง่ายจากอุปกรณ์อิเล็ักทรอนิกส์	เพ่ิ�อใชุ้เป็นตัวิแทนการส่�อสารให้ผ้้ที�มีควิามสนใจในการ

ปฏิ์บัติธิรรม	สามารถเห็นพ่ิ�นที�ที�จะมาปฏิ์บัติธิรรมก่อนเดิีนทาง	จะชุ่วิยให้อาคารปฏิ์บัติธิรรม	วัิดีมัชุฌัันติการาม	เป็นที�ร้้จักมากขึ�น

2.	ควิรเพิิ�มการตกแต่งสถานที�ตามกิจกรรมที�เกิดีขึ�น	ให้มีควิามแตกต่างกันโดียการเพิิ�มบรรยากาศิด้ีวิยสิ�งของตกแต่ง

ที�มีการถอดีประกอบได้ี	ทำาให้อาคารปฏิ์บัติธิรรม	วัิดีมัชุฌัันติการาม	มีร้ปแบบที�ถ่ายทอดีให้ผ้้ที�มาร่วิมในกิจกรรมต่าง	ๆ	ร้้สึกมี

ควิามสวิยงามตลัอดีเวิลัา
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บทคัดย�อ

การวิิจัย	 เร่�อง	การออกแบบแลัะพัิฒนากระดิี�งลัมเพ่ิ�อเป็นผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึักสำาหรับวัิดีพิระธิาตุหนองบัวิ	 ในครั�ง

นี�มีวัิตถุประสงค์	1)	เพ่ิ�อออกแบบกระดิี�งลัมเพ่ิ�อเป็นผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึักสำาหรับวัิดีพิระธิาตุหนองบัวิ	จังหวัิดีอุบลัราชุธิานี	2)	

เพ่ิ�อศึิกษาวัิสดุีแลัะกระบวินการผลิัตจากภ้มิปัญญาท้องถิ�นส่้การสร้างต้นแบบกระดิี�งลัม	แลัะ	3)	เพ่ิ�อประเมินควิามพึิงพิอใจจาก

กลุ่ัมที�สนใจกระดิี�งลัมเพ่ิ�อเป็นผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึักที�ผ้้วิิจยัได้ีออกแบบ	ตัวิแปรที�ใชุ้ในการศึิกษา	ค่อ	ร้ปแบบกระดิี�งลัมเพ่ิ�อเป็น

ผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึักที�ผ้้วิิจัยได้ีออกแบบ	จำานวิน	3	ร้ปแบบ	แลัะต้นแบบผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึักที�ผ้้วิิจัยได้ีออกแบบ	จำานวิน	1	

ชิุ�น	ตัวิแปรตาม	ค่อ	ควิามพึิงพิอใจจากกลุ่ัมที�สนใจกระดิี�งลัมเพ่ิ�อเป็นผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึักที�ผ้้วิิจัยได้ีออกแบบ	ซึ่�งมีผ้้เชีุ�ยวิชุาญ

ด้ีานการออกแบบ	จำานวิน	3	คน	ชุ่างผ้้ผลิัต	จำานวิน	2	คน	แลัะกลุ่ัมตัวิอย่างค่อผ้้ที�ให้ควิามสนใจ	จำานวิน	30	คน	เคร่�องม่อที�

ใชุ้ในการวิิจัยเป็นแบบสอบถาม	ค่อ	1)	แบบประเมินร้ปแบบโดียผ้้เชีุ�ยวิชุาญด้ีานการออกแบบแลัะชุ่างผ้้ผลิัต	2)	แบบประเมิน

ควิามพึิงพิอใจกระดิี�งลัมเพ่ิ�อเป็นผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึักที�ผ้้วิิจัยได้ีออกแบบ	 โดียการวิิเคราะห์ข้อม้ลัด้ีวิยโปรแกรมสำาเร็จร้ปทาง

สถิติ	สถิติที�ใชุ้ในการวิิเคราะห์ข้อม้ลั	ได้ีแก่	ค่าร้อยลัะ	ค่าเฉลีั�ย	แลัะส่วินเบี�ยงเบนมาตรฐาน	

ผลัของการออกแบบ		การประเมินร้ปแบบที�มีค่าเฉลีั�ยมากที�สุดี	ค่อ	ร้ปแบบที�	1	มีค่าเฉลีั�ย	คิดีเป็น	4.08	มีควิามคิดีเห็น

อย้่ในระดัีบมาก		พิบว่ิา	ร้ปแบบของการออกแบบแลัะจุดีเด่ีนของผลิัตภัณฑ์	มีค่าเฉลีั�ยคิดีเป็น	4.20	แลัะผ้้วิิจัยได้ีสร้างต้นแบบ

กระดิี�งลัมเพ่ิ�อเป็นผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึัก	 โดียศึิกษาวัิสดุีแลัะกระบวินการผลิัตจากภ้มิปัญญาท้องถิ�นการทำาทองเหล่ัองบ้านปะ

อาวิ	 ตำาบลัในเม่อง	 อำาเภอเม่อง	 จังหวัิดีอุบลัราชุธิานี	 จากผลัการวิิจัยในลัักษณะที�ประเมิน	 พิบว่ิา	 ร้ปแบบของการออกแบบ

แลัะจุดีเด่ีนของผลิัตภัณฑ์	 มีค่าเฉลีั�ยคิดีเป็น	4.20	 เพ่ิ�อนำามาเป็นแนวิทางการสร้างต้นแบบด้ีวิยกรรมวิิธีิการหล่ัอแบบขี�ผึ�งหาย	

หร่อการแทนที�ขี�ผึ�ง	 แลัะตกแต่งด้ีวิยลัวิดีลัายทางพิระพุิทธิศิาสนาที�มีเอกลัักษณ์ของร้ปแบบผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึัก	 โดียจำาลัอง

ร้ปทรงจากพิระธิาตุเจดีีย์ศิรีมหาโพิธิิ�	เป็นสถาปัตยสถานประจำาวัิดีพิระธิาตุหนองบัวิ

ผลัการประเมินควิามพึิงพิอใจ	ควิามพึิงพิอใจที�มีต่อต้นแบบกระดิี�งลัมเพ่ิ�อเป็นผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึักสำาหรับวัิดีพิระ

ธิาตุหนองบัวิในภาพิรวิมมีค่าเฉลีั�ย	4.11	มีควิามพึิงพิอใจอย้่ในระดัีบมาก	รายการประเมินควิามพึิงพิอใจเม่�อพิิจารณาเป็นราย

ข้อที�มีค่าเฉลีั�ยส้งที�สุดี	พิบว่ิา	ควิามน่าสนใจของผลิัตภัณฑ์	 มีค่าเฉลีั�ย	4.47	รองลังมาค่อ	การจัดีองค์ประกอบของผลิัตภัณฑ์													

มีค่าเฉลีั�ย	4.30	แลัะแนวิควิามคิดีในการออกแบบ	มีค่าเฉลีั�ย	4.20	ตามลัำาดัีบ
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Abstract

This research, design and development of wind chime souvenir products for Wat Phra That Nong 
Bua is aimed at 1) for design a wind chime as a souvenir product for Wat Phra That Nong Bua, Ubon 
Ratchathani Province 2) To study materials and production processes from local wisdom to creating 
a wind chime prototype and 3) To assess the satisfaction of the groups interested in wind chimes as 
souvenirs designed by the researcher. The variables used in the study were wind chime patterns for 
souvenir products that the researcher has designed in 3 designs.and a prototype of a souvenir product 
designed by the researcher, 1 piece.The dependent variable is satisfaction from groups interested in 
wind chimes as souvenirs designed by the researcher. There are 2 design specialists, 2 technicians 
and manufacturers, and the sample group is 30 people who are interested. The research tool was 
a questionnaire are 1) Pattern assessment form by design experts and fabricators. 2) Wind chime 
satisfaction assessment form for souvenir products designed by the researcher by analyzing the data 
with statistical software packages the statistics used to analyze the data are percentage value average 
and standard deviation. 

Design effect the results of the evaluation of the model with the most average is that the first 
model has an average value of 4.08 with a high level of opinion. found that the pattern of the design 
and the distinctiveness of the product with an average of 4.20 And the researchers created a prototype 
of a wind chime as a souvenir product. 

By studying materials and production processes from local wisdom for brass making at Ban 
Pa Ao, Nai Mueang Subdistrict, Mueang District, Ubon Ratchathani Province     

from the research results in the assessed manner, it was found that Design variations and 
product highlights with an average of 4.20 to be used as a guideline for creating prototypes with lost 
wax casting processor replacing wax. and decorated with Buddhist motifs. There is a unique style of 
souvenir products. by simulating the shape of Phra That Chedi Si Maha Phot It is an architecture of Wat 
Phra That Nong Bua.

Satisfaction assessment results Satisfaction with the wind chime prototype as a souvenir 
product for Wat Phra That Nong BuaOverall, the average was 4.11 with a high level of satisfaction. The 
satisfaction assessment items, when considering each item with the highest average, found thatThe 
attractiveness of the product has an average of 4.47 followed by the composition of the product with 
an average of 4.30 and design concepts averaged 4.20, respectively.

Keywords: Design, Development, wind chime, Souvenir

บทนำา

ในปัจจุบันผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึักได้ีมีบทบาทหน้าที�ใหม่ให้กับผ้้บริโภคในสังคมไทย	 ได้ีแก่	 การใชุ้เป็นเคร่�องประดัีบ	

ตกแต่งที�อย้่อาศัิย	แลัะอีกบทบาทหนึ�งที�กำาลัังได้ีรับควิามนิยมอย่างแพิร่หลัาย	ของกระดิี�ง	ก็ค่อใชุ้งานในลัักษณะของควิามเชุ่�อ

	แก้เคล็ัดี	เสริมดีวิง	ตามหลัักฮวิงจุ้ย	ควิามเชุ่�อต่างๆ	ที�แฝ่งอย้่ในกระดิี�งลัมนั�นค่อเสียงอันไพิเราะแลัะกังวิานของกระดิี�งนั�นเชุ่�อ

กันว่ิาเป็นการเรียกชุ่�อเสียง	เงินทอง	รวิมไปถึงควิามเป็นมงคลัต่างๆ	เข้าหาสถานที�นั�นๆ	(ประเสริฐ		ศีิลัรัตนา	:	2531)	ได้ีกล่ัาวิ

ว่ิา	 ของที�ระลึักเป็นหนึ�งในผลิัตภัณฑ์ทางวัิฒนธิรรม	 แลัะศิิลัปะ	 เพิราะเป็นสิ�งที�แสดีงถึง	 ผลัรวิมของลัักษณะเฉพิาะของท้อง
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ถิ�น	 ซึ่�งทำาให้สิ�งนั�นเป็นที�ร้้จักจดีจำาได้ี	 เป็นการใชุ้ควิามสร้างสรรค์เพ่ิ�อเพิิ�มม้ลัค่าสินค้าแลัะบริการ	 ตามแนวิทางของเศิรษฐกิจ

สร้างสรรค์	(Creative	Economy)	กระดิี�งลัมเป็นที�ร้้จักของคนไทยอย่างแพิร่หลัาย	กระดิี�งลัมได้ีเข้ามามีอิทธิิพิลักับวิิถีชีุวิิตของ

คนไทย	ตั�งแต่โบราณมาเรามีวัิดีเป็นจุดีศ้ินย์กลัางของชุุมชุน	พิระภิกษุสงฆ์ในวัิดีก็มีบทบาทหน้าที�หลัายอย่างในชุุมชุน	เชุ่น	การ

เป็นศ้ินยร์วิมทางจติใจแลัะพิิธีิกรรมทางศิาสนา	เป็นคร้	เป็นที�ปรึกษา	ฯลัฯ	รวิมถงึการเปน็นาฬิิกาบอกเวิลัาใหกั้บชุุมชุนดีว้ิยการ

ตีระฆังเพ่ิ�อเป็นสัญญาณ	นี�คงเป็นจุดีเริ�มต้นของการสร้างหอระฆังในวัิดี	แลัะด้ีเหม่อนจะเป็นประเพิณีไปเสียแล้ัวิ	แม้ว่ิาวัิดีบาง

วัิดีที�มีระฆังแทบจะไม่เคยใชุ้งานเลัยก็ตาม	 ถ้าสังเกตให้ดีี	 เวิลัาเข้าวัิดีจะได้ียินเสียงกระดิี�งดัีงกรุ๊งกริ�งๆ	ภายในบริเวิณวัิดี	 ไม่ว่ิา

จะเป็นส่วินบนชุ่อฟ้า	หลัังคาวัิดีก็จะมีกระดิี�งลัมแขวินอย้เ่ต็มไปหมดี	 นั�นก็เป็นเพิราะควิามเชุ่�อของคนไทยที�เชุ่�อว่ิา	การทำาบุญ

ด้ีวิยกระดิี�งจะได้ีบุญเพิราะเสียงของกระดิี�งจะเป็นการเรียกเงิน	 เรียกทอง	 แลัะชุ่�อเสียง	 ให้กับบุคคลันั�นๆ	 แล้ัวิการทำาบุญด้ีวิย

กระดิี�งลัม	โดียมีการสันนิษฐานว่ิาน่าจะจำาลัองมาจากการทำาบุญด้ีวิยระฆัง	ซึ่�งแม้ว่ิาการทำาบุญ	ด้ีวิยระฆัง		จะได้ีบุญมากก็ตาม

แต่เน่�องจากระฆงันั�นมีขนาดีใบใหญ	่นำ�าหนักมาก	มรีาคาแพิง	จงึเปลีั�ยนมาเปน็กระดิี�งลัมแทน	ในงานหตัถกรรมหลัอ่ทองเหล่ัอง

บ้านปะอาวิ	ตำาบลัปะอาวิ	อำาเภอเม่องจังหวัิดีอุบลัราชุธิาน	ีเป็นที�ร้้จักในกลุ่ัมที�สนใจงานหตัถกรรมเชิุงอนุรักษ์	เน่�องจากกรรมวิิธีิ

แลัะลัวิดีลัายที�ประดิีษฐ์ขึ�นมาล้ัวินแต่เป็นงานที�มีควิามเก่าแก่โบราณ	 โดียได้ีรับการถ่ายทอดีจากบรรพิบุรุษจากรุ่นส่้รุ่นแลัะที�

สำาคัญค่อ	กระบวินการแลัะกรรมวิิธีิการผลิัตทองเหล่ัอง	ค่อ	วิิธีิการหล่ัอแบบขี�ผึ�งหาย	(Los	wax	casting	processes)	มีควิาม

เชุ่�อมโยงทางประวัิติศิาสตร์	โดียเฉพิาะที�บ้านเชีุยง	จังหวัิดีอุดีรธิานี	ซึ่�งมีอายุยาวินานมากว่ิา	4000	ปี	นับได้ีว่ิาเก่าแก่มากถ่อได้ี

ว่ิาเป็นยุคต้นๆ	ของงานโลัหะสำาริดี	ด้ีวิยเหตุนี�ผ้้วิิจัยได้ีแรงบันดีาลัใจจากหัตกรรมทองเหล่ัอง		ซึ่�งเป็นภ้มิปัญญาที�เกิดีขึ�นในผ่น

แผ่นดิีนไทย	 แลัะเหล่ัออย้่เพีิยงแห่งเดีียวิเท่านั�นในประเทศิไทยที�ยังคงวิิธีิการแบบโบราณนี�อย้่	 ซึ่�งท้องถิ�นใดีที�สามารถนำางาน

ศิิลัปหัตถกรรมมา	 ส่งเสริมให้กลัายเป็นสินค้าของที�ระลึัก	 จึงเท่ากับเป็นการส่บทอดีแลัะฟ้�นฟ้ฝี่ม่อด้ีานศิิลัปหัตถกรรมดัี�งเดิีม

	 แลัะที�สำาคัญเป็นการเพิิ�มม้ลัค่าให้กับวัิสดุีที�เป็นทรัพิยากรท้องถิ�นเพิราะนักท่องเที�ยวิเป็นกลุ่ัมผ้้บริโภคที�มีกำาลัังซ่่�อส้ง	 รวิมทั�ง

เป็นการสร้างงานสร้าง	อาชีุพิให้กับแรงงานในท้องถิ�น	หร่ออาจว่ิางงานในฤด้ีเก็บเกี�ยวิ	(วิิบ้ลัย์	 ลีั�สุวิรรณ	:	2532)	 วัิดีพิระธิาตุ

หนองบัวิ	จังหวัิดีอุบลัราชุธิานี	เป็นวัิดีราษฎีร์นิกายธิรรมยุต	ตั�งอย้่ที�อำาเภอเม่อง	จังหวัิดีอุบลัราชุธิานี	สร้างเม่�อปี	พิ.ศิ.	2498	มี

พ่ิ�นที�ทั�งหมดี	50	ไร่	1	งาน	19	ตารางวิา	เป็นวัิดีสำาคัญวัิดีหนึ�งของจังหวัิดีอุบลัราชุธิานี	ภายในวัิดีมีสถาปัตยกรรมที�น่าสนใจ	ค่อ

	พิระธิาตุเจดีีย์ศิรีมหาโพิธิิ�	ที�สร้างขึ�นเพ่ิ�อเป็นสัญลัักษณ์ครบรอบ	25	ศิตวิรรษของพุิทธิศิาสนาในปี	พิ.ศิ.	2500	พิระธิาตุเจดีีย์

ศิรีมหาโพิธิิ�นั�นได้ีจำาลัองแบบมาจากเจดีียที์�พุิทธิคยา	ประเทศิอินเดีีย	ซึ่�งพิระธิาตุเจดีียศ์ิรีมหาโพิธิิ�เป็นสถาปัตยสถานที�มีร้ปแบบ

แปลักตาสำาหรับผ้้พิบเห็น	แลัะยังมีควิามโดีดีเด่ีนด้ีวิยลัวิดีลัายที�อย้่บริเวิณรอบๆ	องค์เจดีีย์	 	

ดัีงนั�นผ้้วิิจัยจึงได้ีรับแรงบันดีาลัใจจากภ้มิปัญญาการทำาทองเหล่ัองของบ้านปะอาวิ	ตำาบลัปะอาวิ	อำาเภอเม่อง	จังหวัิดี

อุบลัราชุธิานี	แลัะร้ปแบบคุณลัักษณะของพิระธิาตุเจดีียศ์ิรีมหาโพิธิิ�	ในการสร้างต้นแบบกระดิี�งลัมเพ่ิ�อเป็นผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึัก

สำาหรับวัิดีพิระธิาตุหนองบัวิ	อำาเภอเม่อง	จังหวัิดีอุบลัราชุธิานี		ตามคุณสมบัติที�เหมาะสมของวัิสดุีให้เกิดีคุณค่าในด้ีานร้ปแบบ

	 การนำาไปใชุ้	 ควิามเชุ่�อเพ่ิ�อเป็นการเสริมสร้างแลัะส่งเสริมศิาสนสถานให้เป็นที�ร้้จักแพิร่หลัายอีกทางหนึ�งได้ีแลัะเพ่ิ�อต่อยอดี

ภ้มิปัญญาหัตถกรรมชุุมชุน	เป็นทางเล่ัอกกับการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมทองเหล่ัองในอนาคตต่อไป

วัติถุ่ป์ระสงค์

1)	เพ่ิ�อออกแบบกระดิี�งลัมเพ่ิ�อเป็นผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึักสำาหรับวัิดีพิระธิาตุหนองบัวิ	จังหวัิดีอุบลัราชุธิานี

2)	เพ่ิ�อศึิกษาวัิสดุีแลัะกระบวินการผลิัตจากภ้มิปัญญาท้องถิ�นส่้การสร้างต้นแบบกระดิี�งลัม

3)	เพ่ิ�อประเมินควิามพึิงพิอใจจากกลุ่ัมที�สนใจกระดิี�งลัมเพ่ิ�อเป็นผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึักที�ผ้้วิิจัยได้ี

				ออกแบบ		
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วิธีดำาเนินการวิจััย

วิิธีิการดีำาเนินการวิิจัย	เร่�อง	การออกแบบแลัะพัิฒนาของที�ระลึักสำาหรับวัิดีพิระธิาตุ	หนองบัวิ	มีวัิตถุประสงค์	ดัีงนี�

	 1)	เพ่ิ�อศึิกษาการออกแบบ	ร้ปทรง	ลัวิดีลัาย	กระดิี�งลัมวัิดีพิระธิาตุหนองบัวิ

	 2)	เพ่ิ�อศึิกษาวัิสดุีแลัะกระบวินการผลิัตในการทำากระดิี�งลัม

	 3)	 เพ่ิ�อศึิกษาควิามพึิงพิอใจของผ้้บริโภคในการทำาผลิัตภัณฑ์กระดิี�งลัมเพ่ิ�อเป็นของที�ระลึัก	 วัิดีพิระธิาตุ

หนองบัวิ

1. ป์ระชากรแลุ่ะกลุ่่�มตัิวอย�าง 

นักวิิจัยดีำาเนินโครงการได้ีทำาการศึิกษาค้นคว้ิาโครงการพิิเศิษได้ีแหล่ังที�มาของข้อม้ลัมีดัีงนี�

	 	1.1	ผ้้เชีุ�ยวิชุาญด้ีานการออกแบบ	อาจารย์นริศิรา	สารีบุตร	อาจารย์ประจำาสาขาวิิชุาการออกแบบผลิัตภัณฑ์		

คณะเทคโนโลัยีอุตสาหกรรม	มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์อุบลัราซ่ธิานี	อาจารย์เจษฎีา	สายสุข	อาจารย์ประจำาสาขาวิิชุาการออกแบบ

ผลิัตภัณฑ์	คณะเทคโนโลัยีอุตสาหกรรม	มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์อุบลัราซ่ธิานี		ผ้้ชุ่วิยศิาสตราจารย์วิศิิน		เนียมหอม	นักออกแบบ

ผลิัตภัณฑ์ชุุมชุน	นักออกแบบอิสระ		อำาเภอเม่อง	จังหวัิดีอุบลัราชุธิานี

		 1.2	ผ้้เชีุ�ยวิชุาญด้ีานการผลิัต	นายสมชุาย	เข็มเพิชุร	ชุ่างผ้้เชีุ�ยวิชุาญด้ีานการทำาเคร่�องทองเหล่ัอง	บ้านปะ

อาวิ	อำาเภอเม่องจังหวัิดีอุบลัราชุธิานี	นายบุญมี	ล้ัอมวิงศ์ิ	ปราชุญ์ชุุมชุนแลัะชุ่างผ้้เชีุ�ยวิชุาญด้ีานการทำาเคร่�องทองเหล่ัอง	บ้าน

ปะอาวิ	อำาเภอเม่อง	จังหวัิดีอุบลัราชุธิานี

2. เคร่�องม่อการวิจััย

	แบบสอบถาม	ค่อ	

	 1)	แบบประเมินร้ปแบบโดียผ้้เชีุ�ยวิชุาญด้ีานการออกแบบแลัะชุ่างผ้้ผลิัต

	 2)	แบบประเมินควิามพึิงพิอใจกระดิี�งลัมเพ่ิ�อเป็นผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึักที�ผ้้วิิจัยได้ีออกแบบ

กรอบแนวคิดการวิจััย

แผนภ้มิที�	1	กรอบแนวิคิดีในการวิิจัย

แนวิคิดีของการออกแบบ

	 -	ร้ปแบบ	ร้ปทรงสวิยงาม

	 -	ลัวิดีลัายเหมาะสม

	 -	เป็นของที�ระลัึกประจำาวิัดี

			 		พิระธิาตุหนองบัวิ

	 -	สร้างม้ลัค่าแลัะมีควิาม				

			 		น่าสนใจ

แนวิคิดีการศิึกษาข้อม้ลั

	 -	กระดีิ�งลัม

	 -	ประวิัติควิามเป็นมาของ		

			 		วิัดีพิระธิาตุหนองบัวิ

	 -	ผลัิตภัณฑ์ของที�ระลัึก

	 -	กรรมวิิธิีการผลัิต

	 -	วิัสดีุประกอบ

ผลัิตภัณฑ์ต้นแบบ

กระดีิ�งลัม
เพิ่�อเป็นผลัิตภัณฑ์ของที�ระลัึก
สำาหรับวิัดีพิระธิาตุหนองบัวิ

เทคนิคกระบวินการ

ทางภ้มิปัญญา

-	หัตถกรรมโลัหะแบบโบราณ

-	กรรมวิิธิีการหลั่อแบบส้ญขี�ผึ�ง
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3. การรวบรวมข้้อมูลุ่

การเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัในการวิิจัยครั�งนี�	ผ้้วิิจัยได้ีทำาการเก็บข้อม้ลัตามขั�นตอนดัีงนี�

	 3.1	 รวิบรวิมข้อม้ลัประเภทของที�ระลึักสำาหรับวัิดีพิระธิาตุหนองบัวิ	 โดียพิบว่ิาทางวัิดีพิระธิาตุ	 หนองบัวิ

	 ยังไม่มีของที�ระลึักประจำาวัิดีแลัะทางวัิดีมีควิามต้องการของที�ระลึัก	 ทางด้ีานผ้้วิิจัยจึงเก็บข้อม้ลัเบ่�องต้นว่ิา	 ทางวัิดี

ต้องการของที�ระลึักประจำาวัิดีเป็นกระดิี�งลัมที�ทำาจากทองเหล่ัอง	

	 3.2	เล่ัอกชุุมชุนเพ่ิ�อลังพ่ิ�นที�การทำา	เคร่�องทองเหล่ัองบ้านปะอาวิ	อำาเภอเม่อง	จังหวัิดีอุบลัราชุธิานี	มีการ

ผลิัตเคร่�องทองเหล่ัองหลัายร้ปแบบ

	 	3.3	การเก็บแบบสอบถาม	ผ้้วิิจัยทำาการติดีต่อขอควิามร่วิมม่อในการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่ัมตัวิอย่าง	

ผ้้วิิจัยน่าแบบสอบถามไปให้กลุ่ัมตัวิอย่างด้ีวิยตนเอง	ผ้้วิิจัยรับแบบสอบถามค่นด้ีวิยตนเอง

		 3.4	การเก็บแบบประเมินผลังานออกแบบ

	 	 1)	ผ้้วิิจัยติดีต่อแจ้งควิามจำานง	ในการแจกแบบประเมินผลังานการออกแบบ

	 	 2)	ผ้้วิิจัยน่าแบบประเมินผลังานออกแบบไปให้ผ้้ประเมินด้ีวิยตนเอง

	 	 3)	ผ้้วิิจัยรับแบบประเมินค่นด้ีวิยตนเอง

4. การวิเคราะห์์ข้้อมูลุ่

ผ้้วิิจัยได้ีทำาการวิิเคราะห์ข้อม้ลัจากตำารา	เอกสาร	งานวิิจัยที�เกี�ยวิข้อง	เว็ิบไซ่ต์	การลังพ่ิ�นที�แลัะการสอบถามจากผ้้ร้้	

ผ้้เชีุ�ยวิชุาญ	สามารถวิิเคราะห์ข้อม้ลัได้ีดัีงนี�	 	 	 	 	 	

	 4.1	 วิิเคราะห์ข้อม้ลัจากตำารา	 เอกสารแลัะงานวิิจัยที�เกี�ยวิข้อง	 จับประเด็ีนสำาคัญเกี�ยวิกับการออกแบบ

กระดิี�งลัมเพ่ิ�อเป็นของที�ระลึักประจำาวัิดีพิระธิาตุหนองบัวิ	เพ่ิ�อนำาส่้การออกแบบร่างแบบขั�นต้น	4.2	วิิเคราะห์ร้ปแบบจากการ

ออกแบบรา่งขั�นต้น	สอบถามจากเชีุ�ยวิชุาญดีา้นการออกแบบแลัะผ้เ้ชีุ�ยวิชุาญดีา้นการผลัติ	เกี�ยวิกับการออกแบบกระดิี�งลัมเพิ่�อ

เป็นผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึัก	วัิดีพิระธิาตุหนองบัวิ	ได้ีรับการเสนอแนะจากผ้้เชีุ�ยวิชุาญด้ีานการออกแบบ	แล้ัวิทำาการออกแบบฉบับ

สมบ้รณ์แล้ัวิเริ�มทำาการผลิัต	 	 	 	

	 4.2	วิิเคราะห์ควิามพึิงพิอใจแลัะแบบสอบถามจากการออกแบบร้ปแบบกระดิี�งลัม	เพ่ิ�อเก็บรวิบรวิมข้อม้ลั

ควิามพึิงพิอใจแลัะประสิทธิิภาพิชุองด้ีานควิามพึิงพิอใจ	ในการออกแบบแลัะพัิฒนาชุองที�ระลึักสำาหรับวัิดีพิระธิาตุหนองบัวิขั�น

ตอนการรวิบรวิมข้อม้ลัควิามพึิงพิอใจในการออกแบบแลัะพัิฒนาชุอง	ที�ระลึักสำาหรับวัิดีพิระธิาตุหนองบัวิ	 	 	

	 	 	 1)	ดีำาเนินการออกแบบกระดิี�งลัมเพ่ิ�อเป็นชุองที�ระลึักวัิดีพิระธิาตุหนองบัวิ	พิร้อมน่าแบบสอบถาม

บันทึกข้อม้ลัมาทำาการสำารวิจควิามพึิงพิอใจ	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 2)		เก็บรวิบรวิมข้อม้ลั	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 3)		น่าผลัที�ได้ีมาหาค่าเฉลีั�ย	แลัะส่วินเบี�ยงเบนมาตรฐาน	 	 	 	 	

	 	 	 4)	เก็บรวิบรวิมข้อม้ลัเพ่ิ�อหาค่าควิามพึิงพิอใจการออกแบบแลัะพัิฒนาของที�ระลึักสำาหรับวัิดีพิระ

ธิาตุหนองบัวิ	รวิบรวิมแบบสอบถามจากกลุ่ัมตัวิอย่างมาค่าเฉลีั�ย	(	)	แลัะส่วินเบี�ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	

	 	 5)		หาค่าระดัีบควิามพึิงพิอใจ		จากค่าเฉลีั�ย	(	)	แลัะส่วินเบี�ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)

	 	 โดียปกติมาตราวัิดีจะใชุ้เกณฑ์ประเมินค่าเฉลีั�ยชุองควิามพึิงพิอใจ	 เกี�ยวิกับการออกแบบแลัะ

พัิฒนาชุองที�ระลึักสำาหรับวัิดีพิระธิาตุ	 หนองบัวิ	 ลัักษณะเป็นคำาถามแบบมาตราส่วินประเมินค่า	 (Rating	 Scale)	 ตามแบบลิั

เคอร์ท	(Likert	Scale)	เป็นมาตราที�วัิดีให้เล่ัอกคำาตอบ	5	ระดัีบ	ค่อ	น้อยที�สุดี	น้อย		ปานกลัาง	มาก	แลัะมากที�สุดี	มีเกณฑ์

การแปลัผลัการให้คะแนนในแบบสอบถามลัักษณะเป็นคำาถามแบบมาตราส่วินประเมินค่า	 (Rating	Scale)	ตามแบบลิัเคอร์ท	

(Likert	Scale)	เป็นมาตราที�วัิดีให้เล่ัอกคำาตอบ	5	ระดัีบ	ค่อน้อยที�สุดี	น้อย	ปานกลัาง	มาก	แลัะมากที�สุดี	สำาหรับการคำานวิณ

อันตรภาคชัุ�น	คำานวิณแลัะแบ่งอัตราภาคชัุ�น	คำานวิณจากส้ตร	การหาอันตรภาคชัุ�น	ดัีงนี�
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	 โดียแบบสอบถามควิามพึิงพิอใจของการออกแบบแลัะพัิฒนาของที�ระลึักสำาหรับ	วัิดีพิระธิาตุหนองบัวิ	ผ้้ที�

มีควิามสนใจ	ประชุาชุนในชุุมชุนแลัะผ้้มาสักการะพิระธิาตุหนองบัวิ	อำาเภอเม่อง	จังหวัิดีอุบลัราชุธิานี		รวิมทั�งหมดี	30	คน

6)	สถิติที�ใชุ้ในการวิิจัย	ได้ีแก่	ค่าร้อยลัะ	(Percentage)	ค่าเฉลีั�ยเลัขาคณิต	แลัะส่วินเบี�ยงเบน	(x	)	มาตรฐาน	(S.D.)

  เกณ์ฑ์์การแป์ลุ่ผลุ่จัากคะแนนค�าเฉลีุ่�ย

		 4.50	-	5.00	 หมายถึง	 							ควิามคิดีเห็นอย้ใ่นระดัีบมากที�สุดี

		 3.50	-	4.49	 หมายถึง	 							ควิามคิดีเห็นอย้ใ่นระดัีบมาก

		 2.50	-	3.49	 หมายถึง	 							ควิามคิดีเห็นอย้ใ่นระดัีบปานกลัาง

		 1.50	-	2.49	 หมายถึง	 							ควิามคิดีเห็นอย้ใ่นระดัีบน้อย

		 1.00	-	1.49	 หมายถึง	 							ควิามคิดีเห็นอย้ใ่นระดัีบน้อยที�สุดี

ผลุ่การวิเคราะห์์ข้้อมูลุ่ด้านการออกแบบ

1.1 กระดิ�งกับความเช่�อ

กระดิี�งกับวัิฒนธิรรมไทยเป็นของที�อย้่ค่้กันมานานหลัายศิตวิรรษ	 โดียเฉพิาะวัิฒนธิรรมควิามเชุ่�อที�เกี�ยวิโยงกับพุิทธิ

ศิาสนา	คนไทยมีควิามเชุ่�อว่ิา	กระดิี�งค่อสัญลัักษณ์	ของควิามดีี	ควิามสุข	ควิามสงบร่มเย็น	การทำาบุญด้ีวิยกระดิี�งจึงเป็นการนำา

สิ�งที�ดีีๆ	ไปทำาบุญ	เพ่ิ�อที�จะให้สิ�งดีีๆ	เหล่ัานั�นได้ีสะท้อนกลัับมาหาตัวิผ้้ทำานี�จึงเป็นคติที�ถ้กต้อง

การวิเคราะห์์แบบร�างกระดิ�งลุ่ม

ร้ปภาพิแสดีงแบบร่างที�	1																	ร้ปภาพิแสดีงแบบร่างที�	2																													ร้ปภาพิแสดีงแบบร่างที�	3	

ติารางที� 4.1 แสดีงค่าเฉลัี�ยของควิามคิดีเห็นของผ้้เชุี�ยวิชุาญดี้านการออกแบบแลัะชุ่างผ้้ผลัิต	จำานวิน	5	คน	

																ที�มีควิามคิดีเห็นต่อร้ปแบบร่างผลัิตภัณฑ์ของที�ระลัึกสำาหรับวิัดีพิระธิาตุหนองบัวิ	จำานวิน	

																3	ร้ปแบบ		
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จากตารางที�	 4.1	 พิบว่ิา	 ควิามคิดีเห็นของผ้้เชีุ�ยวิชุาญด้ีานการออกแบบแลัะชุ่างผ้้ผลิัตที�มีต่อ	 ร้ปแบบร่างต้นแบบ

ของที�ระลึักสำาหรับวัิดีพิระธิาตุหนองบัวิ	จำานวิน	3	 ร้ปแบบ	ลัักษณะที�ประเมินในภาพิรวิมที�มีค่าเฉลีั�ยมากที�สุดี	 ค่อ	 ร้ปแบบที�

	1	มีค่าเฉลีั�ยคิดีเป็น	4.08	มีควิามคิดีเห็นอย้ใ่นระดัีบมาก		ลัักษณะที�ประเมิน	พิบว่ิา	ร้ปแบบของการออกแบบแลัะจุดีเด่ีนของ

ผลิัตภัณฑ์	มีค่าเฉลีั�ยคิดีเป็น	4.20

ลัำาดีับ ลัักษณะที�ประเมิน แบบร่างที�

1 2 3

1 					ร้ปแบบของการออกแบบ 4.20 3.80 3.40

2 					จุดีเดี่นของผลัิตภัณฑ์ 4.20 2.60 2.60

3 					ควิามสวิยงามของชุิ�นงาน 4.00 3.40 3.00

4 					ลัวิดีลัายที�น่ามาใชุ้ 4.00 3.40 2.60

5 					วิัสดีุที�ใชุ้ในการผลัิต 4.00 3.40 3.40

ค่าเฉลัี�ยรวิม 4.08 3.32 3.00

ร้ปที�	4.4	ผ้้เชุี�ยวิชุาญดี้านการออกแบบแลัะชุ่างผ้้ผลัิตเลั่อก
	เพิ่�อพิัฒนาเป็นต้นแบบ	ค่อ	ร้ปแบบที�	1

ติารางที� 4.2	วิิธีิแลัะกระบวินการผลิัตต้นแบบกระดิี�งลัมเพ่ิ�อเป็นของที�ระลึัก	วัิดีพิระธิาตุหนองบ้วิ

ขั�นตอนที� ร้ปภาพิแสดีงขั�นตอน กระบวินการผลัิต

1

ผสมดีนิดิีนจอมปลัวิก	แลัะม้ลัควิาย	จะเปน็วัิสดุี

ที�ใชุ้สำาหรับทำาหุ่นดิีนหร่อแบบพิิมพ์ิ	ดิีนชุนิดีนี�จะมีลัักษณะ

พิิเศิษ	ค่อ	มีเม็ดีดิีนที�ลัะเอียดีสมำ�าเสมอกัน	ทำาให้งานหล่ัอ

ออกมามีผิวิเรียบสวิย	 มีควิามเหนียวิเกาะติดีดีี	 แลัะทน

อุณหภ้มิส้งได้ี
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ขั�นตอนที� ร้ปภาพิแสดีงขั�นตอน กระบวินการผลัิต

2

	

การปั�นดิีน	ดิีนที�ผสมกบัขี�วัิวิแล้ัวิจะปั�นให้เป็นร้ป

ทรงแลัะขนาดีต่าง	ๆ 	ตามแบบ	ซึ่�งจะเรียกว่ิา	หุ่นดิีน	ใชุ้ไม้

มอนเสียบกลัางหุ่น	นำาไปผึ�งลัมให้แห้ง	แล้ัวิจึงนำาไปใส่โฮง

เสี�ยนหร่อโรงกลึังเพ่ิ�อกลึังหุ่นดิีนให้ได้ีขนาดีแลัะร้ปทรงที�

ต้องการ	มีควิามกลัมเกลีั�ยง

3 เม่�อหุ่นดิีนแห้งแล้ัวิก็จะนำาไปกลึัง	 เพ่ิ�อตกแต่ง

ร้ปร่าง	ลัักษณะการกลึังต้องอาศัิยผ้้ทำา	2	คน	คนหนึ�งจะ

เป็นคนดึีงเชุ่อกซึ่�งพัินอย้่กับไม้มอนให้หุ่นดิีนหมุน	 อีกคน

ทำาหน้าที�กลึังโดียใชุ้เหล็ักกลึัง	 หร่อไม้เหลัาปลัายแหลัม

แต่งผิวิดิีนให้ได้ีขนาดี	ร้ปร่างตามที�ต้องการ	จากนั�นจึงนำา

หุ่นดิีนที�ได้ีไปตากแดีดีให้แห้งประมาณ	 3-4	 วัิน	 แล้ัวิแต่

สภาพิอากาศิ

4

	

หุ่นขี�ผึ�งที�หุ้มด้ีวิยขี�ผึ�งแล้ัวิจะนำามากลึังให้เรียบ	

โดียก่อนการกลังึจะนำาหุ่นขึ�ผึ�งไปลันหร่ออังไฟใหขี้�ผึ�งอ่อน

ตัวิ	 ใชุ้ม่อบีบผิวิเส้นผึ�งที�เป็นลัอนน้นให้เรียบแนบติดีเป็น

แผ่นเดีียวิกัน	 คลึังให้ขี�ผึ�งที�หุ้มมีควิามหนาสมำ�าเสมอกัน

ตลัอดี	 อาจจะเพิิ�มควิามเรียบเนียนสวิยเสม่อนผิวิงานจริง

อีกครั�งโดียการนำาไปกลึัง		จากนั�นทำาการสร้างลัวิดีลัายลัง

บนหุ่นขี�ผึ�ง	 โดียใชุ้ล้ักกลิั�งพิิมพ์ิหร่อแท่งกดีพิิมพ์ิลัายลังไป

ให้ได้ีลัวิดีลัาย	ตกแตง่หุ่นขี�ผึ�งให้สวิยงาม	หุ่นขี�ผึ�งมีลัวิดีลัาย

แบบไหน	เคร่�องทองเหล่ัองที�ได้ีก็จะมีลัวิดีลัายเหม่อนกัน

5 การโอบเบ้าจะเป็นการนำาดิีนโพินมาผสมแกลับ	

แลัะนำ�า	นวิดีให้เข้ากันดีี	มาโอบหร่อหุ้มกับเบ้าอีกชัุ�นหนึ�ง

	เพ่ิ�อทำาให้เบ้ามีควิามแกร่ง	ทนควิามร้อนส้งได้ี	ไม่แตกหัก

ในขณะที�เผาไฟ	 แลัะเบ้าสามารถตั�งวิางบนดิีนได้ี	 เพ่ิ�อให้

สามารถเทหล่ัอได้ีง่ายขึ�น	 เม่�อโอบเบ้าเสร็จแล้ัวินำาไปตาก

ให้แห้ง	ประมาณ	2-3	วัิน	แล้ัวิแต่สภาพิอากาศิ

6 การสุมเบ้า	หร่ออุ่นเบ้า	เป็นขั�นตอนการเผาเบ้า

ด้ีวิยไฟควิามร้อนส้งประมาณ	800-900	องศิาเซ่ลัเซี่ยส	การ

สุมเบ้าจะทำาใหขี้�ผึ�งที�อย้ใ่นเบา้ลัะลัายออก	เม่�อขี�ผึ�งลัะลัาย

ออกหมดีจะทำาให้เกิดีชุ่องว่ิางหร่อโพิรงข้างใน	ทองเหล่ัอง

เหลัวิหร่อโลัหะเหลัวิก็จะถ้กเทลังไปอย้ใ่นชุ่องว่ิางหร่อโพิรง

นี�	เป็นที�มาของกรรมวิิธีิที�เรียกว่ิา	ขี�ผึ�งหาย
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ขั�นตอนที� ร้ปภาพิแสดีงขั�นตอน กระบวินการผลัิต

7

	

การเททองเหล่ัองหร่อโลัหะเหลัวิ	 เป็นขั�นตอน

การเททองเหล่ัองหร่อโลัหะที�หลัอมลัะลัายแล้ัวิลังในเบ้า

ที�มีการเผาไล่ัขี�ผึ�งออกแล้ัวิ	โดียจะนำาเบ้ามาเรียงไว้ิบริเวิณ

ใกล้ัเตาหลัอมในลัักษณะหงายร้เทขึ�นด้ีานบน	แลัะต้องเท

ทองเหล่ัองหร่อโลัหะเหลัวิจะทำาในขณะที�เบ้ายังร้อนลังใน

ร้จนเต็ม	หากเทในขณะที�เบ้าเย็นจะทำาให้ทองเหล่ัองหร่อ

โลัหะเหลัวิแข็งตัวิก่อนที�จะไหลัเข้าไปจนเต็มชุ่องว่ิางในเบ้า	

ทำาให้ผลิัตภัณฑ์ที�ได้ีไม่สมบ้รณ์

8 เม่�อเททองเหล่ัองหร่อโลัหะเรียบร้อยแล้ัวิปล่ัอย

ทิ�งไว้ิจนทองเหล่ัองหร่อโลัหะเย็นแลัะแข็งตัวิ	 จะทำาการ

แกะดิีนที�พิอกเบ้าออก	 โดียการทุบเบ้าดิีนให้แตกด้ีวิยไม้

หร่อค้อนเพ่ิ�อเอางานหลัอ่ที�ได้ีออกมาทำาควิามสะอาดีแลัะ

ตกแต่งในขั�นตอนต่อไป

9 เม่�อแกะแบบแลัะพิิมพ์ิออกแล้ัวิจะทำาควิาม

สะอาดีแลัะลั้างนำ�าให้ดิีนหลุัดีออกให้หมดี	 หากผลัิตภัณฑ์

ผิวิไม่เรียบก็จะนำามาทำาการกลึัง	 ขัดี	 เพ่ิ�อตกแต่งแลัะเก็บ

รายลัะเอยีดีอีกครั�ง	จากนั�นจึงนำาไปขดัีด้ีวิยนำ�ายาขัดีเงาให้

สวิยงาม	รวิมทั�งประกอบเข้ากับส่วินประกอบอ่�น	ๆ	ก่อน

นำาไปใชุ้หร่อจำาหน่ายต่อไป
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4.3 ผลุ่การวิเคราะห์์ข้้อมูลุ่ทั�วไป์ข้องผู้ติอบแบบสอบถุาม

ตารางที�	4.2	แสดีงจำานวินร้อยลัะของเพิศิผ้้ตอบแบบสอบถาม

เพิศิ จำานวิน ร้อยลัะ

ชุาย 17 57

หญิง 13 43

รวิม 30 100

จากตารางที�	4.2	พิบว่ิา	เพิศิขาย	จำานวิน	17	คน	คิดีเป็นร้อยลัะ	57	แลัะเพิศิหญิง	จำานวิน	13	คน		คิดีเป็นร้อยลัะ	43

ตารางที�	4.3	แสดีงจำานวินแลัะร้อยลัะของชุ่วิงอายุผ้้ตอบแบบสอบถาม

ชุ่วิงอายุ จำานวิน ร้อยลัะ

		กลัุ่มเดี็กวิัยเรียน	(อายุ5-14	ปี) 3 10.01

		กลัุ่มเดี็กวิัยรุ่น	(อายุ	15-21	ปี) 7 23.33

		กลัุ่มวิัยทำางาน	(อายุ15-59	ปี) 10 33.33

		กลัุ่มวิัยผ้้ส้งอายุ	(อายุ60	ปีขึ�นไป) 10 33.33

รวิม 30 100

อาชุีพิ อาชุีพิ ร้อยลัะ

		นักเรียน/นักศิึกษา 4 13.33

		ข้าราชุการ/รัฐวิิสาหกิจ 4 13.33

						เกษตรกรรม 7 23.33

	ค้าขาย/ธิุรกิจส่วินตัวิ/เจ้าของกิจการ 11 36.67

รวิม			 30 100

จากตารางที�	4.3	พิบว่ิา	กลุ่ัมเด็ีกวัิยเรียน	(อายุ5-14	ปี)	จำานวิน	3	คน	คิดีเป็นร้อยลัะ	10.01	กลุ่ัมเด็ีกวัิยรุ่น	(อายุ	

15-21	ปี)	จำานวิน	7	คน	คิดีเป็นร้อยลัะ	23.33	กลุ่ัมวัิยทำางาน	(อายุ15-59	ปี)	จำานวิน	10	คน	คิดีเป็นร้อยลัะ	33.33	แลัะกลุ่ัม

วัิยผ้้ส้งอายุ	(อายุ60	ปีขึ�นไป)	จำานวิน	10	คน	คิดีเป็น	ร้อยลัะ	33.33

ตารางที�	4.4	แสดีงจำานวินแลัะร้อยลัะของอาชีุพิผ้้ตอบแบบสอบถาม

จากตารางที�	4.4	พิบว่ิา	อาชีุพิที�มากที�สุดีค่อ	อาชีุพิค้าขาย/ธุิรกิจส่วินตัวิ/เจ้าของกิจการ	จำานวิน	11	คน	คิดีเป็นร้อยลัะ	

36.67	รองลังมา	ค่อ	เกษตรกรรม	จำานวิน	7	คน	คิดีเป็นร้อยลัะ	23.33	แลัะอาชีุพิที�น้อยที�สุดีค่อ	อาชีุพิข้าราชุการ/รัฐวิิสาหกิจ	

จำานวิน	4	คน	แลัะอาชีุพินักเรียน/นักศึิกษา	จำานวิน	4	คน	คิดีเป็นร้อยลัะ	13.33
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4.4 การวิเคราะห์์ความพึงพอใจัผู้ใช้งาน

ตารางที�	4.5	แสดีงค่าเฉลีั�ยแลัะส่วินเบี�ยงเบนมาตรฐานของควิามพึิงพิอใจที�มีต่อต้นแบบกระดิี�งลัมเพ่ิ�อเป็น

																	ผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึักสำาหรับวัิดีพิระธิาตุหนองบัวิ

จากตารางที�	 4.5	 พิบว่ิา	 ควิามพึิงพิอใจที�มีต่อต้นแบบกระดิี�งลัมเพ่ิ�อเป็นผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึักสำาหรับวัิดีพิระธิาตุ

หนองบวัิ	ควิามพิงึพิอใจในภาพิรวิม	มค่ีาเฉลีั�ย	4.11	มีควิามพึิงพิอใจอย้ใ่นระดัีบมาก	รายการประเมินควิามพึิงพิอใจเม่�อพิิจารณา

เป็นรายข้อที�มีค่าเฉลีั�ยส้งที�สุดี	พิบว่ิา	ควิามน่าสนใจของผลิัตภัณฑ์	มีค่าเฉลีั�ย	4.47

ลัำาดีับ รายการประเมินควิามพิึงพิอใจ x S.D. ควิามพิึงพิอใจ

1 			แนวิควิามคิดีในการออกแบบ	(Concept	Design) 4.20 0.85 มาก

2 			ร้ปแบบของการออกแบบผลัิตภัณฑ์ 4.17 0.87 มาก

3 			ควิามสวิยงามของผลัิตภัณฑ์ 4.10 0.71 มาก

4 			ควิามแข็งแรงของชุิ�นงาน 4.00 0.53 มาก

5 			ควิามน่าสนใจของผลัิตภัณฑ์ 4.47 0.68 มาก

6 			การออกแบบลัวิดีลัาย 4.00 0.79 มาก

7 			ขนาดีของผลัิตภัณฑ์ 3.87 0.73 มาก

8 			การจัดีองค์ประกอบของผลัิตภัณฑ์ 4.30 0.79 มาก

9 			วิัสดีุที�น่ามาใชุ้ในการผลัิต 4.00 0.79 มาก

10 			ฟังก์ชุันการใชุ้งานของผลัิตภัณฑ์ 4.00 0.69 มาก

				รวิม 4.11 0.10 มาก

รองลังมาค่อ	 การจัดีองค์ประกอบของผลัิตภัณฑ์	 มีค่าเฉลีั�ย	 4.30	 แลัะแนวิควิามคิดีในการออกแบบ	 (Concept	

Design)	มีค่าเฉลีั�ย	4.20	ตามลัำาดัีบ

ผลุ่การวิจััย 

งานวิิจัยเร่�อง	 การออกแบบแลัะพิัฒนากระดิี�งลัมเพิ่�อเป็นผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึักสำาหรับวัิดีพิระธิาตุหนองบัวิ	 ตำาบลั

ในเม่อง	 อำาเภอเม่อง	 จังหวัิดีอุบลัราชุธิานี	 ถ้กจัดีทำาขึ�น	 เพ่ิ�อเป็นต้นแบบผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึักประจำาวัิดี	 พิระธิาตุหนองบัวิที�

มีเอกลัักษณ์เฉพิาะ	 ผ้้ดีำาเนินงานได้ีทำาการศึิกษาข้อม้ลั	กระบวินการผลิัต	ทฤษฎีีที�เกี�ยวิข้องจากเอกสารแลัะวิิธีิการดีำาเนินการ

	การศึิกษาข้อม้ลั	โดียแบ่งขอบเขตการศึิกษาข้อม้ลัออกเป็นเร่�องๆ	ตั�งแต่การลังพ่ิ�นที�วิิจัยปัญหา	ศึิกษา	กระบวินการผลิัต	เพ่ิ�อ

สร้างต้นแบบผลัติภัณฑ์ของที�ระลึัก	การเกบ็รวิบรวิมขอ้ม้ลัโดียการวิิเคราะหแ์บบสอบถาม	ดีา้นควิามสวิยงาม	ดีา้นร้ปแบบ	โดีย

ร้ปแบบผลิัตภัณฑ์ดีำาเนินการมาเรียบร้อยตามกระบวินการ	มีควิามเหมาะสมขึ�น	ร้ปผลิัตภัณฑ์	ผ้้วิิจัยได้ีสร้างต้นแบบกระดิี�งลัม

เพ่ิ�อเป็นผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึัก	จัดีทำาสี	ลัวิดีลัาย	แลัะขนาดีของผลิัตภัณฑ์ตามร้ปแบบ	วัิตถุประสงค์ของงานวิิจัย	วิิเคราะห์ข้อม้ลั

	 การออกแบบร่างแลัะการสร้างต้นแบบ	 ประเมินโดียผ้้เชีุ�ยวิชุาญดี้านการออกแบบ	 แลัะชุ่างผ้้ผลิัตโดียนายสมขาย	 เข็มเพิชุร

	แลัะนายบุญมี	ล้ัอมวิงศ์ิ	ผ้้เชีุ�ยวิชุาญด้ีานงานหล่ัอทองเหล่ัองจากบ้านปะอาวิ	ตำาบลัในเม่อง	อำาเภอเม่อง	จังหวัิดีอุบลัราชุธิานี
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สร่ป์ผลุ่การวิจััยแลุ่ะอภิิป์รายผลุ่ 

การออกแบบแลัะพิัฒนากระดิี�งลัมเพิ่�อเป็นผลิัตภัณฑ์ของที�ระลัึกสำาหรับวัิดีพิระธิาตุหนองบัวิ	ตำาบลัในเม่อง	อำาเภอ

เม่อง	 จังหวัิดีอุบลัราชุธิานี	 มีวัิตถุประสงค์	 ค่อ	1)	 เพ่ิ�อออกแบบกระดิี�งลัมเพ่ิ�อเป็นผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึักสำาหรับวัิดีพิระธิาตุ

หนองบัวิ	ตำาบลัในเม่อง	อำาเภอเม่อง	จังหวัิดีอุบลัราชุธิานี	2)	เพ่ิ�อศึิกษาวัิสดุีแลัะกระบวินการผลิัตจากภ้มิปัญญาท้องถิ�นการทำา

ทองเหล่ัองบ้านปะอาวิ	ส่้การสร้างต้นแบบกระดิี�งลัมเพ่ิ�อเป็นผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึัก	แลัะ	3)	เพ่ิ�อศึิกษาควิามพึิงพิอใจของผ้้ใชุ้งาน

ที�มีต่อต้นแบบกระดิี�งลัมเพ่ิ�อเป็นผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึักสำาหรับวัิดี	พิระธิาตุหนองบัวิ		โดียสรุปผลัการวิิจัยได้ีดัีงนี�	

จากวัิตถุประสงค์ข้อที�	1	 ผ้้วิิจัยได้ีออกแบบร่างจากแนวิควิามคิดีส่้การออกแบบขั�นสุดีท้าย		 โดียลัักษณะที�ประเมิน	

ค่อ	ด้ีานร้ปแบบของการออกแบบ	ด้ีานจุดีเด่ีนของผลิัตภัณฑ์	ด้ีานควิามสวิยงามของชิุ�นงาน	ด้ีานวัิสดุีที�ใชุ้ในการผลิัต	แลัะด้ีาน

ลัวิดีลัายที�นำามาใชุ้	พิบว่ิา	ผ้้เชีุ�ยวิชุาญด้ีานการออกแบบแลัะชุ่างผ้้ผลิัต	มีควิามคิดีเห็นต่อร้ปแบบร่างต้นแบบกระดิี�งลัมเพ่ิ�อเป็น

ผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึักสำาหรับวัิดีพิระธิาตุหนองบัวิ	จำานวิน	3	ร้ปแบบ	พิบว่ิาลัักษณะที�ประเมินในภาพิรวิมที�มีค่าเฉลีั�ยมากที�สุดี	

ค่อ	ร้ปแบบที�	1	ค่าเฉลีั�ยคิดีเป็น	4.00	มีควิามคิดีเห็นอย้ใ่นระดัีบมาก	ทั�งนี�เป็นเพิราะการออกแบบร่างมีแนวิควิามคิดีจากควิาม

เชุ่�อที�เกี�ยวิโยงกบัพุิทธิศิาสนา	จากการสำารวิจแลัะสมัภาษณข์องพิระภกิษุแลัะปราชุญช์ุาวิบา้น	มาเชุ่�อมโยงกบัการออกแบบ	ซึ่�ง

คนไทยมีควิามเชุ่�อว่ิา	กระดิี�งค่อสัญลัักษณ์	ของควิามดีี	ควิามสุข	ควิามสงบร่มเยน็	การทำาบุญด้ีวิยกระดิี�งจึงเป็นการนำาสิ�งที�ดีีๆ	ไป

ทำาบุญ	เพ่ิ�อที�จะใหสิ้�งดีีๆ	เหลัา่นั�นได้ีสะท้อนกลัับมาหาตวัิผ้้ทำานี�จึงเป็นคติที�ถ้กต้อง	สอดีคลัอ้งกับ	วัิชุรินทร์	จรุงจิตสุนทร,	(2548)	

กล่ัาวิว่ิา	องค์ประกอบของ	ผลิัตภัณฑ์หัตถกรรม	ค่อ	ต้องแสดีงคุณค่าของธิรรมชุาติ	หร่องานหัตถกรรมที�มีเอกลัักษณ์แลัะศิิลัป

วัิฒนธิรรมของ	ท้องถิ�น	เชุ่น	ผลิัตภัณฑ์ที�มีจุดีเด่ีนของแต่ลัะภาคไม่เหม่อนกัน	วัิสดุีแลัะกรรมวิิธีิการผลิัตของท้องถิ�น	ผลิัตได้ีจริง

จากวัิตถุประสงคข้์อที�	2	ผ้้วิิจัยได้ีสร้างต้นแบบกระดิี�งลัมเพิ่�อเป็นผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึัก	โดียศึิกษาวัิสดุีแลัะกระบวินการ

ผลิัตจากภ้มิปัญญาท้องถิ�นการทำาทองเหล่ัองบ้านปะอาวิ	ตำาบลัในเม่อง	อำาเภอเม่อง	 จังหวัิดีอุบลัราชุธิานี		จากผลัการวิิจัยใน

ลัักษณะที�ประเมิน	พิบว่ิา	ร้ปแบบของการออกแบบแลัะจุดีเด่ีนของผลิัตภัณฑ์	มีค่าเฉลีั�ยคิดีเป็น	4.20	เพ่ิ�อนำามาเป็นแนวิทางการ

สร้างต้นแบบดีว้ิยกรรมวิิธีิการหลัอ่แบบขี�ผึ�งหาย	หร่อการแทนที�ขี�ผึ�ง	แลัะตกแตง่ด้ีวิยลัวิดีลัายทางพิระพิทุธิศิาสนาที�มีเอกลัักษณ์

ของร้ปแบบผลัติภัณฑ์ของที�ระลึัก	โดียจำาลัองร้ปทรงจากพิระธิาตเุจดีียศ์ิรีมหาโพิธิิ�	เป็นสถาปัตยสถานประจำาวัิดีพิระธิาตุหนองบัวิ	

ตรงกับแนวิคิดีของอุดีมศัิกดิี�		สาริบุตร	(2550	:	18)	กล่ัาวิว่ิา	การออกแบบหมายถึงการรวิบรวิมหร่อการจัดีองค์ประกอบ	ทั�งที�เป็น	

2	มิติ	แลัะ	3	มิติ	เข้าด้ีวิยกันอย่างมีหลัักเกณฑ์	ในการนำาองค์ประกอบของการออกแบบมาจัดีรวิมกัน	ผ้้ออกแบบจะต้องคำานึง

ถึงประโยชุน์ใชุ้สอยแลัะควิามงามอันเป็นคุณลัักษณะจะพิึงมีของการออกแบบซึ่�งเป็นศิิลัปะของมนุษย์	 เน่�องจากเป็นการสร้าง

ค่านิยมทางควิามงาม	 ต้องสนองคุณประโยชุน์ทางกายภาพิให้แก่มนุษย์	 ทั�งนี�เป็นเพิราะการสร้างต้นแบบจากวัิสดุีทองเหล่ัอง	

ชุ่วิยทำาให้ผลิัตภัณฑ์ด้ีมีคุณค่าแลัะน่าสนใจมากยิ�งขึ�น	กระบวินการผลิัตทองเหล่ัองเป็นกระบวินการเฉพิาะกลุ่ัม	ซึ่�งมีการนำาภ้มิป

ญญามาผสมผสานให้เกิดีเป็นทองเหล่ัองจากกลุ่ัม	หัตถกรรมบ้านปะอาวิ	สอดีคล้ัองกับคุณค่าของงานหัตถกรรมทองเหล่ัอง	มี	3	

ลัักษณะค่อ	คุณค่าในการใชุ้สอย	คุณค่าในด้ีานควิามงาม	คุณค่าที�เกิดีจากลัักษณะเฉพิาะถิ�น	(วิิบ้ลัย์	ลีั�สุวิรรณ,	2527,	น.	56-70)		

จากวัิตถุประสงค์ข้อที�	 3	 ประเมินควิามพึิงพิอใจที�มีต่อต้นแบบกระดิี�งลัมเพ่ิ�อเป็นผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึักสำาหรับวัิดี

พิระธิาตุหนองบัวิ	พิบว่ิา	ควิามพึิงพิอใจในภาพิรวิม	มีค่าเฉลีั�ย	4.11	มีควิามพึิงพิอใจอย้่ในระดัีบมาก	รายการประเมินควิามพึิง

พิอใจเม่�อพิิจารณาเป็นรายข้อที�มีค่าเฉลีั�ยส้งที�สุดี	พิบว่ิา	ควิามน่าสนใจของผลิัตภัณฑ์มีค่าเฉลีั�ย	4.47	รองลังมาค่อ	การจัดีองค์

ประกอบของผลัติภัณฑ์	มีค่าเฉลีั�ย	4.30	แลัะแนวิควิามคดิีในการออกแบบ	(Concept	Design)	มีค่าเฉลีั�ย	4.20	ตามลัำาดัีบ	ทั�งนี�

เป็นเพิราะควิามน่าสนใจของผลิัตภัณฑ์ที�มีต่อต้นแบบกระดิี�งลัมกับวัิฒนธิรรมไทยเป็นของที�อย้่ค่้กันมานานหลัายศิตวิรรษ	โดีย

เฉพิาะวัิฒนธิรรมควิามเชุ่�อที�เกี�ยวิโยงกับพุิทธิศิาสนา		ทำาให้ควิามพึิงพิอใจของผ้้ใชุ้งาน	มีควิามเชุ่�อว่ิากระดิี�งค่อสัญลัักษณ์	ของ

ควิามดีี	ควิามสุข	ควิามสงบร่มเย็น	การทำาบุญด้ีวิยกระดิี�งจึงเป็นการนำาสิ�งที�ดีีๆ	ไปทำาบุญ	เพ่ิ�อที�จะให้สิ�งดีีๆ	เหล่ัานั�นได้ีสะท้อน

กลัับมาหาตัวิผ้้ทำานี�จึงเป็นคติที�ถ้กต้อง	สอดีคล้ัองกับ	ทัศินีย์	ทานตวิณิชุ,	(2523:	4)	กล่ัาวิว่ิา	ควิามเชุ่�อ	ค่อการยอมรับนับถ่อว่ิา

เป็นควิามจริงหร่อมีอย้จ่ริง	การยอมรับ	ข้อเสนออยา่งใดีอย่างหนึ�งว่ิาเป็นควิามจริง	การยอมรับนี�อาจ	เกิดีจากสติปัญญาเหตุผลั	
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หร่อศิรัทธิา	โดียไม่ต้องมีเหตุผลั	ใดี	ๆ	รองรับก็ได้ี	จึงสรุปได้ีว่ิา	“ควิามเชุ่�อ”	ค่อ	การรับร้้	จากประสบการณ์ที�ได้ีสะสมมาตั�งแต่

วัิยเด็ีกถึงวัิยผ้้ใหญ่	จึง	ทำาให้เข้าใจควิามคิดีแลัะเกิดีการยอมรับ	นับถ่อ	เชุ่�อมั�นในสิ�งที�ไม่มีเหตุผลัใดีมาสนับสนุน	หร่อพิิส้จน์ได้ี

ว่ิาเป็นควิามจริง		แต่เป็นที�ยอมรับกันในกลุ่ัมชุนหร่อสังคม

	

ข้้อเสนอแนะ 

งานวิิจัย	เร่�อง	การออกแบบแลัะพัิฒนาของที�ระลึักสำาหรับวัิดีพิระธิาตุหนองบัวิ	อาจยังมีข้อบกพิร่องในส่วินของการ

จัดีทำา	มีข้อเสนอแนะ	ดัีงนี�

1.	ต้นแบบของชิุ�นงาน	การพิิมพ์ิลัายในตัวิผลิัตภัณฑ์มีปัญหาเวิลัาหล่ัอทองเหล่ัองเห็นลัายไม่ค่อยชัุดี	โดียพิบว่ิา	การ

โอบแม่พิิมพ์ิโดียใชุ้ดิีนที�มีส่วินผสมของดิีนทรายมากเกินไป	จึงไม่สามารถรักษาลัายไวิได้ี	โดียเสนอแนะให้ศึิกษาข้อม้ลัเกี�ยวิกับ

ส่วินผสมของดิีนเพ่ิ�อน่ามาพัิฒนาแลัะประยุกต์ต่อไป

2.	กระบวินการผลิัตต้องใชุ้ควิามประณีตแลัะใชุ้ระยะเวิลัาพิอสมควิรกว่ิาจะได้ีผลิัตภัณฑ์	ทั�งนี�ควิรกำาหนดีระยะเวิลัา

ในการสร้างต้นแบบให้ลัะเอียดีแลัะชัุดีเจนมากกว่ิานี�

3.	 ให้ผ้้ที�สนใจทำาการค้นคว้ิาหาข้อม้ลัเพิิ�มเติมแลัะทำาการแก้ไขจุดีบกพิร่องหร่อข้อผิดีพิลัาดี	บางจุดีที�ผ้้วิิจัยได้ีทำาไว้ิ

แล้ัวิ	ทั�งนี�เพ่ิ�อประโยชุน์แก่นักออกแบบผลิัตภัณฑ์ชุุมชุนแลัะเป็นประโยชุน์ต่อผ้้ที�สนใจตลัอดีจนเป็นประโยชุน์ต่อสังคมต่อไป

กิติติิกรรมป์ระกาศ 

การวิิจัยฉบับนี�สำาเร็จได้ีเป็นอย่างดีีด้ีวิยการอนุเคราะห์คำาปรึกษา	อันก่อให้เกิดีประโยชุน์จาก	คุณพ่ิอบุญมี	 ล้ัอมวิงศ์ิ	

ซึ่�งคร้ศิิลัป์แห่งแผ่นดิีนปี	พิ.ศิ.2562	ผ้ส่้บสานภ้มปัิญญาในการสรา้งสรรค	์เคร่�องทองเหล่ัองบา้นปะอาวิที�ได้ีเสียสลัะเวิลัาอนัมีค่า

ในการให้คำาปรึกษา	แนะนำา	ตลัอดีจนแก้ไขข้อบกพิร่องต่างๆ	ด้ีวิยควิามเอาใจใส่อย่างดีียิ�งตลัอดีมา	คณะผ้้วิิจัย	ซ่าบซึ่�งในควิาม

กรุณา	แลัะควิามเป็นแบบอยา่งของคร้ศิิลัป์ของแผ่นดิีนเป็นอย่างมาก	แลัะผ้้มีพิระคุณอีกท่าน	พิระคร้อมรธิรรม	สโรชุ(ชุา	อมโร)	

ท่านเจ้าอาวิาสวัิดีหนองบัวิ	จังหวัิดีอุบลัราชุธิานีที�ให้คำาปรึกษาข้อม้ลัเกี�ยวิกับประวัิติของวัิดีพิระธิาตุหนองบัวิ	ซึ่�งเป็นประโยชุน์ต่อ

การออกแบบผลิัตภัณพ์ิกระดิี�งลัมเพ่ิ�อเป็ยของที�ระลึัก	สำาหรับวัิดีพิระธิาตุหนองบัวิเป็นอย่างมาก	จนงานวิิจัยครั�งนี�สำาเร็จได้ีด้ีวิยดีี

คุณค่า	แลัะประโยชุน์ของงานวิิจัยครั�งนี�	คณะผ้้วิิจัยขอมอบให้เป็นมรดีกทางควิามร้้แก่ผ้้ที�สนใจเพ่ิ�อนำาไปศึิกษา	พัิฒนา

ในงานวิิจัยครั�งต่อๆ	ไป	แลัะก่อให้เกิดีประโยชุน์แก่ประเทศิต่อไป
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Tie Dye Fabric Motif Design Inspired by 

Pattern of Wat Phra Kaew
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บทคัดย�อ 

ผ้ามัดีย้อมเป็นผลิัตภัณฑ์ที�มีวิงจรชีุวิิตของผลิัตภัณฑ์ไม่ต่างจากผลิัตภัณฑ์อ่�น	 หากไม่มีการพัิฒนาย่อมไม่สามารถ

แข่งขันในตลัาดีได้ี	 งานวิิจัยนี�จึงมีวัิตถุประสงค์เพ่ิ�อออกแบบลัวิดีลัายผ้ามัดีย้อมที�ได้ีรับแรงบันดีาลัใจจากลัวิดีลัายวัิดีพิระแก้วิ	

เพ่ิ�อศึิกษาเปรียบเทียบควิามพึิงพิอใจในลัวิดีลัายผ้ามัดีย้อมของเพิศิที�ต่างกัน	 แลัะเพ่ิ�อหาแนวิทางในพัิฒนาลัวิดีลัายผ้ามัดีย้อม		

ผลังานชุุดีนี�มี	24	ลัวิดีลัาย	มัดีย้อมด้ีวิยเทคนิคการพัิบแลัะหนีบ	ย้อมร้อนด้ีวิยสี	3	ค่้สีค่อ	สีเขียวิกับสีเหล่ัอง	สีดีำากับสีแดีง	แลัะ

สีม่วิงกับสีเหล่ัอง	ออกแบบแนวิเรขาคณิตแลัะจัดีองค์ประกอบแบบสมมาตร	เคร่�องม่อในการวิิจัยค่อแบบสอบถาม	เก็บข้อม้ลัทั�ง

แบบonsiteแลัะonline		ตวัิแปรต้นค่อคุณลัักษณะของลัวิดีลัายผ้ามัดียอ้มเร่�องสี	เส้น	จังหวิะ	แลัะกลิั�นอายของลัวิดีลัาย	ตัวิแปร

ตามค่อควิามพึิงพิอใจในลัวิดีลัายผ้ามัดีย้อม		กลุ่ัมตัวิอย่างทั�งหมดีมีจำานวิน	450	คน		ผลัการวิิจัยพิบว่ิา	กลุ่ัมตัวิอย่างส่วินใหญ่

เป็นเพิศิหญิง		ส่วินใหญ่มีควิามพึิงพิอใจลัวิดีลัายผ้ามัดีย้อมที�มีต้นแบบจากลัายผนังโบสถ์แลัะลัายจากเสาโบสถ์	รองลังมาเป็น

ลัายจากฐานวิางพิระ	แลัะลัายจากขอบโบสถ์	ตามลัำาดัีบ	จากผลังานที�มีค่าเฉลีั�ยควิามพึิงพิอใจอย้่ในระดัีบมาก	15	ผลังาน		ค่้สี

ที�กลุ่ัมตัวิอย่างพึิงพิอใจมากที�สุดีค่อค่้สีเขียวิกับสีเหล่ัอง	 เหตุผลัที�พึิงพิอใจเพิราะมีควิามสวิยงาม	 เพิศิหญิงแลัะเพิศิชุายมีควิาม

พึิงพิอใจลัวิดีลัายผ้ามัดีย้อมไม่ต่างกัน	13	ผลังาน	แลัะมีควิามพึิงพิอใจต่างกัน	2	ผลังาน	ที�ระดัีบควิามเชุ่�อมั�น	95	เปอร์เซ็่นต์		

ข้อเสนอแนะในการพัิฒนาค่อควิรออกแบบลัวิดีลัายให้มีควิามหลัากหลัาก	เชุ่น	ออกแบบลัวิดีลัายธิรรมชุาติ	ลัวิดีลัายแนวิไทย	

ลัวิดีลัายอิสระ	แลัะควิรเพิิ�มการใชุ้ค่้สีอ่�น	ๆ	ให้มากขึ�น	

คำาสำาคัญ: การออกแบบลัวิดีลัาย		ผ้ามัดีย้อม		วัิดีพิระแก้วิ

Abstract 

Tie dye fabric product life cycle is no different from other products if no development would 
not be able to complete. Thus, this research aimed to motif design inspired by ornament of Wat Phra 
Kaew, compare gender fabric design liking and development guidelines for tie dye fabric motif design. 
From twenty-four pieces of work compose of tie dye by using fold and clamp techniques, using hot 
dye by three colors pair namely yellow pair with green, black pair with red, and purple pair with yellow, 
using geometr ic design and symmetrical balance composition. Research instrument is questionnaire, 
collected both online and on-site. Independent variables are characteristic of tie dye pattern in term of 
color, line, rhythm of the pattern and aura of pattern. Dependent variable is liking for tie dye patterns. 
The sample group is 450. The results found that most of sample is female, their most like is prototype 
from the church wall pattern and pillars pattern, the next is pattern from Buddha statue base pattern, 
1เสาวินิตย์	กาญจนรัตน์	คณะสถาปัตยกรรมแลัะการออกแบบ	มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีพิระจอมเกลั้าพิระนครเหน่อ	E-mail:	ksaowanit@gmail.com
2นวิลัฉวิี	แสงชุัย	คณะบริหารธิุรกิจแลัะการบัญชุี	มหาวิิทยาลััยขอนแก่น	E-mail:	ninarint@gmail.com	
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and church border, respectively. From 15 pieces were at high level of mean score: the most like color 
pair is yellow pair with green because of its beauty. The preference of males and female of tie dye 
fabric motif design are not different in thirteen pieces and different in two pieces at significance 95%. 
Development suggestions: should design various patterns namely natural pattern, Thai style pattern 
and free pattern, and should add more other color pairs.

Keywords: Motif Design, Tie Dye Fabric, Wat Phra Kaew

บทนำา

มัดีย้อมเป็นวิิธีิการสร้างลัวิดีลัายบนผ่นผ้าด้ีวิยม่อโดียนำาวัิสดุีมามัดีผ้าให้แน่นก่อนจุ่มผ้าลังอ่างย้อมสี	 ส่วินที�ผ้กไว้ิ

จะไม่ติดีสี	 ส่วินที�ไม่ได้ีผ้กจะติดีสี	 	 เม่�อย้อมเสร็จคลัายผ้าออกจะเห็นลัวิดีลัายบนผ้า	 การมัดีแลัะจุ่มสีจะทำาซ่ำ�าหลัายรอบก็ได้ี

	(Britannaica,	2564)		ลัวิดีลัายจะวิิจิตรสวิยงามเพีิยงใดีขึ�นอย้่กับเทคนิคแลัะการผ้กมัดีด้ีวิยวัิสดุีซึ่�งป้องกันไม่ให้สีย้อมซึ่มผ่าน

เข้าไปได้ี	แลัะคงเหล่ัอเน่�อผ้าให้ติดีสีนำ�าย้อมให้เป็นสีสลัับกับสีขาวิ	วัิสดุีที�ใชุ้มัดีผ้าทำามัดีย้อม	ได้ีแก่	เชุ่อกฟาง	ยาง	เชุ่อกกล้ัวิย

หร่อวัิสดุีที�มีควิามเหนียวิเพ่ิ�อจะได้ีผ้กมัดีผ้าให้แน่น	มัดีย้อมยากหร่อง่ายขึ�นอย้่กับลัวิดีลัายที�จะทำา	(คนึง	จันทร์ศิิริ,	2544:	17)		

การป้องกันไม่ให้สีแทรกซึ่มเข้าไปในส่วินที�ไม่ต้องการเรียกว่ิาการกันสีย้อมซึ่�งมีหลัายเทคนิค	เชุ่น	การมัดีผ้า	พัิบผ้าแล้ัวิมัดี	เย็บ

ผ้า	ผ้กผ้าเป็นปม	หนีบหร่อห่อวัิสดุีแล้ัวิมัดี	การมัดีให้แน่นก็เพ่ิ�อกันไม่ให้สียอ้มแทรกซึ่มเข้าไปหร่อแทรกเข้าไปได้ีน้อยที�สุดีแล้ัวินำา

ผ้านั�นไปย้อมสี	เม่�อแกะปมที�ผ้กมัดีออกจะปรากฏ์ลัวิดีลัายชัุดี			การทำาผ้ามัดีย้อมพิบได้ีในวัิฒนธิรรมดัี�งเดิีมแทบทุกวัิฒนธิรรม

แต่โดีดีเด่ีนในอารยธิรรมตะวัินออก			ประเทศิที�มีการทำามัดีย้อมเด่ีนในระดัีบโลัก	ได้ีแก่		ญี�ปุ่น		อินเดีีย	แอฟริกาแลัะอเมริกา		

โดียอารยธิรรมที�ต่างกันมีผลัต่อการสร้างสรรค์ผลังานที�ต่างกัน	(เสาวินิตย	์	กาญจนรัตน์,	2557:	16-17)		วิิธีิการทำามัดียอ้มทั�วิไป

จะเริ�มจากการซั่กแลัะรีดีผ้าที�ต้องการย้อม		พัิบหร่อขยุ้มรวิมตามแนวิเส้นที�ขีดีไว้ิแล้ัวิผ้ก	เย็บ	หนีบ	รัดี	ในระหว่ิางขั�นตอนการ

ผ้กนั�น	ร้ปร่างของผ้าจะเปลีั�ยนไปมาก	แลัะจะต้องระวัิงเป็นพิิเศิษไม่ให้ขาดีบางส่วินของลัายไป	ควิรเล่ัอกสียอ้มที�เหมาะกับชุนิดี

ของผา้		แชุ่ผ้าที�ผ้กในนำ�าเพิ่�อให้ผ้าชุ่�นสมำ�าเสมอ	แล้ัวิปลัอ่ยใหผ้้าหมาดีกอ่นการยอ้ม	ผา้ที�มัดีแลัว้ิจะตอ้งผ่านการแชุ่นำ�าก่อนเสมอ

	เพิราะนำ�าที�เปียกผ้าอย้่นี�จะเป็นตัวิกันสีย้อมให้	แต่หากใชุ้ผ้าแห้งแลัะเชุ่อกที�มัดีก็แห้งไปย้อมสีเลัย	สีจะซึ่มเข้าไปติดีทุกๆ	ส่วิน

เหม่อนแทบไม่ได้ีทำาการมัดีก่อนย้อมแต่อย่างใดี			ขั�นต่อไปค่อย้อมสี		เม่�อเสร็จแล้ัวินำาไปล้ัางนำ�าในนำ�าไหลัหร่ออาจปล่ัอยให้ผ้า

แห้งทั�งที�ยังมัดีอย้่หร่อจะคลัายผ้าแลัะล้ัางนำ�าครั�งที�	2	ก่อนจะปล่ัอยให้แห้งแบนราบ	ถ้าย้อมสีเดีียวิก็หยุดีแค่นี�	หากจะย้อมอีก

ก็ให้มัดีเพิิ�มแล้ัวินำาไปย้อมสีที�	2	ก็ได้ี	(วิิชัุย	ไลัลัะวิิทย์มงคลั,	มปป.:	102)		

ผ้ามัดียอ้มเป็นผลิัตภัณฑ์ที�มีวิงจรชุวิีิตของผลิัตภัณฑ์ไม่ต่างจากผลิัตภัณฑ์อ่�น		หากไม่มีการพัิฒนาให้มีควิามแปลักใหม่

หร่อมีแบบใหม่ๆ	อย้เ่สมอ		ย่อมไม่สามารถแข่งขันในตลัาดีได้ี		ดัีงตัวิอย่างการพัิฒนาชิุโบริหร่อมัดีย้อมของชุ่างชุาวิญี�ปุ่นกลุ่ัม

หนึ�งในชุ่วิงศิตวิรรษที�	17	 ค่อชุาวิอาริมัตสึ	 	พิวิกเขามีถิ�นฐานอย้ต่ามแนวิฝั่�งทะเลัตะวัินออก	“ไกโดีะ”	 ติดีกับเม่องเอโดีะแลัะ

เกียวิโต		ได้ีออกแบบงานใหม่อย้เ่สมอ	แลัะได้ีรับควิามนิยมทุกครั�งที�มีผลิัตภัณฑ์ใหม่ๆ	เริ�มแรกใชุ้เทคนิคการมัดีผ้าแลัะย้อมสีทำา

เป็นผ้าขนหน้ผ่นเล็ัก	ต่อมาพัิฒนาลัวิดีลัายแมงมุมซึ่�งเป็นที�นิยมต่อมาอีกหลัายศิตวิรรษ	ต่อมาได้ีออกแบบตะขอพิิเศิษใชุ้เกี�ยวิผ้า

แลัะพัินด้ีวิยด้ีายเป็นวิงๆ	ซึ่�งเป็นการกันสีอีกร้ปแบบหนึ�งเรียกว่ิาการทำาชิุโบริบนผ้าฝ้่ายกิโมโน	วิิธีินี�ต่อยอดีได้ีอีกมาก	เชุ่น	ใชุ้ทำา

ผ้าคลุัมไหล่ั	การตกแต่งส่วินแขนของเส่�อแจ็กเก็ต	ในชุ่วิงศิตวิรรษที�	19	ผ้ามัดีย้อมเส่�อมควิามนิยมลัง	กลุ่ัมอาริมัตสึส้ญเสียส่วิน

แบ่งทางการตลัาดีให้กับผ้าที�ผลิัตด้ีวิยเทคนิคอ่�น		แต่โชุคดีีที�	 เคเนโซ่ะ	ซ้่ซ้่กิ	ชุาวิบ้านคนหนึ�งได้ีคิดีวิิธีิการชิุโรทาเกะเป็นวิิธีิพัิน

ผ้ารอบๆ	ไม้ยาวิ	แล้ัวิดัีนผ้าจากบนลังล่ัางเกิดีเป็นจีบแน่นแลัะจุ่มย้อมสีคราม	วิิธีินี�ไม่เปล่ัองแรงงาน		อีกทั�งยังสร้างเร่�องราวิเร้า

อารมณ์ได้ีมาก	แลัะในที�สุดีส่งผลัให้ได้ีรับควิามนิยมกลัับมาอีก	(Gunner,	2006:	11-13)		
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ผ้้วิิจัยสำารวิจลัวิดีลัายของผ้ามัดีย้อมในตลัาดีทั�วิไปแลัะตลัาดีออนไลัน์พิบว่ิามีลัวิดีลัายหลัากหลัาย	หากแต่มีซ่ำ�ากันไม่

น้อยอีกทั�งยงัขาดีควิามเป็นเอกลัักษณ์แลัะที�มาของลัวิดีลัายที�ชัุดีเจน		จึงต้องการออกแบบลัวิดีลัายผ้ามัดียอ้มใหม่ให้มีเอกลัักษณ์

แลัะมีที�มาจากสถานที�ท่องเที�ยวิในกรุงเทพิมหานคร	 ที�ได้ีรับควิามนิยมมากที�สุดีแห่งหนึ�งค่อวัิดีพิระศิรีรัตนศิาสดีารามหร่อวัิดี

พิระแก้วิ	 ซึ่�งภายในวิัดีมีองค์ประกอบการตกแต่งด้ีวิยลัวิดีลัายวิิจิตรตระการตาจึงได้ีนำามาเป็นแรงบันดีาลัใจในการออกแบบ

ลัวิดีลัายผ้ามัดีย้อมชุุดีนี�		

วัิดีพิระศิรีรัตนศิาสดีารามหร่อที�ชุาวิบ้านเรียกว่ิาวัิดีพิระแก้วินั�น	พิระบาทสมเด็ีจพิระพุิทธิยอดีฟ้าจุฬาโลักโปรดีเกล้ัาฯ

	ให้สร้างขึ�นพิร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์	เม่�อ	พิ.ศิ.	2325	แล้ัวิเสร็จใน	พิ.ศิ.2327	เป็นวัิดีที�สร้างขึ�นในเขตพิระบรม

มหาราชุวิงัตามแบบวิดัีพิระศิรีสรรเพิชุญสมยัอยธุิยา	วัิดีนี�อย้ใ่นเขตพิระราชุฐานชัุ�นนอกทางทศิิตะวินัออก	เป็นวัิดีค่้กรุงที�ไม่มีพิระ

สงฆจ์ำาพิรรษา	ใชุ้เป็นสถานที�บวิชุนาคหลัวิง	แลัะประชุุมขา้ท้ลัลัะอองพิระบาทถ่อนำ�าพิระพิิพัิฒน์สัตยา รชัุกาลัที�	1	โปรดีเกลัา้ฯ	

ให้เป็นที�ประดิีษฐานพิระพุิทธิมหามณีรัตนปฏิ์มากรหร่อพิระแก้วิมรกต		พิระพุิทธิร้ปค่้บ้านค่้เม่องของไทยมาประดิีษฐาน	ณ	ที�นี�	

วัิดีพิระแก้วินี�ภายหลัังจากการสถาปนาแลั้วิก็ได้ีรับการปฏิ์สังขรณ์ส่บต่อมาทุกรัชุกาลัเพิราะเป็นวัิดีสำาคัญ	 จึงมีการปฏิ์สังขรณ์

ใหญ่ทุก	50	ปี	การบ้รณปฏิ์สังขรณ์ที�ผ่านมา	มุ่งอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแลัะศิิลัปกรรมอันเป็นมรดีกชิุ�นเอกของชุาติ	ให้คงควิาม

งามแลัะรกัษาคณุค่าของชุา่งศิิลัป์ไทยไว้ิอยา่งดีีที�สุดี	เพ่ิ�อให้วัิดีพิระศิรรัีตนศิาสดีารามนี�อย้ค่้่กับกรุงรัตนโกสนิทร์ตลัอดีไป	(ธิรรมะ

ไทย,	2564)		 มัณฑนศิิลัป์การตกแต่งในวัิดีพิระแก้วิที�เป็นที�มาของการออกแบบลัวิดีลัายผ้ามัดีย้อมในงานวิิจัยนี�ได้ีมาจากพิระ

อุโบสถ	พิระมณฑป	แลัะปราสาทพิระเทพิบิดีร	ซึ่�งในวัิดีพิระแก้วิมีศิิลัปะล้ัวินชัุ�นเยี�ยมทั�งสิ�น	อาทิ	พิระอุโบสถ	พิระแก้วิมรกต	

พิระศิรีรัตนเจดีีย์	พิระมณฑป	ปราสาทพิระเทพิบิดีร				สำาหรับพิระอุโบสถนับว่ิาเป็นศิิลัปะสมัยอยุธิยาตอนปลัาย	มีลัักษณะเป็น

อาคารทรงไทยก่ออิฐถ่อป้น	ฐานพิระอุโบสถหยอ่นท้องชุ้างเป็นเส้นโค้งหลัังคาทรงไทย	4	ชัุ�นลัดี	หน้าบันจำาหลัักลัายร้ปนารายณ์

ทรงครุฑยุดีนาค		ล้ัอมรอบด้ีวิยลัายก้านขดีเทพินม	ลังรักปิดีทองประดัีบกระจก	ส่วินปราสาทพิระเทพิบิดีรเป็นสถาปัตยกรรม

จัตุรมุขทรงไทย	หลัังคายกยอดีปราสาทแบบปรางค์	สร้างในสมัยพิระบาทสมเด็ีจพิระจอมเกล้ัาเจ้าอย้่หัวิ	ในปี	พิ.ศิ.2399	เม่�อ

แรกสร้างทรงพิระราชุทานนามว่ิา “พิระพุิทธิปรางค์ปราสาท” 	แต่ในปี	พิ.ศิ.	2446	ได้ีเกิดีเหตุไฟฟ้าลััดีวิงจรทำาให้เพิลิังไหม้ที�

หลัังคาปราสาท	การซ่่อมแซ่มได้ีดีำาเนินมา	แล้ัวิเสร็จในสมัยพิระบาทสมเด็ีจพิระมงกุฎีเกล้ัาเจ้าอย้่หัวิ	แล้ัวิโปรดีเกล้ัาฯ	อัญเชิุญ

พิระเทพิบิดีรจากพิระวิิหารยอดีมาประดีิษฐานที�ซุ้่มจรนำามุขตะวัินตก	 แลัะโปรดีเกลั้าฯ	 ให้เปลีั�ยนชุ่�อจาก	 “พิระพิุทธิปรางค์

ปราสาท”	มาเป็น	“ปราสาทพิระเทพิบิดีร”	(ผ้้จัดีการออนไลัน์,	2563)	

เม่�อกล่ัาวิถึงที�มาแห่งการดีลัใจในการออกแบบลัวิดีลัายผ้านอกจากจะมีที�มาจากธิรรมชุาติแล้ัวิยังมีที�มาจากลัวิดีลัาย

ศิิลัปะชัุ�นเยี�ยมอันเป็นที�นิยมยอมรับของทุกคนมาตั�งแต่เดิีมได้ีอีกด้ีวิย	 ผลังานการออกแบบลัวิดีลัายจะสวิยงามเพิียงใดีขึ�นอย้่

กับควิามจัดีเจนในเชิุงการแสดีงออกทางการถ่ายทอดีของนักออกแบบ	 แต่ลัะคน	 (ดุีษฎีี	 สุนทรารชุุน	 (มปป.:	 50)	 ลัวิดีลัายที�

ประดัีบตกแต่งวัิดีพิระแก้วิมีลัักษณะการวิางองค์ประกอบของเส้น	สี	ร้ปร่าง	พ่ิ�นที�ว่ิางแบบซ่ำ�าๆ	จัดีสมดุีลัแบบสมมาตร	ซึ่�งการ

ออกแบบลัวิดีลัายบนผ่นผ้าก็สามารถทำาเชุ่นเดีียวิกันนี�ได้ี		ผ้้วิิจัยจึงคิดีนำามาประยุกต์ใชุ้ในการออกแบบลัวิดีลัายผ้ามัดียอ้มในครั�ง

นี�		เพ่ิ�อสร้างควิามสวิยงามแปลักตาให้ต่างไปจากลัวิดีลัายมัดีย้อมที�มีทั�วิไปแลัะหาแนวิทางใหม่ๆ	ในการออกแบบลัวิดีลัายด้ีวิย

วัติถุ่ป์ระสงค์

1.เพ่ิ�อออกแบบลัวิดีลัายผ้ามัดีย้อมที�ได้ีแรงบันดีาลัใจจากลัวิดีลัายวัิดีพิระแก้วิ

2.เพ่ิ�อศึิกษาเปรียบเทียบควิามพึิงพิอใจในลัวิดีลัายผ้ามัดีย้อมของเพิศิชุายแลัะเพิศิหญิง
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กรอบแนวคิดการวิจััย

การวิิจัยออกแบบลัวิดีลัายมัดีย้อมด้ีวิยเทคนิคการพัิบแลัะหนีบ	ย้อมด้ีวิยสี	3	ค่้สีค่อ	สีเขียวิกับสีเหล่ัอง	สีดีำากับสีแดีง

	 แลัะสีม่วิงกับสีเหล่ัอง	 ใชุ้ลัวิดีลัายจากวัิดีพิระแก้วิเป็นต้นแบบนำามาประยุกต์	 ตัวิแปรที�ศึิกษาตัวิแปรต้นค่อคุณลัักษณะของ

ลัวิดีลัายผ้ามัดีย้อมประกอบด้ีวิยสี	 เส้น	 จังหวิะ	 กลิั�นอายของลัวิดีลัายที�ได้ีแรงบันดีาลัใจมาจากลัวิดีลัายวัิดีพิระแก้วิ	 ตัวิแปร

ตามค่อ	 ควิามพึิงพิอใจของกลุ่ัมตัวิอย่างที�มีต่อลัวิดีลัายผ้ามัดีย้อม	 	 ตั�งสมมุติฐานในการวิิจัยว่ิา	 เพิศิต่างกันมีควิามพึิงพิอใจใน

ลัวิดีลัายผ้ามัดีย้อมแตกต่างกัน	

วิธีดำาเนินการวิจััย

1. ป์ระชากรแลุ่ะกลุ่่�มตัิวอย�าง

กลุ่ัมตัวิอย่างได้ีจากการสุ่มแบบเจาะจง	ได้ีแก่		การเก็บข้อม้ลั	Onsite	จำานวิน	300	คน	จากนักออกแบบอิสระ	แลัะ

บุคลัากรในคณะสถาปัตยกรรมแลัะการออกแบบ	มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีพิระจอมเกล้ัาพิระนครเหน่อ		กับกลุ่ัมตัวิอยา่งได้ีจาก

การสุ่มแบบการบอกต่อ	(Snow	Ball)		ได้ีแก่	การเก็บข้อม้ลั	Online	จำานวิน	150	คน	จากบุคลัากรของมหาวิิทยาลััยขอนแก่น

แลัะบุคคลัทั�วิไป	รวิมกลุ่ัมตัวิอย่างทั�งหมดี	450	คน

กลุ่ัมลัวิดีลัายในวัิดีพิระแก้วิที�เป็นที�มาของการนำามาประยุกต์ใชุ้ออกแบบลัวิดีลัายผ้ามัดีย้อม	เป็นกลุ่ัมลัวิดีลัายที�ผนัง

โบสถ์	(ภาพิที�	1)	เสาโบสถ์		(ภาพิที�	2)	ขอบโบสถ์ตรงระเบียง	(ภาพิที�	3)		ฐานวิางพิระนอกโบสถ์		(ภาพิที�	4)		ลัักษณะของเจดีีย์	

(ภาพิที�	5)		แลัะลัวิดีลัายที�ประต้โบสถ	์	(ภาพิที�	6)	ถ่ายภาพิโดียผ้้วิิจัย		เหตผุลัที�เล่ัอกศึิกษากลุ่ัมลัายเหลัา่นี�เพิราะเปน็ลัวิดีลัายที�

วิิจิตรตระการตามคีวิามคมชุดัี	มีเอกลัักษณข์องลัวิดีลัายไทย	แลัะมคีวิามเปน็ได้ีในการนำามาประยกุต์ออกแบบลัวิดีลัายมัดียอ้ม

ขอบเขตด้ีานการออกแบบ		ออกแบบผ้ามัดีย้อมลัวิดีลัายลัวิดีลัายโบสถ์	26	ชิุ�น	ขนาดี	1.2x1.2	ฟุต	แลัะคัดีสรรผลั

งานที�มีสอดีคล้ัองกับวัิตถุประสงค์ในการวิิจัยมา	24	ชิุ�น	

         

ภาพิที�	1		ผนังโบสถ์วิัดีพิระแก้วิ
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								 	 ภาพิที�	2		ลัวิดีลัายที�เสาโบสถ์																											ภาพิที�	6	ลัวิดีลัายจากประต้โบสถ์

       

                                  

        ภาพิที�	3		ลัวิดีลัายที�ขอบโบสถ์																										ภาพิที�	4	ลัวิดีลัายที�ฐานวิางพิระ																			ภาพิที�	5		ลัักษณะของเจดีีย์						            

2. เคร่�องม่อการวิจััย

เคร่�องม่อที�ใชุ้ในการวิิจัยค่อ	แบบสอบถามควิามพิงึพิอใจในลัวิดีลัายผ้ามัดียอ้มที�ได้ีแรงบนัดีาลัใจจากลัวิดีลัาย

วัิดีพิระแก้วิ	เคร่�องม่อในการสร้างสรรค์ผลังานลัวิดีลัายผ้ามัดีย้อมเทคนิคพัิบแลัะหนีบ	ได้ีแก่	สีไดีเร็กซ์่	(สีย้อมร้อน)	ไม้

ไอศิครีม	ไม้ไผ่	ยาง	แลัะผ้าฝ้่ายใยธิรรมชุาติสีขาวิ	 

3. การรวบรวมข้้อมูลุ่ 

คณะผ้้วิิจัยแจกแบบสอบถามดี้วิยตนเอง	 แลัะกระจายแบบสอบถามทางออนไลัน์แบบบอกต่อ	 เม่�อได้ีข้อม้ลัทั�งหมดี

แล้ัวิก็ตรวิจสอบควิามสมบ้รณ์ของแบบสอบถาม		แลัะวิิเคราะห์ข้อม้ลัตามหลัักการทางสถิติเพ่ิ�อการวิจัย

4. การวิเคราะห์์ข้้อมูลุ่  

วิิเคราะห์ลัวิดีลัายของวัิดีพิระแก้วิด้ีวิยทฤษฎีีหลัักการจัดีองค์ประกอบศิิลัป์	 วิิเคราะห์ลัวิดีลัายผ้ามัดีย้อมด้ีวิยทฤษฎีี

หลัักการออกแบบลัายผ้า		ใชุ้สถิติพ่ิ�นฐานวิิเคราะห์ข้อม้ลัส่วินบุคคลั		ใชุ้สถิติเชิุงพิรรณาวิิเคราะห์ควิามพึิงพิอใจของกลุ่ัมตัวิอยา่ง

ที�มีต่อการออกแบบลัวิดีลัาย		ใชุ้สถิติทดีสอบสมมุติฐาน	t-test	เพ่ิ�อเปรียบเทียบควิามพึิงพิอใจของเพิศิชุายแลัะเพิศิหญิงที�มีต่อ

ผลังานออกแบบลัวิดีลัายผ้ามัดียอ้มที�ระดัีบควิามเชุ่�อมั�น	95	เปอร์เซ่นต์		แลัะคำานวิณทางสถิติด้ีวิยโปรแกรมสำาเร็จร้ป	SPSS	for	

Window	version	24
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ผลุ่การวิ จััย

1.  ผลุ่การออกแบบลุ่วดลุ่ายผ้ามัดย้อมที�ได้แรงบันดาลุ่ใจัจัากลุ่วดลุ่ายวัดพระแก้ว

ผ้้ตอบแบบสอบถามจำานวิน	450	คน	พิบว่ิาส่วินใหญ่เป็นเพิศิหญิงมีจำานวิน	286	คนคิดีเป็นร้อยลัะ	63.6	รองลังมา

เป็นเพิศิชุายมีจำานวิน	164	คน	คิดีเป็นร้อยลัะ	36.4		เม่�อสอบถามควิามพึิงพิอใจในงานออกแบบลัวิดีลัายผ้ามัดีย้อมที�ได้ีรับแรง

บันดีาลัใจจากลัวิดีลัายวัิดีพิระแก้วิที�ผ้้วิิจัยออกแบบชึุ�น	โดียให้พิิจารณาจากสี	เส้น	จังหวิะ	แลัะกลิั�นอายของลัวิดีลัาย	มีค่าเฉลีั�ย

ของควิามพึิงพิอใจอย้ใ่นระดัีบมาก	(ค่อค่าเฉลีั�ยมากกว่ิา	3.51)	มีทั�งหมดี	15	ผลังานจาก	24	ผลังาน	เรียงลัำาดัีบจากผลังานชิุ�น

ที�มีค่าคะแนนเฉลีั�ยควิามพึิงพิอใจมากที�สุดีไปหาน้อยที�สุดี	ดัีงตารางที�	1

ติารางที�  1		สรุปค่าเฉลีั�ยแลัะค่าส่วินเบี�ยงเบนมาตรฐานของควิามพึิงพิอใจในลัวิดีลัายมัดีย้อม

ลุ่ำาดับที� ช่�อภิาพ Mean S.D.

1

2	

3	

4	

5

6

7

8

9

10	

11

12

13

14

15

ลัวิดีลัายจากผนังโบสถ์	1

ลัวิดีลัายจากผนังโบสถ์	2

ลัวิดีลัายจากเสาโบสถ์	1

ลัวิดีลัายจากเสาโบสถ์	2

ลัวิดีลัายจากเสาโบสถ์	3

ลัวิดีลัายจากขอบโบสถ์

ลัวิดีลัายจากผนังโบสถ์	3

ลัวิดีลัายจากฐานวิางพิระ	1

ลัวิดีลัายจากเจดีีย์

ลัวิดีลัายจากผนังโบสถ์	4

ลัวิดีลัายจากฐานวิางพิระ	2

ลัวิดีลัายจากประต้โบสถ์	

ลัวิดีลัายจากเสาโบสถ์	4

ลัวิดีลัายจากเสาโบสถ์	5

ลัวิดีลัายจากผนังโบสถ์	5

4.307

4.040

4.027

4.004

3.982

3.944

3.929

3.898

3.840

3.811

3.778

3.720

3.716

3.642

3.629

.8749

.9142

.9435

.9602

.9531

.8542

.9050

.9359

.9421

.9706

.9874

.9232

1.0161

1.0483

1.0479
   

                  
	

1.		ลัวิดีลัายจากผนังโบสถ์	1													2.		ลัวิดีลัายจากผนังโบสถ์	2												3.	ลัวิดีลัายจากเสาโบสถ์	1						    
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4.	ลัวิดีลัายจากเสาโบสถ์	2															5.	ลัวิดีลัายจากเสาโบสถ์	3														6.	ลัวิดีลัายจากขอบโบสถ์					 

                     

7.	ลัวิดีลัายจากผนังโบสถ์	3												8.	ลัวิดีลัายจากฐานวิางพิระ	1														9.	ลัวิดีลัายจากเจดีีย์

                  
	

10.	ลัวิดีลัายจากผนังโบสถ์	4									11.	ลัวิดีลัายจากฐานวิางพิระ	2										12.	ลัวิดีลัายจากประต้โบสถ์		

                 

13.	ลัวิดีลัายจากเสาโบสถ์	4											14.		ลัวิดีลัายจากเสาโบสถ์	5									15.	ลัวิดีลัายจากผนังโบสถ์	5				

ภาพิที�		7		ชุุดีภาพิลัวิดีลัายผ้ามัดีย้อมที�ไดี้รับควิามพิึงพิอใจมากเรียงตามลัำาดีับที�	1	ถึง	15			
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วิิเคราะห์ชุ	�ดีภาพิผลังานทั�ง	15	ชิุ�น		นับผลังานที�ประยุกต์มาจากลัวิดีลัายของผนังโบสถ์มี	5	ชิุ�น		มาจากลัวิดีลัายเสา

โบสถ์	5	ชิุ�น	มาจากฐานวิางพิระนอกโบสถ์	2	ชิุ�น	มาจากขอบโบสถ์	1	ชิุ�น	ลัักษณะของเจดีดีีย์	1	ชิุ�น	แลัะมาจากลัวิดีลัายประต้

โบสถ์	1	ชิุ�น	นับชิุ�นค่้สีที�ได้ีติดีอันดัีบควิามพึิงพิอใจ	มีจำานวินมากที�สุดีค่อ	ค่้สีเขียวิเหล่ัอง	มี	7	ชิุ�น		รองลังมาค่อค่้สีม่วิงเหล่ัอง

	 มี	5	 ชิุ�น	แลัะค่้สีดีำาแดีง	 มี	3	 ชิุ�น	 	 เส้นของลัายส่วินใหญ่เป็นเส้นตรงแนวิเฉียง	 มีเส้นสอดีไส้ภายในจังหวิะขององค์ประกอบ	

จังหวิะของลัายออกแบบเป็นจังหวิะซ่ำ�า	จัดีองค์ประกอบแบบสมมาตร	ใชุ้แนวิทางของร้ปเรขาคณิต	เชุ่น	สี�เหลีั�ยม	แลัะวิงกลัม

ผลังานการออกแบบผ้ามัดียอ้มอีก	9	ผลังาน	ผ้้ตอบแบบสอบถาม	มีควิามพึิงพิอใจเฉลีั�ยในระดัีบปานกลัาง	เม่�อพิิจารณา

สี	พิบว่ิา	มีสีเข้มจัดี		มีเส้นสอดีไส้ลัวิดีลัายจำานวินมาก	อาจด้ียุ่งเหยิง	มีการจัดีจังหวิะของลัวิดีลัายถี�	แลัะกลิั�นอายของลัวิดีลัาย

น้อยกว่ิาภาพิผลังานที�ได้ีรับควิามพึิงพิอใจในระดัีบมาก		

2.ผลุ่การศึกษาเป์รียบเทียบความพึงพอใจัในลุ่วดลุ่ายผ้ามัดย้อมข้องเพศชายแลุ่ะเพศห์ญิง

ผลังานการออกแบบลัวิดีลัายทั�ง	 	 15	ผลังานที�ได้ีรับควิามพึิงพิอใจนั�น	 เม่�อคำานวิณเปรียบเทียบด้ีวิยค่าสถิติทดีสอบ

สมมติฐาน	 t-test	 เพ่ิ�อเปรียบเทียบควิามแตกต่างระหวิ่างค่าเฉลีั�ยควิามพิึงพิอใจของเพิศิชุายแลัะเพิศิหญิง	 พิบวิ่า	 มีควิามพิึง

พิอใจแตกต่างกันเพีิยง	 2	 งานเท่านั�น	 ค่อ	 ลัวิยดีลัายที�ประยุกต์การออกแบบมาจากลัวิดีลัายเสาโบสถ์	 ชิุ�นที�	 2	 กับลัวิดีลัายที�

ประยุกต์การออกแบบมาจากลัวิดีลัายฐานวิางพิระ	ชิุ�นที�	1		ดัีงค่าปรากฏ์ในตารางที�	2			ส่วินอีก	13	ลัวิดีลัาย	พิบว่ิาเพิศิชุาย

แลัะเพิศิหญิงมีควิามพึิงพิอใจไม่แตกต่างกัน

ติารางที� 2	การเปรียบเทียบค่าเฉลีั�ยควิามชุอบในลัวิดีลัายผ้ามัดีย้อมของกลุ่ัมตัวิอย่างที�มีเพิศิแตกต่างกัน

ลุ่วดลุ่ายจัากเสาโบสถ์ุ 2 N Mean S.D. t Sig.

ชุาย 164 3.878 1.0437 -2.041 .042*

หญิง 286 4.077 .9028

ลุ่วดลุ่ายจัากฐานวางพระ 1 N Mean S.D. t Sig.

ชุาย 164 3.762 .9837 -2.339 .020*

หญิง 286 3.976 .9000

*		มีนัยสำาคัญทางสถิติที�ระดัีบ	0.05

จากตารางที�	2	พิบว่ิาเพิศิหญิงมีควิามพึิงพิอใจในลัวิดีลัายผ้ามัดียอ้มที�ประยุกต์จากลัวิดีลัายเสาโบสถ	์ชิุ�นที�	2	กับมีควิาม

พึิงพิอใจในลัวิดีลัายมัดียอ้มที�ประยุกต์จากลัวิดีลัายฐานวิางพิระ	ชิุ�นที�	1	มากกว่ิาเพิศิชุาย	อยา่งมีนัยสำาคัญทางสถิติที�ระดัีบ	0.05	

3.  ผลุ่การห์าแนวทางในพัฒนาลุ่วดลุ่ายผ้ามัดย้อม

ติารางที� 3 จำานวินแลัะร้อยลัะของผ้้ตอบแลัะไม่ตอบเหตุผลัที�พึิงพิอใจหร่อไม่พึิงพิอใจในงานออกแบบ

					 ลัวิดีลัายผ้ามัดีย้อมที�มีแรงบันดีาลัใจจากลัวิดีลัายวัิดีพิระแก้วิ

เห์ต่ิผลุ่ที�พึงพอใจัในงานออกแบบ

ผ้ามัดย้อม

จัำานวน

ผู้ไม�ติอบ

ร้อยลุ่ะ จัำานวนผู้ติอบ ร้อยลุ่ะ

มีกลิั�นอายของลัวิดีลัาย

วัิดีพิระแก้วิ

313 69.6 137 30.4

มีควิามสวิยงาม 174 38.7 276 61.3

มีควิามแปลัก 201 44.7 249 55.3

มีควิามน่าทึ�ง 358 79.6 92 20.4
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เห์ต่ิผลุ่ที�ไม�พึงพอใจังานออกแบบ

ผ้ามัดย้อม

จัำานวน

ผู้ไม�ติอบ

ร้อยลุ่ะ จัำานวนผู้ติอบ ร้อยลุ่ะ

ไม่มีกลิั�นอายของ

ลัวิดีลัายวัิดีพิระแก้วิ

346 76.9 104 23.1

ไม่สวิย 376 83.6 74 16.4

เหตุผลัอ่�นๆ 374 83.1 76 16.9

ตารางที�	 3	 พิบว่ิากลุ่ัมตัวิอย่างส่วินใหญ่ให้เหตุผลัที�พึิงพิอใจในลัวิดีลัายผ้ามัดีย้อมที�ผ้้วิิจัยออกแบบเพิราะมีควิาม

สวิยงาม	มีจำานวิน	276	คน	คิดีเป็นร้อยลัะ	61.3		เหตุผลัรองลังมาค่อเพิราะมีควิามแปลัก	มีจำานวิน	249	คน	คิดีเป็นร้อยลัะ

	55.3		เพิราะมีกลิั�นอายของลัวิดีลัายวัิดีพิระแก้วิ	มีจำานวิน	137	คน	คิดีเป็นร้อยลัะ		30.4		แลัะเพิราะมีควิามน่าทึ�ง		มีจำานวิน

	92	คน	คิดีเป็นร้อยลัะ	20.4	ตามลัำาดัีบ	

กลุ่ัมตัวิอย่างส่วินใหญ่ที�ไม่พึิงพิอใจในลัวิดีลัายผ้ามัดีย้อมที�ผ้้วิิจัยออกแบบ	 ให้เหตุผลัว่ิา	 เพิราะไม่มีกลิั�นอายของ

ลัวิดีลัายวัิดีพิระแก้วิ	มีจำานวิน	104	คน	คิดีเป็นร้อยลัะ	23.1		รองลังมาค่อเหตุผลัอ่�นๆ	มีจำานวิน	76	คน		คิดีเป็นร้อยลัะ	16.9	

แลัะเพิราะไม่สวิย	มีจำานวิน	74	คน	คิดีเป็นร้อยลัะ	16.4	ตามลัำาดัีบ

ข้อเสนอแนะจากคำาถามปลัายเปิดีแลัะจากการวิิเคราะห์ลัักษณะของสี	เส้น	จังหวิะ	แลัะกลิั�นอายของวัิดีพิระแก้วิ	ดัีง

กล่ัาวิข้างต้น	นำาไปส่้แนวิทางในการพัิฒนางานออกแบบลัวิดีลัายผ้ามัดีย้อม		โดียแบ่งเป็น	2	ประเด็ีนค่อ	การพัิฒนาเร่�องการใชุ้

สี	แลัะการพัิฒนาเร่�องลัวิดีลัาย		แต่ลัะประเด็ีนมีหลัายแนวิทาง		ดัีงนี�

1.การพัิฒนาเร่�องการใชุ้สี		แนวิที�	1	เพิิ�มสีสันให้มากขึ�น	เพิิ�มควิามสดีของสี	ลัดีควิามม่ดีของสีลัง		แนวิที�	2	ลัดีจำานวิน

ของสีลัง		ทำาสีอ่อนเป็นสีพิาสเทลั	แลัะแนวิที�	3	แนะนำาเป็นค่้สี	สีนำ�าตาลักับสีเหล่ัอง	การใชุ้สีไทยโทน	การใชุ้ค่้สีอ่�นๆ	แลัะใชุ้สี

ที�สามารถใส่ไปงานต่างๆ	หร่อไปสถานที�ต่างๆ	ได้ีอย่างเหมาะสม

	2.การพัิฒนาเร่�องลัวิดีลัาย	แนวิที�	1	ทำาลัวิดีลัายอ่�นๆ	อีก	เชุ่น	ลัายที�ไม่ใชุ่เรขาคณิต	ลัายร้ปสัตว์ิ	ลัายดีอกไม้	ลัายไทย

	ลัายที�มีควิามเป็นไทย	แนวิที�	2	เพิิ�มควิามลัะเอียดี	แลัะออกแบบให้ซั่บซ้่อนขึ�นไปอีก	แนวิที�	3	ลัดีควิามแน่นของลัาย	ทำาให้ด้ี

โปร่งขึ�น	แลัะแนวิที�	4	ให้สร้างบรรยากาศิของลัวิดีลัายอย่างอิสระ	ใชุ้ลัวิดีลัายของวัิดีเป็นเพีิยงแรงบันดีาลัใจเท่านั�นไม่ต้องทำาให้

เหม่อนหร่อคล้ัาย

สร่ป์ผลุ่การวิจััยแลุ่ะอภิิป์รายผลุ่

ผลัการวิิจัยสรุปว่ิาการออกแบบลัวิดีลัายผ้ามัดียอ้มที�ได้ีแรงบันดีาลัใจจากลัวิดีลัายวัิดีพิระแก้วิ	มีทั�งหมดี	24	ชิุ�น	กลุ่ัม

ตัวิอย่าง	450	คน	ส่วินใหญ่เป็นเพิศิหญิง		เม่�อกลุ่ัมตัวิอย่างพิิจารณาสี	เส้น	จังหวิะแลัะกลิั�นอายของลัวิดีลัายมัดีย้อมแล้ัวิ	ให้

คะแนนเฉลีั�ยควิามพึิงพิอใจอย้ใ่นระดัีบมาก	มี	15	ชิุ�น	ใชุ้ค่้สีเขียวิกับสีเหล่ัองมากที�สุดีค่อ	7	ชิุ�น	เส้นลัายส่วินใหญ่เป็นเส้นตรง

แนวิเฉียง	 	 มีเส้นสอดีไส้ภายในขององค์ประกอบ	 ออกแบบเป็นจังหวิะซ่ำ�า	 สมดุีลัแบบสมมาตร	 ใชุ้แนวิทางของร้ปเรขาคณิต		

ควิามพึิงพิอใจในผลังานการออกแบบพิบว่ิา		เพิศิชุายแลัะเพิศิหญิงมีควิามพึิงพิอใจไม่ต่างกัน	13	ชิุ�น		แลัะมี	2	ชิุ�น		ที�เพิศิหญิง

มีควิามพึิงพิอใจมากกว่ิาเพิศิชุายค่อลัวิดีลัายผ้ามัดีย้อมที�ประยุกต์จากลัวิดีลัายเสาโบสถ์ชิุ�นที�	2	กับลัวิดีลัายมัดีย้อมที�ประยุกต์

จากลัวิดีลัายฐานวิางพิระ	ชิุ�นที�	1		ซึ่�งผลังานทั�งสองชิุ�น	ใชุ้ค่้สีเป็นสีเขียวิกับสีเหล่ัอง	ต่างกันตรงที�ลัวิดีลัายมัดีย้อมจากลัายเสา

โบสถ์มีสีเขียวิอ่อนเป็นจุดีเด่ีนกลัางภาพิ		มีพ่ิ�นที�ว่ิางพิอเหมาะ	ส่วินลัวิดีลัายมัดียอ้มจากลัายฐานวิางพิระนอกโบสถ์	ทำาเป็นร้ปร่าง

ตารางสี�เหลีั�ยมวิางแนวิเฉียง	มีลัวิดีลัายออกจากจุดีศ้ินยก์ลัาง	พ่ิ�นภาพิเป็นสีเขียวิเหล่ัอง	จุดีเด่ีนเป็นสีเหล่ัองอ่อน	มีพ่ิ�นที�ว่ิางน้อย		
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กลุ่ัมตัวิอย่างส่วินใหญมีควิามพึิงพิอใจในลัวิดีลัายผ้ามัดีย้อมค่้สี	 สีเขียวิกับสีเหล่ัอง	 สีทั�งสองเป็นสีข้างเคียงในวิงจรสี	

(Analogous)	เป็นสีในวิรรณะเย็น		ส่�อควิามหมายแลัะควิามร้้สึกไปในทางบวิก	อันเป็นสัญชุาตญาณของการมีชีุวิิต		สอดีคล้ัอง

กับคำาอธิิบายว่ิาการสร้างควิามหมายของสีในงานออกแบบ	 มีควิามเชุ่�อมโยงกับการรับร้้ตามธิรรมชุาติที�เกิดีขึ�นเองในตัวิมนุษย์

ทุกคน	ทั�งในระดัีบจิตวิิทยาแลัะจิตใต้สำานึกตามธิรรมชุาติ	สีแต่ลัะสีมีควิามหมายในตัวิเองบ่งบอกถึงอารมณ์แลัะควิามร้้สึกแทน

ตัวิตนได้ีเป็นอย่างดีี		สีเขียวิส่�อควิามหมายของควิามเป็นธิรรมชุาติ	การเจริญเติบโต	ควิามมีชีุวิิต	ควิามอุดีมสมบ้รณ์	การเจริญ

งอกงาม	 	การออกแบบที�มีสีเขียวิจะทำาให้ผ้้ด้ีร้้สึกสดีชุ่�น	 มีพิลัังของควิามสงบในจิตใจ	คลัายควิามตึงเครียดี	 ผ่อนคลัายสายตา

รวิมถึงระบบประสาทส่วินอ่�นได้ีดีี	 	 ส่วินสีเหล่ัองส่�อควิามหมายถึงควิามร่�นเริงเบิกบานใจ	ควิามสุข		พิลััง		 อุดีมคติ	ควิามหวัิง

	แสงสว่ิาง	ปัญญา	ควิามคิดีสร้างสรรค์	พิลัังของสีเหล่ัองเป็นสีที�ชุ่วิยกระตุ้นสมองแลัะควิามจำา		สีเหล่ัองชุ่วิยเชุ่�อมต่อควิามคิดี

ในจิตใต้สำานึกของเรา		ในงานออกแบบจึงใชุ้สีเหล่ัองเพ่ิ�อเน้นองค์ประกอบที�สำาคัญ	ๆ	(jPrint.	2020)			นอกจากนั�น	สีเขียวิแลัะ

สีเหล่ัองก็อย้่ในเทรนด์ีหร่อแนวิโน้มของการใชุ้สีแลัะสไตล์ัเส่�อผ้าในฤด้ีใบไม้ผลิั	ปี	2564	ด้ีวิย	(Fashion	Trendsetter,	2020)	

การออกแบบลัวิดีลัายผ้ามัดีย้อมที�มีต้นแบบจากลัวิดีลัายวัิดีพิระแก้วินี�คล้ัายกับผลังานของ	สมบัติ	ประจญศิานต์	(2562)	ที�ได้ี

วิิจัยเพ่ิ�ออออกแบบผ้าพัินคอพิิมพ์ิลัายกราฟิกจากลัวิดีลัายส่วินประดัีบของปราสาทขอมกับการยอมรับผลิัตภัณฑ์เม่�อแรกเห็น	

กลุ่ัมตัวิอยา่งเป็นชุาวิไทย	มีควิามเห็นว่ิาลัวิดีลัายที�ออกแบบส่�อถึงลัวิดีลัายส่วินประดัีบปราสาทขอมในระดัีบปานกลัาง	แลัะเสนอ

แนะให้เพิิ�มม้ลัค่าผลิัตภัณฑ์ดีว้ิยการเล่ัาเร่�องราวิแห่งคุณค่า		เน้นการตลัาดีแบบสร้างควิามร้้สกึแลัะเข้าใจคุณค่าสินค้าทางอารมณ์			

ผลิัตภัณฑ์ผ้ามัดียอ้มก็อาจต้องเน้นการตลัาดีแบบนี�เชุ่นเดีียวิกัน	เน่�องจากงานมีที�มาจากสถาปัตยกรรมที�งดีงามของชุาติเชุ่นกัน

	การออกแบบลัวิดีลัายมัดีย้อมชุุดีนี�จัดีองค์ประกอบจังหวิะซ่ำ�ามีสมดุีลัแบบสมมาตร	ใชุ้เป็นต้นแบบนำาไปประยกุต์ผลิัต

ในระบบอตุสาหกรรมไดี	้เน่�องจากสามารถนำามาตอ่ลัายไดีง่้ายอยา่งที�ดุีษฎีี	สุนทรารชุุน	(มปป.:	69)	อธิิบายว่ิา		ลัวิดีลัายค่อส่วิน

ประกอบของการออกแบบซึ่�งมีส่วินซ่ำ�าๆ	กันเป็นตอนๆ	ไป		หากเป็นแนวิร้ปเรขาคณิตจะด้ีเป็นระบบ		ดัีดีแปลังง่าย		ทำาให้การ

ต่อลัายให้มีขนาดีใหญ่เป็นไปง่ายสะดีวิกที�จะใชุ้ในงานพิิมพ์ิในระบบอุตสาหกรรม	

กลุ่ัมตัวิอย่างส่วินใหญ่ให้เหตุผลัว่ิาพึิงพิอใจในลัวิดีลัายผ้ามัดียอ้มที�ผ้้วิิจัยออกแบบ		เพิราะมีควิามสวิยงาม	เหตุผลัรอง

ลังมาค่อมีควิามแปลัก	มีกลิั�นอายของลัวิดีลัายวัิดีพิระแก้วิ	แลัะมีควิามน่าทึ�ง	เหตุผลัที�ไม่พึิงพิอใจเพิราะผลังานไม่มีกลิั�นอายของ

ลัวิดีลัายวัิดีพิระแก้วิ	แนวิทางในการพัิฒนางานออกแบบลัวิดีลัายผ้ามัดีย้อมค่อควิรใชุ้ค่้สีอ่�นเพิิ�มเติม	แลัะออกแบบลัวิดีลัายอ่�น

เพิิ�มเติม	รวิมทั�งควิามเห็นที�เป็นไปในแนวิแย้งกันค่อ	ชุอบสีสันกับไม่ชุอบสีสัน	ชุอบสีเข้มกับชุอบสีอ่อน	ชุอบลัายซั่บซ้่อนกับไม่

ชุอบลัายซั่บซ้่อน	 ซึ่�งผ้้วิิจัยสามารถนำามาเป็นแนวิทางในการออกแบบได้ีทั�งสิ�น	 เหตุผลัของควิามพึิงพิอใจในผลังานออกแบบ

ลัวิดีลัายผ้ามัดีย้อมชุุดีนี�	มีควิามเกี�ยวิข้องกับสุนทรียธิาตุ	(aesthetical	elements)	ซึ่�งกีรติ	บุญเจ่อ	(2522:	5)	อธิิบายว่ิา		เป็น

คุณสมบัติของศิิลัปกรรมทั�งมวิลัแลัะสิ�งต่างๆตามธิรรมชุาติ	 สุนทรียธิาตุมีได้ี	 3	 อย่างค่อ	 ควิามงาม	 (beauty)	 ควิามแปลักห้

แปลักตา	(picturesqueness)	แลัะควิามน่าทึ�ง	(sublimity)	ผลังานชิุ�นหนึ�งๆ	อาจจะมีสุนทรียธิาตุเพีิยงอย่างเดีียวิหร่อหลัาย

อยา่งผสมกนัก็ได้ี	กลุ่ัมตัวิอยา่งมองเหน็สุนทรียธิาตใุนผลังานออกแบบผา้มัดียอ้มชุุดีนี�อยา่งครบถว้ิน	แลัะพิงึพิอใจเพิราะเหน็ว่ิา

มีควิามงามในผลังานมากที�สุดี	อยา่งไรก็ตาม			มีการเสนอแนะในการพัิฒนาที�บางประเด็ีนแย้งกันเป็นสองขั�วิอย้บ้่าง	ซึ่�งประเด็ีน

นี�	กำาจร	สุนพิงษ์ศิรี	 (2556:	68-69)	อธิิบายไว้ิว่ิา	ประสบการณ์ทางสุนทรียะนี�เป็นดัี�งศ้ินย์กลัางของการรับร้้ที�มีคุณภาพิ	เป็น

แบบของควิามคิดีเชิุงนามธิรรม	 เป็นสัญลัักษณ์ของการแสดีงออก	 เร่�องของสุนทรียะล้ัวินเป็นเร่�องของมนุษย์ที�มีควิามร้้สึกพึิง

พิอใจหร่อไม่พึิงพิอใจ	 ดัีงนั�น	 จึงไม่สามารถสรุปควิามร้้สึกต่างๆ	 นั�นให้เป็นหนึ�งเดีียวิได้ี	 	กล่ัาวิได้ีว่ิา	ควิามคิดีเห็นในการให้ข้อ

เสนอแนะย่อมมีควิามแตกต่างแลัะแย้งกันไปคนลัะทางได้ี	ทั�งนี�	หากนักออกแบบสามารถออกแบบได้ีหลัากหลัายแนวิทางก็จะ

มีผลัดีีอย่างที�	Naeem	Gul	Gilal	แลัะคณะ	(2018:169-185)	วิิจัยพิบว่ิา	ยอดีขาย	ผลัตอบรับ	แลัะส่วินแบ่งทางการตลัาดีที�

เพิิ�มมากขึ�นนั�น	มีควิามเกี�ยวิข้องกับมิติการออกแบบผลิัตภัณฑ์ให้มีควิามงาม	มีประโยชุน์ใชุ้สอย	แลัะแสดีงสัญลัักษณ์ที�ชัุดีเจน	
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ข้้อเสนอแนะ

การวิิจัยเพ่ิ�อพัิฒนาลัลัวิดีลัายผ้ามัดียอ้มใหม่ๆ	นักออกแบบอาจศึิกษาลัวิดีลัายประดัีบตกแต่งวัิดีพิระแก้วิที�มีอีกหลัาย

มุมมอง	ที�สามารถนำามาเป็นแรงบันดีาลัใจในการสรา้งสรรคไ์ด้ีอีก	หร่อศึิกษาวัิดีอ่�นๆ	ที�มีเอกลัักษณเ์ฉพิาะ		เพ่ิ�อสร้างควิามหลัาก

หลัายของลัวิดีลัายผ้ามัดียอ้มให้มีควิามแปลักใหมแ่ลัะมีกลิั�นอายวัิฒนธิรรมไทย		การนำาไปตอ่ยอดีเปน็งานกราฟกิบนผ่นผ้าโดีย
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การออกแบบเครื่องประดับรูปแบบล้านนาร่วมสมัย 
Jewelry design in contemporary Lanna style 

ภาณุพงศ์  จงชานสิทโธ  1   จุฑามาศ ดอนอ่อนเบ้า 2 
                                                
 
บทคัดย่อ  
 บทความวิชาการนี้ เป็นงานสร้างสรรค์ออกแบบเครื่องประดับ จำนวน 2 ชุด ซึ่งเป็นผลงานจากการให้
คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการเครื่องประดับรายย่อย บทความมีสาระสำคัญ 5  ประเด็นหลักคือ 1) เครื่องประดบักับ
การแต่งกายที่สามารถสะท้อนเนื้อหาหรือเร่ืองราวของวัฒนธรรมท้องถิ่น จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้เครื่องประดับ  
2) การออกแบบร่วมสมัยและเครื่องประดับร่วมสมัย เป็นงานออกแบบที่ผสมผสานระหว่างรูปแบบดั้งเดิมกับรูปแบบ
สมัยใหม่ 3) อัตลักษณ์ทางพุทธศาสนาและเครื่องเขินของล้านนา แรงบันดาลใจสู่รูปแบบล้านนาร่วมสมัย เป็นการ
ใช้อัตลักษณ์จากรูปทรงก้อนอิฐบนองค์เจดีย์พุทธคยา วัดจองคำ ของจังหวัดลำปาง และงานหัตถกรรมเครื่องเขิน
ของชุมชนนันทาราม จังหวัดเชียงใหม่ มาประยุกต์ใช้ออกแบบ 4) กระบวนการออกแบบและผลิตเครื่องประดับ
รูปแบบล้านนาร่วมสมัย ได้ออกแบบและผลิตชิ้นงานเครื่องประดับจำนวน 2 ชุด ชุดที่ 1 คือสร้อยคอ ต่างหู และ
สร้อยข้อมือ เน้นการขึ้นรูปด้วยกระบวนการหล่อตัวเรือน ชุดที่ 2 คือ สร้อยคอ ต่างหู และแหวน เน้นการขึ้นรูปด้วย
มือ 5) ผลสรุปการออกแบบและผลิตเครื่องประดับรูปแบบล้านนาร่วมสมัย โดยผลงานชุดที่ 1 เป็นเครื่องประดับแท้ 
ผลิตด้วยโลหะเงิน 92.5 เปอร์เซ็นต์ ไม่ประดับอัญมณี ตกแต่งตัวเรือนด้วยการลงยาสี (Enamel) ชุดที่ 2 เป็น
เครื่องประดับเทียม ผลิตด้วยทองเหลืองชุบเคลือบผิวด้วยทองคำ มีไม้สักเป็นส่วนประกอบ ประดับด้วยอัญมณีสีขาว
ใสและสีแดง เครื่องประดับทั้ง 2 ชุดสามารถเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ 
คำสำคัญ : การออกแบบ เครื่องประดับ  รูปแบบล้านนา  ร่วมสมัย   
 
Abstract  
 The academic article presented a creative work in jewelry design which consists of 2 sets 
of jewelry. Both sets are the work of consulting small jewelry businesses .The article has five main 
issues: 1) jewelry and costumes that can reflect the content of local culture will add value to the 
jewelry, 2) contemporary design and contemporary jewelry is a combination of traditional designs 
with modern style, 3) Buddhist identity, Lanna lacquerware, identity from the shape of bricks on 
the Bodh Gaya Pagoda at Wat Chong Kham in Lampang province and the handicraft and 
lacquerware craftsmanship of Nantaram Community in Chiang Mai province has been applied to 
design and inspire as being the contemporary Lanna style, 4) The process of designing and 
manufacturing contemporary Lanna style jewelry has designed and produced 2 sets of jewelry 
pieces; the first set is a necklace, earrings and bracelet. Which emphasis on forming by casting 
process and the second set is necklace, earrings and ring, which emphasizing on hand  
 
1 , 2 อาจารย์สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องประดับ คณะศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงใหม ่  E-mail panupong@rmutl.ac.th  และ amme.chutamas@gmail.com 
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forming, and 5) conclusion on the design and manufacturing of contemporary Lanna style jewelry. 
The first set of works, genuine jewelry made of 92.5 percent silver which not decorated with 
precious stones but decorate the case with enamel. The second set is an artificial jewelry which 
made of brass plated with gold plating which there is teak as a component and adorned with clear 
white and red gemstones. Both sets can be a sample or a commercial production prototype. 
Keywords : Design , Jewelry , Lanna style , Contemporary 

บทนำ 
 เครื่องประดับเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการแต่งกายของมนุษย์นอกเหนือจากเสื้อผ้า ตั้งแต่สมัยอดีตถึง
ปัจจุบัน  หากย้อนไปในยุคก่อนประวัติศาสตร์ เครื่องประดับร่างกายเริ่มต้นจากการที่มนุษย์สักร่างกาย (Tattoo)  
เพื่อจุดประสงค์บางประการเช่น เพื่อแสดงความเป็นพวกพ้องหรือเผ่าพันธุ์ของตนเอง เพื่อความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาง 
เพื่อป้องกับภูตผีปีศาจ เพื่อแสดงถึงอำนาจ ความยิ่งใหญ่  หรือเพื่อข่มขวัญศัตรูกรณีที่ต้อ งทำสงครามระหว่าง
เผ่าพันธุ์ เมื่อมนุษย์ได้เรียนรู้การดำรงชีวิต การเอาตัวรอด การหาอาหาร การล่าสัตว์ จึงได้นำวัสดุต่างๆ เช่น หิน 
กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ หนังสัตว์ ขนนก พืช กระดูก เปลือกหอย ไม้ ฯลฯ มาประดับตกแต่งให้สวยงามขึ้น  ระยะต่อมา
เมื่อเข้าสู่ยุคโลหะ มนุษย์เริ่มใช้โลหะทองแดง สำริด และเหล็ก มาใช้ในชีวิตประจำวัน และส่วนหนึ่งได้นำมาทำ
ชิ้นงานเครื่องประดับรูปแบบต่างๆ ที่อาจไม่มีความประณีต สวยงามมากนัก ในงานวิจัยของ Manish Rai และ R 
Gopal (2021, pp. 1-7) ได้ชี้ให้เห็นความสำคัญของเครื่องประดับว่า ประวัติศาสตร์ของเครื่องประดับมีความ
คล้ายคลึงกันควบคู่กับกับประวัติศาสตร์ของมนุษย์ เครื่องประดับเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการแต่งกายของมนุษย์
อย่างต่อเนื่อง แม้ในสมัยที่มนุษย์เร่ิมใช้เสื้อผ้าและเคร่ืองมือเป็นครั้งแรกเมื่อประมาณหลายพันปีก่อน เครื่องประดับ
ก็ถูกผลิตขึ้นจากวัสดุทุกชนิดที่มีอยู่ เช่น หิน หนังสัตว์ ขนนก พืช กระดูกสัตว์ เปลือกไม้ และของมีค่าจากธรรมชาติ 
จุดประสงค์ของการสวมใส่เครื่องประดับของมนุษย์ยุคโบราณมักใช้เป็นเครื่องรางเพื่อป้องกันอันตรายและสวมใส่ใน
โอกาสต่างๆ เครื่องประดับยังบ่งบอกถึงความมั่งคั่ง อำนาจ บทบาท และ สถานะของผู้สวมใส่ ดังภาพที่ 1 
 ในปัจจุบันเครื่องประดับยังบอกฐานะทางเศรษฐกิจของผู้สวมใส่ได้เช่นกัน อีกทั้งเป็นสินค้าเศรษฐกิจที่ทำ
รายได้และมีมูลค่าสูงต่อประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ความสำคัญของเครื่องประดับในทางเศรษฐกิจนั้น 
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  (2564 : 2) รายงานว่าเครื่องประดับมี
มูลค่าการส่งออกในเดือนมกราคม-เมษายน 2564 เป็นเงินทั้งสิ้น 947.10  ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
เครื่องประดับถึงแม้เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยและไม่อยู่ในปัจจัย 4 ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ แต่ตราบใดที่มนุษย์นิยม
การตกแต่งร่างกาย และความสวยงามที่เสริมบุคลิกของเสื้อผ้า เครื่องประดับยังคงเป็นสิ่งสำคัญและได้รับนิยมจาก
ผู้บรโิภคอยู่เสมอ อีกทั้งเป็นสิ่งสำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 เครื่องประดับเป็นสิ่งสำคัญต่อการแต่งกายของมนุษย์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
ที่มา : ภาพ ก) Novica. (2010)   ภาพ ข) ภาพถ่ายของร้าน Lanna Silverware  

 วันท่ี 26 พฤษภาคม 2564  และ ภาพ ค) ภาพถ่ายของผู้เขียน วันท่ี 5 มิถุนายน 2562 
  
 เนื้อหาในบทความวิชาการนี้ได้ออกแบบเครื่องประดับ จำนวน 2 ชุด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมบริการ
วิชาการให้ชุมชน ลักษณะงานสร้างสรรค์หรืองานออกแบบเครื่องประดับ ผสมผสานระหว่างความเป็นอัตลักษณ์
ล้านนากับความเป็นสมัยใหม่ เพื่อพัฒนารูปแบบเครื่องประดับขึ้นอีกระดับหนึ่งให้เกิดเป็นรูปแบบเครื่องประดับร่วม
สมัย (Contemporary Jewelry สำหรับเป็นแนวคิด แนวทาง ในการออกแบบเครื ่องประดับร่วมสมัยให้แก่
ผู้ประกอบการรายย่อยในภาคเหนือตอนบน และอาจเป็นทางเลือกให้กับซึ่งผู้บริโภคอีกกลุ่มหนึ่ง ที่มีรสนิยมใน
รูปแบบเครื่องประดับ เพื่อเสริมบุคลิกให้กับตนเอง สาระสำคัญของบทความนี้ ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลักคือ  1) 
เครื่องประดับกับการแต่งกายที่สามารถสะท้อนเนื้อหาหรือเรื่องราวของวัฒนธรรมท้องถิ่น 2) การออกแบบร่วมสมัย
และเครื่องประดับรว่มสมัย 3) อัตลักษณ์ทางพุทธศาสนาและเครื่องเขินของล้านนา แรงบันดาลใจสู่รูปแบบล้านนา
ร่วมสมัย 4) กระบวนการออกแบบและผลิตเครื่องประดับรูปแบบล้านนาร่วมสมัย และ 5) ผลสรุปการออกแบบและ
ผลิตเครื่องประดับรูปแบบล้านนาร่วมสมัย  
 
เครื่องประดับกับการแต่งกายทีส่ามารถสะท้อนเนื้อหาหรือเรื่องราวของวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 หากกล่าวถึงพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันนี้ มีผู้บริโภคกลุ่มหนึ่งที่ให้ความสำคัญต่อรูปแบบเครื่องประดับ 
ดังเห็นได้จากเมื่อมีการเลือกเสื้อผ้าสวมใส่ ก็มักจะเลือกรูปแบบเครื่องประดับให้สัมพันธ์สอดคล้องกับรูปแบบเสื้อผ้า
อยู่เสมอ รูปแบบเครื่องประดับในท้องตลาดส่วนหนึ่งนั้นเกิดจากความต้องการของผู้บริโภค เป็นผู้ที่มีบทบาทและ
อำนาจตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องประดับสวมใส่ ผู้บริโภคบางคนหรือบางกลุ่ม โดยเฉพาะสุภาพสตรี ซึ่งเป็นเพศที่รัก
ความสวยงามมากกว่าสุภาพบุรุษ อาจเป็นผู้กำหนดรูปแบบเครื่องประดับตามสมัยนิยม รสนิยมหรือความพึงพอใจ
ของตนเอง ผู้ผลิตเครื่องประดับจึงออกแบบและผลิตเครื่องประดับให้สอดคล้องกับความต้องการอย่างต่อเนื่อง  
เนื่องจากเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในการใช้จ่าย ถึงแม้ว่าระบบเศรษฐกิจของประเทศและของโลกจะชะลอตัวลง
เนื่องด้วยปัจจัยต่างๆ ก็ตาม เครื่องประดับที่มีการออกแบบใหม่และพัฒนารูปแบบจากเดิม จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นการ
รับรู้ แรงจูงใจให้ผู ้บริโภคอยู่ เสมอ โดยในปัจจุบันรูปแบบเครื่องประดับที่ออกแบบแล้วสามารถสะท้อนเนื ้อหา 
เร่ืองราว และรับรู้เก่ียวกับคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น (Local Cultural) ผสมผสานกับรูปแบบสมัยใหม่ (Modern 
Style) เกิดเป็นรูปแบบเครื่องประดับร่วมสมัย (Contemporary Style) ที่สามารถสนองตอบต่อรสนิยมผู้บริโภคที่
หลากหลาย ถึงแม้ว่าในปัจจุบันมีเครื่องประดับรูปแบบสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในบริบท

ก) ข) ค) 
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สังคมปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ก็ยังคงพบว่าผู้บริโภคอีกกลุ่มหนึ่งยังคงนิยมรูปแบบเครื่องประดับที่ผสมผสานระหว่างรูปแบบ
ดั้งเดิมกับรูปแบบสมัยใหม่ ซึ่งแสดงให้ว่าผู้บริโภคยังมีการรับรู้ ภาคภูมิใจและตระหนักถึงคุณค่าความเป็นวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (2564 : 1-5) อธิบายว่าการออกแบบเครื่องประดับควรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าที่หลากหลาย ดังเช่นผู้หญิง ผู ้ชาย กลุ่มคนทำงาน หรือกลุ่มวัยรุ ่น เน้นการ
ออกแบบเครื่องประดับที่มีลักษณะผสมผสาน ระหว่างแนวตะวันตกและตะวันออกเพื่อทำให้เครื่องประดับไทยมี 
อัตลักษณ์มากยิ่งขึ้น ต้องรู้จักนำต้นทุนทางสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม บอกเล่าเร่ืองราวผ่านรูปแบบเครื่องประดับ 
เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างของชิ้นงานเครื่องประดับ นอกจากนี้เรื่องราคาต้องมีความเหมาะสมกับชิ้นงานอีกทั้งต้อง
ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละตลาด ซึ่งจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ผู้บริโภคล้วนต้องการสินค้าที่มี
คุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป สิ่งสำคัญประการหนึ่งของการออกแบบคือการตีความคุณค่าของความเป็นวัฒนธรรม
ท้องถิ่นหรือการสื่อสารระหว่างผู้ออกแบบกับผู้บริโภค ดังตัวอย่าง โครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่จัด
กิจกรรมให้นักออกแบบเครื ่องประดับลงพื ้นที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู ้ประกอบการเครื ่องประดับเงินโดยใช้ทุน
วัฒนธรรมท้องถิ่น ณ กลุ่มทำเครื่องประดับเงินของชุมชนบ้านพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ตัวอย่างนี้น่าจะ
เป็นตัวอย่างที ่เด่นชัดในเรื ่องการออกแบบที่สะท้อนเนื ้อหา เรื ่องราว วัฒนธรรมท้องถิ ่น โดยกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม.(2559 : 6-7) เสนอไว้ว่าเป็นการออกแบบเครื่องประดับเงินร่วมสมัยโดยประยุกต์ใช้ลวดลายปักผ้าของ
ชนเผ่าม้ง ชื่อ “ลายก๊ากื้อ” หมายถึง ก้นหอย พบทั้งในงานปักแบบเย็บ 2 ชั้นที่เรียกว่า “เจี่ย” หรือเขียนเทียน เป็น
ลายที่มีความเชื่อทางศาสนาว่าที่มาจากหอยสังข์ ซึ่งใช้ในการประกอบพิธีกรรมสำคัญทางศาสนา ลักษณะเป็นกา
รวนของก้นหอยเปรียบเสมือนการโคจรของพระอาทิตย์ พระจันทร์ และดวงดาว  ลักษณะงานออกแบบนั้นใช้
บางส่วนของลวดลาย “ก๊ากื้อ” มาออกแบบเครื่องประดับที่เป็นชุด แต่ละชุดมีรูปแบบสอดคล้องกัน เป็นจี้ห้อยคอ 
ต่างหู และกำไลข้อมือ ใช้เทคนิคการตีแผ่นเงิน และฉลุลายโปร่ง ซึ่งเป็นทักษะที่พบว่าการออกแบบนั้นไม่ได้หยิบยก
ลวดลายเหล่านั้นมาใช้โดยตรงหรือที่เรียกขานเป็นภาษาพูดว่า “แบบดิบๆ” แต่จะสังเกตพบว่า นักออกแบบได้
แนะนำให้ผู้ประกอบการดึงจุดเด่นของลวดลายและปรับให้มีความร่วมสมัยมากข้ึน ดังภาพที่ 2 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 ตัวอย่างงานออกแบบเครื่องประดับเงินท่ีสะท้อนเนื้อหาเรือ่งราวเกี่ยวกับลวดลายปักผ้าของชนเผ่าม้ง 

ที่มา : กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม (2559 : 6-7) 
 

การออกแบบร่วมสมัยและเครื่องประดับร่วมสมัย 
 การออกแบบร่วมสมัย (Contemporary Design) หมายถึงรูปแบบการตกแต่งจุดประสงค์เพื่อการดึงเอา
ความรู้สึกหรืออารมณ์ จากรูปแบบในอดีตมาปรับแต่งให้กับงานออกแบบนั้นๆ และเป็นการทำให้งานออกแบบนั้นมี
ลักษณะข้ามกาลเวลา คือให้ความรู้สึกที่สมดุลกันทั้งสองยุคอย่างลงตัวและกลมกลืน  โดยปกติแล้ว รูปแบบร่วมสมัย
นี้ มักจะมีรูปแบบพื้นฐานเป็นงานออกแบบที่เรียบง่าย ไม่มีลวดลายซับซ้อน จากนั้นจะตกแต่งให้สวยงามขึ้น หรือ
เพิ่มความรู้สึกหรือแต่งรสด้วยของประดับตกแต่งนั้น (เจษฎา ไทยนนท์ และอรทัย ไทยนนท์ .2564 :1) รูปแบบร่วม
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สมัยเหมาะสมสำหรับผู้ที่รักศิลปะในยุคต่างๆ ในอดีต แต่ไม่ต้องการนำมาใช้ทั้งหมด โดยอาจมีสาเหตุมาจากความไม่
เหมาะสมในด้านประโยชน์ใช้สอย รูปแบบร่วมสมัยในปัจจุบันมักเน้นที่การให้ความรู้สึกเรียบง่าย สบาย และอบอุ่น 
งานออกแบบร่วมสมัย จัดได้ว่าเป็นรูปแบบที่ ไม่มีข้อจำกัด และยังปรับเปลี่ยนได้ตามประโยชน์ใช้สอย แต่การ
ออกแบบรูปแบบร่วมสมัยให้สมบูรณ์เป็นสิ่งไม่ง่ายนัก ทั้งนี้อาจเนื่องจากข้อจำกัดบางประการ หากไม่มีการกำหนด
ทิศทางหรือจุดมุ่งหมายให้แน่นอนแล้ว นักออกแบบแทบจะทำให้งานออกแบบออกมาให้สัมฤทธิ์ผล ค่อนข้างยาก 
ดังนั้นการออกแบบรูปแบบร่วมสมัยจะต้องมีการกำหนดจุดมุ่งหมายหรือทิศทางก่อนว่าต้องการให้งานออกแบบ
ตอบสนองต่อความต้องการใด  จากนั้น จึงต้องมีการกำหนด รูปแบบหลักและรูปแบบรองที่จะนำมาผสมกัน โดย
รูปแบบหนึ่งในสองรูปแบบนี้ จะต้องสามารถตอบสนองหรือสร้างความรู้สึกตามจุดประสงค์หลักที่วางไว้ได้ 
 เครื่องประดับร่วมสมัย (Contemporary Jewelry) 
 ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์ (2556 : 27-29) ได้กล่าวถึงเครื่องประดับร่วมสมัยว่า การที่จะสามารถจำแนกและ
อธิบายความหมายเครื่องประดับร่วมสมัยได้ จะต้องกำหนดกรอบความคิด ผ่านการตั้งคำถามที่มีความสัมพันธแ์ละ
ต่อเนื ่องถึงความหมายของเครื ่องประดับร่วมสมัย โดยการให้ความสำคัญต่อปรัชญาและประวัติศาสตร์ของ
เครื่องประดับในบริบทของเวลา วัฒนธรรม ประเพณี การเมือง การปกครอง ความเชื่อและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องประดับ คำว่าร่วมสมัยมีการนำมาใช้โดยชาวตะวันตก โดยเฉพาะในการกำหนดประเภทของงานศิลปะร่วม
สมัย (Contemporary Art ) โดยคำว่าร่วมสมัยหมายถึง การอยู่หรือความเป็นปัจจุบันและการเป็นหุ้นส่วนกับความ
เป็นปัจจุบันกับผู ้อื ่น คำว่า Contemporary มาจากภาษาลาตินโบราณ คำว่า “con” และ “tempus” ซึ ่งมี
ความหมายว่า “กับ” (“With) และ “เวลา” (Time)  ดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่า Contemporary หรือคำว่าร่วมสมัย
นั้นหมายถึงปัจจุบัน (Now) โดยที่แหล่งที่มาของความคิดร่วมสมัยมาจากวิถีชีวิตร่วมสมัยนั่นเอง แนวคิดของความ
เป็นร่วมสมัยให้ความสำคัญต่อเรื่องราว และเนื้อหาร่วมสมัยที่ไม่สามารถคาดเดาได้ รวมทั้งการใช้เทคนิคและวัสดุที่
ไม่เป็นแบบแผนประเพณีนิยมเหมือนในอดีต ดังนั้นเครื่องประดับในบริบทร่วมสมัย (Contemporary Context) จึง
สามารถจำแนกเป็นเครื่องประดับร่วมสมัยได้ โดยทั่วไปแล้วนักออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัยจะตั้งคำถาม 
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเครื่องประดับ เพื่อที่จะได้กำหนดคำจำกัดความใหม่ แปลความหมายใหม่ และกำหนด
รูปทรงใหม่ทั้งในมิติของรูปธรรมและนามธรรม โดยเฉพาะในบริบทของวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจและเวลาร่วม
สมัย ด้วยเหตุผลดังกล่าว เครื่องประดับร่วมสมัย ซึ่งแตกต่างจากเครื่องประดับที่รับรู้และเข้าใจก่อนหน้านี้ ถูก
นำเสนอในบริบทของวิถีทางสังคมร่วมสมัย หากกล่าวอีกนัยหนึ่ง คำว่าร่วมสมัยคือคำที่บ่งบอกถึงงานออกแบบหรือ
ศิลปะที่กำลังเกิดขึ้น ณ ขณะนั้น สำหรับสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัยในเวลานั้น ดังตัวอย่างรูปแบบเครื่องประดับ
ร่วมสมัยของผู้เขียน เป็นการผสมผสานระหว่างเนื้อหาเรื่องราวทางวัฒนธรรมล้านนาและรูปแบบเครื่องประดับ
สมัยใหม่ (Modern Style) ภาพที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  ตัวอย่างรูปแบบเครื่องประดับร่วมสมัยที่สะท้อนถึงเนื้อหา เรื่องราววัฒนธรรมล้านนาและรปูแบบสมัยใหม ่
ที่มา : ภาพถ่ายผลงานออกแบบของผู้เขียน วันท่ี 6 มิถุนายน 2564  
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 ลักษณะเด่นประการหนึ่งของการออกแบบเครื่องประดับไทยร่วมสมัยคือ การผสมผสานทางวัฒนธรรม
ระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมกับอิทธิพลภายนอกจนเกิดการหล่อหลอมเป็นวัฒนธรรมใหม่  ก่อให้เกิดเครื่องประดับใน
บทบาทของภาษาทางวัฒนธรรมร่วมสมัยและคุณค่าใหม่ทางสังคมและวัฒนธรรม ที่มีอัตลักษณ์ ของการออกแบบ
เครื่องประดับร่วมสมัยไทยสอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน  เครื่องประดับร่วมสมัยจะเน้นการนำเสนอแนวคิดในการ
สร้างสรรค์ผลงานจากมุมมองของนักออกแบบเป็นสำคัญผ่านการตีความหมายใหม่ในประเด็นต่างๆ โดยที่ตัวเครื่อง
ประดับนั้นมีบทบาทและหน้าที่ไม่เพียงแต่แสดงออกความเป็นตัวตนของผู้สวมใส่เท่านั้น แต่ยังเป็นแบ่งปันความคิด 
(Share) ปรัชญา แนวคิดในประเด็นเหล่านั้นร่วมกับนักออกแบบด้วย วัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุที่ไม่มีมูลคา่ทาง
เศรษฐกิจ แต่มีคุณค่าทางจิตใจ สอดคล้องและสื ่อความหมายในเชิงสัญลักษณ์ เพื ่อให้เห็นตัวอย่างรูปแบบ
เครื่องประดับร่วมสมัยที่เด่นชัด จึงขอยกตัวอย่างผลงานออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัยของนักออกแบบชาว
ฝรั่งเศสชื่อ Emmanuelle Berthet Radelli (2021 : 1) จำนวน 4 รูปแบบคือ  ก) การออกแบบสร้อยข้อมือโดยนำ
หนังสัตว์มาพับคล้ายกับกลีบดอกไม้หรือรูปทรงอิสระแล้วร้อยเชือกให้เกิดเป็นจังหวะซ้ำกัน หรือสัมพันธ์สอดคล้อง
กันทั้งวง ได้สะท้อนถึงความร่วมสมัยระหว่างวัสดุท้องถิ่น (Local Material) กับรูปทรง  ข) การออกแบบสร้อยคอ 
โดยนำโลหะทองเหลืองมาฉลุโปร่ง เป็นรูปทรงอิสระ (Free Form) ประกอบกับวัสดุเซรามิคซึ่งเป็นวัสดุท้องถิ่น 
(Local Material) ได้สะท้อนถึงความร่วมสมัยระหว่างรูปทรงกับวสัดุ ค) การออกแบบสร้อยคอ โดยใช้ไม้ซึ่งเป็นวัสดุ
ท้องถิ่น (Local Material) มาสร้างลวดลายบนพื้นผิว โดยใช้โลหะเผาไฟให้ร้อนแล้วเขียนลวดลายบนผิวเนื้อไม้  
(Woodburning)  รูปแบบนี้ได้สะท้อนถึงความร่วมสมัยระหว่างวัสดุ เทคนิค วิธีการ และรูปทรง ง) การออกแบบ
สร้อยคอ โดยการนำกระดาษสา (Mulberry Paper) ซึ่งเป็นวัสดุท้องถิ่น (Local Material)  มาย้อมสีคราม (Indio) 
แล้วฟั่นเป็นเกลียวประกอบกันเป็นรูปทรงอิสระ ได้สะท้อนถึงความร่วมสมัยระหว่างวัสดุ วิธีการ และรูปทรง  (ดัง
ภาพที่ 4) ซึ่งผลงานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องประดับร่วมสมัยของ Arini Arumsari (2015 : 1)  เรื่อง Contemporary 
Jewelry Trend as a Result of People Lifestyle’s Changes and Fashion Industries Development in 
Indonesia ม ีความสอดคล ้องก ับผลงานออกแบบของ Emmanuelle Berthet Radelli   อย ่างเด ่นช ัดว่า 
เครื่องประดับร่วมสมัยเป็นเครื่องประดับรูปแบบหนึ่งที่ทำจากวัสดุต่าง ๆ ไม่เพียงแค่โลหะหรือหินสี อัญมณีต่างๆ 
เท่านั้น เครื่องประดับร่วมสมัยอาจนิยมทำขึ้นจากวัสดุอื่นที่หลากหลายและสวมใส่เพื่อเติมเต็มความต้องการของ
ผู้คนที่มีรสนิยมในแฟชั่นเครื่องประดับที่หลากหลายด้วยเช่นกัน  นอกจากนี้งานวิจัยของ Andrew Lucas, Merilee 
Chapin, Moqing Lin, and Xiaodan Jia (2015 : 18-30) เร่ือง The Chinese Soul in Contemporary Jewelry 
Design  ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัยที่สะท้อนความรู้สึกของความเป็นวัฒนธรรม
จีนว่า ในประเทศจีนนั้นอัญมณีและโลหะมีค่าชนิดเดียวกันถูกนำมาใช้ในการทำชิ้นงานเครื่องประดับ การออกแบบ
ยังคงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้คุณภาพชิ้นงานมีความแตกต่างกัน คุณค่าของเครื่องประดับไม่ได้วัดจากคุณค่า
ของวัสดุเท่านั้น แต่อาจวัดจากลักษณะและคุณภาพของการออกแบบผนวกกับความประณีต ที่ยังคงคุณค่าหรือ
สะท้อนเรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างจุดเด่นหรือเพิ่มมูลค่าให้เครื่องประดับ ในทัศนะของผู้เขียนนั้น มีความ
คิดเห็นว่าการออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัยน่าจะเป็นลักษณะการออกแบบที่ผสมผสานความสัมพันธ์ระหว่าง
แนวคิด วิธีการ วัสดุ วิธีการผลิต เข้าด้วยกันอย่างน้อย 2 สิ่ง แล้วแสดงหรือสะท้อนคุณค่าเหล่านั้นออกมาเพื่อให้เกิด
ความรู้สึกหรือการรับรู้ของผู้คน และอาจต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างลงตัวและเหมาะสม 
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ภาพที่ 4 ตัวอย่างรูปแบบเครื่องประดับร่วมสมัยของ Emmanuelle Berthet Radelli 

ที่มา : https://www.emmanuelleberthet.website/contemporary-jewelry-creations? 
 
อัตลักษณ์ทางพุทธศาสนาและเครื่องเขินของล้านนา แรงบันดาลใจสู่รูปแบบล้านนาร่วมสมัย 
 หลังจากการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการเครื่องประดับแล้ว มีความเห็นร่วมกันในการออกแบบและ
พัฒนาให้เป็นรูปแบบล้านนาร่วมสมัย จากนั้นจึงได้ลงพื้นที่ศึกษาศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดลำปาง ซึ่งพบว่าวัดจอง
คำ อำเภองาว จังหวัดลำปาง มีพระมหาเจดีย์พุทธคยา ซึ่งจำลองเท่าองค์จริงมาจากเจดีย์พุทธยาของประเทศอินเดีย 
มีจุดเด่นที่มีสีเทา แผ่นอิฐที่ใช้ประดับตกแต่งองค์เจดีย์มีจังหวะการวางเรียงอย่างมีมิติ คล้ายกับรูปจิ๊กซอว์ที่เรียงต่อ
กัน มีลวดลายนูนต่ำและนูนสูงประดับตกแต่ง คล้ายกับงานสถาปัตยกรรมร่วมสมัย อีกทั้ง ผู้คนในจังหวัดลำปางมี
ความเลื่อมใสในพุทธศาสนา และเดินทางไปเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้เป็นอย่าง
ดี  นอกจากนี้หากมองในประเด็นของความสำคัญทางพุทธศาสนาแล้ว พุทธคยาคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่ง
ของชาวพุทธทั่วโลก เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาและศูนย์รวมของผู้แสวงบุญชาวพุทธ ผู้มีศรัทธาท่ัว
โลก รวมถึงผู้คนชาวลำปาง ดังนั้นมหาเจดีย์พุทธคยาน่าจะใช้เป็นอัตลักษณ์ตัวแทนของลำปางในการใช้ออกแบบ
เครื ่องประดับร่วมสมัย ซึ ่งว ิเคราะห์ได้ว่าควรให้ชิ ้นงานเครื ่องประดับมีความเด่นชัดของมหาเจดีย์แห่งนี้ 
นอกเหนือจากอัตลักษณ์ที่เป็นรถม้าและถ้วยตราไก่ ซึ่งมีการใช้อย่างแพร่หลายทั่วไปอยู่แล้ ว  แนวคิดเบื้องต้นของ
การออกแบบเครื่องประดับของผู้ประกอบการจังหวัดลำปาง จึงควรจะสะท้อนหรือบอกเล่าเรื่องราวผ่านชิ้นงาน
เครื่องประดับให้เห็นถึงความเลื่อมใส และความศรัทธา ในพระพุทธศาสนาของผู้คนในท้องถิ่น และถือเป็นอัตลักษณ์
ที่เป็นตัวแทนของจังหวัดลำปางได้เป็นอย่างดี ดังภาพที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5  พระมหาเจดีย์พุทธคยาจำลองของวัดจองคำ อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
เพื่อใช้กำหนดแนวคิดสู่การออกแบบเครื่องประดับร่วมสมยั 

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้เขียน วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 
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 สำหรับการออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัย ชุดที่ 2 นั้น จะเน้นความคิดสร้างสรรค์มากข้ึน โดยให้ชิ้นงาน
เครื่องประดับมีความเด่นชัดของรูปแบบอัตลักษณ์งานหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้เลือก 
อัตลักษณ์งานเครื่องเขินของชุมชนนันทาราม เนื่องจากเครื่องเขินเป็นงานหัตถกรรมแสดงถึงความสามารถเชิงช่าง
ของชุมชน เป็นสิ่งของเครื่องใช้ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของชาวล้านนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  เครื่องเขินยัง
นับเป็นผลิตผลทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและแสดงถึงคุณลักษณะของชาวล้านนาได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันมี
การนำอัตลักษณ์เครื่องเขินไปประยุกต์ใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น แต่ยังไม่พบมีการนำมาประยุกต์ใช้ออกแบบ
เป็นเครื่องประดับ วัสดุหลักที่ใช้ทำโครงสร้างคือไม้ไผ่ขดขึ้นรูปและปิดผิวนอกด้วยยางรักเพื่อให้เกิดความคงทน ซึ่ง
เป็นกระบวนการผลิตที่สะทอ้นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคุณสมบัติกันน้ำและความชืน้ได้เป็นอย่างดี เครื่องเขินมีจุดเด่น
คือ มีน้ำหนักเบา  ลวดลายสวยงามประณีต ไม่แตกหักเสียหายง่ายเหมือนกับเคร่ืองปั้นดินเผา โดยได้เลือกเครื่องเขิน
ที่มีพื้นสีดำ ตกแต่งด้วยสีทอง เนื่องจากสีทองและดำจะเกิดการตัดกัน (Contrast) ของสี แล้วเกิดความโดดเด่นและ
มีคุณค่า ซึ่งสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับลักษณะความเป็นเครื่องประดับ ดังนั้นแนวคิดเบื้องต้นของการออกแบบ
เครื่องประดับชุดนี้จึงควรจะสะท้อนหรือบอกเล่าเรื่องราวผ่านชิ้นงานเครื่องประดับให้เห็นถึงคุณค่างานหัตถกรรม
เครื่องเขินของชุมชนที่มีอย่างยาวนาน ดังภาพที่  6 

 
 
 

  
 
 

ภาพที่ 6  หัตถกรรมเครื่องเขินของชุมชนนันทารามย่านถนนวัวลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่
เพื่อใช้กำหนดแนวคิดสู่การออกแบบเครื่องประดับร่วมสมยั 

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้เขียน วันท่ี 7 กรกฎาคม 2561 
 

กระบวนการออกแบบและผลิตเครื่องประดับรูปแบบล้านนาร่วมสมัย  
 หลังจากการวิเคราะห์แนวคิดและความเป็นไปได้ จึงได้นำข้อมูลทั้งหมดที่เป็นส่วนมาวิเคราะห์สู่การ
ออกแบบอีกครั้งหนึ่ง ดังกระบวนการต่อไปนี้คือ  
 4.1 ศึกษาแนวคิดของนักออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัยของไทยจำนวน 5 คน เพื่อเป็นกรอบแนวคิด
และให้ทราบถึง วัสดุ สี ลวดลาย รูปแบบ เนื้อหาเร่ืองราว ของการออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัย ซึ่งวิเคราะห์ได้วา่ 
นักออกแบบส่วนใหญ่มีการใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น มีการกำหนดเนื้อหาเรื่องราวจากวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่าน
รูปแบบเครื่องประดับที่ได้ออกแบบไว้ มีการใช้ทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้  และเป็นการออกแบบที่ไม่มี
ความซับซ้อนมากนัก ดังภาพที่ 7 
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ภาพที่ 7  รูปแบบเครื่องประดับรว่มสมัยของนักออกแบบเครื่องประดับของประเทศไทย 

ที่มา : ภาพ ก) - ง) Jewelry Design, Silpakorn University.(2564)  ภาพ จ) พัชรวรรณ เชยสาคร.(2564)  
 

 4.2 ศึกษากระแสการแต่งกายด้วยเคร่ืองประดับร่วมสมัย เพื่อให้ทราบลักษณะและตำแหน่งของการสวม
ใส่เครื่องประดับของผู้บริโภค เช่นเครื่องประดับส่วนหู คอ ข้อมือ ฯลฯ  ซึ่งพบว่า ผู้หญิงยังคงเป็นบุคคลที่นิยมการ
สวมใส่เครื่องประดับมากกว่าผู้ชาย ตำแหน่งเครื่องประดับส่วนใหญ่ อยู่ที่หู คอ และข้อมือ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มองเห็ฯ
เครื่องประดับได้ชัดเจนที่สุด ส่วนเครื่องประดับนั้นส่วนใหญ่คือ ต่างหู สร้อยคอ แหวน กำไลข้อมือ ออกแบบโดยใช้
รูปทรงเรขาคณิตและรูปทรงอิสระ ผสมผสานกันอย่างลงตัว และสามารถสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้ ดังภาพที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 8  การแต่งกายด้วยเครื่องประดับรูปแบบร่วมสมยั 
ที่มา : Daisy Shaw Ellis. (2021) 

 

จ) 

ง) ค) 
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 4.3  ศึกษา สำรวจ ความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยวในจังหวัดล้านนา 8 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน โดยได้สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ จำนวน 50 คน ตามข้อกำหนดของกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังพิจารณาจากรสนิยมการแต่งกายด้วยเครื่องประดับ ตามแหล่งท่องเที่ยวท่ีสำคัญและมี
ชื่อเสียง โดยเป็นการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ  เกี่ยวกับรสนิยมรูปแบบ รูปทรง ลวดลาย สี ซึ่งพบว่า 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการให้รูปแบบเครื่องประดับแสดงความเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเด่นชัด และประยุกต์
กับรูปแบบสมัยใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีสังคมในปัจจุบันและแฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมิให้สูญเสียคุณค่าของ
วัฒนธรรมล้านนา รวมทั้งมีราคาจำหน่ายไม่สูงมากนัก  
 4.4 วิเคราะห์รูปแบบมหาเจดีย์พุทธคยาและเครื่องเขินเพื่อให้ได้อัตลักษณ์ที่เป็นรูปทรง สี และลวดลาย 
ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปธรรมเด่นชัด สามารถนำมาประยุกต์ใช้ออกแบบให้เหมาะสมที่สุด โดยที่ 
 1) มหาเจดีย์พุทธยา องค์เจดีย์ประกอบด้วยก้อนอิฐซีเมนต์สีเทารูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสและผืนผ้า 
ส่วนขอบนอกเว้าเป็นรูปครึ่งวงกลม  ตรงกลางแผ่นอิฐเป็นช่องวงกลมโปร่ง บางส่วนขององค์เจดีย์มีลวดลายนูนสูง
คล้ายลวดลายปูนปั้นประดับอยู่ในกรอบวงกลม แผ่นนี้จัดวางเรียงกันลักษณะซ้ำกัน เกิดจังหวะที่สวยงาม มองดู
คล้ายรูปทรงของแผ่นจิกซอว์ (Jig Saw)  จึงนำความสวยงามของรูปทรงนี้มาคลี่คลายหรือตัดทอน แต่ยังคงให้เห็น
เป็นรูปทรงก้อนอิฐขององค์เจดีย์ ส่วนสีนั้นได้ใช้สีเทา ซึ่งเป็นสีขององค์เจดีย์ การวิเคราะห์ความเป็นรูปทรงและค่าสี
จะแสดงออกมาเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเว้าขอบข้างซ้ายและขวา และโทนสีเทา เป็นหลัก  ดังนั้นโลหะที่จะใช้ทำตัวเรือน
ควรเป็นโลหะเงิน ทั้งนี้เพื่อให้มีความคล้ายคลึงกับสีของอิฐที่องค์เจดีย์ ดังภาพที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่9 การวิเคราะหร์ูปแบบและสีของมหาเจดีย์พุทธคยา เพื่อนำไปสู่การออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัย 
ที่มา : ภาพถ่ายและวิเคราะห์โดยผู้เขียน วันท่ี 7 กรกฎาคม 2561 

 
 2) เครื่องเขิน  งานหัตถกรรมมีสีพื้นเป็นสีดำมันวาวที่เกิดจากการใช้ยางรัก ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบ
ภาชนะ ตกแต่งลวดลายด้วยด้วยวิธีการวาด การลงรักปิดทอง เป็นภาพลวดลายต่างๆ เช่น ลวดลายกนกผักกูด 
ลวดลายไทย ลวดลายพันธุ์พฤกษา สีทองที่อยู่บนพื้นสีดำจะเปล่งประกายออกมาอย่างเด่นชัด จึงนำความสวยงาม
ของรูปทรง ลวดลาย และสีเครื่องเขินมาคลี่คลายหรือตัดทอน แต่ยังคงสะท้อนให้เห็นความเป็นงานหัตถกรรม การ
วิเคราะห์จุดเด่นของเคร่ืองเขิน จะแสดงอย่างเด่นชัดเป็นโทนสีดำและสทีอง เป็นหลัก  ดังนั้นโลหะที่จะใช้ทำตัวเรือน
ควรเป็นเงินแล้วชุบเคลือบผิวด้วยทองคำ อาจใช้วัสดุเสริมประเภทไม้และปิดผิวไม้ด้วยสีดำ  ทั้งนี้เพื่อให้มีความ
คล้ายคลึงกับสีของยางรัก  ดังภาพที่ 10 
 
 
 



326

11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 การวิเคราะหร์ูปแบบและสีของเครื่องเขิน เพื่อนำไปสู่การออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัย 
ที่มา : ภาพถ่ายและวิเคราะห์โดยผู้เขียน วันท่ี 7 กรกฎาคม 2561 

 
 4.5 ออกแบบร่างเครื่องประดับ จำนวน 2 ชุด โดยที่ชุดที่ 1 เป็นเครื่องประดับร่วมสมัยที่สะท้อน
รูปแบบของความเลื่อมใส ศรัทธาในพระพุทธศาสนาของผู้คนท้องถิ่นลำปาง ชุดที่ 2 เป็นเครื่องประดับร่วมสมัยที่
สะท้อนรูปแบบคุณค่าของงานหัตถกรรมเครื่องเขิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้คือ 
 4.5.1 เครื่องประดับชุดที่ 1 ประกอบด้วยเครื่องประดับจำนวน 3 ชิ้นคือ สร้อยคอ ต่างหู และสร้อย
ข้อมือ แต่ละชิ้นออกแบบให้มีรูปแบบสัมพันธ์สอดคล้องกันหรือเข้าชุดกัน ใช้แนวคิดจากรูปทรงก้อนอิฐที่อยู่บนมหา
เจดีย์พุทธคยา นำมาตัดทอนรายละเอียดหรือประยุกต์ให้เหมาะสม และจัดเรียงกันลักษณะของการซ้ำกัน 
(Repetition) ดังภาพที่ 11 
 1) สร้อยคอ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 14 เซนติเมตร ซึ่งเป็นขนาดสัดส่วนที่
เหมาะสมกับขนาดรอบคอของผู้สวมใส่  รูปแบบส่วนใหญ่ใช้รูปทรงสี่เหลี่ยมเว้าขอบข้าง ซึ่งมีที่มาจากรูปทรงก้อนอิฐ 
มีรูปวงกลมเล็กสลับกับรูปทรงเหลี่ยมเพื่อลดความรู้สึกตึงเครียดจากความเป็นเหลี่ยม ช่วงกลางด้านล่างของสร้อย
เน้นให้มีจุดเด่นโดยออกแบบเป็นรูปวงกลม ภายในวงกลมมีลวดลายดอกไม้ซึ่งมีที่มาจากลวดลายนูนสูงที่แผ่นอิฐของ
องค์เจดีย์ ทุกชิ้นส่วนร้อยด้วยสร้อยถักตลอดทั้งเส้น  
 2) ต่างหู มีขนาดความยาวประมาณ 8 เซนติเมตร เป็นต่างหูแบบเข็มเสียบ รูปทรงส่วนใหญ่
เป็นสี่เหลี่ยมเว้าขอบข้างเช่นกัน ข้างละ 2 ชิ้น แต่ละชิ้นจัดวางให้เป็นมุมเอียง เพื่อเน้นจุดเด่นและความรู้สึก
เคลื่อนไหว ส่วนปลายสุดด้านล่างของต่างหูออกแบบเป็นรูปวงกลม เพื่อให้รูปแบบมีความกลมกลืนเข้าชุดกันกับ
สร้อยคอ 
 3) สร้อยข้อมือ มีขนาดความยาวของเส้นสร้อยประมาณ 19 เซนติเมตร  มีตัวเรือนวงกลมที่
คล้ายกับสร้อยคออยู่ตรงกลางเส้นสร้อย ด้านข้างทั้ง 2 ด้าน ออกแบบเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเว้าขอบข้างด้านละ 3 ชิ้น 
แต่ละชิ้นมีขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ตามลำดับ เพื่อให้เกิดความรู้สึกของจังหวะและการเคลื่อนไหว กลมกลืนหรือเข้า
ชุดกันกับสร้อยคอ 
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ภาพที ่11  การออกแบบร่างเครื่องประดับร่วมสมัยชุดที่ 1 
ที่มา : ออกแบบร่างโดยผูเ้ขียน วันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 

 
 4.5.2 เครื่องประดับชุดที่ 2 ประกอบด้วยเครื่องประดับ 3 ชิ้นคือ สร้อยคอ ต่างหู และ แหวน แต่
ละชุดออกแบบให้มีรูปแบบสัมพันธ์สอดคล้องกันหรือเข้าชุดกัน  นำลวดลายและสีที่อยู่บนเครื่องเขินมาตัดทอน
รายละเอียดหรือประยุกต์ให้เหมาะสม แล้วจัดองค์ประกอบแต่ละชิ้นส่วนให้สัมพันธ์กัน ดังภาพที่ 12  
 1) สร้อยคอ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 14 เซนติเมตร ซึ่งเป็นขนาดสัดส่วนที่
เหมาะสมกับขนาดรอบคอของผู้สวมใส่  รูปแบบส่วนใหญ่ใช้รูปทรงวงกลมและวงรีสลับกันทั้งเส้นสร้อย  ทุกชิ้นส่วน
ร้อยด้วยห่วงกลมตลอดทั้งเส้น ซึ่งมีที่มาจากการคลี่คลายรูปทรงของภาชนะเครื่องเขิน ช่วงกลางด้านล่างของสร้อย
เน้นให้มีจุดเด่นโดยออกแบบเป็นรูปกลีบดอกไม้ 2 ดอก เรียงต่อกันในแนวตั้ง ร้อยด้วยห่วงกลม แต่ละดอกมีขนาด
ต่างกัน ซึ่งมีที่มาจากลวดลายเขียนสีทองบนผิวภาชนะเครื่องเขิน   
 2) ต่างหู มีขนาดความยาวประมาณ 8 เซนติเมตร เป็นต่างหูแบบเข็มเสียบ รูปทรงส่วนใหญ่
เป็นรูปดอกไม้ ข้างละ 2 ชิ้น ซึ่งคลี่คลายจากลวดลายเขียนสีรูปดอกไม้ที่อยู่บนพื้นผิวภาชนะเครื่องเขิน  ตัวเรือนที่
เป็นดอกไม้นี้มีความกลมกลืนเข้าชุดกับสร้อยคอ 
 3) แหวน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 เซนติเมตร เป็นแหวนทรงสูง หัวแหวนเป็น
รูปทรงกลม ที่คลี่คลายจากรูปทรงภาชนะเครื่องเขิน ส่วนที่เป็นตัวเรือนโลหะทำเป็นลวดลายฉลุโปร่ง ลวดลายนี้ทำ
หน้าที่เป็นโครงสร้างแหวนและส่วนตกแต่งควบคู่กัน  
 
 
 
 
 
 
 



328

13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12  แบบร่างเครื่องประดบัร่วมสมัย ชุดที่ 2 
ที่มา : ออกแบบร่างโดยผูเ้ขียน วันท่ี  10 กรกฎาคม 2562 

 
 4.6 การผลิตชิ้นงานเครื่องประดับ หลังจากการออกแบบร่างและกำหนดรายละเอียดต่างๆ แลว้จึงเข้าสู่
กระบวนการผลิตเครื่องประดับ เพื่อให้ได้ชิ้นงานจริง และสวมใส่ได้จริง ดังรายละเอียดต่อไปนีค้ือ 
  4.6.1 เครื่องประดับชุดที่ 1 ประกอบด้วย สร้อยคอ ต่างหู และสร้อยข้อมือ  ใช้โลหะเงินที่มีความ
บริสุทธิ์ 92.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นเนื้อเงินตามมาตรฐานการผลิตเครื่องประดับโดยทั่วไป เป็นวัสดุหลักในการผลิต 
เนื่องจากโลหะเงินมีสีเทาคล้ายกับสีของก้อนอิฐ  เป็นที่นิยมในวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวล้านนา อีกทั้งโลหะ
เงินเป็นวัสดุทางเลือกสำหรับผู้บริโภคนอเหนือจากโลหะทองคำ ซึ่งมีราคาสูง ตัวเรือนผลิตด้วยกระบวนการหล่อ
ชิ้นงานแล้วนำมาประกอบกัน โดยสร้อยคอมีชิ้นส่วนที่เป็นรูปทรงก้อนอิฐทั้งสิ้น 16 ชิ้น มีชิ้นส่วนรูปวงกลมคั่นสลับ
จำนวน 16 ชิ้น ตัวสร้อยใช้ตัวล็อคแบบก้ามปู ร้อยด้วยสร้อยถัก คลี่ออกเป็นเส้นตรงได้  ตัวเรือนทั้งหมดตกแต่งให้
สวยงามด้วยเทคนิคการลงยา 3 สี ประกอบด้วยสีฟ้าคือของท้องฟ้าที่ยิ่งใหญ่ หมายถึงพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำ
ชาติไทยและของชาวพุทธในจังหวัดลำปาง สีเหลืองคือสีของพุทธศาสนาหมายถึงความเคารพเลื่อมใส ศรัทธา ใน
พระพุทธศาสนา สีน้ำตาลแดง คือสีของความเก่าแก่ หมายถึงความเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น ต่างหูเป็นรูปวงกลม  เป็น
ต่างหูแบบเข็มเสียบ แต่ละข้างมีรูปทรงก้อนอิฐข้างละ 2 ชิ้น จัดวางแบบแนวเอียงเพื่อสร้างจุดเด่นให้กับชิ้นงาน ด้าน
ล่างสุดเป็นรูปวงกลมที่มีขนาด และสีเหมือนกับสร้อยคอ เพื่อให้มีความสัมพันธ์กลมกลืนกับสร้อยคอ  ส่วนสร้อย
ข้อมือนั้นมีรูปแบบ สี สัมพันธ์กลมกลืนกับสร้อยคอเช่นกัน โดยรูปทรงตัวเรือนหลักคือวงกลมลงยาสีจัดวางตรงกลาง 
มีรูปทรงก้อนอิฐข้างละ 3 ชิ้น แต่ละชิ้นมีขนาดลดหลั่นกันไปตามลำดับ มีชิ้นส่วนรูปวงกลมคั่นสลับข้างละ 3 ชิ้น 
ปลายสร้อยใช้ตัวล็อคแบบก้ามปู  ดงัภาพที่ 13 
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ภาพที่ 13 ช้ินงานเครื่องประดับจริงชุดที่ 1 ที่ผลิตเสร็จสมบรูณ์แล้ว 
ที่มา : ผลงานการออกแบบของผู้เขียน วันท่ี 16  สิงหาคม 2562 

 
 4.6.2 เครื่องประดับชุดที่ 2  ประกอบด้วย สร้อยคอ ต่างหู และแหวน ใช้โลหะทองเหลืองเป็นวัสดุ
หลักในการผลิตชุบเคลือบผิวด้วยทองคำ มีวัสดุประกอบคือไม้สักทาสีดำ เพื่อให้มองดูคล้ายกับสีของเครื่องเขินโดย
สร้อยคอเน้นการผลิตด้วยมือ (Hand Made) มีชิ้นส่วนที่เป็นรูปทรงวงกลม 14 ชิ้น  สลับกับรูปทรงวงรี 12 ชิ้น และ
ในจำนวนรูปทรงวงรี 12 ชิ้น นี้ ประดับด้วยอัญมณีสีขาวใสสลับกับรูปวงรีที่ไม่ประดับอัญมณี  สำหรับชิ้นส่วนที่เป็น
วงกลมนั้นประดับด้วยอัญมณีสีแดงตรงกลางทุกชิ้น และล้อมรอบด้วยการประดับด้วยอัญมณีสีขาว เส้นสร้อยใช้ตัว
ล็อคแบบก้ามปู สีดำสื่อถึงสีของยางรักบนภาชนะเครื่องเขิน สีเหลืองสื่อถึงสีที่ใช้ตกแต่งภาชนะเครื่องเขินและความ
เจริญรุ่งเรือง ตรงปลายของสร้อยคอมีตัวเรือนที่เป็นรูปดอกไม้สีทอง 2 ดอก วางในแนวตั้ง แต่ละดอกรองพื้นหลัง
ด้วยไม้สักสีดำ และมีขนาดลดหลั่นกัน ดอกไม้นี้มีที่มาจากลวดลายธรรมชาติบนภาชนะเครื่องเขิน   สำหรับต่างหู 
เป็นต่างหูแบบเข็มเสียบ แต่ละชิ้นเป็นรูปดอกไม้เรียงกันในแนวตั้งชิ้นละ 2 ดอก ขนาดลดหลั่นกัน ดอกทั้ง 2 ดอกใช้
เทคนิคการฉลุลวดลายให้โปร่ง รองพื้นด้วยไม้สักสีดำ เพื่อให้สีทองเกิดความเด่นชัดมากขึ้น  และมีความสัมพันธ์
สอดคล้องเข้าชุดกับสร้อยคอ  และสุดท้ายคือแหวน เป็นแหวนทรงสูง หัวแหวนทำจากไม้สักกลึงรูปทรงกลม ทาสีดำ 
เหนือด้านบนสุดของรูปทรงกลมมีลวดลายโลหะเงินฉลุครอบอีกชั้นหนึ่ง  ตัวเรือนแหวนป็นลวดลายฉลุโปร่ง เพื่อให้
เข้าชุดกันกับสร้อยคอและต่างหู ลวดลายฉลุโปร่งนี้ทำหน้าที่เปน็ทั้งโครงสร้างและส่วนตกแต่งควบคู่กัน ดังภาพที่ 14 
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ภาพที่ 14  ช้ินงานเครื่องประดับจริงชุดที่ 2 ที่ผลิตเสร็จสมบรูณ์แลว้ 
ที่มา : ผลงานการออกแบบของผู้เขียน วันท่ี 16  สิงหาคม 2562 

 
 ผลสรุปการออกแบบและผลติเครื่องประดับรูปแบบล้านนาร่วมสมัย 
  จากผลงานออกแบบเครื่องประดับรูปแบบล้านนาร่วมสมัย 2 ชุด โดยชุดที่ 1 ประกอบด้วยสร้อยคอ ต่าง
หู และสร้อยข้อมือ ใช้อัตลักษณ์จากก้อนอิฐบนองค์พระมหาเจดีย์พุทธยา วัดจองคำ อำเภองาว จังหวัดลำปาง และ
ชุดที่ 2 ประกอบด้วยสร้อยคอ ต่างหู และแหวน ใช้อัตลักษณ์จากงานหัตถกรรมเครื่องเขินของชุมชนนันทาราม ย่าน
ถนนวัวลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดังที่กล่าวมานี้เห็นได้ว่า เป็นการใช้อัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นจากส่วน
หนึ่งของงานสถาปัตยกรรมในศาสนสถาน จังหวัดลำปาง ที่ผู้คนท้องถิ่นเคารพ นับถือ เลื่อมใส และคุ้นเคยกันเป็น
อย่างดี และงานหัตถกรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงประเภทหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ หรือกล่าวอีก
ประการหนึ่งคือเป็นการออกแบบเครื่องประดับที่ประยุกต์ใช้คุณค่าของความเป็นรูปแบบดั้งเดิม ผสมผสานกับ
รูปแบบสมัยใหม่ตามสมัยนิยมหรือให้สอดคล้องกับกระแสการแต่งกายตามแฟชั่นในยุคปัจจุบัน เกิดเป็นรูปแบบ
เครื่องประดับร่วมสมัย (Contemporary Jewelry) ซึ่งเคร่ืองประดับทั้ง 2 ชุด สามารถสวมใส่ได้จริงและใช้จำหน่าย
ในเชิงพาณิชย์ได้  
  สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือเครื่องประดับทั้ง 2 ชุดสามารถสะท้อนหรือบอกเล่าเรื ่องราว (Story 
Telling) คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ผู้บริโภคได้รับรู้ผ่านรูปแบบเครื่องประดับ เครื่องประดับแต่ละชิ้นมี
ความสอดคล้องสัมพันธ์กันในแต่ละชุด ชุดที่ 1 ประกอบด้วย 3 ชิ้นคือ สร้อยคอ ต่างหู และสร้อยข้อมือ ใช้โลหะเงิน
ที่มีความบริสุทธิ์ 92.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นมาตรฐานในการผลิตชิ้นงานเครื่องประดับเงินโดยทั่วไป เป็นวัสดุหลัก 
เนื่องจากโลหะเงินมีสีเทาคล้ายกับสีของก้อนอิฐ และเครื่องประดับเงินเป็นที่นิยมในวัฒนธรรมการแต่งกายของชาว
ล้านนา อีกทั้งโลหะเงินเป็นวัสดุทางเลือกสำหรับผู้บริโภคนอกเหนือจากโลหะทองคำ   ชุดที่ 2 ประกอบด้วย 3 ชิ้น 
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เช่นกันคือ สร้อยคอ ต่างหู และแหวน ใช้โลหะทองเหลืองชุบเคลือบผิวด้วยทองคำ มีไม้สักเป็นวัสดุประกอบ ดังนั้น
จึงขอวิเคราะห์งานออกแบบเครื่องประดับรูปแบบล้านนาร่วมสมัย ในเชิงหลักการออกแบบ ดังนี้  
 1.1 องค์ประกอบทางศิลปะ  เครื่องประดับทั้ง 2 ชุด เป็นการออกแบบตัวเรือนโดยใช้รูปทรงสี่เหลี่ยม 
วงรี วงกลม  และรูปทรงอิสระ ซึ่งเป็นรูปทรง รูปร่าง พื้นฐานขององค์ประกอบทางศิลปะ มาจัดวางแบบซ้ำกันและ
ให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน  
 1.2 วัสดุ  ตัวเรือนเครื่องประดับชุดท่ี 1 (เจดีย์พุทธคยา) ไม่ประดับอัญมณี เพื่อต้องการเน้นให้เห็น
ความสวยงามของเนื้อโลหะเงินที่มีความคล้ายคลึงกับสขีองก้อนอิฐ แต่เพิ่มจุดเด่นให้ตัวเรือนโดยวิธีการลงยาสีในร่อง
ลวดลายที ่เป็นลวดลายนูนต่ำ ส่วนตัวเรือนเครื ่องประดับชุดที ่ 2 (เครื ่องเขิน ) เป็นการใช้วัสดุ 2 ชนิดให้มี
ความสัมพันธ์กลมกลืนกันอย่างลงตัว และเน้นความสวยงามของอัญมณีที่ประดับบนตัวเรือน 
 1.3 รูปแบบ เครื่องประดับที่เป็นสร้อยคอ ใช้หลักของความสมดุลแบบรัศมี ส่วนสร้อยข้อมือ ต่างหู 
และแหวน ใช้หลักของความสมดุลแบบเท่ากัน 2 ข้าง 
 1.4 ขนาดสัดส่วน ขนาดสัดส่วนของเคร่ืองประดับเป็นการออกแบบโดยคำนงึถึงขนาดสัดสว่นของผูส้วม
ใส่สุภาพสตรี หรือหลักสรีระวิทยา (Ergonomics) โดยมิให้มีชิ้นส่วนแหลมคมที่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง 
 1.5 การผลิต เครื่องประดับทั้ง 2 ชุดสามารถขึ้นรูปผลิตได้ทั้งในระบบอุตสาหกรรมกรณีที่ต้องการผลิต
เป็นจำนวนมากในระยะเวลาสั้น และการขึ้นรูปด้วยมือผู้ประกอบการ ผู้บริโภครายย่อย 
 1.6 ลวดลาย เครื่องประดับชุดที่ 1  เน้นลวดลายนูนต่ำและเป็นลวดลายอิสระ ส่วนเครื่องประดับชุดที่ 
2 เน้นลวดลายฉลุโปร่ง เป็นลวดลายธรรมชาติผสมผสานกับลวดลายอิสระ ซึ่งลวดลายฉลุโปร่งสามารถเป็นทั้ง
โครงสร้างและส่วนตกแต่งตัวเรือนเครื่องประดับควบคู่กัน 
 1.7 การใช้สี เครื่องประดับชุดที่ 1   เน้นการใช้สีโทนเย็น (เทา ฟ้า) มีสีแดงและเหลืองซึ่งเป็นโทนร้อน
เพียงเล็กน้อย ส่วนเครื่องประดับชุดที่ 2 เน้นการใช้สีที่ตัดกันระหว่างสีแดง เหลือง และดำ  
 นอกจากการวิเคราะห์งานออกแบบเครื่องประดับรูปแบบล้านนาร่วมสมัย ในเชิงหลักการออกแบบแล้ว 
ผู้เขียนมีความคิดเห็น ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ คือ 
 1. เครื่องประดับรูปแบบล้านนาร่วมสมัยทั้ง 2 ชุดนี้เป็นการผสมผสานระหว่างความเป็นท้องถิ่นและ
ความเป็นสมัยใหม่ ซึ่งสามารถใช้เป็นสิ่งสะท้อน เนื้อหา เรื่องราว ผ่านรูปแบบเครื่องประดับ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
สถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาและงานหัตถกรรมได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผูค้นเริ่มรับรู้และหวนกลับถึงเห็นคุณค่าของ
สิ่งที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมมากขึ้น 
 2. เครื่องประดับร่วมสมัยชุดที่ 2 ท่ีได้แนวคิดจากหัตถกรรมเครื่องเขิน เป็นเครื่องประดับเทียม ซึ่งอาจ
มองดูด้อยค่ากว่าเครื ่องประดับที่ใช้โลหะและอัญมณีมีมูลค่าสูง แต่เครื ่องประดับเทียมสามารถออกแบบได้
หลากหลายรูปแบบมากกว่า และสนองตอบต่อรสนิยม โอกาส และบุคลิกภาพของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าในอนาคต วัสดุหรืออัญมณีมูลค่าสูงอาจไม่เป็นสิ่งสำคัญต่อการแต่งกายของผู้คน 
 3. คุณค่าของเครื่องประดับร่วมสมัยอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัสดุที่มีมูลค่าสูงเสมอไป แต่อาจขึ้นอยู่กับคุณค่า
ของวัสดุที่หาได้ง่ายในพื้นที่ และการออกแบบให้มีรูปแบบที่น่าสนใจหรือความคิดสร้างสรรค์ที่ถ่ายทอดลงไปใน
ชิ้นงานเครื่องประดับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้รูปแบบเครื่องประดับมีความ
แตกต่างจากเคร่ืองประดับที่พบเห็นโดยทั่วไป 
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 4. เครื่องประดับรูปแบบล้านนาร่วมสมัยอาจเป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภค หรือเป็นส่วน
ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับรูปแบบเครื่องประดับให้ผู้ประกอบการและเพิ่มคุณค่าทางจิตใจของผู้สวมใส่ ขึ้นอีกระดับหนึ่ง 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเครื่องประดับในทางเศรษฐกิจและพฤติกรรม รสนิยม การแต่งกายของ
ผู้บริโภค ในบริบทหรือวิถีสังคมปัจจุบัน 
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งานวิิจัย	ค่อ	ศึิกษาคุณลัักษณะของต้นคล้ัา	เพ่ิ�อการประยกุต์ใชุ้ในงานหัตถกรรม	เพ่ิ�อศึิกษาด้ีานวัิสดุีของต้นคล้ัาให้มีควิามเหมาะ

สมกับการพัิฒนาร้ปแบบผลิัตภัณฑ์ที�ตอบสนองควิามต้องการในวิิถีสังคมใหม่	แลัะ	เพ่ิ�อศึิกษาแนวิทางการออกแบบ	แลัะพัิฒนา
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ผลัการประเมินจากผ้้เชีุ�ยวิชุาญในการออกแบบผลิัตภัณฑ์จากคล้ัา	แลัะการตอบแบบสอบถามจากแบบประเมินร้ป

แบบผลิัตภัณฑ์ทั�ง	3	ร้ปแบบ	จากผ้้เชีุ�ยวิชุาญ	พิบว่ิา	ประเภทของที�ระลึัก	ประเภทกระจาดีแบบไม่มีฝ่าปิดี	(แบบที�	3)	มีค่าเฉลีั�ย

มากที�สุดี	ค่อ	 X=	3.64	โดียสรุปแยกตามวัิตถุประสงค์ของการวิิจัย	ไว้ิ	3	ประเด็ีน	พิบว่ิา	1)	ด้ีานวัิสดุี	มีการประยุกต์ใชุ้กับวัิสดุี

ธิรรมชุาติ	หร่อวัิสดุีอ่�น	ๆ	ให้มีควิามเหมาะสม	เพิราะการเล่ัอกวัิสดุีที�เหมาะสมในการนำามาใชุ้ร่วิมกันสร้างผลิัตภัณฑ์จะทำาให้
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Abstract

Research on the design and development of deep objects by Natural fiber plant from Ton 
Khla, the researcher conducted To be consistent with the objectives of the research is to study the 
characteristics of Ton Kla. For application in handicrafts To study the material of the tree to be suitable 
for the development of the pattern Products that respond to the needs of a new society and to study 
the design and development of products from Ton Khla. Combined with various academic principles 
Related to product development by having 3 groups of samples in the research which are considered 
from the potential, readiness of the community group And the group will have professional skills And 
have enough material to study product development By sample group The researcher used a purposive 
sampling consisting of 3 groups :

 Group 1 Ban Nong Wa Weaving Group Dom Pradit Subdistrict, Nam Yuen District, 
Ubon Ratchathani Province 

 Group 2 Ban Baan Laop Lao Wickerwork Group, Klang Subdistrict, Det Udom District, 
Ubon Ratchathani Province

 Group 3 Ban Huay Sala Weaving Group, Khilek Subdistrict, Nam Khun Subdistrict  
Ubon Ratchathani Province

Assessment results from experts in product design from Groping And responding to 
questionnaires from the evaluation form of all 5 product styles from experts, found that the type of 
decorative lamp type (type 2) has the highest mean = 3.83, summarized by three research objectives, 
found That 1) the materials are applied to natural materials Or other materials to be appropriate Because 
choosing the right material to use together to create products will make the product more valuable. 2) 
In the production process Adopting tools that help work to be effective in the handicraft, basketry Will 
make the product better and more standardized, such as hammering the same size using less time 3) 
product form According to studies, it has been found that The pattern of the product from the beginning 
of the production is not much. Therefore should find a product model that can be used and suitable 
for designing To increase the channel of selling products from the market to more And able to create 
a stable and sustainable community of people

Keywords : Design,Souvenirs,Fiber plant,Gagnep

บทนำา

เคร่�องจักสาน	 เป็นหัตถกรรมพ่ิ�นบ้านที�ทำาจากวัิสดุีพ่ิ�นบ้านที�มีในท้องถิ�นเพ่ิ�อสนองควิามต้องการในการใชุ้สอย

สอดีคล้ัองกับขนบธิรรมเนียมประเพิณี	ควิามเชุ่�อหร่อวิิถีชีุวิิตของผ้้คนในท้องถิ�นได้ีเป็นอย่างดีี	นอกจากนั�นเคร่�องจักสานยังเป็น

งานหัตถกรรมที�มีคุณค่าทั�งในด้ีาน	 แนวิคิดีการออกแบบ	 ฝี่ม่อชุ่าง	 การแสดีงออกทางอารมณ์	 	 แลัะค่านิยมในเร่�องควิามงาม

ของท้องถิ�นด้ีวิย	(วิิบ้ลัย์	ลีั�สุวิรรณ.2540)		ลัวิดีลัายในการจักสานเพ่ิ�อขึ�นร้ปทรงของเคร่�องจักสานนั�นเป็นวิิธีิที�มีแบบแผน	แลัะมี

ระบบระเบียบอย่างหนึ�ง	เพ่ิ�อการสร้างโครงสร้างของเคร่�องจักสานให้เกิดีการเชุ่�อมต่อซ่ำ�า	ๆ 	กันไป	โดียใชุ้ลัักษณะการขัดีกันของ

เส้นตอกหร่อวัิสดุีอ่�นที�ใชุ้จักสานไดี	้เพ่ิ�อให้เกิดีแรงยดึีเหนี�ยวิระหวิา่งกันจนเป็นผ่นแผ่นเพ่ิ�อเป็นผนังของโครงสรา้งเคร่�องจักสาน

ตามต้องการ	(ศัิกดิี�ชุาย	สิกขา.2552)	ลัวิดีลัายที�เกิดีขึ�นถ่อได้ีว่ิาเป็นการปรับปรุงแก้ไขของมนุษย์ตั�งแต่อดีีตจนถึงปัจจุบัน	โดีย

มนุษย์นั�นพิบว่ิา	สิ�งที�ธิรรมชุาติสร้างให้มีควิามไม่เหมาะสมสอดีคล้ัองต่อการนำาไปใชุ้งาน	มนุษย์จึงเริ�มต้นปรับปรุงเปลีั�ยนแปลัง
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ลัักษณะร้ปทรงสิ�งต่าง	ๆ	รอบตัวิ	แลัะการที�มนุษย์คิดีค้นดัีดีแปลังร้ปทรงของสิ�งแวิดีล้ัอมนับว่ิามนุษย์ได้ีเริ�มการออกแบบ	(นวิลั

น้อย	บุญวิงศ์ิ.2539)

แนวินโยบายของรฐัตั�งแต่อดีีตจนถงึปัจจุบันได้ีส่งเสรมิให้แต่ลัะชุุมชุนไดีใ้ชุ้ภ้มิปัญญาทอ้งถิ�นพัิฒนาผลัติภัณฑ์ท้องถิ�น

เพ่ิ�อให้เกิดีการผลิัตแลัะจำาหน่ายต่อตลัาดีผ้้บริโภค	โดียที�หลัายชุุมชุนได้ีพิยายามพัิฒนาผลิัตภัณฑ์จากวัิสดุีธิรรมชุาติต่าง	ๆ 	เชุ่น

	กก	ผ่อ	ไม้ไผ่	หวิาย	แลัะคล้ัามาผลิัตเป็นงานหัตถกรรม	จากการสำารวิจข้อม้ลัเบ่�องต้นในภาคอีสาน	มีผลิัตภัณฑ์หลัายชุนิดีได้ี

รับการศึิกษาแลัะพัิฒนาจนสามารถสร้างรายได้ีแก่ชุุมชุนเป็นอย่างดีี	แต่ผลิัตภัณฑ์จากคล้ัาพิบว่ิายังขาดีการศึิกษาพัิฒนาอย่าง

จริงจัง	 ทั�งด้ีานร้ปแบบผลิัตภัณฑ์ซึ่�งส่วินใหญ่ยังคงร้ปแบบเดิีม	 ผลิัตภัณฑ์จากต้นคล้ัาโดียภาพิรวิมจึงมักผลิัตเป็นกระติบข้าวิ

เหนียวิ	พิบมากในหลัายจังหวัิดี	เชุ่น	หนองคาย	อุดีรธิานี	หนองบัวิลัำาภ้		แลัะอุบลัราชุธิานี					

คล้ัา	 เป็นพ่ิชุในสายพัินธ์ิเดีียวิกันมีคุณสมบัติเด่ีนหลัายอย่าง	 หากนำาคุณสมบัติมาเปรียบเทียบกับวัิสดุีใกล้ัเคียงกัน	

เชุ่น	ไม้ไผ่	หวิาย	ซึ่�งเป็นผลิัตภัณฑ์ที�แปรร้ปได้ีหลัากหลัาย	แลัะได้ีรับการพัิฒนาจนสามารถส่งเป็นสินค้าส่งออกสร้างรายได้ีเข้า

ประเทศิ	(อุไร		จิระมงคลัการ.2538)	คล้ัาน่าจะเป็นวัิสดุีอีกชุนิดีหนึ�งที�สามารถพัิฒนาได้ีมากกว่ิากระติบข้าวิเหนียวิผลิัตภัณฑ์ร้ป

แบบเดีียวิของชุาวิบ้าน	การสร้างร้ปแบบที�หลัากหลัายให้มีควิามเหมาะสมกับวัิสดุีกระบวินการผลิัตแลัะค่านิยมของการบริโภค

ในปัจจุบัน	น่าจะสามารถสร้างรายได้ี	แลัะควิามภ้มิใจแก่กลุ่ัมชุาวิบ้านผ้้ผลิัตได้ีมากยิ�งขึ�น

ดัีงนั�นใน	 การออกแบบแลัะพัิฒนาผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึักจากพ่ิชุเส้นใยธิรรมชุาติจากต้นคล้ัา	 ในครั�งนี�	 ผ้้วิิจัยมีควิาม

สนใจที�จะศึิกษาคุณลัักษณะของต้นคล้ัาเพ่ิ�อการประยุกต์ใชุ้ในงานหัตถกรรม	 เพ่ิ�อศึิกษาด้ีานวัิสดุีของต้นคล้ัาให้มีควิามเหมาะ

สมกับการพัิฒนาร้ปแบบผลิัตภัณฑ์	แลัะเพิ่�อแนะแนวิทางในการออกแบบผลัติภัณฑ์จากต้นคล้ัา	รวิมไปถงึลัักษณะเดีน่ของงาน

หัตถกรรมเคร่�องจักสานพ่ิ�นบ้านท้องถิ�นอีสานจากต้นคล้ัา	เพ่ิ�อเป็นการนำาเสนอแนวิทางการพิฒันาการต่อยอดีภ้มิปัญญาท้องถิ�น

	แลัะเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์หัตถกรรมท้องถิ�นที�กำาลัังจะส้ญหายไปให้ดีำารงอย้่	แลัะมีการผลิัตส่บทอดีต่อไปเพ่ิ�อเป็นมรดีก

ของล้ักหลัานซึ่�งเป็นแนวิทางอีกประการหนึ�งที�จะสร้างควิามเจริญแก่ชุุมชุน		แลัะยังแสดีงถึงจุดีเด่ีนของวัิฒนธิรรมท้องถิ�น	ทำาให้

เป็นที�ร้้จักกันอยา่งแพิร่หลัาย	แลัะเป็นควิามภาคภ้มิใจในเคร่�องจักสานของภาคอีสาน	ให้เป็นที�ร้้จักต่อคนทั�วิโลักตามสภาพิการ

เปลีั�ยนแปลังของเศิรษฐกิจโลักในปัจจุบัน

วัติถุ่ป์ระสงค์ 

1.ศึิกษาคุณลัักษณะของต้นคล้ัา	เพ่ิ�อการประยุกต์ใชุ้ในงานหัตถกรรม

2.ศึิกษาด้ีานวัิสดุีของต้นคล้ัาให้มีควิามเหมาะสมกับการพัิฒนาร้ปแบบผลิัตภัณฑ์ที�ตอบสนองควิามต้องการในวิิถี

สังคมใหม่

3.เพ่ิ�อศึิกษาแนวิทางการออกแบบ	แลัะ	พัิฒนาผลิัตภัณฑ์จากต้นคล้ัาเป็นของที�ระลึัก
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กรอบแนวคิดการวิจััย 

ผ้้วิิจัยได้ีกำาหนดี	 กรอบแนวิคิดีในการศิึกษาคุณสมบัติจากคล้ัาเพ่ิ�อการออกแบบ	 แลัะพิัฒนาผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึัก

	ตามวัิตถุประสงค์	ของการวิิจัยไว้ิ	ดัีงนี�

 

วิธีดำาเนินการวิจััย

การวิิจัยเร่�อง	 ศึิกษาคุณสมบัติพ่ิชุเส้นใยธิรรมชุาติจากต้นคล้ัา	 เพ่ิ�อพัิฒนาผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึัก	 ผ้้วิิจัยได้ีดีำาเนินการ

วิิจัยดัีงนี�

ป์ระชากร แลุ่ะกลุ่่�มตัิวอย�าง

ประชุากร	ได้ีแก่	ผ้้ที�สร้างสรรค์งานหัตถกรรม	โดียผ้วิ้ิจยัใชุ้แบบการสุ่มเฉพิาะเจาะจง	(purposive	sampling)	ประกอบ

ด้ีวิย	3	กลุ่ัม		ค่อ

					 กลุ่ัมที�		1		กลุ่ัมจักสานต้นคล้ัาบ้านหลับเลัา	ตำาบลักลัาง	อำาเภอเดีชุอุดีม	จังหวัิดีอุบลัราชุธิานี					

						 กลุ่ัมที�		2		กลุ่ัมจักสานบ้านหนองหว้ิา	ตำาบลัโดีมประดิีษฐ์	อำาเภอนำ�าย่น	จังหวัิดีอุบลัราชุธิานี			

		 กลุ่ัมที�		3		กลุ่ัมจักสานบ้านห้วิยเสลัา	ตำาบลัขี�เหล็ัก		กิ�งอำาเภอนำ�าขุ่น	จังหวัิดีอุบลัราชุธิานี			

					 กลุ่ัมตัวิอย่าง	 ผ้้วิิจัยใชุ้การสุ่มแบบเฉพิาะเจาะจง	 (Purposive	 Sampling)	 ในการประเมินควิามพึิงพิอใจ	

เพ่ิ�อการออกแบบผลิัตภัณฑ์จากคล้ัา	ได้ีแก่	กลุ่ัมผ้้ประกอบการ	ปราชุญ์ชุาวิบ้าน	ผ้้ผลิัตงานหัตถกรรมจักสานจากคล้ัา	จำานวิน

ทั�งหมดี	5	คน

1.การรวบรวมข้้อมูลุ่

	 1)	การสังเกตการณ์	(Observation)	โดียผ้้วิิจัยใชุ้การสังเกตแบบมีส่วินร่วิม	(Participant	Observation)	

มีวัิตถุประสงค์เพ่ิ�อคุณลัักษณะของต้นคล้ัา	 เพ่ิ�อการประยุกต์ใชุ้ในงานหัตถกรรม	 โดียการศึิกษา	 แลัะเก็บรวิบรวิม	 โดียศึิกษา

เร่�อง	แนวิควิามคิดี	ในการสร้างสรรค์ที�เชุ่�อมโยงในวิิถีชีุวิิต	หร่อควิามต้องการในปัจจุบัน	 เพ่ิ�อนำามาออกแบบ	สร้างสรรค์	 เป็น

ผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึัก

2. ศึกษาด้านวัสดุของต้นคล้าให้มีความเหมาะสมกับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความ  
 ต้องการในวิถีสังคมใหม่ 

                3.  เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบ และ พัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นคล้าเป็นของที่ระลึก 
 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  

ผู้วิจัยได้ก้าหนด กรอบแนวคิดในการศึกษาคุณสมบัติจากคล้าเพื่อการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ที่ระลึก ตามวัตถุประสงค์ ของการวิจัยไว้ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง ศึกษาคุณสมบัติพชืเส้นใยธรรมชาติจากตน้คล้า เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ผู้วิจัยได้
ด้าเนินการวิจยัดังนี ้

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ ผู้ที่สร้างสรรค์งานหัตถกรรม โดยผู้วิจัยใช้แบบการสุ่มเฉพาะเจาะจง (purposive 

sampling) ประกอบด้วย 3 กลุ่ม  คือ 
            กลุ่มที่  1  กลุ่มจักสานต้นคล้าบ้านหลบเลา ต้าบลกลาง อ้าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี      
             กลุ่มที่  2  กลุ่มจักสานบ้านหนองหว้า ต้าบลโดมประดิษฐ์ อ้าเภอน้้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี    

ศึกษาคุณสมบัติพืชเส้นใยธรรมชาติจากต้นคล้า เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 

การศึกษาข้อมลู แผน,นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ 

แนวคิด และทฤษฎ ี การออกแบบ 

1. ศึกษาคุณลักษณะของต้นคลา้ 
เพื่อการประยุกต์ใช้ในงาน
หัตถกรรม 
2. ศึกษาด้านวัสดุของต้นคลา้ให้
มีความเหมาะสมกับการพฒันา
รูปแบบผลิตภัณฑท์ี่ตอบสนอง
ความต้องการในวิถีสังคมใหม่ 
3. เพื่อศึกษาแนวทางการ
ออกแบบ และ พัฒนาผลิตภัณฑ์
จากต้นคลา้เป็นของที่ระลึก 

 

1. แผนพฒันาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิ

ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564) 

 

1. ทฤษฎีสุนทรียศาสตร ์
2. กรอบแนวคิดในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ ์

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
จากการประยุกต์ใช้ 
วัสดุจากตน้คล้า 
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	 2)		การสัมภาษณ์	(Interview)	ผ้้วิิจัยใชุ้การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ	(Formal	Interviews)		ในประเด็ีน

ด้ีานวัิสดุีของต้นคล้ัาให้มีควิามเหมาะสมกับการพัิฒนาร้ปแบบผลิัตภัณฑ์ที�ตอบสนองควิามต้องการในวิิถีสังคมใหม่	 โดียการ

สัมภาษณ์	ผ้้วิิจัยได้ีตั�งประเด็ีนการสัมภาษณ์ถึงประวัิติควิามเป็นมา	ควิามสำาคัญ	ควิามสัมพัินธ์ิ	ของวัิสดุีจากต้นคล้ัา	โดียศึิกษา

เร่�อง	 ร้ปแบบวิัสดุี	 เพ่ิ�อการสร้างสรรค์ที�เชุ่�อมโยงในวิิถีชีุวิิต	 กรรมวิิธีิการผลิัต	 โดียผ้้วิิจัยใชุ้แบบสัมภาษณ์เทปบันทึกเสียงแลัะ

กล้ัองถ่ายภาพิร่วิมกัน

	 3)	 การสร้างแบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 ผ้้วิิจัยได้ีดีำาเนินการสร้างแบบประเมินควิามพึิงพิอใจ

	(Questionnaire)	จำานวิน	1	ชุุดี	ค่อ	แบบสอบถามควิามพึิงพิอใจ	เกี�ยวิกับ	ร้ปร่าง	ร้ปทรง	ของผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึักจากต้น

คล้ัา	ซึ่�งเป็นแบบสอบถามเกี�ยวิกับควิามคิดีเห็นที�มีต่อร้ปแบบ	แลัะลัวิดีลัาย	ร้ปแบบการใชุ้งาน	จากนั�นนำาผลัสรุปที�ได้ีจากการ

สอบถาม	นำาไปผลิัตเพ่ิ�อเป็นสร้างต้นแบบของผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึัก	โดียประเมินจากกลุ่ัมผ้้ผลิัตหัตถกรรมจากคล้ัา	5	ท่าน

ส�วนที� 1)	ศึิกษาคุณลัักษณะของต้นคล้ัา	เพ่ิ�อการประยุกต์ใชุ้ในงานหัตถกรรม	พิบว่ิา	กลุ่ัมชุาวิบ้านผ้้ประกอบการทำา

ผลิัตภัณฑ์	จากต้นคล้ัาในอีสาน	พิบว่ิาผลิัตภัณฑ์คล้ัาแลัะกลุ่ัมผ้้ผลิัตมีการทำากันอย้่ลัักษณะเดีียวิ	ค่อการสาน	จากผลัการศึิกษา

การขึ�นร้ปงานหัตถกรรมจักสานจากต้นคล้ัา	ได้ีผลัการศึิกษาการใชุ้วัิสดุีแลัะวิิธีิการผลิัตในการขึ�นร้ปผลิัตภัณฑ์	ดัีงนี�				

การใชุ้วัิสดุีในการขึ�นร้ป	มี	2	วิิธีิ	ค่อ 1)	สามารถขึ�นร้ปด้ีวิยคล้ัาเพีิยงอย่างเดีียวิ	2)	ขึ�นร้ปด้ีวิยวิิธีิผสมผสานกับวัิสดุีอ่�น

	เชุ่น	ไม้ไผ่	หวิายแลัะอ่�น	ๆ	เทคนิควิิธีิการผลิัตในการขึ�นร้ป  มี	3	วิิธีิ	ค่อ 1)	ขึ�นร้ปโดียใชุ้เคร่�องเคร่�องม่ออุปกรณ์แปรร้ป	เชุ่น

	ใชุ้จักรในการเย็บ	ใชุ้เคร่�องม่อต่าง	ๆ	ชุ่วิยเพ่ิ�อให้ได้ีงานเร็วิขึ�น 2)	ขึ�นร้ปจากหุ่นหร่อแบบพิิมพ์ิ	3)	การสานร้ปทรงอิสระโดียไม่

ใชุ้อุปกรณ์

ผลิัตภัณฑ์คล้ัาที�ทำากันอย้ใ่นภาคอีสาน	ส่วินใหญ่เป็นงานหัตถกรรมสนองประโยชุน์ใชุ้สอยด้ีานอุปโภค	เชุ่น	กระติบข้าวิ

เหนียวิ	กระจาดี	กระเป๋าสตรี	ตะกร้า	เป็นต้น	จากผลิัตภัณฑ์ที�กล่ัาวิมา	จะเห็นได้ีว่ิาคล้ัามีควิามเหมาะสมในการทำาผลิัตภัณฑ์

ประเภทอปุโภคเน่�องจากคณุสมบัติ	2	ประการค่อ	1)	มีอายกุารใชุ้งานนาน	2)	ผิวิจากตอกคลัา้มีควิามมัน	ยิ�งได้ีรับการสัมผัสจาก

ม่อผ้้ใชุ้ผลิัตภัณฑ์บ่อย	ๆ	จะยิ�งขึ�นเงา	จากคุณสมบัติข้อนี�		ผลิัตภัณฑ์จากคล้ัาจึงมีควิามเหมาะสมกับผลิัตภัณฑ์ที�ผ้้ใชุ้ผลิัตภัณฑ์

สัมผัสบ่อย	ๆ	ดัีงยกตัวิอย่างจากผลิัตภัณฑ์ที�มีอย้เ่ดิีม			

โดียจากการศึิกษาพิบว่ิา	 เส่�อจากคล้ัาที�ได้ีผ่านการใชุ้งานเป็นเวิลัานาน	 จะเกิดีควิามมันเงาจากการสัมผัสจากการใชุ้

งานของผ้้บริโภค	โดียการจับ	การสัมผัสโดียกิจกรรมการนั�งการนอน	ผิดีกับเส่�อที�ไม่ผ่านการใชุ้งานใดี	แม้เวิลัาจะผ่านเป็นเวิลัา

นาน	ควิามมันเงาของคล้ัาก็ไม่เกิดีขึ�นกับตอกคล้ัาที�อย้ใ่นผลิัตภัณฑ์	ฉะนั�นควิามเงามันของผลิัตภัณฑ์จากต้นคล้ัาสมารถเกิดีขึ�น

ได้ี	2	วิิธีิ	ค่อ	การทาโดียสารเคล่ัอบเงา	แลัะการผ่านกระใชุ้งานที�ได้ีรับการสัมผัสจากผ้้ใชุ้ผลิัตภัณฑ์เป็นเวิลัาชุ่วิงหนึ�ง

ส�วนที� 2)	 นำาข้อม้ลัจากการวิิเคราะห์มาเป็นแนวิทางในการออกแบบ	แลัะนำามาสร้างเป็นแบบร่างผลิัตภัณฑ์ของที�

ระลึัก	โดียนำาแบบร่างประเมินควิามพึิงพิอใจจากผ้้ผลิัตผลิัตภัณฑ์จากคล้ัา	จำานวิน	5	ท่าน	แลัะประเมินผลัสรุป	
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ติารางที� 1		สรุปแบบสอบถามควิามพึิงพิอใจจากกลุ่ัมผ้้ใชุ้ผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึัก	จำานวิน	30	ท่าน	โดียเฉลีั�ยเป็นร้อยลัะ	ได้ีดัีงนี�

รูป์แบบ-รูป์ร�างผลุ่ิติภิัณ์ฑ์์ ค่ณ์ลุ่ักษณ์ะที�ป์ระเมิน
N = 30

ระดับความเห์็นx̄ S.D

รูป์แบบที� 1

ร้ปแบบ	มีควิามเหมาะสมในการส่�อ

ควิามหมาย	แลัะการใชุ้งาน
3.77 0.55 มาก

สี	แลัะ	ลัวิดีลัาย	มีควิามเหมาะสมใน

การส่�อควิามหมาย
3.58 0.88 มาก

มีควิามเป็นลัักษณะเฉพิาะถิ�น 3.47 0.40 ปานกลัาง

ควิามงาม	แลัะ	ประโยชุน์ใชุ้สอย 3.65 0.87 มาก

วิัสดีุที�ใชุ้ผลัิต	มีควิามปลัอดีภัยต่อการใชุ้

งานผลัิตภัณฑ์
3.56 0.54 มาก

รูป์แบบที 2

ร้ปแบบ	มีควิามเหมาะสมในการส่�อ

ควิามหมาย	แลัะการใชุ้งาน
3.64 0.75 มาก

สี	แลัะ	ลัวิดีลัาย	มีควิามเหมาะสมใน

การส่�อควิามหมาย
3.61 0.60 มาก

มีควิามเป็นลัักษณะเฉพิาะถิ�น 3.30 0.75 ปานกลัาง

ควิามงาม	แลัะ	ประโยชุน์ใชุ้สอย 3.48 0.38 ปานกลัาง

วิัสดีุที�ใชุ้ผลัิต	มีควิามปลัอดีภัยต่อการใชุ้

งานผลัิตภัณฑ์

3.85 0.47 มาก

รูป์แบบที 3

ร้ปแบบ	มีควิามเหมาะสมในการส่�อ

ควิามหมาย	แลัะการใชุ้งาน

3.77 0.54 มาก

สี	แลัะ	ลัวิดีลัาย	มีควิามเหมาะสมใน

การส่�อควิามหมาย

3.90 0.63 มาก

มีควิามเป็นลัักษณะเฉพิาะถิ�น 4.20 0.55 มาก

ควิามงาม	แลัะ	ประโยชุน์ใชุ้สอย 3.77 0.48 มาก

วิัสดีุที�ใชุ้ผลัิต	มีควิามปลัอดีภัยต่อการใชุ้

งานผลัิตภัณฑ์

3.61 0.65 มาก
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ผลุ่การวิจััย 

ผลัการประเมินจากผ้้เชีุ�ยวิชุาญในการออกแบบผลัิตภัณฑ์จากคลั้า	 แลัะการตอบแบบสอบถามจากแบบประเมินร้ป

แบบผลิัตภัณฑ์ทั�ง	3	ร้ปแบบ	จากผ้้เชีุ�ยวิชุาญปราชุญ์ชุาวิบ้าน	แลัะผ้้ผลิัตงานหัตถกรรมจากคล้ัา	5	ท่าน	โดีย	พิบว่ิา	ประเภท

ของที�ระลึักประเภทกระจาดี	แบบไม่มีฝ่าปิดี	(แบบที�	3)	มีค่าเฉลีั�ยมากที�สุดี	ค่อ	 X=	3.64	โดียสรุปแยกตามวัิตถุประสงค์ของ

การวิิจัย	ไว้ิ	3	ประเด็ีน	พิบว่ิา	1)	ด้ีานวัิสดุี		มีการประยุกต์ใชุ้กับวัิสดุีธิรรมชุาติ	หร่อวัิสดุีอ่�น	ๆ	ให้มีควิามเหมาะสม	เพิราะการ

เล่ัอกวัิสดุีที�เหมาะสมในการนำามาใชุ้ร่วิมกันสร้างผลิัตภัณฑ์จะทำาให้ผลิัตภัณฑ์เกิดีคุณค่ามากขึ�น	2)	ด้ีานกระบวินการผลัติ	การนำา

เคร่�องม่อที�ชุ่วิยให้งานเกิดีประสิทธิิภาพิในด้ีานงานหัตถกรรมเคร่�องจักสานคล้ัา	จะทำาให้ได้ีผลิัตภัณฑ์ที�ดีีแลัะได้ีมาตรฐานมาก

ขึ�น	เชุ่น	การจักตอกที�ได้ีขนาดีเท่ากันโดียใชุ้เวิลัาน้อยลัง	3)	ด้ีานร้ปแบบผลิัตภัณฑ์	จากการศึิกษาพิบว่ิา	ร้ปแบบผลิัตภัณฑ์จาก

ต้นคล้ัาที�ทำากันอย้่มีการผลิัตเป็นร้ปแบบผลิัตภัณฑ์ไม่มากนัก	 จึงควิรหาร้ปแบบผลิัตภัณฑ์ที�คล้ัาสามารถแลัะมีควิามเหมาะสม

มาทำาการออกแบบ	เพ่ิ�อเพิิ�มชุ่องทางทางการขายผลิัตภัณฑ์จากคล้ัาให้มากขึ�น

สร่ป์ผลุ่การวิจััยแลุ่ะอภิิป์รายผลุ่ 

จากวัิตถุประสงค์การวิิจัยครั�งนี�สามารถสรุปได้ีดัีงนี�	 การสำารวิจแลัะค้นคว้ิาข้อม้ลัผลิัตภัณฑ์แลัะปัญหาที�เกิดีขึ�นกับ

ผลิัตภัณฑ์จากผลิัตภัณฑ์จากต้นคล้ัา	การศึิกษากระบวินการผลิัตแลัะคุณสมบัติของคล้ัาในลัักษณะการปรับปรุงพัิฒนาคุณภาพิ

วัิสดุีแลัะร้ปแบบที�เหมาะสม	ผลัการศึิกษาข้อม้ลัพิบว่ิา	ด้ีานกระบวินการผลิัต	เป็นงานหัตถกรรมทำาให้ไม่มีร้ปแบบตายตัวิ	สามารถ

พัิฒนาปรบัปรุงสร้างควิามแตกตา่งให้กับสินค้าได้ีตามควิามตอ้งการของล้ักค้า	ไม่ก่อให้เกิดีปัญหาต่อสิ�งแวิดีล้ัอม	การลังทนุดีำาเนนิ

การผลิัตค่อนข้างตำ�า	เพิราะใชุ้แรงงานคน	ไม่ได้ีใชุ้เคร่�องจักร	มีเคร่�องม่อทุ่นแรงในการผลิัต			เชุ่น	แท่นรีดีเส้นตอกคล้ัา	เป็นต้น

ขั�นตอนในการผลิัตโดียเฉพิาะในการเตรียมวัิตถุดิีบหลัายขั�นตอน	 ซึ่�งแต่ลัะขั�นตอนต้องใชุ้เวิลัามาก	 อีกทั�งในทุกขั�น

ตอนของการผลัิตนั�นเป็นการใชุ้แรงงานคนทั�งหมดี	 ทำาให้ผลิัตได้ีชุ้าไม่สามารถเพิิ�มปริมาณในการผลัิตได้ีมากพิอในกรณีที�มีคำา

สั�งซ่่�อด่ีวินแลัะมีปริมาณมาก	 ๆ	 ไม่มีเคร่�องจักรที�ชุ่วิยทุ่นแรงในการเตรียมวัิตถุดิีบแลัะการจักสาน	 ใชุ้วัิสดุีจากธิรรมชุาติแลัะมี

คุณภาพิดีี	 เพิราะคล้ัาจะทนควิามชุ่�นได้ีพิอสมควิร	 ไม่เป็นเชุ่�อรา	แลัะมีควิามเงางามโดียธิรรมชุาติ	 ซึ่�งไม่ต้องผ่านการผลิัตจาก

โรงงานอตุสาหกรรมทำาใหไ้ม่ก่อมลัพิิษ	ในการสั�งซ่่�อวัิตถุดิีบในแตค่รั�งนั�น	จะสั�งซ่่�อตามปรมิาณการใชุ้งาน	ทำาใหไ้ม่เกิดีการลังทนุ

จำานวินมาก	อีกทั�งยังสามารถเก็บวัิตถุดิีบไว้ิได้ีนาน	ไม่เกิดีควิามเสียหายจากเชุ่�อรา

ปัญหาด้ีานวัิตถุดิีบ	ยังไม่สามารถปล้ักวัิตถุดิีบ	(ต้นคล้ัา)ได้ีเพีิยงพิอต่อควิามต้องการ	ต้องสั�งซ่่�อจากต่างถิ�น	ทำาให้การ

ผลิัตล่ัาชุ้าไม่ทันกับควิามต้องการของตลัาดีในบางครั�ง	 โดียเฉพิาะในกรณีที�มีคำาสั�งซ่่�อด่ีวินแลัะปริมาณมาก	 ทำาให้เกิดีการเสีย

โอกาส	หากสามารถปล้ักได้ีเองให้มีควิามเพีิยงพิอ	ก็จะผลิัตได้ีทันกับควิามต้องการของตลัาดี	อีกทั�งยังลัดีตันทุนในการผลิัต

การศึิกษาแนวิทางการออกแบบแลัะพัิฒนาผลิัตภัณฑ์จากต้นคล้ัา	จากผลัการศึิกษาสำารวิจข้อม้ลั	แลัะทดีลัอง		สามารถ

นำาข้อม้ลัที�ได้ีมากำาหนดี	เป็นแนวิทางในการออกแบบให้เหมาะสมในลัักษณะกรอบแนวิคิดีในการออกแบบได้ีดัีงนี�		ค่อ	ผลิัตภัณฑ์

ที�ทำาจากตน้คล้ัาควิรเปน็ผลิัตภัณฑ์ที�ใชุ้ในที�ร่ม	หลีักเลีั�ยงควิามชุ่�น	แลัะการรดีีเส้นตอกตอ้งได้ีเส้นที�เท่ากันควิรขดุีเปล่ัอกผวิินอก

สุดีออกให้หมดี	เพิราะจะทำาให้ตอกจากคล้ัามีควิามยด่ีหยุน่มากขึ�นแลัะได้ีผิวิที�สวิยกว่ิาเม่�อใชุ้ไปนานโดียเฉพิาะได้ีรับการสัมผัส

กับม่อผ้้ใชุ้บ่อย	ๆ 	ก็จะเงายิ�งขึ�น		สำาหรบัการพิฒันาร้ปแบบผลัติภัณฑ์	สามารถดีำาเนินการไดีใ้นหลัายลัักษณะ	ทั�งการขึ�นร้ปโดียวิิธีิ

การสานจากต้นคล้ัาเพีิยงอยา่งเดีียวิแลัะการขึ�นร้ปโดียใชุ้กับวัิสดุีอ่�น	ทั�งนี�ขึ�นกับควิามต้องการทางการตลัาดีในแต่ลัะชุ่วิง	สำาหรับ

การเคล่ัอบเงา	บางกลุ่ัมผลิัตภัณฑ์ยงันิยมใชุ้สารเคล่ัอบเงากบัผลิัตภัณฑ์ที�ไม่เกี�ยวิข้องกับการบริโภค	แต่หากมีการจัดีการกบัเส้น

ตอกคล้ัาอย่างเหมาะสมดัีงที�กล่ัาวิมาก็ไม่จำาเป็นที�จะใชุ้สารเคล่ัอบเงา		ให้สิ�นเปล่ัองแลัะเกิดีควิามยุง่ยาก
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ข้้อเสนอแนะ 

จากสภาพิสังคมที�เปลีั�ยนไปไม่ว่ิาจะเป็นสภาพิเศิรษฐกิจ		วัิฒนธิรรม	การกิน	การใชุ้	จำาเป็นอย่างยิ�งที�ผลิัตภัณฑ์จาก

คล้ัาควิรที�จะได้ีรับการพัิฒนาแลัะปรับปรุงเปลีั�ยนแปลังอย้่เสมอเพิ่�อให้ทันกับสภาพิปัจจุบัน	 ควิรมีการวิิจัยแลัะพัิฒนาต่อไป		

จากการศึิกษาของผ้้วิิจัยพิบว่ิาผลิัตภัณฑ์จากคล้ัาควิรได้ีรับการพัิฒนา	3	ด้ีาน	ดัีงนี�	

1)		ด้ีานวัิสดุี	การประยุกต์ใชุ้กับวัิสดุีธิรรมชุาติ	หร่อวัิสดุีอ่�น	ๆ 	ควิรมีการศึิกษาเพิิ�มเติมในรายลัะเอียดีควิามเหมาะสม	

ควิามงาม	เพ่ิ�อศึิกษาควิามเหมาะสมการนำาไปใชุ้ทำาผลิัตภัณฑ์	แลัะเปน็การง่ายต่อการเล่ัอกวัิสดุีในการออกแบบผลัติภัณฑ์ให้เกิดี

ควิามลังตวัิในด้ีานวัิสดุี	เพิราะการเล่ัอกวัิสดุีที�เหมาะสมในการนำามาใชุ้รวิมกันทำาผลิัตภัณฑ์จะทำาให้ผลิัตภัณฑ์เกิดีคุณค่ามากขึ�น

2)		ด้ีานกระบวินการผลัติ	การนำาเคร่�องม่อหร่อเคร่�องทุ่นแรงเข้ามาชุ่วิยให้งานเกิดีประสทิธิิภาพิในดีา้นงานหตัถกรรม

เคร่�องจักสานคล้ัา	จะทำาให้ได้ีผลิัตภัณฑ์ที�ดีีแลัะได้ีมาตรฐานมากขึ�น	เชุ่น	การจกัตอกที�ได้ีขนาดีเท่ากันโดียใชุ้เวิลัานอ้ยลัง	เป็นต้น

3)	 ด้ีานร้ปแบบผลัิตภัณฑ์	 จากการศิึกษาพิบวิ่า	 ร้ปแบบผลัิตภัณฑ์จากต้นคล้ัาที�ทำากันอย้่มีการผลัิตเป็นร้ปแบบ

ผลิัตภัณฑ์ไม่มากนัก	 จึงควิรหาร้ปแบบผลัิตภัณฑ์ที�คล้ัาสามารถแลัะมีควิามเหมาะสมมาทำาการออกแบบ	 	 เพ่ิ�อเพิิ�มชุ่องทาง

ทางการขายผลิัตภัณฑ์จากคล้ัาให้มากขึ�น	 สามารถสร้างรายได้ีมากขึ�นแก่กลุ่ัมชุาวิบ้าน	 จากผลังานการออกแบบแลัะพัิฒนา

ผลิัตภัณฑ์	ที�เกิดีขึ�นในงานวิิจัยนี�	ทำาให้ทราบว่ิา	การศึิกษาในด้ีานต่าง	ๆ	ก่อนการออกแบบแลัะพัิฒนา	การศึิกษาแนวิโน้มของ

การตลัาดีแลัะทฤษฎีีการออกแบบ	รวิมทั�งการสอบถามควิามคิดีเห็นของกลุ่ัมผ้้ผลิัต	มีควิามสำาคัญมากสำาหรับการวิิจัยแลัะการ

พัิฒนาผลิัตภัณฑ์จากคล้ัา

การวิิจัยครั�งต่อไปผ้้วิิจัยควิรศึิกษาร้ปแบบในการแปรร้ปเป็นผลิัตภัณฑ์อ่�นนอกเหน่อจากเคร่�องเร่อน	 เชุ่น	 กระเป๋า	

ของตกแต่งร่างกาย	ที�ครอบอุปกรณ์ต่าง	ๆ 	แลัะผลิัตภัณฑ์อ่�น	ๆ 	เพ่ิ�อให้ได้ีผลิัตภัณฑ์ที�หลัายหลัายมากยิ�งขึ�น	สามารถเพิิ�มม้ลัค่า

ของผลัิตภัณฑ์งานหัตถกรรมเคร่�องจักสานจากคลั้า	 เพ่ิ�อขยายตลัาดีให้กว้ิางขึ�น	 ทั�งยังเป็นการเผยแพิร่ศิิลัปวัิฒนธิรรมท้องถิ�น	

ให้เป็นที�ร้้จักแก่ผ้้ที�สนใจ	แลัะกลุ่ัมผ้้ผลิัตเองก็สามารถผลิัตขึ�นเองได้ีในกลุ่ัม	แลัะยังเป็นการเพิิ�มรายได้ีให้แก่ชุุมชุน	อย่างมั�งคง

	แลัะมีควิามยั�งยน่	ส่บไป

กิติติิกรรมป์ระกาศ 

ศึิกษาคุณสมบัติพ่ิชุเส้นใยธิรรมชุาติจากต้นคล้ัา	เพ่ิ�อพัิฒนาผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึัก	ได้ีเสร็จสมบ้รณ์ในครั�งนี�	ผ้้วิิจัยขอ

ขอบคุณ	งบประมาณสนับสนุนจาก	มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์อุบลัราชุธิานี	ที�ให้การสนับสนุนในการศึิกษาเพ่ิ�อออกแบบผลิัตภัณฑ์

จากพ่ิชุเส้นใยจากต้นคล้ัา	 เพ่ิ�อให้ได้ีองค์ควิามร้้เพ่ิ�อนำาไปถ่ายทอดีกับชุุมชุน	 ที�สามารถนำาไปใชุ้ได้ีจริงเพ่ิ�อการประกอบอาชีุพิ

ตามสภาพิเศิรษฐกิจในปัจจุบัน	 ที�ให้สอดีรับกับนโยบายของรัฐบาลั	 แลัะแผนพิัฒนาชุาติในฉบับปัจจุบัน	 แลัะขอบพิระคุณ

ผ้้ทรงคุณวุิฒิในการตอบแบบประเมิน	 ให้คำาแนะนำาต่าง	 ๆ	 รวิมถึงปราชุญ์ชุาวิบ้าน	 คณาจารย์	 ที�ให้ข้อเสนอแนะข้อม้ลั	 ที�น่า

สนใจซึ่�งทำาให้ข้อม้ลัครั�งนี�	 ให้มีแนวิทางในการพัิฒนาองค์ควิามร้้	 แลัะเกิดีประโยชุน์ในการดีำาเนินการวิิจัย	 รวิมทั�งขอขอบคุณ

	มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์อุบลัราชุธิานี	 ที�ให้โอกาสได้ีแสดีงศัิกยภาพิในการทำางาน	 สามารถสรุปเป็นแนวิทาง	 วิิธีิการ	 จนสามารถ

นำาผลัการวิิจัยมาออกแบบเป็นผลิัตภัณฑ์	แลัะการส่งต่อองค์ควิามร้้ในท้ายที�สุดี	เพ่ิ�อเป็นพิลัังให้กับสังคมนั�นได้ีขับเคล่ั�อนต่อไป

ตามสภาพิเศิรษฐกิจในปัจจุบัน
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บทคัดย�อ

การวิิจัย	 เร่�อง	 งานปักเคร่�องแต่งกายชุาวิก้ยส่้การสร้างสรรค์กระเป๋าถ่อสำาหรับสุภาพิสตรี	 เป็นการวิิจัยสร้างสรรค์มี

วัิตถุประสงค์เพ่ิ�อ	1)	 เพ่ิ�อศึิกษาอัตลัักษณ์ทางวัิฒนธิรรมที�ปรากฏ์ในงานปักเคร่�องแต่งกายกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ย	 จังหวัิดีสุรินทร์	2)	

เพ่ิ�อสร้างสรรค์ผลิัตภัณฑ์กระเป๋าสำาหรับสุภาพิสตรีจากอัตลัักษณ์ทางวัิฒนธิรรมที�ปรากฏ์ในงานปักเคร่�องแต่งกายกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิ

ก้ย	 จังหวัิดีสุรินทร์โดียแนวิทางการวิิจัยเพ่ิ�อพัิฒนา	ใชุ้ระเบียบวิิธีิวิิจัยเชิุงคุณภาพิ	ในกระบวินการศึิกษาเอกสารแลัะงานวิิจัยที�

เกี�ยวิข้อง	 ผ้้ให้ข้อม้ลัสำาคัญค่อผ้้เชีุ�ยวิชุาญทางด้ีานงานปัก	 เคร่�องม่อที�ใชุ้ในงานวิิจัยค่อแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง	 แลัะ

แบบประเมินผลังานด้ีวิยการสนทนากลุ่ัมย่อย	ใชุ้การวิิเคราะห์ข้อม้ลัโดียวิิธีิพิรรณนาวิิเคราะห์

ผลัการวิิจัยพิบว่ิา	อัตลัักษณ์ด้ีานควิามเชุ่�อที�ปรากฏ์พิบว่ิา	กลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ยในจังหวัิดีสุรินทร์นั�นมีควิามเชุ่�อเกี�ยวิกับผี	

สัตว์ิแลัะพ่ิชุพิรรณ	ลัายที�ปรากฏ์ในงานปักเป็นลัักษณะจำาเพิาะซึ่�งปรากฏ์ที�มาของลัายใน	4	ร้ปแบบ	7	ลัาย	ดัีงนี�	1)ลัายจากสัตว์ิ	

เป็นการนำาเอาส่วินอวัิยวิะของสัตว์ิมาใชุ้เป็นแบบ	ค่อ	ลัายหางตะกวิดีลัายขามดีแดีง	ลัายขาตะขาบ	ลัายตัวิตะขาบ	2)ลัายจาก

พ่ิชุพิรรณ	นำาเอาดีอกไม้มาเป็นแบบ	ค่อ	ลัายดีอกพิิกุลั	3)ลัายจากควิามเชุ่�อ	นำาเอาลัักษณะของวัิตถุ	สิ�งของรอบตัวิมาใชุ้แทน

ควิามเชุ่�อการเกาะเกี�ยวิ	เชุ่�อมโยงกัน	ค่อ	ลัายโซ่่	แลัะ	4)ลัายจากธิรรมชุาติ	เป็นลัายที�นำาเอาธิรรมชุาติรอบตัวิมาใชุ้	ค่อ	ลัายดีาวิ

กระจาย		อัตลัักษณ์ด้ีานการใชุ้สีในการปักประดัีบของกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ย	พิบว่ิา	นิยมการใชุ้สีที�มีมาแต่โบราณ	3	สี	ได้ีแก่	สีแดีง

	ค่อพิลัังอำานาจ	เงินทองแลัะมงคลั	สีเหล่ัอง	ค่อการให้เกียรติ	ควิามสามัคคี	แลัะการยกย่องผ้้นำา	สีขาวิค่อควิามบริสุทธิิ�	ในการ

ใชุ้ด้ีายทั�ง	3	สีนี�ปักประดัีบบนผ้าพ่ิ�นสีดีำาสามารถสร้างควิามโดีดีเด่ีนของลัายให้ปรากฏ์ได้ีเด่ีนชัุดี	

ผ้้ศึิกษานำาอัตลัักษณ์ด้ีานสี	แลัะควิามเชุ่�อของกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิมาออกแบบลัายปักประดัีบผลิัตภัณฑ์กระเป๋าถ่อสำาหรับ

สุภาพิสตรี	 โดียใชุ้สีแลัะการปักแบบดัี�งเดิีม	แต่ใชุ้การออกแบบลัายลัวิดีลัายประกอบเส้นโครงสร้างใหม่ที�มีแรงบันดีาลัใจจาก

ควิามเชุ่�อในการบ้ชุาวิิญญาณบรรพิบุรุษผ่านพิิธีิกรรม	แกลัมอ	โดียใชุ้เคร่�องประกอบในพิิธีิกรรมเป็นสัญลัักษณ์ทางควิามเชุ่�อ

ให้ปรากฏ์เป็นการออกแบบลัวิดีลัาย	จำานวิน	6	ลัาย	ค่อ	1)	ลัายเมล็ัดีข้าวิ	2)	ลัายบายศิรี	3)	ลัายดีาบ	4)	ลัายธ้ิปเทียน	5)	ลัาย

ใบพิล้ั	แลัะ	6)	ลัายสุรา	ปักประดัีบลังบนกระเป๋าสุภาพิสตรี	3	แบบ	ค่อ	กระเป๋าแบบหนีบ		กระเป๋าแบบถ่อแลัะกระเป๋าแบบ

สะพิาย	จำานวิน	5	ใบ	โดียมีผลัสรุปการประเมินค่อ	1)	ด้ีานประโยชุน์ใชุ้สอยค่อ	ผลิัตภัณฑ์มีควิามสะดีวิกต่อการใชุ้งาน	ด้ีวิยร้ป

ลัักษณ์ที�ทันสมัย	แลัะควิามแข็งแรงทนทานต่อการใชุ้งานในระดีับที�น่าพิอใจ	2)	 ด้ีานคุณค่าควิามงามที�ชุ่วิยยกระดีับจิตใจจาก

ควิามลัะเอียดีอ่อนของผลังานแลัะแนวิควิามคิดีสร้างสรรค์ในการอนุรักษ์ตลัอดีจนการพัิฒนาอัตลัักษณ์วัิฒนธิรรมให้คงอย้่3)	

ด้ีานการผลิัตผลิัตภัณฑ์ใชุ้ต้นทุนการผลิัตค่อนข้างส้ง	แต่ในขณะเดีียวิกันก็เป็นผลิัตภัณฑ์ที�มีการใชุ้คุณสมบัติของวัิสดุีที�เหมาะ

สมในการสร้างม้ลัค่าเพิิ�มทางเศิรษฐกิจแลัะคุณค่าทางสังคมด้ีวิยการต่อยอดีจากทุนทางวัิฒนธิรรมให้เกิดีควิามร่วิมสมัย
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Abstract

The objectives of this creative research were: 1) to study the cultural identity that appears in 
the embroidery of Kui ethnic costumes in Surin province; and 2) to create handbags for ladies from the 
cultural identity that appears in the embroidery of Kui ethnic costumes in Surin province. This research 
and development study was conducted using the qualitative research methodology. Data were collected 
through a documentary study and a review of related research and study. The key informants of this 
study were the embroidery specialists. Research tools consisted of anon-structured interview form and 
a performance assessment form through a focus group discussion. The collected data were analyzed 
descriptively. 

The study found that, according to the identity of the belief, the Kui ethnic group in Surin has 
a belief in ghosts, animals, and plants. The patterns that appear in the embroidery are a specific 
characteristic that originated from 4 sources in 7 patterns as follows: 1) The animal pattern – it is the use 
of animal parts as a model for embroidery including Hang-Takuad pattern, Kha-Moddaeng pattern, Kha-
Takhap pattern, and Tua-Takhap patter. 2) The plant pattern – a flower is used as a model for embroidery 
including Dok-Pikul pattern. 3) The faith pattern – this pattern takes the characteristics of the objects and 
surroundingsto use to represent beliefs and connection including So pattern. 4) The natural pattern – it 
is the pattern that brings out the surrounding nature to use including Dow-Krajai pattern. Owing to the 
identity of the use of color in embroidery of the Kui ethnic group, the study revealed that the three colors 
are popularly used since the ancient time including: a red color that represent represents power, money, 
and auspiciousness; a yellow color 

which represents honor, unity, and leader praising; and a white color that represents purity. 
Using these 3 colors of thread to decorate the black fabric can make the pattern stand out clearly.

The researchers take the identity of color and ethnic beliefs to design embroidered handbags for 
ladies using traditional colors and embroidery technique. However a pattern of structure lines, inspiring 
by the belief in worshiping the spirits of ancestors through a Kalmor ritual, is re-designed. The ritual 
accessories are used as a symbol of faith for a design of 6 patterns including: 1) Malet-Khao pattern; 
2) Bi-Sri pattern; 3) Dap pattern; 4) Thup-Thian pattern; 5) Bai-Phlu pattern; and 6) Sura pattern. These 
6 patterns are embroidered on 3 types of ladies bags: clutch, handbag, and shoulder bag (5 pieces in 
total). The results of the assessment are as follows: 1) in terms of usability, the product is convenient to 
use with a modern look and a durability in use at a satisfactory level; 2) in terms of aesthetic value, ithelps 
to raise the mind from the subtlety of the work and creativity in conservation as well as the development 
of cultural identity to persist; and 3) in term of production, the production cost is quite high; however, it 
is a product that uses the right material to generate economic value added and social value through a 
contemporary cultural capital at the same time.

Keywords : Kui ethnic, Pattern, Embroidery, Identity
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บทนำา

ก้ย	หนึ�งในกลุ่ัมชุนชุาติพัินธ์ุิที�อาศัิยอย้ใ่นแถบภาคตะวัินออกเฉียงเหน่อ	ในพ่ิ�นที�แถบจังหวัิดีสุรินทร์	บุรีรัมย	์ศิรีสะเกษ	

โดียบรรพิบุรุษชุาวิก้ยนั�นได้ีอพิยพิมาจากลัาวิแลัะเขมร		ชุนกลุ่ัมนี�มีวัิฒนธิรรมในการทอผ้าแลัะปักประดัีบลัวิดีลัายลังบนเคร่�อง

แต่งกายที�มีลัักษณะอันเป็นเอกลัักษณ์เฉพิาะตน	แสดีงถึงเผ่าพัินธ์ุิของกลุ่ัมชุนของตนเองแตกต่างจากกลุ่ัมอ่�น	นับจากโบราณกาลั

สมัยของบรรพิบุรุษชุาวิก้ย	จะมีการทอผ้าเพ่ิ�อใชุ้ในครัวิเร่อนหลัากหลัายประเภท	ได้ีแก่	ผ้าซิ่�น	ผ้าคลุัมไหล่ั	ผ้าขาวิม้า	เป็นต้น

	 ในการทอผ้าแต่ลัะผ่นจะใชุ้เวิลัาร่วิมสัปดีาห์หร่อนานนับเด่ีอนขึ�นอย้่กับลัวิดีลัายแลัะขนาดีของผ้า	 ชุาวิก้ยจะมีขั�นตอนแลัะ

กระบวินการในการทอผ้าที�เป็นธิรรมชุาติทั�งวัิสดุีแลัะอุปกรณ์การยอ้มสีจากธิรรมชุาติ	ทั�งยงัมีเทคนิคแลัะลัวิดีลัายเฉพิาะตนที�ผสม

ผสานไปบนควิามเชุ่�อแลัะแสดีงออกเป็นสัญลัักษณ์อันเกิดีจากภ้มิปัญญาพ่ิ�นบ้านที�สั�งสมส่บทอดีต่อกันมาถึงล้ักหลัานรุ่นปัจจุบัน

การทอผ้าของชุาวิก้ยในจังหวัิดีสุรินทร์เป็นอีกแหล่ังหนึ�งที�เป็นที�ร้้จักของภาคตะวัินออกเฉียงเหน่อ	 โดียจะมีลัักษณะ

เด่ีนของลัวิดีลัายอันเกิดีจากจนิตนาการของชุาวิก้ย	ซึ่�งสามารถถ่ายทอดีแรงบันดีาลัใจจากควิามเชุ่�อของชุาวิก้ยมาเนิ�นนาน	อาทิ

หญิงส้งอายุมักจะนุ่งผ้าไหมลัายเฉพิาะของชุาวิก้ยแลัะนิยมใส่สร้อยคอล้ักปัดีเงินแลัะชุอบทัดีดีอกไม้ที�ห้	ชุาวิก้ยมีธิรรมเนียมว่ิา

ต้องด้ีแลัการแต่งกายของมารดีาที�ส้งอายุให้ดีีจึงจะถ่อว่ิาด้ีแลัดีี

ตำาบลักระโพิ	อำาเภอท่าต้ม	แลัะตำาบลัสำาโรงทาบ	อำาเภอสำาโรงทาบ	จังหวัิดีสุรินทร์	เป็นกลุ่ัมที�ส่บทอดีแนวิควิามคิดีจาก

วัิฒนธิรรมชุุมชุน	ของชุาวิก้ยในร้ปแบบเฉพิาะตน	เป็นการส่บทอดีเพ่ิ�อรักษามรดีกทางวัิฒนธิรรมของบรรพิบุรุษที�ค่อยลัดีเล่ัอน

หายไปในสังคมรุ่นใหม่	ซึ่�งในปัจจุบันสภาพิวิิถีชีุวิิตของผ้้คนนั�นเปลีั�ยนแปลังไป	นอกจากการทำาไร่ไถนาชุุมชุนได้ีสร้างผลิัตภัณฑ์

เป็นสินค้าของฝ่ากของที�ระลึักจากภ้มิปัญญามาสร้างรายได้ีเสริม	ทั�งนี�ในปัจจุบันผ้้บริโภคมีลัักษณะควิามต้องการของตลัาดีแลัะ

สังคมที�เปลีั�ยนแปลัง	ซึ่�งส่งผลักระทบพิฤตกิรรมของผ้ซ่้่�อ	แลัะควิามตอ้งการในร้ปแบบผลิัตภัณฑ์แฟชัุ�นมากขึ�น	ชุุมชุนจึงต้องปรับ

เปลีั�ยนให้ตอบสนองควิามต้องการของตลัาดีเพิิ�มมากขึ�น	ดัีงนั�นการผลิัตสินค้าสำาหรับจำาหน่ายจากชุุมชุนจึงจำาเป็นต้องหมุนเวีิยน

เปลีั�ยนแปลังอย้่เสมอ	ทำาให้ต้องหาร้ปแบบผลิัตภัณฑ์ในลัักษณะใหม่ๆ

จากการรวิบรวิมข้อม้ลัปัญหาที�สำารวิจเบ่�องต้น	 ทำาให้ผ้้วิิจัยเกิดีแรงบันดีาลัใจในการค้นหาแนวิทางในการพิัฒนาร้ป

แบบประเป๋าสำาหรับสตรีจากการปักประดัีบเคร่�องแต่งกายของชุาติพัินธ์ุิก้ย	 เพ่ิ�อให้เป็นการต่อยอดีภ้มิปัญญาเชิุงชุ่างของกลุ่ัม

ชุาติพินัธ์ุิมใิห้ส้ญหายแลัะอนุรกัษ์ลัวิดีลัายที�มมีาแต่โบราณ	รวิมไปจนถึงการสร้างผลิัตภัณฑ์ชุุมชุนที�มร้ีปแบบใหม่	ทันสมัย	ผลิัต

จากวัิสดุีในพ่ิ�นถิ�นเพ่ิ�อลัดีต้นทุน	 รวิมไปจนถึงการพัิฒนาผลิัตภัณฑ์ให้สามารถใชุ้สะดีวิก	 รักษาคุณภาพิสินค้าได้ีอันจะเป็นการ

สร้างม้ลัค่าเพิิ�มแลัะสร้างรายได้ีให้แก่ชุุมชุนของชุาติพัินธ์ุิก้ยในจังหวัิดีสุรินทร์ต่อไป

วัติถุ่ป์ระสงค์

1.เพ่ิ�อศึิกษาอัตลัักษณ์ทางวัิฒนธิรรมที�ปรากฏ์ในงานปักเคร่�องแต่งกายกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ย	จังหวัิดีสุรินทร์

2.เพ่ิ�อสร้างสรรค์ผลิัตภัณฑ์กระเป๋าสำาหรับสุภาพิสตรีจากอัตลัักษณ์ทางวัิฒนธิรรมที�ปรากฏ์ในงานปักเคร่�องแต่งกาย

กลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ย	จังหวัิดีสุรินทร์
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กรอบแนวคิดการวิจััย 
 

 

 

 

แผนภาพิที�	1	กรอบแนวิคิดีการวิิจัย

วิธีดำาเนินการวิจััย

วิิธีิดีำาเนินการวิิจัย		 เร่�องงานปักเคร่�องแต่งกายชุาวิก้ยส่้การสร้างสรรค์กระเป๋าสำาหรับสตรี	 มีวัิตถุประสงค์เพ่ิ�อศึิกษา

อัตลัักษณ์ที�ปรากฏ์ในงานปักเคร่�องแต่งกายกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ย	จังหวัิดีสุรินทร์แลัะสร้างสรรค์ผลิัตภัณฑ์กระเป๋าสำาหรับสุภาพิสตรี

ด้ีวิยการต่อยอดีองค์ควิามร้้แลัะอนุรักษ์งานปักเคร่�องแต่งกายกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ยจังหวัิดีสุรินทร์		โดียใชุ้แนวิทางการวิิจัยเพ่ิ�อพัิฒนา

	(Research	for	Development)	 ด้ีวิยเทคนิคการวิิจัยเชิุงคุณภาพิ	เทคนิคการเก็บข้อม้ลัจากเอกสารอ้างอิง	การสังเกต	การ

สัมภาษณ์เชิุงลึัก	 แล้ัวินำามาถอดีบทเรียนแลัะสังเคราะห์ข้อม้ลั	 ใชุ้เทคนิคการวิิจัยเพ่ิ�อพัิฒนาผลัิตภัณฑ์ทางวัิฒนธิรรมร่วิมสมัย	

โดียผ้้วิิจัยได้ีใชุ้วิิธีิศึิกษาเอกสาร	(Document)	การลังภาคสนาม	(Field	Study)	การวิิจัยแลัะพัิฒนาครั�งนี�	จึงเป็นการวิิจัยแบบ

หลัายขั�น	กำาหนดีทิศิทางของการวิิจัยในหัวิข้อตามลัำาดัีบดัีงนี�

ขั�นตอนที�	1	ศึิกษาอัตลัักษณ์ปรากฏ์ในงานปกัเคร่�องแต่งกายกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ย	จังหวัิดีสุรินทร์		ผ้้วิิจัยได้ีกำาหนดีขอบเขต

เชิุงเน่�อหา	 โดียศึิกษาควิามเชุ่�อที�ปรากฏ์ในงานปักเคร่�องแต่งกายแลัะศึิกษาลัวิดีลัายที�ปรากฏ์ในงานปักเคร่�องแต่งกายด้ีวิยการ

เก็บข้อม้ลัภาคสนามแล้ัวิจึงจัดีกระทำาข้อม้ลัแล้ัวิจึงวิิเคราะห์ข้อม้ลัเชิุงเน่�อหาด้ีวิยวิิธีิพิรรณนาบรรยาย

-ทฤษฎีการถ่ายทอด 
-ทฤษฎีอัตลักษณ ์
-ทฤษฎีสัญลักษณ ์

 
 

 

ลวดลาย 
ความเชื่อ 

สีสัน 
 

ผลิตภัณฑ์ 
กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรี 

อัตลักษณ์   
ทางวัฒนธรรมที่ปรากฏใน 

เคร่ืองแต่งกายกลุ่มชาติพันธุ์กูย 
 

ศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที ่
ปรากฏในงานปักเครื่องแต่งกาย 
กลุ่มชาติพันธ์ุกูย จังหวัดสุรินทร ์

สร้างสรรคผ์ลติภณัฑ์กระเป๋าส าหรบัสุภาพสตรี 
จากอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในงานปัก 
เครื่องแต่งกายกลุม่ชาติพันธุ์กูย จงัหวัดสุรินทร ์

งานปักเครื่องแต่งกาย 
กลุ่มชาติพันธ์ุกูย 

 
 

ความงาม 
ประโยชน ์
อัตลักษณ ์

 

ชาติพันธุ์กูย 
 

ชุมชนที่มีรูปแบบใหม่ ทันสมัย ผลิตจากวัสดุในพื้นถิ่นเพื่อลดต้นทุน รวมไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้
สะดวก รักษาคุณภาพสินค้าได้อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนของชาติพันธุ์ กูยในจังหวัด
สุรินทร์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในงานปักเครื่องแต่งกายกลุ่มชาติพันธุ์กูย จังหวัด
สุรินทร์ 

2.เพ่ือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์กระเป๋าส าหรับสุภาพสตรีจากอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในงาน
ปักเครื่องแต่งกายกลุ่มชาติพันธุ์กูย จังหวัดสุรินทร์ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

 

 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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ขั�นตอนที�	2	การสร้างสรรค์ผลิัตภัณฑ์ทางวัิฒนธิรรม	จากแรงบันดีาลัใจจากนิเวิศิวัิฒนธิรรม	โดียการนำาร้ปลัักษณ์งาน

ปักในร้ปแบบการใชุ้เส้น	มากำาหนดีก่อร้ปใหเ้ป็นลัวิดีลัาย	ซึ่�งผ้้ศึิกษาใชุ้กระบวินการเชิุงสร้างสรรคโ์ดียกำาหนดีร้ปแบบผลิัตภัณฑ์	

ออกแบบลัวิดีลัาย	แล้ัวิจึงให้ผ้้เชีุ�ยวิชุาญทางการปักแลัะผ้้เชีุ�ยวิชุาญทางศิิลัปกรรมเป็นผ้้เล่ัอกแบบ	แล้ัวิจึงทำาการประเมินผลัการ

พัิฒนาเป็นผลิัตภัณฑ์โดียผ้้เชีุ�ยวิชุาญประเมินการสร้างสรรค์ผลิัตภัณฑ์	3	 ด้ีาน	 ค่อ	 ด้ีานประโยชุน์ใชุ้สอย	 ด้ีานควิามงาม	แลัะ

ด้ีานการผลิัต	 ซึ่�งเป็นการประเมินแบบการสนทนากลุ่ัมที�ผ้้วิิจัยเล่ัอกแบบเจาะจง	 จากกลุ่ัมบุคคลัที�มีควิามร้้ควิามสามารถด้ีาน

การผลิัต	ผ้้ที�มีควิามร้้ควิามเชีุ�ยวิชุาญด้ีานควิามงามผ้้ที�มีควิามร้้ควิามเชีุ�ยวิชุาญด้ีานการออกแบบผลิัตภัณฑ์	ผ้้ใชุ้แลัะชุ่างในพ่ิ�นที�

	เพ่ิ�อประเมินผลัแลัะให้ข้อเสนอแนะ

1.ป์ระชากรแลุ่ะกลุ่่�มตัิวอย�าง

ป์ระชากร ผ้้วิิจัยกำาหนดีประชุากรในการศิึกษาจากขอบเขตการศิึกษาเชิุงพ่ิ�นที�	 โดียกำาหนดีให้ประชุากรทั�งหมดีค่อ

	 ชุาวิบ้านผ้้มีควิามสามารถในการปักประดัีบเคร่�องแต่งกายชุาวิก้ยในเขตพ่ิ�นที�ตำาบลัสำาโรงทาบ	 อำาเภอสำาโรงทาบ	 แลัะตำาบลั

กระโพิ	อำาเภอท่าต้ม	จังหวัิดีสุรินทร์

	 กลุ่่�มตัิวอย�าง ผ้้วิิจัยเล่ัอกแบบเจาะจง	โดียแบ่งกลุ่ัมประชุากรออกเป็น	2	กลุ่ัม	

	 	 กลุ่ัมที�	1	ผ้้วิิจัยกำาหนดีกลุ่ัมตัวิอย่างเพ่ิ�อใชุ้ในการเก็บข้อม้ลัด้ีาน	ควิามเชุ่�อ	แลัะลัวิดีลัายที�ปรากฏ์

ในงานปักเคร่�องแต่งกายกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ยแบ่งเป็น

	 	 กลุ่ัมผ้้ร้้	ค่อ	กลุ่ัมบุคคลัผ้้มีควิามร้้มีประสบการณ์ที�เกี�ยวิข้องกับภ้มิปัญญาชุาติพัินธ์ุิ

	 	 	 	กลุ่ัมผ้้ปฏิ์บัติ	ค่อกลุ่ัมผ้้ที�มีควิามร้้ควิามเชีุ�ยวิชุาญ	ทางการปฏิ์บัติ	มีประสบการณ์ด้ีาน

การปักเคร่�องแต่งกายชุาวิก้ยอย่างน้อยเป็นเวิลัา	10	ปี	

	 	 กลุ่ัมที�	2	 ผ้้วิิจัยกำาหนดีกลุ่ัมตัวิอย่างแบบเจาะจงเพ่ิ�อการประเมินผลังาน	โดียเล่ัอกผ้้ทรงคุณวุิฒิ

แลัะผ้้เชีุ�ยวิชุาญทางศิิลัปกรรมร่วิมประเมินผลังานสร้างสรรค์

2.เคร่�องม่อการวิจััย

ผ้้วิิจัยเข้าไปในพ่ิ�นที�ศึิกษาเพ่ิ�อเก็บข้อม้ลัภาคสนามในพ่ิ�นที�เป้าหมาย	 โดียวิิธีิการสังเกต	 การสัมภาษณ์เชิุงลึักแลัะมี

ส่วินร่วิมในกิจกรรมที�ต้องการศึิกษา	เคร่�องม่อที�ใชุ้ในการเก็บข้อม้ลัการวิิจัยครั�งนี�ประกอบด้ีวิยแบบสังเกต	แบบสัมภาษณ์แบบ

ไม่มีโครงสร้าง	สำาหรับควิามเที�ยงตรงของข้อม้ลัที�ได้ีรับนั�น	ได้ีมีการตรวิจเช็ุคหลัายครั�ง	เพ่ิ�อให้เกิดีควิามเที�ยงตรงแลัะเชุ่�อถ่อได้ี

	 มีวิิธีิการหาคุณภาพิข้อม้ลัเชิุงคุณภาพิโดียผ้้วิิจัยใชุ้วิิธีิการตรวิจสอบแบบสามเส้า	 (Data	 Triangulation)	 ดี้วิยการตรวิจสอบ

จากแหล่ังของข้อม้ลั	แหล่ังเวิลัา	สถานที�	แลัะบุคคลั	ที�ต่างกันมาเปรียบเทียบข้อม้ลัเพ่ิ�อให้สามารถสรุปข้อม้ลัได้ีอย่างชัุดีเจน	มี

ควิามน่าเชุ่�อถ่อ

3.การรวบรวมข้้อมูลุ่

การเก็บข้อม้ลัการวิิจัยผ้้วิิจัยได้ีทำาการศึิกษาแลัะเก็บข้อม้ลัการวิิจัยโดียใชุ้กระบวินการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง

ผ้้วิิจัยใชุ้การสัมภาษณ์ลัักษณะนี�	 เพ่ิ�อให้ผ้้ถ้กสัมภาษณ์มีอิสระในการตอบคำาถาม	 แลัะสามารถพ้ิดีคุยอย่างอิสระ	 โดียคำาถาม

ปลัายเปิดีส่วินใหญ่เป็นการสัมภาษณ์ในเร่�องสัญลัักษณ์แลัะลัวิดีลัายการปักจากควิามร้้แลัะประสบการณ์ของผ้้ให้สัมภาษณ์

	 การสังเกตแบบไม่มีส่วินร่วิมผ้้วิิจัยจะทำาการเข้าไปพ่ิ�นที�การศึิกษา	 โดียสังเกตกระบวินการปักลัวิดีลัายทำาให้ทราบถึงเทคนิค

แลัะลัวิดีลัายการปักว่ิามีลัักษณะอย่างไรบ้างแลัะการสังเกตแบบมีส่วินร่วิมเป็นการสังเกตอย่างใกล้ัชิุดีแลัะปฏิ์บัติตามการบอก

เล่ัาของชุ่างปักผ้้ให้สัมภาษณ์

4.การสร้างสรรค์ผลิุ่ติภัิณ์ฑ์์

การสร้างสรรค์ผลิัตภัณฑ์จากอัตลัักษณ์ทางวัิฒนธิรรมที�ปรากฏ์ในงานปักเคร่�องแต่งกายกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ย	 จังหวัิดี

สุรินทร์	 จากการประยุกต์ลัายผ้าปักนั�น	 เป็นการศึิกษาค้นคว้ิาข้อม้ลัทั�งจากแหล่ังปฐมภ้มิแลัะทุติยภ้มิ	 เพ่ิ�อใชุ้ในการประกอบ

การสร้างสรรค์ผลิัตภัณฑ์	 ซึ่�งได้ีกำาหนดีให้ผลิัตภัณฑ์เป็นผลิัตภัณฑ์ประเภทกระเป๋าถ่อสตรีทำาจากผ้าไหมที�ผลิัตได้ีง่ายในพ่ิ�นที�	
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แลัะมีการปักประดัีบด้ีวิยวัิสดุีประเภทด้ีายเชุ่นเดีียวิกับการปักกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิอันเป็นการต่อยอดีภ้มิปัญญาไทย	โดียกำาหนดีใหร้้ป

ทรงกระเป๋ามีลัักษณะร่วิมสมัยแลัะออกแบบลัวิดีลัายอยา่งง่ายเพ่ิ�อลัดีขั�นตอนการผลิัตไม่ให้ซั่บซ้่อนจนเกินไป	โดียใชุ้ลัวิดีลัายใน

การสร้างสรรค์เพ่ิ�อคงควิามเป็นเอกลัักษณ์กลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิ	แลัะเพ่ิ�อให้สามารถผลิัตงานสร้างสรรค์ได้ีตรงตามวัิตถุประสงค์ข้อที�	2	

ของการวิิจัย	ผ้้วิิจัยจึงกำาหนดีขั�นตอนในการสร้างสรรค์	ดัีงนี�

  ขั�นตอนที�	1	การสร้างสรรค์ภาพิร่างต้นแบบผลิัตภัณฑ์	(Sketch	Design)

	 	 ขั�นตอนที�	2	การทดีลัองสร้างต้นแบบขนาดีเท่าจริง	(Model	Design)

	 	 ขั�นตอนที�	3	การออกแบบลัวิดีลัายที�ใชุ้ในการปักประดัีบ	(Patterned	Design)

	 	 ขั�นตอนที�	4	การปักลัวิดีลัายเพ่ิ�อประดัีบผลิัตภัณฑ์	(Embroidery	Decorative	Pattern)

	 	 ขั�นตอนที�	5	การสร้างสรรค์ผลังานที�สมบ้รณ์	(Product	Design)

5.การวิเคราะห์์ข้้อมูลุ่

การวิิเคราะห์ข้อม้ลัตามวัิตถุประสงค์ข้อที�	1	ผ้้วิิจัยใชุ้วิิธีิการวิิเคราะห์ข้อม้ลัเชิุงเน่�อหาด้ีวิยวิิธีิพิรรณนา	จากเอกสารแลัะ

งานวิิจัยที�เกี�ยวิข้องโดียแยกแยะแจกแจงเน่�อหาหร่อแนวิคิดีทฤษฎีีที�ปรากฏ์ในตำารา	หนังส่อ	เอกสาร	สิ�งพิิมพ์ิแลัะร้ปภาพิ	ซึ่�งผ้้

วิิจัยมวีิตัถุประสงค์ในการวิิเคราะห์เน่�อหา	โดียลัำาดัีบจัดีควิามสำาคัญของเน่�อหาแลัะขอบเขตของเน่�อหาอยา่งลัะเอียดี	รวิมไปจนถึง

การใชุ้ข้อม้ลัข้อม้ลัภาคสนามที�ได้ีรับจากการสัมภาษณ์	การสังเกตแลัะการถอดีองค์ควิามร้้จากการปักเพ่ิ�อทำาการวิิเคราะห์	แลัะ

ผลัจากการแจกแจงเน่�อหาชุ่วิยให้ผ้้วิิจัยสามารถตอบคำาถามการศิกึษาตามเน่�อหาที�ครอบคลัมุแลัะสอดีคลัอ้งในประเดีน็ที�ศึิกษา

การวิิเคราะห์ข้อม้ลัตามวัิตถุประสงค์ข้อที�	2	การสรา้งสรรค์กระเป๋าสำาหรับสตรีผ้้วิิจัยใชุ้วิิธีิการวิิเคราะห์ข้อม้ลั	

ด้ีานควิามเชุ่�อของชุาติพัินธ์ุิก้ยที�มีผลัต่อสัญลัักษณ์แลัะร้ปแบบลัวิดีลัายในงานปักมาวิิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลิัตภัณฑ์

	ตามที�ผ้้วิิจัยได้ีกำาหนดีเกณฑ์การประเมิน	3	ด้ีาน	ค่อ	ด้ีานประโยชุน์ใชุ้สอยทางกายภาพิ	ด้ีานควิามงาม	แลัะด้ีานการ

ผลิัต	 แล้ัวิสรุปควิามจากการประเมินผลั	 โดียการสนทนากลุ่ัมย่อยแลัะใชุ้การพิรรณนาข้อม้ลั	 จากการประเมินเพ่ิ�อ

วิิเคราะห์กระบวินการสร้างสรรค์	 ควิามงามที�ปรากฏ์ดี้วิยหลัักการจากทฤษฎีีศิิลัปะ	 อุปสรรคแลัะการแก้ปัญหา	 แลัะ

ประเดีน็ข้อเสนอแนะที�เป็นประโยชุน์ต่อการสรา้งสรรคผ์ลิัตภัณฑ์ทางวัิฒนธิรรมดีว้ิยการประยกุต์ลัายผ้าปักเคร่�องแต่ง

กายชุาติพัินธ์ุิก้ย

ผลุ่การวิจััย

การศึิกษาอัตลัักษณ์ทางวัิฒนธิรรมที�ปรากฏ์ในงานปักเคร่�องแต่งกายกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ย	 จังหวัิดีสุรินทร์นั�น	 ผ้้วิิจัยได้ี

กำาหนดีแนวิทางการศึิกษาอัตลัักษณ์ทางวัิฒนธิรรม	 ตามกรอบแนวิคิดี	 2	 ด้ีานค่อ	 ศึิกษาด้ีานเคร่�องแต่งกายแลัะด้ีานอัตลัักษ์

ควิามเชุ่�อแลัะลัายที�ปรากฏ์ในงานปักเคร่�องแต่งกายกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ย	โดียผลัการวิิจัยปรากฏ์ดัีงนี�

เคร่�องแติ�งกายกลุ่่�มชาติิพันธ์่กูย

การแต่งกายด้ีวิยชุุดีประจำากลุ่ัมชุาตพัิินธ์ุิจะใชุ้ในพิิธีิการแลัะในวินัสำาคัญเป็นส่วินใหญซึ่่�งในอดีีตการแตง่กายจะใชุ้การ

ทอด้ีวิยเส้นไหมทั�งชุุดี		เคร่�องแต่งกายนั�นสำาคัญมาก	ผ้้เป็นแม่จะยกผ้าไหมให้เป็นมรดีกรองจากมรดีกประเภทอสังหาริมทรัพิย์

อ่�น	ๆ 	โดียจะแบ่งผ้านุ่งไหม	ผ้าโสร่ง	ผ้าสไบ	ให้เป็นมรดีกนอกจากนี�	พ่ิอแม่ยงัมอบเร่อนพัิกอาศัิยพิร้อมกี�	ห้กทอผ้า	แลัะอปุกรณ์

การทอไหมใหแ้ก่ล้ักสาวิคนสุดีท้อง	ซึ่�งการทอไหมนั�นผ้าจะทอใชุ้เองในครอบครวัิเม่�อมีเวิลัาว่ิางจากการทำานา	โดียเม่�อย่างเข้าวัิย

รุ่นแม่จะเป็นสอนให้ล้ักสาวิหัดีทอผ้าไหม

ในปัจจุบันการทอผ้าฝ้่ายแลัะผ้าไหมเริ�มลัดีน้อยลัง	กลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ยส่วินใหญ่นิยมที�จะซ่่�อด้ีายจากตลัาดีมาทอเพิราะ

สะดีวิกกว่ิา	ทอผ้าไหมของกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ย	แบ่งออกเป็นประเภทต่าง	ๆ	ได้ีดัีงนี�
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1.ป์ระเภิทหั์วซิ่�นแลุ่ะตีินซิ่�น

 1.1	ประเภทหัวิซิ่�น	เรียกว่ิา	อึมเปิลัลัักษณะการทอเป็นลัายขิดีเม่�อนุ่งจะทิ�งชุายลังมาให้ห้อยเป็นพิกไว้ิใส่เงิน

	หร่อสิ�งของอย่างอ่�นที�จำาเป็น	ผ้าคาดีเอวิของผ้้ชุาย	จะทอเหม่อนหัวิซิ่�นแต่มีควิามกว้ิางมากกว่ิาโดียย่นพ่ิ�นสีแดีงเชุ่นกันแลัะขิดี

เป็นระยะ	วิิธีิใชุ้จะทำาผ้าซั่บในก่อน	แล้ัวินำาว่ิานหร่อหร่อเคร่�องรางของขลัังที�ถ่อว่ิาเป็นของดีีสำาหรับป้องกันอันตรายต่าง	ๆ	มา

ห่อด้ีวิยผ้าผ่นนี�แล้ัวิใชุ้เขากวิางหร่อเก้ง	 หร่อเถาวัิลัย์ของพ่ิชุบางชุนิดีมามัดีเป็นเปลัาะ	 ห่างกันเป็นระยะไว้ิคาดีเอาเวิลัาจะออก

ไปจับชุ้างใน

	 1.2	ประเภทตีนซิ่�น		เจิง	หร่อ	ยง่	เป็นตีนซิ่�นที�มีควิามกว้ิางประมาณ	2	นิ�วิ	นิยมทอสีดีำา	โดียทอเป็นผ้าฝ้่าย	

ริมขอบล่ัางสุดีใชุ้ไหมสีเหล่ัอง	แดีง	การนำาเส้นไหมมาทอเป็นริมของซิ่�นอาจเป็นเพิราะไหมทนแลัะเหนียวิกว่ิา	ส่วินการใชุ้ผ้าฝ้่าย

ทอเป็นเชิุงนั�นก็เพ่ิ�อให้ผ้าซิ่�นมีนำ�าหนักสะดีวิกในการสวิมใส่

2.ป์ระเภิทผ้าสไบ

ผ้าสไบที�ใชุ้พิาดีบ่าหร่อเป็นผ้าเบี�ยงของกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ยจะทอเป็นผ้ายกดีอกหร่อยกเขา	เรียกว่ิา	“ตะกอ”	ผ้าสไบที�

มีลัักษณะการทอเชุ่นนี�เรียกว่ิา	 “ผ้าแก็บ”	 จะทอแล้ัวินำามาตัดีเป็นตัวิเส่�อแลัะผ้าสไบ	 ตัวิเส่�อนิยมเป็นสีดีำา	 โดียนำาผ้าไหมที�ทอ

เป็นสีขาวิหร่อเหล่ัองตามลัักษณะของไหม	 แล้ัวิไปย้อมมะเกล่ัอให้เป็นสีดีำา	 ผ้้ชุายจะใชุ้ผ้าขาวิ	 2	 ผ่น	 เป็นผ้าเบี�ยงในการแต่ง

กายออกงานพิิธีิ	 ผ้้หญิงใชุ้ผ้าไหมยกดีอกสีดีำาหร่อสีขาวิเป็นผ้าเบี�ยง	เรียกว่ิา	“สไบแวิง”	(สไบดีำา)	หร่อ	“สไบบัวิะ”	(สไบขาวิ)	

นอกจากนี�ยังมีผ้าสไบโพิกหัวิ	เรียกว่ิา	“สไบเจียดีตรุย”	ทอด้ีวิยฟ้มสั�นขนาดี	12	ล็ัอบ	เก็บลัายขิดี	4-5	ลัาย	จัดีระยะสวิยแลัะ

เป็นระบบ	มีชุายครุยทั�งสองข้างห้อยล้ักปัดีเล็ัก	ๆ	เรียกว่ิา	ปอนจุ๊	ใชุ้โพิกศิรีษะทั�งชุายหญิง	

3.ป์ระเภิทผ้าน่�ง

ผ้านุ่งสตรี	มักนิยมทอหมี�คั�นเป็นทางแนวิดิี�งใชุ้ไหมควิบ	ย่นพ่ิ�นสีนำ�าตาลัอมดีำา	มีหัวิซิ่�น	ที�ยีนพ่ิ�นสีแดีง	ลัายขิดี	ตีนซิ่�น

พ่ิ�นดีำาขนาดี	2-3	นิ�วิ	มีริ�วิสีขาวิเหล่ัองแดีง	ผ้านุ่งแบ่งออกเป็น	4	ชุนิดี	ค่อ

 3.1	จิกกะน้อย	เป็นผ้าที�มีลัักษณะคล้ัายผ้าหางกระรอกหร่อผ้ากะเนียวิของชุาวิไทยเขมร	มีสีเดีียวิลัักษณะ

จะออกเหล่ัอบมัน	เป็นผ้าสำาหรับผ้้ชุายนุ่งในพิิธีิการสำาคัญต่าง	ๆ	ลัักษณะการนุ่งจะนุ่งพัิบจับจีบด้ีานหน้า	เหม่อนการนุ่งโสร่ง

 3.2	โสร่ง	เป็นผ้าตารางสี�เหลีั�ยมใหญ่	มีหลัายสีในการทอผ้าจะนำาเส้นไหมมา	“กวีิ”	หร่อมาควิบกันสองเส้น

เพ่ิ�อให้เกิดีควิามมันแลัะหนาลัักษณะการทอเหม่อกับผ้าโสร่งกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิไทยลัาวิหร่อเขมร

 3.3	จะวิ	ีเป็นผ้าที�มีลัักษณะคลัา้ยผ้าอันล้ัซี่มของชุาวิไทยเขมร	จะมลีัายทางยาวิเปน็ร่องเลัก็ๆเปน็ผ้าที�ผ้้หญิง

ฝ่่ายชุายเพ่ิ�อไหว้ิป่้	ย่า	ผ้้ที�เป็นสะใภ้จะต้องทออึมเปิลั	(หัวิซิ่�น)	แลัะเจิง(ตีนซิ่�น)	มอบให้โดียไม่ต้องเย็บกับจะกวีิหร่อผ้าถุง	ในพิิธีิ

แต่งงานของชุาวิก้ยจะต้องให้เจ้าบ่าวิเจ้าสาวิถ่อ	“เคียวิเกี�ยวิข้าวิ”	อันเดีียวิกัน	ซึ่�งเป็นสัญลัักษณ์ของควิามอุดีมสมบ้รณ์	ควิาม

เกี�ยวิพัินแลัะอย้่ร่วิมกันอย่างมีควิามสุข

 3.4	จิกโฮลั	เป็นประเภทผ้ามัดีหมี�	ลัายต่าง	ๆ	จะเรียกว่ิา	“จิกโฮลั”	การนุ่งผ้าประเภทนี�จะต้องต่อเจิง	(ตีน

ซิ่�น)	แลัะอึมเปิลั	(หัวิซิ่�น)	เชุ่นเดีียวิกับ	จะวีิ

อัติลัุ่กษณ์์ด้านความเช่�อ

จากการศึิกษาพิบว่ิาควิามเชุ่�อทางศิาสนาของกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ยในจังหวัิดีสุรินทร์	มีลัักษณะผสมผสานระหว่ิางศิาสนา

พุิทธิแลัะการนับถ่อผี	(animism)	ทั�งนี�ผ้้ศึิกษาได้ีแบ่งแนวิควิามเชุ่�อดัีงนี�

1.ความเช่�อเกี�ยวกับผีห์ร่อวิญญาณ์

กลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ยนั�นบ้ชุาผีบรรพิบุรุษ	 ซึ่�งเรียกว่ิา	 “ยะจัวิะฮ”	 โดียจะปรากฏ์การสร้างศิาลัผีบรรพิบุรุษไว้ิใกล้ักับศิาลั

เจ้าที�	หากไม่มีหิ�งบ้ชุาหร่อศิาลัอาจจะไปไหว้ิผีบรรพิบุรุษที�หิ�งหร่อศิาลัของญาติพีิ�น้อง	ในหิ�งจะจัดีเคร่�องบ้ชุาผีบรรพิบุรุษ	การ

เซ่่นบรรพิบุรุษจะกระทำาอย่างน้อยปีลัะครั�ง	กลุ่ัมชุาติพัินธ์ุินั�นเชุ่�อเร่�อง“คร้กำาเนิดี”โดีย	เม่�อมีเด็ีกคลัอดีได้ี	2-3	วัิน	จะทำาพิิธีิดัีบ

ไฟ	โดียเชิุญหมอตำาแยแลัะญาติผ้้ใหญ่มาร่วิมพิิธีิ	ซึ่�งเชุ่�อว่ิา	เด็ีกเม่�อคลัอดีแล้ัวิ	จะมี	“คร้กำาเนิดี”	ซึ่�งเป็นคร้ประจำาตัวิ	จะต้องจัดี
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เคร่�องสักการะบ้ชุาคร้	นอกจากวิิญญาณของบรรพิบุรุษแล้ัวิ	กลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ยยังเคารพินับถ่อวิิญญาณทั�วิไป	ได้ีแก่	ภ้ติผีปีศิาจ

	 เจ้าที�เจ้าทาง	 เจ้าป่าเจ้าเขา	 เป็นต้น	 เม่�อจะประกอบการงานใดีที�สำาคัญเกี�ยวิกับควิามสุขควิามเจริญจะต้องทำาพิิธีิขจัดีปัดีเป่า

	ด้ีวิยควิามกลััวิว่ิาผีสางเทวิดีาจะให้โทษหร่อมาขัดีขวิางการกระทำา		การทำาพิิธีิส่้ขวัิญมักจะพิบในวิาระที�สำาคัญต่าง	ๆ	เชุ่น	งาน

ขึ�นบ้านใหม่	งานแต่งงาน	งามศิพิ	เม่�อทารกแรกเกิดี	การรักษาคนเจ็บเป็นต้น

2. ความเช่�อด้านการรักษา

“แกลัมอ”	 เป็นควิามเชุ่�อที�ส่บต่อกันมาตั�งแต่บรรพิชุนของลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ยซึ่�งเชุ่�อว่ิา	 “ทุกคนจะมีดีวิง	 วิิญญาณของ

บรรพิบุรุษคอยปกป้องคุ้มครอง	ปกปักรักษาอย้่ตลัอดีเวิลัา”	ในทุกๆ	ปีจะจัดีให้มีพิิธีิกรรมการ	แสดีง	“แกลัมอ”	เพ่ิ�อบ้ชุาดีวิง

วิิญญาณบรรพิบุรุษแลัะสิ�งศัิกดิี�สิทธิิ�	เพ่ิ�อเป็นการเสริมสร้างกำาลัังใจ	ตลัอดีถึงการ	รักษาผ้้ป่วิยไข้เชุ่นเดีียวิกับการ	“โจลัมะม๊วิดี

”	ของชุาวิเขมร	

3. ความเช่�อด้านธรรมชาติิ

กลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ยการใชุ้ดีอกเปราะหอมนั�นจะใชุ้ว่ิานชุนิดีหนึ�งคล้ัองคอ	 ชุ่�อว่ิา	 ว่ิานเปราะหอม	 วิ่านชุนิดีนี�เม่�อแก่จัดี

เท่านั�น	เชุ่�อว่ิาสามารถรกัษาอาการภ้มแิพ้ิ	ในเดีก็ได้ี	สามารถใชุ้เป็นเคร่�องคุ้มครองจากภ้ตผีปีศิาจ	แลัะสามารถใหก้ลิั�นหอม	โดีย

ชุาวิก้ยนิยมปล้ักเป็นเวิลัา	2	ปีเพ่ิ�อให้แก่จัดีสามารถส่งกลิั�นหอมได้ีน่านอีกทั�งยังมีฤด้ีเก็บว่ิานโดียต้องเก็บในชุ่วิงเด่ีอนพิฤศิจิกายน	

ซึ่�งเป็นเด่ีอนที�หัวิว่ิานแห้งหัวิเม่�อตากแดีดีแล้ัวิส่งกลิั�นหอมแรง

อัติลัุ่กษณ์์ด้านลุ่วดลุ่ายในงานปั์กเคร่�องแติ�งกายกลุ่่�มชาติิพันธ์่กูย 

อัตลัักษณ์ด้ีานลัวิดีลัายที�ปรากฏ์ในงานปักเคร่�องแต่งกายกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ย	จังหวัิดีสุรินทร์	ซึ่�งการปักประดัีบเคร่�องแต่ง

กายกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ยนั�นเรียกว่ิา	การแซ่วิผ้า	หมายถึง	การเย็บผ้าให้ติดีกันด้ีวิยม่อซึ่�งอดีีตยังไม่มีจักรเย็บผ้าแลัะเคร่�องม่อในการ

ตัดีเยบ็เส่�อผ้ากลุ่ัมชุาติพินัธ์ุิก้ยสมัยโบราณจะเอามีดีตัดีผ้าเป็นชิุ�นเพ่ิ�อนำามาทำาเป็นเส่�อสวิมใส่เยบ็ผ้าให้ติดีกันด้ีวิยม่อ	คิดีค้นวิิธิเียบ็

แบบต่างๆให้เกิดีลัวิดีลัายสวิยงามเรียกว่ิาการแซ่วิผ้าโดียจะแซ่วิเป็นลัวิดีลัายต่าง	ๆ 	คิดีชุ่�อลัายจากวิิถีการดีำาเนินชีุวิิตของชุาวิ	โดีย

ในการแซ่วิจะใชุ้ด้ีายไหมที�คนในชุุมชุนเลีั�ยงเองเริ�มจากการเลีั�ยงไหม	สาวิไหม	แล้ัวินำามายอ้มสีต่าง	ๆ 	จากธิรรมชุาติ	แล้ัวินำาด้ีาย

ไหมมาควัิ�นให้เป็นเกลีัยวิเพ่ิ�อจะได้ีดีา้ยแซ่วิที�มลีัวิดีลัาย	นำาด้ีายที�ควัิ�นแล้ัวิมาแซ่วิตกแต่งเส่�อผ้าเชุ่น	ตกแต่งรอบคอเส่�อรอยผ่าข้าง	

ชุายเส่�อ	กลัางตัวิเส่�อ	ทำาชุายผ้าสไบ	เป็นต้น	ปรากฏ์ลัวิดีลัายแลัะลัักษณะเด่ีนของงานปักเคร่�องแต่งกายกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ย	ดัีงนี�

อัตลัักษณ์ด้ีานการใชุ้สี	 พิบว่ิา	 หลัักการใชุ้สีในการปักประดัีบของกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ยนั�น	 นิยมการใชุ้สีที�มีมาแต่โบราณ

	ค่อ	สีแดีง	ขาวิ	แลัะเหล่ัอง		ซึ่�งสีแดีง	ด้ีานพิลัังอำานาจ	เงินทอง	แลัะมงคลั	สีเหล่ัอง	ด้ีานการให้เกียรติ	ควิามสามัคคี	แลัะการ

ยกย่องผ้้นำา	 สีขาวิค่อควิามบริสุทธิิ�	 โดียสีแดีงจะย้อมด้ีวิยครั�ง	 สีเหล่ัองย้อมด้ีวิยเปล่ัอกมะโหดีหร่อปะโหดี	ซึ่�งเรียกแตกต่างกัน

ไปตามพ่ิ�นที�	 การใชุ้สีที�มีมาแต่เดิีมนี�ล้ัวินเป็นภ้มิปัญญาการสร้างสรรค์อย่างแท้จริง	 	 ด้ีวิยกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ยนั�นมักสวิมใส่เส่�อผ้า

ที�ย้อมด้ีวิยมะเกล่ัอที�มีสีดีำาเป็นสีหลััก	 การปักประดัีบด้ีวิยด้ีายสีแดีง	 สีขาวิ	 แลัะสีเหล่ัองนั�นสามารถสร้างควิามโดีดีเด่ีนของ

ลัวิดีลัายให้ปรากฏ์ได้ีเด่ีนชัุดี

ติารางที� 1	ลัาย	สีแลัะลัักษณะเด่ีนของงานปักเคร่�องแต่งกายกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ย

ช่�อลุ่าย รูป์ภิาพ ลัุ่กษณ์ะเด�น

ลัายขามดีแดีง ลัายขามดีแดีง		มีที�มาของลัวิดีลัายจากสัตว์ิซึ่�งอย้่

ในระบบนิเวิศิวัิฒนธิรรมพินมดีงรัก

การปัก	ปักเป็นเส้นแนวิตรง	ควิามหนาของเส้น

	0.3-0.5	เซ่นติเมตร	ปักไขว้ิเกาะเกี�ยวิเป็นเส้น

ย่�นออกมาจากแกนกลัางเส้นเล็ักแลัะสั�นคล้ัายขา

มดีแดีง	มักปักลัักษณะประดัีบเสริม	ไม่นิยมปัก

เก็บขอบ
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ช่�อลุ่าย รูป์ภิาพ ลัุ่กษณ์ะเด�น

ลายดอกพัิกุล ลัายดีอกพิิกุลั		มีที�มาของลัวิดีลัายจากพ่ิชุพิรรณ

การปัก	ปักแบบดีอกลัอยใชุ้เทคนิคการปักแทง

เส้นด้ีายตรึงกลีับดีอก	ปักลัักษณะเสริมให้ลัอยด้ี

เด่ีน	ถึงแม้จะมีกลีับดีอกสี�กลีับหร่อห้ากลีับ	นับ

ว่ิาเป็นลัวิดีลัายดีอกพิิกุลั

ลายหัวต่ะขาบ ลัายหัวิตะขาบ	มีที�มาของลัายจากสัตว์ิซึ่�งอย้่ใน

ระบบนิเวิศิวัิฒนธิรรมพินมดีงรัก

การปัก	ปักเป็นเส้นแนวิตรง	มีควิามหนาของเส้น

ประมาณ	1	เซ่นติเมตรสอดีประสานเส้นทแยง

แนวิซ้่ายขวิา	ไขว้ิ	ปรากฏ์ลัายเส้นที�หนาแลัะชัุดี

เป็นลัายที�สร้างมาในภายหลััง	มักปักประดัีบเป็น

เส้นโครงหลััก

ลายต่ัวต่ะขาบ ลัายตัวิตะขาบ	มีที�มาของลัายจากสัตว์ิซึ่�งอย้่ใน

ระบบนิเวิศิวัิฒนธิรรมพินมดีงรัก

การปัก	ปักเป็นเส้นแนวิตรง	ควิามหนาของเส้น

	0.5-0.1	เซ่นติเมตร	ปักไขว้ิเกาะเกี�ยวิเป็นเส้น

ย่�นออกมาจากแกนกลัางเล้ันเล็ักแลัะสั�นคล้ัายขา

มดีแดีงแต่มีการไขว้ิสองทบตรงแกนกลัางแลัะใชุ้

เส้นย่�นเป็นลัายขาที�ใหญ่คล้ัายตะขาบ

ลายหางต่ะกวด ลัายหางตะกวิดีลัาย	มีที�มาของลัายจากสัตว์ิซึ่�ง

อย้่ในระบบนิเวิศิวัิฒนธิรรมพินมดีงรัก

การปัก	ปักเป็นเส้นแนวิตรง	มีควิามหนาของ

เส้นประมาณ	0.5-1.0	เซ่นติเมตร	ปักในลัักษณะ

โครงเส้นแนวินอนแล้ัวิเกาะเกี�ยวิสอดีประสาน

เกี�ยวิคล้ัายเปียด้ีานบนของริมผ้า	แลัะด้ีวิย

ลัักษณะการปักเชุ่นนี�นั�นทำาให้ผ้ายึดีแข็งแรงจึง

ปรากฏ์การใชุ้ลัายดัีงกล่ัาวิในการตกแต่งขอบริม

ของแขน	แลัะชุายเส่�อเสมอ	จึงเรียกว่ิาหาง
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ช่�อลุ่าย รูป์ภิาพ ลัุ่กษณ์ะเด�น

ลายดาวกระจัาย ลัายดีาวิกระจายมีที�มาจากธิรรมชุาติ

การปัก	ใชุ้การปักทแยง	มุม	8	ทิศิเข้าเกาะเกี�ยวิ

จุดีตรงกลัาง	มีลัักษณะเป็นดีอกลัอย	ที�นิยม

ปักมากในปัจจุบันด้ีวิยทำาให้องค์ประกอบการ

ตกแต่งไม่ด้ีอึดีอัดีด้ีวิยลัายเส้นที�มากจนเกินไป

ลายล้กโซ้ำ่ ลัายโซ่่หร่อลัายล้ักโซ่่มีที�มาของลัวิดีลัายจาก

ควิามเชุ่�อ

การปัก	ปักเป็นเส้นแนวิตรง	มีควิามหนาของเส้น

ประมาณ	0.2-0.3	เซ่นติเมตร	ปักในลัักษณะเดิีน

เส้นด้ีนทแยงไขว้ิขึ�นเกรียวิ	สอดีประสานเกี�ยวิ

คล้ัายเปีย

การสร้างสรรค์ผลิุ่ติภัิณ์ฑ์์

ผ้้ศึิกษานำาอัตลัักษณ์ด้ีานสี	แลัะควิามเชุ่�อของกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิมาออกแบบลัายปักประดัีบผลิัตภัณฑ์กระเป๋าถ่อสำาหรับ

สุภาพิสตรี	 โดียใชุ้สีแลัะการปักแบบดัี�งเดิีม	แต่ใชุ้การออกแบบลัายลัวิดีลัายประกอบเส้นโครงสร้างใหม่ที�มีแรงบันดีาลัใจจาก

ควิามเชุ่�อในการบ้ชุาวิิญญาณบรรพิบุรุษผ่านพิิธีิกรรม	แกลัมอ	โดียใชุ้เคร่�องประกอบในพิิธีิกรรมเป็นสัญลัักษณ์ทางควิามเชุ่�อให้

ปรากฏ์เป็นการออกแบบลัวิดีลัาย	จำานวิน	6	ลัาย	ค่อ	1)	ลัายเมล็ัดีข้าวิ	2)	ลัายบายศิรี	3)	ลัายดีาบ	4)	ลัายธ้ิปเทียน	5)	ลัายใบ

พิล้ั	แลัะ	6)	ลัายสุรา	โดียมีกลัวิิธีิในการประยุกต์ลัายดัีงนี�
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ติารางที� 2 แสดีงกรรมวิิธีิการประยุกต์ลัายจากอัตลัักษณ์กลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ย

ช่�อลุ่าย แนวคิดในการออกแบบแลุ่ะที�มาข้องลุ่าย ลุ่ายป์ระย่กต์ิแลุ่ะวิธีการป์ระย่กต์ิลุ่ายให์ม�

ลัายธ้ิปเทียน

การทำาพิิธีิเชิุญวิิญญาณบรรพิบุรุษเข้าประทับร่าง

ทรงในพิิธีิกรรมแกลัมอ	ของกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ยนั�น

ต้องเริ�มจากการจุดีเทียนในขัน	แลัะจบพิิธีิกรรม

ด้ีวิยการกินเทียน	(เปลัวิเทียน)	3	รอบ	เป็นอันจบ

พิิธีิเชุ่นนี�เสมอ	เทียนจึงเป็นเคร่�องประกอบพิิธีิที�

สำาคัญ	เป็นสัญลัักษณ์แห่งจุดีเริ�มต้นการเชุ่�อมต่อ

โลักวิิญญาณแลัะโลักปัจจุบัน

เป็นการปักด้ีวิยสีเส้นด้ีายแบบดัี�งเดิีม	ด้ีวิยเทคนิค

การปักผสมผสาน	การปักดัี�งเดิีมในแนวิตั�งด้ีวิย

เทคนิคของลัายโซ่่ผสมผสานการเนาเส้นไข่ปลัาซึ่�ง

เป็นการประยุกต์ร่วิมกับการผสานเส้นกรอบ

ลัายเมล็ัดีข้าวิ

เมล็ัดีข้าวิในพิิธีิกรรมแกลัมอนั�น	เป็นสัญลัักษณ์

ของควิามสามัคคีของชุุมชุนชุาติพัินธ์ุิก้ย	โดียญาติ

แลัะชุาวิบ้านจะนำาข้าวิมาใชุ้ในพิิธีิกรรมเพ่ิ�อทำา

ขนมต้มเป็นเคร่�องประกอบพิิธีิ	แลัะนำามาชุ่วิย

เลีั�ยงแขกในพิิธีิเป็นการแสดีงนำ�าใจ	การชุ่วิยเหล่ัอ

เก่�อก้ลัของคนในชุุมชุน	

เป็นการปักด้ีวิยสีเส้นด้ีายแบบดัี�งเดิีม	ด้ีวิยเทคนิค

การปักผสมผสาน	การปักดัี�งเดิีมของเทคนิคลัายโซ่่

มาสร้างเป็นกรอบทรงสี�เหลีั�ยมขนมเปียกป้น	แลัะปัก

ทึบขนานเส้นภายในเพ่ิ�อเน้นโครงร่างภายนอกซึ่�งตัดี

ทอนร้ปร่างมาจากเมล็ัดีข้าวิ
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ช่�อลุ่าย แนวคิดในการออกแบบแลุ่ะที�มาข้องลุ่าย ลุ่ายป์ระย่กต์ิแลุ่ะวิธีการป์ระย่กต์ิลุ่ายให์ม�

ลัายดีาบ

ในพิิธีิกรรมบ้ชุาผีบรรพิบุรุษของกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ย

นั�น	มีการใชุ้ดีาบเป็นเคร่�องประกอบพิิธีิกรรม	โดีย

จะมีตั�งดีาบด้ีวิยการหงายด้ีานมีคมขึ�น	ให้ร่างทรง

ฟ้อนเหยียบดีาบด้ีวิยเท้าเปล่ัาไปเร่�อยๆ	เป็นการ

สมมุติถึงการเดิีนทางในป่าของผีบรรพิบุรุษที�ต้อง

ฟันฝ่่าอุปสรรคมากมาย	ถึงแม้จะมีควิามเจ็บปวิดี

ก็ไม่ย่อท้อ	ดีาบจึงเป็นสัญลัักษณ์ของควิามอดีทน

	ควิามกล้ัาหาญ

เป็นการปักด้ีวิยสีเส้นด้ีายแลัะเทคนิคการปักแบบ

ดัี�งเดิีม	โดียใชุ้เทคนิคลัายโซ่่มาต่อเส้นสี�ด้ีานสร้าง

เป็นกรอบทรงสี�เหลีั�ยมขนมเปียกป้นปลัายแหลัมหนึ�ง

ด้ีานให้มีเส้นโครงสร้างคล้ัายใบดีาบด้ีานข้าง

ลัายสุรา

สุรา	หร่อเหล้ัา	นับเป็นสิ�งสำาคัญของเคร่�อง

ประกอบพิิธีิกรรมบ้ชุาคร้แกลัมอ	บ้ชุาคร้ดีนตรี

แลัะเซ่่นไหวิคร้กำาเนิดี	ซึ่�งกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ยเชุ่�อว่ิา

เป็นวิิญญาณของคร้ผ้้รักษาตน	หร่อเทวิดีาประจำา

ศิรีษะ	ซึ่�งจะใชุ้เหล้ัาสาโท	เหล้ัากลัั�น	(ปัจจุบันใชุ้

เหล้ัาขาวิ)	สุรามีบทบาทตั�งแต่เริ�มต้นของพิิธีิกรรม

ไปจนสิ�นสุดีขั�นตอนของการประกอบพิิธีิกรรม	ใน

การแสดีงในทุกขั�นตอน	ผ้้ประกอบพิิธีิจะกินสุรา

อย้่เสมอ	ไม่ว่ิาจะเป็นการร่ายรำาทุกรอบ	โดียจะมี

คนแพิง	(ริน)	ให้	เม่�อรำาในแต่ลัะรอบก็จะด่ี�มทุกร

อบไป	สุราจึงเป็นสัญลัักษณ์ของนำ�า	หร่อควิาม

สมบ้รณ์ของนำ�าท่า	การอุปโภค	บริโภค	

เป็นการปักด้ีวิยสีเส้นด้ีายแบบดัี�งเดิีม	ด้ีวิยเทคนิค

การปักผสมผสาน	การปักดัี�งเดิีมของเทคนิคลัาย

โซ่่มาสร้างเป็นเส้นตั�ง	เรียงกันลัดีหลัั�นให้เกิดีเส้น

ภายนอกเป็นทรงสี�เหลีั�ยมขนมเปียกป้น	โดียปัก

กากบาทแนวิตั�งที�ปลัายสุดีของร้ปสี�เหลีั�ยม		เพ่ิ�อส่�อ

ถึงการรินสุราในพิิธีิกรรมของชุาวิก้ย
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ช่�อลุ่าย แนวคิดในการออกแบบแลุ่ะที�มาข้องลุ่าย ลุ่ายป์ระย่กต์ิแลุ่ะวิธีการป์ระย่กต์ิลุ่ายให์ม�

ลัายใบพิล้ั

พิล้ั	นั�นเป็นส่วินประกอบเคร่�องเซ่่นไหว้ิ	บนปะรำา

พิิธีิ	ที�จัดีค่้กันกับหมาก	เรียก	หมากพิล้ัจัดีไว้ิให้

ผีบรรพิบุรุษเน่�องจากในอดีีตผ้้คนนิยมกินหมาก

พิล้ัมากกันมาก	เม่�อมีแขกมาบ้าน	นอกจากจัดี

นำ�าท่าก้อมักจัดีหมากพิล้ัเป็นการต้อนรับ	การจัดี

หมากพิล้ัจึงเป็นสัญลัักษณ์	ของการยอมรับ	การ

นบนอบ	การเคารพิในอีกทางหนึ�ง	

เป็นการปักด้ีวิยสีเส้นด้ีายแลัะเทคนิคการปักแบบ

ดัี�งเดิีม	ของเทคนิคลัายโซ่่มาสร้างเป็นเส้นตั�ง	เรียงกัน

ลัดีหลัั�นให้เกิดีเส้นภายนอกเป็นทรงสี�เหลีั�ยมแบบเล็ัก

	จำานวิน	สี�ชิุ�นให้มีเส้นนอก	เป็นสี�เหลีั�ยมที�มีมีปลัาย

แหลัมด้ีานบน	โดียปักให้เกิดีเส้นรอบนอกนำาสายตา

คล้ัายกับใบพิล้ั

ลัายบายศิรี

บายศิรีนั�นเป็นเคร่�องประกอบสำาคัญในพิิธีิกรรม

แกลัมอ	ในด้ีานการรักษาส่้ขวัิญผ้้เจ็บป่วิย	ซึ่�งจะ

ต้องมีพิิธีิกินบายศิรี	(การกินเคร่�องเซ่่นประกอบ

พิิธีิในบายศิรี)	แลัะพิิธีิเรียกขวัิญ	ซึ่�งผ้้มาร่วิม

พิิธีิกรรมทั�งหมดีที�อย้บ่ริเวิณที�ประกอบพิิธีิกรรม

	จะนำาด้ีายผ้กข้อม่อผ้กให้กับผ้้เจ็บป่วิย	ซึ่�งมี

ควิามเชุ่�อว่ิาเป็นการเรียกขวัิญให้กลัับมาอย้่กับตัวิ

	แลัะจะทำา	ให้อาการเจ็บป่วิยที�เป็นอย้ไ่ด้ีหายไป

	บายศิรีจึงส่�อถึงการกินอย้่	ควิามสมบ้รณ์ของข้าวิ

ปลัาอาหาร	แลัะการอุปโภคบริโภค

เป็นการปักด้ีวิยสีเส้นด้ีายแลัะเทคนิคการปักแบบ

ดัี�งเดิีม	ของเทคนิคลัายโซ่่มาสร้างเป็นเส้นตั�ง	เรียงกัน

ลัดีหลัั�นให้เกิดีเส้นภายนอกเป็นทรงสี�เหลีั�ยมแบบเล็ัก

	จำานวิน	สี�ชิุ�นให้มีเส้นนอก	เป็นสี�เหลีั�ยมที�มีมีปลัาย

แหลัมด้ีานบน	โดียปักให้เกิดีเส้นรอบนอกนำาสายตา

คล้ัายกับใบพิล้ั



356

ในการออกแบบผลิัตภัณฑ์นั�นนั�นผ้้วิิจัยได้ีกำาหนดีภาพิร่างจำานวิน	 30	 แบบ	 โดียมีผ้้เชีุ�ยวิชุาญการปักแลัะการสร้าง

ผลิัตภัณฑ์เป็นผ้้เล่ัอกแบบจำานวิน	 5	 แบบ	 ที�มีควิามเหมาะสมหากสร้างสรรค์ผลิัตภัณฑ์จากผ้าไหมพ่ิ�นถิ�นแลัะการปักประดัีบ

ลัาย	 แล้ัวิทำาการทดีลัองสร้างผลังานขนาดีเท่าจริงเพ่ิ�อวิิเคราะห์ปัญหาที�จะเกิดีขึ�นจากการสร้างสรรค์ผลิัตภัณฑ์จากผ้าไหมพ่ิ�น

ถิ�น	จากนั�นจึงทำาการออกแบบลัวิดีลัายจากแรงบันดีาลัใจจากนิเวิศิวัิฒนธิรรมของชุาวิกุยในจังหวัิดีสุรินทร์ทั�งนี�ผ้้เชีุ�ยวิชุาญการ

ปักได้ีเล่ัอกกระบวินลัายอย่างง่ายที�เกิดีจากการลัดีหลัั�นตัดีทอนลัายมาสร้างสรรค์ให้สอดีคล้ัองกับกระเป๋าที�มีร้ปทรงร่วิมสมัย

	 จากนั�นจึงทำาการออกแบบภาพิสามมิติ	 เพ่ิ�อกำาหนดีลัวิดีลัาย	 ขนาดี	 เทคนิคแลัะวัิสดุีอย่างลัะเอียดีก่อนที�จะทำาการปักแลัะ

ประกอบลัายปักลังบนกระเป๋าในขั�นตอนสุดีท้าย

    

  
ภิาพที� 1 แสดีงร้ปแบบผลัิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากการประยุกต์งานปักของกลัุ่มชุาติพิันธิุ์ก้ย

การป์ระเมินผลุ่การสร้างสรรค์

ในการประเมินผลัการสร้างสรรค์ผลิัตภัณฑ์นั�น	 ผ้้วิิจัยกำาหนดีให้ใชุ้การประเมินผลัด้ีวิยการสนทนากลุ่ัมย่อย

	 (Focus	 Group)	 เพ่ิ�อการรวิบรวิมข้อม้ลัจากการสนทนากับกลุ่ัมผ้้เชีุ�ยวิชุาญ	 ในประเด็ีนปัญหาที�เฉพิาะเจาะจง	 ใน

ประเด็ีนคำาถาม	3	ด้ีาน	ค่อ	ด้านป์ระโยชน์ใช้สอย ด้านความงาม	แลัะด้านการผลิุ่ติ  โดียมีผ้้เชีุ�ยวิชุาญที�มีควิามร้้ควิาม

สามารถด้ีานต่างๆ	ทำาการประเมินผลัแลัะให้ข้อเสนอแนะ	โดียมีสรุปการวิิเคราะห์ดัีงนี�

1.  ด้านป์ระโยชน์ใช้สอย		ผลิัตภัณฑ์มีควิามสะดีวิกตอ่การใชุ้งาน	ด้ีวิยร้ปลัักษณ์ที�ทันสมัย	แลัะควิามแข็งแรงทนทาน

ต่อการใชุ้งานในระดัีบที�น่าพิอใจ	หากแต่วัิสดุีที�นำามาใชุ้ไม่ว่ิาจะเป็น	ผ้าไหมพ่ิ�นเม่องแลัะการใชุ้หนังประกอบนั�น	ทำาให้ยากต่อการ
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รักษา	แม้ว่ิาผ้้ออกแบบจะเตรียมการแก้ไขด้ีวิยการใชุ้นำายากันนำ�ามาก่อนแล้ัวิก็ตาม	แต่วัิสดุีประเภทผ้านั�นก็ยังมีควิามบอบบาง

โดียเฉพิาะการใชุ้หนังในการผลิัต	 แม้จะแข็งแรงทนทาน	 แต่การบำารุงรักษายังเป็นเร่�องที�สามารถทำาได้ีค่อนข้างยาก	 เน่�องจาก

หนังจำาเป็นต้องเก็บในอุณหภ้มิที�เหมาะสมส่วินผ้านั�นหากเก็บในอุณหภ้มิที�ส้งก็จะทำาให้สีของตัวิผลิัตภัณฑ์หม่นลังไม่สดีใสดัีง

เดิีม	 แลัะหากเก็บในที�ชุ่�นก็อาจทำาให้ผลิัตภัณฑ์ขึ�นราไดี้	 ทั�งนี�ผ้้เชีุ�ยวิชุาญไดี้ให้ข้อเสนอแนะวิ่าร้ปแบบในการสร้างสรรค์ควิรจะ

มีมากกว่ิานี�	แลัะเพิิ�มสีสันในการออกแบบ	

2. ด้านความงาม  แนวิคิดีในเร่�องการนำาวัิสดุีพ่ิ�นถิ�นผสมผสานทกัษะเชิุงชุ่างของงานปกัแบบพ่ิ�นบ้านนั�นสามารถสรา้ง

เอกลัักษณ์แลัะเพิิ�มคุณค่าให้แก่งานภ้มิปัญญาไทยได้ีโดียแท้จริง	 ผ้้เชีุ�ยวิชุาญยังมีแนวิคิดีอีกว่ิาการผสานงานศิิลัปะในทักษะเชิุง

ชุ่างร่วิมกับแนวิคิดีการออกแบบให้ปรากฏ์ในลัักษณะร่วิมสมัยนั�น	 จะเป็นการผสานงานศิิลัปวิัฒนธิรรมแลัะแนวิควิามคิดีทาง

เศิรษฐกิจได้ีอย่างสอดีคล้ัองเหมาะสมเป็นอย่างดีี	ผลิัตภัณฑ์มีคุณค่าทางควิามงามในผลิัตภัณฑ์ด้ีวิยลัักษณะการสร้างสรรค์	นำา

เสนอควิามงามตามอย่างงานปักชุาติพัินธ์ุิก้ยประยุกต์ที�เน้นควิามประณีตงดีงามในการผลิัต	 ผลังานลัักษณะเชุ่นนี�จึงปรากฏ์

คุณค่าควิามงามที�ชุ่วิยยกระดัีบจิตใจจากควิามลัะเอียดีอ่อนของผลังานแลัะแนวิควิามคิดีสร้างสรรค์ในการอนุรักษ์ตลัอดีจนการ

ต่อยอดีวัิฒนธิรรมให้คงอย้่

3.ด้านการผลิุ่ติ	 วัิสดุีที�ใชุ้ในการผลิัตนั�นบางอย่างเป็นวัิสดุีที�หาได้ีง่ายจากท้องตลัาดี	 ทางด้ีานการผลิัตยังจัดีเป็น

ผลิัตภัณฑ์ที�ใชุ้ต้นทุนการผลิัตค่อนข้างส้ง	 แต่ในขณะเดีียวิกันก็เป็นผลิัตภัณฑ์ที�มีคุณสมบัติของวัิสดุีที�เหมาะสมในแง่ของการ

สร้างม้ลัค่าเพิิ�มทางเศิรษฐกิจแลัะคุณค่าทางสังคมด้ีวิยทุนทางวัิฒนธิรรม

สร่ป์ผลุ่การวิจััย

ผ้้วิิจัยสรุปผลัการวิิจัยตามวัิตถุประสงค์ที�ตั�งไว้ิแบ่งออกเป็น	 2	 ขั�นตอน	 ค่อ	 ขั�นตอนที�	 1	 เป็นการศึิกษาอัตลัักษณ์ที�

ปรากฏ์ในงานปักเคร่�องแต่งกายกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ย	จังหวัิดีสุรินทร์	แลัะขั�นตอนที�	2	การสร้างสรรค์ผลิัตภัณฑ์ทางวัิฒนธิรรม	จาก

แรงบันดีาลัใจจากนิเวิศิวัิฒนธิรรม	โดียการนำาร้ปลัักษณ์งานปักในร้ปแบบการใชุ้เส้น	มากำาหนดีก่อร้ปให้เป็นลัวิดีลัาย	สามารถ

สรุปผลัตามวัิตถุประสงค์ได้ีดัีงนี�

วัติถุ่ป์ระสงค์ข้้อที� 1 เพ่ิ�อศึิกษาอัตลัักษณ์ทางวัิฒนธิรรมที�ปรากฏ์ในงานปักเคร่�องแต่งกายกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ย	 จังหวัิดี

สุรินทร์	ได้ีข้อค้นพิบ	3	ประเด็ีนดัีงนี�

	 1.อัตลัักษณ์ด้ีานควิามเชุ่�อที�ปรากฏ์พิบว่ิา	 การออกแบบลัายปักประกอบการแต่งกายกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ย

	ในจังหวัิดีสุรินทร์นั�น	ปรากฏ์ควิามเชุ่�อที�เกี�ยวิข้องกับการนับถ่อสัตว์ิพ่ิ�นถิ�น	เชุ่น	ลัายขามดีแดีง	ลัายหัวิตะขาบ	ลัายขาตะขาบ

	ลัายหางตะกวิดี	ซึ่�งโดียลัายหางตะกวิดีนั�น	เป็นควิามเชุ่�อในพ่ิ�นที�บริเวิณใกล้ัเคียงอันเป็นสัตว์ิที�พิบมากในพ่ิ�นที�นิเวิศิพินมดีงรัก

	ตะกวิดีสัญลัักษณ์เชิุงอำานาจ	ควิามหมายโดียอรรถตะกวิดีเป็นสัตว์ิเล่ั�อยคลัานชุนิดีหนึ�งที�มีถิ�นอาศัิยอย้่ในโคนต้นมะขามขนาดี

ใหญ	่ควิามหมายโดียนัย	ตะกวิดีถ้กทำาใหเ้ป็นตัวิแทนของผป่้ีตาที�ชุาวิก้ยบางพ่ิ�นที�ในเขตพินมดีงรกัเชุ่�อถ่ออย้	่ดัีงนั�นตะกวิดีจงึได้ี

รับควิามเคารพิจากชุาวิก้ย	แลัะตะกวิดีในควิามหมายของมายาคติค่อสามารถบันดีาลัให้เกิดีควิามสุขควิามทุกข์ได้ีแลัะ	สามารถ

บันดีาลัให้ฝ่นตกได้ี	ตะกวิดีจึงมีอำานาจต่อวิิถีชีุวิิตของชุาวิก้ยอีกทั�งยังเป็นสัญลัักษณ์แห่งควิามศัิกดิี�สิทธิิ�	

 2.อัตลัักษณ์ด้ีานลัวิดีลัายที�ปรากฏ์ในงานปัก	 พิบว่ิา	 ลัวิดีลัายที�ออกแบบมีลัักษณะการถ่ายทอดีแนวิคิดี

ควิามเชุ่�อแลัะค่านิยมเป็นหลััก	โดียเป็นการถ่ายทอดีควิามเชุ่�อทางสัญลัักษณ์ผ่านลัวิดีลัาย	แลัะออกแบบให้เกิดีการลัดีหลัั�นตัดี

ทอนลังเหล่ัอเค้าร่างทางควิามคิดีแบบอุดีมคติ	 ซึ่�งผ้้วิิจัยได้ีใชุ้	 แนวิคิดีทฤษฎีีสัญลัักษณ์แลัะการตีควิามจากระบบสัญลัักษณ์มา

จากกระบวินการทำางานของระบบควิามคิดีในใจของมนุษย์	ซึ่�งเป็นระบบเชิุงนามธิรรมที�ลึักซึ่�ง	ระบบควิามคิดีของมนุษย์จะถ้ก

สะท้อนให้เห็นด้ีวิยพิฤติกรรมของมนุษย์นั�นเอง	ที�ชัุดีเจนที�สุดีค่อ	ภาษาแลัะควิามเชุ่�อหร่อศิาสนาที�จะปรากฏ์อย้่มาเป็นหลัักใน

การวิิเคราะหล์ัวิดีลัายที�ปรากฏ์	ทั�งนี�จากการศิกึษาลัวิดีลัายที�ปรากฏ์ในงานปกั	โดียศึิกษาเจาะจงพ่ิ�นที�กลุ่ัมบ้านตากลัางแลัะบา้

นอาลึั	ตามวัิตถุประสงค์การวิิจัยข้อที�	1	ผลัการศึิกษาพิบว่ิาร้ปแบบลัวิดีลัายสามารถสามารถวิิเคราะห์ได้ีตามลัักษณะ	ลัวิดีลัาย
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ที�ปรากฏ์ในงานปักเป็นลัักษณะจำาเพิาะที�บ่งบอกลัักษณะของสัตว์ิ	พ่ิชุพิรรณ	แลัะควิามเชุ่�อในพ่ิ�นที�พินมดีงรักโดียมีลัายแต่เดิีม

ซึ่�งปรากฏ์ที�มาของลัวิดีลัายใน	4	ร้ปแบบ	ดัีงนี�

	 	 2.1		ลัวิดีลัายจากสัตว์ิ	เป็นการนำาเอาส่วินอวัิยวิะของสัตว์ิมาใชุ้เป็นแบบ	มี	4	ลัาย	ค่อ	ลัายขา

มดีแดีง	ลัายขาตะขาบ	ลัายหัวิตะขาบ	ลัายหางตะกวิดี

	 	 2.2		ลัวิดีลัายพ่ิชุพิรรณ	นำาเอาดีอกไม้มาเป็นแบบ	มี	1	ลัาย	ค่อ	ลัายดีอกพิิกุลั

	 	 2.3		ลัวิดีลัายควิามเชุ่�อ	นำาเอาลัักษณะของวัิตถุ	สิ�งของรอบตัวิมาใชุ้แทนควิามเชุ่�อการเกาะเกี�ยวิ	

เชุ่�อมโยงกัน	มี	1	ลัาย	ค่อ	ลัายโซ่่

	 	 2.4		ลัวิดีลัายจากธิรรมชุาติ	เป็นลัายที�นำาเอาแรงบันดีาลัใจจากธิรรมชุาติมาใชุ้	มี	1	ลัาย	ค่อ	ลัาย

ดีาวิกระจาย

	 3.	อัตลัักษณ์ด้ีานการใชุ้สี	พิบว่ิา	หลัักการใชุ้สีในการปักประดัีบของกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ยนั�น	นิยมการใชุ้สีที�มีมา

แต่โบราณ	ค่อ	สีแดีง	ขาวิ	แลัะเหล่ัอง		ซึ่�งสีแดีง	ด้ีานพิลัังอำานาจ	เงินทอง	แลัะมงคลั	สีเหล่ัอง	ด้ีานการให้เกียรติ	ควิามสามัคคี	

แลัะการยกย่องผ้้นำา	สีขาวิค่อควิามบริสุทธิิ�	โดียสีแดีงจะย้อมด้ีวิยครั�ง	สีเหล่ัองย้อมด้ีวิยเปล่ัอกมะโหดีหร่อปะโหดี	ซึ่�งเรียกแตก

ต่างกันไปตามพ่ิ�นที�	การใชุ้สีที�มีมาแต่เดิีมนี�ล้ัวินเป็นภ้มิปัญญาการสร้างสรรค์อย่างแท้จริง	 	 ด้ีวิยกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ยนั�นมักสวิมใส่

เส่�อผ้าที�ย้อมด้ีวิยมะเกล่ัอที�มีสีดีำาเป็นสีหลััก	 การปักประดัีบด้ีวิยด้ีายสีแดีง	 สีขาวิ	 แลัะสีเหล่ัองนั�นสามารถสร้างควิามโดีดีเด่ีน

ของลัวิดีลัายให้ปรากฏ์ได้ีเด่ีนชัุดี	

 วัติถุ่ป์ระสงค์ข้้อที� 2 เพ่ิ�อสร้างสรรค์ผลิัตภัณฑ์กระเป๋าสำาหรับสุภาพิสตรีจากอัตลัักษณ์ทางวัิฒนธิรรมที�

ปรากฏ์ในงานปักเคร่�องแต่งกายกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ย	จังหวัิดีสุรินทร์ผลัการศึิกษาพิบว่ิา

 การสร้างสรรค์กระเป๋าสำาหรับสตรีได้ีรับแรงบันดีาลัใจจากการวิิเคราะห์	 แนวิคิดีแลัะลัวิดีลัายจากการปัก

ซึ่�งเป็นการสร้างสรรค์ผลิัตภัณฑ์ทางวัิฒนธิรรมประเภทกระเป๋าสตรีที�มีแรงบันดีาลัใจจากควิามต้องการต่อยอดี	 ภ้มิปัญญาไทย

ร่วิมกับภ้มิปัญญาพ่ิ�นถิ�น	ด้ีวิยการสร้างสรรค์ผลิัตภัณฑ์จากการศึิกษาแนวิควิามคิดีแลัะลัวิดีลัายตลัอดีจนควิามงามที�ปรากฏ์ใน

งานปักส่้ผลิัตภัณฑ์ร้ปทรงแลัะลัวิดีลัายร่วิมสมัย	 ทั�งนี�ผ้้วิิจัยได้ีทำาการออกแบบลัวิดีลัายประดัีบกระเป๋าด้ีวิยเทคนิคการปักของ

กลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิก้ย	จากแรงบันดีาลัใจที�เกี�ยวิกับควิามเชุ่�อในการบ้ชุาผีบรรพิบุรุษของชุาวิก้ยมาประยุกต์เป็นลัายใหม่โดียหยิบยก

เคร่�องประกอบพิิธีิกรรมที�สำาคัญ	มาเป็นสัญลัักษณ์ทางควิามเชุ่�อในการออกแบบ	จำานวิน	6	ลัาย	ค่อ	1)	ลัายเมล็ัดีข้าวิ	2)	ลัาย

บายศิรี	3)	ลัายดีาบ	4)	ลัายธ้ิปเทียน	5)	ลัายใบพิล้ั	แลัะ6)	ลัายสุรา

	 ในการออกแบบผลิัตภัณฑ์นั�น	มีผ้เ้ชีุ�ยวิชุาญการปักแลัะการสร้างผลิัตภัณฑ์เป็นผ้้เล่ัอกแบบทั�งนี�ผ้้เชีุ�ยวิชุาญ

การปักได้ีเล่ัอกกระบวินลัายอย่างง่ายที�เกิดีจากการลัดีหลัั�นตัดีทอนลัายมาสร้างสรรค์ให้สอดีคล้ัองกับกระเป๋าที�มีร้ปทรงร่วิม

สมัย	 จากนั�นจึงทำาการออกแบบภาพิสามมิติ	 เพ่ิ�อกำาหนดีลัวิดีลัาย	 ขนาดี	 เทคนิคแลัะวัิสดุีอย่างลัะเอียดีก่อนที�จะทำาการปัก

แลัะประกอบลัายปักลังบนกระเป๋า

อภิิป์รายผลุ่

การประยุกต์ใชุ้แนวิคิดีทฤษฎีีสัญลัักษณ์แลัะการตีควิามของเกียร์ซ่	(Clifford	Geertz.	1973	:	213-214)	ซึ่�ง

อธิิบายว่ิา	ระบบสัญลัักษณ์มาจากกระบวินการทำางานของระบบควิามคิดี	(Cognitive	System)	ในใจของมนุษย์	ซึ่�งเป็น

ระบบเชิุงนามธิรรมที�ลึักซึ่�ง	ระบบควิามคิดีของมนุษย์จะถ้กสะท้อนให้เห็นด้ีวิยพิฤติกรรมของมนุษย์นั�นเอง	ที�ชัุดีเจนที�สุดี

ค่อภาษา	(Verbal	Action)	แลัะควิามเชุ่�อหร่อศิาสนาที�จะปรากฏ์อย้่มาเป็นหลัักในการวิิเคราะห์ลัวิดีลัายที�ปรากฏ์	พิบ

ว่ิาร้ปแบบลัวิดีลัายสามารถสามารถวิิเคราะห์ได้ีตามลัักษณะ	ลัวิดีลัายที�ปรากฏ์ในงานปักเป็นลัักษณะจำาเพิาะที�บ่งบอก

ลัักษณะของสัตว์ิ	พ่ิชุพิรรณ	แลัะควิามเชุ่�อในพ่ิ�นที�พินมดีงรัก	โดียปรากฏ์เป็นควิามเชุ่�อที�เกี�ยวิข้องกับการนับถ่อสัตว์ิพ่ิ�น

ถิ�น	เชุ่น	ลัายหางตะกวิดี	ซึ่�งตะกวิดีนั�นเป็นควิามเชุ่�อในพ่ิ�นที�บริเวิณใกล้ัเคียงอันเป็นสัตว์ิที�พิบมากในพ่ิ�นที�นิเวิศิพินมดีง
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รัก	ตะกวิดีเป็นสัญลัักษณ์เชิุงอำานาจ	ควิามหมายโดียอรรถ	ตะกวิดีเป็นสัตว์ิเล่ั�อยคลัานชุนิดีหนึ�งที�มีถิ�นอาศัิยอย้ใ่นโคน
ต้นมะขามขนาดีใหญ	่ควิามหมายโดียนัย	ตะกวิดีถ้กทำาให้เป็นตัวิแทนของผป่้ีตาที�ชุาวิก้ยบางพ่ิ�นที�ในเขตพินมดีงรักเชุ่�อ
ถ่ออย้่	เชุ่นที�บ้านตรึม	ตำาบลัตรึม	อำาเภอศีิขรภ้มิ	จังหวัิดีสุรินทร์	ตะกวิดีเป็นตัวิแทนของพ่ิอป่้เปาจั�วิะ	โดียจะมีประเพิณี
เซ่่นไหว้ิผีป่้ตาปีลัะ	2	ครั�ง	ค่อ	ในเด่ีอน	3	แลัะเด่ีอน	6	ที�ศิาลัเจ้าป่้ตาหร่อเปาจั�วิะกลัางหม่้บ้าน	ดัีงนั�นจึงมีควิามเชุ่�อว่ิา
เปาจั�วิะสิงอย้ใ่นร่างตะกวิดีจึงได้ีรับควิามเคารพิจากชุาวิก้ยบางชุุมชุน	แลัะตะกวิดีในควิามหมายของมายาคติค่อสามารถ
บันดีาลัให้เกิดีควิามสุขควิามทุกข์ได้ีแลัะสามารถบันดีาลัให้ฝ่นตกได้ี	ตะกวิดีจึงมีอำานาจต่อวิิถีชีุวิิตของชุาวิก้ยอีกทั�งยัง
เป็นสัญลัักษณ์แห่งควิามศัิกดิี�สิทธิิ�ด้ีวิย

แนวิคดิีในการการออกแบบ	ลัวิดีลัายแลัะควิามงามที�ปรากฏ์จากการปกั	มาวิิเคราะห์องค์ประกอบทางควิามงามแลัะ

แนวิทางการสร้างสรรค์	พิบว่ิา	การปักที�มีมาแต่โบราณนั�น	ปรากฏ์แนวิคิดีภ้มิปัญญาเชิุงชุ่างในลัักษณะควิามพิอเพีิยงลัะควิาม

เรียบง่ายของเส้นที�ปรากฏ์	 ดี้านการใชุ้สีในเคร่�องแต่งกายควิรยึดีตามขนบโบราณ	 แลัะเม่�อสร้างสรรค์ผลังานตามแนวิทางการ

ศึิกษาแล้ัวินำาไปส่้ข้อค้นพิบการผลิัตเชิุงชุ่างแลัะการแก้ปัญหา	 ด้ีวิยการใชุ้แนวิคิดีทางการออกแบบการประยุกต์ลัาย	 ลัดีหลัั�น

ตัดีทอนลัวิดีลัาย	การปรบัแนวิคดิีการใชุ้สีแลัะการจดัีวิางองคป์ระกอบทางควิามงามใหมใ่ห้สอดีคลัอ้งกับแนวิคดิีร่วิมสมัยอันจะ

เป็นการแก้ปัญหาด้ีานทุนทางการผลิัต	หากแต่ยงัคงเอกลัักษณ์ตามควิามงามอยา่งไทย	สร้างสรรค์การปักประดัีบด้ีวิยภ้มิปัญญา

พ่ิ�นถิ�นที�เหมาะสมกับแนวิทางการอนุรักษ์นี�	แลัะแสดีงคุณค่าของงานหัตถกรรมที�มีเอกลัักษณ์แลัะศิิลัปวัิฒนธิรรมของท้องถิ�นด้ีวิย		

ซึ่�งสอดีคล้ัองกับแนวิคิดีของ	อรัญ	วิานิชุกร	(2559	:	33)		ด้ีานการสร้างสรรค์ผลิัตภัณฑ์ภ้มิปัญญาไทยแลัะภ้มิปัญญาพ่ิ�นบ้านที�

กล่ัาวิว่ิา	ผลิัตภัณฑ์ท้องถิ�นในแตล่ัะภ้มิภาคของไทยมีควิามสวิยงามแลัะมคุีณค่า	หากแตย่งัขาดีร้ปแบบที�ร่วิมสมัยที�สอดีคลัอ้งกับ

พิฤติกรรมชุุมชุนเม่อง	ดัีงนั�นการออกแบบควิามคิดีสร้างสรรค์จึงเป็นแนวิทางหนึ�งที�สอดีคล้ัองกับนโยบายเศิรษฐกิจสร้างสรรค์

ของรัฐบาลัโดียตรง	เพ่ิ�อส่งเสริมผลิัตภัณฑ์จากภ้มิปัญญาไทยส่้สากลัต่อไป	

แนวิคิดีในการออกแบบร้ปทรงแลัะการจัดีวิางลัวิดีลัายกระเป๋านั�น	ต้องการให้เกิดีการใชุ้งานที�มีควิามสะดีวิกสบายทั�ง

ทางด้ีานร่างกายแลัะจิตใจโดียยงัส่�อถึงเอกลัักษณ์ประจำาถิ�น	ซึ่�งสอดีคล้ัองกับธีิระชัุย		สุขสดี	(2544:	88-92)	กล่ัาวิว่ิา	ผลิัตภัณฑ์

ที�ดีียอ่มเกิดีมาจากการออกแบบที�ดีีนักออกแบบต้องคำานึงถึงองค์ประกอบแลัะหลัักการออกแบบผลิัตภัณฑ์มีอย้	่9	ประการ	ค่อ	

1)	หน้าที�ใชุ้สอย	2)	ควิามปลัอดีภัย	3)	ควิามแข็งแรง	4)	ควิามสะดีวิกสบายในการใชุ้	5)	ควิามสวิยงาม	6)	ราคาพิอสมควิร	7)	

การซ่่อมแซ่มง่าย	8)	วัิสดุีแลัะการผลิัต	แลัะ	9)	การขนส่ง

ข้้อเสนอแนะ

1.ข้้อเสนอแนะด้านการถุ�ายทอดองค์ความรู้

การสร้างสรรค์ผลังานการออกแบบผลิัตภัณฑ์จากงานปักนี�	จะยงัประโยชุน์ต่อสังคมหากเล็ังเห็นคุณค่าภ้มิปัญญางาน

ปักพ่ิ�นเชุ่นนี�	ด้ีวิยการถ่ายทอดีองค์ควิามร้้ด้ีานเทคนิคการปัก	หร่อการถ่ายทอดีองค์ควิามร้้การสร้างผลังานสร้างสรรค์จากผ้าไหม

ให้แก่คนในชุุมชุน	หร่อบุคคลัทั�วิไปที�สนใจงานปักชุาติพัินธ์ุิ	ก่อเกิดีการพัิฒนาทางด้ีานเศิรษฐกิจต่อไป

2.ข้้อเสนอแนะด้านการศึกษา

ควิรมีการศึิกษาภ้มิปัญญางานปักพ่ิ�นบ้านทั�งการศึิกษาเปรียบเทียบ	 ไปจนถึงการออกแบบเชิุงสร้างสรรค์ด้ีวิยการ

ประสานแนวิคิดีการปักแบบภ้มิปัญญาพ่ิ�นบ้านร่วิมกับการปักแบบภ้มิปัญญาไทย	 เพ่ิ�ออนุรักษ์องค์ควิามร้้ทางการปักของกลุ่ัม

ชุาติพัินธ์ุิก้ยไว้ิ	แลัะส่งเสริมสนับสนุนมิให้ถ้กกล่ันหายไปกับกระแสวัิฒนธิรรมใหม่ให้งานประณีตศิิลัป์อันวิิจิตรนี�คงอย้่ส่บไป

3.ข้้อเสนอแนะด้านการทำาวิจััยในครั�งติ�อไป์

การสร้างสรรค์ผลิัตภัณฑ์จากการประยุกต์ลัายปักนี�	 เป็นการศึิกษาแลัะสร้างสรรค์ไปบนองค์ควิามร้้เดิีม	 แลัะแหลั่ง

วัิตถุดิีบเดิีมของชุ่างปัก	 ดัีงนั�นในการทำาวิิจัยในครั�งต่อไปหากทำาการศึิกษาชุ่องทางทางการตลัาดีแล้ัวิ	 ควิรศึิกษาแหล่ังวัิตถุดิีบ

ในการผลิัตเพ่ิ�อเป็นการลัดีต้นทุน	แลัะสามารถส่งเสริมสนับสนุนงานฝี่ม่อที�ต่อยอดีวัิฒนธิรรมให้คงอย้แ่ลัะสามารถสร้างรายได้ี

กับชุุมชุนได้ีด้ีวิย
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การออกแบับับัรรจุิภัณ์ฑ์์ชาดอกไม้ : 

ผลิต่ภัณ์ฑ์์ของทั�ีระลึกอัต่ลักษณ์์แห่งย้น้น้าน้

FLOWER PACKAGE DESIGN TEA : 

YUNNAN IDENTITY SOUVENIR PRODUCT

Rong	Fang1

ภ้วษา เรืองชีวิน2

บทคัดย�อ

งานวิิจัยนี�เกิดีขึ�นจากผ้้วิิจัย	วิิเคราะห์ธุิรกิจด้ีานชุาดีอกไม้ในปัจจุบันมีการเติบโตค่อนข้างส้ง	ทั�งในประเทศิแลัะการส่ง

ออก	ซึ่�งจากการสำารวิจตลัาดีชุาดีอกไมใ้นเม่องคนุหมิงพิบว่ิาร้ปแบบการคา้ของผลัติภัณฑ์ชุาดีอกไมส่้วินใหญมี่การจำาหนา่ยหลัาย

ร้ปแบบ	ทั�งการแบ่งขายผลิัตภัณฑ์ชุาตามปริมาณนำ�าหนัก	โดียมีเป็นลัักษณะเป็นดีอกไม้หลัากชุนิดีอบแห้ง	ไม่มีการออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์แลัะฉลัากของสินค้า		เพิราะส่วินใหญ่ขายให้กับกลุ่ัมผ้้บริโภคคนพ่ิ�นที�	แลัะนักท่องเที�ยวิ	ซึ่�งบรรจุภัณฑ์เป็นงานออกแบบ

สินค้าแบบดัี�งเดิีม	ร้ปทรงไม่น่าสนใจหร่อดึีงด้ีดีในด้ีานควิามงาม	บรรจุภัณฑ์ส่วินใหญ่ก็ไม่ได้ีถ้กพัิฒนาในด้ีานการออกแบบเพ่ิ�อนัก

ท่องเที�ยวิ	หร่อออกแบบเพ่ิ�อใชุ้เป็นของที�ระลึัก	ดัีงนั�นเพ่ิ�อสร้างแรงจ้งใจแลัะควิามน่าสนใจให้มากขึ�นในผลิัตภัณฑ์ชุาดีอกไม้ต่อผ้้

บริโภคซึ่�งเป็นนักท่องเที�ยวิได้ีซ่่�อกลัับไปเป็นของที�ระลึัก	ผ้้วิิจัยจึงเห็นว่ิาการออกแบบบรรจภัุณฑ์สำาหรับใชุ้เป็นของที�ระลึักจึงควิร

มีควิามโดีดีเด่ีนแลัะควิามแตกต่างจากการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใบชุาทั�วิๆ	ไป		การสร้างเอกลัักษณ์ของผลิัตภัณฑ์ควิามเป็นชุาดี

อกไม้ที�ผสมผสานกับการส่�อสารร้ปแบบของอัตลัักษณ์ยน้นาน	จึงน่าจะเป็นส่วินสำาคัญในการสร้างควิามประทับใจแลัะดึีงด้ีดีใน

การถ้กเล่ัอกสำาหรับนักท่องเที�ยวิ	ในงานวิิจัยนี�	ผ้้วิิจัยจึงต้องการออกแบบพัิฒนาแลัะปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ของผลิัตภัณฑ์ชุาดีอก

ไม้ที�มีในตลัาดีปัจจุบัน	ให้เหมาะสำาหรับการใชุ้เป็นของที�ระลึักสำาหรับนักท่องเที�ยวิ	โดียมีแนวิคิดีการออกแบบภายใต้บริบทของ

ภ้มิวัิฒนธิรรม	มณฑลัย้นนาน	แลัะการสร้างเอกลัักษณ์ของชุาดีอกไม้		ด้ีวิยการใชุ้กระบวินการวิิเคราะห์ทางด้ีานสุนทรียศิาสตร์	

ควิามงาม	การออกแบบ	แลัะองค์ประกอบศิิลัป์	เพ่ิ�อการออกแบบบรรจุภัณฑ์	ผ่านอัตลัักษณ์วัิฒนธิรรมย้นนาน	ส่�อถึงควิามโดีดี

เด่ีนของนครคุนหมิงเม่องดีอกไม้แห่งเอเซี่ย	การนำาเอกลัักษณ์ของดีอกไม้มาผสมผสานกับงานออกแบบที�ทันสมัยแลัะสร้างสรรค์

เพ่ิ�อผ้้บริโภคที�เป็นนักท่องเที�ยวิแลัะคนรุ่นใหม่	โดียร้ปแบบบรรจุภัณฑ์ยงัตระหนักถึงการเพิิ�มคุณค่าให้กับตลัาดีบรรจุภัณฑ์ของ

ชุาดีอกไม้	สะท้อนตัวิผลิัตภัณฑ์แลัะควิามเป็นสินค้าของที�ระลึักจากมณฑลัยน้นาน

คำาสำาคัญ: บรรจุภัณฑ์ชุาดีอกไม้,	ผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึัก,	อัตลัักษณ์

Abstract

This research was motivated by the current high growth of both the domestic and export market 
for Kunming flower teas. A market survey found that flower tea products have several distribution formats: 
products are divided up for sale according to weight, by characteristics of many varieties of dried flowers, 
but not by packaging design or product labels. Sales are mostly to customer groups from the area or 
to tourists, and the packaging all uses old-style designs, with neither interesting shapes or anything 

1นักศิึกษาหลัักส้ตรศิิลัปกรรมศิาสตรมหาบัณฑิต	คณะศิิลัปกรรมศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยบ้รพิา	E-mail	narinthraks0@gmail.com
2อาจารย์ประจำาหลัักส้ตรศิิลัปกรรมศิาสตรมหาบัณฑิต	คณะคณะศิิลัปกรรมศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยบ้รพิา	E-mail	puvasa@gmail.com
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else intended to make products attractive or beautiful. There has been very little design development 
geared towards the tourist or souvenir market. The researcher believes that stronger packaging designs, 
more distinctive and attractive to differentiate them from the standard leaf tea packaging, will stimulate 
tourists to purchase regional flower teas as souvenirs. Such packaging will give the flower teas a uniquely 
Yunnan identity that will be sought after by tourists. This research is done to provide an impetus for its 
development, building an impressive and outstanding identity through packaging that uses aesthetics, 
beauty, design, and elements of art unique to Kunming as the “flower city of Asia.” Designs should 
combine the unique flowers with creative modern styles for appeal to tourists and people of a new 
generation, as packaging adds to the market value and reflects the uniqueness of flower teas and their 
value as souvenirs of Yunnan Province.

Keywords: FLOWER PACKAGE DESIGN TEA, SOUVENIR PRODUCT, IDENTITY

บทนำา

ชุาวิจีน	กับวัิฒนธิรรมการการชุงชุามมีาแต่โบราณกว่ิา	4,700	ปีตั�งแต่ในรัชุสมัยของจักรพิรรดิีเสินหนง		หลัังจากชุาวิจีน

โบราณได้ีค้นพิบต้นชุา	โดียในระยะแรกสมัยราชุวิงศ์ิฮั�นใชุ้ใบชุาในการทำายา	ต่อมาจึงใชุ้เป็นเคร่�องด่ี�ม	รวิมทั�งใชุ้ชุาในการรับรอง

แขก	ซึ่�งในสมัยราชุวิงศ์ิถัง	ได้ีมีตำาราชุาจีน	ค่อ	ฉาจิง	แต่งโดียล่้ัอวีิ�	เป็นหนังส่อที�มีการบันทึกเกี�ยวิกับการศึิกษาการผลิัตชุาจีน	

โดียได้ีรวิบรวิมประเภทของชุา		แลัะการผลิัตชุา	การด่ี�มชุา	ไว้ิเป็นระบบ	โดียล่้ัอวีิ�	ยังได้ีรับการยกย่องให้เป็นปราชุญ์ทางชุาอีก

ด้ีวิย	ประเทศิจีน	จึงถ่อได้ีว่ิาเป็นประเทศิแรกที�ค้นพิบแลัะใชุ้ประโยชุน์จากต้นชุา	แลัะถ้กขนานนามว่ิา	Motherland	of	Tea	

(มาตุภ้มิแห่งชุา)	 จากหลัักฐานที�มีการบันทึกเป็นลัายลัักษณ์อักษร	 ชุาวิจีนเริ�มเพิาะปล้ักแลัะใชุ้ประโยชุน์จากต้นชุาตั�งแต่เม่�อ

สามพัินกว่ิาปีก่อน	ด้ีวิยประวัิติศิาสตร์อันยาวินานจึงทำาให้จีนกลัายเป็นศ้ินย์กลัางการแพิร่วัิฒนธิรรมชุาไปส่้ประเทศิเพ่ิ�อนบ้าน	

แลัะโลักภายนอก	รวิมถึง	สหราชุอาณาจักร	ในราวิศิตวิรรษที�	17-18	ของยุคของการล่ัาอาณานิคม	สหราชุอาณาจักร	เม่�อเริ�ม

นำาเข้าชุาจากประเทศิจีน	 เกิดีกระแสควิามนิยมอย่างคาดีไม่ถึง	 คนอังกฤษนิยมด่ี�มชุามากแลัะได้ีผสมผสานควิามชุอบนี�เข้ากับ

ในวัิฒนธิรรมของตนเอง	รวิมถึงการนำาต้นชุาไปให้ประเทศิในอาณานิคมของตนเองปล้ักด้ีวิย	อย่างเชุ่น	อินเดีีย	ศิรีลัังกา	แลัะมี

การปล้ักชุาเพ่ิ�อส่งออก	ซึ่�งยังพิบเห็นได้ีในปัจจุบัน

ด�วยวัฒนธ์รรมีและความีผู้้กพัันกับ “ชา” มีานานส่่งผู้ลให� “ชา” ของประเทำศจีันนั�นมีีความีหลากหลาย ลักษณ์ะชา

ของจันีนั�นมีีมีากกวา่หน่�งพัันชนดิ  โดยมีีแหลง่กำาเนิดดั�งเดิมีของต่�นชา อย้ใ่นบรเิวณ์พืั�นทีำ�ภาคต่ะวนัต่กเฉีียงใต่�ของจันี มีีศ้นยก์ลาง

คือมีณ์ฑลย้นนาน กุ�ยโจัว และเส่ฉีวน แต่่เนื�องจัากการเปลี�ยนแปลงทำางธ์รณี์วิทำยาและการขยายพืั�นทีำ�การเพัาะปล้ก ทำำาให�ต่�น

ชาจ่ังเริ�มีแพัร่หลายไปทัำ�วประเทำศจีันและค่อยๆ กระจัายตั่วไปทัำ�วโลก โดยเฉีพัาะปัจัจุับัน มีีการผู้ลิต่ภัณ์ฑ์ของใบชาในร้ปแบบ

ต่่างๆ ส่่วนทีำ�พับเห็นกันทัำ�วไปได�แก่ ชาเขียว (西湖龙井)(洞庭碧螺春)  ชาเหลือง (君山银针) ชาดำา (祁

门红茶)  ชาขาว (白毫银针) ชาแดง (หงฉีา)  ชาเขียวแกมีแดง หรือ ชาอ้หลง (武夷岩茶/大红袍)ชาทีำ�

เป็นยา และรวมีไปถ่ีง ชากลิ�นธ์รรมีชาติ่ ส่้่ชากลิ�นดอกไมี� และชาดอกไมี� เป็นต่�น 

ปัจจุบันธุิรกิจด้ีานชุาดีอกไม้จึงมีการเติบโตค่อนข้างส้ง	ทั�งในประเทศิแลัะการส่งออก	ซึ่�งจากการสำารวิจตลัาดีชุาดีอก

ไม้ในเม่องคุนหมิงพิบว่ิาร้ปแบบการคา้ของผลิัตภัณฑ์ชุาดีอกไมส่้วินใหญ่มีการจำาหน่ายหลัายร้ปแบบ	ทั�งการแบ่งขายผลิัตภัณฑ์

ชุาตามปรมิาณนำ�าหนักโดียการตวิงวิดัี	แลัะตกับรรจุในถุงจำาหน่ายของร้านหร่อในหา้งสรรพิสินค้า	โดียมีเป็นลัักษณะเปน็ดีอกไม้

หลัากชุนิดีอบแห้ง	ในแบ่งขายมักไม่มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์แลัะฉลัากของสินค้า		เพิราะส่วินใหญ่ขายให้กับกลุ่ัมผ้้บริโภคคน

พ่ิ�นที�	เม่�อซ่่�อแล้ัวินำากลัับไปบรรจุขวิดีโหลั	หร่อกล่ัองใส่ชุาของตนเอง	แลัะอีกร้ปแบบหนึ�งค่อ	ชุาดีอกไม้ที�จำาหน่ายอย้่ในหีบห่อ

บรรจุภัณฑ์	เชุ่น	“ชุาเม็ดีดีอกไม้บาน”	แต่บรรจุภัณฑ์จะยังเป็นหีบห่อที�เป็นงานออกแบบสินค้าแบบดัี�งเดิีม	ร้ปทรงไม่น่าสนใจ

หร่อดึีงด้ีดีในด้ีานควิามงาม	รวิมไปถึงผลิัตภัณฑ์ชุาดีอกไม้	อ่�นๆ	ในตลัาดีเพ่ิ�อเป็นของที�ระลึักนั�น	บรรจุภัณฑ์ส่วินใหญ่ก็ไม่ได้ีถ้ก
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พัิฒนาในด้ีานการออกแบบเพ่ิ�อนักท่องเที�ยวิ	 หร่อออกแบบเพ่ิ�อใชุ้เป็นของที�ระลึัก	 โดียเฉพิาะ	 เพิราะนักท่องเที�ยวิก็ยังต้องซ่่�อ

ชุาดีอกไม้ในร้ปแบบของการแบ่งบรรจุ	การออกแบบฉลัากสินค้าแลัะบรรจุภัณฑ์ที�สวิยงามแลัะมีควิามทันสมัยนั�น	ส่วินมากมัก

จะเป็นผลิัตภัณฑ์จากใบชุาต่างๆ	หร่อชุาที�มีชุ่�อเสียงจากแหล่ังผลิัตโดียเฉพิาะ	

ดัีงนั�นเพ่ิ�อสร้างแรงจ้งใจแลัะควิามน่าสนใจให้มากขึ�นในผลิัตภัณฑ์ชุาดีอกไม้ต่อผ้้บริโภคซึ่�งเป็นนักท่องเที�ยวิได้ีซ่่�อกลัับ

ไปเป็นของที�ระลึัก		ผ้้วิิจัยจึงเห็นว่ิาการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำาหรับใชุ้เป็นของที�ระลึักจึงควิรมีควิามโดีดีเด่ีนแลัะควิามแตกต่าง

จากการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใบชุาทั�วิๆ	ไป	การสร้างเอกลัักษณ์ของผลิัตภัณฑ์ควิามเป็นชุาดีอกไม้ที�ผสมผสานกับการส่�อสารร้ป

แบบของอัตลัักษณ์ย้นนาน	 จึงน่าจะเป็นส่วินสำาคัญในการสร้างควิามประทับใจแลัะดึีงด้ีดีในการถ้กเล่ัอกสำาหรับนักท่องเที�ยวิ	

ในงานวิิจัยนี�	 ผ้้วิิจัยจึงต้องการออกแบบพัิฒนาแลัะปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ของผลิัตภัณฑ์ชุาดีอกไม้ที�มีในตลัาดีปัจจุบัน	 ให้เหมาะ

สำาหรับการใชุ้เป็นของที�ระลึักสำาหรับนักท่องเที�ยวิ	 โดียมีแนวิคิดีการออกแบบภายใต้บริบทของภ้มิวัิฒนธิรรม	 มณฑลัย้นนาน	

แลัะการสร้างเอกลัักษณ์ของชุาดีอกไม้	บรรจุภัณฑ์ส่วินใหญ่ก็ไม่ได้ีถ้กพัิฒนาในด้ีานการออกแบบเพ่ิ�อนักท่องเที�ยวิ	หร่อออกแบบ

เพ่ิ�อใชุ้เป็นของที�ระลึัก	โดียเฉพิาะนักท่องเที�ยวิผ้้วิิจัยต้องการพัิฒนาร้ปแบบการออกแบบฉลัากสินค้าแลัะบรรจุภัณฑ์ที�สวิยงาม

แลัะมีควิามทันสมัย	ด้ีวิยการใชุ้กระบวินการวิิเคราะห์ทางด้ีานสุนทรียศิาสตร์	ควิามงาม	การออกแบบ	แลัะองค์ประกอบศิิลัป์	

เพ่ิ�อการออกแบบบรรจุภัณฑ์	ผ่านอัตลัักษณ์วัิฒนธิรรมยน้นาน	ส่�อถึงควิามโดีดีเด่ีนของนครคุนหมิงที�เป็นเม่องดีอกไม้แห่งเอเซี่ย	

การนำาเอกลัักษณ์ของดีอกไม้มาผสมผสานกับงานออกแบบที�ทันสมัยแลัะสร้างสรรค์เพ่ิ�อผ้้บริโภคที�เป็นนักท่องเที�ยวิแลัะคนรุ่น

ใหม่	โดียร้ปแบบบรรจุภัณฑ์ยังตระหนักถึงการเพิิ�มคุณค่าให้กับตลัาดีบรรจุภัณฑ์ของชุาดีอกไม้	สะท้อนตัวิผลิัตภัณฑ์แลัะควิาม

เป็นสินค้าของที�ระลึักจากมณฑลัย้นนาน

วัติถุ่ป์ระสงค์

1.ศึิกษาวิิถีภ้มิวัิฒนธิรรม	คติแลัะควิามนิยมการด่ี�มชุาของชุาวิจีนในนครคุนหมิงมณฑลัยน้นาน

2.ศึิกษาแลัะวิิเคราะห์	ที�มาแลัะลัักษณะของผลิัตภัณฑ์ชุาดีอกไม้	นครคุณหมิง	มณฑลัยน้นาน		

3.สร้างสรรค์แนวิคิดีนำาไปส่้การสร้างอัตลัักษณ์	 เพ่ิ�อการออกแบบบรรจุภัณฑ์	 ผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึักชุาดีอกไม้จาก

บริบทภ้มิวัิฒนธิรรม	มณฑลัย้นนาน	

กรอบแนวคิดการวิจััย 

ในการวิิจัยครั�งนี�ผ้้วิิจัยได้ีศึิกษาหลัักการทฤษฎีีที�เกี�ยวิข้องกับการวิิจัยนำามาสร้างกรอบแนวิคิดีในการการออกแบบ

บรรจุภัณฑ์	ชุาดีอกไม้	:	ผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึักอัตลัักษณ์แห่งยน้นานได้ี	ดัีงนี�	(ภาพิที�	1)

ภิาพที� 1	กรอบแนวิคิดีในการวิิจัย
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วิธีดำาเนินการวิจััย 

การศึิกษาวิิจัยเร่�องการออกแบบบรรจุภัณฑ์	 ชุาดีอกไม้	 :	 ผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึัก	 อัตลัักษณ์แห่งย้นนาน	 ในครั�งนี�

เป็นการวิิจัยเชิุงปฏิ์บัติการณ์ตามวัิตถุประสงค์	ค่อศึิกษาแลัะค้นคว้ิาข้อม้ลัเกี�ยวิกับชุาดีอกไม้เม่องคุนหมิง	มณฑลัยน้นาน	แลัะ

ศึิกษาวิิเคราะห์การออกแบบบรรจุภัณฑ์	 ผ่านอัตลัักษณ์วัิฒนธิรรมย้นนาน	 โดียการนำาเอกลัักษณ์ของดีอกไม้มาผสมผสานกับ

งานออกแบบที�ทันสมัยแลัะสร้างสรรค์เพ่ิ�อผ้้บริโภคที�เป็นนักท่องเที�ยวิแลัะคนรุ่นใหม่	โดียร้ปแบบบรรจุภัณฑ์ยงัตระหนักถึงการ

เพิิ�มคุณค่าให้กับตลัาดีบรรจุภัณฑ์ของชุาดีอกไม้	สะท้อนตัวิผลิัตภัณฑ์แลัะควิามเป็นสินค้าที�ระลึักผลิัตภัณฑ์จากมณฑลัยน้นาน

	ประเทศิจีน	โดียผ้้วิิจัยแบ่งตามวัิตถุประสงค์เป็น	8	ขั�นตอน	ดัีงนี�

1.ศึิกษาข้อม้ลัแลัะวิิเคราะห์วิิถีภ้มิวัิฒนธิรรม	คติแลัะร้ปแบบ	ผลิัตภัณฑ์	ควิามนิยมการด่ี�มชุา	แลัะชุาดีอกไม้ของชุาวิ

จีนในนครคุนหมิง	มณฑลัยน้นาน

2.ศึิกษาที�มา	ร้ปแบบ	ประเภท	แลัะลัักษณะ	ของผลิัตภัณฑ์ชุาดีอกไม้	แลัะศึิกษาวิิเคราะห์ตัวิอย่างงานออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์ชุาดีอกไม้	เม่องคุณหมิง	มณฑลัยน้นาน	ในปัจจุบัน

3.สำารวิจข้อม้ลัพิฤติกรรมผ้้บริโภคที�มีต่อควิามนิยมการชุาดีอกไม้ในพ่ิ�นที�การศึิกษา	เม่องคุณหมิง	มณฑลัย้นนาน			

4.สำารวิจข้อม้ลัพิฤติกรรมของนักท่องเที�ยวิชุาวิไทยที�มีต่อควิามสนใจในผลิัตภัณฑ์ชุาดีอกไม้	 แลัะการเล่ัอกร้ปแบบ

บรรจุภัณฑ์ผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึักชุาดีอกไม้	จากแหล่ังท่องเที�ยวิตลัาดีโต่วิหนาน	เม่องคุณหมิง	มณฑลัย้นนาน			

5.รวิบรวิมข้อม้ลั	 แลัะวิิเคราะห์จากแบบสัมภาษณ์เกี�ยวิกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที�ระลึัก	 เพ่ิ�อวิิเคราะห์ข้อม้ลัใน

การออกแบบบรรจุภัณฑ์

6.สร้างสรรค์การออกแบบบรรจุภัณฑ์	ชุาดีอกไม้	ผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึักจากวัิฒนธิรรมท้องถิ�นของมณฑลัย้นนานนำา

ไปส่้การสร้างอัตลัักษณ์บรรจุภัณฑ์	

7.วิิเคราะห์แลัะปรับปรุงแนวิทางออกแบบจากผลัประเมินของนักออกแบบแลัะผ้้บริโภคในการออกแบบบรรจุภัณฑ์	

8.ได้ีร้ปแบบของงานสร้างสรรค์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ชุาดีอกไม้	ผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึักสำาหรับนักท่องเที�ยวิ

ป์ระชากรแลุ่ะกลุ่่�มตัิวอย�าง 
ผ้้วิิจัยได้ีดีำาเนินการศึิกษาค้นคว้ิาข้อม้ลั	ตลัอดีจนการศึิกษาวิิถีวัิฒนธิรรม	คติแลัะร้ปแบบ	ควิามนยิมการด่ี�มชุาของชุาวิ

จีนในมณฑลัยน้นาน	โดียพิิจารณาจากเอกลัักษณ์ของแหล่ังท่องเที�ยวิเป็นสำาคัญ	ซึ่�งสามารถแบ่งการดีำาเนินการเป็น	2	ส่วิน	ดัีงนี�

	 1.การศึิกษาภาคสนาม การสำารวิจบริเวิณพ่ิ�นที�แหล่ังท่องเที�ยวิตลัาดีโต่วิหนาน	เม่องคุณหมิง	มณฑลั
ย้นนาน		ตลัาดีดีอกไม้โต่วิหนาน	อำาเภอเฉิงก้ง

 2.การวิิเคราะห์แลัะเก็บข้อม้ลัจากพ่ิ�นที�แหล่ังท่องเที�ยวิตลัาดีโต่วิหนาน	 เม่องคุณหมิง	 มณฑลัย้นนาน	 ใน

พ่ิ�นที�ของแหล่ังท่องเที�ยวิตลัาดีโต่วิหนาน	เม่องคุณหมิง	มณฑลัยน้นาน		มีการจำาหน่ายชุาดีอกไม้มากมายหลัายชุนิดี	ซึ่�งผ้้วิิจัย

ได้ีลังสำารวิจแลัะการเก็บข้อม้ลัตัวิอยา่งของผลิัตภัณฑ์	สายพัินธ์ุิชุาดีอกไม้	สีแลัะกลิั�นของชุาดีอกไม้แต่ลัะชุนิดี	โดียมีตัวิอยา่งของ

ชุาดีอกไม้ที�พิบ		ดัีงนี�

กลุ่่�มป์ระชากรที�จัะดำาเนินการสัมภิาษณ์์ในงานวิจััย
1.กลุ่ัมผ้้บริโภคชุาดีอกไม้	ในเม่องคุณหมิง	มณฑลัยน้นาน		

2.กลุ่ัมผ้้จำาหน่ายชุาดีอกไม้	แลัะผลิัตภัณฑ์ชุาของที�ระลึักสำาหรับแหล่ังท่องเที�ยวิตลัาดีโต่วิหนาน	เม่องคุณหมิง	มณฑลั

ย้นนาน		

3.กลุ่ัมนักท่องเที�ยวิ	(ผ้้บริโภคชุาดีอกไม้)	ในเม่องคุณหมิง	มณฑลัย้นนาน		

4.กลุ่ัมนักออกแบบด้ีานการออกแบบบรรจุภัณฑ์	
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ภาพิที�	2	การลังพิ่�นที�สำารวิจ	ตลัาดีดีอกไม้โต่วิหนาน	อำาเภอเฉิงก้ง（呈贡斗南）

เคร่�องม่อการวิจััย

ประกอบด้ีวิยแบบสังเกต	 ใชุ้สังเกตพิฤติกรรมของแลัะกลุ่ัมผ้้บริโภค	 นักท่องเที�ยวิที�มีผลัต่อบรรจุภัณฑ์	 แลัะ

แบบสอบถาม	แบบสัมภาษณ์	สำาหรับกลุ่ัมผ้้จำาหน่าย	แลัะกลุ่ัมนักท่องเที�ยวิ	แบบสัมภาษณ์นี�สำาหรับ

การพิิจารณาต้นแบบผลังานสร้างสรรค์ออกแบบในการพัิฒนาแลัะปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ของผลิัตภัณฑ์ชุาดีอกไม้ที�มี

ในตลัาดีปัจจุบันให้เหมาะสำาหรับการใชุ้เป็นของที�ระลึักสำาหรับนักท่องเที�ยวิโดียมีแนวิคิดีการออกแบบภายใต้บริบทของภ้มิ

วัิฒนธิรรม	 มณฑลัย้นนาน	 แลัะการสร้างเอกลัักษณ์ของชุาดีอกไม้ด้ีวิยการใชุ้กระบวินการวิิเคราะห์ทางด้ีานสุนทรียศิาสตร์

	ควิามงาม	การออกแบบ	แลัะองค์ประกอบศิิลัป์	 เพ่ิ�อการออกแบบบรรจุภัณฑ์	 ผ่านอัตลัักษณ์วัิฒนธิรรมย้นนาน	 ส่�อถึงควิาม

โดีดีเดีน่ของนครคุนหมิงที�เป็นเม่องดีอกไม้แห่งเอเซี่ย	การนำาเอกลัักษณ์ของดีอกไม้มาผสมผสานกบังานออกแบบที�ทันสมัยแลัะ

สร้างสรรค์เพ่ิ�อผ้้บริโภคที�เป็นนักท่องเที�ยวิแลัะคนรุ่นใหม่	โดียร้ปแบบบรรจภัุณฑ์ยงัตระหนักถึงการเพิิ�มคุณค่าให้กับตลัาดีบรรจุ

ภัณฑ์ของชุาดีอกไม้	สะท้อนตัวิผลิัตภัณฑ์แลัะควิามเป็นสินค้าของที�ระลึักจากมณฑลัยน้นานตามวัิตถุประสงค์ของงานวิิจัยเพ่ิ�อ

ศึิกษาควิามต้องการสินค้าประเภทต่างๆรวิมทั�งแบบประเมินสำาหรับผ้้เชีุ�ยวิชุาญด้ีานการออกแบบ	 เกี�ยวิกับร้ปแบบ	 วัิสดุี	 สีสัน

การผสมผสานวัิสดุีท้องถิ�น	

	

การรวบรวมข้้อมูลุ่

ผ้้วิิจัยเก็บรวิมข้อม้ลัฤด้ีกาลั	24	ฤด้ีที�มีควิามคล้ัายกับจักรราศีิ	12	ราศีิ	นำามาเชุ่�อมโยงกับวิิถีชีุวิิตแลัะการด่ี�มชุาตาม

ฤด้ีกาลั	ดัีงคำากล่ัาวิว่ิา	ภาคใต้ของจีนนิยมกินชุาดีำา	แลัะชุาผ่้เอ่อร์สุข	 เพิราะจะให้ควิามอบอุ่นแก่ร่างกาย	คนที�ธิาตุสมดุีลัหร่อ

ธิาตุร้อน	เวิลัาด่ี�มชุาดีำา	สามารถใส่นำ�าผึ�ง	ส่วินคนที�ธิาตุเย็น	แลัะมีอาการเย็นตรงม่อแลัะเท้า	ขอให้ใส่นำ�าตาลัดีำา	หร่อขิง	ส่วินชุา

ผ่้เอ่อร์มีประโยชุน์ขจัดีควิามหนาวิแลัะรักษากระเพิาะ	อีกทั�งยังสามารถชุ่วิยย่อยอาหาร	ภาคเหน่อของจีนนิยมด่ี�มชุามะลิั	ดีอก



366

มะลิัมีบุคลิักค่อนข้างอุ่น	จึงเหมาะกับกินในอากาศิแห้ง	เพิราะจะทำาให้ร่างกายอุ่น	แต่ไม่ทำาให้เกิดีร้อนใน	อีกทั�งยังมีประโยชุน์

ทำาใหเ้จริญอาหารดีว้ิย	ถึงแม้ว่ิาตามแพิทยแ์ผนโบราณจนีควิรดี่�มนำ�าชุาตามฤด้ีกาลั	แต่ก็ยงัมีคนชุอบดี่�มนำ�าชุาเฉพิาะชุนดิีในตลัอดี

ทั�งปี	สำาหรับคนเหล่ัานี�	เพ่ิ�อไม่ให้ชุาทำาลัายสุขภาพิ	เวิลัาด่ี�มชุาโปรดีของตนก็ควิรมีการปรับปรุงบ้าง	เชุ่น	สำาหรับคนที�ชุอบด่ี�ม

ชุาเขียวิ	ขณะเข้าส่้ฤด้ีหนาวิ	ขอให้ด่ี�มชุาแบบไม่เข้มข้น	(ใส่ใบชุาน้อยลัง)	แลัะเพิิ�มดีอกมะลิัแห้งหร่อดีอกไฮว่ิฮวิยแห้ง	หร่อไม่ก็

ใส่ขิงลังไป	ซึ่�งสามารถชุ่วิยอุ่นกระเพิาะได้ี	สำาหรับคนที�ชุอบด่ี�มชุาขาวิในทั�งปี	ขอให้เล่ัอกใบชุาชุนิดีต่างกันในแต่ลัะฤด้ีกาลั	เชุ่น

	ด่ี�มชุาไป๋เหาอิ�นเจินในฤด้ีใบไม้ผลิั	ด่ี�มชุาไป๋หม่้ตันในฤด้ีร้อน	ชุาก้งเหมยในฤด้ีใบไม้ร่วิง	แลัะชุาขาวิเก่าในฤด้ีหนาวิ	สำาหรับคน

ที�ชุอบด่ี�มชุาอ่้หลัง	 ในฤด้ีใบไม้ผลิักับฤด้ีใบไม้ร่วิง	สามารถเล่ัอกชุาเถี�ยกวินอินรสเข้ม	 ในฤด้ีร้อนด่ี�มชุาเถี�ยกวินอินรสอ่อน	แลัะ

ด่ี�มชุาต้าหงเผาในฤด้ีหนาวิ	ผ้้วิิจัยจึงวิิเคราะห์วิิถีการด่ี�มชุาตามฤด้ีกาลัแลัะการใชุ้สีใน	24	สุริยคติมาวิิเคราะห์เปรียบเทียบไปส่้

การสร้างบรรจุภัณฑ์

ภาพิที�	3

ภาพิที�	4
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การวิเคราะห์์ข้้อมูลุ่

การออกแบบบรรจุภัณฑ์	ชุาดีอกไม้	:		ผลิัตภัณฑ์ที�ระลึักอัตลัักษณ์แห่งยน้นานในครั�งนี�	ผ้้วิิจัยมีจุดีประสงค์	สร้างแรง

จ้งใจแลัะควิามน่าสนใจให้มากขึ�นในผลิัตภัณฑ์ชุาดีอกไม้ต่อผ้้บริโภคซึ่�งเป็นนักท่องเที�ยวิได้ีซ่่�อกลัับไปเป็นของที�ระลึัก		ผ้้วิิจัยจึง

เห็นว่ิาการออกแบบบรรจภัุณฑ์สำาหรบัใชุ้เป็นของที�ระลึักจึงควิรมคีวิามโดีดีเดีน่แลัะควิามแตกตา่งจากการออกแบบบรรจภัุณฑ์

ใบชุาทั�วิๆ	ไป	การสรา้งเอกลัักษณข์องผลัติภัณฑ์ควิามเปน็ชุาดีอกไมที้�ผสมผสานกบัการส่�อสารร้ปแบบของอตัลัักษณย์น้นาน	จงึ

น่าจะเป็นส่วินสำาคัญในการสร้างควิามประทับใจแลัะดึีงด้ีดีในการถ้กเล่ัอกสำาหรับนักท่องเที�ยวิ	 ในงานวิิจัยนี�	 ผ้้วิิจัยจึงต้องการ

ออกแบบพิัฒนาแลัะปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ของผลิัตภัณฑ์ชุาดีอกไม้ที�มีในตลัาดีปัจจุบัน	 ให้เหมาะสำาหรับการใชุ้เป็นของที�ระลึัก

สำาหรับนักท่องเที�ยวิ	 โดียมีแนวิคิดีการออกแบบภายใต้บริบทของภ้มิวัิฒนธิรรม	 มณฑลัย้นนาน	 แลัะการสร้างเอกลัักษณ์ของ

ชุาดีอกไม้		ด้ีวิยการใชุ้กระบวินการวิิเคราะห์ทางด้ีานสุนทรียศิาสตร์	ควิามงาม	การออกแบบ	แลัะองค์ประกอบศิิลัป์	เพ่ิ�อการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์	ผ่านอัตลัักษณ์วัิฒนธิรรมยน้นาน	โดียผ้้วิิจัยได้ีเสนอผลัการวิิเคราะห์ข้อม้ลัดัีงนี�

การวิเคราะห์์ผลุ่งานการออกแบบโดยผู้วิจััย

ผ้้วิิจัยได้ีค้นคว้ิาข้อม้ลัอันประกอบดีว้ิยข้อม้ลัเกี�ยวิกับผลิัตภัณฑ์ชุาดีอกไม	้การใชุ้สัญลัักษณ์หร่อเคร่�องหมาย	สีสันบรรจุ

ภัณฑ์	แลัะข้อม้ลัประวัิติศิาสตร์วัิฒนธิรรมของยน้นาน	รวิมถึงอัตลัักษณ์ของของชุาวิเผ่าเพ่ิ�อนำามาใชุ้เป็นแนวิทางในการออกแบบ

บรรจุภัณฑ์ชุาดีอกไม้	:		ผลิัตภัณฑ์ที�ระลึักอัตลัักษณ์แห่งย้นนานในครั�งนี�	โดียวิิธีิการสำารวิจควิามคิดีเห็นผ่านแบบสอบถาม	เพ่ิ�อ

ให้ได้ีมาซึ่�งข้อม้ลัเพ่ิ�อใชุ้สร้างผลิัตภัณฑ์ต้นแบบที�มีประสิทธิิภาพิที�สุดี

จากควิามคิดีเห็นที�มตีอ่ร้ปแบบผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึักทั�งหมดีการออกแบบบรรจุภณัฑ์ชุาดีอกไม้ได้ีมกีารประยกุต์รว่ิม

สมัยเข้ากับวัิฒนธิรรมได้ีอยา่งลังตัวิ	การนำาควิามเชุ่�อของชุนเผ่า	มาสร้างสรรค์เป็นผลังานที�ประทับใจแก่นักท่องเที�ยวิแลัะเจ้าของ

ธุิรกิจ	การสร้างเอกลัักษณ์เฉพิาะนำามาสร้างบรรจุภัณฑ์ที�น่าจดีจำา	 น่าเก็บสะสม	เหมาะสำาหรับซ่่�อเป็นของฝ่าก	อีกทั�งยังเชุ่�อม

โยงประสบการณ์การท่องเที�ยวิแลัะสร้างควิามประทับใจที�มีต่อแหล่ังท่องเที�ยวิในเม่องคุนหมิง

ในมุมมองภาพิรวิมนั�นพิบว่ิาบรรจุภัณฑ์ชุาดีอกไม้	 :	 ผลิัตภัณฑ์ที�ระลึักอัตลัักษณ์แห่งย้นนานในครั�งนี�ที�ได้ีทำาการ

ออกแบบนั�นส่�อถึงเร่�องราวิ	 วัิฒนธิรรมการด่ี�มชุาดีอกไม้แลัะการสอดีแทรกสัญลัักษณ์วัิฒนธิรรมของย้นนานสอดีแทรกควิาม

หมายของการนำาลัวิดีลัายศิิลัปะการตัดีกระดีาษามาประยุกต์เป็นอักษรภาพิได้ีอย่าวิงลังตัวิแลัะมีควิามหมายแอบแฝ่ง	ส่�อควิาม

หมายของบรรจุภัณฑ์พิบว่ิามีวัิตถุประสงค์เพ่ิ�อจ้งใจให้เกิดีควิามสนใจไม่ว่ิาจะเป็นลัวิดีลัายบนบรรจุภัณฑ์	 สีสันเพ่ิ�อสร้างควิาม

ทรงจำาให้นักท่องเที�ยวิ	หร่อผ้้ที�ได้ีพิบเห็นบรรจุภัณฑ์ของที�ระลึักให้ร้้จักแหล่ังท่องเที�ยวินี�ด้ีวิย

การวิเคราะห์์รูป์แบบ ชนิด สี แลุ่ะกลิุ่�น ข้องผลิุ่ติภัิณ์ฑ์์ตัิวอย�าง 16 ชนิด

ชุาดีอกไม้จากผลิัตภัณฑ์ตัวิอย่างถ้กแบ่งออกเป็น	สายพัินธ์ุิของชุา	สีของนำ�าชุา	แลัะกลิั�นที�ได้ี	ในกลุ่ัมของชุาที�มีกลิั�น

หอมแลัะสีที�ได้ีหลัังจากการต้ม	ได้ีแก่	ดีอกกุหลัาบมอญ	ดีอกกุหลัาบจักรพิรรดิี	ดีอกมะลิั	ซึ่�งจะมีการให้โทนสีในโทนอบอุ่น	ชุา

ที�มีกลิั�นหอมระดัีบสอง	แลัะสีที�ได้ีหลัังจากการต้มเป็นสีที�ถ้กขับออกมาเป็นอย่างดีี	ได้ีแก่	ดีอกอัญชัุญ	ลัาเวินเดีอร์	ซึ่�งจะมีการ

ให้โทนสีในโทนเย็น	

เน่�องจากการวิิเคราะห์ชุาดีอกไม้จากผลิัตภัณฑ์ตัวิอย่างมีเพีิยง	16	ชุนิดี	เป็นการเก็บข้อม้ลัแลัะวิิเคราะห์ในเบ่�องต้น	

ผ้้วิิจัยต้องการศึิกษาวิิเคราะห์กลุ่ัมชุาสายพัินธ์ุิอ่�นที�เป็นชุาดีอกไม้สายพัินธ์ุิเฉพิาะของมณฑลัย้นนาน	ประเทศิจีน	เพิิ�มเติม	เพ่ิ�อ

นำาไปสร้างสรรค์การออกแบบบรรจภัุณฑ์	ชุาดีอกไม	้ผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึักจากวัิฒนธิรรมทอ้งถิ�นของมณฑลัยน้นานนำาไปส่้การ

สร้างอัตลัักษณ์บรรจุภัณฑ์
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ภาพิที�	5

ผลุ่การวิจััย

ผลังานการออกแบบในครั�งนี�พิบว่ิามีส่วินชุ่วิยในการสร้างคุณค่าในการรักษาเอกลัักษณ์แลัะวัิฒนธิรรมท้องถิ�นของ

คนในชุุมชุนส่บสานควิามงามของอัตลัักษณ์	นอกจากนี�ผ้้วิิจัยยงัต้องการเสนอร้ปแบบการประยุกต์เพ่ิ�อให้เกิดีการออกแบบที�ร่วิม

สมัยอีกทั�งยังสามารถตอบสนองควิามต้องการของกลุ่ัมล้ักค้าในตลัาดีโต่วิหนาน	เม่องคุณหมิง	มณฑลัยน้นาน		จนสามารถสร้าง

การยอมรับได้ีอย่างขว้ิางขวิางของคนทุกกลุ่ัมไม่ว่ิาจะเป็นนักออกแบบ	 ผ้้เชีุ�ยวิชุาญ	 นักท่องเที�ยวิ	 เจ้าของธุิรกิจแลัะผ้้นำาชุุมชุน

	 โดียผ้้วิิจัยเล่ัอกการออกแบบที�ร่วิมสมัยเป็นของที�ระลึักที�สะท้องถึงเอกลัักษณ์ท้องถิ�น	 อันนำาไปส่้การเผยแพิร่ข้อม้ลัแหล่ังการ

ท่องเที�ยวิแลัะสร้างรายได้ีสร้างม้ลัค่าของบรรจุภัณฑ์ชุาดีอกไม้ที�ระลึักให้มีควิามสนใจแลัะน่าจดีจำา

ด้ีานบรรจภัุณฑ์ชุาดีอกไมที้�ผ้้วิิจัยได้ีออกแบบแลัะจดัีทำาขึ�นนั�นผ้้วิิจัยผ้้วิิจัยได้ีสร้างสรรคจ์ากคำาแนะนำาของนกัออกแบบ	

แลัะการวิิเคราะหจ์ากแบบสำารวิจนกัท่องเที�ยวิแลัะเจ้าของธิรุกิจร้านชุาดีอกไมเ้พ่ิ�อให้ได้ีบรรจุภัณฑ์ชุาดีอกไมที้�ระลึักที�เหมาะสม

รวิมถึงการเล่ัอกสรรวัิสดุีให้มีควิามสวิยงาม	ตอบโจทย์ท่องเที�ยวิใชุ้การผสมผสานวัิฒนธิรรมศิิลัปะท้องถิ�นในกรรมวิิธีิการผลิัตแลัะ

เน้นประโยชุน์การใชุ้สอยที�สามารถตอบสนองควิามตอ้งการของนักท่องเที�ยวิ	เจ้าของธุิรกิจร้านชุา	แลัะผ้้นำาชุุมชุมร้ปแบบบรรจุ

ภัณฑ์ที�ผ้้วิิจัยวิิเคราะห์ร้ปแบบทั�ง	12	ชิุ�น	ถ่อเป็นการเพิิ�มทางเล่ัอกให้ครอบคลุัมทุกควิามต้องการที�แตกต่างกันของล้ักค้าแต่ลัะ

กลุ่ัมแต่ลัะวัิย	ซึ่�งจะสามารถทำาให้เกิดีปริมาณการซ่่�อเพิิ�มมากขึ�นรวิมถึงเป็นของที�ระลึักเหมาะสำาหรับการซ่่�อฝ่ากญาติผ้้ใหญ่

ด้ีานคุณค่าของผลังานในมุมมองของผ้้วิิจัยนั�นสามารถกล่ัาวิได้ีว่ิา	 วิิถีการท่องเที�ยวิแลัะอุตสาหกรรมการท่องเที�ยวิ

ในปัจจุบันของมนุษย์มีควิามเชุ่�อมโยงกับการออกแบบทั�งสิ�นโดียการเดิีนทางท่องเที�ยวิของนักท่องเที�ยวิไม่ได้ีมีเพ่ิ�อการพัิกผ่อน

เพีิยงอย่างเดีียวิ	 แต่การเล่ัอกซ่่�อผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึักเพ่ิ�อเก็บควิามทรงจำา	 ควิามประทับใจแก่บุคคลัอ่�นยังเป็นจุดีมุ่งหมายที�

สำาคัญของนักท่องเที�ยวิด้ีวิย	จากการลังพ่ิ�นที�สำารวิจบริเวิณตลัาดีโต่วิหนาน	เม่องคุณหมิง	มณฑลัยน้นาน		ทำาให้ผ้้วิิจัยทราบว่ิา

บรรจุภัณฑ์ชุาดีอกไม้ที�ระลึักที�เหมาะสมกับสถานที�ท่องเที�ยวิแห่งนี�ยังไม่ตอบโจทย์ควิามต้องการของนักท่องเที�ยวิมากพิอเม่�อ

เทียบกับสถานที�ท่องเที�ยวิของเม่องอ่�น	ทำาให้บรรจุภัณฑ์ชุาดีอกไม้ที�ระลึักที�ผ้้วิิจัยที�ผ้้วิิจัยได้ีทำาการออกใหม่ครั�งนี�	จะได้ีรับการ

ตอบรับแลัะคุณค่าใน	3	ส่วินดัีงนี�

1.ด้ีานร้ปแบบผลังานโดียรวิมนั�นแสดีงถึงควิามลังตัวิของการออกแบบแลัะร้ปแบบบรรจุภัณฑ์เม่�อพิิจารณาแยกแยะ

องค์รวิมของผลังานตั�งแต่องค์ประกอบศิิลัป์แลัะควิามสัมพัินธ์ิในการออกแบบซึ่�งทำาให้เกิดีสุนทรียศิาสตร์เห็นได้ีว่ิาบรรจุภัณฑ์

ชุาดีอกไม้ที�ระลึักมีคุณค่าทางควิามงามแลัะถ่ายทอดีอารมร์ควิามประทับใจเริ�มตั�งแต่การออกแบบสัญลัักษณ์ที�มีการเชุ่�อมโยง

ควิามหมายของอัตลัักษณ์วัิฒนธิรรมพ่ิ�นถิ�นเกิดีควิามน่าสนใจ
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2.ด้ีานประโยชุน์ใชุ้สอยถ่อเป็นจุดีมุ่งหมายแรกของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ชุาดีอกไม้ที�ระลึักในครั�งนี�	โดียการออกแบบ

ถ้กสร้างขึ�นเพ่ิ�อคำานึงถึงวัิสดุีควิามทนทานประโยชุน์ในการหยิบจับใชุ้สอย	 เชุ่นการเล่ัอกวัิสดุีกระดีาษแลัะถุงชุาพิิเศิษที�มีควิาม

เหมาะสมแลัะสวิยงาม	ซึ่�งสามารถยด่ีอายุการเก็บชุาดีอกไม้ให้มีควิามหอมที�ยาวินานแลัะรักษาสภาพิของชุาได้ีเป็นอยา่งดีีเป็นต้น

3.ด้ีานเศิรษฐกิจ	การออกแบบบรรจุภัณฑ์ชุาดีอกไม้ที�ระลึักในครั�งนี�สามารถสร้างอาชีุพิแลัะรายได้ีให้แก่คนในท้องถิ�น	

อีกทั�งยังชุ่วิยส่งเสริมการท่องเที�ยวิการประชุาสัมพัินธ์ิแหล่ังท่องเที�ยวิของเม่องคุนหมิงได้ีอีกทางนึง

ภาพิที�	6

ภาพิที�	7
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	ภาพิที�	8

สร่ป์ผลุ่การวิจััยแลุ่ะอภิิป์รายผลุ่

ผ้้วิิจัยจึงต้องการศึิกษา	แลัะวิิเคราะห์แนวิทางการสร้างสรรค์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ชุาดีอกไม้	สำาหรับออกแบบ

ที�ทันสมัยแลัะชุ่วิยเพิิ�มม้ลัค่าให้บรรจุภัณฑ์ชุาดีอกไม้เป็นที�ยอมรับในกลุ่ัมผ้้บริโภคไดี้เป็นอย่างดีีการเป็นผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึัก

อัตลัักษณ์แห่งย้นนาน	 โดียศึิกษาวิิเคราะห์การออกแบบภายใต้ภ้มิหลัังทางวัิฒนธิรรมชุาดีอกไม้ของมณฑลัย้นนาน	 	 โดียการ

ใชุ้หลัักทฤษฎีีทางจิตวิิทยาอารมณ์แลัะควิามสัมพัินธ์ิของผ้้บริโภคซึ่�งจะสร้างพิฤติกรรมการซ่่�อผ้้บริโภคเพิศิหญิงให้ควิามสำาคัญ

กับควิามร้้สึกพิอใจเม่�อซ่่�อ	 พิฤติกรรมผ้้หญิงมีควิามต้องการที�จะลัดีควิามเครียดีในการทำางานประจำาวัินจากพิฤติกรรมการซ่่�อ

แลัะไดี้รับประสบการณ์ทางอารมณ์ที�น่าพิอใจภายใต้เทรนด์ีแฟชัุ�นแลัะแฟชัุ�น	 จิตวิิทยาประสบการณ์ควิามสุขสามารถสะท้อน

ได้ีดีียิ�งขึ�นในประสบการณ์การโต้ตอบกับผลิัตภัณฑ์แล้ัวิรวิมจิตวิิทยานี�เป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิัตภัณฑ์ซึ่�งสามารถ

ปรับปรุงประสบการณ์การโต้ตอบที�น่าพิอใจของผ้้บริโภคสตรีได้ีดีีขึ�นแลัะทำาให้เกิดีควิามปรารถนาที�จะซ่่�อ	ผ้้บริโภคเพิศิหญิงให้

ควิามสนใจตอ่สุขภาพิมากขึ�น	การกระตุ้นควิามสนใจของผ้ห้ญิงยคุใหม่ซึ่�งกระตุ้นให้เกิดีจิตวิิทยาด้ีานสุขภาพิแลัะควิามตอ้งการ

ของผ้้บริโภคเพิศิหญิงในกระบวินการผสมผสานผลิัตภัณฑ์ชุากับควิามต้องการด้ีานสุขภาพิของผ้้บริโภคเพิศิหญิงผ้้หญิงสามารถ

สัมผัสกับควิามงามที�เป็นเอกลัักษณ์ของผลิัตภัณฑ์ชุาดีอกไม้	ผลักระทบของควิามงามบรรเทาควิามเครียดีแลัะลัดีนำ�าหนักได้ีดีีขึ�น
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ควิามเครียดีของผ้ห้ญิงได้ีเป็นอยา่งดีี	(Song	Yuwen	Shanghai	Normal	University,	2013)อิทธิิพิลัของจิตวิิทยาผ้้บริโภคเพิศิ

หญิงที�มีผลัต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ชุาดีอกไม้

ใชุ้กระบวินการวิิเคราะหท์างด้ีานศิิลัปะที�มีองค์ประกอบเพิ่�อการออกแบบบรรจภัุณฑ์	ผ่านอัตลัักษณวั์ิฒนธิรรมยน้นาน

	แลัะควิามโดีดีเด่ีนของนครคุนหมิง	การนำาสัญลัักษณ์ของดีอกไม้มาผสมผสานกับงานออกแบบที�ทันสมัยสำาหรับผ้้บริโภคที�เป็น

นักท่องเที�ยวิแลัะคนรุ่นใหม่	 เป็นการเพิิ�มคุณค่าให้กับตลัาดีบรรจุภัณฑ์	 	สะท้อนตัวิผลิัตภัณฑ์แลัะควิามเป็นสินค้าที�ระลึักจาก

มณฑลัยน้นาน	การลังพ่ิ�นที�สำารวิจแลัะการเปรยีบเทียบบรรจภัุณฑ์ชุาที�ระลึักที�มีจำาหนา่ยในสถานที�อ่�นๆ	ที�มีผลัต่อการออกแบบ	

บรรจุภัณฑ์ของที�ระลึักที�มีประสิทธิิภาพิแลัะได้ีรับการยอมรับจากนักท่องเที�ยวิ	ควิรเริ�มสำารวิจจากควิามคิดีเห็นของผ้้ที�เกี�ยวิข้อง

ในกระบวินการหลัายขั�นตอน	เพ่ิ�อนำาข้อแนะเหล่ัานั�นมาพัิฒนาให้กลัายเป็นบรจุรภัณฑ์ของที�ระลึักที�สามารถตอบสนองต่อควิาม

ต้องการของผ้้บริโภคได้ีมากที�สุดี	จากการวิิจัยในครั�งนี�ผ้้วิิจัยเริ�มต้นการคิดีค้นออกแบบร้ปแบบสญัลัักษณ์ที�แสดีงเคร่�องหมายของ

แหล่ังท่องเที�ยวิแลัะเชุ่�อมโยงเอกลัักษณ์ของบรรจุภัณฑ์	อีกทั�งยังเป็นการยกระดัีบควิามงามในการออกแบบ

การวิิจัยครั�งนี�ผ้้วิิจัยได้ีบรรจงคัดีสรรแลัะออกแบบบรรจุภัณฑ์ชุาดีอกไม้	 สำาหรับการเป็นผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึักอัต

ลัักษณ์แห่งยน้นาน	ผ้้วิิจัยได้ีนำาผลังานทั�งหมดีมาสำารวิจปรึกษาแลัะร่วิมแสดีงควิามคิดีเห็นจากผ้้ทรงคุณวุิฒิการออกแบบแลัะผ้้

เชีุ�ยวิชุาญพิบวิา่บรรจุภัณฑ์สามารถถ่ายทอดีแนวิคิดีที�มีต่อสถานที�ลังบนบรรจภัุณฑ์ได้ีอย่างเหมาะสม	นอกจากนี�การออกแบบที�

มีองค์ประกอบทางวัิฒนธิรรมแลัะการออกแบบที�ประยกุต์เพ่ิ�อทำาให้ผลังานมีควิามร่วิมสมัย	ซึ่�งจากควิามคิดีเห็นดัีงกล่ัาวิจึงสรุป

ออกมาเป็นต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที�ตรงตามคำาแนะนำาวัิตถุประสงค์ในการวิิจัยครั�งนี�

เม่�อได้ีบรรจุภัณฑ์ต้นแบบแล้ัวิ	ผ้้วิิจัยได้ีนำาไปสำารวิจควิามคิดีเห็น	จากนักท่องเที�ยวิ	เจ้าของธุิรกิจ	แลัะผ้้นำาชุุมชุน	พิบ

ว่ิาทั�งหมดีมีควิามพึิงพิอใจต่อการออกแบบ	แลัะต้นแบบบรรจุภัณฑ์ชุาของที�ระลึักในครั�งนี�	สามารถทำาให้สร้างควิามประทับใจ

แลัะเป็นที�ยอมรับในแหล่ังท่องเที�ยวิ

จากการศึิกษาข้อม้ลัแลัะผลัสำารวิจสรุปได้ีว่ิาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ชุาดีอกไม้	สำาหรับการเป็นผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึัก

อัตลัักษณ์แห่งยน้นานมีประสิทธิิภาพิแลัะสามารถใชุ้งานได้ีจริง	เป็นบรรจุภัณฑ์ที�ชุ่วิยเผยแพิร่บอกเล่ัาเร่�องราวิอัตลัักษณ์ให้แก่

นักท่องเที�ยวิได้ีเข้าใจเห็นถึงคุณค่าภาพิลัักษณ์อันดีีของแหล่ังท่องเที�ยวิ	 อีกทั�งยังเหมาะแก่บริบทแลัะวิิถีชีุวิิตในปัจจุบันมีการ

ผสมผสานแนวิทางการ

ข้้อเสนอแนะ

ด้ีานบรรจภัุณฑ์ชุาดีอกไมที้�ผ้้วิิจัยได้ีออกแบบแลัะจดัีทำาขึ�นนั�นผ้้วิิจัยผ้้วิิจัยได้ีสร้างสรรคจ์ากคำาแนะนำาของนกัออกแบบ	

แลัะการวิิเคราะหจ์ากแบบสำารวิจนกัท่องเที�ยวิแลัะเจ้าของธิรุกิจร้านชุาดีอกไมเ้พ่ิ�อให้ได้ีบรรจุภัณฑ์ชุาดีอกไมที้�ระลึักที�เหมาะสม

รวิมถึงการเล่ัอกสรรวัิสดุีให้มีควิามสวิยงาม	ตอบโจทย์ท่องเที�ยวิใชุ้การผสมผสานวัิฒนธิรรมศิิลัปะท้องถิ�นในกรรมวิิธีิการผลิัตแลัะ

เน้นประโยชุน์การใชุ้สอยที�สามารถตอบสนองควิามตอ้งการของนักท่องเที�ยวิ	เจ้าของธุิรกิจร้านชุา	แลัะผ้้นำาชุุมชุมร้ปแบบบรรจุ

ภัณฑ์ที�ผ้้วิิจัยวิิเคราะห์ร้ปแบบทั�ง	12	ชิุ�น	ถ่อเป็นการเพิิ�มทางเล่ัอกให้ครอบคลุัมทุกควิามต้องการที�แตกต่างกันของล้ักค้าแต่ลัะ

กลุ่ัมแต่ลัะวัิย	ซึ่�งจะสามารถทำาให้เกิดีปริมาณการซ่่�อเพิิ�มมากขึ�นรวิมถึงเป็นของที�ระลึักเหมาะสำาหรับการซ่่�อฝ่ากญาติผ้้ใหญ่

ด้ีานคุณค่าของผลังานในมุมมองของผ้้วิิจัยนั�นสามารถกล่ัาวิได้ีว่ิา	 วิิถีการท่องเที�ยวิแลัะอุตสาหกรรมการท่องเที�ยวิ

ในปัจจุบันของมนุษย์มีควิามเชุ่�อมโยงกับการออกแบบทั�งสิ�นโดียการเดิีนทางท่องเที�ยวิของนักท่องเที�ยวิไม่ได้ีมีเพ่ิ�อการพัิกผ่อน

เพีิยงอย่างเดีียวิ	 แต่การเล่ัอกซ่่�อผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึักเพ่ิ�อเก็บควิามทรงจำา	 ควิามประทับใจแก่บุคคลัอ่�นยังเป็นจุดีมุ่งหมายที�

สำาคัญของนักท่องเที�ยวิด้ีวิย	จากการลังพ่ิ�นที�สำารวิจบริเวิณตลัาดีโต่วิหนาน	เม่องคุณหมิง	มณฑลัยน้นาน		ทำาให้ผ้้วิิจัยทราบว่ิา

บรรจุภัณฑ์ชุาดีอกไม้ที�ระลึักที�เหมาะสมกับสถานที�ท่องเที�ยวิแห่งนี�ยังไม่ตอบโจทย์ควิามต้องการของนักท่องเที�ยวิมากพิอเม่�อ

เทียบกับสถานที�ท่องเที�ยวิของเม่องอ่�น	ทำาให้บรรจุภัณฑ์ชุาดีอกไม้ที�ระลึักที�ผ้้วิิจัยที�ผ้้วิิจัยได้ีทำาการออกใหม่ครั�งนี�	จะได้ีรับการ

ตอบรับแลัะคุณค่า
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The study of natural metherials and synthesis matherials that use 

for made artificial ornaments to be designed into contemporary 

ornaments that reflects the wisdom of handicrafts.

สุพิจน์	ใหม่กันทะ1

สุพิัตรา	เพิลัิงบุตร2

                                                                          

บทคัดย�อ 

กระแสควิามนิยมการสวิมใส่เคร่�องประดัีบ	ในปัจจุบันหันมาสนใจเคร่�องประดัีบเทียม	มากขึ�นโดียเฉพิาะควิามนิยม

วัิสดุีทดีแทนของจริง	ชุ่วิยเสริมสร้างบุคลิัคภาพิของผ้้สวิมใส่	ราคาไม่ส้งมาก	ทันต่อควิามนิยมของผ้้บริโภคในแต่ลัะชุ่วิงวัิย	เคร่�อง

ประดัีบที�ผลิัตจากวัิสดุีธิรรมชุาติได้ีแก่ไม้ไผ่	ที�ทำาให้เป็นเส้นบาง(ตอก)	ผสมผสานกับภ้มิปัญญาในการจักสาน	นำามาผสมผสาน

กับวัิสดุีเทียมสังเคราะห	์เชุ่นล้ักปัดี	เม็ดีพิลัาสตกิ	ออกแบบ	ในลัักษณะผลังานเคร่�องประดีบัร่วิมสมยั	แต่ยงัคงกลิั�นอายของวิสัดุี

ที�ใชุ้	ประกอบด้ีวิย	สร้อยคอ	ต่างห้	แหวิน	สามารถสวิมใส่ได้ีจริงในชีุวิิตประจำาวัิน	แลัะยังสามารถต่อยอดีเป็นสินค้าต้นแบบเพ่ิ�อ

พัิฒนา	เป็นสินค้าชุุมชุน	เพิิ�มรายไดีใ้ห้กับผ้้สนใจในผลังาน	เป็นการสานตอ่ภ้มิปัญญาดัี�งเดิีมแต่อดีีต	ผสมผสานกบัแนวิควิามคดิี

กระแสควิามนิยมเคร่�องประดัีบเทียมในปัจจุบัน	

คำาสำาคัญ:	ไม้ไผ่ลัายบาง,	วัิสดุีธิรรมชุาติ,	ล้ักปัดีสี	

Abstract

Trend of wearing ornaments at present, they turn their attention to artificial ornaments 
increasingly, especially the popularity of real substitute materials. It can helps to enhance the personality 
of the wearer, the price is not expensive and to keep up with the popularity of consumers in each age 
group. Ornaments made from natural materials such as bamboo. The thin bamboo-stripes with the 
wisdom of basketry combined with synthetic materials such as beads, plastic beads, and designed 
in the form of contemporary ornaments. But it still aura of the materials used. That ornaments such 
as necklaces, earrings, rings that can actually be worn in daily life and can also be developed as a 
prototype product for development is a community product. Then, it can increase income for those 
interested in the work. It is a continuation of traditional wisdom from the past and combined with the 
current trend of artificial ornaments. 

Keywords: thin bamboo-stripes, natural material , colored beads
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บทนำา

การออกแบบเคร่�องประดัีบเทียมที�ทันต่อกระแสนิยมในปัจจุบันจะเน้นวัิสดุีมีราคาไม่แพิง	หาง่าย	เข่นไม้ไผ่ซึ่�งสามารถ

นำามาผลัติเป็นเส้นตอกที�นำามาสรา้งสรรค์ผลังานการออกแบบผลัติภัณฑ์ได้ีหลัากหลัาย	ทั�งเคร่�องจักสาน	เคร่�องใชุ้	เคร่�องประดัีบมี

ควิามลัะเอียดีประณีต	สะท้อนถึงภ้มิปัญญาท้องถิ�น	นำามาผสมผสานกับล้ักปัดีพิลัาสติค	วัิสดุีสังเคราะห์เกิดีเป็นผลังานสร้างสรรค์	

ร่วิมสมัยมีกลิั�นอายของศิิลัปะวัิฒนธิรรมของชุาวิเหน่อ	ผ่านผลังานเคร่�องประดัีบต้นแบบเคร่�องประดัีบชุุดี	บุปผาเวีิยงพิิงค์	ที�ได้ีรบั

แรงบันดีาลัใจมาจากคำาขวัิญของจังหวัิดีเชีุยงใหม่	ที�ว่ิา	ดีอยสุเทพิเป็นศิรี	ประเพิณงีามสง่า	บุปผาชุาติล้ัวินงามตา	นามลัำ�าค่านคร

พิิงค์	โดียการออกแบบตามหลัักการออกแบบเคร่�องประดัีบ	ที�ใชุ้	เส้น	ร้ปร่างร้ปทรง	ควิามสมดุีลัซ้่ายขวิา	พ่ิ�นผิวิ	จุดีเด่ีน	จุดีรอง	

ตามหลัักการจดัีองคป์ระกอบศิิลัป์	ประกอบกบัวัิสดุีธิรรมชุาตค่ิอ	ส้อมดีอกที�สานจากตอกไมไ้ผ่	ผสมผสานกบัวัิสดุีสังเคราะหค่์อล้ัก

ปัดีพิลัาสติค	ผลิัตเป็นผลังานเคร่�องประดัีบประกอบไปด้ีวิย	สร้อยคอ	แหวิน	ต่างห้	ที�สะท้อนถึงควิามแปลักใหม่ร่วิมสมัยเป็นผลั

งานที�สามารถสวิมใสไ่ด้ีจริง	เสรมิสร้างบุคลิัคภาพินำามาเพิิ�มม้ลัค่าสามารถพิฒันาต่อยอดีภ้มปัิญญาเพิิ�มรายไดีใ้ห้กับชุุมชุนที�ผลิัต

สินค้าหัตถกรรมไม้ไผ่	เกิดีสุนทรียภาพิด้ีานควิามสวิยงาม	แลัะประโยชุน์ใชุ้สอยตามกระแสนิยมเคร่�องประดัีบเทียมในปัจจุบัน

วัติถุ่ป์ระสงค์ข้องการผลิุ่ติผลุ่งานสร้างสรรค์เคร่�องป์ระดับเทียมจัากมีดังติ�อไป์นี�

1.เพ่ิ�อศึิกษาวัิสดุีในการผลิัตเคร่�องประดัีบเทียม	ได้ีแก่	ไผ่	นำามาสานเป็นดีอกส้อม	แลัะวัิสดุีสังเคราะห์	ล้ักปัดีคริสตัลั

2.เพ่ิ�อออกแบบร้ปแบบเคร่�องประดัีบประกอบด้ีวิยสร้อยคอ	ต่างห้	แหวิน	โดียมีแนวิควิามคิดีที�เป็นมิตรกับธิรรมชุาติ

			โดียใชุ้หลัักการออกแบบเคร่�องประดัีบ

3.เพ่ิ�อผลิัตต้นแบบเคร่�องประดัีบที�สามารถสวิมใส่ได้ีจริง	

ความสำาคัญข้องวัสด่ จัากธรรมชาติิแลุ่ะวัสด่สังเคราะห์์

	 วัิสดุีธิรรมชุาติ	หมายถึง	วัิสดุีที�นำามาผลิัตเป็นเคร่�องประดัีบเทียมได้ีแก่ไม้ไผ่	มีคุณสมบัติที�เหมาะสมที�จะนำา

มาแปรร้ปเป็นวัิสดุีทำาเคร่�องจักสานมากที�สุดี	ไม้ไผ่ที�นำามาใชุ้ได้ีแก่	ไผ่สีสุก	ไผ่รวิก	ไผ่เฮี�ยะไม้ไผ่เริ�ม	(จ.น่าน)ไผ่ข้าวิหลัาม	ไม้ไผ่

ข้าวิหลัาม	เป็นไม้ไผ่ที�นิยม	นำาเคร่�องจักสานมากที�สุดีเน่�องจากมีลัักษณะเฉพิาะ	ค่อลัำาต้นใหญ่	มีกอสวิยงาม	มีควิามส้ง		10-15	

เมตร	ลัำาตรงเรียวิ	งานจักรสานของเล่ันเด็ีกไทยในอดีีต		(วิาสนา	สายมา	2556)	

					 ภาคเหนือเป็นดินแดนทีำ�มีีความีอุดมีส่มีบ้รณ์์ เละเจัริญรุ่งเรืองไปด�วยทำรัพัยากรธ์รรมีชาติ่ทีำ�มีีวัต่ถุีดิบหลาย

ชนิดทีำ�ส่ามีารถีนำามีาจัักส่านได� งานหัต่ถีกรรมี คือสิ่�งทีำ�มีนุษย์ส่ร�างข่�นจัากฝีีมืีอผู้ส่มีผู้ส่านภ้มิีปัญญา เพืั�อใช�ส่อยให�เกิดประโยชน์

ในการดำารงชีวิต่ ศิลปะหัต่ถีกรรมีจ่ังเป็นกระบวนการคิดส่ร�างส่รรค์งานศิลปะทีำ�ส่วยงามี

		 สนไชุย	ฤทธิิ�โชุติ	2551	กล่ัาวิว่ิา	ร้ปแบบของงานหัตถกรรม	สามารถอธิิบายได้ี	ค่อร้ปแบบการประยุกต์ร้ป

แบบเน้นร้ปแบบดัี�งเดิีม	,การประยุกต์ร้ปแบบใหม่โดียอาศัิยร้ปแบบเดิีม,	เน้นประโยชุน์ใชุ้สอย	แลัะการประยุกต์เรียบเรียงเร่�อง

ราวิควิามเป็นมาของลัวิดีลัายขึ�นมา	ออกแบบเป็นลัวิดีลัายใหม่ได้ีหลัากหลัายทันต่อกระแสควิามนิยม	คุณสมบัติที�ดีีของเคร่�อง

เคร่�องจักสาน	 เคร่�องจักสานประยุกต์ขึ�นใหม่มีประโยชุน์ใชุ้สอยเหม่อนเดิีม	 หร่อคลัับคล้ัายกับของเก่าในอดีีต	 แต่นำามาใชุ้กับ

คนในปัจจุบัน	ร้ปทรง	หร่อลัวิดีลัายของเคร่�องจักสานที�มีประโยชุน์ใชุ้สอยสอดีคล้ัองกับการดีำาเนินชีุวิิตสอดีแทรกศิิลัปะการจัดี

วิางร้ปร่างร้ปทรงให้เกิดีควิามสวิยงามเป็นการผสมผสานระหว่ิางควิามงาม	แลัะประโยชุน์ใชุ้สอยได้ีอย่างลังตัวิ
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ภาพิประกอบที�1		ลัักษณะของไม้ไผ่ที�มีอย้่แต่ลัะภ้มิภาค
ที�มา	http://www.thaigoodview.com/node/88979		วิันที�ส่บค้น	28มิ.ย.64

ไผ่เป็นพิรรณไม้ชุนิดีหนึ�ง	Bambusa	spp	ในวิงศ์ิ		Poaceae	ชัุ�นเป็น	กอ	ลัำาต้น	ส้ง	แลัะเป็นปล้ัองทีหลัายชุนิดี	ชัุ�น

เป็นกอ	ลัำาต้นส้งแลัะเป็นปล้ัองๆ	มีหลัายชุนิดี	เป็นพิรรณไม้ที�มีอย้่ทั�วิไปในภ้มิภาค	เชุ่น	ไผ่ซ่าง	,ไผ่รวิก,	ไผ่สี�สุก	ไผ�เป็นไม้พุ่ิม

	ในตระก้ลัวิงศ์ิหญ้า	Poaceae		(เดิีมค่อ	Gramineae)	วิงศ์ิย่อย	Bambusoideae	เป็นไม้ไม่ผลััดีใบใน	ขึ�นเป็นกอ	ลัำาต้นเป็น

ปล้ัองๆ	เชุ่น	ไผ่จีน	(Arundinaria	suberecta	Munro)	ไผ่ป่า	(Bambusa	arundinacea	Willd.)	ไผ่สีสุก	(B.	flexuosa	Munro	

แลัะ	B.	blumeana	Schult.)	ไผ่ไร่	(Gigantochloa	albociliata	Munro)	ไผ่ดีำา	(Phyllostachys	nigra	Munro)ไผ่ทั�วิโลักมี

อย้่ประมาณ	90	สกุลั	แลัะ	1,000	ชุนิดี	ที�ร้้จักกันแพิร่หลัาย ค่ณ์ลัุ่กษณ์ะพิเศษข้อง “ไผ�” ไผ่โตเร็วิสามารถนำามาใชุ้ประโยชุน์

ได้ีภายในเวิลัา	1-	4	ปี	แลัะใชุ้ประโยชุน์ได้ีทุกส่วิน	ตั�งแต่รากไผ่เป็นสมุนไพิรอย่างหนึ�งที�ใชุ้เป็นยารักษาโรคได้ี	หน่อไผ่หร่อหน่อ

ไม้ใชุ้ทำาอาหาร	กาบหร่อใบไผ่ใชุ้ห่ออาหารหร่อหมักปุ๋ย	กิ�งแลัะแขนงใชุ้ทำารั�วิ	ลัำาต้นใชุ้ประโยชุน์ได้ีสารพัิดีอย่าง	ตั�งแต่นำามาใชุ้

ปล้ักสร้างที�พัิกอาศัิยแลัะแปรร้ปเป็นเคร่�องจักสานแลัะเคร่�องม่อเคร่�องใชุ้นานาชุนิดีจนถึงนำามาใชุ้เกี�ยวิกับควิามเชุ่�อแลัะพิิธีิกรรม

ต่างๆ	ตั�งแต่เกิดีจนตาย	ดัีงนั�นชุาวินาจึงมักปล้ักไผ่ตามหัวิไร่ปลัายนา	แลัะปล้ักไว้ิรอบๆบ้าน	เพ่ิ�อใชุ้เป็นรั�วิบ้าน	แลัะป้องกันพิายุ	

เพิราะไม้ไผ่จะล่้ัตามลัมไม่หักโค่นเหม่อนไม้อ่�น	หากปล้ักไผ่ไว้ิตามริมแม่นำ�าลัำาคลัอง	จะชุ่วิยชุะลัอควิามเร็วิของนำ�าได้ี	(ที�มาhttps

://www.thidagarden.com		วัินที�ส่บค้น	วัินที�	26	มิ.ย.	64	)

													ประโยชุน์ของไผ่	เป็นไม้ที�ขึ�นง่าย	แลัะเติบโตเร็วิ	ขึ�นได้ีดีีในทุกสภาวิะอากาศิดีำารงอย้่ได้ีในพ่ิ�นดิีนทุกชุนิดี

	 ที�สำาคัญค่อ	 ไผ่เป็นพัินธ์ุิไม้ที�อำานวิยประโยชุน์หลัายประการ	 ทั�งประโยชุน์ทางตรง	แลัะทางอ้อม	 เป็นพ่ิชุที�ลัำาต้นกิ�งมีลัักษณะ

แปลักสวิยงาม	ไผ่เป็นไม้ที�ตายยาก	ถ้าไผ่ออกดีอกเม่�อใดีจึงจะตาย	แต่ก็ยากมากแลัะนานมากที�ไผ่จะออกดีอก	ไม้ไผ่มีประโยชุน์

มากสามารถนำาไม้ไผ่มาสร้างบ้านที�อย้อ่าศัิย 	แลัะทำาเคร่�องจักสานสำาหรับไม่ไผ่นั�นใชุ้ได้ีทุกส่วินตั�งแต่	หน่อ	ลัำาต้น	ใบ	ราก	เย่�อ

ไผ่	ขุยไผ่	มีประโยชุน์ใชุ้สอยในชีุวิิตประจำาวัิน 	ในปัจจุบันเราสามารถนำาไม้ไผ่มาจักรสานทำาเป็นอาชีุพิหารายได้ีให้แก่ครอบครัวิ	

ยังเป็นสินค้าส่งออกไปขายยังต่างประเทศิ	สำาหรับคนไทยเรา	งานที�ใชุ้ฝี่ม่อถ่อว่ิาเป็นงานที�ลัะเอียดี	ประณีตสวิยงาม	 ด้ีานการ

อนุรักษ์ธิรรมชุาติ	ต้นไผ่ยังป้องกันการพัิงทลัายของดิีนตามริมฝั่�ง,ชุ่วิยเป็นแนวิป้องกันลัมพิายุ,ชุะลัอควิามเร็วิของกระแสนำ�าป่า

เม่�อฤด้ีนำ�าหลัากกันภาวิะนำ�าท่วิมฉับพิลััน,	ให้ควิามร่มร่�น, ใชุ้ประดัีบสวิน	จัดีแต่งเป็นมุมพัิกผ่อนหย่อนใจในบ้านเร่อน ประโยชุน์

จากลัักษณะทางฟิสิกส์	จาก	ควิามแข็งแรง	ควิามเหนียวิ	การย่ดีหดี	ควิามโค้งงอ	แลัะการสปริงตัวิ	ซึ่�งเป็นคุณลัักษณะประจำาตัวิ
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ของไม้ไผ่	อีกทั�งยังสามารถนำามันมาใชุ้เป็นวัิสดุีเสริมในงานคอนกรีต	แลัะเป็นส่วินต่างๆของการสร้างที�อย้อ่าศัิยแบบประหยัดีได้ี

เป็นอย่างดีี	ประโยชุน์จากลัักษณะทางเคมีของไม้ไผ่,	เน่�อไผ่ใชุ้บดีเป็นเย่�อกระดีาษ	เส้นไยใชุ้ทำาไหมเทียม,เน่�อไผ่บางชุนิดีสามารถ

สกัดีทำายารักษาโรคไดี	้ใชุ้ในงานอตุสาหกรรมนานาชุนดิี การใชุ้ไม้ไผ่ในผลัติภัณฑ์หัตถกรรม	แลัะอุสาหกรรม	 แบ่งออกไดี ้ดัีงต่อ

ไปนี� ผลิัตภัณฑ์เคร่�องจักสานจากเส้นตอก	ได้ีแก่	กระจาดี	 กระบุง	 กระด้ีง	 กระเชุ้าผลัไม้	 ตะกร้าจ่ายตลัาดี	 ชุะลัอม	 ตะกร้าใส่

ขยะ	 กระเป๋าถ่อสตรี  เข่งใส่ขยะ	 เคร่�องม่อจับสัตว์ินำ�า	เชุ่น	ข้องใส่ปลัา	 ลัอบ ไซ่	ผลิัตภัณฑ์จากลัำาต้น	แลัะกิ�งของไม้ไผ่ 	ได้ีแก่	

 เก้าอี�	 โต๊ะ	 ชัุ�นวิางหนังส่อ	 ทำาด้ีามไม้กวิาดี	ไม้เท้า	คันเบ็ดี	ราวิตากผ้า	โครงสร้างบ้านส่วินต่างๆ	ทำาแคร่	นั�งร้านก่อสร้าง ท่อ

ส่งนำ�า รางนำ�า	ผลิัตภัณฑ์จากเน่�อไม้ไผ่	ได้ีแก่ 	ถาดีใส่ขนม ทัพิพีิไม้ ตะเกียบ	ไม้เสียบอาหาร	กรอบร้ป	 ไม้ก้านธ้ิป	ไม้พิาย	ไม้เกา

หลััง	เคร่�องดีนตรี	พ่ิ�นบ้าน	ไม้บรรทัดี	ผลิัตภัณฑ์ที�ได้ีจากไผ่ซี่กได้ีแก่ 	โครงโคมกระดีาษ 	 โครงพัิดี 	โครงร่ม 	ล้ักระนาดี	คันธิน้

	 พ่ิ�นม้านั�ง	 แผงตากปลัา สุ่มปลัา	งานประดิีษฐ์จากตอกด้ีานเป็นเคร่�องพุิทธิบ้ชุา	เชุ่นพิาน	พุ่ิมตอก	ดีอกชุ่อม	(ดีอกที�สานจาก

ตอกเส้นเป็นดีอกไม้) สุ่มไก่ประโยชุน์ทางด้ีานการบริโภค	เชุ่น	การนำาหน่อไม้ไผ่มาทำาเป็นอาหาร	ไม่ว่ิาจะเป็นซุ่บ	แกง	ต้ม	หร่อ

นำามาดีองจิ�มนำ�าพิริก	(ที�มาhttps://www.thidagarden.com	วัินที�ส่บค้น	วัินที�	26มิ.ย.64	)

ไผ่ เป็นไม้ที�ขึ�นง่าย	 แลัะเติบโตเร็วิ	 ขึ�นได้ีดีีในทุกสภาวิะอากาศิดีำารงอย้่ได้ีในพ่ิ�นดิีนทุกชุนิดี	 ที�สำาคัญค่อ	 ไผ่เป็นพัินธ์ุิ

ไม้ที�อำานวิยประโยชุน์หลัายประการ	เป็นพ่ิชุที�ลัำาต้นกิ�งมีลัักษณะแปลักสวิยงาม	เป็นไม้ที�ตายยาก	มีประโยชุน์มากกับคนเราคน

เราสามารถนำาไม้ไผ่มาสร้างบ้านที�อย้อ่าศัิย 	แลัะทำาเคร่�องจักสานอีกมากมายสำาหรับไม่ไผ่นั�นใชุ้ได้ีทุกส่วิน	(ที�มาhttps://www.

thidagarden.com	วัินที�ส่บค้น	วัินที�	26มิ.ย.64	)

จากควิามสำาคัญของไผ่	 ข้างต้นผ่านบทกลัอนที�เคยได้ีฟังเป็นคำากลัอนของไม้ไผ่ที�ว่ิา	 “เห็นกอไผ่แล่ันลัม	 น่าชุมนัก

	 คนร้้จักมากค่ามหาศิาลั	 ทั�งเคร่�องใชุ้เคร่�องเขียนในเร่อนชุาน	 เคร่�องจักสานก็ทำาได้ีจากไผ่เอย”จะเห็นได้ีว่ิาคุณค่าของไผ่	 เป็น

วัิสดุีที�	 มีควิามผ้กพัินกับวิิถีชีุวิิตตั�งแต่อดีีตจนถึงปัจจุบัน	 ไผ่สามารถนำามาสร้างสรรค์ภ้มิปัญญาในด้ีานต่างๆมาตลัอดี	 การนำา

ผลิัตภัณฑ์จากไม้ไผ่มาต่อยอดีเป็นผลังานเคร่�องประดัีบที�ทรงคุณค่า	 ที�ได้ีรับการออกแบบตามกระบวินการคิดีสร้างสรรค์ทาง

ศิิลัปะ	 ประกอบด้ีวิยเส้น	 สี	 จุดีเด่ีน	 จุดีรอง	 ควิามสมดุีลัซ้่ายขวิา	 พ่ิ�นผิวิลัักษณะร้ปทรงตามหลัักการออกแบบเคร่�องประดัีบ	

ผสมผสานกับกระแสแฟชัุ�นในการนิยมเคร่�องประดัีบที�เป็นมิตรกับธิรรมชุาติ	กระแสการอนุรักษ์สิ�งแวิดีล้ัอม	นิยมวัิสดุีที�มีราคา

ไม่แพิง	แต่มีคุณภาพิดีี	นำามาออกแบบเป็นสินค้าเคร่�องประดัีบตกแต่งร่างกายต้นแบบประกอบด้ีวิย	สร้อยคอ	แหวิน	ต่างห้	เกิดี

ผลิัตภัณฑ์ใหม่ในการเพิิ�มม้ลัค่าสินค้าใหม่	ให้กับชุุมชุน	ที�สนใจร้ปแบบการพัิฒนาสร้างสรรค์ผลังานที�แปลักใหม่	ยกระดัีบรายได้ี

เพิิ�มคุณภาพิชีุวิิตให้ดีีขึ�น	ด้ีวิยวิิธีิการผลิัตที�ไม่สลัับซั่บซ้่อน	มีกลิั�นอายควิามเป็นวัิฒนธิรรมภ้มิปัญญา	ที�มีควิามอ่อนชุ้อยสวิยงาม	

เคร่�องประดัีบสามารถประดัีบตกแต่งร่างกายได้ีจริง	เพิิ�มคุณค่าให้เกิดีควิามสวิยงามด้ีวิยวัิสดุีสังเคราะห์	ควิามแปลักใหม่แนวิโน้ม

ในอนาคตจะสามารถเป็นสินค้าเพ่ิ�อส่งเสริมการท่องเที�ยวิสอดีคล้ัองกับสภาพิการณ์เปลีั�ยนแปลังของสังคมที�หันมานิยมเคร่�อง

ประดัีบเทียมที�ผลิัตจากวัิสดุีธิรรมชุาติแลัะวัิสดุีสังเคราะห์มากขึ�น		

แนวความคิดในการศึกษาข้้อมูลุ่การจัักสานไม้ไผ� เพ่�อนำามาทำาการออกแบบเคร่�องป์ระดับ

จากการสัมภาษณ์	พ่ิอหลัาน	ฟองตา	อายุ	86	ปี		พ่ิอคร้ภ้มิปัญญาท้องถิ�นชุาวิอำาเภอแม่แจ่ม		ได้ีอธิิบายควิามหมาย

ของการนำาไม้ไผ่ที�มีควิามสำาคัญในการนำามาประดิีษฐ์เป็นตอกเส้นบาง	เพ่ิ�อนำามาสานเป็นเคร่�องพุิทธิบ้ชุา	เชุ่นพิานหร่อ	ขันดีอก

	ชุ่อมดีอกหร่อดีอกไม้	บิดีเกลีัยวิเป็นดีอกไม้ทิพิย์ในการบ้ชุา	แสดีงถึงควิามศิรัทธิาต่อบวิรพุิทธิศิาสนา	ซึ่�งเป็นต้นแบบในการนำา

แนวิควิามคิดีมาออกแบบเคร่�องประดัีบเทียม	ค่อ	ส้อมดีอก	ที�จะส่�อถึงควิามหมายของควิามเชุ่�อควิามศิรัทธิาต่อพิระพุิทธิศิาสนา

	แสดีงถึงควิามเพีิยรพิยายาม
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ภาพิประกอบที�	2			การสัมภาษณ์	พิ่อหลัาน	ฟองตา	อายุ	86	ปี	ชุาวิอำาเภอแม่แจ่ม
ที�มา	นาย	สุพิจน์		ใหม่กันทะ

ภาพิประกอบที�	3			การสานตอก	เป็นดีอกส้อม	ใชุ้ประกอบการออกแบบเคร่�องประดีับเทียม
ที�มา	นาย	สุพิจน์		ใหม่กันทะ

	วิิธีิการสานเส้นตอก	ให้เป็นดีอกส้อมมีขั�นตอนการทำาอย้่แปดีขั�นตอนโดียเริ�มจากการนำาเส้นตอกจำานวินสี�เส้นขนาดี

เท่ากันดัีงร้ปหมายเลัขหนึ�ง	จากนั�นนำามาขดีให้โค้งแล้ัวิ	สานไขว่ิกันดัีงร้ปทีหมายเลัขสอง	ให้ครบทั�งสีเส้นตอกแล้ัวิดึีงให้ตึงโดีย

รอบทุกด้ีานจะปรากฏ์ดัีงร้ปที�สาม	เล้ัวิไคว่ิสลัับเส้นทบไปโดียรอบให้มีลัักษณะเส้นแปดีเส้นดัีงร้ปหมายเลัขที�สี�		แล้ัวินำาเข็มหร่อ

เหล็ักแหลัมสอดีตรงกลัางจำาทำาการล้ัมเส้นตอกเป็นร้ปโค้งทั�งแปดีเส้นดัีงร้ปหมายเลัขห้าโค้งสลัับให้ครบทุกชุ่องจะปรากฎีดัีงภาพิ

หมายเลัขหก	หลัังจากนั�นกลัับด้ีานทำาการล้ัมเส้นตอกให้โค้งเหม่อนเดิีม	ดัีงปรากฎีในภาพิหมายเลัขเจ็ดี	ดึีงทุกเส้นโดียรอบตัดี

ตกแต่งจะได้ีส้อมดีอกดัีงร้ปหมายเลัขแปดี
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ภาพิประกอบที�	4		วิิธิีการสานตอก	เป็นดีอกซ่่อม	ใชุ้ประกอบการออกแบบเคร่�องประดีับเทียมมีแปดีขั�นตอน
ที�มา	นาย	สุพิจน์		ใหม่กันทะ

ดีอกส้อมดัีงกล่ัาวิสามารถนำามาออกแบบเป็นผลังานเคร่�องประดัีบได้ี	โดียการใชุ้ตอกจากไม้ไผ่เส้นเล็ักมาสานเป็นส้อม

ดีอกดีอกเล็ักๆ	 เพ่ิ�อควิามลัะเอียดีปราณีตอีทั�งยังดัีดีแปลังได้ีหลัายร้ปทรง	ทำาให้เคร่�องประดัีบมีม้ลัค่าประดิีษฐ์ผลังานได้ีหลัาก

หลัายผลิัตภัณฑ์	เชุ่นพิวิงมาลััยดีอกไม้	เคร่�องแขวิน	เคร่�องประดัีบ	เคร่�องประกอบพิิธีิกรรม

ภาพิประกอบที�5	พิวิงมาลััยจากตอกประกอบดีอกส้อม	แสดีงลัักษณะต้นแบบของการนำามาประยุกต์ผลัิตภัณฑ์
ที�มา	นาย	สุพิจน์		ใหม่กันทะ
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การศึกษาวัสด่สังเคราะห์์

วัิสดุีสังเคราะห์เป็นวัิสดุีที�ถ้กปรุงแต่งขึ�นใหม่	 เป็นผลิัตภัณฑ์ทางวิิทยาศิาสตร์	 ที�เกิดีจากการสังเคราะห์สารเคมีหร่อ

วัิสดุีธิรรมชุาติด้ีวิยกรรมวิิธีิต่าง	ๆ	การนำาวัิสดุีสังเคราะห์มาใชุ้ในการสร้างประดิีษฐ์ผลังาน	ควิรเล่ัอกใชุ้วัิสดุีที�มีราคาถ้กแลัะหา

ได้ีง่ายมีรายลัะเอียดีดัีงต่อไปนี�

พิลัาสติก	พิลัาสติก	 เป็นสารสังเคราะห์ประเภทโพิลีัเมอร์	 มีลัักษณะอ่อนตัวิในขณะผลิัตหร่อใชุ้ควิามร้อนทำาให้อ่อน

ตัวิ	สามารถนำาไปหล่ัอ	อัดีหร่อฉีดีเป็นร้ปร่างต่าง	ๆ	เชุ่น	นำามาประดิีษฐ์	ท่อนำ�า	เก้าอี�	ถุงใส่ของ	ขวิดี	ถ้วิยชุาม	รถของเล่ัน	ถัง

นำ�า	ล้ักปัดี	กระเบ่�องยาง	เชุ่อกไนลัอน	
(ที�มาhttp://119.46.166.126/self_all/selfaccess7/m1/529/lesson2/page2.php	วิันที�ส่บค้น	วิันที�	26มิ.ย.64	)	

ภาพิประกอบประกอบที�	6		ลั้กปัดี	แลัะ	พิลัาสติกสังเคราะห์
ที�มา	นาย	สุพิจน์		ใหม่กันทะ

ความสำาคัญข้องเคร่�องป์ระดับเทียมที�มีติ�อร�างกาย

เคร่�องประดัีบ	เป็นสิ�งของที�ใชุ้เสริมเติมแต่งร่างกายเพิิ�มเติมจากเส่�อผ้าที�สวิมใส่	โดียทำาให้ร้ปแบบการแตง่ตัวิมีลัักษณะ

ที�เปลีั�ยนไป	 ถึงแม้ว่ิาเส่�อผ้าที�สวิมใส่จะเป็นชุุดีเดิีม	 ก็สามารถสร้างควิามร้้สึกเปลีั�ยนไปได้ีเม่�อทำาการเปลีั�ยนเคร่�องประดัีบหร่อ

อัญมณี	ในเร่�องควิามเชุ่�อแลัะศิาสนา	เคร่�องประดีบัยงัคงถ้กนำามาใชุ้	เชุ่น	ล้ักปัดีพิลัาสตกิ	วัิสดุีจากธิรรมชุาต	ิได้ีแก่ล้ักเด่ีอย	ไม้ไผ่	

เมล็ัดีกล้ัวิย	เมล็ัดีพ่ิชุที�มีควิามแข็ง	เป็นต้น

พ่�นฐานการออกแบบเคร่�องป์ระดับเทียม

	“ออกแบบ”	หมายถึง	การคดิีริเริ�มสร้างสรรค	์สิ�งใหม่	หร่อปรบัปรุงเปลีั�ยนแปลังสิ�งใหม่ให้ดีี	อาจจะขึ�นอย้กั่บลัักษณะ

งานแต่ลัะอย่าง	 นักออกแบบเคร่�องแต่งกาย	 อาจจะเน้นถึงการออกแบบที�สัมพัินธ์ิกับบุคลิักของผ้้สวิมใส่แต่ลัะคน	 หร่อนัก

ออกแบบเคร่�องประดัีบ	 จะเน้นถึงวัิสดุีที�จะนำามาใชุ้ให้มีควิามสวิยงาม	 ผลิัตได้ีจริง	 แลัะสามารถสวิมใส่ได้ีอย่างสบาย	 อย่างไร

ก็ตาม	พิอสรปุควิามหมายของการออกแบบไดีว่้ิา	การออกแบบ	ค่อการวิางแผนสรา้งสรรคร้์ปแบบ	ให้เกิดีประโยชุน์สัมพัินธ์ิ	กับ

ควิามสวิยงาม	โดียเล่ัอกวัิสดุีให้เหมาะสมกับร้ปแบบ	ส่�อสารให้เกิดีควิามงามตามจินตนาการสร้างสรรค์
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แนวคิดสำาห์รับการออกแบบเคร่�องป์ระดับ 

แนวิคิดีที�ควิรคำานึงถึงในการออกแบบเคร่�องประดัีบขั�นพ่ิ�นฐาน,พ่ิ�นฐานควิามงามทางศิิลัปะด้ีานการออกแบบควิาม

เรียบง่ายของร้ปทรงแลัะมีควิามสมบ้รณ์ในตัวิเอง,ควิามคิดีสร้างสรรค์ทั�งด้ีานการออกแบบ	 แลัะวิัสดุี,เทคนิคทางการผลัิตที�ไม่

ซ่ำ�าของเดิีม,รักษาคุณสมบัติของโลัหะ	หิน	แลัะวัิสดุีอ่�นๆ

รุธิ	นิโวิลัา	(Ruth	Nivola)	ได้ีกล่ัาวิถึงการออกแบบเคร่�องประดัีบไว้ิว่ิา	“การออกแบบเคร่�องประดัีบ	เป็นการทำาสิ�ง

ที�สวิยงามด้ีวิยตนเอง	 แม้จะทำาจากวัิสดุีที�ไม่มีราคา	 ยังดีีกว่ิาเพิชุรที�ออกแบบอย่างมีรสนิยมตำ�า”	 ก่อนอ่�นนักออกแบบจะต้อง

คำานึงถึงควิามสัมพัินธ์ิโดียส่วินร่วิม	เม่�อมองส่วินรวิมทั�งหมดี	งานจะมีลัักษณะเป็นเอกภาพิ	แม้จะใชุ้วัิสดุีต่างชุนิดีกันก็ตาม	ไม่ร้้

สึกแบ่งแยก	หร่อกระจัดีกระจาย	มีควิามกลัมกล่ันกันระหว่ิางควิามงาม	ประโยชุน์ใชุ้สอยเม่�อพิบสิ�งใดีที�มีควิามประทับใจ	ให้ถาม

ตัวิเองก่อนว่ิา	ทำาไมจึงชุอบ	อะไรค่อจุดีดีลัใจ	ประทับใจ	ให้เกิดีควิามชุอบใจในสิ�งที�มองเห็นนั�น	เป็นร้ปทรง	พ่ิ�นผิวิ	หร่อเส้นรอบ

นอก	หร่อควิามเรียบง่ายในร้ปทรง	ควิามหร้หรา	สีสัน	หร่อควิามมีค่าของวัิสดุีที�ทำา	ให้เวิลัาสำาหรับตัวิเองที�จะศึิกษาสิ�งที�ชุอบนั�น

	แลัะเริ�มหัดีที�จะขีดีเขียนสเกตภาพิเกี�ยวิกับเคร่�องประดัีบ	โดียยึดีแนวิทางที�เคยเห็น	แลัะชุอบก่อน	แลัะค่อยๆ	ดัีดีแปลัง	แก้ไข	

ไปเร่�อยๆ	โดียใชุ้หลัักเกณฑ์ควิามงามทางด้ีานการออกแบบเป็นแนวิทางประสบการณ์จากการได้ีด้ีมาก	ค้นคว้ิามาก	จะชุ่วิยให้

	 เข้าใจง่ายขึ�น	 อย่าฝ้่นควิามร้้สึก	 เม่�อร้้ตัวิว่ิาเบ่�อหน่ายงานที�ทำาโดียปราศิจากใจรักไม่อาจถึงจุดีมุ่งหมายที�ดีีได้ีนักออกแบบที�ดีี

ต้องเป็นผ้้มีควิามคิดีสร้างสรรค์	 มีควิามฉับไวิทางควิามคิดี	 แลัะทันต่อการเปลีั�ยนแปลังในสังคม	 ร้้จักนำาหลัักพ่ิ�นฐานควิามงาม

ทางศิิลัปะมาชุ่วิยสร้างแบบ	 ร้้จักแก้ไขดัีดีแปลังผลังาน	 รักการค้นคว้ิาทดีลัองอย้่เสมอควิามแตกต่างของการออกแบบเคร่�อง

ประดัีบในปัจจุบันแลัะเคร่�องประดัีบในอดีีต	จะมีควิามแตกต่างที�เห็นได้ีชัุดีในเร่�องร้ปทรง	วัิสดุีที�นำามาใชุ้	เคร่�องประดัีบในอดีีต

การออกแบบจะมีควิามหร้หรา	โครงสร้างซั่บซ้่อน	วัิสดุีที�ใชุ้ส่วินใหญ่	เป็นวัิสดุีที�มีราคาแพิง	มีควิามประณีต	แลัะลัะเอียดีอ่อน

อยา่งชัุดีเจน	เป็นงานที�ต้องใชุ้ควิามประณีตอย่างจริงจัง	ส่วินงานเคร่�องประดัีบ	ในปัจจุบันร้ปทรงเรียบง่าย	ร้ปทรงร่วิมสมัย	ทัน

ต่อกระแสควิามนิยม	 ร้ปแบบสัมพัินธ์ิกับวัิสดุี	 โครงสร้าง	 มีควิามสำาคัญมากกว่ิาลัวิดีลัายปลีักย่อย	 มีควิามแข็งแรงของ	สวิมใส่

ปลัอดีภัย	เหมาะสมกับเคร่�องประดัีบแต่ลัะชุนิดี

ห์ลัุ่กการออกแบบเคร่�องป์ระดับเทียม

มีรายลัะเอียดี	 เหม่อนกับการออกแบบเคร่�องประดัีบจริงเพีิยงแต่ใชุ้วัิสดุี	 ที�เสม่อนจริงหร่อวัิสดุีทดีแทนของจริงที�มี

ม้ลัค่าเม่�อพิิจารณาถึงกระบวินการคิดีริเริ�มสร้างสรรค์แล้ัวิจึงต้องคำานึงถึง	หลัักการจัดีองค์ประกอบศิิลัป์	ดัีงมีรายลัะเอียดีต่อไปนี�

เส้น (Line)

เส้น	ในการออกแบบเคร่�องประดัีบหมายถึง	เส้นที�มีควิามยาวิ	ควิามกว้ิาง	ควิามหนา	ซึ่�งมองเห็นได้ีด้ีวิยตาแลัะมีเน่�อที�

	 เส้นมีหลัายลัักษณะ	 เชุ่น	 เส้นตรง	 ซึ่�งมีควิามกว้ิาง	ควิามยาวิ	แลัะควิามราบเรียบ	 ถ้าจะเปรียบกับเสียงดีนตรีเส้นตรงก็จะให

ควิามเสมอต้นเสมอปลัายไม่มีส้งตำ�า

เส้นคล่ั�น	 เป็นเส้นที�ให้ควิามร้้สึกเคล่ั�อนไหวิ	 เร้าควิามสนใจ	 เส้นโค้งให้ควิามร้้สึกเคล่ั�อนไหวิอ่อนโยนไม่ร้้จบสิ�น	 เส้น

ประให้ควิามร้้สึกขาดีเป็นชุ่วิง	หยุดีชุะงัก	ไม่คงที�	เส้นมุมแหลัมให้ควิามร้้สึกแตกหัก	เจ็บปวิดีรุนแรง

เส้นมีหลัายลัักษณะแต่ลัะลัักษณะจะให้อิทธิิพิลัด้ีานควิามร้้สึกที�แตกต่างกัน	เส้นที�ใชุ้เคร่�องม่อ	เชุ่น	ไม้บรรทัดี	จะให้

ควิามร้้สึกตายตัวิ	แข็งกระด้ีาง	มั�นคง	ไม่มีควิามร้้สึกอ่อนไหวิจะต่างกับเส้นตรงที�เกิดีขึ�นโดียใชุ้ม่อขีดีอย่างอิสระ	หร่อเส้นตรงที�

เกิดีจากการใชุ้พ่้ิกันเขียนมีนำ�าหนักเข้ม	เบา	ไม่เหม่อนกัน	จะให้ควิามร้้สึกอ่อนไหวิมีควิามร้้สึกมากกว่ิา

การนำาเส้นต่างๆ	 มาใชุ้ในการออกแบบเคร่�องประดัีบเทียม	 ต้องพิิจารณาถึงโครงสร้างของส่วินรวิมทั�งหมดีแลัะผ้้

ออกแบบจะต้องระบุให้ชัุดีเจนว่ิาจะใชุ้วัิสดุีอะไร	เทคนิคของการผลิัตสามารถชุ่วิยให้เส้นมีการเคล่ั�อนไหวิ	ได้ีแก่	 เส้นลัวิดี	เส้น

โลัหะอ่�นๆ	 ที�มีลัักษณะเป็นเส้นเข่นตอกไม้ไผ่	 	หร่อจะใชุ้วิิธีิการหล่ัอตัวิเร่อน	 ก่อนนำาเส้นมาใชุ้จะต้องมีการออกแบบให้ชัุดีเจน	

อาจมีการทดีลัองออกแบบเส้นชุนิดีต่างๆไว้ิแล้ัวิเล่ัอกเส้นที�มีควิามเหมาะสมกับแบบใส่ลังไป	เส้นเรขาคณิตเป็นเส้นที�ได้ีรับควิาม

นิยมนำามาใชุ้ในการออกแบบในปัจจุบันมาก	เพิราะให้ลัักษณะร้ปทรงที�เรียบง่ายแข็งแรง	เส้นเรขาคณิต	ได้ีแก่	เส้นโค้ง	เส้นตรง	

ที�มาบรรจบกันเป็นร้ปร่างสามเหลีั�ยม	สี�เหลีั�ยม	วิงกลัม	มาประกอบกับการออกแบบให้มีควิามผสมกลัมกล่ันกัน
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รูป์ร�าง รูป์ทรงแลุ่ะบริเวณ์ว�าง (Shape, Form and Space) 

ร้ปทรง	แลัะร้ปร่าง	เม่�อออกแบบเคร่�องประดัีบเทียม	ให้มีควิามสมดุีลักันจะต้องคำานึงถึง	ควิามหมายที�ใกล้ัเคียงกันมาก

ควิามหมายของร้ปทรงค่อ	ส่วินรวิมทั�งหมดีของงาน	มีทั�งควิามกว้ิาง	ยาวิแลัะส้ง	ส่วินบริเวิณว่ิางหมายถึง	พ่ิ�นที�ว่ิางซึ่�งสัมพัินธ์ิ

อย้่กับร้ปร่า	งแลัะร้ปทรง	ร้ปทรงที�ใชุ้ในงานออกแบบเคร่�องประดัีบ	มีทั�งร้ปทรงที�เลีัยนแบบธิรรมชุาติ	เชุ่น	ร้ปทรงคน	ร้ปทรง

สัตว์ิ	 ร้ปทรงพ่ิชุ	 ร้ปทรงที�มลัักษณะเด่ีนของไม้ไผ่	 ร้ปทรงที�ได้ีจากการส่องกล้ัองจุลัทรรศิน์	 ร้ปทรงเรขาคณิต	เชุ่น	 ร้ปทรงกลัม	

สี�เหลีั�ยม	สามเหลีั�ยมแลัะร้ปทรงสร้างสรรค์	ส่วินใหญ่จะเป็นร้ปทรงนามธิรรม	(Abstract	Form)

การออกแบบเคร่�องประดีบัเทียมจาก	ร้ปทรงธิรรมชุาตสิิ�งแวิดีล้ัอม	เน้นการเลัยีนแบบหร่อลัดีตดัีทอนให้ง่ายขึ�นเพ่ิ�อนำา

มาใชุ้ในการออกแบบโดียคำานึงถึงวัิสดุีที�จะนำามาใชุ้ให้มีควิามสัมพัินธ์ิกับการออกแบบ	ดัีงนั�น	การออกแบบเคร่�องประดัีบเทียม

จะต้องเน้นเร่�องสี	วัิสดุี	การผลิัต	ควิรมีการจำาลัองแบบทำาเป็นหุ่นจำาลัองก่อนเท่าขนาดีของจริงในอัตราส่วิน	หนึ�งต่อหนึ�ง	เพ่ิ�อ

ควิามชัุดีเจนของแนวิคิดีแลัะแนวิทางปฎิีบัติ

การออกแบบเคร่�องประดัีบที�เป็นร้ปทรงเรขาคณติ	แลัะร้ปทรงเสร	ีจะเนน้ควิามคิดีสร้างสรรค์เกี�ยวิกับร้ปทรงใหม่ๆขึ�น

มา	ในวิงการประดีษิฐ์เคร่�องประดีบัเทียมในปจัจุบันที�เป็นงานศิิลัปะเคร่�องประดีบั	ไม่ใชุ่งานชุ่างหร่อมวิลัผลัติเพ่ิ�อการคา้นิยมการ

ออกแบบตามอุตสาหกรรม	ร้ปทรงเสรีการออกแบบเฉพิาะผลังานแต่ลัะชิุ�นเน้นควิามสวิยงามทางศิิลัปะ	เพิราะทำาให้ได้ีผลังาน

แปลักใหม่ไม่ซ่ำ�ากับร้ปแบบเดิีมที�มีอย้่	 ผ้้ออกแบบเคร่�องประดัีบในแต่ลัะร้ปแบบจึงต้องให้ควิามสำาคัญกับ	 ร้ปทรงจะต้องคำานึง

ถึงควิามงดีงามน่าสนใจในตัวิของตัวิเคร่�องประดัีบมีควิามสัมพัินธ์ิกับส่วินรวิมทั�งหมดี	มีควิามสัมพัินธ์ิกับบริเวิณว่ิางอย่างลังตัวิ

สี (Color)

โดียทั�วิไปแล้ัวิสีในการออกแบบเคร่�องประดัีบเทียม	จะสร้างควิามประทับใจต่อผ้้พิบเห็นได้ีมากพิอๆกับการสร้างแบบ

การเล่ัอกวัิสดุี	ตลัอดีจนควิามประณีตในการทำางาน	แต่สีเป็นสิ�งที�เร้าควิามร้้สึกได้ี	สีที�ใชุ้ในเคร่�องประดัีบจะเป็นสีจากหิน	เพิชุร

	พิลัอย	โลัหะ	ไม้	แลัะวัิสดุีประเภทต่างๆ	อย่างไรก็ตาม	หินที�เกิดีขึ�นเองจากธิรรมชุาติยิ�งมีค่ากว่ิาหินหร่อพิลัอยที�เกิดีจากการ

สร้างขึ�นทางวิิทยาศิาสตร์การใชุ้สีในการทำาเคร่�องประดีับเทียมจึงต่างจากการใชุ้สีทางการเขียนภาพิ	 เพิราะสีของงานเคร่�อง

ประดัีบเป็นสีจากวัิตถุซึ่�งผสมผสานกันเองตามธิรรมชุาติ	 เป็นการตกผลึักที�ยาวินาน	 ผ้้ออกแบบจึงตระหนักถึงควิามเป็นไปได้ี

	เกี�ยวิกับเร่�องของสี	แลัะวัิสดุี	เพ่ิ�อเป็นแนวิทางในการปฏิ์บัติเกี�ยวิกับการออกแบบเคร่�องประดัีบเทียม	เชุ่นสีร้อนได้ีแก่สีแดีง	สี

โทนเย็นได้ีแก่สีเขียวิ	 สีข้างเคียงสีค่้ประกอบ่�อให้การผสมกลัมกล่ันในอัตราส่วิน	70/30	หร่อ80/20	ทำาให้งานออกแบบเคร่�อง

ประดัีบเทียมน่าสนใจ

การสร้างความสมด่ลุ่

ความสมด่ลุ่ (Balance)	หมายถึง	การจัดีองค์ประกอบให้สัมพัินธ์ิกัน	มีนำ�าหนัก	หร่อควิามสมดุีลักลัมกล่ันไปด้ีวิยกัน

	ควิามสมดุีลัทำาให้เกิดีควิามกลัมกล่ันสวิยงาม	ควิามสมดุีลัพิิจารณาได้ีเป็น	2	ลัักษณะค่อ	สมดุีลัซ้่ายขวิาเท่ากัน	(Symmetry)	

แลัะสมดุีลัซ้่ายขวิาไม่เท่ากัน	(Asymmetry)	ควิามสมดุีลัซ้่ายขวิาเท่ากันเป็นการสมดุีลัด้ีานขนาดีหร่อร้ปร่างที�คล้ัายกันหร่อการ

ใชุ้สีที�มีควิามกลัมกล่ันกัน	ส่วินลัักษณะสมดุีลัซ้่ายขวิาไม่เท่ากันเป็นการสมดุีลัที�แตกต่างกันด้ีานร้ปทรง	เน่�อที�	สี	แต่ด้ีแล้ัวิร้้สึก

กลัมกล่ันสมดุีลักัน

การออกแบบ 3 มิติิ	เชุ่น	เคร่�องประดัีบ	ถ้าออกแบบแล้ัวิไม่สมดุีลัจะเห็นนำ�าหนักเอียงไปข้างใดีข้างหนึ�งได้ีอยา่งชัุดีเจน	

วิิธีิแก้ปัญหาเร่�องควิามสมดีลุัในเคร่�องประดัีบอาจจะแก้ปัญหาได้ีดัีงนี�สมดุีลัด้ีวิยร้ปทรง	แก้ปัญหาให้ขนาดีร้ปร่างเท่ากัน	สมดุีลัด้ีวิย

สี	แก้ปัญหาด้ีวิยการใชุ้สีให้กลัมกล่ันกัน	สมดุีลัด้ีวิยลัักษณะผิวิ	ทำาให้เกิดีลัักษณะผิวิที�แตกต่างกันมากน้อยตามควิามเหมาะสม

การเลุ่่อกลัุ่กษณ์ะผิวแลุ่ะวัสด่

ผิว (Texture)	 ค่อส่วินที�มองเห็นได้ีรอบๆ	 ร้ปทรงหร่อร้ปร่างนั�นๆ	 ซึ่�งอาจจะเป็นลัักษณะขรุขระ	 มัน	หยาบ	 ด้ีาน

	โปร่งใส	ฯลัฯ	ลัักษณะผิวิให้ควิามร้้สึกต่อการพิบเห็นอย่างยิ�ง	ทำาให้เกิดีควิามร้้สึกอยากจับต้อง	ล้ับคลัำา	ลัักษณะผิวิจะให้ควิาม

ร้้สึกตอบสนองต่างกันตามแต่ควิามร้้สึกของแต่ลัะบุคคลัว่ิาจะตอบสนองไปในด้ีานใดี	ลัักษณะผิวิจึงมีควิามสำาคัญต่อร้ปทรง	ใน
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ด้ีานการสมัผัสลัักษณะผวิิมีส่วินชุ่วิยในการออกแบบร้ปทรงเป็นอยา่งยิ�ง	สิ�งของ	เคร่�องใชุ้ตามบริเวิณที�เป็นด้ีาม	หร่อที�จับถ่อมัก

จะออกแบบให้ผิวิขรุขระ	 จับถ่อกระชัุบม่อแลัะถ้าสิ�งของนั�นเป็นเคร่�องประดัีบลัักษณะผิวิจะต้องมีควิามกลัมกล่ันกับส่วินรวิม

ทั�งหมดีของร้ปทรง	 ผิวิจะเรียบหร่อขรุขระมักจะขึ�นอย้่กับแบบแลัะการผสมผสานกับวัิสดุีโดียส่วินรวิม	 ตลัอดีจนสีแลัะการนำา

ไปใชุ้เป็นสำาคัญการออกแบบเคร่�องประดัีบเทียมให้ลัักษณะผิวิสะดุีดีตานั�น	 	 จะเน้นที�ลัักษณะผิวิอย่างเดีียวิแต่จะต้องคำานึงถึง

ร้ปแบบ	 แลัะวิัสดุีที�จำานำามาใชุ้ถ้าผ้้ออกแบบต้องการเน้นผิวิของโลัหะที�จะนำามาใชุ้ทำาเป็นเคร่�องประดีัเทียม	 อย่างเดีียวิจะต้อง

ให้สัมพัินธ์ิกับร้ปทรงไม่ควิรมีหินสีหร่อสิ�งอ่�นๆมาร่วิมในจำานวินมาก	 เพิราะจะทำาให้เคร่�องประดัีบมีจุดีสนใจหร่อจุดีเร้าสับสน

	 แต่ในขณะเดีียวิกันหากจะให้ผิวิเรียบ	 แลัะขรุขระต่างกันไม่ควิรให้ปริมาณเน่�อที�ที�จะใชุ้เท่ากันในการออกแบบต้นแบบเคร่�อง

ประดัีบเทียมในครั�งนี�ได้ีนำาเอาหลัักการออกแบบเคร่�องประดัีบทั�งเร่�องของ	เส้น	ร้ปร่าง	ร้ปทรง	สี	ควิามสมดุีลัซ้่ายขวิา	พ่ิ�นผิวิ

มาออกแบบเป็นเคร่�องประดัีบเทียมที�ผลิัตจากไม้ไผ่	ผสมกับล้ักปัดีพิลัาสติค	จัดีวิางองค์ประกอบ	สานต่อภ้มิปัญญาในการสาน

ตอกไม้ไผ่เป็นดีอกไม้ที�เรียกว่ิาส้อมดีอก	 แลัะดีอกบิดีเกิดีเป็นผลังานเคร่�องประดีับที�สะท้อนถึงการสร้างสรรค์เชิุงอนุรักษ์	 เกิดี

ผลังานที�ทรงควิามหมายคุณค่าของภ้มิปัญญาดัี�งเดิีมกับควิามร่วิมสมัยใชุ้สวิมใส่ได้ีจริงในปัจจุบันคำานึงในการออกแบบที�เรียบ

ง่ายของร้ปทรงมีควิามสมบ้รณ์ในตนเอง	 มีควิามคิดีสร้างสรรค์	 ผลิัตไม่ซ่ำ�าของเดิีม	 มีอายุการใชุ้งานได้ีนาน	 ไม่เปลีั�ยนแปลังร้ป

ทรง	สามารถนำาไปเป็นผลิัตภัณฑ์ต้นแบบเคร่�องประดัีบเทียม	เพิิ�มม้ลัค่าในการพัิฒนางานเคร่�องประดัีบผสมผสานภ้มิปัญญาได้ี

อยา่งลังตัวิ	นำาไปใชุ้ประโยชุน์สวิมใส่ได้ีจริง	สร้างอัตลัักษณ์ของชุุมชุนดัีงตัวิอย่างงานออกแบบเคร่�องประดัีบชุุดี	“บุปผาเวีิยงพิิงค์”

    

ภาพิประกอบที�		7			การออกแบบเคร่�องประดีับเทียมร่วิมสมัยชุุดี	“บุปผาเวิียงพิิงค์”
ที�มา	นาย	สุพิจน์		ใหม่กันทะ
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ภาพิประกอบที�		8			ต้นแบบผลัิตภัณฑ์เคร่�องประดีับร่วิมสมัยชุุดี	“บุปผาเวิียงพิิงค์”
ที�มา	นาย	สุพิจน์		ใหม่กันทะ

สร่ป์ผลุ่ 

แนวิควิามคิดีในการออกแบบเคร่�องประดัีบเทียม	 ร่วิมสมัยโดียใชุ้ภ้มิปัญญาจากวัิสดุีจากธิรรมชุาติ	 (ตอก)สานเป็น

ส้อมดีอก		แลัะวัิสดุีสังเคราะห์(ล้ักปัดี)ได้ีแนวิควิามคิดีจากการประดีษิฐ์ส้อมดีอกของชุาวิลัา้นนาจากการเรียนร้้แลัะสัมภาษณ์คร้

ภ้มิปัญญา	พ่ิอหลัาน	ฟองตา	ชุาวิอำาเภอแม่แจ่มที�สร้างสรรค์ภ้มิปัญญามีควิามศิรัทธิาต่อพิระพุิทธิศิาสนา	ส่�อถึงการถวิายบุญด้ีวิย

งานปราณีตศิิลัป์	นำามาผสมผสาน	กับวัิสดุีสังเคราะห์ล้ักปัดีสีแดีง	ส่�อถึงควิามอุดีมสมบ้รณ์ของทรัพิยากรธิรรมชุาติของจังหวัิดี

เชีุยงใหม่	ที�มีควิามอุดีมสมบ้รณ์	เป็นศ้ินย์กลัางของดิีนแดีนล้ัานนา	ดัีงคำาขวัิญประจำาจังหวัิดีที�ว่ิา	“ดีอยสุเทพิเป็นศิรี	ประเพิณี

เป็นสง่า	 บุปผชุาติล้ัวินงามตา	นามลัำ�าค่านครพิิงค์”	นำาแนวิคิดีมาออกแบบเคร่�องประดัีบประกอบด้ีวิยแหวิน	 ต่างห้	 สร้อยคอ	

สามารถสวิมใสไ่ด้ีทั�งกลัางวัิน		แลัะกลัางค่นเสริมบุคลิักภาพิ	เหมาะกบัสุภาพิสตรีที�มีควิามมั�นใจในตัวิเองอกีทั�งเคร่�องประดัีบยัง

เป็นต้นแบบให้กับชุุมชุนที�สร้างผลิัตภัณฑ์จากไม้ไผ่	เพ่ิ�อนำาไปพัิฒนาต่อยอดีเพิิ�มผลิัตภัณฑ์ตัวิอย่าง	เป็นเคร่�องประดัีบร่วิมสมัย

	ส่งเสริมรายได้ีเพิิ�มม้ลัค่าสินค้า	ให้หลัากหลัาย	เป็นอีกหนึ�งทางเล่ัอกของผ้้นิยมเคร่�องประดัีบเทียมที�มีราคาไม่แพิงมาก	อีกทั�ง

ยังเสริมสร้างควิามมั�นใจ	ในตนเอง	สำาหรับผ้้สวิมใส่	ที�สำาคัญยังเป็นเคร่�องประดัีบที�ผลิัตจากธิรรมชุาติแลัะวัิสดุีสังเคราะห์ที�ทรง

คุณค่า	ทันต่อกระแสควิามนิยมเคร่�องประดัีบเทียมในปัจจุบัน
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ภ้มิปัญญาท้ัองถิ�น้กับัการใช้วัิสดุทั�ีผ่าน้การใช้งาน้แล้วิ :

กรณ์ีศิึกษากระบัวิน้การผลิต่ผ้าปาเต๊่ะ อำาเภอสุไหงโกลก จัิงหวัิดน้ราธิุ์วิาส

Local upcycling wisdom: A Case Study of  Batik process, 

Su-ngai Kolok District, Narathiwat Province

Supawadee	Juysukha1	

Chanoknart	Mayusoh2

Abstract
This study was conducted on the local wisdom of the stamp making process for Batik patterns 

in Su-ngai Kolok district, Narathiwat province, through a participatory action research. The objective is 
to gather the knowledge and understand the wisdom transferring process to local youth or those who 
are interested. 

The case study used for this research is the Batik production process of Su-ngai Kolok district, 
Narathiwat province, through a combination of data collection methods including formal and informal 
interviews, participatory and non-participatory observations, descriptive data analysis and in-depth 
interview analysis along with group discussions. The results of the research can be summarized as 
follows:

Stamp or block making for Batik fabric pattern printing from leftovers in the area. Since the 
majority of the population in the area of   Su-ngai Kolok district, Narathiwat province, are Muslims, roti 
and milk tea are popular in the area resulting in numerous leftover cans of condensed milk. With the 
traditional wisdom, local knowledge and waste materials, an efficient use of waste material is found.

The process of transferring wisdom is divided into 2 levels: the local community level and the 
public level. At the local community level, an occupation community, a group of people aiming to create 
occupations in the community, is responsible for the transferring.

Keywords: Batik/ local wisdom / upcycled material

Introduction

“Pulled Tea” or “Teh Tarik” in the Malay dialect refers to a culinary culture commonly found 
throughout the Malay Peninsula covering Malaysia and Indonesia. It is also a popular drink that has 
been with in the Southern people for a lengthy period of time. The drink is unique in its richness and 
mellow taste from the combination of tea, condensed milk and fresh cow’s milk or goat’s milk, boiled 
with hot water. The unique brewing style also adds the flavor and color to the tea resulting in three 
beautiful layers: milk, tea and bubbles.

1Program	in	Fashion	Design	Faculty	of	Fine	and	Applied	Arts,	Suan	Sunandha	Rajabhat	University	Tel.+66-086-383-3826	e-mail:	supawadee.ju@ssru.ac.th
2Program	in	Fashion	Design	Faculty	of	Fine	and	Applied	Arts,	Suan	Sunandha	Rajabhat	University	Tel.+66-086-383-3826	e-mail:	supawadee.ju@ssru.ac.th
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The brewing requires only two vessels, two strong arms and concentration to steadily alternate 
the mixture between one tea vessel on the left hand and another on the right hand. This process leads 
to the tea “Teh” being pulled “Tarik” to create bubble and texture. The smooth taste of the frothy top 
and the showmanship of the tea maker are like watching live performances. This is the art of Malay 
Peninsula tea making.

The abovementioned tea drinking culture has led to a high number of condensed milk can 
wastes in the area. Since Su-ngai Kolok district is the famous source and center of batik production, 
the stamp craftsman named  MR.Ya Bin Dolo has invented a way to create batik pattern stamps from 
used condensed milk cans.

Research Objectives

1) To study local wisdom, beliefs, arts, culture, and way of life;

2) To study the production process of batik unique pattern; in Su-ngai Kolok District,Narathiwat.

3) To transfer knowledge that can be used for further designs and developments to sustainably 
create value added and worth for local products in various contexts; and to create a guideline for 
designs from upcycling materials.

Methodology

Data collection 

The researcher combined qualitative and action research methods to collect primary data from 
field data collection in Su-ngai Kolok district, Narathiwat province. The secondary data were from various 
sources of literature and books about the culture, production processes and pattern of local wisdom 
derived by printing the resist with a metal stamp called a cap. The collected data were applied to create 
a sample technique of fabric block printed and dyeing with natural colour. A satisfaction survey of the 
sample technique was conducted by using the prototype to a sample of 100 consumers in order to use 
the satisfaction assessment results to improve the techniques.

This research framework uses the main conceptual frameworks as follows :

1) Conceptual framework of the manufacturing process, technique, and pattern

2) Conceptual framework of physical and aesthetics

3) Conceptual framework of crafting analysis

4) Conceptual framework of creative economy
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Research methodology

Record the culture and process of the local wisdom in Su-ngai Kolok District,Narathiwat.

Communicate with art experts in Batik and block stamp printing in Su-ngai Kolok

District, Narathiwat to study the pattern design, colours, and production methods.

Study the documents about the culture of making Batik textile in Su-ngai Kolok

District, Narathiwat to study the pattern design, colours and production methods.

Collect data from field documents and small group discussions with experts.

Analyze data to establish guidelines for textile design.

The textile design experiments with the following steps :

Experiment with upcycled material block print into different fabrics 

Bring patterns, techniques, production processes of Batik in Su-ngai Kolok

District, Narathiwat that are analyzed

Data collection  
 The researcher combined qualitative and action research methods to collect primary data from 
field data collection in Su-ngai Kolok district, Narathiwat province. The secondary data were from various 
sources of literature and books about the culture, production processes and pattern of local wisdom 
derived by printing the resist with a metal stamp called a cap. The collected data were applied to create 
a sample technique of fabric block printed and dyeing with natural colour. A satisfaction survey of the 
sample technique was conducted by using the prototype to a sample of 100 consumers in order to use 
the satisfaction assessment results to improve the techniques. 
This research framework uses the main conceptual frameworks as follows : 
1) Conceptual framework of the manufacturing process, technique, and pattern 
2) Conceptual framework of physical and aesthetics 
3) Conceptual framework of crafting analysis 
4) Conceptual framework of creative economy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Local upcycling wisdom : A Case Study of Batik, Su-ngai Kolok District, Narathiwat Province 

 

The study of the culture and local wisdom of 

the batik hand stamp techniques. 

1. Study of manufacturing processes, techniques and 
patterns. 

2. Study of physical and aesthetics - color, pattern 

3. Study of the culture and traditions in the community 
in relation to local wisdom 

Identity analysis, pattern, color, local wisdom of Su-ngai Kolok District, Narathiwat applied to create 
guidelines of textile design 

The process of using upcycled material for applying in creative design by Thai innovative design. 

Evaluation of design works 

 

- Guidelines for dissemination of 
knowledge 

-  Build an online resources  and 
marketing system 
 

-  The model of the samples technique 

 

- Creative design  
- Creative economy 
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Bring patterns, colour of natural dye to develop into sketches.

Experiment with laying patterns according to the culture to suit the textile

design.

Present the results of data analysis and research results in descriptive research

with illustrations and textile designs by techniques of upcycled material block printed with 
natural dye in Su-ngai Kolok District, Narathiwat.

A satisfaction survey of textile design works was carried out by the research

methodology as follows: 

a. The sample was 100 consumers from the purposive sampling for study.

b. The action data analysis was done using seminar and workshop program.

c. Data Analysis

Cultures and ways of life related to religions are generally the most distinct. In the area, the words 
“Thai Buddhist” or “Thai Muslim” refer to groups of people in the area. This differentiation may not be the 
sole cause of the chasm between people but it gradually widens the gap until a disparity is formed within 
the community. This has led to comparisons, prejudice, and discrimination from misunderstanding as 
well as constant violence and losses for more than a decade in the provinces of Pattani, Yala and 
Narathiwat. No one can predict how long the violence will last; nonetheless, the three southern border 
provinces remain abundant with beautiful natural resources, arts and culture, traditions, religions and 
beliefs permeating from the way of life, art and cultures with strong identities.

Religious, traditional, belief and cultural factors

Educating people from different areas to understand the local religions, cultures, traditions and 
beliefs of the local people as well as using other complex identities to categorize people are important to 
eradicate categorization based on singular identities. Currently, people are grouped based on religions 
and ethnics while complex identities may add occupation dimension and other interests to alleviate 
social conflicts. Therefore, understanding the local culture is essential in presenting the processes and 
methods of community product creation.

A group gathering of Muslim men in a tea shop with red-whiskered bulbul birdcages hanging 
around the area is a familiar sight in the three southern border provinces. A small society with a slow, 
simple and peaceful life contradicts the news in the eyes of outsiders. Stories from small communities 
such as families, villages, sub-districts, districts, provinces, up to the national level and exchanges of 
ideas are the main element of the tea gathering with teacups and roti plates at the center, creating a 
relaxed atmosphere without stress or hurry.
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Block printing fabric factors

“Batik” is a Javanese word referred to in English as Batik or Tjap stamped. The terms is used 
to in reference to a type of dyed fabric that combines the arts of craftsmanship and dyeing techniques 
together. As a result, batik means a type of dyed fabric through wax drawing or wax printing. Water 
cannot seep into the wax patterns and the colors will be dyed on the areas without the wax. Color may 
infuse in wax cracks creating unique batik patterns. 

Making batik motifs can be made through pattern painting with a canting or with metal blocks. The 
wax liquid mixture are made of wax, taper and turpentine. Especially, if you do not want too many cracks 
to form, add turpentine to increase the stickiness of the wax as it hardens.

The batik making process consists of two main steps namely the material preparation process 
and operational process. The main materials are fabric, wax liquid and tools for wax drawing or printing 
and dyes.

   
Figure1 :batik pattern stamps from used condensed milk cans

Source : Supawadee Juysukha

Fabrics with natural fiber are suitable for batik. The most popular fibers are cotton, linen, hemp, 
and silk which can be used but are relatively expensive and should be washed beforehand to remove 
some protein stains on the silk surface in order for the wax and color to adhere better. Most synthetic 
fabrics are not good at cold water dyeing except synthetic fibers from cellulose such as viscose and 
rayon that are good for color adherence. 

Figure 2 : Experiment with different fabrics
Source : Supawadee Juysukha
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Wax liquid for batik printing is a mixture of beeswax and paraffin, or can be mixed with turpentine 
and animal fat help keep the wax sticky, not hard or brittle. The melting point for wax is at 35-50 degrees 
Celsius can completely melt at approximately 120-140 degrees Celsius. The temperature should not be 
hotter than this as the wax will diffuse through the fabric, not forming into the the desired pattern. The 
wax should also not be too cold as it will solidify, stick to the printing stamp and stick to the fabric in an 
uneven and unclear pattern. The wax printed fabric must be dried while cold water is used by some to 
quicken the hardening process and create breaks in the wax patterns as desired.

Figure 3 :Temperature testing
Source : Supawadee Juysukha

Production Process

For the fabric preparation, the fabrics for batik drawing or printing should be boiled with soda 
lye first to remove all dirt and coatings such as starch and optical brightener. This will help the dyes 
to adhere better. The boiling process involves the following chemicals: soda ash, caustic soda and 
artificial soap.

Batik patterns can be made through 3 methods 

Wax drawing on the fabric according to the desired pattern (free hand drawing). The method 
may make use of brushes, pieces of wood or chanting, depending on the size of the lines and patterns. 
The second method is a stencil method using a thin transparent plastic sheet. This method is ideal for 
detailed and beautiful patterns which can be replicated in other fabrics as one sheet of stencil can 
be used 40-50 times. The third method is a method that has been passed down as an art and culture 
of Su-ngai Kolok, Narathiwat province, which is wax stamping for consistent patterns. The stamp can 
be are made from copper, brass, zinc or teak, depending on the area.

Batik stamp making

This refers to use of iron, wire, zinc, brass or other metals that have the ability to retain the 
temperature, carved pieces of wood in some areas where wood is a local material, or ropes, nails or 
corks to be created into patterns for wax stamping. 
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Expected benefits

The interesting and important part of this research is the batik stamp making process from 
condensed milk cans. In Su-ngai Kolok district, Narathiwat province, the only craftsman who oversees this 
creation is Ya Bin Dolo. From the local identity combined with the concept of waste material upcycling, 
the researcher therefore saw a way to develop this into a model for other localities and pass on this 
way of thinking to the outside communities to acknowledge and value batik for the continuity of batik 
production process as a local identity.

   
Figure 4 : used condensed milk cans

Source : Supawadee Juysukha

   

   
Figure 5 :Making batik block printing process

Source : Supawadee Juysukha
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Figure 6 : Presenting on seminar and workshop platform

Source : Supawadee Juysukha

Results

In order to develop the batik printing process, a local identity of Su-ngai Kolok district, Narathiwat 
province, to be developed in the context of wisdom, culture, economy, way of life and, importantly, the 
environment, the researcher thus proposed the natural dyeing and batik pattern creation from a can 
of condensed milk, a local upcycled material, with the limitation of cold water dye only for the natural 
dye to be used. 

Figure 7 : Natural indigo dye
Source : Supawadee Juysukha

Figure 8 : Natural colour dye
Source : Supawadee Juysukha
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cotton spandex Cotton 100% Cotton linen

linen hemp Organic cotton

Figure 9 : Model of sample technique
Source : Supawadee Juysukha

Conclusion and discussion

The researcher has taken experiment with different fabric and natural colour dye base on 
upcycling material block print. Drawing from this concept, the researcher has studied and analyzed to 
create a guideline for the development of local waste products, combined with local wisdom, culture and 
way of life for sustainable community products. The products are to provide various benefits from the 
continuation of cultural wisdoms, the local way of life and increased income for people in the community 
as well as the environmental benefits for sustainable developments.

The use of the advantages or strengths of the existing wisdom products to properly meet the 
needs of consumers, difficult to imitate, can be created high prices according to their needs.  (Permat 
and et al., 2013)
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Recommendation

1. In the next study, other fields of the arts technician should be further developed for the 
sustainable design processes. 

2. The research findings should be joined in the international seminar and workshop.  
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The formation of the idea of New Weekly magazine and its visual 

rhetorical presentation on the cover of its inaugural issue
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Abstract

The purpose of this research is to explore the formation of the concept of New Weekly magazine 
and its visual rhetorical presentation on the cover of its inaugural issue. New Weekly magazine was 
launched in Guangzhou in 1996, and since then it has continued to explore the visual rhetoric of its 
cover images, introducing different styles of magazine covers. From the perspective of visual rhetoric 
theory, the author analyzed New Weekly as a rhetorician through qualitative analysis, the formation of its 
“cutting edge” concept and its influence on the planning and design of the first issue. The study found 
that Mian Sun’s experience in newspaper editing and magazine operations accumulated before the 
founding of New Weekly has affected New Weekly’s editorial philosophy, awareness of political risks, 
the definition of readers and the establishment of the concept of visual expression. This determines what 
New Weekly is and what visual image it will appear in the public eye. These ideas are finally presented 
on the cover of the inaugural issue in a visual form, which is not only related to the market environment 
and political hotspots at the time, but also related to the conscious brand awareness of New Weekly.

Keywords: Formation of the idea, New Weekly, Magazine Cover, Visual Rhetoric, Visual presentation

Introduction

In 1978, China carried out the policy of reform and opening up, and great changes have taken 
place in China’s contemporary society from politics to economy and culture. Guangdong, as the first pilot 
areas of reform and opening-up policy, have started a rapid wave of industrialization and urbanization 
since the 1980s, which has given birth to the demand for a large number of industrial workers. At the 
same time, in order to ensure the sound development of all kinds of national construction and the strategic 
demand of training all kinds of talents, the country has resumed the higher education interrupted by the 
cultural revolution. The development of urban and national economy needs a large number of talents 
of various types. Intellectuals, farmers, unemployed youth in urban and rural area, and public servants 
also gave birth to a prosperous cultural market in the process of “plunge into the commercial sea” for 
gold. In 1992, the establishment of the socialist economic market system with Chinese characteristics 
made the whole country gradually clear the future development direction of the country in ideology. 
In the field of publishing with strong ideology, in order to deal with the commitment and impact of the 
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application for WTO in the protection of intellectual property rights and the opening of cultural products 
market. Under the guidance of the government, the stimulation of market interests and the call of the 
society for rich and high-quality spiritual and cultural life, a series of encouraging policies have been 
issued. China then ushered in the prosperity of the cultural publishing market. New Weekly magazine 
was founded in this period.

In 1996, Mian Sun published New Weekly in Guangzhou. In fact, before founding New Weekly, 
he had many times of experience in operating newspapers and periodicals affiliated to state agencies 
and units, responsible for editing and publishing. This experience provided him with a wealth of practical 
experience in running New Weekly. Obviously, the visual form of the cover of New Weekly has undergone 
significant changes in the past years. What is the reason behind this phenomenon? In order to better 
understand and study this issue, I decided to examine its original founding concept. 

Object

Explore the formation of the concept of New Weekly magazine, and its visual rhetorical 
presentation on the cover of its inaugural issue.

Methodology 

Foss (Sonja K. Foss, 2005) believes that visual rhetoric works are images created by rhetor 
using visual symbols for a certain communication purpose. In order to achieve the purpose of specific 
communication, the rhetor artificially interferes with the image creation process through systematic 
symbolic behavior. In the end, the rhetor presents this visual product in front of the audience to stimulate 
the audience’s emotions to realize the rhetorician’s intention. However, visual rhetoric is complicated. 
In accordance with Foss’s theoretical suggestions, this research uses content analysis to do a visual 
rhetorical analysis of the cover images of New Weekly magazine’s first issue. This study also used 
qualitative analysis to analyze data collected from the literature of New Weekly Oral History and journals 
related to the study.

Results

I divided the study into three periods based on before idea formation, idea formation and visual 
manifestation of the idea.

The first period: before idea formation, this is the historical accumulation of Mian Sun’s experience 
in editing and running newspapers before the launch of New Weekly. The second period is: Idea 
formation. June 1996 to August 18, 1996. This was the period when the concept of New Weekly was 
formed. During this period, New Weekly established the concept of running the magazine, clarified the 
political responsibility, set the target readers, and determined the way of visualization of ideas. The third 
period: the visual representation of the idea. The inaugural issue was released on August 18, 1996, and 
the cover of this issue reflected the original “cutting edge” concept of New Weekly.
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4.1 Period 1: before idea formation, the prequel of New Weekly

To explain in depth why the visual rhetoric of New Weekly presents such a different change, 
it is inevitable to understand the publishing experience of its founder, Mian Sun, and the publishing 
concept he formed from it.

The earliest, which can be traced back to 1986-87, Mian Sun participated in the hosting of 
Baihuayuan newspaper affiliated to Guangdong Dramatist Association in Guangzhou. He is mainly 
responsible for editing, proofreading, layout design, and printing follow-up. He is also the Secretary of the 
Chinese Communist Youth League of Dramatist Association, Musician Association, Dancer Association 
and Artist Association (New Weekly. Ed., 2016: 6). However, in a short time, due to the state’s efforts to 
rectify and reduce the publications sponsored by various associations, Baihuayuan ceased publishing.

In 1989, Mian Sun took over the New Stage magazine sponsored by the Guangdong Dramatists 
Association. The magazine is printed in A2 size, using newsprint, and the cover is published in the 
form of a large photo and a text summary of the main article (New Weekly. Ed., 2016: 5). At this time, 
Guangzhou’s newspaper printing technology has changed from lead printing to offset printing, which 
can better reproduce and print color photos with more precise tonal levels. So, the New Stage, which 
used a large-format color photo of Hong Kong’s popular actress Li Zhi, debuted in September 1990. 
Mian Sun said: “The small and large newspaper vendors in Guangzhou read the color manuscripts. 
They praised the newspaper’s good looks, so they paid and ordered. 150,000 copies were printed in 
the first issue! The first issue was sold out! The next day, they ordered 30 Ten thousand!” (New Weekly. 
Ed., 2016: 7) It is hard to believe that the contents of the magazine, not the photos of the actress on 
the cover, have brought such a large sales volume to the magazine. Despite this success, New Stage 
still somehow quietly ended.

In 1992, Mian Sun, Zhou Sun and Nanfang Pharmaceutical co-founded the 999 Advertising 
Communication Company. They determined that if the advertising company succeeds, they will surely 
establish newspapers and magazines. (New Weekly. Ed., 2016: 11)

In 1993, they co-founded the Morning News in Guangdong Province in conjunction with the 
Journalism Department of Jinan University. Although the newspaper was eventually cancelled because 
it did not comply with the publication policy at the time, this cooperation gave Mian Sun a chance to 
learn how to run a magazine. After studying magazines such as USA Today, Mian Sun realized that 
what he wanted to do was to “build a market-oriented newspaper with a completely different form and 
way of doing news from the traditional media at the time. One of the important points is that through a 
lively and vivid visual way, to achieve a pleasant reading experience, jokingly called the entertainment 
of news.” (New Weekly. Ed., 2016: 11) This idea became his guiding ideology for the future publication 
of new weekly magazines.

Morning News could not continue to be published, but another publication for overseas Chinese, 
7-Days Huaxun, gave Mian Sun another opportunity to run a publication. More importantly, through the 
cooperation with Hong Kong M Photo Agency, this publication not only brought Mian Sun the most 
advanced news publishing technology and image editing concepts at the time, but also brought him 
high-quality visual editing experts. Under the guidance of Xiangcheng Liu, the president of M Photo 
Agency and the winner of the Pulitzer Prize for Press Photography, the pilot issue of 7-Days Huaxun 
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selected the actress Chong Chen at the time as the cover, and the first issue selected Li Gong as the 
cover. According to Mian Sun: “The visual language of mature Western media is delivered cleanly and 
neatly... It has a strong impact and let us know what is the era of picture reading. (New Weekly. Ed., 
2016: 13) Unfortunately, 7-Days Huaxun touched on the publication policy of “Journals distributed to 
overseas Chinese cannot be distributed in China” was soon suspended in January 1996. (New Weekly. 
Ed., 2016: 12)

In June 1996, the Books & Newspapers under the Guangdong Press and Publication Bureau 
were renamed New Weekly. With Mian Sun’s persistence and professional magazine publishing team, 
Mian Sun seized this opportunity again.

Before operating New Weekly, Mian Sun not only participated in the publication and distribution 
of newspapers and magazines, but also served as administrative work. These work experiences have 
provided him with experience in dealing with administrative departments of governments at all levels and 
experience in market operations. For better operation of New Weekly, a solid foundation has been laid.

4. 2 Period 2: Idea formation. June 1996 to Aug 18, 1996. 

1) New Weekly’s Ideas

The publication has a legal status, but what kind of magazine should New Weekly be?

Although he has experience in publishing New Stage, Morning News, and 7-Days Huaxun, Mian 
Sun did not have a clear idea on how to run New Weekly. He brought back a Time and a Life from Hong 
Kong, and gave them to the then editor-in-chief Xincheng Feng, let Feng use these two magazines as 
inspiration and combine their characteristics, “Pinch these two together!” (New Weekly. Ed., 2016: 17)

The publishing concept derived from the publication of 7-Days Huaxun was mentioned again. 
Although New Weekly is a current affairs news magazine, according to tradition, it should take a serious 
line. But for New Weekly, Mian Sun believes that it should making current affairs news easier and even 
entertaining. (New Weekly. Ed., 2016: 17) 

In the end, “All our efforts are for something new”(New Weekly. Ed., 2016: 17) became the core 
concept of New Weekly. I have to admit that this is somewhat idealistic.

In order to achieve something new, New Weekly starts from three aspects: new thinking, new 
concept and new performance, and explores the creative possibilities of the magazine. Through new 
thinking, sort out and integrate news resources, and present news materials in a new relationship. Use 
new ideas, deeply investigate and reconstruct the contemporary social value of news materials, and put 
forward new concepts and viewpoints. The expression that can perfectly present the pursuit of this new 
thinking and new concept must not only maintain the freshness of the language style and viewpoint, but 
also implement the specific material form of the magazine. After all, magazines are visual. To be able 
to accurately and powerfully convey these cutting-edge views and attitudes of the magazine, it must 
be transformed with novel and powerful visual forms. Therefore, According to Xincheng Feng: “New 
Weekly first completely abandoned the concept of ‘with pictures’ in the Chinese media emphasizes the 
equal importance of images and text, allowing images to expand the meaning of text.” (New Weekly. 
Ed., 2006: 18) 
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As a result, novel and sharp perspectives and expressions have become New Weekly’s inherent 
spiritual temperament and cultural pursuit when it observes and reflects on the development trend of 
Chinese society. This “cutting-edge” style is “concentrated in the so-called criticality, showing one’s own 
views, positions and attitudes through sharp criticism.” (Shouzhou Huang, 2008 ) Thus, the formation 
of brand identification characteristics based on this, shaping the brand’s unique market influence. This 
is also an inevitable reflection of the Chinese people’s consumption outlook from pursuing product 
consumption that meets basic life needs to turning to a higher level of brand consumption since the 
reform and opening up.

2) Political Risk Aversion

As a market-oriented cultural consumer product, how can New Weekly not only win the market 
in the fierce market competition, but also meet the national publishing regulatory requirements, and 
at the same time establish a unique brand recognition image to better develop itself. It has become a 
problem that New Weekly needs to face urgently under the support of new thinking, new concepts and 
new expressions.

In this process of exploration, New Weekly, as a publication that affects ideology and spiritual 
culture, is bound to be subject to strict supervision by relevant state departments and regulations. This 
requires that New Weekly, which pursues a “cutting-edge” image, needs to work hard to find a new way 
of expression to balance the intricate relationship of avoiding policy risks, catering to market needs, and 
realizing brand concepts. Only by actively exploring the possibility of new content and form of views 
can magazines avoid all possible risks in the risky and maximize brand interests.

Therefore, in order to ensure the good and smooth development of New Weekly, keep a good 
political direction and avoid political problems, the Publishing Bureau appointed Song Han as the chief 
editor to strengthen the leadership of the Communist Party of China to New Weekly. And, ensure the 
correct attitude of public opinion and political direction of the published content. (New Weekly. Ed., 2016: 
19) On July 10, 1996, Shengying Zhou, Vice Minister of Publicity Department of Guangdong Provincial 
Party Committee and Director of Guangdong Press and Publication Bureau, gave instructions to Song 
Han on his work in New Weekly: first, don’t make political mistakes, strict control is the lifeline; second, 
be popular in the market and readers, which is also a lifeline... pay attention to cultural taste.” (New 
Weekly. Ed., 2016: 34)

3) The Reader

Who are the readers of New Weekly? What are their characteristics. Undoubtedly, these will 
affect the attitude and visual form of the magazine.

The emergence of New Weekly coincides with the wave of urbanization in China. The reform and 
opening up and the construction of socialist market economy have made great changes in China’s social 
structure. A large number of people with higher education flock to prosperous cities. In this process, 
modern society and urban life have a huge conflict or even split with traditional Chinese society in life 
style and values. Taking this as an opportunity, New Weekly constantly focuses on various issues related 
to urban life, creates various topics of modern urban life to stimulate the urban middle-income groups 
to think and imagine the possibility of future life, and affects their value cognition.
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As Run Hu (founder of China’s rich list) said: “the group he focuses on is the same as the 
readers of New Weekly, as well as the rich or those who want to be rich in China.” (New Weekly. Ed., 
2006: 224) Therefore, just read New Weekly, and Run Hu can see the “their” life that he wants to see. 
We can also see the hot topics of China’s socio-economic and political life since the 1990s. According 
to Minjie Jiao: “its target readers are those who are about 25 years old, care about current affairs and 
fashion, pursue individual expression, have opinions, have ideas and have certain consumption ability, 
that is, the urban middle class.” (Minjie Jiao, 2011)

Yiwu Zhang believes that New Weekly, which appeared in a cutting-edge posture, is a very 
typical middle-income publication, with some bohemian style, and its positioning was very accurate 
from the beginning. (New Weekly. Ed., 2006: 224) Indeed, these urban middle-income groups who have 
received higher education in the wave of reform and opening up and urbanization no longer need to 
worry about survival. As outstanding members from various fields in China, they have the ability and 
willingness to understand, argue, and appreciate grand issues such as the country, culture, value, and 
life, and they are also keen to discuss and dispute trivial market life propositions. Together with New 
Weekly, they participated and witnessed the economic take-off of this country, the great improvement 
of material conditions, the changes and development of economic and political life, and they began to 
try to pursue and yearn for a higher level of spiritual life and value realization.

These	readers/consumers	have	a	good	educational	background,	rich	professional	experience,	
and	in-depth	practical	participation	in	social,	economic,	and	political	life.	These	urban	middle-class	
readers	with	spending	power,	ideas	and	vision	are	no	longer	stuck	in	ordinary	life	and	are	unwilling	
to	follow	the	trend.	They	are	willing	to	actively	try	to	understand	and	pursue	different	ideas	and	
diversified	lifestyles,	and	can	provide	independent	insights	and	in-depth	judgments.

Obviously,	in	the	face	of	such	a	group	of	readers,	New	Weekly	must	come	up	with	a	sufficiently	
new	concept,	with	a	unique	visual	form,	by	throwing	out	grand	themes,	to	inspire	its	readers-the	
Chinese	middle-class	group.	Let	them	devote	more	in-depth	attention,	thinking	and	discussion	to	the	
various	problems	and	phenomena	that	have	arisen	during	the	rapid	development	of	society.	Only	
in	this	way	can	the	magazine	win	the	favor	of	readers	in	the	clash	of	ideas	and	values.	This	is	not	
only	conducive	to	the	high-quality	survival	and	development	of	the	country	and	the	individual,	but	
also	conducive	to	the	shaping	of	the	brand	influence	of	New	Weekly	and	gaining	mutual	recognition	
between	consumers	and	the	brand.

New	Weekly	needs	to	work	hard	to	resonate	with	its	readers,	whether	in	terms	of	content	
provision,	viewpoint	selection,	or	final	visual	presentation.	Otherwise,	they	cannot	survive	in	the	
market.

4)	Visualization	of	ideas

Although	it	 is	very	difficult	to	be	new,	there	 is	always	the	possibility	of	exploration	and	
realization.

The	cooperation	with	Xiangcheng	Liu	of	M	Photo	Agency	made	Mian	Sun	realize	what	Liu	
said:	“The	media	like	television	gives	readers	a	kind	of	dependence	on	visual	images,	and	the	era	
of	picture	reading	has	come.	The	Internet	will	bring	a	huge	impact	to	the	world.	Influencing	and	
dealing	a	fatal	blow	to	traditional	media.”	(New	Weekly.	Ed.,	2016:	12)	What	is	the	true	meaning	of	
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this	sentence,	that	is,	successful	magazines	cannot	be	separated	from	the	packaging	of	excellent	
visual	rhetoric.

Xincheng	Feng	believes	that	New	Weekly	first	proposed	the	word	“good-looking”.	 (New	
Weekly.	Ed.,	2006:	26)	That	is,	high-quality	visual	rhetoric	forms:		pictures,	fonts,	typography,	colors.	
In	order	to	achieve	this	goal,	New	Weekly	brought	together	the	art	editor	Sha	Fu	from	the	advertising	
industry,	Haier	Zhang	from	the	French	fashion	photography	industry,	Mian	Sun	and	Zhou	Sun	from	
the	advertising	media	industry.

New	Weekly’s	conscious	investment	in	visual	design	made	it	the	first	to	enter	the	concept	
of	cost,	Xincheng	Feng	Said:	“That	is	the	amount	of	money	the	magazine	invests	in	vision.	New	
Weekly	invests	in	visual	funds	can	almost	run	another	New	Weekly…	Generally,	the	cost	of	design	
and	photographers	is	completely	double	the	salary	of	journalists	in	the	editorial	department	and	
advertising	expenditures.”	(New	Weekly.	Ed.,	2006:	26)	Although	it	was	1996.

The	conscious	and	active	development	and	 investment	 in	visual	 rhetoric	has	made	an	
important	factor	affecting	the	distribution	of	New	Weekly	magazine:	the	visual	rhetoric	treatment	
of	the	magazine	cover	presents	a	unique	way.

New	Weekly,	which	is	ready	to	be	published,	actively	absorbs	the	experience	gained	in	the	
early	publishing	experience,	and	explores	the	possibility	of	avoiding	political	risks	in	its	own	way	
and	meeting	the	needs	of	marketing.	However,	during	this	period,	the	element	of	brand	identity	
shaping	was	added.	As	a	result,	the	balanced	relationship	among	the	avoidance	of	political	risks,	
the	catering	of	marketing,	and	the	shaping	of	brand	image	will	also	become	a	problem	that	New	
Weekly	needs	to	constantly	adjust	during	its	market	development	process.	However,	every	active	
or	passive	adjustment	will	determine	the	possibility	of	the	future	development	of	New	Weekly.

4. 3    Period 3: the visual representation of the idea. Aug 18,1996. The initial issue

After intensive preparations, the first issue of New Weekly was published on August 18, 1996 
with the total number of zero. Zero means starting anew.

1) Visual form of the cover

Figure 1  Cover of the 0th issue of New Weekly, Aug 18, 1996
(Source: http://www.neweekly.com.cn/magazine/cover?searchKey=&year=1996)
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The	size	of	the	first	issue	is	A3,	which	is	printed	on	newsprint	with	black	ink.	The	cover	uses	
the	photo	of	Zedong	Mao	and	Xiaoping	Deng	taken	by	Hou	Bo	in	1959,	see	Figure	1.	In	the	photo,	
Mao	and	Deng	Zheng	looked	at	a	manuscript	or	document	with	full	attention,	discussing	related	
issues	in	national	construction,	and	exchanging	views.	The	black-and-white	documentary	images	
highlight	the	heaviness	of	history.

Mao	and	Deng,	they	are	familiar	to	China	and	even	the	world.	The	text	of	the	cover	topic	
is:	China	can	say	no,	shocked	the	western	world.	New	Weekly	has	conveyed	rich	information	to	the	
government’s	publishing	administration	and	market.	In	response,	Mian	Suan	explained	it	this	way:	
“One	of	the	reasons	is	to	cooperate	with	China	to	say	no	to	this	topic;	the	second	is	to	hope	to	
use	China’s	two	most	important	giants	as	the	cover	of	our	opening	page,	and	to	bless	our	smooth	
development.”	(New	Weekly.	Ed.,	2006:	12)

The	striking	logo	of	New	Weekly	appears	in	the	upper	right	corner	of	the	magazine,	and	the	
necessary	press	information	and	distribution	pricing	information	appear	in	the	lower	left	side	of	the	
cover	near	the	binding	line.	There	are	7	pieces	of	text	messages	prompted	by	magazine	contents,	
which	adopt	the	same	lively	and	powerful	big	standard	song	font	as	New	Weekly	logo	font,	and	
prompt	and	distinguish	them	with	sentences	of	different	font	sizes	and	color	forms.	In	the	way	of	
left	alignment	and	right	alignment,	the	line	spacing	is	evenly	distributed	on	the	left	and	right	sides	
of	the	lower	half	of	the	cover.

With	the	revitalization	of	the	economy,	the	nationalist	sentiment	in	mainland	China	rose	
in	the	1990s.	Qiang	Song,	Zangzang	Zhang	and	others	published	China	Can	Say	No	in	1996,	(Baidu	
Baike,	2020)	questioning	and	challenging	Western	hegemony.	Although	the	views	and	rigor	of	this	
book	have	been	criticized,	it	still	caused	a	sensation	in	the	United	States	and	the	Western	world.	
Looking	at	China’s	history	and	society,	who	can	be	the	representative	of	the	Chinese	saying	“no”?	
Perhaps	Mao	and	Deng	are	the	most	appropriate	candidates.

Mao	led	the	Chinese	people	to	build	an	independent	and	sovereign	People’s	Republic	of	
China;	Deng	resumed	the	college	entrance	examination	in	the	cultural	field,	implemented	the	policy	
of	domestic	reform	and	opening	up	to	foreign	countries	 in	the	economic	field,	led	the	Chinese	
people	to	build	a	prosperous,	strong	and	Democratic	Socialist	China,	presided	over	the	recovery	of	
sovereignty	over	Hong	Kong	and	Macao,	and	reintegrated	China	into	the	world.	Mao	and	Deng	are	
the	most	powerful	representatives	to	say	“China	can	say	no”.

The	visual	expression	metaphor	caused	by	the	cover	image	“photo	of	Zedong	Mao	and	
Xiaoping	Deng	at	work”	supports	and	enriches	the	image	of	the	cover	topic	“China	can	say	no”	
and	achieves	better	coordination.

2) Market conditions

From	the	perspective	of	market	welcome,	no	one	is	more	suitable	to	be	a	cover	character	
than	Zedong	Mao	and	Xiaoping	Deng.	Zedong	Mao	led	the	Chinese	people	towards	independence,	
liberation	and	the	establishment	of	a	new	China.	Xiaoping	Deng	planned	a	blueprint	for	the	future	
development	of	the	Chinese	people,	carried	out	reform	and	opening	up,	and	regained	Hong	Kong’s	
sovereignty.	Who	else	can	say	no	on	behalf	of	China?
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Although	using	Zedong	Mao	and	Xiaoping	Deng	for	cover	design	is	more	secure,	several	
schemes	are	always	good	for	maximizing	market	 interests.	When	talking	about	the	cover	 image	
design	of	the	first	issue,	Mian	Sun	said:	“we	have	designed	four	covers,	all	of	which	have	been	put	
on.	At	the	time	of	sale,	the	retailer	can	choose	any	one	facing	out...”	(New	Weekly.	Ed.,	2006:	12)	
“In	fact,	this	approach	of	New	Weekly	is	a	common	method	for	many	magazines	to	boost	sales.”	
(Ping	Deng,	2021:	interview)	Maybe	it’s	a	long	time	ago,	Mian	Sun	has	another	saying	about	this:	
“but	it’s	up	to	the	management	of	newspapers	and	magazines.”	(New	Weekly.	Ed.,	2016:	19)	But	in	
any	case,	market	awareness	has	begun	to	sprout.	

In	a	word,	in	order	to	obtain	good	market	and	government	recognition,	New	Weekly	has	
made	great	efforts	to	deal	with	the	visual	rhetoric	of	magazine	cover.	Bo	Feng	claims:	“Moreover,	at	
that	time,	the	color	of	magazines	covers	in	Beijing	were	mostly	gray.”	(New	Weekly.	Ed.,	2006:	116)

3) Response to political risks

Using	Zedong	Mao	and	Xiaoping	Deng	working	photos	as	the	cover	of	the	magazine,	New	
Weekly	will	not	make	any	mistakes	in	politics.	It	not	only	avoids	political	risks	but	also	wins	the	
recognition	of	the	market.	After	all,	Hong	Kong,	which	has	been	leased	by	the	British	colony	for	a	
hundred	years,	will	return	to	China	in	1997,	which	makes	the	Chinese	people	who	have	been	bullied	
by	Western	powers	for	nearly	a	hundred	years	very	proud.	

At	this	time,	China	is	full	of	passion	and	confidence,	under	the	guidance	of	the	policy	and	
spirit	of	reform	and	opening	up,	moving	towards	embracing	the	world,	towards	a	prosperous,	strong	
and	civilized	modern	society,	and	building	a	socialist	road	with	Chinese	characteristics.	The	Chinese	
do	not	allow	anyone	to	bully	the	survival	of	the	Chinese,	as	well	as	the	determination	and	efforts	
of	the	Chinese	people	to	yearn	for	and	pursue	a	high-quality	life.

4) Recognition of brand image

The	brand	awareness	of	New	Weekly	has	sprouted	since	the	preparation	of	its	founding,	
although	the	brand	positioning	at	that	time	was	not	very	clear.	Xincheng	Feng	recalled	that:	“as	
early	as	the	publication	of	issue	0,	the	magazine	reserved	two	blank	pages	for	advertisers,	and	wrote	
‘this	page	is	reserved	for	the	discerning	advertisers’	and	‘people	are	used	to	seeing	the	best	brands	
in	the	best	magazines’”.	(New	Weekly.	Ed.,	2006:	32)	There	 is	no	doubt	that	when	New	Weekly	
confidently	leave	blank	pages	to	“discerning	advertisers”	and	“the	best	brands”,	it	defaults	that	it	
is	also	a	trustworthy	brand.

Under	the	 influence	of	the	core	concepts	of	new	thinking,	new	 ideas	and	new	ways	of	
expression,	the	cover	image	of	the	first	issue	of	New	Weekly	present	a	concise,	powerful	and	stable	
visual	rhetoric	effect.	It	is	not	only	to	gain	the	trust	of	the	government’s	Publishing	Department,	
and	market	recognition,	to	attract	more	consumers’	attention,	but	also	to	shape	the	visual	practice	
of	New	Weekly’s	cutting-edge	spirit	and	temperament.

New	Weekly	carefully	balances	the	market,	political	risks	and	fuzzy	brand	image	relationship	
in	terms	of	magazine	content	and	visual	form,	and	begins	to	explore	the	path	of	sound	development.
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Conclusion

The	previous	experience	of	dealing	with	various	 levels	of	 government	administrative	
departments	to	run	publications,	let	Mian	Sun	know	that	in	the	face	of	various	management	policies,	
the	success	of	the	publication	market	is	not	enough	to	win	the	government’s	full	support.	Magazines	
are	very	fragile	and	may	be	suspended	due	to	policy	reasons	at	any	time.	And	the	work	he	has	
undertaken	as	secretary	of	the	Party	branch	of	the	Communist	Party	of	China	also	enabled	Mian	
Sun	to	consciously	walk	on	the	road	of	political	correctness.	The	collaboration	with	Xiangcheng	Liu	
brought	him	a	world	vision	and	a	higher	pursuit	of	the	visual	quality	of	New	Weekly.	These	urban	
middle-class	readers	with	spending	power,	ideas,	and	vision	are	no	longer	stuck	in	ordinary	life	and	
are	unwilling	to	follow	suit.	They	are	willing	to	actively	try	to	understand	and	pursue	different	ideas	
and	diversified	lifestyles.	As	a	result,	New	Weekly	has	formed	the	“cutting-edge”	consciousness	of	
pursuing	new	thinking,	new	concepts,	and	new	expressions,	and	exploring	the	creative	possibilities	
of	the	magazine.	Moreover,	the	visual	rhetoric	on	the	cover	of	its	inaugural	issue	not	only	showed	
a	politically	correct	attitude,	but	also	gave	out	a	“cutting-edge”	visual	voice	in	1996.
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Abstract

 “Towns” have played an important role in China’s modernization and urbanization, and the 
process of urbanization, which has been developing at an astonishing pace in the last 40 years, started 
with the development of towns. At present, there are about 20,000 towns in China, nearly 70% of which 
are located in mountainous areas. And the unique geographical conditions and the long history of towns 
make Chongqing the most typical area with a dense concentration of towns in mountainous areas. In 
recent years, there are many research results on China’s urbanization history, but there are very few 
results that study the urbanization change pattern of towns, especially those in mountainous areas. So 
this paper takes Chongqing’s mountainous towns as a sample, and traces the rapid urbanization process 
of China after 1949, and analyzes the urbanization development process of Chongqing’s mountainous 
towns. It is pointed out that national macro-control strategies are the important factor affecting the 
development of the towns in Chongqing, and one of the important reasons affecting decision-making 
is Chongqing’s unique geographical location and natural conditions. We usually think of mountainous 
conditions as factors limiting the urban expansion of modern towns, but through the analysis in this 
paper, we find that these natural constraints sometimes provide opportunities for the development of 
small mountainous towns in Chongqing, contributing to the particularities in their urbanization patterns. 
In fact, in the long history of the development of mountainous towns in Chongqing, a regional ecological 
culture adapted to these special geographical and natural environments has been formed. Therefore, 
the article also discusses the impact and damage of urbanization on the regional cultural ecology of 
mountainous towns in Chongqing while bringing economic growth, in the first half of China’s urbanization 
process driven by the pursuit of “GDP” growth (from 1978 to 2012). And the article gives suggestions 
that we should restore and rebuild the cultural ecology of Chongqing’s small mountain towns in the 
second half of urbanization (after 2012), when China’s urbanization is slowing down and the construction 
of towns with special characteristics is vigorously pursued.
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Mountainous Cultural ecology
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Introduction

The history of “town” in China can be traced back to 1500 years ago. Towns meaningful to modern 
urban development originated from commercial fairs in the Ming and Qing Dynasties. Scholar Zhao Gang 
divided Chinese cities into “city” and “town”, and believed that towns played an important role in the urban 
development of modern China (Zhao Gang, 2006). For a country with thousands of years of agricultural 
social history, as an economic connecting belt, commercial node, and grass-roots administrative center 
between urban and rural areas, “town” plays a vital role in China’s urbanization process. In 1949, China’s 
urbanization began to develop orderly. Especially after 1978, China’s urbanization developed at a rare 
high speed in the world. In this process, towns have become the key node of China’s industrialization 
transformation from a largely agricultural country, and formed a unique path of China’s urbanization 
starting from the development of towns. According to the data of the China administrative division 
network, there were 20975 towns in China in 2019, of which nearly 70% were distributed in mountainous 
areas (Zhu Hao, Chen Zongcai, 2020). Chongqing is one of the most concentrated mountainous towns 
in China. The history of towns can be traced back to 3000 years ago. At the same time, Chongqing is 
the youngest municipality directly under the central government in China. After the establishment of 
the municipality directly under the central government in 1997, the urbanization of the whole city has 
accelerated more rapidly than in other regions“ Low starting point, late start and fast process “are the 
basic characteristics of Chongqing’s urbanization process, which makes the impact of Chongqing’s 
urbanization more intense. So, in this context, what are the laws of the urbanization development of 
small mountainous towns in Chongqing? What factors affect its development? Is there anything special? 
Based on these objects, taking the process of China’s urbanization after 1949 as a clue, this paper 
puts the development of small mountainous towns in Chongqing into the macro background of China’s 
urbanization, compares the universality and particularity of its development path, to highlight the special 
factors affecting its development law.

There are many studies related to the urbanization of towns in China and Chongqing. The focus 
of these studies is different, and most of them are technical horizontal studies such as planning strategy 
and policy research. Most of the historical longitudinal studies are the stage division of the process of 
urbanization in contemporary China, and the research angles are also different. Some are divided into 
three stages based on the implementation of the reform and opening-up policy, some are divided into 
four stages from the perspective of the transfer of the focus of China’s economic development, and 
some are divided into five stages based on the process of urban spatial development. These division 
methods provide a basis for this paper to trace the process of urbanization in China after 1949, but 
these studies mainly focus on the development and evolution of big cities, and the lack of historical 
combing for the development stage of small mountainous towns. At the same time, there is also a lack 
of research on the development stage of towns from the perspective of the transformation of urban-rural 
relations. Marx’s theory of urban-rural relations holds that there is a trend from separation to integration 
in urban-rural relations driven by productivity. After 1949, the rapid improvement of China’s urbanization 
and productivity has obviously promoted the transformation of urban-rural relations. This development 
trend has obvious characteristics of Marxist urban-rural relations. As the link between urban and rural 
areas, the urban development direction of towns must be affected by the transformation of urban-rural 
relations. From this perspective, this paper cuts into the subject research, takes China’s urban-rural 
relations since 1949 as the clue, divides the urbanization development stages of Chongqing mountain 
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towns, places the development of Chongqing mountain towns in the background of China’s urbanization, 
compares and summarizes the general principles and special laws followed by their urban development. 
A large number of research literature related to China’s urbanization provide data support for this paper. 
For the relevant literature of Marxist urban-rural relationship theory, the relevant research provides a 
theoretical basis for this paper. Therefore, the research method used in the text is mainly the literature 
research method. Based on a large amount of horizontal data and literature, it makes a vertical historical 
analysis, and uses Marx’s theory of urban-rural relations to interpret and deduce the development law 
of mountainous towns in Chongqing behind these data

The Chinese traditional town and the mountain town in Chongqing, China

1. The Chinese traditional towns

From the perspective of the administrative management system, towns are the first level of the 
governmental power unit at the grassroots level under the Chinese constitution, and these towns are 
usually referred to as established towns. In addition, from a socio-economic point of view, there are also 
a large number of unincorporated towns, which function as links and nodes in socio-economic activities, 
just like established towns, but differ only in the size of the radiation range. From the perspective of the 
overall socio-economic operation, with the change of productivity, there is no strict boundary between 
the two, and both are economic zones and regional centers linking cities and villages, playing an 
irreplaceable role in the urbanization process, which is also an important feature of China’s urbanization 
path, and is called the Chinese model of urbanization by the academic community.

The history of towns in China dates back to the Northern Wei Dynasty, where military, political, 
and mining exploitation had been the main reasons for the formation of early Chinese towns, and most 
of the traditional towns in China that continue today were developed from bazaars. Especially during the 
Ming and Qing dynasties, when China’s feudal society was highly developed economically, the sprout 
of capitalism emerged, and the bazaar economy flourished, which greatly contributed to the rise and 
development of China’s towns. During centuries of development, these traditional towns formed a stable 
urban spatial structure and regional landscape imagery, as well as unique social networks and cultural-
ecological patterns. However, with the accelerated urbanization after China’s reform and opening up, 
the urban landscape and social life of these traditional towns have suffered an unprecedented impact 
while new towns have been created in large numbers.

2. The mountain towns in Chongqing, China

Chongqing is located in the interior of southwest China, at the confluence of the upper reaches 
of the Yangtze River and the Jialing River. It is the overland between the Tibetan Plateau and the middle 
and lower reaches of the Yangtze River Plain, and the southeastern edge of the Sichuan Basin. Therefore, 
Chongqing has undulating terrain, crisscrossed by mountains and well-developed water systems, and 
the Yangtze River valley gradually decreases from north to south. The unique natural environment and 
geographical conditions have formed the urban development form of a “big mountain city”. With the 
scattering of the industry and the expansion of the scale of the city, the development of the city has 
gradually developed from the initial concentrated point type to the belt type, group type, and then 
to the constellation type structure combining concentration and dispersion, forming a town network 
structure system consisting of a central large city complex and satellite cities, county cities and central 
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towns (Huang Guangyu, 2002. p:115-116). At present, Chongqing includes 26 districts, 8 counties, 4 
autonomous counties, and 611 towns. These urban blocks are distributed in an X-shaped axis along 
the Yangtze and Jialing River valleys and railroad trunk lines.

Under the spatial pattern of “big mountain city”, Chongqing combines big city, big rural area, big 
mountainous area, and big reservoir area (Three Gorges reservoir area) in one, with the big difference 
between urban and rural areas and obvious dichotomous structure. Since Chongqing became a 
municipality directly under the central government in 1997, urbanization has been accelerated rapidly 
under the national development strategy, and the urbanization of small cities and towns has also 
started. To adapt to the special geographical environment of small mountain towns, diverse attempts 
to build small mountain towns have been made. Chongqing’s urbanization is a model in which large 
cities drive large rural areas, with mutual assistance between workers and farmers and urban and rural 
areas, and the face of small cities and towns has changed significantly. By 2017, Chongqing has 611 
established towns, including 16 famous Chinese historical and cultural towns, accounting for about 
1/1l of the national total; 7 famous towns with national characteristics and landscape tourism, 2 famous 
villages with national characteristics and landscape tourism; 23 pilot towns of the new tourism trunk 
line demonstration of Chinese characteristic towns; and 116 municipal central towns. The urbanization 
rate of Chongqing has increased from 31% at the beginning of the administration to 69.46% in 2020 
(the average urbanization rate of China is 60.82% in 2020), with an annual growth rate of 1.6%, and has 
basically built up a town cluster pattern of “main cities, regional central cities and suburban counties, 
central towns, and small cities and towns”.

3. The Chinese Urbanization and the development of Chongqing’s small mountain cities and 
towns

As mentioned earlier, many scholars have divided the stages of China’s urbanization process 
in different ways based on different academic perspectives. And the factors affecting the development 
of small mountain towns in Chongqing are complex; therefore, concerning the previous research 
results, this paper analyzes the development of small mountain towns in Chongqing after 1949 from 
the perspective of the evolution of urban-rural relations by placing it in the historical context of China’s 
urbanization development and comparing the particularities of Chongqing’s urbanization development 
in the following six periods.

3.1 From 1949 to 1978, the development of small cities and towns was at a low ebb under 
the dual opposition between urban and rural areas

The modernization of Chinese cities began at the end of the 19th century, but the real sustained 
and stable urbanization development began after the founding of the People’s Republic of China in 
1949. From 1949 to 1978, before the reform and opening-up policy was implemented, the urbanization 
rate was relatively slow. From 1949 to 1977, the urbanization rate increased from 10.64% to 17.55%, 
with an average annual growth of only 0.25%. The development of urbanization was constrained by the 
highly centralized planned economic system in China during this period. The ability of cities to absorb 
non-agricultural labor was very low during this period, and the “urban-rural dichotomy” was a mutually 
isolated and closed relationship between urban and rural areas. During 1966-1976, the people’s 
commune system was introduced in rural areas to extract agricultural surplus for the development of 
national industry, which resulted in a serious imbalance in the industrial structure and a more serious 
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division between urban and rural areas. Individual commerce, market trade, and rural family side 
businesses, the economic basis for the existence of towns, were almost completely lost at this time. 
Coupled with the social unrest in China during 1966-1976, there was a reverse urbanization movement 
and a stagnation of urban industry. As a result, the number of towns remained essentially unchanged 
during this period, but the development of towns stagnated and their size declined, with dilapidated 
cityscapes and crude public facilities, some of which were already comparable to the surrounding 
countryside. By the end of 1978, there were only 2,173 towns in the country, and the development of 
towns was at a low point (Jiang Yong, 2001).

However, in the early days of the founding of the people’s Republic of China, the development 
of small mountainous towns in Chongqing was slightly different. In the early 1950s, Chongqing’s urban 
development entered a new period from disorderly development to planned and orderly construction. 
In 1960, Chongqing Municipal People’s government completed the preliminary urban planning of 
Chongqing and put forward the layout principle of “large dispersion and small concentration”. Based 
on this development strategy, the small mountainous towns in Chongqing have developed to a certain 
extent during this period, and the urban landscape has changed to a certain extent compared with 
the Anti-Japanese war. Different from the decline of towns in central and eastern China in China’s 
social unrest in the 1960s and 1970s, during China’s “ The Third-Front Movement “ 5period from 1964 
to the late 1970s, towns obtained development opportunities because Chongqing was powerful in 
the mountainous geographical conditions hidden by war. During this period, the transportation of 
Chongqing has been greatly improved. Therefore, many small mountainous towns with new industrial 
functions have emerged along the river, highway, and railway. According to the data obtained so far, 
before the third line construction, there were only 23 established towns in Chongqing in 1959, while the 
number of established towns increased to 35 in 1975 (Zhu Meng, 2017). However, during this period, 
the increase in the number of towns in Chongqing did not change the opposition between urban and 
rural dual relations. Even due to the natural factors that Chongqing mountainous urban plots are easy 
to be divided by mountains and rivers, towns are more closed, and the phenomenon of dual opposition 
between urban and rural relations is more obvious.

3.2 1978-1984 is the initial stage of reform and opening up, and urbanization is in the recovery 
period. 

The economic development driven by the reform of rural economic system is the driving force 
of urbanization at this stage. Towns begin to restore economic vitality, rural population begins to flow 
to cities, and township enterprises are booming. All these promote the rapid growth of the number of 
towns in this period. The urbanization rate increased from 17.92% in 1978 to 23.01% in 1984, with an 
average annual increase of 0.85 percentage points (Zou Xiu Yuan, 2003) 

Compared with the vigorous development of towns in China, towns in Chongqing are still in 
a relatively slow state of development during this period. This is mainly due to the relatively closed 
geographical location in the inland of the west, and the start of rural economic reform is slower than 

5The	Third-Front	Movement	refers	to	the	large-scale	construction	of	national	defense,	science	and	technology,	industry	and	transportation	

infrastructure	carried	out	by	the	government	of	the	people’s	Republic	of	China	in	13	provinces	and	autonomous	regions	in	the	central	and	

western	regions	of	China	since	1964	with	the	guiding	ideology	of	war	preparedness.	The	strategic	adjustment	of	China’s	productivity	distribution	

from	the	east	to	the	West	will	shift	the	industrial	and	mining	enterprises	along	the	border	and	coastal	areas,	which	are	relatively	developed	at	

that	time	and	are	in	the	front	line	of	national	defense,	to	the	mainland,	with	the	construction	focus	on	the	southwest	and	northwest.
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that in other regions, especially in the mountainous areas of Chongqing, the effectiveness of the rural 
household contract responsibility system has not been greatly demonstrated, the liberation speed of 
rural productivity is slow, and the remaining rural population transferred to the city is limited. In addition, 
during this period, the development of township enterprises in Chongqing was also slower than that 
in other regions, and the number was limited, which was not enough to drive the expansion of towns.

3.3 1985-1992, the stage of urbanization driven by the dual dynamics of township enterprises 
and urban reform.

In 1985, the Central Committee of the Communist Party of China decided to start the urban reform 
in an all-round way, and the development of Chinese cities began to enter a rapid start-up period. The 
Pearl River Delta, Yangtze River Delta and southern Fujian delta began to build coastal economic open 
areas, and the export-oriented urban development model was formed in the southeast coastal areas. 
At this stage, the development of towns is dominated by new towns, and a large number of emerging 
towns appear in coastal areas.

In	1983,	Chongqing	became	one	of	the	first	pilot	cities	for	comprehensive	reform	of	China’s	
economic	system	and	carried	out	a	series	of	reforms	to	bring	into	play	the	multiple	functions	of	
the	central	city.	1983	saw	the	Chongqing	Municipal	Government	formulate	the	“City	Master	Plan	
1983-2000”,	which	was	revised	in	1990	to	form	the	“Chongqing	City	Master	Plan	Adjustment	Program	
(1990)”.	In	this	program,	the	urban	planning	principle	of	“organic	decentralization	and	concentration	
in	pieces”	was	proposed	for	the	first	time,	which	laid	the	foundation	for	the	future	healthy	urban	
development	of	Chongqing.	The	“multi-center,	cluster”	urban	development	strategy	also	reserved	
space	for	the	future	development	of	towns.	The	development	of	towns	in	the	mountainous	areas	
of	Chongqing	began	to	accelerate,	and	in	1983,	the	number	of	established	towns	reached	49.	Unlike	
the	booming	development	of	 towns	 in	southeastern	China,	Chongqing,	as	 the	most	 important	
heavy	industrial	city	and	a	pilot	city	for	reform,	focused	its	economic	reforms	on	optimizing	large	
and	medium-sized	state-owned	enterprises	during	this	period,	thus	promoting	the	development	
of	the	central	urban	areas,	while	the	development	of	the	rural	economy	and	township	enterprises	
remained	very	limited.	Therefore,	the	development	of	small	mountain	towns	in	Chongqing	during	
this	period	was	still	significantly	lower	than	that	of	the	southeastern	coastal	cities.

3.4 1992-2000, the overall urbanization stage, with urban construction, the development of 
towns and the establishment of economic development zones as the main driving force. 

After Deng Xiaoping’s “Southern tour speech”, China’s economy is booming again. The 
State encourages the development of the tertiary industry and non-agricultural industry. China’s rural 
surplus labor force has entered a stage of all-round large-scale transfer, and the development speed 
of established towns is obviously accelerating. According to the statistics of the Department of villages 
and towns of the Ministry of construction, there were 13737 established towns in 1992, 2.2 times as many 
as in 1984. After 1992, an average of 773 towns were added every year, with the largest increase of 
2084 towns in 1992. During this period, the increase of urban population was due to the increase in the 
number of towns due to the “withdrawal of villages and merging towns”. By 1999, China’s urbanization 
rate had reached 30.9% (Gu Chaolin, 1995).

developed	at	that	time	and	are	in	the	front	line	of	national	defense,	to	the	mainland,	with	the	construction	focus	on	the	southwest	and	

northwest.	
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Chongqing was officially established as the fourth municipality directly under the Central 
Government of China in 1997, which is an important point in the city’s development. The Chinese 
government established Chongqing as a municipality directly under the Central Government to 
coordinate the imbalance of China’s regional economic development, accelerate the economic and 
social development of the central and western regions, and take advantage of Chongqing’s location 
to play a role in radiating the southwest and driving the development of the upper reaches of the 
Yangtze River; and also to help solve the difficulties in administration and development caused by 
the overpopulation and administrative divisions of Sichuan Province, and to prepare for the upcoming 
construction of the Three Gorges Water Conservancy Project and the completion of The project will 
also prepare for the upcoming construction of the Three Gorges Water Conservancy Project and the 
completion of the migration tasks.

3.5 2000-2012, urban-rural integration, accelerated urbanization, and transformation of town 
development to quality improvement.

In	2000,	the	State	Council	of	the	People’s	Republic	of	China	promulgated	the	“opinions	
on	promoting	the	healthy	development	of	towns”.	 In	May	2001,	 the	State	Council	of	People’s	
Republic	of	China	approved	the	opinions	of	the	Ministry	of	public	security	on	promoting	the	reform	
of	household	registration	management	system	in	towns,	and	formulated	the	reform	measures	of	
the	household	registration	system	in	towns,	which	marked	the	abolition	of	the	separation	system	
between	urban	and	rural	areas	 in	towns.	Some	areas	have	even	adopted	policies	to	encourage	
farmers	to	live	and	start	businesses	in	towns.	Driven	by	a	series	of	urban-rural	integration	policies,	
from	2002	to	2011,	China’s	urbanization	rate	developed	at	an	average	rate	of	1.35	percentage	points	
per	year,	and	the	urban	population	increased	by	an	average	of	20.96	million	per	year.	In	2011,	the	
proportion	of	the	urban	population	reached	51.27%,	an	increase	of	12.18	percentage	points	over	
2002.	The	urban	population	was	690.79	million,	an	increase	of	188.67	million	over	2002;	The	rural	
population	was	656.56	million,	a	decrease	of	125.85	million		(Chen	Fei,	Yan	Yingen,	he	Wen,	2014).	
Under	the	development	strategy	of	urban-rural	integration,	China’s	urban	development	in	this	period	
is	a	situation	of	coordinated	development	of	large,	small,	and	medium-sized	cities	and	towns.

And	the	development	of	towns	in	this	period	entered	a	stable	period	of	quality	improvement.	
In	fact,	after	the	rapid	development	of	towns	from	1978	to	2000,	a	series	of	problems	were	exposed.	
Therefore,	in	2000,	the	State	Council	of	the	People’s	Republic	of	China	promulgated	the	Opinions	
on	Promoting	the	Healthy	Development	of	Towns.	Under	the	guidance	of	this	policy,	after	2002,	
the	development	of	towns	showed	new	characteristics:	firstly,	the	expansion	of	quantity	was	shifted	
to	the	improvement	of	quality,	and	the	construction	efforts	such	as	the	abolition	of	townships	and	
towns	were	increased,	and	the	quality	of	towns	was	gradually	developed;	secondly,	construction	
and	management	were	given	equal	importance,	and	the	content	of	science	and	technology	was	
increased.	Third,	people-oriented,	pay	attention	to	the	purification,	greening	and	beautification	of	
the	environment	(Yuan	Zhongjin	2006).

In	fact,	Chongqing	has	undergone	major	changes	in	urban	development	since	the	establishment	
of	a	municipality	directly	under	the	central	government	in	1997.	The	Three	Georges	hydroelectric	
power	station,	the	largest	water	conservancy	project	in	China’s	history,	closed	the	Yangtze	River	
in	1997,	gradually	formed	the	Three	Gorges	Reservoir	area,	and	the	number	of	immigrants	in	the	
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reservoir	area	also	increased	year	by	year.	Resettling	millions	of	immigrants	from	the	Three	Gorges	
Reservoir	area,	building	and	promoting	the	economy	of	the	reservoir	area,	driving	the	opening	and	
development	of	the	entire	upper	reaches	of	the	Yangtze	River	and	southwest	China,	and	building	
Chongqing	into	an	economic	center	in	the	upper	reaches	of	the	Yangtze	River	are	the	main	tasks	of	
Chongqing	after	becoming	a	municipality	directly	under	the	central	government.	In	2000,	the	central	
government	of	China	began	to	implement	the	western	development	policy	to	improve	the	level	
of	economic	and	social	development	in	Western	China	and	reduce	the	uneven	development	with	
the	southeast	coast.	As	the	economic	center	of	the	upper	reaches	of	the	Yangtze	River,	Chongqing	
plays	a	link	role	between	the	West	and	the	middle	and	lower	reaches	of	the	Yangtze	River	in	the	
western	development	plan.	Under	 the	dual	 role	of	 the	Three	Gorges	Project	and	the	western	
development	plan,	Chongqing’s	urban	development	has	entered	a	new	stage.	There	are	many	
small	mountain	towns	in	the	Three	Gorges	Reservoir	area,	as	well	as	vast	rural	areas.	Therefore,	
Chongqing’s	urban	development	strategy	in	this	period	is	“big	city	drives	big	countryside”,	and	its	
core	is	to	solve	the	remaining	urban-rural	opposition,	realize	the	integration	of	urban-rural	relations,	
narrow	the	urban-rural	gap,	complement	urban-rural	development,	and	common	prosperity.	The	
construction	of	small	mountainous	towns	is	not	only	an	important	part	of	the	resettlement	plan	in	
the	Three	Gorges	Reservoir	area,	but	also	an	important	link	to	realize	the	integration	of	urban	and	
rural	areas.	During	this	period,	a	large	number	of	small	mountainous	towns	were	reconstructed	and	
explored	in	the	Three	Gorges	Reservoir	area.	The	infrastructure	and	traffic	conditions	of	towns	were	
greatly	improved,	the	level	of	urbanization	was	greatly	improved,	and	the	scale	and	population	
of	towns	increased	significantly.	By	1999,	there	were	58	established	towns	with	a	non-agricultural	
population	of	more	than	10000,	including	8	towns	with	a	non-agricultural	population	of	more	than	
50000	(Chongqing	Bureau	of	statistics,	2000).

3.6 2012 to the present, China’s new urbanization development model

Academics	usually	divide	China’s	urbanization	into	the	so-called	“first	half”	and	“second	
half”	at	the	level	of	50%	(Jiangsu	Provincial	Department	of	Housing	and	Urban-Rural	Development,	
2016.	pp:12).	2011	saw	China’s	urbanization	rate	reach	51.27%,	marking	the	second	half	of	China’s	
urbanization.	This	marked	the	second	half	of	urbanization	in	China.	In	2012,	China’s	urbanization	rate	
reached	52.67%,	and	China’s	rural	population	exceeded	its	urban	population,	which	was	roughly	
comparable	to	the	world	average	of	urbanization,	but	the	quality	of	urbanization	was	not	high.	In	
2012,	the	18th	National	Congress	of	the	Communist	Party	of	China	(CPC)	was	held,	announcing	that	
China	had	entered	a	new	period	of	building	a	moderately	prosperous	society.	For	the	development	
of	cities,	the	18th	CPC	Congress	also	made	clear	instructions	to	build	a	new	type	of	urbanization	
road:	urbanization	with	the	basic	characteristics	of	urban-rural	integration,	urban-rural	integration,	
industrial	interaction,	economy	and	intensification,	ecological	livability	and	harmonious	development,	
and	urbanization	in	which	large,	medium	and	small	cities,	towns	and	new	rural	communities	develop	
in	a	coordinated	manner	and	promote	each	other.	 In	2014,	 the	State	Council	promulgated	the	
National	New-Type	Urbanization	Plan	(	In	2018,	the	National	Strategic	Plan	for	Rural	Revitalization	
(2018-2022)	was	released,	proposing	to	make	farmers	an	attractive	occupation	and	the	countryside	
a	beautiful	home	to	live	and	work	in.	It	is	required	to	“build	an	industrial	development	pattern	
with	distinctive	characteristics	and	complementary	advantages	for	large,	medium	and	small	cities	
and	towns”,	and	in	2016,	the	13th	Five-Year	Plan	for	National	Economic	and	Social	Development	
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also	clearly	proposed	that	“we	should	accelerate	the	development	of	small	and	medium	cities	
and	characteristic	towns,	and	develop	towns	with	distinctive	characteristics,	industry-city	integration	
and	charm	according	to	local	conditions.	In	2016,	the	13th	Five-Year	Plan	for	National	Economic	and	
Social	Development	also	clearly	stated	that	“we	should	accelerate	the	development	of	small	and	
medium-sized	cities	and	characteristic	towns,	and	develop	towns	with	distinctive	characteristics,	
integrated	industries	and	cities,	and	full	of	charm	according	to	local	conditions.	Therefore,	under	the	
guidance	of	these	policies,	the	urbanization	of	towns	in	China	has	been	steadily	developing	in	recent	
years,	mainly	exploring	how	to	build	characteristic	towns	with	rich	regional	cultural	characteristics,	
innovative	industrial	structure,	and	sustainable	ecological	environment.	A	variety	of	new	small-town	
development	models	have	emerged,	such	as	tourism	and	sightseeing	towns,	industrial	park	towns,	
commercial	and	logistics	towns,	ecological	and	livable	towns,	and	modern	agricultural	towns.

In	2010,	 the	Ministry	of	Housing	and	Urban	Development	released	the	National	Urban	
System	Plan	(2006-2020),	which	explicitly	proposed	the	planning	and	positioning	of	five	national	
central	cities	(Beijing,	Tianjin,	Shanghai,	Chongqing,	and	Guangzhou),	and	added	Chengdu,	Wuhan,	
Zhengzhou,	and	Xi’an	to	the	list.	National	central	cities	are	the	new	“spires”	above	the	level	of	
municipalities	directly	under	the	central	government	and	provincial	capitals,	which	concentrate	the	
main	advantages	of	Chinese	cities	in	terms	of	space,	population,	resources,	and	policies,	and	play	a	
better	leading	role	in	the	integrated	development	of	city	clusters	and	city-regions.	The	formulation	
and	implementation	of	the	Plan	mark	the	emergence	of	urban	agglomerations	and	metropolitan	areas	
as	a	new	model	for	urban	development	in	China.	Guided	by	the	construction	of	the	Three	Gorges	
Reservoir	and	the	Western	Development	Policy,	Chongqing	carried	out	early	urban	development	
measures	to	promote	urban-rural	integration	and	narrow	the	gap	between	urban	and	rural	areas.	
In	the	“314”	overall	strategy6	formulated	by	Chongqing	Municipal	Government	in	2007,	urban-rural	
integration	and	reform	are	one	of	the	four	 important	tasks.	To	promote	urban-rural	 integration,	
Chongqing	has	made	a	series	of	explorations	in	rural	land	transfer,	household	registration	system	
reform,	and	urban	housing	construction,	which	have	led	to	the	integration	of	urban-rural	relations	
and	the	gradual	reduction	of	the	urban-rural	gap.	The	urbanization	level	of	small	mountain	towns	
has	increased	substantially,	and	the	scale	of	cities	has	gradually	expanded.	Towns	have	become	
an	important	platform	for	the	rural	revitalization	strategy	and	the	construction	of	a	multi-center,	
cluster-type	planar	network	urban	system.	Chongqing’s	small	mountain	towns	have	made	diversified	
exploration	in	improving	the	quality	of	urban	construction	and	adjusting	the	relationship	between	
the	industrial	structure	of	towns,	and	the	construction	of	this	period	has	carried	out	experiments	
on	the	construction	of	small	mountain	towns	in	various	modes,	and	many	experiences	have	been	
gained.	By	2017,	 the	 institutional	 framework	 for	promoting	new-type	urbanization	 in	Chongqing	
has	been	basically	formed,	urban-rural	differences	have	been	gradually	reduced,	and	a	system	for	
transferring	rural	laborers	to	enjoy	an	equal	basic	public	service	system	has	been	established.	By	
2019,	Chongqing	has	formed	an	urban	spatial	system	pattern	of	one	municipal	center,	two	regional	
central	cities,	27	de-county	cities,	and	629	towns(Chongqing	Bureau	of	statistics,	2020)

6The	overall	strategy	of	“314”	is	to	build	Chongqing	into	an	important	growth	pole	in	the	west,	an	economic	center	in	the	upper	reaches	of	

the	Yangtze	River	and	a	municipality	directly	under	the	central	government	with	urban	and	rural	integration,	and	to	take	the	lead	in	the	west	

to	achieve	overall	prosperity.	Among	the	four	tasks,	the	first	is	to	adjust	the	economic	structure	and	transform	the	economic	growth	mode,	the	

second	is	to	build	an	inland	open	highland,	the	third	is	to	coordinate	urban	and	rural	reform,	and	the	fourth	is	to	promote	coordinated	regional	

development.
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4. Conclusion

1)	Through	 the	above	analysis,	we	can	find	 that	 the	development	process	of	 small	
mountainous	 towns	 in	Chongqing	 is	generally	synchronized	with	China’s	urbanization	process,	
especially	after	1978,	 they	have	entered	a	high-speed	development	period,	but	 the	pace	of	
development	is	slightly	different.	The	development	process	of	small	mountainous	towns	in	Chongqing	
after	1949	can	be	summarized	into	the	following	seven	stages:

1949-1978,	urban	development	in	China	was	at	a	low	ebb,	and	even	the	decline	of	towns	
appeared	after	 the	cultural	 revolution.	However,	 the	number	of	 towns	 in	Chongqing	 increased	
slightly	during	the	third	line	construction	period;

From	1978	to	1983,	China	began	to	implement	reform	and	opening	up	in	rural	areas.	The	
recovery	of	rural	economy	and	the	development	of	township	enterprises	brought	the	development	
of	towns,	but	the	development	of	towns	in	Chongqing	was	very	slow	during	this	period;

1983-1992,	Chongqing	became	the	first	batch	of	pilot	cities	for	comprehensive	economic	
system	reform	in	China.	The	development	of	small	mountainous	towns	began,	but	it	is	still	significantly	
lower	than	that	in	the	southeast	coastal	areas.

From	1992	to	1997,	Chongqing	was	set	up	as	an	open	city	along	the	river,	taking	charge	of	
Wanxian	city,	Fuling	City,	and	Qianjiang	area	in	Sichuan	Province,	and	the	number	of	towns	increased	
significantly.

1997-2002,	Chongqing	became	a	municipality	directly	under	the	central	government,	with	
an	expanded	area.	The	former	Chongqing	City,	Wanxian	city,	Fuling	City,	and	Qianjiang	area	were	
under	the	jurisdiction	of	Chongqing,	and	the	number	of	towns	soared	to	642.	After	that,	it	entered	
the	high-speed	period	of	the	development	of	small	mountainous	towns	in	Chongqing.	In	2002,	683	
towns	were	established.

Figure	1.1949-2019	Development	track	of	the	mountain	towns	in	Chongqing
(Chongqing	Bureau	of	Statistics,	1949-2020.)

municipal center, two regional central cities, 27 de-county cities, and 629 
towns(Chongqing Bureau of statistics, 2020). 
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2002-2010,	under	the	regulation	of	national	policies,	the	development	of	small	mountainous	
towns	in	Chongqing	entered	a	sustained	and	slow	decline	period,	and	began	to	pay	attention	to	
the	quality	rather	than	quantity	of	urbanization	development	of	towns.

2010	to	the	present,	after	China’s	urbanization	rate	exceeded	50%,	it	entered	the	“second	
half”	of	urbanization	development.	Chongqing	took	the	lead	in	exploring	new	urbanization	roads	
and	building	characteristic	small	mountainous	towns.	The	number	of	established	towns	began	to	
rise	slowly.

2)	By	observing	the	development	track	map	of	small	mountainous	towns	in	Chongqing	from	
1949	to	2019	(Fig.	1)	based	on	the	data	of	Chongqing	statistical	yearbook	over	the	years,	we	find	that	
the	change	in	the	number	of	towns	in	Chongqing	is	not	a	simple	increase,	but	an	inflection	point	
mutation.	Combined	with	the	previous	analysis	of	the	macro	background	of	China’s	urbanization	and	
the	specific	situation	of	Chongqing,	it	can	be	concluded	that	the	inflection	point	in	Figure	1	is	just	the	
time	point	for	the	central	government	to	implement	major	policy	intervention	in	Chongqing.	1983	
was	the	first	turning	point,	and	the	broken	line	in	Figure	1	began	to	climb.	This	year,	Chongqing	was	
listed	as	a	pilot	city	for	comprehensive	economic	system	reform	separately	listed	in	the	economic	
plan;	1992	was	the	second	inflection	point,	and	the	broken	line	in	Figure	1	jumped	in	a	straight	line	
for	the	first	time.	This	year,	Chongqing	was	established	as	an	open	city	along	the	Yangtze	River.	The	
positioning	of	the	city	 in	the	national	economy	was	upgraded,	the	administrative	divisions	were	
expanded,	and	the	number	of	towns	increased	exponentially;	1997	was	the	second	inflection	point,	
and	the	broken	line	in	Figure	1	jumped	in	a	straight	line	for	the	second	time.	In	this	year,	Chongqing	
was	established	as	a	municipality	directly	under	the	central	government,	 the	positioning	of	the	
city	in	the	national	economy	and	the	status	of	the	national	administrative	system	were	improved,	
the	administrative	divisions	were	expanded	again,	and	the	number	of	towns	increased	in	multiples	
again;	2002	is	the	third	inflection	point,	and	the	broken	line	in	Figure	1	shows	a	downward	trend.	In	
fact,	in	2000,	the	State	Council	of	the	people’s	Republic	of	China	promulgated	several	opinions	on	
promoting	the	healthy	development	of	towns.	After	that,	there	has	been	an	inflection	point	in	the	
development	of	towns	in	China.	The	inflection	point	of	Chongqing	did	not	appear	until	2002.	This	
is	because	China	began	to	implement	the	western	development	plan	in	2000	and	promulgated	a	
series	of	favorable	policies	for	western	cities	such	as	Chongqing.	Therefore,	this	inflection	point	was	
delayed	for	two	years.	2010	is	the	fourth	turning	point.	The	broken	line	in	Figure	1	shows	a	steady	
upward	trend.	This	year,	the	central	government	issued	the	national	urban	system	plan	(2006-2020).	
Chongqing	was	listed	as	one	of	the	five	national	central	cities.	The	urban	functions	were	upgraded	
again,	and	the	number	of	towns	increased	steadily.

Chris	Hamnett,	who	studied	urbanization	in	China,	has	pointed	out	that	the	basic	development	
framework	set	by	the	state	for	cities	is	one	of	the	unique	characteristics	of	urbanization	in	China	
(Chris	Hamnett,	2020).	Each	inflection	point	in	the	development	trajectory	of	Chongqing’s	small	
mountain	towns	 is	closely	related	to	the	government’s	macroeconomic	regulation	and	control,	
suggesting	that	the	Chinese	central	government’s	macroeconomic	planning	of	urban	development	
is	an	important	factor	influencing	the	development	trajectory	of	Chongqing’s	small	mountain	towns,	
while	the	differences	in	the	timing	of	the	emergence	of	these	inflection	points	from	China’s	overall	
urbanization	process	indicate	the	specificity	of	regional	development.
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3)	From	the	70-year	track	of	the	development	of	small	mountainous	towns	in	Chongqing,	
the	overall	development	 is	good,	and	the	macro-control	 issued	by	the	central	government	 is	
effective.	Through	the	above	analysis,	we	can	find	that	the	effectiveness	of	these	policies	stems	
from	the	 formulation	of	 these	policies,	which	are	based	on	Chongqing’s	special	geographical	
location	at	the	confluence	of	the	Yangtze	River	and	Jialing	River	and	the	unique	geographical	and	
natural	conditions	of	undulating	mountains.	In	fact,	this	unchangeable	natural	condition	not	only	
limits	the	urban	development	of	small	mountainous	towns	in	Chongqing,	but	also	gives	it	a	special	
opportunity	for	urban	development.	Before	1978,	when	the	overall	development	of	towns	in	China	
was	in	decline,	the	geographical	advantages	of	mountainous	areas	conducive	to	war	preparation	
ushered	in	development	opportunities	for	Chongqing;	The	policies	issued	by	the	central	government	
in	1983,	1992,	1997,	and	2010	have	upgraded	Chongqing’s	urban	status	in	the	national	economy	
year	by	year,	all	based	on	its	important	geographical	location	in	the	middle	and	upper	reaches	of	
the	Yangtze	River.

As	Huang	Guangyu	pointed	out	in	the	study	of	mountain	cities,	the	basic	principle	of	the	
construction	of	small	mountain	towns	is	to	make	effective	use	of	mountains,	adapt	to	mountains,	
and	plan	and	build	according	to	their	own	characteristics	and	development	laws	(Huang	Guangyu,	
2002).	Based	on	this	principle	 (in	a	sense,	 it	 is	also	due	to	the	 limitations	of	mountain	natural	
conditions),	we	can	see	that	the	construction	of	towns	in	Chongqing	has	embarked	on	a	characteristic	
and	diversified	development	path	early,	earlier	than	other	regions,	and	provided	experience	for	the	
exploration	of	new	urbanization	in	other	regions.

5. Discuss on

In	fact,	in	Chongqing’s	thousands	of	years	of	town	development	history,	based	on	the	natural	
conditions	of	the	mountains,	our	ancestors	have	long	accumulated	a	wealth	of	wisdom	in	mountain	
city	construction	and	formed	a	unique	cultural	ecology	of	towns	in	the	mountains.	However,	in	the	
“first	half”	of	China’s	rapid	urbanization,	the	pursuit	of	“GDP”	growth	as	the	driving	force	of	urban	
development,	rapid	urban	expansion,	 is	unprecedented,	this	“GDP	“After	the	inflection	point	of	
Chongqing’s	mountainous	towns	in	2002,	due	to	the	limitation	of	urban	expansion	by	mountainous	
geographical	conditions,	especially	the	guidance	of	macro-control	policies	in	2010,	Chongqing	has	
explored	a	variety	of	mountainous	The	development	of	 towns	 is	characterized	by	a	variety	of	
new	models,	such	as	tourism	and	tourism	towns,	industrial	parks,	commercial	and	logistics	towns,	
ecological	and	livable	towns,	and	modern	agricultural	towns.	However,	these	models	still	hide	a	
kind	of	inertia	of	“GDPism”	thinking	from	economic	development.	In	the	“second	half”	of	China’s	
urbanization,	one	of	the	goals	of	macro-control	is	to	slow	down	urbanization	to	repair	and	rectify	
the	legacy	problems	of	the	previous	phase,	of	which	the	cultural	and	ecological	problems	are	the	
most	serious.	To	solve	these	problems,	it	is	necessary	to	change	the	way	of	thinking	about	urban	
development,	respect	the	regional	cultural	ecology	formed	in	the	natural	conditions	of	the	mountains,	
repair	the	historical-cultural	lineage	and	social	life	network	of	Chongqing’s	small	mountain	towns,	
and	rebuild	the	unique	mountain	cultural	ecology.	This	perspective	of	thinking	based	on	history	
and	tradition	and	following	the	laws	of	nature	is	the	only	way	to	solve	the	problems	and	create	a	
new	model	of	small	mountain	towns.
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The application and innovation of the “mythical animal” in 

the“ShanHaiJing ”book with the context of digital media art 
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Abstract

Based on the theory and technical background of digital media art, this study explores the 
core view of the narrative of magical animals with their own characteristics in the Ancient Chinese book 
ShanHaiJing, analyzes their shape, characteristics and symbolic significance, and further objectively 
confirms that many scholars believe that the  Ancient Chinese book ShanHaiJing has a unified narrative 
style. And the way the first people used symbols and imagination to create 3D symbols for magical 
animals.

The symbol system of magical animals in ShanHaiJing book is “mixed with reality and fiction”, 
which contains the initial people’s experience of observing the real objects and the symbolic and symbolic 
meanings given to them. It is also a technique used by the initial people to describe and explain the 
creation of heaven and earth, and even to pass on history. Strictly speaking, they are different from the 
imaginations of ordinary Chinese supernatural novels.

Creative aspects in this research, then try to select typically animals element with the symbol in 
a way that analysis, 3 D reconstruction, using advanced special effects post-production technology for 
reconstruction and performance, As well as the innovative physical appearance, the audience can not 
only generate emotional stimulation, but also have an interest in Chinese traditional culture, which can 
attract more people to invest in research and creation, and then play a role in protecting and promoting 
Chinese traditional culture.

Keywords: Chinese encyclopedia,Shan Hai Jing,Mythical animal ,Digital Media Art

1.Background and Significance

Shan Hai Jing is an encyclopedia of ancient China.

The content is all-encompassing, Divided into Shan(Mountain)Jing and Hai(sea)jing, There are 
18 volumes, more than 30,000 words, including astronomy, geology, meteorology, biology, minerals, 
medicine, anthropology, oceanography, history of science and technology, ethnology, religion, 
mythology, and the universe, etc. It is the cornerstone of Chinese mythology and the universe. It records 
the living environment, folk customs, and environment of the ancestors of the Chinese nation.

1People’s	Republic	of	China
2Advisor,Lecturer	from	the	Faculty	of	Fine	and	Applied	Arts,	Department	of	Culture
3Co-Advisor,Assoc.professor	from	the	Faculty	of	Fine	and	Applied	Arts,	Department	of	Culture	Fine	Arts	and	Design,	Khon	Kaen	University
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Digital media art is based on the art of studying digital technology. At each 

different stage, constantly innovating software and artistic requirements, with a wealth of 
expression methods, to provide the expression of the different animal elements in the Shan Hai Jing 
provide new propaganda and The discussion on the form of expression and form is conducive to further 
innovation and reconstruction. Including the innovation of peripheral derivatives, film and television 
dramas,game art, and the artistic re-creation of interactive media.

Figure 1

2. The characteristics of “mythical animal” in Shan Hai Jing

2.1 Brief introduction to the “mythical animal” in the Shan Hai Jing

There are as many as 377 kinds of creatures in the Shan Hai Jing. Except for the few that 
can correspond to real creatures, most mythical animals have different characteristics and symbolic 
meanings. For example, human face and snake body (such as Fuxi and Nuwa, the ancestor of human 
beings), dragon head bird body (Nanshan god), hydra resembling a willow, FeiYi snake symbolize 
drought, and so on.

Figure 2
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The ancient ancestors produced different belief totems while resisting the harsh natural 
environment. In the later period of tribal mergers, they hoped to gain more power from beliefs, and 
through imagination, through the faults of human and animal organs and limbs. The combination of 
structure, dislocation, and repetition can create a totem of one’s tribe, thereby gaining a powerful inner 
power for sublimation. The creation of these images is rooted in its own brilliant culture. In contrast, in 
the “humanism” and “philosophical thoughts” of ancient Greek mythology, the figures of gods are mostly 
people with golden ratios, which are often aesthetic designs deeply embedded in their cultural soil.

2.2 Classification

The classification of “mythical animal” in Shan Hai Jing can be divided into three categories:The 

symbiosis of humans and animals is characterized by the combination of one or several animals to 

produce new images, such as Fuxi Nuwa, the Nine Heavens Prophet of Birds and Human Faces, and 

the Queen Mother of Kunlun Shanxi with Leopard Tail and Mask.

Exaggeration or addition through the continuous overlap of certain organs, such as the Three 
Head Kingdoms(People have three heads and one body is in a country), Xiangliu(The subordinates of the 
Water God Gonggong, with nine heads and one body, are huge and are a symbol of disaster), and the 
Six head Dragons(The place where the six head dragons are located is full of gold and silver, a symbol 
of wealth), etc. There are similar images in Western mythology, such as the image of the Hydra (The 
Hydra is famous in Greek mythology, with the ability to regenerate,). It is called Yaki Orochi in Japan, 
Naga in Southeast Asia ), Medusa(Medusa is a goggle in Greek mythology, capable of petrification) and 
other images are well known to the world. It also has different symbolic meanings in different countries

The different body parts of animals are assembled, such as the classic Chinese dragon image, 
the prisoner ox, the fish left behind, the tortoise, and other mythical animals recorded in the Shan Hai Jing.

3. The characteristics of “mythical animal” in Shan Hai Jing

3.1 the classic of the “mythical animal” species.

In the Shan Hai Jing,  nearly 400 images of gods and animals are recorded, showing the ancient 
Chinese civilization of fantasy. The various miracles and stories in Shan Hai Jing are also the cornerstones 
of the Chinese mythological universe. It provides a wealth of creative materials for later generations of 
artistic creation and uses different design principles and replacements to achieve new design effects.

In artistic creation, some characters with obvious characteristics and strong  combat 
effectiveness are often presented as villains. Among them, the most popular ones are the “four evils” 
in China, which respectively refer to：

混沌 Chaos (It has four legs with long hair, huge as a dog, with the belly but no internal 
organs. Resist the good and rely on the wicked.) 

穷奇 Qiongqi (like a tiger, with wings, likes to eat people, in Taoyuan, p576)

梼杌Táo wù,(son of Zhuan Xu, the northern emperor, transformed by the essence of his 
death, arrogant, difficult to train, referring to the wicked)



423

饕餮 TaoTie (especially refers to the insatiable people, the biggest feature of the fierce beast 
is that it can eat, eat everything, even eats itself, so only one mouth is left) four ancient beasts.

The most well-known one is TaoTie and it is also common in film and television dramas, such 
as gluttonous in the animated film “The Wind Curse”, and gluttonous in the Chinese movie “The Great 
Wall” starring Matt Damon. The images are different. But they are full of oriental charm. In the ancient 
Chinese dynasty, its head was often seen as a decorative pattern on the Zhongding. In each dynasty, 
these “different beasts” images were interpreted and drawn differently, making them a flowing concept 
and fashion. In the movie where is the magical beast 2, there is a divine beast named Wuwu in the Shan 
Hai Jing scripture. It is like a big tiger with colorful patterns on its body and a long tail.

Of course, except the four evils, there are 猰貐 (yà yǔ, dragon head cat body, living 
in weak water), 猰豸 bai [xiè zhì] (the god of law, upright and not bend), Yinglong (winged 
dragon god, true dragon, The mother of Qilin and Phoenix), Candle Dragon (human face and dragon 
body, time control), Bi Fang (one foot, white, can breathe flames, is the king of birds) and other strange 
beasts, each has different interpretations in folklore And meaning. Many descriptions can be found in 
folk life and later literary works.

Each has different interpretations and meanings in folklore. Many descriptions can be found in 
folklife and later literary works. Such as “ 蠃鱼([luǒ)”, “ 孰 湖 ([shú hú])”, “Qiangqi”, 
“Refute”, “Ran Yiyu”, “Triangle”, “ 狰 “,”Bifang”, “Shengyu”, “Cunning”, “Luan” “Bird”, “Shusi”, “Parrot”, 
“ 玃如[jué rú]”, “Hao 彘”, “Lushu”, “xīng xīng] (with the current orangutan, familiar 
with the past)” “Fat Yi”” “Yang Yang”, “Phoenix Emperor”, “Tiger Jiao”, “Qu such as [qú rú]”, “Gu 
Diao [gǔ diāo]”, “彘”, “Cunning 褢 [huá huái]”, “Chang You”, “Tiger Power”, “Red 
Tiger “chìrú)”, “Grain irrigation”, “Nine-tailed fox”, “猼訑 (bóyí)”, “Class”, “ 鯥[lù]”, 
“Xuangui”, “Kunpeng” and so on.

Some of the mythical animals recorded in these records are animals or combinations of various 
animals, such as the more typical “Phoenix Emperor (Phoenix)” and “Dragon”; some are animals in 
reality, such as “big Elephant” “Crane” and so on. In the actual Chinese traditional decorative patterns, 
many animal decorative images are more or less related to the magical “exotic animals” in Shan Hai 
Jing, such as “Nine-Tailed Fox”, “Cunning”, “Phoenix”, and “Fat Yi”. Qiongqi” and so on. The image of 
“Nine-Tailed Fox” widely exists around the portrait of Queen Mother of the West in the Han Dynasty; 
“Cunning” is the general term for unicorns.

In traditional decorations, unicorns are quite rich in shapes, which are widely found in 
mythological figures, traditional decorations, and folk The mausoleum is carved into the building. The 
research of digital media art can enable the corresponding technology of game art to make its content 
more vividly reflected in front of the world, to create different forms of image expression, with better 
ways of inheritance and recording.
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4. The geographical scope of the study of Shan Hai Jing

4.1 Scope of ShanHaiJing

ShanHaiJing is a work full of magical colors. The content is all-encompassing and all-
encompassing. It contains a wealth of valuable materials on geography, mythology, folklore, scientific 
history, religion, ethnology, medicine, and other disciplines. , Its academic value involves multiple 
subject areas.

Shan Hai Jing is divided into “Nan Shan Jing”, “XiShan Jing”, “Bei Shan Jing”, “DongShan 
Jing”, and “ZhongShan Jing”. The book records about 40 states, 550 mountains, 300 waterways, and 
more than 100 historical figures. There is more than 400 magical creature. 

The geographical scope of Shan Hai Jing is analyzed according to today’s administrative 
divisions. It is rough as follows: “Nan Shan Jing” starts from Zhejiang Zhoushan Islands in the east, 
reaches western Hunan in the west, and reaches the South China Sea in Guangdong in the south, 
including today’s Zhejiang and  Jiangxi, Fujian, Guangdong, and  Hunan. The “XiShanJing” starts from 
the Yellow River between Shanxi province and Shaanxi province in the east in China, from the Shaanxi, 
Gansu, and Qinling Mountains in the south reaches the northwest of Yan chi in Ningxia in the north and 
reaches the Altai Mountains in Xinjiang in the northwest.  The”Beishan Jing”starts from  Helen Mountain 
in present-day Inner Mongolia and Ningxia Tengger Desert in the west, reaches the eastern foothills of 
Taihang Mountain in Hebei in the east, and reaches the north of Yinshan  Mountain in  Inner  Mongolia 
in the north. The”Dongshan Jing” includes the present-day Shandong and northern Jiangsu and Anhui, 
and the “Zhongshan  Jing”reaches the northwestern edge of the  Sichuan  Basin.  It is for Kyushu. The 
scope of the “Hai Jing” is too large, so I won’t discuss it in this paper.

4.2 The design principle of “mythical animal” in digital media art

The basic concept of digital media art is a new interdisciplinary and artistic 
innovation field formed with the combination of digital media technology and art design at the 

end of the 20th century. It is a kind of creation, carrying, dissemination, appreciation, and criticism” And 
other artistic behaviors are new forms of art, which will lead to profound changes in artistic aesthetic 
feelings, experiences, and thinking.” Today, digital media art, together with the digital industry, new 
media, and creative economy, has become these Emerging terms and keywords unique to the era.
The contemporary manifestations of digital media art include new media, film and television animation, 
media art, installation art, etc. “Technical art” is the brand of digital media art. Among them, the post-
art of film and television。

Animation is the most expressive and the most intuitive, just like game art, using Maya, Cinama4D 
(including model, dynamics, animation, equipment, rendering, FX module), Zbrush (professional digital 
sculpting software), etc. Three-dimensional software, supporting software for post-AE/PR editing. In 
addition to sculpting models, textures, and rendering, in this series of programs you can continue to 
add various dynamic special effects, making the design more interesting and complete. There have 
been many mature works coming out, and it is a good way and method to express the “exotic animals” 
in Shan Hai Jing through digital media art.
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Principles to be noted in the design process:

Dimensional expansion of time and space

Relative unity of form and content

Effective combination of technology and aesthetics

To achieve dynamic visual art effects, the use of visual art innovation in art is the development 
trend of the future art field. The integration of traditional national culture Shan Hai Jing into art creation 
also requires the combination of continuously updated technical knowledge to achieve a win-win situation 
between technology and art The situation, thereby promoting the good development of the two, makes 
“Shan  Hai  Jing”  in the future will have greater industrial value and artistic value.

5.Conclusion and suggestion

5.1 Conclusion

The study of animal shapes in the Classic of Mountains and Seas combines ancient and modern 
themes, uses new three-dimension and late-stage techniques to form visual stimulation and tension, 
and uses the same creative concept to create products that resonate with the audience.

This study is based on the theory and basic point of view of digital media art to analyze and 
reconstruct the gods and monsters in the Book of Mountains and Seas. To analyze the magical animal 
shapes in The Classic of Mountains and Seas based on the theory of digital media art, we mainly discuss 
their composition and structure. It is not enough to rely on a single digital media art theory, but it is more 
important to understand the cultural background of the formation of these gods and monsters. The 
following note lists the analytical results and findings of this study:              

1.The supernatural and strange forms in The Classic of Mountains and Seas not only have 
consistent narrative style, but also reflect the use of various sensory symbols (such as vision and hearing) 
by the primitive people to convey information.

2. through the exploration of primitive thinking, it can be found that the gods 

and monsters in The Book of Mountains and Seas were created meaningfully. They represent 
the initial people’s perception of things in heaven and earth, and are a mixed system of virtual and real 
(but different from the system of gods and monsters novels).

3. before the excavation work no major breakthrough, the focus of research shanhaijing genie 
plastic should be in the text, rather than the Ming and qing period of ancient figure, because to some 
level, they are also is only for the shanhaijing note was his imagination and understanding, rather than 
as a result.

4. to explore the original thinking in the Book of Mountains and Seas is equivalent to exploring 
the codes that constitute these gods and monsters, which is an important part of the study to interpret 
the symbolic meaning of the symbols.

5. from the perspective of “myth”, the most important function of the gods and monsters in the 
Book of Mountains and Seas is to serve as the carrier of the narrative content of the myth story, with the 
actual readable image and the symbolic meaning, and the two are inseparable.
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6. The shapes of gods and monsters in The Classic of Mountains and Seas can be regarded 
as symbols, which respectively constitute signifier and signified by various “themes” described by 
shapes. They have the same symbol coding principle, which is a set of symbols used by the primitive 
people to narrative system.

7. Through the analysis and discussion of these supernatural symbols, we can develop a creative 
mode of using symbol analysis, 3D image reconstruction and concept visualization to create modern 
supernatural symbols of The Classic of Mountains and Seas, which can serve as a narrative medium 
for creators to convey messages to the society.

5.2 Suggestion

1. The discussion and classification of the symbol system in this study are limited to the magical 

animal shapes and meanings in the Classics of Mountains and seas. If other unanalyzed parts can be 

included, the verification of the whole symbol system should be more complete.

2. Suggestions to related research in shanhaijing toward digital media art and the development 
of multimedia, because there are many narrative voice or other habits, characteristics, such as utilizing 
synthetic analog sound, or is a dynamic performance of virtual reality, on the whole the believe that 
there will be more close to the narrative structure of shanhaijing, show the result cannot be achieved 
by traditional paper. I believe that the promotion of culture or research will have a better effect.

3. Communicate more extensively to improve quality and influence.

 
Figure 3
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The integration and application of

Traditional handcraft art and New media art

Zenghui	Xue1	
	Kittisan	Sriruksa2

Niyom	Wongpongkham3

Abstract

Traditional handicraft art is an important part of intangible cultural heritage, and it usually has 
strong national style or regional characteristics. Traditional handicrafts have historical heritage and 
still have strong vitality and development space in contemporary life. However, traditional handicrafts 
are facing inheritance crises, such as insufficient talents for inheritance, simplification of the industrial 
structure, and lack of regional characteristics, with the rapid development of science and technology. 
There are two reasons for the integration of traditional handicraft art with new media: 1) Traditional 
handicraft industry urgently needs to be spread more widely in order to continue to pass on; 2) New 
media art needs more cultural and historical heritage to fill and grow. The Plan for the Revitalization of 
Traditional Chinese Crafts issued by the State Council in 2017 pushed the development of traditional 
crafts to a new starting point. In the era of media integration, there will be many ways to integrate 
traditional handicraft art and new media art. 1) The online dissemination of new media technologies can 
expand the coverage of traditional handicrafts; 2) The three-dimensional space of traditional handicraft 
dissemination can enhance people’s awareness of traditional culture; 3) The online sharing experience 
dissemination led by traditional handicrafts can expand public participation.

The integration of traditional handicraft art and new media art will not only avoid conflicts, but 
can also be better passed on. It plays a very important role in promoting the humanistic feelings of 
traditional handicraft art and cultivating people’s traditional aesthetic consciousness. 

Key words: Integration, application, Traditional Handicrafts Art, New Media Art

1. Background and significance

Traditional handicraft art is one of the important protection objects of intangible cultural heritage. 
Traditional handicrafts are closely related to people’s lives and are an important material basis for 
Chinese people’s lifestyles in the past. As an important part of Chinese traditional culture, there are 
many kinds of traditional handicrafts, including paper-cutting, shadow puppetry, wood carving, etc. 
Traditional handicraft, as a channel of ancient and modern art exchanges, embodies strong regional 
national characteristics and strong national culture. For example, the traditional Chinese paper-cutting 
art with a long history carries the customs and habits of different regions and has important artistic and 
cultural value.
1The People’s Republic of China
2Advisor, Lecturer from the Faculty of Fine and Applied Arts, Department of Culture Fine	Arts	and	Design,	Khon	Kaen	University
3Co-adviser,	Assoc. professor from the Faculty of Fine and Applied Arts, Department of Culture Fine Arts and Design, Khon Kaen University
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In the context of the information age, people think that traditional handicrafts are too old 
and outdated, thus neglecting the inheritance and development of traditional handicrafts, making 
traditional handicrafts face a crisis of inheritance, leading to some traditional handicrafts on the verge 
of disappearing, even has been lost.

The dissemination method of new media can widely disseminate the content of traditional 
handmade art, realize the integration of new media art and traditional handcraft art, and form a new 
form of artistic expression. This allows more people to participate in the inheritance and innovation of 
traditional handcraft art, and then explore deeper meanings and values.

   

Figure 1 Chinese paper-cutting

Figure 1 Fan Zuoxin, the representative inheritor of the national intangible cultural heritage project 

paper-cutting (high-density paper-cutting), was awarded the title of “First Class Folk Arts and Crafts Artist” 

by UNESCO in 1995.

Figure 2 The sixth generation inheritor of the national intangible cultural heritage of Taishan 

shadow puppetry, famous shadow puppet art performer, and arts and crafts master Fan Zhengan Pictures 

are from Baidu Encyclopedia)
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2. Definition

2.1. Traditional handicraft art

Traditional handicraft art is called “folk handmade art”. From the perspective of the history 
and internal development laws of traditional handicrafts, traditional handicrafts refer to the process 
of changing the form of some or multiple materials through manual labor in the pre-industrial period, 
and the resulting products. In 2017, the Ministry of Culture, Industry and Information Technology and 
the Ministry of Finance formulated the Plan for the Revitalization of Chinese Traditional Handicrafts, 
which defined traditional handicrafts in the form of official documents for the first time. The definition 
is: traditional craftsmanship refers to craft varieties and crafts that have historical heritage, are closely 
related to people’s lives, and are rich in ethnic style or regional characteristics. Most of its products 
are made of natural raw materials, mainly manual labor. Traditional crafts are an important part of 
intangible cultural heritage and still have strong vitality and development space in contemporary life. 
In the Convention for the Protection of Intangible Cultural Heritage, traditional handicrafts are divided 
into two parts, one is traditional art and the other is traditional skills. As an important part of Chinese 
traditional culture, traditional handicrafts are the harmonious unity of people and skills and uniqueness, 
which cannot be replaced by industrialized production.

2.2. New media art

New media art is mainly aimed at traditional media. Due to the development and changes of 
the media, the renewal of art has been promoted. When traditional artistic expressions cannot meet 
the material and spiritual needs of mankind, innovations brought about by technology have brought 
brand-new exchanges and experiences. Art is not limited by traditional media. Artists can combine new 
technologies, such as cameras, computers, and various more complex and sophisticated instruments 
to create works. 

New media art forms are sometimes called digital art. Under the influence of digital technology, 
with the globalization and iteration of imaging equipment, new media art is constantly updated and 
improved. Common new media art essentially belongs to the category of new media art. Such as movies, 
music, animation, experimental audio, video art, network art, virtual reality, digital images, etc. In the 
1960s, Europe and the United States were regarded as the birthplace of new media art, and video art 
was regarded as the true symbol of the formation of new media art.

3. Current situation and problems of traditional handicraft art

There are many types of traditional handicrafts that embody regional ethnic characteristics and 
contain profound ethnic culture, such as paper-cutting, shadow puppetry, wood carving, etc. However, 
many traditional handicrafts with local characteristics are gradually regarded as outdated with the rapid 
development of science and technology and the increasing material demand. Even some traditional 
handicrafts have gradually disappeared, and the development of traditional handicrafts is facing a 
crisis of inheritance.
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3.1 Shortage of talents for inheritance of traditional handicrafts

     In the process of inheriting traditional handicrafts, many traditional handicrafts have been 
left blank in the inheritance of technology and talents.

     First of all, people engaged in traditional handicrafts are generally aging. The creative ideas 
of old artists are relatively traditional, and the demands of the contemporary handicraft market are 
derailed to varying degrees in terms of product ideas and sales methods.

    The second is the shortage of high-level cultural and artistic talents in the industry. Some arts 
and crafts education disciplines have relatively simple intervention in traditional handicrafts, and the 
actual factors of traditional handicrafts lead to a shortage of talents. For example, traditional handicrafts 
usually have the characteristics of low material costs, high labor and time costs, and poor market 
efficiency, low profits, and low returns are also common practical factors. This has led to a fault in the 
inheritance of traditional handicrafts.

Figure 3 Oil paper umbrella

Figure 3 Bi Liufu, the representative inheritor of the first batch of national intangible cultural 

heritage projects, is known as the “Umbrella King” of China.

 

Figure 4 Hmong Batik

Figure 4 Yang Fang, national inheritor of Miao batik Pictures from Baidu Encyclopedia
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3.2 Simplification of the traditional handicraft industry structure

Traditional handicrafts are mostly developed in the form of a single “production and marketing”, 
the industrial chain is relatively single, and the overall development concept is not strong. Traditional 
handicrafts are usually small in scale, mostly family or individual, and their development is relatively 
scattered. It is difficult for a complete industrial chain with vertical development of modern industries 
and industrial clusters with horizontal development to form a complete industrial chain, and industrial 
competitiveness is more difficult than other industries.

3.3 Excessive commercialization has caused traditional handicraft products to lack regional 
characteristics

     Traditional handicrafts usually have the actual use value or function of folk beliefs, and 
they often exist together with daily rituals or festival rituals. Traditional handicrafts contain traditional 
folk wisdom, and have realized their utilitarian value in folk beliefs, folk rituals and practical use. This 
utilitarianism is the fundamental driving force for the continuous development of traditional handicrafts 
in farming culture. Today, the utilitarian or practical nature of traditional handicrafts is gradually being 
replaced by aesthetics,with the changes in rural production and lifestyles.

On the other hand, with the advent of the Internet era, the sales environment of traditional 
handicrafts has changed, and the living environment of traditional handicrafts has also changed 
accordingly. When economic benefits become more and more important, traditional handicraft products 
begin to deviate from the context of folk customs, and the regional characteristics of traditional handicrafts 
have become less obvious. The styles of best-selling products are usually imitated, and the phenomenon 
of product assimilation is becoming more and more serious. 

4. The integration and application of traditional handicraft art and new media

4.1. The necessity of integration

Traditional handicrafts with the mission of inheritance urgently need to be understood by more 
people, and new media art, spread through multimedia technology, digital technology and network 
technology, can allow traditional handicrafts to break through geographical restrictions and break 
through the limitations of traditional handicrafts. Technology and culture provide new opportunities for 
the development of traditional handicraft countries.

Therefore, the integration of traditional handcraft art and new media is an organic integration of 
media, a necessary channel for the contemporary development of traditional handcraft art, and provides 
a rich content foundation for the development of new media.

1) Traditional handicrafts are facing a crisis of inheritance, so there is an urgent need for wider 
dissemination.

Traditional manual art is not a single subject, but a comprehensive existence of multiple subjects. 
Converged media is to make full use of traditional media such as radio, film, television, newspapers, 
and the Internet, and new media, through digital platforms, to achieve the integration of various media 
that have both common and complementary characteristics, and even generate new media to realize 
information and data Spread.



433

2) New media art needs to fill more cultural foundations and historical deposits.

New media art is not only more distinctive in the comprehensive utilization of media, but also 
more extensive in content. The integration of traditional handmade art and new media art, through 
the collision of traditional and novel elements, has perfected the development channels of traditional 
handmade art, and has also increased the size of the content reserve of new media art. At the same 
time, the development of time-driven digital technology elements also has a new penetration in the 
visual image.

4.2 Related policies

On March 12, 2017, the State Council of the People’s Republic of China issued the Plan for 
Revitalizing Chinese Traditional Handicrafts. The two strategies of “revitalizing traditional handicrafts” 
and “revitalizing rural areas” have made people further realize that traditional handicrafts representing 
traditional culture have the value of promoting employment, increasing income, inheriting culture and 
community integrity, and scientific cognition. Take Shandong Province as an example. In 2018, the 
Catalogue for the Promotion of Traditional Handicrafts in Shandong Province announced the protection 
and development of 89 traditional handicrafts in 12 categories that have a certain inheritance foundation 
and development prospects. By cultivating traditional handicraft products with Qilu (Shandong) 
characteristics, establishing traditional folk handicraft workshops in rural areas, and promoting the 
development of Shandong traditional handicraft and cultural industries in a variety of ways. With 
Shandong folk handicrafts as the cultural carrier, the cultural industry structure has been updated, and 
the inheritance and development of folk handicrafts has also been promoted.

4.3. Application approaches for the integration of Traditional Handicraft Art and New Media Art

1) Through the online dissemination of a variety of new media technologies, the coverage of 
traditional handicrafts has been expanded

In the process of the integration of traditional handicrafts and new media art, the effective 
use of multiple media technologies, digital technologies and network technologies can all promote 
the development of traditional handicrafts. Realize online communication with new technologies such 
as webcasting, virtual reality technology, H5 technology, 3D, etc., break through the limitations of 
geography, communication technology, communication means, culture and other factors, and expand 
the network’s radiation range. This has promoted the development of traditional handicrafts, cultural 
development, etc., and brought opportunities to promote the stable, sustainable and green development 
of traditional handicrafts.

For example, the integration of traditional manual art and digital animation art. The digital 
animation art form represented by two-dimensional and three-dimensional, combines traditional 
Chinese handicrafts with obvious characteristics such as shadow puppets and paper-cutting with 
today’s animation. The comprehensive display of movie animation in a variety of media makes traditional 
handicrafts more innovative and wins cultural recognition.

The combination of Chinese traditional manual art and digital animation art makes Chinese 
traditional art and image more fully integrated, and can realize the special effects of Chinese traditional 
art in 4D and 5D movies, simulating close-to-real environmental effects, and allowing the audience to 
pass the sense of smell, hearing, Visualize traditional Chinese art projects such as tactile and other 
physical senses.
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2) To create a three-dimensional space for dissemination of traditional handicrafts and enhance 
people’s awareness of traditional culture.

Using contemporary new media technologies represented by VR (virtual reality), AR (augmented 
reality) or MR (mixed reality), with the help of auxiliary equipment, the world in the picture is combined 
with the real world or the traditional world. The biggest feature of virtual reality technology is that it can 
create a scene where a person can directly walk in, create a more modern and technological sense 
of traditional Chinese handmade art experience, and enhance the interaction and sensibility between 
image culture and human art experience. , And increased the art display form of the work.

Picture 1 ………. from Landian.News
https://www.landiannews.com/archives/63062.html

     For example, the construction of a digital museum of traditional handmade art. With the help of 
the traditional handicraft digital museum development model, the development of traditional handicrafts 
and production techniques are displayed, so that people can understand the history, cultivate people’s 
awareness of protection, and better inherit traditional culture.

3) Online sharing experience dissemination led by traditional craftsmen to expand public 
participation

As the inheritors of traditional craftsmanship, traditional craftsmen shoulder the responsibility of 
inheritance, development and innovation. Focusing on traditional craftsmen, through live video broadcast, 
short video production, remote teaching, and even offline sharing experience interaction, more people 
can learn and understand traditional Chinese craftsmanship at close range.
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5.Conclusion

The cultural connotation of traditional handicrafts art is very profound, and new media art realizes 
the materialization of spiritual art, which can better spread and protect traditional handcraft art. The 
integration of traditional handicraft art and new media art will not only avoid conflicts, but can also be 
better passed on. Their integration and development will play a very important role in promoting the 
humanistic feelings of traditional handicrafts and cultivating people’s traditional aesthetic consciousness. 
The old and new naming is not about deconstruction, disassembly or replacement and renewal, but 
an exploration of the relevance of different discourses in the historical context and the rationality and 
possibility of identities. The integration of new and old art forms is often the best time for people to get 
rid of solidified thinking and form new thinking. 

With the support of relevant national policies, traditional handcraft art and new media art are 
coexisting in a variety of forms. Through the online dissemination of a variety of new media technologies, 
the coverage of traditional handmade art is slowly expanding; through the creation of a three-dimensional 
space through the dissemination of traditional handmade art, people can experience an immersive 
experience of traditional handicrafts, thereby deepening their understanding of traditional culture ; 
Through the online sharing of experience and dissemination led by traditional craftsmen, more people 
can participate in the experience and production of traditional handicrafts, so that more people can 
learn and understand Chinese traditional handicrafts up close.
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Abstract

With the rapid development of information technology since the end of the 20th century, new 
media, as a new carrier of visual communication, is rising rapidly in the whole design field. New media 
has great advantages in terms of communication volume, speed, scope and audience’s information 
acquisition experience. This ideal communication carrier of visual communication design stimulates 
designers to carry out more design experiments, so dynamic poster design emerges as the times require.

Dynamic poster as a new form of expression, mainly by adding the concept of time and space 
to the traditional poster, the original static graphics in the picture will be changed into dynamic graphics, 
and the single form of expression will become diversified, so as to create a new visual experience. 
Through consulting and sorting out materials, the author found that dynamic posters not only inherited 
the design advantages of traditional graphic design in graphics, text, color and other aspects, but also 
closely combined with digital media technology to meet the needs of people’s continuous use of new 
materials and new technologies to show the pursuit of fresh and wonderful visual expression effect. 
And relying on today’s environment where smart phones are widely used, dynamic posters can change 
the form of communication, and spread through mobile app. People can get better, faster and more 
direct communication effects while consulting information, watching videos, chatting and entertainment 
through mobile phones.

At the same time, compared with the traditional paper posters, dynamic posters do not need 
to consider too much marketing pressure. Designers can create in a broader space and express their 
artistic personality more freely.

This paper takes “The emerge of New Media in Dynamic Poster Design” as the research topic, 
through a large number of practical research and in-depth research, to understand the value and 
significance of dynamic posters under the new media environment, to think about the design embodiment 
of culture in dynamic posters, and to master the structure and evolution form of dynamic graphics in 
dynamic posters, Explore the opportunities and challenges brought by new media to dynamic poster 
design.
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1. Research background

With the development of information technology, new media terminals and carriers such as 
computer, Internet, mobile phone and tablet computer appear in our life. A new media form emerges 
at the historic moment, which is often called new media. The emerging art and design forms in the new 
media era include mobile media design, new media art, new media advertising creativity, etc. In addition 
to the new media, fundamentally speaking, it is the reconstruction and expression of the internal aesthetic 
system of art and design under the new requirements of the information age. This paper analyzes the 
development process of posters and dynamic posters and the relationship between them, highlighting 
the impact of the application of new media technology in poster design.

1.1 Development status of poster design

1.1.1 Concept of poster

The name of poster has a long history. In the Oxford English Chinese dictionary, there is another 
name for the poster is placard which can attract the attention of the audience and be copied and posted, 
which well shows the basic functions and characteristics of the poster. With the development of the times 
and the renewal of ideas, posters are more and more associated with social politics, public welfare and 
environmental protection, cultural activities, etc. as a kind of advertisement, it has the characteristics 
of introducing a certain object or event to the masses.

1.1.2 Characteristics of posters

With the development of the times and the renewal of ideas, posters have been gradually applied 
and developed in the fields of national politics, social culture and so on because of their characteristics 
of introducing certain objects and events to the masses.

First of all, the emergence of posters has received the common promotion and influence of 
society and culture. In other words, it is the epitome of our social development, through which we can 
feel the development of our society. From another point of view, it reflects the common thinking and 
cognition of our natural people, and is the healthy and positive values advocated by the society.

Secondly, the poster is very wide-ranging. Considering this factor, the information recognition 
ability of the audience must be taken into account when designing posters, so that the audience can 
accurately and quickly understand the theme of the poster and accept the internal information.

In addition, posters use innovative images as a medium of communication. It has a basic 
principle: the graphic elements in the visual picture are used to convey the theme information. This has 
strict requirements for designers. They need to give important meaning to graphics in a short period 
of time. When carrying out visual communication, they can not only explain the theme clearly, but also 
consider the overall creativity. At the same time, they need to have emotional penetration, so that the 
audience can understand, feel and have a sense of identity.

1.1.3 Current situation and development trend of posters

With the development of science and technology, especially multimedia technology, poster 
design and communication applications have been greatly improved and developed. From the current 
development, the characteristics of posters have changed, it has become more pursuit of the final effect 
of the picture. In the final presentation effect, the poster becomes more like a complex of the creator’s 
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feelings and thoughts, neglecting the audience, resulting in the separation of the subject relationship; 
On the other hand, with the convenience of the Internet, the world information exchange is more 
convenient, and the Chinese design concept is gradually westernized. This change has also brought 
some disadvantages. For example, in the works of Chinese young designers, the national and national 
design elements are hard to find, and the national characteristics that used to be proud of are slowly 
disappearing, There is a phenomenon of blindly imitating the style of foreign design schools. Recently, 
this situation has also attracted the attention of Chinese society and senior designers, and caused hot 
topics: how to continue Chinese characteristics, how to use new methods to develop? In addition, the 
excessive application of computer technology has also spawned some bad situations. The design of 
various works in the design circle mainly relies on copying, pasting and deformation. Such works have 
no new ideas, no content, let alone the penetration of emotion.

Today, the Chinese society and the Chinese government for the inheritance and development 
of national cultural awareness, as well as the urgent need to improve people’s cultural literacy, let 
many designers to re understand the poster, and seriously explore how to better and more effectively 
use the computer this “double-edged sword”. At present, the national government has provided a 
high-quality and broad development platform for posters from all aspects. For example, since the first 
China International Poster Biennale was held in 2003, it has continuously provided an international level 
professional exchange and research platform for China’s graphic design and design education circles. 
It is a biennial visual feast for China’s local poster design.

1.2 Current situation analysis of dynamic posters in the new media environment

With the progress of science and technology, especially the popularity and development of the 
Internet, the spread of posters has changed a lot. Especially with the innovation of computer design 
technology, the computer has become the main creative tool of designers. Some poster designers are 
no longer satisfied with the design method of simple combination and arrangement of graphics, colors 
and words. They begin to look for a kind of space form on posters. This breakthrough from static to 
dynamic, from two-dimensional to multi-dimensional provides a new visual form for poster design and 
brings people new visual experience.

1.2.1 Dynamic posters in the new media environment

The concept of “new media” is mainly relative to newspapers, radio, film, television and other 
traditional media. It is a new form of media generated by the development of science and technology 
to a certain stage. It differs from traditional media in that it needs to rely on network technology to 
realize the rapid and accurate transmission of information among modern terminals. For new media, the 
Internet is the main way of information dissemination, holographic image is a new form of information 
presentation, and tablet computers and mobile phones are the terminal display platform of information. 
This is a well-known form of new media, but it is by no means the final form: new media has been closely 
connected with the development of science and technology since its birth, We can’t predict the level 
of the future development of science and technology. Its content will be constantly updated with the 
changes of science and technology.
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In the new media environment, on the one hand, the Internet has gradually occupied the 
territory of magazines, newspapers and other traditional media, and graphic design has been greatly 
impacted; On the other hand, the Internet, which represents new technology and new media, has 
the characteristics of mass storage, web page connection, rolling broadcast, instant update, online 
browsing, etc. This hypertext connection mode replaces the previous linear normal mode (such as 
newspaper and TV), disseminates visual information at a fast enough speed, so that designers have a 
broader space to play their abilities. New media has the advantage that traditional media can’t reach 
in the transmission and acquisition of information. As a new favorite in the field of design, new media 
stimulates designers to carry out more design experiments, thus dynamic posters emerge as the times 
require, The relationship between media and visual communication design is interactive. Media not 
only embodies the design, but also brings limitations to the design; Design is not only subject to the 
media, but also one of the driving forces of new media. Therefore, in the design of media, we should 
not only follow the law of formal beauty, but also grasp the user’s facial feelings, so as to make the new 
media design more suitable for human information collection.

On the basis of posters, dynamic posters show pictures in new media by using new media 
technology. It is a new form of expression. Compared with the traditional poster, it has expanded in 
time and space, from static to dynamic, from single to multiple, so as to create a new visual experience 
for the audience.

Dynamic gives the poster new visual vitality, new vitality, just like new blood, making the 
advertising way more diversified, richer and more wonderful. Dynamic poster breaks through the 
limitations of paper media and expands the scope of communication. Its dynamic visual characteristics 
bring new visual experience to the audience, and the communication effect is enhanced accordingly. 
As a result, this new visual form has been rapidly promoted and developed.

Dynamic posters meet the needs of people to constantly use new materials and new technologies 
to show the pursuit of new and wonderful visual expression effect. And relying on today’s environment 
where smart phones are widely used, dynamic posters can change the form of communication, and 
spread through mobile app. People can get better, faster and more direct communication effects while 
consulting information, watching videos, chatting and entertainment through mobile phones.

2. Research purpose and significance

Today’s paper media is no longer enough to meet the public’s desire for knowledge, and words 
are not the main way for people to acquire knowledge. Poster design is constantly changing with the 
update and application of new media technology. Through the new media technology, sound, pictures, 
video animation and text and other elements are integrated, which changes people’s reading way 
and improves people’s visual vision. People in the new media environment will also put forward higher 
requirements for poster designers. The purpose of studying the application of new media technology 
in poster design is that it has a variety of possibilities and can better spread ideas to the public, which 
has far-reaching significance for the development of poster design.
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3. Advantages of dynamic posters

In fact, dynamic poster is an extension of traditional poster design. No matter how the font and 
graphics move or change in the space, the dynamic picture is still based on the static picture. When 
the designer designs the dynamic picture according to the theme, he should not only focus on the 
theme, but also ensure the aesthetic and recognition of each static picture in the dynamic picture. The 
author believes that the use of dynamic posters as a new form of expression to interpret the theme, the 
final effect will be more vitality and appeal than the static picture. This chapter will make a comparative 
analysis of dynamic posters and traditional paper media, clarify the advantages of dynamic posters in 
the new media environment, and also explain the value and significance of dynamic posters in visual 
communication, as well as the impact on the audience.

A. Strong narrative

Narrative is a form system. To see a storytelling film is a narrative form:according to the general 
narrative theory, language is a social process through development and learning, and visual image, 
sound and posture can be called social language system. Therefore, narrative can not be just a narrow 
definition of words or literature.Thus it can be seen that everything related to images and images is 
narrative.

Compared with traditional posters, dynamic posters have causal relationship, time and space 
elements related to narration. They use motion changes to deduce stories in line with the theme. 
Different from the narrative of movies, movies have more time frames and allow longer playing time, 
while dynamic posters generally only take a few minutes or even seconds. Designers need to express 
the story of dynamic visual elements clearly in a limited time, and meet the audience’s psychological 
expectations and drive the audience to think. In this way, the aesthetic expectation with dual functions 
is created by the combination of form expectation and content expectation.

Designers feel the objective world and real life, and express their sincere feelings to the objective 
world and real life with dynamic visual language through association. The time dimension of dynamic 
poster usually takes dynamic graphics as the design element, through a frame of picture to carry out 
dynamic series story narrative, to show the information with story plot, and realize the communication 
with the audience.This form of dynamic poster is not to let the audience blindly be guided by the visual 
elements, nor to be blindly pleased by the visual elements, but to let the audience easily obtain the 
information to be conveyed in a series of coherent visual communication. The process of communication 
and communication with the audience is based on vision. The image it provides can stimulate the 
aesthetic effect, inform the audience of the information with the plot, and stimulate the audience’s brain to 
the impression of the visual picture. Generally speaking, the visual elements achieve the communication 
and aesthetic requirements of the dynamic Poster through this process.

Compared with static graphic design, dynamic graphic design can stimulate the sense of the 
audience from the visual and auditory aspects, which is more mandatory in the way of communication.
At the beginning of the picture movement, the dynamic poster first uses the dynamic visual information 
to catch the audience’s attention, striving for the instant visual impact and soul shaking effect to catch 
the audience’s sight. After that, through a series of internally connected graphics superimposed on each 
other, the viewer can turn his eyes and brain, so that his grasp of visual information can be gradually 
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determined between the dynamic changes, so that people can accept the information transmitted by 
graphic language to the maximum extent in a short period of time. It is through the movement and 
development of each frame in the continuous time, which finally constitutes the coherent information 
transmission of the whole dynamic poster, that is, the influence on the audience in the liquidity of time.

B. Large information capacity

Arnheim’s theory of form dynamics of visual perception states that dynamic images are 
obviously more attractive to the audience. Moreover, dynamic graphics can provide the audience 
with a full range of feeling processes including vision, hearing, thinking perception, spatial cognition, 
rhythm, etc., showing the advantages of high efficiency of information transmission, visual shock and 
emotional accommodation

It can be seen that with the combination of graphics, text and other visual elements in the 
picture and technology, dynamic posters can easily achieve the requirements of increasing attention, 
and quickly and efficiently deliver a large number of core information to the audience.

Compared with traditional posters, dynamic posters can convey a series of images, words and 
colors through changing pictures, which can fully and multi angle express the concept of information. 
The performance space of dynamic poster is also wider, which mostly depends on computer design. 
Through computer software, designers can design the scene, graphics, dynamic effects and other 
components needed by dynamic poster works. According to the needs of the content and effect of 
expression, designers can give full play to their creativity, freely choose and design the object, space 
and effect of expression.

The dynamic graphics used by designers in dynamic posters should be the embodiment of 
their views on certain concepts and ideological and moral concepts. The use of dynamic graphics is 
that designers integrate all dynamic elements in the visual screen by using dynamic methods, and help 
the viewers to remember them through dynamic deduction, so as to strengthen the original impression 
of knowledge in their minds, So it can transmit more and more information than traditional posters. On 
the other hand, its rich visual effect has a basis in the capture of shape, shape is changing, but its 
overall presentation of the tone, emotion is changing, its performance of the concept theme remains 
unchanged, its ultimate goal of information transmission is always to unify the designer’s ideas and the 
audience’s understanding.

C. Rich visual effects

Rich and colorful pictures and flexible movement are the most prominent visual characteristics 
of dynamic posters. Dynamic posters can not only express the two-dimensional, three-dimensional or a 
combination of the two forms and styles, story telling, concept interpretation, product introduction, visual 
expression and other themes, but also can use the production techniques and technical methods of real 
shooting, computer production and so on in the same work, to achieve rich and colorful visual effects 
in the dynamic picture, such as happy and sad, simple, simple, and colorful Noble, simple, with strong 
artistic expression and visual appeal, easy to arouse the audience’s interest and emotional resonance.

Mr. Kenya Hara, a Japanese graphic design master, he said his work is not as the accumulation 
of inorganic data, but refer to the experience of rich taste perception objects provided by human sensory 
sensation. Although engaged in graphic design, but not limited to two-dimensional, but also have a 
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comprehensive sense of touch, hearing, and even taste, sense of the rich world, enrich the world of 
technology. This technology can be applied to the society through communication.

In the static poster design, we often use a variety of design techniques and elements to enrich 
the visual effect of the picture, especially the dynamic poster. If only rely on the invariable form, the 
audience will be lack of interest in watching, but if the designer can combine a variety of visual elements, 
take appropriate measures different forms of expression will produce different sensory effects.What 
designers need to do is not only to enhance the visual expression of visual elements, but also to make 
use of the spaciousness of dynamic posters to make the dynamic graphic language have a strong 
sense of art. The combination of the two ways not only enriches the visual expression, but also makes 
the picture full of strong emotion, which makes the audience want to explore deeply. The work has more 
original value. In addition, the time factor, another new feature of dynamic posters, greatly enhances 
the means of space expression in dynamic drawings.

D. It is widely spread

Nowadays, the range of dynamic posters is more and more wide, whether it is mobile phones, 
or outdoor electronic screens, or even building screens, you can see its shadow. Such an all-round 
way of communication, so that the audience can easily get the visual information they want, so the way 
of information communication is also the embodiment of convenience.

Traditional posters use paper media as the medium of communication. They mainly use printing 
technology to achieve the final presentation effect of design works. Limited by printing technology, many 
beautiful colors may face the situation of color distortion in the printing process. In this way, not only the 
presentation effect will be greatly reduced, but also the effect will be greatly reduced, The viewer can 
not feel the emotional content that the designer wanted to express from the visual picture. At present, 
the promotion of digitization makes poster design transition to digital platform, which will make viewers 
feel more “real” visual effect.

The traditional poster with paper as the media has a long period from design to final presentation. 
When the audience is limited to individuals or specific groups, the process is more tortuous. As the 
new media platform has the advantage of networking, the dynamic poster is mainly completed by two-
dimensional software (PS, AI) and three-dimensional software (AE, Flash) from the beginning of design 
to the final presentation. The whole process is relatively convenient and fast. Excluding the design time, 
it can almost achieve the “real-time” effect. This real-time effect can sometimes bring surprises and 
strengthen people’s memory of the information they get.

At present, the most cutting-edge technology is still making continuous efforts in the new media 
display terminal. The update from CRT to LCD has not finished yet, and various new technologies 
have emerged one after another. The retina screen technology introduced by Apple company has 
made the display effect close to the retina level; Sharp’s igzo display technology not only improves the 
display effect, but also greatly reduces the power consumption and manufacturing cost; At present, the 
successful development of flexible screen, which is widely regarded, will bring revolutionary development 
to the display terminal. It can be predicted that in the future development, there will be more and more 
excellent new media platforms to display works.
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Dynamic posters not only transmit information, but also convey the feelings and ideas of the 
poster designer. It is through this kind of transmission and interaction that we can achieve emotional 
resonance with the audience. In order to achieve this goal, in addition to the design techniques, the 
designer’s own emotion is also very important, the integration of true feelings can make the audience feel 
the most real information. The emergence of dynamic posters breaks the traditional way of expression 
of posters and produces unexpected design effects in visual presentation and communication. With its 
omni-directional and three-dimensional communication mode, it makes the audience feel real.

E. Deepening of emotional experience

The so-called emotion is a special reflection of objective things, which is a kind of psychological 
reflection. This kind of reflection is not the reflection of the objective things themselves, but the reflection 
of some spirit of the subject -- people to the object -- the objective objects, such as like, love, pleasure, 
sadness, warmth, coldness, anger, etc., which we usually know. These emotions are an attitude, an 
evaluation, a desire, a demand and a strong psychological activity of the subject towards certain things 
around others.

In the design of visual elements in dynamic posters, we need to design and create according to 
the emotional experience of the audience, and the ultimate goal is whether the audience can enter the 
emotional interaction when watching the picture. Through this feature, the designer will strictly control the 
structure and composition of the visual picture in the design, and try to deal with the visual elements in 
a simple and orderly way, so that the visual center of the viewer can be positioned quickly. In addition, 
the selection of the overall picture needs to be unified, so as to avoid the occurrence of visual confusion.

In the dissemination of dynamic posters, special emphasis will be placed on the interaction 
between the screen and the audience. The audience is the God of communication. They have 
independent consciousness and will. When watching works, they usually have emotional fluctuations 
according to their own life experience or emotional experience. In addition, the number of audiences 
also leads to the characteristics of fast communication. According to the characteristics of the audience, 
designers can input some emotional content to the works when creating. In this way, dynamic posters 
not only transmit visual information, but also spread emotional attitude, that is, the designer’s perception 
of the theme after interpretation. However, only when the audience can touch the thoughts and emotions 
that the designer wants to convey, can it be regarded as resonating with the information conveyed by 
the picture in the real sense.

In the dynamic poster design, designers use dynamic design to spread clear ideas, themes 
and emotions, which is the core of the whole design process. The dynamic form of expression is only 
a means of communication. In the era of convenient design means, we can use more and more design 
methods, from the original manual drawing to the operation of 3D software and 2D software. The design 
method can be convenient and concise, but the information and emotion contained in the works should 
not be lost. On the contrary, we should seriously consider how to interact with the audience emotionally 
through the visual movement change, how to make our design works more changeable and compatible, 
and how to get rid of the traditional single form of presentation, Flexible expression of information, so 
that the function of the poster is no longer just output information so simple.
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4. Application and development of dynamic posters

With the progress of human science and technology, digital information technology and media 
technology are constantly updated and developed. They are mutually integrated and promote each 
other, which provides a variety of possibilities for the development of dynamic posters. Nowadays, with 
the rapid development of social economy and the strong support and training of culture and science and 
technology from the state, dynamic posters can develop rapidly and have a wider range of acceptance.

With the closer connection between new media technology and dynamic posters, dynamic 
posters based on Internet new media also have new vitality. On the one hand, it is reflected in the 
expression of visual effects. Due to the integration of graphics processing technology, sound processing 
technology and special visual processing technology, dynamic posters have begun to pursue more in 
line with the current young people’s aesthetic in terms of design form and presentation effect. For the 
processing of visual images, designers strive to be accurate and accurate, and the selection of graphic 
elements is usually relatively personalized, It also makes the final effect full of expectation, whether from 
the visual experience or psychological experience, we can feel the freshness that we have never felt 
before. On the other hand, it is reflected in the change of communication carrier. Due to the modern 
people’s excessive dependence on mobile phones to spread information, in daily life, users holding 
mobile phones can be seen everywhere, among which the age is more than one

These huge user groups are the promotion masses of dynamic posters. Such a new information 
acquisition experience has a strong influence on the way of visual perception. Now the audience can 
watch freely on a variety of mobile media, which also makes today’s communication more effective.

4.1 application and production of dynamic posters

Dynamic posters use a variety of sensory feelings and visual stimulation, and strive to capture 
the viewer’s vision in an instant. Its main information media is digital electronic screen, instead of the 
traditional paper printing method of posters. In this way, the use of experience media can make the 
visual communication process more effective and fast, and can also cater to the audience’s inner 
pursuit of beauty. However, it should be considered that dynamic posters are not suitable for any 
environment. On the one hand, dynamic posters need to rely on the network for communication. In the 
environment without network signal, they can only be spread through the form of traditional posters. On 
the other hand, the cost of digital media is higher than that of paper media. Some small organizations 
and companies will consider the cost of communication when carrying out cultural publicity. Therefore, 
its application also has limitations.

At the beginning of the development of dynamic poster, H5’s high-tech requirements and high 
cost investment, as well as its characteristics of being too biased to the form and ignoring the content 
itself, made its further development in a dilemma. In the situation that traditional posters can not meet the 
needs of publicity and the popularity of H5 is limited, dynamic posters emerge as the times require. In 
other words, the decline of H5 page is an important reason for the rise of dynamic posters. Compared with 
H5, dynamic poster has four advantages: low cost, easy production, strong communication performance 
and novel creation mode. Through the interaction between the audience and the dynamic poster on 
the visual sense, the audience is eager to further form the visual feeling. This interaction process can 
cultivate the audience’s deep content consciousness of the exploration picture. In the era of design 
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relying on new media, dynamic posters add a new form of visual expression to posters, find a new 
design essence, and lay a new foundation for the future poster design.

If we want to make dynamic posters, we need to master the operation of graphic software, such 
as PS, AI, etc., as well as the design criteria of graphic posters. No matter what type of dynamic poster, 
his design is to draw static pictures first. Here, the graphic design criteria and design experience can 
be used. In the design, we need to keep in mind the formal beauty rule of plane. This also plays an 
important role in the later dynamic operation.

Second, let’s turn the static. This transformation process is very time-consuming and energy 
consuming. In this process, we must first have a basic understanding of 3D design, mainly key frames 
and shots. These two are the key factors for us to realize the movement of dynamic posters. In terms 
of operation, we need to use AE and CUBASE, which are software responsible for image and sound 
respectively. Finally, in the design and processing of some visual elements, using rhino modeling, and 
modulating the material and color in KEYSHOT will get a more perfect visual dynamic effect. With the 
application of three-dimensional software, the picture effect of dynamic poster can be more refined 
and perfect.

The above is the author’s understanding of some design methods of dynamic posters. In terms 
of visual presentation, the most common software should be a software named Power Director. In 
China, the 2010 World Expo used this software for dynamic image communication in a large area. With 
the development of the times and the continuous progress of science and technology, the latest VR 
technology has been used by designers abroad: they combine dynamic posters with VR technology, 
and onlookers can feel the charm of dynamic posters close to 360 degrees without dead space.

4.2 factors influencing the development of dynamic posters

a. Aesthetics of designers

“In psychology and social psychology, people often use the concepts of balance, inner drive, 
need, instinct and inducement to describe psychological phenomena similar to or similar to motivation.” 
physiological inner drive reflects people’s natural physiological needs. Aesthetic needs and aesthetic 
experience are different from these basic physiological needs. They come from psychology, belong to 
higher driving force, and have more distinctive social characteristics. Aesthetic experience is a kind of 
aesthetic ability. The differences of designers’ aesthetic ability have different influences on the audience’s 
acceptance, including the audience’s aesthetic feeling and aesthetic mood” The aesthetic need is a 
kind of growing need that designers constantly develop in the practice of life. “ In the society of rapid 
development of scientific and technological means, in order to cater to the new media, new design 
concepts emerge one after another, and new fields are constantly developed. Chris Fogg said: “The 
desire for innovation is an instinct rooted in the human heart.” From this point of view, the diversification 
of design techniques and forms of dynamic posters is initially due to the designer’s pursuit of their own 
aesthetic personality. Designers don’t want to be limited to the established two-dimensional space of 
traditional culture posters, so they constantly seek new territory to display their talents. The consciousness 
of uneven plane and super plane has become a new driving force for designers to break the Convention 
and explore creativity.
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At present, the designer’s design of posters has not only stayed in the creativity of surface text, 
graphics, color and arrangement elements, but also gradually broadened the design vision, jumped 
out of the size framework of the poster itself, began to make new thinking and new attempts on new 
technology, new materials and space environment, and began to pay more attention to human life 
style, ideas and so on, By showing the objectivity of information content and the initiative of poster form 
design, the new values and aesthetics of dynamic posters are explored.

In the era of rapid development of scientific and technological means, in order to meet the 
wide application of new media, new design ideas are constantly updated and new fields are constantly 
developed. When the traditional plane space design mode can no longer meet the needs of designers, 
more and more dynamic works begin to appear. Designers can rely on new media technology, try to 
show the theme and express their design ideas from a higher level.

b. Audience needs

Since the information age, we are always in the environment of excess information, so in order 
to better achieve the goal of dynamic poster persuasion and education, it is particularly important to 
understand the needs of the audience and meet the needs of the audience.

The main information receiver of dynamic poster is the public, and its goal is to persuade, 
educate, appeal and make people convinced. As a mass media, the aesthetic trend of the public, the 
demand of the exhibition organizers and the constraints of the production body may be the factors 
that affect the development of dynamic cultural posters. With the global economic integration, the 
composition of the human information society has undergone fundamental changes. We are in the 
extraordinary period of image overproduction, circulation and information expansion. People’s visual 
nerve is constantly seduced and stimulated in the bombardment of numerous image information, and 
then there is a certain aesthetic fatigue and depression. In such a highly visual and media environment, 
the audience’s world outlook and outlook on life, general cultural horizon (including intelligence level, 
cultural level, actual life experience, knowledge, the situation of accepting the influence of traditional 
culture and foreign culture, etc.), artistic and cultural literacy and literary literacy, which will make the 
audience in the process of appreciation produce the expectation of choice. On the one hand, the 
audience pursues larger and more comprehensive information capacity, on the other hand, they hope 
to get the most fresh and cutting-edge information content. Traditional posters posted on the wall for 
plane display, obviously can not meet the needs of the audience in the information age.

The audience’s three outlooks, cultural cognition, age stage and psychological development 
stage all lead to different audiences’ acceptance and understanding of information. In the era of high-
speed information dissemination, viewers not only want to obtain more comprehensive cognitive content, 
but also want to follow the pace of the development of the times, feel new things all the time, and desire 
internalization. Compared with traditional posters, dynamic posters transmit more information, and 
the omni-directional communication mode is more three-dimensional, which can make the audience 
understand the information expressed timely and accurately, and fully feel its truth.

Therefore, in this context, designers need to fully consider the audience’s feelings before the 
design of dynamic posters, combined with the advantages of mobile phone terminal communication, 
to design dynamic works that meet the needs of the public, the audience’s psychological expectations, 
and more humanized, so that the audience can receive information with a sense of pleasure.



448

c. Development of technical conditions

The development of science and technology and art are two major factors for the rapid progress 
of human civilization. Both of them have their own unique characteristics in the development stage, but 
they are related to each other and promote development together. New visual form and visual experience 
began to appear. This has greatly changed the creation and dissemination of dynamic posters. Compared 
with the traditional poster, the dynamic poster is no longer limited to two-dimensional plane in the way 
of creation, and has been expanded in time and space, which undoubtedly adds more possibilities 
and variability to the poster design. And the three-dimensional, all-round way of communication also 
stimulates the poster designers to constantly try new dynamic poster expression, to adapt to the new 
media communication technology. Today, more and more technologies, such as ink jet, laser and photo 
printing, provide the possibility and multi selectivity for the generation and reproduction of posters in 
addition to printing. With the production of various handicrafts and the operation of machine technology, 
printing is no longer the only means of materialization and final generation of posters. The technology 
produced in the new media environment has provided a new possibility of artistic expression for poster 
design. The development of digital technology has given posters a special development opportunity. It 
not only realizes the dynamic visual innovation of posters, but also changes our society and culture to 
some extent, and even changes the angle and experience of viewing and understanding information. 
At present, computer has become the main creative tool of dynamic poster design, and all kinds of 
digital displays have become a new platform for display. As a designer, we also need to cater to the 
concept of technological progress from the expression mode and thinking construction, and learn to 
better serve artistic creation with new technology.

d. The need of media environment

Media is the material means for the transmission of picture information. Behind every kind of 
media, there is the corresponding media logic. In the new media environment, the way the audience 
receives information is a non-linear radial structure. Compared with the paper media, it is much simpler. 
It is a linear transmission structure. When the audience watches the works with paper media as the 
carrier, due to the limitation of layout space, they can only receive information within a specific range. In 
addition, printing technology also has an impact on paper media to a certain extent. The high-definition 
and high-quality display effect of new media is far better than that of traditional printed posters, and 
it also has the characteristics of continuous rolling play, massive information display, remote control, 
instant information release, split screen play and so on. Such as the mobile phone we contact every day, 
the vertical “DIGITAL POSTER” machine we often see in public places, etc. This way of communication 
saves the time to post and replace posters, and has the characteristics of more efficient information 
release. This form challenges the traditional way that posters rely on printing and need paper materials 
to carry and post. However, the investment of public environmental media needs higher funds. How to 
reduce the cost to achieve comprehensive communication effect may be the key problem to be solved 
in the future.

In general, the continuous improvement of designers’ aesthetic needs, the continuous change of 
audience needs and the development of technical conditions and media environment, these factors make 
the dynamic poster get unprecedented development, open up new ideas and development direction.
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4.3 development trend of dynamic posters

4.3.1 artistic expression

Many independent studios and designers want to catch up with the trend of dynamic design 
era and promote cultural themes. In order to achieve amazing visual effects, they began to carry out 
excessive research and application of electronic technology. The final effect is not as good as expected, 
the visual screen in addition to the full screen motion effect, no content, meaning to speak of, completely 
forget the design principles and the rules of formal beauty. Even if the development of dynamic posters 
is based on the progress of science and technology and the development of media, designers can not 
give up the research on the design of content. Design works without content not only have no meaning 
of existence, but also prove the coldness and emptiness of design.

In the future design, designers should pay more attention to graphic design, dynamic design 
and time design, which are the most essential components of dynamic graphics, so that the audience 
can experience the feelings and artistic conception of the works. In the aspect of graphic design, it 
is simple and complicated, with strong recognition and smooth and natural transformation between 
graphics; In terms of color, it needs to be closely connected with the theme to set off the emotional 
atmosphere, so that the emotion can be expressed most directly; In the aspect of dynamic design, it 
includes all kinds of movement modes, the combination of movement types is smooth, and the movement 
direction attracts the attention of the audience with changeable dynamic effect; In terms of time design, 
the reasonable use of upgrading, descending, circulation and rhythm. Only when graphics, dynamics 
and time interact and cooperate with each other, can we accurately and quickly convey the designer’s 
intention and feelings to the audience, so that dynamic graphics can constantly have a new look, with 
its unique beauty of flexibility and artistic conception. As a visual communication poster, it pays attention 
to people’s psychological and emotional acceptance from the beginning. With the development of 
digitization, science and technology has become the dominant factor of society. The emotional concern 
of people and how to express a better sense of interaction in the picture are more prominent in the digital 
era today. In addition, designers also need to find a balance between tradition and new technology, 
material and non-material, and open up a new context for the existence of dynamic cultural posters.

4.3.2 all round communication

The dynamic poster takes the new media as the main communication carrier. Similarly, it is due 
to the emergence of new media. From the birth of dynamic posters, they are closely related to the use of 
technology. Since the wide use of computers, the design of dynamic posters can be seen everywhere 
in our social environment. In the past, the only way to obtain dynamic posters was TV and computer. 
Now, when we go out of our house, we can see all kinds of dynamic posters, which are full of our living 
environment. In just a few minutes waiting for subway and bus, We are “forced” to receive several or 
more dynamic information. The wide application of this form of communication, for designers, more 
than a form of putting information. Beneficial but harmless.

With the development of science and technology, dynamic posters are also moving towards 
the peak of application. It can be said that the needs of the audience and the expansion of information 
transmission methods promote the transformation of visual information transmission methods. Similarly, 
if there is a demand, there will be corresponding requirements and restrictions. In order to actively deal 
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with this situation, dynamic posters need to keep up with the development requirements of the times, 
and closely contact with the aesthetic needs of the audience, so as to promote their own value.

In the next few decades, I have a premonition of a new social phenomenon: dynamic posters 
will penetrate into every corner of our lives under the promotion of science and technology. Whether 
at home or outdoors, we can see the visual information from dynamic posters. Maybe in the future, 
science and technology will be combined with the research and development of smell, and integrated 
into the design of dynamic posters, so as to make the audience feel more in all aspects, strengthen 
the connection between the audience and the visual painting, and deepen the picture communication 
in breadth and depth. I believe that in the process of social information transmission in the future, due 
to the further explosive increase in the amount of information, the intensified competition in information 
transmission and the strengthening of mutual interference, dynamic poster design will be applied in a 
wider range of fields and areas.

5. Conclusion

With the development of new media technology, more and more rich works are born, the 
development of new media and dynamic posters will be more closely linked, the rapid development 
of new technology and new media are more and more known and applied by people, the traditional 
static posters will become history, and the dynamic posters based on New media under the Internet 
have produced new vitality, such as pictures, images, sound With the addition of special effects, the 
design method has become more modern, more complex, refined, and unique design elements have 
been applied to the design works. Through the use of new media technology, the dynamic poster 
works presented have become more novel, bringing completely different feelings to the audience. The 
audience can appreciate, comment and quickly forward them on the mobile terminal, Good performance 
in information communication.
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Abstract

Abstract: with the coming of China’s aging society, the traditional way of providing for the aged 
in China will face unprecedented challenges. Although it is a common international practice to build a 
large number of sanatoriums for the elderly funded by the government, it is difficult for Chinese families 
to become the mainstream. In the future, the main place for most of the elderly in China is their own 
home, so it is necessary to build a residential environment for the elderly.

In this study, literature research, field survey and other research methods are used, combined 
with the actual observation object, the physiological, psychological and behavioral characteristics of 
the elderly are systematically studied. Through the analysis and induction of the research data, the main 
problems faced by the urban elderly living space are sorted out, and the main points of the elderly in 
the design of home space are summarized.

Keywords: Aging; city; elderly; residential space 

Background and Significance

According to United Nations statistics, by 2050, the world’s total population will reach about 10 
billion, of which the population over 60 years old will reach 2 billion, and the population over 65 years 
old will reach 1.5 billion, which will soon exceed the number of children under 5 years old; On the other 
hand, with the advancement of science and technology and the improvement of medical standards, the 
average life expectancy of the world’s population continues to increase. Under this situation, the aging 
problem has become the most prominent problem among the population problems.
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Picture 01 Population age distribution forecast by 2050 countries
(The picture comes from Baidu Encyclopedia)

From a global perspective, China is a country that entered an aging society relatively late, but 
since entering an aging society in 2000, the rate of aging development has been accelerating. The 
“China Development Report 2020: Development Trends and Policies of China’s Population Aging” 
released by the China Development Foundation predicts that China will enter an aging society from an 
aging society around 2022, when the population aged 65 and over will account for the total population. 
14% of the total.

Picture 02 China’s population aging trend
(The picture comes from Baidu Encyclopedia)
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The trend of social development has led us to pay attention to the living environment of the elderly 
and pay attention to the quality of life of the elderly. Although the national government and all walks of 
life have explored and studied the characteristics of my country’s population aging development from 
different angles, most of the current research results focus on the medical and social security aspects 
of the elderly. From the perspective of humanistic design, we pay attention to the living environment 
suitable for the elderly, especially the indoor space refinement of the elderly residential design and the 
practicality, functionality, safety and barrier-freeness of the indoor facility layout. Insufficient research. 
Then, how to adapt to the severe situation and challenges of our aging society, how to improve and 
improve the quality of life of the elderly, and how to create a living space suitable for the elderly have 
become problems that we must face and urgently need to solve.

The elderly, as a special group, begin to degenerate or lose their behavioral ability, perception 
ability, and observation ability as they age. Therefore, humanistic care should be reflected in the study 
of the interior design of the elderly’s residences, the physical engineering standards and barrier-free 
design guidelines for the elderly should be followed, and the physiological, psychological, and behavioral 
needs of the elderly should be fully considered to understand the lives of the elderly. Ways and habits. 
Therefore, research on the subject of residential design for the elderly is of strategic significance to 
effectively improve the quality of life of the elderly and stabilize the harmonious development of the society.

Analysis of the characteristics of the elderly

As the age grows, the physiological mechanism of the human body will gradually decline. For 
the elderly, the physical condition, perception function and various aspects of the body are degrading, 
and the corresponding changes in both psychology and physiology are more obvious. Every elderly 
person has different needs for the living environment. Therefore, it is necessary to understand the basic 
characteristics and needs of the elderly first to provide a theoretical basis for the next study on the 
design of the elderly’s living space.

2.1 Physiological characteristics

In the old age, people’s physiological conditions begin to decline, such as the loss of body 
bone density, bone calcium loss, etc., often appear osteoporosis, inflexible joint movement and other 
problems, easy to fall and fractures, so the movement function is gradually lost and bending Conditions 
such as hunchback are more common, which causes the elderly to move slowly. Due to the deterioration 
of memory ability, some elderly people suffer from intermittent memory loss, depression, dementia and 
other diseases. In severe cases, symptoms such as mental retardation may also appear, which brings 
great inconvenience to life and their families.
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Picture 03 The osteoporosis rate of the 65 year old is more than 35%
(The picture comes from Baidu Encyclopedia)

The physiological decline of the elderly is mainly manifested as the decline of vision, hearing, 
smell, and other functions, and the decrease of sensitivity; followed by inflexible movements, poor 
coordination, and slow response. Therefore, the living space of the elderly should consider comfort, 
safety and convenience as a whole.

2.2 Psychological characteristics

The mental changes of the elderly are mainly in the two aspects of psychological characteristics 
and mental abilities.

Many elderly people have retired from work due to retirement, and their social roles and status 
have changed. This change has brought a certain degree of psychological impact to their psychology. 
They are prone to feelings of loss or inferiority psychologically, and their children are around. The 
time is short, the proportion of elderly people living alone is rising, and psychological feelings such as 
loneliness and loss are increasing.

 Secondly, the elderly are more sensitive, especially in some disturbing factors. They often 
lack a sense of security and are always worried about problems. At the same time, anxiety is another 
common mental state of the elderly. When the elderly have long-term irritability and anxiety, the elderly 
will become selfish and stubborn, impatient and irritable.

   

   

Picture 03-04 The elderly are prone to loneliness and anxiety
(The picture comes from Baidu Encyclopedia)
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2.3 Behavior characteristics

The characteristics of the elderly’s daily behavior and habits are closely related to culture, 
economy, living environment, hobbies and their own health. From the perspective of behavioral ability, 
the elderly are mainly divided into two categories, one is self-care, and the other requires nursing care.

 

Picture 05 Caring elderly and self-care elderly
(The picture comes from Baidu Encyclopedia)

For the elderly who are able to take care of themselves, all the daily activities of the elderly take 
place indoors except for the necessary activities. Necessary activities for life include three meals a day, 
going out for shopping, doing housework, sleeping and so on. Leisure and entertainment activities are 
not only happening in the outdoor environment. Research has found that the living room space and 
kitchen space are mostly used, while the bedroom space only meets the needs of rest at night. The 
elderly spend more time in the living room space for daily activities, such as eating, watching TV, and 
other needs, as well as reading books and newspapers, and a very small number of elderly people 
choose to do simple physical exercises in the living room. As the living room is the best daylighting space 
in the house, meeting the daylighting needs is of great significance to the daily activities of the elderly.

Elderly people in need of nursing care refer to those who need to be attached to crutches or 
wheelchairs and have limited mobility. Most of this type of elderly live in elderly apartments or nursing 
homes, and a small number of elderly people live at home and are looked after by their children or 
caregivers.

Due to the inconvenience of this type of elderly, the elderly spend most of their daily lives in 
the indoor space. Unlike self-care elderly people, the demand for indoor space is different. Bedroom 
and bathroom spaces are particularly important for nursing the elderly. Due to the inconvenience of 
this type of elderly, the bedroom is not only a space for rest, but also a storage space and a place for 
daily entertainment and communication. The demand for space, lighting, etc. is higher than that of a 
traditional bedroom. For nursing-care elderly people, the demand for bathroom space is particularly 
prominent. The elderly need to be assisted by wheelchairs for indoor activities every day. It is understood 
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that some sanatoriums and elderly apartments lack corresponding safety handrails and wheelchair 
rotation space, which brings inconvenience to the use of toilets for the elderly. Therefore, the size of 
the bathroom should be expanded to fully protect the convenience of the elderly.

 Analysis on the Current Situation of Urban Elderly Living Space

3.1 The living conditions of the elderly

Through the survey of the living conditions of the elderly, it is found that safety issues and 
barrier-free design are the key concerns of the elderly. As a special group, the elderly should pay 
special attention to safety issues. Therefore, in the living environment, most elderly people will give 
priority to safety issues, consider barrier-free design on the basis of safety, and then the comfort of the 
living environment and other issues.

Most elderly people like to live with their wives and children in the way they live, so as to 
maximize their happiness. Secondly, most elderly people think that the existing living environment has 
unreasonable indoor space layout, lack of functions, lack of barrier-free design, and problems with 
lighting and ventilation, which cannot meet their daily needs.

3.2 Problems in the living space of the elderly

Through research, most senior citizens have the following problems in their living environment:

(1) The layout of functional space is unreasonable

The layout of different functional spaces is unreasonable, and there are problems with space 
circulation and space design. The bedroom space of the elderly generally has poor privacy, weak 
ventilation and lighting, insufficient storage space, narrow bathroom space, unreasonable facility layout, 
and incomplete safety facilities. The main obstacle to the living room space is that more furniture and 
walls hinder the movement route.

(2) Lack of barrier-free facilities

In this survey, it was found that most residential communities do not have barrier-free ramps, 
handrails and rest chairs are not installed in the waiting elevator area, no anti-slip floor material is laid 
in the entrance passage, and all functional areas of the indoor space do not have relevant Barrier-free 
facilities, etc.

(3) Poor kitchen and bathroom space

At present, most of the places where the elderly live are old communities. Due to the limited 
design concept and construction level at that time, there are many shortcomings in the space design 
of the kitchen and bathroom, and the special needs of the elderly cannot be fully considered. The 
kitchen is a very important living space for the elderly. Most of the kitchen areas are too small, and the 
cabinets cannot meet the daily needs for placing items. The wall cabinets are set too high, which does 
not meet the physiological and behavioral characteristics of the elderly, and it is very inconvenient to 
take the items.
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The bathroom area of the old house is small and the space is narrow and cramped, which 
creates mobility obstacles for the elderly with mobility difficulties. There is no non-slip material on the 
floor, and there is no room for the elderly in wheelchairs to turn around. Most toilets do not have barrier-
free facilities.

Principles and Key Points of Urban Residential Space Design for the Elderly

4.1 Design principles

Safety is the primary principle of the interior design of elderly residences. The requirements 
of the elderly for safety and convenience are far higher than those for aesthetics. Due to the decline 
of various physiological functions of the elderly and the weakening of sensitivity to external stimuli, 
accidents are particularly prone to occur in daily life. Therefore, when designing residential houses 
for the elderly, we should fully consider the special needs of the elderly in various aspects, in line with 
the “people-oriented” design concept, and follow the physical engineering standards and barrier-free 
design guidelines for the elderly to reduce environmental barriers and eliminate anxiety. Factors to 
ensure the health and safety of the elderly.

The interior design of the elderly residence should be based on the principle of improving the 
self-reliance and self-care ability of the elderly; the goal is to extend the health period and postpone 
the nursing period. The layout of the indoor space should be accessible and accessible, barrier-free, 
and convenient for the elderly who need crutches and wheelchairs to pass, help to enhance their self-
confidence, encourage the elderly’s desire for physical activity and the ability to maintain independent 
living.

The functional planning and furniture placement of the various spaces in the elderly residences 
and the design of other facilities should avoid causing inconvenience to other people. Family-supported 
elderly housing should consider providing convenience for children and caregivers; when designing 
for the elderly with a clear age group, there should be corresponding grading measures in order to 
provide more suitable services for the elderly of this age group.

4.2 Design points

The refinement of the indoor space of the elderly residence will be more in line with the spatial 
scale of the elderly, and the indoor use space will be allocated to the greatest extent.

(1) Key points of hall design

Although the entrance hall occupies a small proportion of the entire residential space, it is an 
area frequently visited by the elderly and the only way for the elderly to go out and return home. The 
space planning of the lobby of the elderly residence should take into account the needs of assisting 
the elderly in wheelchairs, and set aside the size range of the wheelchair. Generally, the passage width 
of the lobby should not be less than 1200mm. It is more convenient for the elderly who are considering 
the assistance of crutches and wheelchairs to take and put clothes, and try to choose an open coat 
rack in the hall.
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Picture 06-07 The lobby shall meet the movable size of wheelchair
(The picture comes from Interior design data set)

(2) Essentials of living room design

The living room is the main place for the elderly to chat and meet guests, relax and entertain, 
and raise flowers. The space design should be bright and open, and the color matching should be 
harmonious and warm, to create a comfortable and pleasant atmosphere for the elderly, so that the elderly 
can enjoy it and maintain a good emotional state. The size of the living room should be moderate, the 
size of the living room should be about 3300-4500mm, and the depth should not be less than 3600mm. 
The sofa seats in the living room should pay attention to flexible functions, and avoid using large-scale 
modular sofas that are not easy to move. The enclosures are too closed, which will cause the elderly 
who are assisting wheelchairs to pass through.

(3) Essentials of bedroom design

Generally, the net size of the bedroom for the elderly is not less than 3400mm. In order to ensure 
the smooth passage of the wheelchair, the distance between the bed and the furniture should be greater 
than 900mm. At the same time, a space with a diameter of 1500mm should be reserved at the door of 
the bedroom to facilitate the turning area of the wheelchair for the elderly. demand.

Picture 08 Dimension drawing of reserved activity space in bedroom
(The picture comes from Interior design data set)
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For the elderly who need wheelchair assistance, a pass space width of not less than 800mm 
should be reserved around the bed.

(4) Key points of kitchen design

When designing the kitchen space plan for the elderly, it is necessary not only to ensure the 
safety of the elderly, but also to consider whether the wheelchair assistance person can independently 
perform operations. According to the height scale and usage habits of the elderly in our country, the 
operation table suitable for the elderly is designed, and the U-shaped and L-shaped layouts should 
be selected.

 

Picture 09 Dimension drawing of kitchen activity space
(The picture comes from Interior design data set)

(5) Key points of restaurant design

When designing a residence for the elderly, it is best to locate the dining room adjacent to the 
kitchen, so that it is convenient for the elderly to get food from the kitchen to the dining room, which can 
effectively reduce the distance and frequency of walking. In order to meet the needs of elderly people 
with different physical conditions, a wheelchair dining seat should be set on the side of the dining table, 
and the height of the space under the dining table should meet the insertion of the wheelchair.

(6) Essentials of bathroom design

The bathroom is a functional space frequently used by the elderly. As there are many water 
equipment in the toilet, it is necessary to consider non-slip on the floor material, and additional handles 
for toilet and bathing should be added to maintain ventilation to avoid accidents.
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Picture 10 Safety handle and anti-skid material
(The picture comes from Interior design data set)

Conclusion

China is a country with a large population in the world and a large number of elderly people. 
It is expected that the development of population aging will be more rapid and severe in the next few 
decades. After retirement, the elderly are idle at home most of the time. To solve the living problems 
of the elderly and provide them with a scientific living space with complete supporting facilities is one 
of the important links to realize China’s sustainable development, maintain social stability and build a 
harmonious society.

Most of the living space in China at this stage, there is no humanized design scheme for the 
special group of the elderly, and there is still a lack of safety and barrier free design in the use of indoor 
space, which can rarely meet the real needs of elderly users.

When we build a home for the elderly, we should first consider the overall design of the elderly’s 
physical condition and living habits, and then create a suitable living space for the elderly according to 
the ergonomic scale and barrier free criteria, so as to improve their living quality.
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บทคัดย�อ

งานสร้างสรรค์นี�	มีวัิตถุประสงค์เพ่ิ�อศึิกษาแลัะออกแบบเรขศิิลัป์ส่�อประชุาสัมพัินธ์ิเพ่ิ�อส่งเสริมภาพิลัักษณ์มหาวิิทยา

ราชุภัฏ์พิระนครศิรีอยุธิยา	แลัะเพ่ิ�อนำาส่�อเรขศิิลัป์ไปถ่ายทอดีเอกลัักษณ์แลัะประยุกต์ใชุ้ในส่�อประชุาสัมพัินธ์ิเพ่ิ�อส่งเสริมภาพิ

ลัักษณ์มหาวิิทยาราชุภัฏ์พิระนครศิรีอยุธิยา		โดียมีแนวิคิดีในการออกแบบเอกลัักษณ์ดี้วิยการกำาหนดีคุณค่าในควิามเป็นเม่อง

มรดีกโลัก	พินัธิกิจในการผลัตินักศึิกษาที�มีควิามร้้ค่้คุณภาพิ	มคีวิามสุภาพิอ่อนน้อมถ่อมตนสามารถปรบัตัวิแลัะเปน็ที�พึิ�งพิาทาง

ปัญญาให้กับสังคม	แลัะมีวิิสัยทัศิน์ในการนำาพิาองค์กรไปส่้ควิามเป็นสากลั	โดียมีวิิธีิการดีำาเนินการสร้างสรรค์	 ค่อ	1.	 ขั�นการ

ถ่ายทอดีร้ปแบบเอกลัักษณ์ส่้ต้นแบบ	2.	ขั�นการออกแบบร่างขั�นทางเล่ัอก	3.	ขั�นการออกแบบร่างขั�นพัิฒนา	4.	ขั�นการกำาหนดี

รายลัะเอียดี		5.	ขั�นการทำาต้นฉบับ	แลัะ	6.	ขั�นการนำาไปประยุกต์ใชุ้		ผลัการสร้างสรรค์	พิบว่ิา	ได้ีร้ปแบบเรขศิิลัป์ซึ่�งสามารถ

ออกแบบร้ปแบบเรขศิิลัป์ต้นแบบ	1	ร้ปแบบ	เพ่ิ�อนำาไปประยุกต์ใชุ้ถ่ายทอดีส่้งานส่�อสารต่าง	ๆ	ขององค์กร	ซึ่�งร้ปแบบเรขศิิลัป์

สามารถถ่ายทอดีแลัะส่งเสริมเอกลัักษณ์ได้ีอย่างเหมาะสม	สวิยงาม	มีควิามโดีดีเด่ีน	สามารถนำาไปประยุกต์ถ่ายทอดีส่้ร้ปแบบส่�อ

ขององค์กรด้ีวิยเทคนิคต่าง	ๆ 	ได้ีอยา่งหลัากหลัาย	แลัะมีประสิทธิิภาพิเชิุงเอกลัักษณ์เหมาะสมกับส่�อประเภทต่าง	ๆ 	ขององค์กร

คำาสำาคัญ:	ออกแบบเรขศิิลัป์,	เอกลัักษณ์,	ส่�อประชุาสัมพัินธ์ิ,	ภาพิลัักษณ์องค์กร

Abstract

The objectives of this creation are to study and create the public-relation medias through 
graphic design aiming to enhance and promote the image of Phra Nakhon Si Ayutthaya Rajabhat 
University. In support, the graphic design then become one of the significant public-relation medias 
that build such image, identity and usage adaptation. However, the identity concept was influenced 
and inspired by the value of world heritage, mission to create knowledge and virtuous students who 
have social adaptation and intellectual dependent and vision to progress to international. However, 
creation method has 6 steps as follow;  1. Study and transform identity into sketch. 2. First draft of the 
sketch. 3. Idea development. 4. Detail specification. 5. Create artworks and 6. Usage adaptation. The 
result was found that, there was one template of graphic design created, which is considerably exquisite 
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and outstanding. Nonetheless, the graphic design can use adaptative suitable for many public relation 
medias and identity capability as well.

Keywords:	Graphic	design,	Identity,	Public	Relation	Medias,	Corporate	Image

บทนำา

ในท่ามกลัางสถานการณ์ที�มีการแข่งขันกันของสถาบันการศิึกษาในการพิัฒนาปรับปรุงภาพิลัักษณ์องค์กร	นับตั�งแต่

	5	 ปี	 ที�ผ่านมานั�น	มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์พิระนครศิรีอยุธิยามีการปรับตัวิเพิ่�อปรับปรุงภาพิลัักษณ์องค์กรให้มีควิามทันสมัยมี

ประสิทธิิภาพิในการใชุ้เทคโนโลัยีทางด้ีานการศึิกษาเพ่ิ�อตอบสนองแนวิโน้มกระแสควิามต้องการในการบริการด้ีานวิิชุาการที�

มีควิามหลัากหลัาย	แลัะสามารถผลิัตบัณฑิตเพ่ิ�อตอบสนองควิามต้องการของสังคมที�มีควิามเปลีั�ยนแปลังไปอย่างรวิดีเร็วิใน

ยุคปัจจุบัน	ทำาให้มหาวิิทยาลััยมีการจัดีตั�งหน่วิยงานส่งเสริมภาพิลัักษณ์องค์กรขึ�นมาเพ่ิ�อรองรับกับนโยบายในการปรับปรุง

ภาพิลัักษณ์องค์กรของมหาวิิทยาลััย		 เพ่ิ�อให้สามารถดีำาเนินงานไปตามเป้าหมาย		โดียมีพัินธิกิจสำาคัญในการจัดีสร้างร้ปแบบ

เพ่ิ�อสร้างเอกลัักษณ์สำาหรับมหาวิิทยาลััยเพิ่�อส่งเสริมภาพิลัักษณ์องค์กร	การกำาหนดีร้ปแบบเพิ่�อสร้างเอกลัักษณ์องค์กร	 ค่อ																			

การกำาหนดีร้ปร่างหน้าตาขององค์กรหร่อภาพิที�สร้างขึ�นในใจผ้้บริโภค	เพ่ิ�อให้เกิดีการรับร้้แลัะเข้าใจถึงควิามเป็นองค์กรเดีียวิกัน

	(สุมิตรา	ศิรีวิิบ้ลัย์,	2547	:	57)	แลัะหนึ�งในส่วินงานที�หน่วิยงานเห็นควิามสำาคัญในการจัดีทำาขึ�นมา	ค่อ	การออกแบบร้ปแบบ

เรขศิิลัป์หลัักที�เป็นส่วินหนึ�งของร้ปแบบเพ่ิ�อสร้างเอกลัักษณ์ของมหาวิิทยาลััยเพ่ิ�อนำาไปใชุ้แลัะประยุกต์ใชุ้ในส่�อเพ่ิ�อการเผยแพิร่

ประชุาสมัพัินธ์ิมหาวิิทยาลััยแลัะถา่ยทอดีไปส่้สว่ินงานตา่ง	ๆ 	เพ่ิ�อให้ทุกหน่วิยงานสามารถนำาผลังานออกแบบไปใชุ้ร่วิมกันอยา่ง

มีเอกลัักษณ์	เพ่ิ�อส่งเสริมภาพิลัักษณ์องค์กรของมหาวิิทยาราชุภัฏ์พิระนครศิรีอยุธิยา

วัติถุ่ป์ระสงค์

1.เพ่ิ�อศึิกษาแลัะออกแบบเรขศิิลัป์ส่�อประชุาสัมพัินธ์ิเพ่ิ�อส่งเสริมภาพิลัักษณ์มหาวิิทยาราชุภัฏ์พิระนครศิรีอยุธิยา

2.	 เพ่ิ�อนำาร้ปแบบเรขศิิลัป์ไปถ่ายทอดีเอกลัักษณ์แลัะประยุกต์ใชุ้ในส่�อประชุาสัมพัินธ์ิเพ่ิ�อส่งเสริมภาพิลัักษณ์มหา

วิิทยาราชุภัฏ์พิระนครศิรีอยุธิยา

แนวคิดในการสร้างสรรค์ 

เป็นการนำาชุุดีข้อม้ลัจากการศึิกษาวิิเคราะห์มาสรุปผลัเป็นเอกลัักษณ์ของมหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์พิระนครศิรีอยุธิยา

มาถ่ายทอดีส่้งานออกแบบเรขศิิลัป์	 โดียกำาหนดีให้มีร้ปแบบที�สัมพัินธ์ิแลัะสอดีคล้ัองกับการใชุ้งานในส่�อประชุาสัมพัินธ์ิของ

มหาวิิทยาลััย	โดียมแีนวิคิดีมาจากปลัาตะเพีิยนสาน	ภ้มิปญัญาการจักสานไม้ไผ่	ภ้มศิิาสตร์ที�ตั�งใจกลัางเม่องมรดีกโลัก	แลัะควิาม

เป็นสถาบันการศึิกษาเก่าแก่	ร่วิมกับคุณค่า	พัินธิกิจ	แลัะวิิสัยทัศิน์ของมหาวิิทยาลััย	ที�กำาหนดีคุณค่าในควิามเป็นเม่องมรดีกโลัก

	พัินธิกิจในการผลิัตนักศึิกษาที�มีควิามร้้ค่้คุณภาพิ	มีควิามสุภาพิอ่อนน้อมถ่อมตนสามารถปรับตัวิแลัะเป็นที�พึิ�งพิาทางปัญญาให้

กับสังคม	แลัะมีวิิสัยทัศิน์ในการนำาพิาองค์กรไปส่้ควิามเป็นสากลั	แนวิคิดีในการออกแบบเรขศิิลัป์	เล่ัอกใชุ้ลัักษณะเส้นขัดีแลัะ

ริ�วิเส้นจากปลัาตะเพีิยนใบลัาน	แลัะภ้มิปัญญาจักสานไม้ไผ่นำามาผสมผสาน	หลัอมรวิมกับสัญลัักษณ์เม่องมรดีกโลัก	แลัะภาพิ

คนที�เป็นตัวิแทนของนักศึิกษาแลัะบุคลัากรในมหาวิิทยาลััย	ร่วิมกับสีสัญลัักษณ์ของมหาวิิทยาลััย	ได้ีแก่	สีเหล่ัอง	แลัะสีแดีง
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ขอบเขตในการสร้างสรรค์

เป็นงานออกแบบเรขศิิลัป์ต้นแบบสำาหรับประยุกต์ใชุ้ในงานประเภทส่�อประชุาสัมพัินธ์ิต่าง	ๆ	ของมหาวิิทยาลััย	เพ่ิ�อ

ส่งเสริมภาพิลัักษณ์องค์กรของมหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์พิระนครศิรีอยุธิยา

วิธีดำาเนินการสร้างสรรค์ 

วิิธีิการดีำาเนินการสร้างสรรค์ประกอบด้ีวิยกระบวินการ	5	ขั�นตอน	ค่อ

1. ขั้�นการศึกษาแลุ่ะถุ�ายทอดรูป์แบบเอกลัุ่กษณ์์สู�ต้ินแบบ

เป็นขั�นตอนการศิึกษาแลัะนำาผลัการศิึกษาเอกลัักษณ์มาถ่ายทอดีเป็นลัายเส้นในร้ปแบบต่าง	ๆ	 เพ่ิ�อนำาไปใชุ้ในการ

ออกแบบ	โดียเป็นขั�นตอนที�ชุ่วิยขยายควิามคิดี	คัดีเล่ัอก	สกัดีตัดีทอน	จัดีลัำาดัีบควิามสำาคัญของควิามคิดี	เป็นขั�นตอนที�ทำาให้

ควิามคิดีเชิุงร้ปแบบเอกลัักษณ์ที�มีควิามชัุดีเจน	โดียคำานึงถึงอิทธิิพิลัที�มีผลัต่อการรับร้้สภาพิแวิดีล้ัอมทางกายภาพิ	3	ประการ

	ค่อ	1)	สภาพิแวิดีล้ัอมทางกายภาพิในฐานะที�เป็นข่าวิสารในการรับร้้	2)	ประสบการณ์ในอดีีตของบุคคลัที�รับร้้	3)	ควิามใส่ใจ

แลัะการให้คุณค่า	(วุิฒิชัุย	มณีอินทร์,	2554	:	20)	เพ่ิ�อให้การคัดีเล่ัอกเอกลัักษณ์แลัะการถ่ายทอดีร้ปแบบเอกลัักษณ์ได้ีอย่าง

เหมาะสมแลัะมีควิามเป็นตัวิแทนที�สามารถสร้างการรับร้้แลัะการจดีจำาเชิุงเอกลัักษณ์ได้ีอย่างมีประสิทธิิภาพิ

2. ขั้�นการออกแบบร�างขั้�นทางเลุ่่อก

เป็นขั�นตอนในการสร้างทางเล่ัอกในการออกแบบร้ปแบบเอกลัักษณ์	โดียเป็นการนำาร้ปแบบที�ได้ีจากขั�นตอนที�	1	มาท

ดีลัองวิางองค์ประกอบให้เกิดีร้ปแบบที�ควิามสวิยงามมีเอกลัักษณ์	แลัะสามารถส่�อสารแนวิคิดีไดี้อย่างชัุดีเจน	โดียใชุ้หลัักการ

ออกแบบแลัะหลัักการรับร้้ของมนุษย์

3. ขั้�นการออกแบบร�างขั้�นพัฒนา

เป็นการนำาแบบร่างขั�นทางเล่ัอกมาปรับปรุง	ผสมผสาน	ลัดีทอนหร่อเพิิ�มเติมองค์ประกอบให้มีควิามชัุดีเจนขึ�นไปอีก

ระดัีบหนึ�ง	โดียในขั�นนี�ผลังานออกแบบจะค่อนข้างมีควิามชัุดีเจนขึ�นเป็นลัำาดัีบที�จะสามารถนำาไปใชุ้ได้ี	เพิราะฉะนั�นในขั�นตอน

นี�จะต้องทำาการพิิจารณางานออกแบบในแง่มุมต่าง	ๆ	ในทุกองค์ประกอบก่อนจะทำาการกำาหนดีรายลัะเอียดีในขั�นตอนต่อไป

4. ขั้�นการกำาห์นดรายลุ่ะเอียด

เป็นการนำาแบบร่างที�ได้ีพัิฒนามาเพิิ�มเติมใส่รายลัะเอียดีให้เกิดีควิามสมบ้รณ์ในทุกองค์ประกอบ			โดียทำาการจัดีวิาง

องคป์ระกอบทางร้ปแบบโครงสรา้ง	รายลัะเอยีดี	สีสัน	รวิมถงึการปรบัมุมมอง	แลัะตรวิจสอบในขั�นสุดีท้ายก่อนนำาไปทำา

ต้นฉบับ	ศิิริพิร	ปีเตอร์	(2549	:	210)	ได้ีอธิิบายถึง	การร่างภาพิในรายลัะเอียดีว่ิา	เป็นขั�นตอนของการนำาเอาแนวิคิดีจาก

แบบร่างระดีมควิามคดิีมาพิฒันาแลัะเพิิ�มเติมรายลัะเอยีดีให้มีควิามสมบ้รณ์มาก	โดียใชุ้อุปกรณ์หร่อคอมพิิวิเตอร์ชุ่วิยใน

การสร้างภาพิให้มีควิามประณีตแลัะชัุดีเจนมากที�สุดี	เพ่ิ�อนำาไปส่้ขั�นการนำาเสนองานต่อผ้้ร่วิมงานหร่อเจ้าของโครงการ	

5. ขั้�นการทำาต้ินฉบับ

เป็นการนำาแบบรา่งที�กำาหนดีรายลัะเอยีดีเสรจ็เรียบร้อยแล้ัวิมาทำาเปน็ต้นฉบับโดียสรา้งเป็นแม่แบบ	(Template)	เพ่ิ�อ

นำาเสนอตอ่ผ้้ร่วิมงานแลัะคณะกรรมการสง่เสรมิภาพิลัักษณอ์งค์กร	แลัะสำาหรบันำาไปใชุ้งาน	โดียสรา้งเปน็แม่แบบในร้ปแบบของ

ไฟล์ักราฟิกในสกุลัไฟล์ัต่าง	ๆ	เพ่ิ�อให้สามารถนำาไปใชุ้งานได้ีสะดีวิก	หลัากหลัาย	แลัะเหมาะสมกับลัักษณะงานแต่ลัะประเภท

6. ขั้�นการนำาไป์ป์ระย่กต์ิใช้

เป็นการนำาไฟล์ัแม่แบบงานออกแบบเรขศิิลัป์ไปประยุกต์ใชุ้ด้ีวิยเทคนิคการดัีดีแปลัง	การเพิิ�มเติมรายลัะเอียดี	แลัะ

การลัดีทอนองค์ประกอบทางร้ปแบบ	ให้เหมาะสมกับส่�อประเภทต่าง	ๆ	ขององค์กร	
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ผลุ่การสร้างสรรค์

1. ผลุ่การศึกษาแลุ่ะถุ�ายทอดรูป์แบบเอกลัุ่กษณ์์สู�ต้ินแบบ

เป็นการนำาผลัการศิกึษาร้ปแบบเอกลัักษณ	์ประกอบดีว้ิย	ปลัาตะเพิยีนสาน	ตราสัญลัักษณ์มรดีกโลัก	ภ้มปัิญญาจักสาน

ไม้ไผ่	แลัะควิามเป็นสถาบันการศึิกษา	นำามาถ่ายทอดีโดียนำาลัักษณะทางกายภาพิมาถอดีลัายเส้นโครงสร้างที�มีเอกลัักษณ์โดีดี

เด่ีนมาเป็นต้นแบบเพ่ิ�อนำาไปใชุ้ในการออกแบบร่างในขั�นตอนต่อไป

ภาพิที�	1	ภาพิการถ่ายทอดีเอกลัักษณ์ส้่ต้นแบบ
ที�มา	:	วิิศิิษฏ์์		เพิียรการค้า	แลัะอรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ,	2563

2. ผลุ่การออกแบบร�างขั้�นทางเลุ่่อก

ขั�นตอนนี�	จะทำาการแปลังภาพิมาส่้ร้ปแบบสัญลัักษณ์	เน่�องจากบุคคลันำาสิ�งเร้าที�รับร้้จากโลักรอบตัวิมาแปลังเป็นร้ป

ลัักษณ์	(Form)	แลัะร้ปแบบ	(Style)	ที�เข้าใจได้ีด้ีวิยควิามคิดี	ควิามร้้สึก	แลัะกริยาการกระทำา	ซึ่�งสัญลัักษณ์ที�เกิดีขึ�นจากสิ�งเหล่ัานี�จะ

กระตุ้นให้ผ้้ชุมสามารถรับร้้มโนทัศิน์ตัวิเดีียวิกันได้ี	(ปุณณรัตน์	พิิชุญไพิบ้ลัย์,	2560	:	141)	ซึ่�งผลัการออกแบบร่างในขั�นทางเล่ัอก	ได้ี

ทำาการออกแบบร่างเพ่ิ�อสร้างทางเล่ัอกด้ีวิยการทดีลัองผสมผสานองค์ประกอบจากต้นแบบเอกลัักษณ์แลัะจัดีวิางองค์ประกอบให้ได้ี

หลัากหลัายร้ปแบบ	แลัะได้ีทำาการคัดีเล่ัอกไว้ิ	3	ร้ปแบบ	ได้ีแก่	แบบร่างหมายเลัข	1,	2	แลัะ	3	เพ่ิ�อนำาไปพัิฒนาร้ปแบบในขั�นต่อไป	

ภาพิที�	2	ภาพิแบบร่างขั�นทางเลั่อก
ที�มา	:	วิิศิิษฏ์์		เพิียรการค้า	แลัะอรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ,	2563
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3. ผลุ่การออกแบบร�างขั้�นพัฒนา

หลัังจากคัดีเล่ัอกแบบร่างมาไดี้จำานวิน	3	 ร้ปแบบ	จึงได้ีนำาแบบร่างดัีงกล่ัาวิมาทำาการพิัฒนาร้ปแบบโดียใชุ้หลัักการ

ออกแบบ	แลัะหลัักการส่�อควิามหมาย	โดียพัิฒนาแบบร่างต่อเน่�องมาอีก	2	ขั�น	จนได้ีร้ปแบบสุดีท้ายที�มีควิามสวิยงาม	โดีดีเด่ีน	

น่าสนใจ	แลัะสามารถส่�อสารควิามหมายได้ีตรงตามการถ่ายทอดีเอกลัักษณ์ที�กำาหนดีไว้ิ

ภาพิที�	3	ภาพิแบบร่างขั�นพิัฒนา
ที�มา	:	วิิศิิษฏ์์		เพิียรการค้า	แลัะอรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ,	2563

	

ในภาพิที�	4	การถ่ายทอดีเอกลัักษณ์ส่้งานออกแบบเรขศิิลัป์ร้ปแบบที�	1	ได้ีทำาการอธิิบายรายลัะเอียดีของร้ปแบบเรข

ศิิลัป์แต่ลัะส่วินที�ถ่ายทอดีเป็นเอกลัักษณ์ส่�อมาเป็นควิามหมายออกมาผ่านร้ปทรงสี�เหลีั�ยม	4	ชุ่อง	เส้นต่อเน่�อง	แลัะร้ปสี�เหลีั�ยม

	ดัีงภาพิด้ีานล่ัาง

ภาพิที�	4	การถ่ายทอดีเอกลัักษณ์ส้่งานออกแบบเรขศิิลัป์	ร้ปแบบที�	1
ที�มา	:	วิิศิิษฏ์์		เพิียรการค้า	แลัะอรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ,	2563
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ในภาพิที�	5	การถ่ายทอดีเอกลัักษณ์ส่้งานออกแบบเรขศิิลัป์ร้ปแบบที�	2	 ได้ีทำาการอธิิบายรายลัะเอียดีของร้ปแบบ

เรขศิิลัป์แต่ลัะส่วินที�ถ่ายทอดีเป็นเอกลัักษณ์ส่�อมาเป็นควิามหมายออกมาผ่านร้ปทรงสี�เหลีั�ยม	 เส้นขัดีประสาน	แลัะฐานร้ป

สามเหลีั�ยม	ดัีงภาพิด้ีานล่ัาง

ภาพิที�	5	การถ่ายทอดีเอกลัักษณ์ส้่งานออกแบบเรขศิิลัป์	ร้ปแบบที�	2
ที�มา	:	วิิศิิษฏ์์		เพิียรการค้า	แลัะอรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ,	2563

ในภาพิที�	6	การถ่ายทอดีเอกลัักษณ์ส่้งานออกแบบเรขศิิลัป์ร้ปแบบที�	3	ได้ีทำาการอธิิบายรายลัะเอียดีของร้ปแบบเรข

ศิิลัป์แต่ลัะส่วินที�ถ่ายทอดีเป็นเอกลัักษณ์ส่�อมาเป็นควิามหมายออกมาผ่านร้ปทรงสี�เหลีั�ยม	สามเหลีั�ยมแลัะฐานร้ปสามเหลีั�ยม

	ดัีงภาพิด้ีานล่ัาง

ภาพิที�	6	การถ่ายทอดีเอกลัักษณ์ส้่งานออกแบบเรขศิิลัป์	ร้ปแบบที�	3
ที�มา	:	วิิศิิษฏ์์		เพิียรการค้า	แลัะอรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ,	2563

จากการพิฒันาร้ปแบบเรขศิิลัป์ที�ได้ีมาทั�ง	3	ร้ปแบบมาจนเสรจ็สมบ้รณ์	ทำาให้คณะกรรมการสามารถตดัีสินใจเล่ัอกร้ป

แบบที�	2	มาเป็นต้นแบบเรขศิิลัป์เพ่ิ�อนำาไปใชุ้งาน	ซึ่�งมีควิามสวิยงาม	โดีดีเด่ีนแลัะสามารถถ่ายทอดีเอกลัักษณ์ได้ีอย่างครบถ้วิน

	โดียแบ่งการส่�อควิามหมายผ่านองค์ประกอบงานเรขศิิลัป์ที�มีภาพิรวิมเป็นร้ปปลัาตะเพีิยนที�ผ่านการลัดีทอน	โดียแบ่งเป็นส่วิน

หัวิ	ส่วินลัำาตัวิ	แลัะส่วินหาง	แลัะเม่�อกลัับมองในแนวิตั�ง	สามารถมองเป็นร้ปคนที�ย่นอย่างสง่างาม	โดียในแต่ลัะส่วินได้ีใชุ้องค์

ประกอบทางการออกแบบมาสร้างสรรค์แลัะส่�อควิามหมาย	เม่�อนำามารวิมกันจึงสามารถถ่ายทอดีเอกลัักษณ์ที�เป็นองค์รวิมของ

มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์พิระนครศิรีอยุธิยาได้ีอย่างชัุดีเจน	ดัีงภาพิที�	7
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ภาพิที�	7	ร้ปแบบเรขศิิลัป์ที�สามารถถ่ายทอดีเอกลัักษณ์ของมหาวิิทยาลััย
ที�มา	:	วิิศิิษฏ์์		เพิียรการค้า	แลัะอรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ,	2563

4. ผลุ่การกำาห์นดรายลุ่ะเอียด

หลัังจากได้ีทำาการกำาหนดีรายลัะเอียดีของร้ปแบบเรขศิิลัป์หลัักได้ีแล้ัวิ	จึงทำาการสร้างองค์ประกอบร่วิมที�เป็นลัักษณะ

ของเรขศิิลัป์ตกแต่ง	ในร้ปแบบของแถบสีที�ต่อเน่�องมาจากส่วินหางปลัา	โดียออกแบบเป็น	3	ร้ปแบบ	แลัะคัดีเล่ัอกแบบสุดีท้าย

ที�มีเส้นของหางแบบตัดีตรง	เพ่ิ�อให้สามารถนำาไปใชุ้อย่างเรียบง่ายไม่รบกวินต่อส่�อหลัักที�ต้องการนำาเสนอ

ภาพิที�	8	การกำาหนดีรายลัะเอียดีของร้ปแบบเรขศิิลัป์เพิ่�อทำาต้นฉบับ
ที�มา	:	วิิศิิษฏ์์		เพิียรการค้า	แลัะอรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ,	2563
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5. ผลุ่การทำาต้ินฉบับ

ภาพิที�	9	ต้นฉบับแม่แบบงานออกแบบเรขศิิลัป์ของมหาวิิทยาลััย
ที�มา	:	วิิศิิษฏ์์		เพิียรการค้า	แลัะอรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ,	2563

ภาพิที�	10	ร้ปแบบการวิางตัวิอักษรเพิ่�อรองรับการใชุ้งานที�หลัากหลัาย
ที�มา	:	วิิศิิษฏ์์		เพิียรการค้า	แลัะอรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ,	2563

6. ผลุ่การนำาไป์ป์ระย่กต์ิใช้

 6.1 ป้์ายส่�อดิจิัติอลุ่

	 ร้ปแบบงานเรขศิิลัป์เอกลัักษณ์ที�ถ้กนำาไปประยุกต์ใชุ้ในงานออกแบบป้ายแสดีงควิามยินดีีแลัะสารอธิิการบดีี

	โดียนำาร้ปแบบเรขศิิลัป์มาใชุ้ในส่วินหัวิของป้าย	แลัะนำามาลัดีทอน	ปรับสัดีส่วิน	วิางองค์ประกอบใหม่ในตำาแหน่งส่วินท้ายของ

ป้าย	 แลัะสร้างลัวิดีลัายเสริมในส่วินของพ่ิ�นหลััง	 รวิมไปถึงมีการปรับโทนสีพ่ิ�นหลัังให้เหมาะสมกับภาพิที�อย้ร่ะยะหน้า	 โดียยัง

สามารถคงร้ปแบบเรขศิิลัป์ที�ถ่ายทอดีเอกลัักษณ์ได้ีอย่างชัุดีเจนแลัะมีเอกภาพิ

			 		

ภาพิที�	11-12	ป้ายแสดีงควิามยินดีีกับอธิิการบดีี	แลัะป้ายสารจากอธิิการบดีี
ที�มา	:	วิิศิิษฏ์์		เพิียรการค้า	แลัะอรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ,	2563
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	 ในส่วินของป้ายแนะนำาบุคลัากรมีการใชุ้งานร้ปแบบเรขศิิลัป์ที�ใกล้ัเคียงกับร้ปแบบป้ายแสดีงควิามยินดีี	แลัะ

มีการปรับร้ปแบบเรขศิิลัป์ให้เหมาะสมกับปริมาณเน่�อหาข้อม้ลัข่าวิสารที�ต้องการประชุาสัมพัินธ์ิ	ดัีงภาพิที�	13-14	ซึ่�งในภาพิแรก

จะยังคงร้ปแบบเรขศิิลัป์แบบเดิีมที�เคยใชุ้	ส่วินที�ภาพิที�ถัดีมาจะมีการลัดีทอนลัวิดีลัายเรขศิิลัป์ส่วินหัวิป้ายแลัะส่วินท้ายป้ายลัง	

โดียคงไว้ิเฉพิาะลัวิดีลัายส่วินพ่ิ�นหลััง	เพ่ิ�อไม่ให้รบกวินพ่ิ�นที�ในการใส่รายลัะเอียดีข้อควิามที�ต้องการส่�อสาร	แต่ลัวิดีลัายเรขศิิลัป์

ในภาพินี�ยังคงสามารถส่บทอดีควิามหมายมาจากร้ปแบบเรขศิิลัป์หลัักได้ีอย้่อย่างมีเอกลัักษณ์

		 		

ภาพิที�	13-14	ป้ายแนะนำาบุคลัากรของมหาวิิทยาลััย
ที�มา	:	วิิศิิษฏ์์		เพิียรการค้า	แลัะอรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ,	2563

 6.2 จัดห์มายข้�าว

	 ในส่วินของจดีหมายข่าวิภายในองค์กรที�ต้องการร้ปแบบควิามเป็นทางการ	ในลัักษณะของการจัดีเป็นแม่

แบบ	(Template)	 ที�ชุ่วิยสร้างควิามจดีจำา	 เม่�อถ้กใชุ้ซ่ำ�าบ่อยครั�งทำาให้บุคลัากรในมหาวิิทยาลััยสามารถจดีจำาได้ีว่ิาเป็นร้ปแบบ

จดีหมายข่าวิ	ทำาให้บุคลัากรภายในมหาวิิทยาลััย	รวิมไปถึงบุคคลัภายนอกมีควิามสะดีวิกในการติดีตามข่าวิสารของมหาวิิทยาลััย

ได้ี

					

ภาพิที�	15	จดีหมายข่าวิของมหาวิิทยาลััย
ที�มา	:	วิิศิิษฏ์์		เพิียรการค้า	แลัะอรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ,	2563
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 6.3 ป้์ายป์ระกอบสิ�งก�อสร้างข้ององค์กร

	 ร้ปแบบเรขศิิลัปที์�ถ้กนำาไปประยกุต์ใชุ้เป็นป้ายประกอบสิ�งก่อสร้างภายในมหาวิิทยาลััย	เชุ่น	จอภาพิแอลัซี่ดีี

เพ่ิ�องานประชุาสัมพัินธ์ิ	ซึ่�งติดีตั�งใน	2	จุดี	ของมหาวิิทยาลััย	ได้ีแก่	บริเวิณหน้ามหาวิิทยาลััย	แลัะส่วินบริเวิณหน้ากองพัิฒนา

นักศึิกษา	ซึ่�งเป็นส่วินใจกลัางสำาคัญที�บุคลัากรในมหาวิิทยาลััยต้องสัญจรผ่าน	โดียร้ปแบบของเรขศิิลัป์จะใชุ้ร้ปแบบหลัักที�เป็น

ทางการเชุ่นเดีียวิร้ปแบบของป้ายดิีจิตอลั	เพ่ิ�อสร้างการจดีจำาเอกลัักษณ์ที�มีเอกภาพิ

			

ภาพิที�	16-17	ป้ายสำาหรับตกแต่งจอภาพิประชุาสัมพิันธิ์
ที�มา	:	วิิศิิษฏ์์		เพิียรการค้า	แลัะอรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ,	2563

 6.4 ป้์ายสำาห์รับติกแติ�งสถุานที�ภิายในองค์กร

									 	

									 	

ภาพิที�	18-21	ป้ายตกแต่งสถานที�จัดีงาน	ARU	พิบคร้แนะแนวิ
ที�มา	:	วิิศิิษฏ์์		เพิียรการค้า	แลัะอรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ,	2563
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	 จากภาพิที�	18-21	เป็นป้ายสำาหรับตกแต่งสถานที�สำาหรับจัดีงานภายในองค์กรที�ใชุ้ร้ปแบบเรขศิิลัป์

หลัักที�เป็นแม่แบบร่วิมกับชุ่�อของกิจกรรม	โดียทำาหน้าที�เป็นฉากหลัังของสถานที�จัดีงาน	ARU	พิบคร้แนะแนวิ	รวิมทั�ง

ใชุ้ในส่วินของปา้ยมอบทุนการศึิกษา	ซึ่�งเป็นส่วินหนึ�งของกิจกรรมดัีงกล่ัาวิ	แสดีงถึงการใชุ้ร้ปแบบเรขศิิลัป์ที�ชุ่วิยส่งเสริม

ภาพิลัักษณ์ของมหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์พิระนครศิรีอยุธิยาอย่างมีเอกภาพิสอดีคล้ัองกันทุกส่�อประชุาสัมพัินธ์ิ

 6.5 ป้์ายสำาห์รับงานกิจักรรมติ�าง ๆ แลุ่ะติกแติ�งผลิุ่ติภัิณ์ฑ์์ข้องมห์าวิทยาลัุ่ย

	 ส่วินนี�เป็นการใชุ้งานเรขศิิลัป์ในการตกแต่งเพ่ิ�อส่�อสารเอกลัักษณ์องค์กรในกิจกรรมต่าง	ๆ 	ของมหาวิิทยาลััย	

โดียในสว่ินนี�เป็นการนำาร้ปแบบการออกแบบเรขศิิลัป์หลัักมามาวิางองคป์ระกอบแบบซ่ำ�า	แลัะลัดีหลัั�นเพ่ิ�อสร้างจังหวิะ	ประกอบ

ร่วิมกับตัวิอักษรชุ่�องาน	เพ่ิ�อนำามาใชุ้ในการออกแบบตราสัญลัักษณ์งาน	ARU	RUN	2021	ซึ่�งเป็นกิจกรรมวิิ�งเพ่ิ�อสุขภาพิประจำา

ปีของมหาวิิทยาลััย	โดียนำามาประยุกต์ใชุ้ร่วิมกับลัวิดีลัายเรขศิิลัป์ตกแต่งในป้ายประชุาสัมพัินธ์ิหลัายร้ปแบบ	ได้ีแก่	ป้ายชุ่�องาน	

ป้ายธิง	ป้ายวิงกลัมสำาหรับตกแต่งสถานที�	แลัะงานเรขศิิลัป์ตกแต่งผลิัตภัณฑ์	ได้ีแก่	เส่�อ	แลัะสายคล้ัองเหรียญ	ดัีงภาพิที�	22-25

		

		

ภาพิที�	22-25	ป้ายสำาหรับงานกิจกรรมแลัะตกแต่งผลัิตภัณฑ์	งาน	ARU	RUN	2021
ที�มา	:	วิิศิิษฏ์์		เพิียรการค้า		แลัะอรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ,	2563

	 อีกตัวิอยา่งในการประยกุต์ใชุ้งานเป็นการนำาร้ปแบบเรขศิิลัป์มาใชุ้ร่วิมกับตราสัญลัักษณ์ครบรอบอาย	ุ115	

ปี	จากโรงเรียนฝึ่กหัดีคร้กรุงเก่าส่้มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์พิระนครศิรีอยุธิยา	ในร้ปแบบของป้ายตกแต่งสถานที�เพ่ิ�อใชุ้ในการเป็น

ฉากถ่ายภาพิภายในกิจกรรม	ดัีงภาพิที�	26-28
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ภาพิที�	26-28	ป้ายสำาหรับงานกิจกรรมครบรอบ	115	ปี	มหาวิิทยาลััยราขภัฏ์พิระนครศิรีอยุธิยา
ที�มา	:	วิิศิิษฏ์์		เพิียรการค้า		แลัะอรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ,	2563

แลัะอีกตัวิอย่างการประยุกต์ใชุ้เป็นการนำาลัวิดีลัายเรขศิิลัป์มาใชุ้ร่วิมในการออกแบบตราสัญลัักษณ์สำาหรับป้าย

บุคลัากรในโครงการมหาวิิทยาลััยส่้ตำาบลั	(U2T)	แลัะสายคล้ัองหน้ากากอนามัย	ดัีงภาพิที�	29-31

		 		

ภาพิที�	29-31	ป้ายคลั้องคอสำาหรับเจ้าหน้าที�งานกิจกรรมมหาวิิทยาลััยส้่ตำาบลั	(U2T)
ที�มา	:	วิิศิิษฏ์์		เพิียรการค้า		แลัะอรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ,	2563
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สร่ป์ผลุ่การสร้างสรรค์

ผลัการศึิกษาเอกลัักษณ์แลัะการออกแบบร้ปแบบเรขศิิลัป์เอกลัักษณ์	พิบว่ิา	ได้ีร้ปแบบจากต้นแบบเอกลัักษณ์

ของปลัาตะเพีิยนใบลัานกับงานศิิลัปหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ของชุุมชุนซึ่�งเป็นผลังานที�เป็นเอกลัักษณ์จากภ้มิปัญญาของ

จังหวัิดีพิระนครศิรีอยธุิยาร่วิมกับร้ปแบบสัญลัักษณ์มรดีกโลักแลัะควิามเป็นสถาบันการศึิกษา	มาถ่ายทอดีส่้ร้ปแบบเรข

ศิิลัป์ซึ่�งสามารถออกแบบร้ปแบบเรขศิิลัป์ต้นแบบ	1	 ร้ปแบบ	เพ่ิ�อนำาไปประยุกต์ใชุ้ถ่ายทอดีส่้งานส่�อสารต่าง	ๆ	ของ

องค์กร	ซึ่�งร้ปแบบเรขศิิลัป์สามารถถ่ายทอดีแลัะส่งเสริมเอกลัักษณ์ได้ีอยา่งเหมาะสม	สวิยงาม	มีควิามโดีดีเด่ีน	สามารถ

สะท้อนภาพิลัักษณ์ขององค์กรได้ีอย่างมีประสิทธิิภาพิ

ผลัการประยุกต์ใชุ้เรขศิิลัป์ส่้การสร้างร้ปแบบส่�อประชุาสัมพัินธ์ิต่าง	ๆ	พิบว่ิา	ร้ปแบบเรขศิิลัป์เอกลัักษณ์สามารถนำา

ไปประยุกต์ถ่ายทอดีส่้ร้ปแบบส่�อขององค์กรได้ีอย่างเหมาะสม	หลัากหลัาย	แลัะมีประสิทธิิภาพิเชิุงเอกลัักษณ์	 โดียการนำาไป

ประยุกต์ใชุ้ด้ีวิยเทคนิคการดัีดีแปลัง	การเพิิ�มเติมรายลัะเอียดี	แลัะการลัดีทอนองค์ประกอบ	ได้ีอย่างเหมาะสมกับส่�อประเภท

ต่าง	ๆ	ขององค์กร	ทั�งทางด้ีานส่�อเพ่ิ�อการเผยแพิร่ประชุาสัมพัินธ์ิ	ส่�อประกอบสิ�งก่อสร้างองค์กร	ส่�อดิีจิตอลั	ส่�อจดีหมายข่าวิ

องค์กร	 ส่�อตกแต่งผลิัตภัณฑ์แลัะบรรจุภัณฑ์องค์กร	รวิมถึงส่�อสำาหรับตกแต่งสถานที�ในองค์กร	 ซึ่�งสามารถส่งเสริมเอกลัักษณ์

แลัะสะท้อนภาพิลัักษณ์องค์กรได้ีอย่างมีคุณค่าตามวัิตถุประสงค์การสร้างสรรค์
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การพัฒน้าทัักษะการวิาดเส้น้เพื�องาน้ออกแบับัของนั้กศิึกษา 

The Project Development of Student Drawing Skill for Student. 

กมลัชุนก	ธินวิงศิ์ทองดีี1	

บทคัดีย่อ

วิิจัยในชัุ�นเรียน	 เร่�อง	การพัิฒนาทักษะการวิาดีเส้นเพ่ิ�องานออกแบบ	ของนักศึิกษา	รายวิิชุาวิาดีเส้นแลัะระบายสี

	04-402-031-102	มีวัิตถุประสงค์	ค่อ	1)	เพ่ิ�อศึิกษาทักษะการวิาดีเส้นของนักศึิกษาในรายวิิชุาวิาดีเส้นแลัะระบายสี	04-402-

031-102	2)	เพ่ิ�อพัิฒนาทักษะการวิาดีเส้นเพ่ิ�องานออกแบบของนักศึิกษา	รายวิิชุาวิาดีเส้นแลัะระบายสี	04-402-031-102	ตาม

กระบวินการเรียนร้้ของผ้้เรียน	แผนการเรียนการสอนแลัะส่�อการเรียนร้้ที�สร้างขึ�นผ้้วิิจัยนำาไปประเมินกับผ้้เชีุ�ยวิชุาญทางการ

ออกแบบ	3	ท่าน	ด้ีานเน่�อหา	จากนั�นจึงนำาเคร่�องม่อไปทดีสอบกบักลุ่ัมตัวิอยา่ง	ค่อ	นักศึิกษาชัุ�นปีที�	1	ปีการศึิกษา	2562	จำานวิน

	14	คน	โดียประเมินผลัสัมฤทธิิ�ทางการเรียนเป็นร้ปแบบก่อนแลัะหลัังเรียน	แลัะประเมินควิามพิึงพิอใจการจัดีการเรียนการ

สอนรายวิิชุาต่อแผนการเรียนการสอนแลัะส่�อการเรียนร้้ที�ผ้้วิิจัยสร้างขึ�น	พิบว่ิา	เร่�องผลัสัมฤทธิิ�ทางการเรียน	ค่าเฉลีั�ยเลัขคณิต									

ผลัสัมฤทธิิ�ทางการเรียนก่อนเรียน	มีค่าเท่ากับ	10.43	ผลัสัมฤทธิิ�ทางการเรียนหลัังเรียน	มีค่าเท่ากับ	13	ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน	

พิบว่ิา	ผลัสัมฤทธิิ�ทางการเรียนก่อนเรียน	มีค่าเท่ากับ	1.74	ผลัสัมฤทธิิ�ทางการเรียนหลัังเรียน	มีค่าเท่ากับ	1.62	ผลัการประเมิน

ควิามพึิงพิอใจการจัดีการเรียนการสอนรายวิิชุา	เท่ากับ	4.50	แปลัผลัอย้่ในระดัีบดีีมาก

คำาสำาคัญ:	วิาดีเส้นแลัะระบายสี,	วิิจัยในชัุ�นเรียน,	ส่�อการเรียนร้้

Abstract

This Classroom Research focuses on The Project Development of Student Drawing Skill for 
Student Design Drawing and painting course 04-402-031-102. The purpose of research is as follows; 1) 
To study the line drawing skills of students in the Design Drawing and painting course 04-402-031-102. 
2) To develop drawing skills for students’ design work in the Design Drawing and painting course 04-
402-031-102. According to the learning process of the learners. The lesson plans and learning materials 
created by the researcher were evaluated with 3 design experts on content.

The tool was then tested with a sample group of 14 students in the first year of academic year 
2019, assessing the learning achievement in a pre- and post-study format. And to assess the satisfaction 
of course instructional management towards the teaching plans and learning materials created by the 
researcher, it was found that the learning achievement Arithmetic mean The pre-academic achievement 
was 10.43, the learning achievement after learning was 13, the standard deviation found that the pre-
school achievement was 1.74, the learning achievement after the study was 1.62. Satisfied with the 
teaching and learning of courses equal to 4.50. Translation results are at a very good level.

Keywords:	Draw	and	paint,	Classroom	research,	Learning	materials

	1คณะศิิลัปกรรมแลัะออกแบบอุตสาหกรรม	มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีราชุมงคลัอีสาน			E-mail	Kamonchanok.tw@rmuti.ac.th	
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บทนำา

ตามพิระราชุบัญญัติการศึิกษาแห่งชุาติ	พิ.ศิ.	2553	มาตรา	4	ได้ีบัญญัติคำาว่ิา	“การศึิกษา”	ค่อ	กระบวินการเรียนร้้เพ่ิ�อ

ควิามเจริญงอกงามของบุคคลัแลัะสังคมโดียการถ่ายทอดีควิามร้้	การฝึ่กอบรม	การสร้างสรรค์ทางวิิชุาการ	การสร้างองค์ควิามร้้

จากสภาพิแวิดีล้ัอมของสังคม	การเรียนร้้แลัะปัจจัยเก่�อหนุนให้บุคคลัเรียนร้้อย่างต่อเน่�องตลัอดีชีุวิิต	แลัะการศึิกษาต้องเป็นไป

เพ่ิ�อพัิฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที�สมบ้รณ์ทั�งร่างกายแลัะจิตใจ	(นันทิยา	อัศิวิเรขา,	2544)	แลัะในปัจจุบันการศึิกษาได้ีแบ่งออก

เป็นหลัายแขนงแยกตามควิามสนใจทั�งด้ีานมนุษยศิาสตร์	สังคมศิาสตร์	ศิิลัปกรรมศิาสตร์	เทคโนโลัยี	แลัะอ่�น	ๆ

การจัดีการศิึกษาตามพิระราชุบัญญัติการศึิกษาแห่งชุาติ	 พุิทธิศัิกราชุ 2542	ในมาตรา 42 ถ่อ	 ว่ิาผ้้เรียนสำาคัญที�สุดี	

กระบวินการเรียนร้้กระบวินการเรียนร้้เป็นการสง่เสริมผ้้เรียนให้เรียนร้้ด้ีวิย	สมอง	ดีว้ิยกาย	แลัะดีว้ิยใจ	สามารถสรา้งองคค์วิาม

ร้้ผ่านกระบวินการคิดีด้ีวิยตนเองมีส่วินร่วิมในการเรียนการสอน	เน้นการปฏิ์บัติจริง	สามารถทำางานเป็นทีมได้ี	(สมศัิกดิี�,	2543)	

การจัดีการเรียนร้้ที�เน้นผ้้เรียนเป็นสำาคัญ	ผ้้เรียนจะตอ้งอาศิยักระบวินการเรียนร้้ที�	หลัากหลัาย	เป็น	เคร่�องม่อที�จะนำาพิาตนเอง

ไปส่้เป้าหมายของหลัักส้ตร

วิิจัยในชัุ�นเรียนจึงเป็นแนวิทางการจัดีการเรียนที�ชุ่วิยให้อาจารย์ผ้้สอนออกแบบกระบวินการสอนให้มีประสิทธิิภาพิ	

ชุ่วิยส่งเสริมให้ผ้้เรียนได้ีเรียนร้้	 วิิเคราะห์แลัะฝึ่กปฏิ์บัติ	 โดียอาศัิยการสอนร้ปแบบใหม่ที�อาจารย์ผ้้สอนได้ีคิดีค้น	เพ่ิ�อให้ผ้้เรียน

นั�นมีประสิทธิิภาพิมากขึ�น

มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีราชุมงคลัอีสานได้ีตั�งคณะศิิลัปกรรมแลัะออกแบบอุตสาหกรรม	สาขาออกแบบบรรจุภัณฑ์	

โดียเป็นสาขาที�มุ่งเน้นทางด้ีานการออกแบบแลัะพัิฒนาบรรจุภัณฑ์	กระบวินการแรกเริ�มทางการออกแบบนักศึิกษาจำาเป็นต้อง

เรียนวิิชุาพ่ิ�นฐานทางการออกแบบทกุประเภท	รายวิิชุาวิาดีเสน้แลัะระบายสีจึงเป็นวิิชุาที�มีบทบาทแลัะควิามสำาคัญในการสรา้ง

พ่ิ�นฐานการออกแบบผลังาน	ตามหลัักส้ตรรายวิิชุาดัีงกล่ัาวิได้ีจัดีให้นักศึิกษาเรียนในชุ่วิง	ปีการศึิกษาที�	1	เทอม	2	ด้ีวิยเวิลัาใน

การจัดีการเรียนการสอนแลัะประสบการณ์ของนักศึิกษายังไม่ชุำานาญจึงส่งผลัให้การเรียนของนักศึิกษาที�ผ่านมายังไม่เป็นที�น่า

พิอใจจากรายงานผลัการดีำาเนินงานของรายวิิชุา	(มคอ.5)	ในภาคเรียนที�	2/2561	เกรดีของผ้้เรียนเฉลีั�ยอย้ใ่นระดัีบ	C+	ประกอบ

กับภาพิผลังานที�นักศึิกษาออกแบบ	(Sketch	design)	ขาดีควิามสมจริง	เชุ่น	ขนาดีสัดีส่วินเกินจริง	นักศึิกษาไม่สามารถวิาดีภาพิ

ตามที�คิดีได้ี	การออกแบบภาพินพิเสนอยังไม่สวิยงาม	เป็นต้น	จากปัญหาดัีงกล่ัาวิส่งผลักระทบต่อการออกแบบในรายวิิชุาอ่�น	

ๆ	ซึ่�งล้ัวินแล้ัวิต้องใชุ้ภาพิภาพิผลังานที�นักศึิกษาออกแบบเพ่ิ�อออกแบบผลังาน	(Sketch	design)	

จากปัญหาดัีงกล่ัาวิผ้้วิิจัยต้องการที�จะพัิฒนาการเรียนการสอน	ในรายวิิชุาวิาดีเส้นแลัะระบายสี	04-402-031-102	

โดียอาศัิยการสร้างส่�อการเรียนการสอน	โดียการสร้างส่�อนั�นผ้้วิิจัยจะให้ควิามสำาคัญกับการเขียนมิติโครงร่างภายในของภาพิ

แลัะการนำาเสนองานออกแบบผลิัตภัณฑ์	 อุตสาหกรรมเพ่ิ�อให้ผลัการเรียนแลัะทักษะการวิาดีภาพิของนักศึิกษาดีีขึ�นกว่ิาภาค

การศึิกษาที�ผ่านมา

วัติถุ่ป์ระสงค์

1.	เพ่ิ�อศึิกษาทักษะการวิาดีเส้นของนักศึิกษาในรายวิิชุาวิาดีเส้นแลัะระบายสี	04-402-031-102

2.	เพ่ิ�อพัิฒนาทักษะการวิาดีเส้นเพ่ิ�องานออกแบบของนักศึิกษา	รายวิิชุาวิาดีเส้นแลัะระบายสี	

				04-402-031-102



480

กรอบแนวคิดการวิจััย (ถุ้ามี/If any) /Conceptual framework 

							 	 	 	 ติัวแป์รติ้น                    ติัวแป์รติาม

	

ที�มา:	กมลัชุนก	ธินวิงศิ์ทองดีี.	2564

วิธีดำาเนินการวิจััย 

1. ป์ระชากรแลุ่ะกลุ่่�มตัิวอย�าง /Population and Sample

 1.1 ป์ระชากร

	 นักศึิกษาสาขาออกแบบบรรจุภัณฑ์	คณะศิิลัปกรรมแลัะออกแบบอุตสาหกรรม	มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยี

ราชุมงคลัอีสาน

 1.2 กลุ่่�มตัิวอย�าง

	 ก)	กลุ่ัมตัวิอย่างที�ใชุ้ในการเก็บข้อม้ลัสภาพิแลัะปัญหาการจัดีการเรียนการสอน	ค่อ	นักศึิกษาชัุ�นปีที�	2	ที�

เคยเรียนวิิชุาวิาดีเส้นแลัะระบายสี	2/2561	จำานวิน	12		คน

	 ข)	กลุ่ัมตัวิอย่างที�ใชุ้ในการทดีสอบประสิทธิิภาพิเคร่�องม่อ	ค่อ	นักศึิกษานักศึิกษาชัุ�นปีที�	1/2562	จำานวิน	14	คน

2. เคร่�องม่อการวิจััย/ Research instrument

	 2.1	แบบสอบถามสภาพิแลัะปญัหาการจดัีการเรียนการสอนรายวิิชุา	วิาดีเสน้แลัะระบายสี	รหัสวิิชุา	

04-402-031-102

	 2.2		แบบประเมินแผนการจัดีการเรียนการสอนรายสัปดีาห์	5	สัปดีาห์

	 2.3	แบบประเมินผลัสัมฤทธิิ�ก่อนแลัะหลัังเรียน	 เร่�อง	การนำาเสนองานออกแบบ	รายวิิชุา	วิาดีเส้น

แลัะระบายสี	รหัสวิิชุา	04-402-031-102

	 2.4	แบบประเมินควิามพึิงพิอใจการจัดีการเรียนการสอนรายวิิชุา	วิาดีเส้นแลัะระบายสี	รหัสวิิชุา	04-402-

031-102

3. การรวบรวมข้้อมูลุ่

	 3.1	 การเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัจากการแบบสัมภาษณ์แลัะสอบถามสภาพิปัญหาการเรียนในรายวิิชุาวิาดีเส้น

แลัะระบายสี	 โดียการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัจากกลุ่ัมตัวิอย่าง	 จำานวิน	 14	 คน	 เป็นรายบุคคลัโดียใชุ้แบบสัมภาษณ์กึ�งโครงสร้าง	

(Semi-structured	interview)	สัมภาษณ์ตามลัำาดัีบข้อคำาถามแลัะการบันทึกคำาตอบโดียการจดีบันทึก

	 3.2	แบบทดีสอบวัิดีผลัสัมฤทธิิ�การ	Sketch	design	ก่อนเรียน	เม่�อกลุ่ัมตัวิอย่างผ่านการแนะนำาบทเรียน

แล้ัวิ	ผ้้วิิจัยให้กลุ่ัมตัวิอยา่ง	ค่อนักศึิกษาทุกคนทำาแบบทดีสอบก่อนเรียน	(Pre-test)	เพ่ิ�อให้ผ้้เรียนทราบว่ิามีควิามสามารถอย้ใ่น

ระดัีบใดี	แลัะทำาการเก็บผลัคะแนนจากกลุ่ัมตัวิอย่างไว้ิ	เพ่ิ�อนำาไปใชุ้หาผลัสัมฤทธิิ�ทางการเรียน

-	ผลัสัมฤทธิิ�ทางการเรียนรายวิิชุาวิาดีเส้นแลัะระบายสี	

04-402-031-102

-	ควิามพิึงพิอใจของนักศิึกษาต่อการจัดีการเรียน

การสอนรายวิิชุา	วิาดีเส้นแลัะระบายสี	รหัสวิิชุา	

04-402-031-102

-	สภาพิแลัะปัญหาการจัดีการเรียนการสอนรายวิิชุา	วิาดี

เส้นแลัะระบายสี	รหัสวิิชุา	04-402-031-102				
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	 3.3	แบบทดีสอบวัิดีผลัสัมฤทธิิ�การ	Sketch	design	หลัังเรียน	หลัังจากเสร็จสิ�นการเรียน	จากส่�อการเรียน

การสอนรายวิิชุา	วิาดีเส้นแลัะระบายสี	 ผ้้วิิจัยให้กลุ่ัมตัวิอย่างทำาแบบทดีสอบหลัังเรียน	 (Post-test)	แล้ัวินำาผลัที�ได้ีไปหาผลั

สัมฤทธิิ�ทางการเรียน	เพ่ิ�อเปรียบเทียบผลัสัมฤทธิิ�ก่อนเรียนแลัะหลัังเรียน

	 3.4	แบบประเมินควิามพึิงพิอใจในการใชุ้ส่�อการเรียนการสอน	 เร่�อง	 พัิฒนาทักษะการวิาดีเส้นเพ่ิ�องาน

ออกแบบของนักศึิกษา	รายวิิชุาวิาดีเส้นแลัะระบายสี	04-402-031-102	หลัังจากที�กลุ่ัมตัวิอย่างศึิกษาจากส่�อการเรียนการสอน	

ผ้้วิิจัยให้กลุ่ัมตัวิอย่างทำาแบบประเมินควิามพึิงพิอใจที�มีต่อส่�อการเรียนการสอนที�ได้ีศึิกษา

4. การวิเคราะห์์ข้้อมูลุ่

	 4.1	การวิิเคราะหข้์อม้ลัเชิุงคุณภาพิ	ค่อ	โดียใชุ้วิิธีิการวิิเคราะหเ์น่�อหาประกอบดีว้ิยกระบวิน	การนำาข้อควิาม

ถ้อยคำาบรรยาย	 ที�รวิบรวิมจากแบบสัมภาษณ์มาเรียบเรียงแลัะตีควิามให้เป็นข้อควิามเชิุงพิรรณนา	 นำาข้อม้ลัที�ตีควิามมาแยก

ประเด็ีนเพ่ิ�อจัดีกลุ่ัม	แปลังข้อม้ลัโดียใชุ้สถิติอย่างง่ายค่อ	ควิามถี�	คำ�าเฉลีั�ย	ร้อยลัะในการวัิดีการซ่ำ�าของข้อม้ลัแลัะสรุปข้อม้ลัให้

อย้่ในร้ปแบบตาราง

	 4.2	การวิิเคราะหข้์อม้ลัในกระบวินการเชิุงปริมาณ	จากแบบประเมนิควิามพิงึพิอใจ	โดียใชุ้สถิติเชิุงพิรรณนา	

ได้ีแก่	การแจกแจงควิามถี�	(Frequency)	ค่าร้อยลัะ	(Percentage)	ค่าเฉลีั�ยเลัขคณิต	(Mean)	แลัะค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.=	

Standard	Deviation)	แลัะนำาเสนอในร้ปแบบของตารางประกอบคำาบรรยาย	แลัะนำามาประมวิลัผลัเพ่ิ�อสรุปแลัะอภิปรายผลั

การวิิจัย

ผลุ่การวิจััย 

ผ้้วิิจัยใชุ้วิิชุา	วิาดีเส้นแลัะระบายสี	เป็นวิิชุาในการทำาวิิจัยในชัุ�นเรียน	โดียขั�นตอนแรกผ้้วิิจัยใชุ้เคร่�องม่อประเมนิสภาพิ

แลัะปัญหาการจัดีการเรียนการสอนรายวิิชุาวิาดีเส้นแลัะระบายสี	เพ่ิ�อสอบถามสภาพิปัญหาของนักศึิกษาที�เคยเรียน	นักศึิกษา

ชัุ�นปีที�	2	ที�เคยเรียนวิิชุาวิาดีเส้นแลัะระบายสี	2/2561	จำานวิน	12		พิบว่ิา	นักศึิกษามีควิามควิามพึิงพิอใจเท่ากับ	3.82	ระดัีบ	ดีี	

โดียประเด็ีนหลัักในการแก้ไขแลัะปรับปรุงสภาพิปัญหา	ค่อ	นักศึิกษาไม่เข้าใจเน่�อหาการสอนโดียเฉพิาะหน่วิยการเรียนที�	4	เร่�อง

	การนำาเสนองานออกแบบ	แลัะร้ปแบบการสอนไม่ทันสมัย	ประกอบกับนักศึิกษาในชัุ�นเรียนที�มีจำานวินมาก	อาจทำาให้อาจารย์

ผ้้สอนเข้าหาแลัะด้ีแลัไม่ทั�วิถึง	 จากสภาพิปัญหาดัีงกล่ัาวิจึงเป็นสิ�งที�	 อาจารย์ผ้้สอนในรายวิิชุาต้องแก้ไขแลัะนำาจุดีบกพิร่องไป

สร้างเคร่�องม่อส่�อการเรียนการสอนแลัะพัิฒนาปรับปรุงเน่�อหาการสอนให้ดีีขึ�น

จากผลัข้อม้ลัประเมินสภาพิแลัะปัญหาการจัดีการเรียนการสอน	ผ้้วิิจัยได้ีนำาผลัมาออกแบบแผนการเรียนการสอน	

17	สัปดีาห์	แลัะเล่ัอกหน่วิยการเรียนร้้	หน่วิยที�	4	เร่�อง	การนำาเสนองานออกแบบ	อย้่ในส่วิน	สัปดีาห์ที�	12-16	เป็นขอบเขตใน

การออกแบบส่�อการเรียนการสอน	จากข้อม้ลัส่วินนี�ผ้้วิิจัยออกแบบแผนการเรียนการสอนแลัะส่�อการเรียนการสอน	จากนั�นให้

ผ้้เชีุ�ยวิชุาญด้ีานการศึิกษาแลัะด้ีานการออกแบบ	จำานวิน	3	ท่าน	ประเมิน	พิบว่ิา	ผลัที�ได้ีเท่ากับ	4.34	ระดัีบ	ดีีมาก	ดัีงตารางที�	1
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ติารางที� 1	แสดีงผลัประเมินแผนการจัดีการเรียนการสอนรายสัปดีาห์	โดียผ้้เชีุ�ยวิชุาญ	3	ท่าน

รายการป์ระเมิน X ̅ ระดับความพึงพอใจั

ด้านห์ลุ่ักสูติรแลุ่ะเน่�อห์า

1.	เน่�อหาการเรียนการสอนเป็นไปตามหลัักส้ตรที�กำาหนดีไวิ้ 4.50 ดีีมาก

2.	เน่�อหาการสอนส่วินทฤษฎีีมีควิามชุัดีเจน 4.23 ดีีมาก

3.	เน่�อหาการสอนมีควิามทันสมัย 4.50 ดีีมาก

4.	เน่�อหาที�สอนมีควิามเชุ่�อมโยงกับทฤษฎีีภายในงานวิิจัย 4.00 ดีี

5.	เน่�อหาที�สอนมีควิามต่อเน่�องเป็นลัำาดีับขั�นตอน 4.50 ดีีมาก

คะแนนเฉลัี�ย 4.34 ดีีมาก

ภาพิที�	1	ส่�อการเรียนการสอน	โปสเตอร์ขั�นตอนการนำาเสนองานออกแบบ	

ภาพิที�	2	ส่�อการเรียนการสอน	ภาพิเคลั่�อนไหวิ	ขั�นตอนการนำาเสนองานออกแบบ		

ขั�นตอนต่อไปผ้้วิิจัยใชุ้เคร่�องม่อแลัะส่�อการเรียนการสอนที�ผ่านการประเมนิ	ทดีสอบกบันักศึิกษาทั�งก่อนเรียนแลัะหลััง

เรียนเพ่ิ�อประเมินผลัสัมฤทธิิ�ทางการเรียน	ผลัโดียรวิม	พิบว่ิา	ผลัการทดีสอบหลัังเรียน	กลุ่ัมตัวิอย่างได้ีคะแนนที�มากขึ�นกว่ิาผลั

ก่อนเรียน	โดียแสดีงผลัค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานค่อ	ก่อนเรียน	เท่ากับ	10.43	หลัังเรียน	เท่ากับ	13	ดัีงตารางที�	2	
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ติารางที� 2	แสดีงผลัการประเมินผลัสัมฤทธิิ�ทางการเรียนเฉลีั�ยโดียรวิม

รายการป์ระเมิน N X S.D

ก�อนเรียน 14 10.43 1.74

ห์ลัุ่งเรียน 14 13 1.62

โดียรายการประเมินแยกย่อย	มี	3	ด้ีาน	พิบว่ิา	1)ด้ีานควิามถ้กต้องตามหลัักส่วินประกอบการออกแบบร่าง		2)ด้ีาน

ควิามคิดีสร้างสรรค์	แลัะ3)ด้ีานควิามประณีตแลัะควิามสมบ้รณ์	ทั�ง	3	ด่ีาน	ผลัการประเมินผลัสัมฤทธิิ�หลัังการเรียน	มีคะแนน

ส้งกว่ิาก่อนเรียนทุกด้ีาน	เน่�องจาก	ผ้้วิิจัยได้ีใชุ้แผนการสอนแบบใหม่แลัะส่�อการเรียนการสอนแบบใหม่	จึงทำาให้ผ้้เรียนได้ีฝึ่กฝ่น

แลัะพัิฒนาทักษะมากขึ�น

ภาพิที�	3	บรรยากาศิการเรียนการสอน

ขั�นตอนสุดีท้าย	นักศึิกษาประเมินส่�อการ		เรียนการสอ	น	ควิาม		พึิงพิอใจการจัดีการเรียนการสอนรายวิิชุา	วิาดีเส้น

แลัะระบายสี	รหัสวิิชุา	04-402-031-102	พิบวิา่	หลัังจากที�กลุ่ัมตัวิอยา่งมีการทดีสอบการเรียนการสอนที�ผ้้วิิจัยได้ีนำามาทำาสอบ	

ค่อ	นักศึิกษาชัุ�นปีที�	1	จำานวิน	14	คน	ที�เรียนวิิชุาวิาดีเส้นแลัะระบายสี	มีค่าเฉลีั�ยอย้่ที�	4.50	ระดัีบ	ดีีมาก

ภาพิที�	4	ตัวิอย่างผลังานนักศิึกษา	หลัังจากผ่านการเรียนโดียใชุ้ส่�อการเรียนการสอนที�ผ้้วิิจัยออกแบบ

สร่ป์ผลุ่การวิจััยแลุ่ะอภิิป์รายผลุ่

จากการวิิจัยในชัุ�นเร่�อง	การพัิฒนาทักษะการวิาดีเส้นเพ่ิ�องานออกแบบ	ของนักศึิกษา		รายวิิชุาวิาดีเส้นแลัะระบายสี	

04-402-031-102	สรุปผลัการวิิจัยได้ีดัีงนี�

 1. สร่ป์ผลุ่การวิจััย

	 1.1	ประสิทธิิภาพิของส่�อการเรียนการสอนที�ผ้้วิิจัยออกแบบ	มีคะแนนเฉลีั�ย	4.34	ระดัีบ	ดีีมาก	โดียผลัการ

ประเมินดัีงกล่ัาวิมาจาก	ผ้้เชีุ�ยวิชุาญด้ีานการออกแบบแลัะการศึิกษา	จำานวิน	3	ท่าน	โดียรายการประเมิน	มีหัวิข้อดัีงนี�	1.เน่�อหา

การเรียนการสอนเปน็ไปตามหลัักส้ตรที�กำาหนดีไว้ิ	2.เน่�อหาการสอนสว่ินทฤษฎีีมีควิามชัุดีเจน	3.เน่�อหาการสอนมคีวิามทันสมัย	

4.เน่�อหาที�สอนมีควิามเชุ่�อมโยงกับทฤษฎีีภายในงานวิิจัย	แลัะ	5.เน่�อหาที�สอนมีควิามต่อเน่�องเป็นลัำาดัีบขั�นตอน
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	 1.2	ผลัการเปรียบเทียบแบบทดีสอบก่อนเรียนแลัะหลัังเรียน	พิบว่ิา	ค่าเฉลีั�ยของการทำาแบบทดีสอบก่อน

เรียน	มีค่าเท่ากับ	10.43	คะแนน	ผลัการทำาแบบทดีสอบหลัังเรียนมีค่าเฉลีั�ยเท่ากับ	13	คะแนน	แลัะ	T	ปรากฏ์ค่าที�ได้ี	7.49	

คะแนน	สรุปได้ีว่ิานักศึิกษาที�ได้ีรับการเรียน	ด้ีวิยแผนการจัดีการเรียนการสอนรายสัปดีาห์แบบใหม่	มีผลัสัมฤทธิิ�ทางการเรียน

ส้งขึ�น	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที�	0.1

	 1.3	ผลัประเมินควิามพึิงพิอใจของนักศึิกษาชัุ�นปีที�	1	 ต่อการจัดีเรียนการสอน	 วิิชุาวิาดีเส้นแลัะระบายสี

	จำานวิน	14	คน	5	ด้ีาน	ดัีงนี�	1.ด้ีานหลัักส้ตรแลัะเน่�อหา	2.ด้ีานการจัดีกิจกรรมการเรียนร้้	3.ด้ีานส่�อการเรียนการสอน	4.ด้ีาน

บรรยากาศิการเรียนการสอน	5.ด้ีานการวัิดีผลัประเมินผลั	มีค่าเฉลีั�ยอย้่ที�	4.50	แปลัผลัในระดัีบ	ดีีมาก	

 2. อภิิป์รายผลุ่

	 2.1	ผลัสัมฤทธิิ�ทางการเรียนร้้ด้ีานวิิจัยในชัุ�นเรียน	จากการที�ให้กลุ่ัมตัวิอยา่งทำาแบบทดีสอบก่อนเรียน	แลัะ

แบบทดีสอบหลัังเรียน	 แลัะนำาผลัจากแบบทดีสอบทั�ง	 2	 ชุุดี	 มาทำาการวิิเคราะห์ค่าทางสถิติ	 พิบว่ิาค่าเฉลีั�ยของการทำาแบบ

ทดีสอบก่อนเรียน	มีค่าเท่ากับ	10.43	คะแนน	ผลัการทำาแบบทดีสอบหลัังเรียนมีค่าเฉลีั�ยเท่ากับ	13	คะแนน	แลัะ	T	ปรากฏ์

ค่าที�ได้ี	7.49	คะแนน	เป็นไปตามสมมุติฐานที�ตั�งไว้ิ	ซึ่�งสอดีคล้ัองกับงานวิิจัยของ	วิาโร	เพ็ิงสวัิสดิี�	,	2544	:		100	แลัะรุ่งฤดีี	หมั�น

การ	,	2545	ที�ได้ีพัิฒนาการสรา้งชุส่�อการเรียนการสอน	การวิิจัยในชัุ�นเรียน	หลัังจากการที�ผ้้ทดีสอบใชุ้ส่�อการเรียนการสอน	ผลั

สัมฤทธิิ�ทางการเรียนจะส้งขึ�นกว่ิาเดิีม	ทั�งนี�การที�ผลัสัมฤทธิิ�ทางการเรียนการสอนส้งขึ�นเน่�องมาจาก

	 	 1.	ตัวิบุคลัากรผ้้สอนมีควิามสนใจแลัะกระต่อร่อร้นในการจัดีการเรียนการสอน	พัิฒนาแผนการ

เรียนการสอนแลัะปรับปรุงส่�อการเรียนการสอนให้มีควิามตอบสนองกับผ้้เรียน

	 	 2.	ส่�อการเรียนการสอนที�ผ้้วิิจัยพัิฒนา	มีประสิทธิิภาพิส้ง	4.50	แสดีงให้เห็นว่ิา	บุคลัากรผ้้สอนมี

ควิามเข้าใจแลัะชุำานาญในเร่�องนั�น

	 2.2	ส่�อการเรียนการสอนที�ผ้้วิิจัยพัิฒนาขึ�นมีประสิทธิิภาพิตามสมสุติฐานที�ตั�งไว้ิ	เน่�องมาจาก

	 	 1.	ส่�อการเรียนการสอนได้ีผ่านกระบวินการขั�นตอนการออกแบบอย่างเป็นระบบ	สอดีคล้ัองกับ	

ลัักษณะชุุดีฝึ่กที�ดีี	ของ	วิลีั	สุมิพัินธ์ิ	,	2545	:	78	ได้ีกล่ัาวิว่ิา	หลัักการสร้างชุุดีฝึ่กทักษะที�ดีี	ควิรมีลัักษณะเข้าใจง่าย	มีคำาอธิิบาย

ที�ชัุดีเจน	มีควิามเหมาะสมกับวัิยแลัะควิามสามารถของผ้้เรียน	มีการออกแบบที�ทันสมัยเข้ายุคนั�น	ๆ	

	 	 2.	 การแก้ปัญหาการวิาดีที�ขาดีควิามสมจริง	 สัดีส่วินผิดีขนาดี	 โดียใชุ้การเรียนเร่�อง	 การขึ�น

โครงสร้างมาตรฐานในการเขียนทัศินียภาพิผลิัตภัณฑ์	ทำาให้ผ้้เรียนเข้าใจการวิาดีชิุ�นงานจากร้ปทรงเรขาคณิต	 วิาดีชิุ�นงานเป็น

ลัำาดัีบ	ร้้จักการกำาหนดีโครงสร้างเริ�มต้นเพ่ิ�อใชุ้ในการวิางภาพิออกแบบ	สอดีคล้ัองกับ	หลัักการการวิาดีเส้นโดียใชุ้	กล่ัองโครงสร้าง

มาตรฐานในการเขียนทัศินียภาพิผลิัตภัณฑ์	ของ	รัฐไท	พิรเจริญ	,	2558	:	32	กล่ัาวิว่ิา	วิิธีิการเขียนกล่ัองโครงสร้างมาตรฐาน

อย่างง่าย	สามารถชุ่วิยกำาหนดีขนาดีแลัะระยะในการร่างภาพิ

ข้้อเสนอแนะ

หลัังจากที�ผ้้วิิจัย	ได้ีทำาวิิจัยในชัุ�นเรียน	เร่�อง	การพัิฒนาทักษะการวิาดีเส้นเพ่ิ�องานออกแบบ	ของนักศึิกษารายวิิชุาวิาดี

เส้นแลัะระบายสี	04-402-031-102	ผ้้วิิจัยพิบข้อเสนอแนะในการนำาผลังานวิิจัยไปใชุ้ดัีงนี�

1.	การทดีสอบนักศึิกษาด้ีวิยเคร่�องม่อประเมินผลัสัมฤทธิิ�ทางการเรียนก่อนแลัะหลัังเรียน	เป็นการเปรียบเทียบผลัการ

ศึิกษาจากการเรียนการสอนที�เป็นประโยชุน์	เพิราะทำาให้ตัวิผ้้สอนทราบศัิกยภาพิของนักศึิกษา	เพ่ิ�อให้อาจารย์ผ้้สอนทำาข้อม้ลั

ไปพัิฒนาการเรียนการสอนต่อไปแลัะเป็นประโยชุน์ต่อตัวิผ้้เรียนเพ่ิ�อให้ทราบควิามเข้าใจในบทเรียน

2.	ส่�อการเรียนการสอนในงานวิิจัย	Template	กล่ัองโครงสร้างมาตรฐานในการเขียนทัศินียภาพิผลิัตภัณฑ์	สามารถ

ใชุ้ได้ีกับการเขียนภาพิเสม่อนจริง	(Rendering)	ได้ี	โดียการเริ�มต้นใชุ้	Template	กล่ัองโครงสร้างมาตรฐาน	หากใชุ้บ่อย	ๆ	จะ

สามารถสร้างควิามชุำานาญในการใชุ้
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งานวิิจัยครั�งนี�จะสำาเร็จลุัล่ัวิงไปไม่ได้ีหากขาดีผ้้สนับสนุนแลัะผ้้เสียสลัะให้ควิามร้้	ข้าพิเจ้าขอขอบพิระคุณผ้้เชีุ�ยวิชุาญ

ด้ีานการออกแบบ	ทั�ง	3	ท่าน	ได้ีแก่	ผศิ.ดีร.กนิษฐา	เร่องวิรรณศัิกดิี�	ผศิ.ดีร.	อังกาบ	บุญส้ง	แลัะผศิ.ดีร.กิจติพิงษ์	ประชุาชิุต	ที�

ให้เกียรติเป็นผ้้ตรวิจควิามเที�ยงตรงของเคร่�องม่อ	แลัะให้คำาปรึกษาด้ีานการพัิฒนาวิิจัยในชัุ�นเรียน
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การออกแบับัอัต่ลักษณ์์บัรรจุิภัณ์ฑ์์มีดทัำามือบ้ัาน้มะค่า

Identity design of Makha handcrafted knives packaging

สุวิพิัชุร	โสวิภาค1

บทคัดย�อ

การออกแบบอัตลัักษณ์บรรจุภัณฑ์มีดีทำาม่อบ้านมะค่า	สำาหรับวิิสาหกิจชุุมชุนกลุ่ัมตีมีดีบ้านมะค่า	ต.บ้านโพิธิิ�	อ.เม่อง

	จ.นครราชุสีมา	มีวัิตถุประสงค์เพ่ิ�อออกแบบอัตลัักษณ์บรรจุภัณฑ์ที�แสดีงถึงอัตลัักษณ์ชุุมชุนบ้านมะค่า	เคร่�องม่อที�ใชุ้เป็นการ

สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ	(Informal	interview)	ประเด็ีนปัญหาแลัะควิามต้องการของบรรจุภัณฑ์ผลิัตภัณฑ์มีดี	ทำาควิาม

เข้าใจต่อผลิัตภัณฑ์ในมิติสภาพิปัญหาด้ีานภาพิลัักษณ์ของผลิัตภัณฑ์	 ข้อม้ลัที�ได้ีนำาส่้กระบวินการวิิเคราะห์ปัญหา	 จุดีเด่ีน

ผลิัตภัณฑ์	สำาหรับนำาไปส่้การออกแบบอัตลัักษณ์ในลัำาดัีบต่อไป

ผลังานการออกแบบได้ีผลัลััพิธ์ิ	ดัีงนี�	โครงสร้างบรรจุภัณฑ์	ใชุ้วัิสดุีเป็นกระดีาษอาร์ทการ์ดี	300	แกรม	ขึ�นร้ปได้ีง่าย	

พ่ิ�นที�ผิวิเรียบพิิมพ์ิลัวิาดีลัายกราฟิกได้ีสวิยงาม	แผ่นคลีั�ของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์อย้ใ่นพ่ิ�นที�ของกระดีาษขนาดี	A3	ผลิัตภัณฑ์เป็น

มีดีจึงต้องเน้นควิามปลัอดีภัยแก่ผ้้บริโภค	โดียออกแบบโครงสร้างเป็นร้ปทรงปริซึ่มสามเหลีั�ยมมีตัวิล็ัอคด้ีาน	นอกจากสามารถ

ปกป้องผลิัตภัณฑ์ได้ีดีีแล้ัวิยังชุ่วิยให้ผ้้บริโภคปลัอดีภัย	 การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที�แสดีงถึงอัตลัักษณ์เชิุงวัิฒนธิรรม

ผสมผสานกับเอกลัักษณ์ของผลิัตภัณฑ์	ใชุ้สีนำ�าเงินมีดีมะค่าสะท้อนถึงเหล็ักกล้ัาที�มีควิามแข็งแกร่ง	สีทองไม้มะค่าสะท้อนควิาม

เจริญรุ่งเริงของอารยธิรรมขอมโบราณซึ่�งเป็นที�ตั�งของบ้านมะค่า	กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ประกอบด้ีวิย	กราฟิกส์เวิกเตอรป์ราสาท

หินพินมวัินเป็นตัวิแทนอัตลัักษณ์ชุุมชุน	 กราฟิกส์เวิกเตอร์มีดีมะค่าเป็นตัวิแทนผลิัตภัณฑ์	 นำามาจัดีวิางองค์ประกอบให้เป็น

แพิทเทิร์น	ออกแบบให้ด้ีร่วิมสมัยบ่งบอกควิามเป็นตัวิตนของชุุมชุนชุ่างตีมีดีที�ส่บทอดีกันมายาวินาน

หลัังจากผ้้ผลิัตได้ีนำาผลังานการออกแบบอัตลัักษณ์บรรจุภัณฑ์มีดีไปใชุ้แล้ัวิ	ทำาให้เกิดีภาพิลัักษณ์ที�ดีี	 มีเอกลัักษณ์

เฉพิาะ	มีควิามน่าจดีจำา	 เหมาะที�ผ้้บริโภคจะซ่่�อเป็นของฝ่าก	อีสามารถเพิิ�มม้ลัค่าให้กับผลิัตภัณฑ์	ในขณะเดีียวิกันยังสามารถ

เผยแพิร่ประชุาสัมพัินธ์ิการท่องเที�ยวิของชุุมชุนท่องเที�ยวิ	OTOP	นวัิตวิิถีบ้านมะค่าได้ีเป็นอย่างดีีอีกด้ีวิย

คำาสำาคัญ:	การออกแบบบรรจุภัณฑ์,	โครงสร้างบรรจุภัณฑ์,	กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์,	อัตลัักษณ์เชิุงวัิฒนธิรรม

Abstract

The purpose of identity packaging design on Baan Makha handcrafted knives for Baan Makha 
knife-making community enterprises, Ban Pho subdistrict, Nakhon Ratchasima, aimed to identify and 
design the community identity through packaging design. Informal interview was used as tools for 
collecting data on problems and knife packaging requirements to perceive the product image problems. 
The received data was brought to analyze and identify product strength for further identity packaging 
design.

The results were as follows; the packaging structure, art card paper (300 grams) was used 
as easily forming and good for graphics printed on its smooth texture, the unfolding of the packaging 
structure is within A3 paper size. As the product is a knife, the customer safety must be most importantly 
considered by designed in triangular prism shape with side lock. It is not only for protect the product 
1คณะศิิลัปกรรมแลัะออกแบบอุตสาหกรรม	มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีราชุมงคลัอีสาน	E-mail	suwapat.so@rmuti.ac.th
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itself, but also keeps consumers safe. In term of graphic design on packaging which to represents 
cultural identity combined with product identity, using blue color of Makha knife to represent steel 
toughness and strength, using golden color of Makha wood to represent the prosperity of the ancient 
Khmer civilization where Baan Makha community is located. The graphics on the packaging include 
Prasat Hin Phanom Wan vector graphics represents community identity and Makha knife vector graphics 
represents the product itself. The composition is designed and arranged for contemporary look which 
indicate long-established knife-making community identity.

After applying the identity design of the knife packaging, the product has good image, unique, 
memorable, value-added and suitable for being community souvenir. It also promotes and publicizes 
the tourism of the OTOP tourism community, Nawat Witee of Baan Makha. Nakhon Ratchasima.

Keywords:	packaging	design,	packaging	structure,	graphics	on	packaging,	cultural	identity

บทนำา

ร้ปลัักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ถ่อว่ิาเป็นส่วินควิบทางกายภาพิที�สำาคัญยิ�งต่อผลิัตภัณฑ์สินค้าทุกชุนิดี	 ทุกระดัีบการผลิัต	

เป็นคุณลัักษณะที�จำาเป็นต้องมีการออกแบบสร้างสรรค์ขึ�นเพ่ิ�อำาให้สินค้ามีควิามโดีดีเด่ีนแลัะต่างไปจากค่้แข่ง	เป็นทุกสิ�งทุกอย่าง

ที�ผ้้บริโภคจะไดีรั้บเม่�อได้ีซ่่�อสินค้าหร่อบริการทั�งในด้ีานที�จับต้องได้ี	อันได้ีแก่คุณลัักษณะแลัะคณุสมบัติของตราสนิค้าต่าง	ๆ 	ร้ป

ลัักษณ์ทางกายภาพิของสินค้า	บรรจุภัณฑ์แลัะเคร่�องหมายส่�อสารต่าง	ๆ	แลัะรวิมถึงสิ�งที�จับต้องไม่ได้ี	 ซึ่�งจะเป็นการเชุ่�อมโยง

สินค้ากับผ้้บริโภค	สามารถสร้างคุณค่าแลัะม้ลัค่าเพิิ�มพิร้อมทั�งทำาการยกระดัีบให้กับตัวิสินค้าไปในตัวิด้ีวิย	(Philip	Kotler,	and	

Gary	Armstrong,	2014.)		ในอดีีตหม่้บ้านมะค่าแห่งนี�	ชุาวิบ้านทุกครัวิเร่อนจะทำาอาชีุพิเป็นชุ่างตีมีดีขายเป็นอาชีุพิหลััก	แต่ด้ีวิย

สังคมที�เปลีั�ยนไปตัวิเม่องโคราชุเริ�มขยายมาถึงพ่ิ�นที�บ้านมะค่า	ประกอบกับเยาวิชุนรุ่นใหม่หันไปสนใจอาชีุพิอ่�นแทนทำาให้อาชีุพิ

ชุ่างตีมีดีเหล่ัอน้อยลังทุกปี	ถึงอย่างไรก็ตามยังคงมีชุาวิบ้านมะค่าส่วินหนึ�งส่บทอดีอาชีุพิเป็นชุ่างตีมีดีอย้่	ปัจจุบันมีหลัายหน่วิย

งานเข้ามาชุ่วิยส่งเสริมแลัะสร้างภาพิลัักษณ์ให้กับผลิัตภัณฑ์ท้องถิ�นของวิิสาหกิจชุุมชุนกลุ่ัมตีมีดีบ้านมะค่า	จังหวัิดีนครราชุสีมา

	โดียพิยายามผลัักดัีนแลัะพัิฒนาภ้มิปัญญาการตีมีดีที�มีมาแต่ครั�นบรรพิบุรุษ	นำามาแปรร้ปด้ีวิยกระบวินการคิดีสร้างสรรค์แลัะ

ผลิัต	จนกลัายเป็นงานผลิัตภัณฑ์ในร้ปแบบภ้มิปัญญาของชุ่างตีมีดีในชุุมชุน	การพัิฒนาผลิัตภัณฑ์นั�นจำาเป็นต้องทำาควิบค่้ไปกับ

การพัิฒนาบรรจุภัณฑ์	 เพ่ิ�อให้เกิดีผลัสัมฤทธิิ�ส้งสุดีในด้ีานการนำาเสนออัตลัักษณ์ของท้องถิ�น	 อันจะนำาไปส่้การจดีจำาแลัะสร้าง

ควิามประทับใจให้แก่	ผ้้บริโภค	ส่งผลัต่อเน่�องไปยังประสิทธิิภาพิทางการตลัาดี	(สำานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม,	2549.)	นัก

ท่องเที�ยวิที�เข้ามาเยี�ยมชุมวิิสาหกิจชุุมชุนกลุ่ัมตีมีดีบ้านมะค่า	 จะได้ีทำาการทดีลัองประทับตราลังบนมีดีขนาดีเล็ัก	แลัะซ่่�อกลัับ

ไปเป็นของที�ระลึัก	

จากการลังพ่ิ�นที�พ้ิดีคุยกับนายชัุยรัตน์ไชุย	 ใบโพิธิิ�	 ผ้้ใหญ่บ้าน	หม่้บ้านมะค่า	 แลัะนายอารีย์	 หร่ายขุนทดี	 ผ้้นำากลุ่ัม

วิิสาหกจิชุุมชุนกลุ่ัมตีมีดีบ้านมะคา่	เป็นการสมัภาษณแ์บบไมเ่ป็นทางการ	(Informal	interview) พิบวิา่	ทางกลุ่ัมมีควิามตอ้งการ

บรรจุภัณฑ์สำาหรับใส่มีดีขนาดีเลั็กสำาหรับเป็นของที�ระลึักให้กับนักท่องเที�ยวิ	 แลัะเป็นการพิัฒนาผลัิตภัณฑ์ของตนเองให้เป็น

มาตรฐานมากขึ�น	มีบรรจุภัณฑ์ที�เหมาะสมแลัะมคีวิามโดีดีเดีน่	สะท้อนอัตลัักษณ์ของชุุมชุน	แลัะสามารถผลัติขึ�นได้ีเองเป็นการลัดี

ต้นทุนการผลิัต	สามารถกำาหนดีราคาขายที�สอดีรับกับการตลัาดีระดีบักลัางแลัะระดีบัส้งได้ี	ซึ่�งเป็นการเพิิ�มชุ่องทางรายไดีใ้ห้กับ

กลุ่ัมเพิิ�มมากขึ�น	ด้ีวิยปัจจัยพ่ิ�นฐานทางการตลัาดีที�ผลิัตภัณฑ์ต้องได้ีรับการออกแบบอัตลัักษณ์บรรจุภัณฑ์	เชุ่น	โครงสร้างบรรจุ

ภัณฑ์	(packaging	structure)	กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์	(graphics	on	packaging)	บทควิามนี�จึงเป็นการนำาเสนอกระบวินการ

แลัะผลังานการออกแบบอัตลัักษณ์บรรจุภัณฑ์มีดีม่อบ้านมะค่า	 โดียผลัการออกแบบแลัะพัิฒนาจากกลุ่ัมกรณีศึิกษานี�ทำาให้ได้ี

ชุุดีควิามร้้เร่�องร้ปแบบการออกแบบอัตลัักษณ์สสำาหรับผลิัตภัณฑ์ชุุมชุนที�สามารถใชุ้	 เป็นแนวิทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์

สำาหรับผลิัตภัณฑ์ท้องถิ�นอ่�น	ๆ	อีกจำานวินมากได้ีต่อไปในอนาคต
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วัติถุ่ป์ระสงค์

เพ่ิ�อออกแบบบรรจุภัณฑ์มีดีทำาม่อที�แสดีงถึงอัตลัักษณ์ชุุมชุนบ้านมะค่า

กรอบแนวคิดข้องการออกแบบ

ภาพิที�	1	แผนภ้มิแสดีงกรอบแนวิควิามคิดีที�ใชุ้ในการออกแบบ
ที�มา	:	สุวิพิัชุร	โสวิภาค

วิธีดำาเนินการออกแบบ 

การออกแบบนี�เป็นกระบวินการสร้างสรรค์เพ่ิ�อให้ได้ีมาซึ่�งองค์ประกอบทางการออกแบบ	ที�จะนำาไปส่้การสร้างอัต

ลัักษณ์บรรจุภัณฑ์มีดีทำาม่อบ้านมะค่า	ประกอบด้ีวิยกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที�แสดีงถึงอัตลัักษณ์ชุุมชุน	แลัะ	โครงสร้างบรรจุภัณฑ์

ขั�นตอนที�	1	ศึิกษาปัญหาแลัะควิามต้องการ	ใชุ้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ	สัมภาษณ์ผ้้นำากลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุน

กลุ่ัมตีมีดีบ้านมะค่า	 เกี�ยวิกับปัญหาแลัะควิามต้องการของบรรจุภัณฑ์ผลิัตภัณฑ์มีดี	 เป็นการทำาควิามเข้าใจต่อผลิัตภัณฑ์ในมิติ

สภาพิปัญหาด้ีานภาพิลัักษณ์ของผลิัตภัณฑ์	ข้อม้ลัที�ได้ีนำาส่้กระบวินการวิิเคราะห์ปัญหา	จุดีเด่ีนผลิัตภัณฑ์	สำาหรับนำาไปส่้การ

ออกแบบอัตลัักษณ์ในลัำาดัีบต่อไป

ขั�นตอนที�	2	ออกแบบอัตลัักษณ์บรรจุภัณฑ์	 	 นักออกแบบนำาข้อม้ลัที�ได้ีจากการสัมภาษณ์มาทำาการวิิเคราะห์เพ่ิ�อ

ออกแบบผลังาน	ประกอบด้ีวิย	โครงสร้างบรรจุภัณฑ์	ลัายกราฟิกที�แสดีงถึงอัตลัักษณ์ชุุมชุนบนบรรจุภัณฑ์	มีการทดีสอบการ

ใชุ้งานเพ่ิ�อให้ได้ีผลังานที�รองรับกับปัญหาในงานออกแบบ

ขั�นตอนที�	3	การตรวิจสอบข้อม้ลั	นักออกแบบนำาผลัการออกแบบอัตลัักษณ์บรรจุภัณฑ์	ไปสนทนากลุ่ัมกับผ้้นำากลุ่ัม

แลัะสมาชิุก	เพ่ิ�อระดีมควิามเห็นแลัะให้การเสนอแนะ	จากนั�นมีการปรับปรุงผลังานออกแบบตามควิามเห็นจากการสนทนากลุ่ัม

ขั�นตอนที�	4	การนำาเสนอผลัการออกแบบ	เม่�อผ้้ออกแบบได้ีทำาการสังเคราะห์ผลั	 ร้ปแบบการสร้างอัตลัักษณ์บรรจุ

ภัณฑ์มีดีทำาม่อบ้านมะคา่	แบ่งประเดีน็การนำาเสนอผลังานออกแบบโดียสังเขปดีงันี�	(1)	ขั�นตอนการกำาหนดีคณุลัักษณะร้ปลัักษณ์

บรรจุภัณฑ์สินค้าโดียอาศัิยข้อม้ลัจากแหล่ังข้อม้ลัต่าง	ๆ 	(2)	ขั�นตอนการกำาหนดีกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที�แสดีงถึงอัตลัักษณ์ชุุมชุน
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ผลุ่การออกแบบ

ผลัจากการศึิกษาปัญหาแลัะควิามต้องการการออกแบบอัตลัักษณ์บรรจุภัณฑ์มีดีทำาม่อบ้านมะค่า	โดียการสัมภาษณ์

นายอารีย์	หร่ายขุนทดี	 ผ้้นำากลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุนกลุ่ัมตีมีดีบ้านมะค่า	 มีควิามต้องการบรรจุภัณฑ์	สำาหรับใส่มีดีขนาดีเล็ักให้กับ

นักท่องเที�ยวิ	แลัะเป็นการพัิฒนาผลิัตภัณฑ์ของตนเองให้เป็นมาตรฐานมากขึ�น	 มีบรรจุภัณฑ์ที�เหมาะสมแลัะมีควิามโดีดีเด่ีน

สะท้อนอัตลัักษณ์ของชุุมชุน	แลัะสามารถผลิัตขึ�นได้ีเองเป็นการลัดีต้นทุนการผลิัต	เน่�องจากผลิัตภัณฑ์มีดีไม่เคยมีบรรจุภัณฑ์

มาก่อน	เม่�อนักท่องเที�ยวิที�เข้ามาเยี�ยมชุมวิิสาหกิจชุุมชุนกลุ่ัมตีมีดีบ้านมะค่า	จะได้ีทำาการทดีลัองประทับตราลังบนมีดีขนาดี

เล็ัก	แลัะซ่่�อกลัับไปเป็นของที�ระลึัก	ทำาได้ีเพีิยงห่อกระดีาษหนังส่อพิิมพ์ิแล้ัวิใส่ถุงพิลัาสติกใส	อาจเป็นอันตรายแก่นักท่องเที�ยวิ

ได้ี	อีกทั�งยังขาดีข้อม้ลัผลิัตภัณฑ์	ขาดีข้อม้ลัชุุมชุน	ขาดีเอกลัักษณ์เฉพิาะที�	ทำาให้สามารถระบุได้ีว่ิาผลิัตภัณฑ์มีดีมาจากไหน	ไม่

เกิดีควิามแตกต่างจากผลิัตภัณฑ์มีดีที�มาวิางจำาหน่ายตามในท้องตลัาดี

จากการสอบถามนายชัุยรัตน์ไชุย	ใบโพิธิิ�	 ผ้้ใหญ่บ้าน	หม่้บ้านมะค่า	ต.บ้านโพิธิิ�	อ.เม่อง	จ.นครราชุสีมา	 ผ้้ใหญ่บ้าน

เองมีควิามมั�นใจในตัวิผลิัตภัณฑ์ว่ิามีคุณภาพิ	เน่�องจากอาชีุพิชุ่างตีมีดีเป็นอาชีุพิเก่าแก่ของชุุมชุนแห่งนี�ที�ส่บทอดีกันมายาวินา

นกว่ิา	100	ปี	แต่เดิีมใชุ้กรรมวิิธีิตีมีดีแบบโบราณ	ค่อ	ใชุ้เตาหลุัมแลัะมีที�ส้บลัมป่าเร่งให้ไฟแรง	เพ่ิ�อเผาเหล็ักกล้ัาให้ร้อนก่อนนำา

มาตีมีดี	ใชุ้แรงงานคน	3-4	คนรุมตี	ทำาให้สามารถตีมีดีได้ีเพีิยงวัินลัะ	8-10	เล่ัมเท่านั�น	แต่ปัจจุบันเคร่�องค้อนลัมใชุ้แรงงาน	1	

คนตี	ทำาให้ร่นระยะเวิลัาการตีมีดีได้ีมากสามารถตีมีดีได้ีไม่ตำ�ากว่ิา	100	เล่ัม		เหล็ักที�นำามาทำามีดีค่อเหล็ักแหนบรถยนต์	มีควิาม

หนา	แข็งแรง	ทนทาน

ภาพิที�	2	ภาพิกลัุ่มวิิสาหกิจชุุมชุนกลัุ่มตีมีดีบ้านมะค่า
ที�มา	:	พิีรพิัฒน์	เจียมทอง

จากการสอบถามนักท่องเที�ยวิที�เข้ามาเยี�ยมชุมวิิสาหกิจชุุมชุนกลุ่ัมตีมีดีบ้านมะค่า	 มั�นใจว่ิาผลิัตภัณฑ์มีคุณภาพิ

เน่�องจากได้ีเห็นประบวินการผลิัตแลัะได้ีทดีลัองประทับตราลังบนมีดีด้ีวิยตนเอง	แต่หากต้องนำามีดีไปเป็นของที�ระลึักให้ผ้้อ่�นก็

เกรงว่ิาจะไม่เหมาะสม	แต่หากมีบรรจุภัณฑ์แบบของญี�ปุ่น	ที�มีร้ปลัักษณ์สวิยงาม	มีการบอกเล่ัาเร่�องราวิควิามเป็นมา	ก็จะชุ่วิย

ให้สบายใจที�จะนำาไปเป็นของฝ่ากของที�ระลึัก	แลัะยังสร้างม้ลัค่าให้กับตัวิผลิัตภัณฑ์ได้ีอีกด้ีวิย
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มีดีทำาม่อบ้านมะค่า	ควิรสร้างอัตลัักษณ์ให้ส่�อถึงอาชีุพิตีมีดีที�ส่บทอดีกันมายาวินานกว่ิา	100	ปี	สามารถสะท้องถึง

แหลั่งที�มาของผลัิตภัณฑ์แลัะควิามแตกต่างไดี้	 เม่�อซ่่�อไปฝ่ากสามารถมั�นใจในคุณภาพิของผลัิตภัณฑ์	ทั�งนี�กลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุน

กลุ่ัมตีมีดีบ้านมะค่า	 มีควิามต้องการพัิฒนาบรรจุภัณฑ์มีดีขนาดีเล็ักสำาหรับเป็นของที�ระลึักที�สามารถสะดีวิกในการใชุ้งาน	ยก

ระดัีบคุณภาพิผลิัตภัณฑ์แลัะประชุาสัมพัินธ์ิการท่องเที�ยวิของชุุมชุนทอ่งเที�ยวิ	OTOP	นวัิตวิิถีบ้านมะค่า	ให้บรรจุภัณฑ์เอกลัักษณ์

เฉพิาะตัวิ	ตลัอดีจนกราฟกิให้ด้ีมีควิามทันสมัย	สามารถดีงึด้ีดีควิามสนใจ	ทำาให้ผ้้บริโภครับร้้ถึงสะท้อนถึงอัตลัักษณ์ทางวัิฒนธิรรม

อย่างปราสาทหินพินมวัินได้ี	เพ่ิ�อแสดีงตัวิตนของผลิัตภัณฑ์ในร้ปแบบที�มีอัตลัักษณ์เชิุงวัิฒนธิรรมที�แตกต่าง	แสดีงให้เห็นแหล่ัง

ที�มาสอดีคล้ัองกับคำากล่ัาวิของ	ไพิโรจน์	ธีิระประภา	ศิิลัปินศิิลัปาธิร	ปี	2557	ว่ิา	หากของที�ระลึักหร่อของฝ่ากที�เรามองหา	ค่อ

สิ�งที�สามารถระบุที�มาได้ีว่ิาเป็นของเฉพิาะถิ�น	ย่อมสร้างคุณค่าเม่�อซ่่�อติดีม่อกลัับบ้าน	ในแง่ของที�ระลึักก็บ่งบอกว่ิามีควิามเฉพิาะ

ที�แตกต่างจากแหล่ังอ่�น	ๆ 	หร่อหาที�อ่�นไม่ได้ี	ต้องไปที�นั�นอย่างเดีียวิเท่านั�น	ในแง่ของฝ่ากผ้้รับก็สัมผัสได้ีถึงควิามตั�งใจที�เสาะหา

	ผ้้รับยินดีี	ผ้้ให้ชุ่�นใจ	ของที�ระลึักหลัายอย่างมีประโยชุน์ใชุ้สอยในตัวิเอง	บางอย่างทำาหน้าที�เพีิยงเต่อนควิามทรงจำาให้ระลึักถึง

ประสบการณ์การเดิีนทาง	ด้ีวิยเหตุผลัเหล่ัานี�ของที�ระลึักจึงต้องสร้างอัตลัักษณ์	แลัะมองถึงกลุ่ัมเป้าหมายที�เป็นนักเดิีนทางท่อง

เที�ยวิ	 ที�จะซ่่�อให้ตัวิเองแลัะซ่่�อเป็นของฝ่าก	อัตลัักษณ์ที�อย้่ในของที�ระลึักจะผ้กโยงคนกับควิามทรงจำา	 (ไพิโรจน์	 ธีิระประภา,							

อัตลัักษณ์ของที�ระลึักแลัะกราฟิกดีีไซ่น์สะท้อนพ่ิ�นถิ�น,	2558.	:	Online)

ผลัการออกแบบอัตลัักษณ์บรรจุภัณฑ์มีดีทำาม่อบ้านมะค่า	ของกลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุนกลุ่ัมตีมีดีบ้านมะค่า	แบ่งออกเป็น	

2	ส่วิน	ค่อ	1)	กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์	2)	โครงสร้างบรรจุภัณฑ์	

1)	กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที�แสดีงถึงอัตลัักษณ์เชิุงวัิฒนธิรรม	ประกอบด้ีวิยสีแลัะกราฟิกอัตลัักษณ์ซึ่�งกำาหนดีแลัะ

ออกแบบขึ�นโดียคำานึงถึงเอกลัักษณข์องผลิัตภัณฑ์แลัะอัตลัักษณ์ชุุมชุน	มีการระบุประวัิติโดียยอ่ของกลุ่ัมอย้ด้่ีานใน	สีอัตลัักษณ์	

เป็นองค์ประกอบที�สามารถระบุควิามแตกต่าง	ควิามเป็นเอกลัักษณ์ของผลิัตภัณฑ์ได้ีง่าย

ภาพิที�	3	ภาพิที�มาของอัตลัักษณ์ชุุมชุน
ที�มา	:	สุวิพิัชุร	โสวิภาค,	ปนัดีดีา	โนนใหม่,	ศิิริลัักษณ์	ชุ้ชุ่วิงไชุย

สีที�กำาหนดีใหผ้ลิัตภัณฑ์กลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุนกลุ่ัมตีมีดีบ้านมะค่า	ค่อ	สีนำ�าเงนิมีดีมะค่า	สีที�สะท้อนวัิตถุดิีบในการทำามีดี	

เหล็ักกล้ัาเม่�อโดีนควิามร้อนจากกระบวินการตีมีดีจะเป็นสีแดีงส้ม	แต่เม่�อโดีนควิามเย็นอย่างฉับพิลัันจะเปลีั�ยนเป็นสีนำ�าเงินมีดี

มะค่า	ส่�อถึงแข็งแกร่งแลัะคุณภาพิของมีดีบ้านมะค่า	สีทองไม้มะค่า	สีที�สะท้อนต้นมะค่าต้นไม้พ่ิ�นถิ�นของชุุมชุนบ้านมะค่า	อีก

ทั�งเป็นสีที�สะท้อนควิามเจริญรุ่งเริงของอารยธิรรมขอมโบราณซึ่�งเป็นที�ตั�งของบ้านมะค่า
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ภาพิที�	4	แสดีงแบบสีอัตลัักษณ์บรรจุภัณฑ์
ที�มา	:	สุวิพิัชุร	โสวิภาค

	

กราฟิกอัตลัักษณ์ที�ชุ่วิยให้เกิดีมโนทัศิน์สามารถระบุที�มาได้ีว่ิาเป็นเอกลัักษณ์เฉพิาะถิ�น	 กำาหนดีจากวิัตถุที�มองเห็น

ได้ี	มีควิามเกี�ยวิข้องกับผลิัตภัณฑ์แลัะเกี�ยวิข้องกับอัตลัักษณ์ชุุมชุน	โดียใชุ้การวิาดีภาพิกราฟิกเวิกเตอร์	(vector)	หร่อเส้นร่าง

	 ในโปรแกรม	 Illustrator	 จัดีวิางองค์ประกอบให้เป็นแพิทเทิร์น	ภาพิตัวิแทนผลิัตภัณฑ์	 ค่อ	 ร้ปทรงของมีดีมะค่า	 ตัวิแทนอัต

ลัักษณ์ชุุมชุน	 ค่อ	 ร้ปร่างของปราสาทหินพินมวัินแลัะยอดีปราสาทร้ปฟักทองที�ส่�อถึงควิามอุดีสมบ้รณ์	ควิามเจริญรุ่งเร่อง	 ถ่อ

เป็นเอกลัักษณ์เฉพิาะตัวิที�แตกต่างจากยอดีปราสาทแห่งอ่�นที�ยอดีปราสาทเป็นร้ปดีอกบัวิต้ม

ภาพิที�	5	แสดีงแบบกราฟิกอัตลัักษณ์
ที�มา	:	สุวิพิัชุร	โสวิภาค



492

2)	โครงสร้างบรรจุภัณฑ์	เล่ัอกใชุ้วัิสดุีเป็นกระดีาษอาร์ทการ์ดี	300	แกรม	เน่�องจากสามารถขึ�นร้ปได้ีง่าย	มีพ่ิ�นที�ผิวิ

เรียบสามารถพิิมพ์ิลัวิาดีลัายกราฟิกสี�สีได้ีสวิยงาม	ออกแบบให้แผ่นคลีั�ของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์อย้ใ่นพ่ิ�นที�ของกระดีาษขนาดี

	A3	แผ่นเดีียวิ	เม่�อพัิบขึ�นร้ปแล้ัวิจะมีลัักษณะเป็นปริซึ่มสามเหลีั�ยม	บรรจุมีดีได้ี	1	เล่ัม	มีตัวิล็ัอคด้ีานในกันมีดีเคล่ั�อน	ร้ปทรง

ปริซึ่มสามเหลีั�ยมนี�สามารถปกป้องผลิัตภัณฑ์ได้ีดีี

ภาพิที�	6	แสดีงแบบแผ่นคลัี�บรรจุภัณฑ์
ที�มา	:	สุวิพิัชุร	โสวิภาค

ภาพิที�	7	แสดีงแบบการพิับขึ�นร้ปบรรจุภัณฑ์
ที�มา	:	สุวิพิัชุร	โสวิภาค
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ภาพิที�	8	แสดีงภาพิตัวิอย่างบรรจุภัณฑ์	ดี้านนอก
ที�มา	:	สุวิพิัชุร	โสวิภาค

ภาพิที�	9	แสดีงภาพิตัวิอย่างบรรจุภัณฑ์	ดี้านใน
ที�มา	:	สุวิพิัชุร	โสวิภาค

การนำาเสนอผลัการออกแบบบรรจุภัณฑ์	ผ้้ออกแบบนำาผลังานส่งมอบให้กับผ้้นำากลุ่ัมแลัะสมาชิุก	จากการสังเกตุพิบ

ว่ิามีควิามพึิงพิอใจอย่างมาก	จากการสนทนากลุ่ัมเพ่ิ�อประเมินควิามพึิงพิอใจ	 ได้ีข้อคิดีเห็นว่ิา	 โครงสร้างบรรจุภัณฑ์เป็นกล่ัอง

กระดีาษแบบพัิบเองได้ี	ไม่กินพ่ิ�นที�ในการจัดีเก็บเน่�องจากมีลัักษณะเป็นแผ่นแบบราบ	(flat	blanks)	ประกอบง่ายโดียไม่ต้องใชุ้

กาวิติดี	กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์บ่งบอกถึงแหล่ังที�มาแลัะเอกลัักษณ์ของผลิัตภัณฑ์ได้ีเป็นอย่างดีี	มีควิามสวิยงาม	ทันสมัย	อีกทั�ง

ยงัมีควิามเชุ่�อมโยงกับอัตลัักษณ์ชุุมชุน	มีกลิั�นอายของอารยธิรรมขอมโบราณซึ่�งเป็นถิ�นที�ตั�งของชุุมชุน	แลัะแสดีงถึงควิามเป็นต้น

ตำารับของชุ่างทำามีดีที�ส่บทอดีกันมายาวินานกว่ิา	100	ปี	สอดีคล้ัองกับงานวิิจัยที�เกี�ยวิข้องของ	ธัิญญรัตน์	อัศิวินนท์แลัะคณะ	ใน

การออกแบบแลัะพัิฒนาเรขศิิลัป์เพ่ิ�อส่งเสริมอัตลัักษณ์เม่อง	กรณีศึิกษา	เทศิบาลัเม่องมหาสารคาม	จังหวัิดีมหาสารคาม	โดียมี

กรอบแนวิคิดี	ในการกำาหนดีอัตลัักษณ์มาจาก	อัตลัักษณ์ทางควิามเชุ่�อแลัะหัตถกรรมเชุ่นเดีียวิกัน	รวิมถึงการนำาเอาอัตลัักษณ์ที�
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เกี�ยวิข้องกับประเพิณี	ท้องถิ�นหร่อวัิฒนธิรรมควิามเชุ่�อที�มีมายาวินานแลัะเป็นเอกลัักษณ์ในท้องถิ�นนั�นๆ	นำามาสร้างเอกลัักษณ์	ทำา

ให้เกิดีควิามภาคภ้มิใจ	มีควิามโดีดีเด่ีนแลัะสร้างควิามแตกต่างของผลิัตภัณฑ์โอทอปในพ่ิ�นที�อ่�น	ๆ 	(ธัิญญรัตน์	อัศิวินนท์แลัะคณะ,	

การออกแบบแลัะพัิฒนาเรขศิิลัป์เพ่ิ�อส่งเสริมอัตลัักษณ์เม่อง	กรณีศึิกษา	เทศิบาลัเม่องมหาสารคาม	จังหวัิดีมหาสารคาม,	2557.)

สร่ป์ผลุ่การสร้างสรรค์แลุ่ะอภิิป์รายผลุ่

วิิสาหกิจชุุมชุนกลุ่ัมตีมีดีบ้านมะค่า	 มีควิามเป็นเอกลัักษณ์ของชุุมชุนชุ่างตีมีดีที�ส่บทอดีกันมายาวินาน	 ผลิัตแลัะจัดี

จำาหน่ายมีดีตามออเดีอร์ส่งขายต่างจังหวัิดี	อาทิ	จ.จันทบุรี	จ.ตราดี	แลัะ	จ.ระยอง	ปัจจุบันได้ีรับการสนับสนุนให้เป็นส่วินหนึ�ง

ของชุุมชุนท่องเที�ยวิ	OTOP	นวัิตวิิถีบ้านมะค่า	จึงทำาให้ต้องเปิดีรับนักท่องเที�ยวิที�เข้ามาศึิกษาด้ีงานแลัะทดีลัองประทับตราลัง

บนมีดีขนาดีเล็ัก	 แลัะซ่่�อกลัับไปเป็นของที�ระลึัก	 แต่ยังขาดีบรรจุภัณฑ์ที�สามารถปกป้องสินค้าหร่อบรรจุภัณฑ์ที�สะดีวิกในการ

ซ่่�อเป็นของฝ่ากของที�ระลึัก	 ผ้้ออกแบบจึงออกแบบบรรจุภัณฑ์มีดี	เพ่ิ�อแสดีงถึงตัวิตนของผลิัตภัณฑ์ในร้ปแบบที�สะท้อนอัตลััก

ษ์ชุุมชุนแสดีงถึงแหล่ังที�มา	 ประเมินการรับร้้แลัะควิามพึิงพิอใจของผ้้นำากลุ่ัมสมาชิุก	 แลัะนักท่องเที�ยวิที�มีต่อการออกแบบอัต

ลัักษณ์บรรจุภัณฑ์มีดีทำาม่อบ้านมะค่า	ผ้้ออกแบบได้ีศึิกษาแลัะออกแบบโครงสร้าง	เล่ัอกใชุ้กระดีาษอาร์ทการ์ดี	300	แกรม	สา

มารถพิิมพิล์ัวิาดีลัายกราฟกิสี�สีได้ีสวิยงาม	เน่�องจากผลัติภัณฑ์เป็นมีดีจึงต้องเน้นให้เกิดีควิามปลัอดีภยัแก่ผ้้บริโภค	โดียออกแบบ

โครงสร้างเป็นร้ปทรงปริซึ่มสามเหลีั�ยม	โครงสร้างด้ีานในทำาการเจาะกระดีาษเป็นร้ปทรงสี�เหลีั�ยมผ่นผ้าไว้ิเป็นตัวิล็ัอคด้ีามจับมีดี	

แลัะเจาะเป็นร้ปทรงครึ�งวิงกลัมไว้ิเป็นตัวิล็ัอคปลัายมีดี	ตัวิล็ัอคทั�งสองนี�มีหน้าที�ล็ัอคมีดีไม่ให้เคล่ั�อนหลุัดีออกจากบรรจุภัณฑ์ซึ่�ง

อาจเป็นอันตรายต่อผ้้ซ่่�อได้ี	โครงสร้างบรรจุภัณฑ์นี�สามารถปกป้องผลิัตภัณฑ์ได้ีดีีแลัะยังชุ่วิยให้ผ้้บริโภคปลัอดีภัยอีกด้ีวิย		ตรง

กับแนวิควิามคิดีของ	ผศิ.สุมาลีั	ทองรุ่งเร่อง	ที�กล่ัาวิว่ิา	หน้าที�ที�สำาคัญอีกประการหนึ�งของบรรจุภัณฑ์ค่อ	ให้ควิามปลัอดีภัยแก่ผ้้

บริโภคที�จะใชุ้สินค้านั�น	ๆ	(ผศิ.สุมาลีั	ทองรุ่งเร่อง,	ออกแบบบรรจุภัณฑ์,	2555.)	อีกทั�งยังออกแบบแผ่นคลีั�ของโครงสร้างบรรจุ

ภัณฑ์ไม่กินพ่ิ�นที�ในการจัดีเก็บเน่�องจากมีลัักษณะเป็นแผ่นแบบราบ	

กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์แสดีงถึงลัักษณ์ชุุมชุนบ้านมะค่าผสมผสานกับเอกลัักษณ์ของผลิัตภัณฑ์	 ใชุ้สีนำ�าเงินมีดีมะค่า

สะท้อนถึงเหล็ักกล้ัาที�มีควิามแข็งแกร่ง	 สีทองไม้มะค่าสะท้อนควิามเจริญรุ่งเริงของอารยธิรรมขอมโบราณซึ่�งเป็นที�ตั�งของบ้าน

มะค่า	 กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ประกอบด้ีวิย	 กราฟิกส์เวิกเตอร์ปราสาทหินพินมวัินเป็นตัวิแทนของอัตลัักษณ์ชุุมชุน	 กราฟิกส์

เวิกเตอร์มีดีมะค่าเป็นตัวิแทนผลิัตภัณฑ์	 นำามาจัดีวิางองค์ประกอบให้เป็นแพิทเทิร์น	 ออกแบบให้ด้ีร่วิมสมัยบ่งบอกควิามเป็น

ตัวิตนของชุุมชุนชุ่างตีมีดีที�ส่บทอดีกันมายาวินาน	 บรรจุภัณฑ์เหมาะจะซ่่�อเป็นของฝ่าก	 ในขณะเดีียวิกันยังสามารถเผยแพิร่

ประชุาสัมพัินธ์ิการท่องเที�ยวิของชุุมชุนท่องเที�ยวิ	 OTOP	 นวัิตวิิถีบ้านมะค่าได้ีเป็นอย่างดีี	 เป็นการส่งเสริมผลิัตภัณฑ์ชุุมชุน

ควิบค่้ไปกับการท่องเที�ยวิ	 ผ้้ออกแบบได้ีส่งมอบต้นแบบให้กับกลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุนกลุ่ัมตีมีดีบ้านมะค่า	 เพ่ิ�อนำาไปผลิัตจัดีพิิมพ์ิ

ในลัำาดัีบต่อไป	

ข้้อเสนอแนะ

เน้นยำ�าให้ผ้้ผลิัตตระหนักถึงอัตลัักษณ์หร่อควิามเป็นตัวิตน	ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของที�ระลึัก	เพิราะนักท่องเที�ยวิ

มักมองสิ�งสะท้อนควิามเป็นพ่ิ�นถิ�นที�ไปเย่อน	นับว่ิาเป็นหัวิใจของการท่องเที�ยวิ	การไปเยอ่นแต่ลัะจุดีหมาย	มักมีประสบการณ์

แลัะควิามประทับใจให้จดีจำาต่างกัน	ผ้้ออกแบบจึงต้องคำานึงควิามเป็นตัวิตนแลัะอัตลัักษณ์พ่ิ�นถิ�น	ซึ่�งจะทำาผ้้ซ่่�อสินค้า	หร่อนัก

ท่องเที�ยวิเกิดีการจดีจำา	เกิดีเป็นควิามประทับใจ	แลัะของที�ระลึัก	หร่อบรรจุภัณฑ์ของที�ระลึักนั�นจะเป็นตัวิชุ่วิยในการเก็บควิาม

ประทับใจนั�นไว้ิได้ีเป็นอย่างดีี
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 การพัฒน้าระบับัป้ายบัอกทัางสัญจิรอย่างมีเอกลักษณ์์ 

เพื�อส่งเสริมภาพลักษณ์์องค์กรมหาวิิทัยาลัยราชภัฏพระน้ครศิรีอยุธุ์ยา

The Development of Identity Wayfinding System for  corporate image 

promotion of Phra Nakhon si Ayutthaya University.

วิิศิิษฏ์์		เพิียรการค้า	

อรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ	

บทคัดย�อ

การสร้างสรรค์ครั�งนี�	 มีวัิตถุประสงค์ค่อ	 1)	 เพ่ิ�อออกแบบป้ายบอกทางสัญจรภายในมหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์

พิระนครศิรีอยุธิยา	 ที�มีเอกลัักษณ์แลัะส่งเสริมภาพิลัักษณ์องค์กร	แลัะ	2)	 เพ่ิ�อสร้างต้นแบบป้ายบอกทางสัญจรภายใน

มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์พิระนครศิรอียุธิยา	มีการกำาหนดีแนวิควิามคิดีในการออกแบบโดียใชุ้เอกลัักษณ์ที�โดีดีเด่ีนทางสถาปัตยกรรม

แลัะศิิลัปกรรมของมหาวิิทยาลััยมาใชุ้ถ่ายทอดีส่้ร้ปแบบโครงสร้างป้ายบอกทางสัญจร	มีวิิธิดีีำาเนินการสร้างสรรค์	ได้ีแก่	1)	กำาหนดี

ประเด็ีนปัญหาการออกแบบ	2)	ศึิกษาข้อม้ลัการออกแบบที�เกี�ยวิข้อง	3)	วิิเคราะห์ข้อม้ลัส่้การออกแบบ	4)	สร้างแนวิคิดีร้ปแบบ

เอกลัักษณ์	5)	การกำาหนดีแนวิคิดีในการออกแบบ	6)	ออกแบบร่างขั�นต้น	7)	พัิฒนาการออกแบบ	8)	ขั�นกำาหนดีรายลัะเอียดี

การออกแบบ	9)	วิิเคราะห์ร้ปแบบแลัะประเมินการออกแบบ	10)	สร้างต้นแบบ	11)	การนำาต้นแบบไปใชุ้งาน	ผลัการสร้างสรรค์	

พิบว่ิา	สามารถออกแบบระบบป้ายบอกทางสัญจรอย่างมีเอกลัักษณ์	ได้ีจำานวิน	5	ร้ปแบบ		ได้ีแก่	1)	ป้ายบอกทางสัญจรขนาดี

ใหญ่	2)	ป้ายบอกทางสัญจรขนาดีกลัาง	3)	ป้ายบอกทางสัญจรขนาดีเล็ัก	4)	ป้ายชุ่�อหน่วิยงาน	แลัะ5)	ป้ายแผนที�	แลัะสามารถ

สร้างต้นแบบ	ได้ีจำานวิน	5	ร้ปแบบ	รวิมทั�งสิ�น	15	ป้าย	โดียมีร้ปแบบป้ายที�มีเอกลัักษณ์	สามารถส่งเสริมภาพิลัักษณ์องค์กรแลัะ

ตอบสนองการใชุ้งานอย่างมีประสิทธิิภาพิ

คำาสำาคัญ	:	การพัิฒนา,	ป้ายบอกทางสัญจร,		เอกลัักษณ์,		ภาพิลัักษณ์องค์กร

Abstract

This creation has objectives to design the corporate identity wayfinding of Rajabhat Phra 
Nakhon Si Ayutthaya University and create prototype of wayfinding. The concept of design got from 
outstanding architecture and arts in the university lead to form of wayfinding structure. The creative 
operation method has 11 steps; 1) define design problem 2) study the relevant information 3) analyze 
data for design. 4) create concept of identity style 5) define concept design of wayfinding 6) Preliminary 
Sketch 7) Idea development 8) define specification of wayfinding 9) analyze and evaluate the design 
10) build the prototype and 11) trial the wayfinding prototype. The result of creation has 5 types. 1) the 
large size wayfinding 2) the medium size wayfinding 3) The small size wayfinding 4) Agency nameplate 
wayfinding 5) map wayfinding and built all in 5 prototypes total 15 wayfinding that can represent the 
identity of Rajabhat Phra Nakhon Si Ayutthaya University.

Keyword : The Development, Wayfinding, Identity , Corporate Image Promotion

1คณะมนุษยศิาสตร์แลัะสังคมศิาสตร์	มรภ.	พิระนครศิรีอยุธิยา			E-mail:	visit2804@hotmail.co.th
2คณะมนุษยศิาสตร์แลัะสังคมศิาสตร์	มรภ.	พิระนครศิรีอยุธิยา			E-mail:	oraphimss@yahoo.com



497

บทนำา 

การออกแบบครั�งนี�	 เป็นการออกแบบระบบป้ายบอกทางสัญจรแลัะป้ายสถานที�ใน	มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์

พิระนครศิรีอยุธิยา	 เพ่ิ�อพัิฒนาป้ายบอกทางสัญจร	 ป้ายชุ่�ออาคาร	หน่วิยงาน	แลัะป้ายแผนที�	 เพ่ิ�อให้ได้ีร้ปแบบที�มีเอกลัักษณ์

สามารถส่งเสริมภาพิลัักษณ์เชิุงพ่ิ�นที�ขององค์กร	รวิมทั�งสามารถตอบสนองการใชุ้งานได้ีอย่างมีประสิทธิิภาพิต่อผ้้มาติดีต่อแลัะ

ใชุ้บริการในมหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์พิระนครศิรีอยุธิยา	 ที�เกิดีจากการสังเคราะห์ควิามคิดีส่้ร้ปแบบทางการออกแบบจากหลัักการ

ออกแบบตามควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางมนุษย์กับสภาพิแวิดีล้ัอม	(วิิมลัสิทธิิ�		หรยางกร้,	2549	:12	-22)	มีเป้าหมายเพ่ิ�อออกแบบ

ให้มีการใชุ้งานได้ีอย่างมีประสิทธิิภาพิ	มีควิามสอดีคล้ัองกับพิฤติกรรมการใชุ้งานของผ้้ใชุ้	แลัะมีร้ปแบบที�มีควิามสอดีคล้ัองกับ

สภาพิแวิดีล้ัอมภายในมหาวิิทยาลััย	 เพ่ิ�อสะท้อนร้ปแบบที�เป็นเอกลัักษณ์แห่งควิามเป็นมหาวิิทยาลััยแห่งเม่องมรดีกโลัก	 ซึ่�ง

เป็นเอกลัักษณ์ของมหาวิิทยาลััยในเม่องประวัิติศิาสตร์แห่งนี�		โดียการให้ควิามสำาคัญกับคุณค่าของมรดีกสิ�งก่อสร้างพ่ิ�นในพ่ิ�นที�

ภ้มิวัิฒนธิรรมนครประวัิติศิาสตร์พิระนครศิรีอยุธิยา	 ด้ีวิยการนำาร้ปแบบของสิ�งก่อสร้างภายในมหาวิิทยาลััยมาเป็นแนวิคิดีใน

การออกแบบ	 โดียการประยุกต์ใชุ้ร้ปทรงจั�วิของอาคารซึ่�งเป็นทั�งเอกลัักษณ์ที�โดีดีเด่ีนแลัะมีคุณค่าแลัะเป็นข้อกำาหนดีทางการ

ออกแบบอาคารในพ่ิ�นที�อนุรักษ์ของกรมศิิลัปากร	นำามาประยกุต์ใชุ้ร่วิมกับร้ปทรงของประต้หน้าต่างของอาคารเพิ่�อให้เกิดีควิาม

สอดีคลั้องเชิุงกายภาพิกับสภาพิแวิดีลั้อมในมหาวิิทยาลััยแลัะมุมมองทางทัศินาการ	 ซึ่�งมีหลัักในการออกแบบตามหลัักควิาม

สัมพัินธ์ิระหว่ิางมนุษย์กับสภาพิแวิดีล้ัอม	
ซึ่�งการกำาหนดีระบบเอกลัักษณ์	 (Identity	 System)	 ของการออกแบบระบบป้ายบอกทางสัญจรของมหาวิิทยาลััย

ราชุภัฏ์พิระนครศิรีอยุธิยาในครั�งนี�	 ถ้กออกแบบเพิ่�อใชุ้เป็นป้ายบอกทางที�มุ่งเน้นเอกลัักษณ์เฉพิาะตัวิแลัะมีประสิทธิิภาพิใน

การใชุ้งานควิบค่้กัน	โดียมีร้ปแบบสอดีคล้ัองกับสภาพิแวิดีล้ัอมภายในมหาวิิทยาลััยเพ่ิ�อให้เกิดีควิามกลัมกล่ันกับสภาพิแวิดีล้ัอม

โดียรอบในพ่ิ�นที�มหาวิิทยาลััย	ที�สามารถถา่ยทอดีเอกลัักษณท์างดีา้นร้ปแบบ	รวิมทั�งคุณค่าแลัะถา่ยทอดีควิามหมายขององคก์ร

	รวิมทั�งยังสะท้อนจุดีมุ่งหมาย	ทางทัศินคติ	บุคลิักภาพิ	แลัะภาพิลัักษณ์ขององค์	 เพ่ิ�อส่งเสริมคุณค่าขององค์กร	แลัะแสดีงถึง

เอกภาพิในการส่�อสารองค์กรมหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์พิระนครศิรีอยุธิยาผ่านร้ปแบบ	ป้ายบอกทางสัญจรขนาดีใหญ่	 ป้ายบอกทาง

สัญจรขนาดีกลัาง	ป้ายบอกทางสัญจรขนาดีเล็ัก	ป้ายชุ่�ออาคาร	หน่วิยงาน	แลัะป้ายแผนที�	 ซึ่�งในการออกแบบขั�นต้นจะคำานึง

ถึงประเด็ีนสำาคัญ	2	ส่วิน	ดัีงนี�		

1. การสร้างแนวคิดการออกแบบรูป์แบบเอกลัุ่กษณ์์ป้์ายบอกทางสัญจัร

การสร้างแนวิคิดีในการพัิฒนาเอกลัักษณ์เป็นหนึ�งในกลัไกการออกแบบร้ปแบบป้ายบอกทางสัญจรของมหาวิิทยาลััย

ราชุภัฏ์พิระนครศิรีอยุธิยาที�สำาคัญ	 เพ่ิ�อกำาหนดีแนวิควิามคิดีในการออกแบบให้มีควิามชัุดีเจนตรงตามวัิตถุประสงค์ในการ

ออกแบบที�ต้องการสะท้อนเอกลัักษณ์ขององค์กรเพ่ิ�อส่งเสริมภาพิลัักษณ์ที�ดีีต่อผ้้มาใชุ้บริการ		ซึ่�งในการสร้างแนวิคิดีครั�งนี�จะเริ�ม

ต้นด้ีวิยการกำาหนดีควิามต้องการจากองค์กรแลัะกำาหนดีเป้าหมายในการส่�อสารเอกลัักษณ์ของผ้้ใชุ้งาน	เพ่ิ�อให้ได้ีมาซึ่�งแนวิคิดี

ทางเอกลัักษณ์ต่าง	ๆ 	ที�จำาเป็นต่อการนำาไปออกแบบร้ปแบบเอกลัักษณ์ของป้ายบอกทางสัญจร	ซึ่�งปกติแล้ัวิในขั�นต้นก็จะได้ีมา

ซึ่�งแนวิคิดีหลัากหลัายแนวิคิดีเพ่ิ�อนำาไปคัดีกรองแลัะคดัีเล่ัอกเพ่ิ�อพัิฒนาร้ปแบบแลัะใชุ้งานต่อไป	โดียกระบวินการพัิฒนาแนวิคิดี

เอกลัักษณ์ป้ายบอกทางสัญจรของมหาวิิทยาลััยครั�งนี�	 จะมุ่งเน้นให้ผ้้ออกแบบที�จะประยุกต์สร้างสรรค์เพ่ิ�อถ่ายทอดีร้ปแบบ

สามารถเข้าใจประเด็ีนทางเอกลัักษณ์ที�ทำาการศึิกษาเพ่ิ�อออกแบบก่อนแล้ัวิ	จึงทำาการหาแนวิคิดีของเอกลัักษณ์ที�จะมาประยุกต์

ใชุ้ในการถ่ายทอดีร้ปแบบให้ตรงประเด็ีนดัีงกล่ัาวิ	 ไม่ว่ิาจะใชุ้แนวิทางของเอกลัักษณ์เดิีมของมหาวิิทยาลััยที�เคยมีการศึิกษามา

ก่อนแล้ัวิ	หร่อการคิดีค้นแนวิคิดีของเอกลัักษณ์ขึ�นใหม่เฉพิาะงาน	 เพ่ิ�อนำาไปถ่ายทอดีร้ปแบบในผลังานออกแบบป้ายบอกทาง

สัญจร	เพ่ิ�อส่�อสารภาพิลัักษณ์องค์กรอย่างมีเอกลัักษณ์ผ่านการออกแบบผลิัตภัณฑ์ขององค์กร	ซึ่�งกระบวินการสร้างแนวิคิดีครั�งนี�

ได้ีประยุกต์กระบวินการของ	วัิสสนัย	วิรรธินัจฉริยา	(2555	:	114	-	115)	ที�ได้ีแสดีงขั�นตอนการสร้างแนวิคิดีซึ่�งประกอบไปด้ีวิย

	 ขั�นการตีปัญหาให้ชัุดีเจน	 ขั�นการส่บค้นจากแหล่ังข้อม้ลัภายนอก	 ขั�นการสร้างแนวิคิดีภายในทีม	 ขั�นการวิิเคราะห์โครงสร้าง

แนวิคิดีอย่างเป็นระบบ	 แลัะขั�นการทบทวินผลัลััพิธ์ิแลัะกระบวินการ	 โดียนำามาใชุ้ในการศิึกษาเพ่ิ�อวิิเคราะห์หาเอกลัักษณ์ที�มี
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ศัิกยภาพิทั�งทางดีา้นร้ปแบบที�โดีดีเดีน่	ด้ีานคุณค่า	ควิามหมาย	แลัะมคีวิามเหมาะสมในการนำาไปถา่ยทอดีส่้ร้ปแบบปา้ยประเภท

ต่าง	ๆ	ของมหาวิิทยาลััย	ซึ่�งสามารถแสดีงภาพิรวิมของกระบวินการสร้างแนวิคิดีในการพัิฒนาเอกลัักษณ์ได้ีดัีงนี�

	

	

	

ภาพิที�	1	ขั�นตอนการสร้างสรรค์แนวิคิดีส้่การออกแบบเอกลัักษณ์
ที�มา	:	ประยุกต์จากขั�นตอนของวิัสสนัย	วิรรธินัจฉริยา,	2555	:	115

จากภาพิที�	1	แสดีงกิจกรรมในแต่ลัะขั�นตอนของการสร้างสรรค์แนวิคิดีเอกลัักษณ์	ที�จะนำาไปส่้แนวิทางการถ่ายทอดี

แลัะประยุกต์ร้ปแบบของเอกลัักษณ์ป้ายบอกทางสัญจรขององค์กรที�เกิดีจากการนำาเทคนิคการกระจายหน้าที�เชิุงคุณภาพิมา

ชุ่วิยในการสร้างแนวิคิดี	

2. การวิเคราะห์์ห์ลัุ่กความสัมพันธ์ระห์ว�างมน่ษย์กับสภิาพแวดลุ้่อมเพ่�อกำาห์นดรูป์แบบที�เห์มาะสมกับการใช้

งาน 

ในการออกแบบป้ายบอกทางสัญจรแลัะป้ายสถานที�นี�	จะคำานึงถึงสภาวิะแวิดีล้ัอมทางกายภาพิที�จะมีควิามสัมพัินธ์ิ

กับร่างกายผ้้ใชุ้งาน	ทั�งทางด้ีานสรีระวิิทยา	แลัะทางด้ีานจิตวิิทยา	เพ่ิ�อพิิจารณาขีดีจำากัดีการมองเห็น	การเคล่ั�อนไหวิ	การเคล่ั�อนที�

	แลัะการรับร้้ที�เหมาะสมกับสภาพิแวิดีล้ัอมในระดัีบที�เหมาะสม	เพ่ิ�อก่อให้เกิดีพิฤติกรรมในการใชุ้งานอย่างสมบ้รณ์แลัะเหมาะ

สมที�สุดี	โดียมุ่งเนน้การออกแบบปา้ยที�มีร้ปแบบที�สามารถตอบสนองการรบัร้้ต่อประสาทสมัผัสของผ้ใ้ชุ้งานไดีดี้ี	โดียเฉพิาะทาง

ทัศินาการจากการมอง	 เพ่ิ�อดึีงด้ีดีควิามสนใจให้เกิดีการรับร้้เพ่ิ�อการส่�อสาร	รวิมถึงการคำานึงหลัักการทางด้ีานขนาดีแลัะมิติ

ผลิัตภัณฑ์	 เพ่ิ�อหาควิามสัมพัินธ์ิในด้ีานขนาดีแลัะระยะห่างจากสิ�งต่าง	ๆ	ของป้าย	รวิมทั�งระยะจากการมองของผ้้ใชุ้งานด้ีวิย	

โดียคำานึงถึงสัดีส่วินของผ้้ใชุ้งานเป็นสำาคัญ	ทั�งผ้้ใชุ้งานที�เดิีนเท้า	แลัะผ้้ใชุ้งานที�ขับรถยนต์ที�มีระยะการมองแลัะการเคล่ั�อนที�ที�

แตกต่างกัน	 เพ่ิ�อการมองเห็นแลัะรับร้้ได้ีอย่างมีประสิทธิิภาพิสอดีคล้ัองกับขนาดีของป้ายบอกทาง	 สัญลัักษณ์	แลัะขนาดีตัวิ

อักษรที�ทำาการออกแบบไว้ิ	รวิมทั�งจะคำานึงถึงการรับของผ้้ใชุ้งาน	ควิามสะดีวิกสบายในการใชุ้งานแลัะการสัญจรผ่านไปมาของ

สรุปประเดี็นการออกแบบเอกลัักษณ์

การส่บค้นเอกลัักษณ์จากแหลั่งข้อม้ลัภายนอก การสร้างแนวิคิดีภายในทีมออกแบบ/องค์กร

แนวิคิดีเอกลัักษณ์ใหม่แนวิคิดีเอกลัักษณ์ที�มีอย้่แลั้วิ

การวิิเคราะห์โครงสร้างของแนวิคิดีเอกลัักษณ์

อย่างเป็นระบบ

การถ่ายทอดีแลัะประยุกต์ส้่ร้ปแบบเอกลัักษณ์ผลัิตภัณฑ์

การทบทวินผลัลััพิธิ์ของร้ปแบบเอกลัักษณ์

การตีโจทย์การออกแบบให้ชุัดีเจน
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ผ้้อ่�นด้ีวิย	นอกจากนี�ยงัต้องคำานึงถึงทิศิทาง	เพิราะทศิิทางของสิ�งต่าง	ๆ 	เป็นคุณสมบัติที�กำาหนดีตำาแหนง่ของบุคคลัที�สัมพัินธ์ิกับ

สิ�งต่าง	ๆ	รวิมทั�งการกำาหนดีตำาแหน่งของป้ายบอกทางในสถานที�นั�นที�ต้องสัมพัินธ์ิกันว่ิาจะต้องไปในทิศิทางใดี	โดียเฉพิาะย่าง

ยิ�งในสภาพิแวิดีล้ัอมที�ผ้้ใชุ้ไม่คุ้นเคย	การออกแบบป้ายบอกทางสัญจรครั�งนี�จึงต้องคำานึงถึงผลัในการรับร้้แลัะการจดีจำาได้ีง่าย	

เพ่ิ�อกำาหนดีพิฤติกรรมที�เกี�ยวิกับการเคล่ั�อนที�	ทั�งการเล่ัอกที�ตั�ง	ระยะต่าง	ๆ 	แลัะการจัดีวิางหันทิศิทางของป้าย	เพ่ิ�อให้ทราบว่ิา

ต้องไปทศิิทางใดี	เพ่ิ�อได้ีร้ปแบบของปา้ยที�ส่งเสรมิให้เกิดีการรบัร้้ได้ีง่ายแลัะรวิดีเร็วิที�สุดี	แลัะสดุีท้ายค่อการคำานึงถึงสัญลัักษณ์

แลัะสีที�ใชุ้บนป้ายบอกทางสัญจรแลัะป้ายสถานที�	 	 โดียจะใชุ้การส่�อสารผ่านทางสัญลัักษณ์แลัะภาษาโดียตรง	 เพ่ิ�อจุดีประสงค์

ในการบอกทิศิทาง	 เพ่ิ�อทำาให้ผ้้ใชุ้งานไปในทิศิทางที�ถ้กต้อง	 โดียคำานึงถึงควิามสวิยงามของร้ปแบบสัญลัักษณ์แลัะร้ปแบบตัวิ

อักษร	เพ่ิ�อได้ีร้ปแบบป้ายบอกทางแลัะสถานที�มีการใชุ้งานได้ีดีี	มีควิามสวิยงาม	มีเอกลัักษณ์	แลัะกลัมกล่ันสอดีคล้ัองกับสถาน

ที�	เพ่ิ�อก่อให้เกิดีควิามเปน็อันหนึ�งอันเดีียวิกันของเอกลัักษณอ์งค์กร	ที�สามารถสะทอ้นถึงภาพิลัักษณอ์งค์กรที�ดีี	ที�มีควิามสัมพัินธ์ิ

กับลัักษณะของผลิัตภัณฑ์กับเอกลัักษณ์วัิฒนธิรรมองค์กรที�ส่งเสริมผสานกัน

วัติถุ่ป์ระสงค์การสร้างสรรค์

1.	 เพ่ิ�อออกแบบป้ายบอกทางสัญจรภายในมหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์พิระนครศิรีอยุธิยา	 ที�มีเอกลัักษณ์แลัะส่งเสริมภาพิ

ลัักษณ์องค์กร

2.	เพ่ิ�อสร้างต้นแบบป้ายบอกทางสัญจรภายในมหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์พิระนครศิรีอยุธิยา

แนวคิดในการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ครั�งนี�	 มีการกำาหนดีแนวิควิามคิดีในการออกแบบโดียใชุ้เอกลัักษณ์ของควิามเป็น	 “มหาวิิทยาลััย

แห่งเม่องมรดีกโลัก”	 มาเป็นแนวิคิดีหลัักในการออกแบบ	 โดียทำาการศิึกษาแลัะสรุปเอกลัักษณ์ที�โดีดีเดี่นทางสถาปัตยกรรม

แลัะศิิลัปกรรมของมหาวิิทยาลััยมาใชุ้ถ่ายทอดีส่้ร้ปแบบป้ายบอกทางสัญจรร่วิมกับเอกลัักษณ์ศิิลัปกรรมท้องถิ�นของจังหวัิดี

พิระนครศิรอียธุิยา	โดียนำามาประยกุต์ถ่ายทอดีดีว้ิยการปรบัร้ปร่างร้ปทรง	ลัดีทอดีองคป์ระกอบใหด้้ีสอดีคลัอ้งกับสภาพิแวิดีลัอ้ม

เชิุงพ่ิ�นที�แลัะเอกลัักษณ์ขององค์ประกอบอ่�น	ๆ	ภายในมหาวิิทยาลััย

วิธีดำาเนินการสร้างสรรค์

1. กระบวนการออกแบบป้์ายบอกทางสัญจัร ป์ระกอบด้วยขั้�นติอน ดังนี�

	 1)	กำาหนดีประเด็ีนปัญหาการออกแบบ	

	 2)	ศึิกษาข้อม้ลัการออกแบบที�เกี�ยวิข้อง

	 3)	วิิเคราะห์ข้อม้ลัส่้การออกแบบ

	 4)	สร้างแนวิคิดีร้ปแบบเอกลัักษณ์

	 5)	การกำาหนดีแนวิคิดีในการออกแบบ

	 6)	ออกแบบร่างขั�นต้น

	 7)	พัิฒนาการออกแบบ

	 8)	ขั�นกำาหนดีรายลัะเอียดีการออกแบบ

	 9)	วิิเคราะห์ร้ปแบบแลัะประเมินการออกแบบ

	 10)	สร้างต้นแบบ

	 11)	การนำาต้นแบบไปใชุ้งาน
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2. เคร่�องม่อ/อ่ป์กรณ์์

	 1)	เคร่�องม่อ	วัิสดุีแลัะอุปกรณ์ในขั�นตอนการออกแบบแลัะพัิฒนาร้ปแบบผลิัตภัณฑ์ป้ายบอกทางสัญจร

	 2)	เคร่�องม่อ	วัิสดุีแลัะอุปกรณในขั�นตอนการสร้างต้นแบบผลิัตภัณฑ์ป้ายบอกทางสัญจร

ผลุ่งานสร้างสรรค์

1.ผลุ่การสร่ป์แนวความคิดในการออกแบบ

ในการออกแบบ	ป้ายบอกทางสัญจรภายในมหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์พิระนครศิรีอยธุิยา	มีการกำาหนดีแนวิควิามคิดีในการ

ออกแบบโดียใชุ้เอกลัักษณ์ของควิามเป็น	“มหาวิิทยาลััยแห่งเม่องมรดีกโลัก”	มาเป็นแนวิคิดีหลัักในการออกแบบ	โดียทำาการ

ศึิกษาแลัะสรุปเอกลัักษณ์ที�โดีดีเดี่นทางสถาปัตยกรรมแลัะศิิลัปกรรมของมหาวิิทยาลััยมาใชุ้ถ่ายทอดีส่้ร้ปแบบโครงสร้างป้าย

บอกทางสัญจรแลัะองค์ประกอบของป้าย	 โดียการถ่ายทอดีร้ปแบบร่วิมกับศิิลัปกรรมท้องถิ�นของจังหวัิดีพิระนครศิรีอยุธิยา	

นำามาประยุกต์ถ่ายทอดีโดียการปรับร้ปร่างร้ปทรง	 ลัดีทอดีองค์ประกอบให้ด้ีสอดีคล้ัองกับสภาพิแวิดีล้ัอมภายในมหาวิิทยาลััย

กับยุคสมัยแลัะเอกลัักษณ์ในองค์ประกอบอ่�น	ๆ	ขององค์กร	แลัะคำานึงถึงองค์ประกอบของอัตลัักษณ์(สุมิตรา		ศิรีวิิบ้ลัย์,	2547	

:	52-55)	ที�ประกอบด้ีวิย	ชุ่�อ	(Names)	เคร่�องหมาย	(Marks)	ตัวิอักษร	(Typography)	แลัะ	สีอัตลัักษณ์	(Color	Signature)	

เพ่ิ�อสร้างร้ปแบบอัตลัักษณ์องค์กรที�สมบ้รณ์	 ร่วิมกับการวิางแผนการออกแบบกราฟิกสำาหรับผลิัตภัณฑ์เพ่ิ�อการออกแบบที�มี

ประสิทธิิภาพิ	โดียประยุกต์จากหลัักของศิิริพิงศ์ิ	พิยอมแย้ม	 (2537	 :	25	 -	27)	 ที�ได้ีสรุปองค์ประกอบสำาคัญ	 ด้ีานหน้าที�ของ

งานออกแบบต่อการนำาไปใชุ้กับผลิัตภัณฑ์	 ด้ีานร้ปแบบของงานออกแบบเฉพิาะตัวิ	 ด้ีานวัิสดุีที�ใชุ้ในงานออกแบบ	 ดี้านวิิธีิที�ใชุ้

วัิสดุีแลัะร้ปแบบของการออกแบบผลัิตภัณฑ์เฉพิาะตัวิ	 ด้ีานสมัยนิยม	 แลัะด้ีานควิามแปลักใหม่	 เพ่ิ�อการออกแบบที�มีควิาม

สวิยงามเฉพิาะตัวิแลัะมีประสิทธิิภาพิในการใชุ้งานด้ีานการส่�อสารบอกตำาแหน่งอาคารสถานที�แก่ผ้้สัญจรภายในมหาวิิทยาลััย

2. ผลุ่การวิเคราะห์์รูป์แบบเอกลัุ่กษณ์์ป้์ายบอกทางสัญจัรมห์าวิทยาลัุ่ยราชภัิฏพระนครศรีอย่ธยา

 2.1 ผลุ่การวิเคราะห์์รูป์แบบโครงสร้างป้์ายบอกทางสัญจัร

	 การประยุกต์ถ่ายทอดีเอกลัักษณ์ของมหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์พิระนครศิรีอยุธิยาซึ่�งถ่อเป็นมหาวิิทยาลััยแห่ง

เม่องมรดีกโลักส่้ร้ปแบบป้ายบอกทางสัญจรโดียใชุ้โครงสร้างจากสถาปัตยกรรมของหน้าจั�วิ	ประต้	หน้าต่าง	ของอาคารภายใน

มหาวิิทยาลััยมาประยุกต์ส่้ร้ปทรงของโครงสร้างหลัักป้ายบอกทางสัญจร

 2.2 ผลุ่การวิเคราะห์์รูป์แบบลุ่วดลุ่ายบนป้์ายบอกทางสัญจัร

	 ร้ปแบบลัวิดีลัายแลัะตัวิอักษรของป้ายจะเน้นลัวิดีลัายที�เรียบง่ายสอดีคล้ัองตามโครงสร้างหลัักของป้ายบอก

ทางอนัหมายถึงมหาวิิทยาลััยที�ตั�งอย้แ่ลัะปรบัตัวิตามกรอบของสภาพิแวิดีลัอ้มแหง่ควิามเปน็เม่องมรดีกโลัก	แลัะควิามเรียบง่าย

ของลัวิดีลัายยังสะท้อนถึงควิามเรียบง่ายของวิิถีชีุวิิตภายใต้ควิามหลัากหลัายแต่สามารถดีำารงอย้่ได้ีตามวิิถีชีุวิิตของผ้้คนที�อย้่

อย่างเรียบง่ายในชุุมชุนภายใต้โครงสร้างจากสถาปัตยกรรมของอาคารภายในมหาวิิทยาลััยของป้ายบอกทางสัญจร	

 2.3 ผลุ่การวิเคราะห์์รูป์แบบสีที�ใช้บนป้์ายบอกทางสัญจัร

	 สีที�ใชุ้จะใชุ้โทนสีนำ�าตาลัเข้มเป็นสีหลัักซึ่�งหมายถึงสีแห่งพ่ิ�นที�ภ้มิทัศิวัิฒนธิรรมที�มีคุณค่าทางประวัิติศิาสตร์

แลัะเชุ่�อมโยงถึงสีนำ�าตาลัเข้มซึ่�งเป็นสีของตราสัญลัักษณ์มรดีกโลัก	เพ่ิ�อสะท้อนภาพิรวิมเชิุงพ่ิ�นที�ประวัิติศิาสตร์ที�มีคุณค่า	โดีย

จะมีการแทรกตัวิอักษรแลัะสัญลัักษณ์ทิศิทางสีเหล่ัอง	ซึ่�งเป็นสีประจำามหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์พิระนครศิรีอยุธิยาที�แทรกอย้อ่ย่าง

กลัมกล่ันภายในสีนำ�าตาลั	 ที�ส่�อถึงมหาวิิทยาลััยที�มีเอกลัักษณ์เฉพิาะตนที�อาศัิยอย้่อย่างกลัมกล่ันภายใต้กรอบแห่งเม่องมรดีก

โลักที�มีลัักษณะเฉพิาะตัวิ	มีคุณค่าเป็นอันหนึ�งอันเดีียวิกันอย่างแท้จริง
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3. ผลุ่การออกแบบ 

 3.1 การออกแบบร�างขั้�นต้ิน

	 ขั�นตอนนี�เป็นการออกแบบร่างขั�นต้น	(Preliminary	Sketch)	เป็นการเขียนแบบร่างแบบคร่าวิ	ๆ	เพ่ิ�อนำา

เสนอแนวิควิามคิดีให้เกิดีเป็นร้ปแบบผลิัตภัณฑ์	(ปานฉัตท์		อินทร์คง,	2551	:	3)	ถ่อเป็นการออกแบบร่างขั�นเริ�มแรกเพ่ิ�อสร้าง

ทางเล่ัอกในการออกแบบ	โดียทำาการออกแบบรา่งป้ายขนาดีตา่ง	ๆ 	หลัาย	ๆ 	ร้ปแบบมาทำาการคดัีเล่ัอกร้ปแบบที�เหมาะสมแลัะ

น่าสนใจไปพัิฒนาร้ปแบบต่อให้สมบ้รณ์	โดียมีรายลัะเอียดีในการออกแบบ	ดัีงนี�

  1) การออกแบบร�างขั้�นต้ินป้์ายบอกทางข้นาดให์ญ� 

	 	 ปา้ยบอกทางขนาดีใหญ่จะมีลัักษณะในการบอกทางสัญจรไปสถานที�ในภาพิรวิมทั�งหมดีจึงมีขนาดี

ใหญ่ที�สุดีแลัะมีรายลัะเอียดีของสถานที�มากที�สุดี	จะทำาการออกแบบร่างขั�นต้นเพ่ิ�อสร้างทางเล่ัอกในการออกแบบแลัะคัดีเล่ัอก

ไปทำาแบบร่างขั�นพัิฒนาจากแบบร่างขั�นต้นเพ่ิ�อนำาไปกำาหนดีรายลัะเอียดี	แลัะทำาต้นแบบเสม่อนด้ีวิยโปรแกรมคอมพิิวิเตอร์เพ่ิ�อ

พิิจารณาวิิเคราะห์องค์ประกอบต่าง	ๆ	 เพ่ิ�อหาข้อบกพิร่องแลัะทำาการแก้ไขให้มีควิามสมบ้รณ์	 ดัีงการออกแบบร่างขั�นต้นป้าย

บอกทางขนาดีใหญ่	ดัีงนี�

ภาพิที�	2	การออกแบบร่างขั�นต้นป้ายบอกทางสัญจรขนาดีใหญ่ในมหาวิิทยาลััยราชุภัฎีพิระนครศิรีอยุธิยา
ที�มา	:	วิิศิิษฎี์		เพิียรการ	ค้า		แลัะอรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ,	2562

  2) การออกแบบร�างขั้�นต้ินป้์ายบอกทางข้นาดกลุ่างแลุ่ะข้นาดเล็ุ่ก 

	 	 เป็นการออกแบบร่างป้ายขนาดีกลัางแลัะขนาดีเล็ัก	โดียเน้นการแบ่งขนาดีป้ายตามรายลัะเอียดี

ของจำานวินสถานที�	โดียป้ายขนาดีกลัางจะบอกสถานที�ในภาพิรวิมหลัายสถานที�	ส่วินป้ายขนาดีเล็ักจะบอกรายลัะเอียดีสถานที�

เฉพิาะพ่ิ�นที�	ซึ่�งขั�นตอนนี�จะทำาการออกแบบร่างป้ายหลัาย	ๆ	ร้ปแบบเพ่ิ�อทำาการคัดีเล่ัอกร้ปแบบที�เหมาะสมไปพัิฒนาร้ปแบบ

ต่อไป	
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ภาพิที�	3	การออกแบบร่างขั�นต้นป้ายบอกทางสัญจรขนาดีกลัางในมหาวิิทยาลััยราชุภัฎีพิระนครศิรีอยุธิยา
ที�มา	:	วิิศิิษฎี์		เพิียรการค้า		แลัะอรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ,	2562

ภาพิที�	4	การออกแบบร่างขั�นต้นป้ายบอกทางสัญจรขนาดีเลั็กในมหาวิิทยาลััยราชุภัฎีพิระนครศิรีอยุธิยา
ที�มา	:	วิิศิิษฎี์		เพิียรการค้า		แลัะอรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ,	2562

  3) การออกแบบร�างขั้�นต้ินป้์ายช่�อห์น�วยงาน

	 	 	ป้ายชุ่�อหน่วิยงานจะออกแบบสำาหรับบอกชุ่�อหน่วิยงานภายในมหาวิิทยาลััยเพ่ิ�อติดีตั�งไว้ิโดียทำา	

หน้าหน่วิยงาน	โดียจะทำาการออกแบบร่างขั�นต้นหลัาย	ๆ 	ร้ปแบบแลัะประชุุมคณะกรรมการผ้้เกี�ยวิข้องเพ่ิ�อสรุปคัดีเล่ัอกร้ปแบบ

ที�เหมาะสมที�สุดีไปทำาการพัิฒนาแลัะกำาหนดีรายลัะเอียดีผลิัตภัณฑ์ในขั�นตอนต่อไป

	

ภาพิที�	5	การออกแบบร่างขั�นต้นป้ายสถานที�ของมหาวิิทยาลััยราชุภัฎีพิระนครศิรีอยุธิยา
ที�มา	:	วิิศิิษฎี์		เพิียรการค้า		แลัะอรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ,	2562
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  4) การออกแบบร�างขั้�นต้ินป้์ายแผนที�

	 	 ป้ายแผนที�จะออกแบบสำาหรับติดีตั�งแผนที�รวิมของมหาวิิทยาลััยสำาหรับผ้้ที�มาติดีต่อเพ่ิ�อทราบ

ตำาแหนง่ของอาคารตา่ง	ๆ 	ทั�งหมดีของมหาวิิทยาลััย	โดียจะติดีตั�งป้ายแผนที�บริเวิณพ่ิ�นที�ทางเข้าด้ีานหน้าของมหาวิิทยาลััยเพิ่�อ

ให้ผ้้ใชุ้งานเห็นได้ีอย่างชัุดีเจน	โดียจะทำาการออกแบบร่างขั�นต้นหลัาย	ๆ	 ร้ปแบบเพ่ิ�อคัดีเล่ัอกร้ปแบบที�เหมาะสมไปพัิฒนาร้ป

แบบในขั�นตอนต่อไป

ภาพิที�	6	การออกแบบร่างขั�นต้นป้ายแผนที�มหาวิิทยาลััยราชุภัฎีพิระนครศิรีอยุธิยา
ที�มา	:	วิิศิิษฎี์		เพิียรการค้า		แลัะอรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ,	2562

 3.2 การออกแบบขั้�นพัฒนารูป์แบบแลุ่ะกำาห์นดรายลุ่ะเอียดผลิุ่ติภัิณ์ฑ์์

	 ขั�นตอนนี�จะทำาการสร้างต้นแบบเสม่อนดี้วิยโปรแกรมคอมพิิวิเตอร์เพ่ิ�อพัิฒนาร้ปแบบแลัะกำาหนดีราย

ลัะเอียดีขององค์ประกอบบต่าง	ๆ	ของป้ายขนาดีต่าง	ๆ	ในด้ีานร้ปแบบโครงสร้างแลัะองค์ประกอบต่าง	ๆ	ด้ีานขนาดีสัดีส่วิน	

ขนาดีแลัะร้ปแบบตัวิอักษร	ร้ปแบบสัญลัักษณ์	วัิสดุีที�ใชุ้	สีสัน	กรรมวิิธีิการผลิัต	รวิมถึงวิิธีิการขึ�นร้ปโครงสร้างแลัะการตกแต่ง	โดีย

คำานึงถึงร้ปแบบที�เป็นเอกลัักษณ์	ควิามเหมาะสมกับงบประมาณของโครงการ	แลัะควิามทนทานในการใชุ้งานของผลิัตภัณฑ์เป็น

ปัจจัยสำาคัญในการพัิฒนาร้ปแบบแลัะกำาหนดีรายลัะเอียดีของผลิัตภัณฑ์	ซึ่�งสามารถแสดีงร้ปแบบแลัะการกำาหนดีรายลัะเอียดี

ของผลิัตภัณฑ์ป้ายบอกทางร้ปแบบต่าง	ๆ	ดัีงนี�

  1) การพัฒนารูป์แบบป้์ายบอกทางข้นาดให์ญ� ข้นาดกลุ่าง แลุ่ะข้นาดเล็ุ่ก

	 	 เป็นการกำาหนดีรายลัะเอียดีของร้ปแบบป้ายบอกทางสัญจรขนาดีใหญ่	ขนาดีกลัาง	แลัะขนาดี

เล็ัก	แลัะตัวิอักษรที�ใชุ้ในป้ายบอกทางสัญจร	รวิมถึงการกำาหนดีร้ปแบบแลัะขนาดีสัดีส่วินของป้ายบอกทางขนาดีใหญ่	 ป้าย

บอกทางขนาดีกลัาง	แลัะป้ายบอกทางขนาดีเล็ัก	 ที�ออกแบบให้มีร้ปแบบสอดีคล้ัองกันทั�งหมดีจากแนวิควิามคิดีเดีียวิกัน	โดีย

การออกแบบจะมุ่งเน้นตามหลัักควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางมนุษย์กับสภาพิแวิดีล้ัอม

ภาพิที�	7	การออกแบบร่างขั�นพิัฒนาป้ายบอกทางสัญจรขนาดีใหญ่ในมหาวิิทยาลััยราชุภัฎีพิระนครศิรีอยุธิยา
ที�มา	:	วิิศิิษฎี์		เพิียรการค้า		แลัะอรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ,	2562
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ภาพิที�	8	การออกแบบร่างขั�นพิัฒนาป้ายบอกทางขนาดีเลั็กของมหาวิิทยาลััยราชุภัฎีพิระนครศิรีอยุธิยา
ที�มา	:	วิิศิิษฎี์		เพิียรการค้า		แลัะอรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ,	2562

ภาพิที�		9	การกำาหนดีรายลัะเอียดีของร้ปแบบแลัะขนาดีสัดีส่วินป้ายบอกทางสัญจรขนาดีใหญ่
ที�มา	:	ออกแบบโดียวิิศิิษฏ์์	เพิียรการค้า	แลัะอรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ,	สร้างแบบโดีย	บ.วิีไซ่น์แลับ,	2562
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ภาพิที�	10	การกำาหนดีขนาดีป้ายโดียออกแบบตามหลัักควิามสัมพิันธิ์ระหวิ่างมนุษย์กับสภาพิแวิดีลั้อม

ที�มา	:	ออกแบบโดียวิิศิิษฏ์์	เพิียรการค้า	แลัะอรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ,	สร้างแบบโดีย	บ.วิีไซ่น์แลับ,	2562

ภาพิที�	11	การกำาหนดีตำาแหน่งของป้ายบอกทางสัญจร
ที�มา	:	ออกแบบโดียวิิศิิษฏ์์	เพิียรการค้า	แลัะอรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ,	สร้างแบบโดีย	บ.วิีไซ่น์แลับ,	2562

 2) การพัฒนารูป์แบบป้์ายช่�อห์น�วยงาน

ภาพิที�	12	การกำาหนดีร้ปแบบแลัะขนาดีของหน่วิยงานต่าง	ๆ
ที�มา	:	ออกแบบโดียวิิศิิษฏ์์	เพิียรการค้า	แลัะอรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ,	สร้างแบบโดีย	บ.วิีไซ่น์แลับ,	2562
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ภาพิที�	13	การกำาหนดีตำาแหน่งของป้ายอาคารสถานที�
ที�มา	:	ออกแบบโดียวิิศิิษฏ์์	เพิียรการค้า	แลัะอรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ,	สร้างแบบโดีย	บ.วิีไซ่น์แลับ,	2562

	 จากภาพิที�	12	-13	แสดีงภาพิการกำาหนดีรายลัะเอยีดีให้กับผลิัตภัณฑ์ของป้ายบอกทางขนาดีกลัางแลัะปา้ย

อาคารสถานที�	โดียจะทำาการกำาหนดีรายลัะเอียดีในส่วินต่าง	ๆ	ของป้ายบอกทางให้สมบ้รณ์	ทั�งด้ีานร้ปแบบ	ด้ีานขนาดีสัดีส่วิน	

วัิสดุีที�ใชุ้	รวิมทั�งมีการกำาหนดีตำาแหน่งติดีตั�ง	ระยะห่างต่าง	ๆ	ทิศิทางการหันของป้าย	ซึ่�งมีผลัต่อการใชุ้งานของผ้้ใชุ้อย่างยิ�ง

  3) การพัฒนาป้์ายแผนที�

	 	 การกำาหนดีตำาแหน่งแลัะทิศิทางการหันของป้ายโดียการสร้างต้นแบบเสม่อนด้ีวิยโปรแกรม

คอมพิิวิเตอร์เพ่ิ�อทดีลัองวิางป้ายในพ่ิ�นที�ใชุ้งานจริงเพ่ิ�อทำาการพิิจารณาตำาแหน่ง	ทิศิทาง	แลัะวิิเคราะห์การใชุ้งานให้สอดีคล้ัอง

กับพิฤติกรรมของผ้้ใชุ้รวิมถึงควิามสอดีคล้ัองเชิุงพ่ิ�นที�ในสภาพิแวิดีล้ัอมในบริเวิณนั�น	 เพ่ิ�อให้เกิดีควิามเหมาะสมของการใชุ้งาน

ผลิัตภัณฑ์ตามหลัักการออกแบบที�มีควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางมนุษย์กับสภาพิแวิดีล้ัอม

ภาพิที�	14	การออกแบบแลัะกำาหนดีรายลัะเอียดีป้ายแผนที�มหาวิิทยาลััยราชุภัฎีพิระนครศิรีอยุธิยา
ที�มา	:	วิิศิิษฎี์		เพิียรการค้า		แลัะอรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ,	2562
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ภาพิที�	15	การกำาหนดีตำาแหน่งป้ายแผนที�เพิ่�อพิิจารณาควิามเหมาะสมกับการใชุ้งานในสภาพิแวิดีลั้อม
ที�มา	:	ออกแบบโดียวิิศิิษฏ์์	เพิียรการค้า	แลัะอรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ,	สร้างแบบโดีย	บ.วิีไซ่น์แลับ,	2562

  4) รูป์แบบตัิวอักษร ข้้อความ สัญลัุ่กษณ์์ สี แลุ่ะวัสด่ที�ใช้ข้องป้์าย

ภาพิที�	16	ร้ปแบบตัวิอักษร	ข้อควิาม	สัญลัักษณ์	สี	แลัะวิัสดีุที�ใชุ้ในป้ายบอกทางสัญจร
ที�มา	:	วิิศิิษฎี์		เพิียรการค้า		แลัะอรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ,	2562
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4. ผลุ่การสร้างต้ินแบบแลุ่ะการใช้งานผลิุ่ติภัิณ์ฑ์์

	 4.1.	ร้ปแบบป้ายบอกทางสัญจรเพ่ิ�อส่งเสริมเอกลัักษณ์องค์กร

	 หลัังจากพัิฒนาร้ปแบบแลัะกำาหนดีรายลัะเอียดีต่าง	ๆ	ของป้ายทั�งหมดีเรียบร้อยแล้ัวิจะทำาการเขียนแบบ

ขั�นการผลิัตแลัะส่งให้ชุ่างผลิัตตามแบบที�ได้ีกำาหนดีไว้ิ	 ซึ่�งประกอบไปด้ีวิย	 ป้ายบอกทางสัญจรขนาดีใหญ่	 ป้ายบอกทางสัญจร

ขนาดีกลัาง	ป้ายบอกทางสัญจรขนาดีเล็ัก	ป้ายสถานที�	แลัะป้ายแผนที�	แลัะทำาการติดีตั�งตามตำาแหน่งที�ได้ีกำาหนดีไว้ิเพ่ิ�อใชุ้งาน

ตามวัิตถุประสงค์การออกแบบป้ายที�มีประสิทธิิภาพิทางการใชุ้งานแลัะมีร้ปแบบที�เป็นเอกลัักษณ์ที�สอดีคล้ัองกับสภาพิแวิดีล้ัอม

ทางกายภาพิในมหาวิิทยาลััย	ดัีงเชุ่นป้ายบอกทางสัญจรขนาดีใหญที่�สร้างตามร้ปแบบอยา่งมีเอกลัักษณ์แลัะติดีตั�งตามตำาแหน่ง

ที�เหมาะสมตามหลัักการรับร้้ของมนุษย์เพ่ิ�อการใชุ้งานที�เหมาะสมสอดีคล้ัองกับพิฤติกรรมของผ้้ใชุ้งานในมหาวิิทยาลััย

  1) ผลุ่การสร้างสรรค์ป้์ายบอกทางสัญจัรข้นาดให์ญ�

	 	 การผลิัตแลัะติดีตั�งป้ายบอกทางสัญจรขนาดีใหญ่	 ขนาดีกลัางแลัะขนาดีเล็ัก	 รวิมทั�งป้ายอาคาร

แลัะหน่วิยงานที�ทำาการผลิัตแลัะติดีตั�งเรียบร้อย	 จะเห็นได้ีว่ิาแต่ลัะป้ายมีร้ปแบบแลัะสีสันที�สอดีคล้ัองกับสิ�งก่อสร้างแลัะภาพิ

รวิมของสภาพิแวิดีล้ัอมของมหาวิิทยาลััย	โดียมีขนาดีสัดีส่วิน	ตำาแหน่งติดีตั�ง	แลัะการหันทิศิทางที�เหมาะสมกับพิฤติกรรมการ

ใชุ้งานของผ้้ใชุ้

ภาพิที�	17	ป้ายบอกทางสัญจรของมหาวิิทยาลััยราชุภัฎีพิระนครศิรีอยุธิยา	ที�ออกแบบตามหลัักควิามสัมพิันธิ์
ระหวิ่างมนุษย์กับสภาพิแวิดีลั้อม

ที�มา	:	ถ่ายภาพิโดียวิิศิิษฏ์์	เพิียรการค้า	แลัะอรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ,	2562
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  2) ผลุ่การสร้างสรรค์ป้์ายบอกทางสัญจัรข้นาดกลุ่าง
	

ภาพิที�	18	ป้ายบอกทางสัญจรขนาดีกลัาง
ที�มา	:	ถ่ายภาพิโดียวิิศิิษฏ์์	เพิียรการค้า	แลัะอรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ,	2562

  3) ผลุ่การสร้างสรรค์ป้์ายบอกทางสัญจัรข้นาดกลุ่าง

ภาพิที�	19	ป้ายบอกทางสัญจรขนาดีเลั็ก
ที�มา	:	ถ่ายภาพิโดียวิิศิิษฏ์์	เพิียรการค้า	แลัะอรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ,	2562
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  4) ผลุ่การสร้างสรรค์ป้์ายช่�อห์น�วยงาน

	 	

ภาพิที�	20	ร้ปแบบป้ายชุ่�อคณะ	ป้ายชุ่�ออาคาร	แลัะป้ายชุ่�อหน่วิยงาน
ที�มา	:	ถ่ายภาพิโดียวิิศิิษฏ์์	เพิียรการค้า	แลัะอรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ,	2562

  5) ผลุ่การสร้างสรรค์ป้์ายแผนที�

	 	 การสรา้งป้ายแผนที�สำาหรบับอกตำาแหนง่อาคารภายในมหาวิิทยาลััยจะผลัติตามแบบแลัะตดิีตั�งใน

ตำาแหน่งที�เห็นได้ีชัุดีบริเวิณทางเข้ามหาวิิทยาลััยเพ่ิ�อง่ายต่อการมองเห็นแลัะสามารถตอบสนองการใชุ้งานสำาหรับผ้้ใชุ้ที�ต้องการ

ทราบตำาแหน่งของอาคารในมหาวิิทยาลััย

	

ภาพิที�	21	การติดีตั�งแลัะการใชุ้งานป้ายแผนที�ของมหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์พิระนครศิรีอยุธิยา
ที�มา	:	ถ่ายภาพิโดียวิิศิิษฏ์์	เพิียรการค้า	แลัะอรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ,	2562

สรุปผลัการสร้างสรรค์	

1.	สรุปผลัการออกแบบ		พิบวิา่	สามารถออกแบบระบบปา้ยบอกทางสัญจรอยา่งมีเอกลัักษณ์	เพ่ิ�อส่งเสริมภาพิลัักษณ์

องค์กรมหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์พิระนครศิรีอยุธิยาได้ีจำานวิน	5	ร้ปแบบ		ได้ีแก่	1)	ป้ายบอกทางสัญจรขนาดีใหญ่	2)	ป้ายบอกทาง

สัญจรขนาดีกลัาง	3)	 ป้ายบอกทางสัญจรขนาดีเล็ัก	4)	 ป้ายชุ่�อหน่วิยงาน	5)	 ป้ายแผนที�	 ซึ่�งผลัการออกแบบได้ีร้ปแบบป้ายที�

สามารถตอบสนองด้ีานการใชุ้งานอย่างมีประสิทธิิภาพิตามหลัักควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางมนุษย์กับสภาพิแวิดีล้ัอมเพ่ิ�อกำาหนดีร้ป

แบบที�เหมาะสมกับการใชุ้งานที�นำามาเป็นหลัักในการออกแบบครั�งนี�รวิมถึงได้ีร้ปแบบป้ายที�มีเอกลัักษณ์จากโครงสร้างทาง
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สถาปัตยกรรมจากอาคารในมหาวิิทยาลััยที�สามารถส่งเสริมภาพิลัักษณ์องค์กรมหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์พิระนครศิรีอยุธิยาได้ีอย่าง

เหมาะสม	แลัะจากการออกแบบ	การสร้าง	แลัะการใชุ้งานป้ายบอกทางสัญจรขนาดีใหญ่	ขนาดีกลัาง	ขนาดีเล็ัก	ป้ายชุ่�อหน่วิย

งาน	แลัะป้ายแผนที�ตามการออกแบบข้างต้น	สามารถสรุปผลัการออกแบบออกเป็น	3	ประเด็ีนได้ี	ดัีงนี�

	 1)	ประเด็ีนด้ีานเอกลัักษณ์ทางร้ปแบบ		ได้ีร้ปแบบที�มีเอกลัักษณ์กลัมกล่ันกับสภาพิแวิดีล้ัอม	จะเห็นได้ีว่ิา

ร้ปแบบของป้ายจะมีเอกลัักษณ์ทางด้ีานร้ปแบบจากร้ปแบบทางสถาปัตยกรรมขององค์กร	โดียร้ปแบบมีควิามสอดีคล้ัองกับร้ป

แบบอาคารในมหาวิิทยาที�เป็นอาคารทรงจั�วิ	ทำาให้เกิดีควิามกลัมกล่ันในสภาพิแวิดีล้ัอม	รวิมทั�งร้ปแบบของวัิสดุีแลัะสีสันที�มีโทน

สีนำ�าตาลั	สีดีำา	แลัะสีเหล่ัองเป็นหลััก	ซึ่�งมีควิามกลัมกล่ันกับองค์ประกอบแวิดีล้ัอมในพ่ิ�นที�นั�น

	 2)	ประเดีน็ด้ีานการใชุ้งาน	การส่�อสาร	แลัะขนาดีสดัีส่วินเหมาะสมกบัมุมมองแลัะระยะในการมองเหน็ของ

ผ้้ใชุ้งาน	 ในด้ีานขนาดีสัดีส่วินจะกำาหนดีโดียการนำาสัดีส่วินผ้้ใชุ้งานมาเป็นตัวิกำาหนดีรวิมทั�งศัิกยภาพิในการเคล่ั�อนที�แลัะระยะ

การมองเห็นของผ้้ใชุ้งานมากำาหนดีตำาแหน่ง	 ระยะ	 แลัะทิศิทางการหันของป้ายเพ่ิ�อให้เกิดีควิามเหมาะสมกับพิฤติกรรมการใชุ้

งานอยา่งแท้จริง	ส่วินร้ปแบบตัวิอักษรแลัะสัญลัักษณ์จะใชุ้ตัวิอักษรที�มีร้ปแบบเรียบง่าย	ด้ีร่วิมสมัยโดียใชุ้โทนสีเหล่ัองที�สามารถ

มองเห็นได้ีอย่างชัุดีเจนในการบอกทาง	ส่งผลัให้ป้ายบอกทางสัญจร	บ้ายหน่วิยงาน	แลัะป้ายแผนที�	สามารถตอบสนองการใชุ้

งานได้ีอย่างมีประสิทธิิภาพิ

	 3)	ประเด็ีนด้ีานการส่งเสริมภาพิลัักษณ์องค์กร	สามารถสร้างควิามเป็นเอกภาพิ	แสดีงออกถึงคุณค่าที�	 ส่ง

เสริมต่อสภาพิแวิดีล้ัอมเชิุงพ่ิ�นที�ผา่นร้ปแบบของผลิัตภัณฑ์	แลัะมีร้ปแบบเอกลัักษณ์สวิยงามที�สามารถส่งเสริมภาพิลัักษณ์องค์กร

ได้ีอย่างมีประสิทธิิภาพิ

2.	สรุปผลัการสรา้งต้นแบบ	พิบวิา่	สามารถสรา้งต้นแบบปา้ยบอกทางสญัจรอยา่งมีเอกลัักษณ	์เพ่ิ�อส่งเสรมิภาพิลัักษณ์

องค์กรมหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์พิระนครศิรีอยุธิยาได้ีจำานวิน	5	ร้ปแบบ		ได้ีแก่	1)	ป้ายบอกทางสัญจรขนาดีใหญ่		จำานวิน	2	ป้าย		

2)	ป้ายบอกทางสัญจรขนาดีกลัาง	จำานวิน	1	ป้าย	3)	ป้ายบอกทางสัญจรขนาดีเล็ัก	จำานวิน	3	ป้าย	4)	ป้ายชุ่�อหน่วิยงาน	จำานวิน	

5	ป้าย	5)	ป้ายแผนที�	จำานวิน	1	ป้าย	ซึ่�งเป็นไปตามเป้าหมายที�ตั�งไว้ิในวัิตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์
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การสร้างสรรค์ภาพพิมพ์กราฟิก ชุด รอยหยดหมึกของรอร์สชาค 

เพื�อการทัดสอบัเชิงจิิต่วิิทัยา

THE CREATION OF GRAPHIC PRINT ON ROCSCHACH INKBLOT  

FOR PSHYCHOLOGICAL TESTING 

ธิำารงชุาติ	วิงศิ์อารีย์1

บทคัดย�อ

	 งานวิิจัยนี� เ ป็นการวิิ จัยในชัุ�นเรียน	 เร่�อง	 การสร้างสรรค์ภาพิพิิมพิ์กราฟิก	 ชุุดี	 รอยหยดีหมึกของ

	 Rorschach	 เพ่ิ�อการทดีสอบเชิุงจิตวิิทยา	 มีวัิตถุประสงค์	 (1)	 เพ่ิ�อบ้รณาการการจัดีการเรียนการสอนในรายศิิลัปะ

ร่วิมกับรายวิิชุาแนะแนวิ	 (2)	 เพ่ิ�อประเมินบุคลิักภาพิของนักเรียน	 แลัะ	 (3)	 เพ่ิ�อศึิกษาควิามพึิงพิอใจของผ้้เรียน		

ในการวิิจัยครั�งนี�มีกลุ่ัมตัวิอย่างเป็นนักเรียนชัุ�นมัธิยมศึิกษา	จำานวิน	40	คน	

 ผลุ่การวิจััยพบว�า

(1)	 การบ้รณาการการจัดีการเรียนการสอนในรายวิิชุาศิิลัปะร่วิมกับรายวิิชุาแนะแนวิ	 อย้่ในระดัีบมีควิามสอดีคล้ัอง

เชุ่�อมโยงแลัะเหมาะสมมาก	(ระดัีบ	4.00)		โดียประเมินจากแผนการจัดีการเรียนร้้	เม่�อพิิจารณารายด้ีานพิบว่ิา	ส่�อ/นวัิตกรรม/

แหล่ังเรียนร้้ในแต่ลัะกิจกรรม	มีควิามเหมาะสมกับเวิลัาแลัะการนำาไปประยุกต์ใชุ้ได้ีจริง	อย้่ในระดัีบมีควิามสอดีคล้ัองเชุ่�อมโยง

แลัะเหมาะสมมาก	(ระดัีบ	4.00)

(2)	 นักเรียนส่วินใหญ่มีบุคลิักภาพิจากการประเมินตรงกับคำาตอบอย้่ในระดัีบมาก	 (	=	4.22)	 เม่�อพิิจารณารายด้ีาน

พิบว่ิาภาพิที�ตรงกับคำาตอบส้งสุดีได้ีแก่	ภาพิที�มีภาพิมนุษย์สัมพัินธ์ิระหว่ิางบุคคลั	 (	=	4.53),	ภาพิควิามบกพิร่องทางจิต	แลัะ

ควิามหวิาดีระแวิง	(	=	4.47) ตามลัำาดัีบ

(3)	นักเรียนส่วินใหญ่มีควิามพึิงพิอใจอย้ใ่นระดัีบมาก	(	=	4.50)	เม่�อพิิจารณารายด้ีานพิบว่ิาประเด็ีนที�มีควิามพึิงพิอใจ

ส้งสุดีได้ีแก่	ประเด็ีนการเกิดีแรงจ้งใจให้ผ้้เรียนมีควิามต้องการที�จะเรียน	(	=	4.28),	ประเด็ีนการเกิดีการตอบสนอง	ทำาให้ผ้้เรียนมีส่วิน

ร่วิมในการคิดี	(	=	4.18)	แลัะประเด็ีนผ้้เรียนมีควิามต้องการให้มีการจัดีการเรียนด้ีวิยการใชุ้ภาพิพิิมพ์ิกราฟิกในลัักษณะนี�อีก	(	=	4.10)	

ตามลัำาดัีบ

คำาสำาคัญ :	ภาพิพิิมพ์ิกราฟิก	,	รอยหยดีหมึกของ	Rorschach	,	การทดีสอบเชิุงจิตวิิทยา

Abstract

This classroom research is the creation of graphic print on Rorschach Inkblot 
for psychological testing The objectives of this research were (1) to integrate instruction 
management in art  with guidance courses, and (2) to assess the personality of the students.  
In this research (3) To study students’ satisfaction towards instructional management supplemented, 
the population and sample consisted of 40 high school students. 

1	สถาบันพิระบรมราชุชุนก			E-mail	thumrongchart.bcnu@bcnu.ac.th



513

The research results revealed that

 (1) The Integrated learning activity in art and guidance. Which are consistent and 
suitable at the level of 4.00, by assessing from learning management plan. When individual issues 
were considered, media/innovation/learning resources in each activity which are suitableb and apply  
at the level of 4.00

(2) The sample’s overall response matched the inkblots at a high level with a mean of 4.22. 
When individual prints were considered, a print with the highest mean was interpersonal relationship, 
which was at a high level with a mean of 4.53, followed by Mental impairment and paranoia, which was 
at a high level with similar mean score of 4.47.

 (3) The satisfaction of the students in overall with a mean of 4.50. And Issues about 
motivation a high level with a mean of 4.28, followed by response issues with a mean of 4.48 and 
students need to learn through graphic print again with an equal mean of  4.10.

Keywords : Graphic prints, Rorschach Inkblot, Psychology

บทนำา

	 การพัิฒนาส่�อการสอนด้ีวิยคอมพิิวิเตอร์กราฟิกเพ่ิ�อการเรียนการสอน	 เป็นการใชุ้โปรแกรมด้ีานการ

ออกแบบกราฟิกนำามาประยุกต์ใชุ้กับการสร้างเคร่�องม่อ	 ส่�อการสอน	 รวิมถึงวิิธีิการสอน	 อย่างมีประสิทธิิภาพิ		

โ ดีย ผ้้ สอน ต้อ งทำา ก า ร ศึิ กษาการวิ าดีภาพิ 	 กา ร จั ดีอ ง ค์ประกอบภาพิ 	 กา ร ใชุ้ สี 	 เ ส้ น 	 แลัะการ จั ดีแส ง

	 สำาหรับงานคอมพิิวิเตอร์กราฟิก	 เพ่ิ�อส่�อควิามหมายให้ชัุดีเจน	 พ่ิ�นฐานการสร้างภาพิ	 2	 มิติด้ีวิยการใชุ้คอมพิิวิเตอร์		

ศึิกษาโปรแกรมสร้างภาพิแลัะตกแต่งภาพิ	จากโปรแกรมด้ีานการออกแบบ	แลัะสร้างงานกราฟิก	ยกตัวิอยา่ง	โปรแกรม	Adobe	

Photoshop	แลัะ	Adobe	Illustrator	

	 ปั จ จุ บั นกา รจั ดีก า ร เ รี ยนการสอนแบบ บ้ รณาการ 	 ห ร่ อกา ร เ ชุ่� อ ม โ ย ง เ น่� อห า วิิ ชุ ากา รต่ า ง 	 ๆ		

เข้าด้ีวิยกัน	 มีควิามจำาเป็นต่อผ้้สอนอย่างมาก	 โดียผ้้สอนต้องใชุ้ทักษะหลัายประการในการเรียนร้้จากประสบการณ์	 รวิมทั�งใน

การแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	 ที�เกิดีขึ�นในชีุวิิต	 ไม่ว่ิาจะเป็นปัญหาง่าย	ๆ	หร่อซั่บซ้่อน	 เชุ่น	การพัิฒนาส่�อการสอนให้มีร้ปแบบที�ทัน

สมัยแลัะค้นพิบวิิธีิการใหม่	ๆ	ในการส่�อสารระหว่ิางผ้้สอนแลัะผ้้เรียน

	 เน่�องจากการจัดีกิจกรรมแนะแนวิที�ต้องส่งเสริมแลัะสนับสนุนเพ่ิ�อพัิฒนาผ้้เรียนให้เกิดีการเรียนร้้โดียนำาไปบ้รณา

การในการจัดีกิจกรรม	 เชุ่น	 กิจกรรมการประเมินบุคลิักภาพิแบบวิิธีิใชุ้แบบทดีสอบ	 เป็นวิิธีิการประเมินบุคลิักภาพิของบุคคลั

โดียใชุ้เคร่�องม่อ	หร่อแบบทดีสอบทางจติวิิทยาเข้าชุ่วิย	วิิธีิการหนึ�งค่อการทดีสอบเชิุงจิตวิิทยาดีว้ิยภาพิศิิลัปะรอยหมกึ	Inkblot	

Technique	–	Rorschach	Technique	หร่อแบบทดีสอบบุคลิักภาพิ	Rorschach	Test	เทคนิคหยดีหมึกทำาโดียให้ผ้้เรียนด้ี

ภาพิหยดีหมึกที�หยดีบนกระดีาษที�พัิบครึ�งแล้ัวิคลัายออก	จะได้ีหยดีหมึกบนกระดีาษที�คล้ัายกันทั�งสองข้าง	เป็นภาพิหมึกเลัอะ	

มีหลัายนัย	เห็นเป็นภาพิที�คิดีเชุ่�อมโยงกับควิามคิดีแลัะคำาตอบผ้้ถ้กทดีสอบ	ผ้้วิิจัยจึงนำา	ภาพิชุุดี	รอยหยดีหมึกของ	Rorschach	

มาทำาการสร้างสรรค์ภาพิพิิมพ์ิด้ีวิยคอมพิิวิเตอร์กราฟิก	 ให้มีลัักษณะที�เร้าควิามสนใจแลัะดีึงด้ีดีควิามสนใจของผ้้เรียน	 เพ่ิ�อ

เป็นการกระตุ้นแลัะเกดิีแรงจ้งใจใหผ้้้เรียนมีควิามตอ้งการที�จะเรียน	กระตุ้นใหเ้กิดีการตอบสนอง	ทำาใหผ้้้เรียนมีส่วินรว่ิมในการ

คิดีแลัะ	ปฏิ์บัติเชิุงโต้ตอบ	
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วัติถุ่ป์ระสงค์

	(1)	เพ่ิ�อบ้รณาการการจัดีการเรียนการสอนในรายศิิลัปะร่วิมกับรายวิิชุาแนะแนวิ	

	(2)	เพ่ิ�อประเมินบุคลิักภาพิของผ้้เรียน

(3)	เพ่ิ�อศึิกษาควิามพึิงพิอใจของผ้้เรียน	

วิธีดำาเนินการวิจััย

ระยะที�	1	การบ้รณาการการจัดีการเรียนการสอนในรายวิิชุาศิิลัปะร่วิมกับรายวิิชุาแนะแนวิ

ระยะที�	2	การสร้างสรรค์ภาพิพิิมพ์ิกราฟิก	ชุุดี	รอยหยดีหมึกของ	Rorschach	ด้ีวิยโปรแกรม	Adobe	Photoshop	

แลัะ	Adobe	Illustrator

ระยะที�	 3	 นำาผลังานสร้างสรรค์ภาพิพิิมพ์ิกราฟิก	 ชุุดี	 รอยหยดีหมึกของ	 Rorschach	 ไปเป็นส่�อการเรียน	

การสอน	เพ่ิ�อประเมินบุคลิักภาพิแลัะควิามพึิงพิอใจของนักเรียน

1.ป์ระชากรแลุ่ะกลุ่่�มตัิวอย�าง

นัก เรียนชัุ�น มัธิยมศึิกษาปี ที� 	 3 	 โรง เรียนรา ชิุ น้ ทิศิ2	 อำา เภอเ ม่อง 	 จั งห วัิดี อุดีรา นี 	 ภาคเรียนที� 	 1		

ปีการศึิกษา	2562	จำานวิน	40	คน

 2.เคร่�องม่อการวิจััย 

-	แผนการจัดีการเรียนร้้บ้รณาการรายวิิชุาศิิลัปะร่วิมกับรายวิิชุาแนะแนวิ	จำานวิน	1	แผน	รวิม 1	ชัุ�วิโมง

-	แบบประเมินบุคลิักภาพิของผ้้เรียน	จำานวิน	40	ชุุดี	ใชุ้แบบทดีสอบชุนิดีฉายภาพิจิต	หร่อโปรเจคตีฟ	(Projective)	

ชุุดี	รอยหยดีหมึกของ	Rorschach	3	ภาพิ	ดัีงนี�

ภาพิที�	1	มนุษย์สัมพิันธิ์ระหวิ่างบุคคลั	Interpersonal	relationship

  

ภิาพที� 1 แป์ลุ่ความห์มายว�า 

ภิาพทางเพศที�เป็์นไป์ได้ ค่อ อวัยวะเพศชาย ห์ร่อในบางกรณี์จัะมองเห็์นเป็์นช�องคลุ่อด

สิ�งที�ผ้้เรียนควิรเห็นในภาพินี�	 คนสองคน	 หร่อตัวิตลัก	 หากเห็นนอกเหน่อจากนี�บ่งบอกว่ิาเป็นคนมีปัญหาเกี�ยวิกับ

ควิามสัมพัินธ์ิต่อบุคคลั	ภาพินี�จะเป็นตัวิกำาหนดีควิามปรารถนาของแต่ลัะคนที�มีต่อควิามรุนแรงการส่�อสารระหว่ิางบุคคลั	แลัะ

การปกครอง	ถ้าเห็นสิ�งที�คล้ัายกับ	ผีเส่�อ	หร่อมอดี	จะบ่งบอกว่ิาคนนั�นปกติ	ถ้าเห็นพ่ิ�นที�สีแดีงของหมึกเป็นสีของเล่ัอดี	คนนั�น
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อาจมีควิามยากลัำาบากในการควิบคุมควิามโกรธิ	ถ้าเป็นคนที�เห็นอะไรบางอยา่งที�เกี�ยวิข้องกับคนสองคน	อาจจะมีปญัหาในการ

ส่�อสารกับผ้้อ่�น	แลัะถ้าเห็นเป็นสัตว์ิ	คนนั�นก็อาจจะมีควิามปรารถนาอย่างใดีอย่างหนึ�งอย้่

ภาพิที�	2	ควิามบกพิร่องทางจิต	Mental	impairment

 

ภิาพที� 2 แป์ลุ่ความห์มายว�า ห์มึกสีสันสวยงามที�อยู�บนกระดาษมีทั�งสีฟ้า สีส้ม สีชมพู แลุ่ะสีเทา จัะเห็์นสิ�งที�อยู�

ในภิาพจัำานวนมาก

ภิาพที�ส่�อถึุงเพศ มักจัะแสดงลัุ่กษณ์ะทางเพศข้องเพศห์ญิง อยู�ด้านลุ่�างข้องภิาพ

คำาตอบที�ดีี	ค่อ	สัตว์ิสี�ขา	เชุ่น	สิงโต	หม้	หมี	แลัะอ่�น	ๆ	คำาตอบที�พิบบ่อย	ค่อ	ต้นไม้	ผีเส่�อ	ซี่�โครงแลัะต้นคริสต์มาส	

คำาตอบที�ไม่ดีี	ไม่เห็นสัตว์ิสี�ขา	สามารถบอกว่ิามีข้อบกพิร่องทางจิตใจ

คำาตอบที�ดีีอ่�น	ๆ 	ค่อ	ต้นไม้	(สามเหลีั�ยมสีเทาด้ีานบน)	ผีเส่�อ	(สีชุมพ้ิแลัะพ่ิ�นที�สีส้มที�ด้ีานล่ัาง)	แลัะซี่�โครงหร่อแผนภ้มิ

กายวิิภาค	(ร้ปแบบโครงสร้างกระด้ีกในใจกลัางระหว่ิางสี�เหลีั�ยมสีฟ้าแลัะสีเทาร้ปสามเหลีั�ยม)	การกำาหนดีองค์ประกอบทั�งหมดี

จะถ้กมองว่ิาเป็นการออกแบบส่�อ	(คำาตอบที�ดีี)	หร่อต้นคริสต์มาสที�เต็มไปด้ีวิยเคร่�องประดัีบ

ภาพิที�	3	ควิามหวิาดีระแวิง	Paranoia
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 ภิาพที� 3 แป์ลุ่ความห์มายว�า ภิาพป์ระกอบไป์ด้วยห์มึกสีส้ม ชมพูแลุ่ะเขี้ยว สามารถุมองเห็์นภิาพที�เฉพาะ

เจัาะจัง 

ภิาพทางเพศที�มีความเป็์นไป์ได้ มักจัะมองเห็์นอวัยวะเพศห์ญิงที�ด้านลุ่�างข้องภิาพ

คำาตอบที�ดีีทั�วิไป	ค่อ	มองเห็นเป็นร้ประเบิดีนิวิเคลีัยร์จะสามารถบ่งบอกถึงควิามหวิาดีระแวิง

คำาตอบที�ไม่ดีี	 ค่อ	 การมองเห็นเป็นสับปะหลัาดีหร่อมนุษย์กำาลัังต่อส้้กัน	 จะสามารถบ่งบอกถึง	 ควิามตกตำ�าทาง

พัิฒนาการทางสังคม

-	แบบสอบถามควิามพึิงพิอใจของผ้้เรียน	แบบมาตราส่วินประเมินค่า	Likert’s	Rating	Scale	จำานวิน	40	ชุุดี

 3. การรวบรวมข้้อมูลุ่

การวิิจัยครั�งนี�ผ้้วิิจัยได้ีทำาการรวิบรวิมข้อม้ลั	โดียดีำาเนินการดัีงนี�

	 -	ใชุ้แบบประเมินแผนการจัดีการเรียนร้้	โดียหัวิหน้ากลุ่ัมสาระการเรียนร้้เป็นผ้้ประเมิน	

	 -	ใชุ้แบบประเมินบุคลิักภาพิของผ้้เรียน	โดียให้นักเรียนกลุ่ัมเป้าหมายเป็นผ้้ตอบ

	 -	ใชุ้สอบถามควิามพึิงพิอใจของผ้้เรียน	โดียให้นักเรียนกลุ่ัมเป้าหมายเป็นผ้้ตอบ

 4. การวิเคราะห์์ข้้อมูลุ่

	งานวิิจัยนี�วิิเคราะห์ข้อม้ลัโดียใชุ้สถิติ	ค่าเฉลีั�ย	()

สร่ป์ผลุ่การวิจััยแลุ่ะอภิิป์รายผลุ่

1.ผลัการประเมินการจัดีการเรียนร้้การบ้รณาการการจัดีการเรียนการสอนในรายศิิลัปะร่วิมกับรายวิิชุาแนะแนวิจาก

แผนการจัดีการเรียนร้้	พิบว่ิา	มีควิามสอดีคล้ัองเชุ่�อมโยงแลัะเหมาะสมมาก	ระดัีบ	4.00	เม่�อพิิจารณารายด้ีานพิบว่ิา	ส่�อ/นวัิตกรรม

/แหลัง่เรียนร้้ในแตล่ัะกิจกรรม	มีควิามเหมาะสมกบัเวิลัาแลัะการนำาไปประยกุต์ใชุ้ได้ีจริง	อย้ใ่นระดัีบมีควิามสอดีคลัอ้งเชุ่�อมโยง

แลัะเหมาะสมมาก	ระดัีบ	4.00	ซึ่�งสอดีคล้ัองกับวัิชุราภรณ์	เชีุ�ยวิวัิฒนา	(2561)	ได้ีศึิกษาการเขียนแผนการจัดีการเรียนร้้ส่้เป้า

หมายหลัักส้ตร	พิยาบาลัศิาสตรบัณฑิต	กล่ัาวิว่ิา	แผนการจัดีการเรียนร้้ค่อเคร่�องม่อซึ่�งจะมีประสิทธิิภาพิได้ีถ้ามีการนำาไปใชุ้ใน

การจัดีการเรียนการสอนอย่างถ้กวิิธีิเพ่ิ�อให้การเรียน	การสอนเป็นไปตามที�ต้องการแลัะบรรลุัเป้าหมาย

2.ผลัการประเมินบุคลิักภาพิของผ้้ เรียน	 พิบว่ิา	 ภาพิที� มี ค่าเฉลีั�ยส้งสุดีเรียงลัำาดัีบจากมากไปหาน้อย		

3	ลัำาดัีบแรก	ค่อ	ภาพิมนุษย์สัมพัินธ์ิระหว่ิางบุคคลั	ตรงกับคำาตอบระดัีบมาก	มีค่าเฉลีั�ย	4.53	,	ภาพิควิามบกพิร่องทางจิต	แลัะ	

ภาพิควิามหวิาดีระแวิง	ตรงกับคำาตอบระดัีบมาก	มีค่าเฉลีั�ยเท่ากัน	ค่อ	4.47	ซึ่�งสอดีคล้ัองกับ	Hermann	Rorschach	(1960)	

แบบทดีสอบของ	Rorschach	เป็นการทดีสอบทางจิตวิิทยา	จากการตีควิามจากภาพิหยดีหมึกที�ผ้้ร่วิมการทดีสอบเห็น	

3.ผลัการศึิกษาควิามพึิงพิอใจของผ้้เรียน	พิบว่ิา	 ประเด็ีนที�มีค่าควิามพึิงพิอใจส้งสุดีเรียงลัำาดัีบจากมากไปหาน้อย	 3	

ลัำาดัีบแรก	ค่อ	ค่อ	ประเดีน็การเกดิีแรงจ้งใจให้ผ้้เรียนมีควิามตอ้งการที�จะเรียน	มีค่าเฉลีั�ย	4.28	,	ประเดีน็การเกดิีการตอบสนอง	

ทำาให้ผ้้เรียนมีส่วินร่วิมในการคิดี	มีค่าเฉลีั�ย	4.18	แลัะ	ประเด็ีนผ้้เรียนมีควิามต้องการให้มีการจัดีการเรียนด้ีวิยการใชุ้พิิมพ์ิกราฟิก

ในลัักษณะนี�อีก	มีค่าเฉลีั�ย	4.10	ซึ่�งสอดีคล้ัองกับ	นุชุนาฎี	ไทยศิรี	แลัะ	อุไรวิรรณ	ศิรีไชุยเลิัศิ	(2560)	ได้ีศึิกษาการพัิฒนาส่�อ

เสริมทักษะออนไลัน์ร่วิมกับการเรียนแบบผสมผสานวิิชุาคอมพิิวิเตอร์กราฟิกแลัะแอนิเมชัุน	 สำาหรับนักศึิกษาปริญญาตรีชัุ�นปี

ที�	2	มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์นครปฐม	กล่ัาวิว่ิา	ควิามพึิงพิอใจของผ้้เรียนที�มีต่อส่�อเสริมทักษะออนไลัน์	ร่วิมกับการเรียนแบบผสม

ผสานวิิชุาคอมพิิวิเตอรก์ราฟิกแลัะแอนิเมชัุน	พิบว่ิา	ผลัจากการสำารวิจโดียใชุ้แบบสอบถามควิามพิงึพิอใจ	ซึ่�งเป็นการแสดีงควิาม

พึิงพิอใจที�มีต่อส่�อเสริมทักษะออนไลัน์	ผ้้เรียนมีควิามพึิงพิอใจในภาพิรวิมอย้่ในระดัีบมาก
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ข้้อเสนอแนะ

ในการจัดีการเรียนการสอนจำาเป็นต้องใชุ้ควิามร้้แลัะทักษะ	 จากหลัายสาขาวิิชุามาร่วิมกันแก้ปัญหาการเรียนร้้	 ใน

ลัักษณะเชุ่�อมโยงสัมพัินธ์ิกัน	จะชุ่วิยให้ผ้้เรียนเข้าใจถึงควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางวิิชุาต่าง	ๆ	เชุ่น	งานกราฟิกทางการศึิกษา	ค่องาน

กราฟิกซึ่�งมีจุดีมุ่งหมายเพ่ิ�อการเรียนการสอน	เป็นการนำาเสนอโดียใชุ้ร้ปภาพิ	แผนภ้มิ	แผนสถิติ	แผนภาพิ	ตาราง	สิ�งพิิมพ์ิ	ป้าย

นิเทศิ	 ภาพิโฆษณาทางการศิึกษา	 การ์ต้น	 คอมพิิวิเตอร์ชุ่วิยสอน	 โดียบทบาทของงานกราฟิก	 ถ้กสร้างขึ�นเพิ่�อเป็นสัญลัักษณ์

แทนการส่�อควิามหมาย	 ผ้้วิิจัยจึงสนับสนุนให้เกิดีการพัิฒนาการใชุ้ศิิลัปะทางคอมพิิวิเตอร์กราฟิกมาประยุกต์ใชุ้ในส่�อการสอน

ระดัีบต่าง	ๆ	ให้เกิดีการแพิร่หลัายมากขึ�น
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การสร้างสรรค์ภาพถ่ายสารคดีมรดกวัิฒน้ธุ์รรม “การขุดเรืออีโปง” 

Documentary Photography of Cultural Heritage  

“Traditional Canoe E-Poong”

ภัทรศิักดีิ�	สิมโฮง1

บทคัดย�อ

การสร้างสรรค์ภาพิถ่ายสารคดีีมรดีกวัิฒนธิรรม	การขุดีเร่ออีโปง	อำาเภอพิิมาย	จงัหวัิดีนครราชุสีมา	มีวัิตถุประสงค์	ค่อ	

เพ่ิ�อสร้างสรรคผ์ลังานภาพิถา่ย	การขุดีเร่ออีโปง	ผา่นมุมมองการถา่ยภาพิสารคดีี	โดียใชุ้กรอบแนวิคดิีในงานวิิจัย	ใชุ้หลัักการการ

ถ่ายภาพิสารคดีี	โดียใชุ้หลัักการ	EDFAT		ได้ีแก่	Entire,	Details,	Frame,	Angles	แลัะ	Time	(Hoy,	Frank	P.	1986:	31-37)	

การถ่ายภาพิเชิุงวิารสาร	โดียวิิธีิการ	EDFAT	entire,	details,	frame,	angles,	time.	สามารถผสมผสานกับหลััก	TSMS	Think,	

See,	Move,	Shoot	(วิิทยา	ดีำารงเกียรติศัิกดิี�	2552:	ระบบออนไลัน์)	เป็นการถ่ายภาพิในเหตุการณ์ใดีเหตุการณ์หนึ�ง	ด้ีวิยวิิธีิการ

ที�แตกต่างแลัะหลัากหลัาย	เชุ่น	การเล่ัอกใชุ้เลันส์	การจัดีองค์ประกอบ	การวิางมุมกล้ัอง	การเล่ัอกขนาดีระยะภาพิในระยะไกลั	

สรุปผลัการสร้างสรรค์ภาพิถ่ายมรดีกวัิฒนธิรรม	 การขุดีเร่ออีโปง	 ในการนำาเสนอเร่�องราวิภาพิถ่ายสารคดีีมรดีก

วัิฒนธิรรม	“การขุดีเร่ออีโปง”	นำาเสนอสภาพิ	สถานที�จริง	 ไม่ได้ีมีการจัดีพ่ิ�นที�	ปรับปรุง	หร่อตกแต่งอะไรเพิิ�มเติมเพ่ิ�อให้เห็น

สภาพิของพ่ิ�นที�ทำางาน	

การสร้างสรรค์ภาพิถ่ายมรดีกวัิฒนธิรรม	การขุดีเร่ออีโปง	ผ้้สร้างสรรค์ต้องกำาหนดีร้ปแบบแนวิคิดีในการนำาเสนอเอง	ดัีง

นั�นกระบวินการสรา้งสรรคจึ์งต้องทำาอยา่งเปน็ระบบ	ตั�งแต่ค้นคว้ิาข้อม้ลัเบ่�องต้น	ศึิกษาขั�นตอน	สมัภาษณ	์ร้ปแบบที�ต้องการนำา

เสนอ	เพ่ิ�อนำามาวิางแผนในการทำางานให้ชัุดีเจนในแนวิคิดีที�จะบันทึกอยา่งมีประสิทธิิภาพิ	ควิามเข้าใจในชุ่วิงเวิลัาแลัะพ่ิ�นที�ของ

การทำางานในการขุดีเร่ออีโปง	มีผลัต่อการวิางแผนการทำางาน	เพิราะต้องเดิีนทางเข้าไปในพ่ิ�นที�	ที�เป็นทุ่งนา	ป่าต้นตาลั	มีสภาพิ

แสงแลัะพ่ิ�นที�ที�จำากัดี	ลัำาบากในการควิบคมุแสง	อุปกรณ์ต้องพิร้อม	แลัะไมร่บกวินการทำางาน	ขั�นตอนการขุดีเร่ออีโปง	ต้องอาศัิย

ควิามอดีทน	เพิราะต้องทำางานกลัางแจ้ง	ในการขุดีเร่ออีโปง	ต้องศึิกษาพ่ิ�นที�	ทิศิทางของผ้้ขุดีเร่อ	เพ่ิ�อให้ได้ีมุมแลัะจังหวิะที�ดีี

คำาสำาคัญ:	เร่ออีโปง	,	มรดีกวัิฒนธิรรม	,	การถ่ายภาพิสารคดีี	

Abstract

Documentary Photography of Cultural Heritage Traditional Canoe E-Poong, Phimai District, 
Nakhon Ratchasima Province Its purpose is to create photographic works. Traditional Canoe E-Poong 
Mining through the perspective of documentary photography using a conceptual framework in research 
Use the principles of documentary photography. Using EDFAT principles: Entire, Details, Frame, Angles, 
and Time (Hoy, Frank P. 1986: 31-37). Journalistic photography by EDFAT entire, details, frame, angles, 
time. Can be combined with TSMS principles. Think, See, Move, Shoot (Wittaya Damrongkiattisak 2009: 
Online) is a photo shoot in a particular event. with different and various methods such as choosing a 
lens composition camera angle Selecting the distance of the image at a distance

1คณะศิิลัปกรรมแลัะออกแบบอุตสาหกรรม	มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีราชุมงคลัอีสาน	E-mail	pattarasak.si@rmuti.ac.th
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Conclusion of the creation of cultural heritage photographs Traditional Canoe E-Poong Mining 
In presenting the story, photographs, documentaries, cultural heritage The “I Pong Ship Excavation” 
presents the actual condition of the site, with no spaces, renovations, or decorations to show the 
condition of the work area.

Documentary Photography of Cultural Heritage Traditional Canoe E-Poong Mining Creators 
must define their own style of presentation concept. Therefore, the creative process must be done in 
a systematic way. Starting from researching the basic information, studying the interview process, the 
format that you want to present. To bring a plan to work clearly in the concept that will be recorded 
effectively. Understanding the time and space of working Traditional Canoe E-Poong mine affect the 
planning of work because having to travel into the area It is a rice field, a palm tree forest with limited 
light and space. Difficult to control the light equipment must be ready and does not interfere with work 
The process of digging Traditional Canoe E-Poong requires patience because you have to work outdoors 
in the excavation of Traditional Canoe E-Poong need to study the area the direction of the digger To 
get a good angle and rhythm.

Keywords: Traditional Canoe E-Poong, Cultural heritage, Documentary photography.

บทนำา 

เร่ออีโปง	เป็นเร่อที�เกิดีจากภ้มิปัญญาของชุาวิบ้านพิิมาย	เป็นเร่อขุดีชุนิดีหนึ�งซึ่�งทำาจากต้นตาลัโดียการผ่าซี่กแล้ัวิขุดี

แกนข้างในออกจนเหล่ัอแต่เปล่ัอกเน่�อแข็งตลัอดีควิามยาวิของลัำาเร่อแลัะเว้ินการขุดีชุ่วิงท้ายของลัำาเร่อไว้ิเพ่ิ�อป้องกันนำ�าเข้าลัำา

เร่อ	 เร่ออีโปงเป็นเร่อโบราณที�มีการใชุ้งานมาอย่างชุ้านาน	 ในอดีีตเป็นเร่อที�นิยมใชุ้ในพ่ิ�นที�ภาคกลัางแลัะภาคอีสาน	 เป็นเร่อ

ที�ใชุ้งานด้ีานการประมงแลัะการสัญจรทางนำ�าในทางนำ�าต่�นๆ	โดียเร่อมีควิามทนทานต่อแสงแดีดีแลัะนำ�าฝ่นได้ีเป็นอย่างดีี	ซึ่�งตัวิ

เร่อทำาจากต้นตาลัที�มีอายุมากกว่ิา	20	ปี	ต้นตาลัที�นำามาเล่ัอกใชุ้งานจะสามารถใชุ้ได้ีทั�งต้นตาลัตัวิผ้้แลัะตัวิเมีย	การใชุ้เร่ออีโปง

ในอดีีตมีอย่างแพิร่หลัายทั�งใชุ้เพ่ิ�อการประมง	เพ่ิ�อการขนส่ง	เพ่ิ�อการหว่ิานแห	ดัีกมอง	เพ่ิ�อควิามสนุก	โดียเฉพิาะพิิมายยังคงมี

การจัดีประเพิณีการแข่งเร่ออีโปงร่วิมกับการแข่งเร่อยาวิ	เร่อเหล็ัก	แลัะเร่อกระทะ	ซึ่�งปัจจุบันยังคงมีการแข่งเร่ออีโปงพ่ิ�นบ้าน

พิิมาย	ที�บ้านระกา	

พิระราชุบัญญัติส่งเสริมแลัะรักษามรดีกภ้มิปัญญาทางวัิฒนธิรรม	พิ.ศิ.	2559	ได้ีให้นิยามคำาว่ิา	“มรดีกภ้มิปัญญาทาง

วัิฒนธิรรม”	หมายควิามว่ิา	ควิามร้้	การแสดีงออก	การประพิฤติปฏิ์บัติ	หร่อทักษะทางวัิฒนธิรรมที�แสดีงออกผ่านบุคคลั	เคร่�อง

ม่อ	หร่อวัิตถุซึ่�งบุคคลั	กลุ่ัมบุคคลั	หร่อชุุมชุนยอมรับแลัะร้้สึกเป็นเจ้าของร่วิมกัน	แลัะมีการส่บทอดีกันมาจากคนรุ่นหนึ�งไปยัง

คนอีกรุ่นหนึ�ง	โดียอาจมีการเปลีั�ยนแปลังเพ่ิ�อตอบสนองต่อสภาพิแวิดีล้ัอมของตน	ซึ่�ง	“ชุุมชุน”	ในที�นี�หมายควิามว่ิา	กลุ่ัมคน

กลุ่ัมเดีียวิหร่อหลัายกลุ่ัมที�มีควิามร้้มีการประพิฤติปฏิ์บัติ	 ส่บทอดี	 หร่อมีส่วินร่วิมในมรดีกภ้มิปัญญาทางวิัฒนธิรรมนั�น	 เพ่ิ�อ

รองรับการส่งเสริมแลัะสงวินรักษามรดีกภ้มิปัญญาทางวัิฒนธิรรม	(ที�จับต้องไม่ได้ี)	เชุ่น	องค์ควิามร้้	ทักษะ	หร่อ	กระบวินการ

สร้างสรรค์ผลังานทางวัิฒนธิรรม	เพ่ิ�อให้ได้ีรับการปกป้องคุ้มครองที�ชัุดีเจน	

การถ่ายทอดีเร่�องราวิด้ีวิยการถ่ายภาพิสารคดีี	 (Documentary	 Photography)	 เป็นการนำาเสนอข้อเท็จจริงด้ีวิย

หนทางที�ทำาให้ข้อเท็จจริงนั�นน่าเชุ่�อถ่อแลัะชัุดีเจนต่อผ้้คนในเวิลัานั�น	แลัะเห็นว่ิาภาพิถ่ายสารคดีีนั�นไม่จำาเป็นต้องนำาเสนอเพีิยง

ภาพิที�เป็นข้อม้ลัเท่านั�น	งานภาพิถ่ายสารคดีีสามารถส่�อสาร	อารมณ์	ควิามร้้สึกต่อประเด็ีนในภาพิได้ี	แมเรียน	(Marien,	2012)	

การถ่ายภาพิสารคดีี	 ค่อการบันทึกภาพิเร่�องราวิของผ้้คน	หร่อสถานที�ต่าง	ๆ	 เพ่ิ�อศึิกษาหร่อเผยแพิร่	นำาเสนอเพ่ิ�อให้การรับร้้	

จนถึงทำาให้เกิดีการเปลีั�ยนทางสังคมด้ีวิยเร่�องราวิในเชิุงลึัก	เคน	ไลัท์	(Light,	2000)
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ดัีงนั�นการสร้างสรรค์ภาพิถ่ายมรดีกวัิฒนธิรรม	เร่ออีโปง	ในครั�งนี�	เป็นการสร้างสรรค์ภาพิถ่ายด้ีวิยกระบวินการถ่าย

ภาพิสารคดีี	 เพ่ิ�อผ้้ที�รับชุมภาพินั�นเกิดีควิามตระหนักถึงควิามสำาคัญขององค์ควิามร้้มรดีกภ้มิปัญญาทางวัิฒนธิรรมการขุดีเร่อ

อีโปง	 ที�กำาลัังจะส้ญหาย	 ผลังานสร้างสรรค์ชิุ�นนี�เป็นส่วินหนึ�งผลังานวิิจัยการฟ้�นฟ้มรดีกวัิฒนธิรรมเม่องเก่าพิิมายด้ีวิยการขับ

เคล่ั�อนทางศิิลัปะแลัะวัิฒนธิรรมเพ่ิ�อพัิฒนาเศิรษฐกิจชุุมชุน

วัติถุ่ป์ระสงค์

เพ่ิ�อสร้างสรรค์ผลังานภาพิถ่าย	การขุดีเร่ออีโปง	ผ่านมุมมองการถ่ายภาพิสารคดีี

กรอบแนวคิดการวิจััย

กรอบแนวิคิดีในงานวิิจัย	ใชุ้หลัักการการถ่ายภาพิสารคดีีแลัะวิารสาร	เป็นการถ่ายภาพิในเหตุการณ์ใดีเหตุการณ์หนึ�ง	

ด้ีวิยวิิธีิการที�แตกต่างแลัะหลัากหลัาย	เชุ่น	การวิางมุมกล้ัอง	การเล่ัอกใชุ้เลันส์	การจัดีองค์ประกอบ	การเล่ัอกขนาดีระยะภาพิ

ในระยะไกลั	ซึ่�งหลัักการดัีงกล่ัาวิเรียกว่ิาหลััก	EDFAT		ได้ีแก่	Entire,	Details,	Frame,	Angles	แลัะ	Time	(Hoy,	Frank	P.	

1986:	31-37)	การถ่ายภาพิเชิุงวิารสาร	โดียวิิธีิการ	EDFAT	entire,	details,	frame,	angles,	time.	สามารถผสมผสานกับ

หลััก	TSMS	Think,	See,	Move,	Shoot	(วิิทยา	ดีำารงเกียรติศัิกดิี�	2552:	ระบบออนไลัน์)

 

วิธีดำาเนินการวิจััย

วิิธีิการเก็บข้อม้ลัแลัะวิิธีิการดีำาเนินการ	มีดัีงนี�	

ขั้�นติอนที� 1 ขั�นเตรียมการสำาหรับเก็บข้อม้ลั	การเตรียมควิามพิร้อมก่อนเก็บข้อม้ลัด้ีานการถ่ายภาพิ	โดียการ

ค้นคว้ิา	รวิบรวิมจากเอกสารที�เกี�ยวิข้อง	ได้ีแก่	ข้อม้ลังานวิิจัย	บทควิาม	ตำาราต่าง	ๆ 	แลัะลังพ่ิ�นที�เก็บข้อม้ลั	เข้าถึงกลุ่ัม

ตัวิอย่างโดียเริ�มต้นอย่างไม่เป็นทางการ	โดียการแนะนำาตัวิ	สร้างควิามสนิทสนมคุ้นเคย	ขอควิามร่วิมม่อในการสัมภาษณ์

	เพ่ิ�อทำาควิามเข้าใจ	ถึงขั�นตอน	กระบวินการ	ในการทำางาน	นำาข้อม้ลัที�ได้ีจากภาคสนาม	มาวิิเคราะห์	วิางแผน	เตรียม

ควิามพิร้อม	เพ่ิ�อการถ่ายภาพิสารคดีีแลัะวิารสาร	โดียใชุ้หลัักการ	EDFAT	ได้ีแก่	Entire,	Details,	Frame,	Angles,	

Time	แลัะหลััก	TSMS	Think,	See,	Move,	Shoot

ขั้�นติอนที� 2	ขั�นตอนการถ่ายภาพิ	ลังพ่ิ�นที�สร้างสรรค์ภาพิถ่ายโดียการสังเกตพ่ิ�นที�	ท่าทาง	ขั�นตอน	กระบวินการ

ขุดีเร่ออีโปง	 รวิมถึงวัิสดุีอุปกรณ์ที�ใชุ้	 เพ่ิ�อใชุ้ในการกำาหนดีตำาแหน่งของการวิางมุมภาพิ	 สัมภาษณ์ในระหว่ิางการเร่อ

อีโปง	จดีบันทึก	เพ่ิ�อให้ได้ีข้อม้ลัที�ถ้กต้อง	ครบถ้วิน	แลัะน่าเชุ่�อถ่อ

ผลุ่การวิจััย

การวิิจัยเร่�อง	การสร้างสรรค์ภาพิถ่ายสารคดีีมรดีกวัิฒนธิรรม	“เร่ออีโปง”	สามารถสรุปผลัการวิิจัยตามหลััก	EDFAT	

แลัะหลััก	TSMS	โดียมีรายลัะเอียดีดัีงนี�

1.	Entire	แลัะ	Think	I	See	The	Entire	Subject	การนำาเสนอเร่�องราวิของภาพิถ่ายสารคดีี	ตามควิามเป็นจริงของ

เหตุการณ์ที�เกิดีขึ�น	 หลัักแห่งการนำาเสนอภาพิรวิม	 เป็นการแสดีงให้เห็นถึงภาพิรวิมของปรากฏ์การณ์หร่อสิ�งที�ต้องการบันทึก

ภาพิ	ซึ่�งพ่ิ�นที�ในการขุดีเร่ออีโปงนั�น	สภาพิแวิดีล้ัอมเป็นทุ่งนา	ป่าตาลั	

แนวิคิดีในการถ่ายทอดีเร่�องราวิ	ค่อ	ควิามยากลัำาบากในการขุดีเร่ออีโปง		เพิราะต้องเดิีนทางเข้าไปบริเวิณที�รถยนต์

เข้าไปไม่ได้ี	เป็นทุ่งนา	ป่าตาลั	ต้องทำางานกลัางแจ้ง	ไกลัจากพ่ิ�นที�ชุุมชุน	แนวิคิดีในการสร้างอารมณ์ของภาพิ	จากกระบวินการ
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ขุดีเร่ออีโปง	โดียใชุ้อุปกรณ์ที�จำากัดี	การใชุ้ฝี่ม่อทักษะที�ชุำานาญในการขุดีเร่อ	จึงอยากถ่ายทอดีอารมณ์ของภาพิให้เป็นโทนสีอุ่น

เพ่ิ�อให้เกิดีควิามร้้สึกควิามอดีทนกับแสงแดีดีในการขุดีเร่ออีโปง	ตลัอดีทั�งวัิน	

การเล่ัอกใชุ้กล้ัอง	เลันส์	แลัะอุปกรณ์	ได้ีเล่ัอกใชุ้กล้ัอง	Digital	Mirrorless	ด้ีวิยกล้ัองถ่ายภาพิขนาดีเล็ัก	มีควิามคล่ัอง

ตัวิ	นำ�าหนักเบา	เล่ัอกใชุ้เลันส์ขนาดี	85	ม.ม.	f	1.8	ซึ่�งเป็นเลันส์มุมแคบ	หร่อ	Telephoto	แลัะมี	f	หร่อร้รับแสงที�เหมาะกับ

การให้ระยะชัุดีต่�นที�ดีี	แลัะเลันส์ขนาดี	45	ม.ม.	f	1.8	เป็นเลันส์มุมปกติ	การใชุ้เลันส์เพีิยงสองชุ่วิงทำาให้การตัดีสินใจบันทึกภาพิ

แลัะจัดีองค์ประกอบศิิลัปะ	ได้ีสะดีวิกมากขึ�น	 อุปกรณ์เสริมที�เล่ัอกใชุ้	 ค่อ	แผ่นสะท้อนแสง	เป็นสิ�งที�สำาคัญกับการถ่ายภาพิใน

ครั�งนี�	เพิราะกระบวินการขุดีเร่ออีโปง	อย้ใ่นเวิลัากลัางวัินแลัะมีสภาพิแสงที�ควิบคุมยาก	

2.	Details	แลัะ	See:	Specific	Details	Of	Subject	การนำาเสนอภาพิรายลัะเอียดี	ตามหลััก	เป็นการแสดีงให้เห็น

	รายลัะเอียดีในระยะใกล้ัมาก	เพ่ิ�อส่�อสาร	อารมณ์	ควิามร้้สึก	ถึงควิามอดีทน	ควิามร้อน	ทั�งที�เกิดีจากการทำางานกลัางแจ้ง	อีก

ทั�งยังให้เห็นถึงร้ปร่างหน้าตาที�แท้จริงของ	 พ่ิ�นผิวิเน่�อไม้	 ต้นตาลั	 ในระยะใกล้ั	ๆ	 ดัีงนั�นได้ีเล่ัอกใชุ้เลันส์ขนาดี	85	ม.ม.	 f	1.8	

เป็นเลันส์ที�มีชุ่วิงของภาพิที�ใกล้ั	

3.	Frame	แลัะ	See	/	Think:	Frame	Details	Into	Strong,	Original	Composition	หลัักแห่งระนาบภาพิ	การ

จัดีวิางองค์ประกอบภาพิในแนวินอน	จากการศึิกษาพ่ิ�นที�การขุดีเร่ออีโปงก่อนที�จะลังม่อถ่าย	พิบว่ิาลัักษณะของพ่ิ�นที�	ที�มีต้นไม้

จำานวินมาก	 จึงอาศัิยโครงสร้างของต้นไม้	 ในลัักษณะของการจัดีองค์ประกอบภาพิแบบเส้นที�เกิดีจากเงาของต้นไม้	แลัะกฎี	3	

ส่วิน	ทำาให้ภาพิมีจุดีน่าสนใจ

	4.	Angles	แลัะ	Move	/	Shoot:	Variely	of	Angles	หลัักของมุมกล้ัองที�แตกต่าง	พ่ิ�นที�ในการขุดีเร่ออีโปง	แลัะ

โครงสร้างของร้ปทรงเร่ออีโปง	 จึงทำาให้มุมภาพิที�ได้ีส่วินใหญ่เป็นมุมเสยขึ�นด้ีานบน	 ในหลัักของการใชุ้เส้นนำาสายตา	 ชุ่วิยเพิิ�ม

ควิามน่าสนใจได้ีเป็นอย่างดีี	

5.	Time	แลัะ	Shoot	:	Build	Visuals	By	Using	Slices	of	Time	หลัักแห่งเวิลัา	ในระหว่ิางการถ่ายภาพิ	ได้ีมีการ

สัมภาษณ์พ้ิดีคุย	ถึงขั�นตอนที�กำาลัังทำาเพ่ิ�อให้ทราบถึงบริบท	พิร้อมทั�งหาจังหวิะเวิลัาที�เหมาะสม	แลัะยอมเสียเวิลัาในการพิินิจ

พิิจารณาเพ่ิ�อหามุมมองที�ดีี	 ที�สามารถถ่ายทอดีมาได้ีตรงกับกระบวินการที�กำาลัังทำา	 แลัะการใชุ้ควิามเร็วิชัุตเตอร์ที�แตกต่างกัน

ในการบนัทึกภาพิ	เพิราะภาพิบางภาพิใชุ้ควิามเร็วิชัุตเตอรที์�ส้ง	แต่ก็ไม่สามารถอธิิบายกระบวินการของขั�นตอนนั�นได้ี	จึงตัดีสิน

ใจเพิิ�มควิามเร็วิชัุตเตอร์ขึ�น	 เพ่ิ�อให้ได้ีจังหวิะที�เหมาะสมแลัะสามารถอธิิบายกระบวินการไดี้	 แต่ทำาให้ภาพิอาจจะมีคมชัุดีแลัะ

จังหวิะที�ด้ีต่�นตา	

   

ภาพิที�	1	ผลังานสร้างสรรค์ภาพิถ่าย	เร่ออีโปง	(ภาพิซ่้าย)	ขั�นตอนการขุดีต้นตาลั	
(ภาพิขวิา)	ขั�นตอนการผ่าต้นตาลั	ดี้วิยเลั่�อยโซ่่ยนต์	ที�มา	:	ภัทรศิักดีิ�	สิมโฮง
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ภาพิที�	2	ผลังานสร้างสรรค์ภาพิถ่าย	เร่ออีโปง	(ภาพิซ่้าย)	ขั�นตอนการกบไสไม้	ปรับแต่งขอบ	

(ภาพิขวิา)	ขั�นตอนการถอกผิวิของเร่อให้เรียบเสมอกัน	ที�มา	:	ภัทรศิักดีิ�	สิมโฮง

 

ภาพิที�	3	ผลังานสร้างสรรค์ภาพิถ่าย	เร่ออีโปง	(ภาพิซ่้าย)	ขั�นตอนการเผาเสี�ยนตาลั	
(ภาพิขวิา)	ขั�นตอนการถอกผิวิเก็บรายลัะเอียดี	ที�มา	:	ภัทรศิักดีิ�	สิมโฮง

  

ภาพิที�	4	ผลังานสร้างสรรค์ภาพิถ่าย	เร่ออีโปง	ขั�นตอนการทำาควิามสะอาดี	เศิษเน่�อไม้
ที�มา	:	ภัทรศิักดีิ�	สิมโฮง
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สร่ป์ผลุ่การวิจััยแลุ่ะอภิิป์รายผลุ่

สรุปผลัการสร้างสรรค์ภาพิถ่ายมรดีกวัิฒนธิรรม	 การขุดีเร่ออีโปง	 ในการนำาเสนอเร่�องราวิภาพิถ่ายสารคดีีมรดีก

วัิฒนธิรรม	“การขุดีเร่ออีโปง”	ใชุ้หลัักการการถ่ายภาพิสารคดีีแลัะวิารสาร	ผ่านกระบวินการสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ	ตั�งแต่

ค้นคว้ิาข้อม้ลัเบ่�องต้น	ศึิกษาขั�นตอน	สัมภาษณ์	ร้ปแบบที�ต้องการนำาเสนอ	การเล่ัอกใชุ้อุปกรณ์	เพ่ิ�อนำามาวิางแผนในการทำางาน

ให้ชัุดีเจนในแนวิคิดีที�จะบันทึกอย่างมีประสิทธิิภาพิ

การสร้างสรรค์ภาพิถ่ายมรดีกวัิฒนธิรรม	การขุดีเร่ออีโปง	ผ้้สร้างสรรค์ต้องกำาหนดีร้ปแบบแนวิคิดีการนำาเสนอสภาพิ

	สถานที�จริง	ไม่ได้ีมีการจัดีพ่ิ�นที�	ปรับปรุง	หร่อตกแต่งอะไรเพิิ�มเติมเพ่ิ�อให้เห็นสภาพิของพ่ิ�นที�ทำางาน	มีผลัต่อการวิางแผนการ

ทำางาน	เพิราะต้องเดิีนทางเข้าไปในพ่ิ�นที�	ที�เป็นทุ่งนา	ป่าต้นตาลั	มีสภาพิแสงแลัะพ่ิ�นที�ที�จำากัดี	ลัำาบากในการควิบคุมแสง	อุปกรณ์

ต้องพิร้อม	แลัะไม่รบกวินการทำางาน	ขั�นตอนการขุดีเร่ออีโปง	ต้องอาศัิยควิามอดีทน	เพิราะต้องทำางานกลัางแจ้ง	ในการขุดีเร่อ

อีโปง	ต้องศึิกษาพ่ิ�นที�	ทิศิทางของผ้้ขุดีเร่อ	เพ่ิ�อให้ได้ีมุมแลัะจังหวิะที�ดีีด้ีวิยวิิธีิการที�แตกต่างแลัะหลัากหลัาย	เชุ่น	โดียอาศัิยการ

วิางมุมกล้ัอง	 เพ่ิ�อให้สามารถส่�อสารถึงขั�นตอนการทำางานให้ตรงตามเน่�อหา	 ขั�นตอนการขุดีเร่ออีโปงการเล่ัอกใชุ้เลันส์	 :	 เล่ัอก

ใชุ้เลันส์ขนาดี	85	ม.ม.	f	1.8	ซึ่�งเป็นเลันส์มุมแคบ	หร่อ	Telephoto	แลัะเลันส์ขนาดี	45	ม.ม.	f	1.8	เป็นเลันส์มุมปกติ	แลัะมี	

f	 หร่อร้รับแสงที�เหมาะกับการให้ระยะชัุดีต่�นที�ดีี	 การใชุ้เลันส์เพีิยงสองชุ่วิงทำาให้การตัดีสินใจบันทึกภาพิแลัะจัดีองค์ประกอบ

ศิิลัปะ	ได้ีสะดีวิกมากขึ�น	นอกจากนี�หลัักของมุมกล้ัองที�แตกต่าง	พ่ิ�นที�ในการขุดีเร่ออีโปง	แลัะโครงสร้างของร้ปทรงเร่ออีโปง	จึง

ทำาให้มุมภาพิที�ได้ีส่วินใหญ่เป็นมุมเสยขึ�นด้ีานบน	ในหลัักของการใชุ้เส้นนำาสายตา	ชุ่วิยเพิิ�มควิามน่าสนใจได้ีเป็นอย่างดีี	

การจัดีองค์ประกอบ	แลัะการเล่ัอกขนาดีระยะภาพิในระยะไกลั	:	รายลัะเอียดีในระยะใกล้ัมาก	เพ่ิ�อส่�อสาร	อารมณ์	

ควิามร้้สึก	ถึงควิามอดีทน	ควิามร้อน	ทั�งที�เกิดีจากการทำางานกลัางแจ้ง

ข้้อเสนอแนะ

ในการเก็บข้อม้ลั	 ควิรเตรียมตัวิศึิกษาหลัักการแลัะทฤษฎีีที�เกี�ยวิการถ่ายภาพิสารคดีีให้ดีีก่อน	 รวิมไปถึงการศึิกษา

ขั�นตอนในการทำางาน	ระยะเวิลัาในการถ่ายภาพิ	แลัะชุ่วิงเวิลัา	 เพ่ิ�อกำาหนดีแนวิในการถ่ายทอดีเร่�องราวิ	บรรยากาศิ	อารมณ์

ในภาพิถ่าย	 โดียศึิกษาข้อม้ลัขั�นตอนที�เกี�ยวิข้องกับกระบวินการทำาให้มากที�สุดี	 เพ่ิ�อใชุ้ในการวิางแผนแลัะเตรียมอุปกรณ์ไปให้

เหมาะสม	 บันทึกภาพิ	 เพ่ิ�อคุณภาพิของภาพิที�ดีีกว่ิา	 ศึิกษาคุณสมบัติของกลั้องดิีจิทัลั	 ศึิกษาวิิธีิใชุ้	 แลัะอุปกรณ์เสริม	 ศึิกษา

เทคนิคการถ่ายภาพิโดียการนำาหลัักการแลัะทฤษฎีี	ส่้การปฏิ์บัติถ่ายภาพิอย่างชุำานาญ	
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บทคัดย�อ 

		การส่บทอดีภ้มิปัญญาด้ีานหัตกรรมท้องถิ�นแลัะศิิลัปะที�ทุกคนได้ีเห็นควิามสำาคัญทางด้ีานการส่บท้องภ้มิปัญญากัน

มาอย่างยาวินาน		นั�นก็ค่อ	ผ้าทอพ่ิ�นถิ�น		ที�เป็นผลิัตภัณฑ์ที�ได้ีรับการยอมรับว่ิา		ในการซ่่�อหาผลิัตภัณฑ์ประเภทผ้าเป็นของฝ่าก		

ของที�ระลึัก		แต่ด้ีวิยสภาพิเศิรษฐกิจแลัะสังคมที�ค่อนข้างจะยำ�าแย่	เน่�องจากสถานการณ์โรคระบาดีที�เกิดีขึ�น		ภาคส่วินต่างๆ	ให้

ควิามสนใจพัิฒนาเศิรษฐกิจทางด้ีานอ่�น	โดียผลิัตภัณฑ์ประเภทผ้า	ยังขาดีการพัิฒนา	เพ่ิ�อเป็นการอนุรักษ์ส่บสานควิามเป็นพ่ิ�น

ถิ�นแลัะควิามเป็นมิตรต่อสิ�งแวิดีลั้อม	จึงเล็ังเห็นว่ิาการต่อยอดีผลัิตภัณฑ์ในทางนวิัตกรรมทำาให้การพัิฒนาผลัิตภัณฑ์ผ้าให้ตรง

ตามควิามตอ้งการของตลัาดี	แลัะควิรส่งเสริมให้มีการนำาองคค์วิามร้้ด้ีานวิิทยาศิาสตร	์นวัิตกรรมแลัะเทคโนโลัย	ีเข้ามาชุ่วิยสร้าง

ม้ลัค่าเพิิ�ม	แต่ยงัคงไว้ิซึ่�งการอนุรักษ์ภ้มปัิญญา	แลัะการเป็นมิตรต่อสิ�งแวิดีล้ัอม	ผ้้วิิจยัจงึพิบปัญหาที�จะส่งผลักระทบในระยะยาวิ

ที�เกิดีผลักระทบต่อชุุมชุนในเร่�องของเอกลัักษณ์ทางวัิฒนธิรรมที�กำาลัังจะส้ญหายไป	เพ่ิ�อเป็นการอนุรักษ์แลัะส่บสานภ้มิปัญญา

ผลิัตภัณฑ์ผ้าทอพ่ิ�นถิ�นให้คงอย่้ในพ่ิ�นที�จังหวัิดีมหาสารคาม	โดียมีกลุ่ัมปล้ักหม่อนเลีั�ยงไหมบ้านโคกล่ัามอำาเภอพิยัคฆภ้มิพิิสัย		

จังหวัิดีมหาสารคาม		เป็นกรณีศึิกษา		วัิตถุประสงค์	1.	เพ่ิ�อพัิฒนานวัิตกรรมผลิัตภัณฑ์		โดียนำาผ้าทอที�ได้ีรับการพัิฒนา		มาพัิฒนา

แปรร้ปเป็นผลิัตภัณฑ์ตกแต่งร่างกาย	จำานวิน	2		ชุุดี		ได้ีแก่	ผลิัตภัณฑ์จากผ้าไหมแลัะผ้าฝ้่ายย้อมสีธิรรมชุาติ	อาทิเชุ่น	กระเป๋า

	รองเท้า	ผ้าพัินคอ	แลัะ	ผ้าโพิกผม	เป็นต้น	โดียเพิิ�มนวัิตกรรมด้ีานสิ�งทอในผลิัตภัณฑ์ที�สร้างม้ลัค่าสินค้าได้ี		2.	เพ่ิ�อพัิฒนาการ

สร้างแบรนด์ี		บรรจุภัณฑ์ให้ได้ีมาตรฐาน		จำานวิน	2	ร้ปแบบ	แลัะสร้างการค้าทางออนไลัน์	เป็นเพิจชุ่องทางจำาหน่ายสินค้า	3.	

เพ่ิ�อผลัักดัีนให้กลุ่ัมทอผ้า	สามารถผลิัตผ้าทอย้อมสีธิรรมชุาติแลัะออกแบบลัวิดีลัายผ้าที�เป็นเอกลัักษณ์		 เพ่ิ�อย่�นขอมาตรฐาน

ผลิัตภัณฑ์ชุุมชุน		พัิฒนากระบวินการผลิัต	โดียออกแบบลัวิดีลัายผ้าทอ		จำานวิน	6	ลัวิดีลัาย		เป็นลัายผ้าไหม	3	ลัวิดีลัาย	แลัะ	

ลัายผ้าฝ้่าย	3	ลัวิดีลัาย		ผลิัตผ้าทอ		จำานวิน	2	ผลิัตภัณฑ์	ได้ีแก่	ผ้าไหม	1	ผลิัตภัณฑ์แลัะผ้าฝ้่าย	1	ผลิัตภัณฑ์	4.	ได้ีจัดีอบรม

ถ่ายทอดีควิามร้้เร่�องมาตรฐานผลิัตภัณฑ์	การวิิเคราะห์	ทดีสอบผลิัตภัณฑ์ตามมาตรฐานแลัะการย่�นขอการรับรองมาตรฐาน

ให้แก่ชุุมชุน		 เพ่ิ�อให้มีควิามสอดีคล้ัองกับการนำาไปใชุ้ประโยชุน์ในชีุวิิตประจำาวัินได้ีมากขึ�น	แลัะมีการนำาไปบ้รณาการกับการ

เรียนการสอนในรายวิิชุา	คอมพิิวิเตอร์ชุ่วิยในการออกแบบแฟชัุ�นแลัะสิ�งทอ	(Computer	-	Aided	Design	for	Fashion	and	

Textile	Design)		จากการวิิจัยครั�งนี�		ผ้้วิิจัยพิบว่ิา	1.	ผ้้ประกอบการสามารถสร้างผ้าไหมแลัะผ้าฝ้่ายย้อมสีธิรรมชุาติ	โดียการ

ผสมผสานนวัิตกรรมสิ�งทอผ้าเรียบล่ั�นแลัะผ้าสะท้อนนำ�า	แลััวิสามารถนำามาแปรร้ปเป็นผลิัตภัณฑ์ตกแต่งแฟชัุ�น	จำานวิน	2	 ชุุดี	

ได้ีแก่	ผลิัตที�แปรร้ปจากผ้าไหมแลัะผ้าฝ้่ายย้อมสีธิรรมชุาติ	โดียเพิิ�มนวัิตกรรมด้ีานสิ�งทอในผลิัตภัณฑ์ที�สร้างม้ลัค่าสินค้าให้แก่
1คณะสถาปัตยกรรมศิาสตร์	ผังเม่องแลัะนฤมิตศิิลัป์		มหาวิิทยาลััยมหาสารคาม	E-mail	:	kanchaya.j@msu.ac.th	
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ชุุมชุนได้ี	2.	สามารถผลิัตผลิัตภัณฑ์ตามประเดีน็การพัิฒนาได้ีเพิิ�มเติมจากเดิีมตามคำาสั�งซ่่�อของตลัาดีไดี	้แลัะแนวิทางนี�สามารถ

ยกระดัีบนวัิตกรรมเพิ่�อชุ่วิยให้กลุ่ัมพัิฒนาแลัะออกแบบเพิ่�อดีำาเนินการต่อได้ีในระยะยาวิ	แลัะกลุ่ัมสามารถยกระดีบัการรับรอง

มาตรฐานจาก	ระดัีบ	D	เป็นระดัีบ	B	2.	ผ้้ประกอบการได้ีรับองค์ควิามร้้ในกระบวินการสร้างแบรนด์ี		พัิฒนาบรรจุภัณฑ์แลัะ

พัิฒนาชุ่องทางการจำาหน่ายสินค้าในร้ปแบบออนไลัน์ได้ีปฏิ์บัติแลัะใชุ้งานได้ีจริง	3.	สามารถผลิัตผ้าที�ได้ีมาตรฐานแลัะมีควิาม

พิร้อมในการขอมาตรฐานผลิัตภัณฑ์ชุุมชุน	จำานวิน	2	ผลิัตภัณฑ์	ได้ีแก่	ผ้าไหม	1	ผลิัตภัณฑ์แลัะผ้าฝ้่าย	1	ผลิัตภัณฑ์	4.	ผ้้ประกอบ

การ	ได้ีรับควิามร้้แลัะควิามเข้าใจในเร่�องมาตรฐานผลิัตภัณฑ์	การวิิเคราะห์	ทดีสอบผลิัตภัณฑ์ตามมาตรฐานแลัะการย่�นขอการ

รับรองมาตรฐานให้แก่ชุุมชุน	งานวิิจัยดัีงกล่ัาวิผ้้วิิจัยเห็นควิามสำาคัญของการพัิฒนาแลัะยกระดัีบผลิัตภัณฑ์ผ้า	เห็นควิรมุ่งพัิฒนา

ผลิัตภัณฑ์ผ้าให้ตรงตามควิามต้องการของตลัาดีภายในประเทศิในมิติต่างๆ		 เชุ่น	การพิัฒนาคุณภาพิ	การสร้างมาตรฐาน	 ร้ป

แบบการใชุ้งาน	แลัะร้ปแบบของผลิัตภัณฑ์	โดียเน้นในเร่�องการสร้างเอกลัักษณ์แลัะจุดีขายให้กับผลิัตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธิรรมชุาติ

ทอม่อของชุุมชุนแลัะของไทย	เพ่ิ�อให้อาชีุพิการสร้างรายได้ีแลัะเพิิ�มม้ลัค้าให้ผลิัตภัณฑ์ผ้าได้ีอย่างยั�งย่น		

คำาสำาคัญ : พัิฒนาแลัะยกระดัีบผลิัตภัณฑ์,	ผลิัตภัณฑ์ผ้า,	เทคโนโลัยีแลัะนวัิตกรรม

Abstract 

Inheriting the wisdom of local handicrafts and arts that everyone has seen the importance 
of inheriting wisdom for a long time is local woven cloth. It is a product that has been recognized 
by consumers in buying fabric products as souvenirs, souvenirs are the first priority. However, the 
economic and social conditions are worse and worse due to the epidemic. Various sectors are 
interested in economic development in other fields. As a result, fabric products are not developed 
and upgraded as they should.  At present time, many fabric products lack development to conserve 
and carry on their locality, and environmental friendliness can extend the product in an innovative way. 
Therefore, entrepreneurs or groups producing fabric products do not receive assistance and product 
development to meet market demand and should be encouraged in adopting the scientific knowledge 
innovation and technology to help in the development and be able to upgrade fabric products to create 
added value which still maintains the conservation of wisdom and environmental friendliness to be a 
product that the consumer group wants. From the above issues, the researcher found a problem that 
would have a long-term impact on the community and the cultural identity being lost in order to conserve 
and carry on the wisdom of local woven fabric products to remain.

Therefore, one study is conducted to develop and upgrade fabric products with science 
technology and innovation in Mulberry growing group, Ban Khok Lam, Phayakkhaphum Phisai, Maha 
Sarakham Province. The objectives are to 1. develop innovative products. by using a woven fabric that 
has been developed to develop and transform into 2 sets of body decoration products, namely silk and 
cotton products with natural dyes such as bags, shoes, scarves and turbans, etc., by adding innovations 
in textiles in products that can create product value.2.develop brand building Standardized packaging 
in 2 forms and create online commerce. It is a product distribution page, 3. push the weaving group 
able to produce natural dyed woven fabrics and design unique fabric patterns to apply for community 
product standard in order to develop the production process by designing 6 woven fabric patterns, 
3 silk patterns and 3 cotton fabric patterns and 4. organize the training for transferring knowledge on 
product standards, analyzing, testing products according to standards and applying for certification 
to the community in order to be more consistent with its use in daily life and has been integrated with 
teaching and learning in the course (Computer - Aided Design for Fashion and Textile Design).
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  The researcher found that 1) the entrepreneurs were able to create natural dyed silk and cotton 
by combining innovative textiles, smooth fabrics and water-reflecting fabrics. Then it can be processed 
into 2 sets of fashion decoration products, which are made from silk and natural dyed cotton. by adding 
innovations in textiles in products that create product value for the community and this approach can 
leverage innovation to help fellow development and design groups continue in the long run. Moreover, 
the group can upgrade the accreditation from level D to level B. 2) the entrepreneurs gain knowledge 
in brand building process develop packaging and develop a product distribution channel in an online 
format that is practical and practical. 3) the entrepreneurs are able to produce fabrics that meet the 
standards and are ready to apply for community product standards, amounting to 2 products, namely 
silk 1 product and cotton 1 product, and 4) Entrepreneurs gain knowledge and understanding of 
product standards, analysis, product testing according to standards and applying for certification to 
the community. The researcher also sees the importance of developing and upgrading fabric products 
to develop fabric products to meet the needs of the domestic market in various dimensions such as 
quality development standardization usage pattern and product form by focusing on creating a unique 
identity and selling point for natural dyed fabric products, hand-woven by the community and Thai 
people to provide a career to generate income and increase the value of fabric products sustainably.

Keywords : Development and upgrading, Fabric products, Technology and Innovation

บทนำา

	ภ้มิปัญญาการผลิัตผ้าทอม่อของแต่ลัะชุุมชุนในประเทศิไทยถ่อเป็นภ้มิปัญญาที�มีคุณค่า	แลัะมีเอกลัักษณ์	แสดีงออก

ถึงมรดีกทางวิฒันธิรรม	ประเพิณขีองแตล่ัะชุุมชุน	แลัะวิิถีชีุวิิตของคนไทยที�มีควิามเจรญิรุ่งเร่องตั�งแต่ครั�งในอดีีต	การทอผา้ไหม

แต่ดัี�งเดิีมนิยมทอไว้ิใชุ้ในครัวิเร่อน	 ต่อมาได้ีพัิฒนาร้ปแบบเป็นการผลิัตเพ่ิ�อการค้า	แลัะปรับเปลีั�ยนร้ปลัักษณ์ของผ้าทอพ่ิ�นถิ�น

ให้มีควิามหลัากหลัายมาขึ�น		แต่ในปัจจุบันผ้าทอพ่ิ�นถิ�นจำานวินมากขาดีการพัิฒนาแลัะขาดีเอกลัักษณ์ของท้องถิ�น	รวิมไปถีงมี

ร้ปแบบผลิัตภัณฑ์ที�ไม่สอดีคล้ัองกับควิามต้องการทางการตลัาดี	ซึ่�งสิ�งที�สามารถสร้างม้ลัค่าให้กับผ้าทอพ่ิ�นถิ�นได้ี		ค่อการสร้าง

ลัวิดีลัายผ้าให้เป็นเอกลัักษณ์		พัิฒนาคุณภาพิผ้าทอให้ได้ีมาตรฐาน		ผสมผสานเทคโนโลัยีแลัะนวัิตกรรมลังบนผ่นผ้า	ทำาให้เกิดี

ควิามยั�งย่นได้ีมากขึ�น	 โดียเฉพิาะในพ่ิ�นที�แทบภาคอีสานที�ได้ีมีกลุ่ัมทอผ้าพ่ิ�นถิ�นที�ยังไม่ได้ีรับควิามชุ่วิยเหล่ัอแลัะพัิฒนา	 	 ซึ่�งผ้้

วิิจัยได้ีเล็ังเห็นศัิกยภาพิของกลุ่ัมทอผ้าในจังหวัิดีมหาสารคาม	 ที�เคยเป็นพ่ิ�นที�ที�มีชุ่�อเสียงทางด้ีานการทอผ้าแลัะมีผ้้ที�มีฝี่ม่อใน

การสร้างสรรคผ์ลิัตภัณฑ์ผ้าทอมากมาย		แต่ด้ีวิยสถานการณทั์�งทางด้ีายเศิรษฐกจิแลัะสังคม		ทำาใหค้วิามนิยมในการสรา้งรายไดี้

จากการทอผ้าลัดีลังตามไปด้ีวิย		ปัจจุบันกลุ่ัมทอผ้าในแทบนี�ก็ลัดีลังด้ีวิยเชุ่นกัน		ผ้้วิิจัยจึงสนใจให้กลุ่ัมทอผ้าบ้านโคกล่ัาม	อำาเภอ

พิยัคฆภ้มิพิิสัย	จังหวัิดีมหาสารคาม	เน่�องจากกลุ่ัมนี�มีศัิกยภาพิทางด้ีานฝี่ม่อในการทอผ้าแลัะวัิสดุีเส้นไหมที�สามารถผลิัตเองใน

ท้องถิ�น		จากการปล้ักหม่อนเลีั�ยงไหมที�ได้ีคุณภาพิแลัะสาวิไหมที�ได้ีมาตรฐาน		แต่ยงัขาดีควิามร้ด้้ีานการพัิฒนาสียอ้มธิรรมชุาติ		

ขาดีการพัิฒนาลัวิดีลัายผ้าทอที�เป็นเอกลัักษณ์		แลัะขาดีองค์ควิามร้้ด้ีานการต่อยอดีพัิฒนาเป็นผลิัตภัณฑ์แปรร้ป		จึงเป็นพ่ิ�นที�

กรณีศึิกษาในการพัิฒนาแลัะยกระดัีบผลิัตภัณฑ์ผ้าทอให้ได้ีมาตรฐานแลัะเกิดีควิามยั�งย่นในชุุมชุน		

วิิวิัฒนาการด้ีานการพัิฒนาแลัะยกระดัีบผลิัตภัณฑ์	 รวิมไปถึงทางด้ีานการออกแบบผลิัตภัณฑ์ในปัจจุบันนี�		

วิิทยาศิาสตร์		นวัิตกรรมแลัะเทคโนโลัยี		ได้ีเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมศัิกยภาพิคุณภาพิให้กับผลิัตภัณฑ์มากขึ�นเร่�อยๆ	เหตุ

เพิราะวิิทยาศิาสตร์		นวัิตกรรมแลัะเทคโนโลัยี	เป็นเคร่�องม่อชุ่วิยให้กระบวินการทางควิามคิดี	หลัักการ	เทคนิค	ควิามร้้	ระเบียบ

วิิธีิ	กระบวินการพัิฒนา		ตลัอดีจนผลังานทางด้ีานการออกแบบด้ีานผลิัตภัณฑ์ก็สามารถนำามาประยุกต์ใชุ้ในระบบงานการผลิัต

แลัะพัิฒนาผลิัตภัณฑ์ผ้าให้มีคุณค่า		ม้ลัค่าเพิิ�มขึ�น	แลัะเพ่ิ�อเป็นการสนับสนุนการทำางานให้สะดีวิก		รวิดีเร็วิ		แลัะเพ่ิ�อชุ่วิยให้เกิดี

การเปลีั�ยนแปลังใหผ้ลิัตภัณฑ์ผ้าในจงัหวัิดีมหาสารคามดีียิ�งขึ�น		ยงัสามารถเพิิ�มประสทิธิิภาพิแลัะประสทิธิิผลัของการผลัติผ้าให้
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ดีีมากยิ�งขึ�นด้ีวิย		ผ้้วิิจัยจึงเห็นว่ิาสิ�งที�ชุ่วิยในการสนับสนุนการพัิฒนาแลัะยกระดัีบผลิัตภัณฑ์ผ้าให้เหมาะสมกับศัิกยภาพิแลัะผลิัต

ผลิัตภัณฑ์ให้เข้าถึงยังกลุ่ัมเป้าหมายได้ี		จึงเป็นอีกหนึ�งเหตุผลัที�ควิรนำาเอาวิิทยาศิาสตร	์	นวัิตกรรมแลัะเทคโนโลัย	ี	ทางด้ีานการ

พัิฒนาการยอ้มสีผ้าด้ีวิยสีธิรรมชุาตเิพ่ิ�อเป็นมิตรต่อสิ�งแวิดีล้ัอม		การพัิฒนาลัวิดีลัายให้เป็นเอกลัักษณ์ตามควิามต้องการของกลุ่ัม

ผ้้บริโภค	 แลัะการนำาเอานวัิตกรรมการทำาผ้าเรียบแลัะการเคล่ัอบผิวิผ้าจากนาโนเทคโนโลัยีด้ีานสิ�งทอ	 	 นอกจากนี�ยังสามารถ

พัิฒนาลัวิดีลัายลัายประยุกต์ให้เหมาะกับผลิัตภัณฑ์		แลัะต่อยอดีเป็นผลิัตภัณฑ์ที�ตรงตามควิามต้องการของตลัาดีในปัจจุบัน

		จากการตระหนักถึงปัญหาสถานการ์ดัีงกล่ัาวิ	ผ้้วิิจัยจึงเล็ังเห็นปัญหาที�จะส่งผลักระทบในระยะยาวิ	ที�เกิดีผลักระทบ

ต่อชุุมชุน		ในเร่�องของการพัิฒนาแลัะยกระดัีบให้ผลิัตภัณฑ์ผ้าแลัะเอกลัักษณ์ทางวัิฒนธิรรมที�กำาลัังจะส้ญหายไป	เพ่ิ�อเป็นการ

อนุรักษ์แลัะส่บสานภ้มิปัญญาการทอผ้าพ่ิ�นถิ�นของแต่ลัะพ่ิ�นถิ�นให้คงอย้	่ผ้้วิิจัยเห็นควิามสำาคัญของการพัิฒนาแลัะยกระดัีบสินค้า

ผลิัตภัณฑ์ผ้า		ด้ีวิยวิิทยาศิาสตร์		เทคโนโลัยีแลัะนวัิตกรรม		ในพ่ิ�นที�จังหวัิดีมหาสารคาม		กรณีศึิกษากลุ่ัมปล้ักหม่อนเลีั�ยงไหมบ้าน

โคกล่ัาม	อำาเภอพิยคัฆภ้มิพิิสยั		จังหวัิดีมหาสารคาม		เพ่ิ�อผลัักดัีนให้กลุ่ัมทอผ้า	สามารถผลิัตผ้าทอย้อมสีธิรรมชุาติแลัะออกแบบ

ลัวิดีลัายผ้าที�เป็นเอกลัักษณ์		เพ่ิ�อย่�นขอมาตรฐานผลิัตภัณฑ์ชุุมชุน		ให้มีควิามสอดีคล้ัองกับการนำาไปใชุ้ประโยชุน์ในชีุวิิตประจำา

วัินได้ีมากขึ�น		มุ่งพัิฒนาผลิัตภัณฑ์ผ้าให้ตรงตามควิามต้องการของตลัาดีในประเทศิแลัะต่างประเทศิในมิติต่างๆ	เชุ่น	การพัิฒนา

คุณภาพิ	 การสร้างมาตรฐาน	 ร้ปแบบการใชุ้งานแลัะร้ปแบบของผลิัตภัณฑ์	 โดียเน้นในเร่�องการสร้างเอกลัักษณ์แลัะจุดีขายให้

กับผ้าทอม่อท้องถิ�นของไทย	เพ่ิ�อให้อาชีุพิการผลิัตผ้าไหมทอม่อสามารถสร้างรายได้ีให้กับเกษตรกรผ้้ผลิัตผ้าทอได้ีอย่างยั�งย่น

วัติถุ่ป์ระสงค์ 

ในการวิิจัยครั�งนี�		ผ้้วิิจัยมีวัิตถุประสงค์ของงานวิิจัยไว้ิดัีงนี�

1.		เพ่ิ�อผลัักดัีนให้กลุ่ัมทอผ้า	สามารถผลิัตผ้าทอย้อมสีธิรรมชุาติแลัะออกแบบลัวิดีลัายผ้าที�เป็นเอกลัักษณ์		เพ่ิ�อย่�น

ขอมาตรฐานผลิัตภัณฑ์ชุุมชุน		พัิฒนากระบวินการผลิัต	โดียออกแบบลัวิดีลัายผ้าทอจัดีทำาลัวิดีลัายต้นแบบ		เป็นตัวิอย่างแลัะ

แนวิทางในการพัิฒนาลัวิดีลัายผ้าทอ

		2.		เพ่ิ�อพัิฒนานวัิตกรรมผลิัตภัณฑ์		โดียนำาผ้าทอที�ได้ีรับการพัิฒนามาแปรร้ปเป็นผลิัตภัณฑ์ตกแต่งร่างกาย	จำานวิน	

2		ชุุดี		แลัะสร้างแบรนด์ี		ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ได้ีมาตรฐาน		จำานวิน	2	ร้ปแบบ	แลัะสร้างการค้าทางออนไลัน์	เป็นเพิจชุ่อง

ทางจำาหน่ายสินค้า

3.		ถ่ายทอดีควิามร้้เร่�องมาตรฐานผลิัตภัณฑ์	การวิิเคราะห์	ทดีสอบผลิัตภัณฑ์ตามมาตรฐานแลัะการย่�นขอการรับรอง

มาตรฐานให้แก่ชุุมชุน

กรอบแนวคิด 

	การพัิฒนาแลัะยกระดัีบสินค้าผลิัตภัณฑ์ผ้า		ด้ีวิยวิิทยาศิาสตร์		เทคโนโลัยีแลัะนวัิตกรรม		ในพ่ิ�นที�จังหวัิดีมหาสารคาม	

กรณีศึิกษากลุ่ัมปล้ักหม่อนเลีั�ยงไหมบ้านโคกล่ัาม		ได้ีเล็ังเห็นประเด็ีนในการพัิฒนาตามควิามต้องการของผ้้ประกอบการ		เพ่ิ�อ

ให้ได้ีแนวิทางการพัิฒนาที�ยั�งย่นโดียได้ีตั�งประเด็ีนในการศึิกษา	ตามกรอบแนวิคิดีดัีงนี�
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วิธีดำาเนินการวิจััย

 การวิจััยนี�  เป็์นการวิจััยเชิงผสานวิธี (Mixed Method)  แบ�งเป็์นขั้�นติอน ดังนี�

	 1.	ศึิกษาค้นคว้ิาเอกสาร	(Documentary	Research)		บทควิาม		เอกสาร		วิารสาร		ส่�อสารสนเทศิ	รายงาน

การวิิจัยแลัะบทควิามต่าง	 ๆศึิกษากระบวินการดัี�งเดิีมของการผลัิตผ้าทอ	 ในกลุ่ัมปล้ักหม่อนเลีั�ยงไหมบ้านโคกลั่าม	 	 เพ่ิ�อให้

ได้ีข้อม้ลัเชิุงลึัก	 นำาไปวิิเคราะห์ให้ได้ีประเด็ีนในการพัิฒนา	 	 ควิามต้องการของผ้้ประกอบการ	 แลัะส่้แนวิทางการพัิฒนาที�ได้ี

ประสิทธิิภาพิจากศัิกยภาพิของกลุ่ัม		นำาข้อม้ลัมาทำาการวิิเคราะห์	SWOT	ของผลิัตภัณฑ์ที�จะทำาการพัิฒนา		เพิิ�มหาจุดีแข็ง	จุดี

อ่อน		โอกาส	แลัะ	อุปสรรค

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
  การวิจัยนี้  เป็นการวิจัยเชิงผสานวิธี (Mixed Method)  แบ่งเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
  1.  ศึกษาค้นคว้าเอกสาร (Documentary Research)  บทความ  เอกสาร  วารสาร  สื่อสารสนเทศ 
รายงานการวิจัยและบทความต่าง ๆศึกษากระบวนการดั้งเดิมของการผลิตผ้าทอ ในกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้าน
โคกล่าม  เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก  น าไปวิเคราะห์ให้ได้ประเด็นในการพัฒนา  ความต้องการของผู้ประกอบการ และสู่

* ประเด็นการพัฒนา * ความต้องการของ
ผู้ประกอบการ

* แนวทางการพัฒนาของที่
ปรึกษาโครงการ

การพัฒนาและยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้า  ด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม กรณีศึกษากลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโคกล่าม 

 

น าข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมนิแนวทางการพฒันา 

สู่การออกแบบพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผา้ทอ  ด้วยวิทยาศาสตร์  นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

1. พัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์

2. พัฒนาและออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์

3. พัฒนาและออกแบบ
กระบวนการผลิต

4. พัฒนาระบบมาตรฐาน

1. ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้มีนวัตกรรม เพิ่มเติมเพื่อ
เพิ่มมูลค่าของสินค้าเดิม

2. ต้องการพัฒนาและ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ การ
พัฒนาการสร้างแบรนด์
สินค้า และออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ การสร้างแบรนด์และ
การสร้างตลาดออนไลน์ 

3. ต้องการพัฒนาและ
ออกแบบกระบวนการผลิต 

4. ต้องการมีมาตรฐานในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน

* 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
นวัตกรรม ในเชิงนวัตกรรม
สิ่งทอและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์

2. พัฒนาและออกแบบการ
พัฒนาการสร้างแบรนด์
สินค้า บรรจุภัณฑ์ และ
ช่องทางการขาย

3. พัฒนาและออกแบบ
กระบวนการผลิต โดยการ
พัฒนาการย้อมและการผลิต
ผ้าทอพัฒนาลวดลายให้เป็น
เอกลักษณ์และได้มาตรฐาน

4. ได้มีการถ่ายทอดความรู้
เรื่องมาตรฐานผลิตภณัฑ์  
การวิเคราะห์  ทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน



530

	 2.ศึิกษาวิิจัยเชิุงสำารวิจ	(Survey	Research)		โดียใชุ้แบบสอบถามข้อม้ลัจากประชุาชุนในพ่ิ�นที�	แลัะกลุ่ัม

ปล้ักหม่อนเลีั�ยงไหมบ้านโคกล่ัาม	อำาเภอพิยัคฆภ้มิพิิสัย		จังหวัิดีมหาสารคาม	เก็บข้อม้ลัประวัิติหม่้บ้าน		ศึิกษาลัวิดีลัายดัี�งเดิีม

ของกลุ่ัมฯ	 	 แลัะสอบถามควิามต้องการของชุุมชุน	 รวิบรวิมข้อม้ลัทั�งหมดีที�ได้ีจากการเก็บแบบสอบถามนำาไปวิิเคราะห์ข้อม้ลั

	เพ่ิ�อนำามาเป็นแนวิทางการพัิฒนาผลิัตภัณฑ์ผ้าทอ		แลัะสร้างองค์ควิามร้้ด้ีานการพัิฒนาผลิัตภัณฑ์ทอที�ได้ีนำาเอาวิิทยาศิาสตร์

		นวัิตกรรมแลัะเทคโนโลัยี		เข้ามาใชุ้ให้เกิดีควิามยั�งยน่		เพ่ิ�อเข้าส่้กระบวินการ	การออกแบบลัวิดีลัายผ้าด้ีวิยเคร่�องม่อชุ่วิยการ

ออกแบบเชิุงกราฟ	 	 แล้ัวินำาไปสร้างแบบร่างลัวิดีลัายด้ีวิยโปรแกรมชุ่วิยในการออกแบบ	 โดียการบ้รณาการกับการเรียนการ

สอนในรายวิิชุาคอมพิิวิเตอร์ชุ่วิยในการออกแบบแฟชัุ�นแลัะสิ�งทอ	(Computer	-	Aided	Design	for	Fashion	and	Textile	

Design)		

	 3.นำาแบบรา่งที�ได้ีจากการออกแบบมาจดัีลัำาดัีบควิามสำาคัญของลัวิดีลัายจากพิฤตกิรรมผ้้บริโภคในการเล่ัอก

ซ่่�อผลิัตภัณฑ์ผ้าผ้าไหมแลัะควิามตอ้งการของชุุมชุน		นำาแบบสอบถามที�ได้ีด้ีวิยวิิธีิการถ่วิงนำ�าหนักมาจัดีลัำาดัีบควิามสำาคัญ	เพ่ิ�อให้

ได้ีลัวิดีลัายที�เป็นเอกลัักษณ์ของชุุมชุน		นำาผลัการวิิเคราะห์แบบสอบถามควิามต้องการของชุุมชุนแลัะกลุ่ัมทอผ้าไหมแลัะผ้าฝ้่าย	

กลุ่ัมปล้ักหม่อนเลีั�ยงไหมบ้านโคกล่ัาม	อำาเภอพิยคัฆภ้มิพิิสัย		จังหวัิดีมหาสารคาม	นำาผลัการวิิเคราะห์แบบสอบถามมาพิิจารณา

ควิามสอดีคล้ัอง		เพ่ิ�อนำาไปส่้การออกแบบผลิัตภัณฑ์ที�เหมาะสม		ทำาการจัดีอบรมให้ควิามร้้ด้ีานการพัิฒนานวัิตกรรมผลิัตภัณฑ์

		ด้ีวิยการย้อมสีธิรรมชุาติเส้นฝ้่ายแลัะเส้นไหม	แลัะนำาลัวิดีลัายที�ได้ีการคัดีเล่ัอกมาทอ		แล้ัวินำานวัิตกรรมนาโนเทคโนโลัยีมาใชุ้

ในผลิัตภัณฑ์ผ้า	ส่้การออกแบบผลิัตภัณฑ์ของตกแต่งร่างกายแลัะสร้างแบรนด์ีสินค้า		เพ่ิ�อนำาไปส่้การสร้างการตลัาดีออนไลัน์

	 4.สรุปผลัการวิิจัยที�ได้ี		แล้ัวินำาเสนอเป็นรายงาน

1.ป์ระชากรแลุ่ะกลุ่่�มตัิวอย�าง 

ประชุากรแลัะกลุ่ัมตัวิอยา่งที�ใชุ้ในการวิิจัยนี�		ผ้้วิิจัยแบ่งประชุากรออกเปน็	2	กลุ่ัม	ทำาการเล่ัอกสุ่มตัวิอยา่งแบบเจาะจง

	(Purposive  Sampling)	ดัีงนี�

1)	กลุ่ัมปล้ักหม่อนเลีั�ยงไหมบ้านโคกล่ัาม	อำาเภอพิยัคฆภ้มิพิิสัย	จังหวัิดีมหาสารคาม			 	 			

	 2)	 อาจารย์แลัะนิสิต	 สาขานฤมิตศิิลัป์	 คณะสถาปัตยกรรมศิาสตร์	 ผังเม่องแลัะนฤมิตศิิลัป์	 มหาวิิทยาลััย

มหาสารคาม	(คณะผ้้วิิจัยแลัะผ้้ชุ่วิยวิิจัย)		

2.เคร่�องม่อการวิจััย

เคร่�องม่อที�ใชุ้ในการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัการวิิจัยมีดัีงนี�

1)	การสังเกตการณ์	(Observation)		

2)	การสัมภาษณ์	(Interview)

3)	การสร้างแบบสอบถาม	(Questionnaire)

4)	แบบประเมิน	(Assessment) 

3.การรวบรวมข้้อมูลุ่

ในส่วินของลัักษณะข้อม้ลั		สามารถจำาแนกเป็น	2	ลัักษณะ		ดัีงนี�

1.ข้อม้ลัทุติยภ้มิ	(Secondary	Data)	เป็นข้อม้ลัที�ได้ีจากเอกสาร	หนังส่อ	งานวิิจัย	บทควิาม		เกี�ยวิกับการทอผ้าไหม		

การออกแบบลัวิดีลัาย	เทคนิคชุ่วิยในการออกแบบ	แลัะเอกสารอ่�นๆ	ที�เกี�ยวิข้อง

2.ข้อม้ลัปฐมภ้มิ	 (Primary	 Data)	 เป็นข้อม้ลัที�ได้ีจากการเก็บรวิบรวิมดี้วิยวิิธีิการสำารวิจควิามต้องการของกลุ่ัมทอ

ผ้าไหมแลัะผ้าฝ้่าย	กลุ่ัมปล้ักหม่อนเลีั�ยงไหมบ้านโคกล่ัาม	อำาเภอพิยัคฆภ้มิพิิสัย		จังหวัิดีมหาสารคาม  แลัะประชุาชุนทั�วิไปที�มี

ควิามสนใจ	ชุ่�นชุอบผลิัตภัณฑ์ผ้าไหม	โดียใชุ้การสำารวิจ	สัมภาษณ์แลัะแบบสอบถาม	ที�มีโครงสร้างแน่นอน	เพ่ิ�อให้ได้ีข้อม้ลัที�มี

ควิามเที�ยงตรงแลัะควิามน่าเชุ่�อถ่อ	ผ้้วิิจัยได้ีเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัดัีงต่อไปนี�
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				 1)	 ศึิกษาข้อม้ลัชุุมชุนแลัะกลุ่ัมทอผ้าไหมแลัะผ้าฝ้่าย	 กลุ่ัมปล้ักหม่อนเลีั�ยงไหมบ้านโคกล่ัาม	 อำาเภอ

พิยัคฆภ้มิพิิสัย	จังหวัิดีมหาสารคาม		

	 2)	รวิบรวิมข้อม้ลัจากการค้นคว้ิาจากเอกสารต่างๆ		ที�เกี�ยวิข้องกับควิามต้องการของชุุมชุน		ที�จะนำามาใชุ้

ในการออกแบบลัายผ้าแลัะเคร่�องม่อชุ่วิยในการออกแบบลัายผ้า		แลัะการนำาเอานาโนเทคโนโยลีัเข้ามาใชุ้กับงานสิ�งทอ

		 3)	ผ้้วิิจัยสร้างแบบสอบถามในการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลั	แบบ	Online	(Google	Form)	

		 4)	ผ้้วิิจัยดีำาเนินการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลั		โดียให้ผ้้ตอบแบบสอบถามกรอกแบบสอบถามด้ีวิยตนเอง		โดียได้ี

มีคำาชีุ�แจงอธิิบายในแบบสอบถามครบถ้วิน

		 5)	 ผ้้วิิจัยตรวิจสอบควิามถ้กต้องแลัะควิามสมบ้รณ์ของคำาตอบในแบบสอบถามส่งกลัับค่นทันที	 	หลัังจาก

กลุ่ัมตัวิอย่างทำาแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ัวิ

		 6)	 เก็บรวิบรวิมข้อม้ลัการจัดีลัำาดัีบควิามสำาคัญของการออกแบบลัวิดีลัายผ้าไหมดี้วิยเคร่�องม่อชุ่วิยในการ

ออกแบบที�เหมาะสมกับการนำาไปใชุ้งานได้ีจริง

		 7)	 นำาข้อม้ลัที�ได้ีจากแบบสอบถามมาวิิเคราะห์	 สรุปผลัร่วิมกับการสร้างองค์ควิามร้้ในกระบวินการการ

ออกแบบลัายผ้าด้ีวิยเคร่�องม่อชุ่วิยในการออกแบบ	เพ่ิ�อพิิจารณาควิามสอดีคล้ัองแลัะนำาเสนอผลังานการออกแบบแลัะนำาไปส่้

การออกแบบผลิัตภัณฑ์ผ้าเพ่ิ�อการค้าต่อไป

4. การวิเคราะห์์ข้้อมูลุ่

ผ้้วิิจัยได้ีนำาข้อม้ลัมาทำาการวิิเคราะห์ข้อม้ลั		โดียมีวิิธีิการดีำาเนินงานเป็นขั�นตอนดัีงนี�

งานวิิจัยครั�งนี�ได้ีแบ่งเป็น	5	ส่วิน		ค่อ

 ส�วนที� 1 ศึิกษาแลัะวิิเคราะห์ข้อม้ลัพ่ิ�นฐานจากเอกสาร		งานวิิจัยที�เกี�ยวิข้องแลัะลังพ่ิ�นที�ภาคสนาม		

เพ่ิ�อศึิกษาข้อม้ลับริบทของชุุมชุน		ลัวิดีลัายผ้า		ศึิกษาลัวิดีลัายดัี�งเดิีม	ศึิกษากระบวินการทอผ้า	การย้อม	กระบวินการ

ออกแบบ	 แลัะผลิัตภัณฑ์	 กลุ่ัมปล้ักหม่อนเลีั�ยงไหมบ้านโคกล่ัาม	 อำาเภอพิยัคฆภ้มิพิิสัย	 จังหวัิดีมหาสารคาม	 เพ่ิ�อหา

แนวิทางการพัิฒนาที�เหมาะสม

	 ส�วนที� 2	นำาข้อม้ลัจากการวิิเคราะห์มา

จากการลังพ่ิ�นที�แลัะเอกสารต่างๆ	 	 นำามาหาแนวิทางการ

มีส่วินร่วิมกับชุุมชุน	 	 โดียมีการวิางแผนการลังพ่ิ�นที�เพ่ิ�อ

ศึิกษาข้อม้ลัเบ่�องต้น	 จัดีอบรมให้ควิามร้้ด้ีานวิิทยาศิาสตร์

นวัิตกรรมแลัะเทคโนโลัยี	 เพ่ิ�อให้ชุุมชุนได้ีรับองค์ควิาม

ร้้นำาไปต่อยอดีได้ีอย่างยั�งย่น	 	 เพ่ิ�อนำามาเป็นแนวิทางใน

การออกแบบลัายผ้าที�เป็นเอกลัักษณ์ในกับชุุมชุน	 	 แลัก

เปลีั�ยนเรียนร้้เกี�ยวิกับการออกแบบลัายผ้าด้ีวิยเคร่�องม่อ

ชุ่วิยในการออกแบบ	 โดียได้ีบ้รณาการการเรียนการสอน

ในรายวิิชุา	 คอมพิิวิเตอร์ชุ่วิยในการออกแบบแฟชัุ�นแลัะ

สิ�งทอ	(Computer	-	Aided	Design	for	Fashion	and	

Textile	Design)		พิร้อมกับการแนวิแนวิควิามคิดีจากการ

ลังพ่ิ�นที�ศึิกษาควิามต้องการของชุุมชุน	 แล้ัวิดีำาเนินการทำา

แบบสอบถามควิามต้องการด้ีานร้ปแบบผลัิตภัณฑ์แลัะ

ลัวิดีลัายของผ้าไหมทอม่อ	กลุ่ัมทอผ้าไหมแลัะผ้าฝ้่าย		กลุ่ัม

ปล้ักหม่อนเลีั�ยงไหมบ้านโคกล่ัาม	อำาเภอพิยัคฆภ้มิพิิสัย	จังหวัิดีมหาสารคาม	ของกลุ่ัมผ้้บริโภคแลัะบุคคลัในพ่ิ�นที�
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ส�วนที� 3	เข้าส่้กระบวินการการออกแบบลัวิดีลัายผ้าไหม	ด้ีวิยเทคนิคมัดีหมี�		โดียใชุ้เคร่�องม่อชุ่วิยในการออกแบบ		จาก

การทำาแบบสอบถามควิามคิดีเห็นที�มีผลัต่อการเล่ัอกซ่่�อผลิัตภัณฑ์ผ้าไหมมัดีหมี�ประจำาชุุมชุนแลัะควิามพึิ�งพิอใจต่อลัวิดีลัายผ้า

ไหม	กลุ่ัมปล้ักหม่อนเลีั�ยงไหมบ้านโคกล่ัาม	อำาเภอพิยัคฆภ้มิพิิสัย	จังหวัิดีมหาสารคาม	จนได้ีแบบร่างลัวิดีลัายผ้าไหมที�ส่งเสริม

เอกลัักษณ์ให้กับชุุมชุนบ้านโคกล่ัาม	อำาเภอพิยัคฆภ้มิพิิสัย	จังหวัิดีมหาสารคาม			

ส�วนที� 4	 ชุุมชุนได้ีองค์ควิามร้้เร่�องกระบวินการย้อม	 การนำานวัิตกรรมนาโนเทคโนโลัยี	 แลัะออกแบบลัายผ้าไหม

		เทคนิคมัดีหมี�	แลัะทำาการจัดีอบรมให้ควิามร้้ด้ีานการพัิฒนาแปรร้ผผลิัตภัณฑ์จากผ้า	แล้ัวิดีำาเนินการวัิดีผลัด้ีวิยแบบสอบถาม

ควิามคิดีเห็นที�มีต่อผลิัตภัณฑ์ผ้าที�ได้ีจากโครงการ	โดียนำาไปจัดีนิททรรศิการใน	งานหม่อนไหม	ปี	2563	ณ	เม่องทองธิานี

ส�วนที� 5	สรุปผลัการวิิจัย

วิเคราะห์์ผลิุ่ติภัิณ์ฑ์์ดั�งเดิม

ผลัจาการวิิเคราะห์ผลิัตภัณฑ์ผ้าไหมทอม่อ	ในประเด็ีนด้ีานร้ปแบบ	กระบวินการผลิัต		วัิสดุีที�ใชุ้ในการผลิัต	แลัะเทคนิคการทอ

ผ้าด้ีวิยม่อ	โดียร้ปแบบที�ได้ีรับควิามนิยมแลัะผลิัตโดียกลุ่ัมทอผ้าไหมแลัะผ้าฝ้่าย		บ้านโคกล่ัาม	อำาเภอพิยัคฆภ้มิพิิสัย		จังหวัิดี

มหาสารคาม	สามารถสรุปได้ีว่ิา	กลุ่ัมทอผ้าไหมแลัะผ้าฝ้่ายบ้านโคกล่ัาม	มีร้ปแบบผลิัตที�นิยมมาก	ค่อ	ผ้าผ่น	ผลิัตภัณฑ์รองลัง

มาเป็น	ผ้าคลุัมไหล่ั	แลัะผ้าพัินคอ	การทอสร้างพ่ิ�นผิวิผ้าด้ีวิยฟ้ม	แบ่งเป็น	2	ร้ปแบบ	ค่อ	2	ตะกอ	(นิยมทอผ้าไหม	2	ตะกอ

)	แลัะการยกขิดี	เส้นใยที�ใชุ้ส่วินใหญ่	ค่อ	ไหม เส้นไหมขนาดีใหญ่แลัะเล็ัก	ตามควิามต้องการของผ้้บริโภคสีที�ใชุ้ย้อมเป็นสีเคมี

ลัายที�ทอส่วินใหญ่เป็นลัายนำ�าไหลั	 ซึ่�งไม่ได้ีมีลัวิดีลัายที�เป็นเอกลัักษณ์หร่อจุดีเด่ีน	 ดัีงภาพิที�	 1	 เพิราะเป็นลัายที�ทางจังหวัิดีให้

กลุ่ัมข้าราชุการสวิมใส่		เพ่ิ�อเป็นการส่งเสริมแลัะอนุรักษ์ผ้าไทย	ค่อ	ลัวิดีลัายสร้อยดีอกหมากที�เป็นลัวิดีลัายประจำาจังหวัิดี	รอง

ลังมาเป็นลัายประยุกต์		แลัะผ้าไหมสีพ่ิ�นทั�วิไป		ลัายลัวิดีลัายที�นิยมรองลังมาเป็นลัายมัดีหมี�ดัี�งเดิีม	

ภาพิที�	1	เส้นไหมแลัะผลัิตภัณฑ์ดีั�งเดีิม	ของกลัุ่มทอผ้าบ้านโคกลั่าม	
(กัญจน์ชุญา		จันทรังษี.	2563)

วิเคราะห์์แนวโน้มในการออกแบบผลิุ่ติภัิณ์ฑ์์สิ�งทอ  

สิ�งที�มีอิทธิิพิลัในการดึีงด้ีดีควิามสนใจของผ้บ้ริโภคอยา่งแรก	ค่อ	สี	ตามด้ีวิยวัิสดุีแลัะร้ปทรงวิา่ถ้กใจมีควิามทันสมัยน่า

สนใจหร่อไม่ซึ่�งตลัาดีให้ควิามสนใจ	ผ้าทอม่อแลัะผ้าฝ้่ายทอม่อตามกระแสรักษ์ธิรรมชุาติ	(Eco)	มี	พ่ิ�นผิวิผ้า	ที�แสดีงถึงควิามเป็น

โมเดีร์ิน	หร่อสีที�เลีัยนแบบธิรรมชุาต	ิแต่ให้ควิามร้สึ้กสัมผัสที�ต่างกัน	อิทธิิพิลัในเร่�องของสมีีผลัต่อการรบัร้้เป็นอยา่งมาก	แลัะพิบ

ว่ิาในปีนี�มีการออกแบบหร่อมีผลิัตภัณฑ์เปิดีตัวิใหม่เป็นสีนำ�าตาลัแดีง	ดัีงภาพิที�	2
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ภาพิที�	2	แนวิโน้มในการออกแบบผลัิตภัณฑ์สิ�งทอ		ปี	2019/2020	
(Spring/Summer	2019/2020	color	trends) 

ที�มา	:		https://textilevaluechain.in/news-insights/apparel-fashion-retail-news/fashionvaluechain/top-5-fall-winter-2020-
color-trend-in-runway/,	2563

ซึ่�งผ้้เชีุ�ยวิชุาญด้ีานการวิิเคราะห์แนวิโน้มสี	จาก		Fashion		Vignet		Trends	&	Inspirations		ในกรุงปารีส		ประเทศิ

ฝ่รั�งเศิษ	แลัะกรุงนิวิยอร์ค	ประเทศิอเมริกา	ได้ีมีการคาดีการณ์กันล่ัวิงหน้าในระดัีบโลัก	ที�ถ้กถ่ายทอดีควิามเป็นวัิฒนธิรรมออก

มาด้ีวิย

  

ภาพิที�		3	แนวิโน้มในการออกแบบสิ�งทอ		ปี	2020	
(Textile	report	no.2/2019	Summer	2020) 
ที�มา	:	https://patternbank.com/	,		2563

สรุปแนวิโน้มในการออกแบบผลิัตภัณฑ์สิ�งทอจากการศึิกษาข้อม้ลัแลัะวิิเคราะห์ข้อม้ลั		เพ่ิ�อนำาไปเป็นแนวิทางในการ

ออกแบบลัวิดีลัายผ้าไหมทอม่อได้ี		ดัีงนี�	สิ�งที�มีอิทธิิพิลัในการดึีงด้ีดีควิามสนใจเป็นอันดัีบแรก		ค่อ	สี	ตามด้ีวิยวัิสดุีแลัะร้ปทรง

ว่ิาถ้กใจมีควิามทันสมัยน่าสนใจ	นิยมผ้าที�ทอม่อ	มี	Texture	ที�แสดีงถึงควิามเป็นโมเดิีร์น	หร่อสีที�เลีัยนแบบธิรรมชุาติ		แต่ให้

ควิามร้้สึกสัมผัสที�ต่างกัน	โดียสีที�ใชุ้หลัักๆ		ค่อ	สีนำ�าตาลั	แลัะจะมีสีสว่ิางเข้ามาตัดี	เชุ่น	สีขาวิ		สีเหล่ัอง	แลัะเป็นสีโทนสว่ิางผสม

กับสีธิรรมชุาติ	แลัะสอดีคล้ัองกับแนวิโน้มการออกแบบผลิัตภัณฑ์สิ�งทอตาม	Trend		Color	Spring/Summer	2019	-	2020	

ค่อ	การแสดีงออกตามธิรรมชุาติ	(Staging	Nature)		แลัะ		การปรับตัวิเข้ากับวัิฒนธิรรม		(Cultural	Browsing)		โดียได้ีรับแรง

บันดีาลัใจจาก	ชุ้างแลัะหนองนำ�า	จากเร่�องเล่ัาของชุุมชุน	ซึ่�งตรงกับการวิิเคราะห์	Inspiration	Spring/Summer	2019-2020	

โดีย	ทีมงาน	patternbank		ได้ีรวิบรวิม	Trend	จาก	นิวิยอร์ก,	ลัอนดีอน,	มิลัานแลัะปารีส		อีกด้ีวิย	จากการสรุปวิิเคราะห์

ข้อม้ลัดัีงกล่ัาวิสามารถนำาไปเป็นแนวิทางในการออกแบบลัายผ้าไหมทอม่อ		ด้ีวิยเทคนิคมัดีหมี�ต่อไป
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ส่วินที�	2	นำาข้อม้ลัจากการวิิเคราะห์มาจากการลังพ่ิ�นที�แลัะเอกสารต่างๆ		นำามาหาแนวิทางการมีส่วินร่วิมกับชุุมชุน

		โดียมีการวิางแผนการลังพ่ิ�นที�เพ่ิ�อศึิกษาข้อม้ลัเบ่�องต้น		เพ่ิ�อนำามาเป็นแนวิทางในการออกแบบลัายผ้าที�เป็นเอกลัักษณ์ในกับ

ชุุมชุน		แลักเปลีั�ยนเรียนร้้เกี�ยวิกับการออกแบบลัายผ้าด้ีวิยเคร่�องม่อชุ่วิยในการออกแบบ	fh;p	โปรแกรม	Adobe		Illustrator		

โดียได้ีบ้รณาการการเรียนการสอนในรายวิิชุา	คอมพิิวิเตอร์ชุ่วิยในการออกแบบแฟชัุ�นแลัะสิ�งทอ	(Computer	-	Aided	Design	

for	Fashion	and	Textile	Design)		พิร้อมกับการแนวิแนวิควิามคิดีจากการลังพ่ิ�นที�ศึิกษาควิามต้องการของชุุมชุน		แล้ัวิดีำาเนิน

การทำา		แบบสอบถามควิามต้องการด้ีานร้ปแบบผลิัตภัณฑ์แลัะลัวิดีลัายของผ้าไหมทอม่อ	กลุ่ัมทอผ้าไหมแลัะผ้าฝ้่าย		บ้านโคก

ล่ัาม	อำาเภอพิยัคฆภ้มิพิิสัย		จังหวัิดีมหาสารคาม	ของกลุ่ัมผ้้บริโภคแลัะบุคคลัในพ่ิ�นที�

วิเคราะห์์การใช้เคร่�องม่อช�วยในการออกแบบลุ่วดลุ่ายผ้าแลุ่ะกระบวนการย้อมสี

ผ้้วิิจัยได้ีนำาโครงการการพัิฒนาแลัะยกระดัีบสินค้าผลิัตภัณฑ์ผ้า		ด้ีวิยวิิทยาศิาสตร์		เทคโนโลัยีแลัะนวัิตกรรม		ในพ่ิ�นที�

จังหวัิดีมหาสารคาม	กรณีศึิกษากลุ่ัมปล้ักหม่อนเลีั�ยงไหมบ้านโคกล่ัาม	บ้รณาการการเรียนการสอนในรายวิิชุา	คอมพิิวิเตอร์ชุ่วิย

ในการออกแบบแฟชัุ�นแลัะสิ�งทอ	(Computer	-	Aided	Design	for	Fashion	and	Textile	Design)	สาขาเอกแฟชัุ�น	นิสิตสาขา

นฤมิตศิิลัป์	ชัุ�นปีที�	3	ในหัวิข้อการสร้างลัวิดีลัายแลัะออกแบบลัายผ้าทอพ่ิ�นเม่อง	(มัดีหมี�)		ด้ีวิยเคร่�องม่อชุ่วิยในการออกแบบ

		โปรแกรม	Adobe		Illustrator		

การบ้รณาการในห้องเรียน		ต้องให้นิสิตได้ีเรียนร้้การทอผ้าจริง		จากแหล่ังเรียนการทอผ้าแบบภ้มิปัญญาก่อน		เพ่ิ�อ

ให้ศึิกษาวิิถีควิามเป็นอย้่		ที�มาของลัวิดีลัายที�มีในท้องที�นั�น		แลัะปัจจัยต่างๆที�ทำาให้เกิดีลัวิดีลัาย		ไม่ว่ิาจะเป็นการมัดีลัายการ

ย้อมสี	ผสมผสานนวัิตกรรมทางด้ีานสิ�งทอ		แลัะประเภทของการทอ		เรียนร้้เร่�องการอ่านลัายหมี�		ข้อจำากัดี		ในการออกแบบลัาย

มัดีหมี�	จะต้องออกแบบลัายให้เป็นเลัขคี�		ชุ่างมัดีลัายจะอ่านลัายแลัะจะนับเป็นเลัขคี�		ตั�งแต่		25		27		37	39	49	ลัำา		เป็นต้น		ดัีงนั�น		

นิสิตจึงต้องออกลัายลัวิดีลัายลังบนกระดีาษกราฟก่อน		จึงเรียกขั�นตอนนี�ว่ิา	“ออกแบบลัายเชิุงกราฟ”		เพ่ิ�อให้ร้้ว่ิาลัวิดีลัายแม่แบบ

จะมัดีได้ีกี�ลัำา		แล้ัวิจึงทำาลัวิดีลัายแม่แบบมาจัดีวิางองค์ประกอบให้สวิยงาม		ดัีงภาพิที�	4	แลัะนำาองค์ควิามร้้ด้ีานการสร้างลัวิดีลัาย

ถ่ายทอดีส้้ชุุมชุน		ดัีงที�	ฐานิศิวิร์	ฐิติกุลัภิรมย์	(2553).	กล่ัาวิว่ิา		การสร้างสรรค์ลัวิดีลัายมัดีหมี�ด้ีวิยเคร่�องม่อเชิุงกราฟิกเพ่ิ�อให้

ผลังานที�ออกแบบสามารถถ่ายทอดีงานได้ีเสม่อนจริงมากที�สุดี

ภาพิที�	4		การบ้รณาการการเรียนการสอนในรายวิิชุา

การออกแบบลัวิดีลัายผ้าไหมมัดีหมี�	การออกแบบเชุิงกราฟ		ผลังานนิสิต
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ภาพิที�	5		การบ้รณาการการเรียนการสอนในรายวิิชุา

การออกแบบลัวิดีลัายผ้าไหมมัดีหมี�	ดี้วิยเคร่�องม่อชุ่วิยในการออกแบบ	ดี้วิยโปรแกรม	Adobe		Illustrator		
(กัญจน์ชุญา		จันทรังษี.	2563)

  

 

ภาพิที�		6	การบ้รณาการการเรียนการสอนในรายวิิชุา	นิสิตลังพิ่�นที�ศิึกษาข้อม้ลั
แลัะแลักเปลัี�ยนองค์ควิามร้้ภ้มิปัญญาพิ่�นถิ�น

(กัญจน์ชุญา		จันทรังษี.	2563)

ส่วินที�		3		เข้าส่้กระบวินการการออกแบบลัวิดีลัายผ้าไหม	ด้ีวิยเทคนิคมัดีหมี�		โดียใชุ้เคร่�องม่อชุ่วิยในการออกแบบ		

จากการทำาแบบสอบถามควิามคดิีเหน็ที�มีผลัต่อการเล่ัอกซ่่�อผลิัตภัณฑ์ผ้าไหมมดัีหมี�ประจำาชุุมชุนแลัะควิามพึิ�งพิอใจตอ่ลัวิดีลัาย

ผ้าไหม	บ้านโคกล่ัาม	อำาเภอพิยคัฆภ้มิพิิสัย		จังหวัิดีมหาสารคาม	จนได้ีแบบร่างลัวิดีลัายผ้าไหมที�ส่งเสริมเอกลัักษณ์ให้กับชุุมชุน

บ้านโคกล่ัาม	อำาเภอพิยัคฆภ้มิพิิสัย		จังหวัิดีมหาสารคาม		ด้ีวิยการคัดีเล่ัอกจากชุุมชุนได้ีมีส่วินร่วิมในการแสดีงควิามคิดีเห็น
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ภาพิที�	7		การบ้รณาการการเรียนการสอนในรายวิิชุา
การออกแบบลัวิดีลัายผ้าไหมมัดีหมี�	โดียนำาลัวิดีลัายที�ไดี้ทำาการออกแบบมานำาเสนอ		จำานวิน	2	ครั�ง

แลัะทำาการคัดีเลั่อกเพิ่�อนำาไปผลัิตเป็นผ้าต้นแบบ
(กัญจน์ชุญา		จันทรังษี.	2563)

ส่วินที�		4		ได้ีองค์ควิามร้้เร่�องกระบวินการออกแบบลัายผ้าไหม		เทคนิคมัดีหมี�	แล้ัวิดีำาเนินการวัิดีผลัด้ีวิยแบบสอบถาม

ควิามคิดีเห็นที�มีต่อการออกแบบลัายผ้าด้ีวิยเคร่�องม่อชุ่วิยในการออกแบบลัายผ้าไหมมัดีหมี�

ส่วินที�	5	ได้ีนำาเอาลัวิดีลัายที�ได้ีจากการออกแบบนำาไปส่้การยอ้มแลัะการทอเปน็ผลิัตภัณฑ์ต้นแบบ	โดียการจดัีอบรม

ให้ควิามร้้ด้ีานการใชุ้วิิทยาศิาสตร์	นวัิตกรรมแลัะเทคโนโลัยี	เข้ามาชุ่วิยในการสร้างมาตรฐานของผลิัตภัณฑ์ผ้า		ได้ีทำาการทดีลัอง

คุณภาพิของสีย้อม		พ่ิชุที�ใชุ้ในการย้อม	แลัะเส้นใยที�เหมาะสม		เพ่ิ�อพัิฒนาส่้การนำาเอานาโนเทคโนโลัยีเข้ามาชุ่วิยให้ผลิัตภัณฑ์

ทมี�ได้ีมีควิามเรียบ		ล่ั�นแลัะคงร้ปผ้าทอที�สวิยงามได้ี		ให้เหมาะสมแก่การนำาไปแปรร้ปผลิัตภัณฑ์ต่อไป		ดัีงภาพิที�	8
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ภาพิที�	8		จัดีอบรมให้ควิามร้้ดี้านวิิทยาศิาสตร์	นวิัตกรรมแลัะเทคโนโลัยี		ในงานผลัิตภัณฑ์ผ้า
บ้านโคกลั่าม	อำาเภอพิยัคฆภ้มิพิิสัย		จังหวิัดีมหาสารคาม

(กัญจน์ชุญา		จันทรังษี.	2563)

การออกแบบลุ่วดลุ่ายการทอผ้า  สำาห์รับผ้าไห์มทอม่อ  เทคนิคมัดห์มี�
จากการศึิกษาแลัะวิิเคราะห์ข้อม้ลั	เป็นแนวิทางในการออกแบบร่าง	จำานวิน	10	ร้ปแบบ	ในการออกแบบลัวิดีลัายผ้าไหม

มัดีหมี�ทอม่อในครั�งนี�	ผ้้วิิจัยได้ีสรุปข้อม้ลัเกี�ยวิกับการสร้างเน่�อผ้า	(Texture)	เป็นสมบัติที�เกี�ยวิข้องทั�งด้ีานที�มองเห็นด้ีวิยตาแลัะ

ที�สัมผัสด้ีวิยม่อ	ผ้าอาจจะมีผิวิที�ด้ีเรียบ	หร่อขรุขระ	ผ้าที�ทำาจากเส้นใยธิรรมชุาติมักจะมีผิวิที�ด้ีไม่สมำ�าเสมอเม่�อเทียบกับผ้าที�ทำา

จากเส้นใยประดีิษฐ์ที�มีผิวิเรียบ	 สมบัติของเน่�อผ้าขึ�นอย้่กับควิามเรียบของผิวิหน้าของเส้นใยแลัะเส้นด้ีาย	 ลัักษณะการทอผ้า

แลัะการตกแต่งสำาเร็จก็มีผลัต่อสมบัติเน่�อผ้าเชุ่นกัน	คุณสมบัติต่อผิวิสัมผัส	สมบัติต่อผิวิสัมผัสเกี�ยวิข้องกับควิามร้้สึกต่อผิวิเม่�อ

สัมผัสกับเน่�อผ้า	ผ้าแต่ลัะชุนิดีอาจให้ควิามร้้สึกเย็น	อุ่น	หนา	บาง	ล่ั�น	หร่อนุ่ม	แตกต่างกันไป	สมบัตินี�ขึ�นอย้่กับสมบัติผิวิหน้า

ของเส้นใย	รวิมทั�งโครงสร้าง	(การทอ)	ของผ้าด้ีวิย

แนวทางในการออกแบบลุ่วดลุ่าย

ผ้้วิิจัยจึงมีแนวิทางในการออกแบบลัวิดีลัายผ้าไหมทอผ้าสำาหรับกลุ่ัมทอผ้าไหมแลัะผ้าฝ้่าย	 	 บ้านโคกล่ัาม	 อำาเภอ

พิยัคฆภ้มิพิิสัย		จังหวัิดีมหาสารคาม		จากร้ปแบบของผ้าไหมในชุุมชุนเน้เป็นลัวิดีลัายที�สะท้อนถึงว่ิาเป็นเอกลัักษณ์ของชุุมชุน	

ลัวิดีลัายที�นิยมเล่ัอกซ่่�อมากที�สุดี	 ค่อ	ลัายประยุกต์ผสมผสานกับ	 	ลัายดัี�งเดิีมลัายนำ�าไหลั	 	ลัวิดีลัายพ่ิ�นผิวิทอม่อ	

(Texture)		แบบที�นิยมเล่ัอกซ่่�อมากที�สุดี	ตามควิามพิงึพิอใจของผ้บ้ริโภค	ร้ปแบบลัายทอขดัี	2	ตะกอ	ผ้าไหมทอม่อมีกระบวินการ

ที�ซั่บซ้่อน	 ต้องใชุ้ควิามชุำานาญในการมัดีลัายแลัะการทอ	 เพ่ิ�อพัิฒนาร้ปแบบโครงสร้างลัวิดีลัายการทอผ้าตามหลัักการในการ

พัิฒนาร้ปแบบผลิัตภัณฑ์	ข้อม้ลัจากการทำาแบบสอบถามควิามพึิงพิอใจของผ้้บริโภค	แบบสอบถามจากผ้้เชีุ�ยวิชุาญในแต่ลัะด้ีาน

	มาประกอบกับการสรุปการศึิกษาแลัะวิิเคราะห์แนวิโน้มในการออกแบบผลิัตภัณฑ์สิ�งทอ	ปี	2019	-	2020	(Trend		Spring/

Summer	2019	-	2020)		เป็นแนวิทางในการออกแบบลัวิดีลัายการทอผ้า	ทั�งนี�เพ่ิ�อให้ได้ีแบบร่างของลัวิดีลัายการทอผ้าที�มีร้ป

แบบที�สอดีคล้ัองกับควิามต้องการของกลุ่ัมผ้้บริโภค		
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รวิบรวิมข้อม้ลัจากการวิิเคราะห์มาเป็นแนวิทางในการออกแบบ		เพ่ิ�อเป็นแนวิทางในการนำามาสร้างได้ี	จำานวิน	10	ร้ป

แบบ	ผ้้วิิจัยได้ีผลัสรุปในด้ีานวัิสดุีที�จะนำามาใชุ้		ค่อ		เส้นไหม	ในการออกแบบลัวิดีลัายผ้าไหมทอม่อ		จากการสัมภาษณ์ผ้้เชีุ�ยวิชุาญ

	การทำาแบบสอบถามควิามต้องการของผ้้บริโภค	แลัะจากข้อม้ลัด้ีานแนวิโน้มในการออกแบบผลิัตภัณฑ์สิ�งทอ		2019	-	2020	

(Trend		Spring/Summer	2019	-	2020)		ได้ีผลัสรุปที�ตรงกัน	ค่อ	ไหมกับฝ้่าย	โดียใชุ้สีเคมีย้อมไหมคุณภาพิดีี		นำามาทอแบบ

	2	ตะกอ			ใชุ้เทคนิคการทอขึ�นลัวิดีลัายด้ีวิยกรรมวิิธีิมัดีหมี�	จึงได้ีแนวิทางการออกแบบลัวิดีลัายผ้าไหมทอม่อ	ออกมาเป็นแบบ

ร่าง	จำานวิน	10	แบบ	จากการใชุ้แรงบันดีาลัใจที�ไดี้จากข้อม้ลัดี้านแนวิโน้มในการออกแบบผลิัตภัณฑ์สิ�งทอ	2019	-	2020	

(Trend		Spring/Summer	2019	-	2020)		ใชุ้แนวิคิดีจาก	การแสดีงออกตามธิรรมชุาติ	(Staging	Nature)		แลัะการปรับตัวิ

เข้ากับวัิฒนธิรรม		(Cultural	Browsing)		โดียได้ีรับแรงบันดีาลัใจจาก	ชุ้างแลัะหนองนำ�า	จากเร่�องเล่ัาของชุุมชุน		โดียใชุ้โทนสี

นำ�าตาลั		เทา		เหล่ัอง		แดีง		ส้ม		เพ่ิ�อสร้างเร่�องราวิ		แลัะถ่ายทอดีควิามเป็นวิิถีชีุวิิตของคนอีสานแลัะชุุมชุนบ้านหนองเข่�อนชุ้าง

		สร้างเป็นแม่แบบแล้ัวินำามาจัดีวิางลัวิดีลัาย		 ตัดีด้ีวิยโทนสีขาวิแลัะสีเหล่ัองเพ่ิ�อให้เกิดีควิามคมชัุดีของลัวิดีลัาย	แลัะสร้างผิวิ

สัมผัสบนผ่นผ้าด้ีวิยเทคนิคการทอ	2	ตะกอ		ด้ีวิยวัิสดุีธิรรมชุาติจากไหมแท้	100	%

แรงบันดาลุ่ใจั (Inspiration)

แนวิทางในการออกแบบลัวิดีลัายผ้าไหมของชุุมชุนบ้านหนองเข่�อนชุ้างได้ีจากเร่�องราวิควิามเป็นมาของหม่้บ้าน		ผสม

ผสานวิิถีควิามเป็นอย้่ของชุุมชุนที�มีควิามเกี�ยวิพัินกันกับหนองนำ�าในชุุมชุนแลัะลัวิดีลัายผ้าที�มีชุ่�อเสียงของจังหวัิดีมหาสารคาม

	“ลัายสร้อยดีอกหมาก”	แลัะ		“ลัายฮอยภ้มิพิยัคฆ”	ที�เป็นลัวิดีลัายประจำาอำาเภอ		โดียนำาลัวิดีลัายเกล็ัดีปลัา	หร่อ	ลัายโคมเก้า	

เกิดีจากการนำาเอาลัายโคมห้ามามัดีซ้่อนกับลัายโคมเก้า		แล้ัวิทำาการโอบหมี�แลัะเงาให้เกิดีมิติของสี		แลัะร้ปร่างของเส่อ		ซึ่�งถ่อว่ิา

เป็นสัตว์ิที�ควิามสง่างามแลัะมีควิามเป็นมาตามชุ่�อของตำานานการเล่ัาขานของอำาเภอพิยัคภ้มิพิิสัย		จากการวิิเคราะห์ข้างต้นจึง

ได้ีนำามาเป็นแรงบันดีาลัใจ	(Inspiration)		ในการออกแบบลัวิดีลัาย		ดัีงภาพิที�	9		เพ่ิ�อสร้างให้เกิดีเป็นเอกลัักษณ์ให้กับชุุมชุน

	จึงได้ีเป็น	อารมณ์ควิามร้้สึกแลัะโทนสี	(Moot	&	Tone)		ดัีงภาพิที�	10		เพ่ิ�อนำาไปส่้แนวิทางการออกแบบลัวิดีลัายที�สามารถ

ส่�อควิามหมายได้ีจาก	ทรงศัิกดิี�	ปรางค์วัิฒนากุลั.	 (2558)	 ที�กล่ัาวิว่ิา		การออกแบบลัาดีลัายที�จะสร้างควิามเป็นเอกลัักษณ์ได้ี

จากควิามหมายของลัวิดีลัายบนผ่นผ้า

ภาพิที�		9		แรงบันดีาลัใจ	(Inspiration)		ในการออกแบบลัวิดีลัายผ้าไหม
(กัญจน์ชุญา		จันทรังษี.	2563)
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Moot & Tone

 

ภาพิที�	10			อารมณ์ควิามร้้สึกแลัะโทนสี	(Moot	&	Tone)		
(กัญจน์ชุญา		จันทรังษี.	2563)

วัสด่  ที�ใช้ในการผลิุ่ติผ้าไห์มทอม่อ  ดังภิาพที� 11

ภาพิที�		11	เส้นไหมแลัะฝ่้าย
(กัญจน์ชุญา		จันทรังษี.	2563)

ผลุ่การวิจััย 

สรุปผลัจากชิุ�นงานต้นแบบโดียผ้้บริโภค	 	 จากแบบสอบถามแสดีงควิามคิดีเห็นควิามพึิ�งพิอใจของผ้้บริโภค	 ต่อการ

ออกแบบลัวิดีลัายผ้าไหมทอม่อ	แลัะผ้าฝ้่าย		อย่างลัะ	3	ร้ปแบบ	สามารถสรุปควิามพึิ�งพิอใจของผ้้บริโภคได้ีจากแบบสอบดัีงนี�
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การวิเคราะห์ความีคิดเห็นของผู้้�บริโภคทีำ�มีีต่่อการออกแบบพััฒนาลวดลายผู้�าไหมี ผู้�าฝ้ีายทำอมืีอ จัากการออกแบบ

ลวดลายผู้�า  จัำานวน 10 ลวดลาย  ดังภาพัทีำ� 12  และเมืี�อพิัจัารณ์าจัากการประเมิีนค่าเฉีลี�ย (x̄) และค่าเบี�ยงเบนมีาต่ราฐาน 

(S.D) ทัำ�ง 6 ร้ปแบบ ทีำ�ผู้้�เชี�ยวชาญเลือกต่ามีความีเหมีาะส่มีทีำ�ส่ามีารถีนำาไปพััฒนาและแปรร้ปผู้ลิต่ภัณ์ฑ์ได�  ดังภาพัทีำ� 13 และ

จัากความีคิดเห็นของผู้้�บริโภคส่ามีารถีส่รุปร้ปแบบจัำานวน 6 ร้ปแบบ  ทีำ�มีีความีพ่ังพัอใจัมีากทีำ�สุ่ด  ดังนี�

ลุ่ายที�
1

ลุ่ายที�
2

ลุ่ายที�
3

ลุ่ายที�
4

ลุ่ายที�
5

ลุ่ายที�
6

ลุ่ายที�
7

ลุ่ายที�
8

ลุ่ายที�
9

ลุ่ายที�
 10

ภาพิที�	12		ลัวิดีลัายแบบร่างผ้าทอ		จำานวิน	10	ลัวิดีลัาย	ต้นแบบ

         

ภาพิที�		13	การจัดีการแสดีงผลังานการออกแบบแลัะการประเมินควิามเหมาะสมจากผ้้เชุี�ยวิชุาญ
(กัญจน์ชุญา		จันทรังษี.	2563)
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สรุป		ลัวิดีลัายที�จะผลิัตชิุ�นงานจริงที�ตรงตามควิามพิงึพิอใจของผ้บ้ริโภค		แลัะนำาไปพิฒันาแปรร้ปผลิัตภัณฑ์แนวิร่วิม

สมัยประเภทผ้าผ่น	จำานวิน	6	ร้ปแบบ

สรุปจากข้อเสนอแนะเพ่ิ�อการพัิฒนา		

-	อยากให้มีการทำาเป็นผลิัตภัณฑ์อ่�นๆ	ด้ีวิย	

-	น่าจะมีตัวิอย่างวัิสดุี	หร่อสีมาให้ด้ีด้ีวิย

-	น่าจะมีการกำาหนดีขนาดีของชิุ�นงานสำาเร็จด้ีวิยเพ่ิ�อประกอบการตัดีสินใจควิรเห็นพ่ิ�นผิวิที�สามารถสัมผัส

ป์ระเมินความเห์มาะสมในด้านการออกแบบโดยผู้เชี�ยวชาญ

จากการประเมินร้ปแบบโดียผ้้เชีุ�ยวิชุาญ	 พิบว่ิา	 การ

ออกแบบลัวิดีลัายผ้าไหมทอม่อที�มีร้ปแบบ	 ที�มีควิามสอดีคล้ัอง

กับควิามตอ้งการของตลัาดีแลัะกลุ่ัมเป้าหมายผลัจากการประเมนิ

ควิามพึิงพิอใจของผ้้เชีุ�ยวิชุาญที�มีต่อผลิัตภัณฑ์ผ้าไหมทอม่อ	ถ่อที�

ผ่านการศึิกษาแลัะพัิฒนาตามประเด็ีนวัิตถุประสงค์ของงานวิิจัย

	 	 มีผ้้เชีุ�ยวิชุาญประเมิน	จำานวิน	3	คน	โดียแบบสอบถามควิาม

เหมาะสมในการออกแบบที�เหมาะสมกับผลิัตภัณฑ์	ดัีงนี�	

ผลุ่จัากการดำาเนินงาน

ผลุ่ผลิุ่ติ 1

1.ได้ีผลิัตภัณฑ์แปรร้ปจากผ้าไหมแลัะผ้าฝ้่ายย้อมสีธิรรมชุาติ	 	 ประเภทผลิัตภัณฑ์ตกแต่งร่างกาย	 (fashion	

accessories)	แลัะเพิิ�มนวัิตกรรมสิ�งทอผ้าเรียบล่ั�นแลัะผ้าสะท้อนนำ�า	จำานวิน	2	ชุุดี

2.ผ้้ประกอบการสามารถผลิัตผลิัตภัณฑ์	เพ่ิ�อนำาไปขอรับรองมาตรฐานการยกระดัีบผลิัตภัณฑ์ได้ี

ผลุ่ลัุ่พธ์ 1

1.ได้ีประเภทผลิัตภัณฑ์ตกแต่งร่างกาย	(fashion	accessories)	ประกอบไปด้ีวิย	กระเป๋าถ่อ	กระเป๋าย่าม	ต่างห้		ผ้า

ผ้กผม	ยางรัดีผม

2.ชุ่วิยเพิิ�มผลิัตภัณฑ์ทางเล่ัอกให้แก่ผ้้บริโภคนอกเหน่อจาก	ผ้าผ่น	ผ้าคลุ่ัมไหม	ผ้าพัินคอ		ทำาให้มีรายได้ีเสริมจากการ

ผลิัตสินค้าประเภทผลิัตภัณฑ์ตกแต่งร่างกาย	(fashion	accessories)

3.ผลัพิลัอยได้ีเพิิ�มเติม	ทำาให้มีรายได้ีเพิิ�มเติมมากขึ�น	จากเดิีมร้อยลัะ	40	ต่อปี	เป็น	ร้อยลัะ	50-60	ต่อปี

ภาพิที�		14	ร้ปผลัิตภัณฑ์เดีิมก่อนการพิัฒนา
(กัญจน์ชุญา		จันทรังษี.	2563)
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ภาพิที�		15	การจัดีกิจกรรมถ่ายทอดีองค์ควิามร้้เกี�ยวิกับการแปรร้ปผลัิตภัณฑ์
(กัญจน์ชุญา		จันทรังษี.	2563)
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ภาพิที�		16	ผลัิตภัณฑ์ที�ไดี้รับการแปรร้ปแลัะพิัฒนาต่อยอดี
(กัญจน์ชุญา		จันทรังษี.	2563)

ผลุ่ผลิุ่ติ 2

การสร้างแบรนด์ีผลิัตภัณฑ์	ออกแบบบรรจุภัณฑ์	การสร้างชุ่องทางการจำาหน่ายร้ปแบบออนไลัน์

ผลุ่ลัุ่พธ์ 2

ตั�งชุ่�อแบรนด์ี	“สุพิินรัตน์	ไหมทอม่อ”	หร่อ	“Supinrat	Silk”		ประกอบไปด้ีวิยตราสินค้า,		Tag,		สายขาดีผลิัตภัณฑ์,	

บรรจุภัณฑ์	2	ประเภท	ได้ีแก่	ถุงแลัะกล่ัอง		เปิดีเพิจจำาหน่ายแลัะให้ข้อม้ลัสินค้า

ภาพิที�		17	บรรจุภัณฑ์ก่อนการพิัฒนา
(กัญจน์ชุญา		จันทรังษี.	2563)
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ภาพิที�		18	การพิัฒนาตราสินค้า		บรรจุภัณฑ์แลัะชุ่องทางการขายออนไลัน์
(กัญจน์ชุญา		จันทรังษี.	2563)

 

ผลุ่ลัุ่พธ์ 2

ผ้้ประกอบการแลัะชุุมชุนได้ีมีส่วินในการเล่ัอกลัวิดีลัายจาก	10	ลัวิดีลัายเพ่ิ�อนำามาทอเป็นผลิัตภัณฑ์ต้นแบบ	จำานวิน	

3	ลัวิดีลัาย	เป็นผ้าไหม	3	ลัวิดีลัาย	แลัะผ้าฝ้่าย	3	ลัวิดีลัาย	เตรียมไว้ิไปต่อยอดีเป็นผลิัตภัณฑ์ตกแต่งร่างกาย	จำานวิน	2	ชุุดี	ดัีง

ผลัการดีำาเนินงาน	ตามผลัลััพิธ์ิ	3
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ภาพิที�		19		ผลัิตภัณฑ์ผ้าที�ไดี้ทำาการทอตามลัวิดีลัายที�ไดี้ออกแบบใหม่
(กัญจน์ชุญา		จันทรังษี.	2563)

ผลุ่ผลิุ่ติ 4

สร้างมาตรฐานผลิัตภัณฑ์ตั�งแต่กระบวินการเล่ัอกเส้นใย		การย้อมสีธิรรมชุาติที�ได้ีมาตรฐาน			สีไม่ตก		เพ่ิ�อเตรียมย่�น

ขอการรับรองมาตรฐานผลิัตภัณฑ์ชุุมชุน		ดัีงภาพิที�	20

ผลุ่ลัุ่พธ์ 2

การปรับเส้นใยไหมแลัะฝ้่าย		ทำาการตรวิจสอบกระบวินการผลิัตตั�งแต่กระบวินการฟอกแลัะย้อมไหม	0	ตรวิจสอบ

กระบวินการการผลิัตตั�งแต่การฆ่าฝ้่าย		การเล่ัอกวัิตถุดิีบให้สีธิรรมชุาติในท้องถิ�น		ให้มีเฉดีสีที�หลัากหลัายหมากขึ�น	ได้ีแก่		ครั�ง	

แก่นขนุน		แก่นค้ณ		ยอบ้านแลัะยอป่า	แก่นยอ	สบ่้เล่ัอดี	กาบมะพิร้าวิ	เป็นต้น
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ภาพิที�		20		กิจกรรมส่งเสริมแลัะถ่ายทอดีองค์ควิามร้้ดี้ายการย้อมสีธิรรมชุาติให้ไดี้มาตรฐาน
(กัญจน์ชุญา		จันทรังษี.	2563)
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สร่ป์ผลุ่การวิจััย 

ผลุ่การวิจััย  ผู้วิจััยได้วิเคราะห์์ข้้อมูลุ่โดยแบ�งเป็์นป์ระเด็นห์ลัุ่กๆ ดังนี�

1. วิเคราะห์์ข้้อมูลุ่ จัากการเก็บรวบรวมข้้อมูลุ่ภิาคเอกสารแลุ่ะการลุ่งพ่�นที�ภิาคสนาม โดยการสัมภิาษณ์์เชิงลึุ่ก 

(IN-DEPTH INTERVIEW) เกี�ยวกับการออกแบบลุ่วดลุ่ายผ้าไห์มทอม่อ จัากผู้เชี�ยวชาญด้านภูิมิปั์ญญาด้านการทอแลุ่ะ

ย้อมผ้า ผู้เชี�ยวชาญด้านการออกแบบลุ่วดลุ่ายผ้าทอแลุ่ะวิเคราะห์์เกี�ยวกับการใช้โป์รแกรมช�วยในการออกแบบ โดย

วิเคราะห์์ข้้อมูลุ่ติามความม่�งห์มายข้องการวิจััยแลุ้่วนำาเสนอข้้อมูลุ่ในเชิงบรรยาย 

2.วิเคราะห์์ลุ่วดลุ่ายผ้าไห์มทอม่อ ในป์ระเด็นด้านรูป์แบบ กระบวนการผลิุ่ติ  วัสด่ที�ใช้ในการผลิุ่ติ แลุ่ะเทคนิค

การทอผ้าด้วยม่อ โดยเลุ่่อกจัากรูป์แบบที�เป็์นที�นิยมมากที�ส่ดแลุ่ะรองลุ่งมาติามลุ่ำาดับ ในป์ระเด็น 

	 2.1	ลัวิดีลัายผ้าไหมทอม่อในชุุมชุน

	 2.2	การใชุ้สีแลัะผิวิสัมผัส		

	 2.3	วัิสดุีแลัะวัิตถุดิีบที�ใชุ้ในการผลิัต

3.	วิิเคราะห์แนวิโน้มในการออกแบบผลิัตภัณฑ์สิ�งทอ			

4.	วิิเคราะห์การใชุ้เคร่�องม่อชุ่วิยในการออกแบบลัวิดีลัายผ้าไหม

5.	 วิิเคราะห์ข้อม้ลัที�ได้ีจากแบบสอบถามชุุดีที�	 1	 ด้ีานควิามต้องการด้ีานร้ปแบบผลิัตภัณฑ์แลัะลัวิดีลัายของผ้าไหม

ทอม่อ

6.	การออกแบบลัวิดีลัายการทอผ้า		สำาหรับผ้าไหมทอม่อ		เทคนิคมัดีหมี�	 ที�ได้ีจากการศึิกษา		แลัะวิิเคราะห์ข้อม้ลั	

เป็นแนวิทางในการออกแบบร่าง		จำานวิน	10	ร้ปแบบ	

7.	ผ้้เชีุ�ยวิชุาญเล่ัอกแบบร่าง	ผ้าฝ้่าย	จำานวิน	3	ร้ปแบบ		ผ้าไหม	จำานวิน	3	ร้ปแบบ		เพ่ิ�อเป็นต้นแบบ		นำาไปผลิัตชิุ�น

งานต้นแบบตามควิามเหมาะสม		พิร้อมเสริมนวัิตกรรมนาโนเทคโนโลัยีที�เหมาะสม

8.	สรุปผลัจากชิุ�นงานต้นแบบ	ยอดีเป็นผลิัตภัณฑ์ตกแต่งร่างกาย	จำานวิน	2	ชุุดี

9.	นำาผลิัตภัณ์ที�ได้ีมาประเมินควิามพึิงพิอใจของผ้้บริโภค		แลัะของผ้้ประกอบการ

สรุปผลัการออกแบบลัวิดีลัายผ้าไหมแลัะผ้าฝ้่ายทอม่อ	ได้ีออกแบบแลัะพัิฒนาลัวิดีลัายผ้าไหมทอม่อ	โดียวัิสดุีจากไหม

แท้	100	%		ผ้าฝ้่าย	100%		แลัะจากการสัมภาษณ์ผ้้เชีุ�ยวิชุาญด้ีานการออกแบบลัวิดีลัายผ้าไหม	ที�มีควิามสอดีคล้ัองกับควิาม

ต้องการเห็นว่ิา	เส้นใยที�เหมาะสม	ค่อ	ไหม	แลัะใชุ้สีย้อมไหมคุณภาพิดีี	โดียใชุ้เทคนิคการทอแบบ	2	ตะกอ	โดียใชุ้เทคนิคมัดีหมี�

		ผสมผสานลัวิดีลัายดัี�งเดิีมแลัะลัวิดีลัายประยุกต์สร้างลัวิดีลัายใหม่ขึ�นมาให้สอดีคล้ัองกับวิิถีชีุวิิตควิามเป็นอย้่ในปัจจุบัน		ตาม

เร่�องราวิควิามเป็นมา	ของชุุมชุน		ให้มีควิามร่วิมสมัยมากขึ�น	ให้มีควิามสอดีคล้ัองกับควิามพึิ�งพิอใจของผ้้บริโภค		ซึ่�งเหมาะสม

กับกลุ่ัมผ้้บริโภคที�มีชุ่วิงอายุ		21	-	30	ปี	ควิามเหมาะสมตามที�ผ้้เชีุ�ยวิชุาญได้ีพิิจารณาว่ิามีควิามเหมาะสมในการนำาไปพัิฒนา

เป็นผลิัตภัณฑ์		แลัะแนวิโน้มในการออกแบบผลิัตภัณฑ์สิ�งทอ	ปี	2019	-	2020	(Trend	Textile	Spring/Summer	2019	-	

2020)	ตามแนวิทางในการออกแบบลัวิดีลัายผ้าไหมทอผ้า	ด้ีวิยเทคนิคมัดีหมี�	โดียนำาเทคนิคการทอ		แบบ	2	ตะกอ		มาผลิัตเป็น

ผ้าผ่น		ที�สามารถไปประยุกต์ตัดีเย็บเป็นเส่�อผ้าเคร่�องแต่งกายได้ีออกแบบลัวิดีลัายผ้าผ่น		จำานวิน	3	ร้ปแบบ	เพ่ิ�อนำาแนวิทาง

การการผลิัตผ้าไหมทอม่อจริง	 	 เป็นผลิัตภัณฑ์ในร้ปแบบแนวิร่วิมสมัย	 แลัะสามรถนำาไปออกแบบเป็นประเภทเคร่�องประดัีบ

ตกแต่งแฟชัุ�น	 (Fashion	Accessories)	 เชุ่น	 ผ้าคลุัมไหล่ั		 ผ้าพัินคอเอนกประสงค์	 เป็นต้น		ผลังานการออกแบบลัวิดีลัายผ้า

ไหมทอม่อ		เป็นองค์ควิามร้้ใหม่ในด้ีานการออกแบบลัวิดีลัายผ้าทอม่อ	ด้ีวิยเคร่�องม่อชุ่วิยในการออกแบบลัายผ้าที�พัิฒนามาจาก

องค์ควิามร้้ภ้มิปัญญาดัี�งเดิีม		เพ่ิ�อพัิฒนาผ้าทอม่อด้ีวิยการประยุกต์ภ้มิปัญญาไทยมาต่อยอดีเพ่ิ�อ	เป็นผลิัตภัณฑ์เชิุงสร้างสรรค์

	ที�ผสมผสานนวัิตกรรมนาโนเทคโนโลัยีด้ีานสิ�งทอเข้าไป	เพ่ิ�อเป็นการเพิิ�มม้ลัค่าให้กับสิ�งทอของกลุ่ัม		ทำาให้ให้ได้ีผ้าไหมผ่นทอ

ม่อที�มีลัวิดีลัายที�เป็นเอกลัักษณ์แลัะมีลัักษณะพิิเศิษ	 	 ทำาให้เกิดีประโยชุน์ต่อชุุมชุนแลัะกลุ่ัมทอผ้าไหมแลัะผ้าฝ้่าย	 	 บ้านโคก

ล่ัาม	อำาเภอพิยัคฆภ้มิพิิสัย	 จังหวัิดีมหาสารคาม	 ได้ีพัิฒนาชุุมชุนแลัะสามารถนำาไปเป็นแนวิทางในการพัิฒนาปรับปรุงร้ปแบบ
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ผลิัตภัณฑ์ใหม่	 ให้ตรงตามควิามต้องการของผ้้บริโภคแลัะเป็นการเพิิ�มม้ลัค่าอีกทั�งเป็นการขยายกลุ่ัมตลัาดีให้กับผลิัตภัณฑ์ผ้า

ไหม		ผ้าฝ้่าย		ในจังหวัิดีมหาสารคามได้ีอีกด้ีวิย

การอภิิป์รายผลุ่ 

จากข้อม้ลัสรุปผลัแลัะการวิิเคราะห์ข้อม้ลั	โดียรวิมของโครงการการพัิฒนาแลัะยกระดัีบสินค้าผลิัตภัณฑ์ผ้าด้ีวิย

วิิทยาศิาสตร์		เทคโนโลัยีแลัะนวัิตกรรม		ในพ่ิ�นที�จังหวัิดีมหาสารคาม	กรณีศึิกษากลุ่ัมปล้ักหม่อนเลีั�ยงไหมบ้านโคกล่ัาม	อำาเภอ

พิยัคฆภ้มิพิิสัย	จังหวัิดีมหาสารคาม		ในการศึิกษาข้อม้ลัจากการสัมภาษณ์	แลัะการวิิเคราะห์ร้ปแบบ	ลัวิดีลัาย	การเล่ัอกใชุ้วัิสดุี

	 วัิตถุดิีบ	 แลัะเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลังานของการออกแบบลัวิดีลัายผ้าไหมทอม่อ	 เพ่ิ�อนำาไปพัิฒนาสร้างผลิัตผลังานออก

มาเป็นผ้าผ่น		ในร้ปแบบแนวิร่วิมสมัย	จากปัญหาของการวิิจัยที�ว่ิา	ผ้าไหมทอม่อของกลุ่ัมทอผ้าไหมแลัะผ้าฝ้่าย		บ้านโคกล่ัาม

		ยังไม่มีควิามหลัากหลัายแลัะผ้้บริโภคยงัไม่มีทางเล่ัอกในการเล่ัอกซ่่�อผลิัตภัณฑ์ผ้าไหมที�มีอย้ใ่นปัจจุบันมีสินค้าหร่อผลิัตภัณฑ์

ที�ซ่ำ�าแลัะยังไม่มีการนำาไปพัิฒนาต่อยอดีในด้ีานการออกแบบลัวิดีลัายให้เหมาะสมกับกลุ่ัมผ้้บริโภค	 ผ้้วิิจัยจึงได้ีมีแนวิคิดีที�จะ

พัิฒนาลัวิดีลัายสิ�งทอ	ที�เป็นเอกลัักษณ์ให้แก่ชุุมชุน	เพ่ิ�อเป็นการสร้างกระบวินการเรียนร้้		แลัะนำาเอาวิิทยาศิาสตร์	นวัิตกรรม

แลัะเทคโนโลัยีที�ทันสมัย		เพ่ิ�อถ่ายทอดีองค์ควิามร้้		ผสมผสานภ้มิปัญญาการทอผ้าไหม		ผ้าฝ้่ายแบบดัี�งเดิีมให้คงอย้่เป็นมรดีก

วัิฒนธิรรมของท้องถิ�นต่อไป	ผลัที�เกิดีขึ�นจากการทำางานวิิจัยโดียภาพิรวิม	บรรลุัผลัตามวัิตถุประสงค์	แลัะสามารถตอบคำาถาม

หลัักของการวิิจัยได้ีชัุดีเจน	 ทั�งการสร้างกระบวินการเรียนร้้	 การถ่ายทอดีองค์ควิามร้้มาประมวิลัเป็นระบบ	 โดียผ่านเคร่�องม่อ

ชุ่วิยในการออกแบบลัวิดีลัาย	นำาเข้าไปบ้รณาการในการเรียนการสอน	ในรายวิิชุา	คอมพิิวิเตอร์ชุ่วิยในการออกแบบแฟชัุ�นแลัะ

สิ�งทอ	(Computer	-	Aided	Design	for	Fashion	and	Textile	Design)	ด้ีวิยโปรแกรม	Adobe		Illustrator		เพ่ิ�อเป็นองค์

ควิามร้้ในการออกแบบดี้านสิ�งทอต่อไป	 แลัะควิามคงอย้่ของมรดีกดี้านภ้มิปัญญาที�ส่บทอดีต่อไปในการทอผ้าไหมมัดีหมี�ให้คง

อย้่ต่อไปอย่างยั�งย่น

ผ้้วิิจัยจึงมีแนวิทางในการออกแบบลัวิดีลัายผ้าไหมของกลุ่ัมทอผ้าไหมแลัะผ้าฝ้่าย	บ้านโคกล่ัาม	อำาเภอพิยัคฆภ้มิพิิสัย		

จังหวัิดีมหาสารคาม		ผ้าไหมทอม่อมีกระบวินการที�ซั่บซ้่อน		ต้องใชุ้ควิามชุำานาญในการมัดีลัายแลัะการทอ		เพ่ิ�อพัิฒนาร้ปแบบ

ลัวิดีลัายผ้าไหมทอม่อตามหลัักการในการพัิฒนาร้ปแบบผลิัตภัณฑ์	ข้อม้ลัจากการทำาแบบสอบถามควิามพึิงพิอใจของผ้้บริโภค		

แบบสอบถามจากผ้เ้ชีุ�ยวิชุาญในแตล่ัะดีา้น		มาประกอบกบัการสรปุการศึิกษาแลัะวิิเคราะหแ์นวิโน้มในการออกแบบผลัติภัณฑ์

สิ�งทอ		ปี	20119	-	2020	(Trend	Textile		Spring/Summer	20119	-	2020)	เป็นแนวิทางในการออกแบบลัวิดีลัาย		ทั�งนี�

เพ่ิ�อให้ได้ีออกแบบแบบรา่งของลัวิดีลัายที�มีร้ปแบบที�สอดีคลัอ้งกับควิามตอ้งการของกลุ่ัมผ้้บริโภค	นำาข้อม้ลัจากการวิิเคราะหม์า

เป็นแนวิทางในการออกแบบแบบร่างจำานวิน	6	ร้ปแบบ	โดียผ้้วิิจัยได้ีผลัสรุปในด้ีานวัิสดุีที�จะนำามาใชุ้ในการทอ	ค่อ	เส้นไหมแท้

	100%		แลัะเส้นฝ้่าย	100%	ในการออกแบบลัวิดีลัายผ้าไหมทอม่อ	จากการสัมภาษณ์ผ้้เชีุ�ยวิชุาญ	การทำาแบบสอบถามควิาม

ต้องการของผ้้บริโภคแลัะจากข้อม้ลัด้ีานแนวิโน้มในการออกแบบผลัติภัณฑ์สิ�งทอ		ปี	20119	-	2020		(Trend	Textile		Spring/

Summer	20119	-	2020)	ได้ีผลัสรุปที�ตรงกัน	ค่อ	ไหมกับฝ้่าย	โดียใชุ้สีย้อมไหมคุณภาพิดีี	แนวิทางในการออกแบบลัวิดีลัายผ้า

ไหมทอม่อได้ีดัีงนี�	สิ�งที�มีอิทธิิพิลัในการดึีงด้ีดีควิามสนใจเป็นอันดัีบแรก	ค่อ	สี	ตามด้ีวิยลัวิดีลัายที�ถ้กใจ		มีควิามทันสมัยน่าสนใจ	

นิยมผ้าที�ทอม่อแลัะผ้าจากเส้นใยธิรรมชุาติ	มีลัวิดีลัายทันสมัยหร่อสีที�เลีัยนแบบสีธิรรมชุาติแต่ให้ควิามร้้สึกสัมผัสที�ต่างกัน	โดีย

สีที�ใชุ้หลัักๆ	ค่อ	นำ�าตาลั		เทา		แดีง	ส้ม	แลัะจะมีสีสว่ิางเข้ามาตัดี	เชุ่น	สีขาวิ	สีเหล่ัอง	แลัะเป็นสีโทนสว่ิางผสมกับสีธิรรมชุาติ		

แลัะสอดีคล้ัองกับแนวิโน้มการออกแบบผลิัตภัณฑ์สิ�งทอตาม	ปี	20119	-	2020				(Trend	Spring/Summer	20119	-	2020)	

ค่อ	จาก	การแสดีงออกตามธิรรมชุาติ	(Staging	Nature)		แลัะ		การปรับตัวิเข้ากับวัิฒนธิรรม		(Cultural	Browsing)		โดียได้ี

รับแรงบันดีาลัใจจาก	 ชุ้างแลัะหนองนำ�า	 จากเร่�องเล่ัาของชุุมชุน	 โดียใชุ้แนวิคิดีในการออกแบบ	 ค่อ	 ได้ีจากเร่�องราวิควิามเป็น

มาของหม่้บ้าน	 ผสมผสานวิิถีควิามเป็นอย้่ของชุุมชุนที�มีควิามเกี�ยวิพัินกันกับหนองนำ�าในชุุมชุนแลัะลัวิดีลัายผ้าที�มีชุ่�อเสียงของ

จังหวัิดีมหาสารคาม	“ลัายสร้อยดีอกหมาก”	ผสมผสาน	“ลัายฮอยภ้มิพิยัค”	โดียนำาลัวิดีลัายเกล็ัดีปลัา	หร่อ	ลัายโคมเก้า	เกิดี
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จากการนำาเอาลัายโคมห้ามามัดีซ้่อนกับลัายโคมเก้า		แล้ัวิทำาการโอบหมี�แลัเงาให้เกิดีมิติของสี		แลัะร้ปร่างของชุ้าง		ซึ่�งถ่อว่ิาเป็น

สัตว์ิที�ควิามสง่างามแลัะมคีวิามเป็นมาตามชุ่�อของหม่้บ้านด้ีวิย	โดียใชุ้การทอแบบ	2	ตะกอ	แลัะใชุ้เทคนิคการทอขึ�นลัวิดีลัายด้ีวิย

กรรมวิิธีิมัดีหมี�	จึงได้ีแนวิทางการออกแบบลัวิดีลัาย		ออกมาเป็นแบบร่าง	จำานวิน	10	ร้ปแบบ	จาก	10	ร้ปแบบ		ให้ผ้้เชีุ�ยวิชุาญ

ได้ีเล่ัอกเพ่ิ�อนำามาเป็นแนวิทางในการผลิัตต้นแบบ	จำานวิน	6	ร้ปแบบ	แล้ัวินำาไปประเมินควิามพึิงพิอใจของผ้้บริโภคให้ทั�ง	6	ร้ป

แบบ	เพ่ิ�อเป็นแนวิทางในการผลิัตผลังานจริง		ซึ่�งจะสามารถนำาไปพัิฒนาสร้างสรรค์เป็นผลิัตภัณฑ์แนวิร่วิมสมัยแลัะนำาไปผลิัต

เป็นสินค้าประเภทเคร่�องประดัีบตกแต่งแฟชัุ�น	(Fashion	Accessories)		ที�หเมาะสมต่อไป		แลัะได้ีทำาการส่งเสริมชุ่องทางการ

ขายในร้ปแบบออนไลัน์		รวิมไปถึงการพัิฒนาแบรนด์ีการค้า		บรรจุภัณฑ์	ให้เป็นที�น่าสนใจมากขึ�น

ผลัที�ได้ีจากการวิิจัยในครั�งนี�	 ควิามพึิงพิอใจของผ้้บริโภคแลัะผ้้เชีุ�ยวิชุาญที�มีต่อร้ปแบบลัวิดีลัายผ้าไหมทอม่อ	 ซึ่�งถ้ก

สร้างสรรค์ผลังานแลัะพัิฒนาร้ปแบบให้เหมาะสมกับการนำาไปผลิัตภัณฑ์จากผ้าผ่นเป็นอย้ใ่นระดัีบควิามพึิงพิอใจมากที�สุดี

ผ้้วิิจยัคาดีหวัิงว่ิาผลัจากโครงการการพัิฒนาแลัะยกระดัีบสินค้าผลิัตภัณฑ์ผ้าด้ีวิยวิิทยาศิาสตร์	เทคโนโลัยีแลัะนวัิตกรรม

ในพ่ิ�นที�จังหวัิดีมหาสารคาม	 กรณีศึิกษากลุ่ัมปล้ักหม่อนเลีั�ยงไหมบ้านโคกล่ัาม	 อำาเภอพิยัคฆภ้มิพิิสัย	 	 จังหวัิดีมหาสารคาม		

ทำาให้เกิดีประโยชุน์ต่อชุุมชุนบ้านโคกล่ัาม		เพ่ิ�อนำาไปพัิฒนาชุุมชุนแลัะสามารถนำาไปเป็นแนวิทางในการพัิฒนาปรับปรุงร้ปแบบ

ผลิัตภัณฑ์ได้ีแลัะได้ีสร้างเป็นองค์ควิามร้้ด้ีวิยการนำาเคร่�องม่อชุ่วิยการออกแบบมาพัิฒนาแลัะประยุกต์ใชุ้กับงานออกแบบผ้าทอ

ม่อ		ที�เป็นองค์ควิามร้ด้้ีานวิิทยาศิาสตร	์นวัิตกรรมแลัะเทคโนโลัย	ีแลัะภ้มิปัญญามาผสมผสานกนัได้ี	แลัะเพ่ิ�อสร้างมาตรฐานการ

ค้า	พิร้อมการยกระดัีบผลิัตภัณฑ์ประเภทผ้าในจังหวัิดีมหาสารคามให้เป็นที�ร้้จัก

ข้้อเสนอแนะ 

จากผลัที�ได้ีจากการวิิจัยในครั�งนี�สามารถนำาไปพัิฒนาต่อยอดีในด้ีานอ่�นๆ	ได้ี	ดัีงนี�		

1.สามารถนำากระบวินการหร่อผลัในการวิิจัยนี�ไปประยุกต์ใชุ้ในการพัิฒนาลัวิดีลัายผ้าประเภทอ่�นๆ		แลัะเป็นแนวิทาง

ในการพัิฒนาร้ปแบบผลิัตภัณฑ์เคร่�องนุ่งห่ม	เคหะสิ�งทอได้ี		แต่ทั�งนี�ต้องคำานึงถึงคุณสมบัติเฉพิาะแลัะวัิตถุประสงค์ในการใชุ้สอย

ของผลิัตภัณฑ์นั�นๆ	ด้ีวิย	เน่�องจากคุณลัักษณะผ้าทอแต่ลัะชุนิดีนั�น		มีคุณสมบัติที�แตกต่างกัน	แลัะควิามต้องการของผ้้บริโภคที�

แตกต่างกัน		โดียการนำาเอานวัิตกรรมที�ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใชุ้กับผลิัตภัณฑ์อ่�นๆ	ต่อไป

2.ในการออกแบบลัวิดีลัายผ้าไหมทอม่อนั�น		ควิรคำานึกถึงศัิกยภาพิ	หร่อควิามชุำานาญของชุ่างที�มัดีลัาย		ย้อมสี		แลัะ

ทอด้ีวิย		เพิราะนอกจากลัวิดีลัายที�ออกแบบมามีควิามสวิยงามแต่ถ้าชุ่างผ้้ผลิัตไม่มีควิามชุำานาญก็จะทำาให้ลัวิดีลัายนั�นผิดีเพีิ�ยนไป

จากแบบที�ออกแบบเดิีม	ถ้าลัวิดีลัายที�ได้ีออกแบบมาตรงตามควิามต้องการของกลุ่ัมเป้าหมายจริงผลิัตภัณฑ์ผ้าไหมก็ยงัสามารถ

ชุ่วิย	ในการสร้างร้ปแบบผลิัตภัณฑ์ใหม่ๆ	แลัะชุ่วิยเพิิ�มทางเล่ัอกให้กับผ้้บริโภคที�ชุ่�นชุอบผ้าผ้าทอม่อได้ีอีกด้ีวิย

3.	ในการดีำาเนินโครงการในปีต่อไป	ผ้้วิิจัยขอเสนอโครงการที�เสริมศัิกยภาพิของผ้้ประกอบการ		ในประเด็ีนการพัิฒนา

ระบบมาตรฐานของผลิัตภัณฑ์ที�สามารถ	ส่งเสริมการขายเพ่ิ�อการส่งออกหร่อเป็นขยายฐานการตลัาดีตา่งประเทศิมากขึ�น		แลัะ

ประเด็ีนการพัิฒนาการออกแบบเคร่�องจักร		ที�สามารถเป็นเคร่�องทุ่นแรงแลัะเพิิ�มคุณภาพิการผลิัตให้กับผ้้ประกอบการสามารถ

ผลิัตผลิัตภัณฑ์ได้ีรวิดีเร็วิขึ�น		
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ภาพประกอบัของทั�ีระลึกเพื�อชุมชน้เมืองเก่าพิมาย

Souvenir Illustration for Phimai Old Town

วิันวิิสาข์		ภักดีีศิรี1

บทคัดย�อ

ภาพิประกอบของที�ระลึักเพ่ิ�อชุุมชุนเม่องเก่าพิิมาย	บอกเล่ัาเร่�องราวิวิิถีชีุวิิต	 ผ้้คน	ศิิลัปะการแสดีง	ยานพิาหนะ	 	 ศิิลัปะ

พ่ิ�นบ้าน	กีฬาพ่ิ�นถิ�น	อาหาร	แลัะมรดีกทางวัิฒนธิรรม	เพิราะสิ�งเหล่ัานี�ค่อภาพิสะท้อน	บ่งชีุ�	ควิามเป็นชุุมชุนเม่องเก่าพิิมายได้ี

ดีีที�สุดี	ถ่ายทอดีผ่านภาพิประกอบ	เพิราะภาพิประกอบเล่ัาในสิ�งที�คำาพ้ิดีไม่สามารถอธิิบายได้ี	ภาพิประกอบทำาให้เข้าใจได้ีมาก

ขึ�น	แลัะภาพิประกอบทำาให้ประทับใจ	เม่�อนำามาต่อยอดีเป็นของที�ระลึัก	ผ้้คนได้ีเก็บควิามทรงจำา	ได้ีเรียนร้้	กับสถานที�นั�นๆ	จะ

ซ่่�อเก็บหร่อซ่่�อฝ่าก	ของที�ระลึักก็ทำาหน้าที�	บอกผ้้รับว่ิา	เราได้ีมาเย่อนสถานที�นั�นแลัะมีควิามทรงจำาที�ดีีกลัับไป

ผลังานการออกแบบได้ีผลัลััพิธ์ิดัีงนี�	จากการเก็บข้อม้ลัด้ีวิยการเดิีนสำารวิจเม่อง	การสัมภาษณ์ผ้้นำาชุุมชุน	ปราญช์ุชุาวิ

บ้าน	การถ่ายร้ป	ทำาใหส้ามารถแบง่ยอ่ยหัวิข้อการวิาดีภาพิประกอบเปน็	3	หัวิข้อหลััก	ค่อ	1.	วิิถีชีุวิิต	เล่ัาเร่�องราวิ	ผ้ค้น	เร่ออีโปง

		แมวิสีสวิาดี	2.	อาหารพ่ิ�นถิ�น	เล่ัาเร่�องราวิ	หมี�พิิมายทำาม่อ	เจ้าสุดีท้ายในเม่องพิิมาย	3.กีฬาพ่ิ�นถิ�น	บอกเล่ัาเร่�องราวิ	มวิยไทย

พิิมาย	ของที�ระลึักที�ขายในตลัาดีท้องถิ�นยังคงมีลัวิดีลัายที�ไม่บ่งชีุ�ควิามเป็นพิิมาย	แลัะร้ปแบบที�ไม่หลัากหลัาย	จึงมีการสำารวิจ

ร้ปแบบของที�ระลึักร่วิมสมัย	ยอดีนิยมในท้องตลัาดี	ทำาให้ได้ีร้ปแบบของที�ระลึัก	“ซ่่�อง่าย	ขายคล่ัอง”	ค่อ	แก้วิกาแฟ	เส่�อย่ดี	

กระเป๋าผ้า	ผ้าพัินคอ	แลัะแม่เหล็ักติดีต้้เย็น	

คำาสำาคัญ : เม่องเก่าพิิมาย	,	ภาพิประกอบชุุมชุนเม่องเก่าพิิมาย

Abstract

Souvenir Illustration for Phimai Old To wn tell a lifestyle story ,People, Performance art , Vehicles , 
Folk Art, Local Sport , Food and Cultural heritage because These are the best reflections of the Phimai 
Old Town community. Show through illustration because the illustrations tell us things that words cannot 
explain. The illustration makes it easier to understand. And And the illustrations impressed. When used 
to make a souvenir people can store memories, learn from that place. Buy for yourself or as a souvenir 
,The souvenir also serves to tell the recipient that we have visited that place and have good memories.

The design results are as follows from collecting data by walking around the old town , Interview 
with community leaders Villagers, taking pictures can be divided into 3 parts as illustrated topics which are 
1. Lifestyle Telling the story of the people, E-pong boat, Sawad cat. 2. Local food Tell a story Handmade 
Phimai Mee The last ruler in Phimai. 3. Local sports tell the story of Phimai Muay Thai. Souvenirs sold in 
the local market still have patterns that do not indicate the Phimai and non-diverse formats. Therefore 
there is a survey of contemporary souvenirs Popular in the market Make it as a form of souvenir “Easy 
to buy, easy to sell”  which is coffee mugs, T-shirts, bags, scarves and fridge magnets.

Keywords: Phimai Old Town , Illustration for Phimai Old Town

1คณะศิิลัปกรรมแลัะออกแบบอุตสาหกรรม	มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีราชุมงคลัอีสาน	E-mail	:	wanvisa.pk@rmuti.ac.th
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บทนำา

ของที�ระลัึกค่อสิ�งของที�คนอยากไดี้เพิราะมีปฏิ์สัมพัินธิ์กับควิามทรงจำา	ของที�ระลัึกอาจจะซ่่�อเพ่ิ�อเก็บไวิ้เป็นควิาม

ทรงจำา	หร่อเพ่ิ�อนำาไปฝ่าก	ประหนึ�งจะบอกผ้้รับว่ิา	เราได้ีเยอ่นที�นั�นมาแลัะมีควิามทรงจำาที�ดีี	(ศ้ินย์บันดีาลัไทย,2558)	หากของ

ที�ระลึักสามารถบ่งบอกควิามเป็นเฉพิาะถิ�น	แตกต่างจากแหล่ังอ่�น	ของที�ระลึักชิุ�นนั�นก็จะสร้างคุณค่าในตัวิมันเอง	นักท่องเที�ยวิ

แสวิงหาควิามแตกต่าง	ควิามไม่เหม่อน	หร่อควิามเฉพิาะในทุก	ๆสถานที�ที�ไป	เพิราะประสบการณ์	การเดิีนทาง	แลัะเร่�องเล่ัา

แต่ลัะพ่ิ�นที�	ย่อมสร้างควิามประทับใจที�ต่างกัน	แลัะของที�ระลึักก็เป็นสัญลัักษณ์ยำ�าเต่อนถึงควิามประทับใจนั�น

เม่�อพ้ิดีถึงพิิมาย	 หลัายคนร้้จักเม่องนี�ในแง่ของร่องรอยอารยธิรรมโบราณนั�นค่อ	 ปราสาทหินพิิมาย	 ปราสาทหินที�มี

ขนาดีใหญ่ที�สุดีในประเทศิไทย	สร้างขึ�นตามควิามเชุ่�อเกี�ยวิกับสวิรรค์	แลัะโลักมนุษย์	เป็นปราสาทหินทรงขอมโบราณแบบบาป

วิน	นักท่องเที�ยวิทั�งชุาวิไทยแลัะชุาวิต่างประเทศิจึงท่องเที�ยวิในจุดีท่องเที�ยวิหลัักค่ออุทยานประวัิติศิาสตร์พิิมาย	(ปราสาทหิน

พิิมาย)	แลัะพิิพิิธิภัณฑ์สถานแห่งชุาติพิิมาย	โดียไม่ท่องเที�ยวิต่อ	ไม่จับจ่ายใชุ้สอยในพ่ิ�นที�	แลัะไม่พัิกค้างแรม	นักท่องเที�ยวิใชุ้เวิลัา

เพีิยงแค่สองชัุ�วิโมงหร่อน้อยกว่ิานั�นเพ่ิ�อเดิีนชุมโบราณสถาน		จากนั�นก็ไปยังสถานที�อ่�น	การขายของที�ระลึักก็เป็นในร้ปแบบภาค

รัฐที�ผลิัตออกมาจำาหน่าย	หร่อสินค้าในตลัาดีท้องถิ�น	ลัวิดีลัาย	เร่�องราวิที�ปรากฏ์ไม่บ่งชีุ�ควิามเฉพิาะถิ�น	เน่�องจากขาดีการนำาอัต

ลัักษณ์	เร่�องราวิเฉพิาะ	มาผ่านกระบวินการออกแบบอย่างเป็นระบบ	หากสามารถสร้างสรรค์ของที�ระลึักที�ใชุ้งานศิิลัปะเข้ามา

ชุ่วิย	ผ่านกระบวินการคิดี	วิิเคราะห์	แลัะการออกแบบ	สินค้าจะน่าสนใจ	น่าซ่่�อ	แลัะน่าประทับใจ	

ชุุมชุนเม่องเก่าพิิมายนั�น	ในเทศิบาลัส่วินใหญ่มีอาชีุพิค้าขาย	ชุาวิพิิมายที�ประกอบอาชีุพิเกษตรกรรมส่วินใหญ่อาศัิย

อย้่นอกเขตเทศิบาลั	 ส่วินชุาวิพิิมายพ่ิ�นถิ�นนั�นประกอบอาชุีพิรับจ้าง	 แลัะอาชุีพิอุตสาหกรรมในครัวิเร่อน	 เชุ่น	 การทำาเส้นหมี�

พิิมาย	 กระยาสารท	 ซึ่�งเป็นภ้มิปัญญาที�สำาคัญของท้องถิ�น	 	 จากการศึิกษาข้อม้ลัเบ่�องต้น	 พิบว่ิามรดีกวัิฒนธิรรมของชุุมชุน

เม่องเก่าพิิมาย	ที�เสี�ยงต่อการเล่ัอนหาย	ล้ัวินเป็นภ้มิปัญญาท้องถิ�นที�น่าสนใจ	ไม่ว่ิาจะเป็น	หมี�พิิมายทำาม่อเจ้าสุดีท้ายในพิิมาย

,	เร่ออีโปง	เร่อที�ขุดีจากต้นตาลัทั�งต้น,	แมวิสีสวิาดีหร่อแมวิโคราชุ	ที�มีต้นกำาเนิดีมากจากอำาเภอพิิมาย	แลัะมวิยไทยโคราชุ	ที�มี

ลัักษณะเด่ีนแตกต่างจากมวิยไทยทั�วิไป	

เม่องพิิมายนั�นมีการส่งเสริมการท่องเที�ยวิที�มุ่งเป้าเพีิยงแค่แหล่ังท่องเที�ยวิหลััก	ทำาให้ไม่มีการกระจายรายได้ีส่้ชุุมชุน	

น่าเสียดีายถ้ามรดีกเหล่ัานี�ค่อยๆเล่ัอนหายไป	ผ้้เขียนบทควิามจึงเล็ังเห็นว่ิา	การออกแบบภาพิประกอบเพ่ิ�อของที�ระลึักร่วิมสมัย

ที�บอกเล่ัาเร่�องราวิต่าง	 ๆ	 ของชุุมชุนเม่องเก่าพิิมาย	 จะชุ่วิยประชุาสัมพัินธ์ิภ้มิปัญญาท้องถิ�นให้เป็นที�ร้้จักมากขึ�น	 	 ให้นักท่อง

เที�ยวิหร่อผ้้มีส่วินได้ีส่วินเสียหันกลัับมาสนใจชุุมชุนมากขึ�น	 สนับสนุนกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ที�มีในชุุมชุน	 เพ่ิ�อให้ชุุมชุนสามารถสร้าง

รายได้ี	พัิฒนาชีุวิิตควิามเป็นอย้ใ่ห้ดีียิ�งขึ�นไป

วัติถุ่ป์ระสงค์

เพ่ิ�อออกแบบภาพิประกอบบนของที�ระลึักเพ่ิ�อชุุมชุนเม่องเก่าพิิมาย

กรอบแนวคิดการวิจััย 

การออกแบบภาพิประกอบสำาหรับของที�ระลึักชุุมชุนเม่องเก่าพิิมาย	 ได้ีออกแบบภาพิประกอบโดียคำานึงถึงเร่�องราวิ

	การใชุ้ชีุวิิตของผ้้ชุนในย่านชุุมชุนเม่องเก่า	เพิราะสิ�งเหล่ัานี�ค่อสิ�งสะท้อนควิามเป็นท้องถิ�นได้ีดีีที�สุดี	ไม่ว่ิาจะเป็น	ผ้้คน	อาหาร	

ศิิลัปะการแสดีง	ยานพิาหนะ	วิิถีชีุวิิต	จากการสำารวิจลังพ่ิ�นที�ถ่ายภาพิบรเิวิณโดียรอบ	การสัมภาษณเ์ชิุงลึักจากปราชุญช์ุาวิบา้น	

แลัะผ้้นำาชุุมชุน	ทำาให้ได้ีข้อสรุปหัวิข้อการวิาดีภาพิประกอบ	ดัีงนี�	

1.วิิถีชีุวิิต	บอกเล่ัาเร่�องราวิ	ผ้้คน	เร่ออีโปง		แมวิสีสวิาดี

2.อาหารพ่ิ�นถิ�น	บอกเล่ัาเร่�องราวิ	หมี�พิิมายทำาม่อ	เจ้าสุดีท้ายในเม่องพิิมาย

3.กีฬาพ่ิ�นถิ�น	บอกเล่ัาเร่�องราวิ	มวิยไทยพิิมาย	
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วิธีดำาเนินงานสร้างสรรค์ 

ขั�นัตอนัทีั� 1 รวบรวมีข�อม้ีล	ทำำาการค�นคว�าข�อม้ีลด�านเอกส่าร จัากหนังสื่อ เว็ปไซ้ำด์  ซ่้ำ�งข�อม้ีลทีำ�ได�จัากหนังสื่อ

และเว็ปไซ้ำด์ ส่่วนมีากจัะเปน็ข�อม้ีลทำางด�านภ้มิีศาส่ต่ร ์ประวติั่ศาต่ร ์เรื�องเลา่ทำ�องถิี�นของเมีอืงพิัมีาย  หลังจัากนั�นลงพืั�นทีำ�

ส่ำารวจัเมืีองเก่าพิัมีาย ด�วยวิธี์การเดินถ่ีายภาพัในบริเวณ์เมืีองเก่าพิัมีาย ส่ำารวจัทัำ�งลักษณ์ะเด่น อัต่ลักษณ์์ชุมีชน ,วิถีีชีวิต่

 , วัฒนธ์รรมี, บ�านเรือนทีำ�อย้่อาศัย, สิ่�งมีีชีวิต่ในพืั�นถิี�น ,ธ์รรมีชาติ่, ข�าวของเครื�องใช� ยานพัาหนะ, และเครื�องแต่่งกาย 

เพืั�อค�นหาอัต่ลักษณ์์ความีเป็นพิัมีาย และเป็นข�อม้ีลในการอ�างอิงเรื�องราว ส่ำาหรับการเล่าเรื�องผู่้านภาพัประกอบอีกด�วย

ขั้�นติอนที� 2	การวิิเคราะห์ข้อม้ลั	หลัังจากลังพ่ิ�นที�ถ่ายภาพิ		ทำาให้สามารถแบ่งย่อยเร่�องราวิควิามเป็นชุุมชุนเม่องเก่า

พิิมาย	ได้ีหัวิข้อ	ดัีงนี�	

	 1)	วิิถีชีุวิิต	แบ่งออกเป็น		 	 ผ้้คน,	เร่ออีโปง,	แมวิสีสวิาดี

	 2)	อาหารพ่ิ�นถิ�น	แบ่งออกเป็น		 หมี�พิิมาย

	 3)	กีฬาพ่ิ�นถิ�น	แบ่งออกเป็น		 	 มวิยไทยโคราชุ

1) วิถีุชีวิติ

- ผู้คน ประชุากรในเทศิบาลัส่วินใหญ่มีอาชีุพิค้าขาย	 ซึ่�งเป็นชุาวิพิิมายเชุ่�อสายจีนที�อพิยพิมาตั�งถิ�นฐานใน	

พิิมายหลัายรุ่น	ส่วินใหญ่เป็นชุาวิจนีที�มีทุนทรัพิย	์ทำาใหมี้บทบาทสำาคัญในการพิฒันาเม่องพิิมายในปจัจุบัน	ส่วินชุาวิพิิมายพ่ิ�นถิ�น

นั�นประกอบอาชีุพิรับจ้าง	แลัะอาชีุพิอุตสาหกรรมในครัวิเร่อน	เชุ่น	การทำาเส้นหมี�พิิมาย	กระยาสารท	ซึ่�งเป็นภ้มิปัญญาที�สำาคัญ

ของท้องถิ�น	ชุาวิพิิมายที�ประกอบอาชีุพิเกษตรกรรมส่วินใหญ่อาศัิยอย้่นอกเขตเทศิบาลั	(วิรรณพิร	บุญญาสถิต,	2562	:	171)
	

ภาพิที�	1	วิิถีชุีวิิตผ้้คนในชุุมชุนเม่องเก่าพิิมาย		
ที�มา	:	วิันวิิสาข์	ภักดีีศิรี

- เร่ออีโป์ง	 เป็นเร่อขุดีชุนิดีหนึ�ง	 ยาวิประมาณ	๑	 วิา	 ทำาจากโคนต้นตาลัผ่าซี่ก	 แล้ัวิขุดีเอาเน่�อข้างในออกแลัะปิดี

ท้ายด้ีวิยไม้	 ท้ายเร่อเล็ักกว่ิาหัวิเร่อ	 เร่ออีโปงเกิดีจากภ้มิปัญญาชุาวิบ้านที�นำาเอาต้นตาลัมาผ่าครึ�งแล้ัวิใชุ้มีดีแซ่ะขุดีทำาเป็นเร่อ												

เรียกว่ิา	เร่ออีโปง	เพ่ิ�อใชุ้ในการสัญจรไปมา	แลัะการค้าขายบนเร่ออีโปงในสมัยก่อน
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ภาพัทำี� 2 ลักษณ์ะเรือและขั�นต่อนการทำำาเรืออีโปง  

ทำี�มีา :  นายภัทำรศักดิ� ส่ิมีโฮง และ นายธ์เนศ วิทำิต่ก้ล

- แมวสีสวาด	แมวิที�มีต้นกำาเนิดีมาจากอำาเภอพิิมาย		จังหวัิดีนครราชุสีมา	(โคราชุ)	อีกชุ่�อหนึ�งค่อ	แมวิโคราชุ	เป็นชุ่�อ

ที�ได้ีรับพิระราชุทานจากพิระบาทสมเดีจ็พิระพุิทธิเลิัศิหลัา้นภาลััย	โดียใชุ้แหล่ังกำาเนดิีของแมวิเปน็ชุ่�อเรียกพัินธ์ุิแมวิ	ลัักษณะโดีย

ทั�วิไปสีขนสีสวิาดี	(silver	blue) 	ขนสั�น	ทั�วิทั�งตัวิแลัะเป็นสีสวิาดีตั�งแต่เกิดีจนตาย	ลัักษณะของส่วินหัวิ เม่�อด้ีจากด้ีานหน้าจะ

เป็นร้ปหัวิใจ	หน้าผากใหญ่แลัะแบน	ห้ตั�ง	ในแมวิตัวิผ้้หน้าผากมีรอยหยกัทำาให้เป็นร้ปหัวิใจเด่ีนชัุดีมากขึ�น	ห้ใหญ่ตั�ง	ปลัายห้มน

	โคนห้ใหญ่	ผิวิหนังที�บริเวิณจม้กแลัะริมฝี่ปากสีเงิน	หร่อม่วิงอ่อน	นัยน์ตาสีเขียวิสดีใสเป็นประกาย	หร่อสีเหล่ัองอำาพัิน	ขณะยัง

เป็นล้ักแมวิตาจะเป็นสีฟ้า	เม่�อโตขึ�นจะค่อย	ๆ	เปลีั�ยนเป็นสีเหล่ัองสดี	แลัะเม่�อเติบโตเต็มที�ตาจะเปลีั�ยนเป็นสีเขียวิใบไม้	หร่อสี

เหล่ัองอำาพัิน	หางยาวิ	ปลัายแหลัมชีุ�ตรง	โคนหางใหญ่แลัะค่อย	ๆ 	เล็ักเรียวิกลัมไปจนสุดีปลัายหาง	ขายาวิเรียวิได้ีสัดีส่วินกับลัำาตัวิ

2) อาห์ารพ่�นถิุ�น

- ห์มี�พิมาย การทำาเส้นหมี�พิิมายเริ�มทำากันมาชุ้านาน	ตั�งแต่สมัยป่้	ย่า	ตา	ยาย	มีอายุมากกว่ิา	100	ปี	ในอดีีตทำาเพ่ิ�อ

ประกอบอาหารภายในครอบครัวิหร่อนำาไปแลักเปลีั�ยนกับชุุมชุนใกลั้เคียง	 ต่อมาเส้นหมี�พิิมาย	 ได้ีรับควิามนิยมเพิิ�มมากยิ�งขึ�น	

จึงได้ีมีแนวิคิดีทำาเพ่ิ�อจำาหน่าย	เส้นหมี�พิิมายมีลัักษณะเด่ีน	ค่อ	เส้นหมี�จะนิ�มเพิราะทุกกระบวินการทำาจากม่อแลัะกำาลัังคน	ไม่มี

เคร่�องจักรเข้ามาเกี�ยวิข้อง	ด้ีวิยกระบวินการทำาหมี�ที�ค่อนข้างยากลัำาบาก	เริ�มต้นทำาจากเที�ยงค่นถึงเที�ยงวัิน	เน่�องจากอากาศิใน

ตอนกลัางค่นที�เย็นกว่ิาตอนกลัางวัิน	สามารถนั�งทำาได้ีนานกว่ิา	ใชุ้ระยะเวิลัาการทำาแลัะการตากหมี�นาน	ใชุ้กำาลัังคนที�มาก	ทำาให้

ได้ีกำาไรน้อย	แลัะคนรุ่นใหม่ก็ไม่สนใจอาชีุพิทำาหมี�กันแล้ัวิ	ผ้้ส่บทอดีการทำาหมี�พิิมายด้ีวิยม่อเจ้าสุดีท้าย	ค่อป้าเติ�บ	นางสายทอง	

ใจดีี	เริ�มอายุมาก	ประสบปัญหาสุขภาพิ	แลัะไม่มีผ้้ส่บทอดี	ทำาให้น่าเสียดีายถ้ามรดีกอาหารพ่ิ�นถิ�นชุนิดีนี�	จะหายไป

ภาพิที�	3	ขั�นตอนการทำาหมี�พิิมาย	
ที�มา	:	นางสาวิวิันวิิสาข์	ภักดีีศิรี	แลัะนายภัทรศิักดีิ�	สิมโฮง
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3) กีฬาพ่�นถิุ�น

- มวยไทยโคราช เอกลัักษณ์ของมวิยไทยโคราชุนั�น	ค่อ	สวิมกางเกงขาสั�น	สวิมมงคลัที�ศีิรษะขณะชุก	พัินหมัดีแบบ

คาดีเชุ่อก	ตั�งแต่หมัดีขึ�นไปจรดีข้อศิอกเพิราะมวิยไทยโคราชุเปน็มวิยต่อยวิงกว้ิางแลัะใชุ้หมัดีเหวีิ�ยงควิาย	การพัินเชุ่อกในลัักษณะ

นั�นจะชุ่วิยป้องกันการเตะแลัะต่อยได้ีเป็นอย่างดีีจากการฝึ่กกับคร้มวิยแลัะค่้ต่อส้้	การฝึ่กกับคร้มวิยในเม่องขั�นตอนการฝึ่กโดียใชุ้

ธิรรมชุาติเป็นหลััก	เม่�อเกิดีควิามคล่ัองแคล่ัวิแล้ัวิทำาพิิธีิยกคร้แล้ัวิให้ย่างขุมแลัะฝึ่กท่าอย้่กับที�	5	ท่า	ท่าเคล่ั�อนที�	5	ท่า	ฝึ่กล้ักไม้

แก้ทางมวิย	11	ท่า	ฝึ่กท่าแม่สำาคัญ	ประกอบไปด้ีวิย

-	ท่าแม่ไม้คร้	5	ท่า

-	ท่าแม่ไม้สำาคัญโบราณ	21	ท่า

หลัังจากนั�นจะมีโคลังมวิย	 ซึ่�งเป็นสิ�งที�เป็นคติสอนนักมวิยเฉพิาะมวิยไทยโคราชุพิร้อมคำาแนะนำาแลัะเต่อนสติไม่ให้

เกรงกลััวิค่้ต่อส้้	แลัะตอนนี�ค่ายมวิยโคราชุที�อย้่ในเม่องพิิมายด้ีแลัแลัะฝึ่กซ้่อมโดีย	นายบุญเที�ยง	มวิยดีี

ภาพิที�	4	ศิิลัปะการต่อส้้	มวิยโคราชุ		
ที�มา	:		นางสาวิวิันวิิสาข์	ภักดีีศิรี

ภาพิที�	5	ของที�ระลัึกอำาเภอพิิมาย	
ที�มา	:	สุวิพิัชุร	โสวิภาค

เม่�อวิิเคราะห์เร่�องราวิภาพิประกอบเสร็จแล้ัวิ	ได้ีทำาการศึิกษาร้ปแบบของที�ระลึักประจำาท้องถิ�นพิิมาย	ที�วิางขายอย้ใ่น

ร้านค้า	ตลัาดีท้องถิ�น	ทำาให้พิบว่ิา	ภาพิประกอบ	กราฟิก	หร่อลัวิดีลัายที�ปรากฏ์บนตัวิสินค้านั�นยังไม่บ่งชีุ�ถึงควิามเป็นท้องถิ�น

พิิมายเท่าที�ควิร	กล่ัาวิค่อ	ส่วินมากมักใชุ้ร้ปย่าโม	ซึ่�งเป็นสัญลัักษณ์โดียรวิมที�บ่งบอกควิามเป็นเม่องนครราชุสีมา,	ร้ปปราสาท

หินพิิมาย,	แผนที�เม่องนครราชุสีมา	ทั�งภาพิจริงหร่อภาพิวิาดี	วิางลังบนตัวิสินค้าเลัย	ตกแต่งด้ีวิยตัวิหนังส่อเล็ักน้อย	ไม่ได้ีมีการ

ออกแบบขึ�นมาใหมม่ากนัก	ทำาใหข้องที�ระลึักเหล่ัานี�ไม่ได้ีบ่งชีุ�ควิามเปน็ท้องถิ�นเม่องเกา่พิิมาย	จึงเล็ังเห็นว่ิา	ของที�ระลึักควิรนำา

เสนอเร่�องราวิ	วิิถีชีุวิิต	ควิามเป็นอย้่	มรดีก	ศิิลัปะวัิฒนธิรรมของคนในชุุมชุน	ใชุ้การเล่ัาเร่�องผ่านงานภาพิประกอบ	เพิราะภาพิ

ประกอบนั�นสามารถเล่ัาในสิ�งที�คำาพ้ิดี	ไม่สามารถอธิิบายได้ี	ภาพิประกอบทำาให้เข้าใจเร่�องราวิได้ีง่ายขึ�น	ภาพิประกอบถ่ายทอดี

อารมณ์ได้ี	แลัะภาพิประกอบชุ่วิยให้ผ้้รับสารเกิดีควิามเพิลิัดีเพิลิัน	แลัะประทับใจได้ีง่าย
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ขั้�นติอนที� 3	 การออกแบบผลังาน	 เม่�อวิิเคราะห์ข้อม้ลั	 แบ่งย่อยหัวิข้อในการเล่ัาเร่�องด้ีวิยภาพิประกอบแล้ัวิ	 ผ้้วิิจัย

ทำาการออกแบบผลังานโดียวิาดีเร่�องราวิผ่านลัายเส้นที�เข้าใจง่าย		นำาเสนออากัปกิริยาของผ้้คนที�มีควิามเป็นธิรรมชุาติ	เล่ัาเร่�อง

การใชุ้ชีุวิิต	บ่งบอกควิามร้สึ้กในขณะนั�น	พิยายามนำาเสนอในบรบิทที�เป็นจริง	ไม่บิดีเบ่อนเหตกุารณ	์เพ่ิ�อผ้้รับสารจะไดีรั้บสารที�

ชัุดีเจน	เม่�อลัายเส้นถ้กออกแบบให้เข้าใจง่าย		จึงนำาไปส่้ภาพิจำา	แลัะเกิดีควิามประทับใจในท้ายที�สุดี

ผลุ่งานการออกแบบภิาพป์ระกอบ

1) วิถีุชีวิติ 

- ผู้คนในช่มชนเม่องเก�าพิมาย ภาพิประกอบเลั่าในทิศิทางการใชุ้ชุีวิิต	ควิามเป็นอย้่	การประกอบอาชุีพิ		

การใชุ้ยานพิาหนะที�พิบเห็นบ่อยครั�งจากการเดีินสำารวิจเม่อง	

- เร่ออีโป์ง ภาพิประกอบบอกถึงลัักษณะของเร่ออีโปง	ที�ใชุ้ในการประกอบอาชุีพิ	แลัะขั�นตอนการทำาเร่อ

อีโปง

- แมวสีสวาด ภาพิประกอบบอกถึงลัักษณะท่าทางต่าง	ๆ	ของแมวิสีสวิาดี

2) อาห์ารพ่�นถิุ�น - ห์มี�พิมาย ภาพิประกอบเล่ัาเร่�องของป้าเติ�บตอนทำาหมี�พิิมาย	แลัะอุปกรณ์ในการทำาหมี�พิิมาย

3) กีฬาพ่�นถิุ�น – มวยไทยโคราช ภาพิประกอบเล่ัาเร่�อง	ท่าทางการชุกมวิย	แลัะผ้้ด้ีแลัค่ายมวิย	ค่อ

นายบุญเที�ยง	มวิยดีี

ภาพิที�	6	ภาพิประกอบเลั่าเร่�องชุุมชุนเม่องเก่าพิิมาย	
ที�มา	:	สุวิพิัชุร	โสวิภาค
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ขั้�นติอนที� 4 การนำาเสนอลัายเส้นลังบนของที�ระลึัก	นอกจากลัายเส้นที�แสดีงออกถึงเร่�องราวินั�น	ผ้้จัดีทำาได้ีเพิิ�มเติม

ตัวิอักษรบ่งบอกเร่�องราวิของร้ปภาพิ	เพ่ิ�อให้เข้าใจภาพิประกอบได้ีชัุดีเจนขึ�น	จากนั�นจึงทำาการคัดีเล่ัอกสินค้าของที�ระลึัก	โดีย

คำานึงถึงของที�ระลึักร่วิมสมัย	

ผลุ่งานการออกแบบข้องที�ระลึุ่ก

 

ภาพิที�	11	ผลัิตภัณฑ์ออกแบบใหม่	สายคลั้องคอจาก	ภาพิประกอบ	แมวิสีสวิาดี
ที�มา	:	วิันวิิสาข์	ภักดีีศิรี

ภาพิที�	12	ผลัิตภัณฑ์ออกแบบใหม่	เส่�อย่ดี	จากภาพิประกอบ	แมวิสีสวิาดี
ที�มา	:	วิันวิิสาข์	ภักดีีศิรี
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ภาพิที�	13	ผลัิตภัณฑ์ออกแบบใหม่	ถุงผ้าแลัะถุงห้ร้ดี	จากภาพิประกอบ	หมี�พิิมาย
ที�มา	:	วิันวิิสาข์	ภักดีีศิรี

ภาพิที�	14	ผลัิตภัณฑ์ออกแบบใหม่	ถุงผ้าแลัะถุงห้ร้ดี	จากภาพิประกอบ	หมี�พิิมาย
ที�มา	:	วิันวิิสาข์	ภักดีีศิรี
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ภาพิที�	15	ผลัิตภัณฑ์ออกแบบใหม่	เส่�อย่ดี	จากภาพิประกอบ	เร่ออีโปง
ที�มา	:	วิันวิิสาข์	ภักดีีศิรี

สรุปผลการวิจิัยและอภิปรายผล 
ผลังานภาพิประกอบเพิ่�อชุุมชุนเม่องเก่าพิิมาย	 การออกแบบภาพิประกอบเพิ่�อใชุ้สำาหรับผลิัตของที�ระลึัก	 โดียคำานึง

ถึงเร่�องราวิ	 การใชุ้ชีุวิิตของผ้้ชุนในย่านชุุมชุนเม่องเก่า	 เพิราะสิ�งเหล่ัานี�ค่อสิ�งสะท้อนควิามเป็นท้องถิ�นได้ีดีีที�สุดี	 ไม่ว่ิาจะเป็น

	 ผ้้คน	 อาหาร	 ศิิลัปะการแสดีง	 ยานพิาหนะ	 โดียจากการสำารวิจพ่ิ�นที�ด้ีวิยการเดิีนเม่องพิบว่ิาพิิมายมีเร่�องราวิที�น่าสนใจ	 อาทิ

เชุ่น	การทำาเร่ออีโปง,	หมี�พิิมายทำาม่อ	เจ้าสุดี	ท้ายในเม่องพิิมาย,	มวิยไทยพิิมาย	แลัะแมวิสีสวิาดี	(แมวิโคราชุ)	ที�มีต้นกำาเนิดี

มาจากอำาเภอพิิมายนี�	

ผลังานภาพิประกอบทั�งหมดีได้ีถ้กนำาไปใชุ้งานจริง	โดียมีการส่งมอบภาพิประกอบทั�งหมดีให้กับภาคีอนุรักษ์เม่องเก่า

พิิมายโดียไม่มีค่าใชุ้จ่ายใดีๆ	เพ่ิ�อใชุ้ผลิัตของที�ระลึัก	แลัะนำาไปขาย	รายได้ีเข้าภาคีเพ่ิ�อใชุ้พัิฒนากิจกรรมต่าง	ๆ	ที�เกิดีขึ�นภายใน

เม่องเก่าพิิมาย	แลัะของที�ระลึักบางส่วินนำาไปขายภายในงานเทศิกาลัเที�ยวิพิิมาย	จังหวัิดีนครราชุสีมา	ประจำาปี	2563	โดียจัดี

ขึ�นระหว่ิางวัินที�	11-15	พิฤศิจิกายน	2563	สินค้าถ้กวิางจำาหน่ายในบ้ธิ	“ชุวินพีิ�ชุมเม่อง	เม่องพิิมาย”	ณ	บริเวิณลัานจอดีรถ

อุทยานประวัิติศิาสตร์พิิมาย	 สินค้าได้ีรับควิามสนใจจากนักท่องเที�ยวิภายในงาน	 แลัะล้ักค้าที�สั�งซ่่�อออนไลัน์	 ผ้้จัดีทำาหวัิงเป็น

อยา่งยิ�งว่ิา	ภาพิประกอบดัีงกล่ัาวิจะสามารถเล่ัาเร่�องราวิหร่อทำาให้ผ้ค้นที�เข้ามาเที�ยวิในเม่องพิิมาย	ได้ีร้้จักพิิมายในหลัากหลัาย

แง่มุม	เพิราะพิิมายไม่ได้ีมีดีีแค่ปราสาท	แต่ยังมีเร่�องราวิวิิถีชีุวิิต	ควิามเป็นอย้่	ผ้้คน	อาหาร	แลัะกีฬาพ่ิ�นถิ�น	ที�น่าสนใจแลัะควิร

ค่าแก่การอนุรักษ์เฉกเชุ่นเดีียวิกัน
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ภาพิที�	16	บรรยากาศิการขายสินค้าภายในบ้ธิ	“ชุวินพิี�ชุมเม่อง	เม่องพิิมาย”
ที�มา	:	พิิมาย	360	องศิา	,	CDT_Rmuti	Page	Facebook	แลัะนางสาวิวิันวิิสาข์	ภักดีีศิรี

ข้้อเสนอแนะ

ผ้้จัดีทำาเล็ังเห็นถึงการต่อยอดีสินค้าของที�ระลึักที�สามารถชุ่วิยให้ชุุมชุนสร้างรายได้ี	 จากภาพิประกอบชิุ�นนี�	 โดียผ้้จัดี

ทำาหวัิงอยากนำาภาพิประกอบทั�งหมดี	มอบให้ร้านค้าหร่อคนที�สนใจนอกเหน่อจากภาคีฯ	โดียบุคคลัหร่อร้านค้านั�น	ๆ	ต้องเป็น

คนภายในชุุมชุน	เพ่ิ�อนำาภาพิประกอบนี�ไปผลิัตเป็นของที�ระลึักไว้ิจำาหน่ายเพ่ิ�อสร้างรายได้ีเพิิ�มเติม		โดียไม่มีค่าใชุ้จ่ายใดีใดีแลัะ

ยงัเป็นการประชุาสัมพัินธ์ิภ้มิปัญญาท้องถิ�นให้เป็นที�ร้้จักมากขึ�น		ให้นักท่องเที�ยวิหร่อผ้้มีส่วินได้ีส่วินเสียหันกลัับมาสนใจชุุมชุน	
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บทคัดย�อ

การสร้างสรรค์ภาพิถ่ายเชิุงสารคดีี	ของชุาวิไทยภ้เขาเผ่าอิ�วิเมี�ยน	บ้านห้วิยชุมภ้	อำาเภอเม่อง	จังหวัิดีเชีุยงราย	เร่�อง	“

เขาเรียกเยา้แต่เราค่อ	อิ�วิเมี�ยน”	มีวัิตถุประสงค์เพ่ิ�อส่�อให้เห็นถึงคุณค่าควิามสำาคัญของวิิถีชีุวิิต	แลัะ	วัิฒนธิรรมอันเป็นเอกลัักษณ์

	เต็มไปด้ีวิยควิามน่าสนใจ	แต่ในปัจจุบันสิ�งต่าง	ๆ	เหล่ัานี�กลัับเริ�มจะพิบเห็นได้ีน้อยลัง	ด้ีวิยการปรับตัวิเพ่ิ�อให้สอดีคล้ัองกับสิ�ง

แวิดีล้ัอมที�เปลีั�ยนแปลังไป	ถึงเเม้ว่ิาการดีำาเนินชีุวิิตจะเปลีั�ยนแปลังไปจากอดีีตแต่ชุาวิไทยภ้เขาเผ่าอิ�วิเมี�ยน	บ้านห้วิยชุมภ้	จังหวัิดี

เชีุยงราย	ก็ยังคงไว้ิซึ่�งเอกลัักษณ์ของวัิฒนธิรรมชุนเผ่าอิ�วิเมี�ยนไว้ิได้ีเป็นอย่างดีี	

ผ้้วิิจัยได้ีทำาการศึิกษาข้อม้ลัทุติยภ้มิ	แลัะ	ลังพ่ิ�นที�เก็บข้อม้ลัปฐมภ้มิก่อนจะนำาข้อม้ลัที�รวิบรวิมได้ีมาวิิเคราะห์	สรุปผลั	

แลัะนำาเสนอเร่�องราวิเหล่ัานั�นผ่านภาพิถ่ายใน	ร้ปแบบของหนงัส่อภาพิถ่ายเชิุงสารคดีี	ซึ่�งเเบ่งเน่�อหาออกเป็น	6	หัวิข้อ	ประกอบ

ไปด้ีวิย	1)	ข้อม้ลัทั�วิไปของพ่ิ�นที�	2)	ข้อม้ลัด้ีานมนุษยศิาสตร์	3)	ข้อม้ลัด้ีานสาขาศิิลัปะ	4)	ข้อม้ลัด้ีานการชุ่างงานฝี่ม่อ	5)	ข้อม้ลั

ด้ีานคหกรรมศิิลัป์	แลัะ	6)	ข้อม้ลัด้ีานกีฬาแลัะนันทนาการ	เพ่ิ�อเป็นส่วินหนึ�งในการเผยเเพิร่อัตลัักษณ์อันทรงคุณค่าของชุนเผ่า

อิ�วิเมี�ยนให้เป็นที�ร้้จักในมุมกว้ิางมากยิ�งขึ�น

คำาสำาคัญ: การสร้างสรรค์,	ภาพิถ่ายเชิุงสารคดีี

Abstract

Creative a Documentary Photography “Khao riak Yao tae rao keu Iu Mien” the objective of 
the documentary photo book was to demonstrate about the value and the importance of the way of 
life and unique culture of Iu Mien people. For narrative to portray the importance of a unique way of 
life and culture, full of interest. It is well known that nowadays these things are starting to be dwindle. 
Inasmuch necessity for adaptation to be in line with the changing environment, Although the way of life 
will variation from the past. However, Iu Mien people Ban Huai Chomphu still maintains the identity of 
the tribe culture very well. 

The researcher studied secondary data and into primary data storage. Before bringing the 
collected data to analyze, summarize and present those stories through by photos in the form of 
documentary photo book, with the content into six-topics, 1) general information 2) humanities information 
3) art information 4) skill information 5) home economics information and 6) sports and recreation 
information. To be a part of disseminate the value of the identity of the tribe to become more emerge.

Keywords: Creative, Documentary Photography
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บทนำา

ตั�งแต่อดีีตมนุษย์มีควิามพิยายามในการแยกแยะควิามแตกต่างทางวัิฒนธิรรม	โดียพิิจารณาจากสิ�งต่าง	ๆ	ที�มองเห็น

ได้ีอย่างชัุดีเจน	 ไม่ว่ิาจะเป็นควิามแตกต่างด้ีานภาษาเคร่�องแต่งกาย	 หร่อ	 วิิถีการดีำารงชีุวิิต	 แลัะในปัจจุบันนอกจากสิ�งเหล่ัานี�

	มนุษย์เรายังใชุ้อคติทางชุาติพัินธ์ุิ	มาเป็นพ่ิ�นฐานในการแยกแยะควิามแตกต่างทางวัิฒนธิรรมมากขึ�น	จนทำาให้เกิดีการจัดีแบ่ง

ชุนชัุ�นในสังคมขึ�น	ซึ่�งกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิถ่อเป็นอีกหนึ�งตัวิอยา่งของการใชุ้อคติทางชุาติพัินธ์ุิมาเป็นเคร่�องม่อในการแยกแยะควิามแตก

ต่างทางวิฒันธิรรม	สิ�งนี�บวิกกับโลักแลัะสงัคมในปจัจุบันที�มีควิามเจรญิทางด้ีานวัิตถุอยา่งรวิดีเร็วิ	ผ้้ที�สามารถเสพิสขุทางวัิตถุได้ี

มากที�สุดีจะถ่อว่ิาเป็นผ้้ที�มีควิามสำาเร็จในชีุวิิตมากที�สุดีด้ีวิยเชุ่นกัน	ดัีงนั�นทุกคนต่างมุ่งที�จะไปอย้ใ่นจุดีที�ส้งที�สุดีของสงัคม	ควิาม

เจริญทางด้ีานจิตใจ	คุณธิรรมหร่อ	วิิถีการดีำาเนินชีุวิิตที�เรียบง่ายอย่างเชุ่น	กลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิ	ชุนเผ่า	หร่อชุาวิเขา	จึงถ้กมองว่ิาเป็นผ้้ที�

มีควิามล้ัาหลััง	เป็นชุนกลุ่ัมน้อย	ซึ่�งทำาให้สิทธิิในฐานะประชุาชุนคนไทยนั�นมีน้อยลังตามไปด้ีวิยทำาให้พิวิกเขาเหล่ัานั�นถ้กมองว่ิา

เป็นคนอ่�นที�มาแทรกมาอาศัิยอย้ใ่นสังคมไทยเป็นชุาวิ	“เขา”	ไม่ใชุ่ชุาวิ	“เรา”	สิ�งต่าง	ๆ 	เหล่ัานี�เองที�เป็นผลัให้กลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิรุ่น

หลัังๆ	หร่อคนรุ่นใหม่ที�ต้องการการยอมรบัจากสังคม	ไม่อยากอย้ใ่นจุดีที�สังคมมองว่ิาเป็นควิามล้ัาหลััง	เริ�มไม่ให้ควิามสำาคัญกับ

วัิฒนธิรรมดัี�งเดิีมของตน	แลัะ	รับเอาวัิฒนธิรรมของคนเม่องที�เเผ่ขยายขึ�นไปเร่�อย	ๆ	ทำาให้เม่�อเวิลัาผ่านไป	สังคมชีุวิิตของชุาวิ

เขาเริ�มเปลีั�ยนไป	 ขนบธิรรมเนียม	 ประเพิณี	 วัิฒนธิรรมเองก็เริ�มที�จะถ้กกล่ันหายไปพิร้อมกับควิามเจริญของสังคมเม่อง	 แลัะ

ในที�สุดีสิ�งต่าง	ๆ	เหล่ัานี�ก็จะหายไปพิร้อมกับคนรุ่นเก่าในที�สุดี	(สมัย	สุทธิิธิรรม,	2542)	

ชุาวิไทยภ้เขา	 ค่อ	 กลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิดัี�งเดิีมที�อาศัิยทำากิน	 หร่อบรรพิชุนอาศัิยทำากินอย้่บนพ่ิ�นที�ส้งในราชุอาณาจักรซึ่�งมี

วัิฒนธิรรมประเพิณีควิามเชุ่�อภาษา	แลัะการดีำาเนินชีุวิิตที�มีเอกลัักษณ์เฉพิาะตัวิ	(ศ้ินยป์ระสานงานองค์กรเอกชุนพัิฒนาชุาวิไทย

ภ้เขา,	2543)	ซึ่�งในประเทศิไทยนั�นจะประกอบด้ีวิย	9	ชุาติพัินธ์ุิหลััก	ได้ีเเก่	ปกาเกอะญอ	ม้ง	อิ�วิเมี�ยน	อาข่า	ลัาห่้	ลีัซ้่	ลััวิะ	ขมุ	

แลัะ	มลัาบร	ีเเต่ลัะเผา่ล้ัวินมีเอกลัักษณที์�เเตกตา่งกันออกไปทั�งในดีา้นของประเพิณ	ีวัิฒนธิรรม	รวิมถงึวิิถีชีุวิิต	ซึ่�งชุนเผา่อิ�วิเมี�ยน	

เมี�ยน	หร่อ	เย้า	ถ่อว่ิาเป็นหนึ�งใน	9	ชุาติพัินธ์ุิหลัักที�มีประวัิติควิามเป็นมาชุ้านาน	ได้ีรับการจัดีให้อย้่ในเชุ่�อชุาติ	มองโกลัอยด์ี	ค่อ

อย้่ในตระก้ลัจีนธิิเบต	เดิีมอาศัิยอย้บ่ริเวิณตอนกลัางของประเทศิจีน	ค่อ	ในมณฑลัเสฉวิน	กวิางสี	แลัะ	ย้นาน	ก่อนจะอพิยพิลัง

ทางใต้เข้าส่้เวีิยดีนามเหน่อ	ตอนเหน่อของลัาวิตะวัินออกเฉียงเหน่อของพิม่า	แลัะตอนเหน่อของประเทศิไทย	ซึ่�งได้ีปรากฏ์ครั�ง

แรกในเอกสารบันทึกของจีน	 สมัยราชุวิงศิ์ถังในชุ่�อ	 “เย้า”	 ซึ่�งเป็นคำาที�เรียกกันในหม่้คนจีน	 แลัะคนไทยซึ่�งหมายถึงสุนัขป่า

เถ่�อน	หร่อผ้้ส่บเชุ่�อสายมาจากสุนัข	(บุญชุ่วิย	ศิรีสวัิสดิี,	2547)	ต่อมาทางราชุการได้ีเปลีั�ยนชุ่�อเป็น	“เมี�ยน”	หร่อ		“อิ�วิเมี�ยน

”	ที�มีควิามหมายว่ิา	มนุษย์	จากสถิติล่ัาสุดีพิบว่ิาชุาวิอิ�วิเมี�ยนกระจายอย้่ในพ่ิ�นที�	9	จังหวัิดีทางภาคเหน่อ	แลัะพิบมากที�สุดีใน

จังหวัิดีเชีุยงราย	ชุาวิอิ�วิเมี�ยนถ่อเป็นหนึ�งในกลุ่ัมชุาวิไทยภ้เขาที�มีเอกลัักษณ์เฉพิาะที�โดีดีเด่ีน	มีวิิถีชีุวิิตที�เรียบง่าย	รักควิามสงบ	

มีขนบธิรรมเนียม	ประเพิณีที�เป็นเอกลัักษณ์	ปฏิ์บัติส่บทอดีกันมาตั�งเเต่โบราณ	นอกจากนั�น	ชุาวิอิ�วิเมี�ยนถ้กยกว่ิาเป็นชุาวิเขาที�

มีฝี่ม่อด้ีานการชุ่าง	แลัะ	การหัตถกรรมมากที�สุดี	ซึ่�งฝ่่ายชุายจะมีชุ่�อเสียงเล่ั�องล่ัออย่างมากในเร่�องของการเป็นชุ่างจัดีทำาเคร่�อง

ประดัีบเงิน	หร่อ	ชุ่างตีเงินของชุาวิไทยภ้เขาทั�งมวิลั	ในส่วินชุาวิอิ�วิเมี�ยนฝ่่ายหญิงจะมีชุ่�อเสียงเร่�องการปักผ้าให้เป็นลัวิดีลัายต่าง	

ๆ	เคร่�องแต่งกายของผ้้หญิงอิ�วิเมี�ยนนั�น	มีควิามลัะเอียดีสวิยงามของลัวิดีลัาย	ถ่อได้ีว่ิาเป็นงานปักผ้าชัุ�นเลิัศิ	(อภินันท์	บัวิหภักดีี

,	2562)	จากสภาพิสังคมของชุาวิอิ�วิเมี�ยนที�ยึดีมั�นในประเพิณี	แลัะวัิฒนธิรรม	ไม่เบียดีเบียนผ้้อ่�น	ซ่่�อสัตย์	แลัะ	มีวัิฒนธิรรมการ

ศึิกษาที�ดีีกว่ิาเผ่าอ่�น	ชุาวิอิ�วิเมี�ยนจึงเป็นชุนเผ่าที�ได้ีรับการต้อนรับจากสังคมทุกระดัีบ	(แคะเว่ิน	ศิรีสมบัติ,	2553)

การถ่ายภาพิในเชิุงสารคดีี	ค่อ	การบันทึกปรากฏ์การณ์	ข้อเท็จจริงเพ่ิ�อบอกเล่ัาควิามจริง	ตามควิามเป็นจริง	โดียไม่

บิดีเบ่อน	แลัะไม่ถ่ายภาพินำาควิามคิดีหร่อควิามร้้สึกของผ้้คน	โดียเฉพิาะประเด็ีนเร่�องที�ค่อนข้างลัะเอียดีอ่อน	เชุ่น	เร่�องเกี�ยวิกับ

การเม่อง	ศิาสนา	แลัะควิามเชุ่�อแต่ทั�งนี�ทั�งนั�น	วิิธีิการเลัา่เร่�องก็ขึ�นอย้กั่บเร่�องที�ต้องการจะเลัา่ด้ีวิย	หากเป็นประเดีน็ลัะเอยีดีอ่อน	

หร่อเป็นปรากฏ์การณที์�ยงัเป็นที�ถกเถียงกันอย้ใ่นสังคม	ชุ่างภาพิจำาเป็นจะต้องถ่ายทอดีข้อเท็จจริงอยา่งตรงไปตรงมา	ถ่ายภาพิให้

ครอบคลุัมทุกด้ีาน	โดียไม่ใชุ้เทคนิคหร่อจัดีภาพิที�ผิดีธิรรมชุาติ	แต่หากเป็นประเด็ีนที�ชัุดีเจนแล้ัวิ	อยา่งเชุ่น	ยาเสพิติดี	เด็ีกเร่ร่อน	

อุบัติภัย	ฯลัฯ	ชุ่างภาพิอาจตอ้งถ่ายทอดีให้เห็นอารมณ์	ควิามร้สึ้กในภาพิเพ่ิ�อให้คนด้ีร้้สึกร่วิมกับภาพิแลัะเร่�องนั�นได้ี	(ชุุลีัพิร	เกษ

โกวิิท,	2546)	ซึ่�งสอดีคล้ัองกับคุณวิรวุิฒิ	ธีิระชิุงไชุย	ที�ให้ควิามหมายของการถ่ายภาพิเชิุงสารคดีีว่ิา	เป็นวิิธีิการหนึ�งที�สามารถ
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เก็บบันทึก	ถ่ายทอดีควิามเป็นจริงออกมาในเชิุงสร้างสรรค์	ผ้้ที�ถ่ายภาพิสารคดีีจะต้องนำาเสนอแต่ควิามเป็นจริง	ไม่บิดีเบ่อนข้อม้ลั

แลัะไมท่ำาลัายใหเ้กิดีการเปลีั�ยนแปลังสิ�งที�มีแลัะเปน็อย้ทั่�งนี�สิ�งที�สำาคัญมากที�สุดีค่อภาพิสารคดีีต้องคงไว้ิซึ่�งควิามจรงิ	การจดัีภาพิ

หร่อการจดัีฉากเพิ่�อให้ภาพิสวิยงามนา่ด้ี	หร่อสามารถส่�อควิามหมายไดีชัุ้ดีเจนขึ�น	สามารถทำาได้ีแต่ต้องไม่มากจนบิดีเบ่อนข้อเท็จ

จริง	(วิรวุิฒิ	วีิระชิุงไชุย	แลัะ	สุรเดีชุ	วิงศ์ิสินหลัั�ง,	2538)	สำาหรับเทคนิค	แลัะวิิธีิการในการสร้างสรรค์การถ่ายภาพิเชิุงสารคดีี	(

ธินพิลั	จันทร์ปล้ัก	(ม.ป.ป)	กล่ัาวิว่ิาการถ่ายภาพิแนวิสารคดีี	หมายควิามรอบคลุัมถึงการถ่ายภาพิในทุกประเภททุกแนวิ	ไม่ว่ิา

จะเป็นมาโคร	วิิวิทิวิทัศิน์	นก	สัตว์ิป่า	พิอร์เทรต	วิิถีชีุวิิต	สตรีท	กีฬา	อาหาร	การแสดีง	สตีลัไลัฟ์	สงคราม	ท่องเที�ยวิ	ฯลัฯ	รวิม

ไปถึงการถ่ายภาพิทางอากาศิ	แลัะภาพิใต้นำ�า	หร่อแม้แต่การถ่ายภาพิจากอวิกาศิด้ีวิยดีาวิเทียมการถ่ายภาพิดีวิงดีาวิจากกล้ัอง

โทรทัศิน์ด้ีวิยเพิราะเน่�อหาของสารคดีีเร่�องหนึ�งๆ	 เป็นได้ีทั�งสิ�งมีชีุวิิต	 แลัะสิ�งไม่มีชีุวิิต	 เป็นสถานที�เป็นเหตุการณ์บางอย่างเป็น

ภัยธิรรมชุาติ	เป็นเร่�องการเม่อง	เป็นเร่�องศิาสนาเป็นเร่�องส่วินบุคคลั	เป็นชีุวิิตสัตว์ิ	เป็นเร่�องเกี�ยวิกับประเพิณีวัิฒนธิรรม	ฯลัฯ	

จากปัญหาแลัะควิามสำาคัญดัีงกล่ัาวิ	 ผ้้วิิจัยตระหนักถึงคุณค่าแลัะควิามสำาคัญของวัิฒนธิรรมชุาวิไทยภ้เขาเผ่าอิ�วิเมี�ย

นอันเป็นเอกลัักษณ์	 แลัะเต็มไปด้ีวิยควิามน่าสนใจ	 ผ้้วิิจัยจึงได้ีศิึกษาแนวิคิดี	 แลัะการสร้างสรรค์ภาพิถ่ายเชิุงสารคดีีวิิถีชุีวิิต

	วัิฒนธิรรมของชุาวิไทยภ้เขาเผ่าอิ�วิเมี�ยน	บ้านห้วิยชุมภ้	อำาเภอเม่อง	จังหวัิดีเชีุยงราย	เร่�อง	“เขาเรียกเย้าแต่เราค่อ	อิ�วิเมี�ยน”	

เพ่ิ�อนำาเสนอวิิถีชีุวิิตเกิดีจนกระทั�งตาย	รวิมถึงปัจจัยในการดีำาเนินชีุวิิต	 อันได้ีแก่	 ที�อย้่อาศัิย	อาหารการกิน	เคร่�องนุ่งห่ม	แลัะ

ยารักษาโรค	รวิมถึงควิามร้้เร่�องสังคม	วัิฒนธิรรม	ภ้มิปัญญา	การประพิฤติปฏิ์บัติการศึิกษาตั�งแต่อดีีตจนถึงปัจจุบันของชุาวิเขา

เผ่าอิ�วิเมี�ยน

วัติถุ่ป์ระสงค์ 

เพ่ิ�อศึิกษา	แลัะสร้างสรรค์ภาพิถ่ายเชิุงสารคดีี	วิิถีชีุวิิตวัิฒนธิรรมของชุาวิไทยภ้เขาเผ่าอิ�วิเมี�ยน	บ้านห้วิยชุมภ้	อำาเภอ

เม่อง	จังหวัิดีเชีุยงราย	เร่�อง	“เขาเรียกเย้าแต่เราค่อ	อิ�วิเมี�ยน”

กรอบแนวคิดการวิจััย 
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วิธีดำาเนินการวิจััย

เป็นการวิิจัยเชิุงสร้างสรรค์	โดียมีวิิธีิการดีำาเนินการวิิจัย	ดัีงนี�	การรวิบรวิมข้อม้ลัเอกสาร/การรวิบรวิมข้อม้ลัภาพิสนาม

/การจัดีกระทำาข้อม้ลั/การวิิเคราะห์/สร้างสรรค์ผลังาน/สรุปผลัการวิิจัย

ป์ระชากรแลุ่ะกลุ่่�มตัิวอย�าง 

ชาย และ หญิง อายุ 21-30 ปี

เคร่�องม่อการวิจััย

ผ้้วิิจัยออกแบบ	แลัะ	วิางแผนเคร่�องม่อที�ใชุ้ในการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัในครั�งนี�ดัีงต่อไปนี�

1.	แบบการสังเกตแบบไม่มีส่วินร่วิม	(Non-Participant	Observation)	เป็นการสังเกตที�ผ้้วิิจัยเฝ้่าสังเกตอย้่วิงนอก	

ไม่เข้าไปร่วิมในกิจกรรมที�ทำาอย้่	เพ่ิ�อใชุ้สังเกตพิฤติกรรม	วิิถีการดีำาเนินชีุวิิตแลัะ	วัิฒนธิรรม	ที�เกี�ยวิข้องกับชุาวิไทยภ้เขาเผ่าอิ�วิ

เมี�ยนบ้านห้วิยชุมภ้	อำาเภอเม่อง	จังหวัิดีเชีุยงรายด้ีวิยการบันทึกภาพิ	แลัะ	การจดีบันทึก

2.	แบบสัมภาษณ์	ชุนิดีไม่มีโครงสร้าง	(Non	-Structured	Interview)	ใชุ้สำาหรับสัมภาษณ์แบบเจาะลึัก	ไม่จำากัดีคำา

ตอบ	 เพ่ิ�อให้ได้ีคำาตอบแบบกว้ิางๆ	 แลัะ	 หลัากหลัาย	 ครอบคลุัมประเด็ีนประวัิติควิามเป็นมา	 ตลัอดีจนสภาพิควิามเป็นอย้่ใน

ปัจจุบันของชุาวิไทยภ้เขาเผ่าอิ�วิเมี�ยน

การรวบรวมข้้อมูลุ่

ผ้้วิิจัยได้ีศึิกษาข้อม้ลัต่าง	 ๆ	 ทั�งจากหนังส่อ	 สิ�งพิิมพ์ิต่าง	 ๆ	 วิิทยานิพินธ์ิ	 เอกสารงานวิิจัย	 รวิมถึงแหล่ังข้อม้ลัทาง

อินเตอร์เน็ต	เพ่ิ�อศึิกษาแลัะทำาควิามเข้าใจในประเด็ีนต่าง	ๆ	แล้ัวินำามาวิิเคราะห์ข้อม้ลั	โดียแบ่งประเภทของข้อม้ลัตามร้ปแบบ

ของข้อม้ลัเป็น	2	ประเภท	ค่อข้อม้ลัปฐมภ้มิแลัะข้อม้ลัทุติยภ้มิ

1 ข้้อมูลุ่ป์ฐมภูิมิ(Primary Data)

ข้อม้ลัปฐมภ้มิ	ได้ีแก่	ข้อม้ลัที�ได้ีจากการศึิกษาภาคสนาม	หร่อการลังพ่ิ�นที�หาข้อม้ลัด้ีวิยตนเองจากการสังเกตแบบไม่มี

ส่วินร่วิม	(Non-Participant	Observation)	แลัะ	การสัมภาษณ์ชุนิดีไม่มีโครงสร้าง	(Non	-Structured	Interview)	โดียมีการ

เก็บข้อม้ลัที�เน้นไปในเร่�องของข้อม้ลัด้ีานวิิถีชีุวิิตควิามเป็นอย่้	แลัะ	วัิฒนธิรรมของชุาวิไทยภ้เขาเผ่าอิ�วิเมี�ยน	ณ	บ้านห้วิยชุมภ้ตั�ง

เเต่อดีีตจนถึงปัจจุบันรวิมถึงข้อม้ลับริบทพ่ิ�นที�ทั�วิไปของชุุมชุนด้ีวิย	โดียผ้้วิิจัยมีกระบวินการทำางานดัีงนี�

2 ข้้อมูลุ่ท่ติิยภูิมิ (Secondary Data)

ข้อม้ลัทุติยภ้มิ	ได้ีแก่	ข้อม้ลัที�ได้ีจากการศึิกษาหนังส่อ	ตำารา	เอกสาร	งานวิิจัยที�เกี�ยวิข้องโดียได้ีศึิกษาตั�งแต่องค์ควิาม

ร้้ของวิิถีชีุวิิตแลัะวัิฒนธิรรม	องค์ควิามร้้เกี�ยวิกับชุาวิไทยภ้เขาเผ่าอิ�วิเมี�ยน	องค์ควิามร้้เกี�ยวิกับการถ่ายภาพิสารเชิุงสารคดีี	รวิม

ถึงการออกแบบสิ�งพิิมพ์ิด้ีวิย

การวิเคราะห์์ข้้อมูลุ่

จากการศึิกษาข้อม้ลัทั�งข้อม้ลัปฐมภ้มิ	(Primary	Data)	ซึ่�งเป็นการศึิกษาจากหนังส่อเอกสารงานวิิจัยต่าง	ๆ	รวิมทั�ง

การลังพ่ิ�นที�ภาคสนามเพ่ิ�อหาข้อม้ลัทุติยภ้มิ	 (Secondary	Data)	 โดียการใชุ้แบบสังเกตแบบไม่มีส่วินร่วิม	 (Non-Participant	

Observation)	เพ่ิ�อใชุ้ในการสังเกตพิฤติกรรม	วิิถีการดีำาเนินชีุวิิต	แลัะ	วัิฒนธิรรม	ที�เกี�ยวิข้องกับชุาวิไทยภ้เขาเผ่าอิ�วิเมี�ยนบ้าน

ห้วิยชุมภ้	 แลัะ	 ใชุ้แบบสัมภาษณ์ชุนิดีไม่มีโครงสร้าง	 (Non	 -Structured	 interview)	 เพ่ิ�อรวิบรวิมข้อม้ลัเชิุงลึักจากพ่ิ�นที�จริง	

แลัะได้ีนำาข้อม้ลัทั�งหมดีมาวิิเคราะห์โดียการเปรียบเทียบข้อม้ลัระหว่ิางข้อม้ลัปฐมภ้มิแลัะข้อม้ลัทุติยภ้มิ
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ผลุ่การวิจััย 

จากผลัการศึิกษาเอกสาร	ตำารา	งานวิิจัยที�เกี�ยวิข้อง	แลัะผ้้วิิจัยได้ีลังพ่ิ�นที�เก็บข้อม้ลัจากการสัมภาษณ์ผ้้นำาชุุมชุนเพ่ิ�อ

สรุปกรอบเน่�อหาในการนำาเสนอในร้ปแบบภาพิถ่ายเชิุงสารคดีีได้ีดัีงนี�	

โดียทั�วิไปทางมานุษยวิิทยาอาจแบ่งชุาวิเขาได้ี	2	พิวิก	ค่อ	พิวิกที�มีวัิฒนธิรรมใกล้ัเคียงกับจีน	หร่อพิวิกตระก้ลั	จีน-ทิเบต

	ซึ่�งได้ีแก่	พิวิกม้ง	แลัะ	อิ�วิเมี�ยน	แลัะพิวิกที�ส่บเชุ่�อสายมาจากธิิเบต-พิม่า	ได้ีแก่	ลัาห่้	ลีัซ้่	อาข่า	แลัะปกาเกอะญอ	ซึ่�งเป็นเผ่า

เดีียวิที�เข้ามาเม่องไทยก่อนชุาวิเขาเผ่าอ่�นๆ	ประมาณ	200	ปี	มาแล้ัวิ	โดียเฉพิาะพิวิกม้ง	อิ�วิเมี�ยน	ลัาห่้	ลีัซ้่	แลัะ	อาข่า	แต่เดิีม

ไม่ได้ีอย้ใ่นประเทศิไทย	แต่เพิิ�งอพิยพิเข้ามาเม่�อประมาณ	100	กว่ิา	พิวิกนี�จะตั�งถิ�นฐานบ้านเร่อนในอาณาบริเวิณพ่ิ�นที�เป็นภ้เขา

	ซึ่�งมีควิามส้งไม่เกิน	10,000	ฟุต	อิ�วิเมี�ยน	ส่วินมากที�อย้่ในเม่องไทยอพิยพิม่าจากแขวิงหลัวิงนำ�าทาในประเทศิลัาวิ	แลัะอพิยพิ

เข้ามาต่อเน่�องกันโดียอพิยพิเข้าส่้จังหวัิดีน่าน	แลัะจังหวัิดีเชีุยงราย	อันเป็นจังหวัิดีที�มีพิรมแดีนติดีต่อกับชุายแดีนลัาวิ	ปัจจุบัน

อย้่กันหนาแน่นในจังหวัิดีเชีุยงราย	แลัะมีกระจัดีกระจายอย้ใ่นท้องที�จังหวัิดีน่าน	เชีุยงใหม่	แพิร่	ลัำาปาง	อุตรดิีตถ์	นครสวิรรค์	

แลัะกำาแพิงเพิชุร	การอพิยพิดัีงกล่ัาวินี�อย้่ในระหว่ิาง	พิ.ศิ.	2453	–	2493

ติารางที� 1	สรุปข้อม้ลัเบ่�องต้น

ข้้อมูลุ่จัากเอกสาร ข้้อมูลุ่จัากการสัมภิาษณ์์ สร่ป์ผลุ่

อิ�วิเมี�ยนเป็นชุาติพิันธิุ์ที�จัดีอย้่ในพิวิกจีน-

ทิเบต	ซ่ึ�งอย้่ตระก้ลัเดีียวิกับม้ง	หร่อ	เเม้วิ

ม้ง	กับ	เมี�ยน	หร่อ	อิ�วิเมี�ยน	มีวิิถีชุีวิิต	

วิัฒนธิรรมใกลั้เคียงกันเป็นเหม่อนพิี�น้องกัน

เผ่าอิ�วิเมี�ยนแลัะ	เผ่าม้ง	เป็นกลัุ่มชุาติพิันธิ์ที�

ร้ปแบบวิัฒนธิรรมใกลั้เคียงกัน

อิ�วิเมี�ยนเดีิมอาศิัยอย้่ในแถบย้นาน	ของ

ประเทศิจีน	ก่อนมีการอพิยพิหนีสงครามลัง

มาส้่เวิียดีนาม	ลัาวิ	แลัะเข้าส้่ไทย

อิ�วิเมี�ยนเคยอาศิัยอย้่ในจีนก่อนจะค่อยๆ

อพิยพิลังมาเร่�อย	ๆ	จนถึงประเทศิไทย

ชุาวิอิ�วิเมี�ยนมีถิ�นฐานเดีิมอย้่ในประเทศิจีน

	แลัะ	อพิยพิลังมาเร่�อย	ๆ	ผ่านเวิียดีนาม	ลัาวิ	

ก่อนจะมาส้่ประเทศิไทย

เย้า	ค่อชุ่�อเรียกหนึ�งของชุาวิอิ�วิเมี�ยน	ในรา

ชุวิงศิ์ซ่่ง	ซ่ึ�งต่อมาคำานี�ไดี้มีควิามหมายวิ่าป่า

เถ่�อนหร่อ	คนป่า

ชุาวิอิ�วิเมี�ยนนิยมเรียกตัวิเองวิ่า	เมี�ยน	หร่อ

	อิ�วิเมี�ยน	ที�แปลัวิ่า	มนุษย์	คำาวิ่าเย้าถ่อวิ่าเป็น

คำาไม่สุภาพิ

คำาวิ่าเย้า	เป็นคำาไม่สุภาพิเพิราะมีควิามหมาย

วิ่าป่าเถ่�อน	หร่อคนป่า	ดีังนั�นพิวิกเขาจะนิยม

เรียกตัวิเองวิ่าอิ�วิเมี�ยนที�แปลัวิ่ามนุษย์

เป็นกลัุ่มชุนที�รักเผ่าพิันธิุ์	รักสายเลั่อดี

เดีียวิกัน	แลัะเชุ่�อวิ่าทุกคนเป็นพิี�น้องพิ่อ

เดีียวิกัน

มีการตามหาพิี�น้องของตัวิเองจากการดี้ชุ่�อ

บรรพิบุรุษ	เพิ่�อดี้วิ่าเป็นเเซ่่ตระก้ลัเดีียวิกัน

ไหม

อิ�วิเมี�ยน	เป็นกลัุ่มชุนที�รักพิวิกพิ้องตนเอง	เชุ่�อ

วิ่า	อิ�วิเมี�ยน	ทุกคนเป็นพิี�เป็นน้องกัน

ไดี้รับฉายาวิ่า	เป็นกลัุ่มชุนผ้้มีน้ำาใจไมตรี	รัก

ควิามสงบ	ขยัน

ใชุ้ชุีวิิตเรียบง่าย	รักสงบจึงไม่ค่อยติดีต่อกับ

คนภายนอก

คนขยัน	อดีทน	รักสงบไม่ค่อยติดีต่อกับ

ภายนอกมากนัก

อิ�วิเมี�ยนทำาการเกษตรเป็นอาชุีพิหลััก	แลัะเก่ง

ดี้านการค้าขายจนไดี้สมญาวิ่า	พิ่อค้า

เเห่งขุนเขา

อิ�วิเมี�ยนที�บ้านห้วิยชุมภ้ทำาการเกษตร	แลัะ

เลัี�ยงสัตวิ์เป็นอาชุีพิหลััก	เน้นเพิ่�อการบริโภค

ในครัวิเร่อนมากกวิ่าการค้า

อิ�วิเมี�ยนบ้านห้วิยชุมภ้ทำาเกษตรเป็นหลััก	แต่

ไม่มีการติดีต่อทำาการค้าขายกับภายนอก

มีภาษาเป็นของตัวิเองทั�งภาษาพิ้ดี	แลัะ

	ภาษาเขียน	แต่การอพิยพิทำาให้การเขียน

หายไป

ใชุ้ภาษาเมี�ยนในการสนทาแลัะส่วินใหญ่

พิ้ดีภาษาเหน่อ	แลัะ	ภาษาไทยกลัางไดี้เป็น

อย่างดีี

ยังมีการใชุ้ภาษาเมี�ยนในการพิ้ดีคุยกัน	แลัะ

	มีการส่�อสารภาษาเหน่อ	แลัะภาษากลัาง

ร่วิมดี้วิย

การปกครองจะมีหัวิหน้าบ้านหมอผี	แลัะผ้้

อาวิุโส	ที�มีบทบาทในการปกครองชุุมชุน

ราชุการไดี้มีการเเต่งตั�งผ้้ใหญ่บ้านเป็นผ้้ดี้แลั

สมาชุิก	แต่ยังคงเลั่อกคนตามประเพิณีเดีิม

ยังมีร้ปแบบการปกครองตามเดีิมอย้่	แต่ระบบ

ราชุการจะเข้ามามีบทบาทในการปกครองของ

หม้่บ้านมากขึ�น

อิ�วิเมี�ยนนับถ่อผีบรรพิบุรุษ	แลัะผีธิรรมชุาติ มีการนับถ่อพิุทธิศิาสนา	แลัะศิาสนาคริสต์

บ้างบางส่วิน

ยังมีการนับถ่อผีอย้่	แต่นับถ่อศิาสนาอ่�น	ๆ

ร่วิมดี้วิย

ชุาวิอิ�วิเมี�ยนเเต่งตัวิดีี	ทั�งชุายแลัะหญิง	ชุุดี

ประจำาเผ่าจะเป็นชุุดีสีดีำาแต่งดี้วิยสีแดีง	มีการ

ปักลัวิดีลัายของชุุดีเอง

ใส่ชุุดีเหม่อนคนเม่องในชุีวิิตประจำาวิัน	แต่ใน

งานพิิธิีกรรม	แลัะ	ประเพิณีสำาคัญจะแต่งชุุดี

ประจำาเผ่า

ยังมีการใส่ชุุดีประจำาเผ่าในชุ่วิงเทศิกาลั	แลัะ

ประเพิณี	แต่ไม่ไดี้ใส่ในการใชุ้ชุีวิิตประจำาวิัน

ทั�วิไป
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ชุาย-หญิงอิ�วิเมี�ยนจะขึ�นชุ่�อในเร่�องของงาน

หัตถกรรม

ยังมีการปักผ้าในคนแก่แต่ไม่พิบการทำาเคร่�อง

เงินแลั้วิ

เริ�มลัดีลังเน่�องจากไม่ค่อยมีผ้้ส่บทอดี

บ้านเร่อนทำาดี้วิยไม้ไผ่ทั�งหมดี มีการสร้างบ้านดี้วิยป้น	เพิ่�อป้องกันภัย

ธิรรมชุาติ

มีการปรับเปลัี�ยนโครงสร้างเพิ่�อให้เข้ากับ

สภาพิแวิดีลั้อม

มีการใชุ้สมุนไพิรในการรักษาโรค	ถ้ายังไม่หาย

จะมีการรักษาดี้วิยการเลัี�ยงผีร่วิมดี้วิย

มีการรักษาโรคแบบวิิธิีปัจจุบันมากขึ�นกวิ่า

เม่�อก่อน

ยังคงมีการรักษาโรคดี้วิยวิิธิีแบบเก่าตาม

ประเพิณีเดีิม	แต่หันมาใชุ้วิิธิีใหม่มากขึ�น

อิ�วิเมี�ยน	เป็นกลัุ่มชุนที�ยึดีมั�นในขนบธิรรม	

เนียมประเพิณีของเผ่าตนเองอย่างจริงจัง

รับเอาวิัฒนธิรรมของคนเม่องมาใชุ้ในการ

ดีำาเนินชุีวิิต

แม้จะมีการรับเอาวิัฒนธิรรมของสังคมเม่อง

มาใชุ้	แต่ยังคงยึดีมั�นในประเพิณีเดีิมไวิ้ดี้วิย

แลัะจากข้อสรุปในประเดี็นเน่�อหาผ้้วิิจัยได้ีออกแบบร้ปแบบของหนังส่อภาพิถ่ายเชิุงสารคดีี	 ซึ่�งแบ่งเน่�อหาออกเป็น

	6	หัวิข้อ	ประกอบไปด้ีวิย	1)	ข้อม้ลัทั�วิไปของพ่ิ�นที�	2)	ข้อม้ลัด้ีานมนุษยศิาสตร์	3)	ข้อม้ลัด้ีานศิิลัปะ	4)	ข้อม้ลัด้ีานการชุ่างงาน

ฝี่ม่อ	5)	 ข้อม้ลัด้ีานคหกรรมศิิลัป์	แลัะ	6)	 ข้อม้ลัด้ีานกีฬาแลัะนันทนาการ	 เพ่ิ�อเป็นส่วินหนึ�งในการเผยเเพิร่อัตลัักษณ์อันทรง

คุณค่าของชุนเผ่าอิ�วิเมี�ยน

ติารางที� 2	ประเด็ีนในการนำาเสนอภาพิถ่ายเชิุงสารคดีี

การแบ�งป์ระเภิทข้้อมูลุ่ ห์ัวข้้อเร่�อง ป์ระเด็นนำาเสนอ

บ้านห้วิยชุมภ้

“กลัางสันเขา...เงาป่าไม้”

“กลัางสันเขา...เงาป่าไม้”
ข้อม้ลัเกี�ยวิกับ	พิ่�นที�บ้านห้วิยชุมภ้	อำาเภอเม่อง	จังหวิัดี

เชุียงราย

“ฮ่อ-หมั�วิ	ต่อย(เพิ่�อนบ้าน)” ข้อม้ลัประชุากรบ้านห้วิยชุมภ้ควิามสัมพิันธิ์ต่างเผ่า

มนุษยศิาสตร์

“สภาวิะเเห่ง...มนุษย์”

เขาเรียกเย้า...แต่เราค่ออิ�วิเมี�ยน ประวิัติศิาสตร์ควิามเป็นมาประวิัติการอพิยพิของอิ�วิเมี�ยน

อิ�วิเมี�ยนแปลัวิ่า...มนุษย์

ควิามสมบ้รณ์พิร้อมของอิ�วิมี�ยน	กลัุ่มชุนที�มีอารยธิรรม

เเสดีงถึงควิามเจริญของขนบธิรรมเนียมประเพิณี	ควิามสงบสุข

ของสังคมที�อย้่บนพิ่�นฐานแห่งศิีลัธิรรมควิามดีีงาม

อาศิัย	เป็น	ที�พิึ�ง ศิาสนา	แลัะ	ลััทธิิควิามเชุ่�อที�เป็นสิ�งที�ให้ควิามเคารพิ

เรียนให้ร้้ การศิึกษาของชุนเผ่าอิ�วิเมี�ยน

ศิิลัปะ

“ผลัแห่งควิามคิดี”

สุทรรศิน์...วิัจนภาษาเมี�ยน
ภาษาต่าง	ๆ	ที�ชุาวิอิ�วิเมี�ยนใชุ้ใน

การดีำาเนินชุีวิิตประจำาวิัน	ทั�งภาษาพิ้ดี	ภาษาเขียน

บนดีอยส้ง ลัักษณะงานสถาปัตยกรรมบ้านเร่อนที�อย้่อาศิัยต่าง	ๆ

การชุ่างฝ่ีม่อ

“ที�สุดีแห่งขุนเขา”
ที�สุดีแห่งขุนเขา

เป็นหัวิข้อที�จะเลั่าถึงการทำางานหัตถกรรมของชุาวิไทยภ้เขาเผ่า

อิ�วิเมี�ยน

คหกรรมศิิลัป์

“บ้านชุ่อง...ห้องหอ”

ลั้กเดี็กเลั็กเเดีง การเลัี�ยงดี้บุตรหลัาน

หยั�น	หาง...ทานข้าวิกัน องค์ควิามร้้เกี�ยวิกับการอาหาร	แลัะ	การประกอบอาหาร

เเต่งงาม...ตามวิิถี องค์ควิามร้้เกี�ยวิกับการเเต่งกาย

ภ้มิปัญ	(ยา) ภ้มิปัญญาการรักษาโรค

อาชุีพิ...เลัี�ยงชุีพิ การประกอบอาชุีพิเพิ่�อเลัี�ยงชุีพิ

กีฬาแลัะนันทนาการ

“ผ่อนคลัาย”
ผ่อนคลัาย

กิจกรรมยามวิ่าง	แลัะการลัะเลั่น	ของชุาวิไทยภ้เขาเผ่า	

อิ�วิเมี�ยนแต่ลัะชุ่วิงอายุ

วิิถีชีุวิิต	วัิฒนธิรรม	ในการดีำาเนินชีุวิิต	อันได้ีแก่	ที�อย้อ่าศัิย	อาหารการกิน	เคร่�องนุ่งห่ม	แลัะยารักษาโรค	ซึ่�งนอกจากนี�

วิิถีชีุวิิตยังหมายรวิมถึงควิามร้้เร่�องสังคม	ภ้มิปัญญา	การประพิฤติปฏิ์บัติการศึิกษาตั�งแต่อดีีตจนถึงปัจจุบันวัิฒนธิรรมหมายรวิม
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ถึงทุกสิ�งทุกอยา่งที�มนุษยส์ร้างขึ�นมา	อาจกล่ัาวิได้ีว่ิาวัิฒนธิรรมเป็นเคร่�องม่อที�มนุษยคิ์ดีค้นขึ�นมาเพ่ิ�อชุ่วิยให้มนุษยส์ามารถดีำารง

อย้ต่่อไปได้ี	เพิราะการจะมชีีุวิิตอย้ใ่นโลักนี�ได้ีมนุษย์จะต้องร้้จักใชุ้ประโยชุน์จากธิรรมชุาติ	แลัะจะตอ้งร้้จักควิบคุมควิามประพิฤติ

ของมนุษย์ด้ีวิยกัน	 วัิฒนธิรรม	 ค่อคำาตอบที�มนุษย์ในสังคมคิดีขึ�นมาเพ่ิ�อแก้ปัญหาเหล่ัานี�	 (กรมส่งเสริมวัิฒนธิรรม	 กระทรวิง

วัิฒนธิรรม,	2559)	นักมานุษยวิิทยาส่วินมากเห็นพ้ิองต้องกันว่ิาวัิฒนธิรรมหมายถึง	วิิถีชีุวิิต	หร่อ	ชีุวิิตควิามเป็นอย้่ของมนุษย์

ทุกด้ีาน	 เป็นแบบแผนในการดีำารงชีุวิิตของมนุษย์	 โดียสำานักงานคณะกรรมการวัิฒนธิรรมแห่งชุาติ	 จัดีโดียองค์การย้เนสโก	 ปี	

พิ.ศิ.	2413	แบ่งวัิฒนธิรรมออกเป็น	5	สาขา	ดัีงนี�

1)	สาขามนุษยศิาสตร์	ได้ีแก่	ขนมธิรรมเนียมประเพิณี	คุณธิรรม	ศีิลัธิรรม	จริยธิรรม	ศิาสนา	ปรัชุญา	ประวัิติศิาสตร์	

โบราณคดีี	มารยาทในสังคม	การปกครอง	กฎีหมาย	ฯลัฯ

2)	สาขาศิิลัปะ	ได้ีแก่	ภาษา	วิรรณคดีี	ศิิลัปกรรม	สถาปัตยกรรม	ฯลัฯ

3)	สาขาการชุ่างฝี่ม่อ	ได้ีแก่	การเย็บปักถักร้อย	เคร่�องเงิน	การจัดีดีอกไม้	ฯลัฯ

4)	สาขาคหกรรมศิิลัป์	ได้ีแก่	อาหาร	เส่�อผ้า	ยา	การด้ีแลัเด็ีก	อาชีุพิ	ฯลัฯ

5)	สาขากีฬาแลัะนันทนาการ	ได้ีแก่	การลัะเล่ัน	กีฬาพ่ิ�นบ้าน

จากการศิึกษาข้อม้ลัปฐมภ้มิ	 แลัะการลังพ่ิ�นที�ภาคสนามเพิ่�อหาข้อม้ลัทุติยภ้มิ	 ผ้้วิิจัยได้ีผลัสรุปกรอบแนวิคิดีในการ

สร้างสรรค์ภาพิถ่ายเชิุงสารคดีี	“เขาเรียกเย้าเเต่เราค่อ	 อิ�วิเมี�ยน”	โดียได้ีนำาแนวิทางของการถ่ายภาพิมารวิมกัน	เชุ่น	การถ่าย

ภาพิแนวิวิิถีชีุวิิต	 การถ่ายภาพิทิวิทัศิน์	 การถ่ายภาพิบุคคลั	 การถ่ายภาพิสถาปัตยกรรม	 แลัะการถ่ายภาพิหุ่นนิ�ง	 ในการผสม

ผสานให้ภาพิที�ต้องการนำาเสนอมีควิามสอดีคล้ัองกับเน่�อหาสาระของภาพิถ่ายเชิุงสารคดีี

สรุปกรอบแนวิคิดีจากการสร้างสรรค์ภาพิถ่ายเชุิงสารคดีี	“เขาเรียกเย้าเเต่เราค่อ	อิ�วิเมี�ยน”	

ผลุ่งานการสร้างสรรค์

ผลังานการสร้างสรรค์ภาพิถ่ายเชิุงสารคดีี	“เขาเรียกเย้าแต่เราค่อ	อิ�วิเมี�ยน”	

ผ้้วิิจัยลังพ่ิ�นที�ติดีต่อประสานงานหน่วิยงานราชุการ	 แลัะผ้้นำาชุุมชุนเพ่ิ�อขออนุญาติเก็บข้อม้ลัในพ่ิ�นที�บ้านห้วิยชุมภ้	

อำาเภอเม่อง	 จังหวัิดีเชีุยงราย	ตามแผนงานที�ได้ีกำาหนดีไว้ิเบ่�องต้น	 ถ่ายภาพิตามที�ประเด็ีนที�ต้องการนำาเสนอซึ่�งในส่วินของขั�น

ตอนที�ต้องอาศัิยระยะเวิลัาเก็บภาพิกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ค่อนข้างนาน	 แลัะหลัังจากนั�นผ้้วิิจัยทำาการคัดีเล่ัอกภาพิเพิ่�อนำามาจัดีวิาง

องค์ประกอบร้ปเล่ัมลัักษณะหนังส่อภาพิถ่าย	แลัะรวิบรวิมเป็น	E-book	สามารถรับชุมได้ีที�	
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สร่ป์ผลุ่การวิจััยแลุ่ะอภิิป์รายผลุ่

ในการสร้างสรรค์ภาพิถ่ายเชิุงสารคดีีซึ่�งเป็นร้ปแบบหนึ�งในการถ่ายภาพิเชิุงวิารสารศิาสตร์	 แนวิถ่ายภาพิวิิถีชีุวิิตจะ

เป็นการถ่ายภาพิ	กิจวัิตประจำาวัิน	การกระทำา	หร่อบุคคลัทั�วิไปที�สอดีคล้ัองกับวิิถีชีุวิิต	สังคม	หร่อวัิฒนธิรรมนั�น	ๆ 	เป็นแนวิการ

ถ่ายภาพิที�เน้นมุมมองที�แตกต่างจากงานถ่ายภาพิอ่�น	ๆ	เพิราะการถ่ายภาพิแนวินี�จะเน้นการส่�ออารมณ์	เร่�องราวิแลัะควิามคิดี

สร้างสรรค์ของผ้้ถ่าย	มากกว่ิาแนวิการถ่ายภาพิอ่�น	ๆ	โดียให้ภาพินั�นเป็นตัวิเล่ัาเร่�องราวิได้ีด้ีวิยตัวิเอง	ภาพิวิิถีชีุวิิตที�ส่�อให้เห็น

อารมณ์ของภาพิได้ีชัุดีเจน	จะทำาให้ได้ีภาพิที�ด้ีแล้ัวิผ้้ชุมมีอารมณ์ร่วิมไปกับภาพิที�นำาเสนอ	เชุ่น	ดีีใจ	สนุกสนาน	สุข	เศิร้า	เหงา

	 เป็นต้น	การแสดีงออกทางสีหน้า	 แวิวิตา	อาการแลัะท่าทางของตัวิแบบ	 เป็นส่วินสำาคัญในการส่�อให้เห็นถึงอารมณ์ของภาพิ

	 นอกจากนี�ยังมีเร่�องของสิ�งแวิดีล้ัอม	 แสงเงา	 สีสันหร่อโทนภาพิ	 ที�ชุ่วิยเพิิ�มควิามสมบ้รณ์ให้กับอารมณ์ของภาพิที�ต้องการจะ

ส่�อได้ีอีกด้ีวิย

สำาหรับควิามเป็นสารคดีีที�เล่ัาเร่�องราวิการเดิีนทางไปในสถานที�ต่าง	 ๆ	 มุ่งให้ควิามร้้แก่ผ้้อ่านในด้ีานภ้มิศิาสตร์	

ประวัิติศิาสตร์	โบราณคดีี	ควิามเป็นอย้่ของผ้้คน	ขนบธิรรมเนียม	ประเพิณี	ค่านิยมแลัะวัิฒนธิรรมรวิมทั�งรายลัะเอียดีปลีักย่อย

ที�เป็นค่้ม่อนักเดิีนทาง	เชุ่น	การเดิีนทาง	ที�พัิก	อาหารสถานที�สำาคัญ	ส่วินการออกแบบหนังส่อภาพิถ่ายเชิุงสารคดีี	วิิถีชีุวิิต	แลัะ	

วัิฒนธิรรม	ของชุาวิไทยภ้เขาเผ่าอิ�วิเมี�ยน	บ้านห้วิยชุมภ้	อำาเภอเม่อง	จังหวัิดีเชีุยงราย	เร่�อง	“เขาเรียกเย้าแต่เราค่อ	อิ�วิเมี�ยน”	เพ่ิ�อส่�อให้

เห็นถึงคุณค่า	ควิามสำาคัญ	ของวิิถีชีุวิิตที�เรียบง่าย	แลัะวัิฒนธิรรมอันเป็นเอกลัักษณ์	เต็มไปด้ีวิยควิามน่าสนใจของชุาวิไทยภ้เขา
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เผ่าอิ�วิเมี�ยน	ที�ได้ีชุ่�อว่ิาเป็นชุนเผ่าที�รวิมควิามเป็นที�สุดีเอาไว้ิ	ไม่ว่ิาจะเป็นด้ีานงานฝี่ม่อ	หร่อ	วัิฒนธิรรมการศึิกษา	แต่นับวัินสิ�ง

เหล่ัานี�เริ�มค่อย	ๆ	เล่ัอนหายไปพิร้อมกับควิามเจริญของสังคมเม่องที�เข้ามาแทนที�	แลัะในการศึิกษาครั�งนี�ผ้้วิิจัยได้ีทำาการศึิกษา

ค้นคว้ิาข้อม้ลัที�เกี�ยวิข้องจากแหล่ังข้อม้ลัต่าง	ๆ	ทั�งในร้ปแบบของเอกสาร	แลัะ	การลังพ่ิ�นที�จริงเพ่ิ�อสัมภาษณ์	ก่อนจะรวิบรวิม

ข้อม้ลัมาวิิเคราะห์	แลัะ	สรุปผลั	เพ่ิ�อใชุ้เป็นทางในการออกแบบผลังานการถ่ายภาพิเชิุงสารคดีีในครั�งนี�เป็นการเล่ัาเร่�องราวิผ่าน

ภาพิถ่ายในร้ปแบบหนังส่อภาพิถ่ายเชิุงสารคดีี	โดียแบ่งเน่�อหาออกเป็น	6	หัวิข้อ	ประกอบไปด้ีวิย	1)	ข้อม้ลัทั�วิ	ไปของพ่ิ�นที�	2)	

ข้อม้ลัด้ีานมนุษยศิาสตร์	3)	ข้อม้ลัด้ีานสาขาศิิลัปะ	4)	ข้อม้ลัด้ีานการชุ่างฝี่ม่อ	5)	ข้อม้ลัด้ีานคหกรรมศิิลัป์แลัะ	6)	ข้อม้ลัด้ีาน

กีฬาแลัะนันทนาการ	ซึ่�งภาพิถ่ายภายในหนังส่อจะเน้นไปที�ภาพิของวัิฒนธิรรม	แลัะ	วิิถีการดีำาเนินชีุวิิตในปัจจุบันของชุาวิไทยภ้

เขาเผ่าอิ�วิเมี�ยนบ้านห้วิยชุมภ้	อำาเภอเม่อง	จังหวัิดีเชีุยงราย	ที�มีการปรับตัวิให้เข้ากับสภาพิแวิดีล้ัอมต่าง	ๆ	ที�เปลีั�ยนไป	แต่ขณะ

เดีียวิกันก็ยังคงไว้ิซึ่�งเอกลัักษณ์เฉพิาะตัวิอันโดีดีเด่ีน	

ในส่วินของภาพิถ่ายเชิุงสารคดีี	 ค่อภาพิที�ถ่ายทอดีเร่�องราวิตามข้อเท็จจริงในเชิุงสาระควิามร้้	 แลัะควิามสวิยงาม

	สามารถแบ่งได้ี	3	ประเภทค่อ	1)	ภาพิประกอบสารคดีีเป็นภาพิที�ใชุ้ประกอบข้อเขียนเพ่ิ�อเสริมควิามเข้าใจในเร่�องราวิ	รวิมถึง

การให้รายลัะเอียดีเกี�ยวิกับเร่�องนั�น	ๆ	 เชุ่นภาพิประกอบสารคดีีแนวิท่องเที�ยวิ	สารคดีีแนวิสัตว์ิเลีั�ยง	2)	ภาพิชุุดีเล่ัา	 เป็นภาพิ

ที�แสดีงขั�นตอนลัำาดัีบเร่�องราวิของเหตุการณ์	 เชุ่น	 ภาพิชุุดีแสดีงขั�นตอนการตอนกิ�งต้นไม้	 ซึ่�งชุ่วิยให้สาระควิามร้้เกี�ยวิกับขั�น

ตอนการตอนกิ�งไม้ให้มีควิามชัุดีเจนยิ�งขึ�น	3)	สารคดีีภาพิ	เป็นการนำาเสนอเน่�อหาด้ีวิยภาพิเพีิยงอย่างเดีียวิ	ไม่จำาเป็นต้องมีคำา

บรรยายอาจใชุ้เพีิยงหัวิข้อของเร่�องนั�น	ๆ	เพ่ิ�อเป็นการแนะนำาเน่�อหาของเร่�องเพีิยงสั�น	ๆ	ซึ่�งจากผลัการสร้างสรรค์ภาพิถ่ายเชิุง

สารคดีี	“เขาเรียกเย้าเเต่เราค่อ	อิ�วิเมี�ยน”	ได้ีข้อสรุปของแนวิคิดีในการสร้างสรรค์ผลังานภาพิถ่ายเชิุงสารคดีีที�จำาแนกหัวิข้อใน

การนำาเสนอวิิถีชีุวิิต	แลัะวัิฒนธิรรมของชุาวิไทยภ้เขาเผ่าอิ�วิเมี�ยน	แลัะแนวิคิดีในการถ่ายภาพิมาใชุ้ในการพัิฒนาร้ปแบบในการ

สร้างสรรค์ภาพิถ่ายเชิุงสารคดีีวิิถีชีุวิิตแลัะวัิฒนธิรรม

ข้้อเสนอแนะ

สำาหรับผ้้ที�มีควิามสนใจในการถ่ายภาพิสารคดีีในหัวิข้อที�ใกล้ัเคียงกันนี�	 ผ้้วิิจัยมีควิามเห็นว่ิาควิรมีการขยายขอบเขต

ของการเก็บข้อม้ลัที�นอกเหน่อจากการศึิกษาจากเอกสาร	 แลัะลังพ่ิ�นที�เก็บข้อม้ลัแล้ัวิ	 อาจมีการขอข้อม้ลัเพิิ�มเติมจากสถาบัน	

หร่อ	หน่วิยงาน	หร่อผ้้เชีุ�ยวิชุาญในด้ีานนั�น	ๆ	เพ่ิ�อให้เข้าถึงข้อม้ลัได้ีมากขึ�น	แลัะ	อาจมีการศึิกษาประชุากรกลุ่ัมอ่�น	ๆ	เพ่ิ�อนำา

ข้อม้ลัมาใชุ้เปรียบเทียบกับ	ข้อม้ลัที�ได้ีจากประชุากรตัวิอย่าง	ทั�งนี�	คุณสมบัติของผ้้ที�จะทำางานเกี�ยวิกับการถ่ายภาพิสารคดีีนั�น	

สำาคัญที�สุดี	ค่อมีควิามเป็นมิตรสามารถเข้ากับคนได้ีง่าย	เพิราะ	ต้องเจอ	ต้องพ้ิดีคุยกับคนที�ไม่เคยพิบ	หร่อ	ร้้จักกันมาก่อน	ต้อง

มีควิามอดีทน	แลัะ	ร้้จักที�จะรอเพิราะในบางครั�งภาพิที�ดีีที�สุดีไม่ได้ีเกิดีขึ�นจากการถ่ายในครั�งแรกเสมอไป
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วิิถีชีวิิต่:ล้กหาบัอุทัยาน้แห่งชาติ่ภ้กระดึงส่้การสร้างสรรค์

หนั้งสือภาพถ่ายสารคดี

ส่บสาย		สำาเริง1	

กฤษฎีา	วิงศิ์คำาจันทร์2 

บทคัดย�อ

ล้ักหาบอุทยานแห่งชุาติภ้กระดึีง	ค่ออีกร้ปแบบหนึ�งของอาชีุพิซึ่�งไม่สามารถพิบได้ีโดียทั�วิไป	ล้ักหาบ	เป็นร้ป

แบบของอาชีุพิที�มีเฉพิาะในบางพ่ิ�นที�เท่านั�นแลัะแต่ในลัะที�	 จะมีแนวิคิดี	 ภ้มิปัญญา	คติควิามเชุ่�อ	 ค่านิยม	 ซ่่อนอย้ใ่น

เบ่�องหลัังของอาชีุพิโดียรวิมแล้ัวิย่อเป็นคำาได้ีว่ิา	“วิิถีชีุวิิต”		ผ้้วิิจัยได้ีเล่ัอกศึิกษาในหัวิข้อ	“วิิถีชีุวิิต:ล้ักหาบอุทยานแห่ง

ชุาติภ้กระดีึงส่้การสร้างสรรค์หนังส่อภาพิถ่ายสารคดีี”	 โดียมีวัิตถุประสงค์เพ่ิ�อศึิกษาสภาพิอดีีต	 ปัจจุบัน	 แลัะวิิถีชีุวิิต

ของล้ักหาบอทุยานแหง่ชุาติภ้กระดึีง	โดียถ่ายทอดีเร่�องราวิออกมาในร้ปแบบของหนงัส่อภาพิถา่ยสารคดีีโดียใชุ้ระเบียบ

วิิธีิวิิจัยเชิุงคุณภาพิ	ในการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัประกอบด้ีวิยกลุ่ัมผ้้ร้้	ผ้้ปฏิ์บัติ	แลัะผ้้เกี�ยวิข้องจำานวิน	30	คน	รวิบรวิมนำา

ข้อม้ลัมาวิิเคราะห์แลัะสร้างผลังานด้ีวิยทฤษฎีีโครงสร้างหน้าที�	แนวิคิดีวิิถีชีุวิิต	แนวิคิดีการถ่ายภาพิ	แนวิคิดีการเขียน

สารคดีี	 แลัะแนวิคิดีการออกแบบหนังส่อ	 จากนั�นนำาเสนอผลังานในร้ปแบบของผลังานการวิิจัยเชิุงวิิชุาการแลัะในร้ป

แบบของผลังานหนังส่อภาพิถ่ายสารคดีี	พิร้อมนำาเสนอส่้สาธิารณชุน		

ผลัวิิจัยพิบว่ิา	สภิาพอดีติข้องอาชีพลูุ่กห์าบอ่ทยานแห์�งชาติิภูิกระดึง ล้ักหาบอุทยานแห่งชุาติภ้กระดึีงเกิดีขึ�นมาพิร้อม

กันกับการเปิดีอุทยานแห่งชุาติภ้กระดึีงปี	พิ.ศิ.2505	เพ่ิ�อที�จะอำานวิยควิามสะดีวิกในด้ีานการแบกหามสัมภาระนักท่องเที�ยวิ	โดีย

ล้ักหาบจะเป็นชุาวิบ้านรอบบริเวิณ	ตำาบลัศิรีฐาน	อำาเภอภ้กระดึีง	จังหวัิดีเลัย	โดียเริ�มแรกจะเป็นการหาบ	ให้ค่าตอบแทนเป็น

เงินนำ�าใจตามสมควิร	ยังไม่มีการจัดีลัำาดัีบการหาบ	ขึ�นกับว่ิานักท่องเที�ยวิจะเล่ัอกใคร	ในเวิลัาต่อมาจึงมีการจัดีลัำาดัีบด้ีวิยการจับ

สลัากแทน	อุปกรณ์ในการหาบ	ไม้หาบในชุ่วิงแรกนั�นจะเป็นไม้ที�ชุาวิบ้านใชุ้ในการหาบนำ�า	มีลัักษณะเป็นไม้ทรงแบนมีขนาดีไม่

ยาวิมากนัก	ไม้ลัักษณะนี�จะมีควิามอ่อนตัวิทำาให้ไม่สามารถหาบนำ�าหนักได้ีมากนัก	ในชุ่วิงถัดีมาจึงมีการเปลีั�ยนเป็นไม้ไผ่กลัมทั�ง

ลัำา	ซึ่�งมีควิามแข็งแรงแลัะรับนำ�าหนักได้ีมากกว่ิา		

	สภิาพปั์จัจ่ับันข้องอาชีพลูุ่กห์าบอ่ทยานแห์�งชาติิภูิกระดึง เป็นหนึ�งอาชีุพิที�มีควิามผ้กพัินธ์ิต่อชุาวิบ้านรอบบริเวิณ

ตำาบลัศิรีฐาน	มีการส่งต่อร้ปแบบการประกอบอาชีุพิแลัะองค์ควิามร้้จากรุ่นหนึ�งส่้อีกรุ่นหนึ�ง	ผ้้ประกอบอาชีุพิส่วินมากยงัคงเป็น

คนในพ่ิ�นที�	หร่อหากเป็นคนต่างถิ�นก็จะเป็นคนที�มีครอบครัวิสมรสกับคนในพ่ิ�นที�ในปัจจุบันก็มีการขึ�นทะเบียนอาชีุพิล้ักหาบ	โดีย

จัดีให้เป็นผ้้ประกอบการนำาเที�ยวิประเภทหาบหามสมัภาระให้นักท่องเที�ยวิ	ต้องลังทะเบียนกับทางอุทยานแห่งชุาติภ้กระดึีงแบบ

รายปี 	อาชีุพิล้ักหาบอุทยานแห่งชุาติภ้กระดึีง 	ชุ่วิยสร้างควิามเป็นอย้่ที�ดีีให้กับชุาวิบ้านในพ่ิ�นที� 	 	มีรายได้ีเสริมจากงานประจำา	

หร่อกระทั�งสามารถส่งล้ักเรียนจบระดัีบปริญญาได้ีหลัายคน	แต่ในทางกลัับกัน	จำานวินของผ้้ประกอบอาชีุพิล้ักหาบก็มีจำานวินที�

ลัดีลังจากอดีีต	ด้ีวิยกระแสของคา่นิยมในการประกอบอาชุพีิของคนรุ่นใหม	่ควิามชุราแลัะสขุภาพิที�ไม่อาจทำาต่อได้ีของล้ักหาบ

ที�ทำามาก่อนหน้า 	แต่ถึงอย่างไรก็มีคนรุ่นใหม่เข้ามาทำาบ้าง 	แต่ไม่ใชุ่จำานวินที�มาก 	หร่อยังพิอเป็นทางเล่ัอกให้กับผ้ที�กลัับมาอย้่

บ้านหร่อไม่อยากไปทำางานต่างถิ�น	

1นักศิึกษาหลัักส้ตรศิิลัปกรรมศิาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิัฒนธิรรม	ศิิลัปกรรมแลัะการออกแบบ	คณะศิิลัปกรรมศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยขอนแก่น
2ผ้้ชุ่วิยศิาสตราจารย์	ดีร.,	อาจารย์ประจำาหลัักส้ตรสาขาวิัฒนธิรรม	ศิิลัปกรรมแลัะการออกแบบ	คณะศิิลัปกรรมศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยขอนแก่น
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วิถีุชีวิติลูุ่กห์าบอ่ทยานแห์�งชาติิภูิกระดึง ลัักษณะของวิิถีชีุวิิตล้ักหาบภ้กระดึีง	แบ่งออกเป็น	2	องค์ประกอบค่อ	1)ส่วิน

ที�เป็นวัิตถุ	ได้ีแก่เคร่�องม่อในการดีำารงชีุวิิตแลัะอำานวิยควิามสะดีวิก	ค่ออุปกรณห์ลัักไดีแ้ก่ไม้หาบซึ่�งแบ่งพัิฒนาการไดี	้3	ยคุ	แลัะ

อุปกรณจ์ำาเป็นอ่�นในการประกอบอาชุพีิล้ักหาบอกี	6	อยา่ง	2)	ส่วินที�ไม่เป็นวัิตถุได้ีแก่	แนวิคิดี	องค์ควิามร้	้ค่านิยม	แลัะควิามเชุ่�อ

จากผลัการศิกึษาดัีงกล่ัาวิข้างต้น	ผ้้วิิจัยได้ีนำามาสรา้งสรรค์เป็นหนังส่อภาพิถา่ยสารคดีี	“	วิิถีหาบ”	ซึ่�งจัดีอย้ใ่นสารคดีี

ประเภททั�วิไป	โดียกลุ่ัมเป้าหมายของสารคดีีชิุ�นนี�	จะเป็นไม่กำาหนดีเพิศิ	เข้าถึงผ้้ชุมได้ีหลัากหลัาย	เหมาะสำาหรับผ้้สนใจในเร่�อง

วิิถีชีุวิิตของล้ักหาบ	อายุ	15	–	60	ปี	ผ้้วิิจัยได้ีทำาตามขั�นตอนการผลิัตงานหนังส่อ	ซึ่�งขั�นตอนดัีงกล่ัาวิแบ่งออกเป็น	3	ขั�นตอน

ได้ีแก่	1.การจัดีเตรียมต้นฉบับ	(Prepress)	2.การพิิมพ์ิ(Printing)	3.หลัังการพิิมพ์ิ	(After	Printing)

คำาสำาคัญ :	ลั้กหาบ,	ภ้กระดีึง,วิิถีชุีวิิต,	หนังส่อภาพิถ�ายสารคดีี

Abstract

The objectives of this project, a study of the ways of life as a porter at Phu Kradueng National 
Park to create a documentary photography book, is to study the history of porters at Phu Kradueng 
National Park, the current situation updates, lifestyles, and to create a documentary photography book. 
The researcher uses qualitative data analysis methods to analyze and design this project from the theory 
of functional structure, the concept of life, career, documentary photography, documentary theory, the 
idea of bookmaking, and the design concept. Then present the work in the form of research results and 
the making of a documentary photography book.

The result of the research revealed that the porters at Phu Kradueng National Park occurred at 
the same time as the opening of Phu Kradueng National Park in 1962 in order to facilitate the carrying 
of tourists’ luggage. Generally, the porters at Phu Kradueng National Park are villagers around Sri Than 
Sub-district, Phu Kradueng District, Loei Province. Porter is one of the occupations that are closely related 
to the villagers around Sri-than Sub-District. Occupational patterns and knowledge have been passed on 
from generation to generation. In the beginning, there was no queue for the porters. It depends on who 
the tourists will choose. Subsequently, there are queues by lottery instead. In the beginning, villagers 
used sticks to carry them. It looks like flat wood, not very long. This type of wood has a softness and 
therefore cannot bear much weight. Therefore, it has been changed to use bamboo, which is strong 
and can carry more weight.

Based on the research, the researcher has created a documentary photography book, the 
ways of life as a porter, which is categorized as a general documentary. The target audience for this 
documentary is between the ages of 15-60 and not gender-specific in order to reach a wide range of 
audiences. Suitable for those who are interested in the lifestyle of the porters. The researcher has followed 
the documentary production process that can be divided into three steps as follows, 1. Preparation, 2. 
Production process, 3. Post-production process and produce a documentary photography book. This 
process is divided into three steps as follows, 1. Prepress, 2. Printing, 3.After Printing

Keywords:
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บทนำา

	 	 การขนส่งทางบกที�เก่าแก่เริ�มต้นจากการแบกหามโดียมนุษย์แล้ัวิจึงเริ�มมาเป็นการใชุ้เคร่�องทุ่นแรงที�หาได้ีตาม

ธิรรมชุาติ	หร่อตามแต่ท้องที�นั�นจะมีอย่างสัตว์ิ	 เชุ่น	 ม้า	ลัา	 วัิวิ	 อ้ฐ	 เป็นต้น	แล้ัวิจึงพัิฒนาโดียเริ�มมีการทำาอุปกรณ์วิงล้ัอมาใชุ้

ร่วิมกับสัตว์ิ	มีการพัิฒนาอย่างต่อเน่�องจนกลัายเป็นอย่างปัจจุบัน	(ธีิระเดีชุ	ริ�วิมงคลั,ม.ป.ป)	หากแต่บางพ่ิ�นที�อาจมีข้อจำากัดีใน

เร่�องของเส้นทาง	จึงอาจจำาเป็นต้องใชุ้แรงงานมนุษยอ์ย้บ้่าง	ตัวิอยา่งของการแบกหามโดียใชุ้แรงงานมนุษยน์การแบกหามขนส่ง

ได้ีแก่	The	old	tea	horse	road		เส้นทางขนส่งใบชุาโบราณแห่งมณฑลัย้นนาน	ประเทศิจีน»	เป็นเส้นทางค้าขายโบราณอัน

มีเส้นทางคดีเคี�ยวิ	 ต้องใชุ้คาราวิานม้าเป็นพิาหนะในกาขนส่งใบชุาผ่้เอ่อร์	 จากมณฑลัยน้นานไปยังมณฑลัอ่�นๆ	 แลัะข้ามไปถึง

พิม่าแลัะอินเดีีย	 (Peter	Micic,2559)	 มีภาพิที�บันทึกของกลุ่ัมผ้้เดิีนทางไปพิร้อมเหล่ัาใบชุาแห้งนี�	 ค่อร้ปชุายหญิงสะพิายใบ

ชุาอัดีแห้งไว้ิบนหลััง	ทำาลัักษณะคล้ัายกระเป๋าสะพิายหลัังในปัจจุบัน	 ด้ีวิยควิามที�ใบชุามีนำ�าหนักไม่มากนัก	 จึงทำาให้ขนได้ีทีลัะ

จำานวินมาก	 ภาพิที�เห็นจึงเป็นชุาอัดีแห้งที�ส้งเลัยศิรีษะขึ�นไป	 ซึ่�งในชุ่วิงแรกใชุ้แรงงานมนุษย์ในการขนแลัะจึงเริ�มกลัายเป็นใชุ้

สัตว์ิในการขนส่งแทน	หร่อภาพิในอดีีตชีุวิิตประจำาวัินของคนไทยชุนบทในยุคที�การประปาเข้าไม่ถึงในทุกพ่ิ�นที�	 ก็มีการหาบนำ�า

โดียใชุ้ไม้หาบโดียทั�งสองปลัายของหาบจะมีถังนำ�าแขวินไว้ิ	 ซึ่�งลัักษณะของไม้หาบจะทำาด้ีวิยไม้ไผ่หร่อไม้จริง	 ไม้ไผ่สำาหรับหาบ

ใชุ้ไม้ไผ่ผ่าซั่กขนาดีเท่าฝ่่าม่อ	 เหลัาให้กลัางป่องหัวิแลัะท้ายเรียวิเล็ัก	 เหล่ัอข้อไม้เป็นปุ่มกันไว้ิไม่ให้สาแหรกหร่อเชุ่อกห้กระบง	

ห้กระปา่หร่อห้ภาชุนะอ่�นๆที�นำามาหาบเลั่�อนหลัดุีจากปลัายคาน	ไม้ไผ่ในบางทอ้งถิ�นทำาปลัายคานเปน็ร้ปต่างๆ	ให้สวิยงาม	เชุ่น	

ทำาให้โค้งงอน	ขึ�นเรียกคานหางหงส์	(วิิบ้ลัย์	ลีั�สุวิรรณ,ม.ป.ป	)	แม้ภาพิของการใชุ้ไม้คานหาบจะเหล่ัอให้เห็นน้อยลังแล้ัวิ	แต่ยังมี

อาชีุพิแบกหามที�น่าสนใจให้เห็นอย้่บ้าง	อย่างเชุ่น	ในเม่อง	ฉงชิุ�ง(Chóngqìng Shì)	ประเทศิจีน	มีอาชีุพิที�ชุ่�อว่ิา	บังบัง	(Bang	

Bang)	เป็นอาชีุพิที�รับจ้างแบกหามสินค้าจากท่าเร่อไปส่้ตลัาดีหร่อรับจ้างแบกหามสิ�นค้าทีลัะมากๆ	ของผ้้ที�มาซ่่�อสินค้าบริเวิณ

นั�น	ควิามน่าสนใจค่ออุปกรณ์ที�ใชุ้เป็นไม้ไผ่ทั�งลัำา	ส้งประมาณหนึ�งเมตรครึ�งถึงสองเมตรแลัะห้อยสัมภาระที�ต้องการหาบไว้ิสอง

ข้าง	 ในปัจจุบันอาชีุพินี�ก็ลัดีเหล่ัอน้อยลังบ้างเพิราะเปลีั�ยนไปใชุ้รถเข็นที�สะดีวิกกวิ่าแลัะมียานพิาหนะที�เข้ามาชุ่วิยทุนแรงไดี้

มากกว่ิา	(AFP	,2559)	อาชีุพิการแบกหามเหลัา่นี�มีลัักษณะในร้ปแบบการหาบจงึเรียกเป็นอาชีุพิ	“คนหาบ”หร่อ	“ล้ักหาบ”	คำา

ว่ิาล้ักหาบใน	ตามพิจนานุกรมราชุบัณฑิตให้ควิามหมายไว้ิว่ิาผ้้รับจ้างหาบหามสัมภาระขณะเดิีนทางในที�ทุรกันดีาร	(พิจนานุกรม

ราชุบัณฑิตยสถาน,2554)	การหาบไม่เพีิยงแต่เพ่ิ�อการค้าเท่านั�น	แต่ยงัมีเพ่ิ�อการเดิีนทางแลัะการท่องเที�ยวิในเขตที�ยานพิาหนะ

เข้าไม่ถึงอีกด้ีวิย	 ตัวิอย่างล้ักหาบที�เป็นที�ร้้จักของทั�วิโลักค่อ	 “ล้ักหาบชุาวิเชุอร์ปา”	 ปี	 1953	 เอดีมัน	 ฮิลัลัาลีั�	 นักปีนเขาชุาวิ

นิวิซี่แลันด์ีพิร้อมด้ีวิย	เทอซิ่ง	นอร์เก	ไกด์ีชุาวิเชุอร์ปา	สามารถขึ�นไปถึงจุดีส้งสุดีของโลักได้ีสำาเร็จเป็นครั�งแรกนั�นค่อยอดีเขาเอ

เวิอร์เลัส	จนเป็นเกียรติประวัิติแก่ชุนเผ่าเชุอร์ปาอย่างมากเพิราะเป็นส่วินหนึ�งในควิามสำาเร็จครั�งยิ�งใหญ่ครั�งนี�	แลัะเม่�อมีนักท่อง

เที�ยวิเข้ามาจ้างล้ักหาบเพ่ิ�อพิิชิุตเอเวิอร์เลัสก็จะเล่ัอกจ้างชุาวิเชุอร์ปาเป็นล้ักหาบแม้จะเป็นชุนเผ่าอ่�น	 ก็จะเหมารวิมว่ิาค่อชุาวิ

เชุอร์ปา	(ยอดีมนุษย์เชุอร์ปา,2552	)	ในประเทศิไทยอาชีุพิล้ักหาบสามารถพิบได้ีตามแหล่ังท่องเที�ยวิทางธิรรมชุาติที�มีกิจกรรม

สำาหรับการเดิีนป่า	โดียส่วินมากจะเป็นคนในพ่ิ�นที�นั�นๆ	จากการศึิกษาของ	วินิดีา	พิิพัิฒน์นภาพิร(2553)	ศึิกษาเร่�องล้ักหาบดีอย

หลัวิงเชีุยวิดีาวิ	พิบวิา่ล้ักหาบมีควิามสมัพัินธ์ิเริ�มจากการเปน็พิรานมากอ่น	โดียผ้้นำาทางสมยันั�นเป็นพิรานลัา่สัตว์ิ	สามารถร้เ้ส้น

ทางเดิีนป่าได้ีดีีหลัังจากนั�นก็มีการขึ�นไปดีอยหลัวิงเชีุยวิดีาวิอย่างต่อเน่�องแต่ยังไม่มากนักจนกระทั�งปี	พิ.ศิ	2523	นักท่องเที�ยวิ

มากขึ�น	ผ้้นำาทางจึงมากขึ�นตาม	ซึ่�งควิามแตกต่างของล้ักหาบในแต่ลัะท้องที�	ที�เห็นได้ีชัุดีในเชิุงกายภาพิเลัยนั�นโดียส่วินใหญ่จะ

เป็นเทคนิควิิธีิการหาบแลัะอุปกรณ์ที�ใชุ้หาบ	โดียส่วินมากอุปกรณ์การหาบจะมีลัักษณะคล้ัายกันค่อเป็นเหม่อนกระเป๋าสะพิาย

หลัังอาจจะใชุ้ตะกร้าสานหร่อดัีดีแปลังถุงกระสอบ	เพ่ิ�อสามารถบรรทุกสัมภาระให้ได้ีจำานวินมากขึ�น	แต่จะมีเพีิยงไม่กี�พ่ิ�นที�ที�ใชุ้ไม้

คานในการหาบสมัภาระแลัะเปน็ที�ร้้จักส่วินใหญเ่ม่�อพ้ิดีถงึอาชุพีิล้ักหาบในไทยค่ออาชีุพิ	“ล้ักหาบภ้กระดีงึ”	จากขอ้ม้ลัวิิจัยของ

	กษมา	ประจง(2548)	เร่�องผลักระทบของการท่องเที�ยวิต่อชุุมชุน	กรณีศึิกษาชุุมชุนบ้านศิรีฐาน	ตำาบลัศิรีฐาน	อำาเภอภ้กระดึีง

	จังหวัิดีเลัยได้ีให้ข้อม้ลัเกี�ยวิกับอาชีุพิล้ักหาบว่ิา	เกิดีขึ�นพิร้อมกับการจัดีการการท่องเที�ยวิปี	2505	เริ�มจากการจ้างชุาวิบ้านศิรี

ฐาน	เป็นผ้้ชุายร่างกายแข็งแรง	ในปัจจุบันทางอุทยานได้ีมีการขึ�นทะเบียนล้ักหาบ	ซึ่�งจำานวินล้ักหาบที�มีบัตรสมาชิุกจากอุทยา

นฯ	ปี	2561	มีจำานวินทั�งสิ�น	335	คน	ขณะที�ปีก่อนๆ	มีราวิ	500	คน	เห็นได้ีชัุดีว่ิา	คนที�มาทำาอาชีุพินี�ค่อยๆ	ลัดีลังอย่างต่อเน่�อง
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	 ซึ่�งสวินทางกับจำานวินนักท่องเที�ยวิที�ขึ�นมาเที�ยวิบนภ้กระดึีงชุ่วิงเปิดีฤด้ีกาลั	สถิติล่ัาสุดี	ปี	2561	มีนักท่องเที�ยวิ	79,476	คน

ต่อจำานวินล้ักหาบที�เหล่ัอน้อยลังไปในทุกที	(ไทยรัฐออนไลัน์,2561)	ปัจจัยของล้ักหาบภ้กระดึีงที�ลัดีลังจากคำาให้สัมภาษณ์ของ	

นายบุญหอง	จันทาศิรี	อายุ	43	ปี	ประธิานกลุ่ัมล้ักหาบภ้กระดึีง	ต่อสำานักข่าวิไทยรัฐออนไลัน์	ไว้ิว่ิา»	เด็ีกรุ่นใหม่ไม่ค่อยมาเป็น

ล้ักหาบ	เพิราะครอบครัวิจะส่งให้ล้ักหลัานเรียนหนังส่อส้งๆ	เพ่ิ�อจะได้ีมีงานการทำาที�ดีี	ไม่อยากให้ทำางานหนัก	แลัะบางส่วินได้ี

ไปหางานทำาในกรุงเทพิฯ	 ด้ีวิย	 ขณะที�	 ล้ักหาบอายุมากก็มีปัญหาเร่�องสุขภาพิ	 ข้อเข่าเส่�อม	 เพิราะแบกของหนัก	 จึงต้องหยุดี

หาบของไปตามสภาพิร่างกาย»	 (ไทยรัฐออนไลัน์,2561)	 ซึ่�งไม่แน่ในอนาคตอาชุีพินี�อาจจะหายไป	 ดีังนั�นผ้้วิิจัยจึงสนใจศิึกษา

เร่�องราวิของล้ักหาบอุทยานแห่งชุาติภ้กระดึีงแลัะเพ่ิ�อควิามน่าสนใจแลัะถ่ายทอดีที�ชัุดีเจนยิ�งขึ�นผ้้วิิจัยจึงต้องการถ่ายทอดีในร้ป

แบบของภาพิถ่ายสารคดีี	เน่�องจากภาพิถ่าย	มีคุณสมบัติสามารถส่�อควิามหมายให้ผ้้ชุมสามารถเข้าใจเร่�องได้ีเร็วิแลัะง่ายกว่ิาตัวิ

หนังส่อ	จึงถ่อเป็นส่�อสากลั	ทั�งยังมีควิามถ้กต้องในการบันทึกเหตุการณ์	ณ	ขณะนั�นได้ีทันที	แลัะสามารถอย้ไ่ด้ีนาน(ธิาราทิพิย์	

เสรินทวัิตน์	,2550)		กรณีตัวิอย่างของคำาที�ว่ิาภาพิมีคุณสมับัติในการส่�อสารมากกว่ิาตัวิหนังส่อค่อ	ในปี	ค.ศิ.1658	โยฮันอมอส

คอมมินิอุส	 ได้ีนำาภาพิมาประกอบเอกสารบทเรียนแลัะพิบวิ่าผ้้เรียนสามารถเข้าใจเน่�อหาไดี้เร็วิกวิ่าปกติ	 ซึ่�งแม้ภาพินั�นจะเป็น

ภาพิวิาดีกต็าม	แต่ก็แสดีงใหเ้ห็นถึงคุณสมบัติของสิ�งที�เป็นภาพิ	แต่สิ�งที�ภาพิถ่ายให้ได้ีมากกวิา่ภาพิวิาดีค่อควิามสมจรงิ	ตัวิอยา่ง

ในปี	 ค.ศิ.1855	ภาพิถ่ายสงครามไครเมียร์(Crimean	War)ของ	 โรเจอร์	 เฟนตัน	 ได้ีรับการตีพิิมพ์ิในเอกสารชุ่�อ	 Illustrated	

London	News	แลัะนำาออกแสดีงนิทรรศิการที�กรุงลัอนดีอน	แลัะปารีสด้ีวิย	บรรณาธิิการหนังส่อ	The	Practical	Mechanics	

Journal	ได้ีใชุ้ภาพิถ่ายตีพิิมพ์ิลังในวิารสาร	แทนภาพิเขียน	เพิราะเขาเหน็ว่ิา	ภาพิเขียนมีคุณสมบัติในการส่�อควิามหมายไดีน้้อย

กว่ิาภาพิถ่าย	แลัะภาพิถ่ายสามารถ	นำาสิ�งต่าง	ๆ	มาแสดีงต่อหน้าผ้้ชุมได้ีตรงตามควิามเป็นจริงมากกว่ิา	หนังส่อพิิมพ์ิ	London	

Times	ได้ียกยอ่งผลังาน	ของเฟนตันว่ิาเป็นภาพิถ่ายมาจากควิามเป็นจริงแลัะภาพิถ่ายถ่อว่ิาเป็นพิยาน	หร่อ	หลัักฐานอันซ่่�อสัตย์

	(The	Faithful	Witness	)	แลัะในปี	ค.ศิ	1871	วิิลัเลีั�ยมเฮนรี�	แจ๊คสัน	ซึ่�งได้ีเดิีนทางไปสำารวิจรัฐโอเรกอน	(Oregon)	แลัะรัฐ

ไวิโอมิง	(Wyoming)	ร่วิมกับคณะของ	ด๊ีอกเตอร์เฟอร์ดิีนันด์ี	วีิ	เฮเดีน	(Dr.Ferdinand	V.Hayden)	ได้ีถ่ายภาพิเยลั	โล่ัสโตน

	(Yellowstone)	ซึ่�งมีขนาดี	20»x24»	ภาพินี�ได้ีนำาเสนอต่อรัฐบาลัสหรัฐ	ในปีถัดีมาสหรัฐได้ีพิิจารณา	แลัะประกาศิให้สถานที�

	แห่งนี�เป็นวินอุทยานแห่งชุาติ	แห่งแรกของสหรัฐอเมริกา	(อดีีตถึงปัจจุบันการถ่ายภาพิ	,ภาณี	กอสุวิรรณศิิริ)	จากตัวิอย่างข้าง

ต้นเห็นได้ีวิา่ภาพิถ่ายมคีณุสมบัตใินการส่�อสารที�ส้งแลัะอีกทั�งยงัเป็นประจักษ์พิยานชัุ�นดีีในการบอกเล่ัาแลัะยน่ยนัเร่�องราวิที�เกิดี

ขึ�น	 แลัะผ้้วิิจัยได้ีเล่ัอกการภาพิถ่ายสารคดีี(Documentary	 photography)	 มาใชุ้นำาเสนอประกอบกับผลัการวิิจัย	 เน่�องด้ีวิย

ขอบเขตของการถ่ายภาพิสารคดีีนั�นกว้ิาง	ตั�งแต่วิิถีชีุวิิต	ควิามเป็นอย้่	สังคม	เศิรษฐกิจ	การศึิกษา	ศิิลัปะ	วัิฒนธิรรม	ควิามเชุ่�อ

	ศิาสนา	ธิรรมชุาติ	การท่องเที�ยวิ	วิิทยาศิาสตร์	ดีาราศิาสตร์แลัะการแพิทย์	(ณัฐกร	สงคราม)ซึ่�งพัินธิกิจของานสารคดีีมีอย้่	4	

ประการด้ีวิยกันค่อ1.เพ่ิ�อบันทึกหร่อแสดีงถึงข้อม้ลั2.เพ่ิ�อโน้มน้าวิใจ	หร่อสนับสนุนวัิตถุประสงค์บางอย่าง	3.เพ่ิ�อวิิเคราะห์หร่อ

สอบสวินเหตุการณ์ต่างๆ	4.เพ่ิ�อแสดีงอารมณ์แลัะควิามร้้สึกทางสุนทรียศิาสตร์(Michael	Renov	,2536)	ภาพิถ่ายสารคดีีที�ดีี

จะสร้างควิามร้้สึกในการโน้มน้าวิรวิมทั�งสะเท่อนอารมณ์แก่ผ้้ชุมแลัะยังเป็นหลัักฐานบันทึกที�น่าเชุ่�อถ่ออีกด้ีวิยซึ่�งจากที�กล่ัาวิมา

ข้างต้นถึงควิามเป็นมาแลัะควิามหลัากหลัายของอาชีุพิล้ักหาบ	อีกทั�งยังเป็นอาชีุพิที�ลัดีน้อยลังอยา่งต่อเน่�อง	ผ้้วิิจัยจึงสนใจศึิกษา

วิิถีชีุวิิตอาชีุพิล้ักหาบโดียเล่ัอกพ่ิ�นที�ค่ออุทยานแห่งชุาติภ้กระดึีงจังหวัิดีเลัย	โดียที�ผ่านมางานวิิจัยที�เกี�ยวิกับล้ักหาบในไทยนั�นพิบ

เพีิยงหนึ�งชิุ�นเท่านั�น	แลัะในการวิิจัยล้ักหาบภ้กระดีงึนั�นเป็นการวิิจัยในแงข่องอาชุพีิที�มาพิร้อมกับการทอ่งเที�ยวิของอทุยานแหง่

ชุาติภ้กระดึีง	ไม่ได้ีลังเน่�อหาข้อม้ลัอย่างเฉพิาะเจาะจง	ดัีงนั�นผ้้วิิจัยจึงต้องการลังศึิกษาวิิถีชีุวิิตล้ักหาบอุทยานแห่งชุาติภ้กระดึีง	

พิร้อมทั�งถ่ายทอดีออกมาในในงานสร้างสรรค์ผลังานหนังส่อภาพิถ่ายสารคดีี
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วัติถุ่ป์ระสงค์ข้องงานวิจััย

1.	เพ่ิ�อศึิกษาควิามเป็นมาแลัะวิิถีชีุวิิตล้ักหาบ	อุทยานแห่งชุาติภ้กระดึีง	จังหวัิดีเลัย					

2.	เพ่ิ�อศึิกษาถึงสภาพิปัจจุบันแลัะวิิถีชีุวิิตของล้ักหาบ	อุทยานแห่งชุาติภ้กระดึีง	จังหวัิดีเลัย

3.	เพ่ิ�อสร้างสรรค์หนังส่อภาพิถ่ายสารคดีี	วิิถีชีุวิิตล้ักหาบอุทยานแห่งชุาติภ้กระดึีง	จังหวัิดีเลัย				

กรอบแนวคิดในการวิจััย

  
 

วิธีดำาเนินการสร้างสรรค์

วิิถีชีุวิิต:ล้ักหาบอุทยานแห่งชุาติภ้กระดึีงส่้การสร้างสรรค์หนังส่อภาพิถ่ายสารคดีี

1. กลุ่่�มเป้์าห์มายในการศึกษาวิจััย 

ประชุากร	 ผ้้วิิจัยเล่ัอกศึิกษากลุ่ัมประชุากรผ้้ทำาอาชีุพิล้ักหาบ	 ผ้้ใชุ้บริการ	 แลัะเจ้าหน้าที�ด้ีแลับนอุทยานแห่งชุาติ

ภ้กระดึีงเท่านั�น

    2. เพื่อศึกษาถึงสภาพปัจจุบันและวิถีชีวิตของลูกหาบ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย 
      3. เพื่อสร้างสรรค์หนังสือภาพถ่ายสารคดี วิถีชีวิตลูกหาบอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย     
 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกหาบอุทยานแห่งชาติ 
ภูกระดึง จังหวัดเลย 

- ทฤษฎีโครงสร้างหน้าท่ี 
- แนวคิดวิถีชีวิต 
- แนวคิดอาชีพ 

ลูกหาบอุทยานแห่งชาติภูกระดึง 

หนังสือภาพถ่ายสารคดี วิถีชีวิต
ลูกหาบอุทยานแห่งชาติภูกระดึง

จังหวัดเลย 

- แนวคิดการถ่ายภาพสารคดี 
- แนวคิดการท าสารคดี 
- แนวคิดการท าหนังสือ 
- แนวคิดการออกแบบ 
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กลุ่ัมตัวิอย่าง	ผ้้วิิจยัเล่ัอกมาเป็นผ้้ให้ข้อม้ลัจากกลุ่ัมบุคคลัที�มส่ีวินเกี�ยวิข้องกับวิิถชีีุวิิตล้ักหาบจำานวิน	30	คน	ประกอบด้ีวิย

	 1.1	กลุ่ัมผ้้ร้้	จำานวิน	5	คน	อันประกอบด้ีวิย	หัวิหน้าล้ักกลุ่ัมล้ักหาบ	ล้ักหาบที�ทำางานมาแล้ัวิเกิน	10	ปี	เจ้า

หน้าที�ด้ีแลัอุทยานแห่งชุาติภ้กระดึีง

	 1.2	ผ้้ปฏิ์บัติ	อันประกอบด้ีวิย	ผ้้ทำาอาชีุพิล้ักหาบจำานวิน	20	คน

	 1.3	ผ้้เกี�ยวิข้อง	อันประกอบด้ีวิย	นักท่องเที�ยวิ	ร้านค้า	ที�ใชุ้บริการล้ักหาบ	จำานวิน	5	คน

2. เคร่�องม่อในการเก็บรวบรวมข้้อมูลุ่

เคร่�องม่อที�ใชุ้ในการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัในการวิิจัยครั�งนี�	ประกอบด้ีวิย

 2.1	 แบบสำารวิจภาคสนาม	 มีขอบเขตการสำารวิจด้ีานนิเวิศิวิิทยา	 ด้ีานภ้มิศิาสตร์	 กายภาพิ	 ด้ีานสังคม	

วัิฒนธิรรม	วิิถีชีุวิิต	แลัะด้ีานการเข้าถึงข้อม้ลั

	 2.2	แบบสัมภาษณ์	ชุนิดีมีโครงสร้าง	(Structured	Interviews)	เป็นแบบสัมภาษณ์ที�กำาหนดีประเด็ีนคำาถาม

ไว้ิอย่างแน่นอน	เพ่ิ�อจัดีหมวิดีหม่้ข้อม้ลัแลัะวิิเคราะห์ครอบคลุัมประเด็ีนต่างๆ	ประกอบด้ีวิย	ข้อม้ลัทั�วิไปของผ้้ให้ข้อม้ลั	บริบท

ทั�วิไปในพ่ิ�นที�	สภาพิแวิดีล้ัอม	สังคม	วัิฒนธิรรม	แลัะควิามเป็นมาในอดีีต	บทบาท	ควิามสำาคัญของจิตรกรรมร่วิมสมัย	สภาพิ

ปัจจุบัน	แลัะปัญหา	ของอาชีุพิล้ักหาบ	เคร่�องม่อนี�จะใชุ้กับกลุ่ัมผ้้ปฏิ์บัติ	แลัะกลุ่ัมผ้้เกี�ยวิข้อง

	 2.3	 แบบสังเกตแบบไม่มีส่วินร่วิม	 (Non	 -Participant	Observation)	 เพ่ิ�อใชุ้สังเกต	 สภาพิสิ�งแวิดีล้ัอม	

สังคม	วัิฒนธิรรม	กระบวินการดีำาเนินกิจกรรมของกลุ่ัมผ้้ปฏิ์บัติการด้ีวิยวิิธีิการ	บันทึกภาพิ	บันทึกเสียง	การจดี

	 2.4	แบบสัมภาษณ์ที�ไม่มีโครงสร้าง	 (Unstructured	 Interview)	 เพ่ิ�อใชุ้สำาหรับการ	 สัมภาษณ์แบบเจาะ

ลึัก	ไม่จำากัดีคำาตอบ	ให้ได้ีข้อม้ลักว้ิางแลัะหลัากหลัาย	ครอบคลุัมประเด็ีนตั�งแต่	ประวัิติควิามเป็นมา	บทบาท	ควิามสำาคัญของ

อาชีุพิล้ักหาบ	สภาพิปัจจุบัน	แลัะปัญหา	เคร่�องม่อนี�จะใชุ้กับกลุ่ัมผ้้ร้้		

3. การเก็บรวบรวมข้้อมูลุ่

การเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัในการวิิจัยครั�งนี�	ผ้้วิิจยัเก็บข้อม้ลัที�มีลัักษณะสอดีคล้ัองกับ	วัิตถุประสงค์เพ่ิ�อที�จะสามารถตอบ

คำาถามของการวิิจัยได้ีตามที�กำาหนดีไว้ิโดียมีวิิธีิการเก็บข้อม้ลั	2	ลัักษณะค่อ

	 3.1	การเก็บรวิบรวิมขอ้ม้ลัจากเอกสารเปน็การศึิกษาเอกสารที�มีการบันทึกเอาไว้ิใน	ประเดีน็เน่�อหาที�เกี�ยวิ

ข้องโดียทำาการต้นคว้ิาเอกสารจาก	หน่วิยงานราชุการ	สถาบันการศึิกษา	หนังส่อ	ตำาราวิิทยานิพินธ์ิ	อินเตอร์เน็ต	ประชุาชุนแลัะ

บุคคลัต่าง	ๆ	

	 3.2	การเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัภาคสนาม	โดียมีลัำาดัีบการเก็บข้อม้ลัดัีงนี�

																					 1)	 ลังพ่ิ�นที�สำารวิจภาคสนาม	 โดียการสำารวิจดี้าน	 นิเวิศิวิิทยา	 ดี้านภ้มิศิาสตร์	 กายภาพิ	 สังคม	

วัิฒนธิรรม	วิิถีชีุวิิต	แลัะด้ีานการเข้าถึงข้อม้ลั

																 2)	ใชุ้แบบสังเกตแบบไม่มีส่วินร่วิม	(Non	-Participant	Observation)	ค่อ	ใชุ้	สังเกตสภาพิสิ�ง

แวิดีล้ัอม	สังคม	วัิฒนธิรรม	กระบวินการดีำาเนินกิจกรรมของกลุ่ัมผ้้ปฏิ์บัติการ	ด้ีวิย	วิิธีิการบันทึกภาพิ	บันทึกเสียง	การจดีบนัทึก	

													 3)	 ใชุ้แบบสัมภาษณ์ที�มีโครงสร้าง	 (Structured	 Interview)	 เป็นแบบสัมภาษณ์	 เป็นทางการ

	เพ่ิ�อจัดีหมวิดีหม่้ข้อม้ลัแลัะวิิเคราะห์	ครอบคลุัมประเด็ีนต่างๆ	ประกอบด้ีวิย	ข้อม้ลั	ทั�วิไปของผ้้ให้ข้อม้ลั	บริบททั�วิไปในพ่ิ�นที�

	สภาพิแวิดีล้ัอม	สังคม	วัิฒนธิรรม	แลัะควิามเป็นมาใน	อดีีต	บทบาทควิามสำาคัญ	สภาพิปัจจุบัน	แลัะปัญหาของอาชีุพิล้ักหาบ	

เคร่�องม่อนี�จะใชุ้กับกลุ่ัมผ้้ปฏิ์บัติ	แลัะกลุ่ัมผ้้เกี�ยวิข้อง

																				 4)	ใชุ้แบบสัมภาษณ์ที�ไม่มีโครงสร้าง	(Unstructured	Interview)	เพ่ิ�อใชุ้สำาหรับ	การสัมภาษณ์

แบบเจาะลึัก	ไม่จำากัดีคำาตอบ	ให้ได้ีข้อม้ลักว้ิางแลัะหลัากหลัาย	ครอบคลุัมประเด็ีน	ตั�งแต่ประวัิติควิามเป็นมา	บทบาทสภาพิ

ปัจจุบัน	แลัะปัญหา	เคร่�องม่อนี�จะใชุ้กับกลุ่ัมผ้้ร้้
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4. การจััดกระทำาข้้อมูลุ่แลุ่ะการวิเคราะห์์

การจัดีกระทำาข้อม้ลัแลัะการวิิเคราะห์ข้อม้ลั	ผ้้วิิจัยได้ีจัดีกระทำาข้อม้ลัที�ได้ีนำามาวิิเคราะห์	ตามวัิตถุประสงค์โดียมีราย

ลัะเอียดีขั�นตอนดัีงนี�

	 4.1	เม่�อได้ีข้อม้ลัทั�งภาคเอกสารแลัะภาคสนามแล้ัวิจึงเป็นขั�นตอนของการนำาข้อม้ลัที�	ได้ีทั�งหมดีมา

สรุปจัดีเป็นหมวิดีหม่้	เพ่ิ�อหาตำาตอบตามวัิตถุประสงค์ของการวิิจัยที�วิางเอาไว้ิ

	 4.2	ทบทวินควิามสมบ้รณ์ของข้อม้ลัที�ได้ีจากการเก็บข้อม้ลั	

	 4.3	นำาข้อม้ลัมาจัดีทำาแลัะวิางแผนการถ่ายภาพิสารคดีีแลัะจัดีทำาหนังส่อภาพิถ่ายสารคดีี	ตามแนวิคิดี

	แลัะทฤษฎีีที�เกี�ยวิข้องกับงาน

								 	 4.3.1	วิางแผนการทำาสารคดีีตามขั�นตอน	1.ขั�นตอนการเตรียมงาน(Pre-production)	2.

ขั�นตอนการถ่ายทำา	(Production	)	3.ขั�นตอนหลัังการถ่ายทำา	(Post-Production)	โดียใชุ้แนวิคิดีการถ่ายภาพิ	EDFAT	

นำามาควิบคุมทิศิทางของงานภาพิถ่าย

	 	 4.3.2	นำาข้อม้ลัที�ได้ีจากขั�นตอนที�	5.3.1	มาจัดีทำาตามแนวิคิดีการทำาหนังส่อ	ซึ่�งมี	3	 ขั�น

ตอนค่อ	1.	1.การจัดีเตรียมต้นฉบับ	(Prepress)	2.การพิิมพ์ิ(Printing)	3.หลัังการพิิมพ์ิ	(After	Printing)

	 4.4	เผยแพิร่ส่้สาธิารณะ

ผลุ่การวิจััย

1. สภิาพอดีติข้องอาชีพลูุ่กห์าบอ่ทยานแห์�งชาติิภูิกระดึง 

ล้ักหาบอุทยานแห่งชุาติภ้กระดึีงเกิดีขึ�นมาพิร้อมกันกับการเปิดีอุทยานแห่งชุาติภ้กระดึีงปี	พิ.ศิ.2505	เพ่ิ�อที�จะอำานวิย

ควิามสะดีวิกในด้ีานการแบกหามสัมภาระนักท่องเที�ยวิ	 โดียล้ักหาบจะเป็นชุาวิบ้านรอบบริเวิณ	ตำาบลัศิรีฐาน	อำาเภอภ้กระดึีง

	จังหวัิดีเลัย	โดียเริ�มแรกจะเป็นการหาบ	ให้ค่าตอบแทนเป็นเงินนำ�าใจตามสมควิร	ต่อมาจึงมีการคิดีราคาเป็นกิโลักรัมอย้่ที�	2	–	

3	บาท/กิโลักรัม	 ในการเข้ามาทำาอาชีุพิล้ักหาบในอดีีตไม่ได้ีมีการขึ�นทะเบียนหร่อการจัดีการจากทางอุทยานแห่งชุาติภ้กระดึีง

	 เพีิยงมีร่างกายที�พิร้อมแลัะอุปกรณ์หาบ	 ก็สามารถเข้ามาทำาได้ี	 จึงทำาให้ล้ักหาบในสมัยก่อนมีจำานวินมาก	 อีกทั�งจำานวินนัก

ท่องเที�ยวิก็มีมามากเชุ่นกันเพิราะไม่ได้ีจำากัดีจำานวินการขึ�นภ้เหม่อนปัจจุบัน	แลัะนิยมมากันในร้ปแบบของทัวิร์		เม่�อล้ักทัวิร์ลัง

จากรถโดียสารเหล่ัาล้ักหาบก็จะเข้าไปล้ัอม	นักท่องเที�ยวิต้องเล่ัอกล้ักหาบที�จะมาบริการกลุ่ัมตน	เน่�องจากสมัยแรกไม่มีการจัดี

ลัำาดัีบการหาบในชุ่วิงต่อมาจึงเริ�มมีการแก้ปัญหาด้ีวิยการจับสลัากลัำาดัีบในการหาบเพ่ิ�อลัดีควิามยุง่เหยิงในส่วินนี�	อีกหนึ�งอย่าง

ที�สำาคัญในการประกอบอาชีุพิล้ักหาบค่อ	อุปกรณ์ในการหาบ	ไม้หาบถ่อว่ิาเป็นอุปกรณ์พ่ิ�นฐานที�จำาเป็นต้องมี	ไม้หาบในชุ่วิงแรก

นั�นจะเป็นไม้ที�ชุาวิบ้านใชุ้ในการหาบนำ�า	 มีลัักษณะเป็นไม้ทรงแบนมีขนาดีไม่ยาวิมากนัก	 ไม้ลัักษณะนี�จะมีควิามอ่อนตัวิทำาให้

ไม่สามารถหาบนำ�าหนักได้ีมากนัก	ในชุ่วิงถัดีมาจึงมีการเปลีั�ยนเป็นไม้ไผ่กลัมทั�งลัำา	ซึ่�งมีควิามแข็งแรงแลัะรับนำ�าหนักได้ีมากกว่ิา	

2. สภิาพปั์จัจ่ับันข้องอาชีพลูุ่กห์าบอ่ทยานแห์�งชาติิภูิกระดึง

อาชีุพิล้ักหาบอุทยานแห่งชุาติภ้กระดึีงจากอดีีตถึงปัจจุบันมีมาแล้ัวิกว่ิา	58	ปี	เป็นหนึ�งอาชีุพิที�มีควิามผ้กพัินต่อชุาวิ

บ้านรอบบริเวิณตำาบลัศิรีฐาน	 อำาเภอภ้กระดีึง	 จังหวัิดีเลัย	 มีการส่งต่อร้ปแบบการประกอบอาชุีพิแลัะองค์ควิามร้้จากรุ่นหนึ�ง

ส่้อีกรุ่นหนึ�ง	ผ้้ประกอบอาชีุพิส่วินมากยังคงเป็นคนในพ่ิ�นที�	ตำาบลัศิรีฐาน	อำาเภอภ้กระดึีง	จังหวัิดีเลัยอย้่	หร่อหากเป็นคนต่าง

ถิ�นก็จะเป็นคนที�มีครอบครอบแต่งงานกับคนในพ่ิ�นที�นี�	เหตุผลัที�ยังเป็นคนในพ่ิ�นที�เพิราะการเดิีนทางมาประกอบอาชีุพิล้ักหาบ

นั�นจะสะดีวิกกว่ิา	ผ้้ที�อย้ท่างไกลัในปัจจุบันก็มีการขึ�นทะเบียนอาชีุพิล้ักหาบ	โดียจัดีให้เป็นผ้้ประกอบการนำาเที�ยวิประเภทหาบ

หามสัมภาระให้นักท่องเที�ยวิ	ต้องลังทะเบียนกับทางอุทยานแห่งชุาติภ้กระดึีง	แบบรายปีโดียมีค่าธิรรมเนียมอย้่ที�	1000	บาท

/ปี	โดียจะได้ีบัตรประจำาตัวิล้ักหาบย่นยันในการปฏิ์บัติงานแต่ลัะครั�ง	ซึ่�งในปัจจุบันค่าบริการหาบสัมภาระปี	พิ.ศิ.2563	จะอย้่

ที�	30	บาท/กิโลักรัม	โดียในการปฏิ์บัติงานหาบสัมภาระนั�นทางอุทยานแห่งชุาติภ้กระดึีงจะเข้ามาชุ่วิยจัดีลัำาดัีบการหาบให้	โดีย
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เรียงลัำาดัีบจากหมายเลัขประจำาตัวิล้ักหาบที�ลังทะเบยีนไว้ิในแต่ลัะป	ีซึ่�งชุ่วิยแก้ปัญหาการแทรกลัำาดัีบกันแลัะลัดีควิามสบัสนให้

กับนักท่องเที�ยวิ

3. วิถีุชีวิติลูุ่กห์าบอ่ทยานแห์�งชาติิภูิกระดึง

ลัักษณะของวิิถีชีุวิิตแบ่งออกเป็น	2	องค์ประกอบค่อ	ส่วินที�เป็นวัิตถุ	ได้ีแก่เคร่�องม่อในการดีำารงชีุวิิตแลัะอำานวิยควิาม

สะดีวิก	แลัะส่วินที�ไม่เป็นวัิตถุได้ีแก่	แนวิคิดี	องค์ควิามร้้	ค่านิยม	แลัะควิามเชุ่�อ	ซึ่�งจากการลังพ่ิ�นที�วิิจัยได้ีข้อม้ลัในแง่ของวิิถีชีุวิิต

ล้ักหาบอุทยานแห่งชุาติภ้กระดึีงมาดัีงนี�

	 3.1 วิถีุชีวิติที�เป็์นวัติถุ่ วิิถีชีุวิิตที�เป็นวัิตถุล้ักหาบอุทยานแห่งชุาติภ้กระดึีง	ได้ีแก่เคร่�องม่อในการประกอบ

อาชีุพิ	ซึ่�งจากการวิิจัยพิบว่ิาเคร่�องม่อหลัักๆในการประกอบอาชีุพิล้ักหาบได้ีแก่	

									 	 3.1.1	ไม้หาบ	ไม้ไผ่ลัำาตรง	ผิวิเรียบ	ควิามยาวิโดียประมาณ	2	เมตร	การใชุ้งานนำามาผ้กกับสัมภาระ

ที�ต้องการหาบโดียส่วินกึ�งกลัางของไม้จะพิาดีบนไหล่ั	ชุนิดีไผ่ทีนำามาใชุ้ทำาไม้หาบเรียกว่ิา	“ไผ่ซ่าง”	หาได้ีง่ายในพ่ิ�นที�	

	 	 3.1.2	นวิมรองบ่า/เบาะรองบ่า	อุปกรณ์ที�มาชุ่วิยรองรับการเสียดีสีป้องกันอาการบาดีเจ็บจากไม้

หาบที�มีต่อหัวิไหล่ัโดียตรง	มีร้ปทรงสี�เหลีั�ยมผ่นผ้า	สองด้ีานยาวิไม่เกินจากหัวิไหล่ัมากนัก	ผ้กติดีกับจุดีกึ�งกลัางของไม้หาบ	

																													 ซึ่�งไม้หาบแลัะเบาะรองบ่ามีการพัิฒนาการควิบค่้มาด้ีวิยกัน	3	ชุ่วิงด้ีวิยกันค่อ	

																													 ยคุที�	1	อุปกรณ์หาบจะเป็นไม้หาบลัักษณะแบนทำาจากไม้ไผ่นำามาผ่าครึ�งขัดีให้ผิวิเรียบ	

ซึ่�งไม้ลัักษณะนี�ค่อไม้ที�ล้ักหาบใชุ้ในชีุวิิตประจำาวัินเพ่ิ�อการขนนำ�า	

																													 ยคุที�	2	ได้ีมีการเปลีั�นเป็นไม้ไผ่กลัมทั�งลัำาแทนไม้หาบแบบแบน	เพ่ิ�อให้สามารถหาบได้ี

หนักขึ�นแลัะมั�นคงมากขึ�น	ซึ่�งผลัลััพิธ์ิของไม้หาบลัักษณะที�สองนี�ก็กลัายเป็นที�นิยมแลัะเข้ามาแทนที�ไม้หาบแบบแบน	

																													 ยุคที�	 3	 ด้ีวิยปัญหาที�เกิดีขึ�นในชุ่วิงที�	 2	ของไม้หาบ	ทำาให้ล้ักหาบที�เข้ามาทำาใหม่เกิดี

ควิามคิดีแก้ปัญหา	 เบาะรองบ่า	 โดียนำาเอาหนังหุ้มเบาะรถจักรยานยนต์มาหุ้มกับฟองนำ�าแล้ัวิจึงนำามามัดีติดีกับไม้หาบ	 กลัาย

เป็นร้ปแบบที�นิยมใชุ้ถึงปัจจุบัน						

													 3.1.3	เชุ่อกแลัะตาข่าย	เชุ่อกไนลัอนขนาดีไม่หนามากใชุ้มัดีสัมภาระกับไม้หาบ	ล้ักหาบบางคนใชุ้

เชุ่อกตาข่ายชุ่วิยในการจัดีระเบียบสัมภาระให้อย้ท่รง	ป้องกันการหลุัดีหล่ันของสัมภาระชิุ�นที�ไม่ใหญ่มากนัก	 	

	

													 3.1.4	รองเทา้สตั�ดีดีอย	รองเทา้พิลัาสติกหุ้มส้น	พ่ิ�นรองเท้ามีดีอกที�หนา	ชุ่วิยให้เพิิ�มควิามสามารถ

ในการยึดีเกาะบนพ่ิ�น	แต่ในบางฤด้ีการที�พ่ิ�นดิีนแห้ง	ไม่จำาเป็นต้องใชุ้การยึดีเกาะมาก	ล้ักหาบจะเปลีั�ยนเป็นรองเท้ารัดีส้นหร่อ

รองเท้าฟองนำ�าทั�วิไป	แต่ส่วินใหญ่รองเท้าสตั�ดีดีอยจะเป็นที�นิยมที�สุดีในทุกฤด้ีกาลั

													 3.1.5	ลัำาโพิงพิกพิา/วิิทยุพิกพิา	เสียงเพิลังเสียงดีนตรีอาจเป็นสิ�งที�คลัายควิามเหน่�อยล้ัาแลัะแก้

เบ่�ออย่างดีีให้กับเหล่ัาล้ักหาบที�ต้องขึ�นลังในทิวิทัศิน์เดิีมเก่อบทุกวัิน	

																		 3.1.6	ไฟฉายคาดีหัวิ	ล้ักหาบบางคนต้องเดิีนทางขึ�นเชุ้าตร่้	ในเวิลัาที�ดีวิงอาทิตย์ยังไม่ขึ�น	จำาเป็น

ต้องอาศัิยแสงไฟในการนำาทาง	

	 			 3.1.7	กระเป๋าสัมภาระส่วินตัวิล้ักหาบ	กระเป๋าสะพิายหลัังหร่อบางคนอาจเป็นย่าม	ใชุ้ใส	ของใชุ้

ส่วินตัวิล้ักหาบที�จำาเป็น	เชุ่น	อาหาร	ยานวิดี	เชุ่อก	ลัำาโพิงพิกพิา	ไฟฉาย	แลัะ	อ่�นๆ	

	 							 3.1.8	รถเข็น	เป็นอุปกรณ์อำานวิยควิามสะดีวิก	ที�ใชุ้เป็นไม้ถัดีไปต่อจากการหาบ	เม่�อหาบขึ�นมา

ถึงหลัังแป	 ซึ่�งจะเป็นทางราบทอดียาวิไปกวิ่า	 3	 กิโลัเมตร	 การใชุ้รถเข็นในการขนสัมภาระจึงเป็นทางเล่ัอกที�ชุ่วิยทุ่นแรงแลัะ

ประหยัดีเวิลัาได้ีมาก	
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     3.2 วิถีุชีวิติที�ไม�ใช�วัติถุ่   

	 อีกส่วินหนึ�งของวิิถีชุีวิิตค่อแนวิทางคิดีที�อาจจับต้องไม่ได้ี	 แต่มีร้ปแบบถ่ายทอดีผ่านควิามเป็นนามธิรรม	

แบ่งออกเป็นสองหัวิข้อหลัักค่อ	1.องค์ควิามร้้เกี�ยวิกับล้ักหาบภ้กระดึีงแลัะเทคนิควิิธีิการ		2	ค่านิยม	ควิามเชุ่�อ	แลัะทัศินคติ

	 	 3.2.1	องค์ควิามร้้เกี�ยวิกับล้ักหาบภ้กระดึีงแลัะ

																			 1)	การสมัครเป็นล้ักหาบภ้กระดึีง			ในยุคแรกเริ�มยังไม่มีการขึ�นทะเบียนล้ักหาบใครก็สามารถเข้า

มาทำาได้ี	แต่เน่�องด้ีวิยล้ักหาบมีจำานวินที�มากจึงจำาเป็นต้องมีการลังทะเบยีนแลัะจัดีการลัำาดัีบในการหาบสมัภาระมีเกณฑ์อาย	ุ20	

ปีขึ�นไป	เอกสารที�ใชุ้ในการสมัคร	1.สำาเนาบัตรประชุาชุน	2.ใบรับรองแพิทย์	ค่าสมัคร	1,000	บาท/คน	ซึ่�งต้องต่ออายุบัตรแลัะ

ขึ�นทะเบียนใหม่ทุกปี		

															 2)	ประเภทของการหาบ	ล้ักหาบอุทยานแห่งชุาติภ้กระดึีงไม่เพีิยงแต่งต้องหาสัมภาระของผ้้เดิีน

ทางมาท่องเที�ยวิเท่านั�น	จากการสำารวิจยังมีการแบ่งประเภทการหาบอย่างอ่�นดัีงนี�		1)	บริการหาบให้นักท่องเที�ยวิ	2)	บริการ

หาบให้ผ้้ประกอบการร้านค้า	3)	บริการหาบให้กับอุทยาน	4)	บริการหาบถังบรรจุนำ�ามันเชุ่�อเพิลิัง		

	 	 3)	 เทคนิคแลัะวิิธีิการหาบ		การหาบให้ได้ีจำานวินเยอะนั�น	จะเป็นสิ�งที�ส่งผลัต่อรายได้ีที�ล้ักหาบ

จะได้ีในรอบของตัวิเองดัีงนั�นเม่�อต้องการสร้างรายได้ีครั�งลัะมากๆก็ต้องหาบให้ได้ีมากขึ�นเชุ่นกัน	ดัีงนั�นวิิธีิการหาบให้ได้ีจำานวิน

มากจึงเป็นเร่�องที�สำาคัญต่อล้ักหาบ	1)	การสร้างสมดุีลั	2)	ก้าวิชุ้า	สมำ�าเสมอ	3)	สภาพิอากาศิ	

	 	 4)	รายได้ีของอาชีุพิล้ักหาบ	รายได้ีอาชีุพิล้ักหาบ	ปัจจุบันปี	พิ.ศิ.2563	อัตราบริการหาบจะอย้่ที�	

30	บาทต่อกิโลักรัม	ล้ักหาบหนึ�งคนจะหาบได้ีที�	20	–	80	กิโลักรัม	ทั�งนี�ขึ�นอย้่กับสภาพิร่างกายของล้ักหาบ	เม่�อคิดีราคาจะตก

อย้่ที�	600	–	2400	บาทต่อการหาบหนึ�งครั�ง	เงินที�ได้ีจากการหาบ	จะได้ีเป็นร้ปแบบเงินสดีจากนักท่องเที�ยวิ	ซึ่�งแสดีงว่ิาในไหน

ที�มีลัำาดัีบการหาบของตนเองก็จะมีรายได้ีไปใชุ้จ่ายในทันที	

														 5)	จุดีพัิกล้ักหาบ	จุดีพัิกล้ักหาบจะหาจุดีที�วิางไม้หาบได้ีโดียต้องไม่ระนาบกับพ่ิ�นมากเกินไป	ต้อง

มีการยกระดัีบขึ�นมาเพ่ิ�อสอดีตัวิเข้าแล้ัวิยกไม้หาบขึ�นได้ี	 ล้ักหาบจึงชุ่วิยกันสร้างจุดีวิางไม้หาบไว้ิตามซ่ำาต่างๆ	 โดียทำาจากไม้ไผ่

หร่อไม้ที�หาได้ีโดียรอบบริเวิณ	สร้างในลัักษณะบาร์ค่้มีชุ่องตรงกลัางให้สามารถสอดีตัวิเข้าไปได้ี

															 6)	อาหารระหว่ิางวัิน	จะเน้นที�การพิกพิาที�สะดีวิกแลัะง่าย	แต่โดียส่วินมากด้ีวิยวิิถีควิามเป็นชุาวิ

อีสาน	สิ�งที�เก่อบขาดีไม่ได้ีนั�นค่อข้าวิเหนียวิแลัะของกินค่้อาจเป็นปลัาแดีกหร่อหม้ทอดี	หากว่ิาไม่ได้ีเตรียมมาจากบ้านล้ักหาบ

ก็จะแวิะกินร้านค้าตามซ่ำาเชุ่นเดีียวิกันกันนักท่องเที�ยวิ	

															 7)	 อุปสรรค์ปัญหาในการประกอบอาชีุพิล้ักหาบ	 1)	 ปัญหาสภาพิอากาศิ	 2)	 ปัญหาสัตว์ิป่า	 3)	

ปัญหาจากนักท่องเที�ยวิ	

															 8)	สุขภาพิล้ักหาบ	สุขภาพิล้ักหาบ	จากการทำาอาชีุพิล้ักหาบสามารถแบง่ออกเป็นทั�งด้ีานที�ดีีแลัะ

ด้ีานที�ไม่ดีี

																	 	 1.8.1)	 ด้ีานสุขภาพิที�ดีี	 ล้ักหาบหลัายคนมีสภาพิร่างกายภายคล้ัายกับคนที�ออกกำาลััง

กายเป็นประจำาอยา่งหนักทุกวัิน	เชุ่นมีกล้ัามเน่�อที�มองเห็นชัุดีเจน	เพิราะการหาบคลัา้ยกับการออกกำาลัังกายเชุ้าเยน็วัินลัะหลัาย

ชัุ�วิโมง	

																		 	 1.8.2)	ด้ีานสุขภาพิที�ไม่ดีี	ล้ักหาบบางคนมีเน่�อชุ่วิงบ่าที�ป้ดีน้นขึ�นอย่างเห็นได้ีชัุดีริเวิณ

ต้นคอถึงบ่า	ยิ�งชุ่วิงวิางหาบลังใหม่ๆยิ�งมองเห็นได้ีชัุดี	แต่สอบถามว่ิามีอาการเจ็บบ้างไหมส่วินมากก็บอกไม่ร้้สึกอะไรมาก	ต่อมา

ค่อปัญหาจากเบาะที�ไม่สะอาดีทำาใหเ้กิดีการสะสมของเชุ่�อราแลัะตดิีที�บ่าได้ี	แลัะปัญหาสะสมระยาวิค่อข้อเข่าที�เส่�อมลังตอ่เน่�อง	

															 9)	บทบาทที�มีต่ออุทยานภ้กระดึีง	 	 ชุ่วิงก่อนเปิดีฤด้ีกาลัท่องเที�ยวิของอุทยานทางอุทยานจะขอ

ควิามร่วิมม่อล้ักหาบที�ลังทะเบียนทุกคนมาชุ่วิยกันพัิฒนาปรับปรุงเส้นทาง	 ให้สามารถเดิีนได้ีสะดีวิกทั�งตัวินักท่องเที�ยวิแลัะ

ล้ักหาบ	นำาสิ�งกีดีขวิางที�อาจเกิดีอันตรายได้ีออกจากเส้นทาง	มีกิจกรรมบังคับให้ล้ักหาบแลัะร้านค้าชุ่วิยกันนำาขยะจากบนภ้ลัง

ไปข้างล่ัางคนลัะ	 50	 กิโลักรัม	 ซึ่�งจะมีผลัต่อการต่อบัตรประจำาตัวิล้ักหาบในครั�งต่อไปหากไม่ปฏิ์บัติตามแลัะกิจกรรมจิตอาสา
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หากมีคนบาดีเจ็บไม่สามารถเดิีนได้ีก็จะชุ่วิยหาบลังมา	 ชุ่วิงที�เกิดีไฟป่าภ้กระดึีงก็มีการขึ�นมาชุ่วิยกันดัีบไฟทำาแนวิป้องกันไฟ

แลัะล้ักหาบยังคอยให้คำาแนะนำานักท่องเที�ยวิที�บาดีเจ็บเล็ักน้อยระหว่ิางเดิีน	 อย่างอาการเกร็งจนเกิดีตะคริวิ	 การแนะนำาเส้น

ทาง	เป็นต้น

	 	 3.2.2	ทัศินคติ		ค่านิยม	ควิามเชุ่�อ	

	 											 1)	ทัศินคติในการประกอบอาชีุพิ

																				 	 1.1)	การเข้ามาทำาอาชีุพิล้ักหาบอทุยานแห่งชุาติภ้กระดึีง	ยุคแรกนั�น	โดียส่วินมากแลัว้ิ

จะเป็นคนในพ่ิ�นที�บริเวิณอำาเภอภ้กระดึีง	เม่�อเวิลัาผ่านไปก็มีควิามหลัากหลัายมากขึ�น	มีคนจากต่างถิ�นเข้ามาทำา	ภายใต้เง่�อนไข

การยา้ยมาอาศิยัในอำาเภอภ้กระดีงึ	เชุ่นการไดีมี้ครอบครวัิแตง่งานกบัคนพ่ิ�นที�	หร่อมีญาติอาศัิยอย้ใ่นพ่ิ�นที�	ทั�งนี�ไม่ได้ีจำากัดีเพีิยง

คนในพ่ิ�นที�ที�สามารถทำาได้ี	แต่เน่�องด้ีวิยหากเป็นคนอาศัิยอย้ใ่นพ่ิ�นที�นั�นจะมีควิามสะดีวิกในการเดิีนทางมากกว่ิา	แลัะด้ีวิยควิาม

ที�อาชีุพินี�มีมานานจึงเกิดีการส่บทอดีอาชีุพิล้ักหาบจากรุ่นส่้อีกรุ่น	ล้ักหาบที�อุทยานแห่งชุาติภ้กระดึีงไม่ได้ีจำากัดีว่ิาต้องมีภ้มิลัำาเนา

เกิดีอย้่ที�บริเวิณอำาเภอภ้กระดึีงเท่านั�น	แต่โดียส่วินมากจะเป็นคนในพ่ิ�นที�เพิราะง่ายแลัะสะดีวิกต่อการเดิีนทาง		

																	 								 1.2)	ล้ักหาบ	ชุาย/หญิง	ล้ักหาบอาจมองว่ิาเป็นเพีิยงงานของผ้้ชุายแต่ก็มีล้ักหาบหญิง

เชุ่นกัน	ล้ักหาบหญิงจะมาพิร้อมกับสามี	นั�นค่อล้ักหาบหญิงจะมาหาบชุ่วิยสามีเป็นการชุ่วิยหารายได้ีเข้าส่้ครอบครัวิเพิิ�มขึ�นอีก

เท่าหนึ�ง	ล้ักหาบหญิงบางคนอาจหาบได้ีมากกว่ิาหร่อน้อยกว่ิาล้ักหาบผ้้ชุายทั�งนี�ขึ�นอย้กั่บสภาพิร่างกายแลัะจิตใจของแต่ลัะคน	

																		 	 1.3)	สังคม/ควิามสัมพัินธ์ิในอาชีุพิล้ักหาบ	อาชีุพิล้ักหาบอุทยานแห่งชุาติภ้กระดึีง	มีร้ป

แบบสงัคมมีหัวิหนา้หร่อประธิานกลุ่ัมล้ักหาบที�จะทำาหนา้ที�ประสานงานระหวิา่งล้ักหาบกบัทางอทุยานแหง่ชุาติภ้กระดึีง	ควิาม

สัมพัินธ์ิในหม่้ล้ักหาบ	เป็นไปในร้ปแบบเก่�อหนุนชุ่วิยเหล่ัอกัน	แม้มีจำานวินมากแต่ร้้จักกันเก่อบทุกคน	

														 2	)	ควิามเชุ่�อ		ที�พึิ�งทางจิตใจที�มีต่อศิรัทธิาแลัะควิามเชุ่�อของล้ักหาบค่อ	“เจ้าป่้ภ้กระดึีง”	ซึ่�งมีศิาลั

ตั�งอย้่บริเวิณเชิุงเขา	ขวิาม่อก่อนถึงด่ีานตรวิจ/สกัดีทางขึ�นภ้กระดึีง	ล้ักหาบจะไม่ได้ีทำาการสักการะอย่างเป็นพิิธีิการนัก	หร่อไม่

ได้ีมีคาถาบทสวิดีเฉพิาะ	เพีิยงแต่ขอในใจให้ชุ่วิยคุ้มครอง	ชุ่วิยให้การหาบราบร่�น	แคล้ัวิคลัาดีจากภัยอันตราย	แล้ัวิแต่ตัวิล้ักหาบ

คนนั�นจะขอ	อีกควิามเชุ่�อค่อการให้ควิามเคารพิต่อธิรรมชุาติ	แลัะมีควิามเชุ่�อในเร่�องของร้ปแบบสิ�งศัิกดิี�สิทธิิ�ที�มาในร้ปแบบของ

สัตว์ิป่า	ล้ักหาบจะใหค้วิามเคารพิแลัะเกรงตอ่สัตว์ิป่าโดียเฉพิาะชุา้งป่า	เน่�องจากเปน็สัตว์ิใหญ่แลัะเชุ่�อว่ิาเป็นตัวิแทนของเจ้าป่า	

หากใครคิดีไม่ดีีอาจพิบเร่�องไม่ดีีเข้าได้ี	

											 	 3)	ค่านิยมในการประกอบอาชีุพิล้ักหาบ		ล้ักหาบมีจำานวินลัดีลังอย่างต่อเน่�องด้ีวิยตัวิแปรหลัาย

อย่างที�เปลีั�ยนไป	ล้ักหาบที�ทำางานอย้่ก่อนหน้าเริ�มปลัดีระวิางหร่อเกษียณตัวิเองออกไป	เด็ีกรุ่นใหม่มองเพีิยงว่ิาเป็นอาชีุพิเสริม

เท่านั�นไม่คิดีต้องการทำาจริงจังยังต้องการไปทำางานอย่างอ่�นข้างนอกอย้่	แต่จะมีกลุ่ัมวัิยกลัางคนค่อชุ่วิงอายุ	30	ขึ�นไปเท่านั�นที�

เริ�มคิดีทำาอยา่งจริงจัง	ด้ีวิยควิามที�เคยได้ีไปเผชิุญโลักข้างนอกมาแล้ัวิอยากกลัับมาทำางานสักอย่างที�บ้านตนหร่อกลุ่ัมที�ไม่ต้องการ

จากบ้านตนไปไกลั		อาชีุพิล้ักหาบจึงเป็นทางเล่ัอกในการสร้างรายได้ี	แต่ก็เป็นเพีิยงจำานวินน้อยเท่านั�น

4. ออกแบบห์นังส่อภิาพถุ�ายสารคดีวิถีุชีวิติลูุ่กห์าบภูิกระดึง

	 4.1	ขั�นตอนก่อนการผลิัต	(Pre-Production)		เม่�อได้ีเน่�อหาแล้ัวิจากนั�นค่อการหนดีประเภทสารคดีี	ผ้้วิิจัย

ต้องการนำาเสนอสารคดีี	วิิถีชีุวิิตล้ักหาบอทุยานแหง่ชุาติภ้กระดึีง	ซึ่�งจัดีอย้ใ่นสารคดีีประเภท	สารคดีีทั�วิไป	(General	Feature)	

สารคดีีประเภทนี�ค่อการดีงึจุดีเด่ีนของเร่�อง	บุคคลั	เหตุการณ์หร่อสิ�งที�กล่ัาวิถึงออกมาใหไ้ด้ี	แลัะเล่ัอกใหค้วิามสนใจ	ดีว้ิยการมอง

หาแง่มุมโดีดีเด่ีนของเร่�องนั�น	โดียสารคดีีประเภทนี�ได้ีแก่	สารคดีีชีุวิประวัิติ	สารคดีีท่องเที�ยวิ	สารคดีีเล่ัาเร่�อง	สารคดีีวิิชุาการ	ฯลัฯ	

กำาหนดีกลุ่ัมเป้าหมายแลัะวัิตถุประสงค์	วัิตถุประสงค์ของการนำาเสนอ	วิิถีชีุวิิตล้ักหาบอทุยานแห่งชุาติภ้กระดึีง	มีจุดีประสงค์เพ่ิ�อ

นำาเสนอเร่�องราวิของวิิถีชีุวิิตล้ักหาบอุทยานแห่งชุาติภ้กระดึีง	โดียกลุ่ัมเป้าหมายของสารคดีีชิุ�นนี�	จะเป็นไม่กำาหนดีเพิศิ	เข้าถึง

ผ้้ชุมได้ีหลัากหลัาย	เหมาะสำาหรับผ้้สนใจในเร่�องวิิถีชีุวิิตของล้ักหาบ	อายุ	15	–	60	ปี	ทั�งนี�ร้ปแบบการออกแบบหนังส่อ	จะออก

มาสอดีรับกับกลุ่ัมเป้าหมายครั�งนี�ด้ีวิย	จากนั�นจะเป็นการวิางโครงเร่�อง		โดียนำาข้อม้ลัมาร้อยเรียงแลัะจัดีวิางเพ่ิ�อที�จะนำาเสนอ

ผ่านหนังส่อภาพิถา่ยสารคดีีวิิถีชีุวิิตล้ักหาบอทุยานแหง่ชุาติภ้กระดึีง	ซึ่�งผ้้วิิจัยจะทำาการวิางโครงการเลัา่เร่�องในหนงัส่อแบ่งเป็น
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	3	ส่วินค่อ	1.ส่วินนำา	จะนำาเสนอเร่�องราวิภาพิรวิมของล้ักหาบอุทยานแห่งชุาติภ้กระดึีง	เล่ัาถึงประวัิติควิามเป็นมาพัิฒนาการ

จากอดีีตถึงปัจจุบัน	2.เน่�อเร่�อง	เน่�อเร่�องจะพ้ิดีถึงวิิถีชีุวิิตของล้ักหาบอุทยานแห่งชุาติภ้กระดึีง	โดียจะอ้างอิงตามนิยามศัิพิท์ของ

คำาว่ิาวิิถีชีุวิิต	3.สรุปเน่�อหา	จะเป็นส่วินของการประมวิลัภาพิรวิมของวิิถีชีุวิิตล้ักหาบอุทยานแห่งชุาติภ้กระดึีง	

	 4.2	ขั�นตอนการผลิัต	(Production)		ลังพ่ิ�นที�ถ่ายภาพิ	การถ่ายภาพิสารคดีีวิิถีชีุวิิตล้ักหาบอุทยานแห่งชุาติ

ภ้กระดึีง	 เน่�องด้ีวิยผ้้วิิจัยต้องการนำาเสนอเร่�องราวิแลัะสภาพิที�เป็นจริงที�สุดี	 จึงใชุ้วิิธีิการติดีตาม	 สังเกต	 พ้ิดีคุยกับผ้้ประกอบ

อาชีุพิล้ักหาบแลัะผ้้มีส่วินเกี�ยวิข้องระหว่ิางทาง	 เชุ่น	 เจ้าหน้าที�	 ร้านค้า	 นักท่องเที�ยวิ	 ในระหว่ิางนั�นจะทำาการเก็บภาพิบันทึก

เป็นระยะ	 ซึ่�งการติดีตาม	 เริ�มตั�งแต่การเข้ามาในอุทยานแห่งชุาติภ้กระดึีง	 รับสัมภาระ	 การเดิีนทางขึ�นไปส่งสัมภาระ	 การพัิก

ผ่อน	การใชุ้ชีุวิิตระหว่ิางวัิน	การสนทนากลุ่ัม	เป็นต้น	เรียกได้ีว่ิาเป็นการพิยายามเข้าไปอย้เ่ป็นส่วินหนึ�ง	โดียเป็นผ้้สังเกตแบบ

ไม่มีส่วินร่วิม	ซึ่�งต้องใชุ้เวิลัาแลัะควิามคุ้นชิุ�น	จริงเริ�มเกิดีควิามสนทิใจระหว่ิางผ้้ถ่ายแลัะผ้้ถ้กถ่าย	แลัะเพ่ิ�อให้เกิดีพิฤตกิรรมอยา่ง

เป็นธิรรมชุาติ	ซึ่�งผ้้วิิจัยได้ีนำามาเข้ามาเป็นกรอบในการสร้างสรรค์ภาพิถ่ายสารคดีีครั�งนี�	ซึ่�ง	EDFAT	เป็นคำายอ่ของภาษาอังกฤษ

	5	ตัวิค่อ	Entire	,	Details	,	Frame	,	Angles	,	Time		กรอบนี�จะเป็นตัวินำาให้เกิดีภาพิที�หลัากหลัายมุม	ครอบคลุัม	แลัะเกิดี

ควิามน่าสนใจแลัะควิามงามต่อเร่�องราวิที�ต้องการนำาเสนอ

			 4.3	ขั�นตอนหลัังการผลัติ	(Post-production)	ตกแต่งภาพิถ่าย	เม่�อได้ีภาพิมาแลัว้ิขั�นตอนหลัังการผลัติค่อ

การแก้ไขแลัะเพิิ�มเติม	ด้ีวิยควิามเป็นภาพิถ่ายสารคดีีการตกแต่งจึงเป็นไปตามสมควิร	เพ่ิ�อให้ได้ีควิามเป็นจริงมากที�สุดี	เชุ่น	การ

ปรับลัดีแสง	การเพิิ�มควิามชัุดีเฉพิาะจุดี	การจัดีการกับสีให้มีควิามชัุดีเจนขึ�น	แลัะนำาภาพิที�ได้ีมาประกอบเล่ัาเร่�องในหนังส่อ	โดีย

วิางภาพิตามโครงเร่�องที�วิางไว้ิก่อนหน้า	ซึ่�งขั�นตอนการออกแบบหนังส่อภาพิถ่ายสารคดีีล้ักหาบภ้กระดึีง	ใชุ้หลัักการออกแบบ

หนังส่อเข้ามาเป็นตัวิดีำาเนินการ	 ซึ่�งขั�นตอนดัีงกล่ัาวิแบ่งออกเป็น	 3	 ขั�นตอนได้ีแก่	 1.การจัดีเตรียมต้นฉบับ	 (Prepress)	 	 ขั�น

ตอนนี�จะนำาข้อม้ลั	ร้ปภาพิ	มาทำาการออกแบบแลัะจัดีวิางลังบนเคร่�องม่อที�ใชุ้ในการออกแบบในที�นี�	ผ้้วิิจัยใชุ้โปรแกรม	Adobe	

illustrator	ในการออกแบบจดัีวิางสิ�งพิิมพ์ิ		โดียการลัำาดัีบการจดัีวิางดีงักล่ัาวิจะเปน็ไปตามเน่�อหาของโครงรา่งสารคดีีที�วิางไว้ิใน

ขั�นตอนของการทำาเน่�อหาสารคดีี	2.การพิิมพ์ิ(Printing)	ขั�นตอนการพิิมพ์ิค่อการนำาไฟล์ังานที�ออกแบบแล้ัวิเข้าโรงพิิมพ์ิ	เล่ัอกชุนิดี

กระดีาษใหเ้หมาะสมกบัหนังส่อภาพิถ่าย	เพิราะเปน็งานที�ต้องแสดีงพิลัังของภาพิถา่ยดัีงนั�นกระดีาษควิรเปน็กระดีาษที�สามารถ

แสดีงรายลัะเอียดีของภาพิได้ีชัุดีเจนให้สีที�ตรงไม่ผิดีเพีิ�ยนจากเดิีมมากนัก	แลัะเม่�อพิิมพ์ิแล้ัวิจะมีการตรวิจทานรอบสุดีท้าย	หา

จุดีบกพิร่องที�อาจไม่พิบบนหน้าจอคอมพิิวิเตอร์ก่อนนำาไปส่้กระบวินการในขั�นต่อไป3.หลัังการพิิมพ์ิ	(After	Printing)	ขั�นตอน

หลัังการพิิมพ์ิ	จะเป็นการนำามาเข้าเล่ัม	โดียผ้้วิิจัยแลัะในฐานะผ้้ออกแบบเองต้องติมตามแลัะกำาหนดีการเข้าเล่ัมกับโรงพิิมพ์ิว่ิา

จะเล่ัอกใชุ้ในร้ปแบบใดี	ในที�นี�ผ้้วิิจัยเล่ัอกการเข้าเล่ัมแบบเยบ็กี�	เผ่�อควิามแข็งแรงของร้ปเล่ัมแลัะที�สำาคัญเพ่ิ�อให้สามารถเปิดีร้ป

เล่ัมในแต่ลัะหน้าได้ีกว้ิางที�สุดี	เน่�องจากเราต้องการแสดีงเน่�อหาภาพิ	หากเข้าแบบสันกาวิจะมีข้อเสียค่อการเปิดีได้ีไม่เต็มหน้า

แลัะเสี�ยงต่อการหลุัดีขาดีจากกันได้ีง่าย

สร่ป์ผลุ่การวิจััยแลุ่ะอภิิป์รายผลุ่

จากการสรุปผลัเกี�ยวิกับเร่�องสภาพิอดีีตปัจจุบันแลัะวิิถีชีุวิิตล้ักหาบผ้้วิิจัยจึงได้ีนำามาอภิปรายดัีงนี�	 อาชีุพิล้ักหาบ

ภ้กระดึีงเกิดีขึ�นพิร้อมการเปิดีอุทยานแห่งชุาติภ้กระดึีง	ปี	พิ.ศิ.2505	เน่�องจากอุทยานแห่งชุาติภ้กระดึีงเป็นการท่องเที�ยวิที�ต้อง

อาศัิยการเดิีนเท้าเข้าไปในพ่ิ�นที�ทางชัุนระยะทางกว่ิา	5.5	กิโลัเมตรแลัะเดิีนบนยอดีภ้อีก	3.5	กิโลัเมตรในทางราบ	ไม่สามารถ

นำายานพิาหนะเข้าไปในพ่ิ�นที�ได้ี	 นอกจากเฮลิัคอปเตอร์ในส่วินของงานราชุการเท่านั�น	 ดัีงนั�นจึงต้องมีการออกแบบอาชีุพิที�มา

รองรับ	อำานวิยควิามสะดีวิกในส่วินของการแบกหามสัมภาระของนักท่องเที�ยวิที�เข้ามา	อาชีุพิล้ักหาบจึงเกิดีขึ�น	สอดีคล้ัองกับ

แนวิคิดีทฤษฎีีโครงสร้าง	หน้าที�ของ	ทัลัคอร์ต	พิาร์สัน	อ้างถึงโดีย	(สุภางค์	จันทวิานิชุ	,	2551)	กล่ัาวิว่ิา	“ระบบสังคม”แลัะ”

หน้าที�	 “หน้าที�ค่อกลุ่ัมของกิจกรรมที�ดีำาเนินไปเพ่ิ�อสนองควิามต้องการของระบบสังคม	 ในเบ่�องต้นพิาสันเห็นว่ิาระบบสังคมนี�

มีหน้าที�ค่อมีการกระทำากิจกรรมมีการกระทำาเป็นกลุ่ัมๆแลัะมีการทำาเพ่ิ�อสนองควิามต้องการของระบบ	เชุ่นเม่�อสังคมต้องการด้ี
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แลัะเด็ีก	ก็ต้องมีการสร้างกลุ่ัมกิจกรรมกลุ่ัมหนึ�งขึ�นมาด้ีแลัะเด็ีกส่วินนี�ค่อ	“หน้าที�”	กลุ่ัมกิจกรรมได้ีแก่สถานด้ีแลัเด็ีกเล็ัก	แลัะ

โรงเรียนเป็นต้น	เชุ่นเดีียวิกันกับอาชีุพิล้ักหาบค่อระบบสังคมต้องการผ้้มาแบกหามสัมภาระกระเป๋าของนักท่องเที�ยวิ	จึงต้องมี

การสร้างกลุ่ัมกิจกรรมกลุ่ัมหนึ�งขึ�นมา	นั�นค่อกลุ่ัมของ	“	ล้ักหาบ	”	ล้ักหาบกลุ่ัมแรกเป็นคนในพ่ิ�นที�	โดียการดัีดีแปลังนำาไม้คาน

หาบนำ�าค่อไมห้าบที�มีลัักษณะแบนกลัางปลัอ่งปลัายเรียวิทั�งสองขา้ง	ซึ่�งโดียปกตใิชุ้ในชีุวิิตประจำาวัินแต่เดิีม	มาเปน็อุปกรณ์ทุ่นแรง

ในการหาบสัมภาระนักท่องเที�ยวิ		แต่ไม้หาบลัักษณะนี�แบกนำ�าหนักได้ีไม่มากแลัะไม่เหมาะกับเส้นทางส้งชัุนของภ้กระดึีง	จึงมี

การเปลีั�ยนร้ปแบบของไม้หาบเป็นไม้ไผ่ลัำายาวิประมาณ	2	เมตร	ไผ่ที�นำามาใชุ้ค่อ	“ไผ่ซ่าง”ซึ่�งหาได้ีง่ายในพ่ิ�นที�	นำามารนไฟเพ่ิ�อ

เพิิ�มควิามแข็งแรงแลัะกันมอดีในตัวิ	 ในชุ่วิงแรกของการนำามาใชุ้นั�นได้ีผลัดีีแต่มีข้อเสียค่อเกิดีการเสียดีสีกับผิวิหนัง	 ทำาให้เกิดี

การถลัอกเป็นแผลั	จึงมีล้ักหาบทดีลัองนำาหมอนมารองบ่าปรากฏ์ว่ิาได้ีผลั	จึงมีการต่อยอดีแนวิคิดีเป็นเบาะลัองบ่าทำาจากหนัง

หุ้มเบาะรถจักรยานยนตร์หุ้มกับฟองนำ�า	ซึ่�งเป็นของที�หาได้ีจากร้านซ่่อมรถในชุุมชุน	แนวิคิดีแลัะวิิถีการนี�ถ้กถ่ายทอดีแลัะใชุ้ต่อ

กันมา	สอดีคล้ัองกับแนวิคิดีควิามหมายของภ้มิปัญญา	(สำานักงานคณะกรรมการการศึิกษาแห่งชุาติ,	2533)	กล่ัาวิค่อภ้มิปัญญา

ท้องถิ�นในแต่ลัะอย่างผ่านการเรียนร้้มายาวินาน	 มีการสังเหตุทดีลัองใชุ้	 ปรับเปลีั�ยนแก้ไขปัญหาต่างๆ	 ภ้มิปัญญาเกิดีขึ�นเพ่ิ�อ

ตอบสนองการดีำารงชีุวิิตร่วิมกันอย่างสมดุีลั	ภ้มิปัญญาพ่ิ�นบ้าน	หร่อภ้มิปัญญาท้องถิ�น	โดียภ้มิปัญญาที�เกิดีขึ�นหร่อประดิีษฐ์นั�น

	มีระบบนิเวิศิเป็นตัวิกำาหนดี		ชุ่วิงเริ�มต้นของอาชีุพิล้ักหาบ	นักท่องเที�ยวิให้ค่าตอบแทนเป็นเงินตามควิามเหมาะสม	ต่อมาจึงมี

การกำาหนดีราคาตามนำ�าหนัก	ค่อกิโลักรัมลัะ	1-2		บาท	แลัะมีการขึ�ราคาเป็น	5		บาท	8	บาท	10	บาท	15	บาท	แลัะ	30	บาท

ในปัจจุบัน	(พิ.ศิ.	2563	)	ล้ักหาบหนึ�งคนจะหาบได้ีเฉลีั�ย	30-50	กิโลักรัม	ซึ่�งสามารถสร้างรายได้ีต่อวัินที�		900	–	1500	บาท	

รายได้ีมากกว่ิารายได้ีรับจ้างรายวัินทั�วิไป	ชุ่วิยให้ล้ักหาบหลัายคนล่ัมตาอ้าปาก	แลัะสามารถส่งล้ักเรียนจนจบระดัีบมหาวิิทยาลััย

ได้ี	 การเกิดีของอาชุีพิล้ักหาบเป็นการสร้างทางเล่ัอกในการประกอบอาชุีพิของชุาวิบ้านแลัะเพิิ�มการมีส่วินร่วิมกับอุทยานแห่ง

ชุาติภ้กระดึีง	 สอดีคล้ัองกับงานวิิจัยของ	 (กษมา	 ประจงค,	 2546)	 ศึิกษาผลักระทบจาการท่องเที�ยวิอุทยานแห่งชุาติภ้กระดึีง	

พิบว่ิา	 การท่องเที�ยวิชุ่วิยลัดีภาวิการณ์อพิยพิถิ�นเพ่ิ�อหางาน	 ในชุ่วิงเปิดีฤด้ีกาลัชุาวิบ้านก็จะประกอบอาชีุพิเกี�ยวิกับบริการนัก

ท่องเที�ยวิ	เชุ่น	ล้ักหาบ	แลัะสอดีคล้ัองกับ	(กฤษฎีา	สุภาพิไพิบ้ลัย์,	2542)	การมีส่วินร่วิมของราษฎีรในการจัดีการอุทยานแห่ง

ชุาติภ้กระดึีง	 จังหวัิดีเลัย	 	 พิบว่ิาปัจจัยที�ทำาให้ราษฏ์รมีส่วินร่วิมกับการจัดีการอุทยานแห่งชุาติภ้กระดึีง	 ประโยชุน์ทางตรงที�

ชุอบด้ีวิยกฏ์หมาย	ประชุากรส่วินใหญ่มีรายได้ีจากอาชีุพิค้าขาย	รองลังมาได้ีจากการรับจ้างหาบสัมภาระขึ�นอุทยานแห่งชุาติภ้

กรดึีง	ล้ักหาบโดียเริ�มเป็นประชุากรในพ่ิ�นที�เป็นส่วินมาก	เน่�องจากคนในพ่ิ�นที�สามารถเดิีนทางสะดีวิก	แลัะอาชีุพิล้ักหาบ	ต้อง

ใชุ้แรงแลัะเวิลัาในการทำางาน	 บางครั�งอาจจะต้องกลัับคำ�ามากหร่อต้องมาเชุ้ามาก	 ดัีงนั�นคนในพ่ิ�นที�บริเวิณจะสะดีวิกกวิ่าคนที�

อย้่ไกลัต่างถิ�น	ซึ่�งสอดีคล้ัองกับ(นิดีา	พิิพัิฒน์นภาพิร,	2553)	ศึิกษาวิิถีชีุวิิตล้ักหาบ:ดีอยหลัวิงเชีุยงดีาวิจังหวัิดีเชีุยงใหม่	ค้นพิบ

ว่ิา	ล้ักหาบไมจ่ำาเป็นต้องเป็นคนในพ่ิ�นที�	คนนอกพ่ิ�นที�หากพิร้อมก็สามรถทำาได้ี	แต่ส่วินใหญเ่ป็นคนในพ่ิ�นที�เพิราะสะดีวิกตอ่การ

ติดีต่อมากกว่ิา	ล้ักหาบรุ่นใหม่ที�เข้ามาโดียส่วินมาก	จะมีคนในครอบครัวิทำาอย้่ก่อนแล้ัวิ	โดียมีการส่งผ่านจากรุ่นส่้รุ่น	ผ่านการ

เข้ามาสัมผัส	แลัะสังเกตุจากการกระทำาของรุ่นพ่ิอแม่	สอดีคล้ัองกับ	(เสาวิคนธ์ิ	สุดีสวิาสดิี�,	2551)	ให้ควิามหมายของพิฤติกรรม

ในทาทางวัิฒนธิรรมว่ิา	ควิามหมายของพิฤติกรรมในทางวัิฒนธิรรม	ไม่ได้ีเกิดีจากสัญชุาติญาณ	บุคคลัได้ีเรียนร้้พิฤติกรรมอย่าง

มีจิตสำานึก(Conscious)โดียผ่านตัวิแทนต่างๆ	เชุ่น	พ่ิอ	แม่	เพ่ิ�อน	สถาบันต่างๆ	อย่างเป็นทางการแลัะไม่เป็นทางการส่งผลัทาง

อ้อมต่อบุคคลัในสังคม	ปัจจุบันล้ักหาบอทุยานแห่งชุาติภ้กระดึีง	มีจำานวินลัดีลังจากผลัการลังทะเบยีนที�ผ่านมา	เกิดีได้ีจากหลัาย

ปัจจัย	ทั�งร้ปแบบที�เข้มงวิดีขึ�นต้องลังทะเบียนำาบัตรล้ักหาบเทา่นั�น	ถึงจะสามารถหาบสมัภาระนักท่องเที�ยวิได้ี	โดียการลังทะเบียน

ต้องเสียค่าธิรรมเนียม	1000	บาท/ปี	แลัะไม่สามรถทำาย้อนหลัังได้ี	ด้ีวิยควิามเป็นวิิถีชุาวิบ้านเงิน	1000	บาท	บางครั�งก็เป็นเงิน

จำานวินมาก	จงึพิลัาดีโอกาสในการหาบไป	ทำาได้ีเพีิยงหาบของใหร้้านค้าเท่านั�น	ซึ่�งระบบการเปลีั�ยนแปลังของการลังทะเบยีนนี�

มีควิามสอดีคล้ัองคล้ัายคลึังกับ	(นิดีา	พิิพิฒัน์นภาพิร,	2553)	ศึิกษาวิิถีชุวิีิตล้ักหาบ:ดีอยหลัวิงเชีุยงดีาวิจังหวัิดีเชีุยงใหม่	เม่�อก่อน

ล้ักหาบทำางานอยา่อิสระ	ไม่อย้ใ่นกฏ์	ระเบยีบของเขตรกัษาพัินธ์ิสัตว์ิป่าเชีุยงดีาวิ	เม่�อมีนักท่องเที�ยวิเข้ามาจะสามารถตดิีต่อกับ

คนในพ่ิ�นที�ได้ีโดียตรง	ปัจจุบันผ้้ประกอบอาชีุพิล้ักหาบตอ้งขึ�นทะเบียนเป็นล้ักหาบกบัเขตรักษาพัินธ์ิสัตว์ิป่าดีอยหลัวิงเชีุยงดีาวิ	

ต้องได้ีรับการอบรม	ต้องมีบัตรประจำาตัวิล้ักหาบ	มีข้อกำาหนดีกฎีระเบียบต่างๆ	อีกเหตุผลัค่อ	ล้ักหาบรุ่นเก่าเริ�มแก่ชุราลัง	แลัะ
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เริ�มเกษียณตัวิเองออกไป	 ล้ักหาบรุ่นใหม่ก็มีค่านิยมที�เปลีั�ยนไป	 มองแค่ว่ิาเข้ามาทดีลัองทำาเพ่ิ�อหารายได้ีเสริมด้ีเท่านั�น	 เพิราะ

หาบสองครั�งก็ได้ีเงินค่าบัตรล้ักหาบค่นแล้ัวิ	ไม่มองว่ิาจะทำาเป็นระยะยาวิ	จะมีเพีิยงส่วินน้อยเท่านั�นโดียสว่ินใหญ่จะเป็นวัิยกลัาง

คนอายุประมาณ	30	ที�ต้องการทำางานอย้ใ่นท้องถิ�น	แลัะกลุ่ัมที�ไปเผชิุญโลักข้างนอกมาแล้ัวิ	แล้ัวิพิบว่ิาการมีชีุวิิตแบบนี�จะดีีกว่ิา	

แต่ในเดีก็รุ่นใหมนั่�นมีการเปลีั�ยนแปลังทั�งการศิกึษา	คา่นิยม	แลัะอ่�นๆทำาใหก้ารมาทำาอาชุพีิล้ักหาบเปน็ทางเล่ัอกลัองที�ไม่ใชุ่ทาง

เล่ัอกหลััก	สอดีคล้ัองกับ	(เฉลีัยวิ	ฤกษ์รุจิพิิมลั,	2551)	ทฤษฎีีควิามทันสมัย		ควิามทันสมัยเกี�ยวิข้องกับการเปลีั�ยนแปลังต่างๆ

ของระบบสังคม	เศิรษฐกิจ	การเม่อง	การศึิกษา	ธิรรมเนียมประเพิณี	ตลัอดีจนควิามเชุ่�อของคนในสังคม	คนหันมาใชุ้ชีุวิิตในเม่อง

มากขึ�น	มีการเปลีั�ยนแปลังจากสงัคมชุนบทมาอย้ใ่นสังคมเม่องมากขึ�น	แลัะยงัมีการเปลีั�ยนแปลังอ่�นอย่างการเปลีั�ยนแปลังด้ีาน

ควิามเชุ่�อค่านิยมของคน	แต่ถึงอย่างไรอาชีุพิล้ักหาบก็ยังคงต้องมีอย้่ต่อไปหากยังไม่มีชิุ�นส่วินใหม่เข้ามาแทนที�ล้ักหาบในระบบ

การท่องเที�ยวิของอุทยานแห่งชุาติภ้กระดึีงแห่งนี�

การผลิุ่ติห์นังส่อภิาพถุ�ายสารคดี ในการผลิัตหนังส่อภาพิถ่ายสารคดีีวิิถีชีุวิิตล้ักหาบอุทยานแห่งชุาติภ้กระดึีง	 มีจุดี

ประสงค์ของการถ่ายทอดีแลัะบันทึกเร่�องราวิของอาชีุพิหนึ�งที�มีอย้่บนสังคมมนุษย์แลัะกำาลัังลัดีน้อยลังไป	 ไม่ได้ีต้องการนำา

เสนอในเชิุงการอนุรักษ์หากเพีิยงต้องการนำาเสนอให้เข้าใจแลัะให้ควิามร้้เกี�ยวิกับอาชีุพิล้ักหาบ	 ซึ่�งสอดีคล้ัองกับ	 (Michael	

Renov,2536)	กล่ัาวิถึงใน	มรรยาท	พิงษ์ไพิบ้ลัย์		มองพัินธิกิจพ่ิ�นฐานของสารคดีี	โดียใชุ้มุมมองของผ้้ผลิัตร่วิมด้ีวิยค่อ	เพ่ิ�อบันทึก

หร่อแสดีงถึงข้อม้ลั(To	record,reveal,or	presetve)	หน้าที�ในข้อนี�อาจถ่อได้ีว่ิาเป็นหน้าที�สำาคัญสุดีของสารคดีี	เป็นการใชุ้สัก

ยภาพิของกล้ัองเพ่ิ�อแปรควิามเป็นจริงของเหตุการณ์ต่างๆเข้าไปส่้กระบวินการรับร้้ของผ้้ชุม	 ซึ่�งในการจัดีประเภทของสารคดีี

ล้ักหาบภ้กระดึีง	ถ้กจัดีให้เป็นการนำาเสนอสารคดีีในลัักษณะของ	สารคดีีทั�วิไป	(General	Feature)	ตามนิยามของ	(	อังธิิดีา

	ล่ัมป์ปัทมาณี	)	สารคดีีประเภทนี�ค่อการดึีงจุดีเด่ีนของเร่�อง	บุคคลั	เหตุการณ์หร่อสิ�งที�กล่ัาวิถึงออกมาให้ได้ี	แลัะเล่ัอกให้ควิาม

สนใจ	ด้ีวิยการมองหาแง่มุมโดีดีเด่ีนของเร่�องนั�น	โดียสารคดีีประเภทนี�ได้ีแก่	สารคดีีชีุวิประวัิติ	สารคดีีท่องเที�ยวิ	สารคดีีเล่ัาเร่�อง

	สารคดีีวิิชุาการ	ฯลัฯ	โดียตัวิเน่�อหาของสารคดีีเร่�องนี�เล่ัาถึงวิิถีชีุวิิตของล้ักหาบอุทยานแห่งชุาติภ้กระดึีง	ซึ่�งเป็นร้ปแบบอาชีุพิ

ที�มีเฉพิาะพ่ิ�นที�	แลัะพิบเห็นได้ียากโดียทั�วิไป	สร้างควิามประหลัาดีแลัะประทับใจให้กับผ้้พิบ	ซึ่�งสอดีคล้ัองกับแนวิคิดีการเล่ัอก

ทำาสารคดีีของ	(	ชุุลีัพิร	เกษโกวิิท,2546	)	การเล่ัอกเร่�องของงานที�ไม่ธิรรมดีา	(unusual)	งานที�อย้่แต่ในห้องทำางานหร่อหน้า

คอมพิิวิเตอร์ตลัอดีเวิลัามักไม่ค่อยน่าสนใจ	ต่างจากงานบางประเภท	เชุ่น	คนเช็ุดีกระจกอาคารส้ง	คนขี�ม้าพิยศิ	นักกายกรรม	

นักบินทดีสอบ	คนงานในโรงงานผลิัตรถยนต์	ฯลัฯ	ภาพิการทำางานเหล่ัานี�ทำาให้สารคดีีเป็นที�น่าสนใจแลัะสร้างควิามประทับใจ

ได้ีง่าย	 เพิราะเป็นงานที�คนน้อยคนจะได้ีเห็นหร่อสัมผัสแลัะคนจำานวินมากอยากร้้	 ซึ่�งในขั�นตอนของการถ่ายภาพินั�นผ้้วิิจัยเฝ้่า

มอง	สังเกต	ติดีตาม	ในการทำางานของอาชีุพิล้ักหาบ	เพ่ิ�อให้ได้ีจังหวิะของภาพิ	อันมีองค์ประกอบภาพิ	ลีัลัาท่าทาง	ชุุดีสีที�เกิดี

ในภาพิ	ปรากฏ์การร์ของเหตุการณ์ที�ไม่คาดีคิดี	เพ่ิ�อให้ได้ีจังหวิะที�ดีีสุดีเพีิยงเสี�ยวิวิินาที	ตามแนวิคิดีของ	Henri	Catier	Bresson	

กล่ัาวิถึงโดีย	(	ภ้มิกมลั	ผดุีงรัตน์,2548	)ชุ่างภาพิชุาวิฝ่รั�งเศิสเสนอแนวิคิดี	decisive	moment	หร่อ	วิินาทีแห่งการตัดีสินใจ	

อันมีที�มาจากเร่�องราวิของจังหวิะ	เวิลัา	โอกาส	บวิกประสบการณ์กระบวินควิามคิดี	เพ่ิ�อให้เกิดีภาพิที�สมบ้รณ์แลัะไม่ได้ีเป็นแค่

การถ่ายภาพิที�นักท่องเที�ยวิทั�วิไปก็ทำาได้ี	โดียในส่วินของกระบวินการทำาหนังส่อภาพิถ่าย	ผ้้วิิจัยได้ีทำาตามขั�นตอนการผลิัตงาน

หนังส่อ	ซึ่�งขั�นตอนดัีงกล่ัาวิแบ่งออกเป็น	3	ขั�นตอนได้ีแก่	1.การจัดีเตรียมต้นฉบับ	(Prepress)	2.การพิิมพ์ิ(Printing)	3.หลัังการ

พิิมพ์ิ	(After	Printing)	โดียในส่วินของหนังส่อผ้้วิิจัยต้องการนำาเสนอเพ่ิ�อให้ผ้้รับข้อม้ลัเกิดีการเข้าใจ	รับร้้	แลัะติดีตาม	โดียการ

ไม่ใชุ้ภาษาที�เป็นวิิชุาการมากนัก	หากแต่เล่ัอกภาษาที�จะบรรยายแลัะนำาพิาผ้้อ่านได้ีเข้าไปแลัะเห็นภาพิตามอย่างง่าย	สอดีคล้ัอง

กับ	วีิระศัิกดิี�	จันทร์ส่งแสง	(2562)	การเล่ัาเร่�องอย่างมีศิิลัปะ	งานเขียนที�มุ่งให้ข้อม้ลัควิามร้้	ข้อเท็จจริงที�ไม่เติมแต่ง	ผ่านลีัลัา

ภาษาที�มีวิรรณศิิลัป์	ได้ีควิามเพิลิัดีเพิลิันร่�นรมย์ในการอ่าน	แลัะที�สำาคัญค่อให้ควิามร้้ด้ีวิย
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ข้้อเสนอแนะ

	 1. อาชีุพิล้ักหาบนั�น	มีอย้อ่ย่างหลัากหลัายตามอุทยานแหล่ังการท่องเที�ยวิต่างๆในไทย	ซึ่�งในแต่ลัะ

พ่ิ�นที�จะมีควิามแตกต่างของอุปกรณ์	 แลัะภ้มิปัญญาเกี�ยวิกับการหาบ	 ซึ่�งเป็นสิ�งที�น่าสนใจหากเกิดีการบันทึกเร่�องราวิ

เหล่ัานี�ในทั�วิประเทศิ	

	 2.	อาชีุพิล้ักหาบภ้กระดึีง	ยังไม่ถ้กมีการทำาเป็นภาพิยนตร์	หากมีบ้างตามสำานักข่าวิหร่อตามส่�ออน

ไลัน์ที�มาบันทึกภาพิเคล่ั�อนไหวิ	แต่ก็ไม่ได้ีเจาะลึักมาก	เป็นเพีิยงการทำาในประเด็ีนของบุคคลั	หากมองแล้ัวิคงเป้นคล้ัาย

ร้ปแบบสารคดีีบุคคลั	ดัีงนั�นการมีอย้่ของภาพิยนตร์ล้ักหาบจึงเป็นทางเล่ัอกอีกหนึ�งอย่าง

ภิาพที� 1		หนังส่อภาพิถ�ายสารคดีีแบบ	E-book
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การออกแบับัระบับัเอกลักษณ์์เพื�อส่งเสริมภาพลักษณ์์องค์กร  

กรณี์ศึิกษา : ต่ราสัญลักษณ์์ 114 ปี จิากโรงเรียน้ฝึกหัดคร้

ส่้มหาวิิทัยาลัยราชภัฏพระน้ครศิรีอยุธุ์ยา

The Corporate Identity Design system for Corperate Image Promotion 

: A Case Study of Logo The 114 th Anniversary 

for Rajabhat Phra nakhon Si Ayutthaya University.

อรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ1	

วิิศิิษฎี์		เพิียรการค้า2		

บทคัดย�อ

งานสร้างสรรค์นี�	 มีวัิตถุประสงค์เพ่ิ�อออกแบบตราสัญลัักษณ์	114	ปี	 ในโอกาสครบรอบ	114	ปี	 ในการก่อตั�งจาก

โรงเรียนฝึ่กหัดีคร้ส่้มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์พิระนครศิรีอยุธิยา	แลัะเพ่ิ�อออกแบบระบบเอกลัักษณ์เพ่ิ�อส่งเสริมภาพิลัักษณ์องค์กร

มหาวิิทยาลััยราชุภฏั์พิระนครศิรอียธุิยา	โดียมีแนวิคดิีในการออกแบบเอกลัักษณด้์ีวิยการกำาหนดีคณุค่าในควิามเปน็เม่องมรดีก

โลัก	พัินธิกิจในการผลิัตนักศึิกษาที�มีควิามร้้ค่้คุณภาพิ	มีควิามสุภาพิอ่อนน้อมถ่อมตนสามารถปรับตัวิแลัะเป็นที�พึิ�งพิาทางปัญญา

ให้กับสังคม	แลัะมีวิิสัยทัศิน์ในการนำาพิาองค์กรไปส่้ควิามเป็นสากลั	นำามาถ่ายทอดีส่้การออกแบบเอกลัักษณ์แลัะระบบเอกลัักษณ์

ของมหาวิิทยาลััย	โดียมีวิิธีิการดีำาเนินการสร้างสรรค์	ค่อ	1.	การสร้างสรรค์แนวิคิดีส่้การออกแบบ	2.	การกำาหนดีแนวิคิดีในการ

ออกแบบ	3.	การวิิเคราะห์ร้ปแบบเอกลัักษณ์	4.	การออกแบบร่าง		5.	การออกแบบขั�นพัิฒนา	6.	การสร้างต้นฉบับแลัะการ

กำาหนดีรายลัะเอียดีให้สมบ้รณ์		แลัะ7.	การนำาไปใชุ้งาน	ผลัการสร้างสรรค์	พิบว่ิา	ได้ีร้ปแบบตราสัญลัักษณ์ทั�งหมดี	3	ร้ปแบบ

	ได้ีแก่	1.	ตราสัญลัักษณ์แบบสีเดีียวิ	2.	ตราสัญลัักษณ์แบบสองสี	แลัะ	3.	ตราสัญลัักษณ์แบบสีเต็ม	แลัะค่้ม่อการใชุ้งานระบบ

ตราสัญลัักษณ์เพ่ิ�อส่งเสริมภาพิลัักษณ์มหาวิิทยาลััยที�มีควิามเหมาะสมกับการใชุ้งานกับส่�อในร้ปแบบต่าง	ๆ	ของมหาวิิทยาลััย

คำาสำาคัญ : การออกแบบ	เอกลัักษณ์	ระบบเอกลัักษณ์	ตราสัญลัักษณ์

Abstract

This creation has objectives to design Logo The 114 th Anniversary for Rajabhat Phra nakhon Si 
Ayutthaya University and identity system for corporate image promotion of the university. The identity 
concept got from the value of world heritage, mission to create knowledge and virtuous student who 
has social adaptation and intellectually dependent and vision to progress to international. Conveying 
concept to identity and corporate identity design of Rajabhat Phra nakhon Si Ayutthaya University. 
Creation method has 7 steps; 1. Create idea for identity of the university 2. Define concept to design. 
3. Analyze identity style. 4. Preliminary sketch 5. Develop sketch 6. Crate artwork and specification 7. 
user trial. The result of this creation provided that, there are 3 logo type; 1. One color Logo 2. Two colors 
logo and 3. Full color logo and The identity system manual that suitable for use.  

Keywords: Design, Identity, Identity System, Logo 
1คณะมนุษยศิาสตร์แลัะสังคมศิาสตร์	มรภ.	พิระนครศิรีอยุธิยา			E-mail:	oraphimss@yahoo.com
2คณะมนุษยศิาสตร์แลัะสังคมศิาสตร์	มรภ.	พิระนครศิรีอยุธิยา			E-mail:	visit2824@hotmail.co.th
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บทนำา

มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์พิระนครศิรีอยุธิยา	 เป็นมหาวิิทยาลััยประจำาท้องถิ�นที�มีอายุเก่าแก่ยาวินานกว่ิาร้อยปี	 โดียมี

พัิฒนาการมาจากโรงเรียนฝึ่กหัดีคร้	 	มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์พิระนครศิรีอยุธิยามีจุดีมุ่งหมายในการผลัิตบัณฑิตที�มีคุณภาพิ	มี

ควิามร้้	 ค่้คุณธิรรม	แลัะมีจิตสาธิารณะ	โดียภาพิลัักษณ์ของมหาวิิทยาลััยมีควิามโดีดีเด่ีนในคุณค่าด้ีานควิามเป็นมหาวิิทยาลััย

ที�อย้่ใจกลัางเม่องมรดีกโลัก	เป็นศ้ินย์รวิมของแหล่ังควิามร้้แลัะเป็นที�พึิ�งทางปัญญาของท้องถิ�น	จากเหตุผลัดัีงกล่ัาวินำาไปส่้การ

ถ่ายทอดีคุณค่าแลัะควิามหมายขององคก์ร	โดียที�มหาวิิทยาลััยเลัง็เห็นควิามสำาคัญในการออกแบบตราสญัลัักษณ์เฉพิาะเพ่ิ�อส่ง

เสริมภาพิลัักษณ์องค์กรแลัะนำาไปใชุ้ในโอกาสต่าง	ๆ 	ร้ปแบบของตราสัญลัักษณ์มีการพัิฒนาต่อเน่�องแต่ยงัขาดีการออกแบบที�เป็น

ระบบของตราสัญลัักษณ์ทำาให้เกิดีปัญหาในการนำาไปใชุ้ในงานประเภทต่าง	ๆ	มหาวิิทยาลััยจึงมีควิามคิดีที�จะทำาการออกแบบ

ระบบเอกลัักษณ์สำาหรับตราสัญลัักษณ์	114	ปี	เพ่ิ�อเป็นการออกแบบเอกลัักษณ์ในการส่งเสริมภาพิลัักษณ์องค์กรแลัะสามารถ

นำาไปใชุ้ได้ีอย่างเหมาะสมกับประเภทของงานในโอกาสต่าง	ๆ

ระบบเอกลัักษณ์	(Identity	System)	ของตราสัญลัักษณ์	114	ปี	ถ้กออกแบบเพ่ิ�อเป็นตัวิแทนองค์กรในโอกาสครบ

รอบ	 114	 ปีในการก่อตั�งจากโรงเรียนฝึ่กหัดีคร้ส่้มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์พิระนครศิรีอยุธิยา	 เพ่ิ�อถ่ายทอดีคุณค่าแลัะควิามหมาย

ขององค์กรรวิมทั�งสะท้อนจุดีมุ่งหมาย	ทัศินคติ	บุคลิักภาพิ		แลัะภาพิลัักษณ์ขององค์กร	เพ่ิ�อการนำาระบบเอกลัักษณ์ไปใชุ้อย่าง

เหมาะสมในโอกาสต่าง	ๆ 	เพ่ิ�อส่งเสริมคุณค่าขององค์กร	แลัะแสดีงถึงเอกภาพิในการส่�อสารองค์กรซึ่�งระบบเอกลัักษณ์ของตรา

สัญลัักษณ์	114	ปี	(ARU	114	Identity	System)	

วัติถุ่ป์ระสงค์การสร้างสรรค์

1.	 เพ่ิ�อออกแบบตราสัญลัักษณ์	 114	 ปี	 ในโอกาสครบรอบ	 114	 ปี	 ในการก่อตั�งจากโรงเรียนฝึ่กหัดีคร้ส่้

มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์พิระนครศิรีอยุธิยา

2.	เพ่ิ�อออกแบบระบบเอกลัักษณ์เพ่ิ�อส่งเสริมภาพิลัักษณ์องค์กรมหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์พิระนครศิรีอยุธิยา

การสร้างแนวคิดการออกแบบเอกลัุ่กษณ์์

การสร้างแนวิคิดีในการออกแบบเอกลัักษณ์เป็นหนึ�งในกลัไกการออกแบบที�สำาคัญ	เพ่ิ�อกำาหนดีแนวิควิามคิดี

ในการออกแบบให้มีควิามชัุดีเจนตรงตามวัิตถุประสงค์ในการออกแบบ	 ซึ่�งในการสร้างแนวิคิดีครั�งนี�จะเริ�มต้นด้ีวิยการ

กำาหนดีควิามต้องการจากองค์กรแลัะกำาหนดีเป้าหมายในการส่�อสารเอกลัักษณ์เพ่ิ�อให้ได้ีมาซึ่�งแนวิคิดีทางเอกลัักษณ์

ต่าง	ๆ	ที�จำาเป็นต่อการนำาไปออกแบบร้ปแบบเอกลัักษณ์	ซึ่�งปกติแล้ัวิในขั�นต้นก็จะได้ีมาซึ่�งแนวิคิดีหลัากหลัายแนวิคิดี

เพ่ิ�อนำาไปคัดีกรองแลัะคัดีเล่ัอกเพ่ิ�อพัิฒนาร้ปแบบแลัะใชุ้งานต่อไป	โดียกระบวินการสร้างสรรค์แนวิคิดีเอกลัักษณ์ของ

องค์กรครั�งนี�จะมุ่งเน้นให้ผ้้ออกแบบที�จะประยุกต์สร้างสรรค์เพ่ิ�อถ่ายทอดีร้ปแบบสามารถเข้าใจประเด็ีนทางเอกลัักษณ์

ที�ทำาการศึิกษาเพ่ิ�อออกแบบก่อนแล้ัวิ	 จึงทำาการหาแนวิคิดีของเอกลัักษณ์ที�จะมาประยุกต์ใชุ้ในการถ่ายทอดีร้ปแบบ

ให้ตรงประเด็ีนดัีงกล่ัาวิ	ไม่วิา่จะใชุ้แนวิทางของเอกลัักษณ์เดิีมที�เคยมกีารศึิกษามาก่อนแล้ัวิ	หร่อการคิดีค้นแนวิคิดีของ

เอกลัักษณ์ขึ�นใหม่	 เพ่ิ�อนำาไปถ่ายทอดีร้ปแบบแลัะประยุกต์ใชุ้ในผลังานออกแบบเพ่ิ�อส่�อสารภาพิลัักษณ์องค์กรอย่างมี

เอกลัักษณ์	ซึ่�งกระบวินการนี�สอดีคล้ัองกับกระบวินการของ	วัิสสนัย	วิรรธินัจฉริยา	(2555	:	114	-	115)	ที�ได้ีแสดีงขั�น

ตอนการสร้างแนวิคิดีซึ่�งประกอบไปด้ีวิย	

	 1)	ขั�นการตีปัญหาให้ชัุดีเจน	

	 2)	ขั�นการส่บค้นจากแหล่ังข้อม้ลัภายนอก	

	 3)	ขั�นการสร้างแนวิคิดีภายในทีม	
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	 4)	ขั�นการวิิเคราะห์โครงสร้างแนวิคิดีอย่างเป็นระบบ	

	 5)	ขั�นการทบทวินผลัลััพิธ์ิแลัะกระบวินการ	

	 ซึ่�งในแต่ลัะขั�นตอนของการสร้างสรรค์แนวิคิดีเอกลัักษณ์	 ที�จะนำาไปส่้แนวิทางการถ่ายทอดีแลัะประยุกต์

ร้ปแบบของเอกลัักษณ์ที�เกิดีจากการนำาเทคนิคการกระจายหน้าที�เชิุงคุณภาพิมาชุ่วิยในการสร้างแนวิคิดีในการออกแบบตรา

สัญลัักษณ์อย่างมีเอกลัักษณ์

	 การสรา้งแนวิคดิีการออกแบบเอกลัักษณเ์ริ�มต้นจากการตปัีญหาใหชัุ้ดีเจน	โดียมีการประชุุมคณะกรรมการ

ที�มีส่วินร่วิมในการกำาหนดีนโยบายประกอบดี้วิยตัวิแทนผ้้บริหาร	 อาจารย์	 เจ้าหน้าที�	 แลัะนักศึิกษาของมหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์

พิระนครศิรีอยุธิยา	 โดียมีการประชุุมถึงประเด็ีนปัญหาในการนำาตราสัญลัักษณ์ในโอกาสครบรอบอายุของมหาวิิทยาลััยไปใชุ้

ในแต่ลัะปีที�ผ่านมา	 เม่�อได้ีข้อสรุปถึงประเด็ีนปัญหาแลัะควิามต้องการของบุคลัากรทุกหน่วิยงานภายในมหาวิิทยาลััยแล้ัวิ	 จึง

ทำาการสรุปประเด็ีนในขั�นต้น	 จากนั�นทำาการส่บค้นจากแหล่ังข้อม้ลัภายนอกมหาวิิทยาลััยที�เกี�ยวิข้องกับการสร้างแนวิคิดีด้ีาน

เอกลัักษณ์	 โดียพิิจารณาร่วิมกับแนวิคิดีภายในทีมงานคณะกรรมการ	 โดียร่วิมกันกำาหนดีรากฐานเอกลัักษณ์ขององค์กรที�มา

จากองค์ประกอบพ่ิ�นฐาน	3	ประการ	อันได้ีแก่	คุณค่า	พัินธิกิจ	แลัะวิิสัยทัศิน์	ตามแนวิทางของอรรถเวิศิ	บริรักษ์เลิัศิ	(ม.ป.ป.	:	

41)	โดียกำาหนดีคุณค่าในควิามเป็นเม่องมรดีกโลัก	พัินธิกิจในการผลิัตนักศึิกษาที�มีควิามร้้ค่้คุณภาพิ	มีควิามสุภาพิอ่อนน้อมถ่อม

ตนสามารถปรับตัวิแลัะเป็นที�พึิ�งพิาทางปัญญาให้กับสังคม	แลัะมีวิิสัยทัศิน์ในการนำาพิาองค์กรไปส่้ควิามเป็นสากลั	แลัะทำาการ

วิิเคราะห์	คัดีเล่ัอกข้อม้ลั	เพ่ิ�อกำาหนดีโครงสร้างแนวิคิดีด้ีานเอกลัักษณ์ของมหาวิิทยาลััย	เม่�อได้ีโครงสร้างแนวิคิดีด้ีานเอกลัักษณ์

แล้ัวิ	คณะกรรมการได้ีมีการประชุุมเพ่ิ�อทบทวินโครงสร้างแนวิคิดีด้ีานเอกลัักษณ์ดัีงกล่ัาวิว่ิามีควิามเหมาะสมเพ่ิ�อจะนำาไปใชุ้สร้าง

แนวิคิดีทางด้ีานเอกลัักษณ์ได้ีชัุดีเจนสอดีคล้ัองกับนโยบายของมหาวิิทยาลััย	 แลัะควิามเป็นมหาวิิทยาลััยแห่งเม่องมรดีกโลัก

	 ซึ่�งเป็นแนวิคิดีหลัักในการนำาเสนอภาพิลัักษณ์ของมหาวิิทยาลััยได้ีหร่อไม่	 โดียในแต่ลัะขั�นตอนจะให้ควิามสำาคัญกับควิามคิดี

เห็นของตัวิแทนบุคลัากรที�เป็นคณะกรรมการ	เพ่ิ�อให้การสร้างแนวิคิดีด้ีานเอกลัักษณ์เกิดีจากควิามมีส่วินร่วิมของบุคลัากรส่วิน

ต่าง	ๆ	ในมหาวิิทยาลััย

วิธีดำาเนินการสร้างสรรค์

1. กระบวนการออกแบบ 

 1.1	การสร้างสรรค์แนวิคิดีส่้การออกแบบเอกลัักษณ์

	 1.2	การกำาหนดีแนวิคิดีในการออกแบบ

	 1.3	การวิิเคราะห์ร้ปแบบเอกลัักษณ์

	 1.4	การออกแบบร่าง

	 1.5	การออกแบบขั�นพัิฒนา

	 1.6	การสร้างต้นฉบับแลัะการกำาหนดีรายลัะเอียดีให้สมบ้รณ์

	 1.7	การนำาไปใชุ้งาน

	 ในส่วินกระบวินการออกแบบเอกลัักษณ์ตราสัญลัักษณ์	 114	 ปีฯ	 เริ�มต้นจากการสร้างสรรค์แนวิคิดีส่้การ

ออกแบบ	 โดียผ้้ออกแบบได้ีนำาข้อสรุปจากการประชุุมคณะกรรมการที�ได้ีกำาหนดีโครงสร้างแนวิคิดีทางด้ีานเอกลัักษณ์ของ

มหาวิิทยาลััยโดียผ่านการศึิกษาอย่างรอบด้ีาน	แลัะผ่านควิามคิดีเห็นจากตัวิแทนบุคลัากรทุกส่วิน	มาทำาการศึิกษารายลัะเอียดี

	จากนั�นจึงกำาหนดีแนวิคิดีเพ่ิ�อนำาไปส่้การออกแบบ	โดียวิิเคราะห์ถึงร้ปแบบเอกลัักษณ์ในส่วินต่าง	ๆ	เม่�อกำาหนดีได้ีชัุดีเจนแล้ัวิ	

จึงทำาการออกแบบร่างในขั�นต้นเพ่ิ�อถ่ายทอดีควิามคิดีออกมาเป็นภาพิ	โดียแสดีงให้เห็นถึงที�มาของควิามคิดีแลัะการสร้างสรรค์

ที�สามารถส่�อสาร	แลัะสรา้งควิามจดีจำาใหกั้บผ้้พิบเห็นได้ี	โดียทำาการออกแบบมาทั�งหมดี	3	แบบ	จากนั�นทีมงานกรรมการไดีคั้ดี

เล่ัอกแลัะให้ควิามคิดีเห็นเพ่ิ�อพิิจารณาปรับปรุงร้ปแบบ	เพ่ิ�อนำาไปส่้การออกแบบขั�นพัิฒนา	ซึ่�งเป็นขั�นที�สามารถเล่ัอกแบบร่างที�
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มีควิามน่าสนใจนำาไปพิฒันาต่อด้ีวิยการเพิิ�มเติมรายลัะเอยีดีเพ่ิ�อให้มองเห็นภาพิชัุดีเจนเป็นร้ปธิรรม	แลัะนำาไปทำาต้นฉบับอยา่ง

ลัะเอียดีด้ีวิยโปรแกรมคอมพิิวิเตอร์สำาหรับการออกแบบ	 2	 มิติ	 แลัะกำาหนดีร้ปแบบสกุลัไฟลั์	 แลัะขนาดีไฟลั์เพ่ิ�อนำาไปใชุ้งาน

สำาหรับส่�อประเภทต่าง	ๆ	ของมหาวิิทยาลััยต่อไป

2. เคร่�องม่อ/อ่ป์กรณ์์

อุปกรณ์ในการออกแบบร่างแลัะโปรแกรมคอมพิิวิเตอร์สำาหรับการออกแบบ	2	มิติ	

ผลุ่งานสร้างสรรค์

1. ผลุ่การสร่ป์แนวความคิดในการออกแบบ

ในการออกแบบระบบเอกลัักษณ์	(Identity	System)	ของตราสัญลัักษณ์ในโอกาสครบรอบ	114	ปี	ในการก่อตั�งจาก

โรงเรียนฝึ่กหัดีคร้ส่้มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์พิระนครศิรีอยุธิยา	 มีการกำาหนดีแนวิควิามคิดีในการออกแบบโดียใชุ้เอกลัักษณ์ของ

ควิามเป็น	“มหาวิิทยาลััยแห่งเม่องมรดีกโลัก”	มาเป็นแนวิคิดีหลัักในการออกแบบ	โดียทำาการศึิกษาแลัะสรุปเอกลัักษณ์ที�โดีดี

เด่ีนของมหาวิิทยาลััยมาใชุ้ถ่ายทอดีส่้ร้ปแบบตราสัญลัักษณ์	 แนวิคิดีในการออกแบบมหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์พิระนครศิรีอยุธิยา

เป็นมหาวิิทยาลััยท้องถิ�นที�มีอายยุาวินาน	โดียมีพัิฒนาการมาจากโรงเรียนฝึ่กหัดีคร้	เป็นมหาวิิทยาลััยที�อย้ศ้่ินยก์ลัางเม่องมรดีก

โลักเป็นศ้ินย์รวิมควิามร้้แลัะเป็นที�พึิ�งพิาทางปัญญาของท้องถิ�น	เป็นมหาวิิทยาลััยที�มุ่งพัิฒนานักศึิกษาให้มีควิามร้้ค่้คุณธิรรม	มี

ควิามสุภาพิอ่อนน้อม	ยด่ีหยุน่สามารถปรับตัวิให้เข้ากับสังคมได้ี	แลัะเป็นองค์กรที�มีการพัิฒนาไปส่้ควิามเป็นสากลั	โดียถ่ายทอดี

ด้ีวิยองค์ประกอบวิงกลัมแลัะเส้นโค้งจากจุดีศ้ินย์กลัาง	แทนค่า	ที�ตั�งที�เป็นศ้ินย์กลัาง	ยอดีแหลัม	ควิามเป็นมรดีกโลัก	เร่อนยอดี	

หลัังคาสถาปัตยกรรมไทย	ริ�วิเส้นซ้่อนพัิบไปมา	เคร่�องจักสานที�สะท้อนวิิถีชีุวิิตชุุมชุน

ภิาพที� 1	การถ่ายทอดีเอกลัักษณ์ส้่องค์ประกอบในการออกแบบ
ที�มา	:	อรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ	แลัะวิิศิิษฎี์		เพิียรการค้า,	2562
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2. ผลุ่การวิเคราะห์์รูป์แบบเอกลัุ่กษณ์์ ติราสัญลัุ่กษณ์์ 114 ปี์ 

 2.1 ผลุ่การวิเคราะห์์รูป์แบบโครงสร้าง

 การประยุกต์ถ่ายทอดีเอกลัักษณ์ของมหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์พิระนครศิรีอยุธิยาซึ่�งถ่อเป็นมหาวิิทยาลััยแห่ง

เม่องมรดีกโลักส่้ร้ปแบบตราสัญลัักษณ์โดียใชุ้โครงสร้างที�มีควิามอ่อนชุ้อย	โดียการใชุ้เส้นโค้งเป็นองค์ประกอบสำาคัญในการขึ�น

ร้ปร่างร้ปทรง	โดียใชุ้โครงสร้างเรขาคณิตทรงวิงกลัมเป็นโครงสร้างหลัักของตัวิเลัข	114	ทั�งสามตัวิเลัข	ซึ่�งวิงกลัมนั�นแทนค่าถึง

	 สิ�งที�ธิรรมชุาติสร้างสรรค์ขึ�นเป็นภ้มิศิาสตร์ที�ตั�งของเม่อง	 เป็นฐานที�ตั�งของตัวิเม่องพิระนครศิรีอยุธิยา	สอดีคล้ัองกับการแทน

ค่าควิามหมายของสัญลัักษณ์มรดีกโลัก	 ที�ใชุ้วิงกลัมแทนเป็นตัวิแทนของธิรรมชุาติแลัะสภาพิแวิดีล้ัอม	 (ศ้ินย์ข้อม้ลัมรดีกโลัก

,	 2562)	 โดียมีการกำาหนดีลัายเส้นโครงสร้างภายในเป็นเส้นโค้งจากจุดีศ้ินย์กลัาง	 ซึ่�งแทนค่าถึง	 มหาวิิทยาลััยที�ตั�งอย้่ใจกลัาง

เม่องประวัิติศิาสตร์ที�มีคุณค่า	 โดียเส้นดัีงกล่ัาวิแทนค่ามหาวิิทยาลััยที�มนุษย์สร้างขึ�นอย้่ในวิงกลัมของธิรรมชุาติทางภ้มิศิาสตร์

ของจังหวัิดีพิระนครศิรีอยุธิยา 

ภิาพที� 2	วิิเคราะห์ร้ปแบบโครงสร้างที�ใชุ้ในการออกแบบตราสัญลัักษณ์
ที�มา	:	อรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ	แลัะวิิศิิษฎี์		เพิียรการค้า,	2562

 2.2 ผลุ่การวิเคราะห์์รูป์แบบลุ่วดลุ่าย

 ร้ปแบบลัวิดีลัายของตราสญัลัักษณ์จะเน้นลัวิดีลัายที�เรียบง่ายคล้ัอยตามโครงสรา้งหลัักของวิงกลัมอนัหมาย

ถึงมหาวิิทยาลััยที�ตั�งอย้่แลัะปรับตัวิตามกรอบของสภาพิแวิดีล้ัอมแห่งควิามเป็นเม่องมรดีกโลัก	 ควิามเรียบง่ายของลัวิดีลัายยัง

สะท้อนถึงควิามเรียบง่ายของวิิถีชีุวิิตภายใต้ควิามหลัากหลัายแต่สามารถดีำารงอย้่ได้ีตามวิิถีชีุวิิตของผ้้คนที�อย้่อย่างเรียบง่ายใน

ชุุมชุนต่าง	 ๆ	 ลัวิดีลัายเส้นม้วินพัิบจากเคร่�องจักสานสะท้อนควิามเป็นวิิถีชีุวิิตชุุมชุนแลัะมหาวิิทยาลััยท้องถิ�นที�เป็นศ้ินย์รวิม

ควิามร้้แลัะที�พึิ�งทางปัญญาของท้องถิ�น



594

ภิาพที� 3	วิิเคราะห์ลัวิดีลัายที�ใชุ้ในการออกแบบตราสัญลัักษณ์
ที�มา	:	อรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ	แลัะวิิศิิษฎี์		เพิียรการค้า,	2562

 2.3 ผลุ่การวิเคราะห์์รูป์แบบสี

 สีที�ใชุ้จะใชุ้โทนสีนำ�าตาลัเข้มเป็นสีหลัักซึ่�งหมายถึงสีแห่งพ่ิ�นที�ภ้มิทัศิวัิฒนธิรรมที�มีคุณค่าทางประวัิติศิาสตร์

แลัะเชุ่�อมโยงถึงสีนำ�าตาลัเข้มซึ่�งเป็นสีของตราสัญลัักษณ์มรดีกโลัก	 เพ่ิ�อสะท้อนภาพิรวิมเชิุงพ่ิ�นที�ประวัิติศิาสตร์ที�มีคุณค่า	 โดีย

จะมีการแทรกสีเหล่ัองแลัะสีแดีงจากจุดีศ้ินยก์ลัาง	ซึ่�งหมายถึงสีประจำามหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์พิระนครศิรีอยธุิยาที�แทรกอย้อ่ย่าง

กลัมกล่ันภายในสีนำ�าตาลั	ที�ส่�อถึงมหาวิิทยาลััยที�มีเอกลัักษณ์เฉพิาะตนที�อาศัิยอย้อ่ยา่งกลัมกล่ันภายใต้กรอบแห่งเม่องมรดีกโลัก

ที�มีลัักษณะเฉพิาะตัวิ	มีคุณค่าเป็นอันหนึ�งอันเดีียวิกันอย่างแท้จริง

ภิาพที� 4	การแทนค่าสีที�ใชุ้ในการออกแบบ
ที�มา	:	อรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ	แลัะวิิศิิษฎี์		เพิียรการค้า,	2562
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3. ผลุ่การออกแบบ

 3.1 ผลุ่การออกแบบร�างขั้�นต้ิน

	 จากแนวิคิดีในการออกแบบได้ีถ่ายทอดีมาส่้แบบร่างขั�นต้น	โดียใชุ้ร้ปสัญลัักษณ์เลัขไทย	๑๑๔	มาออกแบบ

จากโครงสร้างวิงกลัม	แลัะเส้นโค้งวินจากจุดีศ้ินย์กลัาง	 โดียที�ร้ปสัญลัักษณ์เลัขไทย	๑๑๔	เปรียบเสม่อนตัวิมหาวิิทยาลััยที�มีที�

ตั�งอย้่บริเวิณศ้ินย์กบางเม่องมรดีกโลัก	 โดียใชุ้เส้นโค้งที�มีควิามอ่อนชุ้อยที�สะท้อนภาพิลัักษณ์ของนักศึิกษาที�มีควิามอ่อนน้อม

ย่ดีหยุ่นเข้ากับสังคม	ร้ปแบบที�เรียบง่ายสะท้อนวิิถีชีุวิิตชุุมชุุนแลัะดีภาพิลัักษณ์ขององค์กรที�มุ่งส่้ควิามเป็นสากลั

แบบร�างขั้�นต้ิน รูป์แบบที� 1

ภิาพที� 5	แบบร่างขั�นต้นร้ปแบบที�	1
ที�มา	:	อรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ	แลัะวิิศิิษฎี์		เพิียรการค้า,	2562

แบบรา่งที�	1	เป็นการใชุ้โครงสรา้งวิงกลัมแลัะเสน้โค้งจากศ้ินยก์ลัางมาใชุ้ในการออกแบบตวัิเลัขไทย	๑๑๔	ผสมผสาน

กับเส้นโค้งที�เน้นควิามอ่อนชุ้อยแลัะเรียบง่ายของริ�วิเส้นจักสานที�สะท้อนวิิถีชีุวิิตชุุมชุน

แบบร�างขั้�นต้ิน รูป์แบบที� 2

ภิาพที� 6	แบบร่างขั�นต้นร้ปแบบที�	2
ที�มา	:	อรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ	แลัะวิิศิิษฎี์		เพิียรการค้า,	2562

	

แบบร่างที�	2	เป็นการนำาแบบร่างที�	1	มาปรับองค์ประกอบให้มีควิามเชุ่�อมต่อซ้่อนทับกัน	โดียเพิิ�มเส้นมุมยอดีแหลัม

ของเจดีีย์	
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แบบร�างขั้�นต้ิน รูป์แบบที� 3

ภิาพที� 7	แบบร่างขั�นต้นร้ปแบบที�	3
ที�มา	:	อรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ	แลัะวิิศิิษฎี์		เพิียรการค้า,	2562

แบบรา่งที�	3	เป็นการใชุ้ร้ปทรงสี�เหลีั�ยมข้าวิหลัามตัดีภายในโครงสรา้งวิงกลัมมาทำาการออกแบบ	โดียใชุ้เส้นที�วินออก

จากศ้ินย์กลัาง	โดียเน้นลัักษณะการพัิบซ้่อนแบบงานจักสาน	โดียปรับให้เรียบง่าย	ในแบบร้ปทรงเหลีั�ยม

 3.2 ผลุ่การออกแบบร�างขั้�นพัฒนา

	 แบบร่างขั�นพัิฒนา	เป็นการนำาแบบร่างขั�นต้นที�คัดีเล่ัอกมาปรับปรุง	เพิิ�มเติมรายลัะเอียดีให้สามารถส่�อควิาม

หมายได้ีชัุดีเจน	แลัะมีองค์ประกอบที�มีควิามสวิยงาม	มีควิามทันสมัยสอดีคล้ัองกับภาพิลัักษณ์มหาวิิทยาลััย

ผลุ่การพัฒนารูป์แบบ ขั้�นที� 1

ภิาพที� 8	แบบร่างขั�นพิัฒนาร้ปแบบ	ขั�นที�	1
ที�มา	:	อรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ	แลัะวิิศิิษฎี์		เพิียรการค้า,	2562

เป็นการเล่ัอกแบบร่างขั�นต้น	 แบบที�	 2	 มาพัิฒนาต่อ	 โดียตำาแหน่งบริเวิณเลัข	๔	 มีการปรับระดัีบเส้นโค้งตามแนวิ

โครงสร้างวิงกลัม	บริเวิณหางเลัข	๔	ใชุ้จังหวิะแนวิเส้นรอยพัิบตวัิดีขึ�นโดียใชุ้การเว้ินจังหวิะเป็นที�ว่ิาง	หางเลัข	๔	ตวัิดีเชุ่�อมต่อ

ขึ�นด้ีานบนวินไปหาเลัข	๑
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ผลุ่การพัฒนารูป์แบบ ขั้�นที� 2

ภิาพที� 9	แบบร่างขั�นพิัฒนาร้ปแบบ	ขั�นที�	2
ที�มา	:	อรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ	แลัะวิิศิิษฎี์		เพิียรการค้า,	2562

เป็นการปรับจังหวิะการซ้่อนทับขององค์ประกอบให้มีควิามลังตัวิมากขึ�น	จังหวิะการพัิบ	การม้วินของเส้นหางเลัข	๔

	ให้นุ่มนวิลัขึ�น	

 3.3 ผลุ่การออกแบบติราสัญลัุ่กษณ์์แบบสีเต็ิม

	 เป็นการนำาแบบร่างขั�นพัิฒนาที�ปรับปรุงจนมีควิามสมบ้รณ์เหมาะสมลังตัวิ	 มาใส่สีลังไป	 โดียใชุ้	 3	 สีที�

เป็นตัวิแทนของควิามหมายที�เป็นส่วินหนึ�งในเอกลัักษณ์	 ประกอบด้ีวิย	 สีโบราณสถานควิามเป็นเม่องมรดีกโลัก	 แลัะสีประจำา

มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์พิระนครศิรีอยุธิยา	โดียใชุ้เป็นสีหลัักของตราสัญลัักษณ์

ภิาพที� 10	ร้ปแบบตราสัญลัักษณ์แบบสีเต็ม
ที�มา	:	อรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ	แลัะวิิศิิษฎี์		เพิียรการค้า,	2562

 3.4 ผลุ่การออกแบบติราสัญลัุ่กษณ์์แบบสีเดียว

	 เป็นการนำาแบบร่างตราสัญลัักษณ์ที�สมบ้รณ์มาใส่สีแบบสีเดีียวิ	 โดียใชุ้สีนำ�าตาลัเป็นสีหลัักแทนควิามเป็น

มหาวิิทยาลััยแห่งเม่องมรดีกโลัก	 ที�มีควิามสอดีคล้ัองกับสีโบราณสถาน	 แลัะสีป้ายสัญลัักษณ์	 แลัะองค์ประกอบกราฟิกอ่�น	 ๆ	

ภายในมหาวิิทยาลััย



598

ภิาพที� 11	ร้ปแบบตราสัญลัักษณ์แบบสีเดีียวิ
ที�มา	:	อรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ	แลัะวิิศิิษฎี์		เพิียรการค้า,	2562

 3.5 ผลุ่การออกแบบการใช้ติราสัญลัุ่กษณ์์บนพ่�นสี

	 เป็นการนำาตราสัญลัักษณ์แบบสีเต็มมาวิางบนพ่ิ�นสีต่าง	ๆ	ที�มีนำ�าหนักอ่อน	กลัาง	เข้ม	เพ่ิ�อให้เห็นแนวิทาง

ในการนำาไปใชุ้ในงานออกแบบประเภทต่าง	ๆ	

ภิาพที� 12	ร้ปแบบตราสัญลัักษณ์บนพิ่�นสี
ที�มา	:	อรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ	แลัะวิิศิิษฎี์		เพิียรการค้า,	2562

 3.6 ติราสัญลัุ่กษณ์์ร�วมกับช่�อองค์กรอย�างเป็์นทางการ

	 เป็นการนำาตราสัญลัักษณ์แบบสีเต็มมาใชุ้ร่วิมกับชุ่�อของมหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์พิระนครศิรีอยุธิยาเพ่ิ�อสร้าง

ควิามจดีจำาให้เห็นภาพิลัักษณ์ที�เป็นเอกลัักษณ์ขององค์กรที�ชัุดีเจนขึ�น		

ภิาพที� 13	ร้ปแบบการใชุ้ตราสัญลัักษณ์ร่วิมกับชุ่�อองค์กรอย่างเป็นทางการ
ที�มา	:	อรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ	แลัะวิิศิิษฎี์		เพิียรการค้า,	2562



599

 3.7 การใช้ติราสัญลัุ่กษณ์์ร�วมกับข้้อความสนับสน่นภิาพลัุ่กษณ์์

 เป็นการนำาตราสัญลัักษณ์แบบสีเต็มมาใชุ้ร่วิมกับข้อควิามสนับสนุน	 “มหาวิิทยาลััยแห่งเม่องมรดีกโลัก”	

เพ่ิ�อส่�อถึงแนวิคิดีอันเป็นเอกลัักษณ์ของมหาวิิทยาลััย

                             
                                               

ภิาพที� 14	ร้ปแบบการใชุ้ตราสัญลัักษณ์ร่วิมกับข้อควิามสนับสนุนภาพิลัักษณ์
ที�มา	:	อรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ	แลัะวิิศิิษฎี์		เพิียรการค้า,	2562

 3.8 สีเอกลัุ่กษณ์์

	 สีที�นำามาใชุ้ในการออกแบบตราสัญลัักษณ์	114	ปี	เล่ัอกใชุ้สีเอกลัักษณ์ที�แทนควิามหมาย	แลัะสร้างควิาม

จดีจำาให้กับภาพิลัักษณ์ของมหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์พิระนครศิรีอยุธิยา	ประกอบด้ีวิย	สีนำ�าตาลั	สีแดีง	แลัะสีเหล่ัอง	โดียเล่ัอกใชุ้สี

นำ�าตาลัเป็นสีหลัักสัดีส่วิน	65%	แลัะใชุ้สีแดีงแลัะสีเหล่ัองเป็นสีรอง	สัดีส่วิน	35%

ภิาพที� 15	สีเอกลัักษณ์
ที�มา	:	อรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ	แลัะวิิศิิษฎี์		เพิียรการค้า,	2562

สร่ป์ผลุ่การสร้างสรรค์

จากผลัการออกแบบสามารถสรุปผลัการสร้างสรรค์ออกเป็น	2	ประเด็ีน	ตามวัิตถุประสงค์	ดัีงนี�

1.ผลัการออกแบบตราสัญลัักษณ์	 114	 ปี	 ในโอกาสครบรอบ	 114	 ปี	 ในการก่อตั�งจากโรงเรียนฝึ่กหัดีคร้ส่้

มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์พิระนครศิรีอยุธิยา		ผลัการออกแบบพิบว่ิา	ตราสัญลัักษณ์	114	ปีโรงเรียนฝึ่กหัดีคร้ส่้มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์

พิระนครศิรีอยธุิยา		สามารถส่�อสารถึงแนวิคิดีในการออกแบบตามนโยบายของมหาวิิทยาลััย	โดียสามารถส่�อสารถึงภาพิลัักษณ์

ควิามเก่าแก่ยาวินานขององค์กรที�เป็นมหาวิิทยาลััยแห่งเม่องมรดีกโลัก	เป็นศ้ินยร์วิมควิามร้้แลัะที�พึิ�งทางปัญญาของท้องถิ�น	เน้น

คุณลัักษณะของบณัฑิตที�มีควิามอ่อนน้อมยด่ีหยุน่ในการปรบัตัวิเข้ากับสังคม	แลัะเปน็สถาบันการศึิกษาที�พัิฒนาส่้ควิามเปน็สากลั
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	 1.1	ประเด็ีนด้ีานร้ปแบบที�มีเอกลัักษณ์

	 ร้ปแบบของตราสัญลัักษณ์ถ่ายทอดีมาจากสัญลัักษณ์ตัวิเลัขไทย	 ๑๑๔	 แทนอายุที�ยาวินานขององค์กร

ออกแบบโดียใชุ้เส้นโครงสร้างวิงกลัมแลัะเส้นโค้งจากจุดีศ้ินย์กลัางที�ส่�อถึงพ่ิ�นที�ตั�งของมหาวิิทยาลััยที�เป็นศ้ินย์กลัางเม่องมรดีก

โลัก	 ใชุ้เส้นยอดีแหลัมของเจดีีย์ที�แทนค่าอาคารสถาปัตยกรรมไทย	 แลัะเส้นโค้งที�มีควิามงดีงามอ่อนชุ้อย	 ภาพิรวิมของการ

ออกแบบมีการลัดีทอนไปส่้ควิามเรียบง่ายแลัะทันสมัยนำาเสนอภาพิลัักษณ์ควิามเป็นสากลั

ภิาพที� 16	การถ่ายทอดีร้ปแบบเอกลัักษณ์ของตราสัญลัักษณ์
ที�มา	:	อรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ	แลัะวิิศิิษฎี์		เพิียรการค้า,	2562

	 1.2	ประเด็ีนด้ีานการใชุ้งานที�ส่งเสริมภาพิลัักษณ์องค์กร

	 ด้ีานการใชุ้งานที�ส่งเสริมภาพิลัักษณ์องค์กรสามารถแบ่งได้ีเป็น	 การใชุ้งานบนส่�อประชุาสัมพัินธ์ิออนไลัน์	

ได้ีแก่	เว็ิบไซ่ต์	เฟสบุ๊ค	(facebook)	การใชุ้งานบนส่�อสิ�งพิิมพ์ิ	เชุ่น	แผ่นพัิบ	โบรชัุวิร์	เอกสารประกอบการบรรยาย	ป้ายจัดีงาน	

ของที�ระลึักแลัะบรรจุภัณฑ์ที�ใชุ้ในกิจกรรมต่าง	ๆ	ของมหาวิิทยาลััย	การใชุ้งานบนส่�อเพ่ิ�อการนำาเสนอ	เชุ่น	ส่�อวิิดีีทัศิน์	ส่�อโปร

แกรมพิาวิเวิอร์พิอยท์	เป็นต้น

ภาพิที�	17	ตัวิอย่างการใชุ้ตราสัญลัักษณ์บนเวิ็บไซ่ต์ทางการของมหาวิิทยาลััย

ที�มา	:	อรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ	แลัะวิิศิิษฎี์		เพิียรการค้า,	2562
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ภิาพที� 18	ตัวิอย่างการใชุ้ตราสัญลัักษณ์บนงานส่�อประชุาสัมพิันธิ์ประเภทต่าง	ๆ
ที�มา	:	อรพิิมพิ์	สุขสุวิรรณ	แลัะวิิศิิษฎี์		เพิียรการค้า,	2562

	 1.3		ผลัการออกแบบระบบเอกลัักษณเ์พ่ิ�อส่งเสริมภาพิลัักษณ์องค์กรมหาวิิทยาลััยราชุภฏั์พิระนครศิรีอยุธิยา

		ระบบเอกลัักษณ์สำาหรับตราสัญลัักษณ์	114	ปีโรงเรียนฝึ่กหัดีคร้ส่้มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์พิระนครศิรีอยุธิยาถ้กพัิฒนาเป็นระบบ

เอกลัักษณเ์พ่ิ�อนำาไปใชุ้ในส่�อประเภทตา่ง	ๆ 	โดียสามารถแบง่ออกเปน็	4	ร้ปแบบ	ได้ีแก่	ตราสญัลัักษณแ์บบสีเต็ม	ตราสญัลัักษณ์

แบบสเีดีียวิ	ตราสญัลัักษณ์บนพ่ิ�นสี	แลัะตราสญัลัักษณ์แบบใชุ้ร่วิมกับชุ่�อองค์กรหร่อข้อควิามสนบัสนุน	โดียตราสัญลัักษณ์ทั�ง	4	

ร้ปแบบสามารถนำาไปใชุ้ได้ีครอบคลุัมกับส่�อประเภทต่าง	ๆ	ทั�งหมดีของมหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์พิระนครศิรีอยุธิยา

	 	 1.3.1	ประเด็ีนด้ีานร้ปแบบที�มีเอกลัักษณ์

	 	 ผลัการออกแบบระบบเอกลัักษณ์เพ่ิ�อส่งเสริมภาพิลัักษณ์องค์กรมหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์

พิระนครศิรีอยุธิยามีร้ปแบบที�มีเอกลัักษณ์ชัุดีเจน	โดียใชุ้ไฟล์ังานออกแบบตราสัญลัักษณ์ทั�ง	4	ร้ปแบบที�มีการกำากับการใชุ้งาน

โดียฝ่่ายส่�อสารภาพิลัักษณ์องค์กรของมหาวิิทยาลััย	ที�เป็นไปในร้ปแบบแลัะทิศิทางเดีียวิกัน	มีควิามคงที�ในการใชุ้งาน	แลัะมีร้ป

แบบที�ครอบคลุัมต่องานประเภทต่าง	ๆ	ภายในมหาวิิทยาลััย

	 	 1.3.2	ประเด็ีนด้ีานการใชุ้งานที�ส่งเสริมภาพิลัักษณ์องค์กร	

	 	 ผลัการออกแบบระบบเอกลัักษณ์เพ่ิ�อส่งเสริมภาพิลัักษณ์องค์กรมหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์

พิระนครศิรีอยธุิยาสามารถส่งเสริมภาพิลัักษณ์องค์กรได้ีอยา่งชัุดีเจนแลัะมีควิามเหมาะสม	โดียระบบเอกลัักษณ์สามารถส่�อสาร

แนวิคิดีด้ีานเอกลัักษณ์ของมหาวิิทยาลััย	เม่�อนำาไปใชุ้งานทั�งระบบสามารถแสดีงให้เห็นภาพิรวิมของเอกลัักษณ์องค์กรผ่านการ

ใชุ้จากร้ปแบบของส่�อชุนิดีต่าง	ๆ	ภายในมหาวิิทยาลััยแลัะการใชุ้ส่�อออนไลัน์	แลัะสามารถนำาระบบเอกลัักษณ์ไปใชุ้ได้ีอย่างต่อ

เน่�องไปในทกุ	ๆ 	ปี	ที�มีการออกแบบหร่อปรบัร้ปแบบตราสญัลัักษณใ์หม่	ทั�งนี�เป็นไปตามแนวิทางการกำาหนดีระบบเอกลัักษณที์�

เหมาะสมกับการใชุ้งานของมหาวิิทยาลััยโดียประยุกต์จากแนวิทางของ	สุมิตรา	ศิรีวิิบ้ลัย์	(สุมิตรา	ศิรีวิิบ้ลัย์,	2547	:	111-119)	

โดียกำาหนดีเป็นค่้ม่อระบบเอกลัักษณ์ของมหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์พิระนครศิรีอยุธิยา
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การออกแบับัผลิต่ภัณ์ฑ์์จิากผ้าทัอเส้น้ใยกล้วิย

Product design from banana fiber woven fabric

สายฝ่น	จำาปาทอง1

บทคัดย�อ

การวิิจัยเร่�องการออกแบบผลิัตภัณฑ์จากผ้าทอเส้นใยกล้ัวิยมีวัิตถุประสงค์เพ่ิ�อศึิกษาร้ปแบบผลิัตภัณฑ์จากเส้นใย

กล้ัวิย	เพ่ิ�อออกแบบผลัติภัณฑ์จากผา้ทอเสน้ใยกลัว้ิย	โดียใชุ้วิิธีิวิิจัยแบบผสานวิิธีิ	มีเคร่�องม่อวิิจัยเป็นแบบสอบถามกลุ่ัมผ้้บริโภค

	จำานวิน	50	คน	แลัะแบบประเมินควิามเหมาะสมของวัิสดุีผ้าทอจากเส้นใยกล้ัวิย	วิิเคราะห์ข้อม้ลัโดียใชุ้แนวิคิดีการออกแบบ

ผลิัตภัณฑ์	รวิมทั�งการใชุ้ข้อม้ลัแนวิโน้ม		แลัะนำาเสนอด้ีวิยวิิธีิพิรรณนาวิิเคราะห์	ผลัวิิจัยพิบว่ิาใชุ้กระบวินการผลิัตด้ีวิยการทอมี

ใชุ้แบบลัายขัดี	2	ตะกอ	ทอสลัับกันระหว่ิางเส้นใยกล้ัวิยทอสลัับ	เส้นด้ีายฝ้่าย	โดียมีฝ้่ายเป็นเส้นย่น	ใชุ้เส้นใยกล้ัวิยปั�นเป็นเส้น

ด้ีายใชุ้เป็นเส้นพุ่ิง	ซึ่�งวัิสดุีผ้าทอที�ใด้ีนั�นมีลัักษณะตา่งกัน	5	ร้ปแบบ	ประเมนิควิามเหมาสมของวิสัดุีผ้าทอกับผ้้เชีุ�ยวิชุาญจากนั�น

ตั�งเกณฑ์ในการเล่ัอก	 เล่ัอกมา	2	 ร้ปแบบที�เหมาะสมที�สุดีมาใชุ้ในการออกแบบผลัิตภัณฑ์ในกลุ่ัมกระเป๋า/รองเท้า	ตามกรอบ

แนวิควิามคิดี	ซึ่�งออกแบบที�มีร้ปทรงที�เรียบง่าย	ใชุ้งานได้ีง่ายไม่ซั่บซ้่อน	จำานวิน	6	 ร้ปแบบ	โดียมีร้ปแบบกระเป๋า	3	 ร้ปแบบ	

รองเท้า	3	ร้ปแบบ	ที�เหมาะแก่การใชุ้งานตามพิฤติกรรมการใชุ้ของผ้้บริโภค	แลัะสามารถตอบสนองการใชุ้งานได้ีในชีุวิิตระจำาวัิน		

คำาสำาคัญ : ร้ปแบบผลิัตภัณฑ์		ผ้าทอเส้นใยกล้ัวิย		ออกแบบ

Abstract

The research on product design from banana fiber woven fabrics aimed to study product form 
from banana fiber. 

To design products from banana fiber woven fabric by using a combined research method 
The research tool was a consumer group questionnaire of 50 people and a form for assessing the 
suitability of woven fabrics from banana fibers. Analyze data using product design concepts. including 
the use of trend data and presented by descriptive and analytical methods. The results showed 
that the weaving process was used in a 2 heddle pattern, alternately woven between banana fibers 
and cotton yarns, with cotton as a warp. Banana fibers are spun into yarn and used as wefts. There 
are 5 different styles of woven fabrics. Evaluate the suitability of woven fabrics with experts, then 
set the selection criteria. Choose 2 styles that are most suitable for designing products in the bag 
group. /shoe according to the conceptual framework which is designed with a simple shape Easy to 
use, not complicated, 6 forms, 3 types of bags, 3 types of shoes that are suitable for use according 
to consumer behavior and can respond to use in daily life 

Keywords: product model, Banana fiber woven fabric, design

1คณะสถาปัตยกรรมศิาสตร์	ผังเม่องแลัะนฤมิตศิิลัป์	มหาวิิทยาลััยมหาสารคาม			E-mail.saifon.j@msu.ac.th
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บทันัำา
งานหัตถกรรมพ่ิ�นบ้านเป็นประยุกต์ศิิลัป์หร่อศิิลัปะที�มีประโยชุน์ใชุ้สอยประเภทหนึ�งที�ชุาวิบ้านธิรรมดีาเป็นผ้้สร้าง

ขึ�นเพ่ิ�อตอบสนองควิามต้องการของตนเองหร่ออีกนัยหนึ�งก็ค่อ	เป็นผ้้สร้างเคร่�องม่อ		ภาชุนะ		สำาหรับใชุ้เองในชีุวิิตประจำาวัิน

				นอกจากนี�ยังมีหัตถกรรมพ่ิ�นบ้านอย้่อีกสองลัักษณะ	ค่อ	งานหัตถกรรมที�ชุาวิบ้านสร้างขึ�นเพ่ิ�อสนองควิามต้องการของคนใน

อีกระดัีบหนึ�งหร่ออีกสังคมหนึ�งค่อ		ขุนนาง		ข้าราชุการ	แลัะพิระมหากษัตริย์		แลัะอีกลัักษณะหนึ�งค่อ	งานหัตถกรรมที�สร้าง

ขึ�นเพ่ิ�อสนองควิามเชุ่�อของตนในพิิธีิกรรมต่าง	ๆ	แลัะในพิระศิาสนา		งานหัตถกรรมที�ชุาวิบ้านสร้างขึ�นเพ่ิ�อใชุ้สอยเองแลัะใชุ้ใน

ระหว่ิางชุาวิบ้านด้ีวิยกันเท่านั�น	 มีลัักษณะของวัิสดุีแลัะเทคนิคการทำา	 เชุ่น	เคร่�องไม้	 	 เคร่�องจักสาน		เคร่�องดิีน		เคร่�องทอ	(

เคร่�องผ้า)		เคร่�องรัก		เคร่�องโลัหะ		เคร่�องหนัง	เคร่�องกระดีาษ		เคร่�องหิน	หัตถกรรมชุนิดีต่าง	ๆ	ดัีงกล่ัาวินั�น	ชุาวิบ้านสร้างขึ�น

โดียใชุ้วัิตถุดิีบที�มีอย้ใ่นท้องถิ�นของตนเองเป็นส่วินมากแลัะมิได้ีนำาไปผสมกับวัิตถุเทียมอ่�น		แต่พิอมาถึงปัจจุบันควิามก้าวิหน้าทาง

เทคโนโลัยี	มีส่วินทำาให้เปลีั�ยนแปลังไป	กล่ัาวิค่อ		มีการนำาเอาวัิสดุีเทียมมาใชุ้ประกอบในการทำางานหัตถกรรมอย่างไม่สามารถ

หลีักเลีั�ยงได้ี		(มาโนชุ	กงกะนันท	:	มปป.)

ผลิัตภัณฑ์หัตถกรรมเปน็สิ�งที�สร้างขึ�นด้ีวิยฝี่ม่อมนษุย	์หร่อกระบวินการผลัติสิ�งของดีว้ิยม่อ	ที�ใชุ้แรงงานฝ่ม่ีอเปน็ปัจจัย

สำาคัญในการผลิัต	 วัิตถุประสงค์เพ่ิ�อการใชุ้ประโยชุน์โดียเฉพิาะ	มนุษย์ได้ีคิดีประดิีษฐ์เคร่�องม่อ	 เคร่�องใชุ้ขึ�นมาเพ่ิ�อสนองควิาม

จำาเป็นพ่ิ�นฐานในการดีำาเนินชีุวิิตประจำาวัิน	 โดียอาศัิยแรงงานจากม่อของตน	 ดัีดีแปลังวัิตถุดิีบที�มีอย้่ในธิรรมชุาติใกล้ัตัวิ	 เพ่ิ�อ

ให้มีร้ปร่างประโยชุน์ใชุ้สอยได้ีเหมาะสม	 ผลิัตภัณฑ์หัตถกรรมจะมีการพัิฒนาร้ปแบบไปตามการพัิฒนาฝี่ม่อของชุ่าง	 ที�สั�งสม

ประสบการณ์	แลัะส่บทอดีควิามร้้	ควิามชุำานาญ	จากรุ่นหนึ�งไปส่้อีกรุ่นหนึ�ง	ซึ่�งต้องใชุ้ระยะเวิลัาแลัะทักษะ	ส่งผลัให้งานหัตถกรรม

มีควิามงามแลัะมีคณุค่าทางศิิลัปะ	มีการใชุ้เทคโนโลัยทีี�คิดีค้นขึ�นตามควิามก้าวิหน้าของยคุสมัยนั�น	ๆ 	มาพัิฒนากระบวินการผลิัต

หัตถกรรมให้มีคุณภาพิได้ีมาตรฐาน	ตลัาดีจนการปรุงแต่งควิามงามของศิิลัปะในงานหัตถกรรมเพ่ิ�อสนองควิามต้องการทางจิต	

ใจ	แลัะคตินิยมควิามเชุ่�อ	รวิมทั�งประโยชุน์ใชุ้สอยให้สอดีคล้ัองกัน

หัตถกรรมผ้าทอ	มีกรรมวิิธีิการสานขัดีกันด้ีวิยเคร่�องม่อการทอ	โดียใชุ้วัิสดุีจากเส้นใยต่าง	ๆ		เชุ่น	การใชุ้เส้นใยมาตี

เกลีัยวิเป็นเส้นต่อกัน	 แล้ัวินำามาทอให้เป็นผ่น	 หร่อการนำาเส้นใยมาฟั�นเป็นเส้นเชุ่อกแล้ัวินำามาถักให้เป็น	 เส้น	 ซึ่�งเส้นใยมีส่วิน

ประกอบที�แตกต่างกัน	จึงทำาให้เส้นใยแต่ลัะชุนิดีแสดีงคุณสมบัติแตกต่างกัน	เชุ่น	ควิามยาวิของเส้นใย	ขนาดีของเส้นใย	ควิาม

มันวิาวิ	 เป็นต้น	 คนในท้องถิ�นร้้จักนำาเส้นใยที�มีในธิรรมชุาติมาใชุ้ประโยชุน์ได้ีอย่างเหมาะสม	 ซึ่�งเส้นใยมีคุณสมบัติต่างกันตาม

ชุนิดีแลัะที�มาของเส้นใย	 ทำาให้ผ้ามีคุณสมบัติแลัะลัักษณะต่างกัน	 เห็นได้ีว่ิาใยฝ้่ายแลัะเส้นใยกล้ัวิยเป็นพ่ิชุที�มีมนุษย์นำามาใชุ้

ประโยชุน์ได้ีอย่างมากมาย	 ฝ้่ายมนุษย์ร้้จักนำาเส้นใยมาใชุ้ผลิัตเป็นผ้า	 มีลัักษณะผิวิสัมผัสนุ่มแลัะเบา	 เส้นใยของฝ้่ายมีลัักษณะ

หยิกเป็นคล่ั�น	(นวิลัแข	ปาลิัวินิชุ.2550)	ส่วินเส้นใยกล้ัวิยได้ีจากกาบกล้ัวิย	หร่อต้นเทียมกล้ัวิย	มีควิามยาวิกับลัำาต้นประมาณ

	2-	3	เมตร	มีควิามกว้ิางเป็นโค้งโอบโคนต้นประมาณ	15-20	เซ่นติเมตร	มีลัักษณะผิวิสัมผัสหยาบ	ตีมีควิามมันล่ั�นแลัะพ่ิ�นผิวิ

เงา	ซึ่�งวัิสดุีทั�งสองสามารถนำามาแปรร้ปเป็นผลิัตภัณฑ์ต่าง	ๆ	เชุ่น	ทอเป็นผ้า	เส้นเชุ่อกถักเป็นกระเป๋า	สานเป็นรองเท้า	เป็นต้น

	โดียเส้นใยฝ้่ายแลัะเส้นใยจากกล้ัวิยมีคุณสมบัติใกล้ัเคียงกัน	ค่อการด้ีดีควิามชุ่�นได้ีดีี	มีควิามเหนียวิเพิิ�มขึ�นเม่�อเปียก	แลัะเป็น

วัิสดุีที�หาได้ีจากท้องถิ�น		

จากการศึิกษาโครงสร้างแลัะคุณสมบัติเส้นใยกล้ัวิย	 จะเห็นได้ีว่ิามีเส้นใยกล้ัวิยที�ได้ีจากส่วินของกาบใบ	 มีปริมาณ

เซ่ลัล้ัโลัส	ร้อยลัะ	63	มีปริมาณลิักนินร้อยลัะ	5	มีควิามชุ่�นร้อยลัะ	10-11	แลัะมีควิามต้านแรงดึีง	650-750	a	มีควิามเหนียวิ	

แลัะผิวิมีควิามมันวิาวิ	สามารถใชุ้ประโยชุน์ได้ีหลัากหลัาย	(เบญจมาศิ	ศิิลัายอ้ย.2558)		ซึ่�งเส้นใยกล้ัวิยมีควิามยาวิใน	2-3	เมตร

	ตามควิามของกาบหากนำามาดึีงเป็นเส้นสามารถนำามาต่อกันหร่อปั�นรวิมกันได้ี	เชุ่น	ทำาเป็นเส้นเชุ่�อก	นำาเอากาบกล้ัวิยมาผลิัต

กระดีาษที�มีควิามทนทานแลัะเหนียวิได้ี		เส้นใยกล้ัวิยยงัสามารถนำาไปเป็นผลิัตภัณฑ์อันอ่�นได้ีมากมายขึ�นอย้กั่บการออกแบบ	ยัง

เป็นวัิสดุีที�หาง่ายในท้องถิ�นแลัะยงัเป็นวัิสดุีธิรรมชุาติ	ซึ่�งผ้้วิิจัยเล็ังเห็นว่ิาการเส้นใยกล้ัวิยที�ผ่านกระบวินการปั�นเป็นเส้นด้ีายที�มี

ขนาดีเท่ากับเส้นด้ีายฝ้่ายแล้ัวินำามาผลิัตขึ�นร้ปด้ีวิยวิิธิกีารทอแบบระดัีบชุาวิบ้าน	โดียนำามาทดีลัองทอรวิมกับเส้นด้ีายฝ้่ายเพ่ิ�อให้

ได้ีวัิสดุีผ้าทอที�มีลัักษณะร้ปแบบใหม่	ลัวิดีลัายแลัะสีที�เกิดีจากการทอรวิมกันระหว่ิางเส้นด้ีวิย	ยงัเป็นวัิสดุีทางเล่ัอกที�สามารถนำา
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มาแปรร้ปใชุ้ผลิัตภัณฑ์ต่าง	ๆ 	ได้ี	เพ่ิ�อตอบสนองตามพิฤติกรรมของผ้้บริโภคในปัจจุบันที�ชุ่�นชุอบผลิัตภัณฑ์ที�ได้ีจากวัิสดุีธิรรมชุาติ	

ซึ่�งวัิสดุีที�ได้ีนั�นเป็นแนวิทางในการพัิฒนาผลิัตภัณฑ์อ่�น	ๆ	ต่อไปได้ีอย่างยังย่�น	

วัติถุ่ป์ระสงค์ 

1.	ศึิกษาร้ปแบบผลิัตภัณฑ์จากเส้นใยกล้ัวิย

2.	เพ่ิ�อออกแบบผลิัตภัณฑ์ผ้าทอจากเส้นใยกล้ัวิย					

กรอบแนวคิด 

	การออกแบบผลิัตภัณฑ์ผ้าทอจากเส้นใยกล้ัวิย	ได้ีมีประเด็ีนในการใชุ้วัิสดุีให้เหมาะกับร้ปแบบผลิัตภัณฑ์ที�มีในปัจจุบัน	

เพ่ิ�อให้ได้ีแนวิทางการออกแบบ		ตามกรอบแนวิคิดีดัีงนี�

กรอบแนวคิด  
  การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากเส้นใยกล้วย ได้มีประเด็นในการใช้วัสดุให้เหมาะกับรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มี
ในปัจจุบัน เพื่อให้ได้แนวทางการออกแบบ  ตามกรอบแนวคิดดังนี้ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
        การวิจัยนี้ เป็นวิธีการวิจยัเชิงผสานวิธี (mixed  methodology) สามารถแบ่งขั้นตอนได้ ดังนี้ 
  1.  ศึกษาค้นคว้าเอกสาร (Documentary Research) เอกสาร บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ศึกษา
กระบวนการทอผ้าจากเส้นใยกล้วย ศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มกระเป๋า รองเท้า ที่อยู่ในกลุ่มตลาดผลิตภัณฑ์
จากเส้นใยกล้วย เพื่อน าไปวิเคราะห์หารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องตลาด  
           2.  ศึกษาจากการประเมินความเหมาะของวัสดุผ้าทอใยกล้วย ผู้วิจัยได้ท าการประเมินวัสดุจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการทอของกลุ่มผู้ทอผ้าของศูนย์หม่อนไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบถามความเหมาะสม ซึ่งการทอมีใช้
ทอแบบลายขัด 2 ตะกอ  ซึ่งวัสดุผ้าทอที่ใด้นั้น ใช้ลักษณะต่างกัน 5 รูปแบบการทอสลับกันกับเส้นใยฝา้ย น าผลสรุป
ที่ได้มาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์  
 3.  ศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้รวบรวมเก็บด้วยวิธีการสอบถาม
พฤติกรรมผู้บรโิภคที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ เป็นการส ารวจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ เมื่อได้ข้อมูลผลการประเมินความเหมาะของวัสดุผ้าทอใย
กล้วย ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค รูปแบบผลิตภัณฑ์ในกลุ่มตลาดผ้าทอใยกล้วย และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จากนั้นผู้วิจัย
ได้วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อก าหนดแนวคิดและขอบเขตในการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากเส้นใยกล้วย เพื่อใช้ใน
ก าหนดแนวคิดและขอบเขตในการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋า รองเท้า ให้กับเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้  
            5.  สรุปผลการวิจัยทีไ่ด้  แล้วน าเสนอเปน็รายงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน
ความเหมาะของ
ผ้าทอจากเส้นใย
กล้วยจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การทอ 

พฤติกรรม
ผู้บริโภคที่มีผลต่อ
รูปแบบผลิตภัณฑ์
และแนวโน้ม
การตลาดของวัสด ุ

หลักการและ
แนวคิดที่เกี่ยวกับ
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

กรอบแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์  

ออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มประเภคของใช้ 
กระเป๋า รองเท้า 

ออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มประเภทกระเปา๋ /รองเท้า  

สรุปงานวิจัย 

วิธีดำาเนินการวิจััย

การวิิจัยนี�	เป็นวิิธีิการวิิจัยเชิุงผสานวิิธีิ	(mixed		methodology)	สามารถแบ่งขั�นตอนได้ี	ดัีงนี�

	 1.ศึิกษาค้นคว้ิาเอกสาร	 (Documentary	 Research)	 เอกสาร	 บทควิามแลัะงานวิิจัยที�เกี�ยวิของ	 ศึิกษา

กระบวินการทอผ้าจากเส้นใยกล้ัวิย	 ศึิกษาร้ปแบบผลิัตภัณฑ์	 ในกลุ่ัมกระเป๋า	 รองเท้า	 ที�อย้่ในกลุ่ัมตลัาดีผลิัตภัณฑ์จากเส้นใย

กล้ัวิย	เพ่ิ�อนำาไปวิิเคราะห์หาร้ปแบบผลิัตภัณฑ์ที�มีอย้่ในท้องตลัาดี	

	 2.ศึิกษาจากการประเมินควิามเหมาะของวัิสดุีผ้าทอใยกล้ัวิย	ผ้้วิิจัยได้ีทำาการประเมินวัิสดุีจากผ้้เชีุ�ยวิชุาญด้ีาน

การทอของกลุ่ัมผ้้ทอผ้าของศ้ินย์หม่อนไหม	มหาวิิทยาลััยมหาสารคาม	สอบถามควิามเหมาะสม	ซึ่�งการทอมีใชุ้ทอแบบลัายขัดี	

2	ตะกอ		ซึ่�งวัิสดุีผ้าทอที�ใด้ีนั�น	ใชุ้ลัักษณะต่างกัน	5	ร้ปแบบการทอสลัับกันกับเส้นใยฝ้่าย	นำาผลัสรุปที�ได้ีมาใชุ้ในการออกแบบ

ผลิัตภัณฑ์	

	 3.ศึิกษาวิิจัยเชิุงสำารวิจ	(Survey	Research)	เป็นข้อม้ลัที�ผ้้วิิจัยได้ีรวิบรวิมเก็บด้ีวิยวิิธีิการสอบถามพิฤติกรรม

ผ้้บริโภคที�เล่ัอกซ่่�อผลิัตภัณฑ์จากวัิสดุีธิรรมชุาติ	เป็นการสำารวิจถึงพิฤติกรรมของผ้้บริโภค
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	 4.การวิิเคราะหข้์อม้ลัเพ่ิ�อใชุ้ในการออกแบบ	เม่�อได้ีข้อม้ลัผลัการประเมนิควิามเหมาะของวิสัดุีผ้าทอใยกล้ัวิย

	ข้อม้ลัพิฤติกรรมผ้้บริโภค	ร้ปแบบผลิัตภัณฑ์ในกลุ่ัมตลัาดีผ้าทอใยกล้ัวิย	แลัะข้อม้ลัที�เกี�ยวิข้อง	จากนั�นผ้้วิิจัยได้ีวิิเคราะห์ข้อม้ลั

	เพ่ิ�อกำาหนดีแนวิคิดีแลัะขอบเขตในการออกแบบผลิัตภัณฑ์ผ้าทอจากเส้นใยกล้ัวิย	เพ่ิ�อใชุ้ในกำาหนดีแนวิคิดีแลัะขอบเขตในการ

ออกแบบผลิัตภัณฑ์ประเภทกระเป๋า	รองเท้า	ให้กับเหมาะสมกับกลุ่ัมเป้าหมายที�ตั�งไว้ิ	

	 5.สรุปผลัการวิิจัยที�ได้ี	แล้ัวินำาเสนอเป็นรายงาน

1.ป์ระชากรแลุ่ะกลุ่่�มตัิวอย�าง /Population and Sample

ในวิิจัยนี�มีกลุ่ัมประชุากรแลัะกลุ่ัมตัวิอย่าง	สามารถแบ่งออกเป็น	2	กลุ่ัม	ดัีงนี�	

	 1.กลุ่ัมผ้้บริโภค	ผ้้หญิงวัิย	30-40	ปี	ที�มีควิามชุ่�นชุอบผลิัตภัณฑ์ที�ทำามาจากวัิสดุีธิรรมชุาติ		จำานวิน	50	คน	

	 2.กลุ่ัมผ้้เชีุ�ยวิชุาญด้ีานทอผ้าศ้ินย์หม่อนไหม	ของมหาวิิทยาลััยมหาสารคาม	

2.เคร่�องม่อการวิจััย/ Research instrument

เคร่�องม่อที�ใชุ้ในการวิิจัย	การพัิฒนาผลิัตภัณฑ์ผ้าทอจากเส้นใยกล้ัวิย

												1)	แบบสอบถาม	(Questionnaire)	

												2)	แบบประเมิน	(Assessment)

3.การรวบรวมข้้อมูลุ่/ Data Collection

ในการรวิบรวิมข้อม้ลัในงานวิิจัยนี�	ผ้้วิิจัยได้ีแบ่งออกเป็น	2	ลัักษณะ	ดัีงนี�

	 1.ข้อม้ลัทติุยภ้มิ	(Secondary	Data)	เป็นข้อม้ลัที�ได้ีจากเอกสาร		หนังส่อ	ม้ลัจากเอกสารที�เกี�ยวิการออกแบบ

ผลิัตภัณฑ์	ร้ปแบบผลิัตภัณฑ์,	กระบวินการทอเส้นใยกล้ัวิย	แลัะงานวิิจัยที�เกี�ยวิข้อง	ดัีงนี�

																						 1)		ศึิกษาข้อม้ลัร้ปแบบผลิัตภัณฑ์	ค่อ	กระเป๋า	รองเท้า	ในกลุ่ัมตลัาดีผลิัตภัณฑ์ใชุ้วัิสดุีจากเส้นใย

กล้ัวิย

																		 2)		ศึิกษาการออกแบบผลิัตภัณฑ์ประเภทที�จัดีอย้่ในกลุ่ัมประเภทกระเป๋า/รองเท้า

																						 3)		ศึิกษาข้อม้ลัของกระบวินการทอผ้าเส้นใยกล้ัวิย

																						 4)		ศึิกษาข้อม้ลัจากงานวิิจัยที�เกี�ยวิข้อง

	 2.ข้อม้ลัปฐมภ้มิ	(Primary	Data)	เป็นข้อม้ลัที�ผ้้วิิจัยได้ีรวิบรวิมเก็บด้ีวิยวิิธีิการสอบถามพิฤติกรรมผ้้บริโภค

ที�เล่ัอกซ่่�อผลิัตภัณฑ์จากวัิสดุีธิรรมชุาต	ิโดียใชุ้แบบสอบถาม	แลัะผลัการประเมนิควิามเหมาะสมของวิสัดุีผ้าทอเส้นใยกล้ัวิยจาก

ผ้้เชีุ�ยวิชุาญการทอผ้า	 แลัะนำาข้อม้ลัที�ได้ีนำาไปส่้การวิิเคราะห์เพ่ิ�อใชุ้ในการออกแบบผลิัตภัณฑ์กลุ่ัมประเภทของใชุ้	 (กระเป๋า,	

รองเท้า)

4.การวิเคราะห์์ข้้อมูลุ่/Data Analysis

ผ้้วิิจัยได้ีนำาข้อม้ลัมาทำาการวิิเคราะห์ข้อม้ลั		โดียมีวิิธีิการดีำาเนินงานเป็นขั�นตอนดัีงนี�

	 1.วิิเคราะห์เอกสารที�เกี�ยวิข้องกับผลิัตภัณฑ์เส้นใยกล้ัวิย	ผ้้วิิจัยได้ีการวิิเคราะห์ข้อม้ลัของร้ปแบบผลิัตภัณฑ์

ของเส้นใยกล้ัวิย	ที�อย้่ในกลุ่ัมประเภทของใชุ้	กระเป๋า	รองเท้า	วิิเคราะห์ร้ปแบบ	กรรมวิิธีิที�ใชุ้ทำาการผลิัตผลิัตภัณฑ์	ร้ปทรงของ

ผลิัตภัณฑ์	สีแลัะพ่ิ�นผิวิ	 วิิเคราะห์แลัะทำาจัดีแยกหมวิดีหม่้ประเภทของผลิัตภัณฑ์จากเส้นใยกล้ัวิย	เพ่ิ�อให้ได้ีผลัการวิิเคราะห์ที�

สอดีคล้ัองกลัับกลุ่ัมเป้าหมาย	นำาไปส่้กระบวินการออกแบผลิัตภัณฑ์

	 2.การวิิเคราะห์พิฤติกรรมผ้้บริโภคจากกลุ่ัมเป้าหมาย	ผ้้หญิงวัิย	30-40	ปี	ที�มีควิามชุ่�นชุอบผลิัตภัณฑ์ที�ทำา

มาจากวัิสดุีธิรรมชุาติ		จำานวิน	50	คน	มีวัิตถุประสงค์เพ่ิ�อนำาผลัการวิิเคราะห์ที�ได้ีเป็นกรอบแลัะแนวิทางการออกแบบผลิัตภัณฑ์

ในกลุ่ัมประเภทกระเป๋า/รองเท้า

	 3.การวิิเคราะห์ข้อม้ลัผลัการประเมินควิามเหมาะสมของวัิสดุีผ้าทอจากเส้นใยกล้ัวิยเป็นการหาควิามเหมาะ

ของตวัิวัิสดุี	ที�สามารถนำามาใชุ้พัิฒนาผลิัตภัณฑ์ได้ี	ซึ่�งวัิสดุีที�ได้ีต้องมีคุณสมบัติในเร่�องของควิามแข็งแรง	พ่ิ�นผิวิสัมผัสของเน่�อวัิสดุี	

สีของวัิสดุีที�เกิดีจากการทอ	กระบวินการง่ายต่อการผลิัตแลัะใชุ้เวิลัาน้อยในการทอให้เป็นผ่น
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ผลุ่การวิจััย 

การศิึกษาแนวิทางการพิัฒนาผ้าทอจากเส้นใยกล้ัวิย	 สามารถสรุปตามวัิตถุประสงค์ในการศิึกษาร้ปแบบผลิัตภัณฑ์

จากเส้นใยกล้ัวิยเพ่ิ�อนำาไปส่้การออกแบบผลิัตภัณฑ์ผ้าทอจากเส้นใยกล้ัวิย	

การวิิจัยนี�	 ผ้้วิิจัยได้ีนำาเส้นใยกล้ัวิยที�ผ่านกระบวินการปั�นเป็นเส้นด้ีาย	 แลัะใชุ้เทคนิคการทอแบบระดัีบชุาวิบ้าน	 ซึ่�ง

การทอนั�นใชุ้เส้นด้ีายฝ้่ายเป็นเส้นยน่	โดียใชุ้เส้นใยกลัว้ิยปั�นเป็นเส้นด้ีายใชุ้เป็นเส้นพุ่ิง	โดียการทอนั�นเป็นเทคนคิการทอลัายขัดี

ขึ�น-ลัง	แบบ	2	ตะกอ	แลัะใชุ้เส้นด้ีายกล้ัวิยที�มีขนาดีเท่ากัน	ทอสลัับกันกับเส้นด้ีายฝ้่าย		โดียแบ่งเป็น	5	ร้ปแบบ	ค่อ	ร้ปแบบ

ที�	1)	ใชุ้เส้นด้ีายฝ้่ายเป็นเส้นยน่เส้นด้ีายกล้ัวิยเป็นเส้นพุ่ิง	ร้ปแบบที�	2)	ใชุ้เส้นด้ีายฝ้่ายเป็นเส้นยน่เส้นย่นเส้นด้ีายกล้ัวิยทอสลัับ

เส้นด้ีายฝ้่ายแบบ	1	ต่อ	1	เส้น	ร้ปแบบที�	3)	ใชุ้เส้นด้ีายฝ้่ายเป็นเส้นย่นเส้นย่นเส้นด้ีายกล้ัวิยทอสลัับเส้นด้ีายฝ้่ายแบบ	3	ต่อ	3	

เส้น		ร้ปแบบที�	4)	ใชุ้เส้นด้ีายฝ้่ายเป็นเส้นยน่เส้นย่นเส้นด้ีายกล้ัวิยทอสลัับเส้นด้ีายฝ้่ายแบบ	5	ต่อ	5	เส้น		แลัะร้ปแบบที�	5)	ใชุ้

เส้นด้ีายฝ้่ายเป็นเส้นยน่เส้นยน่เส้นด้ีายกล้ัวิยปั�นร่วิมกับเส้นด้ีายฝ้่ายแล้ัวินำามาทอเป็นเส้นพุ่ิง	ซึ่�งจะได้ีผ้าทอจากเส้นใยกล้ัวิยใน

	5	ร้ปแบบ	จากนั�นผ้้วิิจัยได้ีทำาการประเมินวัิสดุีเพ่ิ�อหาควิามเหมาะสมของคุณสมบัติในเร่�องของควิามแข็งแรง	พ่ิ�นผิวิสัมผัสของ

เน่�อวัิสดุี	สีของวัิสดุีที�เกิดีจากการทอ	กระบวินการง่ายต่อการผลิัตแลัะใชุ้เวิลัาน้อยในการทอให้เป็นผ่น	โดียให้ผ้้เชีุ�ยวิชุาญการทอ

ผ้าจากศ้ินย์นวัิตกรรมใหม่ของมหาวิิทยาลััยมหาสารคามเป็นผ้้ประเมิน	ได้ีผลัสรุปดัีงตาราง	ดัีงนี�

ติารางที� 1 ลัุ่กษณ์ะข้องวัสด่ผ�านกระบวนการทอ ผ้าทอจัากเส้นใยกลุ้่วย
กระบวนการทอ

โดยการผสมผสาน

เส้นด้าย

    แผนผังกราฟ

  เส้นด้ายฝ้าย

  เส้นด้ายกลุ้่วย

ผ้าทอ ลุ่ักษณ์ะวัสด่ข้องผ้าทอ

ร้อยลุ่ะ

ข้องความ

เห์มาะสมในการ

พัฒนาผ้าทอ

ร้ปแบบทำี� 1) 

ใช�เส่�นด�ายฝี้าย

เป็นเส่�นยืนเส่�น

ด�ายกล�วยเป็น

เส่�นพัุ่ง 
รหัส่ B001

เส่�นยืน = ฝ้ีาย/เส่�นพุ่ัง

 = กล�วย ลักษณ์ะเส่�น

ด�ายทีำ�ทำอนั�นเรียงกัน

 ด�ายฝ้ีายและด�ายกล�วย

ส่านขัด เกิดพืั�นผิู้วสั่มีผัู้ส่

กระด�าง ผู้�าแข็ง สี่ทีำ�ได�

เป็นสี่ของวัส่ดุเส่�นใย

กล�วย สี่นำ�าต่าลอ่อน 

10

ร้ปแบบทำี� 2) ใช�

เส่�นด�ายฝี้ายเป็น

เส่�นยืนเส่�นยืน

เส่�นด�ายกล�วยทำอ

ส่ลับเส่�นด�ายฝี้าย

แบบ 1 ต่่อ 1 เส่�น 

รหัส่ B002

เส่�นยืน = ฝี้าย

เส่�นพัุ่ง = กล�วย (1) +

ฝี้าย (1) ลักษณ์ะผู้�าทำี�

ทำอมีีด�ายฝี้ายและด�าย

กล�วยส่ลับหน่�งต่่อหน่�ง 

พัื�นผู้ิวส่ัมีผู้ัส่กระด�าง 

ผู้�าค่อนข�างแข็ง

สี่ทีำ�ได�เป็นสี่ของวัส่ดุ

เส่�นใยกล�วยและฝ้ีาย สี่สี่

นำ�าต่าลอ่อนผู้ส่มีขาว

15
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กระบวนการทอ

โดยการผสมผสาน

เส้นด้าย

    แผนผังกราฟ

  เส้นด้ายฝ้าย

  เส้นด้ายกลุ้่วย

ผ้าทอ ลัุ่กษณ์ะวัสด่ข้องผ้าทอ

ร้อยลุ่ะ

ข้องความ

เห์มาะสมในการ

พัฒนาผ้าทอ

ร้ปแบบทำี� 3) 

ใช�เส่�นด�ายฝี้ายเป็น

เส่�นยืนเส่�นยืนเส่�น

ด�ายกล�วยทำอส่ลับ

เส่�นด�ายฝี้ายแบบ 

3 ต่่อ 3 เส่�น  

รหัส่ B003

เส่�นยืน = ฝี้าย

เส่�นพุ่ัง = กล�วย (3) +

ฝ้ีาย (3) ลักษณ์ะผู้�าทีำ�

ทำอมีีด�ายฝ้ีายและด�าย

กล�วยส่ลับส่ามีต่่อส่ามี

 เกิดเป็นลายริ�ว พืั�นผิู้ว

สั่มีผัู้ส่กระด�าง ผู้�าค่อน

ข�างแข็ง สี่นำ�าต่าล-ขาว

และลายริ�วทีำ�ได�เกิดจัาก

การทำอส่ลับกันอย่างเห็น

ได�ชัด

28

ร้ปแบบทำี� 4) ใช�

เส่�นด�ายฝี้ายเป็น

เส่�นยืนเส่�นยืนเส่�น

ด�ายกล�วยทำอส่ลับ

เส่�นด�ายฝี้ายแบบ 

5 ต่่อ 5 เส่�น 

รหัส่ B004

ยืน = ฝี้าย

พัุ่ง = กล�วย (5) +

ฝี้าย (5) ลักษณ์ะผู้�าทำี�

ทำอมีีด�ายฝี้ายและด�าย

กล�วยส่ลับห�าต่่อห�า เกิด

เป็นลายริ�ว พัื�นผู้ิวส่ัมีผู้ัส่

เป็นคลื�น ผู้�านิ�มีข่�น

สี่นำ�าต่าล-ขาวและลายริ�ว

ทีำ�ได�เกิดจัากการทำอส่ลับ

กันอย่างเห็นได�ชัด

36

ร้ปแบบทำี� 5) ใช�

เส่�นด�ายฝี้ายเป็น

เส่�นยืนเส่�นยืนเส่�น

ด�ายกล�วยปั�นร่วมี

กับเส่�นด�ายฝี้าย

แล�วนำามีาทำอเป็น

เส่�นพัุ่ง

รหัส่ B005

ยืน = ฝี้าย

พัุ่ง = กล�วย  +ฝี้าย 

(ปั�นรวมีกัน) ลักษณ์ะ

ผู้�าทำี�ทำอมีีด�ายฝี้ายและ

ด�ายกล�วยปั�นเกลียวรวมี

กันแล�วทำอ พัื�นผู้ิวส่ัมีผู้ัส่

อ่อนนิ�มี ผู้�านิ�มี

11

ผลัจากการประเมนิควิามเหมาะของผ้เ้ชีุ�ยวิชุาญด้ีานการทอ	 (กลุ่ัมทอผ้าของศ้ินย์หม่อนไหมมหาวิิทยาลััยมหาสารคาม)	

โดียมีเกณฑ์ในการหาควิามเหมาะสมของคณุสมบัติในเร่�องของควิามแข็งแรง	พ่ิ�นผิวิสัมผัสของเน่�อวัิสดุี	สีของวัิสดุีที�เกิดีจากการ

ทอ	กระบวินการง่ายต่อการผลิัตแลัะใชุ้เวิลัาน้อยในการทอให้เป็นผ่น	จะเห็นได้ีร้ปแบบที�	4)	รหัส	B004	ใชุ้เส้นด้ีายฝ้่ายเป็นเส้น

ย่นเส้นย่นเส้นด้ีายกล้ัวิยทอสลัับเส้นด้ีายฝ้่ายแบบ	5	ต่อ	5	เส้น	มีควิามเหมาะสมร้อยลัะ	36	มีลัักษณะผ้าทอที�มีลัายริ�วิ	พ่ิ�นผิวิ

สัมผัสเป็นคล่ั�น	ผ้านิ�มขึ�น	ได้ีสีนำ�าตาลั-ขาวิแลัะลัายริ�วิที�ได้ีเกิดีจากการทอสลัับกันอย่างเห็นได้ีชัุดี	แลัะรองลังมาเป็นร้ปแบบที�	3)	
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รหัส	B003	ใชุ้เส้นด้ีายฝ้่ายเป็นเส้นยน่เส้นยน่เส้นด้ีายกล้ัวิยทอสลัับเส้นด้ีายฝ้่ายแบบ	3	ต่อ	3	เส้น	มีควิามเหมาะร้อยลัะ	28	ซึ่�ง

ลัักษณะผ้าที�ทอมีด้ีายฝ้่ายแลัะด้ีายกล้ัวิยสลัับสามตอ่สาม	เกิดีเป็นลัายริ�วิ	พ่ิ�นผิวิสัมผัสกระด้ีาง	ผ้าค่อนข้างแข็ง	ได้ีสีนำ�าตาลั-ขาวิ

แลัะลัายริ�วิที�ได้ีเกิดีจากการทอสลัับกันอย่างเห็นได้ีชัุดี															
จะเห็นได้ีว่ิา	วัิสดุีผ้าทอจากเส้นใยกล้ัวิยทั�ง	5	ร้ปแบบนั�นทีควิามต่างกันในเร่�องของลัวิดีลัาย	ผิวิสัมผัส	ลัักษณะเน่�อผ้า

ที�ได้ี	แลัะควิามแข็งแรงของตัวิวัิสดุี	ลัักษณะของวัิสดุีผ่านกระบวินการทอแบบผสมผสาน		ผ้าที�มีลัักษณะเส้นด้ีายที�ทอเรียงกัน	

โดียมีด้ีายฝ้่ายแลัะด้ีายกล้ัวิยสานขัดี	จะเกิดีพ่ิ�นผิวิสัมผัสกระด้ีาง	 ผ้าแข็ง	 ผ้าที�มีลัักษณะการทอโดียมีเส้นด้ีายฝ้่ายแลัะเส้นด้ีาย

กล้ัวิย	พุ่ิงสลัับหนึ�งต่อหนึ�ง	จะให้พ่ิ�นผิวิสัมผัสกระด้ีาง	ผ้าค่อนข้างแข็งกระด้ีาง	แลัะผ้าทอที�มีลัักษณะการทอ	โดียมีด้ีายฝ้่ายแลัะ

ด้ีายกล้ัวิย	พุ่ิงสลัับสามต่อสาม	จะทำาให้เกิดีเป็นลัายริ�วิ	พ่ิ�นผิวิสัมผัสยงัค่อนข้างกระด้ีาง	ผ้าค่อนข้างแข็งซึ่�งเป็นการเล่ัอกวัิตถุดิีบ

ที�มีปริมาณที�เท่าๆ	กัน	ส่วินผ้าที�มีลัักษณะการทอมีด้ีายฝ้่ายแลัะด้ีายกล้ัวิย	พุ่ิงสลัับห้าต่อห้า	จะเกิดีเป็นลัายริ�วิ	 มีพ่ิ�นผิวิสัมผัส

เป็นคล่ั�น	 ผ้านิ�มขึ�น	 แลัะผ้าที�มีลัักษณะการทอโดียมีด้ีายฝ้่ายแลัะดี้ายกล้ัวิยปั�นเกลีัยวิรวิมกันแล้ัวิทอ	 จะเกิดีพ่ิ�นผิวิสัมผัสอ่อน

นิ�ม	ผ้านิ�ม	แลัะผ้้วิิจัยนำาผลัที�ได้ีเล่ัอกใชุ้เป็น	วัิสดุีรหัส	B004	แลัะวัิสดุีรหัส	B003	เป็นวัิสดุีที�ใชุ้กับในการออกแบบผลิัตภัณฑ์

     

ภิาพป์ระกอบ 1	ลัักษณะผ้าทอจากเส้นใยกลั้วิย

2)	 จากการศึิกษาร้ปแบบผลิัตภัณฑ์ของเส้นใยกล้ัวิย	 จะเห็นได้ีวิ่า	 เส้นใยกล้ัวิยเป็นพ่ิชุที�ให้ประโยชุน์ได้ีหลัากหลัาย

สามารถนำามาแปรร้ปแลัะพัิฒนาเป็นผลิัตภัณฑ์ได้ีหลัายชุนิดี	 ซึ่�งผ้้วิิจัยวิิเคราะห์แยกประเภทให้อย้่ในกลุ่ัมตลัาดีผลิัตภัณฑ์

ประเภทกระเป๋า	รองเท้า	ดัีงตารางนี�		

ติารางที� 2 สร่ป์รูป์แบบผลิุ่ติภัิณ์ฑ์์ในกลุ่่�มติลุ่าดผลิุ่ติภัิณ์ฑ์์ป์ระเภิทกระเป๋์า รองเท้า
ผลุ่ิติภิัณ์ฑ์์ วัสด่

(material)
รูป์แบบ
(Shape)

พ่�นผิว/สี
 (Texture/

Colors)

เทคนิค
(Techniques)

โอกาสการใช้งาน
(Function)

กลัุ่มวิิสาหกิจชุุมชุนบ้าน
ชุ่างสกุลับายศิรี

วิัสดีุจากกาบ
กลั้วิยเป็นแผ่น

แบนเรียบ

พิ่�นผิวิเรียบมัน
วิาวิตามเน่�อของ
วิัสดีุ	แลัะสีเป็น
แบบไลั่เฉดีสี
ตามธิรรมชุาติ

วิัสดีุจากกาบ
กลั้วิยลัักษณะ

เป็นแผ่นนำามาตัดี
เย็บให้ไดี้ร้ปทรงที�

ต้องการ

กระเป๋า	
shopper	

ใชุ้บรรจุของ

B003	ค่อ	เส้นย่นเป็นฝ่้ายเส้นพิุ่งเป็นฝ่้ายแลัะกลั้วิย	(3X3) B004	ค่อ	เส้นย่นเป็นฝ่้ายเส้นพิุ่งเป็นฝ่้ายแลัะกลั้วิย	(5X5)
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ผลุ่ิติภิัณ์ฑ์์ วัสด่
(material)

รูป์แบบ
(Shape)

พ่�นผิว/สี
 (Texture/

Colors)

เทคนิค
(Techniques)

โอกาสการใช้งาน
(Function)

กลัุ่มวิิสาหกิจชุุมชุนบ้าน
ชุ่างสกุลับายศิรี

วิัสดีุจากกาบ
กลั้วิยเป็นแผ่น

แบนเรียบ

พิ่�นผิวิเรียบมัน
วิาวิตามเน่�อของ
วิัสดีุ	แลัะสีเป็น
แบบไลั่เฉดีสี
ตามธิรรมชุาติ

วิัสดีุจากกาบ
กลั้วิยลัักษณะ

เป็นแผ่นนำามาตัดี
เย็บให้ไดี้ร้ปทรงที�

ต้องการ

Half		moon	
handbag	เป็นกระ
เป๋าของผ้้หญิง	บรรจุ

ของ

กลัุ่มวิิสาหกิจชุุมชุนบ้าน
ชุ่างสกุลับายศิรี

วิัสดีุจากกาบ
กลั้วิยเป็นแผ่น

แบนเรียบ

พิ่�นผิวิเรียบมัน
วิาวิตามเน่�อของ
วิัสดีุ	แลัะสีเป็น
แบบไลั่เฉดีสี
ตามธิรรมชุาติ

วิัสดีุจากกาบ
กลั้วิยลัักษณะ

เป็นแผ่นนำามาตัดี
เย็บให้ไดี้ร้ปทรงที�

ต้องการ

Clutch	Bag	ใชุ้บรรจุ
ของชุิ�นเลั็ก	เชุ่น
	โทรศิัพิท์/ม่อถ่อ

	เป็นต้น

Wanitase
กลัุ่มทอผ้าจังหวิัดีลัำาพิ้น

การทอผ้าโดียใชุ้
เส้นฝ่้ายเป็นเส้น
ย่น	แลัะใชุ้เส้นใย

กลั้วิย

การใชุ้วิัสดีุย้อม
สีธิรรมชุาติใน
ท้องถิ�น	เทคนิค
ลัวิดีลัายในการ
ทอมาจากการ

สอดีเส้นใยกลั้วิย
แลัะการสร้าง
ลัวิดีลัายจาก

การทอ

ทอเป็นผ่น	แลัะ
นำามาแปรร้ปดี้วิย
การตัดีเย็บร่วิมกัน

กับหนัง

กระเป๋าสะพิาย	แบบ
	bucket	เป็นกระเป๋า

ผ้้หญิง	บรรจุของ	

วิิสาหกิจชุุมชุนเส่�อกก
บ้านบางพิลัวิง	จังหวิัดี

ปราจีนบุรี

กาบกลั้วิย	ปั�นเป็น
เส้น	นำามาทอ

				
		

พิ่�นผิวิเรียบมัน
วิาวิตามเน่�อของ
วิัสดีุ	แลัะสีเป็น
แบบเลั่�อมสีตาม
ธิรรมชุาติของ

วิัสดีุ

ทอเป็นผ่น	แลัะ
นำามาแปรร้ปดี้วิย
การตัดีเย็บร่วิมกัน

กับหนัง

เป็นกระเป๋าผ้้หญิง	
บรรจุของ

กาบกลั้วิย	ปั�นเป็น
เส้น	นำามาถัก

			

พิ่�นผิวิแข็ง
กระดี้าง	ปั�นเป็น
เส้นขนาดีใหญ่	สี

น้ำาตาลั

ปั�นให้เป็นเส้น
แลั้วินำามาถักขึ�น
ร้ปเป็นผลัิตภัณฑ์

กระเป๋า

กระเป๋าสะพิาย	แบบ
	Hobo	Bag	ขนาดี

กลัาง	

เส้นเชุ่อกกลั้วิย พิ่�นผิวิขรุขระ
	เกิดีจากขนาดี
ของเส้นดี้ายที�

ใหญ่

ปั�นให้เป็นเส้น
แลั้วินำามาถักขึ�น
ร้ปเป็นผลัิตภัณฑ์

รองเท้า

รองเท้าแตะ

	eee ผ้าทอจากใยกลั้วิย 		 พิ่�นผิวิเรียบ เส้นดี้ายกลั้วิยทอ
ผสมเส้นดี้ายฝ่้าย

รองเท้ามีส้น

จัากการศึกษารูป์แบบข้องผลิุ่ติภัิณ์ฑ์์จัากเส้นใยกลัุ่วยนั�นสามารถุสร่ป์ ได้ ดังนี�

1.วัิสดุี	(material)	ผลิัตภัณฑ์ทำามาจากเส้นใยกล้ัวิยสามารถแบ่งลัักษณะของการนำาวัิสดุีมาใชุ้ได้ีเป็น	3	ลัักษณะ	ค่อ	

กลุ่ัมที�	1	เส้นใยผ่านกระบวินการดึีงเป็นเส้นใยแลัะปั�นเป็นเส้นด้ีายนำามาทอรวิมกับเส้นใยฝ้่าย	ทอให้เป็นผ่นแล้ัวิค่อยไปแปรร้ป

กลุ่ัมที�	2	เส้นใยผา่นกระบวินการปั�นเป็นเส้นนำามาบิดีเกลีัยวิรวิมกันนำามาถักให้ขึ�นร้ปเป็นผลิัตภัณฑ์	กลุ่ัมที�	3	ใชุ้กาบกล้ัวิยที�ผ่าน

กระบวินการทำาให้เป็นแผ่นแล้ัวิค่อยมาแปรร้ป		
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2.	ร้ปแบบ	(Shape)	จากการวิิเคราะห์ข้อม้ลันั�น	ได้ีร้ปแบบกระเป๋าตามแบบเรขาคณิต	เป็นร้ปทรงพ่ิ�นฐานของกระเป๋า	

รองเท้า	ที�มีในตลัาดี	เชุ่น	กระเป๋าทรง	Half		moon	handbag,	ทรงกระเป๋าแบบ	shopper,	กระเป๋าสะพิาย	แบบ	Hobo	Bag,	

กระเป๋าสะพิาย	แบบ	bucket,	แลัะแบบ	Clutch	รองเท้าพ่ิ�นเรียบ,	รองเท้าใส่อย้่บ้าน	เพีิยงต่างกันที�วัิสดุีที�นำามาใชุ้ต่างกัน

3.พ่ิ�นผิวิ/สี	(Texture/Colors)	ผลิัตภัณฑ์จากเส้นใยกล้ัวิยมีพ่ิ�นผิวิเรียบมันวิาวิตามเน่�อของวัิสดุี	แลัะสีเป็นแบบไล่ัเฉดีสี

ตามธิรรมชุาต	ิสีแลัะลัวิดีลัายในการทอมาจากการสอดีเสน้ใยกล้ัวิยแลัะการสรา้งลัวิดีลัายจากการทอ	แลัะสีที�ยอ้มจากธิรรมชุาติ

4.โอกาสการใชุ้งาน	(Function)	จากข้อม้ลัของผลิัตภัณฑ์จากเส้นใยกล้ัวิยในกลุ่ัมกระเป๋า	/รองเท้านั�นร้ปแบบสำาหรับ

ผ้้หญิง	เพ่ิ�อใชุ้ในโอกาสต่าง	ๆ	ตามพิฤติกรรมของกลุ่ัมเป้าหมายที�ใชุ้ในชีุวิิตประจำาวัิน	เชุ่น	ใชุ้ใส่สิ�งของเพ่ิ�อไปทำางาน	ไปเที�ยวิ	

ไปงานเลีั�ยงสรรสัน	หร่อใชุ้บรรจุสิ�งของ	เป็นต้น

3)	ผ้้วิิจัยได้ีศึิกษาแลัะวิิเคราะห์พิฤติกรรมกลุ่ัมผ้้บริโภคที�มีผลัต่อการออกแบบ	

การวิิจัย	 ผ้้วิิจัยได้ีสร้างแบบสอบถามเป็นเคร่�องม่อเพ่ิ�อใชุ้สอบถามถึงพิฤติกรรมของผ้้บริโภคเกี�ยวิกับการเล่ัอกซ่่�อ

ผลิัตภัณฑ์	โอกาสการใชุ้งาน	ร้ปแบบที�เล่ัอกใชุ้	โดียตั�งผ้้ตอบแบบสอบถามจำานวิน	50	คน	ซึ่�งเป็นกลุ่ัมที�ชุ่�นชุอบสิ�งที�เป็นธิรรมชุาติ	

สามารถแบ่งการวิิเคราะห์ออกเป็น	3	ส่วินดัีงนี�

 สวนท่ี 1  

ขอมูลท่ัวไป

ของผูตอบ

แบบสอบถาม 

 

    คําถาม              รอยละ 

เพศ ชาย 20 

หญิง 80 

อาย ุ ตํ่ากวา 30 ป                                            12 

30-40 ป 45 

41-50 ป 23 

51-60 ป 15 

61 ปขึ้นไป 15 

ระดับการศึกษา ประถมศึกษา       - 

มัธยมศึกษา 14 

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 16 

ปริญญาตรี 56 

สูงกวาปริญญาตรี 14 

อาชีพ  นักเรียนหรือนักศึกษา   27 

    คําถาม             รอยละ  

พนักงานของรัฐ 50 

พนักงานเอกชน 3 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ - 

ประกอบธุรกิจสวนตัว   20 

อื่นๆ (ระบุ - 

รายไดตอเดือน  ตํ่ากวา 5,000  บาท                 8 

 27 5,001-10,000  บาท10,001 – 20,000 บาท             

48 

20,001 – 30,000  บาท 11 

30,001 บาทขึ้นไป 6 

 



612

1.วิิเคราะห์ข้อม้ลัทั�วิไปของผ้้ตอบแบบสอบถาม	 จำานวิน	 50	 คน	 เป็นข้อม้ลัเบ่�องต้นของวิิถีชีุวิิตของกลุ่ัมเป้าหมาย

	การนำาไปการกรอบของร้ปแบบผลิัตภัณฑ์	อาชีุพิบ่งบอกถึงพิฤติกรรมของการใชุ้ผลิัตภัณฑ์ขั�นต้น	 ซึ่�งพิบว่ิาผ้้บริโภคส่วินใหญ่

เป็น	เพิศิหญิง	ที�มีอายุตั�งแต่	30-40	ปี	มีระดัีบการศึิกษาปริญญาตรี	อาชีุพิพินักงานของภาครัฐส่วินใหญ่	มีรายได้ีเฉลีั�ยต่อเด่ีอน

อย้่ที�	10000	-20000	บาท	

2.วิิเคราะห์ส่วินที�	 2	 เห็นได้ีว่ิาผ้้บริโภคมีพิฤติกรรมการซ่่�อผลิัตภัณฑ์ที�ใชุ้วัิสดุีธิรรมชุาติ	 	 มีการเล่ัอกซ่่�อผลิัตภัณฑ์

จากวัิสดุีธิรรมชุาติที�	 ซึ่�งส่วินใหญ่เล่ัอกผลิัตภัณฑ์ประเภทของใชุ้	 แลัะมีปัจจัยที�ทำาให้ผ้้บริโภคตัดีสินใจเล่ัอกชุ่�อผลิัตภัณฑ์จะ

เน้นเร่�องคุณภาพิ	 ด้ีการออกแบบวิ่าสัมพัินธ์ิกับราคาขาย	 พิร้อมทั�งด้ีวัิสดุีที�นำามาผลัิตด้ีวิย	 ผ้้บริโภคส่วินใหญ่เล่ัอกซ่่�อเพิราะมี

วัิตถุประสงค์ซ่่�อเพ่ิ�อใชุ้เอง	แลัะผ้้บริโภคจะเล่ัอกซ่่�อซ่่�อผลิัตภัณฑ์ชุนิดีใดีกระเป๋า	แลัะลังมาเป็นรองเท้า	ผ้้บริโภคนั�นจะซ่่�อเฉลีั�ย

จะซ่่�อประมาณ	1-2	ครั�ง	

3.วิิเคราะห์ข้อม้ลัที�นำาไปแนวิทางส่้แนวิทางการออกแบบ	 จากเส้นใยกล้ัวิย	 ถ้าหากเล่ัอกผลิัตภัณฑ์จากเส้นใยกล้ัวิย

	 ร้ปแบบที�ทันสมัย	ผลิัตภัณฑ์นั�นต้องร้ปแบบที�เป็นแบบพ่ิ�นฐานแลัะใชุ้งานได้ีง่าย	 ที�สามารถใชุ้ในชีุวิิตประจำาวัิน	 ผ้้บริโภคส่วิน

ใหญ่ชุ่�นชุอบสีแลัะลัวิดีลัายที�เกิดีจากเน่�อวัิสดุีเอง	หร่อเกิดีขึ�นตามกระบวินการผลิัต

วิเคราะห์์ห์ลัุ่กการออกแบบผลิุ่ติภัิณ์ฑ์์ ผู้ออกแบบต้ิองคำานึงถึุง ดังนี�

ผลิัตภัณฑ์ต้องมีหน้าที�ใชุ้สอยถ้กต้องตามเป้าหมายที�ตั�งไว้ิ	 ค่อสามารถตอบสนอง	 ควิามต้องการของผ้้ใชุ้ได้ีอย่างมี

ประสิทธิิภาพิแลัะสะดีวิกสบาย	ผลิัตภัณฑ์มีประโยชุน์ใชุ้สอยดีี	สนองควิามต้องการได้ีอย่างมีประสิทธิิภาพิ		มีควิามแข็งแรงใน

ตัวิของผลิัตภัณฑ์	ร้ปทรงที�มีควิามเหมาะสมในการใชุ้งาน	เชุ่น	การรับนำาหนักของกระเป๋า	เป็นต้น	มีควิามสะดีวิกสบายในการใชุ้	

ซึ่�งผลิัตภัณฑ์ประเภทกระเป๋า	นอกจากมีหน้าที�ใชุ้สอย	ผลิัตภัณฑ์นั�นต้องมีควิามสวิยงามจะเกิดีมา	ร้ปร่าง	(FORM)	การกำาหนดี

ร้ปร่างแลัะสี	 ในงานออกแบบผลิัตภัณฑ์	 แลัะเป็นที�น่าสนใจ	แลัะผลิัตภัณฑ์นั�นใชุ้วัิสดุีค่อผ้าทอจากเส้นใยกล้ัวิย	 เป็นวัิสดุีหลััก	

แลัะเล่ัอกใชุ้วัิสดุีหนังแลัะผ้าเข้ามาใชุ้เพ่ิ�อให้ผลิัตภัณฑ์ด้ีทันสมัยมากขึ�น	

วิเคราะห์์แนวโน้มข้องการออกแบบผลิุ่ติภัิณ์ฑ์์สิ�งทอ

	ในการวิิจัยครั�งนี�	ผ้้วิิจัยได้ีใชุ้ข้อม้ลัแลัะวิิเคราะห์แนวิโน้มผลิัตภัณฑ์สิ�งทอ	ผลิัตภัณฑ์	Eco	Products	เป็นผลิัตภัณฑ์

ที�มุ่งเน้นใชุ้วัิสดุีธิรรมชุาต	ิโดียในระหวิา่งการผลิัตจะมีการใชุ้พิลัังงานแลัะทรพัิยากรอยา่งประหยดัี	รวิมถงึลัดีของเสยีแลัะมลัพิิษ

ในชุ่วิงระหว่ิางการใชุ้งาน	นอกจากนี�	ผลิัตภัณฑ์ที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวิดีล้ัอมยังถ้กออกแบบมาเพ่ิ�อให้สามารถนำาวัิตถุดิีบ	แลัะส่วิน

ประกอบของผลิัตภัณฑ์มารีไซ่เคิลัหร่อค่นสภาพิได้ี	(recovered)	อีกด้ีวิยจึงส่งผลักระทบต่อสิ�งแวิดีล้ัอมน้อย	ดีีกับสุขภาพิของ

ผ้้บริโภค	อีกทั�งยังย่อยสลัายง่ายแลัะไม่ปล่ัอยมลัพิิษส่้อากาศิ	ชุ่วิยประหยัดีพิลัังงานแลัะลัดีค่าใชุ้จ่ายในการกำาจัดี	ยิ�งไปกว่ิานั�น

ยังชุ่วิยลัดีปริมาณขยะให้กับโลัก
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ภาพประกอบ 2 Mood Board Trend Fashion 2020) /Trend Material 2020

ทำี�มีา : https://fashionvignette.blogspot.com/2019/03/trends-spin-expo-color

จัากการศ่กษาแนวโน�นผู้ลิต่ภัณ์ฑ์แฟื่ชั�นและวัส่ดุ (Mood Board Trend Fashion 2020) /Trend Material 2020) 

ในงานวิจััยนี�เลือกวิเคราะห์แนวโน�มีผู้ลิต่ภัณ์ฑ์ Eco Products จัาก  ซ่้ำ�งยังเป็นแนวโน�มีทีำ�ต่ลาดในปัจัจุับันและในอนาคต่ยังคง

นำามีาเป็นแนวทำางในการออกแบบผู้ลิต่ภัณ์ฑ์ได� ซ่้ำ�งการเป็นแนวโน�มีผู้ลิต่ภัณ์ฑ์ Eco Products 2020 เน�นโทำนสี่อุ่น	Baked 

Clay กลุ่มีโทำนสี่ดินเผู้า ช่วงสี่ทีำ�อย้ร่ะหว่างสี่ส่�มีและสี่นำ�าต่าล มีีสี่ขาวครีมี เขียวมีะกอก ให�ความีร้�ส่่กอบอุ่น เป็นอมีต่ะ และแฝีง

ไปด�วยวัฒนธ์รรมีดั�งเดิมี เป็นสี่ของโลกและธ์รรมีชาติ่ ให�ความีส่งบ เส่ถีียร และมีองโลกในแง่ดี เป็นสื่�อกลางในการเชื�อมีโยง

ระหว่างมีนุษย์และธ์รรมีชาติ่ เน�นเป็นวัส่ดุธ์รรมีชาติ่ และมีีการผู้ส่มีผู้ส่านในตั่ววัส่ดุใช�กระบวนการทำอทีำ�แส่ดงให�เห็นลักษณ์ะ

พืั�นผิู้วของวัส่ดุเป็นลายทำอขัดกัน พืั�นผิู้วลายริ�วของเส่�นด�าย สี่ของวัส่ดุเองโดยไม่ีผู่้านการย�อมีสี่ปรุงแต่่ง ให�สื่�อความีหมีายและ

ยังคงคุณ์ค่าของตั่ววัส่ดุทีำ�ทำอ วัส่ดุทีำ�ใช�ทำอเป็นเส่�นฝ้ีาย เส่�นกล�วย ไมี�ไผู่้ เคลือไมี� กก เส่�นใยจัากพืัชต่่าง ๆ เป็นต่�นผู้ลิต่ภัณ์ฑ์เน�น

เป็นร้ปทำรงทัำ�งอิส่ระและร้ปทำรงเรขาคณิ์ต่ โดยกลมีกลืนไปต่ามีส่ภาพัของสิ่�งแวดล�อมีรอบตั่ว

แนวโน้มผลิุ่ติภัิณ์ฑ์์ที�ใช้วัสด่ธรรมชาติิ

ผ้้บริโภคในปัจจุบันศึิกษาผลิัตภัณฑ์ที�จะบริโภคมาก	 ขึ�น	 มีการศึิกษาเปรียบเทียบข้อดีีข้อเสียของผลิัตภัณฑ์ที�มีใน

ตลัาดีโดียใชุ้เหตุผลั	ประกอบในการตัดีสินใจอย่างมีระบบ	แนวิโน้มในอนาคตทำาให้ผลิัตภัณฑ์ที�มีคุณประโยชุน์	แลัะตอบสนอง

ควิามต้องการพ่ิ�นฐานอย่างเดีียวิ	เป็นคุณสมบัติที�ไม่เพีิยงพิอสำาหรับการตัดีสินใจเล่ัอกบริโภค		แต่ผลิัตภัณฑ์นอกจากจะต้องมี

คุณสมบัติดัีงกล่ัาวิแล้ัวิ	ผลิัตภัณฑ์นั�น	ๆ	ยังต้องมีปรัชุญาสอดีคล้ัองกับโลักทัศิน์	หร่อที�มักเรียกกันว่ิาไลัฟ์สไตล์ัของผ้้บริโภค	ซึ่�ง

กำาเนิดีจากสำานึกที�ดีี	ต่อผ้้บริโภค	ทั�งที�เป็นปัจเจกเองแลัะสังคมสาธิารณะโดียรวิม	จะสอดีคล้ัองกับโลักทัศิน์หร่อไลัฟ์สไตล์ัของ

ผ้้บริโภคที�เข้าใจถึงผลักระทบของ	ผลิัตภัณฑ์ต่อสิ�งแวิดีล้ัอม	
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ภิาพป์ระกอบ 3	แบบร้ปกระเป๋าที�ใชุ้วิัสดีุธิรรมชุาติ
ที�มา	:	https://airrin.wordpress.com

กรอบแนวคิดในการออกแบบ 

ในการวิิจัยครั�งนี�	 ผ้้วิิจัยได้ีกำาหนดีแนวิทางการออกแบบผลิัตภัณฑ์จากผ้าใยกล้ัวิย	 โดียใชุ้แบบสอบถามถึงพิฤติกรรม

ของกลุ่ัมผ้้บริโภค	ที�มีควิามชุ่�นชุอบ		ใชุ้วัิสดุีธิรรมชุาติ	ใชุ้ฝี่ม่อการผลิัตด้ีวิยงาน	เป็นร้ปแบบผลิัตภัณฑ์ที�ใชุ้วัิสดุีธิรรมชุาติผ้าจาก

เส้นใยกล้ัวิย	เพ่ิ�อให้เข้ากับกลุ่ัมผ้้บริโภคสมัยใหม่

จากผลัการศึิกษาเร่�องพิฤติกรรมผ้้บริโภค	วัิสดุีผ้าทอผสมเส้นใยกล้ัวิย	ผลัวิิเคราะห์ควิามเหมาะสมของวัิสดุีผสมผสาน

จากเส้นใยทั�ง	2	ชุนิดี	นั�นสามารสรุปแนวิคิดีในการออกแบบผลิัตภัณฑ์	ซึ่�งเป็นวัิสดุีทางเล่ัอกเพ่ิ�อใชุ้ในการออกแบบผลิัตภัณฑ์

ในกลุ่ัมประเภทกระเป๋า	รองเท้า	โดียวิิจัยนี�สามารถสรุปได้ีดัีงนี�

	 1)	 ออกแบบผลิัตภัณฑ์ประเภทของใชุ้	 สำาหรับผ้้บริโภคสมัยใหม่	 กลุ่ัมผ้้บริโภค	 ที�ใชุ้ผลิัตภัณฑ์จากวัิสดุีผ้า

ทอจากเสน้ใยกล้ัวิย	เป็นร้ปแบบผลัติภัณฑ์ที�ตอบสนองต่อควิามต้องการของกลุ่ัมเป้าหมาย	เป็นผลิัตภัณฑ์ที�มีร้ปทรงที�เรียบง่าย	

เน้นวัิสดุีธิรรมชุาติ	ใชุ้งานได้ีง่ายไม่ซั่บซ้่อน	สามารถตอบสนองการใชุ้งานได้ีในชีุวิิตระจำาวัิน

	 2)	 การออกแบบผลิัตภัณฑ์	 ที�เน้นประโยชุน์การใชุ้สอย	 เน้นร้ปแบบที�สามารถใชุ้สอยได้ีง่ายตามร้ปแบบ

พิฤติกรรมของกลุ่ัมเป้าหมาย	

	 3)	การออกแบบผลิัตภัณฑ์ประเภทของใชุ้	เน้นคุณค่าของวัิสดุี	ในการออกแบบนั�น	เล่ัอกใชุ้วัิสดุีร้ปแบบที�	

4)	รหัส	B004	ใชุ้เส้นดี้ายฝ่้ายเป็นเส้นย่นเส้นย่นเส้นดี้ายกลั้วิยทอสลัับเส้นดี้ายฝ่้ายแบบ	5	ต่อ	5	เส้น	แลัะร้ปแบบที�	3)	รหัส	

B003	ใชุ้เส้นด้ีายฝ้่ายเป็นเส้นยน่เส้นยน่เส้นด้ีายกล้ัวิยทอสลัับเส้นด้ีายฝ้่ายแบบ	3	ต่อ	3	เส้น	ซึ่�งวัิสดุีสามารถผลิัตเป็นผลิัตภัณฑ์

ได้ี	แต่ต้องใชุ้วัิสดุีผ้าเป็นโครงสร้างเพ่ิ�อเพิิ�มควิามแข็งแรง	สามารถรับนำ�าหนักได้ีระดัีบหนึ�ง	แลัะกระบวินการทอง่ายแลัะใชุ้เวิลัา

น้อยในการทอ
          

การออกแบบผลิุ่ติภัิณ์ฑ์์กลุ่่�มป์ระเภิทกระเป๋์าแลุ่ะรองเท้า 

ผ้้วิิจัยได้ีนำาผลัผลัการวิิเคราะหข้์อม้ลัในร้ปแบบผลัติภัณฑ์จากเสน้ใยกลัว้ิย		แนวิควิามคดิีออกแบบผลัติภัณฑ์ที�มุ่งเนน้

การใชุ้ผ้าทอจากเส้นใยกล้ัวิยที�สัมพัินธ์ิกับร้ปแบบผลิัตภัณฑ์ในกลุ่ัมประเป๋ารองเท้า	 โดียใชุ้แนวิโน้มแลัะพิฤติกรรมผ้้บริโภคที�มี

ผลัต่อร้ปแบบผลิัตภัณฑ์	
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ซึ่�งผ้้วิิจัยเป็นผลิัตภัณฑ์ที�มีร้ปทรงที�เรียบง่าย	ใชุ้งานได้ีง่ายไม่ซั่บซ้่อน	สามารถตอบสนองการใชุ้งานได้ีในชีุวิิตระจำาวัิน	

ใชุ้วัิสดุีผ้าทอจากเส้นใยกล้ัวิย	ได้ีออกแบบร่าง	ดัีงนี�

ติารางที� 3 รูป์แบบร�างข้องการออกแบบผลิุ่ติภัิณ์ฑ์์
ลุ่ำาดับที� แบบร�าง ลัุ่กษณ์ะข้องผลิุ่ติภัิณ์ฑ์์

แบบร�างรองเท้า

1

รองเท้า	เป็นรองเท้าหุ้มส้นพ่ิ�นเรียบ

ตัวิรองเท้าใชุ้ผ้าทอจากใยกล้ัวิยอัดีกับหนัง	ตกแต่งด้ีานหน้าด้ีวิย

หนังสีนำ�าตาลั	

บุด้ีวิยผ้าฝ้่ายด้ีานในเพ่ิ�อเป็นการระบายควิามชุ่�นของเท้า

รองพ่ิ�นด้ีวิยพ่ิ�นยางพิารา

2

รองเท้า	เป็นรองเท้าหุ้มส้นพ่ิ�นเรียบ

ตัวิรองเท้าใชุ้ผ้าทอจากใยกล้ัวิยอัดีกับหนัง	ตกแต่งด้ีานหน้าด้ีวิย

หนัง

ตกแต่งเส้นด้ีานข้าง	แลัะด้ีานหลััง	ด้ีวิยหนังสีนำ�าตาลั

ผ้กเชุ่อก

บุด้ีวิยผ้าฝ้่ายด้ีานในเพ่ิ�อเป็นการระบายควิามชุ่�น

ของเท้า

รองพ่ิ�นด้ีวิยพ่ิ�นยางพิารา

ลุ่ำาดับที� แบบร�าง ลัุ่กษณ์ะข้องผลิุ่ติภัิณ์ฑ์์

3

รองเท้า	เป็นรองเท้าส้นส้ง	หุ้มส้น

ตัวิรองเท้าใชุ้ผ้าทอจากใยกล้ัวิยอัดีกับหนัง	ตกแต่งด้ีานหน้า	แลัะ

ด้ีานข้าง	ด้ีวิยหนังสีนำ�าตาลั

บุด้ีวิยหนังด้ีานในเพ่ิ�อเป็นการระบายควิามชุ่�นของเท้า

ส้นรองเท้าเป็นไม้สีนำ�าตาลั

แบบร�างกระเป๋์า

1

กระเป๋าหิ�วิ/สะพิายข้าง	

ขนาดี	20X25X5	นิ�วิ

ใชุ้ผ้าทอจากใยกล้ัวิยอัดีกับผ้าแคนวิาส	เพ่ิ�อเพิิ�มควิามแข็งแรงให้

กักระเป๋า	

ตกแต่งขอบด้ีานบนของกระเป๋าด้ีวิยหนังสีนำ�าตาลั

สายหนังสีนำ�าตาลั
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ลุ่ำาดับที� แบบร�าง ลัุ่กษณ์ะข้องผลิุ่ติภัิณ์ฑ์์

1 กระเป๋าสะพิายข้าง	ปากร้ดี	

ขนาดีเส้นผ่าศ้ินย์กลัาง	12		นิ�วิ	ส้ง	20	นิ�วิ

ใชุ้ผ้าทอจากใยกล้ัวิยอัดีกับผ้าแคนวิาส	เพ่ิ�อเพิิ�มควิามแข็งแรงให้

กับกระเป๋า	ส่วินด้ีานล่ัางของตัวิกระเป๋า	

ตัวิของกระเป๋าด้ีวิยหนังสีนำ�าตาลั

สายหนังสีนำ�าตาลั

เชุ่อกหนัง	สำาหรับดึีงร้ดีบริเวิณปาก

กระเป๋าหิ�วิ

ขนาดี	17X30X5	นิ�วิ

ใชุ้ผ้าทอจากใยกล้ัวิยอัดีกับผ้าแคนวิาส	เพ่ิ�อเพิิ�มควิามแข็งแรงให้

กับกระเป๋า	

ซั่บด้ีานในด้ีวิยผ้าฝ้่าย

ใชุ้ผ้าแคนวิาสแลัะหนังสีนำ�าตาลั	บริเวิณด้ีานล่ัางของกระเป๋าด้ีวิย

สายหนังสีนำ�าตาลั

         

สร่ป์ผลุ่การวิจััยแลุ่ะอภิิป์รายผลุ่

การวิิจัยโครงการออกแบบผลิัตภัณฑ์จากผ้าทอเส้นใยได้ีสรุปผลัการวิิจัยตามวัิตถุประสงค์	ดัีงนี�

1.ศึิกษาร้ปแบบผลิัตภัณฑ์จากเส้นใยกล้ัวิย	 การวิิจัยพิบว่ิาวัิสดุีเส้นใยกล้ัวิยสามารถขึ�นร้ปเป็นผลิัตภัณฑ์ได้ีหลัาก

หลัายร้ปแบบขึ�นอย้่กับการออกแบแลัะการแปรร้ปของวัิสดุีเอง	 ซึ่�งผลัการวิิเคราะห์ร้ปแบบผลิัตภัณฑ์ร้ปแบบ	 (Shape)	 จาก

การวิิเคราะห์ข้อม้ลันั�น	ได้ีร้ปแบบกระเป๋าเป็นร้ปทรงพ่ิ�นฐานของกระเป๋า	รองเท้า	ที�มีในตลัาดี	6	ร้ปแบบ	เพีิยงต่างกันที�วัิสดุีที�

นำามาใชุ้	ผลิัตภัณฑ์ทำามาจากเส้นใยกล้ัวิยสามารถแบ่งลัักษณะของการนำาวัิสดุีมาใชุ้ได้ีเป็น	3	ลัักษณะ	ค่อ	กลุ่ัมที�	1	เส้นใยผ่าน

กระบวินการดีงึเป็นเส้นใยแลัะปั�นเป็นเส้นด้ีายนำามาทอรวิมกบัเส้นใยฝ้่าย	ทอใหเ้ป็นผ่นแล้ัวิค่อยไปแปรร้ป		กลุ่ัมที�	2	เส้นใยผ่าน

กระบวินการปั�นเป็นเส้นนำามาบดิีเกลัยีวิรวิมกันนำามาถกัให้ขึ�นร้ปเปน็ผลิัตภัณฑ์	กลุ่ัมที�	3	ใชุ้กาบกลัว้ิยที�ผ่านกระบวินการทำาให้

เป็นแผ่นแล้ัวิค่อยมาแปรร้ป	มีพ่ิ�นผิวิเรียบมันวิาวิตามเน่�อของวัิสดุี	แลัะสีเป็นแบบไล่ัเฉดีสีตามธิรรมชุาติที�เกิดีจากกระบวินการ

แปรร้ป	ร้ปแบบผลิัตภัณฑ์มุ่งไปตลัาดีของกลุ่ัมเป้าหมายที�เป็นผ้้หญิงมากกว่ิาผ้้ชุาย	ร้ปแบบหมาะกับโอกาสการใชุ้ต่าง	ๆ	ตาม

พิฤติกรรมของกลุ่ัมเป้าหมายที�ใชุ้ในชีุวิิตประจำาวัิน	 เชุ่น	 ใชุ้ใส่สิ�งของเพ่ิ�อไปทำางาน	 ไปเที�ยวิ	 ไปงานเลีั�ยงสังสรรค์	หร่อใชุ้บรรจุ

สิ�งของ	เป็นต้น

2.	เพ่ิ�อออกแบบผลิัตภัณฑ์ผ้าทอจากเส้นใยกล้ัวิย	สรุปว่ิาได้ีว่ิาใชุ้เส้นใยกล้ัวิยที�ผ่านกระบวินการปั�นเป็นเส้นด้ีาย	แลัะ

ใชุ้เทคนิคการทอแบบระดัีบชุาวิบ้าน	 ซึ่�งการทอนั�นใชุ้เส้นด้ีายฝ้่ายเป็นเส้นย่น	 โดียใชุ้เส้นใยกล้ัวิยปั�นเป็นเส้นด้ีายใชุ้เป็นเส้นพุ่ิง

	 โดียการทอนั�นเป็นเทคนิคการทอลัายขัดีขึ�น-ลัง	แบบ	2	ตะกอ	แลัะใชุ้เส้นด้ีายกล้ัวิยที�มีขนาดีเท่ากัน	ทอสลัับกันกับเส้นด้ีาย

ฝ้่าย	 ได้ีผ้าทอจากเส้นใยกล้ัวิยใน	 5	 ร้ปแบบ	 จากนั�นผ้้วิิจัยได้ีทำาการประเมินวัิสดุีเพ่ิ�อหาควิามเหมาะสมของคุณสมบัติในเร่�อง

ของควิามแข็งแรง	พ่ิ�นผิวิสัมผัสของเน่�อวัิสดุี	สีของวัิสดุีที�เกิดีจากการทอ	กระบวินการง่ายต่อการผลิัตแลัะใชุ้เวิลัาน้อยในการทอ

ให้เป็นผ่น	เล่ัอกมา	2	ร้ปแบบที�เหมาะสมที�สุดีมาใชุ้ในการออกแบบผลิัตภัณฑ์ในกลุ่ัมกระเป๋า/รองเท้า	ซึ่�งออกแบบที�มีร้ปทรง
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ที�เรียบง่าย	ใชุ้งานได้ีง่ายไม่ซั่บซ้่อน	จำานวิน	6	ร้ปแบบ	โดียมีร้ปแบบกระเป๋า	3	ร้ปแบบ	รองเท้า	3	ร้ปแบบ	ที�เหมาะแก่การใชุ้

งานตามพิฤติกรรมการใชุ้ของผ้้บริโภค	แลัะสามารถตอบสนองการใชุ้งานได้ีในชีุวิิตระจำาวัิน		ซึ่�งวิิเคราะห์จากกลุ่ัมเป้าหมายด้ีาน

พิฤติกรรมผ้้บริโภคแลัะแนวิโน้นผลิัตภัณฑ์แฟชัุ�นแลัะวัิสดุี	(Mood	Board	Trend	Fashion	2020)	/Trend	Material	2020)	ใน

งานวิิจัยนี�เล่ัอกวิิเคราะห์แนวิโน้มผลิัตภัณฑ์	Eco	Products	แลัะหลัักการออกแบบผลัติภัณฑ์	สร้างเป็นแนวิคิดีในการออกแบบ

อภิิป์รายผลุ่ 

จากการศึิกษาข้อม้ลั	วิิเคราะห์แลัะสรุปผลัการวิิจัย

1.	ในด้ีานวัิสดุีผ้าทอจากเส้นใยกล้ัวิยทั�ง	5	ร้ปแบบนั�นมีควิามต่างกันในเร่�องของลัวิดีลัาย	ผิวิสัมผัส	ลัักษณะเน่�อผ้าที�

ได้ี	แลัะควิามแข็งแรงของตัวิวัิสดุี	ลัักษณะของวัิสดุีผ่านกระบวินการทอแบบผสมผสานของเส้นด้ีาย		ผ้าที�ได้ีจึงมีลัักษณะเส้นด้ีาย

ที�ทอเรียงกัน	 ซึ่�งวัิสดุีที�ได้ีเป็นเพีิยงการทดีลัองกระบวินการทอเส้นใยกล้ัวิยเพ่ิ�อให้เกิดีวัิสดุีใหม่ที�เหมาะสมกับการนำามาแปรร้ป

เป็นผลิัตภัณฑ์ต่าง	ๆ	ที�ใชุ้ในชีุวิิตประจำาวัิน	ซึ่�งกระบวินการสร้างวัิสดุีใหม่ที�เกิดีจากการทดีลัองใชุ้วัิสดุีธิรรมชุาติมาแปรร้ปนั�นมี

กระบวินการคล้ัาย	ๆ	กันเพีิยงผลัลััพิธ์ิที�ได้ีอาจต่างกัน	สอดีคล้ัองกับกรรมวิิธีิผลิัตเส้นใยจากกาบกล้ัวิยสำาหรับงานถักทอ	(โสภิ

ดีา	วิิศิาลัศัิกดิี�กุลั	:	2563)	แลัะจะเห็นได้ีจากวัิสดุีจากผลิัตภัณฑ์ทำามาจากเส้นใยกล้ัวิยสามารถแบ่งลัักษณะของการนำาวัิสดุีมา

ใชุ้ได้ีเป็น	3	ลัักษณะ	ค่อ	กลุ่ัมที�	1	เส้นใยผ่านกระบวินการดึีงเป็นเส้นใยแลัะปั�นเป็นเส้นด้ีายนำามาทอรวิมกับเส้นใยฝ้่าย	ทอให้

เป็นผ่นแล้ัวิค่อยไปแปรร้ป		กลุ่ัมที�	2	เส้นใยผ่านกระบวินการปั�นเป็นเส้นนำามาบิดีเกลีัยวิรวิมกันนำามาถักให้ขึ�นร้ปเป็นผลิัตภัณฑ์	

กลุ่ัมที�	3	ใชุ้กาบกล้ัวิยที�ผ่านกระบวินการทำาให้เป็นแผ่นแล้ัวิค่อยมาแปรร้ป

2.	การออกแบบผ้วิ้ิจัยได้ีนำาผลัสรปุ	พิฤตกิรรมการใชุ้ของผ้บ้ริโภค	แลัะผลัติภัณฑ์ต้องตอบสนองการใชุ้งานไดีใ้นชีุวิิตระ

จำาวัิน		พิร้อมใชุ้แนวิโน้นผลิัตภัณฑ์แฟชัุ�นแลัะวัิสดุี	(Mood	Board	Trend	Fashion	2020)	/Trend	Material	2020	สอดีคล้ัอง

ตามหลัักการออกแบบแฟชัุ�นใชุ้แนวิโน้มผลิัตภัณฑ์แฟชัุ�นแลัะวัิสดุี	แลัะหลัักการออกแบบผลิัตภัณฑ์	(รวิิเทพิ	มุสิกะปาน.	(2551).	

สร้างเป็นแนวิคิดีในการออกแบบทำาการออกแบบผลิัตภัณฑ์ในกลุ่ัมกระเป๋า/รองเท้า	 ซึ่�งออกแบบที�มีร้ปทรงที�เรียบง่าย	 ใชุ้งาน

ได้ีง่ายไม่ซั่บซ้่อน	จำานวิน	6	ร้ปแบบ	โดียมีร้ปแบบกระเป๋า	3	ร้ปแบบ	รองเท้า	3	ร้ปแบบ	ที�เหมาะแก่การใชุ้งานตามกรอบการ

ออกแบบการศึิกษาเร่�องพิฤติกรรมผ้้บริโภค	 วัิสดุีผ้าทอผสมเส้นใยกล้ัวิย	 ผลัวิิเคราะห์ควิามเหมาะสมของวิัสดุีผสมผสานจาก

เส้นใยทั�ง	 2	 ชุนิดี	 นั�นสามารสรุปแนวิคิดีในการออกแบบผลิัตภัณฑ์	 ซึ่�งเป็นวัิสดุีทางเล่ัอกเพ่ิ�อใชุ้ในการออกแบบผลิัตภัณฑ์ใน

กลุ่ัมประเภทกระเป๋า	รองเท้า	โดียวิิจัยนี�สามารถสรุปได้ีดัีงนี�ออกแบบผลิัตภัณฑ์ประเภทของใชุ้	สำาหรับผ้้บริโภคสมัยใหม่	กลุ่ัม

ผ้้บริโภค	ที�ใชุ้ผลิัตภัณฑ์จากวัิสดุีผ้าทอจากเส้นใยกล้ัวิย	เป็นร้ปแบบผลิัตภัณฑ์ที�ตอบสนองต่อควิามต้องการของกลุ่ัมเป้าหมาย

	 เป็นผลิัตภัณฑ์ที�มีร้ปทรงที�เรียบง่าย	 เน้นวัิสดุีธิรรมชุาติ	 ใชุ้งานได้ีง่ายไม่ซั่บซ้่อน	สามารถตอบสนองการใชุ้งานได้ีในชีุวิิตระจำา

วัินการออกแบบผลิัตภัณฑ์	ที�เน้นประโยชุน์การใชุ้สอย	เน้นร้ปแบบที�สามารถใชุ้สอยได้ีง่ายตามร้ปแบบพิฤติกรรมของกลุ่ัมเป้า

หมาย	การออกแบบผลิัตภัณฑ์ประเภทของใชุ้	เน้นคุณค่าของวัิสดุี	ในการออกแบบนั�น	เล่ัอกใชุ้วัิสดุีร้ปแบบที�	4)	รหัส	B004	ใชุ้

เส้นด้ีายฝ้่ายเป็นเส้นยน่เส้นยน่เส้นด้ีายกล้ัวิยทอสลัับเส้นด้ีายฝ้่ายแบบ	5	ต่อ	5	เส้น	แลัะร้ปแบบที�	3)	รหัส	B003	ใชุ้เส้นด้ีาย

ฝ้่ายเปน็เส้นยน่เสน้ยน่เสน้ด้ีายกลัว้ิยทอสลัับเสน้ด้ีายฝ้่ายแบบ	3	ต่อ	3	เส้น	ซึ่�งวัิสดุีสามารถผลัติเป็นผลิัตภัณฑ์ได้ี	แต่ต้องใชุ้วัิสดุี

ผ้าเป็นโครงสร้างเพ่ิ�อเพิิ�มควิามแข็งแรง	สามารถรับนำ�าหนักได้ีระดัีบหนึ�ง	แลัะกระบวินการทอง่ายแลัะใชุ้เวิลัาน้อยในการทอ
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ข้้อเสนอแนะ 

ผลัที�ได้ีจากการวิิจัยในครั�งนี�	สามารถไปพัิฒนาของกระบวินการปั�นเป็นเส้นด้ีายกล้ัวิยสามารถใชุ้กับเส้นใยที�มีลัักษณะ

คล้ัายกันชุนิดีอ่�น	ๆ 	ได้ี	แลัะใชุ้เทคนิคการทอแบบระดีบัชุาวิบ้านแบบ	ซึ่�งการทอนั�นใชุ้เส้นด้ีายฝ้่ายเป็นเส้นยน่	โดียใชุ้เส้นใยกล้ัวิย

ปั�นเป็นเส้นด้ีายใชุ้เป็นเส้นพุ่ิง	โดียการทอนั�นเป็นเทคนิคการทอลัายขัดีขึ�น-ลัง	แบบ	2	ตะกอ	ส่วินเส้นพุ่ิงสามารถผสมผสานกัน

ได้ีหลัากหลัาย	เกิดีเป็นวัิสดุีใหม่	เป็นอีกหลัายๆทางเล่ัอกของวัิสดุี	พัิฒนาต่อในเร่�องของการต่อยอดีร้ปแบบผลิัตภัณฑ์อ่�น	ๆ 	ตาม

ควิามเหมาะสมของวัิสดุี	การนำาไปใชุงาน	แปรร้ปแลัะทดีลัองผลิัตเป็นต้นแบบ	พัิฒนาต่อเป็นสินค้าชุุมชุน	ได้ี	
           

กิติติิกรรมป์ระกาศ

โครงการวิิจัย	 เร่�อง	 การออกแบบผลัิตภัณฑ์จากผ้าทอเส้นใยกล้ัวิยสำาเร็จสมบ้รณ์ได้ีด้ีวิยควิามกรุณาแลัะควิามชุ่วิย

เหล่ัออย่างส้งยิ�งจากบุคคลัหลัายฝ่่าย	 ผ้้วิิจัยกราบขอขอบพิระคุณ	 คณะสถาปัตยกรรมศิาสตร์	 ผังเม่องแลัะนฤมิตศิิลัป์ที�ให้ทุน

สนับสนุนประจำาปีงบประมาณ		พิ.ศิ.	2559	ในโครงการฯ	นี�	

ขอขอบพิระคุณคณะผ้้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศิาสตร์	 ผังเม่องแลัะนฤมิตศิิลัป์	 มหาวิิทยาลััยมหาสารคาม	 แลัะ

คณาจารย์ผ้้ที�ให้คำาแนะนำาที�เป็นประโยชุน์ในการกำาหนดีแนวิทางการดีำาเนินงาน	ซึ่�งแสดีงถึงควิามตระหนักถึงควิามรับผิดีชุอบ

ต่อสังคมด้ีานการให้ควิามชุ่วิยเหล่ัอแก่ชุุมชุนทางวิิชุาการ	ซึ่�งสอดีคล้ัองกับนโยบายของมหาวิิทยาลััยมหาสารคาม

ขอขอบคุณภาคีแลัะองค์การภายนอกแลัะภายในที�เป็นเคร่อข่ายควิามร่วิมม่อเพ่ิ�อการวิิจัยแลัะพัิฒนาวัิสดุีในท้องถิ�น	

ตลัอดีจนให้ควิามชุ่วิยเหล่ัอในการวิิจัยได้ีเป็นอย่างดีียิ�ง
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การเปรียบัเทีัยบัทัักษะการตี่กลองแขกของนั้กเรียน้ชั�น้ประถมศึิกษาปีทั�ี 5  

โรงเรียน้วัิดประดิษฐาราม ระหว่ิางการใช้ร้ปแบับัการสอน้ทัักษะปฏิบััติ่

ของเดวีิส์กับัการสอน้ปกติ่

A Comparison of Student Skills to Beat the Glong Khaek Drum Grade 5  

Wat Pradittharam School a form of Teaching Practical Skills of 

Davies with Regular Teaching.

รังสรรค์		บัวิทอง1	

บทคัดย�อ

การวิิจัยครั�งนี�มีวัิตถุประสงค์	 เพ่ิ�อเปรียบเทียบทักษะปฏิ์บัติการตีกลัองแขกของนักเรียนชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	 5		

ที� โดียใชุ้ร้ปแบบการสอนทักษะปฏิ์บัติของเดีวีิส์แลัะการสอนแบบปกติ	 ประชุากรที�ใชุ้ในการศึิกษาเป็นนักเรียน	

ชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	 5	 โรงเรียนวัิดีประดิีษฐาราม	 ปีการศึิกษา	2562	 โดีย	 เป็นนักเรียนชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	 5/1	จำานวิน

	20	คน	แลัะนักเรียนชัุ�นประถมศิึกษาปีที�	 5/2	จำานวิน	20	คน	 เคร่�องม่อที�ใชุ้	ประกอบด้ีวิย	1)	 แผนการจัดีการเรียน

ร้้	 สำาหรับส่งเสริมทักษะปฏ์ิบัติการตีกลัองแขกของนักเรียนชัุ�นประถมศิึกษาปีที�	 5	 ที�โดียใชุ้ร้ปแบบการสอนทักษะ

ปฏิ์บัติของเดีวีิส์แลัะการสอนแบบปกติ	 2)	 แบบทดีสอบวิัดีทักษะการตีกลัองแขกของนักเรียนชัุ�นประถมศิึกษาปีที�

	 5	 โรงเรียนวัิดีประดิีษฐาราม	 ระหว่ิางการใชุ้ร้ปแบบการสอนทักษะปฏิ์บัติของเดีวีิส์กับการสอนปกติวิิเคราะห์ข้อม้ลั	

ด้ีวิยการหาค่าเฉลีั�ย	ส่วินเบี�ยงเบนมาตรฐาน	แลัะการทดีสอบค่าที	(t-test)

ผลัการวิิจัยพิบวิ่า	 นักเรียนชัุ�นประถมศิึกษาปีที�	 5	 โรงเรียนวัิดีประดีิษฐาราม	 มีทักษะปฏ์ิบัติแตกต่างกัน		

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที�ระดัีบ	.01	โดียมีคะแนนที�เรียนด้ีวิยร้ปแบบการสอนทักษะปฏิ์บัติของเดีวีิส์	ส้งกว่ิาทักษะปฏิ์บัติการ

ตีกลัองแขกโดียการสอนแบบปกติ

คำาสำาคัญ	:	ทักษะการตีกลัองแขก,	ร้ปแบบการสอนทักษะปฏิ์บัติของเดีวีิส์

Abstract

The	purpose	of	this	research	were	to	compare	the	Glong	Khaek	Drum	skills	of	the	5	grade	
students	using	the	teaching	practice	skills	of	Davies	and	regular	teaching.	The	population	of	the	
study	a	student	in	grade	5	Wat	Pradittharam	School	year	2019	by	a	student	in	grade	20	5/1	and	
5/2	grade	students	20	people.	Tools	were	1)	Plan	skills	for	the	Glong	Khaek	Drum	of	the	5	grade	
students	using	the	teaching	practice	skills	of	Davies	and	regular	teaching.	2)	Test	the	student’s	skills	
to	beat	the	drum	grade	5	students	Wat	Pradittharam	School	a	form	of	teaching	practical	skills	of	

Davies	with	regular	teaching.	The	analysis	of	the	average	standard	deviation	and	t-test.The	research	

results	revealed	as	follows.

1ผ้้ชุ่วิยศิาสตราจารย์	ดีร.รังสรรค์	บัวิทอง	ภาควิิชุาดีนตรีไทย	วิิทยาลััยการดีนตรี	มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์บ้านสมเดี็จเจ้าพิระยา,	rangsan1972@gmail.com
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the student grade 5 Wat Pradittharam School had different performance skill of Glong Khaek 
Drum beat at .01 significance statistical, the scores of students taught by a teaching practice skills of 
Davies higher than operating skills by teaching traditional Glong Khaek Drum beat. 

Keywords: Glong Khaek Drum skills, Teaching practice skills of Davies

บทนำา

การสอนดีนตรี	 เป็นกิจกรรมที�มีควิามสำาคัญต่อการพัิฒนาบุคคลัให้เป็นพิลัเม่องดีี	 มีคุณภาพิแลัะประสิทธิิภาพิ

ตามเป้าหมายของการจัดีการศึิกษา	 เพิราะทำาให้ผ้้เรียนเกิดีควิามสนุกสนาน	 ชุ่�นชุม	 แลัะเห็นควิามสำาคัญของการเรียน

ดีนตรี	 เปิดีโอกาสให้ผ้้เรียนแสดีงออก	 ทั�งด้ีานการร้องเพิลัง	 การเคาะจังหวิะ	 การเคล่ั�อนไหวิร่างกายในลัีลัาจังหวิะ

ต่างๆ	 (พัิฒนพิงศ์ิ	 บรรณการ	 2552	 :2)	 การสอนดีนตรีเป็นการแสดีงออกอย่างหนึ�งของมนุษย์	 เพ่ิ�อถ่ายทอดีอารมณ์

ควิามร้้สึกของตนเองออกมาในร้ปของเสียง	 ประกอบจังหวิะท่าทางที�เลีัยนแบบจากธิรรมชุาติ	 แลัะมีการพัิฒนาการ	

มาเป็นการแสดีงจนกลัายเป็นการแสดีงจนกลัายเป็นศิิลัปวัิฒนธิรรมที�แสดีงเอกลัักษณ์ประจำาชุาติ	 กิจกรรมดีนตรีมุ่งเน้นให้ผ้้

เรียนร้้จัก	ชุม	ฟัง	แลัะแสดีงออกอย่างมีควิามสุข	สนุกสนาน	การจัดีกิจกรรมแต่ลัะครั�งต้องครอบคลุัมกิจกรรมทั�ง	3	ด้ีาน	ค่อ	

พุิทธิิพิิสัย	จิตพิิสัย	แลัะทักษะพิิสัย	ในการวัิดีประเมินผลัดีนตรีต้องวัิดีแลัะประเมินผลัให้ครอบคลุัมพิฤติกรรมทั�ง	3	ด้ีาน	ดัีงกล่ัาวิ

ด้ีวิยเชุ่นกัน	การสอนดีนตรี	ถึงแม้จะส่งเสริมด้ีานการพัิฒนาควิามร้้	ในเร่�องทักษะก็มีควิามจำาเป็นต่อการเรียนการสอน	เพิราะ

ดีนตรีต้องอาศัิยทักษะพ่ิ�นฐาน	เพ่ิ�อแสดีงออกในทางที�ถ้กต้องจึงควิรต้องใชุ้ทักษะการปฏิ์บัติมากที�สุดี	(กรมวิิชุาการ	2544	:4)

จากแนวิคิดีเกี�ยวิกับการจัดีการเรียนการสอนทักษะปฏิ์บัติที�สอดีคล้ัองกับสภาพิการเรียนการสอน	 ผ้้วิิจัยจึง

ได้ีศึิกษาแนวิทางแก้ไขปัญหาเกี�ยวิกับการจัดีการเรียนการสอนในการพัิฒนาทักษะปฏิ์บัติของนักเรียน	 พิบว่ิา	 ร้ปแบบ	

การเรียนการสอนทักษะปฏิ์บัติของเดีวีิส์	 (Teaching	practice	skills	of	Davies)	 เป็นร้ปแบบการสอนทักษะปฏิ์บัติที�เหมาะ

สมกบัสภาพิการจดัีการเรียนการสอนที�มุ่งพัิฒนาควิามสามารถดีา้นทักษะปฏ์บัิติของนักเรียน	เพ่ิ�อให้นักเรียนมีนำาทักษะยอ่ยมา

เชุ่�อมโยงขั�นตอนการตีกลัองแขก	ตามกระบวินการเรียนการสอนตามร้ปแบบของเดีวีิส์	

ผ้้วิิจัยในฐานะผ้้รับผิดีชุอบสอนวิิชุาดีนตรีไทย	 พิบว่ิา	 การจัดีการเรียนการสอนการตีกลัองแขกนักเรียน	

ชัุ�นประถมศิกึษาปีที�	5	โรงเรียนวัิดีประดีษิฐาราม	ซึ่�งนักเรียนยงัขาดีทกัษะปฏ์บัิติการตีกลัองแขกที�ถ้กต้อง	จึงมีแนวิคิดีที�จะพัิฒนา

ทักษะปฏิ์บัติการตีกลัองแขกของนักเรียนโดียใชุ้ร้ปแบบการสอนทักษะปฏิ์บัติตามแนวิคิดีของเดีวีิส์	ทั�งนี�เพ่ิ�อพัิฒนาทักษะการตี

กลัองแขกของนักเรียนชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	5	ให้ถ้กต้องแลัะมีประสิทธิิภาพิ

วัติถุ่ป์ระสงค์ข้องการวิจััย

เพ่ิ�อเปรียบเทียบทักษะปฏิ์บัติการตีกลัองแขกของนักเรียนชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	 5	 ที�ใชุ้ร้ปแบบการสอนทักษะปฏิ์บัติ

ของเดีวีิส์แลัะการสอนแบบปกติ
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กรอบแนวคิดในการวิจััย

ตัวิแปรอิสระ	 	 	 	 	 	ตัวิแปรตาม

	

ตารางที�	1	กรอบแนวิคิดีในการวิิจัย

วิธีดำาเนินการวิจััย

การวิิจัยครั�งนี�เป็นวิิจัยเชิุงทดีลัอง	 (Experimental	 Research)	 มีวัิตถุประสงค์เพ่ิ�อศึิกษาทักษะปฏิ์บัติ	

การตีกลัองแขกของนักเรียนชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	 5	 โรงเรียนวัิดีประดิีษฐาราม	 โดียใชุ้ร้ปแบบการสอนทักษะปฏิ์บัติ	

ตามแนวิคิดีของเดีวีิส์	

1.	ประชุากรแลัะกลุ่ัมตัวิอย่าง

ประชุากร	ค่อ	นักเรียนชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	5	โรงเรียนวัิดีประดิีษฐาราม	ปีการศึิกษา	2562	จำานวิน	2	ห้อง	รวิม	40	

คน	กลุ่ัมตัวิอย่าง	ค่อ	นักเรียนชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	5	โรงเรียนวัิดีประดิีษฐาราม	ปีการศึิกษา	2562	จำานวิน	2	ห้องเรียน	จำาแนก

เป็นกลุ่ัมทดีลัองชัุ�นประถมศึิกษา	5/1	จำานวิน	20	คน	แลัะกลุ่ัมควิบคุมชัุ�นประถมศึิกษา	5/2	จำานวิน	20	คน

2.	เคร่�องม่อที�ใชุ้ในการวิิจัย

เคร่�องม่อที�ใชุ้ในการวิิจัย	มี	3	ชุนิดี	ค่อ

	 1)	แผนการจัดีการเรียนร้้สาระศิิลัปะ	เร่�อง	การตีกลัองแขก	โดียใชุ้ร้ปแบบการสอนทักษะปฏิ์บัติตามแนวิ

คิดีของเดีวีิส์	จำานวิน	12	คาบ	

	 2)	แผนการจัดีการเรียนร้้สาระศิิลัปะ	เร่�อง	การตีกลัองแขก	โดียใชุ้การสอนแบบปกติ	จำานวิน	12	คาบ

	 3)	แบบประเมินทักษะการตีกลัองแขก	

3.	แบบแผนการทดีลัอง

การวิิจัยครั�งนี�	ผ้้วิิจัยกำาหนดีแผนการทดีลัองแบบ	Two	Group	Posttest	Only	Design

R	 	 E	 	 X
1
	 	 O

1

R	 	 C	 	 X
2
	 	 O

2

การสอนแบบปกติ	
1.		ขั�นนำา	
2.		ขั�นสอน
3.		ขั�นสรุป

ร้ปแบบการสอนทักษะปฏ์ิบัติของเดีวิีส์	
1.		ขั�นสาธิิตหร่อการกระทำา		
2.		ขั�นสาธิิตแลัะให้ผ้้เรียนปฏ์ิบัติทักษะย่อย	
3.		ขั�นให้ผ้้เรียนปฏ์ิบัติทักษะย่อย		
4.		ขั�นเทคนิควิิธิีการ	
5.		ขั�นเชุ่�อมโยงทักษะ

ทักษะปฏ์ิบัติการตีกลัองแขกของนักเรียน

ชุั�นประถมศิึกษาปีที�	5
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เม่�อ	 R	 แทน	 กลัุ่มตัวิอย่าง
E	 แทน	 กลัุ่มทดีลัอง
C	 แทน	 กลัุ่มควิบคุม
X

1
	 แทน	 การสอนทักษะปฏ์ิบัติการตีกลัองยาวิตามแนวิคิดีของเดีวิีส์

X
2
	 แทน	 การสอนทักษะปฏ์ิบัติการตีกลัองยาวิดี้วิยการสอนแบบปกติ

O
1
	 แทน	 การประเมินกลัุ่มทดีลัอง	

O
2
	 แทน	 การประเมินกลัุ่มควิบคุม

4.	การดีำาเนินการทดีลัอง

การวิิจัยครั�งนี�ผ้้วิิจัยดีำาเนินการทดีลัองด้ีวิยตัวิเอง	โดียมีขั�นตอนดัีงนี�

	 1)	ดีำาเนนิการแบง่กลุ่ัมตัวิอยา่งออกเปน็กลุ่ัมทดีลัองจำานวิน	20	คน	โดียใชุ้นักเรียนชัุ�นประถมศิกึษาปีที�	5/1	

แลัะกลุ่ัมควิบคุม	จำานวิน	20	คน	ซึ่�งเป็นนักเรียนชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	5/2	

	 	2)	 ดีำาเนินการทดีลัองกับกลุ่ัมทดีลัองโดียใชุ้แผนการจัดีการเรียนร้้การสอนทักษะปฏิ์บัติตามแนวิคิดีของ											

เดีวีิส์	กับนักเรียนชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	5	โดียใชุ้เวิลัาในการสอนสัปดีาห์ลัะ	50	นาที	เป็นเวิลัา	12	สัปดีาห์	ซึ่�งทักษะปฏิ์บัติตาม

แนวิคิดีของเดีวีิส์แบ่งออกเป็น	5	ขั�นตอน	ได้ีแก่

	 -	ขั�นสาธิิตหร่อการกระทำา	โดียคร้ผ้ส้อนสาธิิตทกัษะการปฏ์บัิติที�จะสอนในครั�งนี�ของภาพิรวิมทั�งหมดี	เชุ่น	คร้

ผ้้สอนจะสอนทักษะปฏิ์บัติหน้าทับปรบไก่	3	ชัุ�น	คร้ก็จะสาธิิตการปฏิ์บัติหน้าทับปรบไก่	3	ชัุ�น	ผ้้สอนจะต้องแสดีงการประกอบ

ทักษะที�ต้องการสอนให้ผ้้เรียนเกิดีทักษะได้ีด้ีก่อนเป็นอันดัีบแรก				

	 -	ขั�นสาธิิตแลัะให้ผ้้เรียนปฏิ์บัติทักษะย่อย	โดียคร้ผ้้สอนจะสาธิิตทักษะปฏิ์บัติแยกเน่�อหาทักษะปฏิ์บัติย่อย

เป็นส่วินๆ	แลัะสาธิิตทักษะการปฏิ์บัติย่อยให้นักเรียนปฏิ์บัติตาม	 ผ้้สอนจะต้องแสดีงขั�นตอนของการประกอบทักษะที�จะสอน

นั�นให้ผ้้เรียนมองเห็นเป็นขั�นตอนอย่างชัุดีเจน	 เชุ่น	 คร้ผ้้สอนจะสอนทักษะปฏิ์บัติหน้าทับปรบไก่	 3	 ชัุ�น	 ซึ่�งมีจังหวิะควิามยาวิ

ทั�งหมดี	16	ห้อง	คร้จะสาธิิตการปฏิ์บัติโดียแยกทักษะเป็นส่วินๆ	ครั�งลัะ	4	ห้องแลัะให้นักเรียนปฏิ์บัติตามจนครบ	16	ห้อง		

	 -	 ขั�นให้ผ้้เรียนปฏิ์บัติทักษะย่อย	 โดียคร้ผ้้สอนให้นักเรียนฝึ่กทักษะปฏิ์บัติที�แยกเป็นส่วินๆ	 ด้ีวิยตนเองจน

เกิดีควิามชุำานาญ	โดียที�คร้คอยสังเกตการปฏิ์บัติของนักเรียน		

	 -	ขั�นให้เทคนิควิิธีิการ	โดียคร้ผ้้สอนเสริมเทคนิคการปฏิ์บัติ	เพ่ิ�อให้เกิดีคุณภาพิเสียงที�ถ้กต้องแลัะมีคุณภาพิ	

เชุ่น	การปฏิ์บัติให้ได้ีเสียง	ทั�ม	ติง	โจ๊ะ	จ๊ะ	เป็นต้น	

	 -	 ขั�นให้ผ้้เรียนเชุ่�อมโยงทักษะย่อยๆ	 โดียคร้ผ้้สอนให้นักเรียนนำาทักษะย่อยที�แยกเป็นส่วินๆ	 มาปฏิ์บัติ

โดียเชุ่�อมโยงเน่�อหาทั�งหมดีอย่างต่อเน่�อง	 ผ้้สอนชีุ�แจงให้ผ้้เรียนทราบถึงเกณฑ์แลัะการประเมินผลัด้ีานทักษะว่ิามีอย่างไร	 เชุ่น									

นับได้ีเท่าไรจึงจะถ่อว่ิามีทักษะตามเกณฑ์	หร่อใชุ้เวิลัาเท่าใดีทำาสำาเร็จจึงจะถ่อว่ิามีทักษะ

	 3)	 เตรียมการสอนแลัะทำาการสอนกับกลุ่ัมควิบคุมโดียการสอนแบบปกติที�มีเน่�อหาการตีกลัองแขก	 กับ

นักเรียนชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	 5	 ใชุ้เวิลัาสัปดีาห์ลัะ	50	นาที	 เป็นเวิลัา	12	 สัปดีาห์	 ซึ่�งทักษะปฏิ์บัติการสอนแบบปกติกำาหนดี

ร้ปแบบการสอนปกติแบ่งออกเป็น	3	ขั�นตอน	ดัีงนี�

	 -	ขั�นนำาเข้าส่้บทเรียน	โดียคร้ผ้้สอนอธิิบายถึงเน่�อหาทั�งทฤษฎีีแลัะปฏิ์บัติที�จะสอนในภาพิรวิมทั�งหมดี				

	 -	 ขั�นสอน	 โดียคร้ผ้้สอนสาธิิตการปฏิ์บัติทักษะที�จะสอนแล้ัวิให้นักเรียนปฏิ์บัติตามตั�งแต่ต้นจนจบ	 ซึ่�ง

กระบวินการสอนในขั�นนี�จะมีควิามหลัากหลัาย	 คร้ผ้้สอนอาจจะสาธิิตทักษะปฏิ์บัติที�แยกทีลัะส่วินแล้ัวิให้นักเรียนปฏิ์บัติตาม

หร่อคร้ผ้้สอนจะปฏิ์บัติทักษะไปพิร้อมกับนักเรียนโดียให้นักเรียนสังเกตผ้้สอน	 ทั�งนี�ผ้้สอนจะสอดีแทรกเทคนิคการตีกลัองแขก

ให้ได้ีเสียงที�มีคุณภาพิตามต้องการ	ขึ�นอย้่กับดุีลัพิินิจของคร้ผ้้สอน		

	 -	 ขั�นสรุป	 โดียคร้ผ้้สอนให้นักเรียนปฏิ์บัติเน่�อหาที�สอนให้ด้ีตั�งแต่ต้นจนจบ	 คร้ผ้้สอนจะทำาการประเมินว่ิา

นักเรียนสามารถปฏิ์บัติได้ีถ้กต้องแลัะสมบ้รณ์ตามวัิตถุประสงค์				
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	 4)	 นำาคะแนนที�ได้ีจากกลุ่ัมทดีลัองแลัะกลุ่ัมควิบคุมมาวิิเคราะห์เปรียบเทียบผลัการปฏ์ิบัติทักษะ	

การตีกลัองแขก	โดียใชุ้โปรแกรมสำาเร็จร้ปทางสถิติ	ด้ีวิยการทดีสอบค่าที	(Independent	t-test)			

5.	การวิิเคราะห์ข้อม้ลั

การวิิเคราะห์คะแนนทักษะปฏิ์บัติ	โดียนำาคะแนนของนักเรียนมาใชุ้สถิติดัีงนี�

สถิติที�ใชุ้ในการวิิเคราะห์ข้อม้ลั	ประกอบด้ีวิย

	 1)	ค่าร้อยลัะ

	 	 	 P				=					 n
100F×

		 เม่�อ	 	 P	 แทน	ร้อยลัะ

		 F	 แทน	ควิามถี�ที�ต้องการแปลัค่าให้เป็นร้อยลัะ

		 n	 แทน	จำานวินควิามถี�ทั�งหมดี

	 2)	ส้ตรการหาค่าเฉลีั�ย

	 					 			 X 		=					 n
x∑

	 	 เม่�อ									 X 		 แทน	ค่าเฉลัี�ย

	 	 							 ∑x 	 แทน	ผลัรวิมทั�งหมดีของคะแนน		

	 	 		 					 	 n	 แทน	จำานวินข้อม้ลัทั�งหมดี	

	 3)	ส้ตรการหาส่วินเบี�ยงเบนมาตรฐาน

																														S		=			

( )
)1n(n

xxn
2

2

−

−∑ ∑

		 เม่�อ		 S	 แทน	ส่วินเบี�ยงเบนมาตรฐาน

		 n	 แทน	จำานวินค้่ทั�งหมดี

		 X	แทน	คะแนนแต่ลัะตัวิในกลัุ่มข้อม้ลั

	 ∑ x 	แทน	ผลัรวิมของควิามแตกต่างของคะแนนแต่ลัะค้่

4)	เปรียบเทียบควิามแตกต่างระหว่ิางกลุ่ัมทดีลัองแลัะกลุ่ัมควิบคุม	ด้ีวิยการทดีสอบค่าที	(Independent	t-test)	ใน

กรณีที�สองกลุ่ัมมีจำานวินเท่ากัน	

	 	 	 										
2nn

S)1n(S)1n(

XXt

21

2
22

2
11

21

−+
−+−

−
=

เม่�อ	 t		 แทน	ค่าสถิติที�ใชุ้เปรียบเทียบกับคำาวิ่าวิิกฤติในการแจกแจงแบบ	t

1X 	 แทน	ค่าเฉลัี�ยของกลัุ่มทดีลัอง

2X 		 แทน	ค่าเฉลัี�ยของกลัุ่มควิบคุม
2
1S 	 แทน	ควิามแปรปรวินของกลัุ่มทดีลัอง
2
2S 	 แทน	ควิามแปรปรวินของกลัุ่มควิบคุม

1n 	 แทน	จำานวินกลัุ่มทดีลัอง

2n 	 แทน	จำานวินกลัุ่มควิบคุม
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ผลุ่การวิจััย

ผลัการประเมินทักษะการตีกลัองแขกของนักเรียนชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	5/1	แลัะชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	5/2	

จังหวิะหน้าทับ ทักษะปฏ์ิบัติการตีกลัองแขก
คะแนน
เฉลัี�ยรวิม

ควิามหมาย

1.ปรบไก่	3	ชุั�น นักเรียนชุั�น	ป.	5/1	สอนตามแนวิคิดีของเดีวิีส์ 13.96 ดีี

นักเรียนชุั�น	ป.	5/2	สอนแบบปกติ 10.46 พิอใชุ้

2.ปรบไก่	2	ชุั�น นักเรียนชุั�น	ป.	5/1	สอนตามแนวิคิดีของเดีวิีส์ 14.03 ดีี

นักเรียนชุั�น	ป.	5/2	สอนแบบปกติ 11.50 ดีี

3.ปรบไก่	ชุั�นเดีียวิ นักเรียนชุั�น	ป.	5/1	สอนตามแนวิคิดีของเดีวิีส์ 14.93 ดีี

นักเรียนชุั�น	ป.	5/2	สอนแบบปกติ 11.13 ดีี

4.สองไม้	3	ชุั�น นักเรียนชุั�น	ป.	5/1	สอนตามแนวิคิดีของเดีวิีส์ 15.83 ดีี

นักเรียนชุั�น	ป.	5/2	สอนแบบปกติ 11.16 ดีี

5.สองไม้	2	ชุั�น นักเรียนชุั�น	ป.	5/1	สอนตามแนวิคิดีของเดีวิีส์ 16.20 ดีีเยี�ยม

นักเรียนชุั�น	ป.	5/2	สอนแบบปกติ 11.26 ดีี

6.สองไม้	ชุั�นเดีียวิ นักเรียนชุั�น	ป.	5/1	สอนตามแนวิคิดีของเดีวิีส์ 16.50 ดีีเยี�ยม

นักเรียนชุั�น	ป.	5/2	สอนแบบปกติ 11.93 ดีี

7.ลั้กหมดี นักเรียนชุั�น	ป.	5/1	สอนตามแนวิคิดีของเดีวิีส์ 16.56 ดีีเยี�ยม

นักเรียนชุั�น	ป.	5/2	สอนแบบปกติ 11.93 ดีี

8.ลัาวิ นักเรียนชุั�น	ป.	5/1	สอนตามแนวิคิดีของเดีวิีส์ 16.90 ดีีเยี�ยม

นักเรียนชุั�น	ป.	5/2	สอนแบบปกติ 12.03 ดีี

9.มอญ	2	ชุั�น นักเรียนชุั�น	ป.	5/1	สอนตามแนวิคิดีของเดีวิีส์ 17.36 ดีีเยี�ยม

นักเรียนชุั�น	ป.	5/2	สอนแบบปกติ 12.56 ดีี

10.ญวิน นักเรียนชุั�น	ป.	5/1	สอนตามแนวิคิดีของเดีวิีส์

นักเรียนชุั�น	ป.	5/2	สอนแบบปกติ

17.86

10.71

ดีีเยี�ยม

ดีี

11.แข	ก	ชุั�นเดีียวิ นักเรียนชุั�น	ป.	5/1	สอนตามแนวิคิดีของเดีวิีส์ 17.83 ดีีเยี�ยม

นักเรียนชุั�น	ป.	5/2	สอนแบบปกติ 13.00 ดีี

12.เขมร	ชุั�นเดีียวิ นักเรียนชุั�น	ป.	5/1	สอนตามแนวิคิดีของเดีวิีส์ 17.83 ดีีเยี�ยม

นักเรียนชุั�น	ป.	5/2	สอนแบบปกติ 13.76 ดีี

รวิมเฉลัี�ย
นักเรียนชุั�น	ป.	5/1	สอนตามแนวิคิดีของเดีวิีส์ 16.32 ดีีเยี�ยม

นักเรียนชุั�น	ป.	5/2	สอนแบบปกติ 11.94 ดีี

ตารางที�	2	ผลัการประเมินทักษะการตีกลัองแขกของนักเรียนชุั�นประถมศิึกษาปีที�	5/1
แลัะนักเรียนชุั�นประถมศิึกษาปีที�	5/2	แต่ลัะจังหวิะหน้าทับ



627

จากตารางที�	 2	 ผลัการประเมินทักษะปฏิ์บัติการตีกลัองแขกของนักเรียนชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	 5	 โรงเรียน	 วัิดีประดิี

ษฐาราม	พิบว่ิา	ทักษะปฏิ์บัติการตีกลัองแขกของนักเรียนชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	5/1	โรงเรียนวัิดีประดิีษฐารามที�เรียนร้้ตามแนวิ

คิดีของเดีวีิส์	โดียรวิมอย้ใ่นระดัีบดีีเยี�ยม	( x	=	16.32)	แลัะทักษะปฏิ์บัติการตีกลัองแขกของนักเรียนชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	5/2	

โรงเรียนวัิดีประดิีษฐาราม	ที�เรียนร้้ตามปกติ	โดียรวิมอย้ใ่นระดัีบดีี	( x	=	11.94)	ตามลัำาดัีบ

เม่�อพิิจารณาทักษะปฏิ์บัติการตีกลัองแขกแต่ลัะจังหวิะหน้าทับ	 พิบว่ิา	 นักเรียนชัุ�นประถมศึิกษาปีที�

	 5/1	 โรงเรียนวัิดีประดิีษฐาราม	 ที�เรียนร้้ตามแนวิคิดีของเดีวีิส์	 ส่วินใหญ่มีทักษะปฏิ์บัติการตีกลัองแขกระดัีบดีีเยี�ยม		

เรียงตามลัำาดัีบ	ได้ีแก่	จั	งหวิะหน้าทับญวิน	จังหวิะหน้าทับเขมร	ชัุ�นเดีียวิ	จังหวิะหน้าทับแขก	ชัุ�นเดีียวิ	จังหวิะหน้าทับมอญ	2	ชัุ�น	

จังหวิะหน้าทับลัาวิ	จังหวิะหน้าทับล้ักหมดี	จังหวิะหน้าทับสองไม้	ชัุ�นเดีียวิ	จังหวิะหน้าทับสองไม้	2	ชัุ�น	จังหวิะหน้าทับสองไม้	

3	ชัุ�น	จังหวิะหน้าทับปรบไก่	ชัุ�นเดีียวิ	จังหวิะหน้าทับปรบไก่	2	ชัุ�น	แลัะจังหวิะหน้าทับปรบไก่	3	ชัุ�น	

การเปรียบเทียบทักษะปฏิ์บัติการตีกลัองแขกของนักเรียนชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	5	ที�โดียใชุ้ร้ปแบบการสอนทักษะปฏิ์บัติ

ของเดีวีิส์	แลัะการสอนแบบปกติ	ผลัปรากฏ์ดัีงนี�	

จำานวินนักเรียน คะแนนเต็ม
การสอนตามแนวิคิดีเดีวิีส์ การสอนแบบปกติ

t
x S.D. x 	

S.D.

40 240 195.83 1.89 143.27 2.93 	 7.961**

ตารางที�	3	แสดีงผลัการเปรียบเทียบทักษะปฏ์ิบัติการตีกลัองแขกของนักเรียนชุั�นประถมศิึกษาปีที�	5	
โดียใชุ้ร้ปแบบการสอนทักษะปฏ์ิบัติของเดีวิีส์	แลัะการสอนแบบปกติ
**ค่า	t	มีนัยสำาคัญทางสถิติที�ระดีับ	.01	(ค่าวิิกฤติของ	t	ที�ระดีับ	.01)

จากตารางที�	 3	 แสดีงผลัการเปรียบเทียบทักษะปฏิ์บัติการตีกลัองแขกของนักเรียนชัุ�นประถมศึิกษาปีที�

	 5	 โดียใชุ้ร้ปแบบการสอนทักษะปฏ์ิบัติของเดีวิีส์	 แลัะการสอนแบบปกติ	 พิบว่ิา	 ค่าเฉลีั�ยของคะแนนทักษะปฏ์ิบัติ	

การตีกลัองแขกของนักเรียนชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	 5	 ที�โดียใชุ้ร้ปแบบการสอนทักษะปฏิ์บัติของเดีวีิส์	 ส้งกว่ิาค่าเฉลีั�ย	

ของคะแนนทักษะปฏิ์บัติการตีกลัองแขกของนักเรียนชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	 5	 ที�โดียใชุ้การสอนแบบปกติ	 อย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติที�ระดัีบ	.01

จึงสรุปได้ีว่ิา	ทักษะปฏิ์บัติการตีกลัองแขกของนักเรียนชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	5	โรงเรียนวัิดีประดิีษฐาราม	โดียใชุ้ร้ปแบบ

การสอนทักษะปฏิ์บัติของเดีวีิส์	ส้งกว่ิาทักษะปฏิ์บัติการตีกลัองแขกโดียการสอนแบบปกติ	อยา่งมีนัยสำาคัญทางสถิติที�ระดัีบ	.01

สร่ป์ผลุ่การวิจััยแลุ่ะอภิิป์รายผลุ่

ผลัการเปรียบเทียบทักษะการตีกลัองแขกของนักเรียนชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	 5	 โรงเรียนวัิดีประดิีษฐาราม

	ระหว่ิางการใชุ้ร้ปแบบการสอนทักษะปฏ์ิบัติของเดีวิีส์กับการสอนปกติ	พิบว่ิา	 นักเรียนชัุ�นประถมศิึกษาปีที�	 5	 โรงเรียน

วัิดีประดีิษฐาราม	 มีทักษะปฏิ์บัติแตกต่างกัน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที�ระดัีบ	 .01	 โดียคะแนนที�เรียนด้ีวิยร้ปแบบ	

การสอนทักษะปฏิ์บัติของเดีวีิส์ส้งกว่ิาทักษะปฏิ์บัติการตีกลัองแขกโดียการสอนแบบปกติ		

ทักษะปฏิ์บัติการตีกลัองแขกของนักเรียนชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	5	โรงเรียนวัิดีประดิีษฐาราม	ที�เรียนร้้โดียใชุ้ร้ปแบบการ

สอนทกัษะปฏิ์บัติของเดีวิส์ีส้งกวิา่ทักษะปฏิ์บัติการตีกลัองแขกที�เรียนร้้โดียการสอนแบบปกต	ิอยา่งมีนัยสำาคัญทางสถติิที�ระดัีบ	.01	

อาจเน่�องจากกระบวินการเรียนการสอนตามขั�นตอนแนวิคดิีของเดีวิส์ีที�เน้นการสาธิิตแลัะแนะนำาเทคนคิวิิธีิให้นักเรียนไดีสั้งเกต

จุดีสำาคัญของการตกีลัองแขกแตล่ัะสว่ิน	แล้ัวิจึงให้นักเรียนลังม่อปฏ์บัิติแต่ลัะส่วินยอ่ยๆ	อยา่งต่อเน่�องจนครบทกุขั�นตอนมากกวิา่
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การสอนแบบปกต	ิดัีงที�ทิศินา		แขมมณี	(2551)	ได้ีอธิิบายถึงร้ปแบบการสอนทกัษะปฏิ์บัติตามแนวิคิดีของเดีวิส์ี	ไว้ิว่ิา	ร้ปแบบการ

สอนที�มุ่งชุ่วิยพัิฒนาควิามสามารถดีา้นทักษะปฏ์บัิติของผ้้เรียนโดียเฉพิาะอยา่งยิ�ง	ทักษะที�ประกอบดีว้ิยทักษะยอ่ย	การฝึ่กให้ผ้้

เรียนสามารถทำาทักษะยอ่ยๆ	เหล่ัานั�นได้ีก่อน	แล้ัวิค่อยเชุ่�อมโยงตอ่กันเป็นทักษะใหญ	่ซึ่�งจะชุว่ิยให้ผ้้เรียนประสบผลัสำาเร็จได้ีดีีแลัะ

รวิดีเร็วิขึ�น	สอดีคล้ัองกับ	พิิมพิิลัาภรณ์		วัิลัคำา	(2553)	ได้ีกล่ัาวิไว้ิว่ิา	กระบวินการสอนที�ทำาให้ผ้้เรียนเกิดีทักษะ	จำาเป็นอย่างยิ�ง	

ที�คร้จะต้องดีำาเนินการจัดีกิจกรรมให้นักเรียนเกิดีทักษะในเร่�องที�จะสอน	 พิิจารณาจากขั�นตอนต่อไปนี�	 ขั�นที�	 1	 ผ้้สอน

จะต้องแสดีงการประกอบทักษะที�ต้องการสอนให้ผ้้เรียนเกิดีทักษะไดี้ด้ีก่อนเป็นอันดัีบแรก	 ขั�นที�	 2	 ผ้้สอนจะต้องแสดีง

ขั�นตอนของการประกอบทักษะที�จะสอนนั�นให้ผ้้เรียนมองเห็นเป็นขั�นตอนอย่างชัุดีเจน	 ขั�นที�	 3	 ผ้้สอนแสดีงสาธิิต

การประกอบทักษะที�จะสอนให้ผ้้เรียนด้ีอย่างชุ้า	 ๆ	 พิร้อมทั�งอธิิบายเทคนิควิิธีิตามลัำาดัีบขั�นตอนให้ฟังอีกครั�ง	 ขั�นที�

	 4	 ผ้้สอนเปิดีโอกาสให้ผ้้เรียนฝึ่กทักษะตามขั�นตอนด้ีวิยตนเองอย่างต่อเน่�องหร่อฝึ่กทักษะอย่้บ่อย	 ๆ	 จนเกิดีควิามชุำานาญ

	 แลัะขั�นที�	 5	 	ผ้้สอนชีุ�แจงให้ผ้้เรียนทราบถึงเกณฑ์แลัะการประเมินผลัด้ีานทักษะว่ิามีอย่างไร	 เชุ่น	 นับได้ีเท่าไรจึงจะ	

ถ่อว่ิามีทักษะตามเกณฑ์	หร่อใชุ้เวิลัาเท่าใดีทำาสำาเร็จจึงจะถ่อว่ิามีทักษะ	เป็นต้น	

ข้้อเสนอแนะ

1. ข้้อเสนอแนะในการนำาผลุ่การวิจััยไป์ใช้

1.1	 การจัดีการเรียนการสอนทักษะปฏิ์บัติตามแนวิคิดีของเดีวีิส์	 คร้ผ้้สอนควิรศึิกษาหลัักวิิธิีการขั�นตอน

แนวิคิดีของเดีวิีส์	 วิิเคราะห์เน่�อหาสาระ	 สำารวิจสภาพิของผ้้เรียน	 แล้ัวิจึงจัดีกลุ่ัมทักษะใหญ่ออกเป็นทักษะย่อยๆ		

เพ่ิ�อสาธิิตแลัะใหนั้กเรียนได้ีฝึ่กปฏิ์บัติตามที�ลัะทกัษะจนเกดิีควิามชุำานาญในแตล่ัะทกัษะยอ่ย	จากทกัษะที�ง่ายไปยงัทักษะที�ยาก

ขึ�น	แล้ัวิจึงฝึ่กปฏิ์บัติรวิมกันเป็นทักษะใหญ่	

1.2	 ก่อนที�จะสาธิิตแลัะให้นักเรียนได้ีฝึ่กปฏิ์บัติตาม	 คร้ผ้้สอนควิรเตรียมอุปกรณ์ที�ใชุ้ในการการจัดีกิจกรรม	

การเรียนการสอน	พิร้อมทั�งมีการฝึ่กทักษะปฏิ์บัติตามแนวิคิดีของเดีวีิส์	เพ่ิ�อให้ไม่เกิดีอุปสรรคในการจัดีการเรียนการสอน	

1.3	คร้ผ้้สอนคอยให้กำาลัังใจแก่นักเรียน	เพ่ิ�อให้นักเรียนได้ีมีควิามมั�นใจแลัะกล้ัาแสดีงออก	

1.4	 คร้ผ้้สอนควิรแจ้งผลัคะแนนการประเมินทักษะปฏิ์บัติระหว่ิางเรียนให้นักเรียนได้ีทราบ	 เพ่ิ�อชุ่วิยให้นักเรียนเกิดี

แรงกระตุ้นที�จะฝึ่กปฏิ์บัติให้ดีีขึ�น	

1.5	นอกจากนี�คร้ผ้้สอนควิรสร้างบรรยากาศิการเรียนร้้ที�ดีี	เปิดีโอกาสให้นักเรียนแสดีงควิามคิดีเห็น	ซั่กถามอยา่งเต็ม

ที�	แลัะมีควิามย่ดีหยุน่ในเวิลัาทำากิจกรรมการเรียนการสอน	

2.	ข้อเสนอแนะเพ่ิ�อการวิิจัยครั�งต่อไป

	 2.1	 ควิรมีการศึิกษาผลัการสร้างแลัะพัิฒนาร้ปแบบการสอนวิิธีิอ่�นๆอย่างหลัากหลัาย	 เพ่ิ�อให้สอดีคล้ัองกับควิาม

ต้องการแลัะควิามสนใจของนักเรียน	เน้นให้ควิามสำาคัญกับนักเรียนในการนำาไปใชุ้ในชีุวิิตจริง		

2.2	ควิรมีการจัดีการเรียนการสอนทักษะปฏิ์บัติตามแนวิคิดีของเดีวีิส์เสริมด้ีวิยแบบฝึ่กทักษะที�เน้นเทคนิคเพ่ิ�อนชุ่วิย

เพ่ิ�อน	กับเคร่�องดีนตรีไทยประเภทอ่�นๆ	เพ่ิ�อให้เกิดีการเรียนร้้ร่วิมกัน	

2.3	ควิรมีการเปรียบเทียบผลัการเรียนการสอนทักษะปฏิ์บัติตามแนวิคิดีเดีวีิส์	ในกลุ่ัมสาระอ่�นๆ	ที�เน้นทักษะปฏิ์บัติ	

เชุ่น	กลุ่ัมสาระสุขศึิกษาแลัะพิลัศึิกษา	หร่อกลุ่ัมสาระการงานอาชีุพิแลัะเทคโนโลัยี	เพ่ิ�อนำาไปส่้การพัิฒนาร้ปแบบการสอนแลัะ

ร้ปแบบการสอนทักษะปฏิ์บัติตามแนวิคิดีของเดีวีิส์ไปใชุ้ในกลุ่ัมสาระอ่�นๆ	
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โปรแกรมแมกซ์่	8.0	 เพ่ิ�อส่�อถึงควิามปรารถนาในวิยัเด็ีกตามทฤษฎีีจิตวิิเคราะห์ของลัากอง	ผลังานชิุ�นนี�ใชุ้คำาว่ิา	“มัม”	แลัะ	“แดีดี”	

เพ่ิ�อส่�อถึงควิามปรารถนาในวิัยเด็ีกแลัะใชุ้เสียงคำาว่ิาอาฮ์ที�ไม่มีควิามหมายจำานวิน	 17	 เสียงที�ถ้กบันทึกไว้ิเพ่ิ�อส่�อถึงจิตไร้สำานึก

โดียเสียงที�ถ้กบันทึกไว้ินี�ถ้กนำามาดัีดีแปลังโดียใชุ้เอฟเฟคเสียงของเสียงจำานวินมากเพ่ิ�อส่�อถึงควิามซั่บซ้่อนของจิตใจมนุษย์

คำาสำาคัญ:	ดีนตรีไฟฟ้า,	ศิิลัปะส่�อผสม,	จิตวิิเคราะห์

Abstract

Ahh is a mix-media art that combines visuals and sounds for solo performer. The piece was 
created using Max 8.0 to symbolize desire complexity during childhood according to Lacan’s theory 
of psychoanalysis. The Piece was created using the word “Mom” and “Dad” for visuals to represent 
childhood desires, and 17 pre-recorded sounds of the meaningless “Ah” to represent unconscious 
desires. The pre-recorded sounds were modified by using several effects to symbolize complexity of 
human minds.

Keywords: electronic music, mixed media, psychoanalysis 

บทนำา

กรอบควิามร้้ของมนุษย์ถ้กยดึีติดีกับภาษา	มนุษย์ไม่สามารถคิดีโดียไร้ภาษานิยามได้ี	กล่ัาวิค่อควิามหมายของสรรพิสิ�ง

ในมุมมองของมนุษย์ถ้กยดึีโยงกับภาษา	ซึ่�งตัวิภาษานั�นหากแยกย่อยลังไปจะพิบองค์ประกอบเป็นตัวิอักษรหร่อสัญญะที�ยงัไม่มี

ควิามหมาย	ควิามหมายของภาษาจะเกิดีขึ�นเม่�อมีโครงสร้างหร่อระบบมาควิบคุมสัญญะ	ตัวิอักษรต่าง	ๆ 	ถ้กเรียงร้อยสัมพัินธ์ิกัน

เกิดีเป็นโครงสร้างควิามหมาย	แนวิคิดีการศึิกษาระบบโครงสร้างควิามหมายลัักษณะนี�ว่ิาโครงสร้างนิยม	(structuralism)	โดีย

ระบบโครงสร้างเหล่ัานี�ค่อควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางสัญญะหนึ�งกับสัญญะหนึ�ง	เราไม่สามารถร้้จักคำาว่ิา	‘สวิยงาม’	ได้ีถา้ไม่มีการดีำารง

อย้่ของคำาว่ิา	‘ขี�เหร่’	หร่อคำาในทำานองเดีียวิกัน	ดัีงนั�น	‘สวิยงาม’	กับ	‘ขี�เหร่’	จึงจำาเป็นต้องดีำารงอย้่ร่วิมกันในระบบโครงสร้าง	

อีกหนึ�งข้อสังเกตค่อคำาหร่อภาษาที�		หลุัดีปากโดียไม่ได้ีตั�งใจอยา่งเชุ่น	คำาอุทานหร่อการเกดิีภาษาที�ผิดีเพีิ�ยนจากระบบโครงสรา้ง

ที�ให้ควิามหมายนั�นมีควิามเชุ่�อมโยงกับควิามนึกคิดีของมนุษย์อย่างไร

ในทัศินะของชุอง	 ชุาค	 ลัากอง	 (Jacques	 Lacan,	 ค.ศิ.	 1901-1981)	 ได้ีเสนอว่ิาคำาที�ไร้เหตุผลัหร่อคำาประดิีษฐ์

ใหม่เหล่ัานี�ค่อตัวิชีุ�ให้เห็นถึงควิามปรารถนาในจิตไร้สำานึกของมนุษย์	 การตีควิามภาษาลัักษณะนี�สามารถนำาไปส่้การให้ควิาม

หมายของสังคมแบบหนึ�งอันมีรากฐานแนวิคิดีมาจากระบบโครงสร้างทางภาษาได้ี	 ตัวิลัากองเองได้ีแรงบันดีาลัใจมาจากซิ่

กมุน	ฟรอยด์ี	(Sigmund	Freud,	ค.ศิ.	1856-1939)	จึงเชุ่�อว่ิาควิามปรารถนาทางเพิศิในจิตไร้สำานึกอย้่เบ่�องหลัังการเกิดีของ

ปรากฏ์การณ์ทางภาษาเหล่ัานี�ซึ่�งโยงเข้ากับปมปรารถนาระหว่ิางพ่ิอแม่กับตัวิเราในวัิยเด็ีก	 เราเรียกแนวิคิดีลัักษณะนี�ว่ิาจิต

วิิเคราะห์	(psychoanalysis)

1นักศิึกษาระดีับปริญเอก	สาขาสังคีตวิิจัยแลัะพิัฒนา	คณะดีุริยางคศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยศิิลัปากร
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ดีนตรีไฟฟ้า	 ค่อลัักษณะดีนตรีที�ใชุ้เคร่�องดีนตรีไฟฟ้าบรรเลัง	 ถ่อกำาเนิดีขึ�นในชุ่วิงศิตวิรรษที�	 20	 ตามการพัิฒนา

ของเทคโนโลัยีทางด้ีานเสียง	 ดีนตรีไฟฟ้าได้ีสร้างปรากฏ์การณ์ใหม่ให้กับประสบการณ์มนุษย์	 ดีนตรีไฟฟ้าได้ีขยายขอบเขต

การสร้างควิามน่าจะเป็นของเสียงอันหลัากหลัายซึ่�งเคร่�องดีนตรีปกติไม่สามารถทำาได้ีหร่อทำาได้ียาก	 นำามาซึ่�งประสบการณ์

ใหม่ๆ	ทางด้ีานสุนทรียศิาสตร์อันก่อให้เกิดีมุมมองใหม่	ๆ	แก่ชีุวิิต	มีการคิดีค้นเทคโนโลัยีต่าง	ๆ	เพ่ิ�อใชุ้ประโยชุน์ในการขยาย

ขอบเขตประสบการณ์การรับร้้ทางด้ีานเสียงของมนุษย์	รวิมไปถึงเทคโนโลัยี			การสร้างภาพิเคล่ั�อนไหวิในยุคปัจจุบันก็ชุ่วิยสร้าง

ประสบการณ์อันแปลักใหม่ให้กับมนุษย์	อย่างเชุ่น	วิิชุวิลัมิวิสิค	(visual	music)	งานภาพิเคล่ั�อนไหวิที�มีเสียงเป็นส่วินประกอบ

ร่วิมโดียการเคล่ั�อนไหวิของภาพิอาจสัมพัินธ์ิหร่อไม่สัมพัินธ์ิกันกับเสียงก็ได้ี	งานประเภทนี�มีลัักษณะแตกต่างจากศิิลัปะภาพิยนต์

ตรงที�ไม่มีการเล่ัาเร่�องราวิชีุ�เฉพิาะเจาะจงในตัวิงาน

ผ้้เขียนได้ีแรงบันดีาลัใจจากแนวิคิดีข้างต้นนี�นำามาสร้างสรรค์เป็นผลังานศิิลัปะส่�อผสมภาพิเคลั่�อนไหวิประกอบเสียง

แสดีงในห้องหร่อพ่ิ�นที�โล่ังสำาหรับคนบรรเลัง	1	คน	ควิามยาวิไม่เกิน	7	นาที	โดียใชุ้คำาว่ิาพ่ิอแลัะแม่กับพ้ิดีที�ไร้ระบบโครงสร้าง

ทางภาษาประกอบกบัเสียงดีนตรไีฟฟ้าที�สัมพัินธ์ิกับภาพิสรา้งประสบการณที์�รับร้้ได้ีด้ีวิย	ผัสสะทางทศัินะแลัะโสตทั�งตัวิผ้้บรรเลัง

แลัะตัวิผ้้ชุม

วัติถุ่ป์ระสงค์

1.	เพ่ิ�อสร้างสรรค์ผลังานศิิลัปะส่�อผสมสำาหรับภาพิเคล่ั�อนไหวิประกอบเสียง

2.	เพ่ิ�อเผยแพิร่ออกส่้สาธิารณะชุน

3.	สรุปองค์ควิามร้้ที�ได้ีจากงานสร้างสรรค์ถ่ายทอดีเป็นผลังานวิิชุาการ

วิธีดำาเนินการวิจััย

1. ทบทวนวรรณ์กรรม

	 1.1.	จิตวิิเคราะห์

	 จิตวิิเคราะห์เป็นสาขาหนึ�งของจิตวิิทยาที�ศึิกษาการทำางานของจิตใจมนุษย์	 แนวิคิดีนี�ถ้กคิดีค้นโดียฟรอยด์ี

เม่�อชุ่วิงปลัายศิตวิรรษที�	19	ซึ่�งฟรอยด์ีได้ีทำาการรักษาผ้้ป่วิยโรคฮิสทีเรีย	(hysteria)	โดียให้ผ้้ป่วิยระบายสิ�งที�เก็บกดีภายในจิตใจ

	ฟรอยด์ีค้นพิบว่ิาผ้้ป่วิยของเขาทุกคน	ผ้้ถึงฉากการถ้กกระทำาทางเพิศิตั�งแต่พิยายามจะปลุักปลัำ�า	ล้ับคลัำาหร่อล่ัอลัวิงเด็ีก	ตลัอดี

จนพิฤตกิรรมทางเพิศิอ่�น	ๆ 	ที�ถ้กเก็บกดีเพิราะไมไ่ด้ีเป็นที�ยอมรบัในสงัคมยคุนั�น	เชุ่น	รักร่วิม-เพิศิหร่อชุอบรว่ิมเพิศิแบบใชุ้ควิาม

รุนแรง	ฟรอยด์ีได้ีค้นพิบว่ิาปัญหาที�ผ้้ป่วิยเล่ัามานั�นอาจโยงกับปมในจิตไร้สำานึกที�มาจากวัิยเด็ีกอย่างเชุ่นปมเอดิีปัส	(Oedipus	

complex)	ซึ่�งเป็นหนึ�งในทฤษฎีีอันมีชุ่�อเสียงของฟรอยด์ี	ค่อชุ่วิงเด็ีกทารกมีการพัิฒนาการจนรับร้้ควิามร้้สึกห่วิงใยจากแม่ทำาให้

เกิดีควิามปรารถนาอาวิรณ์แลัะจะร้้สึกเกลีัยดีชัุงทุกคนที�มาแย่งชิุงควิามรักจากแม่ไป	โดียเฉพิาะ	‘พ่ิอ’	รวิมไปถึงเม่�อพัิฒนาการ

ของเด็ีกทารกเติบโตจนตระหนักถึงควิามร้้สึกทางเพิศิกับแม่ก็จะมีพิ่อเป็นคนห้ามไว้ิตามกรอบของสังคม	 จึงทำาให้เกิดีปมควิาม

ปรารถนาที�ไม่ได้ีรับการปลัดีปล่ัอย	(libido)	ควิามอิจฉาพ่ิอที�พิรากควิามสมหวัิงในปรารถนาทางเพิศิกับแม่จึงทำาให้เกิดีเป็นปม

ภายในใจนับแต่นั�นมา

	 ในเวิลัาต่อมาได้ีมีการศึิกษาระบบโครงสร้างควิามหมายของภาษา	 โดียตระหนักถึงควิามสำาคัญของภาษา

แลัะสัญญะว่ิาเป็นกรอบคิดีที�มนุษย์ไม่สามารถหลุัดีพ้ินได้ี	 หากเราจินตนาการนึกคิดีสิ�งใดีมักจะมีภาษามาข้องเกี�ยวิหร่อกล่ัาวิ

ค่อเราไม่สามารถจินตนาการคิดีวิิเคราะห์หร่ออธิิบายสรรพิสิ�งทั�งที�มีตัวิตนแลัะไม่มีตัวิตนโดียไร้ภาษาได้ี	ส่วินสัญญะอ่�น	ๆ	ก็ถ้ก

สร้างมาเพ่ิ�อให้ควิามหมายที�มนุษย์เข้าใจได้ี	 เชุ่น	 สัญลัักษณ์ในคณิตศิาสตร์หร่อสาขาวิิทยาศิาสตร์อ่�น	 ๆ	 มนุษย์ไม่สามารถหนี

ออกจากกรอบสัญญะนี�ได้ี	 ดัีงนั�นจึงมีการศิึกษาระบบโครงสร้างเหลั่านี�ในมุมมองของภวิวิิทยาวิ่าสิ�งที�ภาษามนุษย์สร้างมีการ
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ดีำารงอย้่จริงหร่อไม่	สร้างได้ีอย่างไร	หร่อยึดีกรอบแนวิคิดีใดีในการสร้าง	จึงมีนักคิดีบางท่านนำาทฤษฎีีจิตวิิเคราะห์ของฟรอยด์ี

มาพิิจารณาอีกครั�ง	หนึ�งในนั�นค่อลัากอง

	 จิตวิิเคราะห์ของลัากองคลั้ายกับฟรอยด์ีค่อให้ควิามสำาคัญกับคำาพ้ิดีหลุัดีปาก	 ควิามแตกต่างค่อลัากองไดี้

สนใจลังรายลัะเอียดีมากกว่ิาแค่การหลุัดีปากพ้ิดีตอนลัะเมอหร่อบังเอิญพ้ิดี	การใชุ้ภาษาที�ไร้ควิามหมายในสังคมทั�วิไปสามารถ

นำามาใชุ้ในการพิิจารณาในบริบทสังคมไดี้อย่างเชุ่นคำาที�ประดีิษฐ์ขึ�นใหม่ซึ่�งไม่มีควิามหมายในพิจนานุกรมหร่อควิามหมายผิดี

เพีิ�ยนไปจากเดิีม	“จิตไร้สำานึกมีโครงสร้างคล้ัายภาษา’’	(Jacques	Lacan,	1997:167)	

ชุาค	ลัากอง,	แหลั่งที�มา:	https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lacan#/media/File:Lacan2.jpg

 1.2. ความป์รารถุนาในจิัติไร้สำานึก

	 มนุษย์ทุกคนมีควิามปรารถนาเกี�ยวิข้องกับพ่ิอแม่ซึ่�งพัิฒนามาตั�งแต่วัิยเด็ีก	 พัิฒนาการทางด้ีานปาก	 (oral	

stage)	ประมาณ	1	ขวิบค่อหนทางที�ควิามปรารถนาทารกจะได้ีรับการตอบสนองโดียใชุ้ปากเป็นอวัิยวิะแรกการด่ี�มนำ�านมจาก

แม่	 การอม	การรับประทาน	 รวิมไปถึงการไม่ได้ีด่ี�ม	 ไม่ได้ีอมแลัะไม่ได้ีรับประทาน	กล่ัาวิได้ีว่ิา	 ควิามสมหวัิงแลัะควิามผิดีหวัิง

จากควิามต้องการได้ีถ่อกำาเนิดีขึ�นในชุ่วิงนี�	 จากนั�นพัิฒนาการทางด้ีานทวิารหนัก	 (anal	 stage)	 ก็นำาไปส่้การตอบสนองควิาม

ปรารถนาทางทวิารหนักอันได้ีแก่การอุจจาระ	 การกลัั�นอุจจาระ	 การปลัดีปลั่อยอุจจาระรวิมไปถึงการปวิดีอุจจาระ	 ถ่อเป็น

พัิฒนาการอีกขั�นของควิามสมหวัิงแลัะผิดีหวัิงในควิามปรารถนา

	 ต่อมาเม่�อทารกอาย	ุ3-6	ขวิบได้ีมีพัิฒนาการทางด้ีานอวัิยวิะเพิศิ	(phallic	stage)	ซึ่�งเป็นจุดีสำาคัญที�เกิดีปม

เอดิีปัสแลัะนักจิตวิิเคราะห์สนใจเป็นพิิเศิษ	เม่�อเด็ีกทารกเริ�มมีควิามตระหนักถึงควิามสุขจากอวัิยวิะเพิศิ	ควิามร้้สึกทางเพิศิกับ

มารดีาจึงเป็นควิามปรารถนาทางเพิศิแรกของเดีก็แลัะการหา้มไม่ให้มีควิามปรารถนานั�นมาจากบดิีา	ทั�งนี�ต้องระวัิงสับสนคำาว่ิา

บิดีากับมารดีาหร่อพ่ิอกับแม่ไม่ได้ีหมายถึงพ่ิอแลัะแม่ที�เป็นเพิศิหญิงเพิศิชุายแต่		หมายถึงผ้้เลีั�ยงด้ี	เชุ่น	ถ้าครอบครัวิกำาพิร้าแม่

ทำาให้พ่ิอต้องเลีั�ยงด้ีล้ักสาวิคนเดีียวิ	พ่ิอคนที�เลีั�ยงด้ีนี�จะมีสถานะเป็นแม่	แลัะแน่นอนว่ิาบุคคลันั�นย่อมไม่สามารถเลีั�ยงด้ีให้ควิาม

รักบุตรสาวิได้ีตลัอดี	24	ชัุ�วิโมง	การพัิกผ่อนหร่อชุ่วิงห่างจากบุตรชุ่วิงนี�จึงทำาให้มีลัักษณะเป็นพ่ิอ	กล่ัาวิได้ีว่ิาคำาว่ิาพ่ิอกับแม่จึง

เปรียบดัีงสัญลัักษณ์	ไม่ใชุ่พ่ิอแม่โดียกรรมพัินธ์ุิรวิมไปถึงพ่ิอแม่ที�เป็นมนุษย์ด้ีวิย	นี�เป็นข้อโต้แย้งต่อกลุ่ัมสตรีนิยม	(feminist)	ที�

มองปมเอดิีปัสว่ิาเน้นเร่�ององคชุาตมากเกินไป

	 แนวิคิดีข้างต้นที�ผ้้วิิจัยกล่ัาวิมาเปน็แนวิคิดีที�ฟรอยด์ีเชุ่�อว่ิาเป็นในชุ่วิงเวิลัาหนึ�งทำาใหบ้างเน่�อหาอาจอธิิบาย

ได้ีชัุดีเจนแลัะบางเน่�อหาก็มีข้อผิดีพิลัาดี	 แม้แต่ตัวิฟรอยด์ีเองก็มีพัิฒนาการทางควิามคิดีโดียชุ่วิงหลัังใรแนวิคิดีเร่�องอิดีกับอีโก	

(Id-Ego)	มาแทน	หร่อแม้แต่จีลั	เดีอเลิัซ่	(Gilles	Deleuze,	ค.ศิ.	1925-1995)	กย็งัโต้เถียงว่ิาทัศินะควิามปรารถนาในจติไร้สำานึก

ที�เกี�ยวิข้องกับพ่ิอแม่มีข้อจำากัดีซึ่�งเขามุ่งเน้นสนใจพิฤติกรรมทางจิตเภทซึ่�งโยงกับสังคมแทน	 ด้ีวิยควิามสำาคัญของภาษาที�เป็น
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เสม่อนทุกสิ�ง	 มนุษย์นึกคิดีหร่อให้นิยามสรรพิสิ�งโดียปราศิจากภาษาไม่ได้ีแลัะไม่มีวัินได้ี	 ควิามสำาคัญของแนวิคิดีนี�ทำาให้ผ้้วิิจัย

ทำาการศึิกษาปมเอดิีปัสในมุมมองของลัากองซึ่�งได้ีนำาเอาแนวิคิดีสัญญะศิาสตร์มาใชุ้	กล่ัาวิให้เข้าใจอย่างง่ายค่อ	ลัากองได้ีให้มุม

มองปมเอดิีปัสใหม่โดียมีฐานรากเป็นภาษา

	 ลัากองเชุ่�อว่ิาทฤษฎีีของฟรอยด์ีให้ควิามสำาคัญกับระบบสญัลัักษณ	์แลัะผลักระทบของระบบสญัลัักษณที์�มี

ต่อจิตไร้สำานึกแลัะการทำางานของจิตใจมนุษย์	ดัีงนั�นจึงสามารถนำามาประยุกต์เข้ากับโครงสร้างนิยมภาษาศิาสตร์	 (structural	

linquistics)	ได้ีเป็นอยา่งดีี	โดียเฉพิาะอยา่งยิ�งในส่วินที�เกี�ยวิกับควิามหมายของการแทนที�	(displacement)	หร่อการที�สัญลัักษณ์

อันใดีอันหนึ�งทำาหน้าที�ให้ควิามหมายแทนสิ�งอ่�น	 เชุ่น	 ง้เป็นสัญลัักษณ์ขององคชุาตหร่อผ้้ชุาย	 เป็นต้น	 แลัะกระบวินการผนึก

ตัวิ	 (condensation)	 ของควิามหมาย	 นั�นค่อการที�มีควิาหมายหลัาย	 ๆ	 ควิามหมายมารวิมตัวิกัน	 แลัะถ้กนำาเสนอในร้ปของ

สัญลัักษณ์อันใดีอันหนึ�ง	 เชุ่น	 ภาษาหร่อคำาพ้ิดีจำานวินมากที�มีควิามหมายหลัาย	 ๆ	 ควิามหมายในคำาเพีิยงคำาเดีียวิ	 ดัีงนั�นด้ีวิย

ลัักษณะจิตวิิเคราะห์ของ		ลัากองที�สนใจภาษาแลัะคำาพ้ิดีจึงกล่ัาวิได้ีว่ิา	จิตวิิเคราะห์ของลัากองมีไว้ิใชุ้อธิิบายสังคม	ซึ่�งแตกต่าง

จากจิตวิิเคราะห์ของฟรอยด์ีที�เอาไว้ิใชุ้รักษาคนไข้ในคลิันิก

	 จากควิามสนใจแนวิคิดีของลัากองที�ได้ีผสมผสานแนวิคิดีโครงสร้างนิยมภาษาศิาสตร์เข้ากับแนวิคิดีจิต											

วิิเคราะห์ของฟรอยด์ี	 ทำาให้ผ้้วิิจัยสนใจแนวิคิดีหลัังโครงสร้างนิยม	 (poststructuralism)	 เพิิ�มเติม	 จากเดิีมแนวิคิดีโครงสร้าง

นิยมในแบบของโซ่ซ้่ร์อธิิบายว่ิาภาษามคีวิามหมายเชุ่�อมโยงกบัภาษาหร่อควิามหมายของสญัญะมีควิามเชุ่�อมโยงกบัสัญญะไมร้้่

จบ	 ลัองจินตนาการควิามหมายของคำาใดีคำาหนึ�งโดียปราศิจากการอธิิบายของภาษา	 	 จะพิบว่ิาไม่สามารถทำาได้ี	 ดัีงนั�นภาษา

ซึ่�งแยกย่อยลังมาไดี้เป็นสัญญะจะมีควิามสัมพัินธ์ิเชุ่�อมโยงกันเป็นเคร่อข่าย	 (network)	 กันแลัะกันไม่จบสิ�น	 แต่ในทัศินะของ

นักคิดีหลัังโครงสร้างนิยมกลัับให้ควิามสนใจกับการไม่ปรากฏ์	 ของภาษาหร่อการไม่ปรากฏ์ของสัญญะอันได้ีแก่ควิามว่ิางเปล่ัา

หร่อการเว้ินวิรรค	หร่อเรียกว่ิาการปรากฏ์ของการไม่ปรากฏ์	(the	lost	presence)	เพิราะหากคิดีแบบแนวิคิดีโครงสร้างนิยม

จะทำาให้ภาษามีควิามหยุดีนิ�ง	กล่ัาวิค่อหากมีการดีำารงอย้่ของควิามหมายคำาว่ิา	‘สวิย’	อย่างแน่นิ�ง	ก็จะทำาให้มีการดีำารงอย้่ของ

	‘ไม่สวิย’แบบแน่นิ�งไปตลัอดีกาลั	ดัีงนั�นนักคิดีหลัังโครงสร้างนิยมอย่างชุาค	แดีริดีา	(Jacque	Derrida)	ได้ีเสนอแนวิคิดีใหม่ว่ิา

ควิามหมายของภาษามคีวิามหลัากเลั่�อน	(différance)	ไม่ยดึีติดีกับสัญญะใดีอยา่งแข็งท่�อ	แลัะการให้ควิามหมายของระบบภาษา

มีลัักษณะคล้ัายกับการลัะเล่ัน	(play)	ที�สร้างพ่ิ�นที�ของการกำาลัังจะเกิดีหร่อกำาลัังจะเป็น	(a	become-space)	เชุ่น	‘สวิย’	อาจ

หมายถึง	‘ขี�เหร่’	แลัะ	‘ขี�เหร่’	อาจหมายถึง	‘สวิย’	ได้ี	หร่อทั�งหมดีนี�อาจ		หมายถึงควิามหมายอ่�นไปเลัยก็ได้ี	ขึ�นอย้่กับบริบท

หร่อการลัะเล่ันให้เกิดีควิามหมายใดีๆ	ขึ�นมา	ดัีงเชุ่นกับว่ิา	‘ตาซั่งแถะ’	ในภาษาอีสาน	หากแปลัตรงตัวิจะแปลัว่ิา	‘น่าเกลีัยดีจัง

’	แต่ควิามหมายจริงๆ	แล้ัวิหมายถึง	‘น่ารักจัง’	ขึ�นอย้่กับบริบทการใชุ้งานรวิมไปถึงบริบทสังคมแลัะวัิฒนธิรรมของคนในพ่ิ�นที�

ซึ่�งก็ค่อพ่ิ�นที�การลัะเล่ันในแนวิคิดีของแดีริดีานั�นเอง	

	 1.3.	ดีนตรีไฟฟ้า	วิิชุวิลัมิวิสิกแลัะโปรแกรมแมกซ์่	(Electronic	Music,	Visual	Music	and	Max)

	 มิวิสิกกงแกรตท์	(musique	concrète)	ค่อดีนตรีที�ถ่อกำาเนิดีขึ�นเม่�อกลัางศิตวิรรษที�	20	ด้ีวิยควิามก้าวิหน้า

ของเทคโนโลัยีบันทึกเสียงทำาให้เกิดีดีนตรีชุนิดีใหม่ที�ใชุ้เทคโนโลัยีทางด้ีานบันทึกเสียงมาชุ่วิยเหล่ัอในการประพัินธ์ิทำาให้มนุษย์

สามารถบันทึกเสียงบรรยากาศิรอบข้าง	ณ	 ที�ใดีก็ได้ีมาทำาการบรรเลังผ่านลัำาโพิงขยายเสียงก่อให้เกิดีการฟังแบบใหม่ที�มนุษย์

ไม่สามารถเห็น	 ‘แหล่ังกำาเนิดีเสียง	 (sound	 source)’	 เรียกว่ิาอค้สแมติก	 (acousmatic)	 อีกทั�งยังสามารถดีัดีแปลังเสียง

บันทึกเดิีมเหล่ัานั�นให้กลัายร้ป	 (tranform)	 ไปส่้เสียงอ่�นที�แทบไม่หลังเหล่ัอควิามเป็นต้นเสียงเดิีม	 เป็นการลัะทิ�งควิามเข้าใจ

เดิีม	 (preunderstanding)	 ก่อนฟังของผ้้ฟังเพ่ิ�อให้ตัวิเสียงได้ีสร้างการดีำารงอย้่ในตัวิมันเอง	 (being-in-itself)	 ภายในโลัก

	 (world)	ของเสียงเอง	 นักประพัินธ์ิที�มีชุ่�อเสียงในแนวิทางนี�ค่อปิแยร์	แชุฟเฟอร์	 (Pierre	Schaeffer,	ค.ศิ.	1910-1995)	 ใน

ขณะเดีียวิกัน	ณ	 เวิลัานั�นระหวิ่างที�มิวิสิกกงแกรตท์ถ่อกำาเนิดี	 อีกฟากฝั่�งทางประเทศิเยอรมันนีก็ได้ีเกิดีกลุ่ัมดีนตรีอิเลักโทรนิ

ชุม้สิก	 (elektronische-	musik)	 ที�มีลัักษณะดีนตรีคล้ัายกันขึ�น	 แม้ลัักษณะดีนตรีอิเลักโทรนิชุม้สิกกับมิวิสิกกงแกรตท์จะใชุ้

เทคโนโลัยีบันทึกเสียงคล้ัายกันแต่อิเลักโทรนิชุมิวิสิกกลัับเน้นการศึิกษาแหล่ังกำาเนิดีของเสียง	 มีการใชุ้เคร่�องดีนตรีไฟฟ้าหร่อ

เคร่�องสังเคราะห์เสียงอย่างซิ่นธีิไซ่เซ่อร์	 (synthesizer)	 มาใชุ้ร่วิมกันกับเสียงที�บันทึกดัีงปรากฏ์ในบทประพัินธ์ิเพิลังเกอ-แซ่ง
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เดีอจุงงึน	 (Gesang	 der	 Jünglinge,	 1956)	 ของคาลัฮาย	 สต็อกฮาวิเซ็่น	 (Karlheinz	 Stockhausen,	 ค.ศิ.	 1928-2007)														

นับเป็นการเผย	(revealed)	ศัิกยภาพิของเทคโนโลัยีสมัยใหม่ที�สามารถสร้างผลักระทบต่อวัิฒนธิรรมของมนุษย์ได้ีแลัะถ่อเป็น

การศึิกษาภวิวิิทยาของวัิตถุ	(object-oriented	ontology)	อันลัดีทอนควิามเป็นศ้ินย์กลัางของมนุษย์ที�เป็นแนวิคิดีที�ครอบงำา

ปรัชุญาตะวัินตกมาตั�งแต่เพิลัโต	(Plato,	ก่อนคริสต์ศัิกราชุ)	จนถึงเรเน่	เดีการ์ท	(René	Descartes,	ค.ศิ.	1596-1650)

ปิแยร์	แชุฟเฟอร์,	

แหลั่งที�มา:	http://artmag.saatchigallery.com/wp-content/uploads/2009/11/Untitled-21-848x1024.jpg

คาลัฮาย	สต็อกฮาวิเซ่น,	
แหลั่งที�มา:	https://en.wikipedia.org/wiki/Karlheinz_Stockhausen#/media/File:Stockhausen_1994_WDR.jpg

วิิชุวิลัมิวิสิกค่อภาพิเคล่ั�อนไหวิที�มีระบบการเคล่ั�อนที�เชุ่�อมโยงไปในทางเดีียวิกันกับดีนตรี	ส่วินมากมักไม่ได้ีส่�อหร่อไม่

ได้ีจงใจเล่ัาเร่�องราวิถึงสิ�งใดี	 ประวัิติควิามเป็นมาของลัักษณะการแสดีงดีนตรีแบบนี�มีมาตั�งแต่การร้องรำารอบกองไฟในถำา้สมัย

ยคุดึีกดีำาบรรพ์ิ	ปัจจุบันเทคโนโลัยีได้ีก้าวิหน้าไปมาก	มีการใชุ้คอมพิิวิเตอร์รวิมไปถึงแสงไฟแลัะอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิ�อการสร้างภาพิ

เคล่ั�อนไหวิประกอบกับดีนตรีทั�งในแบบบรรเลังสดีแลัะบรรเลังเสียงบันทึกผ่านลัำาโพิงขยายเสียง	ผ้้วิิจัยต้องการสร้างงานศิิลัปะ

ภาพิเคล่ั�อนไหวิประกอบกับเสียงจึงเล่ัอกใชุ้โปรแกรมแมกซ์่เวิอร์ชัุ�น	8	(Max	8)	ในการสร้างงาน
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โปรแกรมแมกซ่	์ค่อโปรแกรมที�ใชุ้พัิฒนาซ่อฟแวิร์สำาหรับงานดีนตรแีลัะส่�อผสมชุนิดีหนึ�ง	ถ้กออกแบบมาใหส่้�อสารใน

ลัักษณะภาษาภาพิ	(visual	programing	language)	เพ่ิ�อควิามสะดีวิกแกผ้้่ใชุ้งานแทนที�การส่�อสารแบบโคด้ีหร่อตัวิอักษรภาษา

คอมพิิวิเตอร์	ต้นกำาเนิดีของโปรแกรมถ้กพัิฒนาขึ�นโดีย	มิลัเลัอร์	พัิคเกตต์	(Miller	Puckette,	ค.ศิ.	1959-ปัจจุบัน)	เม่�อปีค.ศิ.	

1985	ที�สถาบันเออแคม	(IRCAM,	Institut	de	Recherche	et	Coordination	Acoustique/Musique)	เม่องปารีสประเทศิ

ฝ่รั�งเศิส	จนกระทั�งปีค.ศิ.	1997	เดีวิิดี	ซิ่แคเรลัลีั		(David	Zicarelli,	ค.ศิ.	1983-ปัจจุบัน)	ผ้้พัิฒนาโปรแกรมต่อยอดีจากพัิคเก

ตต์ได้ีก่อตั�งบริษัทไซ่คลิังเซ่เวินตีโฟ	(Cycling	‘74)	แลัะจัดีจำาหน่ายโปรแกรม	Max	เป็นครั�งแรก	อันที�จริงบริษัทออบโค้ดีซิ่สเต็ม

	(Opcode	Systems)	ได้ีจัดีจำาหน่ายเป็นเจ้าแรกโดียมีซิ่แคเรลัลีัเป็นผ้้พัิฒนาแต่บริษัทได้ียุติทำาการไปก่อน	ซิ่แคเรลัลีัจึงนำาโปร

แกรมแมกซ์่นี�มาสานต่อสร้างบริษัทตนเอง	โปรแกรมแมกซ์่ที�จัดีจำาหน่ายเวิอร์ชัุ�นแรกมีการใชุ้งานฟังก์ชัุ�นแมกซ์่	(max)	ค่อส่วิน

จัดีการข้อม้ลั	(data)	แลัะฟังก์ชัุ�นเอ็มเอสพีิ	(MSP)	ค่อส่วินสังเคราะห์เสียง	จนกระทั�งปีค.ศิ.	2008	ได้ีเพิิ�มเติมฟังก์ชัุ�นจิทเทอร์

	(jitter)		ค่อส่วินสังเคราะห์ภาพิแลัะวีิดีีโอเข้ามาในโปรแกรมแมกซ์่เวิอร์ชัุ�นที�	4	(Max	4)	สังเกตได้ีว่ิาการทำางานของโปรแกรม

นี�แบ่งออกเป็นสามส่วิน	แมกซ์่ค่อส่วินป้อนข้อม้ลัเพ่ิ�อใชุ้ควิบคุม	คำานวิณหร่อออกคำาสั�งต่างๆ	เอ็มเอสพีิค่อส่วินสังเคราะห์เสียง

แลัะจิทเทอร์ค่อส่วินสังเคราะห์หร่อควิบคุมภาพิแลัะวีิดีีโอ	 ทั�งสามส่วินนี�สามารถทำางานเชุ่�อมโยงกันได้ีด้ีวิยการสร้างกล่ัองคำา

สั�งหร่อออบ-เจค	(object)	ที�สามารถต่อสาย	(patchcord)	เชุ่�อมการทำางานถึงกันได้ี	ปัจจุบันโปรแกรมได้ีพัิฒนาไปจนถึงแมก

ซ์่เวิอร์ชัุ�น	8	(Max	8)	มีฟังก์ชัุ�นการทำางานต่างๆ	เพิิ�มขึ�นมากมาย	ฟังก์ชัุ�นการทำางานหลัายแชุแนลั	(multichannel)	ค่อหนึ�งใน

ฟังก์ชัุ�นที�ผ้้วิิจัยสนใจเล่ัอกใชุ้กับเสียงเพ่ิ�อนำามาสร้างมวิลัเสียงส่�อถึงควิามซั่บซ้่อนของจิตไร้สำานึก

โปรแกรมแมกซ่์เวิอร์ชุั�น	8	
แหลั่งที�มา:	https://cycling74.com/products/max

2. ระเบียบวิธีวิจััย

ผ้้วิิจัยกำาหนดีอุปกรณ์ที�ใชุ้ในการวิิจัยแลัะวิางกรอบในการดีำาเนินงานดัีงต่อไปนี�

	 2.1.	เคร่�องม่อแลัะอุปกรณ์ที�เกี�ยวิข้องในงานวิิจัย

	 	 2.1.1.	คอมพิิวิเตอร์แลัะโปรแกรมที�ผ้้วิิจัยเขียนเคร่�องม่อในการบรรเลังด้ีวิยโปรแกรมแมกซ์่

	 	 2.1.2.	โปรเจคเตอร์แลัะแผ่นฉายขนาดีใดีก็ได้ี

	 	 2.1.3.	ลัำาโพิงขยายเสียงสองตัวิแลัะมิกเซ่อร์	(mixer)

	 	 2.1.4.	ออดิีโออินเตอร์เฟซ่	(audio	interface)

	 2.2.	ลัักษณะการจัดีวิางการแสดีง

	 ผ้้วิิจัยได้ีกำาหนดีแผนผังการจัดีวิางสำาหรับคนบรรเลัง	1	คนคุมทั�งภาพิแลัะเสียง	งานแสดีงในห้องเป็นหลััก

	 แต่หากไม่ได้ีแสดีงในห้องการจัดีวิางให้ใชุ้แผนผังเดีียวิกับในห้องได้ี	 เพีิยงแต่ต้องเพิิ�มขาตั�งสำาหรับแขวินแผ่นฉายเพ่ิ�อใชุ้กับ

โปรเจคเตอร์
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แผนผังการจัดีแสดีง

	 2.3.	บันทึกเสียงคำาว่ิาอาฮ์จากการเปล่ังเสียงของผ้้วิิจัยเองโดียใชุ้เคร่�องบันทึกเสียง	Tascam	DR-44WL

วิิเคราะห์ร้ปร่างลัักษณะสเปกตรัมเสียงอาฮ์ผ่านสเปกโตรแกรม	(Spectrogram)

	 2.4.	เขียนร่างโปรแกรมโดียแบง่การทำางานเปน็สองสว่ินค่อด้ีานภาพิเคลั่�อนไหวิเล่ัอกใชุ้คำาว่ิามอมแลัะแดีดี

เพ่ิ�อส่�อถึงควิามปรารถนาในจิตไร้สำานึกที�เชุ่�อมโยงกับพ่ิอแม่ในวัิยเด็ีก	 สาเหตุที�ใชุ้ภาษาอังกฤษเพิราะต้องการสร้างควิามสากลั

	 สีตัวิอักษรเป็นสีดีำาตัดีกับพ่ิ�นหลัังสีขาวิเพ่ิ�อส่�อถึงควิามคิดีค่้ตรงข้ามที�มนุษย์สร้างขึ�นโดียมีควิามปรารถนาแบบพ่ิอแลัะแม่เป็น

แรงผลัักดัีน	ด้ีานเสียงเล่ัอกใชุ้คำาที�ไร้ควิามหมายค่อคำาว่ิาอาฮ์โดียคิดีใหม่ไม่ได้ีเชุ่�อมโยงกับสิ�งใดี	โดียได้ีแนวิคิดีมาจากการศึิกษา

ภาษาที�ไร้ควิามหมายของจิตวิิเคราะห์	ซึ่�งภาษาหร่อคำาเหล่ัานี�สามารถเชุ่�อมโยงกับคำาว่ิามอมแลัะแดีดีหร่อควิามปรารถนาในส่วิน

ของภาพิที�ได้ีออกแบบไว้ิแล้ัวิ	 นอกจากนั�นยังวิางแผนให้การเปลีั�ยนค่าลัักษณะเสียงสัมพัินธ์ิกันกับการเปลีั�ยนลัักษณะภาพิโดีย

ใชุ้โปรแกรมสุ่มลัักษณะภาพิเคลั่�อนไหวิเพิ่�อไม่ให้เกิดีร้ปแบบที�คาดีเดีาไดี้คล้ัายจิตไร้สำานึกในใจที�ยากจะคาดีเดีาแลัะค้นหาร้ป

แบบที�ชัุดีเจนแต่ยังพิบได้ีในภาษาที�ไร้ควิามหมายอย้่	 อย่างไรก็ตามภาพิเคล่ั�อนไหวิยังมีการเปลีั�ยนแปลังร้ปแบบทุกครั�งที�ปรับ

ค่าต่างๆ	ในเสียงดีนตรีเพ่ิ�อให้ผ้้ชุมจับต้องได้ีว่ิามีการเปลีั�ยนแปลังอย้่
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	 2.5.	กำาหนดีสงัคีตลัักษณห์ร่อการดีำาเนนิไปของงานชิุ�นนี�เป็นลัักษณะแบบแปรคา่	(parameter	variation)	

มากกว่ิาแบบวิางแผน	(strategy	variation)	

	 2.6.	กำาหนดีระยะเวิลัาไม่เกิน	6-7	นาที

ผลุ่การวิจััย

1. ภิาพเคลุ่่�อนไห์ว

ผ้้วิิจัยนำาเอาคำาว่ิาอาฮ์	(ahh)	มอม	(mom)	แลัะแด้ีดี	(dad)	ลัักษณะสีดีำามาทำาการสุ่มลังบนพ่ิ�นผิวิสีขาวิขนาดีหน้า

จอ	1280x720	ด้ีวิยอัตราควิามเร็วิ	1	มิลัลิัวิินาทีโดียใชุ้ออบเจค	(object)	จิดีแอลัซี่ดีี	(jit.lcd)	รวิมทั�งทำาการสุ่มขนาดีตัวิอักษร

โดียกำาหนดีกรอบค่า	16	ถึงค่า	96	ด้ีวิยอัตราควิามเร็วิ	1	มิลัลิัวิินาทีเชุ่นกัน

การทำางานของภาพิเคล่ั�อนไหวิ

ผ้้วิิจัยใชุ้ออบเจคสเตรชุ	(stretchr)	ในปลัั�กอิน	(plug-in)	วิิซ่ซี่�	(Vizzie)	กำาหนดีให้มีการสุ่มควิามกว้ิางแลัะควิามยาวิ

ของภาพิเคลั่�อนไหวิทั�งหมดีที�เกิดีขึ�น	ทำาให้เกิดีการโค้งงอของภาพิเคล่ั�อนไหวิผิดีไปจากปกติที�เคยเห็นเพ่ิ�อส่�อถึงภาพิจิตไร้สำานึก	

โดียการสุ่มจะทำางานก็ต่อเม่�อมีสัญญาณคำาสั�งแบง	(bang)	เข้าไปสั�ง	นอกจากนั�นผ้้วิิจัยยงัได้ีกำาหนดีให้การสุ่มมีควิามสัมพัินธ์ิกับ

การเปลีั�ยนอัตราควิามเร็วิในการเล่ันไฟล์ับันทึกเสียงอีกด้ีวิย	ต่อมาผ้้วิิจัยใชุ้ออบเจคสแครมเบิ�ลั	(scramblr)	ในปลัั�กอิน	(plug-in)	

วิิซ่ซี่�	(Vizzie)	เป็นเอฟเฟคคน	(scramble)	พิิกเซ่ลั	(pixel)	ซึ่�งทำาการสุ่มค่าต่างๆ	ในเอฟเฟคด้ีวิยออบเจคดีรั�งค์	(drunk)	อัตรา

ควิามเร็วิ	100	มิลัลิัวิินาที	ท้ายสุดีผ้้วิิจัยได้ีใชุ้ออบเจคเอกซ่เ์ฟดี	(xfadr)	ในการผสมภาพิเคลั่�อนไหวิจากออบเจคจดิีแอลัซ่ดีีีแลัะส

แครมเบิ�ลัให้ซ้่อนกันอีกที	จะเห็นได้ีว่ิาผ้้วิิจัยใชุ้ออบเจคดีรั�งค์เพ่ิ�อสุ่มแบบมีลัำาดัีบ	ตรงข้ามกับการใชุ้ออบเจค	random	สุ่มเขียน

คำาว่ิามอมแลัะแดีดี	การจงใจให้สุ่มต่างกันก็เพ่ิ�อสร้างลัักษณะควิามแตกต่างแบ่งออกเป็น	2	ขั�วิค่อพ่ิอกับแม่	นั�นค่อควิามยุง่เหยงิ

ไม่มีขั�นตอนกับควิามมีลัำาดัีบ	ซึ่�งควิามหมายอาจสามารถสลัับกันได้ีตามแนวิคิดีการหลัากเล่ั�อนแบบแดีริดีา
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การทำางานของเอฟเฟคภาพิเคล่ั�อนไหวิ

สังเกตได้ีว่ิาผ้้วิิจัยใชุ้เทคนิคการสุ่มหร่อเสี�ยงทายค่าต่าง	ๆ	เป็นหลััก	เพ่ิ�อควิามซั่บซ้่อนในจิตไร้สำานึก	แลัะจากแนวิคิดี

ของลัากองจึงนำาคำาว่ิาอาฮ์ซึ่�งเป็นคำาอุทานแลัะมีควิามหมายที�คลุัมเคร่อไม่ชีุ�ชัุดีถึงควิามหมายใดี	ๆ 	มาใชุ้	รวิมถึงใชุ้คำาว่ิามอมกับ

แดีดีหมายถึงพ่ิอแม่โดียตรงเพ่ิ�อส่�อถึงควิามสัมพัินธ์ิของควิามปรารถนาที�มนุษยมี์กับพ่ิอแม่ซึ่�งอาศัิยอย้ใ่นจิตไร้สำานึกของมนุษยทุ์ก

คนตามแนวิคิดีจิตวิิเคราะห์	อีกสาเหตุหนึ�งที�ใชุ้คำาว่ิาอาฮ์ก็เพ่ิ�อให้เกิดีควิามน่าสงสัยแก่ผ้้ฟังว่ิาสิ�งนี�ค่ออะไร	จากนั�นกระบวินการ

สร้างควิามหมายหร่อระบบโครงสร้างก็จะเริ�มเกิดี	เพิราะผ้้ฟังนิยามควิาม	‘ไม่ร้้’	เสร็จแล้ัวิ	การดีำารงอย้่ของ	‘ร้้’	ก็ปรากฏ์	ถ่อ

เป็นการกำาเนิดีเป็นควิามหมายค่้ตรงข้ามทันที	โดีย	‘ไม่ร้้’	อาจสามารถโยงถึงพ่ิอค่อควิามไม่ปรารถนาแลัะคำาว่ิาแม่อาจสามารถ

โยงถึง	‘ร้้’	ค่อปรารถนา	ทั�งนี�ควิามหมายดัีงกล่ัาวิสามารถสลัับตำาแหน่งกันได้ีอยา่งไม่ตายตัวิตามแนวิคิดีควิามหลัากเล่ั�อน	เพิราะ

การรับร้้ในตัวิงานที�แสดีงก็ถ่อเป็นการ	 ‘ร้้’	 ได้ี	 ดัีงนั�นการร้้ควิามหมายเดิีมจึงอาจเป็นการ	 ‘ไม่ร้้’	 ได้ี	 การร้้แลัะไม่ร้้แบบที�สอง

นี�จึงนับเป็นการปรากฏ์ของการไม่ปรากฏ์โดียใชุ้ศิิลัปะเป็นพ่ิ�นที�การลัะเล่ันของควิามหมายที�กำาลัังจะเป็นตามแนวิคิดีแดีริดีา

2. เสียง

ผ้้วิิจัยนำาเอาไฟล์ับันทึกเสียงคำาว่ิาอาฮ์มาบรรเลังพิร้อมกันจำานวิน	 17	 เสียงซึ่�งมาจากตำาแหน่งตัวิอักษรแรกของคำา

ว่ิาพ่ิอแม่ในภาษาอังกฤษบวิกกันค่อ	m	แลัะ	d	หร่อ	13+4	ซึ่�งจะเท่ากับ	17	หร่อหากนำาลัำาดัีบเลัขตัวิอักษรคำาว่ิาอาฮ์มารวิม

กันก็จะได้ี	17	เชุ่นกัน	(a+h+h	=	1+8+8	=	17)	โดียแต่ลัะไฟล์ัใชุ้อัตราควิามเร็วิแบบสุ่มไม่เหม่อนกันทำาให้เกิดีเป็นมวิลัเสียง	

(sound	mass)	ที�มีควิามหนาแน่นโดียใชุ้ออบเจคกร้ฟ	(groove~)	ทั�งยังกำาหนดีให้เล่ันวินซ่ำ�า	(loop)	แลัะกำาหนดีลัักษณะระดัีบ

เสียง	(pitch)	ที�เปลีั�ยนไปตามอัตราควิามเร็วิให้เป็นแบบย่ดี	(time	stretch)	แลัะแบบยกระดัีบเสียง	(pitch	shift)	ได้ีด้ีวิย
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การทำางานของเสียง

ผ้้วิิจัยใชุ้ออบเจคดีีบีเอ็มซี่ฟิลัเตอร์ดีีเลัย์สเตอริโอ	 (db.mc.filterdelaystereo~)	 ซึ่�งเป็นเอฟเฟคเสียงสะท้อนแลัะ

กรองเสียงที�จำาลัองควิามโน้มถ่วิงในสนามแม่เหล็ักมาใชุ้ปรับค่าต่าง	 ๆ	 เชุ่น	 เล่ัอกย่านควิามถี�ที�กรอง	ปรับแพิน	 (pan)	 ลัำาโพิง

ระบบสเตอริโอ	ปรับเวิลัาการสะท้อนเสียง	(delay	time)	เป็นต้น	การเฉดีเสียงของสเปกตรัมเสียงส่�อถึงจิตไร้สำานึกในใจซึ่�งถ้ก

ขับออกมาด้ีวิยตัวิกรองเสียงหลัายย่านควิามถี�ตามค่าอนุภาค	 (particle)	 ของเอฟเฟคเสียงสะท้อนนี�อันยากจะคาดีเดีาแต่ยัง

คงจับควิามเป็นร้ปร่างค่อแรงโน้มถ่วิงขั�วิบวิกแลัะขั�วิลับที�คอยดึีงอนุภาคหร่อย่านเสียงอันหลัากหลัายให้ไปบรรจบที�จุดีใดีจุดี

หนึ�ง	ซึ่�งผ้้วิิจัยทำาการสุ่มเล่ัอกตำาแหน่งขั�วิบวิกขั�วิลับเหล่ัานี�	แต่ยังคงตั�งค่าควิามแรงของแรงโน้มถ่วิง	(velocity)	จำานวินอนุภาค

	(particle)	ควิามเข้มของแรงโน้มถ่วิงสากลั	(magnet)	แลัะย่านเสียงที�เป็นจุดีบรรจบ	(band)	ไว้ิเป็นแบบบันทึก	(preset)	อย้่	

เพ่ิ�อให้เกิดีลัักษณะการทำางานของเอฟเฟคที�คาดีเดีาได้ี

การทำางานของเอฟเฟคเสียง
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ผ้้วิิจัยเล่ัอกใชุ้เสียงอาฮ์ซึ่�งเป็นคำาที�ไม่มีควิามหมายหร่อเป็นคำาอุทาน	 คำาลัักษณะนี�ตามแนวิคิดีจิตวิิเคราะห์ถ่อว่ิาเป็น

กุญแจที�สามารถนำาไปส่้ควิามปรารถนาในจิตไร้สึกได้ี	 เม่�อนำาเสียงนี�เสียงเดีียวิแต่หลัายไฟล์ับันทึกเสียงมาเล่ันในอัตราควิามเร็วิ

ต่างกันจะทำาให้เกิดีลัักษณะเสียงเป็นกลุ่ัมก้อนหร่อมวิลัเสียง	 เปรียบไดี้กับควิามเข้มข้นแลัะควิามลัึกในควิามปรารถนาของ

จิตไร้สำานึกผ้้บรรเลังแลัะผ้้ฟัง

 3. ลัุ่กษณ์ะการแสดง

	 จุดีเริ�มของการแสดีงค่อบรรเลังเสียงดัีงขึ�นมาทันทีพิร้อมภาพิ	ผ้้บรรเลังทำาการเปลีั�ยนแปลังอัตราควิามเร็วิ

ในการเล่ันเสียงบันทึก	2	ครั�งค่อเสียงแบบยด่ีกับตรงกันข้าม	ส่�อถึงควิามหมายค่้ตรงข้ามอันมาจากควิามปรารถนาที�เชุ่�อมโยงกับ

พ่ิอแลัะแม	่ระหวิา่งนั�นผ้้บรรเลังใชุ้เอฟเฟคเสยีงสะทอ้นบรรเลังเพิ่�อส่�อบรรยากาศิตามที�วิางแผนไว้ิสำาหรบัการใชุ้เอเฟคแลัะสรา้ง

ควิามน่าสนใจให้กับเสียงบันทึก	จากนั�นดีำาเนินไปจุดีสิ�นสุดีผ้้บรรเลังปิดีฟังก์ชัุ�นการทำางานวินของเสียงบันทึก	เหล่ัาเสียงบันทึก

ทั�ง	17	เสียงจะค่อยๆ	หายไปพิร้อมกับภาพิที�ตัวิอักษรทับหนาจนทั�งหน้าจอเป็นสีดีำาคล้ัายกับผมควิามคิดีใครสักคนระหว่ิางพ่ิอ

หร่อแม่กำาลัังเป็นใหญ่ทำาอีกฝ่่ายอย้่	นับเป็นการจบสิ�นการแสดีง

ลัักษณะของภาพิเคล่ั�อนไหวิแบบเบาบาง

ลัักษณะของภาพิเคล่ั�อนไหวิแบบหนาแน่น
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วิิเคราะห์ร้ปร่างลัักษณะสเปกตรัมเสียงย่ดีแบบไม่ปรับระดัีบเสียงผ่านสเปกโตรแกรม

วิิเคราะห์ร้ปร่างลัักษณะสเปกตรัมเสียงแบบปรับระดัีบเสียงให้ส้งตามอัตราควิามเร็วิ

ของการบรรเลังเสียงบันทึกผ่านสเปกโตรแกรม

สร่ป์ผลุ่การวิจััยแลุ่ะอภิิป์รายผลุ่

อาฮ์สำาหรับภาพิเคลั่�อนไหวิแลัะดีนตรีไฟฟ้าเป็นงานศิิลัปะส่�อผสมสำาหรับแสดีงในห้อง	 บรรเลังดี้วิยนักแสดีง	 1	 คน

คุมทั�งภาพิเคล่ั�อนไหวิแลัะเสียง	 ผ้้วิิจัยได้ีใชุ้โปรแกรมแมกซ์่เวิอร์ชัุ�น	 8	 ในการสร้างสรรค์งานทั�งหมดีทุกส่วินไม่ว่ิาจะเป็นภาพิ

เคล่ั�อนไหวิแลัะเสียงประกอบโดียมีอุปกรณ์ค่อคอมพิิวิเตอร์แลัะออดิีโออินเตอร์เฟซ่	ควิามยาวิของการแสดีงอย้่ที�ประมาณ	6-7	

นาที	เน่�อหาของงานชิุ�นนี�ส่�อควิามปรารถนาจากพ่ิอแม่ในวัิยเด็ีกซึ่�งได้ีรับแรงบันดีาลัใจมาจากทฤษฎีีจิตวิิเคราะห์	สังเกตได้ีจากการ

ใชุ้คำาว่ิามอมแลัะแดีดีอย่างตรงตัวิเพ่ิ�อส่�อถึงควิามปรารถนาที�โยงกับพ่ิอแม่แลัะใชุ้เสียงบันทึกคำาว่ิาอาฮ์ที�ไร้ควิามหมาย	17	เสียง

มาบรรเลังโดียดัีดีแปลังอัตราควิามเร็วิแต่ลัะเสียงบันทึกไม่ให้เหม่อนกันตามแนวิคิดีการผนึกของควิามหมาย	 (condensions)	

แลัะใชุ้เอฟเฟคเสียงสะท้อน	(delay)	เพ่ิ�อชุ่วิยส่�อถึงลัักษณะจิตไร้สำานึก
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 ภาพสะท้ัอน้ของตั่วิละครหลากหลายทัางเพศิผ่าน้การเมือง

ใน้ภาพยน้ต่ร์ของคงเดช จิาตุ่รัน้ต์่รัศิมี

Character Refection of LGBTQ through politics

in The Films of Kongdej Jaturanrasmee

สุรศิักดีิ�	บุญอาจ1

																																															

บทคัดย�อ

การวิิจัยครั�งนี�เป็นงานวิิจัยเชิุงคุณภาพิ	มวัีิตถุประสงคเ์พ่ิ�อศึิกษาถึงภาพิสะทอ้นของตวัิลัะครหลัากหลัายทางเพิศิผา่น

การเม่องในภาพิยนตร์ของคงเดีชุ	จาตุรันต์รัศิมี	ทำาการศึิกษาตัวิบทของภาพิยนตร์	โดียมีเกณฑ์พิิจารณาจากภาพิยนตร์บันเทิง

ขนาดียาวิที�ได้ีรับรางวัิลัหร่อถ้กกล่ัาวิถึงในวิงกว้ิาง	

ผลัการวิิจัยพิบว่ิา	 ตัวิลัะครเอกส่วินใหญ่เป็นวัิยรุ่น	 ตัวิลัะครเอกที�รวิมตัวิกันเป็นกลุ่ัม	 ตัวิลัะครปรปักษ์	 ส่วินใหญ่มี

ลัักษณะกลัมหลัายมิติ	 มีควิามซั่บซ้่อน	แลัะมีส่วินดีีเลัวิปะปนกัน	 ดัีงต่อไปนี�	ภาพิยนตร์เร่�อง	สยิวิ	 (2546)	 เต่า	 มีควิามเล่ั�อน

ไหลัย่ดีหยุ่นทางเพิศิจากทอมสาวิกลัายเป็นผ้้หญิง	 เชุ่นเดีียวิกับหนุ่มที�เป็นเส่อผ้้หญิงเปลีั�ยนไปแต่งหญิงแลัะมีเพิศิสัมพัินธ์ิกับ

ผ้้ชุาย	ภาพิยนตร์เร่�อง	เฉิ�ม	(2548)	คุณลุังเอ่�อ	อาทร	เกย์ผ้้ส้งวัิย	เสียดีสีการเม่องผ่านโครงการเอ่�ออาทรของคุณทักษิณ	ชิุนวัิตร

	ภาพิยนตร์เร่�อง	แต่เพีิยงผ้้เดีียวิ:P-047	(2555)	ธินากับเอก	ชุายรักชุาย	ธินาพิร้อมจะเปิดีเผยเพิศิสภาพิให้คนได้ีรับร้้	แต่เอก

ปกปิดีแลัะเล่ัอกคบกับผ้้หญิง	ภาพิยนตร์เร่�อง	ตั�งวิง	(2556)	นัท	ผ้้หญิงข้ามเพิศิแทนภาพิผลัพิวิงของระบบทุนนิยม	อยากรวิย

ทางลััดีจนหลังเชุ่�อชุายต่างชุาติแลัะถ้กหลัอก	เจ	วัิยรุ่นชุายที�สับสนในบคุลิักภาพิ	เขาหลังรกันัทแต่เม่�อร้้ควิามจริงเร่�องเพิศิสภาพิ

จึงเหยียดีหยามเธิอ	ภาพิยนตร์เร่�อง	ที�ตรงนั�นมีฉันหร่อเปล่ัา	(2562)	ซ้่กับเบลั	ภาพิควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางผ้้หญิงในร้ปแบบของ

กัลัยาณมิตรที�ลึักซึ่�งกินใจ	ซ้่เข้าใจแลัะยอมรับตัวิตนของซั่น	น้องชุายที�อยากเป็นผ้้หญิง	ภาพิสะท้อนของตัวิลัะครในภาพิยนตร์ของ

คงเดีชุจึงเป็นการประกอบสร้างตัวิตน	การแสวิงหาที�ทางในสังคมของตัวิลัะคร	การพ้ิดีถึงจริยธิรรมของการยอมรับกลุ่ัมคนไม่มี

เสียง	ไม่มสีว่ิน	แลัะไม่มพ่ีิ�นที�ทางสังคม	เพ่ิ�อเปิดีโอกาสให้ตวัิลัะครเหล่ัานั�นได้ีเปล่ังเสียงให้คนในสังคมได้ียนิ	ได้ีเปิดีใจ	ได้ียอมรับ	

แลัะทำาให้เกิดีควิามเสมอภาคเท่าเทียมกันในฐานะผ้้พ้ิดีคนหนึ�ง	ภาพิยนตร์จึงมีคุณค่าแลัะคุณภาพิเพิราะทำาให้เห็นภาพิสะท้อน

ของตัวิลัะครอันหลัากหลัายผ่านการเม่องที�เกิดีขึ�นในประเทศิไทย	แลัะมีมิติในเชิุงลึักของควิามเป็นมนุษย์

คำาสำาคัญ:	ภาพิยนตร์ไทย		ภาพิสะท้อน	ตัวิลัะคร	ควิามหลัากหลัายทางเพิศิ	คงเดีชุ	จาตุรันต์รัศิมี

Abstract

This qualitative research aims to study the character refection of LGBTQ through politics in 
the films of Kongdej Jaturanrasmee. This research studied the textual analysis of 5 selected films. The 
selected criteria were based on feature films, and awards won or widespread recognition.

The research results found that most of the protagonists are teenagers, plural-protagonist, 
antagonists. Most of them are round characters, complicated and human nature good or evil as follows; 
Sayew (2003), Tao is a gay become a woman and queer like Noom is a womanizer, man becomes a 
gay and have sex with men. Midnight My Love (2005), Uncle Eua Athon, a gay elderly person. Satire 
1สาขาวิิชุานิเทศิศิาสตร์	คณะศิิลัปศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยอุบลัราชุธิานี
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on politics through Thaksin Shinawatra’s generosity project. P-047 (2011), Thana and Eak, are a gay 
couple. Thana is ready to reveal his gender identity but Eak conceals it and chooses to date a woman. 
Tang Wong (2013), Nat is a transgender, representing the aftermath of capitalism. She wants to get 
rich by shortcut until she fell in love with a foreign guy and was deceived. Jay is a teenager who is 
confused about his personality. He falls in love with Nat, but he insulted her when he learns the truth 
about Nat’s gender. Where We Belong (2019), Sue and Bell portray the relationship between women in 
the form of deep friendships. Sue understood and accepted Sun’s identity, her brother who wants to be 
a woman. Character Refection of LGBTQ in The Films of Kongdej Jaturanrasmee is thus the constructed 
of identity and the pursuit of the way in the society of the characters. The ethics of accepting a group 
of people with no voice, no participation, and no social space. To allow those characters to give their 
voice to the public to hear, open up, accept and create equality as a speaker. The films have value and 
quality because they reflect the diverse characters through politics in Thailand and have an in-depth 
dimension of humanity.

Keywords: Thai Films, Character, Refection, LGBTQ, Kongdej Jaturanrasmee

บทนำา

ควิามหลัากหลัายทางเพิศิ	 (LGBTQ)	 เป็นประเดี็นสำาคัญที�สังคมมีคำาถามแลัะข้อถกเถียงกันอย่างกว้ิางขวิางขึ�นกับ

ว่ิาจะใชุ้มุมมองหร่อใชุ้เหตุผลัใดีมาอธิิบาย	 ไม่ว่ิาจะเป็นมุมมองของหญิงรักหญิง	 (Lesbian)	 ชุายรักชุาย	 (Gay)	 บุคคลัรักสอง

เพิศิ	 (Bisexual)	 บุคคลัข้ามเพิศิ	 (Transgender)	 ผ้้ไม่นิยามเพิศิ	 (Queer)	 บุคคลัสองเพิศิ	 (Intersex)	 ชุายหญิงรักต่างเพิศิ	

(Heterosexual)	ผ้้มีควิามหลัากหลัายทางเพิศิโดียรวิม	(LGBT)	(กังวิาฬ	ฟองแก้วิ	แลัะคณะ,	2560)	ซึ่�งภาพิสะท้อนของควิาม

หลัากหลัายทางเพิศินั�นได้ีส่�อสารหร่อนำาเสนออย่างหลัากหลัายแง่มุมทั�งบวิกแลัะลับผ่านส่�อมวิลัชุน	(Mass	Media)	รวิมถึงส่�อ

ภาพิยนตร์	(Film)

ปุรินทร์	นาคสิงห์	 (2556)	 อธิิบายว่ิา	ภาพิยนตร์ในฐานะส่�อมวิลัชุนแขนงหนึ�งมีควิามพิยายามที�จะนำาเสนอเร่�องราวิ

ของกลุ่ัมผ้้มีควิามหลัากหลัายทางเพิศิ	 (LGBTQ/Sexual	 Diversity)	 เน่�องจากเกิดีการเปลีั�ยนแปลังในควิามเป็นจริงเชิุงสังคม

หร่อโลักทางกายภาพิ	 (Social	 Reality/Physical	World)	 เม่�ออัตลัักษณ์ของผ้้มีควิามหลัากหลัายทางเพิศิลัักษณะอ่�นที�นอก

เหน่อจากสาวิประเภทสอง/กะเทย	 ซึ่�งอย่้นอกเหน่อจากการรับร้้ของสังคมปรากฏ์ตัวิขึ�น	 จึงทำาให้สังคมเริ�มเรียนร้้แลัะรับร้้ถึง

ควิามแตกต่างของควิามหลัากหลัายทางเพิศิแบบ	LGBTQ

เน่�องจากผ้วิ้ิจัยได้ีทำาการศิกึษาถงึสุนทรียศิาสตรแ์ลัะการเม่องในภาพิยนตรข์องคงเดีชุ	จาตรัุนต์รัศิมี	ผ้้กำากับภาพิยนตร์

ไทยคนสำาคัญที�สอดีแทรกชุ่วิงเวิลัาทางการเม่องในบริบทของสังคมไทยร่วิมสมัยผ่านศิิลัปะภาพิยนตร์	 ควิามสามารถในการ

ถ่ายทอดีเร่�องราวิของสงัคมไทยไดีอ้ยา่งมีชัุ�นเชิุงแลัะลึักซึ่�ง	ด้ีวิยการเลัา่เร่�องแลัะภาษาภาพิยนตรที์�มีหลัากหลัายมิติ	ผลังานของ

เขาได้ีถ้กกล่ัาวิถึงในวิงกว้ิาง	ได้ีรับรางวัิลัภาพิยนตร์ทั�งภายในประเทศิแลัะต่างประเทศิ	รวิมถึงรางวัิลัศิิลัปาธิร	สาขาภาพิยนตร์

	ประจำาปี	พิ.ศิ.	2557	ผลัการวิิจัยพิบว่ิาตัวิลัะคร	LGBTQ	ปรากฏ์ในภาพิยนตร์ของคงเดีชุหลัายเร่�อง	 ทั�งตัวิลัะครเอกแลัะตัวิ

ลัะครสมทบ	 มีลัักษณะกลัมหลัายมิติ	 (Round	Character)	แตกต่างจากภาพิยนตร์บันเทิงทั�วิไปที�มักจะให้ตัวิลัะครดัีงกล่ัาวิมี

ด้ีานเดีียวิหร่อออกแนวิตลัก	 ซึ่�งการศึิกษาจะทำาให้เกิดีควิามเข้าใจถึงควิามหลัากหลัายของผ้้คนในสังคมผ่านภาพิยนตร์มากขึ�น

	(สุรศัิกดิี�	บุญอาจ,	2564)		
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การทำาควิามเข้าใจควิามหลัายหลัายทางเพิศิที�มีอย้่ในสังคมผ่านภาพิสะท้อนของตัวิลัะครในภาพิยนตร์คงเดีชุ	 จะส่ง

ผลัให้ให้ผ้้ชุมภาพิยนตร์หร่อคนในสังคมได้ีมองเห็นควิามหลัากหลัายซึ่�งจะนำาไปส่้ควิามเท่าเทียม	 การปฏิ์บัติตัวิต่อเพ่ิ�อนมนุษย์

อยา่งปกติ	ไม่ได้ีเป็นควิามพิิเศิษเกินกว่ิาคนในสังคมทั�วิไป	เป็นเพีิยงคนธิรรมดีาเชุ่นเดีียวิกับมนุษยปุ์ถุชุนทั�วิไป	การศึิกษาตัวิลัะคร

ผ่านภาพิยนตร์ของคงเดีชุจะทำาให้เกิดีมุมมองใหม่ที�ไม่ใชุ่มุมมองแบบเหมารวิม	(Stereotype)	ของตัวิลัะครที�เป็นกะเทย	ตลัก

	กรี�ดีกราดี	โวิยวิาย	หร่อหมกมุ่นแต่เร่�องเพิศิ	ซึ่�งล้ัวินแต่เป็นปมปัญหาของภาพิยนตร์ไทยที�ซ่ำ�าซ่ากแลัะถ้กผลิัตซ่ำ�าอย่างต่อเน่�อง	

ผ้้วิิจัย	 จึงหวัิงว่ิาผลังานวิิจัยจะเป็นประโยชุน์ต่อผ้้สนใจในการรับชุมภาพิยนตร์คุณภาพิผ่านการทำาควิามเข้าใจสาร	

(Message)	สัญญะ	(Sign)	ที�ส่�อควิามหมายในภาพิยนตร์	แลัะการวิิพิากษ์วิิจารณ์	(Criticism)	ภาพิยนตร์ได้ี	รวิมถึงยังเป็นการ

ส่งเสริมการรบัชุมภาพิยนตรไ์ทยคุณภาพิ	การขยายกลุ่ัมของผ้้ชุมในวิงกวิา้ง	ซึ่�งถ่อเปน็กรณีศึิกษาผลังานของผ้ก้ำากับภาพิยนตร์

ไทยที�นำาเสนอภาพิสะท้อนสังคม	 (Reflectionism)	 ผ่านตัวิลัะคร	 LGBTQ	 สุนทรียศิาสตร์ภาพิยนตร์ที�มีเน่�อหาเกี�ยวิข้องกับ

เหตุการณ์ทางการเม่องแลัะผลักระทบที�มีต่อสังคมได้ีอย่างน่าสนใจ

วัติถุ่ป์ระสงค์

เพ่ิ�อศึิกษาภาพิสะท้อนของตัวิลัะครหลัากหลัายทางเพิศิผ่านการเม่องในภาพิยนตร์ของคงเดีชุ	จาตุรันต์รัศิมี

กรอบแนวคิดการวิจััย

การวิิจัยครั�งนี�เป็นงานวิิจัยเชิุงคุณภาพิ	 (Qualitative	 Research)	 กรอบแนวิควิามคิดีของการวิิจัยนี�มุ่งศึิกษาถึง

ภาพิยนตร์ไทยจากการกำากับภาพิยนตร์ของคงเดีชุ	 จาตุรันต์รัศิมี	 ตามแนวิคิดีทางด้ีานสุนทรียศิาสตร์กับการเม่อง	 ซึ่�งจะมี

ประเด็ีนที�เกี�ยวิข้องกับควิามหลัากหลัายทางเพิศิ	(LGBTQ)	ส่วินภาพิสะท้อนของตัวิลัะครนั�น	ผ้้วิิจัยได้ีนำาแนวิคิดีการพิิจารณา

ประเภทของตัวิลัะคร	(Types	of	Character)	สุนทรียศิาสตร์ภาพิยนตร์	(Film	Aesthetics)	แลัะสุนทรียศิาสตร์กับการเม่อง	

(Aesthetics	and	Politics)	ซึ่�งพิบว่ิามีภาพิยนตร์	5	เร่�องที�เกี�ยวิข้องกับวัิตถุประสงค์ดัีงกล่ัาวิ	ซึ่�งผ้้วิิจัยจะทำาการนำาเสนอข้อม้ลั

ด้ีวิยการพิรรณนา	(Descriptive	Analysis)

วิธีดำาเนินการวิจััย

1. ป์ระชากรแลุ่ะกลุ่่�มตัิวอย�าง 

ผลังานภาพิยนตร์ของคงเดีชุ	 จาตุรันต์รัศิมี	 โดียมีเกณฑ์พิิจารณาเล่ัอกกลุ่ัมตัวิอย่างแบบเจาะจง	 (Purposive		

Sampling)	 ซึ่�งคงเดีชุต้องทำาหน้าที�เขียนบทแลัะกำากับภาพิยนตร์	 ต้องเป็นภาพิยนตร์บันเทิงขนาดียาวิ	 แลัะไดี้รับรางวัิลัหร่อ

ถ้กกล่ัาวิถึงในวิงกว้ิาง	ทำาการศึิกษาภาพิยนตร์ทั�งหมดี	7	เร่�อง	ได้ีแก่		ภาพิยนตร์เร่�อง	สยิวิ	(2546),	เฉิ�ม:	Midnight	My	Love	

(2548),	กอดี:	Handle	Me	with	Care	(2551),	แต่เพีิยงผ้้เดีียวิ:	P047	(25			55),	ตั�งวิง	(2556),	Snap…แค่ได้ีคิดีถึง	(2558)	

แลัะ	Where	We	Belong:	ที�ตรงนั�นมีฉันหร่อเปล่ัา	(2562)	

2. เคร่�องม่อการวิจััย

ผ้้วิิจัยได้ีออกแบบตารางบันทึกข้อม้ลั	(Coding	Sheet)	เพ่ิ�อเป็นเคร่�องม่อในการเก็บข้อม้ลัด้ีานการวิิเคราะห์	ทำาการ

ศึิกษาตัวิบทของภาพิยนตร์	 (Textual	 Analysis)	 ร่วิมกับการวิิเคราะห์ข้อม้ลัจากส่�อภาพิยนตร์ซึ่�งบันทึกลังในดีีวีิดีีภาพิยนตร์

	(DVD),	ออนไลัน์	(Online)	แลัะแหล่ังข้อม้ลัประเภทเอกสาร	ได้ีแก่	บทสัมภาษณ์ของผ้้สร้างภาพิยนตร์	บทวิิจารณ์ภาพิยนตร์

ที�ตีพิิมพ์ิ	แลัะเว็ิบไซ่ต์ที�เกี�ยวิข้อง	รวิมถึงการทำาการศึิกษาจากงานวิิจัยที�เกี�ยวิข้องกับการศึิกษาภาพิยนตร์ของคงเดีชุ	จาตุรันต์

รัศิมี		
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3. การรวบรวมข้้อมูลุ่

ทำาการวิิเคราะหแ์ลัะเกบ็รวิบรวิมขอ้ม้ลัจากตวัิบทของภาพิยนตรใ์นประเดีน็ที�เกี�ยวิข้องภาพิสะทอ้นของตวัิลัะครหลัาก

หลัายทางเพิศิผ่านการเม่องในภาพิยนตร์ของคงเดีชุ	จาตุรันต์รัศิมี

4. การวิเคราะห์์ข้้อมูลุ่

การวิิเคราะห์ข้อม้ลัแบ่งออกเป็นการวิิเคราะห์ตามแนวิคิดีทางด้ีานสุนทรียศิาสตร์กับการเม่อง	เพ่ิ�อให้ตอบวัิตถุประสงค์

หลััก	ซึ่�งจะมีประเด็ีนที�เกี�ยวิข้องกับ	LGBTQ	ส่วินภาพิสะท้อนของตัวิลัะครหลัากหลัายทางเพิศิผ่านการเม่องในภาพิยนตร์ของ

คงเดีชุ	 จาตุรันต์รัศิมี	 ผ้้วิิจัยได้ีนำาแนวิคิดีการพิิจารณาประเภทของตัวิลัะคร	 (Types	 of	 Character)	 ที�จะมีการแบ่งประเภท

ของตัวิลัะครตามบทบาท	หน้าที�	มิติ	แลัะการเปลีั�ยนแปลัง	(Syd	Field,	2005)	ผ้้วิิจัยเล่ัอกเฉพิาะสิ�งที�นำาเสนออย่างเด่ีนชัุดีใน

ประเด็ีน	LGBTQ	จากภาพิยนตร์ทั�ง	7	เร่�อง	พิบว่ิามี	5	เร่�องที�เกี�ยวิข้องกับควิามหลัากหลัายทางเพิศิ	จึงนำาแยกวิิเคราะห์เป็น

รายเร่�อง	แลัะนำามาสรุปผลัการวิิจัยในภาพิรวิม

ผลุ่การวิจััย 

-	ภาพิสะท้อนของตัวิลัะคร	LGBTQ	ผ่านการเม่องชุ่วิงพิฤษภาเล่ัอดี	ปี	พิ.ศิ.	2535	ที�ปรากฏ์ในภาพิยนตร์เร่�อง	

สยิวิ	(2546)	เร่�องราวิของ	“เต่า”	ตัวิลัะครเอก	(Protagonist)	มีลัักษณะกลัมหลัายมิติ	(Round	Character)	หญิงทอม

ที�ชีุวิิตกำาลัังสับสนระหว่ิางการเขียนวิิทยานิพินธ์ิเร่�องนวินิยายไทยกับการเป็นผ้้เขียนคอลััมน์ทางเพิศิในหนังส่อปลุักใจ

เส่อป่านาม	“สยวิิ”	อีกทั�งเธิอเริ�มสับสนในเพิศิของตนเองวิา่จะเป็นทอมหร่อเป็นหญิงดีี	กำาจร	หลุัยยะพิงศ์ิ	(2547)	อธิิบาย

ว่ิา	ภาพิยนตร์ใชุ้เทคนิคเปรียบเทียบระหว่ิางจุดีหักเหของปัญหาการเม่องไทยในยคุปี	พิ.ศิ.	2535	กับปัญหาควิามสับสน

ทางเพิศิของ	“เต่า”	หญิงทอม	เพ่ิ�อแสดีงจุดีร่วิมให้เห็นว่ิาเร่�องเพิศิก็ถ่อเป็นการเม่องอีกแบบหนึ�ง	แลัะเป็นการต่อส้้กับ

อำานาจบางอย่างที�มองไม่เห็นที�ตอกหมุดีหร่อนิยามควิามหมายของเพิศิ	โดียเฉพิาะควิามหมายของพ่ิอเป็นใหญ่แลัะรัก

ต่างเพิศิ	ในเหรียญอีกด้ีานหนึ�ง	ขณะที�การเม่องเป็นเร่�องเปิดีเผย	แลัะต่อส้้ด้ีวิยการชุุมนุมประท้วิง	เร่�องเพิศิเป็นเร่�องที�

ต้องถ้กปกปิดี	ผลัพิวิงของการปกปิดีส่งผลัให้สังคมไทยเก็บกดีแลัะมีควิามวิิปริตทางเพิศิ	เชุ่น	การเป็นเกย์	ตุ๊ดี	ทอม	ดีี�	

กามวิิตถาร	หนังส่อลัามก	(Pornographic	Magazine)	กลัายเป็นอุตสาหกรรมบันเทิงที�แพิร่หลัายแลัะท้าทายอำานาจ

ของเพิศิแลัะรัฐแบบชุายเป็นใหญ่

ขณะที�ภาพิยนตรแ์สดีงให้เห็นควิามพิยายามตอ่ส้้ของเตา่กับการเป็นนักเขียนคอลััมนใ์นหนังส่อปลุักใจเส่อป่า	ซึ่�งส่วิน

ใหญ่ผ้้เขียนแลัะผ้้อ่านจะเป็นผ้้ชุาย	 เธิอถึงลังทุนขนาดีเอาตัวิเองเป็นหน้ทดีลัองเพ่ิ�อให้มีประสบการณ์ทางเพิศิกับ	“หนุ่ม”	 นัก

เขียนในหนังส่อสยิวิค่้แข่งของเธิอ	 เต่าถอดีเส่�อต่อหน้าหนุ่ม	 หนุ่มเอาปิดีหน้าเต่าพิยายามจะคลึังเคล้ัาจ้บล้ับโลัมระหว่ิางเนิน

หน้าอกกับของสงวิน	ต่อมาหนุ่มถอดีเข็มขัดีพิยายามจะจ้บแต่เต่าบอกให้เขาพิอ	สุดีท้ายหนุ่มบอกกับเต่าว่ิาแต่ลัะคนล้ัวินมีโลัก

ที�เป็นส่วินตวัิ	เขามีโลักในแบบของเขาแลัะยงัต้องการหาประสบการณท์างเพิศิใหม	่ๆ 	ต่อไป	การตอ่ส้้ของเต่าจึงไม่สำาเร็จ	เธิอไม่

สามารถเขียนเร่�องเพิศิได้ีอย่างที�ใจปรารถนา	เพิราะไร้ประสบการณ์ทางเพิศิแบบผ้้ชุาย	แม้เธิอจะพิยายามมีประสบการณ์แต่ก็

ล้ัมเหลัวิ	จึงส่งผลัให้เธิอกลัับมาเขียนนวินิยายเพิราะผ้เ้ขียนแลัะผ้้อ่านนวินิยายส่วินใหญจ่ะเป็นผ้้หญิง	แลัะเธิอยงัได้ีตัดีสินใจกลัับ

เป็นผ้้หญิงดัีงเดิีมด้ีวิยควิามรักของจ้อนที�แอบรักเธิอมานาน	ทั�งค่้ได้ีมีครอบครัวิสุขสันต์ในตอนท้ายเร่�อง	

นอกจากนั�น	ยังพิบว่ิามีตัวิลัะคร	LGBTQ	เป็นพินักงานในกองบรรณาธิิการแลัะทีมงานของหนังส่อสยิวิ	“เจ๊ม้า”	ผ้้ทำา

หน้าที�เป็นสไตล์ัลิัสต์	(Stylist)	เธิอคิดีว่ิาตัวิเองเป็นดีาราสาวิสวิยอย่างสิเรียม	ภักดีีดีำารงฤทธิิ�	ชุ่วิงที�ภาพิยนตร์นำาเสนอภาพิแนะนำา

พินักงานแต่ลัะคนมีการใชุ้ลัักษณะของการทำาภาพิค้างหยุดีนิ�ง	(Frame	Hold)	เพ่ิ�อให้เห็นตัวิลัะครอย่างชัุดีเจน	ซึ่�งเจ๊ม้าเป็นตัวิ

ลัะครที�มีการแต่งตัวิด้ีวิยเส่�อผ้าแลัะสีสันที�จัดีจ้าน	โดีดีเด่ีนเป็นจุดีที�นำาสายตาเม่�ออย้่ในภาพิรวิมกับตัวิลัะครอ่�น	ๆ	ขนเฟอร์ที�ฟ้

ฟองสีเหล่ัองจึงสร้างการจดีจำาให้กับผ้้ชุม	รวิมถึงตัวิลัะคร	“หนุ่ม”	ผ้้แสวิงหาควิามต่�นเต้นทางเพิศิที�สร้างควิามประหลัาดีใจให้
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กับผ้้ชุมในตอนท้าย	 เม่�อชุายหนุ่มที�เป็นเส่อผ้้หญิงลุักขึ�นมาแต่งหญิงแลัะมีเพิศิสัมพัินธ์ิกับผ้้ชุาย	 จึงทำาให้เห็นภาพิของตัวิลัะคร

ที�ควิามเล่ั�อนไหลัย่ดีหยุน่ทางเพิศิ

-	ภาพิสะท้อนของตัวิลัะคร	LGBTQ	ผ่านการเม่องของอดีีตนายกรัฐมนตรี	ทักษิณ	ชิุนวัิตร	ปี	พิ.ศิ.	2544–2549	ที�

ปรากฏ์ในภาพิยนตร์เร่�อง	เฉิ�ม:	Midnight	My	Love	(2548)	เร่�องราวิควิามรักแลัะควิามผ้กพัินของ	“สมบัติ	ดีีพิร้อม”	ตัวิลัะคร

เอก	(Protagonist)	คนขับรถแท็กซี่�รอบดึีกที�มีอดีีตขมข่�น	ผ้้มีบุคลิักลัักษณะเฉิ�ม	เหม่อนกับชุ่�อภาพิยนตร์	เขาชุอบฟังเพิลังสุนท

ราภรณ์ทางวิิทยุ	AM	ชุอบเขียนจดีหมายส่งไปในรายการวิิทยุ	ชุอบกินต้มเล่ัอดีหม้ร้านเดิีม	ๆ	เหม่อนกันทุกวัิน	เขาได้ีพิบกับ	“

นวิลั”	สาวิบริการในอาบอบนวิดี	ซึ่�งทำาให้ชีุวิิตเขาได้ีเรียนร้้ควิามหมายของควิามรักที�ลึักซึ่�ง	แม้จะพิบกับอุปสรรคนานับประการ

จนเกิดีเป็นควิามพิลััดีพิรากแต่พิรหมลิัขิตก็ทำาให้ทั�งค่้ได้ีกลัับมาพิบกันอีกครั�ง	

ภาพิยนตร์มีการนำาเสนอบทบาทของลุังเอ่�อ	อาทร	ตัวิลัะครปรปักษ์/ตัวิร้าย	(Antagonist)	เขาเป็นล้ักค้าแท็กซี่�ของ

สมบัติ	สมบัติเก็บกระเป๋าเงินของลุังเอ่�อได้ีแล้ัวินำาไปค่นตำารวิจ	ลุังเอ่�อเจ้าของกระเป๋าจึงควัิกเงินให้ตอบแทนควิามดีีของสมบัติ	

แต่ในเวิลัาต่อมาลุังเอ่�อกลัับกลัายเป็นคนที�คุกคามทางเพิศิแลัะล่ัวิงลัะเมิดีทางเพิศิสมบัติ	เพิราะลุังเอ่�อเป็นคนที�รักในเพิศิเดีียวิกัน	

ตัวิลัะครจึงมีลัักษณะกลัมหลัายมิติ	(Round	Character)	มีควิามซั่บซ้่อน	มีควิามเป็นมนุษย์	แลัะมีส่วินดีีเลัวิปะปนกันอย้่	การ

ให้ลุังเอ่�อที�มีหน้าตาลัะม้ายคร้เอ่�อ	 สุนทรสนาน	 มากระทำาการในลัักษณะดีังกล่ัาวิจึงทำาให้ผ้้ชุมภาพิยนตร์ทักท้วิงถึงควิามไม่

เหมาะสม	แต่แท้จริงแล้ัวิมีควิามหมายโดียนัย	(Connotation	Meaning)	ในร้ปแบบของการเสียดีสีสารพัิดีโครงการเอ่�ออาทร

ของคุณทักษิณ	ชิุนวัิตร	ที�ดีำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี	ชุ่วิงเวิลัาในปี	พิ.ศิ.	2544–2549	ด้ีวิยการตั�งชุ่�อของลุังค่อ	“เอ่�อ	อาทร

”	ด้ีวิยการมีพิฤติกรรมดัีงกล่ัาวิ

Peerasaku	(2552)	อธิิบายว่ิา	การให้ลุังเอ่�อมีชุ่�อว่ิา	“เอ่�อ	อาทร”	เพิราะการกระทำาในตอนท้ายของลุังเอ่�อนั�นเป็นการ

เสียดีสี	(Satire)	ภาวิะเอ่�ออาทรที�กลัายเป็นประเด็ีนหลัักของรัฐบาลัในสมัยของคุณทักษิณ	ชิุนวัิตร	การบอกว่ิาตัวิเองเป็นเพีิยง

ผ้้ส้งวัิยที�ดิี�นรนไม่อยากจะตายแลัะต้องมีเคร่�องชุ่วิยชีุวิิตยึดีโยงร่างกายเต็มไปหมดี	จึงเป็นการพิยายามย่ดีชีุวิิตที�ชุวินสยดีสยอง

มากลัะม้ายคล้ัายกับการดิี�นรนของเพิลังเก่ายุคสุนทราภรณ์	ตัวิเพิลังแท้	ๆ	นั�นเป็นอมตะแน่แท้อย่างไม่ต้องสงสัย	หากแต่การ

ดิี�นรนจะเอาตัวิรอดีในยคุสมัยที�เป็นการถาโถมของเพิลังจากฝั่�งตะวัินตก	บางผ้้คนจากยคุสมัยของสุนทราภรณ์กลัับเล่ัอกเชิุดีชุ้ให้

ค่าบทเพิลังเหล่ัานี�	แลัะด้ีถ้กเหยียดีหยามคนที�ไม่ชุอบเพิลังสุนทราภรณ์ถึงขั�นกล่ัาวิหาว่ิาเป็นการไม่อนุรักษ์วัิฒนธิรรม	เฉกเชุ่น

ควิามดีีงามจากปากของลุังเอ่�อ	อาทร	ที�ยิ�งพ้ิดีก็ยิ�งลัดีคุณค่าควิามดีีงามลัง	ควิามดีีงามที�สุดีกลัับกลัายเป็นเพีิยงเร่�องที�ยกเหตุผลั

มากล่ัาวิอ้าง	แลัะชัุกนำาเร่�องเลัวิทรามตำ�าชุ้ามาส่้เรา	แต่ควิามดีีงามก็เป็นเชุ่นเพิลังของสุนทราภรณ์แม้เลัยพ้ินไปจากการอ้างถึงที�

ลัดีทอนคุณค่า	แต่ควิามดีีงามยังคงงดีงามอย้เ่สมอ	แม้จะเลัยพ้ินผ่านยุคสมัยแห่งควิามรุ่งโรจน์แล้ัวิ	แต่ควิามดีีงามไม่มียุคสมัย	

ไม่ใชุ่หมายถึงควิามเป็นนิรันดีร์	หากหมายควิามว่ิาสิ�งดีีงามนั�นสามารถดีำารงคงอย้ใ่นทุกยุคสมัยต่างหาก	

บทบาทของลุังเอ่�อ	 อาทร	 จึงมีลัักษณะของตัวิลัะคร	 LGBTQ	 ที�ปรากฏ์ในภาพิยนตร์	 ทั�งยังมีนัยยะทางการเม่องถึง

นโยบายประชุานยิม	ทั�งบ้านเอ่�ออาทร	จักรยานเอ่�ออาทร	แท็กซี่�เอ่�ออาทร	แลัะคอมพิิวิเตอรเ์อ่�ออาทร	ดัีงนั�นตัวิลัะครของลังุเอ่�อ	

อาทร	ที�แทนภาพิของ	LGBTQ	ในเร่�องควิามหลัากหลัายของเพิศิสภาพิ	จึงแสดีงจุดีร่วิมให้เห็นว่ิาเร่�องเพิศินั�นถ่อเป็นการเม่องซึ่�ง

รัฐต้องฟังเสียงของประชุาชุน	แลัะที�สำาคัญเร่�องเพิศิสภาพิของลุังเอ่�อ	อาทรยังถ้กนำามาใชุ้ในการเสียดีสีถึงนโยบายทางการเม่อง

ของคุณทักษิณ	ชิุนวัิตร	ตามชุ่วิงเวิลัาที�ปรากฎีในภาพิยนตร์

-	ภาพิสะท้อนของตัวิลัะคร	LGBTQ	ผ่านการเม่องที�มีควิามขัดีแย้งระหว่ิางกลุ่ัมม็อบสีเส่�อระหว่ิางสีเหล่ัอง-แดีง	พิ.ศิ

.	2553	ที�ปรากฏ์ในภาพิยนตร์เร่�อง	แต่เพีิยงผ้้เดีียวิ:	P047	(2555)	เร่�องราวิของ	“เล็ัก”	ชุ่างทำากุญแจที�ไม่เคยใส่ใจกับการใชุ้

ชีุวิิตแลัะยังคงเป็นโสดีไม่เคยเจอควิามรัก	เขาได้ีพิบกับ	“ก้อง”	หนุ่มร้านขายหนังส่อที�ทำางานอย้ใ่นบริเวิณเดีียวิกัน	ก้องได้ีชุวิน

เขาเข้าไปในห้องของคนอ่�นในชุ่วิงกลัางวัินที�เจ้าของห้องไม่อย้่	 เพ่ิ�อลัองใชุ้ชีุวิิตแบบเจ้าของห้อง	 ทั�งด่ี�ม	 กิน	อาบนำ�า	นอน	แลัะ

เล่ันดีนตรี	โดียมีข้อตกลังร่วิมกันค่อก่อนออกจากห้องจะต้องทำาควิามสะอาดีห้องให้เรียบร้อย	วัินหนึ�งเกิดีเหตุการณ์พิลิักผันไม่

สามารถควิบคุมได้ี	เม่�อก้องเผลัอไปยุง่เร่�องส่วินตัวิของ	“ธินา”เจ้าของห้องจนเกิดีเป็นโศิกนาฎีกรรมขึ�น	
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ภาพิยนตร์มีการนำาเสนอควิามรักของชุายรักชุายหร่อเกย	์(Gay)	ระหว่ิางตัวิลัะครของธินากับเอก	ทั�งค่้พิลััดีหลังเข้าไป

ในป่า	ท่ามกลัางฝ่นที�ตกหนัก	เอกบอกให้ธินาหยุดีสั�นเพิราะเขารำาคาญ	แต่ฝ่นตกหนักต่อเน่�องยิ�งทำาให้ธินาหนาวิสั�น	เอกได้ีใส่เส่�อ

ลัายสก๊อตค่อ	ลัายเดีียวิกันกับที�เล็ักเล่ัอกใส่ตอนแอบเข้าไปห้องของธินานั�นหมายควิามว่ิาเส่�อของเอกตัวินี�มีควิามหมายต่อธินา

อยา่งมากเขาจึงเก็บไว้ิ	เอกเห็นธินาทนหนาวิไม่ไหวิจึงเอาเส่�อสวิมให้ธินา	ทั�งค่้จ้บกันท่ามกลัางสายฝ่นที�ตกหนัก	ควิามม่ดีมิดี	เสียง

ฝ่น	ควิามเงียบหลัายวิินาที	จนเวิลัาผ่านไปเก่อบรุ่งสาง	ทั�งค่้นอนกอดีกันทั�งค่นตามด้ีวิยการได้ียนิเสียงคนตะโกนตามหาพิวิกเขา

เหตุการณ์ที�ทำาให้เห็นถึงควิามสัมพัินธ์ิของทั�งค่้ที�ถึงจุดีแตกหักค่อ	 ตอนที�ก้องสวิมรอยเป็นธินาแล้ัวิคุยกับเอกผ่าน

โปรแกรมแชุท	(Chat)	ทำาให้ผ้้ชุมทราบว่ิาเอกมีแฟนเป็นผ้้หญิง	เขาต้องการที�จะยุติควิามสัมพัินธ์ิแบบชุายรักชุาย	เพิราะอาจมี

ปัญหาจากการยอมรับตัวิตน	คาดีหวัิงแลัะบรรทัดีฐานทางสังคม	มีแต่เพีิยงธินาที�ยังตัดีใจไม่ได้ีจนถึงขนาดีลังม่อทำาร้ายตนเอง	

การยอมรับตนเองในฐานะเกยเ์ป็นเร่�องสำาคัญแลัะเป็นเร่�องลัำาบากที�ตัวิลัะครเกยแ์ต่ลัะคนจะต้องเผชิุญ	เน่�องจากพิวิก

เขาเหล่ัานั�นได้ีเรียนร้้ถึงควิามคาดีหวัิงแลัะบรรทัดีฐานทางสังคม	รวิมถึงบทลังโทษต่อผ้้ที�ลัะเมิดีควิามคาดีหวัิงแลัะบรรทัดีฐานดัีง

กล่ัาวิผ่านสถาบันทางสังคมที�เขาเป็นสมาชิุกอย้ไ่ม่ว่ิาจะเป็นครอบครัวิ	โรงเรียน	หร่อที�ทำางาน	ซึ่�งการยอมรับในควิามเป็นเกยข์อง

ตนเองนั�นเป็นก้าวิแรกแลัะก้าวิสำาคัญที�ตัวิลัะครแต่ลัะคนต้องเผชิุญ	 แลัะเม่�อเขายอมรับได้ีแล้ัวิเขาก็จะมีแนวิการกระทำาที�สอดี

รับกับแนวิโน้มนำาทางเพิศิต่อเพิศิเดีียวิกัน	ซึ่�งจะชุ่วิยลัดีควิามสับสนแลัะควิามทุกข์ภายในจิตใจของเกย์ผ้้นั�นได้ีถึงแม้ว่ิาเขาอาจ

จะยังไม่เปิดีเผยตัวิต่อสาธิารณะก็ตาม	ซึ่�งการยอมรับตัวิตนทางเพิศินั�นจะเกิดีขึ�นได้ีก็ต่อเม่�อเขาไม่ได้ีมองว่ิาเกย์ค่อปัญหา	หร่อ

เกย์แตกต่างจากคนอ่�น	ๆ	ในสังคม	(ปุรินทร์	นาคสิงห์,	2556)

ควิามคาดีหวัิงแลัะบรรทัดีฐานทางสังคมจึงส่งผลัต่อตัวิลัะครชุายรักชุายทั�ง	 2	 คน	 ที�มีการแสดีงการยอมรับตนเอง

แตกต่างกัน	 คนหนึ�งพิร้อมที�จะเปิดีเผยให้คนในสังคมได้ีรับร้้	 แต่อีกคนกลัับเล่ัอกที�จะปกปิดีแลัะคบกับเพิศิตรงข้ามเพ่ิ�อให้ตรง

กับควิามคาดีหวัิงของสังคม

-	ภาพิสะท้อนของตัวิลัะคร	LGBTQ	ผ่านการเม่องชุ่วิงสลัายการชุุมนุมที�แยกราชุประสงค์	ปี	พิ.ศิ.	2553	ที�ปรากฏ์ใน

ภาพิยนตร์เร่�อง	ตั�งวิง	(2556)	เร่�องราวิของเด็ีกวัิยรุ่น	4	คน	ค่อ	ยอง	เจ	เบส	แลัะเอ็ม	ที�มีลัักษณะของตัวิลัะครเอกที�รวิมตัวิกัน

เป็นกลุ่ัม	(Plural-Protagonist)	ที�ล้ัวินประสบปัญหาชีุวิิต	จึงมาบนบานศิาลักล่ัาวิกับสิ�งศัิกดิี�สิทธิิ�ที�ศิาลัพ่ิอป่้	พิวิกเขาจึงจำาเป็น

ต้องมาฝึ่กฝ่นรำาไทยกับนัท	 นางรำา	 ผ้้เป็นเพิศิทางเล่ัอก	 (LGBTQ)	 เพ่ิ�อรำาแก้บนตามที�ได้ีบนบานเอาไว้ิ	 ภาพิยนตร์สอดีแทรก

เหตกุารณ์ทางการเม่องไทยชุ่วิงสลัายการชุุมนมุปี	พิ.ศิ.	2553	ไว้ิเป็นฉากหลััง	ในแงมุ่มของบรบิททางสงัคมที�เกิดีขึ�นในชุ่วิงเวิลัานั�น	

ตัวิลัะคร	นัท	มีลัักษณะของคนข้ามเพิศิ	(Transgender)	ที�มีเพิศิภาวิะไม่สัมพัินธ์ิกับเพิศิสภาพิของตนเอง	ในตอนแรก

ถ้กการต่อต้านจากบางคนในกลุ่ัม	แต่พิวิกเขาจำาเป็นต้องฝึ่กซ้่อมรำาร่วิมกัน	มีเพีิยง	เจ	เด็ีกเรียนใส่แว่ิน	ร้ปร่างอ้วินท้วินสมบ้รณ์	

เป็นคนที�บอกรักกับนัทแลัะกอดีจ้บเธิออย่างไม่ทันตั�งตัวิ	แต่เจไม่ร้้ว่ิาแท้จริงแล้ัวินัทเป็นผ้้หญิงข้ามเพิศิ	เม่�อเขาร้้ควิามจริงจึงแปร

เปลีั�ยนเป็นควิามผิดีหวัิงแลัะอับอาย	เจเก็บกดีไว้ิจนมาระบายออกด้ีวิยการตะคอกใส่นัทเชิุงเหยียดีหยามทางเพิศิในตอนท้ายที�

เขาต้องรำาแก้บน	 เจจึงเป็นเด็ีกมีปมด้ีอยต่อการเข้าส่้วัิยรุ่น	 เขายังมีควิามคิดีแบบเด็ีกที�ไม่ร้้จักโต	แลัะยังคงสับสนในบุคลิักภาพิ

ของตนเองซึ่�งอาจรวิมไปถึงการมีอคติ	(Bias)	กับผ้้ที�มีควิามหลัากหลัายทางเพิศิ	(LGBTQ)

นอกจากนั�น	 นัทยังหลังรักชุาวิต่างชุาติแลัะหวัิงจะแต่งงานหนีไปมีชีุวิิตดีีกว่ิา	 ข้อควิามที�นัทพ้ิดีคุยกับแฟนหนุ่มชุาวิ

ต่างชุาติ	การส่งภาพิร้ปแหวินหมั�นจากแฟนหนุ่มเพ่ิ�อขอเธิอหมั�น	แต่แท้จริงแล้ัวิเป็นภัยจากอินเตอร์เน็ตที�หลัอกลัวิงเธิอ	เพิราะ

ชุายคนนั�นเป็นเพีิยงหนุ่มกำามะลัอที�เป็นนักต้มตุ่น	 ทำาให้เธิอต้องส้ญเงินเพิราะควิามเชุ่�อใจ	 สุดีท้ายเธิอถ้กหลัอกให้โอนเงินแลัะ

หนุ่มชุาวิต่างชุาติคนนั�นได้ีทิ�งเธิอไป	เขมพัิทธ์ิ	พัิชุรวิิชุญ์	(2558)	อธิิบายว่ิา	นัทจึงเป็นตัวิลัะครสำาคัญที�ทำาให้เห็นถึงผลัพิวิงของ

ทุนนิยมที�ล่ัอหลัอกคนโง่ให้ตกหลุัมพิราง	เม่�อทุกคนอยากมีชีุวิิตสุขสบาย	อยากเป็นคนชุนชัุ�นส้งแลัะอยากได้ีอะไรมาโดียง่าย	ๆ	

-	 ภาพิสะท้อนของตัวิลัะคร	 LGBTQ	 ผ่านการเม่องชุ่วิงเวิลัาหลัังเหตุการณ์รัฐประหาร	พิ.ศิ.	 2558-2562	 ที�ปรากฏ์

ในภาพิยนตร์เร่�อง	Where	We	 Belong:	 ที�ตรงนั�นมีฉันหร่อเปล่ัา	 (2562)	 เร่�องราวิมิตรภาพิของซ้่กับเบลั	 ซ้่	 ตัวิลัะครเอก	

(Protagonist)	ที�มีลัักษณะกลัมหลัายมิติ	(Round	Character)	เด็ีกสาวิผ้้มีควิามมุ่งหวัิงจะไปเรียนต่อที�ประเทศิฟินแลันด์ีด้ีวิยทุน

ที�ผ่านการสอบคัดีเล่ัอก	ชุ่�อของ	ซ้่	ในภาษาอังกฤษ	Sue	ค่อ	การฟ้องร้อง/ร้องขอ	ตั�งแต่เร่�องของอายุ	18	ปี	ที�เธิอบอกกับคร้ว่ิา
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ตนมสิีทธิิ�เล่ัอกตั�งแล้ัวิไมจ่ำาเป็นต้องมีลัายเซ็่นผ้้ปกครองในเอกสารยนิยอมเรียนต่อต่างประเทศิ	แลัะคร้ให้คำาตอบว่ิาแล้ัวิเธิอเคย

เล่ัอกตั�งแล้ัวิหร่อยัง	จึงเป็นการเสียดีสี	(Satire)	เพิราะชุ่วิงเวิลัาหลัังรัฐประหาร	ปี	พิ.ศิ.	2558-2561	ประชุาชุนยังไม่มีโอกาสได้ี

เล่ัอกตั�งตามระบอบประชุาธิิปไตย	การได้ีทุนไปเรียนต่อในประเทศิฟินแลันด์ีเป็นสิ�งปรารถนาเพ่ิ�อซ้่จะได้ีไปจากที�นี�	แต่เธิอก็ได้ี

รับการขัดีขวิางจากคุณพ่ิอที�ใชุ้อำานาจนิยมร้ปแบบชุายเป็นใหญ่หร่อปิตาธิิปไตย	(Patriarchy)	เพ่ิ�อให้เธิอต้องส่บทอดีกิจการร้าน

ก๋วิยเตี�ยวิหม้เลีัยง	ซึ่�งล้ักค้าต่างบอกว่ิาเป็นมรดีกทางวัิฒนธิรรม	(Cultural	Heritage)	ของจังหวัิดีจันทบุรี

ตัวิลัะคร	 เบลั	 เพ่ิ�อนสนิทคอยอย้เ่คียงข้างตลัอดีเวิลัา	คอยชุ่วิยเหล่ัอแลัะภายในใจมีควิามร้้สึกพิิเศิษบางอย่าง	 ซึ่�งใน

ภาพิยนตร์ตัวิอย่างหร่อส่�อที�ใชุ้ในการประชุาสัมพัินธ์ิมีการส่�อควิามหมายโดียนัย	 (Connotation	Meaning)	 ถึงควิามสัมพัินธ์ิ

ของผ้้หญิงรักผ้้หญิง	(Lesbians)	แต่แท้จริงแล้ัวิเป็นเร่�องของกัลัยาณมิตรแลัะมิตรภาพิที�ลึักซึ่�งกินใจ	ซึ่�งเด็ีกผ้้หญิงจะมีการสัมผัส

ทางร่างกายส้งกว่ิาโดียที�ไม่ได้ีเป็นเร่�องเชิุงเพิศิ	แต่เป็นควิามร้้สึกแบบอุ่นใจ	ซึ่�งผ้้กำากับได้ีแนวิคิดีในการเขียนบทภาพิยนตร์จาก

เร่�องควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางผ้้หญิงกับผ้้หญิง	 เพิราะล้ักสาวิเป็นฝ่าแฝ่ดี	แลัะทุก	ๆ	 วัินจะเห็นเด็ีกผ้้หญิงสองคนอย้่ด้ีวิยกันตลัอดี

เวิลัาในชีุวิิต	(คงเดีชุ	จาตุรันต์รัศิมี,	2562)

เน่�องจากภาพิยนตร์ได้ีมีการเข้าฉายในวิันที�	 20	 มิถุนายน	พิ.ศิ.	 2562	 นับว่ิาเหมาะกับชุ่วิงเวิลัาของเด่ีอนมิถุนายน

ซึ่�งเป็นชุ่วิงเวิลัาของชุาวิ	 LGBTQ	 ที�ร่วิมกันแสดีงออกถึงสิทธิิแลัะควิามเท่าเทียมทางเพิศิตลัอดีเด่ีอนมิถุนายนของทุกปี	 Pride	

Month	จึงเป็นเด่ีอนที�แสดีงออกถึงควิามหลัากหลัายทางเพิศิ	ภาพิยนตร์ทำาให้เกิดีคำาถามว่ิาควิามรักที�เกิดีขึ�นนั�นจำาเป็นหร่อไม่ที�

ต้องมีเร่�องของเพิศิสภาพิเข้ามาเกี�ยวิข้อง	เพีิยงแค่เราร้้สกึดีีหร่อรักใครสักคนมันก็เป็นสิ�งดีีที�เกิดีขึ�นเหม่อนตัวิลัะครของซ้่กบัเบลั	

นอกจากนั�น	การที�ตัวิลัะคร	“ซั่น”	น้องชุายของซ้่	ลุักขึ�นมาแต่งหญิงแลัะมีโอกาสได้ีใส่เส่�อสายเดีี�ยวิ	เต้นในดิีสโก้เธิค

	 มันค่อการปลัดีปล่ัอยตัวิเองในอีกร้ปแบบหนึ�ง	 ซ้่เป็นพีิ�สาวิที�เข้าใจในเพิศิสภาพิของน้องชุาย	 เธิอเป็นคนที�เอาชุุดีสวิย	ๆ	หร่อ

กระทั�งกางเกงในซ่ีทร้แบบเซ็่กซี่�มาให้น้องใส่	 พีิ�สาวิที�รักแลัะสนับสนุนในทางที�น้องอยากเป็น	 อยากทำา	 ต่างจากตัวิเธิอที�กำาลััง

เผชิุญปัญหา	 เพิราะพ่ิอต้องการให้เธิอเรียนต่อที�มหาวิิทยาลััยภายในจังหวัิดี	 แลัะทำางานเป็นแม่ค้าขายก๋วิยเตี�ยวิซึ่�งเป็นกิจการ

ของครอบครัวิ	 แม้ในฉากหนึ�งของภาพิยนตร์ที�ซ้่ถามซั่นน้องชุายว่ิาจะด้ีแลัร้านได้ีจริงหร่อ	 น้องชุายได้ีตอบว่ิา	 “เจ๊จะไปแล้ัวิก็

ไม่ใชุ่เร่�องของเจ๊”	ทำาให้ส่�อควิามหมายได้ีว่ิาหากพีิ�สาวิไม่อย้่ที�นี�	ต่อไปน้องชุายต้องด้ีแลัตัวิเองแลัะเป็นเร่�องที�เขาต้องจัดีการตัวิ

เอง	ซึ่�งหมายถึงการเปิดีเผยเร่�องเพิศิสภาพิต่อพ่ิอของตนเองอีกด้ีวิย

สร่ป์ผลุ่การวิจััยแลุ่ะอภิิป์รายผลุ่ 

สรุปผลัการวิิจัย	จากภาพิยนตร์	7	เร่�องพิบภาพิสะท้อนของตัวิลัะครหลัากหลัายทางเพิศิผ่านการเม่องในภาพิยนตร์

ของคงเดีชุ	จาตุรันต์รัศิมี	ทั�งหมดี	5	เร่�อง	ได้ีแก่	ภาพิยนตร์เร่�อง	สยิวิ	(2546),	เฉิ�ม:	Midnight	My	Love	(2548),	แต่เพีิยงผ้้

เดีียวิ:	P047	(2555),	ตั�งวิง	(2556)	แลัะ	Where	We	Belong:	ที�ตรงนั�นมีฉันหร่อเปล่ัา	(2562)	พิบว่ิามีตัวิลัะคร	LGBTQ	ที�

หลัากหลัาย	ตัวิลัะครเอก	(Protagonist)	ส่วินใหญ่เป็นวัิยรุ่น	ตัวิลัะครปรปักษ์/ตัวิร้าย	(Antagonist)	ตัวิลัะครเอกที�รวิมตัวิกัน

เป็นกลุ่ัม	(Plural-Protagonist)	ซึ่�งโดียส่วินใหญ่มีลัักษณะกลัมหลัายมิติ	(Round	Character)	แตกต่างจากภาพิยนตร์บันเทิง

ทั�วิไปที�มักจะให้ตัวิลัะครดัีงกล่ัาวิมีด้ีานเดีียวิหร่อออกแนวิตลักขบขัน	สรุปผลัวิิจัยตามตารางที�	1
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ตารางภาพิที�	1	ภาพิสะท้อนของตัวิลัะครหลัากหลัายทางเพิศิผ่านการเม่องในภาพิยนตร์ของคงเดีชุ	จาตุรันต์รัศิมี

ภาพิยนตร์ ภาพิสะท้อนของตัวิลัะคร	LGBTQ ภาพิสะท้อนของตัวิลัะคร	LGBTQ

สยิวิ	(2546)

เต่า-ทอม

หนุ่ม-เควิียร์

เจ๊ม้า-เกย์
เต่าจากทอมกลัับเป็นผ้้หญิงเพิราะรักผ้้ชุาย หนุ่มแลัะเจ๊ม้า	ทีมงานของหนังส่อสยิวิ

ภาพิยนตร์ ภาพิสะท้อนของตัวิลัะคร	LGBTQ ภาพิสะท้อนของตัวิลัะคร	LGBTQ

เฉิ�ม	(2548)

สมบัติ-ผ้้ชุาย

ลัุงเอ่�อ-เกย์

ลัุงเอ่�อ	อาทร	เป็นลั้กค้าแท็กซ่ี�ของสมบัติ ลัุงเอ่�อกำาลัังลั่วิงลัะเมิดีทางเพิศิสมบัติ

แต่เพิียงผ้้เดีียวิ

	(2555)

ธินา-เกย์

เอก-คนรักสองเพิศิ

ธินาหนาวิสั�นเพิราะฝ่นที�ตกหนัก	 เอกเอาเส่�อให้ธินาใส่แลัะทั�งค้่จ้บอย่างดี้ดีดี่�ม	

ตั�งวิง	(2556)

เจ-ผ้้สับสนนัท-						

ผ้้หญิงข้ามเพิศิ

เจอาศิัยทีเผลัอกอดีแลัะหอมแก้มนัท ภาพิระยะใกลั้ของนัทเม่�อถ้กเจตะคอกใส่

Where	We	

Belong	(2562)

ซ่้-ผ้้หญิง

ซ่ัน-เกย์

ซ่้ให้กางเกงในแบบซ่ีทร้กับซ่ันน้องชุาย

	

ซ่ันไดี้แต่งตัวิแบบที�ต้องการแลัะเต้นรำาในเธิค

ที�มา	ภาพิจากภาพิยนตร์ในร้ปแบบดีีวีิดีี	(DVD)	แลัะร้ปแบบออนไลัน์	Netflix
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อภิิป์รายผลุ่ 

ภาพิสะทอ้นของตัวิลัะครหลัากหลัายทางเพิศิผา่นการเม่องในภาพิยนตร์ของคงเดีชุ	จาตุรันต์รัศิมี	จากผลัการวิิจัยพิบ

ว่ิา	มีตัวิลัะครเอก	(Protagonist)	ของภาพิยนตร์	2	เร่�องล้ัวินเป็นหญิงสาวิวัิยรุ่นที�มีลัักษณะกลัมหลัายมิติ	(Round	Character)	

เริ�มจากตัวิลัะคร	“เต่า”	จากเร่�องสยิวิ	ที�มีควิามเล่ั�อนไหลัยด่ีหยุน่ทางเพิศิจากทอมสาวิกลัายเป็นผ้้หญิงที�ได้ีแต่งงานมีครอบครัวิ

สุขสันต์	แม้ในชุ่วิงเริ�มต้นเธิอไม่มีประสบการณ์ทางเพิศิแต่ก็มาเขียนคอลััมน์เร่�องเพิศิในหนังส่อปลุักใจเส่อป่า	จึงเป็นการเสียดีสี

(Satire)	สังคมที�สร้างควิามตลักขบขัน	สอดีคล้ัองกับงานวิิจัยของ	เขมพัิทธ์ิ	พัิชุรวิิชุญ์	(2558)	อธิิบายว่ิา	การที�ภาพิยนตร์ของ

คงเดีชุมีควิามขบขันแลัะคาดีเดีาไม่ออก	สะท้อนออกมากจากบุคลิักของเขาที�ชุอบเสียดีสีเร่�องราวิต่าง	ๆ	ในสังคม	แลัะการนำา

ประสบการณ์ส่วินตัวิถ่ายทอดีเน่�อหาออกมาในเชิุงตลักเสียดีสี	ซึ่�งอารมณ์ตลักเสียดีสีเหล่ัานี�เกิดีขึ�นจากโครงเร่�องที�ประชุดีประชัุน

สังคม	สิ�งเหล่ัานี�มองเผิน	ๆ	ล้ัวินเป็นเร่�องตลัก	แต่หากมองให้ลึักซึ่�งสิ�งนี�ค่อควิามจริงที�ย้อนแย้งในสังคมไทย

ตัวิลัะคร	“ซ้่”	จากเร่�อง	Where	We	Belong	เธิอเป็นเด็ีกผ้้หญิงที�มีควิามฝั่นอยากไปเรียนต่อต่างประเทศิ	แม้เธิอจะเคย

มีแฟนเปน็ผ้้ชุายที�ทำางานเลีั�ยงปลัาโลัมาในสวินสตัว์ินำ�า	แต่เธิอกไ็ด้ีเลิักรากนัไปจงึเป็นการส่�อควิามหมายโดียนัย	(Connotation	

Meaning)	ของควิามรักที�ต้องเลีั�ยงด้ีให้เชุ่�อง	คอยให้อาหาร	คอยด้ีแลัให้ควิามรักเหม่อนปลัาโลัมา	เธิอจึงเล่ัอกที�จะเลิักรา	เป็นการ

ปลัดีแอกให้กับตัวิเธิอเอง	ภาพิสะท้อนของตัวิลัะครจึงเป็นลัักษณะของชุายหญิงรักต่างเพิศิ	(Heterosexual)	ซึ่�งฝ่่ายหญิงนั�นมี

ควิามเป็นสตรีนิยม/เฟมินิสต์	(Feminist)	สมัยใหม่ที�ยอมรับแลัะให้เกียรติต่อทุกเพิศิ	โดียเฉพิาะ	“ซั่น”	น้องชุายของเธิอที�อยาก

แต่งหญิง	นุ่งสายเดีี�ยวิไปเที�ยวิเธิค	เธิอก็สนับสนุน	ส่งเสริมให้น้องของเธิอได้ีเป็นตัวิเองอย่างเต็มที�	 ผ้้วิิจัยจึงมีควิามเห็นว่ิาภาพิ

สะท้อนของตัวิลัะครหลัากหลัายทางเพิศิในภาพิยนตร์ของคงเดีชุ	ทำาให้เกิดีมุมมองใหม่ที�หลัากหลัายไม่ใชุ่มุมมองแบบเหมารวิม	

(Stereotype)	ของตัวิลัะคร	LGBTQ	ในฐานะของส่�อภาพิยนตร์กับการประกอบสร้างควิามจริง	จึงควิรหลีักเลีั�ยงตัวิลัะครกะเทย

ที�เป็นตัวิตลัก	มีลัักษณะที�เบี�ยงเบน	ผิดีปกติ	แลัะแตกต่างจากคนทั�วิไป	ซึ่�งล้ัวินแต่เป็นปมปัญหาของภาพิยนตร์ไทยที�ซ่ำ�าซ่ากแลัะ

ถ้กผลิัตซ่ำ�าอย่างต่อเน่�อง	สอดีคล้ัองกับงานวิิจัยของ	ปุรินทร์	นาคสิงห์	 (2556)	อธิิบายว่ิา	หากส่�อภาพิยนตร์ยังคงมีมุมมองต่อ

ตัวิลัะคร	LGBTQ	 ในฐานะของผ้้เบี�ยงเบนอย้่	 ซึ่�งในควิามเป็นจริงมีควิามหลัากหลัาย	แลัะซั่บซ้่อนกว่ิาที�พิบในภาพิยนตร์	 เม่�อ

ภาพิยนตร์มีพิลัังในการประกอบสร้างควิามเป็นจริงให้กับผ้้ชุม	ภาพิยนตร์ควิรจะสร้างควิามเข้าใจที�ถ้กต้องให้กับผ้้ชุมทางสังคม

มากกว่ิาจะกดีทับหร่อตอกยำ�าควิามแตกต่างในฐานะของผ้้เบี�ยงเบนหร่อผิดีปกติ

นอกจากนั�น	ผลัการวิิจัยยงัพิบว่ิา	ตัวิลัะคร	“หนุ่ม”	จากเร่�องสยิวิ	ผ้้แสวิงหาควิามต่�นเต้นทางเพิศิที�สร้างควิามประหลัาดี

ใจให้กับผ้้ชุมในตอนท้าย	เม่�อชุายหนุ่มที�เป็นเส่อผ้้หญิงลุักขึ�นมาแต่งหญิงแลัะมีเพิศิสัมพัินธ์ิกับผ้้ชุาย	เพ่ิ�อต่อยอดีหาประสบการณ์

ทางเพิศิในการเขียนหนังส่อสยวิิ	จึงทำาให้เห็นภาพิของตัวิลัะครของหนุ่มเป็นควิามเล่ั�อนไหลัยด่ีหยุน่ทางเพิศิแบบผ้้ไม่นิยามเพิศิ

	(Queer)	ภาพิยนตร์เร่�องสยิวิจึงเป็นภาพิสะท้อนของตัวิลัะคร	LGBTQ	ของทั�งเต่า	หนุ่ม	รวิมถึงเจ๊ม้าที�มีควิามหลัากหลัายทาง

เพิศิ	 ตัวิลัะครไม่ได้ีเป็นผ้้ชุายหร่อผ้้หญิงแต่ยังถ้กขยายออกจากคำาจำากัดีควิามทางเพิศิ	 ซึ่�งเชุ่�อมโยงกับแนวิคิดีทางการเม่องที�	

LGBTQ	ควิรได้ีรับการปฏิ์บัติอย่างเท่าเทียมเหม่อนคนอ่�น	ๆ	ในสังคม	โดียปราศิจากอคติหร่อการแบ่งแยก	แลัะภาพิยนตร์ของ

คงเดีชุได้ีทำาให้เห็นการเปลีั�ยนแปลังของตัวิลัะคร	LGBTQ	ในภาพิยนตร์ไทยตั�งแต่	ปี	พิ.ศิ.	2546-2562	สอดีคล้ัองกับแนวิคิดี

ของ	B.	Ruby	Rich	(2013)	อธิิบายว่ิา	การเปลีั�ยนแปลังได้ีเข้ามาแล้ัวิ	ควิามสุดีโต่งของการเม่อง	แลัะควิามเหล่ั�อมลัำ�าของสังคม

ถ้กท้าทายแลัะเปลีั�ยนแปลัง	ถึงเวิลัาแลัว้ิที�ควิามหลัากหลัายทางเพิศิทั�งในภาพิยนตร์หร่อในสังคมต้องขยายวิงกว้ิางออกไป	พิวิก

เขาไม่จำาเป็นต้องปิดีบังเพิศิสภาพิเพิราะสถานะทางกฎีหมาย	หร่อการถ้กกำาหนดีเร่�องเพิศิว่ิามีเพีิยงชุายหร่อหญิง	แม้ว่ิาในสังคม

ไทยจะมีการยอมรับคนที�มีควิามหลัากหลัายทางเพิศิ	 แลัะเป็นที�ร้้จักมากขึ�นในพ่ิ�นที�ส่�อแลัะสังคม	 แต่คนที�มีควิามหลัากหลัาย

ทางเพิศิหลัายคนต้องถ้กข่มเหงเพีิยงเพิราะตัวิตนของเขาหร่อคนที�พิวิกเขารัก	 (โครงการพัิฒนาแห่งสหประชุาชุาติ,	 2562)	 ผ้้

วิิจัยมีควิามเห็นว่ิาหากพิลัังควิามคิดีสร้างสรรค์แลัะคุณค่าของควิามเป็นมนุษย์ที�มาจากภาพิสะท้อนของตัวิลัะคร	 LGBTQ	 ใน

ภาพิยนตร์ของคงเดีชุจะทำาให้เกิดีการนำาไปส่้สิ�งใหม่	ๆ	โดียเฉพิาะการใชุ้ภาพิยนตร์เพ่ิ�อเป็นส่�อสำาคัญในการนำาเสนอเน่�อหาเชิุง

คุณภาพิเกี�ยวิกับผ้้มีควิามหลัากหลัายทางเพิศิโดียให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์แลัะมีมิติในเชิุงลึักมากขึ�น



652

กล่ัาวิโดียสรุป	 ผ้้วิิจัยมีควิามเห็นว่ิา	 ภาพิสะท้อนของตัวิลัะครหลัากหลัายทางเพิศิผ่านการเม่องในภาพิยนตร์ของคง

เดีชุ	 จาตุรันต์รัศิมี	 ก่อให้เกิดีคุณค่าทางด้ีานการสำาเริงอารมณ์แลัะยังให้เกิดีปัญญา	 โดียเฉพิาะควิามงามในควิามหลัากหลัาย

ของตัวิลัะคร	ทั�งลัักษณะกลัมหลัายมิติ	มีควิามซั่บซ้่อน	มีควิามเป็นมนุษย์	มีส่วินดีีเลัวิปะปนกันอย้่	แลัะคนชุายขอบ	(Marginal	

People)	คนธิรรมดีาสามัญในสังคม	ซึ่�งการเม่องของสุนทรียศิาสตร์ค่อการแปรเปลีั�ยนเสียงของคนชุายขอบ	คนที�ไม่มีส่วิน	คนที�

เก็บกดี	ปิดีกั�น	ให้กลัายเป็นการพ้ิดี	(Speech)	ที�มีควิามหมาย	สามารถส่�อสารกับกลุ่ัมคนที�มีแลัะเป็นส่วินของระบบได้ี	(ไชุยรัตน์

	เจริญสินโอฬาร,	2550)	สอดีคล้ัองกับแนวิคิดีเร่�องการเม่องของสุนทรียศิาสตร์ในแบบ	Rancière	(1992)	ค่อการปรับเปลีั�ยน

ระบบการแบ่งแยกการรับร้้ของคนในสังคม	 อำานาจมีอย้่เสมอแต่การเม่องจะมีได้ีก็ต่อเม่�อมีควิามพิยายามจะปรับเปลีั�ยนระบบ

การแบ่งแยกการรับร้้นี�	 ด้ีวิยวิิธีิการตั�งคำาถามกับระบบการรับร้้ของสังคมที�ดีำารงอย่้	 เชุ่นเดีียวิกับวิิธีิการของคงเดีชุที�ตั�งคำาถาม

ทั�งในประเด็ีนที�วิิพิากษ์สังคม	อุดีมการณ์กระแสหลััก	แลัะการเม่องของประเทศิไทยผ่านตัวิลัะคร	ทั�งเร่�องการประกอบสร้างตัวิ

ตน	แลัะที�ทางในสังคมของตัวิลัะคร	

ภาพิสะท้อนของตัวิลัะครหลัากหลัายทางเพิศิผ่านการเม่องในภาพิยนตร์ของคงเดีชุ	จาตุรันต์รัศิมี	จึงพ้ิดีถึงจริยธิรรม

ของการยอมรบักลุ่ัมคนไม่มีเสียง	ไม่มีส่วิน	แลัะไม่มีพ่ิ�นที�ทางสังคม	เพ่ิ�อเปิดีโอกาสใหตั้วิลัะครเหลัา่นั�นได้ีเปล่ังเสียงให้คนในสงัคม

ได้ียิน	ได้ีเปิดีใจ	ได้ียอมรับ	แลัะทำาให้เกิดีควิามเสมอภาคเท่าเทียมกันในฐานะผ้้พ้ิดีคนหนึ�ง

ข้้อเสนอแนะ 

เน่�องจากผลัการวิิจัยพิบวิา่	มีตัวิลัะครที�เล่ั�อนไหลัยด่ีหยุ่นทางเพิศิแบบผ้ไ้ม่นิยามเพิศิ	(Queer)	จงึอาจใชุ้ทฤษฎีีเควิยีร์

	(Queer	Theory)	ที�ให้ควิามสำาคัญกับควิามแตกต่างหลัากหลัาย	หร่อทฤษฎีีจิตวิิเคราะห์	(Psychoanalysis	Theory)	ที�เกี�ยวิ

กับบุคลิักภาพิของบุคคลั	เพ่ิ�อนำามาวิิเคราะห์ตัวิลัะคร	LGBTQ	ผ่านการเม่องในภาพิยนตร์	ซึ่�งจะให้คำาอธิิบายแลัะส่�อควิามหมาย

ถึงต่ออัตลัักษณ์ของตัวิลัะครที�หลัากหลัายทางเพิศิในแต่ลัะตัวิลัะครที�แตกต่างกันออกไป

กิติติิกรรมป์ระกาศ 

ผ้้วิิจัยขออุทิศิแด่ีคุณแม่พุิทธิา	(รุ้งลัาวัิลัย์)	บุญอาจ	แม่ผ้้เปรียบเสม่อนลัมใต้ปีกที�คอยปกป้องภัยอันตราย	การจากไป

ของแม่ทำาให้เกิดีการเรียนร้้ถึงสัจธิรรมแห่งชีุวิิต	แม่เป็นผ้้ที�เข้าใจ	ยอมรับ	แลัะโอบกอดีดีว้ิยควิามรักในตัวิตนของล้ักอยา่งแท้จริง	

หน่วิยงานวิิจัย	คณะศิิลัปศิาสตร์	แลัะสำานักวิิทยบริการ	มหาวิิทยาลััยอุบลัราชุธิานี	สำาหรับทุนวิิจัย	ส่�อ

สนับสนุนการเรียนร้้	หนังส่อ	ตำารา	ผ้้เขียน	คุณคร้	อาจารย์	แลัะนักวิิชุาการทุกท่าน
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บทคัดย�อ

งานวิิจัยเร่�องกระบวินการส่บทอดีของค้บาในพิิธีิกรรมแถน	จังหวัิดีสุรินทร์	มีวัิตถุประสงค์ดัีงนี�	1)	เพ่ิ�อศึิกษา

ประวัิติควิามเป็นมาแลัะบทบาทของค้บาในพิิธีิกรรมแถน	บ้านหนองกับ	ตำาบลัหนองสนทิ	อำาเภอจอมพิระ	จงัหวัิดีสุรินทร์

		2)	เพ่ิ�อศึิกษากระบวินการส่บทอดีของค้บาในพิิธีิกรรมแถน	บ้านหนองกับ	ตำาบลัหนองสนิท	อำาเภอจอมพิระ	จังหวัิดี

สุรินทร์	3)	เพ่ิ�อสร้างสรรค์การแสดีงนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย	ชุุดี	Believe	เป็นงานวิิจัยเชิุงคุณภาพิ	ที�ใชุ้วิิธีิการศึิกษาจาก
เอกสารแลัะภาคสนาม	มีวิิธีิการดีำาเนินการวิิจัยแลัะเคร่�องม่อในการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลั	ดัีงนี�	กลุ่ัมเป้าหมายประชุากร	

ได้ีแก่	ผ้้ร้้	ผ้้ปฏิ์บัติ	แลัะผ้้ที�เกี�ยวิข้อง	แบบสำารวิจแลัะแบบสังเกตใชุ้สำารวิจข้อม้ลัภาคสนามบ้านหนองกับ	ตำาบลัหนอง

สนิท	อำาเภอจอมพิระ	จังหวัิดีสุรินทร์	แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างใชุ้กับกลุ่ัมผ้้ที�เกี�ยวิข้อง	แบบสัมภาษณ์แบบไม่มี

โครงสร้างใชุ้กับกลุ่ัมผ้้ร้้	 แลัะการสนทนากลุ่ัมใชุ้กับกลุ่ัมผ้้ปฏิ์บัติ	 แลัะใชุ้ทฤษฎีีการแพิร่กระจายทางวัิฒนธิรรม	ทฤษฎีี

สัญญวิิทยา	 ทฤษฎีีสุนทรียศิาสตร์แลัะแนวิคิดีทางนาฏ์ศิิลัป์	 วิิธีิการตรวิจสอบแบบสามเส้า	 เพ่ิ�อให้ได้ีข้อม้ลัที�เป็นจริง

แลัะเที�ยงตรง

	ผลัการวิิจัย	พิบว่ิา	ควิามเชุ่�อแบบดัี�งเดิีมด้ีานการนับถ่อบ้ชุาผี	 โดียเฉพิาะวิัฒนธิรรมด้ีานการส่บทอดีของค้บาใน

พิิธีิกรรมแถนบ้านหนองกับ	ตำาบลัหนองสนิท	อำาเภอจอมพิระ	จังหวัิดีสุรินทร์	เป็นวัิฒนธิรรมของกลุ่ัมชุาติพัินธ์ิไทย-ลัาวิ	มีการ

ประกอบพิิธีิกรรม	การถ่ายทอดีของค้บาจากรุ่นหนึ�งส่้รุ่นหนึ�ง		ซึ่�งนับเป็นจารีตประเพิณีที�ได้ีรับการยอมรับจากคนในชุุมชุนแลัะ

พ่ิ�นที�ใกล้ัเคียงเป็นอย่างมาก	ที�มี�ค้บาเป็นบุคคลัอันสำาคัญในการติดีต่อส่�อสารระหว่ิางเทพิกับมนุษย์	พิิธีิกรรม	ซึ่�งท่าทางในการ

ประกอบพิิธีิกรรมของค้บา	 มักมักมีท่าทางการยกม่อขึ�นส้งเหน่อศิรีษะ	 ก้มหัวิลังตำ�า	การโยกตัวิโน้มตัวิไปข้างหน้า	 ซึ่�งนับเป็น
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ต้องแสดีงควิามเคารพิต่อแถนแต่ลัะองค์ด้ีวิยการไหว้ิก่อนเข้าร่วิมพิิธีิเสมอ		แลัะกล่ัาวิคำาขอขมาเม่�อกระทำาผิดีในระหว่ิางประกอบ
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Abstract

Research on the Kuba’s Inheritance Process in Elves Ritual in Surin province. The objectives 
were as follows: 1) To study the history and role of the Kuba in elves ritual, Ban Nong Kub, Nong Sanit 
Sub-district, Chom Phra District, Surin province. 2) To study on the Kuba’s Inheritance Process in 
Elves Ritual, Ban Nong Kub, Nong Sanit Sub-district, Chom Phra District, Surin province.  3) To create 
a contemporary dance performances in the Believe series. It is a qualitative research method that 
uses the method of studying from documents and field. There are ways to conduct research and data 
collection tools as follows: The target demographic groups include knowledgeable people, practitioners 
and related people. The form of survey and observation for surveying the field data of Ban Nong Kub, 
Nong Sanit Sub-district, Chom Phra district, Surin province. The structured interview was used with a 
group of people involved. The unstructured interview was used with the knowledge group, and group 
discussions apply to groups of practitioners. Moreover, use the theory of cultural diffusion, semiotic 
theory, aesthetic theory and concepts in dramatic arts. Triangular inspection method in order to obtain 
true and accurate information.

The results of the research revealed that the traditional belief in worshiping spirits. Especially 
the culture of on the Kuba’s Inheritance Process in Elves Ritual Ban Nong Kub, Nong Sanit Sub-district, 
Chom Phra District, Surin province. It is a culture of the Thai-Laos ethnic groups, there is a ritual and the 
transmission of the Kuba from one generation to another. This is a tradition that has been accepted by 
people in the community and nearby areas a lot, with Kuba being an important person in communication 
between gods and humans and rituals also, which gestures in the ritual of Kuba are often has a gestures 
of raising the hands high above the head, bowing the head low, swaying and leaning forward. This is a 
distinctive feature of the elves ritual, including the treatment model for Kuba patients who have to walk 
in a clockwise circle. At the same time, the participants in the ceremony must pay their respects to each 
elves by paying respect before attending the ceremony always. Asking for forgiveness when doing 
something wrong during the ritual From such a gesture, it is a distinctive movement that can be used to 
guide the performance of contemporary dance through beautiful performance elements. Futuremore, 
to respond the policy of the University on the promotion of arts and culture for local development very 
well, especially Ban Nong Kub Community, Nong Sanit Sub-district, Chom Phra district, Surin province. 

Keywords:	Kuba	/	Inheritance	process/	Contemporary	Dance

บทนำา

โลักมีควิามเจริญก้าวิหน้าทางเทคโนโลัยีส้งขึ�น	แต่ควิามเชุ่�อแลัะพิิธีิกรรมเกี�ยวิกับการนับถ่อผีก็ไม่ส้ญหายไป	แลัะยัง

เหนียวิแน่น	ปรากฏ์อย้่ทั�วิไปในทุกภ้มิภาคของประเทศิไทย	มีการยึดีถ่อปฏิ์บัติให้เห็นอย้่มากโดียเฉพิาะสังคมชุนบท		ควิามเชุ่�อ

แลัะพิิธีิกรรมเกี�ยวิกับการนับถ่อผีปรากฏ์ค่อนข้างจะเด่ีนชัุดีมาก	ควิามเชุ่�อถ่อเร่�องผีนี�จึงยากที�จะลับล้ัางออกไปได้ีง่ายในปัจจุบัน	

(จุฬาวิิจัย.2541)	แลัะควิามเชุ่�อเหล่ัานี�ยังคงปรากฏ์อย้โ่ยเฉพิาะในเขตพ่ิ�นที�ภาคอีสานตอนล่ัาง	ดัีงที�	สมคิดี		พิรมจุ้ย	แลัะคณะ

(2546)	 กล่ัาวิว่ิา	 อีสานใต้มีวัิฒนธิรรมเจริญรุ่งเร่องมาเป็นเวิลัานานมีการผสมผสานกันระหว่ิางวัิฒนธิรรมหลัายกระแส	 ทั�ง

วัิฒนธิรรมเขมร		วัิฒนธิรรมไทยลัาวิ		ที�ได้ีรับอิทธิิพิลัจากควิามเชุ่�อการนับถ่อศิาสนาพุิทธิแลัะศิาสนาพิราหมณ์	-	ฮินด้ี		อีกทั�งยัง

เคยเป็นที�อย้่อาศัิยของผ้้คนหลัายเชุ่�อชุาติได้ีแก่	ไทยก้ย	ไทยเขมร	ไทยลัาวิ	แลัะไทยโคราชุ		แต่ผ้้คนหลัากหลัายเชุ่�อชุาติทั�งหมดี

นี�ได้ีหล่ัอหลัอมจิตใจอย่างกลัมกล่ันให้เป็นวัิฒนธิรรมอันหนึ�งอันเดีียวิกัน		วัิฒนธิรรมของคนอีสานสร้างคนให้เป็นคน		สร้างให้
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คนลัะจากควิามโลัภ		ควิามโกรธิ	ควิามหลัง	ให้คนทำาคุณงามควิามดีี		เอ่�อเฟ้�อเผ่�อแผ่กัน		มีฮีตมีคองอย้่เรียกว่ิา		ฮีตสิบสองคอง

สิบสี�		ฮีตสิบสองของคนอีสาน		ว่ิาไว้ิตามลัักษณะสิบสองเด่ีอนซึ่�งแต่ลัะเด่ีอนมีงานบุญประเพิณีปรากฏ์อย้	่กฎีเกณฑ์กติกาสังคม

อีสานวิางไว้ิแต่สังคมบรรพิบุรุษมา	ดัีงเชุ่นการประกอบพิิธีิกรรมแถนเพ่ิ�อการรักษาที�จัดีขึ�นในเด่ีอนสามของทุกปีดัีงที�	เจริญ		ไวิ

รวัิจนกุลั.	(2541)	กล่ัาวิว่ิา	สุรินทร์เป็นจังหวัิดีหนึ�งที�มีควิามหลัากหลัายทางวัิฒนธิรรม	ที�เกิดีจากการหลัอมรวิมเอาวัิฒนธิรรม

	3	สาย	เข้าด้ีวิยกัน	กล่ัาวิค่อ	วัิฒนธิรรมสายก้ย		วัิฒนธิรรมสายเจนลัะ		แลัะวัิฒนธิรรมสายลัาวิ	จริง	ๆ	แล้ัวิควิามผสมผสาน

ระหว่ิางวัิฒนธิรรมสายก้ยกับลัาวินั�นเป็นการยากที�จะแยกจากกันได้ีอยา่งเด็ีดีขาดี	ทั�งนี�เพิราะทั�งสองชุนชุาตินี�ได้ีตั�งถิ�นฐานอย้ร่่วิม

กับที�จำาปาศัิกดิี�เป็นเวิลัา	400	ปี	ควิามคลุักเคล้ัาทางวัิฒนธิรรมดัีงกล่ัาวิจึงเห็นได้ีชัุดีค่อ	การบ้ชุาผีหร่อบรรพิบุรุษที�ล่ัวิงลัับ	หร่อ

เทพิเทวิดีาสิ�งศัิกดิี�สิทธิิ�	เพ่ิ�อรักษาผ้้ป่วิยให้หายจากอาการป่วิยชุาวิไทย-ลัาวิ	เรียกว่ิา	แถน	ที�ปรากฏ์อย้ใ่นบ้านหนองกับ	ตำาบลั

หนองสนิท	อำาเภอจอมพิระ	จังหวัิดีสุรินทร์	มีกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิ	ไทย-กวิย	ไทย-ลัาวิ	แลัะไทย-เขมร	ซึ่�งกลุ่ัมไทย-ลัาวิมีการนับถ่อผี

เพ่ิ�อการรักษา		เพ่ิ�อเป็นสิริมงคลัแก่ครอบครัวิแลัะตนเอง		ซึ่�งควิามเชุ่�อจะแยกออกเป็น	2	ลัักษณะค่อ	ควิามเชุ่�อดัี�งเดิีมที�คนใน

ชุุมชุนนั�นยึดีถ่อกันอย้่	 	แลัะควิามเชุ่�อที�ได้ีรับจากการแลักเปลีั�ยนหร่อส่�อสารทางวัิฒนธิรรมกับคนกลุ่ัมอ่�น	สำาหรับควิามเชุ่�อใน

ชุุมชุนบ้านหนองกับที�สำาคัญได้ีแก่		ควิามเชุ่�อเร่�องผี	ควิามเชุ่�อเร่�องไสยศิาสตร์	ควิามเชุ่�อเร่�องคร้กำาเนิดี	(กร้กัมเนิดี)	แลัะควิาม

เชุ่�อเร่�องขวัิญ	พิิธีิกรรมแถน	ที�มี	(ค้บา)	เป็นผ้้ประกอบพิิธีิกรรมที�สำาคัญซึ่�งเป็นควิามเชุ่�อในระบบดัี�งเดิีมที�ปรากฏ์อย้ใ่นพิิธีิกรรม

แถน	แลัะการประกอบพิิธีิกรรมทางด้ีานควิามเชุ่�อนั�น		ก็เพ่ิ�อทำาให้เกิดีควิามสบายกายสบายใจ	เพิราะบางคนนับถ่อกันมาตั�งแต่

สมัยบรรพิบุรุษ	 รุ่นป่้	ย่า	ตา	ยาย	ว่ิาถ้าหากเกิดีเจ็บไข้ได้ีป่วิยมานั�น	ต้องมีการเซ่่นเจ้า	เซ่่นผีบ้านผีเร่อน		เพ่ิ�อให้อาการเจ็บไข้

ต่าง	ๆ	หายไป	ควิามเชุ่�อเหล่ัานี�ถ่อว่ิาเป็นควิามเชุ่�อที�ถ้กฝั่งรากมาตั�งแต่โบราณกาลั	ซึ่�งพิิธีิกรรมทางควิามเชุ่�อนี�บางครั�งก็ชุ่วิยให้

อาการเจ็บป่วิยนั�นหายเป็นปกติได้ีอย่างไม่น่าเชุ่�อ	เป็นอำานาจเวิทมนตร์	กลัใดีก็ไม่มีใครทราบได้ี		หร่อนั�นอาจจะเป็นการรักษา

แบบภ้มิปัญญาชุาวิบ้านที�ชุาวิบา้นจะต้องทำา	ค่อ	การนำาเอาผ้ป่้วิยมาเข้าพิิธีิกรรมเพ่ิ�อรักษาด้ีวิยเสียงดีนตรี	(กรุงเทพิธุิรกิจ.2543)		

ซึ่�งการประกอบพิิธีิกรรมดัีงกล่ัาวิ	มีลัักษณะร้ปแบบ	ขั�นตอน	องค์ประกอบที�มีจารีตแลัะข้อปฏิ์บัติที�ชัุดีเจน		แต่ปัจจุบันยุคสมัย

	 เกิดีการเปลีั�ยนแปลังไปตามสภาพิสังคม	 วัิฒนธิรรม	 พิิธีิกรรมแลัะค้บาเริ�มลัดีเล่ัอนหายไป	 เพ่ิ�อให้พิิธีิกรรมนี�อย้่ร่วิมกับสังคม

ได้ี	ในกลุ่ัมคนที�มีควิามเชุ่�อเกี�ยวิกับพิิธีิกรรมจึงควิรศึิกษา	ส่บค้นข้อม้ลัแลัะส่งเสริมให้มีการประกอบพิิธีิกรรมขึ�น		โดียค้บาเป็น

บุคคลัแลัะปัจจัยอันสำาคัญในการบอกกล่ัาวิแลัะส่�อสารระหว่ิางเทพิ	 ผีบรรพิบุรุษ	 ที�บุคคลัทั�วิไปไม่สามารถส่�อสารได้ี	 ซึ่�งมักจะ

ประกอบพิิธีิในชุ่วิงเด่ีอนสาม	แลัะเด่ีอนสี�	ของทุกปี

จากข้อม้ลัจะเห็นว่ิา		การประกอบพิิธีิกรรมบ้ชุาแถนของชุาวิบ้านหนองกับ		อำาเภอจอมพิระ		จังหวัิดีสุรินทร์นั�น	เป็น

แถนที�มาจากผบีรรพิบรุุษ	แลัะเทพิเจ้าเทวิดีาชัุ�นพิระอนิทร์		เชุ่�อว่ิาแถนที�ตนนับถ่อนั�นเป็นเทพิเทวิดีานางฟา้จุติลังมาประทบัใน

ร่างของมนุษย์มีการประกอบพิิธีิกรรมเพ่ิ�อให้เกิดีควิามเป็นสิริมงคลัต่อชีุวิิต	 เพ่ิ�อการรักษา	 	 ซึ่�งกระบวินการส่บทอดีพิิธีิกรรม

แถนโดียมีค้บานั�นมีควิามสำาคัญมาก	เพิราะเป็นบุคคลัที�สามารถติดีต่อส่�อสารกับวิิญญาณสิ�งที�เรามองไม่เห็น	สามารถบอกไดีว่้ิา

แถนที�จุติลังมานั�น		มีลัักษณะร้ปร่าง	การแตง่กายอยา่งไร	ซึ่�งรายลัะเอยีดีเหล่ัานี�ค่อส่วินสำาคัญต่อการประกอบพิิธีิกรรมใหส้ำาเร็จ

ลุัล่ัวิง	ที�ต้องทำาให้ถ้กต้องตามกระบวินการของค้บาที�เป็นผ้้กำาหนดี	ร้ปแบบการประกอบพิิธีิกรรมตามวัิน	เวิลัา	อันเหมาะสม	ซึ่�ง

ปัจจุบนัยงัมีการประกอบพิิธีิกรรมอย้แ่ต่ลัดีน้อยลัง		ส่บเน่�องจากชุุมชุนไม่ได้ีรบัการส่งเสริม	สนับสนุนแลัะอนุรกัษ์พิิธิกีรรมเหล่ัานี�	

ในฐานะผ้วิ้ิจัยที�มองเหน็ควิามสำาคัญจึงขอเปน็ส่วินหนึ�งในการอนรัุกษ์	ส่งเสริม		พิิธีิกรรมแถน	ตลัอดีจนไดีแ้นวิทางในการนำาไปส่้

การแสดีงนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัยซึ่�งอนาคตอาจไม่มีพิิธีิกรรมแถนให้ส่บทอดีแก่เยาวิชุนรุ่นหลัังได้ีเรียนร้้	ทั�งนี�ผ้้วิิจัยมองเห็นควิามสำาคัญ

ในการศึิกษาวัิฒนธิรรมที�เกิดีจากควิามเชุ่�อการบ้ชุาของค้บาในพิิธีิกรรมแถน		ซึ่�งปัจจุบันกำาลัังจะส้ญหายไป	ให้เป็นเอกลัักษณ์

ของบ้านหนองกับอย้ค่้่ชุุมชุน		โดียใชุ้กระบวินการค้นคว้ิารวิบรวิมเน่�อหา	วิิเคราะห์ข้อม้ลัจากเอกสารแลัะการลังพ่ิ�นที�สัมภาษณ์

	สังเกตการณ์	ผ่านกระบวินการวิิจัยเชิุงคุณภาพิในร้ปแบบพิรรณนาวิิเคราะห์	ตรวิจสอบข้อม้ลัแบบสามเส้า	เพ่ิ�อเผยแพิร่ศิิลัปะ

การแสดีงส่้สาธิารณชุนต่อไป	จากควิามเป็นมาแลัะควิามสำาคัญดัีงกล่ัาวิ	ผ้้วิิจัยจึงได้ีกำาหนดีวัิตถุประสงค์ของงานวิิจัยดัีงต่อไปนี�	
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วัติถุ่ป์ระสงค์

1)	เพ่ิ�อศึิกษาประวิติัควิามเปน็มาแลัะบทบาทของค้บาในพิิธีิกรรมแถน	บา้นหนองกบั	ตำาบลัหนองสนทิ	อำาเภอจอมพิระ

	จังหวัิดีสุรินทร์		

2)	เพ่ิ�อศึิกษากระบวินการส่บทอดีของค้บาในพิิธีิกรรมแถน	บ้านหนองกับ	ตำาบลัหนองสนิท	อำาเภอจอมพิระ	จังหวัิดี

สุรินทร์	

3)	เพ่ิ�อสร้างสรรค์การแสดีงนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย	ชุุดี	Believe

กรอบแนวคิดการวิจััย 

วิธีดำาเนินการวิจััย

การวิิจัยครั�งนี�ได้ีศึิกษากระบวินการส่บทอดีของค้บาในพิิธีิกรรมแถนบ้านหนองกับ	ตำาบลัหนองสนิท	อำาเภอจอมพิระ

	จังหวัิดีสุรินทร์	เป็นการวิิจัยเชิุงคุณภาพิ	(Qualatative	Research)	โดียผ้้วิิจัยใชุ้วิิธีิการศึิกษาเอกสารหลัักฐาน	การสัมภาษณ์

	แลัะการสังเกต	วิิเคราะห์ข้อม้ลัได้ีดัีงนี�

1. ป์ระชากรแลุ่ะกลุ่่�มตัิวอย�าง 

ประชุากรที�ใชุ้ในการศึิกษาครั�งนี�	เป็นประชุาชุนที�อาศัิยอย่้ในบ้านหนองกับ	ตำาบลัหนองสนิท	อำาเภอจอมพิระ	จังหวัิดี

สุรินทร์	โดียแบ่งกลุ่ัมประชุากรออกเป็น	3	กลุ่ัม	ดัีงนี�

	 1.	กลุ่ัมผ้้ร้้	ผ้้ที�มีควิามร้้ทางด้ีานวัิฒนธิรรมพ่ิ�นบ้านแลัะศิิลัปะการแสดีง	จำานวิน	4	คน	

	 	 1.1.	ผ้้ร้้ทางด้ีานการแสดีง	ดีร.อัชุราพิร		สุขทอง

	 	 1.2.	ผ้้ร้้ทางด้ีานดีนตรี	อาจารย์ชัุชุวิาลั		สนิทสันเทียะ

	 	 1.3.	ผ้้ร้้ทางด้ีานวัิฒนธิรรมพ่ิ�นบ้านสุรินทร์	นายกมนต์โรจน์		นิวัิฒน์บรรหาร

	 	 1.4.	ผ้้ร้้ทางด้ีานนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย	รศิ.	ดีร.	สิริมงคลั		นาฏ์ยกุลั

บทบาทของค้บาในพิิธิีกรรมแถน

1.	กระบวินการส่บทอดี

2.	การติดีต่อส่�อสารกับดีวิงวิิญญาณ

3.	จารีตแลัะข้อปฏ์ิบัติ

4.	ประสบการณ์

องค์ประกอบการแสดีงนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย

1.	เร่�องราวิ

2.	ท่ารำา

3.	จังหวิะ	ทำานองเพิลัง

4.	เคร่�องแต่งกาย

5.	การแปรแถวิ ทฤษฎีีสัญญวิิทยา

ทฤษฎีีสุนทรียศิาสตร์

แนวิคิดีทางนาฏ์ศิิลัป์

การสร้างสรรค์นาฏ์ศิิลัป์

ร่วิมสมัย	ชุุดี	Believe

ผลัการศิึกษา
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	 2.	กลุ่ัมผ้้ปฏิ์บัติ	บุคคลัที�มีควิามเกี�ยวิข้องกับการประกอบพิิธีิกรรม

	 	 2.1.	ผ้้ที�มีประสบการณ์ทางด้ีานผ้้ประกอบพิิธีิกรรมแถน	(ค้บา)		จำานวิน	8	คน

			 	 2.2.	ผ้้ชุ่วิยผ้้ประกอบพิิธีิกรรม	(ผ้้ชุ่วิยค้บา)	จำานวิน	4	คน

	 	 2.3.	ผ้้เข้าร่วิมในพิิธีิกรรมแถน	จำานวิน	40	คน

	 3.	ผ้้ที�เกี�ยวิข้องบุคคลัทั�วิไป	 	

	 	 3.1.	ประชุาชุนทั�วิไปที�สนใจพิิธีิกรรมเพ่ิ�อการรักษาที�อาศัิยอย้ใ่นตำาบลัหนองสนิท	อำาเภอจอมพิระ	

จังหวัิดีสุรินทร์	

2. เคร่�องม่อการวิจััย

ผ้้วิิจัยได้ีทำาการสำารวิจพ่ิ�นที�จริง	 โดียใชุ้เคร่�องม่อในการวิิจัยประกอบด้ีวิยแบบสังเกตแบบไม่มีส่วินร่วิม	 สังเกตแบบมี

ส่วินร่วิมแลัะการสัมภาษณ์	ประวัิติควิามเป็นมาการประกอบพิิธีิกรรม	คติควิามเชุ่�อ	โดียมีอุปกรณ์ในการศึิกษาครั�งนี�ประกอบด้ีวิย	

กล้ัองบันทึกภาพิ	สมุดีจดีบันทึก	อุปกรณ์เคร่�องเขียนใชุ้การบันทึกข้อม้ลั	แลัะจากการการศึิกษาข้อม้ลัที�ได้ีจากภาคเอกสารดัีงนี�

	 1.	การศิกึษาเอกสารขอ้ม้ลัที�เกี�ยวิข้องกับประวิติัควิามเปน็มา	คติควิามเชุ่�อ	การแพิรก่ระจายทางวิฒันธิรรม

ของพิิธีิกรรมแถน	เชุ่น	จากงานวิิจัย	บทควิาม	หนังส่อ		ตำารา	รายงานการวิิจัย	โดียค้นคว้ิาจากห้องสมุดีต่าง	ๆ

	 2.	ลังพ่ิ�นที�สัมภาษณ์	การเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัภาคสนาม	(Field	Studies)	เกี�ยวิกับควิามเป็นมาของพิิธีิกรรม

แลัะ	 ผ้้ประกอบพิิธีิกรรม	 (ค้บา)	 โดียการสัมภาษณ์	2	 วิิธีิ	 ค่อ	การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	 (Structured	 Interview)	แลัะ

	การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง	(Informal	Interview)	ใชุ้แบบสัมภาษณ์ปลัายเปิดีเพ่ิ�อนำาข้อม้ลัที�ได้ีมาวิิเคราะห์ด้ีวิยทฤษฎีี

	ประกอบข้อม้ลัจากกลุ่ัมผ้้ร้้	 ผ้้ปฏิ์บัติแลัะผ้้ที�เกี�ยวิข้องในพ่ิ�นที�	ใชุ้การสนทนากลุ่ัม	(Focus	Group	Discussing)	โดียใชุ้กลุ่ัมผ้้

ปฏิ์บัติ	เข้าร่วิมสนทนาในกลุ่ัมเพ่ิ�อสนทนากลุ่ัมแลัะให้ได้ีข้อม้ลัให้สอดีคล้ัองตามวัิตถุประสงค์ที�ตั�งไว้ิในงานวิิจัย	โดียคัดีเล่ัอกจาก

บุคคลัที�เป็นผ้้ร้้	ผ้้ที�มีประสบการณ์จำานวิน	8	คน	ผ้้	ชุ่วิย(ค้บา)	จำานวิน	4	คน	

	 3.	 การสังเกต	 2	 วิิธีิ	 ได้ีแก่	 การสังเกตแบบมีส่วินร่วิม	 (Participant	Observation)	 โดียผ้้วิิจัยได้ีลังพ่ิ�น

ที�ทำาการวิิจัยด้ีวิยการมีส่วินร่วิมในพิิธีิกรรมกับชุาวิบ้าน	การสังเกตแบบไม่มีส่วินร่วิม	(Non	-	Participant	Observation)	ใชุ้

วิิธีิการสังเกต	แลัะมีการลังพ่ิ�นที�ด้ีวิยซั่กถามกลุ่ัมผ้้ร้้	กลุ่ัมผ้้ปฏิ์บัติแลัะกลุ่ัมบุคคลัทั�วิไป	ด้ีวิยการลังม่อปฏิ์บัติจริง	จากนั�นจึงจดี

บันทึกข้อม้ลัเพ่ิ�อนำามาวิิเคราะห์ข้อม้ลัต่อไป	ซึ่�งเคร่�องม่อที�ใชุ้ในการเก็บข้อม้ลั	ประกอบด้ีวิย	กล้ัองถ่ายภาพิ	เคร่�องบันทึกเสียง	

แบบสัมภาษณ์แลัะแบบสังเกต	เป็นต้น

	 4.	 การศึิกษาพิิธีิกรรมแถนจากกลุ่ัมชุาติพิันธ์ิไทย-ลัาวิ	 เพ่ิ�อศึิกษาขั�นตอนกระบวินการในการประกอบ

พิิธีิกรรม	แลัะแนวิทางในการดีำาเนินกิจกรรมของค้บาโดียเล่ัอกศึิกษากลุ่ัมคนที�มีประสบการณ์การเป็นค้บา

3. การรวบรวมข้้อมูลุ่

การวิิจัยในครั�งนี�	 ผ้้วิิจัยมีขั�นตอนในการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัเพ่ิ�อให้บรรลุัตามวัิตถุประสงค์ของการวิิจัย	 	 โดียมีวิิธีิการ

เก็บข้อม้ลั	2	ลัักษณะดัีงนี�

	 1.	การเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัขั�นปฐมภ้มิ	ด้ีวิยการลังพ่ิ�นที�สัมภาษณ์	แลัะการศึิกษาจากเอกสารวิรรณกรรมแลัะ

งานวิิจัยที�เกี�ยวิข้อง

	 2.	การเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัภาคสนาม	มีเคร่�องม่อที�ใชุ้ในการวิิจัยจากนั�นนำาข้อม้ลัที�ได้ีมารวิบรวิมแลัะจัดีหมวิดีหม่้

4. การวิเคราะห์์ข้้อมูลุ่

ข้อม้ลัที�ได้ีจากการรวิบรวิมเอกสาร	แลัะข้อม้ลัจากภาคสนามจากการศึิกษาตามกระบวินการ	มีการตรวิจสอบข้อม้ลั

	จากกลุ่ัมประชุากรตัวิอย่าง	โดียวิิธีิการตรวิจสอบแบบสามเส้า	(Data	Triangulation)	โดียพิิจารณาข้อม้ลัที�ได้ีมาในแต่ลัะครั�ง	

แลัะเป็นข้อม้ลัที�ได้ีมาด้ีวิยวิิธีิการที�แตกต่างกันว่ิามีควิามสอดีคล้ัองตรงกันหร่อไม่	ถ้าสอดีคล้ัองแสดีงว่ิาข้อม้ลัที�ได้ีมานั�นมีควิาม

เที�ยงตรงถ้กต้องเชุ่�อถ่อได้ี	
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ผลุ่การวิจััย

1.	กระบวินการส่บทอดีของค้บาในพิิธีิกรรมแถน	บ้านหนองกับ	ตำาบลัหนองสนิท	อำาเภอจอมพิระ	จังหวัิดีสุรินทร์	เป็น

วัิฒนธิรรมของกลุ่ัมชุาติพัินธ์ิลัาวิที�มีการส่บทอดีจากรุ่นส่้รุ่นมาแต่โบราณกาลั	 ซึ่�งการส่บทอดีกระบวินการของค้บาในพิิธีิกรรม

ปัจจุบัน		ยังคงมีการประกอบพิิธีิกรรมอย้เ่ร่�อยมาในชุ่วิงเด่ีอนที�สามแลัะสี�ของทุกปี	ซึ่�งสอดีคล้ัองกับแนวิคิดีของสนธิยา		พิลัศิรี	

(2545)	กล่ัาวิว่ิาบ้านหนองกับตำาบลัหนองสนิท	อำาเภอจอมพิระ	 จังหวัิดีสุรินทร์เป็นสังคมที�มีระบบเศิรษฐกิจแบบดัี�งเดิีม	 ที�ยัง

คงผ้กพัินอย้่กับจารีตประเพิณีเป็นอย่างมาก	 ผ้้ประกอบพิิธีิกรรมจะต้องมีจารีตแลัะข้อปฏิ์บัติในการนับถ่ออย่างเคร่งครัดีโดีย

เฉพิาะข้อปฏิ์บัติของค้บา	โดียเริ�มจากครอบครัวิเป็นพ่ิ�นฐาน		ดัีงนี�	

	 1.1.	 การตกแต่งห้องหอแลัะตั�งเคร่�องบ้ชุาทุกๆวัินพิระหร่อวัินสำาคัญทางศิาสนา	 ห้ามให้บุคคลัอ่�นเข้าห้อง

หอองค์แถนของตนเองเด็ีดีขาดี	ถ้าไม่ปฏิ์บัติตามจะทำาให้เกิดีควิามร้้สึกไม่ดีีมีอาการเจ็บป่วิย	

		

ภาพิที�	1	เคร่�องบ้ชุาประจำาตัวิของค้บา
ยุวิดีี		พิลัศิิริ,18	กุมภาพิันธิ์	2562

	 1.2.	กระบวินการประกอบพิิธีิกรรมแถน	นั�นจะกระทำา	3	ปี	ต่อเน่�อง	โดียค้บาจะเป็นผ้้ติดีต่อส่�อสารกับผี

แถน	เพ่ิ�อกำาหนดีวัิน	เวิลัา	ในการประกอบพิิธีิกรรม	ดัีงนี�	ปีที�	1	รับองค์แถนเข้ามาอย้่กับตัวิแลัะวิิธีิการแต่งองค์ทรงเคร่�องของผี

แถนที�จุติลังมา	ปีที�	2	เปลีั�ยนชุุดีเคร่�องทรงแลัะการอาบนำ�าเพ่ิ�อเปลีั�ยนเคร่�องแต่งตัวิใหม่	แลัะปีที�	3	การบอกกล่ัาวิแลัะสามารถ

รักษาผ้้ป่วิยได้ี	(ธินบดีี		พิิเศิษ,	สัมภาษณ์	15	กันยายน	พิ.ศิ.	2561)	

	

ภาพิที�	2	อุปกรณ์ในพิิธิีกรรมแถน	บ้านหนองกับ	ตำาบลัหนองสนิท	อำาเภอจอมพิระ	จังหวิัดีสุรินทร์
ยุวิดีี		พิลัศิิริ,28	กุมภาพิันธิ์	2562

ลัักษณะเด่ีนของพิิธีิกรรมแถนของชุาติพัินธ์ิไทย-ลัาวิบ้านหนองกับนี�	ทุกครั�งที�จะทำาพิิธีิสิ�งที�ขาดีไม่ได้ีค่อดีอกไม้สีขาวิ	

โดียเฉพิาะดีอกลีัลัาวิดีี	เพิราะถ่อว่ิาเป็นดีอกไม้บนสรวิงสวิรรค์ชัุ�นเทพิส้งสุดีของพิระอินทร์ที�มีควิามบริสุทธิิ�แลัะมีกลิั�นหอม	จาก

ข้อม้ลัข้างต้นสามารถสรุปได้ีว่ิา	บุคคลัที�จะถ้กคัดีเล่ัอกให้เป็นค้บา	หร่อผ้้ประกอบพิิธีิกรรมได้ีนั�น	สามารถแสดีงวิงจรกระบวินการ

ส่บทอดีของค้บาในพิิธีิกรรมได้ี	ดัีงนี�	
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	 1.3.	กระบวินการถ่ายทอดีของค้บาในพิิธีิกรรมแถนสรุปได้ี	2	ประเด็ีน	ค่อ

	 	 1.3.1.	 ปัจจัยด้ีานควิามเชุ่�อแลัะวัิฒนธิรรม	 การประกอบพิิธีิกรรมแถนสามารถทำาให้ครอบครัวิ

ชุุมชุนหันกลัับมาอย้่ด้ีวิยกันอย่างน้อยปีลัะ	 1	 ครั�งในชุ่วิงเด่ีอนสามเพิ่�อมาร่วิมในพิิธีิกรรมขอควิามเป็นสิริมงคลัแก่ตนเองแลัะ

ครอบครัวิ	 หร่อในยามที�ต้องการควิามชุ่วิยเหล่ัอด้ีานการรักษาที�ไม่สามารรักษาด้ีวิยวิิธีิทางวิิทยาศิาสตร์ได้ี	 ชุาวิบ้านจึงหันมา

ประกอบพิิธีิกรรมตามควิามเชุ่�อนี�อย้เ่สมอ	

	 	 1.3.2.	ปัจจัยด้ีานสังคมแลัะเศิรษฐกิจ	ทำาให้อัตราการคงอย้่ของชุุมชุน	ผ้้คนส่วินใหญ่ในหม่้บ้าน

ต้องดิี�นรนมองหาอาชีุพิที�สร้างรายได้ีด้ีวิยการออกไปทำางานต่างถิ�น	ผ้้คนส่วินใหญ่จึงมุ่งควิามสนใจที�จะหารายได้ี	สร้างอาชีุพิ	จน

ล่ัมวัิฒนธิรรมดัี�งเดิีมที�มีอย้	่	คงหลังเหล่ัอเพีิยงผ้้เฒ่าผ้้แก่วัิยชุราที�อายตัุ�งแต่	60	ปีขึ�นจะอย้บ้่านไม่มีอาชีุพิแต่ยงัคงมีคติควิามเชุ่�อ

อย้่บ้าง	 ที�ตนเองนับถ่อเคารพิบ้ชุาแลัะประกอบพิิธีิกรรมนอกจากเพิ่�อรักษาแลั้วิยังเพ่ิ�อเสี�ยงทายฟ้าฝ่น	 ในฤด้ีเก็บเกี�ยวิแลัะฤด้ี

การทำานาซึ่�งเป็นการเสี�ยงทายเพ่ิ�อหา	วัิน	เวิลัา	ในการทำานาเพ่ิ�อให้ได้ีมาซึ่�งผลัผลิัตมากขึ�น	จากการศึิกษาพิบว่ิา	ค้บาที�มีควิาม

สามารถส่�อสารแลัะประกอบพิิธีิกรรมแถนในชุุมชุนบ้านหนองกับมีกระบวินการส่บทอดีจากบรรพิบุรุษที�ยังคงหลังเหล่ัออย้่จน

กระทั�งปัจจุบัน	มีดัีงนี�

ภาพิที�	3	นางจันทร์		อินทอง		อายุ	69	ปี	(คร้บาใหญ่)
ยุวิดีี		พิลัศิิริ,18	กุมภาพิันธิ์	2562

			 			 			

ภาพิที�	4	นางพิัน	อินทอง	(65ปี)	นางไอ่	หวิังผลั	(89ปี)	นางสมบ้รณ์	อินทร์งาม	(50ปี)	นายธินบดีี		พิิเศิษ	(21	ปี)
ยุวิดีี		พิลัศิิริ,18	กุมภาพิันธิ์	2562
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ตารางที�	1	ร้ปแบบการประกอบพิิธีิกรรมแถนบ้านหนองกับ	ตำาบลัหนองสนิท	อำาเภอจอมพิระ	จังหวัิดีสุรินทร์	

องค์ประกอบของ

พิิธิีกรรม
ร้ปแบบกระบวินการของค้บาในพิิธิีกรรมแถนบ้านหนองกับ	ตำาบลัหนองสนิท	
อำาเภอจอมพิระ	จังหวิัดีสุรินทร์

ประธิานของพิิธิีหร่อ

ผ้้ประกอบพิิธิีกรรม

ประธิานของพิิธีิมีจำานวิน	1	คน	ซึ่�งเป็นผ้้ที�ถ้กคัดีเล่ัอกจากแถนที�จุติลังมาในร่างมนุษย์หร่อที�เรียกว่ิา
	 ร่างทรง	 ซึ่�งต้องเป็นผ้้ใหญ่ที�เคารพินับถ่อในหม่้บ้านแล้ัวิบอกกล่ัาวิให้ประกอบพิิธีิกรรมตามควิาม
ประสงค์หร่อที�เรียกว่ิา	(ค้บา)	เพิราะเป็นตัวิแทนในการส่�อสารระหว่ิางเทพิเจ้า	ในการประกอบพิิธีิกรรม
ให้สำาเร็จลุัล่ัวิงตามวัิตถุประสงค์

ผ้้ร่วิมพิิธิี หมายถึงผ้้ที�ได้ีรับการเชิุญจากเจ้าของพิิธีิกรรมด้ีวิยการบอกหล่ัาวิ	หร่อที�ชุาวิบ้านเรียกว่ิา	“มนต์”	ซึ่�ง
มีอุปกรณ์ในการเข้าร่วิมค่อ	ขันธ์ิ	5	ประกอบด้ีวิยดีอกไม้	5	ค่้	ธ้ิปแลัะเทียน		

สถานที�ประกอบ

พิิธิีกรรม

สถานที�จะต้องเป็นสถานที�โล่ังแจ้ง	 มีการตั�งเสาฝั่�งลังดิีน	4	ต้น	แลัะก่อนจะตั�งเสาต้องขอขมาเจ้าแม่
ธิรณีก่อนที�จะตั�งเสา	บอกกล่ัาวิผีบ้านเร่อนแลัะบอกผีญาติ	ต้นเสาแต่ลัะต้นจะมัดีใบลัำาดีวินไว้ิทุกต้น	
แลัะหลัังคาจะใชุ้ใบมะพิร้าวิปิดีโดียหางของของใบมะพิร้าวิจะให้ไปทางทิศิตะวัินออกทิศิเดีียวิเพิราะ
เชุ่�อว่ิาหันทางทิศินี�จะทำาให้บ้านเกิดีควิามร่มเย็น	ตรงกลัางประลัำาพิิธีิ	จะมีต้นกล้ัวิย	1	ต้น	ตั�งตรงกลัาง
ซึ่�งเรียกว่ิาเสาธิรณี	ตรงกลัางเสาธิรณีจะใชุ้ไม้ไผ่เสียบออกมาเป็นแฉกๆ	เพ่ิ�อเอาไว้ิใส่ดีอกไม้	พิลัาหมาก	
2	คำา	ข้าวิต้ม	4	ผัก	ยา	2	ก้อน	แลัะจะมีนำ�า	1	แก้วิ	ตั�งไว้ิตรงกลัางเสารธิรณี

วิันเวิลัาในการ

ประกอบพิิธิีกรรม

การกำาหนดีวัินเวิลัาเป็นเร่�องสำาคัญ		ซึ่�งค้บา	เป็นผ้้กำาหนดี	ส่วินใหญ่จะต้องตรงกับวัินพิระ	วัินมงคลั	
จะไม่นิยมประกอบพิิธีิกรรมในเด่ีอนดัีบ

อุปกรณ์ในการ

ประกอบพิิธิี

ขันธ์ิ5	ขันธ์ิ	8	6ผ้าซิ่�น	1	ผ่น	แพิรวิา	1	ผ่น	เงิน	24	บาท	ซ่วิยห้กระต่าย	หมากนิมนต์	1	ค่้	ข้าวิต้มมัดี	
4	ผัก	กล้ัวิย	1	หวีิ		ขันบักเบ็ง	1	ค่้	คำาหมาก	2	คำา	คำายา	2	คำา	เทียนขาวิเล่ัมเล็ัก	กระโจมทำาจากใบ
ลัาน	4	ใบฉลุัเป็นลัวิดีลัายต่าง	ๆ		ฝ้่าย	1	ใจ	กระจก	1	อัน	แป้ง	1	กระป๋อง	หวีิ	1	ด้ีาม	นำ�ามันมะกอก	
1	ขวิดี	นำ�ามันขมิ�นใชุ้สำาหรับทาผมทาผิวิพิรรณ	ขันใส่ข้าวิสาร	มีดี	ดีาบ	ก้านกล้ัวิย	1	อัน	ไข่สุก	1	ฟอง		
ชุ้างที�ทำาจากไม้แกะสลััก	ม้าที�ทำาจากไม้แกะสลััก	ธิน้ที�ทำาจากไม้แกะสลััก	เร่อทำาจากไม้แกะสลััก	เร่อน
หอทำาจากไม้เป็นบ้านขนาดีเล็ัก	ป้น	ทำาจากไม้แกะสลััก	พิวิกมาลััยดีอกจำาปาใชุ้สำาหรับบ้ชุาแถน	การ
แต่งเคร่�องคาย	(เคร่�องบ้ชุา)	ขวัิญชุ้าง/ขวัิญม้า	แลัะมี	การแต่งเคร่�องคาย		(เคร่�องบ้ชุา)	ขวัิญคน

ดีนตรีประกอบ ประกอบด้ีวิย	 แคน	 กลัอง	 ฉิ�ง	 ผสมวิงเป็นทำานอง	 ทำานองที�นิยมเล่ันส่วินใหญ่จะเป็นทำานองทางสั�น
	แลัะทำานองทางยาวิ	

แนวทางการสร้างสรรค์นาฏศิลุ่ป์์ร�วมสมัย

ลัักษณะท่าทางในการส่�อสารระหวิ่างค้บากับวิิญญาณผีบรรพิบุรุษ	 หร่อพิระอินทร์ขณะประกอบพิิธีิกรรมแถนบ้าน

หนองกับ	ตำาบลัหนองสนิท	อำาเภอจอมพิระ	จังหวัิดีสุรินทร์	พิบว่ิาร้ปแบบลัักษณะท่าทางของค้บา	มีท่ารำาที�สามารถนำามาเป็น

แนวิทางในการสร้างสรรค์ผลังานนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย(ระหวิ่างท่ารำาพ่ิ�นบ้าน	 ผสมผสานกับเทคนิคการเคลั่�อนไหวิแบบตะวิันตก)	

ตามองค์ประกอบการแสดีงด้ีวิยการผสมผสานกับท่าที�ประดิีษฐ์ขึ�นมาใหม่	 ซึ่�งผ้้สร้างสรรค์ผลังานมักใชุ้เทคนิคการเคล่ั�อนไหวิ

ร่างกายทางด้ีานนาฏ์ยศิิลัป์เป็นกรอบแนวิทางต่อการสร้างสุนทรียใ์ห้ปรากฏ์ส่้สายตาของผ้้ชุม	เน่�องจากการเคล่ั�อนไหวิร่างกาย

ของมนุษยใ์นร้ปแบบการเต้น	รำา	เป็นการคัดีสรรการเคล่ั�อนไหวิสรีระในส่วินต่าง	ๆ 	ให้สัมพัินธ์ิกับจังหวิะ		พ่ิ�นที�บนเวิที		แลัะพิลััง

ในการแสดีงออกที�สอดีประสานกับบุคลิักของนักแสดีง		ตามสถานการณ์	บทบาทที�นักแสดีงได้ีรับ	(ศิิริมงคลั		นาฏ์ยกุลั,2557).	

แลัะใชุ้ทฤษฎีีสุนทรียศิาสตร์ส่้การพิิจารณาควิามงามที�ได้ีจาก	ท่าทาง	ทำานองเพิลัง	เคร่�องแต่งกาย	รวิมทั�งการแปรแถวิ	ส่้การ

แสดีงนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัยตามแผนผัง	ดัีงนี�
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ภาพิที�	5	แสดีงกระบวินการสร้างสรรค์นาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย
ยุวิดีี		พิลัศิิริ,18	กุมภาพิันธิ์	2562

จากการศึิกษาพิบว่ิา	ขั�นตอนในการประกอบพิิธีิกรรมแถนโดียค้บา	ของชุุมชุนบ้านหนองกับ	ตำาบลัหนองสนิท	อำาเภอ

จอมพิระ	จังหวัิดีสุรินทร์	มี	10	ขั�นตอน	ดัีงนี�

1.	ไหว้ิป่้ตาแลัะเจ้าที�ก่อนทำาพิิธีิ	 	 2.	จับข้าวิสารโปรย	4	ทิศิเพ่ิ�อไล่ัสิ�งไม่ดีีก่อนทำาพิิธีิ
3.	เริ�มทำาพิิธีิกราบคาย	3	ครั�ง	 	 4.	รำาแลัะตรวิจสอบสิ�งของในพิิธีิ
5.	เก็บดีอกไม่ในป่าเพ่ิ�อถวิายคร้อาจารย์	 6.	ยิงนกจับปลัา
7.	ปล่ัอยชุ้างแลัะม้าไปกินนำ�ากินอาหาร	 8.	ตามหาชุ้างม้ากับโจรป่า
9.	คล้ัองชุ้างกลัับบ้านแลัะส่้ขวัิญ	ชุ้างม้า	 10.	แห่ดีอกไม้ชุ้างม้าเคร่�องบ้ชุาคร้ขึ�นบ้าน

ตารางที�	2	การออกแบบท่ารำา	จากกระบวินการส่บทอดีของค้บาในพิิธีิกรรมแถน																			

ขั�นตอนที� กระบวินการส่บทอดีของค้บา แนวิทางการสร้างสรรค์นาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย

1-3

	 		 		

ผลัการวิิเคราะห์การเคลั่�อนไหวิท่าทางของค้บาส้่การแสดีงนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย
ท่ายกขัน	นำามาจากขั�นตอนที�1-3	(การไหวิ้ป้่ตาก่อนทำาพิิธิี	แลัะการกราบคาย	3	ครั�ง)	จากนั�นนำาข้าวิสารที�มีอย้่ในขันโปรย	
4	ทิศิ	เพิ่�อเป็นการขับไลั่สิ�งไม่ดีีให้หมดีไป	

4

	 		 		

ผลัการวิิเคราะห์การเคลั่�อนไหวิท่าทางของค้บาส้่การแสดีงนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย
ท่าโน้มตัวิ	ท่าหมุนขัน		นำามาจากในพิิธิีเริ�มรำาเพิ่�อตรวิจสอบสิ�งของในพิิธิี	

							ค้บา																																												ขั�นตอนพิิธิีกรรมแถน

องค์ประกอบการสร้างสรรค์

นาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย
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5

		

ผลัการวิิเคราะห์การเคลั่�อนไหวิท่าทางของค้บาส้่การแสดีงนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย

ท่าไหวิ้	ท่าลัา	นำามาจากขั�นตอนขอขมาองค์แถน	หร่อผีบรรพิบุรุษเป็นการบอกลั่าวิ

6-10

	 		

ผลัการวิิเคราะห์การเคลั่�อนไหวิท่าทางของค้บาส้่การแสดีงนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย

ท่าไหวิ้	ท่ากางแขนยิงธิน้	ท่าแตะเท้า	นำามาจากขั�นตอนการเข้าป่ามาชุ้าง	ม้า	แลัะเก็บดีอกไม้	ก่อนเข้าพิิธิีส้่ขวิัญแลัะนำา

เคร่�องบ้ชุาขึ�นส้่หอ	แลัะใชุ้การแปรแถวิ	แลัะท่าต่อตัวิเข้ามาผสมผสานให้การแสดีงเกิดีควิามน่าสนใจ

	

จากตารางสรุปได้ีว่ิาท่ารำาที�ประดิีษฐ์ขึ�นมาใหม่	 มีทั�งสิ�น	 39	 กระบวินท่า	 ซึ่�งในกระบวินท่ารำาดัีงกล่ัาวิพิบว่ิามีท่ารำา

ที�เกิดีจากการประกอบพิิธีิกรรมของค้บามีควิามคล้ัายคลึังกับท่ารำาตามคัมภีร์ภรตนาฏ์ยศิาสตร์	 หร่อเรียกอีกชุ่�อว่ิา	 ท่ารำาพิระ

ศิิวิะ	ทั�งสิ�น	3	กระบวินท่าหลััก	ได้ีแก่		ลีันะ	(ท่าประนมม่อ)	คฤธิราวิะสีนะกะ	(ท่านกอีนสทรีร่อน)	แลัะ	ชุนิตะ	(ท่าคลัอดีบุตร)	

นอกจากนี�ได้ีใชุ้เทคนิคการแปรแถวิ	แลัะทิศิทางในการเคลั่�อนที�	ทั�งหมดี	12	แถวิ	ตามองคป์ระกอบการแสดีงที�สามารถถา่ยทอดี

เร่�องราวิการแสดีงให้สมบ้รณ์มากยิ�งขึ�น		ซึ่�งผลัการวิิเคราะห์นี�นำาไปส่้การแสดีงนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัยชุุดี	Believe	ซึ่�งแบ่งชุ่วิงการ

แสดีงได้ี	3	ชุ่วิง	ดัีงนี�

ชุ่วิงที�	1	เชิุญองค์แลัะรำาตรวิจสอบสิ�งของในพิิธีิ	

ชุ่วิงที�	2	เข้าป่าจับชุ้างม้า	คล้ัองชุ้างม้าแลัะส่้ขวัิญ

ชุ่วิงที�	3	แห่เคร่�องบ้ชุา

เคร่�องแต่งกายแลัะอุปกรณ์การแสดีงจากพิิธีิกรรมแถนส่้การแสดีงนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย

ภาพิที�	6		ฝ่้ายขาวิ	คำาหมาก	คำาพิลั้	แพิรวิา	ผ้าผ่น	ขันเงินใส่ข้าวิสาร
ยุวิดีี		พิลัศิิริ,	18	กุมภาพิันธิ์	2562
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ภาพิที�	7		การออกแบบเคร่�องแต่งกาย
ยุวิดีี		พิลัศิิริ,25	มีนาคม	2562

สร่ป์ผลุ่การวิจััย

จากควิามเชุ่�อพิิธีิกรรม	 การติดีต่อส่�อสารกับดีวิงวิิญญาณผีบรรพิบุรุษ	 หร่อเทพิเจ้าชุนชัุ�นพิระอินทร์ในสิ�งที�เรามอง

ไม่เห็นหร่อที�เรียกว่ิา	“วิิญญาณ”		ปัจจุบันยังมีกลุ่ัมคนที�มีการส่บทอดีกระบวินการประกอบพิิธีิกรรมของค้บาอย้่บ้าง		เพิราะ

เชุ่�อว่ิาเป็นเคร่�องม่อที�สำาคัญอันก่อให้เกิดีควิามเป็นสิริมงคลัแก่ตนเองแลัะครอบครัวิ	 อีกทั�งสามารถรักษาผ้้ป่ายให้หายในกรณี

ที�ไม่สามารถรักษาด้ีวิยวิิธีิทางวิิทยาศิาสตร์ได้ี	 ส่งผลัให้ควิามเชุ่�อเหล่ัานี�หลัายเป็นเคร่�องยึดีเหนี�ยวิจิตใจที�กระทำาผ่านพิิธีิกรรม

อันศัิกดิี�สิทธิิ�	ทำาให้ชุุมชุนบ้านหนองกับมีควิามสัมพัินธ์ิกลัมเกลีั�ยวิ	เกิดีควิามเป็นอันหนึ�งอันเดีียวิกัน	อย้่ร่วิมกันได้ีอย่างมีควิาม

สุขโดียมีค้บาเป็นส่�อกลัางในพิิธีิกรรม	อาจกล่ัาวิได้ีว่ิา	บุคคลัที�มีควิามสำาคัญในพิิธีิกรรมที�ขาดีไม่ได้ีค่อ	ค้บา	ซึ่�งก่อนที�จะรักษาผ้้

ป่วิยได้ี	หร่อมีคาถาในการด้ีแลัตนเองแลัะติดีต่อส่�อสารกับวิิญญาณผีบรรพิบุรุษ	หร่อผีแถนได้ีนั�นจะต้องเกิดีจากควิามเชุ่�อผ่าน

สายทายาทบรรพิบุรุษโดียตรง	แลัะสามารถรักษาศีิลัข้อห้ามจารีตได้ีอย่างเคร่งครัดี	เม่�อใดีที�องค์ประกอบแลัะบทบาทของค้บา

ไม่ครบสมบ้รณ์จะไม่สามารถประกอบพิิธิใีห้บรรลุัตามวัิตถุประสงค์ได้ี	ดัีงเชุ่น	การรำาผีฟ้าเป็นการฟ้อนรำาเพ่ิ�อบ้ชุาผีแถนบางแห่ง

เรียกว่ิา		“รำาผีฟ้าผีแถน”	ซึ่�งพิิธีิกรรมนี�		แสดีงให้เห็นถึงระบบควิามเชุ่�อของชุาวิอีสานที�เชุ่�อว่ิาผีที�ยิ�งใหญ่กว่ิาผีทั�งหลัาย	ค่อ	ผี

แถน	(เทวิดีา)		แลัะถ่อว่ิาเป็นเทพิผ้้สร้างสรรพิสิ�งต่าง	ๆ	ให้แก่ชุาวิอีสานเชุ่�อว่ิามนุษย์ติดีต่อกับผีแถนได้ี	อีกทั�งยังได้ีรับการแพิร่

กระจายทางวิัฒนธิรรมจากวิัฒนธิรรมคนกลุ่ัมใหญ่	 ส่้คนกลุ่ัมเล็ักภายในชุุมชุนบ้านหนองกับซึ่�งสอดีคล้ัองกับทฤษฎีีการแพิร่

กระจายทางวัิฒนธิรรมของฟรานซ์่	 	 โอแอส	 	 (ศิิลัปวัิฒนธิรรมมหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์สุรินทร์,2550)	 กล่ัาวิว่ิา	 การแพิร่กระจาย

ทางวัิฒนธิรรมเกิดีได้ีจากปัจจัยทางสังคม	การคมนาคม	ทางเศิรษฐกิจแลัะภ้มิศิาสตร์	โดียควิามคิดีแลัะพิฤติกรรมของมนุษย์ที�

ติดีตัวิบุคคลัไปถึงที�ใดีวัิฒนธิรรมก็จะไปถึงที�นั�น	 ดัีงเชุ่น	 จากกลุ่ัมชุาติพัินธ์ิก้ยแลัะเขมรเป็นควิามสัมพัินธ์ิทางด้ีานสังคมที�มีการ

ประกอบพิิธีิกรรมแถนในลัักษณะที�คล้ัายกันกล่ัาวิค่อ	กลุ่ัมชุาติพัินธ์ิก้ยแลัะเขมร	ที�มีกระบวินการแลัะขั�นตอนคล้ัายคลึังกัน		มี

วัิตถุประสงค์ที�เหม่อนกันค่อ	 	 เพ่ิ�อการรักษาแลัะเพิ่�อควิามเป็นเป็นสิริมงคลัแก่ชีุวิิต	 ปัจจุบันชุุมชุนบ้านหนองกับ	 ได้ียังมีการ

ส่บทอดีจากบรรพิบรุุษอย้บ้่าง	ถึงแม้ว่ิาจะมีควิามคดิีที�เปลีั�ยนไปจากคนรุ่นเกา่	แต่สิ�งที�ได้ีรับด้ีานจารตีแลัะกระบวินการประกอบ

พิิธีิกรรมของค้บาจากบรรพิบุรุษก็ยังคงยึดีถ่อปฏิ์บัติอย้่อย่างไม่ขาดีสาย	 เพิราะได้ีรับการปล้ักฝั่งแลัะมีควิามสนใจในควิามเชุ่�อ

การบ้ชุาผีบรรพิบุรุษที�ถ่ายทอดีต่อ	ๆ	กันมาผ่านการประกอบพิิธีิกรรม		รวิมถึงโครงสร้างทางวัิฒนธิรรมของชุาวิบ้านที�มีควิาม

สัมพัินธ์ิอย้่กับสิ�งเหน่อธิรรมชุาติ	 เชุ่น	 การนับถ่อผีแถน	 เพิราะผีค่อตัวิแทนของอำานาจเหน่อธิรรมชุาติ	 ซึ่�งสอดีคล้ัองกับ	 เคร่อ

จิต	ศิรีบุญนาค	(2550)	กล่ัาวิว่ิา	การประกอบพิิธีิกรรมของกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิไทย	–	ลัาวิ		เป็นพิิธีิกรรมที�จัดีขึ�นเพ่ิ�อรักษาคนป่วิย

		เพ่ิ�อทำานายขอฝ่น		เพ่ิ�อขอควิามอุดีมสมบ้รณ์ในการทำานาให้ได้ีผลัผลิัต	ผ่านพิิธีิกรรมที�มีค้บาเป็นผ้้ส่�อสารระหว่ิางมนุษย์กับผี

บรรพิบุรุษ	หร่อเทพิเจ้า	ด้ีวิยการแสดีงออกผ่านท่าทางการเคล่ั�อนไหวิ	ท่ายกม่อขึ�นเหน่อศิรีษะ	ท่าโน้มตัวิลังตำ�า	ท่าไหว้ิ	เป็นต้น	

แลัะอาศัิยการเคล่ั�อนไหวิร่างกาย	ด้ีวิยท่าสมดุีลัแลัะอสมดุีลั	ประกอบการแสดีง	ส่้การถ่ายทอดีอารมณ์ผ่านท่าทาง	เพ่ิ�อให้เกิดี
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ควิามหมายใหม่แต่ยังคงควิามเชุ่�อแบบดัี�งเดิีมอย้่	 ซึ่�งการออกแบบท่ารำา	เต้น	นั�นต้องใชุ้เทคนิคพิิเศิษแลัะควิามสามารถของนัก

แสดีงที�มีพ่ิ�นฐานทางดีา้นนาฏ์ศิิลัป์ตะวัินตกร่วิมด้ีวิยจึงจะสามารภทำาใหก้ารแสดีงนั�นเกิดีควิามนา่สนใจแลัะตรงตามร้ปแบบของ

ผ้้สร้างสรรค์ผลังานได้ี	(ศิิริมงคลั		นาฏ์ยกุลั,	สัมภาษณ์	5	กุมภาพัินธ์ิ	2562)	ซึ่�งท่าทางเหล่ัานี�เป็นการเคล่ั�อนไหวิที�สามารถนำา

มาศึิกษาเพิราะการแสดีงออกมาของค้บามีลัักษณะที�น่าสนใจ		โดียอาศัิยเคร่�องดีนตรีในการให้จังหวิะ	ได้ีแก่	แคน	กลัอง	แลัะ

ซ่อ	จังหวิะที�ใชุ้ค่อแคนลัายทางสั�นแลัะทางยาวิที�มีควิามสนุกสนานจากทำานองชุ้าไปหาเร็วิตามลัำาดัีบ	(ชัุชุวิาลั		สนิทสันเทียะแลัะ	

กมนต์โรจน์		นิวัิฒน์บรรหาร,	สัมภาษณ์,	5	กุมภาพัินธ์ิ	2562)	หลัังจากนั�นจึงนำาผลัการสร้างสรรค์ผลังานให้ผ้้เชีุ�ยวิชุาญประเมิน

แลัะให้คำาแนะนำา	 เพ่ิ�อให้ชิุ�นงานเกิดีควิามสมบ้รณ์แลัะถ้กต้อง	 จึงสามารถทำาให้เกิดีมีเอกลัักษณ์เป็นของชุุมชุนบ้านหนองกับ

ตำาบลัหนองสนิท	อำาเภอจอมพิระ	จังหวัิดีสุรินทร์	

การอภิิป์รายผลุ่

การศิึกษากระบวินการส่บทอดีของค้บาในพิิธีิกรรมแถน	 บ้านหนองกับ	 ตำาบลัหนองสนิท	 อำาเภอจอมพิระ	 จังหวัิดี

สุรินทร์	 ในมิติควิามร้้ทางด้ีานนาฏ์ศิิลัป์	 เป็นอีกแนวิทางหนึ�งที�สามารถนำามาเป็นกรอบแนวิทางในการสร้างสรรค์การแสดีง

ประเภทนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัยได้ี	จากาการศึิกษาขั�นตอนการประกอบพิิธีิกรรมของค้บา	กระบวินท่ารำาที�ปรากฏ์	ซึ่�งมีร้ปแบบตาม

วิิถีควิามเชุ่�อของค้บาที�ได้ีรับการถ่ายทอดีมาจากองค์แถนหร่อเทพิเจ้าที�ตนนับถ่อ	 โดียมาจากสวิรรค์แลัะจุติยังร่างของค้บา

		ส่�อสารด้ีวิยวิิธีิการการเคล่ั�อนไหวิผ่านร่างของค้บาจนกลัายเป็นท่ารำา	แลัะมีการเสริมแต่งลีัลัาท่าทางของนาฏ์ศิิลัป์แบบตะวัิน

ตกผสมผสานกบัท่ารำาพ่ิ�นบ้านอีสานใต้	ซึ่�งท่ารำาหลัักที�นำามาจากค้บาในพิิธีิกรรมแถนพิฒันาเป็นการแสดีงนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมยัชุุดี	

“Believe”	ประกอบด้ีวิยท่าหลัักที�มีควิามคล้ัายคลึังกับท่ารำาพิระศิิวิะจำานวิน	3	ท่า	แลัะท่ารำาที�ประดิีษฐ์ขึ�นมาใหม่	มีท่าหลััก

ประกอบด้ีวิย	ท่ายกขัน	โน้มตัวิ	ท่าหมุนขัน	ท่าไหว้ิ	ท่าลัา	ท่ากางแขนยิงธิน้	ท่าแตะเท้า	ท่าชุ้าง	ท่าม้า	ท่าเก็บดีอกไม้	ซึ่�งเป็นท่า

ที�ประดิีษฐ์ขึ�นมาใหม	่นอกจากนั�นยงัมีท่าเชุ่�อม		เพ่ิ�อให้การแสดีงมคีวิามเชุ่�อมโยงสมัพัินธ์ิกัน	แลัะทา่รำาในการแสดีงนาฏ์ศิิลัป์ร่วิม

สมัยชุุดีนี�มีทั�งสิ�น	39	กระบวินท่า	ที�ได้ีจากการถอดีท่าทางของค้บาทั�ง	5	คน	ผ่านควิามเชุ่�อว่ิาด้ีวิยขั�นตอนพิิธีิกรรมการบ้ชุา		ที�

สามารถทำาให้คลีั�คลัายปัญหาต่าง	ๆ 	ได้ี	ดัีงเชุ่นการรักษาอาการป่วิยที�ไม่สามารถรักษาให้หายได้ีด้ีวิยวิิธีิทางวิิทยาศิาสตร์	มนุษย์

จึงหันมาพึิ�งพิาพิิธีิกรรมแถน	ซึ่�งเกิดีควิามเชุ่�อส่วินบุคคลั	ด้ีวิยการประกอบพิิธีิกรรมที�มีบุคคลัสำาคัญในการส่�อสารหร่อรักษา	นั�น

ค่อ	“ค้บา”	ปัจจุบันอาจเรียกได้ีว่ิาเป็น	“หมอพ่ิ�นบ้าน”	ที�อาศัิยควิามร้้	ประสบการณ์	ข้อปฏิ์บัติที�ได้ีสะสมมาเป็นเวิลัาอันยาวินาน

	ซึ่�งเป็นควิามเชุ่�อระหวิา่งสิ�งศัิกดิี�สิทธิิ�กับมนุษยเ์ข้าด้ีวิยกัน	มีการแสดีงทา่ทางการฟอ้นรำาประกอบดีนตร	ีซึ่�งหม่้บ้านหนองกบัใน

ปัจจุบันก็ยงัมีการประกอบพิิธีิกรรมแถนอย้เ่ป็นประจำาโดียเฉพิาะในชุ่วิงเด่ีอนสามของทุกปี	หร่อแม้กระทั�งหายมีใครที�เจ็บป่วิยก็

สามารถประกอบพิิธีิกรรมไดีเ้ชุ่นกัน	นอกจากนี�หม่้บ้านใกลัเ้คียงก็ไม่ได้ีรับการส่บทอดี	แลัะควิามสำาคัญของพิิธีิกรรมดีงักล่ัาวิจน

ทำาให้ค้บา	เป็นที�ร้้จักแลัะมีชุ่�อเสียง	ซึ่�งนับเป็นเร่�องราวิควิามเชุ่�อ	ศิรัทธิาแลัะศัิกดิี�สิทธิิ�ที�แสดีงออกเพ่ิ�อคลีั�คลัายปัญหา	ระหว่ิาง

คนกับคน	คนกับธิรรมชุาติแลัะคนกับกฎีเกณฑ์ทางสังคมได้ีอย่างน่าสนใจ	นับเป็นวัิฒนธิรรมที�ถ้กแพิรก่ระจายออกไปอยา่งกว้ิาง

ขวิางในเขตอำาเภอจอมพิระ	จังหวัิดีสุรินทร์	

ป์ระโยชน์ที�คาดว�าจัะได้รับ

การศึิกษากระบวินการส่บทอดีของค้บาในพิิธีิกรรมแถน	 เป็นการถอดีองค์ควิามร้้ด้ีานการแสดีงจากขั�นตอนการ

ประกอบพิิธีิกรรมแถนของค้บา	 ซึ่�งนับเป็นบุคคลัที�มีควิามสำาคัญเป็นอย่างมากในพิิธีิที�ขาดีไม่ได้ี	 ซึ่�งการศึิกษาข้อม้ลัด้ีาน

กระบวินการส่บทอดีของค้บาผ่านการแสดีงนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมยั	นับเป็นงานวิิจัยที�มีคุณค่าทางการศิกึษาโดียเฉพิาะศิาสตรท์างด้ีาน

ศิิลัปะการแสดีง	ขั�นตอนการถอดีองค์ควิามร้้ของค้บาส่้การสร้างสรรค์การแสดีง		ซึ่�งนับว่ิามีประโยชุน์		แลัะควิรมีการอนุรักษ์					

ส่งเสริม		เผยแพิร่	ศิิลัปวัิฒนธิรรมท้องถิ�นต่อไป		เพิราะปัจจุบันหากไม่มีการส่งเสริม	ร้ปแบบกระบวินการส่บทอดีของค้บาคงจะ

เล่ัอนหายไปตามกาลัเวิลัา	 แลัะหมดีควิามสำาคัญลังคนรุ่นใหม่คงไม่มีโอกาสได้ีเรียนร้้	 แลัะร้้จักถึงร้ปแบบกระบวินการส่บทอดี
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ของค้บาในพิิธีิกรรมแถนดัีงกล่ัาวิ	 เพิราะเป็นเร่�องขอควิามเชุ่�อ	ควิามศิรัทธิาว่ิาบรรพิบุรุษในอดีีตมีควิามคิดีอย่างไร	 เพิราะเหตุ

ใดีค้บาจึงควิามสำาคัญ	 ดัีงนั�นทั�งหน่วิยงานรัฐแลัะเอกชุนควิรให้การสนับสนุนส่งเสริมในการทำางานวิิจัยครั�งนี�แลัะเร่�องอ่�น	ๆ	 ที�

น่าสนใจต่อไป	

ข้้อเสนอแนะ

1.	หน่วิยงานภาครัฐหร่อเอกชุนควิรส่งเสริมประเพิณีพิิธีิกรรมการส่บทอดีของค้บาในระดัีบชุุมชุน	ตำาบลั	แลัะจังหวัิดี

ด้ีวิยการสร้างฐานข้อม้ลัเพ่ิ�อเผยแพิร่แลัะเป็นประโยชุน์สำาหรับผ้้ที�สนใจ

2.	 ผ้้นำาชุุมชุนควิรมีส่วินร่วิมในการส่งเสริม	 พัิฒนา	 แลัะฟ้�นฟ้บทบาทของค้บาในพิิธีิกรรมแถน	 โดียจัดีตั�งแหล่ังการ

เรียนร้้	การเชุ่�อมโยงควิามสัมพัินธ์ิแลักเปลีั�ยนเรียนร้้ระหว่ิางชุุมชุนเพ่ิ�อสร้างชุุมชุนให้มีควิามเข้มแข็งทางด้ีานศิิลัปะวัิฒนธิรรม

3.	 เผยแพิร่ข้อม้ลัทางด้ีานศิิลัปะวัิฒนธิรรมด้ีวิยการถ่ายทอดีประเพิณีพิิธีิกรรมแถนเพ่ิ�อการรักษา	 ด้ีวิยกิจกรรมการ

จัดีการแสดีงทางด้ีานนาฏ์ศิิลัป์หร่อนำาเสนอผ่านส่�อออนไลัน์ให้กับชุุมชุนต่อไป

กิติติิกรรมป์ระกาศ

งานวิิจัยฉบับนี�ได้ีรับงบประมาณสนับสนุนสำาหรับนักวิิจัยรุ่นใหม่ประจำาปีงบประมาณ	 2561	 จากสถาบันวิิจัยแลัะ

พัิฒนามหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์สุรินทร์

ขอขอบคุณคณะมนุษยศิาสตร์แลัะสังคมศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์สุรินทร์	ที�เปิดีโอกาสให้นักวิิจัยรุ่นใหม่ได้ีมีพ่ิ�นที�

ในการศึิกษาหาควิามร้้เพ่ิ�อพัิฒนาตนเอง	สังคมแลัะประเทศิขาติ

ขอขอบคุณคณะกรรมการพิิจารณาผลัการวิิจัย	ที�ชุ่วิยให้คำาชีุ�แนะเป็นอย่างดีี

ขอขอบคุณ	ผศิ.	ดีร.	ปัทมาวิดีี	ชุาญสุวิรรณ	อาจารย์ที�ปรึกษาโครงการวิิจัยที�สามารถให้คำาแนะนำา	แลัะชุ่วิยเหล่ัอมา

โดียตลัอดี

ขอขอบคุณครอบครัวิพิลัศิิริ	ที�คอยให้กำาลัังใจแลัะส่งเสริมทางการการศึิกษามาโดียตลัอดี
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Integration: Go beyond the concepts and thought traps of music.

ชุิษณุพิงค์	อินทร์แก้วิ1

บทคัดย�อ

	บทควิามฉบับนี�มีวิตัถุประสงค์เพ่ิ�อชีุ�ให้เห็นถึงควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางมนุษยแ์ลัะปรากฏ์การณ์ทางสังคมที�สง่ผลักระทบ

ต่อดีนตรี	โดียใชุ้กรอบแนวิคิดีแลัะทฤษฎีีต่าง	ๆ	โดียใชุ้ดีนตรีในการส่�อควิามหมายผ่านแนวิคิดี	ทฤษฎีีต่าง	ๆ	ซึ่�งดีนตรีได้ีเข้าไป

มีบทบาทในการประกอบสร้างควิามจริงอย่างเป็นระบบ	 ในการแย่งชิุงพ่ิ�นที�ทางควิามทรงจำาทางสังคม	 ในการศึิกษาเชิุงดีนตรี

วิิทยาในปัจจุบันมีควิามซั่บซ้่อนมากยิ�งขึ�น	 ไม่สามารถกระทำาได้ีโดียใชุ้แนวิคิดี	 ทฤษฎีีในศิาสตร์ใดีศิาสตร์หนึ�ง	 จึงต้องใชุ้การบ้

รณาการข้ามศิาสตร์	การบ้รณาการศิาสตร์ต่าง	ๆ	ที�เกี�ยวิข้องชุ่วิยให้มองภาพิปัญหา	แลัะค้นหาวิิธีิการศึิกษาแบบองค์รวิมเพ่ิ�อ

นำาไปใชุ้เป็นกรอบแนวิคิดีในการแก้ไขปัญหา	การศึิกษาเชิุงบ้รณาการข้ามศิาสตร์ใชุ้ควิามร้้เชิุงระบบในการอธิิบาย	แลัะกำาหนดี

เป้าหมายตลัอดีจนกระบวินการศึิกษา

	 ผ้้เขียนหวัิงว่ิาบทควิามฉบับนี�จะชุ่วิยเผยให้เห็นถึงควิามสลัับซั่บซ้่อนของควิามร้้ในสังคมสมัยใหม่ในลัักษณะที�

ครอบคลุัมไปถึงระดัีบรายลัะเอียดีของการใชุ้ควิามร้้ที�ส่งผลักระทบต่อดีนตรี	

คำาสำาคัญ:	ข้ามศิาสตร์,	ทะลุักรอบคิดี,	ดีนตรี

	

Abstract

 This article is to identify the relationship between people‘s social phenomena using several 
theories and frameworks, namely, the usage of music to convey meaning and the concept, which 
songs and music are employed to construct such reality systematically in order to catch the memory of 
societies. The studies based on musicology that is becoming more complex. It cannot be done using 
the concept, just one theory and concepts. The multi-disciplinary search for knowledge by integrating 
related sciences to consider problems to the solutions. The integration used system approach in 
identifying the causes to meet the defined goal.

 The author’s wish is that the article will reveal the complexion of knowledge in modern society 
which covers the details of the use of knowledge impact for music.

Keywords: Integration, Go beyond the concepts, music
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เข้าไปศึิกษาภาคสนามอยา่งใกล้ัชิุดี	ซึ่�งจากการปฏิ์บัติหน้าที�ตามภาระงานที�ได้ีรับหมอบหมายแล้ัวินั�น	ทำาให้ผ้้เขียนได้ีมีโอกาสได้ี

แลักเปลีั�ยนควิามร้้	แลัะได้ีเก็บข้อม้ลัไปวิิเคราะห์เพ่ิ�อปรับปรุงวิิธีิการบรรยายแลัะเพ่ิ�อนำาไปใชุ้ประโยชุน์ในโอกาสต่อไป	

ข้อม้ลัจากการห้องเรียนพิบว่ิานักศึิกษาดีนตรีเม่�อทำาการวิิเคราะห์ข้อม้ลัแลัะอภิปราย	พิบว่ิาวิิเคราะห์เฉพิาะตัวิของ

ดีนตรี	(in	music)	อย่างแห้งแล้ังเชิุงวิิชุาการ	ขาดีจากการนำาเอาบริบทต่าง	ๆ	ที�เกิดีขึ�นระหว่ิางดีนตรีกับสังคม	(about	music)	

เข้ามาวิิเคราะห์	 ด้ีวิยปัญหานี�ผ้้เขียนจึงได้ีนำาเสนอบทควิามฉบับนี�เพ่ิ�อเสนอแนวิคิดีการศึิกษาดีนตรีในวิิธีิการทางดีนตรีวิิทยา

	 เพ่ิ�อกระตุ้นให้เกิดีนำาเอากรอบแนวิคิดีแปลักใหม่ในแวิดีวิงวิิชุาการดีนตรีเข้ามาเป็นเคร่�องม่อในการศึิกษา	 วิิเคราะห์อย่างเป็น

ระบบต่อไป	บทควิามฉบับนี�จึงจะชีุ�ให้เห็นถึงการบ้รณาการข้ามศิาสตร์	ปัญหาของการศึิกษาจากพ่ิ�นที�ควิามร้้	แลัะยกตัวิอย่าง

การวิิเคราะห์ข้อม้ลั

การบูรณ์าการข้้ามศาสติร์

	การบ้รณาการควิามร้้เป็นกระบวินการที�ชุ่วิยให้เกิดีการเรียนร้้ในศิาสตร์สาขาต่าง	ๆ	ที�เกี�ยวิข้องสัมพัินธ์ิกัน	สามารถ

ปรับเปลีั�ยนพิฤติกรรมทั�งทางด้ีานสติปัญญา	 ทักษะ	 แลัะจิตใจ	 สามารถนำาชุุดีควิามร้้ไปใชุ้แก้ไขปัญหาแลัะประยุกต์ใชุ้ให้เกิดี

ประโยชุน์ได้ี	ซึ่�งควิรมีพ่ิ�นฐานที�สามารถเชุ่�อมแนวิคิดีทฤษฎีีต่าง	ๆ	ได้ี	โดียการบ้รณาการควิามร้้ข้ามศิาสตร์นั�นจะชุ่วิยทำาให้ผ้้ที�

สนใจสามารถสร้างคุณลัักษณะเฉพิาะตนให้เกิดีขึ�นได้ี	 โดียเฉพิาะในแวิดีวิงวิิชุาการ	 เน่�องจากการศึิกษาควิามร้้ข้ามศิาสตร์จะมี

ควิามยึดีโยงกับควิามชุอบแลัะควิามสนใจเดิีมเฉพิาะบุคคลั	 ซึ่�งจะไปกระตุ้นให้เกิดีสภาวิะกระต่อร่อร้นแลัะสร้างแรงจ้งใจอย่าง

มากในการศิึกษาในประเดี็นต่าง	 ๆ	 แนวิคิดีการศิึกษาแบบบ้รณาการไดี้เกิดีขึ�นมาเกิดีกวิ่าหนึ�งศิตวิรรษแลั้วิโดีย	 ดิีวิอี�	 นักการ

ศึิกษาชุาวิอเมริกัน	

	 ดิีวิอี�	 ได้ีเสนอแนวิคิดีที�ว่ิา	 การศิึกษาจะต้องพัิฒนาผ้้เรียนในลัักษณะเบ็ดีเสร็จทั�งตัวิมิใชุ่พัิฒนาแต่เพีิยงเฉพิาะเร่�อง

ใดีเร่�องหนึ�ง	หร่อด้ีานใดีด้ีานหนึ�งเท่านั�น	 (อรทัย	ม้ลัคำา,	2542:	9)	การจัดีการเรียนการสอนในลัักษณะของรายวิิชุาสัมมนาใน

หลัักส้ตรบัณฑิตศึิกษาของสาขาดุีริยางคศิิลัป์	 คณะศิิลัปกรรมศิาสตร์	 มหาวิิทยาลััยขอนแก่น	พิบว่ิาบรรยากาศิในห้องเรียนได้ี

เกิดีการเคารพิสิทธิิ	ศัิกดิี�ศิรีควิามเป็นมนุษย์	แลัะการรับฟังควิามคิดีเห็นของผ้้อ่�น	การนำาเสนอข้อม้ลัแลัะการแลักเปลีั�ยนข้อม้ลั

ยังทำาให้เกิดีการพิัฒนาควิามร้้ทั�งการทำาควิามเข้าใจเกี�ยวิกับหลัักการ	 แนวิคิดีทฤษฎีี	 สามารถวิิเคราะห์ข้อม้ลัอย่างเป็นระบบ

ระเบียบ	สามารถอ้างอิงที�มาได้ี	สามารถประยุกต์ควิามร้้	 ทักษะต่าง	ๆ	 เพ่ิ�อแก้ไขปัญหาได้ีอย่างเหมาะสม	 เพิราะเน่�องจากใน

ห้องเรียนพิบว่ิามีนักศึิกษาดีนตรีที�มีต้นทุนทางควิามร้้ที�แตกต่างกันอย่างมาก	 ทั�งจากเคร่�องม่อปฏิ์บัติ	 ตลัอดีจนรสนิยม	 แนวิ

ดีนตรีที�ชุ่�นชุอบ	แลัะชุ่วิงอายุ	บางท่านก็เติบโตมาจากครอบครัวิดีนตรีไทย	บางท่านก็เป็นนักดีนตรีกลัางค่น	บางท่านก็เป็นคร้

	อาจารย์ในระบบการศึิกษา	แลัะบางท่านก็เป็นนักกิจกรรมภาคประชุาสังคม	เป็นต้น	ซึ่�งการแลักเปลีั�ยนกันเป็นการทำาให้เกิดี

จุดีปะทะทางควิามร้้	 ทำาให้ชุ่วิยพัิฒนาทักษะกระบวินการทางควิามคิดี	 กระบวินการกลุ่ัม	 ทำาให้เกิดีการปฏ์ิสัมพัินธ์ิทางสังคม

แลัะการบวินการแสวิงหาควิามร้้	สามารถเชุ่�อมโยงควิามร้้แลัะทำาให้เกิดีการศึิกษาในร้ปแบบใหม่	ซึ่�งสอดีคล้ัองกับกระบวินการ

เรียนร้้แบบคอนสตรัคติวิิสต์	(Constructivist)	ทิศิา	แขมมณี	(2554:	118)	การคิดีเป็นกระบวินการทางสมองในการนำาข้อม้ลั

หร่อสิ�งเร้าที�ได้ีรับไป	ทำาการเชุ่�อมโยงขอ้ม้ลัเข้ากับประสบการณเ์ดิีม	เพ่ิ�อสร้างควิามหมายใหแ้ก่ตน	ทำาใหเ้กิดีควิามร้ค้วิามเข้าใจ

ที�สามารถนำาไปใชุ้ในสถานการณ์ต่าง	ๆ	การคิดีเป็นงานเฉพิาะตน	แต่บุคคลัอ่�น	รวิมถึงสภาพิแวิดีล้ัอมแลัะประสบการณ์ต่าง	ๆ

	สามารถกระตุ้นให้บุคคลัเกิดีการคิดีได้ี			
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	ทะลุ่่กรอบแนวคิดทางทฤษฎีีแลุ่ะกับดักความคิดข้องดนติรี
	ในวิิธีิการวิิจัยทางดีนตรีมักพ้ิดีถึงวิิธีิวิิทยาในการวิิจัยระหว่ิางการวิิจัยเชิุงคุณภาพิกับการวิิจัยเชิุงปริมาณ	ที�ถ้กจำากัดี

เฉพิาะในแงข่องควิามสามารถในการอธิิบายร้ปแบบของการวิิเคราะหแ์ลัะศึิกษาดีนตร	ีซึ่�งการวิิจัยทั�งสองแบบแตกตา่งกันเฉพิาะ

ทางด้ีานเทคนิควิิธีิการ	ในการเก็บแลัะการวิิเคราะห์ข้อม้ลั	(methodology)	เท่านั�น	การวิิจัยทางปริมาณมักนิยมใชุ้ในการศึิกษา

ด้ีานดีนตรีศึิกษา	ธุิรกิจดีนตรี	ที�มีการพ้ิดีถึงจำานวินประชุากร	ส่วินการวิิจัยเชิุงคุณภาพิหันไปสนใจกรณีศึิกษาเจาะลึักในประเด็ีน

ปัญหาที�ซั่บซ้่อนจากผลักระทบของดีนตรีกับสังคม	ซึ่�งมักจะเกี�ยวิข้องกับดีนตรีชุาติพัินธ์ุิ	การส่บทอดีดีนตร	ีประวัิติศิาสตร์ดีนตรี	

ตลัอดีจนวิฒันธิรรมดีนตรท้ีองถิ�นแลัะชุุมชุนตา่ง	ๆ 	ที�หลัากหลัาย	ซึ่�งในปัจจุบันศิาสตราจารย	์ดีร.เฉลัมิศัิกดิี�	พิิกุลัศิร	ีได้ีมีการพ้ิดี

ถึงวิิธีิการวิิจัยที�มีคุณภาพิ	โดียได้ีหันมาสนใจพิลัวิตัแลัะควิามสมัพัินธ์ิระหว่ิางวิิธีิคิดีที�หลัากหลัายของดีนตรแีลัะบริบทของสงัคม	

ให้ควิามสำาคัญกับกระบวินการวิิเคราะห์ข้อม้ลั	ปัญหาจากการวิิจัย	แลัะการสะท้อนประสบการณ์จริงจากการวิิจัย

	 ในการวิิจัยทางดีนตรีนั�นต้องพิบเจอกับมายาคติมากมายที�มีการครอบงำา	 สถาปนาอำานาจควิามร้้มาจากกลัไกทาง

อำานาจต่าง	ๆ	อย่างยาวินาน	จึงทำาให้ผ้้วิิจัยประสบปัญหาในการวิิเคราะห์ข้อม้ลั	การนำาเอาชุุดีควิามร้้ด้ีานต่าง	ๆ	เข้ามาบ้รณา

การข้ามศิาสตร์เพ่ิ�อใชุ้ในการศึิกษาวิิเคราะห์จึงเป็นสิ�งจำาเป็นอย่างมากในการทำาลัายมายาคติ	 แลัะเพ่ิ�อสถาปนาควิามคิดีอิสระ	

สร้างวิิธีิวิิทยาในการศึิกษา	 พัิฒนาควิามคิดี	 วิิเคราะห์การสร้างควิามหมาย	แลัะเข้าใจปฏิ์บัติการสร้างควิามหมายแลัะการชุ่วิง

ชิุงพ่ิ�นที�ทางควิามทรงจำา	ที�มีควิามสัมพัินธ์ิกับวัิฒนธิรรมดีนตรีที�แตกต่างกันไปในสังคม	ดัีงนั�นการทะลุักรอบแนวิคิดีเดิีม	ๆ	จึง

เป็นการวิิธีิวิิทยาที�ชุ่วิยให้การศึิกษานั�นสามารถต่อส้้กับกระบวินการลัดีทอนควิามเป็นมนุษย์	 พิร้อมกับเปิดีพ่ิ�นที�ทางควิามคิดี

อย่างอิสระ	สร้างสรรค์วิิธีิวิิทยาใหม่ซึ่�งเป็นการส่งเสริมการวิิจัยทางด้ีานดีนตรีให้มีควิามก้าวิหน้ายิ�งขึ�น

	ดีนตรีถ่อได้ีว่ิาเป็นการศึิกษาทางด้ีานวัิฒนธิรรมร้ปแบบหนึ�ง	(อานันท์	กาญจนพัินธ์ุิ,	2563:	7)	เม่�อปัญหาในการวิิจัย

ทางวัิฒนธิรรมที�ซั่บซ้่อนมากขึ�น	ควิามต้องการเปลีั�ยนแปลังทั�งทางทฤษฎีีแลัะวิิธีิวิิทยาในการวิิจัยจึงจำาเป็น	โดียสามารถเริ�มต้น

ด้ีวิยการทบทวินแลัะวิิพิากษ์ทฤษฎีี	ไม่ใชุ่เพ่ิ�อการแสวิงหาคำาตอบหร่อหากรอบแนวิคิดีเท่านั�น	ทว่ิาต้องมองทฤษฎีีให้ทะลุัออกไป

ในหลัายมิติ	 ทั�งในแง่ที�เป็นวิิธีิคิดี	 เคร่�องม่อทางควิามคิดีหร่อเคร่�องชุ่วิยคิดี	แลัะในแง่ของการตั�งประเด็ีนคำาถามที�แตกต่างจาก

เดิีม	เพ่ิ�อให้เกิดีมุมมองใหม่ที�ท้าทาย	

	 ซึ่�งแต่เดิีมในการศึิกษาวิิจัยทางดีนตรีนั�นได้ีปรากฏ์พิบประเดี็นในการศึิกษาที�ได้ีรับควิามนิยมในการวิิจัย	 พิบว่ิามี

ประเด็ีนอย้่ไม่หลัากหลัาย	 ส่วินใหญ่จะมุ่งประเด็ีนไปที�งานวิิชุาการศึิกษาเพ่ิ�อการสรรเสริญเยินยอทั�งตัวิบุคคลั	 สำานัก	 สถาบัน

การศึิกษา	เน้นการแยกประเภทดีนตรี	ทำาการจัดีหมวิดีหม่้เคร่�องดีนตรี	ทำาการวิิเคราะห์เพิลัง	ศึิกษาเทคนิคการบรรเลัง	เทคนิค

การประพัินธ์ิ	ศึิกษาประวัิติควิามเป็นมาแบบแห้งแล้ังมิติเดีี�ยวิ	โดียลัะเลัยการศึิกษาบริบททางสังคม	การเม่อง	ระบบเศิรษฐกิจ	

ประวัิติศิาสตร	์วัิฒนธิรรม	กล่ัาวิได้ีว่ิาเป็นประเดีน็ทางการศิกึษาดีนตรมีีควิามแหง้แล้ังทางกรอบแนวิคดิีทฤษฎีี	ซึ่�งเป็นผลัมาจาก

การถ้กครอบงำาทางอำานาจควิามร้้จากการกำาหนดีนโยบายจากผ้้มีอำานาจ	 นอกจากนั�นด้ีวิยอิทธิิพิลัจากยุคล่ัาอาณานิคมของ

ชุาวิยุโรปจึงส่งผลักระทบต่อกรอบแนวิคิดีของผ้้วิิจัยที�เชุ่�อว่ิาการจดีบันทึกอะไรก็ตามแบบชุาวิตะวัินตกอย่างเชุ่น	 การวัิดีคล่ั�น

เสียง	 จดีบันทึกโน้ตจากมุขปาฐะเป็นโน้ตดีนตรีตะวัินตก	 เป็นต้น	 เป็นการสร้างควิามเป็นอารยะให้เกิดีแก่ตัวิผ้้วิิจัยแลัะเกิดีแก่

วิงการดีนตรีในสังคมไทย	โดียเชุ่�อว่ิาเป็นการสร้างองค์ควิามร้้ทางดีนตรีที�เกิดีขึ�นให้สามารถทัดีเทียมชุาวิตะวัินตก	บางครั�งจึงอาจ

ลัะเลัยบางประเด็ีนไป	เชุ่น	ควิามคาดีเคล่ั�อนทางภาษา	อัตลัักษณ์ทางสำาเนียงดีนตรี	ตลัอดีจนการลัะเลัยการศึิกษาในบริบทต่าง	

ๆ	ที�เกิดีขึ�นรอบ	ๆ	ตัวิดีนตรี	อาทิ	การถ้กลัดีทอนควิามเป็นมนุษย์ของกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิ	ปัญหาสิทธิิมนุษยชุน	การศึิกษาเพิศิสภาพิ

ของนักดีนตรี	ประวัิติศิาสตร์ในมิติต่าง	ๆ	ที�เกิดีขึ�น	ระบบเศิรษฐกิจของสังคมที�ทำาการศึิกษา	เป็นต้น	การหันให้ควิามสำาคัญกับ

การทบทวินกรอบแนวิคดิีทางทฤษฎีีแนวิคดิีที�เกี�ยวิข้อง	จะเปน็ตัวิกระตุ้นใหเ้กิดีการมองทฤษฎีีในฐานะของกรอบแนวิควิามคดิี	

พิร้อมทั�งเป็นการมองทะลุักรอบคิดีแบบเดิีม	ๆ 	ท้าทายให้ผ้้วิิจัยเกิดีการพิยายามก้าวิข้ามศิาสตร์	บ้รณาการกรอบแนวิคิดี	ทฤษฎีี

ต่าง	 ๆ	 เพ่ิ�อทำาการวิิเคราะห์ควิามทับซ้่อนกันของควิามร้้ที�เกิดีขึ�นในการศึิกษา	 ด้ีวิยเหตุนี�การศึิกษาแบบบ้รณาการยังเป็นการ

ทำาให้การวิิจัยดีนตรีไม่เพีิยงแค่ยึดีติดีแค่คำาตอบแบบสำาเร็จร้ปเท่านั�น	แต่ยังส่งเสริมวิิธีิวิิทยานการตั�งโจทย์คำาถามวิิจัยด้ีวิย	เพ่ิ�อ

ไปยังการวิิเคราะห์	สรุปผลั	อภิปรายผลัการวิิจัยที�มีประโยชุน์	แลัะแหลัมคม
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การศึกษาภิาคสนามช�วยเสริมสร้างวิธีคิดเชิงซ้่อนในเง่�อนไข้ข้องบริบททางสังคม

	จากการที�อ้างถึงผ้้เขียนได้ีรับทุนสนับสนุนมีหน้าที�ปฏิ์บัติงานผ้้ชุ่วิยสอนในระดีบับัณฑิตศึิกษาที�กล่ัาวิไว้ิข้างต้น	จึงทำาให้

ผ้้เขียนได้ีมีประสบการณ์ร่วิมกับผ้้เขียน	อีกทั�งยังได้ีมีการแลักเปลีั�ยน	พ้ิดีคุยตลัอดีจนบรรยายเกี�ยวิกับประสบการณ์ในการวิิจัย

ภาคสนามแลัะร่วิมลังพ่ิ�นที�เก็บข้อม้ลัภาคสนาม	จึงทำาให้ได้ีมีการเก็บข้อม้ลัของผ้้เรียน	พิบว่ิาในชุ่วิงแรกผ้้เรียนมีประสบการณ์ทาง

ภาคสนามชุุดีหนึ�ง	โดียจะมีการอ้างอิงกับชุุดีควิามร้้ที�เฉพิาะบุคคลัที�ถนัดี	เชุ่น	บุคคลัที�เรียนทางดีนตรีตะวัินตกก็จะมีประสบการณ์	

ชุุดีควิามร้้ที�เม่�อจะอธิิบายดีนตรีชุาติพัินธ์ุิก็จะนำาเอาแนวิคิดี	ทฤษฎีีทางดีนตรีตะวัินตกมาอธิิบาย	ส่วินบุคคลัที�มีเรียนดีนตรีไทยก็

จะนำาเอาประสบการณ์ทางดีนตรีไทยมาอธิิบายดีนตรีชุาติพินัธ์ุิ	เป็นต้น	แต่ถงึอยา่งไรก็ตามพิบว่ิาสนใจก็แต่ดีนตรีที�พิบ	อีกทั�งยงั

มีควิามโรแมนตกิในพ่ิ�นที�ภาคสนามจนทำาให้ไม่เห็นมิติต่าง	ๆ 	ที�ทับซ้่อนอย้ใ่นพ่ิ�นที�ควิามร้้	แต่เม่�อได้ีมีการลังพ่ิ�นที�ภาคสนามแล้ัวิ

นำาข้อม้ลัมาวิิเคราะห์นำาเสนอ	แลักเปลีั�ยนกันในห้องเรียน	พิบว่ิามีการตระหนักถึง	ที�มาของเสียง	ปัญหาของวัิฒนธิรรม	ชุุมชุน	

สังคม	ทั�งระบบเศิรษฐกิจ	การเม่อง	วัิฒนธิรรมมากยิ�งขึ�น

	ในการศึิกษาวิิจัยพิบว่ิาเริ�มมีการพ้ิดีถึงวิิธีิคิดีเร่�องของควิามซั่บซ้่อน	(complexity)	ซึ่�งเป็นการใชุ้มุมมองเชิุงซ้่อนแทนที�

มุมมองเชิุงเดีี�ยวิในการวิิจัย	เพิราะในควิามจริงในการศึิกษานั�นไม่ได้ีมีควิามจริงแค่เพีิยงระดัีบเดีียวิ	ในพ่ิ�นที�ควิามร้้ย่อมมีควิาม

จริงที�ทับซ้่อนกันอย้่	หร่อยังมีการประกอบสร้างควิามจริงที�ปรากฏ์ให้เป็นข้อม้ลัจากการศึิกษา	วิิธีิคิดีเร่�องควิามซั่บซ้่อนจะชุ่วิย

ให้ผ้้วิิจัยมีกรอบแนวิคิดี	วิิธีิการวิิจัยที�สามารถมองปรากฏ์การณ์ทางสังคมแลัะวัิฒนธิรรมที�เกิดีขึ�นแบบระนาบเดีียวิ	ทำาให้ผ้้วิิจัย

เห็นถึงควิามสัมพัินธ์ิเชิุงซ้่อนที�เกิดีขึ�นในพ่ิ�นที�ควิามร้้ด้ีวิย	เชุ่น	เม่�อเราเห็น	“เตหน่า”	เราอธิิบายว่ิาเป็นเคร่�องดีนตรีของชุาวิปกา

เกอะญอ	ใชุ้วิิธีิการดีีดีทำาใหเ้กิดีเสยีงมีลัักษณะคลัา้ยพิิณ	ก็แสดีงว่ิาเป็นการคิดีแบบระนาบ	ไม่ได้ีมองควิามทบัซ้่อนของพ่ิ�นที�ควิาม

ร้้	ไม้ได้ีมองเห็นอย่างอ่�นเลัย	โดียที�จริงแล้ัวิยังมีการแสดีงให้เห็นมิติทางสังคมได้ีเพิิ�มอีก	เชุ่น	เตหน่า	ตัวินี�ใชุ้สายเบรคจักรยาน

หร่อใชุ้วัิสดุีใดีมาใชุ้เป็นสายเตหนา่	วัิสดุีที�ใชุ้ทำาตัวิเตหนา่เป็นไม้ที�หาได้ีในหม่้บา้นนี�หร่อไม	่เตหนา่ตัวินี�ผ้้บรรเลังทำาเองหร่อมีการ

ซ่่�อจากที�อ่�น	เป็นระบบอุตสาหกรรมครัวิเร่อนส่งขายที�อ่�นหร่อไม่	ซึ่�งที�ยกตัวิอยา่งข้างตนจะสามารถเห็นถึงการเปลีั�ยนแปลังของ

สังคมที�ผ้้วิิจัยได้ีเห็นเตหน่าตัวินี�	อีกทั�งยังเห็นถึงบริบททางสังคมในมิติต่าง	ๆ	ทั�งระบบเศิรษฐกิจ	ประวัิติศิาสตร์	สังคม	เป็นต้น

	 เป็นการให้ควิามสำาคัญแก่ควิามจริงที�ทับซ้่อนกันอย้่	 เพิราะควิามจริงที�เกิดีขึ�นในบริบทหร่อในเง่�อนไขที�แตกต่างกัน	 อาจต้อง

อาศิยัหลัักแลัะวิิธีิคิดีที�อธิิบายไม่เหม่อนกัน	ซึ่�งถ้ามองแคเ่ฉพิาะควิามจรงิหร่อสิ�งที�พิบแค่เจาะจงอยา่งใดีอยา่งหนึ�งแล้ัวิจะทำาใหไ้ม่

สามารถวิิเคราะห์ถงึปัญหาได้ี	เชุ่น	เม่�อศึิกษาการส่บทอดีของเตหน่า	แต่ไม่กล่ัาวิถึงสภาพิสังคม	ระบบเศิรษฐกิจที�เปลีั�ยนแปลังไป	

ที�ส่งผลักระทบต่อวิิถีชีุวิิตของชุาวิปกาเกอะญอ	พิบปัญหาการลัดีลังของผ้้ที�ทำาการรักษา	ส่บทอดีวัิฒนธิรรมดีนตรีปกาเกอะญอ

	หร่อเม่�อเราเห็นหม่้บ้านของชุาวิกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิที�ไม่มีไฟฟ้าใชุ้	อย้่ไกลัจากตัวิเม่อง	เราก็จะพิรรณนาแต่ด้ีานโรแมนติกที�มองจาก

คนเม่อง	โดียไม่เห็นถึงปัญหาระบบคมนาคม	ระบบสาธิารณ้ปโภคขึ�นพ่ิ�นฐาน	อาทิ	เม่�อการตั�งคำาถามเกี�ยวิกับดีนตรีในพิิธีิกรรม

เพ่ิ�อรักษาอาการป่วิย	แต่ล่ัมตั�งคำาถามเกี�ยวิกับทำาไมโรงพิยาบาลัมีระยะทางห่างจากหม่้บ้านเท่าไร

	 ในการศึิกษาวิิจัยข้อม้ลัที�ได้ีเก็บรวิบรวิมมา	 ถ้กประทับไว้ิด้ีวิยวิาทกรรมจำานวินมากที�ซ้่อนทับกัน	 จุดีสำาคัญไม่ได้ีอย้่

ที�เร่�องของการเก็บข้อม้ลัเพีิยงอย่างเดีียวิ	 แต่อย้่ที�การพิยายามตั�งคำาถามแลัะการโต้เถียง	 เรียกว่ิาวิิธีิวิิทยาการใคร่ครวิญหร่อ

คิดีทบทวิน	(reflexivity)	หมายถึงในการศึิกษาวิิจัยคงต้องมีลัักษณะของการวิิพิากษ์วิิจารณ์	แลัะก็วิิจารณ์ตัวิเราเอง	ไม่ใชุ่มอง

อะไรในทิศิทางเดีียวิ	ต้องมองโต้ตอบกันไปมา	การทบทวินจะชุ่วิยสะท้อนควิามคิดี	พิร้อมทั�งโต้แย้งแลัะตรวิจสอบอย้่ในตัวิเอง

ตลัอดีเวิลัา	(อานันท์	กาญจนพัินธ์ุิ,	2563:	30)	ซึ่�งการวิิเคราะห์ที�ปรากฏ์ในงานวิิจัยนั�นจะชุ่วิยสะท้อนควิามแหลัมคม	แลัะองค์

ควิามร้้ของผ้้วิิจัยออกมา	

	มีคำากล่ัาวิจากศิาสตราจารย์	ดีร.เฉลิัมศัิกดิี�	พิิกุลัศิรี	อย้่บ่อยครั�งเม่�อท่านได้ีพิาเข้าไปในพ่ิ�นที�ภาคสนามว่ิา	“สนามค่อ

คร้	แต่ควิามร้้ไม่ได้ีหยุดีอย้่ที�สนาม”	ซึ่�งได้ีแสดีงถึงการให้ควิามสำาคัญในวิิธีิการศึิกษาภาคสนาม	แต่ไม่ได้ีหมายควิามว่ิาให้ควิาม

สำาคัญเฉพิาะแค่วิิธีิการเก็บแลัะประมวิลัข้อม้ลัเท่านั�น	ยังครอบคลุัมไปถึงแนวิคิดีต่าง	ๆ	ที�นำามาวิิเคราะห์ข้อม้ลั	คิดีต่อ	วิิพิากษ์

วิิจาณ์	 ตลัอดีจนเม่�อมีการนำาข้อม้ลัภาคสนามไปนำาเสนอผ่านการแลักเปลีั�ยนในวิงวิิชุาการ	 ซึ่�งแสดีงให้เห็นว่ิาควิามร้้สามารถ

เปลีั�ยนแปลังได้ีตลัอดี	แลัะควิามร้้สามารถพัิฒนาได้ีเสมอ	ต้องให้ควิามสำาคัญไปที�การทบทวินวิรรณกรรมที�เกี�ยวิข้องในมิติต่าง
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	ๆ	สอดีคล้ัองกับที�กล่ัาวิข้างต้นเกี�ยวิกับการศึิกษาบ้รณาการข้ามศิาสตร์	 อย่างไรก็ตามทฤษฎีีเป็นเพีิยงแนวิคิดีที�ชุ่วิยในการตั�ง

คำาถามหร่อชุ่วิยให้ร้้จักคิดีเท่านั�น	

การศึกษาข้้ามศาสติร์ เพ่�อพัฒนาการเรียนรู้ทางดนติรี

	ดีนตรีเป็นศิิลัปะที�เกี�ยวิข้องกับเสียง	แต่เสียงที�สามารถเรียกได้ีว่ิาเป็นเสียงดีนตรี	ต้องเป็นเสียงที�เกิดีจากควิามจงใจ

ที�จะสร้างสรรค์ขึ�น	 เพ่ิ�อให้เกิดีควิามไพิเราะแลัะสร้างแรงบันดีาลัใจให้กับผ้้ฟัง	 ในการศึิกษาวิิจัยเกี�ยวิกับดีนตรีแบ่งออกเป็น	 2	

ลัักษณะ	ค่อ	การศึิกษาในดีนตรี	ที�มุ่งศึิกษาไปในคุณลัักษณะทางดีนตรี	แลัะการศึิกษาที�เกี�ยวิข้องกับดีนตรี	เป็นการศึิกษาองค์

ควิามร้้ที�เกี�ยวิข้องอย้่ล้ัอมรอบดีนตรี	เชุ่น	การศึิกษาธุิรกิจที�เกี�ยวิข้องกับดีนตรี	เสียงเพ่ิ�อการบำาบัดี	วิิทยาศิาสตร์ของเสียง	รวิม

ไปถึงสิ�งที�เกี�ยวิข้องกับดีนตรีในมิติของกระบวินการเรียนร้้ของมนุษย์	(เฉลิัมศัิกดิี�	พิิกุลัศิรี,	2561	:	122-123)	

	 ศิิลัปะต่าง	 ๆ	 ที�เราได้ีเห็นอย้่ในทุกวัินนี�นั�นมีผลัเน่�องมาจากปัจจัยทางสังคม	 เชุ่น	 ศิาสนา	 ระบบควิามเชุ่�อ	 รวิมทั�ง

พิฤติกรรมอ่�น	 ๆ	 ที�ส่บทอดีมาจากประวัิติศิาสตร์	 โดียสรุปไว้ิว่ิา	 ลัักษณะดีนตรีของสังคมตะวัินตกมีลัักษณะที�มีกฎีเกณฑ์แลัะ

เป็นวิิทยาศิาสตร์	 เพิราะมีอิทธิิพิลัมาจากสังคมที�ให้คุณค่าต่อการคิดีแลัะการตัดีสินใจในปัญหาชีุวิิตประจำาวัินอย่างใชุ้เหตุผลั

	 เป็นผลัจากสังคมที�เชุ่�อถ่อวิิทยาศิาสตร์มากกว่ิาอำานาจลึักลัับทางไสยศิาสตร์	 แลัะ	 โครงสร้างของดีนตรีย่อมสะท้อนให้เห็นถึง

โครงสร้างของสังคมที�เป็นเจ้าของดีนตรี	ดีนตรีตะวัินตกมีโครงสร้างที�แสดีงออกถึงโครงสร้างที�มีการออกแบบ	มีการจัดีระเบียบ

	 มีกฎีเกณฑ์	 นักดีนตรีตะวัินตกมีระเบียบแบบแผนในการเล่ันดีนตรีเหม่อนกลุ่ัมทหารที�ฝึ่กภาคสนาม	พิร้อมจะปฏิ์บัติตามกฎี

ข้อบังคับมากกว่ิาการตัดีสินใจที�ใชุ้อารมณ์เป็นใหญ่	 ดีนตรีตะวัินตกจึงสามารถสร้างควิามเป็นหนึ�งเดีียวิได้ี	 มีกฎีเกณฑ์	 ทฤษฎีี

	 ระบบโน้ตแน่นอน	 ผิดีกับดีนตรีไทยที�เล่ันโดียอาศัิยควิามจำาเป็นหลััก	 ดีนตรีตะวัินตกจึงแสดีงให้เห็นถึงสถาบันหลัักในสังคม

ตะวัินตกที�มีประสิทธิิภาพิ	 เชุ่น	 สถาบันด้ีานศิาสนาคริสต์	 สหกรณ์	 สมาคม	 สถาบันทางการศึิกษา	 เป็นต้น	 ในส่วินของดีนตรี

ไทยนั�น	 แสดีงให้เห็นถึงลัักษณะของดีนตรีที�ไม่ได้ีมีกฎีเกณฑ์ตายตัวิ	 สะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างทางสังคมที�ได้ีรับอิทธิิพิลัมา

จากศิาสนาพุิทธิ	แลัะฮินด้ี	 ซึ่�งทัศินคติต่อชีุวิิตอันเป็นสังสารวัิฏ์คาบเกี�ยวิเป็นล้ักโซ่่เน่�องกันไป	กล่ัาวิค่อ	ดีนตรีตะวัินตกเปรียบ

เหม่อนสถาปัตยกรรม	ตึกอาคารที�มีควิามมั�นคง	แต่สำาหรับดีนตรีไทยสะท้อนสภาพิธิรรมชุาติ	สิ�งแวิดีล้ัอมในสังคมไทยที�เต็มไป

ด้ีวิยแม่นำ�า	 ลัำาคลัอง	แลัะการบรรเลังของดีนตรีไทยก็เหม่อนกระแสนำ�าที�ถ้กปล่ัอยออกไปตามแรงคล่ั�น	แลัะไหลัคดีเคี�ยวิ	 (สงัดี		

ภ้เขาทอง,	2534:	18-19)	ในบริบทของสังคมที�ยังไม่เป็นประเทศิพัิฒนาแลัะในแถบภ้มิภาคที�ไม่ใชุ่เม่องหลัักหร่อมีลัักษณะของ

เม่องที�ห่างจากส่วินกลัางจะพิบดีนตรีที�ไม่ค่อยพิิสดีาร	 เรียบง่ายแต่อาจจะแตกต่างกันไปตามสภาพิอากาศิ	 อาหาร	 แลัะอาชีุพิ

ของคนในสังคม	 เม่�อฟังแลัะพิิจารณาแล้ัวิจะพิบว่ิามีลัักษณะที�คล้ัายกับสำาเนียงพ้ิดีของคนในสังคมนั�น	 ทั�งนี�เพิราะธิรรมชุาติ

ของสิ�งแวิดีล้ัอม	ภ้มิศิาสตร์	ภ้มิประเทศิ	สภาพิเศิรษฐกิจของสังคม	ควิามยากจน	ควิามแห้งแล้ังที�เกิดีขึ�นย่อมส่งผลักระทบกับ

วิิถีชุีวิิต	 ประกอบกับการจัดีการระเบียบของสังคมก็ส่งผลัต่อศิิลัปะแลัะดีนตรี	 ดีนตรีที�เขาแสดีงออกมาก็ย่อมยึดีโยงกับวิิถีชุีวิิต

ในแต่ลัะบุคคลั

	ธิรรมชุาติที�แปรปวิน	อากาศิหนาวิจัดี	ร้อนจัดี	หร่อเม่�อถึงระยะเวิลัาที�ธิรรมชุาติสดีใส	สวิยงามในฤด้ีใบไม้ผลิั	การส้้

รบในชุ่วิงสงคราม	วิิถีชีุวิิตที�เพ่ิ�อควิามอย้ร่อดีในสังคมของมนุษย์ล้ัวินมีส่วินผลัักดัีนทำาให้การจัดีระบบระเบียบ	เรียบเรียงดีนตรี

อย่างเป็นระบบระเบียบให้มีท่วิงทำานองที�สอดีคล้ัองกับธิรรมชุาติ	สิ�งแวิดีล้ัอม	เชุ่น	ควิามเร้าอารมณ์	ดุีดัีน	สดีใส	หมองหม่น	ชุ้า

	 เร็วิ	 ดัีง	 เบา	 อ่อนหวิาน	 ดุีดัีน	 ขึ�นอย้่กับศิิลัปินผ้้เรียบเรียงจัดีวิางเสียงออกมา	นอกจากนั�นในบางสังคมที�มีควิามซั่บซ้่อนทาง

อำานาจ	ดัีงที�	สงัดี	ภ้เขาทอง	(2539:	17)	อธิิบายถึงดีนตรีของชุาวิตะวัินออกว่ิาสังเกตว่ิาสำาเนียงดีนตรีของญี�ปุ่น	จีน	แลัะอินเดีีย

มีท่วิงทำานองที�ค่อนข้างเศิร้าแลัะชุวินฝั่น	ส่บเน่�องมาแต่สภาพิของเพิศิสตรีภายในชุาติเหล่ัานี�ในอดีีต	ไม่ค่อยมีควิามเท่าเทียมกับ

ผ้้ชุาย	 จนเก่อบกลัายเป็นเคร่�องเล่ันของผ้้ชุายไป	 เสียงดีนตรีที�เปล่ังออกก็คล้ัายกับเสียงสะท้อนของผ้้ที�ตกอย้่ในห้วิงแห่งควิาม

ทุกข์แลัะทรมานใจ	สำาหรับในด้ีานดีนตรีไทยพิบว่ิามีท่วิงทำานองที�อ่อนหวิาน	 นิ�มนวิลั	 ไม่ค่อยปรากฏ์เสียงที�ดุีดัีน	 รุนแรง	หาก

จะมีก็มักเกิดีจากการปรุงแต่งขึ�นเป็นพิิเศิษเพ่ิ�อใชุ้สำาหรับบางโอกาส	เชุ่น	การแสดีงลัะคร	เป็นต้น	เพิราะสภาพิชีุวิิตของคนไทย
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มักจะพิบกับธิรรมชุาติที�สวิยงาม	 ไม่ค่อยพิบกับอุปสรรคของธิรรมชุาติที�รุนแรง	 หร่อสภาพิสงครามที�รุนแรงจนทำาให้เกิดีควิาม

สะเท่อนใจติดีฝั่งเป็นรากลึักถึงจิตใจ	

	ดีนตรีกับมนุษย์เป็นสิ�งที�อย้ร่่วิมกันมาตั�งแต่อดีีต	ดีนตรีเกิดีจากการสร้างสรรค์ของมนุษย	์ดีนตรีเกิดีขึ�นจากแรงบันดีาลั

ใจของมนุษย์ที�พิยายามสะท้อนจินตภาพิของตนเอง	แลัะสภาพิสังคมที�เกิดีขึ�นในแต่ลัะชุ่วิงเวิลัาออกมา	พิร้อมกับสะท้อนแนวิคิดี

	อุดีมการณ์ออกมาอย่างต่อเน่�อง	โดียในคำาร้องของเพิลังเต็มไปด้ีวิยวิาทกรรม	(ชิุษณุพิงค์	อินทร์แก้วิ,	2561:	263)	ดีนตรีจึงมี

ควิามสัมพัินธ์ิกับสังคมตลัอดีมา	แลัะเพ่ิ�อทำาควิามเข้าใจควิามคิดีของคนในสังคมนั�น	ๆ 	จึงต้องไปด้ีการจัดีวิางควิามคิดีทางสังคม	

ซึ่�งควิามคิดีทางสังคมนั�นยึดีโยงกับประวัิติศิาสตร์	เศิรษฐกิจ	วัิฒนธิรรม	โดียทั�งนี�ค่อการเม่อง	ดัีงนั�นดีนตรีจึงไม่สามารถแยกออก

จากการเม่องไดี	้ดีนตรีจึงสัมพัินธ์ิกับสังคมแลัะการเม่อง	แสดีงใหเ้ห็นว่ิาในการศึิกษาดีนตรีนั�นจำาเป็นต้องศึิกษาอยา่งบ้รณาการ

ข้ามศิาสตร์ทางควิามร้้	เพ่ิ�อที�จะได้ีเข้าใจถึงควิามทับซ้่อนของควิามร้้	การศึิกษาแบบบ้รณาการข้ามศิาสตร์จึงเป็นวิิธีิการวิิจัยแบบ

หนึ�งที�จะทำาให้ผ้้วิิจัยสามารถวิิเคราะห์ข้อม้ลั	อภิปรายการวิิจัยได้ีอย่างแหลัมคมมากยิ�งขึ�น	

	 นอกจากคุณลัักษณะทางดีนตรีแล้ัวิสิ�งที�สำาคัญในบทเพิลังก็ค่อคำาร้อง	 ที�ถ้กสร้างจากองค์ควิามร้้ทางภาษาศิาสตร์

	 ในหนึ�งบทเพิลังนั�นไม่ได้ีอาจเกิดีขึ�นอย่างโดีดีเดีี�ยวิ	 แต่บทเพิลังที�เกิดีขึ�นในชุ่วิงเวิลัาหนึ�งย่อมเต็มไปด้ีวิยควิามสัมพัินธ์ิยึดีโยง

กับบริบททางสังคมทั�งจากตัวิมนุษย์ที�เป็นผ้้สร้างสรรค์ผลังานที�มีรสนิยม	 ประสบการณ์ทางดีนตรีที�ได้ีสะสมมา	 อีกทั�งยังเม่�อ

เกิดีกระบวินการสร้างสรรค์ผลังานเพิลัง	ก็ย่อมต้องเกิดีการคิดี	วิิเคราะห์ถึงวัิตถุประสงค์ที�ใชุ้บทเพิลังเพ่ิ�อส่�อสารกับใคร	หร่อใชุ้

บทเพิลังเพ่ิ�ออะไร	อย่างเชุ่น	เพิลังหนึ�งเพิลังนั�นย่อมต้องมีผ้้อำานวิยการผลิัตคอยควิบคุมว่ิาต้องการให้เพิลังนั�นส่งผลักับกลุ่ัมฟัง

กลุ่ัมใดีโดียตรง	เรียกง่าย	ๆ	ว่ิาเพิลังจะต้องขายใคร	หร่อแม้กระทั�งเพิลังนี�ถ้กแต่งเพ่ิ�อมอบเป็นของขวัิญให้ใครหนึ�งคน	เป็นต้น	

คำาร้องในเพิลังจึงเป็นการสร้างควิามหมายผ่านกระบวินการสร้างวิาทกรรมขึ�นมา	เพ่ิ�อให้ควิามหมาย

	การก่อร้ปของวิาทกรรม	 (Discursive	 formation)	 เต็มไปด้ีวิยควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางวิาทกรรมกับสิ�งที�อย้่ภายนอก	

แลัะยงัมีควิามสมัพัินธ์ิระหวิา่งวิาทกรรมหนึ�งกับบริบทหร่อเง่�อนไขของการเม่องตลัอดีจนสภาพิเศิรษฐกจิซึ่�งส่งผลัตอ่การกอ่ร้ปขึ�น

มาของวิาทกรรม	(เก่งกิจ	กิติเรียงลัาภ,	2562:	20)	วิาทกรรมจึงเป็นควิามร้้ในเร่�องใดีเร่�องหนึ�ง	ที�ถ้กนิยามว่ิาเป็นควิามจริง	ภาย

ใต้กรอบควิามร้้แบบหนึ�ง	ด้ีวิยปฏิ์บัติการของควิามสัมพัินธ์ิเชิุงอำานาจ	ในการนิยามควิามหมาย	(อานันท์	กาญจนพัินธ์ุิ,	2555:	

60)	การก่อร้ปขึ�นของวิาทกรรม	จะสามารถสร้างควิามร้้ขึ�นได้ีจากการผลิัตซ่ำ�า	โดียการสนับสนุนของสถาบันต่าง 	ๆประกอบสร้าง

กลัายเป็น	“ควิามจริง”	ในประวัิติศิาสตร์ของชุ่วิงเวิลัานั�นๆ	ทำาให้มีผลัต่อการรับร้้ในมโนทัศิน์ของมนุษย์

	 ในหนึ�งบทเพิลังนั�นย่อมถ้กปล่ัอยในชุ่วิงเวิลัาที�มีควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางดีนตรีกับสังคม	 ในบทควิามฉบับนี�ที�ผ้้เขียนมี

เป้าประสงค์เพ่ิ�อฉายภาพิให้เห็นถึงการศึิกษาอย่างข้ามศิาสตร์	 จึงได้ีพิยายามนำาเสนอแนวิคิดีการศึิกษาดีนตรีที�วิิเคราะห์ทั�งตัวิ

ดีนตรแีลัะบริบททางสงัคมที�เกิดีขึ�นอย้ร่อบ	ๆ 	ดีนตรี	ดัีงนั�นผ้้เขียนได้ียกตัวิอยา่งการศิกึษาบทเพิลังที�ได้ีเกิดีขึ�นในระยะเวิลัาหนึ�ง	

ซึ่�งผ้้เขียนจะชีุ�ให้เห็นสิ�งที�เกิดีขึ�นในรอบ	ๆ 	ของบทเพิลัง	โดียโดียข้อจำากัดีในการอธิิบายจึงได้ีขอสรุปให้เห็นเป็นเพีิยง	ในรอบ	1	ปี

ที�บทเพิลังได้ีถ้กเผยแพิร่ออกมานั�น	ได้ีมีอะไรเกิดีขึ�นมาบ้าง	อาจจะเป็นชุ่วิงก่อนที�เพิลังจะถ้กเผยแพิร่ออกมาเพ่ิ�อสะท้อนให้เห็น

การใชุ้ดีนตรีส่�อสาร	หร่อแม้กระทั�งบทเพิลังได้ีรับอิทธิิพิลั	แรงบันดีาลัใจอะไรบ้างอย่างจากชุ่วิงเวิลัาเดีียวิกัน	

	ผ้้เขียนขอยกตัวิอย่างของการเผยแพิร่บทเพิลังของท่าน	พิลั.อ.ประยุทธิ	จันทร์โอชุา	ที�ท่านได้ีประพัินธ์ิผลังานเพิลัง

ออกมาหลัังจากการรัฐประหาร	เม่�อ	22	พิฤษภาคม	พิ.ศิ.2557	แลัะหลัังจากนั�นในชุ่วิงที�ท่านดีำารงตำาแหน่งเป็นนากยกรัฐมนตรี

	ก็ยังได้ีมีการประพัินธ์ิเพิลังแลัะเผยแพิร่ออกมาส่้สาธิารณะอย่างต่อเน่�องหลัายบทเพิลัง	ซึ่�งเม่�อด้ีไปที�ระยะเวิลัาก่อนที�จะมีการ

เผยแพิร่บทเพิลังออกมานั�น	จะพิบว่ิาวิาทกรรมแลัะคุณลัักษณะทางดีนตรีนั�นมีควิามสัมพัินธ์ิกับสังคมในชุ่วิงเวิลัาขณะนั�น
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ตารางที�	1	แสดีงควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางเพิลังที�ได้ีเผยแพิร่ออกมาในชุ่วิงปีกับสถาการณ์ทางการเม่องในรอบปี

ชุ่�อเพิลัง สถานการณ์ทางการเม่องในในรอบปี คำาที�พิบบ่อยในเพิลัง แนวิเพิลัง

ค่นควิามสุขให้ประเทศิไทย	

(6	มิ.ย.57)

-	เกิดีปัญหาควิามขัดีแย้งทางการเม่อง	

-	เกิดีการรัฐประหาร

-	ผ้้นำารัฐประหารประกาศิจะค่นควิามสุข

-	เกิดีวิาทกรรม	เราจะทำาตามสัญญา	ขอ

เวิลัาอีกไม่นาน

ชุาติ,	สัญญา,	แผ่นดิีน,	

ประชุาชุน,	ประเทศิไทย,	

ค่นควิามสุข Pop

เพิราะเธิอค่อประเทศิไทย	

(22	ธิ.ค.	58)

-	เกิดี	3	เหตุระเบิดีใหญ่ใจกลัาง	กทม.	

-	มีม็อบนักศึิกษา	พิลัเม่องฯ	ต้าน	คสชุ.

-	ยึดีพิาสปอร์ต	ถอดียศิทักษิณ

-	มีการเรียกร้องให้ตรวิจสอบอุทยานราชุภักดิี�

-	มีเหตุการณ์ชุ้ป้ายค้านร่างรัฐธิรรมน้ญ

-	ประกาศิเล่ั�อนการเล่ัอกตั�ง	(ครั�งที�	1)	

ประเทศิไทย,	แผ่นดิีน,

ค่นควิามสุข,	(ก้าวิส่้

ควิามหวัิง)
Pop

ควิามหวัิงควิามศิรัทธิา		

(26	ต.ค.	59)

-	การสวิรรคตของ	ร.9	เม่�อ	13	ต.ค.	59

-	เกิดีข้อครหาเกี�ยวิกับครอบครัวิน้องนายกฯ

-	เกิดีเหตุการณ์ป่วิน	7	จังหวัิดีภาคใต้

-	ลุังป้อมเหมาลัำาไปอโลัฮากินคาเวีิยร์	

(29-1	ต.ค.)

คามเป็นไทย,	ชุาติ,										

สามัคคี,	ควิามดีี

Pop,	Jazz

สะพิาน	(4	ม.ค.60) -	คสชุ.	ส่บทอดีอำานาจ	มาแล้ัวิ	3	ปี แผ่นดิีน,	สัญญา,	ทำาตาม

สัญญา,	(ฝั่น) Pop

ใจเพิชุร	(9	ก.พิ.	61) -	ประกาศิใชุ้รัฐธิรรมน้ญ	ฉบับปี	60	

-	ยิ�งลัักษณ์	ออกนอกประเทศิ	(25	ส.ค.)

-	ประกาศิจัดีการเล่ัอกตั�งภายใน	พิ.ย.	2561

-	ดีราม่านาฬิิกาหร้	(4	ธิ.ค.)

ร่วิมม่อกัน,	จับม่อกันไว้ิ,	

คิดีดีี,	ควิามดีี,	(ควิามฝั่น)

Pop,	Rock

(มีทำานองคล้ัาย

เพิลังของ	BNK	

48)

ส้้เพ่ิ�อแผ่นดิีน	(10	เม.ย.61) -	กระแสออเจ้า

-	มีกระแสทางลับเกี�ยวิกับเพิลังใจเพิชุร	

-	มีการนำาคนดัีงเข้าพิบนายกฯ	แลัะออก

รายการค่นวัินศุิกร์

แผ่นดิีน,	หัวิใจฉันยัง

ซ่่�อตรง,	คนร้าย,	ควิาม

หวัิง,	พิรุ่งนี�

Pop	(มีทำานองที�

นำาเอาเพิลังไทย

เดิีมมาประยุกต์)

ในควิามทรงจำา

	(10	ม.ค.	62)

-	ประกาศิเล่ัอกตั�ง	ก.พิ.	61

-	เชิุญชุวินแต่งตัวิแบบออเจ้าเที�ยวิไทย

-	นิสิตจุฬา	ทำาคลิัปล้ัอเพิลังค่นควิามสุข

-	กระแสเพิลังประเทศิก้มี

-	กระแสจัดีตั�งพิรรคการเม่องใหม่	

ในควิามทรงจำา,	เคยปวิดี

ร้าวิ,	แยกกัน,	เคยเจ็บซ่ำ�า

,	ทำาลัาย,	ประเทศิไทย,	

แผ่นดิีน,	ชุาติ,	ไม่ซ่ำ�าเดิีม

pop

วัินใหม่	(4	มี.ค.	62) -	ท้ลักระหม่อมฯ	ย่�นใบสมัครนายกฯ

-	บิ�กแดีง	ชุวินฟังเพิลังหนักแผ่นดิีน	

-	ประยุทธ์ิไม่ดีีเบต	แต่แต่งเพิลัง

-	ภาพิชุุดี	โอตะ	โอต่้	

ชุาติ,	แผ่นดิีน,		

วัินใหม่,	กำาลัังจะมา
pop
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	จากตารางข้างต้นจะพิบว่ิามีควิามสัมพัินธ์ิกันระหว่ิางเพิลังกับเหตุการณ์ทางการเม่อง	หร่อเรียกได้ีว่ิาในตัวิดีนตรีที�มี

การสร้างสรรค์ออกมานั�น	 มีควิามสัมพัินธ์ิกับบริบททางสังคม	ไม่ว่ิาจะเป็นการส่�อสารทางการเม่องจากรัฐบาลัมายังประชุาชุน	

ทั�งจากภาษา	วิาทกรรม	การสรา้งควิามหมาย	อีกทั�งยงัพิบว่ิาอยา่งเชุ่น	เพิลังใจเพิชุร	แลัะเพิลังส้เ้พ่ิ�อแผ่นดิีนนั�น	ได้ีมีการหยบิยม่

เอาแรงบันดีาลัใจจากเพิลังที�ได้ีรับควิามนิยมอย้ใ่นขณะนั�นอย่างกระแสของวิง	BNK	48	แลัะกระแสลัะครบุพิเพิสันนิวิาส	ลัะคร

ย้อนอดีีตไปยังสมัยกรุงศิรีอยุธิยา	ที�เกิดีกระแสยอดีนิยมอย่างมากทั�งแฟชัุ�นจากลัะครแลัะบทเพิลังประกอบลัะคร	นอกจากนั�น

ยงัแสดีงให้เห็นถึงควิามสัมพัินธ์ิกันระหว่ิางบทเพิลังแลัะนโยบายของรัฐบาลั	เพ่ิ�อจัดีวิางควิามคิดีทางการเม่องผ่านบทเพิลังเพ่ิ�อ

สร้างควิามหมายต่อการรับร้้ของสังคม	 โดียบทเพิลังที�มีการเผยแพิร่จากฝ่่ายรัฐได้ีมีการถ้กจัดีวิางชุุดีควิามร้้ทางการเม่องเข้าไป

ด้ีวิย	 ซึ่�งได้ีซ่่อนร้ปอย้ใ่นร้ปแบบของเน่�อหาของบทเพิลัง	 ทั�งนี�บทเพิลังชุาตินิยมหลัังรัฐประหาร	 เม่�อวัินที�	 22	พิฤษภาคม	พิ.ศิ

.2557	ซึ่�งได้ีมีการประพัินธ์ิคำาร้องจาก	พิลั.อ.ประยุทธ์ิ	จันทร์โอชุา	มีเน่�อหาที�สอดีคล้ัองกับนโยบายยุทธ์ิศิาสตร์ชุาติ	20	ปี	โดีย

บทเพิลังดีังกลั่าวิถ้กนำาเสนอในร้ปแบบที�เป็นสมัยใหม่ตามยุคสมัยนิยมในชุ่วิงเวิลัาที�มีการเผยแพิร่ 	แลัะเพิลังที�ไดี้เผยแพิร่จาก

ฝ่่ายรัฐยังเป็นชุุดีควิามร้้หนึ�งที�เต็มไปด้ีวิยอุดีมการณ์	ควิามคิดีทางการเม่องที�ส่�อสารไปยังสังคม	เพ่ิ�อสร้างควิามจริงแบบหนึ�ง

	จะเห็นได้ีว่ิาที�ผ้้เขียนได้ียกตัวิอย่างขึ�นมานั�นได้ีมีการข้ามศิาสตร์ควิามร้้ที�นอกเหน่อจากดีนตรี	โดียได้ีหยิบยม่แนวิคิดี

	ทฤษฎีีทางมานุษยวิิทยา	สังคมวิิทยา	ตลัอดีจนทำาการศึิกษาประวัิติศิาสตร์ทางสังคม	เพ่ิ�อใชุ้แนวิคิดี	ทฤษฎีีเป็นกรอบคิดีในการ

ตั�งคำาถาม	แลัะวิิเคราะห์ข้อม้ลัร่วิมกับชุุดีควิามร้้ในศิาสตร์ของดีนตรี	ถึงอย่างไรก็ตามในการศึิกษาทางด้ีานดีนตรีวิิทยาก็ยังพิบ

การเก็บข้อม้ลัในวัิฒนธิรรมด้ีานต่าง	ๆ	อาทิ	อาหาร	ภาษา	วิิถีชีุวิิต	ระบบเศิรษฐกิจ	ประวัิติศิาสตร์	วิิทยาศิาสตร์ทางการแพิทย์	

แพิทย์แผนโบราณ	เป็นต้น	เพ่ิ�อนำามาประกอบในการตั�งคำาถาม	แลัะวิิเคราะห์ข้อม้ลั	

สร่ป์

	 เน่�องจากผ้้เขียนได้ีมีโอกาสรับทุนผ้้ชุ่วิยสอน	 ปฏิ์บัติหน้าที�ในฐานะของผ้้ชุ่วิยสอนในระดัีบบัณฑิตศึิกษาจึงได้ีเห็น

ปัญหาของการศึิกษาในด้ีานของงานวิิชุาการที�ผ้้เรียนมักขาดีการวิิเคราะห์	 ศึิกษาข้อม้ลัข้ามศิาสตร์ของตนเอง	บทควิามฉบับนี�

จึงได้ีกล่ัาวิถึงแนวิคิดีเร่�องการเรียนร้้แบบบ้รณาการขา้มศิาสตร	์เพ่ิ�อที�จะทะลุักรอบคิดีทางทฤษฎีีแลัะกบัดัีกควิามคิดีของดีนตรี	

โดียได้ีชีุ�ให้เห็นถึงการศึิกษาภาคสนามชุ่วิยเสริมสร้างวิิธีิคิดีเชิุงซ้่อนในเง่�อนไขของบริบททางสังคม	 ซึ่�งการศึิกษาข้ามศิาสตร์นั�น

จะเป็นไปเพ่ิ�อพัิฒนาการเรียนร้้ทางดีนตรีของผ้้เรียน	พิร้อมยกตัวิอยา่งเพ่ิ�ออธิิบายให้เห็นถึงควิามทับซ้่อนทางควิามร้้ที�ได้ีซ่่อนไว้ิ

ในบทเพิลัง	สุดีท้ายผ้้เขียนเพีิยงมีเป้าประสงค์เพ่ิ�อเชิุญชุวินให้ผ้้อ่านตระหนักถึงการมองแนวิคิดี	ทฤษฎีีเ	เพ่ิ�อใชุ้ในการตั�งคำาถาม

เพ่ิ�อหาคำาตอบ	แลัะชุวินใหห้ยิบยม่เอาแนวิคดิี	ทฤษฎีีจากศิาสตร์อ่�นนอกจากดีนตรีเข้ามาบ้รณาการควิามร้	้เพ่ิ�อประยกุต์ใชุ้อย่าง

มีประสิทธิิภาพิต่อไป	อีกทั�งยังจะเป็นการพัิฒนางานวิิชุาการในแวิดีวิงดีนตรีอีกด้ีวิย	
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คีต่ลักษณ์์ทัางดน้ต่รีใน้บัทัเพลงของวิงดิอิมพอสสิเบัิลส์

THE MUSICAL FORM IN THE SONG OF THE IMPOSSIBLES BAND 

จิรัฐ	มัธิยมนันทน์1

บทคัดย�อ

งานวิิจัยนี�มีมีวัิตถุประสงค์เพ่ิ�อศึิกษาถึงลัักษณะคีตลัักษณ์ทางดีนตรีของวิงดิีอิมพิอสสิเบิลัส์	โดียใชุ้วิิธีิวิิจัยเชิุงคุณภาพิ

ในการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลั	ผลัการวิิจัยพิบดัีงนี�

วิงดิีอิมพิอสสิเบิลัส์	มีพัิฒนาการทางดีนตรีมาอย่างต่อเน่�องตั�งแต่เริ�มก่อตั�งเม่�อปี	พิ.ศิ.	2509	จนถึงประกาศิยุบวิงใน

ปี	พิ.ศิ.	2519	โดียได้ีรับอิทธิิพิลัทางดีนตรีจากวิงดีนตรีอย้ห่ลัายวิงด้ีวิยกัน	ได้ีแก่	The	Beatles,	The	Rolling	Stone,	Ray	

Conniff,	Engelbert	Humberdinck,	Perry	Como,	Dean	Martin,	 	Every	Brother,	Chicago	แลัะ	Santana	เป็นต้น

		 ด้ีานร้ปแบบการเรียบเรียงเสียงประสานทางดีนตรีมีลัักษณะเด่ีนในเร่�อง	การประสานเสียง(Harmony)	คอร์ดี(Chord)	แลัะ

จังหวิะ(Rhythm)		ที�เป็นเอกลัักษณ์เฉพิาะทางดีนตรี	มีการพิลิักแพิลังในการใชุ้คอร์ดีที�หลัากหลัาย		เชุ่น		minor,	b5th,	9th	,	

#9th	 ,	11th	,	maj7,	dim,	sus	ซึ่�งไม่เคยปรากฏ์ในวิงดีนตรีไทยสากลัในยุคนั�น	นับเป็นปฐมบทของพัิฒนาการเพิลังไทยสากลั

สมัยใหม่ในประเทศิไทย

คำาสำาคัญ :	คีตลัักษณ์	/	วิงดิีอิมพิอสสิเบิลัส์

Abstract

This research aims to study the musical  form of the Impossibles band. By using qualitative 
research methods for data collection. The results were found as follows.

The Impossibles Band Has continued to develop music since its founding in 1966 until the band’s 
dissolution in 1976, with the influence of music from many bands including The Beatles , The Rolling 
Stone, Ray Conniff, Engelbert Humberdinck, Perry Como, Dean Martin, Every Brother, Chicago and 
Santana. The composition of the music is distinctive in Harmony, chord and rhythm that is the unique 
. There has been a change in the use of various chords such as minor, b5th, 9th , #9th , 11th , maj7, dim, 
sus which has not yet appeared of the bands in Thailand in that era. The Impossibles band is therefore 
the incipient in the development of modern Thai song in Thailand.

Keywords :  musical form / the impossibles band

บทนำา

ในชุ่วิงปี	พิ.ศิ.	2493	ประเทศิในแถบตะวัินตกได้ีเกิดีการเปลีั�ยนแปลังทางวัิฒนธิรรมในหลัายด้ีานที�ส่งผลัต่อชีุวิิตควิาม

เป็นอย้่ของผ้้คนในยุคนั�น	ดีนตรีสมัยนิยมก็เป็นผลัส่วินหนึ�งจากการเปลีั�ยนแปลังของวัิฒนธิรรมในยุคนั�น	ซึ่�งดีนตรียุคแรกที�เกิดี

มาพิร้อมกับวัิฒนธิรรมสมัยนิยม(Pop	Culture)	แลัะถ้กเรียกว่ิา	เพิลังสมัยนิยม(Popular	Music)	ในยุคนั�นค่อเพิลังร็อค(Rock	

and	Roll)	แลัะเพิลังสมัยนิยมของชุาติตะวัินตกก็ได้ีแพิร่กระจายไปยังสังคมแลัะวัิฒนธิรรมอ่�นของโลัก	เม่�อดีนตรีสมัยนิยมของ

1คณะเทคโนโลัยีส่�อสารมวิลัชุน		มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีราชุมงคลัธิัญบุรี	E-mail	:	jirat_m@rmutt.ac.th
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ชุาวิตะวินัตกเข้ามาส่้ประเทศิไทย	นักดีนตรไีทยก็นำามาบรรเลังแลัว้ิใสเ่น่�อร้องที�เป็นภาษาไทยเข้าไปแลัะมลัีักษณะโครงสรา้งทาง

ดีนตรีเป็นแบบตะวัินตก	ซึ่�งต่อมาลัักษณะเพิลังไทยแบบนี�เรียกว่ิา	“เพิลังไทยสากลั”	วิงการเพิลังไทยสากลัมีการเปลีั�ยนแปลัง

อยา่งต่อเน่�องในระหว่ิางปี	พิ.ศิ.	2503-2515	เพิลังไทยสากลัได้ีรับอิทธิิพิลัเพิลังสมัยนิยมตะวัินตกเป็นอย่างมาก	ซึ่�งวิงดีนตรีที�ได้ี

รับควิามนิยมในสมัยนั�น	เชุ่น	เดีอะ	บีทเทิ�ลั	เดีอะ	ชุาโดีว์ิ	คริฟ	ริชุาร์ดี	แลัะเอลัวิิส	เพิรสลีั�ย์	นักดีนตรีชุาวิไทยจึงให้ควิามสนใจ

นิยมนำาเพิลังสากลัมาบรรเลังมากขึ�น	 แลัะได้ีทำาให้ดีนตรีร็อคได้ีรับควิามนิยมถึงขีดีสุดีในประเทศิไทย	 แลัะเริ�มมีการใชุ้เคร่�อง

ดีนตรีไฟฟ้าเข้ามาแทนเคร่�องเป่าในวิงดีนตรี	กลัายเป็นวิงคนตรีขนาดีเล็ักที�เรียกว่ิา	“วิงสตริงคอมโบ”(String	Combo	Band)	

แลัะเป็นที�นิยมในเวิลัาต่อมา

ในปี	 พิ.ศิ.2512	 สมาคมดีนตรีแห่งประเทศิไทยในพิระบรมราชุ้ปถัมภ์ได้ีมีการจัดีประกวิดีวิงสตริงคอมโบแห่ง

ประเทศิไทยชิุงถ้วิยพิระราชุทาน	ขึ�นเป็นครั�งแรก	แลัะวิงที�ชุนะเลิัศิ	ค่อวิงดิีอิมพิอสสเิบิลัส์	แลัะไดีรั้บรางวิลััชุนะเลัศิิติดีต่อกันถึง

	3	ปี	(พิ.ศิ.2512,	2513,	2515	ปี	พิ.ศิ.	2514	งดีเว้ินการจัดีประกวิดี)	เป็นวิงสตริงคอมโบของไทยวิงแรกที�สร้างควิามร้้สึกเป็น

สากลั	แลัะเป็นวิงแรกที�ทำาให้คนไทยได้ีฟังเพิลังไทยสากลัในแนวิใหม่	(วิิทยา	ภ่้บัวิ,	2542)	มีลัักษณะเฉพิาะร้ปแบบทางดีนตรีที�

ยังไม่เคยเกิดีขึ�นมาก่อนในวิงดีนตรีไทยสากลัในยุคนั�น	วิงดิีอิมพิอสสิเบิลัส์	จึงกลัายเป็นแรงบันดีาลัใจให้กับศิิลัปินนักร้องที�ออก

ผลังานในยุคนั�น	แลัะส่งผลัพัิฒนาการดีนตรีไทยสากลัในประเทศิไทย

วัติถุ่ป์ระสงค์ 

1.	ศึิกษาร้ปแบบคีตลัักษณ์ทางดีนตรีของวิงดิีอิมพิอสสิเบิลัส์์

กรอบแนวคิดการวิจััย 

ใชุ้การประมวิลัควิามคิดีรวิบยอดี(Concept)จากคำาถามในการวิิจัยหลััก	 ค่อ	 ร้ปแบบคีตลัักษณ์ทางดีนตรีใน

บทเพิลังของวิงดิีอิมพิอสสิเบิลัส์เป็นอย่างไร	โดียศึิกษาในส่วินแนวิคิดีแลัะทฤษฎีีทางดีนตรีวิิทยา	แนวิคิดีแลัะทฤษฎีีเพิลัง

สมัยนิยม	ทฤษฎีีดีนตรีตะวัินตก	รวิมถึงงานวิิจัยแลัะบทควิามที�เกี�ยวิข้อง	การลังเก็บข้อม้ลัภาคสนามจากการสัมภาษณ์	

การวิิเคราห์ข้อม้ลัที�ได้ีทั�งจากการสัมภาษณ์	แลัะการวิิเคราะห์ตัวิดีนตรีออกมาในร้แบบการวิิเคราะห์สังคีตลัักษณ์	เพ่ิ�อ

ให้เห็นแนวิทางในการทำางานวิิจัยครั�งนี�	ให้เป็นตามวัิตถุประสงค์ที�ศึิกษา

วิธีดำาเนินการวิจััย 

ใชุ้ระเบียบวิิธีิวิิจัยเชิุงคุณภาพิ	(Qualitative	Research)	โดียอาศัิยวิิธีิการทางด้ีานดีนตรีวิิทยาในการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลั	

1. ป์ระชากรแลุ่ะกลุ่่�มตัิวอย�าง  
	 1.1	 บุคคลัผ้้ให้ข้อม้ลัหลััก	 ค่อ	 วิินัย	 พัินธุิรักษ์	 เป็นสมาชิุกฃผ้้เริ�มก่อตั�งวิงดิีอิมพิอสสิเบิลัส์	 รวิมทั�งยังเป็น

ศิิลัปินแห่งชุาติสาขาศิิลัปะการแสดีง	(ขับร้อง-เพิลังไทยสากลั	)	ประจำาปีพุิทธิศัิกราชุ	2562

	 1.2	เล่ัอกบทเพิลังของวิงดิีอิมพิอสสิเบิลัส์	มาทำาการวิิเคราะห์คีตลัักษณ์ทางดีนตรี	จำานวิน	6	เพิลัง	โดียได้ีรับ

การคัดีเล่ัอกจากผ้้ให้ข้อม้ลัหลัักว่ิาเป็นเพิลังที�ประสบควิามสำาเร็จเป็นอยา่งมากของวิงรวิมทั�งเป็นเพิลังที�มีร้ปแบบการประพัินธ์ิ

คำาร้องแลัะเรียบเรียงดีนตรทีี�มีควิามโดีดีเดีน่เป็นเอกลัักษณ	์ค่อ	เพิลังทะเลัไมเ่คยหลัับ	เพิลังหนึ�งในดีวิงใจ	เพิลังหนาวิเน่�อ	เพิลัง

โอ้รัก	เพิลังเป็นไปไม่ได้ี	แลัะเพิลังไหนว่ิาจะจำา	

2. เคร่�องม่อการวิจััยใช้แบบสัมภิาษณ์์ที�ออกแบบแนวคำาถุามในการลุ่งเก็บข้้อมูลุ่

3. การรวบรวมข้้อมูลุ่สัมภิาษณ์์ผู้ให้์ข้้อมูลุ่ แลุ่ะการรวบรวมข้้อมูลุ่เอกสารแลุ่ะจัากส่�อติ�างๆ 
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4. การวิเคราะห์์ข้้อมูลุ่ วิเคราะห์์เชิงบรรยาย (analytic description) โดยการวิเคราะห์์รูป์แบบออก

มาในเชิงสังคีติลัุ่กษณ์์วิเคราะห์์ โดยใช้ห์ลัุ่กแลุ่ะทฤษฎีีทางดนติรีติะวันติก สังคีติลัุ่กษณ์์ แลุ่ะการวิเคราะห์์ (ณั์ชชา

 โสคติิยาน่รักษ์, 2543) ในการวิเคราะห์์ ดังนี� รูป์แบบข้องเพลุ่ง บันไดเสียง การเรียบเรียงเสียงป์ระสาน ทำานอง 

คำาร้อง วิเคราะห์์ แลุ่ะ สีสันเสียงเคร่�องดนติรี 

ผลุ่การวิจััย 

วิงดิีอิมพิอสซิ่เบิลัส์ก่อตั�งขึ�นในปี	พิ.ศิ.	2509	มีวิงดีนตรีประเทศิแถบตะวัินตกหลัายวิงที�ส่งอิทธิิพิลัทางดีนตรีแก่วิงใน

ยุคนั�น	เชุ่น	The	Beatles,	The	Rolling	Stone,	Elvis	Psesley,	Ray	Conniff,	Frank	Sinata,	Engelbert	Humberdinck,	

Perry	Como,	Dean	Martin,		Evrery	Brother,	Chicago	แลัะ	Santana	เป็นต้น	ในปี	พิ.ศิ.	2512	ทางสมาคมดีนตรีแห่ง

ประเทศิไทยในพิระบรมราชุ้ปถัมภ์	ได้ีจัดีการประกวิดีวิงดีนตรแีนวิสตรงิคอมโบชุงิถ้วิยพิระราชุทานแหง่ประเทศิไทยขึ�นเป็นครั�ง

แรก		แลัะวิงดีอิิมพิอสสเิบิลัส์เป็นวิงที�ชุนะเลัศิิการประกวิดีในครั�งนั�น	แลัะชุนะการประกวิดีนี�ติดีต่อกันถึงสามครั�งจึงส่งผลัใหไ้ด้ี

รับถ้วิยรางวัิลัพิระราชุทานไปครอบครอง

วิงดิีอิมพิอสสิเบิลัส์นั�นถ่อว่ิาเป็นผ้้นำาในการสร้างดีนตรีไทยสากลัสมัยใหม่	 ด้ีวิยแนวิทางแลัะอิทธิิพิลัของดีนตรีตะวัิน

ตก	แลัะได้ีสร้างงานไว้ิมากมาย	ทั�งผลังานที�เป็นสต้ดิีโออัลับั�มซึ่�งผลังานส่วินใหญ่เป็นแผ่นเสียงทั�งแบบลัองเพิลัย์	สปีดี	33	แลัะ

แผ่นเล็ัก	สปีดี	45	ได้ีแก่

1)		อัลับั�มลัองเพิลัย์	สปีดี	33	(ไม่ใชุ่เพิลังประกอบภาพิยนตร์)	มี	2	อัลับั�ม	ได้ีแก่	ชุุดีเป็นไปไม่ได้ี	โดีย

พิยงค์	มุกดีา	เป็นผ้้จัดีทำา	แลัะชุุดีหม่�นไมล์ัแค่ใจเอ่�อม	โดียประดิีษฐ์	อุตตะมัง	เป็นผ้้จัดีทำา

2)		แผ่นเล็ัก	สปีดี	45		จัดีทำาโดียคร้วิิมลั	จงวิิไลั	มี	4	เพิลัง	1.	ทัศินาจร	2.	หาดีบ้านเพิ	3.	เร่อเพิลัง	4.	ลัาวิดีวิงเด่ีอน

	(ห้องบันทึกเสียงคิงส์ซ่าวินด์ี	 ธัินวิาคม	2516)	แลัะจัดีทำาโดียปรีชุาพิลั	บุนนาค	ขับร้องโดียสุดีา	 ชุ่�นบาน	แลัะฉันทนา	กิตยะ

พัินธ์ิ	คำาร้องแลัะทำานองโดีย	ร้อยแก้วิ	รักไทย,	ประสิทธิิ�	พิยอมยงค์	รวิม	12	เพิลัง	ในปี	พิ.ศิ.	2517

	 อัลับั�มชุุดี	 Hot	 Pepper	 เป็นชุุดีเพิลังสากลัทั�งอัลับั�ม	 ทำาแลัะบันทึกเสียงในชุ่วิงที�วิงออกแสดีงโชุว์ิที�ยุโรป

แถบสแกนดิีเนเวีิย	บันทึกเสียงที�ประเทศิสวีิเดีน	ในปี	พิ.ศิ.	2519

	 อัลับั�มชุุดีผมไม่วุ่ิน	เป็นอัลับั�มชุุดีพิิเศิษที�กลัับมารวิมตัวิบันทึกเสียงกันใหม่ในปี	พิ.ศิ.	2521	

	 อัลับั�มชุุดีกลัับมาแล้ัวิ	เป็นอัลับั�มชุุดีบันทึกเสียชุุดีพิิเศิษในการกลัับมารวิมตัวิกันอีกครั�งในปี	พิ.ศิ.	2535	แลัะ

		 	 อัลับั�มชุุดีทัศินาจร	ในปี	พิ.ศิ.	2516	เป็นผลังานอีพีิ(extended	play)

	 ผลังานเพิลังประกอบภาพิยนตร์	ซึ่�งมีจำานวินทั�งสิ�น	49	เพิลัง	ยกตัวิอย่าง	เชุ่น	เพิลังเริงรถไฟ	(รัก	รักพิงษ์)	พิ.ศิ

.	2512	ภาพิยนตร์เร่�องโทน,	เพิลังปิดีเทอม	(ปราจีน	ทรงเผ่า)	พิ.ศิ.2512	ภาพิยนตร์เร่�องโทน,	เพิลังชุ่�นรัก	(รัก	รักพิงษ์,	ปราจีน

	ทรงเผ่า)	พิ.ศิ.	2513	ภาพิยนตร์เร่�องโทน,	เพิลังรักกันหนอ	(สมโภชุน์	ลัำ�าพิงษ์)	พิ.ศิ.	2513	ภาพิยนตร์เร่�องรักกันหมอ,	เพิลัง

เจ้าพิระยา	(สง่า	อารัมภีร)	พิ.ศิ.	2514	ภาพิยนตร์เร่�องหนึ�งนุชุ,	เพิลังสำานำารัก	(สง่า	อารัมภีร)	พิ.ศิ.	2514	ภาพิยนตร์เร่�องหนึ�ง

นุชุ,	เพิลังเริงสายชุลั	(สง่า	อารัมภีร)	พิ.ศิ.	2514	ภาพิยนตร์เร่�องหนึ�งนุชุ,	เพิลังล่ัองวิารี	(สง่า	อารัมภีร)	พิ.ศิ.	2514ภาพิยนตร์

เร่�องหนึ�งนุชุ,	เพิลังเริงทะเลั	(ประดิีษฐ์	อุตตะมัง)	พิ.ศิ.	2514	ภาพิยนตร์เร่�องชุ่�นชีุวิาฮาวิาย	เป็นต้น	

	 สมาชิุกวิงดิีอิมพิอสสิเบิลัส์ตั�งแต่เริ�มก่อตั�งเม่�อปี	พิ.ศิ.	2509	จนกระทั�งประกาศิยุบวิง	เม่�อปี	พิ.ศิ.	2519	นั�น

มีจำานวินทั�งสิ�น	12	คน	ประกอบไปด้ีวิย	วิินัย	พัินธุิรักษ์,	พิิชัุย	ทองเนียม,	เศิรษฐา	ศิิระฉายา,	ปราจีน	ทรงเผ่า,	สิทธิิพิร	อมร

พัินธ์ุิ,	อนุสรณ์	พัิฒนกุลั,	เรวัิติ	พุิทธิินันทน์,	สุเมธิ	อินทรส้ต,	ไพิฑ้รย์	วิาทยะกร,	สมชุาย	กฤษณเศิรณี,	ยงยุทธิ	มีแสง	แลัะ	ปรีดิี�

เทพิ	มาลัากุลั	ณ	อยุธิยา
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ผลุ่งานเพลุ่งข้องวงดิอิมพอสสิเบิลุ่ส์ที�นำามาศึกษาวิเคราะห์์คีติลัุ่กษณ์์ทางดนติรี

เพลุ่ง อัลุ่บั�ม / ช่ด คำาร้อง / ทำานอง ปี์ พ.ศ. ห์มายเห์ต่ิ

หนาวิเน่�อ เพิลังประกอบ
ภาพิยนตร์เร่�อง

	ดีวิง

สุรพิลั	โทณะวิณิก 2514 ภาพิยนตร์เร่�องที�สองของเปี�ยก
โปสเตอร์	บันทึกเสียงที�ห้องบันทึกเสียงกมลั	
สุโกศิลั	เม่�อวัินที�	25	มิถุนายน	2514	ชุ่�อเดิีม
ของเพิลังนี�ชุ่�อครั�นรัก	ภาพิวิงขณะถ่ายทำา
เพิลังนี�กลัายเป็นภาพิที�คนร้้จักมากที�สุดี

หนึ�งในดีวิงใจ เพิลังประกอบ
ภาพิยนตร์เร่�อง			

เจ้าลัอย

สุรพิลั	โทณะวิณิก,
ทำานองเพิลังสากลั

2514 ใชุ้ทำานองเพิลังสากลัชุ่�อ	One	Toke	Over	
the	Line	ใส่คำาร้องใหม่โดีย	ผ้้ที�ได้ีชุ่�อว่ิาแต่ง
เพิลังแปลังได้ีดีีที�สุดีคนหนึ�ง	เพิลังนี�ได้ีรับ
ควิามนิยมทันทีที�ภาพิยนตร์เข้าฉาย	บันทึก
เสียงที�ห้องบันทึกเสียงกมลั	สุโกศิลั	ในเด่ีอน
สิงหาคม	พิ.ศิ.	2514

ทะเลัไม่เคยหลัับ เพิลังประกอบ
ภาพิยนตร์เร่�อง						

สวินสน

คำาร้องโดีย 
ชุาลีั	อินทรวิิจิตร
ทำานองโดีย 
สง่า	อารัมภีร์

2514 เป็นเพิลังที�ได้ีรับควิามนิยมมากที�สุดี	จน
กลัายเป็นหนึ�งในเพิลังอมตะของวิงดิีอิม
พิอสสิเบิลัส์	จากการสร้างสรรค์คำาร้องแลัะ
ทำานองของยอดีนักแต่งเพิลังรัก		อีกค่้หนึ�งที�
ได้ีรับการยอมรับว่ิาดีีที�สุดีเท่าที�เม่องไทยเคย
มี	อาจเป็นเพิลังเดีียวิที�แม้ไม่พิิมพ์ิคำาร้อง	ทุก
คนก็ร้องได้ี 

โอ้รัก เพิลังประกอบ
ภาพิยนตร์เร่�อง

โอ้รัก

คำาร้องโดีย 
สุรพิลั	โทณะวิณิก
ทำานองโตย	ประสิทธิิ�	
พิยอมยงค์
แลัะปราจีน	ทรงเผ่า

2515 เพิลังจากภาพิยนตร์อินโดีนีเซี่ย	ในชุ่�อไทย
ว่ิาโอ้รัก	ดัีงทันทีที�ภาพิยนตร์เข้าฉาย	แลัะ
กลัายมาเป็นเพิลังอมตะอีกเพิลังหนึ�งของวิง
ดิีอิมพิอสสิเบิลัส์	บันทึกเสียงที�ห้องบันทึก
เสียง	กมลั	สุโกศิลั	เม่�อวัินที�	17	มีนาคม	พิ.ศิ
	2515

เป็นไปไม่ได้ี เพิลังจากลัองเพิลัย์
ชุุดี	เป็นไปไม่ได้ี

พิยงค์	มุกดีา 2515 เพิลังนี�เป็นเพิลังแรกในแผ่นเสียงชุุดีแรกของ
วิง	(ที�ไม่ไชุ่เพิลังประกอบภาพิยนตร์)	ฝี่ม่อ
การประพัินธ์ิคำารัองแลัะทำานองโดีย	พิยงค์
	มุกดีา	การเอาคำาแปลัชุ่�อวิงจากภาษา
อังกฤษมาทำาเป็นเร่�องราวิของเพิลังในภาษา
ไทยนั�น	ทำาได้ีอย่างยอดีเยี�ยม	เป็นเพิลังที�
ได้ีรับควิามนิยมส้งสุดีเพิลังหนึ�งของวิง	มีชุ่�อ
เรียกกันอีกชุ่�อหนึ�งว่ิาเพิลังทศิกัณฐ์	บันทึก
เสียงที�หัองบันทึกเสียงกมลั	สุโกศิลั	26	
เมษายน	พิ.ศิ.	2515

ไหนว่ิาจะจำา เพิลังจากลัองเพิลัย์
ชุุดี	เป็นไปไม่ได้ี

พิยงค์	มุกดีา 2515 เป็นเพิลังที�วิินัย	พัินธุิรักษ์	ร้องได้ีดีีมากๆ
	แลัะวิินัยก็สามารถทำาให้เพิลังนี�กลัาย	เป็น
เพิลังประจำาตัวิของวิินัยทันที	เพิลังนี�ได้ีรับ
การนำากลัับมาบันทึกใหม่หลัายครั�ง	ใน
หลัายร้ปแบบ	บันทึกเสียงที�ห้องบันทึกเสียง
กมลั	สุโกศิลั	เม่�อ		มิถุนายน	พิ.ศิ.	2515
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คีติลัุ่กษณ์์ทางดนติรีในบทเพลุ่งข้องวงดิอิมพอสสิเบิลุ่ส์	 วิิเคราะห์คีตลัักษณ์ทางดีนตรีโดียคัดีเล่ัอกบทเพิลังที�

สร้างสรรคใ์นชุ่วิงป	ีพิ.ศิ.	2509-2519	ประกอบดีว้ิย	1)	เพิลังทะเลัไมเ่คยหลัับ	2)	เพิลังหนึ�งในดีวิงใจ	3)	เพิลังหนาวิเน่�อ	4)	เพิลัง

โอ้รัก	5)	เพิลังเป็นไปไม่ได้ี	6)	เพิลังไหนว่ิาจะจำา	

โดยการวิเคราะห์์ดนติรีในแติ�ลุ่ะเพลุ่ง แบ�งขั้�นติอนศึกษาดังนี� 

แบ่งขั�นตอนศึิกษาดัีงนี�

1.ร้ปแบบของเพิลัง	โดียวิิเคราะห์ท่อนเพิลัง,	ประโยคเพิลัง,	วิลีั	แลัะจุดีพัิก

2.บันไดีเสียง	วิิเคราะห์บทเพิลังว่ิาเป็นบันไดีเสียงเมเจอร์	หร่อบันไดีเสียงไมเนอร์	แลัะวิิเคราะห์การเปลีั�ยนบันไดีเสียง

3.การเรียบเรียงเสียงประสาน	ได้ีแก่	การใชุ้คอร์ดี,	การดีำาเนินคอร์ดี	แลัะคอร์ดีจุดีพัิก

4.ทำานอง	วิิเคราะห์จากทำานองร้องได้ีแก่	ชุ่วิงเสียงของทำานอง,	ทิศิทางการเคล่ั�อน	ทำานอง,	ลัักษณะจังหวิะของแนวิ

ทำานอง	แลัะโน้ตนอกคอร์ดี

5.คำาร้อง	วิิเคราะห์ควิามหมาย	แลัะควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางคำาร้องแลัะทำานอง	

6.สีสันเสียงเคร่�องดีนตรี	วิิเคราะห์การเล่ัอกใชุ้เคร่�องดีนตรีในบทเพิลัง	

จากการวิิเคราะห์โดียยกตัวิอย่างมาประกอบจาก	 เพลุ่งทะเลุ่ไม�เคยห์ลัุ่บ	 จะเห็นถึงร้ปแบบแลัะลัักษณะเฉพิาะทาง

ดีนตรี	ดัีงนี�

การวิเคราะห์์รูป์แบบแลุ่ะลัุ่กษณ์ะเฉพาะทางดนติรี เพลุ่งทะเลุ่ไม�เคยห์ลัุ่บ

1. รูป์แบบข้องเพลุ่ง

เพิลังทะเลัไม่เคยหลัับ	มีควิามยาวิจำานวิน	83	ห้องเพิลัง	อัตราจังหวิะ	3/4	แลัะอัตราควิามเร็วิ	(Tempo)	ประมาณ	

80	bpm	มีคีตลัักษณ์เป็น	ABAC	โครงสร้างทั�งเพิลังค่อ	Intro	ABAC	Interlude	ABAC	Outro	โครงสร้างร้ปแบบค่อ

ท�อนช�วงนำา	(Intro)	มีควิามยาวิ	8	ห้องเพิลัง	ไม่มีทำานองบรรเลังอย่างชัุดีเจน	เป็นการทำานองลัักษณะการกระจายโน้ต

ในคอร์ดี	(Arpeggio)	ของกีต้าร์ตลัอดี	8	ห้องเพิลัง	ออร์แกนเล่ันเสียงเลีัยนแบบคล่ั�นทะเลัด้ีวิยการไล่ัระดัีบครึ�งเสียง	(Chromatic	

Scale)	อย่างรวิดีเร็วิ	ไม่มีจุดีพัิก	ใชุ้การเล่ันโน้ตซ่ำ�า	(Pedal	Point)

ท�อน A, C, F แลุ่ะ H ท�อน A	มีควิามยาวิ	8	ห้องเพิลัง	เริ�มห้องที�	9	ถึงห้องที�	16	ท่อน	C	มีควิามยาวิ	8	ห้องเพิลัง	

เริ�มห้องที�	25	ถึงห้องที�	32	ท่อน	F	มีควิามยาวิ	8	ห้องเพิลัง	เริ�มห้องที�	44	ถึงห้องที�	51	แลัะ	ท่อน	H	มีควิามยาวิ	8	ห้องเพิลัง

	เริ�มห้องที�	60	ถึงห้องที�	67	

ทำานองหลัักแบ่งออกเป็น	2	ประโยคเพิลัง	ประโยคเพิลัง	a	แลัะ	b	มีควิามยาวิ	4	ห้องเพิลังต่อหนึ�งประโยคเพิลัง	ประโยค

เพิลัง	a	มีวิลีัหลัักที�ชัุดีเจน	ประกอบด้ีวิย	2	วิลีั	ประโยคเพิลัง	b	พัิฒนาวิลีัจากประโยคเพิลัง	a	ประกอบด้ีวิย	3	วิลีั	มีจุดีพัิกเปิดี	

ท�อน B แลุ่ะ G ท�อน B	มีควิามยาวิ	8	ห้องเพิลัง	เริ�มห้องที�	17	ถึงห้องที�	24	แลัะ	ท่อน	G	มีควิามยาวิ	8	ห้องเพิลัง

	เริ�มห้องที�	52	ถึงห้องที�	59

ทำานองหลัักแบ่งออกเป็น	2	ประโยคเพิลัง	ประโยคเพิลัง	a	แลัะ	b	มีควิามยาวิ	4	ห้องเพิลังต่อหนึ�งประโยคเพิลัง	ประโยค

เพิลัง	a	พัิฒนาวิลีัหลัักประกอบด้ีวิย	3	วิลีั	ประโยคเพิลัง	b	พัิฒนาวิลีัจากประโยคเพิลัง	a	ประกอบด้ีวิย	3	วิลีั	มีจุดีพัิกเปิดี

ท�อน D แลุ่ะ I ท�อน D	มีควิามยาวิ	7	ห้องเพิลัง	เริ�มห้องที�	33	ถึงห้องที�	39	แลัะ	ท่อน	I	มีควิามยาวิ	7	ห้องเพิลัง

	เริ�มห้องที�	68	ถึงห้องที�	74

ทำานองหลัักแบ่งออกเป็น	2	ประโยคเพิลัง	ประโยคเพิลัง	a	แลัะ	b	ประโยคเพิลัง	a	มีควิามยาวิ	4	ห้องเพิลังต่อหนึ�ง

ประโยคเพิลัง		พัิฒนาวิลีัหลัักประกอบด้ีวิย	3	วิลีั	ประโยคเพิลัง	b	มีควิามยาวิ	3	ห้องเพิลังต่อหนึ�งประโยคเพิลัง	พัิฒนาวิลีัจาก

ประโยคเพิลัง	a	ประกอบด้ีวิย	3	วิลีั	มีจุดีพัิกเปิดี
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ท�อน E	(Interlude)	มีควิามยาวิ	4	ห้องเพิลัง	เริ�มห้องที�	40	ถึงห้องที�	43	ไม่มีทำานองบรรเลังอย่างชัุดีเจน	เป็นการ

ทำานองลัักษณะการกระจายโน้ตในคอร์ดี	(Arpeggio)	ของกีต้าร์ตลัอดี	7	ห้องเพิลัง	ออร์แกนเล่ันเสียงเลีัยนแบบคล่ั�นทะเลัด้ีวิย

การไล่ัระดัีบครึ�งเสียง	(Chromatic	Scale)	อย่างรวิดีเร็วิ	ไม่มีจุดีพัิก	ใชุ้การเล่ันโน้ตซ่ำ�า	(Pedal	Point)

ท�อนจับ	(Outro)	มีควิามยาวิ	9	ห้องเพิลัง	เริ�มห้องที�	75	ถึงห้องที�	83	ไม่มีทำานองบรรเลังอยา่งชัุดีเจน	เป็นการทำานอง

ลัักษณะการกระจายโน้ตในคอร์ดี	(Arpeggio)	ของกีต้าร์ตลัอดี	8	ห้องเพิลัง	ออร์แกนเล่ันเสียงเลีัยนแบบคล่ั�นทะเลัด้ีวิยการไล่ั

ระดัีบครึ�งเสียง	(Chromatic	Scale)	อย่างรวิดีเร็วิ	ไม่มีจุดีพัิก	ใชุ้การเล่ันโน้ตซ่ำ�า	(Pedal	Point)

ติารางแสดงรูป์แบบข้องเพลุ่งทะเลุ่ไม�เคยห์ลัุ่บ

ท่อนเพิลัง ท่อง
ชุ่วิงนำา

ท่อน	A ท่อน	B ท่อน	C ท่อน	D ท่อน	E ท่อน	F ท่อน	G ท่อน	H ท่อน	I ท่อนจบ

ห้องที� 1	-	8	 9	-	16 17	-	24 25	-	32 33	-	39 40	-	43 44	-	51 52	-	59 60	-	67 68	-	74 75	-	83

จำานวิน
ห้องเพิลัง

8 8 8 8 7 4 8 8 8 7 9

ติารางแสดงป์ระโยคเพลุ่งจัากห้์องเพลุ่งแลุ่ะจ่ัดพักเพลุ่งทะเลุ่ไม�เคยห์ลัุ่บ

ท�อนเพลุ่ง

a b จ่ัดพัก

ท่อนชุ่วิงนำา ห้องที� 1	-	8	

ท่อน	A ทำานองหลัักห้องที� 9	-	12 13	-	16 HC

ท่อน	B ทำานองหลัักห้องที� 17	-	20 21	-	24 HC

ท่อน	C ทำานองหลัักห้องที� 25	-	28 29	-	32 HC

ท่อน	D ทำานองหลัักห้องที� 33	-	36 37	-	39 HC

ท่อน	E ห้องที� 40	-	43

ท่อน	F ทำานองหลัักห้องที� 44	-	47 48	-	51 HC

ท่อน	G ทำานองหลัักห้องที� 52	-	55 56	-	59 HC

ท่อน	H ทำานองหลัักห้องที� 60	-	63 64	-	67 HC

ท่อน	I ทำานองหลัักห้องที� 68	-	71 72	-	74 HC

ท่อนจบ ห้องที� 75	-	83

	

2. บันไดเสียง

จากการพิิจารณาเพิลังทะเลัไม่เคยหลัับ	พิบว่ิามีเคร่�องหมายแปลังเสียง	1	แฟล็ัต	 (b	=	Flat)	แลัะคอร์ดีหลัักค่อ	F		

ในห้องต่างๆ	แลัะห้องสุดีท้ายของเพิลัง	เม่�อเปรียบเทียบกับบันไดีเสียงจากหลัักทฤษฎีีดีนตรีตะวัินตก	พิบว่ิา	เพิลังทะเลัไม่เคย

หลัับ	บันทึกโน้ตอย้ใ่นบันไดีเสียง	F	เมเจอร์	(F	Major	Scale)	ดัีงตัวิอย่าง				
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3. การเรียบเรียงเสียงป์ระสาน

3.1 การใช้คอร์ด

ติารางที�แสดงการใช้คอร์ดในเพลุ่งทะเลุ่ไม�เคยห์ลัุ่บ

ห้์องเพลุ่ง ช่�อคอร์ด ลุ่ำาดับคอร์ดในบันไดเสียง

1	-	8 F	-	F6	-	Fmaj7	-	F6	-	F	-	F6	-	Fmaj7	-	F6 I	-	I6	-	I7	-	I6	-	I	-	I6	-	I7	-	I6

9	-	16 F	-	Fmaj7	-	Dm	-	F	-	Am	-	Dm	-	G7	-	C7 I	-	I7	-	vi	-	I	-	iii	-	vi	-	V7/V	-	V7

17	-	24 F	-	Am	-	Bb	-	F	-	D7	-	Gm	-	C7 I	-	iii	-	IV	-	I	-	V7/ii	-	ii	-	V7

25	-	32 F	-	Fmaj7	-	Dm	-	F	-	Am	-	Dm	-	G7	-	C7 I	-	I7	-	vi	-	I	-	iii	-	vi	-	V7/V	-	V7

33	-	39 F	-	Am	-	Bb	-	F	-	D7	-	Gm	-	C7 I	-	iii	-	IV	-	I	-	V7/ii	-	ii	-	V7

40	-	43 F	-	F6	-	Fmaj7	-	F6	 I	-	I6	-	I7	-	I6	

44	-	51 F	-	Fmaj7	-	Dm	-	F	-	Am	-	Dm	-	G7	-	C7 I	-	I7	-	vi	-	I	-	iii	-	vi	-	V7/V	-	V7

52	-	59 F	-	Am	-	Bb	-	F	-	D7	-	Gm	-	C7 I	-	iii	-	IV	-	I	-	V7/ii	-	ii	-	V7

60	-	67 F	-	Fmaj7	-	Dm	-	F	-	Am	-	Dm	-	G7	-	C7 I	-	I7	-	vi	-	I	-	iii	-	vi	-	V7/V	-	V7

68	-	74 F	-	Am	-	Bb	-	F	-	D7	-	Gm	-	C7 I	-	iii	-	IV	-	I	-	V7/ii	-	ii	-	V7

75	-	83 F	-	F6	-	Fmaj7	-	F6	-	F	-	F6	-	Fmaj7	-	F6 I	-	I6	-	I7	-	I6	-	I	-	I6	-	I7	-	I6

	

จัากติาราง พบว�าการใช้คอร์ดใน เพลุ่งทะเลุ่ไม�เคยห์ลัุ่บ มี 4 ลัุ่กษณ์ะ ดังตัิวอย�าง

	

ลุ่ักษณ์ะที� 1	คอร์ดีทรัยแอดี	(Triad	Chord)	ดีังตัวิอย่าง	ห้องที�	1
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ลุ่ักษณ์ะที� 2	คอร์ดีทบเจ็ดี	(Seventh	Chord)	ดีังตัวิอย่าง	ห้องที�	3

	

ลุ่ักษณ์ะที� 3	คอร์ดีทบหก	(Sixth	Chord)	ดีังตัวิอย่าง	ห้องที�	2	แลัะ	ห้องที�	4	

	

ลุ่ักษณ์ะที� 4	คอร์ดีโดีมินันท์ระดีับสอง	(Secondary	Dominant	Chord)	ดีังตัวิอย่าง	ห้องที�

3.2 การดำาเนินคอร์ด

จากการศึิกษา	พิบว่ิาการดีำาเนินคอร์ดีเพิลังทะเลัไม่เคยหลัับ	ดัีงนี�

ท�อนช�วงนำา ท�อนคั�น (Interlude) แลุ่ะท�อนจับ	ใชุ้การเล่ันโน้ตซ่ำ�า	(Pedal	Point)	

เพิลังมีโครงสร้างเป็น	ABAC	จะพิิจารณาเฉพิาะท่อน	A,	B	แลัะ	C	ดัีงนี�	

ท�อน A	มีการดีำาเนินคอร์ดีลังค่้	3	ลังค่้	5	แลัะสร้างจุดีพัิกเปิดี

ท�อน B	มีการดีำาเนินคอร์ดีลังค่้	5	สร้างจุดีพัิกเปิดี	ระหว่ิางท่อนได้ีสร้างจุดีพัิกกึ�งปิดี	(Plagal	Cadence)	ท�อน C มี

การดีำาเนินคอร์ดีเหม่อนท่อน	B	
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3.3 คอร์ดจ่ัดพัก

จากการศึิกษา	พิบว่ิาคอร์ดีจุดีพัิกในเพิลังทะเลัไม่เคยหลัับ	ทุกท่อนมีคอร์ดีจุดีพัิกแบบเปิดี	ยกเว้ินท่อนบรรเลังที�ไม่มี

จุดีพัิก	สรุปได้ีตารางดัีงนี�

ติารางแสดงคอร์ดจ่ัดพักในเพลุ่งทะเลุ่ไม�เคยห์ลัุ่บ

ท่อน

เพิลัง

ท่องชุ่วิงนำา ท่อน	A ท่อน	B ท่อน	C ท่อน	D ท่อน	E ท่อน	F ท่อน	G ท่อน	H ท่อน	I ท่อนจบ

คอร�ดี F6 C7 C7 C7 C7 F6 C7 C7 C7 C7 F6

จุดีพิัก HC HC HC HC HC HC HC HC

4. การวิเคราะห์์ทำานอง

4.1 ช�วงเสียงข้องทำานอง เพลุ่งทะเลุ่ไม�เคยห์ลุ่ับ มีเสียงอยู�ในช�วงคู� 10 เมเจัอร์ ระห์ว�างโน้ติ C3 ถึุงโน้ติ E4                 

ดังตัิวอย�าง

	

4.2 ทิศทางข้องทำานอง สังเกติไดว้�าเพลุ่งทะเลุ่ไม�เคยห์ลุ่บั เป็์นการเคลุ่่�อนทำานองติามขั้�น ข้้ามขั้�น มีการใช้เทคนิค

 Transposition วิเคราะห์์จัากโครงสร้าง ABAC จัะวิเคราะห์์เฉพาะท�อน A แลุ่ะ B เท�านั�น เน่�องจัากท�อน C มีทำานอง

เห์ม่อนกับท�อน B ท่กป์ระการ วิเคราะห์์ได้ดังนี�
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4.3 ลัุ่กษณ์ะจัังห์วะข้องแนวทำานอง วิเคราะห์์จัากโครงสร้าง ABAC จัะวิเคราะห์์เฉพาะท�อน A แลุ่ะ B เท�านั�น เน่�องจัาก

ท�อน C มีลัุ่กษณ์ะจัังห์วะข้องแนวทำานองเห์ม่อนกับท�อน B ท่กป์ระการ พบว�า แติ�ลุ่ะท�อนมี 2 ป์ระโยคเพลุ่ง แลุ่ะแติ�ลุ่ะป์ระโยค

เพลุ่งป์ระกอบด้วยจัังห์วะข้องแนวทำานอง 3 แบบ ดังนี�

แบบที�	1

แบบที�	2

แบบที�	3

	

ท�อน A นำาแนวิทำานองแบบที�	1,	2	แลัะ	3	มาใชุ้ดัีงตัวิอย่าง

ท�อน B	นำาแนวิทำานองแบบที�	1	มาใชุ้ดัีงตัวิอย่าง
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4.4 โน้ตินอกคอร์ด ในการสร้างการดำาเนินทำานองข้องกลุ่่�มโน้ติ พบว�าเพลุ่งทะเลุ่ไม�เคยห์ลัุ่บใช้โน้ตินอก

คอร์ดแบบโน้ติผ�าน (Passing Note) โน้ติเคียง (Neighboring Note) โน้ติห์ลีุ่ก (Escape Tone) แลุ่ะโน้ติพิง 

(Appogiatura) ดังตัิวอย�าง

5. คำาร้องเพลุ่งทะเลุ่ไม�เคยห์ลัุ่บ

การประพัินธ์ิคำาร้องแต่ลัะบาทมีการสัมผัสใน-นอกวิรรค	แลัะระหว่ิางบาท	ลัักษณะเด่ีนค่อการสัมผัสคำาระหว่ิางวิรรค

ตกในจังหวิะหนัก	เชุ่นคำาว่ิา	“ใหลั	-	ไหม”	แลัะคำาว่ิา	“อ่�น	-	ต่�น”	ดัีงตัวิอย่าง	

**	เส้นสีแดีง	สัมผัสใน	/	เส้นสีน้ำาตาลั	สัมผัสนอก
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6 . สีสันเสียงเคร่�องดนติรี

การวิิเคราะห์ร้ปแบบจังหวิะของเคร่�องดีนตรีเพิลังทะเลัไม่เคยหลัับ	ประกอบด้ีวิยเคร่�องดีนตรีได้ีแก่	กลัองชุุดี	 กีต้าร์

เบส	ออร์แกน	ไวิบราโฟน	แลัะกีต้าร์ไฟฟ้า

การเล่ัอกใชุ้เคร่�องดีนตรีในเพิลังทะเลัไม่เคยหลัับ

กลัองชุุดี	หน้าที�หลัักดีำาเนินร้ปแบบจังหวิะวิอลัซ์่	ดัีงตัวิอย่าง	ห้องที�	44

กีต้าร์เบส	เล่ันรองรับทำานองด้ีวิยโน้ตราก	(Root)	ดัีงตัวิอย่าง	ห้องที�	25

	

	

ออร์แกน	ดีำาเนินทำานองตามการเปลีั�ยนคอร์ดี	ดัีงตัวิอย่าง	ห้องที�	9	

ดีำาเนินทำานองเลีัยนแบบเสียงคล่ั�นทะเลั	ดัีงตัวิอย่าง	ห้องที�	40	–	41
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ดีำาเนินทำานองหลัักด้ีวิยเสียงหีบเพิลังชัุก	(Harmonica)	ดัีงตัวิอย่าง	ห้องที�	52	-	55

ดีำาเนินทำานองหลัักด้ีวิยเสียงออร์แกน	ดัีงตัวิอย่าง	ห้องที�	56	-	59

	

ไวิบราโฟน	ในท่อนชุ่วิงนำาดีำาเนินทำานองหลััก	ดัีงตัวิอย่าง	ห้องที�	9	

กีต้าร์ไฟฟ้า	ดีำาเนินคอร์ดีแบบกระจายเสียงในอัตราส่วิน	1/2	จังหวิะ	ดัีงตัวิอย่าง	ห้องที�	1	-	4	

ดีำาเนินคอร์ดีรองรับทำานองแบบกระจายเสียงในอัตราส่วิน	1/2	จังหวิะ	ดัีงตัวิอย่าง	ห้องที�	9	-	11	
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ดีำาเนินทำานองหลััก	ดัีงตัวิอย่าง	ห้องที�	44	–	51

การศึิกษาคีตลัักษณ์ทางดีนตรีในบทเพิลังทั�ง	6	บทเพิลังของวิงดิีอิมพิอสสิเบิลัส์ที�ได้ีคัดีเล่ัอกมาเพ่ิ�อทำาการศึิกษาแลัะ

วิิเคราะห์นั�น		เม่�อทำาการวิิเคราะห์บทเพิลังนำามาใชุ้เป็นตัวิอย่างในการศึิกษา	สามารถเขียนเป็นตารางสรุปได้ีดัีงนี�	

ติารางแสดงคีติลัุ่กษณ์์ทางดนติรีในบทเพลุ่งข้องวงดิอิมพอสสิเบิลุ่ส์ที�นำามาศึกษาวิเคราะห์์

ชุ่�อเพิลัง
ควิามยาวิ

ห้องเพิลัง

อัตรา

จังหวิะ

อัตรา

ควิามเร็วิ

บันไดี

เสียง
การใชุ้คอร์ดีในเพิลัง ลัำาดัีบคอร์ดีในบันไดีเสียง

เพิลังทะเลั
ไม่เคยหลัับ

83 3/4 80	bpm F	Major F	-	F6	-	Fmaj7	-	Dm	
-	Am	-	G7	-	C7	-	Bb	-	
D7	-	Gm	

I	-	I6	-	I7	-	vi	-	iii	-	V7	/V	
-	V7	-	IV	-	V7/ii	-	ii

เพิลังหนึ�ง
ในดีวิงใจ

118 4/4 142	bpm Ab	Major Ab	-	Db	-	Cm	-	Fm	-	
Bb	-	Eb

I-	IV	-	iii	-	vi	-	V/V	-	IV	-V

เพิลังหนาวิ
เน่�อ

47 4/4 90	bpm Eb	Major Eb	-	Gm	-	Cm	-	C7	
-	Fm	-	Bb7	-	Ab	-	
Bbsus	-	Ebmaj7

i	-	iii	-	vi	-	V7/ii	-	ii	-	V7	
-	IV	-	I7

เพิลังโอ้รัก 70 4/4 90	bpm C	Major คีย์	Db	:	Gb	-	Fm	-	
Ebm	-	Ab
คีย์	Bb	:	Bb	-	Dm	-	
Gm	-	Eb	-	Cm	-	F	
-	Ab
คีย์	C	:	F	-	Em	-	Am	
-	Dm	-	G	-	C	Eb	-	Db	
-	Bb

Db	:	IV	-	iii	-	vi	-	ii	-	V
Bb	:	I	-	iii	-	vi	-	IV	-	ii	-	V	
-	vvii
C	:	IV	-	iii	-	vi	-	ii	-	V	-	I	-	
bIII	-	bII	-	bVII

เพิลังเป็นไป
ไม่ได้ี

75 4/4 90	bpm F	Major F	-	Fsus	-	Abdim	
-	Gm	-	C7	-	Dm	-	
Bbmaj7	-	Am7b5	
-	D7	-	G7	-	Eb	-	
Gm7b5

I	-	viiO/iii		-	ii	-	V7	-	vi	
-	IV7	-	V7/IV	-	IV	-	iiO/
ii		-	V7/ii	-	iiO

เพิลังไหนว่ิา
จะจำา

53 4/4 90	bpm Ab	Major Abmaj7	-	Bbm7	-	
Cm7	-	F7	-	A7(b9)	-	
Fm7	-	Dbmaj7	-	Eb7	
-	E7	-	Ab	-	G	-	C7

I7	-	ii7	-	iii7	-	V7/ii	-	bii7	
-	vi7	-	IV7	-	V7	-	bVI7	-	I	
-VII	-	V7/vi
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ติารางแสดงคีติลัุ่กษณ์์ทางดนติรีในบทเพลุ่งข้องวงดิอิมพอสสิเบิลุ่ส์ที�นำามาศึกษาวิเคราะห์์(ติ�อ)

ช่�อเพลุ่ง รูป์แบบข้องเพลุ่ง จ่ัดพัก ช�วงเสียงร้อง
การเคลุ่่�อนทำานอง

(ส�วนให์ญ�)

ลัุ่กษณ์ะจัังห์วะ

แลุ่ะแนวทำานอง

เพิลังทะเลั

											ไม่

เคยหลัับ

คีตลัักษณ์เป็น	ABAC	

โครงสร้างทั�งเพิลังค่อ	Intro	

ABAC	Interlude	ABAC	

Outro

โครงสร้างเต็มร้ปแบบค่อ

-	ท่อนชุ่วิงนำา

-	ท่อน	A,	C,	F,	H

-	ท่อน	B,	G

-	ท่อน	D,	I

-	ท่อน	E

-	ท่อนจบ

-	เปิดี

-	กึ�งปิดี

	(Plagal	

Cadence)

ค่้	10	เมเจอร์

	ระหว่ิางโน้ต	

C3	ถึงโน้ต	E4

-	ตามขั�น

-	ข้ามขั�น

-	ใชุ้เทคนิค	

Transposition

3	แบบ

เพิลังหนึ�งใน

ดีวิงใจ

คีตลัักษณ์เป็น	ABA	โครงสร้าง

ทั�งเพิลังค่อ	Intro	ABA	

Interlude	ABA	Outro	

โครงสร้างร้ปแบบค่อ

-	ท่อนชุ่วิงนำา

-	ท่อน	A,	C,	E,	G

-	ท่อน	B,	F

-	ท่อน	D

-	ท่อนจบ

-	ปิดีแบบ

สมบ้รณ์

ค่้	15	เมเจอร์

	ระหว่ิางโน้ต

	Bb2	ถึงโน้ต

	Eb4 

-	ตามขั�น

-	ข้ามขั�น

-	ใชุ้เทคนิค	

Transposition

-	ใชุ้เทคนิค

	Rhythmic	

Variation

7	แบบ

เพิลังหนาวิ

เน่�อ

คีตลัักษณ์เป็น	AB	โครงสร้าง

ทั�งเพิลังค่อ	Intro	AAB	Solo	

B	Outro	โครงสร้างร้ปแบบ

ค่อ

-	ท่อนชุ่วิงนำา

-	ท่อน	A,	C,	D

-	ท่อนจบ

-	เปิดี

-	ปิดีแบบ

สมบ้รณ์

ค่้	11	เมเจอร์

	ระหว่ิางโน้ต

	Bb2	ถึงโน้ต

	Eb4

-	ตามขั�น

-	ข้ามขั�น

-	ใชุ้เทคนิค	

Transposition

5	แบบ
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ช่�อเพลุ่ง รูป์แบบข้องเพลุ่ง จ่ัดพัก ช�วงเสียงร้อง
การเคลุ่่�อนทำานอง

(ส�วนให์ญ�)

ลัุ่กษณ์ะจัังห์วะ

แลุ่ะแนวทำานอง

เพิลังโอ้รัก คีตลัักษณ์เป็น	AABA	

โครงสร้างทั�งเพิลังค่อ	Intro	

AABABA	Outro	โครงสร้าง

ร้ปแบบค่อ

-	ท่อนชุ่วิงนำา

-	ท่อน	A,B,	D,	F

-	ท่อน	C,	E

-	ท่อนจบ

-	เปิดี

-	ปิดีแบบ

สมบ้รณ์

ค่้	8	เมเจอร์

	ระหว่ิางโน้ต	

D3	ถึงโน้ต	D4

-	ตามขั�น

-	ข้ามขั�น

-	ใชุ้เทคนิค	Theme	

Variation

8	แบบ

เพิลังเป็นไป

ไม่ได้ี

คีตลัักษณ์เป็น	ABCD	

โครงสร้างทั�งเพิลังค่อ	Intro	

ABAC	Interlude	Solo	

ABAC	Outro	โครงสร้างร้ป

แบบค่อ

-	ท่อนชุ่วิงนำา

-	ท่อน	A,	F

-	ท่อน	B,	G

-	ท่อน	C,	H

-	ท่อนคั�น

-	ท่อนจบ

-	เปิดี ค่้	11	เมเจอร์

	ระหว่ิางโน้ต	

C3	ถึงโน้ต	F4 

-	ตามขั�น

-	ข้ามขั�น

-	ใชุ้เทคนิค	

Transposition

4	แบบ

 เพิลังไหนว่ิา

จะจำา

คีตลัักษณ์เป็น	AABA	

โครงสร้างทั�งเพิลังค่อ	Intro	

AABABA	Outro	โครงสร้าง

ร้ปแบบค่อ

-	ท่อนชุ่วิงนำา

-	ท่อน	A,	B,	D,	F

-	ท่อน	C,	E

-	ท่อนจบ

-	เปิดี

-	ปิดีแบบ

สมบ้รณ์

ค่้	11	เมเจอร์

	ระหว่ิางโน้ต

	Ab2	ถึงโน้ต

	Db4

-	ตามขั�น

-	ข้ามขั�น

-	ใชุ้เทคนิค	

Transposition

-	ใชุ้เทคนิค

	Rhythmic	

Variation

6	แบบ
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ติารางแสดงคีติลัุ่กษณ์์ทางดนติรีในบทเพลุ่งข้องวงดิอิมพอสสิเบิลุ่ส์ที�นำามาศึกษาวิเคราะห์์(ติ�อ)

ช่�อเพลุ่ง โน้ตินอกคอร์ด คำาร้อง
การสัมผัสคำา

(ส�วนให์ญ�)

การเลุ่่อกใช้เคร่�อง

ดนติรี

เพิลังทะเลัไม่

เคยหลัับ

-	โน้ตผ่าน	(Passing	Note) 

-	โน้ตเคียง	(Neighboring	

Note) 

-	โน้ตหลีัก	(Escape	Tone)

-	โน้ตพิิง	(Appogiatura)

-	เพิลังรัก

-	พิรรณนาโวิหาร

-	บุคคลัาฐิษฐานโวิหาร

-	2	วิรรคใน	1	บาท

-	2	บาทใน	1	บท

-	4	บท

-	สัมผัสในวิรรค

-	สัมผัสในวิรรค

-	สัมผัสระหว่ิางบท

-	กลัองชุุดี 

-	กีต้าร์เบส 

-	ออร์แกน 

-	ไวิบราโฟน 

-	กีต้าร์ไฟฟ้า

เพิลังหนึ�ง

ในดีวิงใจ

-	โน้ตผ่าน	(Passing	Note) 

-	โน้ตเคียง	(Neighboring	

Note) 

-	โน้ตหลีัก	(Escape	Tone)

-	โน้ตพิิง	(Appogiatura)

-	โน้ตแขวิน(Suspension)

-	เพิลังรัก

-	พิรรณนาโวิหาร

-	3	วิรรคใน	1	บาท

-	2	บาทใน	1	บท

-	4	บท

-	สัมผัสในวิรรค

-	สัมผัสในวิรรค

-	สัมผัสระหว่ิางบท

-	กลัองชุุดี 

-	กีต้าร์เบส 

-	กีต้าร์ไฟฟ้า

เพิลังหนาวิ

เน่�อ

-	โน้ตผ่าน	(Passing	Note) 

-	โน้ตเคียง	(Neighboring	

Note) 

-	โน้ตหลีัก	(Escape	Tone)

-	โน้ตพิิง	(Appogiatura)

-	โน้ตแขวิน(Suspension)

-	เพิลังรัก

-	พิรรณนาโวิหาร

-	สาธิกโวิหาร

-	อติพิจน์โวิหาร

-	3	วิรรคใน	1	บาท

-	2	บาทใน	1	บท

-	6	บท

-	สัมผัสในวิรรค

-	สัมผัสในวิรรค

-	สัมผัสระหว่ิางบท

-	กีต้าร์เบส 

-	กีต้าร์ไฟฟ้า

-	กีตาร์โปร่ง

เพิลังโอ้รัก -	โน้ตผ่าน	(Passing	Note) 

-	โน้ตเคียง	(Neighboring	

Note) 

-	โน้ตหลีัก	(Escape	Tone)

-	โน้ตพิิง	(Appogiatura)

-	โน้ตเสียงค้าง(Pedal)

-	เพิลังรัก

-	พิรรณนาโวิหาร

-	3	วิรรคใน	1	บาท

-	2	บาทใน	1	บท

-	5	บท

-	สัมผัสในวิรรค

-	สัมผัสในวิรรค

-	สัมผัสระหว่ิางบท

-	กลัองชุุดี 

-	กีต้าร์เบส 

-	เคร่�องสาย 

-	กีต้าร์ไฟฟ้า

-	ฟรุ๊ต

-	โอโบ

เพิลังเป็นไป

ไม่ได้ี

-	โน้ตผ่าน	(Passing	Note) 

-	โน้ตเคียง	(Neighboring	

Note) 

-	โน้ตหลีัก	(Escape	Tone)

-	โน้ตพิิง	(Appogiatura)

-	เพิลังรัก

-	พิรรณนาโวิหาร

-	อุปมาโวิหาร

-	อติพิจน์โวิหาร

-	5	วิรรคใน	1	บาท

-	2	บาทใน	1	บท

-	8	บท

-	สัมผัสในวิรรค

-	สัมผัสในวิรรค

-	สัมผัสระหว่ิางบท

-	กลัองชุุดี 

-	กีต้าร์เบส 

-	ออร์แกน 

-	ฟลุ๊ัต 

-	กีต้าร์ไฟฟ้า
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 เพิลังไหนว่ิา

จะจำา

-	โน้ตผ่าน	(Passing	Note) 

-	โน้ตเคียง	(Neighboring	

Note) 

-	โน้ตหลีัก	(Escape	Tone)

-	โน้ตพิิง	(Appogiatura)

-	เพิลังรัก

-	พิรรณนาโวิหาร

-	อุปมาโวิหาร

-	2	วิรรคใน	1	บาท

-	2	บาทใน	1	บท

-	3	บท

-	สัมผัสในวิรรค

-	สัมผัสในวิรรค

-	สัมผัสระหว่ิางบท

-	กลัองชุุดี 

-	กีต้าร์เบส 

-	ออร์แกน 

-	ไวิบราโฟน

-	กีต้าร์ไฟฟ้า

สร่ป์ผลุ่การวิจััยแลุ่ะอภิิป์รายผลุ่

การศึกษาคีติลัุ่กษณ์์ทางดนติรีในบทเพลุ่งข้องวงดิอิมพอสสิเบิลุ่ส์พบป์ระเด็นน�าสนใดังติ�อไป์นี�

ร้ปแบบของเพิลังส่วินใหญ่ประกอบด้ีวิย	ท่อนชุ่วิงนำา	ท่อนเพิลัง	ท่อนโซ่โลั	แลัะท่อนจบ	มีอัตราจังหวิะ	4/4		เป็นส่วิน

ใหญ่	เม่�อพิิจารณาจำานวินห้องเพิลัง	แลัะเปรียบเทียบกับทฤษฎีีโครงสร้างเพิลังสมัยนิยมพิบว่ิาเพิลังของวิงดิีอิมพิอสสิเบิลัส์ส่วิน

ใหญ่มีจำานวินห้องเพิลังที�แตกด่ีางกัน	โดียมี	ควิามสัมพัินธ์ิกับอัตราจังหวิะของเพิลัง	สังเกดีได้ีว่ิาเพิลังที�มีจังหวิะชุ้ามีจำานวินห้อง

เพิลังน้อยกว่ิาเพิลังที�มีจังหวิะเร็วิ	เพิลังส่วินใหญ่มีควิามยาวิประมาณ	3.00	-3.30	นาที	สรุปได้ีว่ิาการสร้างผลังานเพิลังของงวิง

ดิีอิมพิอสสิเบิลัส์น่าจะคำานึงถึงการนำาเสนอเร่�องราวิผ่านบทเพิลังให้ได้ีสมบ้รณ์ใระยะเวิลัาที�เหมาะสมของเพิลัง	 มากกว่ิาคำานึง

ถึงจำานวินห้องเพิลัง

ท่อนเพิลังประกอบด้ีวิยหลัายประโยคเพิลังพิิจารณาประโยคเพิลังจากลัักษณะทำานองที�แตกต่างกัน	 ประโยคเพิลัง

ส่วินใหญ่ประกอบด้ีวิยห้องเพิลัง	8	ห้อง	ท่อนเพิลังส่วินใหญ่ประกอบควิยประโยคเพิลัง	a	เเลัะ	b	บางเพิลังมีทำานองหลัายเเบบ

สามารถพิิจารณาเป็นประ	โยคเพิลัง	c	แลัะ	d	เม่�อเปรียบเทียบกับทฤษฎีีโครงสร้างเพิลังสมัยนิยม	พิบว่ิาบทเพิลังของวิงดีนตรี

แกรนด์ีเอ็กซ์่ส่วินใหญ่เป็นไปตามทฤษฎีีค่อมี	3	 ห้องเพิลัง	 เเต่ในบางประ	 โยดีเพิลังมีห้องเพิลังมากหร่อน้อยกว่ิา	8	 ห้องเพิลัง	

จำานวินห้องเพิลังรวิมทั�งหมดีในบทเพิลังของวิงดิีอิมพิอสสิเบิลัส์ส่วินใหญ่มีจำานวินมากกว่ิาตามทฤษฎีีโครงสร้างเพิลังสมัยนิยม

ที�กล่ัาวิว่ิามีห้องเพิลัง	32	ห้อง	จาก	4	ประโยคเพิลัง	ประโยดีเพิลังลัะ	8	ห้องเพิลังประ	โยคเพิลังที�มีลัักษณะทำานองเเตกต่างกัน

เพีิยงเล็ักน้อย	เกิดีจากคำาร้องที�แตกต่างกัน	เน่�องจากภาษาไทยเปน็ภาษาที�มีเสียงวิรรณยกุด์ีทำาใหค้ำาม่	ระดีบัเสียงที�เเตกตา่งกัน	

เม่�อนำามาใส่ในทำานองเพิลัง	จำาเป็นต้องปรับระดัีบทำานองใหเ้ข้ากับคำาร้อง	เพ่ิ�อไม่ให้คำาร้องเพีิ�ยนเสียง	แลัะควิามหมายผิดีไปจาก

คำาประพัินธ์ิ	ซึ่�งแตกต่างจากคำาร้อภาษาอังกฤษที�ผันเสียงตามทำานองเพิลังได้ีโดียคำาไม่ผิดีควิามหมายไปจากเดิีม

จุดีพัิกส่วินใหญ่ค่อจุดีพัิกเปิดี	จุดีพัิกปิดีแบบไม่สมบ้รณ์	แลัะจุดีพัิกปิดีสมบ้รณ์	เป็นไปตามหลัักทฤษฎีีคนตรีตะวัินตก

	บันไดีเสียงในเพิลังอย้ร่ะหว่ิางบันไดีเสียง	Ab	-	F	Major	เเลัะมีชุ่วิงเสียงอย้่ระหว่ิางเสียง	Bb2		-	F4		หากพิิจารณาจากนักร้อง

หลัักของวิงอย่างเศิรษฐา	ศิิระฉายา	แลัะวิินัยพัินธุิรักษ์	ซึ่�งมีเสียงร้องอย้ใ่นบันไดีเสียง	F	Major	แลัะ	Ab	Major	เป็นบันไดีเสี

บงหลัักหลัักตามลัำาดัีบจึงสังเกตุได้ีว่ิาการเล่ัอกใชุ้บันไดีเสยีงในเพิลังขึ�นอย้กั่บชุ่วิงเสียงของนกัร้องนำาเปน็หลััก	แต่ก็มีบางเพิลังที�

มีการใชุ้บันไดีเสียงอ่�นอย่าง	Eb	Major,	Bb	Major	หร่อ	C	Major	เป็นต้น	ทั�งนี�เพ่ิ�อควิามลังตัวิของการเรียบเรียงดีนตรีในแต่ลัะ

เพิลัง	แต่อย่างไรเพิลังส่วินใหญ่ของวิงดิีอิมพิอสสิเบิลัส์ก็ยึดีบันไดีเสียงของนักร้องนำาของวิงเป็นหลัักในการเรียบเรียงดีนตรี

การใชุ้คอร์ดี	 แลัะการดีำาเนินคอร์คเป็นไปตามหลัักทฤษฎีีคนตรีคะวัินตก	 ส่วินใหญ่ในบันไดีเสียงเมเจอร์ใชุ้คอร์คฟ้�น

ฐานเป็นหลัักได้ีแก่คอร์ดีเมเจอร์	I,	IV	แลัะ	V	มีการใชุ้คอร์ดีอ่�นประกอบเชุ่นคอร์ดีไมเนอร์	vi,	i,	iii	คอร์คโคมินันท์ระคับสองที�

เป็นคอร์ดี	V	เเลัะ	viiO	ในชุ่วิงแรกของการสร้างผลังานเพิลังส่วินใหญ่ใชุ้คอร์ดีทรัยเอ็ค	ต่อมาในชุ่วิงหลัังเริ�มมีการตกเเต่งคอร์ดีให้

มีสีสันมากขึ�นด้ีวิยการเดิีมโน้ตตัวิที�7	กลัายเป็นคอร์ดีทบเจ็ดีที�ใชุ้ควิบค่้ไปกับคอร์ดีทรัยแอ็ดีมากขึ�น		เเสดีงให้เห็นว่ิาพัิฒนาการ

ในการเรียบเรียงเสียงประสานของวิงดิีอิมพิอสสิเบิลัส์ลัักษณะเสียงที�กว้ิางขึ�น	 ไม่จำากัดีเพีิยงการใชุ้แค่คอร์ดีตรัยเเอ็ดี	 ทำาให้มิติ

เสียงประสานกว้ิางขึ�น
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ทำานองพิลัง	ส่วินใหญ่ไชุ้การเคล่ั�อนตำานองแบบตามขั�นแทรกด้ีวิยทำานองแบบข้ามขั�นเเลัะมีการใชุ้เทคนิคบางเทคนิค

เข้ามาร่วิมใชุ้ด้ีวิย	เชุ่น	เทคนิค	Transposition	เทคนิค	Rhythmic	Variation	ลัักษณะจังหวิะของแนวิทำานองในเเต่ลัะเพิลังมี

หลัายลัักษณะ	ที�นำามาประกอบกันเป็นวิลีัเพิลัง	แลัะประโยคเพิลัง	ตามลัำาดัีบ	ทำานองเพิลังส่วินใหญ่ใชุ้เทคนิคในการพัิฒนาประ

โยดีเพิลังในลัักษณะของการซ่ำ�า	แลัะการซี่เควินซ์่	ประโยคเพิลังเคียวิกันบางส่วินมีระดัีบเสียงทำานองที�แตกต่างกันบ้างเล็ักน้อย

เพ่ิ�อให้สอดีคล้ัองกับคำาร้องที�ประพัินธ์ิขึ�น	 ระดัีบเสียงของทำานองมีควิามสัมพัินธ์ิกับดีอร์ดี	 ถึงเเม้จะมีการใชุ้โน้ตนอกคอร์คบ้าง

ในบางวิลีัเพิลัง	แต่สำาหรับเคร่�องคนตรียังคงบรรเลังด้ีวิยโน้ตในคอร์ดีเป็นสำาคัญ

โน้ตนอกคอร์ดีส่วินใหญ่ที�ใชุ้ค่อ	โน้ตผ่าน	(Passing	Note)	โน้ตเคียง	(Neighboring	Note)		โน้ตหลีัก	(Escape	Note)	

มีการใชุ้โน้ดีนอกคอร์ค	อ่�น	ๆ	แดีกตางกันในแต่ลัะบทเพิลังได้ีแก่		โน้ตพิิง	(Appogiatura)	โน้ตแขวิน(Suspension)	แลัะ	โน้ต

เสียงค้าง(Pedal)	 ไม่ปรากฎีการ	 ใชุ้นอกคอร์คประเภทโน้ดีหน่วิงในเพิลัง	 สังเกตุได้ีว่ิาการใชุ้โนัตนอกคอร์ดีนั�นเพ่ิ�อรองรับแลัะ

สอดีคล้ัองกับคำาร้อง	 ไม่ทำาให้คำาร้องเพีิ�ยนเสียง	 เน่�องจากคำาร้องไม่สามารถกำาหนดีให้ใชุ้เฉพิาะเสียงในคอร์ดีได้ี	 เพิราะการ

ประพัินธ์ิคำาร้องต้องคำานึงถึงควิามหมายของคำาเพ่ิ�อให้การส่�อสารมีควิามชัุดีเจน	 คำาร้องต้องมีฉันทลัักษณ์	 แลัะการสัมผัสคำาที�

เหมาะสมเพ่ิ�อให้เป็นคำาร้องที�ไพิเราะ	งดีงาม	สรุปได้ีว่ิาการใชุ้โน้ตนอกคอร์คเป็นการเกลัาทำานองให้มีควิามไพิเราะ	เเลัะคงเสี�ยง

ของคำาให้ไม่เพีิ�ยนผิดีควิามหมายไปจากเดิีม

คำาร้องที�ได้ีรับควิามนิยม	แลัะมีชุ่�อเสียงส่วินใหญ่มีเร่�องราวิเกี�ยวิกับควิามรัก	สอดีคล้ัองกับแนวิคิดีของอมรรัตน์	ทิพิย์

เลิัศิ	 เกี�ยวิกับลัักษณะของเพิลังสมัยนิยมว่ิา	 คำาร้องมักเป็นเร่�องราวิเกี�ยวิกับควิามรัก	 จากการวิิเคราะห์คำาร้องสมัยนิยมของ	

J.G.Peatman	พิบวิา่คำาร้องที�ได้ีรับควิามนิยมแลัะประสบควิามสำาเร็จมักเป็นเร่�องเกี�ยวิกับควิามรัก	การประพินัธ์ิคำาร้องส่วินใหญ่

มี	2	วิรรคใน	1	บาท	มีลัักษณะตามฉันทลัักษณ์ของการประพัินธ์ิบทกลัอนของไทย	สังเกตได้ีจากมีการสัมผัสของคำาทั�งในวิรรค	

นอกวิรรค	แลัะระหวิา่งบท	หากมีการเขียนเเผนผังคำาร้องว่ิามีฉันทลัักษณ์	เเลัะการสมัผัสคำาอยา่งไรจะทำาให้เห็นชัุดีว่ิามีลัักบณะ

คล้ัายเเผนผังของฉันทลัักษณ์บทกลัอน	เเต่อาจมีข้อแตกต่างในเร่�องของจำานวินคำาในเเต่ลัะวิรรค	แลัะตำาแหน่งของคำาที�สัมผัสกัน

	สอดีคล้ัองกับแนวิคิคโครงสร้างเพิลังสมัยนิยมค่อ	เพิลังสมัยนิยมมีร้ปเเบบของฉันทลัักษณ์	หร่อคำาร้องที�มีควิามสอดีคล้ัองกัน

	เเต่ไม่ประณีตเท่ากับกวีินิพินธ์ิ	เเลัะ	คำา	อาจมีสัมผัสหร่อไม่ก็ได้ี	นอกจากฉันทลัักษณ์	เเลัะการสัมผัสของคำา	คำาร้องส่วินใหญ่

สามารถส่�ออารมณ์	(sentimental	texts)	แลัะ	ให้ควิามหมายได้ีอยา่งชัุดีเจนไม่ว่ิาจะเป็นคำาที�ให้ควิามหมายโดียตรง	หร่อควิาม

หมายโดียนัย	คำาร้องเป็นสัญลัักษณ์แทนกาเคลั่�อนไหวิของรา่งกาย	หร่อควิามร้สึ้กที�เกิดีขึ�นภายในจิตใจที�หลัากหลัายผสมผสาน

กัน	เลัะสามารถส่�อสารให้เกิดีควิามเข้าใจร่วิมกันระหว่ิางกลุ่ัมวัิฒนธิรรมยอ่ย	คำาร้องจึงมีควิามเเตกต่างตามเนวิดิีค	เเลัะกลุ่ัมผ้้ฟัง	

สังเกตุได้ีว่ิาเพิลังไทยสากลัใหค้วิามสำาคัญกับคำาร้อง	ทำานองรอ้ง	ลัักษณะการรอ้ง	มากกวิา่การประสานเสยีงของคนตรปีระกอบ	

แต่วิงดิีอิมพิอสสิเบิลัส์นั�นสามารถทำาทั�งสองส่วินนี�ให้มีควิามโดีดีเด่ีนได้ีอย่างลังตัวิในเพิลังของพิวิกเขา

วิงดีอิิมพิอสสเิบิลัส์	เป็นวิงดีนตรทีี�ใชุ้เคร่�องคนตรไีฟฟ้าเป็นหลัักไดีแ้ก่	กีตาร์ไฟฟ้า	กีตาร์เบส	แลัะคยีบ์อร์ดีออร์แกน	มี

การใชุ้เคร่�องเป่าประกอบเชุ่น	ทรัมเป็ต	ทรอมโบน	อัลัโตแซ็่กโซ่โฟน	ฟรุ๊ต	สังเกตุได้ีว่ิาเคร่�องเป่ามีบทบาทสำาคัญอย่างมากในวิง

มีทั�งใชุ้ในการบรรเลังประสานประกอบทำานองหลััก	แลัะใชุ้คำาเนินทำานองหลัักในทอ่นโซ่โลั	ท่อนชุ่วิงนำา	แลัะทอ่นจบ	รองลังมาใชุ้

ดีำาเนินทำานองประกอบ	หร่อทำานองสอดีเเทรกเพิ่�อเพิิ�มสีสันให้กับบทเพิลัง	สำาหรับการดีำาเนินเสียประสานประกอบทำานองหลััก

ของวิงดิีอิมพิอสสิเบิลัส์เล่ัอกใชุ้เคร่�องคนตรีไฟฟ้าดีำาเนินเสียงคอร์ดีรองรับทำานองหลััก	เเต่ยงัคงลัักษณะของวิงสตริงค่อการเล่ัอก

ใชุ้กีตาร์ไฟฟ้า	หร่อคียบ์อร์ดีออแกนดีำาเนินทำานองหลัักในท่อนชุ่วิงนำา	ท่อนโซ่โลั	แลัะ	ท่อนจบ	บางครั�งเล่ัอกใชุ้เคร่�องคนตรีไฟฟ้า	

แลัะเคร่�องเป่าดีำาเนินทำานองหลัักต่างท่อนเพิลังในเพิลังเดีียวิกันการเล่ัอกใชุ้เคร่�องคนดีรี	มีควิามสอดีคล้ัองกับการส่�อควิามร้้สึก

ของคำาร้อง	สรุปได้ีว่ิาการเล่ัอกใชุ้เคร่�องดีนตรีมีควิามแตกด่ีางกันไปในแค่ลัะเพิลังขึ�นอย้กั่บแนวิคิดีในการนำาเสนอเเค่ลัะบทเพิลัง
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จากการศึิกษาสรุปได้ีว่ิาบทเพิลังของวิงดิีอิมพิอสสิเบิลัส์	มีการใชุ้คอร์ดีที�เป็นร้ปแบบ	ทั�งร้ปแบบการดีำาเนินคอร์ดี	โหมดี

ของคอร์ดี	ทางเดิีนของคอร์ดี	ทำาให้วิงมีการพิลิักแพิลังในการใชุ้คอร์ดีที�หลัากหลัาย		เชุ่น		Minor,	b5th,	9th	,	#9th	,11th		ซึ่�งวิง

ดีนตรีไทยในสมัยนั�นยังไม่มีการใชุ้คอร์ดีที�พิลิักแพิลังมากมายขนาดีนี�	วิงดิีมพิอสสิเบิลัส์จึงเป็นวิงดีนตรีที�มีจุดีเด่ีนเร่�องการเรียบ

เรียงเสียงประสานดีนตรี	 การใชุ้ฮาร์โมนี�(Harmony),	 จังหวิะ(Rhythm)	 แลัะทางเดิีนคอร์ดี(Chord)	 ที�เด่ีนชัุดีลัะมีเอกลัักษณ์

เฉพิาะตัวิเป็นอย่างมาก

ข้้อเสนอแนะ 

งานวิิจัยชิุ�นนี�น่าจะเป็นปะโยชุน์ต่อการศึิกษาดีนตรใีนประทศิไทยทั�งในแง่พัิฒนาการของดีนตรตีะวัินตกสมัยใหม่ที�แพิร่

เข้ามาในประเทศิไทย	การพัิฒนาเป็นร้ปแบบดีนตรีไทยสากลัแบบใหม่	ที�มีควิามเป็นลัักษณะเฉพิาะที�ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศิ	
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 อุปรากรจีิน้ (งิ�วิ) : สถาน้ภาพหลังม่าน้ไม้ไผ่ส่้บัทับัาทัใหม่ใน้โลกทุัน้นิ้ยม

Chinese Opera (Xiqu) : the Status Behind Behind Bamboo Curtain 

to New Rule in Captailism

มุจรินทร์	อิทธิิพิงษ์1

บทคัดย�อ

อุปรากรจีัน (งิ�ว)  เป็นศิลปะการแส่ดงประจัำาชาติ่ของจีัน ทีำ�มีีความีเป็นเอกลักษณ์์และคุณ์ค่าทำางด�านวัฒนธ์รรมี

จันได�รับการยกย่องให�เป็น “มีรดกโลก” จัากองค์การยเ้นส่โก�โดยมีีประวัติ่ศาส่ต่ร์ความีเป็นมีายาวนานตั่�งแต่่ปี 1122 

– 255 ก่อนคริต่ส่กาล การดำารงอย้่ของศิลปะการแส่ดงงิ�วตั่�งแต่่อดีต่จันถ่ีงปัจัจุับันได� ผู่้านกระแส่การเปลี�ยนแปลง

ในประเทำศส่าธ์ารณ์รัฐประชาชนจีันทัำ�งในด�านของการเมืีอง สั่งคมี วัฒนธ์รรมีอย่างชัดเจัน ซ่้ำ�งส่่งผู้ลให�ส่ถีานภาพัและ

บทำบาทำการแส่ดงงิ�วต่�องปรับปรุงและเปลี�ยนแปลงอย้่ต่ลอดเวลา

บทควิามนี�มุ่งศึิกษาถึงสถานภาพิแลัะบทบาทของการแสดีงอุปรากรจีน	 (งิ�วิ)	 ในโลักสังคมนิยมแลัะในโลักทุนนิยม		

โดียจะศึิกษาถึงอิทธิิพิลัแลัะปัจจัยทางการเม่องที�เข้ามามีผลักระทบต่อการแสดีงอุปรากรจีน	(งิ�วิ)	ในแบบองค์รวิม		เพ่ิ�อให้เกิดี

ควิามเข้าใจในแนวิคิดีแลัะร้ปแบบของการแสดีงอุปรากรจีน	(งิ�วิ)	ในปัจจุบัน	ตลัอดีจนแนวิโน้มในอนาคต		โดียเน้นให้เห็นถึงการ

ประเมินคุณค่าทางศิิลัปวัิฒนธิรรมของการแสดีงอุปรากรจีน	(งิ�วิ)	ซึ่�งไม่ได้ีมีเพีิยงประวัิติศิาสตร์แค่ควิามเป็นมาที�ยาวินาน		หาก

ยังเป็นมรดีกทางวัิฒนธิรรมที�มีควิามจำาเป็นต้องปรับปรุง		เปลีั�ยนแปลังแลัะคงไว้ิเพ่ิ�อให้เข้ากับยุคสมัย

คำาสำาคัญ: มรดีกทางวัิฒนธิรรม,	อุปรากรจีน(งิ�วิ),	ศิิลัปะการแสดีงร่วิมสมัย.

Abstract

Chinese Opera (Xiqu) is the National Chinese Performing Arts. It has their own identities 
and cultural value, accepted by UNESCO’s Representative List of the Intangible Cultural Heritage of 
Humanity, which has their own history since 1122 – 255 B.C..  The existance of Chinese Opera from 
the past till nowsdays, pass through various transitions in People’s Republic of China (PRC), including 
to the changes of politic, social and culture, which effect to the role and status of Chinese Opera. It, 
always, needs to modify and restyle.

This article aims to study on status and role of Chinese Opera (Xiqu) in the world of Communism 
and Capitalism. This article examines about influence and cause of political implication which effect to 
Chinese Opera (Xiqu), the performing art, in holistic terms, with the purpose to understand in concept and 
form of Chinese Opera (Xiqu) nowadays, including to trend in the future by highlights on the evaluation 
of value of Chinese Opera (Xiqu), the performing art, is not because of long time history, but also it is 
cultural heritage, which need to change, adapt and continuity with the modern world.

Keywords: Cultural Heritage, Chinese Opera (Xiqa), Contemparory Performing Art.
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บทนำา

การแสดีงอุปรากรจีน	หร่อการแสดีงงิ�วิ	เป็นศิิลัปะการแสดีงประจำาชุาติของจีนที�มีประวัิติศิาสตร์ควิามเป็นมายาวินาน

ตั�งแต่ปี	1122	–	255	ก่อนคริตสกาลั		มีควิามเป็นเอกลัักษณ์แลัะคุณค่าทางด้ีานวัิฒนธิรรมที�โดีดีเด่ีนจนได้ีรับการยกยอ่งให้เป็น

	“มรดีกโลัก”	จากองค์การยเ้นสโก้

การดีำารงอย้่ของศิิลัปะการแสดีงงิ�วิตั�งแต่อดีีตจนถึงปัจจุบันได้ีผ่านกระแสการเปลีั�ยนแปลังในประเทศิสาธิารณรัฐ

ประชุาชุนจีนทั�งในด้ีานของการเม่อง	สังคม	วัิฒนธิรรม	อยา่งชัุดีเจน		ซึ่�งส่งผลัให้สถานภาพิแลัะบทบาทการแสดีงงิ�วิต้องปรับปรุง

แลัะเปลีั�ยนแปลังอย้ต่ลัอดีเวิลัา

ศิิลัปะการแสดีงอปุรากรจัดีเป็นศิิลัปะการแสดีงขั�นส้งที�ต้องอาศัิยทักษะแลัะการฝ่กึฝ่นอยา่งจริงจัง		อุปรากรเป็นการ

แสดีงลัะครที�มีดีนตรีเป็นส่วินสำาคัญตลัอดีทั�งเร่�องอย่างแท้จริงแลัะมีการร้องเพิลังแทนบทพ้ิดี		มีทั�งบทร้องรำาพัิน	(Aris)	ซึ่�งเป็น

บทร้องที�มีควิามไพิเราะแลัะมีคุณค่าทั�งด้ีานวิรรณศิิลัป์แลัะดุีริยางคศิิลัป์	 นักร้องต้องใชุ้เทคนิคขั�นส้งในการขับร้องเพิลัง	 	 แลัะ

มีบทร้องกึ�งพ้ิดี	 (Recitative)	 ซึ่�งเป็นการเจรจาแบบกึ�งร้องกึ�งพ้ิดี	 การแสดีงอุปรากรเป็การผสมผสานกลัมกล่ันอย่างสวิยงาม

ระหว่ิางดีนตรีแลัะลัะคร	(จารุณี	หงส์จารุ,	ใน	นพิมาส	แวิวิหงส์,	บทบรรณาธิิการ	2006.)

การแสดีงอุปรากรจีน	 หร่อ	 งิ�วิ	 นอกจากจะเป็นการแสดีงของจีนที�มีประวัิติศิาสตร์ควิามเป็นมาแลัะพัิฒนาการอัน

ยาวินานแล้ัวิ	ยังมีควิามสำาคัญในฐานะมหาวิิทยาลััยของคนที�อ่านเขียนไม่ออก(วิิโรจน์	ตั�งวิาณิชุย์,	2005.)		จึงทำาให้งิ�วิได้ีรับการ

ยอมรับแลัะยกย่อง	 จากองค์การศึิกษาวิิทยาศิาสตร์แลัะวัิฒนธิรรมแห่งสหประชุาชุาติหร่อย้เนสโก	 โดียยกระดีับคุณค่าของงิ�วิ

ให้เป็น	“มรดีกโลัก”

งิ�วเป็์นศิลุ่ป์ะการแสดงที�ผสมผสานไว้ซึ่�งศิลุ่ป์ะการแสดงแข้นงติ�างๆ ทั�ง 5 ลัุ่กษณ์ะ ได้แก�

	 1.การแสดีงดีนตรี

	 2.การแสดีงระบำา

	 3.การขับร้อง

	 4.การแสดีงออกทางอารมณ์

	 5.การแสดีงออกทางศิิลัปะการต่อส้้	หร่อกายกรรม

	 จึงเห็นได้ีว่ิา	 การแสดีงงิ�วิไม่ใชุ่เพีิยงสัญลัักษณ์ประจำาชุาติเท่านั�น	 แต่ยังเป็นการแสดีงที�แสดีงให้เห็นถึงอัต

ลัักษณ์ของชุนชุาติจีนอีกด้ีวิย

วัติถุ่ป์ระสงค์

1.ศึิกษาพัิฒนาการของศิิลัปะการแสดีงงิ�วิในอดีีตจนปัจจุบัน	โดียวิิเคราะห์ถึงปัจจัยแลัะอิทธิิพิลัทางการเม่องที�ส่งผลัก

ระทบต่อศิิลัปะการแสดีงงิ�วิ		

2.ศึิกษาวิิเคราะห์แลัะรวิบรวิมในส่วินของข้อม้ลัเอกสาร	เพ่ิ�อให้เกิดีควิามเข้าใจในแนวิควิามคิดีแลัะร้ปแบบการแสดีง

งิ�วิตั�งแต่อดีีตถึงปัจจุบันแลัะแนวิโน้มในอนาคต
 

วิธีดำาเนินการวิจััย
จัากการสั่งเคราะห์ข�อม้ีลทำางเอกส่าร พับว่า ประเทำศจีันถืีอเป็นดินแดนแห่งงิ�ว เนื�องจัากทุำกเขต่ทุำกเมืีองล�วนมีีการแส่ดง

งิ�วในร้ปแบบเฉีพัาะของต่นเองแบ่งแยกต่ามีแว่นแคว�นต่่างๆ ทีำ�ถ้ีกแบ่งยอ่ยออกมีา  จันทำำาให�การแส่ดงงิ�วในประเทำศจีันมีีมีากกว่า 

300 ประเภทำ ซ่้ำ�งการแส่ดงเหล่านี�ล�วนมีีความีแต่กต่่างกันออกไปทำางด�านส่ำาเนียงภาษาและร้ปแบบ เช่น การแส่ดงงิ�วปักกิ�ง งิ�ว

แต่�จิั�ว งิ�วเส่�าชิง งิ�วเหอหนัน หรืองิ�วกวางตุ่�ง โดยเรื�องราวจัะเป็นการนำาเอาเหตุ่การณ์์ต่่างๆ ในพังศาวดารและประวัติ่ศาส่ต่ร์มีา

ดัดแปลงเป็นบทำแส่ดง รวมีทัำ�งยังมีีการนำาเอาความีเชื�อทำางประเพัณี์และศาส่นาเข�าไปผู้ส่มีผู้ส่าน
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ปั์จัจััยที�ทำาให้์การแสดงงิ�วป์ระสบความสำาเร็จัแลุ่ะได้รับความนิยมในห์มู�ผู้ชม

1.รูป์แบบเฉพาะตัิว

การแสดีงงิ�วิจะขาดีควิามสมจริงแลัะใชุ้จินตนาการเป็นหลััก	 เพิราะคนจีนเชุ่�อกันว่ิา	 ไม่มีอะไรบนเวิทีที�เป็นควิามจริง		

เพิราะฉะนั�นการเดิีนจึงไม่ใชุ่การเดิีนที�แท้จริง		การร้องไห้จึงไม่ใชุ่การร้องไห้ที�แท้จริง		ไม่มีประต้อย้่บนเวิทีแต่นักแสดีงสามารถ

ใชุ้ภาษาท่าทางในกการแสดีงเพิ่�อส่�อสารให้คนด้ีร้้ว่ิา	นี�ค่อประต้	ไม่มีภ้เขาอย้บ่นเวิทีแต่โต๊ะหร่อเก้าอี�บนเวิทีสามารถเปน็ภ้เขาได้ี	

จินตนาการแลัะระบบสัญญลัักษณ์ทำาให้งิ�วิเป็นศิิลัปะการแสดีงที�มีร้ปแบบเฉพิาะตัวิ

2.ความเรียบง�าย

เทคนิคการขับร้องมีร้ปแบบที�เรียบง่ายทำาให้ประชุาชุนทุกชุนชัุ�นสามารถร้องคลัอตามได้ี		อีกทั�งเสียงร้องที�ใชุ้ไม่ซั่บซ้่อน

เหม่อนอุปรากรตะวัินตก		ตลัอดีจนเร่�องราวิไม่สลัับซั่บซ้่อนมากนักเน่�องจากเป็นเร่�องในท้องถิ�นหร่อตำานานที�คุ้นเคย	ประกอบ

กับการเคล่ั�อนไหวิค่อนข้างชัุดีเจนสามารถเข้าใจได้ีง่ายเม่�อเปรียบเทียบกับอุปรากรตะวิันตก	 	 ทำาให้งิ�วิได้ีรับควิามนิยมในหม่้ผ้้

ชุมอย่างต่อเน่�อง

งิ�วิปักกิ�ง	ถ่อเป็นศิิลัปะประจำาชุาติหร่องิ�วิระดัีบประเทศิที�มีชุ่�อเสียงมากที�สุดีจัดีเป็นงิ�วิมาตรฐานที�เน้นควิามถ้กต้องใน

ศิิลัปะการแสดีงของตัวิลัะครทุกตัวิ	มีควิามโดีดีเด่ีนมาก		เพิราะเป็นการแสดีงที�คัดีสรรเอาควิามเด่ีนของงิ�วิแต่ลัะชุนิดีมารวิมเข้า

ด้ีวิยกัน		ไม่ว่ิาจะเป็นลีัลัาการร่ายรำา	ท่วิงทำานอง	เสียงดีนตรีประกอบเร่�อยไปจนถึงการแต่งกายแลัะการแต่งหน้าของตัวิลัะคร

การดีำารงอย้่ของงิ�วิท่ามกลัางควิามเปลีั�ยนแปลังต่างๆ	 ไม่ว่ิาจะเป็นทางการเม่อง	 สังคมแลัะการเปลีั�ยนแปลังทาง

วัิฒนธิรรม	เป็นการดีำารงอย้อ่ยา่งได้ีรับควิามนิยมแลัะมีเกียรติ	การได้ีรับการยอมรับว่ิาเป็นการแสดีงแห่งชุาติภายใต้รัฐบาลัแห่ง

ชุาติจีนจึงเป็นเคร่�องยน่ยันได้ีเป็นอย่างดีี

อยา่งไรก็ตาม	เม่�อวิิเคราะห์ถึงแนวิควิามคิดีแลัะร้ปแบบการแสดีงงิ�วิโดียพิิจารณาร่วิมกับเหตุการณ์ทางประวัิติศิาสตร์

จีน		เราไม่สามารถปฏิ์เสธิได้ีว่ิา	ปัจจัยทางการเม่องต่างๆ	ได้ีมีอิทธิิพิลัแลัะส่งผลัต่อการแสดีงงิ�วิมาโดียตลัอดี

บทควิามนี�	วิิเคราะห์เปรียบเทียบให้เห็นถึงควิามแตกต่างแลัะพัิฒนาการของการแสดีงงิ�วิ	ใน	2	ชุ่วิงระยะเวิลัา	ได้ีแก่

	 1.ในชุ่วิงสมัยที�ประเทศิจีน	มีการปกครองในร้ปแบบคอมมิวินิสต์

	 2.ในชุ่วิงสมัยที�ประเทศิจีน	เข้าส่้ระบบสังคมนิยม

	 ในปี	ค.ศิ.1927	ก่อนการก่อตั�งสาธิารณรัฐประชุาชุนจีน		ประเทศิจีนมีเม่องหลัวิงทั�งหมดีสามแห่งด้ีวิยกัน	

ค่อ	เม่องเป่ยจิง	เม่องหนานจิง	แลัะเม่องหว่้ิฮั�น

	 งิ�วิปักกิ�ง	ออกเสียงว่ิา	Ching	–	hsi	อันมีควิามหมายว่ิา	 งิ�วิเม่องหลัวิง			แต่เม่�อมีการย้ายเม่องหลัวิงจาก

ปักกิ�งไปหนานจิงภายใต้การปกครองของรัฐบาลัพิรรคชุาตินิยมฝ่่ายขวิา		ชุ่�อของเม่องปักกิ�ง	ซึ่�งหมายถึง	เม่องหลัวิงทางเหน่อ	

ถ้กเรียกว่ิา	Peiping	อันหมายถึงสันติภาพิทางเหน่อ		ดัีงนั�น	ชุ่�อของงิ�วิจึงถ้กเปลีั�ยนจาก	Ching	–	his	เป็น	P’ing	–	chu	(หมาย

ถึง	 งิ�วิปักกิ�ง)	 ซึ่�งเป็นบทบาทของรัฐบาลัแห่งชุาติในการวิางมาตรฐานภาษาพ้ิดี	 	 แลัะมีผลัให้ภาษาจีนสำาเนียงปักกิ�งได้ีรับการ

ยอมรับให้เป็นภาษากลัางอีกด้ีวิย

เม่�อประเทศิสาธิารณรัฐประชุาชุนจีน		ได้ีก่อตั�งอย่างเป็นทางการเม่�อวัินที�	1	ตุลัาคม		ค.ศิ.1949	ภายใต้การนำาของ

เหมา	เจ๋อ	ตุง	หร่อประธิานเหมา		แลัะมีโจวิเอินไหลั	(ค.ศิ.1898	–	1976)	เป็นนายกรัฐมนตรี

เหมา	เจ๋อ	ตุง	หร่อประธิานเหมาได้ีแบ่งสังคมจีนออกเป็นสี�ชุนชัุ�น	ค่อชุนชัุ�นกรรมาชีุพิ	ชุนชัุ�นชุาวินา		ชุนชัุ�นปัญญา

ชุน		แลัะชุนชัุ�นนายทุน		ชุนชัุ�นทั�งสี�จะนำาโดียพิรรคคอมมิวินิสต์ซึ่�งเป็นของชุนชัุ�นกรรมาชีุพิซึ่�งมีสมาชิุก	-พิรรคถึง	4.5	ล้ัานคน		

แลัะเป็นชุาวินาเสียเก่อบ	90	เปอร์เซ็่นต์

จะเห็นได้ีว่ิา	การแสดีงงิ�วิ		ในควิามหมายของศิิลัปะเพ่ิ�อศิิลัปะถ้กเปลีั�ยนแปรไปเป็นศิิลัปะเพ่ิ�อประชุาชุน		ประชุาชุน

ในที�นี�หมายถึงกรรมกร		ผ้้ใชุ้แรงงาน		ชุาวินา	แลัะทหาร		โดียการเม่องหร่อระบบพิรรคคอมมิวินิสต์		เป็นผ้้กำาหนดีทิศิทาง	ร้ป

แบบแลัะทุกสิ�งทุกอย่าง
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การก้าวิไปส่้สังคมนิยมไได้ีกำาเนิดีอย่างเเป็นทางการในชุ่วิงเวิลัาเดีียวิกับที�จีนนำาแผนห้าปีฉบับที�หนึ�ง	 (ค.ศิ.1953	 –	

1957)	มาใชุ้		ซึ่�งเน้นระบบรวิมศ้ินย์ในด้ีานอุตสาหกรรม	เกษตรกรรมแลัะการเม่อง

ปี	ค.ศิ.1953	ในระหว่ิางการใชุ้แผนห้าปีฉบับที�หนึ�ง	(ค.ศิ.1953	–	1957)		พิรรคคอมมิวินิสต์จีนได้ีจัดีให้มีการแสดีงงิ�วิถึง	

23	ประเภทซึ่�งมากกว่ิา	100	เร่�องขึ�นในกรุงปักกิ�ง	การจัดีแสดีงงิ�วิครั�งนี�มีการตีควิามใหม่	สาระสำาคัญ	ตัวิลัะครบางตัวิ	เร่�องราวิ

บางเร่�องได้ีรับการปฏิ์เสธิ		เร่�องราวิที�กล่ัาวิถึงควิามจงรัก	ศิาสนาแลัะควิามเชุ่�อเหน่อธิรรมชุาติถ้กห้ามแสดีง	นักแสดีงหลัายคนถ้ก

จับในฐานะศิตัร้ของประชุาชุน	การฝ่กึฝ่นบางประเภทถ้กสั�งห้าม	มีการปรบัปรุงบทลัะครใหเ้หมาะสมสอดีคลัอ้งกับสภาพิสงัคม

กลัางปี	ค.ศิ.	1956			มีควิามพิยายามที�จะผ่อนคลัายบรรยากาศิทางการเม่อง		จึงเปิดีโอกาสให้ปัญญาชุน	แลัะบุคคลั

ที�ทำางานด้ีานศิิลัปวัิฒนธิรรมวิิจารณ์พิรรคคอมมิวินิสต์ได้ีอยา่งเปิดีเผย		ภายใต้คำาขวัิญว่ิา	“ร้อยบุบผาบานสะพิรั�ง”	จุดีมุ่งหมาย

ของควิามเคลั่�อนไหวินี�	 เพ่ิ�อถกปัญหาของประเทศิอย่างสร้างสรรค์ในการกำาหนดีร้ปแบบของศิิลัปะเพิ่�อวัิฒนธิรรมใหม่	 	 แลัะ

ประธิานเหมามองเห็นแนวิทางที�จะใชุ้ศิิลัปะในการสนับสนุนเผยแพิร่ลััทธิิสังคมนิยม

ปี	ค.ศิ.1958		พิรรคคอมมิวินิสต์จีนประกาศิใชุ้แผนการก้าวิกระโดีดีไปข้างหน้า		เพ่ิ�อพัิฒนาด้ีานเศิรษฐกิจแลัะเทคนิค

ของประเทศิให้เกิดีผลัเร็วิแลัะผลัลััพิธ์ิที�มากกว่ิา		การแสดีงงิ�วิมีการนำาบทลัะครเก่ามาปรับปรุงใหม่เพ่ิ�ออนุรักษ์ไว้ิแลัะมีการเขียน

บทลัะครใหม่ในร้ปแบบของงิ�วิปักกิ�งที�มเีร่�องราวิทันสมัยขึ�นเพ่ิ�อให้สอดีคล้ัองกับสภาพิชีุวิิตในสมัยนั�น	ซึ่�งการเปลีั�ยนแปลังนี�รวิม

ไปถึงร้ปแบบการแต่งหน้า	เส่�อผ้า	การเคล่ั�อนไหวิ	บทสนทนา		แต่สิ�งที�ยังคงไว้ิตามเดิีมค่อโครงสร้างของดีนตรีแลัะเคร่�องดีนตรี		

อย่างไรก็ตาม	ด้ีวิยจำานวินประชุากรที�มีมากเกินไป		ทำาให้เกิดีการเคล่ั�อนย้ายประชุาชุนไปอย้่ตามคอมม้นต่างๆ		แผน

ก้าวิกระโดีดีไปขา้งหนา้จึงถ่อเปน็ควิามลัม้เหลัวิทางเศิรษฐกจิอยา่งสิ�นเชิุง	ส่งผลัให	้ประธิานเหมาไดีป้ระกาศิกา้วิลังจากตำาแหนง่

ประธิานแห่งสาธิารณรัฐประชุาชุนจีน	ในเด่ีอนเมษายน	ปี	ค.ศิ.1959		

ปี	ค.ศิ.1966	–	1976		คณะกรรมการกลัางพิรรคคอมมิวินิสต์ได้ีตัดีสินใจใชุ้แนวิทางการปฏิ์วัิติวัิฒนธิรรม		หลัังจาก

ที�ประธิานเหมาเข้าควิบคุมอำานาจอย่างเบ็ดีเสร็จในพิรรคได้ีอีกครั�ง		โดียมีผ้้สนับสนุนค่อ	หลิันเปียวิ	เจียงชิุง	(ภรรยาคนที�สี�ของ

ประธิานเหมา)	แลัะเฉินป๋อต๋า	การปฏิ์วัิติครั�งนี�มีจุดีมุ่งหมายเพ่ิ�อ		“โค่นล้ัมพิวิกลััทธิิทุนนิยมแลัะวิิพิากษ์ศิิลัปวัิฒนธิรรมที�แบ่ง

แยกชุนชัุ�น”	โดียการปฏิ์ร้ปการศึิกษา	ศิิลัปวัิฒนธิรรม	แลัะทุกอยา่งที�ขัดีกับแนวิทางลััทธิิสังคมนิยม		มุ่งขจัดีองค์ประกอบที�เป็น

ทุนนิยมรวิมถึงประเพิณีแลัะวัิฒนธิรรมจีนที�ขัดีแย้งกับแนวิคิดีดัีงกล่ัาวิ	มีการทำาลัายวัิตถุโบราณ		เผางานศิิลัปะ	งานประพัินธ์ิ		

ศิิลัปินหัวิอนุรักษ์นิยมจะถ้กจับแห่ประจานแลัะถ้กทรมาน		

ในชุ่วิงการปฏิ์วัิติทางวัิฒนธิรรมดัีงกล่ัาวิ	เจ้าหน้าที�พิรรคคอมมิวินิสต์จีนสี�คน	อันประกอบด้ีวิย	เจียง	ชิุง		จางชุุนเฉียวิ

	เหยาเหวิินหยวิน	แลัะหวัิงหงเหวิิน	หร่อที�ร้้จักกันในนาม	แก๊งออฟโฟร์	(Gang	of	Four)		ได้ีเข้ามามีบทบาทสำาคัญในการปรับ

โครงสร้างแลัะเพ่ิ�อกำาหนดีแนวิทางวัิฒนธิรรมขึ�นใหม่	

ศิิลัปะการแสดีงงิ�วิถ้กร่�อปรับโครงสร้างใหม่	 โดียกำาหนดีงิ�วิต้นแบบที�สามารถจัดีแสดีงได้ีเพีิยง	 8	 เร่�องขึ�น	 ได้ีแก่	 (1)	

Taking	Tiger	Mountain	by	Strategy	(2)	Zhiqu	wei	Hushan		(3)	The	Red	Lantern	Hongdeng	ji		(4)	Sha	Jia	Creek	

Shajia	bang	(5)	Sha-chia	pang	(6)	On	the	Docks	Haigang	(7)	Hai	kang	and	Raid	on	the	White	Tiger	Regiment	

Qixi	Baihu	tuan	(8)	Ch’i-hsi	Pai-hu	t’uan	(Jukka	O.	Miettinen,	2018.)

ในปี	ค.ศิ.	1979	ภายหลัังการเสียชีุวิิตของประธิานเหมา	แลัะแก๊งสี�คนถ้กดีำาเนินคดีีด้ีวิยกระบวินการยุติธิรรม		การ

ปฏิ์วัิติวัิฒนธิรรมได้ีจบสิ�นลัง		พิบว่ิามีบทลัะครงิ�วิที�ถ้กตีพิิมพ์ิในปีนั�น	จำานวินถึง	41	เร่�อง		มีการร่�อฟ้�นคณะลัะครงิ�วิขึ�น	แลัะเริ�ม

มีการผสมผสานศิิลัปะการแสดีงแบบตะวัินตกมาใชุ้ในการจัดีการแสดีง

ปี	ค.ศิ.	1979	จนถงึปัจจุบัน		สาธิารณรฐัประชุาชุนจนี		ได้ีเข้าส่้ยคุสร้างสรรคร์ะบบกฎีหมายสังคมนิยมอันมีเอกลัักษณ์

แบบจีน	แลัะการพัิฒนาด้ีานกฎีหมายแพ่ิงแลัะพิาณิชุย	์	โดียการนำาของ	เติ�ง	เสี�ยวิผิง	ผ้้นำาส้งสุดีของประเทศิจนี		ภายใต้นโยบาย

กำาจัดีควิามวุิ่นวิายแลัะกลัับส้่ปกติ	(โปลั่วิน	ฝ่่านเจิ�ง)	ซ่ึ�งค่อยๆ	ร่�อถอนนโยบายที�เกี�ยวิข้องกับการปฏิ์วัิติทางวัิฒนธิรรมแลัะ

นำาประเทศิกลัับเข้าส่้ควิามสงบ	ลัดีควิามเข้มข้นทางอุดีมการณ์ลัง	แลัะเน้นถึงเป้าหมายของการพัิฒนาทางเศิรษฐกิจเป็นสำาคัญ

	(อาร์ม	ตั�งนิรันดีร,	2014.)
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ศิิลัปะการแสดีงงิ�วิได้ีรับการยกย่องจากองค์การย้เนสโก	 แลัะไดี้ขึ�นทะเบียนเป็นมรดีกภ้มิปัญญาทางวัิฒนธิรรมที�

จับต้องไม่ได้ีของมนุษยชุาติ	ในปี	2001	(งิ�วิคุนฉวีิ�),	2009	(งิ�วิกวิางตุ้ง)	แลัะ	2010	(งิ�วิปักกิ�ง)	ที�สามารถถ่ายทอดีคุณค่าในเชิุง

สุนทรียศิาสตร์ของอุปรากรจีนได้ีอย่างชัุดีเจน

ท่ามกลัางการพิยายามดิี�นรนดีำารงอย้่ของศิิลัปะการแสดีงงิ�วิภายในประเทศิจีนโดียมีการเปลีั�ยนแปลัง	 	 ปรับปรุงให้

สอดีคล้ัองกับสภาพิสังคมแลัะการเม่องอย้่ตลัอดีเวิลัา	 อันเป็นผลัส่บเน่�องมาจากระบบการปกครองแลัะเหตุผลัทางการเม่อง		

ในขณะเดีียวิกัน	พัิฒนาการของงิ�วิภายนอกประเทศิจีนกลัับเติบโตอย่างชุ้าๆ	แลัะต่อเน่�องในสายตาของชุาวิโลัก		สามารถแบ่ง

ออกได้ีเป็น	4	ชุ่วิง	ดัีงจะเห็นได้ีจาก

1.การแสดงข้องฮง ท่ค ทง (Hong Took Tong) ในสห์รัฐอเมริกา ปี์ ค.ศ.1852 

	 ฮง	ทุค	ทง	อพิยพิเข้าส่้ประเทศิสหรัฐอเมริกาในยุคแรกๆ		เขาแลัะนักแสดีงอีก	123	คนได้ีเปิดีการแสดีงงิ�วิ

แต้จิ�วิขึ�นเป็นครั�งแรกในสหรัฐอเมริกาเม่�่อวัินที�	18	ตุลัาคม	ค.ศิ.1852	ในรัฐซ่านฟรานซิ่สโก

	 เป็นที�น่าสังเกตว่ิา	ในประเทศิจีนชุ่วิงระยะเวิลัาดัีงกล่ัาวินั�น		ภายใต้รัฐบาลัแห่งชุาติได้ีห้ามไม่ให้มีการจัดีการ

แสดีงงิ�วิแต้จิ�วิเลัยจนกระทั�งถึงปี	ค.ศิ.1868	ทำาให้การจัดีแสดีงงิ�วิแต้จิ�วิจึงมีเฉพิาะแต่ในต่างประเทศิเท่านั�น	เชุ่น	ทางตะวัินตก

ของอเมริกาเหน่อซึ่�งเป็นชุุมชุนของผ้้ลีั�ภัยชุาวิแต้จิ�วิ

	 การจัดีการแสดีงงิ�วิของฮง	ทุค	ทง	จัดีขึ�นในโรงลัะครที�สามารถจุผ้้ชุมได้ีเป็นพัินแต่ในชุ่วิงแรกที�เริ�มเปิดีการ

แสดีง	 พิบว่ิา	 ไม่มีผ้้ชุมชุาวิอเมริกันเข้าชุมเลัย	 ต่อมาภายหลััง	 ผ้้ชุมชุาวิอเมริกันพิบว่ิา	 การแสดีงงิ�วินั�นเป็นการแสดีงที�แปลัก

แลัะวิิจิตรบรรจง	ทั�งในเร่�องเคร่�องแต่งกายแลัะการแสดีงผาดีโผนที�ว่ิองไวิ	แม้ว่ิาผ้้ชุมจะไม่เข้าใจถ่องแท้ว่ิา	เคร่�องแต่งกายต่างๆ	

เหล่ัานั�น	บ่งบอกสถานภาพิทางสังคมของตัวิลัะครอย่างไร		แต่ผ้้ชุมก็ร้้สึกต่�นตา	ต่�นใจกับเคร่�องแต่งกายอันแพิรวิพิราวิกับเคร่�อง

ประดัีบผมที�หร้หรา		จึงทำาให้การแสดีงงิ�วิเริ�มได้ีรับควิามนิยมในหม่้ผ้้ชุมชุาวิอเมริกันอย่างแพิร่หลัาย

	 การแสดีงของฮง	ทุค	ทง	จัดีเป็นการแสดีงชุุมชุนที�ประสบควิามสำาเร็จอย่างมาก		ซึ่�งต่อมาภายหลัังฮง	ทุค	

ทง	ก็เริ�มออกตระเวินแสดีงตามเม่องต่างๆ	ในประเทศิสหรัฐอเมริกา

	 ควิามสำาเร็จของฮง	 ทุค	 ทง	 ทำาให้งิ�วิแต้จิ�วิสามารถเปิดีการแสดีงในรัฐซ่านฟรานซ่ิสโกได้ีทุกวัินแลัะไดี้รับ

ควิามสนใจในหม่้นักท่องเที�ยวิจำานวินมาก		จนกล่ัาวิกันว่ิา	นักท่องเที�ยวิยังมาไม่ถึงไชุนาทาวิน์ในซ่าน	ฟรานซิ่สโก		ถ้าไม่ได้ีด้ีงิ�วิ

แต้จิ�วิ

	 อย่างไรก็ตาม	ในชุ่วิงนี�	พิบว่ิาศิิลัปะแลัะสุนทรียศิาสตร์ของการแสดีงงิ�วิยงัเป็นสิ�งที�แปลักตาแลัะแปลักห้ของ

คนอเมริกันอย้่ดีี	ส่บเน่�องมาจากควิามสมจริง	ชุ่องว่ิางทางวัิฒนธิรรม		แลัะการใชุ้ระบบสัญญลัักษณ์แทนควิามสมจริงที�ยากต่อ

ควิามเข้าใจของผ้้ชุม

2.การมาเย่อนข้องทูติทางวัฒนธรรมข้องเมย ลุ่าน ฟาง (Mei Lanfang) ที�ป์ระเทศสห์รัฐอเมริกาในปี์ ค.ศ.1930 

	 เมย	ลัาน	ฟาง	นอกจากจะเป็นนักแสดีงงิ�วิที�มีชุ่�อเสียงมากที�สุดีในศิตวิรรษที�	20	แล้ัวิ		ยังเป็นนักแสดีงงิ�วิที�

ได้ีรับการกล่ัาวิขานแลัะยอมรับมากที�สุดีทั�วิโลัก		จะเห็นได้ีว่ิา	สำาหรับนักเดิีนทางชุาวิซ่านฟรานซิ่สโก		การเดิีนทางไปเที�ยวิชุม

กำาแพิงเม่องจีนจะต้องควิบค่้ไปกับการชุมการแสดีงของเมย	ลัาน	ฟาง	จึงจะถ่อได้ีว่ิาได้ีเดิีนทางไปถึงประเทศิจีน

	 เมย	ลัาน	ฟาง	เกิดีวัินที�	22	ตุลัาคม	ปี	ค.ศิ.1894	ในครอบครัวินักแสดีง		เริ�มเรียนศิิลัะการแสดีงงิ�วิเม่�ออายุ	

8	ปี		เริ�มอออกแสดีงครั�งแรกเม่�ออายุเพีิยง	11	ปี

	 เมย	ลัาน	ฟาง	เดิีนทางไปอเมริกาในปี	ค.ศิ.1930	เพ่ิ�อแลักเปลีั�ยนวัิฒนธิรรม	แลัะยกระดัีบการแสดีงงิ�วิให้

เป็นศิิลัปะการแสดีงระดัีบนานาชุาติ

	 การประสบควิามสำาเร็จของ	เมย	ลัาน	ฟาง	ประกอบด้ีวิยเหตุผลัหลัายประการอันเกิดีจากการทุ่มเทในการ

ฝึ่กฝ่นอย่างหนัก		ควิามสามารถของ	เมย	ลัาน	ฟาง	แลัะการจัดีการควิบคุมด้ีแลัโดีย	ไควิ	ร้	ชุาน	(Qi	Rushan)	ในฐานะผ้้จัดีการ

ของ	เมย	ลัาน	ฟาง	หร่ออีกนัยหนึ�งในฐานะนายหน้าทางวัิฒนธิรรม
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	 ไควิ	ร้	ชุาน	ได้ีวิางแผนการตลัาดีโดียนำาเสนอควิามแปลักใหมเ่พ่ิ�อให้เกิดีควิามประทบัใจในหม่้ผ้ชุ้มชุาวิตะวินั

ตก		ในฐานะนายหน้าทางวัิฒนธิรรม	ไควิ	ร้	ชุาน	จะตั�งข้อสังเกตแลัะตีควิามทางวัิฒนธิรรมที�จะนำาเสนอ	ซึ่�งจะต้องเข้าใจได้ีแลัะ

พัิฒนารายลัะเอียดีการนำาเสนอโดียนำาบทลัะครเร่�องเก่าๆ	 มาหาจุดีเชุ่�อมระหว่ิางคนด้ีแลัะวัิฒนธิรรมอ่�นเพ่ิ�อให้เกิดีการตีควิาม

ใหม่แลัะนำาไปส่้การเจรจา	(การขาย)	ได้ี

การทำางานข้อง ไคว รู ชาน ในฐานะนายห์น้าทางวัฒนธรรม

1.เล่ัอกบทลัะครเร่�องเก่าๆ	ที�ได้ีศิกึษาแล้ัวิว่ิา	เหมาะสมกับรสนิยมแลัะควิามพึิงพิอใจของหม่้ผ้้ชุมชุาวิต่างชุาติที�เข้าชุม		

มีการทำาแบบสัมภาษณ์เพ่ิ�อพัิฒนาอุปรากรเร่�องเก่านั�นๆ	ให้เข้าใจได้ีง่ายแลัะน่าสนใจ

2.กำาหนดีการจัดีการแสดีงให้อย้ใ่นเวิลัามาตรฐาน	2	 ชัุ�วิโมง	 	 รวิมถึงฉากกายกรรมแลัะเน้นให้เห็นถึงทักษะการร้อง

เพิลัง	เต้นรำา	แลัะการแสดีงของเมย	ลัาน	ฟาง	เพ่ิ�อดึีงด้ีดีควิามสนใจของผ้้ชุม

3.มกีารสรา้งบรรยากาศิแบบจนีเพ่ิ�อสร้างจินตนาการของผ้ชุ้ม	เชุ่น	มีการแขวินโคมไฟขา้งนอกโรงลัะคร	การแตง่กาย

ของเจ้าหน้าที�	การตกแต่งเวิทีแลัะสถานที�ด้ีวิยศิิลัปวัิตถุแบบจีน

4.มีการจัดีทำาส้จิบัตรถึง	39	หน้า		รวิมถึงประวัิติของเมย	ลัาน	ฟาง	การอธิิบายเคร่�องดีนตรี		เคร่�องแต่งกาย		อุปกรณ์

ประกอบฉาก		แนวิทางการชุ่�นชุมการแสดีงแบบ	เมย	ลัาาน	ฟาง		สรุปควิามการแสดีงงิ�วิ		ข้อม้ลัเกี�ยวิกับแหล่ังที�มา		การตีควิาม

ทางประวัิติศิาสตร์แลัะวัิฒนธิรรมของการแสดีงงิ�วิ

	 การแสดีงเมย	ลัาน	ฟาง	ก่อให้เกิดีการเคล่ั�อนไหวิในวิงการศึิกษาลัะครอย่างกว้ิางขวิาง		เมย	ลัาน	ฟาง	ได้ี

รับปริญญาบัตรดุีษฎีีบัณฑิตจากหลัายมหาวิิทยาลััย		เชุ่น	University		of	Southern	California	and	Pomona	College		เริ�ม

มีการวิิจัยแลัะมีการตีพิิมพ์ิหนังส่อเกี�ยวิกับลัะครในเอเชีุยมากขึ�น

	 ในที�สุดี	 ปี	ค.ศิ.1940	เริ�มมีการบรรจุการศึิกษาอุปรากรจีนในระบบการศึิกษาของสหรัฐอเมริกา	 จึงนับได้ี

ว่ิา	การเดิีนทางมาเปิดีการแสดีงในฐานะท้ตทางวัิฒนธิรรมของเมย	ลัาน	ฟาง	ครั�งนี�		ไม่ใชุ่เกียรติของเมย	ลัาน	ฟาง	แต่เพีิยงผ้้

เดีียวิ		แต่เป็นเกียรติสำาหรับคนจีนทุกคนที�ควิรจะชุ่�นชุมเพิราะถ่อเป็นเกียรติระดัีบชุาติ

3.ความสำาเร็จัข้องแจ๊ัคกี� ชาน (Jackie Chan) แลุ่ะเห์วียน ห์วู ผิง (Yeun  Wo Ping) ในภิาพยนติร์ฮอลีุ่วูด  ช�วง

ปี์ ค.ศ.1980 – 1990

	 ควิามสำาเร็จของนักแสดีงงิ�วิในโลักฮอลีัว้ิดีมีผลักระทบในวิงกวิ้างต่อวิงการงิ�วิในประเทศิจีน	 	 นักแสดีงงิ�วิ

ที�ประสบควิามสำาเร็จคนแรกในภาพิยนตร์ฮอลีัว้้ิดีค่อ	บร้ซ่	ลีั	(Bruce	Lee)	ใน	ปี	ค.ศิ.	1970		ตามด้ีวิยแจ๊คกี�	ชุาน	ในปี	ค.ศิ.	

1980	แลัะในฐานะนักแสดีงผาดีโผน	เหวีิยน	หว้ิ	ผิง	ในปี	ค.ศิ.	1990

	 เป็นที�น่าสังเกตว่ิา	นักแสดีงเหล่ัานี�ไม่สามารถพ้ิดีภาษาอังกฤษได้ีดีีหร่อมีการศึิกษาในระดัีบส้ง		แต่สิ�งที�นัก

แสดีงทั�งหมดีมีเหม่อนกันค่อทักษะในการแสดีงงิ�วิ

	 แจ็คกี�	 ชุาน	 ให้คำาจำากัดีควิามของการแสดีงงิ�วิว่ิา	 เปรียบเหม่อนโรงเรียนสอนจริยศิาสตร์ซึ่�งรวิมไปถึงแบบ

เรียนเก่าแก่ของการมีชีุวิิตอย้อ่ย่างถ้กต้องแลัะการกระทำาอันมีเกียรติ�	(Chan,	Jackie	1982	:	16)

	 แจ็คกี�	ชุาน	เกิดีที�ฮ่องกงในปี	ค.ศิ.	1954	เริ�มเรียนการแสดีงงิ�วิตั�งแต่อายุ	7	ขวิบ		เริ�มเข้าส่้โลักภาพิยนตร์

ในฐานะนักแสดีงผาดีโผนจากภาพิยนตร์เร่�อง	First	of	Fury	ในปี	ค.ศิ.1972	แลัะจากภาพิยนตร์เร่�อง	Enter	Dragon	ในปี	ค.ศิ

.1973	ภายใต้การสนับสนุนจากบร้ซ่	ลีั

	 แจ็คกี�	 ชุาน	 ตั�งข้อสังเกตไว้ิว่ิาศิิลัปะการต่อส้้แบบจีนกับศิิลัปะการต่อส้้ในการแสดีงงิ�วิมีควิามแตกต่างกัน

	 	 เทคนิคการแสดีงในการแสดีงงิ�วิเป็นการออกแบบท่าเต้นแลัะเป็นการแสดีงลัะคร	 	 ดัีงนั�นงานของเขาจึงเป็นควิามรุนแรงที�

ปราศิจากเล่ัอดี	แลัะเป็นสุขนาฏ์กรรม		เทคนิคการแสดีงของเขาจะอาศัิยการเคล่ั�อนไหวิอย่างรวิดีเร็วิ	ว่ิองไวิ	แลัะอาศัิยทักษะ

ทางกายกรรม



702

	 แจ็คกี�	ชุาน	ประสบควิามสำาเร็จอยา่งส้งในประเทศิสหรัฐอเมริกาในปี	ค.ศิ.	1995	จากภาพิยนตร์เร่�อง	Rush	

Hour	ที�สามารถทำาเงินได้ีถึง	350	ล้ัานดีอลัล่ัาร์สหรัฐ

	 เหวีิยน	หว้ิ	ผิง	ผ้้กำากับแลัะนักออกแบบทา่ทางคนสำาคัญอีกคนในโลักฮอลัว้้ีิดี		เกิดีปี	ค.ศิ.1945		ในครอบครวัิ

นักแสดีงงิ�วิ

	 ผลังานของเหวีิยน	 หว้ิ	 ผิง	 มีควิามร่วิมสมัยส้ง	 	 เป็นการผสมผสานศิิลัปะแบบตะวัินตกแลัะตะวัินออกทั�ง

แบบอนุรักษ์นิยมแลัะแบบร่วิมสมัยเข้าด้ีวิยกัน		ผลังานที�ชีุ�ให้เห็นถึงควิามสามารถดัีงกล่ัาวิ	เชุ่น	ภาพิยนตร์เร่�อง	Matrix	ใน	ปี	

ค.ศิ.1999	แลัะภาพิยนตร์เร่�อง	Crouching	Tiger	Hidden	Dragon	ในปี	ค.ศิ.	2000

	 การออกแบบท่าทางการต่อส้้ในภาพิยนตร์เร่�อง	Matrix	เหวีิยน	หว้ิ	ผิง	ได้ีพิยายามที�จะออกแบบให้เป็นทั�ง

ตะวัินตกแลัะตะวิันออก	 แต่เน้นไปที�การต่อส้้อย่างแท้จริงโดียมีการออกแบบท่าทางให้สวิยงาม	 ซึ่�งถ่อว่ิาเป็นร้ปแบบใหม่ของ

การต่อส้้		สังเกตว่ิา	การออกแบบอาวุิธิในภาพิยนตร์เร่�องนี�จะใชุ้อาวุิธิแบบจีน	เชุ่น	หอกสามง่าม		ซึ่�งเป็นอาวุิธิที�ใชุ้ในการแสดีง

งิ�วิซึ่�งยากแก่การใชุ้ถ้าไม่ได้ีรับการฝึ่กหัดีมาอย่างดีี

	 เหวีิยน	 หว้ิ	 ผิง	 ใชุ้อุปกรณ์ประกอบฉากอ่�นๆ	 ในการต่อส้้	 เชุ่น	 ตะเกียบ	 พ่้ิกัน	 หร่อร่ม	 	 เพ่ิ�อนำามาซึ่�ง

สุนทรียศิาสตร์		เป็นการนำาเสนอควิามงดีงามโดียผ่านทางการเต้นรำา	(Chute,David	2000	:	15	–	21)

	 ควิามสำาเร็จของเขาก่อให้เกิดีกระแสควิามต้องการผ้้ออกแบบท่าทางการต่อส้้ที�ผ่านกระบวินการฝึ่กทักษะ

ในการแสดีงการต่อส้้ในการแสดีงงิ�วิเพิิ�มมากขึ�นในฮอลีัว้้ิดี	 	 เชุ่น	 โคเรย์	 เหวีิยน	 (Corey	Yuen)	 ผ้้ออกแบบท่าทางการต่อส้้ใน

ภาพิยนตร์เร่�อง	X	–	Men	แลัะ	X	–	2	แลัะซุ่ง	ยาน	เหวีิยน	(Cheung	Yan	Yuen)	ผ้้ออกแบบท่าทางการต่อส้้ในภาพิยนตร

เร่�อง	Charlie’s	Angles	แลัะ	Full	Throttle	

4.ความสำาเร็จัข้องบริษัท Qi Shu Fang Peking Opera ในช�วงศติวรรษที� 21

	 ไควิ	ซ้่	ฟาง	(Qi	Shu	Fang)	เกิดีปี	ค.ศิ.1943	ในมณฑลัซี่อาน		เริ�มเรียนศิิลัปะการแสดีงงิ�วิเม่�ออายุ	4	ปี		

	 ปี	ค.ศิ.	1959	ไควิ	ซ้่	ฟาง	ได้ีรับรางวัิลันักแสดีงหญิงยอดีเยี�ยมจากการแสดีงชุุดี	Yang	Pai	Fung	ในงาน

ฉลัองครบรอบ	10	ปีของการก่อตั�งประเทศิสาธิารณรัฐประชุาชุนจีน

	 ปี	 ค.ศิ.1965	 เม่�อมีการปฏ์ิวัิติวัิฒนธิรรม	 ไควิ	 ซ้่	 ฟาง	 ได้ีรับคำาสั�งให้เข้าร่วิมแสดีงงิ�วิเร่�อง	 Taking	 Tiger	

Mountain	by	Strategy	หนึ�งในงิ�วิต้นแบบ	8	เร่�อง	ที�อนุญาตให้จัดีแสดีงได้ีทั�งบนเวิทีแลัะภาพิยนตร์

	 ไควิ	ซ้่	ฟาง	ได้ีเข้ามาเป็นสมาชิุกของ	Shanghai	Peking	Opera	Troupe	แลัะเริ�มมีการตระเวินออกแสดีง

ทั�วิโลัก		ปี	ค.ศิ.	1987	ไควิ	ซ้่	ฟาง	ตัดีสินใจที�จะใชุ้ชีุวิิตแลัะเปิดีการแสดีงที�สหรัฐอเมริกา	“ถ้าฉันยังอย้่ที�ประเทศิจีน		ฉันก็จะ

ต้องถ้กขอให้เกษียณอายุ		ถ้กขอให้สอนนักเรียน		หร่อไม่ก็ถ้กขอให้อย้ใ่นฐานะผ้้ฝึ่กสอน		แต่ฉันรักการแสดีง		ซึ่�งที�นี�	ในสหรัอ

เมริกา		ฉันสามารถเป็นนักแสดีง”	(pang	Cecilia	J,2005	:	386)	

	 ไควิ	ซ้่	ฟาง	แลัะศิิลัปินอีก	8	คนได้ีเดิีนทางไปสหรัฐอเมริกาแลัะได้ีก่อตั�ง	Qi	Shu	Fang	Peking	Opera	

Company	ขึ�น		ในปัจจุบันจัดีเป็นกลุ่ัมนักแสดีงงิ�วิม่ออาชีุพิกลุ่ัมเดีียวิที�ไม่ได้ีอย้ใ่นประเทศิจีน		สมาชิุกของกลุ่ัมต่างเป็นนักแสดีง

ยอดีเยี�ยมจากแคว้ินต่างๆ	ในประเทศิจีน		เรียกกันว่ิา	เป็นทีมดีาราทั�งหมดีของประเทศิจีน	(Pang,	Cecilia	J,2005)

	 จากประวัิติศิาสตร์อันยาวินาน	จะเห็นได้ีว่ิา	การแสดีงงิ�วิเป็นการแสดีงทางวัิฒนธิรรมที�มีควิามเป็นเอกลัักษณ์		

มีลัักษณะเฉพิาะแลัะมีลัำาดัีบขั�นการพัิฒนาที�ชัุดีเจนอย่างยิ�ง		เป็นที�น่าประหลัาดีใจว่ิา	ในปัจจุบัน		ขณะที�การแสดีงงิ�วิเริ�มได้ีรับ

ควิามนิยมมากขึ�นไปทั�วิโลักแต่ขณะเดีียวิกัน	การแสดีงงิ�วิกลัับไม่ได้ีรับควิามนิยมในหม่้คนจีนรุ่นใหม่เท่าไรนัก

	 ในกระแสโลักาภิวัิฒน์		การแสดีงงิ�วิเชุ่�องชุ้าเกินไปแลัะขาดีควิามสมจริงเม่�อเปรียบเทียบกับลัะครโทรทัศิน์

หร่อภาพิยนตร์		หวัิงคุ่ย	ผ้้อำานวิยการของสถาบันวิิจัยอุปรากรของบัณฑิตยสถานด้ีานอักษรศิาสตร์ได้ีชีุ�ประเด็ีนไว้ิว่ิา	งิ�วิเหล่ัานี�

ส่วินใหญ่กำาเนิดีจากพ่ิ�นที�เล็ักๆ	แลัะกำาลัังถ้กวัิฒนธิรรมป็อปที�รุกแพิร่กระจายอย่างดุีเด่ีอดีกลับเกล่ั�อนอย่างรวิดีเร็วิ		ขนาดีงิ�วิที�

ได้ีรับควิามนิยมมาก	 เชุ่น	 งิ�วิหลััวิก๋้	หร่องิ�วิฆ้อง	แลัะกลัองของมลัฑลัซั่นซี่ทางภาคเหน่อของจีน	หร่องิ�วิซ่่อผิงของมณฑลัฝ้่เจี�ย

นทางภาคตะวัินออกของจีน		ก็มีคนนำาไปแสดีงน้อยมาก
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	 รัฐบาลัจีนได้ีมีควิามพิยายามในการปรับปรุงเปลีั�ยนแปลัง	เชุ่น	การลัดีควิามยาวิของการแสดีง	การเพิิ�มเติม

เทคนิคพิิเศิษต่างๆ	 	 การให้เงินอุดีหนุนเพ่ิ�อปรับราคาบัตรเข้าชุม	 แลัะเพ่ิ�อปกป้องมรดีกทางวัิฒนธิรรมวิิถีชุุมชุนโดียการให้เงิน

ทุนแก่ศิิลัปินพ่ิ�นบ้านจึงเป็นสิ�งที�สำาคัญ		เพิราะศิิลัปินพ่ิ�นบ้านเหล่ัานี�ยงัคงฝึ่กศิิลัปะต่างๆ	ที�ใกล้ัส้ญพัินธ์ุิอย้	่ดัีงนั�น	เขาจึงสามารถ

ถ่ายทอดีให้นักเรียนวัิยหนุ่มสาวิได้ี	ซึ่�งทางกระทรวิงจะให้เงินทุนแก่ศิิลัปินที�มีชุ่�อเสียงของจีน	138	ราย	(โจวิ	เหอผิง,	2005)		แลัะ

ในขณะเดีียวิกัน	เด่ีอนธัินวิาคม	ปี	ค.ศิ.	2002		รัฐบาลัจีนจึงได้ีส่งผ้้แทนมาด้ีงานลัะครบอร์ดีเวิยที์�นิวิยอร์กเพ่ิ�อศึิกษาแลัะประเมิน

ว่ิา		ลัะครบอร์ดีเวิย์สามารถดึีงด้ีดีผ้้ชุมจำานวินมากได้ีอย่างไร

	 ประมาณการว่ิา	ชุ่วิงเวิลัาดัีงกล่ัาวิ	จำานวินผ้้ชุมที�เข้าชุมการแสดีงงิ�วิในประเทศิสาธิารณรัฐประชุาชุนจีนลัดี

ลังถึง	5%	ต่อปีโดียประมาณ

	 แม้จะมีควิามพิยายามในการอนรัุกษ์ร้ปแบบงิ�วิท้องถิ�นต่างๆเพ่ิ�อปกป้องมรดีกทางวิฒันธิรรมแลัะวิิถีชุนของ

ชุาติ	แต่ในขณะเดีียวิกัน		รัฐบาลัจีนก็มีควิามจำาเป็นต้องจัดีการทางวัิฒนธิรรมร่วิมด้ีวิย		ดัีงจะเห็นได้ีจากการแสดีงในชุุดี	Dayu	

Huashang	จากแคว้ินจีนาน	ในมณฑลัชุานดีง		ที�เปิดีการแสดีงทั�งประเทสสหรัฐอเมริกา	แคนาดีา	เยอรมันนี	ฝ่รั�งเศิส	สิงคโปร์

	 เป็นการแสดีงให้เห็นถึงการจัดีการทางวิัฒนธิรรมของจีนที�ประสบควิามสำาเร็จเป็นอย่างส้ง	 การจัดีการทางดี้านวัิฒนธิรรม

นอกจากจะสามารถปรับปรุงภาพิลัักษณ์ที�สำาคัญยิ�งของท้องถิ�นยังนำามาซึ่�งผลัประโยชุน์อย่างมหาศิาลัให้แก่ท้องถิ�นนั�นๆ	 ด้ีวิย

		ส่งผลัทำาให้หลัายๆ	ท้องถิ�นมีการจัดีการพัิฒนาปรับปรุงควิามเป็นอัตลัักษณ์ของตนเพ่ิ�อนำาเสนอไปทั�วิโลัก	ยกตัวิอย่าง	เชุ่น	ที�

มณฑลัย้นานมีการจัดีการการแสดีงชุุดี	Dynamic	Yunan	แลัะ	Sounds	of	Nature	in	Yunling		มณฑลัฮีนาน	มีการจัดีการ

แสดีงชุุดี	Shaolin	in	the	Wind	มณฑลัไกซ้่น	มีการจัดีการแสดีงชุุดี	Wind	of	Colourful	Guizhou	การแสดีงเหล่ัานี�	เป็นการ

จัดีการแสดีงทางศิิลัปวัิฒนธิรรมเพ่ิ�อนำาเสนอส่้สายตาชุาวิต่างชุาติ		โดียการจัดีการทางวัิฒนธิรรมเหล่ัานี�เน้นที�ควิามทันสมัยให้

สอดีคล้ัองกับรสนิยมในปัจจุบัน		เป็นการจัดีการที�นำาไปส่้ควิามสำาเร็จทางธุิรกิจโดียเริ�มจากในประเทศิ

	 แซ่ง	ซิ่ง	(Zhang	Xin)	ดีอกเตอร์ทางด้ีานสุนทรียศิาสตร์จากมหาวิิทยาลััยปักกิ�งกล่ัาวิว่ิา	“การแสดีงอุปรากร

จีนมีควิามจำาเป็นต้องปรับปรุงเปลีั�ยนแปลังให้เข้ากับยุคสมัย		การใคร่ครวิญสังเกตถึงสถานภาพิของงิ�วิในกลัไกตลัาดี	เป็นทาง

เดีียวิที�จะทำาให้ประเพิณีดัี�งเดิีมสามารถเติมเต็มด้ีวิยควิามทันสมัย	(Zhang	Xin,	2002)

	 ซึ่�งในที�สุดี	ผ้้อำานวิยการสรา้งในแตล่ัะการจัดีการแสดีงงิ�วิ	ต้องเปลีั�ยนแปลังวิิธีิการนำาเสนอการแสดีงงิ�วิเพิ่�อ

ให้มีควิามทันสมัย	เชุ่นใน	Dayu	Haushang	จะมีการพ่ินไฟหร่อการแสดีงเปลีั�ยนหน้ากากเพ่ิ�อให้เกิดีควิามน่าสนใจสำาหรับคน

รุ่นใหม่

	 หลัายต่อหลัายครั�งที�การนำาเสนอเร่�องราวิแบบพ่ิ�นบ้านไม่ทำาให้เกิดีควิามน่าสนใจในคนรุ่นใหม่ที�ไม่ได้ีมีควิาม

คุ้นเคยกับการใชุ้ชีุวิิตแบบเกษตรกรอีกต่อไป		จึงต้องมีการหามุมมองที�จะทำาให้เกิดีควิามน่าสนใจขึ�น

	 ผลัจากการจดัีการทางวิฒันธิรรมจะเหน็ได้ีว่ิา	ใน	ปี	ค.ศิ.2001	คา่ผลัผลิัตมวิลัรวิมประชุาชุาตทิางวัิฒนธิรรม

ในมณฑลัย้นานมีเพีิยง	1%	แต่เพิิ�มเป็น	8%	ในปี	ค.ศิ.2006

	 แต่สำาหรับในต่างประเทศิ	 ควิามสนใจในการแสดีงงิ�วิมีเพิิ�มขึ�นเร่�อยๆ	 เพิราะเป็นการแสดีงที�มีการพัิฒนา

ปรับปรุงทั�งคุณภาพิแลัะปริมาณอย้ต่ลัอดีเวิลัา		นอกจากนี�	ยังมีการผสมผสานทางวัิฒนธิรรมมาเกี�ยวิข้อง	เชุ่นใน	ปี	ค.ศิ.2005	

Shanghai	Peking	Opera	Troupe	ได้ีนำาเสนอผลังานอุปรากรจีนเร่�อง	แฮมเล็ัต	ซึ่�งแสดีงให้เห็นถึงการผสมผสานวัิฒนธิรรม

ตะวัินตกแลัะตะวัินออกเข้าด้ีวิยกัน

	 จะเห็นได้ีว่ิา	การจัดีการทางวัิฒนธิรรมกลัายเป็นการดึีงด้ีดีการท่องเที�ยวิมีผลัต่อระบบต่อเศิรษฐกิจในท้อง

ถิ�นนั�นๆ	แทบจะเป็นไปไม่ได้ีสำาหรับนักท่องเที�ยวิที�เดิีนทางไปมณฑลัยน้านแต่ไม่ชุมการแสดีง	Dynamic	Yunan

	 ในกุ้ยหลิัน	ปี	ค.ศิ.2004		มีการจัดีการแสดีง	Imprression	of	Third	Sister	Liu	ซึ่�งสามารถทำาเงินได้ีถึง	

79	ล้ัานหยวินใน	6	เด่ีอน	แลัะดึีงด้ีดีนักท่องเที�ยวิกว่ิาแสนคนให้เดิีนทางไปกุ้ยหลิัน
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ผลุ่การวิจััย

จัากการศ่กษาวิเคราะห์เบื�องต่�น พับว่า การแส่ดงอุปรากรจีัน หรือการแส่ดงงิ�ว ได�รับผู้ลกระทำบทัำ�งทำางต่รง

และทำางอ�อมีจัากปัจัจััยและอิทำธิ์พัลทำางการเมีือง  ทำำาให�การแส่ดงงิ�วมีีความีจัำาเป็นต่�องปรับปรุงและเปลี�ยนแปลงร้ป

แบบการแส่ดง และกลวิธี์ในการนำาเส่นออย้่ต่ลอดเวลาโดยมีีเหตุ่ผู้ลหลักคือ

1.เพ่ิ�อการดีำารงอย้ข่องศิิลัปะแขนงนี�

2.เพ่ิ�อให้เกิดีการส่�อสาร	ระหว่ิางศิิลัปะการแสดีงแขนงนี�กับผ้้ชุม		ที�มีควิามแตกต่างกันทั�งโลักทัศิน์	ชีุวิทัศิน์	ตลัอดีจน

ชุ่องว่ิางทางวัิฒนธิรรม		ซึ่�งเป็นหลัักการสำาคัญในการจัดีการแสดีงแต่ลัะครั�ง		

สร่ป์

โดยภาพัรวมีจัะเหน็ได�ว่า การจััดการทำางวฒันธ์รรมีในแต่่ละชว่งส่มัียตั่�งแต่่อดีต่จันปจััจุับัน ได�ส่่งผู้ลกระทำบกบั

การแส่ดงอุปรากรจีัน หรือ การแส่ดงงิ�ว และคุณ์ค่าทำางสุ่นทำรียศาส่ต่ร์อย่างมีาก  ไม่ีว่าจัะเป็นการจััดการทำางวัฒนธ์รรมี

เพืั�อเหตุ่ผู้ลทำางการเมืีองหรือการจััดการทำางวัฒนธ์รรมีทีำ�นำามีาซ่้ำ�งผู้ลทำางเศรษฐกิจัและเพืั�อการคงอย้ข่องศิลปะการแส่ดง

งิ�วทีำ�มีีความีเป็นมีาอันยาวนาน

ดัีงนั�น	จากการศึิกษาพิบว่ิา	นอกเหน่อจากการแสดีงงิ�วิในร้ปแบบเชิุงอนุรักษ์นิยมตามที�ได้ีกล่ัาวิมาข้างต้นแล้ัวิ		แนวิ

โน้มการแสดีงงิ�วิในอนาคต		สามารถแบ่งออกได้ี	2	แนวิทางหลััก	ได้ีแก่

1.การจััดการแสดงในรูป์แบบการแสดงร�วมสมัย

โดียมีควิามพิยายามคงร้ปแบบสำาคัญของการแสดีงทางดี้านดีนตรี	 ระบำา	 ขับร้อง	 การแสดีงออกทางอารมณ์แลัะ

การแสดีงออกทางศิิลัปะการต่อส้้หร่อกายกรรม	 	 แต่มีการปรับปรุงเร่�องราวิให้สอดีคล้ัองกับยุคสมัยหร่อมีการผสมผสานทาง

วัิฒนธิรรมระหว่ิางตะวัินตกแลัะตะวัินออกมากขึ�น

2.การจััดการแสดงในรูป์แบบสมัยให์ม�

โดียมีการผสมผสานร้ปแบบการแสดีงแบบตะวัินตกมากขึ�นทั�งทางด้ีานดีนตรี	ระบำา	ขับร้อง	การแสดีงออกทางอารมณ์	

แลัะการแสดีงออกทางศิิลัปะการต่อส้้หร่อกายกรรม	แต่ในขณะเดีียวิกันยังคงไว้ิซึ่�งเร่�องราวิจากตำานานหร่อพิงศิาวิดีาร
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เทัคนิ้คการบัรรเลงพิณ์ลายเต้่ยผสม ของ น้ายบุัญมา เขาวิง

Phin Performing Techniques Lai Toeipasom of 

Mr. Boonma Khaowong

ณัธิพิลั		ยะปะตัง1

                                               

บทคัดย�อ

การศึิกษา	 เร่�อง	“เทคนิคการบรรเลังพิิณลัายเต้ยผสม	ของ	นายบุญมา	 เขาวิง”	 เป็นการวิิจัยเชิุงคุณภาพิ	โดียมี

วัิตถุประสงค์ของการวิิจัย	ค่อ	1)	เพ่ิ�อศึิกษาประวัิติแลัะผลังานของ	นายบุญมา	เขาวิง	ของ	นายบุญมา	เขาวิง	ผลัจากการวิิจัย	

พิบว่ิา	นายบุญมา	เขาวิง	เกิดีวัินที�	15	พิฤษภาคม	พิ.ศิ.	2492	อายุ	73	ปี		ปัจจุบันมีภ้มิลัำาเนาอย้่บ้านเลัขที�	18	หม่้	7	บ้านหนอง

หัวิแฮดี	ตำาบลัจุงจัง	อำาเภอกุฉินารายณ์	จังหวัิดีกาฬสินธ์ุิ	นายบุญมา	เขาวิง	เป็นผ้้พิิการทางสายตาตั�งแต่เยาว์ิวัิย	เริ�มฝึ่กหัดีเล่ัน

พิิณตั�งแต่อายุ	10	ขวิบ	ปี	พิ.ศิ.2502	โดียการอาศัิยฟังจากเสียงแคนแลัะเสียงเคร่�องดีนตรีที�กลุ่ัมผ้้ใหญ่บรรเลังตามงานบุญแลัะ

ประเพิณีต่างๆ		เป็นบุคคลัที�มีควิามโดีดีเด่ีนแลัะเอกลัักษณ์เฉพิาะทางด้ีานการบรรเลังเคร่�องดีนตรีพิิณจนได้ีรับการเชิุดีชุ้เกียรติ

ศิิลัปินพ่ิ�นบ้านจากสาถบันการศึิกษาต่างๆ	พิิณ	ที�นายบุญมา	เขาวิง	ใชุ้เป็นพิิณไฟฟ้า	จำานวิน	3	สาย	ทำาจากตะเคียน	(ไม้แคน

)	มีขั�นเสียง	ทั�งหมดี	9	ขั�น	ใชุ้	ปิ�กอัฟ	(Pickup)	ในการชุ่วิยขยายสัญญาณเสียงให้เป็นระบบไฟฟ้า	แลัะลัายพิิณที�สร้างสรรค์ไว้ิ

	ค่อ	ลัายลัำาเพิลิัน	ลัายสุดีสะแนน	ลัายใหญ่	แลัะลัายเต้ย		2.	เทคนิคการบรรเลังพิิณลัายเต้ยผสม	ของ	นายบุญมา	เขาวิง	พิบ

ว่ิา	ลัายเต้ยผสม	ของ	นายบุญมา	เขาวิง	มีทั�งหมดี		5		ทำานอง	ได้ีแก่	ทำานองเต้ยธิรรมดีา	เต้ยหัวิโนนตาลั	เต้ยพิม่า	เต้ยพิม่ารำา

ขวิาน	แลัะ	เต้ยโขง	บันไดีเสียงที�ใชุ้ในการบรรเลังลัายเต้ยผสม	ใชุ้บันได้ีเสียง	C	Major	Scale	หร่อ	A	Minor	Scale	ประกอบ

ด้ีวิยโน้ตขั�นที�	1	2	3	4	5	6	7	ได้ีแก่โน้ตเสียง	ลั	ท	ดี	ร	ม	ฟ	ซ่	พิบว่ิา	ลัายเต้ยผสม	ของ	นายบุญมา	เขาวิง	มีโครงสร้างทั�งหมดี	

5	ท่อนเพิลัง	มีจำานวิน	69	บรรทัดี	556	ห้องเพิลังใชุ้เทคนิคในการบรรเลังพิิณ	ทั�งหมดี	9	เทคนิค	ค่อ	1)	การสลัับขึ�นลัง	2)	การ

ควิบ	3)	การด้ีน	4)	การเล๋ัวิ	5)	การเกี�ยวิ	6)	การสะบัดี	7)	การเคาะ	8)	การโหยนเสียง	แลัะ	9)	การพิรมนิ�วิ

คำาสำาคัญ : 	เทคนิค,	การบรรเลัง,	พิิณ,	ลัายเต้ยผสม

Abstract

Research on “ Phin Performing Techniques Lai Toeipasom of Mr. Boonma Khaowong “ was a 
qualitative research. There are 2 objectives of the research.  1) This research study the biography and 
works of Mr. Boonma Khaowong. The results of research showed that he was born on May 15, 1949, 
aged 73 years. At present, his domicile is at 18 Moo 7, Ban Nong Hua Haad, Chung Chang Sub-district, 
Kuchinarai District. Kalasin Province. He was visually impaired at a young age. He began practicing the 
Phin at the age of 10 in 1959.By listening to the sound of the Khaen and the musical instruments played 
by a group of adults at various merit-making events and traditions. He is a person who is outstanding and 
unique in Performing Phin instruments until he has honored to be a folk artist from various educational 
institutions. A Phin that Mr. Bunma Khaowong used as a 3-string electric Phin. Made from Takhian 
(cane wood :Name in the Northeast of Thailand). There are 9 audio steps in total. Use a pickup to help 
amplify the sound into an electrical system. And there are 3 Lai Phin  that he was created are Lai Lam 
Ploen ,Lai Sudsanan ,Lai Yai and Lai Toei . 2) This research study about Phin Performing Techniques 
1อาจารย์ประจำาภาควิิชุาดีุริยางคศิิลัป์	สาขาวิิชุา	ดีนตรีพิ่�นบ้านอีสาน	วิิทยาลััยนาฏ์ศิิลัปศิิลัปกาฬสินธิุ์
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Lai Toeipasom of Mr. Boonma Khaowong. This research found that Lai Toeyphasom  of Mr. Bunma 
Khaowong has a total of 5 melodies as follows:  Toei Thammada , Toei Hua Non Tan, Toei phama, Toei 
phamaramkwan and Toei Khong. The tone for Performing Phin Lai Toeipasom are the C Major Scale 
and  A Minor Scale, consisting of notes steps 1, 2, 3, 4, 5, 6 7.There are the notes A B C D E F G. Lai 
Toeipasom of Mr. Bunma Khaowong has a structure of 5 parts, totaling 69 lines, 556 the music room. 
There are 9 techniques Performing Phin. 1) alternating up and down 2) merging 3) improvisation 4) 
strumming 5) hooking 6) flicking 7) knocking 8) stressing and 9) finger sprinkling 

 Keyword :  Techniques, Performing, Phin, Lai Toeipasom

บทนำา 

พิิณเป็นเคร่�องดีนตรทีี�แสดีงออกถงึควิามร้สึ้กนึกคิดีประกอบกบัสำานวินแลัะสำาเนยีง	แต่งขึ�นโดียศิิลัปินพ่ิ�นบ้านพิิณจงึ

เป็นสัญญาลัักษณ์ที�สะท้อนถึงขนบธิรรมเนียมจารีตประเพิณีวัิฒนธิรรม	ตลัอดีจนควิามเป็นอย้่ของชุาวิอีสาน	โดียภาพิสะท้อน

เหล่ัานี�จะด้ีได้ีจากสำาเนียงของบทเพิลังแลัะลัักษณะของเคร่�องดีนตรีได้ีอยา่งชัุดีเจน	แม้กระทั�งพิิณยงัสามารถเป็นส่�อส่งผ่านควิาม

ร้้สึกของผ้บ้รรเลังไปยงัผ้้รับฟังในร้ปแบบการเกี�ยวิพิาราสขีองหนุ่มสาวิชุาวิอสีาน	ทำาใหพิ้ิณมีบทบาทสำาคัญที�เป็นเคร่�องบงบอก

ให้ผ้้รับฟังได้ีเข้าใจแลัะมีอารมณ์ร่วิมไปกับผ้้บรรเลัง	 นอกจากนี�เรายังพิบเห็นการบรรเลังพิิณในงานแสดีงของวิงดีนตรีประเภท

ต่างๆ	เชุ่น	วิงหมอลัำาเร่�องต่อกลัอน	หมอลัำาเพิลิัน	หมอลัำาซิ่�ง	วิงโปงลัาง	วิงกลัองยาวิประยกุต์	วิงดีนตรีล้ักทุ่ง	วิงดีนตรีสากลั	พิิณ

ยงัสามารถบรรเลังกับเคร่�องดีนตรีอ่�นๆได้ีอยา่งกลัมกล่ันแลัะลังตัวิ	นอกจากนี�การบรรเลังพิิณของศิิลัปนิพ่ิ�นบ้านอีสานแต่ล่ัะคน

มีควิามแตกต่างกันออกไป	ไม่ว่ิาจะเป็นการเรียบเรียงทำานอง	สำาเนียงการบรรเลัง	อีกทั�งอารมณ์การแสดีงออกของผ้้บรรเลัง	ดัี�ง

นั�นการบรรเลังพิิณจึงเป็นเทคนิคที�เป็นเอกลัักษณ์ของตัวิศิิลัปินนั�นๆ	 ลัายพิิณยังสามารถบ่งบอกถึงควิามสามารถเฉพิาะบุคคลั

ทำาให้เราเห็นถึงอัตลัักษณ์ที�เป็นลัักษณะโดีเด่ีนแตกต่างกันออกไปของตัวิศิิลัปิน		(ปิยพัินธ์ิ	แสนทวีิสุข.	2549	:	227)	กล่ัาวิไว้ิว่ิา	

เทคนิคการดีีดีพิิณขึ�นอย้กั่บควิามถนัดีของผ้้เล่ัน	เน่�องจาก	แต่ล่ัะคน	นิ�วิม่อมีควิามสั�นยาวิไม่เท่ากัน	จึงไม่สามารถบรรเลังเหม่อน

กันได้ีทั�งหมดีแต่ในชุ่วิงแรกของการฝึ่กหัดีให้ถ่อปฏิ์บัติตามแบบแผนนี�ก่อน	เม่�อเกิดีควิามชุำานาญแล้ัวิ	จึงค่อย	ปรับเปลีั�ยนการ

วิางนิ�วิ	 ตามควิามถนัดีของผ้้เล่ันแต่ล่ัะบุคคลั	 การสร้างสรรค์ลัายพิิณของศิิลัปินตั�งแต่อดีีตมักได้ีแนวิทางหร่อการบรรเลังตาม

ทำานองของหมอลัำาแบบต่างๆ	เชุ่นทำานอง	หมอลัำากลัอน	หมอลัำาเร่�องต่อกลัอน	หมอลัำาเพิลิัน	ตลัอดีจนหมอลัำาซิ่�ง	นอกจากนี�

ศิิลัปินยังสร้างสรรค์ลัายพิิณเพ่ิ�อบรรเลังเดีี�ยวิเฉพิาะเคร่�องดีนตรีพิิณ	ปัจจุบันลัายพิิณที�นิยมใชุ้ในการบรรเลังเดีี�ยวินั�น	ได้ีแก่	ลัาย

ป่้ป่ะหลัาน	ลัายสุดีสะแนน	ลัายลัำาเพิลิัน	ลัายกาเต้นก้อน	เป็นต้น	อีกทั�งยังมีลัายที�พึิ�งได้ีรับควิามนิยมใชุ้ในการประกวิดีแข่งขัน

ดีนตรีพ่ิ�นบ้านอีสานต่างๆ	ค่อ	“ลุ่ายเต้ิย”	

ลัายเต้ย	เป็นท่วิงทำานองที�เกิดีขึ�นใหม่	จะสังเกตได้ีจากหมอลัำากลัอน	หร่อ	หมอลัำาแคนเต้าเดีียวิ	ได้ีนำาเอาลัำาเต้ยไป

ลัำาต่อชุ่วิงท้ายของการลัำาทางยาวิ	เพ่ิ�อเป็นการแถมท้ายให้แก่ผ้้ชุมหลัังก่อนจบการแสดีง	การลัำาเต้ยนั�นเป็นการลัำาสลัับระหว่ิาง

ฝ่่ายชุาย	กับ	ฝ่่ายหญิง	มีท่วิงทำานองจังหวิะปานกลัาง	-	เร็วิ	สนุกสนานชุวินให้ผ้้ฟังเกิดีอารมณ์สุนทรีย์		(เจริญชัุย	ชุนไพิโรจน์.	

2526	:	1-47)	กล่ัาวิไว้ิว่ิา	เต้ยเป็นจังหวิะแลัะทำานองลัำาเฉพิาะแบบหนึ�ง	เต้ยอาจจะมีควิามหมายเดีียวิกันกับคำาว่ิา	“ลัำา”	แต่ลัะ

ท้องถิ�นต่างเรียกชุ่�อไม่หม่อนกัน	แต่พิอสรุปได้ีจากเน่�อหาของกลัอนในการลัำาก็อาจจะบอกได้ีว่ิาเต้ย	ท่วิงทำานองลัำาเต้ยมีหลัาย

ทำานองเป็นการลัำาทำานองแต่ลัะทำานองสลัับกันไปมา	เชุ่นทำานอง	เต้ยธิรรมดีา	เต้ยโขง	เต้ยพิม่า	เต้ยพิม่ารำาขวิาน	ตลัอดีจนทำา

นองเต้ยหัวิโนนตาลั	จึงทำาให้การลัำาเต้ยเป็นที�ถ้กใจแก่ผ้้ชุมเป็นอย่างมาก	ปัจจุบันเคร่�องดีนตรีพ่ิ�นบ้านอีสานหลัายชุนิดีมีศิิลัปิน

หลัายท่านที�ได้ีสร้างสรรคล์ัายดีนตรพ่ีิ�นบ้านอีสานต่างๆ	ไว้ิ	อีกทั�งยงัมีเอกลัักษณเ์ฉพิาะตนเองแตกตา่งกันออกไป	หนึ�งในศิิลัปิน

อีกท่านหนึ�งที�มีบทบาทสำาคัญกับเคร่�องดีนตรีพิิณอีสานนั�นก็ค่อ	นายบุญมา		เขาวิง		
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นายบ่ญมา เข้าวง	 เป็นผ้้ที�มีควิามสามารถดีีเด่ีนในด้ีานศิิลัปวัิฒนธิรรมการแสดีงดีนตรีพ่ิ�นบ้าน	ประเภท	พิิณอีสาน

	 อีกทั�งยังเป็นผ้้ที�มีควิามสามารถบรรเลังเคร่�องดีนตรีประเภทคีย์บอร์ดี	 (Keyboard)	 ได้ีอีกด้ีวิย	 เป็นผ้้ที�มีควิามรักควิามสนใจ

ในดีนตรีพ่ิ�นบ้านอีสานมาตั�งแต่เยาว์ิวัิย	ถึงแม้จะเป็นผ้้พิิการทางสายตาก็ตาม	แต่ไม่ได้ีเป็นปัญหาหร่ออุปสรรคแต่อย่างใดี	เป็น

บุคคลัที�มีควิามเพีิยรพิยายามอุส่าหะ	 ถึงแม้ไม่ได้ีรับการศึิกษาอย่างคนอ่�นๆ	จากผลังานที�นายบุญมา	 เขาวิง	 ได้ีสร้างสรรค์ไว้ิมี

ทั�งหมดี	4	ลัาย	ได้ีแก่	ลัายใหญ่	ลัายสุดีสะแนน	ลัายลัำาเพิลิัน	แลัะลัายเต้ย	ทั�งหมดีนี�เป็นลัายบรรเลังเดีี�ยวิพิิณอีสาน	(วีิรยุทธิ	สี

คุณหลิั�วิ.	2554	:	276)	กล่ัาวิว่ิา	เทคนิคการบรรเลังพิิณที�เป็นเอกลัักษณ์เฉพิาะตัวิของนายบุญมาเขาวิง	มีเทคนิคการดีีดีแบบ

ตบสาย	การดีีดีแบบเกี�ยวิสาย	การดีีดีแบบล่ั�นไหลั	แลัะการพิรมนิ�วิ	เป็นเอกลัักษณ์เฉพิาะตัวิไม่เหม่อนใครแลัะไม่มีใครเหม่อน	

แลัะยงัเป็นลัายแมแ่บบใหแ้ก่ส่�อการเรียนร้้ของหลัักส้ตรการศิกึษาหลัายๆสถาบนั	เชุ่น	มหาวิิทยาลััยมหาสารคาม	มหาวิิทยาลััย

ขอนแกน่	วิิทยาลััยนาฏ์ศิิลัปกาฬสนิธ์ุิ	เป็นต้น	ถ่อว่ิาเป็นปราชุญเ์ฉพิาะทางแลัะผ้ร้้้ให้แก่ผ้้ที�สนใจศิกึษาเคร่�องดีนตรปีระเภทพิิณ	

นอกจากนี�ยังมีผลังานที�ได้ีสร้างสรรค์ร่วิมกับคนอ่�น	แลัะการร่วิมงานกับคนอ่�นอีกมากมาย	จนเป็นที�ร้้จักกันในนาม	

“ส.บุญมืาพิณ์ตั�ง” 

ดัีงนั�นการวิิจัย	เทคนิคการบรรเลังพิิณลัายเต้ยผสม	ของ	นายบุญมา	เขาวิง	ผ้้วิิจัยจึงอยากศึิกษาประวัิติควิามเป็นมา

แลัะผลังานของ	นายบุญมา	เขาวิง	แลัะเทคนิคการบรรเลังพิิณลัายเต้ยผสม	ของ	นายบุญมา		เขาวิง	เพ่ิ�อให้ทราบถึงแนวิควิาม

คิดี	 ร้ปแบบที�นำามาสร้างสรรค์ออกมาเป็นเอกลัักษณ์เฉพิาะตน	 จึงเป็นสิ�งที�มีควิามจำาเป็นอย่างยิ�งที�จะต้องทำาการศึิกษา	 เพ่ิ�อ

เป็นการส่งเสริมให้ร้้ถึงคุณค่า	ตลัอดีจนผลังานของศิิลัปิน	ไม่ว่ิาจะเป็นการประพัินธ์ิทำานองลัายพิิณ	แลัะการเรียบเรียงลัายพิิณ	

จนกลัายเปน็ร้ปแบบที�มีเอกลัักษณเ์ฉพิาะตน	ตลัอดีจนเปน็แนวิทางสำาหรบันักเรียนนักศึิกษาในปจัจุบัน	แลัะเพิ่�อเป็นประโยชุน์

ทางการศึิกษาทั�งส่วินภาครัฐ	แลัะเอกชุน	ตลัอดีทั�งแวิดีวิงวิิชุาการได้ีนำาไปใชุ้ให้เกิดีประโยชุน์แก่สังคม	แลัะชุ่วิยสร้างจิตสำานึก

ร่วิมกันรักษามรดีกทางวัิฒนธิรรมของประเทศิชุาติไม่ให้ส้ญหายไป

วัติถุ่ป์ระสงค์ข้องการวิจััย

1.	เพ่ิ�อศึิกษาประวัิติแลัะผลังานของ	นายบุญมา	เขาวิง

2.	เพ่ิ�อศึิกษาเทคนิคการบรรเลังพิิณลัายเต้ยผสม	ของ	นายบุญมา		เขา

ป์ระโยชน์ที�คาดว�าจัะได้รับ

1.	ทราบประวัิติแลัะผลังานของ	นายบุญมา	เขาวิง	

2.	ทราบถึงเทคนิคการบรรเลังพิิณลัายเต้ยผสม	ของ	นายบุญมา		เขาวิง

ข้อบเข้ติข้องการวิจััย
ผ้้วิิจัยได้ีกำาหนดีขอบเขตการศึิกษาไว้ิดัีงนี�
1.	ด้ีานเน่�อหา
	 1.1	เพ่ิ�อศึิกษาประวัิติแลัะผลังานของ	นายบุญมา	เขาวิง
	 1.2	ศึิกษาเทคนิคการบรรเลังพิิณลัายเต้ยผสม	ของ	นายบุญมา		เขาวิง
2.	ด้ีานพ่ิ�นที�ทำาการศึิกษา
	 บ้านเลัขที�	18	หม่้	7	บ้านหนองหัวิแฮดี	ตำาบลัจุงจัง	อำาเภอกุฉินารายณ์	จังหวัิดีกาฬสินธ์ุิ
3.	ด้ีานประชุากรแลัะกลุ่ัมตัวิอย่าง
	 นายบุญมา	เขาวิง
4.	ด้ีานระยะเวิลัาทำาการศึิกษา
	 ใชุ้ระยะเวิลัาทำาการศึิกษาตั�งแต่	กรกฎีาคม	2559	–	ตุลัาคม	2559
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นิยามศัพท์เฉพาะ

เทคนิคการบรรเลุ่ง หมายถึง	 วิิธีิการบรรเลังพิิณลัายเต้ยผสม	 ที�เป็นร้ปแบบแลัะเอกลัักษณ์เฉพิาะของ	 นายบุญมา	

เขาวิง	มีทั�งหมดี	9	เทคนิค	ค่อ	สลัับขึ�นลัง	ควิบ	ด้ีน	เล๋ัวิ	เกี�ยวิ	สะบัดี	เคาะ	โหยน	พิรม	

พิณ์		หมายถึง	พิิณไฟฟ้า	3	สาย	ทำาจากไม้แคน	(ไม้ตะเคียน)	ร้ปทรงกลัม	ติดีตั�งภาคขยายไฟฟ้า	(picup)	มี	9	ขั�น

เสียง	ที�เป็นเอกลัักษณ์เฉพิาะของ	นายบุญมา	เขาวิง

ลุ่ายเต้ิยผสม		หมายถึง	ลัายพิิณ	มีท่วิงทำานองส้งตำ�าคล้ัายกับทำานองลัำาเต้ยของหมอลัำา	มีจังหวิะเร็วิกระชัุบ	มีทำานอง

เต้ยธิรรมดีา	เต้ยหัวิโนนตาลั	เต้ยโขง	เต้ยพิม่า	แลัะเต้ยพ่ิารำาขวิาน	ที�นายบุญมา	เขาวิง	สร้างสรรค์จนเป็นเอกลัักษณ์เฉพิาะตัวิ	

กรอบแนวคิดที�ใช้ในการวิจััย

การศึิกษาครั�งนี�	ผ้้ศึิกษาได้ีวิางกรอบแนวิคิดีด้ีวิยวิิธีิการศึิกษาที�ใชุ้วิิธีิวิิจัยเชิุงคุณภาพิ	เก็บข้อม้ลัจากการศึิกษาเอกสาร

ประกอบกบัข้อม้ลัภาคสนาม	โดียศึิกษาประวิติัควิามเป็นมาแลัะผลังาน	ศิกึษาเทคนคิการบรรเลังพิิณลัายเตย้ผสม	แลัะวิิเคราะห์

เทคนิคการบรรเลังพิิณในลัายเต้ยผสม	ของ	นายบุญมา	 เขาวิง	 โดียใชุ้องค์ควิามร้้แนวิคิดีแลัะทฤษฎีีที�เกี�ยวิข้องเพ่ิ�อนำามาใชุ้ใน

การวิิเคราะห์ผลั	ได้ีแก่	แนวิคิดีด้ีานการสร้างสรรค์ทางดีนตรี	แนวิคิดีด้ีานการวิิเคราะห์เพิลัง	แนวิคิดีด้ีานมานุษยดุีริยางควิิทยา	

แนวิคิดีด้ีานการประพัินธ์ิบทเพิลัง	ทฤษฎีีดีนตรี	ทฤษฎีีสุนทรียศิาสตร์

วิธีดำาเนินการวิจััย

การศึิกษาวิิจัยครั�งนี�	 ผ้้วิิจัยได้ีศึิกษาด้ีานเทคนิคการบรรเลังพิิณลัายเต้ยผสม	 ของ	 นายบุญมา	 เขาวิง	 โดียใชุ้วิิธีิการ

วิิจัยเชิุงคุณภาพิ	เคร่�องม่อในการวิิจัย	ได้ีแก่	แบบสำารวิจเบ่�องต้น	แบบสัมภาษณ์	แลัะแบบสังเกต	ข้อม้ลัภาคสนามได้ีจากการ

สัมภาษณ์	แลัะการสงัเกต	จากกลุ่ัมผ้้ร้้	จำานวิน	3	คน	แลัะกลุ่ัมผ้้ปฏิ์บัติ	จำานวิน	1	คน	แลัะนำาเสนอผลัการวิิเคราะหข้์อม้ลัด้ีวิยวิิธีิ

พิรรณนาวิิเคราะห์ตามวัิตถุประสงค์ของการวิิจัย	ระยะเวิลัาของการวิิจัยตั�งแต่เด่ีอนพิฤษภาคม	2559	ถึง	เด่ีอนธัินวิาคม	2559	

บทเพิลังที�นำามาวิิเคราะห์มีจำานวิน	1	บทเพิลัง	ค่อ	ลัายเต้ยผสม	ผลัการวิิจัยปรากฏ์	ดัีงนี�

ผลุ่การวิจััย 

1)	ประวัิติแลัะผลังานของ	นายบุญมา	เขาวิง

	 นายบุญมา	เขาวิง	เกิดีวัินที�	5	กุมภาพินัธ์ิ	พิ.ศิ.	2492	ปฉีล้ั	แต่ไม่ได้ีรับการแจ้งเกิดีในทะเบยีนบ้าน	เน่�องจาก

ว่ิาในสมัยนั�นการแจ้งเกิดีไม่ได้ีเร่งรัดีเท่าไร่	จึงทำาให้วัินเกิดีของนายบุญมา	เขาวิง	ชุ้ากว่ิากำาหนดีถึง	3	ปี	วัินเกิดีตามทะเบียนบ้าน	

ค่อ	วัินที�	5	กุมภาพัินธ์ิ	พิ.ศิ.	2495	ที�อย้แ่รกเริ�มบ้านเลัขที�	17	หม่้	9	บ้านคำากุง	ตำาบลัหม้ม่น	อำาเภอสหัสขันธ์ิ	จังหวัิดีกาฬสินธ์ุิ	

บิดีาชุ่�อ	นายแก้วิ	ทรงศิิลัป์	(ถึงแก่กรรม)	เป็นคนอำาเภอปักธิงชัุย	จังหวัิดีนครราชุสีมา		มารดีาชุ่�อ	นางเสา	ยุบุญชุ้	(ถึงแก่กรรม

	ปี	2539)	แต่เดิีมนั�นอย้่ที�	บ้านพิลัทา	ตำาบลัโพินงาม	อำาเภอกมลัาไส	จังหวัิดีกาฬสินธ์ุิ	ก่อนที�จะย้ายไปบ้านคำากุง	ได้ีบุตรธิิดีา

ทั�งหมดี	7	คน	นายบุญมา	เขาวิง	เป็นบุตรคนที�	3	ที�ยังมีชีุวิิตอย้่ค่อน้องคนที�	7	นอกนั�นเสียชีุวิิตหมดีแล้ัวิ	ครอบครัวิประกอบ

อาชีุพิทำานา	เกษตรกรรม	ต่อมาได้ีสมรสกับนางเป๋	เขาวิง	(เสียชีุวิิต)	มีบุตรด้ีวิยกัน	3	คน	(ผ้้หญิงทั�งหมดี)

	 1.นางจิตนา	ทรงศิิลัป์	เกิดีวัินพุิธิที�	20	ธัินวิาคม	ขึ�น	5	คำ�า	เด่ีอนอ้าย	เวิลัา	15.30	น.	พิ.ศิ.	2515

	 2.นางสาวิเมตตา	ทรงศิิลัป์	เกิดีวัินอาทิตย์ที�	7	ธัินวิาคม	ขึ�น	4	คำ�า	เด่ีอนอ้าย	เวิลัา	22.30	น.	พิ.ศิ.	2518

	 3.นางภาวินา	ทรงศิิลัป์	เกิดีวัินพิฤหัสบดีีที�	22	ตุลัาคาม	แรม	6	คำ�า	เด่ีอน	11	เวิลัา	12.30	น.	พิ.ศิ.	2521
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	 นายบุญมา	เขาวิง	ไม่ได้ีเข้ารับการศึิกษาเน่�องจากว่ิา	เกิดีมาปีเดีียวิก็ส้ญเสียดีวิงตาทั�งสองข้างเน่�องจากโรค

ตาแดีง	ปัจจุบันนายบุญมา	เขาวิง	มีภ้มิลัำาเนาอย้่บ้านเลัขที�	18	หม่้	7	บ้านหนองหัวิแฮดี	ตำาบลัจุงจัง	อำาเภอกุฉินารายณ์	จังหวัิดี

กาฬสินธ์ุิ	อาศัิยอย้กั่บภรรยาคนปัจจุบันมีอาชีุพิหลัักค่อการบรรเลังดีนตรี	มีนามสกุลัเดิีมค่อ	ทรงศิิลัป์	แต่เน่�องจากนายแก้วิแลัะ

นางเสาได้ีหย่าร้างกันตั�งแต่นายบุญมายังเป็นเด็ีก	นางเสา	จึงได้ีแต่งงานใหม่กับนายบุตร	เขาวิง	แลัะจดีทะเบียนสมรสด้ีวิยกัน	

ขณะนั�นนายบุญมายังไม่ร้้เร่�องโลักภายนอกมากเท่าไร่	 จึงได้ีเปลีั�ยนนามสกุลัเป็นเขาวิงตามพ่ิอเลีั�ยงของตนตั�งแต่บัดีนั�นเป็นต้น

มา

การศึกษาทางด้านดนติรี

กระบวนการฝึกแลุ่ะการบรรเลุ่งพิณ์ข้อง นายบ่ญมา เข้าวง

การฝึ่กบรรเลังพิิณของนายบุญมา	เขาวิง	เริ�มตั�งแต่อายุ	10	ปี	สาเหตุที�ทำาให้หลังใหลัในเสน่ห์เสียงพิิณก็เพิราะในวัิย

เด็ีกจะมีงานบุญประเพิณีต่าง	ๆ	อาทิ	เชุ่น	บุญบั�งไฟ	บุญแห่พิระเวิสสันดีร	บุญกฐิน	บุญผ้าป่า	เป็นต้น	ในงานนั�นจะมีขบวินแห่

มากมายซึ่�งประกอบด้ีวิยขบวินแห่กลัองยาวิ	 วิงมโหรี	 ซึ่�งในนั�นจะมีพิิณบรรเลังประกอบด้ีวิย	 จึงทำาให้เสียงพิิณนั�นก้องอย้่ในห้

นายบุญมา	เขาวิง	แลัะทำาให้เกิดีข้อสงสัยว่ิาเสียงที�ดัีง	“โตด โต่ง ตอ ด้� ต๋อย โตด โต่ง”	ค่อ	เสียงอะไร	เม่�อสอบถามชุาวิบ้านเขา

บอกกับนายบุญมา	ว่ิาเป็นเสียงพิิณ	นับตั�งแต่บัดีนั�นเป็นต้นมาทำาให้นายบุญมา	ได้ีซ่่�อพิิณเป็นของตัวิเอง	นำาเงินที�ได้ีจากการไป

รับจ้างลัอกปอขายในราคา	10	 มัดี	/	1	บาท	 ซึ่�งพิิณที�ซ่่�อตัวิแรกนั�นทำาจากไม้มะเหล่ั�ยม	 ตัวิหนึ�งตกอย้่ในราคาประมาณตัวิลัะ	

5-10	บาท	ตัวิที�	2	ทำามาจากไม้ส้มกบ	ได้ีมาจากเพ่ิ�อนให้ฟรี	ตัวิที�	3	พิิณโปร่งทำามาจากไม้กุง	ตัวิที�	4	พิิณโปร่งทำามาจากไม้ชุาติ	

ตัวิที�	5	พิิณโปร่งทำามาจากไม้จิก	ตัวิที�	6	พิิณโปร่งทำามาจากไม้แคน	(ไม้ตะเคียน)	ตัวิที�	7	พิิณโปร่งทำามาจากไม้กอกกัน	ตัวิที�	8	

พิิณโปร่งทำามาจากไม้ชิุงชัุน	ตัวิที�	9	–	12	เริ�มนำา	Pickup	หร่อ	คอนแท็ค	ของกีต้าร์มาใชุ้ทำาเป็นพิิณไฟฟ้าทำามาจากไม้แคน	(ไม้

ตะเคียน)	ทั�งหมดี	พิิณที�ใชุ้อย้่ในปัจจุบันเป็นตัวิที�	12	การเรียนพิิณของนายบุญมา	เขาวิง	นั�นไม่มีคร้สอน	แต่เกิดีจากการศึิกษา

หาข้อม้ลัเอง	โดียการจำาเสียงพิิณเสียงแคนที�ชุาวิบ้านบรรเลังตามงานบุญต่าง	ๆ	แลัะนำาสิ�งที�จำาได้ีมาฝึ่กฝ่นเป็นของตัวิเอง	วิิธีินี�

ไม่ได้ีเรียนจากคร้โดียตรง	ไม่มีคร้มานั�งสอนล้ักศิิษย์เหม่อนทุกวัินนี�	นายบุญมา	เขาวิง	เคยมีล้ักศิิษย์มาเรียนพิิณด้ีวิยมากมาย	มี

วิิธีิการถ่ายทอดี	 ค่อ	 บรรเลังให้ด้ีให้ฟังทีลัะท่อนเพิลังแล้ัวิให้ล้ักศิิษย์บรรเลังตาม	 ตรงไหนมันฟังด้ีไม่เพิาะค่อยแก้ไปทีลัะวิรรค

ทีลัะตอน	แต่ปัจจุบันนี�ไม่ค่อยมีคนสนใจที�จะเรียนพิิณหันไปเอาดีีทางด้ีานดีนตรีฝ่รั�ง	เชุ่น	กีตาร์	แลัะนายบุญมา	เขาวิง	เคยเข้า

ประกวิดีแข่งขันการบรรเลังพิิณที�งานกาชุาดีจังหวัิดีกาฬสินธ์ุิ	 เม่�อปีพุิทธิศัิกราชุ	2532,	2533,	2534	แลัะก็ได้ีรางวัิลัชุนะเลิัศิ

ทุกปีจนไปแข่งปีต่อมากรรมการผ้้ตัดีสินไม่ให้เข้าแข่งขันเพิราะเห็นว่ิานายบุญมา	 เขาวิง	 มีลัายพิิณที�ไม่เหม่อนใครแลัะลัายพิิณ

ที�บรรเลังออกมาสามารถสะกดีผ้้ฟังให้เคลิับเคลิั�มตามอารมณ์เสียงพิิณได้ี

ปัจจุบันนี�นายบุญมา	เขาวิง	มีอายุ	73	ปี	ถ้านับเฉพิาะเวิลัาที�บรรเลังพิิณมาก็ประมาณ	63	ปี	ตลัอดีระยะเวิลัาที�บรรเลัง

พิิณมา	นายบุญมา	เขาวิง	ได้ีพัิฒนาลัายพิิณของตนเองขึ�นเร่�อยๆ	โดียตอนฝึ่กบรรเลังพิิณชุ่วิงแรกๆ	นายบุญมา	เขาวิง	ได้ีจดีจำา

เสียงแคนที�ได้ีฟังจากวิิทยแุลัะนำามาเรียบเรียงใหม่โดียการใชุ้พิิณบรรเลัง	แลัะลัายพิิณที�ได้ีนั�นก็ไม่เหม่อนใครแลัะไม่มีใครเหม่อน

ลัายพิิณของนายบุญมา	เขาวิง	เป็นที�ร้้จักกันอย่างแพิร่หลัาย	แต่คนเคยได้ียินแต่เสียงพิิณของนายบุญมา	เขาวิง	ไม่ร้้ว่ิาลัายพิิณ

ที�ตนเองได้ียินนั�นใครเป็นผ้้บรรเลัง	จึงทำาให้นายบุญมา	เขาวิง	ไม่ค่อยเป็นที�ร้้จักมากเท่าไรนัก	จะร้้จักกันก็ค่อเสียงพิิณที�มีเสน่ห์

ในตัวิของมันเองที�นายบุญมา	เขาวิง	ได้ีบรรเลังไว้ิ	ลัายพิิณที�นายบุญมา	เขาวิง	ชุ่�นชุอบที�สุดีค่อ	ลัายลัำาเพิลิัน	แลัะเป็นลัายแรกที�

หัดีเล่ัน	ด้ีวิยทักษะการจดีจำาที�ดีีทำาให้นายบุญมาสามารถบรรเลังได้ีเลัยทันทีโดียพ่ิอบุญมาพ้ิดีว่ิา	“ตอนเฮายังบ่่ม้พิิณแม่นบ่่ เฮา

กะมักไปฟัังขะเจ้้าเล่่น กะมักหล่าย กะจ้ำาเอาจ้นว่่านำาได้พ่่ินแหล่่ว่ พิอแต่ได้พิิณมาเฮากะร้ีบ่ไปข้�นครูี (ไหว้่ครูี) ม้�อ 3 คำ�า เด้อน 

3 อยูใ่ต้ต้นคูณ ย่ท่่งนา พิอมาหัดกะว่่าไปนำาเขาได้เล่ย..”	ปัจจุบันลัายพิิณที�นายบุญมา	เขาวิง	ได้ีสร้างสรรค์ไว้ิมีทั�งหมดี	4	ลัาย	

มี	ลัายลัำาเพิลิัน	ลัายสุดีสะแนน	ลัายใหญ่	แลัะลัายเต้ยผสม
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ป์ระสบการณ์์ทำางานด้านดนติรี

การแสดงสดป์ระกอบห์มอลุ่ำา เริ�มตัิ�งแติ�อาย่ 15 ปี์

 นายบุญมา	 เขาวิง	 เป็นม่อพิิณที�มีควิามสามารถ	 แลัะเอกลัักษณ์ที�โดีดีเด่ีน	 ทั�งลีัลัาสำาเนียงเสียงพิิณเป็นที�

ประทบัใจของหม่้ศิิลัปิน	ประชุาชุน	ตา่งนิยมชุมชุอบจนไดีรั้บการเชุ่�อเชิุญไปร่วิมแสดีงประกอบหลัอลัำาให้กับหลัายคณะ	ทั�งหมอลัำา

เพิลิัน	หมอลัำาหม่้	(หลัอลัำาเร่�องต่อกลัอน)	นายบุญมา	เขาวิง	ได้ีบอกว่ิา	“สมัยแต่ก้�เนาะ มันกะบ่่ม้เคร้ี�องใช้้ไฟัฟ้ัา เคร้ี�องเส้ยงกะ

ยังบ่่ทั่นม้ ไฟักะม้แต่ตะเก้ยงในการีส่องสว่่าง เว่ท้่กะเฮ็ดเอาเอาไม่ไผ่่กาบ่บั่กพิร้ีาว่มาเฮ็ดเป็นเสา ม้แต่ผ้่าส้มาเฮ็ดเป็นฉากท้่อ

นั�น เคร้ี�องดนตร้ีกะม้แต่แนว่บ่่ใช้้ไฟัฟ้ัา ม้ พิิณ แคน ฉิ�ง ฉาบ่ แล้่ว่กะ กล่อนโท่น (หน้าเด้ยว่) 5 อย่างสำ�าน้�ล่ะ”	จากประสบการณ์

ตั�งแต่อายุ	15	ปี	จนถึงปัจจุบัน	มีทั�งประสบการณ์การร่วิมแสดีงสดีกับคณะหมอลัำาหลัายๆคณะ	อีกทั�งมีโอกาสร่วิมบันทึกเสียง

พิิณให้กับผลังานหมอลัำาหลัายชุุดีหลัายอัลับั�ม	ดัีงนี�

ป์ระสบการณ์์ร�วมแสดงกับคณ์ะห์ลุ่อลุ่ำา

ลุ่ำาดับ ปี์ พ.ศ. ช่�อคณ์ะห์มอลุ่ำา ที�อยู�คณ์ะห์มอลุ่ำา ป์ระเภิท เร่�องที�แสดง

1 2510 คณะหน้นาเลิัศิ

บันเทิงศิิลัป์

บ.เม็ก	ต.หม้ม่น	อ.สมเด็ีจ

	จ.กาฬสินธ์ุิ

ลัำาเร่�องต่อ

กลัอน

(ไม่ทราบ)

2 2510 คณะ	ส.ประมวิลั บ.คำากุง	ต.หม้ม่น	อ.สหัสขันธ์ิ

	จ.กาฬสินธ์ุิ

ลัำาเร่�องต่อ

กลัอน

(ไม่ทราบ)

3 2512 คณะ	ส.วิิเศิษศิิลัป์ อ.อาจสามารถ	

จ.ร้อยเอ็ดี

ลัำาเพิลิัน แก้วิหน้าม้า

4 2513 คณะ	ผ.รุ่งศิิลัป์ บ.แคนน้อย	ต.แคนน้อย	

อ.คำาเข่�อนแก้วิ	จ.ยโสธิร	

ลัำาเพิลิัน ขุนชุ้างชุุนแผน

5 2514 คณะสยามลัำาเพิลิัน บ.บึงแก	ต.บึงแก	

อ.มหาชุนะชัุย	จ.ยโสธิร

ลัำาเพิลิัน ขุนชุ้างชุุนแผน

6 2514 คณะอุบลัรุ่งลัำาเพิลิัน บ.สำาโรง	ต.บากเร่อ	

อ.มหาชุนะชัุย	จ.ยโสธิร

ลัำาเพิลิัน ขุนชุ้างชุุนแผน

7 2514 คณะอัศิวิินดีาวิรุ่ง บ.แคนใหญ่	ต.ดีงแคนใหญ่

	อ.คำาเข่�อนแก้วิ	

จ.ยโสธิร

ลัำาเพิลิัน ขุนชุ้างชุุนแผน

8 2514 คณะเพิชุรพัิงโคน สำานักงาน	อย้่ที�	อ.เม่อง

จ.สกลันคร

ลัำาเร่�องต่อ

กลัอน

(เป็นนักดีนตรี

ประจำาสำานักงาน	

ในเวิลัา	3	ปี	

ได้ีร่วิมแสดีงกับ

หลัายคณแล้ัวิแต่

ใครจะว่ิาจ้างไป)

9 2516 คณะขวัิญใจภ้ปอ บ.ห้วิยแสง	ต.ภ้ปอ	

อ.เม่อง	จ.กาฬสินธ์ุิ

ลัำาเร่�องต่อ

กลัอน

นายพิราน

ข่�นศิิลัป์

10 2519 คณะ	ส.สุริยา บ.นาจาน	ต.ไผ่	อ.เม่อง	จ.กาฬสินธ์ิ ลัำาเร่�องต่อ

กลัอน

บุพิกรรมบ่เคย

คลัองรัก
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11 2521 คณะบุญมีพัิฒนา บ.สระเกตุ	ต.เพิชุรลัะคร	อ.หนองไผ่	

จ.เพิชุรบ้รณ์

ลัำาเพิลิัน ผีคอนโพิม

12 2523 คณะขวัิญใจกาฬสินธ์ุิ บ.บึงวิิชัุย	ต.บึงวิิชัุย	

อ.เม่อง	จ.กาฬสินธ์ุิ

ลัำาเพิลิัน ข่้ล้ันางอั�วิ

13 		2529

-	2532

คณะซุ่ปเปอร์

มหากาฬ

บ.ห้วิยผึ�ง	ต.ห้วิยผึ�ง	

อ.ห้วิยผึ�ง	จ.กาฬสินธ์ุิ

ลัำาเร่�องต่อ

กลัอน

ท้าวิฮ้ดีสามเปา

ป์ระสบการณ์์การบันทึกเสียงพิณ์ป์ระกอบห์มอลุ่ำา

ลุ่ำาดับ ปี์ พ.ศ. ช่�อคณ์ะห์มอลุ่ำา สถุานที�บันทึก ป์ระเภิท เร่�องที�บันทึก

1 2510 คณะ	ส.ประมวิลัศิิลัป์ ห้องบันทึกเสียง

อ.สมเด็ีจ

ลัำาเร่�องต่อ

กลัอน

(ไม่ได้ีลัำาเป็น

เร่�องราวิ)

2 2513 คณะ	ส.สมัยณรงศิิลัป์ ห้องบันทึกเสียง

อ.เม่อง	จ.สกลันคร

ลัำาเร่�องต่อ

กลัอน

นางผมหอม

3 2514 คณะเพิชุรพัิงโคน ห้องบันทึกเสียง	อ.เม่อง	

จ.สกลันคร

ลัำาเร่�องต่อ

กลัอน

ท้าวิกำ�ากาดีำา

4 2516 คณะ	ส.ถวิิลัรุ่งลัำาเพิลิัน ห้องบันทึกเสียงสุธีิโฆษณา	

อ.เม่อง	จ.มหาสารคาม

ลัำาเพิลิัน (ไม่ทราบ)

5 2517 คณะ	ส.ประพัินธ์ิรุ่ง

ลัำาเพิลิัน

ห้องบันทึกเสียงมานะ

ทรัพิย์ไพิบ้รณ์	อ.เม่อง	

จ.กาฬสินธ์ุิ

ลัำาเพิลิัน ขุนชุ้างขุนแพิน

6 2518 คณะ	ร.รุ่งเร่อง ห้องบันทึกเสียงมานะ

ทรัพิย์ไพิบ้รณ์	อ.เม่อง	

จ.กาฬสินธ์ุิ

ลัำาเพิลิัน ขุนชุ้างขุนแพิน

ผลุ่งาน แลุ่ะรางวัลุ่ที�ได้รับ

1.	ประกวิดีแข่งขันเดีี�ยวิเคร่�องดีนตรีพ่ิ�นบ้านอีสาน	ประเภท	พิิณ	งานมหกรรมหมอลัำาอีสาน	15	ปีพิ.ศิ.2515		ของ	

สมาคมนักจัดีรายการวิิทยุ	โดียนายสำาราญ	วิงศ์ิษาจันทร์	ณ	จังหวัิดีมหาสารคาม	มีผ้้เข้าร่วิมการแข่งขัน	จำานวิน	30	คน	ได้ีรับ

รางวัิลัชุนะเลิัศิอันดัีบ	1	เงินรางวัิลั	500	บาท	

2.	 ประกวิดีแข่งขันการบรรเลังพิิณที�งานกาชุาดีจังหวัิดีกาฬสินธ์ุิ	 เม่�อปีพุิทธิศัิกราชุ	 2532,	 2533,	 2534	 แลัะก็ได้ี

รางวัิลัชุนะเลิัศิทุกปี

3.	รางวัิลัเชิุดีชุ้เกียรติศิิลัปินผ้้ที�มคีวิามสามาถดีีเด่ีน	ด้ีานศิิลัปะการแสดีงดีนตรีพ่ิ�นบ้านอีสาน	ประเภท	พิิณ	มหาวิิทยาลััย

มหาสารคาม	วัินที�	24	กุมภาพัินธ์ิ	พิ.ศิ.2553	เข้ารับที�เดีอร์มอลัโคราชุ	จ.นครราชุสีมา

4.	รางวัิลัเชิุดีชุ้เกียรติศิิลัปินมรดีกอีสาน	ผ้้ที�มีควิามสามารถดีีเด่ีน	ด้ีานศิิลัปะการแสดีงดีนตรีพ่ิ�นเม่องอีสาน	ประเภท	

พิิณ	มหาวิิทยาลััยขอนแก่น	วัินที�	2	เมษายน	พิ.ศิ.2556	เข้ารับที�มหาวิิทยาลััยขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
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2)	เทคนิคการบรรเลังพิิณลัายเต้ยผสม	ของ	นายบุญมา		เขาวิง

จากการศึิกษาเทคนิคการบรรเลังพิิณลัายเต้ยผสม	ของ	นายบุญมา	เขาวิง	พิบว่ิา	ลัายเต้ยผสม	ของ	นายบุญมา	เขาวิง	

มีทั�งหมดี		5		ทำานอง	ได้ีแก่	ทำานองเต้ยธิรรมดีา	เต้ยหัวิโนนตาลั	เต้ยพิม่า	เต้ยพิม่ารำาขวิาน	แลัะ	เต้ยโขง	บันไดีเสียงที�ใชุ้ในการ

บรรเลังลัายเต้ยผสม	ใชุ้บันได้ีเสียง	C	Major	Scale	หร่อ	A	Minor	Scale	ประกอบด้ีวิยโน้ตขั�นที�	1	2	3	4	5	6	7	ได้ีแก่โน้ต

เสียง	ลั	ท	ดี	ร	ม	ฟ	ซ่	นายบุญมา	เขาวิง	ใชุ้พิิณอีสานประเภท	พิิณ	3	สาย	เทคนิคการตั�งสายพิิณ	ค่อ	สายที�	1	(สายล่ัาง)	ตั�งเป็น

เสียง	ม	(E)	สายที�	2	(สายกลัาง)	ตั�งเป็นเสียง	ลั	(A)	สายที�	3	(สายบน)	ตั�งเป็นเสียง	ม์	ตำ�า(E)	ชุ่วิงห่างของเสียงแต่ลัะสาย	เป็นค่้

	5	(Perfect)	ผ้้วิิจัยได้ีทำาการเรียบเรียงโน้ตลัายเต้ยผสม	จากการลังพ่ิ�นที�ศึิกษา	แลัะในการศึิกษาโครงสร้างของทำานองลัายเต้ย

ผสม	พิบว่ิา	ลัายเต้ยผสม	ของ	นายบุญมา	เขาวิง	มีโครงสร้างทั�งหมดี	5	ท่อนเพิลัง	มีจำานวิน	69	บรรทัดี	556	ห้องเพิลัง	ได้ีแก่

	ท่อนที�	1	เต้ิยธรรมดา	ท่อนที�	2	เต้ิยหั์วโนนติาลุ่	ท่อนที�	3	เต้ิยพม�า	ท่อนที�	4	เต้ิยพม�ารำาข้วาน แลัะท่อนที�	5	เต้ิยโข้ง	ตาม

โครงสร้างโน้ตที�ผ้้วิิจัยได้ีเรียบเรียง	ดัีงนี�   

 9 

4. รางวัลเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน ผู้ที่มีความสามารถดีเด่น ด้านศิลปะการแสดงดนตรีพื้นเมืองอีสาน  
ประเภท พิณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2556 เข้ารับที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.
ขอนแก่น 
 
2)  เทคนิคการบรรเลงพิณลายเต้ยผสม ของ นายบุญมา  เขาวง 

    จากการศึกษาเทคนิคการบรรเลงพิณลายเต้ยผสม ของ นายบุญมา เขาวง พบว่า  
ลายเต้ยผสม ของ นายบุญมา เขาวง มีทั้งหมด  5  ท านอง ได้แก่ ท านองเต้ยธรรมดา เต้ยหัวโนนตาล เต้ยพม่า เต้ย
พม่าร าขวาน และ เต้ยโขง บันไดเสียงที่ใช้ในการบรรเลงลายเต้ยผสม ใช้บันได้เสียง C Major Scale หรือ A Minor 
Scale ประกอบด้วยโน้ตขั้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 ได้แก่โน้ตเสียง ล ท ด ร ม ฟ ซ นายบุญมา เขาวง ใช้พิณอีสาน
ประเภท พิณ 3 สาย เทคนิคการตั้งสายพิณ คือ สายที่ 1 (สายล่าง) ตั้งเป็นเสียง ม (E) สายที่ 2 (สายกลาง) ตั้งเป็น
เสียง ล (A) สายที่ 3 (สายบน) ตั้งเป็นเสียง มฺ ต่ า(E) ช่วงห่างของเสียงแต่ละสาย เป็นคู่ 5 (Perfect) ผู้วิจัยได้ท าการ
เรียบเรียงโน้ตลายเต้ยผสม จากการลงพื้นที่ศึกษา และในการศึกษาโครงสร้างของท านองลายเต้ยผสม พบว่า ลาย
เต้ยผสม ของ นายบุญมา เขาวง มีโครงสร้างทั้งหมด 5 ท่อนเพลง มีจ านวน 69 บรรทัด 556 ห้องเพลง ได้แก่ ท่อนที่ 
1 เต้ยธรรมดา ท่อนที่ 2 เต้ยหัวโนนตาล ท่อนที่ 3 เต้ยพม่า ท่อนที่ 4 เต้ยพม่าร าขวาน และท่อนที่ 5 เต้ยโขง ตาม
โครงสร้างโน้ตที่ผู้วิจัยได้เรียบเรียง ดังนี้ 
 
 

ลาย เต้ยผสม 

บุญมา  เขาวง                         เรียบเรียง  ณัธพล  ยะปะตัง 

เต้ยธรรมดา 
- - - - - ลฺ – ดร - ม – ดร - ม – ดลฺ - ลฺ – ด - ม – ร - ด – ร - ลฺ – ด 
- - - ซ - ม – ดร - ม – ดร - ม – ด - ด – ด - ม – ดร - ม – ดร - ม – ดลฺ 
- ม – ด ร ม - ด ร ม ร ด ร ม ร ดลฺ - ซ – ม ซ ล ม มร - ม – รด - ลฺ – ซ 
- ด  – ซ ล ซ ม มร - ด – มร -ดลฺ–ดล ฺ - - - ลฺ - ดลฺ – ด - ร – ม - ซ – ซ 
- - - - - ดล – ด - ร – ม - ซ – ซ - - - ม - ด  – ลท  - ม – ล - ม – ซ 

- ม – ซ - ม – ท - ม – ม  - ท – ร  - ท – ล - ร  – ลด  - ล – ซ - ล – ด 
- ร – ม ซ ล ม มร ด – มร - ดลฺ – ด - - - - - ซ ม ซ ล ซ ม ร - ซ – ดลฺ 
- ร – ม - ด  ล ซ ม ซ ม รด - ซ – ม - - - ลซ - ม – รด - ร - ซ - ลฺ ร  ม 
- - - ล ฺ - ซ ม ร ม ซ ม ม ล ซ ร ม - ด – ร - ม ซ ล ม ซ ม ร ซ ม ร ด 

- ม – ดร - ดล – ซ - ล – ดร - ดล – ด - - - ล - ม – ซ - ม – ซ - ล – ด 
- ร – ม - ด  ซ ล ม ซ ม รด - ซ – ม - - - ลซ - ม – รด - ร – ซ - ร – ม 
- - - ล ฺ - ซ ม ร ม ซ ม ม ล ซ ร ม - ด – ร - ม ซ ล ม ซ ม ร - ม ดร ซ 

- ม – ดร - ดล – ด - ซ – ร - ซม – ด - ร – ซ - ม – ม -ล- ล - ม – ซ 



714

 10 

- ม – ซ - ม – ท - ม – ม  - ท – ร  - ท – ล  - ร  – ลด - ล – ซ - ม – ร  
- ด  – ท - ด  – ล  - ท – ซ  - ล  – ด - ร – ม ซ ล ม มร - ด – มร - ดลฺ – ด 
- - - ลฺ - ท - ซ ล ท ซ ล - ซม– ด - - ร ม - ท - ซ ล ท ซ ล ม ซ ล ด 
- - ร ม -ร  ล  ด  ม ซ ม รด - ซ - ม - - - ลซ - ม - รด - ร - ซ - ร - ม 
- ลฺ - - - ซ ม ร ม ซ ม ม ล  ซ ร ม - ด - ด ร ม ซ ล ม ซ ม ร ซ ม ร ม 
- ล - ร - ร ด ลด - ลด - ร - ซ - ล  - ซ - ลฺ - ซ - ม - ร - ซ - ลฺ - ด 
- ด – ลฺ - ซ – ม - ร – ซ - ล – ด -ด  – ซ  ล ซ ล ม ซ ล ม ล ม ซ ม ซ 
- ร – ลด - ซล – ม ซ ล ม ล ม ซ ม ซ - ล – ร - ร ด ลด - ลด – ร - ม ซ ม 
ล ม ซ ล ฺ - ซ – ม - ร – ซ - ล – ด - ล – ม ล ซ ม มร - ม – รด - ล – ซ 
- ด  – ซ ล ซ ม ดร - ด – ดร - ดลฺ – ด ลฺ ด ร ด ลฺ ด ร ด ลฺ ซ – ร ม ซ ม ซ 
- ลฺ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 เต้ยหัวโนนตาล 
- - - - - - - ร - ทฺ – ฟ - ร – ร - ม – ฟ - ม – ร - ทฺ – ฟ - ร – ร 

- ม – ฟ - ม – ร - ทฺ – ฟ - ทฺ – ฟ - - - ทฟ ล ฟ ม ร - ทฺ – ฟ - ร – ร 
- ม – ล ฺ - ม - ซ - ล ซ ฟ - ซ – ล - - - - - - - ซ - ล ซ ฟ - ซ – ล 
- ฟ – ล - ฟ – ล - ร  – ท - ล – ฟ - ล – ท - ร  – ม  - ท – ร  - ท – ล 
- ร  – ล - ท – ฟ - ล – ฟ - ม – ร - ทฺ – ร - ม – ทฺ - ร – ฟ - ร – ฟ 
- ท – ฟ ล ฟ ม ร - ทฺ – ฟ - ร – ร - ม – ฟ ล ท ฟ ล - ล – ล - ทฺ – ร 
- ล – ฟ - ล – ท ฺ - ร – ฟ - ร – ร - ม - ลฺ - ม - ซ - ล ซ ฟ - ซ – ล 
- - - - - - - ซ - ล ซ ฟ - ซ – ล - ฟ - ล - ฟ - ล - ร  - ท - ล - ฟ 
- - - - - ล ท ร  - - - - - ท ล ฟ - - - - -ทร –ทร  -ทร –ทร  - ท ล ฟ 
- - ล ฟ - - ร ฟ - - ท ฟ ล ฟ ม ร - ทฺ – ล - ฟ ม ร - ทฺ – ฟ - ร – ร 
- ม – ฟ ล ท ฟ ล - ล – ล - ทฺ – ร - ล – ฟ - ล – ร - ทฺ – ฟ - ร – ร 
- ม - - - ฟ ม ร - ทฺ - - - ล – ล - ท – ฟ ล ฟ ม ร - ทฺ – ฟ - ร – ร 
- ม – ฟ - ล - ม - ร – ทฺ - ร – ม - - - - - - - - - - - - - - - - 

 เต้ยพม่า - - - - - ดลฺ - - - ด ร ม - ล ม ซ - ลฺ – ด 
- ซ - ลฺ - ด  – ซ ล ซ ม ด - - ร ม - - ร ม ซ ล ด  ร  ล ด  ล ซ ล ด ร ม 
- ซม -- - ล – ม ซ ล ด  ซล - ซม - ซ - - - ล ฺ -ซม–ซม ม ซ ด ดล ซ ม – ซ 
- - ม ร - ดล – ด - ด – ร - ม – ล ม ซ – ล ฺ - ม ซ ม - ม ร ซ - ล – ด 
- ซ – ลฺ - ม ร ม ซ ร ม ซ - ลฺ – ด - ด  – ม ล ซ ม ร - ม – ลฺ - ดลฺ – ซ 
- ด  – ซ ล ซ ม มร - ด – มร - ด – ด - ลฺ - - - ล – ท - ซล – ซ - ล – ม 
- ซล – ด - ซ – ล - ม ล ซ - ร ซ ม - - - - - ม – ม ซ ม ร ม - ซ – ล 
ร  ล ด  ร  - ด  – ล - ม – ซ - ร – ซ - ม - ม - ม – ม ซ ล ด ซล - ซม - ร 
- ซม – ร - ดลฺ - ด - ร – ม ซ ล ท ด  - - - ร  ด  ล - ด  - ท – ด  - ร  – ร  
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ม  ซ  – ซ  ล  ซ  – ม  - ซ  – ร  - ด  – ร  - ล – ท - ล – ล - ร  – ร  - ล – ท 
- ท ล ซ - ล – ล - ร  – ด  - ท – ล ร ท ล ซ - ล – ท ร  ม  ร  ด  - ท – ล 

 เต้ยพม่าร าขวาน 
- ล - ท - - - ล - ล - ล - ร  - ซ - ล - ท - ซ - ล - ล - ล - ร  - ท 
- ล - ซ - ม - ซ - ล - ล - ร  - ซ - ล - ท - ร  - ด  - ท - ล - - - - 
- - - ม - ซ - ซ - ซ - ซ - ล - ล ทล - ซ - ร - ม - ม - ม - ม - ม 
- - - มซ - ซ - ซ - ซ - ม ซ ล - ท - ล - ซ - ร - ม - ม - ม - ม - ม 
- ซ - ร - ร - ร - ม - ร - ด - ด ร ลฺ - ด - ร - ม - ร - ด - ด - ด 
- ลฺ - ด - ซ - ด - ร - ม - ซ - ซ ลซ - ม - ซ - ร - ม - ด - ร – ทฺ 
- ลฺ - ซฺ - มฺ - ซฺ - ลฺ - ล ฺ - ร - ซฺ - ลฺ - ท ฺ - ซฺ - ลฺ - ลฺ - ล ฺ - ร  - ท 
- ล - ซ - ม - ซ - ล - ล - ร  - ซ - ล - ท - ร  - ด  - ท - ล - - - - 

 เต้ยโขง 
- ซม - ม - ล - ม - ม ด  ล - ด - ด ร ด - ล - ซ ม ซ - ม - ม - ล - - 
- ซม - ม ล ม ด  ล - ล - ล - ล ด  ด  ร  ด  - ล - ซ ม ซ - ม - ม - ล - - 
- มซ - ล ฺ - ด ลฺ ด ร ม ร ม - - - ม - ลฺ - ล ฺ - ด ลฺ ด ร ม ซ ม - ล ด  ล 
- ซ - ม - ด - ร ม ซ - ซ - ลฺ - ด - ร - ร ม ร - ด - ทฺ - ล ฺ - ลฺ - ด 
- ร - ม ซ ม ร ด - ทฺ - ล ฺ - - - ด ร ม ร มซ - มซ - ล - ซม - ด - ล - - 
- ด  - ม ล ซ ม ด - ด ร ม - - - ลฺ - ร  - ล ด  ร  ด  ด  ล ซ - ม - ซ - ร 

-ดล - ดล - ด - ร - มซ - ม ล มซ - ล ฺ - ซ - ม - ร - ลซ - ลฺ - ด - ด - ล ฺ
- ซ - ม ซ ร ม ซ - ลฺ - ด - ด  - ซ ล ซ ม ร - ม - ลฺ - ดลฺ - ซ - ด  - ซ 
ล ซ ม ร - ด - ร - ด -ด ลฺ ด ร ด ลฺ ด ร ด ลฺ ซ - ร ม  ซ - ซ - ลฺ - - 
- ลฺ - ดร - - ม ดร - ม – ดลฺ - ม - ด ร ม ร ด ร ม ร ดร -ดล - ดล - รม - รม 

-ดล - ดล -ซม-ซม - ล – ด - ซ - ร ม ซ - ร ม ซ ม ร ด ล ร ด - ด - ลซ 

- ม - มร - ม - ด - ล – ซ - ด - ซ ล ซ ม ร - ซ - ม ร ด - ล - ม - ด 

- ร - ม ซ ม ร ม - ซ - - - - - ล - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 จากการวิเคราะห์โครงสร้างท านองลายเต้ยผสมของ นายบุญมา เขาวง ในแต่ละท่อนเพลง พบว่า นายบุญมา เขา
วง ได้ใช้เทคนิคในการบรรเลงพิณลายเต้ยผสม ท้ังหมด 9 เทคนิค ผู้วิจัยได้ออกแบบสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเทคนิคต่างๆ เพื่อให้
ผู้ศึกษาได้เข้าใจมากยิ่งข้ึน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

   1)  การสลับขึ้นลง  (       )  หมายถึง การใช้มือขวาดีดสลับขึ้นลงไปตามจังหวะ และสัดส่วนตัวโน้ต
ของลายเต้ยผสม  เช่น 
  2)  การควบ  (       )  หมายถึง การใช้มือขวาดีดสายหนึ่งและสายสองพร้อมกัน และใช้มือซ้ายกด
สายที่ 1 และสายที่ 2 ต าแหน่งเดียวกันพร้อมกัน  เช่น 
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		 -	ท่อนที�	1	เต้ิยธรรมดา	มีจำานวินห้องเพิลังทั�งหมดี	192	ห้องเพิลัง	ตั�งแต่ห้องเพิลังที�	(1	-	192)

พิบว่ิา	เทคนิคที�นายบุญมา	เขาวิง	ใชุ้ในการบรรเลังมีทั�งหมดี	8	เทคนิค	ได้ีแก่	1)	การสลัับขึ�นลัง	โดียใชุ้ม่อขวิาดีีดีสลัับ

ขึ�นลังไปตามจังหวิะแลัะสัดีส่วินตัวิโน้ตทั�งท่อนเพิลัง		2)	การควิบ	โดียปรากฎีทั�งหมดี	17	ครั�ง	ได้ีแก่	ห้องเพิลังที�	2,	3,	4,	5,	6,	

7,	8,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	18,	19,	20	แลัะ	68		3)	การด้ีน		โดียปรากฎีทั�งหมดี	14	ครั�ง	ได้ีแก่	ห้องเพิลังที�	4,	16,	20,	28	

(2),	30,	52,	56,	74,	76,	98,	120,	แลัะ	180		4)	การเล๋ัวิ		โดียปรากฎีทั�งหมดี	29	ครั�ง	ได้ีแก่	ห้องเพิลังที�	2,	3,	10,	11,	14,	22,	

23,	38,	46,	70,	75,	96,	97,	110,	146,	147,	160,	161,	162,	166,	167,	168,	169,	174,	175,	178,	แลัะ	179		5)	การเกี�ยวิ

		โดียปรากฎีทั�งหมดี	13	ครั�ง	ได้ีแก่	ห้องเพิลังที�	26,	27,	50,	51,	59,	62,	83,	100,	118,	119,	124,	131,	แลัะ	134		6)	การ

สะบัดี		โดียปรากฎีทั�งหมดี	13	ครั�ง	ได้ีแก่	ห้องเพิลังที�	61,	63,	85,	87,	133,	135	,150,	151,	154,	155,	170,	171,	แลัะ	184		

7)	การเคาะ		โดียปรากฎีทั�งหมดี	4	ครั�ง	ได้ีแก่	ห้องเพิลังที�	148	(2),	แลัะ	149	(2)		8)	การพิรมนิ�วิ		โดียปรากฎีทั�งหมดี	2	

ครั�ง	ได้ีแก่	ห้องเพิลังที�	32,	แลัะ	36

		 -		ท่อนที�	2	เต้ิยหั์วโนนติาลุ่	มีจำานวินห้องเพิลังทั�งหมดี	104	ห้องเพิลัง	ตั�งแต่ห้องเพิลังที�	(193	–	296)		พิบ

ว่ิา	เทคนิคที�นายบุญมา	เขาวิง	ใชุ้ในการบรรเลังมีทั�งหมดี	5	เทคนิค	ได้ีแก่		1)	การสลัับขึ�นลัง		โดียใชุ้ม่อขวิาดีีดีสลัับขึ�นลังไป

ตามจังหวิะแลัะสัดีส่วินตัวิโน้ตทั�งท่อนเพิลัง		2)	การควิบ	โดียปรากฎีทั�งหมดี	34	ครั�ง	ได้ีแก่	ห้องเพิลังที�	194,	195,	196,	198,	

200,	202,	203,	204,	206,	207,	208,	228,	229,	230,	231,	232,	234,	235,	236,	240,	242,	243,	244,	269,	271,	272,	

276,	278,	279,	280,	287,	288,	291	แลัะ	292		3)	การเล๋ัวิ		โดียปรากฎีทั�งหมดี	4	ครั�ง	ได้ีแก่	ห้องเพิลังที�	262,	แลัะ	263		

4)	การสะบัดี		โดียปรากฎีทั�งหมดี	1	ครั�ง	ได้ีแก่	ห้องเพิลังที�	243		5)		การพิรมนิ�วิ		โดียปรากฎีทั�งหมดี	2	ครั�ง	ได้ีแก่	ห้องเพิลัง

ที�	212,	แลัะ	248
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  3)  การด้น  (       )  หมายถึง การดีดเพียงหนึ่งครั้งแต่ได้เสียงตัวโน้ตออกมา 2 เสียง โดยใช้มือขวา
ดีดสาย 1 คร้ัง  ส่วนมือข้างซ้ายกดโน้ตเสียงที่สูงกว่าโน้ตตัวถัดไป เช่น   
   4)  การเล๋ว  (       )  หมายถึง การดีดเพียงหนึ่งคร้ังแต่ได้เสียงตัวโน้ตออกมา 2 เสียง โดยใช้มือขวา
ดีดสาย 1 คร้ัง  ส่วนมือข้างซ้ายกดโน้ตเสียงที่ต่ ากว่าโน้ตตัวถัดไป เช่น  
  5)  การเก่ียว  (       )  หมายถึง การดีดเพียงหนึ่งครั้งแต่ได้เสียงตัวโน้ตออกมา 2 เสียง โดยใช้มือขวา
ดีดสาย 1 คร้ัง  ส่วนมือข้างซ้ายนิ้วชี้กดโน้ตตัวใดตัวหนึ่งแล้วให้นิ้วกลางหรือนิ้วนาง กดลงแล้วเก่ียวโน้ตเสียงสูงกว่า
ที่นิ้วชี้กดออกเพียง 1 ครั้ง เช่น 
  6)  การสะบัด   (       )  หมายถึง การใช้นิ้วเก่ียวลงไปบนสายเร็วๆ ในต าแหน่งเสียงที่สูงกว่านิ้วชี้กด
อยู่ โดยใช้มือขวาดีดสาย 1 คร้ัง เช่น  

   7)  การเคาะ  (       )  หมายถึง การดีดเพียงหนึ่งครั้งแต่ได้เสียงตัวโน้ตออกมา 2 เสียง โดยใช้มือขวา
ดีดสาย 1 ครั้ง  ส่วนมือข้างซ้ายให้กดโน้ตเสียงใดเสียงหนึ่งหลังจากมือขวาดีดสาย เหมือนการเคาะนิ้วลงบนช่อง
เสียงอย่างเร็วและแรง เช่น   
  8)  การโหยนเสียง  (       |       )  หมายถึง การดีดเน้นจังหวะยกของตัวโน้ตต าแหน่งที่ 2 ของห้อง
เพลง เพื่อให้ได้อารมณ์เพลงตามจัวหวะลีลาของท่วงท านอง เต้ยหัวโนนตาล เช่น   

   9)  การพรมนิ้ว  (       )  หมายถึง การดีดสายเพียงหนึ่งครั้ง โดยให้นิ้วชี้อยู่ที่ต าแหน่งเสียงช่องใด
ช่องหนึ่ง แล้วให้เอานิ้วกลางหรือนิ้วนางเข่ียโน้ตเสียงที่สูงกว่าอย่างรวดเร็วและหลายครั้ง 

 เช่น  
     

-  ท่อนที่ 1 เต้ยธรรมดา มีจ านวนห้องเพลงทั้งหมด 192 ห้องเพลง ตั้งแต่ห้องเพลงที่ (1 - 192) 
  พบว่า เทคนิคที่นายบุญมา เขาวง ใช้ในการบรรเลงมีทั้งหมด 8 เทคนิค ได้แก่ 1) การสลับขึ้นลง  โดยใช้

มือขวาดีดสลับขึ้นลงไปตามจังหวะและสัดส่วนตัวโน้ตทั้งท่อนเพลง  2) การควบ โดยปรากฎทั้งหมด 17 คร้ัง ได้แก่ 
ห้องเพลงที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 และ 68  3) การด้น  โดยปรากฎทั้งหมด 14 
คร้ัง ได้แก่ ห้องเพลงที่ 4, 16, 20, 28 (2), 30, 52, 56, 74, 76, 98, 120, และ 180  4) การเล๋ว  โดยปรากฎทั้งหมด 
29 ครั้ง ได้แก่ ห้องเพลงที่ 2, 3, 10, 11, 14, 22, 23, 38, 46, 70, 75, 96, 97, 110, 146, 147, 160, 161, 162, 
166, 167, 168, 169, 174, 175, 178, และ 179  5) การเกี่ยว  โดยปรากฎทั้งหมด 13 คร้ัง ได้แก่ ห้องเพลงที่ 26, 
27, 50, 51, 59, 62, 83, 100, 118, 119, 124, 131, และ 134  6) การสะบัด  โดยปรากฎทั้งหมด 13 ครั้ง ได้แก่ 
ห้องเพลงที่ 61, 63, 85, 87, 133, 135 ,150, 151, 154, 155, 170, 171, และ 184   

 7) การเคาะ  โดยปรากฎทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่ ห้องเพลงที่ 148 (2), และ 149 (2)  8) การพรมนิ้ว  โดยปรากฎ
ทั้งหมด 2 คร้ัง ได้แก่ ห้องเพลงที่ 32, และ 36 

   -  ท่อนที่ 2 เต้ยหัวโนนตาล มีจ านวนห้องเพลงทั้งหมด 104 ห้องเพลง ตั้งแต่ห้องเพลงที่ (193 – 296)  พบว่า 
เทคนิคที่นายบุญมา เขาวง ใช้ในการบรรเลงมีทั้งหมด 5 เทคนิค ได้แก่  1) การสลับขึ้นลง  โดยใช้มือขวาดีดสลับขึ้น
ลงไปตามจังหวะและสัดส่วนตัวโน้ตทั้งท่อนเพลง  2) การควบ โดยปรากฎทั้งหมด 34 คร้ัง ได้แก่ ห้องเพลงที่ 194, 
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		 -	ท่อนที�	3	เต้ิยพม�า	มีจำานวินห้องเพิลังทั�งหมดี	85	ห้องเพิลัง	ตั�งแต่ห้องเพิลังที�	(297	-	381)	

พิบว่ิา	เทคนิคที�นายบุญมา	เขาวิง	ใชุ้ในการบรรเลังมีทั�งหมดี	6	เทคนิค	ได้ีแก่		1)	การสลัับขึ�นลัง		โดียใชุ้ม่อขวิาดีีดี

สลัับขึ�นลังไปตามจังหวิะแลัะสัดีส่วินตัวิโน้ตทั�งท่อนเพิลัง		2)		การด้ีน		โดียปรากฎีทั�งหมดี	6	ครั�ง	ได้ีแก่	ห้องเพิลังที�	298,	316,	

319,	333,	337,	แลัะ	359		3)	การเล๋ัวิ		โดียปรากฎีทั�งหมดี	2	ครั�ง	ได้ีแก่	ห้องเพิลังที�	312	แลัะ	356		4)	การเกี�ยวิ		โดียปราก

ฎีทั�งหมดี	8	ครั�ง	ได้ีแก่	ห้องเพิลังที�	310,	313,	315	(2),	335,	336,	357	แลัะ	358		5)	การสะบัดี		โดียปรากฎีทั�งหมดี	6	ครั�ง

	ได้ีแก่	ห้องเพิลังที�	300,	313,	328,	351,	352	แลัะ	353			6)	การพิรมนิ�วิ		โดียปรากฎีทั�งหมดี	1	ครั�ง	ได้ีแก่	ห้องเพิลังที�	345

		 -	ท่อนที�	4	เต้ิยพม�ารำาข้วาน	มีจำานวินห้องเพิลังทั�งหมดี	64	ห้องเพิลัง	ตั�งแต่ห้องเพิลังที�	(382	-	446)	พิบ

ว่ิา	 เทคนิคที�นายบุญมา	 เขาวิง	 ใชุ้ในการบรรเลังมีทั�งหมดี	4	 เทคนิค	 ได้ีแก่	1)	การสลัับขึ�นลัง	 โดียใชุ้ม่อขวิาดีีดีสลัับขึ�นลังไป

ตามจังหวิะแลัะสัดีส่วินตัวิโน้ตทั�งท่อนเพิลัง		2)	การเล๋ัวิ		โดียปรากฎีทั�งหมดี	1	ครั�ง	ได้ีแก่	ห้องเพิลังที�	416	3)	การโหยน		โดีย

ปรากฎีทั�งหมดี	3	ครั�ง	ได้ีแก่	ห้องเพิลังที�	394,	398	แลัะ	402		4)	การพิรมนิ�วิ	โดียปรากฎีทั�งหมดี	1	ครั�ง	ได้ีแก่	ห้องเพิลังที�	
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	 -	ท่อนที�	5	เต้ิยโข้ง	มีจำานวินห้องเพิลังทั�งหมดี	104	ห้องเพิลัง	ตั�งแต่ห้องเพิลังที�	(447	–	556)	พิบว่ิา	เทคนิค

ที�นายบุญมา	 เขาวิง	 ใชุ้ในการบรรเลังมีทั�งหมดี	8	 เทคนิค	ได้ีแก่	1)	การสลัับขึ�นลัง	 โดียใชุ้ม่อขวิาดีีดีสลัับขึ�นลังไปตามจังหวิะ

แลัะสัดีส่วินตัวิโน้ตทั�งท่อนเพิลัง		2)	การควิบ	โดียปรากฎีทั�งหมดี	6	ครั�ง	ได้ีแก่	ห้องเพิลังที�	528,	529,	530,	531,	532	แลัะ	

533		3)	การด้ีน		โดียปรากฎีทั�งหมดี	7	ครั�ง	ได้ีแก่	ห้องเพิลังที�	504,	518,	530,	534	(2)	แลัะ	536	(2)		4)	การเล๋ัวิ		โดียปราก

ฎีทั�งหมดี	15	ครั�ง	ได้ีแก่	ห้องเพิลังที�	456,	464,	472,	492,	493,	506,	507,	528,	529,	533,	535	(2),	537	(2)	แลัะ	544		5)	

การเกี�ยวิ		โดียปรากฎีทั�งหมดี	2	ครั�ง	ได้ีแก่	ห้องเพิลังที�	494	แลัะ	509		6)	การสะบัดี		โดียปรากฎีทั�งหมดี	1	ครั�ง	ได้ีแก่	ห้อง

เพิลังที�	482		7)	การโหยน		โดียปรากฎีทั�งหมดี	10	ครั�ง	ได้ีแก่	ห้องเพิลังที�	456,	462,	464,	467,	470,	484,	501,	522,	523	

แลัะ	524		8)	การพิรมนิ�วิ		โดียปรากฎีทั�งหมดี	1	ครั�ง	ได้ีแก่	ห้องเพิลังที�	556

สร่ป์ผลุ่แลุ่ะอภิิป์รายผลุ่

1.	นายบุญมา	เขาวิง	เกิดีวัินที�	15	พิฤษภาคม	พิ.ศิ.	2492	อายุ	73	ปี		ปัจจุบันมีภ้มิลัำาเนาอย้่บ้านเลัขที�	18	หม่้	7	บ้าน

หนองหัวิแฮดี	ตำาบลัจุงจัง	 อำาเภอกุฉินารายณ์	 จังหวัิดีกาฬสินธ์ุิ	 อาศัิยอย้่กับภรรยาคนปัจจุบัน	 มีอาชีุพิหลััก	 ค่อ	 การบรรเลัง

ดีนตรี	(เปิดีหมวิก)	เป็นบุตรของนายแก้วิ	ทรงศิิลัป์	แลัะนางเสา	ยุบุญชุ้	มีพีิ�น้องร่วิมกัน	3	คน	นายบุญมา	เขาวิง	เป็นผ้้พิิการทาง

สายตา	เน่�องจากโรคซ่างตาแดีงทำาให้ต้องส้ญเสียดีวิงตาทั�งสองข้างเม่�อตอนเป็นเด็ีก	เริ�มฝึ่กเล่ันพิิณตั�งแต่อายุ	10	ขวิบ	ปี	พิ.ศิ

.2502	โดียการอาศัิยฟังจากเสียงแคนเสียงเคร่�องดีนตรีที�กลุ่ัมผ้้ใหญ่บรรเลังตามงานบุญแลัะประเพิณีต่างๆ	จากการจดีจำาด้ีวิย

ตนเองไม่มีคร้อาจารย์สอน	ลัายแรกที�เริ�มเล่ันค่อ	ลัายลัำาเพิลิันโบราณ	จากนั�นเริ�มฝึ่ก	ลัายใหญ่	ลัายลัมพัิดีพิร้าวิ	ลัายสุดีสะแนน	

แลัะลัายเต้ย	ตามลัำาดัีบ	เสียงพิิณที�นายบุญมา	เขาวิง	ได้ีบรรเลังทำาให้เกิดีควิามประทับใจแก่ผ้้ฝั่งเป็นอย่างมาก	จนเป็นเอกลัักษณ์

เฉพิาะที�ไม่เหม่อนใคร	แลัะไม่มีใครเหม่อน	จึงทำาให้เป็นที�ยอมรับในแวิดีวิงดีนตรีอีกทั�งวิงการการศึิกษาได้ีเชิุญให้ไปร่วิมวิง	เชิุญไป

บันทึกเสียง	ตลัอดีจนวิงการการศึิกษาได้ีมอบรางวัิลัมากมายให้เป็นผ้้ที�มีควิามร้้ควิามสามารถด้ีานดีนตรีพ่ิ�นบ้านอีสาน	(พิิณ)	เชุ่น

	ได้ีรับรางวัิลันาคราชุทองคำาเชิุดีชุ้เกียรติศิิลัปินพ่ิ�นบ้านอีสานสถาบันวิิจัยศิิลัปะแลัะวัิฒนธิรรมอีสาน	มหาวิิทยาลััยมหาสารคาม

	แลัะได้ีรับการเชิุดีชุ้เกียรติให้เป็นศิิลัปินมรดีกอีสาน	สาขาศิิลัปะการแสดีง	(ดีนตรีพ่ิ�นบ้านอีสานพิิณ)	มหาวิิทยาลััยขอนแก่น	

พิิณ	ที�นายบุญมา	เขาวิง	ใชุ้เป็นพิิณประเภท	พิิณ	3	สาย	ประเภทพิิณไฟฟา้	ทำาจากตะเคียน	(ไม้แคน)	มีส่วินกล่ัองเสียง

แลัะส่วินคอเป็นชิุ�นเดีียวิกัน	มีขั�นเสียง	ทั�งหมดี	9	ขั�น	ขั�นเสียงแลัะหย่องทำาจากไม้ไผ่แลัะใชุ้ขี�ส้ต	(ชัุนรง)	ติดีบนคอพิิณ	เพ่ิ�อยึดี

ขั�นเสียงให้ได้ีตามเสียงที�ต้องการ	สายพิิณทำามาจากสายลัวิดี	หร่อ	สายเบรครถจักรยาน	อุปกรณ์ที�ใชุ้ดีีดีจะทำาจากพิลัาสตกิ	เชุ่น	

ขวิดีนำ�า	ขวิดีกระปอ๋งแป้ง		โดียทำาเปน็ร้ปสามเหลีั�ยม	แลัะใชุ้	ปิ�กอัฟ	(Pickup)	ในการชุว่ิยขยายสัญญาณเสยีงให้เป็นระบบไฟฟา้
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2.	เทคนิคการบรรเลังพิิณลัายเต้ยผสม	ของ	นายบุญมา	เขาวิง	พิบว่ิา	ลัายเต้ยผสม	ของ	นายบุญมา	เขาวิง	มีทั�งหมดี

	5	ทำานอง	ได้ีแก่	ทำานองเต้ยธิรรมดีา	เต้ยหัวิโนนตาลั	เต้ยพิม่า	เต้ยพิม่ารำาขวิาน	แลัะ	เต้ยโขง	บันไดีเสียงที�ใชุ้ในการบรรเลัง

ลัายเต้ยผสม	ใชุ้บันได้ีเสียง	C	Major	Scale	หร่อ	A	Minor	Scale	ประกอบด้ีวิยโน้ตขั�นที�	1	2	3	4	5	6	7	ได้ีแก่โน้ตเสียง	ลั

	ท	ดี	ร	ม	ฟ	ซ่	นายบุญมา	เขาวิง	ใชุ้พิิณอีสานประเภท	พิิณ	3	สาย	เทคนิคการตั�งสายพิิณ	ค่อ	สายที�	1	(สายล่ัาง)	ตั�งเป็นเสียง

	ม	(E)	สายที�	2	 (สายกลัาง)	 ตั�งเป็นเสียง	ลั	(A)	สายที�	3	 (สายบน)	ตั�งเป็นเสียง	ม์	ตำ�า(E)	 ชุ่วิงห่างของเสียงแต่ลัะสาย	เป็นค่้

	5	(Perfect)	ผ้้วิิจัยได้ีทำาการเรียบเรียงโน้ตลัายเต้ยผสม	จากการลังพ่ิ�นที�ศึิกษา	แลัะในการศึิกษาโครงสร้างของทำานองลัายเต้ย

ผสม	พิบว่ิา	ลัายเต้ยผสม	ของ	นายบุญมา	เขาวิง	มีโครงสร้างทั�งหมดี	5	ท่อนเพิลัง	มีจำานวิน	69	บรรทัดี	556	ห้องเพิลัง	ได้ีแก่	

ท่อนที�	1	เต้ิยธรรมดาพิบว่ิา	เทคนิคที�นายบุญมา	เขาวิง	ใชุ้ในการบรรเลังมีทั�งหมดี	8	เทคนิค	ได้ีแก่	1)	การสลัับขึ�น

ลัง	(ทั�งท่อน)	2)	การควิบ	โดียปรากฎีทั�งหมดี	17	ครั�ง	3)	การด้ีน		โดียปรากฎีทั�งหมดี	14	ครั�ง	4)	การเล๋ัวิ		โดียปรากฎีทั�งหมดี	

29	ครั�ง	5)	การเกี�ยวิ		โดียปรากฎีทั�งหมดี	13	ครั�ง	6)	การสะบัดี		โดียปรากฎีทั�งหมดี	13	ครั�ง		7)	การเคาะ		โดียปรากฎีทั�งหมดี	

4	ครั�ง	8)	การพิรมนิ�วิ		โดียปรากฎีทั�งหมดี	2	ครั�ง		

ท่อนที�	2	เต้ิยหั์วโนนติาลุ่	มีจำานวินห้องเพิลังทั�งหมดี	104	ห้องเพิลัง	ตั�งแต่ห้องเพิลังที�	(193	–	296)		พิบว่ิา	เทคนิคที�

นายบุญมา	เขาวิง	ใชุ้ในการบรรเลังมีทั�งหมดี	5	เทคนิค	ได้ีแก่		1)	การสลัับขึ�นลัง		(ทั�งท่อน)		2)	การควิบ	โดียปรากฎีทั�งหมดี	34	

ครั�ง	3)	การเล๋ัวิ		โดียปรากฎีทั�งหมดี	4	ครั�ง	4)	การสะบัดี		โดียปรากฎีทั�งหมดี	1	ครั�ง	5)		การพิรมนิ�วิ		โดียปรากฎีทั�งหมดี	2	ครั�ง	

ท่อนที�	3	เต้ิยพม�า	มีจำานวินห้องเพิลังทั�งหมดี	85	ห้องเพิลัง	ตั�งแต่ห้องเพิลังที�	(297	-	381)	

พิบว่ิา	เทคนิคที�นายบุญมา	เขาวิง	ใชุ้ในการบรรเลังมีทั�งหมดี	6	เทคนิค	ได้ีแก่		1)	การสลัับขึ�นลัง		(ทั�งท่อน)		2)		การ

ด้ีน		โดียปรากฎีทั�งหมดี	6	ครั�ง		3)	การเล๋ัวิ		โดียปรากฎีทั�งหมดี	2	ครั�ง	4)	การเกี�ยวิ		โดียปรากฎีทั�งหมดี	8	ครั�ง	5)	การสะบัดี		

โดียปรากฎีทั�งหมดี	6	ครั�ง	6)	การพิรมนิ�วิ		โดียปรากฎีทั�งหมดี	1	ครั�ง	

ท่อนที�	4	เต้ิยพม�ารำาข้วาน	มีจำานวินห้องเพิลังทั�งหมดี	64	ห้องเพิลัง	ตั�งแต่ห้องเพิลังที�	(382	-	446)	พิบว่ิา	เทคนิค

ที�นายบุญมา	เขาวิง	ใชุ้ในการบรรเลังมีทั�งหมดี	4	เทคนิค	ได้ีแก่		1)	การสลัับขึ�นลัง		(ทั�งท่อน)		2)	การเล๋ัวิ		โดียปรากฎีทั�งหมดี	

1	ครั�ง	3)		การโหยน		โดียปรากฎีทั�งหมดี	3	ครั�ง	4)	การพิรมนิ�วิ		โดียปรากฎีทั�งหมดี	1	ครั�ง	

ท่อนที�	5	เต้ิยโข้ง	มีจำานวินห้องเพิลังทั�งหมดี	104	ห้องเพิลัง	ตั�งแต่ห้องเพิลังที�	 (447	–	556)	พิบว่ิา	เทคนิคที�นาย

บุญมา	เขาวิง	ใชุ้ในการบรรเลังมีทั�งหมดี	8	เทคนิค	ได้ีแก่	1)	การสลัับขึ�นลัง		(ทั�งท่อน)		2)	การควิบ	โดียปรากฎีทั�งหมดี	6	ครั�ง		

3)	การด้ีน		โดียปรากฎีทั�งหมดี	7	ครั�ง	4)	การเล๋ัวิ		โดียปรากฎีทั�งหมดี	15	ครั�ง	5)	การเกี�ยวิ		โดียปรากฎีทั�งหมดี	2	ครั�ง		6)	

การสะบัดี		โดียปรากฎีทั�งหมดี	1	ครั�ง	7)	การโหยน		โดียปรากฎีทั�งหมดี	10	ครั�ง	8)	การพิรมนิ�วิ		โดียปรากฎีทั�งหมดี	1	ครั�ง	

จากการศึิกษาวิิเคราะห์เทคนิคการบรรเลังพิิณลัายเต้ยผสม	ของ	นายบุญมา	เขาวิง	พิบว่ิา	นายบุญมา	เขาวิง	มีการ

ใชุ้เทคนิคการบรรเลังพิิณที�มากที�สุดี	 ค่อเทคนิค	 การเล๋ัวิ	 พิบจำานวินทั�งหมดี	 51	 ครั�ง	 จึงทำาให้เป็นสำาเนียงการบรรเลังที�เป็น

เอกลัักษณ์เฉพิาะของ	นายบุญมา	เขาวิง
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ข้้อเสนอแนะ

จากการศึิกษาค้นคว้ิาวิิจัย	เทคนิคการบรรเลังพิิณลัายเต้ยผสม	

ของ	นายบุญมา	เขาวิง		ผ้้วิิจัยมีข้อเสนอแนะในการศึิกษาค้นคว้ิาวิิจัยในครั�งต่อไปไว้ิดัีงต่อไปนี�

1. ข้้อเสนอแนะทั�วไป์

	 1.1	สถานศึิกษา	หร่อสถาบันที�เกี�ยวิข้องควิรนำาผลัการวิิจัยนี�ไปใชุ้ประโยชุน์ในการเรียนการสอน	สาขาวิิชุา

ที�เกี�ยวิข้อง	ทั�งทางด้ีานการเรียนดีนตรีพ่ิ�นบ้าน	พิิณ	การนำาพิิณไปใชุ้ในการสร้างสรรค์ลัายดีนตรี	เพ่ิ�อเป็นการต่อยอดีองค์ควิาม

ร้้การนำาเคร่�องดีนตรีพิิณไปใชุ้สร้างสรรค์งานดีนตรี	อีกทั�งเป็นการอนุรักษ์	ส่บทอดีลัายดีนตรีพ่ิ�นบ้านให้มีการพัิฒนาต่อไป

	 1.2	 หน่วิยงานที�เกี�ยวิข้องควิรนำาผลัจากการวิิจัย	 ไปเป็นฐานข้อม้ลัทางดีนตรีเพ่ิ�อเป็นประโยชุน์ต่อสังคม

แลัะผ้้ที�สนใจในด้ีานเคร่�องดีนตรีพ่ิ�นบ้านอีสาน	พิิณ

	 1.3	ให้มีการเผยแพิร่	แลัะการจัดีการข้อม้ลันำาส่้สาธิารณะ	ทั�ง	ห้องสมุดีหน่วิยงาน	ห้องสมุดีสถาบัน	ตลัอดี

จนห้องสมุดีท้องถิ�น

2. ข้้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าวิจััยติ�อไป์

	 2.1	ควิรทำาวิิจัยเร่�องลัายพิิณของนายบุญมา	เขาวิง	เพิิ�มเติม	แลัะศิิลัปินด้ีานเคร่�องดีนตรีพิิณท่านอ่�นๆ	โดีย

ให้เรียนร้้จากผ้้ร้้แลัะผ้้ปฏิ์บัติโดียตรง	เพ่ิ�อเป็นข้อม้ลัให้กับผ้้ที�สนใจต่อไป

	 2.2	ควิรมีการสนับสนุนในการศึิกษาค้นคว้ิาด้ีานดีนตรีพ่ิ�นบ้านอีสานให้มากยิ�งขึ�น

	 2.3	 ควิรมีการศึิกษาเกี�ยวิกับเคร่�องดีนตรีพ่ิ�นบ้านอีสาน	 แลัะศิิลัปินพ่ิ�นบ้านอีสานมากยิ�งขึ�น	 เพ่ิ�อเป็นการ

อนุรักษ์แลัะส่บทอดีศิิลัปวัิฒนธิรรมของชุาติส่บไป	
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แน้วิทัางการเรียน้ร้้ทัางภาษาและสัญลักษณ์์ทัางดน้ต่รีสากล

fundamental learning guidelines of Musical Language and Symbols  
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บทคัดย�อ

บทควิามนี�มีวัิตถุประสงค์เพ่ิ�ออธิิบายแนวิทางการเรียนร้้พ่ิ�นฐานทางภาษาแลัะสัญลัักษณ์ทางดีนตรีที�เป็นส่�อกลัางใน

การเรียนการสอนทั�งภาคทฤษฎีีแลัะภาคปฏิ์บัติ	 ซึ่�งเป็นส่วินเกี�ยวิข้องกับองค์ประกอบพ่ิ�นฐานทางดีนตรีว่ิาด้ีวิยเร่�องของ	เสียง	

การบันทึกโน้ต	แลัะสัญลัักษณ์การซ่ำ�าหร่อการย้อนทางดีนตรี	โดียจากเน่�อหาที�ได้ีกล่ัาวิมาทั�งสามประเด็ีนนี�มีควิามเกี�ยวิข้องทาง

ภาษาหร่อสัญลัักษณ์ทางดีนตรีที�เป็นองค์ควิามร้้เบ่�องต้นของผ้้ที�จะศึิกษาในทางดีนตรีแรกเริ�มเพ่ิ�อพัิฒนาต่อในขั�นที�ส้งขึ�น	ฉะนั�น

ควิรที�จะมุ่งเนน้แลัะสนบัสนุนให้มีการเรียนการสอนเร่�องภาษาหร่อสัญลัักษณท์างดีนตรใีห้ควิบค่้กบัการเรียนปฏ์บัิติเคร่�องดีนตรี	

มากไปกว่ิานั�นควิรจัดีอบรมเชิุงการเรียนร้้ให้แก่ผ้้ที�สนใจแต่ไม่มีควิามร้้เบ่�องต้น

คำาสำาคัญ: เสียง,	การบันทึกโน้ต,	สัญลัักษณ์การซ่ำ�าหร่อการย้อนทางดีนตรี

Abstract

The objective of this article is to explain fundamental learning guidelines on musical language and 
symbols that are regarded as the means of teaching in both theory and performance. They are related 
to fundamental music elements in terms of pitch, notation, and reiteration symbols of music. These three 
aspects are relevant to musical language and symbols which are considered the fundamental knowledge 
for music learners in not only elementary but also advanced levels. As a consequence, teaching of 
musical language and symbols should be focused and encouraged along with that of performance. 
Moreover, music workshops should be provided to those who are interested but lack basic knowledge.

Keywords: Pitch, Notation, Reiteration Symbols of Music

บทนำา 

ภาษาหร่อสัญลัักษณ์ถ่อเป็นส่�อการเรียนการสอนในเร่�องของสรรพิวิิทยาการขององค์ควิามร้้	อีกทั�งยงัเป็นองค์ประกอบ

การให้แนวิคิดีในแต่ลัะศิาสตร์ของตนเองโดียผ่านการทำาการจดีบันทึกเป็นร้ปแบบของตัวิอักษรควิบค่้ไปกับเชิุงสัญลัักษณ์ที�

มีหลัากหลัายของชุนชุาติหร่อเชุ่�อชุาติ	 จะเห็นได้ีจากภาษาแลัะตัวิอักษรที�มีควิามเป็นเอกลัักษณ์เฉพิาะของตนเอง	 ซึ่�งทุกการ

เรียนร้้ในแต่ลัะภาษาหร่อสัญลัักษณ์จะต้องใชุ้การฝึ่กฝ่นเพ่ิ�อให้เกิดีควิามร้้ควิามชุำานาญ	 แลัะต้องทำาควิามเข้าใจให้ถ้กต้องตาม

หลัักการของแต่ลัะศิาสตร์นั�น	ๆ	พิร้อมกับทำาการจดีบันทึกองค์ควิามร้้ที�ได้ีนำาไปใชุ้ทบทวินให้เกิดีผลัสำาเร็จ	แต่อย่างไรก็แล้ัวิแต่

ทั�งนี�ก็ขึ�นอย้่กับควิามเข้าใจของแต่ลัะบุคคลัว่ิามีการทบทวินมากน้อยขนาดีไหนจึงจะเห็นผลัออกมาเป็นร้ปธิรรมได้ี	 แต่สำาหรับ

ในทางดีนตรีนั�นภาษาหร่อสัญลัักษณ์มีร้ปแบบของตัวิเองค่อนข้างชัุดีเจนเป็นร้ปธิรรมมีประวัิติยาวินานสามารถจับต้องได้ี	 ดัีง

1ผ้้เขียนหลััก	คณะมนุษศิาสตร์แลัะสังคมศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์พิระนครศิรีอยุธิยา	E-mail:	mscalldad007@gmail.com	
2ผ้้เขียนร่วิม	คณะมนุษศิาสตร์แลัะสังคมศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์พิระนครศิรีอยุธิยา	E-mail:	Kochasanee@hotmail.com
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นั�นองค์ประกอบทางภาษาหร่อสัญลัักษณ์ทางดีนตรีก็เหม่อนกับศิาสตร์อ่�น	ๆ	การที�จะประสบผลัสำาเร็จทางด้ีาน
ดีนตรนัี�นก็ต้องอาศิยัการฝ่กึซ้่อม	แลัะศิกึษาทำาควิามเข้าใจองคป์ระกอบทางภาษาแลัะสญัลัักษณเ์คร่�องหมายทาง
ดีนตรีที�มีควิามซั่บซ้่อนไปพิร้อม	ๆ	กัน	เพ่ิ�อให้ได้ีผลัที�ออกมาเป็นร้ปธิรรมตรงตามหลัักการของทฤษฎีีดีนตรี	ซึ่�ง	
พิิชัุย	ปรัชุญานุสรณ์	(2545)	ได้ีกล่ัาวิถึงสิ�งที�เป็นองค์ประกอบของทางดีนตรีที�ควิามสำาคัญ	แบ่งออกเป็นได้ีดัีงนี�

1.ระดัีบเสียง	(Pitch)

2.จังหวิะหลััก	(beat)

3.ควิามชุ้า-ควิามเร็วิของจังหวิะ	(Tempo)

4.ควิามเข้มของเสียง	(Dynamics)

5.สีสันของโทนเสียง	(Tone	color)

6.ทำานองเพิลัง	(Melody)

7.ควิามร้้สึก	(Expression)

8.การประสานเสียง	(Harmony)

9.ร้ปแบบหร่อคีตลัักษณ์	(Form)

โดียองค์ประกอบเหล่ัานี�เป็นร้ปแบบภาษาหร่อสัญลัักษณ์ทางดีนตรีที�มีควิามสำาคัญเพ่ิ�อทำาให้เกิดีควิามเข้าใจในทาง

ภาษาทางศิิลัปะทางดีนตรีแลัะจะทำาให้การฝึ่กซ้่อมปฏิ์บัติดีนตรีในร้ปแบบเดีี�ยวิหร่อกลุ่ัมก็สามารถเข้าใจไปในทิศิทางเดีียวิกันแลัะ

ถ้กต้องได้ี	พิร้อมทั�ง	สาโรชุ	เผ่อกขาวิ	(2549)	ได้ีกล่ัาวิถึงลัักษณะทางสัญลัักษณ์ของดีนตรีโดียมีองค์ประกอบ	6	ประการดัีงนี�

1.ระดัีบเสียงส้ง-ตำ�า	(Pitch)

2.อัตราควิามสั�น-ยาวิของเสียง	(Duration	of	sound)

3.ควิามดัีง-เบาของเสียง	(Intensity)

4.คุณภาพิเสียง	(Tone	color)

5.จังหวิะแลัะการเน้นเสียง	(Time	Signature)

6.ควิามสัมพัินธ์ิของแต่ลัะหน่วิยเสียง

จากบุคคลัทั�งสองที�กล่ัาวิมานั�นจะเหน็ได้ีว่ิาจะมีการนิยามลัักษณะขององคป์ระกอบทางดีนตรทีี�คล้ัายกันแต่จะให้ควิาม

หมายต่างในเร่�องของ	Tone	Color	ซึ่�งเป็นเร่�องสีสันของเสียงที�เกิดีจากสิ�งของหร่อวัิตถุที�ได้ีถ้กมนุษย์สร้างขึ�นจนกำาเนิดีเสียงที�

เป็นเอกลัักษณ์เฉพิาะเจาะ	เชุ่น	ในแต่บทเพิลังแต่ลัะเคร่�องดีนตรีก็จะได้ีควิามร้้สึกที�แตกต่างกันแลัะในการบรรเลังดีนตรี	ไม่ว่ิา

จะการบรรเลังเดีี�ยวิก็จะมีควิามแตกต่างไปจากการบรรเลังเป็นวิง	หร่อบรรเลังโดียเคร่�องดีนตรีที�ต่างชุนิดีกัน	ลัักษณะที�แตกต่าง

กันนี�เรียกว่ิาสีสันของเสียง	เป็นต้นแลัะเป็นหลัักสำาคัญของดีนตรีก็ถ่อได้ีว่ิาเกี�ยวิข้องกับภาษาแลัะสัญลัักษณ์ทางดีนตรีที�จะต้อง

ทำาควิามเข้าใจแลัะศึิกษาจดีจำาขึ�นตอนวิิธีิการในการฝึ่กซ้่อมแลัะทบทวินไปในทิศิทางเดีียวิกันที�ชัุดีเจนโดียยดึีถ่อร้ปแบบที�ถ้กต้อง

แลัะเป็นสากลัทั�วิโลักนั�นเอง	แต่ในอดีีตจนถึงปัจจุบันนี�ดีนตรีมีเริ�มแพิร่หลัายในทุกชุนชุาติทุกหม่้เหล่ัาแต่ปัญหาที�พิบส่วินใหญ่จะ

ไม่ใชุ้การปฏิ์บัติทางเคร่�องดีนตรีแต่จะเป็นการขาดีควิามร้ค้วิามเข้าใจภาษาแลัะสญัลัักษณ์ทางดีนตรีมากกว่ิา	ซึ่�งโดียทั�วิไปนั�นจะ

ต้องมุ่งเน้นควิบค่้เพ่ิ�อที�จะพัิฒนาไปพิร้อมกันแต่ผ้้เรียนส่วินใหญจ่ะมุ่งเน้นพัิฒนาด้ีานปฏิ์บัติเป็นหลัักจนล่ัมสิ�งที�เป็นพ่ิ�นฐานที�จะ

ชุ่วิยให้ส่งเสริมเร่�องของการปฏิ์บัติทางเคร่�องดีนตรีได้ีอยา่งมีประสิทธิิภาพิแลัะดีียิ�งขึ�นไปในการเรียนระดัีบชัุ�นที�ส้งขึ�นในศิาสตร์

ของเสน้ทางการเลัน่ดีนตร	ีซึ่�งในการเรียนร้้แนวิทางภาษาแลัะสญัลัักษณท์างดีนตรจีะมีอย้ห่ลัากหลัายหัวิข้อที�เป็นประเดีน็หลััก

เน่�อหาขององค์ควิามร้้แต่สิ�งสำาคัญที�สุดีของการเรียนร้้ครั�งนี�นั�นจะต้องมุ่งเน้นไปสิ�งที�เป็นพ่ิ�นฐานของภาษาแลัะสัญลัักษณ์ทาง

ดีนตรีที�สามารถเข้าใจได้ีง่ายแลัะสามารถเข้าถึงผ้้เรียนผ้้ศึิกษาใหม่หร่อผ้้ที�ยังมีควิามสงสัยที�ไม่แน่ใจนำาไปปรับใชุ้แลัะทำาควิาม

เข้าใจในทิศิทางที�ถ้กต้องแลัะสามารถพัิฒนาตนเองต่อไปได้ี
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จากที�ได้ีกล่ัาวิมาข้างต้นผ้้เขียนจะนำาเสนอแนวิทางการเรียนร้้นี�ที�เป็นสิ�งถ่อได้ีว่ิาเป็นส่วินสำาคัญแรกเริ�มหลัักขั�นต้น

ของภาษาแลัะสัญลัักษณ์ทางดีนตรีโดียจะมีควิามเชุ่�อมโยงในประเด็ีนที�เกี�ยวิข้องกับการว่ิาด้ีวิยเร่�องของ	 เสียง	 การบันทึกโน้ต	

สัญลัักษณ์การซ่ำ�าแลัะย้อนทางดีนตรี	ซึ่�งจะขอทำาการอธิิบายในลัำาดัีบต่อไปนี�

วัติถุ่ป์ระสงค์ 

บทควิามนี�มีวัิตถุประสงค์เพ่ิ�อแนะนำาแนวิทางการเรียนร้้พ่ิ�นฐานทางภาษาแลัะสัญลัักษณ์ในทางดีนตรี
สากลั

เสียง (Pitch)

เสียงเป็นภาษาศิาสตร์ทางดีนตรี	 เพิราะดีนตรีจะมีควิามสัมพัินธ์ิแลัะเกี�ยวิข้องกับเสียงโดียตรงกับการเรียนการสอน

วิิชุาที�เป็นพ่ิ�นฐานทางดีนตรีหร่อทฤษฎีีดีนตรีก็จะต้องพึิ�งพิาเร่�องของเสียงเป็นตัวินำาในการเรียนร้้ซึ่�งเสียงในลัักษณะทั�วิไปนั�น

จะเกิดีจากการสั�นสะเท่อนของวัิตถุแต่จะต้องเป็นวัิตถุที�สามารถทำาการสั�นสะเท่อนได้ีจึงจะมีเสียง	 โดีนเสียงทั�วิไปที�คนเราจะ

ได้ียนินั�นจะเป็นเสียงที�มีควิามตำ�าควิามส้ง	เสียงที�มีควิามเบาควิามดีงัแลัะคุณภาพิของแตล่ัะเสียงจะขึ�นอย้กั่บตัวิวัิตถุที�เป็นแหล่ัง

กำาเนิดีเสียง	แต่ในทางดีนตรีนั�นจะเสียงจะถ้กแบ่งออกหร่อแยกแยะผ่านคุณสมบัติ	โดีย	ณัชุชุา	โสคติยานุรักษ์	(2549)	ได้ีกล่ัาวิ

ไว้ิว่ิา	เสียงแต่ลัะเสียงจะสามารถแยกแยะออกโดียการสังเกตจากคุณสมบัติดัีงต่อไปนี�

1.	ระดัีบเสียง	 (Pitch)	หมายถึง	ระดัีบเสียงที�ส้งตำ�า	 โดียจะสามารถเปรียบเทียบเสียง	2	เสียงได้ีว่ิาอันไหนมีระดัีบที�

ส้งกว่ิากันหร่อตำ�ากว่ิากัน	ซึ่�งถ้ามีควิามต่างกันมากจะฟังง่ายแต่ถ้าต่างกันเล็ักน้อยจะฟังยากโดียทั�วิไปเสียงของผ้้ชุายจะตำ�ากว่ิาผ้้

หญิงเสียงเด็ีกจะส้งกว่ิาผ้้ใหญ่	จึงสังเกตได้ีว่ิาระดัีบเสียงที�ตำ�ากว่ิาจะเกิดีจากแหล่ังกำาเนิดีเสียงที�ใหญ่กว่ิา	นั�นเอง

2.	ควิามเข้มเสียง	(Dynamics)	หมายถึง	ควิามดีงัเบาของเสยีง	ซึ่�งควิามเข้มของเสยีงโดียการเกดิีจากแรงของสั�นวัิตถุที�

เป็นแหล่ังกำาเนิดีเสียง	ยิ�งถ้ามีการสั�นสะเท่อนมากเสียงจะมีควิามดัีงแต่ในทางกลัับกันถ้ามีการสั�นสะเท่อนน้อยเสียงก็จะมีควิาม

เบา	เชุ่น	การทำาให้เกิดีเสียงดัีง	จะต้องตีกลัองโดียอาศัิยแรงที�มากจึงทำาให้หนังกลัองสั�นมากขึ�นแลัะส่งผลัให้กลัองมีเสียงที�ดัีงเป็น

ลัำาดัีบต่อมา	แต่กระนั�นในการเดิีนทางของเสียงก็จะมีผลัอย่างมากในระยะที�ได้ียนิผ่านชัุ�นบรรยากาศิควิามเข้มของเสียงก็จะน้อย

ลัง	ดัีงนั�นระยะของการเดิีนทางเสียงจะส่งผลัแลัะมีผลัต่อควิามเข้มของเสียงตามลัำาดัีบ

3.	สีสันเสียง	(Tone	color)	หมายถึง	เสียงที�กำาเนิดีเกิดีขึ�นจากสิ�งที�ต่างกัน	เชุ่น	เสียงเปียโน	เสียงพ้ิดี	เสียงกริ�ง	เสียง

ร้องเป็นต้น	 โดีย	 ส่�อดีนตรี	 (Medium)	 ที�มีควิามแตกต่างกันจะทำาให้เกิดีสีสันเสียงที�ต่างกัน	 โดียสิ�งที�เป็นส่�อนั�นจะก็ค่อเคร่�อง

ดีนตรีแลัะเส้นเสียงในการขับร้อง	ยิ�งเคร่�องดีนตรีมีควิามต่างแต่ร่วิมบรรเลังบทเพิลังด้ีวิยกันจะกำาเนิดีรสชุาติทางดีนตรีที�ต่างกัน

	แลัะสิ�งที�เป็นหัวิใจสำาคัญที�สุดีในการกำาหนดีสีสันเสียง	ค่อ	พิาร์เชีุยลั	(Partials)	หร่อเรียกว่ิา	ระดัีบเสียงจำานวินหนึ�งที�ทำาการ

ประกอบรวิมกันเป็นระดัีบที�เราได้ียิน	 เสียงที�มีพิาร์เชีุยลัน้อยจะมีเสียงใส	 เชุ่น	 เสียงฟลุัตโน้ตส้ง	 ส่วินเสียงที�มีพิาร์เชีุยลัมากจะ

เป็นเสียงที�หนักแน่นกว่ิา	เชุ่น	เสียงเชุลัโลัทุ้มตำ�า	แลัะยังมีเสียงที�ไม่มีพิาเชีุยลัหร่อเสียงบริสุทธ์ิที�เกิดีจากเคร่�องไฟฟ้าโดียจะเป็น

ชุ่วิงโน้ตส้ง	ๆ	ที�ไม่ไพิเราะสำาหรับคนทั�วิไป

4.	คุณภาพิเสียง	(Tone	Quality)	หมายถึง	เสียงดีีมากดีีน้อย	เชุ่น	โน้ตตัวิเดีียวิกันจากเคร่�องดีนตรีชุนิดีเดีียวิกันจะ

มีเสียงที�คุณภาพิแตกต่างกันถึงแม้จะมีระดัีบเสียงที�มีควิามเข้มแลัะสีสันเสียงที�เท่ากันเหม่อนกันทุกประการซึ่�งจะให้ควิามร้้สึก

ที�ต่างกันจากตัวิวัิตถุดิีบในการผลัิตเคร่�องดีนตรี	 เสียงเสียงใสหร่อเสียงก้องกังวิานในการปฏ์ิบัติเคร่�องดีนตรีจะมีผลัอย่างยิ�งต่อ

แต่ลัะบทเพิลัง	รวิมทั�งเป็นสิ�งจำาเป็นที�นักดีนตรีจะต้องคำานึงถึงเพ่ิ�อให้ได้ีนำ�าเสียงในการเล่ันที�ไพิเราะน่าฟัง
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5.	ควิามยาวิเสียง	(Duration	of	sound)	หมายถึง	เสียงแต่ลัะเสียงจะมีระยะเวิลัาที�ทำาให้เกิดีเสียงยาวิเสียวิสั�น	ซึ่�ง

เป็นพ่ิ�นฐานที�เกี�ยวิข้องทางดีนตรกัีบระยะเวิลัา	โดียควิามยาวิของเสยีงนั�นจะรวิมไปถงึควิามเงยีบของตวัิหยดุีด้ีวิย	อันเน่�องมีที�มี

จากกระบวินการเกดิีเสยีงที�สลัับกับควิามเงยีบ	ไม่ว่ิาจะเปน็เสียงที�มีสัญลัักษณห์ร่อควิามเงยีบที�มีสัญลัักษณเ์ป็นตัวิหยดุียอ่มจะ

ต้องมีควิามยาวิแลัะระยะเวิลัาเข้ามาเกี�ยวิข้องด้ีวิยเสมอ

เสียงจึงเป็นพ่ิ�นฐานของภาษาหร่อสัญลัักษณ์ที�จะต้องผ่านการได้ียนิเป็นสิ�งแรกเพ่ิ�อที�จะเรียนร้้แลัะทำาควิามเข้าใจโดีย

การสามารถจำาแนกแยกแยะ	ระดัีบเสียง	ควิามเข้มเสียง	สีสนัเสียง	คุณภาพิเสียงแลัะสิ�งสุดีท้ายค่อควิามยาวิเสียงเพ่ิ�อให้เกิดีการ

รับร้้อย่างถ้กต้องในการพัิฒนาในการเรียนการสอนทางดีนตรีที�ส้งขึ�นโดียในแนวิทางการเรียนร้้เร่�องเสียงนั�นสิ�งที�เป็นหัวิใจหลััก

ที�ผ้้เรียนจะต้องได้ียินเสียงที�ถ้กต้องแลัะเที�ยงตรงที�สุดีผ่านทางผ้้ฝึ่กสอนในการอธิิบายทฤษฎีีทางดีนตรีพิร้อมกับเคร่�องดีนตรีที�

เป็นคีย์หลัักอย่าง	คีย์	C	ซึ่�งจะชุ่วิยให้การเรียนมีควิามเข้าใจง่ายขึ�นเม่�อทำาการพ้ิดีถึงคีย์ที�เป็นกลัางหร่อคีย์หลัักกับเคร่�องดีนตรี

ที�มีคีย	์C	เชุ่น	เปียโน	แลัะคีบอร์ดีจึงจะชุ่วิยให้เห็นแลัะได้ียนิไปพิร้อมกันจนเห็นเป็นร้ปแบบตามหัวิข้อต่างๆที�ได้ีกล่ัาวิมาข้างต้น

	แล้ัวิจึงจะนำาไปส่้การทำาปฏิ์บัติจริงแลัะปฏิ์บัติซ่ำ�าด้ีวิยเคร่�องดีนตรีของผ้้เรียนเองเบ่�องต้นจึงจะชุ่วิยให้แนวิการเรียนร้้นี�สำาริดีผลั

พิร้อมกับส่งเสริมให้ผ้้เรียนมีควิามเข้าใจเห็นภาพิในทางทฤษฎีีแลัะปฏิ์บัติได้ีรวิมไปถึงสามารถเข้าใจควิามต่างแลัะควิามเหม่อน

ของแนวิทางการเรียนร้้นี�ในแต่ลัะเคร่�องดีนตรีเพ่ิ�อนำามาปรับใชุ้ได้ี

การบันทึกโน้ติ (Notation)

ในการเรียนการสอนดีนตรีหร่อผ้้ปฏิ์บัติเคร่�องดีนตรีชุ่วิงเริ�มต้นจำาเป็นจะต้องทำาควิามเข้าใจสิ�งที�เป็น
องคป์ระกอบขั�นพ่ิ�นฐานเบ่�องต้น	โดียการเริ�มจากสญัลัักษณม์ากมายที�ใชุ้ในการเริ�มบันทึกโน้ตซึ่�งสัญลัักษณท์าง
ดีนตรีก็สามารถเปรียบเทียบได้ีวิา่ค่อภาษาที�ใชุ้ควิามพิิถีพิิถนัแลัะมีควิามซั่บซ้่อนไม่ต่างจากภาษาที�เราใชุ้ในการ
ดีำารงชีุวิิตปัจจุบัน	โน้ตหร่อตัวิโน้ต	เปรียบเสม่อนตัวิอักษรในการบันทึก	เป็นสัญลัักษณ์แทนมิติของระดัีบเสียง
ที�เป็นสิ�งขั�นต้นที�ต้องศึิกษาทำาควิามเข้าใจพิร้อมทั�งจะต้องเรียนร้้สัญลัักษณ์ทางดีนตรอ่ี�นที�มีจำานวินมากกวิา่เร่�อง
โน้ตแลัะเป็นส่วินสำาคัญพ่ิ�นฐานทางดีนตรี	โดีย	วิิบ้ลัย์	ตระก้ลัฮุ้น(2563)ได้ีทำาการแบ่งองค์ประกอบของวิิธีิการ
บันทึกโน้ตที�เป็นส่วินสำาคัญไว้ิดัีงนี�

1)	บรรทัดีห้าเส้น	เป็นองค์ประกอบสำาคัญอันดัีบต้นหร่ออันดัีบแรกเลัยก็ว่ิาได้ีเน่�องจากสญัลัักษณจ์ะต้องถ้กบันทึกเป็น

รายลัะเอียดีลังไปบนหร่อบริเวิณรอบๆบรรทัดีห้าเส้นเพ่ิ�อที�เป็นตัวิกำาหนดีระดัีบเสียง	โดียจะมีทั�งหมดี	5	เส้น	แนวินอนเท่ากัน

แลัะที�ระยะห่างเท่ากันทั�งยังมีชุ่องว่ิาง	4	ชุ่อง	เพ่ิ�อที�จะบันทึกโน้ตลังทับเส้นหร่อระหว่ิางชุ่องได้ี

บรรทัดีห้าเส้น

2)	เส้นน้อย	เป็นเส้นที�มีลัักษณะขนาดีสั�นแลัะมคีวิามหนาเทา่กับบรรทดัีห้าเส้น	โดียจะวิางขนานกบัตัวิบรรทัดีห้าเส้น

มีระยะห่างระหว่ิางเส้นเท่ากับชุ่องบรรทัดีภายในบรรทัดีห้าเส้น	แต่โดียในปกตินั�นเม่�อมีจำานวินเส้นน้อยมากกว่ิา	3-4	เส้น	มัก

จะใชุ้การเปลีั�ยนกุญแจ
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แสดีงเส้นน้อย		

3)	ตัวิโน้ต	เป็นสัญลัักษณ์แทนระดัีบเสียงส้ง-ตำ�า	ที�วิางไว้ิบนบรรทัดีห้าเส้นหร่อบนเส้นน้อย	ซึ่�งจะมีส่วินสิ�งที�เป็นองค์

ประกอบการพิิจารณาเฉพิาะ	ค่อ	หัวิโน้ต	โดียหัวิโน้ตจะมีขนาดีเท่ากับชุ่องบรรทัดีห้าเส้นแลัะโน้ตทับเส้นก็ตาม	ตัวิโน้ตสามารถ

แสดีงระดัีบเสียงส้ง-ตำ�าได้ีจะขึ�นอย้่กับตำาแหน่งที�การวิางตัวิโน้ตบนบรรทัดีห้าเส้น

แสดีงการบันทึกตัวิโน้ตลังบนบรรทัดี	5	เส้นกับการบันทึกตัวิโน้ตระหว่ิางชุ่อง		

แสดีงโน้ตคาบเส้นแลัะโน้ตระหว่ิางเส้น

4)	ชุ่�อโน้ต	เป็นการเรียกตัวิโน้ตบนบรรทัดีห้าเส้น	ซึ่�งชุ่�อเรียกตัวิโน้ตตามระบบสากลัที�ใชุ้ส่วินใหญ่จะมีใชุ้อย้่	2	ระบบ	

ค่อ	ระบบโซ่-ฟา	แลัะระบบตวัิอักษร	แต่ทั�งสองระบบเรียกชุ่�อหร่อออกเสยีงโนต้เหม่อนกนัที�มีทั�งเจ็ดีระดีบัเสียง	โดี-ท	ีโดียระบบ

โซ่-ฟาเป็นระบบการเรียกชุ่�อเรียงลัำาดัีบเสียงตำ�าไปหาส้งโดียใชุ้เสียง	โดี	(Doh)	ไปถึง	ที	(Te)	วินไปเจ็ดีเสียงแล้ัวิกลัับมาโดีอีกครั�ง	

ส่วินระบบตัวิอักษร	จะเป็นระบบเรียกชุ่�อตัวิโน้ตอย่างเดีียวิซึ่�งใชุ้ตัวิอักษรเป็นภาษาอังกฤษเม่�อเรียงลัำาดัีบจากโน้ตตัวิตำ�าไปส้งจะ

ได้ี	A-G	แลัะวินกลัับมาที�	A	เหม่อนเดิีม

ระบบโซ่-ฟา
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ระบบตัวิอักษร

5)	กุญแจแลัะโน้ต	c	กลัาง	เป็นสัญลัักษณ์ที�ใชุ้กำาหนดีเสียงหร่อตัวิอักษรให้แก่ตัวิโน้ตแล่ัลัะตัวิที�อย้่บนตัวิบรรทัดีห้า

เส้น	รวิมไปถึงตำาแหน่งของ	โน้ต	C	กลัาง	บนบรรทัดีห้าเส้น	สามารถแบ่งออกเป็น	3	ลัักษณะ

- กุญแจโซ่	หร่อ	Treble	Clef	เป็นกุญแจที�มีลัักษณะหัวิกุญแจวินรอบเส้นที�	2	ของบรรทัดีมีตัวิโน้ตเป็น

เสียง	G 

- กุญแจฟา	หร่อ	Bass	Clef	เป็นกุญแจที�มีลัักษณะหัวิกุญแจเริ�มต้นบนเส้นที�	4	แลัะมีจุดีระหวิ่างที�เส้น

ที�	4	เป็นโน้ตเสียง	F 

- กุญแจโดี	หร่อ	C	Clef	เป็นกุญแจสามารถปรับตำาแหน่งไดี้	เม่�อหัวิลั้กศิรหร่อรอยบากกุญแจอย้่บนเส้น

ใดีก็ตามของบรรทัดีห้าเส้น	ตัวิโน้ตนั�นจะเป็นเสียงโน้ต	C	กลัาง	ซ่ึ�งโดียทั�วิไปจะมีหลัายแบบ 

6)	บรรทัดีห้าเส้นค่้	หร่อที�เรียกอีกอย่างว่ิา	Grand	Staff	มีลัักษณะที�เป็นบรรทัดีห้าเส้น	2	ชุุดี	โดียจะใชุ้สัญลัักษณ์

เคร่�องหมายกุญแจโซ่กับในส่วินของเส้นบนแลัะจะใชุ้กุญแจฟาในส่วินของเส้นล่ัาง	พิร้อมทั�งใชุ้เคร่�องหมายปีกกาในการเชุ่�อมต่อ

ระหว่ิางบรรทัดีห้าเส้นบนกับบรรทัดีห้าเส้นข้างล่ัาง	 จึงทำาให้โน้ต	 C	 กลัาง	 อย้่คนลัะตำาแหน่งบนบรรทัดีห้าเส้น	 แต่เป็นระดัีบ

เสียงเดีียวิกัน	

บรรทัดีห้าเส้นค่้	(Grand	Staff)

7)	ชุ่วิงค่้แปดี	เป็นชุ่�อตามตัวิอักษรสำาหรับการเรียกตัวิโน้ตเพีิยง	7	ตัวิ	จึงทำาให้โน้ตมีชุ่�อโดียเรียกตามตัวิตัวิอักษรซ่ำ�า

กันแต่จะมีระดัีบเสียงต่างกัน	 มีระยะห่างเท่ากับชุ่วิงค่้แปดี	 เม่�อทำาการไล่ัเสียงขึ�นหร่อลังจนไปถึงตัวิมันเองจะเป็นอักษรซ่ำ�ากัน

	จะมีระยะห่างระหว่ิางโน้ต	2	ตัวิเท่ากับชุ่วิงค่้แปดี	เชุ่น	โน้ต	C	เม่�อทำาการไล่ัขึ�นหร่อลังจนไปย้อนกลัับเจอตัวิมันเองจะเท่ากับ

ค่้แปดีที�มีระดัีบเสียงต่างกัน

บรรทัดีห้าเส้นค่้แลัะชุ่วิงค่้แปดีหร่อมากกว่ิาแปดี
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8)	เคร่�องหมายแปลังเสียง	เป็นเคร่�องหมายที�ใชุ้แบ่งเสียงภายในชุ่วิง	1	ชุ่วิงค่้แปดี	ซึ่�งใน	1	ชุ่วิงค่้แปดีจะทำาการแบ่ง

ได้ี	12	เสียง	จึงมีระยะเคร่�องเสียง	12	ระยะ	แต่โน้ตมีทั�งหมดี	7	ตัวิ	เลัยจำาเป็นต้องมีเคร่�องหมายการแปลังเสียงในโน้ตเพ่ิ�อให้

มีเสียงที�ส้งขึ�นหร่อตำ�าลัง	 โดียจะให้การกำากับไว้ิตรงด้ีานซ้่ายของหัวิโน้ตบนตัวิของบรรทัดีห้าเส้นแลัะสามารถแบ่งออกเป็น	 5	

ชุนิดีดัีงต่อไปนี�

-		 เคร่�องหมายชุาร์ป	Sharp,#	เป็นเคร่�องหมายแปลังเสียงทำาให้โน้ตมีระดัีบเสียงส้งขึ�นครึ�งเสียง

	 เชุ่น	G#	มีระดัีบเสียงส้งกว่ิาโน้ต	G	ครึ�งเสียง

-  เครื�องหมีายแฟื่ลต่ Flat,♭เป็นเครื�องหมีายแปลงเสี่ยงทำำาให�โน�ต่มีีระดับเสี่ยงต่ำ�าลงคร่�งเสี่ยง  

เช่น G♭มีีระดับเสี่ยงต่ำ�ากว่าโน�ต่ G คร่�งเสี่ยง

-		 เคร่�องหมายดัีบเบิลัชุาร์ป	Double	Sharp,xเป็นเคร่�องหมายแปลังเสียงทำาให้โน้ตมีระดัีบเสียงที�

	 ส้งขึ�น	2	เสียงครึ�งหร่อ	1	เสียงเต็ม	เชุ่น	Gx	มีระดัีบเสียงส้งขึ�น	1	เสียง	จากโน้ต	G

-  เครื�องหมีายดับเบิลแฟื่ลต่ Double Flat,♭♭เป็นเครื�องหมีายแปลงเสี่ยงทำำาให�โน�ต่มีีระดีบเสี่ยงทีำ�

 ต่ำ�าลง 2 เสี่ยงคร่�งหรือ 1 เสี่ยงเต็่มี เช่น G♭♭มีีระดับเสี่ยงต่ำ�าลง 1 เสี่ยง จัากโน�ต่ G

-  เครื�องหมีายเนเชอรัลNatural,♮เป็นเครื�องหมีายแปลงเสี่ยงทีำ�ทำำาให�โน�ต่ตั่วนั�นมีีระดับเสี่ยงปรกติ่

	 หร่อยกเลิักเคร่�องหมายแปลังเสียงก่อนหน้า

9)	โน้ตพ้ิองเสียงหร่อโน้ตเอ็นฮาร์มอนิก	ค่อการใชุ้เคร่�องหมายแปลังเสียงที�สามารถทำาให้เกิดีโน้ตที�มีชุ่�อตามตัวิอักษร

ที�ต่างกัน	 แต่จะมีระดัีบเสียงเดีียวิกันได้ีซึ่�งจะอย้่ภายในชุ่วิงค่้แปดีเดีียวิกัน	 เชุ่นระดัีบเสียงที�ได้ีแก่	C#-D♭,D#-E♭,E-F♭,F#-

G♭,G#-A♭,Ax-Bและ E♭♭-Dโดยโน�ต่นั�นจัะมีีระดับเสี่ยงเดียวกัน แต่่จัะมีีชื�อเรียกทีำ�ต่่างกันนี�ว่ิา	 โน้ตพ้ิองเสียงหร่อโน้ตเอ็น

ฮาร์มอนิก	นั�นเอง

10)	ขั�นค่้ครึ�งเสียง	ค่อ	ขั�นค่้ที�เป็นระยะห่างระหว่ิางตัวิโน้ต	2	ตัวิ	หร่อระดัีบเสียง	2	เสียง	โดียจะขึ�นกับตัวิระยะห่าง

ครึ�งเสียงก็จะเป็นขั�นค่้เชุ่นกัน	เรียกว่ิา	ขั�นค่้ครึ�งเสียง	ในทางดีนตรีจะถ่อว่ิาเป็นขึ�นค่้นี�เป็นขั�นค่้ที�แคบหร่อมีควิามเล็ักที�สุดี	ขึ�นค่้

ครึ�งเสียงแบ่งได้ีซึ่�งมี	2	แบบ	ดัีงนี�

-	 ขั�นค่้ครึ�งเสียงไดีอะทอนิก	เป็นขั�นค่้ครึ�งเสียงที�มีชุ่�อโน้ตตามตัวิอักษรเรียงตามลัำาดัีบกัน	หร่อเป็น

	 ระดัีบเสียงที�เรียงติดีกันบนบรรทัดีห้าเส้นระหว่ิางโน้ตทับกับโน้ตในชุ่องขั�นค่้ครึ�งเสียง

-	 ขั�นค่้ครึ�งเสียงโครมาติก	เป็นขั�นค่้ครึ�งเสียงที�มีชุ่�อโน้ตตามอักษรตัวิเดีียวิกัน	หร่อเป็นระดัีบเสียงที�

	 อย้่บนบรรทัดีห้าเส้นตำาแหน่งเดีียวิกันไม่ว่ิาจะเป็นโน้ตทับเส้นหร่อโน้ตในชุ่องแต่โน้ตทั�งสองมีระยะห่าวิ

เท่ากับครึ�งเสียง

ขั�นค่้ไดีอะทอนิกแลัะขั�นค่้โครมาติก

การบันทึกโน้ตจึงเป็นพ่ิ�นฐานของภาษาแลัะสัญลัักษณ์ที�สำาคัญลัำาดัีบต่อมาโดียจะต้องผ่านการฝึ่กฝ่นด้ีวิยการเขียนเป็น

ลัายลัักษณ์อักษรในทางของดีนตรีเพ่ิ�อให้มีสิ�งที�เป็นหลัักของการยึดีที�เข้าใจแลัะปฏิ์บัติได้ีถ้กต้องแลัะตรงกัน	 ซึ่�งเป็นเน่�อหาพ่ิ�น

ฐานที�มีส่วินประกอบได้ีแก่	บรรทัดีห้าเส้น	เส้นน้อย	ตัวิโน้ต	ชุ่�อโน้ต	กุญแจโน้ตบรรทัดีห้าเส้นค่้	ชุ่วิงค่้แปดี	เคร่�องหมายแปลัง

เสียง	โน้ตพ้ิองเสียงหร่อโน้ตเอ็นฮาร์มอนิก	แลัะขั�นค่้ครึ�งเสียง	เป็นต้น	ซึ่�งแนวิทางการเรียนร้้เบ่�องต้นในเร่�องนี�จะมุ่งเน้นการทำา
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ซ่ำ�าจากแบบฝ่ึกหัดีในแต่ลัะหัวิข้อที�จะมีผ้้สอนอธิิบายสอดีแทรกแลัะออกแบบการเรียนร้้ให้แก่ผ้้เรียนระหว่ิางการปฏิ์บัติเคร่�อง

ดีนตรีกับการฝึ่กฝ่นทฤษฎีีดีนตรีไปในแต่ลัะหัวิข้อที�กล่ัาวิมาในตอนต้นโดียจะอธิิบายควิบค่้แลัะสัมพัินธ์ิกับเร่�องเสียงที�เป็นบท

เรียนตอนต้นจะชุ่วิยแลัะส่งเสริมให้ตัวิผ้้เรียนมีควิามเชีุ�ยวิชุาญยิ�งขึ�นเพ่ิ�อพัิฒนาขึ�นไปในขึ�นต่อไป	 ดัีงนั�นจึงเป็นสิ�งจำาเป็นอย่าง

ยิ�งที�ในชุ่วิงแรกเริ�มของการเรียนการร้้ภาษาแลัะสัญลัักษณ์ทางดีนตรีจำาเป็นด้ีวิยการเริ�มจากเร่�องของเสียงแลัะการบันทึกโน้ต

ก่อนที�จะทำาการศึิกษาเร่�องอ่�นในสำาหรับผ้้ที�ไม่มีพ่ิ�นฐานหร่อผ้้ที�พึิ�งแรกเริ�มทางดีนตรี	เป็นต้น

สัญลัุ่กษณ์์การซ่ำ�าห์ร่อย้อนทางดนติรี (Reiteration Symbols of Music)

เป็นสัญลัักษณ์ที�จะมักพิบบ่อยในสกอร์เพิลังหร่อโน้ตเพิลังของเคร่�องดีนตรีมากมายไม่ว่ิาจะเป็นการแสดีงเดีี�ยวิหร่อ

กลุ่ัมจะต้องมีสัญลัักษณ์เหล่ัานี�เสมอเพ่ิ�อให้เกิดีควิามพิอดีีหร่อท่อนเพิลังในการบรรเลังจึงต้องใชุ้ในการเติมสีสันของตัวิบทเพิลังใน

แต่ลัะเพิลังหร่อแม้กระทั�งการแสดีงแบบกลุ่ัมจะทำาให้มิติทางดีนตรีเปลีั�ยนไปน่าฟังขึ�น	โดียการซ่ำ�าหร่อยอ้นทางดีนตรีจะมีหลัาก

หลัายร้ปแบบซึ่�งจะมีชุ่�อเรียกแต่ต่างกันไปแลัะจำานวินการใชุ้จะไม่เหม่อนกัน	โดีย	ลััญฉนะวัิต	นิมมานรตนกุลั	(2552)	ได้ีทำาการ

แบ่งการย้อนหร่อการซ่ำ�าทางดีนตรีที�ใชุ้กันโดียทั�วิไปซึ่�งมีอย้่	6	ประเภท	ดัีงนี�

1)	เคร่�องหมายยอ้น	(Rapeat	Signs)	เป็นลัักษณะของเคร่�องหมายยอ้นทางดีนตรีที�มีทั�งเป็นแบบสองจุดีแลัะสี�จุดีซึ่�งจะ

มีคุณสมบัติเหม่อนกันพิร้อมทั�งจะเป็นเคร่�องหมายที�สั�งให้กลัับไปเล่ันชุ่วิงนั�นซ่ำ�าครั�งหนึ�งโดียส่วินใหญ่จะพิบได้ีอย้่	3	แบบ	ดัีงนี�

	 -		แบบการใชุ้เคร่�องหมายย้อนที�ท้ายเพิลังตำาแหน่งเดีียวิ	ค่อ	การปฏิ์บัติการบรรเลังเพิลังหร่อขับร้องเพิลัง

โดียเริ�มต้นที�ห้องแรกไปจนถึงห้องสุดีท้ายที�มีการใชุ้เคร่�องหมายย้อนแล้ัวิเล่ันซ่ำ�าอีกหนึ�งครั�ง	

	 -	แบบการใชุ้เคร่�องหมายยอ้นสองตำาแหน่งในตำาแหน่งห้องที�ต้องการจะย้อนแลัะที�อย้ท้่ายตำาแหน่งเพิลัง	ค่อ	

การปฏิ์บัติการบรรเลังเพิลังหร่อขับร้องเพิลังโดียจะทำาการเริ�มที�ต้นห้องแรกไปจนถึงห้องสุดีท้ายที�ได้ีมีเคร่�องหมายยอ้นกลัับแล้ัวิ

เริ�มเล่ันซ่ำ�าอีกครั�งในห้องที�มีเคร่�องหมายย้อนกำากับก่อนหน้า	

	 -	แบบการใชุ้เคร่�องหมายย้อนร่วิมกับเคร่�องหมายประทุน	ค่อ	การปฏิ์บัติการบรรเลังเพิลังหร่อการขับร้อง

เพิลังโดียจะทำาการเริ�มที�ต้นห้องแรกไปจนถึงห้องสุดีท้ายที�ได้ีมีเคร่�องหมายย้อนกลัับในประทุนลัำาดัีบที�เป็นตัวิเลัขกำาหนดีแล้ัวิ

เริ�มเล่ันซ่ำ�าอีกครั�งในห้องที�มีเคร่�องหมายย้อนกำากับก่อนหน้าแล้ัวิเข้าประทุนลัำาดัีบถัดีไปจนครบไปจนถึงจบบทเพิลัง

	

2)	 เคร่�องหมายกลัับต้น	 (Da	Capo)	 เป็นลัักษณะเคร่�องหมายย้อนทางดีนตรีที�ใชุ้ในการกลัับต้นโดียจะใชุ้สัญลัักษณ์

ที�เป็นตัวิอักษรย่อ	 D.C.	 ซึ่�งจะเป็นคำาสั�งให้ทำาการปฏิ์บัติบรรเลังให้ย้อนกลัับไปเล่ันซ่ำ�าตั�งแต่ต้นอีกครั�งของบทเพิลังหร่อสกอร์

เพิลังนั�น

3)	เคร่�องหมายยอ้นจากเคร่�องหมายตอนซ่ำ�า	(Dal	Segno)	เป็นลัักษณะของเคร่�องหมายยอ้นจากเคร่�องหมายตอนซ่ำ�า

ซึ่�งจะใชุ้ตัวิอักษรย่อ	D.S.	เป็นการที�สั�งให้ย้อนกลัับไปเล่ันอีกครั�งโดียจากเคร่�องหมาย

4)	 เคร่�องหมายตอนลังท้าย	 (Coda)	 เป็นลัักษณะเคร่�องหมายที�จะใชุ้ตอนลังท้าย	 หร่อ	 ชุ่วิงที�เป็นหาของเพิลังเพ่ิ�อ

เป็นการบ่งชีุ�ถึงตำาแหน่งติดีตอนเพิลัง	 เพ่ิ�อนำาไปส่้การจบของตัวิบทเพิลัง	 ซึ่�งจะใชุ้เคร่�องหมายตอนลังท้ายที�เป็นสัญลัักษณ์										

ในชุ่วิงหางเพิลังนี�มักอย้่ในคีย์กุญแจเสียงหลัักของเพิลังเน่�องจากจะทำาให้เหม่อนบทที�จะสรุปเน่�อหาของเพิลัง

5)	 เคร่�องหมายการซ่ำ�าโน้ต	 (Reiterate	 notes)	 เป็นลัักษณะเคร่�องหมายที�จะใชุ้ในการซ่ำ�าโน้ตหร่อจะทำาการรัวิโน้ต

	(Tremolo)	ซึ่�งจะสามารถเขียนเป็นร้ปแบบสัญลัักษณ์แทนการเขียนแบบแยกโน้ตตามอัตราส่วินในโน้ตเพ่ิ�อให้อ่านได้ีง่าย

การรัวิโน้ต
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6) เคร่�องหมายการซ่ำ�าของกลุ่ัมแลัะห้อง	(Repetitions	of	groups	and	bars)	เป็นลัักษณะเคร่�องที�จะใชุ้ในจุดีเฉพิาะ

เจาะจงในบทเพิลังแต่ลัะท่อนแต่ลัะวิรรคซึ่�งจะกล่ัาวิออกเป็น	2	แบบได้ีแก่

	 -	 การซ่ำ�าของกลุ่ัมโน้ต	 ค่อ	 การซ่ำ�าของตัวิโน้ตที�เป็นกลุ่ัมในห้องเดีียวิกันเชุ่นการเขียนเป็นร้ปแบบของกลุ่ัม

คอร์ดีหร่อการเขียนเป็นร้ปแบบทำานองแนวิเดีียวิที�เฉพิาะในจังหวิะแรกแต่มีควิามต้องการที�จะใชุ้ซ่ำ�าในส่วินจังหวิะอ่�นในห้อง

เดีียวิกันก็จะสามารถเขียนให้เป็นสัญลัักษณ์	/แทนการที�จะเขียนเป็นคอร์ดีหร่อการที�จะเขียนเป็นทำานองเดีียวิกัน	จึงทำาให้อ่าน

ง่ายแลัะเข้าใจว่ิาจะไม่มีการเปลีั�ยนแปลังของตัวิโน้ตแลัะค่าโน้ตทั�งสิ�นที�จะเกิดีในจังหวิะถัดีไป

 -	การซ่ำ�าห้อง	ค่อ	การซ่ำ�าของกลุ่ัมโน้ตทั�งหมดีในห้องก่อนหน้าห้องที�มีจุดีสัญลัักษณ์	 	โดียวิิธีิการที�จะใชุ้

อ่านโนต้เพ่ิ�อทำาการปฏ์บัิติก็จะทำาใหเ้ข้าใจงา่ยขึ�นเน่�องจากจะเลัน่เหม่อนเดีมิแลัะไมมี่การปรบัเปลีั�ยนตัวิโนต้ในบทเพิลังจากเดีมิ

ทั�งสิ�น

	 สัญลัักษณ์การซ่ำ�าหร่อการย้อนทางดีนตรีเป็นแนวิการเรียนร้้ภาษาแลัะสัญลัักษณ์ทางดีนตรีที�มีควิามสำาคัญ

สำาหรับผ้้ที�ฝ่กึฝ่นเบ่�องต้น	ซึ่�งได้ีแก่	เคร่�องหมายยอ้น	เคร่�องหมายกลัับต้น	เคร่�องหมายยอ้นจากเคร่�องหมายตอนซ่ำ�า	เคร่�องหมาย

ตอนลังท้าย	 เคร่�องหมายการซ่ำ�าโน้ต	 เคร่�องหมายการซ่ำ�าของกลุ่ัมแลัะห้อง	 ซึ่�งแนวิการเรียนร้้เบ่�องต้นนั�นผ้้สอนจะต้องเตรียม

โน้ตหร่อบทเพิลังที�มีเคร่�องต่างๆที�ได้ีกล่ัาวิขึ�น	 โดียการใชุ้แบบฝึ่กหัดีทางปฏิ์บัติเคร่�องดีนตรีที�เป็น	 โน้ตเพิลัง	 สกอร์เพิลัง	 หร่อ

จากแบบฝึ่กหัดีที�สร้างขึ�นเองจากผ้้สอนที�ได้ีคิดีค้นหร่อดัีดีแปลังขึ�นนำามาใชุ้ควิบค่้กับการแนวิการเรียนร้้พ่ิ�นฐานเร่�อง	เสียง	แลัะ

	 การบันทึกโน้ต	 โดียเริ�มจากเบ่�องต้นไม่ซั่บซ้่อนเพ่ิ�อให้เกิดีควิามเคยชิุนจนสามารถปฏิ์บัติเป็นปกติเม่�อพิบเห็นทุกครั�งทั�งในร้ป

แบบกลุ่ัมหร่อที�เป็นแบบเดีี�ยวิ	 ซึ่�งถ่อได้ีว่ิาเป็นแนวิการเรียนร้้ภาษาแลัะสัญลัักษณ์ทางดีนตรีหลัักสำาคัญที�มีควิามสัมพัินธ์ิด้ีวิย

การพึิ�งพิาถ้อยทีถ้อยอาศัิยเพ่ิ�อผสานเป็นแนวิการเรียนร้้พ่ิ�นฐานขั�นต้นสำาหรับผ้้ฝึ่กฝ่นหร่อแรกเริ�มดีนตรีขั�นต้นที�สามรถเข้าถึง

ได้ีทุกแลัะเข้าใจง่าย	เป็นต้น

บทสร่ป์ 

ปัจจุบันการเรียนการสอนดีนตรีมีผ้้ให้ควิามสนใจเป็นจำานวินมากทั�งทางภาครัฐแลัะเอกชุนที�เปิดีให้มีการเรียนการสอน

ดีนตรีในทางดีนตรีเบ่�องต้นนั�นสิ�งที�สำาคัญควิรที�จะต้องศึิกษาองค์ควิามร้้พ่ิ�นฐานที�เป็นที�เข้าใจในเป็นภาษาแลัะสัญลัักษณ์ทาง

ดีนตรีที�เป็นสากลัซึ่�งจะมีผลัต่อการเรียนการสอนดีนตรีทั�งในภาคทฤษฎีีแลัะภาคปฏ์ิบัติรวิมทั�งการแยกแยะสิ�งที�ถ้กต้องแลัะสิ�ง

ที�ผิดีในการเรียนร้้ทางดีนตรีดัีงนั�นผ้้สอนจะต้องอธิิบายให้ลัะเอียดีแก่ผ้้เรียนเพ่ิ�อจะสามารถปฏิ์บัติจนเป็นนิสัยหร่อเคยชิุนอาทิ

เชุ่นเสียงสว่ิางเสียงทึบขั�นค่้ตัวิโน้ตเคร่�องหมายย้อนแลัะเคร่�องหมายซ่ำ�าโน้ตเป็นต้นอีกทั�งควิรทำาควิามเข้าใจสิ�งเหล่ัานี�ควิบค่้ไป

กับการปฏิ์บัติทางดีนตรีอย่างเคร่งครัดีเพ่ิ�อให้ผ้้เรียนดีนตรีก้าวิไปส่้การเป็นนักดีนตรีที�ดีีมีคุณภาพิแลัะได้ีมาตรฐานสากลั

ข้้อเสนอแนะ 

1)	ควิรศึิกษาเร่�องการอ่านแลัะการฟังทางดีนตรีเบ่�องต้น

2)	ควิรที�จะจัดีทำาส่�อการปฏิ์บัติเคร่�องดีนตรีเบ่�องต้นสำาหรับผ้้เรียนแรกเริ�มแลัะผ้้ที�ไม่มีพ่ิ�นฐานทางดีนตรี
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Abstract

 The objective of this paper is to create the Javanese-inspired Thai dramatic dance Unakan 
Tangtua. The methodology of the paper consists of reviewing relevant literature, interviewing (structured 
and unstructured interview), reviewing related  digitised audios and videos (via online and offine  platforms), 
and fieldwork. The results have shown that the creation of Unakan Tangtua dramatic dance is inspired by 
the royal poem Inao of King Phutthaloetla Naphalai. Nowadays, the dramatic dance depicting the action of 
getting dressed in Inao varies; nonetheless, the dance depicting getting dressed in the Javanese costume 
is scarce; only three dances are found: Ram Pan Yi Tangtua by the National artist Suwanni Chalanukro 
,Ram Ya Ran Tangtua by Assoc. Prof. Supavadee Pothiwetchakul and Thai Dancing Creation (Performing 
arts innovation) Mayarasmee Sakalawatee Long Song Dance (Java) by Supisa Saengprayut Reviewing the 
previous literature about Unakan tangtua dance, the characteristic of Unakan in the story of Inao is suitable for 
creating the dance depicting the action of getting dressed. Therefore, the researcher created this dramatic 
dance with an inspiration from the Javanese dance in Inao created by the Fine Arts Department of Thailand. 
Also, the songs, the dance movemens, the costume in this dramatic reflects the Indonesian style—the origin 
of the Inao poet. This dramatic dance is the fusion of the Thai dramatic dance and the Javanese dramatic 
dance. The mix of two schools of dramatic arts is found in the dance moves; however, the dance moves 
mainly based on Thai dramatic arts. Some Javanese dramatic dances are applied in the dance: Nga ru 
jee dance, Yim pu rid dance, and Ngab-ben dance. Some moves from these dances are used for the 
movement of lower body. The Sampur fabric is also used to accentuate the dance moves. The costume in 
this dance was made from the Thai material and Thai traditional printing styles. Nevertheless, the costume 
is also mixed with Javanese style. Javanese music is used as the music for the dance, corresponding to the 
origin and the synopsis of the literary work. The methods of conducting this research start with the analysis 
of the lyrics; curating the songs for the dance; design the dance moves corresponding to the meaning of 
the lyrics. The choreography of this dramatic dance is created corresponding to these four songs: Khaek 
Awang, Long-Song Khaek, Rai Khaek, and Samoe Java. To correspond the dance moves to the role of 
the main character Unakan, the dance moves include the masculine and feminine gestures performed 
by one performer. In some acts, the feminine gestures are shown evidently; sometimes, only masculine 
gestures are shown. The researcher has applied the knowledge of Thai and Indonesian dramatic art to the 
performance.

Keywords: Unakan, Unakan tangtua, The creation of Javanese-inspired Thai dramatic dance 
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Introduction

Inao is one of the significant literary works of Thailand. It is composed by King Rama II of the 
Rattanakosin (King Phutthaloetla Naphalai). Initially, the poem Inao was introduced in Thailand during 
the era of late Ayutthaya. Inao was composed, subsequently, by King Rama II as he, the king, found 
the poem amusing. At the end of the poem, the king mentions that Inao was eventually composed as 
a play for the occasion of celebration. (Phikun Thongnoi, 2019: 2)

There are many chapters of Inao. One of the chapters that is the centre of the creation of this 
dramatic dance is the one revolving with the character Unakan. Unakan (also known as Butsaba) is 
the female lead role of the story. She is the daughter of Thao Daha (king Daha) and Pramaisuri(Oueen 
Pramaisuri) as well as the fiancée of Inao. Unakan’s full name is Butsaba Nueng Rat, given by her mother. 
When she was born, there was a lovely smell of flowers in the hall in which her mother delivered her. 
She was made disappeared by the wins blown by Ong Patarakala. Being blown by the wind, she was 
Disguised into a male body; given a keris (a Javanese blade weapon). She was named Misa Unakan 
in order that Inao could not recognize her. After that, Unakan was wandering in the forest with her two 
servants until she meets Thao Pramo Tun (king Pramo Tun ) who adopted her as a son. Unakan was 
also given a royal clothes. because he was appointed as the next king.  (Chutarat Chitsopha, 2011: 98).

Based on the background and the importance, of… the researcher opines that Unakan in Inao 
of King Rama II is a character with a unique characteristic in that it is a character possessing both 
masculine and feminine side.; the researcher was ignited by such uniqueness of Unakan to create 
this dramatic dance. The dance movements in this dance consist of the dance of Tua Nang (a female 
character) e.g., Lak Kho movement is a movement of a head which the performer tilts their neck in 
the direction opposite to the direction that they lower their shoulder. For example, if a performer 
tilts their head to the right, they must lower their left shoulder. As the movement is elegant and 
slightly feminine, the Lak Kho movement is mostly performed by a female performer Tua Nang.  
and Klom Na (moving one’s chin in an eight-like direction). The dance in this dramatic dance is the 
mix of upper and lower body. In most of Thai plays, the female leading role was only portrayed as a 
brahmin, not as a monarch as was Unakan. The researcher also tries to show the Javanese costume in 
this dramatic dance as the use of Javanese costume is not usually displayed in the show. The rarity of 
Javanese costume is attributed to the highly priced Javanese costume which can only be purchased 
abroad. Moreover, the access to the information is not convenient and fast as in present. Moreover, the 
access to the information is not convenient and fast as in present; therefore, the application of Javanese 
costume in Thai dramatic dance is a rarity in Thailand. However, at present, globalization enables world 
citizens to communicate more easily and faster. Advances in communicative technology make changes 
on an individual and societal levels. The advance of technology leads to the creation of the Javanese-
inspired Thai dramatic dance, presenting the uniqueness of the character Unakan, the beautiful dance 
movements of Thai and Javanese dramatic dances; introducing the dance to general audiences. 
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Objectives

1. To create the Javanese-inspired Thai dramatic dance Unakan Tangtua

2. To introduce this dramatic dance to general audiences

Methodological frameworks

In the present paper, the researcher has chosen four methods to conduct the current study: 
reviewing scholar articles and literature, interviewing (structured and unstructured), reviewing visual 
presentations and observation. The detail of each method is given below: 

1.1 Reviewing relevant literature

The researcher has reviewed the topics about the Thai dramatic dance Unakan Tangtua as 
follows: 

 1.1.1 The literature Inao

 1.1.2 Basic knowledge of Indonesian dramatic art

 1.1.3 Theoretical frameworks about the creation of dramatic dance

 1.1.4 Relevant literature about the creation of dramatic dance

 1.1.5 Relevant previous works

Figure	1	Reviewing	relevant	literature
Source : Ronnakrit Phetkliang (2020).
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1.2 Interviewing experts

 1.2.1 Topics about the literature Inao

 1.2.2 Topics about Indonesian dramatic arts

Figure 2 Interviewing experts
Source :Ronnakrit Phetkliang (2020).

1.3 Reviewing visual presentation

The researcher has reviewed the videos of Indonesian dramatic art and the dances depicting 
the action of getting dressed in the literature. 

Figure 3 Reviewing visual presentation
Source :Ronnakrit Phetkliang (2020).
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Research methods

The methodology of the present paper are as follows: observation of the performance, the 
rehearsal of the Indonesian dramatic dance, interviewing the experts on dramatic arts, reviewing scholar 
articles, analysis of the raw data, the creation of the dance moves, and the re-assessment process from 
the expertise. The details of the methodology are given below: 

 2.1.1 Watching the videos about the creation of dramatic dance such as the creation 
of Pan Yi Tangtua dance, Yaran Tangtua dance, and Phraya kraek Song krueang dance

Figure 4 Watching the videos about the creation of dramatic dance 
Source : Ronnakrit Phetkliang (2020).

 2.1.2 Observing the dance moves of many Indonesian dramatic dances from Special 
assistant professor Rani Chaisongkram, a civil servant from Office of Performing Arts, Fine Arts 
department

Figure 5 Observing the dance moves of many Indonesian dramatic dances from Special
Source :Ronnakrit Phetkliang (2020).
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2.1.3 Interviewing experts

 - Mr. Thammarong Bunrat, a performing art and music scholar from Office of Performing 
Arts, Fine Arts Department

 - Associate Professor Suphawadi Photiwetchakun, a dramatic art expert  from Faculty 
of Fine and Applied Arts, Suansunandha Rajabhat University

 - Mr. Chotiwat Khiaosawai, an expert independent fashion 

2.1.4 Analysis the data gained from scholar articles, observation, and interviewing. The 
researcher observed the basic Indonesian dramatic dance moves from Assistant Professor Ranee 
Chaisongkram, the Thai and Indonesian dramatic dance cognoscenti. The purpose of observing 
is for creating the dance moves in the Unakan Tangtua dance. Posterior to the re-assessment 
process from the experts, the researcher chose the dance moves suitable for the characteristics 
of the characters. Afterward, the researcher trained the performers

2.1.5 The experts on dramatic dance assessed the current researcher as well as giving 
feedbacks to the researcher. The re-assessment process was conducted by a virtual meeting with 
experts on Indonesian dramatic arts. After receiving feedbacks, the researcher improved the present 
paper. After revising the paper, the researcher submitted the current paper to the conference: The 2nd 
National Creative Work Presentation of Fine Arts VRU Contemporary Folk Festival”, organised by the 
Faculty of Humanities and Social Sciences, Valaya Alongkorn Rajabhat university. After the submission, 
the researcher received some feedbacks from the panels, and revising the paper in accordance with 
such comments. 

Processes of creating the Unakan Tangtua dramatic dance

1. To create this dramatic dance, the researcher has reviewed the literature Inao, interviewed 
the experts on Indonesian dramatic arts as well as using previous experiences of creating the dramatic 
dance. The researcher also checks the accuracy of the information as well as the relevance of the 
information. 

2. The creation of the dramatic dance Unakan TangTua was inspired by the mix of Thai and 
Javanese dramatic arts. The performance was divided into four parts. The first part is the part in 
which the performers enter the stage; the second part, the performers depicting the king taking a 
shower and getting dressed; the third part, the performers compliment their physical appearance; 
the last part, the performers dance to the Sa-moe Java song in which the dance movements 
are the fusion of Thai and Javanese dramatic arts. The creation of the dance movements place 
emphasis on the correspondence to the synopsis of the poem. The show requires three performers; 
the performers are divided into two groups: main performers and supporting performers. The 
duration of the performance is 9.30 minutes. 

3.The creation of the dance movements in this dramatic dance was mainly based on the dance 
movements of Thai dramatic arts, mixing with that of Javanese dramatic arts. The dance movements 
were adapted from the gesture one does in his/her daily routine such as wearing a ring or wear pants. 
Mixed with Javanese dramatic arts, the dance movements are still mainly based on Thai dramatic 
dance movements from Ram Mae Bot Lek and Ram Mae Bot Yai.  The name of the dance  and the 
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movements were created on a condition that they must correspond to the content of the songs. The 
main characteristic of the dance movements depict the gesture of a man and a woman, called Ram Phu 
Mia. In some parts of the dance, the feminine moves are obvious, except the scene of war on which the 
performer needs to express manly courage. This corresponds to the statement of Pimrat Nawasiri (2005) 
as follows the movements showing feminine characteristic of a performer are the ways women resist 
and ignore a man as well as facial expression showing anger, sadness, and shyness. Those gestures 
were used in the dance moves to fit the nature of the characters 

			 	

            Figure 6 Tha Sot Soi Mala                             Figure 7 Tha Yung Fon Hang    
Source :Ronnakrit Phetkliang (2020).            Source :Ronnakrit Phetkliang (2020).            

				

The Javanese dance move in this dramatic dance were mainly based on the dance moves of 
Surakata dramatic arts such as Nga-ruji, Ngi-teng, Yimpurid, and Ngab-ble for a part of this performance 
and the costume of the performance, Sampur fabric is also used; it is used to accentuate the meaning 
conveying from the dance moves. For example, the Kruea Bu Rong dance move. Sampur fabric is used 
as a bird’s wings. Another example is the Thong Kon Naga dance move in which the fabric is used as 
the body of the Phaya Naga.

	
	

  Figure 8 Tha Burong
Source : Ronnakrit Phetkliang (2020).
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This corresponds to the statement of Asst.Dr.Kittikorn Nopudomphan ,2020: Online“Sampur 
fabric plays a crucial role in the culture of Javanese. It can be used in multiple ways. It can be use as 
tops or scarves. Also, Javanese wraps their waist with this fabric. The fabric is used by men and women. 
The Sampur fabric is vital to the costume of Javanese dramatic arts. The batik technique is popular; it 
is painted on the fabric. The male performers wrap their waist with the fabric; they use the two opposite 
ends to emphasize the dance moves and to do an imaginary action. For example, they use the ends 
of the fabrics to perform the act of writing a letter, opening the door, and looking at the mirror. The 
opposite ends of the fabric can also be used as a wing of birds, butterflies, and other poultry creatures 
in the literature as well as the wind and the wave of water. Some performers use the fabric as a weapon. 

									

      Figure 9  Sampur fabric plays                           Figure 10  Sampur fabric plays
  Source : Ronnakrit Phetkliang (2020).                   Source :Ronnakrit Phetkliang (2020).            

4. The composition of the Unakan tangtua song. 

 The composition of the Unakan tangtua song. Originally, the song was additionally composed in 
the royal poem Inao of King Phutthaloetla Naphalai  that re-arranged and designed the song ang writing 
the new script for singing by Mr. Thammarong Bunrat, a performing arts and music scholar from Office 
of Performing arts, Fine Arts department. Mr. Thammarong Bunrat also arranges the Unakan Tangtua 
song in order to correspond the song to the synopsis of this Thai-Javanese dramatic dance. He chose 
four songs to feature in the performance: Khaek A Wang, Long Song Khaek, Rai Khaek, and Samoe Java.

5. The costume of the performance

The costume of the character Unakan is inspired by the traditional costume of the king in the 
Surakata dramatic arts. Instead of being topless, the performer wears a top since the performer (though 
portraying a male role) is female. King Phutthaloetla Naphalai states that it is necessary that Unakan 
needs a top to cover the breast. This corresponds to the statement of Vajirayana (2558 : 846) as follows. 
The researcher opts the Javanese-styled sleeveless blouse for a female performer portraying Unakan 
in order to facilitate the performer when performing. There are two main shades used in the costume 
of this dramatic dance: red and green; typical shades used for the costume of Thai dramatic dance. 



741

The researcher chooses the cow leather to make a jewelryleather used in Indonesian dramatic.The 
embroidery of the costume is mainly based on the Indonesian style. 

							

Figure 11  The costume of Unakan 1             Figure 12  The costume of Unakan 2
Source :Ronnakrit Phetkliang (2020).             Source :Ronnakrit Phetkliang (2020).              

The costume of Phi Liang (Unakan’s servants) is the fusion of the costume of the female dancers 
of the Royal Surakata that consists of Sarong, Sampur fabric and blouse. There are two performers 
portraying this role: they are dressed in the same design of costume. The main shade of the costume 
is brown. The reason for choosing this earth tone color is to make the costume of Unakan (the main 
character) outshine. The jewelry used for this role is elegant and detailed corresponding to the jewelry 
used in Thai lakhon. The researcher chooses the cow leather to make a jewelry—leather used in Indonesian 
dramatic The details of the costume of Phi Liang are illustrated below:    
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																													Figure	13		The	costume	of	Phi	Liang	1	 								Figure	14		The	costume	of	Phi	Liang	2
																															Source	:	Ronnakrit	Phetkliang	(2020).									Source	:	Ronnakrit	Phetkliang	(2020).													

5. Casting and Rehearsing

Firstly, the researcher prioritizes the attractive physical appearance of the male and female 
performers in the casting process. Secondly, performing art skills is the criteria; a performer must be 
suitable for the role; having a great Javanese dramatic dance skill which requires an elegant and calm 
dance move; lastly, being astute performer. To cast the supporting female performers, the researcher 
looks for a skinny astute female performer with a great skill of performing Southeast Asian dramatic 
arts. Overall, performers must be punctual and responsible. The rehearsal was divided into two parts: 
routine rehearsal (50 times) and stage rehearsal (5 times). The stage rehearsal enables the performers 
to familiarize themselves with being on the stage. 

6. Receiving feedbacks from experts after the performance and via video conference to improve 
the work to be suitable for being the guideline for further creation of Javanese dramatic. The experts 
giving feedbacks are as follows: Professor Dr.Naraphong Charatsi, an expert in Creative dramatic 
arts; Associate Professor Supavadee Potiwetchakul, Assistant Professor Saranpat Sipen and Assistant 
Professor Pattama Wattanabunya an expert in Thai dramatic arts. ; Lecturer Pompet Nakwichit, Mr. Oky 
Bima Reza Afrita and Mr. Gunawan Chan an expert in Indonesian dramatic arts. 

The feedbacks on the current research, given by experts on creative dramatic dance and Thai 
dramatic dance, are twofold: the first fold is the selection of the head piece of the main charcters—Unakan; 
the second fold is the style of the costume. The first feedback concerns with the selection of the head 
piece of the main character that it should be in accordance with the social class of the character. Thus, 
the researcher adds more elegant details to the head piece to make it correspond to the social status of 
the main character. The second feedback is related to the style of the costume: the panels suggested 
that the two main performers should be dressed in the Thai style costume since the dance moves are 
mainly that of Thai dramatic dance. Therefore, the researcher opted the Na Nang style—the costume 
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style of the female lead character Tua Nang in Thai dramatic dance, facilitating the movement of the 
performer as well. 

The Indonesian dramatic dance experts also gave two comments about the movement of the 
dance: 1) the “looking down” movement should be used in the dance as it is a unique dance move of 
Javanese dramatic dance. Therefore, the researcher adds the “looking down” move to the dance; 2) 
Not only do the lead performers use the Sampur fabric to perform but supporting performers should 
also participate in using the Sampur fabric in the performance to make the show more sublime.

Figure 15  The researcher submitted the current paper to the conference: The 2nd National Creative Work Presentation              
of Fine Arts VRU Contemporary Folk Festival”, organised by the Faculty of Humanities and Social Sciences,                      

Valaya Alongkorn Rajabhat university.
Source : Ronnakrit Phetkliang (2020).         

Figure 16  The Creation of Javanese-Thai Dance Unakan Tang Tua
Source : Ronnakrit Phetkliang (2020).         
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Conclusion and Discussion 

The creation of the Javanese-inspired Thai dramatic dance Unakan Tangtua is inspired by 
the literature Inao. The researcher has found the character Unakan intriguing, for she is the Phu Mia 
charactera character with both masculine and feminine sides. The uniqueness of Unakan has ignited 
the researcher to create this Javanese-inspired dramatic performance; the performance boasts the 
outstanding personality of Unakan; the elegant dance moves are the fusion of Thai and Javanese 
dramatic arts; the dance moves also signify the characteristic of Unakan. The style of the costume in 
the performance is Javanese. The researcher applies the background knowledge of Thai and Javanese 
dramatic art in the creation of this dramatic dance. This dramatic dance can be used for educational 
purpose (e.g., teaching Thai dance moves) and for theatrical purposes. The composition of the songs 
and the costume are designed to correspond to the linguistic and ethnic background of the character and 
corresponding to the place of origin where the literature originated. And the obstacles that  researcher 
encountered when creating this performance are as follows: time management, financial management, 
training process. The time-managing skill of the researcher is not quite satisfactory; thus, the process 
of the current work delayed. The researcher also needs to train the performers to be confident and to 
perform impeccably; the researcher needs to check the details of the dance moves since it is the fusion 
of Thai and Javanese dramatic dance. The researcher chooses the cow leather to make a costume—
leather used in Indonesian dramatic performance. The lack of knowledge about the costume causes 
the researcher to spend a lot of money on the clothes used in the performance.

Figure 17  The Creation of Javanese-Thai Dance Unakan Tang Tua
Source : Ronnakrit Phetkliang (2020).         
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Recommendations      

1. Previous studies about Indonesian dramatic arts is rare. If a subsequent study is conducted, 
it might lead to the creation of other Indonesian dramatic performances in the future. 

2. The materials used for the clothes of this performance is ones being able to access in Thailand. 
The colors and shape of the materials were made to resemble the costume from Indonesia. The costume 
used in this dramatic dance can be a guideline for other Javanese-inspired Thai dramatic dances. 

3. The kind of ensemble played in this performance is Pi Phat. The new and innovative way to 
create the dramatic dance might happen if the Gamelan ensemble in Thailand is used when playing 
the song.

4. The accessories made of cow leather should be completely dried and heated to remove the 
remaining humidity and cow’s fat on the skin before the crafting. The color suitable for the leather is 
red: a red oil paint. An oil paint is used to prevent the color from fading. 

5. One should recruit a skillful Thai dramatic dance performer who is calm and astute. Also, a 
recruited performer should have previous experiences of performing Indonesian dramatic dance. The 
reason for these conditions is that a performer needs to perform with the Sampur fabric; therefore, one 
must perform with this kind of fabric adroitly. Before the rehearsal and the performance, one should 
measure his/her body to make sure that the fabric suits them. If the fabric is too long, a hindrance to 
the performance can occur. 
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Abstract

This paper is to study the audience expectations for the “Yellow River” piano concerto under the 
influence of socio-cultural context in different periods of China. And the paper uses questionnaires and 
interviews to conduct qualitative research. The source of the information received is accurate and reliable. 
There were 66 questionnaire piano practitioners, and four interviewees. The result is that audiences 
have different expectations for the “Yellow River” piano concerto under the influence of socio-cultural 
context in different periods of China. Aspects of socio-culture the study wanted to explore including 
people’s beliefs, values, and cultural traditions. The audiences in this study refer to piano practitioners 
who have received piano professional education.

Keywords: “Yellow River” piano concerto, Chinese Piano Concerto, Audience expectation

Introduction

The “Yellow River” piano concerto was composed in 1969 and is an influential and representative 
piano concerto in Chinese history. The “Yellow River” piano concerto was adapted from a choric song 
in 1938, called “Yellow River Cantata”, which is one of the most influential large-scale choral songs in 
China. In 1969, China was in a period of political deviation, and the “Yellow River” Piano Concerto was 
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the product of this cultural catastrophe. Piano music was considered a western capitalism country’s 
product at the time, so piano music was boycotted, many piano music notation papers were burned 
or sealed, and many outstanding pianists were persecuted. (Zhao Yun, 2010) When Chinese piano 
music was facing unprecedented difficulties, there was such a group of musicians trying to find a way 
out for the development of piano music in China. Chengzong Yin, the author of the “Yellow River” piano 
concerto, is well-known as one of the most prominent one. (Liu Xiaolong, 2009) The creation of the 
“Yellow River” piano concerto at that time meant that Chinese piano music adapted to the development 
of the historical era and continued to develop. The “Yellow River” piano concerto was first performed 
in 1970 and received great attention. The “Yellow River” piano concerto was not only fully affirmed by 
China’s first premier Zhou Enlai, but also widely loved by the Chinese people. The creation of the “Yellow 
River” piano concerto at that time also meant an important turning point in the history of Chinese piano. 
(Chu Wanghua, 1995)

The Yellow River described in the “Yellow River” piano concerto is not only mother river of China, 
but also a birthplace of Chinese civilization. The Yellow River is located in the plain and hill region of 
China, move from west to east. Originating in the Qinghai-Tibet Plateau, it flows through nine provinces, 
namely Qinghai, Sichuan, Gansu, Ningxia, Inner Mongolia, and Shanxi. The Yellow River basin is the 
earliest developed region in China. The hard-working and courageous ancestors of the Chinese people 
opened up and expanded their territories on this vast land, worked, lived, and created splendid ancient 
Chinese culture. The civilization derived from the Yellow River basin has a history of more than two 
thousand years. The Yellow River is like the cradle of Chinese civilization. It has nurtured extensive and 
profound Chinese culture, nurtured hundreds of millions of Chinese people, and has a pivotal position 
in the minds of Chinese people. (Wang Yixiao, 2020)

The appearance of the “Yellow River” piano concerto has brought Chinese piano songs to 
a new height, and has influenced contemporary listeners and musicians in terms of aesthetics and 
attention. And at the same time, it provides actual reference to in terms of performance skills, musical 
expression, etc. Because the “Yellow River” piano concerto has an important status and great historical 
value, many pianists and band groups in different periods have performed, recorded and published 
audio and video products of the “Yellow River” piano concerto to express their own understanding of 
the musical connotation for the “Yellow River” Piano Concerto.

Until now in China, there has been almost no research on the audience expectations for the 
“Yellow River” piano concerto under the influence of socio-cultural context in different periods of China. 
This paper will study audience expectations for the “Yellow River” piano concerto under the influence 
of socio-cultural context in different periods of China to makes up the weak point of the academic field.

Different periods in Chinese history have different socio-cultural context. Under different socio-
cultural context, the pianists of the “Yellow River” piano concerto have different performances, and 
the audience will also have different expectations. The audience expectation and the performance of 
the pianists also influence each other, and this mutual influence has an impact on the development of 
the performance of the pianists. Audience’s appreciation, acceptance standards and aesthetic need 
for the “Yellow River” piano concerto in different periods would change, which not only changed the 
audience expectations in different periods, but also indirectly has a certain impact on the performance 
of the “Yellow River” piano concerto by pianists in different periods.



748

This study adopted the methods of literature research, questionnaires and interviews. From the 
information obtained through investigation, the study found that audiences have different expectations 
for the “Yellow River” piano concerto under the influence of socio-cultural context in different periods 
of China. 

The Yellow River Piano Concerto was first published in 1970. In order to fully study the audience’s 
expectations of the “Yellow River” Piano Concerto under the influence of different periods of socio-culture, 
the “Yellow River” piano concerto studied in this paper released from 1970 to 2020 are selected. The 
audience studied in this paper is piano practitioners born between 1950 and 1980. The interviewees 
studied in this paper are well-known experts in the field of piano in China. The details are as follows. 
As for why this paper did not choose to survey piano practitioners born after 1940, it is because these 
seniors are advanced in years and have vague memories, they are not selected as the survey subjects. 
The birth year of the piano practitioners in this paper is the same as the birth year when the pianists 
released the “Yellow River” piano concerto.

Piano practitioners “Yellow River” piano concerto

Piano performer born in Jan.1950-Jan.1960 “Yellow River” piano concerto released in 1970-1980

Piano performer born in Jan.1960- Jan.1970 “Yellow River” piano concerto released in 1980-1990

Piano performer born in Jan.1970- Jan.1980 “Yellow River” piano concerto released in 1990-2000

Piano performer born in Jan.1980- Now “Yellow River” piano concerto released in 2000-Now

The audience group surveyed in this paper are piano practitioners who has received relevant 
academic education and has a certain understanding of the piano knowledge. Whether audiences in 
different periods have different expectations for the “Yellow River” piano concerto in different periods is 
the research scope of this paper. Piano practitioners born after 1940 are piano practitioners of this paper. 
As for why this paper did not choose to survey piano practitioners born after 1940, it is because these 
seniors are advanced in years and have vague memories, they are not selected as the survey subjects.

Objectives

To study audience expectations for the “Yellow River” piano concerto under the influence of 
socio-cultural context in different periods of China.

Research Methodology

1.Population and Sample

This paper survey a group of piano practitioners who were born in 1950-now who have received 
piano professional training and are engaged in the piano profession. They were born in a different socio-
cultural context. The questionnaire was designed from the perspective of the audience to investigate 
the audience expectations of the “Yellow River” piano concerto in different periods. This paper also 
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conducts interviews with piano-related experts, collects their opinions and ideas, and uses the interview 
information as a reference. The questionnaire used was generated through the “Questionnaire App” 
and shared to the group of piano practitioners via WeChat to collect questionnaire data. The duration 
of questionnaire collection is 10 days. This paper uses the method of inductive analysis to statistically 
analyze the data.

2. Research instrument

This paper is a qualitative study, which aims to study audience expectations for the “Yellow 
River” piano concerto under the influence of socio-cultural context in different periods of China.

In terms of questionnaire survey, based on different versions of the “Yellow River” piano concerto 
in different periods, this paper compiles questionnaires and sends them to piano practitioners born in 
different periods, and finally sorts out effective questionnaires according to age of piano practitioners.

In terms of interviews, this paper interviewed 4 Chinese experts, namely Professor Kunpeng 
Chen, the vice president of the Chinese Minority Music Society. Professor Yiming Zhao, president of 
the Guangxi Piano Association of China. Professor Zhongzhao Huang, Director of the Piano Teaching 
and Research Section of the Music Department of Guilin Teachers College, China. Professor Hao 
Chen, Director of the Piano Teaching and Research Section of the Art Department, Teacher College, 
Nanning Normal University, China. The interview time was scheduled for 4 time periods, and each expert 
was interviewed separately. Each interview lasted about 30 minutes. The content of the interview is to 
exchange views on audience expectations for the “Yellow River” piano concerto under the influence of 
socio-cultural context in different periods of China.

There are some differences between questionnaires and interview questions, but there are 
six same problems. For example, the first question is the age of the piano practitioners. Based on the 
answer to the first question, the second question is whether you have listened to the “Yellow River” 
piano concerto in a certain period of time. The third question is which is the more impressive version. 
The fourth question is what was the socio-cultural environment of that era. The fifth question is what is 
the inner expectation for the version of the “Yellow River” piano concerto at that time. The sixth question 
is whether the pianists’ performance meets your expectations after listening to it.

3. Data Collection

This paper collected 82 questionnaires, 66 of which are valid questionnaires, and the remaining 
23 questionnaires are classified as invalid or worthless questionnaires, because the piano practitioners 
of these questionnaires are older and have vague memory and the content filled in is too simple. And 
this paper collected interviewed information from four piano experts.

4. Data Analysis

The questionnaire contains many open questions, so this paper summarizes contents based 
on age range of piano practitioners through sorting out answers of questionnaire to analyze audience 
expectations for “Yellow River” piano concerto under the influence of socio-cultural context in different 
periods of China. And this paper summarizes information from interviewed piano experts. Use the 
inductive analysis method to analyze the questionnaire data and interview information.
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Results

A total of 17 questionnaires were received from piano practitioners born between 1950 and 
1960. After sorting and summarizing, their unified views are summarized as follows.

In 1970, Chinese society was in the period of the “Cultural Revolution”, the continuation of local 
traditional culture was completely cut off, and the interaction with Western culture and the integration 
of modern civilization were basically isolated. At that time, the music that the Chinese people liked was 
mainly music praising the revolution, praising the Chinese Party, praising the new era, and praising the 
great mountains and rivers of the motherland and the national constructor. The piano practitioners were 
deeply impressed by the “Yellow River” piano concerto played by pianist Yin Chengzong (1970). The 
piano practitioners expected Yin Chengzong’s (1970) version of the “Yellow River” piano concerto to 
combine Chinese music and promote patriotism in the socio-cultural context at that time.

A total of 16 questionnaires were received from piano practitioners born between 1960 and 
1970. After sorting and summarizing, their unified views are summarized as follows.

From 1980 to 1990, China opened up the country, and foreign cultures entered China, putting 
people in a social culture where multiple cultures are intertwined and collide. The music songs that 
the Chinese people liked at that time mainly showed softness, gracefulness, magnificence and so 
on. “Humanistic return and realistic feelings” are the main aesthetic characteristics of music songs in 
this period, and “love” is the keynote. The piano practitioners were deeply impressed by the “Yellow 
River” piano concerto played by pianist Kong Xiangdong (1989). The piano practitioners expected that 
Kong Xiangdong’s (1989) “Yellow River” piano concerto would be more “deliberately modified” and 
“personalized”, and “have stronger emotions”, such as “boundless love” in the socio-cultural context 
at that time.

A total of 19 questionnaires were received from piano practitioners born between 1970 and 
1980. After sorting and summarizing, their unified views are summarized as follows.

From 1990 to 2000, Chinese society was market-oriented, and it was more affected by cultural 
globalization. The content and form of social culture became more abundant, and the cultural needs of 
the people increased day by day. Cultural products have become one of the main products consumed 
by the people, and the Chinese people also pay more attention to national music culture. Due to the 
openness of politics and economy, the improvement of living standards, the changes in ideological 
concepts and needs, the production purpose of music products has also changed, and the audience 
is more willing to get some personal emotional resonance from music. The piano practitioners were 
deeply impressed by the piano concerto “Yellow River” played by pianist Shi Shucheng (1993). In that 
era, pianist Shi Shucheng (1993) changed part of the melody of Yin Chengzong’s (1970) version. The 
piano practitioners expected Shi Shucheng’s (1993) “Yellow River” piano concerto to change the melody 
related to political inclination in the song without weakening the momentum of the song in the socio-
cultural context at that time. Because there are less traditional political constraints in the socio-cultural 
context at that time, the personal emotions of musicians could be fully released and truly presented 
through the performance of “Yellow River” piano concerto.

A total of 14 questionnaires were received from piano practitioners born since 1980. After sorting 
and summarizing, their unified views are summarized as follows.
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From 2000 to now, “building a culturally strong country” has become the mainstream trend of 
Chinese society, in which national culture is the focus of creating a healthy and harmonious cultural 
environment. The characteristic of contemporary Chinese music is that Chinese music gradually gets 
rid of its dependence on Western music, explores the characteristics of Chinese music, and develops 
together with Western music. Contemporary Chinese music has diverse styles and pursues individuality. 
Based on the use of technology, Chinese music has more delicate musical expression. The piano 
practitioners were deeply impressed by the piano concerto “The Yellow River” played by pianist Lang 
Lang (2006). The piano performer expected the pianist Lang Lang’s (2006) piano concerto “Yellow River” 
to show a strong personal style, making the performance unique and passionate in the socio-cultural 
context at this time. Because pianists can show personal characteristics when they play contemporary 
piano music songs, and musical performances can be innovative and not limited to history and politics 
in the socio-cultural context at this time.

The four experts interviewed in this paper agree with the opinions that there are different audience 
expectations for the “Yellow River” piano concerto under the Influence of socio-cultural context in different 
periods of China. And pianists have different performances of the “Yellow River” piano concerto under 
the influence of socio-cultural context in different periods of China, partly in order to meet audience 
expectations and resonate with the audience in different socio-cultural context. And audiences in same 
period have similar expectations for the “Yellow River” piano concerto.

The results of questionnaire and interview analysis are consistent, that is, there are different 
audience expectations for the “Yellow River” piano concerto under the Influence of socio-cultural context 
in different periods of China.

Conclusion and Discussion

1. For the “Yellow River” piano concerto in 1950-1970, the piano practitioners were deeply 
impressed by Yin Chengzong’s (1970) “Yellow River” piano concerto. Yin Chengzong’s (1970) “Yellow 
River” piano concerto is of great momentum, full of affection and passion. In the socio-cultural context 
of the Chinese political movement “Cultural Revolution” at that time, Yin Chengzong’s (1970) “Yellow 
River” piano concerto embodies the patriotic revolutionary spirit, and meets audience expectations for 
“Yellow River” piano concerto with the patriotic revolutionary spirit in the socio-cultural context at that time.

2. For the “Yellow River” piano concerto in 1980-1990, the piano practitioners were deeply 
impressed by Kong Xiangdong’s (1989) “Yellow River” piano concerto. Kong Xiangdong’s (1989) 
“Yellow River” piano concerto embodies the confidence to Chinese culture in the socio-cultural context 
at that time. Because the Chinese society at that time was in the early stage of reform and opening up, 
foreign culture entered China and exchanged with Chinese culture. Chinese were confident in national 
culture and want to promote more splendid Chinese cultural works to go abroad. Kong Xiangdong’s 
“Yellow River” piano concerto (1989) performed very meticulously on the performance of the song. It 
was strictly completed by keeping improving each specific, which meets the audience expectations 
for “Yellow River” piano concerto with the cultural consciousness and confidence in the socio-cultural 
context at that time.
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3. For the “Yellow River” piano concerto in 1990-2000, the piano practitioners were deeply 
impressed by Shi Shucheng’s (1993) “Yellow River” piano concerto. Shi Shucheng’s (1993) “Yellow 
River” piano concerto embodies that Chinese society break away from culture limit and binding up of 
the Chinese political movement “Cultural Revolution” in the socio-cultural context at that time. During 
that period, Chinese society put aside the shackles of traditional ideology and politics, and people’s 
cultural and entertainment life became more colorful. Shi Shucheng’s (1993) “Yellow River” piano 
concerto changed its original ending, and the whole concerto echoed from the beginning to the end 
more harmoniously, which meets the audience expectations for “Yellow River” piano concerto with 
cultural freedom in the socio-cultural context at that time.

4. For the “Yellow River” piano concerto in 2000-2021, the piano practitioners were deeply 
impressed by the version of the piano concerto “Yellow River” played by pianist Lang Lang (2006). 
Pianist Lang Lang belongs to the generation born in the 1980s. For those born in the 1980s, they have 
not experienced the “Cultural Revolution” period, so the piano concerto “Yellow River” played by Lang 
Lang (2006) has a contrasting tone and an unfettered style, which reflects the love for the nation, the love 
for world peace, the spirit of contemporary era, and meets the audience expectations for “Yellow River” 
piano concerto with cultural openness, respect and diversity in the socio-cultural context at this time.

The conclusions obtained from the expert interviews are similar to those of the questionnaire. 
There are different audience expectations for the “Yellow River” piano concerto under the Influence of 
socio-cultural context in different periods of China. And pianists have different performances of the “Yellow 
River” piano concerto under the influence of socio-cultural context in different periods of China, partly in 
order to meet audience expectations and resonate with the audience in different socio-cultural context.

Recommendations

1. This research is to study audience expectations for the “Yellow River” piano concerto under 
the influence of socio-cultural context in different periods of China. Future research can study audience 
expectations for the “Yellow River” piano concerto under the influence of economic, political, and other 
aspects.

2. And future research can compare audience expectations of piano practitioners of the same 
age for the different version, and compare audience expectations of piano practitioners of the different 
age for the same version.

2. On the basis of this research, it is suggested to study the musical connotation of the song. 
The performance of pianists in different eras shows different musical connotations of the “Yellow River” 
piano concerto as well as the inner influence on people in different periods.
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of Chinoiserie piano works
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Abstract

This study aims to investigate the aesthetic characteristics of the artistic conception of Chinoiserie 
piano works. Qualitative research was employed in this study. The research project selected 34 well-
known and frequently played Chinoiserie piano works to obtain the final data through descriptive 
means of performance practice, score analysis and background analysis. The result demonstrates 
that the aesthetic experience of artistic conception in Chinese classical culture is completed by 
human association and perception. The repertoire analyzed was classified into eight types of aesthetic 
characteristics, respectively, simplicity, silence, clear, loud and clear, sad, soft, metallic and sonorous. 
Through the process of exploring the purpose of this research project, new benefits can be obtained. 
Meanwhile, some guidance for aesthetic education of music college students can also be provided.

Key words : Chinoiserie piano works/aesthetic characteristics/artistic conception

Introduction

Chinese music has a long history, which highlights the charm of Chinese culture. For nearly a 
hundred years, Chinese artists have tried their best to sow the piano art as a foreign thing in the Chinese 
land, making it take root and germinate. Currently, it can be said that it is flourishing and thriving. This 
overturns several generations of people’s enthusiasm and sweat, and thus the Chinese and Western 
civilization can further integrate. Piano music grows on the soil irrigated by culture, and its timbre and 
rhythm are no longer the taste of the West. Moreover, it has its own unique timbre, unique playing 
method and unique understanding way.

To study the aesthetic characteristics of Chinoiserie piano works, we must understand several 
concepts: What is Chinoiserie? What are the artistic conceptions? How to be aesthetic?

First of all, what is Chinoiserie? Briefly, it is an aesthetic art based on Chinese traditional 
culture. It has a very wide range of applications. Architecture, art, crafts, music, etc. can all embody the 
“Chinoiserie”. The most typical features of “Chinoiserie “music refer to the five-tone mode composed of 
“gong”, “shang”, “jue”, “zhi”, and “yu” pentatonic scales, and the six-tone and seven-tone modes based 
on five tones. Most early piano music used this mode of scale to compose scores. Using traditional local 
folk songs to adapt or create new works, the musical characteristics of the works in the mid-term turned 
to the integration of local color music. The works of the middle and late period are mainly embodied in 
the adaptation and creation of existing literary and artistic works. The late Chinoiserie piano works have 
entered an era of enlightenment. Music is diversified, and a hundred schools of thought are contending, 
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each of which has its own unique aesthetic style. However, due to the wide variety and the vast number 
of works, it is temporarily out of the scope of the current project.

This category was refined by ancient Chinese thinkers, and at the same time, the artistic 
conception of Chinese classical aesthetics originates from laozi’s three categories of “Tao”, “qi” and 
“xiang”(Yanshan He, 2011). The aesthetic conception of Chinoiserie piano works refers to the unique 
personality formed in the long historical and cultural development process, reflecting the harmonious 
unity of man and nature in Chinese classical aesthetics. It can be summarized into the following eight 
artistic conceptions including simplicity, silence, clear, loud and clear, sad, soft, metallic and sonorous. 
Moreover, you can also find the musical instrument timbre that echoes each other.

Viewed individually, some of these words express emotions, some express the environment, 
and some denote the characteristics of the sound itself. However, in combination with music, it will 
give people a synesthetic reaction. Through the three ways of touching the scene, empathizing into 
the scene, and blending the scene, the rich emotional experience of music content can be conveyed.

It remains an interesting and worthwhile question to apply the piano to express the charm of 
Chinese classical aesthetics, which not only breaks the restrictions of time, region and style, integrates 
Chinese and Western art, but also spreads Chinese aesthetics to a broader field. Only by completely 
understanding the connotation of Chinese traditional culture and Chinese folk music, as well as the 
timbre and rhythm characteristics of relevant Chinese national instruments, audiences can have 
associative feelings and convey the charm of Chinese culture based on the synesthetic experience of 
a series of sensory organs such as hearing, vision and touch. In terms of individuals, they can better 
play Chinese piano works and experience their beauty only by mastering the cultural connotation, style 
and characteristic techniques of Chinoiserie piano works.

Research Objectives

It aims to study the aesthetic characteristics of the artistic conception of Chinoiserie piano works.

Research Scope

1.Time limit

The time research scope of this article is determined to be the Chinese piano works completed 
and published from 1934 to 1976. The reason for choosing the works between 1934 and 1976 refers 
to that the idea of “Chinese flavor” of piano was first proposed in 1934, and the first batch of piano 
works with real Meaning of Chinoiserie were born. With the unprecedented rapid pace of reform and 
opening up, Chinese music became more active than ever, forming a situation where a hundred schools 
of thought argued. As the number of works is as large as water droplets in the sea, and the styles of 
different schools are extremely different, we will not investigate it for the time being.

2. Scope of research works:

The tracks analyzed are all selected from:

Mingqiang Li, Yunlin Yang, Zhiyu Chao&Shizhen Yao .(2015) .A century classic of Chinese 
Piano Solo Works.Shanghai.Shanghai Music Publishing House
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This collection of score examples has selected some of the popular piano solo works 
with Chinoiserie that are recognized by the public in detail and rigorously. The selected works are 
representative works with the most contemporary characteristics, high frequency of performance and 
popular acceptance during each historical period. All the cases involved in the present study have 
typical Chinese classical aesthetic characteristics  (Mingqiang Li, Yunlin Yang, Zhiyu Chao & Shizhen 
Yao .2015)

3. Scope of research conclusions:

The research conclusions of this article are only for the aesthetic characteristics of the artistic 
conception of Chinoiserie piano works. Other related researches on how the characteristics are reflected 
in the music score and how the performers should express are not within the scope of the current research.

Research Methodology

1. Research methods

This project is a qualitative study, aiming to study the aesthetic characteristics of the artistic 
conception of Chinoiserie piano works.

2. Research process

First, this study understands the cultural background and connotation of the selected works 
through the study of the literature. Although works without cultural connotations may be technically 
perfect, they have no spiritual connotations (Xiaosheng Zhao, 1988).

Secondly, this study analyzes the score examples to obtain the aesthetic characteristics of 
the artistic conception of the Chinese piano works, and complete the expression through experience 
and practical operation (performance). The conclusions obtained are verified by experts to ensure 
the accuracy of conclusions. I had the honor to interview Professor Zhao Yiming, director of the Piano 
Teaching and Research Section of Guangxi University of the Arts, as an interview object, and put forward 
several questions closely related to the article: What is “Chinoiserie”?, What is the “verve” of Chinese 
piano works?, How to express it? and What’s the prospect of Chinese piano works and performance 
in the future.

3. Data collection

The data used involved in this study is collected from the “A Century Classic of Chinese Piano 
Solo Works”, containing 7 volumes. The book contains a total of 104 piano solo works created by 47 
composers, including 50 works from 1934 to 1976. Besides, the score included is authoritative. As far as 
possible, the published music scores are reviewed by the composer himself to ensure the accuracy of 
the work. Even the deceased composer will try his best to ask the performer who has been directed to 
confirm the work. Additionally, works published by foreign publishing houses are authorized by foreign 
publishing houses in order to obtain the publishing right(Mingqiang Li,Yunlin Yang, Zhiyu Chao&Shizhen 
Yao .2015).
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4. Data analysis

The researchers used examples. By explored the basic form and performance characteristics of 
the music score itself, the basic form includes the playing modes of single tone, scale, chord, arpeggio, 
grace note and rest. Performance features contain melody, rhythm, strength, timbre and pedal processing 
characteristics, aiming to obtain the artistic conception of Chinese piano music aesthetic characteristics.

Research results

In order to investigate the aesthetic characteristics of Chinoiserie piano works, the researchers 
analyzed 34 pieces composed between 1934 and 1976 with typical Chinese title music. I summarize the 
feelings I wanted to express with the following eight adjectives including simplicity, silence, clear, loud 
and clear, sad, soft, metallic and sonorous. These words are extracted from the meaning of Chinese 
classical culture, which can make the audience based on the same Chinese cultural background produce 
synesthetic reaction with the music they hear. Then, a higher level of experience can be obtained, which 
is the aesthetic perception.

1. The sound of simplicity

In Chinese classical literature, simplicity and elegance are regarded as the concepts advocated 
by the Confucian school. If you use the character of a person to make the description of it, then this 
kind of character gives people the impression that it is implicit, introverted, simple, and sincere  (Yong 
Shi,2006). The guqin and xun among Chinese national musical instruments all give people this kind 
of image quality. In Chinese folk songs, there are similar styles of poetry singing that can reflect this 
characteristic. In the Chinese piano works, numerous pieces of music are created by imitating national 
instruments, or works in the form of ancient Chinese poetry, ancient music, etc., show strong and simple 
characteristics.

Legend 1: “Sunset Xiaogu”             

In bars 48-54, there is an imitation of the timbre of the guqin. This slow, peaceful, and low-
pitched singing style extremely cleverly reflects the feeling of the ancients when they sing on the guqin. 
In addition, works such as “Three Folds of Yangguan” and “Three Lanes of Plum Blossoms” all imitate 
the timbre of guqin.

2. The sound of silence

 The word silence has two characteristics: the first is soothing and slow, and the second is 
quiet and empty. In Chinoiserie piano works, slow speed and intensity control are used to express the 
“secure” of the work, and the “quiet” is reflected through rest and loose rhythm. Besides, there is a 
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soft spot for the word “Jing” in Chinese classical literature. “Jing” can be embodied as white space 
in art. White space is a commonly applied technique in the creation of Chinese art works, whether in 
language art, performance art, or painting. This kind of vague visual sense perfectly reflects the artistic 
conception of Chinese art works. Moreover, this “blank artistic conception” can be observed in a large 
quantity of l Chinese works.

Example 2: “Inner Mongolia Folk Song Theme Song-Elegy Song”

The	constantly	changing	compound	rhythm	in	the	music	 indicates	that	this	 is	a	 regular	
Rubato	rhythm.	Actually,	it	is	not	difficult	to	find	that	this	rhythm	is	also	used	in	Chinese	folk	songs.	
Additionally,	this	kind	of	slow	irregular	rhythm,	a	lot	of	free	prolongation	marks	and	undulating	soft	
tone	changes	are	all	means	which	can	be	used	to	form	the	“quiet”	of	the	music.

3. A clear and crisp voice

What is a crisp sound? Crisp is usually described as the singing of birds, the collision of bells, 
and the singing of children. This is a clean, free of impurities, and an extremely comfortable sound. The 
crisp sound is expressed in the decorative sound of the high pitch area in the Chinoiserie piano works, 
the rapid homophony or arpeggio as well as the overtone produced by the pedal. The imitation of a 
bird’s call in the work “Hundred Birds Chaofeng”, whether it is the original suona version or the piano 
adaptation, can express this image through the control of the timbre and intensity of the instrument, 
and thus the audience can generate Picture associations, aiming to obtain an aesthetic experience 
consistent with the expression of the work.

Example 3 : “Song of the Phoenix”

In addition, there are also fragments from works such as “Shepherd Boy Piccolo”, “Painting of 
Bashu”, “Folk Song and Village Dance” and other works with similar sounds.

4. A loud and clear voice

The voice is loud and clear. Singing, flutes, trumpets and loud sound are also used to describe 
military songs and bugle sound. The emotion given by loud and clear is passionate, unrestrained and 
public, which remains common in the minority areas of China, especially in the music with the plain or 
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open regional style such as Inner Mongolia, Tibet and Shanxi. In the Chinoiserie piano works, this style 
does not involve numerous works. When the audience appreciates the music with regional characteristics, 
they usually associate it with the corresponding regional scenery picture in their mind in order to obtain 
the experience with the composer and the performer.

Example 4 : “Shandandan Blossoms Red and Glowy”

This is a piano work adapted from a folk song of northern Shanxi. Due to the unique geographical 
characteristics of the Loess Plateau in northern Shanxi, when people sing labor songs, they usually 
make the expression in high pitch and straight voice, which can thus create the characteristics of loud 
and clear singing of folk songs of northern Shanxi. Additionally, it can also be oberved from the music 
score that the melody lines are mostly in the high pitch region if the voice is used in singing, with a 
broad rhythm as well as a slightly free rhythm and a slower speed.

This emotion is also reflected in the piano piece “A Hundred Birds Chao Feng” adapted from 
Suona.

5. Sad voice

Sad is a kind of emotional reaction of people. This emotional reaction usually experiences 
separation, loss, failure and a series of things that do not conform to the psychological expectations 
of the negative emotions. When people watch pictures, enjoy music or tell stories, they will show some 
associations with pictures, music and stories based on experience. As a result, the feeling of sadness 
can be obtained. When the piano is used to express emotions, it will express emotions in terms of speed, 
strength, breathing, movement, etc.. Therefore, the audience can generate synesthesia responses 
through auditory and visual communication.

Example 5 : “Erquan Reflecting the Moon”
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This piano work is adapted from the famous Chinese erhu work Erquan Reflecting the Moon. 
From the beginning to end, it reveals the thoughts and emotions of a blind artist who has experienced 
all the sufferings of the human world. Images generated from the story and then associated with it, thus 
endowing this music with a sad color.

In addition, both the first “Mourning Song” and the sixth “Sorrow” in the “Seven Theme Songs 
of Inner Mongolia Folk Songs” depict a sad story. There are various other works of this kind, and it is 
impossible to list them all.

6.A soft voice

Soft sound will convey people a comfortable and pleasant feeling. In playing, the expression 
mode of slow and medium speed is usually adopted. In the meanwhile, the power mood fluctuates 
little. The comfortable feeling is expressed by speaking and singing. The performance of the phrase is 
usually performed by legato, flowing smoothly and at one go. Many Chinese Musical Instruments, such 
as Lusheng and Xiao, can express soft timbre, which is characterized by the lack of sharp timbre and 
broad range. There are large quantities of Chinoiserie piano works imitating Sheng and Xiao.

Example	6:	“Running	Water”

7. The sound of stone and metallic

The original meaning of gold and stone refers to the weapons made of metal and stone in 
ancient China. Afterwards, it is often used to refer to the firmness and firmness of things, the firmness 
and the loyalty of the mind. In Chinese classical music, it is frequently used to describe the sounds of 
chimes and other instruments. Bell and bronze ware in ancient China flourished. In the development 
of Musical Instruments, many bronze wares were used as Musical Instruments, such as chime bells 
and bronze drums. Qing, an ancient percussion instrument, tied to the stone or jade with a rope, which 
struck with a wooden stick and sound. What is interesting is that when the piano timber is applied to 
imitate the sound of the bell chime itself, it is extremely easy to make people associate and resonate.

Example 7 : “Sunset Xiao Drum”
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The opening part of the music imitates the percussion sound of the bell and drum from the 
beginning. Judging from the bass of the third beat and the free changing rhythm, it appears to be a 
deep and distant ancient telling.

Other works imitating the sound of bells and drums include “Overture and Dance” and “Beijing 
Wanhua Collection”. Nevertheless, these works are not within the scope of this research.

8. A sonorous voice

Clangorous is an onomatopoeic word, which has the meaning of loud and exciting. It describes 
the sound of Musical Instruments as loud and powerful. Additionally, it is also used to describe the 
sound of human voices as loud or deep and firm. In the piano playing technique, a short value of the 
column chord repeatedly is usually to express. It can also be like the imitation of the big drum hitting 
the drum head when the homophone repeatedly played a full, vigorous timbre, and then with a steady 
rhythm to present the lively scene of joy. The performance of this type of tone will make people excited 
and have happy feeling. It is easy to make people produce synaesthesia response.

Example 8: “The Day I Turn Over”

The music uses a large number of pillar chords as well as cheerful and rhythmic melodies to 
reflect the jubilation of the gongs and drums. Other works that employ the same technique to express 
the joyous and lively scenes include “Happy Reunion”, “Sky in the Liberated Area”, and “Flying Grain”.

Discuss the findings

In the process of studying the aesthetic characteristics of the artistic conception of Chinoiserie 
piano works, the researcher can find that the aesthetic orientation of Chinoiserie music is inseparable 
from the influence of Chinese classical literature and ancient culture. From “melody” to “verve” and then 
to “spirit”, Chinoiserie piano works strive to present an aesthetic conception of “painting in emotion” and 
“feeling in painting”. The painting here not only refers to the painting, but also represents the picture 
in mind. The biggest difference between Chinoiserie piano works and western works lies in the fact 
that Chinoiserie piano works lay emphasis on the Chinese classical culture and aesthetic connotation, 
with distinct national characteristics, and pay close attention to the embodiment and shaping of 
artistic conception. Through the shaping of this art, an aesthetic experience of “harmony”, “elegance”, 
“emptiness” and “quietness” is created, fully showing the elegant and modest aesthetic conception 
of “Confucianism” in Chinese classical school and the serene aesthetic conception of “Taoist school”.
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Suggestions for future study

The researchers will make the following recommendations for future studies:

1. Using piano works to express the aesthetic characteristics of Chinese classical music is an 
interesting project worthwhile of studying, especially how to compose “feeling” into “object (work)”. 
China has a history of five thousand years, and there is more music culture to be composed, requiring 
more scholars and composers to learn and experience the aesthetics of Chinese music and apply 
them in the creation.

2. Creation and performance are two inseparable aspects in the expression of music. Regarding 
how to convey the “feeling” to the ears of the audience, performance is an irreplaceable medium. The 
Chinoiserie of music expressed by piano still remains a subject to be explored (Baisheng Dai, 2014), 
requiring players to completely understand the connotation of Chinese culture and comprehend the 
aesthetic characteristics expressed in music scores to interpret the lasting appeal of Chinoiserie music.
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บทคััดย่่อ

ในกระบวินการโลักาภิวัิตน์	มีการบรรจบกันของวัิฒนธิรรมระดัีบภ้มิภาค	แลัะการเต้นรำาที�เป็นมรดีกทางวัิฒนธิรรมที�

จับต้องไม่ได้ีกำาลัังหายไปแลัะเปลีั�ยนแปลังไปในอัตราควิามเร็วิที�น่าตกใจมาก	การที�จะอนุรักษ์	คุ้มครอง	แลัะส่บทอดีวัิฒนธิรรม

ดัี�งเดิีมเป็นรากฐานสำาหรับการบรรลุัเป้าหมายการฟ้�นฟ้ประเทศิครั�งยิ�งใหญ่	 ด้ีวิยเหตุนี�	 จึงมีควิามจำาเป็นอย่างยิ�งที�จะศึิกษา

วิิวัิฒนาการทางประวัิติศิาสตร์ของการเต้นโบกม่อผ่านวิิธีิการวิิจัยเชิุงคุณภาพิ	การเต้นโบกม่อเป็นเหม่อนเพิลังสรรเสรญิธิรรมชุาติ

ของชุาวิถ่้เจีย	แลัะเป็นการแสดีงให้เห็นถึงควิามแข็งแกร่งของชุนชุาติ	การเต้นนี�มีท่าเต้นแข็งแรงแลัะเรียบง่ายด้ีวิยลัักษณะ	“ม่อ

ข้างเดีียวิกัน”ในอดีีต	แลัะไดีพั้ิฒนาเปน็ร้ปแบบการเตน้ที�แอ่นยด่ีหยุน่	งดีงามแลัะมคีวิามเปน็ธิรรมชุาตทีิ�ไม่เหม่อนใครหลัังผา่น

มานับพัินปี	 จุดีประสงค์พ่ิ�นฐานของการเต้นโบกม่อเป็นเพิราะว่ิา	ชุาวิบ้านถ่อการเต้นโบกม่อเป็นวิิธีิหนึ�งในการรักษาสมดุีลัทั�ง

ร่างกายแลัะจติใจ	แลัะบ้ชุาเทพิเจ้าผ่านควิามบนัเทิง	ต่อมาไดีก้ลัายเปน็วิิถีชีุวิิตที�สนุกสนานอยา่งหนึ�งของชุาวิบา้น	การเตน้นี�เกิดี

ขึ�นในชุ่วิงจมิิ	ซึ่�งเป็นชุ่วิงที�ประเทศิจนีก่อตั�งระบบจมิิ	หร่อระบบทางการเม่องอยา่งหนึ�งที�พิระราชุสำานักสนับสนุนผ้้ปกครองหร่อ

หัวิหน้าของชุนกลุ่ัมหน่อยบริหารท้องถิ�นอย่างเป็นอิสระ		ต่อมาการเต้นนี�	มีการพัิฒนาอย่างดีีในชุ่วิงระบบข้าราชุการชุาวิพ่ิ�นเม่อง

	ซึ่�งเป็นชุ่วิงที�ประเทศิจีนก่อตั�งระบบข้าราชุการชุาวิพ่ิ�นเม่อง	หร่อระบบทางการเม่องอย่างหนึ�งที�พิระราชุสำานักส่งข้าราชุสำานัก

ไปบริหารชุนกลุ่ัมหน่อย	จากนั�นการเต้นนี�เส่�อมควิามนิยมในชุ่วิงแรก	ๆ	ของการก่อตั�งสาธิารณรัฐประชุาชุนจีน	แลัะฟ้�นขึ�นมา

หลัังจากการปฏิ์ร้ปแลัะการเปิดีประเทศิ	หลัังจากเก่อบพัินปีโดียมีการพิลิักผันไปมาตลัอดี	การเต้นโบกม่อยงัคงเหม่อนแสงสลััวิ

ที�ส่องสว่ิางชีุวิิตของชุาวิถ่้เจีย	การวิิจัยฉบับนี�ศึิกษาการเต้นดัีงกล่ัาวิ	 ซึ่�งมีส่วินชุ่วิยในการจัดีระเบียบข้อม้ลัทางประวัิติศิาสตร์ที�

เกี�ยวิข้องกับควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางชุนเผ่าถ่้เจีย	ฮั�น	แลัะเหมียวิแลัะชีุวิิตควิามเป็นอย้ข่องผ้้คนในยุคต่างๆ

คำาสำาคัญ	:	ชุนกลุ่ัมน้อยถ่้เจีย,	การเต้นโบกม่อ,	การเต้นพ่ิ�นเม่อง

Abstract

During the process of globalization, it brings out cultural convergence phenomenon. Intangible 
cultural heritage dance is disappearing and changing at an alarming rate. Rescue, protection and 
inheritance of traditional culture is the foundation for the great national rejuvenation. In this context, 
it is of great significance to sort out the historical evolution of hand-waving dance through qualitative 
research. The hand-waving dance is like a hymn to praise the nature of the Tujia people, and it is a 
display of ethnic power. The dance has a stiff and robotic movement with the “same side hand” as 
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the core, and has evolved into a round, smooth, and natural unique dance form through thousands of 
years of development. Its fundamental purpose is to maintain balance the balance of both body and 
mind, worship the gods in the form of entertainment and later become a kind of entertainment lifestyle 
of the people. The dance was formed during the Jimi period when China established Jimi system or 
the political system in which the royal court supports the rulers or heads of minorities to independently 
manage the local.  Later the dance developed well during the period of bureaucratization of native 
officers when China established system of bureaucratization of native officers or the political system in 
which the royal court sends officials to manage ethnic minorities. After that, the dance declined in the 
early days of the founding of the People’s Republic of China, and revived after the reform and opening 
up of China. This paper This research study the dance which will help in exploring historical information 
related to the relationship between the Tujia, Han and Miao ethnic groups and the lives of the people 
of different eras.

Keywords: Tujia ethnic minority, Hand-waving dance, Ethnic dance

Introduction

Tujia ethnic minority is not a single ethnic group, but are a fusion of ethnic groups consisting of 
“Aborigine” “Ba people” “Pu people and Wuman” ethnic groups. According to Chinese scholar Wu Zhan 
(Wu Zhan,1983) “having multiple genetic characteristics” is the basic feature of the Tujia ethnic minority 
structure in southeastern Chongqing. For the ethnic origin of the Tujia ethnic minority in southeastern 
Chongqing, the ancestor that first lived in the Xidong area on the edge of Sichuan were the main source 
of the Tujia people in southeastern Chongqing. The ancestors who came to the Fuwan area after the 
Spring and Autumn Period were the northern origin of the Tujia ethnic minority. The ancestors of the 
Dong and Miao nationalities who came to Guizhou during the Tang Dynasty, Five Dynasties and Ten 
Kingdoms period, and Northern Song Dynasty were the southern origin of the Tujia ethnic minority. After 
a long historical process from one thousand six hundred to two thousand years, the ancestors from 
the three sources approached and penetrated each other, resulting in a natural fusion, and gradually 
formed a minority that is different from the southwest and central south of China. The ethnic group 
is called Tujia.” Tujia ethnic minority in southeastern Chongqing is an important part of China’s Tujia 
ethnic minorities. The formation and development of the ethnic group is basically the same as that of 
the Tujia ethnic minorities in other regions. However, due to many different reasons of geographical and 
historical development, Tujia ethnic minorities in the southeast Chongqing have their own particularities. 
To a certain extent, their hand-waving dance is different from the hand-waving dance in other places. 

From the perspective of historical development, the period from around the fourth century BC to 
the 12th century AD (the period from the pre-Qin to the Song dynasty), about 1600 years, is the beginning 
of the Tujia ethnic minority. From the 13th century AD to the middle of the 16th century AD (the period 
from Yuan to Qing Yongzheng) about 400 years, it is the formation period of the Tujia ethnic minority. 
From 1735 to 1949 (the period from the Yongzheng dynasty of the Qing Dynasty to the founding of New 
China) for about 200 years, the Tujia ethnic minority entered a period of tortuous development. From 
1949 to the present, the Tujia ethnic minorities are still gradually rejuvenating amid twists and turns. In 
1956, it was recognized as a single ethnic group. In 1983, the Tujia and Miao Autonomous County was 
established, and the Tujia ethnic minority entered a period of stable development.
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Objectives 

To study historical evolution of the Tujia hand-waving dance in southeastern Chongqing of China.

Research Methodology 

1.Research scope

The research content of this paper is centered on the history of hand-waving dance in southeast 
Chongqing. Specifically, it includes the “Bayu Dance”, the predecessor of the hand-waving dance, the 
hand-waving dance under the “chieftain System”, the hand-waving dance after the “bureaucratization 
of native officers”, the Tujia hand-waving dance after the founding of the People’s Republic of China 
and hand-waving dance of the Tujia ethnic minority in the 1980s. In terms of geographic scope, this 
paper focuses on Youyang County, Chongqing City and Xiushan, Chongqing City.

2.Research Methodology

This research is a qualitative research, using literature research methods. In accordance with 
the historical vertical sequence, the process of communication between hand-waving dance and other 
ethnic groups in different periods will be sorted, analyzed and researched.

3.Data Collection

Library: It refers to the local county chronicles and other historical materials collected in various 
periods from the large libraries in the city where the author is located, to sort out information of the 
dance in various periods including dance shape, characteristics, value, etc. (such as the local county 
chronicles research center of the Chongqing Municipal Library, Youyang Library, Xiushan Library, etc.).

Museums and cultural centers: the video materials about hand-waving dance collected in large 
museums in the city where the author is located, small museums in local districts and counties, and 
cultural centers. Through the comparison of video, it makes a straight comparison about changes of 
dance in the historical process.

Network	resource	library:	China’s	major	databases,	e-books,	and	related	research	institutions	
and	universities	 to	 review	how	the	researchers	 interpret	 the	 research	objects	 through	different	
perspectives.

4.Data Analysis

Longitudinal analysis of history: study the survival, lifestyle changes and cultural and artistic 
changes of the Tujia ethnic minority in southeast Chongqing according to the historical development of 
China to find out how the changes in history and lifestyle affect the dance, how people’s life concepts 
affect the dance.

Horizontal analysis of history: compare the development characteristics of hand-waving dance 
in Hunan, Hubei, and Guizhou with those in southeast Chongqing, and analyze the similarities and 
differences to find out the reasons for the changes in hand-waving dances in various regions, and how 
the dances undergo self-adjustment after the changes have occurred.
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Results 

The change of the hand-waving dance is dependent on the change of ethnicity. According to 
the historical time of important events that affects the changes of this dance, this paper selects four 
period to study the changes of the hand-waving dance of the Tujia ethnic minority in southeastern 
Chongqing, including Tujia ethnic minority hand-waving dance in the Jimi period 1271-1636, the Tujia 
ethnic minority hand-waving dance in the period of bureaucratization of native officers 1735-1949, the 
Tujia ethnic minority hand-waving dance in the period after the founding of the People’s Republic of 
China 1949-1976, and the new hand-waving dance in the period after China’s reform and opening up 
1980-2021.

1. The first period was 1271-1636.

The first period is the hand-waving dance of the Tujia ethnic minority in the Jimi period 1271-
1636. The Tujia people in this period believed in the “Seven Tu”, namely Tu King, Tujia teacher (wizard 
or tribal leader), Tujia festival, Tujia dance, weaving Tujia quilt, and Tujia people. The implementation 
of the Jimi system marked the formation of the Tujia ethnic minority. The purpose of the Jimi system 
implemented by the central government was to play off one power against another. In the area where 
the system of appointing national minority hereditary headmen was implemented, the villages and 
tribes under the jurisdiction of a chieftain had contact with each other, but they were not supported 
the establishment of contacts with the Tujia and Han ethnic groups, so that the people within the Tujia 
ethnic group would not communicate with each other. The development of economy, culture, and social 
productivity has been greatly restricted, hindering the improvement of national material civilization and 
spiritual civilization, and it was difficult to get rid of the backward situation.

In this period, the hand-waving dance in southeast Chongqing gradually changed from the “Bayu 
dance” to the hand-waving dance. After the Tang Dynasty, Ba People was forced by the Han people, 
and their physical space was shrinking sharply. They finally settled in the Wuling Mountains today. At 
this time, the name of “Bayu Dance” was changed to “hand-waving dance”. The theme of dance slowly 
shifted from the theme of war to the theme of life. When the chieftain was in power, people danced the 
hand-waving dance to worship to the deceased chieftain first. At the same time, it also had the function 
of exorcising evil spirits and praying for auspiciousness, celebrating the completion of the battlefield, 
and promoting communication between young men and women. Villagers also worshipped Tu King 
and built Tuwang Temple to worship the deceased chieftain. The worship activities with “Tu King” as 
the god have been held to this day and are integrated into the traditional beliefs of the Tujia people.

2. The second period was 1735-1949.

The second period is the hand-waving dance of the Tujia ethnic minority in the period of 
bureaucratization of native officers 1735-1949. The local officials replaced the chieftain and banned the 
hand-waving dance for political reasons. “The performers of hand-waving dance are mixed men and 
women, which is contrary to ‘It is improper for men and women to touch each other’s hand in passing 
objects’ in the Confucian rules of etiquette. So the local officials implemented the policy of “adjusting 
the malpractices of the chieftain” and attributed all the ‘bad habits’ in the Tujia area to the jurisdiction 
shortcoming of the chieftain. “In essence, it was to dissolve the chieftain’s enslavement and cohesion 
of the people, prevent the chieftain’s remaining political forces from confrontation, and facilitate the 
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unified management of the Qing government. Therefore, after the bureaucratization of native officers, 
hand-waving dance was suppressed due to the prohibition of local officials. But it hasn’t completely 
disappeared. When visiting relatives and friends in the New Year, the people would dance the hand-
waving dance, and the hand-waving dance at that time had function of competition or entertainment.

3. The Third period was 1949-1976.

The third period is the hand-waving dance of the Tujia ethnic minority in the period after the 
founding of the People’s Republic of China 1949-1976. After the founding of the People’s Republic of 
China, a large survey of ethnic culture emerged in 1953. Pan Guangdan, a well-known Chinese scholar, 
visited Wuling Mountain and made a detailed investigation and sorting out of the Tujia culture. Until 1957, 
the Tujia ethnic group was established as an independent and single ethnic minority. At this moment, 
the culture of the Tujia ethnic people has regained a revival after years of decline. During the “Cultural 
Revolution” from 1966 to 1976, the Tujia hand-waving dance culture in southeastern Chongqing, as well 
as other folk activities throughout the country, experienced cultural suppression once again.

4. Since 1980.

The fourth period is the hand-waving dance of the Tujia ethnic minority in the period after 
China’s reform and opening up 1980-now. After the 1980s, Chongqing, Hubei, and Hunan successively 
established autonomous counties. After experiencing decline and revival, hand-waving dance returned 
to the period. After the establishment of the autonomous county, Youyang, Shizhu, and Qianjiang began 
to actively participate in cultural sorting and cultural dissemination activities. In 1982, the autonomous 
county was established and received cultural instructions to collect ethnic folk dances. In April of the 
same year, the government staff went to Sichuan Youyang for inspection, and found the original Tujia 
hand-waving dance in KeDa Township in Daxi District and Xinxi Township in Youchou District. In 1986, 
the first ethnic cultural exchange activities in the three counties of Sichuan, Hubei, and Hunan (Youyang, 
Laifeng, and Longshan) were held in Laifeng County, Hubei, with the purpose of exchanging cultural 
works of the Tujia ethnic minority and enhancing ethnic sentiment. In 2001, Chongqing Youyang was 
officially named the “Hometown of Tujia hand-waving dance”. People’s participation in activities has 
gradually developed ethnic cultural identity and ethnic pride. In 2008, Youyang hand-waving dance 
was included in the first batch of national intangible cultural heritage lists, and the Tujia ethnic minority 
culture in southeastern Chongqing showed a momentum of recovery.

Conclusion and Discussion 

Several major changes in the history of the hand-waving dance in the southeast Chongqing have 
occurred passively due to social unrest. In summary, they are mainly composed of the following reasons:

In first period, the Chinese imperial court implemented a detention system for Tujia ancestors 
in southwest China , allowing the ethnic minorities to manage themselves. Among the people of ethnic 
minorities, the unit leader is elected and given an official position to govern the local area. In the Yuan 
Dynasty (1283 AD), the name of the Jimi System was changed to “Tusi System”, which expanded the 
scope of management based on tribes.
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The implementation of this management system ensures the stability and unity of the people 
in the minority areas, eases the contradictions inside and outside the ethnic group, nourishes the local 
folk art to a certain extent, and integrates the ethnic culture of the scattered Tujia people into a Tujia 
cultural community. Under the influence of this management system, the slavery production mode of 
Tujia society gradually developed to the feudal system. The Tujia people can exchange certain daily 
necessities for people outside the ethnic group. The development trend of intermarriage has appeared 
in marriage, which has broadened people’s cultural exchanges on a certain level. Therefore, a variety 
of dance cultures have also formed, such as “hand-waving dance”, “funeral dance”, “big hand-waving 
dance “ and “small hand-waving dance “.

In second period, bureaucratization of native officers is a system implemented after the conflict 
between the chieftain and the Qing government intensified. After the Bureaucratization of native officers, 
on the one hand, the feudal landlord system quickly formed, and the serfs lifted the restrictive relationship 
with the feudal lords and became free farmers. The ban on non-communication between ethnic groups 
was lifted. The influx of Han people has stimulated local productivity and brought Han culture. In the 
following 200 years, the Tujia, Han, and Miao cultures have infiltrated and influenced each other. On 
the other hand, the rulers of the Qing Dynasty also pursued the policy of assimilation and Confucian 
ethics, which made the ethnic characteristics of this period weaker.

During the Opium War, China gradually became a semi-colonial and semi-feudal society, 
prompting the Tujia area in southeast Chongqing to be forced from a self-sufficient natural economy 
to an urban and rural commodity economy. People’s life has gradually moved from labor production 
to the struggle to liberate the nation and the country. During this period, the Tujia hand-waving dance 
experienced twists and turns, developed, stagnated, and recovered, and gradually formed a distinctive 
ethnic minority dance.

In third period, the Tujia people in southeastern Chongqing experienced political movements 
such as socialist transformation and Cultural Revolution in thirty years after the founding of the People’s 
Republic of China. From new democracy to socialism, the Tujia people in southeastern Chongqing have 
formed an ethnic regional system, developed special politics, economy, and culture, and transformed a 
closed ethnic group into an open ethnic group. The development of Hand-waving dance also experienced 
decline and revival because of political movements. The past decades of historical reasons have given 
the Tujia people a tenacious quality, and the culture of the Tujia people will continue to flourish.

In fourth period, the implementation of China’s reform and opening policy has resulted in rapid 
development of China’s economy and culture, and the development of the Tujia people in southeastern 
Chongqing has also moved from decline to rejuvenation. Scholars and artists began to pay attention 
to the culture of the Tujia people in southeastern Chongqing, and the history of hand-waving dance 
became one of the contents of the cultural renaissance of the Chinese people.
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 การจิดจิำาการเต้่น้รำาต่ามทัางเดิน้

Recognition and Cognition of Corridor Dance

Quan	Xianfeng1

Phakamas	Jirajarupat2

บทคัดย�อ

คำาว่ิา	“นิเวิศิวิิทยา”	เป็นคำาที�นำาไปส่้กันโดียนายเฟ่ยเสี�ยวิตงนักมานุษยวิิทยาในจีนในชุ่วิงทศิวิรรษ1980เป็นหลัักใน

การแก้ไขปัญหาชุาติพัินธ์ุิในระเบียงแซ่งยีในการวิิจัยเบ่�องต้นมันเกี�ยวิข้องกับการวิิจัยที�กว้ิางแลัะกว้ิางมากขึ�นจนกระทั�งทุกวัิน

นี�”กอร์โดีโรวิิท”ได้ีขยายการศึิกษาศิิลัปะแลัะวัิฒนธิรรมในระเบียงดัีงนั�นแนวิคิดีแลัะควิามหมายของการเต้นรำาระเบียงก็ได้ีรับ

การชีุ�แจงอย่างชัุดีเจนมันสามารถสรุปได้ีว่ิาเป็นกิจกรรมทางวิิชุาการที�นำาทางโดียวิิธีิการของ”กอร์โดีโรวิิทยา”โดียใชุ้พ่ิ�นที�ทาง

ภ้มิศิาสตร์เป็นขอบเขตแลัะการเต้นในพ่ิ�นที�ทางภ้มิศิาสตร์ในฐานะวัิตถุการศึิกษาของกอร์โดีโรวิิทยาส่งเสริมการศึิกษาวัิฒนธิรรม

การเต้นระเบียงในปรากฏ์การณ์ทางวัิฒนธิรรมของการบ้รณาการแลัะควิามหลัากหลัายมันมีผลักระทบต่อควิามเจริญรุ่งเร่องแลัะ

ควิามอดีทนต่อการแลักเปลีั�ยนทางวัิฒนธิรรมในพ่ิ�นที�ทางภ้มิศิาสตร์ของระเบียงควิามเข้าใจในการเต้นระบำาระเบียงโดียเฉพิาะ

อย่างยิ�งคุณลัักษณะที�หลัากหลัายของวัิฒนธิรรมการเต้นรำาระเบียงมีพ่ิ�นฐานของทฤษฎีี	แลัะการปฏิ์บัติ

คำาสำาคัญ:	คอริโดีโรวิิทยาการเต้นระบำาระเบียงเขตวัิฒนธิรรม

Abstract

The term “Corridorology” was first put forward by Mr. Fei Xiaotong, an anthropologist in China in 
the 1980s, mainly to solve the ethnic problems in the “Zang-Yi Corridor”. In the initial research, it involves 
more broad and macro research, until today, “Corridorology” has extended the study of art and culture 
in the corridor. Accordingly, the concept and connotation of Corridor dance has also been clarified. It 
can be summarized as an academic activity guided by the methodology of “Corridorology”, taking the 
geographic area of the corridor as the scope, and taking dance in this geographic area as the research 
object. It is worth mentioning that the study of Corridorology promotes the study of corridor dance culture. 
In the cultural phenomenon of “integration and diversity”, it contributes to the prosperity and tolerance 
of cultural exchanges in the geographical area of the corridor.The understanding of corridor dance, 
especially the diverse characteristics of corridor dance culture, has the basis of theory and practice.

Keywords: Corridorology, Corridor Dance, Cultural Area

Introduction

The understanding of corridor dance, especially the diverse characteristics of corridor dance 
culture, has the basis of theory and practice. In this paper, “Corridorology” and “corridor dance” are 
analyzed. Through comparison and research, it is concluded that the essence of corridor dance’s 
research is to take the national dance culture designed in the corridor as the main purpose of the study, 
through the research methods of dance, ethnology, anthropology and history, to make a dialectical 
analysis of the pluralistic relationship of dance culture, to understand the characteristics of dance culture 
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in this corridor, and to identify the essential connotation of dance culture. This study comes from the 
study of corridor culture. In the course of the study, it is found that the corridor culture is diverse, and the 
corridor culture is changeable, which affects the dance form of the dance in the corridor. The research 
of this topic contributes to the promotion of ethnic regional and overall research, and breaks through 
the methodology of regional dance research. Finally, this study makes a general analysis of the corridor 
in China with the research methodology of “Zang-Yi Corridor”, and makes a macroscopic expression 
of the dance culture in the corridor. For the study of “corridor science” and “corridor dance” also exists 
in China, such as: Manchu and Phakamas Jirajarupat teacher’s “Analysis of the characteristics of the 
southwest ethnic dance culture under the Chinese national community - with miao xinjiang corridor 
example”, Ren Dongyang’s “Hexi corridor dance culture research.” Liu Fang’s “Study of Miao’s Love 
Songs in the Vision of the Ancient Miao Xinjiang Corridor”, Zhou Weihua, Yin Ying and Zhou Zidong’s 
“The Introduction, Characteristics and Research Trends of the Ancient MiaoJiang Corridor” and Zhang 
Yinghua’s “” The “Cultural Narrative of Han Music on the Ancient Miaojiang Corridor” is involved in the 
study of corridorology or corridor dance.

Objectives

1. The difference and relationship between Corridorology and corridor dance.

2. The influence of the cultural change of the corridor on the dance in the corridor.

Conceptual Framework

1. object range: Dance in the corridor

2. Time range: 1 June 2020 —— 1 June 2021

Research methodology

1.Overall and sample

Corridor Dance

2. Research instrument

This study is a quantitative study to study the influencing factors of corridor dance and the 
changes in corridor culture. On the basis of theoretical thinking, fieldwork was carried out, using oral 
history, in-depth interview, participation in observation and other methods to collect data. Field survey 
data is the main material of the paper research. Literature analysis is also a method used in the research 
process.

3.Data Collection

3.1. Data Research

Through the literature and the questionnaire of research tools: “Corridor learning” is the 
academic thought of combining with other disciplines in regional cultural development. At present, 
“Corridor learning” research relies on the academic views of “Tibetan and Yi Corridor” proposed by 
Mr. Fei Xiaotong, and initially forms an academic scale in the field of cultural research according to this 
view, thus promoting the development and progress of “corridor learning” in China. “Corridor science” 
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has been used to study the study of dance in “corridor”, which has new guiding significance and a 
breakthrough in academic thought. The research on dance mainly analyzes the multicultural nature of 
dance under the national corridor area, and analyzes the “cultural diversity” of dance under the field 
of corridor learning vision.

3.2. Interview

The data obtained from the process of the other conversation is summarized as follows: (1) 
Through interviews, the culture and art research of the corridor was conducted after 1949, and most 
were after the 1980 s;The dance characteristics of (2) corridor are directly related to the changes of 
corridor literature;

The	vast	majority	of	(3)	corridor	dances	are	characterized	by	cultural	diversity.

3.3. Quality inspection and reliability data

When analyzing and researching the data and literature obtained from the field survey of 
interview and observation, it can clearly find that the sample interview and the data obtained from field 
observation for corridor dance culture are basically consistent, especially the characteristics of the 
main movements of corridor dance (corridor dance language) and the props used in corridor dance 
performance. Through field survey, observation and other tools and the data have high stability and 
authenticity, which can meet the data support of the subject research.

3.4. Data Analysis

Step 1: consult and collect relevant information related to the subject.

We ted papers, works and local Chronicles related to corridor dance, “corridor science”. We 
have a clear understanding of the current research results of the methodology of “corridor learning”.

Step 2: Interview and consultation on the group of scholars engaged in the research corridor 
dance.

Interview and exchanges on the time, dance props, dance movements, dance movements, 
dance causes, dance movements, dance types, dance history, development factors, dance status 
situation, development expectations, dance creation and other contents.

Among the scholars interviewed were Professor Li Jianzong, Professor Wang Wenren, Professor 
Bo Haixuan and so on.

Through analyzing the ontology, the type of corridor dance, the language and formation cause 
of contemporary corridor dance, the subject has an important research basis.

Through the collection of literature in research tools, interviews with experts in professional 
research fields, and the field wind of the “Hexi Corridor” dance culture to dance movements and history 
and other cultural collection and finishing, from the separation of understanding, demonstration of 
“corridor science” and “corridor dance.”
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Results

1. Relationship between Corridorology and corridor dance

With regard to “Corridorology” and “corridor dance”, the former is the methodology, while the 
latter is the cultural Noumenon of the study, and they have a subordinate “stratum” relationship. Applying 
the academic method of “Corridorology” to the study of dance theory in the corridor not only expands 
the research scope of “Corridorology”, but also provides richer methodological guidance for the study 
of regional dance culture. As for the research ontology and methodology of “corridor dance”, it has the 
same accumulation of research ontology in the field as anthropological fieldwork, and the object of study 
has the “blood relationship” of “the same clan”, and the similarities are greater than the differences. On 
the one hand, in order to determine the ontology of the research, the research idea of “corridor dance” 
collects the literature and ontology through the methods of literature research and field investigation. 
It can be analyzed and summarized through libraries, museums, networks, papers and performing art 
forms(including: performance form, inheritance mode, costume props, dance style characteristics, etc.), 
and multicultural structures(including: historical origin, regional culture, ethnic blending, production and 
life, military culture, etc.), so as to make their own academic theoretical views on the current situation 
and future development of ontological culture, and form their own research conclusions. 

2.Influence of cultural changes in the corridor on the dance in the corridor

2.1. Range of Corridorology in the study of Dance

The study of ethnic issues with “corridors” can not be limited to “geographical problems”. In the 
process of research, the corridor here is regarded as the geographical scope of the study Noumenon, 
rather than the study of this geographical area. what we want to study is the “culture” in this geographical 
area. It cannot be taken literally out of context. Usually, the research methods related to history, ethnology, 
anthropology and sociology will be used in the research process, but the method theory of geography 
will not be mentioned. Through the investigation and study of the selection of beliefs and folk music and 
dance in a historically formed ethnic region, the Zang-Yi Corridor, this paper explores the survival state 
of its related music and dance in different cultural levels. this paper expounds the relationship between 
it and its natural environment and cultural environment. (Yang Xifan, 2007)Therefore, the application 
of “Corridorology” to the study of dance is also based on the geographical scope of a certain corridor, 
mainly the Noumenon of dance culture.

The word “corridor” literally belongs to the geographical category, but the cultural heritage 
behind it has been built because of the long accumulation of the sun and the moon, which has been 
injected into and precipitated by time. Historical ups and downs integrate the development of multi-
ethnic cultures in the corridor and become a typical case of regional cultural studies. In China, and 
even in the world, the vast majority of “corridors” have the characteristics of ethnic pluralistic structure 
and the expression of national cultural diversity, which is mainly due to the cultural interaction between 
inside and outside the corridor. (Huang Baiquan,2008,(06):105)The multi-level and multi-dimensional 
ideological interaction confirms that the common region, common ancestral source and common system 
of ethnic exchanges and exchanges inside and outside the corridor culture belong to the culture of the 
Chinese nation. Accordingly, this study is an academic research based on multi-ethnic national identity.
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2.2. A summary of the causes of cultural changes in the corridor.

2.2.1. Internal reasons.

There are direct and passive reasons for the cultural changes in the corridor. The corridor has 
the stability of its geographical area, and there will be no substantial geographical changes except for 
major natural disasters. Most of the corridors are formed by rivers, mountains and roads, which have 
determined some of the reasons for the cultural changes in this corridor from the point of view of geology. 
for example, the erosion of rivers, the earthquake caused by mountain crustal movement, the blending 
of economy, trade and culture between traffic, commerce and trade, and so on, are the direct causes 
of cultural changes in the corridor.

The passive reasons are as follows: the war of ethnic groups in the corridor leads to the change 
of political power (here, including the change of administrative power and the division of political 
power), the deepening of national crisis leads to the change of culture (this culture changes from weak 
to strong) and so on.

2.2.2. External reasons

The	external	cause	of	the	cultural	change	in	the	corridor	mainly	comes	from	the	invasion	of	
external	forces,	including	the	invasion	of	political	power	and	culture.	Today,	it	is	more	the	invasion	
of	“immigrant	culture”.	The	original	“Noumenon”	culture	and	“immigrant	culture”	of	the	corridor	
have	subconsciously	changed	the	less	part	of	the	culture	in	the	corridor,	but	this	invasion	will	not	
substantially	change	the	nature	of	the	culture	in	the	region.

The influence of both external and internal causes on the internal culture of the corridor is 
changed by “emotion”, one is absolute, the other is relative. The “destructiveness” of the former is more 
intense, while that of the latter is that there is no substantial change in the development of integration. 
The former leads to two possibilities, one completely blocks the original internal development of corridor 
culture, the other is the integration of “invasion culture” and the original culture inside the corridor, 
which further promotes the development of local culture, while the emergence of the latter is a complete 
positive development and a multi-dimensional integration to promote the development of local culture.

3. Influence of the Cultural change in the Corridor on the Dance form in the Corridor

Corridor multiculturalism is mainly summarized as “material culture”, “spiritual culture” 
and “institutional culture”. It embodies the academic guidance of “integration and pluralism” in the 
methodology of corridor culture research. It is pointed out above that “general pluralism” is because 
the three cultures can show the thought of “pluralism”. After the differentiation of the three cultures, 
they can also show the ideology of “pluralism”, and the thought of “unity and pluralism” shows a kind 
of cultural connotation of “unity and small defense”.

The development and changes of corridor culture directly affect the cultural form of corridor 
dance, including dance movements, inheritance methods and so on.



775

Conclusion and Discussion

1.Corridor dance is the study of dance culture in a corridor, without paying attention to the 
corridor study of geographical areas. When it comes to corridor dance, more people are in the field of 
geographical area research, rather than the first understanding is social science, in this research we 
first recognize the study of social science rather than the study of geographical culture;

2.The change of corridor culture has a direct impact on corridor dance culture. formation of 
corridors is a deposition of history, often going through thousands of years, in which the internal culture 
of the corridor is constantly updated, so the dance in the corridor is constantly updated and developed;

3.The change of corridor culture has internal and external factors. The internal factors include 
geological destruction, regime change, and external factors such as other invasions and immigrants; 
4.Based on the above four points, the cultural characteristics of the corridor dance are directly related 
to the change of the corridor, and have the characteristics of diversity.

Recommendation

1. research corridor dance must carefully learn the knowledge of “corridor learning”;

2. Study the corridor dance process by focusing on culture and not focusing too much on 
geography.
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Abstract

The goal of dance iconography is to explain the dance image from multiple dimensions, including 
the image, characteristics, aesthetics and ideological trend of the image. This thesis is to study the 
dance images of Han Dynasty in China through the method of iconography. The study of Chinese Han 
dynasty dance can complete the interpretation of han Dynasty dance in the aspects of form, movement 
meaning and dance image through the illustration, content and cultural background of the images. This 
kind of research and analysis is completed through data collation and statistical analysis, which has 
high academic research value. To broaden the field and make new academic contributions in new ways.

keywords: The ancient dance,Iconology,Body language,representativeness

Introduction 
In recent years, art iconography and art archeology have become popular and music 

iconography, art iconography, and design iconography have achieved unprecedented development. 

However, dance iconography is on the rise. This is partly due to a lack of enthusiasm for 
historical and cultural research, and partly due to the facts that dance iconography is highly specific 
and needs a methodology in the relevant field. Therefore, dance iconology has a big development 
space and research blank.

Han Dynasty dance is the peak of the development of ancient Chinese dance, which plays a 
fundamental role in Chinese history. Han Dynasty dance style is simple, vigorous and powerful, its style 
is a collection of Chinese culture “ancient period” many factors.

This study is a comprehensive study of choreology and iconography, using the statistics and 
analysis of iconography to complete the research in the field of dance.

Data Analysis and Interpretation。Quantitative analysis of han Dynasty dance images；Analysis 
of typical Forms of Dance in Han Dynasty；Classification and arrangement of dance images in Han 
Dynasty；The arrangement and analysis of other related elements of dance in Han Dynasty；The 
morphological characteristics and analysis of motion modeling；The aesthetic, cultural and ultimate 
value of dance images in Han Dynasty.
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The study of body language from the perspective of iconology is divided into three aspects. 
The first one is the body shape and movement shape of Han Dynasty dance. The problem of analyzing 
the appearance of dance images in historical images and cultural relics is also a basic problem and 
element problem. Second, refine the characteristics and typical movements of the Han Dynasty dance, 
and then complete the research process from general movements to symbolic movements. Third, reveal 
the metaphors behind the body movements and the interpretation of the cultural meaning behind these 
movements. 

The research method of iconology is helpful to complete the three processes of iconographic 
analysis, iconological interpretation and cultural interpretation of images through the Han Dynasty 
dance. Thus, the greatest possible understanding and interpretation of historical dance is achieved.

- Logical order of the paper: image collation, image form analysis, image content analysis, 
image culture analysis, image method exploration and image transformation creation.

- Theory and approach: with the research method of imagology, it starts with the analysis of 
the image Chronicles of han Dynasty dance images, then enters into the cultural interpretation level of 
the image, and finally reaches the reconstruction of the meaning of the image, so as to complete the 
in-depth analysis and systematic study of Han Dynasty dance images.

As an important method and academic frontier of art research, image plays an important role 
and has practical significance in the study of ancient Chinese dance. Images can not only study various 
forms, contents and aesthetic manifestations of han dynasty dance images from a materialist view of 
history, but also construct “body movement” and “re-enactment (reconstruction) of past dances” in the 
cultural context and physical characteristics of perspective images. On the one hand, the research of this 
thesis plays an active role in the construction of art history, that is, the exploration of a new perspective 
in the study of dance history; On the other hand, it also provides more historical materials and research 
ideas for the current performance and creation in this field.

As one of the three elements of historical research, image research is integrated with literature 
and archaeology. The records and images of dance in the Han Dynasty are most reflected in the bricks 
(stones) of Han paintings. There are a large number of unearthed cultural relics in different regions of 
China, among which the most complete and abundant dance images and music and dance images 
are reflected in the han portraits. Therefore, the study of dance in the Han Dynasty should explore a 
way of image study. Han Dynasty dance is the peak of the development of ancient Chinese dance, in 
the unified cultural concept and form and aesthetic have reached an unprecedented height. 

This paper explores the new dimension in the study of ancient Chinese dance based on the 
imagology (iconography) emerging in the west in the early 20th century, and in the study of different 
schools of imagology in recent decades, combined with the existing theories and experiences of Chinese 
musical iconology, art iconology and other methods. On the basis of respecting the characteristics of 
ancient Chinese dance culture, combining with the multiple experiences in dance history and dance 
studies, this paper deconstructs the dance image with images, and explains the basic ideas of ancient 
dance with dance images, in an effort to explore the image, characteristics, aesthetics and historical 
context of dance in han Dynasty in the study of hundreds of dances. 
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This paper establishes the “dancing image in Han Portrait” as the research object, and makes 
basic arrangement and judgment on the form, interpretation, content, props, costumes and other 
elements of han dance in the analysis and comparison of images, documents and cultural relics. On 
this basis, outline the han Dynasty dance... , and completed the in-depth elaboration of the study of 
imagology, namely, the cultural and historical context, aesthetics and meaning... And finally realize the 
reconstruction of the dance image meaning of han Dynasty.

First of all, the han Dynasty dance image definition and understanding. It includes the definition 
of specific image category, collection and statistics, and the method of image recognition.

Secondly, the analysis and study of dance images of han Dynasty were completed, including the 
establishment of features, styles and typicality. And the historical return of han Dynasty dance images, 
including images and art, culture, society, history and other dimensions of the connection.

Third, the value of research is reflected in the contribution of history and the expansion of the 
stage. The contribution of dance history includes the construction of the relationship between dance 
form, movement and dance elements. The imagination and reconstruction of the stage can be embodied 
through experimental creation, which includes two aspects: limited creation conditions and imaginative 
stage development. The thesis is the subject of research, and the creation is the continuation and future 
of this thesis.

A research framework

The text of the paper is divided into five parts, namely five chapters. The research task of the 
first chapter is to sort out the dance images of han Dynasty and define the definition of dance images 
in hundreds of musical and dance operas. The research task of the second chapter is to deconstruct 
the physical and morphological features of dance images in han Dynasty. The third chapter studies 
the historical conditions of dance images in han Dynasty. The research task of the fourth chapter is to 
explore the aspects of expression, body charm and aesthetics in the dance image relics and historical 
dance illusions. Research task of the fifth chapter is based on the conclusion of the first four chapters, 
on the one hand trying to summarize related subjects in the research process and conclusion on the 
methodology of innovation and contribution, on the other hand on the subsequent development of 
paper and put forward the future research space, in the historical dimension, this paper try to stage to 
experimental creation, research of this paper put forward the higher expected in the future.



779

The research content
The main research content of this paper consists of five chapters. Among them, the research 

content of the first chapter is relative to the formal research. Chapter two, Chapter three and Chapter 
four are the main body of the thesis. Based on the first chapter, the paper discusses the dancing body 
in the image, the spatial relationship that the image depends on, the hidden aesthetic and cultural value 
of the image layer by layer. The fifth chapter is based on the above four chapters. On the one hand, it 
summarizes the research content and value of dance images in the Han Dynasty; on the other hand, 
it puts forward methods and subsequent research space thinking that can be extended. For the future 
value of this paper has made more value thinking. 

1.Research objectives

Through the research method of iconology, the analysis, arrangement and characteristic 
research of the form and content of the dance body language in the Han Dynasty are made. Specifically.

Through the research method of iconology, the dance body and dance language of the Han 
Dynasty are placed in the historical and cultural time. 

The ultimate concern of iconology, the reconstruction of the meaning of images. 

2.Research Expectations:

Through the iconology study of the music and dance plays in the Han Dynasty, this paper 
attempts to complete the systematic understanding of the music and dance plays in the Han Dynasty 
and form a new vision of researches in the Han Dynasty dance based on history and artistic archaeology. 
Then, gradually build a data platform for the body language and dance aesthetics of the Han Dynasty 
to provide more support and reference for the current research in this field.

Based on studies, the dissertation contains more than 100,000 words will be finished. It also 
has reference value for historical dance research and dance iconology research in this field.

Then, it will gain research results in related areas of Han Dynasty dance. Thus it can provide 
references for “Han Dynasty dance form”, “Han Dynasty body movement”, “Han Dynasty characters”, 

“Han Dynasty dance performance” and “Han Dynasty dance creation” etc.

3.Han Dynasty was a peak in the development of Chinese dance, with a history of more than 2000 
years. Today, people have made numerous archaeological discoveries and glimpsed the performance 
scenes of Han dynasty dances in tomb murals, Han Dynasty Image Bricks, pottery figurines and other 
cultural relics. (Han Dynasty was a period of prosperity in economy and culture in Chinese history. It was 
also a peak in the development of Chinese dance. Not only the Han Dynasty established the keynote of 
Chinese culture, it also laid foundation to the Chinese dance’s history. Researches on dance in the Han 
Dynasty are obviously later than the researcher on other arts in that period. For the study of Chinese 
dance history, many scholars regard the study of historical texts as the first priority and believe that this 
method is more direct and effective.)
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Cultural factors of Chinese ancient dance can be found in the dance images in the Han 
Dynasty. Studying the dance images in the Han Dynasty can achieve systematic research on this 
period’s dance. Moreover, we can extract foundation, core and even style of Chinese dance culture 
efficiently. In future studies, the cases and methods of dance in the Han Dynasty can be applied 
to other historical periods. And then the paradigm (model) of studying Chinese ancient style can 
be created. Study of the dance image in the Han Dynasty is a new field which beyond traditional 
historical studies. It provides new ideas and possibilities to the literature-oriented historical studies 
in body movement, expression of charm and creation& performance etc.

Research Methodology
1.This	dissertation	 is	based	on	 the	 research	methods	of	 iconography,	draws	on	 the	

breakthroughs	of	iconography	in	the	field	of	art	and	music	research,	and	combines	the	interpretation	
methods	of	Chinese	ancient	dance	images	to	complete	the	research	on	the	dance	body	language	
of	the	Han	Dynasty.	Specifically,	based	on	Panofsky’s	cultural	interpretation	theory	of	iconology,	
the	study	of	the	dance	language	of	the	Han	dynasty	from	form	to	content	and	then	to	cultural	
significance	is	completed.

2.Basic categories of body language in dance

The study of body language in dance consists of three levels: movement, movement 
characteristics and patterns, and movement meanings. The research items can be divided into posture, 
shape, momentum, center of gravity, as well as movement patterns and aesthetic pursuits.

3.In this paper, the image study of dance and dance baixi in han Dynasty is mainly about the 
cultural study of dance images. In the use of tools, they are mainly literature (electronic publications), 
virtual museums (VR visits), and the combination of field and site.

CiteSpace is a citation visualization analysis software that focuses on the potential knowledge 
contained in scientific analysis and is gradually developed under the background of scientometrics and 
data visualization. CiteSpace aims to quickly understand the “paper map” of the research direction, 
visually present the relationship between literatures to the operators in the form of scientific knowledge 
map, which not only helps us sort out the research track in the past, but also enables us to have a 
general understanding of the research prospect in the future. As the structure, law and distribution of 
scientific knowledge are presented by means of visualization, the visualized graphs obtained by such 
methods are also called “scientific knowledge atlas”. To sum up the CiteSpace knowledge map in one 
sentence: “A map is in full view; A picture is worth ten thousand words, at a glance.

Virtual Image technology and digital Museum. In front of computers and mobile phones, cultural 
relics and exhibits from different regions can be seen. This technique has been maturely promoted in 
many museums in China. For example, the Palace Museum, Dunhuang Museum and so on.

Picture processing software, you can input different pictures, in the specific comparison can 
get the exact difference in action. Such as in the range of motion, strength and so on.
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Motion-capture technology can verify the deduction of actions in the study of images, and 
complete the verification of virtual and synthetic actions with the help of motion-capture technology 
(often used in movies) for those difficult to complete.

4.Data analysis of relevant papers
In this paper, CiteSpace visual analysis software and cnKI literature analysis are combined to 

search the network data of key words in this paper. The basic data are generated by CnKI database 
and supplemented by two kinds of analysis software. The specific analysis results are as follows:

The data obtained by using “Han Dynasty” and “image” as search keywords are 1,507 
literatures. The search results are indirectly related to the time and method of this paper, and are missing 
in the research topic. Data from a wide range of han dynasty images of various forms of research more 
than a thousand documents.

604 pieces of data were retrieved with “Han Dynasty” and “dance” as keywords, and 589 
pieces of data were retrieved with “Han Dynasty” and “music and dance” as keywords. Among them, 
dance and music dance are synonyms with each other, and there are similarities. The data difference is 
small, with a difference of 15. According to this, there are about 600 studies on dance in han Dynasty.

100 pieces of data were obtained by using «Han Dynasty», «dance» and «image» as the 
retrieval keywords. The retrieval results are directly related to the time, theme and method (object) 
of this paper. However, there are still some literatures that are far from the research of this paper, as 
shown in the figure below.

Based on the search results of the 100 articles above, only 38 articles are closely related to 
the topic. These articles, which are related in some aspects from the research topic, scope, object and 
time, belong to the directly related literature.

Results 
After comparison and analysis of a large number of images, it can be seen that although there 

are differences in the excavated area or time, there are many similarities in the integrity of the images 
(movements and lines, etc.); This is because the Han Dynasty had a large territory in ancient China, and 
under the influence of Han culture in the Central Plains (the Han Nationality), more people had the same 
characteristics and integrity with artistic concepts. However, over the course of four hundred years, 
with the change of time, the change of aesthetics, the image also has some traces and differences.

Establishment of typicality. Typicality is to find the representative characteristics of similar 
things in the dimension of time and space, as well as the consistency of symbolic representation. The 
establishment of typicality must reflect the whole law and unity of a certain region and a certain time. In 
addition, the formation of images is in essence not a “complete reproduction” of history. The existence 
of han portrait images is in essence a concentration of impressions and images in the minds of The Han 
people in the art of the Han Dynasty, and they even exaggerate and imagine to some extent in terms 
of the aesthetics and customs of the people at that time.
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1.Through the study of the han dynasty dance remains, that is, the images and images in the han 
Dynasty stone, this paper tries to understand and restore the characteristics, generation and metaphor 
of han Dynasty dance movement. In addition, the study of “image” or dance images of the Han Dynasty 
was rearranged in the historical and cultural fields of the Han Dynasty, from which the construction of 
expression and movement (interpretation) besides “form” was completed.

First of all, the han Dynasty dance image definition and understanding. It includes the definition 
of specific image category, collection and statistics, and the method of image recognition.

Secondly, the analysis and study of dance images of han Dynasty were completed, including the 
establishment of features, styles and typicality. And the historical return of han Dynasty dance images, 
including images and art, culture, society, history and other dimensions of the connection.

Third, the value of research is reflected in the contribution of history and the expansion of the 
stage. The contribution of dance history includes the construction of the relationship between dance 
form, movement and dance elements. The imagination and reconstruction of the stage can be embodied 
through experimental creation, which includes two aspects: limited creation conditions and imaginative 
stage development. The thesis is the subject of research, and the creation is the continuation and future 
of this thesis.

2.Populations and Sampling .Images are depictions and mappings of people at that time. There 
are a lot of images about han Dance in the image, even in the baixi performance, heaven and hell, 
life banquet medium, the research object of this paper is all the information and matters related to the 
dance in the image. These items are also specific performance (classification) in the dance image of 
the body, costumes, props, composition, expression and other aspects.

In the past 100 years, nearly dozens of han dance images have been unearthed in China, 
all of which have been reflected and published in various Han portraits. At present, the number of 
representative Chinese portrait catalogues. According to incomplete statistics, there are tens of 
thousands of kinds of music, dance and drama pictures of Han portrait, among which the performances 
themed with “dance” and “dance performance” roughly account for the number. This paper needs to 
look up, compare, analyze and deeply study these han Dynasty “dance images” in many catalogues.

 - Quantitative analysis of han Dynasty dance images

 - Classification and arrangement of dance images in Han Dynasty

 - Analysis of typical Forms of Dance in Han Dynasty

 - The arrangement and analysis of other related elements of dance in Han Dynasty

 - The morphological characteristics and analysis of motion modeling

 -The aesthetic, cultural and ultimate value of dance images in Han Dynasty
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การทับัทัวิน้วิรรณ์กรรมการเต้่น้ยิ�งเกเฉีาซ่าน้

Literature Review of Chaoshan Yingge Dance Research

Wang	Xiaobing1	
Chutima	Maneewattana2	

บทคัดย�อ

การเต้นยิ�งเกเปน็ร้ปแบบการเตน้รำาพ่ิ�นบ้านร้ปแบบหนึ�งในพ่ิ�นที�เฉาซ่านของมณฑลักวิางตุ้ง	ส่วินใหญ่จะจัดีการแสดีง

ในชุ่วิงวัินตรุษจีน	บทควิามนี�จะทบทวินวิรรณกรรม	คัดีแยกแลัะวิิเคราะห์วิรรณกรรมภาษาจีนที�มีอย้่เกี�ยวิกับการเต้นยิ�งเกเฉา

ซ่าน	แลัะศึิกษาสถานะปัจจุบันแลัะทิศิทางการวิิจัยของการเต้น	ยิ�งเกเฉาซ่านในแวิดีวิงวิิชุาการ	ผลัการศึิกษาพิบว่ิา	ทิศิทางการ

วิิจัยปัจจุบันของการเต้นยิ�งเกมุ่งเน้นไปที�สถานการณ์ปัจจุบัน	การศึิกษา	แลัะการสร้างการเต้นยิ�งเก	 มีการศึิกษาน้อยเกี�ยวิกับ

ควิามหมายแฝ่งแลัะภ้มิหลัังทางวัิฒนธิรรม	แลัะมีการศึิกษาเพีิยงเล็ักน้อยที�มีคุณค่าทางวิิชุาการส้ง

คำาสำาคัญ:	เฉาซ่าน,	การเต้นยิ�งเก,	วิรรณกรรม

Abstract

Yingge dance is a dance form popular among the people in Chaoshan area of Guangdong, 
and it is performed during the Spring Festival. In the form of a literature review, this paper sorts out 
and analyzes the existing Chinese literature related to Chaoshan Yingge dance research, and finds 
out the current status and research direction of Yingge dance research in the academic world. The 
results of the research show that the current research direction of Yingge dance focuses on the status 
quo, education and creation of Yingge dance. There is less research on the connotation and cultural 
background of Yingge dance, and there are not many studies with high academic value.

Keywords: Chaoshan, Yingge dance, Literature

Introduction

Yingge dance is a form of folk performance that has spread in the Chaoshan area of Guangdong, 
and it has a history of nearly 400 years. In the Chaoshan area, especially the villages of Puning and 
Chaoyang, during the Spring Festival period from Lunar New Year to Lantern Festival, each household 
will carry out various activities for sweeping away the old and starting afresh, including worshipping 
ceremony, god pageant ceremony, and various entertainment activities. The grandest performance is 
Yingge dance. The traditional Yingge dance is generally composed of three parts namely “front part”, 
“middle part” and “rear part”. The front part is Yingge dance performance, which is a group dance 
for men. The middle part consists of singing short songs, performing short play or performing opera 
fragments. The rear part is a martial arts performance, and finally ends with “Da Bu Ma” martial arts 
1student	of	Doctoral	Degree	Programs	in	Performing	Arts,	Faculty	of	Fine	and	Applied	Arts,	Suan	Sunandha	Rajabhat	University,	
E-mail	8127186@qq.com
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performance. Yingge dance performance has different characters (Liangshan heroes) and content 
(such as the story of attacking Da Ming prefecture, or the story of attacking chuk village, etc.), from 
which Chaoshan people’s heroic complex can be seen. And it reflects Chaoshan people’s practice of 
the traditional culture of “Humanity Justice Courtesy Wisdom Faith”, and it is also a carrier for the people 
to worship immortals and gods.

At present, the domestic research on Chaoshan Yingge dance is concentrated on Yingge dance 
in Guangdong area, mostly in the form of thesis, and there are few books. The content of the thesis 
mostly involved the introduction of Chaoshan Yingge dance, the study of culture or customs, and the 
study of inheritance and development.

Picture	1	Houxi	Yingge	dance

Objectives 

1. To collect and sort out the current Chinese literature on Chaoshan Yingge dance research

2. To find out the current situation and research direction of Yingge dance research in the 
academic circle.

Research scope

1. Scope of contents: Chaoshan area of Guangdong Province.

2. scope of area:Currently published books about Yingge dance research, publicly published 
journal papers and thesis.
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Research Methodology 

1. Research Methodology

This research is a quantitative research. By collecting existing documents and classifying them 
according to the research content, sort out the current status of Yingge dance research.

2. Research process

Determine the research content, determine the research objectives, collect relevant literature 
data, classify and sort the collected literature, analyze the literature data, and get the research results.

3.	Data	Collection

At present, there are three publications related to Yingge dance, one collection of essays and 
two books. In addition, there are seventy journal papers and seven theses. Journal papers and thesis 
come from China Knowledge Network (http://www.CNKI.com) and China Superstar Discovery Database 
(http://ss.zhizhen.com/).

The relevant graduation papers are divided into two categories. One is journal papers, which 
can be divided into eight categories according to the focus of the main research content, including 
education and teaching, stage creation, culture or customs, inheritance and development, aesthetics 
or connotation, morphological characteristics, source and origin, and general introduction. The second 
is the academic thesis.

Table 1 Classification of journal papers

Research 
content

Education 
and 

teaching

Stage 
creation

Cultural 
connotation

Inheritance 
and 

development

Morphological 
characteristics

Origin Overview

Total 
amount

6 7 13 12 9 5 17

High-level 
quantity 
paper 

amount

0 0 2 0 1 3 0

Table 2 Classification of Theses

Research 
content

Education and 
teaching

Aesthetic 
research

Creation Fieldwork 
research

Cultural 
function

Amount 3 1 1 1 1

Level Master Master Master Master Master

Table 1 shows that the research content of papers mostly focuses on three aspects: culture 
or customs, inheritance and development, and general introduction, and there is a lack of research on 
the aesthetics or connotation of Yingge dance. Although there are not many researches on the origins 
of Yingge dance, high-level academic papers account for a relatively large number.
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Table 2 shows that 7 master degree theses have their own focuses, and no matter which aspect 
of the research is, they have their own highlights. At the same time, there are only seven papers which 
also reflects the lack of domestic research on Chaoshan Yingge dance.

4. Data Analysis

Under the limited conditions at that time, the “Collection of Chinese Folk Dances” strived to 
accurately and comprehensively record folk dance styles of various provinces, regions and ethnic 
groups. It mainly records dance movements and formations, costumes and props, music and musical 
instruments, spreading area, historical evolution, style characteristics, related legends, cultural and 
historical records, artists, crafts and folk customs of each dance, as well as the corresponding folk 
customs, customs and religious activities. “The Collection of Chinese Folk Dances (Guangdong Volume)” 
records 44 kinds of folk dances in Guangdong Province in detail. Among them, related content about 
the Yingge dance section includes the story content, characters, costumes, cultural background, history 
and origin of Yingge dance. And it records in more detail the main folk play and action routines at that 
time, including the basic movements of Yingge dance, as well as Nanshan Yingge dance, Nigou Yingge 
dance, Tukeng Yingge dance, Miancheng Yingge dance, Yongfeng Yingge dance, Xiqi Yingge dance 
and so on. These records provide important morphological analysis information for this paper.

“Chinese Dance History” systematically described the historical origins, evolutionary styles, 
performance forms, musical accompaniment, costumes and props of various ethnic dances in the form 
of a chronicle for the first time, as well as historical materials related to customs, festivals, beliefs and 
etiquette, arts and crafts, documentary archaeology. “Chinese Dance History (Guangdong Volume)” 
recorded more folk dance content than “Chinese National Folk Dance Collection (Guangdong Volume)”, 
which recorded nearly a hundred folk dances in Guangdong Province, but the content was only in the 
form of chronicles. There is no detailed introduction to the forms and cultural background of various 
folk dances. The record of “Annual Record of Important Activities of Chaoyang Yingge Dance Team 
(1930-1998)” has precious historical value. The record of Yingge dance formation in the section of 
“Guangdong Traditional Dance Formation” and the record of Yingge dance status in Puning around 
2000 in the section of “Puning Yingge Dance” are of important reference value for this paper.

“Research on Yingge Dance-Proceedings of the First Yingge Dance (Puning) Symposium in 
Guangdong Province” is a collection of articles by experts and scholars who participated in the first 
Yingge dance (Puning) Symposium in Guangdong Province in 1989. The articles covered many aspects 
of Yingge dance, including part of the history of Yingge dance team, research on the origin of Yingge 
dance, and style characteristics of Yingge dance, costume facial makeup, teaching and teaching 
materials construction, etc.

There are 11 pages related to Yingge dance in “Chaoshan Folk Dance”, which is a general 
introduction to Yingge dance in Chaoshan area.

There are 2 books related to Yingge dance research, namely “Heroes’ Praise-Chaoshan Yingge 
Dance” published by Guangdong Education Publishing House in 2011, written by Yang Mingjing, and 
“Chaoyang Yingge dance” published by Guangdong People’s Publishing House in 2006. Written by Lu 
Fu and Ji Yun. “Heroes’ Praise-Chaoshan Yingge Dance” introduces the performance customs, origin 
and evolution of Yingge dance, as well as the characteristics of Yingge dance, and mainly introduces 
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the unique folk Yingge dance team. “Chaoyang Yingge Dance” is divided into overview, origin, theory, 
performance, appreciation and other parts, and have a detailed introduction to Yingge dance spread 
in Chaoyang area of Shantou city.

There	are	70	journal	papers	related	to	Chaoshan	Yingge	dance,	most	of	which	are	only	brief	
summaries	of	a	certain	type	of	Yingge	dance,	or	only	a	simple	analysis,	or	a	description	of	personal	
experience	(teaching	or	creation),	and	the	depth	of	research	is	not	enough.	

There	are	6	papers	on	education	and	teaching	and	the	7	papers	on	stage	creation	are	
summaries	of	personal	teaching	or	creative	practice,	or	analysis	of	stage	works	and	teaching	cases.	
These	studies	have	not	been	studied	in	depth.

There	are	13	papers	on	cultural	connotations,	most	of	which	are	just	explanations	of	the	
surface	culture	of	Yingge	dance	or	sorting	out	existing	views.	Among	them,	Lu	Xiaoling,	Yin	Di,	and	
Yu	Duanrong	put	Yingge	dance	in	the	whole	process	of	Chaoshan	folk	God	Pageant	Ceremony,	and	
described	the	religious	and	artistic	characteristics	of	the	event,	and	analyzed	the	entire	event	with	
an	anthropological	value	system.	And	the	cultural	information	conveyed	by	the	symbolic	signs	in	
the	activity	was	deeply	interpreted.	Li	Wen	regards	Yingge	dance	as	a	kind	of	folk	sports	activity	and	
ignores	its	aesthetic	characteristics	as	an	artistic	style,	but	has	made	a	more	in-depth	interpretation	
of	the	cultural	connotation	behind	Yingge	dance.

There	are	12	papers	about	inheritance	and	development,	most	of	which	are	to	sort	out	the	
inheritance	status	of	Yingge	dance	spreading	in	a	certain	place,	and	simply	predict	its	development	
trend.	There	are	also	some	papers	that	briefly	explain	the	different	forms	of	Yingge	dance,	and	find	
out	the	common	characteristics	in	their	inheritance.

Among	papers	on	morphological	characteristics,	only	Li	Yongxiang	analyzed	the	Yingge	dance	
in	Nanshan,	Tukeng,	Nigou	in	Puning,	Yongfeng	in	Chaoyang,	Miancheng,	Pingdong	and	other	places,	
and	summarized	its	dynamic	characteristics	as	strength	characteristics	and	mobility	characteristics.

There	are	only	5	papers	about	the	origins	of	Yingge	dance,	but	3	of	them	have	in-depth	
analysis,	such	as	Wang	Hanwu	used	the	perspective	of	anthropology	to	interpret	the	five	sources	
of	Yingge	dance.	Liu	Jianwen	analyzed	the	morphology	of	Yingge	dance	and	the	flower	drum,	and	
pointed	out	the	fallacy	of	“Yingge	dance	originated	from	the	flower	drum”	proposed	by	Xiao	Yaotian.	
In	addition,	he	also	questioned	another	view	of	Yingge	dance’s	origin,	which	came	from	the	dances	
to	pay	tribute	to	Confucius.	Combining	dance	forms,	social	and	human	factors,	and	communication	
modes,	he	conducted	an	in-depth	analysis,	and	concluded	that	Yingge	dance	did	not	come	from	
the	dances	to	pay	tribute	to	Confucius.

There	are	18	papers	about	overview,	all	of	which	are	introductions	to	the	status	quo	or	
history	of	Yingge	dance	in	a	certain	area.

Among related 7 master theses, Li Yuqiang, master of Hunan University of Technology in 2019, 
investigated some schools in Chaoshan area with Yingge dance teaching and inheritance activities, 
analyzed the current situation, and proposed to increase publicity, expand the scale of inheritance, and 
optimize teaching content. Liang Weiping, master of South China Normal University in 2009, analyzed 
the value, cultural connotation, and aesthetic meaning of Yingge dance as classroom teaching in 
professional colleges, and put forward suggestions for teaching Yingge dance from the perspectives 
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of body movement, movement essentials, and combination creation. Yang Ying, master of the Chinese 
Academy of Arts in 2014, conducted a survey on the current situation of Yingge dance spreading in 
Chaoyang. Yan Jiankang, master of Beijing Normal University in 2011, recognized Yingge dance as a 
folk sport, emphasized its fitness value, and conducted investigations and studies on the primary and 
secondary schools in Chaoshan area where Yingge dance was taught. Chen Zhenhong, master of 
Shantou University in 2015, conducted a survey of Yingge dance in Chaoyang area, and put forward 
his own opinions on the aesthetic issues of Yingge dance. It is believed that Chaoyang Yingge dance 
“is an aesthetic form based on both Moral Views of Five Ethics and Poetic Wisdom.” Shen Baogang, 
master of Central China Normal University in 2013, analyzed and sorted out the current situation of 
Yingge dance, which was spread in Xiqi Town, Puning City, as a kind of folk sports. And in response 
to the difficulties encountered by Xiqi Yingge dance, he put forward his own suggestions in terms of 
inheritance concept, inheritance strategy, policy support, and financial support. Fang Gang, master of 
Guangzhou Institute of Physical Education in 2011, studied Yingge dance as a folk sports project. He 
did not specifically analyze one of the Yingge dances. Instead, he analyzed different types of Yingge 
dance together. Then he proposed from the perspective of sports research. The creation of Yingge 
dance can learn from other dance performances, from the perspective of people’s production and labor, 
and from the perspective of martial arts fighting.

Results

Obtained publicly issued or published documents relating to Yingge Dance,3 collections or 
annals,1 anthology,2 literature,70 journal article,7 master's thesis

The research literature on Yingge Dance can be roughly divided into seven categories: education 
and teaching, stage creation, cultural connotation, inheritance and development, form characteristics, 
origin and origin, and general introduction,Among them, the general introduction, inheritance and 
development and cultural connotation research as the main research direction.

Conclusion and Discussion 

By sorting out and analyzing the collected literature, it can be concluded that the current Chinese 
domestic academic circles are not paying enough attention to Chaoshan Yingge dance, there are not 
many high-quality research results, and there is a lack of books dedicated to explaining Yingge dance 
knowledge. This is an issue that cannot be ignored for Yingge dance, which has a broad mass base in 
the Chaoshan area and has a history of nearly 400 years. The inheritance and development of traditional 
folk art requires more people to pay attention to, research, explore the deep connotation and cultural 
function of traditional folk art, and integrate with the times, which will play a positive role in promoting 
its good inheritance and development.
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On the Inheritance of Music Culture in

Napo County, Guangxi Province in the New Era

Jie	Liu1

Chutima	Maneewattana2

Lingling	Liu3

Abstract

Guangxi has long been renowned as “an ocean of songs”, so there are a wide range of subjects 
for folk songs. “Ndei ha” music is a kind of “Lun” folk songs prevailing in Nasang, Chengxiang Town, 
Napo County, Guangxi Province. The tune is high-pitched, bright, graceful and melodious. “Ndei ha” 
is often used in the opening and closing of the lyric as foil term, with strong local characteristics. “Ndei 
ha” in Dejing Dialect of Zhuang languages means “OK” in Chinese. As Guangxi Zhuang Autonomous 
Region attaches importance to the image of music culture, in recent years, a large number of vocal 
music works of Guangxi ethnic group with “ndei ha” as the creative element have emerged. Ndei ha 
music has become a symbol of Guangxi music culture. In this paper, four works are taken for example, 
to analyze the application of local elements in western Guangxi in the creation of works, and try to 
explore the elements for successful creation of works.  

Key Words: ndei ha; vocal music works; local elements 

Introduction

In	recent	years,	a	large	number	of	excellent	vocal	music	works	of	Guangxi	ethnic	group	with	
“ndei	ha”	as	the	creative	element	have	emerged.	“Ndei	ha”	has	successfully	become	a	music	symbol	
of	Guangxi.	In	order	to	study	the	musical	characteristics	of	“ndei	ha”,	this	paper	takes	4	highly-sung	
works	for	example,	to	discuss	how	composers	adopt	local	music	elements	to	reconstruct	music	
symbols	in	Guangxi,	provide	a	reference	for	the	understanding	of	works	in	the	singing	practice	of	
vocal	singers	and	explore	the	elements	for	successew32ful	creation	of	works	therefrom.	

Objective

To study the musical characteristics of “ndei ha” songs in Napo County, Guangxi Province in 
the new era. 

Scope of Study

This paper selects 4 representative and highly sung songs: Folk Songs Extol the Splendor of 
Spring Year After Year, Guangxi Ndei Ha (Guangxi gorgeous), Choose a Good Day to Cross the Mountain 
and The Wine of Heiyizhuang (a branch of Zhuang nationality who like wearing black). 
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Research Methodology 

This paper adopts literature review, survey and comparative study to carry out research. 
By consulting existing literature, referring to online databases and a wide range of data on songs, 
through collation, classification and on-the-spot interview, it investigates the composition background 
and composition techniques, etc. of vocal music works by composers, analyzes and probes into the 
recognition of vocal music works by public.  Through a comparative study of different composers’ 
composition styles of vocal music works, this paper summarizes the overall music styles and 
characteristics of “ndei ha” songs in Napo County.  

Results

1. In terms of lyric

 Figure 1 Guangxi Ndei Ha(Guangxi gorgeous)

Figure	2	Choose	a	Good	Day	to	Cross	the	Mountain

The lyrics of these four songs describe the scenes of the folk life of Zhuang people, and use the 
expression of “ndei ha” in Napo County. The languages in the singing include Zhuang dialect, Chinese 
and alternation of Zhuang language and Chinese, and the lyrics are full of ethnic characteristics.  
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2. In terms of melody

Figure 3 Dragonfly Tune

Figure 4 Mountain-crossing Tune
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The works are composed on the basis of local folk tunes, such as “Mountain-crossing Tune” and 
“Dragonfly Tune”, etc. and frequently adopt second and third intervals. The structural characteristics of 
the rhythm of phrases, that is, “tight at first and loose at last” coincides with the distribution characteristics 
of melody lines of folk tunes and retains the characteristics of the melody techniques of folk grace notes 
and foil terms.

The song Folk Songs Extol the Splendor of Spring Year After Year

Folk Songs Extol the Splendor of Spring Year After Year is mainly composed and compiled 
on the basis of local folk tunes, such as “Mountain-crossing Tune” and “Shimin” of Napo Heiyizhuang. 
In terms of melody, folk songs in this area are mostly presented in the form of monophonic and 
duophonic singing. Their horizontal melodic progression is mainly carried out by major second, minor 
third and unison, supplemented by major third, perfect fourth and perfect fifth, occasionally with big 
jump intervals from sixth to octave. There are few compound intervals above octave. The longitudinal 
harmonic relationship between two parts is mainly heterophonic texture of the same melody of different 
variant forms. The intervals have many mergers but few divisions. They are dominated by unison and 
supplemented by major second, minor third and perfect fourth. The separation of two parts mostly shows 
temporary fluctuations in narrow interval. After the melodies of two parts have a second collision with a 
significantly long duration at the closing of a phrase and of a song and finally solved with unison. In the 
writing of this work, the basic melody method dominated by small jump intervals of second and third, 
supplemented by middle jump intervals of fourth, and few big jump intervals is followed. 

The song Guangxi Ndei Ha

Zhao Lin, the composer of Guangxi Ndei Ha, also employed narrow intervals below fifth in melody 
and tune, which is commonly seen in folk tunes in western Guangxi, to write the melody. The melody 
of this work is dominated by second and third intervals and supplemented by fourth and fifth intervals. 
From the distribution of words and tones, this work has many words but few tones. For this reason, 
the melody of this work gives people a musical feeling with a little jump in the flow. The melody writing 
technique of the composer makes the work not lose local flavor, but possesses a unique flavor of times.  

The Song Choose a Good Day to Cross the Mountain

The raw material of Choose a Good Day to Cross the Mountain also derived from “Dragonfly 
Tune”, a folk tune in Jingxi, western Guangxi. The melodic progression of “Dragonfly Tune” is mainly 
carried out by the unison interval of front dot rhythm, accompanied by a small fluctuation within a third 
melody. At the prolonged tone and drifted tone at the closing of the phrase, there are ever-rising double 
perfect fourth and perfect fifth intervals. This is a representative musical characteristic of “Dragonfly 
Tune”. In addition, from the characteristics of the use of ornamental symbol on the music score and the 
use of foil term on the lyric, the seven-character lyric structure (i.e., the use of words and sentences with 
complete semantics), as well as the song processing of singers and tone embellishing techniques (e.g. 
portamento, appoggiatura, vibrato, prolonged tone and drifted tone), etc., all of them are closely related 
to the language, tone and wording habit Zhuang people in western Guangxi, and the expressions in 
details are in harmony with local elements.
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The Song The Wine of Heiyizhuang

In music, the folk tune “Mountain-crossing Tune” of Heiyizhuang, Napo is used at the opening 
of the song as an intro and the phrase “ndei ha” sung by the precentor at the closing of the song once 
again lights up the local style. The major second intervals with long duration between two parts at the 
opening and closing of the work are overlapped, produce a collision sound and illuminate the music 
style in western Guangxi very incisively and vividly. 

3. In terms of singing

From the use of ornamental symbol on the music score and the use of foil term on the lyric, and 
the seven-character lyric structure (i.e., the use of words and sentences with complete semantics), the 
folk tone embellishing techniques in Guangxi (e.g. portamento, appoggiatura, vibrato, prolonged tone 
and drifted tone), etc., are all closely related to the language, tone and wording habit Zhuang people 
in western Guangxi. 

Recommendations

From the above-mentioned vocal music works with “ndei ha” as the core creative element, all 
of these works seize the characteristics of the melody-interval relationship in western Guangxi from 
music, and mostly employ a music writing technique dominated by narrow intervals, supplemented 
by middle jump intervals of fourth and fifth, occasionally with big jump intervals above sixth. There are 
many phrases in them. In terms of lyric, the structure follows the characteristics of five-character and 
seven-character folk songs in western Guangxi, the foil term combines the verbal habits and dialect 
characteristics, and the content captures local cultural symbols to strengthen the connotations of 
songs. In terms of singing, local styles and charms are seized from the tone embellishing technique, 
vocalization state and processing skills, etc. Therefore, the author believes that the key to their success 
lies in that they are largely based on local elements. A necessary condition for ethnic vocal music works 
to be excellent and highly-sung is to create in line with the needs of the development of times in terms 
of melody, genre of words and singing.
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Abstract

This paper study aesthetic development of Maonan folk songs sung by Chinese national sing 
method. The folk songs of Maonan people in China have a long history. They have slowly developed in 
the life and production work of ethnic group for a long time. Until today, there is an open and inclusive 
culture. Through the pursuit of the beauty, Maonan folk songs have a good collection of ethnic culture, 
which is reflected in the content of the song. In the new era of the emergence of national singing method, 
the combination of the original folk songs of the Maonan ethnic group and national singing method has 
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the possibility and inevitability. There are many things in common between the two in terms of musical 
body, cultural connotation and social function. Through the cognition of beauty, the original ecological 
folk songs of the Maonan ethnic group will definitely develop well. By virtue of the integration of national 
singing method, more people will love and sing it. Result of this paper is that Maonan folk songs sung 
by Chinese national sing method develops the lyrics aesthetics of Maonan folk songs and the singing 
aesthetics of Chinese national sing method. 

It is undeniable that “beauty” is an element that continues to be passed down in the original 
ecological folk songs of the Maonan people, and it is also a bridge that closely links the folk songs of 
the Maonan people and the national singing method. Because contemporary artists have the pursuit 
of the beauty of singing, they have achieved the coexistence of the two. It is believed that in the near 
future, Maonan folk songs will inevitably gain more attention and love from the public through the power 
of national singing method, so as to carry forward the long-standing and beautiful Maonan culture. The 
development of aesthetics is not only adapted to the development of the times, but also more conducive 
to the inheritance and further dissemination of this era.

Keywords: Maonan, Ethnic music, National Singing Method

Introduction

The appellation of Maonan ethnic group used to have many different appellations, which were 
later unified as Maonan in Chinese historical records. Its name was first apparent in the records of Song 
Dynasty literature. As an ethnic group in the Chinese ethnic group, it has developed in a long history of 
change and has formed independent living customs and language characteristics. Until 1986, based 
on the principle of voluntary, the State Council changed its name officially to the “Maonan Ethnic Group” 
which obtained equal social status and political rights. Maonan people’s folk culture is rich and colorful, 
and they especially love Taoism culture. As a result, various cultural activities including handicrafts, 
cooking, dance, and folk songs have been formed, which are widely popularized and passed down 
within the ethnic group. Among them, Maonan folk songs originated from ancient ballads, and has 
formed various songs based on labor and life feelings such as labor songs, bitter songs, children’s songs 
and custom songs for expressing emotions, regulating life, and placing hope. In the new era today, in 
order for Maonan folk songs to be better developed, in addition to maintaining its artistic appearance, 
it is also necessary to combine with other popular and socially agreed national singing method. This is 
one of the important contents of the research on the integration of national vocal music and Guangxi 
minority style singing techniques. And it is particularly important to consider the innovative development 
of Maonan folk songs in the contemporary cultural environment based on the aesthetics of music and 
appreciation, which are different from the traditional cultural environment.

“Chinese traditional music aesthetics is the aesthetic research on traditional music of various 
ethnic groups in China, which belongs to the branch of musicology formed by the intersection of 
music technology and aesthetics” (Qi Jiang, 2016). “As a subject with a long history, music aesthetics 
has had a great impact on the creation of folk songs. Some new achievements in the development of 
philosophical thought since the 19th century have brought new trends to the aesthetic expression of 
music and aesthetic appeal. “(Zhao Yanyan, 2020). Aesthetics of Maonan folk songs can be seen at 
the macro and micro levels. From a macro perspective, aesthetics of the song is reflected in the rich 
theme of the lyrics on matters concerned with the world and all things in life. For example, the song 
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of “the origin of the world” is a beautiful fantasy created by the Maonan people about the origin of the 
universe and human beings. It expresses the source of life in an image-based way, so as to inject 
energy into life. In a series of works such as “The Song of Creation”, “The Song of Heaven and Earth”, 
and “The Song of Nuwa”, the people of Maonan ethnic group made detailed analysis and explanation 
of everything in the world based on the content of Taoist thought and combined with ethnic legends. 
This forms the cognition of invisible power. Another example is the song about history of the ethnic 
group, which is a kind of narration and praise of the origin of the ethnic group and the hard work of the 
ancestors. The Maonan people live in remote areas and are sparsely populated. The reason why it can 
be passed on from generation to generation depends entirely on the hardworking, courageous and 
selfless fighting spirit. The songs of “Tin Sanjiu” and “The Six Officials of the Taishi” vividly described the 
history of ancestors conquering nature, fighting against violent power, and working hard. These songs 
not only have awe and praise, but also put many cultural connotations into the lyrics to enlighten future 
generations and pass on civilization. In addition, there are “Ancient Songs·Creation Songs”, “Ritual 
Songs·Huanjichen” and “Ritual Songs·Shangliang Song” that express beliefs and nature worship. 
There are also love songs that play an important role in social communication. The rich and colorful 
work types are born from the taste and perception of Maonan people’s life, and also make Maonan 
people get spiritual comfort in their hard life.

From a micro level, aesthetics of Maonan songs is reflected in rhetorical device of lyrics such 
as repetitive words, parallel sentences, which makes Maonan songs show a magnificent artistic charm. 
For example, in the Maonan folk songs with clear theme characteristics, overlapping and repetitive 
techniques are used. The lyrics of “Bitter Love Song” successively used more than ten “if” words in 
succession. The repeated application of love phrases and sentences in “The Hateful Heaven Turns the 
Earth” highlights the theme of the song and also make the song more emotional. The sentence structure 
of parallel sentences is very common in the original folk songs of the Maonan ethnic group, such as 
“there were cuts but no cloths in the past, there was money but no boxes in the past, there was rice but 
no grinding in the past “. This not only increases the amount of information in the lyrics, but also makes 
the song show a subtle sense of rhyming. In addition, rhetorical methods such as puns and antonyms, 
combined with the melody of the song, make the lyrics catchy. 

As we all know, the national singing method was born out of the concept of traditional national 
folk songs and vocal music singing. It comes from the people and is a good inheritance of traditional 
culture. Its singing styles are diverse and distinctive. In the simple language style and sincere emotions, 
the spiritual value of national culture is fully demonstrated. Since the founding of the People’s Republic 
of China, China’s national vocal music began to develop. The emergence of a group of young singers 
in the 1980s not only made the national singing method popular with the public in a short period of time, 
but also resulted in the birth of a number of outstanding works. From the perspective of the creation of 
national vocal works, its artistic style basically maintains the aesthetic appeal of traditional Chinese folk 
songs, and shows the characteristics of the region and the nation. Its works have the characteristics of 
humor and forthrightness of Northeast music, the characteristics of sadness of Northwest music, and the 
melodious characteristics of Jiangnan music. At the same time, in the process of adapting the music of 
various ethnic minorities, local elements are added to reflect the unique rhythm, beat and connotation 
spirit of ethnic minority music. In the artistic creation with the goal of conveying the “beauty” of singing, 
whether it is the creation of Maonan ethnic folk songs or modern and contemporary national vocal music, 
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they use their own unique methods to convey aesthetics. The creation of national vocal music can be 
regarded as an improvement based on the original Maonan folk songs, and its purpose is to make 
singing performance accessible and easy to understand, which is conducive to social dissemination. 
For example, the Maonan new song of “The Days Are Getting More and More Prosperous” written by Shi 
Shunyi and Meng Yong, which premiered on Guangxi Satellite TV, uses fashionable musical instruments 
to compose songs, reflecting the high integration of Maonan customs and contemporary aesthetic values.

Objectives 

To make the original folk songs of Maonan people accepted by more people.

Research scope

1.Area scope: Huanjiang Maonan Autonomous County, Guangxi

2.Population scope: Representative artists and inheritors of folk songs in Huanjiang Maonan 
Autonomous County, Guangxi

Research methods

Investigation method, literature research method, interdisciplinary research method, case study 
method.

Research process

Firstly, through the literature research method, this paper summarizes history and contemporary 
development of Maonan folk songs, and selects academically valuable literature materials for research. 
For example, Chinese articles titled “Study on the Inheritance Mode and Protection and Development 
of Maonan Folk Songs in Huanjiang in Guangxi”, “Study on the Integration of Maonan Folk Songs and 
National Singing Method from an Aesthetic Perspective”, “ Study on the Regional Customs and Artistic 
Features of Maonan Music” , “ Study on the Social Function, Inheritance and Development of Maonan 
Folk Songs”, “Inheritance, Innovation and Development of Minority Folk Music from the Perspective of 
Art Communication: Taking Guangxi Huanjiang Maonan Music as an Example”, “ The melody of Guizhou 
Maonan Folk Songs -taking the song in the funeral ceremony as an example.”

Secondly, through the interdisciplinary research method, this paper analyzes the aesthetic 
development of Maonan folk songs sung by Chinese national sing method. In the research process, this 
paper uses the knowledge of musicology, culturology, folklore, sociology, communication, aesthetics 
and other disciplines to study the aesthetic development of Maonan folk songs sung by Chinese national 
sing method from multiple perspectives.

Finally, through the method of case study, this paper explains the aesthetic development of 
Maonan folk songs sung by Chinese national sing method. The case selected in this paper is a Maonan 
folk song sung by the famous Chinese singer Lei Jia. The name of the song is “Buy a Flower Hat for 
Sisters”, which is included in the album “Songs of the 56 Ethnic Groups in China”. The performance of 
this song uses the Chinese national sing method, which is a scientific vocal technique, to sing Maonan 
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folk songs and shows the characteristics of the original ecological folk songs of the Maonan ethnic 
group. This song quickly spread on the Chinese Internet and get the likes of many viewers. In recent 
years, the Maonan song performances in many Chinese TV programs such as “Ears by China” and 
“Folk Songs China” used the Chinese national sing method and combined with modern popular musical 
instruments. There are many Maonan folk songs adapted in this way, such as Maonan folk songs of 
“Welcome Song” and “Anan”, and now are quite popular with the mass audience.

Results 

Maonan folk songs sung by Chinese national sing method not only retain the aesthetics of 
lyrics, but also develop the aesthetics of singing. There are two independent characteristics in singing 
aesthetics. On the one hand, in terms of phonological interpretation, the phonological characteristics of 
Maonan folk songs are manifested in the combination of sound, melody and rhythm. Due to the innate 
ethnic characteristics, the Maonan people have a clear, sweet and loud voice, and they have a good 
control over the performance of voice and timbre in singing. In singing, most of them use real voice 
singing. In order to reflect the racial and ethnic customs, “Rome, Ho, Ne, Li” and other function words are 
often added in the singing. While considering the content of the lyrics, it presents the humor, optimism, 
and enthusiasm of the Maonan people. The banquet songs and wine songs are used in ceremonial 
activities and folk life, with lively melody and free rhythm and colloquial singing form. Mountain songs 
are more melodious. The narrative and antiphonal types of songs are more rhythmic. On the other hand, 
the artistic conception of Maonan folk songs is unique. In daily life, most of the singing of Maonan folk 
songs has a specific musical pattern, and the way the singer writes lyrics according to the song requires 
the singer to think and adapt to changes. Of course, the tune is permeated with true feelings, and the 
lyrics are also used to express emotions, which is a kind of implicit expression of inner emotions. Since 
many original folk songs of Maonan people in modern times are sung in the Han language, this also 
provides convenient conditions for its transformation and integration with national singing method.

National singing method originates from the thinking, summarizing and innovation of Chinese 
and Western vocal art by older generation artists. On the one hand, this form of singing method manifests 
the clarity and flexibility in the use of breath. On the other hand, it absorbs the scientific application of 
western bel canto and the expansion of vocal range. This not only solves the problem of combining 
true and false voices, but also makes the singing voice sweet and in line with the aesthetic needs of the 
people. In terms of the combination of Maonan folk song singing and national singing method, Maonan 
folk song singing provides a more original form of expression, broadening the artistic connotation of 
national singing with the common aesthetic characteristics of singing. The national singing method fully 
interprets the word of “nation”, and recognizes and accepts the singing of Maonan folk songs. On the 
aesthetic level, the national singing method draws on the singing form, behavior and consciousness 
of Maonan folk songs, and absorbs the essence of the singing art of Maonan folk songs, so that the 
Maonan people have a sense of aesthetic identity with the new folk songs. In the new era today, the 
evolution of national singing method is constantly advancing with the times, and the emergence of “new 
folk songs” has also made the national singing itself has a strong inclusiveness and can be constantly 
changed with aesthetic needs. Folk songs of the Maonan people provide a new development channel 
for national singing with different sound characteristics, and also stimulate the vitality of national vocal 
music.
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Conclusion and Discussion 

The development of Chinese folk songs has been carried out in two ways in history. The folk 
songs of the Han ethnic group mostly adopt the method of “promoting inheritance through dissemination”, 
relying on the population advantage and the characteristics of wide distribution, and the folk song art 
is grown in a similar cultural area. For example, the Yangko music and dance forms that are popular 
in the north, which spans from the Shandong coast in the east to the Shaanbei Plateau in the west and 
to the Yanbian Jilin in the north, all have the same style of music. The advantage of this development 
method is that even if the same type of folk songs in a certain area declines or disappears, they will 
still be passed on from generation to generation because of the development of similar music in other 
areas. Another example is about a Chinese song “Jasmine Flower”. The song “Jasmine Flower” has 
been widely spread across China’s north and south, and has been adapted from different regions. While 
maintaining the lyric art of “Jasmine”, different music styles have also been formed, making it widely 
recognized by the society, which is a way to promote inheritance. The difference is that ethnic minority 
folk songs are usually passed on in the form of “promoting dissemination through inheritance”. Due to 
the unique musical cultural background and language habits, the folk songs of ethnic minorities rarely 
communicate with the outside world, forming a form of “cultural island” invisibly. Inheritance within 
ethnic groups or villages is mostly carried out in the way of passing from teacher to students, father 
to son, mother to daughter. For example, Xinjiang Uyghur folk songs titled “Alam Khan”, “A Glass of 
Wine”, and “Take Your Hijab” were recreated after the founding of New China. Artists refilled the lyrics 
to make these songs spread throughout the country. Before that, these songs were only among the 
Uyghurs, and outsiders rarely heard them. As an important part of cultural life and communication, 
ethnic minority folk songs play an important role in various activities, labor, and even making friends 
and mate selection. It can be said that in extreme conditions, not being able to sing is not conducive 
to basic survival, which also promotes the development of the inheritance method of oral teaching to 
become a habit over time. Maonan folk songs grew up in such a cultural environment of “promoting 
dissemination through inheritance” for years, have gradually become a part of folk culture and play an 
indispensable role. Maonan songs sung by Chinese national sing method can develop aesthetics of 
Maonan songs, which is conducive to inheritance and further dissemination of this era. In the traditional 
cultural environment, the social functions of Maonan folk songs are mainly embodied in the following 
aspects: First, spreading knowledge is the most primitive and practical function. In a farming society with 
underdeveloped communications, the Maonan people pass on various knowledge of production and 
life through labor songs, folk songs, and slang songs. Through rhyming lyrics, it is easy to remember 
and inherit from generation to generation in the ethnic group. The ritual function of Maonan folk songs 
is also indispensable among Maonan people who believe in Taoist culture. In various ethnic festivals, 
Maonan folk songs are performed through group singing as an important auxiliary activity in worship, 
praying for blessings, and various weddings and funerals. In addition, the social functions, the functions 
of finding lovers, and the functions of expressing emotions in the Maonan folk songs are effectively 
released on the corresponding occasions in various forms, accompanied by dance and instrumental 
accompaniment.
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In the contemporary cultural environment, as the closed ethnic life mode was completely 
broken, the traditional functions of contemporary Maonan folk songs gradually faded, replaced by 
the integration of Han folk songs and other ethnic minority folk songs at the social function level. This 
resulted in a consensus on combining Maonan folk songs and national singing method. On the one 
hand, in the contemporary music interpretation environment with media communication as the main 
channel, the function of entertainment and pastime is the most mainstream. As a way of leisure for the 
people after work, folk songs are beautifully tuned and diverse in content, which has extremely high 
appreciation value. On the other hand, contemporary music culture also has the functions of aesthetics, 
education and spiritual promotion. The folk songs of all ethnic minorities represent the spirit and style of 
traditional Chinese culture. Even after they are reshaped through national singing method, the external 
forms such as singing techniques and orchestration have changed with the times, but this will not 
affect the expansion of core characteristics and new social functions. On the contrary, the Maonan folk 
songs after the reshaping are conducive to the acceptance and popularization of the whole society. 
Taking advantage of the integration and improvement of folk songs, Maonan folk songs can ensure 
the continuation of its own development and exert more powerful functions to make the beauty of art 
be loved by more people.

Recommendations 

1. From the perspective of aesthetics, study the difference between the aesthetic characteristics 
of Maonan folk songs of the past and present through a comparative method.

2. Study the aesthetic acceptance of Maonan folk songs by the audience referring to the studies 
of other ethnic minorities.

3. Study how the aesthetics of Maonan folk songs can be applied to specific practice.
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Research on the Origin and Characteristics of “ba xian”                                    

of Zhuang Nationality

Ning	Qing1

Chutima	Maneewattana2

Liu	lingling3

Abstract

 The purpose of this paper is to study the origin of the name, historical origin and performance 
characteristics of “ba xian” of Zhuang nationality. In the research process, the use of on-the-spot 
investigation and literature collation methods, observation method, data analysis and so on. The results 
suggest that there are two interpretations of the title “ba xian” of the Zhuang nationality, which are related 
to religion and musical instruments. It probably first appeared in the middle and late Qing Dynasty. “ba 
xian” of Zhuang nationality and “ba xian” of Buyi nationality are near source music. 

Keywords: “ba xian”, traceability, performance characteristics, near-source music

Introduction 

“ba xian” is a form of percussion music spread in the Hongshui River Basin in northwest Guangxi, 
including Luodian County and Zhenfeng County of Guizhou Province, mainly composed of suona, 
supplemented by trombone, drums, cymbals and other percussion instruments.

Regarding the title of “ba xian”, there are two kinds of opinions among the local people: a. The 
theory of “eight Immortals”. The ancestors of the Zhuang nationality called the suona “ba xian” because 
they worshipped the eight immortals of Taoism. b. “the traditional form of performance” says that 
according to legend in the Tang Dynasty, the playing habit of “ba xian” is composed of eight musical 
instruments and eight people, but there is no way to verify which eight musical instruments they are. At 
present, only suona, trombone, drum and cymbal are left.

With regard to the source of “ba xian”, a .”Jiangxi Theory”, which is said to have brought Han 
music from Jiangxi during the Tang Dynasty. b. “Guizhou Theory”, in which local “ba xian” artists 
study with their masters in Luodian, Guizhou Province and bring them back to the local area. c. “local 
theory”. In the village of La Meng Longtun in Nazhi Township, Luo Zhicai, the veteran “ba xian” master, 
had the band “ba xian” as early as the Tang Dynasty. Li Zongyao, the heir of “ba xian” in Nali Village 
Autonomous District of Nazhi Township, dictated that the band “ba xian” was popular during the reign 
of GuangXu in Qing Dynasty.
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From the date of its appearance, “ba xian” has been passed on and organized in the form of a 
strict class club. It is closely related to all aspects of the social life of the Zhuang nationality.”ba xian” is 
rich in tunes, and local villagers like to play “ba xian” best. 60% of the people in some villages can play 
the tune of “ba xian”. They play “ba xian” with the skill of “sucking and spitting”, first led by trombone, 
then “ba xian”, cowhide drum (pigskin drum) and small cymbal, with ups and downs, echoing each 
other, ebullient and majestic. What is worth studying is that they can sing while playing, and all the tunes 
are filled with lyrics to explain the meaning of the music. 

In a word, according to the oral data obtained from the fieldwork, the title and historical origin 
of “ba xian” of the Zhuang nationality are controversial and need to be further verified.

Research objectives

a. To trace the history of “ba xian” of Zhuang nationality.

b. To comparatively study the origin, historical origin, popular area, and performance 
characteristics of the “ba xian” near-source music genre of Zhuang nationality, Buyi nationality and 
Tujia nationality.

Research methods

a. The method of combining on-the-spot investigation with the arrangement of documents and 
materials.

The study of “ba xian” of Zhuang nationality will involve a large number of historical documents 
and oral materials of Zhuang and Buyi nationality. Therefore, this paper adopts the method of philology 
to sort out systematically. This paper comprehensively combs the various titles, historical origin and 
geographical distribution of “ba xian” of the Zhuang nationality, and strives to achieve the exchange of 
literature texts, oral texts and fieldwork materials.

b. Observation and interview method.

The cultural structure of “ba xian” is mainly interviewed and investigated, including “internal 
cultural structure” and “external cultural structure”. a. The investigation of “Internal Cultural structure” 
includes interviews on the title and origin of “ba xian”, which is carried out from the scope of the 
performer’s activities, the relationship between teachers and students, the structure of the class society, 
the content of the activities and so on. b. “external cultural structure” includes the performer’s economic 
income, religious belief, living habits, educational level, etc. In addition, the natural environment and 
social environment in which the performers live are investigated and studied.

Origin of the name “ba xian”

 In the book Guangxi Eight Tone, In Guangxi, it is called “Eight Tones” in some places and” ba 
xian “in some other places. There are three main explanations.” 
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a.The eight-tone relics of the Zhou Dynasty. In the Zhou Dynasty in ancient China, music has 
been quite prosperous. According to the types of materials used to make musical instruments, players 
in the Zhou Dynasty divided musical instruments into “gold, stone, earth, leather, silk, wood, gourd and 
bamboo”, collectively referred to as “eight notes”. It represents the national musical instruments created 
by the working people in the pre-Qin Dynasty. Later, the habit of using music has changed, and the 
word “eight-note” means a large number of musical instruments.

b.Eight people and eight musical instruments. “ba xian” artists of the Zhuang nationality 
generally believe that the most standard and common band composition of “ba xian” is composed of 
eight musical instruments and eight people. Since ancient times, Chinese people like even numbers, 
especially for the number “eight”, which is regarded as a symbol of peace. As early as in the ancient 
Taoist culture, the Book of Changes took eight different hexagram images as the basis for the birth of 
all things. In fact, according to the host’s financial resources, increase or decrease, but at least half a 
set, 4 people play. But it must be even numbers 4, 8, 16, etc. The establishment of the basic “ba xian” 
band is based on even numbers, which means that good things come in pairs. 

c.the eight Immortals of Taoism in China. The ancestors of the Zhuang nationality called the main 
instrument suona “ba xian” because they worshipped the eight immortals in the sky. Suona was formed 
by Han Zhongli, Zhang Guolao, Lu Dongbin and other eight immortals. One sound hole represents a fairy, 
the seven sound holes on the front represent seven male immortals, and the one on the back represents 
the female he Xiangu. Whenever the official performance, the lead instrument suona must be used to 
clean the tube and whistle with wine, the so-called toast to the “eight Immortals”, offering sacrifices. In 
the investigation, it is found that the close source music species “ba xian” of Guangxi Zhuang nationality-
Guizhou Buyi nationality “ba xian” spread in Ceheng County, Guizhou Province. In Buyi villages, “ba 
xian” is invited to play music classes regardless of marriage or funeral. Music class artists dressed in 
costumes, acting as the eight Taoist immortals, went to the main home, skillfully borrowed the mouth 
of the “eight immortals”, blessed and prayed, and blessed the host family with peace and happiness.

Thus it can be seen that the “ba xian” of the Zhuang nationality and the Buyi nationality are 
related to the eight immortals of Chinese Taoism, and the music people worship the Taoist deity 
“eight Immortals” as the ancestral gods. Through the display of this “sacred stage”, it enhances the 
artists’ sense of protection and pride in “ba xian”, which is objectively conducive to the protection and 
inheritance of “ba xian”.

Source of “ba xian”

“ba xian” is a form of percussion music composed of suona as the main instrument, supplemented 
by trombone, drums, cymbals and other percussion instruments. It is considered that to explore the 
origin of the Zhuang “ba xian”, we should first find out two questions: first, when did the suona, which 
originated from Persia and Arab countries as the main musical instrument, spread to China? Second, 
the form of “ba xian” percussion music is made locally by the Zhuang nationality. Or from other ethnic 
groups.
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The first question is that suona originated from Persia and Arabia, and its name “suona” is a 
transliteration of the Arabic language “zourna”. There are many theories about the route and time of 
the introduction of suona instruments into China. According to the current historical materials, scholars 
agree that suona was not widely used in the Song Dynasty, and in the Qing Dynasty, the records of 
suona were mostly found in the Central Plains and widely used in court music. Mr. Xue Yibing, who has 
made an in-depth study of folk percussion music, asserted in The Types And Cultural Background Of 
Folk Percussion Music: “the formation of local folk music with suona as the main musical instrument 
could not be earlier than that in the early Ming Dynasty.” Then the suona was introduced to the ethnic 
minorities in the remote northwest of Guangxi, only after that. Therefore, the view that artists said that 
suona existed as early as the Tang Dynasty could not be established.

Regarding the second question, by consulting related literature and in-depth field research, 
according to the narrative of the arts, the “ba xian” wind and music spec ies in China’s ethnic minority 
areas mainly include the Tujia “ba xian”, which is active in Hefeng, Xianfeng, Laifeng, Xuan’en, Badong 
counties in Enshi Prefecture, Hubei Province, and Shimen, Sangzhi, Yongshun and Dayong counties 
in Hunan Province. The “ba xian” of the Buyi nationality is concentrated in Luodian County, Ceheng 
County, Zhenfeng County, Wangmo County and other areas inhabited by many ethnic groups in the 
Buyi and Miao Autonomous Prefecture in southwestern Guizhou. The “ba xian” of the Zhuang nationality 
is mainly concentrated in the Zhuang inhabited areas such as Tianyun County, Lingyun County and 
Leye County in the northwest of Guangxi.

Geographical location and national attributes:

Tian’e County is located in the northwest of Guangxi Zhuang Autonomous region, the upper 
reaches of Hongshui River, Nandan to the east, Donglan to the southeast, Fengshan to the south, Leye to 
the west, and Luodian County in Guizhou Province to the north. The geographical dividing line between 
Guizhou and Guangxi is the Nanpanjiang-Hongshui River. from ancient times to the present, the people 
of the two ethnic groups on both sides of the strait have close blood and by-laws. The Zhuang people on 
the south bank of the Nanpanjiang River and the Hongshui River share the same language and customs 
with the Buyi people on the north bank. Northwest Guangxi and eastern Guizhou are separated by a strip 
of water, which is an administrative cultural circle in history. Due to the isolation of the natural boundary 
river, Buyue gradually formed two branches of Buyi and Buzhuang on the north and south sides of the 
Nanpan River. In 1953, the Buyi people referred to themselves as the ethnic group, collectively referred 
to as the “Buyi people”. According to Guizhou Tongzhi, there are Nong people living in Luodian County 
and Ceheng County (there is also this clan among the Zhuang nationality). These two counties were 
originally under the jurisdiction of Guangxi, but it was not until the fifth year of Yongzheng of the Qing 
Dynasty (1727) that they were changed to Guizhou jurisdiction.

In an interview with Li Zongyao, an artist from “ba xian” in Tian’e Nazhi Township, he told me that 
the suona was bought from Luodian, Guizhou. The “office worker” (veteran artist) said that in Luodian 
Township (Guizhou), there is a “master” surnamed Liu who knows “ba xian”. He is very famous and has 
received a lot of apprenticeships. The two villages are only separated by a mountain, and they usually 
have very close contacts. I have many cousins from there. Gradually, my ancestors and people from the 
same village knew that there was such a thing (“ba xian”), which was much more fun than singing folk 
songs, so they went to ask the master to learn when they were idle, and they learned it for a total of three 
years. After completing the study, they came back to teach to the people in the area of Hongshui River.
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Performance form:

Tujia “ba xian” refers to Tujia suona instruments. There are two local theories about the origin 
of “ba xian”: one is from folklore, which was made and handed down by Han Xiangzi, one of the “eight-
hole immortals”, who took Han Xiangzi as the ancestor of the music class. Before each performance, the 
artists will perform a worship ceremony. Second, Tujia people will put a “eight Immortals table” under 
the shrine in the hall, and the artists will sit around and perform, so this form of percussion performance 
will be called “eight Immortals”. According to the searchable materials and historical records, it was 
flourished at the end of the Qing Dynasty. The configuration of the main musical instruments is different 
between weddings and funerals. In Tujia traditional weddings, the eight Immortals (suona) is the main 
musical instrument, with less percussion music. The wedding basically uses trombone (2), suona (2 Mui 
8), gongs and drums. The percussion instruments mainly used in funerals are: big gongs, small gongs, 
gongs, bao gongs, wooden fish, big drums, small drums, hall drums, tambourines, head cymbals, two 
cymbals, small Beijing cymbals, clang dang, and dots. In addition, after the founding of the people’s 
Republic of China, festive occasions such as opening and building houses and moving to new homes 
will also use Tujia’s unique music field drums. The commonly used Qupai is adjusted according to the 
changes in the situation of use.

The “ba xian” of the Buyi nationality is a folk percussion music spread in the Buyi and Miao 
Autonomous Prefecture in southwestern Guizhou Province, which is called “ba xian” locally, and the 
local people call the lead player suona “ba xian”. Musicians regard the Taoist eight Immortals as the 
ancestors of the music class. This form of blowing music is widely used in all kinds of local folk activities. 
The main musical instruments are composed of eight instruments played by eight people: trombone 
(2), suona (2), Fife (2), drums and cymbals. It needs at least four people to play.

As mentioned above, the “ba xian” of the Zhuang nationality is a form of percussion music 
spread in the Buliu River in northwest Guangxi, including Luodian County, Guizhou Province and 
Zhenfeng County, Guizhou Province, mainly composed of suona, supplemented by trombone, drums, 
cymbals and other percussion instruments. There has been a slight change in the composition of 
the band in the adjacent village. For example, the Lai Ting Village in Nazhi Township is similar to the 
Shangyatun band in Yafang Village, where the band is made up of at least four people, including two 
“ba xian” suona, one drum, and one small cymbal. 6-person establishment: 2 ba xian, 2 drums, 2 small 
cymbals. 8-person establishment: 4 ba xian, 2 drums, 2 small cymbals. The 16-person establishment is 
8-person establishment multiplied by 2. La Meng Longtun Band in Nazhi Township, where the orchestra 
is organized, has added big pins and gongs to the percussion instruments: at least 4 persons: 2 ba 
xian,1 drums and 1 Cymbals. 6-person establishment: 2 trombones, 2 ba xian,1 drums, 1 Cymbals. 
8-person establishment: 2 trombones, 2 ba xian,1 gongs, 1 drum, 1 Cymbals, 1 small cymbals. The 
16-person establishment is 8-person establishment multiplied by 2.

With regard to the occasion of the performance, the Laiding Village Music Class in Nazhi 
Township is only used for festive folk activities. Fellow-townsman Yafang village Shangyatun music 
class and there village Lameng Longtun band red and white wedding events are involved. The form 
of performance can be divided into two types: sitting and traveling. The repertoire played basically 
corresponds to the procedural activities. In recent years, driven by the rural tourism economy, fellow-
townsman Yafang village Shangyatun music class also began to create new repertoire, attracting more 
attention from all walks of life.
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Compared with the Tujia and Buyi “ba xian”, the Zhuang “ba xian” has a special feature, that 
is, all the repertoire are filled with the corresponding libretto content. Usually, after the “ba xian” band 
has finished playing, it is sung by a vocal rhyme, so that the participants can clearly know what is being 
expressed.

Conclusion 

a. The title “ba xian”. There are two interpretations of “ba xian”. 1. The title is mainly for the main instrument 
suona. 2. It is a form of percussion music mainly composed of suona and supplemented by trombone, 
drums, cymbals and other percussion instruments.

b. The source of “ba xian”. According to the source path and development track of suona recorded 
in historical materials, suona was not widely used in the Song Dynasty, and in the Qing Dynasty, the 
records of suona were mostly found in the Central Plains and widely used in court music.Then the suona 
was introduced to the ethnic minorities in the remote northwest of Guangxi, only after that。

c. “ba xian” and religion. The performance of “ba xian” fully embodies the influence of Taoist culture 
on Zhuang folk music. Artists regard the eight Taoist immortals as industry gods, which enhances the 
artists’ sense of protection and pride in “ba xian”, which is objectively conducive to the protection and 
inheritance of “ba xian”.

d. Near source music of “ba xian” . According to the preliminary judgment, Tujia “ba xian”, Zhuang 
“ba xian” and Buyi “ba xian” not only have similar sources, but also have their own characteristics in 
development. The Zhuang nationality “ba xian” and the Buyi nationality “ba xian” have similarities in 
band organization, common tune cards and performance style. 

In the future research, the research on the generality and individuality of “ba xian” of Tujia 
nationality, “ba xian” of Buyi nationality and “ba xian” of Zhuang nationality will be focused.
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The Development Path of Guangxi Ethnic Musical in New Period

Wei	Wenwen1

Abstract

This paper aims to analyze the growth and development path of Guangxi ethnic musicals in the 
new period. Through six Guangxi ethnic musicals in the new period, this paper carries out the origin 
analysis, ontology analysis, and communication research. This study uses surveys and interviews as 
research tools to conduct quantitative research.

The results of this study show that music comes from life and returns to life, while art comes from 
the people and returns to the people at last. Guangxi ethnic musicals in the new period are all close to 
the people. It is necessary to further improve the support and recognition of the government and local 
authority, as well as the participation of social forces. The purpose of this study is to inherit and spread 
Guangxi culture and Guangxi music, expand the influence of good works, and let more people know 
and understand Guangxi Zhuang culture.

Keywords: Guangxi /ethnic music /musical/development

Introduction

The musical is a modern stage comprehensive art form that combines the narrative-based drama 
performance and beautiful and popular vocal singing as well as diversified dance movements, assisted 
with stagecraft such as clothing, scenery, lighting and so on to form the overall stage effect. The three 
most important elements of a musical are drama, music and dance. The themes of the musical often 
have a wide popular aesthetic basis, closely combined with the political background and the fashion 
of the times to cater to the psychology of the audience.

With the development of the times and the continuous enhancement of global cultural exchanges, 
the music in the musical has more international characteristics than before. Many works not only innovate 
the traditional creation of the past music, but also boldly introduce many local music elements, which 
makes the musical more an inclusive art. Guangxi ethnic musicals in the new period have distinct ethnic 
music elements and are created by combining Guangxi stories. In the long history, all ethnic groups 
in China have jointly created brilliant Chinese culture. One should adhere to creative transformation 
and innovative development, deeply explore and elucidate the value of the times of China’s excellent 
traditional culture, enhance the recognition of the masses of all ethnic groups on Chinese culture, and 
better inherit the genes of Chinese culture, nourish the blood of Chinese culture and show the magnanimity 
of Chinese civilization in the new period. One should adhere to the principle of exchanges and mutual 
learning and inclusive; be guided by the socialist core values to promote the inheritance, protection and 
innovation of the cultures of all ethnic groups; establish and highlight the symbols of Chinese culture 
and the image of the Chinese nation shared by all ethnic groups, and gather the cultural impetus to 
cast a strong sense of the Chinese national community.

1Ph.D	Candidate,	Suan	Sunandha	Rajabhat	University,	Thailand
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With the strong support of the state and the government, Guangxi’s songwriters and composers 
constantly tap the local national characteristics of Guangxi. Combining with the characteristics of 
Guangxi’s folk customs and drawing on the melody creation methods at home and abroad, they create a 
large number of ethnic musicals. Among them, on May 8, 2018, the Guangxi ethnic musical Double Third 
premiered in Nanning theater. The musical was funded by the National Art Foundation and created and 
performed by the Singing and Dancing Theater of Guangxi Performing Arts Group. The play integrates 
mountain and water folk songs and interprets the Zhuang version of “Romeo and Juliet.” The musical 
Double Third focuses on the two themes, life and love. It tells a moving story about love, dream and 
cultural inheritance against the background of the Zhuang people’s ancient Valentine’s Day, the Song 
Fair on Double Third, the third day of the third month in the lunar calendar. Double Third is created by 
taking Guangxi’s customs and festivals as an opportunity. In Liu Lingling’s book Study on Buyi Opera, 
it pointed out that “custom is a combination of the long-term social customs, etiquette, and habits, etc. 
As a form of national social psychology expression, the custom is an important cultural phenomenon, 
which directly reflects and affects the national spirit and living customs of an era by guiding its internal 
system from its external appearance.” However, Guangxi, with a unique national style, has many customs 
and festivals, such as Binyang Firecracker Dragon Festival, Song Fair on Double Third, Baeuqloxdoh 
Folk Culture Tourism Festival, Yao Panwang(King Pan) Festival, etc., which provide a large number of 
materials and sources for the creation of Guangxi ethnic musical. 

This study will provide important theoretical guidance to writers, composers, performing artists 
and singers of Guangxi musicals, and plays a positive role in promoting the development of Guangxi 
ethnic musicals. This paper will contribute to the inheritance of Guangxi’s ethnic traditional culture and 
Guangxi’s local music culture, the publicity and development of Guangxi’s ethnic musical, and the 
improvement of the market concept of musical production, to achieve the coordinated development 
and overall prosperity of the musical market.

Research purpose

1. To analyze the characteristics of Guangxi ethnic musicals in the new period.

2. In order to study the embodiment of the traditional melody of Guan era gxi nationality in 
guangxi folk music plays.

3. To put forward the development direction of Guangxi ethnic musical in the new period.
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Conceptual framework

Research methodology

This research is a quantitative research, aiming at the development direction and prospect 
of Guangxi musicals. The author’s research on the development of Guangxi ethnic musicals in the 
new period is to protect and inherit Guangxi ethnic music culture and to spread and develop Chinese 
traditional culture. Guangxi ethnic musicals are full of regional ethnic cultural characteristics represented 
by the Zhuang nationality, taking Guangxi stories, costumes, props and so on as carriers, integrating 
dance, music and other stage arts to carefully arrange, telling Guangxi ethnic stories to the audience 
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all over the state, demonstrating the spirit of Guangxi people’s pursuit of happiness, showing Guangxi’s 
humanistic characteristics, and realizing a high unity of ideological, artistic and ornamental in artistic 
works.

1. Population and sample

The study population is Guangxi ethnic musical, including dramatists, composers, singers, 
performing artists, dance designers, costume designers, audiences, etc. As the author carries out the 
research on Guangxi ethnic musicals, the research population is in Guangxi, and the research on the 
six musicals is completed by the end of 2021.

Through on-the-spot watching, video watching and literature searching, the author selects six 
Guangxi ethnic musicals as the research samples. The themes of the six ethnic musicals are different, 
but they have similar composition styles, created on the basis of Guangxi traditional music and tell the 
stories of Guangxi people themselves.

2. Research instrument

Determine the background of the issue, determine the research objectives, study and analyze 
the theory and related literature, and research and study to develop the conceptual framework from 
the theory, concept and literature review. Relevant data are collected by questionnaire, interview 
observation and literature.

According to the research object, the author has five interview forms. For playwrights, composers, 
theorists, stage designers, and audiences. Through the interview with the playwright of guangxi ethnic 
musical, we know the source of musical creation and the difficulty of musical creation. Through the 
interview with the composer, it is clear how the traditional music of Guangxi combines with the western 
composing methods or modern composing methods, and the application of the melody of Guangxi 
folk songs in the musical. Through the interview with the music theorists, we know that the number of 
Guangxi folk music plays is small, the creative ability needs to be improved, but there is a lot of space 
for development; Through interviews with stage designers and costume designers of ethnic musicals, 
it is understood that under the background of ethnic culture, stage design must conform to the creative 
background and theme of the play.

The author has a list of observations on the subject being studied. Observe the audience’s 
acceptance and reaction when watching guangxi ethnic musical. Whether the audience can also be 
involved in the performance of the musical, feel the joys and sorrows, and listen to the composer’s 
specific presentation of integrating traditional musical elements into the creation of the national musical.

For the current research topic, the author has two questionnaires, one is the non-professionals’ 
questionnaire on the audience of Guangxi national opera and the other is the professionals’ opinion 
on Guangxi national musical. The author observes the performance and box office of Guangxi ethnic 
musicals at the Performance Center of Guangxi Arts University and Guangxi Arts Center.

(1) The performance site of the ethnic musical Han’s Sea Route on June 22, 2020. This musical 
is a support project for the contemporary literature and art creation project of Guangxi Propaganda 
Department. As the host of the performance, the author had the honor to observe all the contents of 
the musical, including composers, directors, performing artists, dancers, make-up artists and staff 
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responsible for carrying props. Each scene was switched freely and each character performed with 
all heart and soul. The whole musical is a great success that night. As the venue of the performance 
is in a school, the audience is mostly teachers and students of the school, and because the music 
and fragments of the musical are not very catchy, the interaction of the performance site is not much 
enthusiastic.

Personnel type Name Content Form Role

Playwriter Zhong 
Juncheng

The inspiration of text creation 
in Han’s Sea Route and Qin’s 
Ling Canal

Face to face Understand 
further the creative 
background of 
Guangxi ethnic 
opera

Composer Zhong 
Juncheng

The inspiration of composition 
in Han’s Sea Route and Qin’s 
Ling Canal

Face to face Understand 
in-depth the 
combination of 
modern composition 
and Guangxi folk 
tunes

Performing artists Liu Lu Performance experience of 
Zhuang Brocade and Qin’s 
Ling Canal

Face to face Feel the inner world 
of opera characters

Performing artists Wang 
Liang

Performance experience of 
Double Third and Qin’s Ling 
Canal

Telephone, 
voice record

Feel the inner world 
of opera characters

Performing artists Hu Ying Performance experience of 
Qin’s Ling Canal

Telephone, 
voice record

Feel the inner world 
of opera characters

Performing artists Wu Qing Performance experience of 
Han’s Sea Route

Face to face Feel the inner world 
of opera characters

3. Data collection

Through interviews and surveys, the researchers collected data from 60 people including 
dramatists, composers, singers and audiences of ethnic musicals. After a month, 100% of the respondents 
responded to the questionnaire, and then conducted statistical analysis on the collected data.

4. Data analysis

According to the objectives, the researchers used descriptive statistics, including script, 
composition, singing, audience, and a comprehensive study to analyze the generation and development 
direction of Guangxi ethnic musicals.
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Results

The sample group of this study is divided into professionals and non-professionals, among 
which professionals include teachers and students in the field of music, musicology and composition, 
while non-professionals include doctors, officers and soldiers, college students, the elderly, etc., Among 
these women account for the majority. The preliminary study shows that most people prefer music, but 
they do not have much interest in musicals, let alone go to the theater to watch a musical. Through the 
questionnaire, we can draw the conclusion that for the development of Guangxi ethnic musical in the 
new period, we should improve the popularity of musical education and publicity, expand the influence 
and increase the strength of the crowd by introducing the musical into the college classroom. Under 
the background of cultural development, students are the most acceptable group. With a cultural 
background as the base, they will increase the dissemination and development of Guangxi traditional 
culture and Zhuang music.

In addition, preliminary research results show that in 2019, in order to celebrate the 70th 
anniversary of the founding of the People’s Republic of China and the 85th anniversary of the Xiangjiang 
campaign, Guangxi Performing Arts group has created and performed the ethnic opera Blood Xiangjiang. 
Until 2021, the 100th anniversary of the founding of the Communist Party of China, the musical Blood 
Xiangjiang has become more influential. The performance has gone through all parts of the country. 
Whether it is script or music, dance arrangement or stage design, the shock of the performance scene 
is incomparable. Obviously, in recent years, the influence of the ethnic musical and the audience’s 
acceptance have improved, showing an upward trend. It has further promoted the development and 
prosperity of Guangxi culture, Guangxi music and Guangxi musical.

Conclusion and discussion

    From the study, it is found that:

1. Tapping: Full preliminary preparations are necessary for the selection of scripts for a successful 
musical. Through field investigation, it is necessary to explore the stories and deeds around the people. 
Only in this way can the diversity of audiences be improved, the influence be expanded, the ethnic 
culture be improved, and the national self-confidence be built.

2. Flexible application: Guangxi is a place dominated by Zhuang nationality and composed 
of Yao, Jing, Miao, and other 12 ethnic groups, known as the “Sea of Songs” that people living here 
have a love of singing traditional customs. As a musical creator, one should combine Guangxi’s ethnic 
customs, humanities and folk song culture to create a musical with Guangxi characteristics. In the 
musical, one can quote the Zhuang language and Zhuang music elements, such as “nidiya” and other 
ethnic music elements.

3. Back to the people: The music originates from life and returns to life. Just as on June 3, 2021, 
the leaders of Guangxi Zhuang Autonomous Region handed over General Secretary Xi Jinping’s reply 
to Huang Wanqiu and visited Huang Wanqiu’s family. General Secretary Xi’s reply reads as follows: The 
film Sanjie Liu has become a classic because it is rooted in the mountains and rivers of Guangxi, which 
is in line with people’s yearning and pursuit of truth, goodness and beauty. It is the glorious mission of 
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literary and artistic workers in the new period to go deep into life, take root in the people, and inherit and 
develop the Chinese culture jointly created by all ethnic groups. Guangxi ethnic musicals in the new 
period are all close to the people. It is necessary to further improve the support and recognition of the 
government and local authority, as well as the participation of social forces. The purpose of this study 
is to inherit and spread Guangxi culture and Guangxi music, expand the influence of good works, and 
let more people know and understand Guangxi Zhuang culture.

Recommendations

1. Good works should be sung and publicized, and bad works should be curbed. Only by 
building a good development path can we make a breakthrough and prosperity.

2. The government should give strong support and issue a series of principles and policies to 
develop ethnic music and culture, and promote excellent traditional culture.

3. The locals should protect and inherit the traditional culture. As the important base of intangible 
cultural heritage, Guangxi should make full use of the existing resources and increase the development 
of national culture. Since 2006, the State Council has approved and announced four batches of  National 
Intangible Cultural Heritage representative projects, and the Ministry of Culture and Tourism has identified 
five batches of National Intangible Cultural Heritage representative inheritors. Guangxi’s projects listed 
in the National Intangible Cultural Heritage list include folk literature, ethnic music, ethnic dance, ethnic 
drama, folk arts, etc., such as Sanjie Liu Ballads in Yizhou City, Zhuang Liao Songs in Pingguo County, 
Dong Da Songs in Sanjiang Dong Autonomous County, Multi-voice Folk Songs (Butterfly Songs of Yao) 
in Fuchuan Yao Autonomous County, Multi-voice Folk Songs (Three-voice Folk Songs of Zhuang) in 
Mashan County and Napo Zhuang Folk Songs in Napo County, Single-string Instrument Arts of Jing in 
Dongxing City, Seventy-two Wu Ditties of Zhuang in Lingyun County. In addition, there are Cantonese 
opera, Guangxi opera, Tea-picking Opera (Southern Guangxi Tea-picking Opera), Cai Diao, Zhuang 
opera, Dong opera, Yong opera, folk arts in string and wind instruments, Guilin fishing drum and various 
folk festivals. At the same time, those listed as national inheritors include Wu Guangzu and Qin Naihao 
of Dong Da Songs in Sanjiang Dong Autonomous County, Luo Jingchao of Napo Zhuang Folk Songs 
in Napo County, Qin Caixia and Zhou Xiaolankui of Guangxi Opera in Guangxi Zhuang Autonomous 
Region, Chen Shengqiang of Bobai County Tea-picking Opera (Southern Guangxi Tea-picking Opera), 
and Fu Jinhua of Cai Diao.

4. The composer should go into the field, into the People’s life, and experience the People’s 
work and leisure time. Only through expressing the art loved by the contemporary Chinese people, one 
can create the art truly accepted by the masses and the art can become the People’s literature and 
art. The literary and artistic workers should go to the social practice, into the masses of the people, to 
understand the People’s life and work, to create joy and distress. They should draw themes and plots 
from the real-life, use literary and artistic works with Guangxi style to truly and profoundly reproduce the 
inner world and heroic achievements of the new socialist people, and create vivid and moving artistic 
images. At present, many literary and artistic workers have carried out such actions.
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The Music in Poya Songbook - Research of Dramatic
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Abstract

The main focus of this research is study the history of songs from Poya songbook ,the 
interpretation of semiotics and the adaptation of the songbook into performance. This research that the 
qualitative analysis and the description of music melody and pictorial symbols will combine.

This study found that the significance of songbooks lies in the practical aesthetic function of 
theatrical elements, while music is only a means of expression.

The research problem can be illustrated by analyzing the drama expressed by the pictures 
and collecting data from exploring the theatrical function of the songbook and the multiple performance 
forms in music singing.

keyword: Poya Songbook, folk music, drama, Symbolic function, Aesthetic function

Introduction

The Poya Songbook is written on a piece of cloth about 33cm wide and 66cm long. On this 
piece of cloth, there are 81 pictures of the moon, stars, trees, rice, leaves, lifts, axes, birds, horses, 
people, clothes, and bird cages (Figure 1). Each drawing is made with the juice of a red cactus and is 
called Bu Wa Fen by the locals. Each picture represents a folk song and the 81 patterns on the cloth 
represent 81 love songs of the Chinese minority, Zhuang nationality. These pictures are drawn based on 
the main objects used to convey the emotions in each song. The whole folk song can be sung according 
to the specific meaning of the main object in the picture. In fact, it is said that the patterns drawn in the 
songbook are the buds of words. These 81 patterns of different shapes and a small number of elements 
combined constitute a symbol system used by the Zhuang nationality in the earliest records. Therefore, 
Poya Songbook has become a special form of music and art performance, from transmission to reception, 
from the subject to the guest. Each symbol is combined into a complete poem. When men and women 
perform solo and chorus, a complete romantic love drama begins, telling the story of young men and 
women from meeting, knowing, loving, staying together until death. By studying the matching music 
and poems in Poya songbook, this article expounds an artistic performance method in Poya Songbook 
that expresses Chinese minority dramas through music.
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(Figure	1)

Objectives

The goal of this research is Combine the music and melody to sing the hidden poetry.Then we 
answer the drama and aesthetic functions of Poya song book through the interpretation of symbols.

Research Scope 

Studying the fixed syllable collocation of music and poetry in Poya Songbook. Therefore, the 
following is a qualitative research method that can be applied to this study: 81 poems with different 
contents and titles are classified, and five categories are obtained. Among them, human-related content 
accounted for 28%, life scenes and daily necessities-related content accounted for 29%, plant-related 
content accounted for 27%, animal content accounted for 10%, and natural landscape content accounted 
for 6%.
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Research instrument

In this article, qualitative research is the main method, which is also the method used by the 
author when collecting relevant information and corresponding data. The research object and analysis 
content of this article are consistent with the research method. The main body of research includes 
three aspects: how to correspond between music melody and symbols, how to correspond between 
poetry and melody, how to correspond to the aesthetics of drama after combining poetry and singing. 
The author will use the following research tools to analyze these three types of research subjects.

 - Analysis of musicology ontology

 - Interpretation of symbols

 - Aesthetic performance of drama content

 - Comprehensive discussion

Data Collection

1.Five music scores were obtained, through notation and melody analysis. Among them, the 
typical representatives are: Fen Da Lao and Fen E Ai (Fen Da Lao another name is The river melody; 
Fen E Ai another name is GuiZhao Folk songs). The author believes that a large number of music in 
Poya Songbook are formed on the basis of these two melodies.

2.In order to clarify the ethnic and folklore history contained in the symbols, the author conducted 
comparisons and field interviews on the background and related poems of 81 different symbols. In the 
end, the corresponding data, notes, photos, videos and other related materials were obtained.

3. The overall people social and natural environment related to people are extracted from the 
drama. On the other hand, the method of Fu,Bi and Xing of poetry was adopted. Using the above two 
effective methods, the research object is placed in the scope of ethnological research.

Data Analysis

Through the above three research methods, place myself in two different perspectives, namely, 
the outsider and the insider, to analyze how the content and melody in Poya Songbook correspond to 
the direction of drama.

Results

1. Poya Songbook has been sung by ethnic minorities since primitive times. The singing methods 
are also very diverse, including solo, duet, chorus, alternate singing, and so on. The form of music has 
evolved from a few short words to a large-length lyrics combination. The music mode, texture, expression, 
and singing are all gradually changing with the changes of the times. Therefore, Poya Songbook is 
polyphonic in the songs of the Zhuang nationality among the Chinese minorities. Completely understand 
the relevant development trajectory of Po Ya’s songs from words (poems), melody (tunes), regionality 
to uniqueness, and analyze the deep motivations and potential meanings behind them. It can help to 
explore the development law of Zhuang nationality’s folk songs (love songs) in Wenshan Prefecture.
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Before	each	passage	is	sung,	there	is	an	oral	dialect	narration	of	the	lyrics.	This	performance	
technique	of	different	tones	or	rapid	singing	allows	the	songbook	to	be	read	aloud.	At	the	same	
time,	the	sentences	of	the	songbook	are	compact	and	the	vocal	range	does	not	fluctuate	greatly,	
which	is	similar	to	the	Huan	of	the	Zhuang	nationality	in	the	Qiubei	region	of	Yunnan.	The	melody	is	
mainly	sung	with	two	voices	in	the	same	voice	or	one	voice	in	an	octave,	which	is	almost	integrated	
into	the	contours	of	the	vocal	lining.

2.Through the interpretation of semiotics, the concept of musicology and musical performance 
are integrated, and the process of generating the results of national sociology is observed from the 
perspective of ontology and practice, forming a mode of understanding and analyzing the music of 
specific nationalities. This is the inherent requirement of music to reflect the unique culture of the nation. 
The drama of art also formed a brand-new model of narration and recording in the context of such a 
unique national culture. After the integration of highly integrated art forms, what affects the aesthetics 
is the poetry corresponding to the symbol and the matching music, which provides the main clues 
for the understanding of music. The literary expression in the folklore and the livelihood of the symbol 
corresponding to the symbol is a more powerful support.

3.Drama refers to dramas, operas, or dance dramas or musicals with storylines, a comprehensive 
art in which actors play roles and perform storylines in public on stage. It uses literature, music, dance, 
fine arts and other artistic means to shape the image of stage art and reflect real life. Drama includes 
the concepts of drama conflict, drama image, drama law and, drama function.

From the Shang Dynasty to the Qing Dynasty, from the sixth generation of music and dance to 
the Kunqu Pihuang, China has always innovated its performance methods that integrate singing, dancing 
and music. Even the actions and conflicts emphasized in the drama may have different performance in 
the Chinese aesthetic consciousness according to the social environment, geographical location, plot 
requirements, and the proportion of singing. Therefore, a special crystallization of Chinese traditional 
aesthetic classical drama appears and develops. There are 81 different solo and duet forms in the 
songbook. Using the means of Fu Bi Xing reasonably to connect the context before and after, whether 
it is from a visual or auditory point of view, it can be shown that the Songbook has the three major 
characteristics, storytelling, emotional transmission, and dramatic conflict.

Conclusion

Through the interpretation of semiotics, this paper studies the main musical melody, pattern 
symbols and poetry content involved in Poya Songbook, as well as the aesthetic and practical functional 
elements of Chinese traditional drama presented in the songbook artistic performance. 

The final summary of the following conclusions: Poya Songbook is polyphonic in the songs 
of the Zhuang nationality among the Chinese minorities; The functional and practical nature of drama 
occupies the main position; performance methods that integrate singing, dancing and music in Poya 
songbook,It is not only ancient tradition, but also has the practical function of cultural narration.

 It jointly expounds the importance and significance of Poya Songbook as a composite art form.
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Recommendations

1.The musical performances of ethnic minorities have diverse cultural types, showing the 
versatility of artistic performances. In a certain sense, Poya Songbook maintains national characteristics, 
which reflects the comprehensive combination of culture. Preserving ethnic diversity and particularity 
is the core of ethnic music research and artistic performance. Seeking truth and seeking development 
is the policy of Chinese minority art in the future.

2.At the level of music technology, the Songbook realized the reform of complex music creation 
at the acoustic organization level of the primitive period of zhuang nationality, such as harmony, 
polyphony, tonality layout, and musical structure arrangement, by combining the sound structure of the 
human voice. And these are ultimately to reflect the dramatic elements. After the reform, 81 patterns 
with different meanings can be derived into images of classical drama elements. In the future national 
art research, a series of elements such as music, geographical location, folklore, production and life will 
also be considered. The perspective of ethnological research gradually transitioned from the outsider 
to the insider.
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Abstract

Ebian Yi folk songs have rich themes, diversified performance forms and unique musical style, 
and reflect the colorful culture of Ebian Yi ethnic minority. In recent years, affected by the development 
of modernization, the traffic conditions in the gathering place of Yi ethnic minority have been significantly 
refined, the economy has developed rapidly, and the living standards of Yi ethnic minority have been 
greatly improved. Over the past few decades, while pursuing material life, our traditional music is also 
increasingly endangered. But it is hard for the long-established ideologies of Yi ethnic minority, such 
as lifestyles, customs, religious beliefs, culture and art, to change or disappear thoroughly with the 
development of society. As an integral part of Yi culture and a regional cultural symbol, Yi folk songs 
in Ebian, Sichuan have rich cultural connotations. By focusing on the characteristics of the original 
ecological singing performance of Yi folk songs in Ebian County, this paper analyzes them theoretically 
and systematically, in the hope of carrying forward the traditional culture of Yi ethnic minority in Ebian 
County, Sichuan.

Keywords: China’s Ebian County, Yi ethnic minority folk songs, Singing Performance

Introduction

The Yi ethnic minority is one of the sixth largest ethnic minority in China. It appeared as early 
as 3000 years ago. The ancestors of the Yi ethnic minority are mainly distributed in Yunnan, Sichuan, 
Guizhou and other places in China. The ancestors of the Yi ethnic minority created a rich and colorful 
music culture. The music of the Yi ethnic minority came out of the history development of the Yi ethnic 
minority. It combines musical emotions and national customs. Yi ethnic minority can voice and express 
their own personal feelings, national feelings, etc. emotions. And Yi ethnic minority folk music is also a 
cultural symbol to communicate with the outside world. (Su Rigua, 2019). The Yi ethnic minority contains 
many branches and communities. Most of the Yi ethnic minority are very good at singing and dancing, 
have a loud and clear voice, and have a certain musical cultural foundation. The music of the Yi ethnic 
minority is like a brilliant and wonderful flower that represents the culture of the Yi ethnic minority. The 
music style of the Yi ethnic minority is simple, with various expressions, with a strong ethnic minority 
customs and various characteristic ethnic minority musical instruments. Combining various elements 
together, and integrating the basic concepts of Yi ethnic minority culture can make the Yi ethnic minority 
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music full of unique charm. The author has visited many places of Yi ethnic minority and seen many local 
dance performances of singing and dancing, especially the normal life of local singing and dancing 
can make people deeply feel the local cultural atmosphere. In recent years, music semiotics has been 
studied more and more widely. However, at present, the research on the application of music semiotics 
theory to folk singing performances of the Yi ethnic minority in Ebian is still very rare.  This paper will 
analyze the characteristics of Ebian Yi folk songs and the reasons for their formation by investigating 
and studying the status quo of the original ecological singing performance of Ebian Yi folk songs.  

Objective

To study the characteristics of the original ecological singing performance of Yi ethnic minority 
folk songs in Ebian, such as their  noumenon form, singing method, singing performance custom, ethnic 
identity, regional structure, cultural change and cultural inheritance. 

Conceptual framework

1. Ebian Yi folk songs

Ebian is a local concept. Ebian Yi Autonomous County is affiliated to Leshan City, Sichuan 
Province, and located in Xiaoliang Mountain in the southwest of Sichuan Province. Yi folk songs in 
Ebian, Sichuan Province are an integral part of Yi culture in China. Traditional folk songs of Yi ethnic 
minority have rich themes and unique music, reflecting the long history and profound culture of Yi ethnic 
minority in Ebian.  

2. The singing of folk songs

Folk songs refer to songs that originated or prevailing among people in a country or region and 
become a part of their unique culture. They are generally created orally and transmitted orally, and are 
constantly processed collectively in the process of transmission. The basic characteristics of folk songs 
are as follows: with the most direct and close associated with people’s social life; gradually formed and 
developed through improvisation and oral singing by a vast majority of masses; the musical forms are 
clear, simple, approachable, vivid and flexible. 

3. Folk performance theory 

Performance can be defined as all activities in which a specific participant affects any other 
participant in any way on a specific occasion. By taking the given individual and his performance 
as the reference point, we can call those who make other performances as spectators, observers or 
assisting participants. The predetermined pattern of action that is unfolded during a performance and 
can be presented or performed from beginning to end on other occasions can be called a “role” or 
“routine procedure”. As long as an individual plays the same role to the same audience on different 
occasions, it is likely to produce a kind of social relationship. (Song Ayimu, 2019). According to Bowman, 
a folklorist, performance is a communication mode that should shoulder some responsibility. Not only 
the performer needs to bear the responsibility of showing his communication skills to the audience 
or listeners, but also the audience or listeners need to bear the responsibility of commenting on the 
performer’s communication skills and communication effect. Both parties involved in the performance 
should bear the responsibility of communication. The music performance referred to in this paper is 
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the re-creation of music. Through the performance of musical instruments, vocal singing and a variety 
of artistic techniques including conducting, the music is expressed with concrete and sensible sounds 
and conveyed to the audience, to give play to its social function.

Scope of Study

1. The geographical scope of the folk songs of the Yi ethnic minority in Ebian: Ebian is currently 
a Yi Autonomous County under the jurisdiction of Leshan City, Sichuan. It was included in Liangshan Yi 
Autonomous Prefecture from 1955 to 1984. Ebian County covers an area of   2395.5 square kilometers 
and governs 129 villages in 6 towns and 13 townships. Among them, 8 townships including Heizhugou, 
Juemo, Baiyang, Jinyan, Yanghe, Wanping, Haqu and Lewu are the main settlements of the ethnic 
minority. 

2. Time range of Yi folk songs in Ebian: Yi has a long history. This paper mainly focuses on 
the systematic research and analysis of the folk songs of the Yi ethnic minority in Ebian since China’s 
reform and opening up (1978). Before liberation, the Yi ethnic minority in Ebian still stayed in the stage 
of slavery. There were traffic jams, and the speed of social development was extremely slow. After 
liberation, social production relations have undergone fundamental changes, traffic conditions have 
been significantly improved, and the economy has developed fast, the ethnic minority living standards 
have also greatly improved.

3. The content of Yi folk songs in Ebian: This paper mainly studies the original ecological folk 
songs of Yi ethnic minority in Ebian. Yi folk songs are rich in themes, which can be roughly divided into 
four categories: narrative songs, labor songs, love songs, and children’s songs. The music style and 
music material of each type of folk songs are different, so the melody and rhythm performance are also 
different. 

Methodology

Based on the theory of music semiotics, this paper studies the singing performance of the Yi 
ethnic minority in Ebian by collecting and analyzing data and literature, and making field visits to Yi 
prefectures in Ebian for many times.  

At present, the more authoritative aspects of Yi traditional music are the studies of the 
predecessors such as Zeng Lingshi, Zeng Suijin, and Jigufutie in the 1980s, and mainly focus on 
Daliangshan Yi music. However, there is no systematic introduction to the music of the Yi ethnic 
minority in Xiaoliangshan in the compilation of folk songs in Liangshan Prefecture and Leshan District. 
Moreover, there is no study on the folk singing performance of the Yi ethnic minority in Ebian based on 
the theory of music semiotics, which is very rare at present. Through my own research, readers can 
better understand the characteristics of the folk singing performance of the Yi ethnic minority in Ebian, 
and better understand the traditional culture, which is of positive significance for the integration and 
development of the traditional culture of various ethnic minority. Since 2020, the author has conducted 
fieldwork in the Ebian area many times. With the help of local cultural department staff and local Yi 
friends, I have found a number of Ebian Yi folk singers and local people for interviews and conversations.
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1. Population and Sampling

1.1 Population

From the perspective of literature search at home and abroad, the literature of Yi folk songs in 
Ebian is mainly concentrated in the country, and there are almost no related documents abroad. Some 
related materials collected by the author from academic websites such as CNKI, Duxiu, Wanfang, 
etc. are all downloaded and backed up. The paper materials and original materials collected in the 
Sichuan Provincial Library, the Ebian District Cultural Bureau and the folk singer’s home are all Take a 
photo backup. In order to make a summary of all the information obtained, and summarize the problem 
finally. As a regional and ethnic minority folk singing performance, the singing performance of Ebian 
Yi folk songs is placed in such a context of ecological civilization and cross-cultural integration, facing 
the development of cultural ecology and cultural development. With the integration of globalization, the 
“reconstruction” of the identity of the folk singing and performance of the Yi ethnic minority in Ebian has 
become a cultural demand for current performance practice and theoretical research.

1.2 Sampling

The site where the author has conducted field surveys for many times is the main settlements of 
Yi ethnic minority in Ebian, including Shaping, Heizhugou, Yangcun, Yanghe, Baiyang, Jinyan and other 
major Yi ethnic minority villages and towns, and selected 30 outstanding singers for survey. The age 
structure of singers is as follows: 1 person born in the 1940s, 3 persons born in the 1950s, 7 persons 
born in the 1960s, 17 persons born in the 1970s, and 2 persons born in the 1980s. 

2. Research tools

2.1 Interview Form

Field Survey Form of Folk Songs of Yi Ethnic minority in Ebian

Topic: Folk Singing Performance of Yi Ethnic minority in Ebian Based on Regional Cultural Symbols

Interview time Gregorian calendar Lunar calendar Local festival

2020.7.16-2020.7.18 26th, 27th, 28th 

May

N/A

2021.1.2-2020.1.3 19th, 20th 

November

N/A

Interview 

location

Ebian Yi Autonomous Region Cultural Center and Didi Ancient Village, Leshan City, 

Sichuan Province

Interviewer Name Gender Age Occupation Method of Interview

Zhu Yuxing Male 38 college teacher Appointment interview
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Interviewee Name Gender Age Education Political 

Status

Address

Luo Yaqian Female 49 Undergraduate Masses Ebian Yi 

Autonomous 

County Cultural 

Center

Jia Shi 

Shuaibo

Male 44 Specialty Masses Ebian Yi 

Autonomous 

County Cultural 

Center

Azuoluo Male 29 High school Masses Ebian Yi 

Autonomous 

County Cultural 

Center

Luo Hailong Male 35 Undergraduate Masses Ebian Yi 

Autonomous 

County Cultural 

Center

Local Folk 

Artist

Name Representative Works Address or contact 

information

Jin Zhi “Gan Mian A Niu” Ebian Yi Autonomous County

Jia 

Shishuaibo

“Wine Songs” Ebian Yi Autonomous County 

Cultural Center

Interview 

content

Overview of the historical development of the Yi nationality; Geographical 
environment of Ebian area; The lifestyle, folk customs, religious beliefs, etc. of Yi ethnic 
minority in Ebian; The theme, lyrics, singing, and performance of the folk songs of Yi 
ethnic minority in Ebian.

2.2 Field Survey Questionnaire

I. The inheritance lineage

1. In what dynasty did this skill emerged? Who was the earliest patriarch? What was it like when 
it first emerged?

2. What were the natural geographical environment, historical customs, social concepts and 
cultural background at that time? What influence did they have on this skill?

3. Why did this skill emerge in your opinion? Why was this skill popular at that time? What was 
the reason for its survival to this day?
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4. What folk customs, concepts and religious beliefs does this skill reflect?

5. When, where and why did you start to learn this skill?

6. How many children did you have in your family and why decided to learn this skill?  Who 
decided it?  Was it voluntary or coerced?  

7. Who can learn this skill and who can’t? What are the requirements? Why?

8. Who did you learn from? Was it familial inheritance or an apprenticeship? What was your 
relationship with the master? Do you have a stage name?

9. What generation do you belong to? Is there any seniority or ranking? Is there a pedigree/
plaque/badge/flag or other items handed down from ancient time? Please elaborate.

10. What are the rules or tips for learning the skill from the master? Do you have a patriarch? 
How to worship him?

11. Did you learn the skill through classic literature, by the master orally or by the master hand 
by hand? Are there any documents or records of professional symbols related to the skill, such as opera 
script, music score, dance notations, and pithy formula? Please elaborate.

12. How many years does it take to finish the apprenticeship of this skill?

Which skills can only be learned over a certain number of years or at a certain level?  Why?   

13. What are tours de force in the skill? How did you learn them? Do you need to keep them 
confidential from others? What are the provisions?

14. Do you have any experience in learning or pursuing further studies in any professional 
college? How do these experiences influence the skill that is passed on now?

II. The practice of skill inheritance

1. What are the symbols for the maturity of the skill?

What are the ceremonies when you finish your apprenticeship or set up your own clique? Please 
elaborate.

2. What local ecological or natural conditions is this skill related to? 

What changes have taken place now, compared with the past?

3. What are the routines/formations/singing/dance steps/types of this skill? What are the origins? 
Which can the successor perform? Please explain in detail. 

4. What are the categories for the patterns, figures, shapes, stories and techniques displayed in 
this skill? What are the sources and meanings of these patterns, figures, shapes, stories and techniques?

5. Please describe each step of the process (including function and significance) whereby you 
command this skill in detail. 

6. What are the functions and meanings of the props/musical instruments/costumes/utensils, 
etc. used in this skill? What changes have taken place compared with the past?
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7. Is there a specific place for the performance of this skill traditionally, and what are the 
regulation for season and time? What are the taboos and ceremonies? 

10. What are the words to assess the display, production, or products of this skill? How to use 
these words to describe the successor’s skills? Please describe in detail. 

11. What is the competition among peers?

12. Is there any guild or social organization? What are the rules or constraints?

13. What inheritance or improvement do you think you have made to this skill, compared with 
predecessors? What are the insiders’ reviews or comments about this? 

14. What changes have taken place in this skill in the past and now? Why?

15. Do you have any representative work? What are your major roles, the plays that you scriptwrite 
and direct and the awards that you won? Please elaborate. 

16. In which parts of the country and the world has this skill been performed and what awards 
has it won?

3. Date Collection

In terms of age, singers are mostly middle-aged people born in the 1960s and 1970s, and 
there are relatively few elderly people. In actual interviews, the author found that young people under 
the age of 30 hardly like or can’t sing folk songs of their own ethnic minority. It seems that there are 
more middle-aged people who can sing folk songs of the Yi ethnic minority, but in fact there are no 
successors to folk songs. From the perspective of gender ratio, the ratio of male to female singers is 1:2. 
Most of the songs they sing are wedding songs, which reflects that female singers are the main part of 
wedding songs. In the wedding song, male singers are also indispensable. They play a very important 
role in the performance of the wedding song. It can be said that without male singers, the traditional 
“wedding song” of the Yi ethnic minority would not exist. In addition, the families of the married couple 
generally do not spend money to hire singers. The singers are mostly relatives or friends. But now, with 
the decrease in the number of male singers, both parties need to spend a certain amount of money 
to invite amateur male singers to sing “wedding songs.” Except for the three singers working in Ebian 
County, the rest are farmers who work or graze in remote mountainous areas. Among them, 3 were in 
junior high school education, 9 were in elementary school education, and 18 were illiterate.

4. Data Analysis

According to an analysis of the data collected, traditional folk songs are mostly sung among 
the singers in the Yi ethnic minority mountain villages. However, due to the influence of Han ethnicity 
or external factors in the county, the folk song singing group and this habit have been weakened. The 
singers’ cultural education (“cultural education” here refers to the Han ethnicity cultural education) 
is generally low. Five people can sing love songs, one can sing mountain songs, and the rest can 
only sing wedding songs. This shows that the number of wedding songs is the largest and the most 
representative in the Ebian, and the traditional wedding customs still play a role in the life of the Yi ethnic 
minority. Other types of songs have disappeared or decreased with changes in customs and production 
methods. The author did not find any professional folk singers. The male singers hired by the owner 
at the wedding ceremony were half-agricultural and half-professional folk artists. In the increasingly 
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Sinicized Yi weddings, the custom of singing folk songs has gradually weakened, making it difficult for 
folk singers to pass on. Based on the above situation, we can draw the following conclusions: There is 
a gap in the age of singers; the number of singers is decreasing; the variety of folk songs is decreasing; 
it is difficult for singers to pass on.

Results

Yi ethnic minority is one of ethnic group who is adept at singing and dancing in China. There 
are various traditional tunes of Yi ethnic minority, such as climbing mountain tune, entering door tune, 
welcoming guest tune, drinking wine tune, getting married tune, wailing at funeral tune, etc. All men and 
women, old and young, can sing a few songs. Some tunes have fixed words, while others don’t. Their lyrics 
are written impromptu. Folk songs can be divided into male and female tones. Male tones are vigorous 
and high-pitched, while female tones are gentle and delicate. The author learned several representative 
songs from local singers and gave play to some professional skills of folk songs. But in the process of 
learning, the author also found many differences between   Ebian Yi folk songs and most Han folk songs. 
After experiencing the learning of singing, the author can better understand the reason why Ebian Yi 
folk songs became cultural symbols, as well as its unique styles and characteristics.

As the natural and social environment changes, folk songs that coexist with the social living 
environment will disappear or evolve. For example, the folk songs of Yi ethnic minority in Ebian, Sichuan 
include mountain songs, love songs, festival songs, wedding songs and funeral songs. However, during 
the interview, the author listened most to wedding songs, funeral songs and other ceremonial and 
custom songs, but mountain songs, love songs, festivals and other songs have gradually disappeared. 
Ceremonial and custom songs still exist because they are closely connected with people’s living 
customs, while folk songs, love songs, festival songs and other songs have gradually lost their living 
environment because they are far from people’s lives. For example, after the implementation of the 
“returning farmland to forest” policy in Ebian, the number of farmers who cultivated and grazing has 
decreased, and people no longer sing folk songs; With the abolition of slavery, the phenomenon of 
Marriage System of Cousinship has decreased, and young men and women no longer sing love songs 
for cousins; The traditional “ Yi New Year” in Ebian has gradually been sinicized in form, and the singing 
of festival songs has also decreased. Nevertheless, according to the author’s analysis and research, 
some mountain songs, love songs and festival songs have been included in the wedding occasions, 
that is, some excellent traditional songs have been preserved in the form of Yi weddings that have not 
been fully sinicized, and have become the largest number of wedding songs in existence. 

Discussion and Conclusion

When going deep into Ebian Yi area, the author learned face-to-face with Yi folk singers in Ebian 
and local populace, to learn lyrics and tones, etc. of local folk songs carefully. 

In a country representing the Oriental civilization, in the long river of history and vicissitudes of 
life, the offspring of Yi ethnic minority in China have created, inherited and developed the ancient culture 
with a long history, numerous branches, wide transmission and rich humanistic tradition. 
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 Based on the existing documents, the author conducts analysis and research, understands 
the development history of Yi ethnic minority and changes in the social environment, learns the general 
characteristics and styles of Yi ethnic minority music, and conducts key research on the content of 
music in the Yi area of   Ebian. Before the field survey, the author has a certain grasp of the them, content, 
performance methods, singing skills and style characteristics of Yi folk songs in Ebian. In addition, the 
author also learns and masters the basic research methods of semiotics, and is familiar with Bowman’s 
folk performance theory. Prior to the field survey, the author used theoretical foundations as support, 
listed in advance the key issues to be paid attention to during the field survey, and brought theoretical 
thinking into the interview and observation. Based on all the data collected after literature analysis and 
field survey, the author analyzes the characteristics of Yi folk songs in Ebian, uses semiotic research 
methods to analyze the cultural space and living conditions of Yi folk songs in Ebian, and discusses 
the difficulties in the inheritance process, and corresponding countermeasures and suggestions are 
put forward in order to pay attention to the unique folk customs of Yi ethnic minority in Ebian from the 
perspective of singing and acting culture, and present a three-dimensional musical cultural form. 
Regarding the problem of the decrease in the number of Yi folk songs and folk singers, and the 
difficulty of inheritance, they are mainly caused by the changes of the social system, the rapid economic 
development, the influence of foreign culture, the popularization of media, and the change of aesthetic 
consciousness. The development of folk songs is the same as the development of other things. When it 
comes out, it will die. Folk songs are an important part of human culture. We have the responsibility and 
obligation to record, preserve and inherit the oral culture left by these ancestors. It is the crystallization 
of the wisdom of the ancestors, the embodiment of the life track, the source of human spiritual wealth, 
and the witness and foundation of the development of a nation.

Suggestion

There are a lot of places worth studying for Ebian Yi folk songs at the cultural level. 

First of all, the Ebian government should pay attention to the unique folk customs of the Yi ethnic 
minority in Ebian from the perspective of singing and performing culture, and present a three-dimensional 
form of music culture, promote national culture, inherit the national music and create a brand effect.

Secondly, the successors of Ebian Yi folk songs should be investigated emphatically. The 
information provided by each successor should be summarized and preserved, and the original 
ecological singing performance scenes should be preserved using modern audio and video recording 
technology, and Ebian Yi folk singers should be supported to move towards a broader stage.

Finally, contents integrating elements with national characteristics, such as the original ecological 
folk songs and national legends can be studied and innovated, to better integrate them with modern 
social life.
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Exploring the aesthetics of Chinese Artistic Conception 

in Modern Chinese Folk Songs
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Abstract

This essay focus on spread Chinese music aesthetics, mainly depend on the “Yi jing” theory 
of Chinese aesthetics, combining the background of the song, the structure of the music, the artistic 
characteristics and the interpretation of the singing, to analyze and explain the art song “Meng Jiangnv”.

Keywords national vocal arts song ; Meng Jiangnv; artistic conception; Chinese aesthetics; musical 
structure; mode characteristics; artistic characteristics; singing characteristics

Introduction:

 The origin of Chinese music aesthetics can be traced back to prehistoric times. In the 
development of China’s civilization for 5000 years, the Chinese gradually came up with the concept of 
“music can consolidate religion and political power, and can be used as an educational tool.” People 
put forward a unified aesthetic standard of “benevolence”, “beauty” and “goodness”, and aesthetic 
theories such as “the law of nature and music are connected”. After the ancient Chinese civilization 
came into contact with Western music theories in modern times, there was a long debate and 
integration. After the 1990s, modern Chinese music aesthetics entered a period of rapid and prosperous 
development, and finally became a banner of Eastern culture. This article will use the “realm” theory 
proposed in “Human Words and Words” written by the famous scholar Wang Guowei in the late Qing 
Dynasty, combined with the creation techniques and singing techniques of Chinese vocal music works, 
to analyze a classic Chinese modern large-scale poem with both academic and artistic value The 
cultural connotation of the national vocal narrative “Meng Jiangnv”.

Goal: Take the art song “Meng Jiangnv” as an example, aiming  to combine the background 
of the song with the theory of Chinese aesthetics, the structure of the music, the artistic characteristics 
and the  interpretation of the singing, in order to spread the modern Chinese music aesthetics culture 
as the goal.
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Research objectives

To analyze the aesthetics characteristics in the Chinese Folk song  “Meng Jiangnv”

 Research Methodology:

 observation method and literature research method Research population and sample: Research 
population: classic Chinese modern  large-scale  national  vocal  narration  “Meng  Jiangnv” Sample:

Stave  score  for  the  song “Meng Jiangnv” Example:

 From the “Selected Works of Liu Lin and Wang Zhixin Vocal Music” in the Library of China 
Conservatory of Music, published by China Drama Publishing House. Publication date: September 11, 
2002.

Results

Before discussing the aesthetic characteristics of this work, we first need to understand the 
influential expression of “realm” in Chinese aesthetic culture. Wang Guowei is one of the pioneers of 
modern Chinese aesthetics. He combined Kant and Schopenhauer and other Western aesthetics 
with traditional Chinese aesthetics, and used them in the study of Chinese classical novels, poems 
and operas, and made great contributions. “Human Words and Words” is one of his most prestigious 
aesthetic works, and the “realm” viewpoint frequently mentioned in the article has an important guiding 
role in Chinese modern and contemporary aesthetics. “Intention” starts in one’s own heart, it is the 
subjective cognition and emotion of things, while “environment” is the objective existence scene. In 
the comprehension and singing of songs, “intention” is used to express one’s inner heart and grasp 
emotions, and from this intention, the state of externalization is mainly to resonate with others, that is, 
“moving.” Feelings and sceneries, mood and environment, are intertwined and depend on each other. 
They can be biased, but they are indispensable. Only under this premise can the quality of a work get 
a glimpse of it.

Citation example 1:

“The realm of a word is the highest, and if there is a realm, then it becomes a high-class, and 
it has its own famous sentence...”

“There is a creative environment, and there is a writing environment. This ideal is different from 
realism. However, it is difficult to distinguish betweenthe two. Because the environment created by the 
great poet must conform to nature, and the environment written must also be adjacent to the ideal. Also.  
“Human Words and Words” Wang Guowei’s Manuscript Finalized “Published in “Chinese Quintessence 
Journal” in 1909

This is Wang Guowei’s theory of literary “state” in the first and second chapters of “Human Cihua”. 
How to understand this is a brief excerpt from the video of Nankai University professor Ye Jiaying-”On 
Wang Guowei Ci” 2004 “Hundred Schools” Forum. The meaning of creating a realm is: there is a realm 
of self-more attributable to ideals-only by observing subjective emotions from the subjective to the object 
can you write poetic creations in the subjective realm. The meaning of writing environment is: the state 
of no self-mostly attributed to the objective-the subjective color is lighter.
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However, there is a difference between the creation of the environment and the description of 
the environment, but it is difficult to distinguish, because since ancient times, the famous works left by 
the great poets are both intellectual and perceptual. This theory is based on his poem “Huanxisha·New 
Words of Benevolence ``’’Definite Existence” expresses more thoroughly.

Citation example 2:

“There is no new word for skill. Such a beautiful language is too gourd.

Who is the book for the broken intestines in front of the lamp. A few glimpses of the new production 
of the king, and the number of concubines in the background. “New Words Determined to Have or Not” 
by Wang Guowei was written in Haining in the spring of 1907. Excerpted from Professor Ye Jiaying video-
”On Wang Guowei’s Ci”: “This poem expresses the beauty of the poem. A good poem is based on the 
realm, and the realm itself becomes a “high style”. Interpretation (noble character and style) ). “The new 
word of ability determines whether there is “in” ability” in a broad sense, it means that everything that has 
historical background and facts is called “ability”, while the narrow sense of “ability” is in this sentence, 
the protagonist of the article “Beauty” does not necessarily have a true love story with “Langjun”, nor 
does it really exist. Therefore, this “ability” refers to the story itself written by the word, and does not 
pursue whether it is true in history. Existed. Wang Guowei, who was influenced by Kant’s philosophical 
thoughts, expressed his “realm” theory in his appreciation of Chinese classical poems, and the famous 
German philosopher, Immanuel Kant, published in Germany in 1790, “A Critique of Judgment”. Kritik 
der Urteilskraft advocates the “aesthetic disinterest theory”---”beauty is a pleasant object without any 

stake” The aesthetic point of view is highly consistent. 

Citation example 3:

“When false is true, true is also false; there is nothing but nothing.”-Cao Xueqin’s “Dream of Red 
Mansions” first episode. It is worth noting that in the first chapter of the famous Chinese book “Dream of 
Red Mansions” written by the novelist Cao Xueqin in the Qing Dynasty, the character “Zhen

Shiyin” in the book wandered into the illusory realm in his dream, and he had a couplet on a 
large stone archway. I saw above: “When false is true, true is also false; there is nothing but nothing.” 
These two sentences have appeared at least twice in the book, which shows their importance. In the 
seventeenth lecture of “Human Cihua”, Wang Guowei commented on the author of “A Dream of Red 
Mansions”: “Objective poets must read the world. The deeper the experience, the richer and more 
varied the materials. “Water Margin” and “A Dream of Red Mansions” “The author is also...”. In Wang 
Guowei’s mind, Cao Xueqin, the author of “A Dream of Red Mansions”, can separate the sorrows 
and joys of the world from his own experience and form an “objective” perspective to look at his own 
experiences, sorrows and joys, and thus in the works “ The creation of the environment and the writing 
of the environment are also consistent with Kant’s theory of “aesthetic insignificance”. It can be seen 
from this that in Wang Guowei’s academic viewpoint, the subjective ideal state and the objective realism 
state are indistinguishable. Among the outstanding Chinese poetry and verses from ancient times to the 
present, only poets can “create the environment” and “describe the environment” in their creation. The 
“combination” can be called the “realm”, and the demeanor of everyone can be achieved through the 
ages.And how does the narrative “Meng Jiangnv” reflect the beauty of the “artistic conception” between 
the fictitious and the obscure?
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 Among the four classic love stories in China, the story of “Meng Jiangnv” can be traced back to 
a complete narrative history book “Zuo Zhuan” written in the Spring and Autumn Period and the Warring 
States Period or between the Han Dynasty. This history book was handed down to the Lu Kingdom at 
the end of the Spring and Autumn Period. Written by the historian Zuo Qiuming. “Zuo Zhuan” tells the 
story of the wife of Qiliang, a general of Qi State (that is, the later Meng Jiangnu). The story of Qiliang’s 
wife was passed down to the Tang Dynasty. It was found in Volume 73 of “Yuefu Poetry Collection”. The 
poem “Qiliang’s Wife” written by a poet named Guan Xiu was greatly adjusted by Guan Xiu. Qiliang’s 
wife’s story began to approach the legend of “Meng Jiangnu crying on the Great Wall”. The original 
song of “Meng Jiang Nu” is a four-sentence song. The theme of the story is adapted from the story 
of Qiliang’s wife. The original song was formed around the time before the Tang and Song Dynasties. 
Many genre variants. 

China’s adaptation of the modern national vocal narrative “Meng Jiangnu” was based on the 
famous Chinese songwriter Liu Lin in the 1990s; Wang Zhixin was adapted from the Jiangsu local folk 
song “Meng Jiangnu”, and added a large number of modern creative techniques and modern ways of 
thinking. It has developed into a large-scale Chinese classic vocal work. From the change of the story of “Meng 
Jiangnv” to the change and development of the folk song “Meng Jiangnv”, countless changes have been made. 
Today we can hear Wang Zhixin and Liu Lin’s adaptation of the Jiangsu folk song version. Partially revised and 
added more detailed descriptions of subjective emotions, and developed a literary unity that combines subjective 
and objective narratives. Compared with

the traditional version of “Meng Jiangnv”, it contains more fictional and real images of Chinese 
“Yijing” aesthetics. In terms of musical style, the composer has followed the musical theme of the 
original folk songs, retained the musical motivation of the original song, and on this basis, expanded 
the range to thirteen degrees, by extending the melody motivation, changing the rhythm and decoration 
The music is adapted by adding elements of Chinese opera, forming a narrative art song with a certain 
difficulty in singing. 

This song is a multi-tonal one-two-part song combined with section-by-section songs. The 
lyrics are developed in the four seasons of spring, summer, autumn and winter. The whole song is often 
between 6’35” and 7’00”.

Its musical structure is composed of Prelude + First Section + Interlude + Second Section + 
Interlude + Third Section + Interlude + Fourth Section 5 bars 8 4 10 3 8+9 10 32+14

From the seventeenth bar to the 22nd bar of the musical example, Liu Lin’s lyrics embeds the 
Chinese traditional love story “Niu lang” and “Zhi nv”allusions into it, and uses Meng Jiangnv’s mouth 
to describe that she sees a shooting star across the sky in the Milky Way in the summer night. It is like 
the red lantern lit by the Cowherd and the Weaver Girl to meet. In her imagination, Meng Jiangnv felt 
that she and his lover were not as happy as the Cowherd and the “Zhi nv” who could meet once a year 
in ancient legends.The example of Jiangsu folk song “Meng Jiang nv” is from “The Artistic Features 
and Singing Interpretation of Wang Zhixin’s Art Song “Meng Jiang nv”” Liang Mindong-”Music Creation” 
2010-03 “Meng Jiangnv” score example 1: 
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From the “Selected Works of Liu Lin and Wang Zhixin’s Vocal Music” in the Library of China 
Conservatory of Music, published by China Drama Publishing House.

Publication date: September 11, 2002

In the whole song, for example: the 33rd to 37th bars, “Leaves are floating, the autumn breeze 
is cool, the moon is like frost in front of the window, I make clothes for my relatives...” The combination of 
ancient Chinese and modern colloquial expressions in the lyrics is in the fourth bar. The four sentences 
of “Jiang Yangzhe” in the rhythm of the Chinese

language (Explanation: The rhyme in Chinese language is classified as “13 Zhe” in Chinese 
opera, and the four sentences in the example correspond

to “Jiang Yangzhe”) “Kuan Dui” (explained as the untidy number of words in modern poems) 
confrontation makes the singers closer to life while performing performances without losing the 
accomplishment and connotation of traditional literature, making Chinese audiences more resonant. In 
this song, this kind of “wide pairing” of modern poetry is used many times, and up to 9 times of linguistic 
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changes have been made according to different singing passages. In the different changes of tunes, 
the relative changes are all The mood of the tune and the pitch of the melody are changed to ensure 
that the singer can accurately grasp the combination of the rhythm of the Chinese language and the 
beauty of the pitch after the tune. According to : “Liu Lin, Wang Zhixin, 2002”.

From the 50th to 91st bars, it is a set of passages that can very well reflect the combination 
of “creative environment” and “writing environment”: in the 50th bar, the composer uses a lot of music 
expressions such as F, sustain, rest, and arpeggios. At the same time, the general term of Allegro and 
Liushuiban in Chinese operas has been added: “duo ban”, which strongly expresses the subjective 
“realm of self”. This subjective and vivid sense of participation is mainly reflected in the rhythm of “duo 
ban”. The north wind whistles, and the hurried pace of

Meng Jiangnv in the wind and snow in the sky makes the listener feel very strong psychological 
anxiety and tension in the rhythm of tighten and sing slowly’, making the listener experience the “Meng 
Jiangnv” running on the scene. The eagerness of the time and the howling of the cold wind, in the 
lyrics and melody, between the 76th and 91st bars, a few short sentences: “I walked from autumn to 
the border, I don’t know where is my husband”? and repeat The combination of the second half of the 
sentence makes the listener look forward to the climax and tragic ending of the next interpretation.

Finally, in the fourth climax and ending melody, the “creation environment” is embodied. In the 
last 14 bars, a rest is added to the singing rhythm, so that it is as difficult as Meng Jiangnv’s “silent 
choking” when facing the dead husband’s bones. Believed sobbing. In the accompaniment texture, the 
continuous FF and Chinese opera music board “Shake Board”, which reflects the rhythm of echoing the 
singing melody, pushes the extremely absurd and affectionate tragedy theme part to the whole song 
in the continuous high pitch of the singer making the final climax.
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Research summary and discussion:

The legend of Meng Jiangnv is one of the four major folk legends in my country. The research 
and results of the spreading area; written records; various carrier versions have always been valued by 
the academic community. The story told by the Chinese national vocal work “Meng Jiangnu” co-created 
by the famous Chinese songwriter Liu Lin and Wang Zhixin has been circulated in China for thousands of 
years. And this song allows the audience to take a look at Chinese history, character stories, traditional 
culture, aesthetics, musical art style and even moral codes in just a few minutes. This is the charm of 
Chinese national vocal narratives. This article cuts into the vocal performance analysis of the ballad from 
the perspective of Chinese aesthetics, which enables the performer to start from a different perspective 
of thinking, and more comprehensively express the accurate musical emotion of the ballad with musical 
language. The purpose of this article is to construct the vocal aesthetics thinking logic for vocal music 
learners, expand the aesthetics, so as to improve the overall music aesthetics of practitioners and 
appreciators, and jointly discuss the interweaving charm of Chinese “artistic conception” aesthetics 
and music creation skills in songs.

Conclusion and Discussion:

It is highly recommended that vocal music learners increase the thinking expansion of national 
aesthetic theory knowledge related to the work in the process of learning vocal works, so as to enhance 
the emotional appeal of singing performance and enrich the three-dimensional construction of literature 
and aesthetics.

Research tools: CNKI document search engine; published books, Bilibili video search engine.
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The Evolution and Influence of Zhanjiang Human Dragon Dance 

under the Background of Cultural Globalization
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Abstract 

Guangdong province, China has 30 intangible cultural heritages dance items. Zhanjiang 
Human Dragon Dance is the epitome of Lingnan marine culture, which stands out the marine view and 
humanistic landscape and local customs. In this article, Zhanjiang East Island Human Dragon Dance 
is taken as the research object to investigate the changes and influences of the dance in the past 20 
years under the background of cultural globalization. Two intangible cultural heritage inheritors and 
20 local performers were interviewed to carry out qualitative research, and a summary was carried out 
through the descriptive statistics and interview data analysis. 

The research results show that, against the background of cultural globalization, the change of 
cultural space and form of Human Dragon Dance over past 20 years has been the result of individual 
evolution but not the result of being influenced by external cultures. Its authenticity and original ecology 
as an intangible cultural heritage are still retained, and the traditional dance culture value is inherited by it. 

Keywords: Cultural globalization, Zhanjiang Human Dragon Dance, Evolution and influence 

Introduction 

In the development of economic globalization, culture, like a bond, connects all countries. 
Globalization has made worldwide ideological culture integration more frequent and systematic, has 
enabled frequent exchange of external cultures and traditional cultures and is presenting a pattern of 
multiple cultures. Since 2001, China has entered the 21st century. With the development of globalization 
as the background, intangible cultural heritage dance in Chinese traditional culture is an important part. 
With the deepening influence of cultural globalization, it has brought certain impacts on the intangible 
cultural heritage dance, which leads to the loss of the traditional culture of dance, the change of its form 
and the weakening of its survival. Guangdong Zhanjiang Human Dragon Dance as the national level 
intagible cultural heritage dance is a representative of marine culture. Based on the cultural globalization 
theory, in-depth exploration is carried out within the category of cultural anthropology, folklore and local 
chronicles, the origin, history and ceremony of Human Dragon Dance are analyzed in an all-round 
way from the research perspective of cultural space of dance to explore whether impacts of cultural 
globalization on Human Dragon Dance culture have changed, and the action form, vocabulary, costumes 
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and music of Human Dragon Dance are researched from the dancology perspective to explore changes 
of dance caused by globalization. 

It is known through interviews that Human Dragon Dance still remains the original historical 
culture and dance form in the history of hundreds of years ago . Its changes and developments revolve 
around its own changes and are not affected by foreign cultures. However, no matter how it develops, 
it should adhere to its own cultural characteristics, find its own cultural foothold and maintain its distinct 
subjectivity.  

Research Purpose  

1. To study the change of the dance form of Human Dragon Dance against the backdrop of 
cultural globalization. 

2. To analyze impacts of cultural globalization on Human Dragon Dance culture. 

Research Scope 

Research Method 

1. Research Process: Firstly, determined the research background,  objectives, theories 
and relevant literatures to form a conceptual framework. Secondly, based on the theory of cultural 
globalization, Dongshanxu Village, Dongshan Town, East Island, Zhanjiang was selected as a case 
study with anthropological fieldwork method in this paper. Then the ethnology and folklore methods were 
used to research the cultural space of Human Dragon Dance. Finally, the dancology was adopted to 
carry out a comprehensive analysis of the form, costumes, props, music and other aspects of Human 
Dragon Dance.

Based on theoretical concepts and relevant contents of Human Dragon Dance, the researcher 
designed the interview form which consists of two parts. The first part is the basic information of 
interviewees, including the gender and birthplace. The second part is for short answers, which are 
mainly set as an open structure. Interviewees may answer such questions based on their own feeling 
and knowledge of Human Dragon Dance. 

The content validity was analyzed by Professor Wang Yibo from South China Normal University, 
Professor Niu Yi from City College of Dongguan University of Technology and Professor Yao Peichan 
from Dongguan University of Technology to check the accuracy of interview questions.  

2. Dongshanxu Village, Dongshan Town, East Island, Zhanjiang, as the inheritance of intangible 
cultural heritage, is of representative significance. Researchers interviewed 2 inheritors of Human Dragon 
Dance and 20 local performers. Human Dragon Dance is mainly performed by males, so the research 
objects are males with a lower education level, aged between 5 and 65. Inheritors and performers were 
interviewed according to the research objectives.

3. Data analysis: The method of descriptive statistics was used by the researchers to analyze 
and summarize the interview results of inheritors and performers, and summarize the changes and 
development of Human Dragon Dance in the past 20 years. 
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Results and Discussion 

The following summary is made based on the interview results: 

1. What are changes of actions, music, technique, costumes, and props of Human Dragon 
Dance? 

The researchers interviewed 2 inheritors and 20 performers respectively, among which 20 
performers were divided into three groups according to their different years of learning the Human 
Dragon Dance. The three groups are 2 performers who have been studying Human Dragon Dance for 
10 years, 10 performers who have been studying Human Dragon Dance for 2 years and 8 performers 
who have been studying Human Dragon Dance for 3 years. According to the summary of the interviews, 
it can be concluded that the dance movements have not changed much in recent years. It is still like 
a young guy building a dragon appearance, but the formation has been enriched a lot, some difficult 
skills have been added, and the cooperation and flexibility of everyone are more emphasized. The 
performance form is gradually improving. At first, it was a dragon, and then one person taking the ball 
was added, forming a scene of a dragon playing with a crystal ball. When the Human Dragon Dance first 
appeared, it was similar to a large-scale square dance in the local area without the fixed background 
music. The music was mostly composed of traditional gongs, drums, and conches. 

In recent years, with the continuous promotion and development of the Human Dragon 
Dance, it often makes an appearance on the large-scale stage. Except for the traditional instrumental 
accompaniment, some local folklore and festive music will be matched, but the performance is still 
dominated by the live accompaniment. The dancers think that only live music can inspire the morale 
and strength of the performers, while if they place the music prepared in advance, it will lack the spirit 
of dragon dance and the morale of dance. The costumes of the Human Dragon Dance are relatively 
simple. The original Human Dragon Dance was stripped to the waist and had no special costumes. 
However, for the aesthetic property and aesthetic demands of the public, a set of costume with dragon 
scales, a dragon’s head and a dragon’s tail are designed for the actors. The costume is divided into red 
and yellow. The red clothing represents the dragon’s body and the scales are used as the decorations 
inlaid on the clothing, which is mostly composed of skinny men. The yellow clothing represents the 
dragon pile, and it is mostly composed of middle-aged strong men, which must have enough strength 
to hold up the men who wear the red clothing. The red and yellow match is like a long dragon circling. 
The Human Dragon 

Dance has developed from the single formations such as the earliest “S”-shaped curve and 
circle into a variety of formations such as “rounded”, “rolled”, “twisted”, “interspersed”, and “leaped” and 
other relatively complex formation changes in recent years. “ Human Dragon Dance has made some 

reforms in the props, adding luminous lights to the props to enhance the ornamental value of the dance. 

2. Have the legend, historical background and cultural customs of Human Dragon Dance been 
changed? 

Human Dragon Dance is an ancient dance, which origins from the late Ming and early Qing 
dynasties. The historic culture Human Dragon Dance has not changed, and there are no customs 
and taboos. The original Human Dragon Dance reflects the simple ideas of the worship and identify 
of gods for the local people. The modern Human Dragon Dance still pursues sacrificial ceremony of 
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ancestors and the psychology of the theory that man is an integral part of nature and the conquest of 
nature. It shows the unique island color and strong rustic flavor. It is an important part of the enduring 
folk customs and large-scale entertainment activities of the East Island and even the Leizhou Peninsula. 
In the recent years, the largest change is that the Human Dragon Dance is gradually changing from 
the square dance to the stage performance, and it is gradually spreading to the campus. In order to 
better carry forward the Chinese nation traditional culture, it is also an inheritance and development of 

the intangible cultural heritage dance. 

3. What are impacts of cultural globalization on Human Dragon Dance? Are they positive or 
negative? 

Under the wave of cultural globalization, it is difficult for any territories of nationalities and 
any kind of cultural type to escape the collision and exchange of the multi-culture. The native-born 
“Human Dragon Dance” has absorbed the characteristics of sports culture in the development, and it 
has obtained the opportunity to make an appearance on the international arena. For example, it won 
the “Special Honor Award” of Guangdong International Tourism and Culture Festival in 2006, and the 
opening of “China Zhanjiang East Island Renlong Beach Tourism and Culture Festival” in 2007. At 
the opening of the Cultural Festival, the 76-meter-long dragon made up of 188 people made its first 
appearance on the Haitian Beach of East Island, and it was listed as “The Best Guinness World in 
Shanghai”. Against the background of globalization, “Human Dragon Dance” motivate its potency, 
promote the native characteristic through open and exchange, which makes it obtain the opportunity 
to make an appearance on a large stage at home and abroad. While the “Human Dragon Dance” are 
inheriting its own cultural characteristics, it actively communicates and integrates with multiple sports 
cultures, so that it can continuously absorb the new life of nutrients, and catch up with the development 
pace of the world trend. In the development process of the Human Dragon Dance, it adheres to the 
inherited concept, embraces its own cultural characteristics, and is not affected by foreign cultures. It 
is just the inheritance that makes it possible to pass on from generation to generation and last forever. 

According to the interview, it can be concluded that Zhanjiang Human Dragon Dance still 
remains its original nature in the baptism of time change, and it still respects the cultural nativeness 
and reserves the core cultural value. This is mainly derived from the firm belief of the local people and a 
protection attitude towards the intangible cultural heritage. No matter how to change it, it will not be lost. 
The development of world art is diversified and various. The all over art shall embody the characteristics 
and era elegant demeanor of the traditional culture in the world art pattern and they shall be continuously 
carried forward and developed through the inheritance from generation to generation. Its inheritance 
and protection shall be given the contents and forms complying with the trend of the times, carry out 
the contemporary expression based on the tradition, stand out the unique traditional aesthetic taste, 
and move towards integration and the world arena. 
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Suggestions 

1. Suggestions for governmental departments 

1.1 Intangible cultural heritage dance still exits relying on the common efforts of local people, 
but it also needs the fiscal support of the government. 

The fees of the “Human Dragon Dance” performance team are expensive, such as the routine 
training, props updates, and clothing repairs. And there are many people, so more money is spent. If 
the capital cannot be enough, the survival of the team will be a problem. 

1.2 Suggestions for literary and art workers 

The scientific research workers shall go deep into the country to carry out the research work of 
the “Human Dragon Dance”. Through the oral history research and fieldwork of the intangible cultural 
heritage to dig the cultural characteristics of the “Human Dragon Dance”.  

2 Suggestions for future research 

2.1 Learning about the morphology and characteristics of the Human Dragon Dance is beneficial 
to further study the innovation and development of it. 

2.2 Enhance the advertisement of Human Dragon Dance and improve the popularity to attract 
more attention from people. The protection and advertisement of the Human Dragon Dance is extremely 
urgent. 
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Post-disaster Restoration of Qiang Dance Culture 

Creation and Performance
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Abstract

The thesis mainly discusses the great social material and economic changes of the Qiang district 
in China after the M8.0 earthquake in May 2008, and the Qiang people’s response to these changes, 
especially, the psychological trauma caused by the natural disaster to the Qiang people, as well as its 
influence on the traditional folk music and dance in intangible cultural heritage and how they will develop.

Through recording and analyzing the data from the field survey, the author explores how the 
culture subjects inherit their own culture consciously, dynamically and selectively,influenced by the 
outside world, and how they protect the dance culture while restoring it after the disaster, restore Qiang 
Minority’s traditional dance, comfort the Qiang people’s broken hearts and inspire the Qiang people’s 
deep love for their beautiful homeland in the new form of Qiang dance.

Keywords : post-disaster restoration, Qiang dance, creation and performance

	

Introduction
In the first ha lf of the 20th century, the Qiang people in the upper reaches of the Minjiang River in 

the west of Sichuan, China, were finally recognized as “the Qiang Minority”. Currently, there are 300,000 
people living mainly in the southeast of the Aba Tibet and Qiang Autonomous Prefecture in Sichuan 
Province and Beichuan County. To the south are the Yi people, with a population of 6.58 million, who 
are distributed in Sichuan Province, Yunnan Province and Guizhou Province. To the west are a large 
number of Tibetans, with a population of 4.59 million spreading over a quarter of China. To the east lies 
a even larger population of 1.2 billion Han people -- perhaps the world’s largest ethnic group. In this 
region, the Minjiang River, the Jianjiang River and their tributaries cut through the edge of the Qinghai-
Tibet Plateau, forming high mountains and deep valleys with a height of about 3500meters-4500 meters 
above sea level. These deep canyons in the mountains are called “ditches” by the local Qiang people in 
Chinese, where the Qiang villages are distributed. And “the research on the creation and performance 
of Qiang dance culture” were born from these “ditches”.(the above data are from the official compilation 
of the ethnography of China)

The May 12 Devastating Earthquake in Wenchuan caused serious damage to many key 
cultural relics under state, provincial and prefecture protection in the Aba Tibet and Qiang Autonomous 
Prefecture, among which a large part of tangible and intangible cultural heritage was seriously damaged. 
90% of the houses in Taoping Qiang Village Diaolou, Heihu Qundiao, Zhibo Diaoqun and Luobo Village, 
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which had been investigated before, were damaged, and a large number of houses in the villages 
collapsed; seven places ,where intangible cultural heritage protection projects are conducted, such as 
“Qiangdi” and “Volvojo”, were severely damaged, and many precious physical instruments needed for 
carrying out activities were damaged; thousands of precious texts, pictures and videos were destroyed, 
and important historical materials were buried; two Shibi inheritors and five Qiang artisans were killed, 
quite a few inheritors of intangible cultural heritage were injured, and most of the inheritors are old and 
suffer serious psychological trauma.

In view of the long history and culture of the Qiang people, along with their indomitable national 
character and positive attitude towards life, the thesis aims to do linear research again on the dance 
of the Qiang people based on the previous field survey and the current survey, which was studied 20 
years ago. The research on the real restoration and innovative development of the Qiang dance culture 
after the earthquake is done to show how we protect and inherit the Qiang dance culture which has 
lasted for thousands of years.

Purposes
1) Create plans for post-disaster restoration of the Qiang dance

2) Design and create the works of Qiang dance in order to restore the core culture and comfort 
the psychological trauma of the Qiang Minority

Research Scope

1. The population involved in the research live in an area called Longxi Town in the west of 
Sichuan, China, involving 868 people from 6 villages. A stratified random sampling survey was conducted 
according to the proportion of each person’s family, and 10 variable groups were established, with at 
least 20 Qiang people in each variable group. The sample size was 200 Qiang people.

2. From the perspective of concept research and fieldwork, there are 3 variable groups, among 
which, the performers of folk performance who were interviewed, consist of 8 parts, the artists who have 
made an outstanding contribution to dance consist of 4 parts and the local government and cultural 
managers who were interviewed consist of 3 parts.

Research Time limit

For 12 months, from January 2020 to December 2021

Research steps

1. Collect information on books, documents, academic translations, publications, and interview 
articles related to performance or Qiang culture in China and abroad, and complete the introduction 
of the thesis.

2. Design tools for collecting data and information in the research, and check the consistency 
of the tools and research purposes.

3. Select the research object and send the online information to apply for interview. Receive 
reply messages through online contact.

4.	Participants	of	the	performance	will	be	given	a	training	session	in	groups	for	2	days,	7	
hours	a	day	(7	hours	X	2	days,	a	total	of	14	hours).
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5.	Enter	the	fieldwork	to	conduct	in-depth	interviews	with	the	research	subjects.	Data	were	
collected	from	24	interviewees,	and	the	interviewees	were	divided	into	4	groups	for	interviews.	At	the	
same	time,	observe	related	folklore	performance	activities	and	complete	related	field	investigations	
within	30	days.

6.	Enter	the	stage	of	dance	creation.	Design	related	subjects	and	content,	and	complete	
the	design	and	creation	of	works,	music,	costumes,	props,	etc.

7.	Complete	related	activities	such	as	performances	and	competitions	of	creative	works,	
and	at	the	same	time	analyze	the	feedback	data	and	check	the	quality	of	the	data	information.

8.	Summarize	and	discuss	the	results.

Research	Methods
1.	Research	methods

The	research	is	quantitative,	aiming	at	studying	the	factors	that	affect	the	Qiang	people’s	
cognition	of	dance	after	the	earthquake.

2.	Research	process

The	thesis	is	a	practical	thesis	(a	creative	thesis),	so	in	the	research	process,	 it	highlights	
the	creation	ideas	of	the	dance	work	Never	Ending	and	the	associated	cultural	connotation,	and	
classifies	them	while	collecting	them.	Firstly,	the	theory	of	cultural	reconstruction	is	used	to	analyze	
the	cultural	interpretation	model	that	can	be	constructed	in	the	traditional	Qiang	dance,	so	as	to	
improve	the	theoretical	value	of	the	research	and	the	mode	of	creation.	Secondly,	the	theory	of	
choreography	is	used	to	analyze	and	guide	the	forms	of	Qiang	dance	performance	and	creation.	
Finally,	the	theory	of	national	identity	is	used	to	test	the	restoration	of	the	Qiang	dance,	that	is,	
whether	 it	cared	about	the	appeal	of	collective	emotion	and	whether	 it	 improved	the	national	
identity	of	the	Qiang	people.

3.	Data	Collection

The	main	sources	of	data	are	as	follows:	“participatory	observation”	fieldwork,	 in-depth	
interviews	and	collection	of	questionnaires	as	primary	data;	previous	 research	 results	 together	
with	videos	of	dance	and	other	materials	obtained	from	the	Internet	and	new	media	platforms	
as	secondary	data.	In	the	whole	process,	primary	and	secondary	data,	that	is,	fieldwork	and	desk	
research	and	analysis,	are	interwoven.
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Research Results

The sample group in the research has a total of 70 people, most of whom are the local peasants 
of the Qiang Minority, aged between 30 and 60, with a generally low educational level. They are the 
local aborigines, most of whom have never left the villages and think highly of the traditional dance of 
the Qiang Minority. It is shown in Table 1.

Table 1 Composition of Respondents in Qiang’s traditional villages

  Age 30 to 50 years old 43 persons 51 to 60 years old 27 persons

Gender    male 38 persons female 32 persons

Job Title member of village 
committee or above

8 persons agricultural 

producers

62 persons

Traditional 
Dance Show

can 70 persons can’t   0

Conclusion and Discussion

Findings from the research:

1. In the creation of the dance work “endless stream”, we use the theory of “core kinetic energy” 
in medicine to analyze the methods of restoring Qiang culture. It is considered that the restoration of 
the core kinetic energy of Qiang dance culture needs to be analyzed from the following two aspects: 1. 
Dance dynamic element analysis; 2. Dance ecological element analysis. Its purpose is mainly reflected 
in the following aspects.

1) Creating Qiang dance is conducive to restoring the core dance culture of Qiang Minority 
and comforting the psychological trauma of the people caused by the earthquake.

2) Creating Qiang dance is conducive to exploring the methods of restoring the core dance 
cultural elements of Qiang Corridor after the disaster and providing a new methodological perspective 
for the disaster study of Chinese dance.

3) Creating Qiang dance is conducive to reconstructing the spatial structure of the Qiang dance 
to form a complete combination of Qiang dance and modern humanity as well as nature.

2.The design elements of the dance work “endless stream” are mainly created in the following 
aspects

1) Use diversified design concepts to expand the space of dance works, including music, 
action and formation, 

2) the application of fashion design elements in dance works, 

3) the application of lighting design elements in dance works, 

4) the application of stage dance beauty design in dance works creation, 

5) the application of Multimedia Design elements in dance works creation. Through the above 
five aspects to analyze the relationship with the creation of dance works, artistic characteristics and 
creative fun, and fully tap its artistic value.

5.	Enter	the	fieldwork	to	conduct	in-depth	interviews	with	the	research	subjects.	Data	were	
collected	from	24	interviewees,	and	the	interviewees	were	divided	into	4	groups	for	interviews.	At	the	
same	time,	observe	related	folklore	performance	activities	and	complete	related	field	investigations	
within	30	days.

6.	Enter	the	stage	of	dance	creation.	Design	related	subjects	and	content,	and	complete	
the	design	and	creation	of	works,	music,	costumes,	props,	etc.

7.	Complete	related	activities	such	as	performances	and	competitions	of	creative	works,	
and	at	the	same	time	analyze	the	feedback	data	and	check	the	quality	of	the	data	information.

8.	Summarize	and	discuss	the	results.

Research	Methods
1.	Research	methods

The	research	is	quantitative,	aiming	at	studying	the	factors	that	affect	the	Qiang	people’s	
cognition	of	dance	after	the	earthquake.

2.	Research	process

The	thesis	is	a	practical	thesis	(a	creative	thesis),	so	in	the	research	process,	 it	highlights	
the	creation	ideas	of	the	dance	work	Never	Ending	and	the	associated	cultural	connotation,	and	
classifies	them	while	collecting	them.	Firstly,	the	theory	of	cultural	reconstruction	is	used	to	analyze	
the	cultural	interpretation	model	that	can	be	constructed	in	the	traditional	Qiang	dance,	so	as	to	
improve	the	theoretical	value	of	the	research	and	the	mode	of	creation.	Secondly,	the	theory	of	
choreography	is	used	to	analyze	and	guide	the	forms	of	Qiang	dance	performance	and	creation.	
Finally,	the	theory	of	national	identity	is	used	to	test	the	restoration	of	the	Qiang	dance,	that	is,	
whether	 it	cared	about	the	appeal	of	collective	emotion	and	whether	 it	 improved	the	national	
identity	of	the	Qiang	people.

3.	Data	Collection

The	main	sources	of	data	are	as	follows:	“participatory	observation”	fieldwork,	 in-depth	
interviews	and	collection	of	questionnaires	as	primary	data;	previous	 research	 results	 together	
with	videos	of	dance	and	other	materials	obtained	from	the	Internet	and	new	media	platforms	
as	secondary	data.	In	the	whole	process,	primary	and	secondary	data,	that	is,	fieldwork	and	desk	
research	and	analysis,	are	interwoven.
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Suggestions

The researcher suggests the following:

1) The leading role of the government in protecting and reconstructing the intangible cultural 
heritage of the Qiang Minority

2) The role of publicity and research of the cultural academia in protecting and reconstructing 
the intangible cultural heritage of the Qiang Minority

3) Important measures to enhance the cultural self-awareness of the Qiang people, respect the 
emotional connection between cultural heritage and the Qiang people, and encourage them to rebuild 
their homeland

Reference

Books

Wang Mingke/(2008)/Qiang Between Han and Tibet/ (number of publications) /Place of Publication/Zhonghua 

Book Company

Xu Ping/(2006)/ Adaptation and Transition of Culture/ (number of publications) /Shanghai/Shanghai People’s 

Publishing House

Zhang Xi/(2009)/RescuingReflecting on the Post-disaster Reconstruction of Qiang Culture / (number of 

publications)/Beijing/China Minzu University Press

Wu Yujun/(2016)/Research on Function, Transition and Conservation Strategies of Qiang Shibi Music/ (number 

of publications) /Beijing/Chinese Academy of Social Sciences Press Quotes From Theses of 

Masters and Doctors

Liu Xinglu/(2010)/Return of Huan Nuo Yuan -- Research on the Contemporary Reconstruction of Huan Nuo 

Yuan Held by the People of Waxiang, Yongping, 

Xiangxi(Doctoral thesis). Minzu University of China /2010 Chapter 2, page 11-12 He Kun /(2009)/ Protection of 

Qiang Culture in Post-Wenchuan Earthquake Reconstruction – A Case Study of Taiping in Mao 

County /(Master’s thesis)/ Minzu University of China/2009, Chapter 4, page 20-22

Wang Yaling /(2013)/ Investigation Into the Livelihood Predicament of Qiang Immigrants after the May 12 

Earthquake /(Master’s Thesis)/ Minzu University of China /2013, Chapter 3, page16-17



The Ideas and Methods of Folkloric Dance Creation - In Case Study 

of Shigong Dance in Zhuang Nationality 
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Abstract

It is an aesthetic idea and requirement for people to add folk culture or traditional culture 
elements to dance creation.This research by Locke, the dance of the zhuang gong as an example, 
through literature, field investigation and interview with zhuang gong dance not genetic carrier, the 
zhuang gong dance forms and artistic characteristics of detailed analysis, this paper explores its contains 
the historical and cultural value, from material selection, vocabulary, characters, plot, music genre, six 
Angle, the choreography, summarize the zhuang gong dance artistic feature, is to explore method of 
folk dance, dance the embodiment of the folk culture for the future to provide experience for reference.

Keywords: Folklore,Dance creation,Regional culture, Dance body language.

Introduction

In the context of world economic integration, great changes have taken place in people’s material 
life and thought, especially in the aspect of aesthetic perception. The overall trend of public aesthetic 
perception has been adjusted with the change of social environment.Influenced by the integration of world 
economy and culture, dance art is facing the challenge of homogenization.Therefore, dance creators 
and choreographers need to have a sufficient understanding of folk culture and good professional 
quality of dance, so as to create and choreograph dance folklore, realize the integration of dance art 
and Chinese traditional culture, and play a “win-win” role.Based on this, this study takes Luoyue dance 
of Zhuang nationality in Guangxi, China as an example to analyze how to integrate folklore thinking and 
elements on the basis of traditional dance creation concepts.To promote the development of national 
dance art to provide new ideas and new methods.

Research purpose

Taking the Shigong Dance in Luoyue culture of Zhuang nationality in Guangxi as an example, 
this paper discusses the new method of creating and composing Chinese folk dance.

Research object

This study takes the folk culture and the Shigong dance in ancient Luoyue region of Guangxi 
region as the research object.The Luoyue Shigong Dance in Zhuang nationality, which has been 
passed down to nowadays, still has a relatively complete dance ceremony and is well preserved in 
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terms of costumes, scripture, props and playing music. In May 2010, it was included in the third group 
of representative items of intangible cultural heritage at the autonomous region level published by the 
People’s Government of Guangxi Zhuang Autonomous Region.The Zhuang Shigong Dance is mostly 
performed in life rites and festival customs of the Zhuang people, and is mainly spread in Yongning, 
Wuming, Shanglin, Mashan, Long ‘an, Guigang, Xingbin, Wuxuan, Xiangzhou, Xincheng, Liucheng, 
Liujiang, Du ‘an, Yizhou, Pingguo and other regions in Guangxi.Zhuang Shigong Dance associated 
with folk beliefs, penetration in the life activities of the Zhuang people, with people praying to eliminate 
evil, praying to good harvest, children, good wishes of longevity and health, a regulating daily life and 
so many functions, which is an important part of folk culture.Therefore, this paper takes Luoyue Zhuang 
Shigong Dance as an example to discuss the folk dance creation and compilation methods.

Research methods

The research methods of this paper mainly involving as follows:

1. Literature study method 

Through consulting in China Hownet Database to recognize and to collect materials of a large 
number of Luoyue descendant— Li, Zhuang, Dong, Buyi nationality,the literature of folk art, dance, 
aesthetics, folk aesthetics, dance and other related books, this research collected the reference.

2. Observation Method

 Through field investigation of Yongning, Wuming, Shanglin, Mashan, Long ‘an and other places 
in ancient Luoyue region, the researchers experienced, observed and understood the folk culture of 
Luoyue descendants and the status and development of Luoyue Zhuang Shigong dance, and directly 
observe the scene of Zhuang Shigong dance performance.To obtain the most direct and objective 
understanding of Luoyue Zhuang Shigong Dance, and make an analysis and reference for the research 
on the folk-custom of Luoyue Dance.In this study, the live Zhuang Shigong Dance performances were 
recorded for four times. After repeated watching, the characteristics of Zhuang Shigong Dance were 
analyzed in depth and analyzed logically from different perspectives, such as dance body language, plot, 
stage design and costume, and combined with the characteristics of dance creation and composition.

3. Expert Interview 

This study has interviewed Xie Shouqiu, president of Guangxi Luoyue Culture Research Institute, 
about folk culture for eight times, with a total time of more than 50 hours.The researcher have interviewed 
Pan Jiaming, the non-genetic inheritor of Zhuang Shigong Dance, about Zhuang Shigong Dance for 
five times, with a total interview duration of more than 30 hours and a total observation demonstration 
duration of more than 10 hours.Some people in Yuquan Village, Wuming District, Guangxi province, 
where Shigong Dance is popular, were also interviewed for a long time.In addition, I interviewed and 
communicated with experts and professors from professional art colleges, so as to analyze the concept 
of folk dance creation more comprehensively, so as to make the paper more profound and thorough.
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Research result

Six methods of folk dance creation and composition

1. Incorporating folk story themes into creation material

Folkloric elements application in the dance, should pay attention to folk custom theme 
selection, consult each region folk culture, not only to have a deep understanding, but also closely 
integrated modern dance art, culture, in the modern social environment to realize the cultural creation 
and construction of the plait of dance can reveal regional folk culture, era characteristics and cultural 
connotation. The theme selection of Zhuang Shigong Dance can not be separated from Guangxi’s 
special natural and cultural environment. The natural environment of Guangxi is the prerequisite for 
the breeding of Zhuang folk beliefs. The diversified life rituals and festival folk customs of the Zhuang 
nationality provide rich materials for the performance of Shigong Dance. Guangxi’s profound folk oral 
tradition provides artistic nourishment for Shigong dance.

Therefore, when selecting materials for dance, the most important thing is to consider the theme, 
background and characteristics of The Times, and to choose the combination of folk culture and dance 
works.The dance creation also needs to strengthen the optimization of character image, overall plot, 
costumes and props, and choose folk cultural elements under different historical backgrounds, so that 
the audience can feel the characteristics of The Times and folk culture behind the dance works after 
understanding the theme[1].

The selection of dance materials must conform to the contemporary aesthetic, the selection 
of cultural forms should conform to the main melody aesthetic, popular aesthetic, the theme of dance 
works, aesthetic and cultural forms of in-depth combination, can clearly reflect the characteristics of 
The Times.Therefore, in terms of material selection, dance creators and choreographers must have a 
clear understanding of the background and characteristics of The Times, have a deep understanding 
of the representative folk culture of each region, and give folklore characteristics to dance works with 
the rich imagination and creativity of the creators.

2. Incorporating folk elements into dance body language creation

If there is a high degree of similarity in morphological characteristics of the same dance, dance 
sentences with the same and similar meanings can be intuitively expressed, which is called dance 
body language.In the creation stage, cultural connotation can be displayed through dance vocabulary. 
After the dance type is determined, the corresponding dance vocabulary can integrate folk elements 
and movements into the dance movements, so that the dance movements and folk movements are 
combined, and the final dance movements are more beautiful, and the folk culture and dance theme 
are also pointed out.General dance body language has the characteristics of elegant aesthetic culture 
form, which can also be reflected in the field of popular aesthetic culture after being integrated into 
folk culture. The original dance body language is more abundant, and the distance between classic 
culture and the public is closer.

Taking Zhuang Shigong Dance as an example, the dance style of Zhuang Shigong Dance 
is straightforward and simple, the atmosphere is cheerful and lively, the movements are strong and 
rakish, the body language is especially rich, and the dynamic characteristics are prominent.Traditional 
Shigong dance in a certain scene scheduling, through the repetition and reproduction of several action 
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elements, reflects the bright rhythm, lively atmosphere, and in the “Ho!Ya!” “Ah! Wow!” “, showing the 
strong ancient Luoyue culture colour and strong attitude towards life.The body movements of Shigong 
dance are three steps, three steps forward and three steps backward. It is oriented to the east, west, 
south, north and middle. The main dance movements are half squatting and even foot turning, point 
step, short step and squat chuai.”Worship the four sides” is a performance of a movement repeated 
to the four sides. The master dancer performs religious and procedural movements such as doing 
things or praying to god or asking god.It is worth to mention that some characteristic dance sections 
of Zhuang Shigong dance are full of folklore: in the dance, Shigong holds a loud stick on his shoulder 
with his right hand and puts his left hand on his waist, and performs routine dance movements such as 
gathering, marching, fighting and cruising.These are the sacrificial scenes and folk customs of the Ancient 
Luoyue that show the ancestors of the Zhuang nationality under the leadership of the general going out 
to battle, ordering troops, marching, fighting, summoning spirits and exorcising evil.The performance 
of the Zhuang Shigong Dance has rich body language and unique charm, showing the folk style of 
the Zhuang people and producing more aesthetic taste.Therefore, the use of body language in dance 
creation needs to select folk culture for specific dance types and strengthen the integration of folklore.

3. To integrate folk elements into the creation of dance figures

The creation of an excellent dance work involves many vivid figures, so as to show the artistic 
quality of the dance. The interpretation of the figures also directly shows the cultural connotation.When 
creating the design of characters, they have different personalities and images, which requires to 
show the authenticity, but also directly point out the theme of the dance[2].Therefore, strengthening the 
authenticity of the characters, usually in folkloric elements, reduce the distance dance of characters 
and everyday life, reflect the region folk culture at the same time, will directly influence on the character 
of dance works, more distinct and stereoscopic, the audience watching the dance performance, real 
people to feel character, image, link dance works and daily life.In addition, when creating dance images, 
dance scriptwriters choose representative folk culture according to modern aesthetic culture, which 
can leave a deep impression on people.

4. Integrating folk elements into the plot design

Dance creation pays attention to plot design, which should reflect the lyric and narrative functions 
of plot, strengthen the overall drama of dance works, and also show profound cultural connotation.For 
this reason, the integration of folk culture in the stage of plot design can enrich the plot on the one hand, 
so that the audience can know the storyline when watching the performance and get deeply into the 
plot.On the other hand, the folk culture conveyed by the dance works can help the audience to more 
intuitively associate the spiritual meaning behind the dance works, so as to obtain a more complete 
visual experience.

Because the plot of the dance has the characteristics of narrative and lyricism, the rational 
design of the plot during the creation of the dance can make the dance work more dramatic, and the 
plot is also very ups and downs.However, it should be noted that the plot design of the dance should 
be compatible with daily life, so that the audience can associate their own life experience, which 
reflects the importance of folk culture[3].Creator and can choose the most representative of folk culture 
stories or regional culture, such as artistic creation, in creating dance stage to show the plot narrative 
and lyrical dance, full expression of the plot and the emotion, and with the innovative thinking idea in 
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the plot, closer to the dance works and the mass aesthetic distance, it can also increase the influence 
of dance art itself.The main plot design of the Zhuang Shigong Dance is a series of historical scenes 
and ceremonies in which the general of the ancient State of Luoyue points out his troops, goes to war, 
marches, battles, exorcise evil spirits and so on. These scenes and ceremonies are close to the zhuang 
folk customs and fit the emotional needs of the people to entertain god, wish and exorcise evil spirits.
The present Shigong dance shows the historical and cultural features of the ancient Luoyue Kingdom 
and preserves much information about the ancient folk customs of the Zhuang people by reproducing 
the sacrificial scenes of the ancestors of the Zhuang people.

Therefore, when designing the dance plot, the creators develop the content of the plot based on 
the folk culture, and focus on showing the drama and emotion of the plot, so as to enrich the connotation 
of the dance story through the integration of folk culture.

5. Incorporating folklore into the genre

In the creation of a dance work, dance and music are closely related, and only under the foil of 
music can the dance plot be more complete.Taking Zhuang Shigong Dance as an example, the main 
accompaniment form of Zhuang Shigong Dance is percussion, and the main instruments are bee drum, 
flat drum and beryllium.The bee drum is a kind of national percussion instrument with a long history 
and a unique shape. According to historical records, in ancient Times, the ancestors of the Zhuang 
nationality had to use the bee drum to accompany their Zhai (the ritual of passing over the spirits of the 
dead). They sang and beat the bee drum while singing, making the sound loud and exciting. In terms 
of accompaniment tunes, some lyrics and passages in the Zhuang Shigong Dance are in the form of 
cappella without musical accompaniment, which are similar to the local folk songs. In the dance, the 
master usually sings in the Zhuang language. The melody is beautiful, fluent and beautiful, the lyrics 
are vivid, and the story twists and turns are touching, which has a strong Zhuang flavor. Its unique 
Musical Instruments, singing, mode, all pay great attention to folklore.Therefore, the choreography of 
dance should choose suitable music scientifically to set off the atmosphere, emphasize the theme and 
show the content.When creating a dance work, the choreographer should choose music based on the 
dance background and content, and promote the plot development through musical accompaniment.
In addition, the choice of music genre can also pay more attention to folklore, such as the integration 
of traditional instruments and modern music, or directly choose the most representative folk music in 
different regions, to ensure that the selected musical accompaniment conforms to the theme of the 
dance design, and can clearly show the folk culture connotation that the dance works want to convey[4]. 
Design according to the theme and the actual content in the process of creating music, dance, theme 
and music genre style, design premise music performances, including into the folk music elements, 
can the music performance mode innovation, make more music and dance, also can reflect the culture 
of the dance works under the guidance of music connotation.For example some dance works will 
choose suona, flute instruments, background music instruments like the guzheng, after the late creation 
clearer emphasis on textual theme connotation of the dance, the audience can go deep into the dance 
performance to build scenarios, by the fusion of folk music and dance works, dance performances of 
emotional resonance with the audience.
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6. Integrating folk elements into the stage design

Stage design includes scenery, lighting, makeup, costumes, effects, props and so on.Take 
the “Nuo” mask and costume of Zhuang Shigong Dance as an example: dancers wear two types of 
nuo mask, one is wooden, the other is paper. Nuo face use “zhao King”, “Luodong”, “guan Lang”, 
“Puzheng” and other ancient Luoyue kingdom general Zhuang title for the name. The“Nuo”mask used 
in Shigong Dance is the materialized form of Zhuang people’s ideology, which contains the connotation 
of ancient Luoyue culture and reflects the religious belief, folk custom and aesthetic taste of Zhuang 
people.In terms of costumes, dancers wear black or yellow gowns, French hats and pennants. Daofu 
is an ancient robe style, with colorful silk threads embroidered with dragon and phoenix, kylin and eight 
diagrams in the center. Method buckle the cap on a golden cup in the crown, sheep bone interwoven, 
elaborately embroidered with grain harvest day symptomatic turn (the frog) and colorful kapok, also with 
strong words, embroidered with the words “people safe” and “blessing”, the stage design represents 
the image of dance has strong characteristics of the Zhuang and folk color.Therefore, in the stage 
of dance creation and composition, folk culture elements should be applied in stage design to give 
regional cultural characteristics to dance works. In addition, changes in story plots can be more clearly 
shown, which improves the art environment and quality of dance performance and provides a way for 
audiences to understand folk culture in different regions.

To sum up, the methods for the creation and compilation of folkloric dance are as follows: paying 
attention to the selection of materials of folkloric themes, skillfully using folkloric dance vocabulary, 
strengthening the integration of characters into folk elements, strengthening the integration of plot 
design into folk elements, scientifically selecting folkloric music genres, and paying attention to the 
use of folkloric stage design.

Discussion and Suggestion

The art of dance is created against the background of real life, but in fact, it is higher than life. It 
not only covers national culture, but also can convey profound thoughts and emotions.The key to reflect 
the characteristics of The Times is to integrate folk elements into the dance creation.As the mainstream 
direction of the development of modern dance art, after integrating folk culture, it is more suitable for 
the aesthetic demand of modern society for dance art[3].

The dance art is based on the aesthetic consciousness of the audience. The creation and 
editing should also strengthen people’s acceptance of the dance works. For example, by integrating 
the aesthetic needs of the public into the dance works, the folk culture form can be innovated in the 
modern social environment on the one hand, and the aesthetic value of The Times can be endowed to 
the dance art on the other hand.Folk dance creation and compilation collect the folk culture of different 
regions, select the material in line with the theme of dance works, consider the needs of contemporary 
aesthetics, dance art style and so on.Whether they are creators or performers, they should meet the 
requirements of professionalism, actively spread folk culture and promote the development of dance art.

In the modern cultural environment, there are more and more forms of dance art. In combination 
with the development process of art and culture, more attention is paid to humanistic care. No matter 
what art form is chosen, it can centrally reflect the attention to the aesthetic needs of the public[4].The 
creation and editing of dance supports the development of dance art in modern society, and is also 
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an important way to inherit Chinese traditional culture. After the integration of creation and editing and 
culture, dance art and culture can present more profound cultural connotations.Therefore, it is necessary 
to integrate traditional customs and regional customs into the dance works under the background of 
the characteristic culture of each region and nation, so as to show the original ecological folk culture 
through the dance performance, strengthen the region of the dance and reflect the aesthetic taste.

For example, some areas hold collective activities in special festivals, from which we can learn 
about the local folk culture characteristics, such as the Dai water-sprinkling Festival, the Mongolian 
Nadam fair, etc., can reflect the folk culture with local characteristics.Folk dance is endowed with the 
characteristics of history and inheritance. Appreciating folk dance can directly reflect the local folk 
culture and daily culture, and even understand the construction of the local soft and hard environment.
Therefore, folk dance is not only a form of dance, but also can show cultural influence and permeate 
people’s lives.After the integration of folk culture and dance, the dance art form with folk characteristics 
is formed, so that people can understand the natural environment, cultural environment and regional 
cultural characteristics of each region.

Suggestion: If dance art wants to conform to the aesthetic trend in contemporary society, it 
should pay attention to the integration of folk culture. To establish the concept of folk dance creation 
and composition, to integrate folk culture elements into the stage of creation and composition from 
all angles, and to publicize regional culture and folk culture through dance performance, can also 
strengthen the cultural connotation of dance works and reflect regional characteristics. In the future, 
dance creators should deeply explore China’s folk culture, which can be used as the material library 
for dance creation and compilation. On the basis of propaganda and promotion of folk culture, it also 
opens up new channels for the development of dance art and culture.
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เกี�ยวิข้อง	รวิบรวิมนำาข้อม้ลัมาวิิเคราะห์แลัะสร้างสรรค์ผลังานด้ีวิยทฤษฎีีสัญญะวิิทยา	แนวิคิดีแลัะทฤษฎีีการเคล่ั�อนไหวิ	แลัะ

แนวิคิดีนาฏ์ยประดิีษฐ์	จากนั�นนำาเสนอด้ีวิยวิิธีิพิรรณนาวิิเคราะห์แลัะสร้างสรรค์การแสดีงนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย	

ผลัวิิจัยพิบว่ิา	 วัิฒนธิรรมการเกี�ยวิพิาราสีในฮ้ปแต้มอีสานวัิดีสระบัวิแก้วิ	 วัิดียางทวิงวิราราม	 วัิดีโพิธิารามแลัะวัิดีป่า

เลัย์ไลัย์	มีหลัักฐานทางวัิฒนธิรรมการเกี�ยวิพิาราสีที�ปรากฏ์ในฮ้ปแต้ม	จำานวิน	6	กลุ่ัม	ดัีงนี�	1)	ประเพิณีการลังข่วิงเข็ญฝ้่าย	2)

ประเพิณีลังครกกระเด่ี�องตำาข้าวิ	3)	ประเพิณีลังแขกดีำานาข้าวิ	4)ประเพิณีการตักนำ�าบ่อ	5)	ประเพิณีฮดีสรง	6)	ประเพิณีการฟ้อน

รำาในขบวินแห่บุญผเวิส	ซึ่�งมีร้ปแบบของวัิฒนธิรรมการเกี�ยวิพิาราสีที�ประกอบไปด้ีวิย	ร้ปแบบท่าทาง	ร้ปแบบเคร่�องแต่ง	ร้ปแบบ

สีสันแลัะองค์ประกอบภาพิที�ปรากฎีในวัิฒนธิรรมการเกี�ยวิพิาราสีของหนุ่มสาวิชุาวิอีสาน	นำาเอกลัักษณ์ของวัิฒนธิรรมการเกี�ยวิ

พิาราสีในฮ้ปแต้มอีสานมาสร้างสรรค์ผลังานทางด้ีานนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย	โดียกระบวินการสร้างสรรค์งานดัีงนี�	1.	แนวิคิดีในการ

สร้างสรรค์	2.	ร้ปแบบในการนำาเสนอ	3.	กระบวินท่ารำา	4.	ออกแบบเคร่�องแต่งกาย	5.	ออกแบบร้ปแบบแถวิ	6.	นักแสดีง	แลัะ	

7.	ดีนตรีประกอบการแสดีง	8.	อุปกรณ์ประกอบการแสดีง	นำามาซึ่�งผลังานสร้างสรรค์นาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย	ชุุดี	ฮ้ปฟ้อนต้อนเกี�ยวิ

คำาสำาคัญ:	วัิฒนธิรรมการเกี�ยวิพิาราสี,	ฮ้ปแต้มอีสาน,	นาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย

Abstract

Research	on	culture	of	courtship	in	Isan	paintings	leads	to	the	creation	of	contemporary	
dance	performances	has	an	objective	which	aims	to	study	culture	of	courtship	in	Isan	paintings	and	
to	create	contemporary	dance	performances	from	the	culture	of	courtship	in	Isan	paintings	by	using	
mixed	methodology	to	collect	data.	The	data	will	be	collected	from	16	knowledgeable	people	and	
associated	people.	After	collect	data,	those	data	will	be	analyzed	and	create	performance	by	using	
Semiology	Method	in	the	concept	and	theory	of	movement	and	the	concept	of	Choreography.	
Then,	the	result	will	be	presented	in	form	of	academic	research	result	and	in	form	of	performance	
result,	together	with	perform	the	performance	to	public.	
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The research found that Courtship Culture in Esan Wall Painting of Bua Kaew Temple, Yang 
Thuang Wararam Temple, Pho Tharam Temple and Pa Lay Lai Temple appear courtship cultural 
evidences in wall painting for 6 types which are 1) Khuang Khen Fai Tradition (the tradition of spinning 
thread), 2) Long Khrok Kradueng Tam Khao Tradition (the tradition of pounding rice with local mortar), 
3) Long Khaek Dam Na Khao Tradition (the tradition of gathering for transplant the rice), 4) Tak Nam 
Bor Tradition (the tradition of drawing water from a well), 5) Hot Song Tradition (the tradition of sprinkle 
water onto a Buddha image) and 6) Tradition of Fon Ram in Boonphawet Procession (the tradition of 
dancing in the Boonphawet, a religious myth, procession). The features of courtship culture figure on 
the gesture, costume, tone of painting and composition of males and females adolescence in Esan 
surroundings. The research brings these to be a contemporary art performance based on 1. Concept 
of Performance, 2. Presentation Style, 3. Dance Process, 4. Costume Design, 5. Line Design, 6. Actors 
and Actress, 7. Background Music and 8. Performance Props to create a contemporary art performance 
named “Hup Fon Ton Kiaw” (the dancing of courtship culture from Esan wall painting). The research 
found that Courtship Culture in Esan Wall Painting of Bua Kaew Temple, Yang Thuang Wararam Temple, 
Pho Tharam Temple and Pa Lay Lai Temple appear courtship cultural evidences in wall painting for 6 
types which are 1) Khuang Khen Fai Tradition (the tradition of spinning thread), 2) Long Khrok Kradueng 
Tam Khao Tradition (the tradition of pounding rice with local mortar), 3) Long Khaek Dam Na Khao 
Tradition (the tradition of gathering for transplant the rice), 4) Tak Nam Bor Tradition (the tradition of 
drawing water from a well), 5) Hot Song Tradition (the tradition of sprinkle water onto a Buddha image) 
and 6) Tradition of Fon Ram in Boonphawet Procession (the tradition of dancing in the Boonphawet, a 
religious myth, procession). The features of courtship culture figure on the gesture, costume, tone of 
painting and composition of males and females’ adolescence in Esan surroundings. The research brings 
these to be a contemporary art performance based on 1. Concept of Performance, 2. Presentation Style, 
3. Dance Process, 4. Costume Design, 5. Line Design, 6. Actors and Actress, 7. Background Music 
and 8. Performance Props to create a contemporary art performance named “Hup Fon Ton Kiaw” (the 
dancing of courtship culture from Esan wall painting).

Keyword: The culture of courtship, Isan paintings , Contemporary dancing art

บทนำา

	ฮ้ปแตม้	เป็นคำาเรียกจิตรกรรมฝ่าผนงัในภาษาลัาวิ	โดียคำาว่ิา	“	ฮ้ป”	ค่อร้ป	ส่วินคำาว่ิา	“แต้ม”	ค่อการวิาดี	การระบาย

สี	ฮ้ปแตม้เหล่ัานี�มักเขียนอย้ต่ามฝ่าผนงัของสิม	เชุ่นเดีียวิกับจิตรกรรมฝ่าผนงัในศิิลัปะไทย	(ศัิกดิี�ชัุย	สายสิงห์,	2555)	ซึ่�งฮ้ปแตม้

อีสานเป็นงานจิตรกรรมที�สร้างขึ�นเพ่ิ�อรับใชุ้ศิาสนา	โดียเฉพิาะศิาสนาพุิทธิซึ่�งเป็นศิาสนาที�มีอิทธิิพิลัส้งสุดีต่อคติการสร้างสรรค์

งานจิตรกรรมฝ่าผนัง	จากหลัักฐานภาพิจิตรกรรมฝ่าผนังที�กระจายอย้่ทั�วิภาคอีสาน

โดียนิยมเขียนภาพิพุิทธิประวัิติ	ชุาดีก	นิทานพ่ิ�นบ้านที�มีเน่�อหาเกี�ยวิกับการชิุงรักหักสวิาท	การผจญภัย	โดียสอดีแทรก

คติธิรรม	“การทาดีีได้ีดีี	ทาชัุ�วิได้ีชัุ�วิ”	เชุ่นนิทานพ่ิ�นบ้านเร่�องสินไซ่	ซึ่�งเป็นนิทานพ่ิ�นบ้านที�พิบมากที�สุดีในแถบอีสานกลัาง	แลัะ

บรรยายภาพิการถ้กลังโทษในนรกไว้ิให้น่ากลััวิ	 ซึ่�งเกิดีจากฝี่ม่อของชุ่างชุาวิบ้านที�สร้างขึ�นจากควิามศิรัทธิาในพิระพุิทธิศิาสนา

โดียแท้จริง	 ผลังานที�แสดีงออกมามีควิามงดีงามเป็นอย่างยิ�งแลัะยังแสดีงให้เห็นถึงเอกลัักษณ์ของควิามเป็นจิตรกรรมฝ่าผนัง

อีสานอย่างชัุดีเจนทั�งเร่�องของวิรรณกรรม	การจัดีวิางร้ปแบบหร่อองค์ประกอบภาพิ	 รวิมไปถึงการใชุ้สีที�มีควิามโดีดีเด่ีนโดียใชุ้

สีจากธิรรมชุาติ(บุรินทร์	 เปล่ังดีีสกุลั,2551)	 นอกจากการนำาเสนอเร่�องราวิเกี�ยวิกับพิระพุิทธิศิาสนา	 วิรรณกรรมพ่ิ�นบ้านแล้ัวิ

ภาพิวิิถีชีุวิิตของผ้้คนในพ่ิ�นที�ก็ถ่อได้ีว่ิาเป็นการบันทึกเร่�องราวิของชุุมชุนในพ่ิ�นที�ได้ีอย่างน่าสนใจ	โดียเฉพิาะภาพิการเกี�ยวิพิารา

สีของหนุ่มสาวิชุาวิอีสาน



863

การเกี�ยวิพิาราสี	ค่อ	วัิฒนธิรรมการเล่ัอกค่้ครองของหนุ่มสาวิในอดีีต	ด้ีวิยสภาพิสังคมอีสานที�ถ้กกำาหนดีแบบแผนไว้ิ

อย่างชัุดีเจน	ชุาวิอีสานทุกคนล้ัวินยึดีถ่อปฏิ์บัติอย่างเคร่งครัดี	ได้ีแก่	ฮีตสิบสองครองสิบสี�	นอกจากนี�ยังมีขนบจารีตต่าง	ๆ	อีก

มากมาย	ที�เป็นสิ�งหล่ัอหลัอมให้ชุาวิอีสานกลัายเป็นผ้้ที�มีวัิฒนธิรรม	(สุมิตร	เทพิวิงษ์,	2541)	ตลัอดีชุ่วิงชีุวิิตของชุาวิอีสานมีขนบ

จารีต	ประเพิณีแลัะพิิธีิกรรมเกี�ยวิข้องด้ีวิยเสมอตั�งแต่งแรกเกิดีจนถึงตาย	ขนบจารีตของการเล่ัอกค่้เป็นอีกขนบจารีตหนึ�งที�ชุาวิ

อีสานถ่อปฏิ์บัติส่บต่อกันมาแต่ครั�งบรรพิชุน	เพิราะการเล่ัอกค่้สะท้อนให้เห็นการเปลีั�ยนสถานภาพิทางสงัคมของสตรอีีสาน	ดัีง

นั�นในขณะที�สตรีมีโอกาสเล่ัอกค่้ครองก็ต้องทำาการเล่ัอกอย่างพิินิจพิิเคราะห์	 เพ่ิ�อให้ได้ีมาซึ่�งค่้ครองค่้ชีุวิิตที�ดีีที�สุดี	การเล่ัอกค่้

ครองของชุาวิอีสานในอดีีตเป็นสิ�งที�มไิด้ีกระทำากันได้ีบ่อยครั�ง	กล่ัาวิค่อ	โอกาสที�ชุายหนุ่มแลัะหญิงสาวิจะได้ีพิบปะกัน	ทำาควิาม

ร้้จักแลัะสานต่อควิามสัมพัินธ์ิไปส่้การเป็นสามีภรรยามีน้อยมาก	อีกทั�งในแต่ลัะครั�งก็ต้องอย้่ภายใต้การควิบคุมด้ีแลัของผ้้ใหญ่

	มิได้ีกระทำากันในที�รโหฐานเป็นการส่วินตัวิ	โอกาสที�ชุายหนุ่มแลัะหญิงสาวิจะได้ีพิบปะกันเพ่ิ�อทำาการเกี�ยวิพิาราสีจึงเป็นไปได้ี

ยาก	ประเพิณีในการเล่ัอกค่้ครองของหนุ่มสาวิชุาวิอีสานนี�	เรียกว่ิา	การเล่ันสาวิ	ดัีงนั�นประเพิณีเหล่ัานี�จึงมีควิามสำาคัญต่อคนใน

ท้องถิ�นแลัะถ้กสอดีแทรกไว้ิในฮ้ปแต้มที�ปรากฏ์ในสิมจังหวัิดีมหาสารคามแลัะจังหวัิดีขอนแก่นอย่างชัุดีเจน	ฮ้ปแต้มเหล่ัานี�ป็นผลั

งานศิิลัปกรรมพ่ิ�นบ้านที�ถ้กสร้างขึ�นจากควิามศิรทัธิาโดียมีลัักษณะเป็นศิิลัปะแบบอดุีมคติทั�งยังเป็นเทคโนโลัยแีลัะนวัิตกรรมในอดีีต

ที�ส่�อควิามหมายแลัะถ่ายทอดีเร่�องราวิได้ีอย่างน่าสนใจ

นอกจากนี�ยงัเป็นสิ�งที�บ่งบอกถึงภ้มิปัญญาของชุ่างเขียนแลัะเร่�องราวิที�แสดีงออกอย่างมีควิามหมายสะท้อนให้เห็นการ

ดีำาเนินชีุวิิตของคนในสังคมเวิลัานั�น	(ไพิโรจน์	สโมสร,	2532)	จากการที�ชุ่างแต้มได้ีแต้มฮ้ปการเกี�ยวิพิาราสีของหนุ่มสาวิไว้ิในสิมอี

สาน	ทั�งนี�อาจเป็นเพิราะว่ิา	ประเพิณีฮีตสิบสองของอีสานนั�นเข้มแข็ง	ทุกคนถ่อปฏิ์บัติอย่างเคร่งครัดีจึงสามารถนำาไปใชุ้ปฏิ์บัติ

ได้ีจริงในการดีำารงชีุวิิตแลัะสร้างควิามสงบสุขให้แก่คนในสังคมอีสาน	จึงทำาให้ชุ่างแต้มได้ีบรรจงเล่ัอกสรรตำาแหน่งเพ่ิ�อจะแทรก

ร้ปภาพิการเกี�ยวิพิาราสีนี�ลังบนฝ่าผนังของสิม	เพ่ิ�อแสดีงให้เห็นถึงการดีำารงเผ่าพัินธ์ุิของชุาวิอีสานส่บต่อไป	วัิฒนธิรรมการเกี�ยวิ

พิาราสีในฮ้ปแตม้อีสานเปน็อีกหนึ�งหลัักฐานสำาคัญที�บันทึกเร่�องราวิแลัะเหตกุารณ์ที�เคยเกดิีขึ�นจริงในอดีีต	ซึ่�งเป็นภาพิที�สะท้อน

ให้เห็นถึงวิิถีชีุวิิตแลัะวัิฒนธิรรมของคนอีสานผ่านฮ้ปแต้ม	ในปัจจุบันกระแสโลักาภิวัิฒน์เข้ามามีบทบาทสำาคัญในการดีำารงชีุวิิต

ของคนอีสานทำาให้ระบบการติดีต่อส่�อสารมีหลัายวิิธีิ	ส่งผลัให้คนในยุคปัจจุบันเริ�มหากหายไปจากวัิฒนธิรรมเหล่ัานี�	ฮ้ปแต้มถ่อ

เป็นส่�อเทคโนโลัยชีุนิดีหนึ�งที�ใชุ้เป็นเคร่�องม่อในการส่�อควิามหมายแลัะเปน็ส่�อ	2	มิติที�รับร้้ได้ี	ดัีงนั�นงานศิิลัปะก็ค่อเคร่�องม่ออยา่ง

หนึ�งที�สามารถส่�อควิามหมายในเร่�องของวัิฒนธิรรมการเกี�ยวิพิาราสีได้ี	โดียเฉพิาะงานศิิลัปะที�มีมิติมากกว่ิา	2	มิติ	ค่อมีทั�งภาพิ	

การเคล่ั�อนไหวิ	แลัะเสียง	ซึ่�งงานทางด้ีานศิิลัปะการแสดีงก็เป็นส่�ออย่างหนึ�งที�สะท้อนให้เห็นภาพิวัิฒนธิรรมการเกี�ยวิพิาราสีได้ี

หลัายมิติมากกว่ิาฮ้ปแต้ม	ทั�งยังสามารถเป็นส่�อที�เข้าถึงผ้้คนได้ีง่ายแลัะสามารถเผยแพิร่ได้ีหลัายชุ่องทาง	

นาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย	 ค่อ	การเคล่ั�อนไหวิร่างกายในศิิลัปะการแสดีง	 มีรากฐานมากจากการเคล่ั�อนไหวิในธิรรมชุาติที�

มนุษยใ์ชุ้	การเคลั่�อนไหวิเพิ่�อเลีัยนแบบธิรรมชุาต	ิเชุ่น	การเคลั่�อนไหวิของตน้ไม้ใบหญา้	กิริยาท่าทางของสตัว์ิตลัอดีจนอริิยาบถ

ต่าง	ๆ	ของมนุษย์	 เพิราะการเคล่ั�อนไหวิเป็นภาษาหนึ�งนอกเหน่อไปจากภาษาพ้ิดีสามารถใชุ้ถ่ายทอดีอารมณ์ควิามร้้สึกนึกคิดี

โดียใชุ้อวัิยวิะส่วินต่าง	ๆ	ของร่างกายแสดีงออกมาเป็นกิริยาท่าทางผสมผสานกับนาฏ์ศิิลัป์แบบดัี�งเดีิมแลัะแบบสมัยใหม่	การ

แสดีงออกทางดี้านนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัยจึงเป็นชุ่องทางที�สำาคัญในการถ่ายทอดีศิิลัปวิัฒนธิรรมดัี�งเดิีมให้คนในยุคปัจจุบันได้ีรับร้้

	 โดียวิิธีิการบ้รณาการร่วิมระหว่ิางวัิฒนธิรรมเก่าแลัะศิิลัปะสมัยใหม่	 เพ่ิ�อให้เข้าถึงกลุ่ัมคนที�กำาลัังปรับตัวิไปกับกระแสโลักาภิ

วัิตน์	 ผ่านส่�ออิเล็ักทรอนิกส์ต่าง	ๆ	จากการศึิกษางานวิิจัยที�เกี�ยวิข้องทั�งในประเทศิแลัะต่างประเทศิ	พิบว่ิา	 มีการศึิกษาภาพิ

จิตรกรรมฝ่าผนังหร่อฮ้ปแต้มเป็นจำานวินมาก	ซ่ึ�งส่วินใหญ่มุ่งเน้นการศิึกษาเพ่ิ�อสร้างสรรค์ผลังานทางดี้านพัิฒนาการ	ร้ปแบบ

ทางศิิลัปกรรมแลัะวิรรณกรรม	 เป็นต้น	แต่ยังไม่มีผ้้ศึิกษาฮ้ปแต้มอีสานในภาพิการเกี�ยวิพิาราสีของหนุ่มสาวิชุาวิอีสานแลัะนำา

มาสร้างสรรค์ผลังานทางด้ีานนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัยที�สะท้อนให้เห็นถึงวัิฒนธิรรมการเกี�ยวิพิาราสีของชุาวิอีสาน
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จากเหตุผลัแลัะควิามสำาคัญดัีงกล่ัาวิ	 จึงเป็นที�มาของการวิิจัยเร่�อง	 วัิฒนธิรรมการเกี�ยวิพิาราสีในฮ้ปแต้มอีสานส่้การ

สร้างสรรค์นาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย	 โดียการศึิกษารวิบรวิมข้อม้ลัจากองค์ประกอบของวัิฒนธิรรมการเกี�ยวิพิาราสีในฮ้ปแต้มอีสาน

	 เพ่ิ�อสร้างสรรค์ผลังานทางด้ีานนาฏ์ศิิลัป์ในร้ปแบบนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย	 อันจะเป็นประโยชุน์ต่อการพัิฒนางานด้ีานวิิชุาการการ

ศึิกษาแลัะสามารถปรับใชุ้เพ่ิ�อชุุมชุน	เศิรษฐกิจ	สังคม	แลัะการท่องเที�ยวิ	ต่อไปได้ีในอนาคต

วัติถุ่ป์ระสงค์การวิจััย

1.	เพ่ิ�อศึิกษาวัิฒนธิรรมการเกี�ยวิพิาราสีในฮ้ปแต้มภาคอีสาน

2.	เพ่ิ�อสร้างสรรค์นาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัยจากวัิฒนธิรรมการเกี�ยวิพิาราสีในฮ้ปแต้มอีสาน

นิยามศัพท์เฉพาะ

ฮ้ปแตม้อีสาน	หมายถึง	จิตรกรรมภาพิเขียนสีในสิมอีสาน	โดียเฉพิาะที�ปรากฏ์เร่�องราวิวิฒันธิรรมการเกี�ยวิพิาราสขีอง

คนอีสาน	ในสิมวัิดีสระบัวิแก้วิ	จังหวัิดีขอนแก่น	วัิดียางทวิงวิราราม	วัิดีโพิธิารามแลัะวัิดีป่าเลัไลัย์	จังหวัิดีมหาสารคาม

วัิฒนธิรรมการเกี�ยวิพิาราสี	หมายถึง	ประเพิณีการเล่ัอกค่้ของหนุ่มสาวิชุาวิอีสานที�ปรากฏ์บนฮ้ปแต้มอีสานโดียมีร้ป

แบบของภาพิวัิฒนธิรรมการเกี�ยวิพิาราสี	ประกอบไปด้ีวิยท่าทาง	เคร่�องแต่งกาย	สีสันแลัะองค์ประกอบภาพิ

สร้างสรรค์นาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย	 หมายถึง	 กระบวินการสร้างสรรค์ศิิลัปะการแสดีงโดียใชุ้การเคล่ั�อนไหวิร่างกายที�ผีสม

ผสานระหว่ิางลีัลัาท่ารำาแบบดัี�งเดิีมแลัะแบบสมัยใหม่	ประกอบไปด้ีวิย	แนวิคิดี	ลีัลัาท่ารำา	เคร่�องแต่งกาย	การแปรแถวิ	ฉากแลัะ

ดีนตรีจากวัิฒนธิรรมการเกี�ยวิพิาราสีในฮ้ปแต้มอีสาน

ข้อบเข้ติข้องการวิจััย

1.	ขอบเขตด้ีานเน่�อหา

ในการศิึกษาวิิจัยเร่�องวัิฒนธิรรมการเกี�ยวิพิาราสีในฮ้ปแต้มอีสานส่้การสร้างสรรค์การแสดีงนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย	 เพ่ิ�อ

ศึิกษาวัิฒนธิรรมการเกี�ยวิพิาราสีในฮ้ปแต้มภาคอีสานแลัะสร้างสรรค์การแสดีงในร้ปแบบนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมยัจากวัิฒนธิรรมการเกี�ยวิ

พิาราสีในฮ้ปแต้ม

2.	ขอบเขตด้ีานพ่ิ�นที�

ผ้้วิิจัยมุ่งเน้นศิึกษาเร่�องวัิฒนธิรรมการเกี�ยวิพิาราสีในฮ้ปแต้มอีสาน	ในพ่ิ�นที�อีสานตอนกลัาง	ไดี้แก่	วัิดีสระบัวิแก้วิ

	วัิดียางทวิงวิราราม	วัิดีโพิธิารามแลัะวัิดีป่าเลัไลัย์	เพิราะเป็นวัิดีที�มีฮ้ปแต้มปรากฏ์ภาพิเกี�ยวิกับวัิฒนธิรรมการเกี�ยวิพิาราสี

ป์ระโยชน์ที�คาดว�าจัะได้รับ

1.	ได้ีทราบวัิฒนธิรรมการเกี�ยวิพิาราสีในฮ้ปแต้มอีสาน

2.	ได้ีสร้างสรรค์การแสดีงในร้ปแบบนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย

3.	สามารถสร้างแนวิทางการสร้างสรรค์นาฏ์ศิิลัป์พ่ิ�นบ้านอีสานผสมผสานกับแนวิคิดีทฤษฎีีเพ่ิ�อให้ร้ปแบบการแสดีง

ที�ร่วิมสมัยโดียเฉพิาะการนำาทุนทางวัิฒนธิรรมอีสานมาเป็นแรงบันดีาลัใจในการสร้างสรรค์
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กรอบแนวิคิดีในการวิิจัย

วิธีดำาเนินการวิจััย

ในการศิกึษาวิิจัยเร่�องวัิฒนธิรรมการเกี�ยวิพิาราสใีนฮ้ปแตม้อีสานส่้การสรา้งสรรคก์ารแสดีงนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัยผ้้วิิจัยใชุ้

วิิธีิวิิจัยเชิุงคุณภาพิโดียมีวิิธีิดีำาเนินการวิิจัยดัีงนี�

1.	กลุ่ัมเป้าหมาย

ใ	นการกำาหนดีกลุ่ัมเป้าหมายในการวิิจัยครั�งนี�ผ้้วิิจัยวิิธีิการเล่ัอกแบบเจาะจง	 เน้นศึิกษากลุ่ัมเป้าหมายเป็นผ้้ที�ให้ข้อม้ลัค่อ	

กลุ่ัมผ้้ให้ข้อม้ลัด้ีานฮ้ปแต้มอีสานแลัะกลุ่ัมผ้้ให้ข้อม้ลัด้ีานการเกี�ยวิพิาราสีในอีสาน	ดัีงนี�

	 กลุ่ัมผ้้ร้้	จำานวิน	10	คน	ได้ีแก่	กลุ่ัมนักวิิชุาการ	ปราชุญ์ชุาวิบ้าน	แลัะพิระสงฆ์	 ซึ่�งถ่อเป็นผ้้เชีุ�ยวิชุาญด้ีานฮ้ป

แต้มอีสานแลัะกลุ่ัมผ้้ให้ข้อม้ลัด้ีานการเกี�ยวิพิาราสีในอีสาน	

	 กลุ่ัมผ้้เชีุ�ยวิชุาญ	จำานวิน	3	คน	ได้ีแก่	ผ้้ที�มีประสบการณใ์นการสรา้งสรรคผ์ลังานทางดีา้นนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมยั

หร่อผ้้ที�มีควิามเชีุ�ยวิชุาญในการฟ้อนเกี�ยวิพิาราสี

2.	เคร่�องม่อในการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลั

	 1.	แบบสำารวิจภาคสนาม	เป็นการสำารวิจข้อม้ลัเบ่�องต้นโดียมขีอบเขตการสำารวิจในด้ีานนิเวิศิวิิทยา	กายภาพิ	

สังคม	วัิฒนธิรรม	วิิถีชีุวิิต	การเข้าถึงข้อม้ลั

	 2.	แบบสังเกตแบบไม่มีส่วินรวิม	เพ่ิ�อใชุ้สังเกตสภาพิแวิดีล้ัอม	สังคม	วัิฒนธิรรม	กระบวินการดีำาเนินกิจกรรม

ของกลุ่ัมผ้้ปฏิ์บัติด้ีวิยวิิธีิการบันทึกภาพิ	บันทึกเสียง	จดีบันทึก
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	 3.	แบบสัมภาษณ์	แบ่งออกเป็น	2	ชุนิดี	ประกอบด้ีวิย

	 	 1)	แบบสัมภาษณ์ที�มีโครงสร้าง	เป็นสัมภาษณ์ที�มีประเด็ีนคำาถามไว้ิเพ่ิ�อจัดีหมวิดีหม่้แลัะวิิเคราะห์

ข้อม้ลั	ครอบคลุัมประเด็ีนต่าง	ๆ 	ประกอบด้ีวิย	ข้อม้ลัทั�วิไปของผ้้ให้ข้อม้ลั	บริบททั�วิไปในพ่ิ�นที�	สภาพิแวิดีล้ัอม	สังคม	วัิฒนธิรรม

แลัะควิามเป็นมาในอดีีต	 บทบาท	 ควิามสำาคัญของฮ้ปแต้ม	 สภาพิปัจจุบัน	 ควิามสัมพัินธิ์ในชุุมชุนที�มีต่อฮ้ปแต้มแลัะผ้้

เกี�ยวิข้อง

	 	 2)	 แบบสัมภาษณ์ที�ไม่มีโครงสร้าง	 เพ่ิ�อใชุ้ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึักไม่จำากัดีคำาตอบให้ได้ี

ข้อม้ลักว้ิางแลัะหลัากหลัาย	 ครอบคลุัมประเด็ีนตั�งแต่ประวัิติควิามเป็นมา	 ควิามเชุ่�อ	 วิิถีชีุวิิต	 บทบาทแลัะควิามสำาคัญในอดีีต

แลัะปัจจุบัน

3. การเก็บรวบรวมข้้อมูลุ่

การเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัในงานวิิจัยครั�งนี�	มีวิิธีิการเก็บข้อม้ลั	2	ลัักษณะ	ค่อ

	 1.	การเก็บข้อม้ลัทุติยภ้มิจากเอกสาร	เป็นการศึิกษาเอกสารที�มีการบันทึกเอาไว้ิในประเด็ีนเน่�อหาที�เกี�ยวิข้อง

	 โดียทำาการค้นคว้ิาเอกสารจากหน่วิยงานราชุการ	 สถาบันการศึิกษา	 หนังส่อ	 ตำาราวิิทยานิพินธ์ิ	 อินเตอร์เน็ต	 ประชุาชุนแลัะ

บุคลัากรต่าง	ๆ	เชุ่น	ห้องสมุดี	สำานักวิิทยบริการ	สถาบันวิิจัยศิิลัปวัิฒนธิรรมอีสาน	มหาวิิทยาลััยขอนแก่น

	 2.	การเก็บข้อม้ลัประถมภ้มิหร่อข้อม้ลัภาคสนาม	มีลัำาดัีบขั�นตอนการเก็บข้อม้ลัดัีงนี�

	 	 1)	การลังพ่ิ�นที�สำารวิจภาคสนาม	ผ้้วิิจยัได้ีทำาการสำารวิจด้ีานนิเวิศิวิิทยา	ภ้มิศิาสตร์	กายภาพิ	สังคม	

วัิฒนธิรรม	วิิถีชีุวิิต	การเข้าถึงข้อม้ลัในพ่ิ�นที�	สภาพิแวิดีล้ัอม	สังคม

	 	 2)	 ใชุ้แบบสังเกตแบบไม่มีส่วินร่วิม	 ค่อ	 ใชุ้สังเกตสภาพิแวิดีล้ัอม	 สังคม	 วัิฒนธิรรม	 โดียวิิธีิการ

บันทึกภาพิบันทึกเสียงการจดีบันทึก

	 	 3)	 ใชุ้แบบสัมภาษณ์ที�มีโครงสร้าง	 เป็นแบบสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ	 เพ่ิ�อจัดีหมวิดีหม่้ข้อม้ลั

แลัะการวิิเคราะห์ควิบคุมประเด็ีนต่าง	 ๆ	ประกอบด้ีวิยข้อม้ลัทั�วิไปของผ้้ให้ข้อม้ลั	บริบททั�วิไปในพ่ิ�นที�	 สภาพิแวิดีล้ัอม	 สังคม

	วัิฒนธิรรมแลัะควิามเป็นมาในอดีีต	บทบาทสำาคัญของจิตรกรรมร่วิมสมัย	สภาพิปัจจุบันแลัะควิามสัมพัินธ์ิในชุุมชุน	ซึ่�งเคร่�อง

ม่อนี�ใชุ้กับกลุ่ัมผ้้ปฏิ์บัติแลัะกลุ่ัมผ้้มีส่วินเกี�ยวิข้อง

	 	 4)	 ใชุ้แบบสัมภาษณ์ที�ไม่มีโครงสร้าง	 เพ่ิ�อใชุ้สำาหรับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึัก	ไม่จำากัดีคำาตอบ	

ให้ได้ีข้อม้ลักว้ิางแลัะหลัากหลัายควิบคุมประเด็ีน	ตั�งแต่ประวัิติศิาสตร์ควิามเป็นมา	บทบาท	ควิามสำาคัญ	สภาพิปัจจุบัน	ควิาม

สัมพัินธ์ิในชุุมชุน	เคร่�องม่อนี�จะใชุ้กับกลุ่ัมผ้้ร้้

4.	การวิิเคราะห์ข้อม้ลั

นำาข้อม้ลัเอกสารแลัะข้อม้ลัภาคสนาม	 มาวิิเคราะห์จัดีหมวิดีหม่้แลัะตรวิจสอบควิามถ้กต้องของข้อม้ลัแล้ัวิจุงนำามา

วิิเคราะห์ตามกรอบแนวิคิดีทฤษฎีี	 เพ่ิ�อให้ได้ีองค์ควิามร้้เกี�ยวิกับวัิฒนธิรรมการเกี�ยวิพิาราสี	 แลัะนำาไปส่้การวิิเคราะห์ส่้การ

สร้างสรรค์นาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย	โดียกำาหนดีกรอบแนวิคิดีในการสร้างสรรค์ประกอบไปด้ีวิย	แนวิคิดี	ลีัลัาท่ารำา	เคร่�องแต่งกาย	การ

แปรแถวิ	ฉากแลัะดีนตรี	โดียมีผ้้เชีุ�ยวิชุาญตรวิจสอบร้ปแบบการแสดีงแลัะให้ข้อเสนอแนะ	ขั�นฝึ่กซ้่อมเป็นการถ่ายทอดีกระบวิน

ท่ารำาที�ได้ีออกแบบประดีษิฐ์สร้างสรรคไ์ว้ิให้กับนักแสดีงที�ได้ีรับการคดัีเล่ัอกตามคณุสมบัติที�กำาหนดีทั�งด้ีานร้ปร่าง	สัดีส่วิน	แลัะ

ควิามสามารถทางนาฏ์ศิิลัป์	ซึ่�งกำาหนดีชุ่วิงเวิลัาของการฝึ่กซ้่อมให้มีควิามต่อเน่�องเป็นประจำา	จนกระทั�งนักแสดีงสามารถจดีจำา

แลัะปฏ์บัิติท่ารำาไดีต้รงตามร้ปแบบการแสดีงที�ออกแบบไว้ิ	ขั�นตอนการจดัีแสดีง	เป็นการจัดีการแสดีงนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมยัโดียการ

บันทึกการแสดีงเพ่ิ�อให้ผ้้ทรงคุณวุิฒิแลัะผ้้ชุมได้ีด้ีการแสดีงผ่านส่�อออนไลัน์	
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5. การนำาเสนอข้้อมูลุ่

การวิิจัยครั�งนี�เป็นการวิิจัยเชิุงคุณภาพิโดียศิึกษาวัิฒนธิรรมการเกี�ยวิพิาราสีในฮ้ปแต้มอีสานส้การสร้างสรรค์นาฏ์

ศิิลัปะร่วิมสมัน	 เป็นการนำาเสนอผลัการวิิเคราะห์ข้อม้ลั	 โดียใชุ้วิิธีิพิรรณาวิิเคราะห์ที�สอดีคล้ัองกับวัิตถุประสงค์ประกอบผลั

งานสร้างสรรค์นาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย

ผลัการวิิจัย

ในการศิึกษาวิิจัยเร่�องวัิฒนธิรรมการเกี�ยวิพิาราสีในฮ้ปแต้มอีสานส่้การสร้างสรรค์การแสดีงนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัยผ้้วิิจัย

ได้ีผลัการวิิจัยดัีงนี�

ในการศึิกษาวัิฒนธิรรมการเกี�ยวิพิาราสีในฮ้ปแต้มอีสาน	วัิดีสระบัวิแก้วิ	วัิดียางทวิงวิราราม	วัิดีโพิธิารามแลัะวัิดีป่าเลัย์

ไลัย	์พิบว่ิา	มีร้ปแบบของวิฒันธิรรมการเกี�ยวิพิาราสีที�ประกอบไปดีว้ิย	1)ร้ปแบบท่าทางของผ้ชุ้ายในลัานขว่ิง	ทุ่งนาแลัะลัานพิิธีิ	

มีลัักษณะท่าทางในการเข้าหาผ้้หญิงก่อนเสมอ	มีกลัวิิธีิในเกี�ยวิที�แตกต่างกัน	เชุ่น	การเล่ันเคร่�องดีนตรี	การร้องหมอลัำา	การจ่าย

ผญาแลัะการฟ้อนรำา	 ลัักษณะม่อมีการจับจ้วิงชุ่วิงชิุงทุกครั�งเม่�อมีโอกาส	 ผ้้หญิงในลัานข่วิง	 ทุ่งนาหร่อลัานพิิธีิ	 มีลัักษะยน่แลัะ

นั�งตามบริบทการทำางานของตน	สายตาชุำาเร่องมองฝ่่ายชุายเป็นระยะ	เพ่ิ�อใชุ้แขนแลัะม่อในการปัดีป้องในตอนที�ได้ีรับการฉวิย

โอกาสจากฝ่่ายชุาย	2)ร้ปแบบเคร่�องแต่งกาย	ผ้้หญิงจะมีการแต่งกายตามโอกาสแลัะควิามเหมาะสม	เชุ่น	การแต่งกายไปทำางาน	

นิยมจะสวิมเส่�อแขนยาวิสีพ่ิ�นหร่อไม่สวิมเส่�อเปลีั�ยนเป็นการห่มสไบแทน	ท่อนล้ัางนุ่งผ้าซิ่�นครึ�งแข้งสีพ่ิ�น	เพ่ิ�อควิามสะดีวิกในการ

ทำางานแลัะการแต่งกายในงานบุญทางศิาสนา	นิยมสวิมเส่�อแขนยาวิหลัากสีหลัากลัวิดีลัาย	ห่มผ้าสไบเฉียงทิ�งไหล่ัซ้่าย	นุ่งซิ่�นไหม

ตามลัวิดีลัายที�ตนถักท้อ	เพ่ิ�ออวิดีควิามงามของลัายผ้า	บางคนถ่อร่มเพ่ิ�อบดีบังแสงแดีดี	ผ้้ชุายหากไปทำางานนิยมนุ่งผ้าแลัะผ้ก

ผ้าเคียนพุิงสีพ่ิ�น	ไม่สวิมเส่�อ	แต่ถ้าไปงานบุญสำาคัญจะสวิมเส่�อแขนยาวินุ่งโจงกระเบนแลัะผ้กผ้าเคียนเอวิด้ีวิยลัวิดีลัายสวิยงาม	

บางคนนยิมใส่เส่�อฝ้่ายเยบ็ม่อใชุ้ผ้าสไบคลัอ้งคอ	ทอ่นล่ัางนุ่งเตี�ยวิคล้ัายมวิยโบราณคาดีเอวิดีว้ิยผ้าสีพ่ิ�น	สวิมหมวิกแลัะกลัางรม่

ตามควิามถนัดี	3)ร้ปแบบสีสัน	นิยมใชุ้สีหลัักเป็น	สีคราม	สีเหล่ัอง	สีดิีนแดีง	สีดีำาแลัะสีขาวิ	ซึ่�งสีส่วินใหญ่หาได้ีในท้องถิ�น	เชุ่น

	ต้นคราม	ต้นรง	ดิีนแดีง	เขม่าไฟ	เปล่ัอกหอย	เป็นต้น	4)องค์ประกอบภาพิส่วินใหญ่เป็นเคร่�องม่อเคร่�องใชุ้	บ้านเร่อน	ภ้มิทัศิน์

ที�บ่งบอกถึง	สภาพิสังคม	วิิถีชีุวิิตควิามเป็นอย้่	ประเพิณี	พิิธีิกรรม	ของคนแลัะสัตว์ิ	เป็นต้น	ทั�งยังพิบว่ิามีวัิฒนธิรรมการเกี�ยวิ

พิาราสีที�ปรากฏ์ในฮ้ปแต้ม	จำานวิน	6	กลุ่ัม	ดัีงนี�

	

ภาพิที�	1	ประเพิณีการลังข่วิงเข็ญฝ่้ายบนผนังสิมดี้านนอกทิศิเหน่อ	วิัดีโพิธิาราม

ประเพิณีการลังข่วิงเข็ญฝ้่าย	จากการศึิกษาประเพิณีการลังข่วิงเข็ญฝ้่ายในฮ้ปแต้มอีสาน	พิบว่ิา	ประเพิณีการลังข่วิง

เข็ญฝ้่ายเป็นการที�หญิงสาวิจะพิิส้จน์ตนเองด้ีวิยการเป็นแม่บ้านแม่เร่อนโดียมีอาชีุพิติดีตัวิไว้ิให้ฝ่่ายชุายเห็น	ชุายหนุ่มก็จะแสดีง

ควิามสามารถพิิเศิษของตนด้ีวิยการเป่าแคน	หนุ่มสาวิได้ีประชัุนภ้มิปัญญาพิิส้จน์ควิามชุาญฉลัาดีมีการจ่ายผญาแลักเปลีั�ยนเร่�อง

ราวิในชีุวิิตถ่อเป็นการเกี�ยวิพิาราสีที�อย้ใ่นสายตาของพ่ิอแม่แลัะชุาวิบ้านในชุุมชุน	มีหลัักฐานที�ปรากฏ์พิบในผนังสิมด้ีานนอกทิศิ

เหน่อ	วัิดีโพิธิาราม	จังหวัิดีมหาสารคาม
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	สัญญะที�ปรากฎีจากการเกี�ยวิพิาราสีในประเพิณีลังข่วิงเข็ญฝ้่าย	ค่อ	การที�มนุษยจ์ะดีำารงชีุวิิตอย้ไ่ด้ีต้องยึดีหลัักปัจจัย	

4	ในการใชุ้ชีุวิิต	ในการลังขว่ิงเข็ญฝ้่ายจึงเป็นสัญลัักษณ์ในการทำาเคร่�องนุ่งห่ม	ซึ่�งปรากฏ์อย้ใ่นร้ปแบบของเคร่�องหมาย	ประกอบ

ด้ีวิยเคร่�องม่อที�ใชุ้ในการทำางาน	เชุ่น	กรอด้ีาย	หลัาปั�นฝ้่าย	ตะกร้าหร่อกระบุ้ง	ซึ่�งเป็นเคร่�องกระตุ้นให้คนที�มาพิบเห็นเกิดีอารมณ์

ควิามร้้สึกแลัะนึกถึงเหตุการณ์ที�เคยเกิดีขึ�นจริงในอดีีต	สะท้อนให้เห็นถึงวิิถีชีุวิิตการท้อผ้าของชุนดัี�งเดิีม	เพิราะ	คนในยุคสมัยนั�น

ต้องปล้ักฝ้่ายแลัะทอผา้ใชุ้เอง	จงึก่อเกิดีเปน็ภ้มิปัญญาทอ้งถิ�นเพ่ิ�อสร้างอาชุพีิ	สร้างรายไดีใ้ห้กลุ่ัมชุาวิบา้นในยคุปัจจุบันแลัะร้ป

ชุายหนุ่มแลัะหญิงสาวิที�เป็นตัวิแทนของการครองค่้เพ่ิ�อดีำารงเผ่าพัินธ์ิตามธิรรมชุาติของมนุษยใ์ห้อย้ต่่อไปได้ี	ดัีงนั�นประเพิณีลัง

ข่วิงจึงวิิธีิการของผ้้หลัักผ้้ใหญ่หร่อพ่ิอแม่ที�ต้องการให้หนุ่มสาวิได้ีพิบปะกัน	เพ่ิ�อศึิกษานิสัยใจคอของกันแลัะกันก่อนตัดีสินใจลัง

หลัักปักฐานในการสร้างครอบครัวิให้มั�นคง	

	

ภาพิที�	2	ประเพิณีลังครกกระเดี่�องตำาข้าวิบนผนังสิมดี้านนอกทิศิเหน่อ	วิัดีโพิธิาราม

ประเพิณลีังครกกระเดี่�องตำาข้าวิ	จากการศิกึษาประเพิณกีารลังครกกระเดี่�องตำาข้าวิในฮ้ปแตม้พิบวิา่	ประเพิณลีังครก

กระเด่ี�องตำาข้าวิ	เป็นการสร้างควิามสามัคคีโดียชุายหนุ่มแลัะหญิงสาวิจะตำาข้าวิร่วิมกัน	สร้างควิามสนิทสนมแลัะมิตรภาพิแลัก

เปลีั�ยนพ้ิดีคุย	ถามไถค่วิามสขุทุกข์ซึ่�งกันแลัะกนั	ซึ่�งชุายหนุ่มจะแอบแฝ่งการเกี�ยวิพิาราสทีี�จะอย้ภ่ายใตก้ารด้ีแลัของผ้ห้ลัักผ้้ใหญ่	

มีหลัักฐานที�ปรากฏ์พิบในผนังสิมด้ีานนอกทิศิเหน่อ	วัิดีโพิธิาราม	จังหวัิดีมหาสารคาม

		 สัญญะที�ปรากฎีจากการเกี�ยวิพิาราสีในประเพิณีลังครกกระเด่ี�องตำาข้าวิ	ค่อ	การที�มนุษย์จะดีำารงชีุวิิตอย้ไ่ด้ี

ต้องยึดีหลัักปัจจัย	4	ในการใชุ้ชีุวิิต	ในการลังครกกระเด่ี�องตำาข้าวิจึงเป็นสัญลัักษณ์ในการหุงหาอาหารเพ่ิ�อเลีั�ยงชีุพิ	ซึ่�งปรากฏ์

อย้่ในร้ปแบบของเคร่�องหมาย	ประกอบด้ีวิยเคร่�องม่อที�ใชุ้ในการทำางาน	เชุ่น	ครกมอง	กระบุ้ง	กระดีง	ซึ่�งสะท้อนถึงภาพิวิิถีการ

ดีำารงชุวิีิตของคนชุุมชุน	ตลัอดีจนปล้ักฝั่งให้คนแมน่ำ�าใจ	ร้จั้กเอ่�อเฟ้�อเผ่�อแผ่ซึ่�งกันแลัะกนั	ลัักษณะการเกี�ยวิพิาราสขีองหนุ่มสาวิ

ที�กำาลัังชุ่วิยกันทำางาน	หากมองในทางพิระพิทุธิศิาสนากเ็พ่ิ�อสะท้อนให้เห็นถึงการการส่บสาน	อนุรักษ์	การรกัษาให้วิิถีวัิฒนธิรรม

เหล่ัานี�ที�ยังอย้่ในการดีำารงเผ่าพัินธ์ิของมนุษย์แต่อาจมีลัักษณะการทำางานที�เปลีั�ยนไป
	

ภาพิที�	3	ประเพิณีลังแขกดีำานาข้าวิบนผนังสิมดี้านนอกทิศิเหน่อ	วิัดีโพิธิาราม
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ประเพิณลีังแขกดีำานาข้าวิ	จากการศิกึษาประเพิณีการลังแขกดีำานาในฮ้ปแต้มพิบว่ิา	ประเพิณลีังแขกดีำานาข้าวิ	เป็นการ

สร้างควิามใกล้ัชิุดีแลัะควิามสามัคคี	โดียชุายหนุ่มแลัะหญิงสาวิจะดีำานาร่วิมกัน	สร้างควิามสนิทสนมแลัะมิตรภาพิที�ดีีตอ่กัน	แลัก

เปลีั�ยนพ้ิดีคุย	ถามไถ่ควิามสุขทุกข์ซึ่�งกันแลัะกัน	ซึ่�งชุายหนุ่มจะแอบแฝ่งการร้องเพิลังเกี�ยวิเพ่ิ�อสร้างควิามสนุกสนานเพิลิัดีเพิลิัน

แลัะผ่อนคลัายควิามเหน็บเหน่�อย	มีหลัักฐานที�ปรากฏ์พิบในผนังสิมด้ีานนอกทิศิเหน่อวัิดีโพิธิาราม	จังหวัิดีมหาสารคาม

สัญญะที�ปรากฎีจากการเกี�ยวิพิาราสีในประเพิณีลังแขกดีำานาข้าวิ	ค่อ	การที�มนุษยจ์ะดีำารงชีุวิิตอย้ไ่ด้ีต้องยึดีหลัักปัจจัย

	4	ในการใชุ้ชีุวิิต	ในการลังครกกระเด่ี�องตำาข้าวิจึงเป็นสัญลัักษณ์ในการหุงหาอาหารเพ่ิ�อเลีั�ยงชีุพิ	ซึ่�งสะท้อนถึงภาพิวิิถีการดีำารง

ชีุวิิตของคนชุุมชุน	ตลัอดีจนปล้ักฝั่งให้คนแม่นำ�าใจ	ร้้จักเอ่�อเฟ้�อเผ่�อแผ่ซึ่�งกันแลัะกัน	ลัักษณะการเกี�ยวิพิาราสีของหนุ่มสาวิที�กำาลััง

ชุ่วิยกันทำางาน	หากมองในทางพิระพุิทธิศิาสนาก็เพ่ิ�อสะท้อนให้เห็นถึงสัจธิรรมในการดีำารงเผ่าพัินธ์ิของมนุษย์

																				
ภาพิที�	4		ประเพิณีการตักนำ�าบ่อบนผนังสิมด้ีานนอกทิศิเหน่อ	วัิดียางทวิงวิราราม

ประเพิณีการตักนำ�าบ่อ	 จากการศึิกษาประเพิณีการตักนำ�าบ่อในฮ้ปแต้มพิบว่ิา	 ประเพิณีการตักนำ�าบ่อ	 เป็นการสร้าง

ควิามสัมพัินธ์ิอนัดีี	ควิามสามัคคีแลัะควิามมีนำ�าใจ	โดียชุายหนุ่มแลัะหญิงสาวิจะชุ่วิยกนัตักนำ�า	สร้างควิามสนิทสนมแลัะมิตรภาพิ

ที�ดีีต่อกัน	 แลักเปลีั�ยนพ้ิดีคุย	 ถามไถ่ควิามสุขทุกข์ซึ่�งกันแลัะกัน	 ซึ่�งชุายหนุ่มจะพิิส้จน์ควิามแข็งแรง	 ขยัน	 อดีทนแลัะสามารถ

ด้ีแลัหญิงสาวิได้ี	 มีหลัักฐานที�ปรากฏ์พิบในผนังสิมด้ีานนอกทิศิเหน่อ	 วัิดีโพิธิารามแลัะผนังสิมด้ีานนอกทิศิเหน่อ	 วัิดีป่าเลัไลัย์

	จังหวัิดีมหาสารคาม

สัญญะที�ปรากฎีจากการเกี�ยวิพิาราสีในประเพิณกีารตักนำ�าบ่อ	ค่อ	การที�มนุษย์จะดีำารงชุวิีิตอย้ไ่ด้ีต้องยดึีหลัักปัจจัย	4	

ในการใชุ้ชีุวิิต	ในการตักนำ�าบ่อจึงเป็นสัญลัักษณ์ในการหุงหาอาหารเพ่ิ�อเลีั�ยงชีุพิ	ซึ่�งสะท้อนถึงภาพิวิิถีการดีำารงชีุวิิตของคนชุุมชุน

	ตลัอดีจนปล้ักฝั่งให้คนแม่นำ�าใจ	 ร้้จักเอ่�อเฟ้�อเผ่�อแผ่ซึ่�งกันแลัะกัน	ลัักษณะการเกี�ยวิพิาราสีของหนุ่มสาวิที�กำาลัังชุ่วิยกันทำางาน	

หากมองในทางพิระพุิทธิศิาสนาก็เพ่ิ�อสะท้อนให้เห็นถึงสัจธิรรมในการดีำารงชีุวิิตแลัะการดีำารงเผ่าพัินธ์ิของมนุษย์

		ภาพิที�	5	ประเพิณีฮดีสรงบนผนังสิมดี้านนอกทิศิตะวิันตก	วิัดีป่าเลัไลัย์
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ประเพิณีฮดีสรงจากการศึิกษาประเพิณีการตักนำ�าบ่อในฮ้ปแต้มพิบว่ิา	ประเพิณีกฮดีสรง	เป็นการเชุ่�อมควิามสัมพัินธ์ิ

อันดีีแลัะปล้ักฝั่งรากฐานทางพิระพุิทธิศิาสนาโดียชุายหนุ่มแลัะหญิงสาวิจะได้ีเข้าร่วิมพิิธีิ	สร้างควิามสนิทสนมแลัะมิตรภาพิที�ดีี

ต่อกัน	แลักเปลีั�ยนพ้ิดีคุย	ถามไถ่ควิามสุขทุกข์ซึ่�งกันแลัะกัน	 ซึ่�งชุายหนุ่มจะแสดีงควิามสามารถพิิเศิษของตนด้ีวิยการแอวิลัาวิ

เป่าแคนในระหวิา่งการทำากิจกรรม	โดียหนุ่มสาวิไดีป้ระชัุนภ้มิปัญญาพิิส้จน์ควิามชุาญฉลัาดีมกีารจ่ายผญาแลักเปลีั�ยนเร่�องราวิ

ในชีุวิิต	สร้างควิามสนุกสนานร่�นเริง	มีหลัักฐานที�ปรากฏ์บนผนังสิมด้ีานนอกทิศิตะวัินตก	วัิดีป่าเลัไลัย์

สัญญะที�ปรากฎีจากการเกี�ยวิพิาราสีในประเพิณีฮดีสรง	 ค่อ	 การถ่ายทอดีงานทางดี้านพุิทธิศิิลัป์ที�มีคุณค่าทางดี้าน

กายภาพิแลัะจิตใจของคนภายในท้องถิ�น	สะท้อนให้เห็นวัิฒนธิรรมที�มีอิทธิิพิลัทางด้ีานค่านิยม	ควิามเชุ่�อ	ควิามศิรัทธิา	ร้ปแบบ

ควิามงามแลัะควิามสัมพัินธ์ิกับวิิถีชีุวิิตของคนในชุุมชุน	 เพ่ิ�อรักษาแลัะถ่ายทอดีส่้สังคมโลักให้รับร้้ถึงการแสดีงออกในทางศิิลัป

วัิฒนธิรรมที�มีคุณค่า	ซึ่�งถ่อเป็นแนวิทางหนึ�งในการปล้ักฝั่งจิตใต้สำานึกให้คนร้้จักหวิงแหนแลัะอนุรักษ์วัิฒนธิรรมพ่ิ�นถิ�นให้ดีำารง

อย้่ส่บไป

ภาพิที�	6		ประเพิณีการฟ้อนในขบวินแห่บุญผเวิสบนผนังดี้านนอกทิศิตะวิันออก	วิัดีสระบัวิแก้วิ

ประเพิณีการฟ้อนรำาในขบวินแห่บุญผเวิส	จากการศึิกษาประเพิณีการฟ้อนรำาในงานบุญต่างๆในฮ้ปแต้ม	พิบว่ิา	ขบวิน

แห่บุญผะเวิสเป็นขบวินแห่เดีียวิที�ปรากฎีในฮ้ปแต้มแลัะเป็นการใชุ้โอกาสจาการร่วิมขบวินแหบุ่ญผเวิสในการเล่ันสาวิเป่าแคน	ซึ่�ง

ทำาให้ชุายหนุ่มหญิงสาวิสร้างควิามใกล้ัชิุดีสนิทสนมกันด้ีวิยการฟ้อนเกี�ยวิกัน	เป็นการแสดีงควิามชุาญฉลัาดีด้ีวิยการลัำาจ่ายผญา	

ชุ่วิยให้ผ่อนคลัายแลัะมกีำาลัังใจในการทำางานวินัต่อไป	ชุายหนุ่มได้ีระบายควิามใครอ่อกมาทางปากดีว้ิยการหยอกลัอ้ผ้้หญิงด้ีวิย

คำาสองแง่สอง่าม	ซึ่�งทั�งสองจะเกี�ยวิพิาราสีกันได้ีโดียทั�งหมดียังอย้ใ่นสายตามของคนในชุุมชุน	มีหลัักฐานที�ปรากฏ์พิบในผนังสิม

วัิดียางทวิงวิราราม	วัิดีโพิธิารามแลัะวัิดีป่าเลัไลัย์	จังหวัิดีมหาสารคามแลัะวัิดีสระบัวิแก้วิ	จังหวัิดีขอนแก่น

สัญญะที�ปรากฎีจากการเกี�ยวิพิาราสีในประเพิณีการ	ฟ้อนรำาในขบวินแห่บุญผเหวิดี	ค่อ	สัญญะของคำาว่ิา	เวิสสันดีร

	ที�ส่�อถึงถนนที�พิวิกพ่ิอค้าใชุ้สัญจรเดิีนทางหร่อทาง	เวิสสันดีรจึงเป็นสัญญะส่�อถึงการบำาเพ็ิญทานบารมีของพิระเวิสสันดีร	หาก

เปรียบเทียบตามหลัักคำาสอนในทางพิระพุิทธิศิาสนา	ก็เพ่ิ�อจะสอนให้คนร้้จัก	การให้	การเกี�ยวิพิาราสีจึงเป็นสัญญะของการดีำารง

ชีุวิิตแลัะการดีำารงเผ่าพัินธ์ิของมนุษย์เพ่ิ�อส่บทอดีแลัะรักษาวัิฒนธิรรมให้คงอย้่ต่อไป

การสร้างสรรค์ผลังานดี้านนาฏ์ศิิลัป์โดียการศิึกษาวิัฒนธิรรมการเกี�ยวิพิาราสีในฮ้ปแต้มอีสาน	 ผ้้วิิจัยใชุ้การนำาเสนอ

ในร้ปแบบของนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย	 แลัะมีกระบวินการสร้างสรรค์งาน	 ดัีงนี�	 1.	 แนวิคิดีในการสร้างสรรค์	 2.	 ร้ปแบบในการนำา

เสนอ	3.	กระบวินท่ารำา	4.	ออกแบบเคร่�องแต่งกาย	5.	ออกแบบร้ปแบบแถวิ	6.	นักแสดีง	7.	ดีนตรีประกอบการแสดีง	แลัะ

	8.	อุปกรณ์ประกอบการแสดีง

แนวิคิดีในการสร้างสรรค์	ต้องการนำาเสนอควิามเป็นเอกลัักษณ์	ย่อ	ประเพิณีที�ปรากฏ์ในวัิฒนธิรรมการเกี�ยวิพิาราสี

ในฮ้ปแต้มอีสานให้จบในการแสดีงเพีิยง	6	นาที	ภาพิสรุปรวิมของการแสดีงที�ผ้้ชุมจะได้ีเห็นในการแสดีง	ค่อ	ร้ปแบบวัิฒนธิรรม

การเกี�ยวิพิาราสีในฮ้ปแต้มอีสาน	ผ่านกระบวินการตีควิามในร้ปแบบใหม่หร่อการก้าวิข้ามกฎีในร้ปแบบที�ดัี�งเดิีม	
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ร้ปแบบในการนำาเสนอ	โดียการแสดีงแบ่งออกเป็น	3	ชุ่วิง	ค่อ	ชุ่วิงที�	1	นำาเสนอให้เห็นถึงโอกาสการเกี�ยวิพิาราสีของ

ชุายหนุ่มแลัะหญิงสาวิที�ปรากฎีในฮ้ปแต้มอีสาน	 ชุ่วิงที�	2	 นำาเสนอให้เห็นท่าทางการเคล่ั�อนไหวิที�ส่�อให้เห็นถึงวัิฒนธิรรมการ

เกี�ยวิพิาราสีใน	6	ประเพิณี	แลัะชุ่วิงที�	3	นำาเสนอการผสมผสานท่าเต้นแลัะท่ารำาประกอบกันส่�อให้เห็นถึงท่าทางของการเกี�ยวิ

พิาราสีทั�ง4	วัิดี

กระบวินท่ารำา	 การออกแบบการะบวินท่ารำาจึงเป็นการทำางานที�ครอบคลัุม	 ทั�งเน่�อหา	 ท่าเต้น	 ท่ารำา	 การแปรแถวิ

	 ดีนตรี	 เคร่�องแต่งกาย	 แลัะองค์ประกอบการแสดีงทั�งหมดี	 เป็นการสร้างสรรค์ในร้ปแบบนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย	 โดียผสมผสาน

ระหว่ิางนาฏ์ศิิลัป์พ่ิ�นเม่องอีสานแลัะนาฏ์ศิิลัป์สากลั

ออกแบบเคร่�องแต่งกาย	นำาเคร่�องแต่งกายในฮ้ปแต้มมาเป็นหลัักในการออกแบบ	นำาเอาเอกลัักษณ์ของการแต่งกาย

มาสร้างสรรค์ในร้ปแบบใหม่	โดียใชุ้ผ้าที�ตรงตามผลัการศึิกษาที�หาได้ีง่าย	การแต่งกายคำานึกถึงแสดีงสามารถเคล่ั�อนไหวิร่างกาย

ได้ีอย่างเต็มที�	จึงต้องอาศัิยร้ปแบบการแต่งกายที�ค้อนข้างกระชัุบไม่เป็นอุปสรรคต่อการแสดีง

	
ภาพิที�	7	การแสดีงชุุดี	ฮ้ปฟ้อนต้อนเกี�ยวิ

										
ภาพิที�	8	เคร่�องแต่งกายการแสดีงชุุดี	ฮ้ปฟ้อนต้อนเกี�ยวิ

ออกแบบร้ปแบบแถวิ	ได้ีการแปรแถวิ	22	ร้ปแบบ	ซึ่�งมีแถวิที�เป็นร้ปแบบหลััก	ที�ปรากฏ์อย้ใ่นร้ปแบบแถวิทั�งหมดีอย้่	

7	ร้ปแบบ	ค่อ	แถวิหน้ากระดีาน	แถวิสับหว่ิาง	แถวิวีิควิำ�า		แถวิวีิหงาย	แถวิเฉียง	แถวิตอน	แลัะการตั�งซุ้่ม		

นักแสดีง	 นักแสดีงต้องมีทักษะพ่ิ�นฐานในด้ีานการแสดีงนาฏ์ศิิลัป์พ่ิ�นเม่องอีสาน	แลัะนาฏ์ศิิลัป์ตะวัินตก	 นักแสดีงใชุ้

ทั�งหมดี	11	คน	แบ่งออกเป็นนักแสดีงชุาย	6	คน	นักแสดีงหญิง	5	คน

ดีนตรปีระกอบการแสดีง	เป็นการผสมผสานระหวิา่งจังหวิะแลัะทำานองของดีนตรพ่ีิ�นบ้านอีสานแลัะดีนตรสีากลั	เป็น

ร้ปแบบดีนตรีร่วิมสมัย	 ร้ปแบบของดีนตรีแบ่งเป็น	 	 3	 ค่อ	 ชุ่วิงที�	1	 เพิลังอย้่ในลัักษณะควิามสงบ	 ให้อารมณ์ควิามร้้สึกเรียบ

ง่าย	 ใชุ้เคร่�องดีนตรีอีสานเป็นตัวินำา	 แสดีงให้เห็นถึงแหล่ังที�อย้่อาศัิยแลัะท้องถิ�นภาคอีสาน	 ชุ่วิงที�	2	 อารมณ์ของเพิลังอย้่ใน

ลัักษณะของควิามต่�นเต้น	ฮึกเหิมไปจนถึงควิามร่�นเริง	ใชุ้เคร่�องดีนตรีพ่ิ�นเม่องอีสานผสมผสานกับเคร่�องดีนตรีสากลัแลัะชุ่วิงที�	

3	อารมณ์ของเพิลังอย้ใ่นลัักษณะของควิามสนกุสนาน	รวิดีเร็วิ	ใชุ้เคร่�องดีนตรีพ่ิ�นเม่องอีสานแลัะเคร่�องดีนตรีสากลัผสมผสานกัน		
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อุปกรณ์ประกอบการแสดีง	แบ่งเป็น	3	ประเภท	ค่อ	1	อุปกรณ์สำาหรับการแสดีงประกอบด้ีวิย	ร่ม	หมวิก	แคน	กลัอง

หาง	 ซ่ออีสาน	 หลัาปั�นฝ้่าย	 กระบุงแลัะหาบ	2	 อุปกรณ์ประกอบฉากประกอบด้ีวิยกระดีาษลัังฉลุัลัายกับผ้าขาวิ	 3อุปกรณ์

ประกอบแสง	ประกอบด้ีวิย	LED	ไฟพิา	เป็นต้น

การแสดีงชุุดี	 ฮ้ปฟ้อนต้อนเกี�ยวิ	 ได้ีสะท้อนให้เห็นถึงเอกลัักษณ์ทางวัิฒนธิรรมในการเกี�ยวิพิาราสีของชุายหนุ่มแลัะ

หญิงสาวิ	ที�มีขนมธิรรมเนียม	จารีตประเพิณีในการปฏิ์บัติตน	อย่างเคร่งครัดีในวิิถีการดีำาเนินชีุวิิตของคนอีสาน	ได้ีสะท้อนเร่�อง

ราวิหร่อเหตุการณ์ที�เคยเกิดีขึ�นจริง	ในอดีีตให้คนรุ่นใหม่ได้ีรับร้้	โดียการสร้างสรรค์ผลังานนาฏ์ศิิลัป์ในร้ปแบบใหม่	ได้ีศึิกษาองค์

ควิามร้้พ่ิ�นฐานทางด้ีานนาฏ์ศิิลัป์	เพ่ิ�อมาพัิฒนาต่อยอดีให้เกิดีเป็นกระบวินการหร่อองค์ควิามใหม่	ด้ีวิยการบ้รณาการแนวิคิดีการ

สร้างสรรคผ์ลังานจากนกัวิิชุาทางดีา้นนาฏ์ศิิลัป์	เพ่ิ�อรวิบรวิมขอ้ม้ลัวิิเคราะหข้์อม้ลัแลัะกอ่ให้เกิดีเปน็นาฏ์ศิิลัป์ในร้ปแบบรว่ิมสมยั

สรุปผลัการวิิจัย

จากการศึิกษาวัิฒนธิรรมการเกี�ยวิพิาราสีในฮ้ปแต้มอีสานส่้การสร้างสรรค์การแสดีงนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัยผ้้วิิจัยได้ีสรุป

ผลัการวิิจัยไว้ิดัีงนี�	

ร้ปแบบท่าทางที�ปรากฏ์ในวัิฒนธิรรมการเกี�ยวิพิาราสี	แบ่งออกได้ี	6	กลุ่ัม	ดัีงนี�	1)ท่าทางที�ปรากฎีในประเพิณีลังข่วิง

เข็นฝ้่าย	ชุายในลัานขว่ิง	มีลัักษณะการหนัเข้าไปทักทายแลัะสนทนากบัหญิงที�ตนหมายปอง	มลัีักษณะม่อที�ใชุ้ในการจบัไหล่ัเชุย

คาง	 สันนิฐานว่ิา	 เป็นลัักษณะท่าทางการจ่ายผญาเพิ่�อให้หยิงสาวิใจอ่อนแลัะยอมไปกับตน	 บางคนการหันเข้าไปทักทายแลัะ

สนทนากับหญิงที�ตนหมายปอง	พิร้อมกับกำาลัังการเป่าแคนเกี�ยวิสาวิ	หญิงในลัานข่วิง	มีลัักษณะการนั�งเหยียดีเท้าตรวิไปด้ีานหน้า	

ลัักษณะม่อกำาลัังเข็นฝ้่ายสีหน้าท่าทางด้ีกำาลัังเขินอาย	จากการโอ้โลัมของฝ่่ายชุาย	บางคนมีลัักษณะการนั�งท่าเทพิธิิดีา	หันหน้า

เข้าหาฝ่่ายชุายแลัะกำาลัังเตรียมคำาหมากคำาพิล้ัที�ตนนำาติดีตัวิมา	เพ่ิ�อรอต้อนรับฝ่่ายชุายที�ตนหมายปอง	ที�จะเข้ามาหาแลัะเกี�ยวิ

พิาราสีในระหว่ิางการทำางาน	2)	ท่าทางที�ปรากฏ์ในประเพิณีลังครกกระเด่ี�องตำาข้าวิชุายในลัานข่วิงมีลัักษณะการยน่ลัำาตัวิตรง

	แขนโอบฝ่่ายหญิงคล้ัายจะชุ่วิยจับกระด้ีงยกข้าวิ	ศีิรษะโน้มมองฝ่่ายหญิงในเชิุงพ้ิดีจาหยอกล้ัอ	หญิงในลัานข่วิง	มีลัักษณะย่น

แลัะนั�งตำาข้าวิ	บางคนจับกระด้ีงฟัดีข้าวิใส่กระบง	ชุำาเร่องหางตามองผ้้ชุายด้ีวิยอาการเขินอาย		3)ท่าทางที�ปรากฏ์ในประเพิณี

ลังแขกดีำานาข้าวิ	ชุายในทุ่งนามีลัักษณะก้มตัวิลังที�พ่ิ�นดิีน	เพ่ิ�อดีำานาข้าวิ	สีหน้าท่าทางมีลัักษณะอิ�มเอิบ	มีควิามสุข	สันนิฐานว่ิา	

กำาลัังร้องเพิลังจ่ายผญาฝ่่ายหญิงอย้	่หญิงในทุ่งนา		มีลัักษณะก้มตัวิลังที�พ่ิ�นดิีน	เพ่ิ�อดีำานาข้าวิแต่หันหน้ามองฝ่่ายชุายโดียมีสีหน้า

ที�เต็มไปด้ีวิยควิามสุข	สันนิฐานว่ิา	ได้ีอย้ใ่กล้ัชิุดีกับชุายที�ตนรัก	4)ท่าทางที�ปรากฎีในประเพิณีตักนำ�าบ่อ	ชุายกำาลัังมุ่งหน้าเข้าหา

ฝ่่ายหญิง	เพ่ิ�อเป็นการรวิมพิบปะพ้ิดีคุยระหว่ิางที�หญิงสาวิกำาลัังรอตักนำ�า	โดียมีลัักษณะการหยอกล้ัอฝ่่ายหญิง	โดียการใชุ้แขนทั�ง

สองข้าง	แถะโลับไปที�ตัวิไหล่ัของฝ่่ายหญิง	อาจะเป็นนัยยะของการแสดีงควิามเป็นเจ้าของเพ่ิ�อบอกชุายคนอ่�นว่ิาหญิงผ้้นี�กำาลััง

อย้่ในการศึิกษาด้ีใจกับตน	ฝ่่ายหญิงกำาลัังนั�งลังกับพ่ิ�น	ม่อกำาลัังตักนำ�าจากบ่อ	บางคนย่นตรงในลัักษณะก้าวิขาไปทางด้ีานหน้า	

ม่อทั�งสองข้างกำาลัังหาบนำ�า	มีลัักษณะเหนียมอายแลัะเบี�ยงตัวิออกจากฝ่่ายชุายเพ่ิ�อใม่ให้ฝ่่ายชุายถ้กเน่�อต้องตัวิตน	หญิงสาวิยัง

คงหันหน้าไปมองแลัะส่งสายตาให้ฝ่่ายชุายเพ่ิ�อแสดีงว่ิาตนก็แอบมีใจแต่ต้องรักษายะระห่าง	รักนวิลัสงวินตัวิตามหลัักฮีตคองที�

ยดึีถ่อปฏิ์บัติ	5)ท่าทางที�ปรากฏ์ในประเพิณีฮดีสรง	ชุายในลัานพิิธีิมีลัักษณะยกม่อฟ้อนรำา	เป่าแคนแลัะร้องลัำากลัอนแลัะลัำาผญา

	เพ่ิ�อสร้างควิามสนุกสนาน	โดียหันหน้าเข้าหาฝ่่ายหญิง	หญิงในลัานพิิธีิ	 มีลัักษณะเตรียมขันใส่นำ�าเพ่ิ�อฮดีสรงด้ีวิยควิามศิรัทธิา

	หน้าตายิ�มแย้มแจ่มใส่	บางคนมีการหันหน้ามองฝ่่ายชุายด้ีวิยควิามเขินขาย	6)ท่าทางที�ปรากฎีในประเพิณีฟ้อนรำาในขบวินแห่

บุญผเวิส	ชุายบางกำาลัังเป่าแคนโดียเอาม่อจับแคนเป่าพิร้อมกับย่อขาเพ่ิ�อส่ายเอวิโชุว์ิฝ่่ายหญิง	ชุายในขบวิน	 มีลัักษณะการใชุ้

ยำ�าเท้าตามจังหวิะเสียงแคน	มีการอ้าแขนรำา	โอบ	เชุยคางพิร้อมกับโน้มตัวิเข้าหาฝ่่ายหญิง	หญิงในขบวิน	มีลัักษะการก้าวิเท้าไป

ข้างหน้าตามขบวิน	บางคนถ่อร่ม	บางคนถ่อพิาน	ในอาการการเขินอายพิร้อมกับชุำ�าเร่องมองไปที�ผ้้ชุายที�กำาลัังฟ้อนรำาในขบวิน
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ร้ปแบบเคร่�องแต่งกายผ้้หญิง	คนอีสานให้ควิามสำาคัญกับซิ่�นมากกว่ิาเส่�อ	 มีข้อกำาหนดีทางสังคม	 เชุ่น	 ให้นุ่งซิ่�นซ้่อน	

ค่อใชุ้ผ้าฝ้่ายขาวิหร่อผ้าซิ่�นไหมเก่าๆ	 นุ่งไว้ิข้างในแล้ัวินุ่งผ้าผ่นใหม่ไว้ิข้างนอก	 ห้ามล้ักสะใภ้นุ่งผ้าซิ่�นผ่นเดีียวิเดิีนผ่านหน้าห้อง

ผ้้ใหญ่เพิราะถ่อเป็นการลับหล่้ั	จนเกิดีควิามเคยชิุนที�ต้องนุ่งซิ่�นซ้่อน	ดัีงคำาพ้ิดีว่ิา	“นุ่งซิ่�นผ่นเดีียวิ	เยี�ยวิไม่เป็น”	(สาวิอีสานแลัะ

สาวิโบราณไม่นิยมนุ่งกางเกงชัุ�นใน)	ลัักษณะการนุ่งซิ่�นให้งามแลัะสุภาพิ	ต้องนุ่งให้ควิามยาวิซิ่�นลังมาถึงหน้าแข้งหร่อกรอมเท้า	

ต้องนุ่งพัิบป้ายหน้าผ้าซิ่�นให้เสมอเป็นแนวิเดีียวิ	ต้องซ่่อนตะเข็บแลัะเก็บชุายพิกตรงส่วินเอวิให้เห็นชุายพิกเพีิยงเล็ักน้อย	ยกเว้ิน

คนที�แต่งงานแล้ัวิหร่อคนเฒ่าคนแก่มกันุ่งให้ชุายพิกห้อยออกมามาก	เพิราะสามารถใส่หมากใส่พิล้ั	เงิน	ผักหญ้า	กบ	เขียดี	ที�เก็บ

ตามทางได้ี	หญิงสาวิที�มีฐานะดีีนิยมใชุ้เข็มขัดีเงินรัดีเอวิซิ่�น	สมัยโบราณจะแต่งตัวิอวิดีกันเฉพิาะมีงานสำาคัญ	ได้ีแก่	งานบุญ	งาน

แต่ง	งานบวิชุ	โดียนิยมสวิมเส่�อผ้าไหมสีต่างๆ	บางคนใชุ้ผ้าแถบสีสวิยห่มเป็นสไบเฉียงทับด้ีานนอกอีกชัุ�น

ร้ปแบบเคร่�องแต่งกายผ้้ชุาย	 ลัักษณะการแต่งกายแบบพ่ิ�นบ้าน	 เชุ่น	ภาพิการออกไปทำานา	 จับปลัาเข้าป่า	 การเป่า

แคน	การเล่ันว่ิาวิการไปดัีกนก	ผ้้ชุายชุาวิอสีานเหล่ัานี�มักจะนุ่งผ้าสีพ่ิ�น	มีผ้าเคียนพุิง	ส่วินท่อนบนจะไม่สวิมเส่�อแลัะไม่มีผ้าพิาดี

ไหล่ัแลัะลัักษณะการแต่งกายเฉพิาะงาน	แบบที�1	สวิมเส่�อฝ้่ายเย็บม่อ	มีสไบแสดีงลัวิดีลัายปักอย่างสวิยงาม	นุ่งโจงกระเบนถก

ขาสั�นสีเข้มแลัะสีอ่อนในทางอีสาน	เรียกว่ิา	การนุ่งเตี�ยวิ	หลัักฐานเส่�อโบราณแสดีงให้เห็นว่ิาชุ่างแต้มว่ิาได้ีคล้ัายจริง	 ค่อ	นิยม

สวิมเส่�อชุายตัดีเย็บด้ีวิยม่อ	ด้ีวิยตัวิกระเป๋าเป็นตัวิบ่งชีุ�แต่คาดีเอวิด้ีวิยผ้าสีพ่ิ�นในท้องถิ�น	ชุายแบบที�2	ไม่สวิมเส่�อ	ใชุ้ผ้าสไบลัาย

จุดีพิาดีคอทิ�งชุายทั�งสองไปทางด้ีานหลััง	ท่อนล่ัางนุ่งเตี�ยวิด้ีวิยผ้าสีพ่ิ�น	เป็นวิิธีิการนุ่งคล้ัายมวิยโบราณ	คาดีเอวิด้ีวิยผ้าสีพ่ิ�นทิ�ง

ชุายผ้าลังมาด้ีานหน้า	แลัะกางร่ม		

สีสันภาพิเกี�ยวิพิาราสีของฮ้ปแต้ม	มีร้ปแบบแลัะกรรมวิิธีิการจัดีวิางโทนสี	ไม่มีลัักษณะเป็นกฎีเกณฑ์ตายตัวิ	ชุ่างแต้ม

ใชุ้การวิาดีแบบอิสระเสรีในการแสดีงออกอย่างเต็มที�	 เน่�อหาแต่ลัะตอนจบในตัวิเอง	 โดียมีบางแห่งมีคำาบรรยายประกอบภาพิ	

โดียชุา่งจะใชุ้เส้นแถบในการแบ่งเร่�องหร่อบางครั�งปล่ัอยเป็นพ่ิ�นที�วิา่งรอบๆ	โดียพ่ิ�นผนังไม่มีการลังด้ีวิยสีหนักแต่จะรองพ่ิ�นด้ีวิย	

สีขาวิ	จุดีเดีน่ของภาพิจงึอย้ที่�ตัวิร้ปที�เขียน	ภาพิลัักษณะนี�จะพิบมากในฮ้ปแตม้สกุลัชุ่างชุาวิบา้น	ลัักษณะภาพิเขียนจึงเป็นภาพิ

แบบลัักษณะสองมิติไม่มีควิามลึักหร่อเป็นลัักษณะภาพิด้ีานข้างไม่ใชุ้เทคนิคแสงเงา	สีมีลัักษณะเทียบเท่ากัน	นิยมใชุ้การตัดีเส้น

ให้มิติของการซ่อ้นภาพิ	การลัดีหร่อขยายตัวิร้ปวิางซ่อ้นเพ่ิ�อให้เกิดีระยะเสม่อนจรงิ	การใชุ้สีพิบวิา่ชุ่างแต้มอีสานนิยมใชุ้สีไม่มาก

นัก	โดียสีหลัักใชุ้เป็น	สีคราม	สีเหล่ัอง	สีดิีนแดีง	สีดีำา	สีขาวิ	ซึ่�งหากต้องการจำาแนกองค์ประกอบของภาพิให้ชัุดีเจน	ชุ่างแต้มจะ

ใชุ้วิิธีิการผสมสีเพ่ิ�อให้เกิดีภาพิเขียนที�สวิยงาม	เชุ่น	สีฟ้าอ่อน	สีนำ�าตาลัแดีง	สีเทา	นำ�าตาลัพ่ิ�นหลััง	สีเน่�อ	สีครามหม้อ	สีครามจีน

อ่อน	สีครามจีน	สีเขียวิ	โดียสีที�นำามาใชุ้จะเป็นสีที�หาได้ีในท้องถิ�น	เชุ่น	สีครามจากต้นคราม	สีแดีงจากดิีนแดีง	สีเหล่ัองจากต้น

รง	สีเขียวิจากการเอาสีครามสผมเหล่ัองที�ได้ีจากต้นรง	สีดีำาจากเขม่าไฟหร่อหมึกจากจีน	สีขาวิจากฝ่นหอยกี�	ตัวิผสานใชุ้ยางบง

หร่อยางมะต้มผสมนำ�า	 สัดีส่วินพ่้ิกันที�ใชุ้เขียนสีได้ีจากรากดีอกเกดีหร่อดีอกลัำาเจียกนำามาทุบปลัายให้แตกเป็นฝ่อยๆตามขนาดี

เส้นควิามหนาหร่อบางตามที�ชุ่างเขียนต้องการ

องค์ประกอบภาพิการเกี�ยวิพิาราสีในฮ้ปแต้ม	เป็นโครงเร่�องหลััก	นอกจากนี�ยังสะท้อนให้เห็นเหตุการณ์ในอดีีต	อาทิ

เชุ่น	 การแต่งกาย	 การไว้ิผม	 สภาพิสังคม	 การทำาบุญ	 ควิามเป็นอย้่ประจำาวัิน	 การเลีั�ยงด้ีบุตร	 การประกอบอาชีุพิการค้าขาย

	การล่ัาสัตว์ิ	ขับร้องฟ้อนรำา	เป็นต้น	นับเป็นแหล่ังที�ให้ทั�งควิามงามแลัะควิามร้้สึกเกี�ยวิกับวิิถีชีุวิิตผ้้คนอีสานในอดีีตอย่างดีียิ�ง

การสรา้งสรรค์ผลังานด้ีานนาฏ์ศิิลัป์โดียการศึิกษาวัิฒนธิรรมการเกี�ยวิพิาราสีในฮ้ปแต้มอีสาน	ผ้้วิิจัยใชุ้การนำาเสนอใน

ร้ปแบบของนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย	แลัะมีกระบวินการสร้างสรรค์งาน	ดัีงนี�	1.	แนวิคิดีในการสร้างสรรค์	2.	ร้ปแบบในการนำาเสนอ	3.	

กระบวินท่ารำา	4.	ออกแบบเคร่�องแต่งกาย	5.	ออกแบบร้ปแบบแถวิ	6.	นักแสดีง	7.	ดีนตรีประกอบการแสดีง	แลัะ	8.	อุปกรณ์

ประกอบการแสดีง	 การแสดีงชุุดี	 ฮ้ปฟ้อนต้อนเกี�ยวิ	 ได้ีสะท้อนให้เห็นถึงเอกลัักษณ์ทางวัิฒนธิรรมในการเกี�ยวิพิาราสีของชุาย

หนุ่มแลัะหญิงสาวิ	 ที�มีขนมธิรรมเนียม	 จารีตประเพิณีในการปฏิ์บัติตน	 อย่างเคร่งครัดีในวิิถีการดีำาเนินชีุวิิตของคนอีสาน	 ได้ี

สะท้อนเร่�องราวิหร่อเหตุการณ์ที�เคยเกิดีขึ�นจริง	ในอดีีตให้คนรุ่นใหม่ได้ีรับร้้	โดียการสร้างสรรค์ผลังานนาฏ์ศิิลัป์ในร้ปแบบใหม่

	ได้ีศึิกษาองค์ควิามร้้พ่ิ�นฐานทางด้ีานนาฏ์ศิิลัป์	เพ่ิ�อมาพัิฒนาต่อยอดีให้เกิดีเป็นกระบวินการหร่อองค์ควิามใหม่	ด้ีวิยการบ้รณา

การแนวิคิดีการสร้างสรรค์ผลังานจากนักวิิชุาทางด้ีานนาฏ์ศิิลัป์	 เพ่ิ�อรวิบรวิมข้อม้ลัวิิเคราะห์ข้อม้ลัแลัะก่อให้เกิดีเป็นนาฏ์ศิิลัป์

ในร้ปแบบร่วิมสมัย
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อภิิป์รายผลุ่

การศึิกษาวัิฒนธิรรมการเกี�ยวิพิาราสีในฮ้ปแต้มอีสานแลัะการสร้างสรรค์ผลังานทางด้ีานนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย	 ชุุดี	 ฮ้ป

ฟ้อนต้อนเกี�ยวิ	เป็นระเบียบวิิธีิวิิจัยเชิุงคุณภาพิมาเป็นกระบวินการในการศึิกษา	โดียได้ีรับแรงบันดีาลัใจมาจากภาพิวัิฒนธิรรม

การเกี�ยวิพิาราสีในฮ้ปแต้มอีสานที�เป็นหลัักฐานสำาคัญ	 ในการบันทึกเร่�องราวิหร่อเหตุการณ์ที�เคยเกิดีขึ�นจริงในอดีีตของหนุ่ม

สาวิชุาวิอีสาน	ซึ่�งในปัจจุบันกระแสโลักาภิวัิฒน์เข้ามามีบทบาทสำาคัญในการดีำารงชีุวิิต	ผ้้คนเริ�มหากหายจากวัิฒนธิรรมเหล่ัานี�

จึงทำาให้วัิฒนธิรรมการเกี�ยวิพิาราสีเล่ั�อนหายไป	ทั�งนี�มีแนวิคิดีในการสร้างสรรค์	การแสดีงชุุดี	ฮ้ปฟ้อนต้อนเกี�ยวิให้เป็นผลังาน

นาฏ์ยประดีิษฐ์	 โดียถ่ายทอดีผ่านการศิึกษาข้อม้ลัเกี�ยวิกับวัิฒนธิรรมการเกี�ยวิพิาราสีในฮ้ปแต้มอีสานแลัะสร้างสรรค์กระบวิน

ท่ารำาในร้ปแบบนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย	ได้ีแก่	บทร้อง	ดีนตรี	การแต่งกายแลัะกระบวินท่ารำา

จากควิามเป็นมาของวิัฒนธิรรมการเกี�ยวิพิาราสีในฮ้ปแต้มอีสานที�มีวัิตถุประสงค์เพ่ิ�อสร้างสรรค์ผลังานงานทางดี้าน

นาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย	โดียใชุ้เอกลัักษณ์ท่าทางของภาพิจิตรกรรมที�ปรากฏ์ในฮ้ปแต้มอีสานสามารถจำาแนกออกได้ี	6	ประเพิณี	ค่อ

ได้ีแก่	 ประเพิณีการลังข่วิงเข็ญฝ้่าย	 ประเพิณีลังครกกระเด่ี�องตำาข้าวิ	 ประเพิณีลังแขกดีำานาข้าวิ	 ประเพิณีการตักนำ�าบ่อ	 ประ

เพิณีฮดีสรงแลัะประเพิณีการฟ้อนรำาในขบวินแห่บุญผเวิสในวัิดีสระบัวิแก้วิ	 วัิดียางทวิงวิราราม	 วัิดีโพิธิารามแลัะวัิดีป่าเลัย์ไลัย์

	 เป็นส่�อกลัางในการแสดีงภาพิวัิฒนธิรรมการเกี�ยวิพิาราสีของคนอีสาน	 ในการนี�เป็นไปตามปัจจัยแห่งการเกิดีงานนาฏ์ศิิลัป์ที�

สร้างสรรค์ขึ�นใหม่	ตามควิามร้้สึกนึกคิดีของมนุษย์	เม่�อสรรหาสิ�งที�ตรงตามควิามชุอบของตนแล้ัวิก็มักจะประดิีษฐ์สร้างสรรค์ให้

มีร้ปแบบ	ที�วิิจิตรบรรจงขึ�นเป็นลัำาดัีบ	แลัะนำาไปใชุ้ประโยชุน์อ่�น	ๆ 	ซึ่�งสอดีคล้ัองกับ	สุมิตร	เทพิวิงษ์	(2541)	ที�ได้ีอธิิบายม้ลัเหตุ

ของการเกิดีนาฏ์ศิิลัป์ในชุาติไทยไว้ิเป็นแนวิทางเดีียวิกันนี�แลัะสอดีคล้ัองกับ	เคร่อจิต	ศิรีบุญนาค	(2534)	ที�กล่ัาวิว่ิา	มนุษย์มัก

สร้างศิิลัปะหร่อนาฏ์ศิิลัป์เพ่ิ�อควิามบันเทิงใจ	 แล้ัวินำามาเป็นเคร่�องหมายของกลุ่ัมชุนหร่อเผ่าพัินธ์ุิของตนเอง	 ซึ่�งในที�นี�กำาลัังจะ

แสดีงให้เห็นว่ิา	หากชุุดีการแสดีง	ฮ้ปฟ้อนต้อนเกี�ยวิเกิดีขึ�นแล้ัวิ	ก็จะแสดีงให้เห็นว่ิา	เป็นภาพิสะท้อนวัิฒนธิรรมการเกี�ยวิพิาราสี

ที�เกิดีขึ�นกับคนอีสานในอดีีต	ผ้้ชุมจะได้ีรับร้้ถึงเอกลัักษณ์ของประเพิณีที�อย้ภ่ายใต้ฐานการนับถ่อฮีต	12	คอง	14	อยา่งเคร่งครัดี	

ทั�งนี�กระบวินการดัีงกล่ัาวิเป็นผลัส่บเน่�องมาจากควิามร้้สึกนึกคิดีหร่ออารมณ์ของมนุษยซึ์่�งสอดีคล้ัองกับ	ทฤษฎีีสัญญะ

วิิทยา	 ที�ได้ีอธิิบายไว้ิว่ิา	 สิ�งที�ปรากฏ์อย้่ในควิามคิดีของมนุษย์	 ถ่อเป็นทุกสิ�งทุกอย่างที�อย้่รอบตัวิของเรา	 สัญลัักษณ์อาจได้ีแก่	

ภาษา	รหัส	สัญญาณเคร่�องหมายหร่อร้ป	สามารถตีควิามหมายของวัิฒนธิรรมระหว่ิางผ้้ให้ถึงผ้้รับของแต่ลัะบุคคลั

แนวิคิดีการสร้างสรรค์การแสดีงชุุดี	 ฮ้ปฟ้อนต้อนเกี�ยวิ	 ต้องการที�จะผสมผสานควิามเป็นนาฏ์ศิิลัป์พ่ิ�นเม่องอีสานกับ

ควิามเป็นนาฏ์ศิิลัป์สากลัเข้าด้ีวิยกันจนเกิดีเป็นนาฏ์ศิิลัป์สร้างสรรค์ในร้ปแบบร่วิมสมัย	ตามแนวิคิดีนี�สามารถนำาไปเทียบเคียงกับ

หลัักการนาฏ์ยประดิีษฐ์	ซึ่�งสอดีคล้ัองกับ	สุรพิลั	วิิรุฬห์รักษ์	(2547)	ที�อธิิบายไว้ิว่ิา	การจะสร้างสรรค์นาฏ์ยประดิีษฐ์ขึ�นใหม่สัก

ชุุดีนั�น	สามารถกำาหนดีร้ปแบบการแสดีงให้มีควิามหลัากหลัายจารีตนาฏ์ศิิลัป์อย้ใ่นชุุดีเดีียวิกันได้ี	ซึ่�งการแสดีงชุุดี	ฮ้ปฟ้อนต้อน

เกี�ยวิ	ได้ีนำาเสนอจารีตของนาฏ์ศิิลัป์พ่ิ�นเม่องอีสานผสมผสานกับเอกลัักษณ์ของนาฏ์ศิิลัป์สากลั	โดียถ่ายทอดีทางองค์ประกอบ

ของการแสดีงได้ีแก่	บทร้อง	ดีนตรี	การแต่งกายแลัะกระบวินท่ารำา

องค์ประกอบของการแสดีงชุุดี	ฮ้ปฟ้อนต้อนเกี�ยวิ	ได้ีสอดีคล้ัองกับ	โมฬีิ	ศิรีแสนยงค์	(2555)	แลัะสอดีคล้ัองกับอมรา

	กลัำ�าเจริญ	 (2542)	 ที�อธิิบายว่ิา	นาฏ์ศิิลัป์ที�สมบ้รณ์แบบนั�นจำาเป็นต้องอาศัิยองค์ประกอบหลัายอย่างร่วิมกัน	 ได้ีแก่	 การร้อง

	การเล่ัน	แลัะการรำา	กล่ัาวิค่อ	นาฏ์ศิิลัป์ที�จะประสบควิามสำาเร็จสร้างควิามประทับใจให้ผ้้ชุมได้ีนั�น	 ต้องมีบทร้องที�ดีี	 ไพิเราะ

	เข้าใจง่าย	ดีนตรีเสนาะห้	ฟังสบาย	ประกอบกับการฟ้อนรำาด้ีวิยท่าทางที�สวิยงาม	เข้าใจง่าย	ผ้้แสดีงมีควิามสวิยงาม	แต่งกาย

เหมาะสมสวิยงามตามร้ปแบบการแสดีง	ดัีงนั�น	การแสดีงชุุดี	ฮ้ปฟ้อนต้อนเกี�ยวิ	จึงได้ีออกแบบองค์ประกอบต่าง	ๆ 	ให้สอดีคล้ัอง

สัมพัินธ์ิกันโดียนำาเอกลัักษณ์ของนาฏ์ศิิลัป์พ่ิ�นบ้านอีสานแลัะควิามแปลักใหม่ของนาฏ์ศิิลัป์สากลัมาผสมผสานกันให้เกิดีควิาม

ลังตัวิกลัมกล่ันกัน	แลัะเกิดีเป็นชุุดีการแสดีงที�มีควิามแปลักใหม่
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กระบวินท่ารำาของการแสดีงชุุดี	ฮ้ปฟ้อนต้อนเกี�ยวิ	ได้ีนำาหลัักการแลัะแนวิคิดีการประดิีษฐ์ท่ารำา	สอดีคล้ัองกับ	เทียน

ชัุย	 ตั�งพิรประเสริฐ	 (2542)	 ที�อธิิบายไว้ิว่ิา	 การเคล่ั�อนไหวิสามารถให้อารมณ์ควิามร้้สึกแก่ผ้้ด้ีได้ีโดียเฉพิาะเกี�ยวิกับการแสดีง

ท่าทางการเคล่ั�อนไหวิในลัักษณะต่าง	ๆ	เชุ่น	การเคล่ั�อนที�ไปข้างหน้า	การสั�นไหวิ	เป็นต้น	การเคล่ั�อนไหวิในลัักษณะนี�เป็นการ

เคล่ั�อนไหวิที�นำาไปส่้การแสดีงดีา้นนาฏ์ศิิลัป์หร่อการเตน้รำาประเภทตา่ง	ๆ 	เชุ่น	บัลัเล่ัต์	โมเดีร์ินดีานซ์่	ซึ่�งมีดีนตรเีป็นส่วินประกอบ	

การเคล่ั�อนไหวิในลัักษณะนี�เน้นที�ร้ปแบบ	(Concept)	รวิมทั�งการแสดีงอารมณ์ด้ีวิยภาษาท่านาฏ์ศิิลัป์	หมายถึง	การแสดีงท่าทาง

ซึ่�งเป็นท่ารำาแทนคำาพ้ิดีให้มีควิามหมายต่างกันไป	ซึ่�งสอดีคล้ัองกับ	ทฤษฎีีสัญญะวิิทยา	ที�กล่ัาวิไว้ิว่ิา	มนุษยจั์ดีตีค่าให้ควิามหมาย

ของสิ�งต่าง	ๆ	รอบตัวิตามประสบการณ์หร่อองค์ควิามร้้ที�มีมากับตัวิเองเป็นสำาคัญ	ดัีงนั�น	การแสดีงชุุดี	ฮ้ปฟ้อนต้อนเกี�ยวิ	 จึง

เล่ัอกใชุ้กระบวินท่าเดิีมตามที�ปรากฎีจากวัิฒนธิรรมการเกี�ยวิพิาราสีในฮ้ปแต้มอีสาน	ซึ่�งเป็นท่าทางที�เป็นเอกลัักษณ์	เข้าใจง่าย

	แต่ปรับปรุงให้มีควิามแปลักใหม่แต่ยังคงควิามหมายเดิีมไว้ิ	มาปรับใชุ้กับหลัักการเคล่ั�อนไหวิร่างกายที�เป็นอิสระอย่างฟ้อนพ่ิ�น

บ้านอีสานเกิดีเป็นกระบวินท่าทางที�มีควิามพิลิั�วิไหวิสอดีคล้ัองสัมพัินธ์ิกับบทร้อง	จังหวิะแลัะทำานองเพิลัง

ร้ปแบบการแปรแถวิหร่อการใชุ้พ่ิ�นที�ในการแสดีง	 ได้ีอาศัิยหลัักการนาฏ์ยประดิีษฐ์	 สอดีคล้ัองกับ	 สุรพิลั	 วิิรุฬรักษ์	

(2547)	 ที�อธิิบายไว้ิว่ิา	 การสร้างสรรค์งานนาฏ์ยประดิีษฐ์นั�นจำาเป็นต้องอาศัิยหลัักการทฤษฎีีของทัศินศิิลัป์มาประกอบด้ีวิยจึง

จะทำาให้ผลังานออกมามีควิามสมบ้รณ์ลังตัวิ	ทั�งนี�จึงได้ีนำามาเป็นส่วินหนึ�งของร้ปแบบการแปรแถวิ	โดียให้นักแสดีงเคล่ั�อนไหวิ

ให้มีลัายเส้นโค้งมน	เพ่ิ�อให้แสดีงออกถึงควิามเป็นอิสระตามเอกลัักษณ์การเคล่ั�อนไหวิของนาฏ์ศิิลัป์พ่ิ�นบ้านอีสาน	ส่วินร้ปแบบ

การแปรแถวิก็ใชุ้ลัายเส้นทางร้ปทรงเลัขาคณิตเป็นหลัักในการแปรแถวิ	แต่ได้ีกำาหนดีจัดีวิางให้มีระดัีบส้งตำ�าหร่อหน้าหลัังเพ่ิ�อให้

เกิดีมิติทางสายตาของผ้้ชุม

กระบวินการสร้างสรรค์นาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัยชุุดี	 ฮ้ปฟ้อนต้อนเกี�ยวิ	 นอกจากจะอาศัิยควิามร้้ทางนาฏ์ศิิลัป์ประกอบกับ

แนวิคิดีของนักวิิชุาการยังต้องอาศัิยหลัักการแลัะแนวิคิดีทฤษฎีีทางดี้านทัศินศิิลัป์เพ่ิ�อชุ่วิยให้เกิดีร้ปแบบแลัะองค์ประกอบที�

สมบ้รณ์	สอดีคล้ัองกับ	 สุรพิลั	 วิิรุฬห์รักษ์	 (2547)	ได้ีอธิิบายไว้ิว่ิา	องค์ประกอบโดียรวิมของนาฏ์ศิิลัป์นั�น	ควิรจัดีวิางในแต่ลัะ

ส่วินประกอบอย่างลังตัวิ	 โดียอาศัิยหลัักการของควิามกลัมกล่ันเป็นเอกภาพิ	 ซึ่�งการแสดีงชุุดี	 ฮ้ปฟ้อนต้อนเกี�ยวิ	 ได้ีจัดีองค์

ประกอบต่าง	ๆ	เชุ่น	บทร้อง	ดีนตรี	การแต่งกายแลัะกระบวินท่ารำา	ให้สอดีคล้ัองกัน	โดียใชุ้เอกลัักษณ์ทางศิิลัปวัิฒนธิรรมของ

กลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิไท-ลัาวิมาผสมผสานกับเอกลัักษณ์ที�มีควิามโดีดีเด่ีนของการแสดีงนาฏ์ศิิลัป์สากลั	 แลัะที�สำาคัญในส่วินของการ

ออกแบบกระบวินท่ารำายังได้ีนำาหลัักการทฤษฎีีแห่งการเคล่ั�อนไหวิ	ที�สอดีคล้ัองกับ	สุรพิลั	วิิรุฬห์รักษ์	(2547)	ที�กล่ัาวิว่ิา	การ

เคล่ั�อนไหวิจะต้องมีการกำาหนดีร้ปแบบ	 ลัายเส้นแลัะพิลัังที�ใชุ้ในการแสดีง	 เพ่ิ�อให้การแสดีงมีควิามต่อเน่�อง	 มีเอกภาพิแลัะมี

เอกลัักษณ์ทางศิิลัปะอย่างชัุดีเจน	 โดียการแสดีงชุุดีฮ้ปฟ้อนต้อนเกี�ยวิได้ีออกแบบกระบวินท่ารำาให้มีควิามหมายเรียบง่ายแลัะ

เพิิ�มระดัีบควิามซั่บซ้่อนของท่าไปจนส้งสุดี	 รวิมถึงกำาหนดีระดัีบของม่อให้อย่้ในระดัีบข้างลัำาตัวิแลัะคอยจัดีวิางไปส่้ตำาแหน่งที�

อย้่เหน่อศีิรษะในตอนสุดีท้ายของการแสดีง	 ซึ่�งสัมพัินธ์ิกับการกำาหนดีอัตราจังหวิะของเพิลังจากชุ้าไปเร็วิเพ่ิ�อให้ควิามร้้สึกของ

ผ้้ชุมคอยตามโดียเริ�มจากเพิลังทำานองชุ้าฟังสบายห้ไปส่้สนุกสนานเร้าใจสร้างควิามคึกคักประทับใจใน

ฮ้ปฟ้อนต้อนเกี�ยวิ	เป็นการสร้างสรรค์ผลังานนาฏ์ศิิลัป์ในร้ปแบบใหม่	โดียได้ีศึิกษาองค์ควิามร้้ดัี�งเดิีมเกี�ยวิกับนาฏ์ศิิลัป์

เป็นพ่ิ�นฐานควิามร้้เพ่ิ�อพัิฒนาต่อยอดีองค์ควิามร้้ใหม่	ด้ีวิยการนำาองค์ควิามร้้เหล่ัานั�นมาบ้รณาการร่วิมกับแนวิคิดี	หลัักการของ

นักวิิชุาการ	เพ่ิ�อหลัอมรวิมแลัะก่อเกิดีเป็นนาฏ์ศิิลัป์สร้างสรรค์ร้ปแบบร่วิมสมัยที�มีควิามแปลักตา	น่าต่�นเต้น	มีควิามสอดีคล้ัอง

สัมพัินธ์ิกันระหว่ิาง	บทร้อง	ดีนตรี	การแต่งกาย	กระบวินท่ารำา	แลัะร้ปแบบการแปรแถวิ	ผ้้ชุมจึงจะสามารถรับชุมการแสดีงได้ี

อยา่งเข้าอกเข้าใจโดียงา่ย	สามารถสัมผัสถึงสัญลัักษณ์ควิามหมายทางศิิลัปะการแสดีงนาฏ์ศิิลัป์ได้ีอยา่งครบถ้วินซึ่�งนำาไปส่้ควิาม

ประทับใจของผ้้ชุมได้ีเป็นอย่างดีี
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ข้้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะที�มีต่องานวิิจัยในครั�งนี�แลัะครั�งต่อไปสำาหรับผ้้ที�จะทำาวิิจัยในเร่�องวัิฒนธิรรมการเกี�ยวิพิาราสีในฮ้ปแต้ม

ส่้การสร้างสรรค์การแสดีงในร้ปแบบนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย	มีดัีงต่อไปนี�

11.1	เล่ัอกศึิกษาวัิฒนธิรรมการเกี�ยวิพิาราสีในฮ้ปแต้มอีสานตอนล่ัาง	เพิราะมีองค์ประกอบแลัะร้ปแบบที�หน้าสนใจ

	ทั�งยังไม่มีคนทำาวิิจัยไว้ิ

11.2	หากเป็นไปได้ีควิรค้นหาแลัะสักเกตควิามเหม่อน	ควิามแตกต่างของฮ้ปแต้มแต่ลัะที�ก่อน	เพ่ิ�อลัดีควิามซ่ำ�าซ้่อน

ในร้ปแบบแลัะองค์ประกอบของภาพิ
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	 พิิธีิกรรมส่้ขวัิญกลัอง	ให้มีควิามหลัากหลัายแลัะแปลักใหม่มานำาเสนอร้ปแบบนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัยจึงได้ีทำาการศึิกษาพิิธีิกรรมส่้

ขวัิญกลัอง	แลัะได้ีมีการหยิบยกเร่�องราวิบางตอนมาสร้างสรรค์การแสดีง	โดียใชุ้ทฤษฎีีทางสุนทรียศิาสตร์	ทฤษฎีีนาฏ์ยศิาสตร์	

ทฤษฎีีการใชุ้ส่�อในการเล่ัาเร่�องราวิ	ประกอบการแสดีง	การสร้างสรรค์ในครั�งนี�ค่อการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัเอกสารการสัมภาษณ์

ผ้้เชีุ�ยวิชุาญ	โดียการ	สัมภาษณ์บุคคลัที�เกี�ยวิข้องในเร่�องประเด็ีนการนำาเอาพิิธีิกรรมมาสร้างสรรค์เป็นการแสดีงต่าง	ๆ	โดียแบ่ง	

ออกเปน็กลุ่ัม	ดัีงนี�	อาจารยส์าขาศิิลัปะการแสดีง	อาจารยแ์ลัะผ้้เชีุ�ยวิชุาญทางดีา้นนาฏ์ศิิลัป์แลัะดีนตรี,	ผ้้ออกแบบงานรว่ิมสมยั	

องค์ประกอบที�สร้างสรรค์ขึ�นใหม่ประกอบด้ีวิย	ท่าทางการเคล่ั�อนไหวิ	การแสดีงแบ่งออกเป็น	3	ชุ่วิง	ชุ่วิงที�	1	เป็นการ	เปิดีตัวิ
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	ชุ่วิงที�	3	นักแสดีงเฉลิัมฉลัองเพ่ิ�อเอาฤกษ์เอาชัุยแลัะเป็นขวัิญกำาลัังใจในการแข่งกลัอง	มีการแต่งกายให้สอดีคล้ัองกับบทบาท

ของนักแสดีง	ดีนตรีสร้างจังหวิะใหม่ในแนวิเพิลังสร้างสรรค์	การใชุ้เวิทีต่อเน่�องโดียมีการเปลีั�ยนมุมมองจากมุมหนึ�งไปอีกมุม

หนึ�งเพ่ิ�อดึีงด้ีดีควิามสนใจจากผ้้ชุม	 ส่วินมากจะเป็นแสงขาวิออกเหล่ัองนวิลัใชุ้สีแดีงบางชุ่วิงเพ่ิ�อชุ่วิยเพิิ�ม	 จุดีเด่ีนของตัวิลัะคร	

โดียคำานึงถึง	การดีำาเนนิการวิา่ด้ีวิยเร่�องระบบการจดัีการ	พิบวิา่	แนวิควิามคดิีในการ	สร้างสรรคน์าฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมยัในดีา้นควิาม

เชุ่�อ	พิิธีิกรรมส่้ขวัิญกลัอง	เหมาะสมกับการถ่ายทอดีเร่�องราวิ	ออกมาในร้ปแบบที�แปลักใหม่จากเดิีม	ผ้้แสดีงแลัะผ้้ชุมสามารถ

คล้ัอยตามเน่�อเร่�องได้ีง่ายขึ�น	เป็นการเล่ัาเร่�อง	เน่�อหาบางตอนจากบทบาทกลัองในวิิถีวัิฒนธิรรมในร้ปแบบนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย

คำาสำาคัญ	:	นาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย,	ส่้ขวัิญกลัอง

Abstract

This creation of contemporary dramatic works is the contemporary art of dance research-based in 
which originated from the traditional blessing ceremony of Esan drum (Suu Khwan Klong) at Nonsawhang 
Temple, Nong Wua Sor District, Udon Thani Province. The aims are to create a contemporary dance 
based on belief and to pursue a variety of dancing patterns. Some story of the ceremony has been 
chosen to create the show of contemporary dance by using the theory of aesthetic, dramatic art, 
and media in storytelling together with the show. The data has been collected by using the interview 
method. The important parties with the specialized skill have been categorized into three groups, 
including the lecturers in performing arts major, lecturers and specialists in dramatic arts and music, and 
1นักศิึกษาหลัักส้ตรศิิลัปกรรมศิาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิัฒนธิรรม	ศิิลัปกรรมแลัะการออกแบบ	คณะศิิลัปกรรมศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยขอนแก่น
2อาจารย์,ดีร.อาจารย์ประจำาหลัักส้ตร	วิัฒนธิรรม	ศิิลัปกรรมแลัะการออกแบบ	คณะศิิลัปกรรมศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยขอนแก่น



878

contemporary designers. The newly created compositions comprising of movement gestures divided 
into three procedures; first, introducing local actors to help decorate the place; second, staring the 
traditional blessing ceremony of Esan drum by using Esan poem (Pha-Yhaa) accompanying movement 
gestures as a media to communicate: lastly, the actors and actresses celebrating Esan drum to take the 
auspicious occasion and be the morale before drumming competition. Besides, the costume is varies 
based on the different roles of actors and actresses. The music and rhythm are newly created to be 
funnier in creativity concept. Moreover, the stage has been utilized continuously and thoroughly to attract 
the audience’s interest. In another perspective, the lighting style is much using yellowish-white light 
and using the red light in certain situations e.g., spotlighting character strengths. In the consideration 
of management system, we found that the conceptual framework of contemporary art of dance based 
on belief, the traditional blessing ceremony of Esan drum, is appropriate storytelling which illustrated 
and expressed a new idea and make the audience easily amenable to the story in the way of the drum 
within contemporary art of dance culture. 

Keywords:	Contemporary	art	of	dance,	the	traditional	blessing	ceremony	of	Esan	drum

บทนำา

ในภาคอีสานของประเทศิไทยมีกลัองอย้ห่ลัากหลัายชุนิดี	แต่ลัะชุนิดีมีร้ปแบบการตี	แลัะควิามสำาคัญแตกต่างกันออกไป	

เชุ่น	กลัองเพิลัใชุ้ตีเพ่ิ�อบอกเวิลัาฉนัอาหารเพิลั	หร่อตีเพ่ิ�อให้ชุาวิบ้านร้้วัินสำาคัญทางศิาสนาหร่อวัินพิระ	หร่อตีเพ่ิ�อให้ชุาวิบ้านมา

ประชุุมที�วัิดี	กลัองเส็งใชุ้ตีการประกวิดีแข่งขันแลัะตีเป็นจังหวิะประกอบลีัลัาท่าทาง	กลัองหางหร่อกลัองเปิงใชุ้ตีประกอบขบวิน

แห่ต่าง	ๆ 	เทศิกาลังานบุญ	กลัองยาวิ	ใชุ้ตีนำาขบวินแห่ต่าง	ๆ 	ในเทศิกาลังานประเพิณีอีสานทั�งสิบสองเด่ีอน	กลัอง	ยังเป็นเคร่�อง

ตีบอกสัญญาณบอกจังหวิะ	แลัะบรรเลังกับเคร่�องดีนตรีอ่�น	ๆ	จนเป็นทำานอง	มีบทบาทต่อวิิถีชีุวิิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก	จะ

เห็นได้ีจากการบรรเลังในประเพิณีพิิธีิกรรม		ตลัอดีถึงการลัะเล่ันทั�วิไป	เคร่�องดีนตรีดัีงกล่ัาวิเป็นเคร่�องดีนตรีที�ถ่อได้ีว่ิา	เป็นสิ�ง

สะท้อนถึงอารมณ์ควิามร้้สึกตลัอดีจนควิามเชุ่�อ	แลัะอุปนิสัยของชุาวิบ้าน	เน่�อหาสาระของดีนตรียังสามารถให้ทั�งสาระควิามร้้

แลัะควิามบันเทิง	(เจริญชัุย		ชุนไพิโรจน์,	2529)	

กลัองยาวิแลัะกลัองกิ�งเป็นผลังานชุ่างฝี่ม่อดัี�งเดิีมที�มีมาแต่โบราณแลัะใกล้ัส้ญหายไปจากสังคมอีสาน	ด้ีวิยคุณสมบัติ

เฉพิาะเชิุงชุ่างแบบดัี�งเดิีมทำาให้กลัองกิ�งเป็นกลัองที�มีเสียงดัีงมาก	แลัะควิามดัีงของกลัองกิ�งนั�นมีเอกลัักษณ์เฉพิาะ	กล่ัาวิค่อ	ไม่

ได้ีมีเสียงดัีงตุ้มๆ	เพีิยงอย่างเดีียวิ	เหม่อนกลัองทั�วิไป	แต่ด้ีวิย	เทคนิคเฉพิาะในการทำากลัองแลัะวัิตถุดิีบในการนำามาทำากลัองที�ได้ี

รับการคัดีสรรมาเป็นการเฉพิาะนั�น	ทำาให้กลัองที�ถ้กตีมีเสียงดัีงกิ�งๆ	เหม่อนเสียงตีโลัหะ	หากการทำากลัองกิ�งมีควิามสมบ้รณ์จะ

มีทั�งเสียงตุ้ม	เสียงแชุ่	แลัะเสียงกิ�ง	ด้ีวิยลัักษณะเฉพิาะดัีงกล่ัาวินี�ทำาให้กลัองกิ�งของจังหวัิดีอุดีรธิานีมีควิามแตกต่าง	จากกลัองกิ�ง

ของจังหวัิดีอ่�น	ๆ 	ในภาคอีสานด้ีวิย	พิระคร้พิิพัิฒน์วิิทยาคม	(เจริญ	ฐานยุตโต)	เจ้าอาวิาสวัิดีโนนสว่ิาง	อ.หนองวัิวิซ่อ	จ.อุดีรธิานี

	 จึงได้ีพิยายามอนุรักษ์ภ้มิปัญญาการทำากลัองกิ�งตามกรรมวิิธีิเชิุงชุ่างแบบโบราณ	แลัะใชุ้วัิสดุี	ตามธิรรมชุาติที�คัดีสรรมาเป็น

อย่างดีี	มาผลิัตกลัองกิ�งอย้ภ่ายในวัิดี	แลัะยังได้ีจัดีให้มีพิิธีิกรรมส่้ขวัิญกลัองอีกด้ีวิย	(พิระคร้พิิพัิฒน์วิิทยาคม,	2563,	สัมภาษณ์)

การถ่ายทอดีควิามร้้แลัะประสบการณ์	ของคนรุ่นก่อนให้แก่คนรุ่นต่อมา	โดียมีวัิตุประสงค์สำาคัญค่อเพ่ิ�อควิามอย้ร่อดี

ของเผ่าพัินธ์ุิแลัะการรวิมกลุ่ัมรวิมจิตใจอันเป็นควิามสัมพัินธ์ิที�สำาคัญยิ�งของมนุษย์	พิิธีิกรรม	มีบทบาทสำาคัญในการสร้างควิาม

ศิรัทธิา	ควิามเชุ่�อมั�นแลัะควิามร้้สึกร่วิมกัน	ก่อให้เกิดีควิามเคร่งขรึม	ควิามขลััง	ตลัอดีจนควิามปล่ั�มปิติยนิดีีแก่ผ้้ที�เกี�ยวิข้องในงาน

พิิธีิกรรม	พิิธีิกรรมสามารถแบง่ออกได้ีเป็น	6	ประเภท	ค่อ	เกี�ยวิกับที�อย้อ่าศัิย	การทำามาหากิน	วัิฏ์จักรชีุวิิต	การแตง่กายแลัะการ

ประดัีบตกแต่ง	การป้องกันรักษาโรคภัยไข้เจ็บ	แลัะศิาสนา		พิิธีิกรรมจึงเป็นการปฏิ์บัติที�เป็นมาตรฐานทางวัิฒนธิรรมอันเกี�ยวิ

กับสัญลัักษณ์ที�กระทำาในโอกาสต่าง	ๆ	หร่อหมายถึงพิฤติกรรมทางสังคมอันลัะเอียดีอ่อน	ที�ถ้กกำาหนดีขึ�นโดียขนบธิรรมเนียม	
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กฎีหมาย	หร่อระเบียบของสังคมซึ่�งแสดีงออกถึงสัญลัักษณ์ของค่านิยมหร่อควิามเชุ่�อ	 พิิธีิกรรมเป็นร้ปแบบหนึ�งของพิิธีิการแต่

ไม่ได้ีมีควิามหมายตรงกัน	ข้อแตกต่างที�สำาคัญค่อพิิธีิการเป็นการปฏิ์บัติในสังคมที�มีคนจำานวินมากกว่ิาหนึ�งคน	แต่พิิธีิกรรมอาจ

ปฏิ์บัติเพีิยงคนเดีียวิได้ี	นอกจากนี�พิิธีิการมักจะจัดีให้มีขึ�นในเหตุการณ์สำาคัญ	ลัักษณะสำาคัญของพิิธีิกรรรมค่อเป็นเร่�องที�เกี�ยวิ

กับศิาสนาแลัะมักเกี�ยวิข้องกับสัญลัักษณ์ต่าง	ๆ 	มีการแสดีงให้เห็นถึงควิามมหัศิจรรย์หร่อควิามสำาคัญต่าง	ๆ 	ก่อให้เกิดีควิามน่า

เกรงขาม	(อุทัย	หิรัญโต,	2526)	การสร้างสรรค์นาฎียศิิลัป์ร่วิมสมัย	จากพิิธีิกรรมส่้ขวัิญกลัอง	ค่อการคิดีงานใหม่ที�ไม่เคยปรากฏ์

ที�ใดีมาก่อน	เชุ่น	เพิลังใหม่	ท่าฟ้อนใหม่	หร่อ	การแต่งกายแบบใหม่	การเคล่ั�อนไหวิใหม่ๆ	ทำาให้เกิดีร้ปแบบแถวิของนาฏ์ศิิลัป์

แนวิคิดีที�เกี�ยวิกับศิาสตร์การเคล่ั�อนไหวิ	การรับร้้เกี�ยวิข้องกับควิามเป็นมาลัักษณะควิามงาม	องค์ประกอบ	แลัะหลััก

การจัดีองค์ประกอบของศิาสตร์การเคล่ั�อนไหวิเป็นพ่ิ�นฐานที�ผ้้คิดีประดิีษฐ์การ	แสดีงจะต้องร้้เพ่ิ�อเป็นแนวิทางในการแสดีง	ส่�อ

ประสมให้เข้าใจอย่างลัะเอียดี	แลัะอย้ใ่นขอบเขตการ	แสดีงนั�น	ๆภาวิะแวิดีล้ัอมแลัะสังคม	 ค่านิยม	ขนบธิรรมเนียมประเพิณี

วัิฒนธิรรม	ควิามเป็นอย้แ่ลัะการ	ประกอบอาชีุพิ	ควิามงามในศิาสตร์การเคล่ั�อนไหวิที�เกิดีการศึิกษาท่าทางจากธิรรมชุาติ	ควิาม

เชุ่�อ	พิิธีิกรรม	แลัะประเพิณี	(สรุพิลั	วิิรุฬห์รักษ์,2547แลัะ	เคร่อจิต	ศิรีบุญนาค,	2550)	เม่�อนักนาฏ์ยประดิีษฐ์นำาหลัักการมา

พัิฒนาเป็นการแสดีงจนเกิดีเป็นควิามงามผ่านการ	 สร้างสรรค์	 นาฏ์ประดิีษฐ์แล้ัวินั�น	 จะต้องคำานึงถึงองค์ประกอบศิาสตร์การ

เคล่ั�อนไหวิด้ีวิยเพิราะถ่อว่ิา	เป็นสาระสำาคัญต่อการสร้างงานให้ปรากฏ์	ด้ีวิยถ่ายทอดีควิามคิดีแลัะจินตนาการตามแนวิคิดีหลััก

ในการจัดีการแสดีงได้ีอย่างเข้าใจ	

นาฏ์กรรมร่วิมสมัย	หร่อนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย	(Contemporary	Dance)	เป็นปรากฏ์การณ์ทางศิิลัปะการแสดีงที�พิบเห็น

ได้ีทุกยุคทุกสมัย	นาฏ์กรรมร่วิมสมัยในยุคหนึ�ง	ๆ	นั�นเกิดีขึ�นจากนาฏ์ยศิิลัปินมีควิามต้องการถ่ายทอดีวิิธีิการคิดี	การออกแบบ

	สร้างสรรค์	นำาเสนอร้ปแบบวัิฒนธิรรมบันเทิงแบบใหม่แก่สังคม	หากเป็นที�ยอมรับอย่างส้ง	มีการถ่ายทอดีแลัะเผยแพิร่	มีการ

เลีัยนแบบ	นั�นย่อมหมายถึงควิามสำาเร็จของกระบวินการคิดี	การออกแบบแลัะสร้างสรรค์ของศิิลัปิน	อาจนำาส่้	นาฏ์กรรมอมตะ

ในที�สุดี	(Classical	Style)	ในขณะที�ผลังานของนาฏ์ยศิิลัปินคนใดีไม่มีการแสดีงเผยแพิร่อย่างต่อเน่�อง	ผลังานดัีงกล่ัาวิก็เล่ัอน

ลัางหายไปตามกาลัเวิลัา	ปัจจัยหนึ�งที�ทำาให้นาฏ์กรรมร่วิมสมัยสามารถดีำารงอย้่ได้ีย่อมขึ�นอย้่กับควิามชุอบ	ควิามพึิงพิอใจของ

ผ้้ชุมเป็นผ้้ประเมินซึ่�งเสม่อนผ้้พิิพิากษาส้งสุดี	ผ้้มีอำานาจชีุ�ขาดีในวัิฒนธิรรมบันเทิงแห่งสมัยนั�น	ๆ	ที�ว่ิา	ในควิามเป็นจริง	ศิิลัปะ

ล้ัวินเปลีั�ยนปรับตามวิิวัิฒน์ของกาลัเวิลัา	มีควิามเจริญรุ่งเร่อง	หม่นมัวิ	จางหาย	ตามกระแสของกาลัเวิลัา	

การสร้างสรรค์การแสดีงนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัยจึงเป็นอีกทางเล่ัอกหนึ�งที�สามารถ	ทำาให้เข้าถึงได้ีอย่างง่ายดีาย	ผ้้สร้างสรรค์

จึงสร้างสรรค์นาฎียศิิลัป์ร่วิมสมัย	จากพิิธีิกรรมส่้ขวัิญกลัอง	เพ่ิ�อส่บสาน	เผยแพิร่ศิิลัปะการแสดีง		รวิมทั�งการศึิกษาแลัะรวิบรวิม

ไว้ิให้ชุนรุ่นหลัังได้ี	 ศึิกษาแลัะส่บสานต่อไป	นอกจากจะใชุ้หลัักการจัดีองค์ประกอบการเคล่ั�อนไหวิมาสร้างสรรค์งานแล้ัวิ	จะ

ต้องคำานึงถึงควิามมี	เอกภาพิ	ควิามสมดุีลั	แลัะจุดีสนใจ	ซึ่�งจะทำาให้งานสมบ้รณ์	เป็นการคิดีประดิีษฐ์ชุุดีการแสดีง	ดัีงนั�นการ

สร้างสรรค์นาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย	 ชุุดี	 ส่้ขวัิญกลัองวิัดีโนนสวิ่าง	อำาเภอหนองวิัวิซ่อ	จังหวัิดีอุดีรธิานี	 จึงสามารถถ่ายทอดีเร่�องราวิ

	ควิามคิดี	จินตนาการได้ีอย่างเหมาะสม	ผ้้ชุมสามารถรับร้้ได้ีตามที�ผ้้สร้างสรรค์ด้ีวิยการจินตนาการ	สร้างการรับร้้ให้คล้ัอยตาม

	รวิมทั�งสนับสนุนการรับร้้ได้ีผ่านการองค์ประกอบศิิลัป์	เชุ่น	การใชุ้สี	เส้น	ร้ปแบบ	ร้ปทรง	หลัักเอกภาพิ	ควิามสมดุีลั	แลัะจุดี

สนใจในการจัดีองค์ประกอบเข้าร่วิม	จนเกิดีเป็นควิามสมบ้รณ์ของงานสร้างสรรค์การแสดีง

วัติถุ่ป์ระสงค์ข้องงานวิจััย

เพ่ิ�อสร้างสรรค์การแสดีงนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย	จากบทบาทกลัองในวิิถีวัิฒนธิรรมในด้ีานควิามเชุ่�อ	 พิิธีิกรรม	ในร้ปแบบ

นาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย
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วิธีดำาเนินการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์นาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย	จากบทบาทกลัองในวิิถีวัิฒนธิรรม	ใชุ้เคร่�องม่อในการวิิจัยดัีงนี�		

1.	เก็บรวิบรวิมข้อม้ลั

	 1.1	การสำารวิจข้อม้ลัเชิุงเอกสาร	ตำารา	 วิารสาร	แลัะงานวิิจัยที�เกี�ยวิข้องทั�งภายในประเทศิไทยแลัะ	 ต่าง

ประเทศิผ้้วิิจัยได้ีดีำาเนินการเก็บข้อม้ลัจากแหล่ังข้อม้ลัต่าง	ๆ	ประกอบไปด้ีวิยหลัักการตามทฤษฎีีต่าง	ๆ	ดัีงนี�

	 	 1.1.1	แนวิคิดีแลัะทฤษฎีีกระบวินการนาฏ์ยประดิีษฐ์	

	 	 1.1.2.	แนวิคิดีแลัะทฤษฎีีนาฏ์ยประดิีษฐ์	

	 	 1.1.3.	แนวิคิดีแลัะทฤษฎีีดีนตรีประกอบการแสดีง	

	 	 1.1.4.	แนวิคิดีทฤษฎีีการออกแบบอุปกรณ์การแสดีง	

	 	 1.1.5.	แนวิคิดีแลัะทฤษฎีีการออกแบบเคร่�องแต่งกาย

	 1.2	การเก็บข้อม้ลัภาคสนามการออกเก็บข้อม้ลัภาคสนามครั�งนี�	ผ้้วิิจัยได้ี

	 	 1.2.1.	 การสัมภาษณ์โดียการสัมภาษณ์บุคคลัที�เกี�ยวิข้องในเร่�องประเด็ีนการนำาพิิธีิส่้ขวัิญกลัอง

สร้างสรรค์เป็นการแสดีงต่าง	ๆ	แบบดัี�งเดิีมโดียแบ่งออกเป็นกลุ่ัม	ดัีงนี�	อาจารย์สาขาศิิลัปะการแสดีง	อาจารย์แลัะผ้้เชีุ�ยวิชุาญ

ทางด้ีานนาฏ์ศิิลัป์แลัะดีนตรี,	 ผ้้ออกแบบงานร่วิมสมัยขั�นตอนการปฏิ์บัติการสร้างสรรค์งานนี�ได้ีนำาข้อม้ลัทั�งหมดีที�ได้ีกล่ัาวิมา

ข้างต้นแล้ัวินำามา	วิิเคราะห์เพ่ิ�อศึิกษาค้นคว้ิาประเด็ีนต่าง	ๆ	ตามที�ได้ีวิางแผนไว้ิดัีงนี�

	 1.	ศึิกษาแลัะรวิบรวิมข้อม้ลัจากหนังส่อเอกสารทางวิิชุาการแลัะบทควิามที�เกี�ยวิข้อง

	 2.	ศึิกษาจากการสัมภาษณ์ผ้้ทรงคุณวุิฒิทางด้ีานนาฏ์ศิิลัป์แลัะดีนตรี	ผ้้ออกแบบงานร่วิมสมัย

	 3.	ศึิกษาแนวิคิดีแลัะทฤษฎีีที�เกี�ยวิ	

	 4.	รวิบรวิมข้อม้ลัที�ได้ีนำามาวิิเคราะห์	สรุปผลั	เพ่ิ�อเป็นแนวิทางในการสร้างสรรค์

		 5.	ขั�นตอนการสร้างสรรค์งาน

2.	วิางแผนในการดีำาเนินงานสร้างสรรค์

สัปดีาห์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ออกแบบองค์ประกอบ ฝ่ึกซ่้อมการแสดีง																																			
ฝ่่ายสร้างสรรค์ดี้านเทคนิค

ทดีลัองการแสดีงพิร้อมแก้ไข
	ข้อบกพิร่อง

ดีำาเนินการ
แสดีง

ขั�นตอนการปฏิ์บัติสร้างสรรค์นี�ผ้้วิิจัยนำาข้อม้ลัทั�งหมดีจากเคร่�องม่อที�ได้ีกล่ัาวิมาข้างต้น	มาวิิเคราะห์	เพ่ิ�อศึิกษาค้นคว้ิา

ถึงประเด็ีนต่าง	ๆ	แล้ัวิจึงเริ�มทำาการทดีลัองปฏิ์บัติการสร้างสรรค์ตามที�ได้ีวิางแผนไว้ิดัีงนี�

	 2.1	เล่ัอกหัวิข้อที�จะนำามาสร้างสรรค์ผลังาน

	 2.2	ศึิกษาเอกสารที�เกี�ยวิข้องกับกลัองวัิดีโนนสว่ิาง	แลัะสัมภาษณ์บุคคลั	ที�มีควิามร้้เกี�ยวิกับกลัอง

	 2.3	 นำาข้อม้ลัที�ได้ีมาเรียบเรียงเน่�อเร่�องแล้ัวิประพัินธ์ิบทประกอบการแสดีงพิร้อมกับ	 เล่ัอกทำานองดีนตรี

ประกอบการแสดีงให้เมาะสมกับบทการแสดีง

	 2.4	 คิดีประดิีษฐ์ท่าประกอบการแสดีงโดียศึิกษาท่าฟ้อนประเภทท่าฟ้อนอีสานให้	 เหมาะสมกับดีนตรี

ประกอบการแสดีง

	 2.5	จัดีลัำาดัีบท่าทางให้เหมาะสมแลัะจัดีลัำาดัีบการใชุ้พ่ิ�นที�ในการแสดีงเพ่ิ�อให้เกิดีควิามสวิยงาม

	 2.6	ออกแบบเคร่�องแต่งกาย

	 2.7	คัดีเล่ัอกนักแสดีงให้เหมาะสมกับบทบาท



881

2.8	การทดีลัองปฏิ์บัติโดียการนำาผลังานสร้างสรรค์ขึ�น	 ฝึ่กซ้่อมการแสดีงให้กับนักแสดีง	 เพ่ิ�อค้นหาข้อบกพิร่องของ

การแสดีงทั�งหมดีมาปรับปรุงแก้ไข

2.9	นำาผลังานออกเผยแพิร่

การวิิเคราะห์ข้อม้ลั

การศึิกษาข้อม้ลัทั�งหมดีทั�งที�เป็นข้อม้ลัเชิุงเอกสารวิิชุาการ	การสัมภาษณ์แล้ัวิสามารถเสนอผลัของ	การศึิกษา	จาก

วัิตถุประสงค์ของการวิิจัย	การสร้างสรรค์นาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย	 ชุุดี	 ส่้ขวัิญกลัอง	จากพิิธีิกรรมส่้ขวัิญกลัองวัิดีโนนสว่ิาง	ได้ีคำานึง

ถึงองค์ประกอบการแสดีงซึ่�งประกอบไปดี้วิย	บทประกอบการแสดีง	 เคร่�องดีนตรี	 อุปกรณ์	 เคร่�องแต่งกาย	การคัดีเล่ัอกนัก

แสดีง	โอกาสในการแสดีงการสร้างสรรค์นาฏ์ศิิลัป์ร่วิม	สมัยจากพิิธีิกรรมส่้ขวัิญกลัอง	ผ้้สร้างสรรค์ได้ีกำาหนดีงานในร้ปแบบงาน

สร้างสรรค์ที�หาแนวิคิดี	แลัะออกแบบการแสดีงขึ�นมาใหม่	แลัะเหตุผลัที�ใชุ้นาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย	เน่�องจากในควิามหมายนาฏ์ศิิลัป์

ร่วิมสมัย	มีควิามอิสระมาก	ถ้กพัิฒนาจากแนวิคิดีของนาฏ์ศิิลัป์สมัยใหม่ปราศิจากลัำาดัีบขั�นของนักเต้น	สามารถแสดีงได้ี	ทุกที�

แลัะควิรเกิดีจากการทดีลัองเพ่ิ�อให้เกิดีสิ�งใหม่ที�สร้างสรรค์ทั�งในร้ปแบบของการเคล่ั�อนไหวิ	แนวิควิามคิดี	หร่อองค์ประกอบใน

การสร้างสรรค์	มีอิสระในการตีควิามทั�งต่อตัวิผ้้สร้างผลังานแลัะผ้้ชุม	ถึงแม้ว่ิาแนวิคิดีใน	นาฏ์กรรมร่วิมสมัยจะมีอิสระมากเพีิยง

ใดีแต่ในแง่ของกระบวินการสร้างสรรค์จำาเป็นต้องมีแบบแผนในการ	ดีำาเนินงานทั�งในการค้นหาวัิตถุดิีบ	ในการเคล่ั�อนไหวิที�ต้อง

อาศัิยปัจจัยต่าง	ๆ 	เข้ามากระตุ้น	จนถึงเคร่�องม่อแลัะ	องค์ประกอบของการสรา้งสรรค์ผลังานนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมยั	โดียผ้้สร้างสรรค์

ค้นคว้ิาข้อม้ลัทั�งจากการสัมภาษณ์	 ผ้้เชีุ�ยวิชุาญทางนาฏ์กรรมร่วิมสมัย	เอกสารการสร้างสรรค์ผลังานทางนาฏ์กรรมร่วิมสมัยที�

สามารถนำาไปปรับใชุ้	แลัะสร้างสรรค์ผลังานนาฏ์กรรมร่วิมสมัยที�มุ่งเน้น	การสะท้อนประสบการณ์แลัะควิามเชีุ�ยวิชุาญในร้ป

แบบของ	ผ้้สร้างสรรค์ผลังานได้ีอย่างมีลัำาดัีบขั�นตอน

ดัีงนั�น	 การสร้างสรรค์นาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย	 นี�เป็นการสร้างสรรค์ชุุดีการแสดีงแลัะองค์ประกอบขึ�นมาใหม่	 ซึ่�งไม่ใชุ่งาน

นาฏ์ศิิลัป์แบบดัี�งเดิีม	ผ้้สร้างสรรค์จึงกำาหนดีให้งานสร้างสรรค์ในครั�งนี�เป็นนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัยขึ�นโดีย	4	การสร้างสรรค์นาฏ์ศิิลัป์

ร่วิมสมัยจากพิิธีิกรรมการส่้ขวัิญกลัอง	โดียเห็นว่ิา	ตอนนี�เป็นการทำาพิิธีิกรรมการส่้ขวัิญกลัองเพ่ิ�อสร้างขวัิญกำาลัังใจในการทำากลัอง

	ตีกลัอง	จึงมีแนวิคิดีที�ต้องการ	สร้างสรรค์ร้ปแบบการส่้ขวัิญกลัอง	จากพิิธีิกรรม	ควิามเชุ่�อของคนในท้องถิ�นซึ่�งเป็นวัิฒนธิรรม

ในด้ีานควิามเชุ่�อด้ีวิยเหตุผลัดัีงกล่ัาวิ	ผ้้สร้างสรรค์จึงใชุ้หัวิข้อในการ	สร้างสรรค์นาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย	ชุุดี	ส่้ขวัิญกลัอง	ในครั�งนี�	ใน

การบรรเลังกลัอง	ก่อนที�จะเริ�มการบรรเลังสิ�งสำาคัญอีกสิ�งหนึ�งที�ขาดีไม่ได้ี	 ค่อ	จะต้องมีการไหว้ิคร้	(ยกอ้อ)	เพิราะในคติควิาม

เชุ่�อของชุาวิอีสานก่อนจะทำาการใดีก็แล้ัวิแต่ต้องมีการยกคร้ยกคายเสียก่อนมิฉะนั�นแล้ัวิจะเกิดีสิ�งอัปมงคลัเกิดีขึ�นกับตัวิผ้้กระทำา

		หร่อที�เรียกว่ิา	“ผิดีคร้”	เพิราะมีควิามเชุ่�อว่ิาในบรรดีากลัองแต่ลัะใบมีสิ�งศัิกดิี�สิทธิิ�เทวิาดีาอารักษ์ก่อนที�จะทำาการอันใดีก็แล้ัวิ

แต่ต้องมีการบวิงสรวิง	เป็นต้น

การสร้างสรรค์นาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย	ชุุดี	ส่้ขวัิญกลัองวัิดีโนนสว่ิาง	อำาเภอหนองวัิวิซ่อ	จังหวัิดีอุดีรธิานี

1.	การออกแบบร้ปแบบการแสดีง

จากการค้นคว้ิาเอกสารที�เกี�ยวิข้องหัวิข้อแนวิคิดีสร้างสรรค์โดียได้ีนำาข้อม้ลัมาวิิเคราะห์เพ่ิ�อหาแนวิทาง	สร้างสรรค์ร้ป

แบบการแสดีงแลัะได้ีร้ปแบบในการจัดีการแสดีงในแต่ลัะชุ่วิงร้ปแบบการแสดีงดัีงนี�
การเลัี�ยงกลัอง	(ส้่ขวิัญกลัอง)	

ก่อนทำาการแสดีงทุกครั�งหัวิหน้าคณะ	จะมีการแต่งเคร่�องของหวิาน	เชุ่น	ขันธ์ิ	5,	ข้าวิเหนียวิ,	หมากพิล้ั,	บุหรี�,	ขนม

หวิาน,	นำ�ามะพิร้าวิ,	นำ�าผึ�ง	เป็นต้นจัดีแต่งใส่พิานแลัะนำากลัองยาวิ	แลัะอุปกรณ์ต่าง	ๆ	มารวิมไว้ิ		แล้ัวิจุดีธ้ิปเทียน	อธิิฐานกล่ัาวิ

ถึงคร้บาอาจารย์	ให้ลังมารับของบรวิงสรวิง	หร่อที�เรียกกันในกลุ่ัมว่ิา	“พิาหวิาน”		คำากล่ัาวิถวิายเคร่�องบวิงสรวิง	“พิาหวิาน”			

	 	 “นะโม		ตัสสะ		ภะคะวิะโต		อะระหะโต		สัมมาสัมพุิทธัิสสะ	

	 					 นะโม		ตัสสะ		ภะคะวิะโต		อะระหะโต		สัมมาสัมพุิทธัิสสะ	
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		 				 นะโม		ตัสสะ		ภะคะวิะโต		อะระหะโต		สัมมาสัมพุิทธัิสสะ	

โอมศิรี	ๆ	ม่�อนี�ม่�อดีี	ม่�อฤกษ์มงคลั	หมอเฒ่าเจ้าจัดีแต่งของกราบไหว้ิ	บ้ชุา	ไหว้ิทั�งคุณพิระพุิทธิเจ้า	คุณพิระธิรรมเจ้า

	 คุณพิระสังฆะเจ้า	 อีกทั�งคุณบิดีา	มารดีา	คร้บาอาจารย์	 ทั�งนางอ้อ	นางกลัอง		 เทวิดีาอารักษ์	 ม่�อนี�วัินนี�	 	 ได้ีมาทำาการแสดีง

………………..ขอให้สิ�งศัิกดิี�สิทธิิ�ผ้้มีห้แก้วิตาทิพิย	์สิบบ้านส่า		ห้าบ้านล่ัอ	ให้มาชุ่วิยอวิยพิระพิรชัุย	ปกหลัักปักมิ�งเหง้า		เหน่อเกล้ัา

เหน่อกระหม่อม	ให้ลังมาเสวิยให้อิ�มสำาราญ	พิาเล่ัน	พิาม่วิน	ให้คนส่าคนล่ัอ	พิวิกหม่้ล้ักหลัานคณะกลัองยาวิได้ีแต่งเคร่�องไหว้ิ

พิาหวิานได้ีครบถ้วินบริบ้รณ์		พิร้อมทั�งหมากพิล้ัยาฉุน	ผลัไม้ก็ดีี	นำ�าหอมก็ดีี	ขอเชิุญเจ้าให้ลังมาพิาเล่ันให้คนฮ้องทั�วิแดีน	สาธุิ	

สาธุิ	สาธุิ”	เม่�อกล่ัาวิคำาบวิงสรวิงแล้ัวิ	หัวิหน้าคณะก็จะตบที�กลัอง	แลัะอุปกรณ์ต่าง	ๆ		เพ่ิ�อให้รับร้้ว่ิาเลีั�ยงได้ีครบถ้วินสมบ้รณ์

ภาพิที�	1	อุปกรณ์การแสดีง
ที�มา	:	ภาพิถ่ายโดียผ้้วิิจัย	เม่�อวิันที�	24	มีนาคม	2563

ภาพิที�	2	เคร่�องแต่งกาย

ที�มา	:	ภาพิถ่ายโดียผ้้วิิจัย	เม่�อวิันที�	24	มีนาคม	2563
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ภาพิที�	3	การแสดีงส้่ขวิัญกลัอง
ที�มา	:	ภาพิถ่ายโดียผ้้วิิจัย	เม่�อวิันที�	24	มีนาคม	2563		

ชุ่วิงที�	 1	 การแสดีงเริ�มด้ีวิยนักแสดีงออกจากเวิทีทั�ง	 2	 ข้างชุาวิบ้านทั�งชุายแลัะหญิง	 ได้ีออกมาจัดีเตรียมสถานที�ใน

การทำาพิิธีิส่้ขวัิญกลัอง

ภาพิที�	4	ตีกลัองเพิ่�อเอาฤกษ์เอาชุัย
ที�มา	:	ภาพิถ่ายโดียผ้้วิิจัย	เม่�อวิันที�	24	มีนาคม	2563

ชุ่วิงที�	 2	 ใชุ้การฟ้อนประกอบบทพิิธีิกรรมส่้ขวัิญกลัอง	 ตามพิิธีิการที�กำาหนดีไว้ิแล้ัวิ	 เพ่ิ�อควิามเป็นสิริมงคลัแก่คณะ

กลัองที�เข้าร่วิมงานลัาร้างขวัิญกำาลัังใจ
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ภาพิที�	5	การแสดีงส้่ขวิัญกลัอง
ที�มา	:	ภาพิถ่ายโดียผ้้วิิจัย	เม่�อวิันที�	24	มีนาคม	2563

ชุ่วิงที�	 3	 	 เสร็จพิิธีิกรรมส่้ขวัิญกลัองแล้ัเพ่ิ�อควิามเป็นสิริมงคลัแก่คณะกลัองที�เข้าร่วิมพิิธีิกรรมส่้ขวัิญกลัอง	 มีการตี

กลัองเพ่ิ�อเอาฤกษ์เอาชัุยแลัะควิามสนุกสนานจากพิิธีิกรรมส่้ขวัิญกลัอง

ภาพิที�	7	การแสดีงส้่ขวิัญกลัอง
ที�มา	:	ภาพิถ่ายโดียผ้้วิิจัย	เม่�อวิันที�	24	มีนาคม	2563

2.	การออกแบบลัายเพิลังประกอบการแสดีง

นำาทำานองลัำาพ่ิ�น	มาย่อแลัะขยาย	แต่งใหม่	สร้างจังหวิะใหม่ในแนวิเพิลังสร้างสรรค์	โดียใชุ้เคร่�อง	ดีนตรีทั�งดีนตรีพ่ิ�น

บ้านแลัะสากลั	เชุ่น	พิิณ	แคน	โหวิดี	เบส	คีย์บอร์ดี	กลัอง	โครงสร้างเพิลังอย้่ในอัตราจังหวิะ	2/4	เพิลังแบ่งเป็นสามชุ่วิง	ชุ้า	

ปานกลัาง	แลัะจบด้ีวิยจังหวิะเร็วิ	กล่ัาวิค่อ	

ท่อนที�	1	ใชุ้อัตราจังหวิะ3ชัุ�น	

ท่อนที�	2	ใชุ้อัตราจังหวิะ2ชัุ�น

ท่อนที�	3	ใชุ้อัตราจังหวิะ3ชัุ�น

แต่ลัะชุ่วิงของการแสดีงจะมีทำานองเพิลังที�	 สอดีคล้ัองกับการแสดีงเน่�องจากการกำาหนดีทำานองเพิลังส่�อถึงอารมณ์

ของการแสดีง	เพิลังประกอบการแสดีงใชุ้เวิลัา	6	นาที
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3.	การออกแบบอุปกรณ์การแสดีง

อุปกรณ์ประกอบการแสดีงค่อกลัองกิ�งเป็นอุปกรณ์ของการแสดีงแลัะใชุ้กลัองกิ�งในพิิธีิกรรมการส่้ขวัิญกลัอง

4.	การออกแบบเคร่�องแต่งกาย

การแต่งกายชุาวิบ้าน	มีการแต่งกายให้สอดีคล้ัองกับบทบาทของนักแสดีงด้ีวิย	ชุาวิบ้านมาจากชุาวิบ้านธิรรมดีาแต่ง

กายเรียบร้อยนุ่งผ้าถุงใชุ้ผ้ามัดีเอวิสวิมใส่เคร่�องประดัีบ	 โดียการแต่งกายใชุ้ผ้าที�หาได้ีง่ายแลัะใชุ้ในชีุวิิตประจำาวัินในปัจจุบันนี�

	 การสร้างสรรค์ในครั�งนี�ต้องการ	 สร้างสรรค์ทางศิิลัปะอย่างอิสระเป็นหลัักกำาหนดีให้สามารถปรับให้มีการแต่งกายไดี้แต่ต้อง

มีควิามเหมาะสม

5.	การคัดีเล่ัอกนักแสดีง

นักแสดีงต้องมีทักษะพ่ิ�นฐานในด้ีานการแสดีงนาฏ์ศิิลัป์พ่ิ�นเม่องอีสานแลัะนาฏ์ศิิลัป์ตะวัินตก	 นาฏ์ศิิลัป์พ่ิ�นเม่อง

อีสานเป็นการแสดีงตามลัักษณะพ่ิ�นที�แลัะควิามเป็นอย่้ของภาคอีสาน	 โดียมีท่าทางการฟ้อนรำาที�ค่อนข้างเร็วิ	 กระฉับกระเฉง

	แลัะสนุกสนาน	ตามแบบของชุาวิบ้าน	แลัะนาฏ์ศิิลัป์ตะวัินตก	เป็นการแสดีงออกทางการเคล่ั�อนไหวิร่างกายที�มีระบบงดีงาม	

เพ่ิ�อ	ง่ายต่อการฝึ่กหัดีท่าทางต่างๆแลัะต้องมีควิามตั�งใจขยันในการฝึ่กซ้่อมซึ่�งจะทำาให้การฝึ่กซ้่อมไม่เกิดีปัญหาแลัะฉลัาดีในการ

แก้ไขปัญหาเฉพิาะหน้าได้ี

6.	โอกาสที�ใชุ้แสดีง

การสรา้งสรรค์นาฏ์กรรมร่วิมสมัยจากพิิธีิกรรมส่้ขวัิญกลัองเป็นการแสดีงที�มีควิาม	ผสมผสานระหวิา่งการรำาแลัะการ

เต้นเข้าด้ีวิยกันเพ่ิ�อให้มีควิามแปลักใหม่ทางการสร้างสรรค์	ในการแสดีงชุ่วิงที�	1	แลัะชุ่วิงที�	2	ส่วินชุ่วิงที�3	มีควิามสนุกสนานได้ี

ครบทุกอารมณ์ในการแสดีงส่้ขวัิญกลัองใชุ้แสดีงในงานร่�นเริงทั�วิไปงานเทศิกาลัต่าง	 ๆ	 สามารถใชุ้ประกอบการเรียนการสอน

นาฏ์ศิิลัป์สร้างสรรค์ได้ี

สรุปแลัะอภิปรายผลั	

สรุปผลัการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์นาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัยจากพิิธีิกรรมส่้ขวัิญกลัอง	ได้ีศึิกษาค้นคว้ิาแลัะเป็นงาน	ตั�งแต่เด่ีอนกันยายน	2562	

ถึงเด่ีอนธัินวิาคม	2563	ซึ่�งสรุปผลัได้ีดัีงนี�

การสร้างสรรค์นาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัยจากพิิธีิกรรมส่้ขวัิญกลัอง	 เป็นวิิถีการดีำารงชีุวิิตยังมีเทศิกาลัพิิธิีกรรมแลัะประเพิณี

ที�ยึดีถ่อปฏิ์บัติ	 ค่อประเพิณี	 ฮีตสิบสองหร่อจารีตสิบสองเด่ีอน	ประเพิณีดัีงกล่ัาวินี�ชุาวิบ้านจะร่วิมกันจัดีงานบุญที�วัิดี	 มาใชุ้ใน

การเขียนบทประกอบการแสดีงแลัะประดิีษฐ์อุปกรณ์การแสดีงแลัะนำาเคร่�องดีนตรีอีสานของวิง	 โปงลัางมาประกอบลัายเพิลัง

แลัะทำานองเพิลังเพ่ิ�อให้สอดีคล้ัองกับการแสดีง	แบบแม่ท่าฟ้อนแลัะกระบวินท่า	ฟ้อนโดียใชุ้นาฏ์ศิิลัป์พ่ิ�นเม่องงานเป็นหลัักใน

การสร้างสรรค์ทางนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัยโดียแบ่งการแสดีงเป็น	3	ชุ่วิง	เพ่ิ�อส่�อให้ผ้้ชุมได้ีเห็นถึงการส่้ขวัิญกลัอง	แล้ัวิจึงได้ีออกลีัลัา

การเคล่ั�อนไหวิของการ	แสดีงทั�ง	3	ชุ่วิง	พิร้อมทั�งร้ปแบบแถวิทั�ง	4	ร้ปแบบแลัะกำาหนดีทิศิทางทั�ง	4	ทิศิประกอบการแปรแถวิ

โดีย	 ออกแบบเคร่�องแต่งกายที�เป็นเอกลัักษณ์ของนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย	 รวิมทั�งการแต่งหน้าสำาหรับการแสดีงเพ่ิ�อเพิิ�ม	 ควิามงาม

ให้แก่นักแสดีงการคัดีเล่ัอกนักเป็นสิ�งสำาคัญซึ่�งนักแสดีงไดี้แบ่งออกเป็น	 2	 กลุ่ัม	 คัดีเล่ัอกนักแสดีงที�มี	 ควิามสามารถเพิ่�อส่�อ

ควิามหมายด้ีานการถ่ายทอดีอารมณ์ได้ีอย่างชัุดีเจนแลัะออกแบบแม่ท่าทางการ	 เคล่ั�อนไหวิให้ได้ีควิามหมายตรงกับบทส่้ขวัิญ

กลัองใชุ้กระบวินการเคล่ั�อนไหวิท่าทางที�ไม่ซั่บซ้่อนเพ่ิ�อให้การแสดีงด้ี	ไม่สับสน	การสร้างสรรค์นาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัยจากพิิธีิกรรม

ส่้ขวัิญกลัอง	นอกจากนี�ผ้้วิิจัยคาดีหวัิงว่ิาจะนำา	นาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัยจากพิิธีิกรรมส่้ขวัิญกลัอง	จัดีแสดีงในโอกาสต่าง	ๆ	ที�เหมาะ

สมเพ่ิ�อควิามบันเทิงแก่	ประชุาชุนทั�วิไป
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 อภิิป์รายผลุ่

ผลัของการสร้างสรรค์นาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัยจากพิิธีิกรรมส่้ขวัิญกลัอง	 ที�นำาควิามเชุ่�อของคน	 ในท้องถิ�นมาสร้างสรรค์

เป็นการแสดีงในร้ปแบบนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย	การสร้างสรรค์นาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัยจาก	พิิธีิกรรมส่้ขวัิญกลัอง	เป็นการนำาเสนอพิิธีิกรรม

ส่้ขวัิญกลัองมาใชุ้ในการเขียนบท	ประกอบการแสดีงแลัะประดีษิฐ์อุปกรณ์การแสดีง	แลัะนำาเคร่�องดีนตรอีีสานมาประกอบทำานอง

เพิลังเพ่ิ�อให้สอดีคล้ัองกับการแสดีง	จากนั�นออกแบบท่าทางการเคล่ั�อนไหวิ	โดีย	การประยุกต์ใชุ่ท่ารำาเก่าแลัะใหม่	เพ่ิ�อมีการผสม

ผสานการเคล่ั�อนไหวิทั�งสองแบบนั�นทำาให้นักแสดีงมีอิสระใน	 การเคล่ั�อนไหวิร่างกายมากขึ�น	 จึงทำาให้การเคล่ั�อนไหวินั�นแสดีง

อารมณ์ควิามร้้สึกของตัวิลัะครได้ีหลัากหลัายมิติมากขึ�น	สร้างสรรค์จึงสอดีคล้ัองกับ	พีิระ	พัินล้ักท้าวิ	(2556)	กล่ัาวิไว้ิว่ิา	การ

สร้างสิ�งใหม่ๆ	ที�มีคุณค่า	โดียสิ�งใหม่ที�เกิดีขึ�น	อาจมีการอ้างอิงถึงบุคคลัผ้้วิิจัย	หร่อสังคมหร่อขอบเขตภายในที�ได้ีสร้างสรรค์สิ�ง

แปลักใหม่ขึ�นมา	ซึ่�งการวัิดีคุณค่าดัีงกล่ัาวิอาจใชุ้ได้ีหลัายวิิธิ	ีนากจากนี�ยงัสอดีคล้ัองกับแนวิคิดีแลัะทฤษฎีีนาฏ์ยประดิีษฐ์ของ	สุร

พิลั	วิิรุฬห์รักษ์	(2547)	ที�กล่ัาวิว่ิา	นาฏ์ยประดิีษฐ์	ค่อการคิดี	การออกแบบ	แลัะ	การสร้างสรรค์แนวิคิดีร้ปแบบกลัวิิธีิของนาฏ์ย

ศิิลัป์ชุุดีหนึ�ง	ที�แสดีงโดียผ้้แสดีงคนเดีียวิหร่อหลัายคน	ทั�งนี�รวิมถึงการปรบัปรุงผลังานในอดีีต	นาฏ์ยประดีษิฐ์จึงเป็นการทำางาน

ที�คลัอบคลุัมปรัชุญา	เน่�อหา	ควิามหมาย	ท่ารำา	ท่าเต้น	การแปรแถวิ	การตั�งซุ้่ม	การแสดีงเดีี�ยวิ	การแสดีงหม่้	การกำาหนดีคนตรี

	เพิลัง	เคร่�องแต่งกาย	ฉาก	แลัะส่วินประกอบอ่�น	ๆ	ที�สำาคัญในการทำาให้นาฏ์ยศิิลัป์ชุุดีหนึ�งสมบ้รณ์ตามที�ตั�งใจไว้ิ	แลัะตรงกับ

แนวิคิดีแลัะทฤษฎีีประดิีษฐ์ท่าฟ้อนของ	พิจน์มาลัย์	สมรรคบุตร	(2538)	ที�รวิบรวิมแนวิการคิดีการ	ประดิีษฐ์ท่าฟ้อนจากผ้้ทรง

คุณวุิฒิทางด้ีานนาฏ์ศิิลัป์นั�นใชุ้เป็นแนวิทาง	ในการออกแบบ	ท่าฟ้อน	แลัะแนวิคิดี	ในการแปรแถวิ

การสร้างสรรค์ดีนตรีประกอบการแสดีง	 ใชุ้ทำานองลัำาพ่ิ�น	 มาย่อแลัะขยาย	 แต่งใหม่	 สร้างจังหวิะใหม่ในแนวิเพิลัง

สร้างสรรค	์โดียใชุ้เคร่�อง	ดีนตรทัี�งดีนตรีพ่ิ�นบ้านแลัะสากลั	เชุ่น	พิิณ	แคน	โหวิดี	เบส	คียบ์อร์ดี	กลัอง	โครงสร้างเพิลังอย้่ในอตัรา

จังหวิะ	2/4	เพิลังแบ่งเป็นสามชุ่วิง	ชุ้า	ปานกลัาง	แลัะจบด้ีวิยจังหวิะเร็วิ	กล่ัาวิค่อ	ท่อนที�1	ใชุ้อัตราจังหวิะ3ชัุ�น	ท่อนที�2	ใชุ้อัตรา

จังหวิะ2ชัุ�น	แลัะท่อนที�3	ใชุ้อัตราจังหวิะ3ชัุ�นใชุ้เวิลัา	6	นาที	แต่ลัะชุ่วิงของการแสดีงจะมีทำานองเพิลังที�	สอดีคล้ัองกับการแสดีง

เน่�องจากการทกำาหนดีทำานองเพิลังส่�อถึงอารมณข์องการแสดีง	ซึ่�งสอดีคลัอ้งกับแนวิคดิีแลัะทฤษฎีีดีนตรีประกอบการแสดีง	ของ

ประยุทธิ	พิหลั	(อ้างถึงสุกิจ	พิลัประถม,2538)	แลัะ	สัมภาษณ์อาทิตย์		กระจ่างศิรี	โดียใชุ้แนวิคิดีแลัะทฤษฎีีองค์ประกอบของ

ดีนตรีพ่ิ�นบ้าน	เพ่ิ�อสร้างสรรค์ดีนตรี	ประกอบการสร้างสรรค์นาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัยจากพิิธีิกรรมส่้ขวัิญกลัอง

ข้้อเสนอแนะ

1.	การวิางแผนงานเปน็ส่วินสำาคัญที�จะทำาใหง้านสำาเร็จไปตามวิตัถุประสงคจึ์งควิรใสใ่จในเร่�องขั�นตอน	ระยะกอ่นการ

ดีำาเนินงาน

2.	กฎีหมายในเร่�องการลัะเมิดีลิัขสิทธิิ�เป็นสิ�งสำาคัญที�ต้องศึิกษาก่อนจะนำาบทประพัินธ์ิหร่อผลังานของ	 ผ้้อ่�นมาใชุ้ใน

งานสร้างสรรค์ทางด้ีานนาฏ์กรรมร่วิมสมัย
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Abstract

Research in Music Creation and Performance To promote morality and ethics from the literature of Thao 
Kam Ka Dam The objectives were to 1) study the fundamentals of morality and ethics from the protagonist in 
Thao Kam Ka Dam literature; 2) to create music and performances in the form of Mo Lam Ploen performance 
art. It is a study using a qualitative research process. The target group is people who have knowledge about 
the morality and ethics of the protagonist. and Mo Lam artist who used to act as the protagonist in Thao Kam 
Ka Dam literature. The tools used in the research consisted of an observation form and an interview form. 
collected and analyzed with theory and presented by descriptive analysis methods.

The study found that Music Creation and Performance To promote morality and ethics from the 
protagonist of Thao Kam Ka Dam by making the story consistent with the Buddhist concept There are four 
secular dharmas: truthfulness (faithfulness), dama (training), Khanti (patience), and jaga (donation/sacrifice) 
and create music and performances in the form of Mor Lam Plearn performing arts The protagonist consists of 
Thao Kam Ka Dam (a figure with black skin), Thao Kam Ka Dam (when transformed into a golden complexion), 
Mrs. Lunni (heroine Luk King) and Ya Cham Suan (an old woman who takes care of her. Thao Kam Ka Dam) 
composing a melody for the performance There will be many melodies to have fun. There are 3 scenes in the 
poem poem. This is to create a new story in accordance with the main content and to make it more interesting in 
music and performance creations. There are dubbing of the story, dialogue / Jera Lam and singing alternately.

In this presentation The main character is responsible for singing, dancing, and blowing Kaen. They 
are proficient in singing lam pleen as well. Therefore, the creation of music and performances in the art form 
of Mo Lam Plearn performance this time Therefore, it will use experts to sing Lam Pleun in acting as a story. 
And there is a dance of Lam Ploen following the general tradition of Mo Lam Ploen’s performance, so it will be 
considered a complete performance.  

Key	words:	Music	and	Performance	Creation,	Morality	and	Ethics,	Protagonist,	Lam	Ploen	,	Thao	Kam	Ka	Dam

บทนำา

มนุษย์ตามที�นักปราชุญ์จำาแนกไว้ิมีหลัายประเภท	 โดียแบ่งตามคุณธิรรมจริยธิรรมที�มีอย้่ในจิตใจแลัะการประพิฤติ

ปฏิ์บัติตน	กัลัยาณชุน	จึงถ้กจัดีให้เป็นกลุ่ัมบุคคลัผ้้มีคุณธิรรมจริยธิรรมดีีงาม	มีจิตใจดีี	เอ่�อเฟ้�อเผ่�อแผ่	มีเมตตากรุณา	ร้้บาปบุญ

คุณโทษ	พิวิกนี�ไม่ค่อยคำานึงถึงวัิตถุมากนัก	แต่คำานึงถึงควิามดีีทางด้ีานจิตใจ	(บุญมี	ปาลัะวิงศ์ิ,	2537)

คุณธิรรมแลัะจรยิธิรรมเปน็สิ�งที�ดีีงาม	มีคุณค่า	แลัะมีประโยชุน์ต่อสังคม	เป็นปัจจัยสำาคัญต่อการพัิฒนาชุาติให้เติบโต	

เข้มแข็ง	แลัะนำาควิามอย้เ่ยน็เป็นสุขมาส่้ประชุาชุนในประเทศิ	จากสถานการณ์การพัิฒนาทางด้ีานเศิรษฐกิจแลัะควิามก้าวิหน้า

ทางเทคโนโลัย	ีได้ีส่งผลักระทบใหเ้กิดีปัญหาสงัคมนานบัประการ	โดียเฉพิาะปญัหาการขาดีคณุธิรรมจรยิธิรรมในสงัคมไทย	อาทิ	

ปัญหายาเสพิติดี	อาชุญากรรม	ควิามไม่ปลัอดีภัยในชีุวิิตแลัะทรัพิยสิ์น	ปัญหาการทุจริตฉ้อราษฎีร์บังหลัวิง	ปัญหาแหล่ังอบายมุข

	แหล่ังเริงรมย์	การขาดีควิามรับผิดีชุอบต่อสังคม	ฯลัฯ	ซึ่�งล้ัวินเป็นตัวิบ่งชีุ�ให้เห็นถึงควิามจำาเป็นในการที�จะต้องชุ่วิยกัน	เร่งส่ง

เสริมแลัะพัิฒนาคุณธิรรมจริยธิรรมให้กับสังคมไทยที�เหมาะสม	โดียเฉพิาะเด็ีก	เยาวิชุน	แลัะพิลัเม่องของประเทศิ	ที�รับกระแส

บริโภคนยิมแลัะวิตัถุนิยมโดียปราศิจากภ้มคุ้ิมกัน	รวิมทั�งประชุาชุนในทกุภาคสว่ินของสงัคมไทย	ที�นับวัินจะหา่งไกลัศิาสนา	ขาดี

การนำาหลัักธิรรมคำาสอนของศิาสนา	ไปประพิฤติปฏิ์บัติในชีุวิิตประจำาวัิน	ลัะเลัยเร่�องคุณธิรรม	จริยธิรรม	ทำาให้ปัญหาสังคมทวีิ

ควิามรุนแรงมากขึ�น	เป็นปัญหาที�สะสมจนเห็นเป็นเร่�องปกติของสังคมไทย	(ศ้ินย์คุณธิรรม	องค์การมหาชุน,	2558)
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การปล้ักฝั่งจิตสำานึกด้ีานคุณธิรรม	จริยธิรรมในสังคมไทย		ต้องดีำาเนินการใน	2	ลัักษณะ	ค่อ	การ	“ปล้ัก”	แลัะการ	“

ปลุัก”	ในการ	“ปล้ัก”	นั�น	ใชุ้สำาหรับเด็ีกแลัะเยาวิชุนที�เปรียบเป็นดัีงผ้าขาวิ	แลัะจะเป็นพิลัังสำาคัญ	ที�จะขับเคล่ั�อนสังคมไทยใน

อนาคต	ซึ่�งจะต้องได้ีรับการปล้ักฝั่งควิามคิดีแลัะทัศินคติ	ด้ีานคุณธิรรมแลัะจริยธิรรมตั�งแต่วัิยเด็ีก	เพ่ิ�อเจริญงอกงามเป็นเมล็ัดี

พัินธ์ุิแห่งคุณธิรรมจริยธิรรม	ที�จะเผยแพิร่ในสังคมไทยต่อไป	ส่วินการ	“ปลุัก”	นั�น	ใชุ้กับผ้้ใหญ่ที�บางครั�งได้ีหลังล่ัมหร่อลัะเลัย

การนำาคุณธิรรมจริยธิรรม	มาใชุ้ในการประพิฤติปฏิ์บัติให้เกิดีการระลักึ	นึกถึง	ตระหนักถึงควิามสำาคัญ	แลัะนำาคุณธิรรมจริยธิรรม

กลัับมาใชุ้ในการดีำารงตน	(ธิานินทร์	กรัยวิิเชีุยร,	2550)	ซึ่�งคุณธิรรม	จริยธิรรม	สามารถพิบได้ีในวิรรณกรรมหลัายๆ	เร่�อง	เพ่ิ�อ

ใชุ้เป็นเคร่�องปล้ักฝั่ง	แลัะขัดีเกลัาจิตใจ	ตลัอดีจนสอนให้คนในสังคมเป็นคนดีีมีคุณธิรรม

วิรรณกรรมเป็นเคร่�องแสดีงอารยธิรรมของสังคม	แลัะเป็นเสม่อนกระจกเงาฉายให้เห็นควิามคิดี	ชีุวิิตแลัะพิฤติกรรม

ของมนุษย์	สร้างสรรค์ขึ�นเพ่ิ�อแต่งแต้มสีสันให้กับประเภทของงานวิรรณกรรมนั�น	ๆ	ตำานานการเกิดีวิรรณคดีีของแต่ลัะชุนชุาติ

	ส่วินใหญ่จะมีม้ลัเหตุควิามจริงมาจาก	ควิามเชุ่�อ	ค่านิยม	แลัะสภาพิแวิดีล้ัอมรอบตัวิ		วิรรณกรรมท้าวิกำ�ากาดีำา	สะท้อนให้เห็น

ค่านิยมในสังคมมนุษย์ประการหนึ�ง	ค่อ	มนุษย์ไม่ยอมรับควิามสามารถ	ควิามดีีงาม	ที�แฝ่งอย้่ในร้ปกายที�อัปลัักษณ์		ท้าวิกำ�ากา

ดีำาตัวิเอกของเร่�องนี�มีร้ปร่างอัปลัักษณเ์ป็นที�รังเกียจของคนทั�วิไป	แม้กระทั�งแม่ของตนเองกน็ำาเอาไปลัอยแพิลัอ่งนำ�า	พิระอนิทร์

ร้อนอาสน์ส่งกาดีำามาให้แม่นมคอยเลีั�ยงจนเติบใหญ่	จึงได้ีชุ่�อว่ิา	“กำ�ากาดีำา”	คติที�ได้ีจากวิรรณกรรมเร่�องนี�คล้ัายกับเร่�องแก้วิหน้า

ม้า	แลัะสังข์ทอง	ค่อเป็นเร่�องของคนที�ข้างนอกขรุขระแต่จิตใจงดีงาม	เข้าทำานองที�ว่ิาผ้าขี�ริ�วิห่อทอง	(ธิวัิชุ		ปุณโณทก,	2522)

วิรรณกรรมเร่�องท้าวิกำ�ากาดีำา	 เป็นวิรรณกรรมที�ให้รสชุาติแก่ผ้้ด้ีผ้้ฟังได้ีถึงใจ	ทั�งบทโกรธิ	บทรัก	บทโศิก	ตลักขบขัน	

แลัะแฝ่งข้อคิดีเอาไว้ิมาก	ตลัอดีจนสะท้อนให้เห็นถึงวิิถีการดีำารงชีุวิิตของเขา	มีเค้าโครงเร่�องเป็นคติสอนใจ		ตัวิลัะครเอกจะเป็น

ผ้้ดีำาเนินเร่�องทั�งหมดี	จุดีเด่ีนของตัวิลัะครเอกในเร่�องนี�มีควิามสามารถในการร้อยพิวิงมาลััยแลัะการเป่าแคนได้ีไพิเราะ	ซึ่�งปกติ

แล้ัวิตัวิลัะครชุายในวิรรณกรรมเร่�องอ่�น	ๆ	จะต้องเก่งในการส้้รบ	ทำาศึิกสงครามซึ่�งทำาให้เห็นควิามแตกต่างแลัะควิามน่าสนใจ

มากยิ�งขึ�น	 ว่ิาทำาไมตัวิลัะครเอกในเร่�องนี�ทั�งที�เป็นชุายแต่กลัับเก่งในการร้อยพิวิงมาลััยได้ีสวิยงาม		การจบเร่�องด้ีวิยการลังเอย

ของตัวิลัะครเอกทั�งสอง	ค่อ	กำ�ากาดีำา	แลัะนางลุันได้ีแต่งงานกัน	แลัะได้ีเล่ัาถึงควิามกตัญญู้ของกำ�ากาดีำา	เม่�อแต่งงานได้ีเป็นเจ้า

เม่องแลัว้ิก็ไม่ล่ัมบุญคุณผ้้ลีั�ยงด้ี	ได้ีให้ยายจำาสวินมาอย้่ในวัิง	แลัะไดีต้ามหาพิอ่แลัะแมที่�แท้จริงเพ่ิ�อเลีั�ยงด้ีแลัะตอบแทนพิระคณุ

ในสังคมไทยถ้กปล้ักฝั่งให้ร้้จักการตอบแทนผ้้มีพิระคุณ	การใชุ้ทฤษฎีีโครงสร้าง-หน้าที�สามารถอธิิบายหร่อพิยากรณ์	

ทำาควิามเข้าใจปรากฏ์การณ์ทางสังคมได้ีอย่างชัุดีเจนแลัะลัะเอียดีในทุกระดัีบชัุ�นของสังคมโลักเป็นอย่างดีี	รวิมทั�งอธิิบายระบบ

รากฐานของสังคมไทยได้ีอย่างชัุดีเจน	ตามแนวิควิามคิดีของ	Kingley	David	&	Wilbert	Moore	คิงเลัย์	เดีวิิดี	แลัะวิิลัเบริต์

	มัวิร์	ทั�งสองคิดีว่ิา	การจัดีชุนชัุ�นทางสังคม	(Social	Stratification)	เป็นสากลัแลัะจำาเป็นทุกสังคมต้องมีชุนชัุ�น	ชุนชัุ�นมาจาก

เจตจำานงในการทำาหน้าที�	ในด้ีานโครงสร้างมองว่ิาการจัดีชุนชัุ�น	ได้ีจัดีบุคคลัเข้าส่้ตำาแหน่งต่าง	ๆ	ที�ได้ีรับควิามนับถ่อตาม	(ค่า

นิยม)	โดียมีเหตุจ้งใจ	2	ประการ	ค่อ	ปล้ักฝั่งให้บุคคลัอยากเข้าส่้ตำาแหน่งที�กำาหนดี	แลัะทำาตามบทบาทในตำาแหน่งที�สังคมคาดี

หวัิงไว้ิ	ดัีงนั�นการจัดีบุคคลัที�เหมาะสมกับตำาแหน่งที�เหมาะสมจึงเป็นระบบทางสังคมในทฤษฎีีโครงสร้าง-หน้าที�อย่างหลีักเลีั�ยง

ไม่ได้ี	(เมธิา	หริมเทพิาธิิป,	2561)

เม่�อนำาคุณธิรรม	จริยธิรรมอนัดีีงาม	จากตัวิลัะครเอกในวิรรณกรรมทา้วิกำ�ากาดีำามาจัดีลัำาดัีบควิามสำาคัญ	โดียใชุ้ทฤษฎีี

โครงสร้างหน้าที�มาวิิเคราะห์แลัะถอดีวิรรณกรรม	เพ่ิ�อให้ควิามสัมพัินธ์ิในระบบเคร่อญาติ	แลัะคุณธิรรมจากแนวิคิดีพิระพุิทธิ

ศิาสนาในสังคมไทย	ถ้กตีแผ่ผ่านวิรรณกรรมท้าวิกำ�ากาดีำา	 โดียนำาไปสร้างสรรค์ดีนตรีแลัะการแสดีง	เพ่ิ�อเผยแพิร่คุณงามควิาม

ดีีของท้าวิกำ�ากาดีำา	 ที�เกิดีมามีร้ปร่างเหม่อนกาดีำา	แต่ก็เป็นเพีิยงเกราะหร่อคราบหุ้มห่อเท่านั�น	 ส่วินภายในเป็นมนุษย์โพิธิิสัตว์ิ

มีบุญมาก
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การสร้างสรรค์ผลังานของศิิลัปินทุกชุาติ	ทุกภาษา	สิ�งต่าง	ๆ	ทั�งที�เป็นธิรรมชุาติแลัะสิ�งประดิีษฐ์คิดีค้นที�เป็นผลัผลิัต

ของควิามคิดีมนุษย์ต่างเป็นแรงบันดีาลัใจได้ีทั�งสิ�น	แหล่ังกำาเนิดีของควิามบันดีาลัใจที�ยิ�งใหญ่ส่วินหนึ�ง	 ก็มาจากการเฝ้่าสังเกต

ธิรรมชุาติมนุษย	์สุดีท้ายควิามก้าวิหน้าของเทคโนโลัยีรวิมไปถึงการเติบโตของวิิทยาการด้ีานอ่�น	ๆ 	ก็มีส่วินเก่�อก้ลั	การสร้างสรรค์

งานศิิลัปะด้ีวิยเพิราะเม่�อค้นพิบเทคนิควิิธีิการใหม่	ๆ 	ก็ทำาให้หนทางส่้การสร้างสรรค์เปิดีกว้ิางออกไปด้ีวิย	(ชุาญณรงค์	พิรรุ่งโรจน์

,	2548)	กระบวินการสร้างสรรค์	จินตนาการ	แลัะจินตภาพิ

การออกแบบเพิลังแลัะดีนตรีเป็นสิ�งที�เกิดีจากควิามคิดีสร้างสรรค์	เป็นการดีำาเนินการในลัักษณะต่าง	ๆ 	เพ่ิ�อให้เกิดีสิ�ง

แปลักใหมที่�ไม่เคยปรากฏ์มากอ่น	เป็นควิามสามารถทางสตปัิญญาแบบหนึ�งที�จะคิดีไดีห้ลัายทิศิทางหลัากหลัายร้ปแบบโดียไมมี่

ขอบเขตนำาไปส่้กระบวินการคิดีเพ่ิ�อสร้างสิ�งแปลักใหม่	หร่อเพ่ิ�อการพัิฒนาของเดิีมให้ดีีขึ�น	ทำาให้เกิดีผลังานที�มีลัักษณะเฉพิาะ

ตนเป็นตัวิของตัวิเอง	ซึ่�งเน่�อเร่�องในวิรรณกรรมท้าวิกำ�ากาดีำา	มีตอนหนึ�งที�ตัวิลัะครเอกชุำานาญด้ีานการเป่าแคน	จึงจะสร้างสรรค์

ดีนตรีให้สอดีคล้ัองแลัะเหมาะสมกับเน่�อหา

กระบวินการออกแบบแลัะสร้างสรรค์นาฏ์ศิิลัป์อย่างเป็นระบบ	ประกอบด้ีวิยส่วินที�เป็นหลัักการ	 (Principle)	แลัะ

ส่วินที�เป็นการปฏ์ิบัติ	 (Practice)	 โดียอาจเป็นการสร้างสรรค์นาฏ์ศิิลัป์ขึ�นมาใหม่	หร่อปรับปรุงนาฏ์ศิิลัป์ที�มีอย้่แล้ัวิให้ดีียิ�งขึ�น

ก็ได้ี	โดียกระบวินการออกแบบแลัะสร้างสรรค์นาฏ์ศิิลัป์ดัีงกล่ัาวิสามารถแบ่งออกได้ีเป็น	3	ระยะ	ค่อ	ระยะก่อนการสร้างงาน	

(Pre-production)	เป็นชุ่วิงของการเตรียมการ	(Preparation)	ระยะการสร้างงาน	(Production)	เป็นชุ่วิงเวิลัาของการลังม่อ

ปฏิ์บัติ	แลัะระยะหลัังการสร้างงาน	(Post-production)	เป็นชุ่วิงหลัังจากการแสดีงสิ�นสุดีลัง	(คำาล่ัา	มุสิกา,	2558)	

จากควิามเปน็มาแลัะควิามสำาคัญของปัจจัยพ่ิ�นฐานด้ีานคุณธิรรม	จริยธิรรม	ของตวัิลัะครเอกในวิรรณกรรมทา้วิกำ�ากา

ดีำาดัีงที�ได้ีกล่ัาวิมาแล้ัวิ		ผ้้ศึิกษาวิิจัยได้ีให้ควิามสนใจที�จะสร้างสรรค์ดีนตรีแลัะการแสดีง		เพ่ิ�อส่งเสริมคุณธิรรม	จริยธิรรม	จาก

วิรรณกรรมท้าวิกำ�ากาดีำา	โดียอาศัิยแนวิคิดีทางพิระพุิทธิศิาสนาหลัักฆราวิาสธิรรม	4	ประการ	ค่อ	สัจจะ(ควิามซ่่�อสัตย์)	ทมะ(

การฝึ่กตน)	ขันติ(การอดีทน)	แลัะจาคะ(การบริจาค/การเสียสลัะ)		มาเป็นฐานในการถอดีคุณธิรรมจากวิรรณกรรมเร่�องท้าวิกำ�า

กาดีำา	เพ่ิ�อสร้างสร้างสรรค์ดีนตรีแลัะการแสดีงในร้ปแบบศิิลัปะการแสดีงหมอลัำาเพิลิัน

วัติถุ่ป์ระสงค์ข้องการวิจััย

1.	เพ่ิ�อศึิกษาปัจจัยพ่ิ�นฐานด้ีานคุณธิรรม	จริยธิรรม	จากตัวิลัะครเอกในวิรรณกรรมท้าวิกำ�ากาดีำา	

2.	เพ่ิ�อสร้างสรรค์ดีนตรีแลัะการแสดีงในร้ปแบบศิิลัปะการแสดีงหมอลัำาเพิลิัน

ข้อบเข้ติข้องการวิจััย

1.	ขอบเขตเน่�อหา

ในการศึิกษาวิิจัยเร่�องการสร้างสรรค์ดีนตรีแลัะการแสดีง	เพ่ิ�อส่งเสริมคุณธิรรม	จริยธิรรม	จากวิรรณกรรมท้าวิกำ�ากา

ดีำานี�	 ผ้้วิิจัยมุ่งศึิกษาถึงปัจจยัพ่ิ�นฐานด้ีานคณุธิรรม	จริยธิรรม	ของตวัิลัะครเอกในวิรรณกรรมท้าวิกำ�ากาดีำา	 	แลัะสร้างสรรค์ดีนตรีแลัะ

การแสดีงในร้ปแบบศิิลัปะการแสดีงหมอลัำาเพิลิัน

2.	ขอบเขตพ่ิ�นที�วิิจัย

เอกสารนิทานท้าวิกำ�ากาดีำาคำากลัอนพ่ิ�นเม่องอีสาน	(ฉบับพิิสดีาร)	โดียเตชุวิโรภิกขุ	(อินตา	กวีิวิงศ์ิ)	น.ธิ.เอก	เจ้าอาวิาส

วัิดีสะอาดีสมบ้ณ์	ตำาบลัสะอาดีสมบ้รณ์	อำาเภอเม่อง	จังหวัิดีร้อยเอ็ดี
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วิธีดำาเนินการวิจััย

ในการศึิกษาวิิจัยเร่�อง	การสร้างสรรค์ดีนตรีแลัะการแสดีง	เพ่ิ�อส่งเสริมคุณธิรรม	จริยธิรรม	จากวิรรณกรรมท้าวิกำ�ากาดีำา		

เป็นการศึิกษาวิิจัยเชิุงคุณภาพิ	(Qualitative	Research)	โดียใชุ้แนวิคิดีแลัะทฤษฎีีทางด้ีานต่าง	ๆ		ทำาการรวิบรวิมข้อม้ลัโดียผ้้

วิิจยัได้ีใชุ้การศึิกษาจากเอกสารตำารา	งานวิิจัย	บทควิาม		วิิทยานิพินธ์ิแลัะการลังภาคสนาม	โดียการสำารวิจ	การสังเกต	สัมภาษณ์

แลัะการสนทนากลุ่ัม	เพ่ิ�อนำาข้อม้ลัมาทำาการวิิเคราะห์	ซึ่�งมีขั�นตอนแลัะวิิธีิการดีำาเนินงานวิิจัยได้ี	ดัีงนี�

1.	กลุ่ัมเป้าหมาย

ผ้้วิิจัยกำาหนดีกลุ่ัมเป้าหมายด้ีวิยวิิธีิแบบเจาะจง	จากผ้้เกี�ยวิข้องที�มีควิามร้้ทางด้ีานคุณธิรรม	จริยธิรรม	ของตัวิลัะคร

เอกในวิรรณกรรมทา้วิกำ�ากาดีำา	เพ่ิ�อกำาหนดีกลุ่ัมเป้าหมายในการใหข้้อม้ลัประกอบไปดีว้ิยกลุ่ัมผ้้ร้้	ได้ีแก่	นักวิิชุาการ	แลัะพิระสงฆ์	

เป็นผ้้ที�ให้ควิามร้้ทางด้ีานคุณธิรรม	จริยธิรรม	กลุ่ัมผ้้ปฏิ์บัติ	ได้ีแก่	ศิิลัปินหมอลัำา	ผ้้ที�มีประสบการณ์การลัำาเร่�องวิรรณกรรมท้าวิ

กำ�ากาดีำา		กลุ่ัมผ้้เกี�ยวิข้อง	ได้ีแก่	ประชุาชุนทั�วิไปในกลุ่ัมที�ชุ่�นชุอบหมอลัำาเพิลิัน	แลัะเคยได้ีชุมการแสดีงหมอลัำาเร่�องท้าวิกำ�ากาดีำา

2.	เคร่�องม่อที�ใชุ้ในการจัดีเก็บข้อม้ลั

การศึิกษาวิิจัยเร่�องการสร้างสรรค์ดีนตรีแลัะการแสดีง	เพ่ิ�อส่งเสริมคุณธิรรม	จริยธิรรม	จากวิรรณกรรมท้าวิกำ�ากาดีำา

ในครั�งนี�	ผ้้วิิจัยใชุ้เคร่�องม่อในการจัดีเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัวิิจัย	ได้ีแก่	

	 1.	แบบสัมภาษณ์	ใชุ้สัมภาษณ์กลุ่ัมตัวิอย่าง	3	กลุ่ัมค่อ	กลุ่ัมผ้้ร้้	ได้ีแก่	นักวิิชุาการ	แลัะพิระสงฆ์	เป็นผ้้ที�ให้

ควิามร้้ทางด้ีานคุณธิรรม	จริยธิรรม	กลุ่ัมผ้้ปฏิ์บัติ	ได้ีแก่	ศิิลัปินหมอลัำา	ผ้้ที�มีประสบการณ์การลัำาเร่�องวิรรณกรรมท้าวิกำ�ากาดีำา

	 กลุ่ัมผ้้เกี�ยวิข้อง	 ได้ีแก่	 ประชุาชุนทั�วิไปในกลุ่ัมที�ชุ่�นชุอบหมอลัำาเพิลิัน	 แลัะเคยได้ีชุมการแสดีงหมอลัำาเร่�องท้าวิกำ�ากาดีำา	 มี	 2	

แบบ	ค่อ	

	 	 1.1	แบบสัมภาษณ์ที�มีโครงสร้าง	(Structured	Interview)	เป็นการสัมภาษณ์ที�กำาหนดีประเด็ีน

ไว้ิอย่างชัุดีเจน	เพ่ิ�อจัดีหมวิดีหม่้ของข้อม้ลัก่อนนำามาวิิเคราะห์ข้อม้ลั	ได้ีแก่	ข้อม้ลัส่วินตัวิของผ้้ให้สัมภาษณ์	ชุ่�อ	นามสกุลั	เพิศิ

	 อายุ	 การศึิกษา	 อาชีุพิ	 ที�อย้่	 บริบททั�วิไปของพ่ิ�นที�	 สภาพิปัจจุบัน	 บทบาทแลัะควิามสำาคัญของปัจจัยพ่ิ�นฐานด้ีานคุณธิรรม	

จริยธิรรม	แลัะควิามร้้เกี�ยวิกับวิรรณกรรมพ่ิ�นบ้านท้าวิกำ�ากาดีำา	

	 	 1.2	แบบสัมภาษณ์ที�ไม่มีโครงสร้าง	(Unstructured	Interview)	เป็นการสัมภาษณ์แบบเชิุงลึัก	

เพ่ิ�อให้ได้ีข้อม้ลัที�หลัากหลัาย	ตรงตามวัิตถุประสงค์ของงานวิิจัย	ได้ีแก่	ประวัิติควิามเป็นมาของท้าวิกำ�ากาดีำา		ปัจจัยพ่ิ�นฐานด้ีาน

คุณธิรรม	จริยธิรรม	ของตัวิลัะครเอกในเร่�องท้าวิกำ�ากาดีำา	

	 2.	 แบบสังเกต	 ในการศึิกษาวิิจัยในครั�งนี�จะใชุ้แบบสังเกตแบบไม่มีส่วินร่วิม	 เพ่ิ�อการจดีบันทึกดีนตรีแลัะ

การแสดีง	ด้ีานคุณธิรรม	จริยธิรรม	จากวิรรณกรรมพ่ิ�นบ้านท้าวิกำ�ากาดีำา	ตลัอดีจนการบันทึกภาพินิ�ง	ภาพิเคล่ั�อนไหวิ	แลัะการ

บันทึกเสียง

3.	การเก็บรวิบรวิมข้อม้ลั

ข้อม้ลัภาคสนามในพ่ิ�นที�วัิดีสะอาดีสมบ้ณ์	 ตำาบลัสะอาดีสมบ้รณ์	 อำาเภอเม่อง	 จังหวัิดีร้อยเอ็ดี	 เป็นการเก็บรวิบรวิม

ข้อม้ลั	 ยึดีหลัักข้อม้ลัที�มีลัักษณะสอดีคล้ัองกับจุดีมุ่งหมายของการวิิจัย	สามารถตอบคำาถามของการวิิจัย	 ได้ีตรงตามที�กำาหนดี

ไว้ิ	ซึ่�งมีวิิธีิการเก็บข้อม้ลัเป็น	2	ลัักษณะ	ค่อ

	 3.1	การเกบ็รวิบรวิมขอ้ม้ลัจากเอกสาร	เป็นข้อม้ลัที�เก็บรวิบรวิมไดีจ้ากเอกสรงานวิิจัย	หร่อที�ได้ีมีการศิกึษา

ไว้ิในประเด็ีนที�เกี�ยวิกับปัจจัยพ่ิ�นฐานด้ีานคุณธิรรม	จริยธิรรม	ควิามร้้เกี�ยวิกับวิรรณกรรมพ่ิ�นบ้านท้าวิกำ�ากาดีำา	ควิามร้้เกี�ยวิกับ

แนวิคิดีแลัะทฤษฎีีโครงสร้างหน้าที�	หนังส่อ	ตำารา	งานวิิจัย	ปริญญานิพินธ์ิ	ค้นคว้ิาจากวีิดีีทัศิน์	อินเตอร์เน็ต	พ่ิ�นที�ทำาการวิิจัย	

โดียค้นคว้ิาเอกสารจากสถาบนัการศิกึษาภาครฐัแลัะเอกชุน	หน่วิยงานราชุการ	อาทเิชุ่น่	สำานักวิิทยาการมหาวิิทยาลััยขอนแกน่	

เป็นต้น
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	 3.2	การเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัที�ได้ีจากพ่ิ�นที�ที�ทำาการศึิกษา	ผ้้วิิจัยดีำาเนินการเก็บข้อม้ลัตามขั�นตอนดัีงต่อไปนี�
	 ใชุ้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับ	กลัุ่มผ้้ร้้	กลัุ่มผ้้ปฏ์ิบัติ	แลัะประชุาชุนทั�วิไป		ใชุ้การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างกับกลัุ่มผ้้ร้้	กลัุ่มผ้้

ปฏ์ิบัติ	ดี้วิยวิิธิีสุ่มแบบหิมะ	โดียการถามจากผ้้ที�มีควิามร้้เกี�ยวิกับบทบาท	แลัะควิามสำาคัญของปัจจัยพิ่�นฐานดี้านคุณธิรรม	จริยธิรรม	แลัะควิามร้้

เกี�ยวิกับวิรรณกรรมพิ่�นบ้านท้าวิก่ำากาดีำา	เพิ่�อให้สามารถสร้างสรรค์ดีนตรีแลัะการแสดีง	ในร้ปแบบศิิลัปะการแสดีงหมอลัำาเพิลัินไดี้	แลัะยังใชุ้แบบ

สังเกตแบบไม่มีส่วินร่วิม	เพิ่�อการจดีบันทึกปัจจัยพิ่�นฐานดี้านคุณธิรรม	จริยธิรรม	จากวิรรณกรรมพิ่�นบ้านท้าวิก่ำากาดีำา	ตลัอดีจนการบันทึกภาพินิ�ง	

ภาพิเคลั่�อนไหวิ	แลัะการบันทึกเสียง

4.	การวิิเคราะห์ข้อม้ลั

การวิิเคราะห์ข้อม้ลั	 ผ้้วิิจัยจะใชุ้การวิิเคราะห์ข้อม้ลั	 2	 แบบ	 ด้ีวิยกัน	 ค่อการวิิเคราะห์ข้อม้ลัทางเอกสาร	 แลัะการ

วิิเคราะห์ข้อม้ลัภาคสนาม	โดียมีรายลัะเอียดีดัีงนี�

	 4.1	การวิิเคราะห์ข้อม้ลัทางเอกสาร	เป็นการวิิเคราะห์โดียวิิธีิการ	Method	of	Agreement	ซึ่�งประกอบไป

ด้ีวิย	การตรวิจสอบควิามถ้กต้อง	ที�เกี�ยวิกับแนวิคิดีทฤษฎีี	ซึ่�งพิิจารณาจากเอกสารหลัายๆ	แหล่ังเพ่ิ�อหาควิามถ้กต้องของข้อม้ลั

	 4.2	 การวิิเคราะห์ข้อม้ลัภาคสนาม	 เป็นการวิิเคราะห์ข้อม้ลัที�ได้ีจากการใชุ้เคร่�องม่อเก็บข้อม้ลัการวิิจัยทุก

ประเภท	เพ่ิ�อมาหาข้อสรุป	โดียใชุ้การวิิเคราะห์	3	แบบ	ค่อ

	 การวิิเคราะห์แบบอุปมัย	เป็นการตีควิามสรุปจากข้อม้ลัในลัักษณะที�เป็นร้ปธิรรม	หร่อเป็นสิ�งที�มองเห็นได้ี

	 โดียนำามาใชุ้ในลัักษณะการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัเกี�ยวิกับปัจจัยพ่ิ�นฐานด้ีานคุณธิรรม	จริยธิรรม	แลัะควิามร้้เกี�ยวิกับวิรรณกรรม

พ่ิ�นบ้านท้าวิกำ�ากาดีำา	

	 การวิิเคราะห์ข้อม้ลัโดียการจำาแนกข้อม้ลั	โดียใชุ้ทฤษฎีีโครงสร้างหน้าที�เป็นตัวิจำาแนกข้อม้ลั

	 การวิิเคราะห์ข้อม้ลัโดียการเปรียบเทียบข้อม้ลั	 เป็นการนำาข้อม้ลัมาเปรียบเทียบตามเหตุการณ์หร่อ

ปรากฏ์การณ์ที�เกิดีขึ�น	 โดียมุ่งเน้นไปที�ปัจจัยพ่ิ�นฐานด้ีานคุณธิรรม	 จริยธิรรมตามหลัักพิระพุิทธิศิาสนา	 วิิเคราะห์คุณธิรรม	

จริยธิรรมของตัวิลัะครเอกจากวิรรณกรรมพ่ิ�นบ้านท้าวิกำ�ากาดีำา	

5.	การนำาเสนอข้อม้ลั

การวิิจัยครั�งนี�ใชุ้กระบวินการในการวิิจัยเชิุงคุณภาพิ	ในการนำาเสนอผลัการวิิเคราะห์ข้อม้ลั				ผ้้วิิจัยนำาเสนอผลัการ

วิิเคราะห์ข้อม้ลั	 ตามวัิตถุประสงค์ของการวิิจัย	 โดียวิิธีิการพิรรณนาวิิเคราะห์	 (Descriptive	 Analysis)	 แลัะนำาเสนอผลังาน

สร้างสรรค์ดีนตรีแลัะการแสดีง	จากวิรรณกรรมท้าวิกำ�ากาดีำา	ในร้ปแบบศิิลัปะการแสดีงหมอลัำาเพิลิัน

ผลุ่การวิจััย

จากการศึิกษาวิิจัยเร่�อง	การสร้างสรรค์ดีนตรีแลัะการแสดีง	เพ่ิ�อส่งเสริมคุณธิรรม	จริยธิรรม	จากวิรรณกรรมท้าวิกำ�า

กาดีำา	ผ้้วิิจัยได้ีกำาหนดีวัิตถุประสงค์ไว้ิ	2	ตอน	ค่อ	ปัจจัยพ่ิ�นฐานด้ีานคุณธิรรม	จริยธิรรม	ของตัวิลัะครเอกในวิรรณกรรมท้าวิกำ�า

กาดีำา	แลัะการสร้างสรรค์ดีนตรีแลัะการแสดีงในร้ปแบบศิิลัปะการแสดีงหมอลัำาเพิลิัน

ปัจจัยพ่ิ�นฐานด้ีานคุณธิรรม	จริยธิรรม	ของตัวิลัะครเอกในวิรรณกรรมท้าวิกำ�ากาดีำา

ปัจจัยพ่ิ�นฐานด้ีานคุณธิรรม	จริยธิรรม	ของตัวิลัะครเอกในวิรรณกรรมท้าวิกำ�ากาดีำา	ซึ่�งตรงกับฆราวิาสธิรรม	4	ประการ

	ได้ีแก่

	 1.	 สัจจะ	 (ควิามซ่่�อสัตย์)	 มีควิามจริงต่อบุคคลั	 หมายถึง	 จริงใจต่อบุคคลัที�เกี�ยวิข้อง	 เชุ่น	 จริงใจต่อมิตร

สหาย	จริงต่อญาติมิตร	เป็นต้น	ซึ่�งเรียกว่ิา	“ซ่่�อตรง”	ถ้าจริงต่อผ้้บังคับบัญชุาหร่อเจ้านาย	เรียกว่ิา	“สวิามิภักดิี�”	แต่ถ้าจริงต่อ

ผ้้มีพิระคุณ	เชุ่น	บิดีา	มารดีา	คร้อาจารย์	เรียกว่ิา“กตัญญู้กตเวิที”

	 2.	ทมะ	(การฝ่กึตน)	การร้จั้กฝึ่กอินทรีย	์(กายแลัะใจ)	ได้ีแก่	ตา	ห้	จม้ก	ลิั�น	กาย	ใจ	ด้ีวิยอำานาจของคณุธิรรม

	ไม่ให้เป็นไปตามกำาลัังของกิเลัสหร่อควิามชัุ�วิชุ้า	การฝึ่กใจให้มีทมะ	ค่อ	การร้้จักใชุ้สติให้มาก	เพ่ิ�อข่มควิามร้้สึกที�ไม่ดีีไว้ิ	แลัะหา

ทางพัิฒนาใจตนเองให้มั�นคงขึ�น



894

	 3.	ขันติ	(การอดีทน)	ควิามอดีทน	อดีกลัั�นต่อปัญหาอุปสรรค	รวิมถึงอดีทน	อดีกลัั�นต่อสิ�งที�ไม่พึิงปรารถนา

ทางใจ	อาทิ	ควิามยากลัำาบากในการงาน	คำาด่ีาทอจากผ้้อ่�น

	 4.	จาคะ	(การบริจาค/การเสียสลัะ)	การบริจาคหร่อควิามเสียสลัะจากควิามสุข	แลัะผลัประโยชุน์ของตน	

รวิมถึงการลัะจากกิเลัส	ทำาให้เป็นผ้้มีควิามใจกว้ิาง	ร้้จักเอ่�อเฟ้�อเผ่�อแผ่	แลัะพิร้อมที�จะเผชิุญกับควิามทุกข์ร่วิมกับผ้้อ่�น
ประโยชุน์ของฆราวิาสธิรรม	4

	 	 1.	สัจจะ	ผ้้อ่�นให้ควิามเคารพิเชุ่�อถ่อ	เพิราะเป็นผ้้มีควิามจริงใจ	รักษาคำาพ้ิดี	ไม่โลัเลัเพิราะผ้้ยึดี

มั�นในสัจจะย่อมสามารถจะปฏิ์บัติหน้าที�อย่างได้ีผลัทันเวิลัา	แลัะประสบควิามสำาเร็จได้ี

	 	 2.	ทมะ	ทำาให้คนเราอย้ร่่วิมกันกับคนอ่�นในสังคมอยา่งมีควิามสุข	ไม่ทะเลัาะเบาะแว้ิงกันโดียง่าย	

แลัะร้้จักหลีักเลีั�ยงอบายมุขทั�งหลัายได้ี	เพิราะร้้จักใชุ้สติเข้าข่ม	ไม่หุนหันว่้ิวิามโดียง่าย

	 	 3.	ขันติ	จะทำาให้หลีักเลีั�ยงจากควิามเส่�อมจากเหตุต่าง	ๆ	เพิราะมีจิตใจเข้มแข็ง	มั�นคงอดีทน	อดี

กลัั�น	ไม่มัวิเมากับสิ�งเย้ายวินต่าง	ๆ 	เป็นหลัักประกันในการสร้างฐานะแลัะชีุวิิตตนเองการอดีทนดัีงกล่ัาวิเป็นควิามอดีทนเพิราะ

เกิดีจากสิ�งเย้ายวินใจที�ได้ีพิบเห็น	ได้ียิน	ได้ีกลิั�น	ได้ีลิั�มรสแลัะได้ีสัมผัส

	 	 4.	จาคะ	เม่�อร้้จักการเป็นผ้้ให้	ไม่มีการเอารัดีเอาเปรียบผ้้อ่�น	นั�นหมายควิามว่ิา	เกิดีควิามสามัคคี

กัน	ไม่ชิุงดีีชิุงเด่ีนกัน	เพิราะทุกคนมีควิามเอ่�อเฟ้�อเผ่�อแผ่อย้่ร่วิมกันอย่างสมานฉันท์	สังคมจะมีควิามสุข

หลัักฆราวิาสธิรรม	4	มีควิามสำาคัญ	แลัะจำาเป็นอยา่งยิ�งต่อการสร้างควิามสงบสขุในสังคม	หากคนในสงัคมทุกคนปฏิ์บัติ

ตามหลัักธิรรมนี�แล้ัวิ	ย่อมอำานวิยคุณประโยชุน์ให้แก่ผ้้ปฏิ์บัติตามทั�งในชุาตินี�แลัะในชุาติหน้า	ก่อให้เกิดีควิามสุขสวัิสดีี	มีควิามราบ

ร่�นในการดีำาเนินชีุวิิต	แลัะยังทำาให้องค์กรต่าง	ๆ	ตลัอดีจนสังคมเกิดีควิามสงบเรียบร้อย	แลัะยังพิบว่ิาหลัักพุิทธิธิรรมในข้อนี�ยัง

สามารถชุ่วิยให้ผ้้ปฏิ์บัติงานตามที�ได้ีรับมอบหมายทำางานได้ีสำาเร็จลุัล่ัวิงตามเป้าประสงค์ที�วิางไว้ิได้ีอย่างมีประสิทธิิภาพิอีกด้ีวิย

การสร้างสรรค์ดีนตรีแลัะการแสดีงในร้ปแบบศิิลัปะการแสดีงหมอลัำาเพิลิัน	

1.	แนวิคิดีแลัะแรงบันดีาลัใจ

การสร้างสรรค์ดีนตรีแลัะการแสดีง	เพ่ิ�อส่งเสริมคุณธิรรม	จริยธิรรม	จากตัวิลัะครเอกวิรรณกรรมท้าวิกำ�ากาดีำา	อาศัิย

แนวิคิดีทางพิระพุิทธิศิาสนาหลัักฆราวิาสธิรรม	4	ประการ	ค่อ	ควิามซ่่�อสัตย์	(สัจจะ)	การฝึ่กตน	(ทมะ)	การอดีทน	(ขันติ)	แลัะ

การบริจาค/การเสียสลัะ	(จาคะ)	มาเป็นฐานในการถอดีคุณธิรรมจากวิรรณกรรมเร่�องท้าวิกำ�ากาดีำา	เพ่ิ�อสร้างสร้างสรรค์ดีนตรี

แลัะการแสดีงในร้ปแบบศิิลัปะการแสดีงหมอลัำาเพิลิัน	 เริ�มจากวิิถีการดีำารงชีุวิิตของท้าวิกำ�ากาดีำา	 ที�มีเค้าโครงเร่�องเป็นคติสอน

ใจ		ตัวิลัะครเอกจะเป็นผ้้ดีำาเนินเร่�องทั�งหมดี	จุดีเด่ีนของตัวิลัะครเอกในเร่�องนี�มีควิามสามารถในการร้อยพิวิงมาลััยแลัะการเป่า

แคนได้ีไพิเราะ	ซึ่�งปกติแล้ัวิตัวิลัะครชุายในวิรรณกรรมเร่�องอ่�น	ๆ	จะต้องเก่งในการส้้รบ	ทำาศึิกสงครามซึ่�งทำาให้เห็นควิามแตก

ต่างแลัะควิามน่าสนใจมากยิ�งขึ�น	 ว่ิาทำาไมตัวิลัะครเอกในเร่�องนี�ทั�งที�เป็นชุายแต่กลัับเก่งในการร้อยพิวิงมาลััยได้ีสวิยงาม	 	 การ

จบเร่�องด้ีวิยการลังเอยของตัวิลัะครเอกทั�งสอง	ค่อ	กำ�ากาดีำา	แลัะนางลุันได้ีแต่งงานกัน	แลัะได้ีเล่ัาถึงควิามกตัญญู้ของกำ�ากาดีำา

	เม่�อแต่งงานได้ีเป็นเจ้าเม่องแล้ัวิก็ไม่ล่ัมบุญคุณผ้้ลีั�ยงด้ี	ได้ีให้ยายจำาสวินมาอย้ใ่นวัิง	แลัะได้ีตามหาพ่ิอแลัะแม่ที�แท้จริงเพ่ิ�อเลีั�ยง

ด้ีแลัะตอบแทนพิระคุณ	 	
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2.	ร้ปแบบของการสร้างสรรค์ดีนตรีแลัะการแสดีง

	 2.1	การประพัินธ์ิกลัอนลัำา

ท้าวิก่ำาลัำาเพิลัิน

ฉากที�	1

(พิากย์)	 ขยายกลัอนต่อเร่�องนิทานเก่าให้มันเห็น	 ตอนสิเป็นสำานวินเร่�องจาแถลังต้าน	 ปราชุญ์อาจารย์ได้ีเขียนแต้ม

	แกมสำานวินให้ม่วินค่อง	หม่องท้าวิกำ�าฮ้อยดีอกไม้ถวิยไท้ต่อลุัน	พีิ�น้องเอ่ยหันนิทานมาถึงบั�นยานย่าจำาสวิน	มวิลัม้ผลัผลัา	พ่ิชุ

พิรรณนาๆไม้ในสวินกว้ิางยายเพีิยรบ่ได้ีห่าง	ยายสิสั�งควิามเจ้ากาดีำานั�นว่ิาได๋ี	พีิ�น้องเอย

(ย่าเกริ�นลัำาเพิลิัน)	วัินนี�ฟ้าส่องแจ้ง	แสงส่องลัะนวินตา	นภาใสลัมบน	พัิดีมาน้อเย็นจ้อยตาเวินค้อย	ยามแลังควิามสิ

คำ�า	ย่าสั�งกาดีำาท้าวิให้คอยถ่าอย้เ่ฮ่อน	ย่าสิยัวิระยาดีเย่�อน	สอดีส่องดีอกมาลัา	ดีวิงบุพิผาบานจ้มจี	แม่สิไปหาเก็บมาใส่พิวิง	น้

อเสียบฮ้อย

(ย่าเว้ิา)	หล่ัาเอ่ยวัินอุโบสถแท้	วัินศีิลัสิบห้าคำ�า		แม่สินำาดีอกไม้	ไปถวิยไท้นาถลุัน	ก่อนเด้ีอ

(ยา่ลัำาเพิลิัน)	โอ่ยนอ้นายกะจั�งว่ิาพิอคาวิแล้ัวิ	สิลัำาเพิลิันออกท่า	สะเดีชุายเอ่ย	เข้าพินาป่าไม้	หาไซ่ร้มะลิัวิรรณงามเป็น

ชัุ�นพัิ�วิก่องกันนิกา	ดีอกจำาปีจำาปาง่างามเต็มต้น	วินๆผ่ายในสวินของย่า	มีผกาบ้านแย้มแซ่มต้นถี�ถัน	ดีอกพุิดีนั�นชุ้ซ่อจ้มจี	มาลีั

ทรงสวิยสดีตาสะออนเอาห้าย	ยายเลัยได้ีเก็บเอาใส่ต่า	หวัิงสิมาเสียบฮอย	มาลััยพัิ�วิถวิายไท้นาถลุ้ัน	เก็บดีอกนี�แล้ัวิไปเก็บดีอก

พุ้ิน	เต็มต่ามีหลัาย	เก็บไปตามสายทาง	เล่ัาย่างเม่อค่นบ้าน

(ย่าพ้ิดี)	พิอแต่เก็บเอาได้ีมาลัามาเต็มต่า	แล้ัวิเล่ัาจาบอกเอิ�นกาดีำาเอ่ยให้ซ่อยยาย	แม่นี�เก็บมาได้ี	สินำาไปถวิายส่ง	ให้

องค์นางลุันไท้นางแก้วิผ้้คอยว่ิาแล้ัวิสุบเสียบฮ้อย	ก้านก่องกันนิกา	ให้เป็นพิวิงงามตา	
วิ่าสะออนน้อเหลั่อลั้น

(กาดีำาพ้ิดี)	ยายเอ่ยให้ขอฮ้อยนำายายเบิ�งแน่	ลัางเท่อได้ีพิอให้ซ่่อยยาย	ข่อยอยากขอฮวิดีฮ้อยตางเฮียนลัองเบิ�ง	คันบ่

งามแท้ๆบ้ชุาเจ้าแม่ยายนี�แหล่ัวิ

(ย่าพ้ิดี)	คันเจ้าอยากลัองฮ้อยกะลัองทำาด้ีเบิ�ง	คันเจ้าฮ้อยบ่ได้ี	สันพิร้าสิใส่เอาดีอกนา

(กาดีำาเกริ�นลัำาเพิลิัน)	พิอแต่ว่ิาท่อนั�น	กะเลัยแต่งน้อแปงลัง	ท้าวิบรรจงจีบจับดีอกมาลัางามฮ้อย

ย่าเจ้าค่อยด้ีหล่ัา	 ฮ้อยมาลัาเข้าใส่	 ว่ิาแล้ัวิจับเข็มได้ี	กะเลัยฮ้อยแม่นซ่่อยยาย	มีหลัากหลัายได้ีเสียบฮ้อย	 สิ�วิก่านน้อ

แดีงเหล่ัอง	มีทั�งขาวิจ่อจีมากมี	ได้ีเสียบฮ้อย

(กาดีำาลัำาเพิลิัน)	โอ่ยน้อนาย	กาดีำาได้ีบายเอานำายา่	ดีวิงมาลัาดีอกไม้หัวิยุม้ต่อยาย	บาบ่าวิฮ้าย	ฮ้อยฮ้ปกินนรี		มีทั�งกิน

นรอน	หยอกใยกันเล่ันเป็นฮ้ปฮ้อยมางามเอานี�	ร้ปนารีหยอกเย้า	นอนเข้าก่ายกัน	ฮ้ปหนึ�งนั�นตกแต่งงามตา	ฮ้ปชุ้างงางามหลัาย

ใส่กันมีไว้ิ	ทั�งควิาญชุ้างขับคอฮ้อยใส่	นั�งทางหัวิแลัะท้ายงามได้ีดัี�งเดีียวิ

ฮ้ปนาคเกี�ยวิเขียวิกำ�ามีลัาย	 ฮ้อยเป็นสายเรียงกัน	มาส่างงามเกินชัุ�น	 ฮ้ปหนึ�งนั�นท้าวิกำ�าโพิธิิสัตว์ิ	 เจ้าได้ีหลังพิลัอยพัิดี

พิรากเม่องมาพีิ�	ทางฮ้ปนี�มีไปแตกต่าง	ฮ้ปท้าวินั�งอย้่อาสน์	สนมน้อยนั�งเฮียงเว้ิาให้เกี�ยงได้ีเฮียงค่้ด้ีสะลัอน	ฮ้ปหนึ�งหัวิเอียงซ่อน

ซ่บคอเอียงซ้่อนคำาค่าก่อนปากจ้บล้ับไหล่ั	 ม่อนึ�งบายเข้าซ้่วินแป๋ปิ�นป่ายนม	 สัพิฮ้ปฮ้อยตกแต่งมาลัามีวิรรณทรงศิรีปานสิกล่ัน

ก่นได้ี	กินได้ีน้อกินได้ี

(ยายพ้ิดี)	 ป๊าดี	 อันว่ิาโตฮ้ปฮ้าย	 สังมาฮอยเป็นน้อ	แม่กะเหลีัยวิว่ิาโตบ่ซ่่างนำาทางนี�	 สั�งสิมีมีควิามฮ้้เฮียนมาแต่ไสแน่	

หล่ัาเอ่ย	บ่เคยเห็นกะส่างพ้ิอแท้น้อท้าวิจั�งแม่นงามแม่เหลีัยวิเบิ�งคักแล้ัวิ	ทั�งฮ้ปหนึ�งฮ้ปสอง	รองลังมาฮ้ปสามสี�ห้ามาสะออนล้ัน	

คนในดิีนแผ่นพ่ิ�นบ่มีไผฮ้อยงามท่อ	โอลัะนอบาท้าวิมางามล้ันล่ั�นแผ่นดิีน	แท้นอ

(กาดีำาพ้ิดี)	โอน้อยายเอ่ย	อันว่ิาดีอกมวิลันี�	ถวิายพีิ�น้อทั�งหก	ส่วินว่ิานาถนางลุันยถวิายน้อพิวิงนี�

อย่าได้ีล่ัมเสียแหล่ัวิน้อคำาล้ักสั�ง	ให้ไปจาบอกต้านนางน้อยนาถลุัน	แน่เด้ีอ
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ฉาก2

(พิากย์)	หันมาจาเถิงเบ่�องเม่องใหญ่นาถธิิดีา	เจ้าผ้้โสภางามล่ั�นคนทั�งค่ายสาวิทั�งหลัายบ่มีเท่า	เสมอเทียมได้ีเกิ�ง	เคิ�ง

แผ่นดิีนบ่มีพ้ิอซ่าได้ีท่อนางอันว่ิานางนาถหล่ัาน้อยอ่อน	พิระยาเม่อง	มีพีิ�สาวิแสนสวิยฮ่วิมครรค์มารดีาแก้วิเป็นสาวิแล้ัวิหกคน

น้อยหน่อ	เนาว์ิอย้โ่ฮงหอแก้วินครบ้านนั�งเม่องมาฮอดีเร่�อง	ยายย่าสินำาถวิย	มาลััยงามต่อนางลุันเจ้า	เอาโตเข้าโฮงหลัวิงลุันนั�ง

	ยายกะฟั�งแลัะฟ้าวิเถิงเท่าที�เม่อง

(นางลุันเกริ�นลัำาเพิลิัน)	อาทิตแสงเลีั�ยมค้อย	อากาศิป่นนภาหลััวิ	อำาพิรมัวิม่ดีมุงน้อมาแล้ัวิ	เสียงนกแซ่วิๆถ้วิงเถียงกัน

ดีอกเอิ�นใส่	แขวินยุนำาง่าไม้	อาศัิยส้นมักพัิกเซ่าม่�อนี�คอยคองเจ้า	ยายย่าบ่เห็นมา	จนเวิลัาล่ัวิงเลัยมาต่างหลัังเอาน้อนี�	

(นางลุันพ้ิดี)	เวิลัากายโดีนแล้ัวิ	บ่มียายมาแวิ	ม่�อวัินพิระแท้ๆ	ไปแวิเลีั�ยวิที�ได๋ีนางคอยถ่าดีอกไม้ยายเคยส่งให้บ้ชุา	สั�ง

บ่มาค่อหลััง	มาต่างหลัายเอาห้าย

(ยายเกริ�นลัำาเพิลิัน)	ลัะจั�งว่ิาแยงเถิงห้อง	ปรางทองโฮงใหญ่	ยายย่างไวิบ่ชุ้า	ย่านนางหล่ัาน้อคอง	คอยเหลีัยวิเข้าไป

เห็นน้อยคอยอย้่ทรงสิดีน	สาระวินหัวิใจ	ฟ้าวิย่างไวิบ่รอชุ้า

(ยายเว้ิา)	ยายกะเอาตนเข้าในหอโฮงนาถอุ่น	นางลุันคอยอย้่ถ่าโดีนแล้ัวิลัะไป่น้อฉันกะบ่รอชุ้า	ยอมอบท้ลัถวิย	มาลััย

นางให้ชุ่�นชุมน้อคาวินี�

(นางลุันเกริ�นลัำาเพิลิัน)	นางลุันเห็นดีอกไม้	มาลััยฮ้อยน้อต่างตา	ดีวิงบุบผาเป็นลิั�งลัายหลัายเร่�องราวิในคาวินี�	นางกะ

เวีิยนๆ	ล้ัอมอ้อมด้ีหลัายเหล่ัา	เป็นย้อนเทพิเจ้าดีลัให้ชุ่�นพิระทัยนางเห็นฮ้ปดีอกไม้ซ้่อนก่ายน้อกุมกัน	อัศิจรรย์บ่เคยเห็นส่างมา

งาม	เอาหลัายเด้ี

(นางลุันลัำาเพิลิัน)	โอ๊ยน้อนาย	ว่ิาแล้ัวิได้ีจับบายมาลััยแต่ง	เอามาแย่งขวิาซ้่ายลัายโก้แห่งสะออน

ร้ปเฮียงซ้่อนซ่อนก่ายกินนะรี	 มีทั�งกินนะรอน	 หัวิเฮียงหมอนนอนซ่มบีบนมดีมแก้ม	 แซ่มฮ้ปชุ้างงางามส่วินแส่วิ	 มี

ควิาญชุ้างนี�แหล่ัวิ	หัวิท้ายนั�งนำาฮ้ปนาคนำ�าหัวิสอดีสุบหาง	มีทั�งหัวิสวินสุบสอดีกันเป็นชัุ�น	อันนึ�งนั�นนางกะเห็นฮ้ปฮ้อยกำาพิลัอย

ท้าวิกำ�า	หร่อว่ิากาดีำานอย	พิลัอยบ้านพิรากเม่อง	เห็นฮ้ปเบ่�อง	ท้าวินั�ง	อาสน์สนาม	มีสาวิงามนางสนมสลัอนเฮียงเลีัยนล่ัายในใจ

ม้อยซ่่นซ่มดีาษด่ี�น	นางสะออนสะอ่�นกะสันซ่าบว่ิางซ่วิง	พิวิงมาลััยนี�แปลักต่างบ่ค่อหลััง	สังมางามเอาเหล่ัอ	ลัะบ่มีแนวิได๋ีเท่า

(นางลุันพ้ิดี)	ย่าเอ่ย	อันว่ิามานี�	งามแปลักกะใจจิต	ปานสุบินนิมิตวิิจิตงามเอาห้ายชุายกาดีำาคนนั�นเป็นไผอยากเห็นฮ้ป	

นางคณิงบ่แล้ัวิได้ีวิอนเว้ิาต่อยาย	ให้เจ้ากลัับไปเอิ�นม่�อใหม่ให้มาหา	สิกล่ัาวิจาดีอมถามมอบม้ลัคำาแก้วิแนวิใดี	ๆ	เขาอยากได้ี	สิ

หาให้สมใจแก่	พิอพิระทัยคักแท้	ไปจาเว้ิาให้แน่ยาย

(ยายพ้ิดี)	โอยพิระองค์เอ่ย	ฉันนี�บ่ได้ีฮ้อย	เป็นเร่�องตามที�เห็น		คอบว่ิามีคนซ้่คอยด้ีนำาก้น	คอยซ่อยนำาตามส่นเวีิยกงาน

ทุกท่า	มานะเพีิยรต่อส้้อดีทนกลัั�นซ่่อยยาย	ท้าวินั�นคนฮ้ปห้ายซ่่อว่ิากาดีำา	นำาโตกำ�าคุมมุมฮ้ปบ่ดีีขี�ร่ายแต่ทางใจอดีส้้ด๋้ีดัีนเกินม้	บ่

สมฮ้ปห่างหายกายท้าวิดีอกพิระองค์

(ยาย	เกริ�นลัำาเพิลิัน)	โอ๋น้อ	ว่ิาแล้ัวินางสั�งแล้ัวิยายย่าสิลัาเม่อง	จั�งว่ิาลังหอปราง	สิย่างค่นน้อเม่อบ้าน

(ยายลัำาเพิลิัน)		โอ๊ย	นอนาย	พิอคาวิแล้ัวิสิลัำาเพิลิันฟ้อนใส่	ว่ิาแล้ัวิไลัลัาโฮงแก้วิตั�งทอง	ลัาหนห้องแก้วิแก่นลุันนาง	ลัง

จากปรางสิลัาเดิีน	ม่วินเพิลิันไปเร่�อย	ไปเร่�อยน้อไปเร่�อย

ฉากที�	3

(พิากย์เร่�อง)	 แต่นั�นยายกะค่นเม่อห้องเคหาส่งข่าวิ	 	 ท้าวิกาดีำาให้ฮ้้ในเร่�องเร่�องราวิ	 ว่ิานางลุันนาฏ์เจ้าเว้ิาว่ิาควิามได๋ี	

ย่ากะไขคำาจาบอกส่้อันเบิดีเกี�ยงพิอเม่อตาเวินขึ�น	บ้รพิาม่�อใหม่	ให้เข้าไปพิบพ้ิอนางหล่ัานาฏ์ลุัน

พิอแต่ยายบอกแล้ัวิ	ท้าวิกะส่�นกะใจจิต	ในหัวิคิดีอยากเห็นองอวินเจ้า	เอาโตเข้าบ่อนนอนแล้ัวิคิดีต่าง	คิดีฮำ�ายุบ่แล้ัวิ

แพิงแก้วิหน่วิยมนีอาทิตสีใสพุ่ิง	 แจ้งฮุ่งบัวิระพิา	 ม่�อใหม่มาตามหมายกาดีำาชุายเตรียมได้ีเอาตนผ่าย	 กายทางสวินป่า	 ลััดีพินา

เขตเบ่�อง	เถิงเม่องเจ้านาฎีลุัน
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(กาดีำาเกริ�นลัำาเพิลิัน)	ลัำาจั�งว่ิาฟ้าใสแจ้ง	แสงส่องทรังสี	ได้ีเวิลัาพิอดีีสิลัำายา่งชุมน้อไพิรกว้ิาง	หมายตาจ้องซ่อมทางบ่อน

สิย่าง	ทางยายซี่�บอกให้ไปกำ�าที�ใดี	ยายเพิิ�นได้ีบอกไห้ไปซ่่อน้อขวิาม่อ	นั�นลัะค่อหนทางย่างไป	อย่างไวิฟ้าวิท้าวิกะจับเอาพิร้อม

	ทางแคนสิไปเป่า	สิไปโอมเอาน้องนางหล่ัานาฏ์ลุัน	คันไปถึงบ่อนผุ้น	สิจับเป่านอแคนเสียง	เอาให้นันเน่องดิีน	อิ�นลัะอวินน้อเสี

ยงอ้อน	เอาให้นางหลังฟ้อน	จ้อนสิ�นน้อแล่ันใส่	แม่นสิเป่าโป้ซ้่ายลัายสร้อยสุดีสะแนน	เป่าให้ดัีงทั�วิแค้น	แคนม่วินลัะนวิลัห้	ไป

ก่อนเด้ีอคนด้ี	แดีดีสิสวิย	ตาเว่ินฮ้อน

(กาดีำาลัำาเพิลิัน)	โอ๊ยน้อนายพิอคาวิแล้ัวิสิเพิลิันชุมป่า	สักกุนาส่วินแส่วิแหลัวิน้อยไล่ักัน	นอกจากนั�นจักจั�นแมงอี	สัก

กุนีปักษาหม่้กาเสียงก้า	บินเทิงฟ้าถลัาลัมจับง่า	บินลังมาจากฟ้าเสียงก้าเวิินมานกคุ้มม้าอย้ต่ามป่าสาขา	นกกะบาบินวินผ่องกา

มันฮ้อง	เสียงดัีงก้องนกขุนทองนกเจ่า	ทั�งนกเขานกเค้าบินเข้าป่ากะเดีา	ทั�งนกเค้านกเจาสาลิักากะสานมยาวิต่าวิบินนำาก้นย่าง

ไปดีนเห็นไม้	 เฟ้องไฟทั�งไผ่	สารพัิดีป่าไม้ในหั�นป่าหัน	ชัุ�นๆเป็นลัั�นเลีัยนกัน	เป็นส้งๆชัุนๆป่ากะดัีนเป็นชัุ�นมีในหั�นผลัผลัาไม้ป่า

	มีสีดีาหมากต้องอย้ต่ามหม่องป่าคอง	มีหมากต้องหมี�ม่วิงนาวิกาน	หมากส้มหวิานหมากไฟม้ไฮแงวิส่มหมากหนามพิรมเด้ีอทั�ง

หมากหวิามแห่วิ	กับทั�งหมากเล็ับแมวิทั�งหมากผีพ่ิวิน	หมากลัำาดีวินป่าค้อไปพ้ิอว่ิางดีง	เลัาะเลีัยบซ้่งเถิงป่ากรรณิกา	ดีอกชุาบา

บายเขยให้ได้ีเชุยชุมใกล้ัดีอกกล้ัวิยไม้ในดีงหลัายนี�	 ดีอกจำาปีดีอกอ้มลัมต้องพัิดีเอา	 หอมอ้ดีเอ้าไข่เน่ากะดัีนงา	 ชุมพินามาไกลั

ขอพัิกไปเซ่ายั�ง

(พิากยเ์ร่�อง)	ตาเวินสวิยส่องโม้ง	นารกิาสามโมงเวิลัาถว่ินนอ้ได้ีที�ได้ีเวิลัาพิอดีี	อโณทัยใสจ้า	กาดีำาเทา่ที�หมายคนกะลัั�ง

ล่ัาย	ๆไหลัลัั�งในนคร	มาถึงตอนกาดีำา	สิเป่าแคนใส่มนต์เพีิ�ยง	เอาให้เสียงอิ�นอ้อยลัอยนำาลัมไปเถิ�งที�	พิอมาฮอดีลัะหว่ิางนี�	แคน

จ้าวิดีอกม่วินห้

(กาดีำาเกริ�นลัำาเพิลิัน)		ลัะจั�งว่ิาท้าวิฮ้ปห้าย	กายดีำาเด้ีอโตกำ�า	ท้าวิสิทำาการโอม	เป่ามนต์น้อลังต้อง	ให้สนองโตข้าวิิชุาดีี

มนต์พ่ิอ	โอมสาน้อบาดีนี�	ให้นางฮ้้แม่นส่องเห็น	กายสีแหล่ัเอ้นๆให้ตาส่องน้อเห็นใน	อันว่ิากายคีงงามให้ส่องเห็นในยามนี�	เถิ�งที

ท้าวิ	จับเอาแคนขึ�นมาเป่า	ขอให้นางอ่าวิเอ่�อคอเย่�อแม่นส่องมา	จับแคนเป่าบ่ชุ้า	ทั�งกลัับเปลีั�ยนน้อกายตน	ให้นางเห็นฮ้ปงาม

	เล่ัาหลังน้อมนต้อง

(นางลัุนเกริ�นลัำาเพิลิัน)	 ได้ียินว่ิอนๆก้อง	 นางจอบส่องลัะมองด้ี	 ซ่อมผักต้ด้ีทางแล้ัวิยางวินน้อเทียวิย่�อ	 ลัะค่อได้ียิน

เสียงอ้อน	เสียงแคนดัีงว่ิอน	นางสะออนสะอ่�นฟังแล้ัวิส่�นกะใจ	เลัยมองออกไปได้ี	เห็นอ้ายพีิ�น้อกาดีำา	ฮ้ปกายงามคานบา	สง่า

งามน้อเอาห้าย

(นางลุันเว้ิา)	นี�แม่นไผท่าน	ได้ีเดิีนมาทางใน	มีอันได่ีการหยังจั�งได่ีกายมาทางนี�ค่อได้ีมีแคนห้อยมานำาแม่นเจ้าบ่	ผ้้เป่า

แคนอิ�นอ้อยสะออนล้ันคักเด้ี

(กาดีำาเว้ิา)	ขอถวิายบังคมเจ้า	นางนาฏ์พิระธิิดีา	กระผมขอเอ่ยนามชุ่�อกาดีำาท้าวิ	ได้ีพิะลัันเร็วิฟ้าวิด่ีวินไวิมาถึงที�	ย้อน

มีคำาสั�งต้านสาแหล่ัวิจั�งค่อยมา	 ค่อว่ิายายย่าเจ้ารับสั�งพิระธิิดีา	 ถามหาคนฮ้อยมาลััยลัวิดีลัายงามย้อยค่อกาดีำาโตข่อยนี�แหล่ัวิบ่

ฮ้อยใส่		ว่ิาอันได๋ีน้อนาฏ์เจ้าผ้้งามล้ันล่ั�นเม่อง

(นางลุันเว้ิา)	โอ๋นี�บ้อซ่่างฮ้อยมาลััยค่องงามวิิจิต	ทางใจนางเลัยคิดีอยากอยากพิบเห็นผ้้เสียบฮ้อย

ฉันเคยเห็นมาเป็นร้อยเป็นพัินบ่มีท่อ	มาส่างงามกะด้ีองามล้ันล่ั�นแผ่นดิีน

(กาดีำาเว้ิา)	 สาวินาฏ์น้องี�บ้อชุ่�อนางลุัน	 บุญพีิ�ชุายสิสมอวินแน่บ่น้อนางน้อง	 ชุายเล่ัาขึ�นหอห้องปรางทองกว้ิางใหญ่	

แล้ัวิเล่ัาโอมนาฏ์ไท้นางแก้วิผ้้แพิง	แท้แล้ัวิ

(กาดีำาเกริ�นลัำาเพิลิัน)	ลัะมาฮอดีหอโฮงเจ้า	น้อนางน้อยอ่อน	สายสมรค่าล้ัาน	งามล้ันล่ั�นแผ่นดิีน

งามไปเบิดีตลัอดีสิ�น	อ้อยอิ�นสเน่หา		จั�งว่ิาบาคานองค์สิเล่ัาโอมเนาะนางน้องพีิ�นี�น้อหมายมั�น	จอมขวัิญน้อย

หล่ัา	งามปานทองล่ัอเบ้าสิขอเข้าแม่นก่ายหม่อนเจ้าผ้้พัิ�วิดีอกซ้่อน	สิขอซ่อนเจ้าได้ีบ่	ขอเป็นค่้กล่ัอมกลิั�ง	เป็นผัวิแก้วิ

หม่องพิระนาง

(นางลุันลัำา)	คำาพีิ�จากล่ัาวิต้าน	อ้อนอิ�นเสน่ห่า	นางลัะอิลัะอวินใจ	ลัะใฝ่่พิวิงนำาพีิ�ท้าวิมนีกำ�าก้อน	อย่าเว้ิาลัวิงลัมหลัอก	

บอกว่ิาฮักแล้ัวิสิทิ�มป๋าให้ป่าวิดีายเฮ็ดีแบบนี�บ่ได้ี	เด้ีอชุายพีิ�สิผิดีหวัิง	นางบ่เอาคำาอวินหลัอกลัวิงน้อนางน้อง
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-	(ลัำาเพิลัินเกี�ยวิค้่)	-

(กาดีำาลัำาเพิลิัน)	โอ๊ยน้อนาง	ฟังลัำาเกี�ยวิ	สิวิอนเกียวิเกี�ยวิก่าย	พีิ�นี�หมายกอดีเกี�ยวิทองก้อนต่อนคำา	งามเลิัศิลัำ�าบ่มีเกิ�ง

ในแผ่นดิีน	ชุายถวิิลันำาหายอดีโสภาแก้วิแถวิแผ่นพ่ิ�นเคยเห็นบ่มีท่อ	ฮ้ปเจ้างามกะด้ีอ	ไผพ้ิอกะเล่ัาหลังคิ�วิคาดีโค้ง	น้อยอ่อนพิิมพ์ิ

เสน่	สะออนเด้ีคนสวิยอ่อนลัะทวิยยามจ่อง

(นางลุันลัำาเพิลิัน)	ทางอีน้องใจนางไหวิหวัิ�น	ขันสิเอาหม่อมซ้้่มาซ้่แป้นแผ่นทอง	พีิ�นี�ย้องเกินว่ิามาหลัาย	ฮ้ปพีิ�ชุายอวิน

องค์จนพิวิงหลังซ่ำ�าคำาพีิ�ย้อง	 ต้องใจนางนี�	 บ่าวิผ้้ดีีฮ้ปโก้	โสร่วิมฮ่อมหมอน	ปากมาอ้อนเว้ิาอ่อนตาสะออน	พิออยากลังนอนนำา

	สำ�าพีิ�ชุายคาวินี�

บาดีนี�เกี�ยวิลีัลัาฟ้อนใส่	เอาให้สมใจแก้วิ	สาแล้ัวิจั�งเม่อน้อยนาฏ์เน่�อผุดีผ่องนวิลัฉวีิ	ทำาท่าลีัลัาเดิีน	นาฏ์นวิยเดิีนฟ้อน

ขากะย้อน	ลัำาเพิลิันดีี�เดีียง	 ว่ิาแล้ัวิเอี�ยงคีงเนิ�ง	 เทิงฟ้อนก่วิยม่�อยกแขนย่�อปัดีป่ายเร็วิไวิ	ต้อนกันไปลีัลัาอนกันน้อตามก้นคนฟัง

เร่�องนิทานเห็นบ่	จบลัะน้อห่านี�ในบั�นบ่อนแสดีงแจงให้ท่าน	ทราบเร่�องพิอควิร	เป็นสำานวินลัำาเพิลิัน	จั�งค่อยเดิีนคาวินี�

(พิากย์สรุปเร่�องคุณธิรรม	จริยธิรรมที�มีในกลัอนลัำาท้าวิกำ�าลัำาเพิลิัน)

สรุปกลัอนลังตอนท้าย	บรรยายธิรรมให้เห็นบ่อน	ตอนคติเต่อนไว้ิให้เฮาได้ีหิ�นตอง	กาดีำาเด้ีอพีิ�น้องท้าวิคนพิลัอยต้อย

ตำ�า	การกระทำายึดีหมั�นในบั�นบ้อนนิทาน	ฆารวิาสธิรรมสี�นี�ลัะท่าน	ท้าวิเพีิยรพิรำ�านำาให้เห็น	เป็นคติดีวิงธิรรมส่องใสค่อแก้วิ	หนึ�ง

	สัจจะนี�แหล่ัวิ	ว่ิาควิามได๋ีให้สัตย์ซ่่�อ	บ่เคยตั�วิหลัอกต้มพิระคุณแก้วิแก่นยาย	สอง	ทมะบอกให้	ฝึ่กใจข่มในกายตน	บ่เมามัวิวิน

คิดีให้เส่�อมเสียจะของซ่ำ�า	สาม	ขันตินี�ได้ีอดีทนต่อชีุวิิต	ได้ีพิินิจพิรำ�าเพีิยรต่อยายตนเจ้า	สี�	จาคะนี�เข้า	เสียสลัะบริจาค	ทานมาลััย

ทอดีให้	หกไท้พีิ�ลุัน	นิทานฮักบ่ได้ีวุ่ิน	ย้อนยึดีเหนี�ยวิในธิรรม	นำามาเป็นคองถ่อเพ่ิ�อเฮาสิหลุัดีพ้ิน	จั�งว่ิาคนเฮานี�มีศีิลัธิรรมจั�งสิส่วิง	

เวิรกรรมทุกขะมอดีฮ้าย	จั�งบ่ได้ีแม่นผ่ายมา

การสร้างสรรค์ดีนตรีแลัะการแสดีงในร้ปแบบศิิลัปะการแสดีงหมอลัำาเพิลิัน	ในส่วินของการประพัินธ์ิกลัอนลัำาจะพิบว่ิา	

มีทั�งบทพิากย์	บทเจรจา	การเกริ�นลัำาเพิลิัน	การร้องลัำาเพิลิัน	แลัะการสรุปเร่�องที�สอดีคล้ัองกับคุณธิรรม	จริยธิรรมของตัวิลัะคร

เอก	ซึ่�งมีควิามสัมพัินธ์ิเกี�ยวิกับพุิทธิศิาสนาในหลัักฆารวิาสธิรรม	4	ดัีงต่อไปนี�	1.	สัจจะ	(ควิามซ่่�อสัตย์)	2.ทมะ	(การฝึ่กตน)	3.	

ขันติ	(การอดีทน)	4.	จาคะ	(การบริจาค/การเสียสลัะ)	

2.2	เคร่�องดีนตรีที�ใชุ้บรรเลังประกอบหมอลัำาเพิลิัน					

หมอลัำาเพิลิัน	จะมีเคร่�องดีนตรีที�ใชุ้บรรเลัง	แบ่งออกเป็น	2		กลุ่ัม	ค่อ		เคร่�องดีนตรีสากลั	แลัะเคร่�องดีนตรีพ่ิ�นบ้าน

		ดัีงนี�	กลุ่ัมเคร่�องดีนตรีสากลั		ได้ีแก่	กลัองชุุดี	กีตาร์	กีตาร์เบส	คีย์บอร์ดี	กลัองทอมบ้า	แซ็่กโซ่โฟน	กลุ่ัมเคร่�องดีนตรีพ่ิ�นบ้าน

		ได้ีแก่	แคน	แลัะพิิณไฟฟ้า
	

สรุปผลั

จากการศึิกษาวิิจัยเร่�องการสร้างสรรค์ดีนตรีแลัะการแสดีง	 เพ่ิ�อส่งเสริมคุณธิรรม	 จริยธิรรม	 จากวิรรณกรรมท้าวิกำ�า

กาดีำา	พิบว่ิา	ปัจจัยพ่ิ�นฐานด้ีานคุณธิรรม	จริยธิรรม	ของตัวิลัะครเอกในวิรรณกรรมท้าวิกำ�ากาดีำา	ตรงกับหลัักฆราวิาสธิรรม	4	

ประการ	ได้ีแก่	สัจจะ	ทมะ	ขันติ	แลัะจาคะ	ซึ่�งมีควิามสำาคัญ	แลัะจำาเป็นอย่างยิ�งต่อการดีำาเนินชีุวิิตในสังคม	หากคนในสังคม

ทุกคนปฏิ์บัติตามหลัักธิรรมนี�แล้ัวิ	 ย่อมอำานวิยคุณประโยชุน์ให้แก่ผ้้ปฏิ์บัติตามทั�งในชุาตินี�แลัะในชุาติหน้า	 ก่อให้เกิดีควิามสุข

สวัิสดีี	 มีควิามราบร่�นในการดีำาเนินชีุวิิต	 แลัะยังทำาให้องค์กรต่าง	 ๆ	 ตลัอดีจนสังคมเกิดีควิามสงบเรียบร้อย	 แลัะยังพิบว่ิาหลััก

พุิทธิธิรรมในข้อนี�ยังสามารถชุ่วิยให้ผ้้ปฏิ์บัติงานตามที�ได้ีรับมอบหมายทำางานได้ีสำาเร็จลุัล่ัวิงตามเป้าประสงค์ที�วิางไว้ิได้ีอย่างมี

ประสิทธิิภาพิอีกด้ีวิย
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การสร้างสรรค์ดีนตรีแลัะการแสดีงในร้ปแบบศิิลัปะการแสดีงหมอลัำาเพิลิัน	 พิบว่ิา	 การจัดีทำา	 สร้าง	 แลัะประดิีษฐ์

ขึ�นมาใหม่	 ซึ่�งเป็นศิิลัปะที�เกี�ยวิข้องกับการแสดีงที�เป็นทั�งแบบดัี�งเดิีม	 แลัะแบบประยุกต์ทางด้ีานดีนตรีแลัะการแสดีงพ่ิ�นเม่อง

	รวิมไปถึงศิิลัปะการแสดีงหมอลัำาเพิลิันที�มีการประพัินธ์ิกลัอนลัำา	มีทั�งบทพิากย์	(พิากย์เร่�อง)	บทเจรจา	การเกริ�น	แลัะทำานอง

ลัำา	ตัวิลัะครหลัักที�ดีำาเนินเร่�องในวิรรณกรรมนิทานพ่ิ�นบ้านเร่�องท้าวิกำ�ากาดีำา	ประกอบไปด้ีวิย	ท้าวิกำ�ากาดีำา	เป็นตัวิลัะครเอกที�

มีลัักษณะอัปลัักษณ์	แลัะมีชีุวิิตที�น่าสงสาร	แต่เป็นคนจิตใจดีีชุอบชุ่วิยเหล่ัอคน	เป็นคนที�กตัญญู้ร้้คุณคน	นางลุัน	ตัวินางเอก	ที�

เป็นตัวิพิิส้จน์ควิามดีีของพิระเอกค่อ	 ตัวิของท้าวิกำ�ากาดีาเอง	 มีจิตใจดีี	 มีเมตตา	 รักสวิยรักงามตามประสาผ้้หญิงแลัะเป็นองค์

หญิงล้ักสาวิคนสุดีท้องของกษัตริย์แห่งเม่องเบ็งจาลันคร	แลัะย่าจำาสวิน	 ตัวิลัะครที�เป็นผ้้อุปถัมภ์ท้าวิกำ�ากาดีำาโดียแท้จริง	 เป็น

คนที�มีจิตใจดีี	ไม่มองคนแต่ภายนอก	มีควิามเมตตากรุณา

อภิปรายผลั

จากปัจจัยพ่ิ�นฐานด้ีานคุณธิรรม	 จริยธิรรม	 ของตัวิลัะครเอกในวิรรณกรรมท้าวิกำ�ากาดีำา	 เม่�อนำาคุณธิรรม	 จริยธิรรม

อันดีีงาม	 จากตัวิลัะครเอกในวิรรณกรรมท้าวิกำ�ากาดีำามาจัดีลัำาดัีบควิามสำาคัญ	 โดียใชุ้ทฤษฎีีโครงสร้างหน้าที�มาวิิเคราะห์แลัะ

ถอดีวิรรณกรรม	 เพ่ิ�อให้ควิามสัมพัินธ์ิในระบบเคร่อญาติ	 แลัะคุณธิรรมจากแนวิคิดีพิระพุิทธิศิาสนาในสังคมไทย	 ถ้กตีแผ่ผ่าน

วิรรณกรรมท้าวิกำ�ากาดีำา	 โดียนำาไปสร้างสรรค์ดีนตรีแลัะการแสดีง	 เพ่ิ�อเผยแพิร่คุณงามควิามดีีของท้าวิกำ�ากาดีำา	 ที�เกิดีมามีร้ป

ร่างเหม่อนกาดีำา	 แต่ก็เป็นเพีิยงเกราะหร่อคราบหุ้มห่อเท่านั�น	 ส่วินภายในเป็นมนุษย์โพิธิิสัตว์ิมีบุญมาก	 ซึ่�งสอดีคล้ัองกับพิระ

เมธีิธิรรมาภรณ์	ประยร้	ธิมมจิตโต	(2538)	กล่ัาวิว่ิา	คุณธิรรมค่อคุณสมบัติที�ดีีของจิตใจ		ถ้าปล้ักฝั่งเร่�องคุณธิรรมได้ีจะเป็นพ่ิ�น

ฐานจรรยาบรรณ	ซึ่�งจรรยาบรรณนี�เป็นเร่�องพิฤตกิรรมในการที�จะพัิฒนาตอ้งตีควิามออกไปวิา่		พิฤติกรรมเหลัา่นี�มีพ่ิ�นฐานจาก

คุณธิรรมข้อใดี	เชุ่น	เบญจศีิลัเป็นจริยธิรรม	เบญจธิรรมเป็นคุณธิรรม	ค่อ	ควิามเมตตากรุณา	ถ้ามีควิามเมตตากรุณาจะมีฐานของ

ศีิลัข้อที�	1	เป็นต้น	ส่วินจริยธิรรม	พิจนานุกรมฉบับราชุบัณฑิตยสถาน	พิ.ศิ.2525	(2538	)	ให้ควิามหมายว่ิา	“จริยธิรรมหมายถึง	

ธิรรมที�เป็นข้อประพิฤติปฏิ์บัติ	ศีิลัธิรรม	กฎีศีิลัธิรรม”	นอกจากนี�	เมธิา	หริมเทพิาธิิป	(2561)	ได้ีเสนอแนวิควิามคดิีของ	Kingley	

David	&	Wilbert	Moore	คิงเลัย์	เดีวิิดี	แลัะวิิลัเบริต์	มัวิร์	ทั�งสองคิดีว่ิา	การจัดีชุนชัุ�นทางสังคม	(Social	Stratification)	เป็น

สากลัแลัะจำาเป็นทุกสังคมต้องมีชุนชัุ�น	ชุนชัุ�นมาจากเจตจำานงในการทำาหน้าที�	ในด้ีานโครงสร้างมองว่ิาการจัดีชุนชัุ�น	ได้ีจัดีบุคคลั

เข้าส่้ตำาแหน่งต่าง	ๆ	ที�ได้ีรับควิามนับถ่อตาม	(ค่านิยม)	โดียมีเหตุจ้งใจ	2	ประการ	ค่อ	ปล้ักฝั่งให้บุคคลัอยากเข้าส่้ตำาแหน่งที�

กำาหนดี	แลัะทำาตามบทบาทในตำาแหน่งที�สังคมคาดีหวัิงไว้ิ	ดัีงนั�นการจัดีบุคคลัที�เหมาะสมกับตำาแหน่งที�เหมาะสมจึงเป็นระบบ

ทางสังคมในทฤษฎีีโครงสร้าง-หน้าที�อย่างหลีักเลีั�ยงไม่ได้ี	

การสร้างสรรค์ดีนตรีแลัะการแสดีงในร้ปแบบศิิลัปะการแสดีงหมอลัำาเพิลิัน	จากคุณธิรรม	จริยธิรรมในวิรรณกรรมท้าวิ

กำ�ากาดีำา	สอดีคล้ัองกับ	ชุาญณรงค์	พิรรุ่งโรจน์	(2548)	ได้ีอธิิบายขั�นตอนในการสร้างสรรค์งานศิิลัปะหร่อศิิลัปนิพินธ์ิในวิงการ

การศึิกษา	ซึ่�งสามารถนำามาปรับใชุ้ในการออกแบบแลัะสร้างสรรค์งานนาฏ์ยศิิลัป์ได้ีเชุ่นกัน	ค่อ	ควิามบันดีาลัใจ	แนวิควิามคิดี	

กระบวินการสร้างสรรค์	จินตนาการ	แลัะจินตภาพิ	การออกแบบเพิลังแลัะดีนตรีเป็นสิ�งที�เกิดีจากควิามคิดีสร้างสรรค์	เป็นการ

ดีำาเนินการในลัักษณะต่าง	ๆ	เพ่ิ�อให้เกิดีสิ�งแปลักใหม่ที�ไม่เคยปรากฏ์มาก่อน	เป็นควิามสามารถทางสติปัญญาแบบหนึ�งที�จะคิดี

ได้ีหลัายทิศิทางหลัากหลัายร้ปแบบโดียไม่มีขอบเขตนำาไปส่้กระบวินการคิดีเพ่ิ�อสร้างสิ�งแปลักใหม่	หร่อเพ่ิ�อการพัิฒนาของเดิีม

ให้ดีีขึ�น	ทำาให้เกิดีผลังานที�มีลัักษณะเฉพิาะตนเป็นตัวิของตัวิเองหมอลัำาเพิลิัน	เป็นการลัำาที�มีผ้้แสดีงครบตามจำานวินตัวิลัะครใน

เร่�องที�ดีำาเนินการแสดีงมีอุปกรณ์ประกอบทั�งฉากเส่�อผ้าสมจริงแลัะมีเคร่�องดีนตรีประกอบหลัักๆค่อพิิณ	(ซุ่งหร่อซึ่ง)	แคน	กลัอง	

การลัำาเป็นแบบลัำากลัอน	หมอลัำาแสดีงเป็นตัวิลัะครตามบทบาทในเร่�อง	การดีำาเนินเร่�องค่อนข้างชุ้าแต่ได้ีอรรถรสของลัะครพ่ิ�น

บ้าน	หมอลัำาได้ีใชุ้พิรสวิรรค์ของตัวิเองในการลัำาทั�งทางด้ีานเสียงร้องปฏิ์ภาณไหวิพิริบแลัะควิามจำากลัอนลัำา		นอกจากนี�	เจริญ

ชัุย	ชุนไพิโรจน์	(2526)	กล่ัาวิไว้ิว่ิา	นิทานพ่ิ�นบ้านหร่อวิรรณกรรมอีสาน	เป็นเร่�องที�ยด่ียาวิ	คนทั�งหลัายจึงเรียกวิรรณกรรมเหล่ัา

นี�ว่ิา	ลัำา	เชุ่น	ลัำาท้าวิกำ�ากาดีำา	ลัำาสังข์ศิิลัป์ชัุย		ลัำากาฬเกศิ	ลัำาสีธินมโนราห์		ลัำาแตงอ่อน	ลัำาข้ล้ันางอั�วิ	เป็นต้น	หากผ้้ใดีมีควิาม

ชุำานาญในการจดีจำาหร่อท่องจำาเน่�อหาของนิทานหร่อวิรรณกรรมเหล่ัานี�ได้ี	บุคคลันั�นก็ได้ีชุ่�อว่ิาเป็นหมอลัำา	
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ข้้อเสนอแนะ

1.		ข้อเสนอแนะเพ่ิ�อนำาไปใชุ้

	 1.1		นำาข้อม้ลัไปสร้างเป็นแบบเรียนเพ่ิ�อใชุ้ในหลัักส้ตรท้องถิ�นด้ีานการศึิกษา

	 1.2		เป็นแนวิทางการอนุรักษ์แลัะพัิฒนาหมอลัำาเพิลิัน

2.		ข้อเสนอแนะเพ่ิ�อการวิิจัยครั�งต่อไป

	 2.1		ควิรมีการศึิกษากลัอนลัำาทำานองลัำาเพิลิันอ่�น	ๆ 	ที�มีการประพัินธ์ิมาจากวิรรณกรรมเพ่ิ�อนำามาประกอบ

งานสร้างสรรค์

	 2.2		ควิรมีการส่งเสริมให้จัดีทำาหลัักส้ตรท้องถิ�นเกี�ยวิกับการแสดีงหมอลัำาเพิลิัน
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บทคัดย�อ

เล็ัวิพิญาผ่าม้าง:	 การประกอบสร้างนาฏ์ยศิิลัป์สร้างสรรค์จากวิรรณคดีีอีสาน	 เป็นการวิิจัยเชิุงสร้างสรรค์	 โดียมีจุดี

ประสงค์เพ่ิ�อศึิกษาวิรรณคดีีอีสานเร่�อง	กาฬะเกษ	ฉบับพิระอริยานุวัิตร	 รวิบรวิมแลัะชุำาระ	 ในฉากท้าวิกาฬะเกษส้้รบกับพิญาผี

มนต์	 แล้ัวินำามาสร้างสรรค์ผลังานทางด้ีานนาฏ์ยศิิลัป์สร้างสรรค์ชุุดี	 เล็ัวิพิญาผ่าม้าง	 ในการวิิจัยครั�งนี�ได้ีใชุ้ระเบียบวิิธีิวิิจัยโดีย

การศึิกษาแลัะเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัเชิุงเอกสารจากเอกสาร	หนังส่อ	ตำารา	แลัะบทควิามทางวิิชุาการต่าง	ๆ	มีการสังเกตจากผลั

งานสร้างสรรค์ทางดี้านนาฏ์ยศิิลัป์จากศิิลัปินต่าง	ๆ	แลัะเทคนิควิิธีิการต่าง	ๆ	จากส่�อสารสนเทศิ	เพ่ิ�อนำามาเป็นองค์ประกอบ

ในการประกอบสร้างผลังานทางด้ีานนาฏ์ยศิิลัป์สร้างสรรค์	ผลัวิิจัยพิบว่ิา

คณะผ้วิ้ิจัยได้ีศึิกษาวิรรณคดีีอีสานเร่�องกาฬะเกษ	ฉบับพิระอรยิานุวัิตร	ในฉากท้าวิกาฬะเกษส้ร้บกบัพิญาผีมนต์	โดียคณะผ้้

วิิจัยได้ีศึิกษาแลัะรวิบรวิมข้อม้ลั	แลัะการเก็บข้อม้ลัจากการสังเกต	นำาข้อม้ลัมาวิิเคราะห์เพ่ิ�อให้ได้ีข้อม้ลัตามวิัตถุประสงค์ของ

การวิิจัย	จากนั�นนำามาประกอบสร้างนาฏ์ยศิิลัป์สร้างสรรค์ชุุดีเล็ัวิพิญาผ่าม้าง	 ซึ่�งมีร้ปแบบการแสดีงที�แตกต่างกันไปในแต่ลัะ

ชุ่วิง	เพ่ิ�อแสดีงใหเ้ห็นควิามเปลีั�ยนแปลังของชุว่ิงการแสดีง	แลัะการส่�อควิามหมายเร่�องราวิ	คณะผ้้วิิจัยได้ีมีการออกแบบลัักษณะ

เฉพิาะของนาฏ์ยศิิลัป์ในลัักษณะท่าทางในการรำาเดีี�ยวิ	การรำาค่้	การรำาตีบท	แลัะการต่อส้้	ที�มีการประดิีษฐ์ท่ารำาที�ใชุ้การรำาที�ใชุ้

อาวุิธิ	การรำาเดีี�ยวิ	การรำาค่้	แลัะการรำาตีบท	แลัะส่�อสารการแสดีงประกอบบทผญาบรรยายเล่ัาเหตุการณ์	โดียท่าทางที�ใชุ้มีร้ป

แบบการเคล่ั�อนไหวิที�ส่งผลัต่อการส่�อสารทางอารมณ์ของนักแสดีง	ใชุ้การบรรเลังดีนตรีพ่ิ�นบ้านอีสานในร้ปแบบวิงโปงลัางผสม

ผสานกับเคร่�องดีนตรีสากลั	ใชุ้กระบวินท่าการแสดีงจากทฤษฎีีควิามคิดีสร้างสรรค์แลัะทฤษฎีีนาฏ์ยประดิีษฐ์ของนักวิิชุาการ

หลัาย	ๆ	ท่าน	มาพัิฒนาต่อยอดีโดียวิิธีิการประกอบสร้างขึ�นมาใหม่ตามร้ปแบบแนวิคิดีของคณะผ้้วิิจัย	ใชุ้อุปกรณ์ประกอบการ

แสดีงต่าง	ๆ	ที�ชุ่วิยส่�อควิามหมายให้ชัุดีเจนมากยิ�งขึ�น	แลัะการออกแบบเคร่�องแต่งกายในการแสดีงชุุดีนี�	คณะผ้้วิิจัยได้ีรับแรง

บันดีาลัใจแลัะแนวิควิามคิดีจากภาพิการแต่งกายของตัวิลัะครในส่�อสารสนเทศิต่าง	ๆ 	จึงไดี้รวิบรวิมแลัะศิึกษาถึงการแต่งกาย

จากส่�อต่าง	ๆ	เพ่ิ�อนำามาเป็นแนวิคิดีแลัะแรงบันดีาลัใจในการออกแบบเคร่�องแต่งกาย
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Abstract

Lew Phaya Pha Mang: The construction of creative dance from E-san (Northeastern of Thailand) 
literature. It is a creative research to aim for E-san literature about Kalasin, Phra Ariyanuwat. In the sence, 
Kalakalet fought with the demon then lead to create works of creative dance, Lew Phaya Pha Mang. 
In this research, it is used by studying and collecting documentary from data, books and academic 
articles, observing the creative works of dance from various artists and techniques from media. In 
order to be used as a element in creating dance performance creation. The research found that the 
research team studied E-san literaeture about Kalasin, Phra Ariyanuwat. In the scene, KalaKalet fought 
with the demon in which the research team studied and gathered and collected data from observation 
analyze the data, to obtain detail according to the research objectives. From then, bring to assemble to 
create Phaya Pha Mang which has different forms of performance in each period, to show the change 
in performance range and the interpretation of the story. The research team has designed the unique 
characteristic of dance in the manner of gestures in single dance, double dance, choreography and 
fighting with the invention of dance moves using weapons, single dance, double dance and performance 
communication with narrative passages. The gestures used for movements that affect the emotional 
communication of actors. Using Northeastern folk music in a form of Pong Lang band combined with 
international musical instruments. The performance of the theory of creativity and the theory of creative 
dance of many scholars to develop further by creating new methods according to the concept of the 
research team. Using various display accessories that help communicate the meaning more clearly 
and costume design in this performance. The research team has received inspiration and concepts 
from dress characters in various media. Therefore, has collected and studied the dress from media in 
order to use as concepts, and inspiration in the design.

Keyword: Lew Phaya Pha Mang / Creative dance art / E-san literature / KalaKalet

บทนำา

ภาคอีสานเป็นภ้มิภาคที�มีควิามหลัากหลัายทางวัิฒนธิรรม	 แลัะมีควิามสำาคัญอย่างยิ�งในสังคมมนุษย์	 มนุษย์ได้ีสร้าง

วัิฒนธิรรมขึ�นมาเพ่ิ�อตอบสนองควิามต้องการด้ีานต่าง	ๆ 	จึงจำาเป็นที�จะต้องเรียนร้้เพ่ิ�อให้เกิดีควิามเข้าใจในกระบวินการของวัิฒนธิรรม	

โดียเฉพิาะการเปลีั�ยนแปลังทางวัิฒนธิรรมที�เกิดีจากอิทธิิพิลัภายนอก	เพ่ิ�อให้การดีำาเนินชีุวิิตในสังคมเป็นไปอย่างเหมาะสมแลัะ

สอดีคล้ัองกับบรรทัดีฐานทางสังคม	อันจะทำาให้เกิดีการหล่ัอหลัอมให้สังคมมีทัศินคติ	ควิามเชุ่�อ	ควิามสนใจ	ควิามคิดีสร้างสรรค์ไป

ในแนวิทางเดีียวิกัน	ก่อให้เกิดีควิามเป็นอันหนึ�งอันเดีียวิกัน	(นิศิารัตน์	สิงห์บุราณ,	2556)	โดียเฉพิาะวิรรณคดีีหร่อวิรรณกรรม	ซึ่�งเป็น

ส่วินหนึ�งของวิิถีของมนุษย์ที�อย้ใ่นสังคม	 เพิราะวิรรณคดีีหร่อวิรรณกรรมกับสังคมเป็นสิ�งที�มีควิามสัมพัินธ์ิกันอย่างใกล้ัชิุดี	สามารถ

ทำาให้ผ้้อ่านหร่อผ้้ฟังเกิดีอารมณ์ควิามร้้สึกตาม	เหมาะแก่การให้ประชุาชุนได้ีรับร้้	แลัะยกระดัีบจิตใจของผ้้อ่านผ้้ฟังให้ส้งขึ�นอีกด้ีวิย

วิรรณคดีีเป็นผลัผลิัตอยา่งหนึ�งของมนุษยแ์ลัะเป็นผลังานสร้างสรรค์ประเภทหนึ�งของมนุษย	์ชุาติที�มีวัิฒนธิรรมเก่าแก่

ส่บทอดีมาหลัายชัุ�วิอายคุน	ยอ่มมีผลังานสร้างสรรค์ด้ีานวัิฒนธิรรมติดีต่อกันมาหลัายยคุหลัายสมัย	เพิราะวิรรณคดีีหร่อวิรรณกรรม

เป็นสมบัติของชุาติที�ผลิัตขึ�นเพ่ิ�อเสนอแก่ชุนชุาตนัิ�นให้ได้ีอ่านได้ีฟังกัน	ผ้้แต่งมักสร้างฉากแลัะวิิถีชีุวิิตของตัวิลัะครให้ใกล้ัเคียงกับผ้้อ่าน

ผ้้ฟัง	ทั�งนี�คงเพ่ิ�อสะดีวิกในการถ่ายทอดีประสบการณ์ของผ้้แต่ง	แลัะเพ่ิ�อควิามสะดีวิกของผ้้อ่านผ้้ฟังในอันที�จะจินตนาการตามแลัะ

ประทับใจในวิรรณคดีีเร่�องนั�น	ๆ	จึงมักมีผ้้กล่ัาวิอย้เ่สมอว่ิา	วิรรณกรรมเป็นภาพิสะท้อนสังคมหร่อเป็นกระจกส่องภาพิของคนใน

สังคมแต่ลัะยุคสมัย	แลัะได้ีบันทึกไว้ิเป็นหลัักฐาน	มีคุณค่าเปรียบเหม่อนเป็นจดีหมายเหตุให้คนรุ่นหลัังได้ีมองเห็นชีุวิิตในแง่มุม

ที�ประวัิติศิาสตร์ไม่ได้ีบันทึกไว้ิ	(มณีปิ�น	พิรหมสุทธิิรักษ์,	2535)	ซึ่�งวิรรณคดีีอีสานก็เป็นภาพิสะท้อนสังคม	วิิถีชีุวิิต	การดีำารงชีุวิิต	
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วัิฒนธิรรมของคนอีสานสมัยโบราณ	ให้คนรุ่นหลัังที�ได้ีอ่านหร่อได้ีฟังจินตนาการแลัะคล้ัอยตาม	เกิดีอารมณ์	ควิามร้้สึก	เปิดีโลัก

แห่งจินตนาการของผ้้อ่านผ้้ฟังได้ีมากขึ�น	อีกทั�งวิรรณคดีีอีสานจะสอดีแทรกคำาสอนให้คนรุ่นใหม่ได้ีคิดี	ว่ิาสิ�งไหนควิรหร่อสิ�งไหน

ไม่ควิร	นำามาปรับใชุ้กับการดีำาเนินชีุวิิตอีกต่อไป

วิรรณคดีีอีสานรับใชุ้สังคมเป็นอย่างดีี	บทกวีิอีสานนอกจากจะไพิเราะเพิราะพิริ�งด้ีวิยเชิุงอักษรศิาสตร์แล้ัวิ	ยงัแฝ่งไว้ิซึ่�ง

ธิรรมกุศิโลับายของพิระพุิทธิศิาสนา	ให้แทรกซึ่กเข้าไปส่้จิตใจของผ้้พิบเห็นได้ีเป็นอย่างดีีเยี�ยม	อุดีม	บัวิศิรี	(2540)	จึงกล่ัาวิไว้ิว่ิา	

คนอีสานสมัยโบราณจึงกลัายเป็นคนมีแต่คุณควิามดีี	มั�นอย้่ในศีิลัธิรรม	หัวิใจเปี�ยมไปด้ีวิยสุจริต	ยุติธิรรมที�สุดี	การสร้างสรรค์ที�

ออกมาจากฝ่ม่ีอของคนโบราณกล้็ัวินแตสุ่นทรียภาพิที�กลัมกล่ันอย้กั่บธิรรมชุาตแิลัะจินตนาการแบบชุาวิบ้าน	เชุ่น	วิรรณกรรม

พุิทธิศิาสนา	เน่�อหาเกี�ยวิกับพิระพุิทธิเจ้า	แลัะพิระโพิธิิสัตวิ์ต่าง	ๆ 	เชุ่น	ลัำามหาชุาติ	ท้าวิสีทน	พิญาคันคาก	นกกระจอก	เป็นต้น

	วิรรณกรรมประวัิติศิาสตร์	 เชุ่น	 ท้าวิฮุ่งหร่อเจ่อง	 พ่ิ�นเวีิยง	ตำานานขุนบรมพิงศิาวิดีารนครจำาปาศัิกดิี�	 เป็นต้น	 วิรรณกรรม

คำาสอน	เชุ่น	ฮีตสิบสองคองสิบสี�	ธิรรมดีาสอนโลัก	ป้่สอนหลัาน	อินทิญาณสอนล้ัก	เป็นต้น	แลัะวิรรณกรรมนิทาน	ลัักษณะ

คล้ัายกับวิรรณกรรมพุิทธิศิาสนา	กวีิพิยายามสร้างโครงเร่�องแบบวิรรณกรรมพุิทธิศิาสนา	เลีัยนแบบชุาดีก	แต่โดียควิามจริงแล้ัวิ

	 เป็นการผ้กเร่�องจากนิทานพ่ิ�นบ้านเดิีมนั�นเอง	 ค่อ	 ไม่มีปรากฏ์ในนิบาตรชุาดีก	 แต่ก็พิยายามยกให้เป็นชุาดีก	 วิรรณกรรม

ประเภทนี�มีหลัายเร่�อง	เชุ่น	แตงอ่อน	นางผมหอม	พิระลัักพิระลัาม	ขุนทึง	ปลัาแดีกปลัาหมอ	สินไซ่	จำาปาสี�ต้น	ข้ล้ันางอั�วิ	กา

ลัะเกดี	เป็นต้น	(สุนันท์	ศิาสตรวิาหา,	2523)

กาลัะเกดี	 เป็นชุ่�อดีอกไม้หอมของไทย	 ส่วินที�เป็นที�ร้้จักกันอย่างแพิร่หลัายค่อในด้ีานวิรรณคดีี	 โดียชุ่�อวิรรณคดีีเร่�อง

นี�ออกเสียงว่ิา	กา-ลัะ-เกดี	ส่วินการเขียนต่างกันไปตามปริวิรรตหร่อผ้้ชุำาระ	ได้ีแก่	กาฬะเกษ	/	กาฬเกษ	/	การะเกดี	/	กาลัะเกดี

	เพิราะมักส่�อสารกันด้ีวิยคำาพ้ิดีไหลัเวีิยนไปทั�วิโดียไม่สามารถหาต้นตอได้ีชัุดีเจน	เม่�อมีการบันทึกเป็นลัายลัักษณ์อักษรจึงมีการ

ใชุ้ตัวิสะกดีหร่อการสะกดีการันต์	รวิมทั�งรายลัะเอียดีของเน่�อหาแตกต่างกันไป	(จารุณี	วิงศ์ิลัะคร,	2558)	เร่�องกาฬะเกษนี�	ธิวัิชุ	

ปุณโณทก	(2522)	กล่ัาวิว่ิาแพิร่หลัายไม่แพ้ิเร่�องสินไชุย	(สังข์ศิิลัป์ชัุย)	กล่ัาวิค่อ	ต้นฉบับแพิร่หลัายมากนิยมอ่านกันอย้โ่ดียทั�วิไป

	ในสมัยก่อนเม่�อมีเทศิกาลัหร่องานบุญต่าง	ๆ	ผ้้ใหญ่มักจะนำาเร่�องราวิมาเล่ัาให้ล้ักหลัานฟัง	เพิราะสนุกสนาน	ต่�นเต้น	ผจญภัย	

มีการต่อส้้กับยักษ์ในหลัาย	ๆ	ตอน	พิร้อมทั�งเป็นการสอนศีิลัธิรรมจริยธิรรมให้แก่บุตรหลัานไปด้ีวิย	

การต่อส้้ในวิรรณคดีีอีสานเร่�องกาฬะเกษ	ซึ่�งเกิดีจากการผจญภัยของกาฬะเกษ	เป็นเหตุการณ์ที�เกิดีซ่ำ�า	ๆ 	กัน	แบบนิทาน

ชุาวิบ้านประเภท	Formula	tale	ค่อ	มีการต่อส้้กับยักษ์คล้ัาย	ๆ	กันถึง	8	ครั�ง	รายลัะเอียดีจะแตกต่างกันออกไปบ้าง	เชุ่น

	แสดีงอิทธิิฤทธิิ�มากกว่ิากัน	ตามกำาลัังควิามสามารถของยักษ์	(สุนันท์	ศิาสตรวิาหา,	2523)	ด้ีวิยเหตุนี�จึงเป็นที�น่าสนใจของนัก

นาฏ์ยประดิีษฐ์ที�จะนำาเอาฉากการต่อส้้ในวิรรณคดีี	มาประกอบสร้างเป็นผลังานนาฏ์ยศิิลัป์	เพ่ิ�อถ่ายทอดีเร่�องราวิของวิรรณคดีี

ส่้สาธิารณชุนในร้ปแบบของการแสดีงนาฏ์ยศิิลัป์

การแสดีงนาฏ์ยศิิลัป์	 เป็นศิิลัปะแห่งการเคลั่�อนไหวิที�แสดีงผ่านร่างกาย	 โดียมีองค์ประกอบอันครบถ้วิน	 ไดี้แก่	 บท

	ลีัลัา	ท่าทาง	เพิลังดีนตรี	อุปกรณ์ประกอบการแสดีง	อุปกรณ์ประกอบฉาก	การแต่งหน้า	เคร่�องแต่งกาย	สิ�งเหล่ัานี�เป็นส่วิน

ประกอบทำาให้นาฏ์ยศิิลัป์มีควิามสมบ้รณ์	แลัะสามารถสร้างสุนทรียะทางอารมณ์	 ทั�งควิามสุข	ควิามทุกข์	 ควิามเศิร้าสะเท่อนให้แก่ผ้้

ชุมได้ี	เป็นการเคล่ั�อนไหวิไปมาอย่างมีจังหวิะจะโคน	ซึ่�งมนุษย์สร้างสรรค์ขึ�นด้ีวิยควิามประณีต	เกิดีเป็นควิามเคล่ั�อนไหวิที�สวิยงามน่า

ชุม	ส่�อควิามหมายส่้ผ้้ชุมเพ่ิ�อก่อให้เกิดีควิามร้้สึกร่วิมกัน	(ชุาญณรงค์	พิรรุ่งโรจน์,	2543)	นาฏ์ยศิิลัป์เกิดีจากอารมณ์ควิามร้้สึกที�สามารถ

สะท้อนออกมาเป็นท่าทางที�ประกอบขึ�นจากร้ปทรงแลัะร้ปแบบการแสดีง	ผ่านการเคล่ั�อนไหวิของร่างกายมนุษย์ตามจังหวิะดีนตรี

	อันเกิดีจากกระบวินการในการคิดีสร้างสรรค์ลีัลัาท่าทางที�เป็นขั�นตอนแลัะมีวัิตถุประสงค์	จนเกิดีเป็นการแสดีงที�มีลีัลัาท่าทาง

ที�สวิยงาม	มีการกำาหนดีจังหวิะ	แลัะลัำาดัีบขั�นตอนการเคล่ั�อนไหวิของร่างกาย	กระบวินการดัีงกล่ัาวินั�นอาจกล่ัาวิได้ีว่ิาเป็นการ

สร้างสรรคผ์ลังานทางดีา้นนาฏ์ยศิิลัป์ที�กำาลัังพัิฒนาไปส่้กระบวินการในการหาควิามคดิีใหม่ร้ปแบบใหมที่�เน้นการตีควิาม	หร่อวิิธีิ

การก้าวิข้ามควิามคิดี	กฎี	แลัะร้ปแบบดัี�งเดิีม	หร่อควิามสัมพัินธ์ิที�ให้ผลัลััพิธ์ิเป็นการแสดีงนาฏ์ยศิิลัป์ที�เป็นเอกลัักษณ์แลัะเป็นต้น

ฉบับ	โดียนำาเสนอผ่านการตคีวิามองคป์ระกอบของควิามคดิีสรา้งสรรค	์พัิชุรินทร์	สันติอัชุวิรรณ	(2558)	ได้ีให้แนวิคิดีที�ว่ิา	ควิาม

สอดีคล้ัองของการแสดีงกับแนวิคิดีใหม่	การค้นหาข้อม้ลัที�เกี�ยวิข้องกับการแสดีง	ระยะเวิลัาการดีำาเนินงาน	งบประมาณที�ใชุ้ใน
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การแสดีง	บุคลัากรที�ใชุ้ในการแสดีง	ควิามเหมาะสมของสถานที�ใชุ้ในการแสดีง	โดียคำานึงให้รอบคอบเพ่ิ�อให้เกิดีควิามมั�นใจว่ิา

เราสามารถจัดีการแสดีงได้ี	นั�นก็ค่อ	นาฏ์ยศิิลัป์สร้างสรรค์	นั�นเอง

นาฏ์ยศิิลัป์สร้างสรรค์	หมายถึง	การสร้างผลังานทางด้ีานนาฏ์ยศิิลัป์ขึ�นใหม่โดียนักออกแบบแลัะกำากับลีัลัา	ที�ประมวิลั

ควิามร้้	ทัศินคติ	แนวิควิามคิดี	ควิามชุำานาญ	มุมมอง	กลัั�นกรองนำาเสนอควิามสามารถในทางศิิลัปะแลัะศิาสตร์หลัายสาขาวิิชุา

มาเป็นเทคนิค	 อันมีองค์ประกอบทางด้ีานนาฏ์ยศิิลัป์เป็นหลััก	 อย่างมีกระบวินการ	 มีขั�นตอนที�เป็นระบบ	 สุนทรียภาพิ	 รวิม

ทั�งเล่ัอกสรรรสนิยมแลัะถ่ายทอดีผลังานการแสดีงไดี้อย่างมีประสิทธิิภาพิอย่างแท้จริง	(จิรายทุธิ	พินมรักษ์,	2551	อ้างถึงใน

	 สุขสันติ	 แวิงวิรรณ,	 2554)	 แสดีงให้เห็นว่ิานาฏ์ยศิิลัป์สร้างสรรค์นั�น	 มีกระบวินการสร้างสรรค์ที�เกิดีขึ�นจากแรงบันดีาลัใจของผ้้

สร้างสรรค์ผลังาน	 นำามาพัิฒนาโดียผ่านกระบวินการของนาฏ์ยศิิลัป์	 ทำาให้เกิดีผลัลััพิธ์ิทางด้ีานนาฏ์ยศิิลัป์ที�แปลักใหม่	 แลัะมี

เอกลัักษณ์เป็นของตนเอง

นาฏ์ยศิิลัป์สร้างสรรค์ที�เกี�ยวิข้องกับวิรรณกรรมหร่อวิรรณคดีีอีสานในฉากต่อส้้	คณะผ้้วิิจยัได้ีทำาการส่บค้นจากส่�อสาร

สนเทศิ	พิบว่ิามี	3	ชุุดีการแสดีง	ค่อ	1)	การแสดีงชุุดี	เรวิ	คณะผ้้สร้างสรรค์ผลังานประกอบด้ีวิย	โกมลั	กุลัวิงษ์,	ชัุยยา	ขจรภพิ	แลัะ

สราวุิฒิ	คำาม้ลัลัะคร	สร้างสรรค์ขึ�นในปี	พิ.ศิ.	2559	 โดียมหาวิิทยาลััยมหาสารคาม	2)	การแสดีงชุุดี	 เศิิกม้างปรปักษ์	คณะผ้้

สร้างสรรค์ผลังานประกอบด้ีวิย	ธิวัิชุชัุย	ดีอนอี�ง้อง,	 ฐิติพิงศ์ิ	ธิรรมมาศัิกดิี�,	 ยุวิดีี	แพิงพุิฒ	แลัะอภิณญา	ทันจิต	สร้างสรรค์ขึ�น

ในปี	พิ.ศิ	2561	โดียมหาวิิทยาลััยมหาสารคาม	แลัะ	3)	การแสดีงชุุดี	เศิิกพิญาศิาสตรายทุธ์ิ	คณะผ้้สร้างสรรค์ผลังานประกอบด้ีวิย	

กาญจนา	แซ่งบุญนาง,	ภ้วินัย	ปะวิะเค,	วัิชุรพิลั	สำานัก	แลัะวุิฒิศัิกดิี�	จำารัสไวิ	สร้างสรรค์ขึ�นในปี	พิ.ศิ.	2562	โดียมหาวิิทยาลััย

มหาสารคาม	ซึ่�งทั�ง	3	ชุุดีการแสดีงนี�	เป็นการแสดีงที�มีแรงบันดีาลัใจมาจากวิรรณกรรมที�แตกต่างกันออกไป

ปัจจุบันเยาวิชุนรุ่นใหม่ขาดีการเข้าถึงหร่อเรียนร้้เร่�องภ้มิปัญญาท้องถิ�นอีสาน	ทำาให้ภ้มิปัญญาท้องถิ�นเหล่ัานั�นค่อยๆ

ส้ญหายไป	โดียเฉพิาะอยา่งยิ�งค่อวิรรณคดีีอีสาน	ซึ่�งเป็นสมบัติของชุาวิอสีานที�ผลิัตขึ�นเพ่ิ�อเสนอใหไ้ด้ีอ่านได้ีฟังกัน	โดียชุาวิอสีาน

เป็นผ้้เลิัศิด้ีวิยวัิฒนธิรรมแลัะอารยธิรรมมาเป็นเวิลัาชุ้านาน	 วิรรณคดีีที�ดีีย่อมเป็นเคร่�องชีุ�บอกถึงควิามเจริญต่าง	 ๆ	 ทางด้ีาน

ประเพิณีวัิฒนธิรรม	ตลัอดีจนการเป็นอย้ร่่วิมกันในสังคม	แลัะการปกครองของกลุ่ัมชุน	ดัีงคำากล่ัาวิที�ว่ิา	“วิรรณคดีีอีสานรับใชุ้สังคม

เป็นอย่างดีี”	ดัีงนั�นคณะผ้้วิิจัยจึงเล็ังเห็นถึงคุณค่าของวิรรณคดีีอีสาน	ที�ชุาวิอีสานนิยมแต่งเร่�องราวิวิรรณคดีีของตัวิเองไว้ิมากมาย

แลัะโยงเร่�องราวิเหล่ัานั�นเข้าส่้ชุาดีกในพิระพุิทธิศิาสนา	เพ่ิ�อให้ผ้้อ่านผ้้ฟังนึกคิดีถึงคุณงามควิามดีี	แลัะนำามาปฏิ์บัติตามในชีุวิิต

ประจำาวัิน	เพิราะชุาวิอสีานสว่ินใหญนั่บถ่อพิระพิทุธิศิาสนาจงึมีควิามเชุ่�อในเร่�องของควิามดีียอ่มชุนะควิามชัุ�วิแลัะผลัของกรรม

จากควิามเป็นมาแลัะควิามสำาคัญดัีงกล่ัาวิ	 จึงทำาให้คณะผ้้วิิจัยเกิดีควิามสนใจในวิรรณคดีีอีสานส่้การนำามาประกอบ

สร้างผลังานผ่านร้ปแบบนาฏ์ยศิิลัป์สร้างสรรค์	โดียคณะผ้้วิิจัยอยากนำาเสนอผลังานด้ีานการส้้รบจากวิรรณคดีีอีสาน	จึงเกิดีแรงบันดีาลั

ใจหยบิยกวิรรณคดีีอีสานเร่�อง	กาฬะเกษ	มาเป็นควิามบันดีาลัใจในการศึิกษาถึงฉากส้้รบที�น่าสนใจแลัะนำามาสร้างสรรค์ผลังาน

	โดียวิรรณคดีีอีสานเร่�องกาฬะเกษ	เป็นวิรรณคดีีที�ร้้จักกันในถิ�นอีสานมานาน	เพิราะเน่�อหาเกี�ยวิข้องกับพิระโพิธิิสัตว์ิ	ผ้้บำาเพ็ิญ

บารมีเพ่ิ�อจะได้ีตรัสร้้เป็นพิระพุิทธิเจ้าในชุาติต่อไป	จุดีมุ่งหมายสำาคัญค่อสอนธิรรมให้ผ้้อ่านผ้้ฟัง	โดียแก่นสาระของเร่�องค่อ	การ

พิลััดีพิรากแลัะการผจญภัย	การผจญภัยจึงเป็นเหตุการณ์ซ่ำ�าซ่้อนกันหลัายครั�งตามธิรรมเนียมวิรรณคดีีอีสาน	หนึ�งในการผจญ

ภัยนั�นมีฉากท้าวิกาฬะเกษรบกับพิญาผีมนต์	ซ่ึ�งเป็นกษัตริย์ผ้้ปกครองเม่องพัินธุิราชุ	แลัะยังเป็นพิระราชุบิดีาของนางอันเป็น

ที�รักของท้าวิกาฬะเกษ	 ซึ่�งเป็นฉากที�น่าสนใจอย่างมาก	 อีกทั�งนี�	 มีการนำาเอามาสร้างสรรค์ผลังานทางด้ีานนาฏ์ยศิิลัป์น้อย	 จึง

ทำาให้คณะผ้้วิิจัยเล็ังเห็นถึงควิามสำาคัญของวิรรณคดีีอีสานเร่�องนี�	 เกิดีเป็นแนวิคิดีแลัะแรงบันดีาลัใจที�จะศึิกษาวิรรณคดีีอีสาน

เร่�องกาฬะเกษในฉากต่อส้้	โดียมุ่งศึิกษาฉากที�ท้าวิกาฬะเกษส้้รบกับพิญาผีมนต์	ผ่านกระบวินการวิิเคราะห์	ตีควิามเน่�อหา	แลัะ

การจินตนาการ	ส่้การประกอบสร้างนาฏ์ยศิิลัป์สร้างสรรค์ชุุดี	เล็ัวิพิญาผ่าม้าง
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วัติถุ่ป์ระสงค์การวิจััย

1.	 เพ่ิ�อศึิกษาวิรรณคดีีอีสานเร่�อง	กาฬะเกษ	ฉบับพิระอริยานุวัิตร	รวิบรวิมแลัะชุำาระ	ในฉากท้าวิกาฬะเกษส้้รบกับ

พิญาผีมนต์

2.	เพ่ิ�อสร้างสรรค์ผลังานทางด้ีานนาฏ์ยศิิลัป์สร้างสรรค์ชุุดี	เล็ัวิพิญาผ่าม้าง

ข้อบเข้ติการวิจััย

1. ข้อบเข้ติด้านเน่�อห์า

	 คณะผ้้วิิจัยเน้นศึิกษาวิรรณคดีีอีสานเร่�อง	กาฬะเกษ	ฉบับพิระอริยานุวัิตร	รวิบรวิมแลัะชุำาระเท่านั�น	 โดีย

มุ่งศึิกษาเฉพิาะฉากท้าวิกาฬะเกษส้้รบกับพิญาผีมนต์

2. ข้อบเข้ติด้านบริบทพ่�นที�

	 วิรรณคดีีอีสานเร่�อง	 กาฬะเกษ	 ฉบับพิระอริยานุวัิตรรวิบรวิมแลัะชุำาระ	 วัิดีมหาชัุย	 อำาเภอเม่อง	 จังหวัิดี

มหาสารคาม

3. ระยะเวลุ่าในการวิจััย

	 ระยะเวิลัาที�ใชุ้ในการวิิจัย	ค่อ	ภาคเรียนที�	2	ปีการศึิกษา	2562

กรอบแนวคิดในการวิจััย

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

คณะผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีการรวบรวม ศึกษาข้อมูล 
และการเก็บข้อมูลจากการสังเกต น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยแบ่ง
ขั้นตอนการด าเนินการศึกษา ดังนี้ 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสาร 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสารถือเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญต่องานวิจัยมาก เนื่องจาก

การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ ต ารา และบทความทางวิชาการต่าง ๆ ท าให้คณะผู้วิจัยทราบถึงข้อมูลเบื้องต้น
อันเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก โดยแบ่งกลุ่มข้อมูลได้ ดังต่อไปนี้ 

ฉากรบ 

วรรณคดีอีสานเร่ือง กาฬะเกษ 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อศึกษาวรรณคดีอีสานเรื่องกาฬะเกษ ฉบับ
พระอริยานุวัตร รวบรวมและช าระ ในฉากท้าว
กาฬะเกษสู้รบกับพญาผีมนต์ 
2. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์
สร้างสรรค์ชุด เล็วพญาผ่าม้าง 

แนวคิดและทฤษฎี 
1. นาฏยประดิษฐ ์
2. ความคิดสรา้งสรรค ์

การแสดงชุด เล็วพญาผา่ม้าง 

ฉบับพระอริยานุวัตร รวบรวมและช าระ 

ฉากท้าวกาฬะเกษสู้รบกับพญาผีมนต ์



906

วิธีดำาเนินการวิจััย

คณะผ้้วิิจัยได้ีศึิกษาข้อม้ลัจากแหล่ังข้อม้ลัต่าง	ๆ	 เอกสารแลัะงานวิิจัยที�เกี�ยวิข้อง	 มีการรวิบรวิม	 ศึิกษาข้อม้ลั	 แลัะการ

เก็บข้อม้ลัจากการสังเกต	 นำาข้อม้ลัที�ได้ีมาวิิเคราะห์เพ่ิ�อให้ได้ีข้อม้ลัตามวิัตถุประสงค์ของการวิิจัย	 โดียแบ่งขั�นตอนการดีำาเนิน

การศึิกษา	ดัีงนี�

1. การเก็บรวบรวมข้้อมูลุ่เชิงเอกสาร

การเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัเชิุงเอกสารถ่อเป็นเคร่�องม่อที�มีควิามสำาคัญต่องานวิิจัยมาก	 เน่�องจากการศึิกษาข้อม้ลัจาก

เอกสาร	หนังส่อ	ตำารา	แลัะบทควิามทางวิิชุาการต่าง	ๆ	ทำาให้คณะผ้้วิิจัยทราบถึงข้อม้ลัเบ่�องต้นอันเป็นข้อม้ลัที�มีควิามสำาคัญ

เป็นอย่างมาก	โดียแบ่งกลุ่ัมข้อม้ลัได้ี	ดัีงต่อไปนี�

	 1)	ข้อม้ลัเกี�ยวิกับสังคมแลัะวัิฒนธิรรม

	 2)	ข้อม้ลัเกี�ยวิกับวิรรณคดีีหร่อวิรรณกรรม

	 3)	ข้อม้ลัเกี�ยวิกับนาฏ์ยศิิลัป์

	 4)	ข้อม้ลัเกี�ยวิกับแนวิคิดีแลัะทฤษฎีีทางด้ีานนาฏ์ยศิิลัป์

	 5)	ข้อม้ลัเกี�ยวิกับงานวิิจัยที�เกี�ยวิข้อง

2. การสังเกติจัากผลุ่งานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏยศิลุ่ป์์

การสร้างสรรค์งานนาฏ์ยศิิลัป์จากศิิลัปินต่าง	ๆ	เป็นอีกแนวิทางหนึ�งในการรวิบรวิมข้อม้ลัสำาหรับการวิิจัย	เพิราะจะ

ได้ีทราบถึงการเปลีั�ยนแปลังต่าง	ๆ	ที�ใชุ้ขับเคล่ั�อนงานนาฏ์ยศิิลัป์	ในที�นี�มิได้ีเจาะจงไปที�ควิามงามหร่อควิามถ้กต้องของผลังาน

	แต่คณะผ้้วิิจัยได้ีทำาการศึิกษาเฉพิาะด้ีานวิิธีิการคิดีแลัะอิทธิิพิลัของสิ�งเร้าต่าง	ๆ	ที�เกิดีขึ�นกับนาฏ์ยศิิลัปิน	เพ่ิ�อเป็นแนวิทางใน

การบ้รณาการผลังานสร้างสรรค์นาฏ์ยศิิลัป์ในลัำาดัีบต่อไป

3. ส่�อสารสนเทศ

ควิามก้าวิหน้าของระบบเทคโนโลัยีการส่�อสารที�ก้าวิลัำ�า	 ปฏิ์เสธิไม่ได้ีว่ิาส่�อสารสนเทศิมีควิามจำาเป็นอย่างมากใน

ปัจจุบัน	โดียเฉพิาะอย่างยิ�งด้ีานนาฏ์ยศิิลัป์ที�คณะผ้้วิิจัยสามารถค้นหาร้ปแบบงานแสดีงที�มีควิามเกี�ยวิข้องกับหัวิข้อของคณะผ้้

วิิจัย	โดียได้ีพิิจารณาคัดีสรรผลังานส่�อสารสนเทศิร้ปแบบต่าง	ๆ	ในประเด็ีนที�นำาเสนอการแสดีงที�มีแนวิทางการสร้างสรรค์การ

แสดีงวิรรณคดีีหร่อวิรรณกรรมอีสานในฉากส้้รบเป็นสำาคัญ

4. การวิเคราะห์์ข้้อมูลุ่

	 1)	จัดีแบ่งเน่�อหาข้อม้ลั	แลัะเรียงลัำาดัีบข้อม้ลัที�ได้ีจากการศึิกษาจากแหล่ังข้อม้ลัแลัะการสังเกต	ให้มีควิาม

สอดีคล้ัองกับโครงร่างแลัะวัิตถุประสงค์การวิิจัย

	 2)	วิิเคราะห์ข้อม้ลั	ที�ได้ีจากการศึิกษาเอกสาร	งานวิิจัยที�เกี�ยวิข้อง	แลัะการสังเกตจากส่�อสารสนเทศิ	โดีย

เรียงลัำาดัีบข้อม้ลัตามวัิตถุประสงค์การวิิจัย

	 3)	 เรียบเรียงข้อม้ลัทั�งหมดีที�ไดี้จากการวิิเคราะห์	 โดียนำามาสรุปผลัแลัะนำาเสนอเป็นผลังานสร้างสรรค์ชุุดี	

เล็ัวิพิญาผ่าม้าง

5. วิธีการสร้างสรรค์ผลุ่งาน

การวิิจัยครั�งนี�	 เป็นกระบวินการในการวิิจัยเชิุงสร้างสรรค์	 ที�ใชุ้ระเบียบวิิธีิวิิจัยเชิุงคุณภาพิในการศึิกษาค้นคว้ิา	 แลัะ

วิิเคราะห์ข้อม้ลั	 จากนั�นคณะผ้้วิิจัยนำาเสนอผลัการวิิเคราะห์ข้อม้ลัตามวัิตถุประสงค์ของการวิิจัย	 ผ่านการสร้างสรรค์ผลังาน

ทางด้ีานนาฏ์ยศิิลัป์	โดียคณะผ้้วิิจัยได้ีใชุ้หลัักทฤษฎีีนาฏ์ยประดิีษฐ์ของ	สุรพิลั	วิิรุฬห์รักษ์(2547)	แลัะ	ชุาญณรงค์	พิรรุ่งโรจน์

	(2548)	ในการสร้างสรรค์ผลังาน	ดัีงนี�
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	 1)	แนวิคิดีแลัะแรงบันดีาลัใจในการสร้างสรรค์การแสดีง	เป็นสิ�งจำาเป็นในการสร้างสรรค์งานด้ีานนาฏ์ยศิิลัป์	

กล่ัาวิค่อเกิดีแรงกระตุ้นหร่อแรงผลัักดัีนในใจ	ทำาให้เกิดีควิามคิดีหร่อการกระทำาเพ่ิ�อสร้างสรรค์	ดัีงนั�นแนวิคิดีแลัะแรงบันดีาลัใจ

จึงเป็นสิ�งสำาคัญยิ�งต่อการสร้างสรรค์ผลังานของนาฏ์ยศิิลัปินทุกชุาติ

	 2)	ร้ปแบบการแสดีง	เป็นการนำาแนวิคิดีแลัะแรงบันดีาลัใจมาออกแบบร้ปแบบการแสดีงอย่างใดีอย่างหนึ�ง	

โดียนักออกแบบสร้างสรรค์นาฏ์ยศิิลัป์มักมีควิามชุำานาญในร้ปแบบใดีร้ปแบบหนึ�งเป็นพิิเศิษ	การออกแบบร้ปแบบการแสดีง

เป็นกระบวินการสรา้งสรรคที์�ใชุ้ควิามสามารถระดีบัส้งสุดีของสมองมนษุย	์ด้ีวิยการสรา้งให้เกิดีสิ�งใหม่	ๆ 	ขึ�น	อันมีลัักษณะเปน็ต้น

ฉบับ	มีควิามริเริ�มอันไม่ซ่ำ�ากับสิ�งที�เคยมีอย้่เดิีม

	 3)	ร้ปแบบดีนตรีแลัะเพิลัง	ดีนตรีแลัะเพิลังประกอบการแสดีงจัดีได้ีว่ิาเป็นส่วินสำาคัญอย่างหนึ�งในการแสดีง

นาฏ์ยศิิลัป์	จนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ี	เพิราะดีนตรีแลัะเพิลังจะชุ่วิยส่�ออารมณ์ให้ผ้้ชุมได้ีรับอรรถรสในการชุมการแสดีง

มากขึ�น	

	 4)	 กระบวินท่าการแสดีง	 นักออกแบบสร้างสรรค์นาฏ์ยศิิลัป์มีหน้าที�ออกแบบการแสดีงนาฏ์ยศิิลัป์	 โดีย

กำาหนดีให้ผ้้แสดีงออกท่าทาง	ทิศิทาง	การเคล่ั�อนไหวิ	การจับกลุ่ัม	ฯลัฯ	ให้เป็นไปตามการออกแบบที�ตนเองต้องการ	โดียศึิกษา

ข้อม้ลัที�เกี�ยวิข้องกับแนวิคิดีแลัะทฤษฎีีที�ใชุ้ในการสร้างสรรค์ผลังาน	แลัะการสังเกตผลังานของนาฏ์ยศิิลัปินจากส่�อสารสนเทศิ	

นำามาประดิีษฐ์ท่ารำาแลัะออกแบบกระบวินท่าการแสดีง

	 5)	 เคร่�องแต่งกาย	 ค่อเคร่�องแต่งกายที�นักแสดีงสวิมใส่ในการแสดีง	 เพ่ิ�อบ่งบอกถึงลัักษณะนสัิย	 บทบาททาง

สังคม	ยศิถาบรรดีาศัิกดิี�	แลัะรวิมไปถึงการแต่งหน้าแลัะทำาผมด้ีวิย	การออกแบบเคร่�องแต่งกายมีหลัักคำานึงถึง	6	ประการ	ค่อ	

หน้าที�ใชุ้สอย	ร้ปแบบ	บุคลิักตัวิลัะครหร่อนักแสดีง	การสร้าง	การถอดีเปลีั�ยน	แลัะการประหยัดี

	 6)	นักแสดีง	นักออกแบบสร้างสรรค์นาฏ์ยศิิลัป์ต้องกำาหนดีร้ปร่าง	หน้าตา	บุคลิัก	แลัะควิามสามารถของผ้้

แสดีง	เพ่ิ�อเป็นเกณฑ์ในการคัดีเล่ัอกผ้้แสดีงให้เหมาะสมกับการสร้างสรรค์การแสดีง

	 7)	อุปกรณ์ประกอบการแสดีง	เป็นสิ�งของที�ใชุ้ในการประกอบการแสดีง	เพ่ิ�อให้การแสดีงนั�นมีควิามสวิยงาม	

เป็นเอกลัักษณ์	แลัะมีควิามสมบ้รณ์มากขึ�น	โดียการออกแบบอุปกรณ์ประกอบการแสดีงต้องคำานึงถึงควิามสอดีคล้ัองกับร้ปแบบ

การแสดีง	แลัะควิามเหมาะสมกับผ้้แสดีง	เป็นต้น

ผลุ่การวิจััย

การศิึกษาวิรรณคดีีอีสานเร่�อง	กาฬะเกษ	แลัะการสร้างสรรค์ผลังานทางดี้านนาฏ์ยศิิลัป์สร้างสรรค์ชุุดีเล็ัวิพิญาผ่า

ม้าง	คณะผ้้วิิจัยได้ีศึิกษาวิรรณคดีีอีสานฉบับของพิระอริยานุวัิตร	วัิดีมหาชัุย	อำาเภอเม่อง	จังหวัิดีมหาสารคาม	โดียมุ่งศึิกษาเฉพิาะ

ฉากท้าวิกาฬะเกษส้้รบกับพิญาผีมนต์	เพ่ิ�อนำามาเป็นแรงบันดีาลัใจในการสร้างสรรค์ผลังาน	ผ่านกระบวินการวิิเคราะห์	ตีควิามเน่�อหา	

แลัะการจินตนาการ	ส่้การประกอบสร้างนาฏ์ยศิิลัป์สร้างสรรค์	ซึ่�งผลัการวิิจัยเรียงลัำาดัีบดัีงต่อไปนี�

1. วรรณ์คดีอีสานเร่�อง กาฬะเกษ ฉากท้าวกาฬะเกษสู้รบกับพญาผีมนต์ิ

2. การป์ระกอบสร้างนาฏยศิลุ่ป์์สร้างสรรค์ช่ด เล็ุ่วพญาผ�าม้าง

	 1)	แนวิคิดีแลัะแรงบันดีาลัใจในการสร้างสรรค์การแสดีง

	 2)	ร้ปแบบการแสดีง

	 3)	ร้ปแบบดีนตรีแลัะเพิลัง

	 4)	กระบวินท่าการแสดีง

	 5)	เคร่�องแต่งกาย

	 6)	นักแสดีง

	 7)	อุปกรณ์ประกอบการแสดีง
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1. วรรณ์คดีอีสานเร่�อง กาฬะเกษ ฉากท้าวกาฬะเกษสู้รบกับพญาผีมนต์ิ

ชุาวิอีสานนิยมแต่งเร่�องราวิวิรรณคดีีหร่อวิรรณกรรมของตัวิเองไว้ิมากมาย	 แลัะโยงเร่�องราวิเหล่ัานั�นเข้าส่้พิระพุิทธิ

ศิาสนา	ท้ายสุดีของวิรรณคดีีนั�น	ๆ 	จะมีการสรุปหร่อขมวิดีปมเพ่ิ�อสอนหลัักธิรรมตามหลัักคำาสอนทางพิระพุิทธิศิาสนา	ชุาวิอีสาน

จะนิยมเล่ัาให้ล้ักหลัานฟังเพ่ิ�อให้เกิดีควิามสนุกสนานเพิลิัดีเพิลิัน	มีการแทรกคติชีุวิิตเชิุงสั�งสอนไว้ิเป็นตอน	ๆ	การผจญภัยเพ่ิ�อปราบ

มารศัิตร้จึงมีควิามซ่ำ�าซ้่อนกันหลัายครั�ง	 ตามธิรรมเนียมวิรรณคดีีอีสาน	 ซึ่�งสะท้อนให้เห็นถึงภ้มิปัญญาแลัะวัิฒนธิรรมของชุาวิ

อีสานเป็นสำาคัญ

วิรรณคดีีอีสานเร่�อง	กาฬะเกษ	ฉบับพิิมพ์ิด้ีวิยตัวิอักษรไทยกลัาง	ซึ่�งพิระอริยนุวัิตร	ผ้้อำานวิยการศ้ินยอ์นุรักษ์วิรรณคดีี

อีสาน	วัิดีมหาชัุย	อำาเภอเม่อง	จังหวัิดีมหาสารคาม	ได้ีตรวิจทานชุำาระไว้ิจากฉบับตัวิอักษรไทยน้อย	ที�ได้ีมาจากเจ้าคุณคัมภีร์ธิรรมา

จารย์	วัิดีสว่ิางอารมณ์	จังหวัิดีร้อยเอ็ดี	แลัะท่านเจ้าคุณวิิโรจน์รัตโนบลั	เจ้าคณะจังหวัิดีอุบลัราชุธิานี	ได้ีจัดีพิิมพ์ิเม่�อ	พิ.ศิ.	2519

โดียฉบับของพิระอริยนุวัิตรนี�	มีทั�งหมดี	89	ตอน	คณะผ้้วิิจัยมุ่งศึิกษาเฉพิาะฉากท้าวิกาฬะเกษส้้รบกับพิญาผีมนต์	โดียมีควิาม

ยอ่ว่ิา	หลัังจากที�กาฬะเกษถ้กฆ่าตายด้ีวิยห้างหอกยนต์ของพิญาผีมนต์	ก่อนสิ�นลัมนั�น	กาฬะเกษได้ีขอให้นางมาลีัจันทร์ทำาศิพิโดีย

ให้ใส่ซ่ากตัวิเองลังแพิล่ัองไปตามนำ�า	เม่�อแพิกาฬะเกษลัอยไปพิญาสุบรรณเที�ยวิมาพิบ	จึงนำาเอาซ่ากนั�นไปหาพิระฤๅษี	พิระอินทร์จึง

ลังมาเสกนำ�ามนต์ให้กาฬะเกษฟ้�นขึ�น	แล้ัวิให้ศิรแลัะพิระขรรค์เป็นอาวุิธิ	พิร้อมทั�งให้พิรมีฤทธิิ�เดีชุกล้ัา	ศิรนั�นยิงแล้ัวิจะมีฤทธิิ�ฆ่า

สิ�งมีชีุวิิตได้ีเป็นจำานวินมาก	 แลัะอีกเล่ัมหนึ�งถ้ายิงแล้ัวิจะชุ่วิยให้ฟ้�นชีุวิิตไดี้หมดี	 กาฬะเกษอย้่เรียนวิิชุากับพิระฤๅษีจนชุำานาญ

แลั้วิจึงลัาพิระฤๅษีเดิีนทางไปหานางมาลีัจันทร์ที�เม่องพัินธุิราชุ	ดัีงคำาประพัินธ์ิที�ว่ิา

“บัดีนี�	 จักกล่ัาวิเถิงไท้กาฬะเกษบาไชุย	 เนาสถิตนำาพิระยอดีคุณรัสสีเจ้า	 เพ่ิ�อจักเฮียนมนต์

แก้วิวิดีอมรัสมีศิาสตรเพิท	บาก็ยอชุุลีักรนอบเศีิยรกอยไหว้ิ	เฮียนเอาแก้วิมนต์ยำาศิาสตรเทพิ	ดีอมแจ่ม

เจ้ารัสสีสร้างซ่้่ครอง	 ท่านก็บนบอกให้สอนแก้วิดีาบพิระขรรค์	บาไชุยท้าวิศิรีเสลีัยวิชุมชุ่�น	 เนาอย้่ห้อง

รัสสีเจ้าพิำ�านาน	บาก็บัวิระบัติเจ้ารัสสีตนประเสริฐ	หลัายขอบม่�อระด้ีตั�งถ่ายวัิน	กับแต่เนาในห้องนำารัส

สีเพีิยรส้ตร์	สามขวิบตั�งระด้ีได้ีถ่ายเด่ีอน	บากเ็ททวิงกั�นคนิงนางหยุหุ่ง	นับแต่พิลััดีพิรากนอ้งระด้ีได้ีขงบ

ปี…”	(พิระอริยานุวัิตร,	2519)

พิญาผีมนต์ได้ีข่าวิจึงให้กองทหารมาล้ัอมจับตัวิให้ได้ี	กาฬะเกษขอถวิายตัวิ	แต่พิญาผีมนต์ไม่ยอมยกโทษ	เพิราะด้ีวิย

ควิามโกรธิแค้นที�ฝั่งใจ	จึงทำาให้เกิดีควิามขัดีแย้งแลัะเกิดีสงครามส้้รบกันขึ�น	ดัีงคำาประพัินธ์ิที�ว่ิา

“เม่�อนั�น	ภ้วินาถท้าวิกิ�วิโกธิปานไฟ	จานางงามบ่วิางเวินให้เฮาจักไปเทม้างฟันเสียมีหย่อน	แม่น

ว่ิา	อินทร์อย้ฟ้่ามาห้ามก็บ่ฟัง	ค้อมว่ิาแล้ัวิเตินป่าวิเสนา	ส้จงปุนแปงประดัีบดีีเคร่�องเคาอยา่ชุ้า…”	(พิระ

อริยานุวัิตร,	2519)

จากการศึิกษาวิรรณคดีีอีสานเร่�องกาฬะเกษ	 ฉบับพิระอริยานุวัิตร	 รวิบรวิมแลัะชุำาระ	 ในฉากท้าวิกาฬะเกษส้้รบกับ

พิญาผีมนต์	คณะผ้้วิิจยัได้ีวิิเคราะห์แลัะตีควิามเน่�อหาโดียการใชุ้องค์ควิามร้้จากรายวิิชุานาฏ์วิรรณกรรมแลัะรายวิิชุาวิรรณกรรม

การลัะคร	จนเกิดีเป็นองค์ควิามร้้เพ่ิ�อนำามาสร้างสรรค์ผลังานทางด้ีานนาฏ์ยศิิลัป์	โดียฉากนี�ได้ีแสดีงให้เห็นถึงควิามพิิเศิษของตัวิ

ลัะครเอก	(ท้าวิกาฬะเกษ)	ที�มีควิามสามารถเกินมนุษย์	ได้ีรับควิามชุ่วิยเหล่ัอจากพิระอินทร์อย้ต่ลัอดี	ได้ีเรียนศิิลัปวิิทยาแลัะวิิชุาอาคม

จากพิระฤๅษีเพ่ิ�อพัิฒนาตนเองจนกระทั�งเป็นพิระเอกแบบวีิรบุรุษเต็มตัวิ	มีอาวุิธิวิิเศิษที�ได้ีรับจากพิระอินทร์	ค่อ	ศิรแลัะพิระขรรค์	

ศิรนี�มีฤทธิิ�วิิเศิษสามารถยิงออกไปเหม่อนห่าฝ่น	 ฆ่าคนได้ีเป็นจำานวินมาก	แลัะสามารถชุุบให้ฟ้�นชีุวิิตได้ีอีกด้ีวิย	 ซึ่�งเป็นอาวุิธิที�

มีอำานาจเหน่อสิ�งอ่�นใดี	 แลัะที�สำาคัญของฉากนี�ค่อการต่อส้้ระหว่ิางตัวิลัะครเอกแลัะพ่ิอตา	 (พิญาผีมนต์)	 ที�ถ่อได้ีว่ิาเป็นจุดีเด่ีน

ของฉากนี�	 ทำาให้คณะผ้้วิิจัยได้ีเล็ังเห็นถึงคุณค่าแลัะคติคำาสอนของวิรรณคดีีอีสานเร่�องนี�ที�คณะผ้้วิิจัยได้ีวิิเคราะห์แลัะตีควิามออก

มา	เพ่ิ�อเป็นแนวิคิดีแลัะแรงบันดีาลัใจที�จะหยิบยกวิรรณคดีีเร่�องกาฬะเกษ	ในฉากท้าวิกาฬะเกษส้้รบกับพิญาผีมนต์	มานำาเสนอ

ให้เห็นถึงควิามสำาคัญพิิเศิษที�มีมากเกินกว่ิามนุษย์ทั�วิไปของท้าวิกาฬะเกษ	แลัะควิามโกรธิแคน้ที�ฝั่งใจของพิญาผมีนต์	ทำาให้เกิดี

ควิามขัดีแย้งแลัะเกิดีสงครามขึ�น	ผ่านการประกอบสร้างนาฏ์ยศิิลัป์สร้างสรรค์ชุุดี	เล็ัวิพิญาผ่าม้าง
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2. การป์ระกอบสร้างนาฏยศิลุ่ป์์สร้างสรรค์ช่ด เล็ุ่วพญาผ�าม้าง

 1) แนวคิดแลุ่ะแรงบันดาลุ่ใจัในการสร้างสรรค์การแสดง

	 กาฬะเกษ	ออกเสียงว่ิา	กา-ลัะ-เกดี	ส่วินการเขียนต่างกันไปตามปริวิรรตหร่อผ้้ชุำาระ	ได้ีแก่	กาฬะเกษ	/	กาฬเกษ	/	

การะเกดี	/	กาลัะเกดี	เป็นชุ่�อที�มาจากดีอกไม้หอมของไทย	นั�นก็ค่อ	การะเกดี	แลัะเป็นที�ร้้จักกันอย่างแพิร่หลัายในด้ีานวิรรณคดีี	

ต้นฉบับวิรรณคดีีเร่�องกาฬะเกษจารในใบลัานดีว้ิยภาษาไทนอ้ย	มีลัักษณะเปน็หนังส่อผ้ก	สันนิฐานว่ิาสมเด็ีจกุเป็นผ้้แต่งไว้ิ	แลัะ

ยงัมีที�เป็นบทกล่ัอมเด็ีกสมัยอยุธิยา	บทลัะครนอกเร่�องการะเกดีของภาคกลัาง	เร่�องการะเกดีของภาคใต้แลัะภาคอีสาน	บทลัะคร

เร่�องพิยาจิงโจ้	แลัะใหม่ที�สุดีค่อ	บทลัะครแลัะภาพิยนตร์เร่�องการะเกดีในสมัยรัชุกาลัที�	9	กรุงรัตนโกสินทร์	แลัะเพิลังสมัยใหม่

	คณะผ้้วิิจัยได้ีส่บค้นหาวิรรณคดีีเร่�อง	กาฬะเกษ	พิบ	2	สำานวิน	ค่อ	สำานวินของพิระอริยานุวัิตร	แลัะสำานวินของพิระเดีชุวิโร

ภุกข	(อินตา	กวีิวิงศ์ิ)

	 วิรรณคดีีอีสานเร่�องกาฬะเกษ	ฉบับพิระอริยนุวัิตรรวิบรวิมแลัะชุำาระ	เป็นวิรรณคดีีที�ร้้จักกันในถิ�นอีสานมา

นาน	 มีการแพิร่หลัายไม่แพ้ิเร่�องสินไชุย	 (สังข์ศิิลัป์ไชุย)	 เพิราะเน่�อหาเกี�ยวิข้องกับพิระโพิธิิสัตว์ิ	 ผ้้บำาเพ็ิญบารมีเพ่ิ�อจะได้ีตรัสร้้

เป็นพิระพุิทธิเจ้าในชุาติต่อไป	จุดีมุ่งหมายสำาคัญค่อสอนธิรรมให้ผ้้อ่านผ้้ฟัง	ผ้้ใหญ่มักจะนำาเร่�องราวิมาเล่ัาให้ล้ักหลัานฟัง	เพิราะ

สนุกสนาน	ต่�นเต้น	ผจญภัย	พิร้อมทั�งเป็นการสอนศีิลัธิรรม	จริยธิรรม	ให้แก่บุตรหลัานไปด้ีวิย	โดียยึดีตัวิลัะครในท้องเร่�องเป็น

ตัวิอย่างพิิจารณา	 เน่�อหาแสดีงผลักรรมดีีกรรมชัุ�วิยำ�าไว้ิตลัอดีเร่�อง	 ชุาวิอีสานมีวัิฒนธิรรมที�ใกล้ัชิุดีกับลัาวิอย่้ตลัอดีมาจึงมีเร่�อ

งกาฬะเกษเล่ัากันในบุญต่าง	ๆ	นอกจากนี�พิบว่ิาหมอลัำานิยมนำาเร่�องกาฬะเกษมาลัำาอย้่เน่อง	ๆ	โดียเฉพิาะลัำาพ่ิ�น

	 โดียแก่นสาระของเร่�องค่อ	การพิลััดีพิรากแลัะการผจญภัย	 โดียแสดีงแนวิคิดีเกี�ยวิกับหลัักธิรรมแลัะควิาม

เชุ่�อเร่�องโพิธิิสัตว์ิอย่างน่าสนใจ	การผจญภัยของท้าวิกาฬะเกษเป็นเหตุการณ์ที�เกิดีขึ�นซ่ำ�า	ๆ	กัน	ค่อมีการต่อส้้กับยักษ์คล้ัาย	ๆ	

กันถึง	8	ครั�ง	หนึ�งใน	8	ครั�งนี�	มีฉากท้าวิกาฬะเกษส้้รบกับพิญาผีมนต์	ซึ่�งเป็นกษัตริย์ผ้้ปกครองเม่องพัินธุิราชุ	แลัะยังเป็นพิระ

ราชุบิดีาของนางมาลีัจันทร์	นางอันเป็นที�รักของท้าวิกาฬะเกษ	ด้ีวิยเหตุนี�	คณะผ้้วิิจัยจึงเกิดีแรงบันดีาลัใจที�จะสร้างสรรค์ผลังาน

ทางด้ีานนาฏ์ยศิิลัป์ขึ�นมาใหม่	โดียผ่านกระบวินการศึิกษา	วิิเคราะห์	 ตีควิามเน่�อหา	แลัะการจินตนาการ	 ส่้การประกอบสร้าง

นาฏ์ยศิิลัป์สร้างสรรค์พ่ิ�นเม่องชุุดี	เล็ัวิพิญาผ่าม้าง

 2) รูป์แบบการแสดง

	 คณะผ้้วิิจัยได้ีกำาหนดีร้ปแบบการแสดีงไว้ิ	ค่อ	หลัังจากการเกิดีใหม่ของท้าวิกาฬะเกษ	ด้ีวิยควิามคิดีถึงนาง

อันเป็นที�รักของตน	จึงออกเดิีนทางกลัับไปยังเม่องพัินธุิราชุ	แลัะด้ีวิยควิามร้้สึกผิดีที�กระทำาตนไม่ถ้กต้อง	จึงเข้ากราบขอขมาลัา

โทษกับพิญาผีมนต์ด้ีวิยควิามจริงใจ	แต่ด้ีวิยควิามโกรธิแค้นของพิญาผีมนต์ที�ฝั่งใจ	ทำาให้เกิดีควิามขัดีแยง้แลัะเกิดีสงครามครั�งยิ�ง

ใหญ่ขึ�น	คณะผ้้วิิจัยได้ีแบ่งร้ปแบบการแสดีงออกเป็น	2	ชุ่วิงการแสดีง	ดัีงนี�

  ช่้ว่งท้่� 1 เซ็็งช้ายพิญาโล่ก	 (ชีุวิิตใหม่ของท้าวิกาฬะเกษ)	 นำาเสนอถึงท้าวิกาฬะเกษหลัังจากฟ้�น

ค่นชีุพิในชุีวิิตใหม่	 นำาเสนอถึงการอวิดีโฉมร้ปลัักษณ์ควิามงามแลัะพิลัะกำาลัังที�ได้ีรำ�าเรียนศิิลัปวิิทยาแลัะวิิชุาอาคม	 พิร้อมทั�ง

อาวุิธิวิิเศิษ	(ศิรแลัะพิระขรรค์)	 ที�ได้ีจากพิระอินทร์	เตรียมตัวิเดิีนทางไปยังเม่องพัินธุิราชุ	เพ่ิ�อไปหานางมาลีัจันทร์อันเป็นที�รัก	

ซึ่�งการแสดีงชุ่วิงนี�จะนำาเสนอในร้ปแบบการพิรรณนา	การรำาเดีี�ยวิ	แลัะการรำาตีบท	ส่�อสารการแสดีงประกอบบทผญาบรรยาย

เล่ัาเหตุการณ์

  ช่้ว่งท้่� 2 เล็่ว่พิญาผ่่าม้าง	(การส้้รบของ	2	พิญา)	หลัังจากที�ท้าวิกาฬะเกษเดิีนทางมาถึงเม่องพัินธุิ

ราชุ	แลัะได้ีกล่ัาวิขอขมาลัาโทษที�ลัักลัอบเข้าหานางมาลีัจันทร์	แต่ด้ีวิยควิามโกรธิแค้นของพิญาผีมนต์จึงเป็นเหตุทำาให้เกิดีการ

สงครามขึ�น	ระหว่ิางท้าวิกาฬะเกษแลัะกองทัพิยักษ์	พิร้อมทั�งเกิดีการส้้รบของสองพิญา	ค่อท้าวิกาฬะเกษแลัะพิญาผีมนต์	 ซึ่�ง

ชุ่วิงนี�จะนำาเสนอถึงการต่อส้้โดียใชุ้อาวุิธิประกอบการส้้รบเป็นหลััก
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 3) รูป์แบบดนติรีแลุ่ะเพลุ่ง

	 การออกแบบดีนตรีแลัะเพิลังประกอบการแสดีง	คณะผ้้วิิจัยได้ีออกแบบตามลัักษณะแนวิคิดีแลัะร้ปแบบของ

การแสดีง	โดียบรรเลังดีนตรีพ่ิ�นบ้านอีสานในร้ปแบบวิงโปงลัางผสมผสานกับเคร่�องดีนตรีสากลั	มุ่งเน้นดีนตรีที�ส่�อถึงอารมณ์ให้

สอดีคล้ัองกับการแสดีง	อาศัิยเคร่�องดีนตรีหลัากหลัายชุนิดีที�เหมาะสม	คณะผ้้วิิจัยได้ีออกแบบการบรรเลังดีนตรีพ่ิ�นบ้านอีสาน

ให้ไปไปตามร้ปแบบการแสดีง	โดียได้ีแบ่งเป็น	2	ชุ่วิง	ดัีงนี�

  ช่้ว่งท้่� 1 เซ็็งช้ายพิญาโล่ก	(ชีุวิิตใหม่ของท้าวิกาฬะเกษ)	คณะผ้้วิิจัยได้ีออกแบบสร้างสรรค์ดีนตรี

แลัะเพิลังประกอบการแสดีงที�ส่�อให้เห็นถึงการฟ้�นค่นชีุพิในชีุวิิตใหม่ของท้าวิกาฬะเกษ	 อวิดีโฉมร้ปลัักษณ์ควิามงามแลัะพิลัะ

กำาลััง	 โดียการใชุ้วิงดีนตรีพ่ิ�นบ้านดัี�งเดิีมของชุาวิอีสาน	 เชุ่น	 แคน	 ซ่อ	 โหวิดี	 พิิณ	 เป็นต้น	 จากนั�นค่อยไล่ัระดัีบควิามหนักจน

กระทั�งบรรเลังเตม็วิงดีนตรอีีสาน	มาใชุ้ในการส่�ออารมณข์องการแสดีงในชุว่ิงที�	1	โดียมุ่งเนน้ที�การนำาเสนอผา่นดีนตรแีลัะเพิลัง

ประกอบการแสดีง	แลัะกระบวินท่าลีัลัาต่าง	ๆ	ให้เกิดีควิามสอดีคล้ัองกัน

  ช่้ว่งท้่� 2 เล็่ว่พิญาผ่่าม้าง	 (การส้้รบของ	 2	 พิญา)	 คณะผ้้วิิจัยได้ีออกแบบสร้างสรรค์ดีนตรีแลัะ

เพิลังประกอบการแสดีงที�ส่�อให้เห็นถึงการขอขมาลัาโทษด้ีวิยควิามร้้สึกผิดี	มีบทผญาบรรยายเล่ัาเหตุการณ์	เป็นชุ่วิงทำานองชุ้าที�ถึง

นักแสดีงให้ส่�ออารมณ์ออกมาผ่านการแสดีง	แลัะในชุ่วิงหลัังจะส่�อถึงการส้้รบ	ดีนตรีจะให้ควิามร้้สึกต่�นเต้น	เร้าใจ	ชุวินให้ติดีตาม

	 เพิราะด้ีวิยควิามโกรธิแค้นของพิญาผีมนต์จึงไม่ยินยอมรับคำาขอขมา	 มีบทพิากย์กล่ัาวิตอบ	 แลัะไล่ัระดัีบควิามหนักแน่นของ

ดีนตรี	ส่�ออารมณ์ให้เห็นถึงการต่อส้้หร่อสงครามที�ดุีเด่ีอดีอย่างยิ�งใหญ่

	 รวิมเวิลัาของดีนตรีแลัะเพิลังประกอบการแสดีง	7	นาที

 4) กระบวนท�าการแสดง

คณะผ้วิ้ิจัยได้ีวิิเคราะห	์ตีควิามเน่�อหา	แลัะการจนิตนาการ	จากวิรรณคดีีอีสานเร่�องกาฬะเกษ	นำามาส่้การออกแบบเพิ่�อ

สร้างสรรค์ผลังานการแสดีง	แลัะได้ีรวิบรวิมเอกสารแลัะข้อม้ลัต่าง	ๆ	ที�เกี�ยวิข้องกับแนวิคิดีแลัะทฤษฎีีที�ใชุ้ในการสร้างสรรค์ผลั

งานตามขั�นตอนระเบยีบวิิธีิวิิจัย	มาเป็นข้อม้ลัพ่ิ�นฐานในการออกแบบทวิงท่าแลัะลีัลัา การออกแบบกระบวินทา่การแสดีงนั�น	คณะ

ผ้้วิิจยัได้ีนำาผลัการวิิจัยจากวัิตถุประสงค์ในข้อที�	1	มาทำาการสร้างสรรค์ผลังานทางนาฏ์ยศิิลัป์ในร้ปแบบนาฏ์ศิิลัป์สร้างสรรค์	โดีย

ใชุ้ทฤษฎีีควิามคิดีสร้างสรรค์แลัะทฤษฎีีนาฏ์ยประดิีษฐ์ของนักวิิชุาการหลัาย	 ๆ	 ท่าน	 มาพัิฒนาต่อยอดีโดียวิิธีิการประกอบ

สร้างขึ�นมาใหม่ตามร้ปแบบแนวิคิดีของคณะผ้้วิิจัย	 ใชุ้อุปกรณ์ประกอบการแสดีงต่าง	 ๆ	 ที�ชุ่วิยส่�อควิามหมายให้ชุัดีเจนมาก

ยิ�งขึ�น	แลัะใชุ้การจินตนาการเพ่ิ�อเพิิ�มอรรถรสให้ผ้้ชุมร้้สึกคล้ัอยตามในการแสดีงอีกด้ีวิย

  
ภิาพที� 1	กระบวินท่าการแสดีงชุ่วิงที�	1	“เซ่็งชุายพิญาโลัก”

ที�มา:	คณะผ้้วิิจัย
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กระบวินท่าการแสดีงชุ่วิงที�	 1	 นำาเสนอถึงการรำาเดีี�ยวิของท้าวิกาฬะเกษ	 เพ่ิ�ออวิดีโฉมร้ปลัักษณ์ควิามงามแลัะพิลัะ

กำาลัังที�ไดี้รำ�าเรียนศิิลัปวิิทยาแลัะวิิชุาอาคม	 พิร้อมทั�งอาวุิธิวิิเศิษ	 (ศิรแลัะพิระขรรค์)	 ที�ไดี้จากพิระอินทร์	 โดียใชุ้ควิามคิดี

สร้างสรรค์ร่วิมกับการประดิีษฐ์ท่ารำาที�ส่�อให้เห็นถึงการแสดีงในชุ่วิงนี�	อีกทั�งยังออกแบบให้ตัวิลัะครมีการเคล่ั�อนที�อย้ต่ลัอดีเวิลัา	

เพ่ิ�อให้เกิดีการเคล่ั�อนไหวิแลัะเกิดีควิามสมดุีลัของเวิที

  
ภิาพที� 2	กระบวินท่าการแสดีงชุ่วิงที�	2	“เลั็วิพิญาผ่าม้าง”	(ทหารยักษ์)

ที�มา:	คณะผ้้วิิจัย

กระบวินท่าการแสดีงชุ่วิงที�	2	นำาเสนอถึงการเตรียมตัวิออกรบของฝ่่ายยกัษ์	ส่�อให้เห็นถึงควิามแข็งแรงของทหารยักษ์

แลัะการรำาประกอบอาวุิธิ	โดียอาศัิยการเคล่ั�อนไหวิร่างกายให้มากที�สุดี	รวิมทั�งการแปรแถวิแลัะการตั�งซุ้่ม	เพ่ิ�อให้เกิดีควิามสมดุีลั	

ควิามแตกต่าง	แลัะควิามเป็นเอกภาพิมากขึ�น
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ภิาพที� 3	กระบวินท่าการแสดีงชุ่วิงที�	2	“เลั็วิพิญาผ่าม้าง”	(การส้้รบ)

ที�มา:	คณะผ้้วิิจัย

ในชุ่วิงของการส้้รบ	คณะผ้้วิิจัยออกแบบการส้้รบออกเป็น	2	พิาร์ทใหญ่	ค่อ	พิาร์ทที�	1	ท้าวิกาฬะเกษส้้รบกับกองทัพิ

ทหารยกัษ์	(ภาพิข้างบน)	แลัะพิาร์ทที�	2	ท้าวิกาฬะเกษส้้รบกับพิญาผีมนต์	(ภาพิข้างล่ัาง)	โดียพิาร์ทที�	1	ท้าวิกาฬะเกษส้้รบกับ

กองทัพิทหารยักษ์	อาศัิยการเคล่ั�อนไหวิตามการแสดีง	คณะผ้้วิิจัยออกแบบให้ทหารยักษ์เข้ารบกับกาฬะเกษเป็นเดีี�ยวิแลัะเป็นก

ลุ่ัม	แต่ด้ีวิยพิลัะกำาลัังของท้าวิกาฬะเกษที�มีมากกว่ิา	ทำาให้ทหารยักษ์ส้้ไม่ไหวิ	จึงนำาเข้าส่้พิารท์ที�	2	ทา้วิกาฬะเกษส้้รบกับพิญาผีมนต์	

เป็นการรำาค้่ที�แสดีงถึงควิามแข็งแรงแลัะพิลัะกำาลัังของทั�ง	2	ตัวิลัะคร	แต่ด้ีวิยอิทธิิฤทธิิ�ของพิญาผีมนต์ที�มีมาก	ทำาให้ท้าวิกาฬะ

เกษส้้ไม่ไหวิ	ท้าวิกาฬะเกษจึงต้องใชุ้ศิรยิงเพ่ิ�อย่�อชีุวิิตตัวิเอง	ทำาให้กองทัพิทหารยักษ์แลัะพิญาผีมนต์ตาย

ทั�งนี�	 ในการออกแบบกระบวินท่าการแสดีงครั�งนี�	 คณะผ้้วิิจัยได้ีนำาควิามร้้จากรายวิิชุาทักษะนาฏ์ศิิลัป์	 1	 -	 ทักษะ

นาฏ์ศิิลัป์	5	รายวิิชุานาฏ์ยประดิีษฐ์	รายวิิชุาสุนทรียศิาสตร์ทางการแสดีง	แลัะรายวิิชุาการบริหารจัดีการแสดีง	ที�ได้ีเล่ัาเรียนมา

ตลัอดีระยะเวิลัา	4	ปี	มาปรับใชุ้ในการสร้างสรรค์กระบวินท่าการแสดีง	เพ่ิ�อให้การแสดีงออกมาด้ีสมบ้รณ์มากที�สุดี

 5) เคร่�องแติ�งกาย

การออกแบบเคร่�องแต่งกายในการแสดีงชุุดีนี�	คณะผ้้วิิจัยได้ีรับแรงบันดีาลัใจแลัะแนวิควิามคิดีจากภาพิการแต่งกาย

ของตัวิลัะครพ่ิ�นบ้านในส่�อสารสนเทศิต่าง	ๆ	 จึงได้ีรวิบรวิมแลัะศึิกษาถึงการแต่งกายจากส่�อต่าง	ๆ	 เพ่ิ�อนำามาเป็นแนวิคิดีแลัะ

แรงบันดีาลัใจในการออกแบบเคร่�องแต่งกาย	 ซึ่�งได้ีนำาควิามร้้จากการเล่ัาเรียนในรายวิิชุาการออกแบบเคร่�องแต่งกายแลัะแต่ง

หน้า	แลัะรายวิิชุาการออกแบบเคร่�องแต่งกายสำาหรบันาฏ์ศิิลัป์มาใชุ้	โดียนำาเทคนคิการออกแบบการแตง่กายประกอบการแสดีง	

การออกแบบแลัะการสรา้งแบบ	การดีดัีแปลังเคร่�องแต่งกาย	ตลัอดีจนการเล่ัอกใชุ้วัิสดุีอุปกรณ์ที�ประหยดัีแลัะคุ้มค่า	เพ่ิ�อให้เกิดี

ประโยชุน์แก่ผลังานมากที�สุดี

   
ภิาพที� 4	การออกแบบเคร่�องแต่งกายแลัะเคร่�องประดีับ

ที�มา:	คณะผ้้วิิจัย

ติาราง การออกแบบเคร่�องแต่งกายการแสดีงชุุดีเล็ัวิพิญาผ่าม้าง
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ตัิวลุ่ะคร/บทบาทตัิวลุ่ะคร ภิาพป์ระกอบ คำาอธิบาย

ท้าวกาฬะเกษ

ภิาพที� 5	การออกแบบเคร่�องแต่งกาย
ของท้าวิกาฬะเกษ
ที�มา:	คณะผ้้วิิจัย

ทรงผม:	มวิยส้ง

เส่�อ:	เส่�อคอจีนแขนกระบอกสีเขียวิ

ผ้านุ่ง:	นุ่งสนับเพิลัา	ใส่เตี�ยวิ	

ผ้ารัดีเอวิ

เคร่�องประดัีบ:	ปิ�นไม้

เป็นคนที�เริ�มต้นด้ีวิยชีุวิิตใหม่	จึงต้องมี

บุคลิักแลัะลัักษณะนิสัยที�	สดีชุ่�น	สง่า

งาม	เยอ่กเยน็	มั�นคง	มุ่งมั�น	สุขุม	แข็ง

แรง	กล้ัาหาญ	แลัะด้ีวิยบทลัะครวิางให้

เป็นพิระเอกของเร่�องจึงต้องเป็นคนที�

จริงใจ	เป็นมิตร	แลัะมีชีุวิิตที�เป็นอมตะ

	คณะผ้้วิิจัยจึงเล่ัอกใชุ้สีเขียวิ	สีแดีง	สี

นำ�าตาลั

ลูุ่กศิษย์พระฤๅษี

ภิาพที� 6	การออกแบบเคร่�องแต่งกาย
ของลั้กศิิษย์พิระฤๅษี
ที�มา:	คณะผ้้วิิจัย

ทรงผม:	เซ่ทผมธิรรมดีา

เส่�อ:	เส่�อคอปกแขนกระบอกสีคราม

ผ้านุ่ง:	นุ่งผ้าโจงสีนำ�าตาลั

เคร่�องประดัีบ:	ไม่มี

เป็นผ้้รำ�าเรียนวิิชุาอาคมที�อาศัิยอย้ใ่น

ป่ากับพิระฤๅษี	มีบุคลิักแลัะลัักษณะ

นิสัยที�สุขุม	กล้ัาหาญ	มีพิลััง	แข็งแรง	

แลัะเป็นคนจริงใจ	คณะผ้้วิิจัยจึงเล่ัอก

ใชุ้สีคราม	สีนำ�าตาลั

พญาผีมนต์ิ

ภิาพที� 7 การออกแบบเคร่�องแต่งกาย
ของพิญาผีมนต์
ที�มา:	คณะผ้้วิิจัย

ทรงผม:	มวิยส้งปล่ัอยผมยาวิ

เส่�อ:	ไม่สวิมเส่�อ

ผ้านุ่ง:	นุ่งสนับเพิลัา	ใส่เตี�ยวิ	

ผ้ารัดีเอวิ

เคร่�องประดัีบ:	เคร่�องประเก็นสีทองดีำา

	ได้ีแก่	มงกุฎีสามยอดี	กรองคอ	กำาไลั

แขน	กำาไลัม่อ	เข็มขัดี	กำาไลัข้อเท้า	แลัะ

เขี�ยวิยักษ์

เป็นยกัษ์มีบุคลิักแลัะลัักษณะนิสัยที�แข็ง

แรง	มีพิลััง	มั�นคง	กล้ัาหาญ	เด็ีดีขาดี	

โกรธิแค้นฝั่งใจ	คณะผ้้วิิจัยจึงเล่ัอกใชุ้สี

แดีง	สีม่วิง	สีทอง	สีนำ�าเงิน	สีดีำา

ตัิวลุ่ะคร/บทบาทตัิวลุ่ะคร ภิาพป์ระกอบ คำาอธิบาย



914

ทห์ารยักษ์

ภิาพที� 8 การออกแบบเคร่�องแต่งกาย
ของทหารยักษ์

ที�มา: คณะผ้้วิิจัย

ทรงผม:	เซ่ทผมธิรรมดีา

เส่�อ:	ไม่สวิมเส่�อ

ผ้านุ่ง:	นุ่งเตี�ยวิ	ผ้ารัดีเอวิ

เคร่�องประดัีบ:	หน้ากากยกัษ์สีแดีง

เ ป็ น ยั ก ษ์ มี บุ ค ลิั ก แ ลั ะ

ลัักษณะนิสัยที�แข็งแรง	 สง่างาม	 สุขุม	

กล้ัาหาญ	กระต่อร่อร้น	ก้าวิร้าวิ	โกรธิ

แค้น	 มีควิามเป็นเอกภาพิหนึ�งเดีียวิ	

คณะผ้้วิิจัยจึงเล่ัอกใชุ้สีนำ�าเงิน	สีแดีง	สีเทา

   

ภิาพที� 9	เคร่�องประดีับที�เสร็จสมบ้รณ์แลั้วิ
ที�มา:	คณะผ้้วิิจัย

 6) นักแสดง

	 คณะผ้้วิิจัยได้ีกำาหนดีนักแสดีงเป็นนักแสดีงชุายทั�งหมดี	16	คน	แบ่งเป็นนักแสดีงที�รับบทบาทเป็นท้าวิกาฬะ

เกษ	1	คน	รับบทบาทเป็นล้ักศิิษย์ของพิระฤๅษี	1	คน	รับบทบาทเป็นพิญาผีมนต์	1	คน	แลัะรับบทบาทเป็นกองทัพิทหารยักษ์	

13	คน	โดียคัดีเล่ัอกนักแสดีงที�มีควิามสามารถ	ควิามแข็งแรง	ควิามชุำานาญ	แลัะทักษะทางนาฏ์ยศิิลัป์ด้ีานการปฏิ์บัติ	เพ่ิ�อควิาม

สะดีวิกแก่การฝึ่กซ้่อม	การจดีจำาท่ารำา	แลัะสามารถปฏิ์บัติได้ีอย่างพิร้อมเพิรียงกัน

 7) อ่ป์กรณ์์ป์ระกอบการแสดง

	 ในการแสดีงครั�งนี�	 คณะผ้้วิิจัยไดี้ออกแบบอุปกรณ์ประกอบการแสดีงให้เกิดีควิามสอดีคล้ัองกับวิรรณคดีี

อีสานที�ศึิกษาแลัะร้ปแบบการแสดีง	 ซึ่�งได้ีนำาควิามร้้จากการเล่ัาเรียนในรายวิิชุาการออกแบบเคร่�องแต่งกายสำาหรับนาฏ์ศิิลัป์

	 ในเร่�องของการออกแบบอุปกรณ์ประกอบการแสดีง	 รายวิิชุานาฏ์วิรรณกรรมแลัะรายวิิชุาวิรรณกรรมการลัะคร	 มาชุ่วิย

วิิเคราะห์บทวิรรณคดีีเร่�องกาฬะเกษ	 โดียไดี้ถอดีเอาอาวุิธิที�ใชุ้ในการแสดีงมาจากบทประพัินธิ์	 การสร้างสรรค์หน้ากาก

ยักษ์เพ่ิ�อประกอบการแสดีง	 เป็นต้น	 เพ่ิ�อเป็นสิ�งที�ชุ่วิยทำาให้การแสดีงในครั�งนี�เกิดีควิามสมจริงตามวิรรณคดีีแลัะสมบ้รณ์มาก

ยิ�งขึ�น	ประกอบไปด้ีวิย	ศิร,	พิระขรรค์,	หอก,	คฑา	แลัะป้นไฟ
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ภิาพที� 10	อุปกรณ์ประกอบการแสดีงชุุดี	เลั็วิพิญาผ่าม้าง

ที�มา:	คณะผ้้วิิจัย

สร่ป์ผลุ่การวิจััยแลุ่ะอภิิป์รายผลุ่

ผลัการวิิจัยเชิุงสร้างสรรค์ศิิลัปะการแสดีงชุุดี	เล็ัวิพิญาผ่าม้าง	:	การประกอบสร้างนาฏ์ยศิิลัป์สร้างสรรค์จากวิรรณคดีี

อีสาน	เป็นไปตามวิตัถุประสงคที์�ว่ิาเพ่ิ�อสร้างสรรคผ์ลังานทางดีา้นนาฏ์ยศิิลัป์สร้างสรรคที์�มีเร่�องราวิจากการศิกึษาวิรรณคดีีอีสาน

เร่�องกาฬะเกษ	ซึ่�งได้ีมีการศึิกษาแลัะเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัเชิุงเอกสารจากเอกสาร	หนังส่อ	ตำารา	แลัะบทควิามวิิชุาการต่าง	ๆ	มีการ

สังเกตจากผลังานสร้างสรรค์ทางด้ีานนาฏ์ยศิิลัป์จากศิิลัปินแลัะเทคนิควิิธีิการต่าง	ๆ	 จากส่�อสารสนเทศิ	 เพ่ิ�อนำามาเป็นองค์ประกอบ

ในการประกอบสร้างผลังานทางด้ีานนาฏ์ศิิลัป์สร้างสรรค์	 เกิดีเป็นผลังานสร้างสรรค์ที�คณะผ้้วิิจัยได้ีสร้างสรรค์ขึ�นมาใหม่	 ในร้ป

แบบนาฏ์ยศิิลัป์สร้างสรรค์	สอดีคล้ัองกับ	จิรายทุธิ	พินมรักษ์	(2551	อ้างถึงใน	สุขสันติ	แวิงวิรรณ,	2554)	ที�กล่ัาวิไว้ิว่ิา	นาฏ์ยศิิลัป์

สร้างสรรค์	 เป็นการสร้างผลังานทางด้ีานนาฏ์ยศิิลัป์ขึ�นใหม่โดียนักออกแบบแลัะกำากับลีัลัา	 ที�ประมวิลัควิามร้้	 ทัศินคติ	 แนวิ

ควิามคิดี	 ควิามชุำานาญ	 มุมมอง	 กลัั�นกรองนำาเสนอควิามสามารถในทางศิิลัปะแลัะศิาสตร์หลัายสาขาวิิชุามาเป็นเทคนิคอันมี

องค์ประกอบทางด้ีานนาฏ์ยศิิลัป์เป็นหลััก

การวิิจัยครั�งนี�คณะผ้้วิิจัยมุ่งศึิกษาวิรรณคดีีอีสานเร่�อง	กาฬะเกษ	ฉบับของพิระอริยานุวัิตร	ผ้้ซึ่�งรวิบรวิมแลัะชุำาระไว้ิ

เม่�อ	พิ.ศิ.	2519	โดียแก่นสาระของเร่�องค่อ	การพิลััดีพิรากแลัะการผจญภัย	โดียแสดีงแนวิคิดีเกี�ยวิกับหลัักธิรรมแลัะควิามเชุ่�อ

เร่�องโพิธิิสัตว์ิอย่างน่าสนใจ	การผจญภัยของท้าวิกาฬะเกษเป็นเหตุการณ์ที�เกิดีขึ�นซ่ำ�า	ๆ	กัน	ค่อมีการต่อส้้กับยักษ์คล้ัาย	ๆ	กัน

ถึง	8	ครั�ง	หนึ�งใน	8	ครั�งนี�	มีฉากท้าวิกาฬะเกษส้้รบกับพิญาผีมนต์	สอดีคล้ัองกับผลัการวิิจัยของ	สุนันท์	ศิาสตรวิาหา	(2523)	ที�

ได้ีศึิกษาเร่�อง	การศึิกษาเชิุงวิิเคราะห์เร่�อง	กาฬะเกษ	ผลัพิบวิิจัยปรากฏ์ว่ิา	การต่อส้้ในวิรรณคดีีอีสานเร่�องกาฬะเกษ	ซึ่�งเกิดีจากการ

ผจญภัยของกาฬะเกษ	เป็นเหตุการณ์ที�เกิดีซ่ำ�า	ๆ 	กัน	แบบนิทานชุาวิบ้านประเภท	Formula	tale	ค่อ	มีการต่อส้้กับยักษ์คล้ัาย	ๆ

	กันถึง	8	ครั�ง	รายลัะเอียดีจะแตกต่างกันออกไปบ้าง	เชุ่น	แสดีงอิทธิิฤทธิิ�มากกว่ิากัน	ตามกำาลัังควิามสามารถของยกัษ์	ซึ่�งคณะผ้้

วิิจัยได้ีเล็ังเห็นฉากต่อส้้ระหว่ิางท้าวิกาฬะเกษกับพิญาผมีนต์เป็นสำาคัญ	จึงนำามาซึ่�งควิามบนัดีาลัใจในการสรา้งสรรคผ์ลังานในครั�ง

นี�	โดียส่�อควิามหมายผ่านองค์ประกอบทางด้ีานการแสดีงนาฏ์ยศิิลัป์เข้ากับดีนตรีพ่ิ�นบ้านอีสานในร้ปแบบวิงโปงลัางอีสานผสม

ผสานกับเคร่�องดีนตรีสากลั	เพ่ิ�อให้เห็นภาพิในการแสดีงได้ีอย่างชัุดีเจนขึ�น	

แนวิคิดีในการสร้างสรรค์การแสดีง	 ได้ีผ่านกระบวินการคิดีวิิเคราะห์	 ตีควิามเน่�อหา	 แลัะการจินตนาการตามควิาม

เข้าใจของคณะผ้้วิิจัย	 มีการใชุ้ทักษะทางดี้านนาฏ์ยศิิลัป์ร่วิมกับควิามคิดีสร้างสรรค์ของคณะผ้้วิิจัย	 โดียการออกแบบกระบวิน

ท่าการแสดีงนั�น	คณะผ้้วิิจัยใชุ้ทฤษฎีีควิามคิดีสร้างสรรค์แลัะทฤษฎีีนาฏ์ยประดิีษฐ์	ของ	สุรพิลั	วิิรุฬห์รักษ์	(2547)	แลัะ	ชุาญ

ณรงค์	พิรรุ่งโรจน์	 (2548)	 ที�ได้ีอธิิบายขั�นตอนในการสร้างสรรค์งานศิิลัปะหร่อศิิลัปนิพินธ์ิในวิงการการศึิกษา	 ซึ่�งสามารถนำามา

ปรับใชุ้ในการออกแบบแลัะสรา้งสรรค์งานนาฏ์ยศิิลัป์ได้ี	ค่อ	ควิามบันดีาลัใจ	แนวิควิามคดิี	กระบวินการสรา้งสรรค์	จินตนาการ	
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แลัะจนิตภาพิ	นำามาพิฒันาตอ่ยอดีโดียวิิธีิการประกอบสรา้งขึ�นมาใหมต่ามร้ปแบบแนวิคดิีของคณะผ้วิ้ิจัย	อีกทั�งยงัได้ีนำาควิามร้้

จากรายวิิชุาทักษะนาฏ์ศิิลัป์	1	-	ทักษะนาฏ์ศิิลัป์	5	รายวิิชุานาฏ์ยประดิีษฐ์	รายวิิชุาสุนทรียศิาสตร์ทางการแสดีง	แลัะรายวิิชุา

การบริหารจัดีการแสดีง	 ที�ได้ีเล่ัาเรียนมาตลัอดีระยะเวิลัา	 4	 ปี	 มาปรับใชุ้ในการสร้างสรรค์กระบวินท่าการแสดีง	 เพ่ิ�อให้การ

แสดีงออกมาด้ีสมบ้รณ์มากที�สุดี

การแสดีงชุุดีนี�	 คณะผ้้วิิจัยได้ีเล็ังเห็นถึงคุณค่าแลัะคติคำาสอนของวิรรณคดีีอีสานเร่�องนี�	 ซึ่�งสอดีคล้ัองกับ	 อุดีม	 บัวิ

ศิรี	 (2540)	 ที�กล่ัาวิไว้ิว่ิา	 บทกวีิอีสานนอกจากจะไพิเราะเพิราะพิริ�งด้ีวิยเชิุงอักษรศิาสตร์แล้ัวิ	 ยังแฝ่งไว้ิซึ่�งธิรรมกุศิโลับายของ

พิระพุิทธิศิาสนา	ให้แทรกซึ่กเข้าไปส่้จิตใจของผ้้พิบเห็นได้ีเป็นอย่างดีีเยี�ยม	คนอีสานสมัยโบราณจึงกลัายเป็นคนมีแต่คุณควิาม

ดีี	มั�นอย้่ในศีิลัธิรรม	หัวิใจเปี�ยมไปด้ีวิยสุจริต	ยุติธิรรมที�สุดีที�	คณะผ้้วิิจัยจึงได้ีวิิเคราะห์แลัะตีควิามออกมา	เพ่ิ�อเป็นแนวิคิดีแลัะ

แรงบันดีาลัใจที�จะหยิบยกวิรรณคดีีเร่�องกาฬะเกษ	 ในฉากท้าวิกาฬะเกษส้้รบกับพิญาผีมนต์	 มานำาเสนอให้เห็นถึงควิามสำาคัญ

พิิเศิษที�มีมากเกินกว่ิามนุษยทั์�วิไปของทา้วิกาฬะเกษ	แลัะควิามโกรธิแคน้ที�ฝั่งใจของพิญาผมีนต์	ทำาใหเ้กิดีควิามขดัีแยง้แลัะเกดิี

สงครามขึ�น	โดียใชุ้นักแสดีงทั�งหมดี	16	คน	แบ่งเป็นนักแสดีงที�รับบทบาทเป็นท้าวิกาฬะเกษ	1	คน	รับบทบาทเป็นล้ักศิิษย์พิระ

ฤๅษี	1	คน	รับบทบาทเป็นพิญาผีมนต์	1	คน	แลัะรับบทบาทเป็นกองทัพิทหารยักษ์	13	คน	การออกแบบเคร่�องแต่งกาย	คณะ

ผ้้วิิจัยได้ีรับแรงบันดีาลัใจแลัะแนวิควิามคดิีจากภาพิการแตง่กายตัวิลัะครในส่�อสารสนเทศิตา่ง	ๆ 	เพ่ิ�อนำามาเปน็แนวิคิดีแลัะแรง

บันดีาลัใจในการออกแบบเคร่�องแต่งกาย	 มุ่งเน้นการแต่งกายที�เหมาะแก่การเคล่ั�อนไหวิในการแสดีง	 การใชุ้อุปกรณ์ประกอบ

การแสดีงต่าง	ๆ	คณะผ้้วิิจัยได้ีถอดีเอาอาวุิธิที�ใชุ้ในการแสดีงมาจากบทประพัินธ์ิของวิรรณคดีี	การสร้างสรรค์หน้ากากยักษ์เพ่ิ�อ

ประกอบการแสดีง	ที�ชุ่วิยส่�อควิามหมายใหชัุ้ดีเจนมากยิ�งขึ�นอีกด้ีวิย	ซึ่�งได้ีใชุ้องค์ควิามร้้จากรายวิิชุาการออกแบบเคร่�องแต่งกาย

แลัะแต่งหน้า	แลัะรายวิิชุาการออกแบบเคร่�องแต่งกายสำาหรับนาฏ์ศิิลัป์มาใชุ้	โดียนำาเทคนิคการออกแบบการแต่งกายประกอบ

การแสดีง	 การออกแบบแลัะการสร้างแบบ	 การดีัดีแปลังเคร่�องแต่งกาย	 ตลัอดีจนการเล่ัอกใชุ้วัิสดุีอุปกรณ์ที�ประหยัดีแลัะคุ้ม

ค่า	เพ่ิ�อให้เกิดีประโยชุน์แก่ผลังานมากที�สุดี	สอดีคล้ัองกับ	สุรพิลั	วิิรุฬห์รักษ์	(2547)	ที�กล่ัาวิว่ิา	การออกแบบเคร่�องแต่งกายมี

หลัักคำานึงถึง	6	ประการ	ค่อ	หน้าที�ใชุ้สอย	ร้ปแบบ	บุคลิักตัวิลัะครหร่อนักแสดีง	การสร้าง	การถอดีเปลีั�ยน	แลัะการประหยัดี

การวิิจัยเชิุงสร้างสรรค์ในครั�งนี�	คณะผ้้วิิจัยได้ีออกแบบการแสดีงตามแนวิคิดีที�อ้างอิงเร่�องราวิจากวิรรณคดีีอีสานที�ได้ี

ศึิกษา	โดียนำาเสนอเร่�องราวิให้มีควิามน่าสนใจแลัะเข้าใจง่ายต่อผ้้ที�ได้ีรับชุม	ส่งผลัให้การออกแบบลีัลัาการแสดีง	การออกแบบ

เคร่�องแต่งกาย	 ถ้กดีำาเนินการภายใต้กรอบแนวิคิดีเดีียวิกัน	 เพ่ิ�อก่อให้เกิดีควิามสอดีคลั้องแลัะเกิดีเอกภาพิในการแสดีงอย่าง

ชัุดีเจน	อีกทั�ง	คณะผ้้วิิจัยยังได้ีนำาองค์ควิามร้้ที�ได้ีเล่ัาเรียนมาตลัอดีระยะเวิลัา	4	ปี	มาปรับใชุ้ในการสร้างสรรค์การแสดีงครั�งนี�	

เพ่ิ�อให้การแสดีงออกมาด้ีสมบ้รณ์มากที�สุดี	แลัะหวัิงว่ิาการวิิจัยที�ศึิกษาเกี�ยวิกับวิรรณคดีีหร่อวิรรณกรรมครั�งนี�	จะเป็นแนวิทาง

ให้กับนักนาฏ์ยประดิีษย์หร่อนักออกแบบนาฏ์ยศิิลัป์ได้ีเรียนร้้แลัะพัิฒนาผลังานทางด้ีานนาฏ์ยศิิลัป์ต่อไป
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สังคีต่ลักษณ์์และการด้น้กีต่าร์แจ๊ิสใน้เพลง Cariba

ของ เวิส มอน้ท์ัโกเมอรี� 

Forms of Wes Montgomery’s music and 

improvisation concepts in Cariba

กฤษฎีา	วิงศิ์คำาจันทร์1

บทคัดย�อ

บทควิามนี�มีวัิตถุประสงคเ์พ่ิ�อศึิกษา	1)	เพ่ิ�อศึิกษาสงัคีตลัักษณใ์นเพิลังแจ๊สของเวิส	มอนท์โกเมอรี�	2)	เพ่ิ�อศึิกษาแนวิคดิี

ที�ใชุ้ในการด้ีนในเพิลังแจ๊สของเวิส	มอนท์โกเมอรี�จากบทเพิลังที�ประพัินธ์ิแลัะบรรเลังโดีย	เวิส	มอนท์โกเมอรี�	ได้ีแก่	เพิลัง	
Cariba จากการวิิเคราะห์สังคีตลัักษณ์ในบทเพิลังดัีงกล่ัาวิพิบว่ิา	

	 1)	สังคีตลัักษณ์	พิบว่ิา	สังคีตลัักษณ์แบบทำานองหลัักแลัะการแปร	ในโครงสร้างแบบ	บล้ัส์12	ห้อง	(Standard	

12	Bars	Blues)	สำาหรับการแปรใชุ้วิิธีิการด้ีน	มีการบรรเลังหลัายรอบซึ่�งพิบว่ิามี	11	รอบ	(Chorus)	แลัะตอนท้าย	(Ending)	

เพิลังมีการนำาโมทีฟของท่อนหัวิเพิลังมาบรรเลังจบ	 มีการพัิฒนาทำานองด้ีวิยการซ่ำ�า	 (Repetition)	 ร้ปแบบกระสวินจังหวิะ

(Rhythmic	Pattern)	มีการใชุ้วิิธีิการพัิฒนาทำานองด้ีวิยการปรับระดัีบเสียง	(Transposition)	แลัะมีการสอดีแทรกแนวิควิาม

คิดีใหม่	(New	Idea)	เพิิ�มเติมสลัับกับทำานองหลััก	

	 2)	การสร้างแลัะพัิฒนาแนวิทำานอง		มีการสร้างทำานองใหม่ด้ีวิยการซี่เควินซ์่	(Sequence)	โดียในท่อนหัวิ

เพิลังของเพิลังนี�ได้ีมีการใชุ้การเลั่นแบบบลั็อกคอร์ดีในการสร้าง	 Riff	 แรกของท่อน	 แลัะRiff	 เพิลังที�สองถ้กสร้างขึ�นด้ีวิยการ

เล่ันแบบบล็ัอกคอร์ดีแลัะการเล่ันแบบขั�นค่้ซึ่�งเป็นเอกลัักษณ์ของเวิส	มอนท์โกเมรี�	

	 3)	แนวิคิดีการด้ีน		ซึ่�งเป็นในส่วินของการแปร	โดียใชุ้วิิธีิการด้ีนในการแปร	ซึ่�งแบ่งได้ีเป็นสามส่วิน	ได้ีแก่

	การด้ีนแบบแนวิทำานองเดีียวิ	(Single	Note)	การบรรเลังแบบขนานค่้แปดี(Octave)	การบรรเลังแบบใชุ้คอร์ดีในการดีำาเนิน

ทำานอง(Block	Chord)	ในส่วินการด้ีนแบบแนวิทำานองเดีียวินี�	ใชุ้บันเสียงเพินทาโทนิคเป็นอย้บ่นพ่ิ�นฐานของ	ริฟเพิลัง	(riff)	ที�มา

จากท่อนทำานองหลััก	ในส่วินของการบรรเลังแบบขนานค่้แปดี	(Octave)	เป็นการดีด้ีนในลัักษณะเดีียวิกันกับการส่วินแรก	โดีย

ใชุ้	ริฟ	มาเป็นเคร่�องม่อในการด้ีน	อย้ใ่นลัักษณะการใชุ้บันไดีเสียง	เพินทาโนนิค	บล้ัส์แลัะการใชุ้อาร์เปจิโอจากคอร์ดีหลััก	คอร์ดี

แทน(Substitution	Chords)	โดียเป็นทำานองที�ใชุ้โน้ตของคอร์ดีเรียงซ้่อน	(Upper	Structure)	ซ้่อนทับลังบนคอร์ดี	ในส่วินของ

การด้ีนโดียการใชุ้คอร์ดีในการดีำาเนินทำานอง	 (Block	Chord)	 ก่อนที�จะจบด้ีวินท่อนหลัักของทำานองเพิลัง	มีการใชุ้คอร์ดีสลัับ

กับการขนานค่้แปดีในชุ่วิงต้น	 ส่วินการดีำาเนินแนวิทำานองโดียคอร์ดี	ได้ีนำาคอร์ดีทบขยายแลัะคอร์ดีดิีมินิชุ	มาใชุ้ในการดีำาเนิน

ทำานองโดียการเกลัาแบบโครมาติค	โดียที�ส่วินใหญ่เป็นคอร์ดีที�ทำาการดีร็อป	2

คำาสำาคัญ:	สังคีตลัักษณ์,	แนวิคิดีการด้ีน,	เวิส	มอนท์โกเมอรี�

1ผ้้ชุ่วิยศิาสตราจารย์,	ดีร.,	หลัักส้ตรศิิลัปกรรมศิาสตรบัณฑิต	สาขาดีุริยางคศิิลัป์	คณะศิิลัปกรรมศิาสตร์		มหาวิิทยาลััยขอนแก่น

(E-mail:	kritwo@kku.ac.th)



919

Abstract

This article aims to analyze forms of Wes Montgomery’s music and to study his improvisation 
concepts in these which are  Cariba

 The article results show that Theme and Variation form was used in a songs is about 
Standard 12 Bars Blues. There were various techniques which were employed in creating and developing 
themes which were repetition, transposition, by using New Idea. A songs was tonal music. And Creation 
and development of melodies A new melody is created with a sequence. In the headline of this song a 
block chord play is used to create the first riff of the section, and the second riff is created with a chord 
block play. Wes Montgomery’s signature block chords and octave.

Wes Montgomery varied his melody by improvising. He called each variation “Chorus” (one 
chorus means one variation). The first section was improvised with single notes. The second section 
was improvised using an Octave. The third section was played using chords solo and block chords. 
Improvising concept by  Riff Chord, Passing Tone, Tension Chord, Substitution Chords, Upper Structure, 
Arpeggio, Octave, Pentatonic Scale, Blues Scale, Mode. Wes Montgomery show that harmony and 
chord progression by Secondary Dominant Chords, Diminished Chord, Substitution, Extention Chord, 
Substitution Chord, Chromatic Approach chord, Drop 2 & Drop 2-4.

Keywords: Form, Improvisation concepts, Wes Montgomery

บทนำา

Wolf	Marshall	(2001	อ้างถึงใน	กฤษฎีา	วิงศ์ิคำาจันทร์,	2562)	จอห์น	เลัสลีั�	“เวิส”	มอนท์โกเมอรี	(6	มีนาคม	1923	

-	15		มิถุนายน	1968)		เป็นม่อกีต้าร์แจ๊ส	ชุาวิอเมริกัน	เขาเป็นที�ยอมรับอยา่งกว้ิางขวิางว่ิาเป็นหนึ�งในนักกีต้าร์แจ๊สที�สำาคัญที�เกิดี

ขึ�นใหม่หลััง	จังโก	ไรฮาร์ดีแลัะชุาร์ลีั	คริสเตียน	ซึ่�งถ้าหาก	ชุาร์ลีั	คริสเตียน	ค่อผ้้ที�ทำาให้เกิดีการเปลีั�ยนแปลังอยา่งยิ�งใหญ่ในการ

บรรเลังเพิลังแจ๊สในยุคปี	ค.ศิ.	1930	แล้ัวิ	เวิส	มอนท์โกเมอรี�ค่อ	ผ้้ที�ทำาให้เกิดีการเปลีั�ยนแปลังอย่างยิ�งใหญ่ในการบรรเลังเพิลัง

แจ๊สในยุคของ	เวิส	มอนท์โกเมอรี�	ต่อมาเชุ่น	ซึ่�งวิิธีิการบรรเลัง	ของเวิส	มอนท์โกเมอรี�	นั�นยังได้ีรับอิทธิิพิลัมาจาก	จังโก	ไรฮาร์ดี	

ด้ีวิย	แลัะจากการศึิกษาแลัะเลีัยนแบบในการบรรเลังของ	ชุาร์ลีั	คริสเตียน	ทำาให้	เวิส	มอนท์โกเมอรี�	ได้ีพัิฒนาวิิธีิการแลัะแนวิ

ควิามคิดีเป็นของตัวิเอง	แต่ก็ยังคงมีบางส่วินที�ยังคงเหม่อน	ชุาร์ลีั	คริสเตียน	อย้่		วิิธีิการบรรเลังในแนวิคิดีของเวิส	มอนท์โกเม

อรี�ยังมีอิทธิิพิลัต่อคนอ่�น	ๆ 	นับไม่ถ้วินรวิมทั�ง	แนวิเพิลังแจ๊ส	ป๊อป	รวิมทั�งร็อค	เชุ่น	โจ	แพิส,	จอร์จ	เบนสัน,	เคนนีเบอร์เรลั,รอย

ซ์่แคมป์เบลั,แกรนท์กรีน,	จิมมี�เฮนดีริกซ์่,	สตีฟฮาวิ,	รัสเซ่ลัล์ัมาโลัน,	แพิท	มาทิโน,	แพ็ิต	เมทินี�ย์,	ลีั	ริทนาวิ,	แลัะเอมิลีั�	เรมเลัอ																			

เวิส	มอนท์โกเมอรี�	 ได้ีรับอิทธิพิลัจากนักกีตาร์ผ้้เป็นต้นแบบ	 ค่อ	ชุาลีั	 คริสเตียน,	 จังโก	 ไรฮาร์ดี	แลัะนอกจากนี�ยัง

มีนักแซ่กโฟนที�เขาไดี้รับอิทธิิพิลัทางแนวิคิดีการดี้นมาปรับใชุ้กับกีตาร์	 อย่าง	 จอร์น	 โคลัวิเทรน	 แลัะ	 ชุาลัี	 พิาร์คเกอร์ที�เป็น

ยอมรับสำาหรับนักดีนตรีทั�วิโลัก	 อิทธิิพิลัทางดีนตรีของนักกีตาร์ผ้้นี�ส่งผลัให้สำาเนียงของเพิลัง	 ร้ปแบบเทคนิคการบรรเลังยังคง

อย้่	ถึงแม้ว่ิานักกีตาร์คนนี�จะได้ีเสียชีุวิิตแล้ัวิก็ตาม	ส่วินผลังานของ	เวิส	มอนท์โกเมอรี�ที�นำามาวิิเคราะห์นี�ชุ่�อเพิลัง	Cariba	เวิส

	มอนท์โกเมรี�	บันทึกเสียงเพิลังนี�	ในปี	ค.ศิ.	1962	ในอัลับั�ม	Full	House	กับ	สังกัดี	Riverside		ซึ่�งเป็นอัลับั�มที�ถ่อได้ีว่ิาเป็น

ควิามสำาเร็จที�ยิ�งใหญ่ในสายอาชีุพินักดีนตรีของ	เวิส	มอนท์โกเมรี�	มีนักดีนตรีที�รับเชิุญมาบันบันทึกเสียงค่อสมาชิุกที�เล่ันอย้่กับ

	Miles	Davis	ค่อ	Wynton		Kelly,	Paul	Chamber	,	Jimmy	Cobb	แลัะมี		Johny	Griffin	มาบันทึกเสียงเทเนอร์	แซ็่กโซ่

โฟนให้	โดียในการวิิเคราะห์จะวิิเคราะห์ในประเด็ีนดัีงต่อไปนี�	1.	สังคีตลัักษณ์		2.	การสร้างแนวิทำานอง	3.	บันไดีเสียงเสียงที�ใชุ้

	4.	การประสานแลัะทางเดิีนคอร์ดี	
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ในการวิิเคราะหเ์พิลัง	Cariba	ได้ีมีการวิิเคราะหใ์นบทเพิลังเฉพิาะสว่ินที�เป็นการบรรเลังกตีาร์	โดียนำาทฤษฎีีดีนตรีแจ๊ส

	(เด่ีน	อย้ป่ระเสริฐ,	2556)	แลัะใชุ้คำาศัิพิท์ทางดีนตรีมาใชุ้ในการอธิิบาย	(ณัชุชุา	พัินธ์ุิเจริญ,	2552)	มาใชุ้ในการวิิเคราะห์ดัีงนี�

1. สังคีติลัุ่กษณ์์

เพิลัง	Cariba	ท่อนหัวิเพิลัง	(Head)	มีสังคีตลัักษณ์ทำานองหลัักแลัะการแปรโดียมีโครงสร้างแบบ	AA’	
B	ใชุ้ทางคอร์ดีแบบบล้ัส์12	ห้อง	(Standard	12	Bars	Blues)	สำาหรับท่อนโซ่โลั	(Solo	Section)		มีการบรรเลัง
หลัายๆรอบซึ่�งพิบวิ่ามี	 11	 รอบ	 (Chorus)	 แลัะตอนท้าย	 (Ending)	 เพิลังมีการนำาโมทีฟของท่อนหัวิเพิลังมา
บรรเลังจบ	ทั�งนี�ในแต่ลัะท่อนไม่พิบว่ิามีการดัีดีแปลังทางเดิีนคอร์ดีแลัะการเทรินอราวินด์ี	 (Turnaround)	แต่
อย่างใดี	โดียแสดีงโครงสร้างดัีงนี�

ภาพิที�	1	แสดีงสังคีตลัักษณ์เพิลัง	Cariba

2. การพัฒนาทำานองห์ลัุ่ก

จากการวิิเคราะห์ทำานองหลัักพิบว่ิาเพิลัง	Cariba	ในตอนA	หร่อท่อนหัวิเพิลัง	มีการใชุ้ทำานองหลัักที�มีควิามยาวิ2	ห้อง

	 มีการพัิฒนาทำานองด้ีวิยการซ่ำ�า	 Repetition)	 ร้ปแบบกระสวินจังหวิะ(Rhythmic	 Pattern)	 หลัายครั�ง	 บางชุ่วิงพิบว่ิามีการ

ดัีดีแปลังร้ปแบบจังหวิะแลัะโน้ตบางตัวิในทำานองให้แตกต่างออกไปจากเดิีมเพ่ิ�อไม่ให้เกิดีควิามร้้สึกซ่ำ�ามากจนเกินไป	นอกจาก

นี�ในเร่�องระดัีบเสียงยังพิบว่ิามีการใชุ้วิิธีิการพัิฒนาทำานองด้ีวิยการปรับระดัีบเสียง	 (Transposition)	 โดียปรับส้งขึ�นไปขั�นค่้	 4	

เปอร์เฟค์แลัะมีการสอดีแทรกแนวิควิามคิดีใหม่	(New	Idea)	เพิิ�มเติมสลัับกับทำานองหลััก	

ตอน	B	มีการสร้างทำานองใหม่ที�ประโยคแรกโดียภายในประโยคมีการขยายทำานองด้ีวิยการซี่เควินซ์่	(Sequence)	แลัะ

ประโยคสดุีท้ายมีการดีดัีแปลังทำานองหลัักจากทอ่น	ตอน	A	ที�เคร่�องหมายประทนุ	2	ซึ่�งทำาใหต้อน	B	มีควิามแตกตา่งจาก	A	มาก

ขึ�น	โดียในท่อนหัวิเพิลังของเพิลังนี�ได้ีมีการใชุ้การเล่ันแบบบล็ัอกคอร์ดีในการสร้างRiff	แรกของท่อน(ห้องที�1-7)	แลัะRiff	เพิลัง

ที�สองถ้กสร้างขึ�นด้ีวิยการเล่ันแบบบล็ัอกคอร์ดีแลัะการเลัน่แบบขั�นค่้ซึ่�งเป็นเอกลัักษณข์องเวิส	มอนทโ์กเมรี�	ดัีงตัวิอยา่งต่อไปนี�
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ภาพิประกอบโน้ตเพิลังชุุดีที�	1	แสดีงทำานองหลัักแลัะการพิัฒนาทำานองหลัักเพิลัง	CARIBA

3. โครงสร้างเสียงป์ระสานในทำานองห์ลัุ่ก   

เสียงประสานในท่อนทำานองหลััก	อย้ใ่นกุญแจเสียง	F	ไมเนอร์	(ยม่กุญแจเสียงมาจาก	F	ไมเนอร์	เพ่ิ�อสร้างแนวิทำานอง

ในท่อนทำานองหลััก)	 ในโครงสร้างเพิลังแบบ	 12	 ห้องวินกลัับ	 ในจังหวิะลัาตินแจ๊ส	 ควิามเร็วิที�ตัวิดีำาเท่ากับอัตราควิามเร็วิที�

ประมาณ	170-180	แสดีงทางเดิีน	ได้ีดัีงนี�	

Fm7														Bb7(sus4)

ii7																								V7

(ในคอร์ดี	I7)

Bar	1-4

Fm7						Bbsus4

ii7													V7

Fm7						Bbsus4

ii7													V7

Fm7						Bbsus4

ii7													V7

Bbm7						Eb7(sus4)

ii7													V7

(ในคอร์ดี	IV7)

Bar	5-8

Bbm7						Eb7(sus4)

		ii7													V7

						

Fm7						Bbsus4

				ii7													V7

Fm7			(Gb13)			F13

ii7							subV7/V				V7

F13

V7

Bar	9-12

Eb13

IV7

Fm7						Bbsus4

ii7													V7											

Fm7						Bbsus4

ii7													V7
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แต่ควิามพิิเศิษของทางเดีินคอร์ดีเพิลังนี�	 ศ้ินย์กลัางของทางเดีินคอร์ดีกลัับไปอย้่ที�การสร้างร้ปแบบของแนวิทำานอง

แบบ	การดีำาเนินแนวิทำานองคอร์ดีด้ีวิยจากการสร้างร้ปแบบที�ซ่ำ�าๆแลัะจำาง่ายที�เรียกว่ิา	ริฟเพิลัง	(Riff)	วิางลังในคอร์ดี			Fm7	-	

Bbsus4	แลัะBbm7-Eb7sus4		(ii7-	V7(sus4))	ซึ่�งเป็นการเคล่ั�อนที�ของคอร์ดี	ในภาพิกว้ิาง	ค่อ	Bb7-Eb7	(I7-IV7)	วิิเคราะห์

ได้ีว่ิา	ศ้ินยก์ลัางของคอร์ดีในท่อนนี�อย้ที่�คอร์ดี	Bb7แลัะ	Eb7	โดียการใชุ้คอร์ดี	ii7	เคล่ั�อนที�เข้าเพ่ิ�อสร้างแนวิทำานองบนกลุ่ัมของ

จังหวิะในลัักษณะเพิลังแบบ	“Afro-Cuban	Groove”		ซึ่�งเป็นจังหวิะที�พิบในเพิลังแจ๊สแบบ	ฮาร์ดีบ๊อพิ	

4. การด้น

ในท่อนของการด้ีนในเพิลังนี�เกิดีขึ�นทั�งหมดี	11	รอบการบรรเลัง	ซึ่�งสามารถวิิเคราะห์ได้ีดัีงนี�

	 4.1 ในท่อน	A-C		(การดีน้รอบที�1-3)	จากการวิิเคราะหพ์ิบว่ิาเป็นการบรรเลังแบบแนวิเดีียวิ	(Single	Line)	

ใชุ้ทางคอร์ดีแบบบล้ัส์12	ห้องในกุญแจเสียง	Bb	เมเจอร์	ในการบรรเลังมีการแบ่งวิรรคตอนที�ชัุดีเจน	ใชุ้เพินทาโทนิคในการสร้าง

การการด้ีน	พิร้อมกับมีการใชุ้	โน้ตBebop	ร่วิมด้ีวิย	ดัีงจะเห็นในห้องที�	25,	38-41แลัะ44-46	แลัะในท่อน		พิบว่ิามีการใชุ้โน้ต

ในคอร์ดีแทน(Substitution	Chords)	 โดียเป็นทำานองที�ใชุ้โน้ตของคอร์ดีเรียงซ้่อน	 (Upper	Structure)	 ซ้่อนทับลังบนคอร์ดี

หลัักในท่อนเพิลังหลัายครั�งได้ีแก่	 ตัวิอย่างที�	 3.3	 การทำาให้ทำานองเกิดีสีสันของทำานองที�เป็นส่วินขยาย	 (Melodic	 Tension)	

ในห้องเพิลังที�	19	–	21	เป็นการบรรเลังด้ีวิยสมาชิุกในคอร์ดี	Bbm	ลังบนคอร์ดี	Eb7	แลัะ	Fm		ลังบนคอร์ดี	Bb7	

ภาพิประกอบโน้ตเพิลังชุุดีที�	2	แสดีงการใชุ้ทำานองที�ใชุ้โน้ตของคอร์ดีเรียงซ่้อนในท่อน	A

นอกจากนี�พิบว่ิามีการใชุ้โมดีมิกโซ่ลิัเดีียน	(MixolydianMode)	ในการบรรเลังของทำานองในแต่ลัะคอร์ดีที�เป็นคอร์ดี

ดีอมินันท์เซ่เว่ินท์	(Dominant	Seventh	Chords)		ดัีงตัวิอย่างที�	3	ห้องเพิลังที�	22	–	25	ใชุ้โมดี	F	มิกโซ่ลิัเดีียน	Eb	มิกโซ่ลิั

เดีียน	แลัะ	Bb	มิกโซ่ลิัเดีียน

ภาพิประกอบโน้ตเพิลังชุุดีที�	3	แสดีงการบรรเลังดี้วิยโมดีมิกโซ่ลัิเดีียนในท่อน	A	

การด้ีนในรอบ	B	พิบว่ิาทำานองหลัายแห่งมีการกระจายโน้ต	(Arpeggio)	แบบข้ามขั�นแลัะพิบวิิธีิการที�	เวิส	มอนท์โก

เมอรี	นิยมใชุ้ค่อการบรรเลังคอร์ดีแบบซ้่อนเพ่ิ�อให้เกิดีส่วินขยายของคอร์ดี	บนทำานอง	(Melodic	Upper	Extension)	แลัะยัง

พิบว่ิามีการใชุ้บันไดีเสียง	Bb	บีบอพิในห้องเพิลังที�	33	แลัะมีการบรรเลังโดียใชุ้โมดีมิกโซ่ลิัเดีียนใน้องเพิลังที�	26	–	31	แลัะ	37
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ภาพิประกอบโน้ตเพิลังชุุดีที�	4	แสดีงการบรรเลังในท่อน	B

ท่อน	C	มีการกระจายโน้ตในคอร์ดีซึ่�งเวิสมอนท์โกเมรี�ได้ีใชุ้คอร์ดีไมเนอร์ลังบนคอร์ดี	ดีอมินันท์	เซ่เวินท์	(Minor7	on	

Dominant	Seventh	)	เพ่ิ�อให้เกิดีส่วินขยายของคอร์ดี	บนทำานองในห้องเพิลังที�	38	ใชุ้คอร์ดี	Fm9	(F	Ab	C	Eb	G)	บรรเลัง

บนคอร์ดี	Bb7	ทำาให้เกิดีส่วินขยายของคอร์ดี	9	,11,13	(C	Eb	G)	แลัะห้องเพิลังที�	41	–	42	ใชุ้คอร์ดี	Cm	(C	Eb	G)	ลังบน

คอร์ดี	Bb7	เกิดีส่วินขยายของคอร์ดี	9,1	1,13	บน	Bb7	(C	Eb	G)	แลัะห้องเพิลังที�	47	ใชุ้คอร์ดี	Cm9	กับ	Cm	ลังบนคอร์ดี	F7								

ซึ่�งเป็นวิิธีิการที�เวิส		มอนท์โกเมอรี	นิยมใชุ้

โน้ตเพิลังชุุดีที�	32.1	แสดีงการบรรเลังโดียการใชุ้คอร์ดีไมเนอร์ซ่้อนทับลังบนคอร์ดีดีอมินันท์เซ่เวินท์	(Minor7	on	Dominant	Seventh	)
ในรอบ	B

ภาพิประกอบโน้ตเพิลังชุุดีที�	5	แสดีงการบรรเลังโดียการใชุ้คอร์ดีไมเนอร์ซ้่อนทับลังบนคอร์ดีดีอมินันท์เซ่เวินท์	(Minor7	on	Dominant	Seventh)
	ในรอบ	B
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4.2 การรอบด้น D – H	จากการวิิเคราะห์พิบว่ิา	เป็นการบรรเลังแบบค่้แปดี	(Octave	Soloing)	ซึ่�งเป็นเอกลัักษณ์

ของเวิส	มอนทโ์กเมอร	ีชุ่วิยให้เสียงของกตีาร์มีควิามเข้มหนาแลัะลุ่ัมลึัก	ส่วินมากเปน็การบรรเลังทั�งแบบไดีอาโทนคิแลัะโครมา

ติค	มีการใชุ้คอร์ดีแทนในการสร้างทำานองคล้ัายการด้ีนในรอบที�	1-3		ค่อคอร์ดี	ii7	บน	Dominant7	ดัีงตัวิอย่างที�	3.7	ห้อง

เพิลังที�50	 –	 52	 ซึ่�งใชุ้โน้ตของคอร์ดีFm7บรรเลังบนคอร์ดีBb7นอกจากนี�พิบว่ิา	 มีการใชุ้ทำานองแบบโครมาคิตในการบรรเลัง	

ดัีงตัวิอย่างที�	3.8	ห้องเพิลังที�	53	โดียวิิเคราะห์ให้เป็นการบรรเลังภายใต้อาร์เปจิโอ	คอร์ดีBm9			(	B	D	F#	A	C#)ลังบนคอร์ดี	

Bb7	ทำาให้เกิดีส่วินขยายของคอร์ดี	บนคอร์ดี	Bb7	ค่อ	(	B=b9,	F#=#5,C#=#9)	เพ่ิ�อให้เคล่ั�อนที�เป็นครึ�งเสียงเข้าหาทำานองที�

อย้่ในคอร์ดี	Bbm9ซึ่�งบรรเลังบนคอร์ดี	Eb7	ในห้องที�	54-55		สำาหรับกรณีที�เป็นการเปลีั�ยนเสียงหลััก	(Changing	Tonality)	

ซึ่�งเป็นอีกวิิธีิการที�เวิส	มอนท์โกเมอรีนิยมใชุ้

ภาพิประกอบโน้ตเพิลังชุุดีที�	6		แสดีงการใชุ้โน้ตของคอร์ดี	Fm7บรรเลังบนคอร์ดีBb7

ภาพิประกอบโน้ตเพิลังชุุดีที�	7		แสดีงการใชุ้ทำานองแบบโครมาติคในการบรรเลังหร่อการเปลัี�ยนเสียงหลััก

นอกจากนี�ท่อน	 E	 ยังพิบว่ิาใชุ้โมดี	 Eb	 มิกโซ่ลิัเดีียน	 (EbMixolydian	Mode)	 หร่ออีกนัยหนึ�งสามารถวิิเคราะห์ให้

เป็นการใชุ้คอร์ดีแทน	ii7	บน	Dominant7	ก็ได้ีที�ห้องเพิลังที�			67	–	68	โดียเริ�มด้ีวิยโน้ตขั�นที�	2	ของโมดี	Eb	มิกโซ่ลิัเดีียน

ภาพิประกอบโน้ตเพิลังชุุดีที�	8		แสดีงการใชุ้โมดี	Eb	มิกโซ่ลัิเดีียนหร่อการใชุ้	Bbm7	บนคอร์ดี	Eb7

  
4.3 ท�อน I – K จากการวิิเคราะห์พิบว่ิา	เป็นการบรรเลังแบบแบบบล็ัอกคอร์ดี	(Block	Chords)	ซึ่�งเป็นอีกวิิธีิหนึ�ง

ที�เป็นเอกลัักษณ์ของ	 เวิส	 มอนท์โกเมอรี	 จากการวิิเคราะห์ทั�งสามท่อนพิบว่ิาส่วินมากเป็นการบล็ัอคคอร์ดีโดียใชุ้โน้ต	 4	 ตัวิ

	ทำาให้เกิดีเสียงที�หนาแน่นกว่ิาการบรรเลังแบบแนวิเดีียวิ	บรรเลังในลัักษณะดีรอป	2	(Drop	2	Position)	แลัะมีการวิอยซ์่ซิ่ง

คอร์ดี	(Chord	Voicing)	ที�หลัากหลัาย	ได้ีแก่		คอร์ดีเมเจอร์เซ่เว่ินท์	(Major	SeventhChords)	คอร์ดีไมเนอร์เซ่เว่ินท์	(Minor	

Seventh	Chords)	คอร์ดีไมเนอร์เซ่เวินท์แฟล็ัทไฟท์	(Minor	Seventh	Flat	Five)	คอร์ดีดิีมมินิชุด์ี	(Diminished	Seventh)	

คอร์ดีดีอมินันท์เซ่เวินท์	 เป็นต้น	 ดัีงตัวิอย่างที�	 9	 ห้องเพิลังที�	 123	 ซึ่�งมีการวิอยซ์่ซิ่งคอร์ดีชุนิดีดีอมินันท์เซ่เวินท์	 แลัะใชุ้การดี

รอป	2	ที�คอร์ดี	Gm/Ab
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ภาพิประกอบโน้ตเพิลังชุุดีที�	9	การวิอยซ่์ซ่ิงคอร์ดีชุนิดีดีอมินันท์เซ่เวินท์ในการเคลั่�อนที�แบบโครมาติก	แลัะใชุ้การดีรอป	2

นอกจากนี�ยงัพิบว่ิามีการวิอยซ์่ซิ่งด้ีวิยส่วินขยายของคอร์ดี	(Upper	Extension	Chords)	อีกหลัายชุนิดี	ได้ีแก่	ร้ปคอร์ดี	

Ab6,	,Dm7b5,	Abm7b5	โดียการซ้่อนทับลังในคอร์ดี	Bb7	ซึ่�งทำาให้เกิดีโน้ตในส่วินขยายของคอร์ดี	Bb7	ดัีงตัวิอย่าง	ดัีงต่อไปนี�

ภาพิประกอบโน้ตเพิลังชุุดีที�	10	แสดีงการวิอยซ่ซ่ิ�งดี้วิยคอร์ดีทบขยาย

สร่ป์ผลุ่การวิเคราะห์์

1)	สังคีตลัักษณ์	พิบว่ิา	สังคีตลัักษณ์แบบทำานองหลัักแลัะการแปร	ในโครงสร้างแบบ	บล้ัส์12	ห้อง	(Standard	12	

Bars	Blues)	สำาหรับการแปรใชุ้วิิธีิการด้ีน	มีการบรรเลังหลัายรอบซึ่�งพิบว่ิามี	11	รอบ	(Chorus)	แลัะตอนท้าย	(Ending)	เพิลัง

มีการนำาโมทีฟของท่อนหัวิเพิลังมาบรรเลังจบ	ในส่วินของทำานองหลััก	หัวิเพิลัง	(Head)	มีการใชุ้ทำานองหลัักที�มีควิามยาวิ	12	

ห้อง	มีการพัิฒนาทำานองด้ีวิยการซ่ำ�า	(Repetition)	ร้ปแบบกระสวินจังหวิะ(Rhythmic	Pattern)	หลัายครั�ง	บางชุ่วิงพิบว่ิามีการ

ดัีดีแปลังร้ปแบบจังหวิะแลัะโน้ตบางตัวิในทำานองให้แตกต่างออกไปจากเดิีมเพ่ิ�อไม่ให้เกิดีควิามร้้สึกซ่ำ�ามากจนเกินไป	นอกจาก

นี�ในเร่�องระดัีบเสียงยังพิบว่ิามีการใชุ้วิิธีิการพัิฒนาทำานองด้ีวิยการปรับระดัีบเสียง	 (Transposition)	 โดียปรับส้งขึ�นไปขั�นค่้	 4	

เปอร์เฟค์แลัะมีการสอดีแทรกแนวิควิามคิดีใหม่	(New	Idea)	เพิิ�มเติมสลัับกับทำานองหลััก	

2)	การสร้างแลัะพัิฒนาแนวิทำานอง		ในตอน	B	มีการสร้างทำานองใหม่ที�ประโยคแรกโดียภายในประโยคมีการขยาย

ทำานองด้ีวิยการซี่เควินซ์่	(Sequence)	แลัะประโยคสุดีท้ายมีการดัีดีแปลังทำานองหลัักจากท่อน	ตอน	A	ที�เคร่�องหมายประทุน

	2	 ซึ่�งทำาให้ตอน	B	มีควิามแตกต่างจาก	A	มากขึ�น	โดียในท่อนหัวิเพิลังของเพิลังนี�ได้ีมีการใชุ้การเล่ันแบบบล็ัอกคอร์ดีในการ

สร้างRiff	 แรกของท่อน(ห้องที�1-7)	 แลัะRiff	 เพิลังที�สองถ้กสร้างขึ�นด้ีวิยการเล่ันแบบบล็ัอกคอร์ดีแลัะการเล่ันแบบขั�นค่้ซึ่�งเป็น

เอกลัักษณ์ของเวิส	มอนท์โกเมรี�	

3)	แนวิคิดีการด้ีน		ซึ่�งเป็นในส่วินของการแปร	โดียใชุ้วิิธีิการด้ีนในการแปร	ซึ่�งแบ่งได้ีเป็นสามส่วิน	ได้ีแก่	การด้ีนแบบ

แนวิทำานองเดีียวิ	(Single	Note)	รอบที�	1-3	การบรรเลังแบบขนานค่้แปดี(Octave)	รอบที�	4-8	การบรรเลังแบบใชุ้คอร์ดีในการ

ดีำาเนินทำานอง(Block	Chord)	รอบที�	9-11		
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ในส่วินการด้ีนแบบแนวิทำานองเดีียวินี�	ใชุ้บันเสียงเพินทาโทนิคเป็นอย้บ่นพ่ิ�นฐานของของ	ริฟเพิลัง	(riff)	ที�มาจากท่อน

ทำานองหลััก	ในส่วินของการบรรเลังแบบขนานค่้แปดี	(Octave)	ในรอบที�	4-8	เป็นการดีด้ีนในลัักษณะเดีียวิกันกับการส่วินแรก

	โดียใชุ้	ริฟ	มาเป็นเคร่�องม่อในการด้ีน	อย้ใ่นลัักษณะการใชุ้บันไดีเสียง	เพินทาโนนิค	บล้ัส์แลัะการใชุ้อาร์เปจิโอจากคอร์ดีหลััก	

คอร์ดีแทน(Substitution	Chords)	โดียเป็นทำานองที�ใชุ้โน้ตของคอร์ดีเรียงซ้่อน	(Upper	Structure)	ซ้่อนทับลังบนคอร์ดี	เชุ่น

การเคล่ั�อนครึ�งเสียงเข้าโน้ตในคอร์ดี	Bbm9	ในห้องที�	40	แลัะใชุ้	Bbm9	อาร์เปจิโอซ้่อนทับในคอร์ดี	Eb7	ในส่วินของการด้ีน

โดียการใชุ้คอร์ดีในการดีำาเนินทำานอง	(Block	Chord)	เป็นการด้ีนตั�งแต่ห้องที�9-11	ก่อนที�จะจบด้ีวินท่อนหลัักของทำานองเพิลัง	

มีการใชุ้คอร์ดีสลัับกบัการขนานค่้แปดีในชุว่ิงตน้	ส่วินการดีำาเนินแนวิทำานองโดียคอรด์ี	ได้ีนำาคอร์ดีทบขยายแลัะคอรด์ีดิีมินิชุ	มา

ใชุ้ในการดีำาเนินทำานองโดียการเกลัาแบบโครมาติค	โดียที�ส่วินใหญ่เป็นคอร์ดีที�ทำาการดีร็อป	2

อภิิป์รายผลุ่

จากผลัจากการวิิเคราะห์ในเพิลัง	Cariba ของ	เวิส	มอนท์โกเมอรี�	ทำาให้เห็นสังคีตลัักษณ์แลัะแนวิคิดีการด้ีนกีตาร์ที�	เวิส	

มอนทโ์กเมอรี�ใชุ้ในการประพินัธ์ิแลัะการดีน้	ซึ่�งเป็นร้ปแบบการบรรเลัง	ค่อ	1)	การบรรเลังโดียแนวิทำานองเดีียวิ	(Single	Notes)	

2)	การบรรเลังแบบขั�นค่้	(Octave)	3)	การบรรเลังแบบใชุ้คอร์ดีสร้างแนวิทำานอง	(Block	chords)	วิิธีิการบรรเลังทั�ง	3	อย่างที�

กล่ัาวิมานี�ถ่อได้ีว่ิาเป็นต้นแบบของการบรรเลังกีตาร์ที�ส่งอิทธิิพิลัในยคุต่อมา	ไม่ว่ิาจะเป็นการบรรเลังในแนวิแจ๊ส	ร็อค	บล้ัส์	ป๊อบ	

เป็นต้น	โดียเฉพิาะการบรรเลังในร้ปแบบ	ขั�นค่้แลัะแบบใชุ้คอร์ดีสรา้งแนวิทำานอง	เป็นการใชุ้กีตาร์ในการบรรเลังทำาหนา้ที�เลีัยน

แบบการเรียบเรียงเสียงประสานของกลุ่ัมเคร่�องเป่าในวิงแจ๊ส		บิกแบนด์ี	มาปรับใชุ้จนเกิดีเสียงประสานแบบกลุ่ัมเคร่�องเป่าแต่มี

เสียงเป็นกีตาร์ทำาให้เห็นควิามสามารถแลัะวิิธีิคิดีเกี�ยวิกับโครงสร้างหน้าที�ในการจัดีการ	เพ่ิ�อสร้างควิามสมบ้รณ์ให้กับบทเพิลัง
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ศรัทำธ์ามีโหระท่ำก โดยมีีวัต่ถุีประส่งค์ 1) เพืั�อศ่กษาร้ปแบบ ลวดลาย และคติ่สั่ญลักษณ์์ทีำ�ปรากฏิบนกลองมีโหระท่ำกทีำ�
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ใช�วิธี์การศ่กษาจัากเอกส่ารและภาคส่นามี มีีวิธี์การดำาเนินการวิจััยและเครื�องมืีอในการเก็บรวมีรวมีข�อม้ีล ดังนี� ผู้้�ร้� ผู้้�

ปฏิิบัติ่ และผู้้�ทีำ�เกี�ยวข�อง แบบส่ำารวจัและแบบสั่งเกต่ใช�ส่ำารวจัข�อม้ีลภาคส่นามีเรื�องของกลองมีโหระท่ำกในประเทำศไทำย           

แบบสั่มีภาษณ์์ชนิดมีีโครงส่ร�างใช�กับกลุ่มีผู้้�ร้� แบบสั่มีภาษณ์์ชนิดไม่ีมีีโครงส่ร�างใช�กับกลุ่มีผู้้�เกี�ยวข�อง และการส่นทำนา

กลุ่มีใช�กับกลุ่มีผู้้�ปฏิิบัติ่ โดยนำาทำฤษฎีิ์สั่ญลักษณ์์สั่มีพัันธ์์ ทำฤษฎีิ์นิเวศวัฒนธ์รรมี ทำฤษฎีิ์แพัร่กระจัายวัฒนธ์รรมี ทำฤษฎีิ์

สั่ญญะวิทำยา แนวคดินาฏิยประดษิฐ์ แนวคิดการเคลื�อนไหว และทำฤษฎิ์สุี่นทำรียศาส่ต่ร์ เพืั�อมีาต่รวจัส่อบคดัเลือกกลอง

มีโหระท่ำกทีำ�พับในประเทำศไทำย ทีำ�ส่ามีารถีระบุส่ถีานทีำ�พับได�ชัดเจัน และอย้ใ่นส่ภาพัทีำ�ส่ามีารถีวิเคราะห์ร้ปแบบได�มีาใช�ใน

การศ่กษา จัำานวนทัำ�งหมีด 39 ใบ กระจัายตั่วอย้ต่่ามีภ้มิีภาคต่่าง ๆ  ของประเทำศ เพืั�อให�ได�ข�อม้ีลทีำ�เป็นจัริงและเทีำ�ยงต่รง

ผลัการศึิกษาพิบว่ิา	 ลัวิดีลัายที�ปรากฏ์พิบในกลัองมโหระทึกเป็นจำานวินมากมีดัีงต่อไปนี�	 ลัายดีวิงอาทิตย์	 12	 แฉก

	เป็นลัายที�นิยมใชุ้ประดัีบบนหน้ากลัองมโหระทึก	ที�พิบในประเทศิไทยมากที�สุดี	จำานวินทั�งหมดี	16	ใบ	ลัายนกบินเป็นวิงกลัม

	6	ตัวิ	เป็นลัายที�นิยมใชุ้ประดัีบบนหน้ากลัองมโหระทึก	ที�พิบในประเทศิไทยมากที�สุดี	จำานวินทั�งหมดี	7	ใบ	ลัายคนสวิมชุุดีขน

นกย่นเรียงแถวิเป็นวิงกลัม	เป็นลัายที�นิยมใชุ้ประดัีบบนหน้ากลัองมโหระทึก	ที�พิบในประเทศิไทยมากที�สุดี	จำานวินทั�งหมดี	14	

ใบ	การประดัีบประติมากรรมร้ปกบตัวิเดีียวิประดัีบหน้ากลัองทั�ง	4	ทิศิ	เป็นร้ปแบบที�นิยมใชุ้ประดัีบบนหน้ากลัองมโหระทึก	ที�

พิบในประเทศิไทยมากที�สุดี	จำานวินทั�งหมดี	14	ใบ	โดียกลัองมโหระทึกที�ประดัีบด้ีวิยประติมากรรมร้ปกบมักพิบในพ่ิ�นราบ	แลัะ

มีควิามเกี�ยวิข้องกับพิิธีิกรรมขอฝ่น	นอกจากนี�	กลัองมโหระทึกจำานวิน	5	ใบ	ที�พิบร่วิมกับชิุ�นส่วินกระด้ีกมนุษย์อาจสะท้อนให้

เห็นการใชุ้กลัองมโหระทึกเน่�องในพิิธีิกรรมที�เกี�ยวิข้องกับควิามตายอีกด้ีวิย	จากผลัการศึิกษาดัีงกล่ัาวิข้างต้น	ผ้้วิิจัยได้ีนำามาสร้าง

สรรค์เป็นชุุดีการแสดีง	“ศิรัทธิามโหระทึก”	โดียนำา	ร้ปแบบ	ลัวิดีลัาย	แลัะคติสัญลัักษณ์	มาสร้างสรรค์	สะท้อนผ่านการแสดีง

ในร้ปแบบที�แปลักใหม่	แลัะสอดีคล้ัองตามยุคสมัย	โดียดึีงเอา	ลัวิดีลัายที�โดีดีเด่ีน	แลัะคติสัญลัักษณ์ของกลัอง	มาสร้างสรรค์ผลั
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Abstract

The research on the Bronze Drum: patterns, designs, and the symbolism to creation of 
contemporary dances. Great faith Performance set.” Objectives 1) to study the patterns, patterns, 
and symbols appearing on the Bronze Drum found in Thailand. 2) To create a contemporary dance 
performance, Great faith Performance set. is a qualitative research that uses documented and field study 
methods. There are methods for conducting research and tools for collecting data as follows: those 
who know, practitioners and those involved. The survey and observation form were used to survey the 
field data on the drum drums in Thailand. The structured interview form was used with the knowledge 
group. The unstructured interview form was used with a group of stakeholders. and group discussions 
apply to groups of practitioners by applying the symbolic theory eco-culture theory cultural diffusion 
theory semiotic theory artificial dance concept movement concept and aesthetic theory to come and 
check the selection of the Bronze Drum found in Thailand. That can clearly identify the location found. 
And the bronze drums are in a state that can be analyzed pattern for a total of 39 drums distributed in 
different regions of the country in order to obtain true and accurate information.

The results showed that the patterns that appear in a large number of throttle drums are as 
follows that the 12-pointed sun pattern is a popular pattern used to adorn the drum, the most found in 
Thailand, the total number of 16 drums, the pattern of 6 circular flying birds is a popular pattern used 
to decorate on the face of bronze drums, found in Thailand most of the total number of 7 drums. The 
pattern of people wearing feathers standing in a circle. It is a popular pattern used to adorn on the face 
of bronze drums. The most found in Thailand, total of 14 drums. he decoration of a single frog sculpture 
adorning the drum faces in all four directions is a popular style used to decorate the drum faces. The 
most found in Thailand, a total of 14 drums. So, the bronze drums decorated with frog sculptures are 
often found in the flat ground and that is associated with the ritual of asking for rain. In addition, the five 
bronze drums found in conjunction with human bone fragments may also reflect the use of drums in rituals 
related to death. From the above study results, the researcher has created a series of performances 
“Great faith” By introducing patterns, designs, and the symbolism to creation reflected through the 
show in a new format. And in accordance with the times to spread to the general public to get to know 
the story of the bronze drum in a new perspective. So, the researcher drew distinctive pattern. And the 
symbolism of the bronze drum symbol to create works in the form of contemporary dance through the 
display element and can integrate the creative results into the teaching in history courses as well as 
to promote the arts and culture to disseminate to the general public to know the story of the drum in a 
new perspective with a better understanding

keywords: bronze drums, symbolism, contemporary dance, great faith.
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บทนำา

ในดิีนแดีนเอเชีุยตะวัินออกเฉียงใต้	 พิบวัิฒนธิรรมการใชุ้สำาริดีในประเทศิเวีิยดีนาม	 พิบหลัักฐานการใชุ้

สำาริดีในการทำาเคร่�องม่อเคร่�องใชุ้ต่าง	 ๆ	 ครั�งแรกเม่�อประมาณ	 4,000	 –	 3,500	 ปีมาแล้ัวิ	 ในสมัยวัิฒนธิรรม	

ฝุ่่งเวีิยนตอนปลัาย	(Late	Phung)	หร่อโกบอง	(Go	Bong)	ต่อมาจึงมีพัิฒนาการทางวัิฒนธิรรมขึ�นมาเป็นลัำาดัีบ	โดียเฉพิาะใน

วัิฒนธิรรมสมัยดีองซ่อน	(Dong	Son)	เม่�อประมาณ	2,600	-2,300	ปีมาแล้ัวิ	ได้ีมีการนำาสำาริดีมาหล่ัอกลัองมโหระทึก	ใชุ้ตีเป็น

สัญญาณ	แลัะประโคม	(ราชุบัณฑิตยสถาน,	2542)	ลัักษณะทั�วิไประกอบด้ีวิย	2	ส่วินหลััก	ได้ีแก่	หน้ากลัอง	แลัะตัวิกลัอง	มี

ลัวิดีลัายประดัีบทั�งสองส่วิน	มีห้ติดีอย้่ที�ตัวิกลัองส่วินบน	ประเภทกลัองมโหระทึก	โดียพิิจารณาจากขนาดี	นำ�าหนัก	การตกแต่ง

ลัวิดีลัาย	ส่วินประกอบของโลัหะที�ใชุ้	แลัะกรรมวิิธีิการหล่ัอกลัองมโหระทึก	สามารถแบ่งได้ี	4	แบบ	ลัวิดีลัายทั�วิไปที�พิบบนกลัอง

มโหระทึก	ล้ัวินมีควิามหมายบ่งบอกถึงวัิตถุประสงค์ในการผลิัตกลัองมโหระทึกขึ�นใชุ้งาน	แบ่งออกได้ี	2	ประเภท	ได้ีแก่	ลัวิดีลัาย

เรขาคณิต	แลัะลัวิดีลัายภาพิบุคคลั	สัตว์ิ	หร่อสิ�งของ	เชุ่น	กลุ่ัมบุคคลัแต่งกายด้ีวิยขนนก	กลุ่ัมบุคคลัทำากิจกรรมต่าง	ๆ 	เร่อ	หร่อ

กระบวินเร่อ	นกกระสา	หร่อนก	Plover	บินทวินเข็มนาฬิิกา	ปลัา	กบ	ชุ้าง	วัิวิ	กวิาง	นกย้งบินทวินเข็มนาฬิิกา	บ้าน	แลัะดีวิง

อาทิตย์	หร่อดีาวิ	(กรมศิิลัปากร,	2546)	ทั�งนี�	นักวิิชุาการส่วินใหญ่ให้ควิามเห็นว่ิาลัวิดีลัายบนหน้ากลัอง	มีที�มาจากควิามเชุ่�อใน

พิิธีิบ้ชุายัญสัตว์ิ	พิิธีิกรรมเกี�ยวิกับควิามตาย	พิิธีิกรรมเกี�ยวิกับควิามอุดีมสมบ้รณ์	ลัวิดีลัายต่าง	ๆ	ที�ปรากฏ์	แสดีงให้เห็นควิาม

สัมพัินธ์ิของมนุษย์	ในการดีำารงชีุวิิต	ภายใต้ระบบนิเวิศิวิิทยาของสังคมในอดีีต	(กรมศิิลัปากร,	2562)	จากข้อม้ลัที�กล่ัาวิมาข้างต้น	

เห็นได้ีว่ิากลัองมโหระทึกเป็นวัิตถุทางวัิฒนธิรรมที�มีประวัิติควิามเป็นมายาวินาน	มีร้ปแบบ	ลัวิดีลัาย	คติสัญลัักษณ์ที�เกี�ยวิพัินกับ

ชีุวิิตควิามเป็นอย้่	การดีำารงชีุพิ	ประเพิณีวัิฒนธิรรมของกลุ่ัมชุนในอดีีต	การศึิกษาวิิจัยที�ผ่านมาส่วินใหญ่ล้ัวินมุ่งศึิกษาลัักษณะ

ทางกายภาพิของกลัองเป็นหลััก	เพ่ิ�อสร้างองค์ควิามร้้ใหม่เกี�ยวิกับกลัองมโหระทึก	แล้ัวินำามาประยุกติ�ใชุ้	ในการสร้างสรรค์ชุุดีการ

แสดีงนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย	ปัจจุบันชุุดีการแสดีงที�เกี�ยวิกับกลัองมโหระทึกไม่แพิร่หลัาย	ผ้้คนจึงคุ้ยเคยกับกลัองมโหระทึกในแง่ของ

เคร่�องดีนตรีศัิกดิี�สิทธิิ�ใชุ้ตีในงานพิระราชุพิิธีิ	เชุ่น	พิิธีิจรดีพิระนังคัลัแรกนาขวัิญ	พิระราชุพิิธีิบรมราชุาภิเษก	เป็นต้น	จากข้อม้ลั

ดัีงกล่ัาวิผ้้วิิจัยจึงเล่ัอกทำาการศึิกษาในหัวิข้อ	“กลัองมโหระทึก	:	ร้ปแบบ	ลัวิดีลัาย	แลัะคติสัญลัักษณ์	ส่้การสร้างสรรค์การแสดีง

นาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย”	เพ่ิ�อศึิกษาพัิฒนาการของกลัองมโหระทึก	รวิมทั�งศึิกษาร้ปแบบ	ลัวิดีลัาย	แลัะคติสัญลัักษณ์	ที�ปรากฏ์บน

ตัวิกลัอง	เพ่ิ�อนำาไปสร้างสรรค์ชุุดีการแสดีงนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย	ที�จะแสดีงออกถึงประวัิติควิามเป็นมา	เอกลัักษณ์	แลัะภ้มิปัญญา

	 อีกทั�งคติควิามเชุ่�อดัี�งเดิีมของกลัองมโหระทึก	 สะท้อนผ่านชุุดีการแสดีง	 แลัะเพ่ิ�อเผยแพิร่ให้ผ้้คนทั�วิไปได้ีตระหนัก	 ถึงคุณค่า

	 แลัะควิามสำาคัญ	 รับร้้เร่�องราวิของกลัองมโหระทึกในมุมมองใหม่	 ที�ไม่เคยสัมผัสมาก่อน อีกทั�ง	 ยังเป็นการส่งผ่านภ้มิปัญญา

ของผ้้คนในอดีีต	มายังผ้้คนในปัจจุบัน	ให้หวินระลึักถึงวัิฒนธิรรม	แลัะมรดีกทางภ้มิปัญญาของบรรพิชุน	ตราบนานเท่านาน

วัติถุ่ป์ระสงค์ข้องงานวิจััย

1.	เพ่ิ�อศึิกษาร้ปแบบ	ลัวิดีลัาย	แลัะคติสัญลัักษณ์	ที�ปรากฏ์บนกลัองมโหระทึกที�พิบในประเทศิไทย

2.	เพ่ิ�อสร้างสรรค์ชุุดีการแสดีงนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัยชุุดี	ศิรัทธิามโหระทึก
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กรอบแนวคิดในการวิจััย

วิธีดำาเนินการสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์นาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัยจากกลัองมโหระทึก	:	ร้ปแบบ	ลัวิดีลัาย	แลัะคติสัญลัักษณ์	โดียใชุ้เคร่�องม่อในการ

วิิจัยดัีงนี�	

1. เก็บรวบรวมข้้อมูลุ่

 1.1 การสำารวจัข้้อมูลุ่เชิงเอกสาร ติำารา วารสาร แลุ่ะงานวิจััยที�เกี�ยวข้้องทั�งภิายในป์ระเทศไทยแลุ่ะติ�าง

ป์ระเทศผู้วิจััยได้ดำาเนินการเก็บข้้อมูลุ่จัากแห์ลุ่�งข้้อมูลุ่ติ�าง ๆ ป์ระกอบไป์ด้วยห์ลัุ่กการณ์์ติามทฤษฎีีติ�าง ๆ ดังนี� 

	 	 1.1.1	ทฤษฎีีสัญลัักษณ์สัมพัินธ์ิ	

	 	 1.1.2	ทฤษฎีีนิเวิศิวัิฒนธิรรม	

	 	 1.1.3	ทฤษฎีีแพิร่กระจายวัิฒนธิรรม

	 	 1.1.4	ทฤษฎีีสัญญะวิิทยา

	 	 1.1.5	แนวิคิดีนาฏ์ยประดิีษฐ์

	 	 1.1.6	แนวิคิดีการเคล่ั�อนไหวิ

	 	 1.1.7	ทฤษฎีีสุนทรียศิาสตร์

กลุ่องมโห์ระทึก

รูป์แบบกลุ่องมโห์ระทึก

ลุ่วดลุ่ายกลุ่องมโห์ระทึก

คติิสัญลัุ่กษณ์์กลุ่องมโห์ระทึก

ทฤษฎีีห์ลัุ่ก

-	ทฤษฎีีสัญลัักษณ์สัมพัินธ์ิ	

-	ทฤษฎีีนิเวิศิวัิฒนธิรรม	

ทฤษฎีีเสริม

-	ทฤษฎีีแพิร่กระจายวัิฒนธิรรม

-	ทฤษฎีีสัญญะวิิทยา

แนวคิดห์ลัุ่ก

-	แนวิคิดีนาฏ์ยประดิีษฐ์

-	แนวิคิดีการเคล่ั�อนไหวิ

ทฤษฎีี

-	ทฤษฎีีสุนทรียศิาสตร์

รูป์แบบ ลุ่วดลุ่าย  

แลุ่ะคติิสัญลัุ่กษณ์์

ข้องกลุ่องมโห์ระทึก

การสร้างสรรค์ช่ดการแสดงนัาฏศิิลป์ร่วมืสมัืย

ช่ด ศรัทธามโห์ระทึก
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 1.2 การเก็บข้้อมูลุ่ภิาคสนามการออกเก็บข้้อมูลุ่ภิาคสนามครั�งนี� ผู้วิจััยได้ 

	 	 1.2.1		การสัมภาษณ์	โดียการสัมภาษณ์บุคคลัที�เกี�ยวิข้องในเร่�องประเด็ีนการนำาเร่�อง	ผ้้วิิจัยเล่ัอก

สัมภาษณ์เก็บข้อม้ลั	จากกลุ่ัมบุคคลัที�มีควิามร้้เกี�ยวิกับกลัองมโหระทึก	แลัะนาฏ์ศิิลัป์	ดัีงนี�	

	 	 	 1.	ปราชุญ์ชุาวิบ้าน	จำานวิน	1	ร้ป	ได้ีแก่	พิระคร้พิิพัิฒน์พิิบ้ลัย์	เจ้าอาวิาสวัิดีศิิริธิรรม

พัิฒนา	

	 	 	 2.นักวิิชุาการด้ีานศิิลัปวัิฒนธิรรม	 แลัะโบราณคดีี	 จำานวิน	 3	 ท่าน	 ได้ีแก่	 นายเผด็ีจ						

สุขเกษม	วัิฒนธิรรมจังหวัิดีหนองคาย		นายจักรพัินธ์ิ	เพ็ิงประไพิ	นักโบราณคดีีปฏิ์บัติการ	สำานักศิิลัปากรที�	12	นครศิรีธิรรมราชุ	

แลัะนางสาวิพิรพิิณ	โพิธิิวัิฒน์	ภัณฑารักษ์	พิิพิิธิภัณฑสถานแห่งชุาติขอนแก่น	

	 	 	 3.	นักวิิชุาการด้ีานนาฏ์ศิิลัป์	จำานวิน	3	ท่าน	ได้ีแก่	รองศิาสตราจารย์พิจน์มาลัย์		สมร

รคบุตร	อาจารย์ประจำาสาขาวิิชุาศิิลัปะการแสดีง	มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์อุดีรธิานี	ศิาสตราจารย์	ดีร.ชุมนาดี	กิจขันธ์ิ	ผ้้เชีุ�ยวิชุาญ

ด้ีานนาฏ์ศิิลัป์แลัะผ้้ชุ่วิยศิาสตราจารย์นริศิรา	ศิรีสุพิลั	อาจารย์ประจำาภาควิิชุาศิิลัปะการแสดีง	มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์อุดีรธิานี

	 	 1.2.2	กลุ่ัมผ้้มีส่วินเกี�ยวิข้อง	ซึ่�งเป็นผ้้ให้ข้อม้ลัในการสัมภาษณ์	ได้ีแก่	ผ้้ชุม	ผ้้จ้างงาน	บุคคลัที�รับ

ข่าวิสารทั�วิไป	จำานวิน	10	คน

	 	 ขั�นตอนการปฏิ์บัติการสร้างสรรค์งานนี�ได้ีนำาข้อม้ลัทั�งหมดีที�ได้ีกล่ัาวิมาข้างต้นแล้ัวินำามาวิิเคราะห์

เพ่ิ�อศึิกษาค้นคว้ิาประเด็ีนต่าง	ๆตามที�ได้ีวิางแผนไว้ิดัีงนี�	

	 	 1.2.1	ศึิกษาแลัะรวิบรวิมข้อม้ลัจากหนังส่อเอกสารทางวิิชุาการแลัะบทควิามที�	เกี�ยวิข้อง	

	 	 1.2.2	ศึิกษาจากการสัมภาษณ์ผ้้ทรงคุณวุิฒิทางด้ีานนาฏ์ศิิลัป์แลัะดีนตรี	ผ้้ออกแบบงานร่วิมสมัย

	 	 1.2.3	ศึิกษาแนวิคิดีแลัะทฤษฎีีที�เกี�ยวิ

	 	 1.2.4	รวิบรวิมข้อม้ลัที�ได้ีนำามาวิิเคราะห์	สรุปผลั	เพ่ิ�อเป็นแนวิทางในการสร้างสรรค์	

	 	 1.2.5	ขั�นตอนการสร้างสรรค์งาน

2. วางแผนในการดำาเนินงานสร้างสรรค์ 
	

สัป์ดาห์์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ออกแบบองค์ประกอบของ

การแสดีง

ฝึ่กซ้่อมการแสดีง	ฝ่่ายสร้างสรรค์ด้ีานเทคนิค ทดีลัองการแสดีง

พิร้อมแก้ไขข้อ

บกพิร่อง

ดีำาเนินการ

แสดีง

ขั�นตอนการปฏิ์บัติสร้างสรรค์นี�ผ้้วิิจัยนำาข้อม้ลัทั�งหมดีจากเคร่�องม่อที�ได้ีกล่ัาวิมาข้างต้น	มาวิิเคราะห์เพ่ิ�อศึิกษาค้นคว้ิา

ถึงประเด็ีนต่าง	ๆ	แล้ัวิจึงเริ�มทำาการทดีลัองปฏิ์บัติการสร้างสรรค์ตามที�ได้ีวิางแผนไว้ิดัีงนี�

	 2.1	เล่ัอกหัวิข้อที�จะนำามาสร้างสรรค์ผลังาน	

	 2.2	ศึิกษาเอกสารที�เกี�ยวิข้องกับกลัองมโหระทึกแลัะการสร้างสรรค์นาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัยพิร้อมทั�ง	

สัมภาษณ์บุคคลัที�มีควิามร้้เกี�ยวิกับกลัองมโหระทึกแลัะด้ีานนาฏ์ศิิลัป์

	 2.3	 นำาข้อม้ลัที�ได้ีมาเรียบเรียงเน่�อหาแล้ัวิออกแบบท่าทางประกอบการแสดีงพิร้อมกับเล่ัอกทำานองดีนตรี

ประกอบการแสดีงให้เมาะสมกับบทการแสดีง	

	 2.4	คิดีประดิีษฐ์ท่าประกอบการแสดีงโดียศึิกษาท่ารำาไทย	บัลัเลัต์	แลัะคอนเทมโพิรารีแดีนซ์่ให้เหมาะสม

กับดีนตรีประกอบการแสดีง	
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	 2.5	จัดีลัำาดัีบท่าทางให้เหมาะสมแลัะจัดีลัำาดัีบการใชุ้พ่ิ�นที�ในการแสดีงเพ่ิ�อให้เกิดีควิามสวิยงาม	

	 2.6	ออกแบบเคร่�องแต่งกาย	

	 2.7	คัดีเล่ัอกนักแสดีงให้เหมาะสมกับบทบาท	

	 2.8	 การทดีลัองปฏิ์บัติโดียการนำาผลังานสร้างสรรค์ขึ�น	 ฝึ่กซ้่อมการแสดีงให้กับนักแสดีงเพ่ิ�อค้นหาข้อ

บกพิร่องของการแสดีงทั�งหมดีมาปรับปรุงแก้ไข	

	 2.9	นำาผลังานออกเผยแพิร่

การวิเคราะห์์ข้้อมูลุ่

การศ่กษาข�อม้ีลทัำ�งหมีดทัำ�งทีำ�เป็นข�อม้ีลเชิงเอกส่ารวิชาการ การสั่มีภาษณ์์แล�วส่ามีารถีเส่นอผู้ลของการศ่กษา 

จัากวัต่ถุีประส่งค์ของการวิจััย เพืั�อส่ร�างส่รรค์การแส่ดงนาฏิศิลป์ร่วมีส่มัีย ชุด ศรัทำธ์ามีโหระท่ำก ได�คำาน่งถ่ีงองค์ประกอบ

การแส่ดงซ่้ำ�งประกอบไปด�วย บทำประกอบการแส่ดง เครื�องดนต่รี อุปกรณ์์ เครื�องแต่่งกาย การคัดเลือกนักแส่ดง โอกาส่

ในการแส่ดงการส่ร�างส่รรค์นาฏิศิลป์ร่วมีส่มัียจัากกลองมีโหระท่ำก : ร้ปแบบ ลวดลาย และคติ่สั่ญลักษณ์์ ผู้้�ส่ร�างส่รรค์ได�

กำาหนดงานในร้ปแบบงานส่ร�างส่รรค์ทีำ�หาแนวคิดและออกแบบการแส่ดงข่�นมีาใหม่ี และเหตุ่ผู้ลทีำ�ใช�นาฏิศิลป์ร่วมีส่มัีย

 เนื�องจัากในความีหมีายนาฏิศิลป์ร่วมีส่มัียมีีความีอิส่ระมีาก ถ้ีกพััฒนาจัากแนวคิดของนาฏิศิลป์ส่มัียใหม่ีปราศจัาก

ลำาดับขั�นของนักเต่�น ส่ามีารถีแส่ดงได�ทุำกทีำ�และควรเกิดจัากการทำดลองเพืั�อให�เกิดสิ่�งใหม่ีทีำ�ส่ร�างส่รรค์ทัำ�งในร้ปแบบของ

การเคลื�อนไหว แนวความีคิดหรือองค์ประกอบในการส่ร�างส่รรค์ มีีอิส่ระในการตี่ความีทัำ�งต่่อตั่วผู้้�ส่ร�างผู้ลงานและผู้้�ชมี

 ถ่ีงแมี�ว่าแนวคิดในนาฏิศิลป์ร่วมีส่มัียจัะมีีอิส่ระมีากเพัยีงใดแต่่ในแง่ของกระบวนการส่ร�างส่รรคจ์ัำาเป็นต่�องมีีแบบแผู้น

ในการดำาเนินงานทัำ�งในการค�นหาวัต่ถุีดิบ ในการเคลื�อนไหวทีำ�ต่�องอาศัยปัจัจััยต่่างๆ เข�ามีากระตุ่�น จันถ่ีงเครื�องมืีอและ

องค์ประกอบของการส่ร�างส่รรค์ผู้ลงานนาฏิศิลป์ร่วมีส่มัีย โดยผู้้�ส่ร�างส่รรค์ค�นคว�าข�อม้ีลทัำ�งจัากการสั่มีภาษณ์์ผู้้�เชี�ยวชาญ

ทำางนาฏิศิลป์ร่วมีส่มัีย เอกส่ารการส่ร�างส่รรค์ผู้ลงานทำางนาฏิศิลป์ร่วมีส่มัียทีำ�ส่ามีารถีนำาไปปรับใช� และส่ร�างส่รรค์ผู้ล

งานนาฎิ์ศลิป์ร่วมีส่มัียทีำ�มุ่ีงเน�น การส่ะทำ�อนประส่บการณ์์และความีเชี�ยวชาญในร้ปแบบของผู้้�ส่ร�างส่รรคผ์ู้ลงานได�อยา่ง

มีีลำาดับขั�นต่อน 

ดัีงนั�น	 การสร้างสรรค์นาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย	 นี�เป็นการสร้างสรรค์ชุุดีการแสดีงแลัะองค์ประกอบขึ�นมาใหม่ซึ่�งไม่ใชุ่งาน

นาฏ์ศิิลัป์แบบดัี�งเดิีม	 ผ้้สร้างสรรค์จึงกำาหนดีให้งานสร้างสรรค์ในครั�งนี�เป็นนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัยโดียสร้างสรรค์นาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย

จากกลัองมโหระทึก	 :	 ร้ปแบบ	 ลัวิดีลัาย	 แลัะคติสัญลัักษณ์	 ผ้้สร้างสรรค์เห็นว่ิากลัองมโหระทึกเป็นมรดีกทางภ้มิปัญญาของ

บรรพิชุน	แลัะการศึิกษาวิิจัยที�ผ่านมาส่วินใหญ่ล้ัวินมุ่งศึิกษาลัักษณะทางกายภาพิของกลัองเป็นหลััก	เพ่ิ�อสร้างองค์ควิามร้้ใหม่

เกี�ยวิกับกลัองมโหระทึก	 แต่ยังไม่มีผ้้ใดีนำาองค์ควิามร้้เหล่ัานั�นมาประยุกติ�ใชุ้	 ในการสร้างสรรค์ชุุดีการแสดีงนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย	

ผ้้สร้างสรรค์จึงใชุ้หัวิข้อในการสร้างสรรค์นาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย	ชุุดี	ศิรัทธิามโหระทึก	จากกลัองมโหระทึก	:	ร้ปแบบ	ลัวิดีลัาย	แลัะ

คติสัญลัักษณ์	ในครั�งนี�

สร่ป์ผลุ่การสร้างสรรค์

จากการสร้างสรรค์ผลังานด้ีานนาฏ์ศิิลัป์	โดียการศึิกษากลัองมโหระทึกในประเทศิไทยได้ีนำาเอาร้ปแบบ	ลัวิดีลัาย	แลัะ

คติสัญลัักษณ์ในกลัองมโหระทึกมาประยุกต์ใชุ้ในการสร้างสรรค์ผลังาน	 ผ้้วิิจัยใชุ้การนำาเสนอในร้ปแบบนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัยซึ่�งมี

กระบวินการสร้างสรรค์งาน	 ในร้ปแบบที�แปลักใหม่แลัะสอดีคล้ัองตามยุคสมัย	 การแสดีงที�ผ้้วิิจัยอยากนำาเสนอให้ผ้้ชุมได้ีเห็น

ค่อ	 ร้ปแบบ	ลัวิดีลัาย	คติสัญลัักษณ์ที�อย้่ในกลัองมโหระทึกที�นำามาประยุกต์ผ่านกระบวินการตีควิามหมายในร้ปแบบใหม่หร่อ

การก้าวิข้ามจารีตของนาฏ์ศิิลัป์ในร้ปแบบดีังเดิีม	 โดียผลังานที�สร้างสรรค์ขึ�นมาเป็นผลัลััพิธ์ิจากการดีึงเอาร้ปแบบ	 ลัวิดีลัาย



933

	คติสัญลัักษณ์ของกลัองมโหระทึกมาสร้างสรรค์ผลังาน	 โดียมี	 ร้ปแบบในการนำาเสนอออกเป็น	3	 ชุ่วิง	 ค่อ	 ชุ่วิงที�	 1	 เป็นการ

ตีควิามหมายจากสัญญะ	ลัวิดีลัายพิระอาทิตย์	 ถ่ายทอดีผ่านร้ปแบบของการแสดีง	 โดียส่�อให้เห็นถึงแสงพิระอาทิตย์ให้กำาเนิดี

สรรพิชีุวิิต	(การเกิดีขึ�น)	 ชุ่วิงที�	2	เป็นการวิิเคราะห์กลัองมโหระทึกเพ่ิ�อสร้างเร่�องราวิเกี�ยวิกับควิามอุดีมสมบ้รณ์ของโลัก	ด้ีวิย

การตีควิามจากลัวิดีลัายสัตว์ิต่างๆที�ปรากฏ์บนกลัองมโหระทึก	ได้ีแก่	นก	ชุ้าง	แลัะกบ	ตามนัยคติควิามเชุ่�อ	(การพัิฒนา)	แลัะ

ชุ่วิงที�	3	ส่�อให้เห็นถึงสรรพิสิ�งมีชีุวิิตที�มีการแปรเปลีั�ยน	เส่�อมโทรม	กระทั�งส้ญหายไปสะท้อนคติสัญลัักษณ์ที�เกี�ยวิข้องกับควิาม

ตาย	 ซึ่�งปรากฏ์ผ่านลัวิดีลัายเร่อนำาวิิญญาณ	 ดัีงนั�น	 เสียงกลัองในพิิธีิกรรมจึงเป็นเสียงกังวิานส่งดีวิงวิิญญาณ	 ไปส่้โลักของสิ�ง

เหน่อธิรรมชุาติ	 (การแปรเปลีั�ยนรวิมทั�งการเส่�อมโทรม)	 พิร้อมกับการออกแบบกระบวินท่ารำาจึงเป็นการทำางานที�ครอบคลุัม

ทั�งเน่�อหา	ท่าเต้น	ท่ารำา	การแปรแถวิ	ดีนตรี	เคร่�องแต่งกาย	แลัะองค์ประกอบการแสดีงต่างๆ	เป็นการสร้างสรรค์ในร้ปแบบ

นาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัยโดียผสมผสานระหว่ิางนาฏ์ศิิลัป์ไทย	บัลัเลัต์	แลัะคอมเทมโพิรารี�ดีานซ์่	ผ้้วิิจัยได้ีนำาเอาท่ารำา	ที�ได้ีจากการศึิกษา

ร้ปแบบ	ลัวิดีลัาย	แลัะคติสัญลัักษณ์จากกลัองมโหระทึก	จำานวิน	6	ท่าหลััก	มาสร้างสรรค์กระบวินการรำาแลัะร้ปแบบแถวิโดีย

ใชุ้แนวิคิดีนาฏ์ยประดิีษฐ์	แนวิคิดีการเคล่ั�อนไหวิแลัะกระบวินการสร้างสรรค์	ได้ีทั�งหมดี	76	ท่า	พิร้อมทั�งการออกแบบเคร่�อง

แต่งกายโดียนำาเอาสี	 ลัวิดีลัาย	 ของกลัองมโหระทึกเป็นตัวิตั�งแลัะออกแบบเคร่�องแต่งกายให้คล้ัายคลึังมากที�สุดี	 ร้ปแบบการ

แปรแถวิในงานสร้างสรรค์ใชุ้ร้ปแบบแถวิที�ไม่เป็นระเบียบ	 ตามแนวิคิดีในการสร้างสรรค์ครั�งนี�เป็นการแสดีงถึงเร่�องราวิที�เกิดี

ขึ�นในยุคก่อนประวิัติศิาสตร์	 ซึ่�งอาจจะยังไม่มีระเบียบแบบแผนในเร่�องราวิชุัดีเจน	 ผ้้วิิจัยใชุ้นักแสดีงที�มีทักษะพ่ิ�นฐานในแสดีง

ประเภทนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัยแลัะนาฏ์ศิิลัป์ไทย	 แลัะมีประสบการณ์ร่วิมงานแสดีงประเภทนี�มาก่อน	 เพ่ิ�อการเคล่ั�อนไหวิท่าทาง

	 ลีัลัา	 อารมณ์ที�ประดิีษฐ์ขึ�นมาเพ่ิ�อส่�อควิามหมาย	 อารมณ์ควิามร้้สึกให้ผ้้ชุมเข้าใจในร้ปแบบบตามแนวิคิดีที�ต้องการนำาเสนอ

	นอกจากการศึิกษาเอกสาร	แลัะการสัมภาษณ์	ผ้้วิิจัยได้ีนำาผลัการสร้างสรรค์ให้ผ้้เชีุ�ยวิชุาญประเมินแลัะให้คำาแนะนำาเพ่ิ�อควิาม

สมบ้รณ์ของการแสดีง	แลัะสอดีคล้ัองกับผลัการศึิกษาในครั�งนี�ด้ีวิย	

การอภิิป์รายผลุ่

ผลัของการสร้างสรรค์นาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัยจากการศึิกษา	ร้ปแบบ	ลัวิดีลัาย	แลัะคติสัญลัักษณ์ในกลัองมโหระทึก

ในประเทศิไทย	 มีกระบวินการสร้างสรรค์ค่อ	1.แนวิคิดีในการสร้างสรรค์	2.ร้ปแบบการนำาเสนอ	3.กระบวินท่ารำา	 4.

ออกแบบเคร่�องแต่งกาย	5.ออกแบบร้ปแบบแถวิ	6.นักแสดีง	7.ดีนตรีประกอบการแสดีง	แลัะ	8.อุปกรณ์ประกอบการ

แสดีง	ซึ่�งสอดีคล้ัองกับแนวิคิดีในการสร้างสรรค์งานของ(สุรพิลั	วิิรุฬห์รักษ์,	2543)	ได้ีกล่ัาวิถึง	ขั�นตอนการสร้างสรรค์

งาน	 ว่ิามีขั�นตอนการทำางาน	ได้ีแก่	การคิดีให้มีนาฏ์ยศิิลัป์	การกำาหนดีควิามคิดีหลััก	การประมวิลัข้อม้ลั	การกำาหนดี

ขอบเขต	การกำาหนดีร้ปแบบ	การกำาหนดีองค์ประกอบอ่�น	ๆ	แลัะการออกแบบนาฏ์ยศิิลัป์	

แนวคิดในการสร้างสรรค์ ในการสรา้งสรรค์งานนาฏ์ศิิลัป์ครั�งนี�	การแสดีงจะส่�อควิามหมายได้ีชัุดีเจนมากหร่อ

น้อยเพีิยงใดีขึ�นอย้กั่บการกำาหนดีแนวิคิดีในการสร้างสรรค์	ซึ่�งผ้้วิิจัยเล่ัอกนำาเสนอในร้ปแบบของการแสดีงนาฏ์ศิิลัป์ร่วิม

สมัยโดียต้องการให้ผ้้ชุมได้ีเห็นคุณค่า	ตระหนักถึงควิามสำาคัญ	รวิมทั�งหวินระลึักถึงวัิฒนธิรรม	แลัะมรดีกทางภ้มิปัญญา

ของบรรพิชุนภายในเวิลัา	7	นาที	ที�ทำาการแสดีง	ซึ่�งสอดีคลัอ้งกับ	(นราพิงษ	์จรัสศิรี,	2550)	ได้ีกล่ัาวิว่ิาเน่�อหาในแนวิคดิี

ของการแสดีงนาฏ์ยประดิีษฐ์จะเป็นคำาอธิิบายการแสดีงที�ผ้้ออกแบบต้องการจะอธิิบายซึ่�งประกอบไปด้ีวิย	2	ส่วิน	ค่อ

	1.ประเด็ีนที�สำาคัญที�เป็นแรงบันดีาลัใจให้ผ้้ออกแบบนาฏ์ยศิิลัป์นำามาเป็นจุดีริเริ�มในการสร้างสรรค์การแสดีง	2.	ภาพิ

สรุปรวิมของการแสดีงที�สำาคัญที�ผ้้ออกแบบนาฏ์ยศิิลัป์คาดีหวิงัว่ิาจะเกดิีหร่อภาพิสรปุรวิมของการแสดีงที�สำาคัญที�ผ้้ชุม

จะได้ีเห็นในการแสดีง

กระบวนท�ารำา	การวิิจัยออกแบบกระบวินท่ารำาใชุ้การผสมผสานระหว่ิานาฏ์ศิิลัป์ไทย	บัลัเลัต์	แลัะคอมเทมโพิรารี�ดีาน

ซ์่จากการศึิกษาร้ปแบบ	ลัวิดีลัาย	แลัะคติสัญลัักษณ์ในกลัองมโหระทึก	มาประยกุต์ในการสร้างสรรค์ผลังานด้ีานนาฏ์ศิิลัป์ในร้ป

แบบนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย	โดียใชุ้แนวิคิดี	แลัะทฤษฎีีการเคลั่�อนไหวิในการถอดีทา่ทางการเคลั่�อนไหวิของลัวิดีลัายแลัะคตสัิญลัักษณ์
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ที�ปรากฏ์ในกลัองมโหระทึกนำาไปส่้สร้างกระบวินท่ารำาในร้ปแบบใหม่	แลัะใชุ้ทฤษฎีีสุนทรียศิาสตร์มาใชุ้ในการสร้างกระบวินท่า

ให้มีควิามสวิยงาม	ผ้วิ้ิจัยได้ีออกแบบกระบวินทา่รำาโดียการใชุ้ลัวิดีลัายเดีน่ในกลัองเปน็ต้นแบบท่าตามจินตนาการจงึได้ีท่าหลััก	

6	ท่า	ผสานกับ	แนวิคิดีนาฏ์ยประดิีษฐ์	แนวิคิดีการเคล่ั�อนไหวิแลัะกระบวินการสร้างสรรค์	มาใชุ้ในการสร้างสรรค์ร้ปแบบการ

แสดีง	แลัะร้ปแบบแถวิ	ผลัการสร้างสรรค์ท่าหลัักปรากฏ์ดัีงตารางต่อไปนี�

ติารางการออกแบบท�ารำาห์ลัุ่กที�ได้จัากลุ่วดลุ่ายในกลุ่องมโห์ระทึก

ท�าที� กลุ่องมโห์ระทึก ลุ่วดลุ่าย การออกแบบท�า

1

กลัองมโหระทึกอำาเภอไชุยา
ลัายดีวิงอาทิตย์	12	แฉก

ท่าพิระอาทิตย์

2

กลัองมโหระทึกวัิดีตลิั�งพัิง	

(คีรีวิงการาม)
ลัายคนสวิมชุุดีขนนก คนสวิมชุุดีขนนก

3

กลัองมโหระทึก	

ท่าเสา	(กป.4)
ลัายนกบิน ท่านกบิน

4

กลัองมโหระทึกเม่องโบราณห้วิยลึัก

	(แม่ต้าน	1)

ลัายชุ้าง ท่าชุ้าง
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ท�าที� กลุ่องมโห์ระทึก ลุ่วดลุ่าย การออกแบบท�า

5

กลัองมโหระทึก	

บ้านบ่อหลัวิง	หม่้	1 ลัายกบ
ท่ากบ

ท่าเต้นกบ

6

กลัองมโหระทึก	

บ้านนายเสมอ	อิ�มทะสาร

ลัายคนพิายเร่อนำาดีวิงวิิญญาณ

ท่าคนพิายเร่อนำาดีวิงวิิญญาณ
 

รูป์แบบการนำาเสนอ	 ผ้้วิิจัยใชุ้กระบวินการสร้างสรรค์การแสดีงในการกำาหนดีร้ปแบบแสดีงของ	 สุรพิลั	 วิิรุฬห์รักษ์,	

2547	 ซึ่�งได้ีแก่	 1.การกำาหนดีโครงร่างรวิมเป็นภาพิจิตนาการของผ้้สร้างสรรค์ผลังานภาพิการแสดีงจะเป็นภาพิร่างชุ่วิงสำาคัญ

เป็นระยะ	2.การแบง่ชุ่วิงอารมณ	์กระบวินทา่รำาจะแบง่ออกเปน็ชุ้าบ้าง	เร็วิบ้าง	สั�น-ยาวิแตล่ัะชุ่วิงจะมอีารมณที์�แตกต่างกันออก

ไปเพิ่�อเพิิ�มอรรถรส	3.ทา่ทางแลัะทศิิทาง	การแสดีงนาฏ์ศิิลัป์จะมีท่ารำาที�เป็นหลัักปรากฏ์อย้่ในแตล่ัะชุว่ิงเพิ่�อเป็นการแสดีงออก

ถึงเอกภาพิของการแสดีงนั�นแลัะให้การแสดีงด้ีมีการต่อเน่�องจึงจำาเป็นต้องมีท่าเชุ่�อมเข้ามาเชุ่�อมจากท่าหลัักไปยังอีกท่า	 ส่วิน

ทิศิทางนำามากำาหนดีการเข้าออกแลัะการเคล่ั�อนที�ของนักแสดีงในแต่ลัะชุ่วิงบนเวิที	แลัะ	4.การลังรายลัะเอียดี	 เม่�อได้ีกำาหนดี

ท่ารำาหลัักในการแสดีงเรียบร้อยก็เริ�มลังรายลัะเอียดีเกี�ยวิกับลีัลัาท่ารำา	การปรับระดัีบของอวัิยวิะในส่วินต่างๆของนักแสดีง	แลัะ

ทิศิทางใบหน้าของนักแสดีงให้ส่�ออารมณ์ออกมาตรงตามที�ผ้้วิิจัยได้ีกำาหนดีแบ่งออกเป็น	3	ชุ่วิง	ได้ีแก่
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ช�วงที� 1	เป็นการตีควิามหมายจากสัญญะลัวิดีลัายพิระอาทิตย์	ถ่ายทอดีผ่านร้ปแบบของการแสดีง	โดียส่�อให้เห็นถึง

แสงพิระอาทิตย์ให้กำาเนิดีสรรพิชีุวิิต	(การเกิดีขึ�น)	

ภิาพที� 1 การแสดีงชุ่วิงที�1
ที�มา :	ภาพิถ่ายโดียผ้้วิิจัย	เม่�อวิันที�	27	มีนาคม	2564

ช�วงที�  2 	 เ ป็นการวิิ เคราะห์กลัองมโหระทึกเพ่ิ�อสร้างเร่�องราวิเ กี�ยวิกับควิามอุดีมสมบ้รณ์ของโลัก

	 ด้ีวิยการตีควิามจากลัวิดีลัายสัตว์ิต่างๆที�ปรากฏ์บนกลัองมโหระทึก	 ได้ีแก่	 นก	 ชุ้าง	 แลัะกบ	 ตามนัยคติควิามเชุ่�อ		

(การพัิฒนา)	

ภิาพที� 2 การแสดีงในชุ่วิงที�	2
ที�มา :	ภาพิถ่ายโดียผ้้วิิจัย	เม่�อวิันที�	27	มีนาคม	2564

ช�วงที� 3	ส่�อให้เห็นถึงสรรพิสิ�งมีชีุวิิตที�มีการแปรเปลีั�ยน	เส่�อมโทรม	กระทั�งส้ญหายไปสะท้อนคติสัญลัักษณ์ที�เกี�ยวิข้อง

กับควิามตาย	ซึ่�งปรากฏ์ผ่านลัวิดีลัายเร่อนำาวิิญญาณ	ดัีงนั�น	เสียงกลัองในพิิธีิกรรมจึงเป็นเสียงกังวิานส่งดีวิงวิิญญาณ	ไปส่้โลัก

ของสิ�งเหน่อธิรรมชุาติ	(การแปรเปลีั�ยนรวิมทั�งการเส่�อมโทรม)		

ภิาพที� 3 การแสดีงชุ่วิงที�3
ที�มา :	ภาพิถ่ายโดียผ้้วิิจัย	เม่�อวิันที�	27	มีนาคม	2564
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การออกแบบการแติ�งกาย	ได้ีนำาเอาชุ่วิงเวิลัาที�ปรากฏ์ในงานวิิจัยแลัะการเคล่ั�อนไหวิที�สะดีวิกต่อการแสดีง	โดียนำาเอา

สี	ลัวิดีลัาย	ของกลัองมโหระทึกเป็นตัวิตั�งแลัะออกแบบเคร่�องแต่งกายให้คล้ัายคลึังมากที�สุดี	โดียใชุ้วัิตถุดิีบที�ทำามาจากผ้าด้ีาย

ดิีบตัดีเย็บในการสวิมใส่ให้กับนักแสดีงทั�งชุาย	หญิง	แลัะใชุ้สีฝุ่่นในการลังตัวินักแสดีงให้สีคล้ัายกับสีของกลัองมโหระทึกพิร้อม

เพ้ินท์ลัวิดีลัายลังบนตัวินักแสดีงเปรียบเสม่อนให้นักแสดีงเป็นตัวิกลัองมโหระทึก	เคร่�องประดัีบข้อเท้าจะใชุ้วัิตสดุีที�เป็นสำาริดีที�

พิบร่วิมกับกลัองมโหระทึก	ซึ่�งสอดีคล้ัองกับ	จุติกา	โกศิลัเหมมณี,	2556	กล่ัาวิว่ิา	การแต่งกายในการแสดีง	ยังรวิมถึง	การแต่ง

หน้าแลัะจัดีทรงผมอีกด้ีวิยซึ่�งต้องออกแบบอย่างสอดีคล้ัองกลัมกล่ันกันกับการออกแบบการแสดีง

ภิาพที�4 การแต่งกาย	นักแสดีงชุายหญิง
ที�มา :	ภาพิถ่ายโดียผ้้วิิจัย	เม่�อวิันที�	27	มีนาคม	2564

รูป์แบบการแป์รแถุวในงานสร้างสรรค์เป็นส่วินหนึ�งที�ทำาให้ส่�อสารให้การแสดีงได้ีสมบ้รณ์มากยิ�งขึ�น	 จะใชุ้ร้ปแบบ

แถวิที�ไม่เป็นระเบียบเพิราะแนวิคิดีในการสร้างสรรค์ครั�งนี�เป็นการแสดีงถึงเร่�องราวิที�เกิดีขึ�นในยุคก่อนประวัิติศิาสตร์ซึ่�งอาจ

จะยังไม่มีระเบียบแบบแผนในเร่�องราวิชัุดีเจน	ดัีงนั�นผ้้วิิจัยจึงไม่เน้นการแปรแถวิที�เป็นเส้นตรงหร่อระนาบเดีียวิกัน	แต่เน้นการ

เคลั่�อนที�ที�หลัากหลัายแลัะแบบกลุ่ัม	 มีการใชุ้การแปรแถวิที�ซ้่อนกันระหว่ิางกลุ่ัมนักแสดีงที�แยกเป็นหลัายกลุ่ัม	 สอดีคลั้องกับ

	แนวิคิดี	ในการสร้างสรรค์ผลังานด้ีานนาฏ์ศิิลัป์	การแปรแถวิ	ค่อ	การสร้างหร่อพัิฒนาการเคล่ั�อนไหวิผ่านเส้นทางที�เป็นพ่ิ�นที�

ว่ิางบนเวิทีทั�งการเคล่ั�อนไหวิที�เป็นของนักเต้นคนเดีียวิแลัะเป็นกลุ่ัม	ร้ปแบบการแปรแถวิที�เกิดีขึ�นจะเกิดีเป็นร้ปทรงต่างๆ	เชุ่น	

ร้ปทรงเรขาคณิตหร่ออาจเป็นแค่บางส่วินของร้ปทรงเรขาคณิต	ก็ได้ี	นอกจากนี�ยงัสามารถนำาเอาร้ปทรงเรขาคณิตลัักษณะต่างๆ	

เข้ามาประกอบกันร้ปแบบการแปรแถวิที�เกิดีขึ�นจากการเคล่ั�อนไหวิสลัับที�กันของนักแสดีง

ดนติรีป์ระกอบการแสดง	มีควิามสำาคัญที�ทำาให้การแสดีงมีควิามสมบ้รณ์มากยิ�งขึ�น	แลัะเพ่ิ�อให้เหมาะสมตามแนวิคิดี

การสร้างสรรค์	ผ้้วิิจัยจึงได้ีกำาหนดีร้ปแบบการแสดีงเพ่ิ�อนำาไปปรึกษาผ้้เชีุ�ยวิชุาญด้ีานการประพัินธ์ิดีนตรี	เพ่ิ�อให้ผ้้เชีุ�ยวิชุาญออก

แบบบจังหวิะ	ทำานอง	ของเพิลังที�ใชุ้ในการแสดีงโดียผสมผสานระหว่ิางดีนตรีไทย	แลัะดีนตรีสากลัเพ่ิ�อให้เกิดีควิามหลัากหลัาย

แปลักใหมใ่นร้ปแบบดีนตรร่ีวิมสมัย	ผ้้วิิจัยจึงนำามาเปน็แนวิทางในการออกแบบทำานองเพิลังใชุ้ประกอบการแสดีงนาฏ์ศิิลัป์ร่วิม

สมัย

นักแสดง เป็นบุคคลัที�สำาคัญมากในการถ่ายทอดีเร่�องราวิ	อารม์ควิามร้้สึกไปส่้ผ้้ชุมโดียผ่านการแสดีง	นักแสดีงที�มีทักษะ

พ่ิ�นฐานในแสดีงประเภทบลััเลัต์แลัะนาฏ์ศิิลัป์ไทยแลัะมปีระสบการณร่์วิมงานแสดีงประเภทนี�มาก่อนเพิ่�อการเคลั่�อนไหวิทา่ทาง	

ลีัลัา	อารมณ์ที�ประดิีษฐ์ขึ�นมาเพ่ิ�อส่�อควิามหมาย	อารมณ์ควิามร้้สึกให้ผ้้ชุมเข้าใจในร้ปแบบบตามแนวิคิดีที�นำาเสนอสอดีคล้ัองกับ

	จุติกา	โกศิลัเหมมณี,	2556	กล่ัาวิว่ิานักแสดีงค่อองค์ประกอบที�สำาคัญที�สุดีของนาฏ์ศิิลัป์	เพิราะนาฏ์ศิิลัป์	เป็นศิิลัปะแห่งการ

เคล่ั�อนไหวิร่างกายของมนุษย์บทบาทนักแสดีงจึงเป็นผ้้ส่�อสารหลัักของเร่�องราวิทั�งหมดีอย่างงดีงามถึงผ้้ชุม
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ภิาพที�	5	นักแสดีงแลัะผ้้วิิจัย
ที�มา	:	ภาพิถ่ายโดียผ้้วิิจัย	เม่�อวิันที�	27	มีนาคม	2564

ข้้อเสนอแนะ

 ควิรมีการศึิกษาเก็บข้อม้ลักลัองมโหระทึกแต่ลัะใบอย่างลัะเอียดี	 โดียเฉพิาะที�มาของกลัอง	 ตำาแหน่งที�พิบ

	 โบราณวัิตถุที�พิบร่วิมกับกลัอง	 สภาพิกลัองในขณะที�พิบ	 เน่�องจากข้อม้ลัเหล่ัานี�จะทำาให้สามารถวิิเคราะห์เชิุงเปรียบ

เทียบกลัองแต่ลัะใบได้ีอย่างลัะเอียดี	 แลัะหากมีข้อม้ลัมากพิอ	 ก็จะสามารถนำามาระบุควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางร้ปแบบ	

ลัวิดีลัาย	คติสัญลัักษณ์	รวิมทั�งหน้าที�การใชุ้งานของกลัองต่อไป

กิติติิกรรมป์ระกาศ

วิิทยานิพินธ์ิฉบับนี�	สำาเร็จได้ีด้ีวิยควิามกรุณาของ	ผ้้ชุ่วิยศิาสตราจารย์	ดีร.	กฤษฎีา	วิงศ์ิคำาจันทร์	อาจารย์ที�ปรึกษาวิิทยานิพินธ์ิ	

ซึ่�งเป็นผ้้ให้คำาปรึกษาแนะนำาตลัอดีจนควิามชุ่วิยเหล่ัอ	ซึ่�งถ้าปราศิจากการชุ่วิยเหล่ัอของท่าน	วิิทยานิพินธ์ิฉบับนี�คงไม่อาจสำาเร็จลุัล่ัวิง

ไปได้ีด้ีวิยดีี	ผ้้วิิจัยขอกราบขอพิระคุณในควิามกรุณาของท่านเป็นอย่างส้งมา	ณ	ที�นี�

ขอกราบขอบพิระคณุคณะกรรมการที�ปรึกษาวิิทยานพิินธ์ิทุกท่าน	 ที�กรุณาให้ควิามอนเุคราะห์ตรวิจ	 แก้ไข	 แลัะให้คำา

แนะนำาทางในการเรียนร้้	แลัะขอขอบพิระคุณ	รองศิาสตราจารย์	ดีร.	สิทธิิศัิกดิี�	จำาปาแดีง	กรรมการผ้้ทรงคุณวุิฒิภายนอกคุมสอบ

วิิทยานิพินธ์ิ	ที�ให้ควิามอนุเคราะห์แนะนำาแนวิทางในการปรับปรุงวิิทยานิพินธ์ิเล่ัมนี�	ให้มีควิามสมบ้รณ์มากยิ�งขึ�น

ขอกราบขอบพิระคุณผ้้เชีุ�ยวิชุาญแลัะผ้้ทรงคุณวุิฒิในด้ีานการแสดีง	ดีร.	พิรสวิรรค์	พิรดีอนก่อ	แลัะ	อาจารย์	ดีารณี	จัน

ทมิไชุย	ที�ให้ข้อม้ลัในการสร้างสรรค์ผลังาน	ตลัอดีจนให้คำาแนะนำาในด้ีานการแสดีง	แลัะขอขอบพิระคุณ				ดีร.	กิตติสันต์	ศิรีรักษา

แลัะ	ดีร.	ศิราวิดีี	ภ้ชุมศิรี	ที�ให้คำาปรึกษา	คำาแนะนำา	ตลัอดีจนการชุ่วิยเหล่ัอในด้ีานการแสดีง	

ขอกราบขอบพิระคุณคณาจารย์	เจ้าหน้าที�	แลัะนักศึิกษา	สาขาศิิลัปะการแสดีง	แลัะสาขาวิิชุาวัิฒนธิรรม	ศิิลัปกรรม	แลัะ

การออกแบบ	คณะศิิลัปกรรมศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยขอนแก่น	ให้การชุ่วิยเหล่ัอผ้้วิิจัยมาโดียตลัอดี

สุดีท้ายควิามดีีงามทั�งปวิงที�เกิดีขึ�นจากการศึิกษาวิิทยานิพินธ์ินี�	ขอมอบให้แด่ีคุณบิดีา	มารดีา	แลัะญาติพีิ�น้องทุกท่านของ

ผ้้วิิจัย	ที�มอบโอกาสแลัะทุนรวิมถึงกำาลัังใจในการเข้าศึิกษาครั�งนี�ด้ีวิย
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ละครหุ่น้ เรื�องพระอภัยมณี์ ต่อน้พระอภัยมณ์ีหนี้น้างผีเสื�อสมุทัร 

: ละครส่งเสริมการเห็น้คุณ์ค่าใน้ต่น้เอง

Puppet Show in the Story of Phra Abhai Mani : Get Away from 

Pisua Samudr Shown as a Supporting Self-Esteem Drama

เพิชุรชุัย	อ่อนสนิท1	
เสาวิลัักษณ์	ชุุมสุวิรรณ2	

สายฝ่น	ไฝ่เส้ง3

บทัคัดิย่อ
บทควิามนี�มีวัิตถุประสงค์เพ่ิ�อออกแบบแลัะสร้างสรรค์ลัะครหุ่นเร่�องพิระอภัยมณี	ตอนพิระอภัยมณีหนีนาง

ผีเส่�อสมุทร	ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองให้แก่นักเรียนชัุ�นประถมศิึกษาปีที�	1-3	มีวิิธีิการดีำาเนินงานวิิจัยแบ่งออก

เป็น	2	ส่วินค่อ	1)	การออกแบบการสร้างลัะครหุ่น	2)	การสร้างสรรค์ลัะครหุ่น	ผลัการวิิจัยพิบว่ิา	การแสดีงลัะครหุ่น	
สามารถส่�อสารเร่�องราวิการมองเหน็คุณค่าของตนเองกบันักเรียนไดีจ้ริง	แลัะการออกแบบตวัิหุ่นใหมี้ควิามแปลัก
ด้ีวิยขยะเหล่ัอใชุ้สร้างควิามน่าสนใจให้กับนักเรียนได้ีเป็นอย่างดีี	ทั�งนี�นักเรียนมีควิามเชุ่�อว่ิาหุ่นมีตัวิตนจริง	ๆ 	ซึ่�ง
สร้างสามารถสร้างควิามเชุ่�อแลัะจินตนาการให้กับนักเรียนได้ีเป็นอย่างดีี	

คำาสำาคัญ : ลัะครหุ่น,	พิระอภัยมณี,	การส่งเสริมคุณค่าในตนเอง

Abstract

This article aims to design and create a puppet show in the story of Phra Abhai Mani in the 
Episode of Get Away from Pisua Samudr to support Self-Esteem in Pratom Suksa 1-3 students. The 
methods of this study are 1) the design of the puppet show and 2) the creation of the puppets. The 
result of this study revealed that the puppet show can be used as a communication media regarding 
students’ self-esteem. Moreover, the design and creation of the puppets were from recycling waste 
which attracts a lot of interest from the students. The students truly believed that the puppets were alive 
which encouraged their imagination to grow tremendously.

Keywords : Puppet show, Phra Abhai Mani, Self-esteem support

บทนำา

การเห็นคุณค่าในตนเอง	 ถ่อเป็นหนึ�งในทักษะชีุวิิต	 ซึ่�งเป็นควิามสามารถทางสังคมที�ใชุ้ในการรับม่อ	 หร่อเผชิุญกับ

ควิามท้าทายพ่ิ�นฐานของชีุวิิตแลัะการมีควิามสุขกับตนเอง	พิร้อมทั�งเป็นการสร้างควิามสัมพัินธ์ิที�	มั�นคงของมนุษยแ์ลัะการรักษา

ควิามหวัิงในการดีำาเนินชีุวิิตต่อไปในอนาคตของเด็ีก	(Colquhoun	&	Bourne,	2012	อ้างอิงใน	วิิชุุดีา	ศิรีราชุา,	2563)	ทั�งยัง

มีควิามสำาคัญที�จะชุ่วิยให้เด็ีกเอาชุนะอุปสรรคได้ีดีี	มีทัศินคติที�ดีี	เห็นคุณค่าแลัะนับถ่อตนเอง	พิร้อมทั�งใชุ้ชีุวิิตในสังคมได้ีอย่าง
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2คณะศิิลัปกรรมศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยทักษิณ	วิิทยาเขตสงขลัา	E-mail:	baitong_swr@hotmail.com
3คณะศิิลัปกรรมศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยทักษิณ	วิิทยาเขตสงขลัา	E-mail:	e_jaikung@hotmail.com
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มีควิามสุข	การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นสิ�งสำาคัญที�ควิรปล้ักฝั่งให้เด็ีก	เพิราะผ้้ที�มีการเห็นคุณค่าในตนเองส้ง	จะเป็นผ้้ที�มีควิาม

ร้้สึกนึกคิดีต่อตนเองในด้ีานบวิก	ร้้สึกว่ิาตนเองมีคุณค่า	แลัะยังร้้สึกว่ิาตนสามารถย่นอย้่ได้ีด้ีวิยควิามสามารถของตัวิเอง	พิร้อม

ทั�งได้ีรับการยอมรับจากบุคคลัแวิดีล้ัอม	ทำาให้อย้่ในสังคมได้ีอย่างมีควิามสุข	

ผ้้วิิจยัได้ีเล่ัอกใชุ้ลัะครหุ่น	(puppetry)	ซึ่�งเป็นลัะครประเภทหนึ�งที�นอกจากสร้างควิามบันเทิงแล้ัวิ	ยงัสามารถกระตุ้น

การเรียนร้้ของเด็ีก	เพ่ิ�อเป็นเคร่�องม่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง	ในชุ่วิงอายุ	6-9	ปี	เป็นชุ่วิงวัิยที�สามารถเข้าใจแลัะมีสมาธิิ

ติดีตามเหตุการณ์ต่าง	ๆ	ที�เกิดีขึ�นได้ี	ทั�งเป็นวัิยที�มีควิามสามารถในการคิดี	การพ้ิดี	การรับร้้	มีควิามคิดีที�เป็นเหตุเป็นผลั	ชุอบ

เร่�องการผจญภัย	แลัะไม่กลััวิตัวิลัะครที�เป็นผ้้ร้าย	เอาใจชุ่วิยตัวิลัะครที�ประสบกับปัญหาได้ี	

การนำาเสนอผ่านการนำาวิรรณกรรมเร่�อง	พิระอภัยมณี	ตอนพิระอภัยมณีหนีนางผีเส่�อสมุทร	 ซึ่�งเป็นวิรรณกรรมของ

สุนทรภ่้กวีิเอกของโลัก	ให้กับเด็ีกชุ่วิงอายุ	6-9	ปี	เป็นนักเรียนชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	1-3	โรงเรียนบ้านกลัาง	ตำาบลัพิะวิง	อำาเภอ

เม่องสงขลัา	จังหวัิดีสงขลัา	ผ้้วิิจัยได้ีมีการปรับเน่�อเร่�องพิระอภัยมณีตอนเดิีมแลัะเล่ัาให้กับนักเรียนได้ีฟังก่อนการแสดีง	เพ่ิ�อลัดี

การสร้างควิามเข้าใจผิดีของเน่�อเร่�องเดิีมกับเน่�อเร่�องใหม่	การปรับเน่�อเร่�องใหม่เพ่ิ�อให้มีควิามเชุ่�อมโยงกับประเด็ีนปัญหาที�เกิดี

ขึ�นในสังคมจากการพ้ิดีจากหยอกลัอ้	เสียดีสี	(Bully)	จนทำาให้ผ้้อ่�นส้ญเสียควิามมั�นใจในตนเอง	ดีงัเชุ่นที�หลัาย	ๆ 	คนมองว่ิา	นาง

ผีเส่�อสมุทร	เป็นนางยกัษ์ที�มีร้ปร่างอ้วิน	หน้าตาไม่สวิย	นิสัยดุีร้าย	ชุอบจับสัตว์ินำ�าแลัะมนุษยม์าเป็นอาหาร	ทำาใหผ้้้คนหวิาดีกลััวิ

	เป็นเหตุให้พิระอภัยมณีไม่รัก	นางผีเส่�อสมุทรร้้สึกผิดีหวัิงจึงตรอมใจตาย	แสดีงให้เห็นถึงควิามไม่รักตัวิเองแลัะไม่เห็นคุณค่าใน

ชีุวิิตที�ตนมี	ผ้้วิิจัยได้ีปรับเน่�อหาของการแสดีงจากที�นางผีเส่�อสมุทรตรอมใจตายมาเป็นเร่�องของการมองเห็นคุณค่าของตัวิเองถึง

แม้พิระอภัยมณีจะไม่รัก	นางผเีส่�อสมุทรจึงหันกลัับมารกัตัวิเองแลัะเหน็คุณค่าของตวัิเอง	ออกแบบแลัะสรา้งตัวิลัะครหุ่นมาจาก

ขยะเหล่ัอใชุ้	เพ่ิ�อสร้างควิามน่าสนใจแลัะเห็นคุณค่าของขยะในการนำากลัับมาสร้างเป็นตัวิลัะครได้ี

วัติถุ่ป์ระสงค์

ออกแบบแลัะสร้างสรรค์ลัะครหุ่นเร่�องพิระอภัยมณี	ตอนพิระอภัยมณีหนีนางผีเส่�อสมุทร	เพ่ิ�อส่งเสริมการเห็นคุณค่า

ในตนเอง

วิธีดำาเนินการวิจััย

ผ้้วิิจัยมีใชุ้ลัะครหุ่นเพ่ิ�อการศึิกษาโดียมีกลุ่ัมเป้าหมายในการนำาเสนอค่อ	นักเรียนชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	1-3	ซึ่�ง

เป็นนักเรียนที�อย้่ในชุ่วิงอายุ	6-9	ปี	โรงเรียนบ้านกลัาง	ตำาบลัพิะวิง	อำาเภอเม่องสงขลัา	จังหวัิดีสงขลัา	จำานวิน	58	คน	

มีวิิธีิการดีำาเนินงานวิิจัยสามารถแบ่งออกเป็น	2	ส่วินค่อ	

1.กระบวนการการออกแบบลุ่ะครห่์�น มีร้ปแบบการนำาเสนอการออกแบบเน่�อหาการแสดีง	ตัวิลัะครแลัะเคร่�องแต่ง

กาย	แลัะฉากประกอบการแสดีง	ดัีงนี�

 1.1 ออกแบบเน่�อห์าการแสดง ผ้้วิิจัยได้ีออกแบบเน่�อหาการแสดีงโดียนำาเสนอในร้ปแบบลัะครหุ่น	เร่�องพิระ

อภัยมณี	ตอนพิระอภยัมณีหนีนางผีเส่�อสมุทร	ปรับเน่�อเร่�องจากเดิีมที�บทประพัินธ์ิชีุ�นำาให้เห็นถึงการกระทำาที�ไม่ดีีของนางผีเส่�อ

สมุทร	เริ�มตั�งแต่การลัักตวัิพิระอภยัมาอย้ใ่นถำ�า	แลัะจำาแลังแปลังกายเปน็สาวิงามเพิ่�อต้องการทำาใหพ้ิระอภัยมณีรัก	แลัะเม่�อพิระ

อภัยมณีหนีไปยังเกาะแก้วิพิิสดีาร	 ตัวินางผีเส่�อสมุทรก็ได้ีตามไปจนนางผีเส่�อสมุทรได้ีขาดีใจตาย	 ผ้้วิิจัยได้ีนำามาปรับใหม่โดียที�

จะแสดีงให้เห็นถึงตัวินางผีเส่�อสมุทรที�หลัาย	ๆ	คนมองว่ิาเป็นตัวิร้าย	แสดีงให้เห็นถึงมุมมองของนางยักษ์ว่ิาได้ีพิบเจออะไรบ้าง

ก่อนจะแสดีงการกระทำาต่าง	ๆ	ที�เป็นตัวิร้าย	โดียการปรับบทในครั�งนี�จะให้มีควิามสอดีคล้ัองกับแนวิคิดีที�ต้องการส่�อสารเร่�อง

	“การมองเห็์นค่ณ์ค�าข้องตินเอง”	เพิราะผ้้มองเห็นว่ิาสังคมปัจจุบันมีการให้ควิามสำาคัญแลัะยึดีติดีกับร้ปลัักษณ์ภายนอกมาก

จนเกินไป	จนบางครั�งร้ปลัักษณ์ภายนอกมีอิทธิิพิลัต่อการดีำาเนินชีุวิิต	เป็นสิ�งที�ทำาให้บั�นทอนจิตใจแลัะส่งผลัไปถึงระบบควิามคิดี
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ทางด้ีานการลัดีคุณค่าของตัวิเอง	ผ้้สร้างสรรค์จึงต้องการปล้ักฝั่งให้เด็ีกอายุ	6-9	ปี	ซึ่�งเป็นชุ่วิงวัิยที�มีควิามคิดีที�เป็นเหตุเป็นผลั

	ได้ีมองเห็นคุณค่าของตนเอง	เพ่ิ�อการใชุ้ชีุวิิตในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิิภาพิ	โดียใชุ้ระยะเวิลัาในการแสดีงประมาณ	15	

นาที	

 1.2 ออกแบบลัุ่กษณ์ะตัิวลุ่ะครแลุ่ะเคร่�องแติ�งกาย มีการออกแบบตัวิลัะครแลัะวิิธีิการนำาเสนอที�ไม่ซ่ำ�าเดิีม

ที�ผ้้ชุมคุ้นเคย	เพ่ิ�อเล่ัอกหาแนวิทางที�เหมาะสมสำาหรับการทำาลัะคร	(พิรรัตน์	ดีำารุง,	2550	:122)	ผ้้วิิจัยจึงได้ีเล่ัอกนำาขยะเหล่ัอ

ใชุ้	(Recycle)	อาทิเชุ่น	ขวิดีนำ�า	ฝ่าขวิดี	ฝ่าแก้วิ	ฯลัฯ	มาใชุ้สำาหรับการออกแบบตัวิลัะคร	เพ่ิ�อต้องสอดีแทรกเร่�องการเห็นคุณค่า

ของขยะเหล่ัอใชุ้ในการนำามาพัิฒนาสร้างเป็นตัวิลัะคร	 ถึงแม้จะเป็นขยะเหล่ัอใชุ้แต่ก็สามารถนำามาพัิฒนาให้เกิดีประโยชุน์มาส

ร้างสรรค์จนเกิดีสิ�งเป็นแปลักใหม่ที�มีควิามน่าสนใจ	 สามารถนำาขยะที�ใชุ้ในชีุวิิตประจำาวัินมาประดิีษฐ์เป็นหุ่นที�ใชุ้ในการแสดีง

แลัะใชุ้เป็นส่�อการสอนได้ี	ตัวิลัะครในเร่�อง	มีจำานวิน	5	ตัวิ	ค่อ	พิระอภัยมณี	นางผีเส่�อสมุทร	(ยักษ์)	นางผีเส่�อสมุทร	(แปลัง)	แม่

หมึก	แลัะล้ักหมึก	

	 1.3 ออกแบบฉากป์ระกอบการแสดง ออกแบบฉากขนาดีเล็ักที�สามารถเคล่ั�อนย้ายได้ีง่าย	ใชุ้สีของผ้าเป็น

สัญลัักษณ์ในการส่�อสาร	ประกอบด้ีวิย	2	ฉาก	ค่อ	ฉากริมฝั่�งทะเลั	ใชุ้แทนด้ีวิยผ้าสีฟ้า	แลัะฉากภายในถำ�า	ใชุ้แทนด้ีวิยผ้าสีนำ�าตาลั	

2.กระบวนการสร้างสรรค์ลุ่ะครห่์�น มีกระบวนการในการสร้างสรรค์ ดังนี�

	 2.1 การพัฒนาโครงสร้างเน่�อห์าข้องการแสดง	 จากแนวิคิดี	 ค่อ	 การมองเห็นคุณค่าในตนเอง	 ผ่านการ

ปรับปรุงข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผ้้สอนแลัะสมาชิุกในกลุ่ัม	3	ครั�ง	สามารถสรุปด้ีวิยวิิธีิการสร้างเป็นภาพิจำานวิน	6	ภาพิ	ดัีงนี�	

  ภิาพที� 1	นางผีเส่�อสมุทรเดิีนอย้ก่ลัางทะเลั	มีขยะติดีกระโปรงเต็มไปหมดี	ล้ักหมึกสองตัวิผ่านมา

ทักทายนางผีเส่�อสมุทร	แลัะพ้ิดีเหยียดีนางผีเส่�อสมุทรจนนางผีเส่�อสมุทรร้้สึกน้อยเน่�อตำ�าใจว่ิาทำาไมตนถึงเกิดีมาไม่สวิยเหม่อน

คนอ่�นเขาบ้าง

  ภิาพที� 2	นางผีเส่�อสมุทรได้ีไปเจอกับพ่ิอหมึกแลัะได้ีบอกพ่ิอหมึกอบรมล้ักหมึกจัดีการล้ัก

หมึกว่ิาไม่ควิรเยียดีหยามหร่อว่ิากล่ัาวิคนอ่�น	 พ่ิอหมึกได้ีเหล่ัอบไปเห็นขยะที�ติดีกระโปรงของนางผีเส่�อสมุทรมา	 จึงได้ี

ชุวินให้น้อง	ๆ	อย่าทิ�งขยะลังทะเลัเพิราะจะทำาให้สัตว์ินำ�าตาย	แลัะนำ�าในทะเลัก็เน่าเสีย

  ภิาพที� 3	 นางผีเส่�อสมุทรได้ีเดิีนออกไปหาอาหารต่อไปแลัะได้ีพิบกับชุายหนุ่มร้ปงามนั�ง

เป่าปี�อย้่ริมชุายหาดี	จึงได้ีใชุ้มนต์คาถาในการทำาให้พิระอภัยมณีสลับแลัะได้ีพิากลัับไปยังถำ�าที�ตนอาศัิยอย้่

  ภิาพที� 5	นางผีเส่�อสมุทรได้ีนอนหลัับฝั่นว่ิามีเทวิดีามาควัิกดีวิงตาทั�งสองของนางไป	นาง

จึงต่�นขึ�น	แลัะเลั่าควิามฝ่ันให้กับพิระอภัยมณีฟัง	 พิระอภัยมณีจึงได้ีออกอุบายให้นางผีเส่�อสมุทรไปจำาศีิลัภาวินาที�เขา

ไกรลัาศิเป็นเวิลัา	7	วัิน	7	ค่น	ห้ามกินเน่�อสัตว์ิ	นางผีเส่�อสมุทรหลังเชุ่�อแลัะได้ีไปยังเขาไกรลัาศิเปิดีโอกาสให้พิระอภัย

มณีหนีไป

  ภิาพที� 6	นางผีเส่�อสมุทรกลัับมายังถำ�าไม่พิบพิระอภัยมณีร้้ได้ีทันทีว่ิาพิระอภัยมณีได้ีหนีไป

แล้ัวิจึงได้ีแปลังกายเป็นร่างยักษ์ตามไปหาพิระอภัยมณี	นางผีเส่�อสมุทรก็ครำ�าครวิญถึงพิระอภัยมณีแลัะขอให้พิระอภัย

มณีกลัับไปอย้่กับตนเอง	 แต่พิระอภัยมณีไม่ยอมไดี้ด่ีาทอนางยักษ์สารพิัดี	 แลัะไดี้เป่าปี�เพิ่�อหวัิงปลิัดีชีุพินางยักษ์	 นาง

ยักษ์ทนเสียงปี�ไม่ไหวิจึงได้ีซั่ดีคล่ั�นเข้าฝั่�งแลัะหนีไป	โดียคิดีได้ีว่ิาถึงเราไม่สวิย	ไม่ดีีอย่างไร	เราก็ควิรภ้มิใจในสิ�งที�ตนเอง

มีแลัะควิรที�จะเห็นคุณค่าในตัวิเอง	จึงได้ีจากพิระอภัยมณีไปแลัะใชุ้ชีุวิิตอย่างมีควิามสุข

	 	 เม่�อได้ีโครงร่างของการแสดีงจากทั�ง	6	ภาพิ	ผ้้วิิจัยได้ีนำามาพัิฒนาเป็นบทการแสดีง	ดัีงนี�
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ติารางที� 1 ตัิวอย�างบทสนทนาระห์ว�างลูุ่กห์มึกกับนางผีเส่�อสม่ทร

ลูุ่กห์มึก       : ห้าห้าห้า	ที�มั�นหน้ามั�นใจ	ว่ิาสวิย	ตัวิก็ใหญ่	จม้กก็ยาวิ	ผมก็รุงรัง	หน้าก็เป็นสิวิ	ห้าห้าห้า				

																			แบร่

ผีเส่�อสม่ทร   : อ้าวิ	ไอ้หมึกพิวิกนี�	ทำาไมพ้ิดีแบบนี�ล่ัะ	ฉันก็เป็นของฉันแบบนี�	ฉันภ้มิใจในตัวิเองเพิราะเม่�อ			

																			กี�	คุณปลัาสีทองเพิิ�งมาบอกรักฉัน	แต่ฉันก็ปฏิ์เสธิไป

ลูุ่กห์มึก       : โอ้ย!!!!	ฝั่นไปหร่อเปล่ัาเนี�ย	หน้าตาแบบเธิอเนี�ยนะ	ห้าห้าห้า	อีดีำา	ๆ	อีอ้วิน	ๆ

ผีเส่�อสม่ทร   : ทำาไมต้องมาว่ิาฉันแบบนี�ด้ีวิย	ฉันก็มีหัวิใจ	เสียใจเป็นนะ	(หันไปถามน้อง	ๆ	)	นี�พิวิกเธิอ			

																			ฉันไม่สวิยเหรอ	ฉันเกิดีมาแบบนี�มันผิดีมากเหรอ	ฉันต้องทำายังไงล่ัะ	ก็ฉันเล่ัอกเกิดีไม่ได้ีหนิ		

																			(ทำาท่าฮึดีส้้)	เอาวิะ	จะให้ล้ักหมึกทำาแบบนี�ต่อไปไม่ได้ี	ต้องไปคุยกันให้ร้้เร่�อง	

ติารางที� 2 ตัิวอย�างบทสนทนาระห์ว�างพระอภัิยมณี์กับนางผีเส่�อสม่ทร

พระอภัิยมณี์   : ก็เจ้าทั�งอ้วิน	ตัวิใหญ่	ผมก็รุงรัง	ดีาก็แดีง	ผิวิก็ดีำา	ถ้าพีิ�พ้ิดีแล้ัวิเจ้าไม่ฟัง	พีิ�จำาเป็นต้อง	

																				ทำาแบบนี�นะ	(เป่าปี�)

ผีเส่�อสม่ทร    : โอ้ย	อย่านะเพิคะ	โอ้ย	ๆ	หยุดีนะ	พิระองค์ขอเพิลังมันส์	ๆ	กว่ิานี�ได้ีไหม	แบบแอวิลัั�นปั�ดี		

																				เต่างอยอะไรพิวิกนี�น่ะ

พระอภัิยมณี์   : ได้ี	งั�นต้องเจอเพิลังนี�	(เป่าเป็นจังหวิะนางฟ้าจำาแลัง)

ผีเส่�อสม่ทร   : โอ้ย	หยุดีเป่าเถิดีนะเพิคะ	โอ้ย	หยุดี	พิอ	ฉันไม่เอาแล้ัวิ	ใครอยากได้ีก็เอาไป	ฉันไม่สนใจพิระอภัยมณีอีก

แล้ัวิ	กลัับถำ�าดีีกว่ิา....	วัินนี�ไม่เห็นค่าวัินหน้าไม่มีแล้ัวินะเพิคะ	เชุอะ!!	หม่อมฉันกลัับไปหาคุณปลัาสีทองก็ได้ี	เด็ีก	ๆ	จำาไว้ิ

นะคนเราทุกคนมีคุณค่าในตัวิเอง	เราไม่จำาเป็นต้องฟังคำาด้ีถ้ก	ด้ีหมิ�น	หร่อคำาเหยียดีหยามของใคร	เราน่ะเป็นตัวิของตัวิเอง

ดีีที�สุดี	ไม่ว่ิาจะส้ง	ตำ�า	ดีำา	ขาวิ	อ้วิน	หร่อผอม	มันก็เป็นชีุวิิตของเรา	เราควิรที�จะทำาควิามดีี	เพ่ิ�อเป็นประโยชุน์ให้กับสังคม			

จำาไว้ินะอย่าปล่ัอยให้คำาด้ีถ้กของคนอ่�นมาทำาลัายชีุวิิตของเรา	เพิราะโลักไม่ได้ีสวิย	แต่เราสวิย	จบนะคะ

 2.2 การสร้างสรรค์ตัิวลุ่ะครแลุ่ะเคร่�องแติ�งกาย ป์ระด้วยรายลุ่ะเอียดดังติ�อไป์นี�

  ● พระอภัิยมณี์ การออกแบบตัวิลัะครพิระอภัยมณี	เป็นการนำาฝ่าขวิดีนำ�ามาร้อยต่อ
กัน	ส่วินหัวิ	แขน	แลัะขา	ส่วินลัำาตัวิจะทำาจากขวิดีนมเปรี�ยวิขนาดี	300	มิลัลิัลิัตร	ปี�ทำาจากหลัอดีด่ี�มนำ�า

ภิาพที� 1	:	ตัวิลัะครหุ่นพิระอภัยมณี
ที�มา :	เพิชุรชุัย	อ่อนสนิท
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  ● นางผีเส่�อสม่ทร (ยักษ์)	ออกแบบให้มี	2	หน้าในหนึ�งตัวิ	หน้าแรกค่อหน้ายักษ์	ซึ่�งมีใบหน้าที�

อัปลัักษณ์	แลัะหน้าที�สองใบหน้าที�สวิยงาม	ลัำาตัวิจะทำาจากขวิดีนำ�าขนาดี	6	ลิัตร	ส่วินหัวิจะทำาจากบัวิรดีนำา	เส้นผมทำาจากไหม

พิรหม	แขนทำาจากสปริงส์ของเล่ันเด็ีก	แลัะเต้านมทำาจากฝ่าครอบแก้วินำ�า

        
               ภิาพที� 2 :	นางผีเส่�อสมุทรหน้ายักษ์																														ภิาพที� 3	:	นางผีเส่�อสมุทรหน้าสวิยงาม
																																																																				ที�มา	:	เพิชุรชุัย	อ่อนสนิท

  ● นางผีเส่�อสม่ทร (แป์ลุ่ง) ออกแบบแลัะใชุ้วัิสดุีอุปกรณ์ให้เหม่อนกับตัวิพิระอภัยมณี	แต่จะ

เปลีั�ยนขวิดีเป็นสีชุมพ้ิ	ซึ่�งเป็นการนำาขวิดีนำ�ามาร้อยต่อกัน	ส่วินลัำาตัวิ	หัวิ	แขน	แลัะขา	ทำาจากฝ่าขวิดีนำ�าด่ี�ม

ภิาพที� 4	:	นางผีเส่�อสมุทรแปลัง
ที�มา :	เพิชุรชุัย	อ่อนสนิท

  ● พ�อห์มึก	เป็นตัวิลัะครที�สร้างขึ�นมาใหม่	เพิราะต้องการนำาเสนอควิามเป็นธิรรมชุาติของท้อง

ทะเลั	 แลัะได้ีเล่ัอกตัวิลัะครหมึกเพิราะสามารถสร้างสรรค์ตัวิลัะครซึ่�งสามารถดึีงด้ีดีควิามสนใจได้ี	 รวิมไปถึงการสร้างตัวิลัะคร

หมึก	เข้ามารบัร้้ปัญหาในการพ้ิดีจาเสยีดีสีนางผเีส่�อสมุทรของล้ักหมึก	ซึ่�งเป็นล้ักในการปกครองของตวัิเอง	เล่ัอกใชุ้ขวิดีนำาพิลัา

สติดี	นำามาตัดีให้เปรียบเสม่อนหนวิดีหมึกแลัะใชุ้	 ริบบิ�นในการมาปะติดีเพ่ิ�อให้ตัวิลัะครมีหนวิดีที�พิริ�วิมากยิ�งขึ�น	 เล่ัอกใชุ้สีม่วิง

ในการนำาเสนอเพิราะเป็นสีที�โดีดีเด่ีน	แลัะในภาพิจำาของเด็ีก	ๆ	หมึกมักจะเป็นสีม่วิง	 จึงสามารถเชุ่�อมต่อควิามคิดีตัวิลัะครกับ	

เด็ีก	ๆ	ได้ีง่ายมากยิ�งขึ�น	
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ภิาพที� 5 :	พิ่อหมึก
ที�มา	:	เพิชุรชุัย	อ่อนสนิท

  ● ลูุ่กห์มึก เป็นตัวิลัะครที�สร้างขึ�นมาใหม่	เพ่ิ�อต้องการใชุ้เป็นส่�อในการพ้ิดีจาเหยียดียาม	แลัะ

ต้องการปล้ักฝั่งให้เด็ีก	 ๆ	 ไม่ว่ิากล่ัาวิหร่อเยียดีหยามคนอ่�น	 จึงเล่ัอกใชุ้ตัวิลัะครที�มีอายุใกล้ัเคียงกับกลุ่ัมเป้าหมาย	 จะใชุ้วัิสดุี

อุปกรณ์คล้ัายกับตัวิพ่ิอหมึก	แต่จะลัดีขนาดีลัง	ใชุ้สีในการทาลัำาตัวิของล้ักหมึก	เพิราะต้องการส่�อสารให้เห็นว่ิาหมึกยงัคงมีควิาม

เป็นสีม่วิง	โดียการใชุ้ฝ่าขวิดีนำ�ามาทำาเป็นหัวิ	แลัะใชุ้ขวิดีนำ�าพิลัาสติดีที�ตัดีริ�วิแล้ัวิ	มาทำาเป็นลัำาตัวิ

 

      
ภิาพที� 6	:	ลั้กหมึก

ที�มา	:	เพิชุรชุัย	อ่อนสนิท

	 2.3 ฉากป์ระกอบการแสดง	ผ้้วิิจัยใชุ้วิิธีิการให้ตัวิลัะครหุ่นแสดีงบนโต๊ะ	เพิราะต้องการให้ผ้้ที�รับชุมสามารถ

รับชุมได้ีอย่างแจ่มชัุดีแลัะมขีอบเขตของเวิทีในการแสดีงชุดัีเจน	โดียการวิางร้ปแบบของเวิทีจะแบ่งออกเป็นด้ีานซ้่ายแลัะด้ีานขวิา

	หากคนด้ีกำาลัังรับชุมทางด้ีานซ้่ายจะเห็นผ้าสีนำ�าตาลั	ในส่วินนี�ผ้้จัดีทำาต้องการให้ฝั่�งของผ้าสีนำ�าตาลัมีเน่�อที�ประมาณ	25%	เพ่ิ�อ

ต้องการส่�อให้เห็นถึงภาคพ่ิ�นดิีนที�ใชุ้ในการแสดีง	แลัะส่วินขวิาของเวิทีคนด้ีจะเห็นผ้าสีฟ้า	มีเน่�อที�ประมาณ	75%	เพ่ิ�อต้องการ

ส่�อให้เห็นถึงภาคพ่ิ�นนำ�าที�ใชุ้ในการแสดีง	 ซึ่�งในระหว่ิางการแสดีงจะมีการปรับเปลีั�ยนสัดีส่วินของการใชุ้ผ้าในภาคพ่ิ�นดิีน	 แลัะ

ภาคพ่ิ�นนำ�าตามบริบทที�แสดีง
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ผลการวิจิัย
ผลัการวิิจัยลัะครหุ่นเร่�องพิระอภัยมณี	ตอนพิระอภัยมณีหนีนางผีเส่�อสมุทร	ได้ีจัดีแสดีงจริง	ณ	โรงเรียนบ้าน

กลัาง	ตำาบลัพิะวิง	อำาเภอเม่อง	จังหวัิดีสงขลัา	ให้กับนักเรียนชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	1-3	จำานวิน	58	คนโดียมีผลัการวิิจัย

ดัีงนี�

การออกแบบแลัะสร้างสรรค์ลัะครหุ่นเร่�องพิระอภัยมณี	ตอนพิระอภัยมณีหนีนางผีเส่�อสมุทร	สามารถสร้างควิามน่า

ติดีตามไดีต้ลัอดีระยะเวิลัาของการของการแสดีง	นกัเรียนมีควิามเห็นใจตัวิลัะครนางผเีส่�อสมุทรที�โดีนล้ักหมึกกล่ัาวิเหยยีดีหยาม

	ซึ่�งสอดีคล้ัองกับแนวิคิดีที�ผ้้วิิจัยต้องการนำาเสนอค่อ	การเห็นคุณค่าของตัวิเอง	เม่�อนักแสดีงคนเชิุดีหุ่นถามนักเรียนว่ิา	นางยักษ์

จะตดัีสินใจอยา่งไรดีี	นักเรียนหลัาย	ๆ 	คนใหน้างผีเส่�อสมุทรหนีไป	ไม่ต้องอย้ก่บัพิระอภยัมณี	การสรา้งสรรคตั์วิลัะครแลัะเคร่�อง

แต่งกาย	นักเรียนมีสนใจในตัวิลัะครที�ผ้้วิิจัยได้ีออกแบบเป็นอยา่งมาก	โดียเฉพิาะตัวิลัะครนางผเีส่�อสมุทรที�สามารถเปลีั�ยนหน้า

ได้ี	แลัะการนำาสปริงส์มาทำาเป็นม่อของนางยักษ์ที�สามารถยด่ีหยุน่ได้ี	แลัะควิามอยากใกล้ัชิุดีตัวิลัะคร	มาจับตัวิหุ่นแลัะเชุ่�อว่ิาตัวิ

ลัะครเหล่ัานั�นมีชีุวิิตจริง	ๆ	ทั�งนี�เน่�องจากคนเชิุดีหุ่นยังขาดีประสบการณ์สำาหรับการเชิุดีหุ่นอาจจะส่งผลัให้การควิบคุมการเชิุดี

หุ่นในบางชุว่ิงไมส่ามารถควิบคมุได้ี	แลัะนกัเรียนสามารถเข้าใจว่ิาพ่ิ�นที�บริเวิณไหนค่อนำ�าแลัะบรเิวิณไหนค่อพ่ิ�นดิีน	ได้ีเป็นอยา่งดีี

ภิาพที� 7 :	ลั้กหมึกกำาลัังลั้อเลัียนนางผีเส่�อสมุทร
ที�มา	:	ณีรนุชุ	ไฝ่นุ้ย

ภิาพที� 8 :	นางผีเส่�อสมุทรเจอกับพิระอภัยมณีเป็นครั�งแรก
ที�มา	:	ณีรนุชุ	ไฝ่นุ้ย
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ภิาพที� 9 :	พิ่อหมึกกำาลัังพิ้ดีขอควิามร่วิมม่อไม่ทิ�งขยะลังทะเลัจากเดี็ก	ๆ
ที�มา	:	ณีรนุชุ	ไฝ่นุ้ย

ภิาพที� 10 :	นางผีเส่�อสมุทรกำาลัังเดีินทางไปบำาเพิ็ญศิีลัภาวินา
ที�มา : ณีรนุชุ	ไฝ่นุ้ย

สร่ป์ผลุ่การวิจััยแลุ่ะอภิิป์รายผลุ่

การออกแบบแลัะสร้างสรรค์ลัะครหุ่นเร่�องพิระอภัยมณี	 ตอนพิระอภัยมณีหนีนางผีเส่�อสมุทร	 สามารถสรุป

ผลัแลัะอภิปรายผลัได้ีดัีงนี�

1.การแสดีงลัะครหุ่น	สามารถส่�อสารเร่�องราวิการมองเหน็คุณค่าของตนเองกบันักเรียนได้ีจริง	ผ้้วิิจัยประเมนิจากการ

ที�นักเรียนส่งเสียงพ้ิดีในระหวิา่งรับชุมการแสดีงดีว้ิยการที�ผ้้เชิุดีตั�งคำาถามนกัเรียนบอกใหน้างผเีส่�อสมุทรไมต้่องฟังเสียงพิระอภยั

มณี	ให้หนีไป	

2.การออกแบบตัวิหุ่นด้ีวิยขยะเหล่ัอใชุ้สร้างควิามน่าสนใจให้กับนักเรียนได้ีเป็นอย่างดีี	 เม่�อจบการแสดีงผ้้วิิจัยได้ีให้

นักเรียนทุกคนได้ีสัมผัสกับตัวิหุ่นแลัะพ้ิดีคุยกับน้อง	ๆ	 ให้สามารถกลัับไปสร้างหุ่นจากขยะเหล่ัอใชุ้ได้ี	 ทั�งนี�นักเรียนมีควิามเชุ่�อ

ว่ิาหุ่นมีตัวิตนจริง	ๆ	ซึ่�งสร้างสามารถสร้างควิามเชุ่�อแลัะจินตนาการให้กับนักเรียนได้ีเป็นอย่างดีี	

3.การออกแบบแลัะสร้างสรรค์ลัะครหุ่นในครั�งนี�เป็นประสบการณ์ครั�งแรก	แต่ได้ีรับการตอบรับที�ดีีจากน้อง	ๆ 	นักเรียน

ซึ่�งเกินควิามคาดีหมายของผ้้วิิจัยเป็นอย่างมาก	 นับเป็นประสบการณ์ที�ดีีที�สามารถนำาประสบการณ์ไปต่อยอดีแลัะสร้างสรรค์

งานต่อไปในอนาคต
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ข้้อเสนอแนะ 

1.การจัดีกิจกรรมการแสดีงลัะครไม่เพีิยงมุ่งนำาเสนอลัะครเท่านั�น	 ควิรจะมีกิจกรรมลัะลัายพิฤติกรรมหร่อข้อตกลัง

ก่อนเริ�มทำาการแสดีงเพ่ิ�อสร้างควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางผ้้แสดีงกับนักเรียนในการรับชุม

2.การออกแบบตัวิหุ่นที�ใชุ้ในการแสดีงควิรให้มีควิามแข็งแรงเพ่ิ�อป้องกันการสัมผัสของเด็ีก	ๆ 	ที�อาจจะทำาให้หุ่นชุำารุดี

ได้ี
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การใช้ภ้มิปัญญารักษาผ้้ป่วิยด้วิยพืชสมุน้ไพร : 

กรณี์ศึิกษาหมอยาพื�น้บ้ัาน้ส่้การประพัน้ธ์ุ์กลอน้ลำา

Use of wisdom heal the sick with medicinal plants: 

a case study folk medicine for Composing Klon Lam

สุนทร	ฝ่่ายที1

หอมหวิลั	บัวิระภา2

ราตรี	ศิรีวิิไลั	บงสิทธิิพิร3

บทคัดย�อ

 การวิิจัยเร่�องนี�เร่�อง	มีวัิตถุประสงค์	1	ข้อดัีงนี�	1)	เพ่ิ�อศึิกษาการใชุ้ภ้มิปัญญารักษาผ้้ป่วิยด้ีวิยพ่ิชุสมุนไพิร	

กรณีศึิกษาหมอยาพ่ิ�นบ้าน	เป็นการวิิจัยเชิุงคุณภาพิ	โดียได้ีศึิกษาข้อม้ลัทั�งจากเอกสารแลัะจากการลังพ่ิ�นที�สัมภาษณ์กลุ่ัมผ้้ร้้	ผ้้

ปฏิ์บัติแลัะกลุ่ัมผ้้เกี�ยวิข้อง	 นำาข้อม้ลัที�ได้ีมา	 ทำาการวิิเคราะห์	 โดียใชุ้กรอบการวิิเคราะห์ตามทฤษฎีีที�เกี�ยวิข้องในเชิุงพิรรณนา

วิิเคราะห์	ผลัการศึิกษาพิบว่ิา

	 1.	ศึิกษาการใชุ้ภ้มิปัญญารักษาผ้้ป่วิยด้ีวิยพ่ิชุสมุนไพิร	กรณีศึิกษาหมอยาพ่ิ�นบ้าน	1)	ได้ีพิบการใชุ้ภ้มิปัญญา

รักษาผ้้ป่วิยด้ีวิยพ่ิชุสมุนไพิร	กรณีศึิกษาหมอยาพ่ิ�นบ้านพ่ิอหมอทองสุข	อ่อนลัออ	บ้านขามป้อม	หม่้ที�	1	ตำาบลันาข่า	อำาเภอ

มัญจาคีรี	จังหวัิดีขอนแก่น	2)	ได้ีพิบกรรมวิิธีิปรุงยาที�แตกต่างกันออกไป	ทั�งหมดี	7	โรค	3)	ได้ีพิบพิิธีิกรรมแลัะข้อห้ามหลัาย

อย่างในระหว่ิางการรักษา	ได้ีพิบการใชุ้ภ้มิปัญญารักษาผ้้ป่วิยด้ีวิยพ่ิชุสมุนไพิร	กรณีศึิกษาหมอยาพ่ิ�นบ้าน	แลัะกรรมวิิธีิปรุงยา

ที�แตกต่างกันออกไป	ทั�งหมดี	7	โรค	1)	โรคเป็นนิ�วิในกระเพิาะปัสสาวิะ	2)	โรคผิดีสำาแดีง	3)	โรคหอบห่ดี	4)	โรคแก้ท้องผ้ก	5)	

เพิิ�มนำ�านมแม่ล้ักอ่อน	6)	เป็นแผลัจากสุนัขกัดีแลัะแผลัอ่�น	ๆ	7)	โรคตาเหล่ัองหร่อดีีซ่่าน	โรคตาเหล่ัองหร่อดีีซ่่านนี�เป็นโรคที�มี

ควิามร้ายแรง	ยากต่อการรักษา	มีพิิธีิกรรมแลัะกรรมวิิธีิปรุงยาแลัะข้อห้ามหลัายอยา่งในระหว่ิางการรักษา	หมอยาสมุน	ไพิรค่อ

ปราชุญ์ชุาวิบ้านที�มีควิามสำาคัญใบบทบาทการเคล่ั�อนไหวิของสังคมแลัะรับผิดีชุอบต่อสังคม	ตั�งแต่ยคุโบราณที�ผ่านมาจนถึงยุค

ปัจจุบัน	 อีกทั�งเป็นผ้้ที�มีควิามเคร่งคัดีกับระเบียบแบบแผนขนบธิรรมเนียมจารีตประเพิณีแลัะยังเป็นแบบอย่างที�ดีีให้กับคนใน

สังคมพ่ิ�นถิ�นได้ีดีีมาโดียตลัอดีตั�งแต่อดีีตจนถึงปัจจุบัน

คำาสำาคัญ : ภ้มิปัญญาหมอยาพ่ิ�นบ้านการประพัินธ์ิกลัอนลัำาเผยแพิร่

Abstract

The purposes of this qualitative research were to find out (A) use of wisdom to heal the patient 
with medical plants, a case study folk healer, (B) to compose Klon Lam—Thai NE traditional songs and 
(C) to publicize the songs.  This research investigated from both of documents and onsite in-depth of 
interviewed incorporated with observations fittingly.  The data were analyzed conforming to the related 
theories.  

1นักศิึกษา	หลัักส้ตรศิิลัปกรรมศิาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิิชุา	วิัฒนธิรรมศิิลัปกรรมแลัะการออกแบบ	คณะศิิลัปกรรมศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยขอนแก่น
2อาจารย์ประจำาสาขาวิิชุา	วิัฒนธิรรมศิิลัปกรรมแลัะการออกแบบ	คณะศิิลัปกรรมศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยขอนแก่น
3อาจารย์ที�ปรึกษาร่วิม	อาจารย์ประจำาสาขาวิิชุา	วิัฒนธิรรมศิิลัปกรรมแลัะการออกแบบ	คณะศิิลัปกรรมศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยขอนแก่น
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The results of this research found that (1) use of intellectual to heal the patient with medical 
plants a case study of folk healer—Mr. Thongsook Onlaor of Khampom Village Moo 1 Subdistrict Nakha, 
Munchakriri District, Khon Kaen Province (2) found mixture differently of medical plants for 7 symptoms—
diseases which are (a) Blader Stone (b) Food Poisoning (c) Asthma (d) Constipation (e) Increase of 
Breast Milk (f) Dog Bite’s Wound and Wounded in General (g) Jaundice—which was a very serious disease 
and was difficult to be cured for in the past time and (3) found meth’s ceremonies and restrictions for 
the patients through the process of the treatments traditionally.  

Villagers considered a folk healer as a sage of the village who has had played the importance 
roles in the community such as a community Model, a traditional example as well as a good leadership 
in varieties manners among society from the previous time till present.

Key Words: The wisdom of folk medicine healers composing Thai NE traditional folk songs to publish 

บทนำา

ความเป็์นมาแลุ่ะความสำาคัญข้องการวิจััย

ภ้มิปัญญาชุาวิบ้านหร่อภ้มิปัญญาท้องถิ�น	 ถ่อเป็นมรดีกทางวัิฒนธิรรมที�มีควิามสำาคัญมาต่อคนไทยทุกพ่ิ�นที�	 เป็น

นวัิตกรรมทางควิามคิดี	(ideal	 innovation)	เป็นมรดีกทางสติปัญญาของบรรพิบุรุษไทยที�ป่้ย่าตายายเรารักษาไว้ิ	ได้ีรับการ

ถ่ายโอนองค์ควิามร้้เหล่ัานี�ไว้ิ	จนกลัายเป็นวัิฒนธิรรมอันลัำ�าค่า	ที�เกิดีจากการพัิฒนาต่อยอดีแลัะปรับเปลีั�ยนองค์ควิามร้้ให้รับม่อ

กับทุก	ๆ 	สถานการณ์	ในการดีำาเนินชีุวิิต	เพ่ิ�อปรับสถานะ	ในการดีำารงชีุพิของวิิถีชุนคนในยุคโบราณจนถึงคนในยุคปัจจุบัน	การ

ใชุ้ภ้มิปัญญารักษาผ้้ป่วิยด้ีวิยพ่ิชุสมุนไพิร	เป็นองค์ควิามร้้ที�เกิดีจาก	การทดีลัองแลัะปฏิ์บัติจริงโดียการใชุ้ห้องทดีลัองทางสังคม

ของกลุ่ัมคนในชุุมชุนท้องถิ�นนั�น	ๆ 	ควิามร้้การใชุ้ภ้มิปัญญารักษาคนป่วิยด้ีวิยพ่ิชุสมุนไพิรเหล่ัานี�	มีการค้นพิบแลัะทดีลัองใชุ้	ปรับ

เปลีั�ยนวิิธีิการรักษาผ้้ป่วิยแลัะถ่ายทอดีกันมาเป็นเวิลัายาวินาน	โดียผ่านกระบวินการ	การขัดีเกลัาของกลุ่ัมชุนที�เรามักเรียกชุ่�อนี�

ว่ิา	 “ปราชุญ์ชุาวิบ้าน”	 จึงเป็นผลิัตภัณฑ์แลัะผลิัตผลัที�มีควิามสำาคัญอย่างยิ�งแลัะเป็นมรดีกทางภ้มิปัญญาที�มนุษย์สร้างขึ�นเอง	

ควิรค่าแก่การรักษา	พัิฒนาแลัะนำามาปรับใชุ้ตามยุคสมัยที�กำาลัังพัิฒนาส่้ทางเล่ัอกของหมอยาพ่ิ�นบ้านหร่อแพิทย์แผนปัจจุบัน	

	 มีงานวิิจัยของ	 ปิยนุชุ	 ยอดีสมสวิย	 (2552)	 ได้ีศึิกษาเร่�อง	 การศึิกษาภ้มิปัญญาของหมอพ่ิ�นบ้านในอำาเภอองครักษ์	

จังหวัิดีนครนายก	(A	study	of	Wisdom	of	Folk	Doctor	in	Ampur	Ounkharuk	Nakhonnayok	province)	บอกว่ิาการ

แพิทย์แผนปัจจุบันมิได้ีเป็นวิิถีทางเดีียวิในการแก้ปัญหาควิามเจ็บป่วิยของประชุาชุนได้ีอย่างทั�วิถึงแลัะมีประสิทธิิภาพิเพีิยง

พิอแลัะมีคนไทยจำานวินไม่น้อยที�ยังเล่ัอกใชุวิิธีิการพิยาบาลัแบบหมอพ่ิ�นบ้านซึ่งเป็นภ้มิปัญญาของท้องถิ�นโดียมีหมอพ่ิ�นบ้านที�

มีบทบาทในการด้ีแลัสุขภาพิอนามัยของประชุาชุนในชุนบทตลัอดีมาจึงเป็นที�มาของงานวิิจัยครั�งนี�	 เพ่ิ�อเป็นฐานข้อม้ลัในการ

พัิฒนาหมอยาพ่ิ�นบ้าน	 ให้เกิดีประโยชุน์กับสังคมมากกว่ิาในปัจจุบัน	 อีกทั�งเป็นข้อม้ลัในฐานข้อม้ลั	การพัิฒนาหมอยาพ่ิ�นบ้าน

นำาไปใชุ้วิางแผนงาน	การด้ีแลัสุขภาพิของของประชุาชุนไปส่้การแพิทย์พ่ิ�นบ้านต่อไป	

มีงานวิิจัยของ	ปานวิาดี	มากนวิลั	(มกราคม-มิถุนายน,	2557)	ได้ีศึิกษาเร่�อง	คาถาแลัะพิิธีิกรรมในการรักษาโรคของ

หมอพ่ิ�นบ้าน	บทวิิเคราะห์แลัะมุมมองในเชิุงคติชุนวิิทยา	(Magic	and	Ritual	of	Folk	Healers	Analysis	and	Folkloristic	

Approaches)	ระบบการแพิทย์เริ�มต้นจากการแพิทย์ดัี�งเดิีม	(primitive	medicine)	ไปส่้การแพิทย์พ่ิ�นบ้านแลัะจะเปลีั�ยน

เป็นการแพิทย์สมัยใหม่ในที�สุดีแต่เป็นการอย้ร่่วิมกันในฐานะวิิถีปฏิ์บัติของชุุมชุนที�มีพิลัวัิตแลัะมีควิามหลัากหลัาย	ขึ�นอย้กั่บการ

เล่ัอกของสมาชิุกชุุมชุน	แลัะผสมผสานกับการแพิทย์สมัยใหม่เพ่ิ�อให้เกิดีผลัทั�งทางกายแลัะทางใจให้ดีีที�สุดี	(Hufford,	1997:	

546	อ้างถึงใน	Biggs,	2012:232)	นอกจากนี�	บริกส์	ยังเน้นควิามสำาคัญของคติชุนวิิทยาที�จะชุ่วิยในการศึิกษา	ตัวิบทที�ปรากฏ์

ทั�งในแลัะนอกบริบทการรักษา	เชุ่น	เร่�องเล่ัาจากคาถาต่าง	ๆ 	ซึ่�งจะเปิดีมุมมองในการศึิกษาการแพิทย์พ่ิ�นบ้านในฐานะชุุดีควิาม
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ร้้หนึ�งของชุุมชุน	 โดียไม่ได้ีมุ่งตัดีสินระบบการแพิทย์ในข้อใดีที�ถ้กต้องมากกว่ิากัน	แต่มุ่งวิิเคราะห์ลัักษณะแลัะบทบาทของการ

แพิทย์พ่ิ�นบ้านหร่อหมอยาพ่ิ�นบ้าน	ที�มีต่อชุุมชุนนั�น	ๆ	

มีงานวิิจัยของ	นายพิิบ้ลั	กมลัเพิชุร	(2542)	ได้ีศึิกษาเร่�อง	ปัจจัยที�มีผลัต่อบทบาทของหมอสมุนไพิรพ่ิ�นบ้านในชุุมชุน

หมอสมุนไพิรพ่ิ�นบ้านภ้เขียวิ	จังหวัิดีชัุยภ้มิ	(FACTORS	AFFECTING	ROLES	OF	THE	HERBAL	HEALERS	IN	PHUKHIEO	

HERBAL	HEALERS	CLUB,	CHANGWAT	CHAIYAPHUM)	ที�อ้างอิงงานวิิจัยของ	ล่ัอชัุย	สีเงินยวิง	(2535	:	27)	ได้ีบอกว่ิา	

หมอพ่ิ�นบ้านค่อชุาวิบ้านที�ใชุ้ชีุวิิตอย้ใ่นชุุมชุนซึ่�งเป็นองค์ประกอบหนึ�งที�เป็นร้ปธิรรมของระบบแพิทยท้์องถิ�น	หมอพ่ิ�นบ้านไม่ได้ี

อย้แ่บบโดีดีเดีี�ยวิแต่มีระบบควิามเชุ่�อแลัะร้ปแบบควิามสัมพัินธ์ิทางสังคมในลัักษณะเฉพิาะ	หมอพ่ิ�นบ้านแลัะระบบการแพิทย์พ่ิ�น

บ้าน	เป็นส่วินหนึ�งของวัิฒนธิรรมท้องถิ�นซึ่�งพัิฒนาขึ�นตามปัจจัยที�แตกต่าง	หมอพ่ิ�นบ้านจึงหมายถึง	ควิามแตกต่างหลัายร้ปแบบ

การรักษา	ทั�งควิามคิดีควิามเชุ่�อทั�งตัวิหมอผ้้ให้การรักษาเองแลัะผ้้รับการรักษาตลัอดีจนแนวิปฏิ์บัติที�แตกต่างกันในควิามเชุ่�อ	

ซึ่�งมีงานวิิจัยของ	พิระมหาสุภีร์	คำาใจ	(2543)	ได้ีศึิกษาเร่�อง	คติควิามเชุ่�อวิิธีิการรักษาผ้้ป่วิยด้ีวิยยาสมุนไพิรของหมอ

พ่ิ�นบ้านอำาเภอเสลัภ้มิ	จังหวัิดีร้อยเอ็ดี	ได้ีบอกเกี�ยวิกับการรักษาผ้้ป่วิยด้ีวิยยาสมุนไพิร	มีคติส่บทอดีมาจากบรรพิบุรุษโดียเชุ่�อว่ิา

	อาการป่วิยเกิดีจากธิรรมชุาติแลัะสิ�งเหน่อธิรรมชุาติ	อำานาจศัิกดิี�สิทธิิ�แลัะการประพิฤติผิดีขนพิธิรรมเนียมประเพิณีผิดีข้อห้าม

ตามคติควิามเชุ่�อ	การรักษาผ้้ป่วิยด้ีวิยยาสมุนไพิรนั�น	เริมตั�งแต่มีกระบวินการเก็บยาสมุนไพิรด้ีวิยวิิธีิใชุ้คาถามีกลัวิิธีิเคล็ัดีลัับใน

การเก็บยาโดียกำาหนดีวัินเวิลัาไปเก็บยาเคล็ัดีลัับจะกำาหนดีทิศิทางอันเป็นมงคลัเพ่ิ�อเข้าหาต้นยา	ในการปรุงยา	หมอพ่ิ�นบ้านจะ

ใชุ้วิิธีิฝ่นหร่อต้มยาให้เด่ีอดีจนเป็นนำ�าขุ่นเพิราะเชุ่�อว่ิามีธิาตุดิีนอย้่ในหม้อยา	 ฟ้นที�ต้มจะต้องใชุ้ไม้มลัคลั	 มีข้อห้ามหร่อข้อคะลัำา	

ห้ามเดิีนข้ามหม้อแลัะฟ้นต้มยา	การใชุ้ยาสมุนไพิรพ่ิ�นบ้าน	ใชุ้วิิธีิต้ม	แชุ่	ฝ่น	รม	สมุนไพิร	จะทำาให้ผ้้ป่วิยหายเป็นปกติได้ีเร็วิขึ�น

โดียผ่านกรรมวิิธีิในการใชุ้ภ้มิปัญญาการรักษาผ้้ป่วิยด้ีวิยการใชุ้ภ้มิปัญญาของหมอพ่ิ�นบ้าน	

มีงานวิิจัยของ	 เสาวินีย์	 กุลัสมบ้รณ์	 (2550)	 ได้ีศึิกษาเร่�อง	 สถานภาพิแลัะทิศิทางการวิิจัยภ้มิปัญญาพ่ิ�นบ้านด้ีาน

สุขภาพิ	(Status	and	Direction	of	Local	Wisdom	for	Health)	ได้ีบอกว่ิา	ภ้มิปัญญาการใชุ้สมุนไพิรของหมอพ่ิ�นบ้าน

	ชุุมชุนในฐานะเจ้าของภ้มิปัญญาด้ีานนี�โดียตรงควิรมีส่วินร่วิมในการรับร้้สภาพิการดีำารงอย้่ของภ้มิปัญญา	มองเห็นปัญหาแลัะ

ร่วิมกันแสวิงหาแนวิทางในการแก้ไขปัญหาเพ่ิ�อการพัิฒนาอย้่ตลัอดี	 จนยกระดัีบภ้มิปัญญาเพ่ิ�อให้อย้่อย่างยั�งย่นตลัอดีไปแลัะ

ภ้มิปัญญาพ่ิ�นบ้านมีควิามหมายต่อการพัิฒนาสุขภาพิ	เป็นเร่�องเกี�ยวิกับการเรียนร้้โดียการเรียนร้้ของภ้มิปัญญาพ่ิ�นบ้านมีลัักษณะ

เป็นกระบวินการที�ต่อเน่�องแลัะมกีารผสมผสานการเรียนร้้จากควิามร้ที้�หลัากหลัายไมย่ดึีติดีกับควิามร้ชุ้นิดีใดีชุนดิีหนึ�งอยา่งเดีียวิ

ภ้มิปัญญาพ่ิ�นบ้านเป็นวิิธีิคิดีที�ดีำารงอย้โ่ดียผสมผสานในขนบธิรรมเนียมประเพิณีวัิฒนธิรรม	วิิถีชีุวิิตแลัะ	การใชุ้ภ้มิปัญญารักษา

คนป่วิยด้ีวิยพ่ิชุสมุนไพิรที�ไม่อาจแยกขาดีออกจากกันเพ่ิ�อพัิฒนาท้องถิ�นให้พึิ�งตนเองได้ี	

แลัะมีวิารสารชุุมชุนวิิจัยของ	ทิพิย์วิารี	สงนอก	(กันยายน-ธัินวิาคม	2561)	ได้ีศึิกษาเร่�อง	ภ้มิปัญญาด้ีานการบำาบัดี

รักษาโรคของหมอยาพ่ิ�นบ้านในจังหวัิดีนครราชุสมีา	(LOCAL	WISDOM	IN	TREATMENT		OF	TRADITIONAL	CHEMISTS	

IN	 NAKHONRATCHASIMA)	 บอกว่ิา	 ภ้มิปัญญาจะมีควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางคนกับโลักธิรรมชุาติสิ�งแวิดีล้ัอม	 สัตว์ิ	 พ่ิชุ	 เป็น

ประโยชุน์ในการดีำารงชีุวิิตเกี�ยวิกับการเกิดี	แก่	เจ็บ	ตาย	ซึ่�งมนุษย์จำาเป็นต้องนำามาใชุ้เพ่ิ�อดีำาเนินชีุวิิตให้อย้่รอดีแลัะระบบการ

แพิทยพ่์ิ�นบ้านของไทย	เป็นการผสมผสานระหวิา่งการแพิทยข์องไทยซึ่�งมีทั�งแบบประสบการณ์หร่อภ้มิปัญญาท้องถิ�นควิามเชุ่�อ

ทางไสยศิาสตร์กับวิิชุาอายุระเวิชุของอินเดีียแลัะการแพิทย์ของจีนที�มีอิทธิิพิลัต่อสังคมไทย	 การแพิทย์เหลั่านี�ไดี้กล่ัาวิเป็นการ

แพิทยแ์ผนโบราณหร่อการแพิทย์พ่ิ�นบ้านในชุนบทไทย	นอกจากควิามเชุ่�อเป็นพ่ิ�นฐานที�ก่อให้เกิดี	พิิธีิกรรม	การประกอบพิิธีิกรรม

เป็นการถ่ายทอดีควิามร้้แลัะประสบการณ์ของคนรุ่นก่อนให้แก่คนรุ่นต่อมาจึงมักพิบว่ิาเม่�อยามใดีที�มนุษย์มีควิามทุกข์ควิาม

เด่ีอดีร้อนเจ็บไข้ด้ีวิยสาเหตุต่าง	ๆ	จึงจัดีพิิธีิธิรรมด้ีวิยการเซ่่นไหว้ิหร่อบ้ชุาเชุ่�อว่ิาเป็นการกระทำาของสิ�งเหน่อธิรรมชุาติค่อผีสาง

เทวิดีานั�นเอง	วิิธีิป้องกันหร่อการรักษาโรคต่าง	ๆ	จึงต้องพึิ�งหมอยาการรักษาโรคที�ประสบควิามสำาเร็จจะต้องรักษาทั�งกายแลัะ

ใจผ้้ป่วิยจึงต้องการหมอที�เข้าใจมากกว่ิาหมอที�จะรักษาเพีิยงอย่างเดีียวิ	หมอพ่ิ�นบ้านจะมีชีุวิิตควิามเป็นอย้แ่ลัะวัิฒนธิรรมที�ใกล้ั

เคียงกับชุาวิบ้านจึงมีควิามเข้าใจแลัะส่�อสารกับคนไข้ได้ีดีีแลัะเป็นกันเองจึงเป็นจุดีสำาคัญที�ทำาให้ชุาวิบ้านยอมรับแลัะนิยมไปรักษา	

บทบาทที�สำาคัญอีกประการของหมอพ่ิ�นบ้านค่อเป็นผ้้ที�เชุ่�อมควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางคนในหม่้บ้านเพิราะเป็นการรักษาแบบพึิ�งพิา
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อาศัิยด้ีแลัเอาใจใส่กันอย่างใกล้ัชิุดีพ้ิดีคุยให้กำาลัังใจทั�งคนไข้แลัะญาติ	พิร้อมกันนั�นหมอพ่ิ�นบ้านยังมีควิามสำาคัญอย่างส้งในการ

เชุ่�อมสายสัมพัินธ์ิของคนไทยแลัะคนไทยภาคอีสาน	ในชุุมชุนหร่อหม่้บ้านนั�น	ๆ	

งานวิิจัยดัีงที�ได้ีกล่ัาวิมานี�	 ไม่มีการกล่ัาวิถึงภ้มิปัญญากรรมวิิธีิในการปรุงยาไม่มีการพ้ิดีถึงพิิธีิกรรมในการรักษาไม่มี

การนำางานวิิจัยดัีงที�ได้ีกล่ัาวิมาแล้ัวิข้างต้น	มาประพินัธ์ิกลัอนลัำาแลัะไมมี่การเผยแพิร่ในร้ปแบบกลัอนลัำาส่้สาธิารณะ	ผ้้จึงเล็ังเห็น

ว่ิางานวิิจัยนี�จึงเป็นงานวิิจัยเพ่ิ�อเชิุดีชุ้องค์ควิามร้้ภ้มิปัญญาหมอยาพ่ิ�นบ้านโบราณผ่านบทประพัินธ์ิกลัอนลัำาเพ่ิ�อเผยแพิร่การใชุ้

ภ้มิปัญญารักษาผ้้ป่วิยด้ีวิยพ่ิชุสมุนไพิร	กรณีศึิกษาหมอยาพ่ิ�นบ้าน	โดียการถ่ายโอนองค์ควิามร้้ภ้มิปัญญาเหล่ัานี�เรียบเรียงไว้ิใน

กลัอนลัำา	ให้ตกถึงล้ักหลัาน	ส่บสานภ้มิปัญญาหมอยาพ่ิ�นบ้านในอีสานตลัอดีไปโดียมีวัิตถุประสงค์ดัีงนี�

วัติถุ่ป์ระสงค์ข้องการวิจััย

1.	เพ่ิ�อศึิกษาการใชุ้ภ้มิปัญญารักษาผ้้ป่วิยด้ีวิยพ่ิชุสมุนไพิร	กรณีศึิกษาหมอยาพ่ิ�นบ้าน	พ่ิอหมอทองสุข	อ่อนลัะออ

ข้อบเข้ติข้องการวิจััย

3.1 ข้อบเข้ติเน่�อห์า 

ขอบเขตเน่�อหาในการวิิจัยเร่�อง	 การใชุ้ภ้มิปัญญารักษาผ้้ป่วิยด้ีวิยพ่ิชุสมุนไพิร	 กรณีศึิกษาหมอยาพ่ิ�นบ้าน	 ส่้การ

ประพัินธ์ิกลัอนลัำา	 ผ้้วิิจัยต้องการศิึกษาควิามเป็นมาแลัะควิามสำาคัญของการใชุ้ภ้มิปัญญารักษาผ้้ป่วิยด้ีวิยกรรมวิิธีิการปรุงยา

ด้ีวิยพ่ิชุสมุนไพิรแลัะพิิธีิกรรมก่อนการรักษากรณีศึิกษาหมอยาพ่ิ�นบ้าน	 โดียใชุ้ทฤษฎีีวิิวิัฒนาการทางสงคมแลัะวัิฒนธิรรม	 มา

ทำาการวิิเคราะห์ข้อม้ลัผลัของการวิิจัย		

3.2 ข้อบเข้ติพ่�นที�

การวิิจัยเร่�อง	การใชุ้ภ้มิปัญญารักษาผ้้ป่วิยด้ีวิยพ่ิชุสมุนไพิร	กรณีศึิกษาหมอยาพ่ิ�นบ้าน	ส่้การประพินัธ์ิกลัอนลัำา	ผ้้วิิจัย

ได้ีเล่ัอกพ่ิ�นที�แลัะหมอยาสมุนไพิรเพ่ิ�อการวิิจัย	ค่อ	1)	พ่ิอหมอทองสุข	อ่อนลัะออ	2)	คุณพ่ิอหน้บน	ผาจันทร์	3)	นายสังวิาลัย์	

เสริมสาย	บ้านขามป้อม	หม่้ที�	1	ตำาบลันาข่า	อำาเภอมัญจาคีรี	จังหวัิดีขอนแก่น	
นัิยามืศิัพทั์เฉพาะ

ภูิมิปั์ญญาห์มอยาพ่�นบ้าน ห์มายถึุง กรรมวิิธีิการปรุงยารักษาผ้้ป่วิยด้ีวิยพ่ิชุสมุนไพิรแลัะพิิธีิกรรมก่อนการรักษาผ้้ป่วิย

ป์ระพันธ์กลุ่อนลุ่ำา ห์มายถึุง การนำาบทประพิันธ์ิกลัอนลัำาการใชุ้ภ้มิปัญญารักษาผ้้ป่วิยด้ีวิยพ่ิชุสมุนไพิรกรณีศึิกษา

หมอยาพ่ิ�นบ้านมาเรียบเรียง

การเผยแพร�กลุ่อนลุ่ำา ห์มายถึุง นำาบทประพัินธ์ิกลัอนลัำาการใชุ้ภ้มิปัญญารักษาผ้้ป่วิยด้ีวิยพ่ิชุสมุนไพิร	 กรณีศึิกษา

หมอยาพ่ิ�นบ้านไปเผยแพิร่

ป์ระโยชน์ที�คาดว�าจัะได้รับ

1.	ได้ีทราบถึงการใชุ้ภ้มิปัญญารักษาผ้้ป่วิยด้ีวิยพ่ิชุสมุนไพิร	กรณีศึิกษาหมอยาพ่ิ�นบ้าน	พ่ิอหมอทองสุข	อ่อนลัะออ		

2.	ได้ีประพัินธ์ิกลัอนลัำา	

3.	ได้ีเผยแพิร่กลัอนลัำาส่้สาธิารณะ
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วิธีดำาเนินการวิจััย

ในการศิกึษาวิิจัย	เร่�อง	การใชุ้ภ้มิปัญญารกัษาผ้ป่้วิย	ด้ีวิยพ่ิชุสมุนไพิรกรณศึีิกษาหมอยาพ่ิ�นบ้านพ่ิ�นบ้าน	ส่้การประพินัธ์ิ

กลัอนลัำา	โดียมีวัิตถุประสงค์	เพ่ิ�อศึิกษาถึงควิามเป็นมาแลัควิามสำาคัญในการใชุ้ภ้มิปัญญารักษาผ้้ป่วิยด้ีวิยพ่ิชุสมุนไพิรกรณีศึิกษา

หมอยาพ่ิ�นบ้าน	 เป็นการศึิกษาวิิจัยเชิุงคุณภาพิ	 ได้ีศึิกษาควิามเป็นมาแลัะควิามสำาคัญของ	 การใชุ้ภ้มิปัญญารักษาผ้้ป่วิยด้ีวิย

พ่ิชุสมุนไพิรกรณีศึิกษาหมอยาพ่ิ�นบ้าน		พ่ิอหมอทองสุข	อ่อนลัออ	บ้านขามป้อม	หม่้ที�	1	ตำาบลันาข่า	อำาเภอมัญจาคีรี	จังหวัิดี

ขอนแก่น	กลุ่ัมเป้าหมาย	ประชุากรที�ผ้้วิิจัยใชุ้ในการศึิกษาวิิจัยครั�งนี�	ผ้้วิิจัยศึิกษาจากผ้้เกี�ยวิข้องที�มีควิามร้้ทางด้ีานยาสมุนไพิร	

กำาหนดีกลุ่ัมตัวิอย่างในการให้ข้อม้ลั	โดียกลุ่ัมตัวิอย่างที�ผ้้วิิจัยใชุ้เป็นฐานข้อม้ลั	จะเล่ัอกเป้าหมายกลุ่ัมบุคคลัที�มีควิามสำาคัญแลัะ

มีควิามร้้ในการใชุ้ภ้มิปัญญาแลัะการใชุ้ยาสมุนไพิรโดียมีต้นทุนองค์ควิามร้้ที�มีควิามเกี�ยวิข้องกับการใชุ้สมุนไพิรแลัะการวิิจัยครั�งนี�

จะทำาให้ทราบถึงแนวิทางการพัิฒนาต่อยอดีองค์ควิามร้้การใชุ้ภ้มิปัญญารักษาผ้้ป่วิย	ด้ีวิยพ่ิชุสมุนไพิรกรณีศึิกษาหมอยาพ่ิ�นบ้าน	

มีการเล่ัอกพ่ิ�นที�วิิจัยแบบเจาะจง	ซึ่�งใชุ้ระเบียบวิิธีิวิิจัยเชิุงคุณภาพิ	(Qualitative	Research)	ทำาการศึิกษาวิิเคราะห์ข้อม้ลัจาก

เอกสาร	(Document)	แลัะการเก็บข้อม้ลัภาคสนาม	(Field	study)	โดียผ้้วิิจัยได้ีดีำาเนินการเก็บข้อม้ลัด้ีวิยวิิธีิการสัมภาษณ์	

(Interview)	สังเกต	(Observation)	ทั�งการสังเกตชุนิดีมีส่วินร่วิม	(Participant	Observation)	แลัะการสังเกตชุนิดีไม่มีส่วิน

ร่วิม	(Non	Participant	Observation)	รวิมทั�งการสนทนากลุ่ัม	(Focus	Group	Discussion)	จากกลุ่ัมผ้้ให้ข้อม้ลัประกอบ

ด้ีวิยกลุ่ัมผ้้ให้ข้อม้ลัหลััก	กลุ่ัมผ้้ปฏิ์บัติตาม	กลุ่ัมผ้้ให้ข้อม้ลัทั�วิไปแลัะนำามาจดัีหมวิดีหม่้วิิเคราะหข้์อม้ลัตามควิามมุ่งหมายของการ

วิิจัย	มีการตรวิจสอบวิิเคราะห์เพิิ�มเติมซึ่�งเป็นการตรวิจสอบข้อม้ลัแบบสามเส้าแลัะนำาเสนอผลัการวิิจัยแบบพิรรณนาวิิเคราะห์

ผลุ่การวิจััย

การวิิจัยเร่�อง	การใชุ้ภ้มิปัญญารักษาผ้้ป่วิยด้ีวิยพ่ิชุสมุนไพิร	กรณีศึิกษาหมอยาพ่ิ�นบ้าน	ส่้การประพินัธ์ิกลัอนลัำา	ผ้้วิิจัย

ได้ีวิิเคราะห์ข้อม้ลั	การศึิกษาเอกสารจากภาคสนามที�ได้ีมาจากแบบสำารวิจ	แบบสังเกต	แบบสัมภาษณ์	แลัะการสังเกตแบบไม่มี

ส่วินร่วิมในการศึิกษาตามวัิตถุประสงค์ไว้ิโดีย	มุ่งศึิกษาองค์ควิามร้้	การใชุ้ภ้มิปัญญารักษาผ้้ป่วิยด้ีวิยพ่ิชุสมุนไพิรกรณีศึิกษาหมอ

ยาพ่ิ�นบ้าน	ผลัการศึิกษาพิบว่ิา	

1. ศึกษาการใช้กรรมวิธีป์ร่งยารักษาผู้ป์�วยด้วยพ่ชสม่นไพร 

การใชุ้ภ้มิปัญญารักษาผ้้ป่วิยด้ีวิยพ่ิชุสมุนไพิร	กรณีศึิกษาหมอยาพ่ิ�นบ้าน	พ่ิอหมอ	ทองสุข	อ่อนลัะออ	พิบว่ิา	มีโรคที�

ได้ีรับการรักษาทั�งหมดี	7	โรค	ดัีงนี�

 1) โรค เป็์นนิ�วในกระเพาะปั์สสาวะ

	 ใชุ้พ่ิชุสมุนไพิรทั�งหมดี	5	ชุนิดีด้ีวิยกันมี	

	 	 1)	ต้นคิงไฟนกคุ้ม	

	 	 2)	ต้นต้างเตี�ย	

	 	 3)	ต้นพัิงคี	

	 	 4)	ต้นตีนนก	

	 	 5)	ต้นนมสาวิ	

	 การใชุ้กรรมวิิธีิภ้มิปัญญาปรุงยารักษาผ้้ป่วิยด้ีวิยพ่ิชุสมุนไพิร	 กรณีศึิกษาหมอยาพ่ิ�นบ้าน	 นำาสมุนไพิรดัีง

กล่ัาวิมามัดีให้มีขนาดีเท่า	ๆ	 กันทั�งหมดี	5	 มัดีโดียเอานำ�าสะอาดีลังหม้อพิอประมาณ	 ก่อไฟในเตา	 เอาหม้อนำ�าตั�งเตาจนเด่ีอดี	

แล้ัวิหย่อนมัดียาสมุนไพิร	5	มัดีลังในหม้อ	ต้มไว้ิพิอประมาณ	เทนำ�าลังในภาชุนะจนเย็น	จัดีเก็บไว้ิด่ี�มแทนนำ�าในแต่ลัะวัิน	5	มัดี

เรียกว่ิา	1	หม้อ	ต้มได้ีแค่	5	ครั�งเท่านั�น	แลัะเปลีั�ยนถ่ายหม้อไปเล่ั�อย	ๆ	ใชุ้เวิลัาไม่เกิน	3	ถึง	5	วัิน	นิ�วิก็จะลัะลัายหร่อทะลััก

ออกมากับนำ�าปัสสาวิะแลัะหายจากอาการเป็นนิ�วิในที�สุดี
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 2) โรค ผิดสำาแดง

	 ใชุ้พ่ิชุสมุนไพิรทั�งหมดี	3	ชุนิดีด้ีวิยกันมี	

	 	 1)	ต้นตะโกแดีง	

	 	 2)	ต้นตานกกดี	

	 	 3)	ต้นตะไก้ขาวิ	

	 การใชุ้กรรมวิิธีิภ้มิปัญญาปรุงยารักษาผ้้ป่วิยด้ีวิยพ่ิชุสมุนไพิร	กรณีศึิกษาหมอยาพ่ิ�นบ้าน	นำาสมุนไพิรดัีงกล่ัาวิ

มาอย่างลัะ	1	ชิุ�น	นำ�าแชุ่ข้าวิเหนียวินึ�ง	(นำ�ามวิก)	ประมาณ	1	ถ้วิย	นำาหินรับมีดี	(ฝ่นมีดี)	หินภ้เขาประมาณเท่ากำาปั�น	1	อัน	นำา

เอาสมุนไพิรทั�ง	3	ชุนิดี	ใชุ้เวิลัาในการฝ่นยาสมุนไพิรประมาณ	1	นาทีเท่า	ๆ	กันแลัะให้ผ้้ป่วิยด่ี�มกินจนหมดีถ้วิย	อาการป่วิยผิดี

สำาแดีง	(ผิดีกะบ้ร)	ก็จะทุเลัาเบาบางแลัะหายในที�สุดี	

 3) โรค ห์อบห่์ด

	 ใชุ้พ่ิชุสมุนไพิรทั�งหมดี	3	ชุนิดีด้ีวิยกันมี	

	 	 1)	ต้นทองหลัาง	

	 	 2)	ต้นจองของขาวิ	

	 	 3)	ต้นพิญาเยาแดีง	

	 การใชุ้กรรมวิิธีิภ้มิปัญญาปรุงยารักษาผ้้ป่วิยด้ีวิยพ่ิชุสมุนไพิร	กรณีศึิกษาหมอยาพ่ิ�นบ้าน	นำาสมุนไพิรดัีงกล่ัาวิ

มามัดีให้มีขนาดีเท่า	ๆ	กันทั�งหมดี	3	มัดี	โดียเอานำ�าสะอาดีลังหม้อพิอประมาณ	ก่อไฟในเตา	เอาหม้อนำ�าตั�งเตาจนเด่ีอดี	แล้ัวิ

หย่อนมัดียาสมุนไพิร	3	มัดีลังในหม้อ	ต้มไว้ิพิอประมาณ	เทนำ�าลังในภาชุนะจนเย็น	จัดีเก็บไว้ิด่ี�มแทนนำ�าในแต่ลัะวัิน	3	มัดีเรียก

ว่ิา	1	หม้อต้มได้ีแค่	3	ครั�งเท่านั�น	แลัะเปลีั�ยนถ่ายหม้อไปเล่ั�อย	ๆ	ใชุ้เวิลัาตั�งแต่	3	วัินขึ�นไปอาการหอบห่ดีก็จะทุเลัาเบาบางลัง

 4) โรค ท้องผูก 

	 ใชุ้พ่ิชุสมุนไพิรทั�งหมดี	2	ชุนิดีด้ีวิยกันมี	

	 	 1)	ต้นหยวิกกล้ัวิยนำ�าหว้ิา	

	 	 2)	เปล่ัอกแคขาวิ	

	 การใชุ้กรรมวิิธีิภ้มิปัญญาปรุงยารักษาผ้้ป่วิยด้ีวิยพ่ิชุสมุนไพิร	กรณีศึิกษาหมอยาพ่ิ�นบ้าน	นำาสมุนไพิรดัีงกล่ัาวิ

มาประมาณเท่า	ๆ	กัน	ตัดีออกให้เป็นชิุ�น	ๆ	ชิุ�นลัะควิามยาวิประมาณ	1	ค่บ	นำานำ�าสะอาดีมาประมาณ	1	ขันใหญ่	(1	ลิัตร)	นำา

สมุนไพิรทั�ง	2	ชุนิดี	ลังแชุ่ในภาชุนะที�เตรียมไว้ิใชุ้เวิลัาไม่ตำ�ากว่ิา	2	 ชัุ�วิโมงจึงให้ผ้้ป่วิยด่ี�มแทนนำ�า	อาการท้องผ้กก็จะดีีขึ�นตาม

ลัำาดัีบ	

 5) เพิ�มนำ�านมแม�ลูุ่กอ�อน

	 ใชุ้พ่ิชุสมุนไพิรทั�งหมดี	4	ชุนิดีด้ีวิยกันมี	

	 	 1)	ต้นนมสาวิ	

	 	 2)	ต้นจันทน์แดีง	

	 	 3)	ต้นพัิงคีใหญ่	

	 	 4)	ต้นตะไก้ขาวิ	

	 การใชุ้กรรมวิิธีิภ้มิปัญญาปรุงยารักษาผ้้ป่วิยด้ีวิยพ่ิชุสมุนไพิร	กรณีศึิกษาหมอยาพ่ิ�นบ้าน	นำาสมุนไพิรดัีงกล่ัาวิ

	มาผ่าเป็นชิุ�น	ๆ	แลัะมัดีให้มีขนาดีเท่า	ๆ	กันทั�งหมดี	4	มัดีโดียเอานำ�าสะอาดีลังหม้อพิอประมาณ	ก่อไฟในเตา	เอาหม้อนำ�าตั�ง

เตาจนเด่ีอดี	แล้ัวิหย่อนมัดียาสมุนไพิร	4	มัดีลังในหม้อ	ต้มไว้ิพิอประมาณ	เทนำ�าลังในภาชุนะด่ี�มในขณะอุ่น	ๆ		จัดีแลัะด่ี�มแทน

นำ�าได้ีในแต่ลัะวัิน	4	มัดีเรียกว่ิา	1	หม้อต้มได้ีแค่	4	ครั�งเท่านั�นแลัะเปลีั�ยนถ่ายหม้อไปเล่ั�อย	ๆ	ใชุ้เวิลัาไม่เกิน	1	ถึง	3	วัิน	นำ�านม

ให้ล้ักน้อยด่ี�มกินก็จะมีมากมายตามมา	
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 6) เป็์นแผลุ่จัากส่นัข้กัดแลุ่ะแผลุ่อ่�น ๆ

	 ใชุ้พ่ิชุสมุนไพิรทั�งหมดี	4	ชุนิดีด้ีวิยกันมี	

	 	 1)	ต้นไม้หมาหว้ิอ	

	 	 2)	ต้นมะเยาแดีง	

	 	 3)	ต้นคีรีตานกกดี	

	 	 4)	ต้นตะโกแดีง	

	 การใชุ้กรรมวิิธีิภ้มิปัญญาปรุงยารักษาผ้้ป่วิยด้ีวิยพ่ิชุสมุนไพิร	กรณีศึิกษาหมอยาพ่ิ�นบ้าน	นำาสมุนไพิรดัีงกล่ัาวิ	

มาผ่าเป็นชิุ�น	ๆ 	นำาหินรับมีดี	(ฝ่นมีดี)	หินภ้เขาประ	มาณเท่ากำาปั�น	1	อัน	นำาเอาสมุนไพิรทั�ง	4	ชุนิดี	มาฝ่นกับนำ�าที�สะอาดี	เพีิยง

เล็ักน้อยพิอเป็นกระสายในเวิลัาประมาณ	1	นาทีเท่า	ๆ	กันแลัะทาบริเวิณปากแผลัใชุ้เวิลัาประมาณ	1	ถึง	2	วัินแผลัก็จะแห้ง

แลัะหายในที�สุดี	แต่	การรักษา	แผลัที�เกิดีจากสุนัขกัดี	จำาเป็นจะต้องมลังคาถาอาคมเพิราะจะมีพิิธีิลังคาถาเสกเป่าก่อนทำาการ

รักษา	ตั�งขัน	5	โดียจะมีดีอกไม้	5	ค่้	เทียนไขเล็ัก	5	ค่้แลัะเทียนไขใหญ่	1	ค่้ไว้ิสำาหรับจุดีเทียนไฟบ้ชุาเพ่ิ�อทำาการเป่าคาถา	ใส่

นำ�าสะอาดีเล็ักน้อยที�เตรียมไว้ิสำาหรับฝ่นยาสมุนไพิร	ส่วินเร่�องคาถาอาคมนั�น	พ่ิอหมอทองสุข	อ่อนลัออ	บอกว่ิา	ไม่สามารถเปิดี

เผยได้ี	นอกเสียจากว่ิาจะยอมอุทิศิตนเป็นล้ักศิิษย์ส่บสานการรักษาด้ีวิยภ้มิปัญญาหมอยาสมุนไพิรพ่ิ�นบ้านเท่านั�น	ส่วินแผลัอ่�น

	ๆ	พ่ิอหมอทองสุข	อ่อนลัออ	บอกว่ิาต้องถามคนไข้ก่อน	ว่ิาไปโดีนอะไรมาจึงทำาให้เป็นแผลั	แล้ัวิจึงทำาการรักษาตามอาการนั�น	

ๆ	ด้ีวิยพ่ิชุสมุนไพิรพ่ิ�นบ้านเชุ่นกัน

	 ถุอดความห์มาย : 6.	แผลัจากสุนัขกัดีแลัะแผลัอ่�น	ๆ	ในชุ่วิงปี	พิ.ศิ.	2500	ถึง	พิ.ศิ.	2525	สุนัขที�เป็นบ้า

หร่อที�ชุาวิอีสานเรียกกันว่ิา	 หมาว้ิอ	 ยังมีให้เห็นกันบ่อยมากทางสาธิารณะสุขมีวัิคซี่นป้องกันโรคพิิษสุนัขบ้าแล้ัวิ	 แต่ควิามกัน

ดีานของชุุมชุนพ่ิ�นถิ�น	 ยังห่างไกลัควิามเจริญมาก	 การสรรจรไปมาไม่มีควิามสะดีวิกเลัย	 ควิามเป็นอย่้ชุองชุุมชุนจึงต้องพึิ�งพิา

อาศัิยธิรรมชุาติเป็นหลััก	 เม่�อมีสุนัขที�มีอาการเป็นบ้า	 สังเกตจากอาการของสุนัข	 นำ�าลัายจะไหลัย้อยที�ปากของสุนัข	 หางสุนัข

จะตกแลัะมีอาการดุีร้ายแลัะกัดีสุนัขตัวิอ่�นไปทั�วิ	 แลัะกัดีคนด้ีวิยเชุ่นกันถ้าคนนั�นหลับไม่ทันเพิราะสุนัขที�มีอาการเป็นบ้า	 จะ

วิิ�งเหยาะ	ๆ	ไปมาตลัอดีทั�งวัิน	วิิธีิป้องกันสุนัขบ้าของคนยุคนั�นค่อ	เกณฑ์ชุายฉกรรจ์จำานวินมากถ่อไม้ท่อนใหญ่เป็นอาวุิธิ	ออก

ตามล่ัาเพ่ิ�อฆ่าสุนัขตัวินั�นให้ตายคาม่อเพ่ิ�อฝั่งดิีนกลับให้มิดีชิุดี	แหลัะนี�ค่อวิิธีิที�ดีีที�สุดีของคนยุคนั�น	สำาหรับคนที�ถ้กสุนัขกัดีจึงไม่

สามารถบอกได้ีว่ิามีเชุ่�อสุนัขบ้าติดีมาด้ีวิยหร่อไม่	แต่พ่ิอหมอทองสุข	อ่อนลัออ	ก็ได้ีทำาการรัก	ษาตามภ้มิปัญญาหมอยาพ่ิ�นบ้าน

ในขณะนั�นจนหายขาดีทุก	ๆ	คนที�ไปรับการรักษา	จึงไม่สามารถรับรองได้ีว่ิารักษาโรคพิิษสุนัขบ้าได้ีหร่อไม่	เพิราะพ่ิอหมอทอง

สุข	อ่อนลัออ	รักษาเฉพิาะคนที�ถ้กสุนัขกัดีจนเป็นแผลั	มาทำาการรักษาเท่านั�น

 7) โรค ติาเห์ลุ่่องจัากอาการดีซ่�าน

	 ใชุ้พ่ิชุสมุนไพิรทั�งหมดี	7	ชุนิดีด้ีวิยกันมี	

	 	 1)	ต้นพิญาคันคาก	

	 	 2)	ต้นประด่้ีแดีง	

	 	 3)	ต้นตะไก้แดีง		

	 	 4)	ต้นข่าลิั�น	

	 	 5)	ต้นจันทน์แดีง	

	 	 6)	ต้นจันทน์หอม	

	 	 7)	ต้นไม้เท้าฤษี	

	 การใชุ้กรรมวิิธีิภ้มิปัญญาปรุงยารักษาผ้้ป่วิยด้ีวิยพ่ิชุสมุนไพิร	กรณีศึิกษาหมอยาพ่ิ�นบ้าน	นำาสมุนไพิรดัีงกล่ัาวิ	

มาผ่าเป็นชิุ�น	ๆ	แลัะมัดีให้มีขนาดีเท่า	ๆ	กันทั�งหมดี	3	มัดี	ๆ	ลัะ	7	ชุนิดีโดียเอานำ�าที�สะอาดีลังหม้อพิอประมาณ	ก่อไฟในเตา

	เอาหม้อนำ�าตั�งเตาจนเด่ีอดี	แล้ัวิหย่อนมัดียาสมุนไพิร	1	มัดี	ลังในหม้อ	ต้มไว้ิพิอประมาณ	เทนำ�าลังในภาชุนะด่ี�มในขณะอุ่น	ๆ

	หร่อร้อนพิอด่ี�มได้ีแลัะด่ี�มแทนนำ�าได้ี	แต่ลัะ	1	มัดี		เรียกว่ิา	1	หม้อ	ต้มได้ีแค่	3	ครั�ง		เท่านั�นแลัะเปลีั�ยนถ่ายหม้อไปเล่ั�อยๆ	มี
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ข้อควิรระวัิงในระหว่ิางการรักษาสำาหรับโรคตาเหล่ัองซึ่�งเกิดีจากอาการดีีซ่่านนี�	เพิราะจะมพิีิธีิลังคาถาเสกเปา่ก่อนทำาการรกัษา	

ตั�งขัน	5	โดียจะมีดีอกไม้	5	ค่้	เทียนไขเล็ัก	5	ค่้แลัะเทียนไขใหญ่	1	ค่้ไว้ิสำาหรับจุดีเทียนไฟบ้ชุาเพ่ิ�อทำาการเป่าคาถาใส่นำ�าสะอาดี	

ที�เตรียมไว้ิสำาหรับต้มสำาหรับคาถานั�น	พ่ิอหมอทองสุข	อ่อนลัออ	บอกว่ิา	ไม่สามารถเปิดีเผยได้ี	นอกเสียจากว่ิาจะยอมอุทิศิตน

เป็นล้ักศิิษยส่์บสานการรักษาด้ีวิยภ้มิปัญญาหมอยาสมุนไพิรพ่ิ�นบ้านเท่านั�น	สำาหรับข้อควิรระวัิงหร่อของต้องห้ามแลัะห้ามโดีย

เด็ีดีขาดี	(แนวิ	คะลััม)	มีทั�งหมดี	6	ข้อ	ดัีงต่อไปนี�	

	 	 1)	งดีอาหารทะเลัทุกประเภทในขณะทำาการรักษา

	 	 2)	งดีอาหารทุกประเภทที�ทำาจากการหมักดีองระหว่ิางการรักษา

	 	 3)	ในระหว่ิางทำาการักษา	ห้ามรับประทานเน่�อสัตว์ิ	เชุ่น	ชุ้าง	ม้า	วัิวิ	ควิาย	หม้	ห่าน	เป็ดี	ไก่	แลัะ

	 	 หน่อไม้โดียเด็ีดีขาดี

	 	 4)	ห้ามไม่ให้ใครไปส้บบุหรี�	กินเหล้ัาในพ่ิ�นที�ที�ถ้กจำากัดีเพ่ิ�อต้มยาสมุนไพิรโดียเด็ีดีขาดี

	 	 5)	ฟ้นที�นำามาก่อไฟเพ่ิ�อต้มยาสมุนไพิรแล้ัวิ	ต้องใชุ้ให้หมดี	ห้ามนำาไปใชุ้ที�อ่�นโดียเด็ีดีขาดี

	 	 6)	นำ�ายาสมุนไพิรที�ต้ม	ห้ามมิให้ผ้้ใดีนำาไปด่ี�มหร่อชิุมโดียเด็ีดีขาดี

	 ถุอดความห์มาย : 3)	ในระหว่ิางทำาการักษา	ห้ามรับประทานเน่�อสัตว์ิ	เชุ่น	ชุ้าง	ม้า	วัิวิ	ควิาย	หม้	ห่าน

	เป็ดี	ไก่	แลัะหน่อไม้โดียเด็ีดีขาดี	ยังมีหาอารอีกมากมายที�เราจะหารับประทานได้ี	เชุ่น	กุ้ง	หอย	ป้	ปลัา	แมงดีา	แมงระงำา	กบ	

เขียดี	อึ�งอ่าง	แลัะพ่ิชุผักต่าง	ๆ 	ที�เราจะนำามาดัีดี	แปลังให้เป็นเมน้ประจำาวัินได้ี	เชุ่น	ตำาแจ่วิแมงดีา	แกงอ่อมแมงระงำาเป็นต้น	ใน

ยุคปี	พิ.ศิ.	2500	จนถึง	ปี	พิ.ศิ.	2550	ประมาณ	50	ปีย้อนหลััง	คุณพ่ิอทองสุข	อ่อนลัะออ	บอกว่ิาในชุ่วิงนั�นอาหารที�เกิดีจาก

ธิรรมชุาติให้มา	 ยังมีอย้่มีกินไม่ถ่อว่ิาขาดีแคลันทั�งชุุมชุนตำาบลันาข่าแลัะหม่้บ้านไกลั้เคียงในอำาเภอมัญจาคีรี	 จังหวัิดีขอนแก่น

	ยังต้องพึิ�งพิาภ้มิปัญญาของปราชุญ์ชุาวิบ้านในทุก	ๆ	เร่�องโดียเฉพิาะเร่�องที�ขาดีไม่ได้ี	ค่อ	หมอยาสมุนไพิรพ่ิ�น	บ้านแลัะการใชุ้

ภ้มิปัญญาของผ้้ที�ได้ีรับการถ่ายโอนมาจากคนรุ่นก่อนตลัอดีมา

2. ศึกษาพิธีกรรมก�อนการรักษาผู้ป์�วย

 1) โรค เป็์นนิ�วในกระเพาะปั์สสาวะ

	 พิิธีิกรรมการใชุ้ภ้มิปัญญารักษาผ้้ป่วิยด้ีวิยพ่ิชุสมุนไพิร	กรณีศึิกษาหมอยาพ่ิ�นบ้าน	พิิธีิกรรมแลัะภ้มิปัญญา

ที�ใชุ้ในการรักษา	 จำาเป็นจะต้องลังคาถาอาคมเพิราะจะมีพิิธีิลังคาถาเสกเป่าก่อนทำาการรักษา	 ตั�งขัน	 5	 โดียจะมีดีอกไม้	 5	 ค่้

	เทียนไขเล็ัก	5	ค่้แลัะเทียนไขใหญ่	1	ค่้ไว้ิสำาหรับจุดีเทียนไฟบ้ชุาเพ่ิ�อทำาการเป่าคาถา	แลัะลัำาดัีบต่อไป	นำาสมุนไพิรดัีงกล่ัาวิมา

มัดีให้มีขนาดีเท่า	ๆ	กันทั�งหมดี	5	มัดีโดียเอานำ�าสะอาดีลังหม้อพิอประมาณ	ก่อไฟในเตา	เอาหม้อนำ�าตั�งเตาจนเด่ีอดี	แล้ัวิหย่อน

มัดียาสมุนไพิร	5	มัดีลังในหม้อ	ต้มไว้ิพิอประมาณ	เทนำ�าลังในภาชุนะจนเย็น	จัดีเก็บไว้ิด่ี�มแทนนำ�าในแต่ลัะวัิน	5	มัดีเรียกว่ิา	1	

หม้อ	ต้มได้ีแค่	5	ครั�งเท่านั�น	แลัะเปลีั�ยนถ่ายหม้อไปเล่ั�อย	ๆ	ใชุ้เวิลัาไม่เกิน	3	ถึง	5	วัิน	นิ�วิก็จะลัะลัายหร่อทะลัักออกมากับนำ�า

ปัสสาวิะแลัะหายจากอาการเป็นนิ�วิในที�สุดี

 2) โรค ผิดสำาแดง

 พิิธีิกรรมการใชุ้ภ้มิปัญญารักษาผ้้ป่วิยด้ีวิยพ่ิชุสมุนไพิร	กรณีศึิกษาหมอยาพ่ิ�นบ้าน	พิิธีิกรรมแลัะภ้มิปัญญา

ที�ใชุ้ในการรักษา	 จำาเป็นจะต้องลังคาถาอาคมเพิราะจะมีพิิธีิลังคาถาเสกเป่าก่อนทำาการรักษา	 ตั�งขัน	 5	 โดียจะมีดีอกไม้	 5	 ค่้

	เทียนไขเล็ัก	5	ค่้แลัะเทียนไขใหญ่	1	ค่้ไว้ิสำาหรับจุดีเทียนไฟบ้ชุาเพ่ิ�อทำาการเป่าคาถา	แลัะลัำาดัีบต่อไป	นำาสมุนไพิรดัีงกล่ัาวิมา

อย่างลัะ	1	ชิุ�น	นำ�าแชุ่ข้าวิเหนียวินึ�ง	(นำ�ามวิก)	ประมาณ	1	ถ้วิย	นำาหินรับมีดี	(ฝ่นมีดี)	หินภ้เขาประมาณเท่ากำาปั�น	1	อัน	นำา

เอาสมุนไพิรทั�ง	3	ชุนิดี	ใชุ้เวิลัาในการฝ่นยาสมุนไพิรประมาณ	1	นาทีเท่า	ๆ	กันแลัะให้ผ้้ป่วิยด่ี�มกินจนหมดีถ้วิย	อาการป่วิยผิดี

สำาแดีง	(ผิดีกะบ้ร)	ก็จะทุเลัาเบาบางแลัะหายในที�สุดี	
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 3) โรค ห์อบห่์ด 

 พิิธีิกรรมการใชุ้ภ้มิปัญญารักษาผ้้ป่วิยด้ีวิยพ่ิชุสมุนไพิร	กรณีศึิกษาหมอยาพ่ิ�นบ้าน	พิิธีิกรรมแลัะภ้มิปัญญา

ที�ใชุ้ในการรักษา	 จำาเป็นจะต้องลังคาถาอาคมเพิราะจะมีพิิธีิลังคาถาเสกเป่าก่อนทำาการรักษา	 ตั�งขัน	 5	 โดียจะมีดีอกไม้	 5	 ค่้

	เทียนไขเล็ัก	5	ค่้แลัะเทียนไขใหญ่	1	ค่้ไว้ิสำาหรับจุดีเทียนไฟบ้ชุาเพ่ิ�อทำาการเป่าคาถา	แลัะลัำาดัีบต่อไป	นำาสมุนไพิรดัีงกล่ัาวิมา

มัดีให้มีขนาดีเท่า	ๆ 	กันทั�งหมดี	3	มัดี	โดียเอานำ�าสะอาดีลังหม้อพิอประมาณ	ก่อไฟในเตา	เอาหม้อนำ�าตั�งเตาจนเด่ีอดี	แล้ัวิหย่อน

มัดียาสมุนไพิร	3	มัดีลังในหม้อ	ต้มไว้ิพิอประมาณ	เทนำ�าลังในภาชุนะจนเย็น	จัดีเก็บไว้ิด่ี�มแทนนำ�าในแต่ลัะวัิน	3	มัดีเรียกว่ิา	1	

หม้อต้มได้ีแค่	3	ครั�งเท่านั�น	แลัะเปลีั�ยนถ่ายหม้อไปเล่ั�อย	ๆ	ใชุ้เวิลัาตั�งแต่	3	วัินขึ�นไปอาการหอบห่ดีก็จะทุเลัาเบาบางลัง

 4) โรค แก้ท้องผูก

 พิิธีิกรรมการใชุ้ภ้มิปัญญารกัษาผ้ป่้วิยด้ีวิยพ่ิชุสมุนไพิร	กรณศึีิกษาหมอยาพ่ิ�นบ้าน	พิิธีิกรรมแลัะภ้มปัิญญาที�ใชุ้

ในการรักษา	จำาเป็นจะต้องลังคาถาอาคมเพิราะจะมีพิิธีิลังคาถาเสกเป่าก่อนทำาการรักษา	ตั�งขัน	5	โดียจะมีดีอกไม้	5	ค่้	เทียนไข

เล็ัก	5	ค่้แลัะเทียนไขใหญ่	1	ค่้ไว้ิสำาหรับจุดีเทียนไฟบ้ชุาเพ่ิ�อทำาการเป่าคาถา	แลัะลัำาดัีบต่อไป	นำาสมุนไพิรดัีงกล่ัาวิมาประมาณ

เท่า	ๆ	กัน	ตัดีออกให้เป็นชิุ�น	ๆ	ชิุ�นลัะควิามยาวิประมาณ	1	ค่บ	นำานำ�าสะอาดีมาประมาณ	1	ขันใหญ่	(1	ลิัตร)	นำาสมุนไพิรทั�ง	

2	ชุนิดี	ลังแชุ่ในภาชุนะที�เตรียมไว้ิใชุ้เวิลัาไม่ตำ�ากว่ิา	2	ชัุ�วิโมงจึงให้ผ้้ป่วิยด่ี�มแทนนำ�า	อาการท้องผ้กก็จะดีีขึ�นตามลัำาดัีบ	

 5) เพิ�มนำ�านมแม�ลูุ่กอ�อน 

 พิิธีิกรรมการใชุ้ภ้มิปัญญารักษาผ้้ป่วิยด้ีวิยพ่ิชุสมุนไพิร	กรณีศึิกษาหมอยาพ่ิ�นบ้าน	พิิธีิกรรมแลัะภ้มิปัญญา

ที�ใชุ้ในการรักษา	 จำาเป็นจะต้องลังคาถาอาคมเพิราะจะมีพิิธีิลังคาถาเสกเป่าก่อนทำาการรักษา	 ตั�งขัน	 5	 โดียจะมีดีอกไม้	 5	 ค่้	

เทียนไขเล็ัก	5	ค่้แลัะเทียนไขใหญ่	1	ค่้ไว้ิสำาหรับจุดีเทียนไฟบ้ชุาเพ่ิ�อทำาการเป่าคาถา	แลัะลัำาดัีบต่อไป	นำาสมุนไพิรดัีงกล่ัาวิ	มา

ผ่าเป็นชิุ�น	ๆ	แลัะมัดีให้มีขนาดีเท่า	ๆ	กันทั�งหมดี	4	มัดีโดียเอานำ�าสะอาดีลังหม้อพิอประมาณ	ก่อไฟในเตา	เอาหม้อนำ�าตั�งเตา

จนเด่ีอดี	แล้ัวิหย่อนมัดียาสมุนไพิร	4	มัดีลังในหม้อ	ต้มไว้ิพิอประมาณ	เทนำ�าลังในภาชุนะด่ี�มในขณะอุ่น	ๆ		จัดีแลัะด่ี�มแทนนำ�า

ได้ีในแต่ลัะวัิน	4	มัดีเรียกว่ิา	1	หม้อต้มได้ีแค่	4	ครั�งเท่านั�นแลัะเปลีั�ยนถ่ายหม้อไปเล่ั�อย	ๆ	ใชุ้เวิลัาไม่เกิน	1	ถึง	3	วัิน	นำ�านมให้

ล้ักน้อยด่ี�มกินก็จะมีมากมายตามมา	

 6) เป็์นแผลุ่จัากส่นัข้กัดแลุ่ะแผลุ่อ่�น ๆ 

 พิิธีิกรรมการใชุ้ภ้มิปัญญารักษาผ้้ป่วิยด้ีวิยพ่ิชุสมุนไพิร	 กรณีศึิกษาหมอยาพ่ิ�นบ้าน	 พิิธีิกรรมแลัะกรรมวิิธีิ

ภ้มิปัญญาที�ใชุ้ในการรักษา	นำาสมุนไพิรดัีงกล่ัาวิ	มาผ่าเป็นชิุ�น	ๆ	นำาหินรับมีดี	(ฝ่นมีดี)	หินภ้เขาประ	มาณเท่ากำาปั�น	1	อัน	นำา

เอาสมุนไพิรทั�ง	4	ชุนิดี	มาฝ่นกับนำ�าที�สะอาดี	เพีิยงเล็ักน้อยพิอเป็นกระสายในเวิลัาประมาณ	1	นาทีเท่า	ๆ	กันแลัะทาบริเวิณ

ปากแผลัใชุ้เวิลัาประมาณ	1	 ถึง	2	 วัินแผลัก็จะแห้งแลัะหายในที�สุดี	แต่	การรักษา	แผลัที�เกิดีจากสุนัขกัดี	จำาเป็นจะต้องมลัง

คาถาอาคมเพิราะจะมีพิิธีิลังคาถาเสกเป่าก่อนทำาการรักษา	ตั�งขัน	5	โดียจะมีดีอกไม้	5	 ค่้	 เทียนไขเล็ัก	5	 ค่้แลัะเทียนไขใหญ่	

1	ค่้ไว้ิสำาหรับจุดีเทียนไฟบ้ชุาเพ่ิ�อทำาการเป่าคาถา	ใส่นำ�าสะอาดีเล็ักน้อยที�เตรียมไว้ิสำาหรับฝ่นยาสมุนไพิร	ส่วินเร่�องคาถาอาคม

นั�น	พ่ิอหมอทองสุข	อ่อนลัออ	บอกว่ิา	ไม่สามารถเปิดีเผยได้ี	นอกเสียจากว่ิาจะยอมอุทิศิตนเป็นล้ักศิิษย์ส่บสานการรักษาด้ีวิย

ภ้มิปัญญาหมอยาสมุนไพิรพ่ิ�นบ้านเท่านั�น	ส่วินแผลัอ่�น	ๆ	พ่ิอหมอทองสุข	อ่อนลัออ	บอกว่ิาต้องถามคนไข้ก่อน	ว่ิาไปโดีนอะไร

มาจึงทำาให้เป็นแผลั	แล้ัวิจึงทำาการรักษาตามอาการนั�น	ๆ	ด้ีวิยพ่ิชุสมุนไพิรพ่ิ�นบ้านเชุ่นกัน

 7) โรค ติาเห์ลุ่่องจัากอาการดีซ่�าน

 พิิธีิกรรมการใชุ้ภ้มิปัญญารักษาผ้้ป่วิยด้ีวิยพ่ิชุสมุนไพิร	 กรณีศึิกษาหมอยาพ่ิ�นบ้าน	 พิิธีิกรรมแลัะกรรมวิิธีิ

ภ้มิปัญญาที�ใชุ้ในการรักษา	นำาสมุนไพิรดัีงกล่ัาวิ	มาผ่าเป็นชิุ�น	ๆ	แลัะมัดีให้มีขนาดีเท่า	ๆ	กันทั�งหมดี	3	มัดี	ๆ	ลัะ	7	ชุนิดีโดีย

เอานำ�าที�สะอาดีลังหม้อพิอประมาณ	ก่อไฟในเตา	เอาหม้อนำ�าตั�งเตาจนเด่ีอดี	แล้ัวิหย่อนมัดียาสมุนไพิร	1	มัดี	ลังในหม้อ	ต้มไว้ิ

พิอประมาณ	เทนำ�าลังในภาชุนะด่ี�มในขณะอุ่น	ๆ	หร่อร้อนพิอด่ี�มได้ีแลัะด่ี�มแทนนำ�าได้ี	แต่ลัะ	1	มัดีเรียกว่ิา	1	หม้อ	ต้มได้ีแค่	3	

ครั�งเท่านั�นแลัะเปลีั�ยนถ่ายหม้อไปเล่ั�อย	 ๆ	 มีข้อควิรระวัิงในระหว่ิางการรักษาสำาหรับโรคตาเหล่ัองซึ่�งเกิดีจากอาการดีีซ่่านนี�	
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เพิราะจะมีพิิธีิลังคาถาเสกเป่าก่อนทำาการรักษา	ตั�งขัน	5	โดียจะมีดีอกไม้	5	ค่้	เทียนไขเล็ัก	5	ค่้แลัะเทียนไขใหญ่	1	ค่้ไว้ิสำาหรับ

จุดีเทียนไฟบ้ชุาเพ่ิ�อทำาการเป่าคาถาใส่นำ�าสะอาดี	ที�เตรียมไว้ิสำาหรับต้มสำาหรับคาถานั�น	พ่ิอหมอทองสุข	อ่อนลัออ	บอกว่ิา	ไม่

สามารถเปิดีเผยได้ี	นอกเสียจากว่ิาจะยอมอุทิศิตนเป็นล้ักศิิษย์ส่บสานการรักษาด้ีวิยภ้มิปัญญาหมอยาสมุนไพิรพ่ิ�นบ้านเท่านั�น	

สร่ป์ผลุ่การวิจััย

ดังที�ได้กลุ่�าวมา	เร่�อง	การใชุ้ภ้มิปัญญารักษาผ้้ป่วิยด้ีวิยพ่ิชุสมุนไพิร	กรณีศึิกษาหมอยาพ่ิ�นบ้าน	ส่้การประพัินธ์ิกลัอน

ลัำา	จากการศึิกษาส่บค้นข้อม้ลังานวิิจัยทั�งหมดีที�อ้างอิงมา	6	 เร่�อง	 ไม่มีงานวิิจัยไหนแสดีงมาให้เห็นในประเด็ีนกรรมวิิธีิในการ

ปรุงยาแลัะพิิธีิกรรมก่อนการรักษาแลัะไม่ปรากฏ์มีงานวิิจัยไหนนำางานวิิจัยมาประพิันธ์ิกลัอนลัำาแลัะไม่มีการเผยแพิร่กลัอนลัำา

ส่้สาธิารณะ	งานวิิจัยนี�จึงเป็นควิาม	“แป์ลุ่กให์ม�”	ที�จะต้องทำาเพ่ิ�อเผยแพิร่องค์ควิามร้้แลัะรักษาภ้มิปัญญาหมอยาพ่ิ�นบ้านโดีย

การประพัินธ์ิกลัอนลัำาส่้สาธิารณะ	

บทบาทสำาคัญของหมอยาพ่ิ�นบ้าน	 ค่อ	 เป็นผ้้เชุ่�อมควิามสัมพัินธ์ิของคนในชุุมชุนพ่ิ�นถิ�น	 เพิราะเป็นการใชุ้ภ้มิปัญญา

รักษาคนปว่ิยแบบพึิ�งพิาอาศิยัซึ่�งกันแลัะกนั	ผ้้วิิจัยเล็ังเห็นควิามสำาคัญอันยิ�งใหญที่�มีควิามจำาเปน็กับมนุษยตั์�งแต่เกิดีจนตาย	เป็น

พัินธ์ุิไม้ที�มหัศิจรรย์มีครบปัจจัยทั�ง	4	ด้ีาน	1)	เส่�อผ้าอาภรณ์	2)	ที�อย้่อาศัิย	3)	ข้าวิปลัาอาหาร	4)	ยารักษาโรค	แลัะองค์ควิามร้้

ที�เป็นภ้มิปัญญาวิิเศิษเหล่ัานี�	สังคมคนรุ่นใหม่กำาลัังถ้กมองข้าม	จึงมีควิามต้องการที�จะ	ป์ระพันธ์กลุ่อนลุ่ำา	ประชุาสัมพัินธ์ิเร่�อง	

การใช้ภูิมิปั์ญญารักษาผู้ป์�วยด้วยพ่ชสม่นไพร กรณี์ศึกษาห์มอยาพ่�นบ้าน	ผ่านเสียงร้องของเพิลังพ่ิ�นบ้าน	(หมอลัำา)	เพ่ิ�อ	เผย

แพร�กลุ่อนลุ่ำาผ�านส่�อสาธารณ์ะ	ให้คนทั�วิไปที�ยงัชุ่�นชุอบฟังหมอลัำา	ว่ิา	ยงัมีภ้มิปัญญารักษาคนป่วิยด้ีวิยพ่ิชุสมุนไพิรแลัะวิิธีิการ

รักษา	จากหมอยาพ่ิ�นบ้านในบริบทของคนอีสาน	ตลัอดีกาลั	

ข้้อเสนอแนะ

1 ข้้อเสนอแนะในการนำาผลุ่การวิจััยไป์ใช้

 1.1	สถาบันการศึิกษาทั�งภาครัฐแลัะเอกชุน	ทั�งในระบบ	นอกระบบ	แลัะตามอัธิยาศัิย	ควิรนำาผลังานวิิจัย

นี�ไปใชุ้ประโยชุน์ในการอนุรักษ์ฟ้�นฟ้	นวัิตกรรมทางควิามคิดี	 (ideas	 Innovation	 i)	 เป็นสติปัญญาของป่้	 ย่าตายายที�ใชุ้กัน

มาตั�งแต่ยุคดึีกดีำาบรรพ์ิจนถึงยุคปัจจุบันโดียใชุ้เป็นแนวิทางในการศึิกษา	 จัดีทำาหลััก	 ส้ตร	 หมอยาสมุนไพิรพ่ิ�นบ้านแลัะการใชุ้

ภ้มิปัญญาท้องถิ�นในแต่ลัะศิาสตร์หร่อใชุ้เป็นเอกสารประกอบการอบรม	สัมมนา

	 1.2	 ผ้้ที�สนใจในการประพัินธ์ิกลัอนลัำา	 ควิรคำานึงถึงกลัอน	“ผญา”	 อีสานแลัะการเล่ัอกใชุ้ภาษา	 ท้องถิ�น

อีสานที�มีควิามลัะเอียดีอ่อนจะทำาให้การประพัินธ์ิกลัอนลัำา	 มีวิาทศิิลัป์แบบใหม่	 ๆ	 ทันยุคทันเหตุการณ์ในสังคมปัจจุบัน	 ตาม

สมัยนิยม

	 1.3	ผ้้ที�สนใจในเร่�องราวิ	การใชุ้ภ้มิปัญญารักษาผ้้ป่วิยด้ีวิยพ่ิชุสมุนไพิร	กรณีศึิกษาหมอยาพ่ิ�นบ้าน	ส่้การปะ

พัินธ์ิกลัอนลัำา	สามารถศึิกษาเน่�อหาบางส่วินของการใชุ้ภ้มิปัญญารักษาผ้้ป่วิยด้ีวิยพ่ิชุสมุนไพิรกรณีศึิกษาหมอยาพ่ิ�นบ้าน	เพิราะ

ในบางส่วินของการวิิจัย	ได้ีสอดีแทรกเน่�อหา	ภ้มิปัญญาพ่ิ�นบ้าน	สังคม	วัิฒนธิรรม	ขนบธิรรมเนียม	จารีต	ประเพิณี	ไว้ิ	เป็นอยา่ง

ดีี	

	 1.4	ควิรเปิดีหลัักส้ตรการเรียนการสอน	ตั�งแต่ประถม	มัธิยม	วิิทยาลััย	แลัะมหาวิิทยาลััยโดีย	เฉพิาะระดัีบ

มหาวิิทยาลััย	 ควิรเปิดีหลัักส้ตรการเรียนการสอนในระดัีบปริญญาตรี	 เพิราะคุณประโยชุน์พ่ิชุสมุนไพิร	 เป็นพัินธ์ิไม้มหัศิจรรย์

ครบทุกปัจจัยทั�ง	4	ข้าวิปลัาอาหาร	ที�อย้อ่าศัิย	เส่�อผ้าอาภรณ์	แลัะยารักษาโรค	ควิรมีบัณฑิตที�เรียนจบออกมา	สามารถนำาใบ

ปริญญาไปประกอบสัมมาอาชีุพิได้ีเหม่อนกับสาขาอ่�น	ๆ	ทั�วิไป
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2. ข้้อเสนอแนะในการศึกษาวิจััยครั�งติ�อไป์

 2.1	ควิรมีการศึิกษาวิิจัยเร่�อง	สม่นไพรพ่�นบ้านพันธ์่ไม้มหั์ศจัรรย์ ส่บสานภูิมิปั์ญญารักษาป์ระเพณี์อีสาน 

กรณี์ศึกษาห์มอยาพ่�นบ้าน สู�การป์ระพันธ์กลุ่อนลุ่ำา ควิรจัดีทำาหลัักส้ตร	ภ้มิปัญญาท้องท้องถิ�น	การถอดีเน่�อหาภ้มิปัญญาพ่ิ�น

บ้าน	แลัะการรักษาจารีตประเพิณีอีสานจากเร่�องที�วิิจัย	เพ่ิ�อใชุ้สอนในสถานการศึิกษาทุกระดัีบชัุ�น

เอกสารอ้างอิง

ปิยนุชุ	 ยอดีสมสวิย.	 นางสาวิปิยนุชุ	 ยอดีสมสวิย,	 นางสาวิสุพิิมพ์ิ	 วิงษ์ทองแท้,	 2552	ทำาการวิิจัยเร่�อง	 การศึิกษาภ้มิปัญญา

หมอยาพ่ิ�นบ้านในอำาเภอองครักษ์	 จังหวัิดีนครนายก	 คณะเวิชุศิาสตร์	 มหาวิิทยาลััยศิรีนครินทรวิิโรฒ	 ได้ีรับ

ทุนสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิีน	ประจำาปีงบประมาณ	2552

ปานวิาดี	มากนวิลั	วิารสารมนุษย์ศิาสตร์	คาถาแลัะพิิธีิกรรมในการรักษาโรคของหมอพ่ิ�นบ้าน	บทวิิเคราะห์แลัะ	มุมมองในเชิุง

คติชุนวิิทยาวิารสารมนุษย์ศิาสตร์	ปีที�	21	ฉบับที�	1	(มกราคม-มิถุนายน	2557)	

พิิบ้ลั	กมลัเพิชุร.	พิ.ศิ.	2542	เลัขที�	41/1	ตำาบลัผักปัง	อำาเภอภ้เขียวิ	จังหวัิดีชัุยภ้มิ	ทำาการวิิจัยเร่�อง	ปัจจัยที�มีผลัต่อบทบาทของ

หมอสมุนไพิรพ่ิ�นบ้านในชุมรมหมอสมนุไพิรพ่ิ�นบ้านภ้เขียวิ	จังหวัิดีชัุยภ้มิ	โครงการนักศึกษาค้นคว้าด้วยตินเอง

	เป็นส่วินหนึ�งของการศึิกษาตามหลัักส้ตรปริญญาศิิลัปกรรมศิาศิตรมหาบัณฑิต	บัณฑิตวิิทยาลััย	มหาวิิทยาลััย

ขอนแก่น

ทิพิย์วิารี	สงบนอก	วิารสารชุุมชุนวิิจัย	ปีที�	12	ฉบับที�	3	(กันยายน-ธัินวิาคม	2561)	มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์นครราชุสีมา	จังหวัิดี

นครราชุสีมา

สุภีร์	คำาใจ.	พิระมหาสภีุร์	คำาใจ	พิฤศิจกิายน	2543	วัิดีสระแกว้ิ	อำาเภอเม่อง	จังหวัิดีร้อยเอ็ดี	ทำาการวิิจัยเร่�องคติควิามเชุ่�อวิิธีิการ

รักษาผ้้ป่วิยด้ีวิยยาสมุนไพิรของหมอยาพ่ิ�นบ้าน	อำาเภอเสลัภ้ม	ิจังหวัิดีร้อยเอ็ดี	เสนอตอ่มหาวิิทยาลััยมหาสารคาม	

เพ่ิ�อเป็นส่วินหนึ�งของการศิึกษาตามหลัักส้ตร	ปริญญาศิิลัปกรรมศิาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิิชุาไทยคดีีศิึกษา

	(กลุ่ัมมนุษยศิาสตร์)	มหาวิิทยาลััยมหาสารคาม	จังหวัิดีมหาสารคาม

เสาวินีย์	กุลัสมบ้รณ์,	รุจินาถ	อรรถสิษฐ	แลัะคณะสำานักงาน	การแพทย์พ่�นบ้านไทยกรมการพัฒนาการแพทย์แผนไทยแลุ่ะ

การแพทย์ทางเลุ่่อก กระทรวงสาธารณ์ส่ข้, 2550
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บทคัดย�อ

บทควิามนี�มีวัิตถุประสงค์เพ่ิ�อศึิกษาถึงคติควิามเชุ่�อเกี�ยวิกับฆ้องบั�งในพิิธีิกรรมขอฝ่นของคนลัาวิโบราณ		

ในประเทศิสาธิารณรัฐประชุาธิิปไตยประชุาชุนลัาวิ	 การศึิกษาในครั�งนี� มีการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัจากเอกสาร

	 แลัะการศึิกษาจากภาคสนาม	 ค่อการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัโดียใชุ้แนวิทางการสังเกตแล้ัวิจึงบันทึกภาพินิ�งจากแหล่ัง

ค้นคว้ิาในสาธิารณรัฐประชุาธิิปไตยประชุาชุนลัาวิ	 จากนั�นจึงนำาข้อม้ลัที�ได้ีมาทำาการวิิเคราะห์ด้ีานเน่�อหา	 แลัะเรียบเรียง	

แล้ัวิจึงทำาการนำาเสนอข้อม้ลัด้ีวิยวิิธีิพิรรณนาเชิุงวิิเคราะห์	

ผลัการศิึกษาพิบวิ่าฆ้องบั�งค่อเคร่�องดีนตรีโบราณชุนิดีหนึ�งที�ทำามาจากโลัหะสำาริดีโดียมีพัิฒนาการมา

จากฆ้องบั�งหินหร่อที�คนลัาวิเรียกว่ิา	 “ตั�งเจ่อง”	 ซึ่�งฆ้องบั�งหินนี� มีอายุเก่าแก่กว่ิาฆ้องบั�งที�ทำามาจากโลัหะสำาริดี	

ในประเทศิสาธิารณรัฐประชุาธิิปไตยประชุาชุนลัาวิโดียมีการค้นพิบฆ้องบั�งอย้่เป็นจำานวินมาก	 สำาหรับวัิตถุประสงค์

ในการทำาฆ้องบั�งนั�นพิบว่ิามีควิามเชุ่�อมโยงกับคติควิามเชุ่�อในเร่�องการทำาการเกษตรเพ่ิ�อให้เกิดีควิามอุดีมสมบ้รณ์

หร่อทำาให้ฝ่นตกต้องตามฤด้ีกาลั	 ทั�งนี�ฆ้องบั�งยังเป็นเคร่�องดีนตรีที�สำาคัญที�สุดีใชุ้ตีประกอบในพิิธีิกรรมอันศัิกดิี�สิทธิิ�

ของชุาวิลัาวิโบราณที�เรียกว่ิา	 “พิิธีิกรรมขอฝ่นจากพิญาแถน”	 ค่อใชุ้ตีในพิิธีิไหว้ิพิญาแถน	 เน่�องจากที�หน้าฆ้องบั�ง

นั�นมักพิบว่ิามีประติมากรรมขนาดีเลั็กซึ่�งเป็นร้ปกบปรากฏ์อย้่ที�มุมทั�งสี�ด้ีาน	 ซึ่�งตามควิามเชุ่�อของคนลัาวิโบราณนั�น		

กบค่อสัญลัักษณ์ของควิามอุดีมสมบ้รณ์	แลัะเม่�อพิญาแถนได้ียินเสียงฆ้องบั�งแล้ัวิก็คิดีว่ิาเป็นเสียงร้องของกบ	 จึงได้ีทำาให้ฝ่น

ตกลังมายังเม่องมนุษย์

คำาสำาคัญ: ฆ้องบั�ง,	เคร่�องดีนตรีประกอบพิิธีิกรรม,	คนลัาวิโบราณ

ABSTRACT

This article purposed to investigate belief on Khong Bung in Rainmaking ritual of ancient Laotians 
in Lao People’s Democratic Republic. This study gathered data from documents and a field study. Data 
collection employed observation method and took photos from resources in Lao PDR. After that, data 
was analyzed for its contents and arranged for descriptive analysis presentation.

Results revealed that Khong Bung is an old musical instrument which is made from bronze 
developed from rock Khong Bung or Tung Jiang called by Laotians. It is older than bronze Khong Bung 
in Lao PDR which was found plenty. Objective of making Khong Bung showed relation to belief in fruitful 
agriculture or rain on season. Nonetheless, Khong Bung is also a significant instrument for holy ritual 
of ancient Laotians which is called “Rainmaking ritual from Praya Than”. The ritual used Khong Bung 

1คณะครุศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์ร้อยเอ็ดี			E-mail	sinlapachok1983@gmail.com
2คณะครุศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์ร้อยเอ็ดี			E-mail	xtarstudio2526@gmail.com
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to hit for Praya Than ritual because the front of Khong Bung has small frog sculpture on its 4 corners. 
According to ancient Laotian belief, a frog is a signal of abundance, and it will rain to human towns 
when Praya Than has heard the sound of Khong Bung as a frog sound. 

Keywords: Khong Bung, The Instruments in ceremonies, Ancient Lao People

บทนำา

ในดิีนแดีนอุษาคเนย์มี เคร่�องดีนตรีหลัากหลัายประเภท	 อาทิเชุ่น	 เคร่�องดีนตรีประเภทเคร่�องสาย

	 เคร่�องดีนตรีประเภทเป่า	 แลัะเคร่�องดีนตรีประเภทเคร่�องตี	 ซึ่�งเคร่�องดีนตรีประเภทเคร่�องตีมีจำานวินมากที�สุดีแลัะ	

เป็นเคร่�องดีนตรีเก่าแก่ที�สุดีของอุษาคเนย์	 ค่อเคร่�องดีนตรีประเภทเคร่�องตีที�ทำาด้ีวิยโลัหะผสมโดียเฉพิาะอย่างยิ�งเคร่�องตีทอง

เหล่ัองสำาริดี	หร่อที�เรียกว่ิา	“กลัองมโหระทึก”	หร่อ	Bronze	drum	(อานันท์		นาคคง,	2559	:	22)	ทั�งนี�เคร่�องดีนตรีที�ทำาด้ีวิย

โลัหะชุุดีแรกจัดีอย้ใ่น	“วัิฒนธิรรมฆ้อง”	เป็นโลัหะผสมเรียกว่ิา	“สำาริดี”	ประกอบด้ีวิยทองแดีงผสมดีีบุกแลัะตะกั�วิ	“เคร่�องดีนตรี

วัิฒนธิรรมฆ้อง”	เป็นเคร่�องดีนตรีที�ทำาเลีัยนแบบเคร่�องดีนตรีวัิฒนธิรรมไม้ไผ่ที�มีมาแต่ยคุก่อน	อาทิเชุ่น	ล้ักกระพิรวิน	โปง	ฯลัฯ	ทั�งนี�

เคร่�องตีที�ที�ทำามาจากโลัะสำาริดีนี�ภายหลัังเรียกว่ิามโหระทกึ	จัดีอย้ใ่นทั�งประเภท	“ฆ้อง”	แลัะ	“กลัอง”	บางกลุ่ัมชุาตพัิินธ์ุิเรียกว่ิา	

“กลัองกบ”	หร่อ	“กลัองเขียดี”	แต่อีกกลุ่ัมชุาตพัิินธ์ุิหนึ�งอาจจะเรียก	“ฆ้องกบ”	หร่อ	“ฆ้องเขียดี”	ก็ได้ีเพิราะเน่�องจากมกัจะมีร้ป

กบหร่อร้ปเขียดีอนัเป็นสัญลัักษณข์องควิามอุดีมสมบ้รณ์ประดัีบอย้ห่น้ากลัองนี�	แลัะไม่วิา่จะเรียกกลัองหร่อฆ้องก็ตามแต่	ก็เป็น	

ที�ทราบตรงกันว่ิาเป็นเคร่�องม่อที�ทำาด้ีวิยโลัหะผสมระหว่ิางทองแดีงกับโลัหะชุนิดีอ่�นๆ	เชุ่น	ดีีบุก	แล้ัวิเรียกกันว่ิา	“สำาริดี”	หร่อ	

“Bronze”	มีร้ปทรงกระบอกที�คอดีตรงกลัาง	ด้ีานบนเป็นแผ่นเรียบผายออกถ่อเป็นด้ีานหน้า	ส่วินด้ีานล่ัางเป็นฐานตั�งผายออก

เป็นร้ปกรวิย	ข้างในกลัวิงมีห้หิ�วิ	มีลัวิดีลัายประดัีบประดีามากมาย	แลัะเป็นร้ปสัญลัักษณ์ต่างๆ	กัน	บางทีมีประติมากรรมลัอยตัวิ

ประดัีบอย้ห่น้ากลัองด้ีวิย	(เจนจิรา		เบญจพิงศ์ิ,	2555	:	324)		

วัิฒนธิรรมฆ้องที�เก่าสุดีพิบวิ่ามีอายุราวิ	 1,000	 ปีก่อนคริสตกาลั	 ค่อประมาณ	 3,000	 ปี	 ถ้กพัิฒนาขึ�น	

ในรัฐเดีียนหร่อเทียน	 โดียมีศ้ินย์กลัางอย้่รอบทะเลัสาบคุณหมิงในมณฑลัย้นนานแลัะมณฑลักวิางสี	 ซึ่�งเป็นมณฑลั	

ที�อย้่ทางตอนใต้ของประเทศิสาธิารณะรัฐประชุาชุนจีน	 โดียบรรพิบุรุษของชุาวิจ้วิง	 ได้ีเรียนร้้วิิธีิการหลั่อหลัอม

เคร่�องสำาริดีมากว่ิาสองพัินปีแล้ัวิ	 ทั�งนี�ได้ีขุดีค้นพิบเคร่�องทองสำาริดีที�ทำาอย่างประณีตเป็นจำานวินมาก	 แลัะมีแม่แบบ

หินที�ใชุ้หลัอมเคร่�องสำาริดีจากสุสานกว่ิา	 300	 แห่ง	 ในสมัยซ่ีโจวิของจีน	 ที�ภ้เขาหยวินหลัง	 ตำาบลัหม่าเถา	 อำาเภอ	

อ๋้หมิง	 ตั�งแต่สมัยชุุนชิุวิ	 จนถึงสมัยราชุวิงศ์ิหมิง	 แลัะราชุวิงศ์ิชิุงของจีน	 ชุนชุาติจ้วิงแลัะบรรพิบุรุษได้ีผลิัตกลัองสำาริดี

	 หร่อกลัองมโหระทึก	 เป็นจำานวินมาก	 กลัองมโหระทึกที�ผลิัตนี�มีขนาดีใหญ่	 แลัะแข็งแรง	 มีร้ปแบบสวิยลัวิดีลัาย	

ที�ประดัีบประดีามีหลัายหลัากมากมาย	แลัะมีฝี่ม่อในการทำาที�ชุำานาญอย่างยิ�ง	กลัองมโหระทึกจึงกลัายเป็นสุดียอดีของศิิลัปะของ

ชุนชุาติจ้วิง	แลัะยังเป็นของศัิกดิี�สิทธิิ�ที�ใชุ้ในการประกอบพิิธีิกรรมด้ีานคติควิามเชุ่�อทางศิาสนาอีกด้ีวิย	(ประสาน		กำาจรเมนุก้ลั

,	2552	:	143)	ทั�งนี�เส้นทางการแพิร่กระจายของกลัองมโหระทึกนั�นได้ีแพิร่มาตามเส้นทางการค้าผ่านเวีิยดีนามเหน่อเข้ามายัง

บ้านเม่องในดิีนแดีนอุษาคเนย์ตามลัำาดัีบ	(ศิรีศัิกร		วัิลัลิัโภดีม,	2554	:	36-37)	แต่มโหระทึกไม่ใชุ่วัิฒนธิรรมจีน	เพิราะแหล่ังที�พิบ

ประเพิณีทำากลัองมโหระทึกนั�นส่วินใหญ่อย้ท่างภาคใต้ซึ่�งในสมัยโบราณไม่มีร่องรอยของจีน	แลัะในประเทศิเวีิยดีนามก็ได้ีมีการ

ค้นพิบ	“กลัองมโหระทึก”	ที�อย้ใ่นวัิฒนธิรรมดีองซ่อน	ซึ่�งเป็นภาพิเล่ัาเร่�องพิิธีิกรรมในระบบควิามเชุ่�อดัี�งเดิีมค่อ	“ศิาสนาผี”	ของ

ชุุมชุนหม่้บ้านในอุษาคเนย์	มีร้ปสัตว์ิศัิกดิี�สิทธิิ�หลัายอย่าง	เชุ่น	นกกระเรียน	ตะกวิดี	(แลัน)	ฯลัฯ	ลัวิดีลัายจำาหลัักบนหน้ากลัอง

มโหระทึกใบหนึ�งที�ขุดีพิบในเวีิยดีนาม	เป็นร้ปคนทำาท่า	“รำา-เต้น”	แลัะอ่�นๆ	ที�แสดีงให้เห็นการลัะเล่ันยุคโลัหะ	อันเป็นต้นแบบ

การร้องรำาทำาเพิลังของผ้้คนในภ้มิภาคเอเชีุยตะวัินออกเฉียงใต้	โดียผ้้คนชุนเผ่าเหล่ัากอเดิีมดึีกดีำาบรรพ์ิของอุษาคเนย์เม่�อ	3,000	

ปี	มาแล้ัวิ	มีการลัะเล่ันในพิิธีิกรรมเพ่ิ�อควิามอุดีมสมบ้รณ์	ค่อฟ้อนกับแคนแล้ัวิขับลัำาคำาคล้ัองจองเป็นทำานองง่ายๆ	นุ่งผ้าปล่ัอย

ชุายยาวิ	2	ข้าง	แล้ัวิประดัีบขนนกหร่อใบไม้ไว้ิบนหัวิ	ร้ปพิวิกนี�เป็นลัายเส้นบนเคร่�องม่อสำาริดี	เชุ่น	มโหระทึก	พิบที�เวีิยดีนาม
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ภาคเหน่อ	ประเพิณีอย่างนี�ยังมีร่องรอยพิบกระจายทั�วิไปทั�งสองฝั่�งโขงถึงลุ่ัมแม่นำ�าเจ้าพิระยายุคนั�น	สำาหรับในประเทศิไทยนั�น	

พิบมโหระทึกจำานวินไม่น้อยเชุ่น	ที�จังหวัิดีอุตรดิีตถ์	4	ใบ	จังหวัิดีอุบลัราชุธิานี	1	ใบ	จังหวัิดีกาฬสินธ์ุิ	1	ใบ	จังหวัิดีกาญจนบุรี	2	

ใบ	จังหวัิดีชุุมพิร	3	ใบ	จังหวัิดีสุราษฎีร์ธิานี	5	ใบ	จังหวัิดีนครศิรีธิรรมราชุ	3	ใบ	จังหวัิดีสงขลัา	1	ใบ		โดียล่ัาสุดีพิบมโหระทึก

ขนาดีใหญ่ที�สุดีที�	อำาเภอดีอนตาลั	จังหวัิดีมุกดีาหาร	1	ใบ	มีอายอุย้เ่ม่�อราวิพุิทธิศิตวิรรษที�	7-8	ซึ่�งอย้บ่นเส้นทางคมนาคมติดีต่อ

กับเวีิยดีนาม	 โดียมีร่องรอยเก่าแก่อย้ใ่นเอกสารโบราณเรียกว่ิา	“มโหระทึก”	 (ไตรภ้มิ)	แลัะ	“หรทึก”	 (กฎีมณเฑียรบาลั)	 จัดี

เป็นเคร่�องม่อสำาหรับตี	 ดัีงระบุไว้ิในกฎีมณเฑียรบาลัว่ิา	“ตีหรทึก”แลัะระบุไว้ิในไตรภ้มิว่ิามีเสียงดัีงกึกก้องมาก	 ดัีงข้อควิามว่ิา

	 “มโหระทึกกึกก้อง”	 ร่องรอยดัีงกล่ัาวิย่อมแสดีงให้เห็นว่ิาในราชุสำานักสยามนั�น	 ใชุ้มโหระทึกเป็นเคร่�องประโคมตีในพิระราชุ

พิิธีิที�เกี�ยวิกับพิระเจ้าแผ่นดิีน	แลัะที�เกี�ยวิกับควิามอุดีมสมบ้รณ์ของพิระราชุอาณาจักรโดียใชุ้ส่บเน่�องมาถึงสมัยกรุงเทพิฯดัีงเคย

มีประเพิณีประโคมมโหระทึกขณะพิระภิกษุสงฆ์ประชุุมทำาวัิตรสวิดีมนต์ใน	3	วัิดี	ค่อ	วัิดีพิระศิรีรัตนศิาสดีาราม	วัิดีบวิรนิเวิศิฯ	

แลัะ	วัิดีเบญจมบพิิตรฯ	ทั�งนี�โดียให้เลักวัิดีทำาหน้าที�ประโคมตีพิร้อมๆ	กับการเป่าเรไร

สำาหรับในประเทศิสาธิารณรัฐประชุาธิิปไตยประชุาชุนลัาวินั�น	 คนลัาวิส่วินใหญ่มักเรียกกลัองมโหระทึก

หร่อกลัองสำาริดีนี�ว่ิา	 “ฆ้องบั�ง”	 พิบทั�วิไปในประเทศิสาธิารณรัฐประชุาธิิปไตยประชุาชุนลัาวิ	 เชุ่น	 แขวิงหลัวิงนำ�าทา

	 แขวิงพิงสาลีั	 แขวิงอุดีมไซ่	 แขวิงหัวิพัิน	 แขวิงเชีุยงขวิาง	 แขวิงหลัวิงพิระบาง	 แขวิงสะหวัินนะเขต	 แลัะแขวิงจำาปาสัก

	 ทั�งนี�การศิึกษาเร่�องราวิเกี�ยวิกับฆ้องบั�งในประเทศิสาธิารณรัฐประชุาธิิปไตยประชุาชุนลัาวินั�น	 มีผ้้สนใจไดี้ทำาการศิึกษา	

ในประเดี็นต่างๆ	 ไว้ิมากมาย	 แลัะประเดี็นที�น่าสนใจในการศิึกษาอีกอย่างหนึ�งค่อการศึิกษาฆ้องบั�งในฐานะเคร่�อง

ดีนตรีที� เกี�ยวิข้องกับคติควิามเชุ่�อเกี�ยวิกับควิามอุดีมสมบ้รณ์หร่อการใชุ้ฆ้องบั�งในพิิธีิกรรมเพ่ิ�อขอฝ่นของคนลัาวิ	

ในสมัยโบราณ	ดัี�งนั�นจึงได้ีทำาการศึิกษาตามวัิตถุประสงค์ดัีงต่อไปนี�

วัติถุ่ป์ระสงค์

เพ่ิ�อศึิกษาคติควิามเชุ่�อเกี�ยวิกับฆ้องบั�งในพิิธิีกรรมขอฝ่นของคนลัาวิโบราณ	ณ	 ประเทศิสาธิารณรัฐประชุาธิิปไตย

ประชุาชุนลัาวิ

วิธีดำาเนินการศึกษา 

บทควิามนี�เป็นการศึิกษาถึงคติควิามเชุ่�อเกี�ยวิกับฆ้องบั�งในพิิธีิกรรมขอฝ่นของคนลัาวิโบราณ	การศิกึษาในครั�งนี�มีการ

เก็บรวิบรวิมข้อม้ลัจากเอกสาร	แลัะการศึิกษาจากภาคสนาม	ค่อการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัโดียใชุ้แนวิทางการสังเกตแล้ัวิจึงบันทึก

ภาพินิ�งจากแหล่ังค้นคว้ิาในสาธิารณรัฐประชุาธิิปไตยประชุาชุนลัาวิ	จากนั�นจึงนำาข้อม้ลัที�ได้ีมาทำาการวิิเคราะห์ด้ีานเน่�อหา	แลัะ

เรียบเรียงแล้ัวิจึงทำาการนำาเสนอข้อม้ลัด้ีวิยวิิธีิพิรรณนาเชิุงวิิเคราะห์	(Descriptive	Analysis)		

ผลุ่การศึกษา

ฆ้องบั�ง	ค่อผลัผลิัตที�เกิดีจากการรวิมเทคโนโลัยีขั�นส้งในการถลุัง	การหล่ัอ	แลัะการหลัอมโลัหะ	ทองแดีง	ดีีบุก	ตะกั�วิ	

เข้าไว้ิด้ีวิยกันผ้้ผลิัตจึงต้องควิบคุมกำาลัังคนแลัะวัิตถุดิีบในการผลิัต	โดียอาจจะต้องแลักเปลีั�ยนกับแหล่ังอ่�นๆ	ดัีงนั�นการผลิัตฆ้อง

บั�งจึงเป็นเร่�องของผ้้มีอำานาจที�มีบทบาทสำาคัญของชุุมชุนนั�นๆ	

สำาหรับในประเทศิสาธิารณรัฐประชุาธิิปไตยประชุาชุนลัาวิ	พิบว่ิาฆ้องบั�งรุ่นที�มีอายมุากที�สุดีแลัะเป็นจำานวินมากในเขต

ดิีนแดีนเดิีมของอาณาจักรศิรีโคตรบอง	จึงเชุ่�อว่ิาน่าจะมีแหล่ังผลิัตอย้ที่�นี�	แลัะเชุ่�อว่ิาดีองซ่อนเป็นส่วินหนึ�งของกลุ่ัมวัิฒนธิรรมที�

ผลิัตมโหระทึก	แต่อาจไม่ใชุ่ศ้ินยก์ลัางการผลัติ	เพิราะวิฒันธิรรมซ่าหวิิ�น	(Sa	Huynh)	ที�พิบในบรเิวิณแถบภาคกลัางของเวีิยดีนาม

ใกล้ักับแขวิงสะหวัินนะเขตมีเอกลัักษณ์เด่ีน	ค่อ	วัิฒนธิรรมการฝั่งศิพิในภาชุนะดิีนเผาขนาดีใหญ่	พิวิกนี�มีควิามสามารถในการ
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เดิีนเร่อเลัียบชุายฝั่�งมานานก่อนการเดีินทางข้ามมหาสมุทรของจีน	 จนอาจจะเป็นไปไดี้ว่ิาพิวิกหวิิ�นนี�เองไดี้นำามโหระทึกเข้า

มายังดิีนแดีนต่างๆ	ในผ่นแผ่นดิีนใหญ่เอเชีุยร์อาคเนย์	(สุเนตร		โพิธิิสาร.	2558)	ในชุ่วิง	500	ปี	ก่อนคริสตกาลัพิบว่ิาบริเวิณที�มี

การค้นพิบฆ้องบั�งจำานวินมากที�สุดี	แลัะลัว้ินเปน็ถิ�นฐานเดีมิของชุนชุาตลิัาวิ	ฆ้องบั�งถ้กใชุ้ในพิิธีิกรรมของสงัคมเกษตรกรรมเพิ่�อ

ทำาให้ฝ่นตกตอ้งตามฤด้ีกาลัในคตคิวิามเชุ่�อเร่�องพิญาแถน	แลัะพิญากบ	เพิราะฆอ้งบั�งทำาขึ�นเพ่ิ�อตีบ้ชุาพิญาแถน	สว่ินชุนชุาติอ่�น

ที�ไม่มีควิามเชุ่�อถ่อเร่�องพิญาแถนก็จะไม่ทำาฆ้องบั�ง	 ภายหลัังมีผ้้มารุกรานยึดีเอาดิีนแดีนของคนลัาวิ	 จึงได้ีเห็นฆ้องบั�งที�คนลัาวิ

ฝั่งซ่่อนเอาไว้ิ	 จึงพิยายามหาเหตุผลัไม่ได้ีว่ิาทำาขึ�นเพ่ิ�อจุดีประสงค์ใดีนอกเหน่อจากตีเพ่ิ�อให้เกิดีเสียงดัีง	 ทั�งนี�	 มีการคันคว้ิาขอ

งมิเชุลั	 	 ปิราซ่โซ่ลีั	 (Michele	 	Pirazzoli)	 เกี�ยวิกับการสร้างฆ้องบั�งของคนลัาวินั�น	 ได้ีถอดีข้อควิามที�เขียนไว้ิในหนังส่อบันทึก

ประวัิติศิาสตร์โบราณของจีนหลัายฉบับ	แล้ัวิเขียนบทควิามเป็นภาษาฝ่รั�งเศิสเอาไว้ิ	ต่อมาท่านหุมพัิน		รัตตะนะวิง	ได้ีแปลัเป็น

ภาษาลัาวิ	ดัีงข้อควิามต่อไปนี�

ผ่่าน 20 หัว่เม้องของน่านช้าน คนล่าว่เหล่่าต่างๆ พิากันท่ำาฆ้้องบั่�ง เม้�อท่ำาเสรี็จ้แล้่ว่ก็จ้ะนำาไปแขว่นไว้่ 

ท้่�หน้าบ้่านของผู้่เป็นเจ้้าของแล้่ว่เจ้้าของก็ตรีะเตร้ียมเหล้่ายาปล่าป้�งไว้่ เชิ้ญญาติแล่ะเพ้ิ�อนฝููงมาฉล่องกนั ผู้่คนพิากนัหลั่�งไหล่มา

มากมาย ผู้่ท้่�ม้ฐานะด้ก็นำาป้�นเกล้่าเล่่มใหญ่ท่ำาด้ว่ยท่องคำาหร้ีอเงิน ผ่ลั่ดกันมาต้ฆ้้องบั่�ง ป้�นเกล้่าท่ำาข้�นเพ้ิ�อพิิธ้ีน้�เท่่านั�นเม้�อเสร็ีจ้

พิิธ้ีก็มอบ่ให้ผู้่เป็นเจ้้าของฆ้้องบั่�ง ป่าว่ปรีะกาศรีว่มพิล่ นักรีบ่ นักรีบ่ในเผ่่าจ้ะเร้ียกผู้่เป็นหัว่หน้าว่่า “ตู่ล่าว่” นักรีบ่ทั่�งหล่ายจ้ะ

พิากันสาบ่านต่อหน้าตู่ล่าว่ว่่าจ้ะจ้งรัีกภัักด้ต่อผู้่เป็นนาย  (มหาบ่่ญม้  เท่บ่ส้เม้อง. 2556 อ้างถ้ึงใน ห่มพัิน  รัีตตะนะว่ง. 2008) 

การค้นพิบหลัักฐานที�สำาคัญเกี�ยวิกับฆ้องบั�งในประเทศิสาธิารณรัฐประชุาธิิปไตยประชุาชุนลัาวิดัีงที�	 เผด็ีจ	 สุขเกษม

(2556	 :	 308-309)	 ได้ีทำาการศึิกษาพิบว่ิา	“ฆ้องบั�งหิน”	หร่อ	“ตั�งเจ่อง”	 มีการค้นพิบในปี	ค.ศิ.	1981	 ซึ่�งเป็นหลัักฐานทาง

โบราณคดีีที�มีควิามสำาคัญใกล้ัเคียงกับการค้นพิบกลัองมโหระทึกสำาริดีที�ถ้กพิบในเวีิยดีนาม	 ซึ่�งคาดีว่ิามีอายุเก่าแก่กว่ิาที�อ่�น

	 ค่อประมาณ	 300	 ปี	 ก่อนคริสต์ศัิกราชุ	 แลัะเก่ากว่ิากลัองมโหระทึกสำาริดีที�เม่องแถน	 มณฑลัย้นนาน	 ทั�งนี�ในปี	 1983	 มี

การค้นพิบตั�งเจ่องที�ภ้เขาลีับ	 แขวิงหลัวิงพิระบางจำานวิน	 2	 ใบ	 มีลัักษณะร้ปร่างต่างกันค่อ	 ใบหนึ�งเป็นร้ปดีวิงอาทิตย์อีก

ใบไม่มีร้ปดีวิงอาทิตย์	 แต่มีร้ปลัายขิดีสองชัุ�นแลัะมีเส้นผ่าศ้ินย์กลัางประมาณ	 45	 ซ่ม.	 ส่วินใบที�มีดีวิงอาทิตย์นั�นมีลัวิดีลัาย

แปดีแฉกแลัะลัวิดีลัายฐานสามชัุ�น	 ค่อมีลัักษณะเป็นร้ปตัวิ	 (S)	 แลัะในเวิลัาต่อมาก็ได้ีมีการค้นพิบตั�งเจ่องอีกจำานวิน	 24	 ใบ

	โดียมีบริเวิณฐานส่วินรอบนอกเป็นร้ปฟันปลัา	23	ซี่�	ซึ่�งมีร้ปทรงคล้ัายผลัไม้ทรงกลัม	บริเวิณตรงกลัางแกะเป็นร้ปดีวิงอาทิตย์

	 11	 แฉก	 แลัะส่วินฐานมีการแกะสลัักเป็นร้ปสัตว์ิเรียงต่อกัน	 ร้ปคนย่น	 ร้ปหม้	 ร้ปชุ้าง	 เป็นต้น	 ทั�งนี�มีการสันนิษฐานว่ิา

ฆ้องบั�งหินหร่อตั�งเจ่องนี�มีอายุเก่าแก่กว่ิาฆ้องบั�งที�ทำามาจากสำาริดีเชุ่นเดีียวิกับเคร่�องม่อหินที�มนุษย์นำามาใชุ้ก่อนเคร่�องม่อ

สำาริดีหร่อทองแดีง	 แลัะเหล็ัก	 ดัีงนั�นฆ้องบั�งหินจึงเป็นมรดีกทางวัิฒนธิรรมแลัะเป็นหลัักฐานสมัยก่อนประวัิติศิาสตร์บ่ง

บอกถึงเอกลัักษณ์ของคนลัาวิในอดีีตกระทั�งปัจจุบัน	 ซึ่�งไม่มีการค้นพิบในพ่ิ�นที�อ่�น	 ฆ้องบั�งหิน	 หร่อหินดีาวิ	 หร่อตั�งเจ่องนี�	 มี

เอกลัักษณ์ลัวิดีลัายคล้ัายกับหน้ากลัองมโหระทึกหร่อฆ้องบั�งที�ทำามาจากสำาริดี	 ค่อมีร้ปดีวิงอาทิตย์หร่อร้ปดีาวิ	 ซึ่�งมีคติควิาม

เชุ่�อว่ิาเป็นที�กำาเนิดีของชุนชุาติลัาวิในอดีีตที�เกี�ยวิข้องกับเม่องแถน	 ซึ่�งเชุ่�อว่ิาร้ปดีาวิบนหน้าฆ้องบั�งสำาริดีนั�น	 ถ้กสร้างขึ�น

เกี�ยวิกับควิามเชุ่�อเร่�องพิญาแถน	 โดียจะมีการตีฆ้องบั�งในการประกอบพิิธีิกรรมไหว้ิพิญาแถน	 เม่�อพิญาแถนได้ียินเสียงกลัอง	

ก็คิดีว่ิาเป็นเสียงกบร้อง	จึงได้ีแต่งฟ้าแต่งฝ่นให้ตกลังมายังโลักมนุษย์				
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หินดีาวิ	หร่อ	ตั�งเจ่อง	สลัักลัวิดีลัายร้ปดีาวิ	9	แฉก	ณ	พิิพิิธิภัณฑสถานแห่งชุาติ	สปป.ลัาวิ		
ที�มา	:	ธิวิัชุชุัย		ศิิลัปโชุค	(5	พิ.ย.	2557)	

 

ฆ้้องบั�ง : เคร่�องดนติรีศักดิ�สิทธิ�ในพิธีกรรมข้อฝน

ฆ้องบั� ง เ ป็นโบราณวัิตถุชุนิดีหนึ� ง ที�คนลัาวิโบราณไดี้ประดิีษฐ์สร้างขึ�นมาตามควิามเชุ่�อเ กี�ยวิกับแถน		

การทำาฆ้องบั�งขึ�นมาเพ่ิ�อตีในพิิธีิไหว้ิแถน	 ฆ้องบั�งส่วินใหญ่หล่ัอด้ีวิยโลัหะทองสำาริดี	 มีอายุระหว่ิาง	 2,500-3,000	 ปี	 พิบเห็น

มากในเขตที�เป็นถิ�นฐานเดิีมของชุนชุาติลัาวิ	ฆ้องบั�งมีลัักษณะเป็นร้ปกระบังหน้าราบ	ที�หน้าฆ้องบั�งมีร้ปดีวิงตะวัินอย้ต่รงกลัาง

	มีร้ปคนร้ปสัตว์ิอย้่ล้ัอมรอบดีวิงตะวัิน	มีร้ปกบเกาะอย้่ทั�งสี�ทิศิ	มีห้จับอย้่ทั�งสองข้างเพ่ิ�อเอาเชุ่อกมัดีสำาหรับหามไปในขบวินแห่											

จุดีประสงค์ตั�งต้นในการทำาฆ้องบั�งนั�นเพ่ิ�อใชุ้ตีในพิิธีิไหว้ิแถน	ตีฆ้องบั�งให้มีเสียงดัีงเหม่อนเสียงกบร้อง	โดียเชุ่�อว่ิาเม่�อพิญาแถน

ได้ียนิเสียงฆ้องบั�งแล้ัวิก็คดิีว่ิาเป็นเสียงกบร้อง	จึงได้ีแต่งฟ้าแต่งฝ่นให้ตกลังมาส่้โลักมนุษย	์“ฆ้องบั�ง”	จึงเป็นเคร่�องดีนตรีที�สำาคัญ

ที�สุดีที�ใชุ้ตีประกอบในพิิธีิกรรมอันศัิกดิี�สิทธิิ�ของชุาวิลัาวิโบราณอันได้ีแก่	“พิิธีิกรรมขอฝ่นจากพิญาแถน”

วัิฒนธิรรมฆ้องบั�งเป็นวัิฒนธิรรมที�เกี�ยวิข้องกับการบ้ชุาพิญาแถนตามควิามเชุ่�อดัี�งเดิีมของบรรพิบุรุษลัาวิ	 จากลััทธิิ

ควิามเชุ่�อว่ิาพิญาแถนซึ่�งอย้่เม่องสวิรรค์	 สั�งให้แถนจำานวินหนึ�งลังมาสร้างเม่องมนุษย์	 เม่�อมนุษย์หร่ออดีีตแถนมีควิามเด่ีอดี

ร้อนจากภัยธิรรมชุาติ	 เชุ่น	 ฝ่นแล้ัง	นำ�าท่วิม	 จึงไหว้ิวิอนให้พิญาแถนมาด้ีแลัควิามทุกข์ยาก	 แลัะชุ่วิยปัดีเป่าควิามเด่ีอดีร้อนให้

มลัายหายไป	พิวิกเขาสังเกตเห็นว่ิาสัตว์ิจำาพิวิก	กบ	 เขียดี	คางคก	 มีอิทธิิพิลัต่อพิญาแถน	 เม่�อสัตว์ิพิวิกนี�ร้องพิร้อมกันหลัายๆ	

ตัวิ	หลัายๆ	ครั�ง	พิญาแถนจะสั�งให้ฝ่นตกลังมา	มนุษย์จึงทำาพิิธีิเต้นระบำารำาฟ้อนเป็นขบวิน	พิากันส่งเสียงร้องให้เหม่อนเสียงกบ

	เขียดี	คางคก	เพ่ิ�อให้พิญาแถนส่งฝ่นลังมา	ทั�งนี�การประกอบพิิธีิฟ้อนกบ	เพ่ิ�อบ้ชุาแถนได้ีปฏิ์บัติส่บเน่�องกันมายาวินาน	มีการ

ประดิีษฐ์ฆ้องบั�งขึ�นมาเพ่ิ�อตีให้เสียงดัีงคล้ัายกับเสียงกบ	เขียดี	คางคก	แทนเสียงร้องของคนในอดีีต	เพ่ิ�อให้เสียงนั�นดัีงยิ�งขึ�นเพ่ิ�อ

พิญาแถนจะได้ีรับร้้แล้ัวิส่งฝ่นให้ตกลังมา	(มหาบุญมี		เทบสีเม่อง.	2556)	นอกนั�น	ท่านหุมพัิน		รัตตะนะวิง	ซึ่�งเป็นนักวิิชุาการ

ด้ีานวัิฒนธิรรมของ	สปป.	ลัาวิ	ยังได้ีอธิิบายสาเหตุเกี�ยวิกับการประดิีษฐ์ฆ้องบั�งของคนลัาวิโบราณ	ดัีงนิยายที�ปรากฏ์ในหนังส่อ

ชุ่�อ	กว่ิา	2,000	ปี	แห่งเสียงแคนลัาวิ	ว่ิา

“แต่ก่อนยังม้หญิงม่ายผู้่หน้�งอาศัยอยู่กรีะท่่อมใกล้่แม่นำ�าท้่�ซ้็�งม้เส้ยงกบ่ร้ีอง

อย่างเน้องแน่นในช่้ว่งฤดูฝูน เส้ยงร้ีองของกบ่เหล่่านั�นท่ำาให้หญิงม่ายผู้่นั�นเกิดคว่ามรีำาคาญ

ถ้ึงกับ่กินไม่ได้นอนไม่หลั่บ่ อยู่มาวั่นหน้�งนางจ้้งได้ตัดสินใจ้ต้มนำ�าร้ีอนรีดล่ว่กกบ่เหล่่านั�น

เม้�อกบ่เหล่่านั�นตายล่งไปนางจ้้งนอนหลั่บ่สบ่ายโดยไม่ม้เส้ยงรีบ่กว่น ต่อมาเม้�อครัี�งท้่�เกิดภััยแล้่ง

อย่างร่ีนแรีงผู้่คนต่างได้รัีบ่แล่ะปรีะสพิกับ่คว่ามหายนะจ้ากภััยแล้่งนั�นไปทั่�ว่สารีทิ่ศ

จ้้งได้พิากันออกหาสาเหต่ แล่ะจ้้งพิบ่ว่่า สาเหต่ท้่�ฝูนไม่ตกนั�นเป็นเพิรีาะว่่าฟ้ัาไม่ร้ีอง
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และไม่มีเสียงกบร้อง อันเป็นสาเหตุที่ทำาให้ฝนไม่ตก ดังนั้นผู้คนที่ได้รับความเดือดร้อนเหล่านั้น

จึงได้พากันประดิษฐ์ฆ้องบั้งขึ้นมา แล้วจัดพิธีการแห่นางกบ ตีฆ้องบั้งให้มีเสียงแผดก้องกังวาน

ดังสนั่นเนืองนองเหมือนฟ้าแผดร้องเรียกน้ำาฟ้าน้ำาฝนให้ตกลงมา”

นี�จึงเป็นสาเหตุว่ิาทำาไมการสร้างฆ้องบั�งของคนลัาวิโบราณนั�นถึงต้องมีร้ปปั�นกบอย้่บริเวิณมุมด้ีานข้างทั�ง

สี�ของฆ้องบั�ง	 เม่�อสองสามพิันปีก่อน	 สมัยที�ลัาวิยังนับถ่อผีแถน	 ยังมิได้ีนับถ่อศิาสนาพิุทธิ	 ไม่มีประเพิณีตามจารีต		

“ฮีตสิบสอง”	 “คองสิบสี�”	 แลัะยังไม่ได้ีเรียกการประกอบพิิธีิกรรมว่ิา	 “ปางบุญ”	 ในหม่้บ้านหนึ�งหร่อท้องถิ�นหนึ�ง

หร่อของทั�งหมดีเผ่าพัินธ์ุิลัาวิ	 ในปีหนึ�งก็จะมีพิิธีิกรรมใหญ่ของเผ่าพัินธ์ุิหนึ�ง-สองครั�งเท่านั�น	 พิิธีิกรรมอันสำาคัญที�สุดี	

ก็คงมีแต่พิิธีิขอฝ่นจุดีบั�งไฟไหว้ิวิอนแถนเท่านั�น	เพิราะแถนค่อผีหร่อเทพิผ้้มีอำานาจอิทธิิฤทธิิ�ส้งสุดีต่อเม่องมนุษย์			

	 				ร้ปปั�นกบ	สัญลัักษณ์แห่งควิามอุดีมสมบ้รณ์																																	ร้ปปั�นกบบนหน้าฆ้องบั�งทั�งสี�
ณ	พิิพิิธิภัณฑสถานแห่งชุาติ	สปป.	ลัาวิ
ที�มา	:	ธิวิัชุชุัย		ศิิลัปโชุค	(5	พิ.ย.	2557)

ทั�งนี�มหาบุญมี	 	 เทบสีเม่อง	 (2556)	 ยังได้ีอธิิบายเติมเต็มที�เกี�ยวิข้องกับคติควิามเชุ่�อของคนลัาวิในอดีีตว่ิาตั�งแต่

สมัยโบราณกาลัมาแล้ัวินั�นคนลัาวิมีประเพิณีการบ้ชุาพิญาแถน	 โดียมีคำาศัิพิท์เรียกปรากฏ์การณ์นั�นว่ิา	 “จันทรุปราคา”	 เป็น

ปรากฏ์การณ์ที�ดีวิงจันทร์ม่ดีดัีบบางส่วินหร่อทั�งหมดี	ด้ีวิยเหตุที�เงาของโลักเคล่ั�อนที�ไปบดีบังแสงอาทิตยไ์ม่ให้ส่องไปถึงดีวิงจันทร์

	เงาของโลักเป็นวิงกลัม	แลัะมักเห็นเป็นครึ�งวิงกลัมซึ่�งหากด้ีจากพ่ิ�นดิีนบนโลักจะมีลัักษณะเหม่อนกับปากกบ	ซึ่�งคนลัาวิในอดีีต

มีคติควิามเชุ่�อเร่�องพิญากบอย้แ่ล้ัวิจึงคิดีไปว่ิาพิญากบอมเด่ีอนเอาไว้ิ	 แลัะเพ่ิ�อประท้วิงพิญาแถนที�ไม่ให้ฝ่นตกลังมา	 จึงได้ีเรียก

ปรากฏ์การณ์นี�ว่ิา	“กบกินเด่ีอน”	ดัีงนั�นจึงเป็นหลัักฐานที�แสดีงถึงลััทธิิควิามเชุ่�อของคนลัาวิโบราณเกี�ยวิกับพิญาแถน	พิญากบ	

แลัะการประดีษิฐ์ฆ้องบั�งเพ่ิ�อใชุ้ตีประกอบพิิธีิกรรมในการขอฝ่นอยา่งแน่นอน	แลัะนอกจากฆอ้งบั�งที�สร้างขึ�นมาเพ่ิ�อใชุ้ในพิิธีิขอฝ่น

ดัีงกล่ัาวิแล้ัวิ	ก็ยงัมีฆ้องบั�งชุนิดีอ่�นอีกที�สร้างขึ�นมาเพ่ิ�อใชุ้ในพิิธีิกรรมสำาคัญชุ่วิงสมัยยคุศัิกดิีนา	ซึ่�งพิบว่ิามีการนำาฆ้องบั�งมาใชุ้ในพิิธีิ	

แห่เจ้าชีุวิิต	หร่อแห่เจ้านายชัุ�นผ้้ใหญ่เพ่ิ�อเป็นเกียรติยศิประดัีบบารมีของเจ้านายชัุ�นส้ง	 ฆ้องบั�งชุนิดีเกียรติยศินี�สร้างขึ�นมาด้ีวิย

ควิามลัะเอียดี	ประณีตงดีงามมากแลัะไม่มีร้ปกบจับเกาะอย้่หน้าฆ้อง	 อีกทั�งยังพิบว่ิาในยามออกศึิกก็ใชุ้ฆ้องบั�งตีเรียกระดีมพิลั

แลัะใชุ้ตีปลุักเร้ากองทหารให้ฮึกเหิมในยามออกศึิกอีกด้ีวิย
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สร่ป์ผลุ่

ฆ้องบั�งค่อเคร่�องดีนตรีโบราณชุนิดีหนึ�งที�ทำามาจากโลัหะสำาริดีโดียมีพัิฒนาการมาจากฆ้องบั�งหินหร่อที�	

คนลัาวิเรียกว่ิา	 “ตั�งเจ่อง”	 ซึ่�งฆ้องบั�งหินนี�มีอายุเก่าแก่กว่ิาฆ้องบั�งที�ทำามาจากโลัหะสำาริดี	 ในประเทศิสาธิารณรัฐ

ประชุาธิิปไตยประชุาชุนลัาวิมีการค้นพิบฆ้องบั�งอย้่ เป็นจำานวินมาก	 ทั�งนี� วัิตถุประสงค์ในการทำาฆ้องบั�งนั�นพิบว่ิา	

มีควิามเชุ่�อมโยงกับคติควิามเชุ่�อในเร่�องการทำาการเกษตรเพิ่�อให้ เ กิดีควิามอุดีมสมบ้รณ์หร่อทำาให้ฝ่นตกต้อง	

ตามฤด้ีกาลั	 ฆ้องบั�งเป็นเคร่�องดีนตรีที�สำาคัญที�สุดีใชุ้ตีประกอบในพิิธีิกรรมอันศัิกดิี�สิทธิิ�ของชุาวิลัาวิโบราณที�เรียก

ว่ิา	 “พิิธีิกรรมขอฝ่นจากพิญาแถน”	 ค่อใชุ้ตีในพิิธีิไหว้ิพิญาแถน	 เน่�องจากที�หน้าฆ้องบั�งนั�นมักพิบว่ิามีปติมากรรม	

ขนาดีเล็ัก	 ซึ่�งเป็นร้ปกบปรากฏ์อย้่ ที� มุมทั�งสี� ด้ีาน	 ทั�งนี�ตามควิามเชุ่�อของคนลัาวิโบราณนั�น	 กบค่อสัญลัักษณ์ของ	

ควิามอุดีมสมบ้รณ์	 แลัะเม่�อพิญาแถนได้ียินเสียงฆ้องบั�งแล้ัวิก็คิดีว่ิาเป็นเสียงร้องของกบ	 จึงได้ีทำาให้ฝ่นตกลังมา	

ยังเม่องมนุษย์	

อภิิป์รายผลุ่

การศึิกษาคติควิามเชุ่�อเกี�ยวิกับฆ้องบั�งในพิิธีิกรรมขอฝ่นของคนลัาวิโบราณ	 ณ	 ประเทศิสาธิารณรัฐ

ประชุาธิิปไตยประชุาชุนลัาวินั�น	 สอดีคล้ัองกับการศึิกษาของเผด็ีจ	 	 สุขเกษม	 (2556	 :	 313)	 ได้ีอธิิบายเกี�ยวิกับคติ

สัญลัักษณ์บนหน้ากลัองมโหระทึกในสาธิารณรัฐประชุาธิิปไตยประชุาชุนลัาวิว่ิา	 ร้ปกบบนหน้ากลัองนั�น	 มนุษย์

เชุ่�อว่ิากบเป็นสัตว์ิศัิกดิี�สิทธิิ�	 มีฤทธิิ�เดีชุบันดีาลัควิามอุดีมสมบ้รณ์ในบังเกิดีแก่ชุุมชุน	 ทำาให้ฝ่นตก	 การนำาสัตว์ิเข้า

มาผ้กกับปรากฏ์การณ์ทางธิรรมชุาติ	 เป็นแนวิคิดีดัี�งเดิีมของผ้้คนที�มีวิิถีชีุวิิตการทำามาหากินที�อย้่ภายใต้กฎีเกณฑ์

ธิรรมชุาติ	กบ	เขียดี	คางคก	เป็นสัญลัักษณ์ของฝ่น	มีผลัต่อการเกิดีฝ่นแลัะควิามอุดีมสมบ้รณ์ของพ่ิชุพัินธ์ุิธัิญญาหาร		

คนมักพิบกบเม่�อฝ่นตกจึงเชุ่�อว่ิากบมักนำานำ�าจากท้องฟ้ามาให้แลัะถ้กยกย่องให้เป็นสัตว์ิศัิกดิี�สิทธิิ�	 มนุษย์จึงได้ียกย่อง

บ้ชุากบแลัะได้ีนำากบไปตกแต่งอย้่หน้ากลัองมโหระทึก	

ข้้อเสนอแนะ 

1.	 ควิรทำาการศึิกษาวิิจัยฆ้องบั�งที�เกี�ยวิกับประเด็ีนด้ีานการทำาให้ประชุาชุนตระหนักร้้ถึงคุณค่าแลัะบทบาทของฆ้อง

บั�งในฐานะเคร่�องดีนตรีโบราณให้มากยิ�งขึ�น

2.	ควิรทำาการศึิกษาวิิจัยเกี�ยวิกับการส่งเสริมให้เกิดีเป็นแหล่ังเรียนร้้แลัะเป็นแหล่ังท่องเที�ยวิในเชิุงวัิฒนธิรรม

3.	ควิรมีการส่งเสริมสนับสนุนประเด็ีนการวิิจยัที�เกี�ยวิกบัฆ้องบั�งหร่อกลัองมโหระทึกในพ่ิ�นที�ประเทศิต่างๆ	ในภ้มิภาค

เอเชีุยตะวัินออกเฉียงใต้	



967

เอกสารอ้างอิง 

เจนจิรา		เบญจพิงศิ.์	(2555).	ดนติรีอ่ษาคเนย์.	วิิทยาลััยดุีริยางคศิิลัป์	มหาวิิทยาลััยมหดิีลั.	กรุงเทพิฯ:	โรงพิิมพิเ์ร่อนแกว้ิการพิิมพิ,์	

ทองแถม		นาถจำานง.	(2557).	ขั้บ ลุ่ำา เพลุ่งลุ่าว มาจัากไห์น.	กรุงเทพิฯ:	ห้างหุ้นส่วินจำากัดี	ภาพิพิิมพ์ิ.	

บุนมี		เทบสีเม่อง.	(2556).	ความเป็์นมาข้องชนชาติิลุ่าว เลุ่�ม 2 อาณ์าจัักรลุ่าวลุ้่านช้าง ติอนต้ิน.	กรุงเทพิฯ	:	สุขภาพิใจ.	

ประสาน		กำาจรเมนุก้ลั.	(2552).	จ้ัวงในมณ์ฑ์ลุ่กวางสขี้องป์ระเทศจันี : อัติลัุ่กษณ์์การป์รับตัิวแลุ่ะลัุ่กษณ์ะทางสังคมวัฒนธรรม

วิิทยานิพินธ์ิดุีษฎีีบัณฑิต	สาขาวิิชุาวัิฒนธิรรมศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยมหาสารคาม.		

เผด็ีจ		สุขเกษม.	(2556).	กลุ่องมโห์ระทึก : รูป์แบบ ลุ่วดลุ่าย แลุ่ะคติิสัญลัุ่กษณ์์ ในสาธารณ์รัฐป์ระชาธิป์ไติยป์ระชาชนลุ่าว

ปริญญาปรัชุญาดีษุฎีีบัณฑิต	สาขาวิิชุาวิิจัยศิิลัปะแลัะวิฒันธิรรม	คณะศิิลัปกรรมศิาสตร	์	มหาวิิทยาลััยขอนแกน่.														

สุจิตต์		วิงษ์เทศิ.	(2549). “พลัุ่งลุ่าว” ชาวอีสานมาจัากไห์น.	ศิิลัปวัิฒนธิรรม	ฉบับพิิเศิษ.	กรุงเทพิฯ:	สำานักพิิมพ์ิมติชุน	บริษัท

	มติชุน	จำากัดี	(มหาชุน)	

___________.	(2551).	ร้องรำาทำาเพลุ่ง : ดนติรีแลุ่ะนาฏศิลุ่ป์์ชาวสยามมาจัากไห์น.	กรุงเทพิฯ:	โรงพิิมพ์ิเร่อนแก้วิการพิิมพ์ิ.	

สุเนตร		โพิธิิสาร.	(2558).	ป์ระวัติิศาสติร์ลุ่าว.	คณะศิิลัปกรรมศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยขอนแก่น.	

หุมพัิน		รัตตะนะวิง.	(2008).	กว�า 2000 ปี์ แห์�งเสียงแคนลุ่าว.	สภาวิิทยาศิาสตร์แห่งชุาติ	สมาคมปกปักรักษาแลัะพัิฒนาชีุวิะ

นานาพัินธ์ุิแบบยั�งย่น.	





¡ÅØ‹ÁÇÑ²¹¸ÃÃÁ
¡ÒÃ¹ÓàÊ¹ÍáºººÃÃÂÒÂ





การออกแบับัผ้าไหมมัดหม�ีลายพน้มดงรักจิากอัต่ลักษณ์์ของชุมชน้

Mudmee silk design with Phanom Dong Rak pattern 

from the identity of the community
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สำาลัี	เร่องสุขสุดี4	

บทคัดย�อ

	งานวิิจัยนี�มีวัิตถุประสงค์	1)	เพ่ิ�อศึิกษาการออกแบบผ้าไหมมัดีหมี�ลัายพินมดีงรัก	แลัะ	2)	เพ่ิ�อศึิกษาภ้มิปัญญาการทอผ้า

ไหมมดัีหมี�ลัายพินมดีงรกั	โดียใชุ้ระเบียบวิิธีิวิิจัยเชิุงคุณภาพิ	ภายใต้กรอบแนวิคดิีทฤษฎีีนิเวิศิวิิทยาวิฒันธิรรม	พ่ิ�นที�วิิจัย	ค่อ	บ้าน

วิารี	หม่้ที�	7	ตำาบลัจีกแดีก	อำาเภอพินมดีงรัก	จังหวัิดีสุรนิทร์	กลุ่ัมตัวิอยา่งผ้้ให้ขอ้ม้ลัสำาคัญ	ได้ีแก่	ชุาวิบ้านที�มปีระสบการณ์ทอผ้า

ไหมไม่น้อยกว่ิา	30	ปี	จำานวิน	3	คน	แลัะนักวิิชุาการพัิฒนาชุุมชุนชุำานาญการ	โดียใชุ้เคร่�องม่อในการวิิจัย	ได้ีแก่	แบบสัมภาษณ์

แลัะแบบสังเกต	เก็บรวิบรวิมข้อม้ลัโดียการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างแลัะไม่มีโครงสร้าง	สังเกตการณ์แบบมีส่วินร่วิมแลัะไม่มี

ส่วินร่วิม	ตรวิจสอบข้อม้ลัแบบสามเส้าแลัะวิิเคราะห์ข้อม้ลัเชิุงเน่�อหาแบบอุปนัย	ผลัการวิิจัยพิบว่ิา	อัตลัักษณ์ผ้าไหมมัดีหมี�ลัาย

พินมดีงรัก	มีลัักษณะตามนิเวิศิวิิทยาวัิฒนธิรรม	โดียในท้องถิ�นมีต้นสะแบง	(ต้นยางนา)		ต้นกันเกราแลัะต้นดีอกรักจำานวินมาก	ส่ง

ผลัให้ชุ่างทอนำามาสร้างสรรค์เป็นลัายผ้าที�สะท้อนอัตลัักษณ์ของชุุมชุน	เพ่ิ�อส่�อถึงควิามอุดีมสมบ้รณ์แลัะควิามงามของธิรรมชุาติ

	ประกอบควิามเชุ่�อที�ว่ิาล้ักสะแบงเป็นสัญลัักษณ์ของควิามเป็นมงคลัแลัะบุญกุศิลั	ดีอกกันเกราส่�อถึงการป้องกันอันตรายต่าง	ๆ 		

แลัะดีอกรักส่�อถึงควิามรักสามัคคีของคนในชุุมชุน	ซึ่�งภ้มิปญัญาการทอผ้าไหมมัดีหมี�ลัายพินมดีงรัก		เป็นภ้มิปญัญาที�ทรงคุณค่า

สะท้อนผ่านขั�นตอนแลัะอุปกรณ์ที�ใชุ้ในการทอ	มีการส่บทอดีภ้มิปัญญาการทอผ้าไหมมัดีหมี�มากว่ิา	30	ปี	แล้ัวิก่อนที�จะมาทอ

ลัายพินมดีงรัก	ข้อค้นพิบจากงานวิิจัยนี�จะเป็นประโยชุน์ในการส่บทอดีคุณค่าภ้มิปัญญาการทอผ้าไหมมัดีหมี�แลัะสามารถนำาไป

ต่อยอดีประยุกต์ออกแบบลัายผ้าไหมเพ่ิ�อสะท้อนอัตลัักษณ์ชุุมชุนตามยุคสมัยแลัะกาลัเวิลัาที�เปลีั�ยนแปลังไป

คำาสำาคัญ	:	ผ้าไหมมัดีหมี�		ลัายพินมดีงรัก		อัตลัักษณ์ชุุมชุน

Abstract

The objectives of this research were 1) to study the design of Phanom Dong Rak mudmee 
silk fabricc; and 2) to study the wisdom of mudmee silk weaving of Phanom Dong Rak pattern. The 
research used a qualitative research methodology under the concept of cultural ecology theory. The 
research area is Ban Waree Village, Moo 7, Jeek Daek Sub-district, Phanom Dong Rak District, Surin 
province. The key informants consisted of 3 villagers with at least 30 years of silk weaving experience 
and community development scholars who play a role in promoting the occupation of villagers. Methods 

1คณะมนุษยศิาสตร์แลัะสังคมศิาสตร์		มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์สุรินทร์		E-mail:	jirawan160210@gmail.com
2คณะมนุษยศิาสตร์แลัะสังคมศิาสตร์		มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์สุรินทร์		E-mail:	ladawan.young@gmail.com
3คณะมนุษยศิาสตร์แลัะสังคมศิาสตร์		มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์สุรินทร์		E-mail:	Silanen@hotmail.com
4ผ้้ชุ่วิยนักพิัฒนาชุุมชุน	องค์การบริหารส่วินตำาบลัจีกแดีก	อำาเภอพินมดีงรัก	จังหวิัดีสุรินทร์		



972

of data collection were interview forms and observation forms. Data was collected by structured and 
unstructured interviews, including participant and participant observations. Conduct triangular data 
validation and inductive content analysis. The results showed that Phanom Dong Rak silk identity are 
characterized by cultural ecology in the locality, such as Sabaeng or Yang Na (Dipterocarpus alatus), 
Kangrao (Fagraea fragrans) and Dok Rak (Crown flowers). As a result, weavers create fabric patterns that 
reflect the identity of the community to convey the abundance and beauty of nature. The locals believe 
that the flowers of Sabaeng is symbols of auspiciousness and merit, Kangrao represents protection 
against various dangers while Dok Rak represents the love and unity of the people in the community. 
The wisdom of weaving Phanom Dong Rak patterned silk is an invaluable wisdom reflected through the 
process and equipment used in weaving. There has been inherited the wisdom of weaving Mudmee silk 
for more than 30 years before coming to weave Phanom Dong Rak patterns.Findings from this research 
will be useful in inheriting the wisdom of silk weaving and can be applied to design further silk patterns 
that reflect the identity of the community according to the changing eras and times.

Keywords: Mudmee silk,  Phanom Dong Rak Pattern Silk, Community identity

บทนำา

ผ้าไหมไทย	เป็นเอกลัักษณ์ผ้าไทยที�มีควิามงดีงาม	ทรงคุณค่า	แลัะเป็นที�นิยมของผ้้บริโภคทั�งในแลัะต่างประเทศิ	ซึ่�ง

การปล้ักหม่อนเลีั�ยงใหม่ได้ีรับการส่งเสริมมาอย่างยาวินาน	 คุณค่าของผ้าไหมไทยสะท้อนถึงควิามงามทั�งภายในแลัะภายนอก

เม่�อมองแล้ัวิจะมีควิามงามเป็นประกาย	มีควิามตรึงใจแลัะทำาให้หลังใหลัในสีสันอันงดีงาม	แลัะด้ีภ้มิฐานเม่�อใครได้ีสวิมใส่ผ้าไหม

ไทยจะแสดีงถึงควิามมีรสนิยมส้ง	เม่�อได้ีสวิมใส่หร่อสัมผัส	ทำาให้เกิดีควิามสุขแลัะควิามภ้มิใจ	ประกอบกับคุณสมบัติที�เบาตัวิของ

ผ้าไหม	ทำาให้มีควิามร้้สึกสบาย	ผ้าไหมได้ีรักษาตำาแหน่งควิามมีคุณค่าส้ง	ได้ีรับการยอมรับว่ิาเป็นราชิุนีของเส้นใย	เพิราะได้ีมา

จากการเกี�ยวิข้องกับราชุนิก้ลั	ควิามระมัดีระวัิงในการด้ีแลัรักษาแลัะคุณสมบัติที�ผ้าไหมหร่อผลิัตภัณฑ์จากไหมนั�นบอบบางต้อง

ปฏิ์บัติอย่างพิิถีพิิถัน	(นวิลัแข	ปาลิัวินิชุ.	2526	:	106)

จังหวัิดีสุรินทร์เป็นจังหวัิดีหนึ�งที�มีวัิฒนธิรรมการทอผ้าไหมมานาน	 แลัะไดี้ส่บทอดีเป็นมรดีกทางวิัฒนธิรรมมานาน

จนเป็นเอกลัักษณ์ที�น่าสนใจ	 ปรากฏ์เป็นเอกลัักษณ์โดีดีเด่ีนสะท้อนผ่านคำาขวัิญจังหวัิดีสุรินทร์ว่ิา	 “สุรินทร์	 ถิ�นชุ้างใหญ่	 ผ้า

ไหมงาม	ประคำาสวิย	รำ�ารวิยปราสาท	ผักกาดี	หวิาน	ข้าวิสารหอม	งามพิร้อมวัิฒนธิรรม”	การทอผ้าไหมของชุาวิจังหวัิดีสุรินทร์

ถ่อว่ิาเป็นอาชีุพิเสริม	เม่�อหมดีฤด้ีกาลัทำานาแม่บ้านจะเลีั�ยงไหม	สาวิไหม	ปั�นแลัะย้อมเส้นไหม	แลัะทอผ้าไหม	เพ่ิ�อเก็บไว้ิใชุ้หร่อ

จำาหน่าย	ซึ่�งประเพิณีวัิฒนธิรรมต่าง	ๆ ได้ีส่งผลัต่อการผลิัตแลัะการทอ ไม่ว่ิาจะเป็นลัวิดีลัายของผ้าไหม การผลิัตเส้นไหมน้อย

	 (ภาษาเขมร	 เรียก “โซ่กซั่ก”)  แลัะกรรมวิิธีิการทอที�นิยมนำาเส้นไหมขั�นหนึ�งหร่อไหมน้อยมาใชุ้ในการทอผ้า เพิราะมีลัักษณะ

เป็นผ้าไหมเส้นเล็ัก เรียบ นิ�ม เวิลัาสวิมใส่จะร้้สึกเย็นเบาสบาย นอกจากนี�การทอผ้าไหมของจังหวัิดีสุรินทร์ ยังมีกรรมวิิธีิการ

ทอที�สลัับซั่บซ้่อน 	 ซึ่�งต้องใชุ้ควิามสามารถแลัะควิามชุำานาญ	 เชุ่น	 การทอผ้ามัดีหมี�พิร้อมยกดีอกไปในตัวิ ซึ่�งทำาให้ผ้าไหมที�ได้ี

เป็นผ้าเน่�อแน่นมีคุณภาพิ	 เป็นเอกลัักษณ์แห่งเดีียวิในประเทศิไทย จนเป็นที�สนพิระทัยแลัะเป็นที�ชุ่�นชุอบของสมเดี็จพิระนาง

เจ้าสิริกิติ� พิระบรมราชิุนีนาถ พิระบรมราชุ	ชุนนีพัินปีหลัวิง 	 ทรงรับสั�งว่ิา ใส่แล้ัวิเย็นสบาย อีกทั�งยังใชุ้ฝี่ม่อในการทออีกด้ีวิย	

จนกระทั�งจังหวัิดีสุรินทร์	ได้ีเป็นแหล่ังทอผ้าส่งพิระราชุสำานัก	โดียอาจารย์วีิรธิรรม	ตระก้ลัเงินไทย	ผ้้นำากลุ่ัมทอผ้ายกทองแบบ

โบราณ	บ้านท่าสว่ิาง	ตำาบลัท่าสว่ิาง	อำาเภอเม่อง	จังหวัิดีสุรินทร์	หร่อที�ร้้จักกันในนามหม่้บ้านทอผ้าไหมเอเปค	เน่�องจากผ้าทอ

ของที�นี�ได้ีรับการคัดีเล่ัอกเพ่ิ�อนำาไปตัดีเส่�อผ้้นำาแลัะผ้าคลุัมไหล่ัค่้สมรสผ้้นำา	21	เขตเศิรษฐกิจที�มาร่วิมประชุุมเม่�อปลัายปี	2546	

(สารภี	วิรรณตรง.	2551:	113	-	116)
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สิ�งที�แสดีงควิามเปน็อัตลัักษณอ์ยา่งหนึ�งของหตัถกรรมผา้ไหมพ่ิ�นเม่องของกลุ่ัมชุาตพัิินธ์ุิ	เขมร	ลัาวิแลัะก้ย	ในจงัหวัิดี

สุรินทร์	ค่อ	ลัวิดีลัายบนผ่นไหมสามารถสะท้อนวิิธีิคิดี	ควิามเชุ่�อ	ในวิิถีการดีำารงชีุวิิตของแต่ลัะชุาติพัินธ์ุิได้ีดีี	แต่การแพิร่กระจาย

ทางวัิฒนธิรรมแลัะการย้ายถิ�นฐาน	 ทำาให้เกิดีการผสมผสานทางวัิฒนธิรรมขึ�นในท้องถิ�นจนแทบกล่ันกลัายแลัะแยกไม่ออกว่ิา

เป็นอัตลัักษณ์ของชุาติพัินธ์ุิใดี	ผ้าไหมทอม่อพ่ิ�นบ้านในจังหวัิดีสุรินทร์	ส่วินใหญ่เป็นผ้ามัดีหมี�	รองลังมา	ค่อผ้าลัายตาราง	ผ้าย

กดีอก	ผ้าอันปรม	ซึ่�งในพ่ิ�นที�อำาเภอพินมดีงรักพิบว่ิา	มีผ้าลัายดีอกพิิกุลั		ลัายกระถางดีอกไม้		ซึ่�งสีบนผ่นผ้าไหมทอม่อพ่ิ�นบ้าน	

พิบว่ิา	กลุ่ัมสีผ้ามัดีหมี�แบบดัี�งเดิีมมีสีเหล่ัอง-แดีง-นำ�าตาลั	อาจมีการแทรก	สีเขียวิ–นำ�าเงิน-ขาวิ	กลุ่ัมสีผ้ามัดีหมี�แบบประยุกต์ค่อ

	เหล่ัอง	-	แดีง	-นำ�าตาลั	อาจแทรกด้ีวิยสีม่วิง-เขียวิ		ผ้าไหมถ้กสีบทอดีในฐานะเคร่�องแต่งกายควิบค่้กับงานประเพิณีท้องถิ�นกับ

ประเพิณีหลัักที�จัดีขึ�นตลัอดีปี	เม่�อประกอบกับการที�รัฐส่งเสริมให้มีการแต่งกายด้ีวิยผ้าไทยยิ�งชุ่วิยทำาให้ผ้าไหมทอม่อพ่ิ�นบ้านเข้า

ส่้วิิถีชีุวิิตของผ้้คนทุกสาขาอาชีุพิ	แลัะจากสภาพิการส่บทอดีภ้มิปัญญาอาชีุพิทอผ้าในชุุมชุนพิบว่ิา	ชุ่างทอผ้าส่วินใหญ่เป็นสตรี

วัิยกลัางคน	ทอผ้าด้ีวิยอุปกรณ์ที�มีอย้่แล้ัวิภายในครัวิเร่อนแบบไม่พึิ�งพิาเทคโนโลัยี	แลัะชุ่างทอผ้ารุ่นใหม่มีแนวิโน้มปรับเปลีั�ยน

การทอผ้าตามควิามต้องการของตลัาดีมากขึ�น	 ซึ่�งส่งผลัต่อควิามเสี�ยงในการส้ญเสียภ้มิปัญญาแลัะควิามเป็นอัตลัักษณ์ท้องถิ�น

ลังไป	(เมธ์ิวิดีี	พิยัฆประโคนแลัะคณะ.	2559:	94	–	105)

อำาเภอพินมดีงรักจึงได้ีพัิฒนาลัายผ้าไหมขึ�นเพ่ิ�อเป็นเอกลัักษณ์ของตนเองแลัะตอบสนองคำาขวัิญของจังหวัิดี	 โดีย

นายอำาเภอพินมดีงรัก	 นายรองรัตน์	 จงอุตส่าห์	 ซึ่�งเป็นนายอำาเภอขณะนั�น	 ได้ีเป็นประธิานการประชุุมเชิุงปฏิ์บัติการ	 ผ้าไหม

ลัายเอกลัักษณ์อำาเภอพินมดีงรัก	 เพ่ิ�อค้นหาแลัะออกแบบผ้าไหมลัายเอกลัักษณ์ของอำาเภอพินมดีงรักโดียชุ่างทอผ้าของอำาเภอ

พินมดีงรัก	ซึ่�งเป็นปราชุญ์ชุาวิบ้านผ้้รับการส่บทอดีแลัะสร้างสรรค์ลัวิดีลัายจากภ้มิปัญญาแลัะสภาพิทางภ้มิวัิฒนธิรรม	ในการ

หาอัตลัักษณ์หร่อจุดีร่วิมเพ่ิ�อแสดีงถึงตัวิตนในพ่ิ�นที�เพิราะการผสมผสานทางวัิฒนธิรรม	 ทำาให้การแต่งกายแลัะเคร่�องนุ่งห่มไม่

อาจจำาแนกตามกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิได้ีอีกต่อไป	 แต่จะเป็นสิ�งที�แสดีงถึงอัตลัักษณ์หร่อตัวิตนที�เกิดีจากการผสมผสานแลัะนิเวิศิวิิทยา

วัิฒนธิรรมของอำาเภอพินมดีงรัก	เชุ่น	ดีอกกันเกรา	ล้ักยางนา	มาออกแบบเป็นลัวิดีลัายผ้าไหมที�สวิยงาม	คณะผ้้วิิจัยจึงมีควิาม

สนใจที�จะศึิกษาการออกแบบผ้าไหมมัดีหมี�ลัายพินมดีงรักจากอัตลัักษณ์ชุุมชุน	 แลัะศึิกษาภ้มิปัญญาจากการทอผ้าไหมมัดีหมี�

ลัายพินมดีงรัก	เพ่ิ�อเป็นการอนุรักษ์แลัะส่บทอดีลัวิดีลัายอันเป็นอัตลัักษณ์นี�ไว้ิให้ชุนรุ่นหลัังได้ีศึิกษาต่อไป

วัติถุ่ป์ระสงค์

1.		เพ่ิ�อศึิกษาการออกแบบผ้าไหมมัดีหมี�ลัายพินมดีงรักจากอัตลัักษณ์ชุุมชุน

2.	เพ่ิ�อศึิกษาภ้มิปัญญาการทอผ้าไหมมัดีหมี�ลัายพินมดีงรัก		

กรอบแนวคิดทฤษฎีีการวิจััย 

	 ทฤษฎีีนิเวิศิวิิทยาวัิฒนธิรรมของจ้เลีัยน สจ๊วิดี	 (Julian	Steward.	1949)	กล่ัาวิว่ิานิเวิศิวิิทยา	 ค่อ

การปรับตัวิเข้าหากันระหว่ิางสิ�งแวิดีล้ัอมกับมนุษย์	การปรับตัวิของมนุษย์ขึ�นอย้กั่บเง่�อนไขทางวัิฒนธิรรม	จึงศึิกษาตาม

กรอบทฤษฎีีนิเวิศิวิิทยาวัิฒนธิรรม	 เพ่ิ�อศิึกษาถึงการปรับตัวิหร่อควิามสัมพัินธิ์ของวัิฒนธิรรมกับสิ�งแวิดีลั้อมทาง

ธิรรมชุาติ	การวิิเคราะห์ระบบนิเวิศิวิิทยาของสังคมเพ่ิ�อค้นหาลัักษณะเฉพิาะของวัิฒนธิรรมแต่ลัะแห่ง	(นิยพิรรณ (ผลั

วัิฒนะ) วิรรณศิิริ.	2550	:	111)
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วิธีดำาเนินการวิจััย

การศิกึษาผ้าไหมมัดีหมี�ลัายพินมดีงรกั		ของชุุมชุนบ้านวิารี	ตำาบลัจกีแดีก	อำาเภอพินมดีงรกัจังหวัิดีสุรินทร์ครั�งนี�เป็นการ

ศึิกษาเชิุงคุณภาพิ	(Qualitative	Research)	โดียเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัจากเอกสาร	(Document)	ข้อม้ลัภาคสนาม	(Field	Study)	

ด้ีวิยวิิธีิการสำารวิจเบ่�องต้น	การสัมภาษณ์	แลัะการสังเกต

1. ป์ระชากรแลุ่ะกลุ่่�มตัิวอย�าง 

	 1.1	ประชุากร	ได้ีแก่	สมาชิุกแม่บ้านกลุ่ัมทอผ้าไหมบ้านวิารี	หม่้ที�	7	ตำาบลัจีกแดีก	อำาเภอพินมดีงรกั	จังหวัิดี

สุรินทร์	มีด้ีวิยกันทั�งสิ�น	10	คน

	 1.2	กลุ่ัมตัวิอย่าง	ได้ีแก่	กลุ่ัมแม่บ้านทอผ้าไหมบ้านวิารี	หม่้ที�	7	ตำาบลัจีกแดีก	อำาเภอพินมดีงรัก	จังหวัิดี

สุรินทร์	จำานวิน	3	คน	คิดีเป็นร้อยลัะ	30	%	ของประชุากร	ซึ่�งเป็นคนที�มีประสบการณ์การทอผ้ามาไม่น้อยกว่ิา	30	ปี

2.	เคร่�องม่อการวิิจัย

	 2.1		แบบสัมภาษณ์	(Interview	Guide)		ใชุ้สัมภาษณ์กลุ่ัมแม่บ้านเพ่ิ�อให้ได้ีข้อม้ลัเกี�ยวิกับผ้าไหมมัดีหมี�ลัาย

พินมดีงรกั		แลัะภ้มิปัญญาในการทอผา้ไหมมัดีหมี�ลัายพินมดีงรกั	โดียใชุ้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง(Structured	Interview)	

แลัะแบบไม่มีโครงสร้าง	(Non	-	Structured	Interview)

	 2.2		แบบสังเกต	(Observation)	โดียเริ�มการสังเกตสภาพิทั�วิไปของชุุมชุนแลัะสงัเกตกระบวินการทอผา้ไหม

มัดีหมี�ลัายพินมดีงรัก	โดีย	การสังเกตแบบมีส่วินร่วิม	(Participant	observation)	ด้ีวิยการร่วิมปฏิ์บัติตามขั�นตอนของการเตรียม

เส้นไหม	การมัดีหมี�	แลัะการทอผ้าไหมมัดีหมี�ลัายพินมดีงรัก		แลัะการสังเกตแบบไม่มีส่วินร่วิม	(Non-participant	observation)	

โดียการเฝ่า้ด้ีแลัะบันทึกรายลัะเอียดีข้อสังเกตตามขั�นตอนของการเตรียมเส้นไหม	การมัดีหมี�	แลัะการทอผ้าไหมมัดีหมี�ลัายพินม

ดีงรัก		(สุภางค์	จันทวิานิชุ.	2546	:	46	-	48)

3. การรวบรวมข้้อมูลุ่แลุ่ะการติรวจัสอบข้้อมูลุ่

	 3.1		เก็บรวิบรวิมข้อม้ลัโดียการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	(Structured	interview)	โดียกำาหนดีประเด็ีน

คำาถามเป็นกรอบในการสัมภาษณ์เพ่ิ�อตอบตามวัิตถุประสงค์การวิิจัย	 แลัะสัมภาษณ์แบบ	ไม่มีโครงสร้าง	 (Non	 -	 Structured	

Interview)	 โดียตั�งคำาถามปลัายเปิดีจากการสังเกตขั�นตอนการทำาผ้าไหมมั	 ดีหมี�ลัายพินมดีงรัก	 	 แลัะเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัโดีย

การสังเกต	โดียมีการสังเกต	2	ร้ปแบบ	ค่อ	1)	การสังเกตแบบมีส่วินร่วิม	โดียคณะผ้้วิิจัยได้ีมีส่วินร่วิมในขั�นตอนตต่าง	ๆ	ในการ

ทำาเส้นไหม	แลัะการทอผ้าไหม	พิร้อมสังเกตแลัะตั�งคำาถาม		2)	การสังเกตแบบไม่มีส่วินร่วิม	คณะผ้้วิิจัยสังเกตบริบทแวิดีล้ัอม

ของผ้้ให้สัมภาษณ์	แลัะสังเกตสภาพิภ้มิศิาสตร์แลัะระบบนิเวิศิทางสังคมวัิฒนธิรรมของชุุมชุน

ภ้มิปัญญาการทอผ้าไหมมัดีหมี�

การลัอกกาวิ	การย้อมสี	การกวัิกไหม														

การมัดีหมี�	การกรอด้ีาย	การเตรียมฟีม															

การเก็บตะกอ	การทอผ้า

สิ�งแวิดีล้ัอมทางธิรรมชุาติแลัะควิามเชุ่�อ

ต้นสะแบง	(ล้ักยาง)

ต้นกันเกรา

ต้นดีอกรัก

ผ้าไหมมัดีหมี�ลัายพินมดีงรัก

อัตลัักษณ์ผ้าทอของชุุมชุน
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	 3.2	การ	ตรวิจสอบข้อม้ลั	คณะผ้้วิิจัยได้ีมีการตรวิจสอบข้อม้ลั	โดีย	การตรวิจสอบ	สามเส้าด้ีานข้อม้ลั	(Data	

triangulation)	ค่อการพิิส้จน์ว่ิาข้อม้ลัที�ผ้้วิิจัยได้ีมานั�นถ้กต้องหร่อไม่จากการยน่ยันอย่างน้อย	3	แหล่ัง	ด้ีานเวิลัา	สถานที�	แลัะ

บุคคลั	ที�แตกต่างกันออกไปแลัะใชุ้วิิธีิเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัต่างๆ	กัน	เพ่ิ�อรวิบรวิมข้อม้ลัเร่�องเดีียวิกัน	เชุ่น	ใชุ้วิิธีิการสังเกตควิบค่้

กับการซั่กถามพิร้อมกันนั�นก็ศึิกษาข้อม้ลัจากแหล่ังเอกสารประกอบด้ีวิย

4.	การวิิเคราะห์ข้อม้ลั

	การวิิเคราะห์เชิุงเน่�อหาแบบอุปนัย	(Analytic	induction)	โดียการประมวิลัควิามคิดีขึ�นจากข้อม้ลัเชิุงรร้ปธิรรมแล้ัวิ

ทำาเป็นข้อสรุปซึ่�งมีลัักษณะเป็นนามธิรรม	(สุภางค์	จันทวิานิชุ.	2542	:	106)	แลัะการใชุ้สถิติเชิุงพิรรณนา	ค่อ	โดียหาค่าควิามถี�	

(Frequency)	แลัะค่าร้อยลัะ	(	Percentage)

ผลุ่การวิจััย 

ข้อม้ลัทั�วิไปของชุุมชุน	การศึิกษาผ้าไหมมัดีหมี�ลัายพินมดีงรัก		ในพ่ิ�นที�บ้านวิารี	หม่้ที�	7	ตำาบลัจีกแดีก	อำาเภอพินม

ดีงรัก	จังหวัิดีสุรินทร์ด้ีวิยวิิธีิการสัมภาษณ์ชุาวิบ้านผ้้มีประสบการณ์ในการทอผ้าไหม	จำานวิน	3	คน	อายุระหว่ิาง	51	–	56	ปี	

เพิศิหญิงสำาเร็จการศึิกษาส้งสุดี	ค่อ	ระดัีบมัธิยมศึิกษาตอนต้น	มีอาชีุพิหลัักค่อ	ทำานา	แลัะอาชีุพิเสริม	ค่อ		ทอผ้าไหมมาไม่น้อย

กว่ิา	30	 ปี	อาศัิยอย้ใ่นพ่ิ�นที�อำาเภอพินมดีงรัก	 	 ซึ่�งเป็นชุุมชุนชุนบทแลัะเป็นเขตชุายแดีนติดีต่อกับราชุอาณาจักรกัมพ้ิชุา	 โดีย

ชุ่�อ	“พินมดีงรัก”	มาจาก	เท่อกเขาพินมดีงรัก ซึ่�งเป็นพิรมแดีนธิรรมชุาติกั�นระหว่ิางไทยกับกัมพ้ิชุาแลัะลัาวิ	โดียคำาว่ิา	“พินม

ดีงรัก”	มาจากภาษาเขมร	แปลัว่ิา	“ภ้เขาไม้คาน”	บริเวิณชุุมชุนบ้านวิารีแลัะหม่้บ้านใกล้ัเคียงในแถบนั�นเป็นแหล่ังที�อย้่อาศัิย

ของชุาวิบ้านหลัากหลัายชุาติพัินธ์ุิทั�ง	เขมร	ลัาวิ	แลัะก้ย	เพิราะทางการได้ีจัดีสรรที�ดิีนทำาการให้เข้าไปใชุ้ประโยชุน์	จึงมีผ้้อพิยพิ

จากอำาเภอต่าง	ๆ	 เข้ามาจับจองที�ดิีนทำากิน	โดียในบ้านวิารีนี�	 คุณป่้ศิรีจันทร์	 ส่บเพ็ิง	แลัะคุณย่าจันทร์	 ส่บเพ็ิง	 ได้ีเป็นผ้้ก่อตั�ง

หม่้บ้านวิารีเป็นครอบครัวิแรก	 โดียท่านทั�งสองนั�นมีถิ�นกำาเนิดีอย้่	 ตำาบลับ้านผ่อ	 อำาเภอจอมพิระ	 จังหวัิดีสุรินทร์	 ได้ีอพิยพิ

ถิ�นฐานมายังบ้านวิารี	แลัะต่อมาได้ีมีชุาวิบ้านย้ายถิ�นฐานมาจาก	อำาเภอท่าต้ม	อำาเภอรัตนบุรี	แลัะอำาเภอศิรีขรภ้มิ	เข้ามาอาศัิย

อย้่รวิมกันเป็นจำานวินมากแลัะตั�งเป็นหม่้บ้านขึ�นเม่�อปี	พิ.ศิ.	2527	โดียมีนายทองเย็น	สมเสร็จ	ดีำารงตำาแหน่งเป็นผ้้ใหญ่แลัะได้ี

รับเล่ัอกเป็นกำานันตำาบลั	จีกแดีกคนแรก

จากการศึิกษาตามวัิตถุประสงค์ข้อที�	1	เพ่ิ�อศึิกษาการออกแบบผ้าไหมมัดีหมี�ลัายพินมดีงรักจากอัตลัักษณ์ชุุมชุน	พิบ

ว่ิา	 	อัตลัักษณ์ผ้าไหมมัดีหมี�ลัายพินมดีงรัก	 มีลัักษณะตามลัักษณะนิเวิศิวิิทยาวัิฒนธิรรม	 ดัีงทฤษฎีีของจ้เลีัยน สจ๊วิดี	 (Julian	

Steward.1949)	 กล่ัาวิค่อ	 สภาพิพ่ิ�นที�	มีต้นสะแบง	 (ต้นยางนา)	 ต้นกันเกรา	 แลัะต้นดีอกรัก	 	จำานวินมาก	 ส่งผลัให้ชุ่างทอผ้า

สามารถพิบเห็นต้นไม้ดัีงกล่ัาวิทั�วิไปในชุุมชุนแลัะซึ่มซั่บควิามงามจากดีอก	ผลั	ผสมผสานกับคติควิามเชุ่�อเกี�ยวิกับเร่�องธิรรมชุาติ

กับการำาดีรงชีุวิิต		จึงเกิดีการนำามาประยกุต์เป็นลัายผ้าทอของชุุมชุน	จนเป็นลัักษณะเฉพิาะของผ้าทอลัายพินมดีงรัก	ส่�อสะท้อน

เป็นอัตลัักษณ์ของชุุมชุน	 ซึ่�งการออกแบบลัวิดีลัายบนผ้าไหม	 ส่วินใหญ่มักเป็นลัวิดีลัายที�จดีจำาหร่อได้ีรับการถ่ายทอดีมาจาก

บรรพิบุรุษ	โดียการถ่ายทอดีจากคนรุ่นหนึ�งไปส่้รุ่นหนึ�ง	เป็นการลัอกเลีัยนแลัะจดีจำาแบบอย่างไว้ิ	ดัีงนั�นลัวิดีลัายแลัะเทคนิคใน

การทอผ้าจึงเกิดีจากฝี่ม่อแลัะภ้มิปัญญาของชุ่างทอผ้า	ซึ่�งลัวิดีลัายสามารถแบ่งออกเป็น	5	กลุ่ัม	ค่อ		1)	กลุ่ัมเรขาคณิต	ได้ีแก่	

ลัายสี�เหลีั�ยม	ลัายสี�เหลีั�ยมขนมเปียกป้น	ลัายสามเหลีั�ยม	แลัะลัายเส้นตรง		2)	กลุ่ัมธิรรมชุาติ	ได้ีแก่	ลัายสัตว์ิ	เชุ่น	ลัายนาค	ลัาย

หงส์	ลัายชุ้าง	ลัายกระต่าย	ลัายนกยง้	ลัายเกล็ัดีเต่า	ลัายพัินธ์ุิไม้	เชุ่น	ลัายดีอกมะพิร้าวิ	ลัายต้นสน	แลัะลัายดีอกพิิกุลั	3)	กลุ่ัม

สิ�งของเคร่�องใชุ้	 เชุ่น	ลัายโคม	ลัายเชิุงเทียน	แลัะลัายธิรรมาสน์	4)	กลุ่ัมลัายโบราณสถานแลัะโบราณวัิตถุ	 เชุ่น	ลัายปราสาท

	ลัายพิระพุิทธิร้ป	แลัะ	5)	กลุ่ัมลัายเบ็ดีเตล็ัดี	เชุ่น	ลัายนำ�าไหลั	นอกจากนี�	ลัวิดีลัายที�พัิฒนาจากต้นแบบจนส่�อควิามหมายเป็น

ลัายที�ปรากฏ์อย้บ่นผ้าทอ	จะสามารถส่�อควิามหมายอย่างใดีอย่างหนึ�งซึ่�งขึ�นอย้กั่บคตินิยมแลัะจินตนาการของชุ่างทอผ้าแลัะผ้้

ที�พิบเห็น	ได้ีแก่	เส้นตรงหร่อเส้นขาดี	ลัายฟันปลัา	กากบาท	แลัะขนมเปียกป้น
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ผ้าไหมมัดีหมี�ลัายพินมดีงรัก		เป็นลัายที�เป็นเอกลัักษณ์เฉพิาะของอำาเภอพินมดีงรัก	โดียเป็นลัายล้ักยางจากต้นสะแบง	

(ต้นยางนา)	ดีอกกันเกรา	แลัะดีอกรัก	เพิราะสามารถพิบเห็นต้นไม้เหล่ัานี�ทั�วิไปในชุุมชุน	เม่�อนำามาออกแบบแลัะมัดีหมี�	ปรากฏ์

เป็นลัวิดีลัายที�สวิยงามสะท้อนควิามคิดีสร้างสรรค์แลัะควิามงามจากแหลั่งที�มีค่อธิรรมชุาติหร่อระบบนิเวิศิวิิทยาวัิฒนธิรรม

ในชุุมชุนสอดีประสานกับควิามเชุ่�อต่าง	ๆ	 ในชุุมชุนที�สะท้อนถึงอัตลัักษณ์	 ส่�อถึงควิามเป็นมงคลั	 บุญกุศิลั	การปกป้องจากภัย

อันตรายต่าง	 ๆ	 แลัะควิามรักสมัครสมานสามัคคีของชุุมชุน	 รวิมถึงแสดีงควิามอุดีมสมบ้รณ์ของธิรรมชุาติ	 ควิามงดีงามของ

ดีอกไม้ในท้องถิ�น	ทั�ง	3	ชุนิดี	ดัีงภาพิ	

	 			 			

ภาพิที�	1,2	ผ้าไหมมัดีหมี�ลัายพินมดีงรัก	ที�มีลัายลั้กยาง	ดีอกกันเกรา	แลัะดีอกรัก	ซ่ึ�งเป็นอัตลัักษณ์ของชุุมชุน

		 		

	 											ภาพิที�	3	ลัายลั้กยาง	 	 			ภาพิที�	4	ลัายดีอกกันเกรา																			ภาพิที�	5	ลัายดีอกรัก

ควิามหมายของผ้าไหมมัดีหมี�ลัายพินมดีงรัก		นั�น	คุณชุาตรี		ยิ�งรุ่งเร่อง	นักพัิฒนาชุุมชุนชุำานาญการ	สำานักงานพัิฒนา

ชุุมชุนอำาเภอพินมดีงรัก	(สัมภาษณ์,	30	กันยายน	2563)	ได้ีกล่ัาวิไว้ิว่ิา

ดีอกสะแบง	ดีอกห	ร่อล้ักสะแบง	(ยางนา)	ที�มีสีชุมพ้ิอมแดีงจึงเป็นสัญลัักษณ์ของควิามเป็นมงคลัแลัะบุญกุศิลั	ถ้านำา

ไปทำาของขลัังตามตำาราเขมรโบราณท่านว่ิาเป็นมหาอุตม์	ดีีเยี�ยมเชุ่นเดีียวิกับกาฝ่ากมะนาวิ	แต่สะแบงจะขลัังกว่ิาเพิราะใชุ้ดีอก

บ้ชุาในงานมหามงคลั	ทั�งนี�ล้ักสะแบงมีร้ปทรงที�สวิยงามจึงนำามาเป็นส่วินประกอบของลัายพินมดีงรัก

กันเกรา	ลัักษณะลัำาต้นเปล่ัาตรงเร่อนยอดีร้ปกลัมแหลัมคล้ัายเจดีีย์แลัะดีอกมีกลิั�นหอมรวิยร่�นตลัอดีทั�งวัิน	กลัางค่น

จะหอมมาก	 หากยังเป็นพิรรณไม้ที�เป็นหนึ�งใน	 9	 ไม้มงคลัที�ใชุ้ในพิิธีิวิางศิิลัาฤกษ์	 มีควิามหมายว่ิาจะชุ่วิยป้องกันภัยอันตราย									

ต่าง	ๆ	ไม่ให้มากลัำ�ากราย	ดัีงนั�น	จึงนำาดีอกกันเกรามาเป็นส่วินประกอบของลัายพินมดีงรัก

ดีอกรั	ก	ดีอกไม้ชุนิดีนี�ส่�อควิามรักอันสวิยงาม	นิยมนำามาร้อยเป็นพิวิงมาลััย	เพ่ิ�อนำาไปไหว้ิพิระ	ไหว้ิสิ�งศัิกดิี�สิทธิิ�	หร่อ

มอบให้ผ้้ใหญ่ที�เคารพิ	แลัะยังได้ีรับควิามนิยมในการนำามาใชุ้ตกแต่งในงานมงคลัอย่าง	งานหมั�น	หร่องานแต่งอีกด้ีวิย	จึงนำามา

เป็นลัายพินนมดีงรักเพ่ิ�อส่�อถึงควิามร	ักสมัครสมานสามัคคีของคนในอำาเภอพินมดีงรักที�แม้ว่ิาจะมาจากต่างที�ต่างถิ�นแต่ก็ยังมี
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ควิามรักสามัคคีกัน	 นอกจากนี�ดีอกรักยังเป็นดีอกไม้ที�มีควิามสวิยงาม	 เป็นเอกลัักษณ์อีกทั�งยังมีร้ปทรงอันแสนวิิจิตรตระการ

ตาจึงเหมาะแก่การนำามาร้อยมาลััยเป็นอย่างยิ�ง

จากควิามหมายดัีงกล่ัาวิจึงทำาให้ผ้าไหมมัดีหมี�ลัายพินมดีงรัก	 มีคุณค่าแลัะสะท้อนถึงอัตลัักษณ์ชุุมชุนท้องถิ�นอย่าง

ชัุดีเจน	แลัะได้ีมีการคิดีสร้างสรรค์ประยกุต์ลัายที�ผสมผสานระหว่ิางลัายพินมดีงรักกับลัายชุ้าง	ซึ่�งเป็นอัตลัักษณ์ของชุาวิสุรินทร์	

ได้ีอย่างสวิยงาม	โดีดีเด่ีน	เพ่ิ�อส่�อถึงการที�อำาเภอพินมดีงรักเป็นส่วินหนึ�งของจังหวัิดีสุรินทร์นั�นเอง

ภาพิที�	6	ผ้าไหมมัดีหมี�ลัายพินมดีงรักประยุกต์สร้างสรรค์ร่วิมกับอัตลัักษณ์ของจังหวิัดีสุรินทร์	ค่อ	ชุ้าง

แลัะจากการ	ศึิกษาตามวัิตถุประสงค์ข้อที�	2	เพ่ิ�อศึิกษาภ้มิปัญญาการทอผ้าไหมมัดีหมี�ลัายพินมดีงรัก		พิบว่ิา	เป็นมรดีก

ภ้มิปัญญาที�ทรงคุณค่าของ	บรรพิบุรุษ	สะท้อนผ่านขั�นตอนแลัะอุปกรณ์ที�ใชุ้ในการทอผ้าไหมมัดีหมี�ลัายพินมดีงรัก		ได้ีแก่		ห้ก	

ฟ้มหร่อฟันหวีิ�	กงใชุ้สำาหรับใส่ใจไหม	อัก	ใชุ้สำาหรับกวัิกไหมออกจากกง	หลัักตีนกง	ไม้ที�ใชุ้ยึดีทั�งสองในการกวัิกไหม		หลัา	เป็น

เคร่�องม่อที�ใชุ้สำาหรับปั�นหลัอดีมาจากอักส่้โบกเพ่ิ�อทำาเป็นทางตำ�า	(เส้นพุ่ิง)	เข็นหร่อปั�นหวีิ�	2	เส้นรวิมกันเรียกว่ิา	เข็นรังกัน	เข็น

ควิบกันหร่อเข็นค่้กัน	กระสวิย	ใชุ้บรรจุหลัอดีไหมพุ่ิงลัอดีไประหว่ิางชุ่องว่ิางของเส้นไหมที�ย่น	หลัอดีใส่ด้ีาย	หลัอดีด้ีายค้น	(ล้ัก

ค้น)	หลัักเฟีย	ใชุ้ในการค้นไหม	โฮงไหมใชุ้สำาหรับมัดีหมี�ไหม	โดียภ้มิปัญญาการทอผ้าไหมมัดีหมี�ลัายพินมดีงรัก	มีขั�นตอน	ดัีงนี�

ขั�นตอนที�	1	การลัอกกาวิ	เริ�มจากนำาเส้นไหมดิีบ	แชุ่นำ�าล้ัางพิร้อมขยี�เบาๆ	เพ่ิ�อล้ัางสิ�งสกปรกให้หมดี	นำาภาชุนะอล้ั

มิเนียมใส่นำ�าตั�งไฟต้มให้เด่ีอดีใส่ด่ีางฟอก	5-6	 ห่อ	 ต่อเส้นไหม	1	 กิโลักรัม	คนด่ีางฟอกให้ลัะลัาย	 ใส่เส้นไหมที�ผ่านการล้ัางนำ�า

สะอาดีแล้ัวิใส่ต้มในนำ�าเด่ีอดีประมาณ	90	องศิาเซ่ลัเซี่ยสเพ่ิ�อลัอกกาวิออก	นานประมาณ	30-45	นาที	พิลิักกลัับไปกลัับมาให้

ทั�วิทำาแบบนี�ประมาณสี�สิบห้านาที	ยกลังมาทิ�งไว้ิสักพัิก	แล้ัวิล้ัางด้ีวิยนำ�าสะอาดีให้สะอาดี	จากนั�นบิดีพิอหมาดีๆ	นำาไปตากในที�

ร่มให้เส้นไหมแห้งสนิทก่อนนำาไปพัิกไว้ิ	(นงเยาว์ิ	มณีศิรี,	ผ้้ให้สัมภาษณ์,	28	กันยายน	2563)

ขั�นตอนที�	2	การย้อมสี	นำาเส้นไหมที�ลัอกกาวิแล้ัวิแชุ่นำ�าประมาณ	5	นาที	นำาภาชุนะอล้ัมิเนียมใส่นำ�าตั�งไฟต้มให้นำ�าเด่ีอดี

ใส่สีที�ต้องการลังไปคนสีให้ลัะลัาย	นำาเส้นไหมที�แชุ่นำ�าแล้ัวิใส่ลังต้มพิลิักกลัับไปกลัับมาเป็นชุ่วิงๆเพ่ิ�อป้องกันสีซึ่มเข้าไม่สมำ�าเสมอ

ทำาให้เส้นไหมเป็นด่ีาง	ต้มจนนำ�าสีเข้มกลัายเป็นสีจาง	จากนั�นนำาไปพัิกเพ่ิ�อให้สะเด็ีดีนำ�าบิดีพิอหมาดี	ๆ 	ถ้าเป็นเส้นไหมย่น	นำาไป

ล้ัางต่อด้ีวิยนำ�าแป้งมันที�กวินจนเป็นนำ�าใสๆ	บิดีพิอหมาดีนำาไปตากในที�ร่มจนเส้นไหมแห้งสนิท		แต่ถ้าเป็นเส้นไหมพุ่ิงนำาไปล้ัาง

ต่อด้ีวิยนำ�ายาปรับผ้านุ่มเพ่ิ�อให้เส้นไหมมีควิามนุ่มน่าสัมผัส	จากนั�นบิดีพิอหมาดีนำาไปตากในที�ร่มจนเส้นไหมแห้งสนิท	(นงเยาว์ิ	

มณีศิรี,	ผ้้ให้สัมภาษณ์,	28	กันยายน	2563)
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	ขั�นตอนที�	3	การกวัิกไหม	นำาเส้นไหมที�ย้อมสีแล้ัวิมาใส่ในกงแล้ัวิกวัิกเข้ากับอัก	โดียใส่ทีลัะ	1-2	ใจ	เพ่ิ�อสะดีวิกต่อ

การกวิกัในอกั	แลัะเพิ่�อให้เส้นไหมเรียงเปน็ระเบยีบ	การกวิกัเส้นไหมตอ้งใชุ้ทักษะในการทำาเพิ่�อให้ได้ีเส้นไหมที�เรียงเปน็ระเบยีบ

ไม่ยุ่งแลัะพัินกัน	จะได้ีง่ายในขั�นตอนต่อไป	(ทองมา	ศิาลัางาม,	ผ้้ให้สัมภาษณ์,	28	กันยายน	2563)

ขั�นตอนที�	4	การมัดีหมี�	หลัังจากได้ีลัำาไหมแล้ัวิ	นำามาใส่โฮงไหม	แล้ัวิใชุ้เชุ่อกฟางมัดีผ้าไหมเป็นลัวิดีลัายตามแบบ	โดีย

ลัายแต่ลัะลัายมีเอกลัักษณ์เฉพิาะตัวิต้องใชุ้สมาธิิแลัะควิามชุำานาญในการมัดี	ซึ่�งการมัดีลัายพินมดีงรัก	นิยมใชุ้	3	สี	ค่อ	นำ�าตาลั

แดีง	 เหล่ัองแลัะขาวิ	 ทำาการมัดีหมี�เส้นไหมจนไดี้ลัวิดีลัายที�ต้องการแลั้วิถอดีไหมออกจากโฮงไหมนำาไปย้อมสี	 (ทองมา	 ศิาลัา

งาม,	ผ้้ให้สัมภาษณ์,	28	กันยายน	2563)

ขั�นตอนที�	 5	 การกรอด้ีายเข้าหลัอดีเพ่ิ�อเตรียมเส้นไหมพุ่ิงไว้ิสำาหรับการทอ	 การเตรียมท่านั�งต้องสะดีวิกต่อการกรอ

ด้ีายในแต่ลัะครั�ง	 เพิราะเส้นไหมมัดีหมี�แต่ลัะหัวินั�นการกรอดี้ายแต่ลัะครั�งต้องใชุ้เวิลัานานกวิ่าจะกรอเสร็จที�สำาคัญม่อเท้าต้อง

นิ�ง	 เพิราะถ้าม่อไม่นิ�งจะทำาให้เส้นไหมที�กรอนั�นหลัวิม	เวิลัานำาไปทอในขั�นตอนต่อไปเส้นไหมจะหลุัดีจากหลัอดี	ทำาให้เส้นไหม

พัินกันยุง่เหยิง	(ทองมา	ศิาลัางาม,	ผ้้ให้สัมภาษณ์,	28	กันยายน	2563)

ขั�นตอนที�	6	การเตรียมฟ้มทอผ้า	การค้นห้กค่อการนำาเส้นไหมที�เตรียมเพ่ิ�อทำาเส้นไหมย่น	ฟ้มที�ใชุ้จะเป็นฟ้มที�มี

ฟันฟ้ม	50	ร้	เพิราะฟ้มใหญ่จะได้ีผ้าที�มีควิามยาวิมาตรฐาน	ถ้าเป็นฟ้มเล็ักควิามยาวิของผ้าจะสั�นไม่ได้ีมาตรฐาน	(ทองมา	ศิาลัา

งาม,	ผ้้ให้สัมภาษณ์,	28	กันยายน	2563)

ขั�นตอนที�	7	การเก็บตะกอ	นำาเส้นไหมสอดีด้ีายเข้ากับเส้นย่น	โดียใชุ้เส้นไหมขนาดีรัง	8	ผ้กกับเหล็ักสแตนเลัส	ผ้ก

กลัับไปกลัับมา	นำาด้ีายสอดีเข้ากับเส้นย่นผ้กเรียงทีลัะ	1	เส้นเรียงเส้นด้ีายจนครบตามจำานวินซี่�ของฟันฟ้มนำาไม้แบบผ้กประกบ

ติดีกับไม้ไผ่ผ้กตะกอแลัะหางเชุ่อกผ้กติดีกันให้แน่นจนได้ีตะกอเหยียบ	(สำาราญ	ส่บเพ็ิง,	ผ้้ให้สัมภาษณ์,	28	กันยายน	2563)

ขั�นตอนที�	8	การทอผ้า	เม่�อได้ีเส้นไหมยน่แล้ัวิก็นำาเส้นไหมพุ่ิงที�ได้ีทำาการกรอเข้ากับหลัอดีใส่กระสวิยพุ่ิงสอดีขัดีกับเส้น

ยน่ทอสลัับไปสลัับมาจนครบตามจำานวินหลัอดีที�ใส่เส้นไหม		หร่อตามขนาดีของลัายผ้าที�ได้ีออกแบบไว้ิ	เคล็ัดีลัับการทอเพ่ิ�อให้ได้ี

ผ้าที�มีเน่�อแน่นสมำ�าเสมอนั�นขึ�นอย้่กับแรงม่อกระทบฟ้มของผ้้ทอ	ถ้าลังแรงกระทบเบาบ้าง	แรงบ้างจะได้ีเน่�อผ้าที�ไม่เท่ากันหนา

บ้างบางบ้าง	ถ้าลังแรงม่อกระทบสมำ�าเสมอจะได้ีผ้าที�มีเน่�อแน่นเสมอกัน	(สำาราญ	ส่บเพ็ิง,	ผ้้ให้สัมภาษณ์,	28	กันยายน	2563)

			
			

			ภาพิที�	7	ลัายพินมดีงรักบนกี�ทอผ้า																																		ภาพิที�	8	การทอผ้าไหมมัดีหมี�ลัายพินมดีงรัก	

สร่ป์ผลุ่การวิจััยแลุ่ะอภิิป์รายผลุ่

อัตลัักษณ์ผ้าไหมมัดีหมี�ลัายพินมดีงรัก	 มีลัักษณะเฉพิาะตามนิเวิศิวิิทยาวัิฒนธิรรมโดียมีต้นสะแบง	 ต้นกันเกรา	 ต้น

ดีอกรัก	สอดีคล้ัองกับแนวิคิดีของสาวิิตรี	สุวิรรณสถิตย์	(2533)	ที�กล่ัาวิว่ิา	การทอผ้าไหมในอดีีตน่าจะเป็นฝี่ม่อชุาวิสยาม	ที�อย้่

ในพ่ิ�นที�อีสานใต้		โดียเฉพิาะแถบจังหวัิดีสุรินทร์	เพิราะปรากฏ์ร่องรอยโบราณสถานแลัะโบราณวัิตถุการทอผ้า	การมัดีหมี�	การ

เลีั�ยงไหม	แลัะการผลิัตเส้นไหมที�เป็นเอกลัักษณ์แลัะส่บทอดีมาจากบรรพิบุรุษแลัะสอดีคล้ัองกับทฤษฎีีนิเวิศิวิิทยาวัิฒนธิรรมของ
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จ้เลีัยน สจ๊วิดี	(Julian	Steward.1949)	ที�เชุ่�อว่ิาวัิฒนธิรรมหร่อพิฤติกรรมของคนจะเป็นอย่างไรขึ�นอย้กั่บสภาพิแวิดีล้ัอมที�มนุษย์

อาศัิยอย้	่มนุษย์คิดีปรับตัวิให้อย้ร่อดีในสิ�งแวิดีล้ัอมแบบนั�นได้ี	กล่ัาวิค่อ	ต้องคิดีหนักว่ิาจะทำาอย่างจึงจะอย้ร่อดีได้ีด้ีวิยดีี	จึงจัดีหา

สิ�งที�มนุษย์ต้องการแตย่งัขาดีแคลันเพิ่�ออย้ใ่ห้ได้ีในสิ�งแวิดีล้ัอม		ซึ่�งสัญลัักษณ์ลัวิดีลัายที�ปราชุญ์ชุ่างทอผ้าได้ีสร้างสรรค์ขึ�นมาเกิดี

จากจากฐานคติควิามเชุ่�อเชิุงวัิฒนธิรรมแลัะปฏิ์สัมพัินธ์ิเชิุงวิิถีชีุวิิตของกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิที�อาศัิยร่วิมกับธิรรมชุาติแลัะสิ�งแวิดีล้ัอม

รอบตัวิ	เกิดีการซึ่มซั่บในควิามงดีงาม	จนสามารถถ่ายทอดีแลัะประดิีษฐ์เป็นลัวิดีลัายบนผ้าไหม	ดัีงผลัการศึิกษาของ	สุริยา	คลััง

ฤทธิิ�	(2562	:	186	-	199)			ที�สะท้อนการก่อเกิดีอัตลัักษณ์ภ้มิปัญญาของชุาวิบ้าน	จากลัักษณะเชิุงสัญลัักษณ์ธิรรมชุาติหร่อคิดี

สร้างสรรค์ลัวิดีลัายจากฐานคิดีเร่�องสุนทรียท์างธิรรมชุาติแลัะสิ�งแวิดีล้ัอมในชีุวิิตประจำาวัินตามบริบทท้องถิ�นของกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิ		

ภ้มิปัญญาการทอผ้าไหมมัดีหมี�ลัายพินมดีงรัก	มี	8	ขั�นตอน		มีวิิธีิการทำาสอดีคล้ัองกับควิามคิดีเห็นของนงเยาว์ิ	มณี

ศิรี	ค่อ	ขั�นที�	1	การลัอกกาวิ	ขั�นที�	2	การย้อมสี	สอดีคล้ัองกับควิามคิดีเห็นของทองมา	ศิาลัางาม	ค่อ	ขั�นที�	3	การกวัิกไหม		ขั�น

ที�	 4	การมัดีหมี�	 ซึ่�งเป็นเทคนิคที�ตกทอดีแต่โบราณ	สามารถสะท้อนถึงระบบคิดี	ควิามหมาย	 เอกลัักษณ์	ตามระบบคิดีของที�

ได้ีรับจากการถ่ายทอดีต่อ	ๆ	กันมาจากบรรพิบุรุษ	โดียมีแหล่ังที�มาของแรงบันดีาลัใจแลัะจินตนาการในการคิดีสร้างสรรค์จาก

ธิรรมชุาติแลัะสิ�งแวิดีล้ัอม	สะท้อนอัตลัักษณ์	ค่อควิามเป็นแบบฉบับเฉพิาะของการออกแบบเชิุงศิิลัป์หร่อลัวิดีลัายมัดีหมี�ที�เป็น

ภ้มิปัญญาของวัิฒนธิรรมของท้องถิ�น	(สุริยา	คลัังฤทธิิ�.	2560	:	167-191)	ขั�นที�	5	การกรอด้ีายเข้าหลัอดี	แลัะขั�นที�	6	การเตรียม

ฟ้มทอผ้า	แลัะสอดีคล้ัองกับควิามคิดีเห็นของสำาราญ	ส่บเพ็ิง	ค่อ	ขั�นที�	7	การเก็บตะกอ	แลัะขั�นที�	8	การทอผ้า	นี�ค่อภ้มิปัญญา

การทอผ้าไหมมัดีหมี�ลัายพินมดีงรักซึ่�งเป็นอัตลัักษณ์เฉพิาะของชุุมชุนบ้านวิารี	ตำาบลัจีกแดีก		อำาเภอพินมดีงรัก	จังหวัิดีสุรินทร์

	

ข้้อเสนอแนะ

1.	ควิรมีการส่บทอดีวิิธีิการทอผ้าไหมมัดีหมี�ลัายพินมดีงรัก	ส่บต่อไปอย่างยั�งย่น

2.	ควิรมกีารส่งเสริมแบบครบวิงจรตั�งแต่การผลิัต	การแปรร้ปผลัติภัณฑ์	การขายตรง/ออนไลัน	์การบรรจหีุบห่อ	การ
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การฟ้�น้ฟ้พระพุทัธุ์ศิาสน้าและศิิลปวัิฒน้ธุ์รรม

ใน้สมัยสมเด็จิพระเจ้ิาต่ากสิน้

The restoration of Buddhism, art and culture in King Taksin  reign

เพิชุรรุ่ง	เทียนปิ�วิโรจน์1

บทคัดย�อ

บทควิามวิิจัยชิุ�นนี�ต้องการศิึกษาถึงการฟ้�นฟ้พิระพิุทธิศิาสนาแลัะศิิลัปวิัฒนธิรรมในสมเดี็จพิระเจ้าตากสิน	 เป็นการ

ศึิกษาตามระเบียบวิิธีิวิิจัยทางประวิัติศิาสตร์โดียเน้นการวิิจัยผ่านเอกสารทั�งเอกสารชัุ�นต้นแลัะเอกสารชัุ�นรองงานวิิจัยมุ่ง

อธิิบายถึงบทบาทของสมเดีจ็พิระเจ้าตากสินในการฟ้�นฟ้บ้านเม่องทรงฟ้�นฟ้พิระพุิทธิศิาสนาศิาสนา	โปรดีเกล้ัาฯ	ให้จัดีระเบยีบ

สังฆมณฑลัใหม่	 สังคายนาแลัะรวิบรวิมพิระไตรปิฎีก	โปรดีเกล้ัาฯ	ให้สร้างสมุดีภาพิไตรภ้มิบุราณ	ซึ่�งถ่อเป็นผลังานชิุ�นสำาคัญ

ในสมัยของพิระองค์	แลัะยังทรงพิระราชุนิพินธ์ิบทลัะครเร่�องรามเกียรติ�ด้ีวิยพิระองค์เอง	พิร้อมสนับสนุนให้กวีิสร้างสรรค์

วิรรณกรรมต่างๆ	

คำาสำาคัญ:	การฟ้�นฟ้	พิระพุิทธิศิาสนา	ศิิลัปวัิฒนธิรรม	สมเด็ีจพิระเจ้าตากสิน

Abstract

This research article is an attempt to study  Buddhism, art and cultural restoration of King Taksin.
The research of mine bases largely on primary and secondary sources.The work explains the role  of 
King Taksin in reviving. King Taksin re - established Buddhist text and imposing monks in the religious 
hierarchy.His important work is reviving the illustrated book of  Triphumburan. He himself composed 
some parts of Thaiversion of Ramayana and support many poets as well.

Keywords: restoration, Buddhism, art and cultural, King Taksin

บทนำา

ในการศึิกษาประวัิติศิาสตร์ไทย	รัชุกาลัสมเด็ีจพิระเจ้าตากสินหร่อสมเด็ีจพิระเจ้ากรุงธินบุรี	(พิ.ศิ.	2310	-	2325)	มี

ควิามสำาคัญอย่างยิ�งเพิราะเป็นชุ่วิงรอยต่อระหว่ิางการส้ญสลัายของราชุอาณาจกัรอยุธิยาใน	พิ.ศิ.	2310	ต่อกับสมัยรัตนโกสินทร์

	สมัยธินบุรีค่อการต่อส้้เพ่ิ�อสร้างบ้านเม่องขึ�นใหม่โดียการนำาของสมเด็ีจพิระเจ้าตากสิน	ผ้้ทรงเป็นกษัตริย์ที�ได้ีรับการยกย่องใน

ฐานะ	“วีิรบุรุษผ้้กอบก้้เอกราชุของชุาติ”	การเสียกรุงศิรีอยุธิยาครั�งแรก	(พิ.ศิ.	2112)	กับครั�งที�	2	(พิ.ศิ.	2310)	แม้จะเหม่อน

กันตรงที�ไทยเสียเอกราชุให้กับพิม่าแต่มีควิามแตกต่างกันมาก	การเสียกรุงครั�งที�	2	พิม่ามีเจตนาจะทำาลัายราชุอาณาจักรอยุธิยา

ที�รวิมศ้ินย์อำานาจด้ีานการเม่องการปกครอง	เศิรษฐกิจ	แลัะสังคม	เป็นราชุธิานีมาอยา่งยาวินานถึง	417	ปีให้แตกสลัายลังอย่าง

สิ�นเชิุง	จากการล่ัมสลัายครั�งนี�นำาไปส่้การตั�งศ้ินย์กลัางอำานาจใหม่ที�ธินบุรี	 ในตอนเสียกรุงครั�งที�	2	พิระยาตากได้ีนำาไพิร่พิลัลัง

มาเป็นกำาลัังแก่กรุงศิรีอยุธิยา	ระหว่ิางพิม่าล้ัอมกรุงก็ได้ีต่อส้้กับพิม่าจนได้ีชุ่�อว่ิาเป็นนายทัพิที�เข้มแข็ง	 ในพิ.ศิ.	2309	 ก่อนกรุง

1ผ้้ชุ่วิยศิาสตราจารย์	ประจำาสาขาวิิชุาประวิัติศิาสตร์	คณะมนุษยศิาสตร์แลัะสังคมศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยราชุภัฏ์พิระนครศิรีอยุธิยา	
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ศิรีอยธุิยาจะเสยีกรุงให้แก่พิม่าก็ได้ีนำาไพิรพ่ิลัจำานวินหนึ�งตีฝ่่าวิงลัอ้มพิมา่ไปยงัหัวิเม่องฝั่�งตะวินัออก	พิระยาตากมใิชุ่ขุนนางเพิยีง

คนเดีียวิหร่อกลุ่ัมเดีียวิที�หนีออกจากอยุธิยา	ขุนนางพิากันหนีออกจากกรุงศิรีอยุธิยาเพ่ิ�อเอาตัวิรอดี		กลุ่ัมของพิระยาตากแตก

ต่างจากกลุ่ัมอ่�น		กลุ่ัมของพิระยาตากหร่ออยา่งน้อยตัวิพิระยามีจุดีมุ่งหมายทางการเม่องที�แน่ชัุดีในการจะร่�อฟ้�นราชุอาณาจักร

อยุธิยาขึ�นมาใหม่	ทรงใชุ้จันทบ้รณ์หร่อจันทบุรีเป็นที�มั�น	

เม่�อตั�งมั�นชุุมนุมได้ีที�เม่องจันทบุรีแล้ัวิ	 พิระยาตาได้ีเริ�มการกอบก้้เอกราชุด้ีวิยการปราบปรามชุุมนุมต่างๆ	 ที�ตั�งตน

เป็นอิสระให้กลัับมารวิมเป็นอาณาจักรหนึ�งเดีียวิ	 ที�สำาคัญค่อการยกทัพิโจมตีค่ายโพิธิิ�สามต้น	 ซึ่�งเป็นค่ายบัญชุาใหญ่ของพิม่า

	มีชัุยชุนะเหน่อสุกี�พิระนายกอง	แม่ทัพิของพิม่า	ในพิ	.ศิ.2310	ศึิกครั�งนี�เท่ากับประสบควิามสำาเร็จในการยึดีกรุงศิรีอยุธิยาค่น

จากพิม่า	แต่ควิามส้ญเสียจากเสียกรุงนั�นยากที�จะฟ้�นค่นประกอบกับบ้านเม่องยังอย้ใ่นสภาพิจลัาจลั	ไร้ระเบียบแบบแผน	ผ้้คน

กระจัดีกระจาย		พิระยาตากจึงได้ีนำาไพิร่พิลัมาพิำานักตั�งมั�นที�เม่องธินบุรี	ซึ่�งต่อมากลัายเป็นศ้ินย์กลัางอำานาจแห่งใหม่	พิระยา

ตากขึ�นเป็นพิระมหากษัตริย์ทรงพิระนามว่ิา	สมเด็ีจพิระบรมราชุาที�	 4	หร่อที�คนทั�วิไปเรียกว่ิา	สมเด็ีจพิระเจ้ากรุงธินบุรี	หร่อ

	สมเด็ีจพิระเจ้าตากสิน

ในควิามรับร้้ของคนทั�วิไปสมเดี็จพิระเจ้าตากสินมีบทบาทสำาคัญในการกอบก้้เอกราชุ	 ซึ่�งหลัักการกอบก้้เอกราชุ

	 พิระองค์มีพิระราชุภาระสำาคัญค่อทรงฟ้�นฟ้บ้านเม่องทั�งระบบการเม่องการปกครองแลัะเศิรษฐกิจในสมัยธินบุรี	 มีการการ

ร่�อฟ้�นระบบม้ลันายไพิร่ในสมัยอยุธิยาเพ่ิ�อควิบคุมกำาลัังคน	ทรงโปรดีเกล้ัาฯ	ให้รวิบรวิมแลัะชุำาระกฎีหมายบ้านเม่องที�ส้ญหาย

ไป	ด้ีานเศิรษฐกจิทรงซ่่�อข้าวิจากตา่งประเทศิมาแจกจา่ยราษฎีร	ทรงร่�อฟ้�นการตดิีต่อค้าขายกับต่างชุาต	ิที�สำาคัญค่อส่งพิระราชุ

สาส์นไปเจริญสัมพัินธิไมตรีกับจีน		นอกจากการฟ้�นฟ้ระบบการเม่องแลัะเศิรษฐกิจแล้ัวิ	สมเด็ีจพิระเจ้าตากสินยังทรงมีบทบาท

ในการฟ้�นฟ้พิระพุิทธิศิาสนาแลัะศิิลัปวัิฒนธิรรม

วัิตถุประสงค์	

1.	เพ่ิ�อศึิกษาพิระราชุภารกิจในการฟ้�นฟ้แลัะทำานุบำารุงพิระพุิทธิศิาสนาในสมัยธินบุรี

2.	เพ่ิ�อศึิกษาบทบาทของสมเด็ีจพิระเจ้าตากสินในการฟ้�นฟ้ศิิลัปวัิฒนธิรรมในสมัยธินบุรี

วิิธีิการดีำาเนินการวิิจัย

1.	 การศิึกษานี�เป็นการศึิกษาตามระเบียบวิิธีิทางประวิัติศิาสตร์ใชุ้วิิธีิการนำาเสนอในแนวิทางประวิัติศิาสตร์

เชิุงวิิเคราะห์

2.	 เคร่�องม่อในการวิิจัยหลัักฐานทางประวิัติศิาสตร์ของไทยแลัะหลัักฐานต่างประเทศิทั�งหลัักฐานที�เป็นลัายลัักษณ์

อักษรแลัะหลัักฐานที�ไม่เป็นลัายลัักษณ์อักษณ

3.		การรวิบรวิมชุ้อม้ลัรวิบรวิมข้อม้ลัจากเอกสารชัุ�นต้นแลัะเอกสารชัุ�นรอง	

4.	การวิิเคราะห์ข้อม้ลัวิิเคราะห์ข้อม้ลัจากหลัักฐานประวัิติศิาสตร์	เอกสารชัุ�นต้น	แลัะเอกสารชัุ�นรอง

ผลัการวิิจัย

จากการศึิกษาวิิจัยเร่�อง	 การฟ้�นฟ้พิระพุิทธิศิาสนาแลัะศิิลัปวัิฒนธิรรมในสมัยสมเด็ีจพิระเจ้าตากสิน	 พิบว่ิา

สมเด็ีจพิระเจ้าตากสินทรงมีบทบาทสำาคัญในการฟ้�นฟ้พิระพุิทธิศิาสนาแลัะศิิลัปวัิฒนธิรรม	ดัีงนี�
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1.	การฟ้�นฟ้พิระพุิทธิศิาสนา

สมเด็ีจพิระเจ้าตากสินทรงใชุ้พิระราชุทรัพิย์ที�หามาได้ีในการทำานุบำารุงแลัะฟ้�นฟ้พิระพุิทธิศิาสนาซึ่�งต้องใชุ้พิระราชุ

ทรัพิย์เป็นจำานวินมาก	ดัีงปรากฎีควิามในพิระราชุพิงศิาวิดีารกรุงธินบุรี	ฉบับพัินจันทนุมาศิว่ิาเม่�อเสด็ีจพิระราชุดีำาเนินไปเม่อง

นครศิรธีิรรมราชุพิระราชุทานขา้วิสารพิระสงฆอ์งค์ลัะ	1	ถัง	เงินองค์ลัะ	1	บาท	ถวิายผ้าสบงจีวิร	แจกขอทานยาจกวิณพิิกคนลัะ	

1	สลึัง	ทุกวัินพิระอุโบสถ	แลัะยังบ้รณะปฏิ์สังขรณ์พิระอุโบสถ	พิระวิิหาร	การเปรียญ	พิระระเบียง	ศิาลัากุฎีี	สิ�นพิระราชุทรัพิย์

เป็นอันมาก	รวิมถึงการจ้างให้ชุ่างจาร	จารพิระไตรปิฎีกทั�งจบ	 สิ�นพิระราชุทรัพิย์เป็นอันมาก	 เม่�อครั�งที�ทรงปราบปรามชุุมนุม

เจ้าพิระฝ่างที�สวิางคบุรีทรงนิมนต์พิระสงฆ์เม่องเหน่อดีำานำ�าเพ่ิ�อพิิส้จน์ควิามบริสุทธิิ�	

“ปีขาลัโทศิก	 (พิ.ศิ.2313)	 ทรงพิระกรุณาให้นิมนต์พิระสงฆ์ฝ่่ายเหน่อมาพิร้อมกันหน้าพิระที�นั�ง	

ขุนนางผ้้น้อยผ้้ใหญ่ฝ่่ายทหารพิลัเร่อนเฝ้่าพิร้อมกัน	 จึงดีำารัสปรึกษาว่ิาพิระสงฆ์บรรดีาอย้่ฝ่่ายเหน่อนี�	 เป็น

พิรรคพิวิกเพ่ิ�อนอ้ายเร่อนฝ่างย่อมคิดีถ่อป้นรบศึิก	ฆ่าคนปล้ันเอาทรัพิย์สิ�งของ	แลักินสุราส้องเสพิด้ีวิยสีกา

ให้ขาดีจากสิกขาบทจัตุปาราชิุก	 เป็นลัามกอย้่ในพิระศิาสนาฉะนี�จะไว้ิมิได้ี	อนึ�ง	พิระสงฆ์ฝ่่ายใต้ฝ่่ายเหน่อ	

ก็แปลักปลัอมกันอย้่มิร้้ว่ิาองค์ใดีดีีองค์ใดีชัุ�วิ	จะได้ีกระทำาสักการบ้ชุาให้เป็นผลัานิสงฆ์แก่ตนแก่ท่าน	แลัให้

พิระสงฆ์ว่ิาแต่ตามสัจตามจริง	ถ้าได้ีผิดีในจัตุปาราชิุกแต่กาลัใดีกาลัก่อน	จะพิระราชุทานผ้าให้สึกออกมาทำา

ราชุการ	ที�มิรับนั�นจะให้ดีำานำ�ากับนาฬิิกา	๓	กลัั�น	ถ้าชุนะจะให้เป็นเจ้าอธิิการราชุาคณะฝ่่ายเหน่อ	โดียสมควิร

แก่คุณควิามร้้	 ที�แพ้ินาฬิิกานั�นจะให้ลังพิระราชุอาชุญาแล้ัวิสักข้อม่อมิให้บวิชุได้ีอีกเลัย	 ถ้าเสมอนาฬิิกาจะ

พิระราชุทานผ้าไตรให้บวิชุใหม่	ถ้าไม่รับแต่เดิีม	ครั�นจะลังนำ�ากลัับค่นคำาว่ิาได้ีทำาผิดี	จะให้ลังพิระราชุอาชุญา

ประหารชีุวิิตเสีย”	(พิระราชุพิงศิาวิดีารกรุงศิรีอยุธิยาฉบับพัินจันทนุมาศิ	(เจิม)	พิระราชุพิงศิาวิดีารกรุงเก่า	

ฉบับพิระจักรพิรรดิีพิงศ์ิ	เจ้ากรม	(จาดี)	พิระราชุพิงศิาวิดีารกรุงธินบุรี	ฉบับพัินจันทนุมาศิ	(เจิม),	2543:	297)	

ทั�งยังทรงพิระกรุณาให้เย็บผ้าไตรจีวิร	1,000	ชุุดี	บวิชุพิระสงฆ์ไว้ิที�ฝ่่ายเหน่อ	สมโภชุพิระธิาตุ	3	วัินบ้รณะปฏิ์สังขรณ์

พิระอารามแลัะพิระบรมธิาตุ	 สมโภชุพิระ	3	 วัิน	แลัะสมโภชุพิระบรมธิาตุเม่องสวิรรคโลัก	 (พิระราชุพิงศิาวิดีารกรุงศิรีอยุธิยา

ฉบับพัินจันทนุมาศิ	 (เจิม)	พิระราชุพิงศิาวิดีารกรุงเก่า	 ฉบับพิระจักรพิรรดิีพิงศ์ิ	 เจ้ากรม	 (จาดี)	พิระราชุพิงศิาวิดีารกรุงธินบุรี

	ฉบับพัินจันทนุมาศิ	(เจิม),	2543:	298)		นอกการนี�สมเด็ีจพิระเจ้าตากสินยังทรงเห็นปัญหาควิามเส่�อมพิระวิินัยของพิระภิกษุ

	ทรงมีพิระราชุดีำาริว่ิา

“พิระพุิทธิศิาสนาจักวัิฒนาการรุ่งเร่องนั�น	 เพิราะอาศัิยจตุบรรสัชุทั�งสี�ปฏิ์บัติตามพิระบรมพิระ

พุิทโธิวิาท	แลัะพิระสงฆ์ทุกวัินนี�ยังปฏิ์บัติในจตุปาริสุทธิิ	 ศิิลับมิได้ีบริบ้รณ์	 เพิราะเหตุหาพิระราชุาคณะซึ่�ง

ทรงพิระปริยัติธิรรมแลัะสมถวิิปัสสนาจะสั�งสอนบมิได้ี	จึงมีพิระราชุโองการส่งพิระศิรีภ้ริปรีชุาราชุเสนาบดีี

ศิรีสาลัักษณ	์ให้ส่บเสาะหาพิระสงฆเ์ถรานเุถระผ้ร้้้อรรถธิรรมยงัมีอย้ที่�ใดีบ้าง	ให้ไปเที�ยวินิมนต์มาประชุุมกนั					

ณ	วัิดีบางวิา้ใหญ่	แต่งตั�งขึ�นเป็นพิระราชุาคณะผ้ใ้หญผ้้่น้อยโดียสมควิรแกคุ่ณานุร้ปตามตำาแหนง่กรุงเก่านั�น	

(พิระราชุพิงศิาวิดีารฉบับพิระราชุหัตถเลัขา	เล่ัม	2,	2516:	328)

พิระราชุดีำาริของพิระองค์สะท้อนให้เห็นข้อเท็จจริงที�ว่ิา	พิระภิกษุแลัะสถาบันสงฆ์มีควิามสำาคัญอย่างยิ�งต่อการฟ้�นฟ้

สังคมแลัะวัิฒนธิรรม	 พิระองค์ทรงฟ้�นฟ้สถาบันสงฆ์ด้ีวิยการออกพิระราชุโองการสั�งพิระศิรีภ้ริปรีชุาราชุเสนาส่บเสาะหาพิระ

สงฆ์เถรานุเถระผ้้ร้้อรรถธิรรมแล้ัวินิมนต์มาอย้่รวิมกันที�วัิดีบางว้ิาใหญ่แต่งตั�งให้เป็นพิระราชุาคณะผ้้ใหญ่ผ้้น้อย	 โดียทรงแต่ง

ตั�งให้พิระอาจารย์ดีีวัิดีประด่้ีเป็นสมเด็ีจพิระสังฆราชุ	ซึ่�งเท่ากับเป็นการจัดีตั�งสถาบันสงฆ์ขึ�นใหม่		ทรงออกพิระราชุทรัพิย์สร้าง

อุโบสถวิิหารแลัะเสนาสนะมากกว่ิาสองร้อยหลััง		ทรงโปรดีให้สังฆการีธิรรมการทำาสารบัญชีุฝ่่ายสงฆ์	หากมีพิระสงฆ์ร้ปใดีที�บอก

ที�เรียนพิระไตรปิฏ์กมากก็ทรงถวิายไตรจีวิรผ้าเทศิเน่�อลัะเอียดี	แล้ัวิทรงถวิายปัจจัยให้

ปัญหาใหญ่ในการจัดีระเบียบสงฆ์	 ค่อเร่�องพิระสงฆ์กระทำาผิดีพิระวิินัย	 ในกรณีนี�สมเด็ีจพิระเจ้าตากสินก็ทรงใชุ้

มาตรการเด็ีดีขาดีมาตั�งแต่ตอนต้นรัชุกาลั	ที�เห็นได้ีชัุดีค่อ	ทรงลังโทษพิระภิกษุผ้้ใหญ่ผ้้ประพิฤติผิดีอย่างตรงไปตรงมา	เชุ่น	ใน

	พิ.ศิ.	2312	 เม่�อมีผ้้ฟ้องร้องว่ิา	สมเด็ีจพิระสังฆราชุมีควิามัวิหมองเพิราะได้ีเคยคิดีอ่านกับพิระนายกองรีดีทรัพิย์ประชุาชุนมา

ก่อน	ก็โปรดีให้ลุัยเพิลิังพิิส้จน์	ปรากฏ์ว่ิาพิระสังฆราชุแพ้ิแก่พิิส้จน์เพิลิัง	จึงมีพิระราชุดีำารัสให้สึก	ส่วินพิระพินรัตน์ซึ่�งเป็นพิระ



984

ภิกษุผ้้ใหญ่อีกร้ปหนึ�งก็ถ้กสามเณรผ้้เป็นศิิษย์กล่ัาวิฟ้องโทษว่ิา	“ได้ีส้องเสพิเมถุนธิรรมทางเว็ิจมรรคแห่งตน”*	ทรงให้สอบสวิน

พิระพินรัตน์	ฝ่่ายพิระพินรัตน์ถ้กสอบสวินเข้าก็ยอมรับเป็นสัตยจึ์งโปรดีให้สึกเสีย	แต่ทรงเห็นว่ิาเป็นคนดีีมีควิามร้้จึงโปรดีให้เป็น

หลัวิงธิรรมรักษา	ตำาแหน่งเจ้ากรมสังฆการี	ใน	พิ.ศิ.2313	หลัังจากทรงปราบปรามกลุ่ัมเจ้าพิระฝ่างแล้ัวิก็ทรงชุำาระควิามภิกษุ

ทางหัวิเม่องเหน่อ	ด้ีวิยเหตุที�ไปเข้าด้ีวิยอ้ายเร่อนเจ้าพิระฝ่าง	กระทำาควิามผิดีไม่สมอย้ใ่นสมณเพิศิ	เชุ่น	ถ่ออาวุิธิแลัะป้นรบศึิก

ฆ่าคนปล้ันเอาทรัพิยสิ์�งของแลัะด่ี�มสุราเมรัยส้องเสพิอนาจารด้ีวิยหญิง	“ต้องจตุปราชิุกาบัติต่างๆ	ขาดีจากสิกขาบทในพิระพุิทธิ

ศิาสนาล้ัวินลัามก”	นอกจากนี�พิระองค์ยังทรงโปรดีให้ประชุุมนักปราชุญ์ราชุบัณฑิตทำาการปุจฉาวิิสัชุนาแล้ัวิออกเป็นพิระราชุ

กำาหนดีเม่�อวัินที�	 12	 กุมภาพัินธ์ิ	 พิ.ศิ.	 2316	 เอกสารนี�เรียกว่ิา	 พิระราชุกำาหนดีพิระเจ้ากรุงธินบุรีว่ิาด้ีวิยศีิลัสิกขาบท	 ทั�งนี�

เพ่ิ�อ	“ให้สมณะกุลับุตรผ้้ไม่ร้้อัตถกาบาฬีิเล่ัาเรียนแจ้งใส่ในขันธิสันดีาร”	(วิินัย	พิงศ์ิศิรีเพีิยร,	2548:	279	-	280	)	จุดีประสงค์

ที�บอกว่ิาออกเป็นพิระราชุกำาหนดีสำาหรับผ้้ที�ไม่ร้้อัตถกถาบาลีันี�	แสดีงว่ิาพิระภิกษุจำานวินมากได้ีบวิชุโดียไม่มีควิามร้้ภาษาบาลีั

เพีิยงพิระราชุกำาหนดีฉบับนี�ก็ค่อการยำ�าว่ิา	ศีิลัสิกขาบททั�ง	227	ข้อนั�นเป็นกิ�งก้านสาขาแห่งศีิลั	10	ประการ	(วิินัย	พิงศ์ิศิรีเพีิยร

,	2548:	281)	ค่อ

1.	ห้ามมิให้ฆ่าสัตว์ิ

2.	ห้ามมิให้ลัักทรัพิย์

3.	ห้ามมิให้เสพิย์เมถุน

4.	ห้ามสับปลัับ

5.	ห้ามกินเหล้ัา

6.	ห้ามกินอาหารล่ัวิงเวิลัา

7.	ห้ามด้ีฟ้อนรำา

8.	ห้ามทัดีทาของหอม

9.	ห้ามนอนเหน่ออาศินะอันวิิจิตร

10.	ห้ามสร้างสมทรัพิย์เงินทอง

ควิามสำาคัญของพิระราชุกำาหนดีนี�	ค่อ	การประกาศิข้อห้ามสำาหรับพิระภิกษุ	ศีิลัสิกขาบท	ประกอบด้ีวิยรายลัะเอียดี

เกี�ยวิกับการลัะเมิดีพิระวิินัยแลัะผลัที�จะได้ีรับ

2.	การฟ้�นฟ้วิรรณกรรม

ตลัอดีรชัุสมัยบ้านเม่องตกอย้ใ่นภาวิะมศึีิกสงคราม	แต่พิระองคท์รงทำานุบำารุงวัิฒนธิรรมแลัะศิิลัปกรรมที�ถ้กทำาลัายให้

ฟ้�นค่นใหม่	โดียทรงพิระราชุนิพินธ์ิบทลัะครเร่�องรามเกียรติ�	 ด้ีวิยพิระองค์เองจำานวิน	4	ตอน	บทลัะครพิระราชุนิพินธ์ิเขียนลัง

สมุดีไทยดีำา	ตัวิอักษรเป็นเส้นทอง	สร้างขึ�นด้ีวิยควิามประณีตบรรจง(เสท่�อน	ศุิภโสภณ,	2527:	75)	สมเด็ีจพิระเจ้าตากสินทรง

มีพิระราชุประสงค์แลัะพิระราชุดีำาริในการพิระราชุนิพินธ์ิบทลัะครรามเกียรติ�เพ่ิ�อใชุ้เป็นบทลัะครแสดีงให้ราษฎีรชุมเพิ่�อควิาม

สนุกสนาน	เพิลิัดีเพิลิัน	เป็นการรักษาวิรรณคดีีไม่ให้ส้ญหาย	นอกจากนี�ยงัทรงส่�อควิามในพิระทัยเกี�ยวิกับการทดีสอบควิามจงรัก

ภักดีีของผ้้ใต้ปกครอง	 ควิามยุติธิรรมแลัะควิามกล้ัาหาญของผ้้ปกครอง	 แลัะทรงพิระราชุนิพินธ์ิรามเกียรติ�ไว้ิเพ่ิ�อเป็นวิรรณคดีี

ประจำารัชุกาลั	(วัิฒนชัุย	หมั�นยิ�ง,	2533:	105)	ซึ่�งแสดีงให้เห็นพิระอัจฉริยภาพิของสมเด็ีจพิระเจ้าตากสินในงานพิระราชุนิพินธ์ิ	

2	ด้ีาน	ได้ีแก่	ด้ีานแนวิคิดีแลัะลีัลัาการประพัินธ์ิ	

พิระอัจฉริยภาพิของสมเด็ีจพิระเจ้าตากสินด้ีานแนวิคิดีที�ปรากฏ์ในบทลัะครเร่�องรามเกียรติ�	ปรากฏ์	3	แนวิคิดี	ได้ีแก่	

แนวิคดิีที�	1	ค่อ	แนวิคิดีการขยายราชุอาณาจกัรสมเดีจ็พิระเจ้าตากสินทรงถ่ายทอดีผา่นบทลัะครเร่�องรามเกยีรติ�ตอนพิระมงกฎุี	

แนวิคิดีที�	2	ค่อ	แนวิคิดีการมีข้าราชุบริพิารที�จงรักภักดีี	ประกอบด้ีวิยลัักษณะดัีงนี�	ค่อ	มีควิามจงรักภักดีีซ่่�อสัตย	์มีควิามกล้ัาหาญ

แลัะอุตสาหะในการรบ	แลัะมีควิามสามัคคี	แนวิคิดีที�	3	ค่อ	แนวิคิดีเกี�ยวิกับคุณลัักษณะของผ้้ปกครองซึ่�งเป็นคุณลัักษณะด้ีาน

บวิกของผ้ป้กครอง	ประกอบด้ีวิยการมีธิรรมราชุา	การรักษาสัจวิาจา	ควิามเข้มแข็งเด็ีดีเดีี�ยวิ	แลัะการมีปฏิ์สัมพัินธ์ิที�ดีีต่อข้าราชุ

บริพิาร	คุณลัักษณะของผ้้ปกครองที�ปรากฏ์บ่อยสุดี	ค่อการมีธิรรมราชุาซึ่�งอย้ใ่นหลัักทศิพิิธิราชุธิรรม	(ราตรี	จาตุรัส,	2548:	88)
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สมเด็ีจพิระเจ้าตากสินทรงใชุ้บทลัะครเร่�องรามเกียรติ�เป็นเคร่�องม่อในการถ่ายทอดีควิามคิดีเพ่ิ�อสร้างควิามมั�นคงแก่

ชุาติบ้านเม่อง	โดียแนวิคิดีเกี�ยวิกับการขยายราชุอาณาจักรเป็นพิระราชุปณิธิานในการครองแผ่นดิีนของพิระองค์แลัะคุณลัักษณะ

ของตัวิลัะครที�เป็นผ้้ปกครองในบทลัะครเร่�องรามเกียรติ�ล้ัวินแต่เป็นคุณลัักษณะที�คล้ัายคลึังกับสมเด็ีจพิระเจ้าตากสินค่อ	เป็นผ้้

มีธิรรมราชุา	มีควิามเข้มแข็งเด็ีดีเดีี�ยวิ	เป็นผ้้ที�รักษาวิาจาสัจ	บทลัะครเร่�องรามเกียรติ�จึงแสดีงให้เห็นพิระอัจฉริยภาพิของสมเด็ีจ

พิระเจ้ากรุงธินบุรีทางด้ีานกวีิ	โดียพิระองค์สามารถนำาวิรรณคดีีมาใชุ้เป็นเคร่�องม่อทางการเม่อง	ขณะเดีียวิกันก็มีควิามไพิเราะ

ทางด้ีานภาษา

นอกจากนี�พิระองค์ยังทรงสนับสนุนกวีิให้สร้างวิรรณกรรมใหม่ๆ	ขึ�นด้ีวิย	(วิรรณกรรมสมัยธินบุรี,	2540:	2)ได้ีแก่	

	 -	หลัวิงสรวิิชิุต	(หน)		ประพัินธ์ิอิเหนาคำาฉันท์	กับ	ลิัลิัตเพิชุรมงกุฎี	ซึ่�งได้ีเค้าเร่�องมาจากนิทานเวิตาลัปกรณมั

	 -	นายสวิน	มหาดีเล็ัก	แต่งโคลังยอพิระเกียรติพิระเจ้ากรุงธินบุรี	ประพัินธ์ิ	เป็นโคลังสี�สุภาพิ	มีทั�งหมดี	85	

บท	คำาโคลังชุุดีนี�นอกจากจะไดีรั้บการยกยอ่งว่ิาเป็นบทโคลังที�ไพิเราะมากเร่�องหนึ�ง	ยงัให้ควิามร้้ทางประวิติัศิาสตร์สามารถเปน็

เอกสารชุ่วิยสอบสวินเร่�องราวิควิามเป็นไปในสมัยกรุงธินบุรีตอนต้นได้ีอย่างดีี	 เพิราะนายสวินได้ีแต่งขึ�นเม่�อปี	พิ.ศิ.	2314	 อัน

เป็นชุ่วิงระยะเวิลัาที�สมเด็ีจพิระเจ้ากรุงธินบุรีเพิิ�งรวิบรวิมอาณาจักรสำาเร็จ	(นายสวินมหาดีเล็ัก.	2465:	1)

พิระยามหานุภาพิ	 (อ้น)	 ขณะดีำารงตำาแหน่งเป็นหลัวิงนายศัิกดิี	 แต่งนิราศิพิระยามหานุภาพิไปเม่องจีน	 หร่อนิราศิ

กวิางตุ้ง	 เป็นจดีหมายเหตุการเดิีนทางไกลัจากกรุงธินบุรีไปยังเม่องกวิางตุ้ง	 เป็นเอกสารที�ย่นยันถึงควิามสัมพัินธ์ิทางการท้ต

ระหว่ิางไทยกับจีน	แสดีงให้เห็นถึงพิระราชุกรณียกิจของสมเด็ีจพิระเจ้าตากสินในการแต่งราชุท้ตไปเจริญสัมพัินธิไมตรี	ณ	กรุง

ปักกิ�ง	 ในรัชุสมัยจักรพิรรดิีเฉียนหลัง	 นิราศิเร่�องนี�แต่งเป็นกลัอนสุภาพิ	บอกเล่ัาถึงการเดิีนทางของคณะท้ตไทยไปเม่องจีน	 ที�

ต้องฝ่่าภัยอันตรายจากพิายุแลัะคล่ั�นลัม	ให้รายลัะเอียดีถึงธิรรมเนียมแลัะพิิธีิทางการท้ตของทั�งสองประเทศิ		ทัศินคติมุมมองที�

มีต่อกันของชุนชัุ�นปกครองทั�งไทยแลัะจีน		แลัะยังให้ภาพิบ้านเม่อง	ผ้้คน	วิิถีชีุวิิต	สภาพิเศิรษฐกิจ	แลัะสังคมของชุาวิจีน	นิราศิ

พิระยามหานุภาพิไปเม่องจีนมีคุณค่าทางวิรรณกรรมในฐานะวิรรณคดีีนิราศิเดิีนทางไกลัเร่�องแรกแลัะบรรยายโดียใชุ้ฉากต่าง

ประเทศิเป็นเร่�องแรกในวิรรณคดีีไทย

	 -	พิระภิกษุอิน	เม่องนครศิรีธิรรมราชุแต่ง	กฤษณาสอนน้องคำากลัอน	นอกจากนี�ยังมีการแต่งนิทานอีกสอง

เร่�องค่อ	นิทานปาจิตกุมารกลัอนอ่าน	แลัะนิทานคำากาพิย์เร่�องพิระโพิธิิสัตว์ิโกสามกิน	

3.	การฟ้�นฟ้ศิิลัปกรรม

การฟ้�นฟ้ศิิลัปกรรมในสมัยสมเด็ีจพิระเจ้าตากสินส่วินใหญ่เป็นศิิลัปกรรมที�เกี�ยวิข้องกับพิระพุิทธิศิาสนาโดียทรงสร้าง

พิระอุโบสถวิิหารแลัะเสนาสนะกุฏิ์หลัายพิระอารามมากกว่ิาสองร้อยหลัังโดียใชุ้พิระราชุทรัพิย์ส่วินพิระองค์	 เม่�อครั�งเสด็ีจไปตี

เม่องนครศิรีธิรรมราชุได้ีโปรดีฯ	ให้ปฏิ์สังขรณ์พิระอุโบสถวิิหารการเปรียญ	พิระระเบียงศิาลัากุฏิ์พิระอารามใหญ่น้อยหลัายใน

รัชุกาลัของพิระองค์ทรงสถาปนาพิระอารามวัิดีบางยี�เร่อเหน่อ	หร่อวัิดีราชุคฤห์	ทรงบ้รณะปฏิ์สังขรณ์วัิดีต่างๆ	เชุ่น	

วัิดีอินทารามวิรวิิหาร	

วัิดีอินทารามเป็นพิระอารามหลัวิงชัุ�นตรี	ชุนิดีวิรวิิหาร	ตั�งอย้่แขวิงบางยี�เร่อ	เขตธินบุรี	อย้่ริมคลัองบางกอกใหญ่หร่อ

แม่นำ�าเจ้าพิระยาสายเดิีม	 เป็นวัิดีโบราณที�มีมาแต่ครั�งกรุงศิรีอยุธิยา	 เดิีมเรียกชุ่�อว่ิา	 วัิดีบางยี�เร่อนอก	 แลัะยังมีชุ่�อเรียกอ่�นอีก

	ค่อ	วัิดีสวินพิล้ั	แลัะวัิดีบางยี�เร่อไทย	ในพิระราชุพิงศิาวิดีารกรุงธินบุรี	ได้ีกล่ัาวิถึงควิามสำาคัญของวัิดีอินทารามในสมัยสมเด็ีจ

พิระเจ้าตากสินไว้ิดัีงนี�
“สมเด็ีจพิระเจ้าอย้หั่วิทรงศีิลับำาเพ็ิญพิระธิรรม	แรมอย้พ่ิระตำาหนักวัิดีบางยี�เร่อนอก	5	เวินแล้ัวิ

ให้ทำากุฏิ์ถึง	120	กุฏิ์	แล้ัวิให้บ้รณะปฏิ์สังขรณ์พิระพุิทธิร้ป	แลัะพิระเจดีีย์วิิหาร	ค้ริมพิระอุโบสถนั�นให้ขุดี
ลังแล้ัวิปล้ักบัวิหลัวิง	ชุำาระแผ้วิถางใหก้ว้ิางออกไปกว่ิาแต่ก่อน	แล้ัวิอาราธินาพิระสงฆฝ่์่ายคณะวิิปัสสนามา
อย้่	ณ	กุฏิ์ซึ่�งทำาถวิาย	ให้ข้าท้ลัลัะอองฯ	ปรนนิบัติ	แล้ัวิเสด็ีจฯ	ถวิายพิระราโชุวิาทแก่พิระสงฆ์	โยอธิิบาย
ซึ่�งพิระองค์บำาเพ็ิญได้ีให้ตอ้งด้ีวิยวิิธีิ	จะได้ีบอกบุญปฏิ์ฯ	ศิาสนาส่บไป”	(พิระราชุพิงศิาวิดีารกรุงศิรีอยธุิยา
ฉบับพัินจันทนุมาศิ	(เจิม)	พิระราชุพิงศิาวิดีารกรุงเก่า	ฉบับพิระจักรพิรรดิีพิงศ์ิ	เจ้ากรม	(จาดี)	พิระราชุ

พิงศิาวิดีารกรุงธินบุรี	ฉบับพัินจันทนุมาศิ	(เจิม),	2543:	323)
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สมเด็ีจพิระเจ้าตากสินทรงเสด็ีจ	ณ	วัิดีอินทาราม	หร่อวัิดีบางยี�เร่อนอก	เพ่ิ�อบำาเพ็ิญศีิลั	บำาเพ็ิญธิรรม	หร่อการทรงศีิลั

	แล้ัวิเจริญสมาธิิตามลัำาดัีบภ้มิธิรรม	แต่เหน่อสามัญปฏิ์บัติ	วัิดีอินทรามอย้่ไม่ไกลัจากพิระราชุวัิงมากนัก	ทรงให้ควิามสำาคัญกับ

วัิดีนี�มากดัีงปรากฏ์ในหลัักฐานว่ิา	“เสด็ีจไปบำาเพ็ิญกรรมฐาน	ณ	พิระอุโบสถวัิดีบางญิเร่อ”	(พิระราชุพิงศิาวิดีารกรุงศิรีอยุธิยา

ฉบับพัินจันทนุมาศิ	 (เจิม)	พิระราชุพิงศิาวิดีารกรุงเก่า	 ฉบับพิระจักรพิรรดิีพิงศ์ิ	 เจ้ากรม	 (จาดี)	พิระราชุพิงศิาวิดีารกรุงธินบุรี

	ฉบับพัินจันทนุมาศิ	 (เจิม),	 2543:	32-)	 	 ไม่ปรากฏ์หลัักฐานว่ิาพิระองค์ทรงเสด็ีจบำาเพ็ิญพิระกรรมฐานเป็นเวิลัานานที�วัิดีอ่�น

ใดีอีก	 	 การก่อสร้างกุฏิ์มากถึง	 120	 กุฏิ์เพ่ิ�อให้เป็นที�พัิกของพิระสงฆ์ฝ่่ายคณะวิิปัสสนา	 ซึ่�งอาราธินาให้มาอย้่รวิมกัน	 โดียนัย

ยะคล้ัายการประชุุมสงฆ์แลัะโปรดีให้ข้าท้ลัลัะองพิระบาทอุปถัมภ์พิระสงฆ์ทุกร้ป	 เพ่ิ�อประกาศิพิระองค์เป็นผ้้นำาของคณะสงฆ์

ซึ่�งมีหน้าที�ตีควิามคำาสอนในพิระพุิทธิศิาสนา	แลัะสั�งสอนพิระองค์ให้ปฏิ์บัติตามการตีควิามนั�นๆ(สุวิิทย์	เตชุรุ่งถวิิลั,	2543:	84)

นอกเหน่อไปจากจากเป็นองค์อัครศิาสน้ปถัมภกอย่างที�พิระมหากษัตริยข์องอยุธิยาแต่เดิีมพึิงกระทำา		แลัะยังทรงเชิุญ

พิระอัฐิของกรมพิระเทพิามาตย์	พิระบรมราชุชุนีออกบำาเพ็ิญกุศิลัที�วัิดีแห่งนี�ด้ีวิย

“เชิุญพิระอัฐิสมเด็ีจพิระพัินปีหลัวิงลังเร่อแห่แต่ฉนวินนำ�าเข้าไปพิระเมรุวัิดีบางญิเร่อใน	 นิมนต์

พิระสงฆ์สพิสังวิาสหม่�นหนึ�ง	ถวิายพิระมหาทานเป็นอันมาก	สมเด็ีจพิระพุิทธิเจ้าอย้หั่วิทรงศีิลับำาเพ็ิญธิรรม	

แรมอย้่พิระตำาหนักวัิดีบางญี�เร่อนอก	๕	เวิน	แล้ัวิให้ทำากุฏิ์ถึง	๑๒๐	กุฏิ์	แล้ัวิให้บ้รณปฏิ์สังขรณ์พิระพุิทธิ

ร้ปแลัะพิระเจดีีย์	วิิหาร	ค้ริมพิระอุโบสถนั�นให้ขุดีลังแล้ัวิปล้ักบัวิหลัวิง	ชุำาระแผ้วิถางให้กว้ิางออกไปกว่ิา

แต่ก่อน	 แล้ัวิอาราธินาพิระสงฆ์ฝ่่ายคณะวิิปัสสนามาอย้่	 ณ	 กุฏิ์ซึ่�งทำาถวิาย”	 (พิระราชุพิงศิาวิดีารกรุง

ศิรีอยุธิยาฉบับพัินจันทนุมาศิ	(เจิม)	พิระราชุพิงศิาวิดีารกรุงเก่า	ฉบับพิระจักรพิรรดิีพิงศ์ิ	เจ้ากรม	(จาดี)	

พิระราชุพิงศิาวิดีารกรุงธินบุรี	ฉบับพัินจันทนุมาศิ	(เจิม),	2543:	323)

วัิดีระฆังโฆสิตารามวิรมหาวิิหาร

วัิดีระฆังโฆสิตาราม	 เป็นพิระอารามหลัวิงชัุ�นโท	 ชุนิดีวิรมหาวิิหาร	 ตั�งอย้่ถนนอรุณอัมรินทร์	 แขวิงศิิริราชุ	 เขต

บางกอกน้อย	 วัิดีระฆังเป็นวัิดีโบราณแต่เดิีมชุ่�อวัิดีบางหว้ิาใหญ่	สร้างตั�งแต่สมัยอยุธิยา	แต่ไม่ปรากฏ์หลัักฐานว่ิาผ้้ใดีสร้าง	 ต่อ

มาเม่�อสมเด็ีจพิระเจ้าตากสินทรงสถาปนากรุงธินบุรีเป็นราชุธิานีพิระราชุวัิงที�ประทับของพิระองค์อย้่ใกล้ัวัิดีบางหว้ิาใหญ่	 จึง

ทรงปฏ์สัิงขรณ์แลัะยกขึ�นเป็นพิระอารามหลัวิง	แล้ัวิอาราธินาพิระอาจารยศ์ิรี	ผ้้ทรงคุณทางวิิปัสสนาธุิระมาจากนครศิรธีิรรมราชุ

โปรดีให้ครองวัิดีนี�แลัะทรงสถาปนาเป็นสมเด็ีจพิระสังฆราชุในปลัายรัชุกาลั(สุวิิทย์	เตชุรุ่งถวิิลั,	2543:	118)

วัิดีโมลีัโลักยารามราชุวิรวิิหาร

วัิดีโมลีัโลักยาราม	 เป็นพิระอารามหลัวิงชัุ�นโท	 ตั�งอย้่เขตบางกอกใหญ่	 อย้่ติดีริมคลัองบางกอกใหญ่	 ใกล้ัปากคลัอง

โดียฝั่�งตรงข้ามคลัองเป็นที�ตั�งของวัิดีกัลัยาณมิตร	วัิดีโมลีัโลักยารามเป็นวัิดีตั�งแต่ครั�งกรุงศิรีอยุธิยา	เดิีมชุ่�อวัิดีท้ายตลัาดี	เพิราะ

อย้่ต่อจากตลัาดีเม่องธินบุรี	มีควิามสำาคัญในสมัยธินบุรี	เน่�องจากสมเด็ีจพิระเจ้าตากสินทรงอุปจารวัิดีอย้่ในเขตพิระราชุวัิง	จึง

เป็นวัิดีที�ไม่มีพิระสงฆ์จำาพิรรษา

วัิดีอรุณราชุวิราราม

วัิดีอรุณราชุวิราราม	 เป็นพิระอารามหลัวิงชัุ�นเอกชุนิดีราชุวิรมหาวิิหาร	 ตั�งอย้่ทางทิศิตะวัินตกของแม่นำ�าเจ้าพิระยา	

เป็นวัิดีโบราณตั�งแต่ครั�งกรุงศิรีอยุธิยา	 เดิีมเรียกว่ิา	“วัิดีมะกอก”	ตามชุ่�อตำาบลัที�ตั�งวัิดี	 ค่อตำาบลัมะกอก	ภายหลัังเปลีั�ยนเป็น

	“วัิดีมะกอกนอก”	เพิราะมีวัิดีใหม่สร้างในตำาบลัเดีียวิกัน	แต่อย้่ลึักเข้าไปในคลัองบางกอกใหญ่	ชุ่�อวัิดีมะกอกใน		ต่อมามีการ

เปลีั�ยนชุ่�อวัิดีมะกอกนอก	 เป็นวัิดีแจ้ง	ตามตำานานเล่ัาว่ิา	สมเด็ีจพิระเจ้าตากสินได้ีกรีฑาพิลัล่ัองลังมาทางชุลัมารค	พิอถึงหน้า

วัิดีนี�ก็อรุณหร่อแจ้งพิอดีี	จึงเสด็ีจประทับที�ศิาลัาการเปรียญ	ต่อมาทรงโปรดีฯให้บ้รณะปฏิ์สังขรณ์แล้ัวิเปลีั�ยนชุ่�อใหม่เป็น	“วัิดี

แจ้ง”	(กองพุิทธิศิาสนสถาน,	2525:	28)	ชุ่�อวัิดีแจ้งแลัะตำาแหน่งที�ตั�งของวัิดีนี�ปรากฏ์ในพิระราชุพิงศิาวิดีารตา่งๆ	รวิมถึงเอกสาร

ประวัิติศิาสตร์ในสมัยธินบุรีแลัะต้นรัตนโกสินทร์เก่อบทุกฉบับ	เม่�อสมเด็ีจพิระเจ้าตากสินทรงสถาปนากรุงธินบุรีเป็นราชุธิานีทรง

สร้างพิราชุวัิงแลัะขยายเขตพิระราชุฐานทำาให้วัิดีแจ้งเข้ามาอย้ใ่นเขตพิระราชุวัิง	จึงโปรดีไม่ให้มีพิระสงฆ์จำาพิรรษา	การที�เอาวัิดี
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แจ้งเข้ามาเป็นวัิดีภายในพิระราชุวัิงสันนิษฐานว่ิาทรงถ่อแบบอยา่งพิระราชุวัิงในกรุงศิรีอยธุิยาที�มีวัิดีพิระศิรีสรรเพิชุญ์อย้ใ่นเขต

พิระราชุวัิง	ซึ่�งนอกจากวัิดีแจ้งแล้ัวิ	ยังมีวัิดีท้ายตลัาดีอีกวัิดีหนึ�งด้ีวิย	(สุวิิทย์	เตชุรุ่งถวิิลั,	2543:	155)

	 นอกจากนี�ยังทรงสร้างสมุดีภาพิไตรภ้มิบุราณขึ�น	ใน	พิ.ศิ.2319	เพ่ิ�อให้ราษฎีรได้ีมีควิามเข้าใจในเร่�องนรก	

สวิรรค์ได้ีถ้กต้องต้องตามหลัักพิระบาลีั	ทรงโปรดีให้ชุ่าง	4	เขียนโดียมีสมเด็ีจพิระสังฆราชุ(ศิรี)	วัิดีบางหว้ิาใหญ่กำากับการเขียน

ให้ถ้กต้องตรงตามหลัักพิระบาลัีโดียเคร่งครัดี	 แล้ัวิคัดีพิระบาลัีลังกำากับภาพิไว้ิด้ีวิย	 สมุดีภาพิไตรภ้มิบุราณมีควิามยาวิ	 34.72	

เมตร	เขียนภาพิสีลังในสมุดีทั�งสองด้ีานด้ีวิยฝี่ม่อประณีต	(เสท่�อน	ศุิภโสภณ,	2527:	94)

				

ตัวิอย่างจากสมุดีภาพิไตรภ้มิบุราณ	ฉบับกรุงธินบุรี
ที�มา	:		สุดีารา	สุจฉายา,	2550:	84.

4.	การฟ้�นฟ้การลัะเล่ันแลัะงานมหรสพิ

สมเด็ีจพิระเจ้าตากสินทรงรับสั�งให้มีการจัดีการลัะเล่ันแลัะงานมหรสพิขึ�นในพิระราชุพิิธิสีำาคัญแลัะงานสมโภชุ	ปราก

ฎีในประชุุมหมายรับสั�งภาคที�	1	สมัยกรุงธินบุรี	ได้ีกล่ัาวิถึงการมหรสพิสมยันี�มี	โขน	ลัะคร	หุ่น	งิ�วิ	รำาหญิง	หนัง	เทพิทอง	มโหรปีี�

พิาทย์	ส่วินการลัะเล่ันมี	ปรบไก่	ญวินหก	มงครุม	ระเบ็ง	คนต่อเท้า	ลัอดีบ่วิง	ค่้มวิยปลัำ�า	กระบี�กระบอง	หกไม้ส้ง	หกไม้ลัำาเดีียวิ	

ไต่ลัวิดี	โยนมีดี	เป็น		มหรสพิเหล่ัานี�มีทั�งที�เป็นการแสดีง	การบรรเลังดีนตรี	การลัะเล่ันพ่ิ�นเม่องแลัะกายกรรม	นอกจากนี�การ

แสดีงแต่ลัะชุนิดียงัมีหลัายคณะตามเชุ่�อชุาติด้ีวิย	มีงานพิระราชุพิิธีิแลัะงานมหรสพิสมโภชุของราชุสำานักที�การลัะเล่ันต่างๆ	ดัีงนี�	

งานที�	1	งานถวิายพิระเพิลิังพิระบรมศิพิสมเด็ีจพิระพัินปีหลัวิง	กรมพิระเทพิามาตย์	ณ	วัิดีบางยี�เร่อนอก	(วัิดีอินทา

รามในยปัจจุบัน)	จ.ศิ.1138	(พิ.ศิ.2519)	ในงานนี�มีหมายรับสั�งกำาหนดีเคร่�องเล่ันดัีงนี�

“...กลัางวัิน	โขนหลัวิงอินทรเทพิ	1	โขนขุนราชุเสนี	1	 (รวิม)	2	 โรงงิ�วิพิระยาราชุาเศิรษฐี	โรง	1...

เทพิทอง	โรง	1...โขน	4	รำาหญิง	4	โรง	หนังกลัางวัิน	2	โรง	หุ่นยวิน	1	โรง	งิ�วิ	2	โรง	(รวิม)	17	โรง...

หุ่นลัาวิ	2	โรง...รวิม	19	โรง

กลัางค่น	หนังไทยโรงใหญ่	3	โรง...หนังไทยโรงชุ่องระทา...หนังจีน	2	โรง...	(รวิม)	16	โรง	(รวิมทั�งกลัาง

วัินกลัางค่น)	35	โรง...”	(ประชุุมหมายรับสั�ง	ภาคที�	1	สมัยกรุงธินบุรี,	2523:	8)

งานที�	2	งานพิระราชุทานเพิลิังพิระศิพิกรมขุนอินทรพิิทักษ์แลัะพิระเจ้านราสุริยวิงศ์ิ	ผ้้ครองเม่องนครศิรีธิรรมราชุใน	

จ.ศิ.1138	(พิ.ศิ.2319)	ณ	วัิดีบางยี�เร่อนอก	กำาหนดีเคร่�องเล่ันดัีงนี�

กลัางวัิน	มีการแสดีงโขนโรงใหญ่	2	โรง	ระหว่ิางระทาโขน	2	โรง	รำาหญิง	1	โรง	หนังกลัางวัิน	1	โรง	หุ่น

มอญ	1	โรง	หุ่นลัาวิ	2	โรง	(รวิม)	7	โรง	งิ�วิโรงใหญ่	2	โรง	หนังไทยหว่ิางระทา	5	โรง	หนังจีนโรง	1	ส่วิน

กายกรรมมี	ญวินหก	คนต่อเท้า	2	คน	(ประชุุมหมายรับสั�ง	ภาคที�	1	สมัยกรุงธินบุรี,	2523:	8)

	งานที�	3	งานพิระศิพิมารดีาสมเด็ีจพิระเจ้าล้ักเธิอ	จ.ศิ.1142	(พิ.ศิ.2323)	วัิดีบางยี�เร่อนอก	กำาหนดีเคร่�องเล่ันดัีงนี�

กลัางวัินมีการแสดีงโขนโรงใหญ่	2	โรง	หุ่นลัาวิโรงใหญ่	1	ลัะคร	โรงใหญ่	โรง	1	ลัะครเขมรโรง	1	งิ�วิจีนโรง	

1	เทพิทอง	หว่ิางระทาโขน	1	โรง	รำาหญิง	1	โรง	หุ่นมอญ	1	โรง	
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กลัางค่นมีหนังไทยโรงใหญ่	2	โรง	หนังไทยหว่ิางระทา	7	โรง	หนังจีนโรง	1	รามัญเก่ารำา	รามัญใหม่รำา	(

ประชุุมหมายรับสั�ง	ภาคที�	1	สมัยกรุงธินบุรี,	2523:	27	-	28)	

งานที�	4	งานพิระราชุทานเพิลิังศิพิ	หม่อมเจ้าเสง	พิระยาสุโขทัย	พิระยาพิิไชุยสวิรรค์	ณ	วัิดีบางยี�เร่อนอก				จ.ศิ.1139	

(พิ.ศิ.2320)	กำาหนดีเคร่�องเล่ันดัีงนี�

กลัางวัินมีโขนโรงใหญ่	2	โรง	รำาหญิง	1	โรง	หนังกลัางวัิน	1	โรง	หุ่นลัาวิ	2	โรง	งิ�วิโรงใหญ่โรง	1	รามัญเก่า

โรง	1	รามัญใหม่โรง	1	เทพิทองโรง	1	ญวินหก	คนต่อเท้า	(ประชุุมหมายรับสั�ง	ภาคที�	1	สมัยกรุงธินบุรี

,	2523:	47	-	48)	

งานที�	5	งานสมโภชุพิระแก้วิมรกต	งานนี�มีการสมโภชุหลัายระยะ	เริ�มจากเม่�อขบวินอัญเชิุญพิระแก้วิมรกตมาถึงท่า

เจ้าสนุก	เม่องสระบุรี	ก็มีการสมโภชุ	3	วัิน	3	ค่น	จากนั�นแห่เร่อลังมาถึงพิระตำาหนักบางขรณี	สมเด็ีจพิระเจ้าล้ักเธิอเจ้าฟ้ากรม

ขุนอินทรพิิทักษ์เสด็ีจขึ�นมารับที�นี�แลัะแห่เร่อเคร่�องเล่ันซึ่�งเป็นขบวินที�ยิ�งใหญ่ใชุ้เร่อสองร้อยกว่ิาลัำา	เคร่�องเล่ันที�แห่ลังมามีดัีงนี�

โขนลังสามป้านหลัวิงรักษาสมบัติ	 งิ�วิลังสามป้านพิระยาราชุาเศิรษฐีแลัะลังสามป้านหลัวิงรักษาสมบัติ

ลัะครไทยหม่�นเสนาะภ้บาลั	หม่�นโวิหารภริมย	์ลัะครเขมรลังสามปา้นหลัวิงพิิพิิธิวิาท	ีปี�กลัองจีนหลัวิงโชุฎึีก

	ญวินหกลังเร่อญวิน	หุ่นลัาวิลังเร่อกุแหลัะ	ชุวิารำาหน้า	มโหรีไทยหลัวิงอนุชิุตราชุา	มโหรีฝ่รั�ง	หลัวิงศิรียศิ	

มโหรีเขมรพิระองค์แก้วิ	(ประชุุมหมายรับสั�ง	ภาคที�	1	สมัยกรุงธินบุรี,	2523:	36)

เม่�อกระบวินแห่พิระแก้วิมรกตถึงสะพิานป้อมต้นโพิธิิ�ปากคลัองนครบาลั	พินักงานได้ีอัญเชิุญขึ�นมาไว้ิในโรงข้างพิระ

อุโบสถวัิดีแจ้ง	(วัิดีอรุณราชุวิรารามในปัจจุบัน)	ทรงพิระกรุณาโปรดีเกล้ัา	ให้ปี�พิาทย์ไทย	ปี�พิาทย์รามัญ	ปี�พิาทย์ลัาวิ	มโหรีแขก

ฝ่รั�ง	มโหรีจีนญวิน	มโหรีมอญเขมรสับเปลีั�ยนกันสมโภชุเป็นเวิลัา	2	เด่ีอน	12	วัิน	ดัีงนั�นจะเห็นได้ีว่ิาบรรยากาศิบริเวิณรอบๆ	

วัิดีแจ้งในชุ่วิงนั�นคงร่มเย็นเต็มไปด้ีวิยเสียงเพิลัง

ครั�นถึงเวิลัาสมโภชุ	ณ	วัินพุิธิ	ขึ�น	13	คำ�า	เด่ีอน	6	ปีกุนได้ีมีการแสดีงมากมายเป็นเวิลัา	7	วัิน	7	ค่น	อาทิ		

กลัางวัินมีหุ่นลัาวิ	ลัะครเขมร	งิ�วิจีน	งิ�วิญวิน	หว่ิางระทาโขน	รำาหญิงหนังกลัางวัิน	เทพิทอง

กลัางค่นมีหนังไทย	หนังหว่ิางระทา	หนังจีน	(ประชุุมหมายรับสั�ง	ภาคที�	1	สมัยกรุงธินบุรี,	2523:	37	-	38)	

นอกจากนี�ยังมีการลัะเล่ันแลัะการแสดีงต่างๆ	ให้ชุมอีกมาก	เชุ่น		หกไม้ส้ง	หกไม้ลัำาเดีียวิ	ไต่ลัวิดีตำ�า	ญวินหก	คนต่อ

เท้า	2	คน	ปรบไก่	มงครุ่ม	ระเบ็ง	ชุวิารำาหน้า	ญวินรำาถ่อโคมดีอกบัวิ	นอกจากนี�ยังมีค่้ปลัำ�า	ค่้มวิย	ค่้กระบอง	ค่้กระบี�	ค่้โล่ั	ค่้ดัี�ง	

ค่้ทวินมอญ	ลัาวิ	ญวิน	เป็นต้น		แลัะยังมีการจุดีประทัดี	พิลุัจีน	ดีอกไม้เพิลิัง	ดีอกไม้รุ่ง	ฝ่อยทอง	กังหัน	เพิลิังพิะเนียง	เป็นต้น

งานมโหสรสมโภชุในสมัยธินบุรีซึ่�งแสดีงให้เห็นถึง	 เป็นสังคมนานาชุาติจะเห็นได้ีจากการแสดีงแลัะการลัะเล่ันสมัย

นี�	 มีควิามหลัากหลัายแต่ลัะชุนิดีเป็นศิิลัปะของหลัายเชุ่�อชุาติหลัายภาษาการแสดีงหุ่นก็มี	 หุ่นไทย	 หุ่นมอญ	 หุ่นเขมร	 หุ่นลัาวิ

	หุ่นจีน	หุ่นญวิน	หุ่นทวิาย	ส่วินงิ�วิมีทั�งงิ�วิจีนแลัะงิ�วิญวิน	ลัะครมีทั�งลัะครไทยแลัะลัะครเขมร	รำาก็มีทั�งรำาหญิง	(ไทย)	รามัญรำา	

มอญรำา	ส่วินหนังมีทั�งหนังไทยแลัะหนังจีน	การบรรเลังดีนตรีก็มีทั�งมโหรีไทย	มโหรีแขกฝ่รั�ง	มโหรีจีนญวิน	มโหรีมอญเขมร	ปี�ก

พิาทย์ไทย	ปี�พิาทย์รามัญ	การแสดีงเหล่ัานี�สะท้อนให้เห็นภาพิของสังคมสมัยกรุงธินบุรีซึ่�งเป็นสังคมที�ประกอบด้ีวิยคนหลัายเชุ่�อ

ชุาติ	หลัายภาษา	หลัายวัิฒนธิรรมรวิมอย้่ด้ีวิยกัน	ทั�งลัาวิ	มอญ	เขมร	แขกตานี	จีน	ญวิน	ฝ่รั�ง	เป็นต้น	คนเหล่ัานี�บางกลุ่ัมอย้่มา

แต่ดัี�งเดิีมหลัายกลุ่ัมมาจากการถ้กกวิาดีต้อนเม่�อกองทัพิธินบุรีชุนะสงคราม	 หลัายกลุ่ัมได้ีรับการเกลีั�ยกล่ัอมให้อพิยพิมาอย้่ที�

กรุงธินบุรี	กลุ่ัมต่างๆ	เหล่ัานี�	ตั�งบ้านเร่อนเป็นชุุมชุนเฉพิาะของตนมีหัวิหน้าปกครอง	หัวิหน้าเป็นข้าราชุการมีบรรดีาศัิกดิี�แลัะ

ศัิกดิีนา	 ขุนนางผ้้ใหญ่เหล่ัานี�ต่างก็มีขณะโขน	หนัง	ลัะคร	 เพิลังพ่ิ�นเม่องแลัะวิงดีนตรีเป็นของตนเอง	คณะการแสดีงเหล่ัานี�ได้ี

เข้าร่วิมกิจกรรมในงานสมโภชุทำาให้การแสดีงนั�นสร้างควิามสนุกสนาน	ครึกคร่�นตระการตา	แลัะหลัากรสเป็นอันมาก			ขุนนาง

ผ้้ใหญ่ที�ด้ีแลัจัดีคณะมาร่วิมงานสมโภชุก็เป็นขุนนางเชุ่�อสายต่างชุาติ	เชุ่น	พิระยาราชุาเศิรษฐีองเชีุยงชุุน	มโหรีญวิน		พิระยาราชุา

เศิรษฐีจีน	มโหรีจีน		พิระยารามัญวิง	มโหรีมอญ	(เก่�อก้ลั	ยน่ยงอนันต์,	2546:	191	-	192)
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การแสดีง	การบรรเลังดีนตรี	การลัะเล่ันพ่ิ�นเม่องแลัะกายกรรมในสมัยกรุงธินบุรีเป็นการส่บสานวัิฒนธิรรมเชุ่�อมโยง

จากสมัยกรุงศิรีอยธุิยาต่อเน่�องไปส่้สมัยรัตนโกสินทร์	การมหรสพิในสมัยกรุงธินบุรีต้องหยุดีชุะงักไปตั�งแต่เสียกรุงศิรีอยุธิยา	พิ.ศิ

.2310	กรุงธินบุรีต้องเผชิุญปัญหารอบด้ีานทั�งสภาพิบ้านเม่องแลัะเศิรษฐกิจ	แต่เม่�อบ้านเม่องเริ�มมั�นคงขึ�น	สมเด็ีจพิระเจ้าตากสิน

ทรงพิยายามร่�อฟ้�นศิิลัปะทุกๆ	แขนง	นอกจากนี�ยังทรงกำาหนดีการแสดีง	การลัะเล่ันหลัากหลัายชุนิดีในงานมหรสพิสมโภชุทั�ง

งานพิระศิพิของเจ้านายแลัะศิพิของขนุนาง	ตลัอดีจนงานสมโภชุพิระแกว้ิมรกต	งานมหรสพิสมโภชุเหลัา่นี�	สมเด็ีจพิระเจ้าตากสนิ

โปรดีให้ชุนทุกเชุ่�อชุาติที�อาศัิยอย้ใ่นกรุงธินบุรีได้ีมีส่วินร่วิมในกิจกรรมทุกขั�นตอนตั�งแต่การเตรียมงาน	การแสดีงมหรสพิ	ทำาให้

ทุกฝ่่ายได้ีสามัคคีกัน	ฟ้�นฟ้จิตใจของประชุาชุนทั�งยังเป็นการส่บสานศิิลัปวัิฒนธิรรมมิให้ส้ญหายไปอีกด้ีวิย

สรุปผลัการวิิจัยแลัะอภิปรายผลั

แม้ว่ิาสมัยธินบุรีจะเป็นชุ่วิงเวิลัาเพีิยง	 15	 ปี	 แต่รัชุกาลัสมเด็ีจพิระเจ้าตากสินก็มีควิามสำาคัญอย่างยิ�งในการ

ศึิกษาประวัิติศิาสตร์ไทย	 ด้ีวิยเป็นชุ่วิงรอยต่อระหว่ิางการส้ญสลัายของราชุอาณาจักรอยุธิยาใน	 พิ.ศิ.	 2310	 ต่อกับ

สมัยรัตนโกสินทร์	 ควิามสำาคัญของรัชุกาลัของพิระองค์อย้่ที�ทรงใชุ้เวิลัาตลัอดีรัชุกาลัเพ่ิ�อฟ้�นฟ้บ้านเม่องที�ล่ัมสลัายให้

กลัับฟ้�นค่นดัีงพิระราชุปณิธิานของพิระองค์ในการร่�อฟ้�นกรุงศิรีอยุธิยาขึ�นมาอีกครั�งทรงเร่งฟ้�นฟ้พิระพุิทธิศิาสนา	ทรง

ถวิายปัจจัยแด่ีพิระสงฆ์ทั�งอาหาร	เคร่�องนุ่งห่ม	บ้รณะปฏิ์สังขรณ์วัิดีวิาอารามทั�วิราชุอาณาจักร	ทรงให้ควิามสำาคัญกับ

การจัดีระเบียบคณะสงฆ์ด้ีวิยการออกพิระราชุกำาหนดีพิระเจ้ากรุงธินบุรีว่ิาด้ีวิยศีิลัสิกขาบท	เพ่ิ�อประกาศิข้อห้ามสำาหรับ

พิระภิกษุ		ทั�งยังทรงฟ้�นฟ้วิรรณกรรม		ศิิลัปกรรม	การมหรสพิแลัะการลัะเล่ันต่างๆ	เพ่ิ�อส่บทอดีภ้มิปัญญาทางงานชุ่าง

ที�มีมาตั�งแต่ครั�งกรุงศิรีอยุธิยาไม่ให้เล่ัอนหายไป		

ข้อเสนอแนะ	

ควิรมีการสนับสนุนแลัะส่งเสริมให้มีการศึิกษาประวัิติศิาสตร์ในมิติสังคมแลัะวัิฒนธิรรมให้มากขึ�น	
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บทคัดีย่อ

การวิิจัยครั�งนี�เป็นการวิิจัยเชิุงคุณภาพิ	มวัีิตถุประสงคเ์พ่ิ�อ	1)	ศึิกษาบริบทของกลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุนทอผา้บ้านส้บ	อำาเภอ

เม่อง	จังหวัิดีเลัย	แลัะ	2)	ศึิกษาแนวิทางการพัิฒนาศัิกยภาพิกลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุนทอผ้าบ้านส้บ	อำาเภอเม่องจังหวัิดีเลัย	กลุ่ัมเป่า

หมายที�ใชุ้ในการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัครั�งนี�ค่อ	1)	สมาชิุกกลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุนทอผ้าบ้านส้บจำานวิน	15	คน	2)	หน่วิยงายภาครัฐที�

เข้าไปส่งเสริมแลัะสนับสนุน	ประกอบด้ีวิย	สำานักงานวัิฒนธิรรม	สำานักงานพัิฒนาชุุมชุน	แลัะพิาณิชุย์จังหวัิดีเลัย	จำานวิน	3	คน	

รวิม	18	คน	เคร่�องม่อแลัะวิิธีิการที�ใชุ้ในการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลั	ประกอบด้ีวิย	แบบสัมภาษณ์		การสนทนากลุ่ัม	แลัะการประชุุม	

วิิเคราะห์ข้อม้ลัด้ีวิยการวิิเคราะห์เน่�อหา	(Content	Analysis)	นำาเสนอข้อม้ลัด้ีวิยการพิรรณนาเชิุงวิิเคราะห์		ผลัการศึิกษาพิบว่ิา

1)	กลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุนทอผ้าบ้านส้บ	อำาเภอเม่อง	จังหวัิดีเลัย	มีการจดีทะเบียนเป็นกลุ่ัมมาตั�งแต่ปี	พิ.ศิ.2540	โดียมี

เป้าหมายเพ่ิ�อการนำาภ้มิปัญญาการทอผ้าที�มีร้ปแบบการขิดีมุก	มาส่้การสร้างรายได้ีให้กับชุุมชุนมีการประยกุต์วิิธีิการขิดีมุกไปส่้

ร้ปแบบอ่�นๆ	เชุ่น	การทอลัายขั�นผสมผสานระหว่ิางการขิดีแลัะการมัดีหมี�เพ่ิ�อสร้างทางเล่ัอกให้กับผ้้บริโภคเป้าหมาย	แลัะวัิสดุี

ที�ใชุ้ในการทอจะเน้นที�มีการปล้ักอย้ใ่นชุุมชุนแลัะการย้อมสีเป็นสีธิรรมชุาติปราศิจากสีเคมี

2)	แนวิทางการพัิฒนาศัิกยภาพิกลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุนทอผ้าบ้านส้บ	ด้ีวิยวิิธีิการจัดีการอบรม	การศึิกษาด้ีงานแลัะการ

เป็นผ้้นำาเสริมจากหน่วิยงานที�เกี�ยวิข้อง	ประกอบด้ีวิย		5	ด้ีานค่อ	ด้ีานการบริหารเน้นควิามร้้เกี�ยวิกับบทบาทหน้าที�ของสมาชิุก	

การวิางแผนการพัิฒนากลุ่ัม	ด้ีานงบประมาณ	เน้นการระดีมทุนจากสมาชิุกกลุ่ัมมีเป้าหมายเพ่ิ�อเป็นเงินออม		ด้ีานบุคลัากร	เน้น

การพัิฒนาให้มีควิามร้้ด้ีานการออกแบบ	การทอ		การย้อมสี	แลัะกลุ่ัมล้ักค้า	ด้ีานการประชุาสัมพัินธ์ิ	แลัะด้ีานการตลัาดี	เน้น

การร้้จักผ้้บริโภค	แลัะการทำาการตลัาดีออนไลัน์

คำาสำาคัญ	:	การพัิฒนาศัิกยภาพิ,	กลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุนทอผ้า,		ผ้าขิดีมุก

Abstract

This research is a qualitative research. The objectives were to 1) study the context of the Ban 
Sube Weaving Community Enterprise Group, Muang District, Loei Province, and 2) to study the potential 
development guidelines of the Ban Sube Weaving Community Enterprise Group. Muang District, Loei 
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Province. Target group used in collecting this data were 1) 15 members of Ban Sube Weaving Community 
Enterprise Group 2) government agencies to promote and support, comprising the Cultural Office. 
Community Development Office and commerce in Loei Province, totaling 3 people, totaling 18 people. 
The tools and methods used for data collection consisted of interview forms, group discussions, and 
meetings. Data were analyzed by content analysis. Data were presented by analytical description. The 
results showed that :

1)  Ban Sube Weaving Community Enterprise Group, Muang District, Loei Province, has been 
registered as a group since 1997 with the goal of bringing the wisdom of weaving with the Khid Mook 
pattern. In order to generate income for the community, Khit Mook methods are applied to other forms 
such as weaving, a combination of Khit and Mudmee to create alternatives for target consumers. And 
the materials used in weaving will focus on being grown in the community and dyed in natural colors 
without chemical colors.

2) Guidelines for developing the potential of Ban Kung Weaving Community Enterprise Group 
with the method of training Study tour and supplementary leadership from relevant agencies, consisting 
of 5 areas: management, emphasizing knowledge about the roles and duties of members; Planning 
for the development of the group budget focuses on raising funds from group members with the goal 
of saving money, Personnel focus on developing knowledge in design, weaving, dyeing and customer 
groups. public relations and marketing focus on knowing the consumer and online marketing

Keywords	:	potential	development,	Weaving	Community	Enterprise	Group,	Khid	Mook

บทนำา

จังหวัิดีเลัยเป็นจังหวัิดีหนึ�งในภาคตะวัินออกเฉียงเหน่อตอนบนที�มีอัตลัักษณ์เฉพิาะด้ีานพ่ิ�นที�แลัะศิิลัปวัิฒนธิรรมที�มี

ควิามหลัากหลัายตามพ่ิ�นที�ที�ปรากฎีค่อ	เขตพ่ิ�นราบ		เขตพ่ิ�นที�ราบกึ�งภ้เขา		แลัะเขตพ่ิ�นที�ภ้เขาส้ง	โดียประชุาชุนส่วินใหญ่มีอาชีุพิ

ทำาการเกษตรกรรม	เชุ่น	ปล้ักข้าวิ	อ้อย	ยางพิารา	แลัะมีการปล้ักฝ้่ายตามหัวิไร่ปลัายนาเพ่ิ�อนำามาใชุ้เป้นวัิสดุีในการทอผ้าสำาหรับ

ใชุ้ในครัวิเร่อนแลัะการนำาออกจำาหน่ายเม่�อมีการผลิัตเหล่ัอใชุ้	จากการศึิกษาพิบว่ิา	20	ปีย้อนหลััง	จังหวัิดีเลัยมีชุ่�อเสียงในการ

ผลิัตผ้าห่มนวิมผลิัตภัณฑ์จากฝ้่ายสำาหรับการจำาหน่ายในพ่ิ�นทีแลัะส่งไปขายยังพ่ิ�นที�ต่างของประเทศิ	 โดียในเขตอำาเภอเม่อง	

อำาเภอเชีุยงคาน	อำาเภอนาดีว้ิง	อำาเภอวิงัสะพุิงมีโรงรับซ่่�อฝ้่ายแลัะรับหีบฝ้่ายปรากฏ์อย้ใ่ห้เห็นกระจายโดียทั�วิไป		ปัจจุบันหน่วิย

งานภาครัฐเห็นควิามสำาคัญในการสร้างเศิรษฐกิจให้กับชุุมชุนผ่านการร่�อฟ้�นวัิฒนธิรรมที�เชุ่�อมโยงกับฝ้่ายทั�งระบบ	โดียมุ่งหวัิงให้

จังหวัิดีเลัยเป็นเม่องแหง่ฝ้่ายหลัากหลัายพัินธ์ิแลัะเป็นฝ้่ายที�ปล้ักด้ีวิยร้ปแบบเกษตรอนิทรีย	์นอกจากนี�ยงัมีการพัิฒนาศัิกยภาพิ

กลุ่ัมผ้้ผลิัตผลิัตภัณฑ์จากฝ้่ายในทุกร้ปแบบในติของกระบวินการผลิัตทั�งการเตรียมวัิสดุี		การย้อมสี	การทอแลัะการตกต่างผ่น

ผ้า		อย่างไรก็ดีีจากการศึิกษาพิบว่ิา		การเข้าไปพัิฒนาศัิกยภาพิของกลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุนนั�นจำาเป็นต้องเก็บข้อม้ลัในเชิุงลึักแลัะ

วิิเคราะห์ให้ได้ีควิามต้องการที�แท้จริงจึงจะได้ีโจทยแ์ลัะกระบวินการพิฒันาศัิกยภาพิของกลุ่ัม		วิิสาหกิจชุุมชุนให้เกิดีศัิกยภาพิที�

ยังย่นในมิติต่างๆตามที�ควิรจะเป็น	สำาหรับหม่้บ้านส้บนั�นอย้่ในเขตพ่ิ�นที�อำาเภอเม่อง	จังหวัิดีเลัย	ชุาวิบ้านมีการปล้ักฝ้่ายสำาหรับ

การนำามาเป็นวัิสดุีสำาหรับการทอผ้าในร้ปแบบต่างๆทั�งผ้าฝ้่ายแบบสีพ่ิ�น		ผ้าฝ้่าย	ขิดีมุก		ผ้าไหมขิดีมุก		แลัะผ้ามัดีหมี�ที�ร้ปแบบ

ของลัวิดีลัาย	เชุ่นลัายนาคขอ		ลัายดีอกพิิกุลั	นอกจากนี�ยงัมีลัวิดีลัายที�คิดีขึ�นเพ่ิ�อใชุ้สำาหรับการประกวิดีแลัะการสรา้งอัตลัักษณ์

ให้กับกลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุนทอผ้า		ผ้าหมัดีหมี�ลัายเสน่ห์เลัยที�มีการนำาเอาวิิถีชีุวิิตวัิฒนธิรรมอย่างผีตาโขน	วัิฒนธิรรมการปล้ักฝ้่าย

แลัะแหล่ังท่องเที�ยวิภ้กระดึีงจังหวัิดีเลัยมาเป็นเร่�องราวิแลัะสร้างสัญลัักษณ์ของร้ปทรงที�เป้นตัวิแทนนั�นๆ	ออกมา
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จากการลังพ่ิ�นที�ศึิกษากลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุนทอผ้าบ้านส้บพิบว่ิาเป็นผ้าที�มีอัตลัักษณ์เฉพิาะในการทอผ้าร้ปแบบผ้าขิ

ดีมุก	 ซึ่�งชุาวิบ้านในชุุมชุนกล่ัาวิว่ิาตนเองนั�นส่บทอดีภ้มิปัญญาการทอผ้ามาจากรุ่นพ่ิอแม่	 ป่้ย่าตายาย	 โดียคนสมัยก่อนนั�นมี

การอพิยพิมาจากหลัวิงพิระบาง	 สปป.ลัาวิ	 โดียระยะแรกเป็นการทอผ้าสำาหรับใชุ้ในครัวิเร่อน	 เม่�อทอเก็บไว้ิใชุ้จำานวินมากก็

จะนำาออกมาขายเพิ่�อนำามาเงินมาใชุ้จ่ายในครัวิเร่อน	 แลัะมีการพัิฒนาร้ปแบบของลัวิดีลัายออกเป็นลัายขั�นที�มีการผสมผสาน

ระหว่ิางการขิดีแลัะการมัดีหมี�โดียใชุ้ฝ้่ายที�มีการปล้ักในพ่ิ�นที�มาเป็นวัิสดุีในการทอผ้าโดียการเน้นการผลิัตในแนวิทางเดิีมค่อ

การใชุ้เส้นใยธิรรมชุาติแลัะการย้อมจากสีธิรรมชุาติ	 ส่วินลัวิดีลัายมีการแปรเปลีั�ยนไปตามควิามต้องการของกลุ่ัมเป้าหมายที�มี

การสะท้อนกลัับมาผ่านผ้้ขายมายังกลุ่ัมแลัะกลุ่ัมก็จะมีการประชุุมระดีมควิามคิดีเห็นที�เน้นการมีส่วินร่วิมในการพัิฒนาทั�งกลุ่ัม

วิิสาหกิจชุุมชุน	ลัวิดีลัายแลัะผลิัตภัณฑ์ผ้าทอ

การพัิฒนาศัิกยภาพิกลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุนนั�นจำาเป็นต้องมีการพัิฒนาอย่างต่อเน่�องเพ่ิ�อให้สามารถก้าวิทันโลักที�มีการ

เปลีั�ยนแปลังไปอยา่งรวิดีเร็วิ	โดียเฉพิาะเร่�องของเศิรษฐกิจแลัะการตลัาดีที�มีการเปลีั�ยนแปลังร้ปแบบแลัะวิิธีิการไปอย่างมากมาย

	เชุ่นเดีียวิกับการพิฒันาศิกัยภาพิดีา้นการบรหิารจดัีการกลุ่ัมทอผาใหป้ระสบควิามสำาเร็จแลัะมคีวิามยั�งยน่นั�นต้อใชุ้กลัยทุธ์ิแลัะ

ทักษะของหัวิหน้ากลุ่ัมแลัะสมาชิุกกลุ่ัมร่วิมกัน	ดัีงที�	อุทิศิ	ทาหอม	จริยา	ดีวิดีไธิสง	แลัะอันธิิกา	คงประโคน	(2561	:	97-129)		

กล่ัาวิว่ิา	การรว่ิมกลุ่ัมกันของคนในชุุมชุนเปน็กลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุนนั�นจำาเป็นต้องมีควิามร้้ควิามเข้าใจด้ีานการบริหารจัดีการ		การ

วิางแผน		การควิบคุมการผลิัตแลัะการควิบคุมคุณภาพิของผลิัตภัณฑ์ที�ร่วิมกันผลิัตขึ�นมาให้ได้ีมาตรฐานแลัะมีคุณค่าเชิุงเน่�อหา

เร่�องราวิ	 ควิามร้้ในเร่�องของการจัดีการจึงมีควิามสำาคัญต่อการดีำาเนินการ	 รวิมถึงกระบวินการสร้างควิามร้้แลัะทักษะควิาม

สามารถในการการทำางานเป็นทีมก็ถ่อว่ิามีควิามสำาคัญที�จะส่งผลัทำาให้กลุ่ัมสามารถดีำาเนินการต่อไปได้ีอย่างยั�งย่น	 โดียเฉพิาะ

การมส่ีวินรว่ิมที�เน้นกระบวินการตดัีสินใจร่วิมกัน	แลัะควิามมวิีินัยของสมาชุกิกลุ่ัม	อยา่งไรกดี็ีจากการสำารวิจพิบวิา่	กลุ่ัมวิิสาหกจิ

ชุุมชุนทอผ้าบ้านส้บที�นำาเอาผลิัตภัณฑ์ภ้มิปัญญาท้องถิ�นอยา่งงการทอผ้ามัดีหมี�แลัะผ้าขิดีมาส่้การสร้างรายได้ีแลัะเศิรษฐกิจให้

กับชุุมชุนนั�นส่วินใหญ่เป็นผ้้ส้งอายุที�มีควิามร้้แลัะทักษะในการสร้างสรรค์งานเฉพิาะทาง	เชุ่นเดีียวิกับกลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุนทอผ้า

บ้านส้บ	สมาชิุกส่วินใหญ่มีอายมุากกว่ิา	55	ปี	ซึ่�งการรับร้้การเปลีั�ยนแปลังด้ีานการตลัาดี	การประชุาสัมพัินธ์ิยงัน้อย	ยงัคงอาศัิย

การขายแลัะการผลิัตแบบเดิีมๆ	ทำาให้การจำาหน่ายแลัะการเข้าถึงกลุ่ัมเป้าหมายที�จะซ่่�อผลิัตภัณฑ์ยงัไม่มีประสิทธิิภาพิ	สอดีคล้ัอง

กับ	อุทิศิ	ทาหอม	แลัะคณะ	(2561	:	97-129)	ที�กล่ัาวิว่ิา	ปัญหาของกลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุนทอผ้าที�ต้องมีการเข้าไปพัิฒนาประกอบ

ด้ีวิย	ปัญหาด้ีานการคิดีค้นลัวิดีลัาย	ปัญหาด้ีานการตลัาดีแลัะพ่ิ�นที�จัดีจำาหน่าย	ดัีงนั�นการลังพ่ิ�นที�ศึิกษาเพ่ิ�อค้นหาแนวิทางการ

พัิฒนากลุ่ัมโดียใชุ้กระบวินการมีส่วินร่วิมผ่านการแลักเปลีั�ยนเรียนร้้ทั�งจากสมาชิุกกลุ่ัมแลัะคณะนักวิิจัย	 จึงอาจส่งผลัต่อการ

พัิฒนาศัิกยภาพิที�ควิรจะเป็นต่อการดีำาเนินธุิรกิจของชุุมชุนแลัะเกิดีควิามยั�งยน่ต่อไป	ซึ่�งผลัการวิิจัยของ	จักรพิงษ์	นวิลัชุ่�น	(2561	

:	 บทคัดีย่อ)	 นำาเสนอว่ิาในการเข้าไปพัิฒนาศัิกยภาพิของกลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุนนั�นควิรจะต้องทำาควิามเข้าใจถึงลัักษณะพ่ิ�นฐาน

ของวิิสาหกิจชุุมชุน	แลัะต้องค้นหาปราชุญ์ชุาวิบ้านเพ่ิ�อเป็นผ้้นำาในการพัิฒนาวิิสาหกิจชุุมชุนพ่ิ�นฐาน	ดัีงนั�นหากพัิฒนาวิิสาหกิจ

ชุุมชุนเกิดีควิามเข้มแข็งส่้การเป็นแหล่ังท่องเที�ยวิเชิุงวัิฒนธิรรมร่วิมสมัย	ที�สอดีรับกับแนวิทางการพัิฒนาประเทศิไทย	ยอ่มส่งผลั

ต่อเศิรษฐกิจชุุมชุนฐานรากที�เป็นรากแก้วิแล้ัวิ	ยังก่อให้เกิดีควิามมั�นคงแลัะยั�งย่นของประเทศิในที�สุดี	(อัมพิวัิลัย์	วิิศิวิธีิรานนท์	

พิิศิรวัิส	ภ่้ทอง	แลัะ	มนศัิกดิี�	มหิงษ์,	2563	:	125-136)

อย่างไรก็ดีีการพัิฒนาวิิสาหกิจชุุมชุนให้มีขีดีควิามสามารถในการบริหารจัดีการแลัะพึิ�งพิาตนเองได้ีนั�น	 ควิรกำาหนดี

มาตรการแก้ไขปัญหาให้ครอบคุลัมในทุกๆ	ด้ีานอยา่งเพีิยงพิอแลัะสมดุีลักันด้ีวิยการสร้างควิามร่วิมม่อให้เกิดีขึ�นด้ีวิยควิามจริงใจ

	เปิดีโอกาสให้ประชุาชุนได้ีร่วิมคิดีแลัะได้ีฝึ่กฝ่นจนมีควิามสามารถเพีิยงพิอที�จะพึิ�งพิาตนเองได้ีจึงจะก่อให้เกิดีการพัิฒนาควิาม

เจริญเติบโตทางเศิรษฐกิจทั�งในส่วินภ้มิภาคแลัะประเทศิอย่างยั�งย่นต่อไป	 ถึงแม้ว่ิาจะมีปัญหาในการขับเคล่ั�อนการพัิฒนา

วิิสาหกิจชุุมชุนที�พิบว่ิายังขาดีควิามชัุดีเจนในทิศิทางการพัิฒนา	 เน่�องจากมีปัญหาการรวิมกลุ่ัมกัน	 การสนับสนุนจากภาครัฐ	

การต่อรองจัดีซ่่�อปัจจัยการผลิัตแลัะการขอสนับสนุนเงินทุน	มีเพีิยงผ้้นำาแลัะแกนนำาดีำาเนินการของกลุ่ัมเป็นหลััก	ขาดีแผนการ

พัิฒนาวิิสาหกิจชุุมชุนที�ชัุดีเจน	ทำาให้การพัิฒนาวิิสาหกิจชุุมชุนดีำาเนินการไปได้ีชุ้าแลัะไม่ต่อเน่�อง	ดัีงนั�นจึงควิรมีกลัยุทธ์ิในการ

พัิฒนาวิิสาหกิจชุุมชุนที�สอดีคล้ัองเหมาะสม	เพ่ิ�อให้เกิดีการเรียนร้้ในการพึิ�งตนเองแลัะการพัิฒนาที�ยั�งย่น	(สุกัญญา	อธิิปอนันต์

	แลัะคณะ,	2550	:	19)
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	คณะนักวิิจัยจึงสนใจที�จะศึิกษาแนวิทางการพัิฒนาศัิกยภาพิกลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุนทอผ้าบ้านส้บ	อำาเภอเม่อง	 จังหวัิดี

เลัย	 สำาหรับนำามาเป็นข้อเสนอให้กับหน่วิยงานที�เกี�ยวิข้องได้ีนำาไปส่้การพิัฒนาตามควิามต้องการของกลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุนต่อ

ไป	 แลัะผลัการวิิจัยจะเป็นประโยชุน์ต่อหน่วิยงานที�เกี�ยวิข้องทั�งภาครัฐแลัะเอกชุนในการวิางแผนแลัะพิัฒนาวิิสาหกิจของ

ชุุมชุนให้เป็นแหล่ังเรียนร้้เชิุงสร้างสรรค์แลัะมีชีุวิิต	 ตลัอดีจนมีควิามร่วิมสมัยที�ยังคงแสดีงถึงวิิถีชีุวิิตของผ้้คนในจังหวัิดีเลัย	 ที�

สอดีคล้ัองกับยุทธิศิาสตร์การเสริมสร้างแลัะพัิฒนาศัิกยภาพิทุนมนุษย์	ของแผนพัิฒนาเศิรษฐกิจแลัะสังคมแห่งชุาติ	ฉบับที�	12	

แลัะสอดีคล้ัองกับแนวิทางการพัิฒนาประเทศิไทย	เน้นการพัิฒนาเศิรษฐกิจที�รากแก้วิ	เพ่ิ�อให้เกิดีการพึิ�งตนเองของชุุมชุนที�ส่ง

ผลัให้เกิดีการพัิฒนาที�มั�นคงแลัะยั�งย่น

วัิตถุประสงค์

1.	เพ่ิ�อศึิกษาบริบทของกลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุนทอผ้าบ้านส้บ	อำาเภอเม่อง	จังหวัิดีเลัย	

2.	เพ่ิ�อศึิกษาแนวิทางการพัิฒนาศัิกยภาพิกลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุนทอผ้าบ้านส้บ	อำาเภอเม่อง	จังหวัิดีเลัย

กรอบแนวิคิดีการวิิจัย	

	

	

วิธีดำาเนินการวิจััย 

การวิิจัยครั�งนี�คณะผ้้วิิจัยใชุ้ระเบียบวิิธีิการวิิจัยเชิุงคุณภาพิ	มีรายลัะเอียดีดัีงนี�

	1.ประชุากรแลัะกลุ่ัมตัวิอย่าง	

	 ประชุากรเป้าหมายที�ใชุ้ในการวิิจัยครั�งนี�เป็นสมาชิุกกลุ่ัมทอผ้าบ้านส้บจำานวิน	 15	 คน	 	 แลัะหน่วิยงานที�เกี�ยวิข้อง

กับการพัิฒนาจำานวิน	3	คน	รวิม	18	คน	ได้ีมาโดียวิิธีิการเจาะจงจากการพิิจารณาจาก	1)	เป็นผ้้ปฎิีบัติงานในการกลุ่ัมวิิสาหกิจ

ชุุมชุนทอผ้าบ้านส้บแลัะ	2)	เป็นผ้้ที�เข้าไปหนุนเสริมในมิติต่างๆ

2.เคร่�องม่อการวิิจัย

เคร่�องม่อแลัะวิิธีิการที�ใชุ้ในการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลั	ประกอบด้ีวิย	

		 2.1	 แบบสัมภาษณ์	 	 คระผ้้สร้างแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง	 โดียการกำาหนดีประเด็ีนเกี�ยวิกับ	 (1)	

บริบทของกลุ่ัมทอผ้า	บริบทของการบริหารจัดีการ	แลัะ	(2)	แนวิทางการพิฒันาศัิกยภาพิกลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุนทอผ้าบ้านส้บแลัะ

การมองอนาคตเพ่ิ�อการพัิฒนากลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุนทอผ้าบ้านส้บ	อำาเภอเม่อง	จังหวัิดีเลัย

					 2.2	การสนทนากลุ่ัม		ผ้้วิิจัยกำาหนดีประเด็ีนเกี�ยวิกับแนวิทางการพัิฒนาศัิกยภาพิของกลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุน

ที�ทำาให้เห็นถึงการพัิฒนาอย่างยั�งยน่	

การพัิฒนาศัิกยภาพิ

ของกลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุนทอผ้า

แนวิคิดี

-	การบริหารจัดีการกลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุน

-	การมีส่วินร่วิม

-	การพัิฒนา

กลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุนทอผ้าบ้านส้บ
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					 2.3	การประชุุมเชิุงปฎิีบัติการระดีมควิามคิดีเห็น	ผ่านประเด็ีนดัีงนี�	(1)	การสะท้อนสภาพิของกลุ่ัมวิิสาหกิจ

ชุุมชุนทอผ้าบ้านส้บ	 (2)	 การวิิเคราะห์จุดีแข็งจุดีอ่อน	 อุปสรรคแลัะโอกาส	 (3)	 	 การค้นหาแนวิทางการพัิฒนาศัิกยภาพิกลุ่ัม

วิิสาหกิจชุุมชุน		แลัะ	(4)	การมองอนาคตของกลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุนทอผ้าบ้านส้บร่วิมกัน

3.	การรวิบรวิมข้อม้ลั/	Data	Collection

คณะผ้้วิิจัยดีำาเนินการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัด้ีวิยตนเอง	 โดียการประสานงานไปยังประธิานกลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุนเพิ่�อนัดี

หมายการสัมภาษณ์	การสทนากลุ่ัมแลัะการประชุุมเพ่ิ�อเก็บรวิบรวิมข้อม้ลั	ตรวิจสอบข้อม้ลัแลัะค่นข้อม้ลัให้กับกลุ่ัมทอผ้า	จาก

นั�นจึงลังพ่ิ�นที�ในการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัตามประเด็ีนของเคร่�องม่อแลัะวิิธีิการดีำาเนินการวิิจัยเพ่ิ�อนำาผลัของการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลั

มาตอบวัิตถุประสงค์ของการวิิจัย

4.	การวิิเคราะห์ข้อม้ลั

คณะผ้้วิิจัยนำาข้อม้ลัจากการรวิบรวิมด้ีวิยวิิธีิการสัมภาษณ์	การสนทนากลุ่ัมแลัะการประชุุมมาจัดีระเบียบข้อม้ลัให้เป็น

หมวิดีหม่้ตามโจทย์แลัะวัิตถุประสงค์ของการวิิจัย	จากนั�นจึงทำาการวิิเคราะห์เน่�อหา	(Content	Analysis)

ผลุ่การวิจััย

1.บริบทของกลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุนทอผ้าบ้านส้บ	อำาเภอเม่อง	จังหวัิดีเลัย		

	 1.1	ควิามเป็นมาของกลุ่ัม

		 กลุ่ัมจัดีตั�งขึ�นเม่�อเด่ีอนมีนาคม	2544	เป็นการรวิมกลุ่ัมแม่บ้านที�มีควิามร้้เร่�องการทอผ้าพ่ิ�นเม่อง	เพ่ิ�อทำาเป็น

อาชีุพิเสริม	แลัะส่บทอดีภ้มิปัญญาการทอผ้ามาจากบรรพิบุรุษที�อพิยพิมาจากอาณาจักรล้ัานชุ้าง	ถ่ายทอดีภ้มิปัญญาการทอผ้า

	ปัจจุบันเป็นการส่บทอดีต่อมาเป็นรุ่นที�	4	จากการศึิกษาพิบว่ิา	การทอผ้าลัายขิดีมุกโบราณนั�นผ้้ทอต้องใชุ้สมาธิิแลัะประสาท

สัมผัสที�ลัะเอียดีอ่อนกว่ิาจะทอออกมาเป็นผ่นผ้าสำาหรับการนุ่งห่มในชีุวิิตประจำาวัิน	 โดียการเตรียมการแลัะการทอจะต้องเตรี

ยมตะกอจำานวิน	42	ตะกอ	สำาหรับลัวิดีลัายขิดีมีหลัายลัักษณะประกอบด้ีวิย	ลัายขิดีมุกโบราณ	ลัายดีอกพิิกุลัโบราณ	ลัายจุ้ม

ตีนหมา	สำาหรับผ้าขิดีมุกลัายโบราณนั�นถ่อว่ิาเป็นหนึ�งในผ้าของจังหวัิดีเลัยที�	ได้ีเคยรับรางวัิลัชุนะเลิัศิ	ปี	พิ.ศิ.	2551	แลัะได้ีรับ

การคัดีเล่ัอกจากคณะกรรมการส่งเสริมแลัะรักษามรดีกภ้มิปัญญาทางวัิฒนธิรรมประจำาจังหวัิดีเลัย	 ให้ขึ�นบัญชีุรายการมรดีก

ภ้มิปัญญาทางวัิฒนธิรรมประจำาจังหวัิดีเลัยประจำาปี	พิ.ศิ.	2560	โดียผ้าทอลัายโบราณที�ชุ่างฝี่ม่อมีการส่บทอดีมาจากบรรพิบุรุษ

ที�อพิยพิมาจากอาณาจักรล้ัานชุ้างเม่องหลัวิงพิระบางมาตั�งถิ�นฐานชุุมชุนในเขตจังหวัิดีเลัย	โดียได้ีนำาควิามงดีงามของลัายผ้าที�เจ้า

นายในราชุสำานักอาณาจักล้ัานชุ่าง	 หลัวิงพิระบางที�สวิมใส่ในการออกงานต่างๆมาทอเพ่ิ�อไว้ิใชุ้ใส่ในงานประเพิณีที�สำาคัญต่างๆ

การทอผ้าขิดีมุกลัายโบราณเป็นการทอแบบเก็บขิดีหร่อเก็บดีอก	ในอดีีตนั�นจำาเป็นต้องมีชุ่างทอจำานวิน	3	คนมาชุ่วิยกันทอผ้า

ขิดีมุกลัายโบราณ	1	ผ่น	ซึ่�งนับว่ิาเป็นการทอที�ยากแลัะต้องอาศัิยควิามชุำานาญมีรายลัะเอียดีค่อนข้างส้ง	ดัีงนั�นผ้้ทอจำาเป็นต้อง

มีฝี่ม่อ	แลัะมคีวิามเชีุ�ยวิชุาญในการทอรวิมทั�งต้องสามารถบรหิารจัดีการแลัะตอ้งมีควิามอดีทนส้ง	ปัจจุบันมได้ีมีการเปลีั�ยนการ

ใชุ้เทคนิคการเก็บตะกอแทน	หร่อที�เรียกว่ิา	“เขาหลัอก”	อยา่งไรก็ดีีเก็บลัวิดีลัายทั�งดีอกไว้ินั�นชุ่างทอจะใชุ้วัิสดุีอุปกรณ์ค่อ	ไม้ไผ่

แลัะเชุ่อกไนล่ัอนสำาหรับคัดีเส้นยน่ในแต่ลัะแถวิตามลัวิดีลัายที�ปรากฏ์ไว้ิบนไม้แต่ลัะแถวิ	(ตะกอหร่อเขา)	สร้างตีนเหยียบ	หร่อ

ชุาวิบ้านเรียกว่ิา	“ตีนผี”สำาหรับเหยียบทำาให้ตะกอที�เก็บลัายในแต่ลัะแถวิทำางาน

	สำาหรับนางชุ้	บุตรปัสสา	ประธิานกลุ่ัมทอผ้าพ่ิ�นเม่อง	บ้านส้บ	ตำาบลันำ�าสวิย	อำาเภอเม่อง	จังหวัิดีเลัย	ผ้้ถ่อว่ิามีควิาม

ชุำานาญในการทอผ้าขิดีมุกลัายโบราณแต่ดัี�งเดิีมแลัะสามารถทอผ้าขิดีมุกที�มีมาแต่โบราณได้ีอย่างลัะเอียดี	มีผลังานออกมามีควิาม

ประณีต	สวิยงามเหม่อนผ้าขิดีมุกโบราณไม่มีผิดีเพีิ�ยน	จะแตกต่างกันเพีิยงกาลัเวิลัาเท่านั�น	การสร้างสรรค์ผลิัตภัณฑ์วัิฒนธิรรม

ไทย	 ผ้าขิดีมุกลัายโบราณไทยเลัยเกิดีจากการทอขึ�นมาใหม่	 จากผ้าที�ส้ญหายไปตามกาลัเวิลัา	 อาศัิยชุ่างฝี่ม่อเก่าแก่ที�มีควิาม

ชุำานาญในการทอ	สำาหรับในปี	พิ.ศิ.	 2562	นางชุ้	 บุตรปัสสา	ประธิานกลุ่ัมทอผ้า	 ได้ีท้ลัเกล้ัาฯ	ถวิายผ้าขิดีมุกลัายโบราณแด่ี
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สมเดีจ็พิระเทพิรตันราชุสดุีาฯ	สยามบรมราชุกมุารีในโอกาสเสดีจ็พิระราชุดีำาเนนิทรงปฏ์บัิติพิระราชุกรณยีกิจในพ่ิ�นที�จังหวัิดีเลัย

	วัินที�	20	กุมภาพัินธ์ิ	2562	ณ	โรงพิยาบาลัเลัย	จึงถ่อว่ิากิจกรรมนี�เป็นเกียรติประวัิติอันส้งสุดีแก่ชุ่างทอผ้าขิดีมุกลัายโบราณ

	 1.2	การบริหารจัดีการกลุ่ัม

	 วิิสาหกิจชุุมชุนกลุ่ัมทอผ้าพ่ิ�นเม่องบ้านส้บ	เลัขที�	105	หม่้ที�	4	ถนน	ตำาบลันำ�าสวิย	อำาเภอเม่องเลัย	จังหวัิดี

เลัย		บริหารจัดีการโดีย	นางชุ้	บุตรปัสสา	ประธิานกลุ่ัม	แลัะนางเซ็่ง	สุดีแสวิง	รองประธิาน	เน้นการบริหารจัดีการแบบมีส่วิน

ร่วิมของสมาชุกิทุกคน	โดียมีการวิางกฎีระเบยีบแลัะแนวิทางการปฎีบัิติร่วิมกนั		ประธิานกลุ่ัมแลัะรองประธิานกลุ่ัมจะมบีทบาท

หน้าที�ในการจัดีการ	ทั�งบุคลัากร	ผลิัตภัณฑ์	การประชุาสัมพัินธ์ิแลัะการตลัาดี	ส่วินสมาชิุกมีบทบาทหน้าที�ในการเสนอควิามคิดี

เห็นแลัะดีำาเนินการตามที�กลุ่ัมลังมติ	เชุ่น	ราคา	การออกแบบลัวิดีลัายให้สอดีคล้ัองกับอัตลัักษณ์ของชุุมชุน	การสร้างมาตรฐาน

ผลิัตภัณฑ์ผ่านการเตรียมเส้นใยแลัะการทอ

	 1.3	ผลิัตภัณฑ์แลัะอัตลัักษณ์

	 ผลิัตภัณฑ์ที�กลุ่ัมมีการผลิัตแลัะจำาหน่ายประกอบด้ีวิย	1)	ผ้าฝ้่ายยอ้มครามหลัายขิดี	2)	ผ้าไหมย้อมครามลัาย

ขิดี	3)	ผ้าขิดีดิี�นเงิน		4)	ผ้าขิดีดิี�นทอง	5)	ผ้าฝ้่ายมัดีหมี�ลัวิดีลัายจากอัตลัักษณ์ไทเลัย	6)		ผ้าคลุัมไหล่ัลัายขิดียอ้มสีธิรรมชุาติ	โดีย

ผลิัตภัณฑ์มีอัตลัักษณ์จากร้ปแบบของการทอลัายขิดีที�มีควิามลัะเอียดีแลัะมีคุณค่า

	 1.4	อัตลัักษณ์ของกลุ่ัม	

	 กลุ่ัมมีการระดีมควิามคิดีเห็นอัตลัักษณ์ของกลุ่ัมพิบว่ิา	“ร่วิมม่อร่วิมใจกันอนุรักษ์แลัะต่อยอดีภ้มิปัญญาผ้า

ขิดีไทเลัย”

		 1.5	การส่งเสริมแลัะสนับสนุน

	 กลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุนทอผ้าบ้านส้บมีการพัิฒนาตนเองมานับตั�งแต่เริ�มต้นของการทอ	จากนั�นจึงมีหน่วิยงาน

ภาครฐัที�อย้ใ่นพ่ิ�นที�จังหวัิดีเลัยเข้ามาหนนุเสริม	แลัะสนับสนุนให้กลุ่ัมเกดิีควิามเข้มแข็งขึ�นแลัะผลัติภัณฑ์มีคุณภาพิตรงตามแนวิ

โน้มของการตลัาดีแลัะควิามตอ้งการของผ้บ้ริโภค	โดียหน่วิยงานที�เข้ามาหนนุเสริมอยา่งต่อเน่�อง	ประกอบดีว้ิย	สำานักงานพิฒันา

ชุุมชุน	สำานักงานวัิฒนธิรรม		สำานักงานพิาณิชุย์	สำานักงานอุตสาหกรรมแลัะมหาวิิทยาลััยราชุภัฎีเลัยที�เข้าไปพัิฒนาควิามร้้แลัะ

ทักษะในทุกมิติ	เชุ่นมิติของการผลิัต		มิติของการจัดีการผลิัตภัณฑ์		มิติของการสร้างแบรนด์ีแลัะบรรจุภัณฑ์	มิติของการตลัาดี

แลัะการประชุาสัมพัินธ์ิ	โดียมีการอบรมเชิุงปฎิีบัติการ	การศึิกษาด้ีงาน		การนำาผลิัตภัณฑ์ไปขายในพ่ิ�นที�ต่างๆทั�งในจังหวัิดีแลัะ

นอกจังหวัิดี

ภาพิประกอบที�	1	ลัวิดีลัายผ้าขิดีมุกแลัะผลัิตภัณฑ์ผ้าลัายขิดี
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ภาพิประกอบที�	2	ลัวิดีลัายขิดีที�ทอจากเส้นฝ่้าย

ภาพิประกอบที�	3	ผ้าฝ่้ายทอม่อหมี�ขั�นผสมขิดีย้อมคราม

		 1.6	การวิิเคราะห์	SWOT

	 	 1.6.1	จุดีแข็ง	พิบว่ิา

	 	 	 1.6.1.1	มีร้ปแบบของผ้าขิดีที�มีลัักษณะเฉพิาะแลัะมีเส้นทางเชุ่�อมโยงของผ้าราชุ	 	

	 	 	 	 สำานักของหลัวิงพิระบาง

	 	 	 1.6.1.2	บุคลัากรมีการพัิฒนาศัิกยภาพิผ่านการอบรม	การประชุุมสัมมนาแลัะการ	

	 	 	 	 ออกนอกพ่ิ�นที�เพ่ิ�อแสดีงผลิัตภัณฑ์อย่างต่อเน่�อง

	 	 	 1.6.1.3	ผลิัตภัณฑ์มีภาพิลัักษณ์ที�ดีีในสายตามผ้้บริโภคทั�งในด้ีานคุณภาพิ	ควิาม	 	

	 	 	 	 สวิยงามแลัะราคา

	 	 	 1.6.1.4	การชุ่วิยเหล่ัอกันของสมาชิุกกลุ่ัมด้ีานการขายแลัะการพัิฒนาลัวิดีลัาย

	 	 	 1.6.1.5	ผลิัตภัณฑ์การทอผ้ามีลัักษณะหลัากหลัาย	แลัะมีเอกภาพิร่วิมกันจากร้ปแบบ	

	 	 	 	 ของการทอ

		 	 	 1.6.1.6	มีจิตใจมุ่งมั�นที�ต้องการจะอนุรักษ์		ต่อยอดีแลัะพัิฒนาภ้มิปัญญาด้ีานการทอ	

	 	 	 	 ให้คงอย้กั่บชุุมชุนต่อไป
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	 	 1.6.2	จุดีอ่อน	พิบว่ิา

	 	 	 1.6.2.1	ขาดีทักษะการออกแบบลัวิดีลัายทั�งการร้ปแบบแลัะการเขียนลังบนกราฟ	

	 	 	 	 เพ่ิ�อนำาไปส่้กระบวินการมัดีย้อม

	 	 	 1.6.2.2	ขาดีทักษะแลัะควิามชุำานาญในการย้อมคราม	โดียปัจจุบันมีการย้อมคราม	

	 	 	 	 แต่ไม่เหม่อนกับการย้อมครามของจังหวัิดีอ่�นๆ

	 	 1.6.3	อุปสรรค

	 	 	 1.6.3.1	สถานการณ์ของโรคโควิิดีที�มีการแพิร่กระจายในปัจจุบัน	ส่งผลัทำาให้เกิดี		

	 	 	 	 ปัญหาการนำาสินค้าออกไปจำาหน่ายนอกพ่ิ�นที�	

	 	 	 1.6.3.2	สถานการณ์ทางด้ีานเศิรษฐกิจ	ส่งผลัทำาให้ผ้้บริโภคเป้าหมายมีการตัดีสินใจ		

	 	 	 	 ก่อนซ่่�อผลิัตภัณฑ์มากขึ�น

	 	 1.6.4		โอกาส	พิบว่ิา

	 	 	 1.6.4.1	สำานักงานพัิฒนาชุุมชุนเข้ามาหนุนเสริมแลัะนำากลุ่ัมเข้าร่วิมการพัิฒนา	 	

	 	 	 	 ศัิกยภาพิการทอแลัะผลิัตภัณฑ์ผ่านโครงการ	OTOP	

	 	 	 1.6.4.2	สำานักงานวัิฒนธิรรมเข้ามาส่งเสริม	เก็บข้อม้ลัทางวัิฒนธิรรมแลัะพัิฒนา	 	

	 	 	 	 ผลิัตภัณฑ์เป็นสินค้า	CPOT

	 	 	 1.6.4.3	สำานักอุตสาหกรรมจังหวัิดีเลัยเข้ามาส่งเสริมด้ีานควิามร้้แลัะการพัิฒนาการ	

	 	 	 	 ปล้ักฝ้่าย	การแปรร้ปเส้นใยแลัะการทอ

	 	 	 1.6.4.4	สำานักงานพิาณิชุย์จังหวัิดีเลัยเข้ามาหนุนเสริมคุณภาพิผลิัตภัณฑ์	การตลัาดี	

	 	 	 	 แลัะการประชุาสัมพัินธ์ิ

	 	 	 1.6.4.5	มหาวิิทยาลััยราชุภัฎีเลัย	เข้ามาหนุนเสริมแลัะชุ่วิยเพิิ�มศัิกยภาพิด้ีานการทอ		

	 	 	 	 การปล้ักฝ้่ายแลัะการออกแบบลัวิดีลัาย

อย่างไรก็ตามจากการระดีมควิามคิดีเห็นของกลุ่ัมสมาชิุกพิบว่ิา	โอกาสที�สถานการณ์โรคโควิิดี	19	เข้ามาส่งผลัทำาให้

สมาชิุกมีการระดีมควิามคิดีเห็นถึงปัญหาที�เกิดีขึ�นแลัะร่วิมกันสร้างพ่ิ�นที�การจำาหน่ายแลัะนำาเสนอสินค้าได้ีหลัากหลัายขึ�น		ดัีง

เชุ่น	มีการสร้างชุ่องทางการจำาหน่ายผ่าน	FACEBOOK	การไลัฟ์สดี		แลัะการเชุ่�อมโยงเคร่อข่ายการทอผ้าในจังหวัิดีเลัยให้ชุ่วิย

จำาหน่ายแลัะแนะนำาผลิัตภัณฑ์ชุุมชุน

	 1.5	ควิามต้องการที�จะพัิฒนาศัิกยภาพิของกลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุนทอผ้าบ้านส้บ	พิบว่ิา

	 	 1.5.1		การพัิฒนาลัวิดีลัายการทอในร้ปแบบต่างๆทั�งการมัดีหมี�	การออกแบบลัวิดีลัายผ่านสีเส้น

ฝ้่าย	แลัะการขิดี	ที�แสดีงอัตลัักษณ์ของบ้านส้บ	

	 	 1.5.2	วิิธีิการออกแบบจดัีวิางผลัติภัณฑ์เม่�อกลุ่ัมมีการนำาผลัติภัณฑ์ออกนอกพ่ิ�นที�ไปจัดีแสดีงหร่อ

จำาหน่าย

	 	 1.5.3	การย้อมสีจากธิรรมชุาติที�ยังไม่มีควิามคุ้นเคยหร่อถนัดี	เชุ่น	คราม	ฝ่าง

	 1.6	การวิางแผนกิจกรรมการพัิฒนาตนเองของกลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุนทอผ้าบ้านส้บ

	 	 1.6.1	การพัิฒนาพ่ิ�นที�บ้านแลัะพ่ิ�นที�ทอสำาหรับกรเป็นศ้ินยก์ารเรียนร้้ชุุมชุน	การจัดีแสดีงผลัติภัณฑ์

ของกลุ่ัมสำาหรับการขายเพ่ิ�อสร้างภาพิลัักษณ์แลัะยกระดัีบคุณค่าของผลิัตภัณฑ์ให้ส้งขึ�น

	 	 1.6.2	การแสวิงหาคนรุ่นใหม่ที�เป็นกลุ่ัมเคร่อญาติของสมาชิุกกลุ่ัมเข้ามาเรียนร้้แลัะพัิฒนาส่้การ

เป็นชุ่างทอม่อผ้าขิดีมุกอาชีุพิต่อไป
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	 	 1.6.3	การพัิฒนาล้ักสาวิของประธิานกลุ่ัมแลัะเป็นสมาชิุกกลุ่ัมรวิมถึงผ้้ขายให้สามารถออกแบบ

ลัวิดีลัายใหม่ๆตามควิามต้องการของผ้้บริโภค

	 	 1.6.3	การนำาเสนอแนวิคิดีต่อกลุ่ัมการจัดีการท่องเที�ยวิโดียชุุมชุนให้ใชุ้ศิกัยภาพิของพ่ิ�นที�กลุ่ัมทอ

ผ้าเป็นทรัพิยากรการท่องเที�ยวิแลัะจุดีรวิมของการจัดีการท่องเที�ยวิโดียชุุมชุน

	 	 1.6.4		การสร้างเคร่อข่ายควิามร้้ด้ีานการออกแบบการผลิัต	การตลัาดีแลัะการจำาหน่ายกับสถาบัน

การศึิกษา	หน่วิยงานภาครัฐแลัะเอกชุนที�อย้ใ่นพ่ิ�นที�แลัะนอกพ่ิ�นที�

ภาพิประกอบที�		4	การประชุุมระดีมควิามติดีเห็นเกี�ยวิกับแนวิทางการพิัฒนาศิักยภาพิกลัุ่มวิิสาหกิจชุุมชุนผ้าทอ

2.		แนวิทางการพัิฒนาศัิกยภาพิกลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุนทอผ้าบ้านส้บ	อำาเภอเม่อง	จังหวัิดีเลัย		พิบว่ิา

	 2.1		ด้ีานการบริหารจัดีการ		พิบว่ิา

	 	 2.1.1	 	 การอบรมให้ควิามร้้เกี�ยวิกับการบริหารจัดีการที�เน้นการมีส่วินร่วิมแลัะการสร้างควิาม

ยั�งย่น

	 	 2.1.2		การจัดีให้มีการแลักเปลีั�ยนควิามร้้แลัะควิามคิดีเห็นกันเกี�ยวิกับกลุ่ัม

	 	 2.1.3		การกำาหนดีแลัะปฎิีบัติตามบทบาทหน้าที�ของสมาชิุกแต่ลัะคนอย่างชัุดีเจน

	 	 2.1.4		การศึิกษาด้ีงานการบริหารจัดีการกลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุนที�ประสบควิามสำาเร็จ

	 	 2.1.5	การจัดีการแลัะการวิางแผนการให้มีสวัิสดิีการให้กับสมาชิุกของกลุ่ัมทอผ้า

	 2.2		ด้ีานบุคลัากร	พิบว่ิา

	 	 2.2.1	 การอบรมให้ควิามร้้เกี�ยวิกับกลุ่ัมผ้้บริโภคเป้าหมายแลัะควิามต้องการด้ีานการออกแบบ

แลัะพัิฒนาผลิัตภัณฑ์อย่างต่อเน่�อง

	 	 2.2.2	การหนุนเสริมควิามร้้ด้ีานการย้อมสีจากธิรรมชุาติในบางตัวิที�กลุ่ัมยงัไม่สามรถทำาได้ีชุำานาญการ

	 	 2.2.3	 	 การให้ควิามร้้แลัะการพิัฒนาศัิกยภาพิดี้านการจัดีการดี้านตลัาดีออนไลัน์แลัะการใชุ้ส่�อ

สังคมออนไลัน์ในการขายสินค้า

	 	 2.2.4		การพัิฒนาศัิกยภาพิด้ีานการออกกำาลัังกายก่อน		ระหว่ิางแลัะหลัังการทอผ้า

	 	 2.2.4		การพัิฒนาด้ีานสุขภาพิแลัะการเฝ้่าระหวัิงโรคที�เกิดีจากการทอผ้าแลัะโรคอ่�นๆ

	 2.3		ด้ีานงบประมาณ	พิบว่ิา

	 	 2.3.1	การระดีมทุนจากสมาชิุกกลุ่ัมในการทำาสหกรณ์กลุ่ัมเพ่ิ�อการออมแลัะการลังทุน

	 	 2.3.2	 การแสวิงหาแหล่ังทุนแหล่ังงบประมาณในการส่งเสริมแลัะสนับสนุนกลุ่ัมทั�งการทดีลัอง

เร่�องเส้นใย		สีแลัะการจัดีแสดีงสินค้า
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	 	 2.3.3		การจัดีการด้ีานผลักำาไรแลัะผลัของการลังทุนให้กับสมาชิุก

	 	 2.3.4		จัดีหาแหล่ังทุนดีอกเบี�ยตำ�าสำาหรับการก้้ย่มเพ่ิ�อการลังทุน

	 2.4		ด้ีานการตลัาดีแลัะการประชุาสัมพัินธ์ิ	พิบว่ิา

	 	 2.4.1		การอบรมเกี�ยวิกับกลุ่ัมเป้าหมาย	พิฤติกรรมผ้้บริโภคแลัะการจัดีจำาหน่าย

	 	 2.4.2		การสร้างภาพิลัักษณ์ให้กับผลิัตภัณฑ์แลัะสินค้า

	 	 2.4.3		การสนับสนุนให้มีการออกนอกพ่ิ�นที�เพ่ิ�อการจำาหน่ายสินค้าแลัะผลิัตภัณฑ์

	 	 2.4.4		การจัดีทำาส่�อออนไลัน์เพ่ิ�อการประชุาสัมพัินธ์ิแลัะการขายสินค้าทั�งในร้ปแบบส่�อเคล่ั�อนไหวิ		

แลัะส่�อภาพินิ�ง

สร่ป์ผลุ่การวิจััยแลุ่ะอภิิป์รายผลุ่

1. สร่ป์ผลุ่การวิจััย
กลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุนทอผ้าบ้านส้บเป็นกลุ่ัมการทอฝ้่าในจังหวัิดีเลัยที�มีถ่อว่ิามีศัิกยภาพิในการทอแลัะการผลิัต

ผลิัตภัณฑ์ผา้ออกมา	จากการศึิกษาพิบว่ิา	การบริหารจัดีการของกลุ่ัมที�ทำาให้กลุ่ัมสามารถดีำาเนินการได้ีอยา่งยาวินานนั�นจะเน้น

กระบวินการมีส่วินร่วิม	แลัะเน้นผลัแลัะประโยชุน์ที�จะเกิดีขึ�นกับสมาชิุกในกลุ่ัมที�เป็นผ้้ทอแลัะเป็นผ้้ส้งอายุ	ผ้าทอที�ถ่อว่ิาเป็นอัต

ลัักษณ์ของกลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุนค่อ	ผ้าขิดีมุกโบราณ	โดียชุุมชุนมีการเชุ่�อมโยงเข้ากับประวัิติศิาสตร์ของชุุมชุนที�เชุ่�อว่ิาบรรพิบุรุษ

มีการอพิยพิมาจากหลัวิงพิระบาง	 เม่�อเดิีนทางเข้ามาก็นำาวัิฒนธิรรมการทอเข้ามาด้ีวิย	 แลัะมีการส่บทอดีต่อมาจนถึงปัจจุบัน

	 สำาหรับสภาพิปัจจุบันของกลุ่ัมนั�นมีการทอผ้าในหลัากหลัายร้ปแบบทั�งผ้ามัดีหมี�สีธิรรมชุาติผสมขิดีแลัะผ้าย้อมคร้ามผสมขิดี	

รวิมถึงยังคงอนุรักษ์ผ้าทอขิดีแบบโบราณไว้ิด้ีวิย	โดียเห็นว่ิาผ้าทอขิดีแบบโบราณที�สอดีแทรกดิี�นเงินแลัะดิี�นทองถ่อว่ิาเป็นตัวิตน

ที�ทำาใหค้นนอกร้จั้กกลุ่ัมทอผ้าบ้านส้บ	ส่วินแนวิทางการพิฒันาศิกัยภาพิกลุ่ัมวิิสาหกจิชุุมชุนผา้ทอบา้นส้บนั�นจากการศิกึษาพิบ

ว่ิาประกอบด้ีวิย		5	ด้ีานค่อ	ด้ีานการบริหารจัดีการ		ด้ีานการเงิน		ด้ีานบุคลัากร	ด้ีานการการประชุาสัมพัินธ์ิ	แลัะด้ีานการตลัาดี		

โดียแต่ลัะด้ีานนั�นจะต้องเน้นการพัิฒนาในร้ปแบบเชิุงลึักเน่�องจากกลุ่ัมเคยเข้ารับการอบรมแลัะการพิฒันาศัิกยภาพิในด้ีานต่างๆ

เหล่ัานี�จากหน่วิยงานภาครัฐที�จัดีขึ�นทั�งสำานักงานพัิฒนาชุุมชุน	สำานักงานวัิฒนธิรรมจังหวัิดีเลัย	แลัะมหาวิิทยาลััยราชุภัฎีเลัย

ภาพิประกอบที�	5	ผ้าฝ่้ายทอม่อเทคนิคการขิดีประยุกต์ลัวิดีลัายแลัะสีให้สอดีคลั้องกับควิามต้องการของผ้้บริโภค
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2. อภิิป์รายผลุ่
จากการดีำาเนินการวิิจัยคณะผ้้วิิจัยมีประเด็ีนการอภิปรายผลัดัีงนี�

	 2.1	ผ้าลัายขิดีโบราณอัตลัักษณ์ของกลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุนบ้านส้บ	จากการศึิกษาพิบว่ิาผ้าลัายขิดีโบราณนั�น

เป็นการทอที�เน้นการใชุ้ดิี�นเงินแลัะดิี�นทองทอยกขิดีอันแสดีงให้เห็นถึงการมีภ้มิปัญญาท้องถิ�นที�มีลัักษณะเฉพิาะที�มีควิามแตก

ต่างจากผ้าทอพ่ิ�นบ้านในพ่ิ�นที�อ่�นๆในจังหวัิดีเลัยที�เป็นเพีิยงการทอที�เป็นลัวิดีลัายมัดีหมี�เท่านั�น	 ในระยะแรกของการรวิมกลุ่ัม

นั�นมีการแลักเปลีั�ยนเรียนร้้แลัะสอนกันให้ทอแลัะมีควิามสวิยงามแลัะสามารถขายได้ีผ่านคุณภาพิแลัะคุณค่าที�มีอย้ใ่นผ่นผ้าทอ

แต่ลัะผ่น	การแลักเปลีั�ยนแลัะเรียนร้้ผ่านการพ้ิดีคยุแลัะการสอนยอ่มนำามาซึ่�งควิามเข้มแข็งแลัะเหน็คุณค่าของงานทำาใหง้านมีการ

พัิฒนาคุณภาพิทั�งลัวิดีลัายแลัะเส้นใยอย่างต่อเน่�อง	 ซึ่�งผลัการวิิจัยของ	 อุทิศิ	ทาหอม	แลัะคณะ	(2561	 :	97-129)	สนับสนุน

แนวิคิดีนี�ว่ิา	การเรียนร้้ส่บทอดีจากภ้มิปัญญา	ซึ่�งวิิธีิการสอนผ่านการลังม่อทำาด้ีวิยตนเองแลัะจะมีย่า	ยาย	หร่อแม่คอยบอกวิิธีิ

การทำา	 ย่อมทำาให้เกิดีทักษะแลัะควิามสามารถในการทอผ้าจนสามารถทำาให้มีการเปลีั�ยนแปลังทางดี้านเศิรษฐกิจ	 สังคมแลัะ

วัิฒนธิรรม		อย่างไรก็ดีีหน่วิยงานภาครัฐ	เชุ่น	สำานักวัิฒนธิรรมจังหวัิดีเลัย		สำานักพัิฒนาชุุมชุนได้ีเห็นคุณค่าควิามงามของผ่นผ้า

จึงหนุนเสริมด้ีวิยการชุ่วิยขับเคล่ั�อนกลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุนให้มีควิามก้าวิหน้าแลัะมีควิามเข็มแข็งด้ีวิยการอบรมแลัะการนำาผลัผลิัต

ออกแสดีงแลัะจำาหน่ายในพ่ิ�นที�ต่างๆ	พิร้อมกับการอบรมเชิุงปฎิีบัติด้ีานควิามร้้ในการพัิฒนาแลัะการประยกุต์ลัวิดีลัายให้เกิดีร้ป

แบบใหม่ๆสำาหรับเป็นทางเล่ัอกให้กับผ้้บริโภคเป้าหมาย

	 อย่างไรก็ตามการพัิฒนาลัวิดีลัายผ้าทอกลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุนบ้านส้บก็ยอ่มควิบค่้ไปกับการอนุรักษ์ให้คงอย่้ต่อ

ไป	จากการศึิกษาพิบว่ิา	การทอผ้าขิดีแบบโบราณมีคนทอได้ีเพีิยง	2	คนเน่�องจากควิามยากของการขึ�นเส้นใยแลัะกระบวินการ

ทอทำาให้ชุ่างทอคนอ่�นปรับร้ปแบบการทอในลัวิดีลัายที�ไม่ซั่บซ้่อน	ซึ่�งกลุ่ัมก็ได้ีมีการอนุรักษ์ด้ีวิยการร่วิมกับวัิฒนธิรรมจังหวัิดีเลัย

ในการขับเคล่ั�อนในกลุ่ัมคนรุ่นใหม่ที�อย้ใ่นชุุมชุนที�สนใจการทอได้ีเข้ามาเรียนร้้	สอดีคล้ัองกับผลัการวิิจัยของ	พิระคร้ประภัทรสุต

ธิรรม	(วีิรศัิกดิี�	ปภส์สโร)	,	2560	:	บทคัดียอ่)	ที�พิบวิา่	การอนุรักษ์ผ้าทอของกลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุนใหค้งอย้นั่�นต้องเริ�มจาก	(1)	การ

สร้างม้ลัเหตุจ้งใจให้ส่บทอดีการทอผ้า	เพ่ิ�อให้เกิดีรายได้ีแลัะเป็นอาชีุพิที�เหมาะสมกับชุาวิบ้าน	อันจะนำาไปส่้การพัิฒนาคุณภาพิ

ชีุวิิตของชุาวิบา้นให้ดีีขึ�น	(2)	การส่บทอดี	โดียล้ักหลัานหร่อสมาชุกิในครอบครวัิที�ได้ีสัมผัสการทออยา่งต่อเน่�องทั�งที�ตั�งใจแลัะไม่

ได้ีตั�งใจ	เป็นไปด้ีวิยวิิธีิการธิรรมชุาตทีิ�เกี�ยวิโยงสัมพัินธ์ิกันของคนในครอบครวัิ	ซึ่�งเป็นกระบวินการขดัีเกลัาทางสงัคมโดียการใชุ้

ผ้าทอเป็นเคร่�องม่อแลัะส่�อในการพิฒันาทั�งนี�มีเป้าหมายเพิ่�อต้องการใหผ้้้หญิงในชุุมชุนมคีวิามสมบ้รณ์พิร้อมตามร้ปแบบที�สังคม

ชุุมชุนคาดีหวัิง	 ซึ่�งทักษะควิามร้้	 ควิามสามารถที�แสดีงตัวิออกมาจนปรากฏ์เป็นภ้มิปัญญาท้องถิ�นที�มีลัักษณะเฉพิาะของแต่ลัะ

ท้องถิ�น	เชุ่นเดีียวิกบับ้านส้บโดียรากเหง้าของชุุมชุนนั�นก็มีการอพิยพิแลัะยา้ยถิ�นฐานมาจากหลัวิงพิระบาง	ผ้้อพิยพิที�เป็นผ้้หญิง

ก็พิยายามรักษาอัตลัักษณ์ทางวัิฒนธิรรมของตนเองไว้ิผ่านวิิถีการดีำาเนินชีุวิิต	เส่�อผ้าเคร่�องแต่งกายแลัะวัิฒนธิรรมการทอผ้าแบบ

ขิดีแลัะนำามาผสมผสานกับวัิฒนธิรรมการมัดีหมี�ของคนอ่�นๆที�อย้่เดิีมในท้องที�นั�น	จนปัจจุบันถ่อว่ิาเป็นผ้าทอที�มีอัตลัักษณ์หนึ�ง

ของจังหวัิดีเลัย

	 อย่างไรก็ดีีการมองอนาคตของกลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุนเกี�ยวิกับอัตลัักษณ์ผ้าทอแบบดัี�งเดิีมแลัะแบบประยุกต์

นั�นก็เชุ่�อว่ิาจะมีคนรุ่นใหม่เห็นควิามสำาคัญแลัะเห็นคุณค่าแลัะม้ลัค่าของภ้มิปัญญาท้องถิ�นที�เป็นรากเหง้าของตนเองให้คงอย้่

ต่อไปแลัะกลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุนในร้ปแบบต่างๆก็สามารถดีำารงอย้ผ่่านการใชุ้วัิฒนธิรรมการทอผ้าแบบดัี�งเดิีมมาเป็นจุดีขายให้กับ

ผลิัตภัณฑ์ต่อไป	

	 2.2	 แนวิทางการพัิฒนาศัิกยภาพิกลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุนทอผ้าบ้านส้บ	 	 พิบว่ิา	 กลุ่ัมมีการพัิฒนาศัิกยภาพิใน

ทุกด้ีานอย่างต่อเน่�อง	 โดียได้ีรับการพัิฒนาจากหน่วิยงานภาครัฐผ่านการอบรมเชิุงปฎิีบัติ	 	การประกวิดีแข่งขันแลัะการนำาเข้า

เป็นต้นแบบของผ้าที�มีอัตลัักษณ์ของจังหวัิดีเลัย	 	 อย่างไรก็ตามจากการลังพ่ิ�นที�ระดีมควิามคิดีเห็นพิบว่ิา	 กลุ่ัมมีควิามต้องการ

พัิฒนาศัิกยภาพิตนเองมากขึ�น	 โดียเฉพิาะด้ีานการพัิฒนาลัวิดีลัาย	การย้อมสีธิรรมชุาติที�ทำาให้สีติดีทนนาน	การตลัาดีที�เข้าถึง

กลุ่ัมผ้้บริโภคเป้าหมาย		การประชุาสัมพัินธ์ิผลิัตภัณฑ์ไปยังพ่ิ�นที�ต่างๆ	การสร้างอัตลัักษณ์ให้กับกลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุนแลัะผ้าทอ

	 ซึ่�งการอบรมที�ผ่านมายังไม่ได้ีมีการนำามาปฎิีบัติอย่างเป็นร้ปธิรรม	ประเด็ีนของการสร้างอัตลัักษณ์ที�เป็นร้ปธิรรมนั�นกลุ่ัมเห็น
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ว่ิามีควิามสำาคัญที�จะชุ่วิยยกระดัีบของผ้าทอให้ส้งขึ�น	 โดียกระบวินการสร้างอัตลัักษณ์นั�นจะต้องเน้นกระบวินการมีส่วินร่วิม

ของสมาชิุกกลุ่ัมแลัะคนอ่�นๆในชุุมชุน	อย่างไรก็ตามก่อนลังไปพัิฒนาควิรทำาควิามเข้าใจถึงควิามต้องการของกลุ่ัมทอผ้าให้ครบ

ทุกมิติแลัะมีการกำาหนดีเง่�อนไขกก่อนการพัิฒนา	ดัีงที�	สุกัญญา	อธิิปอนันต์	แลัะคณะ	(2550	:	19)		การพัิฒนาวิิสาหกิจชุุมชุน

ให้มีขีดีควิามสามารถในการบริหารจัดีการแลัะพึิ�งพิาตนเองได้ีนั�น	ควิรกำาหนดีมาตรการแก้ไขปัญหาให้ครอบคุลัมในทุกๆ	ด้ีาน

อยา่งเพีิยงพิอแลัะสมดุีลักันด้ีวิยการสร้างควิามร่วิมม่อให้เกิดีขึ�นด้ีวิยควิามจริงใจ	เปิดีโอกาสให้ประชุาชุนได้ีร่วิมคิดีแลัะได้ีฝึ่กฝ่น

จนมีควิามสามารถเพีิยงพิอที�จะพึิ�งพิาตนเองได้ีจึงจะก่อให้เกิดีการพัิฒนาควิามเจริญเติบโต	ทางเศิรษฐกิจทั�งในส่วินภ้มิภาคแลัะ

ประเทศิอย่างยั�งยน่ต่อไป	 ถึงแม้ว่ิาจะมีปัญหาในการขับเคล่ั�อนการพัิฒนาวิิสาหกิจชุุมชุนที�พิบว่ิายังขาดีควิามชัุดีเจนในทิศิทาง

การพัิฒนา	เน่�องจากมีปัญหาการรวิมกลุ่ัมกัน	การสนับสนุนจากภาครัฐ	การต่อรองจัดีซ่่�อปัจจัยการผลิัตแลัะการขอสนับสนุนเงิน

ทุน	มีเพีิยงผ้้นำาแลัะแกนนำาดีำาเนินการของกลุ่ัมเป็นหลััก	ขาดีแผนการพิฒันาวิิสาหกิจชุุมชุนที�ชัุดีเจน	ท	าให้การพัิฒนาวิิสาหกิจ

ชุุมชุนดี	าเนินการไปได้ีชุ้าแลัะไม่ต่อเน่�อง	ดัีงนั�นจึงควิรมีกลัยุทธ์ิในการพัิฒนาวิิสาหกิจชุุมชุนที�สอดีคล้ัองเหมาะสม	เพ่ิ�อให้เกิดี

การเรียนร้้ในการพึิ�งตนเองแลัะการพัิฒนาที�ยั�งยน่	สอดีคล้ัองกับ	อัมพิวัิลัย์	 วิิศิวิธีิรานนท์	พิิศิรวัิส	 ภ่้ทอง	แลัะ	มนศัิกดิี�	มหิงษ์

	(2563	:	125-136)	ที�เสนอว่ิา	แนวิทางเสริมสร้างศัิกยภาพิวิิสาหกิจชุุมชุนอาจมีกลัยุทธ์ิดัีงนี�	1)	จัดีกระบวินการการรวิมกลุ่ัม

ของชุุมชุน	โดียปรับกระบวินการคิดีจากการทำางานคนเดีียวิมาส่้การรวิมกลุ่ัมกันแลัะพัิฒนากลุ่ัมให้เข้มแข็ง	พิร้อมทั�งหาแนวิทาง

ที�เหมาะสมเพ่ิ�อเป็นสิ�งจ้งใจให้สมาชิุกดีำาเนินงานต่อเน่�องแลัะสมำ�าเสมอ	2)	สร้างกิจกรรมการเรียนร้้ของชุุมชุน	ด้ีวิยการศึิกษาด้ี

งานที�สอดีรับกับบริบทของชุุมชุนแลัะจัดีกิกรรมการเรียนร้้ให้มีชีุวิิต	3)	จัดีการวิิสาหกิจชุุมชุนแบบมีส่วินร่วิม	เป็นเคร่อข่ายที�มี

คณะกรรมการบริหารแบบย่ดีหยุน่ตามบริบทของชุุมชุน	สร้างอัตลัักษณ์ของผลิัตภัณฑ์ทั�งระดัีบอำาเภอแลัะจังหวัิดี	โดียภาครัฐ

ให้การสนับสนุนแลัะจัดีระบบการเงินให้โปร่งใส	สมาชิุกมีส่วินร่วิมเป็นหุ้นส่วิน	4)	มีการนำาเทคโนโลัยีมาใชุ้ในกระบวินการผลิัต

แลัะสร้างนวัิตกรรม	 เพ่ิ�อให้เกิดีการรับรองมาตรฐาน	 โดียเน้นควิามคิดีสร้างสรรค์ผลังานเพ่ิ�อเพิิ�มม้ลัค่าของผลิัตภัณฑ์ส่บสาน

ลัวิดีลัายผ้าทอแบบดัี�งเดิีมแลัะสร้างสรรค์ลัายใหม่	 สร้างสรรค์ผลิัตภัณฑ์ที�หลัากหลัายในด้ีานประโยชุน์ใชุ้สอยด้ีวิย	 แลัะ	 5)	 มี

การนำาส่�อสังคมออนไลัน์มาใชุ้เพ่ิ�อเพิิ�มชุ่องทางการจัดีจำาหน่ายผลิัตภัณฑ์ของชุุมชุน	โดียสร้างส่�อผ่านโทรศัิพิท์ม่อถ่อที�เป็นเร่�อง

ราวิแลัะผลักระทบของผลัติภัณฑ์ที�ทำาใหเ้ศิรษฐกจิของชุุมชุนดีีขึ�นแลัะมีชุ่องทางหลัากหลัาย	แลัะผกามาศิ	บตุรสาลีั	แก้วิมณ	ีอุทิ

รัมย์แลัะ	อุดีมพิงษ์	เกศิศิรีพิงษ์ศิา	(2562	:	46-56	)	นำาเสนอว่ิา	การมีส่วินร่วิมของสมาชิุกต่อการสร้างอัตลัักษณ์จะชุ่วิยสร้าง

กระบวินการคิดีให้เกิดีขึ�น	มีแนวิทางดัีงนี�	1)	การศึิกษาบริบทของชุุมชุนที�จะนำามาสร้างเป็นอัตลัักษณ์2)	จัดีเวิทีเพ่ิ�อค้นหาควิาม

ต้องการที�แท้จริงที�ได้ีจากกระบวินการมีส่วินร่วิมของชุุมชุน	3)	การตัดีสินใจเล่ัอกร้ปแบบที�จะนำาสร้างเป็นเอกลัักษณ์สินค้า	4)	

การนำาร้ปแบบที�เล่ัอกไปสร้างเป็นโมเดีลัตัวิอย่าง	5)	การพัิฒนาเอกลัักษณ์ด้ีวิยการนำาโมเดีลัตัวิอย่างที�ได้ีไปทอลังในผ่นผ้า	แลัะ	

6)	การขอจดีทะเบียนสิทธิิบัตรการออกแบบลัายผ้า

	 2.3	โอกาสของกลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุน	พิบว่ิา	กลุ่ัมผ้าทอพ่ิ�นบ้านที�มีลัักษณะการทอลัายขิดีที�มีลัักษณะเฉพิาะ

ทำาให้หน่วิยงานภาครัฐเข้ามาชุ่วิยส่งเสริมแลัะยกระดัีบการพัิฒนากลุ่ัมแลัะผลิัตภัณฑ์อยา่งต่อเน่�อง	ทั�งการนำาสินค้าของกลุ่ัมเข้า

ส่้การเป็นสินค้า	OTOPแลัะสินค้า	CPOT	โดียมีการติดีตามการผลิัตแลัะการจำาหน่ายอยา่งต่อเน่�องเพ่ิ�อให้กลุ่ัมสามารถจำาหน่าย

ผลิัตภัณฑ์ได้ีอย่างต่อเน่�อง	 โดียที�จุดีขายอันเน่�องมาจากโอกาสของกระแสสังการให้ควิามสำาคัญของธิรรมชุาติแลัะสิ�งแวิดีล้ัอม	

ทำาให้กลุ่ัมผ้าทอมีควิามโดีดีเด่ีนขึ�น	จึงเป็นจุดีขายที�จะนำามาสร้างอัตลัักษณ์ให้กับผ้าทอพ่ิ�นบ้าน	โดียเฉพิาะเส้นใยของฝ้่ายที�กลุ่ัม

มีการปล้ักขึ�นมาเองแลัะผ่านกระบวินการให้เป็นเส้นโดียใชุ้แรงงานแลัะภ้มิปัญญาของชุ่างทอแลัะคนเฒ่าคนแก่ที�อย้่ในชุุมชุน

เข้ามาชุ่วิยแลัะกลุ่ัมก็สามารถสร้างรายได้ีให้กับคนอ่�นๆที�ไม่ได้ีทอผ้าแล้ัวิได้ีใชุ้ภ้มิปัญญาแลัะควิามร้้ในการทำาเส้นใยแลัะการ

ย้อมสีจากธิรรมชุาติที�กลุ่ัมให้ควิามสำาคัญกับสีธิรรมชุาติที�ต่อผ่านกระบวินการจัดีการสิ�งแวิดีล้ัอมด้ีวิย	 ทั�งนี�การเห็นโอกาสใน

สถานการณ์ต่างๆของประธิานกลุ่ัมแลัะสมาชิุก	ถ้ามีการนำามาคิดีร่วิมกันบนฐานของการคิดีตามข้อม้ลัข่าวิสารอย่างต่อเน่�อง	ก็

จะเกิดีแนวิคิดีใหม่ๆมาส่้การได้ีหนทางที�ดีีในการแก้ปัญหานั�น	ดัีงที�	ทรงพิลั	พิรมสาขา	ณ	สกลันคร	แลัะอุทิศิ	สังขรัตน์	(2556	

:	 48)	 ที�พิบว่ิา	 ศัิกยภาพิของผ้้นำากลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุนมีอิทธิิพิลัต่อการพัิฒนาธุิรกิจแลัะควิามต่อเน่�องของการดีำาเนินกิจการใน

วิิสาหกิจชุุมชุน	 	 ดัีงนั�นถ้าผ้้นำามีศัิกยภาพิในทุกมิติ	 โดียเฉพิาะด้ีานควิามคิดีสร้างสรรค์	 จินตนาการร้้จักที�จะหยิบประเด็ีนที�น่า
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สนใจจากกระแสสังคมมาส่้การสร้างจุดีชุายแลัะควิามโดีดีเดีน่ให้กับผลิัตภัณฑ์	สอดีคล้ัองกับพีิระศัิกดิี�	วิรฉัตร	(2561	:	285-310)	

ที�พิบว่ิา	 การให้ควิามสำาคัญกับภ้มิปัญญาแลัะควิามคิดีสร้างสรรค์ที�ผสมผสานกับการพิาพึิ�งตนเองตามหลัักเศิรษฐกิจพิอเพีิยง

	 การเล่ัอกใชุ้เทคโนโลัยีที�เหมาะสมมาชุ่วิยในการพิัฒนาแลัะต่อยอดีภ้มิปัญญาเป็นกระบวินการที�จะชุ่วิยสร้างควิามเชุ่�อมั�นใน

คุณภาพิมาตรฐานของผลิัตภัณฑ์ได้ี

	 อย่างไรก็ดีีด้ีวิยสถานการณข์องโรคโควิิดี	19	กลุ่ัมมีการปรับวิิธีิการนำาเสนอการขายหลัากหลัายชุ่องทาง	เชุ่น

การขายผ่านกลุ่ัม	FACEBOOK	การขายผ่านชุ่องทางการไลัฟ์สดี	แลัะการฝ่ากขายในกลุ่ัมสมาชิุก	โดียผ้าทอสามารถที�จะขายได้ี

อย่างต่อเน่�องแลัะกลุ่ัมเป้าหมายกว้ิางขึ�น	 ซึ่�งแต่เดิีมกลุ่ัมขาดีทักษะควิามร้้ควิามเข้าใจในการขายผลิัตภัณฑ์ออนไลัน์แลัะมีเชุ่�อ

ว่ิาตนเองทำาไม่ได้ี	 ซึ่�งการปรับตัวิก็ส่งผลัทำาให้เกิดีการพัิฒนาทั�งรายได้ี	 ร้ปแบบของผ้าทอกระบวินการส่�อสารที�เกิดีขึ�นระหว่ิาง

จำาหน่ายผลิัตภัณฑ์ด้ีวิยการนำาเสนออัตลัักษณ์แลัะภ้มิปัญญาท้องถิ�น	 แลัะผลิัตผลิัตภัณฑ์ที�สอดีคล้ัองกับควิามต้องการของผ้้

บริโภคเป้าหมายได้ีตรงประเด็ีน	ดัีงที�	อุทัย	ดุีลัยเกษม	แลัะอรศิรี	งามพิิทยาพิงศ์ิ	(2540	:	8	–	10)	แลัะพีิระศัิกดิี�	วิรฉัตร	(2561	

:	 285-310)	 กล่ัาวิว่ิา	 ศัิกยภาพิแลัะภ้มิปัญญาที�สั�งสมมาเปรียบเสม่อนฐานรากในการพัิฒนาตนเองแลัะพิร้อมรับการปรับตัวิ

ให้เข้ากับการพัิฒนาภายนอกได้ี	 เชุ่นเดีียวิกับการให้ควิามสำาคัญกับพิฤติกรรมผ้้บริโภคแลัะแนวิโน้มการบริโภคก่อนที�จะลังม่อ

ประกอบการหร่อพัิฒนาผลิัตภัณฑ์	ราคาจะต้องไม่เกินควิามเป็นจริงแลัะต้องสร้างมาตรฐานผลิัตภัณฑ์พัิฒนาการติดีต่อส่�อสาร

แลัะสร้างเคร่อข่ายในระบบวิิสาหกิจชุุมชุนให้ครบวิงจร

ข้้อเสนอแนะ

1.	ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิิจัย

ควิรมีการวิิจัยแลัะพัิฒนาการออกแบบสร้างสรรค์การทอผ้าขิดีมุกแลัะการต่อยอดีส่้ผลิัตภัณฑ์ร่วิมสมัย

2.	ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาผลัการวิิจัยไปใชุ้

หน่วิยงานภาครัฐที�เกี�ยวิข้องกับการพัิฒนาควิรพิิจารณาเล่ัอกประเด็ีนการส่งเสริมแลัะการพัิฒนาให้กับกล่ัมตามที�

กลุ่ัมต้องการเชุ่นด้ีานการตลัาดีแลัะการประชุาสัมพัินธ์ิที�เน้นชุ่องทางการขายแลัะพ่ิ�นที�ที�มีล้ักค้าเฉพิาะที�มีศัิกยภาพิในการซ่่�อ

ผ้าที�มีราคาส้ง	โดียการสง่เสริมแลัะการพิฒันาเนน้การปฎีบัิติการที�สามารถทำาไดีทั้นทีแลัะสามารถสง่ผลัต่อรายไดีแ้ลัะเศิรษฐกจิ

ของชุุมชุน

กิติติิกรรมป์ระกาศ

คณะผ้้วิิจัยขอบขอบคุณมหาวิิทยาลััยราชุภัฎีเลัย	ที�สนับสนุนงบประมาณดีำาเนินโครงการวิิจัยเกี�ยวิกับการขับเคล่ั�อน

พิลัังทางศิิลัปกรรมแลัะขอขอบคุณกลุ่ัมวิิสาหกิจชุุมชุนที�ร่วิมกันให้ข้องม้ลัผ่านการระดีมควิามคิดีเห็นแลัะการวิิเคราะห์ตนเองจน

ส่งผลัทำาให้เกิดีวัิฒนธิรรมของการแลักเปลีั�ยนเรียนร้้	ขอขอบคุณหน่วิยงานภาครัฐ	เชุ่นสำานักส่งเสริมอุตสาหกรรม	สำานักพัิฒนา

ชุุมชุนแลัะสำานักวัิฒนธิรรมที�ร่วิมกันขับเคล่ั�อนพิลัังทางปัญญาด้ีานการทอผ้าให้คงอย้่ต่อไป
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The Artificial Flower Crown to the Design Generating Income 

to the Local Costume Business.
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บทคัดย�อ

บทควิามวิิจัยนี�ศึิกษาร้ปแบบฮั�วิก๋วินในประเพิณีวิิวิาห์บาบ๋าโบราณ	เป็นวิิจัยเชิุงคุณภาพิ	ศึิกษาเอกสาร	 สัมภาษณ์

	สังเกต	นำาเสนอเชิุงพิรรณนาวิิเคราะห์	พิบว่ิา	ฮั�วิก๋วินเป็นเคร่�องประดัีบศีิรษะในประเพิณีวิิวิาห์บาบ๋า	สมัยโบราณแยกเป็น	2	

ส่วิน	1)	ส่วินฐาน	“ฮั�วิก๋วิน”	เป็นมาลััยดีอกมะลิัหร่อเคร่�องทองเหล่ัอง	2)	ส่วินชุ่อดีอกไม้	ประดิีษฐ์ด้ีวิยเส้นทองคำา	12	ชุ่อ	“เฉ่ง

ก๊อ”	กลีับโค้งมนคล้ัายดีอกโบตั�น	ปัจุบันมงกุฏ์ดีอกไม้ไหวิในประเพิณีวิิวิาห์เปลีั�ยนแปลังไปตามควิามสามารถผ้้ประดิีษฐ์	ใชุ้ดิี�น

โปร่งแทนเส้นทองคำา	 นิยมประกอบฐานแลัะดีอกไม้เป็นชิุ�นเดีียวิกันเพ่ิ�อสะดีวิกต่อการสวิมใส่แลัะเชุ่าซ่่�อ	 ม้ลัค่า	5,500-7,000	

บาท	ขึ�นอย้่กับวัิสดุีแลัะควิามต้องการของผ้้ใชุ้ประโยชุน์	รวิมทั�งสร้างสรรค์ร้ปแบบเป็นของที�ระลึักเพ่ิ�อสร้างรายได้ีให้กับธุิรกิจ

เคร่�องแต่งกายพ่ิ�นเม่องต่อไป

คำาสำาคัญ: ฮั�วิก๋วิน,	มงกุฏ์ดีอกไม้ไหวิ,	วิิวิาห์บาบ๋า,	ธุิรกิจเคร่�องแต่งกาย	

Abstract

This qualitative study explored the design of Hua Kuan by the literature review, interviews, 
and observations; the descriptively presented result reveals that Hua Kuan is used to make the crown 
for the bride in the wedding of Baba ethnic in Phuket. The body of the crown consists of 2 parts, the 
foundation called “Hua Kuan” originally made of the jasmine garland or brass, and the artificial flowers 
with peony like petals on 12 spring wires called Cheng Kor. Nowadays, the design of Hua Kuan was 
adapted to purposes of use; the golden thread is replaced by the transparent braid; the foundation is 
connected with the flower part for convenient wearing and leasing, Value 5,500-7,000 Baht; It depends 
on the materials and needs of the user, as well as creating patterns as souvenirs to continue to generate 

income to the local costume business.

Keywords: Hua Kuan, Artificial Flowers, Baba Wedding, costume business.    
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บทนำา

จากหลัักฐานทางประวัิติศิาสตร์ของไทยในสมัยอดีีต	คำาว่ิาจีนโพ้ินทะเลั	คำานี�มักจะนิยมในภาษาจีนกลัาง	เรียก

ว่ิา	“หัวิเฉียวิ”	แลัะภาษาจนีแต้จิ�วิค่อ	“ฮั�วิเคี�ยวิ”	ในส่วินของคำาไทยนั�นที�ใชุ้เรียกชุาวิจีนโพ้ินทะเลั	ซึ่�งถอดีใจควิามสำาคัญ

ได้ีว่ิามาจากศิพัิท์ภาษาองักฤษวิา่	Oversea	Chines	หร่อชุาวิจนีที�อย้ห่่างไกลัจากบา้นเกิดีเม่องนอนของตนเอง	มเิพีิยง

แต่ชุาวิจนีที�อาศัิยอย้ใ่นประเทศิไทยเพิยีงเท่านั�น	แต่คำาว่ิาจีนโพ้ินทะเลัยงัสามารถใชุ้กับชุาวิจนีที�อพิยพิมาอาศิยัอย้ทั่�วิทุก

มุมโลัก	นักวิิชุาการชุาวิตะวินัตกที�ยงัคงศึิกษาเร่�องราวิการยา้ยถิ�นฐานของชุาวิจนีเข้ามาในสยามประเทศิไดีป้ระมาณการ

จำานวินของชุาวิจีนที�อพิยพิโดียคาดีการว่ิาอาจจะเป็นหนึ�งในสามของจำานวินประชุากรไทยทั�งหมดีโดียมทีี�มากล่ัาวิกันว่ิา	

“ผ้้โดียสารเป็นสินค้าที�มค่ีามากที�สดุีจากเม่องจีนมายงัสยาม”	ชุาวิจีนที�อพิยพิเข้ามาในสยามสมัยนั�นตรงกับชุ่วิงกลัางถึง

ปลัายพุิทธิศิตวิรรษที�	24	กล่ัาวิค่อในรัชุสมัยของการส่บเน่�องระหว่ิางรัชุกาลัที�	3	แลัะรัชุกาลัที�	4	มีจำานวินประชุากรจนี

ที�อย้่แถบกวิางตุ้ง	กวิางสี	ฮกเกี�ยน	แลัะไหหลัำา	เข้ามาอย้ใ่นไทยมากเป็นที�สุดี	(สุภางค์	จันทวิานิชุ,	2534	:	15)	

เม่�อชุาวิจีนเดิีนทางเข้าส่้ภาคใตข้องประเทศิไทยก็นำาวัิฒนธิรรมแลัะประเพิณทีี�ติดีตัวิมาจากเม่องจนีมาปฏิ์บัติตามจารตี

ธิรรมเนียมอย่างที�ตนนิยมปฏิ์บัติกันอย่างสมำ�าเสมอ	 โดียเอกลัักษณ์ที�เด่ีนชัุดีตามทัศินคติของคนไทยค่อชุาวิจีนมีวิิถีแห่งควิาม

สามารถดีา้นการพิาณชิุ	มีควิามขยนั	มุ่งมานะอดีทนจนกอ่ให้เกิดีควิามมั�งคั�งรำ�ารวิย	ทำาใหส้ตรีชุาวิพ่ิ�นถิ�นเล็ังเห็นควิามสำาคัญแลัะ

เกิดีเป็นสัมพัินธิภาพิของการสร้างชีุวิิตครอบครัวิ	ระหว่ิางพ่ิอที�มีเอกลัักษณ์มาจากแผ่นดิีนจีน	แลัะแม่มีวัิฒนธิรรมพ่ิ�นถิ�นทางภาค

ใต้ของประเทศิไทยทำาให้เกิดีการผสมผสานสองวัิฒนธิรรมเข้าไว้ิด้ีวิยกัน	เม่�อก่อเกิดีบุตรชุายเรียกว่ิา	“บาบ๋า”	(บา-หบา)	หากเป็น

บุตรสาวิเรียกว่ิา	“ย่อหยา”	โดียมีการสร้างถิ�นฐานที�อย้่อาศัิยในจังหวัิดีฝั่�งอันดีามันของประเทศิไทยประกอบด้ีวิยจังหวัิดีกระบี�

	พัิงงา	ระนอง	ตรัง	สต้ลัแลัะภ้เก็ต	โดียมีร้ปแบบของขนบธิรรมเนียมประเพิณี	ควิามเชุ่�อ	ภาษาพ้ิดี	อาหาร	พิิธีิกรรม	ตลัอดีจน

วัิฒนธิรรมการแต่งกายที�เป็นเอกลัักษณ์เฉพิาะตน	 ดัีงที�วิิกรม	กรุงแก้วิ	 (2563	 :	 61)	 วัิฒนธิรรมการแต่งกายของสตรีชุาวิไทย

เชุ่�อสายจีนในกลุ่ัมชุาติพััินธ์ุิบาบ๋ามีระเบียบแบบแผนแลัะเอกลัักษณ์ที�โดีดีเด่ีนมาเป็นระยะเวิลัายาวินานแลัะเป็นวัิฒนธิรรมที�

สามารถบอกเล่ัาเร่�องราวิของควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางควิามหลัากหลัายทางเชุ่�อชุาติจากสมัยอดีีตกาลัจนถึงปัจจุบันได้ีเป็นอย่างดีี	

ซึ่�งปรากฏ์ให้เห็นถึงควิามคล้ัายคลึังแลัะการผสมผสานในวิิถีการแต่งกายของสตรีมลัาย้	สตรีมอญแลัะสตรีจีน

ประเพิณีการแต่งงานของชุาวิบาบ๋า	 หร่อที�เรียกโดียทั�วิไปวิ่า	 “วิิวิาห์บาบ๋า”	 เป็นประเพิณีการแต่งงานที�เกิดีจาก

วัิฒนธิรรมของชุาวิจีนในจังหวัิดีภ้เก็ต	ผสมผสากับวัิฒนธิรรมไทยจึงเกิดีเป็นวิาวิาห์บาบ๋า	การเข้ามาของคนจีนเป็นจำานวินมาก

ตั�งแต่สมัยรัชุกาลัที�	 3	 จนถึง	 รัชุกาลัที�	 5	 ทำาให้เกิดีเยาวิชุนล้ักผสมที�เกิดีจากการแต่งงานของชุายหนุ่มชุาวิจีนแลัะผ้้หญิงชุาวิ

ภ้เก็ต	ซึ่�งร้ปแบบประเพิณกีารแต่งงานแบบจีนโบราณยคุนี�	เป็นที�นิยมของชุาวิภ้เก็ตเชุ่�อสายจีนฮกเกี�ยนในอดีีตยอ้นหลัังไม่ตำ�ากว่ิา	

70-80	ปี	(ราวิประมาณป	ีพิ.ศิ.2460)	เป็นสมัยที�ชุาวิจนีมีอิทธิิพิลัมากในเม่องภ้เก็ต	แลัะนา่จะได้ีรับวัิฒนธิรรมนี�มาจากปีนัง	(ฤดีี

	ภ้มิภ้ถาวิร,	2553	:	23-42)	ฮั�วิก๋วินหร่อมงกุฎีดีอกไม้ไหวิ	ซึ่�งเป็นองค์ประกอบชิุ�นสำาคัญในวัิฒนธิรรมการแต่งกายที�ปรากฏ์ใน

ประเพิณีวิิวิาห์บาบ๋าแบบโบราณ	โดียเกิดีขึ�นจากการประดิีษฐ์ด้ีวิยฝี่ม่อของเจ้าสาวิ	อีกทั�งได้ีสอดีแทรกนัยสำาคัญแลัะภ้มิปัญญา	

กอรปกับปัจจุบันมีควิามนิยมในประเพิณีวิิวิาห์แบบสากลันิยมมากกว่ิาประเพิณีวิิวิาห์บาบ๋าแบบโบราณ	อีกทั�งในประเทศิไทยมี

ผ้้ได้ีรับการส่บทอดีหัตถกรรมทางวัิฒนธิรรมในการประดิีษฐ์ฮั�วิก๋วินจากภ้มิปัญญาของบรรพิชุนไว้ิอย่างเป็นระบบเพีิยงสองท่าน

เท่านั�น	เน่�องจากขั�นตอนแลัะวิิธีิการประดิีษฐ์ค่อนข้างสลัับซั่บซ้่อนแลัะต้องใชุ้ระยะเวิลัายาวินาน	แลัะต้องสลัะกำาลัังกาย	กำาลััง

ใจ	สมาธิิเพ่ิ�อให้ผลังานเกิดีควิามสวิยงามมากยิ�งขึ�น	

ด้ีวิยปัจจัยดัีงกล่ัาวิส่งผลัให้วัิฒนธิรรมแบบดัี�งเดิีมขาดีผ้้ให้การอนุรักษ์	 ส่บสานจนทำาให้ผลังานการประดิีษฐ์ฮั�วิก๋วิน

เล่ัอนหายไปตามกาลัเวิลัา	ดัีงนั�นผ้้วิิจัยจึงเล็ังเห็นควิามสำาคัญด้ีานหัตถศิิลัป์ที�มีมาแต่โบราณซึ่�งเป็นรากเหงา้ของบรรพิชุนชุาวิบา

บ๋าที�ได้ีรับการสั�งสมแลัะถ่ายทอดีมาจากรุ่นส่้รุ่นจนถึงยุคสมัยปัจจุบัน	จากการศึิกษาแลัะวิิเคราะห์ถึงการพัิฒนาร้ปแบบของฮั�วิ

ก๋วิน	(มงกุฎีดีอกไม้ไหวิ)	เพ่ิ�อให้เกิดีควิามเหมาะสมกับธุิรกิจเคร่�องแต่งกายพ่ิ�นเม่องแลัะสอดีคล้ัองกับยคุสมัยปัจจุบัน	โดียการลัดี

ทอนขั�นตอนในการประดิีษฐ์แต่ยงัคงไว้ิซึ่�งรายลัะเอียดีสำาคัญตามธิรรมเนียมโบราณ	ดัีงที�	ศิิริรัตน์	แอดีสกุลั	(2555	:	212)	กล่ัาวิ

ว่ิาการเปลีั�ยนแปลังมีองค์ประกอบที�สำาคัญค่อเวิลัา	 การเปลีั�ยนแปลังจากสภาพิที�เป็นอย้่ไปส่้อีกสภาพิหนึ�ง	 ปกติเม่�อเราพ้ิดีถึง
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การเปลีั�ยนแปลังมักจะคิดีถึงการเปลีั�ยนแปลังทางสังคมแลัะการเปลีั�ยนแปลังทางวัิฒนธิรรม	ซึ่�งทั�งสังคมแลัะวัิฒนธิรรมเปรียบ

เสม่อนสิ�งที�มักจะไปค่้กันเสมอ	เม่�อสังคมเปลีั�ยนวัิฒนธิรรมก็เปลีั�ยนตามไปด้ีวิย	สังคมแลัะวัิฒนธิรรมเป็นสิ�งที�มีควิามสำาคัญแลัะ

สัมพัินธ์ิเกี�ยวิข้องกับการดีำาเนินชีุวิิตของคนในสังคม	เพิราะฉะนั�นการเปลีั�ยนแปลังทางสังคมแลัะวัิฒนธิรรมก็ยอ่มมีผลักระทบต่อ

วิิถีชีุวิิตของคนในสังคมอย่างหลีักเลีั�ยงไม่ได้ี	เชุ่นควิามเชุ่�อ	ควิามคิดี	ค่านิยม	อุดีมการณ์ตลัอดีจนพิฤติกรรม	

วัติถุ่ป์ระสงค์

1.	เพ่ิ�อศึิกษาร้ปแบบมงกุฎีดีอกไม้ไหวิในประเพิณีวิิวิาห์บาบ๋าโบราณ

2.	เพ่ิ�อพัิฒนาร้ปแบบมงกุฎีดีอกไม้ไหวิเพ่ิ�อใชุ้ในธุิรกิจเคร่�องแต่งกายพ่ิ�นเม่อง

วิธีดำาเนินการวิจััย

การศึิกษาครั�งนี�	ผ้้วิิจัยใชุ้ระเบียบวิิธีิวิิจัยเชิุงคุณภาพิแลัะนำาเสนอผลัการศึิกษาด้ีวิยวิิธีิพิรรณนาวิิเคราะห์	โดียผ้้วิิจัยได้ี

นำาข้อม้ลัที�ไดี้จากการศิึกษาเอกสาร	 สัมภาษณ์	 สังเกตภาพิถ่ายในสมัยอดีีตมาวิิเคราะห์จัดีประเภทข้อม้ลัให้เป็นหมวิดีหม่้ตาม

วัิตถุประสงค์การวิิจัย	โดียมีรายลัะเอียดี	ดัีงนี�

1. ป์ระชากรแลุ่ะกลุ่่�มตัิวอย�าง

กลุ่ัมผ้้ร้้	ผ้้เชีุ�ยวิชุาญ	ผ้้ทรงคุณวุิฒิทางด้ีานวิิชุาการที�มีประสบการณ์แลัะควิามเชีุ�ยวิชุาญด้ีานวัิฒนธิรรม

การแต่งกายชุาติพัินธ์ุิบาบ๋า	 ภัณฑารักษ์พิิพิิธิภัณฑสถานในจังหวัิดีภ้เก็ต	 เพ่ิ�อสัมภาษณ์เกี�ยวิกับร้ปแบบการแต่งกาย

ในประเพิณีวิิวิาห์บาบ๋าแบบโบราณ

2.	เคร่�องม่อการวิิจัย

	 2.1	 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึัก	 (In	 –	 depth	 interview)	 เป็นแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้างเพ่ิ�อใชุ้ในการ

สัมภาษณ์กลุ่ัมผ้้ร้้	 (Key	 Informants)	 ค่อนักวิิชุาการแลัะผ้้เชีุ�ยวิชุาญที�มีควิามร้้เกี�ยวิกับวัิฒนธิรรมการแต่งกายชุาติพัินธ์ุิบาบ๋า

	 แลัะกลุ่ัมผ้้ปฏิ์บัติ	 (Casual	 Informants)	 ค่อผ้้ประกอบธุิรกิจเคร่�องแต่งกายบาบ๋า	 โดียการสัมภาษณ์เกี�ยวิกับในประเด็ีนร้ป

แบบการแต่งกายในประเพิณีวิิวิาห์บาบ๋าแบบโบราณ	แลัะขั�นตอนการประดิีษฐ์ฮั�วิก๋วินสำาหรับเจ้าสาวิ	ประกอบด้ีวิย

	 	 2.1.1	นักวิิชุาการด้ีานวัิฒนธิรรมการแต่งกายของชุาติพัินธ์ุิบาบ๋า	

	 	 2.1.2	ภัณฑรักษ์พิิพิิธิภัณฑสถานในจังหวัิดีภ้เก็ต

	 	 2.1.3	ผ้้ประกอบธุิรกิจเคร่�องแต่งกายพ่ิ�นเม่อง

	 2.2	การสังเกตแบบมีส่วินร่วิมแลัะไม่มีส่วินร่วิม	ในการจัดีกิจกรรมฝึ่กอบรม	ประเพิณีวิิวิาห์บาบ๋า	แลัะการ

ประดิีษฐ์ฮั�วิก๋วินจากผ้เ้ชีุ�ยวิชุาญ	ตลัอดีจนการจัดีแสดีงขอ้ม้ลัในพิิพิิธิภัณฑ์ต่าง	ๆ 	ของจังหวัิดีภ้เก็ตประกอบด้ีวิย	บ้านพิระพิิทักษ์

ชิุนประชุา	พิิพิิธิภัณฑ์ภ้เก็ตไทหัวิ	พิิพิิธิภัณฑ์เพิอรานากันนิทัศิน์

																2.3	การสำารวิจควิามสะดีวิกในการใชุ้ประโยชุน์ของมงกุฎีดีอกไม้ไหวิ	แลัะควิามนิยมผ้้ประกอบการธุิรกิจ

เคร่�องแต่งกายพ่ิ�นเม่อง	ตลัอดีจนธุิรกิจเจ้าสาวิ	

3. การรวบรวมข้้อมูลุ่

การวิิจัยนี�	 ใชุ้วิิธีิการวิิจัยเชิุงคุณภาพิ	 (Qualitative	 Research)	 โดียการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัจากการศึิกษาเอกสาร

วิิชุาการ	เชุ่น	เอกสารดีา้นวัิฒนธิรรมการแตง่กายชุาติพัินธ์ุิบาบ๋า	อีกทั�งรวิบรวิมข้อม้ลัจากการลังพ่ิ�นที�ภาคสนามโดียการสมัภาษณ์

แบบเจาะลึักผ้้ร้้	ผ้้เชีุ�ยวิชุาญ	นักวิิชุาการแลัะผ้้เกี�ยวิข้อง	ตลัอดีจนการสังเกตร้ปแบบการสวิมใส่	การประดิีษฐ์แลัะการจัดีแสดีง

ฮั�วิก๋วินในพิิพิิธิภัณธิสถานในพ่ิ�นที�ที�ทำาการวิิจัย
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4.	การวิิเคราะห์ข้อม้ลั

ผ้้วิิจัยนำาข้อม้ลัจากการศึิกษาเอกสารแลัะวิรรณกรรมที�เกี�ยวิข้องมาวิิเคราะห์	 รวิมทั�งการสังเคราะห์ให้ครอบคลุัม

ตามวัิตถุประสงค์ของการวิิจัย	แลัะวิิเคราะห์ข้อม้ลัตามประเด็ีนที�เกี�ยวิข้อง	1)	ประเพิณีวิิวิาห์บาบ๋า	2)	ร้ปแบบการแต่งกายใน

ประเพิณีวิิวิาห์บาบ๋าโบราณ	3)	การพัิฒนาร้ปแบบฮั�งก๋วินเพ่ิ�อธุิรกิจเคร่�องแต่งกายพ่ิ�นเม่อง

ผลุ่การศึกษา

จากการศึิกษาร้ปแบบของมงกุฏ์ดีอกไม้ไหวิในจังหวัิดีภ้เก็ต	 สามารถสรุปควิามได้ีว่ิาการแต่งกายของสตรีบาบ๋าจะ

ปรากฏ์ใหเ้ห็นอย่างเด่ีนชัุดีสำาหรับกลุ่ัมสตรีที�มีฐานะทางสังคมอย้ใ่นระดัีบชุนชัุ�นส้งแลัะมฐีานะค่อนข้างรำ�ารวิย	ซึ่�งเคร่�องประดัีบ

นับว่ิาเป็นองค์ประกอบหลัักที�แสดีงออกถงึสถานะของผ้ส้วิมใส่	ทั�งนี�ชุุดีครุยยาวิจะนิยมสวิมใส่สำาหรับงานพิิธีิการสำาคัญ	หากเปน็

วัินเข้าพิิธีิวิิวิาห์จะสวิมใสเ่ฉพิาะในพิิธีิผ่างเต๋	(พิิธีิยกนำ�าชุา)	แลัะเกล้ัาผมส้งเหน่อศีิรษะซึ่�งเรียกว่ิา	“ผมทรงชุกัอิโบย”	ประดีบัศีิรษะ

ด้ีวิยมงกุฏ์ดีอกไม้ไหวิที�ทำาด้ีวิยเส้นทอง	 สวิมเคร่�องประดัีบทองคำาโดียเฉพิาะสถานะของการเป็นเจ้าสาวิจะสวิมเคร่�องประดัีบ

มากกว่ิาปกติตั�งแต่ศีิรษะจรดีปลัายเท้าเพ่ิ�อแสดีงถึงควิามมั�งคั�งแลัะรำ�ารวิยของวิงศ์ิตระก้ลั	 โดียเชุ่�อว่ิาฮั�วิก๋วินเป็นเคร่�องประดัีบ

ชิุ�นสำาคัญในการสอนเจ้าสาวิถึงการเข้าส่้ชีุวิิตแห่งการครองเร่อน	อีกทั�งยังเป็นการแสดีงออกถึงควิามส้งศัิกดิี�ในวัินวิิวิาห์	เน่�องจา

กมงกุฏ์เป็นเคร่�องหมายของสตรีเพิศิที�บอกถึงควิามเป็นหนึ�งหร่อการเปรียบเปรยในมีบทบาทเทียบเท่าจักรพิรรดิีนีในวัิฒนธิรรม

จีน	จากการศึิกษาเอกสารทางวิิชุาการเร่�อง	วิิวิาห์บาบ๋าภ้เก็ต	โดียฤดีี	ภ้มิภ้ถาวิร	(2553	:	47)	กล่ัาวิไว้ิว่ิาชุุดีครุยนับได้ีว่ิาเป็น

แฟชัุ�นในยุคแรก	 ๆ	 ของชุาวิภ้เก็ตราวิปี	 พิ.ศิ.2443-2463	 เป็นชุุดียาวิลัักษณะคล้ัายชุุดีท้นิคตัดีหลัวิม	 ๆ	 ตัวิเส่�อยาวิประมาณ

น่อง	แขนยาวิ	ตรงปลัายแขนเรียวิสอบ	คอตัวิวีิ	 ผ่าหน้า	 ไม่มีกระดุีม	 ตัวิเส่�อนิยมตัดีด้ีวิยผ้าฝ้่ายหร่อผ้ามัสลิันจากเยอรมัน	 ผ้า

ฝ้่ายพิิมพ์ิดีอกหร่อเขียนลัายจากอินโดีนีเซี่ยนิยมสวิมในโอกาสที�เป็นพิิธีิการงานพิิธีิสำาคัญ	 หร่อเป็นชุุดีเจ้าสาวิก็ได้ี	 ในประเด็ีน

การพัิฒนาร้ปแบบของฮั�วิก๋วินในประเพิณีวิิวิาห์บาบ๋าผ้้วิิจัยสามารถอธิิบายรายลัะเอียดีโดียแบ่งออกเป็น	2	ประเด็ีน	ต่อไปนี�

1) ฮั�วก๋วนสมัยโบราณ์ 

ฮั�วิก๋วิน	หร่อมงกุฎีดีอกไม้ไหวิเป็นเคร่�องประดัีบศีิรษะของสตรีในกลุั่มชุาติพัินธุิ์บาบ๋าที�สวิมใส่ในประเพิณีวิิวิาห์	

(วิิวิาห์บาบ๋า)	ในจังหวัิดีฝั่�งอันดีามันทางภาคใต้ของประเทศิประกอบด้ีวิย	จังหวัิดีตรัง	สต้ลั	กระบี�	ระนอง	พัิงงา	แลัะภ้เก็ตมงกุฎี

สำาหรับเจ้าสาวิจะแยกออกเปน็สองส่วิน	ในสมยัโบราณตัวิฐานจะประดีษิฐ์ด้ีวิยมาลััยดีอกมะลิัจัดีวิางไว้ิรอบการเกลัา้ผมแบบมวิย

ส้ง	ซึ่�งเรียกว่ิา	“ผมทรงชัุกอิโบย”	ประดัีบมงกุฎีด้ีวิยดีอกไม้ไหวิที�ประดิีษฐ์ด้ีวิยดิี�นเงินหร่อดิี�นทอง	จำานวิน	12	ชุ่อดีอก	(จับยี�ป่าย

)	ปลัายกลีับดีอกเรียวิแหลัมหร่อโค้งมนคล้ัายกลีับเบญจมาศิ	 เรียกว่ิา	“ดีอกเฉ่งก๊อ”	 เพิราะมีควิามเชุ่�อว่ิาสีทองเป็นสีแห่งพิลััง

อำานาจแลัะควิามมั�งคั�งรำ�ารวิยไว้ิรอบผมมวิยที�เกล้ัาไว้ิเหน่อศีิรษะ	แลัะประดัีบด้ีวิยหงส์ฟ้าลัำาตัวิสีขาวิ	(เฟิ�ง)	แลัะผีเส่�อ	(ฮ้เตี�ยบ)	

ที�ประดิีษฐ์จากดิี�นโปร่งอย่างดีี	ตามควิามเชุ่�อของชุาวิจีนโบราณ	จากการสัมภาษณ์ขนัดี	หวัิงเกียรติ	(2562)	ผ้้เชีุ�ยวิชุาญการเกล้ัา

ผมเจ้าสาวิในสมัยโบราณ	กล่ัาวิว่ิาร้ปแบบของฮั�วิก๋วินในสมัยโบราณทำาด้ีวิยทองคำาเส้นเล็ัก	ประดัีบยอดีปลัายเกสรด้ีวิยไข่มุกหร่อ

ล้ักปัดีสีทองเม็ดีเล็ัก	ๆ	ตัวิฐานกับดีอกไม้ไหวิแยกออกจากกันเป็นสองส่วิน	ส่วินแรกจะเป็นฐานเป็นมาลััยดีอกมะลิั	ประดัีบฮั�วิ

ก๋วินด้ีวิยดีอกเฉ่งก๊อไว้ิรอบมวิยผมให้อย้่ด้ีานในของมาลััยดีอกมะลิั	เน่�องจากในสมัยโบราณการจัดีหาวัิสดุีต่าง	ๆ	เป็นเร่�องยาก

แลัะมีราคาค่อนข้างส้งจะต้องนำาเข้าจากเปอเซี่ยร์	ประเทศิจีนหร่อปีนัง

นอกจากนี�ยงัพิบอีกว่ิา	ร้ปแบบของฮั�วิก๋วินในสมัยโบราณส่วินใหญ่นิยมใชุ้ไข่มุกแท้	เส้นฝ้่ายหร่อดีอกมะลิัร้อยเป็นเส้น

หร่อร้อยเป็นมาลััยกลัมวิางไว้ิเป็นฐานชัุ�นที�หนึ�งของมงกุฎี	ลัำาดัีบถัดีไปชัุ�นที�สองเป็นการใชุ้วัิสดุีทองเหล่ัองที�ขึ�นโครงไว้ิสำาเร็จร้ป

มาล้ัอมรอบมวิยผม	ชัุ�นที�สามเป็นการนำาดีอกไม้สีทองจำานวิน	12	ชุ่อ	ที�ประดิีษฐ์ด้ีวิยเส้นทองหร่อดิี�นโปร่งคุณภาพิดีีนำาเข้าจาก

ต่างประเทศิปักไว้ิภายในโครงฐานของมงกุฏ์ให้พิอดีีกับศีิรษะ	ซึ่�งสามารถอธิิบายผลัการศึิกษาออกเป็น	5	ประเด็ีน	ดัีงนี�	

	 (1.1)	ตัวิโครงฐานมงกุฏ์ดีอกไม้ไหวิแยกออกเป็น	2	ส่วิน	ค่อส่วินฐานเรียกว่ิา	“ฮั�วิก๋วิน”	แลัะส่วินของชุ่อ

ดีอกไม้ไหว้ิประดัีบเรียกว่ิา	“ดีอกเฉ่งก๊อ”	
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	 (1.2)	วัิสดุีในการประดิีษฐ์กลีับดีอกเฉ่งก๊อทำาด้ีวิยเส้นเงิน	เส้นทองแท้หร่อแผ่นทองเหล่ัองสลัักลัาย

	 (1.3)	ดีอกเฉ่งก๊อ	(ดีอกไม้ไหวิ)	มีจำานวิน	12	ดีอก	ตามควิามเชุ่�อเลัขมงคลัของชุาวิจีนเรียกว่ิา	“จับยี�ป่าย”	

	 (1.4)	 ลัักษณะของร้ปแบบดีอกไม้มีขนาดีเล็ักหร่อจับกลุ่ัมเป็นชุ่อ	 (1	 ชุ่อ	 มีจำานวิน	5	ดีอกเล็ัก)	บางแบบ

มีกลีับโค้งมนคล้ัายดีอกโบตั�นซ้่อนกันเป็นชัุ�น	ๆ	 (บางแบบคล้ัายกลีับดีอกเบญจมาศิ)	 เน่�องจากเป็นดีอกไม้ที�แสดีงนัยสำาคัญถึง

ควิามเจริญรุ่งเร่อง	ควิามเป็นมงคลั	การมีอำานาจแลัะควิามสง่างาม

	 (1.5)	 วิิธีิการประดิีษฐ์กลีับดีอกไม้จะไม่นิยมขยายเส้นทองให้เหยียดีตรง	 ใชุ้วิิธีิการพัินเส้นทองไปพิร้อมกับ

โครงกลีับดีอกไม้

ภาพิที�	3	ร้ปแบบฮั�วิก๋วินโบราณในวิัฒนธิรรมบาบ๋ารัฐปีนัง	ประเทศิมาเลัเซ่ีย

ภาพิที�	4	การประดีับศิีรษะของเจ้าสาวิบาบ๋า	ภาพิจากบ้านพิระพิิทักษ์ชุินประชุา

ที�มา	:	วิิกรม	กรุงแก้วิ	(2564	:	212)
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ภาพิที�	5	การแต่งกายของสตรีบาบ๋าแลัะสวิมฮั�วิก๋วินในประเพิณีวิิวิาห์

2)	ฮั�วิก๋วินร้ปแบบเพ่ิ�อธุิรกิจเคร่�องแต่งกายพ่ิ�นเม่อง

ชุ่วิงเวิลัานับยอ้นหลัังไปประมาณ	60	ปี	ประเพิณีวิิวิาห์บาบ๋าแบบโบราณของชุาวิภ้เก็ตได้ีหายขาดีชุ่วิง	เน่�องจากควิาม

นิยมตามยุคสมัยได้ีเปลีั�ยนแปลัง	ซึ่�งผ้้คนให้ควิามนิยมในประเพิณีการแต่งงานแบบสากลัมากขึ�นส่งผลัให้ประเพิณีแต่งงานแบบ

บาบ๋าถ้กลัดีทอนขั�นตอนไป	จนเก่อบจะเล่ัอนหายไปตามกาลัเวิลัา	แต่ทั�งนี�วิิวิาห์บาบ๋าซึ่�งเป็นมรดีกทางวัิฒนธิรรมของชุาวิภ้เก็ต

ที�ส่บทอดีกันมาอย่างยาวินานกว่ิา	100	ปี	ซึ่�งผสมผสานระหว่ิางวัิฒนธิรรมของคนจีนกับชุาวิภ้เก็ตเข้าไว้ิด้ีวิยกัน	โดียพิิธีิแต่งงาน

จะเป็นไปตามลัำาดัีบขั�นตอนตั�งแต่การส่้ขอแลัะหมั�นหมายไปจนถึง	“พิิธีิผ่างเต๋”	(พิิธีิยกนำ�าชุาแบบจีน)	การคารวิะผ้้ใหญ่	การไหว้ิ

ฟ้าดิีนแลัะพิิธีิไหว้ิพิระที�ศิาลัเจ้าซึ่�งเป็นธิรรมเนียมของชุาวิบาบ๋า	เพ่ิ�อขอพิรจากสิ�งศัิกดิี�สิทธิิ�แลัะพิิธีิส่งตัวิบ่าวิสาวิเข้าห้องหอโดีย

มีอึ�มหลัาง	(แม่ส่�อ)	เป็นผ้้ทำาพิิธีิ	

เม่�อเข้าส่้ยุคสมัยปัจจุบันเทคโนโลัยีสมัยใหม่เข้ามามีอิทธิิพิลักับมนุษย์มากขึ�น	มีการดีำารงชีุวิิตที�สะดีวิกรวิดีเร็วิแลัะเรียบ

ง่าย	รวิมทั�งสิ�งสาธิารณ้ปโภคต่าง	ๆ	เอ่�ออำานวิยต่อการใชุ้สอยได้ีคล่ัองตัวิ	เชุ่นเดีียวิกับการประดิีษฐ์เคร่�องประดัีบศีิรษะของเจ้า

สาวิบาบา๋ในประเพิณวิีิวิาหค่์อนข้างจะจดัีหาวิสัดุีอุปกรณ์ได้ีง่ายตามแหลัง่จำาหนา่ยโดียทั�วิไปไมเ่หม่อนในสมยัอดีีต	ประกอบกบั

ปัจจุบนัมีผ้ค้นให้ควิามสนใจในการจัดีประเพิณีวิิวิาห์บาบ๋าตามแบบโบราณเป็นจำานวินมาก	จึงส่งผลัให้เกิดีธุิรกิจเคร่�องแต่งกาย

พ่ิ�นเม่อง	 ซึ่�งเชุ่�อมโยงไปถึงผ้้ประดิีษฐ์ฮั�วิก๋วินซึ่�งเป็นธุิรกิจขนาดีย่อมในการออกแบบแลัะสร้างสรรค์เคร่�องประดัีบชิุ�นสำาคัญใน

ประเพิณี	โดียการพัิฒนาร้ปแบบฮั�วิก๋วินเพ่ิ�อธุิรกิจเคร่�องแต่งกายพ่ิ�นเม่องในปัจจุบัน	สามารถอธิิบายรายลัะเอียดีได้ีดัีงต่อไปนี�

	 (2.1)	ขนาดีของโครงฐานประดิีษฐ์ด้ีวิยลัวิดีตาข่าย	มีขนาดีเส้นผ่าศ้ินย์กลัางประมาณ	5.2-5.5	นิ�วิ	แต่ทั�งนี�

จะต้องสอดีรับกับชุ่วิงผมด้ีานข้างทั�งสองข้างซึ่�งเรียกว่ิา	“อีเปง”	

	 (2.2)	การประกอบชุ่อดีอกเฉ่งก๊อ	 (ดีอกไม้ไหวิ)	 กับโครงฐานเป็นชิุ�นเดีียวิกันอย่างสำาเร็จร้ปเพ่ิ�อสะดีวิกต่อ

การใชุ้ประโยชุน์
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	 (2.3)	วัิสดุีในการประดิีษฐ์กลีับดีอกเฉ่งก๊อทำาด้ีวิยดิี�นโปร่งทอง	(นำาเข้าจากอินเดีียหร่อฝ่รั�งเศิส)

	 (2.4)	ลัักษณะของร้ปแบบดีอกเฉ่งก๊อ	(ดีอกไม้ไหวิ)	มีขนาดีเล็ัก	(1	ชุ่อ	มีจำานวิน	8-10	กลีับ)	บริเวิณส่วิน

ปลัายกลีับเรียวิแหลัมคล้ัายกลีับดีอกเบญจมาศิ	หร่อกลีับโค้งมนคล้ัายดีอกโบตั�น	ขึ�นอย้่กับควิามสามารถของผ้้ประดิีษฐ์)

ภาพิที�	6	การพิัฒนาร้ปแบบวิิธิีการประกอบโครงฐานของฮั�วิก๋วินในปัจจุบัน

	 (2.5)	วิิธีิการประดิีษฐ์กลีับดีอกไม้จะขยายดิี�นโปร่งให้เหยียดีตรง

	 (2.6)	ประดัีบตกแต่งด้ีวิยคริสตัลั	พิลัอยสี	เพิชุรร้ปแบบต่าง	ๆ	ตามควิามเหมาะสมแลัะอย่างสวิยงาม

	 (2.7)	การประดิีษฐ์โครงฐานของฮั�วิก๋วินในการมีรอบฐานจำานวิน	4	ระดัีบ	โดียผ้้สร้างสรรค์จะใชุ้เทคนิคของ

การประดิีษฐ์รอบฐานล่ัางสุดีไปหาฐานด้ีานบนสุดี	เน่�องจากฐานด้ีานล่ัางสุดีจะต้องใชุ้วิิธีิการเย็บด้ีวิยเส้นด้ีาย	เพ่ิ�อรั�งล้ักปัดีไข่มุก

ในเรียงเส้นในทิศิทางเดีียวิกัน	โดียวิางลัำาดัีบของการสร้างสรรค์องค์ประกอบฐานสามารถแยกย่อยได้ี	4	ระดัีบฐาน	ประกอบด้ีวิย

	 	 (2.7.1)	ฐานล่ัาง	สร้างสรรค์ด้ีวิยล้ักปัดีไข่มุกหร่อดีอกมะลิัต้ม	(ตามแบบภาพิถ่ายโบราณ)

	 	 (2.7.2)	ฐานรอง	สร้างสรรค์ด้ีวิยล้ักปัดีสีทองหร่อล้ักปัดีคริสตัลัชุนิดีต่าง	ๆ

	 	 (2.7.3)	ฐานกลัาง	สร้างสรรค์ด้ีวิยล้ักปัดีดีอกพิิกุลั	เพ่ิ�อให้มีควิามคล้ัายคลึังกับมาลััยดีอกมะลิั

	 	 (2.7.4)	ฐานบน	สร้างสรรค์ด้ีวิยล้ักปัดีคริสตัลัชุนิดีต่าง	ๆ
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ภาพิที�	7	ฮั�วิก๋วินสำาหรับเจ้าสาวิในการเข้าส้่พิิธิีวิิวิาห์ในปัจจุบัน

จากการบอกเล่ัาของ	วิิกรม	กรุงแก้วิ	(2564)	ผ้้	เชีุ�ยวิชุาญแลัะผ้้พิริกฟ้�นฮั�วิก๋วินในประเพิณีวิิวิาห์บาบ๋า	ซึ่�งเป็นผ้้ได้ีรับคำา

แนะนำาการประดิีษฐ์มงกุฎีดีอกไม้ไหวิจากเจ๊กทุ่ย	ขนัดี	หวัิงเกียรติ	(ถึงแก่กรรม)	เล่ัาว่ิานอกจากฮั�วิก๋วินจะเป็นเคร่�องประดัีบชิุ�น

สำาคัญของเจ้าสาวิแล้ัวิ	ยงัมีนยัสำาคัญที�สอดีแทรกไว้ิในการประดัีบมงกุฏ์	เชุ่น	การฝึ่กให้ล้ักสาวิชุาวิบาบ๋ามีควิามอดีทน	มุ่งมั�น	ขยนั

หมั�นเพีิยร	แลัะมีวิินัยแลัะควิามรับผิดีชุอบบทบาทหน้าที�ในฐานะสตรีเพิศิ	เร่�องการฝึ่กงานบ้านงานเร่อน	งานเยบ็ปัก	งานประดีษิฐ์	

ได้ีบอกเล่ัาว่ิา	สตรีบาบ๋าในอดีีตเป็นมีฝี่ม่อ	มงกุฎีดีอกไม้ไหวิก็เป็นหนึ�งผลังานที�จะต้องประดิีษฐ์ขึ�นเองก่อนออกเร่อน	ภายในม

งกุฏ์ประดัีบด้ีวิยหงส์ฟ้าลัำาตัวิสีขาวิ	หร่อเรียกว่ิา	“เฟิ�งหวิาง”	มีควิามหมายถึงการปกครองครัวิด้ีวิยควิามสงบสุข	เน่�องจากคน

จีนเชุ่�อว่ิาหงส์ฟ้าเป็นใหญ่ในมวิลัหม่้สัตว์ิปีกแลัะปรากฏ์ตัวิบนแผ่นดิีนที�สันติสุขร่มเย็นเท่านั�น	 จึงเป็นการบอกกล่ัาวิให้เจ้าสาวิ

ทราบวิา่เม่�อแต่งงานไปอย้บ่า้นสามต้ีองมีวิาจาที�อ่อนหวิาน	ด้ีแลัครอบครวัิด้ีวิยควิามสงบรม่เยน็	รวิมทั�งเกสรบนดีอกเฉง่ก๊อที�ยงั

เป็นเคร่�องหมายบอกถึงควิามต่�นเต้นของเจ้าสาวิในพิิธีิแต่งงาน	หากแต่มีควิามต่�นเต้นมากน้อยเพีิยงใดีเกสรของดีอกไม้ไหวิบน

ศีิรษะจะเกิดีควิามไหวิติงมากขึ�นเท่านั�น	อีกทั�ง	ผีเส่�อ	(ฮ้เตี�ยบ)	ซึ่�งหมายถึงการครองชีุวิิตค่้	เสม่อนดีอกไม้กับผีเส่�อซึ่�งเป็นสิ�งค่้กัน	

อย่างไรก็ตามควิามงดีงามของฮั�วิก๋วิน	 เคร่�องประดัีบศีิรษะสตรีบาบ๋าในประเพิณีวิิวิาห์ยังคงเป็นเคร่�องประดัีบชิุ�น

สำาคัญที�บ่งบอกถึงควิามมีระเบียบในฐานะสตรีเพิศิโดียผ่านฝี่ม่อการประดิีษฐ์อันประณีต	 อีกทั�งสิ�งที�ประดิีษฐ์ขึ�นนั�นอาจจะ

ส่�อควิามหมายแห่งควิามสง่างามราวิกับหงส์เม่�อประดัีบอย้่บนศีิรษะของเจ้าสาวิ	 ซึ่�งสันนิษฐานได้ีว่ิาฮั�วิก๋วินมีนัยสำาคัญที�แฝ่ง

ไว้ิด้ีวิยบุคลิักภาพิในขณะที�สวิมใส่ไว้ิบนศีิรษะเสม่อนผ้้มียศิตำาแหน่งในวัินวิงคลั	ทำาให้มีใบหน้าตั�งตรง	 ปลัายคางเปิดี	 หลัังตรง

	คอตั�งราวิกับสตรีผ้้ส้งศัิกดิี�		

	

1
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ภาพิที�	8	การพิัฒนาร้ปแบบฮั�วิก๋วินในประเพิณีวิิวิาห์บาบ๋าปัจจุบัน

จากการให้ข้อม้ลัโดีย	ธีิระเดีชุ	ชุายภักตร์	(2564)	ผ้้ได้ีรับการถ่ายทอดี	แลัะผ้้ประกอบธุิรกิจการประดิีษฐ์มงกุฎีดีอกไม้

ไหวิสำาหรับเจ้าสาวิบาบ๋า	 กล่ัาวิว่ิา	 ปัจจุบันผ้้คนนิยมหันมาให้ควิามสนใจกับการแต่งกายของสตรีบาบ๋าในพิิธีิวิิวิาห์มากขึ�น	

เน่�องจากเป็นวัิฒนธิรรมที�มีเอกลัักษณ์เฉพิาะแลัะมีควิามสง่างาม	 ในการแต่งงานครั�งหนึ�งเจ้าสาวิบาบ๋าจะมีควิามต้องการสวิม

เคร่�องประดัีบชุุดีใหม่	 เส่�อผ้าใหม่	 ดัีงนั�นจึงมีการสั�งประดิีษฐ์มงกุฎีดีอกไม้ไหวิ	 (ฮั�วิก๋วิน)	 ชิุ�นใหม่ตามควิามชุ่�นชุอบ	 เน่�องจากมี

ควิามแตกต่างกับในสมัยอดีีตที�เจ้าสาวิจะต้องใชุ้เวิลัาในประดีิษฐ์แลัะสร้างสรรค์มงกุฎีดีอกไม้ไหวิด้ีวิยตนเองเพ่ิ�อสวิมใส่ในวัิน

วิิวิาห	์แต่ผ้้หญิงยคุใหม่ในปัจจุบันต้องมีภาระแลัะบทบาทหนา้ที�ทางสังคมจึงทำาใหผ้้้หญิงต้องออกไปปฏ์บัิติหน้าที�นอกบ้านเพ่ิ�อหา

เลีั�ยงชีุพิแลัะครอบครัวิ	ดัีงนั�นการประดิีษฐ์เคร่�องประดัีบชิุ�นสำาคัญในวัินวิิวิาห์จึงกลัายเป็นธุิรกิจที�สร้างรายได้ีให้กับนักประดิีษฐ์

ได้ีเป็นอยา่งดีี	นอกจากการออกแบบแลัะสร้างสรรค์สำาหรับเจ้าสาวิแล้ัวิผลังานแต่ลัะชิุ�นยงัมีการพัิฒนาแลัะก้าวิไกลัไปส่้เวิทีการ

ประกวิดีระดัีบชุาติส่้สายตาชุาวิไทยแลัะชุาวิต่างชุาติ	จึงเรียกว่ิา	“แปลังวัิฒนธิรรมให้เกิดีเป็นทุน”	โดียฮั�วิก๋วินที�ใชุ้วัิสดุีในระดัีบ

ดีีจะมีราคาตั�งแต่	4,500	–	6,000	บาท	ซึ่�งทุกชิุ�นจะใชุ้เทคนิคแลัะวิิธีิการเย็บด้ีวิยม่อ	อีกทั�งตรึงด้ีวิยเส้นลัวิดีเพ่ิ�อควิามคงทนใน

การสวิมใส่แลัะสะดีวิกต่อการใชุ้ประโยชุน์	 แลัะมีการพัิฒนาไปเป็นของที�ระลึักในร้ปแบบแลัะขนาดีต่าง	 ๆ	 ตามควิามต้องการ

ของกลุ่ัมผ้้ใชุ้ประโยชุน์	หากเป็นวัิสดุีชัุ�นดีีม้ลัค่าก็จะส้งขึ�นตามต้นทุนของวัิสดุีส้งสุดีถึงชิุ�นลัะ	7,000	บาท
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ภาพิที�	9	การพิัฒนาร้ปแบบฮั�วิก๋วินในร้ปแบบของที�ระลัึกเพิ่�อธิุรกิจ

สร่ป์ผลุ่การวิจััยแลุ่ะอภิิป์รายผลุ่

ประเพิณีวิิวิาห์บาบ๋าโบราณ	 เป็นประเพิณีที�มีการส่บทอดีวัิฒนธิรรมมาอย่างยาวินานตั�งแต่สมัยอดีีตกาลั	 ปรากฏ์ใน

กลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิบาบ๋าที�ตั�งถิ�นฐานในจังหวัิดีระนอง	 ตรัง	 สต้ลั	 กระบี�	 พัิงงาแลัะภ้เก็ต	 ตลัอดีจนในรัฐปีนังแลัะมะลัะกา	ประเทศิ

มาเลัเซี่ย	 อีกทั�งในประเทศิสิงคโปร์	 โดียประเพิณีวิิวิาห์มีเป้าประสงค์ถึงการมีชีุวิิตค่้แลัะการเริ�มต้นของครอบครัวิ	 โดียกล่ัาวิได้ี

ว่ิาเปรียบเสม่อนการเล่ั�อนสถานะของสตรีบาบ๋าในวัิยสาวิเพ่ิ�อก้าวิเข้าส่้ชีุวิิตแห่งการครองเร่อนหร่อการรับบทบาทหน้าที�ของ

ภรรยา	“นายหัวิหญิง”	ที�มีควิามรับผิดีชุอบเร่�องราวิต่าง	ๆภายในบ้านเร่อนแทนผ้้เป็นสามีแลัะเล่ั�อนระดัีบมาส่้การเป็นแม่ของ

บุตรตามลัำาดัีบ	โดียในทุกสังคมล้ัวินแล้ัวิแต่มีประเพิณีการแต่งงานนับแต่อดีีตกาลั	เพิราะการสร้างครอบครัวิเปรียบเสม่อนการ

ขยายเมล็ัดีพัินธุ์ิแห่งมนุษยชุาติให้ดีำารงอย้ค่้่โลัก	แม้นว่ิาประเพิณีวิิวิาห์ของแต่ลัะสังคมแต่ลัะยคุสมัยอาจแตกต่างหร่อมีการปรับ

เปลีั�ยนเพ่ิ�อให้เกิดีควิามสอดีคล้ัองกับยุคสมัยนั�น	ๆ 	แต่จุดีประสงค์หลัักอันเป็นแก่นของประเพิณีย่อมเหม่อนกันค่อเพ่ิ�อเป็นการ

บอกกล่ัาวิให้ผ้้อ่�นรับทราบถึงวัินมงคลัในการเริ�มต้นก้าวิเข้าส่้ชีุวิิตครอบครัวิ	 พิร้อมทั�งร่วิมยินดีีในวิาระอันเป็นมงคลันี�	 ร้ปแบบ

แลัะขั�นตอนของประเพิณีก็ย่อมแฝ่งไว้ิด้ีวิยควิามหมายอันเป็นมงคลั	 เพ่ิ�อให้ค่้บ่าวิสาวิได้ีเฉลิัมฉลัองชีุวิิตค่้ด้ีวิยควิามสุขควิาม

สำาเร็จในการสมรส	ในประเพิณีวิิวิาห์บาบ๋าแบบโบราณเจ้าสาวิจะสวิมชุุดีบาจ้ปันจัง	(ชุุดีครุยยาวิ)	ซึ่�งตัดีเย็บด้ีวิยผ้าป่านมัสลิัน

หร่อผ้าซ่าตินเบอร์กันดีี	นุ่งผ้าโสร่งซ่องเก็ตแบบสตรีชุาวิมลัาย	้หร่อผ้าโสร่งลัาส้อม	(Lasem)	สวิมเคร่�องประดัีบตั�งแต่ศีิรษะจรดี

ปลัายเท้าตามฐานะทางสังคม	เชุ่น	เข็มกลััดีโกสัง	ปินตั�งหร่อบินตั�ง	แหวินบาเย๊ะ	สร้อยคอทอง	ไหมรตีนทอง	(กำาไลัข้อเท้า)	แลัะ

สวิมฮั�วิก๋วินประดัีบหงส์ฟ้าแลัะผีเส่�อตามควิามเชุ่�อมงคลั	เป็นต้น	โดียฮั�วิก๋วินหร่อมงกุฎีดีอกไม้ไหวิเป็นเคร่�องประดัีบชิุ�นสำาคัญ

ที�เป็นเอกลัักษณ์เฉพิาะกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิ	ซึ่�งส่�อถึงควิามเป็นสตรีบาบ๋าส้งศัิกดิี�ในวัินวิิวิาห์	ซึ่�งสวิมใส่ในพิิธีิผ่างเต๋	(ยกนำ�าชุา)	ซึ่�งเป็น

พิิธีิการสำาคัญของวัินแต่งงานของชุาวิไทยเชุ่�อสายจีนในกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิบาบ๋า	 แต่เดิีมการประดิีษฐ์มงกุฏ์ดีอกไม้ไหวิจะต้องเกิดี

จากฝี่ม่อของเจ้าสาวิเพ่ิ�อเตรียมควิามพิร้อมก่อนวัินวิิวิาห์	ประดัีบตกแต่งด้ีวิยทองคำาแลัะเพิชุรบริเวิณรอบฐานเพ่ิ�อให้เกิดีควิาม

สวิยงามเหมาะสมกับฐานะของวิงศ์ิตระก้ลั	 แต่ด้ีวิยขั�นตอนแลัะวิิธีิการที�มีควิามประณีตแลัะลัะเอียดีอ่อน	 ต้องใชุ้ระยะเวิลัาใน

การประดิีษฐ์	อีกทั�งการซ่่�อหาวัิสดุีแลัะอุปกรณ์ไม่เอ่�ออำานวิยเหม่อนอย่างยุคสมัยปัจจุบันจึงส่งผลัให้การประดิีษฐ์ฮั�วิก๋วินขาดีผ้้

ส่บทอดีแลัะค่อย	ๆลับเล่ัอนไปตามกาลัเวิลัา
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ปัจจุบันเม่�อยุคสมัยมีการพัิฒนาแลัะเปลีั�ยนแปลังไปตามระบบเศิรษฐกิจที�ก้าวิหน้าไปอย่างต่อเน่�อง	กอรปกับ	มนุษย์

มีการนำานวัิตกรรมแลัะประโยชุน์ทางด้ีานเทคโนโลัยสีมัยใหม่เข้ามามีบทบาทต่อการดีำารงชีุวิิตในทุกด้ีาน	แต่สิ�งหนึ�งที�ไม่สามารถ

ทดีแทนได้ีค่อกำาลัังคนที�เป็นวิิศิวิกรสังคมที�ต้องใชุ้ควิามคิดี	แรงกายแลัะผลัผลิัตที�เกิดีจากการสร้างสรรค์บนพ่ิ�นฐานของวัิฒนธิรรม

แบบดัี�งเดิีม	แม้นว่ิามงกุฏ์ดีอกไมไ้หวิซึ่�งเป็นเคร่�องประดีบัศีิรษะของเจ้าสาวิในประเพิณวิีิวิาหแ์บบโบราณอาจจะเปน็เร่�องล้ัาสมัย

	แต่อย่างไรก็ตามวัิฒนธิรรมของกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิชุาวิบาบ๋าก็มิได้ีจ่ดีจางลังแม้แต่น้อย	แต่อาจจะมีการปรับเปลีั�ยนหร่อลัดีทอนขั�น

ตอนลังบ้างเพ่ิ�อให้เกิดีควิามเหมาะสมกับยคุสมัยแลัะวิิวัิฒนาการของสังคม	ดัีงนั�นฮั�วิก๋วินหร่อมงกุฏ์ดีอกไม้ในร้ปแบบโบราณจึง

มีการประยุกต์แลัะสร้างสรรค์ร้ปแบบขึ�นใหม่เพ่ิ�อตอบสนองควิามต้องการของผ้้ใชุ้ประโยชุน์แลัะเอ่�ออำานวิยต่อสะดีวิกในการ

สวิมใส่มากยิ�งขึ�น	โดียการเล่ัอกสรรวัิสดุีที�มีอย้ใ่นแหล่ังจำาหน่ายมาเป็นองค์ประกอบในการสร้างสรรค์	อาทิเชุ่น	การใชุ้ดิี�นโปร่ง

แทนเส้นทองคำา	การใชุ้ล้ักปัดีคริสตัลัแทนเพิชุรล้ักหร่อเพิชุรซี่กในการประดัีบตกแต่ง	อีกทั�งการประกอบโครงสร้างของตัวิฐาน

ด้ีวิยลัวิดีแทนการใชุ้ทองคำาสลัักดุีนลัาย	เป็นต้น	เพ่ิ�อเป็นการลัดีต้นทุนของวัิสดุีในการประดิีษฐ์แลัะคงทนต่อการเก็บรักษาแลัะ

นำาไปใชุ้ประโยชุน์ในโอกาสต่าง	ๆ	นอกจากประเพิณีแต่งงานได้ีเป็นอย่างดีี

ปัจจัยสำาคัญประการหนึ�งที�ทำาให้การประดิีษฐ์มงกุฎีดีอกไม้ไหวิได้ีหวินค่นกลัับมามีชีุวิิตอีกครั�ง	ค่อการได้ีรับควิามร่วิม

ม่อจากกระทรวิงวัิฒนธิรรมร่วิมกับจังหวัิดีภ้เก็ตจัดี	“วิิวิาห์บาบ๋า”	ครั�งแรกของประเทศิไทยเพ่ิ�อส่บทอดีประเพิณีการแต่งงานของ

ชุาวิจีนดัี�งเดิีมในจังหวัิดีภ้เก็ต	เม่�อปี	พิ.ศิ.2548	โดียการจัดีทำาเป็นธุิรกิจการท่องเที�ยวิเชิุงวัิฒนธิรรมของจังหวัิดีภ้เก็ต	โดียการได้ี

รับควิามร่วิมม่อจากหน่วิยงานภาครัฐแลัะเอกชุน	สถาบันการศึิกษาตลัอดีจนสมาคมต่าง	ๆ 	ร่วิมกันส่บสานประเพิณีการแต่งงาน

แบบบาบ๋าซึ่�งเป็นประเพิณีที�มีคุณค่าแลัะงดีงาม	ถ่ายทอดีวิิถีชีุวิิตควิามเป็นอย้ข่องคนบาบ๋าภ้เก็ตแลัะยังเป็นการกระตุ้นเศิรษฐกิจ

การท่องเที�ยวิ	 ด้ีวิยประการดัีงกล่ัาวิจึงเกิดีควิามนิยมในการจัดีประเพิณีแต่งงานแบบบาบ๋าโบราณ	 อีกทั�งได้ีมีการกิจกรรมทาง

วัิฒนธิรรมแลัะประเพิณีเกี�ยวิกับวัิฒนธิรรมกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิบาบ๋าขึ�นเป็นจำานวินมาก	แลัะในขณะเดีียวิกันมีการประกอบธุิรกิจด้ีาน

เคร่�องแต่งกายพ่ิ�นเม่องเกิดีขึ�น	แต่ยงัคงขาดีผ้ผ้ลิัตแลัะสร้างสรรค์มงกุฏ์ดีอกไมไ้หวิเพ่ิ�อจำาหน่าย	จะปรากฏ์เพิยีงมงกุฏ์ดีอกไมไ้หวิ

ซึ่�งเป็นของเก่าเก็บโบราณ	ต่อมาภายหลัังได้ีมีผ้้ศึิกษาค้นคว้ิาอยา่งเป็นระบบแลัะจัดีสร้างเป็นธุิรกิจขนาดียอ่ม	พิร้อมทั�งถ่ายทอดี

ควิามร้้ให้กับเยาวิชุนแลัะบุคคลัทั�วิไปที�ให้ควิามสนใจ	 โดียเริ�มต้นจากการนำาวัิสดุีในปัจจุบันที�สามารถทดีแทนวัิสดุีอย่างสมัย

โบราณมาพัิฒนาแลัะสร้างสรรค์	เริ�มต้นจากม้ลัค่า	5,500	–	7,000	บาท	ในขนาดีที�มีเส้นผ่าศ้ินย์กลัาง	5.5	นิ�วิ	ซึ่�งเหมาะสมต่อ

การสวิมใส่ในประเพิณีวิิวิาห์	 อีกทั�งมีการพัิฒนาร้ปแบบเป็นธุิรกิจการผลิัตของที�ระลึักบรรจุภายในต้้กระจกมีเส้นผ่าศ้ินย์กลัาง

	3-3.5	นิ�วิ	มีม้ลัค่า	1,500-2,000	บาท	โดียแต่ลัะร้ปแบบมีม้ลัค่าที�แตกต่างกัน	ซึ่�งขึ�นอย้่กับวัิสดุีที�ทำามาประดิีษฐ์	อาทิเชุ่น	การ

ใชุ้ไข่มุกแท้เป็นฐานชัุ�นล่ัาง	หร่อการประดิีษฐ์โครงสร้างส่วินฐานด้ีวิยปีกแมลังทับตามควิามต้องการของผ้้ใชุ้ประโยชุน์แลัะควิาม

นิยมของผ้้เชุ่าซ่่�อเคร่�องแต่งกายพ่ิ�นเม่อง	ธุิรกิจเจ้าสาวิ	ธุิรกิจการจัดีแสดีงแลัะธุิรกิจผลิัตภัณฑ์ของที�ระลึัก	เป็นต้น	

แนวิทางของการสร้างสรรค์ร้ปแบบฮั�วิก๋วินในปัจจุบันมิได้ีเป็นการปรับเปลีั�ยนจนทำาให้วัิฒนธิรรมแบบดัี�งเดิีมลับเล่ัอน

หายไป	แต่เป็นแนวิทางในการพิลิักฟ้�นหร่อการอนุรักษ์วัิฒนธิรรมการประดิีษฐ์ฮั�วิก๋วินให้ดีำารงอย้่	แลัะมีผ้้ส่บสาน	โดียเกิดีจาก

การถ่ายทอดีจากรุ่นไปส่้รุ่น	ดัีงที�	กรมศิิลัปากร	(2544	:	165-166)	กล่ัาวิถึงวิิธีิการอนุรักษ์วัิฒนธิรรมไว้ิสรุปได้ีว่ิา	การอนุรักษ์ค่อ	

1)	การส่งเสริมแลัะสนับสนุน	(Promotion)	ปรับปรุงเคร่�องอำานวิยควิามสะดีวิกทางวัิฒนธิรรมอย่างแพิร่หลัาย	2)	การทำานุบำารุง	

(Preservation)	ค่อการปกป้องแลัะสงวินรักษาหลัักฐานทางศิิลัปวัิฒนธิรรมที�กำาลัังจะส้ญหาย	3)	การแพิร่กระจาย	(Infusion)	

ค่อการจัดีสรรเน่�อหาในหนังส่อพิิมพ์ิสำาหรับผลังานทางวัิฒนธิรรมเพ่ิ�อเผยแพิร่เข้าส่้วิิชุาเรียนแลัะนิทรรศิการการวัิฒนธิรรม	4)	

การเสริมสร้างควิามเข้าใจแลัะควิามซ่าบซึ่�ง	 (Satisfaction)	 ค่อการเพิิ�มควิามสามารถของประชุาชุนส่งเสริมการท่องเที�ยวิทาง

วัิฒนธิรรมแลัะกิจการสำาหรับผ้้มีรายได้ีน้อย	5)	การเสรมิสร้างควิามเป็นประชุาธิิปไตยทางวิฒันธิรรม	(Empowerment)	ค่อการก

ระจายอำานาจแลัะการตดัีสินใจในเร่�องวัิฒนธิรรมให้ภ้มิภาคแลัะท้องถิ�นตามควิามเหมาะสมใหป้ระชุาชุนได้ีมีส่วินร่วิมในกิจกรรม

วัิฒนธิรรม	6)	การจัดีการศึิกษาเพ่ิ�อวัิฒนธิรรม	(Education)	ค่อการเพิิ�มเน่�อหาสาระทางวัิฒนธิรรมในหลัักส้ตรจัดีสรรอุปกรณ์

แลัะเคร่�องอำานวิยควิามสะดีวิกให้เพีิยงพิอสำาหรับการศิึกษาแลัะการฝ่ึกอบรมทางศิิลัปะลัะวิัฒนธิรรมส่งเสริมกิจกรรมศิิลัปะ

ของเยาวิชุน	7)	การดีำารงไว้ิซึ่�งคุณภาพิแลัะมาตรฐานของวัิฒนธิรรม	(Quality)	ค่อการจัดีกิจกรรมหร่อดีำาเนินการให้ประชุาชุน
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รักษาไว้ิซึ่�งคุณภาพิแลัะมาตรฐานด้ีวิยการจัดีประกวิดีการแข่งขันแลัะวิิธีิการอ่�น	ๆ	8)	การเสริมสร้างควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางชุาติ

	(International	Relations)	ค่อการจัดีกิจกรรมหร่อดีำาเนินการแลักเปลีั�ยนวัิฒนธิรรมกับนานาประเทศิส่งเสริมให้มีการศึิกษา

วัิฒนธิรรมของชุาติอ่�นเพ่ิ�อเสริมสร้างควิามสัมพัินธ์ิอันดีีระหว่ิางชุาติ	9)	การสร้างสรรค์	 (Creation)	การคิดีค้นแลัะการพัิฒนา

วัิฒนธิรรมเก่า	ๆ	ให้เกิดีประโยชุน์แลัะเหมาะสมกับสังคมปัจจุบันแลัะอนาคตให้มีประสิทธิิภาพิเพิิ�มขึ�น	

นอกจากนี�การยกระดัีบผลังานหัตถศิิลัป์การประดิีษฐ์ฮั�วิก๋วิน	ซึ่�งเป็นมรดีกภ้มิปัญญาทางวัิฒนธิรรมการแต่งกายของ

สตรีบาบ๋าในจังหวัิดีฝั่�งอันดีามันของประเทศิไทยให้กลัายเป็นทรัพิย์สินทางปัญญา	 แม้นว่ิาในควิามเปลีั�ยนแปลังเพ่ิ�อให้เกิดีสิ�ง

ใหม่	แต่ยงัคงไว้ิซึ่�งเอกลัักษณ์ของท้องถิ�นที�มีรากฐานของวัิฒนธิรรมแบบดัี�งเดิีมเป็นฐานตั�งต้น	เชุ่น	การเล่ัอกใชุ้วัิสดุีเพ่ิ�อให้เหมาะ

สมกับต้นทุนแลัะการคำานึงถึงโอกาสในการใชุ้ประโยชุน์	อีกทั�งการพัิฒนาร้ปแบบของฮั�วิก๋วินมาเป็นผลิัตภัณฑ์ชุุมชุนที�สามารถ

สร้างรายไดี้ให้กับงานหัตถศิิลัป์ได้ีอย่างทรงคุณค่า	 พิร้อมทั�งการสร้างธุิรกิจเคร่�องแต่งกายพ่ิ�นเม่องผ่านทางชุ่องทางต่าง	 ๆ	 ได้ี

อย่างหลัากหลัาย	 แต่สิ�งสำาคัญประการหนึ�งที�ขาดีไปเสียมิได้ีค่อการไดี้รับควิามร่วิมม่อร่วิมใจจากหน่วิยงานภาครัฐแลัะเอกชุน

ในการสนับสนุนระบบทุนเพ่ิ�อถ่ายทอดีองค์ควิามร้้แลัะการเผยแพิร่วัิฒนธิรรมท้องถิ�นส่้เยาวิชุนแลัะผ้้สนใจ	เพ่ิ�อเป็นแนวิทางการ

อนุรักษ์	ส่บสาน	แลัะส่งเสริมมรดีกภ้มิปัญญาวัิฒนธิรรมกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิบาบ๋าแลัะประเทศิชุาติส่บไป

ข้้อเสนอแนะ

ควิรนำาผลัการศึิกษาไปบรรจุไว้ิในแผนการเรียนการสอน	หร่อหลัักส้ตรระยะสั�นให้กับเยาวิชุน	นักเรียน	นิสิต

แลัะผ้้ที�สนใจได้ีศึิกษา	 เพ่ิ�อเป็นการอนุรักษ์	 ส่บสานแลัะต่อยอดีมรดีกทางภ้มิปัญญาด้ีานหัตถกรรมให้กับท้องถิ�นแลัะ

การได้ีรับควิามร่วิมม่อในการสนับสนุนจากหน่วิยงานที�เกี�ยวิข้องทางด้ีานวัิฒนธิรรม
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  กระดาษสาชาวิไต่ หม้บ้ัาน้หมังถวิน้

Dai People’s Paper In Mangtuan Village

Jie	Yang1	
Homhuan	Buarabha2	
Pat	Kotchapakdee3

บทคัดย�อ

บทควิามนี�มีวัิตถุประสงค์เพ่ิ�อศึิกษากระดีาษสาของชุาวิไต	หม่้บ้านหมังถวิน	เม่องหลิันชุาง	มณฑลัยน้นาน	สาธิารณรฐั

ประชุาชุนจีน	วิิธีิการทำากระดีาษสาของชุาวิไตที�นี�เป็นวิิธีิการส่บทอดีมาจาก	Cai	Lun	ราชุวิงศ์ิฮั�นตะวัินออก	แลัะได้ีรับการขึ�น

ทะเบียนเป็นมรดีกทางวัิฒนธิรรมที�จับต้องไม่ได้ีของประเทศิจีนใน	ค.ศิ.	2006	ผลัการศึิกษาพิบว่ิา	หลัังการขึ�นทะเบียน	กระดีาษ

สาในหม่้บ้านหมังถวินได้ีรับควิามสนใจจากรัฐแลัะบุคคลัภายนอก	 วิิธีิการทำากระดีาษสาแลัะกระดีาษสาได้ีรับการอนุรักษ์										

การพัิฒนาแลัะการแสดีงผ่านพิิพิิธิภัณฑ์แลัะผลิัตภัณฑ์	เพ่ิ�อพัิฒนาชุุมชุน	บันทึกแลัะเผยแพิร่วัิฒนธิรรมของชุาวิไตด้ีวิยกระดีาษ

คำาสำาคัญ: กระดีาษสา	วิิธีิการทำากระดีาษ	วัิฒนธิรรมชุาวิไต

Abstract

This article aims to study the paper of the Dai people, Mangtuan Village, Linchang City, Yunnan 
Province, People’s Republic of China. This Dai people’s papermaking method is inherited from Cai Lun, 
Eastern Han Dynasty. It was registered as an intangible cultural heritage of China in 2006. The results 
showed that after registration paper in Mangtuan Village has attracted the attention of the government 
and outsiders. Methods of making paper and the paper are preserved, developing and displaying 
through museums and products for community development, record and disseminate the culture of 
the Dai people with the paper

Keywords: paper, paper making method, Dai culture

	 	 	

บทนำา

สิ�งประดิีษฐ์ทั�ง	4	ของจีน	หร่อที�เรียกว่ิา	“จตุรประดิีษฐ์”	ปรากฏ์ขึ�นจริงในประวัิติศิาสตร์	แสดีงถึงควิามก้าวิหน้าแลัะ

ควิามสำาเร็จด้ีานวิิทยาศิาสตร์แลัะเทคโนโลัยีของจีนในอดีีตได้ีดีีที�สุดี	อันประกอบไปด้ีวิย	เข็มทิศิ	ดิีนป้น	แท่นพิิมพ์ิแลัะกระดีาษ

ชุาวิจีนสมัยโบราณใชุ้วิิธีิเขียนหนังส่อลังบนแผ่นไม้ไผ่	กระดีองเต่า	แลัะกระด้ีกสัตว์ิ	แต่ทั�งหมดีนี�มีนำ�าหนักมาก	พิกพิา

ไม่สะดีวิก	สมัยราชุวิงศ์ิฉินแลัะราชุวิงศ์ิฮั�นเริ�มมีควิามเห็นว่ิาการเขียนลังบนผ้าไหมดีีกว่ิาการเขียนลังบนแผ่นไม้มาก	แต่ผ้าไหม

ก็เป็นสินค้าที�มีราคาแพิงเกินไป	กระทั�งสมัยราชุวิงศ์ิฮั�นตะวัินออก	ขุนนางผ้้หนึ�งนามว่ิา	Cai	Lun	(ไชุ่หลุัน,	蔡伦)	เป็นผ้้ค้น

พิบวิิธีิทำากระดีาษ	โดียนำาเปล่ัอกไม้	เศิษผ้า	แลัะตาข่ายดัีกปลัามาบดีผสมกันจนป่น	จากนั�นก็นำามาตากแห้งจนกลัายเป็นแผ่น	

กระดีาษชุนิดีนี�จึงมีชุ่�อว่ิา	“กระดีาษไชุ่หลุัน”	นับเป็นการประดิีษฐ์ของชุาวิจีนที�นำาควิามภาคภ้มิใจนี�ส่งต่อไปยังทั�วิโลัก	
ในหนังส่อ	“ประวัิติการทำากระดีาษของสาธิารณรฐัประชุาชุนจีน”	(Pan	Jixing,	2009)	ได้ีแบ่งวิิวัิฒนาการของกระดีาษ

ออกเป็น	5	ระยะด้ีวิยกัน	ได้ีแก่	ระยะแรก	เป็นระยะการเริ�มต้นของกระดีาษ	ซึ่�งเป็นระยะเวิลัาศิตวิรรษที�	3	ก่อนคริสต์ศัิกราชุ
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จนถึงคริสต์ศิตวิรรษที�	3	หร่อเทียบกับ	2	ราชุวิงศ์ิฮั�น	ตั�งแต่	206	ปีก่อนคริสตกาลัจนถึง	ค.ศิ.	220	แลัะในนั�น	สามารถแบ่งออก

เป็นราชุวิงศ์ิฮั�นตะวัินตก	(206	ปีก่อนคริสตกาลัจนถึง	ค.ศิ.	24)	แลัะราชุวิงศ์ิฮั�นตะวัินออก	(ค.ศิ.	25	–	ค.ศิ.	220)	โดียรวิมแล้ัวิ

ทั�งหมดี	 426	 ปี	 ในระยะนี�	 การกระดีาษเป็นแผนกหนึ�งในด้ีานหัตถกรรม	 แลัะเน่�องด้ีวิยเพิิ�งเริ�มต้น	 ขนาดีแลัะเทคนิคยังไม่ได้ี

สมบ้รณ์แบบ	ระยะที�สอง	เป็นระยะของการพัิฒนาเทคนิดีการทำากระดีาษ	เป็นระยะเวิลัาคริสต์ศิตวิรรษที�	3	-	คริสต์ศิตวิรรษที�	

6	เทียบกับราชุวิงศ์ิเว่ิยจิ�นใต้เหน่อ	(ค.ศิ.	220	–	558)	รวิมเป็น	368	ปี	ในระยะเวิลัานี�	เทคนิคการทำากระดีาษเริ�มมีร้ปแบบอย่าง

ตายตัวิ	ระยะที�สาม	เป็นการพัิฒนาเทคนิคการทำากระดีาษอย่างแรง	ซึ่�งเป็นคริสต์ศิตวิรรษที�	6	-	คริสต์ศิตวิรรษที�	10	เที�ยบกับ

ราชุวิงศ์ิสวิยถัง	5	สมัย	(ค.ศิ.	581	-	ค.ศิ.	960)	รวิมเป็น	379	ปี	เป็นเวิลัาทองของการทำากระดีาษ	เน่�องด้ีวิยมีการร่วิมม่อระหว่ิาง

การทำากระดีาษกับการพิิมพ์ิแลัะวิิธีิการทำากระดีาษได้ีเผยแพิร่ไปต่างประเทศิ	ระยะที�สี�	เป็นระยะที�มีควิามพิร้อมในเทคนิคการ

ทำากระดีาษ	ซึ่�งเป็นคริสต์ศิตวิรรษที�	10	-	คริสต์ศิตวิรรษที�	14	เทียบเท่ากับราชุวิงศ์ิซ่่งหยวิน	(ค.ศิ.	960	-	ค.ศิ.	1368)	รวิมเป็น	

408	ปี	แลัะระยะสุดีท้าย	เป็นระยะที�สบควิามสำาเร็จของเทคนิคการทำากระดีาษ	ซึ่�งเป็นคริสต์ศิตวิรรษที�	14	-	คริสต์ศิตวิรรษที�	

20	เทียบเท่ากับราชุวิงศ์ิหมิงชิุง	(ค.ศิ.	1368	-	ค.ศิ.	1911)	รวิมเป็น	543	ปี	

ส่วินการทำากระดีาษในเขตพ่ิ�นที�ของชุาติพัินธ์ุิชุนกลุ่ัมน้อย	(ethnic	minority)ในสาธิารณรัฐประชุาชุนจีน	ในหนังส่อ	

“ประวัิติการทำากระดีาษของสาธิารณรัฐประชุาชุนจีน”	ได้ีศึิกษาถึงของชุาติพัินธ์ุิชุนกลุ่ัมน้อยอุยก้ร์ที�ซิ่นเจียง	แมนจ้ที�โมโกเลีัย

เขตพ่ิ�นที�ของชุาวิจ้าง	 แลัะเขตพ่ิ�นที�ของชุาวิหยาวิ	 น่าซี่	 อี�แลัะจ้วิง	 ผ้้วิิจัยได้ีนำามาแต่การทำากระดีาษในเขตพ่ิ�นที�ของชุาวิหยาวิ	

น่าซี่	อี�แลัะจ้วิง	ด้ีวิยเหตุชุาติพัินธ์ุิชุนกลุ่ัมน้อยที�กล่ัาวิถึงนั�น	เป็นกลุ่ัมเดีียวิกันกับชุาวิไตที�ผ้้วิิจัยศึิกษา	ซึ่�งเป็นกลุ่ัมดัี�งเดิีมที�อาศัิย

อย้่ภาคตะวัินตกเฉียงใต้ของจีนในปัจจุบัน	แลัะมีชุ่�อกลุ่ัมเป็น	yue	หร่อ	bai	yue	แลัะได้ีแยกออกเป็นกลุ่ัมย่อยในภายหลัังตาม	

อยา่งไรกต็าม	ประวิติัการทำากระกาษของพิวิกเขาจะมคีวิามคลัา้ยกันกับชุาวิไตแลัะมผีลัต่อการทำากระดีาษของชุาวิไต	ก่อน	ค.ศิ

.	1949	/	ก่อนสถาปนาสาธิารณรัฐประชุาชุนจีน

การทำากระดีาษเกิดีขึ�นในจีนในเวิงาก่อนศิตวิรรษที�	2	แลัะมีนักประดิีษฐ์	Cai	Lun	ซึ่�งเป็นคนในสมัยราชุวิงศ์ิฮั�นตะวัิน

ออก	ค.ศิ.	105	ในสมัยราชุวิงศ์ิหมิง	Song	Yingxing	ได้ีเขียนงาน	“tian	gong	kai	wu”	(天工开物)	แลัะ	“sha	qing	

juan”	(杀青卷)	โดียได้ีบันทึกขั�นตอนการทำากระดีาษสาในสมัยนั�น	ใน	ค.ศิ.	1923	Hu	Yi’an	ไดี้เขียนงาน	“zhi	shuo”	

(纸说)	ได้ีศึิกษาเทคนิคการทำากระดีาษ	“xuan	zhi”	(宣纸)	ใน	ค.ศิ.	1935	Luo	Ji	มีงานเขียน	“zhu	lei	zao	zhi	xue”	

(竹类造纸学)	ได้ีบันทึกขั�นตอนแลัะเทคนิคการทำากระดีาษ	“zhu	zhi”	(竹纸)	ต่อมาใน	ค.ศิ.	1941	งาน“fu	jian	

zhi	zhi”	(福建之纸)	ของ	Lin	Chunhe	ได้ีกล่ัาวิถึงประวัิติ	ประเภท	วัิตถุดิีบ	ปริมาณการผลิัต	เคร่�องม่อ	แลัะเทคนิค

ของการทำากระดีาษในมณฑลัฮกเกี�ยน

	 ค.ศิ.	1949	 -	ค.ศิ.	1976	หลัังสถาปนาสาธิารณรัฐประชุาชุนจีนจนถึงชุ่วิงการปฏิ์วิัติวิัฒนธิรรม	การทำา

กระดีาษด้ีวิยม่อได้ีชุะลัอแลัะลัดีลังถ้าเปรียบก่อนสถาปนาสาธิารณรัฐประชุาชุนจีน	 เน่�องด้ีวิยหลัังสถาปนา	การวิางแผนการ

พัิฒนาประเทศิจะเน้นอุตสาหกรรมหนักมากกว่ิาอุตสาหกรรมเบา	โดียเฉพิาะชุ่วิงการปฏิ์วัิติวัิฒนธิรรม	ทุกๆ	ด้ีานก็หยุดีซ่ะงัก

หลัังเปิดีประเทศิ	ค.ศิ.	1978	จนถึง	ค.ศิ.	2020

	 ค.ศิ.1978	 การเปิดีประเทศิ	 ได้ีทำาให้ประเทศิจีนกลัับมาให้ควิามสำาคัญแลัะสนใจต่อการพัิฒนาเศิรษฐกิจ	

เปิดีประเทศิเสรีมากขึ�นแลัะมีควิามเป็นทุนนิยมมากขึ�น

	 ค.ศิ.	2006	ประจีนเริ�มให้ควิามสนใจแก่มรดีกทางวัิฒนธิรรมที�จับต้องไม่ได้ี	หลัังโลักให้ควิามสำาคัญแก่มรดีก

ต่าง	ผ่านองค์การย้เนสโก	ดัีงนั�น	มีรายชุ่�อมรดีกทางวัิฒนธิรรมที�จับต้องไม่ได้ีของสาธิารณรัฐประเทศิจีนฉบับแรกออกมา

	 ใน	ค.ศิ.	2007	Liu	Renqing	“zhong	guo	shu	hua	zhi”	(中国书画纸)	ได้ีเขียนถึงประวัิติ	งาน

ฝี่ม่อ	ประเภท	การแยกออก	การเก็บรักษา			การซ่่อมแซ่ม	แลัะการใชุ้ของกระดีาษ	Pan	Jixing	ใน	ค.ศิ.	2002	ได้ีเขียน	“zhong	

guo	gu	dai	si	da	fa	ming:	yuan	liu,	wai	chuan	ji	shi	jie	ying	xiang”	(中国古代四大发明——源流，

外传及世界影响)	ในเล่ัมนี�บทที�	1	กับบทที�	2	ได้ีกล่ัาวิถึงที�มาแลัะการพัิฒนาการของการดีาษ	แลัะใน	ค.ศิ.	2009	ได้ี

เขียนงานเล่ัม	“zhong	guo	zao	zhi	shi”	(中国造纸史)	โดียได้ีกล่ัาวิถึงประวัิติการทำากระดีาษของชุาติพัินธ์ุิชุนกลุ่ัม
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น้อยของจีน	ส่วินงานของ	Cao	Tiansheng	ใน	ค.ศิ.	2000	“zhong	guo	xuan	zhi”	(中国宣纸)	ค.ศิ.	2005	“zhong	

guo	xuan	zhi	shi”	(中国宣纸史)	ค.ศิ.	2011	“zhong	guo	xuan	zhi	fa	xiang	di:	ding	jia	qiao	zhen	gu	shi”	

(中国宣纸发祥地——丁家桥镇故事)	แลัะ	ค.ศิ.	2014	“qian	nian	xiao	ling”	(千年小岭)	ซึ่�ง

ทั�งหมดีเป็นงานบันทึกกระดีาษ	xuan	zhi	ในทุกด้ีาน	เชุ่น	สิ�งแวิดีล้ัอมทางธิรรมชุาติแลัะมนุษย	์วัิตถุดิีบ	ประวัิติการเปลีัยนแปลัง

ของประเภทกระกาษ	การส่อทอดีวิิธีิการทำากระดีาษแลัะเร่�องเล่ัาต่างๆ	ที�เกี�ยวิข้องกับกระดีาษ	สำาหรับวิิทยานิพินธ์ิที�ศึิกษาเกี�ยวิ

กับกระดีาษมีไม่กี�ชิุ�น	ได้ีแก่	ค.ศิ.	2008	“	‘he	zhi’	de	zhi	zuo	gong	yi	ji	xiang	zheng	wen	hua	chan	shi”	(“和纸”

的制作工艺及象征文化阐释)	ของ	Feng	Tong	ค.ศิ.	2012	“si	chuan	 jia	 jiang	shou	gong	zao	zhi	

ji	yi	ke	chi	xu	fa	zhan	yan	jiu”	(四川夹江手工造纸技艺可持续发展研究)	ของ	Xie	Yaping	แลัะ	

ค.ศิ.	2014	“fei	wu	zhi	wen	hua	yi	chan	de	xian	dai	fa	zhan:	yun	nan.	Geng	ma	mang	tuan	dai	zu	shou	gong	

zao	zhi	sheng	huo	yan	jiu”	(非物质文化遗产的现代发展——云南耿马芒团傣族手

工造纸生活研究)	ของ	Mo	Li

ห์มู�บ้านห์มังถุ้วน

หม่้บ้านหมังถวินเป็นหม่้บ้านหนึ�งในตำาบลัเมิ�งติ�ง	 (Mengding)	 อำาเภอเกิ�งหม่า(Gengma)	 เม่องหลิันชุาน	 มณลัฑย้

นนาน	(Yunnan)	สาธิารณรัฐประชุาชุนจีน	หม่้บ้านหมังถวินตั�งอย้ท่างทิศิเหน่อของตำาบลัเมิ�งติ�ง	แลัะห่างจากตัวิตำาบลัประมาณ	

5	กิโลัเมตร	หม่้บ้านหมังถวินมีประชุากร	846	คน		172	ครัวิเร่อน	ประกอบด้ีวิยครไต	ว้ิาแลัะฮั�นแบ่งเป็นชุาวิไตเป็น	115	ครัวิ

เร่อน	ชุาวิฮั�น	43	ครัวิเร่อน	แลัะชุาวิว้ิา	14	ครัวิเร่อน	 รัฐบาลัได้ีเข้ามาจัดีการแบ่งหม่้บ้านหมังถวินเป็นสองกลุ่ัม	 ค่อ	หม่้บ้าน

ข้างบนแลัะหม่้บา้นข้างล่ัาง	แลัะมีจุดีศ้ินยก์ลัางหม่้บา้นสองแหง่	ใชุ้ลัักษณะถนนตดัีผ่านเข้าหม่้บ้านเป็นเกณฑใ์นการ	แต่ตามร้ป

แบบการปกครองทั�งสองหม่้บ้านยังคงเป็นหม่้บ้านเดีียวิกัน	ชุ่�อหม่้บ้านได้ีถ้กเรียกตามต้นไม้ขนาดีใหญ่ที�ทางเข้าหม่้บ้าน	ค่อต้น

หมังถวิน	แต่ในควิามเข้าใจของชุาวิบ้านหม่้บ้านถ้กแยกเป็นสองหม่้	เห็นได้ีจากการกล่ัาวิถึงหม่้บ้านข้างบนแลัะหม่้บ้านข้างล่ัาง

			



1020

รายได้ีหลัักของหม่้บ้านหมังถวินมาจากการขายกล้ัวิย	 แตงโมง	 แลัะยางพิารา	 สร้างควิามมั�งคั�งทางเศิรษฐกิจให้กับ

ชุาวิบ้าน	 มีเกษตรกรหลัายรายที�นำาเงินจากการขายกล้ัวิยแลัะผลัผลิัตมาสร้างบ้านหลัังใหม่แลัะซ่่�อรถคันใหม่	 ดัีงนั�น	 งานด้ีาน

เกษตรกรรมจึงเป็นอาชีุพิหลัักของชุาวิบ้าน	ส่วินงานหัตถกรรม	การเลีั�ยงสัตว์ิแลัะไปทำางานรับจ้างที�ต่างเม่องจึงเป็นเพีิยงอาชีุพิ

เสริมรองจากการทำาเกษตร	 ส่วินการทำากระดีาษสาด้ีวิยม่อนั�นเป็นกิจกรรมที�ใชุ้เวิลัานานแต่ได้ีกำาไรน้อย	 รายได้ีมาจากการทำา

กระดีาษสาด้ีวิยม่อไม่สามารถเลีั�ยงครอบครัวิได้ี	 แต่กลัับมีจำานวินครัวิเร่อนผลิัตกระดีาษเพิิ�มภายใน	 นอกจากนี�ยังมีครัวิเร่อน

ทำากระดีาษสาที�เป็นผ้้ส่บทอดีระดัีบชุาติ	ระดัีบมณฑลั	มีทั�งทำากระดีาษเป็นประจำา	แลัะทำากระดีาษเฉพิาะชุ่วิง	เห็นได้ีจากภาพิ

ประกอบดัีงต่อไปนี�

แผนที�ห์มู�บ้านห์มังถุ้วน

ที�มา:	Moli,	2014
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วิิธีิการทำากระดีาษสาของไชุ่หลุันได้ีส่บทอดีกันมาจนถึงปัจจุบัน		ถ่อเป็นส่วินหนึ�งของภ้มิปัญญาชุาวิไตในหม่้บ้านหมังถ

วิน	(Mangtuan)	ซึ่�งมีส่วินเกี�ยวิข้องกับวัิฒนธิรรมดีา้นศิาสนาของชุาวิไต	จงึสามารถส่บทอดีมาจนถงึปัจจุบันนี�	แลัะยงัใชุ้วิิธีิการ

ทำาแบบดัี�งเดิีม	ชุาวิใตเป็นชุาติพัินธ์ุิชุนกลุ่ัมน้อยที�นับถ่อพุิทธิศิาสนานิกายเถรวิาท	แลัะมีวัิดีประจำาหม่้บ้าน	ศิาสนาถ้กยกให้เป็น

ส่วินสำาคัญที�สุดีในชีุวิิตประจำาวัินของชุาวิไต	ตั�งแต่เกิดีจนตาย	เด็ีกเกิดีมา	ต้องให้พิระตั�งชุ่�อให้	งานแต่ง	งานศิพิ	การปล้ักสร้าง

บ้าน	มีอาการเจ็บป่วิย	ต้องนิมนต์พิระมาทำาพิิธีิ	ทุกบ้านต้องมีศิาลัพิระภ้มิตั�งอย้่	ผ้้ส้งวัิยต้องเข้าวัิดีทุกเชุ้า	ผ้้ชุายในหม่้บ้านอายุ

ครบ	10	ขวิบ	ต้องบวิชุเรียนเป็นระยะเวิลัา	1-20	ปี	หลัังจากผ่านการบวิชุแล้ัวิ	จึงจะได้ีรับอนุญาตให้แต่งงานสร้างครอบครัวิ	

เม่�อถึงชุ่วิงเทศิกาลัของชุาวิไต	ชุาวิบ้านทุกคนต้องหยุดีทำางาน	แลัะมาร่วิมกิจกรรมด้ีานศิาสนา	รายได้ีของชุาวิบ้านส่วินมากจะ

ถ้กใชุ้จ่ายไปในด้ีานศิาสนา	(Moli,	2014	อ้างใน	Jiang	Yingliang,	1983)	

ขั้�นติอนการทำากระดาษสา

วิิธีิการทำากระดีาษสาชุาวิไต	หม่้บ้านหมังถวิน	ได้ีรับการขึ�นทะเบียนเป็นมรดีกทางวัิฒนธิรรมที�จับต้องไม่ได้ีระดัีบจีน

	ที�ประกาศิเป็นรายชุ่�อฉบับแรกใน	ค.ศิ.	2006	ด้ีวิยชุ่�อ		“Dai,	Naxi	Nationalities	Paper	Making	Skills”	ซึ่�งเป็นทักษะหนึ�ง

ของชุาตพัิินธ์ุิชุนกลุ่ัมน้อยที�ส่บทอดีรุ่นต่อรุ่น	จากอดีีตมาจนถงึปัจจุบันนี�	แลัะยงัผลิัตกระดีาษสาเพิ่�อใชุ้ในชีุวิิตประจำาวัิน	แลัะใชุ้

ในงานด้ีานศิาสนา	ซึ่�งต่างจากทักษะอ่�นๆ	ที�ได้ีรับการขึ�นทะเบียนเพ่ิ�ออนุรักษ์	 เน่�องจากเป็นทักษะเก่อบส้ญเสีย”	ขั�นตอนการ

ทำากระดีาษสามี	7	ขั�นตอน	รายลัะเอียดีดัีงนี�

1). ลุ่อกเป์ลุ่่อกไม้

	

การซ่่�อวัิตถุดิีบเพ่ิ�อนำาไปทำากระดีาษสา	 ชุาวิบ้านในหม่้บ้านหมังถวินจะไปซ่่�อวัิตถุดิีบกับชุาวิว้ิาในหม่้บ้านแลัะนอก

หม่้บ้าน	ซึ่�งเป็นเปล่ัอกไม้	ที�ซ่่�อมาจะเป็นแบบตากแห้งไว้ิเรียบร้อย	ชุาวิบ้านมัดีแล้ัวิจะเก็บไว้ิบนหลัังคาไว้ิใชุ้การทำากระดีาษสา
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 2). เป์ลุ่่อกไม้ในนำ�า

	

ตอนเตรียมทำากระดีาษสา	ชุาวิบ้านจะนำาเปล่ัอกไม้ที�ซ่่�อมานั�น	แชุ่ไว้ิในแม่นำ�าที�ไหลัผ่านหม่้บ้านหมังถวิน	ครัวิเร่อนที�ทำา

กระดีาษสามักตั�งอย้แ่ถวิริมแม่นำ�า	หร่อห่างจากแม่นำ�าไม่ไกลันัก	การแชุ่เปล่ัอกไม้ใชุ้นำ�าในแม่นำ�าแลัะแชุ่ไว้ิหนึ�งค่นโดียประมาณ

	 	

3). ต้ิมเป์ลุ่่อกในนำ�า

	

	 	 	 	
การนำาเปล่ัอกไม้ที�แชุ่มาทั�งค่นมาต้ม	ระหว่ิางต้ม	 ใส่ขี�เถ้าถ่านไม้ด้ีวิย	ปกติต้องใชุ้เวิลัาการต้มทั�งบ่าย	การใชุ้เวิลัามัน

ขึ�นอย้่กับระดัีบแรงอ่อนของไฟ	จนกระทั�งต้มเปล่ัอกไม้ให้มันนิ�ม	ระหว่ิางต้ม	ต้องเติมนำ�าเข้าไปแลัะพิลิักตลัอดี	ในขณะเดียวิกัน

	เชุ่�อเพิลิังที�นำามาใชุ้เป็นไม้
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 4). ท่บเส้นใยให้์เป็์นเย่�อไม้ 

	 	 	 	
หลัังต้มเปล่ัอกไม้ให้มันนิ�มแล้ัวิ	นำาไปล้ัางในแม่นำ�าอีกที	เพ่ิ�อให้ขี�เถ้าถ่านไม้ล้ัางออกไป	แลัะเอามาใส่ตระกร้าเล็ักอีกที	

เพ่ิ�อนำาไปล้ัางให้สะอาดีมากขึ�น	หลัังจากนั�น	ก็นำาเปล่ัอกไม้ที�สะอาดีนั�นมาวิางบนแผน่หินใหญ่	ใชุ้ค้อนไม้ที�ทำาเองมาทบุเปล่ัอกไม้	

ต้องทุกให้ลัะเอียดี	ซึ่�งปกติคนทุบต้องถ่อค้อนไม้ม่อลัะอัน	ทุบไปทุบมา	ถ้าเป็นผ้้ชุายต้องใชุ้เวิลัาการทุบ	20	นาที	ถ้าเป็นผ้้หญิง

ต้องใชุ้เวิลัาการทุบครึ�งชัุ�วิโมง	นอกจากทุบเปล่ัอกไม้แล้ัวิ	ถ้ามีกระดีาษสาที�ทำาออกมาไม่ตามมาตรฐาน	หร่อตอนฉีกทำาให้มันเสีย	

ก็สามารถนำามาทุบอีกที	ค่อ	ฉีกเป็นชิุ�นเล็ักๆ	แชุ่ไว้ิในนำ�า	ตอนทุบ	นำาไปผสมกับเปล่ัอกไม้	นำามาผลิัตซ่ำ�าได้ี	แลัะไม่เปล่ัองวัิตถุดิีบ

 5). วางแม�พิมพ์ลุ่งไป์ช้อนเย่�อไม้ในถัุง

	
หลัังจากการทุบเปล่ัอกไม้จะได้ีเย่�อกระดีาษ	จะใชุ้นำ�าในบ่อนำ�ามาทำากระดีาษสา	 ถ้าครัวิเร่อนที�ทำากระดีาษสานั�นไม่มี

บ่อนำ�า	 ก็ใชุ้นำ�าแม่นำ�าหร่อนำ�าประปาแทน	 วิิธีิการทำากระดีาษสาของหม่้บ้านหมังถวิน	 ในขั�นตอนนี�	 ตามควิามต้องการมาเล่ัอก

แม่พิิมพ์ิ	 แลัะนำาลังในถังที�เตรียมไว้ิ	 หยิบเย่�อกระดีาษที�เพีิยงพิอลังในกรอบแม่พิิมพ์ิที�วิางไว้ิแล้ัวิ	 ใชุ้ม่อเขย่าๆ	 เร่�อยจนกระทั�ง

เย่�อกระดีาษได้ีลังไว้ิในแม่พิิมพ์ิได้ีกระจายทั�วิทั�งแผ่น	รอมันนิ�งลังแล้ัวิ	หร่อระหว่ิางรอมันนิ�มลัง	วิางดีอกไม้ลังไป	เพ่ิ�อตกแต่งให้

กระดีาษสามีควิามสวิยงามมากขึ�น	แลัะค่อยตากแม่พิิมพ์ิขึ�นมา	
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 6). ติากให้์แห้์งแลุ่ะขั้ดแผ�นกระดาษที�ได้

	 	 	 	
นำาแม่พิิมพ์ิที�ตากขึ�นมา	เอาไปตากแดีดีจนมันแห้ง	ดัีงนั�น	การทำากระดีาษในหม่้บ้านหมังถวิน	ทำาในวัินมีแดีดีเท่านั�น	ถ้า

มันครึ�มๆ	หร่อฝ่นตกวัินนั�นจะไม่ทำากระดีาษสา	การทำากระดีาษสาวัินลัะทำาได้ี	2	รอบ	รอบลัะได้ีกระดีาษสาประมาณ	50	แผ่น

 7). ขั้ดกระดาษให้์มันเรียบ

	
หลัังการตากแดีดีประมาณ	5	ถึง	6นาที	ใชุ้ถ้วิยเล็ักมาขัดีกระดีาษ	เพ่ิ�อให้กระดีาษเรียบ	พิอขัดีด้ีานหน้าเสร็จก็พิลิัก

ด้ีาน	 เพ่ิ�อให้ด้ีานหลัังไดี้ตากแดีดีเหม่อนกัน	 แลัะทำาการขัดีเหม่อนดี้านหน้า	 พิอขัดีให้มันเรียบทั�งสองดี้านแลั้วิ	 ก็สามารถเก็บ

กระดีาษจากแม่พิิมพ์ิ
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อยา่งไรก็ตาม	ที�กล่ัาวิมาข้างต้นเป็นขั�นตอนการทำากระดีาษสาของชุาวิไตในหม่้บ้านหมังถวิน	เราสามาสมมติคุณอาศัิย

อย้่ในหม่้บ้านนี�	ประมาณ	600	ปีก่อน	คุณกับครอบครัวิปล้ักต้นหม่อนไว้ิจำานวินหนึ�ง	พิอพิวิกมันโตคุณก็ตัดีกิ�งมารมไอนำ�า	เพ่ิ�อ

ให้เปล่ัอกชัุ�นในล่ัอนออก	คุณลัอกเปล่ัอก	นำาไปทำาให้แห้ง	แชุ่นำ�า	ข้ดีแลัะล้ัาง	คุณพิอใจที�เปล่ัอกไม้ขาวิแลัะเบากว่ิาเดิีม	เส้นใย

ที�เปล่ัอกไม้เริ�มแยกตัวิ	คุณต้มเปล่ัอกไม้เพ่ิ�อให้นุ่มยิ�งขึ�นแล้ัวิ	เอามาตากแดีดีให้สีซี่ดี	แล้ัวิคุณก็ทุบมัน	ทุบแล้ัวิทุบอีกด้ีวิยค้อนไม้

	ก่อนจะใส่ก้อนเย่�อเปล่ัอกไม้สีซี่ดีนี�ลังไปในอ่างนำ�า	จากนั�นก็คนแลัะทุบอีก	ทำาซ่ำ�าอีกครั�ง	ตอนนี�คุณก็ได้ีถังใส่ของเหลัวิขุ่นแลัะสี

เทา	คุณนำากรอบไม้ลัักษณะเป็นแผ่นเหม่อนกระชุอนจุ่มลังไปในของเหลัวินั�น	ชุ้อนขึ�น	กระฉอกนำ�าล้ันออกแลัะเขย่าไปมาจนได้ี

เป็นแผ่นงดีงามเรียบเนียนเน่�อสมำ�าเสมอบนกระชุอน	คุณทิ�งไว้ิให้สะเด็ีดีนำ�าแล้ัวิก็ได้ีสิ�งที�เหม่อนแผ่นชุ่�นๆ	ของเส้นใยเป้�อยๆ	ติดี

อย้่บนกระชุอน	คุณลัอกผแนนี�ออกจากกระชุอน	แลัะเอาวิางไว้ิบนกระดีานไม้ให้แห้ง	พิอแห้งก็นำามาทำาให้เรียบแลัะขัดี	บางที�

อาจใชุ้ไขมันสัตว์ิหร่อใชุ้แค่ก้อนหิน	อะไรก็ตามที�หาได้ีเพ่ิ�อทำาใหมั้นเรียบล่ั�นเป็นเงางาม	จากนั�นคุณก็ตัดีแตง่ขอบ	คณุทำากระดีาษ

ได้ี	1	แผ่นแล้ัวิ

ผู้ส่บทอดการทำากระดาษสา

	 	 	

การคัดีเล่ัอกผ้้ส่บทอดีมรดีทางวัิฒนธิรรมที�จับต้องไม่ได้ีทั�งสามระดัีบด้ีวิยกัน	ได้ีแก่	ระดัีบชุาติ	ระดัีบมณฑลัแลัะระดัีบ

เม่อง	กล่ัาวิค่อ	

	 ผ้้ส่บทอดีการทำากระดีาษสาระดัีบชุาติ	1	คน	ชุ่�อ	Yu	Mengga	หร่อ	Da		o	Guiying	เพิศิหญิง	เกิดีพิฤษภาคม	

ค.ศิ.	1939	ครอบครัวิเขาเริ�มทำากระดีาษสาตั�งแต่	ค.ศิ.	1384	จนกระทั�งถึงปัจจุบัน	ส่บทอดีรุ่นต่อรุ่น	11	รุ่น	แลัะ	Yu	Mengga	

เป็นผุ้ส่บทอดีการทำากระดีาษสารุ่นที�	 10	 เขาเริ�มทำากระดีาษสาใน	ค.ศิ.	1955	 ได้ีสอนวิิธีิการทำากระดีาษสาให้แก่	38	คน	 ใน

เด่ีอนมิถุนายน	 ค.ศิ.	 2007	 ได้ีรับคัดีเล่ัอกเป็นตัวิแทนผ้้ส่บทอดีระดัีบมณฑลัของโครงการ	 “มรดีกทางวัิฒนธิรรมที�จับต้องไม่

ได้ีของมณฑลัย้นาน”	จากกระทรวิงวัิฒนธิรรมมณฑลัย้นนาน	คณะกรรมการภารกิจด้ีานชุาติพัินธ์ุิมณฑลัยน้นาน	แลัะในเด่ีอน

มิถุนายน	ค.ศิ.	2009	ได้ีคัดีเล่ัอกเป็นผ้้ส่บทอดีการทำากระดีาษสาชุาวิไตระดัีบชุาติจากรายชุ่�อฉบับแรก	“มรดีกทางวัิฒนธิรรม

ที�จับต้องไม่ได้ีระดัีบชุาติ”	จากกระทรวิงวัิฒนธิรรม	สาธิารณรัฐประชุาชุนจีน
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	 ผ้้ส่บทอดีการทำากระดีาษสาระดีับมณฑลั	 1	 คน	 ชุ่�อ	 Yin	 Nong	 เพิศิหญิง	 เกิดีพิฤศิจิกายน	 ค.ศิ.	 1953	

ครอบครัวิเขาเริ�มทำากระดีาษสาตั�งแต่	ค.ศิ.	1388	จนกระทั�งถึงปัจจุบัน	ส่บทอดีรุ่นต่อรุ่น	10	รุ่น	แลัะ	Yin	Nong	เป็นผุ้ส่บทอดี

การทำากระดีาษสารุ่นที�	10	เขาเริ�มทำากระดีาษสาใน	ค.ศิ.	1968	ได้ีสอนวิิธีิการทำากระดีาษสาให้แก่	23	คน	ในเด่ีอนมิถุนายน

	ค.ศิ.	 2010	 ได้ีคัดีเล่ัอกเป็นผ้้ส่บทอดีมรดีกทางวัิฒนธิรรมที�จับต้องไม่ได้ีระดัีบมณฑลัฉบับที�	 4	ของมณฑลัยน้นาน	จากคณะ

กรรมการภารกิจด้ีานชุาติพัินธ์ุิมณฑลัยน้นาน

	 ผ้้ส่บทอดีการทำากระดีาษสาระดัีบเม่อง	1	คน	ชุ่�อ	Ai	Ying	เพิศิหญิง	เกิดีค.ศิ.	1991	ครอบครัวิเขาเริ�มทำา

กระดีาษสาตั�งแต่	ค.ศิ.	1386	จนกระทั�งถึงปัจจุบัน	 ส่บทอดีรุ่นต่อรุ่น	10	 รุ่น	แลัะ	Yin	Nong	 เป็นผุ้ส่บทอดีการทำากระดีาษ

สารุ่นที�	 9	 ในพิฤศิจิกายน	ค.ศิ.	 2013	 Ai	 Ying	 ได้ีเข้าร่วิมประชุุมการพัิฒนาการบริการด้ีานวัิฒนธิรรมแลัะอุตสาหกรรมด้ีาน

วัิฒนธิรรมของชุนบททั�วิมณฑลั	แลัะได้ีรับนาม	“ตัวิแทนดีีเด่ีน”	ของอุตสาหกรรมด้ีานวัิฒนธิรรมชุนบทของมณฑลัยน้นาน	ใน

เด่ีอนสิงหาคม	ค.ศิ.	2015	ได้ีรับนาม	“ผ้้นำาการสร้างควิามมั�งคั�งจากการท่องเที�ยวิชุนบทประเทศิจีน”	เน่�องจาก	Ai	Ying	ชุอบ

ทำากระดี		าษสาตั�งแต่เด็ีก	ปัจจุบันเธิอเป็นแกนนำาของสมาคมการทำากระดีาษสาหมังถวิน	ครัวิเร่อนที�ทำาการะดีาษสาขนาดีใหญ่

แลัะครัวิเร่อนการทำากระดีาษสานวัิตกรรม	อย่างไรก็ตาม	Ai	Ying	เป็นคนที�ไม่ยอมแค่ทำากระดีาษสาแบบธิรรมดีา	ดัีงนั�น	เธิอได้ี

นำาดีอกไมส้ดีหร่อกิ�งไม้มาออกแบบแลัะวิางบนกระดีาษสา	จนไดีก้ระดีาษสาที�สวิยงามไมเ่หม่อนกระดีาษสาธิรรมดีา	แลัะกลัาย

เป็นศิิลัปะชุนิดีหนึ�ง	ใน	ค.ศิ.	2014	เธิอได้ีสร้างบริษัทของตนเองขึ�นมา	ค่อ	บริษัทจำากัดีศิิลัปะหัตถกรรม	Dai	Ying

อยา่งไรก็ตาม	รัฐบาลัได้ีสร้างพิิพิิธิภัณฑ์กระดีาษสาขึ�นมาในหม่้บ้านหมังถวิน	เพ่ิ�อให้ชุาวิบ้านแลัะนักท่องเที�ยวิได้ีเข้าใจ

วัิฒนธิรรม	ขั�นตอนการทำากระดีาษสา	วิิธีิการใชุ้กระดีาษสาในชุวิีิตประจำาวัินแลัะในงานดีา้นศิาสนา	ผลิัตภัณฑ์กระดีาษสา	ตลัอดี

จนสิ�งของต่างๆ	ที�ใชุ้ในชีุวิิตประจำาวัินของชุาวิไตตั�งแต่อดีีตจนถึงปุจจุบัน	แลัะยังโต๊ะวิางไว้ิให้นักท่องเที�ยวิลัองใชุ้กระดีาษสาด้ี

		
	 	 	

คัมภีร์	 แลัะเร่�องเลั่าต่างๆ	 ที�จดีดี้วิยภาษาไตเผิงบนกระกาษสา	 ซึ่�งภาษาไตเผิงเป็นภาษาที�หม่้บ้านหมังถวินใชุ้กัน	 มี

ทั�งภาษาพ้ิดีแลัะอักษร	
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วิิธีิการใชุ้กระดีาษสาของหม่้บ้านหมังถวิน	การใชุ้กระดีาษสาในด้ีานศิาสนา	ชีุวิิตประจำาวัิน	แลัะด้ีานศิิลัปะอีกด้ีวิย

	 	

การตัดีกระดีาษโดียใชุ้กระดีาษสาเป็นศิิลัปะหนึ�งหร่อฝี่ม่อหนึ�งของหม่้บ้านหมังถวิน	

	 	
นักท่องเที�ยวิสามารถเขียนอักษรจีนด้ีวิยพ่้ิกันจีนบนกระดีาษสา	ซึ่�งทางพิิพิิธิภัณฑ์ได้ีจัดีอุปกรณ์การเขียนอย่างครบ	
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นอกจากมีพิิพิิธิภัณฑ์ให้นักท่องเที�ยวิสามารถเข้าไปชุมแลัะเรียนร้้เกี�ยวิกับกระดีาษสาแล้ัวิ	 ข้างๆ	 พิิพิิธิภัณฑ์ยังมีหอ

สัมผัสการทำากระดีาษสาอีกด้ีวิย	 นักท่องเที�ยวิสามารถไปลัองร่วิมทำากระดีาษสากับชุาวิบ้าน	 ซึ่�งชุาวิบ้านจะอธิิบาย	 สอนแลัะ

พิานักท่องเที�ยวิทำากระดีาษสาด้ีวิยกัน	

ผ้้ส่บทอดีการทำากระดีาษสาระดีบัเม่อง	Ai	Ying	ได้ีรับการสนบัสนุนจากภาครฐั	แลัะสรา้งบริษัทจำากัดีศิิลัปะหตัถกรรม

	Dai	Ying	ขึ�นมาใน	ค.ศิ.	2004

ภายในบริษัท	 ฝ่าผนังตกแต่งด้ีวิยกระดีาษสา	 ซึ่�งกระดีาษสาที�นำามาใชุ้ส่วินมากเป็นกระดีาษสาที�ขาดีตอนทำาหร่อ

คุณภาพิไม่ถึง	เชุ่น	บางเกินไปหร่อหนาเกินไป
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ในฝ่าผนงัหนึ�งมีร้ปของ	Ai	Ying	ซึ่�งเป็นขั�นตอนการทำากระดีาษสา	ผลังานที�ใชุ้กระดีาษสาแลัะใชุ้ดีอกไม้วิางเปน็อักษร

จีน	“中国”	ที�แปลัว่ิา	ประเทศิจีน

ผลิัตภัณฑ์ที�จำาหน่ายในนี�	จะเป็นกระดีาษสาแบบธิรรมดีา	มีทุกขนาดีตามแม่พิิมพ์ิ	แผ่นลัะสองหยวินทุกขนาดี	กระดีาษ

สาที�ตกแต่งด้ีวิยดีอกไม้สดีหร่อกิ�งไม้	ราคาขึ�นอย้่กับจำานวินดีอกไม้สดีหร่อกิ�งไม้ที�ใชุ้	ประมาณห้าหยวินถึงสิบหยวินต่อแผ่น	
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สมุดีที�ทำาจากกระดีาษสามีสองขนาดีให้เล่ัอก	ขนาดีเล็ักเล่ัมลัะ	58	หยวิน	ขนาดีใหญ่เล่ัมลัะ	88	หยวิน	แลัะสมุดีที�นำา

ไปเขียนคัมภีร์เล่ันลัะ	88	หยวิน	สมุดีทั�งขนาดีเล็ักกับขนาดีใหญ่	ประกอบด้ีวิยคำาแนะนำาของกระดีาษสาหม่้บ้านหมังถวิน	 ทั�ง

สามภาษา	ได้ีแก่	ภาษาไตเผิง	ภาษาจีนแลัะภาษาอังกฤษ

	

นอกจากจำาหน่ายกระดีาษที�เป็นแผนๆ	แบบธิรรมดีาแลัะแบบตกแต่ง	สมุดี	ยังมีผลิัตภัณฑ์ที�ทำาด้ีวิยกระดีาษสา	 ค่อ

	กระเป๋ากับโคมไฟ	ซึ่�งกระเป๋าทุกใบสามารถกันนำ�าได้ีแลัะทนนาน	ส่วินโคมไฟมีหลัากหลัายสีแลัะแบบให้เล่ัอกตามใจชุอบ
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สร่ป์

กระดีาษสาในหม่้บ้านหมังถวิน	เม่องหลิันชุาง	มณฑลัยน้นาน	สาธิารณรัฐประชุาชุนจีน	วิิธีิการทำากระดีาษที�ได้ีรับการ

ขึ�นทะเบียนเป็นมรดีกทางวัิฒนธิรรมที�จับต้องไม่ได้ี	หลัังจากนั�น	หม่้บ้านหมังถวินได้ีรับควิามสนใจจากภาครัฐแลัะสังคมภายนอก

มากขึ�นเร่�อยๆ		วิิธีิการทำากระดีาษสาแลัะกระดีาษสาได้ีรับการอนุรักษ์	การพัิฒนาแลัะการแสดีงผ่านพิิพิิธิภัณฑ์แลัะผลิัตภัณฑ์	

เพ่ิ�อพัิฒนาชุุมชุน	บันทึกแลัะเผยแพิร่วัิฒนธิรรมของชุาวิไตด้ีวิยกระดีาษสา
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บทคัดย�อ

การศิึกษาครั�งนี�มุ่งศึิกษาทุนทางวัิฒนธิรรมผ่านแนวิคิดีการบ้รณาการข้ามชุาติ	 ข้ามศิาสตร์	 ข้ามศิิลัป์	 โดียใชุ้ใน

กระบวินการประกอบสร้างจากอิทธิิพิลัของวิรรณกรรมเร่�อง	“สินไซ่”	ที�สามารถประยุกต์ใชุ้ได้ีกับศิาสตร์วิิชุาที�หลัากหลัายทั�งนี�ก็

เพ่ิ�อศึิกษาวิรรณกรรมท้องถิ�น	รวิมถึงการอนุรักษ์แลัะ	ส่บทอดีวิรรณกรรมแลัะฮ้ปแต้มสินไซ่ภายใต้เง่�อนไขแลัะการเปลีั�ยนแปลัง

ทางสังคม	 บทควิามวิิชุาการนี�มีวัิตถุประสงค์เพ่ิ�อศึิกษาวิรรณกรรมแลัะฮ้ปแต้มสินไซ่กับการบ้รณาการข้ามศิาสตร์เพ่ิ�อพัิฒนา

สังคมส่้ควิามควิามยั�งย่น	ซึ่�งเป็นผลัมาจากการปรับใชุ้ทุนทางวัิฒนธิรรม

จากการศึิกษาพิบว่ิา	แนวิคิดีแห่งการพัิฒนามีควิามสัมพัินธ์ิกับการบ้รณาการข้ามศิาสตร์ที�นำามาประยุกต์เพ่ิ�อ			สร้าง

ม้ลัค่าเพิิ�มโดียใชุ้วิรรณกรรมแลัะฮ้ปแตม้สินไซ่โดียผลัการศิกึษาในครั�งนี�แบ่งออกเปน็	3	ประเดีน็	ข้อม้ลัในสว่ินนี�มีควิามสอดีคลัอ้ง

อีกชุ่องทางหนึ�งที�ถ่อว่ิาเป็นเคร่�องม่อเพ่ิ�อขับเคล่ั�อนกิจกรรมการเรียนร้้ทางวัิฒนธิรรม	แลัะการต่อยอดีส่้เศิรษฐกิจสร้างสรรค์	ทั�งยงั

มีการส่งเสริมแนวิคิดีในการพิฒันาเม่อง	พัิฒนาองค์กร	แลัะพิฒันาคน	ที�สามารถนำาไปส่้การพิฒันาท้องถิ�นได้ี	ส่งผลัให้ประชุาชุน

ดีำาเนินชีุวิิตแลัะอย้ใ่นสังคมอยา่งมีควิามสุข	โดียมกีารนำาวิรรณกรรมแลัะฮ้ปแต้มสินไซ่ภายใต้แก่นสาระจากตัวิบทที�หลัากหลัาย

สำานวิน	มาเชุ่�อมโยงตามกระบวินการพัิฒนาอย่างยั�งยน่	เป็นการสร้างม้ลัค่าเพิิ�มแลัะสร้างสำานึกร่วิมให้คนอีสานเกิดีควิามรักแลัะ

หวิงแหนวัิฒนธิรรมดัี�งเดิีมมากขึ�น	จนก่อให้เกิดีกระบวินการอนุรักษ์วิรรณกรรมแลัะฮ้ปแต้มสินไซ่ผ่านการบ้รณาการข้ามศิาสตร์

คำาสำาคัญ:	วิรรณกรรมสินไซ่	บ้รณาการ	ข้ามศิาสตร์	ควิามยั�งย่น	ฮ้ปแต้มสินไซ่		

Abstract

This study aims to study cultural capital through transdisciplinary concept of multi-national, field, 
and arts integration by using construction process from an influence of the literature called “Sinxay” 
that could be applied in diverse subjects. This at the same time is to improve local literature learning 
and to cause extension in wider sphere including promote conservation and inheritance of Sinxay 
literature and its Esan mural under the conditions and social change that could cause an integration 
and creativity. This article has objectives for studying literatures and Hoob Tam Sin Chai (“Esan Mural 
Sinxay “) with multinational integration for sustainable society. This is a consequence from cultural 
capital restructure. 

The study found it that development idea was correlated to an transdisciplinary that was applied 
in order to create value added by using literature and Esan mural. The result was categorized into 3 
issues and this also corresponding with another channel that considered a tool driven cultural learning 

1นักศิึกษา	หลัักส้ตรศิิลัปศิาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิิชุาภาษาไทย	คณะมนุษยศิาสตร์แลัะสังคมศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยขอนแก่น
2อาจารย์/นักวิิชุาการ	เจ้าของโฮงสินไซ่	บ้านหนองกุง	ตำาบลัศิิลัา	อำาเภอเม่อง	จังหวิัดีขอนแก่น
3อาจารย์สังกัดี	มหาวิิทยาลััยมหามกุฏ์ราชุวิิทยาลััย	วิิทยาเขตอีสาน	จังหวิัดีขอนแก่น
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and extension of creative economy. There was also a promotion of urban, organizations, and people 
developments that leading to local development. This allowed people to live in the society happily. 
Sinxay literature in a form of Esan mural and the core content from many literary styles were connected 
in according to sustainable development process. This was to create value added for building collective 
consciousness of Esan people so that they could feel affectionate and possessive of traditional culture 
and eventually causing Sinxay literature and mural conservation process through transdisciplinary. 

Keyword: Sinxay literature, transdisciplinary, sustainability, Hoob Tam Sin Chai (“Esan Mural Sinxay 

บทนำา

วิรรณกรรมแลัะวิรรณคดีีเป็นมรดีกตกทอดีกันมาแต่อดีีต	 แลัะเป็นกระจกสะท้อนภาพิสังคมตามยุคสมัยที�แต่งหร่อ

ประพัินธ์ิขึ�น	จึงทำาให้ชุนรุ่นหลัังได้ีศึิกษาหาควิามร้้ในด้ีานต่าง	ๆ 	เชุ่น	ประเพิณี	วัิฒนธิรรม	ควิามเชุ่�อ	ค่านิยม	เป็นต้น	วิรรณกรรม

มีหลัายประเภทได้ีแก่	 วิรรณกรรมพิระพุิทธิศิาสนา	 วิรรณกรรมคำาสอน	แต่วิรรณกรรมส่วินใหญ่มีเค้ามาจากนิทาน	 ซึ่�งอาจจะ

เป็นนิทานปรัมปรา	 นิทานชุาดีก	 นิทานพ่ิ�นบ้าน	 หลัายชุาติมีนิทานเป็นของตนเองอย่างมีเอกลัักษณ์	 ดัีงนั�นวิรรณกรรมจึงจัดี

เป็นงานสำาเร็จร้ปที�เป็นประเภทลัายลัักษณ์หร่อมุขปาฐะ	หร่อไม่ก็เป็นงานที�สร้างขึ�นอย่างประณีตบรรจง	 ผ่านควิามมีอัจฉริยะ

ของผ้้สร้างเพ่ิ�อนำาเสนอห้วิงเวิลัาทางประวัิติศิาสตร์แลัะวัิฒนธิรรมของตนในยุคนั�น	 (สุธิิวิงศ์ิ	 พิงษ์ไพิบ้ลัย์,	 2525:63)	 แต่หาก

กล่ัาวิเฉพิาะในท้องถิ�นภาคอีสาน	วิรรณกรรมส่วินใหญ่จะมาจากนิทานชุาดีก	เชุ่น	จำาปาสี�ต้น	ท้าวิกำ�ากาดีำา	เป็นต้น	ล้ัวินเป็นที�

ร้้จักกันดีีในภาคอีสานแลัะภาคอ่�น	(ธิวัิชุ	ปุณโณธิก,	2522:26)	

วิรรณกรรมสำาคัญที�อาณาจักรล้ัานชุ้างกับชุาวิอีสานร้้จักกันเป็นอย่างดีีเร่�องหนึ�ง	ค่อวิรรณกรรมเร่�องสังข์ศิิลัป์ชัุย	หร่อ

สินไซ่	อันเน่�องมาจากลัักษณะคณุค่าทางวิรรณคดีีอันส้งส่งซึ่�งเป็นผลัมาจากควิามสามารถในอกัษรศิาสตร	์แลัะการประพินัธ์ิของ

บรรพิบุรุษชุาวิอีสานล้ัานชุ้าง	ที�ได้ีถ่ายทอดีลัักษณะควิามเป็นอย้่	วิิถีชีุวิิต	ควิามเชุ่�อ	ในวิรรณกรรมเร่�องสังข์ศิิลัป์ชัุย	วิรรณกรรม

เร่�องนี�จึงเป็นเร่�องที�มีบทบาททั�งให้ควิามบันเทิง	คติควิามเชุ่�อ	หลัักธิรรมคำาสอน	ทั�งยังมีการบ้รณาการข้ามศิิลัป์	เชุ่น	นำาไปเล่ัน

หมอลัำาแลัะหนังประโมทัย	 เป็นต้น	 (เร่�องเดีียวิกัน,	2523:96)	วิรรณกรรมเร่�องสังข์ศิิลัป์ชัุยมีลัักษณะเด่ีนในด้ีานร้ปแบบภาษา	

เน่�อหาแลัะสำานวินโวิหารที�มีคุณค่าทางวิรรณศิิลัป์	นอกจากนี�ยงัทรงคุณค่าด้ีานควิามร้้			ที�ถ่อเป็นแนวิปฏิ์บัติในสังคมอีสานตั�งแต่

ในอดีีต	เชุ่น	รัฐศิาสตร์	สุนทรียศิาสตร์	ประเพิณี	วัิฒนธิรรม	เป็นต้น	(จินดีา	ดีวิงใจ,	2506:46)	หากกล่ัาวิเฉพิาะเร่�องสังข์ศิิลัป์ชัุย

ถ่อว่ิาเป็นตัวิแทนแห่งวิรรณกรรมอีสานแลัะล้ัานชุ้างได้ีทั�งหมดี	เพิราะมีเน่�อเร่�องยาวิแลัะเป็นที�นิยมกันอย่างแพิร่หลัาย	จัดีเป็น

วิรรณกรรมที�จารึกเป็นลัายลัักษณ์อักษรประเภทร้อยกรอง	ที�ผ้กเป็นถ้อยคำาขึ�นตามลัักษณะของฉันทลัักษณ์ภาคอีสาน	เชุ่น	โคง	

กาบ	กลัอนลัำา	ฮ่าย	ส่วินใหญ่จะเป็นเร่�องยาวิ	ๆ 	ซึ่�งเร่�องสังข์ศิิลัป์ชัุยก็รวิมอย้ใ่นประเภทนี�ด้ีวิย	(จารุวิรรณ	ธิรรมวัิตร,	2521:18)

การแพิร่หลัายหร่อการเข้ามาของวิรรณกรรมสินไซ่	 ผ้้สนใจสามารถศึิกษาได้ีจากหลัักฐานการค้นพิบหนังส่อผ้กหร่อ

หนังส่อใบลัานเร่�องสินไซ่ที�จังหวัิดีมหาสารคาม	มีจำานวิน	131	ผ้ก	3,524	ลัาน	ที�จังหวัิดีอุบลัราชุธิานี	จำานวิน	265	ผ้ก	การแพิร่

หลัายมีในหลัายร้ปแบบ	เชุ่น		การนำาเร่�องสินไซ่ไปแสดีงเป็นหมอลัำา	หนังประโมทัย	ภาพิจิตรกรรมฝ่าผนังที�ปรากฏ์ในจังหวัิดีเลัย

	ขอนแก่น		มหาสารคาม	ร้อยเอ็ดี	อุบลัราชุธิานี	แลัะบุรีรัมย์โดียสถานที�ที�มีเน่�อเร่�องสมบ้ณ์ครบถ้วินได้ีแก่				วัิดีไชุยศิรี	ตำาบลั

สาวิะถี		อำาเภอเม่อง		จังหวัิดีขอนแก่น	(กัญญา	บุรีรัตน์,	2523:18)	จะอย่างไรก็ตามวิรรณกรรมสินไซ่นี�จัดีได้ีว่ิาเป็นวิรรณกรรม

อมตะที�ควิรค่าแก่การศึิกษา	ดัีงเป็นที�ร้้จักกันในหม่้ผ้้อ่านวิรรณคดีีว่ิา	วิรรณคดีีภาคกลัางถ้าไม่ร้้จักสามก๊กด้ีเหม่อนจะจ่ดีชุ่ดีแห้ง

แล้ัง	 ฉันใดี	 นักอ่านวิรรณคดีีวิรรณกรรมอีสานถ้าไม่ร้้เร่�องสังข์ศิิลัป์ชัุยหร่อสินไซ่ก็จะจ่ดีชุ่ดีแลัะแห้งแล้ัง	 ฉันนั�นเหม่อนกัน	 (สิริ

วัิฒน์	คำาสันสา,	2524:	108)
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สินไซ่จึงเป็นวิรรณกรรมที�นิยมแพิร่หลัายในบริเวิณสองฝั่�งแม่นำ�าโขง	 เป็นวิรรณกรรม	 “วีิรบุรุษ”	 ผ้้เปี�ยมด้ีวิยควิาม

กตัญญู้	กล้ัาหาญ	อดีทน	เสียสลัะ	ได้ีถ้กนำามาถ่ายทอดีผ่านการเทศิน์	การเล่ัา	แลัะการแสดีงทางด้ีานศิิลัปกรรมนับครั�งไม่ถ้วิน

	ด้ีวิยภาษา	ลีัลัา	ของศิิลัปะหลัายแขนงที�มีการบ้รณาการข้ามศิาสตร์	ในหลัากหลัายแง่มุม	อุดีมไปด้ีวิยกลิั�นไอของสุนทรียธิรรม

แลัะสุนทรียรส	 จนได้ีรับการยกย่องว่ิาเป็นวิรรณกรรมชิุ�นเอกแห่งดิีนแดีนลุ่ัมนำ�าโขงอันเป็นมรดีกตกทอดีด้ีานภ้มิปัญญาทาง

วัิฒนธิรรม	วิรรณกรรมสินไซ่จึงได้ีรับควิามนิยมแลัะแพิร่กระจายอย่างกว้ิางขวิางทั�งในลัาวิ	ไทย	กัมพ้ิชุา	พิม่า	แลัะยังพิบว่ิาได้ี

มีการนำาไปแปลัเป็นภาษาเวีิยดีนาม	ภาษาฝ่รั�งเศิส	แลัะภาษาอังกฤษอีกด้ีวิย	นอกจากนั�นยงัได้ีมีการนำามาถ่ายทอดีในร้ปแบบใบ

ลัานประเภทต่าง	ๆ 	เชุ่น	กลัอนเทศิน์ลัำา	โครงสาร	กลัอนสวิดี	เป็นต้น	นอกจากนั�นยังส่งผลัเกิดีอิทธิิพิลัส่้แขนงอ่�น	เชุ่น	จิตรกรรม

	(ฮ้ปแต้ม)	ประติมากรรม	ศิิลัปะลัายผ้า	การแสดีงหมอลัำา	การแสดีงลัะครเวิที	การแสดีงนาฏ์ศิิลัป์ร่วิมสมัย	อีกทั�งได้ีมีการนำามา

ปรับประยุกต์ใชุ้ในแง่มุมอ่�น	ๆ 	โดียเฉพิราะด้ีานการพัิฒนาคน	พัิฒนาสังคม	แลัะสิ�งแวิดีล้ัอม	จึงนับว่ิาเป็นวิรรณกรรมที�มีบทบาท

อย่างยิ�งต่อสังคมวัิฒนธิรรมลุ่ัมนำ�าโขงจากอดีีตถึงปัจจุบัน	(ชุอบ	ดีีสวินโคก,2550:28)

วิรรณกรรมสินไซ่	 เป็นวิรรณกรรมสร้างพ่ิ�นที�ทางสังคมแลัะการเรียนร้้ของชุาวิอีสานในปัจจุบัน	 กระบวินการศิึกษา

แลัะเรียนร้้วิรรณกรรมสินไซ่นี�ได้ีมีการนำาแก่นสาระในเร่�องวิรรณกรรมสินไซ่มาเชุ่�อมโยงกับจารีตประเพิณีวัิฒนธิรรมท้องถิ�น

สำาหรับพัิฒนาชุุมชุน	จนทำาให้เป็นที�ร้้จักทั�วิไป	เป็นต้นแบบของการพัิฒนาเชิุงวัิฒนธิรรมโดียสิ�งที�นำามาพัิฒนาได้ีมีการบ้รณาการ

จากวิรรณกรรมส่้การสร้างวัิฒนธิรรมกับวิิถีชุุมชุน	เชุ่น	การตั�งชุ่�อซ่อยภายในหม่้บ้าน	การจัดีบุญข้าวิจี�สินไซ่	กิจกรรมการเรียนร้้

ลัานควิามคิดี	หมอลัำาสินไซ่น้อยร้อยปี	หมอลัำาพ่ิ�นกกขาขาวิสินไซ่	การนำามาออกแบบของที�ระลึัก	แลัะในการแนวิคิดีมานำาเสนอ

สถานที�สำาคัญ	แลัะอ่�น	ๆ 	จำานวินมาก	เม่�อวิรรณกรรมเร่�องสินไซ่ไดีแ้พิร่กระจายไปทั�วิภาคอีสาน	ในลัักษณะสถติมั�นอย้ใ่นวิิถีชีุวิิต

	ตามที�กล่ัาวิมาข้างต้น	ถ่อว่ิาเป็นอิทธิิพิลัของวิรรณกรรมสินไซ่โดียแท้	แต่เป็นเร่�องราวิในอดีีต	ส่วินในปัจจุบันสิ�งที�แสดีงให้เห็น

ถึงอิทธิิพิลัของสนิไซ่ที�มีต่อวิิถีชีุวิิตของชุาวิอีสานยังคงถ้กพัิฒนาแลัะต่อยอดีเป็นระยะก่อให้เกิดีเศิรษฐกจิสร้างสรรค์สร้างรายได้ี

ให้กับคนในชุุมชุนเองแลัะวิิชุาชีุพิที�มีควิามเกี�ยวิข้องกับวิรรณกรรมสินไซ่แลัะฮ้ปแต้ม	

จากประเดีน็ที�กล่ัาวิมาขา้งต้นเป็นภาพิควิามเปน็มาแลัะ	อทิธิิพิลัของวิรรณกรรมสนิไซ่แลัะฮ้ปแต้มในบรบิทสังคมอสีาน

	ซึ่�งเป็นเหตุผลัสำาคัญที�ทำาให้ผ้้ศึิกษาสนใจการสร้างกระบวินการเรียนร้้	แลัะการใชุ้ควิามร้้จากวิรรณกรรมสินไซ่แลัะฮ้ปแต้มส่้กา

รบ้รณาการข้ามศิาสตร์เพ่ิ�อการพัิฒนาที�ยั�งยน่	แลัะกระบวินการสหบทตามแนวิศึิกษาวิรรณกรรมเปรยีบเทียบทางด้ีานวิรรณคดีี

ของอาจารย์ตรีศิิลัป์	 บุญขจร	 โดียยึดีแนวิทางการใชุ้ศิิลัปะพ่ิ�นบ้านท้องถิ�นสร้างกระบวินการเรียนร้้ในวิรรณกรรมสินไซ่แลัะฮ้ป

แต้มให้แพิร่หลัายออกไปอย่างยั�งย่น	 รวิมถึงการอนุรักษ์แลัะส่บทอดีวิรรณกรรมสินไซ่แลัะฮ้ปแต้มให้สถิตมั�นอย้่ในวิิถีชีุวิิตแลัะ

จิตใจของประชุาชุนคนอีสานต่อไป

ผ้้ศึิกษาจึงสนใจที�จะศึิกษาวิรรณกรรมท้องถิ�นเร่�องสินไซ่แลัะฮ้ปแต้มที�ถ้กถ่ายทอดีจากวิรรณกรรมที�เกิดีกา

รบ้รณาการนี�แลัะเป็นการศึิกษาเพ่ิ�อเปรียบเทียบแลัะวิิเคราะห์เน่�อเร่�องหร่อตัวิบท	 โดียได้ีนำาทฤษฎีีทางด้ีานการเปรียบ

เทียบวิรรณกรรมมาใชุ้ในการศึิกษาโดียมีแนวิทางวิิเคราะห์ค่อ	 การศึิกษาแนวิสหบท	 หร่อ	 ข้ามชุาติ	 ข้ามศิาสตร์ข้ามศิิลัป์

โดียเล่ัอกวิรรณกรรมเลั่มสำาคัญของของภาคอีสานซึ่�งเป็นวิรรณกรรมที�เป็นจุดีเริ�มต้นแลัะมีอิทธิิพิลัต่อการสร้างสรรค์

งานเขียนอ่�น	 ๆ	 แลัะมีอิทธิิพิลัต่อการพัิฒนาทางดี้านเศิรษฐกิจสร้างสรรค์	 แลัะการเม่องอีกด้ีวิย	 ทั�งนี�ยังเป็นวิรรณกรรม

ที�ถ้กยอมรับแลัะไดี้รับการแปลัเป็นฉบับภาษาต่างประเทศิ	 เชุ่น	 ฉบับภาษาเวีิยดีนาม	 ฉบับภาษาฝ่รั�งเศิสภาษาญี�ปุ่น

แลัะฉบับการ์ต้น	 เพ่ิ�อให้ครบถ้วินแลัะสะดีวิกต่อการเรียนร้้	 ดัีงนั�นผ้้ศึิกษาจึงเล่ัอกที�จะศึิกษาวิรรณกรรมเร่�องสินไซ่แลัะ

ฮ้ปแต้มผ่านการต่อยอดีสหบท	 ข้ามชุาติ	 ข้ามศิาสตร์	 ข้ามศิิลัป์	 แบบบ้รณาการ	 ส่้การพัิฒนาที�ยั�งย่นภายใต้เง่�อนไขของ

สังคมเพ่ิ�อให้เกิดีการขับเคล่ั�อนในมิติทางวัิฒนธิรรม	 จนก่อให้เกิดีควิามยั�งย่นแลัะเกิดีการสร้างเสริมผ้้ที�เกี�ยวิข้องอีกด้ีวิย	
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วัติถุ่ป์ระสงค์ข้องการวิจััย

เพ่ิ�อศึิกษาวิรรณกรรมแลัะฮ้ปแต้มสินไซ่กับการบ้รณาการข้ามศิาสตร์เพ่ิ�อพัิฒนาสังคมส่้ควิามยั�งย่น		

												

แนวคิดในการวิจััย

วิรรณคดีีเปรียบเทียบ	 (Comparative	Literature)	 เป็นศิาสตร์สหวิิทยาการที�ศึิกษาเปรียบเทียบวิรรณคดีีที�มาจาก

ภาษา	วัิฒนธิรรม	วิรรณกรรม	หร่อกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิที�แตกต่างกัน	ศิาสตร์วิรรณคดีีเปรียบเทียบยังรวิมไปถึงการศึิกษาเปรียบเทียบ

วิรรณคดีีแบบ	“ข้ามศิิลัป์”	โดียวิิเคราะห์วิรรณคดีีในร้ปแบบศิิลัปะที�แตกต่างกัน	เชุ่น	ภาพิยนตร์	ลัะคร	งานจิตรกรรม	หมอลัำา	

รวิมทั�งการศึิกษาแบบ	“ข้ามศิาสตร์”	อันหมายถึงการศึิกษาวิรรณคดีีโดียอาศัิยองค์ควิามร้้จากศิาสตร์อ่�น	วิรรณคดีีเปรียบเทียบ

อาจกล่ัาวิได้ีว่ิามีรากฐานมาจากแนวิคิดีเร่�อง	“วิรรณคดีีโลัก”	(World	Literature)	ของปราชุญ์ชุาวิเยอรมันโยฮนัน์	ว้ิล์ัฟกัง	ฟอน

	เกอเธ่ิอ	(Johann	Wolfgang	von	Goethe)	ผ้้บุกเบิกการวิิจารณ์วิรรณคดีีโดียอาศัิยการเปรียบเทียบลัักษณะของวิรรณคดีีที�

เขียนขึ�นในบริบททางภาษาแลัะวัิฒนธิรรมที�แตกต่างกันในปี	ค.ศิ.	1827

แนวิคดิีทฤษฎีีในการศิกึษากระบวินทศัิน์สหศิิลัป์	(ข้ามศิิลัป์)	ตรีศิิลัป์		บุญขจร	(2549:	72-79)	ได้ีกล่ัาวิไว้ิว่ิาพัิฒนาการ

แลัะทิศิทางของการศึิกษาควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางวิรรณคดีีกับศิิลัปะแขนงต่าง	ๆ	หร่อกระบวินทัศิน์วิรรณกรรมเปรียบเทียบแนวิ

ข้ามศิิลัป์	เท่าที�ปฏิ์บัติมาจนถึงยุคปัจจุบันมีการศึิกษาดัีงนี�	การศึิกษาในแนวิอิทธิิพิลัแลัะแรงบันดีาลัใจ	การศึิกษาควิามสัมพัินธ์ิ

ระหวิา่งวิรรณกรรมกบัศิิลัปะแขนงอ่�นมักจะใชุ้แนวิทางการศิกึษาเร่�องอิทธิิพิลัแลัะกำาเนดิีของศิิลัปะแขนงหนึ�งเป็นแรงบนัดีาลัใจ

ทำาให้เกิดีศิิลัปะชิุ�นอ่�นในแขนงอ่�น		แนวิทางศิิลัปะส่องทางให้แก่กนั	ศิิลัปะแขนงหนึ�งอาจเป็นแรงบันดีาลัใจให้เกิดีศิิลัปะแขนงอ่�นใน

ลัักษณะที�เป็นปฏิ์สัมพัินธ์ิ	ค่อมีอิทธิิพิลัซึ่�งกันแลัะกนั	จากศิิลัปะแขนงหนึ�งไปยงัอีกแขนงหนึ�งแลัะจากอดีีตถงึปัจจุบัน	วิรรณคดีีกับ

ศิิลัปะ	เชุ่น	จิตรกรรม	ประตมิากรรม	สถาปตัยกรรม	หร่อการแสดีง	แลัะดีนตรโีดียมีควิามสัมพัินธ์ิกันอยา่งเห็นได้ีชัุดีเจน	ซึ่�งอาจ

เป็นเพิราะลัักษณะที�ใกล้ัเคียงกัน	เน่�องจากวิรรณคดีีเป็นศิิลัปะแขนงหนึ�งเชุ่นกัน	เราอาจจำาแนกควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางวิรรณคดีี

กับศิิลัปะอ่�นได้ีสองแบบค่อ	ควิามสัมพัินธ์ิที�มีอิทธิิพิลัตอบโต้กับศิิลัปะเชุ่น	จิตรกรรม	ประติมากรรม	แลัะสถาปัตยกรรม	ควิาม

สัมพัินธ์ิเชิุงเกี�ยวิเนี�องกับดีนตรีแลัะการแสดีง	วิรรณคดีีกับดีนตรีแลัะการแสดีง	วิรรณคดีีวิรรณกรรมไทย	การลัะครเป็นศิิลัปะ

ที�มีศิิลัปะหลัายแขนงเข้ามาเกี�ยวิข้อง	วิรรณคดีีไทยเป็นศิิลัปะร่วิมซึ่�งมีควิามสัมพัินธ์ิกันอย่างใกล้ัชิุดี	 ในบางกรณีเราไม่สามารถ

ที�จะแยกวิรรณศิิลัป์	คีตศิิลัป์	แลัะนาฏ์ศิิลัป์	ออกจากกันได้ีอย่างเด็ีดีขาดี	ควิามแตกต่างระหว่ิางวิรรณศิิลัป์	คีตศิิลัป์	แลัะศิิลัปะ

การแสดีงอย้่ที�วิรรณศิิลัป์เป็นส่�อกลัาง	เราต้องเข้าใจภาษานั�น	ๆ	ก่อนจึงจะเข้าใจวิรรณศิิลัป์	

แนวิคิดีการวิิจัยแลัะบ้รณาการข้ามศิาสตร์	มีควิามสำาคัญค่อ	1.การเชุ่�อมโยงคำาตอบ	องค์ควิามร้้ที�ได้ีเป็นเน่�อเดีียวิกัน

	ตอบคำาถามของการวิิจัยได้ีหลัายด้ีาน	หร่ออาจตอบได้ีครบถ้วินสมบ้รณ์ทุกด้ีาน	2.การใชุ้ศิาสตร์หร่อวิิธีิวิิทยาจากหลัากหลัาย

สาขาวิิชุาในงานวิิจัยเดีียวิกัน	หร่อที�เรียกว่ิา	วิิจัยแบบสหวิิทยาการ	(Interdisciplinary	research)	ก่อให้เกิดีการเสริมเติมเต็ม

ซึ่�งกันแลัะกัน	 เกิดีพิลััง	แลัะควิามสมบ้รณ์มากกว่ิาการแยกส่วินหร่อใชุ้ศิาสตร์หร่อวิิธีิวิิทยาจากสาขาเดีียวิ	3.เป็นควิามร่วิมม่อ

กันจากนักวิิชุาการฝ่่ายต่าง	ๆ	 ที�เกี�ยวิข้อง	 ใชุ้ควิามร้้	ทฤษฎีี	 วิิธีิวิิทยา	จากสาขาวิิชุาต่าง	ๆ	 ชุุมชุน	 ผ้้คนในพ่ิ�นที�มองแบบองค์

รวิมเชิุงนิเวิศิวิิทยา	 แบบผสมผสานทำาให้ได้ีผลัผลิัตจากงานวิิชุาการที�เป็นองค์รวิมแลัะยังได้ีพิลัังควิามร่วิมม่อทางวิิชุาการรวิม

ทั�งควิามสมานฉันท์อีกด้ีวิย

การนำาวิิธีิวิิจัยแบบบ้รณาการนี�มาศึิกษาในร้ปแบบการข้ามศิาสตร์เป็นเคร่�องม่อแลัะวิิธีิการในการแสวิงหาควิามร้้

	 โดียยึดีหลัักการเน้นควิามหลัากหลัายของวิิธีิวิิทยาสาขาวิิชุาการประสานควิามร้้/ภ้มิปัญญาท้องถิ�น	 ชุุมชุนหร่อองค์กรเป็นผ้้

กำาหนดีเส้นทางการเปลีั�ยนแปลังผ่านวัิฒนธิรรม	โดียใชุ้ควิามร้้	3	มิติ	(Transformative	Knowledge)	ศึิกษาเพ่ิ�อเปลีั�ยนแปลัง

ภายใต้บริบทของโครงสร้างแลัะระบบที�ดีำารงอย้่โดียมีโลักทัศิน์	 (life-world)	 อุดีมการณ์แลัะค่านิยมของชุุมชุนเป็นตัวิกำาหนดี

กำากับชีุ�ทิศินำาทาง	แลัะหลัักการควิามหลัากหลัาย	3	 มิติ	 ค่อ	หลัากหลัายทางบริบท	หลัากหลัายทางวิิธีิวิิทยา	หลัากหลัายใน

การกำาหนดีจุดีมุ่งหมาย	 เป้าหมายแลัะเส้นทางเดิีนของชุุมชุนที�จะนำาไปส่้เป้าหมายของการสร้างควิามเป็นธิรรมในสังคม	 การ
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วิิจัยแบบการบ้รณาการข้ามศิาสตร์นี�จึงเป็นเคร่�องม่อแลัะวิิธีิการที�เหมาะสม	 สำาหรับการกะเทาะเปล่ัอกเพ่ิ�อเผยแก่นแท้ของ

ปัญหาแลัะภ้มิปัญญาที�ซ่่อนอย่้อย่างถอนรากถอนโคนแลัะปรับโครงสร้างให้เกิดีการเปลีั�ยนแปลังทางสังคมที�มุ่งส่้สังคมที�เป็น

ธิรรมแลัะยั�งย่น	(จารุณี		มุมบ้านเซ่่า,2560:130)									

ข้อบเข้ติข้องการวิจััย

ขอบเขตดี้านพิ่�นที�			:		เป็นพิ่�นที�ที�ปรากฏ์ตัวิบทแลัะฮ้ปแต้มไดี้แก่	จังหวิัดีเลัย	จังหวิัดีขอนแก่น

			 	 				จังหวิัดีมหาสารคาม	จังหวิัดีร้อยเอ็ดี	จังหวิัดีอุบลัราชุธิานี	แลัะจังหวิัดีบุรีรัมย์		

	 	 				พิ่�นที�สิมอีสานที�ปรากฏ์วิรรณกรรมแลัะฮ้ปแต้มสินไซ่											

ขอบเขตดี้านเน่�อหา	:		วิรรณกรรมแลัะฮ้ปแต้มสินไซ่ที�เกิดีจากอิทธิิพิลัวิรรณกรรมจากวิรรณกรรมลัายลัักษณ์

	 	 				ส้่การข้ามชุาติ	ข้ามศิาสตร์	ข้ามศิิลัป์	ของวิรรณกรรมเพิ่�อพิัฒนาสังคมที�ยั�งย่น

ขอบเขตดี้านเวิลัา			:		การสนทนากลัุ่ม	(Focus	group)	กลัุ่มชุมรมคนฮักสินไซ่	

	 	 				เม่�อวิันที�	23	มีนาคม	2564	ณ	โฮงสินไซ่	อำาเภอเม่อง	จังหวิัดีขอนแก่น

	 	 				กำาหนดีระยะเวิลัาในการพิัฒนาค่อชุ่วิง	พิ.ศิ.	2554-2564	เป็นเวิลัา	10	ปี	

ข้้อมูลุ่ที�ใช้ในการวิจััย 

	 ข้อม้ลัปฐมภ้ม	ิค่อ	(Primary	Data)	เป็นการรวิบรวิมขอ้ม้ลัด้ีวิยการสมัภาษณเ์ชิุงลึัก	การสงัเกตการณ์

					 	 	 การสนทนากลุ่ัมย่อย	แลัะการฟังบรรยายจากเวิทีประชุุมวิิชุาการ

	 ข้อม้ลัทุติยภ้มิ	ค่อ	ข้อม้ลัที�ได้ีจากเอกสาร	ตำารา	หนังส่อ	งานวิิจัย	บทควิามวิิจัย	ที�ได้ีมีผ้้เก็บรวิบรวิมไว้ิ

		 	 	 เพ่ิ�อใชุ้ในการประกอบการศึิกษา

ผลุ่การวิจััย

จากบริบทสังคมที�มีการผลิัตซ่ำ�าแลัะนำาเสนอวิรรณกรรมสินไซ่แลัะฮ้ปแต้มดัีงนั�นจึงได้ีมีการจัดีเปิดีเวิทีเสวินา

เพ่ิ�อประมวิลัองค์ควิามร้้ที�ได้ีมีการต่อยอดีเพิ่�อสร้างม้ลัค่าเพิิ�ม	 การจัดีสนทนากลุ่ัมในครั�งนี�มีวัิตถุประสงค์ในการ

อนุรักษ์ฟ้�นฟ้แลัะการนำาไปใชุ้ผ่านการนำาเสนอทุนทางวัิฒนธิรรมในกิจกรรมต่าง	ๆ	ที�เกิดีขึ�นในบริบทสังคมปัจจุบัน	จึง

มีการตกผลัึกองค์ควิามร้้ซึ่�งประกอบไปดี้วิยการแลักเปลีั�ยนกระบวินทัศิน์ในวิรรณกรรมแลัะฮ้ปแต้มสินไซ่ที�ผ้้เข้าร่วิม

มีประสบการณ์ร่วิมผ่านลัำาดัีบพัิฒนาการจากอดีีต	 ปัจจุบัน	 แลัะ	 อนาคต	 ดัีงนั�นผลัการศึิกษาในครั�งนี�จึงสามารถสรุป

ประเด็ีนตามกรอบแนวิคิดีวิรรณกรรมเปรียบเทียบในร้ปแบบข้ามชุาติ	ข้ามศิาสตร์	ข้ามศิิลัป์	ได้ีดัีงต่อไปนี�

1.	วิรรณกรรมข้ามชุาติหร่อสหบทแบบข้ามเชุ่�อชุาติ	 เกิดีการแพิร่กระจายหร่อมีการรับร้้วิรรณกรรมเร่�องเดีียวิกันแต่

มีหลัากหลัายสำานวินหลัากหลัายภาษามีควิามแตกต่างกันทางด้ีานอนุภาคของเร่�องซึ่�งอันเน่�องมาจากการปรับประยุกต์เพ่ิ�อให้

เข้ากับบริบทของสังคมในชุนชุาตินั�น	 วิรรณกรรมแลัะฮ้ปแต้มสินไซ่ถ้กยอมรับแลัะมีการนำามาเสริมสร้างในร้ปแบบต่าง	 ๆ	 ใน

วัิฒนธิรรมสองฝั่�งโขงมีการแต่งโดียการรับอิทธิิพิลัจากพ่ิ�นที�หนึ�งไปยังพ่ิ�นที�หนึ�ง	 เชุ่น	สำานวินของท้าวิปางคำา	 ฉบับปริวิรรตเป็น

อักษรไทยของปรีชุา	พิิณทอง	แลัะอ่�น	ๆ 	มีการใชุ้เทคนิคการแปลัแลัะเขียนขึ�นเป็นภาษา	เวีิยดีนาม	ภาษากัมพ้ิชุา	ภาษาอังกฤษ	

ภาษาฝ่รั�งเศิส	ภาษาญี�ปุ่น	ดัีงจะเห็นได้ีจากตัวิอย่างดัีงต่อไปนี�

	 1.1	ดีา้นฐานรากสนิไซ่	การสนทนากลุ่ัมเริ�มบั�นแรกเริ�มโดีย	พิระคร้บญุชุยากร	เจ้าอาวิาสวิดัีไชุยศิรี	เจ้าคณะ

ตำาบลัสาวิะถ	ีได้ีนำาเสนอแนวิคดิีถึงภ้มิหลัังเม่�อครั�งอดีีต	โดียจุดีเริ�มต้นของการร่�อฟ้�นวิรรณกรรมสนิไซ่ค่อการไดีฟั้งเร่�องเล่ัานิทาน

จากแมใ่หญ่หร่อยายเล่ัาเร่�องง้ใหญใ่ห้ฟังในตอนเดีก็โดียในแตล่ัะวินัจะได้ีฟังเป็นฉากเปน็ตอนในตอนเดีก็	ขณะนั�นวัิดีไชุยศิรีไม่มี
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พิระมาจำาพิรรษาแลัะพัิกอาศัิย	มีเพีิยงสามเณรที�แต่งตั�งเป็นเจ้าอาวิาสแทนเม่�อปี	2532	ครั�งนั�นท่านพิระคร้ฯ	จึงมีแนวิควิามคิดี

ที�จะพัิฒนามาตุภ้มิค่อบ้านเกิดีรวิมถึงวัิดีไชุยศิรีนี�ด้ีวิยหากมีควิามประสงค์ที�จะไปบวิชุ	ณ	ที�อ่�น	หร่อได้ีรับตำาแหน่งชัุ�นต่าง	ๆ 	แล้ัวิ

หากถ้ามีคนกล่ัาวิถึงภ้มิหลัังของตนเขาจะมองว่ิาไม่พัิฒนาบ้านเกิดีจึดีตัดีสินใจบวิชุแลัะสถิต	ณ	วัิดีไชุยศิรี	ตำาบลัสาวิะถี	อำาเภอ

เม่อง	 จังหวัิดีขอนแก่น	 สมัยนั�นสิมที�ปรากฏ์ฮ้ปแต้มสินไซ่นี�คุณค่าของฮ้ปแต้มยังไม่ได้ียกระดัีบให้เป็นที�ร้้จักแลัะมีควิามหมาย

มากนกั	เม่�อครั�งพิระคร้ฯ	เห็นวัิยรุ่นไปเที�ยวิหมอลัำากลัับมาดีว้ิยอาการมนึเมาจากการดี่�มเคร่�องด่ี�มแอลักอฮอลัก์ลัับไมไ่ด้ีแล้ัวิจึง

มานอนข้างฐานสิม	แต่พิอเม่�อมีงานประจำาปีได้ีมีการให้ควิามสำาคัญเกี�ยวิกับเร่�องสิม	หร่อแม้กระทั�งการเดิีนทางกลัับมาจากงาน

ศิพิชุาวิบา้นหร่อหม่้บ้านใกล้ัเคียงก็เก็บดีอกไม้มากราบไหว้ิที�สิม	จึงเล็ังเห็นควิามสำาคัญในจุดีนี�รวิมถึงภาพิวิาดีฮ้ปแต้มในสิมนี�ด้ีวิย	

เหตุแห่งการนำาพิาพัิฒนาเร่�องสิม	เม่�อครั�งหลัวิงพ่ิอพิระคร้นี�	(พ่ิอของพิระคร้)	จากคำาบอกเล่ัาว่ิาเม่�อบวิชุอย้ห่ลัวิงป่้จ่อยหร่อเจ้า

อาวิาสนามว่ิาหลัวิงป่้อ่อนสา	อยากให้อย้เ่ป็นเจ้าอาวิาสแต่หากหลัวิงพ่ิอท่านพิระคร้อยากสึกลัาสิขาออกมา	ดัีงนั�นจึงบอกว่ิาสึก

ได้ีแต่ถ้าหากเม่�อได้ีล้ักชุายคนแรกจะขอไว้ิในพิระพุิทธิศิาสนา	 จากนั�นพ่ิอของท่านพิระคร้ได้ีมีครอบครัวิเป็นบุตรคนแรกเป็น

ผ้้ชุายนั�นค่ออาตมา	 จากนั�นเม่�อถึงคราบวิชุ	 ได้ีฝั่นว่ิามีพิระร้ปร่างผอมมอบหมายให้ไปเทศิน์	 แลัะมอบตาลัปัตรให้	 เม่�อเล่ัาให้

ชุาวิบ้านฟังชุาวิบ้านตอบเป็นเสียงเดีียวิกันว่ิาเป็นหลัวิงป่้จ่อยหร่อหลัวิงป่้อ่อนสา	จึงคิดีในใจว่ิาท่านมอบวัิดีไชุยศิรีนี�ให้เพ่ิ�อการ

พัิฒนา	แนวิคิดีในการพัิฒนาจึงเริ�มต้นจากควิามภ้มิใจในการสำานึกรักบ้านเกิดี	การภ้มิใจจึงจะเกิดีการพัิฒนา	จากนั�นจึงได้ีศึิกษา

รวิบรวิมองคค์วิามร้้เกี�ยวิกับฮ้ปแต้ม	เกี�ยวิกับสิม	รวิมถึงวิรรณกรรมที�ปรากฏ์ในสิมวัิดีไชุยศิรีนี�ด้ีวิย	รวิมถึงการศึิกษาวิรรณกรรม

เร่�องสินไซ่ฉบับบหมอลัำาจากคุณแม่	ประสงค์	จากนั�นได้ีประสานงานแลัะร่วิมม่อกับโรงเรียนบ้านสาวิะถี	(สาวัิตถีราษฎีร์รงัสฤษฏิ์�)	

ในการจัดีทำาหลัักส้ตรท้องถิ�นแลัะบรรจุรายวิิชุาสินไซ่เป็นวิิชุาหลััก	เป็นการเขียนหลัักส้ตรท้องถิ�นได้ีคำานึงถึงผ้้เรียนนั�นค่อเยาวิชุน

	 จึงเรียบเรียงในภาษาที�เข้าใจได้ีง่าย	 รวิมถึงการสอดีแทรกหลัักธิรรมทางด้ีานพิระพุิทธิศิาสนาผนวิกรวิมด้ีวิย	 ทั�งยังเพิิ�มเติมใน

ภาษิตที�สอดีรับกันเพ่ิ�อสนับสนุนควิามเชุ่�อแลัะควิามเข้าใจในประเดี็นนั�น	 ๆ	 โดียหลัักธิรรมไดี้นำามาจากหนังส่อของท่านปรีชุา

	 	 พิิณทอง	จากนั�นได้ีเรียบเรียงเป็นหนังส่อเพ่ิ�อแจกในงานฉลัองสมณศัิกดิี�ของท่านพิระคร้ต่อแลัะได้ีรับการตอบรับจากผ้้ได้ีรับ

หนังส่อเป็นจำานวินมากแลัะการจัดีร้ปแบบการนำาเสนอโดียใชุ้ภาพิแลัะคำาอธิิบาย	สุดีท้ายท่านพิระคร้ได้ีกล่ัาวิว่ิา	“อย่าอนุรักษ์

เพีิยงคงไว้ิแต่ให้พัิฒนาแลัะเห็นคุณค่า”	การพัิฒนาต่อยอดีจากฐานทุนทางวัิฒนธิรรมค่อการอนุรักษ์ที�แท้จริง	อนุรักษ์ให้คงอย้่	

อนุรักษ์ให้ทรงค่า	แลัะเม่�ออนุรักษ์อย่างเชุ่นการศึิกษาแลัะอนุรักษ์วิรรณกรรมสินไซ่ในฮ้ปแต้มสิม	วัิดีไชุยศิรีนี�	อย่างแรกค่อเกิดี

องคค์วิามร้เ้ร่�องวิรรณกรรมที�ปรากฏ์	รวิมถึงคำาอีสานผา่นเดีก็นักเรียนที�ได้ีเรียนหลัักส้ตรสินไซ่แลัะหมอลัำาเม่�อได้ีเรียนร้้ก็เกิดีการ

จุดีประกายเดีก็จดีจำาเม่�อผ้้ส้งอายคุุณตาคุณยายเหน็เด็ีกจดีจำาแลัะนำาเสนอสิ�งเหล่ัางนี�เกิดีควิามภ้มใิจ	หร่อแม้กระทั�งการใหเ้ด็ีก

จัดีโครงการนุ่งซิ่�นเดิีนตลัาดีหร่อกิจกรรมวัินสำาคัญของทางบ้าน	วัิดี	โรงเรียน	ก็ทำาให้เกิดีควิามภ้มิใจแก่ผ้้พิบเห็น	ทำาให้เกิดีการ

สนับสนุนจากกลุ่ัมคนที�เกิดีควิามภ้มใิจในกจิกรรมที�จัดีขึ�น	แลัะทา่นพิระคร้ได้ีทิ�งท้ายจากการสนทนากลุ่ัมไว้ิว่ิา	“พิระคร้ไม่ใชุ่ผ้้ร้้

แต่ค่อผ้้นำาทาง”	บ้านสาวิะถีแลัะวัิดีไชุยศิรีจะเป็นฐานนั�นค่อทุนทางวัิฒนธิรรม	มีเพีิยงอยากให้ชุาวิบ้านอย้กั่บสินไซ่อยา่งมีควิาม

สุข	แต่จะไม่เป็นหลัักให้กับหน่วิยงานอ่�น	ค่อจะดีำาเนินวิิถีชีุวิิตตามปกติ	สาวิะถีจะรักษาฐาน	ค่อ	ต้นกำาเนิดีให้กับทุกคนที�มีใจรัก

สินไซ่	ตัวิอย่างเชุ่น	การขออนุญาตเอาร้ปสีโหไปประกอบการแข่งขันกีฬา	การนำาไปตั�งชุ่�องานกีฬา	ตั�งชุ่�อซ่อย	การนำาไปต่อยอดี

ให้หลัากหลัายสาขาวิิชุา	หลัากหลัายศิาสตร์ที�สามารถบ้รณาการได้ี	นี�ค่อควิามปีติของฐานที�มั�นคง	(พิระคร้บุญชุยากร,2564)

	 1.2	ด้ีานวิิชุาการงานเขียน	คุณหมอนัทธ์ิหทัย	วินาเฉลิัม	ผ้้นำาสินไซ่ไปใชุ้โดียเริ�มมีควิามสนใจในวิรรณกรรม

เร่�องสินไซ่ผนวิกกับเป็นคนที�ชุอบจดีบันทึกโดียเริ�มจดีบันทึก	แลัะในชุ่วิงที�จดีบันทึกจากการสะกดีรอยสินไซ่ได้ีชุ่วิงหนึ�งได้ีมีการ

ประกวิดีสารคดีีทางวัิฒนธิรรมจึงเริ�มเขียนเพ่ิ�อมีเป้าประสงค์ในการให้คนอ่�นได้ีอ่านมากกว่ิาการหวัิงรางวัิลัจากการประกวิดี	

สุดีท้ายหนังส่อที�สะกดีรอยสินไซ่ได้ีรางวัิลัสารคดีียอดีเยี�ยมรางวัิลันายอินทร์อะวิอร์ดี	ประจำาปี	2558	เร่�อง	“สะกดีรอยสินไซ่”	

เป็นการใชุ้สินไซ่ร่วิมกัน	 การอนุรักษ์เชิุงแบ่งปัน	 การด้ีแลัให้มีชีุวิิตต่อไป	 รวิมถึงการเรียนร้้เร่�องสีที�นำามาใชุ้ในการเขียนฮ้ปแต้ม	

ได้ีมีส่วินร่วิมในการศึิกษาแลัะจัดีการเรียนร้้ให้กับผ้้สนใจโดียจัดีขึ�นที�วัิดีไชุยศิรี	ทั�งยังเป็นแนวิทางเพ่ิ�อต่อยอดีในการนำาไปใชุ้เพีิ�อ

ซ่่อมแซ่มในภายภาคหนา้อีกด้ีวิยทั�งยังได้ีเรียนร้้เร่�อง	ดิีน	หิน	แร่	แลัะนำาไปถา่ยทอดีเพ่ิ�ออนุรักษ์แลัะคงไว้ิซึ่�งมรดีกทางภ้มปัิญญา	

มรดีกทางวัิฒนธิรรมอีกด้ีวิย
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	 1.3	ด้ีานการแปลั	หนังส่อสามภาษาทั�งสามเล่ัม	โดียมีเล่ัมภาษาญี�ปุ่นซึ่�งเขียนโดียผศิ.แพิรวิพิรรณ	พิลับุญ

														ได้ีอธิิบายของที�มาของการเขียนงานชิุ�นนี�ผ่านควิามสนใจจากการที�มีวัิตถุประสงค์ที�จะนำาเสนอทั�งทุนทางวัิฒนธิรรม

แลัะวิรรณกรรมท้องถิ�นให้คนต่างชุาติได้ีรับร้้จึงได้ีแนวิคิดีจากท่าน	อาจารย์หอมหวิลั	บัวิระภา	แลัะอาจารย์	เฉลิัมเกียรติ	มินา

					ที�ร่วิมวิงเสวินาที�ร้านกาแฟแล้ัวิจึงลังม่อในการเขียนงานชิุ�นนี�	โดียได้ีสรุปเน่�อเร่�องของวิรรณกรรมสินไซ่เพ่ิ�ออธิิบายให้เข้าใจ

ได้ีง่ายเหมาะสมกับผ้้เรียน	แลัะชุาวิต่างชุาติผ่านคำาอธิิบายโดียมีร้ปภาพิประกอบ	ฉบับภาษาฝ่รั�งเศิสเขียนโดีย	ผศิ.เฉลิัมเกียรติ	

มินา	โดียเขียนโดียแปลัจากฉบับของท่านอาจารย์	แพิรวิพิรรณ	พิลับุญ	โดียมีล้ักศิิษย์ท่านอาจารย์แพิรวิพิรรณ	พิลับุญ	ร่วิม

ดีำาเนินการในครั�งนั�น	 โดียมีการออกแบบในการนำาเสนอที�มีเน่�อเร่�องเข้าใจง่าย	 กระชัุบเหมาะแก่ผ้้เรียนทั�งคนไทยแลัะคนต่าง

ชุาติ	โดียได้ีมีการจัดีจำาหน่ายในต่างประเทศิอีกด้ีวิย	ในส่วินของฉบับภาษาไทยซึ่�งเขียนโดีย	ผศิ.ดีร.หอมหวิลั		บัวิระภา	แรกเริ�ม

มีแนวิคิดีถึงการเขียนว่ิาจะเขียนในร้ปแบบใดีถงึจะน่าสนใจแลัะไมซ่่ำ�ากับสำานวินอ่�น	ๆ 	เพ่ิ�อเป็นการต่อยอดีจากฐานขอ้ม้ลัเดิีมจึง

ได้ีแนวิคดิีจากการสะทอ้นจากผ้เ้รียนว่ิาอยากไดีภ้าพิสทีี�เป็นการต้์น	ดัีงนั�น	จึงเขียนร้ปแบบภาพิสกีาร์ต้นจึงทำาใหเ้ป็นที�น่าสนใจ

แลัะการพัิฒนาจากทุนทางวัิฒนธิรรมเพ่ิ�อก้าวิเดิีนในก้าวิที�สามของยคุในวิรรณกรรมสินไซ่แลัะฮ้ปแต้มนี�	จึงเป็นการเริ�มเข้าส่้สากลั

ยกระดัีบให้ต่างชุาติได้ีเรียนร้้วิรรณกรรมอันทรงคุณค่านี�

																								 																			 	
	 	 						ภาพิที�	1	หนังส่อสารคดีีสินไซ่																																		ภาพิที�	2	สินไซ่สามภาษา													
	 																			ภาพิถ่าย	:	นัทธิ์หทัย	วินาเฉลัิม	 	 				ภาพิถ่าย	:	ทรงวิิทย์		พิิมพิะกรรณ์

จากการวิิเคราะห์ผลัการศึิกษาในการใชุ้วิรรณกรรมสินไซ่เป็นฐานข้อม้ลัจะเห็นถึงวิิธีิคิดีแลัะมุมมองของกลุ่ัมผ้้ที�ให้

ควิามสำาคัญกับวิรรณกรรมท้องถิ�นที�มีควิามมุ่งมั�นในการพัิฒนาเพ่ิ�อต่อยอดีมีการปรับประยุกต์ร้ปแบบของเน่�อหาการนำาเสนอ	

ภาษาแลัะวัิฒนธิรรมสิงแวิดีล้ัอมของชุาตินั�น	 เป็นการแพิร่กระจายข้ามศิาสตร์ทางด้ีานภาษาแลัะเชุ่�อชุาติผ่านวิรรณกรรมแลัะ

ฮ้ปแต้มสินไซ่ในมุมมองที�ต่างกันแต่มีตัวิเชุ่�อมทางดี้านวิรรณกรรมเป็นแกนกลัางจึงส่งผลัให้วิรรณกรรมแลัะฮ้ปแต้มสินไซ่ยังคง

ได้ีรับควิามนิยมอย้่ส่บเน่�องจนถึงปัจจุบัน

2.	 วิรรณกรรมข้ามศิาสตร์หร่อสหบทแบบข้ามศิาสตร์แขนงอ่�น	 การใชุ้วิรรณกรรมเป็นแนวิคิดีในการบ้รณาการข้าม

ศิาสตรนี์�เป็นวิิธีิการเข้าถึงคนในชุุมชุนหร่อสังคมผ่านองคค์วิามร้ที้�คนในชุุมชุนเองไดีรั้บการยอมรบัหร่อรับร้้ผ่านนิทาน	วิรรณกรรม

ท้องถิ�น	วิรรณกรรมเร่�องสินไซ่แลัะฮ้ปแตม้ที�ถ้กสรา้งสรรคจ์ากวิรรณกรรมเร่�องนี�จึงเป็นส่วินสำาคัญที�หลัากหลัายหนว่ิยงาน	หลัาย

อาชีุพิ	 พิยายามเชุ่�อมเร่�องราวิ	 (story)	 เข้ากับศิาสตร์นั�น	 ๆ	 เพ่ิ�อให้เกิดีควิามน่าสนใจในมิติแห่งการส่�อสารผ่านคติข้อคิดีจาก

วิรรณกรรมในร้ปแบบของการส่�อสารควิามหมายผ่านทุนทางวัิฒนธิรรมดัีงจะเห็นได้ีจากตัวิอย่างของการประยุกต์ใชุ้วิรรณกร

รมแลัะฮ้ปแต้มสินไซ่กับศิาสตร์แขนงอ่�นดัีงต่อไปนี�

	 2.1	 ดี้านการรังสรรค์เมน้อาหาร	 ข้อม้ลัเบ่�องต้นแลัะการมีประสบการณ์ร่วิมกับวิรรณกรรมเร่�องสินไซ่

แลัะฮ้ปแต้ม	 โดียเฮ่อนคำานาง	 (นามแฝ่ง)	 ได้ีนำาเสนอแนวิคิดีในการทำาอาหารที�สร้างม้ลัค่าให้กับร้านอาหารแลัะเม่�อมีกิจกรรม

ที�มีควิามเกี�ยวิเน่�องกับวิรรณกรรมสินไซ่โดียใชุ้วิิธีิคิดีผ่านกระบวินการนำาเสนอภายใต้องค์ควิามร้้สินไซ่เดิีนดีงโดียเชุฟ
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																คำานาง	(คุณณัฐภรณ์	คมจิต)	แนวิคิดีที�นำาเสนอผ่านการขึ�นโคก	(เดิีนป่า)	ลังห้วิย	ไปนา	ของตัวิลัะครสินไซ่ใน

วิรรณกรรม	ทั�งนี�ในข้อม้ลัหร่อตัวิบทไม่ได้ีอธิิบายถึงว่ิาสินไซ่รับประทานอะไรเปน็อาหารจึงได้ีจินตนาการในการนำาเสนอโดียการ

ขึ�นโคกของสินไซ่ผนวิกกับวิิถชีุวิีิตของคนอีสานในการเข้าป่าหาอาหาร	แน่นอนว่ิาต้องเจอยอดีผักหวิาน	ไข่มดีแดีง	เห็ดี	ดีงันั�นจึง

รังสรรค์แกงไข่มดีแดีงแลัะเห็ดีใส่ผักหวิาน	พิอสินไซ่ลังห้วิยผ่านห้วิยผ่านนำ�าต้องมีปลัาเป็นอาหารแลัะวัิฒนธิรรมอีสานที�ลังห้วิย

แน่นอนว่ิาปลัาเข็ง	(ปลัาหมอ)	ค่อปลัาที�แสนอร่อย	พิอขึ�นจากห้วิยบริเวิณค้ห้วิย	(เนินดิีน)	ต้องเจอดีอกจาน	ดีอกโสน	อย้่ขอบ

ห้วิยหร่อหนองนำ�า	จึงนำามารังสรรค์เป็นแกงส้มปลัาหมอใส่ดีอกจานแลัะดีอกโสน	จากนั�นสินไซ่เดิีนทางผ่านทุ่งนาในท้องนายอ่ม

มีป้จึงนำาป้มาทำานำ�ายาขนมจีนป้	หลัังจากที�สินไซ่ได้ีตามเอาอากลัับค่นเม่องเป็งจาลันครอาหารยอ่มอุดีมไปด้ีวิยควิามหลัายหลัาย

	มีควิามลัะเอียดีอ่อนประณีตแลัะมีขั�นตอนการทำาที�ยากขึ�น	รวิมถึงวัิตถุดิีบ	ย่อมมีกะทิ	มีเน่�อ	จึงรังสรรค์มาเป็นแกงเขียวิหวิาน

	แลัะหุงข้าวิใส่ดีอกอัญชัุนให้ออกสีนำ�าเงินอ่อน	โดียเป็นการนำาเสนอสีของเมน้อาหารเสม่อนโทนสีจากวิรรณกรรมสินไซ่จากฮ้ป

แต้มในสิมของอีสานได้ีแก่	สีดีำา	สีเขียวิ	สีเหล่ัอ	สีส้ม	สีนำ�าเงิน	สีคราม	นี�ค่อที�มาแลัะแนวิคิดีในการนำาเสนออาหารที�บ้รณาการ

แลัะต่อยอดีให้เห็นถึงเร่�องราวิแลัะมีที�มาเพ่ิ�อเชุ่�อมโยงให้เกิดีควิามน่าสนใจแลัะเรียนร้้วิรรณกรรมผ่านอาหาร

		
									ภาพิที�	3	การสนทนากลัุ่ม																													ภาพิบที�	4	เมน้อาหารจากสินไซ่														ภาพิที�	5	สีอาหารจากฮ้ปแต้ม
								ภาพิถ่าย	:	ภาสกร		เต่อประโคน	 	 						ภาพิถ่าย	:	ชุมรมคนฮักสินไซ่	 																	ภาพิถ่าย	:	อัษฎีาวิุฒิ		ศิรีทน

	 2.2	ด้ีานประยกุต์ใชุ้ทุนทางวัิฒนธิรรมกับชุุมชุน	จากการรเิริ�มด้ีวิยการผลิัตซ่ำ�าทุนทางวัิฒนธิรรมได้ีมีการนำา

สินไซ่มาประยุกต์ใชุ้ในพ่ิ�นที�จังหวัิดีขอนแก่นโดียนายเร่องชัุย	 ตราชุ้	 อดีีตประธิานสภาเทศิบาลันครขอนแก่น	 ได้ีเชุ่�อมโยงการ

พัิฒนาจากการเริ�มต้นตั�งแต่โครงการขุดีแลัะสร้างสวินสาธิารณะบึงแก่นนคร	 เทศิกาลังานเสียงแคนดีอกค้น	 โดียการบริหาร

แลัะการทำางานในขณะนั�นเป็นการลังชุุมชุนเพ่ิ�อรวิบรวิมทุนทางวัิฒนธิรรมเพ่ิ�อนำามาใชุ้เป็นหลัักการในการพัิฒนาชุุมชุน	 โดีย

วิรรณกรรมเร่�องสินไซ่ที�เป็นแนวิคิดีสำาคัญค่อการอโหสิกรรม	การล่ัมเร่�องราวิที�ผ่านมาในอดีีตเพ่ิ�ออย้่กับปัจจุบัน	รวิมถึงการนำา

เร่�องราวิอดีีตที�มีคุณค่ากลัับมาแก้ไข	พัิฒนาแลัะต่อยอดีจากชุุมชุนส่้สังคมเม่อง

	 2.3	 ด้ีานคุณธิรรมกับการปล้ักฝั่งเพ่ิ�อพัิฒนาเม่อง	 เป็นการริเริ�มส่้การประยุกต์กับหลัักสากลัโดียนายเดีชุา

	เปรมฤดีีเลิัศิ	ได้ีอธิิบายถึงวิิถีชีุวิิตแลัะสินไซ่กับวัิฒนธิรรมฮีต	12	คลัอง	14	รวิมถึงคุณธิรรมจริยธิรรมในวิรรณกรรมสินไซ่	เชุ่น				

ควิามกล้ัาหาญ	ควิามกตัญญู้	การให้อภัย	แลัะนัยแฝ่งของการมีส่วินของเหตุการณ์ต่าง	ๆ		ที�นำาเสนอผ่านมุมมองในแต่ลัะฉาก

ของวิรรณกรรมสินไซ่	หากเปรียบฮีตเทียบเท่ากับหลัักรัฐศิาสตร์	คลัองเทียบเท่ากับหลัักนิติศิาสตร์	สิ�งสำาคัญที�จะขับเคล่ั�อนแลัะ

มีคุณภาพิจากการตอ่ยอดีวิรรณกรรมเร่�องสินไซ่ค่อการมีส่วินรว่ิมผา่นองคร์วิมเชุ่�อมโยงเข้ากับวัิฒนธิรรมแลัะวิถีีชีุวิิตที�ดีำาเนนิอย้่

ในปัจจุบัน
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																									ภาพิที�	6	สินไซ่ในโรงเรียน	 	 	 				ภาพิที�	7	สินไซ่กับการสร้างอัตลัักษณ์	 	 							
	 										ภาพิถ่าย	:	อัษฎีาวิุฒิ		ศิรีทน	 	 																						ภาพิถ่าย	:	อัษฎีาวิุฒิ		ศิรีทน

	 2.4	 ด้ีานการเป็นพ่ิ�นที�วิิชุาการ	 งานบริการแลัะหลัักส้ตรการนำาวิรรณกรรมสินไซ่ไปใชุ้โดียคุณคร้สมบ้รณ์	

พิรหมจารย์	ได้ีมีการตั�งปณิธิานควิามเป็นคร้ค่ออยากพัิฒนาแนวิคิดีแลัะวิิธีิการสอน	จึงได้ีรับนโยบายในการเสรมิสร้างหลัักส้ตร

ท้องถิ�นโดียการจัดีการเรียนร้้อย่างมีควิามสุข	 จึงได้ีนำาเอาวิรรณกรรมสินไซ่	 เข้ามาเป็นตัวิเชุ่�อมโยงวัิฒนธิรรมกับหลัักส้ตรท้องถิ�น	

ภายในโรงเรียน	มีการประยุกต์แลัะการฝึ่กทักษะทางด้ีานหมอลัำาแลัะใชุ้วิรรณกรรมสินไซ่เป็นบทเพ่ิ�อนำาเสนอสิ�งสำาคัญค่อวิรรณกรรม

สินไซ่สามารถสร้างควิามสัมพัินธ์ิที�ดีีให้กับเคร่อข่ายของผ้้หลังใหลัในศิิลัปวัิฒนธิรรมได้ี	“ถ้าไม่มี	สินไซ่	เราคงไม่ร้้จักกัน”

	 2.5	 ด้ีานคติธิรรมแลัะปรชัุญา	 มุมมองทางด้ีานคติธิรรมที�แสดีงผ่านวิรรณกรรม	ผศิ.ดีร.บญัชุา	 เกียรติจรุงพัินธ์ิ	

อธิิบายการเข้าถึงแลัะการตีควิามการเชุ่�อมโยงสินไซ่ซ่ึ�งสามารถวิิเคราะห์ไดี้ในหลัายหลัายแขนง	ในส่วินของฝ่่ายธิรรม	ค่อ

คุณธิรรมที�ถ้กนำาเสนอในวิรรณกรรมสินไซ่	มีงานวิิจัยที�ศึิกษาตัวิบทของวิรรณกรรมทุกคำาที�ปรากฏ์ในวิรรณกรรมเร่�องสินไซ่	โดีย

ตั�งคำาถามว่ิาทำาไม	วิรรณกรรมเร่�องนี�จึงถ้กนำาเสนอในสิม	มีทั�งเร่�องชุ้้สาวิ	เร่�องรักใคร่	แลัะอ่�น	ๆ 	อีกมากมาย	แต่หากมองในทาง

ธิรรมควิามเหมาะสมหร่อไม่เหมาะสมจะถ้กนำาเสนอด้ีวิยธิรรม	ซึ่�งเป็นคำาสอนที�ถ้กถ่ายทอดีจากปราชุญ์ผ้้รังสรรค์ผลังานฮ้ปแต้ม	

ที�พิยายามจะนำาเสนอ	รัก	โลัภ	โกรธิ	หลัง	ควิามจริงแลัะสิ�งที�มีอย้่ในจิตใจของมนุษย์ทุกคนแลัะคำาถามต่อ	ว่ิาสิ�งเหล่ัานี�ขึ�นไปอย่้

ในสิมได้ีอย่างไร	การมองประเด็ีนเชุ่น	ด่ีานง้ซ่วิง	ทำาไมถึงต้องฆ่าง้ซ่วิง	พิอถึงด่ีานชุ้างฉัททันต์	ทำาไมไม่ฆ่า	กินรีทำาไมถึงเสพิกาม

	คติธิรรมสามารถอธิิบายได้ีอย่างชัุดีเจนเป็นปริศินาธิรรมทางพิระพุิทธิศิาสนาที�แอบแฝ่งอย้่โดียผ้้ที�เข้าใจค่อผ้้ที�เข้าถึงธิรรมตาม

ลัำาดัีบขั�นเรียบร้อยแล้ัวิ	หากผ้้ที�เข้าใจเพิยีงเน่�อเร่�องแสดีงวิา่เข้าถึงซึ่�งเพีิยงวิรรณกรรม	หากเม่�อเข้าใจพุิทธิธิรรมอนัน่าเล่ั�อมใสจะ

เข้าถึงอย่างลึักซึ่�งถึงคติที�ผ้้สร้างสรรค์นำาเสนอผ่านฮ้ปแต้มนี�อย่างงดีงามแลัะลัำ�าค่า	 การบำาเพ็ิญเพีิยรภาวินาการศึิกษาธิรรมบท

ถ้กนำาเสนอในวิรรณกรรมเร่�องนี�ตั�งแต่เริ�มต้นจนจบบั�นทำาให้วิรรณกรรมเร่�องนี�ควิรค่าแก่การรักษา	ส่บไว้ิ	ต่อยอดี	ต่อไป

	 2.6	ด้ีานแนวิคิดีการปกครองท้องถิ�น	การประยุกต์ใชุ้ในระดัีบอุดีมศึิกษาผ่านการเม่องการปกครองในท้อง

ถิ�นโดีย	 ผศิ.ดีร.กันตา	 วิิลัาชัุย	 คณบดีีวิิทยาลััยการเม่องการปกครองได้ีวิิเคราะห์แลัะสังเกตแบบมีส่วินร่วิมด้ีวิยควิามสงสัยว่ิา

เทศิกาลัเสียงแคนดีอกค้นได้ีมีการแต่งตัวิลัะครในวิรรณกรรมเร่�องสินไซ่ด้ีวิยรวิมถึงองค์ประกอบของขบวินได้ีมีการนำาร้ปตัวิ

ลัะครมาประกอบ	ซึ่�งภายหลัังถึงทราบสัญลัักษณ์ที�เกิดีจากการนำาเสนอควิามอนุภาคลัักษณะเด่ีนของตัวิลัะครนั�นแลัะตรงตาม

ลัักษณะของผ้้บริหารหน่วิยงานต่าง	 ๆ	 เห็นถึงมุมมองของผ้้บริหารในการใชุ้สินไซ่ในการบริหารจัดีการการเชุ่�อมควิามสัมพัินธ์ิ

เข้าถึงซึ่�งชุุมชุน	เชุ่�อมโยงแนวิควิามคิดีจากฐานข้อม้ลัส่้สังคมเม่องออกแบบชุุมชุน	ยกตัวิอยา่งค่อจะเห็นได้ีจากแนวิคิดีวัิดีป่าก็จะ

ปฏิ์บัติภาวินาทำาสมาธิิ	ส่วินวัิดีบ้านก็จะผสานควิามสัมพัินธ์ิวัิดี	บ้าน	โรงเรียน	เพ่ิ�อให้เกิดีกิจกรรมในชุุมชุน	มีรากทางวัิฒนธิรรม

อันดีีแต่ยงัขาดีการเชุ่�อมโยงในหลัากหลัายมิติ	ซึ่�งในปัจจุบันเริ�มมีการเริ�มบ้รณาการเพ่ิ�อประยกุต์ใชุ้ในพ่ิ�นที�ต่าง	ๆ 	ของชุุมชุนแลัะ

หน่วิยงานภาครัฐ	 รวิมถึงสถานประกอบการต่าง	 ๆ	 อีกด้ีวิย	 ดัีงนั�นสินไซ่จึงถ่อเป็นเคร่�องม่อที�ใชุ้ขับเคล่ั�อนชุุมชุุนที�สำาคัญแลัะ

วิรรณกรรมเร่�องอ่�น	ๆ	ก็สามารถเป็นเคร่�องม่อเฉกเชุ่นเดีียวิกับวิรรณกรรมเร่�องสินไซ่ได้ีเชุ่นกัน

	 2.7	ด้ีานบทบาทของวิรรณกรรมแลัะฮ้ปแต้มสินไซ่	มุมมองทางด้ีานการประยุกต์ใชุ้ในบริบทสังคมปัจจุบัน								

ดีร.คำาพัินธ์ิ	ยะปะตัง	กล่ัาวิว่ิาการข้ามศิาสตร์ที�ได้ีมีการนำาเสนอสินไซ่มีทั�งร้ปแบบต่าง	ๆ	ที�มากกว่ิามุกขะปาฐะแลัะสำานวินต่าง

	ๆ	มีทั�งหมอลัำา	แลัะต่อยอดีเป็นการแสดีง	เชุ่น	หมอลัำาพ่ิ�นสินไซ่กกขาขาวิ	แลัะหมอลัำาอ่�น	ๆ	ประเด็ีนสำาคัญส่วินหนึ�งค่อการ
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ใชุ้ผ้้หญิงเป็นตัวิแสดีงเอก	ส่วินผ้้ชุายเป็นตัวิแสดีงที�เท่ห์	แลัะบทบาทที�รองจากตัวิเอกอ่�น	ๆ	ออกไป	แสดีงให้เห็นว่ิาเป็นปรัชุญา

แนวิคิดีในวิรรณกรรมเร่�องนี�แสดีงให้เห็นถึงแนวิควิามคิดีที�ส้งส่งของอดีีตซึ่�งเป็นหลัักฐานทางประวัิติศิาสตร์อีกประการหนึ�ง	หร่อ

รวิมถึงรากฐานของผ้้แต่งวิรรณกรรมเร่�องนี�	ค่อการยกระดัีบให้เป็นชุาดีกนอกนิบาต	เป็นการนำาเสนอเป็นชุ่วิงหร่อบั�น	การแสดีง

อนุภาคภาพิจำาที�มีลัักษณะเด่ีนของตัวิลัะคร	การแสดีงออกของตัวิลัะครนั�น	ๆ 	ทำาให้ครบเคร่�องครบรส	ในวิรรณกรรมเร่�องนี�การ

เข้าป่าในวิงสนทนาในครั�งนี�	จึงไม่ใชุ้เพีิยงการมาเก็บเห็ดีเหม่อนทุกครั�งที�ไปแต่เป็นการมาเก็บเอาควิามร้้เพ่ิ�อพัิฒนาต่อไปจากกา

รบ้รณาการสินไซ่วิรรณกรรมข้ามศิาสตร์

	 2.8	ด้ีานบ้รณาการงานบริการนักศึิกษา	คุณภาสกร		เต่อประโคน	ได้ีกล่ัาวิว่ิาการใชุ้สินไซ่ร้ปแบบ	“สินไซ่

เดิีนดีงดัี�นป่าไปตามเอาอากลัับเม่องเป็งจาลั”	 ได้ีมีการจัดีกิจกรรมการเรียนร้้เพ่ิ�อบ้รณาการทั�งในห่วิงชีุวิิตของการทำางานแลัะ

ควิามผ้กพัินกับนักกิจกรรมหร่อนักศึิกษา	 ผนวิกกับการมีส่วินร่วิมผ่านศ้ินย์วัิฒนธิรรมมหาวิิทยาลััยขอนแก่นที�มีกิจกรรมร่วิม

กันระหว่ิางบ้านสาวิะถีแลัะมหาวิิทยาลััยฯ	 โดียมีองค์ประกอบของตัวิลัะครจากวิรรณกรรมเร่�องนี�	 เชุ่นการร่วิมบุญข้าวิจี�สินไซ่

เป็นต้น	ทั�งยังอธิิบายแนวิคิดีเร่�องต้นไม้สารพัิดีนึกที�ปรากฏ์ในฮ้ปแต้มแลัะเน่�อเร่�องในวิรรณกรรม	สินไซ่ค่อต้นกาลัพิฤกษ์ต้นไม้

แห่งการเวิลัา	 จึงได้ีมีการจัดีกิจกรรมอนุรักษ์พิันธ์ุิไม้กาลัพิฤกษ์แลัะสอดีแทรกวิรรณกรรมเร่�องสินไซ่เข้าไปด้ีวิย	 ทั�งยังนำาเสนอ

คุณธิรรม	หลัักธิรรมที�ได้ีจากการวิิเคราะห์วิรรณกรรมมาเป็นแนวิคิดีในการสอนแลัะประยุกต์ใชุ้ในชีุวิิตประจำาวัิน	 ทั�งคุณธิรรม

จากตัวิลัะครแลัะจากการสรุปเร่�อง	ดัีงนั�นจึงทำาให้วิรรณกรรมสินไซ่มีควิามสอดีคล้ัองกับต้นไม้พ่ิชุพัินธ์ุิไม้ต่าง	ๆ	ผ่านการที�เดิีน

ดีงดัี�นป่าเพ่ิ�อไปตามเอาอากลัับเม่องเป็นจาลั

	 2.9	ด้ีานภาษากับวิรรณกรรมสินไซ่	ผศิ.ดีร.มารศิรี		สอทิพิย์	กระบวินการร้้จักสินไซ่ผ่านการอ่าน	แลัะมอง

ว่ิาวิรรณกรรมเร่�องนี�เป็นที�น่าสนใจแลัะผนวิกกบัการไดีร่้วิมกิจกรรมสนิไซ่มายไอดีอลั	การตอบปญัหาสินไซ่	แลัะเข้าร่วิมกิจกรรม

ที�มีการใชุ้สินไซ่เป็นทุนเพ่ิ�อพัิฒนาแลัะต่อยอดีในศิาสตร์สาขาแขนงต่าง	ๆ	จนทำาให้หลังไหลัในวิรรณกรรมเร่�องนี�

	 2.10	ด้ีานผ้้ประกอบการทางดีา้นเศิรษฐกจิสร้างสรรค์	นายเข็มชุาติ	สมใจวิงษ์	ผ้้ประกอบการ	โรงแรมราชุาวิดีี	

การไดี้ใชุ้ทุนทางวัิฒนธิรรมค่อฮ้ปแต้มแลัะวิรรณกรรมเร่�องสินไซ่ยกระดัีบจากสิมส้่โรงแรมไดี้มีการต่อยอดีในการนำาฮ้ปแต้ม

ไปจัดีเป็นจุดีเด่ีนของโรงแรมเพ่ิ�อนำาเสนอควิามเป็นอีสานแลัะเป็นที�น่าสนใจกับผ้้มาใชุ้บริการ	รวิมถึงมีจุดีจำาหน่ายสินค้าชุุมชุน

แลัะผลิัตภัณฑ์ที�นำาแนวิคิดีจาก	ฮ้ปแต้ม	จากสินไซ่มาเป็นส่วินประกอบ	ดัีงนั�นโรงแรมราชุาวิดีีจึงเป็นอีกหนึ�งพ่ิ�นที�ที�นำาเสนอทุน

ทางวัิฒนธิรมมจากวิรรณกรรมเร่�องสินไซ่	คุณสิทธิิ		โยหาสิทธิิ�	ร้านฌัานไม้ขอนแก่น	โดียเข้าร่วิมกิจกรรมเพ่ิ�อใชุ้เป็นแนวิทางใน

การพัิฒนาแลัะการนำาเสนอร้านกาแฟ	แลัะอาหาร	เคร่�องด่ี�ม	ต่าง	ๆ	ผ่านแนวิควิามคิดีทางวัิฒนธิรรมโดียเริ�มต้นในการเข้าร่วิม

กิจกรรมนี�เป็นเบ่�องต้นเป็นกระบวินการเริ�มต้นเพ่ิ�อที�จะพัิฒนาส่้ควิามยั�งย่น

	 2.11	ด้ีานการเชุ่�อมโยงวิรรณกรรมกับสังคม	ได้ีมกีารนำาเสนอให้แนวิคิดีจาก	ผศิ.ชุอบ	ดีีสวินโคก	ได้ีเล่ัาเร่�อง

ราวิการมีประสบการณ์ร่วิมกับสิมวัิดีไชุยศิรีแลัะฮ้ปแต้มวิรรณกรรมสินไซ่	เม่�อครั�งสังกัดีอย้่มหาวิิทยาลััยขอนแก่น	จากนั�นท่าน

อาจารยท์รงวิิทย	์พิิมพ์ิพิะกรรณ	์ได้ีเรียบเรียงหนังส่อวิรรณกรรมสินไซ่	จึงได้ีร้้จักวิรรณกรรมดัีงกล่ัาวิ	ผนวิกกบัทางเทศิบาลันคร

ขอนแก่นได้ีมีการนำาวิรรณกรรมสินไซ่ไปใชุ้ในการพัิฒนาเม่องขอนแก่นเพ่ิ�อให้เป็นเม่องแห่งวัิฒนธิรรมเชุ่�อโยงชุุมชุน	บุคคลั	เชุ่�อม

โยงการค้า	การท่องเที�ยงทางวัิฒนธิรรม	สิ�งเหล่ัานี�ล้ัวินเป็นบทบาทสำาคัญในการใชุ้วิรรณกรรมสินไซ่แลัะฮ้ปแต้มให้เกิดีคุณค่าที�

เต็มไปด้ีวิยคุณภาพิ	แลัะวิรรณกรรมสินไซ่แลัะฮ้ปแต้มนี�แหลัะเป็นตัวิเชุ่�อมเราทุกคนให้เกิดีกลุ่ัมคนฮักสินไซ่	

	 การบ้รณาการข้ามศิาสตร์ได้ีรับควิามนิยมอย่างแพิร่หลัายเหตุอันเน่�องมาจากทุนทางวัิฒนธิรรมที�เป็นร้ป

แบบ				มุขปาฐะจากหมอลัำา	วิรรณกรรมลัายลัักษณ์ที�ปรากฏ์อย่างแพิร่หลัายทั�งร้ปแบบใบลัาน	ตำารา	งานเขียน		รวิมถึงฮ้ปแต้ม

ที�ปรากฏ์ในสิมของวัิดีในภาคอีสานดัีงนั�นจึงมีส่วินในการสนับสนุนวิรรณกรรมเร่�องสินไว้ิให้เป็นที�ยอมรับแลัะมีการนำาไปใชุ้กับ

ศิาสตร์แขนงอ่�น	การสหบทหร่อการข้ามศิาสตร์จึงเป็นส่วินสำาคัญต่อการพัิฒนาทั�งด้ีานชุุมชุนหร่อหม่้บ้าน	วัิดีที�ปรับใชุ้	โรงเรียน

ที�เสริมสร้างกิจกรรมแลัะหลัักส้ตรท้องถิ�นที�เชุ่�อมโยงวิรรณกรรมสินไซ่	 หร่อรวิมไปถึงสถาบันการศึิกษาในระดัีบอุดีมศึิกษาได้ีมี

การนำาวิรรณกรรมแลัะฮ้ปแต้มสินไซ่มาปรับใชุ้อย้่เสมอแลัะมีการสร้างสรรค์ผลังานจากการข้ามศิาสตร์ให้ออกมาในส่วินที�เป็น

ร้ปธิรรมดัีงจะเห็นได้ีจากการข้ามศิิลัป์ของทุนทางวัิฒนธิรรม
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3.	 วิรรณกรรมข้ามศิิลัป์หร่อสหบทแบบข้ามศิิลัปะ	 การประยุกต์หร่อปรับเปลีั�ยนทุนทางวัิฒนธิรรมเพ่ิ�อให้เข้ากับยุค

สมัยทางด้ีานควิามเชุ่�อ	งานศิิลัปะ	ประติมากรรม	แลัะงานแสดีงทางด้ีานนาฏ์ศิิลัป์	เป็นการสร้างสรรค์ผลังานโดียจำาเป็นต้องมี

ฐานข้อม้ลัแลัะที�มาอย่างชัุดีเจน	ดัีงนั�นจึงได้ีมีการนำาวิรรณกรรมแลัะฮ้ปแต้มสินไซ่มาใชุ้กับงานศิิลัปะจนก่อให้เกิดีควิามน่าสนใจ

แลัะสร้างม้ลัค่าเพิิ�มทั�งทางด้ีานเศิรษฐกิจแลัะทางด้ีานจิตใจของผ้้รับชุมงานศิิลัป์นี�ได้ี	หร่อแม้กระทั�งการสร้างวัิตถุมงคลัจากตัวิ

ลัะครในวิรรณกรรมสินไซ่	สร้างควิามเชุ่�อการเคารพิบ้ชุาผ่านคุณธิรรมแลัะลัักษณะเด่ีนของตัวิลัะครนั�นจนเป็นคติควิามเชุ่�อจาก

วิรรณกรรมส่้งานศิิลัป์สนับสนุนควิามเชุ่�อแลัะสร้งสรรค์สังคม	 การข้ามศิิลัป์ของวิรรณกรรมแลัะฮ้ปแต้มสินไซ่มีรายลัะเอียดีดัีง

ต่อไปนี�

	 3.1	 ดี้านพัิฒนางานวิิชุาการแลัะวิัตถุมงคลั	 สินไซ่จากพ่ิ�นที�ในการพิัฒนาชุุมชุนส่้การพิัฒนาทางดี้านการ

ศึิกษาโดีย	 รศิ.ดีร.	 โสวิิทย์	 บำารุงภักดิี�	 ผ้้ซึ่�งนำาข้อม้ลัฐานจากวิรรณกรรมมาใชุ้โดียอธิิบายว่ิาสินไซ่มีคุณธิรรมที�แฝ่งอย้่มากมาย

ตามคติธิรรมที�ตีควิามตามผ้้เชีุ�ยวิชุาญในแต่ลัะสาขาวิิชุา	คุณธิรรมในฮ้ปแต้มวิรรณกรรมสินไซ่	กับ	ฮ้ปแต้มแต้มใจคนขอนแก่น

	 สินไซ่ถ่อว่ิามีคุณ้ปการอย่างยิ�งในงานวิิชุาการจึงก่อให้เกิดีควิามรักควิามผ้กพัินกับวิรรณกรรมเร่�องสินไซ่จากการนำาไปผลิัตซ่ำ�า

เพ่ิ�อบ้รณาการกับงานวิิชุาการจนก่อให้เกิดีควิามสำาเร็จในด้ีานการงาน	 แม้กระทั�งวัิตถุมงคลัยังมีการนำาไปจัดีสร้างแลัะต่อยอดี

เพ่ิ�อระลึักถึงคุณธิรรมที�ปรากฏ์ในอนุภาคสำาคัญของวิรรณกรรม	เชุ่นสังข์ทอง	สินไซ่	สีโห	สิ�งเหล่ัานี�มีค่าทั�งทางด้ีานวิิชุาการแลัะ

คุณค่าทางจิตใจ

	 3.2	ด้ีานการพัิฒนาเม่องทางด้ีานงานศิิลัป์	นายพีิระพิลั		พัิฒนพีิระเดีชุ	อดีีตนายกเทศิมนตรีเทศิบาลันคร

ขอนแก่น	“เม่องที�ดีีไม่ได้ีเจริญด้ีวิยวัิตถุ	แต่เม่องที�ดีีจะเจริญได้ีด้ีวิยคนที�ต้องการพัิฒนา”แนวิคิดีแลัะนโยบายในการพัิฒนานี�ได้ี

ใชุ้ทุนทางวัิฒนธิรรมในการมาเป็นแนวิคิดีหลััก	 การหวินกลัับมาที�รากเหง้าของตน	 รากเหง้าของวัิฒนธิรรม	 การแปรร้ปสินไซ่

จากวิรรณกรรมใน	ฮ้ปแต้ม	การต่อยอดีเป็นหลัักส้ตรท้องถิ�น	งานกีฬา	การตั�งชุ่�อห้องประชุุม	การนำามาพัิฒนาสร้างอัตลัักษณ์

พัิฒนาเม่องขอนแกน่	เสาไฟ	ปา้ยรอรถประจำาทาง	ปา้ยถนน	ทำาใหสิ้นไซ่เปน็ที�ร้้จักมากยิ�งขึ�น	เป็นสิ�งที�น่าสนใจในการตามหาคำา

ตอบว่ิา	สิ�งเหล่ัานี�ค่ออะไรแลัะมีที�มาจากไหน	จนทำาให้สินไซ่เกิดีคุณค่าสร้างม้ลัค่าทั�งทางด้ีานวิิชุาการ	การท่องเที�ยวิ	การพัิฒนา

เม่อง	การปกครอง	สินค้าชุุมชุน	แลัะสร้างชุุมชุนที�เข้มแข็งที�พิร้อมที�จะขับเคล่ั�อนเม่องแลัะคนอีสานให้เป็นเม่องแห่งวัิฒนธิรรม	

แลัะมีควิามภ้มิใจที�ลังม่อทำาสามารถนำาเป็นแรงบันดีาลัใจให้กับผ้้เชีุ�ยวิชุาญศิาสตร์แขนงอ่�น	ๆ	นำาไปต่อยอดีพัิฒนายิ�งขึ�นไปแลัะ

ถ่อได้ีว่ิากำาลัังแรงอีกหนึ�งแรงที�ชุ่วิยในการขับเคล่ั�อนสินไซ่ส่้สากลั	 ผ่านชุุมชุนที�เข้มแข็งค่อคนในชุุมชุนแลัะผ้้มีหัวิใจรักในมรดีก

ทางวัิฒนธิรรม

		
			
	 ภาพิที�	8	การแสดีงหุ่นกระบอกสินไซ่ของชุุมชุน									 	 								ภาพิที�	9	ศิิลัปกรรมข้ามศิิลัป์	 				
																						ภาพิถ่าย	:	ทรงวิิทย์		พิิมพิะกรรณ์	 																																			ภาพิถ่าย	:	เทศิบาลันครขอนแก่น

	 3.3	ด้ีานพัิฒนาแลัะต่อยอดีดี้านออกแบบแลัะหัตถกรรม	นักศิึกษากับการพัิฒนาส้่เศิรษฐกิจสร้างสรรค์

นายอัษฎีาวุิฒิ	ศิรีทน	ได้ีอธิิบายให้เห็นว่ิาจากวิรรณกรรมแลัะฮ้ปแต้มที�มีอย้แ่ล้ัวิจึงมีแนวิคิดีในการนำาไปต่อยอดีออกแบบโลัโก้จาก

ตัวิสีโหที�มีลัักษณะคล้ัายตัวิมอมในวัิฒนธิรรมลัาวิ	แลัะนำาไปให้คนในชุุมชุนต่าง	ๆ 	สร้างสรรค์เป็นผ้าทอมัดีหมี�ลัายสีโห	ผ้าคราม
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ลัายสีโห	ผ้าจกขิดีไท	กระโส้ลัายสีโห	ย่ามครามลัายสีโห	ทั�งยังมีการถอดีแบบลัายจากฮ้ปแต้มมาเป็นส่วินหนึ�งในการออกแบบ

ผลิัตภัณฑ์ที�ร่วิมสมัยซึ่�งเป็นการต่อยอดีจากทุนทางวัิฒนธิรรมเพ่ิ�อการกระจายอนุภาคตัวิสีโหผ่านหัตถกรรมภ้มิปัญญาท้องถิ�น

	 เพ่ิ�อให้เกิดีควิามแปลักใหม่ที�ประยุกต์อย่างมีที�มา	 สินไซ่เป็นอีกหนึ�งพ่ิ�นที�ที�จะแลักเปลีั�ยนเรียนร้้ร่วิมกันผ่านวิรรณกรรมเร่�องนี�

เพ่ิ�อขับเคล่ั�อนแลัะต่อยอดีให้คงไว้ิส่บต่อไป

								
										ภาพิที�	10	สินไซ่กับวิุตถุมงคลั	 																			ภาพิที�	11	ฮ้ปแต้มกับการออกแบบลัาย											ภาพิที�	12	ตีนผ้าถุงลัายสีโห
												ภาพิถ่าย	:	อัษฎีาวิุฒิ		ศิรีทน																																					ภาพิถ่าย	:	อิสเรส	สุขเสนี	 														ภาพิถ่าย	:	ผ้าครามสกลั

	 3.4	ด้ีานการต่อยอดีทางด้ีานงานศิิลัปกรรมศิาสตร์แลัะการแสดีง	ได้ีมีการประยุกต์ใชุ้ข้อม้ลัจากการศึิกษา

เกี�ยวิกับวิิถีชีุวิิตในวิรรณกรรมแลัะฮ้ปแต้มสินไซ่เพ่ิ�อสร้างสรรค์เป็นการแสดีงทางด้ีานนาฏ์ศิิลัป์แบบร่วิมสมัย	ทั�งมีการประยุกต์

ชุุดี	เคร่�องแต่งกาย	การเลีัยนแบบตามทฤษฎีีสัญญะเพ่ิ�อส่�อควิามหมาย	เป็นการนำาเสนอข้อม้ลัวิรรณกรรมแลัะฮ้ปแต้มสินไซ่	ใน

บริบททางด้ีานนาฏ์ศิิลัป์	โดียผลังานสร้างสรรค์นายชัุยธิวัิชุ	ธัิพิธิานี	มหาวิิทยาลััยราชุภฏั์อุดีรธิานี	ได้ีหยิบยกวิรรณกรรมเร่�องสิน

ไซ่ไปสรา้งสรรค์กระบวินทา่เลีัยนแบบตัวิลัะครในวิรรณกรรมประกอบกบัท่ารำาที�ผสมผสานทกัษะบรัดีเลัยผ่์านการใชุ้แอนิเมชัุ�น

แสงเงาแลัะลัายเส้นมาประกอบโดียใชุ้ตอนด่ีานง้ซ่วิงในการนำามาเป็นแนวิคิดีในการสร้างสรรค์จนได้ีข้ามศิิลัป์กลัายมาเป็นศิิลัป

นิพินธ์ิชุุดี	“เสิกสินไซ่”

ภาพิที�	13	การแสดีงประกอบแอนิเมชุั�น																			
ภาพิถ่าย	:	นายชุัยธิวิัชุ		ทัพิธิานี	
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แสดีงให้เห็นว่ิาการใชุ้วิรรณกรรมสินไซ่เป็นตัวิขับเคล่ั�อนกิจกรรมต่าง	ๆ 	เพ่ิ�อพัิฒนาเม่อง	พัิฒนาองค์กร	แลัะพัิฒนาคน

นั�น	สามารถนำาไปส่้การพัิฒนาท้องถิ�น	ให้ประชุาชุนดีำาเนินชีุวิิตในควิามไม่ประมาท	แลัะอย้ใ่นสังคมอย่างมีควิามสุข	แม้ว่ิาสิน

ไซ่กับการพัิฒนาเม่องเป็นนามธิรรมในบางส่วิน	แต่พ่ิ�นที�ที�มีการนำาวิรรณกรรมสินไซ่มาประยุกต์สามารถดีำาเนินตามยุทธิศิาสตร์

การพิฒันาโดียแปลังนามธิรรมเปน็ร้ปธิรรม	จนปัจจุบันนี�สินไซ่กลัายเปน็รากฐานทางสงัคมของอสีาน	จนอาจกลัา่วิได้ีว่ิาปัจจุบัน

พ่ิ�นที�ในหลัายจังหวัิดีในภาคอีสาน	หร่อหน่วิยงานที�เกี�ยวิข้องได้ีกลัายเป็นพ่ิ�นที�แลัะเม่องสินไซ่ไปแล้ัวิ

วิรรณกรรมสินไซ่ถ้กถ่ายทอดีผ่านร้ปแบบต่าง	ๆ	ในบริบทสังคม	ผ่านนโยบายแลัะยุทธิศิาสตร์การปกครองวิิธีิคิดี	วิิธีิ

สร้างสรรค์	ทำาให้ได้ีมีการประยุกต์ร้ปแบบข้ามศิิลัป์	ค่อ	การนำาวิรรณกรรมมาสร้างสรรค์ผลังานทางด้ีานศิิลัปกรรมศิาตร์	ในร้ป

แบบจิตรกรรม	ภาพิวิาดี	การใชุ้โทนสี	การแสดีงหุ่นกระบอก	รวิมถึงการแต่งกลัอนลัำาเพ่ิ�อใชุ้แสดีงแลัะเป็นตัวิกลัางในการปล้ัก

ฝั่งคุณธิรรม	ในการพัิฒนาศัิกยภาพิของบุคลัทั�วิไป	ทำาให้เห็นถึงควิามสำาคัญของการเชุ่�อมโยงในการพัิฒนาข้ามศิาสตร์	จากผลั

การศึิกษาจึงแสดีงให้เห็นว่ิาในแต่ลัะชุ่วิงยุคเวิลัาที�ผ่านไป	วิรรณกรรมสินไซ่ยังคงถ้กนำากลัับมานำาเสนอใหม่ในมิติที�หลัากหลัาย

จนเป็นร้ปแบบเศิรษฐกิจสร้างสรรค์จนพัิฒนาส่้ควิามยั�งย่นด้ีวิยเวิลัาอันเหมาะสม	

ข้้อเสนอแนะ

1.	 สามารถนำาไปใชุ้ในการกำาหนดีแนวิทางในการอนุรักษ์วัิฒนธิรรมแลัะวิรรณกรรมเร่�องสินไซ่โดียเฉพิาะการท่อง

เที�ยวิเชิุงวัิฒนธิรรมท้องถิ�น	 โดียใชุ้กระบวินการมีส่วินร่วิมของชุุมชุนแลัะสถาบันการศึิกษาในพ่ิ�นที�จังหวัิดีขอนแก่นเพ่ิ�อให้เกิดี

การพัิฒนาการท่องเที�ยวิอย่างยั�งย่น

2.	สถาบันการศึิกษาสามารถนำาแนวิทางการวิิจัยที�มีการบ้รณาการกับการเรียนการสอนแลัะทำานุบำารุงศิิลัปวัิฒนธิรรม

ไปปรับใชุ้เพ่ิ�อให้เกิดีการเรียนร้้ร่วิมกันระหว่ิาง	ชุุมชุน	นักเรียนนักศึิกษา	แลัะประชุากรในจังหวัิดีขอนแก่นเพ่ิ�อสร้างอัตลัักษณ์

แลัะเพ่ิ�อให้เป็นที�ร้้จักของผ้้มาเย่อน
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The Dragon Art from the Phuket – Chinese Belief of the Auspicious 

Animals to the Value Add of God Medium Clothing Business.
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บทคัดย�อ

บทควิามวิิจัยนี�ศึิกษาเอกสาร	 สัมภาษณ์	 สังเกตแลัะนำาเสนอเชิุงพิรรณนาวิิเคราะห์	พิบว่ิา	 มังกรจีน	 เป็นสัตว์ิมงคลั

เทพิเจ้าตามควิามเชุ่�อจีนโบราณเร่�องควิามยิ�งใหญ่	แลัะอุดีมสมบ้รณ์	แลัะเป็นเคร่�องหมายของจักรพิรรดิีแลัะบุรุษเพิศิ	มีร้ปลัักษณ์

หัวิคล้ัายอ้ฐ	หนวิดีคล้ัายมนุษย์	เขาคล้ัายกวิาง	ตาคล้ัายกระต่าย	ห้คล้ัายวัิวิ	คอคล้ัายง้	ท้องคล้ัายกบ	เกล็ัดีคล้ัายปลัามังกร	กง

เล็ับคล้ัายเหยี�ยวิแลัะฝ่่าเท้าคล้ัายเส่อ	ปรากฏ์ในงานศิิลัปกรรม	9	ท่วิงท่า	พิบสีมงคลั	นำ�าเงิน	เหล่ัอง	ดีำา	ขาวิ	เขียวิ	ทอง	แดีง	

ม่วิงแลัะส้ม	ปัจจุบันพัิฒนาเป็นลัวิดีลัายการปักไหมจีนที�สร้างม้ลัค่าเพิิ�มให้กับธุิรกิจเคร่�องแต่งกายม้าทรง

คำาสำาคัญ:	มังกรจีน	สัตว์ิมงคลั	ชุาวิไทยเชุ่�อสายจีน	ธุิรกิจ	เคร่�องแต่งกายม้าทรง

Abstract

The literature review, interviews, and observations reveal that the dragon reflects the dragon god 
in Chinese belief, greatness and agriculture; and symbolizes emperor and masculinity. It is commonly 
depicted as having the camel like head, human like beard, deer like horns, rabbit like eyes, cow like 
ears, snake like neck, frog like stomach, fish like scales, hawk like claws and tiger like feet; head to tail 
painted blue, yellow, black, white, green, gold, red, purple, and orange; being in 9 postures.  Moreover, 
the dragon embroidery has added more value to the Chinese god medium costume business.   

Keywords: Chinese dragon, Auspicious animal, Thai – Chinese, business, God medium clothing

บทนำา

ควิามเชุ่�อของมนุษย์ส่วินใหญ่เกิดีจากควิามไม่ร้้แลัะควิามกลััวิในสิ�งลึักลัับโดียไม่สามารถสัมผัสได้ี	 รวิมทั�งการเกิดี

ควิามทุกข์	 ควิามไม่สบายใจแลัะไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 ที�ประสบพิบเจอไดี้	 ประกอบกับจิตวิิญญาณของมนุษย์ซึ่�งเป็น

สิ�งที�แปรผันได้ีง่ายเม่�อมีเหตุการณ์ต่าง	 ๆ	 ส่งผลัให้เกิดีปฏิ์กิริยาด้ีานจิตใจแลัะควิามร้้สึกนึกคิดี	 ดัีงนั�นมนุษย์จึงต้องหาที�พึิ�งทาง

ใจ	 โดียขอควิามเห็นใจจากที�ศัิกดิี�สิทธิิ�ที�มีอำานาจเหน่อปรากฏ์การณ์ธิรรมชุาติแลัะเม่�อได้ีรับผลัตอบแทนด้ีวิยการดีลับันดีาลัให้

ประสบควิามสำาเร็จหร่อเกิดีควิามพึิงพิอใจ	 มนุษย์ก็จะประกอบพิิธีิกรรมขึ�นเพ่ิ�อเป็นการตอบแทนสิ�งศัิกดิี�สิทธิิ�เหล่ัานั�นอาจจะ

กล่ัาวิถึงการสวิดีมนต์	การบ้ชุาด้ีวิยอาหารคาวิหวิานแลัะเคร่�องสังเวิยต่าง	ๆ 	ตลัอดีจนมหรสพิร่�นเริง	ระบำา	รำา	ฟ้อนเพ่ิ�อบวิงสรวิง

สิ�งศัิกดิี�สิทธิิ�	เพิราะเชุ่�อว่ิาสิ�งเหลัา่นั�นยอ่มที�จะมีจิตใจเสม่อนมนษุยทั์�วิไป	มคีวิามชุอบควิามพิงึพิอใจแลัะควิามตอ้งการในสิ�งที�ตน

ปรารถนา	จึงยึดีถ่อเป็นธิรรมเนียมทำาให้มนุษย์มีควิามเชุ่�อมั�นแลัะนิยมปฏิ์บัติส่บต่อกันมา	ดัีงที�	วิาสนา	บุญสม	(2548:	21)	ได้ี
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ให้ควิามหมายของควิามเชุ่�อไว้ิว่ิาควิามเชุ่�อ	หมายถึงการเห็นจริงด้ีวิยแลัะยอมรับข้อเสนอแนะข้อใดีข้อหนึ�งที�คิดีไว้ิว่ิาเป็นควิาม

จริง	อาจจะเกิดีจากควิามร้้สึกหร่อด้ีวิยควิามไตร่ตรองโดียเหตุผลัก็ตาม	ควิามเชุ่�อจะก่อให้เกิดีภาวิะทางจิตใจในบุคคลั	ซึ่�งอาจ

เป็นพ่ิ�นฐานสำาหรับการกระทำาโดียควิามสมัครใจของบุคคลันั�น	โดียควิามเชุ่�อมาจากหลัักฐานข้อเท็จจริงที�เชุ่�อได้ีหร่อพ่ิ�นฐานของ

ควิามเดีียดีฉันท์จากการนึกร้้เอาเองหร่อลัักษณะที�ทำาให้เกิดีเข้าใจไขว้ิเขวิ	

ชุาวิจีนโบราณมีควิามเชุ่�อในเร่�องของกฎีทางธิรรมชุาต	ิศิาสนาแลัะหลัักการปฏ์บัิติ	อีกทั�งให้ควิามเคารพินับถ่อในลััทธิิ

ควิามเชุ่�ออ่�น	ๆ 	อีกมายมาย	โดียเฉพิาะควิามเชุ่�อในเร่�องเทพิเจ้าแบบพิหุเทวินิยม	ค่อการนับถ่อเทพิเจ้าหลัายองค์	บางองค์กำาเนิดี

จากตำานานพ่ิ�นบ้าน	บางองค์เป็นตัวิแทนการสักการะบรรพิบุรุษแลัะบางองค์ก็เป็นบุคคลัที�มีชีุวิิตอย้จ่ริงในอดีีตกาลัแลัะสร้างคุณ

งามควิามดีีไว้ิ	ตลัอดีจนควิามเชุ่�อเกี�ยวิกับ	ยนิ-หยาง	กนั็บเป็นควิามเชุ่�อหนึ�งที�กล่ัาวิถึงควิามสมดีลุัของโลักมนษุย	์กล่ัาวิว่ิาแผ่นดิีน

เป็นยินแลัะท้องฟ้าแลัะหยางเป็นเหตุให้เกิดีสิ�งต่าง	ๆ	ทั�งหลัายบนโลักใบนี�	โดียยินเป็นม้ลัธิาตุด้ีานควิามม่ดี	ควิามหนาวิ	ควิาม

อ่อนแอ	ควิามอ่อนโยนแลัะสตรีเพิศิ	ส่วินหยางเป็นพิลัังงานเคล่ั�อนไหวิ	เชุ่นควิามสว่ิาง	ควิามร้อน	ควิามแห้ง	ควิามแข็งแรง	ควิาม

มั�นคงแลัะบุรุษเพิศิ	นอกจากชุาวิจีนโบราณมีควิามเชุ่�อในเร่�องการให้ควิามเคารพินับถ่อปรากฏ์การณ์ทางธิรรมชุาติแลัะศิาสนา

แล้ัวิยังให้ควิามสำาคัญต่อควิามเชุ่�อในเร่�องเทพิเจ้าสัตว์ิมงคลัที�เป็นเคร่�องหมายคุณธิรรมแลัะคุณควิามดีี	

วัิฒนธิรรมของชุาวิไทยเชุ่�อสายจีนทางภาคใต้ของประเทศิไทย	ได้ีปรากฏ์ขึ�นเม่�อชุาวิจีนอพิยพิเดิีนทางเข้ามาตั�งถิ�นฐาน

เพ่ิ�อแสวิงหาอาชีุพิใหม่แลัะการลีั�ภัยจากปัญหาทางสังคมหลัากหลัายประการ	 เม่�อกระจายตัวิในพ่ิ�นที�ต่าง	 ๆ	 จึงนำาวัิฒนธิรรม

แลัะประเพิณีของตนเองที�ตดิีตัวิจากเม่องจีนมาปฏิ์บัติขึ�นในพ่ิ�นที�ที�อย้อ่าศัิย	จนเกิดีการผสมผสานระหว่ิางวัิฒนธิรรมของชุาวิจีน

แลัะวิิถีการดีำารงชีุวิิตของผ้้คนในแต่ลัะพ่ิ�นถิ�นนั�น	ๆ 	จนกลัายเป็นวัิฒนธิรรมที�เป็นเอกลัักษณ์เฉพิาะด้ีาน	เชุ่นควิามเชุ่�อ	พิิธีิกรรม	

ประเพิณี	อาหาร	การแต่งกาย	สถาปัตยกรรม	การชุ่างแลัะวัิฒนธิรรมด้ีานอ่�น	ๆ	เอกลัักษณ์ที�สำาคัญประการหนึ�งค่อวัิฒนธิรรม

ด้ีานศิิลัปกรรมที�ถ่ายทอดีเร่�องราวิของคติควิามเชุ่�อผ่านทางผลังานศิิลัปะในแขนงต่าง	ๆ	ไม่ว่ิาจะปรากฏ์ในร้ปแบบของงานป้น

ปั�น	ภาพิวิาดี	จิตรกรรมฝ่าผนัง	ลัายปัก	ลัวิดีลัายบนผ่นผ้า	เคร่�องประดัีบทองสลัักดุีนลัาย	การแกะสลัักเคร่�องไม้แลัะลัวิดีลัายที�

ปรากฏ์บนข้าวิของเคร่�องใชุ้ต่าง	ๆ 	โดียเฉพิาะเร่�องราวิควิามเชุ่�อที�เกี�ยวิข้องกับสัตว์ิในอุดีมคติของชุาวิไทยเชุ่�อสายจีนที�แฝ่งข้อคิดี

แลัะคติเต่อนใจให้เกิดีควิามยำ�าเกรงต่อควิามเชุ่�อนั�น	ๆ	 ผ่านฝี่ม่อของเชิุงชุ่าง	 ดัีงที�	 ปัญญา	 เทพิสิงห์	 แลัะวุิฒิ	 วัิฒนสิน	 (2547:	

250-252)	 อธิิบายไว้ิว่ิาการตกแต่งลัวิดีลัายศิิลัปกรรมบริเวิณหน้าอาคารชิุโน-ปอร์ตุกีส	 ในจังหวัิดีภ้เก็ตนั�นมีวัิตถุประสงค์ทำา

ขึ�นเพ่ิ�อควิามสง่างามของบ้านเร่อน	 นอกจากจะแสดีงถึงควิามสวิยงามแลั้วิยังสอดีแทรกควิามหมายไว้ิในตัวิ	 ซึ่�งจะพิบมากใน

อิทธิิพิลัของศิิลัปะแบบจีน	 ลัวิดีลัายเหล่ัานี�มีนัยทางมงคลัจึงเป็นลัวิดีลัายที�มีคุณค่าทั�งควิามงามแลัะควิามเป็นมงคลั	 ส่วินใหญ่

จะเป็นลัวิดีลัายพิฤกษากึ�งประดิีษฐ์พิลิักแพิลังให้สอดีประสานกับเร่�องราวิสิ�งมงคลัจีน	อีกทั�งในลัวิดีลัายของสัตว์ิมงคลัที�ปรากฏ์

อย้่บนเสาอิง	ชัุ�นบนของบ้าน	เสาหลัักด้ีานหน้าจั�วิหลัังคาแลัะบานประต้	โดียมีควิามสอดีคล้ัองกับ	ประทุม	ชุุมเพ็ิงพัินธ์ุิ	(2544	

:	12-13)	ศิิลัปกรรมของชุาวิไทยเชุ่�อสายจีนนั�นในภาพิรวิมแล้ัวิมักส่�อควิามหมายถึงควิามโชุคดีีมีสุข	ควิามมั�งคั�งรำ�ารวิยแลัะการ

มีอายทีุ�ยน่ยาวิ	สัญลัักษณ์สัตว์ิที�ถ่อว่ิาเป็นการร้้จักคุ้นเคยกันเป็นอยา่งมากค่อปรัชุญาของสัตว์ิประจำาปี	12	นักษัตร	ซึ่�งมีอิทธิิพิลั

อย่างสำาคัญในด้ีานต่าง	ๆ	นอกจากสัตว์ิจะมีควิามสำาคัญในการเล่ัอกค่้แต่งงาน	เร่�องกิจการแล้ัวิ	สิงสาราสัตว์ิต่าง	ๆ	ของชุาวิจีน

ก็มีร้ปแบบของควิามเป็นสิริมงคลัแลัะเหตุผลัอ่�น	 ๆ	 เข้ามามีบทบาทของชีุวิิตมนุษย์ในสิ�งรอบตัวิ	 เชุ่น	 การตกแต่งบ้าน	 เคร่�อง

เฟอร์นิเจอร์	ภาชุนะเคร่�องใชุ้สอยในครัวิเร่อน	แม้กระทั�งเส่�อผ้าเคร่�องแต่งกายแลัะผลังานทางศิิลัปะ	สัตว์ิที�ชุาวิจีนนำามาใชุ้เป็น

สัญลัักษณ์	 ทั�งสัตว์ิบกแลัะสัตว์ินำ�า	 สัตว์ิปีก	 สัตว์ิเล่ั�อยคลัานได้ีสะท้อนให้เห็นถึงควิามเชุ่�อศิรัทธิา	 ควิามร้้สึกนึกคิดี	 แลัะวิิธีิการ

แก้ไขปัญหาของชุาวิจีนได้ีเป็นอย่างดีี		

จากหลัักฐานทางวิฒันธิรรมจนีเป็นประเทศิหนึ�งที�มีประวัิติศิาสตรอั์นยาวินานกวิา่	5,000	ป	ีแลัะเป็นแหล่ังอารยธิรรม

ใหญ่แห่งหนึ�งของโลักทางตะวัินออก	หลัักฐานทางโบราณคดีีนั�นพิบว่ิามีการจารึกอักษรภาพิที�หมายถึงมังกร	ลังบนกระด้ีกสัตว์ิ

ที�เชุ่�อว่ิาใชุ้ในการประกอบพิิธีิกรรมเป็นยุคเริ�มแรกของอารยธิรรมจีน	อีกทั�งยงัมีนักวิิชุาการบางกลุ่ัมให้ข้อม้ลัว่ิามังกรจีนเป็นชุ่�อ
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เรียกสัตว์ิสมมุตในวัิฒนธิรรมจีนซึ่�งพิบหลัักฐานตั�งแต่ในชุ่วิงกลัางสมัยราชุวิงศ์ิจิวิ	 (300	 ปี	 ก่อนพุิทธิกาลั	 -	 พุิทธิศิตวิรรษที�	 2)	

โดียมีหลัักฐานเป็นร้ปลัอยตัวิ	ร้ปร่างยาวิลัำาตัวิโค้งงอ	ห้ทำาเป็นเกลีัยวิ	(ปรัชุญา	เหล่ัองแดีง,	2556	:	7)	นอกจากนี�คติควิามเชุ่�อ

ของชุาวิจีนเกี�ยวิกับมังกรนั�น	ชุาวิจีนมีควิามเชุ่�อว่ิาเป็นสัตว์ิศัิกดิี�สิทธิิ�ที�มีร่างกายวิิเศิษซึ่�งได้ีรับอวัิยวิะส่วินต่าง	ๆ	มาจากสัตว์ิ	9	

ชุนิดี	โดียอาศัิยอย้ท้่องทะเลัลึักแลัะกินไข่มุกเป็นอาหาร	อีกทั�งยงัเชุ่�อว่ิามังกรเป็นสัตว์ิประเสริฐในเคร่�องหมายแห่งควิามยุติธิรรม

แลัะคุณงามควิามดีีมีพิลัะกำาลัังมากมาย	จึงเป็นที�ได้ีรับการนับถ่อเป็นอย่างยิ�งในกลุ่ัมของชุาวิจีน	อีกทั�งมีการจำาลัองร้ปมังกรมา

ประดัีบตกแต่งหลัังคาหร่อประดัีบบานประต้ทำาหน้าที�เป็นทวิารบาลั	ตลัอดีจนการนำามาตกแต่งสถานที�ต่าง	ๆ 	ในฐานะสัตว์ิมงคลั

เทพิเจ้าค่้กับศิาสนสถานจีน	(สมบัติ	พิลัายน้อย,	2510	:	25)	

สัตว์ิศัิกดิี�สิทธิิ�ในตำานานจนีกล่ัาวิว่ิากิเลัน	หงส์	เต่าแลัะมังกรเป็นมงคลัประจำาทิศิทั�งสี�	โดียชุาวิจีนเชุ่�อถ่อมังกรเป็นสัตว์ิ

ที�ยิ�งใหญ่ที�สุดีในบรรดีาสัตว์ิทั�ง	 4	 ชุนิดี	 แลัะยกย่องให้มังกรเป็นสัญลัักษณ์ของพิลัังอำานาจ	 ควิามยิ�งใหญ่	 คุณงามควิามดีีแลัะ

บุรุษเพิศิ	เน่�องจากมังกรจีนได้ีมีการกำาหนดีสัญลัักษณ์มังกร	9	ตัวิ	ซึ่�งเป็นหัวิใจสำาคัญของเคร่�องฉลัองพิระองค์แลัะเป็นตัวิแทน

ของจักรพิรรดิี	 อีกทั�งมังกรกลัายมาเป็นส่วินสำาคัญของชีุวิิตผ้้คนชุาวิจีนระดัีบชัุ�นสามัญ	 โดียนำาเหตุการณ์ที�เป็นโบราณคติหร่อ

เร่�องเล่ัาจากควิามทรงจำามาเป็นคำาสอนบุตรหลัานในเร่�องควิามอดีทน	ควิามขยันหมั�นเพีิยรแลัะการฝ่่าฟันอุปสรรคทั�งปวิงด้ีวิย

คุณควิามดีี	ส่วินทางควิามเชุ่�อจะกล่ัาวิว่ิาสามารถปัดีเป่าวิิญญาณชัุ�วิร้าย	ปกป้องผ้้บริสุทธิิ�ให้รอดีพ้ินจากพิยนัตรายต่าง	ๆ 	ได้ี	อีก

ทั�งสามารถศิิลัปกรรมร้ปมังกรจีนไปเป็นต้นแบบของการออกแบบแลัะสร้างสรรค์ลัวิดีลัายปักไหมทอง	ไหมจีน	เพ่ิ�อให้สอดีคล้ัอง

กับตำานานควิามเชุ่�อของชุาวิจีนโบราณ	 แลัะการสร้างม้ลัค่าให้กับเคร่�องแต่งกายม้าทรงในจังหวัิดีภ้เก็ตแลัะพ่ิ�นที�ใกล้ัเคียงไดี้

เป็นอย่างดีี	 ด้ีวิยปัจจัยดัีงกล่ัาวิผ้้วิิจัยจึงเล็ังเห็นควิามสำาคัญของผลังานทางวัิฒนธิรรมที�เป็นคติควิามเชุ่�อของชุาวิจีนโบราณอัน

เก่าแก่ในฐานะสัตว์ิมงคลัแลัะปรากฏ์ให้เห็นผ่านผลังานศิิลัปกรรมในร้ปแบบต่าง	 ๆ	 ประจำาจังหวัิดีภ้เก็ต	 เพ่ิ�อการอนุรักษ์แลัะ

ทะนุบำารุงศิิลัปวัิฒนธิรรมให้ธิำารงอย้ใ่นสังคม	พิร้อมทั�งจะเป็นการรวิบรวิมข้อม้ลัไว้ิเป็นลัายลัักษณ์อักษรเพ่ิ�อเผยแพิร่เป็นผลังาน

วิิชุาการด้ีานมรดีกทางวัิฒนธิรรมของชุาวิไทยเชุ่�อสายจีนในจังหวัิดีภ้เก็ตต่อไป	

วัติถุ่ป์ระสงค์

1.	เพ่ิ�อศึิกษาคติควิามเชุ่�อของมังกรจีนต่อกลุ่ัมชุาวิไทยเชุ่�อสายจีนในจังหวัิดีภ้เก็ต

2.	เพ่ิ�อศึิกษาร้ปลัักษณ์	สีสันของหงส์ฟ้าที�ปรากฏ์ในผลังานศิิลัปกรรมเชิุงสัญลัักษณ์จีนในจังหวัิดีภ้เก็ต(15	

วิิธีิดีำาเนินการวิิจัย

การวิิจัยเร่�องศิิลัปกรรมมังกรจีนสัตว์ิมงคลัในคติควิามเชุ่�อของชุาวิไทยเชุ่�อสายจีนจังหวัิดีภ้เก็ต	 ส่้การสร้างม้ลัค่าเพิิ�ม

ให้กับธุิรกิจเคร่�องแต่งกายม้าทรง	ได้ีศึิกษาข้อม้ลัจากเอกสาร	(Documentary)	แลัะการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัภาคสนาม	(Field	

Study)	โดียมีรายลัะเอียดี	ดัีงนี�

1.	ประชุากรแลัะกลุ่ัมตัวิอย่าง

กลุ่ัมผ้้ร้้	ผ้้เชีุ�ยวิชุาญ	ผ้้ทรงคุณวุิฒิทางด้ีานวิิชุาการที�มีประสบการณ์แลัะเชีุ�ยวิชุาญด้ีานวัิฒนธิรรมไทย-จีน	คร้ภ้มปัิญญา

	ภัณฑารักษ์พิิพิิธิภัณฑสถานในจังหวัิดีภ้เก็ต	คณะกรรมการหร่อผ้้ด้ีแลัศิาลั	นักวิิชุาการด้ีานศิิลัปกรรมเชิุงสัญลัักษณ์จีนท้องถิ�น

จังหวัิดีภ้เก็ต	 เพ่ิ�อสัมภาษณ์เกี�ยวิกับประวิัติควิามเป็นมาด้ีานศิิลัปกรรมเชิุงสัญลัักษณ์จีน	 คติควิามเชุ่�อเกี�ยวิกับมังกรจีนในเชิุง

วิิชุาการ	

2.	เคร่�องม่อการวิิจัย

	 2.1	แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึัก

	 2.2	แบบสังเกตแบบไม่มีส่วินร่วิม	ผลังานศิิลัปกรรมมังกรจีนที�ปรากฏ์ในผลังานเชิุงสัญลัักษณ์จีนในจังหวัิดี
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ภ้เก็ต	โดียกำาหนดีเป็น	3	พ่ิ�นที�	ดัีงนี�

	 พ่ิ�นที�	1	ศิาลัเจ้าในอำาเภอกระท้้	อำาเภอถลัาง	อำาเภอเม่อง	จังหวัิดีภ้เก็ต	โดียการกำาหนดีพ่ิ�นที�แบบเจาะจง

	โดียแบ่งออกเป็น	4	ชุ่วิงเวิลัา	แลัะคัดีเล่ัอกลัำาดัีบแรกของการก่อสร้าง	รวิมเป็นจำานวิน	4	ศิาลัเจ้า	เพ่ิ�อแสดีงให้เห็นถึงศิาลัเจ้า

ในร้ปแบบดัี�งเดิีมแลัะการพัิฒนาใหม่	ประกอบด้ีวิย

	 1)		 ศิาลัเจ้าที�สร้างก่อนปี	พิ.ศิ.2400

	 	 ศิาลัเจ้าไล่ัท่้เต้าโบ้เก้ง	(เป็นศิาลัเจ้าแรกของจังหวัิดีภ้เก็ต)	ไม่ปรากฏ์ปีที�สร้าง

	 2)		 ศิาลัเจ้าที�สร้างระหว่ิางปี	พิ.ศิ.2400-2450

	 	 ศิาลัเจ้าปุดีจ้อ	(จุ้ยตุ่ยเป๋งเอ๊กซ่านกวินอิมเบี�ยวิ)	สร้างปี	พิ.ศิ.2410

	 3)		 ศิาลัเจ้าที�สร้างระหว่ิาง	ปี	พิ.ศิ.2451-2500

	 	 ศิาลัเจ้าฮุนซ่านเก้งลิั�มไท้ซ้้่	สร้างปี	พิ.ศิ.2458

	 4)		 ศิาลัเจ้าที�สร้างระหว่ิาง	ปี	พิ.ศิ.2500-ปัจจุบัน

	 	 ศิาลัเจ้าโก้ยเส้งอ๋อง	สร้างปี	พิ.ศิ.2519

	 พ่ิ�นที�	2	พิิพิิธิภัณฑ์ที�เก็บรวิบรวิมเคร่�องประดัีบ	เคร่�องแต่งกาย	เคร่�องใชุ้ในชีุวิิตประจำาวัินต่าง	ๆ	ที�ปรากฏ์

ศิิลัปกรรมมังกรจีน	ได้ีแก่	พิิพิิธิภัณฑ์ภ้เก็ตไทหัวิ	พิิพิิธิภัณฑ์เพิอรานากันนิทัศิน์	แลัะมิวิเซี่ยมภ้เก็ต

	 พ่ิ�นที�	3	แหล่ังประกอบธุิรกิจเคร่�องแต่งกายม้าทรงในจังหวัิดีภ้เก็ต

3.	การรวิบรวิมข้อม้ลั

การวิิจัยสร้างสรรค์ครั�งนี�	 ใชุ้วิิธีิการวิิจัยเชิุงคุณภาพิ	 (Qualitative	 Research)	 โดียการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัจากการ

ศึิกษาเอกสารวิิชุาการ	เชุ่น	เอกสารด้ีานวัิฒนธิรรมแลัะภ้มิปัญญาทางศิิลัปกรรมท้องถิ�น	เอกสารเกี�ยวิกับคติควิามเชุ่�อของสัตว์ิ

มงคลัในวิฒันธิรรมจนี	เป็นต้น	อีกทั�งรวิบรวิมขอ้ม้ลัจากการลังพ่ิ�นที�ภาคสนามโดียการสมัภาษณ์แบบเจาะลักึผ้้ร้้	ผ้้เชีุ�ยวิชุาญ	นัก

วิิชุาการแลัะผ้้เกี�ยวิข้อง	ตลัอดีจนการสงัเกตแบบไมมี่ส่วินร่วิมเกี�ยวิกับร้ปลัักษณ์	ท่วิงท่า	สีสัน	ลัวิดีลัายของมงักรจีนที�ปรากฏ์ใน

ผลังานศิิลัปกรรมเชิุงสัญลัักษณ์จีนในพ่ิ�นที�ที�ทำาการวิิจัย

4.	การวิิเคราะห์ข้อม้ลั

ผ้้วิิจัยได้ีนำาข้อม้ลัเบ่�องต้นจากเอกสารแลัะวิรรณกรรมที�เกี�ยวิข้อง	 มาวิิเคราะห์จัดีประเภทข้อม้ลัเน่�อหาให้เป็นหมวิดี

หม่้ตามขอบเขตที�กำาหนดี	แลัะตรวิจทานควิามถ้กต้องที�ได้ีจากการรวิบรวิมข้อม้ลั	รวิมทั�งการสังเคราะห์จากเอกสารที�ได้ีศึิกษา

เกี�ยวิกับสัตว์ิมงคลัในคติควิามเชุ่�อของชุาวิไทยเชุ่�อสายจีน	 แลัะวิิเคราะห์ข้อม้ลัตามวัิตถุประสงค์ของการวิิจัย	 ในประเดี็นของ

ควิามเชุ่�อของมังกรจีนในอุดีมคติของชุาวิไทยเชุ่�อสายจีนจังหวัิดีภ้เก็ตตลัอดีจน	 ร้ปลัักษณ์	 ท่วิงท่า	 สีสันของมังกรจีนที�ปรากฏ์

ในผลังานศิิลัปกรรมเชิุงสัญลัักษณ์จีนของชุาวิไทยในจังหวัิดีภ้เก็ต	ส่้การพัิฒนางานศิิลัปกรรมเพิ่�อสร้างธุิรกิจด้ีานเคร่�องแต่งกาย

ม้าทรงในประเพิณีถ่อศีิลักินผักของจังหวัิดีภ้เก็ต

ผลัการวิิจัย

ควิามเชุ่�อของชุาวิจีนสมัยโบราณ	ให้การเคารพินับถ่อแลัะมีควิามเชุ่�อเร่�องยนิ-หยาง	โดียกำาหนดีท้องฟ้าเป็นหยางแลัะ

แผ่นดิีนเป็นยิน	อาศัิยยินแลัะหยางมาประกอบกันเป็นเหตุให้เกิดีสิ�งทั�งหลัายขึ�นในโลักเร่�องยิน-หยาง	 ในทางวิิทยาศิาสตร์ก็ค่อ	

เร่�องกิริยา	(Action)	แลัะปฏิ์กิริยา	(Reaction)	ซึ่�งเป็นของค่้กัน	กล่ัาวิค่อที�ใดีมีกิริยาหร่อการกระทำาให้เกิดีขึ�นที�นั�นก็มีปฏิ์กิริยา

การตอบสนองหร่อผลัลััพิธ์ิที�เกิดีขึ�น

ศิาสนาหร่อลััทธิิควิามเชุ่�อที�สำาคัญในอารยธิรรมจีนมีพ่ิ�นฐานทางมนุษยนิยมเป็นอย่างมากแลัะเป็นปรัชุญาที�ปรากฏ์

การให้ควิามสำาคัญกับการอย้่ร่วิมกันในสังคมชุาวิจีนอย่างสงบสุข	 ตลัอดีจนมีวิิถีการปฏิ์บัติที�นำามาซึ่�งควิามสุขแลัะควิามสำาเร็จ

ในชีุวิิตมากกว่ิาเน้นควิามสำาเร็จในโลักภายหน้า	ไม่ว่ิาจะเป็นเร่�องนรก	สวิรรค์หร่อการมีชีุวิิตนิรันดีรหลัังควิามตาย	ดัีงเชุ่นศิาสนา
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เทวินิยมทั�งหลัายที�มีอิทธิิพิลัต่อลััทธิิควิามเชุ่�อหลััก	 ๆ	 ขนบธิรรมเนียมแลัะประเพิณีต่าง	 ๆ	 ที�เกิดีขึ�นในสังคมชุาวิจีน	 อีกทั�งยัง

เชุ่�อมโยงไปส่้ควิามเชุ่�อที�เกี�ยวิข้องกับสัตว์ิในวัิฒนธิรรมจีนที�กล่ัาวิถึงการดีำารงชีุวิิตด้ีวิยควิามร่มเยน็เป็นสุขจากการคุ้มครอง	ด้ีแลั

รักษาทิศิต่าง	 ๆ	 จึงเกิดีคติควิามเชุ่�อเร่�องสัตว์ิมงคลัประจำาทิศิแลัะสัตว์ิชุนิดีอ่�น	 ๆ	 ที�มีนัยสำาคัญของชุาวิจีนตั�งแต่สัตว์ิบก	 สัตว์ิ

นำ�า	 สัตว์ิเล่ั�อยคลัานที�ชุาวิจีนนิยมให้การเคารพินับถ่อ	ซึ่�งสันนิษฐานว่ิาอาจจะเกี�ยวิเน่�องกับเร่�องการมีอายุย่นยาวิ	ควิามรำ�ารวิย	

ควิามสุข	โชุคลัาภแลัะการมีชีุวิิตค่้	เป็นต้น

ผลัการศึิกษาศิิลัปกรรมมังกรจีนสัตว์ิมงคลัในคติควิามเชุ่�อของชุาวิไทยเชุ่�อสายจีนจังหวัิดีภ้เก็ต	 ส่้การสร้างม้ลัค่าเพิิ�ม

ให้กับธุิรกิจเคร่�องแต่งกายม้าทรง	ปรากฏ์พิบว่ิาคติควิามเชุ่�อมังกรจีนของชุาวิไทยเชุ่�อสายจีนจังหวัิดีภ้เก็ตเป็นสัตว์ิมงคลัในฐานะ

สัตว์ิแห่งเทพิเจ้าที�ควิบคุมดิีนฟ้าอากาศิแลัะคอยดีลับันดีาลัให้ฝ่นฟ้าตกตามฤด้ีกาลัแลัะแสดีงถึงคุณงามควิามดีี	 ควิามสงบสุข

แลัะควิามมั�นคงของบ้านเม่อง	อีกทั�งยังเป็นสัตว์ิที�อำานวิยผลัประโยชุน์ทางด้ีานการเกษตรใหเ้กิดีควิามอดุีมสมบ้รณ์แลัะนิยมจัดี

สร้างมังกรจีนไว้ิค่้กับศิาสนสถานจีนหร่อข้าวิของเคร่�องใชุ้ที�บ่งบอกถึงฐานะของเทพิเจ้าตามควิามเชุ่�อของจีนโบราณ	แลัะเคร่�อง

ใชุ้สำาหรับจักรพิรรดิี	 อีกทั�งที�ตั�งด้ีานภ้มิศิาสตร์ยังกล่ัาวิว่ิาภ้เก็ตมีลัักษณะเป็นแผนที�ร้ปพิญามังกรทะเลั	 โดียส่วินหัวิอย้่ที�แหลัม

พิรหมเทพิ	จม้กอย้่ที�บริเวิณเขาแดีง	ปากอย้บ่ริเวิณทุ่งคา	หัวิใจอย้่บริเวิณกรมที�ดิีน	แลัะปลัายหางอย้่บริเวิณด่ีานท่าฉัตรชัุย

ภาพิที�	1	สัตวิ์มงคลัสัญลัักษณ์ประจำาทิศิทั�ง	4

นอกจากนี�ยงัพิบอีกว่ิา	ศิิลัปกรรมร้ปมังกรจีนซึ่�งเป็นสัตว์ิมงคลัไม่ปรากฏ์การนำามาสร้างแลัะตกแต่งไว้ิค่้กับอาคารที�อย้่

อาศัิยโดียทั�วิไป	เพิราะมีควิามเชุ่�อว่ิามังกรจีนเป็นสัตว์ิแห่งเทพิเจ้ามงคลัชัุ�นส้งแลัะเป็นมงคลัแห่งธิาตุไม้ประจำาทิศิตะวัินออกของ

ตำานานจีน	จากการศึิกษามังกรจีนที�ปรากฏ์ในศิาลัเจ้าจังหวัิดีภ้เก็ตที�มีการก่อตั�งเป็นอันดัีบแรกจำานวิน	3	อำาเภอของจังหวัิดีภ้เก็ต	

ได้ีแก่อำาเภอเม่อง	อำาเภอกระท้้แลัะอำาเภอถลัาง	พิบว่ิา	จำานวิน	4	ศิาลัเจ้า	ได้ีแก่	1)	ศิาลัเจ้าไล่ัท่้เต้าโบ้เก้ง	2)	ศิาลัเจ้าปุดีจ้อ	3)	

ศิาลัเจ้าฮุนซ่านเก้งลิั�มไท้ซ้้่	4)	ศิาลัเจ้าโก้ยเส้งอ๋อง	ปรากฏ์ร้ปลัักษณ์แลัะท่วิงท่าของมังกรจีนในอิริยาบถต่าง	ๆ	ที�แสดีงถึงควิาม

ยิ�งใหญ่ทั�งในลัักษณะของมังกรเดีี�ยวิแลัะมังกรค่้ขนาบดีวิงแก้วิที�มีสีสันมงคลัตามควิามเชุ่�อของชุาวิจีน

จากการศึิกษาร้ปลัักษณ์	ท่วิงท่าแลัะสีสันของมังกรจีนที�ปรากฏ์ในศิิลัปกรรมเชิุงสัญลัักษณ์ในจังหวัิดีภ้เก็ต	พิบว่ิา	มังกร

จีนจะปรากฏ์ในเคร่�องใชุ้เพ่ิ�อเทพิเจ้าแลัะศิาสนสถานของจีน	เชุ่น	ลัวิดีลัายป้นปั�นบนหลัังคาศิาลัเจ้าแลัะซุ้่มประต้	ป้นปั�นตกแต่ง

ราวิบันไดีศิาลัเจ้า	ลัวิดีลัายบนกระถางธ้ิปทองเหล่ัอง	งานแกะสลัักชุ่องประต้แลัะหน้าต่างศิาลัเจ้าแลัะลัวิดีลัายปักไหมทองบน
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เคร่�องแต่งกายม้าทรง	เป็นต้น	โดียสามารถอธิิบายผลัการศึิกษาแยกย่อยออกเป็น	3	ประเด็ีน	ดัีงนี�	

1.	ร้ปลัักษณ์ของมังกรจีน

จากการศึิกษาพิบว่ิา	มังกรจีนเป็นสัตว์ิมงคลัที�จัดีอย้่ในประเภทของสัตว์ิเล่ั�อยคลัานตามคติควิามเชุ่�อในเทพินิยายจีน

ที�มีการผสมผสานของสตัว์ิหลัายชุนิดี	อีกทั�งเป็นสัตว์ิชัุ�นส้งระดัีบเทพิเจ้าประจำาทิศิตะวัินออก	เป็นสัญลัักษณ์ควิามยติุธิรรมแลัะ

เคร่�องหมายบุรุษเพิศิ	ตั�งแต่ศีิรษะถึงปลัายหางมีลัักษณะเป็นเกล็ัดีขนาดีเล็ักปกคลุัมทั�งลัำาตัวิ	โดียมีรายลัะเอียดีดัีงนี�

1.1	 ส่วินหัวิ	คล้ัายกับหัวิของอ้ฐ	หัวิของม้าหร่อหัวิของวัิวิหร่อหัวิของจระเข้

1.2	 หนวิดี	จำานวินสองเส้น	คล้ัายกับหนวิดีของมนุษย์	อย้่บริเวิณริมฝี่ปากบน

1.3	 เขา	คล้ัายกับเขากวิาง

1.4	 ดีวิงตา	คล้ัายกับกระต่ายป่า	หร่อคล้ัายดีวิงตาของสิงโต

1.5	 ห้	คล้ัายกับห้วัิวิ	

1.6	 ลัำาคอ	คล้ัายกับคอง้

1.7	 หน้าท้อง	คล้ัายกับท้องกบ	

1.8	 เกล็ัดี	คล้ัายกับเกล็ัดีปลัามังกร	หร่อปลัาจำาพิวิกตะเพีิยนหร่อกระโห้	โดียมีเกล็ัดีตลัอดีตั�งแต่

	 ส่วินหัวิยาวิไปถึงแนวิสันหลัังยาวิต่อกันเป็นทอดีจนถึงปลัายหาง

1.9	 กงเล็ับ	คล้ัายกับกงเล็ับเหยี�ยวิหร่อนกอินทรีย์	มังกรยิ�งใหญ่จะมี	5	เล็ับ	นอกนั�น	3-4	เล็ับ

1.10	ฝ่่าเท้า	คล้ัายกับฝ่่าเท้าของเส่อ

จากการสัมภาษณ์	 จ๋าย	 จิตวิารินทร์	 (2564)	 ซึ่�งเป็นผ้้ด้ีแลัศิาลัเจ้าไล่ัท้้เต้าโบ้เก้ง	 ซึ่�งเป็นศิาลัเจ้าแห่งแรกของจังหวัิดี

ภ้เก็ต	 ได้ีให้ข้อม้ลัว่ิาแท้จริงแล้ัวิของมังกรจีนมีหลัายชุนิดี	แต่ส่วินใหญ่คนโบราณบอกว่ิามี	 3	ชุนิดี	 ค่อ	1)	 มังกรชิุวิเล้ัง	 มังกร

ขนาดีใหญ่	 มีเขาแลัะปีกแลัะมีอำานาจมากที�สุดีอาศัิยอย้่บนสวิรรค์	 2)	 มังกรหลีั�	 มังกรไม่มีเขาอาศัิยอย้่ในมหาสมุทร	 3)	 มังกร

เฉียวิ	เป็นมังกรมีเกล็ัดีอาศัิยตามลุ่ัมหร่อถำ�าตามภ้เขา	มีขนาดีตัวิเล็ัก	หน้าอกเป็นสีเล่ัอดีหม้หร่อสีนำ�าตาลัเข้ม	ด้ีานข้างลัำาตัวิแลัะ

สันหลัังมีลัายแถบเป็นสีเขียวิแลัะสีเหล่ัอง	ลัักษณะคล้ัายกับง้	นอกจากนี�ยงักล่ัาวิอีกว่ิา	มังกรจีนจะเป็นใหญ่ในสัตว์ิมงคลัประจำา

ทิศิตะวินัออก	อีกทั�งเกาะภ้เก็ตก็มีที�ร้ปแผนที�เป็นร้ปพิญามงักรทะเลัหร่อเรียกว่ิา	“อ้ายเหล็ังอ๋อง”	คอยปกปักรักษาด้ีแลัผ้้ที�อาศัิย

บนเกาะภ้เก็ต	ดัีงนั�นจึงให้ควิามสำาคัญของการสร้างมังกรจีน	(เหล็ัง)	ไว้ิบนที�ส้งเชุ่น	หลัังคาศิาลัเจ้ามากกว่ิาการสร้างไว้ิบนพ่ิ�นดิีน	

เน่�องจากเป็นสัตว์ิชัุ�นส้งเปรียบเสม่อนสัตว์ิมงคลัที�คอยสอดีส่องด้ีแลัแลัะชุ่วิยเหล่ัอมนุษย์	อีกทั�งปกป้องโลักให้เกิดีควิามสงบสุข	

ควิามร่มเย็นแลัะปลัอดีภัยจากสิ�งชัุ�วิร้ายหลัากหลัายประการ
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ภาพิที�	2	ร้ปปั�นมังกรจีนบนหลัังคาศิาลัเจ้ากวินเต้กุ๊นสะปำา	จังหวิัดีภ้เก็ต

2.	ท่วิงท่าของมังกรจีน

จากการศิึกษาท่วิงท่ามังกรในศิิลัปกรรมเชิุงสัญลัักษณ์จีนจังหวัิดีภ้เก็ต	ปรากฏ์พิบวิ่า	มังกรจีนมี	9	อิริยาบถ	ไดี้แก่	

1)	ท่าล่ัองลัอยกลัางอากาศิแนวิตั�ง	2)	ท่าลั่องลัอยกลัางอากาศิแนวินอน	3)	ท่าการขดีตัวิเป็นคล่ั�นนำ�า	4)	ท่ายกเท้าสองข้าง	

5)	ท่ายกเท้าข้างเดีียวิ	6)	ท่าเหลีัยวิหลััง	7)	ท่ากางกงเล็ับ	8)	ท่าคาบดีวิงแก้วิ	9)	ท่าชุ้ดีวิงแก้วิ

ตารางที�	1	ผลัการศึิกษาท่วิงท่าของมังกรจีนในศิิลัปกรรมเชิุงสัญลัักษณ์จีนจังหวัิดีภ้เก็ต

ท่วิงท่า ผลังานศิิลัปกรรม

เชุิงสัญลัักษณ์จีน
ท่วิงท่ามังกรจีน

จากผลังานศิิลัปกรรม

ท่าลั่องลัอยกลัางอากาศิ
แนวิตั�ง

กระถามธิ้ปเคร่�องใชุ้งานทองเหลั่อง

ท่าลั่องลัอยกลัางอากาศิ
แนวินอน

หัตถกรรมการแกะสลัักไม้โต๊ะอุ๋ย

ท่าการขดีตัวิเป็นคล่ั�นนำ�า ประติมากรรมป้นปั�นบนหลัังคาศิาลัเจ้า

ท่ายกเท้าสองข้าง ประติมากรรมป้นปั�นลัอยตัวิใจกลัาง

เม่องภ้เก็ต

ท่ายกเท้าข้างเดีียวิ หัตถกรรมงานปักไหมจีนบนธิงประจำา

กายม้าทรง
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ท่วิงท่า ผลังานศิิลัปกรรม

เชุิงสัญลัักษณ์จีน
ท่วิงท่ามังกรจีน

จากผลังานศิิลัปกรรม

ท่ากางกงเลั็บ ประติมากรรมป้นปั�นลัอยตัวิ

ราวิบันไดีศิาลัเจ้า

ท่าเหลัียวิหลััง จิตรกรรมสลัักหินอ่อนระบายสี	กำาแพิง

ศิาลัเจ้า

ท่าคาบดีวิงแก้วิ	 หัตถกรรมการปักไหมจีนบนเคร่�องแต่ง

กายม้าทรง

ท่าชุ้ดีวิงแก้วิ ประติมากรรมป้นปั�นลัอยตัวิ

ประดีับลัวิดีลัายเสาศิาลัเจ้า

						ที�มา	:	ผ้้วิิจัย

3.	สีสันของมังกรจีน

จากการศึิกษาพิบว่ิา	 สีสันของมังกรจีนศิิลัปกรรมเชิุงสัญลัักษณ์จีนจังหวัิดีภ้เก็ต	 ลัักษณะเด่ีนจะอย้่ที�บริเวิณเกล็ัดีที�

ปกคลุัมตั�งแต่หัวิจนถึงสันหลัังสลัับสีหนักแลัะเบาตามลัำาดัีบ	โดียสามารถแบ่งออกเป็น	2	ส่วิน	ค่อสีหลัักจำานวิน	5	สี	ได้ีแก่	สี

แดีง	สีเหล่ัอง	สีขาวิ	สีนำ�าเงินแลัะสีเขียวิ	แลัะสีรองจำานวิน	2	สี	ได้ีแก่	สีม่วิง	แลัะสีส้มหร่อสีแสดี	ส่วินลัำาตัวิเป็นสีทอง	จากการ

สัมภาษณ์	กฤษณะ	เอี�ยวิธัิมมธิิกรณ์	(2564)	 ผ้้ด้ีแลัศิาลัเจ้าปุดีจ้อ	(จุ้ยตุ่ยเป๋งเอ๊กซ่านกวินอิมเบี�ยวิ)	ได้ีให้ข้อม้ลัว่ิาหากยึดีตาม

หลัักของมังกรจีนในควิามเชุ่�อมีสีสันที�คนโบราณกล่ัาวิถึงประมาณ	8	สี	ค่อ	สีฟ้า	สีเขียวิ	สีดีำา	สีขาวิ	สีม่วิง	สีเหล่ัองแลัะสีแดีง	

ส่วินลัำาตัวิ	ได้ีแก่	สีทอง	โดียมีควิามหมายที�แตกต่างกันซึ่�งอาจจะมีเร่�องของธิรรมชุาติ	ฤด้ีกาลั	ควิามสมดุีลั	ควิามตาย	ภ้มิปัญญา	

ควิามเมตตาแลัะควิามโชุคดีีเข้ามาเกี�ยวิข้อง	ภายหลัังการสร้างมังกรจีนที�เห็นในศิาลัเจ้าต่าง	ๆ 	มักนิยมใชุ้สีมงคลัหร่อสีที�เกิดีจาก

ควิามคิดีแลัะจินตนาการของชุ่าง
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ภาพิที�	3	สีสันของมังกรจีนบนในงานศิิลัปกรรมบนหลัังคาศิาลัเจ้า	จังหวิัดีภ้เก็ต

ผลัจากการศึิกษาร้ปลัักษณ์	ท่วิงท่า	แลัะสีสัน	ของมังกรจีนในวัิฒนธิรรมเชิุงสัญลัักษณ์จีนของจังหวัิดีภ้เก็ต	ได้ีปรากฏ์

การนำามาส่วินหนึ�งในพัิฒนาร้ปแบบเป็นเคร่�องแต่งกายม้าทรงที�สามารถสร้างม้ลัค่าให้กับผ้้ประกอบธุิรกิจด้ีานการออกแบบแลัะ

สร้างสรรค์เคร่�องแต่งกายม้าทรงได้ีเป็นอย่างดีี	 จากการสัมภาษณ์	 รณกร	 สุทธิิมากร	 (2564)	 ผ้้ประกอบธุิรกิจเคร่�องแต่งกาย

ม้าทรงร้านไทยนิยม	ให้ข้อม้ลัว่ิาผลังานศิิลัปกรรมมังกรจีนเป็นเอกลัักษณ์ของชุาวิไทยเชุ่�อสายจีนทั�วิประเทศิ	โดียเฉพิาะจังหวัิดี

ภ้เก็ตซึ่�งมีประเพิณีถ่อศีิลักินผักที�ยิ�งใหญ่เป็นประจำาทุกปี	ซึ่�งตนเป็นหนึ�งในผ้้ศิรัทธิาต่อประเพิณีของจังหวัิดีภ้เก็ต	จึงเกิดีเป็นแรง

บันดีาลัใจที�เปิดีธุิรกิจเป็นของตนเองซึ่�งเป็นธุิรกิจ	E-commerce	ในประเทศิไทย	โดียการนำาลัวิดีลัายแลัะสีสันมงคลัที�ปรากฏ์ใน

ศิิลัปกรรมที�เป็นสัญลัักษณ์ของแห่งเทพิเจ้าหร่อเป็นตัวิแทนของควิามมงคลัมาพัิฒนาด้ีวิยเทคนิคคอมพิิวิเตอร์แลัะการปักม่อ	โดีย

ควิามงดีงามของศิิลัปะบนม้าทรงไม่ได้ีมีเพีิยงแค่ลัวิดีลัายเท่านั�นแต่ยังรวิมไปถึงควิามเชุ่�อแลัะการถอดีแบบมาจากศิิลัปกรรมที�

เสม่อนจรงิมากที�สุดี	เชุ่น	มาจากร้ปปั�นบนหลัังคาศิาลัเจ้า	หร่อเสาประดีบัศิาลัเจ้าที�เป็นร้ปสัตว์ิมงคลั	โดียส่วินใหญจ่ะได้ีรับควิาม

นิยมในเร่�องของลัวิดีลัายมังกรมากกว่ิาสัตว์ิชุนิดีอ่�น	ๆ 	ในประเด็ีนด้ีานเทคนิคการออกแบบให้ขึ�นอย้กั่บจินตนาการแลัะควิามคิดี

สร้างสรรค์ของเจ้าของธุิรกิจ	โดียมีราคาเริ�มต้นตั�งแต่	1,900	–	15,000	บาท	ตามควิามยากง่ายของการตัดีเยบ็แลัะลัวิดีลัายการ

ปักไหม	ตลัอดีจนจำานวินของการถักร้อยล้ักปัดีโดียสามารถสร้างรายได้ีให้กับการประกอบธุิรกิจได้ีเป็นอย่างดีี	

ภาพิที�	4	ผ้้ประกอบธิุรกิจเคร่�องแต่งกายม้าทรงร้านไทยนิยม	อำาเภอเม่อง	จังหวิัดีภ้เก็ต
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นอกจากนี�	ชัุยวัิฒน์	สินทวีิ	(2564)	ผ้้ประกอบธุิรกิจเคร่�องแต่งกายม้าทรงร้านพ่้ิกันจีน	จังหวัิดีภ้เก็ต	ซึ่�งเป็นหนึ�งในผ้้

ที�ศิรัทธิาในวัิฒนธิรรมประเพิณีถ่อศีิลักินผักของเกาะภ้เก็ตมาอย่างยาวินาน	ได้ีกล่ัาวิว่ิา	การเปิดีธุิรกิจรับตัดีเย็บชุุดีทรงเจ้าเป็น

ธุิรกิจที�ต้องใชุ้การศึิกษาข้อม้ลั	ตลัอดีจนแนวิคิดีในการออกแบบลัวิดีลัาย	การกำาหนดีสี	การออกแบบลัายเส้นแลัะตำาแหน่งของ

การจัดีวิาง	โดียเฉพิาะลัวิดีลัายของมังกรจีนนับว่ิาเป็นลัวิดีลัายที�ค่อนข้างมีควิามสลัับซั่บซ้่อนแลัะเป็นลัายที�ได้ีรับควิามนิยมใน

ปัจจุบัน	เน่�องจากเป็นสัตว์ิแห่งเทพิเจ้า	อีกทั�งมังกรมีควิามหมายถึงควิามยิ�งใหญ่แลัะทรงพิลััง	แลัะสีที�นิยมได้ีแก่	สีแดีง	สีทอง

	สีเหล่ัอง	สีดีำา	

ในประเด็ีนการพัิฒนาไปส่้ธุิรกิจแลัะสร้างม้ลัค่าให้กับเคร่�องแต่งกายม้าทรง	ซึ่�งกล่ัาวิได้ีว่ิาในสมัยโบราณเคร่�องแต่งกาย

ม้าทรงเป็นเพีิยงการนำาผ้าสีพ่ิ�นมาตัดีเย็บประดัีบตกแต่งด้ีวิยริบบิ�น	 ไม่มีการปักลัวิดีลัายอย่าวิิจิตรงดีงาม	 จะปรากฏ์เพีิยงการ

ตกแต่งด้ีวิยเล่ั�อมจาน	เล่ั�อมข้อหร่อเล่ั�อมลัักษณะต่าง	ๆ 	ที�สามารถกระทบกบัแสงไฟได้ีเป็นอย่างดีี	ราคาเริ�มต้นชุุดี	1,500	-	2,500	

บาท	หากมกีารปกัลัวิดีลัายด้ีวิยเล่ั�อมในร้ปแบบตา่ง	ๆ 	เชุ่น	ดีอกโบตั�น	ดีอกบวัิ	ดีอกเบญจมาศิ	เป็นต้น	อีกทั�งลัวิดีลัายสัตว์ิชุนิดีเล็ัก	

เชุ่น	ผีเส่�อ	แมลังปอ	หร่อลัวิดีลัายเถาวัิลัย์พัินธ์ุิไม้	ม้ลัค่าก็จะเพิิ�มขึ�นตามควิามยากง่ายของลัวิดีลัายตั�งแต่	2,500	–	3,500	บาท

อาจเป็นเพิราะลัวิดีลัายมังกรจีนแลัะสัตว์ิมงคลัชุนิดีต่าง	ๆ 	มีควิามสลัับซั่บซ้่อนแลัะต้องใชุ้ระยะเวิลัาในการออกแบบ

แลัะปักลัวิดีลัายอย่างประณีต	 ต่อมาภายหลัังเม่�อนวัิตกรรมทางด้ีานสิ�งทอเกิดีการพัิฒนาไปตามยุคสมัย	 มีการนำาลัวิดีลัายที�

ปรากฏ์ในผลังานศิิลัปกรรมมาเป็นต้นแบบในการกำาหนดีลัวิดีลัาย	เชุ่น	ลัายดีอกไม้	ลัายสัตว์ิปีกแลัะลัายสัตว์ิประจำาทิศิ	(ง้	หงส์	

เส่อ	มังกร)	กอรปกบัมังกรเปน็สัตว์ิที�ชุาวิจีนนิยมใหค้วิามเคารพินบัถ่อในฐานะสตัว์ิเทพิเจ้าผ้้ใชุ้ประโยชุน์จึงให้ควิามนยิมเปน็อยา่ง

มาก	อีกทั�งปัจจุบันระบบเทคโนโลัยีสมัยใหม่มีการประยุกต์ใชุ้งานกราฟิก	โปรแกรมคอมพิิวิเตอร์แลัะเคร่�องจักอุตสาหกรรมมา

เป็นส่วินหนึ�งที�ชุ่วิยสร้างม้ลัค่าเพิิ�มให้กับธุิรกิจในการออกแบบลัวิดีลัาย	โดียการถอดีแบบร้ปลัักษณ์	ท่วิงท่าแลัะสีสันของมังกร

จีนที�ปรากฏ์ในงานศิิลัปกรรมมาเป็นกลัยุทธิิ�ทางการตลัาดี	 เพ่ิ�อดึีงด้ีดีควิามสนใจจากผ้้ใชุ้ประโยชุน์	 ซึ่�งลัวิดีลัายมังกรเดีี�ยวิใน

อากัปกิริยาต่าง	ๆ	จะมีม้ลัค่าในการจัดีจำาหน่ายโดียเริ�มต้นตั�งแต่	5,000	บาทขึ�นไป	ในส่วินของการปักลัวิดีลัายมังกรค่้มีม้ลัค่า

เริ�มต้นตั�งแต่	6,500	บาท	จนถึงม้ลัค่าส้งสุดี	20,000	บาท	 โดียลัวิดีลัายที�ได้ีรับควิามนิยมอันดัีบต้นค่อท่ามังกรล่ัองลัอยกลัาง

อากาศิแนวินอนประกบค่้ดีวิงแก้วิ	 ลัำาดัีบรองลังมาเป็นท่ามังกรล่ัองลัอยกลัางอากาศิแนวิตั�ง	 แลัะท่ามังกรการขดีตัวิเป็นคล่ั�น

นำ�า	แลัะนิยมสีมงคลั	ได้ีแก่	สีแดีง	สีเหล่ัอง	สีนำ�าเงินแลัะสีทอง	ทั�งนี�ขึ�นอย้่กับควิามยากง่ายของลัวิดีลัายแลัะการประดัีบตกแต่ง

	หากมีการใชุ้ล้ักปัดีคริสตัลัหร่อปักด้ีวิยดิี�นโปร่งทอง	ม้ลัค่าก็จะเพิิ�มขึ�นตามร้ปแบบวัิสดุีแลัะควิามต้องการของผ้้ใชุ้ประโชุน์

สรุปควิามได้ีว่ิา	ร้ปลัักษณ์	ท่วิงท่า	แลัะสีสันของมังกรจีนที�ปรากฏ์ในศิิลัปกรรมของชุาวิไทยเชุ่�อสานจีนจังหวัิดีภ้เก็ต

	เป็นปัจจัยหนึ�งที�ส่งผลัให้ธุิรกิจเคร่�องแต่งกายม้าทรงมีรายได้ีเพิิ�มมากขึ�น	โดียเกิดีจากการนำาร้ปลัักษณ์แลัะท่วิงท่าของมังกรใน

ในอากัปกิริยาต่าง	ๆ 	มาผสมผสานกับเทคโนโลัยีสมัยใหม่เพ่ิ�อการออกแบบลัวิดีลัายให้เกิดีควิามงดีงาม	แต่ทั�งนี�ควิามงดีงามของ

ศิิลัปะบนชุุดีม้าทรงนั�นมิได้ีปรากฏ์ให้เห็นถึงควิามสวิยงามของร้ปแบบการตัดีเย็บเพีิยงเท่านั�น	แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงคติควิาม

เชุ่�อแลัะควิามศิรัทธิาในวัิฒนธิรรมประเพิณีที�มีมาอย่างยาวินานอย้่กับวัิฒนธิรรมของชุาวิไทยเชุ่�อสายจีนในต่อไป
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ภาพิที�	5	ผ้้ประกอบธิุรกิจเคร่�องแต่งกายม้าทรงร้านพิ้่กันจีน	อำาเภอเม่อง	จังหวิัดีภ้เก็ต

สรุปผลัการวิิจัยแลัะอภิปรายผลั

หากกลั่าวิถึงควิามหมายแลัะการให้นิยามของคติ	 คติควิามเชุ่�อ	 คติชุนวิิทยาหร่อคติชุาวิบ้านไว้ิอย่างกว้ิาง	 ๆ	 คงจะ

เป็นการอธิิบายควิามหมายเกี�ยวิกับการศึิกษาวัิฒนธิรรมในแง่ของควิามคิดี	ควิามเชุ่�อ	การประพิฤติปฏิ์บัติของคนในวัิฒนธิรรม

นั�น	ๆ 	ทั�งสิ�น	โดียมีควิามมุ่งหมายเพ่ิ�อให้คนรุ่นใหม่ได้ีปฏิ์บัติตามคำาสอนที�ปรากฏ์ในคติชุนมาเป็นแนวิทางในการดีำาเนินชีุวิิต	ซึ่�ง

มนุษย์เป็นผ้้ถ่ายทอดีข้อม้ลัแลัะเลีัยนแบบปฏิ์บัติ	เชุ่นนิทาน	ภาษิต	ปริศินา	คำาพัิงเพิย	หร่อบทเพิลัง	ข้อม้ลัเหล่ัานี�มีคุณค่าทาง

วิรรณศิิลัป์หร่อสอดีคลัอ้งกับวิรรณคดีีที�สอดีแทรกเน่�อหาของเร่�องเพ่ิ�อสอนใจมนุษย์	ควิามสำาคัญของคติมักจะกล่ัาวิถึงเร่�องราวิ

ของวัิฒนธิรรมพ่ิ�นบ้าน	แลัะการสะท้อนให้เห็นถึงคติในด้ีานต่าง	ๆ	เชุ่นคติด้ีานศิาสนา	คติด้ีานควิามเชุ่�อ	คติด้ีานปรากฏ์การณ์

ธิรรมชุาติหร่อแม้กระทั�งคติคำาสอนที�เกิดีขึ�นจากบรรพิบุรุษ	เน่�องจากควิามเชุ่�อแลัะวัิฒนธิรรมในแต่ลัะท้องถิ�นมักจะให้นำาหนัก

ไปในทิศิทางที�แตกต่างกัน	 โดียคติควิามเชุ่�อชุ่วิยให้ร้้จักสภาพิชีุวิิตของคนในท้องถิ�น	 อีกทั�งเป็นการกำาหนดีกรอบให้ดีำาเนินชีุวิิต

ตามที�นิยมกันว่ิามีควิามถ้กต้องนิยมปฏิ์บัติมรดีกที�ส่บทอดีกันมาทางศิิลัปะแลัะทางศิาสตร์อันเป็นบ่อเกิดีในการนำาไปส่้คติของ

วิรรณคดีีของชุาติทำาให้เกิดีควิามภาคภ้มิใจในท้องถิ�นของตนเอง	อีกทั�งทำาให้ควิามบันเทิงต่อผ้้ได้ีรับชุมแลัะนำาไปเป็นแบบอยา่ง

เพ่ิ�อการดีำาเนินชีุวิิต	(มัลัลิักา	คณานุรักษ์,	2550	:	1-2)

ดัีงนั�น	คติซึ่�งเป็นองค์ประกอบต่าง	ๆ	ทางด้ีานวัิฒนธิรรมทั�งในระบบควิามเชุ่�อ	ศิาสนา	ระบบครอบครัวิ	การศึิกษา	

การปกครอง	 ตลัอดีจนการนันทนาการ	 ล้ัวินทำาหน้าที�ในการสร้างควิามมั�นคงทางจิตใจมนุษย์ที�สามารถปรากฏ์ในร้ปแบบของ

การเล่ัาเป็นเร่�องราวิ	หร่อปรากฏ์นัยสำาคัญของคำาสอนที�แฝ่งไว้ิในวิรรณคดีี	บทเพิลัง	ปริศินาคำาทาย	ภาษิต	การร้องรำาทำาเพิลัง

	 นิทานชุาวิบ้านแลัะผลังานศิิลัปกรรม	 ซึ่�งมีเน่�อหาแลัะแนวิคิดีของคติชุนจะเห็นได้ีจากการแสดีงออกทางการปฏิ์บัติหร่อการ

ถ่ายทอดีควิามร้้จากรุ่นไปส่้รุ่น	ด้ีวิยเร่�องราวิการปล้ักฝั่งจิตสำานึกของมนุษย์ในระดัีบท้องถิ�นที�มีควิามเก่าแก่ส่บต่อกันมา	ตลัอดี

จนการปฏิ์บัติตนให้เห็นเป็นแบบอย่างผ่านควิามเชุ่�อที�สอดีแทรกไว้ิในผลังานทางวัิฒนธิรรมด้ีวิยวิิธีิการต่าง	ๆ	 ที�ส่�อสารออกมา

เป็นสัญญะ	โดียผสมผสานกบัสิ�งแวิดีล้ัอมในธิรรมชุาต	ิเพ่ิ�อเป็นเคร่�องหมายที�แสดีงให้ว่ิาเป็นสิ�งดีีแลัะมีควิามเป็นมงคลั	สามารถ

ปกป้องคุ้มภัยนานัปการได้ี	 ไม่ว่ิาจะเป็นการสร้างร้ปเคารพิที�เป็นเทพิเจ้าแห่งธิรรมชุาติ	 ตลัอดีจนการสร้างเคร่�องรางของขลััง

หร่อวัิตถุประดัีบตกแต่งที�อย้อ่าศัิย	เพ่ิ�อชุ่วิยในการยกระดัีบคุณภาพิชีุวิิตของตนเองแลัะสังคมให้เกิดีควิามก้าวิหน้ามากยิ�งขึ�น

ในวัิฒนธิรรมของชุาวิไทยเชุ่�อสายจีนมักให้ควิามสำาคัญกับระบบควิามเชุ่�อที�เป็นเร่�องสวิรรค์	แลัะระบบศ้ินยก์ลัางควิาม

สมดุีลับนโลักมนุษย์	เร่�องหลัักคำาสอนทางศิาสนา	ตลัอดีจนเร่�องราวิเกี�ยวิกับธิรรมชุาติ	ท้องฟ้า	อากาศิ	ดีวิงดีาวิ	แม่นำ�า	ภ้เขา	แร่

ธิาตุ	แลัะสตัว์ิต่าง	ๆ 	โดียเชุ่�อว่ิาทุกสิ�งที�อย้ร่อบตวัิของมนษุยมั์กจะมีเทพิเจ้าสิ�งสถิตอย้	่ดัีงนั�นการตั�งถิ�นฐานที�อย้อ่าศิยัของคนจนี
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ตามชุุมชุนตา่ง	ๆ 	เก่อบทุกภ้มิภาคของประเทศิไทย	ล้ัวินแล้ัวิแต่มีเอกลัักษณ์เฉพิาะทั�งการปล้ักสร้างอาคาร	ที�อย้อ่าศัิย	หร่องาน

ศิิลัปกรรมแขนงต่าง	ๆ	ผ่านแนวิควิามคิดี	ลัวิดีลัาย	สีสันหร่อการสอดีแทรกควิามเชุ่�อต่าง	ๆ	ไว้ิในงานศิิลัปกรรมเหล่ัานั�น	โดีย

มังกรจีนถ่อว่ิาสัญลัักษณ์ประเภทหนึ�งที�อย้่ในระดัีบของสัตว์ิมงคลั	 หร่อตัวิแทนของเทพิเจ้าที�มีควิามเชุ่�อมาตั�งแต่โบราณกาลั	

แม้นว่ิามังกรจีนไม่ได้ีปรากฏ์ในมนุษย์ได้ีพิบเห็นแต่สันนิษฐานว่ิามังกรจีนที�เกิดีขึ�นมาจากคติควิามเชุ่�อเร่�องสภาพิดิีน	ฟ้า	อากาศิ

แลัะการเกษตรของชุาวิจีนเป็นเร่�องเล่ัาส่บต่อกันมาจากสมัยโบราณ	 แลัะปรากฏ์พิบการสร้างไว้ิค่้กับสิ�งมงคลัของเทพิเจ้าจีน

เป็นจำานวินมาก	 เชุ่นบนหลัังคาศิาลัเจ้า	 ทางขึ�นบันไดีศิาลัเจ้า	 ลัวิดีลัายโคมไฟ	 บานประต้หน้าต่างศิาลัเจ้า	 ลัวิดีลัายเกี�ยวิแบก

หามแลัะเคร่�องแต่งกายม้าทรง	 เป็นต้น	 ปัจจุบันยังสามารถสังเกตได้ีว่ิาไม่ว่ิาสถานที�ใดีที�มีควิามเกี�ยวิข้องกับวัิฒนธิรรมจีนทั�ง

ในประเทศิต่าง	 ๆ	 ตลัอดีจนในประเทศิไทยเองก็ตาม	หากปรากฏ์การตั�งถิ�นฐานอาศัิยของชุาวิจีนก็จะปรากฏ์เคร่�องหมายแลัะ

ตัวิแทนของควิามเชุ่�อที�มีควิามผ้กพัินธ์ิในเชิุงสัญลัักษณ์	โดียแสดีงถึงอัตลัักษณ์แลัะตัวิตนของคนจีนปรากฏ์ให้เห็นอย้เ่สมอ	เชุ่น

สถาปัตยกรรม	อาคาร	สิ�งปล้ักสร้างต่าง	ๆ	ตลัอดีจนข้าวิของเคร่�องใชุ้	วัิฒนธิรรมการแต่งกาย	แลัะองค์ประกอบอ่�น	ๆ	ที�ติดีตัวิ

มาจากแผ่นดิีนจีนมาปรับใชุ้ให้เกิดีเป็นวัิฒนธิรรมแบบผสมผสาน	 โดียสิ�งเหลั่านั�นสามารถสะท้อนให้เห็นถึงแนวิคิดีแลัะคติ

ควิามเชุ่�อผ่านฝ่ีม่อเชิุงชุ่าง	 จนกลัายเป็นเอกลัักษณ์เฉพิาะตัวิตนของชุาวิจีนได้ีเป็นอย่างดีี	 จากแนวิคิดีนพิพิลั	 จันทร์กระจ่าง

แจ้ง	แลัะ	ศิิริวิรรณ	เร่องศิรี	(2563	:	165-179)	ได้ีให้มุมมองของควิามเชุ่�อเร่�องมังกรจีนที�มีมาตั�งแต่สมัยโบราณนอกจากเป็น

สัญลัักษณข์องจักรพิรรดีใินหม่้ชุาวิจนีแล้ัวิ	ควิามเชุ่�อเร่�องมังกรยงัมีควิามเกี�ยวิข้องกับตำานานแลัะวิิถีชีุวิิตที�พึิ�งพิาฝ่นแลัะสายนำ�า

เพ่ิ�อการเกษตรให้เกิดีควิามอุดีมสมบ้รณ์	ตลัอดีจนควิามเชุ่�อเร่�องโชุคลัาง	เชุ่นคติควิามเชุ่�อที�ว่ิามังกรมีอิทธิิพิลัต่อการเก่�อก้ลัคอย

ชุ่วิยเหล่ัอในเร่�องทรัพิยากรทางธิรรมชุาติ	แม่นำ�า	ลัำาธิาร	มหาสมุทรแลัะขุนเขา	อีกทั�งคอยชุ่วิยเหล่ัอปกป้องภัยอันตรายต่าง	ๆ	

โดียมังกรจะทำาหน้าที�เป็นผ้้ที�พิิทักษ์อำานาจของเทวิดีาที�คอยปกปักรักษาจักรวิาลัแลัะมวิลัมนุษย์

ตามแนวิคิดีหลัักทฤษฎีีสัญญะวิิทยา	กล่ัาวิถึงการมีอิทธิิพิลัต่อระบบควิามเชุ่�อของมนุษยที์�แสดีงให้เห็นถึงควิามสัมพัินธ์ิ

ของสัญญะร้ปสัตว์ิมงคลัต่าง	ๆ	 ที�ปรากฏ์ในงานศิิลัปกรรมของชุาวิไทยเชุ่�อสายจีนในจังหวัิดีภ้เก็ต	 เชุ่น	 ร้ปสัตว์ิเทพิเจ้าที�เป็นกุ

สโลับายสอดีแทรกคำาสอนผ่านฝี่ม่อของชุ่าง	 ผสมผสานกับหลัักควิามเชุ่�อของชุาวิจีนที�มีมาแต่โบราณในเร่�องการกำาหนดีทิศิที�

ตั�ง	 ร้ปลัักษณ์แลัะสีสัน	 ดัีงนั�นควิามหมายของสัญญะที�ปรากฏ์ในงานศิิลัปกรรมร้ปสัตว์ิของชุาวิจีนอาจจะใชุ้ตรรกะด้ีานควิาม

เชุ่�อกับงานศิิลัปะมาเป็นตัวิกำาหนดีให้มนุษย์เกิดีควิามยำาเกรงต่อศิาสนาแลัะมีศิรัทธิาต่อสิ�งศัิกดิี�สิทธิิ�เหล่ัานั�น	 โดีย	 สุภางค์	 จัน

ทวิานิชุ	(2553	:	218)	อธิิบายไว้ิในหนังส่อทฤษฎีีสังคมวิิทยา	กล่ัาวิว่ิา	“สัญศิาสตร์”	หร่อ	“สัญวิิทยา”	ค่อร้ปแบบควิามร้้แลัะ

การศึิกษาธิรรมชุาติของสิ�งที�เป็นตัวิแทน	 (the	 nature	 of	 representation)	 โดียมีควิามสัมพัินธ์ิของสัญญะกับของจริงที�ถ้ก

แทนที�	ได้ีแก่	1)	ร้ปเหม่อน	(Icon)	เป็นเคร่�องหมายที�มีร้ปร่างลัักษณะเหม่อน	(resemblance)	หร่อคล้ัายกับของจริง	2)	ดัีชุนี	

(Index/indices)	เป็นเคร่�องหมายที�มีควิามเชุ่�อมโยงของจริงแบบเป็นเหตุเป็นผลักัน	(causal	connection)	เป็นเคร่�องบ่งชีุ�ถึง

สิ�งใดีสิ�งหนึ�ง	เชุ่นควัินไฟเป็นเคร่�องบ่งชีุ�ว่ิามีไฟไหม้	3)	สัญลัักษณ์	(Symbol)	เป็นเคร่�องหมายที�แสดีงถึงบางสิ�งบางอย่างเชุ่�อม

โยงระหว่ิางสัญลัักษณ์กับของจริง

ดัีงนั�น	เม่�อเกิดีสัญลัักษณ์ที�มีควิามหมายถึงควิามเป็นมงคลัแลัะเป็นไปตามคติควิามเชุ่�อของชุาวิจีนโบราณแลัะยกยอ่ง

ให้เป็นสัตว์ิที�มีอำานาจบารมี	 สัญลัักษณ์แห่งควิามซ่่�อตรง	 ควิามยุติธิรรม	 เน่�องจากปรากฏ์การนำาสัญลัักษณ์มังกรมาใชุ้ในงาน

ศิิลัปกรรมแขนงต่าง	ๆ	ไม่ว่ิาจะงานวิาดี	งานปั�นหร่อประดัีบตามข้าวิของเคร่�องใชุ้ในผลังานต่าง	ๆ	หากมีการสร้างร้ปมังกรจีนก็

มักจะปรากฏ์วิา่มีการสรา้งหงสฟ้์าหร่อหงสไ์ฟ	ซึ่�งเป็นสัตว์ิมงคลัประจำาทิศิใตไ้ว้ิค่้กันเสมอ	โดียสันนิษฐานไดีว่้ิาเป็นการเปรยีบเปรย

ถึงฐานะทางสังคมในระดัีบชุนชัุ�นส้งอยา่งจักรพิรรดิีแลัะจักรพิรรดิีนี	(พิระมหากษัตริยจี์น	แลัะมเหสี)	ซึ่�งเป็นสัญลัักษณ์ของชีุวิิตค่้

แลัะเปน็การแสดีงใหเ้ห็นถึงการมีบทบาททางสังคม	ตลัอดีจนการมีกฎีระเบียบที�ต้องให้สตรีเพิศิมีบทบาทเหน่อกว่ิาบุรุษเพิศิ	ดัีง

คำานิยามว่ิา	“หงส์เหน่อมังกร”	จากการศึิกษามังกรจีนสัตว์ิมงคลัในคติควิามเชุ่�อของชุาวิไทยเชุ่�อสายจีนจังหวัิดีภ้เก็ตในร้ปแบบ

ของเอกสาร	แลัะการลังพ่ิ�นที�เพ่ิ�อสัมภาษณ์	ตลัอดีจนการสังเกตผลังานศิิลัปกรรมแขนงต่าง	ๆ	 ที�ปรากฏ์ในวัิฒนธิรรมของชุาวิ

ไทยเชุ่�อสายจีนในจังหวัิดีภ้เก็ต	เชุ่น	งานป้นปั�น	งานแกะสลััก	งานจิตรกรรม	งานเคร่�องทองสลัักดุีนลัาย	งานพิิมพ์ิ	งานปักแลัะ

งานหลัอ่	เป็นต้น	เพ่ิ�อเป็นประโยชุน์ต่อการนำาผลัการศิกึษามาเปน็แนวิทางในยกระดีบัผลังานศิิลัปกรรมมาส่้งานหตัถศิิลัป์ธุิรกิจ
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เคร่�องแต่งกายที�สอดีคลั้องกับวัิฒนธิรรมประเพิณีท้องถิ�น	นอกจากนี�ยังมีการพัิฒนาศิิลัปกรรมมังกรจีนในอากัปกิริยาต่าง	ๆ 	

มาสร้างสรรคเ์พ่ิ�อให้เกิดีควิามแปลักใหมแ่ต่ยงัคงไว้ิถึงร้ปลัักษณ	์แลัะทว่ิงที�กล่ัาวิถึงควิามเปน็สิริมงคลัเปน็ข้าวิของเคร่�องใชุ้	งาน

สลัักดุีนลัาย	งานแกะสลัักไม้มงคลัแลัะผลังานด้ีานต่าง	ๆ	เพ่ิ�อเป็นการสร้างม้ลัค่าเพิิ�มแลัะแปลังวัิฒนธิรรมให้เป็นทุนในต่อไป

ข้้อเสนอแนะ

1.	ผลัการศึิกษานำาไปเป็นข้อม้ลัในเชิุงวิิชุาการ	เพ่ิ�อเผยแพิร่ควิามร้้	ให้นักเรียน	นักศึิกษาแลัะผ้้ที�ให้ควิามสนใจในผลั

งานศิิลัปกรรมท้องถิ�น

2.	การศึิกษาก่อให้เกิดีประโยชุน์ต่อการพัิฒนาธุิรกิจเคร่�องแต่งกายม้าทรง	 ซึ่�งเป็นปัจจัยในการพัิฒนาเศิรษฐกิจแลัะ

การประชุาสัมพัินธ์ิศิิลัปวัิฒนธิรรมท้องถิ�นแลัะการท่องเที�ยวิส่้ชุาวิไทยแลัะชุาวิต่างประเทศิ
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บทคัดีย่อ

บทควิามวิิจัยนี�มีวัิตถุประสงค์เพ่ิ�อศึิกษา	 เร่�องราวิของประเพิณีพิิธีิกรรมควิามเชุ่�อของกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิเขมรถิ�นไทยบ้าน

สวิาย	 ตำาบลัสวิาย	 อำาเภอเม่อง	 จังหวัิดีสุรินทร์	 เพ่ิ�อให้เห็นว่ิามีเร่�องราวิควิามเป็นมาในประเพิณีพิิธีิกรรมแซ่นโฏ์นตาของบ้าน

สวิายในแง่ของขั�นตอน	องค์ประกอบของพิิธีิกรรม	ควิามเชุ่�อ	การพัิฒนาแลัะปัจจัยที�ส่งผลัต่อประเพิณีพิิธีิกรรม	

จากการศึิกษาพิบว่ิา	 ประเพิณีพิิธีิกรรมแซ่นโฏ์นตาของกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิเขมรถิ�นไทยบ้านสวิายจังหวัิดีสุรินทร์

เป็นมรดีกภ้มิปัญญาทางวิัฒนธิรรมที�ไดี้กระทำาส่บทอดีต่อกันมาจากบรรพิบุ รุษจนถึงปัจจุบันโดียเชุ่�อว่ิาเป็นการ

แสดีงควิามกตัญญู้กตเวิทีต่อวิิญญาณบรรพิบุรุษที�ล่ัวิงลัับไปแล้ัวิ	 ด้ีวิยการเซ่่นไหว้ิทั�งอาหารคาวิหวิาน	 เคร่�องด่ี�ม	 เคร่�อง

นุ่งห่มเคร่�องแต่งกาย	 เงินทอง	 แลัะสิ�งของที�วิิญญาณบรรพิบุรุษจะไดี้รับเม่�อลั่วิงลัับไปแลั้วิ	แลัะเชุ่�อว่ิาเม่�อได้ีเซ่่นไหว้ิ

วิิญญาณบรรพิบุรุษที�ล่ัวิงลัับไปแล้ัวิ	 จะทำาให้มีควิามสุขจากเคร่�องเซ่่นไหว้ิที�ล้ักหลัานแลัะญาติ	 แลัะอำานวิยอวิยพิรให้

ล้ักหลัานแลัะญาติวิงศ์ิวิานที�ประกอบพิิธีิกรรม	 จะประสบกับควิามสุขควิามเจริญทั�งชีุวิิตการงาน	 โรคภัยไข้เจ็บไม่

เบียดีเบียน	ทำาสิ�งใดีก็ประสบควิามสำาเร็จในสิ�งที�ทำาทุกประการ	 แลัะในทางตรงข้าม	 ถ้าล้ักหลัานญาติพีิ�น้องไม่มีการ

เซ่่นไหว้ิวิิญญาณบรรพิบุรุษ	 ที�ได้ีกระทำาส่บทอดีต่อกันมาชีุวิิตการงานที�ทำาจะมีปัญหาอุปสรรค	 ไม่มีควิามเจริญรุ่งเร่อง	

คำาสำาคัญ	:	แซ่นโฎีนตา,	มรดีกภ้มิปัญญา,	ชุาติพัินธ์ุิเขมรถิ�นไทย

Abstract

This article have a main objective to study the story of the traditions, rituals, beliefs of Khmer 
ethnic groups in Thailand at ban sawai, sawai subdistrict, mueang distric in  surin province. This 
study was focus on the history of saendhountaa ritual tradition in terms of algorithm and elements of 
rituals, beliefs, developmental and factors affecting the ritual traditions. Our study revealed that this 
saendhountaa ritual tradition of ban sawai, surin province are intangible cultural heritage that has been 
action inherit from ancestors to the present. The Khmer ethnic groups believe that this tradition is show 
respect to be grateful of soul ancestor. The majority action of this tradition is the oblation both meat dish, 
dessert, beverage, clothes, wealth and so on. The result of this oblation could make a happiness to the 
soul ancestor, resulting in turn back a happiness, progress both in life and work and a good healthy to 
descendant. On the contrary, if the people do not action the saendhountaa ritual tradition thus they will 

get an unhappiness of anything in therie life.

Key word: Saendhountaa, Wisdom inheritance, Thai Khmer ethnic groups

1นักศิึกษาหลัักส้ตรดีุษฎีีบัณฑิต	สาขาวิัฒนธิรรม	ศิิลัปกรรมแลัะการออกแบบ	คณะศิิลัปกรรมศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยขอนแก่น
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บทนำา

แซ่นโฏ์นตา	เป็นภาษาพ้ิดีส่�อสารส่วินใหญ่ของกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิที�พ้ิดีภาษาเขมรถิ�นไทยของจังหวัิดี	สุรินทร์	แซ่นโฏ์นตา

	หมายถึง	การประกอบพิิธีิกรรมเซ่่นไหว้ิวิิญญาณบรรพิบุรุษที�ได้ีล่ัวิงลัับไปแล้ัวิ	เป็นประเพิณีพิิธีิกรรม	ที�ได้ีรับการการถ่ายทอดี

ต่อกันมาจากบรรพิบุรุษจนถึงปัจจุบัน	โดียจัดีขึ�นในวัินแรม	14	คำ�า	เด่ีอน	10	ของทุกปี

	ภาพิที�	1		ประเพิณีพิิธิีกรรมแซ่นโฏ์นตา	หม้่บ้านสวิาย	จังหวิัดีสุรินทร์

ภาพิที�	2		เคร่�องเซ่่นไหวิ้ในประเพิณีพิิธิีกรรมแซ่นโฏ์นตา	บ้านสวิาย	จังหวิัดีสุรินทร์

จังหวัิดีสุรินทร์	 มีประวัิติควิามเป็นมาที�ไม่มีหลัักฐานทางประวัิติศิาสตร์ที�เป็นลัายลัักษณ์อักษร	 แต่ได้ีจากการศึิกษา

จากหลัักฐานข้อม้ลัจากเอกสารที�มีการศึิกษาค้นคว้ิาวิิธิีการทางประวัิติศิาสตร์	 เพ่ิ�อใชุ้เป็นข้อม้ลัให้ทราบควิามเป็นมาทางด้ีาน

ประวัิติศิาสตร์ของจังหวัิดีสุรินทร์	ซึ่�งอาจมีควิามคลัาดีเคล่ั�อนจากข้อเท็จจริงอย้่มาก	ศิิริพิร	สุเมธิารัตน์	(2554)	จากการศึิกษา

ทางประวัิตศิิาสตร์	จากเอกสาร	แลัะงานวิิชุาการทำาให้ทราบว่ิาจังหวัิดีสุรนิทร์หร่อเม่องสุรนิทร์ในอดีีต	ชุ่�อว่ิา”เม่องไผทสมันต์”	แลัะ

ร้้จักกันในนามที�ชุ่�อว่ิา	“เขมรป่าดีง”	ซึ่�งจากการสันนิษฐานว่ิาคงจะมีสภาพิพ่ิ�นที�ประกอบไปด้ีวิยป่าดีง	แลัะภาษาที�ใชุ้ส่�อสารน่า

จะได้ีรับอิทธิิพิลัมาจากขอมหร่อกัมพ้ิชุา	 ปัจจุบันชุาวิสุรินทร์ส่วินใหญ่ของจังหวัิดีจะใชุ้ภาษาเขมรถิ�นไทยในการส่�อสาร	 ติดีต่อ

ในวิิถีชีุวิิตประจำาวัิน	
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ภาพิที�	3		อนุสาวิรีย์เจ้าเม่องคนแรกของเม่องสุรินทร์ค่อ	พิระยาสุรินทร์ภักดีีศิรีณรงค์จางวิาง

จังหวัิดีสุรินทร์ปรากฏ์หลัักฐานที�ใชุ้อ้างอิงกันเป็นส่วินใหญ่ในสมัยกรุงศิรีอยุธิยาว่ิากลุ่ัมชุนที�อพิยพิเข้ามาตั�งบ้านเร่อน

เป็นกลุ่ัมที�เรียกว่ิา	ก้ย	กวิย	หร่อส่วิย	โดียอพิยพิมาประมาณปี	พิ.ศิ.2200	แลัะอพิยพิมาจากเม่องอัตตะป้อแลัะเม่องแสนปาง

	 ของประเทศิลัาวิในปัจจุบัน	 จากฝั่�งซ้่ายแม่นำ�าโขง	 โดียใชุ้ชุ้างเป็นพิาหนะผ่านอำาเภอโขงเจียม	 จังหวัิดีอุบลัราชุธิานี	 เข้ามาใน

จังหวัิดีสุรินทร์โดียแบ่งเป็น	5	กลุ่ัม	แยกย้ายกันตั�งบ้านเร่อนตามที�ต่างๆ	ของจังหวัิดีสุรินทร์	ค่อ

	 1.	บริเวิณบ้านลัำาดีวิน	(อำาเภอขุขันธ์ิ	จังหวัิดีศิรีสะเกษ)

	 2.	บริเวิณบ้านอัจจะปึง	หร่อโคกอัจจะ	(อำาเภอสังขะ	จังหวัิดีสุรินทร์)

	 3.	บริเวิณบ้านกุดีปะไทหร่อบ้านจารพัิต	(อำาเภอศีิขรภ้มิ	จังหวัิดีสุรินทร์

	 4.	บริเวิณบ้านโคกเม่องที	(ตำาบลัเม่องที	อำาเภอเม่อง	จังหวัิดีสุรินทร์)

	 5.	บริเวิณบ้านเม่องลีัง	(อำาเภอจอมพิระ	จังหวัิดีสุรินทร์)	ศิิริพิร	สุเมธิารัตน์.(2554)

จังหวัิดีสุรินทร์เป็นจังหวัิดีที�มรดีกภ้มิปัญญาทางวัิฒนธิรรมที�หลัากหลัาย	มีกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิหลัายกลุ่ัม	ค่อ	กลุ่ัมที�พ้ิดีภาษา

เขมรถิ�นไทย	กลุ่ัมที�พ้ิดีภาษาลัาวิ	กลุ่ัมที�พ้ิดีภาษาก้ย	แลัะกลุ่ัมอ่�นๆ	มีโบราณสถาน	โบราณวัิตถุจำานวิน	มีภ้มิปัญญาที�ส่บทอดี

ต่อกันมาจากบรรพิบุรุษ	 ตลัอดีจนวัิฒนธิรรมประเพิณีพิิธีิกรรม	 วิิถีชีุวิิตควิามเป็นอย้่ที�เป็นอัตลัักษณ์ตามกลุ่ัมของตนเอง	 แลัะ

สามารถผสมผสานทางวัิฒนธิรรมระหว่ิางกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิระหว่ิางกลุ่ัมได้ีเป็นอย่างผสมกลัมกล่ัน

ภาพิที�	4		วิัฒนธิรรมประเพิณีพิิธิีกรรม	การลัะเลั่น	ของกลัุ่มเขมรถิ�นไทย	จังหวิัดีสุรินทร์	
ที�มา	https://cgamejn.wordpress.com
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ภาพิที�	5		โบราณสถานปราสาทขอม	จังหวิัดีสุรินทร์	(ปราสาทบ้านพิลัวิง)

												บ้านสวิาย	เป็นหม่้บ้านหนึ�งตั�งอย้ใ่นเขตตำาบลัสวิาย	อำาเภอเม่อง	จังหวัิดีสุรินทร์	เป็นหม่้บ้านขนาดีใหญ่	จากการ

สัมภาษณ์ผ้้ร้้	ผ้้นำาท้องถิ�น	ของหม่้บ้านสวิายในประวัิติศิาสตร์ควิามเป็นมา	ทำาให้ทราบว่ิาประชุาชุนที�อาศัิยอย้ที่�บ้านสวิายเป็นก

ลุ่ัมที�พ้ิดีภาษาเขมรถิ�นไทยเป็นส่วินใหญ่	แลัะมีที�ใชุ้ภาษาพ้ิดีอ่�นๆบ้างแต่ไม่มากนัก	เป็นหม่้บ้านที�ในประวัิติศิาสตร์เคยเป็นจุดียุ

ทศิาสตร์ทหาร	 เป็นจุดีที�ทหารจะมาหยุดีพัิก	 เพ่ิ�อกันข้าศึิกที�จะเข้ามาโจมตีหร่อรุกรานเม่องสุรินทร์	 บริเวิณทางดี้านทิศิตะวัิน

ตกมีค้นำ�าคันดิีนสำาหรับป้องกันข้าศึิกเป็นแนวิยาวิหลัายกิโลัเมตร		จากการสัมภาษณ์	ทวิิป	บุญวิร	(สัมภาษณ์,	17	กุมภาพัินธ์ิ

	 2564)	 ทำาให้ทราบว่ิาบ้านสวิายในประวัิติศิาสตร์เคยเป็นเม่องหน้าด่ีานของจังหวัิดีสุรินทร์ในอดีีตแลัะเป็นค่ายพัิกทหาร	 เป็น

ประต้ป้องกันศัิตร้ที�มารุกรานก่อนจะถึงตัวิเม่องสุรินทร์	ปัจจุบันจุดีที�พัิกทหารดัีงกลัายเป็นที�ตั�งของศิาลัหลัักเม่อง	เป็นที�ประชุุม

แลัะประกอบพิิธีิกรรมที�สำาคัญของชุาวิบ้านสวิาย	บริเวิณรอบของศิาลัหลัักเม่องได้ีมีการปั�นร้ปบุคคลัที�เป็นผ้้นำาสำาคัญแลัะบุคคลั

ที�ทำาคุณประโยชุน์ต่อหม่้บ้าน	 แลัะคนดีีมีคุณธิรรมของหม่้รอบศิาลัหลัักเม่องบ้านสวิาย	 มีโบราณสถานแลัะโปราณวัิตถุ	 มีการ

จัดีตั�งพิิพิิธิภัณฑ์ของหม่้บ้านเพ่ิ�อเก็บโบราณวัิตถุของหม่้บ้านสวิาย	 มีพิระอุโบสถอายุนับร้อยปีที�เป็นโบราณสถานแลัะมีคุณค่า

ทางด้ีานสถาปัตยกรรม	ปัจจุบันปรากฏ์ให้เห็นอย้่

			

	ภาพิที�	6		ค้นำ�า	คันดิีน	ป้องกันข้าศึิกที�มารุกรานบ้านสวิายแลัะเป็นด่ีานป้องกันข้าศึิกก่อนจะเข้ามารุกรานตัวิ	เม่องสุรินทร์
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ภาพิที�	7		ศิาลัหลัักเม่องแลัะพิิพิิธิภัณฑ์บ้านสวิาย

ภาพิที�	8		พิระอุโบสถโบราณสถานอายุหลัายร้อยปี	งดีงามดี้วิยสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าของบ้านสวิาย

ปัจจุบันบ้านสวิายเป็นที�ร้้จักของคนทั�วิไปว่ิาเป็นหม่้บ้านที�อย้่ภ้เขาไฟที�ดัีบแล้ัวิ	 ภ้เขาไฟที�ดัีบแล้ัวิปัจจุบันเป็นแหล่ัง

ศึิกษาข้อม้ลัทางดีา้นประวิติัศิาสตร	์พ่ิชุพัินธ์ุิไม้ชุนิดีต่างๆ	เป็นแหล่ังศึิกษาทางธิรณวิีิทยา	เป็นที�ทำาการของอทุยานเขาสวิาย	เป็น

ที�ชุาวิบ้านให้ควิามเคารพิศิรัทธิา	แลัะจัดีเป็นประเพิณีในทุกปีค่อการขึ�นเขาสวิาย	เพ่ิ�อไปบ้ชุาสักการะสิ�งศัิกดิี�สิทธิิ�บนเขาสวิาย

ค่อพิระธิาต	ุพิระพุิทธิร้ป	ร้ปเคารพิพิระเกจอิาจารย	์เทวิร้ปแลัะอ่�นๆ	ที�ชุาวิบ้านสวิายแลัะคนทั�วิไปมีควิามเคารพิเลั่�อมใสศิรทัธิา

	บ้านสวิายเป็นแหล่ังรวิมประเพิณีวัิฒนธิรรมของจังหวัิดีสุรินทร์	เชุ่น	ประเพิณีพิิธีิกรรมแซ่นโฏ์นตา	ผ้าไหมที�มีลัวิดีลัายแลัะการ

ทอผ้าที�ยอมรับว่ิาเป็นสุดียอดีของจังหวัิดีสุรินทร์	ในหม่้บ้านสวิายมีภ้มิปัญญาที�ส่บทอดีกันมาด้ีานต่างๆ	มากมาย	จึงทำาให้บ้าน

สวิายมีควิามโดีดีเด่ีนเป็นที�ร้้จักของคนทั�วิไป	

ภาพิที�	9	ประเพิณีขึ�นเขาสวิาย	เพิ่�อไปบ้ชุาสักการะสิ�งศิักดีิ�สิทธิิ�ที�เคารพินับถ่อบนภ้เขาสวิาย
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วัิฒนธิรรมด้ีานประเพิณีวิิถีชีุวิิตของชุาวิบ้านหม่้บ้านสวิาย	 มีวัิฒนธิรรมประเพิณีที�มีควิามหลัากหลัาย	 ปฏิ์บัติตาม

ประเพิณีพิิธีิกรรมควิามเชุ่�อที�ได้ีรับส่บทอดีต่อมาจากบรรพิบุรุษที�โดีดีเด่ีนแลัะยังคงรักษาส่บทอดีต่อกันมาค่อ	ประเพิณีพิิธีิกรรม

แซ่นโฏ์นตา	เป็นประเพิณีพิิธีิกรรมเซ่่นไหวิวิ้ิญญาณบรรพิบรุุษที�ได้ีล่ัวิงลัับจากโลักนี�ไปแล้ัวิ	โดียกระทำาในวินัแรม	14	ค่า	เด่ีอน	10	

ของทุกปี	เพิราะเชุ่�อว่ิาวัินกล่ัาวิวิิญญาณบรรพิบุรุษที�ล่ัวิงลัับไปแล้ัวิ	จะได้ีรับการปลัดีปล่ัอยให้กลัับมาหาญาติพีิ�น้องที�ยงัมีชีุวิิตอย้่	

บรรดีาญาตพีิิ�น้องของผ้้ล่ัวิงลัับไปแล้ัวิ	จะทำาพิิธีิกรรมแซ่นโฏ์นตาขึ�นในวัินดัีงกล่ัาวิ	เพ่ิ�อควิามกตัญญู้กตเวิที	ต่อวิิญญาณบรรพิบรุุษ	

แลัะให้วิิญญาณบรรพิบุรุษได้ีรับเคร่�องเซ่่นไหว้ิ	ถ้าทุกข์ยากก็จะได้ีหายจากทุกข์ยากหลัังจากที�ได้ีประกอบพิิธีิแซ่นโฏ์นตา		

			

ภาพิที�	10	ประเพิณีพิิธิีกรรมแซ่นโฏ์นตาของบ้านสวิาย

ญาติพีิ�น้องที�เซ่่นไหว้ิวิิญญาณบรรพิบุรุษ	นอกจากจะเป็นประเพิณีพิิธีิกรรมที�ต้องปฏิ์บัติแล้ัวิ		ในพิิธีิกรรมแซ่นโฏ์นตา

	เชุ่�อว่ิาวิิญญาณบรรพิบุรุษเม่�อได้ีรับเคร่�องเซ่่นไหว้ิจากญาติพีิ�น้องแล้ัวิ	จะได้ีรับสิ�งทีดีีที�เป็นมงคลัจากวิิญญาณบรรพิบุรุษ	ทำาให้

ชีุวิิตประสบควิามสุขควิามเจริญ	ทั�งเร่�องการงาน	การเงิน	โรคภัยไข้เจ็บ	คิดีทำาสิ�งใดีก็ประสบควิามสำาเร็จ	แต่ถ้าไม่ทำาพิิธีิกรรม

แซ่นโฏ์นตา	ไม่เซ่่นไหว้ิวิิญญาณบรรพิบุรุษ	ก็จะทำาให้ญาติพีิ�น้องที�ยังมีชีุวิิตอย้่	ชีุวิิตก็จะประสบกับสิ�งตรงข้ามกับที�กล่ัาวิมา

ภาพิที�	11	เคร่�องเซ่่นไหวิ้วิิญญาณบรรพิบุรุษที�ลั่วิงไปแลั้วิ	ในประเพิณีพิิธิีกรรมแซ่นโฏ์นตาบ้านสวิาย
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วัติถุ่ป์ระสงค์ข้องการวิจััย

1.	 เพ่ิ�อศึิกษาพัิฒนาการของพิิธีิกรรมในประเพิณีแซ่นโฎีนตา	ของกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิเขมรถิ�นไทย	บ้านสวิาย	ตำาบลัสวิาย

	อำาเภอเม่อง	จังหวัิดีสุรินทร์

2.	เพ่ิ�อศึิกษาปัจจัยที�ส่งผลัต่อพิิธีิกรรมในประเพิณีแซ่นโฎีนตา	ของกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิเขมรถิ�นไทย	บ้านสวิาย	ตำาบลัสวิาย

	อำาเภอเม่อง	จังหวัิดีสุรินทร์

วิธีการดำาเนินการวิจััย 

ขอบเขตของการวิิจัย

1.	 ขอบเขตเน่�อหามุ่งศึิกษาพัิฒนาการแลัะปัจจัยที�ส่งผลัต่อพิิธีิกรรมในประเพิณีแซ่นโฎีนตา	 ของกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิเขมร

ถิ�นไทย	บ้านสวิาย	ตำาบลัสวิาย	อำาเภอเม่อง	จังหวัิดีสุรินทร์	

2.	 ขอบเขตพ่ิ�นที�วิิจัยการวิิจัยนี�มุ่งเน้นศึิกษาพิิธีิกรรมในประเพิณีแซ่นโฎีนตาของกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิเขมรถิ�นไทยทั�ง

พัิฒนาการแลัะปัจจัยที�ส่งผลัต่อพิิธีิกรรมในประเพิณีแซ่นโฎีนตาของกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิเขมรถิ�นไทย	โดียการลังภาคสนามเป็นหลัักค่อ

บ้านสวิาย	ตำาบลัสวิาย	อำาเภอเม่องสุรินทร์	จังหวัิดีสุรินทร์	พิบว่ิามีแหล่ังส่บค้นข้อม้ลัทางวัิฒนธิรรม	ประเพิณีของชุุมชุนตั�งแต่

เริ�มก่อตั�งชุุมชุนจนถึงปัจจุบัน	มีปราชุญ์ชุุมชุนที�ให้ข้อม้ลัทางประวัิติศิาสตร์ชุุมชุน	อีกทั�งมีภ้มิปัญญาท้องถิ�นที�ให้ข้อม้ลัด้ีานพิิธีิกร

รมแซ่นโฎีนตา	 แสดีงให้เห็นถึงบ้านสวิายเป็นชุุมชุนซึ่�งมีควิามเข้มข้นทางวัิฒนธิรรม	 ประเพิณีของชุาวิเขมรถิ�นไทย	 ผ้้วิิจัยจึงมี

ควิามสนใจศึิกษาเร่�องปัจจัยที�ส่งผลัต่อพิิธีิกรรมในประเพิณีแซ่นโฎีนตาของกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิเขมรถิ�นไทยในภาคอีสานตอนล่ัางโดีย

มีกลุ่ัมเป้าหมายค่อ	ชุุมชุนบ้านสวิาย	ตำาบลัสวิาย	อำาเภอเม่อง	จังหวัิดีสุรินทร์

กลุ่ัมเป้าหมาย

กลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิเขมรถิ�นไทย	บ้านสวิาย	ตำาบลัสวิาย	อำาเภอเม่อง	จังหวัิดีสุรินทร์	ซึ่�งประกอบด้ีวิย	3	กลุ่ัม	ดัีงนี�

1.	กลุ่ัมผ้้ร้้	(Key	Informants)	ได้ีแก่	ผ้้นำาหน่วิยงานภาครัฐ	ผ้้นำาหน่วิยงานภาคเอกชุน	ผ้้นำาประกอบพิิธีิกรรม	แลัะ

ปราชุญ์ชุาวิบ้าน

2.	กลุ่ัมผ้้ปฏิ์บัติ	(Casual	Informant)	ได้ีแก่	ผ้้นำาประกอบพิิธีิกรรม	ผ้้นำาชุุมชุน	ผ้้นำาครอบครัวิ

3.	กลุ่ัมผ้้เกี�ยวิข้อง	(General	Informants)	ได้ีแก่	ผ้้เข้าร่วิมพิิธีิ		ชุาวิบ้าน

เคร่�องม่อที�ใชุ้ในการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลั

เคร่�องม่อที�ใชุ้ในการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัในการวิิจัยครั�งนี�	ประกอบด้ีวิย

1.	แบบสำารวิจ	ใชุ้สำาหรับเก็บข้อม้ลัทั�วิไป	เชุ่น	สภาพิทั�วิไป	ลัักษณะทางกายภาพิ	สภาพิชุุมชุน	สภาพิทางสังคมแลัะ

วัิฒนธิรรม	วิิถีชีุวิิต	แลัะด้ีานการเข้าถึงข้อม้ลั

2.	แบบสังเกต	(Observation)	แบ่งออกเป็น	2	ชุนิดี	ประกอบด้ีวิย

											1)	แบบสังเกตแบบมีส่วินร่วิม	

											2)	แบบสังเกตแบบไม่มีส่วินร่วิม	

3.	แบบสัมภาษณ์	(Interview)	แบ่งออกเป็น	2	ชุนิดี	ประกอบด้ีวิย

	 1)	แบบสัมภาษณ์ที�มีโครงสร้าง	

	 2	)แบบสัมภาษณ์ที�ไม่มีโครงสร้าง	

4.	แบบสนทนากลุ่ัม	
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การเก็บรวบรวมข้้อมูลุ่

การเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัในการวิิจัยในครั�งนี�	 ผ้้วิิจัยเก็บข้อม้ลัที�มีลัักษณะสอดีคลั้องกับวัิตถุประสงค์เพ่ิ�อที�จะสามารถ

ตอบคำาถามของการวิิจัยได้ีตามที�กำาหนดีไว้ิโดียมีวิิธีิการเก็บข้อม้ลั	2	ลัักษณะ	ค่อ

1.			การเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัภาคเอกสาร	ได้ีแก่		หนังส่อ	ตำารา	บทควิาม	วิิทยานิพินธ์ิ	เป็นต้น

2.			การเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัภาคสนาม	โดียมีลัำาดัีบการเก็บข้อม้ลัดัีงนี�

										1)			ลังพ่ิ�นที�สำารวิจภาคสนาม	

										2)			ใชุ้แบบสังเกตแบบมีส่วินร่วิม

										3)			ใชุ้แบบสังเกตแบบไม่มีส่วินร่วิม

										4)		ใชุ้แบบสัมภาษณ์ที�มีโครงสร้าง

										5)		ใชุ้แบบสัมภาษณ์ที�ไม่มี

										6)		ใชุ้แบบสนทนากลุ่ัม	

การวิิเคราะห์ข้อม้ลั

ผ้้วิิจัยดีำาเนนิการนำาข้อม้ลัที�ได้ีจากการศิกึษาภาคเอกสารแลัะขอ้ม้ลัภาคสนามเปน็หลัักมาวิิเคราะหต์ามวัิตถุประสงค์

	โดียมีรายลัะเอียดีขั�นตอนดัีงนี�

1.	เม่�อได้ีข้อม้ลัจทั�งภาคเอกสารแลัะภาคสนามมาแลัว้ิจึงเป็นขั�นตอนของการนำาข้อม้ลัที�ได้ีทั�งหมดีมาสรุปจัดีเป็นหมวิดี

หม่้		เพ่ิ�อหาคำาตอบตามวัิตถุประสงค์ของการวิิจัยที�วิางเอาไว้ิ

2.	ทบทวินควิามสมบ้รณ์ของข้อม้ลัที�ได้ีมาจากการเก็บข้อม้ลัทั�งภาคเอกสารแลัะภาคสนาม

3.	ใชุ้วิิธีิการตรวิจสอบแบบสามเส้า	

4.	 การวิิเคราะห์ข้อม้ลัผ้้วิิจัยใชุ้การวิิเคราะห์ข้อม้ลั	 2	 แบบด้ีวิยกัน	 ค่อ	 การวิิเคราะห์ข้อม้ลัภาคเอกสาร	 แลัะการ

วิิเคราะห์ข้อม้ลัภาคสนาม

สร่ป์แลุ่ะอภิิป์รายผลุ่

พิิธีิกรรมแซ่นโฏ์นตา	เซ่่นไหว้ิวิิญญาณบรรพิบุรุษของหม่้บ้านสวิายในอดีีต	ในวัินที�ประกอบพิิธีิกรรม	พิิธีิกรรมจะเริ�ม

เม่�อญาติๆ	มาพิร้อมกันที�บ้านญาติที�อาวุิโสที�สุดี	โดียจำาเตรียมเคร่�องเซ่่นไหว้ิ	ซึ่�งประกอบด้ีวิยอาหารคาวิหวิาน	เคร่�องด่ี�ม	เคร่�อง

นุ่งห่ม	เคร่�องประดัีบ	เงินทอง	สิ�งของเคร่�องใชุ้	รอเวิลัาที�ญาติๆ	มาพิร้อมกัน	โดียไม่ได้ีกำาหนดีเวิลัาที�แน่นอนว่ิาเป็นเวิลัาไหน	อย้่

ที�ควิามพิร้อมของญาติเป็นสำาคัญ		การเซ่่นไหว้ิก็ทำาได้ีหลัายครั�งในวัินประกอบพิิธีิกรรม

ผ้้ประกอบพิิธีิกรรมแซ่นโฏ์นตานิยมเป็นผ้้ที�อาวุิโสที�สุดีของเคร่อญาติจะเป็นชุายหร่อหญิงก็ได้ี	 ถ้าสามารถเป็นผ้้นำา

แลัะเป็นผ้้ประกอบพิิธีิกรรมได้ี	 แต่ถ้าผ้้อาวุิโสส้งสุดีของเคร่อญาติไม่สามารถทำาพิิธีิกรรมขั�นตอนของพิิธีิกรรมแซ่นโฏ์นตาได้ี

	แลัะญาติคนอ่�นก็ไม่สามารถทำาได้ี	ทางญาติๆของครอบครัวิ	ก็จะเชิุญผ้้มีควิามร้้	มีคุณธิรรม	มีอาวุิโส	ที�เคร่อญาติเคารพินับถ่อ

เป็นผ้้ประกอบพิิธีิกรรมแซ่นโฏ์นตา

หลัังจากพิิธีิกรรมแซ่นโฏ์นตาเสร็จสิ�นแล้ัวิ	 ญาติพีิ�น้องที�เป็นโครตเหง้าของญาติที�ล่ัวิงลัับไป	 ก็จะได้ีมีโอกาสไดี้รับ

ประทานอาหารด้ีวิยกัน	มีการพ้ิดีคุยร้องรำาทำาเพิลังกันอย่างมีควิามสุข	รุ่งเชุ้าของวัินรุ่งขึ�น	ญาติๆจะเตรียมอาหารเพ่ิ�อไปทำาบุญ

ที�วิดัี	เพ่ิ�อควิามเป็นสิรมิงคลักับชีุวิิตของตนเอง	แลัะเป็นการอุทศิิส่วินบุญส่วินกุศิลัให้กบัญาติพีิ�นอ้งที�ได้ีล่ัวิงลัับไปแล้ัวิตามควิาม

เชุ่�อในหลัักพุิทธิศิาสนา	 	 แลัะนำาอาหารคาวิหวิานเคร่�องด่ี�มไปร่วิมกันที�ศิาลัหลัักเม่องของหม่้บ้าน	 เพ่ิ�อเซ่่นไหว้ิสิ�งศัิกดิี�สิทธิิ�ที�

ศิาลัหลัักเม่องบ้านสวิาย	ตามควิามเชุ่�อแลัะประเพิณีทีกระทำาส่บทอดีต่อกันมา	แม้ปัจจุบันสังคม	เศิรษฐกิจ	สิ�งแวิดีล้ัอม	ควิาม

เชุ่�อ	 เทคโนโลัยี	 ได้ีเข้ามาในวิิถีชีุวิิตของหม่้บ้านมีการปรับเปลีั�ยนไปบ้าง	 แต่ประเพิณีพิิธีิกรรมแซ่นโฏ์นตาของหม่้บ้านสวิายยัง

ส่บทอดีต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน	
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ภาพิที�	12	ญาติของผ้้ลั่วิงลัับไปแลั้วิ	ทำาพิิธิีแซ่นโฏ์นตา	เซ่่นไหวิ้วิิญญาณบรรพิบุรุษ

				

ภาพิที�		13		การทำาบุญที�วิัดีในวิันรุ่งขึ�นจากการประกอบพิิธิีกรรมแซ่นโฏ์นตา	เพิ่�ออุทิศิให้กับญาติที�ลั่วิงลัับไปแลั้วิ

พิระคร้บ้รพิากิจจากร	(สัมภาษณ์,	22	เมษายน	2564)	 ซึ่�งสอดีคล้ัองกับ	เชิุญ	สุขใหญ่,	 (สัมภาษณ์,	11	กุมภาพัินธ์ิ

	 2564)	 ที�กล่ัาวิว่ิาประเพิณีพิิธีิกรรมแซ่นโฏ์นตา	 ได้ีมีการพัิฒนาเปลีั�ยนแปลังไปบ้างตามปัจจัยที�ส่งผลักระทบต่อประเพิณี

พิิธีิกรรมแซ่นโฏ์นตาของบ้านสวิาย	 ไม่ว่ิาการทำางานของญาติที�อย้่ห่างไกลัที�ไม่สามารถมารวิมพิิธีิได้ีในวัินพิิธีิกรรมแซ่นโฏ์น

ตา	 เพิราะสภาพิเศิรษฐกิจที�ต้องทำางานหาเลีั�ยงตนเองแลัะครอบครัวิ	 หร่อสิ�งของที�ใชุ้ในพิิธีิกรรมแซ่นโฏ์นตาบางปีก็มีเคร่�อง

เซ่่นไหว้ิครบแลัะมากมาย	 ในบางปีก็เซ่่นไหว้ิเท่าที�มีที�หาได้ี	 เมธิาวิี	 ศิิริวิงศ์ิ,	 (2556)	 ซึ่�งสอดีคล้ัองกับ	 เพิชุรภรณ์	 โสลัำาภา

.(2537)	 ได้ีศึิกษาประเพิณีแซ่นโฏ์นตาวิ่า	 เป็นพิิธีิกรรมที�เป็นเอกลัักษณ์ของชุาวิเขมรถิ�นไทย	 เป็นการแสดีงควิามกตัญญู้ต่อ

บรรพิบุรุษ	 ที�ส่บทอดีกันมายาวินาน	 มีขั�นตอนที�ซั่บซ้่อนกับกลุ่ัมคนหลัายกลุ่ัมในชุุมชุน	 ซึ่�งไม่ได้ีจำากัดีอย้่แค่คนในครอบครัวิ

แลัะเคร่อญาติเท่านั�น	 แต่ยังมีพิิธิีกรรมทางศิาสนาร่วิมกันในชุุมชุนของตน	 สะท้อนให้เห็นบทบาทของประเพิณีแซ่นโฏ์นตาใน

สังคมชุาวิเขมรถิ�นไทยว่ิาเป็นเคร่�องม่อสำาคัญในการควิบคุมพิฤติกรรมแลัะแนวิทางปฏิ์บัติของกลุ่ัมคน	 ผ่านธิรรมเนียมปฏิ์บัติ

ต่างๆ	 ในประเพิณีแซ่นโฏ์นตา	พิร้อมได้ีแสดีงควิามห่วิงใยถึงการเปลีั�ยนแปลังของสภาพิสังคมที�คนหนุ่มสาวิต้องอพิยพิเคล่ั�อน

ย้ายไปทำางานต่างถิ�น	 จะทำาให้ประเพิณีแซ่นโฏ์นตามีการเปลีั�ยนแปลังไป	 พิร้อมเสนอให้ภาครัฐประกาศิให้วัินแซ่นโฏ์นตา

เป็นวัินหยุดีเหม่อนวัินสำาคัญของชุาติ	 เพ่ิ�อส่งเสริมวัิฒนธิรรมพ่ิ�นบ้านให้เด็ีกรุ่นหลัังได้ีมีโอกาสเรียนร้้จากประสบการณ์จริง		

												จากการศึิกษา	ประเพิณีพิิธีิกรรมแซ่นโฏ์นตาของบ้านสวิาย	ตำาบลันอกเม่อง	อำาเภอเม่อง	จังหวัิดีสุรินทร์	โดียการ
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ลังพ่ิ�นที�สนามจริง	จากการสอบถาม	สัมภาษณ์	การร่วิมกิจกรรมในประเพิณีพิิธีิกรรมจึงสรุปได้ีดัีงนี�ค่อ	เพ่ิ�อเป็นการแสดีงควิาม

กตัญญู้กตเวิทีต่อวิิญญาณบรรพิบุรุษผ้้มีพิระคุณที�ล่ัวิงลัับไปแล้ัวิ	โดียการเซ่่นไหว้ิวิิญญาณบรรพิบุรุษที�ล่ัวิงลัับไปแล้ัวิ	โดียเชุ่�อว่ิา

จะทำาให้ญาติที�เซ่่นไหว้ิที�ควิามสุขควิามเจริญ	ถ้าไม่ทำาก็จะประสบที�ไม่ดีีต่อชีุวิิต		เป็นวัินที�ญาติของผ้้ล่ัวิงลัับ	ได้ีมีโอกาสมารวิม

กันพิร้อมหน้าพิร้อมตา	ได้ีพ้ิดีคุยทักทายกันใน	ระหว่ิางเคร่อญาติ	ได้ีทานข้าวิด้ีวิยกัน	เกิดีควิามรักควิามสามัคคีในระหว่ิางเคร่อ

ญาติด้ีวิยกัน	โดียมีประเพิณีพิิธีิกรรมแซ่นโฏ์นตาเป็นตัวิเชุ่�อมระหว่ิางเคร่อญาติ	เป็นการส่บทอดีมรดีกภ้มิปัญญาทางวัิฒนธิรรม

ของประเพิณีพิิธีิกรรมของหม่้บ้านสวิาย	ให้คงอย้่เป็นมรดีกภ้มิปัญญาทางวัิฒนธิรรมที�ได้ีกระทำาส่บต่อกันไป
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A Study on the Historical Evolution of Land God 

Worship Rituals: In China and Thailand
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Abstract

China and Thailand have the same fetish, the two countries also have the land god worship 
ceremony, in the inheritance and evolution of the land god worship ceremony, China is represented 
by the Zhuang, Thailand is represented by the Thai.The Zhuang people of China and the Thai people 
of Thailand are “a nation born from the same root”. The ancestors of the Zhuang people of China and 
the Thai people of Thailand belonged to the Xi ‘ou people among the Baiyue people as early as in the 
Spring and Autumn Period and the Warring States Period. China and Thailand share a primitive religious 
belief in the worship of the land god. Both peoples believe in the land god, believing that the land god 
can protect the lives of villagers and livestock, and bless the harvest of crops.This paper attempts to 
use the symbolic anthropology, the functionalist human school theory and the big tradition and small 
tradition dualism theory, to compare the two countries of land god ceremonies in Thailand and China, 
so as to grasp the social function, symbolic significance and social cultural connotation of the two 
countries of land god ceremonies.

Key words: land god worship ritual inheritance and evolution research China Zhuang and Thailand

Introduction 

China and Thailand have the same fetish, and both countries have the sacrificial ceremony 
of the land god. In the inheritance and evolution of the sacrificial ceremony of the land god, China is 
represented by the Zhuang nationality, and Thailand is represented by the Thai nationality.The Zhuang 
people of China and the Thai people of Thailand are “a nation born from the same root”. The ancestors 
of the Zhuang people of China and the Thai people of Thailand belonged to the Xi ‘ou people among 
the Baiyue people as early as in the Spring and Autumn Period and the Warring States Period.China 
and Thailand share a primitive religious belief in the worship of the land god. Both peoples believe 
in the land god, believing that the land god can protect the lives of villagers and livestock, and bless 
the harvest of crops.China and Thailand have the same fetish, and both countries have the sacrificial.

1Tianmiao	Li,	,	Faculty	of	Fine	and	Applied	Arts,	Khon	Kaen	University	330104514@qq.com
2Asst.	Prof.	Dr.	Lecturer	of	Faculty	of	Fine	and	Applied	Arts,	Khon	Kaen	University
3Asst.	Prof.	Dr.	Lecturer	of	Faculty	of	Fine	and	Applied	Arts,	Khon	Kaen	University
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Objectives 

To demonstrate that the Zhuang people of China and the Thai people of Thailand have a kinship 
relationship in history. The research, development and protection of the sacrificial ceremony culture of 
the two countries are conducive to the development of other prosperous cultural undertakings, which 
is of great significance in improving the cultural soft power of the two countries and strengthening the 
national consciousness and spirit.

Conceptual framework 

First of all, the paper studies the process of sacrificial ceremonies of the land gods of the 
Zhuang and Thai nationalities, then studies the historical evolution, and finally makes a comparative 
study of the sacrificial ceremonies of the land gods of the two countries in China and Thailand by using 
the theories of symbolic anthropology, functionalist human school and the idealistic theories of big 
tradition and small tradition.  

Research Methodology 

Literature analysis: This research method mainly refers to the collection, identification and sorting 
of literature, and the formation of scientific knowledge of facts through literature research.Through the 
analysis of the collected data on the sacrificial rituals of land gods in China and Thailand and the social 
situation of Zhuang and Thailand, this paper finds out the inheritance and evolution of the historical 
evolution of the sacrificial rituals of land gods in China and Thailand.Obtain theoretical support and 
provide guidance for my thesis writing.

Interview method: The interviewees are mainly village cadres, middle-aged villagers and well-
educated elderly people in the village.The interviews included the history and legends of earth temples 
or earth gods in zhuang and Tai villages;The process of the zhuang people and the Tai people’s worship 
to the land god;Villagers’ belief in the god of the earth;And the evolution of the ceremonies of worship 
of the earth god in the Zhuang and Tai ethnic groups.

1.Population and Sample 

Guangxi zhuang

Located in southern Xinjiang of China, Guangxi is also home to many ethnic groups. Although 
Buddhism, Taoism, Islam, Catholicism and Christianity were introduced here in different historical periods, 
the colorful and harmonious cultural environment has created guangxi’s distinctive religious culture.
According to the Geographical Records of The Book of The Han Dynasty, as early as the Western Han 
Dynasty, there were sea routes between the beibu Gulf coast of Guangxi and Southeast Asia and India.
At that time, Hepu was one of the ports of departure of the “Maritime Silk Road”.Ring in guangxi beibu 
gulf coast hepu archaeological excavations in writing, found the agate, crystal, amber from India were 
called “qibao Buddhism items, such as combination of literature and the eastern han dynasty to early 
buddhist cultural relic archaeological discovery of the northern and southern dynasties, presumably 
the Buddhism was spread from ancient India by sea to the guangxi region[1].Due to the large number 
of ethnic minorities in Guangxi, Buddhist culture has been widely integrated into the local people’s life.
Today, Buddhism is still the largest religion among the five religions in Guangxi.In recent years, the 
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Buddhist circle in Guangxi has actively practiced human Buddhism, deeply explored the Buddhist spirit 
of caring for life, loving peace, compassion and helping the world, advocated the concept of harmony, 
peace and inclusiveness, and promoted social harmony and progress[2].With more than 19 million 
people, the Zhuang ethnic group is the most populous among China’s ethnic minorities, of whom more 
than 16 million live in Guangxi[3].

Thai family

Thailand is an ancient agricultural nation, the Thai nation’s agricultural production to rice 
cultivation.Water is a key element of rice cultivation, and rice cultivation makes water more closely related 
to people’s survival.The ancient Thai nation pays great attention to the rain water, especially the rain 
water that conforms to the needs of crop growth.Because in the living condition of low productivity and 
backward production tools, the timely and appropriate amount of rain is directly related to the survival 
problem of residents in the peasant root society.Praying for rain and offering sacrifices to the water 
god to ensure a good harvest is one of the most primitive cultural connotations of Thai water worship.

2.Research Instrument 

HitsCite  

It can quickly map the development of a research field, quickly lock the important literature 
and academic giants of a research direction, and also find some groundbreaking results of the paper 
without specified keywords.  

3.Data collection  

The ritual process of the land birth of the Zhuang nationality

Open altar (5:20 to 5:50 p.m.).Do birthday site for the land at the entrance of the village under 
the big banyan tree.This big banyan tree is regarded by the villagers as a sacred tree and the patron 
saint of the village[5].The ashram should be cleaned and the altar should be cleaned before the birthday 
of the duke of The land.The master is to place a glass of clear water on the altar, recite incantation on 
it, and write the word “quiet” on the water. Then he is to take clean water in his hand and sprinkle it in 
five directions, east, west, north, south, and middle, to purify the altar.Then, zheng Shi took a sword, 
with spells to these five directions to ward off evil;Then the master holds the bridge pole in one hand 
(an instrument used by the master, which is a symbol of status).Holding incense in one hand to the 
five directions of southeast, northwest, and then sprinkle rice in these five directions, while chanting 
incantations, chanting scripture.So, basically.On the completion of the net altar procedure.After cleaning 
the altar, the master began to invite the saints.

Master to read the list of donors to the land, that this activity is the village of the village for the 
land to do treasure birthday.Then he invited the five emperors in the southeast and northwest and all the 
gods to the altar to celebrate the birthday of the earth god. Guanyin, nine days cloud head fairy niang. In 
Prince Kong of yuan (Confucius), Lady Tong Tian tong Di, general Fu Bo and so on, there were dozens 
of people.Generally speaking, how many immortals can be invited to come down depends on the scale 
of the birthday and the names of the immortals that the master gaffe can remember.According to Zheng 
shi, he invited more than 80 people for the festival.He finished by saying, “Unify all the Buddhas and 
gods, and all who hear them come,” maximizing the number of gods he invited.



1074

After the fairy, the prepared paper horse, dragon robe, gold and silver paper money and so on 

burned to the land father-in-law.The crowd sang along with Zhengshi and paid homage to the land 

father-in-law and the gods who came to the altar.Finally, the master burned the “paper money” and 

wished everyone a prosperous fortune and good luck, ending the ceremony of opening the altar and 

inviting the saint. Shigong and villagers began to eat dinner, ready for the formal performance, watch 

and participate;After accepting these folk material offerings, the father-in-law of the land began to 

accept the tribute to the people’s cult - Shigong opera.

Tai land God sacrifice and its ritual

Tai is also an ancient rice-farming nation like zhuang. The primitive belief of the Thai villagers 
also contains the worship of the god of the earth.In every Thai village, not only did the villagers raise 
money to build communal land temples, but each family also built land shrines in their courtyards.At 
ordinary times, every important solar term or festival in the Thai calendar, villagers will spontaneously go 
to the village land temple to worship the land god, and then will put offerings in front of their own land 
shrine, incense worship their own land god.[6]Every year the whole village will be held in late August or 
early September in the Thai calendar a collective worship of the earth god ritual activities.In the hearts 
of the Thai people, the earth god is very worthy of respect and worship, so the earth temple must be 
built in the middle of the village on the high ground.They also believe that the fate of the whole village 
and the harvest of each paddy field is in the hands of the earth god, who has great power in the village.
He can protect the villagers and livestock from other wild or bad spirits outside.

Thai land god worship ritual process

Take for example the earth temple worship ceremony in Burma Hang village in Chiang Mai, 
Thailand.The Thai people generally believe that 9 a.m. to 12 a.m. is the best time for worship. Just after 
9 a.m., the villagers who participate in the whole village’s ceremony to worship the land god come to the 
hill.They were holding offerings from home in both hands, and their faces were solemn.The ceremony 
was attended by male villagers, although the women could not attend the ceremony but could watch 
from a distance.

The villagers carefully placed their chickens, pork and fruit on both sides of the earth god on 
the altar in the earth temple.Other villagers are decorating the altars by putting beautiful flower clusters 
they have bought or made themselves on either side of the altars or on the sides of the altars.

Every year, many village worship the land god ceremony, will be in the village in advance to 
find a villager as the land god manifests when the body.At that moment, the head of the sacrifice, with 
a jug of wine in his hand, approached him and poured it for him himself.Then kneel before the man 
possessed by the earth god.All the villagers who were standing behind him knelt down with him.The 
head man clasped his hands and held them above his head.His mouth began to recite aloud the words 
of sacrifice to the god of the land.After finishing the sacrificial words, the person in charge would deeply 
worship the earth god, then light three pillars of incense and insert them in the incense burner.The rest 
of the villagers who participated in the sacrifice stood up and began to come to the earth God in order 
to ask for his blessing.
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One by one, the villagers would come to the possessed person and bow to him with great 
respect. Then the possessed person would answer his questions or tie a white line around his wrist, 
which was a blessing. The Thai people believed that the white line represented good luck, health and 
safety for the coming year.

A legend about the land god of the Zhuang people

At the end of the Yuan Dynasty, the national political situation was unstable, the court was 
corrupt, and local officials oppressed the people.The people lived in misery, and the villagers were 
often squeezed by the local officials, who had to pay their pitiful income every year, and the gentry 
would exploit them unscrupulously at ordinary times.There was a young man in the village named 
Sanliang. He had a penchant for injustice from an early age.The family originally had a lot of fertile land, 
because of diligence and intelligence, his family can get more food than others every year.He saw that 
the government was deteriorating day by day and the villagers’ lives were getting worse and worse. 
Many of them were forced to sell their children. He vowed to do something practical for the villagers.He 
organized the villagers to resist the exploitation of the country squire. When the country squire came 
to exploit the village, the villagers all locked their doors and ran to the mountains.When the squire had 
to leave, he went to work in the fields with the others, and helped anyone whose family was in trouble.
The villagers who had no money received the seeds he supported, and the villagers who had no fields 
farmed in his fields.He gave money to anyone who had a sick family but had no money to treat them.
Year by year, life in the village has become much better, and people are basically self-sufficient.And 
three good also became everyone recognized in the village of high esteem figure.The villagers all 
worshipped him and respected him.After his death, the village built a temple in his honor, believing 
that Sanliang was the patron saint of the village.Over time, naturally, he was respected as the village 
god of the land.Every year the villagers reverently go to pay homage to him.In the Zhuang region, it is 
a traditional custom to worship the earth god.The year is divided into two festivals, spring and autumn.
These two large-scale land god worship activities, is the village collective. Zhuang people in different 
regions also have slightly different worship to the land god.Every year in Huanjiang County, Guangxi 
zhuang people hold a festival to worship the Lord and the community leaders.Its statues are enshrined in 
two stones in small temples about three feet high, two feet wide and two feet deep beside each village.
It is said that this idol is the god of the tiger and the ghost, guarding the village, not to let the tiger and 
the ghost come in and disturb the six animals and people.Every year in the first ten days of the first lunar 
month, the village residents have to prepare wine, meat and other sacrifices to offer it.At the same time, 
they also made some small wooden swords, axes, bamboo chains and other pieces and put them in 
the temple to buy weapons for the earth god so that he could guard the village [7].

In the Zhuang region, it is a traditional custom to worship the earth god.The year is divided 
into two festivals, spring and autumn.These two large-scale land god worship activities, is the village 
collective.Every year in the first ten days of the first lunar month, the village residents have to prepare 
wine, meat and other sacrifices to offer it.At the same time, he also made some small wooden knives, 
axes, bamboo chains and other pieces to be put in the temple to buy weapons for the earth god, so 
that it guards the village.
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Land god, also known as “land father-in-law”, “land duke” and “land god”, is one of the most 
common gods in folk belief. It is popular in The Areas of The Han Nationality and some ethnic minorities 
affected by the Han culture also believe in it.The land god belongs to the local protection god in the folk 
belief. In the Ming Dynasty (1949) and before, the land god was wors-hipped wherever the Han people 
lived.In traditional Chinese culture, offering sacrifices to the god of the land means offering sacrifices to 
the earth. In modern times, it mostly means praying for blessing, ensuring safety and ensuring harvest.

Since the reform and opening up, China’s rural economy has been developing rapidly, the 
living standard of the Zhuang people has been improved, and many young people have gone out of 
the countryside to work in counties or cities.The traditional ritual of offering sacrifices to the land has 
gradually changed with the change of The Times:

In the time of sacrifice.Because zhuang young people began to work in other cities to make 
money.The atmosphere of people’s sacrificial ceremony is gradually less than before.Therefore, the 
ritual of offering sacrifices to the land god in spring and autumn in the village gradually became the 
annual Spring Festival only, while the autumn festival was omitted.In the autumn festival, each family 
held it according to its own situation.

In the preparation of sacrificial articles.In the past, villagers had to prepare for several days to 
worship the earth God. Families had to prepare all the offerings, such as black pudding, glutinous rice, 
glutinous rice cake, glutinous rice dumplings, rice flowers, chicken, duck, fish and so on.Have a few 
kinds to go probably now, do not need too painstakingly should prepare all goods, it is ok that each 
prepares as far as possible.Again, the sacrificial process is simplified as much as it can be simplified.
Many of the complex procedures used to worship the earth god are being continuously simplified.For 
example, in the past are in the New Year’s Eve dinner in the evening before eating, first to bring good 
food good food to the land god before worship can eat, the first day of the village family also to worship 
the land.These proceedings are now held by individual families.In the previous land god worship 
ceremony, the villagers have collectively donated money to ask the public to come to the land temple 
to everyone recite sutras, to the whole village to protect peace, to each family to protect the harvest.

At the time of sacrifice, if the men of any family in the village are not at home, they can ask 

the men of other families to help bring offerings to the god of the earth, and explain to the god of the 

earth why they did not attend and help worship.Now, there are more people in the village to watch 

and worship the land.In the past, other non-participants were not allowed to watch from around, but 

now many neighboring and local villages can watch from a distance away from the earth temple.

The legend of the Thai land god and its modern evolution

The Thai people call the earth god sanpapum, which in Thai means the spirit that guards the 
village.Legend has it that once upon a time, a king and a queen had eight sons.The eight sons have all 
grown up.One day the king called all his eight sons together and set them to run the affairs of his kingdom. 
He hoped that they would do well in every aspect of his kingdom.The eldest son went to manage the 
country’s mountains and protect their resources.The second son was in charge of the tree, and was in 
charge of all its growth and decay.The third son was in charge of the water. The sea and the rivers and 
streams of the whole country were under his control.The fourth son governs the fire, and all the spark is 
under his control.The fifth son was in charge of the house, and all the houses of the kingdom, both the 
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royal palace and the people’s houses, were under his jurisdiction.The sixth son was in charge of the 
animals, and they all had to obey him.The seventh son manages the money. He knows the income and 
expenditure of the family.The eighth son was in charge of the land. He was responsible for the harvest 
of food and the use of the land throughout the country.The eight sons are very conscientious, day after 
day, year after year, the affairs of the country in good order.One day, when the old king was old, he 
called all his eight sons to him.He said to his sons, “You are the people I have trusted most, and have 
run this country so well for so many years. Now that I am about to leave this world, I hope you can still 
continue to do your own thing, and work together to run this country well.”Not long after, the king died.
The eight sons were very sad. They remembered the old king’s last words and managed everything 
well in their posts.The people of the kingdom lived and prospered.The eight sons were respectively 
named as the god of mountains, trees, water, fire, house, animals, wealth, and land.

The Thai people believe in ghosts and gods, and think that everything has ghosts and gods. 
Therefore, the Thai people not only build a collective land temple in the village, but also build a land niche 
in their own homes.The time to worship the land god in the village is not the same every year, generally 
according to the time to worship the land god in the city every year.The Thai people follow a principle, 
to worship the big gods, and then to worship the small gods, not disorderly order.Therefore, every year, 
after the city has fixed the time to worship the big land god, each village can begin to worship their 
own village land god.The land niche in one’s own home can only be sacrificed after offering sacrifices 
to the land god of the village.

A grand ceremony to worship the earth God is held only once a year, whether in the city or the 
countryside.But you can always tell the earth god if something important happens.At home, land niches 
can be used to worship according to one’s own custom.This can be done monthly, weekly or daily.

With the Thai government implementing various preferential policies in rural areas, many villages 
have access to running water or electricity, and the life of Thai farmers is becoming more and more 
modernized.Almost every family has a color TV set, and many of the village’s young people travel to 
Chiang Mai and further afield to Bangkok to work or study.Therefore, with the development of The Times, 
there have been some changes in the Thai land god worship ceremony:

First of all, in terms of ritual procedures, the annual ritual of the village in the past was more 
complicated than the present procedure.They also invite older women to their rituals to communicate 
with the land God and find out if the land God is satisfied with everything in the village during the year.
After the sacrificial ceremony begins, the villagers will carry the earth idol to each house for a walk, so 
that everyone can touch a little aura and good luck.

Secondly, there were no requirements for the sacrificial supplies.Each family will prepare 
according to their own circumstances. If there are important things that need to help the earth god this 
year, they will prepare abundant offerings.Others can be arranged on their own.

Thirdly, the sacrificial system was also relaxed.Excused absences are allowed.If there are any 
men in the village because of something, it is impossible to attend the ceremony.You can also ask other 
participants to do it for you.There is no need to gather together to share the offerings after the sacrifice.
The offerings were divided evenly, and the representatives of each family took their offerings home to 
share with their families.
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Finally, in the land God ceremony, the tradition of prohibiting non-participants in the ceremony 
was relaxed.Villagers from their own village and from other villages were allowed to come and watch, 
and even people from the city and foreigners were allowed to watch.But they are still not allowed to 
attend the ceremony and are not allowed to take photos or video.    

4.Data Analysis    

An analysis of the symbolic Significance of the Ceremony of zhuang people worshiping the 
earth god

There is a symbolic system in Chinese folk religion: god, ancestor and ghost[8].There’s a big 
difference between gods and ancestors and ghosts.God is the symbol of Chinese feudal society 
bureaucracy;Ancestors are high officials in people’s line of succession;Ghosts are the symbol of 
bandits, robbers and beggars.In the time of sacrifice, the Zhuang people are generally divided into two 
situations: some tell the land god their general situation in this year, and hope that the land god year 
can help solve the problem, and so on.The villagers were communicating with god as if he could hear 
them, as if He were an almighty God who could help them solve these problems or give them directions.
Some villagers mainly reported the bad things that happened to their family during the year to God, 
and thanked God for his timely blessing, so that they all passed through safely.This sacrificial process, 
similar to the political communication process of yamen, is a means of ideological communication, with 
its own systematic symbols and procedures.People assume that the earth temple is the yamen, the 
earth god is the bureaucrat, worshippers are the lower people.It invisibly regulates the conduct of the 
villagers.The villagers abide by these codes of conduct while also bribing the officials for help.Let them 
help people solve problems or give them directions to a happy life.

Such an ordinary religious ceremony fully reflects the hard life experience of zhuang farmers.The 
peasants were the lowest class in the feudal society and were most exploited.Their only hope each year 
is to have a good harvest in the rice paddies and a safe family.However, as the ancient imperial court 
required peasants to pay a heavy amount of land, officials at all levels exploited the peasants, making 
them live a miserable life. Zhuang farmers are located in the remote border area of the motherland, and 
the Zhuang people have no resistance and no place to talk.Turn to the earth gods, who give them good 
luck and peace.In their original traditional ideas, the land god, like the local officials at that time, was 
in need of “benefits”.Therefore, this “communication process of political rights” was gradually formed, 
which was similar to the real life at that time.It’s a correspondence between the conceptual level and 
the ritual level.It can also be said that the ritual of worship of the land god of the Zhuang people is the 
formal expression of the zhuang people’s traditional ideology.

Finally, in the sacrificial ceremony for the land god of the Zhuang people, only the men of 
the village could participate in the sacrificial ceremony on behalf of their families, and men played an 
active role in the whole process of the sacrificial ceremony for the land god.Women have no right to 
participate in the worship of the land god.This phenomenon fully reflects the dominant position of the 
zhuang patrilineal clan in history.Even today, men still play a dominant role in zhuang society.
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Function analysis of the Ceremony of worship of land god of Zhuang nationality

The social functions of the ritual of sacrificing the land god mainly include the following four 
points.First of all, the annual ritual is more than just a primitive religious ceremony held in a village.In 
another sense, the ritual of sacrificing the land god has the function of uniting the whole village and 
rallying the power of the clan.The beliefs and rituals of folk religions are based on gods, ancestors 
and ghosts.The gods, ancestors and ghosts that people worship are actually related to the identity of 
communities, clans and families.God often represents the identity of a community [9].

Secondly, it gives the villagers a strong psychological comfort and spiritual support.It not only 
meets the individual’s need for a stable understanding and the cognitive and emotional needs of a 
world that can be forced to drive, but also enables people to maintain a safe psychological state in the 
face of natural accidents.,

Thirdly, the worship of the earth god regulated the behavior of the villagers.The land god 
is sacred and divine in the eyes of the villagers.The villagers believe in the causality of “what goes 
around comes around”.The villagers are kindhearted, treat people leniently, everyone in life and labor 
consciously with a kind and honest heart to treat others.Therefore, although the village is small, the 
families in the village coexist peacefully and help each other, the villagers live in harmony, and there is 
no hiding place for evil in the village.

Finally, to a certain extent, some villagers in the village to stop the indiscriminate cutting, damage 
to the environment.The villagers usually need wood to build houses or cut wood for cooking, but they 
go to the hills outside the village to cut down trees.Usually they don’t cut down trees in the village.The 
old people thought that cutting down the trees around the temple would hurt the earth god, and it was 
a kind of behavior to annoy the earth god.

An analysis of the symbolic significance of the Tai people’s worship of the earth god

The Thai ritual of worshiping the earth god also includes burning incense and offering offerings.
The birth or familiarity of the offering represents the distance between the villagers and the god.The 
quantity and quality of the offerings represent the importance of the villagers to the sacrificial ceremony.
In the ceremony of worship to the god of the earth, the villagers burn incense to communicate with the 
god of the earth.Cooked offerings show that the villagers are close to the land god;The rich offerings 
show that the villagers attach great importance to the sacrificial ceremony.

The Thai ritual of worship to the earth god includes a person who is temporarily possessed by 
the spirit of the earth god.This person is what we call a “psychic” [10].This is not in the sacrificial ceremony 
of the Zhuang people to the land god.”Medium” -- he connects the secular and the sacred worlds, and 
is a “bridge” from the secular world to the sacred world.Since there is no direct connection between the 
sacred world and the secular world, the two worlds must be mediated through this medium.He could 
communicate the will of God to the villagers. He could also communicate the wishes and prayers of 
the villagers to god.His words and deeds were the will of the land god in the minds of the villagers, so 
they waited on him carefully and did not dare to disobey him.
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When the mediums gave blessings by tying white strings to the wrists of those who asked for 
them, they accepted them reverently.The sacrificer, blessed by the earth god, would not remove the 
white thread for the rest of the year and would wear it on his wrist [11].The white line tied by the medium 
to the earth god’s wrist is a sign that the earth God is giving good luck to the sacrificer.This white line 
can help the offerer, on what they want to give their life brings new change or can make what they 
want to happen, but also represents everything bad will be a thing of the past before, will be “no” to 
“disappear”, instead, a new life, is a symbol of “renewable”.

Functional analysis of the Ceremony of tai people worshiping earth god

First of all, from the social level, it has effectively enriched the Thai people’s multicultural 
rural community life.Thai belief in Buddhism and Hinduism, so its original religion also has a fusion of 
Buddhism and Hinduism as one of the characteristics.The day of worship to the land god is considered 
a grand festival by the Thai villagers.When each family prepares the sacrifice, it is like a festival, and the 
atmosphere of the festival is filled with the home.The whole village to worship the earth god ceremony, 
is a successful completion of a great event.The whole village was happy because everyone in the family 
had prayed before the earth god for the blessing of the earth God.

Secondly, the ceremony of worship to the land god of the Thai people promotes and stabilizes 
the feelings between the villagers and promotes the communication among them. The villagers will return 
to the village on the day of the festival to participate in this worship. After the event, many villagers who 
have returned from working abroad will get together, so it is also a good opportunity to promote the 
emotional communication among villagers.

In addition, to a certain extent, it also plays a role in promoting the Burmese village, and carries 
forward the traditional culture. Since the city of Chiang Mai has built a botanical garden near The village, 
The village is trying to attract people from outside the village community to travel and see the sights. 
They allow people from outside the village, as well as workers from the city, to come and watch their 
annual worship of the earth god. So to speak, to a large extent, we can consider that this activity has 
an entertaining performance component.

Results  

This paper tries to find out some valuable things by using the theory of symbolic anthropology, 
the viewpoint of functional human school and the analysis method of traditional dualistic society.We 
know that culture is not an isolated whole, it is closely connected with society, history, politics and 
other aspects[12].Therefore, when we study an object, we should not only see its surface phenomenon, 
but should look through the phenomenon to see the essence.The zhuang and Tai peoples share the 
same primitive religious belief and similar customs and rituals of worship to the land god.These are 
all superficial phenomena that we see.The cultural custom and ritual of sacrificial land god of Zhuang 
and Tai nationality are not only a national religious belief and ritual.In the process of the change of the 
original religious ceremony of sacrificing the land god, it reflects that the development of the traditional 
culture of these two nations is closely related to the political, historical and cultural factors and economic 
factors of their own countries.
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Conclusion and Discussion   

In today’s world, all aspects of human social life are constantly developing, and modernization 
has become an inevitable development trend all over the world.Although zhuang and Tai exist in different 
sovereign states, the traditional culture of the two ethnic groups is inevitably influenced by various 
aspects to varying degrees[13].In this process of change, the traditional cultures of the two nations show 
or accept the intervention of strong culture and political forces respectively, and adjust themselves.Or 
active integration, active re-creation and self-coordination.

We clearly see that in the present global economic integration, national traditional culture has 
not lost its own characteristics, but actively adjusted and recreated according to their own conditions, 
and actively played their respective roles in the pluralistic and integrated world cultural pattern.Strong 
Thai national sacrifices to land gods ceremony research, not only can increase their strong Thai national 
culture new horizons and at the same time can be demonstrated again in another way, Chinese zhuang 
and Thai nation in history has the affinity, proves that they are “same”, and China and Thailand on the 
fete ceremony culture research, development and protection helps to promote the development of 
other the prosperity of cultural undertakings, to improve the cultural soft power, the two countries to 
strengthen national consciousness and national spirit is of vital significance. 

Recommendations 

This paper has not studied the development and inheritance of land god sacrifice ceremony in 
China and Thailand deeply enough. It should further increase the depth of research and give suggestions 
on how to strengthen and inherit the land god sacrifice ceremony culture of the two countries.
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The Tourist Experience of The Terracotta Warriors Scenic Zone

Wang	Zhang1

Pat	Kotchapakdee2

Abstract

With the rapid development of the tourism industry, tourist experience has become more and 
more important to tourist destinations. As one of the “Eight Wonders” of the world, Xi’an Qin Shihuang he 
Terracotta Warriors scenic zone has a stable and mature tourist market, however, the tourist experience 
is not that good. For sustainable tourism development, this article analyzes the evaluation of tourists 
and makes recommendations. 

First, this article analyzes the advantages and disadvantages of the tourist attractions of the 
he Terracotta Warriors scenic zone of Qin Shihuang in five aspects. Then based on the collected 
comments of tourists from the MaFengwo APP on Terracotta Warriors scenic zone, six major factors 
that dominates the experience of tourists are summarized. Finally, we analyze the opportunities and 
challenges of the scenic spot through tourist evaluation, put forward effective suggestions on improving 
the tourist experience and improving the scientific management of the scenic spot, and propose to use 
the knowledge of sustainable cultural tourism and development in academic theories and industrial 
theories to improve and solve the problems in the development of the he Terracotta Warriors scenic zone. 

Sustainability is a major goal of tourism development, and the strategic development of the 
scenic zone of Qin Shihuang’s Mausoleumwill also be carried out around this goal in the future .

Keywords: Terracotta Warriors Scenic Zone, Tourist Experience, Sustainable Development of Tourism

Background and significance

The word “tourist experience” means a process in which tourism individuals change and adjust 
their psychological state structure by contacting the external world. It is a sequential process realized 
by means of viewing, communication, imitation and consumption in tourism. The process of tourism 
experience is a continuous system, which is composed of characteristic and special situations in series, 
forming an alternative behavior environment different from people’s daily life. Tourism expectation is 
the yardstick of tourism experience quality in the process of tourism experience. The types of tourism 
experience include entertainment, education, escape and aesthetics, as well as empathy: in order to 
create a comfortable and unique tourism experience for tourists, we should follow the principles of 
difference, participation, authenticity and challenge to shape tourism products. 

Nowadays,	as	the	increasing	competitive	pressure	of	tourism,	many	wonderful	tourist	sites	
become	left	without	anybody	to	care	for,	thus,	it’s	very	important	to	come	up	with	a	sustainable	
development	of	tourism,	which	refers	to	the	sustainable	development	of	tourism	economy	on	the	
basis	of	the	integration	of	environment,	society	and	economy	without	damaging	the	local	natural	
environment,	damaging	the	existing	and	potential	tourism	resources,	making	rational	use	of	tourism	
resources	and	protecting	the	developed	existing	resources.
1Student	from	the	Faculty	of	Fine	and	Applied	Arts,	Department	of	Culture	Fine	Arts	and	Design,	Khon	Kaen	University.
2Lecturer	from	the	Faculty	of	Fine	and	Applied	Arts,	Department	of	Culture	Fine	Arts	and	Design,	Khon	Kaen	University.
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 Introduction to The Terracotta Warriors Scenic Zone

The Terracotta Warriors scenic zone of the First Qin Emperor in Xi’an is one of the first world 
cultural heritages. It is located in Xi’an, Shanxi Province. It was built from the first year of Qin rule 
(247B.C. years ago) to the second year of Qin II (208 B.C.years ago), which was the mausoleum of a 
unified emperor named Ying Zheng.

The Terracotta Warriors scenic zone includes Qin Shihuang’s Mausoleum Terracotta Warriors 
Museum, scenic hotels, scenic restaurants, and scenic public service facilities. Qin Shihuang’s 
Mausoleum is the largest and most well-protected imperial cemetery in Chinese history. The tomb is 
square-sized, with a flat top and a slightly stepped waist. It is 76 meters high, 345 meters long from 
east to west, and 350 meters wide from north to south. It covers an area of 120,750 square meters. 
It was built following the layout of Xianyang, the capital of the Qin Kingdom. The entire cemetery can 
be divided into 4 levels. The underground palace city is the core area, and the others are divided into 
inner city, outer city and outer city. The primary and secondary areas are distinct. The core area is the 
place where the coffins and burial objects are placed, yet it has not been fully excavated. Between the 
inner and outer cities, there lies horse burial pits, rare birds, exotic animal pits, and pottery figurines 
pits; the outside of the mausoleum are more than 400 stables pits, which are for human sacrifices, 
prisoners, and repairers. In addition to the well-known burial pits for terracotta warriors and horses, the 
copper cart and horse pits, more than 600 new large stone armor pits of Baixi figurines, civil servants, 
and burial tombs have been discovered. More than 100,000 cultural relics have been unearthed in the 
Qinling Mausoleum for several decades.

In 1987, the Xi’an Qin Shihuang Terracotta Warriors Museum was listed in the UNESCO World 
Heritage. The World Heritage Convention stated that the Mausoleum of Qin Shihuang has a high 
degree of integrity, which is reflected in the tombs, mausoleum buildings, burial pits, and sacrificial 
architectural sites in the scenic area. The overall settings of the property area and buffer area can fully 
reflect the structure of the overall tomb and the sacrificial system. Because these sites maintain their 
original location, materials, form, technological level and structure, the Mausoleum of the First Emperor 
Qin also truly reflects the Qin Dynasty. The ancient tombs, court life and the rules of the military system, 
and a large number of unearthed cultural relics all reflect the highest technological level of Qin Dynasty 
ceramics, chariot assembly, metallurgy and metal processing.

Introduction to The Terracotta Warriors Scenic Zone Analysis

3.1 Analyze Scenic Zone Through Tourism Products, Services, Tourism Commentary, 
Destination Accessibility and Stakeholders.

Archaeological tourism is an important part of the tourism industry. Products usually refer to 
people’s behavior of consuming the past by visiting places of archaeological significance and their 
souvenir shops. As a large-scale museum exhibiting ancient relics based on the Mausoleum of the First 
Qin Emperor, the main tourism product of the Terracotta Warriors scenic zone in Xi’an is to allow tourists to 
visit and tour through the display of the archaeological area of the Terracotta Warriors, the cultural relics 
of the Mausoleum of Qin Shihuang, environmental protection and unearthed cultural relics. The museum 
has 3 terracotta warriors and horses pits, No. 1, 2, 3 and an exhibition hall for displaying chariots and 
horses. Pit No. 1 has the largest scale and consists of a main army formation with chariots and infantry 
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alternated between them. Pit No. 2 is located on the north side of Pit No. 1, which is the essence of Qin 
Warriors Pit. It consists of 4 square formations, including chariots, cavalry, and crossbowmen. Pit No. 
3 is the smallest in scale and is the command system of the military formation. So far, these 3 terracotta 
warriors and horses pits are the main components of the museum. With the advancement of science 
and technology, the Xi’an Terracotta Warriors Museum will continue to explore new historical sites and 
provide visitors with more products. In 2010, the Qin Shihuang’s Mausoleum Ruins Park, located in the 
core area of Qin Shihuang’s Mausoleum, was officially opened to the public, covering an area of 225.73 
hectares. In 2011, the exhibition halls No. 9901 and No. 0006 were also officially opened to the public. 
The unearthed terracotta warriors are very different from those unearthed in the burial pits No. 1, 2 and 3. 

After the visit, visitors can also buy souvenirs at the souvenir shop. The most intuitive product 
of the museum is scenic spot tickets. Tourists need to buy tickets to enter the museum. The scenic spot 
uses a combination of separate ticket purchase and pass ticket purchase. There are also different ticket 
prices for adults, children, the elderly and the disabled. The product development prospects of the 
Terracotta Warriors Museum in Xi’an Qin Shihuang are very broad, and its historical and cultural conditions 
are unique. However, due to the restriction of the level of science and technology and improper mining, 
some of the terracotta warriors and horses have lost their original colors. The protection and restoration 
of cultural relics has always been the prerequisite for the sustainable development of the scenic area. 

Regarding the tourism services of the Terracotta Warriors scenic zone in Xi’an, a visitor center 
is specially set up in the scenic area to provide visitors with various services and answer questions. 
For example: If the ticket is lost, you can bring your ID card to reissue it. It also provides emergency 
services, such as medical assistance. A rest area is also set up in the museum to improve comfort 
and convenience. Although the scenic spot provides some infrastructure, it still lacks catering service 
facilities and clear signs, which affects the tourist experience to a certain extent.

3.1.1 tourist explanations

The museum provides a variety of options in terms of tourist explanations. Visitors can choose 
to receive a free visitor manual, which contains a route map of the scenic spot and introduction to the 
scenic spot. Visitors can also rent an electronic tour guide. Usually, the electronic tour guide is bilingual 
in Chinese and English, which is more convenient for foreign tourists to learn about the Mausoleum of 
Qin Shihuang. Many tour guides are also provided in the scenic area to explain the sights for tourists. 
Inviting a tour guide costs 80-100 yuan, and some of them can provide English explanations, which 
will cost 150 yuan. At the same time, every important scenic spot and cultural relics exhibition hall 
is equipped with storyboards or information boards, and provides bilingual services in Chinese and 
English. In addition, visitors can also browse the official website to learn more about Qin Shihuang’s 
Mausoleum. With the development of emerging markets such as India, South Korea, and Russia, the 
demand for multilingual tour commentary in tourist attractions is increasing, the Xi’an Qin Shihuang 
Terracotta Warriors scenic zone still has shortcomings in this regard.

3.1.2 Possibility of reaching the tourist spot

Transportation makes it possible to produce the spatial interaction between the tourist destination 
and the target market. The convenience of transportation is the accessibility of the tourist destination, 
and it is an important factor to measure the degree of development of the tourism industry. As China’s 
transportation hub and an international metropolis, Xi’an has domestic routes and high-speed rail lines 
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extending in all directions, with newly added routes all over the world, and the developed transportation 
routes make tourists to travel to and from Xi’an in a more convenient way. The Terracotta Warriors scenic 
zone of Qin Shihuang is located in Lintong District, 40 kilometers away from downtown. There is a daily 
round-trip tourist bus between the city and the scenic spot, which takes about 130 minutes. Another 
option is traveling by car, which takes about 60 minutes. Although the Shaanxi Provincial Government 
opened a special tourist train from the urban area to Lintong District in 2015, the railway station is still far 
away from the scenic area and other means of transportation are needed to reach the destination. The 
road conditions are poor, and traffic jams are very serious during peak seasons, therefore, the traffic 
problem will affects tourists’ travel experience. The museum’s spatial distance accessibility has certain 
advantages, and its radiating effect in the development of Shaanxi’s tourism economy is very obvious. 
Radiation attractions include Qianling Mausoleum, Huaqing Palace, Xi’an World Expo Garden, Daming 
Palace National Heritage Park, Datang Furong Garden, The Shaanxi History Museum, Bell Tower, Small 
Wild Goose Pagoda, etc. have formed an optimized tourism economic space network, with strong 
spatial accessibility between scenic spots, strong tourism economic links, and a large flow of people.

3.1.3 The stakeholders

Various organizations or groups involved by stakeholders in the tourism industry come from 
different industries and sectors, are scattered and complex, the interests and goals of these different 
groups are different, sometimes it is difficult to coordinate. Therefore, coordinating and paying attention 
to every stakeholder will make some development. According to China’s national conditions and tourism 
development, the main stakeholders can be divided into five categories, which are the government, 
tourism developers, local communities, pressure groups and tourists. 
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The government department is the macro-controller of tourism. The economic and tourism 
department of the Shaanxi Provincial Government has played a coordinating and controlling role for 
the Terracotta Warriors and Horses Museum, directly or indirectly managing and guiding the daily work 
of the scenic spots. Secondly, some tourism companies, as important partners in the development 
of tourism destinations, inject people, logistics, capital flow, and information flow into scenic spots, 
such as Fliggy, Qunar, Tuniu Tourism, Hornet’s Nest, but these tourism companies are relatively few 
Consider the interests of other stakeholders. The local community is also an indispensable part of 
tourism development. Local residents are both participants and beneficiaries in the development of the 
Terracotta Warriors scenic zone. There are hotels, restaurants, and shops opened by local residents 
around the attractions. However, after field inspections, there are soliciting phenomena. The community 
lacks supervision. Tourists are the foundation and main body of the tourism industry. All activities in 
tourist destinations are carried out around tourists. The most concerned issue for tourists is the quality 
of tourism products and services. Therefore, the Museum of Terracotta Warriors keeps summarizing 
experience and is committed to improving the tourist experience.

3.2 Scenic Zone Management Strategy

From 2014 to 2019, the number of visitors to the Terracotta Warriors scenic zone in Xi’an is 
shown in Table 1, the information in the table comes from the official website of the Xi’an Terra-cotta 
Warriors Museum.

Year Tourist Reception/ Person Times Number of Underage Tourists/ Person Times

2014 5090070 164899

2015 5620358 188729

2016 5986469 203034

2017 6853128 219611

2018 8580416 264653

2019 9356412 288154

Table 1 :Number of visitors to the Terracotta Warriors and Horses Museum in Xi’an from 2014 
to 2019

Table 1 shows the total number of visitors to the Terracotta Warriors scenic zone from 2014 to 
2019. 

1. Tourist Reception/ Person Times means the population of tourists every year during the 
tourist times.

2. Number of Underage Tourists/ Person Times means the population of underage tourists 
every year during the tourist times.

It can be seen that the scenic zone needs to carry a huge passenger flow. In order to deal with 
this problem, it is proposed to adopt different charging standards according to the seasonality, and the 
fare in the off-season is lower than that in the peak season, which relieves the overcrowding caused 
by the seasonality to a certain extent. At the same time, the scenic zone adopts a real-name ticketing 
system and limits the maximum daily passenger flow. A one-way circular walking route is also set up 
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in the scenic spot to ensure that passengers can visit and learn in an orderly manner. This measure 
actively and effectively enhances the visit of tourists. In addition, in order to implement the spirit of 
the 19th National Congress of the Communist Party of China, create a civilized city, and maintain the 
environment of the scenic spot, the Mausoleum of Qin Shihuang’s Mausoleum carried out a voluntary 
service activity in the north square of “no spitting, no littering”. The banners and slogans remind visitors 
to protect the environment of the scenic spot anytime and anywhere. This measure effectively enhances 
tourists’ awareness of protecting the world’s cultural heritage. In order to provide a more realistic visit 
experience and enable visitors to understand and learn more about the terracotta warriors of the 
Mausoleum of the First Emperor of Qin, the scenic spot also provides galleries and 3D cinemas to 
help visitors understand its historical and cultural value and significance. Although Terracotta Warriors 
scenic zone has proposed a series of measures to actively improve the tourist experience, there are still 
some issues to be resolved regarding the protection of cultural relics and scenic area management. For 
example, some of the terracotta warriors on display have lost their original colors. Mineral composition, 
but improper storage, causing these pigments to fade or even disappear.

Tourist Experience Analysis

In this part, by checking the comments of 100 tourists on the tourism website, we summarize 
six influencing factors of the tourist experience of the Terracotta Warriors scenic zone according to the 
proportion mentioned by tourists, which are product, tour commentary, number of tourists, destination 
accessibility, scenic convenience, and price. They are all shown in chart 1.

Chart 1. Six influencing factors of the tourist experience of the Terracotta Warriors scenic zone

4.1 Products

We can see that 60% of the reviews mentioned products. Most of the tourists think the largest 
pit No. 1 is the most attractive. They are not very impressed with the relatively small Pit No. 2 and Pit 
No. 3, which have relatively few cultural relics on display. Some tourists also mentioned that they are 
interested in the books and periodicals sold by the souvenir shops and the discoverers of Terracotta 
Warriors scenic zone, but they think the prices are unreasonable; a few tourists mentioned that the quality 
of the food and beverages in the scenic area is relatively high. It is worth mentioning that many tourists 
think that salespeople in souvenir shops always try to sell Terracotta Warriors models forcefully, making 
them impatient. In general, most tourists think that even if there are phenomena such as unreasonable 
prices, the Terracotta Warriors Museum of Qin Shi Huang’s Mausoleum itself is magnificent, and its 
archaeological and historical values are very high, so it is very worth visiting.

4.2 Tourism Commentary

In the comments, 48% tourists mentioned the issue of tourism interpretation. Among them, 31% 
tourists emphasized that it is very necessary to ask a tour guide to explain during the visit, otherwise 
they cannot clearly understand the relevant knowledge of the Terracotta Warriors and Horses of Qin 
Shihuang’s Mausoleum. They prefer to enter the scenic zone find a good tour guide, because the tour 
guides outside the scenic zone are not only cheap but also have good English skills. More importantly, 
these tour guides will not take tourists to the shops that have a cooperative relationship with the scenic 
zone for consumption, let alone urge them. In addition, most tourists mentioned that it is wise to learn 
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about the terracotta warriors online in advance before visiting the scenic spots. Only a few tourists choose 
to rent e-guides, and few tourists mention the storyboards and information boards in the scenic area.

4.3 Number of Tourists

As the Terracotta Warriors scenic zone needs to receive huge tourists every year, 30% of the 
tourists emphasized that the most serious problem in the scenic area is overcrowding. Those who 
have visited are advised to enter the museum as early as possible on the same day and avoid visiting 
on domestic holidays. In order to improve the tourist experience, the scenic area should adjust the 
maximum daily passenger flow based on this issue, disperse peak hours, and conduct scientific tourist 
management.

4.4 Accessibility of Tourist Destinations

A total of 25 tourists mentioned the factor of destination accessibility. Except local tourists in 
Xi’an, other tourists need to arrive in Xi’an before visiting the scenic spot. Almost all tourists think that the 
transportation to Xi’an is very convenient, with many routes and fast high-speed rail. The distance from 
downtown Xi’an to the Terracotta Warriors scenic zone is about 40 kilometers. Most tourists recommend 
a more cost-effective way of travel, such as taking a shuttle bus between the scenic area and the city 
for 7 yuan, or you can choose to go from the airport or railway station. For the buses in the scenic area, 
a few tourists recommend that if you can organize a small tour group, you can choose to rent a car to 
travel, which is convenient and fast.

4.5 Convenience of Scenic Zone

20% of the comments related to the convenience of the scenic spot, mentioning the comfort 
and infrastructure of the scenic spot, and most of them think that the museum lacks space for rest and 
the room temperature is high. Especially in summer, the lack of air conditioning will make the human 
body uncomfortable. Some tourists reported that they even pushed and shoved during the visit. In 
addition, after the visit, there is no shade for a nearly 5-minute walk from the museum to the parking lot. 
These phenomena fully explain the lack of infrastructure construction in the Terracotta Warriors scenic 
zone, and the improvement of infrastructure is a key factor to effectively improve the convenience of 
the scenic spot.

4.6 Price

Among the 100 samples, 19 mentioned price-related factors, and most of them held a negative 
attitude. These tourists thought that the 150 RMB scenic zone ticket price was too high, although different 
prices were charged for tourists according to different age groups and occupations. However, there are 
no price concessions for foreign tourists, and they believe that the prices of souvenirs and catering in 
the scenic area are higher than those outside the scenic area, which is an act of deceiving consumers. 
Some tourists think that the price of 150 RMB for an English-speaking tour guide is too high, which they 
cannot accept. This series of issues will seriously affect the reputation and popularity of the Qin Shihuang 
Mausoleum Museum. The scenic zone should be highly valued and strictly managed.
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Development and Improvement of The Terracotta Warriors Scenic Zone

Although there are a series of problems and challenges in the scenic zone, it is possible to find 
opportunities for sustainable development according to the characteristics of its products, and to find 
solutions to the problems. This article starts with improving the tourist experience and improving the 
scientific management of the scenic area, and proposes sustainable development measures for the 
Terracotta Warriors scenic zone .

5.1 Enhance The Tourist Experience

“Experience” means a kind of emotional feeling or personal achievement that tourists get when 
visiting a certain destination. They will think that the destination is unique and unexpected, and cannot 
feel it in other places in the world. At this level, the Terracotta Warriors and Horses Museum is unique, 
because the Mausoleum of the First Emperor Qin is a unique cultural heritage that will not be found in 
other places in the world. Therefore, this opportunity can be used to commercialize the culture and then 
change it into tourism products, including tangible products and intangible products. As mentioned 
above, there are souvenir shops in the scenic zone that specialize in selling derivative products of 
terracotta warriors, such as models of terracotta warriors, which are tangible products. In addition, there 
are intangible products in the scenic area, but the form is single and the content is boring. Therefore, it is 
particularly important to enhance the real experience of tourists through learning, feeling, and personal 
experience. For example, set up some displays in the scenic spot, visitors can select the knowledge and 
stories they want to know through the touch screen, or through touch, different models can be explained 
to the visitors through the audio; virtual reality technology (Virtual Reality) or augmented reality can be 
used The combination of technology (Augmented Reality) and tourism allows visitors to experience the 
production of terracotta warriors and to understand the internal structure of Qin Shihuang’s Mausoleum 
in the virtual world; visitors can also participate in a knowledge contest after the tour, and the winners 
can get special souvenirs. Since then spread and strengthen the influence of the Terracotta Warriors 
scenic zone. Through this series of measures, visitors can have personal experience without touching 
cultural relics, which can effectively enhance the tourist experience of tourists and make the scenic 
spot sustainable development.

5.2 Improve The Scientific Management of Scenic Zone

Quota refers to the formal restriction of increasing the visit rate or certain tourists entering a 
specific area, which can ensure the quality of the tourist experience and avoid excessive tourists. 
Terracotta Warriors scenic zone calculates the maximum tourist capacity, limits the number of visitors 
per day, and disperses the flow of visitors by charging different ticket prices during peak and off-season. 
Since many areas of the Mausoleum of the First Emperor Qin Shihuang have not been discovered, the 
scenic spot can be renovated or expanded under the premise of protecting the ruins. At the same time, 
in order to protect the structural integrity of the cultural heritage and the surrounding environment, it 
is necessary to supervise and coordinate when visitors visit. The scenic area uses fences to isolate 
tourists and terracotta warriors pits, and some cultural relics on display are protected with glass or acrylic 
covers, which not only ensures the visitor experience, but also ensures that the cultural relics are not 
damaged. In addition, multiple supervisors should be set up in the scenic area to ensure that tourists 
visit in an orderly manner, and to eliminate behaviors such as jumping in line and pushing. Regarding 
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the price issue mentioned above, the scenic area adopts a relatively high ticket price, which is also a 
disguised way of controlling passenger flow. Therefore, fare management is relatively scientific, but 
the prices of souvenirs and catering inside and outside the scenic zone are different. Rectify and unify 
price management. Finally, the scenic area should train more English-speaking tour guides to cater to 
the needs of foreign tourists. When the supply increases, the price will drop to a certain extent.

Conclusion

This article analyzes tourists’ comments and feedback on the Terracotta Warriors scenic zone in 
Xi’an Qin Shihuang’s Mausoleum on MaFengwo, and concludes that most tourists think it’s worth a visit, 
their products are highly rated, and the transportation to the scenic spot is convenient and accessible. 
Reachability is high, but some tourists still mention the phenomenon of overcrowding, lack of English 
explanations, lack of infrastructure, and unreasonable prices in the scenic area which are the main 
factors that affect the tourist experience. Although there are a series of problems and challenges in the 
scenic area, this article proposes solutions to these series of problems. 

First,	according	to	its	own	uniqueness,	we	should	start	with	enhancing	the	tourist	experience,	
commercializing	cultural	heritage,	and	developing	tangible	and	 intangible	products.	Focusing	on	
improving	the	real	experience	of	tourists	through	learning	and	personal	experience,	so	that	tourists	
can	experience	personally	without	 touching	cultural	 relics,	and	effectively	enhance	the	tourist	
experience	of	tourists.	Secondly,	in	response	to	the	problems	that	arise	in	the	evaluation	of	tourists,	
the	scientific	management	of	the	scenic	area	is	improved	by	adjusting	ticket	prices,	training	English-
speaking	tour	guides,	and	unifying	prices,	so	as	to	make	the	scenic	area	sustainable	development.	In	
the	future,	the	Terracotta	Warriors	scenic	zone	can	focus	on	the	development	of	educational	tourism,	
because	due	to	the	rapid	development	of	education	and	tourism	in	recent	decades,	people	have	
fully	realized	its	importance	from	an	economic	and	social	point	of	view,	and	the	potential	market	
segmentation	of	educational	tourism	is	also	increasing.	Obviously,	it	is	not	about	educating	tourists	
to	learn	sustainable	behaviors,	but	directly	facing	tourists,	which	is	sustainable	development	in	itself.
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Protection and Development of World Cultural Heritage:

Take Anyang Yin Ruins as An Example

Yunan	Wu1

Thanasit	Chantaree2

Kittisan	Sriruksa3

Abstract

The Anyang Yin Ruins has the incomparable splendid value even compared with other famous 
cultural heritage site, it will still be fabulous one. Relying on such resources, the tourist activities in this 
place should be prosperous, but it is not so in reality. The essay has analyzed the exploitation actuality 
of The Anyang Yin Ruins cultural heritage tourism and pointed out several main problems such as the 
singleness of its display, faultiness of its display system, lack of district cooperation and lack of marketing, 
etc. From the deeper investigation, the essay pointed out several ways of improving the quality of The 
Anyang Yin Ruins cultural heritage tourism, make it be worthy of the name of the world cultural heritage 
tourism. These measures include adjusting cultural heritage tourism product structure, shaping the brand 
image-building, giving publicity to the tourist activities, improving the integration service, containable 
development, etc. These measures should be built on the preconditions of its authenticity, integrality, 
combination between protection and utilization, market-orientation and integrated exploitation.

Key words: World Cultural Heritage; Anyang Yin Ruins; Protection; Development

1.Background & Significance

With the higher development of the cultural heritage movements in the global area, the tourist 
activities with the cultural heritage site as the destination were increasing rapidly and gradually became 
one of the main forms of the world’s -tourism. Cultural tourism will not only bring the splendid culture 
landscape, but also bring the enjoyment to the tourists, it’s the higher standard of tourist activities.

As the world’s famous cultural heritage site, the Anyang Yin Ruins presented as one of the most 
famous early capital ruin in China. It’s excavated the whole establishment palace site, the huge size 
of the imperial tomb, the highly developed bronze, totally complete character system, etc, all of them 
show that this is a grand ancient city, a political reign center, economic management center and military 
command center and cultural protocol center. It represents the glory page during the early periods of 
Chinese civilization process.
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In recent years, with the rapid development of economic globalization and modernization, 
people’s pursuit of material culture and spiritual culture is improving day by day. The global tourism 
industry has entered a period of rapid development. Tourism has become the most popular way of 
leisure for people, especially for China, where the tourism industry is developing rapidly. In 2020, China 
has become the world’s largest tourist destination and the fourth largest source of tourists exporting 
country, and tourism has become the most dynamic and potential industry in China’s tertiary industry. 
World cultural heritage sites have become the target of domestic and international tourist. Undoubtedly, 
China, as an ancient civilization with a time-honored culture of 5,000 years, is also among the upsurge 
of applying for the World Heritage List. At present, there are 55 landscape areas listed on the World 
Heritage List in China, making China the largest country in the world in terms of heritage.

Although the development of cultural heritage tourism can not only improve the cultural quality of 
the tourist destination itself, but also continuously improve the local economic benefits, Cultural heritage 
is fragile, perishable and non-renewable. So How to effectively protect the historical and cultural heritage 
at the same time, carry out appropriate, reasonable and scientific tourism development, promote the 
regional economic prosperity of the heritage site and historical and cultural protection, inheritance 
and development, seeking suitable cultural heritage development mode is very important. So cultural 
heritage resources embody the unique charm of the authenticity of historical remains, the inheritance of 
cultural context and the harmony of ecological environment. Cultural heritage will bring huge economic 
and social benefits for the local people. Successful cases of development and protection of world 
cultural heritage sites prove the win-win situations of cultural heritage protection and development is 
not hard to achieve. For a long time, tourism development in Anyang City, especially the development 
of heritage tourism, is at the end of the ancient capital tourism and heritage tourism in China. for Yin 
Ruins site, through this research it could be promote the tourist attraction, social value and tourism 
economic value of Yin ruins. 

2. The Protection & Development Principle of World Cultural Heritage

For cultural heritage, there are following three characteristics:

1. Non-renewability. Historical and cultural heritage is gradually developed in the process 
of interaction between human beings and nature, human adaptation, the transformation nature and 
development and perfect their own historical and cultural accumulation in the process of, is a national, 
regional, historical context inheritance, bearing material and historical and cultural information, cannot 
cross and copy is present, the once broken will never exist.

2. Irreplaceability. Cultural heritage is the product of a specific time and space, a specific region 
and a specific environment, with a certain spatial and temporal specificity, even other similar cultural 
heritage in the same time and space is no exception, because cultural heritage reflects the cultural 
background of a specific historical period and represents the cultural characteristics of a specific 
region. Once the uniqueness of cultural heritage is destroyed, the world will lose a historical witness, 
a cultural carrier and a process of human evolution, and later generations will stop to explore history.

3. Scarcity. Cultural heritage is the product of material, spiritual and consciousness in the 
long-term social development of mankind, the crystallization of human diligence and wisdom, and the 
true witness of human civilization. However, with the change of history and the passage of time, many 
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masterpieces of human beings’ transformation of nature and self-improvement have been submerged in 
the long river of history. Therefore, from the perspective of the development history of human civilization, 
the present stock of cultural heritages is very small. Such scarcity makes the protection and sustainable 
development of cultural heritages more urgent.

Cultural heritage is the product of a specific historical period, is the cultural accumulation of 
human adaptation, transformation of nature and self-improvement. Therefore, the soul of cultural heritage 
is its original nature and authenticity, and it is the soul of the original authenticity that makes cultural 
heritage irreplaceable and irreplaceable. Once lost, it will be lost forever. Therefore, the protection 
and development of cultural heritage must be carried out under the general premise of “adhering to 
protection first and rational development second”. The principles of cultural heritage protection and 
development can be specifically divided into the following aspects:

(1) Principle of Authenticity

Authenticity is a particularly important concept and principle in the protection of Cultural heritage, 
which directly determines the “Cultural identity” represented by Cultural heritage. Therefore, it is not 
only the essential factor of the authentication and evaluation of Cultural heritage, but also the basic 
principle of the protection and management of Cultural heritage. Therefore, the authenticity of cultural 
heritage can be generally defined as three levels: material level, knowledge level, spiritual value level 
and social function level.

(2) Principle of Integrity

The integrity protection principle of cultural heritage is reflected in two aspects: 1. The integrity 
of heritage itself should maintain the unity of tangible heritage and intangible heritage, so as to better 
display the connotation and value of historical and cultural heritage.2. Integrity of the scope of cultural 
heritage In addition to being a whole, cultural heritage is interdependent and symbiosis with the 
surrounding environment. The loss of any part will damage its value.

(3) The principle of Sustainability

The principle of sustainability is the highest principle of cultural heritage protection. The essence 
of sustainable development is the coordinated development of society, resources, population, economy 
and environment. At the same time, the core of sustainable development requires the realization 
of economic and social development on the premise of sustainable use of social resources and 
environmental protection. The purpose of the protection of cultural heritage is not only to preserve, but 
also to highlight the various functions and values of cultural heritage on the basis of preservation, so as 
to realize the diversity of the earth’s environment and the diversity of human culture.

3. The Values of Yin Ruins 

Yin Ruins is located in the northwest suburb of Anyang, a famous historical and cultural city 
in China, Yin Ruins was the capital of the late Shang Dynasty and one of the birthplaces of modern 
archaeology in China. It has been the political, military, economic and cultural center of China during the 
late Shang Dynasty. In 1961, the Chinese government announced the Yin Ruins in Anyang as the first 
batch of key cultural relics under national protection. In July 2006, at the 30th Session of the UNESCO 
World Heritage Conference, Yin Ruins in Anyang, China was inscribed on the World Heritage List as 
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a world cultural heritage. Yin Ruins in Anyang are of great value and have a unique contribution and 
position in the history of Chinese civilization and even human civilization.

1. Historical Value 

Yin Ruins are one of the most important existing sites of early capital cities in China. The Yin 
Ruins Royal Cemetery is the earliest large-scale royal cemetery in China. Oracle bone inscriptions are 
the earliest known mature characters in China. The ruins of Yin Ruins are the real carrier of the social 
form in the late Shang Dynasty.

2. Scientific and Artistic Value

A large number of bronze wares unearthed in Yin Ruins reached the peak in the development 
history of Chinese bronze wares, and occupied an important position in the history of ancient Chinese 
civilization. The various handicraft workshops in Yin Ruins show the superb handicraft technology 
in the Yin and Shang dynasties. The palace architecture in Yin Ruins is an important example of the 
early palace architecture in China. The natural science and technology of Yin Ruins reached the world 
advanced level in many fields.

3. Social Value and Economic Value

Yin Ruins are an important base for patriotism education. Yin Ruins are an important tourist site 
in Henan Province. The protection and development of Yin Ruins can further promote regional economic 
development and urban and rural construction.

4. The Current Situation Analysis of Tourism Development of Yin Ruin

Yin Ruins is a large scale, rich relics, clear layout, relatively intact preserved ruins of the unified 
empire in China, with a high historical, scientific and artistic value. Yin Ruins record and continue the 
historical context of the Chinese nation, which belongs to both China and the world. The authenticity and 
integrity of the ruins of Yin Ruins make them a great tourist attraction. The comprehensive protection, 
rational utilization and rational tourism development of the ruins of Yin Ruins will certainly play an 
important role in promoting the sustainable and coordinated development of society, culture, economy 
and environment in the area where the ruins are located. The existing display mode of Yin Ruins fully 
embodies the idea of giving priority to protection, which has important reference significance for the 
protection and utilization of related types of sites. However, from the perspective of tourism, there are still 
many problems in the development of Yin ruins tourism. The problems of Yin Ruins’ tourism as following:

The existing display means of Yin Ruins are relatively simple, and the display means still stay 
at the level of the century, which cannot meet the requirements of modernization and science and 
technology for the display of the ruins. There is still a certain degree of gap between the display means 
of Yin Ruins and those of international famous world cultural heritages. The display system of Yin ruins 
is not perfect, which can not fully show the connotation of Yin Shang culture. The lack of regional 
tourism cooperation and the slow process of comprehensive development. There is still insufficient 
work in tourism image building, tourism publicity and market research, lack of tourism marketing, and 
the development of tourism lags behind.
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5. Conclusion and Suggestions

In the years before and after Yin Ruins was declared to be successful as the world cultural 
heritage in 2006, local people kept on protecting, developing and utilizing it in all aspects. But judging 
from the present results, the number of tourists and tickets income is still difficult to repair and maintain 
cultural heritage protection of huge capital, it reflects its protection and tourism development still exist 
many problems, but on the other hand also shows its still has room to improve greatly, in order to further 
enhance the world cultural heritage tourism attraction. In order to promote the cultural value, social 
value and tourism economic value of Yin Ruins rapidly, I think it should be improved and integrated 
from the following aspects.

As a world-class cultural heritage site, Yin Ruins are mainly visited in the daytime. Therefore, 
Yin ruins can develop the night tourism market, make use of modern scientific and technological means 
of sound, light and electricity integration, make use of Yin Shang culture to create high-quality sitcoms, 
song and dance plays, and show the connotation of Yin Shang culture through dynamic real scene 
performance. From the perspective of tourism resources development, Yin Ruins can develop handmade, 
simulated archaeology and other experience-oriented tourism products. The Yin ruins can rely on the 
local countryside to build a “living museum” of the folk customs of the Yin Shang Dynasty, which can 
deduce and restore the folk customs of the Yin Shang period. By establishing an agricultural industrial 
park, Yin Ruins can effectively protect the ecological environment of cultural heritage and increase the 
income of residents in the heritage site .It is necessary for Yin Ruins to improve tourist service facilities, 
strengthen the construction of basic supporting facilities, shape the brand image, strengthen regional 
cooperation, build the cultural landscape corridor of Yin Ruins, increase the development of study 
tourism market, and enhance the awareness of cultural heritage protection.
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Axi Moon Dancing: Cultural Memory And Cross-Cultural 

Communication Integrated Into Daily Life

Zhiyuan	Zheng1

Abstract

Abstract: As an important part of Chinese traditional culture, “Axi Moon-jumping Dancing” 
not only highlights the meaning of interactions and exchanges among various ethnic groups, but also 
relates to the themes of cultural sharing and Chinese national community. Based on the linkage model 
of cultural memory, daily life and cross-cultural communication, the cross-cultural communication of “Axi 
Moon-jumping Dancing” can be regarded as the process of generating cross-cultural communication of 
cultural memory based on “daily life”. In this sense, cultural memory is used to build a cultural sharing 
system, and common emotions in daily life are used to build a common spiritual home for all ethnic 
groups, and the two are combined to carry out cross-cultural communication. The theoretical genealogy 
for understanding the cross-cultural communication of “Axi Moon-jumping Dancing” is outlined, and 
the emotional and psychological foundation is laid for shaping the collective cultural memory of the 
Chinese nation and forging the national consciousness of the Chinese nation.

Keywords: Axi Moon Dancing, Cultural Memory, Daily Life, Cross-Cultural Communication

Introduction

“A Xi Tiao Yue” (Axi Moon-jumping Dancing) is the most representative national folk dance of 
the Yiethinic Axi people, which originated in the western mountains of Mile and spread in Mile, Shilin, 
Luxi and other areas. The main movements include kicking, clapping, jumping, etc. The accompanying 
instruments are sanshin, flute, whistle and suona. The rhythm is bright and fast, the atmosphere is warm 
and majestic, and the dance is bold and rugged and enthusiastic. In the past, “Axi Moon-jumping 
Dancing” was an indispensable form of love and social entertainment for Axi people, and was an important 
vehicle for passing down Axi culture. In Mile today, “Axi Moon-jumping Dancing” is not only integrated 
into the daily life of local people, but also highlights the meaning of intercultural communication and 
intermingling of various ethnic groups. This paper will focus on how “Axi Moon-jumping Dancing” has 
been integrated into the daily life of Mile people and formed a collective memory, and how it has been 
spread across cultures.

German scholar Jan Assmann (2015) suggests that the content of cultural memory is usually 
the past shared by a social group including both legendary mythological times and documented 
ephemera. According to Wang Xiaobing (2007), “cultural memory relies on organized, communal 
collective communication, and its transmission can be divided into two categories: ‘ritual-related’ and 
‘text-related’. Any kind of culture can be sustained as long as its cultural memory is still functional.” . The 
culture of “Axi Moon-jumping Dancing” is not separated by ethnicity, region, language, or even by the 
subject of memory, but rather it creates a chain of cultural memory transmission based on “daily life” 
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and shows its cultural inclusiveness among different ethnic groups and regions. Instead, it has created 
a chain of cultural memory transmission based on “daily life,” showing its cultural inclusiveness among 
different ethnic groups and regions, and contributing to its cross-cultural transmission path.

Based on this, this study uses the connection between cultural memory, daily life, and cross-
cultural communication as the framework for analysis, and explores the construction of cultural memory 
from the perspective of integration into daily life and memory formation, in order to respond to the core 
theme of how “Axi Moon-jumping Dancing” achieves cross-cultural communication. 

The cultural memory of the Yi ethnic Axi Moon Dancing

Axi Moon-jumping Dancing” is a traditional celebratory dance popular among the Axi and Sani 
people of the Yi ethinic branch in Xishan and Dongshan of Mile County and Gushan of Shilin County, 
Yunnan (Pulichun. 2001), 2001). Wang Xiao and Yang Zhengcai (2013) summarized the origins of Axi 
Moon-jumping Dancing into three types, namely, the labor theory, the fire theory, and the hunting theory.

At present, the Mile City Museum adopts the Chonghuang theory: legend says that in ancient 
times, the Axi ancestors lived in a large cavern in the primeval forest, wearing leaves and bark and 
eating wild fruits and raw meat. One day, due to lightning struck the dead tree and caused a fire, the 
tribal leader Mu Deng led everyone in the blazing fire, bare feet of the Axi people were burned red land 
to jump from side to side, holding a branch swinging left and right, the men carrying the bowstring by 
the branch friction issued a “heed heed” sound, along with the mouth screaming “Azimor Azri (hot hot 
hot)”. After the fire was extinguished, the Axi ancestors led by Mu Deng brought the burned animals 
to share the food, and everyone found that the burned meat tasted much better than the raw ones, 
and later found that they were less prone to diseases, and the tribe became stronger and stronger. So 
the ancestors left the fire, and regarded fire as the savior of the gods, and on New Year’s Day, under 
the leadership of Mu Deng, everyone gathered around the fire, and the women imitated the action of 
fighting the fire with branches when they put out the fire, and the men imitated the action of carrying 
the bowstring, with their mouths happily shouting “ Dang Thi ah Thi Dang Thi”, “Dang Thi ah Thi Dang 
Thi “ .... This has evolved and sublimated into the present Axi Moon-jumping Dancing.

In addition, according to the old man of Yi ethinic in Mile West Mountain, people have been 
dancing “Axi Moon-jumping Dancing” since the end of Qing Dynasty, during the Xuan Tong period, 
and it has a history of nearly 100 years. Some people also say that “Axi Moon-jumping Dancing” is a 
spontaneous way for Yi ethinic people to express their respect and remembrance for their ancestors 
“A-er” and “A-er”. Axi Moon-jumping Dancing” is said to have been created spontaneously by the Yi 
ethinic The origin of Axi Moon-jumping Dancing, although there are many theories, is that the dance 
form and movements of Axi Moon-jumping Dancing must have been closely related to the productive 
life of the Yi ethinic ancestors. ethinic ancestors’ production life. It can be said that “Axi Moon-jumping 
Dancing” was born in the middle of labor production and social life, and is a reflection of the material 
and spiritual life of the Yi ethinic people. 

According to the relevant data, in the early days, the sanshin was small, the tune was elegant, 
and the dance movements were small, and it was mostly danced by three people, and it was more of 
an entertainment activity for young men and women to talk about love, and generally they could only 
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dance in the public room or in the woods without letting the elders see it. To the late Qing Dynasty, the 
development of men, women and children can dance together, with a small three-string accompaniment, 
conductor, but the dance steps are relatively simple, step a clap, Axi people called “Asobi”, meaning 
“clap jump”. After the establishment of the Republic of China, the accompaniment instrument of “Axi 
Moon-jumping Dancing” evolved from the original gourd small sanshin to wooden small sanshin, and 
the dance steps also developed into “bouncing steps”. 

In 1921, Duan Xianwang, a young man from Phoenix Village in Mile County, made the first 
generation of big sanshin for the accompaniment of “jumping music”. In 1930, Zhang Chongren, a 
young man from the village of Rui Nai Zizhi in Xishan, Mile County, made the second generation of 
the big sanshin, and in the competition of “jumping music”, the dance team led by Zhang Chongren, 
with all 24 young men carrying the big sanshin on their backs, won the whole competition with great 
momentum. From then on, the big sanshin spread all over the villages and cottages of Axi people. Since 
the establishment of the People’s Republic of China in 1949, the Yiethinic people have been improving 
the rhythm, program, rhythm and atmosphere of “Axi Moon-jumping Dancing”.  

Since the establishment of the People’s Republic of China in 1949, the Yi ethinic people have 
continued to improve the rhythm, program, rhythm and atmosphere of Axi Moon-jumping Dancing. In 
1950, Axi Moon-jumping Dancing performed for the first time in Beijing at the first National Day Festival, 
with leader Long Jieren presenting a tribute to President Bao and other Party and State leaders at 
Zhongnanhai, where Axi Moon-jumping Dancing performed. “In 1951, “Axi Moon-jumping Dancing” 
performed at the 3rd World Youth Festival in Berlin, Germany. In 1953, the Axi Moon-jumping Dancing 
team went to Romania to perform at the 4th Youth Festival in Brest. In 1955, the group performed at the 
5th International Youth Festival in Warsaw, Poland. In 1986, “Axi Moon-jumping Dancing” was awarded 
the national outstanding performance item for its unique style at the 3rd National Minority Traditional 
Sports Meet held in Urumqi. In February 1992, the Axi Moon-jumping Dancing Art Troupe, formed by 
Yiethinic farmers in the Xishan area of Mile County, was listed as the only county-level peasant art troupe 
in China and was one of the large-scale cultural performers in the Third China Arts Festival, performing 
“Axi Moon-jumping Dancing” at the People’s Victory Hall in Kunming. Dancing”, the performance won 
the praise of Chinese and foreign people. 

Yi ethinic Axi Moon Dancing and daily life

“Axi Moon-jumping Dancing” is one of the most representative Yi ethinic folk dances, which 
originated from the working life of Yi ethinic people and has been widely spread, with distinctive national 
style and local characteristics, and has formed its own inherent cultural characteristics in historical 
development. “Axi Moon-jumping Dancing” is characterized by commonality, inheritance, compatibility, 
fitness and entertainment. These characteristics are the basis for its integration into people’s daily life. 

“The basic step of “Axi Moon-jumping Dancing” is three steps with two lifted feet, five beats 
and one The basic step of “Axi Moon-jumping Dancing” is three steps and two lifted feet, five beats 
and one turn, the first three beats are left and right, the second two beats are right foot lift and left foot 
jump in place, and vice versa. The steps are simple and easy to learn, so they are popular among the 
Yi ethinic people of all ages and are very popular. Therefore, on the occasion of traditional festivals 
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such as Torch Festival, Gong Jumping Festival, Sai Suit Festival, February 8 and June 6, as well as 
grand banquets and weddings, people dress up in colorful decorations and flock to the song field in 
Kuangping to sing and dance to the accompaniment of the big sanshin, which has been handed down 
from generation to generation. This makes “Axi Moon-jumping Dancing” a carrier of Yiethinic traditional 
culture and one of its unique expressions, so it is highly inherited. 

In a sense, “Axi Moon-jumping Dancing” is a profound and broad cultural carrier with a wide 
range of compatibility, which gradually tends to explore, synthesize, summarize and integrate many 
aspects of life through the initial improvisation of images of nature and things, thus forming a typical 
representative of this In the process of its own development, it continues to absorb new blood and 
nutrients, and thus continues to sublimate itself. For example, “Axi Moon-jumping Dancing” was once 
a form of lovemaking for Axi youths, which was danced in pairs in a public room or in the woods, with 
small movements and quiet tunes. After it developed into a collective group dance, after entering the 
20th century, Axi Moon-jumping Dancing had a big breakthrough and change in the expression form, 
content, dance movements and music, more artistic and ornamental, the dance developed on the 
basis of the “old man dance”. The dance has been developed on the basis of “old people’s dance” 
and “young people’s dance”. Old man dance, youth dance and doll dance, different categories have 
different characteristics. The steps of the old man dance are relatively stable and slow; the youth 
dance is cheerful and rhythmic, reflecting the vigorous and youthful atmosphere; the doll dance is 
innocent and lovely, with steps as light and cheerful as wind chimes. For example, in the Fifth National 
Civil Games held in Kunming in November 1995, the “Axi Moon-jumping Dancing” performed by the 
Chinese People’s Liberation Army team, while retaining the original basic movements, made a bold 
attempt to incorporate some skillful movements and modern dance movements, making the traditional 
“Axi Moon-jumping Dancing” has a new look. In particular, the performers complete small flips, three 
sections of flowers, shaking people and other skillful movements during the performance, forming a 
colorful stage landscape with ropes in ropes, people in spinning, weaving and leaping. In addition, 
Yiethinic children’s bullfighting, wrestling, cricket and other interesting performances are interspersed, 
so that a strong atmosphere of life is born. This is also a typical example of people infiltrating the fresh 
blood of the times into the tradition to make it rejuvenate and shine with the light of the times.

The fitness of “Axi Moon-jumping Dancing” is reflected in the constant twisting of the head, 
neck, shoulders, waist, hands and feet during the dance, which enables the dancers to exercise their 
bodies during “Axi Moon-jumping Dancing. The dancers are able to exercise their bodies in “Axi Moon-
jumping Dancing”. According to the old people of Yiethinic who like “Axi Moon Jumping Dancing”, they 
have been dancing for a lifetime, so their legs and feet are both flexible and strong, and they rarely 
get sick, and obese people are rare. Therefore, the “Axi Moon-jumping Dancing” can be regarded as 
a unique fitness dance.

As a folk art with a deep and vibrant foundation, “Axi Moon-jumping Dancing” has brought a 
wide range of entertainment values to the Yiethinic people and the society at large. “Axi Moon-jumping 
Dancing” is easy to learn, suitable for both young and old, and the dance process is highly contagious, 
thus attracting not only people who watch it but also other ethnic groups to accept it. 
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Field research on Axi Moon-jumping Dancing

According to Wu and Peng (2020), Axi Moon-jumping Dancing has both unchoreographed, 
non-staged “free-style Moon-jumping Dancing” and “commercial Moon-jumping Dancing” that focuses 
more on stage effects, formation changes, storyline, stage lighting, and costumes and props.

Therefore, the main question of this study is: What kind of cultural feelings are generated by 
“free-style Moon-jumping Dancing” and “commercial-style Moon-jumping Dancing”.

This study used in-depth interviews to analyze the audience of different forms of Axi Moon-
jumping dancing in Mile City and Konyi Town. After taking into account the audience’s region, gender, 
and ethnicity, eight local residents or foreign visitors were randomly selected for unstructured in-depth 
interviews. In order to directly grasp the audience’s cultural perceptions of different ways of Axi Moon-
jumping Dancing.

Number Name Status Ethnicity

A1 Mrs.Wang Local Audience Yi

A2 Mr.Da Jin Local Audience Han

A3 Mr.A Yong Local Audience Yi

A4 Ms.Bai Local Audience Yi

B1 Mrs.Li Tourist Zhuang

B2 Mrs.Zhang Tourist Zhuang

B3 Mr.Mo Tourist Zhuang

B4 Mr.Huang Tourist Zhuang

By conducting in-depth interviews with respondents, this study found that local audiences and 
foreign visitors present both spatial and temporal aspects of their perceptions of Axi Moon-jumping 
Dancing.

1. Space: real participation and spectatorship

(1) Real participation

This study found that the interviewed audiences felt a real participation in “Freestyle Axi Moon-
jumping Dancing”. These local audiences felt that “Freestyle Axi Moon-jumping Dancing” not only 
brought visual pleasure, but also created a special “festive” atmosphere, which was imitated by their 
peers. The local audience not only watched the dance, but also actively participated in the dance, 
taking part in the daily life style “festival” created by the popular community. Behind the large number 
of local audiences enjoying the dances and joining them is their psychological demand for a better 
life. For foreign visitors, the “Freestyle Axi Moon-jumping Dancing” was a pleasant surprise, as most 
of them saw the dance while walking in the park after dinner. After inquiring, they realized that it was a 
“square dance” event that takes place three times a week, so they felt more surprised. When they found 
out it was an event like the “square dance”, they felt that it gave them a real sense of participation and 
integration into the daily life of the local people.
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A1: This is not a special event, it’s just a square dance that happens every week.

Ran Hua and Geng Shupei (2003) suggest that the interactions and exchanges of different 
groups depend on a certain spatial field, i.e. “common presence”. The “common presence” emphasizes 
the geographical boundaries in the field space, but it also has the attributes of information exchange 
and emotional communication. During the research period in Mile, Yunnan, the author watched two 
performances of “Axi Moon-jumping Dancing” in the city of Mile and in the small town of Keyi, where 
Yiethinic people live. Although both performances could be called “co-presence”, the dance performance 
in the small town of Khoi belongs to the “commercial Moon-jumping Dancing” mentioned above. The 
trend of commercialization and professionalization in modern society has taken folklore activities out 
of community life and transplanted them to commercial places, such as hotels and tourist attractions, 
after selection and transformation, and the organizers of the activities have changed from community 
members to full-time practitioners. Apart from the service purchasers, the participants of the events 
become complete onlookers, as the core aspects of the events have been outsourced, so they do not 
need to be deeply involved in them. Holding folklore activities in unfamiliar spaces outside the community 
creates a detachment of the activities and their participants from their native communities. They fail 
to naturally interpret the meaning of daily life in the space they belong to, and fail to switch and fully 
integrate between daily life and folklore activities. The participants perform their activities in a space that 
is detached from the real life scenario, and follow a programmed schedule to complete those activities, 
which have eliminated the local and familial aspects and become a popular and standardized consumer 
culture. Whether it is the ritual activities of life in consumer places or the folklore performances in tourist 
attractions, after commercialization, they have become non-daily and non-original market behaviors, 
and folklore activities have lost their original meaningful expression and social identity function. The 
author, as an audience member watching from the stage, feels alienated due to the spatial barrier and 
cannot truly participate in them. This is also a reflection of the fact that commercialized and staged 
folklore activities have lost their vernacular, filtered the deep cultural meaning, and lost the simplicity, 
vitality and vigor of life itself, as mentioned by Carrie Xu (2006).

The “Axi Moon-jumping Dancing” in Mile City is a different story. According to the author’s 
interviews with the dancers and onlookers while watching the dances in Mile City, most of them danced 
for their own enjoyment of “Axi Moon-jumping Dancing” and for fitness purposes. The event is held on 
Mondays, Wednesdays and Saturdays, and the Axi Moon-jumping Dancing event on Saturdays is the 
largest and has the most participants. For them, this weekly “Axi Moon-jumping Dancing” event has 
become similar to a modern Chinese square dance event. The people who come to participate in the 
dance are basically of all nationalities, men, women and children, and they dress differently, not only 
in ethnic costumes but also in T-shirts and other modern clothes.

Since the regular area of Axi Moon-jumping Dancing is the community where people live, it 
takes place in people’s daily lives and is performed in their daily living space. The location of traditional 
folklore activities is often chosen from the local area, and the rituals and feasts are held in the residence 
or public places of the community, which fully integrates the folklore activity space with the daily life 
space and maintains the This fully integrates the folklore activity space with the daily life space, and 
maintains the local and living qualities of folklore activities. The local nature of the folklore activity space 
creates convenient conditions for community members to participate in the activities, highlighting their 
subjectivity in the activities. They cooperate with each other in the activities and even exchange roles 
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to complete the sacred and joyful process together, so the roles of the performers and the spectators 
are mutually constructive and integral, and they both naturally maintain a sense of subjectivity in the 
process of folklore activities. 

The Inner Logic of Axi Moon-jumping Dancing Cross-cultural Communication

The spread of “Axi Moon-jumping Dancing” illustrates the important role of cultural memory in 
the space of everyday life and the space for intercultural communication. Starting from this, the inner 
logic of intercultural communication is not only reflected in the cultural memory with symbols, rituals, 
and activities, but also in the daily life space and time of people of all nationalities.

President Xi Jinping of the People’s Republic of China (2016) states that “sharing is shared by all, 
shared comprehensively, shared jointly, and shared gradually”; among them, “shared comprehensively” 
is in terms of shared content, and sharing is one of the important parts of the intercultural concept. At 
present, different cultures are accepting and integrating with each other in the collision, and the creative 
transformation and innovative development of Chinese excellent traditional culture has a problem of 
challenges and development brought by the threshold of sharing, and the concept of sharing is applied 
to the inheritance of Chinese excellent traditional culture and the intercultural communication of different 
ethnic groups in China, so that it constitutes a “mutual interpretation” relationship. It further clarifies that 
the cultures of various ethnic groups are an important part of Chinese culture.

“Axi Moon-jumping Dancing” is a cultural symbol made up of an objective “real subject” 
intermingled with memory. Faced with cultural sharing, the origin story of “Axi Moon-jumping Dancing” 
may be selected, recalled, or even changed or fictionalized by individuals. Through memory reproduction, 
different subjects extract information and interpret the cultural symbols of “Axi Moon-jumping Dancing”, 
and form memories under the influence of their subjective emotions, which are engraved in the minds 
of different individuals and are real memories. These memories are engraved in the minds of different 
individuals and are real memories. Shared historical memories are of great significance in constructing 
a shared cultural system and enhancing the sense of belonging to a group. The memories that belong 
to the collective society, although they occurred in the past, are passed on by the local people as a 
“historical” knowledge and concept, and become an eternal existence.

While experiencing the cultural inculcation intuitively, the individual re-screens and understands 
the memories, making them culturally meaningful. What is special is that although the origin of Axi Moon-
jumping Dancing has been described differently by memory subjects in different regions, the dances 
that carry the cultural genes of Axi Moon-jumping Dancing exist widely in specific regions through 
the cultural memory of the folk. However, with the cultural memory of Axi Moon-jumping Dancing, the 
dances carrying its cultural genes are widely found in folk festivals and group interactions in specific 
regions. This particular cultural phenomenon is a manifestation of the ambiguity of Axi Moon-jumping 
Dancing, and it is this ambiguity that allows the construction of a cultural sharing system based on the 
common folk memory. This not only helps to dissolve intercultural alienation, but also serves as a marker 
for cultural exchange and sharing among specific regional groups.

George Herbert Mead argues that individual thinking is carried out by means of certain symbols, 
based on which the meaning of the symbol is understood and thought about in depth. The same symbol 



1105

can be interpreted in a new way depending on the background and experience of the subject; even 
if the subject remains the same, the same symbol can be interpreted differently at different stages of 
time. The impact of a symbol on an individual does not lie in the symbol itself, but in the meaning of the 
symbol to the individual; and the meaning varies depending on the subject of understanding and the 
cultural context, etc. This hidden behind the symbols, understood and thought by different subjects 
can be called the self-interpretation of the understanding subject. Thus, interaction, symbols, meaning 
and subjectivity can be regarded as the basic elements of symbolic interaction. The theory of symbolic 
interaction provides us with a perspective to discuss the cross-cultural communication of “Axi Moon-
jumping Dancing”.

In the emotional dimension, identification is a process in which an individual recognizes and 
accepts a phenomenon and internalizes a particular concept in his or her heart and behavior. People 
confine their emotions to “dancing” activities and specific rituals, and through the construction of 
emotional meaning and symbolic solidification, they create emotional resonance and contribute to the 
emotional identity of different groups. The key to everything lies in the emotional resonance and identity 
generated by the common cultural memory of the people. As a cross-cultural presentation, “Axi Moon-
jumping Dancing” is related to the life and labor of local people. On the basis of the same region, the real 
voices transmitted in daily life through group interaction and interaction are easy to generate emotional 
resonance and become an important support for people’s emotions, thus coalescing into a powerful 
force and gradually evolving into the cultural memory of the members of the society. The essence of 
emotional identity lies in psychologically awakening individuals’ collective memory of participating in 
“Axi Moon-jumping Dancing”, and seeking the fit and emotional identity of collective memory, so as to 
jointly recognize and unanimously accept this cultural symbol; in behavior, individuals participate in the 
process of cultural communication by influencing and infecting others. In terms of behavior, individuals 
participate in the process of cultural transmission by influencing and infecting others.

Conclusion

Compared with many other outstanding Chinese cultures, the dance form of “Axi Moon-jumping 
Dancing” may not be magnificent, and the cultural memory of the folk may be ordinary, but it is precisely 
these ordinary cultural memories that tell us that behind the art that is integrated into people’s daily 
life, there is a combination formed by the interweaving of cultural memory and daily life, which allows 
different cultures to intermingle, integrate and develop together.

In fact, an understanding of the cross-cultural spread of “Axi Moon-jumping Dancing” is not 
only to explore the internal logic of its longevity, but more importantly, through the study of “Axi Moon-
jumping Dancing The study of “Axi Moon-jumping Dancing” is not only to explore the inner logic of its 
longevity, but also to explore the essence of the excellent culture of the Chinese nation behind it, to 
integrate the excellent culture of various ethnic groups into the root of the excellent traditional culture 
of the Chinese nation, to strengthen the cultural identity of the Chinese nation on the basis of mutual 
respect, mutual appreciation, mutual learning and mutual reference, to shape the collective cultural 
memory of the Chinese nation, to forge the national consciousness of the Chinese nation, and to let 
This will enable people of all ethnic groups to enjoy happiness together and resist disasters together. 
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A study on the fusion of the totem culture 

of the zhuang nationality and the modern symbol
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Abstract

Logo has the characteristics of easy to remember, easy to identify and easy to understand, which 
has become a special way of communication and contact.In modern society, the logo involves every 
field and corner of the society, from the image display and promotion of the country and enterprises to 
the public logo and trademark image display, which all need to show the image and connotation of the 
brand through the logo.Therefore, logo design is playing an increasingly important role and influence.
In order to design a sign that accords with modern aesthetic standards and functional values, it is 
necessary to draw on the wisdom of the masses to design a sign with the characteristics of The Times, 
so as to make the modern sign national and cosmopolitan.

And totem is the symbol of a national group, is one ethnic group is different from another ethnic 
group sign.Totem worship is a spiritual belief and cultural symbol with national cultural characteristics, 
which is usually represented by flags, national emblems, costumes and tattoos.Totem culture contains 
rich plastic arts, which plays a prominent role in new media graphic design.In the development of 
thousands of years, zhuang people in Guangxi have created totems with wisdom in their work, and 
totems have exerted a profound influence on people’s living customs and ways of entertainment.Under 
the platform of contemporary new media, designers combine the traditional totem with the design, so 
that the pattern has the characteristics of The Times and the nation.Is of great significance for the plane 
design, this paper discusses the combination of the traditional totem art and modern logo design, by 
example in shape analysis, significance, its three aspects totem element used in logo design, so when we 
extract the totem element should follow the principle of exploration, and principles must be applied in the 
design process.Thus shows the totem culture in the graphic design application value and significance.

Keywords: totem, logo design, Zhuang nationality
 

1. Research background

The important component of the cohesion of the Chinese nation is the traditional culture of China, 
and the important component of the traditional culture of China is the totem element of ancient China.
It is the pride of the Chinese people, the extensive and profound culture determines the development 
stage of the entire history of our country.With the continuous progress of modernization, Chinese 
people’s thinking, behavior and life style are changing with corresponding progress.In order for us to 
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2Advisor,	Asst.Professor	from	the	Faculty	of	Fine	and	Applied	Arts,	Khon	Kaen	University
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further understand the totem element, it is essential to understand the basic meaning and classification 
of “totem”, which plays a vital role in understanding its impact and significance on society.

1.1 Definition of Totem

“Totem” first appeared in The Indian language “Totem”, for its understanding: “its kin” “its mark”.
The first meaning of “Totem” means that Totem is a sign and symbol of the relatives, ancestors and 
protectors of primitive people.In most cases, totem, as an ideological and cultural phenomenon, refers 
to ancient religious beliefs or national worship.They believe that their ancestors were related to some 
kind of plant or animal, or that their ancestors themselves came from some kind of animal or plant, so 
that some kind of animal or plant became the ancestor of the people.The second meaning of “Totem” is 
“sign”, which means that Totem also acts as a sign.Totem is the earliest symbol of social organization, 
which has some symbolic significance and plays an important role in the primitive society.Through 
totem symbols, people at that time could gain totem recognition and protection.

1.2 Origin of Totems in China

“The Book of Rites · Rites” said: “Lin, phoenix, turtle, dragon, that the four spirits.”In fact, Lin, 
feng, turtle and dragon were all totems of ancient China and were worshipped by Chinese ancestors.
Guo Moruo said in an investigation on silk paintings of late Zhou dynasty that “phoenix is a bird of the 
earth, and a totem of Yin and Shang dynasties”.”The dragon is the totem of xia”.Among them, dragon, 
phoenix, kylin and turtle are the four spirits of our country, among which the Lin is the long of all beasts, 
the phoenix is the long of all birds, the turtle is the long of all medium, and the dragon is the long of all 
scales.The blue dragon, the white tiger, the rosefinch and the xuanwu are the four mythical beasts in 
China, which are all important totem elements in Chinese traditional culture.But the oldest is the dragon 
totem, and the earliest totem is the pre-Hongshan Culture site at Chahai dating back 8,000 years.
Located in the central square of the original village site, the “dragon shaped pile” is made of evenly 
sized reddish-brown stones. 

 

dragon shaped pile 

Chahai 

dragon shaped pile Chahai

1.3 Origin of Zhuang totem

The totem of the Zhuang nationality is mainly toad totem and dog totem in the upper woodland 
area.The Zhuang people have a large number of frogs on the bronze drum, which is a major form of 
toad worship.
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In Guangxi, the frog is regarded as the “son of Thor”, carrying the beautiful vision of harmonious 
coexistence between man and nature.The zhuang people’s settlements in Guangxi have abundant rainfall 
and favorable geographical conditions, which are suitable for planting rice.In the primitive period, the 
ancestors of The Zhuang nationality learned the technology of rice cultivation in practice, and at the 
same time, the living condition of the zhuang people had been greatly changed, from the wandering 
state to the settled form.It is precisely because of this new change that it promotes the formation and 
perfection of language, the germination of art, the development of culture, and finally the formation of 
a unique national culture.Rice is an important crop for zhuang people to live on. Therefore, zhuang 
people certainly hope to have a good harvest and hope that the weather is good and they have a good 
harvest every year. Therefore, they have a high requirement on the natural climate.Thus was born the 
totem of the frog to pray for a good harvest.

 

Frog sculpture on bronze drum 

 
Photo bat Guangxi Ethnic Museum 

Frog sculpture on bronze drum
Photo bat Guangxi Ethnic Museum

The Ming Wang Guangyang wrote in the poem “Lingnan Miscellaneous Yong” : “The village 
troupe is happy and sunny, and the bronze drum beats together to sing sea songs.To a year, five silkworm 
cocoon two harvest.””It has a” in the context of “worship” wrote: “zhuang folklore, infection (toad) to 
mention (daughter), the son of god thunder king rai-oh, specifically understand human drought rain, 
thunder king rai-oh according to their cry, rain cloud seeding so people fear infection such as god, see 
infection do not touch, do not give, don’t tease, sometimes a detour to avoid.”This is an interpretation 
of the frog totem on the ancient Bronze drum of the Zhuang nationality.

Ouyang Ruoxiu et al recorded maekguge, a popular song in the Zhuang region, in the History 
of Zhuang Literature: “The frog and Maekguge have their mother in the sky. Their name is Aphilei. They 
are in charge of wind and rain.Aphilei will send Maqi to the world to help its mother with news, so as to 
make it rain or shine.”The frog and the maecke are mentioned together in the song, both of which are 
the children of aphithunder.Squint is the common name for toad.The frog standing sculpture on the 
bronze drum of the zhuang nationality in ancient times also contains the toad.According to the book, 
the ancestors of the Zhuang had many totems in the beginning, with different clans having different 
totems.From the collected data, such as birds, chickens, snakes, frogs and so on, were once a totem 
worship by some branches.Later, presumably because of the rise and dominance of the frog cult, the 
frog (including the toad) developed into an accepted national symbol.
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1.3.1 Cultural value of Zhuang totem

The totem hides the origin code of human civilization, and its formation is of great significance 
for us to study the formation and evolution of primitive human society.In addition, in the long historical 
evolution, the content and thought behind totem are gradually dissipated, and these core connotations 
can still be used for learning in contemporary society.

 (1) It has the research value of academic culture

In introduced each kind of totem, it’s not hard to find, their production and the development 
and the social background of that time are closely linked, totem can to a certain extent, reflects the 
people’s living conditions, production level and cultural beliefs, ideology, etc., help us to a certain 
extent, reduction of primitive life picture.To interpret the myth of zhuang totem is an important way for 
us to study zhuang totem culture.This provides us with important data for the study of Zhuang culture.

 (2) The cultural research value of religious belief

The appearance of totem is actually the embryonic form of primitive religion. Therefore, the 
study of totem culture has unique research value for our contemporary religious belief research.Religion 
originated from people’s wrong understanding and subjective assumption of natural phenomena that 
are difficult to explain in primitive times.This is the same for zhuang, zhuang ancestors in the process of 
labor found many unexplained phenomena, in front of the powerful natural forces naturally think that it’s 
impossible to conquer nature, the fear of mood gradually into the forces of nature worship and adoration, 
at the same time, this concept also promotes the formation of primitive religion.At the beginning, the 
totem worship of the Zhuang people was mainly based on natural forces, and the artificial religious 
color was not strong. However, with the continuous development in the later period, such contents as 
ghosts and gods, life and death, and ancestors were included, and the original belief in totem gradually 
developed into a religious belief, which was reflected in the myths of the Zhuang people.

 (3) Promoting awareness of ecological and environmental protection

The totem of the Zhuang nationality expresses the simple survival concept of harmonious 
coexistence between man and nature, which is actually a typical representative of the development spirit 
of the Chinese nation, highlighting the philosophy of life and wisdom of the ancient working people in 
China.This is of great significance for our contemporary society to carry out environmental protection work 
and build an ecological civilization society.In order to achieve a harmonious symbiosis between human 
and nature, it is necessary to establish the correct concept of environmental protection and ecological 
civilization.Therefore, to establish a correct concept of development, we can learn from the concept of 
ecological civilization implied in the Zhuang totem. People, society and nature are not only opposed to 
each other, but also symbiotic.Through practice, and the use of subjective initiative to coordinate and 
integrate the relationship between the three, and finally form a mutual fusion of the balance state, so 
as to stabilize the theoretical basis of scientific development.The totem culture of zhuang nationality is 
the reference object of the construction of contemporary ecological civilization, and its ideas can be 
applied to theoretical research and practice.
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 (4) The importance of the combination with the logo

The symbols of China, from the initial witchcraft etiquette to the totem of the tribe and then to 
the modern symbols today, were formed with the emergence of human civilization and Commodity 
Exchange. It has gone through a long process.The ancient totem element has the same requirements as 
the enterprise logo, which has the specific meaning and fixed mode of information transmission.Primitive 
totem elements themselves are certain animals, plants or natural phenomena, and some imaginary 
images, such as dragons, phoeniks, kylin, etc.The ancient people regarded totems as ancestors and 
protectors. Later, there were totem gods, totem rituals and totems.These are similar to corporate image, 
corporate spirit, corporate logo and so on in form;The totem has great cohesion. Clans are different 
from each other, and each clan has its own clan logo. This cohesion is consistent with the pursuit of 
modern enterprises.Ancient Chinese totem elements have rich symbolic significance, such as dragon 
and phoenix chengxiang, phoenix and phoenix sunrise, kylin sending children and so on have beautiful 
symbolic significance.Modern logo design also often use symbolic techniques, such as bamboo and 
modern environmental protection, green, the tiger and fierce, fast match, so that the graphics more 
image and persuasive.

2. The practical application of new media in graphic design

Logo is a kind of graphic communication symbol, which expresses or symbolizes something 
with concise and clear modeling, pattern, text and color. It not only has the simple indication function 
as the existence of things, but also includes the overall performance of purpose, content and nature.
Sign is to show the spiritual connotation of things, objects and abstractions in concrete and visible 
images.It has symbolic significance and conveys the corresponding information to people through the 
association and recognition of the mark symbols.Because the logo has a high degree of artistry and 
generalization, so its communication is also very strong, even to different age groups, can also achieve 
the same communication role.

Logo design.Is through the designer through imagination and association, select the 
corresponding, appropriate elements as the carrier of design, design the corresponding graphic 
method.In graphic design, characters, symbols and other elements need to be recombined in a variety 
of ways, and the emergence of new media technology provides a technical basis for the development 
of graphic design work.Computer technology, digital technology and other new media technology are 
suitable for graphic design, in the existing artistic creativity and ideas on the basis of integrating design 
elements, can achieve more ideal graphic design effect.Under the influence of new media technology, 
the current graphic design has begun to involve commodity packaging, web page design, advertising 
and many other aspects, and totem culture will also use new media technology in graphic design 
gradually extensive application more and more presented in front of the public.

 2.1 Common points between totems and symbols

According to the principles of semiotics, a sign is defined as follows: a sign is a perception 
that is believed to carry meaning, meaning must be expressed by a sign.From this point of view, the 
totem element serves the same function as the symbol: it serves as a medium for transmitting symbols 
and information, and is a medium for us to understand things.The communication symbol mentioned 
here has the non-language nature, and it has a lot in common with language, wording and other signs, 
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so semiotics has some guiding significance to design.Ancient totem elements can be regarded as a 
basic element and means of logo design, the ultimate goal of which is to disseminate information to 
the public.Logo is a method by which designers choose the corresponding and appropriate elements 
as the carrier of design through imagination and association, design the corresponding graphics, and 
convey the corresponding information to people through the association and recognition of the symbol.
This is consistent with the ancient totem element’s function of conveying information.From this point of 
view, the combination of totem design and symbol is feasible.

3. Construction of totem elements in graphic image design from the perspective of new media

Ancient Chinese totem element in the application of modern logo design is very common, 
but in the modern logo design, flexible use of totem and sufficient elements need to simplify it, add, 
deformation or reconstruction technique, and reprocessing and create again, make the logo with the 
new model and the moral, if can to flexible conversion and utilization, the totem element is very nice, 
and have a big challenge.Therefore, I focus on its application and methods in principle to make some 
exploratory attempts.For example, when we design modern symbols, designers should respect the 
characteristics of traditional totem elements themselves, and create and design on this basis, so that 
ancient totem elements can have the characteristics of The Times and practical significance on the 
basis of modern symbols.

In modern logo design, there are many Chinese totem symbols as the elements of the logo 
design, many of which represent the Image of China, such as some of the national government 
departments launched the logo, while the ancient Chinese totem elements are also widely used in 
commercial activities.The application of these totem elements is not only the inheritance of traditional 
graphics and traditional culture, but also the artificial integration of modern elements in the logo design, 
giving new concept interpretation of totem elements.

 3.1 Refine totem symbols

Graphic visual image design can effectively combine the totem culture of Guangxi Zhuang 
nationality with new media graphic design. In the combination process, positive energy in totem culture is 
actively promoted, and excellent culture that transmits national spirit and characteristics in totem culture 
is fully absorbed.If we choose totem cultural elements as graphic visual image design materials, it is 
necessary to carry out a detailed and in-depth analysis of guangxi Zhuang totem culture, so as to discover 
the national culture and spirit contained in guangxi Zhuang totem culture.The different components of 
the totem are analyzed in depth, and the required parts are extracted according to the actual needs.

 3.2 Refactoring Totems

The introduction of totem culture in graphic visual design is not a mechanical copy of totem 
elements, but on the basis of a real understanding of totem culture, combined with the actual design 
needs to extract totem elements.Horizon, in new media graphic design work used in guangxi zhuang 
totem culture can not be too hard to totem element in graphic design, but a clear concept of graphic 
design from the new media and the inner link between guangxi zhuang totem culture, to conform to the 
flat visual design to reflect the demand of the cultural value things.
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If you want to in the flat visual design of the introduction of the guangxi zhuang totem culture, 
the first need of totem culture from the Angle of the national spirit and national culture, refined culture 
symbol of totem and connecting with the actual design requirements in terms of integration of refactoring, 
and realize the organic combination of new media graphic design aesthetics, by presenting a new era 
of cultural values, totem for totem generated at the same time meet the new era spirit.

Use totem as the plane design material must be implemented to determine the core design 
theme and connotation, realize accurate positioning, the totem culture and reconstruct requirements 
and the elements of plane design, the refactoring is purposeful, to the largest extent, play an important 
role of the totem culture in graphic design, not only has national characteristics, and with time.

4. The specific application of Guangxi Zhuang Nationality totem in graphic design from the 
perspective of new media

The totem culture of Guangxi Zhuang people contains unique charm and cultural value. The 
organic combination of graphic design and totem culture from the perspective of new media is also 
required by the trend of The Times. It can not only fully show the regional cultural characteristics of 
Guangxi, but also meet the audience’s experience of Guangxi Zhuang culture in various regions.Totem 
culture originates from life, and guangxi Zhuang people’s worship of totem originates from the worship 
of life. Designers can try to integrate the totem elements of Guangxi Zhuang people into graphic design 
works.This design will effectively convey the effect of the integration of traditional culture and modern 
culture to the audience.

In this paper, the ancient totem elements in the use of modern logo design excellent case, from 
the appearance, meaning, verve three aspects of analysis.

 4.1 the appearance

 “Shape” is the graph, is the Chinese nation five thousand years of inheritance and development 
of the achievements of civilization.Before the creation of words, people’s understanding of things was 
transmitted by means of graphics and sounds.After the creation of words, communication between 
people relied on more concise symbol elements to express.The same graphics, but more standard 
and concise.Graphics, as the source of information transmission, has been handed down to this day.

Shape refers to the shape and structure of the figure.The extraction of the appearance of 
objects mentioned here is not a simple copy of nature, but refers to the modern logo design in which 
the ancient totem elements are taken as the main elements of the logo design.By means of simplification 
and reconstruction, the extracted images are designed and recombined to make them have the 
characteristics of The Times.Or the use of ancient totem elements constitute the form of design, so as 
to reflect the national personality.

The form of totem is different from that of modern art.Totem modeling art is complex, which is 
generally manifested as seeking for a rhythmic beauty in the dense, and the “form” of artistic modeling 
needs to be refined before it can be applied in practice
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Logo of Huaxia Bank 

 

jade pig dragon 
jade pig dragonLogo of Huaxia Bank

This picture shows the logo of Huaxia Bank, which clearly shows the use of dragon totem, 
which plays an important role in China’s traditional culture.Author in logo design, precise refining for the 
elements of the dragon totem, to show the majesty of the dragon, and to ensure that the line is fluent, 
here is t draw lessons from the jade pig dragon silhouette, at the same time into the Chinese traditional 
culture of the seals, show the huaxia bank business philosophy, in the middle of the circle and square 
blank form the copper, directly presents the role of the bank.

4.2 significance

In modern logo design, ancient totem elements should not only apply and evolve their 
appearance, but also extend their meanings.Whether ancient ancestors or we, for the elements of the 
meaning of beauty have different feelings, are in the progress of The Times and progressive selection 
more accurate.For the ancient totem elements with rich meaning, it is the extension and reprocessing 
of its meaning when it is applied through modern graphics and colors.Through the transmission and 
renewal of these connotations, the ancient totem elements are made more decorative, natural beauty 
and sense of time.

Totem is developed from the totem worship at the beginning. After the crystallization of the 
ancient people’s labor and wisdom for a long time, totem developed to have auspicious meaning later.
Today, these totem elements can not only carry these spiritual meanings, but also enrich the meaning 
of these elements through the medium of modern symbols.Shape and meaning complement each other. 
When we design, we always symbolize some meaning according to people’s intention.

In the totem elements in ancient China, the appearance and meaning we are talking about 
are inseparable. The inner meaning is the essential content of the outer form, and the outer form is 
the expression gist of the inner meaning.Among the totem elements in China, the totem pattern has 
symbolic significance, and has the dual characteristics of natural beauty and decorative beauty.
Through the innovation and extension of the ancient totem elements in the sense of modern symbols, 
and the application of new aesthetic concepts and creative techniques to the ancient totem elements, 
and then the creation, so as to create the excellent design with Both Chinese characteristics and the 
significance of The Times.

Totems have a long history and have been handed down for thousands of years. The reason 
why they are handed down is not only because of their outstanding plastic arts, but also because they 
contain endless national wisdom.The introduction of totem culture in graphic design is mainly because of 
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Phoenix eaves tiles 

 

the logo of Air China 

the logo of Air ChinaPhoenix eaves tiles

the intention contained in totem.Totem elements are introduced in modern graphic design to strengthen 
the cultural implication of graphic design works.

This picture shows the logo of Air China, with the phoenix totem as the original material. Wherever 
the Phoenix goes, it is a auspicious place, which can benefit the people.The use of phoenix totem as 
the airline logo is to bring happiness and safety to the people.Logo caused by the design to retain 
the phoenix totem retained phoenix high flying posture, the use of clear and concise lines will totem 
design and modern art design to achieve a perfect fusion, the integration of curve and straight line 
symbolizing the airport runway, “VIP” shape like users to transfer the concept of service enthusiasm, 
reflect the image of the airline.

4.3 verve

In the application of modern signs, ancient Chinese totem elements pay attention to the creation 
of image appearance and give it new meaning. Momentum usually refers to the overall situation and 
atmosphere of the picture.In a sense, this momentum is a comprehensive embodiment of the appearance.
Modern logo design in the pursuit of the appearance of the object, not only the pursuit of the overall 
momentum of the logo composition, but also emphasized its form and law.Therefore, when totem elements 
are applied to modern logo design, we should combine the principles of formal beauty of modern design, 
so that the overall situation conveyed can have more spiritual connotation and significance.

The atmosphere and situation expressed in the logo design is what we call “potential”, used 
to convey the spirit of the whole graphics.When it comes to “potential” in logo design, we have to 
mention calligraphy, because one of the most important creative principles of calligraphy is “potential”, 
since ancient times, there has been “potential is born, no potential is weak”.Calligraphy is basically 
about imposing manner.Calligraphy with lines and strength has charm. Calligraphy without lines and 
strength is just like a pair of couplets written by Chairman MAO: “Reeds on the wall are top-heavy and 
shallow;Mountain bamboo shoots, beak, thick skin, empty stomach “.Similarly, there is a “potential” in 
the design of lines and dynamics. In philosophy, what we call potential is a kind of momentum, which is 
internal and spiritual.Therefore, when we talk about the application of ancient totem elements in modern 
design, the most important thing is the grasp and inheritance of “shi”.
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the Beijing Olympic logo

 

the Beijing Olympic logo 

Potential is an abstract implied in the logo design can not see but can let people feel the form.
What it conveys is a kind of overall idea, is a kind of inner momentum.In the logo design to rely on the 
overall use of appearance, meaning, momentum, so as to reach the logo design to bring us a symbolic 
expression beyond the logo itself.The expression of potential is a higher state than the expression of 
likeness. It is its essence to completely reflect the intrinsic characteristics of things.Traditional aesthetics 
in China attaches great importance to the expression of the whole. It emphasizes the overall meaning 
of the object and the overall charm of “I am the same as the object”, which has a profound influence 
on modern design.

Whether “form” or “meaning” is to build “god” to pave the way.The most important thing for 
artistic works is to convey verve. Totems, as a representative of traditional culture, are perfectly integrated 
with modern art forms. Graphic design works created need to convey the essence to the audience, 
that is, convey verve.In the design of the Beijing Olympic Torch relay logo, the decorative style of the 
original totem material was abandoned in favor of the Chinese calligraphic art style, which is like the 
phoenix and the cloud, but the shape is not exactly stated.The logo design stops between the likeness 
and non-likeness, which is to transfer the inner charm of the work to the audience, seemingly at will, 
but actually with good intentions.The traditional Chinese painting and calligraphy style and totem to 
achieve the integration, cleverly to achieve the audience to convey the charm. 

4.4 Design Principles

Based on the above extensive analysis of totem elements and exploration of totem element 
extraction methods.With the continuous improvement of people’s material life and spiritual pursuit, 
the spiritual level of visual communication has produced more stringent demands.People hope that 
through logo design, more emotional color into the visual image.The change of this demand requires 
us to readjust our thinking, and on the basis of correct understanding and treatment of traditional totem 
cultural concepts, to redefine and think about ourselves.This requires us to follow a few principles:
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(1) Whether the application of traditional totem elements is visually attractive;

(2) Whether it will cause users to have unclear expression or cognition differences in the meaning;

(3) Whether it can be understood or even resonate with users on the cultural level.

In fact, more excellent designers themselves on the Chinese traditional totem has a certain 
degree of research, with Knowledge must be stored so that they can naturally rationalize certain traditional 
totem elements in their design Blend in, do not need to use deliberately, also can avoid simple imitation 
and appearance copy copy, from And achieve the perfect combination of modern design and ancient 
Chinese totem elements.

5. Research significance

In this study, the application of totem cultural elements of Zhuang nationality in graphic design 
is analyzed from the perspective of new media. First, the totem culture of Zhuang nationality in Guangxi 
is introduced.This paper analyzes the construction of totem elements in graphic image design from the 
perspective of new media, including refining totem symbols, reconstructing totem symbols and promoting 
totem visual symbols.This paper introduces the specific application of guangxi Zhuang nationality totem 
in graphic design from the perspective of new media, including shape, meaning and god.

Using ancient Chinese totem element of modern logo design, first of all should be designed 
according to user requirements clear positioning, choose the appropriate element of totem, and through 
the visual elements, connotative meaning and diversified methods is analyzed, and then find out with 
the products in the visual and conveys the correspondency of semantic, will point by modern design 
method is applied into the design, the final purpose of design.This paper aims to seek new forms of 
expression and application principles on the basis of the application and understanding of ancient totem 
elements. Through the analysis of many excellent cases, it explores the extraction methods of totem 
elements in modern logo design and the principles we should follow.Hope that by using the modern 
aesthetic idea and design technique, can make us learn the spirit of the Chinese culture, and combined 
with modern international design concept, the combination of Chinese and western, mainly in, is the 
design of the work not only conform to the trend of our times, inherit and carry forward the traditional 
culture of our country, is the possibility of application on modern mark aspects to explore.With a new 
look at The Totem elements of China, so as to bring a new atmosphere to modern logo design, to create 
both with Chinese characteristics and a sense of modern excellent logo.

To sum up, in the modern logo design is a good development trend, using the ancient totem 
element in the nationalization of the design is, more help to push the design of our country’s national 
style to the international, although will encounter problems and difficulties in the process, we are actively 
overcome, but as long as the design of China always more into a step.The totem element in ancient China 
is the essence of Chinese national culture and the representative of Chinese traditional culture.Applying 
totem elements to logo design can not only reflect the traditional culture and spiritual connotation of our 
country, but also integrate into the new concepts and fashion elements of modern design. Combining 
them, the artistic charm of totem elements and modern logo design can be fully displayed. 
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 5.1 Event Significance

 Totem is the crystallization of wisdom and diligence in thousands of years of national 
development. In the construction of ecological civilization, we pay attention to the protection of totem, 
because totem represents the cultural color and flavor of local nations.Totem is the product of the perfect 
combination of art and culture, which has a high value of plastic art design.From the perspective of new 
media, graphic design needs to be combined with totem culture, which is an embodiment of the trend 
of leading the organic combination of traditional national culture and modern culture.In graphic design, 
the totem culture of Guangxi Zhuang nationality is combined with graphic design, that is, traditional 
cultural elements are integrated into new media graphic design, and the social and economic benefits 
of graphic design works are improved.Totem culture is the crystallization of national culture, with the 
development of The Times should not be abandoned, totem culture and modern art is not in conflict, 
after careful treatment can achieve the perfect integration of totem culture and modern art design.

 5.2 Research Significance

 After thousands of years, totem elements are the essence of Chinese traditional culture, 
representing the world view of the Chinese nation, and symbolizing the reproduction of Chinese children 
in the Chinese land.These ancient totem elements are applied to modern logo design through modern 
design methods, so that they can be cleverly integrated with modern life, which can bring Chinese 
people a strong sense of belonging and pride.In China’s modern logo design, totem images appear 
in large numbers, some for modeling, some for decoration.But we can see that, due to the traditional 
totem element and modern logo has a huge difference, we should research on the elements of the 
traditional totem and clever reference, on the basis of using the modern design in the modern logo 
design gimmick, melts into the modern design idea, explore the feasible of the ancient Chinese totem 
element can be used in the strategy of modern logo design.

 Using ancient Chinese totem element of modern logo design, first of all should be 
designed according to user requirements clear positioning, choose the appropriate element of totem, 
and through the visual elements, connotative meaning and diversified methods is analyzed, and then 
find out with the products in the visual and conveys the correspondency of semantic, will point by 
modern design method is applied into the design, the final purpose of design.This paper aims to seek 
new forms of expression and application principles on the basis of the application and understanding of 
ancient totem elements. Through the analysis of many excellent cases, it explores the extraction methods 
of totem elements in modern logo design and the principles we should follow.Hope that by using the 
modern aesthetic idea and design technique, can make us learn the spirit of the Chinese culture, and 
combined with modern international design concept, the combination of Chinese and western, mainly 
in, is the design of the work not only conform to the trend of our times, inherit and carry forward the 
traditional culture of our country, is the possibility of application on modern mark aspects to explore.With 
a new look at The Totem elements of China, so as to bring a new atmosphere to modern logo design, 
to create both with Chinese characteristics and a sense of modern excellent logo.
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Longmen Grottoes Tourism: Authenticity of Cultural Heritage and 

Sustainable Development
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Abstract

Longmen Grottoes tourism has been in the stagnation stage since 2009, according to Tourism 
area life cycle theory. Thus Longmen Grottoes Tourism has many problems, including difficulties in 
authenticity protection, overladen tourism capacity, inadequate participation of community and less 
satisfaction of tourist experiences. 

The research aims to study the current situation of Longmen Grottoes Tourism, the authenticity 
of Longmen Grottoes cultural heritage, the authenticity of Longmen tourism and the sustainable 
development of Longmen Grottoes Tourism by both the literature method and field investigation method 
under the concepts of cultural heritage authenticity and sustainable tourism. 

The results show that only by returning to the cultural authenticity of the Longmen Grottoes World 
Heritage can the heritage be better protected and its sustainable development can be realized. Good 
tourism, which combines the concept of international tourism with traditional Chinese culture, is a good 
way to promote the high-quality development and sustainable development of Longmen Grottoes tourism.   

According to this study, it is expected to have the deeper understanding of authenticity protection 
both in the fields of cultural heritage and tourism. The sustainable tourism study can be expected to 
extent to good tourism and smart tourism. It is also expected to be useful guideline for other similar 

tourism area in stagnation stage.

Key words: Longmen Grottoes Tourism, Authenticity of Cultural Heritage, Sustainable Development

Rational and Significance

Longmen Grottoes has been in the Stagnation stage since 2009 according to Tourism area life 
cycle theory (Zhang,2009). Tourist destination life cycle theory was advanced by Butler in 1981 which 
contains 6 stages, including exploration period, involvement period, development period, consolidation 
period, stagnation period and decline period. When a tourist area enters the stagnant period in the 
later period of development, the number of tourists reaches the maximum (there are still fluctuations 
in a small range), the environmental capacity reaches saturation or exceeds the maximum limit, and 
environmental, social and economic problems come along. They will affect the good image of the tourist 
destination. If the tourism management and policy can get adjustment appropriately, for example, the 
number of tourists can be adjusted within a reasonable range, the existing market image and facilities 

1The	People’s	Republic	of	China
2Faculty	of	Fine	and	Applied	Arts,	Khon	Kaen	University
3from	the	Faculty	of	Fine	and	Applied	Arts,	Khon	Kaen	University
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can be used in the short term to maximize the income of the tourist destination, tourism area can prolong 
the life cycle and achieve sustainable development. Because of being the 

stagnation period, there are many problems appearing in Longmen Grottoes Tourism, like 
difficulties in authenticity protection, overladen tourism capacity, inadequate participation of community 
and less satisfaction of tourist experiences. In order to solve these problems and benefit tourism 
development, it is necessary to study authenticity protection and sustainable development of Longmen 
Grottoes. In this research, both authenticity of Cultural Heritage and tourism authenticity will be studied 
in authenticity protection. As to the research on sustainable development, I’ll study from concepts of 
good tourism and smart tourism.

The research objectives are to study the current situation of Longmen Grottoes Tourism, the 
authenticity of Longmen Grottoes Cultural Heritage and the authenticity of Longmen tourism and the 
sustainable development. The research hypotheses are following questions: What is the problem of 
Longmen Grottoes tourism? What is the problem of authenticity protection for Longmen Grottoes? How 
to solve it? How to develop the sustainable tourism for Longmen Grottoes?

According to this study, it is expected to have the deeper understanding of authenticity protection 
both in the fields of cultural heritage and tourism. The sustainable tourism study can be expected to 
extent to good tourism and smart tourism. It is also expected to be useful guideline for other similar 
tourism area in stagnation stage.

Current Situation of Longmen Grottoes Tourism

1. The Advantages of Longmen Grottoes Tourism

The Longmen Grottoes is the first batch of key cultural relics under protection in China. In 2000, 
it was included in the World Heritage List by UNESCO as a world cultural heritage. In 2007, Longmen 
Grottoes was listed as the first batch of 5A-level scenic spots by National Tourism Administration.

The regulation system of Longmen Grottoes is set up to play the role of the tourism management 
and cultural heritage protection. Management Committee is followed by local government. They have 
three sub-institutions, including research institute, management office and travel company. Research 
Institute is responsible for protection research; management office is responsible for management 
affairs; travel company includes hotels, travel agency, passenger transport company etc, serving for 
travel business. 

In order to protect the world cultural heritage of Longmen Grottoes and develop sustainable 
tourism, national policies and local policies were applied to guide the development and protection 
of Longmen Grottoes, including “Measures for the Protection and Administration of World Cultural 
Heritage(2006)”, “Guiding Opinions of the General Office of the State Council on Strengthening the 
Protection and Utilization of Grotto Temples(2020)”, Regulations on the Protection and Administration of 
Longmen Grottoes in Luoyang City(1999); Protection and Management Plan of Longmen Grottoes(2012) 
and Protection planning of Luoyang historical and cultural city(2018).

According to the data of travelers and income, the numbers of guests and tourism income 
increased quickly after Longmen Grottoes was listed in world cultural heritage in 2000. In 2019, number 
of Tourists reached 4.17 million person, and Tourism Income was 455 million yuan. 
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Recent years, many cultural tourism acclivities are held to develop tourism, such as the program 
of visiting Longmen Grottoes at night, poetry conferences, traditional costume show, field trip programs. 
It also holds activities which are combined with local travel festival. Internet Technologies are applied 
to the tourism of Longmen Grottoes as well, which are applied in the fields of tickets purchasing, 
travelling, advertising, management and preservation of cultural relics. Last year, people can get the 
720 degree virtual tour of panoramic view online by visual reality technology. New technology will play 
more important roles in tourism of Longmen Grottoes in future.

2. The Problems of Longmen Grottoes Tourism

It seems like Longmen Grottoes tourism is well developed. However, the tourism of Longmen 
Grottoes has stepped into the stagnation stage since 2009, whose number of tourists reaches the 
maximum and environmental capacity exceeds the maximum limit. The increasing of tourism income 
from 2013 to 2019 become more and more slowly comparing with the growth last 6 years. Longmen 
Grottoes Tourism has many problems, including difficulties in authenticity protection, overladen tourism 
capacity, inadequate participation of community and less satisfaction of tourist experiences. 

Although the Longmen Grottoes have a high level of heritage resources, the process of protecting 
its integrity and authenticity is difficult. For example, in the 1980s, buildings that were not compatible 
with the Longmen Grottoes culture, such as the China Dragon Palace and Huan Mi Movie Studios, were 
built in scenic spots. In the early 1990s, in order to build an artificial lake, a rubber dam was built in the 
lower reaches of the Yi River. There are also lime kilns and quarries near the scenic area at that time.

In recent years, there have been a large number of tourists in the scenic spot, far exceeding 
its environmental capacity and causing damage to the scenic environment. According to relevant 
calculations, the daily limit capacity of Longmen Grottoes is 43.75 million person-times, and the 
environmental capacity of facilities, residents’ psychological capacity, and management level capacity 
are 13,500, 29,200, and 49,500 person-times respectively. However, in 2005, the number of daily tourists 
to the Longmen Grottoes reached a maximum of 250,000, and the number of tourists on November 
Golden Sunday in 2015 reached 50,000, which has far exceeded the environmental capacity of the 
scenic spot. 

Scenic tourist service facilities are well equipped, but there is little interaction with the community 
and lack of community foundation. The community isolation effect caused by the early relocation caused 
Longmen Grottoes to form an image of a non-community-dependent heritage site. The surrounding 
villages and communities have little interaction with the Longmen Grottoes scenic spot, lacking the 
popularity of local community residents, and its cultural continuity and authenticity are also affected.

The smart tourism in Longmen Grottoes is relatively fast, but there is not enough attention 
to tourist experience, and tourist experience satisfaction is not high. The overall quality of the smart 
tourism experience is average. In addition to being slightly satisfied with smart management and smart 
marketing, tourists have a fair evaluation of smart entertainment and education, smart communications, 
smart services, etc.

Thus, it is necessary to study authenticity protection and sustainable development of Longmen 
Grottoes. 
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The Authenticity of Longmen Grottoes Cultural Heritage Tourism

1. The Connotation of Authenticity

The word of authenticity originates from the Greek “authentes”, which means “authoritative”. Some 
scholars believe that authenticity was first used to prove the authenticity of religious sacred objects, which 
refers to the expression of basic religious doctrines through legends and anecdotes. However, with the 
advancement of Western civilization, authenticity has got rid of the blindness of religion and gradually 
emerged Rational and empirical values. The authenticity of world heritage refers to the universal historical, 
artistic, scientific, and aesthetic values recognized by all human beings. Regarding the authenticity of the 
world heritage, Freeman Tilden mentioned the principle of “interpretation, understanding, appreciation 
and  protection”. Therefore, the authenticity of the world heritage in the tourism context is not a simple 
preaching, but a complete and higher-level enlightenment, which reveals its deeper connotation and 
enlightenment on the basis of providing information to tourists.

2. The Authenticity of Longmen Grottoes Cultural Heritage Tourism

In the context of tourism, the authenticity of the world cultural heritage of Longmen Grottoes in 
Luoyang includes the authenticity of historical politics, the authenticity of historical economy, and the 
authenticity of historical culture.

Since 2007, the program of visiting Longmen Grottoes at night has been held to attract tourists. 
A total of 2886 lamps and 5370 m strips of light were installed for the night visiting program. High-
illumination yellow floodlights are used on the periphery of the mountain, and LED floodlights are mainly 
used for small caves. The intelligent network control technology with sound, light, electric lighting and 
media system dynamic and static combination are used in the night visiting program. Various modern 
lighting forms such as top light, side light, surface light, and backlight are used to three-dimensionally 
shape the look of Buddha at night.

Figure 1 The Program of Visiting Longmen Grottoes at Night

Although the program of visiting Longmen Grottoes at night opened up a new form of expression 
and created a new artistic effect, allowing tourists to enjoy the wonders and becoming a landmark night 
view of Luoyang. However, it completely destroyed the authenticity of the cultural heritage of Longmen 
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Grottoes and violated the international norms of cultural heritage protection. Firstly, lighting the Longmen 
destroys the original natural night view of the grotto history; secondly, it artificially breaks the heritage 
itself and the surrounding environment; thirdly, the program of visiting Longmen Grottoes at night has 
completely exceeded the ordinary lighting requirements, which uses sound, light, electricity and other 
media means to change colors, release smoke, make sound effects and taste effects. The effects of 
“Buddha shining” and “magical Buddhist atmosphere” are artificially created. The Longmen Grottoes 
and Buddhist holy sites should have been originally simple and unpretentious. The peaceful nature and 
historical rhyme have been artificially tampered with the program of visiting Longmen Grottoes at night.

A large number of modern items such as lamps and light strips are deliberately placed and 
added on the heritage body to make the display at night come true. It is an act of destroying the original 
landscape of the heritage body itself. Moreover, the volume, appearance and quantity of these modern 
objects have seriously affected the daytime landscape effect of the Longmen Grottoes.

The installation of numerous lamps, light strips and other lighting equipment inside and outside 
the cave, as well as light source lifting devices and media devices used to shape artistic special effects, 
will inevitably cause damage to the grotto mountain. The use of a large number of light sources and 
cables will cause damage to the cave rocks and paintings due to the light, heat and static electricity. 
The limestone body of the Longmen Grottoes itself has serious weathering diseases due to the humid 
environment and daily rainfall produced by the Yi River. Natural sunlight, cycles of day and night and 
climate change have already affected its weathering process.The program of visiting Longmen Grottoes 
at night is the new pathogenic factors for grottoes. The heat emitted by the light source and cables will 
change the temperature of the microenvironment in the cave, making it a hotbed for weathering reactions. 
The light will overshadow the paintings and static electricity will absorb more dust and microorganisms 
which adheres to the surface of the cave body and becomes an electrolyte that promotes the weathering 
reaction. The superposition of this series of destruction factors will not only accelerate the existing 
destruction reaction, but also cause new damage to the grotto itself. The opening of night tours increased 
the grotto display time to 15 hours per day. With such a natural and artificial environment, coupled with 
a long-term display and an overloaded environment capacity for tourists, the impact and destruction 
of the grotto itself can be imagined. Longmen grottoes is displayed at night under the background of 
such a large amount of light and audio-visual special effects, which is bound to affect the growth and 
reproduction of animals and plants in the grotto to a certain extent.The natural ecological environment 
of Longmen area will be threaten strongly .

The night display of Longmen is more about the design and creation of artistic effects, rather 
than the true understanding and interpretation of religious culture. The secular and entertaining nature 
of the real world are subjectively added , which not only completely breaks the peaceful historical 
atmosphere of the Buddhist holy place in Longmen Grottoes under the natural night, but also completely 
destroys the original unpretentious and peaceful cultural charm of the Buddhist holy place. It is not to pay 
homage to the Buddha, but to disturb the Buddha. The worship and respect that Buddhism deserves 
in the hearts of the people will be decreased. 
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The Sustainable Development of Longmen Grottoes Tourism

1. Good Tourism and Smart Tourism in the Sustainable Development

Sustainable development derives from the theory of selectivity in development theory. Since the 
1950s, Modernization Theory, Mependency Theory, Neo-Classical Counter Revolution and Alternative 
Theory have appeared. Each of the four development theories is based on the rejection and criticism 
of the previous theories, and is the result of a new understanding of the process and consequences 
of development. Alternative theory advocated to stop the linear, consumerism oriented mode of rapid 
economic growth, put forward a kind of protection that based on resource. It is a “bottom-up” mode of 
community development, which focuses on people’s demand and living environment. The purpose of 
development is not for products, but for social or community that people rely on. Economic development 
only needs to meet demand. The value of alternative theory is that it not only recognizes resources waste 
and loss caused by excessive consumption but also focuses on community and harmonious environment. 
It advances the limitation of development speed and the pursuit of “harmonious development” and 
“ecological development”. 

In China, good tourism and smart tourism are regarded as the new types of the sustainable 
development. In a way, smart tourism is one type of sustainable tourism.

Good tourism is a kind of sustainable tourism based on Chinese traditional philosophy. For 
sustainable tourism, a set of actions that should be taken by all participants in the tourism industry at all 
levels. These actions should improve the well-being of the population, protect natural and cultural heritage 
and promote economic and social development. Good tourism contains three layers of connotations, 
including value ethics, development concept and practice mode. Firstly, it is a kind of tourism based 
on value ethics of “truth, goodness and beauty”. It advocates that “truth, goodness and beauty” guide 
the contradictory relations between people and heritage, people and society, and people in tourism, 
so as to achieve the ultimate goal of protecting nature, respecting culture, social equity, sustainable 
development and self-improvement. Secondly, it is a civilized, coordinated, sustainable and innovation-
oriented tourism development concept, which is advocated to apply these development concepts into 
tourism practice to achieve harmonious coexistence and sustainable development between people and 
heritage, people and society. Thirdly, it is a kind of tourism practice, which emphasizes the formation 
of a cooperative and win-win relationship with the core of goodwill, good thoughts and good behaviors 
among the government, non-governmental organizations, tourism enterprises, tourists and community 
residents in heritage protection and tourism development to achieve sustainable development. Based 
on “goodness”, these three layers of connotations regulate the principles of dealing with the relations 
between human and heritage, human and society and human and human in heritage protection and 
tourism development from the abstract to the concrete. Smart tourism is the product of the combination 
of tourism and auto-intelligent process, which can be understood as the another type of good tourism. 
Smart tourism can be thought of as a kind of wisdom from the concept of people-oriented and scientific 
development. Through the Internet, cloud computing and other platforms, smart tourism integrates 
dynamic tourism data resources on the basis of the concept of big data and connects physical and 
virtual space and time to provide personalized, dynamic and diversified comprehensive information 
application services to the government, enterprises and the public. It will form a better tourism state 
featuring complete information infrastructure, abundant information data resources, highly developed 
information products, people-oriented value and extensive public participation.
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4.2 Good Tourism and Smart Tourism in the Sustainable Development of Longmen Grottoes 
Tourism

The concepts of good tourism and sustainable development are mutually integrated and 
complementary. Good tourism provides the value ethics foundation of Chinese philosophy “good” for 
the concept of sustainable development. Sustainable development extends the concept system of good 
tourism from the aspect of technical standards. The sustainable development framework based on good 
tourism will provide a reference for the protective development of heritage tourism destinations. Based 
on this framework, the sustainable development of Longmen Grottoes cultural heritage tourism should 
be strengthened and improved from the following four aspects.

Firstly, the authenticity of the Longmen Grottoes heritage with the core of benevolent value 
ethics should be protected. The important feature of heritage tourist destinations lies in the authenticity 
claims of their heritage, that is, heritage cannot be fictitious or constructed by contemporary people. 
The authenticity of heritage has different interpretations due to changes in times, different regions and 
different subjects. But without the characteristics of “authenticity”, heritage is no longer a heritage 
and loses its heritage value. Whether it is the international heritage conventions or domestic heritage 
regulations, there are relevant provisions on the authenticity of the heritage. Under the concept of 
good tourism, in order to ensure the authenticity of the heritage, the Longmen Grottoes Management 
Committee should strictly implement the principle of “protection prior to development” and implement 
the “minimum intervention principle” for cultural heritage so that it can be passed on from generation to 
generation. Specifically, it is necessary to pay attention to the protection of Buddha statues in a refined 
way and remind tourists the concepts of protection. It is also necessary to strengthen the monitoring of 
rock formations, hydrology, weather, air, wind and sand in the grotto area and to improve the dynamic 
intelligent monitoring system. The scientific and diverse ways should be adopted to protect the heritage 
resources of the Longmen Grottoes so as to realize the sustainable use of the heritage and the sustainable 
development of tourism.

Secondly, the Longmen Grottoes tourism should be guided by the concept of good tourism and 
smart tourism, which can intelligently control the tourism carrying capacity and reduce the damage to 
the heritage. The control of tourism carrying capacity is the prerequisite for the sustainable development 
of the Longmen Grottoes tourism. Due to the special Golden Week holiday system in China, the carrying 
capacity control of heritage tourist destinations during the peak tourist season has become an important 
factor in protecting the environment where the heritage is located, protecting the safety of tourists, 
and enhancing the expected experience of tourists. As a world cultural heritage site and a national 
5A-level scenic spot, the Longmen Grottoes have received 500,000 tourists in two days and 50,000 
tourists a day during Golden Week, which is very unfavorable to the sustainable development  of the 
heritage site tourism. The concept of good tourism is highly compatible with the concepts of the national 
development strategies. The key point of the sustainable development of Longmen Grottoes with the 
concept of good tourism lies in the control of its tourism carrying capacity. Specifically, the concepts 
of “the more tourists are the better” must be changed by the concepts of “the right amount of tourists 
is the guarantee for the sustainable development of the scenic spot”. On the other hand, the intelligent 
technology must be fully used to achieve dynamic control of carrying capacity and to guide tourists’ 
civilized travel behavior. It is necessary to reduce the destruction of tourism activities by restricting the 
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number of tourists entering the area and diverting tourists to other areas. The intelligent pre-warning 
system of carrying capacity must be established as well, through which the number of tourists can be 
predicted and informed to avoid the travelling peak.

Thirdly, taking multi-party win-win as the principle of good tourism to enhance the social value 
of Longmen Grottoes heritage and stimulate interaction with the community. The good thing to one 
group in the concept of good tourism is not necessarily good to another group. The balance of interests 
between subjects becomes the guarantee of equity within the inheritance generation and sustainable 
development. The actual contradictions in heritage tourism destinations mainly point to the contradictions 
between different interest groups. It seems that the contradictions in heritage tourism destinations are 
caused by the contradictions between protection and development. Actually, it is often the game of 
interests between different groups. The problems of “whose heritage” and “who should manage the 
heritage” have become the focus of controversy. Moreover, the non-exclusive nature of heritage resource 
management has exacerbated the failure of government governance. As to the Longmen Grottoes, 
residents in the core areas of the scenic area moved to the surrounding area in history. However, under 
the background of leisure and vacation tourism, the relocated residential areas have become the radiation 
area of the Longmen Grottoes heritage tourism again. The deep integration and interaction between the 
Longmen Grottoes heritage and these communities has become the source of motivation to stimulate 
the vitality of the heritage. The community rooted in the heritage has a deep feeling for the heritage, 
whose emotion will make a sense of guardianship in the use of the heritage. Therefore, the Longmen 
Grottoes should pay more attention to the strength of the surrounding communities, encouraging them 
to participate in the development of heritage tourism in multiple ways and benefit from the heritage on 
the basis of protecting the heritage.

Finally, it is important to take the tourism experience as the core of good tourism, expand the 
living protection of Longmen Grottoes heritage and increase its social influence. As the old thing, heritage 
often shows lifeless characteristics under the strict protection guidelines. For example, people may 
not feel the charm of the smiling Buddha Rusana without good publicity. In fact, the tangible heritage 
is only the carrier of a certain intangible culture. Professor Smith, a heritage expert, pointed out that 
all heritage is intangible and its value is from its immateriality. No matter how magnificent the physical 
heritage is or how glorious the history is, the heritage is just  lifeless if no one appreciates it. Therefore, 
the living protection of the heritage is an important way to maintain the vitality and influence of the 
heritage. For Longmen Grottoes, the tourists’ experience should be the core and focus of the smart 
tourism. Longmen Grottoes tourism should strengthen the interaction with tourists, rooting the tourists’ 
experience in the intelligent design; The culture of the Tang Dynasty and Buddhism should be presented 
in tourist products and souvenirs by a dynamic way, adding refined performance products to enhance 
the tourist experience; it is necessary to strengthen the design of cultural and creative products with the 
theme of Longmen Grottoes and expand the publicity to attend the popular cultural programs, such as 
the “National Treasure”, making more people understand the value of Longmen Grottoes.
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Conclusion

Heritage tourism is the main way for most countries and regions in the world to realize the 
function of displaying heritage resources to the public, but some local heritage tourism deviates from 
the original intention of heritage protection due to excessive pursuit of economic value. The Longmen 
Grottoes as the carrier of Buddhism culture reflect the politics, economy and culture from Wei to Tang 
Danasty for hundreds of years. Only by returning to the cultural authenticity of the Longmen Grottoes 
World Heritage can the heritage be better protected and its sustainable development can be realized. 
Good tourism, which combines the concept of international tourism with traditional Chinese culture, 
conforms to the Chinese people’s habits of thinking. It is worthy of being promoted to the tourism practice 
of heritage tourism destinations to realize the protection and effective use of tourism resources. It is a 
good way to promote the high-quality development and sustainable development of heritage tourism.
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Roles of Contemporary Chinese Peking Opera Male Dan
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Abstract

This academic article on roles of contemporary Peking Opera Male Dan in China has the 
objectives of presenting the meaning, the development, the significance of Peking Opera Male Dan, 
and roles of contemporary Chinese Peking Opera Male Dan acquired from the study of documents 
and related research.

In terms of roles, it can be found that currently, it is mainly manifested in the following three 
aspects: 1) Roles in the real life; 2) Roles on the stage acting; 3) Roles of the responsibility. The analysis 
of these three roles combined with the 3 Peking Opera Male Dan who are very representative of these 
three aspects, and the theory of social change that fully reflects the real situation of Male Dan in 
contemporary Chinese Peking Opera. It could also help the public to understand and enter the Chinese 
Peking Opera Male Dan and Peking Opera Male Dan art, which is also promoting and publicizing the 
Male Dan art of Peking Opera in another form.

Keywords: Role, Peking Opera Male Dan, Contemporary China

Background and Significance

The word “Dan” in Chinese characters, first appeared in oracle bone inscriptions of Shang 
Dynasty which is more than 3000 years ago. The original meaning of the word “Dan” in Chinese means 
daybreak and morning; In addition, “Dan” is a general term for women’s roles in Chinese operas’ 
performance.

As	the	product	of	Chinese	folk	art	and	the	main	body	of	Chinese	drama,	Chinese	operas	
as	the	comprehensive	Chinese	drama	art	that	produced	on	the	basis	of	the	high	development	and	
integration	of	politics,	economy,	culture	and	art	of	various	ethnic	groups	in	China,	which	is	also	the	
most	unique	and	representative	art	form	of	Chinese	drama.	After	a	long	period	of	development	and	
evolution,	Chinese	opera	has	gradually	formed	more	than	360	kinds	of	operas	with	Peking	Opera	as	
the	most	influential	Chinese	opera,	which	distributed	all	over	China	with	Beijing	as	the	center.	It	is	
a	national	intangible	cultural	heritage	that	is	regarded	as	the	“quintessence”	and	“national	opera”	
of	China.	Chinese	operas	as	the	important	part	of	Chinese	excellent	traditional	culture,	the	female	
roles	on	the	stage	were	once	played	by	men,	which	has	led	to	the	emergency	of	the	“Male	Dan”	
phenomenon.	As	a	way	of	the	artistic	performance,	Male	Dan	plays	an	important	role	in	promoting	
the	prosperity	and	development	of	Chinese	operas,	especially	the	performing	art	of	Chinese	Peking	
Opera.	It	can	be	said	that	without	Male	Dan,	there	would	be	no	such	rich	female	roles	on	the	stage	
of	Peking	Opera	today.

3Co-adviser,	Asst.	Professor	from	the	Faculty	of	Communication	Arts,	Kasem	Bundit	University
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In fact, in the Chinese opera performance represented by Peking Opera, the performers who play 
the female roles by men were not called “Male Dan”. Studies show that before 1949, most male actors 
engaged in such opera performances were referred to as “Lingren”（伶人）or “Nanling”（男伶）; In 
recent years, the phenomenon of “Male Dan” is rising in the current Chinese society, and its attention is 
gradually increasing. People gradually rise this title for actors engaged in this opera profession. But in 
any case, it is generally believed that Male Dan is just only a pronoun of gender, not a separate opera 
business, “hangdang”（行当） in Chinese operas’ performance. It is a product of a special historical 
period, which has a long history that with an important artistic position and influence in the historical 
stage, but also a unique performing art.

From the master of Peking Opera, Mr. Mei Lanfang has brought Chinese Peking Opera art 
to the world, and promoted the status of Peking Opera Male Dan; And the “Most Famous Four Male 
Dan” represented by Mr. Mei Lanfang, Mr. Shang Xiaoyun, Mr. Cheng Yanqiu and Mr. Xun Huisheng 
developed the performing art of Dan roles in Peking Opera to the peak time; After the founding of new 
China, because the state no longer advocated the cultivation of Male Dan, it declined; After the “Cultural 
Revolution”, Male Dan has sprung up again. Until now, there are only a few professional Male Dan that 
could be seen…

	

Figure	1	The	Most	Famous	Four	Peking	Opera	Male	Dan	Masters
Mr. Mei lanfang, Mr. Cheng Yanqiu, Mr. Xun Huisheng, and Mr. Shang Xiaoyun

Nowadays Peking Opera Male Dan are no longer just Peking Opera actors, their roles are 
changing with the development of time and society, and the meaning and connotation of the role are 
constantly enriched which providing the definition of the world “role” and “Peking Opera Male Dan” as 
following:

Roles means

- The role in the real life; 

- The role on the stage performance; 

- The role of responsibility. 

In all, roles can be recognized as actors in mind of their own positioning. That is, how to grasp 
their roles when performing the role characters in operas; How to grasp their real roles in real life; How 
to grasp the role of their jobs; Secondly, from the point of view of other people except himself, the Male 
Dan should be evaluated.
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Peking Opera Male Dan means

-  The Male Dan actors who are still active in Peking Opera acting jobs or devote themselves 
to Peking Opera art teaching and learning career in contemporary China. 

-  These actors are not engaged in simple cross-gender of roles acting work as women, but 
regular actors who have received strict and systematic training in Peking Opera colleges and 
universities for a long time, which even have followed famous Peking Opera performance 
artists to learn Male Dan art. Both physically and psychologically, they are normal men.

From the information above, there are still many problems to be studied and discussed in roles 
of contemporary Chinese Peking Opera Male Dan. At present, there is a lack of recent and in-depth 
analysis of identity and artistic heritage in the field of Peking Opera Male Dan actors. Above all, from 
the background information and importance, this topic is both valuable and important to do further 
study. The objective of this article is to study roles of contemporary Chinese Peking Opera Male Dan.

Contemporary Chinese Peking Opera Male Dan

In this article, contemporary Chinese Male Dan in Peking Opera mainly refer to the Male Dan 
actors who have grown up around the Chinese society’s “Reform and Opening up” in the 1980s and 
are still active on the stage of Peking Opera and are the main force of Male Dan performances. These 
Male Dan actors are mainly concentrated in Beijing and Shanghai;

In addition, contemporary Chinese Peking Opera Male Dan should also include several old 
Peking Opera Male Dan masters and artists who grew up around the founding of the People’s Republic 
of China and are still alive now. These old artists can be said to be national treasures. Unfortunately, with 
the gradual death of these old artists, there are also those art treasures which hadn’t been inherited.

At the same time, it should also include the Peking Opera Male Dan performing artists and 
actors who are also engaged in Peking Opera Male Dan performance, but are not currently in China. 
Although some of them have lived abroad for a long time, they have never stopped promoting and 
spreading the Male Dan art of Peking Opera. They also display the Male Dan art of Peking Opera abroad 
through their own efforts.

On the whole, the number of these three groups is gradually decreasing, but in any case, 
there is no doubt about their professional identity, that is, they all have experienced strict professional 
training, and they have learned art by paying homage to famous teachers, and then began to engage 
in Peking Opera Male Dan performance career, not the simple anti-string performance we could see 
in TV variety shows and folk street performances. From the geographical point of view, Beijing and 
Shanghai, as China’s political, cultural and economic centers respectively, can be said to boost the 
formation and development of Chinese Peking Opera. And since ancient times, Beijing and Shanghai, 
especially Shanghai, have become the “the place of fame” for Peking Opera Male Dan. These two cities 
give more possibilities and broader stage to Chinese Peking Opera and Peking Opera Male Dan. At 
the same time, bringing them more achievements and influencing their lives.
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Starting from the three definitions of roles, this paper selects three representative contemporary 
Chinese Peking Opera Male Dan to introduce and discuss as examples.

1. Male Dan Inheritor Mr. Mu Yuandi

Mr. Mu Yuandi, born in Jilin in 1985, is a Male Dan actor of Chinese Peking Opera. He is now 
a teacher of Dan role performance in the opera school affiliated to Shanghai Theater Academy. He is 
the only retransmitted Male Dan disciple of the “The Most Famous Male Dan” Shang School and the 
only retransmitted Male Dan disciple of “The Five Famous male Dan Actors” Xu School. Nowadays, 
he no longer has male students. As a rare male talent on the stage of Peking Opera, he has won the 
unanimous affirmation of contemporary audience and industry with his professional stage performance 
for more than 20 years. He together with Mr. Hu Wenge, Mr. Yang Lei and Mr. Yin Jun are known as the 
nowadays “Four Famous Male Dan” on the stage of Peking Opera. However, the other three are all in 
Beijing, and he is the only one in Shanghai. Although in such a bustling and noisy place as Shanghai, 
he chose to stick to the purest Male Dan art in his heart and use his own efforts to promote the Male 
Dan art of Peking Opera.

Figure 2 Mr. Mu Yuandi and His Performing Photo

2. Male Dan Artist Mr. Bi Guyun

Mr. Bi Guyun, born in 1930 in Shanghai, China, is a famous Male Dan Master of Peking Opera. 
He is the first-class actor in China and enjoys special allowance from the State Council. Since his 
childhood, Mr. Bi Guyun has followed many famous Peking Opera masters, such as Wang Yaoqing, to 
learn and practice opera. In 1949 and 1951, he successively worshipped Peking Opera masters Mr. 
Xu Biyun and Mr. Xun Huisheng. In 1961, he became the last disciple of Mr. Mei Lanfang, the master of 
Peking Opera, and learned from Xiao Cuihua (Mr. Yu Lianquan), the founder of Xiao School of art. He 
not only inherits the traditional classic performance repertoire, but also updates the layout and performs 
a number of new dramas that are admirable and popular with the audience. In addition, he went from 
stage to screen, recording a number of Peking Opera TV films and stage art feature films, which were 
distributed and broadcast at home and abroad. His exquisite performing arts are highly appraised by all 
aspects. In his later years, he was still actively concerned about and devoted himself to the education 
of Peking Opera Dan roles, playing an important role in the development of Peking Opera Dan roles.
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Figure 3 Mr. Bi Guyun and His Performing Photo

3. Mr. Wu Rujun, the famous Male Dan in Japan

Mr. Wu Rujun, born in 1963 in Nanjing, China, is an artist in Japan. He is currently the president 
of the Peking Opera Theater in Japan. He is an active actor on nowadays’ stage. From performance to 
creation, he is proficient in everything. He has composed, directed and performed some famous Peking 
Opera dramas such as “Wu Zetian” and “Princess Comes To the East”. In addition, he has been living 
in Japan for more than ten years. He has successfully integrated Jinghu, which has been in the status 
of accompaniment instrument for hundreds of years, with the most fashionable musical elements, and 
created a distinctive style of Jinghu light music, which has made great contributions to Peking Opera’s 
going to the world and young people. His popularity in Japan is no less than that of Japanese domestic 
stars, and his “fans” are heavyweight. He often appears at banquets held by Japanese legislators, ladies, 
businessmen and celebrities, and takes part in nearly 60 such performances every year.

Figure 4 Mr. WuRujun and His Performing Photo
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Roles of Contemporary Chinese Peking Opera Male Dan

According to the theory of social change, the changes of any social phenomenon are different 
in macro and micro aspects. Social changes affect the changes of social relations, lifestyle, behavior 
norms and values. The evolutionism of social change holds that human society is a gradual process 
of continuous development, and the modes of evolution are diverse. Societies with different levels and 
forms have different forms of evolution or development. The cycle theory of social change holds that 
social change is a cyclical repetition, and social change follows a “historical cycle mode”. The spiritual, 
perceptual and rational stages of social and cultural development appear in a cycle. In addition, social 
change is also reflected in the changes of social members’ status structure, social values and culture. 
People’s social activities are guided by values to varying degrees, and the changes of social values often 
become the precursor of the whole social change. The change of social cultural content or structure will 
lead to the growth of new culture and the change of old culture due to the accumulation, transmission, 
dissemination, integration and conflict of culture。

Based on the above concepts, roles of contemporary Chinese Peking Opera Male Dan can be 
easily found and analyzed. 

Take the above three representatives as examples, as their roles in real life, no matter which 
period of Peking Opera Male Dan in, it can be said that they have not affected their real life because of 
their careers, and they can make a good distinction between reality and stage. These Male Dan actors 
do not have any doubts about their gender roles or physiological roles. They can set up a good male 
role in life, and they will not have any different feelings about their works in their hearts. 

Secondly, it is more important that they play a role in stage performance. The roles at this level 
have two meanings: one is the role of characters in the performance plays, the other is their self-personal 
roles’ images when they are engaged in the stage performance career. First of all, these contemporary 
Chinese Peking Opera Male Dan are doing a good job of learning, inheriting and promoting the traditional 
excellent classics. It is very valuable to be able to rehearse classic plays well, but they still do not forget 
to combine the new era to create and develop. Then, at present, these few young Male Dan, their own 
roles are still excellent Peking Opera actors, not because of the commercial interests of the social 
environment and bring their own bad influence on the artistic image. Finally, it is undeniable that Male 
Dan has its own disadvantages compared with female Dan, but it also has irreplaceable advantages. 
Moreover, as a cultural product of China’s long history and society, Male Dan has an indelible value to 
the art of Peking Opera.

Nowadays, many online artists and even male stars like to draw more attention by using the 
image of “Male Dan”, but it also shows that the problems of male day are also related to society and 
culture. Society does not have to promote Male dan, but it must guide the public to understand and 
appreciate the male day correctly. Therefore, the image of Male Dan and talent training also give the 
contemporary Male Dan a new role of responsibility.



1135

Conclusions

From the study of the data and the research on roles of contemporary Chinese Peking Opera 
Male Dan, it was found that all 3 roles: 1) Roles in the real life; 2) Roles on the stage acting; 3) Roles of 
responsibility, can better let people know and enter the Chinese Peking Opera Male Dan, which helps 
to promote the protection and inheritance of Chinese Peking Opera Male Dan performance art. More 
importantly, we hope that the public will not treat this cultural phenomenon in a distorted and confused 
way. Peking Opera Male Dan art is undoubtedly a treasure that cannot be ignored in Chinese drama 
performance art, and there are many aspects worthy of in-depth study. And these contemporary Chinese 
Peking Opera Male Dan, who also have many roles, are bound to gather strength, boost and hold the 
position of Peking Opera Male Dan art in the new era.
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A Study on the Performance Forms and Inheritance Protection 

of “Receiving Buddha in the First Moon” 

in Baofeng, Jinning County, Yunnan Province

Longteng	Cui	Cui

Abstract

In this paper, taking Jinning County of Yunnan Province, Kunming city BaoFeng “lunar January 
by BuJJha” activity performance anJ sacrificial Jance “as the object of stuJy, Jescribes the specific 
process lunar January by BuJJha” activities anJ the custom of ethnic traJitional ritual Jance form; at 
the same time, an in-Jepth analysis of the nationality traJitional ritual Jance folk culture connotation. 
It is in this sense, the protection anJ inheritance of the local national culture as the starting point, the 
spirit of “save” iJeas, the Jinning County BaoFeng “lunar January by BuJJha” activity performance anJ 
sacrificial Jance in Kunming city municipal intangible cultural heritage of proposals anJ iJeas, in orJer 
to more effectively to strengthen the protection for the traJitional folk activities.

Keywords: BaoFeng lunar January BuJJhist ritual Jance heritage protection

introduction

The sacrificial dance is a reflection of traditional Chinese minority culture, primitive religious 
beliefs and ancient customs. The sacrificial dance is a religious performance based on the idea of   
“immortality of gods and ghosts” and primitive moral concepts. “Gods” and “ghosts” are the continuation 
of human life carriers, while religious beliefs are the emotional sustenance of personal emotions and 
the historical accumulation of traditional culture.

“Playing lanterns, donkey lanterns, singing tunes to folk songs...” From the first to the sixteenth 
day of the first lunar month, the Baofeng Buddha-receiving folk activities in Jinning County were extremely 
lively.

 “Receiving the Buddha on the first month” is a major folk event in Baofeng. The village receives 
the Buddha one after another, then enters the temple in the village to worship, and then returns to 
Baoquan Temple on the 16th of the first month. “Kunyang Zhouzhi” records: “February 8th, welcome 
the Buddha far and near, wish the country and pray for the New Year”, this custom existed in the Ming 
and Qing Dynasties. Baofeng’s “receiving the Buddha in the first month” is rich in cultural content. The 
custom ceremonies include Yangmen Drumming, lanterns, donkey lanterns, tune-to-folk songs and other 
content. It provides the necessary living soil for national and folk traditional cultural projects. In August 
2012, the custom of receiving Buddha on the first month in Baofeng, Jinning County, was listed as the 
traditional custom of the Kunming Intangible Cultural Heritage Project and was under key protection.

1 Overview of Jinning County’s Geography and Humanities

Jinning County, China, is located in the center of Yunnan Central Plateau, on the south bank of 
Dianchi Lake. The lakeside basin along the north-central Dianchi Lake is a lakeside basin. The terrain is 
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high in the south and low in the north. It is mainly inhabited by ethnic groups such as Yi, Han, Hui, Bai, 
Hani, etc. The diversified ethnic culture still retains the primitive customs of ghosts, gods, and ancestor 
worship of religious beliefs.

Baofeng Town, Jinning County has a long history and splendid culture. It is not only the birthplace 
of smelting technology in the Yuan Dynasty, but also the last post of the ancient tea-horse road into 
the provincial capital. According to local county chronicles, the name Baofeng is derived from the 
meaning of “mountain treasures”, which means that this place is a land of auspicious treasures. In the 
precipitation of history, this treasure land has also gathered a profound cultural heritage. It is precisely 
for this reason that it also laid the foundation for the development of Baofeng’s folk custom of “receiving 
Buddha in the first month”.

2 The legend of the origin of Baofeng’s “Buddha receiving in the first month” activity

Baofeng’s custom of “accepting Buddha in the first month” has a long history. According to 
investigations, the custom of receiving Buddha in Baofeng originally originated in Tiesuo Village, Baofeng. 
“Receiving Buddha in the first month” is also derived from the legend of “Emperor Ruan” in Tiesuo Village.

According to legend, a long time ago in Tisuo Village, a family of Ruan family lived. Mother and 
son depended on each other and lived hard. Nguyen’s mother is hardworking, kind-hearted, honest 
and kind. She never struggles with others and cares about gains and losses. She is kind to others and 
is loved and supported by the villagers. The mother and son worked hard in the fields, and their days 
were comfortable and prosperous.

Nguyen’s son is talented and clever, and he is very filial to his mother. Although he is young, he 
often speaks surprisingly, unlike ordinary people. One morning, he took a small homemade bow and arrow 
to play in the cherry orchard behind the village. He saw an old sow eating crops in the cherry orchard. 
Out of love for the crops, the child opened a bow and shot an arrow at the old sow. . Unexpectedly, after 
the bow and arrow were shot, it suddenly turned into a golden light and flew far into the sky. It flew into 
the palace and shot towards the emperor. Fortunately, the emperor evaded in time. The golden arrow 
hit the jade pillar of the Golden Palace. The emperor and the officials were shocked and frightened in 
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cold sweat. Some ministers said to the emperor, “Enlighten the emperor, this flying golden arrow is an 
ominous omen. If you do not track down and arrest it early, I am afraid that the emperor will not be able 
to protect it. Please bring the emperor to take care of the demon mirror. Catch and make sure that our 
emperor will last forever.”

The news that the Jade Emperor wanted to punish Nguyen’s son reached the ears of the villagers 
and mothers, and everyone was very anxious. Nguyen Thi’s son comforted his mother and fellow villagers 
and said, “Mother, fellow villagers, don’t be afraid, I have my own way.” In order to comfort the overly 
frightened mother, the son leaned into his mother’s ear and said quietly, “Mother, you just don’t open 
the nine cabinets upstairs in my house to look at the miscellaneous grains when the soldiers arrive.” The 
officers and soldiers got closer and the mother and the villagers came. The more worried. Just when the 
officers and soldiers left the village six or seven miles away, his mother couldn’t help it anymore. Against 
her son’s instructions, she hurried upstairs and opened the nine cabinets containing miscellaneous 
grains to take a peek. Every time she opened a cabinet, she saw the inside. The grain was blinking. 
When she opened the last cabinet, the soybeans in it were like many little human heads, and some were 
still staring at her. Her mother was scared to death upstairs by this magical change. Due to the mother’s 
ignorance and suspicion, she opened the cabinet prematurely and broke her son’s spirit, so that the 
son could not turn the food into soldiers and weapons to resist the officers and soldiers. Because the 
hour has not yet arrived, not only is he scared to death, but also his son cannot become an emperor.

When the officers and soldiers arrived, her son had no choice but to run to the mountains behind 
the village to escape, and the officers and soldiers chased after him. He climbed up a mountain, and 
the officers and soldiers were about to climb up to capture him. When the officers and soldiers reached 
the middle of the mountain, there was a sudden gust of wind, black storms and rain, and a flood rolled 
down the rocks. The officers and soldiers couldn’t, so they had to wait for the eyes of the sky at the 
bottom of the mountain. It took seven to forty-nine days for the sky to be seen. When the officers and 
soldiers climbed to the top of the mountain to search, there was no shadow of the little emperor. He 
was buried deep in the soil by ants. This magical and tall mountain was later called Sanjian Mountain 
(known by the people of Kunyang and Baofeng) Sanjianshan is the tomb of the legendary little emperor). 
The officers and soldiers did not catch the little emperor and had to draw up official documents, and 
returned to Beijing to return to the emperor. The emperor in the capital was relieved when he heard 
that the little emperor was dead.

I don’t know how many years have passed, the bones of the little emperor turned into the roots 
of the blood cane tree, which was washed by the flood to the river bend in the north of the village, and 
the earth covered him deeply. In order to prevent the flood from submerging the crops every year, 
the villagers decided to dig a river where the blood vines lay to diverge the water from the mountains 
and rivers, and they also dug the roots of the blood vine tree that the little emperor turned into. The 
villagers wanted to use an ax to chop him for firewood, but he couldn’t split it no matter how much he 
chopped. The axe cleaved a stream of blood, and the axe was pulled up, and the place he had been 
chopped was healed and restored. Most people looked around. Method. The leader thought, this blood 
vine is full of spirituality, why not carry him into a temple in the village to enshrine him, begging him to 
protect the safety and happiness of the whole village, the villagers agreed with it, so he held a simple 
ceremony and invited people to do it. After the blood cane tree roots changed by the little emperor 
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were consecrated, the best carpenters were invited to carve a god and Buddha and enshrine it in the 
village temple. During the holidays, the villagers would burn incense and pray, asking the gods and 
Buddhas to bless happiness and peace.

Since then, the village has been experiencing good weather year after year, with abundant 
grains, and safe for the young and old. In the case of drought in other places, the village of Tiesuo Village 
also has a good harvest. At that time, folks once circulated such a song: “There is rain and iron locks, 
Tiangan ancient city dam, dolls beg for food, and the couple fight.” So the villagers thought of Buddha 
for blessings, and they suggested that the squires and the rich should carry the “sacred Buddha” to 
the whole country. Go to the temple in the town hall and pray for him to bless the safety and happiness 
of the people in the 24th village. The squire listened to everyone’s suggestions and felt reasonable, 
so he sent people to carry the iron-locked gods and Buddhas to the public temples of the whole town 
to enshrine them with the three patrol Buddhas, and let the whole township people burn incense and 
worship together. It is also stipulated that every year on the first day of the Lunar New Year, the villagers 
who are locked in the subway will carry him back to his hometown, so that the villagers will worship 
first, and then take turns to the villages close to the southwest. The other way goes east from Xiatiesuo 
via Qinglong and Pujiacun. The time for picking up the gods and Buddhas can only be until the 16th of 
the first lunar month. On this day, no matter which village the gods and Buddhas are picked up, they 
must be sent back to the public halls and temples of the whole town on time. No village is allowed to 
intercept them at will. This is the “Buddha’s Return to the Temple” legendary by the people of Baofeng.

It is said that during the “Buddha’s Return to the Temple” ceremony before liberation, actors 
from all over the country would go there to sing three-day drama, and various vendors would also rush to 
do business there, which was very lively. In this way, over time, a default system of “receiving Buddha” 
has been formed. This kind of ritual of taking turns to pick up gods and Buddhas is the folk custom of 
“accepting Buddha”, which has been passed down from generation to generation by Baofeng people. 
During the Cultural Revolution, the gods and Buddhas of the Great Temple were listed as the “Four 
Olds” and were destroyed, but this ancient custom was left behind. After the reform and opening up, the 
country promoted the freedom of religious belief, and the people of Baofeng organized themselves again, 
re-sculpted gods and Buddhas, and restored the ancient folk custom of “receiving the Buddha.” After 
the reform and opening up, this folk custom became more popular, especially the utilitarian purpose of 
religious sacrifices. Every year on the 16th day of the first lunar month, people from all directions would 
drive to Baoquan Temple (Tusshan Temple) to watch the excitement, burn incense and worship the 
Buddha for peace and sing. Dancing to celebrate the good harvest, the scene makes people linger. In 
recent years, this activity has become more solemn. The restored Baoquan Temple has also organized 
temple fairs and Buddha-receiving activities, which has become a unique folklore activity in Baofeng.
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3 The performance form of “receiving Buddha in the first month”

 3.1 Overview of the “Buddha” procedure

The 24 villages in Baofeng (including Dapu Village and Xiaopu Village) began to receive the 
Buddha from the Tushan Temple (now Baoquan Temple) starting from the first lunar month. Starting from 
Baofeng Village and Baofeng Camp, Mojiazhuang and Renjia Camp ends. The small village welcomes 
one day, and the village big welcomes two days. On the 16th day of the first lunar month, the Buddha 
returned to the Tushan Temple (Baoquan Temple), and he sang for three days to signify the end of the 
Spring Festival.

 The Buddha statues of Baofeng receiving Buddha on the first month are four Buddha statues 
made of wood carvings. Among them, there are two male and female Buddha statues. The body of the 
Buddha was originally carved with a picture of cedar, after painting, and put on Buddhist costumes. 
For these four “male Buddha” and “female Buddha”, villagers now call them “eldest brother, second 
brother, eldest sister, and second sister”. According to the investigation, the names of the Buddha are 
elder brother: Ruan Hao, second brother: Ruan Bao, eldest sister: Ruan Sanli, and second sister: Ruan 
Heli, four Buddha statues are enshrined in Baoquan Village, Baofeng. “Buddha reception” is divided 
into two roads. The villages east of the Kunluo Highway will pick up male Buddhas, and the villages 
west of the Kunluo Highway will pick up female Buddhas. When receiving the Buddha, it was carried by 
4 outstanding young people in the village. The “boys and virgins” carried flags in front to clear the way; 
followed by a pot of fire, covered with cypresses and willows and green smoke, adding a mysterious 
atmosphere ; Followed by many elders and devout men and women, and finally the “Yang Guy Drum” 
team. When everyone in this line of “receiving Buddha” enters a village, the villagers have already placed 
a table with cakes, fruits and other offerings by the roadside. Every house is connected, and there is 
a long line, and the table is full of people welcoming the “Buddha”. When the “Buddha” arrives, the 
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gongs, drums and firecrackers will sound in unison, which is prolonged and very lively. This is called 
“welcoming the Buddha”. After that, the “Buddha” was carried into the temple of the village for worship. 
The next day, I passed through the village again, and the excitement is still there. This is called “Send 
Buddha”, so you have to pass through all the villages of Baofeng (except for the upper and lower villages 
of Suanshuitang, because there is a beautiful legend that the Buddha is no more than Red Rock). On 
the 16th day of the first lunar month, the Buddha returned to Baoquan Temple. This day was even more 
lively. Guests and literary and artistic enthusiasts from all directions gathered in the temple, singing folk 
songs, pairing tunes, dancing “yangman drums”, “bench dragons”, firecrackers blasting, and gongs 
and drums blasting the sky. There is a sea of   people, and this activity will last until about three o’clock 
in the middle of the night. This is called “Buddha’s Return to the Temple”.

 3.2 The performance form of the main sacrificial dance

  3.2.1 Yang Guy Drum

  Although “Yang Lao Drum” emerged in Jinning County of Kunming City and 
is a common folk square dance in local festivals and ceremonies, it is performed in the form of Yangko 
team common in folk dances in the Central Plains. This is because the “Yang Lao Drum” originally 
originated in the Central Plains, and it was introduced to Yunnan since the Ming Dynasty. It absorbed 
the rhythmic elements and style rhythms of local Yi dances and formed an ancient and “young” dance 
species. Therefore, it can be said that it is the product of the mutual integration and penetration of Yi 
and Han dance aesthetic culture. The “Yang Lao Drum” in the “Yang Lao Drum” is a young man who 
undertakes the task of “picking seedlings” when “opening the seedling door” in spring plowing every 
year. The “Yang Lao” dances the drum to pray for the gods to bless the rice harvest, and the “Yang 
Lao Drum” also gets its name. From this point of view, the “Yang Lao Drum” is a kind of folk dance with 
a strong aesthetic color of “agricultural culture”. And as such a characteristic dance widely spread 
among the folks of Jinning, the “Yang Lao Drum” is naturally active in the religious sacrificial activities 
of receiving the Buddha in the first lunar month.

  The appearance of the “Yang Lao Drum” is basically the same as the waist 
drum of the Central Plains, but the performance routine is more complicated. Like many brothers dance, 
the “Yang Lao Drum” uses the waist and hips as the axis to exert force; under the coordinated action 
of the subtle changes in the waist and hips, with the powerful and clever movement of the legs, it can 
complete such as A series of basic movements such as “step”, “jumping”, “jumping with suction leg”, 
“stepping”, “jumping with left and right kick”, “circling with suction leg” and “kicking left and right” are 
now available. In addition, the props and accompaniment instruments of the “Yang Lao Drum” are also 
relatively rich. There are usually traditional instruments such as small drums, gongs, and cymbals, as 
well as special props such as towels and dragon heads. In the dance, the performer usually carries a 
“Yang Lao Drum” (small shoulder drum) on his back, holding a white towel in his left hand and a white 
towel in his left hand while dancing up and down, and holding a 25 cm long square red silk kerchief in 
his right hand. The sticks hit the drum head up and down. The rhythm of the drums is divided into two 
forms: “tight drum” (fast rhythm) and “slow drum” (slow rhythm). Through the change of tight and slow 
drums, the dance movements of the “Yang Guy Drum” can be directed and adjusted. Slow rhythm and 
rhythm.
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  The person holding the “dragon head” prop is the commander of the “yangko 
drum”. The so-called “dragon head” props are generally made of 60-70 cm long wood carved into the 
shape of a dragon head, and the top of it is tied with a chicken tail feather and a red silk tie with a length 
of about 1 meter. During the performance, with big and small gongs, big and small accompaniment, the 
dancers follow the basic steps of “Ding” and form a circle, following the rhythm of gongs and cymbals 
to start dancing. In the dance, other people follow the dance moves of the “dragon head” to constantly 
change the pace and formation, deducting the “round field”, “crossing flowers”, “legs”, “back to back”, 
and “face to face”. There are more than 20 kinds of routines such as “Snake Shedding Skin”, “Dragon 
Waving Tail”, “Worshiping Money”, and “Worshiping Quartet”. Judging from the form of the “dragon 
head” props, it is actually a hunting tool held by the ancestors of the Yi ethnic group to celebrate their 
hunting results. With the introduction of the Yangko dance of the farming culture of the Central Plains, 
the primitive Yi hunting dance gradually merged with the Yangko dance to become a dance form with 
agricultural culture. The “dragon head” props at the core retained the original hunting dance cultural 
characteristics, making the “Yangman Drum” eventually developed into a traditional dance form that 
integrates farming and hunting cultural characteristics.

  3.2.2 Bench Dragon

  In addition to the “Yang Lao Drum”, a folk dance called “Bench Dragon” is also 
popular in Baofeng’s first month Buddha reception activities. This kind of dance has a clear utilitarian 
purpose. It is for villagers to pray for the smooth weather throughout the year. For hundreds of years, 
the ancestors have been performing bench dragon dances during the Spring Festival and opening 
streets, making it a traditional folk art show in Baofeng area.

  This kind of “bench dragon” is similar in form to the “dragon dance” 
performances in the Central Plains, but the “dragon” props are more practical and secular in terms 
of production-in an ordinary household flower-striped bench Decorated with wood carvings, bamboo 
woven or paper lanterns, arrange these lanterns into the shape of a dragon and apply personalized 
oil paintings to create a colorful, exaggerated and energetic “bench dragon” props. Or use bamboo 
strips to form a dragon and place it on the bench, with wooden feet to show the dragon’s claws, and 
decorate the dragon with small lanterns. It can also be made into a realistic “bench dragon” prop.

  Since each lantern is painted with its own favorite patterns of flowers, trees, 
birds, etc. according to the aesthetic preferences of the lantern owner, the entire “bench dragon” 
presents a dazzling, colorful sense of color.

 In terms of performance form, “bench dragon” dance can be divided into two forms: 
“single bench dragon” and “multi bench dragon”. The so-called “single bench dragon” is a form of 
performance in which one, two or even three people dance a “bench dragon”. When playing alone, two 
hands can be used to hold the front and rear legs of the small “bench dragon” props to dance. When 
two people are playing, the two people hold the front and back legs of the props to perform coordinated 
dancing movements; when three people (mostly 2 females and 1 male) play, the first two people each 
hold the “bench dragon” with one hand. The left and right front legs of the props, the latter one holds 
the back legs of the props with both hands to perform coordinated dancing movements.
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  In the “multi-stool dragon”, its props are made up of multiple single “bench 
dragon” items connected in series with wooden sticks-although the number of benches included in 
the “multi-stool dragon” varies, they are usually According to the traditional folk digital belief habits, it 
is made into a “nine-section dragon” with nine consecutive benches; however, at most, a “multi-stool 
dragon” may have more than 80 benches consecutively formed from beginning to end. No matter how 
many benches are connected to the “multi-stool dragon”, the front bench must always be decorated 
as a “dragon head”, and the last bench must always be decorated as a “dragon tail”, “dragon head” 
and “dragon tail”. The many benches in between play the role of “dragon body.” Because the lantern 
on each bench is painted with the owner’s personalized painting, each section of the “dragon body” 
of the “multi-stool dragon” is often different in color, and even at most it is composed of more than 80 
benches. The “Dragon Body” lantern has no repetition in its style, and its colors are all different. It is 
amazing and amazing. Moreover, in the “multi-stool dragon” performance, it is often not a “dragon” 
dance, but a number of “dragons” flow in a meandering manner. In this case, it is often difficult to find 
the same lantern pattern with five or six dragons walking together.

  The various forms of “bench dragon” also have colorful dance routines. Take 
the small and medium-sized “multi-stool dragon” performance as an example. The dance team is often 
composed of five to eleven people. Each person holds a wooden stick that connects the board to the 
board and lifts a series of “benches”. “Dragon” props. The first one in the dance team shows the “dragon 
head”, the last one shows the “dragon tail”, and the rest support the dragon’s body, forming the whole 
“multi-stool dragon” with bright lights and bright colors. Under the coordinated action of many people 
in the dance team, the “bench dragons” follow each other steadily, rising and falling, and wandering 
around. In addition, there are two other people in the dance team holding “Orbs” (large colorful lanterns) 
to tease the “bench dragon” to fight forward, making the performance full of humor.

  No matter how many people are dancing, whether it is a “single-stool dragon” 
or a “multi-stool dragon”, the “bench dragon” dance must follow the prescribed routines, with drum 
beats, and perform regular and rhythmic dances such as “Two Dragons”. Various routines and tricks 
such as “beads”, “huanglong wears flowers”, “two dragons playing in the water”, “escape of the golden 
cicada”, “huanglong pan body” and so on. As for the choice of accompaniment music during routine 
performances, traditional Yunnan lantern music and folk folk song music are often used to coordinate 
the dance movements of the “bench dragon” performance. In recent years, Baofeng “Bench Dragon” 
has developed and innovated on the original basis, and made bold breakthroughs in music and dance 
moves. For example, it has widely absorbed women to participate in the dance of “Bench Dragon”, 
introduced suona gongs and drums for accompaniment, and set up large square tables. The high stage 
creates dance routines and shapes of flying dragons flying into the sky, and so on. These innovations 
in these areas have brought new life to the ancient “bench dragon” dance to a certain extent, and has 
become a unique traditional folk cultural program in Jinning County.

  3.2.3 Mussel Shell Dance

  “Clam Shell Dance” is also known as “Clam Dance”, “Clam Shell Lamp”, “Clam 
Shell”, “Clam Shell”, “Clam Shell”, etc., and it is also a characteristic folk lantern dance. .
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 The dance prop “clam shell” is made of bamboo strips, pasted with colored paper or 
colored cloth, and surrounded by red cloth borders. During the performance, a young girl played the 
role of “clam shell spirit”, hiding in the prop “clam shell”, holding the clam shell with both hands to make 
a movement; the other played the role of a fisherman, acting as “clam watching”, “netting”, Actions such 
as “casting a net”, “wading”, and “groping” try to catch the clam shell. The “fisherman” caught with the 
net but often got nothing, while the “clamshell essence” slaps the clam shell and sometimes clamps 
the “fisherman”’s head, and sometimes clamps the hands and feet of the “fisherman” to tease, until the 
“clamshell essence” catches with his hands. . In the dance process of “Clam Shell Dance”, it will be 
accompanied by folk wind and bowed instruments such as erhu, flute, gongs and drums. Because of 
the “clam shell dance” performance form is witty and humorous, full of interest. It has also become a 
popular dance program in the cultural performance of the “Receiving Buddha in the First Moon” custom 
activity.

  3.2.4 Dry boating

  Dry boating is an important dance performance form of the Han people along 
the Dianchi Lake. Dry boats are also called lotus-picking boats. They are mostly made of bamboo, 
wood or hemp stalks. The outside is decorated with colored cloth. The bow, stern, and boat sides are 
also decorated with flowers, and some are also placed on the deck of the boat. Each lens reflects the 
beauty of the person in the boat. During the performance, tie a dry boat to the waist of the performer 
(also known as a boat rider, usually a beautiful girl dressed as a fairy), and use both hands to hold 
the “board” on both sides, based on the swaying broken steps The rhythmic pace of the movement 
creates a peculiar aesthetic effect as if sitting on a boat. In the performance of the dry boat, it is often 
accompanied by impromptu folk songs, and the content of the lyrics is mostly blessing or asking for 
money, full of auspicious and festive meanings. Therefore, in recent years, dry boating has also become 
an indispensable program in the cultural performances of the custom activities of “receiving Buddha 
in the first month”.

4 Inheritance and protection of the custom activities of “receiving Buddha in the first month”

 4.1 Macro analysis of necessity and policy system

 We know that dance is an art form that uses body language to interpret the unique 
aesthetic and cultural psychology of a nation or a region. He is not only a product of historical 
accumulation, but also a carrier of collective memory of a certain region or a certain nation.

 Each nation and each region has formed a unique and unique cultural form in its unique 
development process. The beauty contained in each characteristic cultural form is the objectification 
of the essential power of the human group in the region and the nation. product. Relying on the beauty 
of this cultural accumulation, we can draw a cultural map of a certain ethnic group or a certain region 
of the human group, and explore its cultural “gene”. Not only can we clarify our own strengths and 
weaknesses, but also find the right place for dialogue with the world. Therefore, culture is the “root” and 
“soul” of a nation, and the spiritual bond that connects us with history and the status quo, maintains 
independence and integrity, and moves toward the future. The protection of the cultural heritage where 
these “roots” and “souls” are located is a solemn mission entrusted to us by history, and it is also our 
sacred duty to future generations.
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 As a “body culture”, dance is a unique artistic form that interprets a certain ethnic cultural 
heritage from the aesthetic point of view of body language. It interprets the essential cultural psychology 
of a nation and reveals the unique national cultural lifestyle of a nation by means of representational 
forms. It is in this sense that national or regional dance art is the carrier of folk culture and the “living 
fossil” resource on which research in cultural anthropology depends. Therefore, the protection of folk 
traditional dances has become a very important part of the current folk intangible cultural heritage 
protection work.

 Moreover, today, the severe changes in the cultural ecology and the lack of successors 
of traditional folk art have forced us to speed up the protection and inheritance of traditional folk dance 
art. Under the leadership of the party, governments at all levels have launched a series of special 
activities to protect traditional culture. For example, my country’s second “Cultural Heritage Day”, various 
commemorative and content-rich commemorative and publicity activities with the theme of “Protecting 
Intangible Cultural Heritage and Building a Harmonious Society” across the country have helped us 
create a A good atmosphere for joint participation in the protection of cultural heritage.

 In addition, in order to strengthen the protection of intangible cultural heritage, the 
government has also established a relatively complete system of policies and measures to protect, inherit 
and promote the outstanding cultural heritage of ethnic minorities. In general, there are the following 
four Point:

 First, formulate laws and regulations to protect the traditional culture of ethnic minorities. 
The “Constitution of the People’s Republic of China”, the “Law of the People’s Republic of China on the 
Protection of Cultural Relics”, and the “Law of the People’s Republic of China on Regional Autonomy 
of Ethnic Groups” all have important provisions for inheriting, protecting and passing on the excellent 
culture of ethnic minorities. In February 2010, the “Intangible Cultural Heritage Law of the People’s 
Republic of China” passed by the Standing Committee of the National People’s Congress clearly stated 
that the state supports the protection and preservation of intangible cultural heritage in ethnic areas, 
remote areas, and poverty-stricken areas. It is also crucial to promote the excellent culture of ethnic 
minorities.

 Second, strengthen the protection of infrastructure construction and promote the 
traditional culture of ethnic minorities. Governments at all levels in our country attach great importance 
to the work of establishing cultural centers, libraries, and museums in ethnic minority areas. In recent 
years, ethnic areas have basically reached the goal of “there are cultural centers and libraries in counties 
and counties”.

 Third, cultivate a large number of ethnic minority cultural talents to provide talent 
guarantee for protecting and promoting the excellent culture of ethnic minorities. Nationalities colleges 
and autonomous areas have established bases for cultivating ethnic cultural talents.

 Fourth, set up institutions to organizationally ensure the inheritance and promotion of 
the excellent culture of ethnic minorities. The relevant state departments have basically established 
specialized institutions to handle ethnic cultural affairs, responsible for organizing and coordinating the 
protection of ethnic minority culture. For example, the National Ethnic Affairs Commission has a Cultural 
Propaganda Department, which is dedicated to this task.
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In recent years, the protection and inheritance system constructed by the above policies, 
measures, laws and regulations has begun to play its unique role, making my country’s cultural heritage 
protection concept increasingly popular, and cultural heritage protection measures are becoming more 
and more perfect, and the entire cultural heritage protection undertaking Gradually, it has achieved 
good results and achieved gratifying phased results.

 4.2 Micro-analysis of the inheritance and protection of the activity of “receiving Buddha 
in the first month”

 At present, the folk custom activities of receiving Buddha in the first month of Baofeng in 
Jinning have been passed down for hundreds of years. Due to its wide spread area, it is highly respected 
and respected by the villagers in the local area, and it has a broad mass base, so this folklore activity 
has no signs of endangerment at present.

 However, the content related to “receiving the Buddha in the first month” is gradually 
being simplified or disappeared. Specifically: 1) The Buddha statue was originally carved from wood 
and passed on for more than 30 years. However, in 2011, the local villagers changed the Buddha 
statue to a Buddha statue made of alloy, which has lost the true meaning of the origin of the Buddha; 
2) Participation The group attending the Buddha receiving ceremony is gradually changing to an aging 
population. The receiving Buddha is carried by the villagers on foot. Nowadays, modern vehicles such 
as cars and electric vehicles are used to transport the “Buddha statues”; 3) In the “Four Buddhas” On 
the day of “Returning to the Palace”, it originally took three days to sing, and it was mainly Dian opera. 
Now that there are fewer and fewer people who can sing Dian operas, they have to switch to singing 
lanterns, and the time has been compressed from three days to one day. 4) There are fewer and fewer 
people who know the folklore related to the “Buddha reception” activity.

 Therefore, starting from the thinking of “preparing for a rainy day”, we should still take 
effective measures as soon as possible to protect the cultural and ecological environment related to 
the “reception of Buddha” activities. And then achieve the purpose of “living” inheritance of “receiving 
Buddha” sacrificial dance.

 The author believes that, in view of the long history of the custom of “receiving Buddha” in 
Baofeng’s first month, the route of “receiving Buddha” is relatively fixed, and there is a set of standardized 
procedures for “receiving Buddha”. It has its regionality and particularity in traditional customs, and 
has a wide range of local customs. Influence. Moreover, the custom activity of “receiving the Buddha” 
contains richer folk cultural content, which is a characteristic folk custom activity in central Yunnan. It 
can be seen that the custom activity of “receiving the Buddha” meets the requirements of the traditional 
customs declaration for the Kunming intangible cultural heritage project, and it is recommended to be 
included in the municipal intangible cultural heritage protection list for key protection.

Conclusion

In summary, although Baofeng’s “Buddha reception” custom activity and its sacrificial dances 
are not lost on the first month of Baofeng, but in line with the idea of   “preparing for a rainy day”, protection 
measures for it should be strengthened and protection efforts should be strengthened. Therefore, the 
author proposes to set the “Buddha receiving” custom activity and its sacrificial dances in the first 
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month of Baofeng as a city-level intangible cultural heritage project in Kunming, Yunnan, in order to 
achieve the “as it is” and “liveness” from the perspective of cultural ecology protection. “The purpose 
of inheriting the traditional sacrificial dance.
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Meishan scroll painting: the application of Iconology in the deities’ 

composition study in Gongcheng, Guangxi 
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Abstract

This article focuses on the deities’ composition study of Meishan scroll painting during Qing 
dynasty in Gongcheng, Guangxi. The scrolls were related to the Meishan religious sect which was 
accepted by the Pingdi Yao people in Gongcheng, Guangxi. Although there were hundreds of gods in 
the scroll painting, they were arranged in order, the gods with the same roles, functions were classified in 
the same group. The deities in scroll painting were based on the fishing and hunting culture of Meishan 
religious sect, Taoism had profound influence on it, and it absorbed part of the gods in Buddhism, the 
national heroes, the masters of local temples were also included in the deities. The gods with different 
identities had different responsibilities and roles, the diversified structure of deities showed the abilities 
of integration and absorption of Meishan religious sect. The method used in this article was Iconology, 
for the study of images, the Iconology was beneficial to describe and classify the images, and to discuss 
the themes, connotations and significance of the scroll painting.

Keywords: Meishan scroll painting, Iconology, composition of deities, Gongcheng, Guangxi

Introduction 

Scroll painting is a traditional art form in China, it generally refers to the art works painted on 
paper, cloth, silk and so on, basically, there are two types of scroll painting: long horizontal and short 
vertical, the painting with long vertical, square or rectangular vertical are mounted into a hanging shaft. 
(Xue, Y. N. 1993 )

The Meishan scroll painting in this article refers to the set of scroll painting related to the Yao 
people and discovered in Shuibin village, Gongcheng, Guangxi in 1984. Meishan scroll painting also has 
the name of “registers of gods”, it is called “Liao” in Yao language, it belongs to the religious painting 
hanging in the ceremony. ( Mo, J. D., 2016) 

The set of scroll painting included fourteen volumes and belonged to family Pan and family 
Feng who lived in Shuibin village, eight of the scrolls were about family Feng, and six of them were 
about family Pan. According to the myth among the Yao nationality, the first Meishan scroll painting 
was about the image of Pan Wang who was regarded as the original national ancestor of Yaos. The 
main content of the story was: Panhu, the colourful dragon dog, made great contribution to the country, 
1Ph.d	Student	from	the	Faculty	of	Fine	and	Applied	Arts,	Department	of	Culture	Fine	Arts	and	Design,	Khon	Kaen	University.
2Lecturer	from	the	Faculty	of	Fine	and	Applied	Arts,	Department	of	Culture	Fine	Arts	and	Design,	Khon	Kaen	University.
3Lecturer	from	the	Faculty	of	Fine	and	Applied	Arts,	Department	of	Culture	Fine	Arts	and	Design,	Khon	Kaen	University.
4Lecturer	from	the	Faculty	of	Fine	and	Applied	Arts,	Department	of	Culture	Fine	Arts	and	Design,	Khon	Kaen	University.
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he got married with the third princess of Emperor Ping and lived in mountains. The couple gave birth 
to six sons and six daughters. One day, when Panhu went out for hunting, he was injured by a goat 
and died. After panhu’s death, the sons always returned to the house on the 15th October of the lunar 
calendar, because it was the birthday of Panhu. In order to make the sons and the later generations 
remember ancestor Panwang, the old mother collected the pieces of sons’ clothes, embroidered the 
image of Panhu on it, and record the words “Meishan” as the name of the painting. (Wang, B.Y. 2006). 

The purpose of the first Meishan scroll painting was to remember the national ancestors and 
offer sacrifice to him. It can be inferred that the similar form of scroll painting used to be popular in the 
area where Yao people lived according to the investigation and information recorded in the preface 
of the current Meishan scroll painting, but most of scrolls were destroyed or disappeared for the Yao 
people experienced a long time of migration, the Meishan scroll painting in Goncheng, Guangxi was 
the only one discovered in series at present. 

The scroll painting recorded the history, society, customers, beliefs, values about Yao people 
in Gongcheng. The characters painted in the scrolls included the gods of Meishan religious sect, the 
original national ancestors, ancestors of family Feng and family Pan, with the total of approximately 
eight hundred. 

The deities of Meishan religious sect were important part of the scrolls, most of the gods in the 
painting were related to the fishing and hunting culture in ancient Meishan area, and in the process of 
its development, the gods of Buddhism, Taoism and folk beliefs were gradually integrated. Through the 
composition and characteristics of deities in the scroll painting, it is possible to better understand the 
concepts, doctrines of Meishan religious sect, and get more details about the cultural exchange and 
influence between Yao nationality and neighboring nationalities.

The Iconology Methodology

The method of Iconology originated from Iconography is beneficial to research on visual 
images, the purpose of Iconology is not only focus on the study of forms, themes, but also make effort to 
discuss the backgrounds, connotations, meanings and the relationships of the objects. As a systematic 
methodology, it has promoted the research of art history. 

The representative scholars of Iconology included Aby Moritz Warburg, Erwin Panofsky, Rudolf 
Wittkower, Fritz Saxl, Frances Yates, Ernst Hans Josef Gombrich, Jan Bialostock W.J.T.Mitchell and so 
on. In 1900, Aby Moritz Warburg founded the “Warburg Cultural Science Library” in Germany for cultural 
studies, then the library moved to London in 1933, and changed the name to “Warburg Institute” . Aby 
Moritz Warburg proposed a new method of image research which was more different from the traditional 
way of interpreting artistic images and works, in his article “Italian Art and International Astrology in the 
Palace of Farina’s Fanoia”, he used the word “Ikonologisch” for the first time. 

Many researchers joined “Warburg Institute” and made effort to the Art history study, the method 
of Iconology has been sustainable developed by the followers. Erwin Panofsky was one of them, he 
first proposed the “three steps” of visual research in his article “Zum Problem der Beschreibung und 
Inhaltsdeutung von Werken der bildenden Kunst” in 1932, and then in 1939, he mentioned these three 
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aspects again in his book “Studies in Iconology: Humanist Themes in the Art of the Renaissance”. 
Basically, the three steps included the “Primary or natural subject matter, Secondary or conventional 
subject matter, and intrinsic meanings or content” (Panofsky, E.1939) . 

The first stratum was the basic or natural theme, which was divided into fact and expression. It 
can be understood through the recognition of pure forms. The second step was a minor or regular topic, 
the motif was regarded as a secondary or traditional carrier of meaning can be called image, Panofsky 
stressed that the correct image analysis premise was the correct recognition of the motif (Panofsky, 
E.1939). The third section was the inner meaning or content of the images which could understand by 
defining the basic principles that reveal a nation, a period, a class, a religion or philosophical belief, which 
were unconsciously limited by a personality and condensed into a work (Panofsky, E.1939). Panofsky’s 
method originated from the influence of Warburg and Cassirer, it has programmatic significance in the 
development of modern Iconology. 

H. Gombrich joined the “Warburg Institute” and established a standard for interpretation 
which contributed to the development of Iconology. He publish the visual book “Art and Illusion: 
A Study in the Psychology of Pictorial Representation” in 1960. H. Gombrich proposed two meanings of 
the image study: intended meanings and significance given by the viewer. He insisted that the central 
task of Iconology should be to reconstruct the artist’s original creative scheme to find the original meaning 
of the work. Gombrich inspected the symbolic images and explored the significance of image symbolic 
symbols as a tool of human thought communication from a philosophical perspective. 

The method of Iconology is beneficial to the deities study of Meishan scroll painting. First, it 
could describe the features of the deities, such as the sharps, decorations, proportions and so on, and 
through the characteristics and the notes, it’s possible to better understand the identities, composition 
of the deities. Second, learn more about the themes of the scroll painting, get details about the roles 
and functions of the deities. Third, analysis about the connotations and meanings of the deities, better 
understand the relationships and cultural blending between Yao nationality and surrounding areas.

General situation of the deities’ composition of Meishan scroll painting

 The gods in Meishan scroll painting of family Feng were distributed in volumes 1, volumes 2, 
volumes 3, volumes 6 and volumes 7. And about family Pan, the gods were distributed in volumes 1, 
volumes 2, volumes 3. The deities in the painting were arranged in groups, the deities in the same group 
usually had the similar attribute. An important feature of the arrangement was there were scriptures 
corresponded to the images which were called “Meishan folk songs” and “divinities prayer scriptures 
” , and the gods were in different shrines. ( Mo, J. D., 2016) 

3.1 General situation of the deities’ composition of family Feng

 In the first volume of family Feng, the gods mainly included the magistrates（Gongcao, 功
曹) , the envoys (Shijun, 使君), the fore- masters（Xianshi, 先师）, the earth gods (Tudi shen, 
土地神/ 土公) , the monarchs (Di jun, 帝君), Lai long (Lailong, 来龙), the Vesta (Zao shen, 
灶神) , the generals (Jiangjun, 将军), Notre Dames (Sheng mu, 圣母), folk fairies (Xiang niang,
仙娘), Wu yue（五岳）, tianwang (天王), Lang (郎) , Hevajras (Mingwang,明王), Lord Lao 
Zi （太上老君）, Zhang tianshi (张天师) and so on.  
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Table 1  The main deities arrangements of family Feng (Volume 1 )

Order number The identities (types) of the deities Number of deities

1  Magistrates（功曹） 4

2 Envoys (使君) 7

3  Fore- masters（先师） 28

4 Earth gods (土公) 7

5 Monarchs (帝君) 9

6  Lai long（来龙） 4

7  the Vesta (灶君) 4

8  Generals (将军) 14

9 Notre Dames (圣母) 5

10 Folk fairies (仙娘) 72

11 Wu yue （五岳） 18

12 Tianwang (天王) 9

13 Lang (郎) 7

14 Hevajras (明王) 2

15 Master(法王、法师) 2

16 Elder of Buddhist (长老) 1

17 Lord Lao Zi （太上老君） 1

18 Zhang tianshi (张天师) 1
	

 In the second volume of family Feng, the gods were: star kings（Xing jun,星君）, judges 
(Pan guan,判官),  folk fairies (Xian niang, 仙娘) , thunder Kings (Lei wang,雷王), envoys (Shi jun, 
使君), seeking wealth gods（Qiu cai, 求财), fairy maidens (Xian gu,仙姑), Lang (郎) , temple 
masters (Miao wang, 庙王), monarchs (帝君),  Bodhisattva (菩萨), Pan gu (盘古)，Pan wang 
(盘王)，Fu xi (伏羲) .

Table 2  The main deities arrangements of family Feng (Volume 2 )

Order number The identities (types) of the deities Number of deities

1  Star Kings（星君） 6

2 Judges (判官) 2

3  Folk fairies (仙娘) 8

4 Thunder Kings (雷王) 2



1152

5 Envoys (使君) 4

6 Seeking wealth gods（求财） 5

7 fairy maidens (仙姑) 4

8 Lang (郎) 7

9 Temple masters (庙王) 9

10 Monarchs (帝君) 2

11 Zu gong、 Zu po (祖公、祖婆) 2

12  Bodhisattva (Pu sa, 菩萨) 2

13 Pan gu (盘古) 2

14 Pan wang (盘王) 2

15 Fu xi (伏羲) 1
 

There were only five gods in the front of third volume, they were males who gained political 
fame of family Feng called “You shu zhu zun” (幼叔诸尊), they had the ability to control the soldiers 
and horses of spirits after their death. The fourth volume included the fairy maidens (仙姑), ling wang 
(灵王)，Pan gu (盘古), Shen wang (神王), thunder Kings (雷王), dragon King (龙王), the 
clerk of wind and rain (风伯雨师), Lang (郎) and so on.

The sixth and seventh volume of Feng family were separated vertical axes. The sixth volume 
was damaged, there were three groups of gods and people in rows in the painting, but the identity 
of the gods were difficult to distinguish. The seventh volume was named “the king Li”by Moji de (Mo, 
J.D.2015) because there was a god with three heads and six arms in the top of the painting, and in 
the base of the painting, it showed the Yao people’s custom of making glutinous rice in Gongcheng.

3.2 General situation of the deities’ composition of family Pan

In the first volume of family Pan, there were magistrates（Gongcao, 功曹) hall, envoys (
使君), fore- masters（先师）, spirit and monster soldiers (Chang Bin, 猖兵), the earth gods  
(Tudi shen, 土地神) ,  Lai long（来龙）hall, the Vesta (Zao shen, 灶神), generals (将军) 
Wu yue（五岳), Notre Dames (圣母), folk fairies (仙娘), heavenly kings (Tianwang, 天王) , 
Hevajras (Mingwang,明王) , master(法师), elder of Buddhist (长老), Lord Lao Zi（太上老
君）and so on with the total of 81 gods.

Table 3  The main deities arrangements of family Pan (Volume 1 )

Order number The identities (types) of the deities Number of deities

1  magistrates（功曹） 4

2 Envoys (使君) 5

3  Fore- masters（先师） 15

4 Changbin (猖兵) 14
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5 the earth gods (土公) 1

6  Lai long（来龙） 1

7  the Vesta (灶君) 1

8  Generals (将军) 4

9 Notre Dames (圣母) 5

10 Folk fairies (仙娘) 12

11 Wu yue（五岳） 10

12 Tianwang ( 天王) 2

13 Hevajras (Mingwang,明王) 1

14 Master(法师) 1

15 Elder of Buddhist (长老) 1

16 Lord Lao Zi（太上老君） 1

In the second volume of family Pan, the deities included folk fairies (仙娘) , Lang (郎), star 
Kings（星君）, thunder Kings (雷王), Bodhisattvas (菩萨),  lingong (令公), judges (判官) .

Table 4  The main deities arrangements of family Pan (Volume 2 )

Order number The identities (types) of the deities Number of deities

1 Folk fairies (仙娘) 4

2 Lang (郎) 44

3   Star Kings（星君） 3

4 Thunder Kings (雷王) 2

5 Bodhisattvas (菩萨) 2

6  Linggong（令公） 1

7 Judges (判官) 1

The third volume mainly focused on the masters of the temples (庙王), fairy maidens (仙
姑),  Lang (郎) , Seeking wealth gods（求财）.

Table 5  The main deities arrangements of family Pan (Volume 3 )

Order number The identities (types) of the deities Number of deities

1 fairy maidens (仙姑) 2

2 Temple masters (庙王) 5

3   Lang (郎) 10

4 Seeking wealth gods（求财） 4
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4. The characteristics of deities’ composition in Meishan scroll painting 

4.1 Groups of deities 

The deities were in groups, they were arranged in order due to their duties and characteristics, 
the arrangement partly reflected the concept of space and structure of Meishan religious sect. 

In the front of first volume of family Feng and family Pan, the gods were magistrates（Gongcao, 
功曹). because the magistrates were regarded as the transmitters of information, the clergies 
usually prayed for the arrival of the gods before the ceremonies, and the magistrates played the role 
of transmitting information. The magistrates belonged to four spaces: heaven, water, Yang and Yin, 
each of them had a mount, included the white crane, dragon, lion and horse respectively. Yao people 
believed that there were four spaces between heaven and earth: Heaven, Yin, Yang and water. They 
also believed that the mounts of the magistrates could guide them to the place where they want to 
arrive quickly. (Zuo, H. Z., 1994)

And after the magistrates, followed the envoys (使君) who had the responsibility to welcome 
the gods, they held scepter boards, teapot and flowers in their hands which emphasized their identities. 
Then there were groups of fore-masters （先师）, founders（教主）, generals (将军) , 
Notre Dames (圣母), folk fairies (仙娘), spirit and monster soldiers (猖兵) of Meishan religious 
sect, local folk gods. And  the gods of Buddhism, gods of myths, heroes or contributors, clergies who 
experienced the Dujie ceremonies and so on followed. It could be inferred that, the arrangement of the 
deities indicated the space concept of Meishan religious sect and the rules of the divine world. Each 
groups had their own responsibilities, they were arranged in order to build a rigorous structure and 
logic which reflected the doctrines of Meishan religious sect.

4.2  The integration ability of the system

The original deities of Meishan religious sect included the fore-masters（先师） , 
founders（Jiaozhu, 教主）, spirit and monster soldiers (Chang Bin, 猖兵),  Lai long（来龙）, 
the gods in local temples (庙王), folk fairies (仙娘) , seeking wealth gods（求财）, etc. The spirit 
and monster soldiers were special in Meishan religious sect which was based on the idea of animism, 
they were regarded as the spirits of the stones, trees, animals, they could become soldiers after being 
domesticated and had strong power.

Gods of Taoism, such as Lord Lao Zi (太上老君), magistrates（Gongcao, 功曹), 
Sanyuan (三元), gods of five directions (Wufang, 五方), gods in five great mountains (Wuyue, 五
岳), the king of heaven (Tianwang, 天王), the kings of the star（Xingjun, 星君）, Great Emperor 
Zhenwu (Zhenwu, 真武),  the earth gods (Tudi shen,土地神) , the Vesta (Zao shen, 灶神) and 
so on. The gods usually dressed as officials and held scepter boards in their hands, the board was a 
traditional tool used by ancient Chinese ministers when they went to the palace to face the emperor. It 
was usually made of jade, ivory or bamboo, on the board, it often record the contents that would report 
to the emperor, and if the superior had orders, the ministers can record them on scepter boards. The 
concept gradually turned into Taoism, and it was a symbol of identity and power.
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The gods of Buddhism were relatively less than Taoism, there were only Eight Hevajra kings (
八大明王), peacock Hevajra king (孔雀明王), white dressed Dharma king （白衣法王）, 
Nagauna (Longshu，龙树) master, willow Guanyin （杨柳观音）, east bank Guanyin （东
海岸上观音）, Ox-king Bodhisattva （牛王菩萨）and so on. The influence of Buddhism 
was relatively limited in Meishan religious sect, the gods absorbed usually had the roles of redemption 
and guiding people escape from suffering, which were consistent with the spiritual needs of the people’s 
ordinary life.

4.3 The female deities in Meishan scroll painting

 The female immortals were important part of the deities, included the Notre Dames (圣母) , 
fairy maidens (仙姑) and folk fairies (仙娘). The Notre Dames referred to the mother of the gods, 
fairy maidens in the scrolls pointed to the female monks practicing in a temple, and the folk fairies were 
once ordinary women in real life, they were regard as fairies after they had the ability to communicate 
with gods. Among them, the folk fairies had the largest number in the scroll painting.

According to the previous statistical tables in this article, it could be learned that there were 80 
folk fairies in the scrolls of family Pan, and 16 folk fairies in family Feng. The folk fairies provide channels 
for people especially for the women to communicate with the spirits world, if they had troubles or 
something puzzled, they usually chose to ask the folk fairies to solve problems. Some of the folk fairies 
had tools in their hands, such as ladders, crutches, baskets, bottles, swords, fans which indicated their 
roles and identities.

5.  Conclusion

According to the discussions above, it could be summarized as follows:

1) The deities in Meishan scroll painting were arranged in groups, the gods had the same duties 
or characteristics were in the same group, it reflected that the gods have different divisions, they together 
constructed a system with specific spatial concept, structure and rules of Meishan religious sect.  

2) The original deities were based on the fishing and hunting culture of Meishan religious sect, 
and to meet the basic requirements of people’s ordinary life. The female immortals, especially the folk 
fairies were important part of the deities, they were regarded as mediums of communication mankind 
and spirits to solve people’s problems especially for the women in the countryside.

3) The gods of Taoism, Buddhism and local folk beliefs integrated into Meishan religious sect 
in the process of its development. According to the amount and the characteristics of the gods, Taosim 
had deep influence to Meishan religious sect. 
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Comparison of Chinese and Western Art: Thoughts on Drama cultural 

differences and traditional cultural spirit

Zishan	Huang1

Abstract

Due to different cultural foundations and cultural traditions, Chinese and Western dramas present 
different artistic styles in their respective development processes, embodying their own unique cultural 
spirits. This article conducts a comparative study of stage, script and performance of ancient Chinese 
and Western dramas, in order to explore the contrast and differences of Chinese and Western national 
drama cultures, and theoretically explain the differences between Chinese and Western drama culture 
concepts, such as theater culture, content emotions, etc. And the difference in the way of thinking. I 
hope that the development of contemporary Chinese drama can be used for reference from its cultural 
connotation.

Keywords: Chinese and Western art comparison; Chinese drama; cultural differences

Introduction

Drama refers to the general term for stage performance art that achieves narrative purposes in 
the form of language, movement, dance, music, and puppets. The concept of drama in literature refers to 
the script created for theatrical performance, that is, the script. Dramas are performed in various forms, 
common ones include drama, opera, dance drama, musical, puppet show, etc. It is a comprehensive 
art in which actors play roles and perform storylines in public on stage. At the same time, the inherent 
“performance” attribute of drama makes it not only limited to the text level, but also called the “seventh 
art” that includes poetry, music, dance, painting, sculpture, and architecture. An art form composed 
of, stage and actors.

Chinese and Western dramas have different cultural foundations and cultural spirits. Two basic 
systems have been formed around the world, namely, the Oriental drama system represented by Chinese 
classical drama, and the Western drama system represented by European traditional drama. From the 
point of view of origin, both Chinese and Western dramas originated from ancient sacrificial rituals: 
Chinese drama can be traced back to pre-Qin ceremonies for praising ancestors or gods, while ancient 
Greek odes to the god of wine are considered the source of Western drama. From the development point 
of view, Chinese drama did not mature until the Song and Yuan dynasties, and it developed later than 
poetry and novels; European drama was a splendid style for a long time. The different developmental 
history of Chinese and Western drama originated from the different national and cultural psychology of 
China and the West, which in turn created their own different cultural spirits.

1Student	from	the	Faculty	of	Fine	and	Applied	Arts,	Department	of	Culture	Fine	Arts	and	Design,	Khon	Kaen	University
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A Brief History of the Comparative Study of Chinese and Foreign Dramas

The study of comparative drama in China has a history of nearly a hundred years. In the early 
twentieth century, Wang Guowei was the first to use comparative literature to compare Chinese and 
Western tragedies. Around 1945, Chen Duxiu, Hu Shi, Zhang Houzai, etc. all published remarks and 
articles on the comparison of Chinese and Western dramas. From the 1920s to the 1940s, Xu Dishan, 
Yu Shangyuan and others gradually advanced the study of Chinese comparative drama.

In 1987, Xia Shuishi and Lu Runtang organized the Hong Kong Comparative Drama Symposium 
and held it in the Comparative Literature Group of the Chinese University of Hong Kong, inviting scholars 
from mainland China and Taiwan to participate in the seminar. After the seminar, Li Xiao published the 
book “Comparative Research: The Structural Principles of Ancient Dramas”. This book takes the theories 
of Wang Jide and Li Yu as the starting point, and takes opera works in the Song, Yuan, Ming, and Qing 
as the anatomical objects. With the reference of Western theater theories, it makes a systematic analysis 
and elucidation of the structural principles of ancient Chinese opera.

The author starts from the text of Wang Jide’s “Music Regulations” that discusses the structure 
and composition, and thinks that the “meaning” mentioned by Wang Jide is the subjective intention of 
the playwright, which is equivalent to the modern Western term for theatrical structure-”basic concept” 
(Rooti- dea). In the analysis of specific works, the author summed up the four-stage structure of Chinese 
classical opera, namely, the beginning, the development, the turning point, and the end. He also believes 
that there is basically no structural climax in Western drama in Chinese classical drama, but a climax 
emotional climax. It is believed that the “Quanji Style” of the ancient drama structure proposed in Qi 
Biaojia’s “Yuanshantang Opera Products” has the same meaning as the “open” structure of classical 
opera as summarized by modern scholar Gu Zhongyi. The author summarized the characteristics of open 
structure, thinking that in Western classical drama, there are also open structure types. But in the open 
structure of the West, the main action line and the secondary action line have relative independence; 
while in the works of Chinese classical opera, they cannot exist independently. The book is based on 
the study of Chinese classical opera works, and the comparative study of Chinese and Western operas 
is still insufficient. Although it failed to put forward more original conclusions in the comparison between 
China and the West, its theoretical summary and combing are helpful for people to understand the 
characteristics of Chinese classical opera from the perspective of the structure of the script.

In addition, in 2000, in the book “Comparison and Integration of Eastern and Western Dramas—
Looking at the Construction of National Dramas from the Presumptive Creation of Stage”, Luang made 
a comparative study of Chinese and Western theater from the perspective of stage art in 2000. It can 
be seen that this book takes the essential attribute of art—hypothesis as the starting point, and compares 
and studies the stage arts of Eastern and Western theater, including performing arts, stage design, 
and theater arts.

Compared with the 20th century, the comparative study of Chinese and Western drama has 
made great progress in the past two decades. The comparative study of Chinese and Western dramas 
in the past two decades has been based on the promotion of traditional Chinese opera culture. The 
researchers’ attitudes and understanding of Chinese and Western dramas are objective and scientific. 
Compared with the comparative study of Chinese and foreign novels and the comparative study of 
Chinese and foreign poetry, the comparative study of Chinese and foreign dramas has the most works, 
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which has become a noticeable phenomenon in the comparative study of Chinese and foreign literature 
in the past two decades. 

Comparison of the cultural characteristics of Chinese and Western dramas

1) Stage characteristics: theater cultural differences

Regardless of the shape of the buildings, ancient Chinese and Western theaters reflect their 
own cultural background and artistic culture. In the pre-theatre period, there were mainly religious altars, 
ritual music platforms, and Baixi venues. In the Song Dynasty, the entertainment venue Goulanwashe 
was the real theater of Chinese drama, and later evolved into public performance theaters such as tea 
gardens, guild halls, and theaters. . “The prosperity of the city’s commercial economy in the Song Dynasty 
and the emergence of a large number of commercial vagrant classes promoted the development of 
entertainment in the market. It put forward the requirement for the construction of specialized theaters 
to the society, so the urban entertainment area-the Goulan Theater in Vasheli came into being. Only at 
this time, the formal formation period of Chinese theater has arrived. “Chinese theater is born with the 
hustle and bustle, which also means that people of all colors in the city can enter and exit freely. It is a 
commercial leisure and entertainment venue. Naturally, it must also cater to the needs of audiences of 
all walks of life. This is the cultural positioning of traditional Chinese opera.

However, in ancient Greece, music was regarded as the basic quality requirement of people. 
People going to theaters to watch dramas emphasized the aesthetic experience of “Bacchus spirit”. 
Ancient Greeks were accustomed to appreciating elegant music and improving self-cultivation. When 
the ancient Greeks formally walked into the theater to appreciate the drama, they expressed a kind 
of respect for the performers and artists, and this became a customary rule in the ancient Greek 
period. Among the performance forms of Western theater, the “fourth wall” of theater theory has had a 
greater impact on performers. Performers must learn to be “lonely in public” during performances, and 
audiences behave like outsiders when watching the performance. Applause after the performance ends, 
otherwise the performance will be disturbed. In Chinese opera performances, the audience’s applause 
is regarded as a kind of praise to the actors. If no one applauds the whole opera, and it is deserted, it 
will be regarded as an unsuccessful performance.

The spatial form of the theater has a great influence and specific significance on the artistic 
expression of its drama-that is, what kind of drama is expressed as what kind of theater, and these 
theaters are also specific expressions of its culture. Although the origins of Chinese and Western theaters 
are similar, there are big differences in subsequent structures, architectural styles, and the audience’s 
appreciation mentality. This also reflects the contrast between Chinese and Western cultures. The 
ancient theaters, towering court theaters, and bustling theaters in Chinese theaters all reflect the cultural 
characteristics of Eastern theater. The amphitheater of ancient Greece and the arched stage afterwards 
also reflect the cultural connotation of Western theater. The difference between Chinese opera theater 
and Western theater theater also reflects the interweaving and collision of the two broad cultures and 
the two fine theater forms of the East and the West.
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2) Features of the script: Differences in the performance of “tragedy”

The biggest difference between Chinese and Western drama lies in the understanding and 
interpretation of “tragedy”. Rendered by the spirit of harmony, the overall tone of Chinese classical drama 
is dull, with moderate emotions, without great tragedy and joy; while the performance and portrayal 
of tragedy in Western traditional dramas is profound, which in turn forms a unique tragedy spirit and 
produces the beauty and harmony of tragedy. The tragic spirit is a concentrated expression of Western 
cultural thoughts. People advocate freedom, bravely fight, expose the plight of human existence, and 
demonstrate the great value of man through constant struggle. Even if they are finally defeated and 
destroyed, the spirit will not be conquered. Traditional Western tragedies mostly take royal nobles and 
heroes as the protagonists. Their encounters are often the struggle and conflict between themselves 
and unsubdued alien forces. However, the more the protagonists want to resist, the more they fall into 
a deeper quagmire of tragedy, which escalates the struggle and pushes the tragedy to a climax; in the 
end it ends in a rather tragic form, usually the end of the hero’s common life to prove the struggle. The 
thoroughness makes the audience feel strongly shocked and thinking.

Different from Western dramas, tragedies in Chinese classical dramas often describe the 
misfortunes of the people at the bottom in order to arouse the pity and sympathy of the audience, such 
as the injustice of Dou E in “The Injustice of Dou E”. This kind of drama attributed the misfortune of fate 
to fate, lacking the power of doubt and negation, which exactly embodies the spirit of harmony in China, 
that is, opposition to contradictions and resistance. In addition, Chinese ancient dramas pay attention to 
the emotional temperance of “happiness but not lewdness, sorrow but not hurt”. They like to transform 
cruel human tragedies into plots of joy for everyone, often first bitter and sweet, and finally present a 
happy ending. It can be seen that the function of Chinese drama is not to shock the audience’s soul, 
but to pursue a kind of psychological pleasure and harmony.

Therefore, some people deny that there is a real tragedy in China and think that the tragedy of 
the West is the real tragedy. Western tragedies have the characteristics of revealing the connotation of 
human destiny. Tragedies all end with the tragic fate of heroes, showing the essence of life, and there 
is a noble and tragic beauty. For example, “Hamlet” focuses on the protagonist’s tragic invincible self, 
and finally goes to death. “The King of Oedipus” mainly shows the tragedy of the protagonist’s self-
consciousness and the struggle against a powerful fate, which ended in failure. And Shakespeare’s 
love tragedy also ended with the death of both sides, which gave people a strong shock. Therefore, 
compared with the characteristics of Western tragedies, some people have suggested that Chinese 
classical dramas do not have real tragedies. In fact, they are just the different charms presented by two 
unique cultural characters that penetrate the characteristics of national thinking.

3)Performance characteristics: differences in thinking styles

The performance characteristics of Chinese and Western dramas also reflect the differences in 
the way of thinking. French playwright Gao Naiyi believes that “dramatic work is a kind of simulation.”To 
be more precise, it is a portrait of human behavior. The more a portrait resembles its appearance, the 
more perfect it is. This is indisputable. “Drama is a kind of simulated art. The virtual performance of 
Chinese opera does not require comparison with physical objects in terms of the texture and volume 
of the action. On the contrary, it allows a certain degree of deformation to achieve a high degree of 
beautification. Such as the virtual action of opening a window. , Does not require the shape and size 
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of the performance window; riding a horse does not require the presence of a horse, just holding the 
whip to be emotional, so that the virtual action on the road is both real and beautiful. Dramatic virtual 
action performances and actions Achieve a tacit understanding with the audience, thereby liberating 
the opera stage to the greatest extent, and bringing the freedom of artistic expression to opera writers 
and artists. The virtual performance of drama is mainly to portray the inner world of the characters, 
not to portray many objective things, especially to the surroundings. The feelings of things and his 
thoughts and emotions are very specific and very clear. The virtual performance of Chinese drama is 
not limited to the reduction of action, but is not limited to lifelikeness, but pursues exquisite eyes and 
expressions. For example, in the play “Oolongyuan” , The heroine does the virtual action of needlework 
under different occasions and situations, but the emotions expressed are quite different. When she 
faces the concubine, she moves lightly, lowers her head and smiles, and looks at the other party from 
the corner of her eyes. Faintly. But in front of her husband, the action was blunt. He picked up his shoes 
and squinted and glanced at it with a sullen face. Both the action and the expression in the eyes showed 
a kind of disgust. It can be seen that the virtual action conveys emotions in the eyes and expressions. 
The aesthetic satisfaction.

The aesthetic characteristic of Western drama is the pursuit of reality, with pantomime as a 
typical example. In a pantomime, a simple virtual action of going up the ladder is very particular in 
terms of texture and volume. It even requires that the length, width, height and qualitative roughness, 
smoothness, and softness of virtual objects are clearly restored. Pay attention to the accuracy of the 
movements and the texture of the body dynamics. It is completely different from the virtual action of 
Chinese opera. The differences in the performance characteristics of Chinese and Western dramas have 
contributed to the differences between Chinese and Western drama cultures, and thus the important 
role of Chinese and Western thinking modes in artistic expression can also be seen.

traditional cultural spirit and culture and art

Art communicators obtain more freedom and more choices for art through a variety of art forms, 
enrich the forms of art, and also create three-dimensional art dissemination effects on all sides. Art is 
no longer a single technique, its concept is diverse, and its spirit is also diverse, but it is shaped and 
spread around the “national spirit” of contemporary society. Art can deeply dig out all the meaningful 
existence hidden in the human world. It can be said that art and aesthetics are one of the important 
manifestations of national spirit. One of the purposes of the comparative analysis of Chinese and Western 
dramas is to carry forward the precious wealth of our national spirit under the new historical conditions.

Whether it is the scientific spirit in the western traditional culture, the harmony spirit in the 
Chinese cultural tradition, or the spirit of the legal system that is concerned with ethical relations and 
moral cultivation, do not blindly affirm or deny, nor simply praise and derogate from the standpoint of 
the nation. To take, we should stand on the standpoint of a globalized modern development, stand on 
the standpoint of constructing contemporary people’s material and spiritual lifestyles and modern life 
concepts, and make value judgments. Cheng Zhongying believes that “the goal of comparing Chinese 
and Western philosophies is to establish an overall positioning of the world philosophy system. In order 
to achieve higher levels of communication and complementarity between human cultures, philosophical 
creation is needed.” The same is true for art. In order to promote the development of Chinese and 
Western art, it is necessary for the public to pay attention to the diversified “national spirit” culture to 
achieve complementary integration.
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Summary 

In short, through simple analysis, we can see the differences between Chinese and Western 
theater cultures, such as theater culture, content emotions, and ways of thinking. The characteristics of 
artistic form affected by historical and cultural environment should be analyzed concretely and historically. 
With the development of self-media today, the comparison of Chinese and Western art is not the goal, 
but the hope that through this comparison of the characteristics of Chinese and Western drama culture, 
it will guide the public to pay attention to the diverse artistic forms and spiritual connotations.
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สุคต่าลัย : ศิิลปกรรมและควิามเช�ือ

ใน้งาน้สถาปัต่ยกรรมสมัยพระเจ้ิาชัยวิรมัน้ทั�ี 7 ทั�ีพบัใน้ภาคอีสาน้

กฤษฎีา	พิิณศิรี
สนธิยา	มุลัาลัินน์

บทคัดย�อ

งานวิิจัยนี�มีวัิตถุประสงค์เพ่ิ�อศึิกษาร้ปแบบทางสถาปัตยกรรมของ	 “สุคตาลััย”	 แลัะร้ปแบบทางประติมากรรมของ

พิระไภษัชุยคุรุแลัะพิระโพิธิิสัตว์ิบริวิารที�ประดิีษฐานในสุคตาลััย	 โดียใชุ้วิิธีิการศึิกษาวิิจัยเอกสารในลัักษณะของการวิิจัยเชิุง

ประวิัติศิาสตร์	 ประกอบการสำารวิจเก็บข้อม้ลัภาคสนาม	 แล้ัวินำามาศิึกษาวิิเคราะห์ตามขอบเขตการวิิจัยที�กำาหนดี	 สรุป	 แลัะ

อภิปรายผลั

ผลัการศิึกษาพิบว่ิา	 อโรคยศิาลัหร่อสถานพิยาบาลัคนเจ็บป่วิยตามที�ปรากฏ์ในจารึกอโรคยาศิาลันั�นเดิีมคงสร้างขึ�น

ด้ีวิยไม้		เม่�อเวิลัาผ่านไปจึงหักพัิงส้ญสลัายจนสิ�น	คงเหล่ัอไว้ิเพีิยงศิาสนสถานที�มีชุ่�อปรากฏ์ในจารึกว่ิา	“สุคตาลััย”	ที�สร้างด้ีวิย

ถาวิรวัิตถุจำาพิวิกอิฐ		หินทราย		หร่อศิิลัาแลัง		ศิาสนสถานประจำาสถานพิยาบาลัเหล่ัานี�มีแผนผัง	องค์ประกอบ	แลัะร้ปทรงทาง

สถาปัตยกรรมโดียรวิมเหม่อนกันทุกแห่ง	กล่ัาวิค่อ	ประกอบด้ีวิยปราสาทประธิานตั�งอย้บ่ริเวิณกึ�งกลัางหันหน้าไปทางทิศิตะวัิน

ออก	ล้ัอมรอบด้ีวิยกำาแพิงแก้วิ	ด้ีานหน้าปราสทประธิานทางทิศิตะวัินออกเฉียงใต้มีบรรณาลััย	1	หลััง	หันหน้าไปทางทิศิตะวัิน

ตก	 มีประต้หร่อโคปุระขนาดีใหญ่อย้่ด้ีานหน้า	 แลัะมีชุ่องประต้ทางเข้าออกเล็ักๆ	 1	 ชุ่องบริเวิณกำาแพิงแก้วิด้ีานทิศิตะวัินออก

เฉียงใต้ใกล้ัๆกับบรรณาลััย	นอกกำาแพิงแก้วิด้ีานทิศิเหน่อมีสระนำ�าเล็ักๆ	1	สระ

จากการศึิกษายังพิบว่ิาอาณาจักรเขมรสมัยพิระเจ้าชัุยวิรมันที�	7	มีการนับถ่อประติมากรรมร้ปบุรุษถ่อวัิชุระหร่อพิระ

วัิชุรธิรเปน็พิระไภษชัุยคุรุหร่อใชุ้ประติมากรรมร้ปพิระวัิชุรธิรในควิามหมายแทนองคพ์ิระไภษชัุยคุรุ		ผ้้เป็นประธิานแหง่สุคตาลััย

หร่อศิาสนสถานประจำาอโรคยศิาลัา		ขณะที�ประติมากรรมร้ปบุรุษถ่อหม้อนำ�า	2	องค์ที�พิบร่วิมกัน		คงจะได้ีแก่		พิระศิรีส้รยไวิโรจน

แลัะพิระศิรจัีนทรไวิโรจน	ตามที�จารึกอโรคยศิาลัระบวุ่ิาเป็นผ้้ขจัดีโรคภัยให้แก่ประชุาชุนด้ีวิยนำ�าอมฤต		โดียพิระพุิทธิเจ้าแลัะพิระ

โพิธิิสัตว์ิทั�ง	3	องค์นี�		ได้ีรับการนับถ่อในฐานะร้ปเคารพิส้งสุดีแห่งการรักษาโรคในสุคตาลััยหร่อศิาสนสถานประจำาโรงพิยาบาลั	

Abstract

The objective of this research is to study the architectural style of ‘Suktalai’ and the sculptural 
style of the Baisachyaguru and the Bodhisattva enshrined in Sukhotalai. Using the method of researching 
documents in the nature of historical research. Assemble the survey and collect data in the field. Then 
the study was analyzed according to the specified research scope, concluded and discussed.

The results of the study showed that the hospital as shown in the inscription of the drug 
court was originally built of wood. As time passed, it was completely destroyed. Remaining only 
the place where the name appears in the inscription “Sukhtalai” built of brick, sandstone or laterite. 
Suktalai, or religious places, have the same overall architectural layout, composition and shape. 
That is, it consists of the main sanctuary located in the center facing east surrounded by walls. 
In front of the main sanctuary in the southeast, there is a library facing west. There is a large gate 
or kopura in the front. And there is a small entrance and exit hole at the southeastern wall near 
the library. Outside the wall on the north, there is a small pond.
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The study also found that the Khmer kingdom in the reign of King Jayavarman VII was 
revered by a sculpture of a man holding a Vajra or Vajrathorn as a Baisachyaguru or using a 
sculpture of Vajrathorn in the meaning of Buddha who is the president of Sukhtalai or the religious 
place of the hospital. While the sculpture of the men holding a cauldron, two figures that were 
found together would be the Bodhisattva Suraya Vairojana and Chantara Vairojana  according 
to the inscription, the court states that it is the elimination of disease for the people with the elixir. 
These three Lord Buddha and Bodhisattva are revered as the supreme idol of healing in Sukhotalai 
or a hospital religious facility.

คำาสำาคัญ		อโรคยาศิาลั	สุคตาลััย	ศิาสนสถานประจำาโรงพิยาบาลั

บทนำา

ภาคตะวัินออกเฉียงเหน่อหร่อภาคอีสานตั�งอย้่ระหว่ิางลัะติจ้ดี	 14-18	 	 องศิาเหน่อ	 แลัะลัองจิจ้ดี	 101-105	 องศิา

ตะวินัออก	ทศิิเหน่อแลัะทศิิตะวินัออกตดิีกับสาธิารณรฐัประชุาธิิปไตยประชุาชุนลัาวิ		มแีม่นำ�าโขงส่วินใหญเ่ป็นแนวิกั�นเขตแดีน

ทิศิใต้ติดีกับดิีนแดีนภาคกลัางแลัะประเทศิกัมพ้ิชุา	 	 มีภ้เขาพินมดีงรักเป็นเขตแดีน	 	 ทิศิตะวัินตกติดีกับเขตการปกครองท้องที�

ภาคกลัาง	มีทิวิเขาเพิชุรบ้รณ์ส่วินใหญ่แลัะทิวิเขาดีงพิญาเย็นเป็นเขตแดีน		มีแนวิเท่อกเขาภ้พิานแบ่งพ่ิ�นที�ภาคอีสานออกเป็น

	2	ส่วิน	ได้ีแก่		พ่ิ�นที�ทางตอนล่ัางของเท่อกเขาภ้พิาน		เรียกว่ิา		แอ่ง	โคราชุ-อุบลั	(Khorat-Ubon	Basin)		แลัะพ่ิ�นที�ทางตอน

บนของเท่อกเขาภ้พิาน		เรียกว่ิา		แอ่งอุดีร-สกลันคร	(Udon-Sakon	Nakorn	Basin)		พ่ิ�นที�ส่วินใหญ่อย้่ในบริเวิณที�เรียก

วิ่า		“ที�ราบส้งโคราชุ”	(Khorat	Plateau)		

ด้ีานทิศิใต้ของภาคอีสานอันเป็นเขตติดีต่อกับประเทศิกัมพ้ิชุาอันมีเท่อกเขาพินมดีงรักเป็นเขตแดีน		พ่ิ�นที�จะเอียงลัาดี

จากทิศิใต้ค่อเชิุงเขาทั�งสองลัาดีไปทางทิศิเหน่อ		มีลัำานำ�าที�สำาคัญ	2	สายไหลัผ่าน		ค่อ		แม่นำ�าชีุ		ไหลัจากทางทิศิตะวัินตกเฉียง

เหน่อไปทางทิศิตะวัินตกเฉียงใต้	 	 แลัะแม่นำ�าม้ลั	 	 ไหลัจากทางทิศิตะวัินตกไปทางทิศิตะวัินออก	 	 ก่อให้เกิดีที�ราบลุ่ัมแม่นำ�าอัน

อุดีมสมบ้รณ์แลัะเป็นแหล่ังที�อย้่อาศัิยทำามาหากินของผ้้คนมาแต่อดีีต

จากการศึิกษาที�ผ่านมาพิบว่ิาภาคอีสานมีผ้้คนอย้อ่าศัิยมาตั�งแต่สมัยก่อนประวัิติศิาสตร์		โดียสันนิษฐานจากเคร่�องม่อ

เคร่�องใชุ้ประเภทหินซึ่�งพิบทั�วิไปบริเวิณฝั่�งแม่นำ�าโขง		เชุ่�อว่ิาโบราณวัิตถุเหล่ัานี�อาจมีอายุถึงหม่�นปี		หลัักฐานทางโบราณคดีีชีุ�ให้

เห็นว่ิาคนอีสานรุ่นนั�นอย้ร่วิมกันภายใต้ระเบียบของสังคม		ร้้จักเพิาะปล้ัก		เลีั�ยงสัตว์ิ			มีการค้าขายแลักเปลีั�ยนสินค้า		มีการทำา

เคร่�องม่อเคร่�องใชุ้		เคร่�องประดัีบต่าง	ๆ 		รวิมทั�งมีควิามเชุ่�อทางแบบแผนพิิธีิกรรมต่าง	ๆ 		นักโบราณคดีีจัดีให้คนกลุ่ัมนี�เป็นกลุ่ัม

ชุนสังคมกสิกรรม	ในราวิ	3,600	-	2,000		ปีมาแล้ัวิ		มีการใชุ้เหล็ักในการทำาการเกษตร	ทำาให้เกิดีการขยายตัวิของชุุมชุนใหม่	ๆ 	

ตลัอดีเวิลัา		มีหลัักฐานระบุว่ิาได้ีพิบชุุมชุนสมัยก่อนประวัิติศิาสตร์ไม่น้อยว่ิา	500	แห่ง		ทั�งในอีสานตอนบนแลัะอีสานตอนล่ัาง

ตอนปลัายของสมัยก่อนประวัิติศิาสตร์ราวิ	2,000	ปีมาแล้ัวิ	หร่อในราวิพุิทธิศิตวิรรษที�	10		พ่ิ�นที�อีสานตอนล่ัางแถบ

แม่นำ�าม้ลัแลัะแม่นำ�าโขง	 เริ�มปรากฏ์ร่องรอยของวิัฒนธิรรมอินเดีียแลัะศิาสนาฮินด้ีซึ่�งได้ีรับผ่านมาทางอาณาจักรเจนลัะในลัาวิ

แลัะกัมพ้ิชุาปัจจุบัน	 อิทธิิพิลัทางอารยธิรรมอันเป็นผลัมาจากลััทธิิควิามเชุ่�อในศิาสนาฮินด้ีแลัะศิาสนาพุิทธิแบบมหายานจาก

อาณาจักรกัมพ้ิชุาได้ีแพิร่เข้ามาในภาคอีสานอย่างมาก	โดียเฉพิาะในชุ่วิงพุิทธิศิตวิรรษที�	16-18		ดัีงปรากฏ์หลัักฐานทางศิาสน

ศิิลัป์ที�เรียกว่ิา	“ศิิลัปะเขมรโบราณ”	อย้่ทั�วิไปในภาคอีสาน	

นับตั�งแต่พุิทธิศิตวิรรษที�	16	เป็นต้นมา	อิทธิิพิลัทั�งทางด้ีานการเม่องการปกครองแลัะด้ีานศิิลัปวัิฒนธิรรมของอาณาจักร

เขมรโบราณ			ได้ีขยายตัวิออกไปอยา่งกว้ิางขวิางทั�งในบริเวิณภาคอสีานตลัอดีจนถงึภาคกลัางของประเทศิไทย		ดัีงปรากฏ์หลััก

ฐานที�เป็นศิิลัปะโบราณวิตัถุสถานที�แสดีงใหเ้ห็นถึงการเปลีั�ยนแปลังทางสงัคมแลัะวิฒันธิรรมตลัอดีทั�งบริเวิณลุ่ัมแมน่ำ�าชีุ			แม่นำ�า

ม้ลั		แลัะแม่นำ�าโขง		เชุ่น		การวิางผังเม่องที�มีลัักษณะเป็นสี�เหลีั�ยม		การสร้างเทวิาลััยให้เป็นพ่ิ�นที�ศัิกดิี�สิทธิิ�ที�เป็นศ้ินย์กลัางของ
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ชุุมชุน	การขุดีสระนำ�าหร่อบารายในบริเวิณใกล้ัเคียงกับเทวิาลััย		ลัักษณะดัีงกล่ัาวิเกิดีจากการพัิฒนาจากชุุมชุนเป็นบ้านเป็นเม่อง

ตามแบบแผนในวัิฒนธิรรมแบบเขมรโบราณ		ที�แตกต่างไปจากวัิฒนธิรรมทวิารวิดีีที�เคยเจริญรุ่งเร่องมาก่อนหน้า	

	เม่�อล่ัวิงมาถึงสมัยพิระเจ้าชัุยวิรมันที�		7	ดิีนแดีนในภาคอีสานมีควิามสัมพัินธ์ิกับอาณาจักรเขมรมากกว่ิายุคสมัยใดี	ๆ 	

โดียได้ีพิบร่องรอยของอาคารศิาสนสถานที�สร้างขึ�นในสายวัิฒนธิรรมแบบเขมรตลัอดีทั�วิทั�งภ้มิภาค	ซึ่�งนอกจากจะสร้างเพ่ิ�อบ้ชุา

เทพิเจ้าตามคตใินศิาสนาพิราหมณห์ร่อศิาสนาฮนิด้ีที�มีมาก่อนหน้าแล้ัวิ			ศิาสนสถานหลัายแหง่ที�มีอายอุย้ใ่นชุว่ิงพิทุธิศิตวิรรษที�		

18		ยังได้ีรับการสร้างขึ�นให้เป็นพิระอารามประกอบพุิทธิศิาสนพิิธีิตามคติพุิทธิศิาสนานิกายมหายาน			แลัะใชุ้เป็นศิาสนสถาน

ประจำา	“อโรคยศิาลัา”	หร่อสถานพิยาบาลัประชุาชุนที�เจ็บป่วิย	 	 ที�ปรากฏ์ชุ่�อในจารึกว่ิา	 	“สุคตาลััย”	หร่อที�ชุาวิอีสานเรียก

กันต่อมาภายหลัังว่ิา		“ก่้”	หร่อ	“กุฏิ์ฤๅษี”		ดัีงเชุ่นที�พิบทั�วิไปโดียเฉพิาะอย่างยิ�งในบริเวิณลุ่ัมแม่นำ�าชีุแลัะแม่นำ�าม้ลัในเขตพ่ิ�นที�

อีสานตอนล่ัางหร่อบริเวิณแอ่งโคราชุ-อุบลั

วัิตถุประสงค์ของการวิิจัย									

1.	เพ่ิ�อให้ทราบถึงร้ปแบบทางสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลัักษณ์ของ	“สุคตาลััย”	พุิทธิสถานสำาคัญที�สร้างขึ�นสมัยพิระ

เจ้าชัุยวิรมันที�	7	ในดิีนแดีนลุ่ัมแม่นำ�าชีุ-ม้ลั

2.	 เพ่ิ�อให้ทราบถึงร้ปแบบทางประติมากรรมของพิระไภษัชุยคุรุแลัะพิระโพิธิิสัตว์ิบริวิารอันเป็นกลุ่ัมร้ปเคารพิสำาคัญ

ที�ประดิีษฐานในสุคตาลััย

ขอบเขตของงานวิิจัย

1.	ขอบเขตเชิุงเน่�อหา

เป็นการศึิกษาพุิทธิสถาน	“สุคตาลััย”	 ที�สร้างขึ�นในสมัยพิระเจ้าชัุยวิรมันที�	 7	 (ราวิ	พิ.ศิ.	 1725	 -1761)	 รวิมถึงร้ป

เคารพิประธิานที�ประดิีษฐานอย้่ภายใน	 เพ่ิ�อให้ทราบถึงร้ปแบบอันเป็นอัตลัักษณ์แลัะคติควิามเชุ่�อในการสร้างงานศิิลัปกรรม

ในชุ่วิงเวิลัาดัีงกล่ัาวิ	

2.	ขอบเขตเชิุงพ่ิ�นที�

พ่ิ�นที�ของการศึิกษาในงานวิิจัยนี�		ได้ีแก่		บริเวิณที�ราบลุ่ัมแม่นำ�าม้ลัแลัะลุ่ัมแม่นำ�าชีุ		ซึ่�งส่วินใหญ่ตั�งอย้่บนแอ่งโคราชุใน

ภาคอีสานตอนกลัางแลัะภาคอีสานตอนล่ัาง		ได้ีแก่		พ่ิ�นที�ส่วินใหญ่ของจังหวัิดีนครราชุสีมา	บุรีรัมย์	สุรินทร์		ศิรีษะเกษ		ร้อยเอ็ดี		

ชัุยภ้มิ		ขอนแก่น		กาฬสินธ์ุิ		มหาสารคาม		

วิิธีิการดีำาเนินการวิิจัย									

การวิิจัยครั�งนี�มีวัิตถุประสงค์เพ่ิ�อหาคำาตอบที�เกี�ยวิข้องใน		2	ประเด็ีน		ค่อ		1.	ร้ปแบบทางสถาปัตยกรรมของ	“สุคต

าลััย”	อันเป็นอัตลัักษณ์ของสถาปัตยกรรมสมัยพิระเจ้าชัุยวิรมันที�	7	ในลุ่ัมแม่นำ�าม้ลั-ชีุ	2.ลัักษณะทางประติมาณวิิทยาแลัะควิาม

เชุ่�อของประติมากรรมประธิานที�ประดิีษฐานอย้ภ่ายใน		โดียใชุ้วิิธีิการศึิกษาวิิจัยเอกสารในลัักษณะของการวิิจัยเชิุงประวัิติศิาสตร์

(Historical	 Research)	 ประกอบการสำารวิจเก็บข้อม้ลัภาคสนามโดียใชุ้วิิธีิการถ่ายภาพิแลัะจดีบันทึกข้อม้ลัรายลัะเอียดีทาง

ศิิลัปกรรมจากงานสถาปัตยกรรมแลัะประติมากรรมที�เป็นเป้าหมายในการศึิกษา	

จากนั�น	นำาข้อม้ลัที�ได้ีจากการการทบทวินเอกสารแลัะการสำารวิจภาคสนาม	มาจัดีแบ่งกลุ่ัม		ประเภท	หมวิดีหม่้	เพ่ิ�อ

ทำาการวิิเคราะห์เน่�อหา	(Content	Analysis)	แลัะสังเคราะห์อย่างลัะเอียดีตามขอบเขตการวิิจัยที�กำาหนดี	เพ่ิ�อให้ได้ีองค์ควิาม

ร้้ที�สามารถตอบโจทย์วัิตถุประสงค์ในการวิิจัย	 แล้ัวิจึงนำามาสรุป	 อภิปรายผลั	 แลัะ/หร่อให้ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาผลัการ

ศึิกษาไปใชุ้ประโยชุน์หร่อใชุ้ในการศึิกษาขั�นต่อไป
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ผลัการวิิจัย

จากจำานวินสถาปัตยกรรมสิ�งก่อสร้างที�เรียกกันว่ิา	 “อโรคยาศิาลั”	 จำานวินกว่ิา	 30	 แห่ง	 ที�ได้ีทำาการสำารวิจศึิกษา								

พิบว่ิาอาคารดัีงกลั่าวิค่อศิาสนสถานที�ประดิีษฐานร้ปเคารพิสำาคัญประจำาอโรคยาศิาลัหร่อที�ปรากฎีชุ่�อเรียกในจารึก

วิ่า	 “สุคตาลััย”	 ส่วินตัวิอโรคยาศิาลัหร่อสถานพิยาบาลัผ้้เจ็บป่วิยคงเป็นอาคารไม้ซึ่�งปัจจุบันส้ญสลัายไปหมดีสิ�นแล้ัวิ	 อาณา

บริเวิณของสุคตาลััยแต่ลัะแห่งมีพ่ิ�นที�ไม่เท่ากัน		แต่ทุกแห่งจะมีแผนผังเดีียวิกันเป็นร้ปสี�เหลีั�ยม		ประกอบด้ีวิยปราสาทประธิาน

	สร้างหันไปทางทิศิตะวัินออก		มีกำาแพิงแก้วิล้ัอมรอบ	แลัะมีโคปุระเป็นทางเข้าด้ีานเดีียวิทางทิศิตะวัินออก	มักพิบอาคารผังร้ป

สี�เหลีั�ยมผ่นผ้าสันนิษฐานว่ิาเป็นบรรณาลััยอย้ต่ดิีริมกำาแพิงทางทิศิตะวัินออกเฉียงใต้	หันหน้าเข้าหาปราสาทประธิาน	แลัะมีสระ

นำ�าอย้บ่ริเวิณใกล้ัเคียง	โดียมักอย้่ทางทิศิตะวัินออกเฉียงเหน่อบริเวิณภายในหร่อภายนอกกำาแพิงแก้วิ		ร้ปแบบดัีงกล่ัาวิเป็นผัง

ของศิาสนสถานประจำาอโรคยาศิาลัที�พิบทั�วิไปในภาคอีสาน	ซึ่�งเป็นอโรคยาศิาลัขนาดีเล็ักประจำาท้องถิ�นแลัะสร้างขึ�นคล้ัายคลึัง

กันในแต่ลัะชุุมชุน	โดียมีรายลัะเอียดีบางประการที�ต่างกันเล็ักน้อยตามลัักษณะพ่ิ�นที�	แลัะวิิธีิการก่อสร้าง

1.	ร้ปแบบแลัะองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของสุคตาลััย

					 1.	ปราสาทประธิาน

	 ปราสาทประธิานของศิาสนสถานในอโรคยาศิาลัโดียทั�วิไปเป็นปราสาทหลัังเดีี�ยวิขนาดีเล็ัก		สร้างจากศิิลัาแลัง

เป็นวัิสดุีหลัักแลัะมีองค์ประกอบสถาปัตยกรรมสลัักจากหนิทราย	แผนผังเป็นร้ปสี�เหลีั�ยมจตุรัสเพิิ�มมุมทั�ง	4	ด้ีาน		ส่วินยอดีเป็น

ชัุ�นหลัังคาซ้่อนกัน	5	ชัุ�น	ประดัีบด้ีวิยร้ปสลัักเทพิประจำาทิศิต่างๆ	แลัะส่วินยอดีบนสุดีประดัีบด้ีวิยร้ปดีอกบัวิสลัักจากหินทราย		

องค์เร่อนธิาตุมีมุขย่�นออกไปด้ีานหน้าทางทิศิตะวัินออกซึ่�งเป็นประต้ทางเข้า	จำานวินชุ่องหน้าต่างของมุขอาจมี	1		หร่อ	2		ชุ่อง		

หร่อบางแหง่ก็ไม่เจาะชุอ่งหน้าต่างเลัย		ชุ่องหน้าต่างของมขุปราสาทประธิานในสคุตาลััยบางแหง่มีการประดีบัล้ักกรงล้ักมะหวิดี

แลัะบริเวิณหลัังคาของมุขปราสาทบางแห่งยังคงมีบราลีัปักอย่้	 จากการขุดีแต่งสุคตาลััยบางแห่งยังได้ีพิบเศิษกระเบ่�องดิีนเผา

ประดัีบหลัังคาจำานวินมาก	 โดียเฉพิาะในบริเวิณมุขด้ีานทิศิตะวัินออกของปราสาทประธิาน	 จึงสันนิษฐานได้ีว่ิามุขทางเข้าด้ีาน

หน้าอาจสร้างเป็นอาคารเคร่�องไม้มุงหลัังคาเพิิ�มเติมจากปราสาทประธิาน	 ส่วินอีกสามด้ีานของปราสาทประธิานที�มิใชุ่ด้ีานทิศิ

ตะวัินออกจะเป็นประต้หลัอก	 แต่บางแห่งก็เพีิยงก่อเป็นผนังธิรรมดีาเท่านั�น	 เชุ่น	 	 ที�ปรางค์ก่้	 อำาเภอธิวัิชุบุรี	 จังหวัิดีร้อยเอ็ดี

	หร่อมีการก่อกรอบประต้เป็นศิิลัาทรายแต่นำาศิิลัาแลังมาอุดีที�ชุ่องประต้	เชุ่น		ที�ก่้ประภาชัุย	จังหวัิดีขอนแก่น		เป็นต้น		ส่วิน

ผนังด้ีานในของเร่อนธิาตุมักก่อเรียบเสมอกัน		ส่วินบนของผนังก่อเป็นบ่าสำาหรับรองรับฝ้่าเพิดีานที�ทำาด้ีวิยไม้		

	 	 	 	 	 	 	 	อย่างไรก็ดีี	 	ปราสาทประธิานของสุคตาลััยบางแห่งอาจมีแผนผังแตกต่างออกไปจากร้ปแบบที�กล่ัาวิมาข้าง

ต้น		เชุ่น		ปราสาทเม่องเก่า		จังหวัิดีนครราชุสีมา		ปราสาทประธิานมีประต้ทางเข้าทั�ง	4	ด้ีาน	ปราสาทบ้านปราสาท		กุฏิ์ฤๅษี

		จังหวัิดีนครราชุสีมา		ปราสาทประธิานมีประต้ทางเข้า	2	ด้ีาน		ค่อ		ด้ีานทิศิตะวัินออกแลัะทิศิตะวัินตก			แลัะโบราณสถาน

สระมรกต		จังหวัิดีปราจีนบุรี		แผนผังของปราสาทประธิานมีลัักษณะเป็นทรงจตุรมุข	

							ในสุคตาลััยบางหลัังที�หน้ามุขปราสาทประธิานจะมีชุาลัาร้ปกากบาทเชุ่�อมระหว่ิางปราสาทประธิานกับโคปุระ

	 เชุ่น	 ก่้โพินระฆัง	ปราสาทตาเม่อนโต๊จ	 (ภาพิที�	 1)	 เป็นต้น	แต่ที�กุฏิ์ฤๅษีบ้านหนองบัวิลัาย	 	ทางที�เชุ่�อมระหว่ิางโคปุระกับมุข

ปราสาทประธิานเป็นเส้นตรง
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ภาพิที�	1		ปราสาทประธิานปราสาทตาเม่อนโต๊จ	ตำาบลัตาเมียง	อำาเภอพินมดีงรัก	จังหวิัดีสุรินทร์

									ทั�งนี�	เราพิบเสาประดัีบกรอบประต้ของสุคตาลััยตามร้ปทรงที�ควิรเป็นของเสาประดัีบกรอบประต้ในศิิลัปะแบบ

บายนเพีิยงจำานวินไม่มากนัก	ส่วินใหญ่เป็นเพีิยงการนำาแท่งศิิลัาทรายที�ยังมิได้ีโกลันเป็นแท่งแปดีเหลีั�ยมมาประดัีบ	ซึ่�งแสดีงถึง

การรีบเร่งในการก่อสร้าง		ส่วินเสาประดัีบผนังที�เป็นศิิลัปะแบบบายนนั�นไม่พิบเลัย

								หน้าบันของสุคตาลััยเป็นหน้าบันสองชัุ�น	หน้าบันชัุ�นที�สองของปราสาทส้งเกินเชิุงบาตรชัุ�นที�หนึ�ง	มีการใชุ้กลีับ

ขนุนประดัีบตามชัุ�นเชิุงบาตรทุกชัุ�น	 ส่วินยอดีของปราสาทประดัีบด้ีวิยกลัศิ	 (หม้อแห่งควิามอุดีมสมบ้รณ์)	 แลัะจากการขุดีค้น

แลัะขุดีแต่งก่้โพินระฆัง	 จังหวัิดีร้อยเอ็ดี	 โดียกรมศิิลัปากรได้ีพิบว่ิามีนพิศ้ิลัสำาริดีปักอย้่บนกลัศิอีกทีหนึ�ง	 	หน้าบันส่วินใหญ่ก่อ

ด้ีวิยศิิลัาแลัง	ยกเว้ินด้ีานทิศิตะวัินออกที�บางแห่งอาจใชุ้ศิิลัาทราย	แลัะที�ปราสาทตาเม่อนโต๊จ	อำาเภอพินมดีงรัก	จังหวัิดีสุรินทร์

	 พิบว่ิาบริเวิณหน้าบันมุขทิศิตะวัินออกมีการบากศิิลัาให้เป็นร่องเพ่ิ�อที�จะใส่ตัวิไม้เคร่�องบน	 ดัีงนั�นในบริเวิณระหว่ิางโคปุระกับ

ปราสาทประธิานจึงควิรมีอาคารไม้หลัังคามุงกระเบ่�องเชุ่�อมต่อ		ทว่ิาได้ีผุพัิงไปตามกาลัเวิลัาแล้ัวิ

							สุคตาลััยบางแห่ง	ได้ีพิบทับหลัังแลัะหน้าบันสลัักลัวิดีลัายในศิิลัปะบายน	เชุ่น	ที�ปรางค์ก่้		อำาเภอเม่อง		จังหวัิดี

ชัุยภ้มิ		ที�ประต้หลัอกด้ีานทิศิเหน่อของปราสาทประธิาน	พิบทับหลัังร้ปรัตนตรัยมหายานที�ยังสลัักไม่เสร็จสมบ้รณ์ดีี		ส่วินทับ

หลัังทิศิตะวัินออกเป็นร้ปพิระพุิทธิร้ปปางสมาธิิ		เหน่อหน้ากาลัประกอบด้ีวิยลัายใบไม้ม้วินแบบศิิลัปะบายน

							 2.	บรรณาลััย

											 ตรงมุมด้ีานทิศิตะวัินออกเฉียงใต้ภายในกำาแพิงแก้วิ	 มีอาคารที�เรียกกันทั�วิไปว่ิา	 “บรรณาลััย”	 สร้างด้ีวิย

ศิิลัาแลัง	หันหน้าไปทางทิศิตะวัินตกเข้าส่้ตัวิปราสาทประธิาน		โดียปกติแล้ัวิตำาแหน่งของบรรณาลััยมักจะอย้่ค่อนไปที�มุมด้ีาน

ทิศิตะวินัออกเฉยีงใต้เสมอ	(ภาพิที�	2)		ยกเว้ินบรรณาลััยของกฏิุ์ฤๅษีบ้านหนองบวัิราย	ที�เชิุงเขาพินมรุ้ง		ที�สร้างติดีกับทางดีำาเนนิ

ที�เชุ่�อมระหว่ิางโคปุระกับมุขหน้าปราสาทประธิาน		

									ตัวิบรรณาลััยมีลัักษณะเป็นอาคารร้ปสี�เหลีั�ยมผ่นผ้า		ก่อมุขย่�นออกมาด้ีานหน้าทางทิศิตะวัินตกเป็นชุ่องประต้

เข้า-ออก		ด้ีานทิศิตะวัินออก		ทิศิเหน่อ		แลัะทิศิใต้		ก่อเป็นผนังทึบ		สร้างด้ีวิยศิิลัาแลัง		ขนาดีกว้ิางประมาณ	5	เมตร		ยาวิ

ประมาณ	8	เมตร		หลัังคาก่อหินซ้่อนเหล่ั�อมสอบโค้งเข้าหากันจรดีสันหลัังคา		ด้ีานบนของสันหลัังคาประดัีบด้ีวิยบราลีัหร่อแถวิ

ร้ปซุ้่มเรียงต่อกัน		บางครั�งที�ด้ีานทิศิตะวัินออก	(ด้ีานหลััง)	ของบรรณาลััยทำาเป็นประต้หลัอกแลัะอาจมีการเจาะชุ่องหน้าต่างที�

ผนังด้ีานทิศิใต้	การเจาะชุ่องหน้าต่างนี�นอกจากจะเพ่ิ�อเพิิ�มแสงสว่ิางภายในห้องแล้ัวิยงัอาจมีควิามเกี�ยวิข้องกับการระบายอากาศิ

ขณะที�มีการจุดีธ้ิปเทียนบ้ชุาร้ปเคารพิภายในบรรณาลััยด้ีวิย
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ภาพิที�	2		บรรณาลััย		ปราสาทตาเม่อนโต้จ		ตำาบลัตาเมียง		อำาเภอพินมดีงรัก		จังหวิัดีสุรินทร์

ที�ผนังด้ีานเหน่อของบรรณาลััย	กุฏิ์ฤๅษีบ้านโคกเม่อง	อำาเภอประโคนชัุย	จังหวัิดีบุรีรัมย์พิบท่อโสมส้ตร	แสดีงว่ิาภาพิ

ในมีการประดิีษฐานร้ปเคารพิ	แต่จะเป็นร้ปเคารพิของเทพิองค์ใดีนั�นไม่สามรถระบุได้ี

หลัังคาแลัะหน้าบันของบรรณาลััยส่วินใหญ่มุงด้ีวิยศิิลัาแลัง	มักไม่พิบลัวิดีลัายบนองค์ประกอบสถาปัตยกรรม	ยกเว้ิน

ที�ปรางค์ก่้		อำาเภอเม่อง	จังหวัิดีชัุยภ้มิ	ที�ปรากฏ์ว่ิาบริเวิณหน้าบันแกะสลัักเป็นภาพิเล่ัาเร่�องการเสด็ีจออกมหาภิเนษกรมณ์	

คำาว่ิา	 บรรณาลััย	 โดียร้ปศัิพิท์แล้ัวิมีควิามหมายถึงห้องสมุดี	 เน่�องจากเดิีมสันนิษฐานกันว่ิาใชุ้เป็นที�เก็บหนังส่อหร่อ

คัมภีร์ทางศิาสนา	 	 แต่จากการดีำาเนินงานทางโบราณคดีีโดียกรมศิิลัปากรที�ผ่านมาได้ีพิบฐานของประติมากรรมร้ปเคารพิอย้่

ภายใน		นอกจากนั�น		บริเวิณพ่ิ�นด้ีานนอกติดีกับผนังด้ีานทิศิเหน่อของบรรณาลััยกุฏิ์ฤๅษีบ้านโคกเม่อง	อำาเภอประโคนชัุย	จังหวัิดี

บุรีรัมย	์ยังปรากฏ์รอ่งรอยการตอ่ท่อโสมส้ตรที�ใชุ้สำาหรบัรองรบันำ�าซึ่�งเกิดีจากการสรงสนานบ้ชุาร้ปเคารพิตอ่ออกมาจากภายใน

อาคารดีว้ิย		ทำาใหสั้นนิษฐานวิา่		อาคารที�เรียกกันว่ิาบรรณาลััยนี�น่าจะถ้กสรา้งขึ�นเพ่ิ�อประดีษิฐานร้ปเคารพิ	3	องค์		ได้ีแก่		พิระ

วัิชุรปาณี	(พิระกาลั	?)	ทรงครุฑ		แลัะพิระยมทรงกระบ่อ		บริเวิณมุขติดีผนังด้ีานใต้		แลัะพิระโพิธิิสัตว์ิ	4	กร	ประทับนั�ง		ภายใน

ห้องหลัักติดีผนังด้ีานทิศิตะวัินออก	(ทิพิวิรรณ์		วิงศ์ิอัสสไพิบ้ลัย์.	2555	:	44)				

						 3.	โคปุระ

										 โคปุระ		หร่อซุ้่มประต้ทางเข้า-ออกศิาสนสถาน	ลัักษณะเป็นสิ�งก่อสร้างขนาดีย่อม	ก่อด้ีวิยศิิลัาแลัง	กรอบ

ประต้	หน้าต่าง		ทำาจากหินทราย		(ยกเว้ินโคปุระของปราสาทเม่องเก่า	จังหวัิดีนครราชุสีมา	ที�ก่อด้ีวิยหินทรายทั�งหลััง)	ตั�งอย้่

บริเวิณกึ�งกลัางของแนวิกำาแพิงแก้วิด้ีานทิศิตะวัินออก		มีแผนผังเป็นร้ปกากบาท		(ภาพิที�	3)	

ภาพิที�	3		โคปุระปราสาทตาเม่อนโต้จ		ตำาบลัตาเมียง		อำาเภอพินมดีงรัก		จังหวิัดีสุรินทร	์					
ภายในโคปุระแบ่งพ่ิ�นที�ออกเป็น	3	ค้หา		ค่อ		ค้หากลัาง		ซึ่�งเป็นค้หาหลััก	ค้หาด้ีานทิศิเหน่อแลัะค้หาด้ีานทิศิใต้	ซึ่�ง
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ทำาเป็นห้องเล็ัก	ๆ	ต่อย่�นเป็นกระเปาะออกไปทางด้ีานข้างของค้หากลัาง		มี	4	ประต้		ค่อ		ประต้ด้ีานทิศิตะวัินออกแลัะด้ีาน

ทิศิตะวัินตก	 เป็นประต้หลััก	 แลัะประต้ด้ีานทิศิเหน่อแลัะทิศิใต้ที�เชุ่�อมค้หากลัางเข้ากับค้หาด้ีานทิศิเหน่อแลัะค้หาด้ีานทิศิใต้		

ภายในโคปุระบางแห่งปรากฏ์ร่องรอยการสลัักขอบผนงัค้หาด้ีานในเป็นบ่าสำาหรับวิางฝ้่าเพิดีานที�ทำาด้ีวิยไม้ด้ีวิย	เชุ่น	ที�ปราสาท

ตาเม่อนโต๊จ	 จังหวัิดีสุรินทร์	 ก่้คันธินาม		 จังหวัิดีร้อยเอ็ดี	 เป็นต้น	ผนังของโคปุระส่วินใหญ่นิยมก่อเป็นชุ่องหน้าต่าง	 	 ทั�งที�ทำา

เป็นหน้าต่างจริง		ค่อ		เจาะเป็นชุ่องโปร่งทะลุัผนังอาคาร		แลัะชุ่องหน้าต่างหลัอก		ค่อ		ก่อหินทึบแล้ัวิสลัักเลีัยนแบบกรอบ

หน้าต่าง	บางแห่งมีการสลัักลัวิดีลัายเลีัยนแบบซี่�กรงล้ักมะหวิดีด้ีวิย		เชุ่น		ปราสาทกังแอน	จังหวัิดีสุรินทร์	ปราสาทสระกำาแพิง

น้อย		จังหวัิดีศิรีษะเกษ		เป็นต้น											

หลัังคาของโคปุระใชุ้วิิธีิการก่อหินซ้่อนเหล่ั�อมกันขึ�นไปทีลัะน้อยจนบรรจบกันเป็นหลัังคาทรงโค้ง		สันหลัังคาประดัีบ

ด้ีวิยบราลีัที�มีลัักษณะคล้ัายดีอกบัวิต้ม		หร่อสลัักเป็นแถวิพิระพุิทธิร้ปปางสมาธิิประทับนั�งภายในซุ้่มเรียงต่อกัน		เชุ่น	ที�พิบที�กุฏิ์

ฤๅษี		แลัะปราสาทนางรำา		จังหวัิดีนครราชุสีมา		เป็นต้นหน้าบันของโคปุระส่วินมากก่อด้ีวิยศิิลัาแลัง		แต่ที�กุฏิ์ฤๅษีบ้านหนองบัวิ

ราย		เชิุงเขาพินมรุ้ง		พิบชิุ�นส่วินหน้าบันหินทรายของโคปุระแกะสลัักภาพิพิระโพิธิิสัตวิอวิโลักิเตศิวิรสี�กรที�บริเวิณกึ�งกลัาง

สันนิษฐานว่ิาโคปุระนี�อาจทำาหน้าที�มากกว่ิาการเป็นเพีิยงซุ้่มประต้เข้า-ออกศิาสนสถานเท่านั�น		เน่�องจากการขุดีแต่งโค

ปุระหลัายแห่งโดียกรมศิิลัปากรได้ีพิบชิุ�นส่วินพิระโพิธิิสัตว์ิอวิโลักิเตศิวิร	4	กร		แลัะพิบร่องรอยฐานรองรับประติมากรรมร้ปเคารพิ

ภายในค้หากลัางของโคปรุะ		ซึ่�งแสดีงใหเ้ห็นว่ิาเดิีมสถานที�แห่งนี�น่าจะเคยใชุ้เป็นที�ประดีษิฐานพิระโพิธิิสัตว์ิอวิโลักเิตศิวิรมากอ่น

						 4.	กำาแพิงแก้วิ

	 กำาแพิงแก้วิของสุคตาลััยในประเทศิไทยส่วินใหญ่ก่อด้ีวิยศิิลัาแลัง			มีแผนผังเป็นร้ปสี�เหลีั�ยมผ่นผ้า		วิางตัวิ

ตามแนวิแกนตะวัินออก	–	ตะวัินตก		ตัวิกำาแพิงมีฐานเตี�ย	ๆ	รองรับ		เหน่อกำาแพิงมีทับหลัังครอบ		ทับหลัังนี�เจาะเป็นร่องตาม

แนวิยาวิเพ่ิ�อใชุ้ปักบราลีั		เชุ่น	ที�ปรางค์ก่้	 จังหวัิดีร้อยเอ็ดี	หร่อสลัักภาพิพิระพุิทธิร้ปปางสมาธิิอย้่ภายในซุ้่มเรียงต่อกันคล้ัายที�

ประดัีบบนกำาแพิงศิาสนสถานขนาดีใหญ่ในประเทศิกับพ้ิชุา	 	 เชุ่น	 	 ที�พิบที�ปราสาทเม่องเก่า	 	 จังหวัิดีนครราชุสีมา	 	ปรางค์ก่้		

จังหวัิดีชัุยภ้มิ		เป็นต้น		แต่ส่วินใหญ่มักทำาเป็นหินสลัักร้ปสามเหลีั�ยมเรียบ	ๆ	เรียงต่อกัน	(ภาพิที�	4)	

ภาพิที�	4		กำาแพิงแก้วิปราสาทตาเม่อนโต็จ		จังหวิัดีสุรินทร์

กำาแพิงแก้วิหลัายแห่งมีการเจาะชุ่องทางเข้า-ออกขนาดีเล็ักอีกชุ่องหนึ�งบริเวิณด้ีานทิศิใต้ของโคปุระ		กรอบประต้ก่อ

ด้ีวิยหินทรายหร่อศิิลัาแลัง	ซึ่�งการเจาะชุอ่งทางเข้า-ออกขนาดีเลัก็อีกชุ่องหนึ�งนี�น่าจะเป็นร้ปแบบมาตรฐานของแผนผงัของกำาแพิง

แก้วิสุคตาลััย		เชุ่น	ก่้คันธินาม	จังหวัิดีร้อยเอ็ดี		ปรางค์พิลัสงคราม	จังหวัิดีนครราชุสีมา	ปราสาทตาเม่อนโต๊จ		จังหวัิดีสุรินทร์		

ปราสาทสระกำาแพิงน้อย		จังหวัิดีศิรีสะเกษ		เป็นต้น		การทำาทางเข้าขนาดีเล็ักนี�สอดีรับกับการค้นพิบฐานรองรับประติมากรรม

แลัะร้ปเคารพิพิระโพิธิิสัตว์ิอวิโลักิเตศิวิร	4	กร	 	ภายในค้หากลัางของโคปุระหลัาย	ๆ	แห่ง	 	แลัะสอดีคล้ัองกับควิามเห็นของ
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ศิาสตราจารย์บร้โน		ดีาแชุงส์		ที�กล่ัาวิว่ิาภายในโคปุระได้ีถ้กใชุ้เป็นห้องสำาหรับประดิีษฐานร้ปเคารพิด้ีวิย		ทำาให้ทางเดิีนแคบลัง

		จึงจำาเป็นต้องมีทางเข้าส่้ศิาสนสถานอีกทางหนึ�ง		โดียเทียบเคียงกับลัักษณะที�ปรากฏ์ในงานสถาปัตยกรรมสมัยเม่องพิระนคร

ที�มีการประดิีษฐานร้ปเคารพิบนแท่นฐานตรงกลัางทางเข้าภายในโคปุระด้ีานทิศิตะวัินออกด้ีวิย	(บร้โน	ดีาแชุงส์.	2534	:	115)		

								 5.	สระนำ�า

		 ตั�งอย้น่อกกำาแพิงแก้วิบริเวิณด้ีานทิศิตะวัินออกเฉียงเหน่อ		ลัักษณะเป็นสระนำ�าร้ปสี�เหลีั�ยมผ่นผ้าขนาดีย่อม		

กรุขอบด้ีวิยศิิลัาแลังเรียงลัดีหลัั�นกันเป็นขั�นบันไดี	(ภาพิที�	5)	อย่างไรก็ดีี		พิบว่ิามีสุคตาลััยบางแห่งที�ไม่ปรากฏ์ร่องรอยการสร้าง

สระนำ�า	เชุ่น	ปรางค์บ้านปรางค์	จังหวัิดีนครราชุสีมา	ก่้แก้วิ	จังหวัิดีอุดีรธิานี	ก่้บ้านเขวิา	จังหวัิดีมหาสารคาม		ทั�งนี�	อาจเป็นเพิ

ราะสุคตาลััยเหล่ัานี�มีบารายขนาดีใหญ่อย้ใ่นบริเวิณใกล้ัเคียงแล้ัวิก็เป็นได้ี		

ภาพิที�	5		สระน้ำาบริเวิณนอกกำาแพิงแก้วิดี้านทิศิตะวิันออกเฉียงเหน่อปรางค์พิลัสงคราม		จังหวิัดีนครราชุสีมา

	 6.	สิ�งปล้ักสร้างอ่�น	ๆ

	 นอกจากองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมหลัักที�กล่ัาวิมาข้างต้นแล้ัวิ		ภายในบริเวิณพ่ิ�นที�สุคตาลััยบางแห่ง

ยังได้ีปรากฏ์ร่องรอยสิ�งปล้ักสร้างอ่�น		เชุ่น		ฐานหินทรายประดิีษฐานศิิลัาจารึกอโรคยศิาลัา		พิบที�ก่้โพินระฆัง		จังหวัิดีร้อยเอ็ดี		

ก่้แก้วิ		จังหวัิดีขอนแก่น		ปราสาทนางรำา		จังหวัิดีนครราชุสีมา		ฐานอาคารเคร่�องไม้		พิบที�ปราสาทนางรำา		จังหวัิดีนครราชุสีมา		

แลัะปรางค์ก่้		จังหวัิดีร้อยเอ็ดี		รวิมทั�งร่องรอยส่วินประกอบของเร่อนพิยาบาลัผ้้ป่วิยหร่อ	“อโรคยศิาลัา”	ที�มีกล่ัาวิถึงไว้ิในจารึก

ที�ก่้แก้วิ		จังหวัิดีขอนแก่น		(ทิพิวิรรณ์		วิงศ์ิอัสสไพิบ้ลัย์.	2555	:	52-53)	เป็นต้น

นอกเหน่อไปจากสถาปัตยกรรมหลัักแลัะสิ�งก่อสร้างอ่�น	ๆ 	ข้างต้นแล้ัวิ		ยงัพิบว่ิาบริเวิณใกล้ัเคียงสุคตาลััยอยา่งน้อย	19	

แห่งที�พิบในประเทศิไทย		ได้ีปรากฏ์ร่องรอยการสร้างบารายหร่อสระนำ�าขนาดีใหญ่		กว้ิาง	–	ยาวิโดียเฉลีั�ยประมาณ	130x260	

เมตร		วิางตัวิยาวิตามแนวิแกนทิศิตะวัินออก	–	ตะวัินตก	ในองศิาเดีียวิกับแนวิแกนของสุคตาลััย		อันแสดีงให้เห็นว่ิาบารายเหล่ัา

นี�น่าจะถ้กสร้างขึ�นในชุ่วิงเวิลัาใกล้ัเคียงกันกับการสร้างสุคตาลััยนั�น	ๆ		บารายเหล่ัานี�ส่วินใหญ่ตั�งอย้่ทางด้ีานทิศิตะวัินออกห่าง

จากตัวิสุคตาลััยเฉลีั�ยประมาณ	100	เมตร		เชุ่น		ปราสาทสระกำาแพิงน้อย		จังหวัิดีศิรีสะเกษ		ก่้โพินระฆัง		จังหวัิดีร้อยเอ็ดี	บาง

แห่งปรากฏ์การสร้างบารายอย้่ทั�งด้ีานทิศิตะวัินออกแลัะทิศิตะวัินตกของสุคตาลััย		เชุ่น	ปราสาทชุ่างปี�		แลัะปราสาทจอมพิระ

จังหวัิดีสุรินทร์		แลัะบางแหง่ตั�งอย้ท่างด้ีานทิศิเหน่อห่างจากสุคตาลััยเฉลีั�ยประมาณ	70	เมตร		เชุ่น		ปรางค์ก่้ฤๅษี	จังหวัิดีบุรีรัมย์		

ก่้บ้านเขวิา		จังหวัิดีมหาสารคาม		เป็นต้น	(ทิพิวิรรณ์		วิงศ์ิอัสสไพิบ้ลัย์.	2555	:	54-55)				

จากการที�แผนผังแลัะร้ปทรงทางสถาปัตยกรรมของสุคตาลััยหร่อศิาสนสถานประจำาอโรคยศิาลัมีลัักษณะเหม่อนกัน

ทุกแห่ง	 จึงทำาให้อาจสันนิษฐานได้ีว่ิาทั�งหมดีเป็นแผนงานที�ส่งตรงมาจากศ้ินย์กลัางที�เม่องพิระนครหลัวิง	 	 แลัะสาเหตุที�สุคตา
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ลััยในประเทศิไทยมักเป็นกลุ่ัมปราสาทขนาดีเล็ักแลัะมีลัักษณะเรียบง่ายนั�นก็คงเป็นเพิราะว่ิาที�จำานวินที�ได้ีรับการปล้ักสร้างขึ�น

มีมากนับร้อยแห่ง		อีกทั�งยังมีข้อจำากัดีด้ีานวัิสดุีอุปกรณ์แลัะจำานวินชุ่างฝี่ม่อในแต่ลัะท้องที�

2.	ประติมากรรมร้ปเคารพิประธิานในสุคตาลััย	
ข้อควิามในฉันท์บทที�		16-18		ของจารึกอโรคยศิาลั		ได้ีกล่ัาวิถึงการสถาปนาร้ปเคารพิในอโรคยศิาลัไว้ิว่ิา

“พิระองค์ทรงประดิีษฐานพิระไภษัชุยสุคต		พิร้อมทั�งพิระชิุโนรสทั�งสองที�อโรคยศิาลัที�ทรงสถาปนาไว้ิ	เพ่ิ�อการควิาม

ระงับโรคของประชุาชุน

พิระองค์ทรงสถาปนาอโรคยศิาลั	พิร้อมทั�งสุคตาลััย		แลัะพิระไภษัชุยสุคตนี�ในปีศัิกราชุที�แทนด้ีวิย	จันทร์	(1)		ใจ	(1)		

ท้องฟ้า		(0)		แลัะ	กาย	(8)		(มหาศัิกราชุ	1108)

พิระองค์ทรงประดิีษฐานพิระพุิทธิร้ปของพิระโอรสของพิระชิุนผ้้ทรงพิิชิุตโรคผ้้มีคำาว่ิาส้รยแลัะจันทรนำาหน้าไวิโรจน

ทั�งสองพิระองค์”	(รุ่งโรจน์		ภิรมย์อนุก้ลั.	2547	:	36)

จากหลัักฐานดัีงกล่ัาวิทำาให้ทราบได้ีว่ิา	อโรคยาศิาลั	ประกอบด้ีวิยส่วินสำาคัญ	2	ส่วิน		ที�ตั�งอย้่ในบริเวิณใกล้ัเคียงกัน

	ค่อ	โรงพิยาบาลัสถานที�รักษาผ้้ป่วิย	ซึ่�งอาจสร้างด้ีวิยไม้หร่อวัิสดุีที�ไม่คงทน	แข็งแรง	ปัจจุบันได้ีส้ญหายไปหมดีแล้ัวิ		กับวิิหาร

หร่อศิาสนสถานประดิีษฐานร้ปเคารพิพิระไภษัชุยคุรุไวิท้รยะแลัะพิระชิุโนรสทั�งสองประจำาอโรคยาศิาลั		

ข้อควิามในศิิลัาจารกึยงัระบไุว้ิอยา่งชัุดีเจนวิา่ร้ปเคารพิที�พิระเจ้าชัุยวิรรมนัที�	7	ทรงสถาปนาไว้ิในสุคตาลััย		ประกอบ

ด้ีวิยร้ปพิระไภษัชุยสุคต		พิระโพิธิิสัตว์ิส้รยไวิโรจนจันทโรจิ	แลัะพิระโพิธิิสัตว์ิจันทรไวิโรจนโรหิณีศิะ	

เดิีมนักวิิชุาการส่วินใหญ่มักเชุ่�อกันว่ิาพิระพุิทธิร้ปกลุ่ัมหนึ�งซึ่�งมีลัักษณะทางประติมานวิิทยาในอิริยาบถประทับนั�ง

สมาธิิ		ภายในพิระหัตถ์ปรากฏ์วัิตถุสิ�งของที�อาจเป็นแก้วิมณี		ผอบ		ผลัสมอ		หม้อนำ�า		ก้อนดิีน	หร่อตลัับยา	ที�พิบจำานวินมากใน

ศิิลัปะเขมรโบราณนั�น		ค่อพิระไภษัชุยคุรุไพิฑ้รยประภาตามที�กล่ัาวิถึงในจารึก		อย่างไรก็ดีี		จากการศึิกษากลัับได้ีพิบหลัักฐาน

พิระพุิทธิร้ปดัีงกล่ัาวิภายในบริเวิณอโรคยาศิาลัน้อยมาก	จึงทำาให้เกิดีข้อสงสัยว่ิาพิระพุิทธิร้ปปางสมาธิิที�มีก้อนวัิตถุในพิระหัตถ์

ดัีงกล่ัาวิ		ทั�งพิระพุิทธิร้ปทรงเคร่�อง		ไม่ทรงเคร่�อง	แลัะพิระพุิทธิร้ปนาคปรก	แลัะยังพิบในภาพิสลัักตามศิาสนสถานสมัยบายน

จำานวินมากนั�น	อาจไม่ได้ีหมายถึงพิระไภษัชุยคุรุดัีงที�เคยเชุ่�อถ่อกันมา	

					ในขณะที�การศึิกษาประติมากรรมร้ปเคารพิประธิานที�พิบในอโรคยาศิาลัจำานวิน	6	แห่ง	ค่อ	ปรางค์บ้านปรางค์

	 	 ตำาบลัหินดีาดี	 อำาเภอห้วิยแถลัง	 จังหวัิดีนครราชุสีมา	 ปราสาทบ้านปราสาท	 ตำาบลัเม่องปราสาท	 อำาเภอโนนส้ง	 จังหวัิดี

นครราชุสีมา		ปราสาทพิลัสงคราม		ตำาบลัพิลัสงคราม		อำาเภอโนนส้ง		จังหวัิดีนครราชุสีมา		ก่้คันธินาม		ตำาบลัยางคำา		อำาเภอ

เกษตรวิิสัย		จังหวัิดีร้อยเอ็ดี		ก่้โพินระฆัง		ตำาบลัก่้กาสิงห์		อำาเภอเกษตรวิิสัย		จังหวัิดีร้อยเอ็ดี		แลัะก่้สันตรัตน์		อำาเภอนาด้ีน

		จังหวัิดีมหาสารคาม		กลัับได้ีพิบประติมากรรมร้ปเคารพิสำาคัญกลุ่ัมหนึ�ง		ที�ทำาให้ทราบถึงเร่�องราวิเกี�ยวิกับประติมากรรมร้ป

เคารพิประธิานในอโรคยาศิาลัมากยิ�งขึ�น		แลัะอาจถ่อได้ีว่ิาเป็นควิามก้าวิหน้าอีกขั�นหนึ�งของการศึิกษาทางด้ีานอารยธิรรมเขมร

ศึิกษาของประเทศิไทย

					ประติมากรรมร้ปเคารพิสำาคัญดัีงกล่ัาวิ		ประกอบด้ีวิยกลุ่ัมประติมากรรมร้ปบุคคลัจำานวิน	3	องค์		ประดิีษฐาน

อย้่บนแท่นฐานเดีียวิกัน	โดียแต่ลัะองค์มีลัักษณะทางประติมานวิิทยา		ดัีงนี�	

					1.	ประติมากรรมร้ปบุคคลัองค์กลัาง	มีขนาดีใหญ่ที�สดุี	ส้งประมาณ	45	–	47	เซ่นติเมตร	สลัักจากหินทราย	แสดีงเป็น

ร้ปบุรุษประทับนั�งขัดีสมาธิิราบบนฐานบัวิ	ทรงเคร่�องอย่างกษัตริย์	กล่ัาวิค่อ	พิระเศีิยรสวิมมงกุฎี	มีกระบังหน้าประดัีบลัวิดีลัาย

ดีอกไม้กลัม	4	กลีับ	สวิมกุณฑลั	ศิิลัปะแบบบายน	พิระพัิกตร์ร้ปสี�เหลีั�ยม	หลัับพิระเนตรแสดีงการสงบอย่างลึักซึ่�งพิระหัตถ์ถ่อ

วัิชุระ	(สายฟ้า)	ยกขึ�นในระดัีบพิระอุระ		(ภาพิที�	6)	ลัักษณะทางศิิลัปะแลัะประติมาณวิิทยาของประติมากรรมดัีงกล่ัาวิ	ในศิิลัปะ

อินเดีียแลัะธิิเบตมักใชุ้ในหมายถึง	พิระวัิชุรธิร	พิระโพิธิิสัตว์ิสำาคัญองค์หนึ�งในพุิทธิศิาสนามหายานตันตระ
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ภาพิที�	6		ประติมากรรมร้ปบุคคลัถ่อวิัชุระค้่

		
							2.		ประติมากรรมร้ปบุคคลัอีก	2	องค์		มีขนาดีใกล้ัเคียงกัน		ส้งประมาณ	39	เซ่นติเมตร		สลัักจากหินทราย		มี

ลัักษณะคล้ัายกับองค์กลัาง	ค่อ	แสดีงเป็นร้ปบุรุษประทับนั�งทรงเคร่�องอย่างกษัตริย	์	พิระเศีิยรสวิมมงกุฎี		มีกระบังหน้า		ประดัีบ

ดีอกไม้กลัมมี	4	กลีับ		แบบศิิลัปะบายน		พิระพัิกตร์สี�เหลีั�ยมแสดีงอาการสงบอย่างลึักซึ่�งด้ีวิยการหลัับพิระเนตร	ประทับนั�งสมาธิิ

ราบบนฐานบัวิ		พิระหัตถ์	2	ข้าง		ประคองหม้อนำ�ายกขึ�นบริเวิณพิระอุระ	(ภาพิที�	7)		

ภาพิที�	7		ประติมากรรมร้ปบุคคลัถ่อหม้อน้ำา

	 					
จากหลัักฐานที�พิบทั�งประติมากรรมร้ปเคารพิแลัะศิิลัาจารึกที�กล่ัาวิมาข้างต้น	 ถ่อว่ิามีควิามสอดีคลั้องต้องเพีิยงกัน

พิอที�จะสันนิษฐานได้ีว่ิา		อาณาจักรเขมรสมัยพิระเจ้าชัุยวิรมันที�	7	มีการนับถ่อประติมากรรมร้ปบุรุษถ่อวัิชุระหร่อพิระวัิชุรธิร

เป็นพิระไภษัชุยคุรุหร่อใชุ้ประติมากรรมร้ปพิระวัิชุรธิรในควิามหมายแทนองค์พิระไภษัชุยคุรุ		ผ้้เป็นประธิานแห่งสุคตาลััยหร่อ

ศิาสนสถานประจำาอโรคยศิาลัา		ขณะที�ประติมากรรมร้ปบุรุษถ่อหม้อนำ�า	2	องค์ที�พิบร่วิมกัน		คงจะได้ีแก่		พิระศิรีส้รยไวิโรจน

แลัะพิระศิรีจันทรไวิโรจน	ตามที�จารึกอโรคยศิาลัาระบุว่ิาเป็นผ้้ขจัดีโรคภัยให้แก่ประชุาชุนด้ีวิยนำ�าอมฤต		โดียพิระพุิทธิเจ้าแลัะ

พิระโพิธิิสัตว์ิทั�ง	3	องคนี์�		เดิีมคงประดีษิฐานบนแทน่ฐานเดีียวิกันภายในปราสาทประธิาน	ในฐานะร้ปเคารพิส้งสุดีแห่งการรักษา

โรคในสุคตาลััยหร่อศิาสนสถานประจำาอโรคยศิาลัานั�นเอง	
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สรุป	อภิปรายผลั

นอกจากหลัักฐานจารึกปราสาทพิระขรรค์ซึ่�งมีข้อควิามระบุถึงพิระราชุกรณียกิจสำาคัญของพิระเจ้าชัุยวิรมันที�	 7		

มหาราชุผ้้ยิ�งใหญ่องค์สุดีท้ายของอาณาจักรเขมรโบราณ	 ที�โปรดีฯให้สร้างถนนเชุ่�อมระหว่ิางเม่องพิระนครหลัวิงกับเม่องต่าง

	ๆ	ที�เรียกกันว่ิา	“เส้นทางราชุมรรคา”	พิร้อมกับโปรดีฯ	ให้สร้างที�พัิกคนเดิีนทางที�มีชุ่�อปรากฏ์ในจารึกว่ิา	“วิห์นิคฤห”	รวิมทั�ง

สิ�น	121	แห่งแล้ัวิ		ในจารึกปราสาทพิระขรรค์โศิลักที�	31	(Coedès.	1941	:	277)	แลัะจารึกปราสาทตาพิรหม	โศิลักที�	117	

(Coedès.	1906	:	68)	ยังได้ีปรากฏ์ข้อควิามกล่ัาวิถึงการสร้าง	“อโรคยศิาลั”	หร่อ “สถานพิยาบาลัชุุมชุน”	ควิบค่้กันไป	โดีย

ได้ีกล่ัาวิถึงการสร้างปราสาทที�มียอดีเป็นจำานวิน	102	แห่งทุกวิิษัย	 ซึ่�งหมายถึง	การที�ทรงสถาปนาอโรคยศิาลัขึ�นในทุกเม่อง	 (

ก่องแก้วิ	วีิระประจักษ์.	2557	:	38-39)	

อโรคยศิาลัหร่อสถานพิยาบาลัคนเจ็บป่วิยเหล่ัานี�เดิีมคงสร้างขึ�นด้ีวิยไม้		เม่�อเวิลัาผ่านไปจึงหักพัิงส้ญสลัายจนสิ�น	คง

เหล่ัอไว้ิเพีิยงศิาสนสถานที�มีชุ่�อปรากฏ์ในจารึกว่ิา	“สุคตาลััย”	หร่อวิิหารพิระสุคต	ที�สร้างด้ีวิยถาวิรวัิตถุจำาพิวิกอิฐ		 หินทราย

		หร่อศิิลัาแลัง		แลัะศิิลัาจารึกจำานวินหนึ�ง	

สุคตาลััยหร่อศิาสนสถานประจำาสถานพิยาบาลัเหล่ัานี�อาจมีลัวิดีลัายการประดัีบตกแต่งที�แตกต่างกันออกไปเล็ักน้อย

ในแต่ลัะพ่ิ�นที�	แต่แผนผัง	องค์ประกอบ	แลัะร้ปทรงทางสถาปัตยกรรมโดียรวิมมีลัักษณะเชุ่นเดีียวิกันทุกแห่ง	กล่ัาวิค่อ	ประกอบ

ด้ีวิยปราสาทประธิานตั�งอย้่บริเวิณกึ�งกลัางหันหน้าไปทางทิศิตะวัินออก	 ล้ัอมรอบด้ีวิยกำาแพิงแก้วิ	 ด้ีานหน้าปราสทประธิาน

ทางทิศิตะวัินออกเฉียงใต้มีบรรณาลััย	1	หลััง	หันหน้าไปทางทิศิตะวัินตก	มีประต้หร่อโคปุระขนาดีใหญ่อย้่ด้ีานหน้า	แลัะมีชุ่อง

ประต้ทางเข้าออกเล็ักๆ	1	 ชุ่องบริเวิณกำาแพิงแก้วิด้ีานทิศิตะวัินออกเฉียงใต้ใกล้ัๆกับบรรณาลััย	นอกกำาแพิงแก้วิด้ีานทิศิเหน่อ

มีสระนำ�าเล็ักๆจำานวิน	1	สระ

จากการที�แผนผัง	องค์ประกอบแลัะร้ปทรงทางสถาปตัยกรรมของสคุตาลััยหร่อศิาสนสถานประจำาอโรคยศิาลัมลัีักษณะ

เหม่อนกันทุกแห่ง	จึงทำาให้อาจสันนิษฐานได้ีว่ิาทั�งหมดีเป็นแผนงานที�ส่งตรงมาจากศ้ินยก์ลัางที�เม่องพิระนครหลัวิง		แลัะสาเหตุ

ที�สุคตาลััยในประเทศิไทยมักเป็นกลุ่ัมปราสาทขนาดีเลั็กแลัะมีลัักษณะเรียบง่ายนั�นก็คงเป็นเพิราะวิ่าที�จำานวินที�ได้ีรับการปล้ัก

สร้างขึ�นมีมากนับร้อยแห่ง		อีกทั�งยังมีข้อจำากัดีด้ีานวัิสดุีอุปกรณ์แลัะจำานวินชุ่างฝี่ม่อในแต่ลัะท้องที�

เป็นที�น่าสังเกตว่ิาประการหนึ�งว่ิา	สุคตาลััยทั�งหมดีที�พิบในดิีนแดีนประเทศิไทยล้ัวินแต่สร้างไม่เสร็จสมบ้รณ์	แต่ต้อง

มีการหยุดีการก่อสร้างลังก่อน	เชุ่น	ปรางค์ก่้	จังหวัิดีชัุยภ้มิ		ที�มีการแกะสลัักทับหลัังด้ีานทิศิเหน่อเสร็จไปเพีิยงครึ�งเดีียวิ		หร่อที�

ปรางคค์รบุรี	จังหวัิดีนครราชุสมีา		ที�พิบวิา่การสลัักประต้หลัอกทั�งทางดีา้นทิศิใตแ้ลัะทิศิตะวัินตกเสรจ็ไปเพิยีงครึ�งเดีียวิ		เป็นต้น

ซึ่�งศิาสตราจารย์บร้โน	ดีาแชุง	ไดี้เสนอวิ่าเกิดีจากสาเหตุสำาคัญ	2	ประการ	ค่อ	มีการเร่งสร้างเพ่ิ�อให้เสร็จทันฤกษ์เปิดีอโรค

ยศิาลัา	 แลัะเม่�อทำาพิิธีิเปิดีเรียบร้อยแล้ัวิการประดัีบตกแต่งในรายลัะเอียดีก็ไม่จำาเป็นอีกต่อไป	 หร่อการก่อสร้างได้ีหยุดีลังไป

เน่�องจากปัจจัยหลัายประการที�เกี�ยวิโยงกัน	เชุ่น		 ขั�นตอนในการทำางาน		ควิามเร่งรีบของผ้้ควิบคุมงาน		หร่อการขาดีชุ่างที�มี

คุณภาพิ	เป็นต้น	(บร้โน	ดีาแชุงส์.	2534	:	118)

ภายในปราสาทประธิานของสุคตาลััยเหลั่านี�ประดิีษฐานไว้ิด้ีวิยประติมากรรมหม่้	 3	 องค์	 บนแท่นฐานเดีียวิกัน	 ค่อ	

ประติมากรรมองค์ใหญ่ถ่อวัิชุระอย้ต่รงกลัาง		ส่วินอีก	2	องค์ด้ีานข้างถ่อหม้อนำ�าที�มีลัักษณะแตกต่างกันเล็ักน้อย		

การพิบร้ปเคารพิทั�ง	3	ดัีงกล่ัาวิร่วิมกันมีควิามสอดีคล้ัองกับเร่�องราวิที�ปรากฏ์ในศิิลัาจารึกอโรคยศิาลัาทุกหลััก		เชุ่น

จารึกเม่องซ่ายฟอง		ประเทศิลัาวิ		จารึกปราสาทตาเม่อนโต๊จ		จังหวัิดีสุรินทร์		จารึกปราสาท		จังหวัิดีสุรินทร์		จารึกเม่องพิิมาย

จังหวัิดีนครราชุสีมา		เป็นต้น		โดียในจารึกเหล่ัานี�เริ�มต้นการสรรเสริญพิระพุิทธิเจ้า		ผ้้มีกายเป็นสาม	ค่อ	ธิรรมกาย		สัมโภค

กาย	แลัะนิรมานกายแล้ัวิ	 	 จึงกล่ัาวิถึงพิระชิุนะผ้้เป็นราชุาแห่งรัศิมี	 ค่อ	พิระไภษัชุยคุรุไวิฑ้รยประภา	 	 เพิราะพิระองค์จึงเกิดี

ควิามเกษมแลัะควิามไม่มีโรคแก่ประชุาชุนผ้้ฟังแม้เพีิยงพิระนามแล้ัวิกล่ัาวิถึง		พิระศิรีส้รยไวิโรจนจันทโรจิแลัะพิระศิรีจันทรไวิ

โรจนโรหิณีศิะผ้้ขจัดีควิามม่ดี	ค่อ	โรคของประชุาชุน		ในโศิลักที�	10	ได้ีระบุว่ิา	ยา	(เภษัชุ)	ที�รักษาโรคในอโรคยศิาลัา	ค่อ	นำ�า

อมฤต	ควิามว่ิา	“พิระองค์คิดีแล้ัวิว่ิาแผ่นดิีนถ้กทำาให้เป็นสวิรรค์	 ด้ีวิยควิามเจริญรุ่งเร่องทั�งๆ	 ที�ถ้กทำาให้สกปรกด้ีวิยควิามตาย	

จึงแนะนำานำ�าอมฤต		ค่อ	เภษัชุแก่มนุษย์ผ้้ที�จะต้องตายเพ่ิ�อควิามไม่ตาย”
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นอกจากนี�	 	 ในศิิลัาจารึกด้ีานที�	 2	 ยังกล่ัาวิอีกว่ิาพิระเจ้าชัุยวิรมันที�	 7	 โปรดีให้สร้างร้ปพิระโพิธิิสัตว์ิไภษัชุคุรุพิร้อม

ด้ีวิยชิุโนรสทั�งสอง	(ส้ริยะไวิโรจนแลัะจันทรไวิโรจน)	เพ่ิ�อควิามสงบแห่งโรคของประชุาชุนทั�วิไป		จารึกดัีงกล่ัาวิให้ข้อม้ลัสำาคัญ

ว่ิา		พิระพุิทธิเจ้าพิร้อมบริวิาร	ทั�ง	2		องค์			เป็นผ้้ขจัดีโรคภัยให้ประชุาชุน		ค่อ		พิระไภษัชุยคุรุ		ทรงเป็นคร้แพิทย์	เป็นประธิาน

แห่งการรักษาโรค	เพิราะแม้ฟังเพีิยงชุ่�อโรคภัยก็มลัายสิ�น			ขณะที�พิระศิรีส้รยไวิโรจนกับพิระศิรีจันทรไวิโรจน	ตามจารึกกล่ัาวิ

ว่ิา	ค่อ	ผ้้ขจัดีควิามม่ดี		ค่อ	โรคของประชุาชุน		นั�น	น่าจะต้องมีหน้าที�หร่อเป็นผ้้ปฏิ์บัติการในการรักษาโรคภัยของประชุาชุน

ด้ีวิยเภษัชุ	(นำ�าอมฤต)	ซึ่�งแสดีงให้เห็นว่ิา	ประติมากรรมร้ปบุรุษทั�งสองนี�จะต้องมีควิามเกี�ยวิข้องกับยาค่อนำ�าอมฤตอย่างแน่นอน

จากหลัักฐานที�พิบทั�งประติมากรรมร้ปเคารพิแลัะศิิลัาจารึกที�กล่ัาวิมาข้างต้น	 	 มีควิามสอดีคล้ัองต้องกันพิอที�จะ

สันนิษฐานได้ีว่ิา	 	 อาณาจักรเขมรสมัยพิระเจ้าชัุยวิรมันที�	 7	 มีการนับถ่อประติมากรรมร้ปบุรุษถ่อวัิชุระหร่อพิระวัิชุรธิรเป็น

พิระไภษชัุยคุรุหร่อใชุ้ประตมิากรรมร้ปพิระวิชัุรธิรในควิามหมายแทนองคพ์ิระไภษชัุยคุรุ		ผ้้เป็นประธิานแหง่สุคตาลััยหร่อศิาสน

สถานประจำาอโรคยศิาลัา		ขณะที�ประติมากรรมร้ปบุรุษถ่อหม้อนำ�า	2	องค์ที�พิบร่วิมกัน		คงจะได้ีแก่		พิระศิรีส้รยไวิโรจนแลัะ

พิระศิรีจันทรไวิโรจน	ตามที�จารึกอโรคยศิาลัาระบุว่ิาเป็นผ้้ขจัดีโรคภัยให้แก่ประชุาชุนด้ีวิยนำ�าอมฤต		โดียพิระพุิทธิเจ้าแลัะพิระ

โพิธิิสัตว์ิทั�ง	3	องค์นี�		เดิีมคงประดิีษฐานบนแท่นฐานเดีียวิกันภายในปราสาทประธิาน		ในฐานะร้ปเคารพิส้งสุดีแห่งการรักษา

โรคในสุคตาลััยหร่อศิาสนสถานประจำาอโรคยศิาลัา	

นักวิิชุาการบางท่านสันนิษฐานว่ิากิจกรรมการรักษาโรคของอโรคยศิาลัาคงจบสิ�นลังก่อนปี	พิ.ศิ.	1839		อันตรงกับปี

สุดีท้ายในรัชุสมัยพิระเจ้าชัุยวิรมันที�	8		พิระชุามาดีาในพิระเจ้าอินทรวิรมันที�	2		ด้ีวิยเหตุผลัว่ิาจิวิตากวิน	ผ้้เดิีนทางมาพิร้อม

ขบวินราชุท้ตราชุสำานักมองโกลัไดีม้าถึงเม่องพิระนครหลัวิงแลัะพิำานักอย้เ่ป็นเวิลัาถงึหนึ�งปีนั�น		ได้ีมีการบนัทึกโดียระบเุพีิยงที�พัิก

ระหว่ิางทางซึ่�งก็ค่อสิ�งก่อสร้างที�เรียกกันว่ิา		ธิรรมศิาลัา		ที�สร้างขึ�นในรัชุกาลัพิระเจ้าชัุยวิรรมันที�	7	โดียมิได้ีปรากฏ์การกล่ัาวิ

ถึงอโรคยศิาลัในบันทึกแต่ประการใดี		ทั�ง	ๆ	ที�บริเวิณนอกกำาแพิงเม่องพิระนครหลัวิงมีอโรคยศิาลัถึง	4	แห่งประจำาแต่ลัะทิศิ

ส่วินอโรคยศิาลัในประเทศิไทย	เม่�อหมดีสถานะควิามเป็นโรงพิยาบาลัเพิราะขาดีการสนับสนุนจากส่วินกลัางแล้ัวิ	เชุ่�อ

ว่ิาสุคตาลััยซึ่�งเป็นศิาสนสถานประจำาอโรคยศิาลัอาจยังคงดีำารงสถานะควิามเป็นศิาสนสถานส่บต่อมาจนกว่ิาชุุมชุนนั�นจะร้างไป

	แลัะแม้ว่ิาควิามนิยมในพุิทธิศิาสนาฝ่่ายมหายานในเขตภาคตะวินัออกเฉียงเหน่อ	จะถ้กแทนที�โดียพุิทธิศิาสนาฝ่่ายเถรวิาทแล้ัวิ

ก็ตาม	สุคตาลััยหลัายแห่งก็ได้ีรบัการปรับเปลีั�ยนให้เป็นศิาสนาสถานในพุิทธิศิาสนานิกายใหม่	ทั�งนี�เพิราะได้ีมกีารขุดีค้นพิบพิระ

พุิทธิร้ปบุเงินในศิิลัปะลั้านชุ้าง		เชุ่นที�	ก้่ประภาชัุย	อำาเภอนำ�าพิอง	จังหวัิดีขอนแก่น	จารึกที�ฐานระบุจุลัศัิกราชุ	1161	(พิ.ศิ

.	2297)	แลัะก่้บ้านเขวิา	อำาเภอเม่อง	จังหวัิดีมหาสารคาม	จารึกที�ฐานพิระพุิทธิร้ประบุจุลัศัิกราชุ	910	(พิ.ศิ.	2091)	เป็นต้น	

(รุ่งโรจน์	ภิรมย์อนุก้ลั.	2547	:	46)		ซึ่�งสุคตาลััยเหล่ัานี�หลัาย	ๆ	แห่ง		ก็ยังคงทำาหน้าที�ในฐานะที�พึิ�งทางใจแก่ชุาวิบ้านในชุุมชุน

ที�สุคตาลััยตั�งอย้่ส่บต่อมาตราบจนกระทั�งถึงปัจจุบัน
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บทคัดีย่อ

การวิิจัยครั�งนี�มีวัิตถุประสงค์เพ่ิ�อศึิกษาควิามเชุ่�อแลัะพิิธีิกรรมเกี�ยวิกับพิญานาคของชุุมชุนในคำาชุะโนดี	เป็นการศึิกษา

โดียใชุ้กระบวินการวิิจัยเชิุงคุณภาพิ	 มีเคร่�องม่อในการเก็บข้อม้ลัค่อ	 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	 แบบสัมภาษณ์แบบไม่มี

โครงสร้าง	แบบสังเกตแบบมีส่วินร่วิม	แบบสังเกตแบบไม่มีส่วินร่วิม	แลัะใชุ้แบบสนทนากลุ่ัม	โดียมีกลุ่ัมเป้าหมาย	ได้ีแก่	ผ้้ใหญ่

บ้าน	 ผ้้นำาในการประกอบพิิธีิกรรม	 ผ้้ร่วิมพิิธีิกรรม	 แลัะชุาวิบ้านทั�วิไปในหม่้บ้าน	 โดียนำามาวิิเคราะห์ด้ีวิยแนวิคิดีแลัะทฤษฏ์ี

สัญลัักษณ์สัมพัินธ์ิ	แล้ัวินำาเสนอด้ีวิยวิิธีิพิรรณนาวิิเคราะห์

ผลัการวิิจัยพิบว่ิา	เร่�องราวิควิามเชุ่�อ	ควิามศิรัทธิาแลัะพิิธีิกรรมที�มีต่อ	“พิญานาคศิรีสุทโธิ”	มีบทบาทในทางวัิฒนธิรรม

แลัะทางสังคม	โดียเฉพิาะชุุมชุนคำาชุะโนดี	ที�เชุ่�อว่ิาเป็นพิญานาคที�อาศัิยอย้่ในวัิงนาคินทร์	 (คำาชุะโนดี)	สามารถกลัายร่างเป็น

มนุษย์แลัะสัตว์ิอ่�น	ๆ	 มีอิทธิิฤทธิิ�ในการดีลับันดีาลัควิามอุดีมสมบ้รณ์แก่เม่องมนุษย์ได้ี	จากควิามเชุ่�อของชุุมชุนที�มีต่อองค์

พิญานาคศิรีสุทโธิ	 ชุุมชุนจึงมีการปฏิ์บัติตามควิามเชุ่�อผ่านพิิธีิกรรมเพ่ิ�อแสดีงออกถึงควิามศิรัทธิา	โดียในรอบปีจะมีประเพิณีที�

ชุุมชุนต้องการส่�อถึงธิรรมชุาติแลัะสิ�งศัิกดิี�สิทธิิ�	เน่�องจากเชุ่�อว่ิาพิญานาคศิรีสุทโธิ	เป็นผ้้ควิบคุมฟ้าฝ่นแลัะธิรรมชุาติ	ดัีงนั�นจึงมี

การเซ่่นสรวิงต่อองค์พิญานาคศิรีสุทโธิประจำาทุกปี	เพ่ิ�อเป็นควิามสิริมงคลัของหม่้บ้าน	แลัะผ้้คนในชุุมชุน

คำาสำาคัญ : พิญานาค,	ควิามเชุ่�อ,	พิิธีิกรรม,	คำาชุะโนดี

ABSTRACT

The purpose of this research was to study the beliefs and rituals of the Naga community in Kham 
Chanod. It is a study using a qualitative research process. There are tools to collect data. structured 
interview unstructured interview form participant observation form non-participant observation and use 
it as a group chat. The target groups are village headmen, ceremonial leaders, participant and general 
villagers in the village by analyzing the concepts and theories of relational symbols. and then presented 
with a descriptive and analytical method.

The results of the research concluded that story of faith Faith and Rituals towards “Nak Srisuttho” 
plays a role in culture and society. especially the Kham Chanod community. Believed to be a serpent 
who lives in the Nakin Palace (Kham Chanot) can transform into humans and other animals, having the 
power to inspire fertility to the human city. From the community’s belief in the Naga Srisuttho Therefore, 
communities practice their beliefs through rituals to demonstrate their faith. During the year there will 
be a tradition that the community wants to convey nature and sacred things. because it is believed 
that the Naga Srisuttho He is the one who controls the rain and nature. Therefore, offerings are made 
to the Naga Sri Suttho statue every year. for the prosperity of the village and people in the community

Key Words: Naga, Beliefs, Rituals, Kham Chanod 
1นักศิึกษาระดีับบัณฑิตศิึกษา	สาขาวิัฒนธิรรม	ศิิลัปกรรมแลัะการออกแบบ	คณะศิิลัปกรรมศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยขอนแก่น
2ดีร.อาจารย์ประจำาหลัักส้ตรวิัฒนธิรรม	ศิิลัปกรรมแลัะการออกแบบ	คณะศิิลัปกรรมศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยขอนแก่น
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บทนำา

	ควิามเชุ่�อเร่�องพิญานาคเป็นอีกหนึ�งในบรรดีาควิามเชุ่�อพ่ิ�นฐานที�โดีดีเด่ีนของชุาวิอีสาน	ซึ่�งเชุ่�อว่ิาพิญานาคนั�นอย้ใ่นโลัก

ใต้บาดีาลัอันศัิกดิี�สิทธิิ�	สามารถบันดีาลัให้ฝ่นตกลังในทั�งจักรวิาลัประกอบไปด้ีวิย	มหาสมุทร	โลัก	แลัะป่าหิมพิานต์	พิญานาค

มีควิามสัมพัินธ์ิกับการทำานา	เน่�องจากเกี�ยวิข้องกับการพ่ินนำ�าให้ฝ่นซึ่�งเป็นประเพิณีใหญ่ของชุาวิอีสานในทุกปี	นั�นก็ค่องานบุญ

บั�งไฟที�จัดีขึ�นเพ่ิ�อเป็นการบ้ชุาพิระพุิทธิเจ้า	 บ้างก็ว่ิาเป็นการบ้ชุาพิญานาค	 พิญานาคจึงมักปรากฏ์ในสถานที�อันศัิกดิี�สิทธิิ�ใน

ลัักษณะสัญลัักษณ์	โดียพิบได้ีจากงานสถาปัตยกรรม	วัิดีวิาอารามในพิระพุิทธิศิาสนา	แลัะปราสาทอารยธิรรมขอมสำาคัญ	ๆ	ที�

กระจายตัวิในภาคอีสาน	เชุ่น	ปราสาทพินมรุ้ง	จังหวัิดีบุรีรัมย์	ปราสาทพิิมาย	จังหวัิดีนครราชุสีมา	ก็มีร้ปพิญานาคทอดียาวิไป

ตามราวิบันไดี	(จิตกร	เอมพัินธ์ุิ,	2545)

	ปรากฎีการณ์ควิามเชุ่�อเกี�ยวิกับนาคหร่อพิญานาค	 เป็นปรากฎีการณ์ที�ยังคงตกอย้่ในสถานการณ์ที�น่าค้นหา	 ยิ�งมี

ปรากฏ์การณ์บั�งไฟในลุ่ัมแม่นำ�าโขงแถบจังหวัิดีหนองคายหร่อแถบฝั่�งประเทศิสาธิารณรัฐประชุาธิิปไตยประชุาชุนลัาวิ	พิญานาค

เป็นสิ�งที�เชุ่�อกันว่ิาได้ีเกิดีขึ�นมาหลัายศิตวิรรษ	 โดียมีตำานานปกรณัมมากมายอันแสดีงถึงควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางพิญานาคกับ

มนุษย์ที�ต่างชุ่วิยเหล่ัอเก่�อก้ลัระหว่ิางกัน	 มีการแสดีงเชิุงพิิธีิกรรมต่าง	 ๆ	 มากมาย	 จึงยิ�งทำาให้เกิดีควิามพิยายามเข้าไปศึิกษา

ปรากฏ์การณ์อันมหัศิจรรย์ที�ยังขาดีคำาอธิิบายอย่างกระจ่างชัุดี	 สิ�งเหล่ัานี�ค่อปรากฏ์การณ์ที�ได้ีรับควิามสนใจเป็นอย่างมากทั�ง

จากคนในท้องถิ�นเองแลัะผ้้คนทั�วิไป	จนค่อย	ๆ	ถ้กปรับเปลีั�ยนให้กลัายเป็นพ่ิ�นที�การท่องเที�ยวิทางวัิฒนรรมประเภทหนึ�ง	รวิม

ทั�งพ่ิ�นที�อ่�น	 ๆ	 ที�แสดีงให้เห็นถึงควิามเชุ่�อในเร่�องสิ�งศัิกดิี�สิทธิิ�ได้ีอย่างกว้ิางขวิางแลัะดึีงด้ีดีควิามสนใจจากผ้้คนจำานวินมากก็มัก

ตกอย้่ในสถานการณ์เดีียวิกัน

จากปรากฎีการณ์พิญานาคดัีงกล่ัาวิ	 จึงได้ีมีผ้้พิยายามวิิเคราะห์ให้เห็นทั�งที�ใชุ้วิิธีิวิิทยาด้ีานโบราณคดีี	ประวัิติศิาสตร์	

สังคมวิิทยา	มานุษยวิิทยา	นิรุกติศิาสตร์	วิิทยาศิาสตร์	เพ่ิ�อมาโต้แย้งกลุ่ัมควิามเชุ่�อเดิีมที�ยดึีมั�นเร่�องเล่ัาในพิระไตรปิฎีกบ้าง	เร่�อง

เล่ัาจากเกจิอาจารย์ทั�งหลัายบ้าง	โดียกลุ่ัมควิามเชุ่�อเหล่ัานี�ก็ตั�งอย้ภ่ายใต้การพิยายามนำาข้อม้ลัเหตุผลัมาอธิิบายถึงควิามมีอย้จ่ริง	

หร่อไม่จริงอย่างไรของนาค	แลัะให้คำาอธิิบายถึงควิามหมายเชิุงสัญลัักษณ์นาคว่ิาหมายถึงสิ�งใดี	การศึิกษาครั�งนี�จึงพิยายามก้าวิ

ข้ามสิ�งดัีงกล่ัาวิแล้ัวิมุ่งควิามสนใจไปที�อิทธิิพิลัของพิญานาคที�มีอย้แ่ลัะไดีเ้กิดีการเปลีั�ยนแปลังไปอยา่งไรบ้างจากยคุสังคมเดิีมส่้ยคุ

สมัยปัจจุบัน	แลัะนอกจากประเด็ีนควิามสนใจดัีงกล่ัาวิแล้ัวิ	การศึิกษาในครั�งนี�ยงัให้ควิามสำาคัญกับบริบทที�มีส่วินในการกำาหนดี

หร่อเป็นปัจจัยสำาคัญต่อการเกิดีขึ�นแลัะเปลีั�ยนแปลังเร่�องราวิดัีงกล่ัาวิโดียใชุ้เม่องคำาชุะโนดีเป็นพ่ิ�นที�ศึิกษาวิิจัยภายใต้กระแสยุค

โลักาภิวัิตน์ที�มีอิทธิิพิลัต่อมนุษย์อย่างกว้ิางขวิาง	โดียใชุ้กรอบทฤษฎีีสัญลัักษณ์สัมพัินธ์ิมาอธิิบายให้สอดีรับกัน	

ทฤษฎีีสัญลัักษณ์สัมพัินธ์ิ	 จึงเป็นทฤษฎีีที�เริ�มต้นด้ีวิยควิามคิดี	 เร่�องการกระทำาระหว่ิางกัน	 (Interactionism)	 แลัะ

สัญลัักษณ์	(Symbol)	ซึ่�งเป็นหัวิใจแล้ัวิจึงขยายวิงออกไปถงึมนุษย์แต่ลัะคน	ควิามสมัพัินธ์ิระหว่ิางมนุษย์กับสังคมแลัะสภาพิของ

สังคมมนุษย์	ทฤษฎีีนี�นับเป็นทฤษฎีีประเภทจุลัภาค	เพิราะให้ควิามสำาคัญต่อมนุษย์แต่ลัะคน	ทฤษฎีีนี�เข้ามาชุ่วิยให้ควิามร้้เกี�ยวิ

กับมนุษย์	 (จิตใจตัวิตนหร่ออัตตา	บุคลิักภาพิ)	แลัะสังคมครบถ้วินสมบ้รณ์มากขึ�น	ทฤษฎีีสัญลัักษณ์สัมพัินธ์ิ	เชุ่�อว่ิาพิฤติกรรม

มนุษย์ถ้กควิบคุมด้ีวิยควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางบุคคลัแลัะการติดีต่อส่�อสาร	 ฉะนั�นนักทฤษฎีีกลุ่ัมนี�จึงเชุ่�อว่ิาสังคมเป็นตัวิกำาหนดี

พิฤติกรรมของมนุษย์	บทบาทที�มนุษย์แสดีงออกต่อกันนั�น	ขึ�นอย้่กับตำาแหน่ง	สถานภาพิ	แลัะสถานการณ์	ทางสังคม	มนุษย์จึง

มีการเรียนร้้พิฤติกรรมในสังคมโดียผ่านภาษาแลัะสัญลัักษณ์อย่างอ่�น	ๆ	(สัญญา	สัญญาวิิวัิฒน์,	2533)	นอกจากควิามเชุ่�อเร่�อง

พิญานาคแล้ัวิ	ยังมีพิิธีิกรรมที�มีควิามสัมพัินธ์ิเกี�ยวิข้องกับการเคารพิบ้ชุาพิญานาคอีกสิ�งหนึ�งที�คนอีสานต่างให้ควิามเคารพิ	 ให้

ควิามศิรัทธิา	แลัะยึดีถ่อปฏิ์บัติกันมาตั�งแต่อดีีตจนมาถึงปัจจุบัน

พิิธีิกรรมเป็นส่�อสัญลัักษณ์ที�แสดีงถึงควิามเป็นจริง	ซึ่�งพิิธีิกรรมส่วินมากจะมีควิามสัมพัินธ์ิกับวิิถีการดีำารงชีุวิิตประจำา

วัิน	เป็นควิามเชุ่�อของคนในท้องถิ�นที�มักจะอ้างเร่�องควิามเชุ่�อที�ยึดีถ่อแลัะปฏิ์บัติส่บทอดีกันมา	แลัะในภาคอีสานนั�นก็จะเห็นได้ี

ว่ิาเกิดีควิามเชุ่�อ	 ควิามศิรัทธิา	 แลัะบ้ชุาสิ�งศัิกดิี�สิทธิิ�ที�หลัากหลัาย	 แลัะอีกสิ�งหนึ�งที�คนอีสานต่างให้ควิามเคารพิบ้ชุาก็ค่อควิาม

เชุ่�อแลัะพิิธีิกรรมที�เกี�ยวิกับพิญานาค	(สุเมธิ		เมธิาวิิทยานุก้ลั,	2532)	โดียเฉพิาะควิามเชุ่�อแลัะพิิธีิกรรมในชุุมชุนคำาชุะโนดี



1180

เม่องคำาชุะโนดีมีลัักษณะเป็นเกาะ	 มีเน่�อที�ประมาณ	 30	 ไร่	 ล้ัอมรอบด้ีวิยหนองนำ�า	 ตั�งอย้่ในเขตพ่ิ�นที�บ้านโนนเม่อง

	ตำาบลับ้านม่วิง	อำาเภอบ้านดุีง	จังหวัิดีอุดีรธิานี	เม่�อปี	พิ.ศิ.	2559	เกิดีปรากฏ์การณ์ที�โด่ีงดัีงไปทั�วิโลักขึ�น	เน่�องจากพ่ิ�นที�คำาชุะ

โนดีได้ีถ้กหยบิยกเอาตำานานเกี�ยวิกับพิญานาคไปสร้างลัะครที�มีชุ่�อว่ิานาคี	ทำาให้คำาชุะโนดีเป็นสถานที�ที�มีผ้้คนให้ควิามสนใจ	แลัะ

กลัายเป็นแหล่ังท่องเที�ยวิที�เป็นเม่องแห่งตำานานเล่ัาขานอย่างมากมายในเร่�องควิามศัิกดิี�สิทธิิ�	ปาฏิ์หาริย์	โดียเฉพิาะอย่างยิ�งส่�อ

ต่าง	ๆ	ที�ปรากฏ์ในเม่องคำาชุะโนดี	เชุ่น	เอกสาร	ภาพิถ่ายรอยพิญานาคหร่อง้ใหญ่	แผ่นเสียง	หนัง	ที�พิยายามอธิิบายถึงเร่�องราวิ

เกี�ยวิกับการมีอย้จ่ริงของพิญานาค	แลัะคำาบอกเล่ัา	เชุ่น	วิรรณกรรมมุขปาฐะถึงอภินิหารต่าง	ๆ	ไม่ว่ิาจะเป็น	ผีจ้างหนัง	บ่อนำ�า

ศัิกดิี�สิทธิิ�	บังบดี	เป็นต้น	คนในพ่ิ�นที�สามารถเล่ัาเร่�องราวิต่าง	ๆ	ได้ี	นอกจากนี�ผ้้ที�มีควิามเชุ่�อเกี�ยวิกับพิญานาคต่างก็เดิีนทางมา

ไม่เพีิยงเพ่ิ�อบนบานศิาลักล่ัาวิ	หากยังประสงค์นำานำ�าศัิกดิี�สิทธิิ�ที�คำาชุะโนดีเพ่ิ�อไปรักษาโรค	บ้างก็นำาไปบ้ชุา	สิ�งเหล่ัานี�ได้ีเข้ามาเพิิ�ม

ควิามเชุ่�อมั�นศิรัทธิาในควิามศัิกดิี�สิทธิิ�ยิ�งขึ�น	จนเป็นที�กล่ัาวิถึงกันอย่างกว้ิางขวิางแลัะเป็นที�ภาคภ้มิใจของคนในชุุมชุน	แลัะสิ�งที�

ยังคงสร้างควิามมหัศิจรรย์อีกประการก็ค่อ	ต้นชุะโนดี	ที�เชุ่�อกันว่ิามีอย้่แห่งเดีียวิในโลัก	แลัะเป็นต้นไม้ศัิกดิี�สิทธิิ�	ซึ่�งบริบทต่าง	ๆ

	ที�เม่องคำาชุะโนดีล้ัวินแต่มีควิามเกี�ยวิเน่�องต่อกัน	โดียมีพิญานาคหร่อนาคเป็นหน่วิยสำาคัญในควิามสัมพัินธ์ิอันหลัากหลัายนั�น	

จากเหตุผลัแลัะควิามสำาคัญดัีงกล่ัาวิ	จึงเป็นที�มาของการศึิกษาเร่�อง	ควิามเชุ่�อแลัะพิิธีิกรรมเกี�ยวิกับพิญานาคในชุุมชุน

คำาชุะโนดีอำาเภอบ้านดุีง	 จังหวัิดีอุดีร	 ที�มีควิามน่าสนใจแลัะมีควิามสำาคัญต่อคนอีสาน	 ตลัอดีจนคนในชุุมชุนตั�งแต่อดีีตจนถึง

ปัจจุบัน	ซึ่�งเป็นควิามเชุ่�อแลัะเป็นพิิธีิกรรมหนึ�งที�ผ้้คนต่างให้ควิามสำาคัญ	เคารพิบ้ชุา	แลัะศิรัทธิาเป็นอย่างมาก	ถึงแม้ในปัจจุบัน

จะมกีารพิบเจอมากมายในหลัายพ่ิ�นที�จากเม่�อก่อน	แต่ก็ยงัคงหลังเหล่ัอสิ�งที�น่าสนใจที�จะทำาใหเ้ราสามารถศิกึษาในหลัายแงมุ่ม

ควิามเชุ่�อแลัะพิิธีิกรรมเกี�ยวิกับพิญานาคในพ่ิ�นที�คำาชุะโนดีนี�ได้ี

วัิตถุประสงค์ของการวิิจัย

เพ่ิ�อศึิกษาควิามเชุ่�อแลัะพิิธีิกรรมเกี�ยวิกับพิญานาคในชุุมชุนคำาชุะโนดี

ขอบเขตของการวิิจัย

ขอบเขตด้ีานเน่�อหา

การวิิจัยในครั�งนี�เป็นการศึิกษาจากเอกสารแลัะงานวิิจัยที�เกี�ยวิข้องกับควิามเชุ่�อแลัะพิิธีิกรรมเกี�ยวิกับพิญานาครวิมทั�ง

การลังพ่ิ�นที�ศึิกษาเกี�ยวิกับควิามเชุ่�อแลัะพิิธีิกรรมในชุุมชุนคำาชุะโนดี	ไม่ว่ิาจะเป็นควิามเชุ่�อแลัะพิิธีิกรรมทางดีา้นขนบธิรรมเนยีม

ประเพิณี	ด้ีานสังคม	แลัะด้ีานพิระพุิทธิศิาสนา	

ขอบเขตพ่ิ�นที�

ผ้้วิิจัยมุ่งศึิกษาควิามเชุ่�อแลัะพิิธีิกรรมของคนในชุุมชุนแลัะผ้ที้�เข้ามาให้ควิามเคารพิแลัะศิรทัธิาต่อพิญานาค	โดียเล่ัอก

พ่ิ�นที�วัิดีป่าคำาชุะโนดี	บ้านโนนเม่อง	ตำาบลับ้านม่วิง	อำาเภอบ้านดุีง	จังหวัิดีอุดีรธิานี	

วิิธีิดีำาเนินการวิิจัย

การศึิกษาวิิจัยเร่�องพิญานาค	:	ควิามเชุ่�อแลัะพิิธีิกรรมของชุุมชุนในคำาชุะโนดี	มีวัิตถุประสงค์เพ่ิ�อศึิกษาควิามเชุ่�อแลัะ

พิิธีิกรรมที�เกี�ยวิกับพิญานาคของชุุมชุนในคำาชุะโนดี	ผ้้วิิจัยได้ีใชุ้วิิธีิการดีำาเนินการวิิจัย	ดัีงต่อไปนี�
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1.	กลุ่ัมเป้าหมาย

ผ้้วิิจัยกำาหนดีกลุ่ัมเป้าหมายด้ีวิยวิิธีิแบบเจาะจง	ประกอบไปด้ีวิยผ้้ร้้		กลุ่ัมผ้้ปฏิ์บัติ	แลัะกลุ่ัมผ้้ที�มีควิามเกี�ยวิข้อง	เป็น

ผ้้ให้ข้อม้ลัเกี�ยวิกับพิญานาค	ควิามเชุ่�อแลัะพิิธีิกรรมของชุุมชุนในคำาชุะโนดี	

2.	เคร่�องม่อที�ใชุ้ในการจัดีเก็บข้อม้ลั

เคร่�องม่อที�ใชุ้ในการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัในการวิิจัยครั�งนี�	 ประกอบด้ีวิย	 แบบสำารวิจ	 แบบสังเกต	 แบบสัมภาษณ์ที�มี

โครงสร้างแลัะไม่มีโครงสร้าง	แลัะแบบสนทนา	โดียกำาหนดีกลุ่ัมสนทนา	5	-	10	คน	

3.	การเก็บรวิบรวิมข้อม้ลั

การเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัในการวิิจัยในครั�งนี�ผ้้วิิจัยเก็บข้อม้ลัที�มีลัักษณะสอดีคล้ัองกับวัิตถุประสงค์เพ่ิ�อที�จะสามารถ

ตอบคำาถามของการวิิจัยได้ีตามที�กำาหนดีไว้ิโดียมีวิิธีิการเก็บข้อม้ลั	2	ลัักษณะ	ค่อการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัภาคเอกสาร	แลัะการ

เก็บรวิบรวิมข้อม้ลัภาคสนาม	โดียวิิธีิการลังพ่ิ�นที�สำารวิจภาคสนาม	ใชุ้แบบสังเกตแบบมีส่วินร่วิมแลัะแบบไม่มีส่วินร่วิม	ใชุ้แบบ

สัมภาษณ์ที�มีโครงสร้างแลัะไม่มีโครงสร้าง	แลัะใชุ้แบบสนทนากลุ่ัม	ได้ีข้อม้ลัครอบคลุัมประเด็ีนควิามเชุ่�อแลัะพิิธีิกรรมเกี�ยวิกับ

พิญานาคในชุุมชุนคำาชุะโนดี	ตำาบลับ้านม่วิง	อำาเภอบา้นดุีง	จังหวัิดีอุดีรธิาน	ีข้อม้ลัที�ได้ีสมบ้รณ์ตรงกับข้อเท็จจริงด้ีวิยวิิธีิการเชิุง

คุณภาพิ

4.	การวิิเคราะห์ข้อม้ลั

ผ้้วิิจัยดีำาเนินการนำาข้อม้ลัที�ได้ีจากการศึิกษาภาคเอกสารแลัะข้อม้ลัภาคสนามเป็นหลัักในการวิิเคราะห์	เม่�อได้ีข้อม้ลั

ทั�งภาคเอกสารแลัะภาคสนามมาแล้ัวิจึงเป็นขั�นตอนของการนำาข้อม้ลัที�ได้ีทั�งหมดีมาสรุปจัดีเป็นหมวิดีหม่้	 เพ่ิ�อหาคำาตอบตาม

วัิตถุประสงค์ของการวิิจัย	 ทบทวินควิามสมบ้รณ์ของข้อม้ลัที�ได้ีมาจากการเก็บข้อม้ลัทั�งภาคเอกสารแลัะภาคสนาม	 ใชุ้วิิธีิการ

ตรวิจสอบแบบสามเส้า	เพ่ิ�อเป็นการยน่ยันควิามถ้กต้องแลัะน่าเชุ่�อถ่อของข้อม้ลัที�ได้ีเก็บรวิบรวิมมา	แล้ัวินำาไปวิิเคราะห์ข้อม้ลั

5.	การนำาเสนอข้อม้ลั

การวิิจัยครั�งนี�ใชุ้กระบวินการในการวิิจัยเชิุงคุณภาพิ	โดียศึิกษา	พิญานาค	:	ควิามเชุ่�อแลัะพิิธีิกรรมของชุุมชุนในคำาชุะ

โนดี	โดียนำาเสนอผลัการวิิเคราะห์ข้อม้ลัด้ีวิยวิิธีิพิรรณนาวิิเคราะห์	รวิมทั�งการนำาเสนอด้ีวิยภาพิถ่าย

ผลัการวิิจัย

1.	ควิามเชุ่�อเกี�ยวิกับพิญานาคในคำาชุะโนดี

ควิามเชุ่�อของแต่ลัะกลุ่ัมคนในสังคมนั�น	ล้ัวินต่างมีควิามหลัากหลัายแลัะการกระจายตัวิอย่้เป็นกลุ่ัมก้อน	ตามพ่ิ�นที�แลัะ

บริบทในสงัคมที�แตกต่างกันไป	ควิามเชุ่�อของผ้ค้นในสังคมล้ัวินแต่ถ้กปล้ักฝั่งมาจากบรรพิบรุุษของแตล่ัะคน	แต่ลัะเชุ่�อชุาติ	แลัะ

แต่ลัะศิาสนา	ซึ่�งโดียควิามหมายแลัว้ิจะมีควิามตา่งในเร่�องของการปฏ์บัิติ	การนบัถ่อ	การใหค้วิามเคารพิ	แลัะควิามศิรทัธิาที�ต่าง

กันไป	ระบบควิามเชุ่�อแลัะศิาสนาเป็นระบบที�มีควิามเชุ่�อมโยงกับระบบอ่�น	ๆ	ในสังคม	ซึ่�งควิามหมายของระบบควิามเชุ่�อแลัะ

ศิาสนาไม่ได้ีมีการเปลีั�ยนแปลังตามไปด้ีวิย	ระบบควิามเชุ่�อสามารถแบ่งออกได้ี	3	ประการ	ค่อ	ศิาสนาเป็นควิามเชุ่�อในเร่�องสิ�ง

เหน่อธิรรมชุาติ	ศิาสนาประกอบด้ีวิยควิามเชุ่�อแลัะพิิธีิกรรม	แลัะศิาสนาให้คำาอธิิบายเกี�ยวิกับควิามเชุ่�อแลัะระเบียบของสังคม

ควิามเชุ่�อเร่�อง	“พิญานาค”	เป็นควิามเชุ่�อของผ้้คนที�นับถ่อพุิทธิศิาสนา	เน่�องจากตำานานแลัะประวัิติการเผยแพิร่ทาง

พุิทธิศิาสนาของพิระพุิทธิเจ้า	ได้ีเล่ัาว่ิามีพิญานาคเข้ามาเกี�ยวิข้อง	ซึ่�งสะท้อนให้เห็นได้ีจากตามวัิดีวิาอารามต่าง	ๆ 	จะมีร้ปปั�นของ

พิญานาคตลัอดีจนร้ปเขียนตามผนังต่าง	ๆ	เพิราะเชุ่�อกันว่ิานาคเป็นสัตว์ิกึ�งเทพิมีอิทธิิฤทธิิ�	จำาแลังแปลังกายได้ี	เป็นง้ตัวิใหญ่	มี

หงอน	มีเกล็ัดี	อย้ใ่ต้บาดีาลั	แลัะเม่�อขึ�นมาส่้โลักมนุษยก็์แปลังกายเป็นคน	แต่ถ้าหากมองในแง่ของวิิทยาศิาสตร์แล้ัวิ	พิญานาคก็

ยงัเป็นสิ�งมหัศิจรรยสิ์�งหนึ�งที�เกาะคำาชุะโนดีแห่งนี�	แลัะพ่ิ�นที�คำาชุะโนดีก็ยงัเป็นป่าที�มีต้นชุะโนดีแห่งเดีียวิในโลัก	ที�สามารถลัอยขึ�น

ลังได้ีตามกระแสนำ�า	ไม่มีจมนำ�า	ดัีงนั�นจากควิามเชุ่�อควิามศิรัทธิา	ควิามศัิกดิี�สิทธิิ�ในพิญานาคศิรีสุทโธิ	แม่ย่าศิรีปทุมมา	จึงทำาให้

มีผ้้คนเข้ามากราบไหว้ิขอพิร	บนบาน	แลัะแก้บน	ณ	คำาชุะโนดีเป็นจำานวินมากโดียเฉลีั�ยปีลัะประมาณ	3	ล้ัานคน	
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เม่�อประมาณปี	พิ.ศิ	2520	บ่อนำ�าที�อย้ก่ลัางป่าชุะโนดี	ซึ่�งเป็นบ่อนำ�าเล็ัก	ๆ	ชุาวิบ้านเคยเข้ากวิาดีนำ�าออกแต่นำ�าก็ได้ีผุดี

ขึ�นมาอีกไม่เคยแห้ง	เป็นนำ�าที�ใสสะอาดี	แลัะเย็นมาก	ผ้้เฒ่าผ้้แก่ในหม่้บ้านเล่ัาต่อกันมาว่ิา	เวิลัาที�ไปอธิิษฐานอยากเห็นอะไรก็จะ

ได้ีเห็นปรากฏ์ขึ�นตรงนั�นจึงเชุ่�อกันว่ิาเป็นบ่อนำ�าศัิกดิี�สิทธิิ�	ในชุ่วิงปี	พิ.ศิ.	2530	ได้ีเริ�มขยายเป็นบ่อป้นขึ�นมาเล็ักน้อยไม่กว้ิางมาก	

ชุ่วิงนั�นจะมีเหตุการณ์ของผ้้เฒ่าผ้้แก่ที�ท่านอยากจะพิิส้จน์ว่ิาบ่อนำ�าป่้ศิรีสุทโธิหร่อบ่อนำ�าพิญานาคนั�นลึักมากแค่ใหน	จะเชุ่�อมต่อ

กับเม่องบาดีาลัไดี้หร่อไม่	 จึงนำาเอาไม้ไผ่มาผ้กติดีกัน	 โดียปลัายข้างหนึ�งผ้กกับก้อนหินถ่วิงนำ�าหนักเพ่ิ�อหย่อนลังไป	 มีชุาวิบ้าน

อยากร้้จึงดีำาลังไปในนำ�าด้ีวิย	 ซึ่�งลังไปได้ีไม่ไกลัเท่าไรก็ต้องโผล่ัขึ�นมาแต่ไม้ไผ่ที�มัดีต่อกัน	5	ลัำาก็ยังไม่สุดี	 ต่อมาก็ได้ีมีเหตุการณ์

กับผ้้ที�ดีำาลังไปในบ่อนำ�าศัิกดิี�สิทธิิ�	ท่านก็ได้ีมีอันเป็นไปที�ลัะคนแลัะเสียชีุวิิตโดียไม่ร้้สาเหตุอีกเหตุการณ์หนึ�งค่อ	มีชุาวิบ้านไปตก

ปลัาได้ีปลัาไหลัเผ่อกตัวิใหญ่จะนำาไปทำาเป็นอาหาร	มีคนห้ามแล้ัวิแต่ก็ไม่มีใครเชุ่�อ	หลัังจากนั�นคนที�กินปลัาไหลัเผ่อกทุกคนได้ี

เสียชีุวิิตอยา่งกะทันหัน	ส่วินใครที�มาบนบานเอาไว้ิแล้ัวิไม่ยอมมาแก้บนก็จะเกิดีเหตุการณ์ในลัักษณะเชุ่นเดีียวิกันนี�	จึงเป็นที�มา

ของควิามเชุ่�อเร่�องบ่อนำ�าศัิกดิี�สิทธิิ�คำาชุะโนดี	ชุาวิบ้านได้ีตักนำ�าไปด่ี�มกินหร่อไปอาบเพ่ิ�อเป็นสิริมงคลั	นอกจากนั�นบ่อนำ�าศัิกดิี�สิทธิิ�

นี�ยังเป็นที�ที�ชุาวิบ้านมาด่ี�มนำ�าสาบานกัน	หากสงสัยว่ิาใครทำาผิดีจะมีการพิามาด่ี�มนำ�าสาบานที�คำาชุะโนดี	คนจะกลััวิมาก	เพิราะ

หากได้ีมาด่ี�มนำ�าสาบานที�นี�	โดียทำาผิดีแต่ไม่ยอมรับผิดี	แม้ยังไม่ได้ีก้าวิออกไปจากคำาชุะโนดีก็จะมีอันเป็นไปทันที	นี�จึงเป็นควิาม

เชุ่�อของบ่อนำ�าศัิกดิี�สิทธิิ�ที�คำาชุะโนดีแห่งนี�

จากข้อม้ลัที�กล่ัาวิมาข้างต้นจะเห็นได้ีว่ิา	ชุุมชุนในคำาชุะโนดีมีควิามเชุ่�อควิามศิรัทธิาเกี�ยวิข้องกับพิระพุิทธิศิาสนา	สิ�ง

เหน่อธิรรมชุาติแลัะพิญานาคแล้ัวิ	 ก็ยังมีควิามเชุ่�อต่อผีแลัะสิ�งลีั�ลัับถึงแม้จะเริ�มลัดีน้อยลังมากแล้ัวิ	 ซึ่�งอาจเป็นไปได้ีว่ิาสิ�งเหล่ัา

นี�ไม่สามารถตอบสนองควิามต้องของมนุษย์	 หร่อตอบสนองแต่ให้ได้ีไม่เพีิยงพิอต่อควิามต้องการ	 จึงทำาให้พิระพุิทธิศิาสนานั�น

ให้ควิามมั�นคงทางจิตใจแลัะเป็นดัี�งจุดีมุ่งหมายชุีวิิตอันเป็นเร่�องของหลัักธิรรมะเป็นสำาคัญ	 ผีก็มีควิามเกี�ยวิพัินกับควิามอุดีม

สมบ้รณ์เป็นสำาคัญ	 แต่สำาหรับเร่�องพิญานาคนั�น	 นับว่ิายังคงมีควิามเชุ่�อที�หนาแน่นอย้่	 แลัะคิดีว่ิาพิญานาคมีอำานาจในการให้

ทั�งคุณแลัะโทษ	แต่อย่างไรผ้้คนก็ยังเชุ่�อว่ิาพิญานาคนั�นก็ยังสามารถบันดีาลัให้เกิดีควิามเป็นสิริมงคลัแลัะยังสามารถตอบสนอง

ตามควิามปรารถนาต่อผ้้คนได้ี

2.	พิิธีิกรรมเกี�ยวิกับพิญานาคในชุุมชุนคำาชุะโนดี	

การศึิกษาพิิธีิกรรมที�เกี�ยวิกับพิญานาคในคำาชุะโนดีนี�	เป็นการศึิกษาถึงพิิธีิกรรมควิามเชุ่�อเกี�ยวิกับพิญานาคศิรีสุทโธิ	ที�

ถ่อว่ิาเป็นสถานที�อันศัิกดิี�สิทธิิ�	ผ้้คนตา่งให้ควิามเคารพิศิรทัธิา	ซึ่�งพิิธีิกรรมสำาคัญที�คนในคำาชุะโนดียดึีปฏิ์บัติกัน	ค่อ	พิิธีิกรรมการ

บวิงสรวิงพิญานาคราชุแลัะพิิธีิกรรมการแก้บน	โดียพิิธีิกรรมทั�งสองนี�เป็นพิิธีิกรรมที�เกี�ยวิกับพิญานาคที�คนในคำาชุะโนดียึดีปฏิ์บัติ

กันในปัจจุบัน	การศึิกษาครั�งนี�ผ้้วิิจัยจะศึิกษาในกรอบผ้้ประกอบพิิธีิกรรมของดีร.สุวัิฒน์	เกินดีี	ซึ่�งมีผ้้เข้าร่วิมพิิธีิกรรม	สถานที�

ประกอบพิิธีิกรรม	ขั�นตอนการปฏิ์บัติ	ข้อห้าม	วัินเวิลัา	แลัะเคร่�องประกอบพิิธีิกรรมที�มีส่วินเกี�ยวิข้องกับพิญานาคในคำาชุะโนดี	

เพ่ิ�อให้อำานาจสิ�งศัิกดิี�เหน่อธิรรมชุาติชุ่วิยบันดีาลัควิามเป็นสิริมงคลัแลัะควิามสำาเร็จต่าง	ๆ	

พิิธีิกรรมการบวิงสรวิงพิญานาคศิรีสุทโธิ

พิิธีิกรรมการบวิงสรวิงเลีั�ยงพิญานาคศิรีสุทโธิ	จัดีทำาขึ�นเพ่ิ�อแสดีงถึงควิามคารวิะอย่างส้งต่อพิญานาคศิรีสุทโธิ	ซึ่�งเป็น

พิิธีิกรรมที�เชุ่�อว่ิาก่อให้เกิดีคุณค่าทั�งทางตรงแลัะทางอ้อมแก่คุณค่าต่อบุคคลั	 ซึ่�งเป็นคุณค่าที�เกิดีขึ�นต่อครอบครัวิ	ญาติพีิ�น้อง	

คุณค่าต่อจิตใจของผ้้ประกอบกิจกรรม	แลัะคุณค่าต่อชุุมชุนที�ส่งผลัให้เกิดีการส่งเสริมจริยธิรรมแก่ผ้้ปฏิ์บัติทำา	ทำาให้สังคมมีควิาม

สงบสุขแลัะเกิดีควิามสามัคคี	ดัีงนั�นประเพิณีการบวิงสรวิงเลีั�ยงพิญานาคศิรีสุทโธิ	จะสะท้อนให้เห็นควิามเชุ่�อในหลัายลัักษณะ	

ได้ีแก่	ควิามเชุ่�อทางด้ีานไสยศิาสตร์	ควิามเชุ่�อเกี�ยวิกับการบนบาน	แลัะควิามเชุ่�อเร่�องควิามศัิกดิี�สิทธิิ�ต่อพิญานาคศิรีสุทโธิ	ทำาให้

ผ้้ปฏิ์บัติมีกำาลัังใจ	มีเคร่�องยึดีเหนี�ยวิจิตใจในการดีำาเนินชีุวิิตได้ีอย่างมีควิามสุข	ส่งผลัให้มีการปฏิ์บัติส่บต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน	
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ผ้้ร่วิมพิิธีิ

(1)	พิราหมณ์	หร่อ	กวินจำ�า	 ค่อ	 ผ้้นำาในการประกอบพิิธีิกรรมในการเป็นส่�อกลัางเพ่ิ�อติดีต่อส่�อสารกับพิญานาคศิรีสุ

ทโธิ	จำ�าในที�นี�ค่อผ้้ที�มีควิามบริสุทธิิ�	มีศีิลัธิรรมยึดีมั�นกับการประกอบคุณงามควิามดีี	มีจิตใจงดีงาม	รักษาศีิลัไม่เบียดีเบียนหร่อ

ทำาร้ายผ้้อ่�น	 เป็นผ้้ที�ชุาวิบ้านให้ควิามเคารพิแลัะศิรัทธิาจึงทำาให้กวินจำ�าเป็นบุคคลัที�มีบทบาทสำาคัญมากที�สุดีในการประกอบ

พิิธีิกรรมการบวิงสรวิงพิญานาคศิรีสุทโธิ

(2)	ผ้้มีควิามศิรัทธิาต่อพิญานาคศิรีสุทโธิ	ค่อ	บุคคลัที�มีควิามเคารพิแลัะศิรัทธิาต่อพิญานาคศิรีสุทโธิ	ในที�นี�ได้ีแก่	ชุาวิ

บ้าน	ประชุาชุนทั�วิไป	รวิมถึงปลััดีอำาเภอ	กำานัน	ผ้้ใหญ่บ้าน	ที�มีควิามศิรัทธิาพิญานาคหร่อองค์ป่้ศิรีสุทโธิ	

สถานที�ประกอบพิิธีิ

บริเวิณลัานข้างคำาชุะโนดี	 ค่อ	 บริเวิณพิิธีิด้ีานนอกข้างคำาชุะโนดี	 ซึ่�งเป็นบริเวิณลัานกว้ิางที�ได้ีถ้กจัดีเตรียมไว้ิเพ่ิ�อให้

ชุาวิบ้านหร่อประชุาชุนทั�วิไปที�ได้ีเข้ามาทำาการบวิงสรวิงต่อพิญานาคศิรีสุทโธิ	 เน่�องจากพิิธีิกรรมการบวิงสรวิงนี�เป็นพิิธีิกรรมที�

สำาคัญในคำาชุะโนดีแลัะเป็นพิิธีิกรรมที�จัดีขึ�นอย่างยิ�งใหญ่	 จึงทำาให้บริเวิณพ่ิ�นที�ด้ีานในคำาชุะโนดีนั�นไม่เพีิยงพิอต่อจำานวินผ้้คน

ที�ได้ีมาทำาพิิธีิในพิิธีิกรรมการบวิงสรวิง

ขั�นตอนประกอบพิิธีิ	ข้อห้ามแลัะเวิลัา

จาการสัมภาษณ์	 ดีร.สุวัิฒน์	 เกินดีี	 เกี�ยวิกับขั�นตอนในการประกอบพิิธีิบวิงสรวิงเลีั�ยงพิญานาคศิรีสุทโธินั�น	 โดียได้ี

ให้สัมภาษณ์ว่ิา	 ขั�นตอนในการประกอบพิิธีิจะจัดีขึ�นในวัินขึ�น	 15	 คำ�า	 เด่ีอน	 6	 เพ่ิ�อแสดีงถึงควิามคารวิะอย่างส้งต่อพิญานาค

ศิรีสุทโธิ	 การทำาพิิธีิที�บริเวิณลัานวัิดีติดีกับคำาชุะโนดี	 โดียจะผ้้ทรงศีิลัหร่อพ่ิอจำ�าจะทำาพิิธีิการบวิงสรวิงเลีั�ยงพิญานาคศิรีสุทโธิ

	 โดียขั�นตอนแรกพ่ิอจำ�าจะกลั่าวิคำาบ้ชุาพิระรัตนตรัย	 ต่อจากนั�นพ่ิอจำ�าจะทำาการสวิดีบทบวิงสรวิงบ้ชุาสักการะพิญานาคศิรีสุ

ทโธิ	แล้ัวิประชุาชุนที�มาร่วิมพิิธีิบวิงสรวิงก็จะพินมม่อตั�งใจฟังบทสวิดีบวิงสรวิง	จากนั�นพ่ิอจำ�าจะทำาการสวิดีบททำานำ�ามนต์ธิรณี

สาร	เม่�อเสร็จแล้ัวิจะเป็นการสวิดีบทเจริญพิระพุิทธิคุณต่อ	ในขณะที�สวิดีนั�นพ่ิอจำ�าจะใชุ้เทียนที�จุดีบ้ชุาคร้หยดีลังในขันนำ�า	เพ่ิ�อ

ทำานำ�ามนต์ธิรณีสารแลั้วิกลั่าวิคาถาประจุนำ�ามนต์ธิรณีสาร	 ต่อไปจากนั�นก็สวิดีบทชุุมนุมเทวิดีาผ้้ทรงศีิลักลั่าวิให้ผ้้ที�มาร่วิมงาน

ทุกคนตั�งใจให้พินมม่อฟัง	 จากนั�นก็จะทำาการกล่ัาวิบทโองการแลัะในการกล่ัาวิโองการผ้้ทรงศีิลัก็จะสวิดีบทอัญเชิุญเทพิทุกชัุ�น

	 เม่�อเสร็จแล้ัวิอ่านโองการแลั้วิจุดีธ้ิปขึ�นมาหนึ�งกำาม่อไปปักที�เคร่�องสังเวิยทีลัะดีอก	 แล้ัวิพ่ิอจำ�าก็จะกล่ัาวินำาให้ทุกคนที�เข้าร่วิม

พิิธีิว่ิาตาม	เม่�อผ้้ทรงศีิลัพิิธีิบวิงสรวิงเสร็จแล้ัวิ	ผ้้ทรงศีิลัจะรดีนำ�ามนต์ให้กับประชุาชุนที�มาร่วิมงาน	จากนั�นจะมีการรำาบวิงสรวิง

ถวิายพิญานาคศิรีสุทโธิจนจบพิิธีิ		

เคร่�องประกอบพิิธีิ	

	 (1)	ขันห้า	ดีอกไม้สีขาวิ	หร่อดีอกดีาวิเร่อง	(2)	หล้ัาไห-ไก่ตัวิ	(3)	ผลัไม้มงคลั	9	อย่าง

	 (4)	บายศิรีปากชุาม	ซ้่าย-ขวิา	(5)	เทียน	1	ค่้	ธ้ิป	9	ดีอก	(6)	ขนมหวิาน	9	อย่าง

	 (7)	นำ�าเปล่ัา	นำ�าหวิานแดีง	นำ�าหวิานเขียวิ	นำ�าส้ม	(8)	ชุุดีของหอมเคร่�องประทินผิวิ

	 (9)	พิานบายศิรีพิญานาค	(ถ้ามี)	(10)	ธัิญพ่ิชุ,	ถั�วิ,	งาดีำา,	งาขาวิ,	นม,	เนย

	 (11)	คำาหมาก	คำาพิล้ั	9	คำา	บุหรี�	9	มวิน	

พิิธีิกรรมการแก้บน	

การบนบาน หมายถึง การขอพิรให้ได้ีในสิ�งที�ตนหวัิงกับองค์เคารพิที�ศัิกดิี�สิทธิิ�องค์ใดีองค์หนึ�ง	เม่�อได้ีตามที�บนบานแล้ัวิ

จากนั�นก็จะนำาสิ�งของที�บนบานไว้ิมาแก้บนตามสัญญา	ซึ่�งในพิิธีิกรรมการแก้บนต่อพิญานาคในพ่ิ�นที�คำาชุะโนดีจะเป็นพิิธีิกรรมที�จัดี

ขึ�นหลัังจากเสร็จพิิธีิการบวิงสรวิง	เพ่ิ�อให้ชุาวิบ้านที�ได้ีบนบานให้พิญานาคศิรีสุทโธิ	ชุ่วิยเหล่ัอเม่�อสำาเร็จตามควิามปรารถนาแล้ัวิ

จะมาแก้บนตามที�บนบานเอาไว้ิ	เพ่ิ�อถวิายตอบแทนที�พิญานาคศิรีสุทโธิได้ีชุ่วิยให้สมควิามปรารถนา	โดียพิิธีิกรรมการแก้บนนี�มี

หลัายลัักษณะไม่ว่ิาจะเป็นการแก้บนด้ีวิยการถวิายเคร่�องเลีั�ยงสักการะ	การแก้บนด้ีวิยการบวิชุ	การแก้บนด้ีวิยการจ้างภาพิยนตร์

มาฉาย	แลัะการแก้บนด้ีวิยการจ้างหมอลัำามาแสดีง	 	
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ร้ปภาพิที�	1		พิิธิีกรรมการแก้บน
ที�มา	:	ผ้้วิิจัย,	6/กุมภาพิันธิ์/2564	

ผ้้ร่วิมพิิธีิ

(1)	พิราหมณ์	หร่อ	กวินจำ�า	ค่อ	พิราหมณ์	หร่อ	กวินจำ�า	ค่อ	ผ้้นำากล่ัาวิในการประกอบพิิธีิกรรมในการเป็นส่�อกลัางเพ่ิ�อ

ติดีต่อส่�อสารกับพิญานาคศิรสุีทโธิ	จำ�าในที�นี�ค่อผ้้ที�มีควิามบริสุทธิิ�มีศีิลัธิรรมยดึีมั�นกับการประกอบคณุงามควิามดีี	มีจิตใจงดีงาม

	รักษาศีิลัไม่เบียดีเบียนหร่อทำาร้ายผ้้อ่�น	เป็นผ้้ที�ชุาวิบ้านให้ควิามเคารพิแลัะศิรัทธิาจึงทำาให้กวินจำ�าเป็นบุคคลัที�มีบทบาทสำาคัญ

มากที�สุดีในการประกอบพิิธีิ

(2)	บุคคลัที�บนบานต่อพิญานาคศิรีสุทโธิ	ค่อ	บุคคลัที�มีควิามศิรัทธิาต่อองค์พิญานาคศิรีสุทโธิ	ไม่เพีิยงแต่จะเป็นชุาวิ

บ้านเท่านั�น	แต่ยงัรวิมไปถึงประชุาชุนทั�วิไปที�ที�มีควิามเชุ่�อควิามศิรัทธิาต่อสิ�งศัิกดิี�สิทธิิ�ในคำาชุะโนดีที�ได้ีเข้ามาขอพิรหร่อบนบาน

ศิาลักล่ัาวิในสิ�งที�ตนปรารถนาให้เกิดีผลัสำาเร็จ

สถานที�ประกอบพิิธีิ

	ร้ปภาพิที�	2	ลัานประกอบพิิธิีกรรมการแก้บน
ที�มา	:	ผ้้วิิจัย,	6/กุมภาพิันธิ์/2564	

บริเวิณลัานขา้งคำาชุะโนดี	ค่อ	บริเวิณพิิธีิด้ีานหนา้ที�อย้ข้่างคำาชุะโนดี	ซึ่�งเป็นบริเวิณที�ได้ีถ้กจัดีเตรยีมไว้ิเพ่ิ�อให้ชุาวิบ้าน

หร่อประชุาชุนทั�วิไปที�ได้ีมีการบนบานหร่อขอพิรต่อพิญานาคศิรีสุทโธิ	ได้ีมาทำาพิิธีิในการแก้บน	เน่�องจากในอดีีตสถานที�ประกอบ

พิิธีินั�นจะสามารถประกอบพิิธีิในบริเวิณข้างในคำาชุะโนดี	แต่ในปัจจุบันมีผ้้คนที�ต่างเชุ่�อแลัะศิรัทธิาต่อพิญานาคศิรีสุทโธิจำานวิน

มาก	ทำาให้บริเวิณด้ีานในคำาชุะโนดีมีพ่ิ�นที�ไม่เพีิยงพิอต่อจำานวินผ้้คนที�เข้ามาประกอบพิิธีิการแก้บน	
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ขั�นตอนประกอบพิิธีิ	ข้อห้ามแลัะเวิลัา

พิิธีิกรรมการแก้บน	 จะเป็นพิิธีิกรรมที�ทำาหลัังจากทำาพิิธีิบวิงสรวิงพิญานาคเสร็จเรียบร้อยแล้ัวิ	 ซึ่�งจะจัดีทำาขึ�นในวัิน

ขึ�น	15	คำ�า	 เด่ีอน	6	หร่อจะจัดีพิิธีิกรรมนี�ขึ�นเม่�อมีบุคคลัเข้ามาเพ่ิ�อทำาการแก้บนที�ได้ีขอพิรต่อพิญานาคศิรีสุทโธิไว้ิ	 โดียในการ

ประกอบพิิธีิกกรรมการแก้บนนี�จะใชุ้ระยะเวิลัาประมาณ	45	นาที	 ในการประกอบพิิธีิแก้บนนั�นจะมีพ่ิอจำ�าเป็นผ้้พิาปฏิ์บัติ	 ขั�น

ตอนแรกพ่ิอจำ�าจะให้ผ้้ที�มาแก้บนนั�นจุดีธ้ิปทั�งหมดี	 9	 ดีอก	 แล้ัวิจะกล่ัาวิคำาบ้ชุาพิระรัตนตรัย	 ต่อจากนั�นพ่ิอจำ�าจะทำาการสวิดี

บทบวิงสรวิงบ้ชุาสักการะพิญานาคศิรีสุทโธิ	 จากนั�นพิ่อจำ�าจะทำาการสวิดีบททำานำ�ามนต์	 เม่�อเสร็จแล้ัวิจะเป็นการสวิดีบทเจริญ

พิระพุิทธิคุณต่อ	 ในขณะที�สวิดีนั�นพ่ิอจำ�าจะใชุ้เทียนที�จุดีบ้ชุาคร้หยดีลังในขันนำ�าเพ่ิ�อทำานำ�ามนต์แล้ัวิกล่ัาวิคาถาประจุนำ�ามนต์	

ต่อไปจากนั�นก็สวิดีบทชุุมนุมเทวิดีา	จากนั�นก็จะทำาการกล่ัาวิบทสวิดีอัญเชิุญเทพิเทวิดีา	เม่�อเสร็จแล้ัวิก็จุดีธ้ิปขึ�นมาหนึ�งกำาม่อ

ไปปักที�เคร่�องสังเวิยทีลัะดีอก	แล้ัวิพ่ิอจำ�าก็จะกล่ัาวินำาให้ผ้้ที�มาแก้บนว่ิาตามแลัะให้ผ้้ที�มาแก้บนนั�นตั�งจิตอธิิษฐานบอกกล่ัาวิต่อ

องค์ป่้พิญานาคในการทำาพิิธีิแก้บนในครั�งนี�	เม่�อเสร็จแล้ัวิพ่ิอจำ�าก็จะให้นำาธ้ิปทั�ง		9	ดีอกไปปักลังในเคร่�องแก้บนทีลัะดีอก	จาก

นั�นก็จะทำามีการรำาบวิงสรวิงถวิายพิญานาคศิรีสุทโธิเป็นอันว่ิาจบพิิธีิ	

บทกล่ัาวิบ้ชุาพิญานาคองค์ป่้ศิรีสุทโธิ

	 นะโมตัสสะ	ภะคะวิะโต	อะระหะโต	สัมมา	สัมพุิทธัิสสะ

	 นะโมตัสสะ	ภะคะวิะโต	อะระหะโต	สัมมา	สัมพุิทธัิสสะ

	 นะโมตัสสะ	ภะคะวิะโต	อะระหะโต	สัมมา	สัมพุิทธัิสสะ	

	 กายะ	วิาจา	จิตตัง	อะหังวัินทา

	 นาคาธิิบดีี	ศิรีสุทโธิ	วิิสุทธิิเทวิา	ป้เชุมิ	(กล่ัาวิ	3	ครั�ง)

เคร่�องประกอบพิิธีิ

(1)	ขัน	5	(2)	คำาหมากคำาพิล้ั	(3)	พิานบายศิรี	(4)	เคร่�องสักการะ

ในอดีีตสิ�งของที�จะนำามาบ้ชุาพิญานาคในคำาชุะโนดีนั�น	ชุาวิบา้นจะนำาขันหมากเบง็	(เคร่�องบ้ชุาที�ทำาจากใบตอง)	ดีอกไม้

สีขาวิ	เชุ่น	ดีอกซ่่อนกลิั�นหร่อดีอกไม้ป่า	บ้ชุาด้ีวิยของหวิานหร่อนำ�าผึ�งมาบ้ชุาเท่านั�น	จะไม่มีของคาวิ	ไม่มีพิานบายศิรีพิญานาค

หร่อดีอกดีาวิเร่องอย่างเชุ่นในปัจจุบันการเลีั�ยงถวิายแก้บนก็จะต้องเป็นของหวิานเท่านั�น	เพิราะตามตำานานได้ีเล่ัาว่ิาคำาชุะโนดี

แห่งนี�เป็นพ่ิ�นที�บังบดี	คำาว่ิา	บังบดี	หมายถึง	ผ้้ที�มาบำาเพ็ิญควิามดีี	บำาเพ็ิญศีิลัจะไม่ชุอบคนโกหก	พ้ิดีเท็จ	หลัอกลัวิง	เป็นสถานที�

ที�มีควิามศัิกดิี�สิทธิิ�มาก	แต่ในปัจจุบันนี�เคร่�องประกอบพิิธีิกรรมหร่อสิ�งที�ผ้้คนนำามาถวิายนั�น	จะขึ�นอย้กั่บว่ิาบุคคลันั�นขอพิรหร่อ

บนบานด้ีวิยสิ�งใดี	ก็จะนำาสิ�งนั�นมาถวิายตามที�ได้ีขอไว้ิเท่านั�น	

																																																							
ร้ปภาพิที�	3	เคร่�องประกอบพิิธิีการแก้บน

ที�มา	:	ผ้้วิิจัย,	6/กุมภาพิันธิ์/2564	
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พิานบายศิรี	 ค่อ	 เคร่�องสักการะอีกอย่างหนึ�งที�ผ้้คนนำามาบ้ชุาต่ออพิญานาคศิรีสุทโธิ	 พิานบายศิรีทำามาจากใบตอง

	 ซึ่�งในปัจจุบันจะเห็นว่ิาพิานบายศิรีที�ผ้้คนนำามาบ้ชุานั�นมีร้ปร่างที�เป็นพิญานาค	 ซึ่�งในสมัยก่อนนี�เคร่�องสักการะนั�นจะยังไม่มี

พิานบายศิรีพิญานาค	จะมีแค่ขันหมากเบ็ง	พิวิงมาลััย	ดีอกไม้	ธ้ิป	เทียน	ชุ่วิงหลัังได้ีมีนักท่องเที�ยวิคนหนึ�งที�นำาเอาพิญานาคศิรี

สุทโธิ	 นั�นมาทำาพิานบายศิรีพิญานาคเพ่ิ�อนำามากราบไหว้ิ	 พิอนำามาไหว้ิแล้ัวิ	 นักท่องเที�ยวิคนนั�นก็ประสบควิามสำาเร็จ	 จากนั�น

ผ้้คนก็เริ�มนิยมนำาเอาพิานบายศิรีพิญานาคมากราบไหว้ิขอพิรตามควิามเชุ่�อของผ้้คนจนมาถึงปัจจุบัน	 (นายพิงษ์ศัิกดิี�	 ศิรีชุนะ,

สัมภาษณ์,	11/กุมภาพัินธ์ิ/2564)

เคร่�องสักการะ	ค่อ	สิ�งของหร่อเคร่�องบนบานที�แต่ลัะบุคคลัได้ีอธิิษฐานขอพิรเพ่ิ�อนำามาบ้ชุาต่อพิญานาคศิรีสุทโธิ	เชุ่น	

ไข่ไก่	ของหวิาน	ผลัไม้	หร่อพิวิงมาลััย	เป็นต้น	โดียในพิิธีิกรรมการแก้บนต่อพิญานาคศิรีสุทโธินั�น	ไม่จำาเป็นต้องเป็นเคร่�อง	9	แต่

ขึ�นอย้กั่บการอธิิษฐานขอพิรไว้ิของแต่ลัะบุคคลั	โดียถ้าเม่�ออธิิษฐานว่ิาเม่�องานหร่อสิ�งที�ขอหร่อบนไว้ิสำาเร็จก็จะนำาสิ�งของหร่อสิ�ง

ที�บุคคลันั�นได้ีระบุไว้ิ	ตามที�ตั�งใจจะถวิายท่านก็ได้ี	

สรุปผลั
จากการศึิกษาควิามเชุ่�อแลัะพิิธีิกรรมที�เกี�ยวิกับพิญานาคของชุุมชุนในคำาชุะโนดี	สามารถสรุปผลัได้ีว่ิาป่าคำาชุะโนดีแห่ง

นี�เคยเป็นป่าธิรรมชุาติที�อุดีมสมบ้รณ์มาก่อน	โดียเป็นป่ารกชัุฏ์	ซึ่�งชุาวิบ้านในลัะแวิกนี�เรียก	“ดีงซุ่มฮุม”	แลัะมีนำ�าล้ัอมรอบ	มี

ต้นไม้นานาพิรรณแลัะสัตว์ิป่าชุุกชุุม	นอกจากนี�สภาพิของป่ายังมีควิามชุุ่มชุ่�นอย้่ตลัอดีเวิลัา	รวิมถึงมีบ่อนำ�าอย้่ตรงกลัางเกาะซึ่�ง

ชุาวิบ้านเชุ่�อว่ิาเป็นบ่อนำ�าศัิกดิี�สิทธิิ�	หร่อ	“บ่อคำาชุะโนดี”	หลัังจากที�บริเวิณแห่งนี�ร้างผ้้คนมานาน	ประมาณปี	พิ.ศิ.	2485	ก็ได้ีมี

คนกลุ่ัมแรกอพิยพิครัวิเร่อนเข้ามาอาศัิยอย้	่โดียมาตั�งเป็นชุุมชุนเล็ัก	ๆ 	บริเวิณทางด้ีานทิศิใต้ของดีงซุ่มฮุม	(คำาชุะโนดี)	พิร้อมกับ

ตั�งชุ่�อหม่้บ้านว่ิา	“โนนเม่อง”	ต่อมาได้ีมีการอพิยพิเข้ามาอาศัิยอย้ข่องผ้้คนนอกถิ�นจนเกิดีการขยายตัวิแลัะกลัายเป็นชุุมชุน	แต่

ด้ีวิยควิามเชุ่�อที�มีต่อสิ�งศัิกดิี�สิทธิิ�แลัะธิรรมชุาติจึงได้ีร่วิมกันตั�งศิาลัป่้ตาหร่อ	“ต้บ”	ขึ�นชุ่�อ	“ศิาลัพิญาศิรีสุทโธินาคใหญ่”	ซึ่�งเป็น

ศิาลัที�ทำาจากไม้ในบริเวิณป่าคำาชุะโนดี	เน่�องจากเห็นว่ิาเป็นที�ที�มีควิามศัิกดิี�สิทธิิ�	มีนาคใหญ่เจ้าที�อาศัิยอย้	่ในยุคที�ป่าคำาชุะโนดีมี

ศิาลัพิญานาคศิรีสุทโธิเกิดีขึ�น	ชุาวิบ้านแลัะล้ักหลัานในชุุมชุนต่างได้ีเข้ามาเคารพิกราบไหว้ิกันจนเป็นวิิถีชีุวิิตปกติ	บ้างเข้ามาบ

วิงสรวิง	บ้างเข้ามาขอพิร	เพ่ิ�อให้ปกปักรักษาแลัะประทานโชุคลัาภ	ซึ่�งถ่อเป็นการปฏิ์บัติต่อสิ�งศัิกดิี�สิทธิิ�ของชุาวิบ้านในท้องถิ�น

เหม่อนกับชุาวิบ้านในหม่้บ้านอ่�น	ๆ	ของภาคอีสาน	ซึ่�งคนที�เข้ามาคำาชุะโนดีต่างจะต้องเคารพิต่อพิญานาคศิรีสุทโธิ	จะส่งเสียง

ดัีงหร่อลับหล่้ัไม่ได้ี	เพิราะฉะนั�นสำาหรับคำาชุะโนดีแล้ัวิตามโลักทัศิน์ของชุุมชุนตั�งแต่ในอดีีตมานั�น	คำาชุะโนดีถ่อว่ิาเป็น	“เม่อง”	

เม่องบาดีาลั	ที�มีพิญานาคอาศัิยอย้่	โดียพิญานาคในควิามหมายของคนในชุุมชุนค่อป่้พิญานาคศิรีสุทโธิ	อย่างไรก็ตามควิามเชุ่�อ

ท้องถิ�นของชุาวิบ้านที�มีต่อพิญานาคศิรีสุทโธิ	ก็ไม่ได้ีจำากัดีอย้แ่ต่เฉพิาะชุุมชุนบ้านโนนเม่องเท่านั�น	แต่ขยายไปส่้ชุุมชุนแลัะตำาบลั

อ่�น	ๆ	จนพัิฒนาเป็นควิามเชุ่�อที�กระจายไปอย่างกว้ิางขวิาง	

การประกอบพิิธีิกรรมในคำาชุะโนดีนี�	พิบว่ิามี	2	พิิธีิกรรม	ค่อ	พิิธีิบวิงสรวิงพิญานาคแลัะพิิธีิแก้บน	ซึ่�งประกอบไปด้ีวิย

	ผ้้เข้าร่วิมพิิธีิกรรม	สถานที�ประกอบพิิธีิกรรม	ขั�นตอนการปฏิ์บัติ	ข้อห้าม	วัินเวิลัา	แลัะเคร่�องประกอบพิิธีิกรรม	การประกอบ

พิิธีิกรรมจะเป็นการประกอบพิิธีิกรรม	แบบผสมผสานกัน	นั�นก็ค่อ	แบบของพุิทธิศิาสนา	แบบพิราหมณ์	แบบผีวิิญาณแลัะเทวิดีา

	เพิราะผ้้คนที�ประกอบพิิธีิกรรมนั�นเชุ่�อว่ิาพิญานาคศิรีสุทโธิ	เป็นพิญานาค	เป็นเจ้าผ้้ครองเม่องคำาชุะโนดี	สามารถดีลับันดีาลัให้

หม่้บ้าน	ชุาวิบ้าน	แลัะผ้้คน	มีควิามสงบสุขร่มเย็น	ข้าวิปลัา	อาหาร	นำ�าฝ่น	พ่ิชุไร่	สัตว์ิเลีั�ยงอุดีมสมบ้รณ์	ดัีงนั�นเม่�อถึงวัินขึ�น	15	

คำ�า	เด่ีอน	6	ของทุกปี	จะมีการปฏิ์บัติพิิธีิกรรมประเพิณีการบวิงสรวิงเลีั�ยงพิญานาคศิรีสุทโธิ	ส่บต่อกันมาเป็นประจำาทุกปี	เพ่ิ�อ

เป็นควิามสิริมงคลัต่อตนเองแลัะคนในครอบครัวิ	 แลัะในการแก้บนนั�นก็เชุ่�อว่ิาหากบุคคลัใดีไม่มีการแก้บนต่อองค์ป่้ตามที�ตน

ได้ีทำาการอธิิษฐานหร่อบนบานไว้ิ	 บุคคลันั�นก็อาจจะเกิดีโทษ	 เกิดีควิามขัดีแย้ง	 จะทำาการสิ�งใดีก็จะเกิดีการติดีขัดี	 แลัะอาจไม่

ประสบผลัสำาเร็จตามที�ตั�งใจไว้ิ	
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ดัีงนั�นจะเห็นได้ีว่ิา	 “พิญานาคศิรีสุทโธิ”	 มีบทบาทในทางประเพิณีแลัะทางสังคม	 ซึ่�งเป็นบทบาทในวิิถีชีุวิิตจริงของ

ชุุมชุนคำาชุะโนดี	 ที�เชุ่�อว่ิาเป็นพิญานาคที�อาศัิยอย้่ในวัิงนาคินทร์	 (คำาชุะโนดี)	 สามารถกลัายร่างเป็นมนุษย์แลัะสัตว์ิอ่�น	 ๆ	 มี

อิทธิิฤทธิิ�ในการดีลับันดีาลัควิามอุดีมสมบ้รณ์แก่เม่องมนุษย์ได้ี	 จากควิามเชุ่�อของชุุมชุนที�มีต่อองค์พิญานาคศิรีสุทโธิ	 เป็นการ

ประกอบพิิธีิกรรมแบบผสมผสาน	ค่อ	แบบของพุิทธิศิาสนา	แบบพิราหมณ์	แบบผีวิิญาณแลัะเทวิดีา	ชุุมชุนจึงมีการปฏิ์บัติตาม

ควิามเชุ่�อผ่านพิิธีิกรรมเพ่ิ�อแสดีงออกถึงควิามศิรัทธิา	พิิธีิกรรมเกี�ยวิกับพิญานาคในคำาชุะโนดี	โดียในรอบปีจะมีประเพิณีที�ชุุมชุน

ต้องการส่�อถึงธิรรมชุาตแิลัะสิ�งศัิกดิี�สิทธิิ�	เน่�องจากเชุ่�อว่ิาพิญานาคศิรสุีทโธิเปน็ผ้้ควิบคุมฟ้าฝ่นแลัะธิรรมชุาต	ิดัีงนั�นจึงมีการเซ่่น

สรวิงต่อองค์พิญานาคศิรีสุทโธิประจำาทุกปี	เพ่ิ�อเป็นควิามสิริมงคลัของหม่้บ้าน	แลัะผ้้คนในชุุมชุน	

อภิิป์รายผลุ่

ควิามเชุ่�อเกี�ยวิพิญานาคในคำาชุะโนดี	เป็นการศึิกษาถึงเร่�องราวิควิามเชุ่�อ	ควิามศิรัทธิาของผ้้คนที�มีต่อพิญานาคในคำา

ชุะโนดี	 ถ่อว่ิาเป็นสถานที�อันศัิกดิี�สิทธิิ�ที�โด่ีงดัีงในจังหวัิดีอุดีรธิานีแลัะภาคอีสาน	 ซึ่�งผ้้คนต่างมีควิามเชุ่�อที�ว่ิาพิญานาคสามารถ

บันดีาลัควิามเป็นสิริมงคลัแลัะบันดีาลัให้เกิดีควิามสำาเร็จในสิ�งต่าง	ๆ	 ได้ี	 ซึ่�งสอดีคล้ัองกับ	 จิตกร	 เอมพัินธ์ุิ	 (2545)	 ที�กล่ัาวิว่ิา

	 ควิามเชุ่�อเร่�องพิญานาคเป็นอีกหนึ�งในบรรดีาควิามเชุ่�อพ่ิ�นฐานที�โดีดีเด่ีนของชุาวิอีสาน	 ซึ่�งเชุ่�อว่ิาพิญานาคนั�นอย้่ในโลักใต้

บาดีาลัอันศัิกดิี�สิทธิิ�	 สามารถบันดีาลัให้ฝ่นตกลังในทั�งจักรวิาลัประกอบไปด้ีวิย	 มหาสมุทร	 โลัก	 แลัะป่าหิมพิานต์	 พิญานาคมี

ควิามสัมพัินธ์ิกับการทำานา	 เน่�องจากเกี�ยวิข้องกับการพ่ินนำ�าให้ฝ่นซึ่�งเป็นประเพิณีใหญ่ของชุาวิอีสานในทุกปี	 นั�นก็ค่องานบุญ

บั�งไฟที�จัดีขึ�นบริเวิณลัานนำ�าโขงทุกวัินออกพิรรษา	ประเพิณีไหลัเร่อไฟเป็นประเพิณีที�จัดีขึ�นเพ่ิ�อเป็นการบ้ชุาพิระพุิทธิเจ้า	บ้างก็

ว่ิาเป็นการบ้ชุาพิญานาค	พิญานาคจึงมักปรากฏ์ในสถานที�อันศัิกดิี�สิทธิิ�ในลัักษณะสัญลัักษณ์	โดียพิบได้ีจากงานสถาปัตยกรรม

วัิดีวิาอารามในพิระพุิทธิศิาสนา	 แลัะปราสาทอารยธิรรมขอมสำาคัญ	 ๆ	 ที�กระจายตัวิในภาคอีสาน	 นอกจากนี�ยังสอดีคล้ัองกับ

แนวิคิดีของมาลิันอฟสกี	(Malinowski)	นักมานุษยวิิทยา	บุปผา	บุญทิพิย์(2543	)	ได้ีเสนอว่ิา	หน้าที�ของตำานานปรัมปรา	ค่อ

	ชุ่วิยสร้างควิามเข้มแข็งแลัะถ่ายทอดีประเพิณีของกลุ่ัม	เป็นมรดีกของคนส่วินใหญ่ของประเทศิหร่อของกลุ่ัมชุนนั�น	ซึ่�งมีควิาม

สัมพัินธ์ิแลัะเกี�ยวิข้องกับคำาว่ิา	“วัิฒนธิรรมพ่ิ�นบ้าน”		

พิิธีิกรรมเกี�ยวิกับพิญานาคในคำาชุะโนดี	เป็นการประกอบพิิธีิกรรมแบบผสมผสานกัน	ค่อ	แบบของพุิทธิศิาสนา	แบบ

พิราหมณ์	 แบบผีวิิญาณแลัะเทวิดีา	 เพิราะผ้้คนที�ประกอบพิิธีิกรรมนั�นเชุ่�อว่ิาพิญานาคศิรีสุทโธิ	 เป็นเจ้าผ้้ครองเม่องคำาชุะโนดี	

สามารถดีลับันดีาลัให้หม่้บ้าน	ชุาวิบ้าน	แลัะผ้้คน		มีควิามสงบสุขร่มเย็น	ข้าวิปลัา	อาหาร	นำ�าฝ่น	พ่ิชุไร่	สัตว์ิเลีั�ยงอุดีมสมบ้รณ์

	การปฏิ์บัติพิิธีิกรรม	จึงเป็นประเพิณีการบวิงสรวิงเลีั�ยงพิญานาคศิรีสุทโธิ	ส่บต่อกันมาเป็นประจำาทุกปี	เพ่ิ�อเป็นควิามสิริมงคลั

ต่อตนเองแลัะคนในครอบครัวิ	 แลัะในการแก้บนนั�น	 ก็เชุ่�อว่ิาหากบุคคลัใดีไม่มีการแก้บนต่อองค์ป่้ตามที�ตนได้ีทำาการอธิิษฐาน

หร่อบนบานไว้ิ	บุคคลันั�นก็อาจจะเกดิีโทษ	เกิดีควิามขดัีแยง้	จะทำาการสิ�งใดีก็จะเกิดีการติดีขัดี	แลัะอาจไมป่ระสบผลัสำาเร็จตาม

ที�ตั�งใจไว้ิ	 ซึ่�งสอดีคล้ัองกับเสถียร	โกเศิศิ	(2524)	ได้ีกล่ัาวิว่ิา	พิิธีิกรรม	มีบทบาทสำาคัญในการสร้างควิามศิรัทธิา	ควิามเชุ่�อมั�น

แลัะควิามร้้สึกร่วิมกัน	ก่อให้เกิดีควิามเคร่งขรึม	ควิามขลััง	ตลัอดีจนควิามปล่ั�มปิติยินดีีแก่ผ้้ที�เกี�ยวิข้องในงานพิิธีิกรรม	พิิธีิกรรม

สามารถแบ่งออกได้ีเป็น	6	ประเภท	ค่อ	เกี�ยวิกับที�อย้่อาศัิย	การทำามาหากิน	วัิฏ์จักรชีุวิิต	การแต่งกายแลัะการประดัีบตกแต่ง	

การป้องกันรักษาโรคภัยไข้เจ็บ	แลัะศิาสนา	นอกจากนี�ยังสอดีคล้ัองกับทฤษฎีีสัญลัักษณ์สัมพัินธ์ิของ	Mead	ที�กล่ัาวิไว้ิว่ิา	สังคม	

ค่อ	แบบแผนที�ประสานสอดีคล้ัองกันของกิจกรรมที�มนุษย์ก่อขึ�น	ซึ่�งดีำารงรักษาไว้ิ	เปลีั�ยนแปลังไปตามกำาหนดีระหว่ิางกันด้ีวิย

สัญลัักษณ์ระหว่ิางบุคคลัหร่อแต่ลัะคน	 ทั�งการบำารุงรักษาแลัะการเปลีั�ยนแปลังของสังคมกระทำาผ่านกระบวินการของจิตแลัะ

อัตตา	 ถ่อว่ิาสังคมเป็นกิจกรรมที�ได้ีรับการจัดีระเบียบ	 แล้ัวิควิบคุมโดียบุคคลัสำาคัญต่าง	 ๆ	 แลัะเป็นแหล่ังที�บุคคลัจะปรับตัวิ

แลัะร่วิมม่อระหว่ิางกัน
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บทคัดย�อ

	บทควิามวิิจัยเร่�องคุณค่าของวัิดีต่อชุุมชุนในเม่องเชีุยงตุง	สาธิารณรัฐแห่งสหภาพิพิม่า	เป็นการวิิจัยเชิุงคุณภาพิ	คณะ

ผ้้วิิจัยได้ีทำาการทบทวินข้อม้ลัภาคสนาม	ข้อม้ลัจากการสัมภาษณ์	จากนั�นนำาข้อม้ลัทั�งหมดีมาวิิเคราะห์เพ่ิ�อจำาแนก	แลัะจัดีกลุ่ัม

ก่อนสังเคราะห์โดียใชุ้แนวิคิดี	แลัะทฤษฎีีมาอภิปรายร่วิมกับงานวิิจัยที�เกี�ยวิข้องเพ่ิ�อให้เกิดีองค์ควิามร้้ใหม่ในงานวิิจัย	

	ผลัการวิิจัย	พิบว่ิาวัิดีเม่องเชีุยงตุงมีผลักระทบต่อชุุมชุนในด้ีานคุณค่าควิามเชุ่�อเร่�องสวิรรค์	ควิามเชุ่�อเร่�องสิ�งศัิกดิี�สิทธิิ�

ทางธิรรมชุาติ	ควิามเชุ่�อเกี�ยวิกับพิระพุิทธิเจ้า	แลัะควิามเชุ่�อเกี�ยวิกับพิระพุิทธิร้ป	ได้ีแก่	ขอพิรโชุคภาภ	วิิงวิอนป้องกันเหตุร้าย

เสริมสิริมงคลั	คุณค่าด้ีานประวิัติศิาสตร์	 ได้ีแก่	ประวิัติศิาสตร์เกี�ยวิกับพิระพุิทธิศิาสนา	แลัะประวิัติศิาสตร์การเม่องที�มีควิาม

สัมพัินธ์ิกับศิาสนา	คณุค่าด้ีานการศิกึษา	ได้ีปรากฏ์วิา่	วัิดีทำาการเปิดีสอนโรงเรียนปริยธิรรมใหแ้ก่ล้ักหลัานคนในชุุมชุนไดีมี้โอกาส

ได้ีเรียนหนังส่อ	แลัะคุณค่าด้ีานศิิลัปกรรมได้ีปรากฏ์ว่ิาชุุมชุนได้ีมีการปั�นหล่ัอนกหัสดีีลิังค์เพ่ิ�อประดัีบตกแต่งวัิดีตามคติควิามเชุ่�อ

เร่�องนกกบัสวิรรคข์องชุาวิเม่องเชีุยงตุง	คุณค่าเหล่ัาจึงนี�มีผลักระทบตอ่ชุุมชุนเปน็อยา่งมาก	เพิราะชุว่ิยให้ชุุมชุนไดีห้ลัอมรวิมจติ

วิิญญาณเข้าด้ีวิยกันอย่างน้อย	3	ด้ีาน	ค่อ	ด้ีานจิตใจ	ควิามร้้แลัะศิิลัปะ	จนกลัายเป็นอัตลัักษณ์ทางวัิฒนธิรรมที�เหนียวิแน่นของ

คนผ้้คนเม่องเชีุยงตุง	สาธิารณรัฐแห่งสหภาพิพิม่า	มาจนถึงปัจจุบัน

คำาสำาคัญ:	วัิดีเม่องเชีุยงตุง,	ชุุมชุน,ควิามเชุ่�อ,ประวัิติศิาสตร์,การศึิกษา,ศิิลัปกรรม

Abstract

  The research on Value towards the Communities in Kengtung  Wat Muang Kengtung, Republic 
of the Union of Myanmar  This study employed qualitative research methodology. Data collection were 
drawn from field study, interview and analyzed for categorization based on conceptual and theoretical 
framework to create new educational knowledge in this study, the study results were follows. 

Wat Muang Kengtung has an impact on the community in terms of belief in heaven, sacred nature, 
Buddhism and Buddha statues, such as asking for blessings for good luck, protect from the bad things. 
The historical value is the Buddhism and political history related to religion, and educational value The 
study discovered that the temple opened a school for children in the community to have the opportunity 
to study. In terms of artistic value, the study reveals that the community has spun of Hassadiling bird to 

1อาจารย์	ดีร.	อาจารย์ประจำาหลัักส้ตร์วิัฒนธิรรม	ศิิลัปกรรม	แลัะการออกแบบ	คณะศิิลัปกรรมศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยขอนแก่น
2รศิ.ดีร.	อาจารย์ประจำาหลัักส้ตร์วิัฒนธิรรม	ศิิลัปกรรม	แลัะการออกแบบ	คณะศิิลัปกรรมศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยขอนแก่น			
3ผศิ.ดีร.	อาจารย์ประจำาหลัักส้ตร์วิัฒนธิรรม	ศิิลัปกรรม	แลัะการออกแบบ	คณะศิิลัปกรรมศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยขอนแก่น			

บทควิามนี�เป็นส่วินหนึ�งของงานวิิจัยเร่�อง	อัตลัักษณ์แลัะภ้มิปัญญาพิระพิุทธิร้ปไม้	เม่องเชุียงตุง	สาธิารณรัฐ	แห่งสหภาพิพิม่า	ทุนอุดีหนุนจากสำานักงานคณะกรรมการวิิจัย					

แห่งชุาติ	คณะศิิลัปกรรมศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยขอนแก่น	พิ.ศิ.	2561
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decorate the temple according to the belief about birds and paradise for people Kengtung city. These 
values,   therefore, have a huge impact on the community as it helps the community to unite the harmony 
together in at least three-aspects: mind, knowledge and art. Then, turned to a strong cultural identity 
of Kengtung in Republic of the Union of Myanmar in present. 

Keywords: Wat Mueang Kengtung, Community, Belief, History, Education, Arts

บทนำา

สาธิารณรัฐแห่งสหภาพิพิม่า	หร่อสาธิารณรัฐแห่งสหภาพิเมียนมา	ปัจจุบันมีเม่องหลัวิง	ค่อ	นครเนปิดีอว์ิ		มีเขตแดีน

ติดีกับประเทศิไทยทางทิศิตะวัินตก	รวิมไปถึงมีชุนเผ่า	135	เผ่า	ผสมกันหลัายชุาติพัินธ์ิ	ได้ีแก่	พิม่า	ฉาน	กะเหรี�ยง	ยะไข่	จีน	

อินเดีีย	แลัะมอญ	โดียใชุ้ภาษาพิม่าเป็นภาษาราชุการ	การปกครองมีประธิานาธิิบดีีเป็นประมุขประเทศิ		(สำานักอาเซี่ยน,	2551)	

สาธิารณรัฐแห่งสหภาพิพิม่า	ได้ีรับวัิฒนธิรรมมาจากจีนแลัะอินเดีียบางส่วิน	แล้ัวิจึงมีการปรับเปลีั�ยนเป็นวัิฒนธิรรมของตนเอง	

สังคมของชุาวิพิม่าจะเน้นให้ควิามเคารพิต่อผ้้อาวุิโส	พิร้อมทั�งเน้นทำานุบำารุงศิาสนา		(ประย้ร	อัครบวิร,	2557)	สาธิารณรัฐแห่ง

สหภาพิพิมา่	แม้จะเคยผ่านการปกครองทั�งเคยตกเปน็เม่องขึ�นของชุาตอ่ิ�นแลัะไดีรั้บเอกราชุกต็ามวัิฒนธิรรมของคนในประเทศิ

โดียเฉพิาะวัิฒนธิรรมของเม่องเชีุยงตุงก็ยังส่บทอดีมาจากบรรพิบุรุษจนมาถึงปัจจุบันเชุ่นเดิีม		

	เชีุยงตุงเป็นเม่องที�สำาคัญเม่องหนึ�งของรัฐฉาน	อย้่ภายใต้การปกครองของสาธิารณรัฐแห่งสหภาพิพิม่า	ในเม่องเชีุยง

ตุงแลัะรอบ	ๆ 	เม่องจะมีการสร้างธิาตุบนดีอย	โดียไม่มีวัิดีเหม่อนในสิบสองปันนา	มีประเพิณีการขึ�นธิาตุเพ่ิ�อสักการบ้ชุาทุกปี	ซึ่�ง

ในแต่ลัะเด่ีอนก็จะมีพิิธีิทางศิาสนาแสดีงถึงควิามนับถ่อพุิทธิศิาสนาของชุาวิเชีุยงตุง	แลัะประชุากรส่วินใหญ่ในเม่องเชีุยงตุงนั�น

เป็นชุาวิไทเขิน	ไทใหญ่	แลัะพิม่า	ซึ่�งนับถ่อพิระพุิทธิศิาสนา	ดัีงนั�นในตัวิเม่องเชีุยงตุงที�ตั�งของแต่ลัะวัิดีจะไม่อย้่ห่างไกลักันมาก

	จำานวินวัิดีในเม่องเชีุยงตุงทั�งวัิดีฝ่่ายเม่อง	(ไท	เขิน)	มี	33	วัิดี	ฝ่่ายไต	(ไทใหญ่)	มี	8	วัิดี	แลัะฝ่่ายม่าน	(พิม่า)	มี	3	วัิดี	รวิมแล้ัวิ	

44	วัิดี		(พิิพัิฒน์พิงษ์	หน่อขัดี,		2551)	ค่อ	วัิดีฝ่่ายเม่อง	(ไทเขิน,	ไทเหน่อ)	มี	33	วัิดี	แลัะฝ่่ายไทใหญ่	8	วัิดี		สถิติ	จำานวินวัิดีใน

ปัจจุบัน	(พิ.ศิ.	2546)	ของเม่องเชีุยงตุงมี	จำานวิน	313	วัิดี	มีพิระภิกษุทั�งสิ�น	จำานวิน	693	ร้ป	สามเณร	จำานวิน	3,017	ร้ป	แม่

ชีุ	จำานวิน	45	คน		(สราวุิธิ		ร้ปิน,		2551)		

วัิดีต่าง	ๆ	 เหล่ัานี�ล้ัวินมีผลักระทบต่อสังคมเป็นอย่างยิ�ง	 ซึ่�งคำาว่ิา	ผลักระทบนั�น	ดีาย	 (Dye,	 1982	 อ้างใน	อำานวิย

วิงษ์พิานิชุ,	2549)	ได้ีกล่ัาวิถึงทฤษฎีีผลักระทบ	โดียแบ่งออกเป็น	4	ด้ีาน	ค่อ	1)	ผลักระทบตามแง่มุมเน่�อหา		2)	ผลักระทบ

ตามแง่มุมของควิามจริงที�เกิดีขึ�น	3)	ผลักระทบตามแง่มุมของทิศิทางที�กระทบ	แลัะ4)	ผลักระทบตามแง่มุมของคุณค่าของผลัก

ระทบ	 ซึ่�งในงานวิิจัยนี�ได้ีใชุ้กรอบของผลักระทบตามแง่มุมของคุณค่าของผลักระทบในการวิิเคราะห์ข้อม้ลัของวัิดีเม่องเชีุยงตุง

ซึ่�งในประเดี็นหัวิข้อนี�ได้ีให้ควิามหมายของผลักระทบเชิุงบวิกวิ่า	 หมายถึง	 ผลักระทบที�เป็นสิ�งที�พึิงปรารถนา	 ซึ่�งมีคุณค่าต่อ

สังคมแลัะวัิฒนธิรรมของชุาวิเชีุยงตุงเป็นอย่างมาก	ซึ่�งคำาว่ิา	คุณค่า	หมายถึง	สิ�งที�มีประโยชุน์หร่อมีม้ลัค่าส้ง		(พิจนานุกรมฉบับ

ราชุบัณฑิตยสถาน	พิ.ศิ.	2554)	คุณค่าที�ปรากฏ์ในวัิดี	ได้ีแก่	ด้ีานควิามเชุ่�อ	ด้ีานประวัิติศิาสตร์	ด้ีานศิิลัปกรรม	แลัะด้ีานการศึิกษา	

ซึ่�งคุณค่าที�ปรากฏ์ในวัิดีเม่องเชีุยงตุงนี�ได้ีหลัอมรวิมผ้้คนในเม่องเชีุยงตุงให้เกิดีเป็นสังคมที�เข้มแข็งโดียมีวัิดีเป็นฐานแลัะมีอิทธิิพิลั

ต่อจิตใจ	แต่ในปัจจุบันสังคมได้ีมีการเปลีั�ยนแปลังไปตามโลักโลักาภิวัิฒน์	ซึ่�งส่งผลักระทบต่อควิามเป็นอย้ข่องผ้้คนอย้่มิใชุ่น้อย	

โดียจะเห็นได้ีจากวัิดีในเม่องเชีุยงตุงบางแห่งทรุดีโทรมไปตามกาลัเวิลัาขาดีผ้้อุปถัมภ์	หร่อหากมีก็น้อยมาก	

ดัีงนั�น	ผ้้วิิจัยจึงสนใจศึิกษาคุณค่าของวัิดีที�มีผลักระทบต่อคนในเม่องเชีุยงตุง	สาธิารณรัฐแห่งสหภาพิพิม่า	เพ่ิ�ออยาก

ทราบว่ิาผ้้คนในเม่องเชีุยงตุงในปัจจุบันนี�	 ได้ีรับประโยชุน์จากวัิดีในปัจจุบันด้ีานใดีบ้าง	 แลัะอยากทราบว่ิาวัิดีที�เป็นจุดีหลัอม

รวิมของพุิทธิศิาสนานั�นยังมีอิทธิิพิลัหร่อมีคุณค่าทางด้ีานสังคมต่อผ้้คนอย้่เหม่อนในอดีีตของเม่องเชีุยงตุงที�ผ่านมาหร่อไม่	 ซึ่�ง

ประโยชุน์จากงานวิิจัยนี�จะชุ่วิยให้ทราบถึงสังคมเม่องเชีุยงตุง	 สาธิารณรัฐแห่งสหภาพิพิม่าในการนับถ่อพุิทธิศิาสนาที�มีควิาม

เหนียวิแน่นในอดีีตส่บเน่�องมาจนถึงปัจจุบันไม่ต่างจากเดิีม	พิร้อมทั�งในงานวิิจัยนี�ยงัได้ีชุ่วิยในการบันทึกข้อม้ลัประวัิติควิามเป็น

มาของวัิดีไว้ิเพ่ิ�อให้เป็นข้อม้ลัสำาคัญของชุาติพิม่าต่อไป
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 วัติถุ่ป์ระสงค์

เพ่ิ�อศึิกษาผลักระทบด้ีานคุณค่าของวัิดีเม่องเชีุยงตุงที�มีผลักระทบต่อชุุมชุนในเม่องเชีุยงตุง	สาธิารณรัฐแห่งสหภาพิพิม่า

วิธีดำาเนินการวิจััย

การวิิจัยในครั�งนี�ได้ีทำาการศึิกษาวิิจัยเชิุงคุณภาพิ	ดัีงนี�

	1.	กลุ่ัมเป้าหมาย	ค่อ	ผ้้ร้้	แลัะผ้้เกี�ยวิข้อง	จำานวิน	8	คน	ประกอบด้ีวิย	กลุ่ัมผ้้ร้้	จำานวิน	3	คน	แลัะผ้้เกี�ยวิข้องจำานวิน

	5	คน

	2.	เคร่�องม่อการวิิจัย	ประกอบด้ีวิย	1.	แบบสังเกตแบบไม่มีส่วินร่วิม	(Non-Participation	Observation)	เพ่ิ�อใชุ้

ในการสังพิฤตกรรมของผ้้คนในชุุมชุนรอบวัิดีเชีุยงตุง	 แลัะ	 2.	 แบบสัมภาษณ์	 ใชุ้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	 (Structured	

Interview)	เพ่ิ�อใชุ้ในการสัมภาษณ์รวิบรวิมข้อม้ลัควิามเป็นมาของวัิดีเม่องเชีุยงตุงของผ้้ร้้แลัะผ้้เกี�ยวิข้อง

	3.	การรวิบรวิมข้อม้ลั	ประกอบด้ีวิย	1.	เก็บรวิบรวิมข้อม้ลัจากเอกสาร	หน่วิยงานราชุการสถาบันการศึิกษา	หนังส่อ

	ตำาราวิิทยานิพินธ์ิ	อินเทอร์เน็ต	ประชุาชุน	แลัะบุคคลัต่าง	ๆ	แลัะ	2.	การเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัภาคสนาม	โดียการลังพ่ิ�นที�เก็บ

ข้อม้ลัภายในวัิดีแลัะบริเวิณรอบชุุมชุนเม่องเชีุยงตุง

	4.	การวิิเคราะห์ข้อม้ลั	ประกอบด้ีวิย	1.	วิิเคราะห์ภาคสนามจากแบบสังเกต	ซึ่�งเป็นข้อม้ลัที�เกี�ยวิกับเหตุการณ์แลัะ

กิจกรรมต่าง	 ๆ	 ในพ่ิ�นที�วิิจัย	 แลัะมีการสัมภาษณ์	 เพ่ิ�อย่นยันข้อม้ลัรายลัะเอียดีเพิิ�มเติมเกี�ยวิกับคุณค่าของวัิดีในเม่องเชีุยงตุง	

แลัะ2.	นำาข้อม้ลัทั�งหมดีมาสังเคราะห์ตามกรอบแนวิคิดีการวิิจัย	แลัะนำาเสนอผลัการวิิจัยในร้ปแบบของการรายงานเชิุงพิรรณนา

วิิเคราะห์	(Descriptive	Analysis)	ผลังานสร้างสรรค์จะนำาเสนอต่อสาธิารณะในร้ปแบบของหนังส่อภาพิเชิุงสารคดีี	แลัะส่�อวิิ

ดีีทัศิน์

ผลัการวิิจัย

จากการศึิกษาวิิจัยเร่�อง	 คุณค่าของวัิดีที�มีผลักระทบต่อคนในเม่องเชีุยงตุง	 สาธิารณรัฐแห่งสหภาพิพิม่า	 พิบว่ิามีอย้่

ทั�งหมดี	4	ด้ีาน	ค่อ	ด้ีานควิามเชุ่�อ	ด้ีานประวัิติศิาสตร์	ด้ีานศิิลัปกรรม	แลัะด้ีานการศึิกษา	โดียมีผลัการวิิจัย	ดัีงนี�

1.	ด้ีานควิามเชุ่�อ

		 1.1	ควิามเชุ่�อของวัิดีเฟยรุง	

		 จากการสัมภาษณ์		ตุ๊พีิ�สามแก้วิ	สุจิตโต		(2561;	สัมภาษณ์)	ให้สัมภาษณ์ว่ิาวัิดีเฟยรุง		มีพิระสงฆ์อย้่	จำานวิน

	3	ร้ป	“มีตุ๊พีิ�สามองค์”	มีสามเณร	7	ร้ป	ตัวิพิระอุโบสถหลัังนี�สร้างมานานแล้ัวิแต่ได้ีรับการซ่่อมแซ่มมาโดียลัำาดัีบ	แต่ซ่่อมแซ่ม

ครั�งสุดีท้ายโดียคุณแม่ชีุด็ีอกเตอร	์รัชุดีา	อมาตยกุลั	พิร้อมด้ีวิยญาติโยม	หร่อญาติธิรรม	ได้ีร่วิมกนับริจาคทุนทรัพิยเ์พ่ิ�อการซ่่อม

แปลังในวัินที�	22	มกราคม	2553	เม่�อเราสังเกตด้ีหลัังคาพิระอุโบสถจะไม่มีนาค	เหม่อนหลัังคาพิระอุโบสถในไทยหร่อลัาวิแต่

เราจะเห็นเป็นร้ปนกแทน	ควิามเชุ่�อเกี�ยวิกับนก	หร่อนกหงส์นั�น	ชุาวิบ้านบริเวิณวัิดีเชุ่�อว่ิา	นกหงส์นั�นเป็นตัวิแทนของสิ�งที�เป็น

มงคลัสามารถนำาดีวิงวิิญญาณของผ้้ล่ัวิงลัับไปแล้ัวิขึ�นไปยังสวิรรค์ได้ี
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ภาพิที�	1	แผนผังวิัดีเฟยรุง ภาพิที�	2	สัมภาษณ์ควิามเชุ่�อวิัดีเฟยรุง

		 	

	 1.2	ควิามเชุ่�อของวัิดีอินทร์บุพิผาราม

		 วัิดีอินทร์บุพิผารามนั�น	ในอดีีตมีชุ่�อว่ิาวัิดีป่าเพีิยวิ	ต่อมาได้ีเปลีั�ยนชุ่�อว่ิา	วัิดีหม่อมสุดีอย้ร่ะยะหนึ�ง	แต่สุดีท้าย

ได้ีเปลีั�ยนชุ่�อว่ิาวัิดีอินทร์	เพิราะมีบ่อนำ�าทิพิย์อย้่ด้ีานหลัังของวัิดีนี�	เป็นบ่อนำ�าที�ฝ้่งชุนพิากันเชุ่�อว่ิามีควิามศัิกดิี�สิทธิิ�มาก	เชุ่น	หาก

มีคนใกล้ัตายเม่�อได้ีด่ี�มนำ�าในบ่อนี�แล้ัวิก็จะไม่ตาย	หร่อมีคนป่วิยด้ีวิยโรคอะไรก็ตาม	เม่�อได้ีมาด่ี�มนำ�าในบ่อนี�แล้ัวิ	ก็จะไม่ป่วิยแลัะ

จะหายดีีเป็นปกติ	หร่อคนออกล้ักยาก	ถ้าได้ีด่ี�มนำ�าในบ่อนี�	ก็จะออกล้ักง่าย	เป็นต้น	โดียเชุ่�อว่ิาบ่อนำ�าทิพิย์นี�เป็นนำ�าที�พิระอินทร์

ประทานให้มานั�นเอง

ภาพิที�	3		แผนที�วิัดีอินทร์บุปผาราม ภาพิที�	4	สัมภาษณ์ควิามเชุ่�อวิัดีอินทร์บุปผาราม

		 	

	 1.3	ควิามเชุ่�อของวัิดีจอมคำา

		 วัิดีจอมคำา	 เป็นวัิดีที�เรียกชุ่�อตามองค์พิระธิาตุ	 ค่อ	 พิระธิาตุจอมคำา	 ตามตำานานบอกวิ่าพิระธิาตุจอมคำานี�

	 สร้างโดียพิระฤๅษี	50	องค์	 มีจันทนะสิกขะฤๅษี	 เป็นผ้้นำาพิาสร้างพิระธิาตุจอมคำาในปี	พิ.ศิ.	 157	 โดียมีเร่�องเล่ัาว่ิาในพิรรษา									

ที�	12	ของพิระพุิทธิเจ้า	เม่�อพิระองค์ได้ีเสด็ีจมาที�เชีุยงตุงพิร้อมทั�งพิระอรหันต์	จำานวิน	49	องค์	พิระพุิทธิองค์ได้ีเดิีนทางไปในที�

ต่าง	ๆ	รวิม	7	แห่ง	ค่อ	ดีอยหลัวิง	ดีงปราสาท	ดีอยจอมสัก	ดีอยจอมศิรี	ม่อนตุ๋ง	จอมมนแลัะสุดีท้าย	พิระองค์ได้ีเสด็ีจพิำานัก

ที�ดีอยจอมคำา	 พิร้อมได้ีทรงประทานพิระเกศิาของพิระองค์จำานวิน	 8	 เส้นประทานให้แก่นางก้างแลัะอ้ายอุ่น	 สองสามีภรรยา	

จากนั�นสองสามีภรรยาก็ได้ีนำาเอาพิระเกศิา	8	เส้นนั�นไปบรรจุไว้ิภายในเจดีีย์	(ชุาวิล้ัานนาแลัะเชีุยงตุง	จะเรียกเจดีีย์ว่ิาพิระธิาตุ

)	แลัะใส่ชุ่�อว่ิาพิระธิาตุนั�นว่ิา	“พิระธิาตุดีอยจอม”	หร่อพิระธิาตุจอมคำา	
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ภาพิที�	5	แผนที�วิัดีจอมคำา ภาพิที�	6	สัมภาษณ์วิัดีจอมคำา

		

	 1.4	ควิามเชุ่�อของวัิดีมหามัยมุนี	

		 	วัิดีมหามยัมุนีตั�งอย้ใ่จกลัางเม่องเชีุยงตุง	เป็นวัิดีที�สร้างมาไดีป้ระมาณ	100	กว่ิาปีแล้ัวิ	วัิดีนี�มีพิระพุิทธิ

ร้ปศัิกดิี�สิทธิิ�ที�จำาลัองมา	“พิระมหามัยมุนี”	ที�เม่องมัณฑะเลัย์	มีผ้้คนมากราบไหว้ิเป็นประจำา	เพิราะมีควิามเชุ่�อในว่ิาใน

แต่ลัะส่วินของพิระวิรกายสามารถบันดีาลัโชุคลัาภให้แก่ผ้้ขอได้ี	เชุ่น	เร่�องโชุคลัาภ	วิาสนาว่ิาอย้่ที�ฝ่่าม่อ	(ฝ่่าพิระหัตถ์)	

เร่�องตำาแหน่งหน้าที�การงานอย้่ที�บ่า	 (พิระอังสะ)	 เร่�องสุขภาพิจะอย้่ที�หัวิใจ	 (พิระหทัย)	หร่อถ้าปรารถนาอยากได้ีสามี	

หร่ออยากได้ีล้ักก็จะได้ีตามควิามปรารถนาทุกประการ	

ภาพิที�	7	แผนผังวิัดีมหามัยมุนี ภาพิที�	8	บริเวิณวิัดีมหามัยมุนี

	 1.5	ควิามเชุ่�อของวัิดีพิระแก้วิ

	 จากการสัมภาษณ์	พิระสวัิสดิีลัก	อาย	ุ66	ปี	(2561;	สัมภาษณ์)	พิบว่ิาวัิดีพิระแก้วิเป็นวัิดีแบบล้ัานนา	สาเหตุ

ที�ตั�งชุ่�อว่ิาวัิดีพิระแก้วินั�น	ก็เพิราะว่ิาพิระแก้วิมรกตได้ีเคยถ้กอัญเชิุญมาประทับอย้ที่�วัิดีนี�	ปัจจุบันมีพิระอย้	่1	ร้ป	สามเณร	3	ร้ป

	 แลัะท่านยังได้ีอธิิบายว่ิา	 ในตอนที�เม่องเชีุยงตุงเกิดีเภทภัยหร่อทุพิภิกขภัย	 ได้ีไปขออัญเชิุญพิระแก้วิมรกตมาจากล้ัานนา	 มา

ประดิีษฐานไว้ิที�วัิดีพิระแก้วิเป็นการชัุ�วิคราวิ	 เพ่ิ�อให้ระงับเหตุเภทภัย	 พิระแก้วิมรกตมาประทับอย้่ประมาณสองปีก็เสด็ีจกลัับ

ล้ัานนาดัีงเดิีม	วัิดีนี�สร้างขึ�นในปี	จ.ศิ.	712	วัิดีนี�จึงมีอายุได้ี	668	ปี	 วัิดีนี�ได้ีถ้กทำาลัายลังในปี	ค.ศิ.1991	พิร้อมกับการทำาลัาย

ราชุวิงศ์ิเจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วิอินทร์แถลังแห่งเม่องเชีุยงตุง	
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ภาพิที�	9	แผนผังวิัดีพิระแก้วิ

	 1.6	ควิามเชุ่�อของวัิดีจอมดีอย

		 วัิดีจอมดีอย	หร่อวัิดีธิาตุจอมดีอย	ตามประวัิติกล่ัาวิว่ิาผ้้สร้างพิระธิาตุในวัิดีนี�เป็นชุาวิลัั�วิะสองผัวิเมียได้ีมาส

ร้างขึ�นบนดีอยแห่งนี�	โดียคำาว่ิา	“ดีอย”	มีควิามหมายเชุ่นเดีียวิกับคำาว่ิา	“ลัอย”	เพิราะชุาวิไทดีอย	(หร่อออกเสียงเป็น	ไตลัอย)	

ตั�งถิ�นฐานบริเวิณนี�ไม่สามารถออกเสียง	“ดี”	จึงออกเสียงเป็น	“ลั”	ฉะนั�น	จอมดีอย		จึงออกเสียงเป็นจอมลัอย	ที�ถ้กส่�อควิาม

ถึงการลัอยสิ�งที�ไม่ดีีออกไปจากชุีวิิต	 ซึ่�งเป็นควิามเชุ่�อที�ผ้้คนที�มาไหว้ิพิระธิาตุโดียเฉพิาะผ้้ที�มาปกครองเม่องเชีุยงตุง	 ก็จะต้อง

เดิีนทางมาไหว้ิพิระธิาตุนี�	 ไม่ว่ิาจะเป็นแม่ทัพิ	นายทหารก็ต้องมาไหว้ิพิระธิาตุแห่งนี�	 เพ่ิ�อเป็นสิริมงคลัในตำาแหน่งในหน้าที�การ

งานของตน	

ภาพิที�	10	แผนผังวิัดีจอมลัอย ภาพิที�	11	ภาพิวิัดีจอมลัอย

		

	 1.7	ควิามเชุ่�อของวัิดีพิระธิาตุเวีิยงไซ่	หร่อเปิงใจ

		 จากการสัมภาษณ์	พิระหลัวิงทิพิย์	(โหลังทิบ	อินทะวัิงโส)	(2561;	สัมภาษณ์)	อายุ	28	ปี	เจ้าอาวิาสอย้่ที�วัิดี

นี�มาได้ี	10	ปีแล้ัวิ	เป็นพิระได้ี	8	พิรรษา	เป็นชุาวิไทยเขิน	พิบว่ิา	วัิดีพิระธิาตุเวีิยงไซ่	หร่อ	เปิงใจ	ตั�งอย้่บ้านป่าขาม	อำาเภอกาดี

ฟ้า	เม่องเชีุยงตุง	วัิดีนี�มีพิระเณร	8	ร้ป	ค่อ	พิระ	2	ร้ป	สามเณร	6	ร้ป	ท่านเล่ัาว่ิาวัิดีนี�ประวัิติมายาวินานมาก	ค่อ	มีอายุหลัาย

แสนปแีล้ัวิ	โดียนับตั�งแต่สมัยพิระเจ้ากะกสัุนโท		โกนาคมะโน	กสัสะโป	จนมาถงึพิระเจ้าโคตะโม	พิระพิทุธิเจ้าทุกองคไ์ด้ีเสด็ีจมา

ที�จอมดีอยแห่งนี�	ตอนที�พิระพุิทธิเจ้าเสด็ีจมานั�นได้ีปรากฏ์เป็นแสงลัอยลังมาเม่�อลังมาแล้ัวิได้ีสร้างเม่อง	ส่วินพิระแสงรัศิมีตอน

นั�นส้งเพีิยงใจ	จึงได้ีสร้างพิระเจดีีย์ทราย	ณ	จุดีนั�นเพ่ิ�อบรรจุพิระเกศิาธิาตุของพิระพุิทธิเจ้าจึงได้ีชุ่�อว่ิาธิาตุเพีิยงใจ	ซึ่�ง	อาจารย์

วิิถี	พิานิชุพัินธ์ิ	อาจารย์คณะวิิจิตรศิิลัป์	มหาวิิทยาลััยเชีุยงใหม่	เป็นเจ้าภาพิหลัักในการบ้รณะวิิหารแลัะเสยาสนะของวัิดีนี�
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ภาพิที�	12	แผนผังวิัดีพิระธิาตุเปิงใจ ภาพิที�	13	วิัดีพิระธิาตุเปิงใจ

2.	ด้ีานประวัิติศิาสตร์

		 2.1	ประวัิติศิาสตร์ของวัิดีป่าแดีง

		 จากการสัมภาษณ์		พิระสามแป้ง	ธิรรมวิโรดีม	(2561;	สัมภาษณ์)	อายุ	52	ปี		เจ้าอาวิาสวัิดีป่าแดีง	พิบว่ิา

วัิดีนี�ได้ีรับอิทธิิพิลัมาจากประเทศิศิรีลัังกา	โดียประวัิติวัิดีกล่ัาวิว่ิาได้ีนำาเอาพิระพุิทธิศิาสนาจากศิรีลัังกามาส่้วัิดีนี�หลัายครั�งหลัาย

คราวิ	ท่านได้ีเล่ัาว่ิาในสมัยนั�นพิระเจ้าก่อนาแหง่เชีุยงใหม่	ได้ีนิมนต์พิระสงฆ2์ร้ปมาจากสุโขทัยมายงัเชีุยงใหม่	พิร้อมกับพิระบรม

สารีริกธิาตุแลัะพิระไตรปิฏ์ก	พิระเจ้าก่อนาท่านมีควิามยินดีีมากจึงได้ีนิมนต์พิระสงฆ์ทั�งสองร้ปไปอย้่ที�วัิดีป่าไผ่หลัวิงเป็นวัิดีที�

พิระองค์ทรงสร้างไว้ิคล้ัายกับวัิดีเวิฬุวัินในสมัยพุิทธิกาลัให้เป็นวัิดีที�มีพิระธิาตุ	 มีพิระไตรปิฎีกแลัะให้เป็นที�เรียนแก่พิระสงฆ์ใน

สมัยนั�น	

		 มาถึงสมัยพิระเจ้าแสนเม่อง	 (เป็นกษัตริย์ต่อจากพิระเจ้าก่อนา)	 พิระองค์ก็ได้ีส่งเสริมพิระพุิทธิศิาสนาใน

เชีุยงใหม่ให้เจริญรุ่งเร่องมากแลัะก็ยังได้ีส่งพิระสงฆ์จากเชีุยงใหม่ไปส่้เม่องเชีุยงตุงในปี	 จศิ.	 756	 ตอนนั�นสามเณรญาณคัมภีร์

ได้ีบวิชุตอนอายุ	13	ขวิบ	พิอบวิชุได้ีเจ็ดีปีก็เรียนจบพิระไตรปิฎีกแล้ัวิก็บวิชุเป็นพิระ	ในปี	จศิ.776	อย้่ที�วัิดีป่าแดีง	

		 พิระญาณคัมภีร์ได้ีไปศึิกษาพิระไตรปิฎีกต่อที�ศิรีลัังกา	 แลัะเม่�อกลัับมาถึงเม่องเชีุยงใหม่ก็ได้ีนำาเอาคำาสอน

ที�ได้ีเรียนมานั�นมาเปรียบเทียบกับคำาสอนที�มีในเชีุยงใหม่	ก็มีควิามเห็นว่ิามีการแปลัผิดีไปถึงเก้าข้อ	ที�แปลัผิดีไปนั�นก็อาจให้เกิดี

มาจากข้อสงสัย	หร่อไม่ร้้ควิามหมายที�แท้จริงของคำาศัิพิท์ก็เป็นได้ี	ท่านจึงได้ีส่บสาวิไปหาต้นฉบับที�สุโขทัย	อยุธิยาแลัะไปถึงศิรี

ลัังกา	เพ่ิ�อให้ได้ีหลัักคำาสอนที�ถ้กต้อง	โดียเฉพิาะในการบวิชุนั�นเห็นว่ิายังไม่ตรงตามพิระวิินัย	ดัีงนั�น	พิระญานคัมภีร์	จึงทำาการ

บวิชุพิระใหม่ทั�งหมดี	โดียให้มาบวิชุในสำานักของพิระญานคัมภีร์	พิระสงฆ์ทั�งหลัายก็ได้ีปฏิ์บัติตามทุกประการ	เม่�อมีการบวิชุใหม่

มากขึ�นจึงไม่มีที�อย้อ่าศัิยเพีิยงพิอ	 จึงจำาเป็นต้องสร้างวัิดีใหม่ขึ�นให้ชุ่�อว่ิา	“วัิดีสิงหลัตรามาธิิบดีี”	จากนั�นก็ไปสร้างวัิดีป่าแดีงที�

เม่องเชีุยงแสน	ค่อ	วัิดีจอมกิตติเชีุยงแสน	จากนั�นพิระญานคัมภีร์	ก็ขยายไปสร้างที�เขมราฐเชีุยงตุงจึงชุ่�อได้ีชุ่�อว่ิาวัิดีป่าแดีงเม่อง

เชีุยงตุงในปี	จศิ.	805	

		 พิระมหาญานคัมภีร์	 ท่านเป็นคนเชีุยงใหม่ได้ีไปศึิกษาจากประเทศิศิรีลัังกาแล้ัวิกลัับมาอย่้ที�วัิดีจอมกิตติที�

เชีุยงใหม่ก่อนแล้ัวิท่านได้ีนำาเอาพิระ	5	 ร้ปจากเชีุยงใหม่มาอย้่ที�เม่องเชีุยงตุง	 เพิราะในครั�งนั�นเกิดีเหตุการณ์	 ค่อมีคนตายมาก

เพิราะสาเหตุมาจากมีเปรตออกมาอาลัะวิาดีทำาลัายตัวิเม่องแลัะผ้้คน	 ดัีงนั�นทางเชีุยงใหม่จึงจำาเป็นต้องได้ีส่งพิระสงฆ์มาอย้่ที�นี�

เพ่ิ�อปราบผีตามควิามต้องการของชุาวิเม่องเชีุยงตุงในปี	จศิ.	805	นั�น	พิระสงฆ์	5	ร้ปได้ีเดิีนทางจากเชีุยงใหม่มายังเม่องเชีุยงตุง	

พิระสงฆ์ทั�ง	5ร้ปได้ีนำามาพิร้อมกัน	ค่อ	1.	พิระพุิทธิร้ปแบบเชีุยงแสน		2.	พิระไตรปิฎีก	3.	ต้นศิรีมหาโพิธิิ�	
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ภาพิที�	14	แผนผังวิัดีป่าแดีง ภาพิที�	15	ภาพิวิัดีป่าแดีง

		

	 2.2	ประวัิติศิาสตร์ของวัิดีเชีุยงยน่		

		 วัิดีเชีุยงยน่	เป็นวัิดีที�ประทับของพิระสังฆราชุ	ค่อ	“สมเด็ีจอาชุญาธิรรมแสงแก้วิ”อายุ	93	ปี	พิระองค์ทรง

เป็นประมุขสงฆ์	หร่อเป็นผ้้ปกครองรัฐฉานตะวัินออกทั�งหมดี	ในวัิดีเชีุยงย่นนี�	มีพิระอย้่ทั�งหมดี	6	ร้ป	สมเด็ีจอาชุญาธิรรมแสง

แก้วิได้ีเล่ัาให้ฟังว่ิา	วัิดีเชีุยงยน่นี�เคยเป็นที�พัิกของนายพิลัไทย	ชุ่�อ	นายพิลัผิณ	ชุุนหะวัิณ	ท่านพัิกที�นี�ในสมัยที�ไทยเคยมาปกครอง

เม่องเชีุยงตุง	 เม่�อก่อนสงครามโลักครั�งที�สอง	พิร้อมกับทหารไทยกว่ิา	100	คน	แลัะได้ีพัิกอย้่นาน	5	 ปี	 ค่อ	แต่ปี	ค.ศิ.	1941	

ถึงปี	ค.ศิ.	1945	ในตอนสงครามนั�นไทยได้ีมาทิ�งระเบิดีใส่เม่องนี�ใน	ปี	จ.ศิ.	1103	ถึง	จ.ศิ.	1104	วัินนั�นก่อนสงกรานต์หนึ�งวัิน

	เคร่�องบินทิ�งระเบิดีของไทยบินมาทั�งหมดี	27	ลัำา	ได้ีมีคนตายจากการทิ�งระเบิดีกว่ิา	150	คน	ไทยมาอย้ไ่ด้ี	2	ปีแล้ัวิญี�ปุ่นก็เข้า

มาที�เม่องเชีุยงตุงเชุ่นเดีียวิกัน	

ภาพิที�	16	แผนผังวิัดีเชุียงย่น ภาพิที�	17	ภาพิวิัดีเชุียงย่น
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3.	ด้ีานศิิลัปกรรม

		 3.1	ศิิลัปกรรมของวัิดีบ้านยางกวิง

		 วัิดีบ้านยางกวิง	เป็นวัิดีประจำาบ้านยางกวิง	ซึ่�งบ้านนี�ม	ี130	หลัังคาเร่อน	เป็นหม่้บ้านปั�นหล่ัอเคร่�องประดัีบ

วัิดี	เชุ่น	ปั�นนกหัสดีีลิังค์	ปั�นนกหงส์แลัะมีการปั�นร้ปเทวิดีา	ตามแต่ทางวัิดีมีควิามต้องการร้ปปั�นหร่อเคร่�องประดัีบชุนิดีใดีขึ�นอย้่

กับผ้้สั�งทำา	ส่วินนายชุ่างของบ้านยางกวิงก็จะรับปั�นหล่ัอตามที�สั�งทำา	

ภาพิที�	18	แผนผังวิัดียางกวิาง ภาพิที�	19	ภาพิศิึกษาข้อม้ลัวิัดียางกวิาง

4.	ด้ีานการศึิกษา

		 4.1	การศึิกษาของวัิดีราชุฐานหลัวิงหัวิข่วิง

	 จากการสัมภาษณ์	หลัวิงพีิ�เดีี�ยวิ	หร่อตุ๊ปี�เดีียวิ	 (2561;	 สัมภาษณ์)	พิบว่ิาวัิดีหัวิข่วิง	หร่อวัิดีราชุฐานหัวิข่วิง	

เป็นวัิดีที�เป็นโรงเรียนพิระปริยติัธิรรม	ทั�งเป็นพิระอารามหลัวิง	วัิดีนี�ได้ีมีศิรัทธิาญาติโยมจากเม่องไทยโดียม้ลันิธิิสมเด็ีจชุ่วิงได้ีมาส

ร้างอาคารเรียนหลัังใหม่เป็นอาคารเรียนสี�ชัุ�นให้แก่วัิดีนี�	ในวัิดีนี�มีพิระอย้่8	องค์	มีสามเณร	10	องค์	แต่ที�เห็นพิระเณรมากมาย

นั�นเป็นพิระเณรที�มาจากวัิดีอ่�นในทุกหนทุกแห่งของเชีุยงตุงเพ่ิ�อมาเรียนที�วัิดีนี�	การเรียนนั�นก็เป็นการเรียนอ่านอักษรธิรรมก่อน	

จากนั�นก็เรียนชัุ�นม้ลั	ต่อมาเป็นชัุ�นตรี	ชัุ�นโท	แลัะชัุ�นเอก	แลัะเรียนบาลีั	ต่อจากนั�นก็ไปเรียนต่อที�เชีุยงใหม่หร่อกรุงเทพิฯ	เชุ่น	ที�

วัิดีบางนาในหร่อบางองคก็์ไปเรียนต่อที�พิม่า	เพ่ิ�อไปเรียนธิรรมมาจรยิะ	ถ้าเรียนจบธิรรมมาจรยิะแล้ัวิก็จะได้ีเป็นพิระเถระผ้ใ้หญ่

	แต่ถ้าจบจากไทยหร่อปริญญาเอกจากไทยก็ตาม	ก็จะได้ีเป็นแค่คร้ผ้้สอนเท่านั�น	นอกจากนั�นท่านยังกล่ัาวิถึงพิระพุิทธิร้ปที�ทา

ริมฝี่ปากสีแดีงนั�น	ว่ิาทำาให้สวิยให้มีชีุวิิตชีุวิาขึ�นกว่ิาพิระพุิทธิร้ปธิรรมดีาทั�วิไปเท่านั�น

ภาพิที�	20	แผนผังวิัดีราชุฐานหลัวิงหัวิข่วิง
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	 	 4.2	ด้ีานการศึิกษาของวัิดีบ้านแอ่นหร่อวัิดีสุวิรรณนะนาวัิง

		 จากการสัมภาษณ์	พิระบุญจิตตะ(2561;	สัมภาษณ์)	อายุ	35	ปี	พิบว่ิา	วัิดีบ้านแอ่นหร่อวัิดีสุวิรรณนะนาวัิง	

เป็นวัิดีที�เป็นสำานักเรียน	มีพิระอย้่	2	ร้ป	มีสามเณร	120	ร้ป	วัิดีนี�จะสอนแต่ภาษาแลัะอักษรขึนพ่ิ�นเม่องเท่านั�น	ไม่ได้ีสอนภาษา

พิม่าเพิราะไม่มีคร้	วัิดีนี�สร้างมาได้ี	39	ปี	สร้างเพ่ิ�อให้เป็นที�เรียนเท่านั�น	แต่ก่อนแถวินี�เป็นป่า	หินเม่�อสร้างเป็นวัิดีแล้ัวิก็เอาล้ัก

หลัานชุาวิเขา	(ชุาวิแอ่น)	บนดีอยมาบวิชุ	เพ่ิ�อให้นับถ่อพิระพุิทธิศิาสนา	ให้ฉันเจเป็นหลััก	เป็นวัิดีที�อย้่ในควิามอุปถัมภ์ของเจ้า

บุญทิพิย์มหาเถระ	

			

ภาพิที�	21	ภาพิวิัดีบ้านแอ่นหร่อวิัดีสุวิรรณนะนาวิัง

		 	

		 4.3	ด้ีานการศึิกษาของวัิดีเม่องนาย

		 วัิดีเม่องนาย	เป็นวัิดีแบบไทใหญ่	รัฐฉานตะวัินตก	หร่อวัิดีตำาบอเดีย	ที�เป็นที�เรียนพิระปริยติัธิรรม	มีพิระเณร

เรียนที�วัิดีนี�	200	กว่ิาร้ป	วัิดีนี�มีการสอนธิรรมแบบไทยใหญ่	โรงเรียนในวัิดีนี�สร้างมาได้ี	63	ปี	เจ้าอาวิาส	ค่อ	นันทะเมธิา	อายุ	

50	กว่ิาปี	มีสามเณร	200	กว่ิาองค์	มีพิระ	20	องค์	แลัะวัิดีนี�เป็นวัิดีที�มีพิระจากที�อ่�นมาเรียนหนังส่อซึ่�งรวิมทั�งหมดีมี	300	กว่ิา

ร้ป

			

ภาพิที�	22	ภาพิวิัดีเม่องนาย
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ผังคุณค่าของวัิดีที�มีผลักระทบต่อชุุมชุนในเม่องเชีุยงตุง

สรุปผลัแลัะอภิปรายผลัการวิิจัย

จากการลังพ่ิ�นที�วิิจัย	พิบว่ิา	วัิดีที�ทำาการศึิกษาส่วินมากเป็นวัิดีที�ใชุ้ประกอบพิิธีิกรรมทางศิาสนาเพีิยงอย่างเดีียวิแลัะมีวัิดี

อีกบางส่วินที�เป็นโรงเรียนปริยติัธิรรมแบบไทใหญส่อนแบบไทใหญ	่แลัะวัิดีบางสำานักก็จะสอนแตภ่าษาแลัะอกัษรไทขึนพ่ิ�นเม่อง

เท่านั�น	ไม่ได้ีสอนภาษาพิม่าเพิราะไม่มีคร้สอน	วัิดีที�ใชุ้ประกอบพิิธีิกรรมเพีิยงอย่างเดีียวิจะมีพิระสงฆ์แลัะสามเณรไม่เกิน15	ร้ป	

ส่วินวัิดีที�มีการสอนปริยัติธิรรมจะมีพิระแลัะเณรรวิมกันกว่ิา	200	คน	อายุของการสร้างวัิดีเริ�มตั�งแต่	15	ปี	จนถึง	1300	กว่ิาปี

	วัิดีในเชีุยงตุงจะกระจายกันอย้่ตามชุุมชุน	จึงมีทั�งวัิดีชุาวิไทล่ั�อที�ใชุ้อักษรล้ัานนา	วัิดีไทขึน	การสร้างวัิดีมีทั�งตำานานฤๅษีมาสร้าง	

ทั�งชุาวิบ้าน	รวิมไปถึงบางวัิดี	คนไทยก็ได้ีไปชุ่วิยสร้างด้ีวิย	หลัังคาของอุโบสถส่วินใหญ่จะประดัีบด้ีวิยหงส์	หร่ออาจเป็นนกหัสดีี

ลิังค์	พิระไม้ที�ปรากฏ์อย้ใ่นแต่ลัะวัิดีจะมีตั�งแต่	1	องค์	จนถึง	100	องค์	ในอดีีตพิระไม้ก็ได้ีถ้กโจรขโมยไป	บางครั�งโจรเหล่ัานั�น

ก็ถ้กชุาวิบ้านจับได้ีก็มี	พิระไม้บางวัิดีมีอายุราวิ	200	กว่ิาปี	จะสังเกตเห็นว่ิาพิระพุิทธิร้ป	พิม่าปากจะมีสีแดีงทาไว้ิ	ผ้้วิิจัยทราบ

ข้อม้ลัมา	2	แหล่ัง	ค่อ	พิระปากสีแดีงเพิราะได้ีรับอิทธิิพิลัจากมอญ	แลัะทำาให้สวิยให้มีชีุวิิตชีุวิาขึ�นกว่ิาพิระพุิทธิร้ปธิรรมดีาทั�วิไป

เท่านั�น	ซึ่�งสอดีคล้ัองกับ	สราวุิธิ		ร้ปิน		(2551)	ได้ี	ศึิกษาวิิจัยเร่�อง	สถาบันทางศิาสนากับการธิำารงอัตลัักษณ์ของวัิดีไทเขินเม่อง

เชีุยงตุง	 รัฐฉาน	สหภาพิพิม่า	พิบว่ิา	 วัิดีเป็นสัญลัักษณ์ทางพิระพุิทธิศิาสนา	แลัะเป็นโครงสร้างหลัักทางสังคมชุาติพัินธ์ุิไทเขิน

คุณค่าด้ีานจิตใจ คุณค่าด้ีานศิิลัปะ คุณค่าด้ีานควิามร้้

1.	ควิามเชุ่�อเร่�องสวิรรค์

2.	ควิามเชุ่�อเร่�องสิ�ง	

	 ศัิกดิี�สิทธิิ�ทางธิรรมชุาติ

3.	ควิามเชุ่�อเกี�ยวิกับ						

				 พิระพุิทธิเจ้า

4.	ควิามเชุ่�อเกี�ยวิกับ	

					พิระพุิทธิร้ป

			4.1	ขอพิรโชุคภาภ

			4.2	วิิงวิอนป้องกัน

	 						เหตุร้าย

			4.3	เสริมศิิริมงคลั

การปั�นหล่ัอนก	

หัสดีีลิังค์	

เพ่ิ�อประดัีบศิาสนสถาน

1.	ประวัิติศิาสตร์เกี�ยวิกับ	 	

	 พิระพุิทธิศิาสนา

2.	ประวัิติศิาสตร์การเม่อง

	 ที�มีควิามสัมพัินธ์ิกับ	 	

	 ศิาสนา

วัิดีเปิดีสอนโรงเรียน

ปริยธิรรม	ด้ีวิยภาษาไทขึน

คุณค่าด้ีานควิามเชุ่�อ คุณค่าด้ีานศิิลัปกรรม คุณค่าด้ีานประวัิติศิาสตร์ คุณค่าด้ีานการศึิกษา

คุณค่าของวัิดีที�มีผลักระทบต่อชุุมชุนในเม่องเชีุยงตุง
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	ประกอบด้ีวิย	พิระภิกษุสงฆ์แลัะฆราวิาส	บริบททางการเม่อง	 สังคมแลัะวัิฒนธิรรมย่อมมีผลัต่อการเปลีั�ยนแปลังของสถาบัน

พุิทธิศิาสนาทั�งสิ�น	 วัิฒนธิรรมพิม่าหลัังการตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี	พิ.ศิ.	2428	 (ค.ศิ.	1885)	 ก็ได้ีมีการผสมกันระหว่ิาง

วัิฒนธิรรมระหวิ่างอังกฤษแลัะพิม่า	 แต่กลุ่ัมไทเขินเม่องเชีุยงตุงได้ีแตกต่างไปจากกลุ่ัมอ่�น	 ๆ	 เพิราะสามารถรักษาวัิฒนธิรรม

ของตนเองไว้ิได้ี	แลัะวัิดีเม่องเชีุยงตุงก็ได้ีมีผลัมากทางด้ีานคุณค่าต่อชุุมชุนในเม่องเชีุยงตุง	สาธิารณรัฐแห่งสหภาพิพิม่า	ดัีงนี�

	 คุณค่าด้ีานประวัิติศิาสตร์	 ประกอบด้ีวิย	 1.	 ประวัิติศิาสตร์เกี�ยวิกับพิระพุิทธิศิาสนา	 2.	 ประวัิติศิาสตร์การเม่องที�

มีควิามสัมพัินธ์ิกับศิาสนา	 ซึ่�งสอดีคล้ัองกับงานวิิจัยของพิระคร้สังฆรักษ์	วุิฒิพิงษ์	 	 วุิฑฒิวิำโส	 (2561)	 ได้ีศึิกษาเร่�อง	การพัิฒนา

วัิดีในประเทศิไทยเป็นแหล่ังเรียนร้้เชิุงพุิทธิเพ่ิ�อส่งเสริมการท่องเที�ยวิอาเซี่ยน	พิบว่ิา	 วัิดีที�มีการพัิฒนาเพ่ิ�อเป็นแหล่ังเรียนร้้เชิุง

พุิทธิจะนำาเสนอเน่�อหาให้แก่นักท่องเที�ยวิที�ประกอบด้ีวิย	 ศิิลัปวัิฒนธิรรม	ประวัิติศิาสตร์	ประเพิณี	ควิามเชุ่�อหลัักคำาสอนทาง

พิระพุิทธิศิาสนา	เชุ่นเดีียวิกับวัิดีในเม่องเชีุยงตุงที�มีเร่�องเล่ัาทางประวัิติศิาสตร์ที�เชุ่�อมโยงเข้ากับศิาสนาจนได้ีรับการเล่ัาส่บทอดี

กันมาจนถึงปัจจุบัน

	 คุณค่าด้ีานการศึิกษา	 วัิดีเม่องเชีุยงตุงบางส่วินได้ีเปิดีโรงเรียนปริยธิรรมเพ่ิ�อให้ล้ักหลัานในชุุมชุนใกล้ัเคียงได้ีเรียน

หนังส่อ	พิร้อมทั�งวัิดียังเป็นสถานที�ได้ีควิามร้้เร่�องต่าง	ๆ	ได้ีเป็นอย่างดีีอีกด้ีวิย	ซึ่�งสอดีคล้ัองกับงานวิิจัยของ	ประสิทธิิ�	สระทอง

	(2560)	ได้ีศึิกษาเร่�องบทบาทของวัิดีที�มีต่อสังคมในการก้าวิเดิีนในศิตวิรรษที�	21	พิบว่ิา	อดีีตวัิดีเป็นสถานที�ที�พุิทธิศิาสนิกชุน

	ทั�วิไปได้ีใชุ้เป็นสถานที�ศึิกษาอบรมให้มีควิามร้้ในด้ีานวิิชุาชีุพิ	ตำาราแพิทย์แผนไทย	แลัะศิิลัปกรรมแขนงต่าง	ๆ	เป็นศ้ินย์กลัาง

การบริหารแลัะการปกครอง	 จึงเป็นสถานที�ที�สำาคัญยิ�งในการส่บทอดีอายุพิระพุิทธิศิาสนา	 จึงถ่อได้ีว่ิา	 วัิดีเป็นศ้ินย์กลัางของ

ชุุมชุนไทยทั�งอดีีตแลัะปัจจุบัน

	 คุณค่าด้ีานควิามเชุ่�อ	ประกอบด้ีวิย	1.	ควิามเชุ่�อเร่�องสวิรรค์	2.	ควิามเชุ่�อเร่�องสิ�งศัิกดิี�สิทธิิ�ทางธิรรมชุาติ	3.	ควิาม

เชุ่�อเกี�ยวิกับพิระพุิทธิเจ้า	แลัะ4.	ควิามเชุ่�อเกี�ยวิกับพิระพุิทธิร้ป	ได้ีแก่	ขอพิรโชุคลัาภ	ขอป้องกันเหตุร้าย	แลัะเสริมศิิริมงคลั	ซึ่�ง

สอดีคล้ัองกับงานวิิจัยของ	 	พิระคร้ธิรรมธิรนิเทศิ	 อภิญาโณ	 (2559)	 ที�ได้ีศึิกษาบทบาทของวัิดีในการเสริมสร้างให้เกิดีสันติสุข

ในชุุมชุน	พิบว่ิา	วัิดียังเป็นศ้ินย์รวิมควิามเชุ่�อต่าง	ๆ	ทางไสยศิาสตร์ของชุาวิพุิทธิซึ่�งเป็นควิามเชุ่�อของเเต่ลัะบุคคลั	ดัีงนั�นวัิดีจึง

เปรียบเสม่อนแหล่ังรวิบรวิมแลัะสร้างวัิฒนธิรรม	ซึ่�งวัิฒนธิรรมเป็นค่านิยมแลัะควิามเชุ่�อที�มีร่วิมกันมาอย่างชุ้านาน

	ดัีงนั�นจึงสรุปได้ีว่ิา	วัิดีเม่องเชีุยงตุงได้ีมีผลักระทบด้ีานคุณค่าในหลัายด้ีาน	ได้ีแก่	คุณค่าด้ีานประวัิติศิาสตร์		คุณค่า

ด้ีานการศึิกษาเป็นคุณค่าด้ีานควิามร้้	 คุณค่าด้ีานควิามเชุ่�อเป็นคุณค่าด้ีานจิตใจ	 รวิมไปถึงด้ีานศิิลัปกรรมเป็นคุณค่าด้ีานศิิลัปะ

	 คุณค่าเหล่ัานี�มีผลักระทบต่อชุุมชุนเป็นอย่างมาก	 เพิราะชุ่วิยให้ชุุมชุนได้ีหลัอมรวิมจิตวิิญญาณเข้าด้ีวิยกันอย่างน้อย	 3	 ด้ีาน

	ค่อ	ด้ีานจิตใจ	ควิามร้้แลัะศิิลัปะ	จนกลัายเป็นอัตลัักษณ์ทางวัิฒนธิรรมที�เหนียวิแน่นของคนผ้้คนเม่องเชีุยงตุง	สาธิารณรัฐแห่ง

สหภาพิพิม่า	มาจนถึงปัจจุบัน

ข้้อเสนอแนะ

1.	ควิรศึิกษาบทบาทของชุุมชุนที�มีต่อวัิดีของชุาวิเม่องเชีุยงตุง	สาธิารณรัฐแห่งสหภาพิพิม่า

2.	ควิรศึิกษาการเปลีั�ยนแปลังของควิามศิรัทธิาของชุุมชุนที�มีต่อวัิดีในเม่องเชีุยงตุงสาธิารณรัฐแห่งสหภาพิพิม่า



1201

เอกสารอ้างอิง

	ประยร้	อัครบวิร,บรรณาธิิการ.	(2557).	ระบบบรหิารราชุการของ	สาธิารณรฐัแห่งสหภาพิเมียนมาร์.	นนทบุรี.	กรกนกการพิิมพ์ิ.

ประสิทธิิ�	 สระทอง.	 (2560).	 บทบาทของวิัดีที�มีต่อสังคมในการก้าวิเดิีนในศิตวิรรษที�	 21.วิารสารอิเล็ักทรอนิกส์	 Veridian	

มหาวิิทยาลััยศิิลัปากร	(มนุษยศิาสตร์สังคมศิาสตร์แลัะศิิลัปะ),หน้า	936-951.

พิจนานุกรมฉบับราชุบัณฑิตยสถาน	พิ.ศิ.	2554	.(2556).	พิจนานุกรมฉบับราชุบัณฑิตยสถาน	พิ.ศิ.	2554	:	เฉลิัมพิระเกียรติ

พิระบาทสมเด็ีจพิระเจ้าอย้่หัวิ	 เน่�องในโอกาสพิระราชุพิิธีิมหามงคลัเฉลิัมพิระชุนมพิรรษา	7	รอบ	4	 ธัินวิาคม	

2554.กรุงเทพิฯ	:	นานมีบุ๊คส์พัิบลิัเคชัุ�นส์.

พิระคร้ธิรรมธิรนเิทศิ	อภิญาโณ.	(2559).	บทบาทของวิดัีในการเสรมิสร้างใหเ้กิดีสันติสุขในชุุมชุน.	วิารสารสนัติศึิกษาปรทิรรศิน์

	มจร	ปีที�	4	ฉบับพิิเศิษ	หน้า	82-90.

พิระคร้สังฆรักษ์วุิฒิพิงษ์	 วุิฑฒิวิำโส,	 อินถา	 ศิิริวิรรณ,	 สิน	งามประโคน	แลัะวีิระ	 สุภะ.(2561).	การพัิฒนาวัิดี	 ในประเทศิไทย

เป็นแหล่ังเรียนร้้เชิุงพุิทธิเพ่ิ�อส่งเสริมการท่องเที�ยวิอาเซี่ยน.	วิารสารสันติศึิกษาปริทรรศิน์	มจร,	6(4),	1602.

พิิพัิฒน์พิงษ์	หน่อขัดี.	(2551).	พิระเจดีีย์เม่องเชีุยงตุงตั�งแต่อดีีตจนถึงปัจจุบัน.		วิิทยานิพินธ์ิ.	หลัักส้ตรปริญญา

		 ศิิลัปศิาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิิชุาประวัิติศิาสตร์ศิิลัปะ	 ภาควิิชุาประวัิติศิาสตร์ศิิลัปะบัณฑิตวิิทยาลััย	

มหาวิิทยาลััยศิิลัปากร.

สราวุิธิ	 	 ร้ปิน.	 	 (2551).	 สถาบันทางศิาสนากับการธิำารงอัตลัักษณ์ของวัิดีไทเขิน	 เม่องเชีุยงตุง	 รัฐฉาน	 สหภาพิเมียนมาร์.		

วิิทยานิพินธ์ิ.	หลัักส้ตรปริญญาศิิลัปศิาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิิชุาภ้มิภาคศึิกษา	บัณฑิตวิิทยาลััย	มหาวิิทยาลััย

เชีุยงใหม่.		

สำานักอาเซี่ยน.	(2551).	ข้อม้ลัพ่ิ�นฐานสหภาพิมพิม่า.	นนทบุรี.	กรมส่งเสริมการค้าระหว่ิางประเทศิกระทรวิงพิาณิชุย์.

อำานวิย	 วิงษ์พิานิชุ.	 (2549).	 การศิึกษาผลักระทบทางสังคม	 อันเน่�องมาจากโครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซ่ธิรรมชุาติที�มีผลัต่อ

ประชุาชุนตามแนวิวิางท่อส่งก๊าซ่ธิรรมชุาติ	:	กรณีศึิกษาในพ่ิ�นที�	อำาเภอพิานทองแลัะอำาเภอเม่อง	จังหวัิดีชุลับุรี

.	(วิิทยานิพินธ์ิปริญญามหาบัณฑิต).	มหาวิิทยาลััยบ้รพิา	คณะมนุษยศิาสตร์แลัะสังคมศิาสตร์.

สัมภิาษณ์์

	 ตุ๊พีิ�สามแก้วิ	สุจิตโต.	(2561).	ประวัิติวัิดีเม่องเชีุยงตุง	[สุเนตร	โพิธิิสาร,	สัมภาษณ์]	

	 พิระสวัิสดิีลัก.(2561).	ประวัิติวัิดีเม่องเชีุยงตุง	[สุเนตร	โพิธิิสาร,	สัมภาษณ์]

	 พิระหลัวิงทิพิย์	(โหลังทิบ	อินทะวัิงโส).	(2561).	ประวัิติวัิดีเม่องเชีุยงตุง	[สุเนตร	โพิธิิสาร,	สัมภาษณ์]

	 พิระสามแป้ง	ธิรรมวิโรดีม.	(2561).	ประวัิติวัิดีเม่องเชีุยงตุง	[สุเนตร	โพิธิิสาร,	สัมภาษณ์]

	 หลัวิงพีิ�เดีี�ยวิ	หร่อตุ๊ปี�เดีียวิ.	(2561).	ประวัิติวัิดีเม่องเชีุยงตุง	[สุเนตร	โพิธิิสาร,	สัมภาษณ์]

	 พิระบุญจิตตะ.	(2561).	ประวัิติวัิดีเม่องเชีุยงตุง	[สุเนตร	โพิธิิสาร,	สัมภาษณ์]



การพัฒน้าการบัริหารแบับัมีส่วิน้ร่วิมโดยใช้ร้ปแบับั CIDS   

ต่่อการพัฒน้าหลักส้ต่รท้ัองถ�ิน้

โรงเรียน้บ้ัาน้บึัง-เบัาะอุ่น้ : ศิิลปหัต่ถกรรมเขวิาสิน้ริน้ทัร์  

Development of CIDS Participatory Administrative in local curriculum 

construction of Ban Beung-Bor-Un School: Kwao-sinarin Arts and 
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เฉลัิมขวิัญ		สุปิงคลััดี1

บทคัดย�อ

หลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	 พิบว่ิา	 	 การจัดีการเรียนร้้ไม่สอดีคล้ัองตามควิามต้องการของท้องถิ�น		

หลัักส้ตรควิรมีควิามสอดีคล้ัองกับหลัักส้ตรการศึิกษาขั�นพ่ิ�นฐาน	พุิทธิศัิกราชุ	2544	ซึ่�งจุดีดีีของหลัักส้ตรการศึิกษาขั�นพ่ิ�นฐาน		

พุิทธิศัิกราชุ		2544		ในการชุว่ิยส่งเสริมการกระจายอำานาจทางการศิกึษาทำาใหท้้องถิ�นแลัะสถานศิกึษามีส่วินร่วิมแลัะมบีทบาท

สำาคัญในการพิัฒนาหลัักส้ตรให้สอดีคล้ัองกับควิามต้องการของท้องถิ�นที�มีประสิทธิิภาพิ	 	 การบริหารแบบมีส่วินร่วิมจึงมีส่วิน

สำาคัญในการพัิฒนาหลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	:	ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์		

การวิิจัยครั�งนี�มีวัิตถุประสงค์ของการวิิจัยดัีงนี�	 1.เพิ่�อศึิกษาแลัะสำารวิจข้อม้ลัพ่ิ�นฐานปัญหาการบริหารแบบมีส่วิน

ร่วิมต่อการพัิฒนาหลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	 :	 ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์	 2.เพ่ิ�อพัิฒนาการบริหารแบบมี

ส่วินร่วิมโดียใชุ้ร้ปแบบ	CIDS	 ต่อการพัิฒนาหลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	 :	 ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์	 3.เพ่ิ�อ

ศึิกษาผลัการพัิฒนาการบริหารแบบมีส่วินร่วิมโดียใชุ้ร้ปแบบ	CIDS	 ต่อการพัิฒนาหลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง	 -	 เบาะอุ่น

	:	ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์ในด้ีานต่างๆ	4.ศึิกษาควิามเป็นไปได้ีในการบริหารแบบมีส่วินร่วิมโดียใชุ้ร้ปแบบ	CIDS	ต่อการ

พัิฒนาหลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	:	ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์		ผ้้วิิจัยใชุ้กระบวินการวิิจัยโดียใชุ้วิิธีิการวิิจัยเชิุง

คุณภาพิ	โดียใชุ้เคร่�องม่อแบบสัมภาษณ์กี�งแบบมีโครงสร้าง	แลัะวิิจัยเชิุงปริมาณ	โดียใชุ้แบบสอบถาม	กลุั่มเป้าหมาย	ไดี้แก	่

ผ้้อำานวิยการโรงเรียน		คร้	คณะกรรมการสถานศิกึษา		ผ้้ปกครองนกัเรียน	นักเรียนโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น		ปีการศึิกษา		2563		

รวิมประชุากรทั�งสิ�น		จำานวิน		89		คน		โดียมีขั�นตอนการกำาหนดีขนาดีกลุ่ัมตัวิอย่างคำานวิณจากส้ตรของ	ทาโร	ยามาเน่	(Taro	

Yamane,	1967		อ้างถึงใน	ธิานินทร์	ศิิลัป์จารุ,2549,	หน้า	47)	ที�ระดัีบควิามถ้กต้องที�	5	%	หร่อค่อระดัีบควิามคลัาดีเคล่ั�อนที�

	0.05	แล้ัวิทำาการเล่ัอกแบบเจาะจง	

ผลุ่การวิจััยพบว�า  

	 1.	 ผลัการศิึกษาศิักยภาพิแลัะควิามต้องการในการพิัฒนาหลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น

	 :	 ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์	 พิบว่ิา	 ผ้้อำานวิยการโรงเรียน	 คร้	 คณะกรรมการสถานศิึกษา	 ผ้้ปกครองนักเรียน	 นักเรียน

โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	ต้องการให้มีการสอนโดียใชุ้หลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	:	ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์																				

	 	 2 . 	 ประสิท ธิิผลัการบริหารแบบมี ส่ วินร่ วิมโดียใชุ้ ร้ปแบบ	 C IDS	 ที� มีประสิท ธิิผลัต่อการ	

พัิฒนาหลัักส้ตรท้องถิ�น		โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น		พิบว่ิาประสิทธิิผลัโดียรวิม		อย้ใ่นระดัีบมาก	ในทุกด้ีาน		 	

1นักศิึกษาหลัักส้ตรดีุษฎีีบัณฑิต	สาขาวิัฒนธิรรมศิิลัปกรรมแลัะการออกแบบ	คณะศิิลัปกรรมศิาสตร์		มหาวิิทยาลััยวิิทยาลััยขอนแก่น	
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																						 3.	ผลัการบริหารจัดีการแบบมีส่วินร่วิมโดียใชุ้ร้ปแบบ		CIDS		ต่อการพัิฒนาหลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง

-เบาะอุ่น	:	ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์		โดียผลัการศึิกษาการใชุ้หลัักส้ตร	พิบว่ิา

				 	 3.1	 ประสิทธิิภาพิของหลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	 :	 ศิิลัปหัตถกรรม	

เขวิาสินรินทร์		เท่ากับ		89.79/88.93		ซึ่�งส้งกว่ิาเกณฑ์		80/80		ที�ตั�งไว้ิ

											 	 3.2	 ผลัสัมฤทธิิ�ทางการเรียนของนักเรียนชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	 1-6	 ที�เรียนด้ีวิยหลัักส้ตรท้องถิ�น

โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	:	ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์		หลัังเรียนส้งกว่ิาก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที�ระดัีบ	.01

																 3.3	ทักษะการทำางานของนักเรียนได้ีรับการเรียนการสอนตามหลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-

เบาะอุ่น	:	ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์	มีทักษะการทำางานในระดัีบดีีมาก	(ร้อยลัะ	85.69)	

								 	 3.4		คุณลัักษณะที�ดีีในการทำางานของนกัเรียนที�ได้ีรับการเรียนการสอนตามหลัักส้ตรโดียรวิมอย้่

ในระดัีบดีีมาก	(ร้อยลัะ	80	ขึ�นไป)

	 	 3.5	 เจตคติของนักเรียนที�มีต่อการเรียนตามหลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	 :	 ศิิลัป

หัตถกรรมเขวิาสินรินทร์		โดียรวิมอย้่ในระดัีบมาก

	 4.		ผลัการศึิกษาควิามเป็นไปได้ีในการบริหารแบบมีส่วินร่วิมโดียใชุ้ร้ปแบบ		CIDS		ต่อการพัิฒนาหลัักส้ตร

ท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	:	ศิิลัปหตัถกรรมเขวิาสนิรินทร์		พิบวิา่	ระบบบรหิารจดัีการที�เอ่�อต่อการพิฒันาหลัักส้ตร		ดีำาเนนิ

การโดียใชุ้การบริหารแบบมีส่วินร่วิม		โดีย	ผ้้อำานวิยการโรงเรียน		คร้	คณะกรรมการสถานศึิกษา		ผ้้ปกครองนักเรียน	นักเรียน

โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	ประกอบด้ีวิย	4	ขั�นตอน		ค่อ	1)		การศึิกษาแลัะสำารวิจข้อม้ลัพ่ิ�นฐาน		2)	การพัิฒนาการบริหารแบบมี

ส่วินร่วิมการพัิฒนาหลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	:	ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์		3)	การใชุ้หลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียน

บ้านบึง-เบาะอุ่น	:	ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์	4.	การประเมินแลัะปรับปรุงหลัักส้ตร

คำาสำาคัญ:	การบริหารแบบมีส่วินร่วิม,		หลัักส้ตรท้องถิ�น,	การจัดีการแบบมีส่วินร่วิมแบบ	CIDS

Abstract

The local curriculum construction of Ban Beung-Bor-Un School was researched and found 
inconsistently meet with the needs of local curriculum and its requirements and it should consistent 
with Basic Education Curriculum’s requirements B.E 2544 (AD 2001) in which focusing on strength 
in promotion of educational decentralization and localization by increasing local schools and sectors 
participative development in their roles to consistently meet with local requirements. In order to commit 
to efficiency in local curriculum requirements, participative local school curriculum construction must 
be emphasized and reviewed its importance as in the Kwao-sinarin Arts and Crafts Program.

This research designed on these following objectives: 1. To study and explore basic problem 
found in participative local curriculum of Kwao-sinarin Arts and Crafts Program of Ban Beung-Bor-Un 
School 2. To apply CIDS in Participatory Administrative to construct local curriculum of Kwao-sinarin 
Arts and Crafts Program of Ban Beung-Bor-Un School 3. To study the results in all aspects of CIDS in 
Participatory Administrative to construct local curriculum of Kwao-sinarin Arts and Crafts Program of 
Ban Beung-Bor-Un School, and 4. To study feasibility in CIDS in Participatory Administrative to construct 
local curriculum of Kwao-sinarin Arts and Crafts Program of Ban Beung-Bor-Un School. The researcher 
employed both qualitative methods applying semi-structure interview guideline, and quantitative 
methodology using questionnaire(s) in target groups/population which are: altogether 89 samples of 
the school director, teachers, the school committee, student parents and students of Ban Beung-Bor-
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Un School in 2563/2020 school year. The sample group determined and based on calculation of  Taro 
Yamane formula (Taro Yamane, 1967, referred in Thanin Silpcharu, 2549, page 47) in the 5% accuracy 
rate or the 0.05 error level to perform purposive sampling. 

The research findings were: 

1.  The f ind ings inc luding the potent ia l i ty  and needs of  Kwao-s inar in  Ar ts 
and Crafts Program local curriculum development amongst the school director, teachers,  
the school committee, student parents and students of Ban Beung-Bor-Un School.

2. Overall effectiveness of CIDS in Kwao-sinarin Arts and Crafts Program, local curriculum 
development, was massively high in all aspects.

3. CIDS in Kwao-sinarin Arts and Crafts Program, local curriculum development,  
was found in these categories:

 3.1 Efficiency of Kwao-sinarin Arts and Crafts Program, local curriculum development 
of Ban Beung-Bor-Un School, was 89.7.9/88.93 which is above the criteria set at 80/80.

 3.2 Effectiveness of grade1-6 students in Kwao-sinarin Arts and Crafts Program, local 
curriculum development of Ban Beung-Bor-Un School, were significantly high at .01 by comparison of 
pre and post classes tests.

 3.3 Skills in performing by grade1-6 students in Kwao-sinarin Arts and Crafts Program, 
local curriculum development of Ban Beung-Bor-Un School, was found at a very good level in the 
percentage of 85.69.

 3.4 Good characteristic of working performance of the students in the program was 
found in a very good level above the percentage of 80.

 3.5 Overall rating of attitude of the students in Kwao-sinarin Arts and Crafts Program, 
local curriculum development of Ban Beung-Bor-Un School, was high.

4. Feasibility in using CIDS in local curriculum development in Kwao-sinarin Arts and Crafts 
Program, local curriculum development of Ban Beung-Bor-Un School, found the supportive factors 
included the school director, teachers, the school committee, student parents and students of Ban 
Beung-Bor-Un School of which composed of 4 following steps 1. Study and survey of baseline data 2. 
Design/construct/reconstruct the CIDS 3. Applying the designed CIDS in Kwao-sinarin Arts and Crafts 
Program, local curriculum development of Ban Beung-Bor-Un School, in local curriculum. 4. Evaluation 
and improvement of the curriculum.       

Keywords:  Participative Administrative, Local Curriculum, CIDS (Collaborative Instructional Design System) 
Participatory Administrative and Management  
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บทนำา

ควิามต้องการของท้องถิ�นกับการจัดีกระบวินการเรียนการสอนนั�นควิรมีควิามสอดีคล้ัองกับหลัักส้ตรการศึิกษาขั�นพ่ิ�น

ฐาน	พุิทธิศัิกราชุ	2544	ซึ่�งจุดีดีีของหลัักส้ตรการศึิกษาขั�นพ่ิ�นฐาน	พุิทธิศัิกราชุ	2544		มีจุดีดีีหลัายประการ	เชุ่น	ชุ่วิยส่งเสริม

การกระจายอำานาจทางการศึิกษาทำาให้ท้องถิ�นแลัะสถานศึิกษามีส่วินร่วิมแลัะมีบทบาทสำาคัญในการพัิฒนาหลัักส้ตรให้สอดีคล้ัอง

กับควิามต้องการของท้องถิ�น	นำาไปส่้การจัดีการเรียนร้้ที�มีประสิทธิิภาพิ		แลัะมีแนวิคิดีแลัะหลัักการในการส่งเสริมการพัิฒนาผ้้

เรียนแบบองค์รวิมอย่างชัุดีเจน	ซึ่�งจากจุดีเด่ีนที�พิบสอดีคล้ัองกับหลัักส้ตรแกนกลัางการศึิกษาขั�นพ่ิ�นฐานพุิทธิศัิกราชุ	2551	ใน

ด้ีานมีจิตสำานึกในการอนุรักษ์วัิฒนธิรรมแลัะภ้มิปัญญาไทย	การอนุรักษ์แลัะพัิฒนาสิ�งแวิดีล้ัอม		มีจิตสาธิารณะที�มุ่งทำาประโยชุน์	

แลัะสร้างสิ�งที�ดีีงามแลัะอย้ร่่วิมกันในสังคมอย่างมีควิามสุข	อยา่งไรก็ตามควิามสำาคัญของการศึิกษาภ้มิปัญญาในท้องถิ�นมีควิาม

สำาคัญในการจัดีการเรียนร้้	 แต่พิบว่ิาประเด็ีนที�เป็นปัญหาของผ้้ปฏิ์บัติในระดัีบสถานศึิกษาในการพัิฒนาการจัดีการเรียนร้้ให้

สอดีคล้ัองกับหลัักส้ตรสถานศึิกษาส่วินใหญ่กำาหนดีสาระแลัะผลัการเรียนร้้	 ที�คาดีหวัิงไว้ิมาก	 ทำาให้เกิดีปัญหาหลัักส้ตรแน่น		

การวัิดีแลัะประเมินผลัไม่สะท้อนมาตรฐาน	ขาดีการนำาเอาภ้มิปัญญาในท้องถิ�น		มาจัดีการเรียนการสอนให้สอดีคล้ัองตามควิาม

วัิตถุประสงค์ทางการศึิกษาที�ตั�งไว้ิ		รวิมทั�งปัญหาคุณภาพิของผ้้เรียนในด้ีานควิามร้้	ทักษะ	ควิามสามารถแลัะคุณลัักษณะที�พึิง

ประสงค์อันยังไม่เป็นที�น่าพิอใจ		ซึ่�งการพัิฒนากระบวินการเรียนการสอนหากนำาเอาจุดีเด่ีนของหลัักปรัชุญาเศิรษฐกิจพิอเพีิยง

นำามาใชุ้ในการจัดีการเรียนร้้โดียนำาภ้มิปัญญาท้องถิ�นเข้ามาใชุ้ในการจัดีการเรียนร้้จะสามารถทำาให้โครงสร้างหลัักส้ตรสถาน

ศึิกษามีควิามสมบ้รณ์มากขึ�นเม่�อมีการบ้รณาการภ้มิปัญญา

ภ้มิปัญญาในอำาเภอเขวิาสินรินทร์		ที�ปรากฏ์ในคำาขวัิญประจำาอำาเภอ		ค่อ		“เขวิาสินรินทร์		ดิีนแดีนหัตถกรรม		เลิัศิลัำ�า

ภ้มิปัญญา		ตระการตาผ้าไหม	ระบ่อไกลัประคำาสวิย		รำ�ารวิยประเพิณี		มีปราสาทโบราณ		ส่บสานเพิลังกันตรึม”	ประวัิติควิาม

เป็นมาของภ้มิปัญญาเขวิาสินรินทร์มีประวัิติควิามเป็นมายาวินานแลัะทรงคุณค่า		โดียเฉพิาะงานหัตถกรรมที�มีเอกลัักษณ์		ทั�ง

ผ้าไหม	ประเก่อม	(ประคำา)	ที�มีร่องรอยหลัักฐานของงานหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์มากกว่ิา	270	ปี	ควิามโดีดีเด่ีนในภ้มิปัญญาเข

วิาสินรินทร์จากคำาขวัิญอำาเภอสะท้อนถึงที�ส่บทอดีทางวัิฒนธิรรมมาแต่โบราณ		หากแต่ในปัจจุบันกระแสโลักาภิวัิตน์ได้ีเข้ามา

		การมองว่ิาภ้มิปัญญาเขวิาสินรินทร์ค่อควิามล้ัาหลััง		 เกิดีปัญหาซึ่�งทำาให้ภ้มิปัญญาในท้องถิ�นได้ีเริ�มหายไป		ทำาให้ภ้มิปัญญา

ดัี�งเดิีมของท้องถิ�นคงเหล่ัอเพีิยงคนรุ่นก่อน		ขาดีการส่บทอดีทางภ้มิปัญญา		ผ้้เรียนในยุคปัจจุบันไม่เข้าใจควิามสำาคัญของการ

ศึิกษาภ้มิปัญญาเขวิาสินรินทร์		ส่งผลัต่อควิามเป็นรากเหง้าทางวัิฒนธิรรมที�กำาลัังส้ญหายขาดีผ้้สนใจหร่อส่บทอดี			

จากปัญหาดัีงกล่ัาวิ	 โรงเรียนจึงเป็นส่วินสำาคัญที�จะชุ่วิยอนุรักษ์ภ้มิปัญญาเขวิาสินรินทร์ผ่านการจัดีการเรียนร้้ที�

สอดีคล้ัองกับยคุปัจจุบนั		โดียการบ้รณาการทักษะในศิตวิรรษที�		21		ส่้การออกแบบหลัักส้ตรท้องถิ�นที�ศิกึษาภ้มปิญัญาเขวิาสินริ

นทร์ทั�งภาคทฤษฎีีแลัะภาคปฏ์บัิติ	โดียการประยกุต์แลัะบ้รณาการการจดัีการเรียนการสอนที�เหมาะสมผ่านการพัิฒนาการบริหาร

จัดีการแบบมีส่วินร่วิม	โดียผ้้วิิจัยได้ีมีการพัิฒนาร้ปแบบการจัดีการศึิกษาของโรงเรียนในการมีส่วินร่วิมในการจัดีการศึิกษาของ

ทุกฝ่่ายประกอบด้ีวิย	ผ้้อำานวิยการโรงเรียน		คร้	คณะกรรมการสถานศึิกษา		ผ้้ปกครองนักเรียน	นักเรียนโรงเรียนบ้านบึง-เบาะ

อุ่น	ส่งผลัให้มีหลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	:	ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์	เพ่ิ�อพัิฒนาผลัสัมฤทธิิ�ทางการเรียนของ

นักเรียนโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	ให้ส้งขึ�นได้ี	การพัิฒนาการบริหารจัดีการแบบมีส่วินร่วิมโดียใชุ้ร้ปแบบ	CIDS	ที�ต่อการพัิฒนา

หลัักส้ตรท้องถิ�น	โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น		ควิามหมาย	CIDS	ที�มาดัีงต่อไปนี�	

C		ค่อ		Coordinating	หมายถึง		การประสานงานจากผ้มี้ส่วินไดีส่้วินเสียที�เกี�ยวิข้องกับโรงเรียนร่วิมกนัพัิฒนาหลัักส้ตร

ท้องถิ�นของสถานศึิกษา		โดียใชุ้ร้ปแบบในการบริหารแบบมีส่วินร่วิมที�มีบทบาทหลัักในการเข้ามาดีำาเนินการ		ตัวิอักษร		

I		ค่อ		Intradisciplinary	หมายถึง		หลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	มีการบ้รณาการควิามร้้ภ้มิปัญญาท้อง

ถิ�นอำาเภอเขวิาสินรินทร์	

D	ค่อ		Do	&	Development	หมายถึง		ดีำาเนินการใชุ้หลัักส้ตรท้องถิ�น		แลัะพัิฒนาหลัักส้ตรท้องถิ�นโดียใชุ้การบริหาร

แบบมีส่วินร่วิมระหว่ิางผ้้บริหาร	 คร้	 ผ้้ปกครองนักเรียนโดียการวัิดีผลัในการตรวิจสอบหลัักส้ตรท้องถิ�นของโรงเรียนโดียใชุ้เท

คนิคเดีลัไฟ	(Delphi	Technique)		
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S		ค่อ		Support		หมายถึง		ส่งเสริมสนับสนุนการจัดีการเรียนร้้เปิดีโอกาสให้ผ้้เกี�ยวิข้องแลัะผ้้มีส่วินได้ีส่วินเสียได้ีมี

ส่วินร่วิมในการบริหารตัดีสินใจแลัะร่วิมจัดีการศึิกษาการแสวิงหาแนวิทางแก้ไขโดียการพัิฒนาหลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง

-เบาะอุ่น	 	 เพ่ิ�อพัิฒนาหลัักส้ตรท้องถิ�นส่้การจัดีการเรียนร้้เพ่ิ�อส่งเสริมให้นักเรียนร้้จักการฝึ่กใชุ้ควิามร้้แลัะทักษะปฏิ์บัติในเชิุง

สร้างสรรค์สามารถแสดีงควิามคิดีสร้างสรรค์	 ผลิัตควิามร้้	 แลัะพัิฒนานวัิตกรรมที�เป็นผลิัตผลัที�เกี�ยวิข้องกับภ้มิปัญญาท้องถิ�น		

เพ่ิ�อส่งเสริมให้นักเรียนมีควิามร้้	ควิามเข้าใจแลัะส่บทอดีในงานภ้มิปัญญาในอำาเภอเขวิาสินรินทร์ต่อไป		การบริหารแบบมีส่วิน

ร่วิมโดียใชุ้ร้ปแบบ	 	 CIDS	 	 หมายถึง	 	 ร้ปแบบการจัดีการศึิกษาของโรงเรียนในการมีส่วินร่วิมในการจัดีการศึิกษาของทุกฝ่่าย

ประกอบด้ีวิย		ผ้้อำานวิยการโรงเรียน		คร้	คณะกรรมการสถานศึิกษา		ผ้้ปกครองนักเรียน	นักเรียนโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น		ส่ง

ผลัให้มีหลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	:	ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์		แลัะสามารถพัิฒนาผลัสัมฤทธิิ�ทางการเรียน

ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น		ให้ส้งขึ�นได้ี

วัติถุ่ป์ระสงค์

1.		เพ่ิ�อศึิกษาแลัะสำารวิจขอ้ม้ลัพ่ิ�นฐานปญัหาการบรหิารแบบมส่ีวินรว่ิมตอ่การพิฒันาหลัักส้ตรทอ้งถิ�นโรงเรียนบ้านบึง

-เบาะอุ่น	:	ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์			

2.		เพ่ิ�อพัิฒนาการบริหารแบบมีส่วินร่วิมโดียใชุ้ร้ปแบบ		CIDS		ต่อการพัิฒนาหลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะ

อุ่น	:	ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์		

3.		เพ่ิ�อศึิกษาผลัการพัิฒนาการบริหารแบบมีส่วินร่วิมโดียใชุ้ร้ปแบบ		CIDS		ต่อการพัิฒนาหลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียน

บ้านบึง-เบาะอุ่น	:	ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์		

4.		ศึิกษาควิามเป็นไปได้ีในการบริหารแบบมีส่วินร่วิมโดียใชุ้ร้ปแบบ		CIDS		ต่อการพัิฒนาหลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียน

บ้านบึง-เบาะอุ่น	:	ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์

วิธีดำาเนินการวิจััย

การพัิฒนาการบริหารแบบมีส่วินร่วิมโดียใชุ้ร้ปแบบ		CIDS		ต่อการพัิฒนาหลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	

:	ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์		เป็นการวิิจัยแบบ	R&D		(Reserch	&	Development)		โดียใชุ้การวิิจัยแบบผสมผสานวิิธีิการ

วิิจัยเชิุงปริมาณแลัะเชิุงคุณภาพิ	ผ้้วิิจัยได้ีกำาหนดีขอบเขตของการวิิจัยดัีงต่อไปนี�		

การวิิจัยนี�เป็นการพัิฒนาการบรหิารแบบมีส่วินร่วิมโดียใชุ้ร้ปแบบ	CIDS	ต่อการพัิฒนาหลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง

-เบาะอุ่น	:	ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์	โดียมีขอบเขตของการวิิจัยดัีงนี�		

1.	 ขั�นตอนที�	1	การศึิกษาแลัะสำารวิจข้อม้ลัพ่ิ�นฐาน		ศึิกษาปัญหาการบริหารแบบมีส่วินร่วิมต่อการพัิฒนาหลัักส้ตร

ท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	:	ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์		ผ้้วิิจัยกำาหนดีขอบเขตการวิิจัย		ดัีงนี�		

	 1.1	ประชุากรแลัะกลุ่ัมตัวิอย่าง	

	 	 1.1.1	 ประชุากร	 ได้ีแก่	 ผ้้อำานวิยการโรงเรียน	 คร้	 คณะกรรมการสถานศึิกษา	 ผ้้ปกครอง

นักเรียน	 นักเรียนโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	 ปีการศึิกษา	 2561	 รวิมประชุากรทั�งสิ�น	 จำานวิน	 140	 คน	 ประกอบด้ีวิย						

																					 	 	 1.		ผ้้อำานวิยการโรงเรียน	แลัะคุณคร้โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น		จำานวิน		7		คน		

	 	 	 2.		คณะกรรมการสถานศึิกษาขั�นพ่ิ�นฐาน	จำานวิน		7		คน			

	 	 	 3.		นักเรียนชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	1	ถึง	ชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	6	โรงเรียนบ้านบึง-เบาะ	

	 	 	 	 					อุ่น	จำานวิน	63	คน

	 	 	 4.		ผ้้ปกครองนักเรียนชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	1		ถึง		ชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	6		โรงเรียน	

	 	 	 	 					บ้านบึง-เบาะอุ่น		จำานวิน		63		คน					
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																	 1.1.2	กลุ่ัมเป้าหมาย		ได้ีแก่		ผ้้อำานวิยการโรงเรียน		คร้	คณะกรรมการสถานศึิกษา		ผ้้ปกครอง

นักเรียน	นักเรียนโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น		ปีการศึิกษา		2561		รวิมประชุากรทั�งสิ�น		จำานวิน		104		คน		โดียมีขั�นตอนการ

กำาหนดีขนาดีกลุ่ัมเป้าหมายคำานวิณจากส้ตรของ	ทาโร	ยามาเน่	(Taro	Yamane,	1967		อ้างถึงใน	ธิานินทร์	ศิิลัป์จารุ,2549,	หน้า	

47)	ที�ระดัีบควิามถ้กต้องที�	5	%	หร่อค่อระดัีบควิามคลัาดีเคล่ั�อนที�	0.05	แล้ัวิทำาการเล่ัอกแบบเจาะจง	(Purposive	Sample)		

ดัีงนี�

	 	 	 1.	ผ้้อำานวิยการโรงเรียน	แลัะคุณคร้โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น		จำานวิน		7		คน		ได้ีมา	

	 	 	 	 				ด้ีวิยวิิธีิการเล่ัอกแบบเจาะจง	(Purposive	Sample)

		 	 	 2.	คณะกรรมการสถานศึิกษาขั�นพ่ิ�นฐาน		7		คน	ได้ีมาด้ีวิยวิิธีิการเล่ัอกแบบเจาะจง		

	 	 	 	 				(Purposive	Sample)		

																					 	 3.		นักเรียนชัุ�นประถมศึิกษาปีที�		1		ถึง		ชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	6	โรงเรียนบ้านบึง-		

	 	 	 	 					เบาะอุ่น	จำานวิน		45		คน		ได้ีมาด้ีวิยวิิธีิการเล่ัอกแบบเจาะจง	(Purposive	Sample)

	 	 	 4.		ผ้้ปกครองนักเรียนชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	1	ถึง	ชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	6	โรงเรียนบ้านบึง

	 	 	 				-เบาะอุ่น		จำานวิน		45		คน		ได้ีมาด้ีวิยวิิธีิการเล่ัอกแบบเจาะจง	(Purposive	Sample)

	 1.2		ตัวิแปรที�ศึิกษา

	 	 1.2.1	ตัวิแปรต้น		ได้ีแก่	การบริหารแบบมีส่วินร่วิมต่อการพัิฒนาหลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง

-เบาะอุ่น	:	ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์				

	 	 1.2.2	ตัวิแปรตาม		ได้ีแก่		ปัญหาการบริหารแบบมีส่วินร่วิมต่อการพัิฒนาหลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียน

บ้านบึง-เบาะอุ่น	:	ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์			

	 1.3		เน่�อหาที�ใชุ้ในการวิิจัยครั�งนี�

	 	 1.3.1		การบริหารแบบมีส่วินร่วิมต่อการพัิฒนาหลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	:	ศิิลัป

หัตถกรรมเขวิาสินรินทร์					

	 1.4		ระยะเวิลัาที�ใชุ้

	 	 1.4.1	ภาคเรียนที�		2		ปีการศึิกษา	2561		 	

																		 	 โดียผ้้วิิจัยได้ีดีำาเนินการเกบ็ข้อม้ลัจากแบบสอบถามปญัหาการบรหิารแบบมส่ีวินรว่ิมตอ่การพิฒันา

หลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	ในปีการศึิกษา	2561	

2.	 ขั�นพัิฒนาการบริหารแบบมีส่วินร่วิมโดียใชุ้ร้ปแบบ		CIDS		 ต่อการพัิฒนาหลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะ

อุ่น	:	ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์		โดียการดีำาเนินการ		ดัีงต่อไปนี�

													2.1	ประชุากรแลัะกลุ่ัมตัวิอย่าง

																				2.1.1	ประชุากร	ได้ีแก่		ผ้้อำานวิยการโรงเรียน		คร้	คณะกรรมการสถานศึิกษา		ผ้้ปกครองนักเรียน	

นักเรียนโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น		ปีการศึิกษา	2562	รวิมประชุากรทั�งสิ�น	จำานวิน		132		คน		ประกอบด้ีวิย

																					 1.		ผ้้อำานวิยการโรงเรียน	แลัะคุณคร้โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น		จำานวิน		7		คน	 			

													 	 2.		คณะกรรมการสถานศึิกษาขั�นพ่ิ�นฐาน	จำานวิน		7		คน		

	 	 3.		นักเรียนชัุ�นประถมศึิกษาปีที�		1		ถึง		ชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	6		โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	จำานวิน	59		คน	

																					 	 4.		ผ้้ปกครองนักเรียนชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	1		ถึง		ชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	6		โรงเรียนบ้านบึง-เบาะ

อุ่น		จำานวิน		59		คน					
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	 	 2.1.2	กลุ่ัมเป้าหมาย	ที�ใชุ้ในการพัิฒนานวัิตกรรม	(Try	Out)		ได้ีแก่		ผ้้อำานวิยการโรงเรียน	คร้

	คณะกรรมการสถานศึิกษา		ผ้้ปกครองนักเรียน	นักเรียนโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น		ปีการศึิกษา		2562		รวิมประชุากรทั�งสิ�น

		จำานวิน		99		คน		โดียมีขั�นตอนการกำาหนดีขนาดีกลุ่ัมเป้าหมายคำานวิณจากส้ตรของ	ทาโร	ยามาเน่	(Taro	Yamane,	1967		

อ้างถึงใน	ธิานินทร์	ศิิลัป์จารุ,2549,	หน้า	47)	ที�ระดัีบควิามถ้กต้องที�	5	%	หร่อค่อระดัีบควิามคลัาดีเคล่ั�อนที�	0.05	แล้ัวิทำาการ

เล่ัอกแบบเจาะจง	(Purposive	Sample)		ดัีงนี�

	 	 	 1.	ผ้้อำานวิยการโรงเรียน	แลัะคุณคร้โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น		จำานวิน		7		คน		ได้ีมา

ด้ีวิยวิิธีิการเล่ัอกแบบเจาะจง	(Purposive	Sample)

		 	 	 2.	คณะกรรมการสถานศึิกษาขั�นพ่ิ�นฐาน		6		คน		ได้ีมาด้ีวิยวิิธีิการเล่ัอกแบบเจาะจง	

(Purposive	Sample)		

																						 	 3.	นักเรียนชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	1	ถึง		ชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	6		โรงเรียนบ้านบึง-เบาะ

อุ่น	คัดีเล่ัอกโดียจำานวิน		43		คน		ได้ีมาด้ีวิยวิิธีิการเล่ัอกแบบเจาะจง	(Purposive	Sample)

	 	 	 4.		ผ้้ปกครองนักเรียนชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	1	ถึง	ชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	6	โรงเรียนบ้านบึง

-เบาะอุ่น			จำานวิน		43		คน		ได้ีมาด้ีวิยวิิธีิการเล่ัอกแบบเจาะจง	(Purposive	Sample)

	 2.2		ตัวิแปรที�ศึิกษา

	 	 2.2.1	ตัวิแปรต้น	ได้ีแก่		การบริหารแบบมีส่วินร่วิมต่อการพัิฒนาหลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง

-เบาะอุ่น	:	ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์				

	 	 2.2.2	ตัวิแปรตาม	ได้ีแก่	การพัิฒนาการบริหารแบบมีส่วินร่วิมโดียใชุ้ร้ปแบบ	CIDS	ต่อการพัิฒนา

หลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น		:	ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์			ผ่านทดีลัองการใชุ้หลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง

-เบาะอุ่น	:	ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์		ศึิกษาผลัการใชุ้หลัักส้ตร		ประกอบด้ีวิย	

															 	 1.	ประสิทธิิภาพิของหลัักส้ตร	

															 	 2.	ผลัสัมฤทธิิ�ทางการเรียนของนักเรียนชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	1-6	ที�เรียนด้ีวิยหลัักส้ตร	

														 	 3.	ทักษะการทำางานของนักเรียนได้ีรับการเรียนการสอนตามหลัักส้ตร	

														 	 4.	คุณลัักษณะที�ดีีในการทำางานของนักเรียนที�ได้ีรับการเรียนการสอนตามหลัักส้ตร

																									 5.	เจตคติของนักเรียนที�มีต่อการเรียนตามหลัักส้ตร	

	 2.3		เน่�อหาที�ใชุ้ในการวิิจัยครั�งนี�

	 	 1)	 ร้ปแบบการบริหารการจัดีการแบบมีส่วินร่วิมโดียใชุ้ร้ปแบบ		CIDS		ต่อการพัิฒนาหลัักส้ตร

ท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น		

	 	 2)		เน่�อหาหลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น		เร่�อง		ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสนิรินทร์		ประกอบ

ด้ีวิยเน่�อหาจำานวิน		4		เร่�อง	ดัีงนี�		1.ดิีนแดีนหัตถกรรม		2.ระบ่อไกลัประคำาสวิย		3.ตระการตาผ้าไหม		4.เลิัศิลัำ�าภ้มิปัญญา

	 2.4		ระยะเวิลัาที�ใชุ้

	 	 2.4.1	ปีการศึิกษา	2562

3.	ขั�นการศึิกษาการพัิฒนาการบริหารแบบมีส่วินร่วิมโดียใชุ้ร้ปแบบ		CIDS		ต่อการพัิฒนาหลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียน

บ้านบึง-เบาะอุ่น	:	ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์		ดัีงนี�		

	 3.1	ประชุากรแลัะกลุ่ัมตัวิอย่าง

	 	 3.1.1		ประชุากร		ได้ีแก่		ผ้้อำานวิยการโรงเรียน	คร้	คณะกรรมการสถานศิกึษา		ผ้้ปกครองนกัเรียน	

นักเรียนโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น		ปีการศึิกษา	2563		รวิมประชุากรทั�งสิ�น	จำานวิน		114		คน		ประกอบด้ีวิย
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																					 1.		ผ้้อำานวิยการโรงเรียน	แลัะคุณคร้โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น		จำานวิน		7		คน		

	 	 2.		คณะกรรมการสถานศึิกษาขั�นพ่ิ�นฐาน	จำานวิน		7		คน		

	 	 3.		นักเรียนชัุ�นประถมศิกึษาปีที�	1		ถึง		ชัุ�นประถมศิกึษาปีที�	6		โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	จำานวิน	50		คน	

																					 	 4.		ผ้้ปกครองนักเรียนชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	1		ถึง		ชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	6	โรงเรียนบ้านบึง-เบาะ

อุ่น		จำานวิน		50		คน				

																				3.1.2	กลุ่ัมเป้าหมาย		ได้ีแก่		ผ้้อำานวิยการโรงเรียน		คร้	คณะกรรมการสถานศึิกษา	ผ้้ปกครองนักเรียน	

นักเรียนโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น		ปีการศึิกษา		2563		รวิมประชุากรทั�งสิ�น		จำานวิน		89	คน		โดียมีขั�นตอนการกำาหนดีขนาดี

กลุ่ัมตัวิอย่างคำานวิณจากส้ตรของ	ทาโร	ยามาเน่	(Taro	Yamane,	1967	อ้างถึงใน	ธิานินทร์	ศิิลัป์จารุ,2549,	หน้า	47)	ที�ระดัีบ

ควิามถ้กต้องที�	5	%	หร่อค่อระดัีบควิามคลัาดีเคล่ั�อนที�	0.05	แล้ัวิทำาการเล่ัอกแบบเจาะจง	(Purposive	Sample)		ดัีงนี�

	 	 1.	ผ้้อำานวิยการโรงเรียน	แลัะคุณคร้โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น		จำานวิน		6		คน		ได้ีมาด้ีวิยวิิธีิ	

	 	 	 				การเล่ัอกแบบเจาะจง	(Purposive	Sample)

		 	 2.	คณะกรรมการสถานศึิกษาขั�นพ่ิ�นฐาน	5		คน		ได้ีมาด้ีวิยวิิธีิการเล่ัอกแบบเจาะจง		 	

	 	 	 				(Purposive	Sample)		

																								3.	นักเรียนชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	1		ถึง		ชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	6		โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น			 	

	 	 	 				จำานวิน		39		คน		ได้ีมาด้ีวิยวิิธีิการเล่ัอกแบบเจาะจง	(Purposive	Sample)

	 	 4.		ผ้้ปกครองนักเรียนชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	1		ถึง		ชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	6	โรงเรียนบ้านบึง-		

	 	 	 				เบาะอุ่น		จำานวิน		39		คน		ได้ีมาด้ีวิยวิิธีิการเล่ัอกแบบเจาะจง	(Purposive	Sample)

	 3.2		ตัวิแปรที�ศึิกษา

	 	 1)	ตัวิแปรต้น	ได้ีแก่	การบริหารแบบมีส่วินร่วิมโดียใชุ้ร้ปแบบ		CIDS		ต่อการพัิฒนาหลัักส้ตรท้อง

ถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	:	ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์				

				 	 2)	 ตัวิแปรตาม	 ได้ีแก่	 ผลัการใชุ้หลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	 :	 ศิิลัปหัตถกรรมเข

วิาสินรินทร์ประกอบด้ีวิย	

															 	 1.	ประสิทธิิภาพิของหลัักส้ตร	

															 	 2.	ผลัสัมฤทธิิ�ทางการเรียนของนักเรียนชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	1-6	ที�เรียนด้ีวิยหลัักส้ตร	

														 	 3.	ทักษะการทำางานของนักเรียนได้ีรับการเรียนการสอนตามหลัักส้ตร	

														 	 4.	คุณลัักษณะที�ดีีในการทำางานของนักเรียนที�ได้ีรับการเรียนการสอนตามหลัักส้ตร

																									 5.	เจตคติของนักเรียนที�มีต่อการเรียนตามหลัักส้ตร	

	 3.3		เน่�อหาที�ใชุ้ในการวิิจัยครั�งนี�

	 	 1)	ร้ปแบบการบริหารแบบมีส่วินร่วิมโดียใชุ้ร้ปแบบ		CIDS		ต่อการพัิฒนาหลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียน

บ้านบึง-เบาะอุ่น	:	ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์					

		 	 2)	 เน่�อหาหลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	 เร่�อง	 ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสิน	

รินทร์		ประกอบด้ีวิยเน่�อหาจำานวิน		4		เร่�อง	ดัีงนี�		1.ดิีนแดีนหัตถกรรม		2.ระบ่อไกลัประคำาสวิย	3.ตระการตาผ้าไหม		4.เลิัศิ

ลัำ�าภ้มิปัญญา

	 3.4		ระยะเวิลัาที�ใชุ้

			 	 1)	ปีการศึิกษา	2563
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4.		ขั�นประเมินผลัการศึิกษาควิามเป็นไปได้ีในการบริหารแบบมีส่วินร่วิมโดียใชุ้ร้ปแบบ		CIDS		ต่อการพัิฒนาหลัักส้ตร

ท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	:	ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์												

	 4.1	ประชุากรแลัะกลุ่ัมตัวิอย่าง

													 4.1.1		ประชุากร		ได้ีแก่	ผ้้อำานวิยการโรงเรียน		คร้	คณะกรรมการสถานศิกึษา		ผ้้ปกครองนกัเรียน	

นักเรียนโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น		ปีการศึิกษา	2563	รวิมประชุากรทั�งสิ�น	จำานวิน		114		คน		ประกอบด้ีวิย

																					 	 1.	ผ้้อำานวิยการโรงเรียน	แลัะคุณคร้โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น		จำานวิน		7		คน			 	

																		 	 	 2.	คณะกรรมการสถานศึิกษาขั�นพ่ิ�นฐาน	จำานวิน		7		คน			 	

																					 	 	 3.	นักเรียนชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	1		ถึง		ชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	6	โรงเรียนบ้านบึง-

	 	 	 				เบาะอุ่น	จำานวิน		50		คน		

																					 	 	 4.	ผ้้ปกครองนักเรียนชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	1		ถึง	ชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	6	โรงเรียนบ้านบึง

	 	 	 			-เบาะอุ่น		จำานวิน		50		คน				

																							4.1.2		กลุ่ัมเป้าหมาย		ได้ีแก่		ผ้้อำานวิยการโรงเรียน		คร้	คณะกรรมการสถานศึิกษา		ผ้้ปกครอง

นักเรียน	นักเรียนโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น		ปีการศึิกษา		2563		รวิมประชุากรทั�งสิ�น		จำานวิน		89		คน		โดียมีขั�นตอนการกำาหนดี

ขนาดีกลุ่ัมตัวิอย่างคำานวิณจากส้ตรของ	ทาโร	ยามาเน่	(Taro	Yamane,	1967		อ้างถึงใน	ธิานินทร์	ศิิลัป์จารุ,2549,	หน้า	47)	ที�

ระดัีบควิามถ้กต้องที�	5	%	หร่อค่อระดัีบควิามคลัาดีเคล่ั�อนที�	0.05	แล้ัวิทำาการเล่ัอกแบบเจาะจง	(Purposive	Sample)		ดัีงนี�

	 	 	 1.		ผ้้อำานวิยการโรงเรียน	แลัะคุณคร้โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น		จำานวิน		6		คน				

	 	 	 	 				ได้ีมาด้ีวิยวิิธีิการเล่ัอกแบบเจาะจง	(Purposive	Sample)

		 	 	 2.	คณะกรรมการสถานศึิกษาขั�นพ่ิ�นฐาน	5		คน		ได้ีมาด้ีวิยวิิธีิการเล่ัอกแบบเจาะจง		

	 	 	 	 				(Purposive	Sample)		

																									 3.		นักเรียนชัุ�นประถมศึิกษาปีที�		1		ถึง		ชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	6		โรงเรียนบ้านบึง-	

	 	 	 	 						เบาะอุ่น		จำานวิน	39	คน		ได้ีมาด้ีวิยวิิธีิการเล่ัอกแบบเจาะจง	(Purposive	Sample)

	 	 	 4.		ผ้้ปกครองนักเรียนชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	1	ถึง	ชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	6	โรงเรียน		

	 	 	 	 				บ้านบึง-เบาะอุ่น	จำานวิน	39	คน	ได้ีมาด้ีวิยวิิธีิการเล่ัอกแบบเจาะจง	(Purposive		

	 	 	 	 				Sample)

	 4.2	ตัวิแปร

	 	 1)	ตัวิแปรต้น	ได้ีแก่		การบริหารแบบมีส่วินร่วิมโดียใชุ้ร้ปแบบ		CIDS		ต่อการพัิฒนาหลัักส้ตร

ท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	:	ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์				

				 	 	2)	ตัวิแปรตาม		ได้ีแก่		ผลัการศึิกษาควิามเป็นไปได้ีในการบริหารแบบมีส่วินร่วิมโดียใชุ้ร้ปแบบ		

CIDS		ต่อการพัิฒนาหลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	:	ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์			

	 4.3		เน่�อหาที�ใชุ้ในการวิิจัยครั�งนี�

	 การบริหารแบบมีส่วินร่วิมโดียใชุ้ร้ปแบบ		CIDS		ต่อการพัิฒนาหลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	:	

ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์							

	 4.4		ระยะเวิลัาที�ใชุ้

			 	 1)	ปีการศึิกษา	2563
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เคร่�องม่อการวิิจัย/	Research	instrument

	เคร่�องม่อที�ใชุ้ในการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัเพ่ิ�อการวิิจัยครั�งนี�		ค่อ		แบบสอบถามที�ผ้้วิิจัยได้ีสร้างขึ�นประกอบด้ีวิย	

	 1.	แบบสอบถามผ้้บริหาร		คร้		คณะกรรมการสถานศึิกษาโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	 	

																	 2.	แบบสอบถามนักเรียนชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	1-6		โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น

	 3.	แบบสอบถามผ้้ปกครองนักเรียนชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	1-6		โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น																			

																	 4.	แบบประเมินหลัักส้ตรแลัะค่้ม่อการใชุ้หลัักส้ตร

					 5.	แบบประเมินเอกสารประกอบหลัักส้ตร	(แผนการจัดีการเรียนร้้)

	 6.	แบบวัิดีเจตคติ	 	

																	 7.	แบบทดีสอบวัิดีผลัสัมฤทธิิ�ทางการเรียน

การรวิบรวิมข้อม้ลั/	Data	Collection

แบบสังเกต		แบบสอบถาม		แบบสัมภาษณ์

การวิิเคราะห์ข้อม้ลั/Data	Analysis

การทดีสอบคุณภาพิของเคร่�องม่อผ้้วิิจัยได้ีสร้างแบบสอบถามที�ประกอบไปดีว้ิยข้อคำาถามใหส้อดีคล้ัองกับวัิตถุประสงค์

ของการวิิจัย		กรอบแนวิคิดีในการวิิจัย	ขอบเขตของการวิิจัย	โดีย	ผ้้วิิจัยได้ีทำาการตรวิจสอบแบบสอบถามตามขั�นตอน	ดัีงนี�

1.	 นำาแบบสอบถามที�แก้ไขเรียบร้อยแล้ัวิ	 เสนออาจารย์ที�ปรึกษา	 ตรวิจสอบพิิจารณาควิามถ้กต้องตรวิจสอบควิาม

เที�ยงตรงทางด้ีานเชิุงเน่�อหา	รวิมถึงภาษาแลัะสำานวินที�ใชุ้ในแบบสอบถาม

2.	นำาแบบสอบถามให้ผ้้ทรงคุณวุิฒิ	ทำาการตรวิจสอบควิามถ้กต้องของเน่�อหาของแบบสอบถามเพ่ิ�อให้เกิดีควิามเชุ่�อ

มั�น	แล้ัวินำามาปรับปรุง	ผ้้วิิจัยได้ีทำาการตรวิจสอบหาควิามเที�ยงตรง	(	Validity)	แลัะหาค่าควิามเชุ่�อมั�น	(Reliability)	ของเคร่�อง

ม่อที�ใชุ้ในการวิิจัย	โดียผ้้วิิจัยได้ีให้ผ้้ทรงคณุวุิฒิ	ทำาการตรวิจสอบควิามเที�ยงตรงตามเน่�อหา	(Content	validity)	จำานวิน	3	ท่าน	

ได้ีค่า	IOC	มากกว่ิา	0.5	ขึ�นไปทุกข้อ	จากการวิิจัยได้ีค่า	IOCเท่ากับ	1.00

3.	นำาแบบสอบถามที�ผ่านการทดีสอบแล้ัวิเสนออาจารย์ที�ปรึกษาเป็นครั�งสุดีท้าย	เพ่ิ�อตรวิจสอบแลัะแนะนำาเกี�ยวิกับ

การจัดีทำาฉบับที�สมบ้รณ์	เพ่ิ�อนำาไปใชุ้กับกลุ่ัมตัวิอย่างจริง	สำาหรับเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัต่อไป

การวิิเคราะห์ข้อม้ลั

วิิเคราะห์ข้อม้ลัที�ได้ีจากการตอบแบบสอบถาม	 ตามที�ผ้้วิิจัยได้ีกำาหนดีขึ�น	 มาตรวิจสอบควิามสมบ้รณ์แลัะลังรหัส	

(Code)	ในตารางเปล่ัา	(Dummy	tables)	แล้ัวิทำาการคำานวิณ	โดียใชุ้โปรแกรมวิิเคราะห์สำาเร็จร้ป

วิิเคราะห์ข้อม้ลัหาค่าสถิติ	ดัีงนี�

1.	 การวิิเคราะห์ข้อม้ลัโดียใชุ้สถิติเชิุงพิรรณนา	 (Descriptive	 Statistics)	 คำานวิณหาค่าสถิติ	 ได้ีแก่	 หาค่าร้อยลัะ	

(Percentage)	ของข้อม้ลัลัักษณะส่วินบุคคลัของผ้้ตอบแบบสอบถาม	ได้ีแก่	อายุ	เพิศิ	ระดัีบการศึิกษา

ผลุ่การวิจััย

หลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	พิบว่ิา	การจัดีการเรียนร้้ไม่สอดีคล้ัองตามควิามต้องการของท้องถิ�นหลัักส้ตร

ควิรมคีวิามสอดีคลัอ้งกับหลัักส้ตรการศิกึษาขั�นพ่ิ�นฐาน	พุิทธิศัิกราชุ	2544	ซึ่�งจุดีดีีของหลัักส้ตรการศึิกษาขั�นพ่ิ�นฐาน		พุิทธิศัิกราชุ		

2544		ในการชุ่วิยส่งเสริมการกระจายอำานาจทางการศึิกษาทำาให้ท้องถิ�นแลัะสถานศึิกษามีส่วินร่วิมแลัะมีบทบาทสำาคัญในการ

พัิฒนาหลัักส้ตรให้สอดีคล้ัองกับควิามต้องการของท้องถิ�นที�มีประสิทธิิภาพิ	 การบริหารแบบมีส่วินร่วิมจึงมีส่วินสำาคัญในการ

พัิฒนาหลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	:	ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์		
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ผลุ่การวิจััยพบว�า  

	 1.	 ผลัการศิึกษาศิักยภาพิแลัะควิามต้องการในการพิัฒนาหลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น

	:	ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์		พิบว่ิา		ผ้้อำานวิยการโรงเรียน		คร้	คณะกรรมการสถานศึิกษา		ผ้้ปกครองนักเรียน	นักเรียน

โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	ต้องการให้มีการสอนโดียใชุ้หลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	:	ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์																				

						 	 2 . 	 ประสิท ธิิผลัการบริหารแบบมี ส่ วินร่ วิมโดียใชุ้ ร้ปแบบ	 C IDS	 ที� มีประสิท ธิิผลัต่อการ	

พัิฒนาหลัักส้ตรท้องถิ�น	โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	พิบว่ิาประสิทธิิผลัโดียรวิม	อย้่ในระดัีบมาก	ในทุกด้ีาน		 	

																						 3.	ผลัการบริหารจัดีการแบบมีส่วินร่วิมโดียใชุ้ร้ปแบบ		CIDS		ต่อการพัิฒนาหลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง

-เบาะอุ่น	:	ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์		โดียผลัการศึิกษาการใชุ้หลัักส้ตร	พิบว่ิา

				 	 3.1	 ประสิทธิิภาพิของหลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	 :	 ศิิลัปหัตถกรรม	

เขวิาสินรินทร์		เท่ากับ		89.79/88.93		ซึ่�งส้งกว่ิาเกณฑ์		80/80		ที�ตั�งไว้ิ

																 3.2		ผลัสัมฤทธิิ�ทางการเรียนของนักเรียนชัุ�นประถมศึิกษาปีที�	1-6	ที�เรียนด้ีวิยหลัักส้ตรท้องถิ�น

โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	:	ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์		หลัังเรียนส้งกว่ิาก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที�ระดัีบ	.01

																									3.3		ทักษะการทำางานของนักเรียนได้ีรับการเรียนการสอนตามหลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง

-เบาะอุ่น	:	ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์		มีทักษะการทำางานในระดัีบดีีมาก	(ร้อยลัะ	85.69)	

		 	 3.4	คุณลัักษณะที�ดีีในการทำางานของนักเรียนที�ไดี้รับการเรียนการสอนตามหลัักส้ตรโดียรวิม

อย้่ในระดัีบดีีมาก	(ร้อยลัะ	80	ขึ�นไป)	

																											 3.5		เจตคติของนักเรียนที�มีต่อการเรียนตามหลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	:	ศิิลัป

หัตถกรรมเขวิาสินรินทร์		โดียรวิมอย้่ในระดัีบมาก		

					 4.		ผลัการศึิกษาควิามเป็นไปได้ีในการบริหารแบบมีส่วินร่วิมโดียใชุ้ร้ปแบบ		CIDS		ต่อการพัิฒนาหลัักส้ตร

ท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	:	ศิิลัปหตัถกรรมเขวิาสนิรินทร์	พิบว่ิา		ระบบบรหิารจดัีการที�เอ่�อต่อการพิฒันาหลัักส้ตร		ดีำาเนิน

การโดียใชุ้การบริหารแบบมีส่วินร่วิม		โดีย	ผ้้อำานวิยการโรงเรียน		คร้	คณะกรรมการสถานศึิกษา		ผ้้ปกครองนักเรียน	นักเรียน

โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	ประกอบด้ีวิย		4	ขั�นตอน		ค่อ		1)		การศึิกษาแลัะสำารวิจข้อม้ลัพ่ิ�นฐาน		2)	การพัิฒนาการบริหาร

แบบมีส่วินร่วิมการพัิฒนาหลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	:	ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์		3)	การใชุ้หลัักส้ตรท้องถิ�น

โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	:	ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์		4.		การประเมินแลัะปรับปรุงหลัักส้ตร

สร่ป์ผลุ่การวิจััยแลุ่ะอภิิป์รายผลุ่

จากการศึิกษาวิิจัย	สรุปผลัการพัิฒนาการบริหารแบบมีส่วินร่วิมโดียใชุ้ร้ปแบบ		CIDS		ต่อการพัิฒนาหลัักส้ตร

ท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	:	ศิิลัปหตัถกรรมเขวิาสนิรินทร์	เกี�ยวิข้องกับปรากฎีการณส์ภาพิสงัคม	ที�พิบวิา่		นักเรียน

ไม่มีควิามร้้ควิามเข้าใจในมีภ้มิปัญญาท้องถิ�นอำาเภอเขวิาสินรินทร์	จังหวัิดีสุรินทร์		การออกแบบการจัดีการเรียนร้้ที�บ้รณ

าการภ้มิปัญญาท้องถิ�นอำาเภอเขวิาสินรินทร์	จังหวัิดีสุรินทร์		จะชุ่วิยให้เกิดีการอนุรักษ์ภ้มิปัญญาท้องถิ�นอำาเภอเขวิาสิน

รินทร์	จังหวัิดีสุรินทร์		โดียได้ีเกิดีกิจกรรมการเรียนร้้ที�เกี�ยวิข้องกับคำาขวัิญอำาเภอเขวิาสินรินทร์ที�สะท้อนภ้มิปัญญาใน

ท้องถิ�น		

มีป์ระเด็นที�น�าสนใจันำามาอภิิป์รายผลุ่ดังนี�

	 1.		ผลัการศิกึษาศัิกยภาพิแลัะควิามตอ้งการในการพิฒันาหลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	:	ศิิลัป

หัตถกรรมเขวิาสินรินทร์		พิบว่ิา		ผ้้อำานวิยการโรงเรียน		คร้	คณะกรรมการสถานศึิกษา		ผ้้ปกครองนักเรียน	นักเรียนโรงเรียน

บ้านบึง-เบาะอุ่น		ต้องการให้มีการสอนโดียใชุ้หลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	:	ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์	มีควิาม

คิดีเห็นสอดีคล้ัองกัน	ให้มีการพัิฒนาหลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	:	ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์		เป็นอาชีุพิของ
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ชุุมชุนที�	โรงเรียนดัีงกล่ัาวิตั�งอย้่	ซึ่�งทั�ง	ผ้้อำานวิยการโรงเรียน	คร้	คณะกรรมการสถานศึิกษาขั�นพ่ิ�นฐาน		นักเรียนแลัะผ้้ปกครอง

ของนักเรียน	 ถ่อว่ิาเป็นผ้้มีส่วินได้ีส่วินเสียจึงมีควิามต้องการให้นำาอาชีุพิของคนในท้องถิ�นมาพัิฒนาเป็นหลัักส้ตรสถานศึิกษา		

เพ่ิ�อให้เกิดีการเรียนร้้ที�มี	ควิามหมายต่อผ้้เรียนเกิดีทักษะในการปฏิ์บัติงานในชีุวิิตประจำาวัิน		แลัะเกิดีเจตคติที�ดีีมีควิามรักแลัะ

ควิามภาคภ้มิใจในท้องถิ�นของตน	แลัะเป็นการสร้างควิามเข้มแข็ง	แลัะมั�นคง	ให้กับชุุมชุนอย่างยั�งย่นต่อไป	สอดีคล้ัองกับงาน

วิิจัยของ	Wither	(2000	:	193-A)	ได้ีทำาการ	พัิฒนาหลัักส้ตรท้องถิ�น	เร่�องการริเริ�มการศึิกษาที�ส่บทอดีกันมาบริเวิณหุบเขาแยม

ป้า	ครอบคลุัม	5	อำาเภอ	 ในการสร้างหลัักส้ตรท้องถิ�น	 เพ่ิ�อเชุ่�อมควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางโรงเรียนกับ	 ชุุมชุนสร้างควิามร้้สึกด้ีาน

ควิามรับผิดีชุอบของนักเรียนในด้ีานสภาพิแวิดีล้ัอมแลัะการเปิดีโอกาส	ให้นักเรียนได้ีทำาประโยชุน์เพ่ิ�อชุุมชุนของตน	พิบว่ิา	การ

พัิฒนาหลัักส้ตรทำาให้คร้	สมาชุกิในชุุมชุน	แลัะนกัเรียนมีโอกาสการเรียนร้้ร่วิมกันตอบสนองควิามตอ้งการของคนในทอ้งถิ�นทั�งนี�

สมาชิุกในชุุมชุนได้ีนำาเอามาตรฐานของเน่�อหาสาระของหลัักส้ตรไปใชุ้ในการสร้างกิจกรรมการเรียนการ	สอนในโรงเรียน	แลัะ

สร้างควิามสัมพัินธ์ิที�ดีีระหว่ิางโรงเรียนกับชุุมชุน	

	 2.	ประสิทธิิผลัการบริหารแบบมีส่วินร่วิมโดียใชุ้ร้ปแบบ	CIDS	ที�มีประสิทธิิผลัต่อการพัิฒนาหลัักส้ตรท้องถิ�น

		โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น		พิบว่ิาประสิทธิิผลัโดียรวิม		อย้ใ่นระดัีบมาก	ในทุกด้ีาน	

	 หลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	:	ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์		ที�มี	ส่วินประกอบ	2	ส่วิน	ได้ีแก่	

1)	เอกสารหลัักส้ตร	มี	13	องค์ประกอบ	ได้ีแก่	หลัักการแลัะเหตุผลั	วิิสัยทัศิน์	ภารกิจจุดีมุ่งหมายโครงสร้างหลัักส้ตรสาระการ

เรียนร้้มาตรฐานการเรียนร้้	 ผลัการเรียนร้้แลัะสาระการเรียนร้้	 คำาอธิิบายรายวิิชุา	หน่วิยการเรียนร้้	 การจัดีการเรียนร้้	 ส่�อการ

	เรียนการสอน/แหล่ังเรียนร้้	การวัิดีแลัะประเมินผลั	แลัะ	2)	เอกสารประกอบหลัักส้ตร	มี	2	องค์ประกอบ	ได้ีแก่	ค่้ม่อการใชุ้

หลัักส้ตรแลัะแผนการจัดีการเรียนร้้		ผลัการประเมินควิามเหมาะสมของหลัักส้ตรโดียผเ�้ชีุ�ยวิชุาญมีควิามเหมาะสมอย้ใ่นระดัีบ

มากทั�งนี�เป็นผลัเน่�องมาจากในการพัิฒนาหลัักส้ตรครั�งนี�	 	 ผ้้วิิจัยได้ีศึิกษาแลัะวิิเคราะห์	 ข้อม้ลัพ่ิ�นฐาน	 โดียศึิกษาสภาพิควิาม

ต้องการของท้องถิ�น	ข้อม้ลัเกี�ยวิกับท้องถิ�น	องค์ควิามร้้	เร่�องศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์แลัะการศึิกษาหลัักส้ตรแกนกลัางการ

ศึิกษาขั�นพ่ิ�นฐานชุ่วิยให้มีควิามร้้ควิามเข้าใจแนวิทางการพิฒันาหลัักส้ตรสถานศิกึษาตามขั�นตอนที�ถ้กต้อง	สอดีคลัอ้งกับแนวิคิดี

ของ	วัิฒนาพิร	ระงับทุกข์	(2545)	วัิฒนา	สุวิรรณไตรย์	(2545)	แลัะ	บุญชุม	ศิรีสะอาดี	(2546)	ที�กล่ัาวิว่ิา	การศึิกษาข้อม้ลัพ่ิ�น

ฐานด้ีานต่างๆ	ทำาให้ทราบข้อเท็จจริง	หลัายอย่างเกี�ยวิข้องกับการจัดีการศึิกษาทั�งในส่วินที�เกี�ยวิข้องโดียตรงแลัะโดียอ้อม	การ

ศึิกษาข้อม้ลัสารสนเทศิของสถานศึิกษาชุ่วิยให้เห็นภาพิสะท้อนที�ชัุดีเจนของสถานศึิกษาการศึิกษาแลัะวิิเคราะห์ข้อม้ลัพ่ิ�นฐานจะ

ทำาให้จัดีสร้างหลัักส้ตรได้ีถ้กต้อง	เหมาะสมกับท้องถิ�น	การสอบถามควิามคิดีเห็นของผ้้มีส่วินได้ีส่วินเสียในการกำาหนดี	ทิศิทาง

แลัะควิามต้องการของท้องถิ�นตั�งแต่ควิามต้องการด้ีานพ่ิ�นฐานจนกระทั�งถึงควิามต้องการในการพัิฒนาเป็นหลัักส้ตรสถานศึิกษา

หลัักส้ตรสถานศิึกษาที�พัิฒนาขึ�นจึง	 สามารถนำาไปใชุ้ก่อให้เกิดีประโยชุน์ในชีุวิิตประจำาวัินของนักเรียนได้ีอย่างแท้จริง	 การจัดี

กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลัักส้ตรได้ีมุ่งเน้นผ้้เรียนเป็นสำาคัญ	 	 โดียผ้้เรียนได้ีเรียนร้้ได้ีลังม่อปฏิ์บัติจริงนักเรียนจึงเกิดีการ

เรียนร้้จากประสบการณ์ตรงนอกจากนี�ยงัเป็นประโยชุน์ต่อการจัดีทำาองค์ประกอบของหลัักส้ตรสถานศึิกษา	ให้ครบถ้วินเหมาะ

สม	เพ่ิ�อนำาไปจัดีการเรียนร้้ให้บรรลุัวัิตถุประสงค์ที�กำาหนดีไว้ิในส่วินของการจัดีทำาแผนการจดัีการ	เรียนร้้	กิจกรรมการเรียนการ

สอน	เป็นขั�นตอนที�มีควิามสำาคัญขั�นตอนหนึ�งซึ่�งจะต้องมีควิามเหมาะสมสอดีคล้ัองกับผลัการเรียนร้้	คุณลัักษณะอันพึิงประสงค์

	แลัะ	เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที�เน้นผ้้เรียนเป็นสำาคัญ	การจัดีการเรียนการสอนมีวิิธีิการจัดีกิจกรรที�	หลัากหลัายทั�งการ

ปฏิ์บัติจริง	การปฏิ์บัติงานเป็นกลุ่ัม	สาธิิต	บรรยาย	อภิปราย	ซึ่�ง	กระบวินการดัีงกล่ัาวิจะเปิดีโอกาส	ให้ผ้้เรียนได้ีคิดี	แสดีงควิาม

คิดีเห็น	ค้นคว้ิาหาควิามร้้	ด้ีวิยตนเอง	ตลัอดีจนนำาเสนอควิามร้้ที�ได้ีศึิกษาค้นคว้ิา	วิิธีิการดัีงกล่ัาวิเป็นวิิธีิการเรียนการ	สอนตาม

หลัักส้ตรที�ทำาให้มั�นใจว่ิาเป็นกิจกรรม	การเรียนการสอนที�มีประสิทธิิภาพิ	แลัะในการทดีลัองใชุ้หลัักส้ตร	เป็นขั�นตอนที�สำาคัญอีก

ขั�นตอนหนึ�งเพ่ิ�อตรวิจสอบหลัักส้ตรแลัะเอกสารประกอบหลัักส้ตร	เป็นการค้นหาจุดีเดีน่จุดีด้ีอยของหลัักส้ตรกอ่นนาไปใชุ้โดียให้

	ผ้้เชีุ�ยวิชุาญแลัะผ้้มีประสบการณ์ในการจัดีการเรียนการสอนตรวิจสอบคุณภาพิก่อนนำาไปใชุ้	แลัะนามาปรับปรุงแก้ไขหลัักส้ตร

ตามข้อเสนอแนะ	เพ่ิ�อให้หลัักส้ตรมีควิามสมบ้รณ์	สามารถทำาให้ผ้้เรียนนำาควิามร้้ไปใชุ้ประโยชุน์ในชีุวิิตจริงมองเห็นควิามสำาคัญ

แลัะคุณค่าของอาชีุพิในท้องถิ�น	 จากเหตุผลัดัีงกล่ัาวิ	 จึงทำาให้หลัักส้ตรที�พัิฒนาขึ�นมีประสิทธิิภาพิ	 ตามเกณฑ์ที�กำาหนดีแลัะมี

ควิามเหมาะสมในระดัีบมาก	
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	 3.	ผลัการบริหารจัดีการแบบมีส่วินร่วิมโดียใชุ้ร้ปแบบ		CIDS		ต่อการพัิฒนาหลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง

-เบาะอุ่น	:	ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์		โดียผลัการศึิกษาการใชุ้หลัักส้ตร	พิบว่ิา

				 	 3.1	 ประสิทธิิภาพิของหลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	 :	 ศิิลัปหัตถกรรม	

เขวิาสินรินทร์		เท่ากับ		89.79/88.93		ซึ่�งส้งกว่ิาเกณฑ์		80/80		ที�ตั�งไว้ิ		ซึ่�งสอดีคล้ัอง	กับงานวิิจัยของอวิยพิร	ออลัะมาลีั	(2553)	

ที�ได้ีทำาการพัิฒนาหลัักส้ตรสถานศึิกษา		เร่�อง	วัิฒนธิรรมชุนเผ่าภ้ไทบ้านโนนกุง	พิบว่ิา	มีประสิทธิิภาพิ	83.93/84.67	ซึ่�งส้งกว่ิา

เกณฑ์ที�กาหนดี	แลัะงานวิิจัยของ	สกลันครเขต1	พิบวิา่ประสิทธิิภาพิของหลัักส้ตรสถานศิกึษาที�พัิฒนาขึ�นมีประสิทธิิภาพิเท่ากับ	

82.86/87.22	ซึ่�งส้งกว่ิาเกณฑ์	80/80	ที�ตั�งไว้ิ

					 	 3 . 2 	 ผ ลั สั ม ฤ ท ธิิ� ท า ง ก า ร เ รี ย น ข อ ง นั ก เ รี ย น ชัุ� น ป ร ะ ถ ม ศิึ ก ษ า ปี ที� 1 - 6 	 ที�

เรียนด้ีวิยหลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	 :	 ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์	 	 หลัังเรียนส้งกว่ิาก่อนเรียน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที�ระดัีบ	 01	 ซึ่�งสอดีคลั้องกับการจัดีการเรียนร้้ที�เน้นผ้้เรียนเป็นสำาคัญผ้้เรียนเป็นผ้้ลังม่อ

ปฏิ์บัติมากที�สุดี	 ด้ีวิยเหตุนี�จึงทำาให้นักเรียนมีควิามร้้ควิามเข้าใจเป็นอย่างดีีซึ่�งสอดีคล้ัองกับปรัชุญาการศึิกษาของ

	 John	 Dewey	 ที�กล่ัาวิว่ิาการเรียนร้้จะเกิดีขึ�นได้ีก็ต่อเม่�อ	 ผ้้เรียนได้ีลังม่อกระทำาเอง	 แลัะหลัักการสอนของบร้เนอร์

	 (Bruner)ที�กล่ัาวิว่ิาการสอนให้ผ้้เรียนได้ีเรียนร้้โดียการค้นพิบด้ีวิยตัวิของเขาเองเป็นการสอนที�มีประสิทธิิภาพิ	

(ทิศินา	แขมมณี.	2545	:26-27)

																									3.3		ทักษะการทำางานของนักเรียนได้ีรับการเรียนการสอนตามหลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-

เบาะอุ่น	:	ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์	มีทักษะการทำางานในระดัีบดีีมาก	(ร้อยลัะ	85.69)		ซึ่�งสอดีคล้ัองกับงานวิิจัยของ	รัชุนี

	 สุขสวัิสดิี�	 (2550)	 พิบว่ิานักเรียนที�เรียนด้ีวิยหลัักส้ตรสถานศึิกษา	 เร่�อง	 งานประดิีษฐ์จากวัิสดุีในท้องถิ�นสำาหรับ	 นักเรียนชัุ�น

มัธิยมศึิกษาปีที�	1	โรงเรียนคำาบงพิิทยาคม	สำานักงานเขตพ่ิ�นที�การศึิกษากาฬสินธ์ุิ		เขต	3	มีทักษะการปฏิ์บัติงาน	ภายหลัังการ

เรียนมีค่าเท่ากับร้อยลัะ	82.00	ซึ่�งส้งกว่ิาเกณฑ์ที�กำาหนดีไว้ิ		ค่อ		ร้อยลัะ	75	แลัะคุณลัักษณะในการทำางานของนักเรียน	ภาย

หลัังการเรียนมีค่าเท่ากับร้อยลัะ	81.81	ซึ่�งส้งกว่ิาเกณฑ์ที�กำาหนดีค่อร้อยลัะ	75

																										3.4		คุณลัักษณะที�ดีีในการทำางานของนักเรียนที�ได้ีรับการเรียนการสอนตามหลัักส้ตรโดียรวิมอย้่

ในระดัีบดีีมาก	(ร้อยลัะ	80	ขึ�นไป)		สอดีคล้ัองกับงานวิิจัยของ	สมพิร	กมลัธิรรม	(2550)	ได้ีทำาการพัิฒนาหลัักส้ตรท้องถิ�น	กลุ่ัม

สาระการเรียนร้้การงานอาชีุพิแลัะเทคโนโลัยี	เร่�อง	การปล้ักยางพิาราโดียใชุ้ชุุดีบทเรียนสำาเร็จร้ปชัุ�นมัธิยมศึิกษาปีที�		4		ในการ

พัิฒนาหลัักส้ตรท้องถิ�นที�เน้นให้ผ้้เรียนได้ีฝึ่กปฏิ์บัติแลัะผ้้เรียนสามารถนำาควิามร้้ที�ได้ีรับไปพัิฒนาการปล้ักยางพิาราได้ี		 ผ้้เรียน

ได้ีเรียนร้้โดียนำาไปประยุกต์ในชีุวิิต	ประจำาวัินได้ีจริง		ผ้้เรียนมีควิามกระต่อร่อร้นในการเรียนร้้ทำางานโดียการปฏิ์บัติจริงแล้ัวิยัง	

ได้ีทราบว่ิาการปล้ักยางพิารา	แลัะเข้าใจธิรรมชุาติของการปล้ักยางพิาราด้ีวิย	ผ้้เรียนมีควิามร่วิมม่อกับหม่้คณะยอมรับฟังควิาม

คิดีเห็นของผ้้อ่�น		ควิามมีระเบียบวิินัยควิามสะอาดีตรง	ต่อเวิลัา	ซ่่�อสัตย์	ประหยัดีแลัะใชุ้อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า	ทำางานอย่างมีขั�น

ตอน	พิยายาม	ปรับปรุงแก้ไขผลังาน	แลัะลัะเอียดีรอบคอบ	ซึ่�งจะเห็นได้ีว่ิาการจัดีการเรียนการสอนตามหลัักส้ตรสถานศึิกษา

เร่�อง	 การปล้ักยางพิารา	 มีควิามเหมาะสมกับควิามต้องการของท้องถิ�น	 ผ้้เรียนสามารถนาไปใชุ้ประโยชุน์ต่อการดีำารงชีุวิิตใน

ชุุมชุนทำาให้นักเรียนมีควิามกระต่อร่อร้นในการทำางาน		สนใจ	ตั�งใจแลัะเอาใจใส่ในการปฏิ์บัติงาน		มีทักษะในการใชุ้เคร่�องม่อ

ในการทำางาน	ทางานร่วิมกับผ้้อ่�นได้ีดีี	ทำางานเป็นแลัะปรับปรุงพัิฒนาตนเองให้ดีีขึ�นอย้เ่สมอ		ร้้จักวิางแผนแลัะแก้ปัญหาในการ

ทำางาน		มีนิสัยรักการทำางานแลัะเห็นคุณค่าของการทำางาน	ส่งเสริมให้มีการชุ่วิยเหล่ัอซึ่�งกันแลัะกันภายในกลุ่ัมเน้นการปฏิ์บัติ

จริง	ซึ่�ง	ถ่อว่ิาก่อให้เกิดีคุณลัักษณะที�ดีีในการทำางานของนักเรียนนั�นเอง

																				 3.5	 เจตคติของนักเรียนที�มีต่อการเรียนตามหลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	 :	 ศิิลัป

หัตถกรรมเขวิาสินรินทร์	โดียรวิมอย้ใ่นระดัีบมาก	สอดีคล้ัองกับงานวิิจัย	ของรัชุนี		สุขสวัิสดิี�(2550)		ขนิษฐา		สุวิรรณศิร(2550)

จิตรลัดีา	ทองอันตัง	 (2550)	 อรอนงค์	 บุญแผน	 (2552)	นาวิา	ศิรีษะเนตร	 (2553)	 อวิยพิร	ออลัะมาลีั	 (2553)	 แลัะอภิระดีี	

ศิรีบุญเร่อง	(2555)	ที�พิบว่ิา	นักเรียนที�เรียนด้ีวิยหลัักส้ตรสถานศึิก	ษาที�พัิฒนาขึ�นมีเจตคติต่อการเรียนตามต้องการของผ้้เรียน

มีวิิธีิิการจัดีการเรียนร้้ที�หลัากหลัายจะส่งผลัให้ผ้้เรียนชุ่�นชุอบหลัักส้ตรนั�นหร่อมีเจตคติที�ดีีต่อหลัักส้ตรนั�นเอง
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	 4.		ผลัการศึิกษาควิามเป็นไปได้ีในการบริหารแบบมีส่วินร่วิมโดียใชุ้ร้ปแบบ		CIDS		ต่อการพัิฒนาหลัักส้ตร

ท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	:	ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์		พิบว่ิา		ระบบบรหิารจัดีการที�เอ่�อต่อการพัิฒนาหลัักส้ตรดีำาเนิน

การโดียใชุ้การบริหารแบบมีส่วินร่วิม		โดีย	ผ้้อำานวิยการโรงเรียน		คร้	คณะกรรมการสถานศึิกษา		ผ้้ปกครองนักเรียน	นักเรียน

โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น			ประกอบด้ีวิย		4		ขั�นตอน		ค่อ		1)		การศึิกษาแลัะสำารวิจข้อม้ลัพ่ิ�นฐาน		2)	การพัิฒนาการบริหาร

แบบมีส่วินร่วิมการพัิฒนาหลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	:	ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์		3)	การใชุ้หลัักส้ตรท้องถิ�น

โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	:	ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์		4.		การประเมินแลัะปรับปรุงหลัักส้ตร		สอดีคล้ัองกับควิามอภิระดีี	

ศิรีบุญเร่อง	(2555)		ที�พิบว่ิา		นักเรียนที�เรียนด้ีวิยหลัักส้ตรสถานศึิกษาที�พัิฒนาขึ�นมีเจตคติต่อการเรียนตามต้องการของผ้้เรียนมี

วิิธีิการจัดีการเรียนร้้ที�หลัากหลัายจะส่งผลัให้ผ้้เรียนชุ่�นชุอบหลัักส้ตรนั�น	หร่อมีเจตคติที�ดีีต่อหลัักส้ตรนั�นเองตรวิจสอบหลัักส้ตร

แลัะเอกสารประกอบหลัักส้ตรโดียผ้้เชีุ�ยวิชุาญแล้ัวิปรับปรุงแก้ไข	หลัักส้ตรแลัะเอกสารประกอบหลัักส้ตรก่อนนำาไปทดีลัองใชุ้	ขั�น

ตอนที�	3	การทดีลัองใชุ้	หลัักส้ตร	มีการเตรียมการใชุ้หลัักส้ตร	โดียการกำาหนดีกลุ่ัมตัวิอย่างในการใชุ้หลัักส้ตร	การสร้างเคร่�อง

ม่อที�ใชุ้ในการประเมินผลัการทดีลัองใชุ้หลัักส้ตรแล้ัวิทดีลัองใชุ้หลัักส้ตร	 โดียกำาหนดีแบบแผนการทดีลัองใชุ้หลัักส้ตรเป็นแบบ

กลุ่ัมเดีียวิทดีสอบก่อนแลัะหลัังเรียน

ข้้อเสนอแนะ

จากการศึิกษาวิิจัย	รายงานการพัิฒนากระบวินการบริหารจัดีการแบบมีส่วินร่วิมแบบ	CIDS	ต่อการพัิฒนาหลัักส้ตร

ท้องถิ�น	โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น	ทำาให้ผ้้วิิจัยทราบถึงประโยชุน์ของการพัิฒนาหลัักส้ตรท้องถิ�นที�ส่งผลัต่อการจัดีการเรียนร้้

ของผ้้เรียนในโรงเรียน		

ข้อเสนอแนะเชิุงนโยบาย		

		 1.	 สถานศึิกษาทุกแห่งควิรมีการพัิฒนาหลัักส้ตรท้องถิ�นของสถานศึิกษาเพ่ิ�อประโยชุน์ในการพัิฒนาการ

ศึิกษาต่อไป
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	ภาพิประกอบ	1		ภาพิการทดีลัองใชุ้หลัักส้ตรท้องถิ�นโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น		
เร่�อง	ศิิลัปหัตถกรรมเขวิาสินรินทร์	(เฉลัิมขวิัญ		สุปิงคลััดี	.2563)
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Abstract

The Cultural Tourism Management in the Covid Crisis 2019 : case study Wat Khao Khun Phanom, 
Nakhon Si Thammarat Province.research employed qualitative methods. This research aimed to 1) To 
study the history of Wat Khao Khun Phanom Nakhon Si Thammarat Province 2) To study cultural tourism 
management in the Covid Crisis 2019. The areas of this research was Khao Khun Phanom Temple, Ban 
Ko Subdistrict, Phrom Khiri District Nakhon Si Thammarat Province. The methodology of this research 
included two stages. The key methods for data collection were the study of documents, observation, 
interviews, and two focus groups with stakeholders. Data analysis was presented descriptively.

The research findings showed 1) Wat Khao Khun Phanom, Nakhon Si Thammarat Province Built 
in the reign of Nakhon Si Thammarat (Around the 18th century to the 20th century) Local legend says Is 
the place of King Taksin the Great Came and sat and ordained. After the end of the reign of Thonburi 
from 1782 until his death in 1825. Without him being executed with a piece of sandalwood according 
to the royal chronicle but has changed him with his relatives or close soldiers with a similar figure. 2) 
Cultural Tourism Management in Covit Crisis 2019, Wat Khao Khun Phanom has measures to prevent 
the epidemic of Covit 2019 with emphasis on building awareness and cooperation of tourists such as 
Spacing, eating hot, single spoons, washing hands and wearing masks all the time when in Khao Khun 
Phanom temple area. Now a living museum Is a place to study local history Visitors can experience a 
variety of tourism routes in Nakhon Si Thammarat Province.

The results from the small group meetings were found that The group of knowledgeable 
and practitioners There is a summary of the concept of local history education and the Covid Crisis 
adaptation 2019. Able to integrate cultural tourism But the government agencies Private sector and 
civil society It needs to be seriously planned and executed. Able to build a network of Gulf side tourism 
both domestically and internationally. This creates positive relationships between different regions of 
the world. As well as souvenir products production The local economy can support the creation of a 
micro-economy which is an important factor for development affect the economic stimulus sustainably.

Keywords: Management, Cultural Tourism, Covid Crisis 2019  

Introduction

Thailand is culturally diverse, which indicates the unique identity of each region. In which the 
government sector is divided into 8 tourism development zones, consisting of 1) Lanna Civilization 
Tourism Development Zone 2) Southern Isan Civilization Tourism Development Zone 3) Eastern Seaboard 
Tourism Development Zone 4) West Coast Tourism Development Zone 5) Lifestyle Tourism Development 
Zone in the Central Chao Phraya River Basin 6) Lifestyle Tourism Development Zone Mekong River 
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Basin 7) World Heritage Tourism Development Zone and 8) Andaman Tourism Development Zone Satun, 
Trang, Krabi, Phang Nga and Phuket provinces (Office of the National Research Commission. 2016: 51) 
This is in line with the operational strategy of the Nakhon Si Thammarat Provincial Administrative Organization, 
which wants Nakhon Si Thammarat Province to be a world-class tourist destination. Can generate income for 
the people by 1) supporting the raising of business standards related to tourism to international standards 2) 
Supporting personnel production To support tourism and other related activities. 3) To create personnel 
to support all types of tourism businesses by creating cooperation between educational institutions and 
entrepreneurs 4) Promotion of ecotourism in the way of life, culture and traditions of Nakhon Si Thammarat 
Province 5) Creation of new tourist attractions in the area that has the potential to connect with nature. 
Community arts and culture along with promoting the quality tourist market (Yuttapong Tonpradoo.  2016 
: 5)  Over the past two decades, China has become a major global power and manufacturing powerhouse. 
By bringing more than several hundred billion US dollars to invest in many countries around the world, 
especially in the ASEAN region. Nakhon Si Thammarat Province has a continuous influx of Chinese 
capital in the real estate sector. To support the tourism industry and the number of tourists that are 
constantly expanding every year. (Thosaphon Hongthong. 2016: 9) But nowadays, the Thai-Chinese Tourism 
Association has cracked down on the zero coin tour network. The income of Chinese tourists has decreased by 
approximately 30%. This resulted in the loss of income of approximately 1 billion baht per month. From 
joining OA Transport Co., Ltd., a large travel company, charged with acting as an influential group and 
jointly destroy the tourism industry in Nakhon Si Thammarat Province (Matichon.2016: 6)

Nakhon Si Thammarat Province has a wide variety of cultural attractions that are passed down 
from their ancestors. But with the rapidly changing social trend, many types of cultural attractions are not 
popular. Both clear evidence and historical narratives are included in the COVID 2019 crisis.  As a result, 
the government sector issued measures to prevent the spread of COVID 2019.  Currently, it is found 
that Wat Khao Khun Phanom is located in Ban Ko Subdistrict. Phrom Khiri District Nakhon Si Thammarat 
Province Which is a place of preservation of local cultural heritage transmitted between generations 
over 239 years old. Which can be a cultural tourism destination Local history learning resources and 
able to generate income including the local. Nakhon Si Thammarat Province has yet to collect clear data 
and measures to prevent COVID 2019. At present, such information has not been explicitly collected, which in 
the future it could be lost. In essence, the researchers are interested in studying cultural tourism management 
in the COVID 2019 crisis: case Study of Khao Khun Phanom Temple, Nakhon Si Thammarat Province. This 
research could serve as a model for cultural tourism management and measures to prevent COVID 
2019 : case Study of Khao Khun Phanom Temple, Nakhon Si Thammarat Province To be a model for 
the adaptation of cultural tourism to other provinces.

Objectives

 1. To study the history of Wat Khao Khun Phanom Nakhon Si Thammarat Province

 2. To study cultural tourism management in the COVID CRISIS 2019 
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5. Theory, hypothesis (if any) and conceptual framework of the research project

Figure 1	conceptual	framework	

History and Management of Cultural 
Tourism in Crisis
COVID 2019

1. Khao Khun Phanom Temple, Nakhon Si 
Thammarat Province
  1.1 History of Wat Khao Khun Phanom
  1.2 Local myths Local stories Worship 
machine of King Taksin the Great 
  1.3 Managing cultural tourism before the 
COVID 2019
  1.4 Managing Cultural Tourism in the 
Covid Crisis
  1.5 Guidelines for preventing other 
pandemic problems in the future

Context of the research area of   Wat Khao Khun Phanom Temple Nakhon Si Thammarat Province

The Cultural Tourism Management in the 
Covid Crisis 2019 :  
case study Wat Khao Khun Phanom, Nakhon 
Si Thammarat Province   
1. Plan
    1.1 The pursuit of new ideas
    1.2 concept selection
    1.3 Concept testing
2. Do
3. Check
4. Action

Study the problem Needs and 
Recommendations for Cultural Tourism 
Management in the COVID Crisis 2019 
Case Study of Khao Khun Phanom Temple, 
Nakhon Si Thammarat Province

The Cultural Tourism Management in the 
Covid Crisis 2019 :  

case study Wat Khao Khun Phanom, 
Nakhon Si Thammarat Province   

concept
1. Ritual ideas
2. Concept of sustainable development
3. Local community economy concept
4. Concept of Thai Community Economy theory
1. Social Capital Theory
2. Cultural Ecology Theory
3. Functional Theory
4. Management Theory
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Research Methodology

The researcher has set the scope of the study as follows:

1. Content

       1) History of Wat Khao Khun Phanom Nakhon Si Thammarat Province

 2) Managing Cultural Tourism in the Covid Crisis

2. Research methods

 This research Use qualitative research methods by collecting data from studies of 
documents such as

 This research Use qualitative research methods by collecting data from studies of 
documents such as 

      1) historical development culture Identity and wisdom of Nakhon Si Thammarat Province 
By studying the history and management of cultural tourism of Wat Khao Khun Phanom Nakhon Si 
Thammarat Province in the wake of the COVID Crisis 2019

    2) Other cultural documents related to history, management, tourism, epidemic.

 Field study by interviewing consisted of 

 3) Unstructured interview form, which is an open-ended interview with unlimited answers.  

 4) Structured Interviews consists of 3 parts, details as follows :

 Part 1, personal information about gender, status, educational background, primary 
occupation, monthly income, etc. 

 Part 2 is a key question on the history and management of cultural tourism in the COVID 
2019 case study of Wat Khao Khun Phanom. Nakhon Si Thammarat Province

 5) In-depth interview It is an unstructured interview. for Key Informants, Casual 
Informants, on History and Cultural Tourism Management in the COVID Crisis 2019 Case Study of Khao 
Khun Phanom Temple. Nakhon Si Thammarat Province Changes in social context affecting management 
To promote cultural tourism and generate income for local

3. Observation 

 3.1) Participant Observation consists of a memorial service to King Taksin Monument. 
Joining the cultural tourism route, etc. 

 3.2) Non-participant Observation The researcher observed the general condition in the 
area of   Wat Khao Khun Phanom. Nakhon Si Thammarat Province Where the researcher went to study 
the way of life Various local wisdom The management of cultural tourism in the COVID 2019 is based 
on the objective of research to identify common problems.

 3.3) Focused Group The researcher used group discussion to collect information. 
Using knowledgers and practitioners To exchange ideas Analyze the problem Suggestions for a study 
of the history and management of cultural tourism in the COVID CRISIS 2019: Case Study of Khao 
Khun Phanom Temple, Nakhon Si Thammarat Province By conducting conversation planning, date, 
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time, place, preparing questions, appointments, inviting members by selecting a homogenous group 
conversation partner. 

4. Time period 

In Research on Cultural Tourism Management in the COVID Crisis 2019: A Case Study of Khao 
Khun Phanom Temple, Nakhon Si Thammarat Province The researcher has scheduled the research 

time from March 1, 2020 to March 31, 2021. 

5. Research area 

The researcher selected the area of   Khao Khun Phanom Temple, Ban Ko Subdistrict, Phrom 
Khiri District. Nakhon Si Thammarat Province  

6. Population and sample 

Population and sample this time The researcher selected 3 specific groups as follows: 

 1) Key Informants include experts with experience and expertise in arts and culture. 
Teacher, Wisdom and Culture Tourism, Nakhon Si Thammarat Province 

 2) Casual Informants are personnel of Nakhon Si Thammarat Provincial Cultural Office. 
Local product vendor in the area of   Wat Khao Khun Phanom Caretaker of Khao Khun Phanom Temple 
and Monument of King Taksin the Great 

 3) General Informants are teachers and students in the field of performing arts 
management. Phuket Rajabhat University and Dr.Yuttapong Tonpradoo (Faculty of Fine-Applied Arts 
and Cultural Science, Mahasarakham University)

This research study on Cultural Tourism Management in the Covid Crisis 2019: Case Study of 
Khao Khun Phanom Temple, Nakhon Si Thammarat Province Researchers have used research methods 
according to the following topics.

1. The tools used in the collection of research data consisted of 4 types. 

 1.1 Observation is the observation of a participant (Participant Observation) and without 
participation (Non - Participant Observation) to use to observe the people in the area of   Wat Khao 
Khun Phanom. Local product vendor in the area of   Wat Khao Khun Phanom ,  Caretaker of Khao Khun 
Phanom Temple and Monument of King Taksin the Great The researcher observed the general condition 
in the community. Way of life Culture and general events in the research community In addition, the 
researcher is involved in various activities. With people in the community, such as the worship of King 
Taksin Monument Joining the cultural tourism route, etc.

 1.2 Structured Interview and Unstructured Interview. (Unstructured Interview) for 
interviewing wisdom teachers or scholars. Cultural Executive Community leaders or those in the 
community who have knowledge and understanding about the history of Wat Khao Khun Phanom. 
Nakhon Si Thammarat Province Cultural tourism adaptation in the COVID-2019 crisis. The structured 
interview form is a type of interview. To know the history Myths about Wat Khao Khun Phanom, identity, 
traditions, beliefs
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 1.3 The Focused Group Guideline is information that requires conclusions and clarity. 
Apply to teachers, wisdom, academics, cultural administrators. Community leaders or those in the 
community who have knowledge and understanding about the history of Wat Khao Khun Phanom. Nakhon 
Si Thammarat Province Cultural tourism adaptation in the COVID-2019 crisis, with approximately 5-8 
participants per group. For consultation and conclusions On the issue of cultural tourism management 
in the COVID-2019 crisis.

2. Data collection 

This research study The researcher collects data based on information that is consistent with 
the research objectives. Able to answer research questions as required. Which has the following data 
collection methods 

 2.1 Collection of information from documents It is the data collected from research papers 
or data that have been studied in issues related to epidemic cultural tourism, such as history of ancient 
monuments, antiques, beliefs, rituals in Nakhon Si Thammarat Province, emerging epidemics and Other 
Both at home and abroad as well as knowledge of the culture Concept of conservation Concepts and 
theories in sociology, anthropology and content on the area of   study. By researching documents either 
as primary or secondary documents from government agencies Private agency Educational institution 
Types of books, texts, articles, internet, videos, newspapers, minutes of meeting, research, degree, 
thesis, and dissertation

 2.2 Collecting data from the field It is the data collected from the research area. By 
means of participant observation, non-participant observation, formal interview, informal interview, in-
depth interview. ) And group discussion (Focused Group) to discuss results and receive suggestions.

  2.2.1 Formal Interview and Informal Interview with a group of wisdom teachers 
or scholars. Cultural administrators, community leaders, local product distributors, at Khao Khun Phanom 
Temple. Caretaker of Khao Khun Phanom Temple and Monument of King Taksin the Great on the history 
and adaptation of cultural tourism in the COVID 2019 crisis

  2.2.2 In-depth interviews with Snowball Sampling by inquiring from people 
related to the history of Wat Khao Khun Phanom and tourism adaptation in the 2019 COVID CRISIS. 
People to know In order to obtain the required information by studying in stages Continuously To find 
out about the history and adaptation of cultural tourism in the COVID 2019 crisis

  2.2.3 Non-participant observation is the general observation of the community. 
In various aspects of life Important local culture General events of the research community To obtain 
general information on the community impact on cultural tourism management in the COVID 2019 crisis. 

  2.2.4 Participant Observation by the researcher participating in community 
activities. To talk to the population in the area of   Wat Khao Khun Phanom Nakhon Si Thammarat 
Province To obtain information about the history and adaptation of cultural tourism in the 2019 crisis.  

  2.2.5 Group chat The researcher used group discussions with wisdom teachers, 
scholars, cultural administrators. Community leaders or residents with knowledge and understanding of 
the history and adaptation of cultural tourism in the COVID 2019 by conducting group discussions and 
assigning 5 to 8 participants in a group discussion. In the area and the research issues For consultation 
on the history and adaptation of cultural tourism in the COVID 2019 crisis.  
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3. Data Actions and Data Analysis 

 3.1 Data Actions 

 In the preparation of information The researcher used the data obtained from the 
study, the literature and the data from the field, separated by the research objectives. Do the 
following

  3.1.1 Take information collected from various documents. Let’s study in detail 
with the classification system according to the specified research objectives. 

  3.1.2 Take data from the field collected from observations, interviews and group 
discussions. Recorded Record audio to translate Along with categorizing and categorizing As well as 
summarize the important material according to the research issues If there is information that needs to 
be verified, it must be re-fielded for accuracy.

  3.1.3 Use information collected from documents and field data from observations, 
interviews and group discussions to verify their accuracy. In which to verify the correctness of that 
information The researcher used the method to verify the reliability of the data, namely the Investigator 
Triangulation method. By bringing the information to the informant to investigate again or ask the issue 
more clearly. In order to obtain complete information that is as consistent with the truth as possible. 
And using a three-wire inspection method (Methodological Triangulation) It is a method of seeking the 
reliability of information through different data collection methods. 

   1) Data triangulation is to prove that the data the researcher has 
obtained is correct or not. Verification Method Hold the source exam. Sources to be considered in the 
investigation are time sources, meaning if data from different locations will be the same or not, whether 
location means if data from different locations will be the same or not. And the person’s source means 
if the person providing information changes Will the information be the same

   2) Examination of the researcher triangle (Investigator Triangulation) is to 
verify that How will each researcher get different information? By changing observers instead of using the 
same researcher to observe all the time 

   3) An examination of the Theory Triangulation is to verify that If the 
researcher used a different concept and theory, how different would it be to interpret the data 

   4) An examination of the methodology of data collection (Methodological 
Triangulation) is the use of different data collection methods. To gather information about the same 

 3.2 Data analysis 

 In data analysis The researcher performed the analysis of the data according 
to the purpose of the research. By using the data collected from the document and field data 
obtained from the observation Interviews and group discussions Let’s do a conclusive analysis of 
the data as follows.

  3.2.1 Analytic Induction is a method of interpreting, making conclusions from 
concrete data or visible phenomena, such as the history of Wat Khao Khun Phanom and the management 
of cultural tourism in the 2019 COVID CRISIS. Saw many concrete figures or events The event thus creates 
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a conclusion If that conclusion has not been verified, it is a working hypothesis, but if it is confirmed, it 
is considered a conclusive.  

  3.2.2 Typological Analysis is the classification of data into different types 
(Typologies) based on ongoing events. By using concepts and theories as a guideline for analysis, the 
framework is as follows: 

   1) Acts are events or situations or behaviors that occur over a period 
of time in a continuous manner. 

   2) Activities is an event or situation or tradition that takes place in a 
continuous manner and is affiliated with certain people or groups.

   3) Meanings is how a person describes or communicates or gives 
meaning regarding actions and / activities. It can be meaningful in terms of worldviews, beliefs, symbols, 
values, norms.

   4) Relationship is a relationship between many people. Someone in a 
society who studies some form It could be a pattern of compatibility or conflict.

   5) participation in activities (Participation) is the way people bond and 
participate in activities or are adapted to the situation that arises.

   6) Social conditions (Setting) is a situation or condition that is performed 
or an activity that is being carried out during that time.

4. Presentation of data analysis results 

Data Analysis Presentation The researcher presented the results of data analysis according to 
the research objectives. By means of descriptive analysis by the researcher, starting from preparing 
the content to complete the research objectives. Outline the research and writing with concise, clarity, 
continuity and coherence, along with a schedule of some activities for the preservation of local rituals.  

Results

Research results The researcher went to the area of   Wat Khao Khun Phanom. Nakhon Si 
Thammarat Province by observing, interviewing and talking with Ki Ci GI group as well as experiencing 
the lifestyle of Khun Phanom people and entrepreneurs at Khao Khun Phanom Temple Nakhon Si 
Thammarat Province. The researcher has summarized the issues according to the research objectives. 
The details are as follows. 

Part 1 to study the history of Wat Khao Khun Phanom Nakhon Si Thammarat Province  

Wat Khao Khun Phanom, Nakhon Si Thammarat Province Built in the reign of Nakhon Si 
Thammarat Around the 18th to the 20th Buddhist century, local legend says that Is the place of King 
Taksin the Great Came to sit and remember the Buddhist Lent while the Buddhist monk.  After the end of 
the reign of Thonburi from 1782 until his death in 1825, he was not executed by the chancel according 
to the royal chronicle. But has changed him with his relatives or close soldiers with a similar figure. 
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Figure 2 : Dharma practice, Wat Khao Khun Phanom, Nakhon Si, Thammarat Province                          
            Source : Yuttapong Tonpradoo (on 1st January 2021)

Part 2 to study cultural tourism management in the COVID-2019 crisis 

Cultural Tourism in the COVID Crisis 2019 of Wat Khao Khun Phanom Nakhon Si Thammarat 
Province There is a model of management with government funding and the faith of tourists. Which the 
local economy around Wat Khao Khun Phanom receives mainly income from tourism.  Government 
Sector Adaptation Guidelines for the 2019 Covid Crisis Private and public sectors There is a common 
approach to creating diversity from tourism such as Ecotourism, visit to Wat Wiang Vang.  Which in the 
future will be an important source of income for the community This is the application and adaptation 
of the local cultural heritage for maximum benefit. To bring income to manage Wat Khao Khun Phanom 
in a sustainable way. The short-term solution is a strong implementation of government measures such 
as spacing, eating hot spoons, avoiding community sources, etc.

Meanwhile, Wat Khao Phanom community The crisis can be adjusted to opportunities that are 
essential for solving problems in the medium and long term. Making cultural heritage sites Establishment 
Local business And local communities with relationships can be more adaptable, which is the cornerstone 
of sustainable development. Combined with joint planning in the future by penetrating the external market 
and having activities that focus on local market penetration patterns. There has been a technology system 
applied for communicating with third parties and creating new value for audiences in both online and 
normal formats. This is to add additional value to cultural tourism. Also solving the problems arising 
from the epidemic of COVID 2019.
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Figure 3 : Hall of Worship of King Taksin the Great, Wat Khao Khun Phanom, Nakhon Si Thammarat Province                          
Source : Yuttapong Tonpradoo (on 1st January 2021)

Conclusion and Discussion

Research Findings on Cultural Tourism Management in the Covid Crisis, 2019: A Case Study 
of Khao Khun Phanom Temple, Nakhon Si Thammarat Province The findings were obtained according 
to the research objectives, which can be summarized as follows. 

Part 1 to study the history of Wat Khao Khun Phanom Nakhon Si Thammarat Province 

Wat Khao Khun Phanom, Nakhon Si Thammarat Province Built in the reign of Nakhon Si 
Thammarat Around the 18th to the 20th Buddhist century, local legend says that. The place of King 
Taksin the Great Came to sit and remember the Buddhist Lent while the Buddhist monk After the end of 
the reign of Thonburi from 1782 until his death in 1825, he was not executed by the chancel according 
to the royal chronicle. But has changed him with his relatives or close soldiers with a similar figure

Part 2 to study cultural tourism management in the COVID-2019 crisis 

Cultural Tourism in the COVID Crisis 2019 of Wat Khao Khun Phanom Nakhon Si Thammarat 
Province There is a model of management with government funding and the faith of tourists. The 
local economy in the area of   Wat Khao Khun Phanom receives mainly tourism income. Guidelines for 
adapting to the COVID-2019 crisis. Government agencies Private and public sectors There is a common 
approach to creating diversity from tourism such as Ecotourism, a visit to Wat Wiang Vang, which in the 
future will be a major source of income for the community. This is the application and adaptation of the 
local cultural heritage for maximum benefit. To bring income to manage Wat Khao Khun Phanom in a 
sustainable way The short-term solution is a strong implementation of government measures such as 
spacing, eating hot spoons, avoiding community sources, etc. 

Meanwhile, Wat Khao Phanom community The crisis can be adjusted to opportunities that are 
essential for solving problems in the medium and long term. Making cultural heritage sites Establishment 
Local business And local communities with relationships can be more adaptable. This is the core of 
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sustainable development, combined with planning for future collaborations by penetrating the external 
market and the presence of activities that focus on local markets. There has been a technology system 
applied for communicating with third parties and creating new value for audiences in both online and 
normal formats. This is to add additional value to cultural tourism. Also solving the problems arising 
from the epidemic of COVID 2019.

Problems in the Study of Cultural Tourism Management in the COVID Crisis 2019: A Case Study 
of Khao Khun Phanom Temple, Nakhon Si Thammarat Province, found that Tourism is the main income of 
Nakhon Si Thammarat Province. But when the coronavirus outbreak occurred, Wat Khao Khun Phanom 
took measures to prevent the spread of COVID 2019 seriously. With the decrease in number of tourists 
As a result, the cultural tourism income of Wat Khao Khun Phanom has decreased and the youth are not 
interested in the inheritance of local culture. Because the income is not worth the compensation. As a 
result, there is no transfer of knowledge about Wat Khao Khun Phanom, annex with The conveyer of 
historical knowledge is very old, which, when there is no transfer of knowledge in such matter, may 
disappear from Nakhon Si Thammarat Province.

Conditions, Problems, Needs and Suggestions for the Study of Cultural Tourism Management 
in the Covid Crisis 2019: A Case Study of Khao Khun Phanom Temple, Nakhon Si Thammarat Province 

The study of Wat Khao Khun Phanom Nakhon Si Thammarat Province is a source of local history. 
It is a place for cultural learning. But it is not seriously supported by government agencies. On the 
contrary, it has received support from tourists and people in the community according to the potential of 
the community. Because the management of the whole system takes a high budget and must be done 
continuously with the cooperation of government agencies private sector and civil society. There are also 
those who have knowledge about the history of Wat Khun Khao Phanom, which is now very few and old. 
In addition, there is no person who receives knowledge about the history of Wat Khun Khao Phanom. 
Importantly, young people have a way of life that requires a full-time job, regular income, and wants to 
work comfortably. Consistent with the historical transmission of Wat Khao Khun Phanom, it is a work that 
pays inconsistent with the social situation. But the important thing is Nakhon Si Thammarat province 
is a tourist destination for both Thai and foreign tourists. Combined with the group of Chinese tourists, 
which according to travel statistics for tourism in Nakhon Si Thammarat, the number 1 The Chinese have 
a belief in living a life of patience. perseverance similar to the people of Nakhon Si Thammarat For this 
reason, it can affect the relationship with the world’s superpowers. It also generates both macro and 
micro income. For this reason, it leads to The Cultural Tourism Management in the Covid Crisis 2019 :  

case study Wat Khao Khun Phanom, Nakhon Si Thammarat Province. There are reflections on 
various aspects, including 1) Faith Reflection 2) Religious Reflection 3) Ritual Reflection 4) Lifestyle 
Reflection 5) Wisdom Reflection 6) Occupational Reflections and 7) Important Identity Reflections.

Recommendations

Research on Cultural Tourism Management in the COVID Crisis 2019: Case Study of Khao Khun 
Phanom Temple, Nakhon Si Thammarat Province, this time with experts in various fields Comment and 
suggestion on the study on the management and adaptation of cultural tourism in the COVID 2019 crisis 
of Wat Khao Khun Phanom. Nakhon Si Thammarat Province, the overall picture is as follows:
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1. Key Informants 

Comments and suggestions 

 1.1 The results of the research should be developed further in education and learning. 
Should be adjusted according to the context, age range and suitability. 

 1.2 Knowledge transfer on adaptation in the COVID 2019 crisis should be used by 
persons with knowledge. Experienced and patient.

 1.3 The preservation of local culture should be cultivated from childhood. Starting with 
the cultures around Resulting in pride in their culture.

 1.4 Want to bring youth to practice to pass on conservation guidelines Spread the local 
culture from a young age In this regard, their cultural roots must be preserved and communities must 
be developed simultaneously.

 1.5 Preserving local culture should maintain the foundations of the traditional culture. 
By inserting various cultural information Through tourism activities. In addition, adding value by selling 
souvenirs by groups of tourists can actually be used. This can be adjusted to suit the context of the 
tourism market.

 1.6 It can stimulate the feelings of tourists before visiting Wat Khao Khun Phanom and 
other elements such as the monument of King Taksin the Great, Wat Phra That, etc. By taking them to 
visit the local way of Nakhon Si Thammarat Province Priority should be placed on the origin of the culture. 
In order to allow tourists to experience the architecture, way of life, etc. These results in a continuous 
process of assimilation and is a summary of Wat Khao Khun Phanom Nakhon Si Thammarat Province. 

 1.7 The invention of souvenirs of Wat Khao Khun Phanom Should be used to create 
value Build a career with local economic agencies or join educational institutions and local residents. 
This resulted in a micro income and students realized the value of cultural heritage. Moreover, the use 
of free time is beneficial and away from addictive problems. 

2. Casual Informants

Comments and suggestions 

 2.1 This research is to disseminate the history and crisis adaptation of Wat Khao Khun 
Phanom. Nakhon Si Thammarat Province In the future can be adapted to local performances, which is 
considered to promote the local culture on the other side.

 2.2 Introduction of the history and cultural tourism adaptation of Wat Khao Khun 
Phanom Nakhon Si Thammarat Province Can be a role model and guideline for the prevention of 
COVID 2019 for other cultural attractions.

 2.3 This research can be cultivated and transmitted from childhood. To instill awareness 
and self-defense in the COVID-2019 crisis.
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3. General Informants

Comments and suggestions 

 3.1 Adopting the COVID-2019 prevention guidelines for cultural tourism at Wat Khao 
Khun Phanom Temple Nakhon Si Thammarat Province. It can be used as a model for cultural tourism 
management for other cultural sites, promoting local culture. By all sectors, including the government 
sector The private sector and the public must actively participate in the action.

 3.2 Most of the research is documented and not used. I believe this research is a good 
job. Because other cultural entities have adopted them appropriately Which can promote cultural tourism 
Resulting in the creation of jobs Can generate income for the local economy.

 3.3 This research can answer the strategic and operational needs of Nakhon Si 
Thammarat Province in 2022 because it can achieve its goals in 3 areas: 1) Generating income for the 
community 2) Enhancing the quality of life and strengthening the community including the conservation 
of Thai ways 3) Environmental balanced and sustainable development. All of the above 3 strategies 
must try to build on as quickly as possible by adopting the Start up business model. By promoting the 
history of local cultural attractions through information media such as Facebook, YouTube, Line.  Which 
is the use of creativity to change the world is Various aspects of transmission From one hemisphere to 
the other, with just a “click”, this acting culture can be spread quickly. 

 Satisfaction of those involved In Research on Cultural Tourism Management in the 
COVID Crisis 2019: A Case Study of Khao Khun Phanom Temple, Nakhon Si Thammarat Province The 
group discussion presented the idea. Summarized as follows.

 Benefits received In addition to the researcher has a satisfaction of research. How the 
community must benefit It doesn’t want it to be research that’s going up the shelf, but it can really be 
useful. It may be that When tourists see the history of Wat Khao Khun Phanom and other related elements. 
There is a need to study other ways of life In which the community can produce souvenir products in 
various aspects. By joining together with the Economic Fund of Nakhon Si Thammarat Province The 
tourists are proud. Be impressed Rejoice at the cultural uniqueness presented in various dimensions. 
Through the way of life, cultural tourism.

 Tourism promotion in Nakhon Si Thammarat Province Able to analyze in macro and micro 
economic dimensions, namely Macro Dimension When Chinese tourists are now the main purchasing 
power of Nakhon Si Thammarat Province, various cultures Similarly, it can result in an even greater 
impression of this group of tourists. Resulting in the airline business Hotel business Food business 
grows. As for the micro dimension, local people earn more income from local products distribution and 
the manufacture of souvenirs. Which increases income for the community. Leading to a sustainable 
development process. 

 The researcher has followed the research objectives. Because they are instructed by 
the research supervisor and strictly follow these instructions. Overall, the results of the research on 
cultural tourism management in the COVID 2019 crisis : case Study of Khao Khun Phanom Temple, 
Nakhon Si Thammarat Province. It was published at the 2021 Annual National and International Academic 
Conference (FAE7) from 20-21 August 2021 at Khon Kaen University. Which the said document is an 
important document for this research.
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 เหงะ : ควิามหมาย ร้ปแบับั สัญลักษณ์์ทัางวัิฒน้ธุ์รรมพื�น้บ้ัาน้ 

เวีิยดน้ามโบัราณ์ 

Nghe meaning, pattern, symbol of folk culture of ancient Vietnam

ศิรินภัทร	แสนเม่อง1		
นงนุชุ	ภ้่มาลัี2 

บทคัดย�อ

	ในวัิฒนธิรรมเวีิยดีนามแบบดัี�งเดิีม	สัตว์ิที�มีควิามสัมพัินธ์ิกับชีุวิิตของชุาวิเวีิยดีนาม	นอกจากมังกร	ที�เป็นสัญลัักษณ์

ทางวัิฒนธิรรมของราชุสำานักแล้ัวิ	มี	เหงะ	(Nghe)	เป็นสัตว์ิศัิกดิี�สิทธิิ�ที�นิยมใชุ้ในนิทานพ่ิ�นบ้านตำานานวัิฒนธิรรมเวีิยดีนาม	ใน

วัิฒนธิรรมราชุวิงศ์ิ 	 ตามควิามเชุ่�อในวัิฒนธิรรมของชุาวิเวีิยดีนาม	 สัญลัักษณ์ของเหงะ	 มีควิามซ่่�อสัตย์แลัะกล้ัาหาญ	 เป็นการ

ผสมผสานระหว่ิางสิงโตแลัะสุนัข	 มีลัำาตัวิของสุนัข	 แต่มีหัวิแลัะกรงเล็ับของสิงโตแลัะมังกร	 โดียการสร้างให้มีชีุวิิตขึ�นด้ีวิยการ

ตกแต่งลัวิดีลัายประดัีบต่างๆ	เหงะ	สัตว์ิสัญลัักษณ์ที�มีองค์ประกอบในตำานาน	กล้ัาหาญ	เป็นธิรรมชุาติ	แลัะมีหลัายแง่มุม	เป็น

สัญลัักษณ์ของปัญญา	 เหงะ	 เป็นสัตว์ิศัิกดิี�สิทธิิ�แลัะมีควิามสำาคัญทางจิตวิิญญาณของชุาวิเวีิยดีนามโบราณ	 สัตว์ิศัิกดิี�สิทธิิ�เหล่ัา

นี�พิบได้ีทั�วิไปในวัิฒนธิรรมเวีิยดีนาม	มักใชุ้เป็นเคร่�องรางพิบมากที�บริเวิณหน้าวัิดี	ศิาลัเจ้า	เพ่ิ�อปกป้องคุ้มครองบ้านแลัะวัิดี	คน

ทั�งหม่้บ้าน	ขับไล่ัวิิญญาณชัุ�วิร้ายทางจิตวิิญญาณ	ในวัิฒนธิรรมเวีิยดีนาม

คำาสำาคัญ: เหงะ,	สัญลัักษณ์ทางวัิฒนธิรรม,	เวีิยดีนาม

Abstract

Sacred animals in Vietnamese traditional culture have been related to the Vietnamese 
people’s living situations. Not only is the dragon really the cultural symbol of the royal palace, but 
the Nghe is also a sacred animal that appears throughout many Vietnamese folk tales, cultural 
traditions, and royal culture. According to Vietnamese traditional beliefs, the Nghe symbol becomes 
a combination between a lion and a dog, having the body of a dog but the head and claws of a 
lion and a dragon. The symbol is also recreated by painting numerous ornamental designs. As an 
outcome, the Nghe displays a mythological creature that symbolizes bravery, spontaneity, and 
multifacetedness, along with intelligence. Nghe is also a sacred animal with a lengthy history of 
spiritual significance in Vietnam. These sacred animals are widespread in Vietnamese culture, as 
can be demonstrated, and are usually found as amulets in front of temples, shrines, and temples 
used for protection of houses and temples throughout the entire country from spiritual evil spirits. 
Keywords: Nghe, Cultural Symbols, Vietnam

บทนำา

ควิามเป็นมาแลัะควิามหมายของเหงะ		(Nghe)	ตามควิามเชุ่�อในวัิฒนธิรรมของชุาวิเวีิยดีนาม	สัตว์ิศัิกดิี�สิทธิิ�	ที�โดีดีเด่ีน

		4	ชุนิดี	ได้ีแก่	มังกร	กิเลัน	เต่า	แลัะหงส์	ซึ่�งสัตว์ิเหล่ัานี�	เป็นสัญลัักษณ์ของพิลัังอำานาจ	ควิามยิ�งใหญ่	เจริญรุ่งเร่อง	บารมีโชุค

ลัาภเงินทอง	ควิามอายุวัิฒนะ	เกียรติยศิ	ชุ่�อเสียงแลัะสติปัญญา	นอกจากนี�ยังมีสัตว์ิศัิกดิี�สิทธิิ�อ่�นๆ	ของชุาวิเวีิยดีนามที�น่าสนใจ

แลัะการยอมรับนับถ่อหนึ�งในนั�น	ค่อ	Nghe	(อำาพิิกา	สวัิสดิี�วิงศ์ิ,	2015)	สัญลัักษณ์	Nghe	ยังเป็นอีกหนึ�งที�ได้ีรับควิามนิยมใน



1235

พ่ิ�นที�ทางศิาสนาของชุาวิเวีิยดีนาม	ปรากฏ์ค่อนข้างเร็วิแลัะดีำาเนินไปตามประวัิติศิาสตร์	ตั�งแต่พ่ิ�นบ้านจนถึงราชุวิงศ์ิ	Nghe	เป็น

สัตว์ิในจินตนาการ	แลัะเป็นนิทานที�สร้างเอกลัักษณ์เวีิยดีนามให้กับ	Nghe	แสดีงถึงควิามคิดีสร้างสรรค์ของชุ่างฝี่ม่อเวีิยดีนาม

	(Tran	Hau	Yen	The,	2014)

วิิถีชีุวิิตขนบธิรรมเนียม	 วัิฒนธิรรม	 ควิามคิดีแลัะควิามเชุ่�อของชุาวิเวีิยดีนาม	 ได้ีใชุ้ชีุวิิตอย่างกลัมกล่ันกับธิรรมชุาติ	

บ้ชุาเทพิต่างๆ	 แห่งธิรรมชุาติจึงมีควิามสำาคัญในชีุวิิตทางจิตวิิญญาณ	 เพ่ิ�อขอพิรให้ฝ่นฟ้าตกต้องตามฤด้ีกาลัแลัะการเก็บเกี�ยวิ

ได้ีผลัดีี	 แลัะมีชีุวิิตที�อิ�มหนำาผาสุก	 ซึ่�งในควิามเล่ั�อมใสบ้ชุาเทพิต่างๆ	 มีการบ้ชุาสุนัขหินในฐานะเป็นเทพิปกป้องบ้านเร่อนแลัะ

วิิหารต่างๆ	 เพ่ิ�อเฝ้่าบ้าน เพ่ิ�อขับไล่ัสิ�งชัุ�วิร้าย ดัีงนั�น	 เหงะ	 	 จึงถ่อเป็นสัญลัักษณ์ของสัตว์ิศัิกดิี�สิทธิิ�ด้ีานวัิฒนธิรรม	 (To	Tuan,	

2018)	การเรียนร้้แลัะรับร้้มากขึ�นสำาหรับควิามหลัากหลัายของ	Nghe	เคร่�องรางสัญลัักษณ์ทางวัิฒนธิรรมของเวีิยดีนาม	ควิาม

มีชีุวิิตชีุวิาแลัะเอกลัักษณ์ของสัญลัักษณ์ของเวีิยดีนาม	ตลัอดีจนพัิฒนาการด้ีานการพัิฒนาลัักษณะร้ปแบบทางศิิลัปะแลัะหน้าที�	

ใชุ้ควิามหมายเชิุงสัญลัักษณ์ทางวัิฒนธิรรม	ทำาให้เกิดีควิามภาคภ้มิใจใน	เอกลัักษณ์ทางวัิฒนธิรรม	โดียเฉพิาะอย่างยิ�งชุ่วิยเพิิ�ม

จิตสำานึกทางวัิฒนธิรรมของชุาติในการใชุ้สัญลัักษณ์ทางวัิฒนธิรรมเวีิยดีนาม	

ที�มาข้อง Nghe

ในบรรดีาตำานานสัตว์ิศัิกดิี�สิทธิิ�	ในวัิฒนธิรรมเวีิยดีนามโบราณ	เหงะ	(Nghe)	สัตว์ิในจินตนาการ	หมายถึง	สุนัข	เป็น

สัตว์ิที�ซ่่�อสัตย์แลัะกล้ัาหาญใชุ้เฝ้่าบ้านป้องกันมิจฉาชีุพิแลัะป้องกันสัตว์ิป่า	 ร้ปปั�นของ	Nghe	 มีร้ปแบบต่างๆ	 เชุ่น	 ท่าย่น	 ท่า

นั�ง	 เพ่ิ�อประดัีบตกแต่งหร่อตั�งเป็นสัญลัักษณ์เคร่�องรางเป็นสัตว์ิศัิกดิี�สิทธิิ�แลัะมีควิามสำาคัญทางจิตวิิญญาณของ	 ชุาวิเวีิยดีนาม

โบราณ	เหงะ	เป็นเคร่�องรางสมมติที�มีการรวิมกันของสุนัข	สิงโต	ยนิ้คอร์น	แลัะสัญลัักษณ์อ่�นๆ	ที�มีอย้ใ่นวัิฒนธิรรมเวีิยดีนาม	ใน

ขนบธิรรมเนยีมประเพิณี	ควิามเชุ่�อแลัะพิิธีิกรรมในสังคมชุาวิชุนบทที�มีวิิถีชีุวิิตแบบเก่าแก่ดัี�งเดิีมของเวีิยดีนามมีสัตว์ิที�ศัิกดิี�สิทธิิ�

มาชุ้านาน	ค่อ	สุนัข	แลัะสุนัขยงัถ้กแกะสลัักเป็นร้ปปั�น	ที�ประต้	แลัะประต้ของงานสถาปัตยกรรมหลัายชิุ�นที�เรียกว่ิา	สุนัขหิน	ร้ป

ปั�น	เหงะ	ปรากฏ์ขึ�นครั�งแรกในศิตวิรรษที�	15	แลัะได้ีรับควิามนิยมตั�งแต่	ราชุวิงศ์ิหลีั�	(Ly	Dynasty)	จนถึงปลัาย	ราชุวิงศ์ิเตย์

เซิ่น	(Tay	Son	Dynasty)	(ศิตวิรรษที�	11	ถึง	18)	ในชุ่วิงแปดีศิตวิรรษที�ผ่านมา	Nghe	เป็นสัตว์ิที�ขาดีไม่ได้ีในการประกอบพิิธีิ		

ถ้กวิางไว้ิในสถานที�ศัิกดิี�สิทธิิ�	เชุ่น	วัิง	วัิดี	เจดีีย์	แลัะสุสาน	แลัะในบ้านของทั�งชุนชัุ�นส้งแลัะสามัญชุน	เหงะ	(Nghe)	ยังปรากฏ์

ในคริสตจักรบางแห่งเน่�องจากการแลักเปลีั�ยนทางวัิฒนธิรรม	(Nguyen	Thi	Tu	Anh,	2016)			

เหงะ	(Nghe)	เป็นเคร่�องรางพ่ิ�นเม่องของชุาวิเวีิยดีนาม	เป็นสัตว์ิคุ้มครองทางจิตวิิญญาณ	ต่อส้้กับวิิญญาณชัุ�วิร้ายแลัะ

ปีศิาจ	ที�อธิิบายเป็นภาษาท้องถิ�นของ	Ky	Lan	ที�สร้างขึ�นโดียชุาวิเวีิยดีนาม	ซึ่�งแตกต่างจากย้นิคอร์น	หร่อ	สิงโต	เหงะ	เป็นร่าง

เปลีั�ยนสภาพิกำาเนิดีหนึ�งไปเป็นอีกกำาเนิดีหนึ�งของสุนัข	ได้ีรับการเลีั�ยงด้ีให้เท่าเทียมกับ	Four	Spirits	(Long,	Lan,	Quy	แลัะ	

Phung)	ส่วินมากใชุ้เป็นเคร่�องรางหน้าวัิดีแลัะศิาลัเจ้า	เหงะ	(Nghe)	เป็นสัญลัักษณ์ที�มีลัักษณะเฉพิาะของชุาวิเวีิยดีนาม	(Dinh	

Hong	Hai,	2014)				

ในทางภาษาศิาสตร์	 เหงะ	 (Nghe)	 เป็นชุ่�อภาษาเวีิยดีนามแท้	 แต่ในพิจนานุกรมทางชีุวิวิิทยา	 ไม่พิบชุ่�อของ

สัตว์ิที�ชุ่�อ	 Nghe	 (ในขณะที�	 เต่า,	 ฟีนิกซ์่,	 เส่อ,	 สิงโต,	 ม้า,	 ฯลัฯ	 )	 ชุ้าง	 ฯลัฯ	 เป็นสัตว์ิที�มีอย้่จริง)	 	 ดัีงนั�นจึงสามารถ

ย่นยันได้ีว่ิา	 Nghe	 เป็น	 สัญลัักษณ์เคร่�องรางที�ถ้กสร้างขึ�นในวัิฒนธิรรมเวีิยดีนามดัี�งเดิีม	 จากที�นี�สามารถคาดีเดีาได้ีว่ิา

	 Con	 Nghe	 เป็นเคร่�องรางที�เกิดีขึ�นในวัิฒนธิรรมเวีิยดีนาม	 โดียมีลัักษณะเฉพิาะของชุาวิเวีิยดีนาม	 แต่มีลัักษณะบาง

อย่างที�ได้ีรับอิทธิิพิลัจากวัิฒนธิรรม	 “ต่างชุาติ”	 โดียเฉพิาะวัิฒนธิรรมฮั�น	 เม่�อราชุวิงศ์ิ	 Ly	 สร้างเอกราชุของชุนชุาติ

	 Dai	 		Viet	 สัญลัักษณ์ของ	 เหงะ	 ปรากฏ์ในงานศิิลัปะทางสถาปัตยกรรม	 เชุ่น	 Imperial	 Citadel	 of	 Thang	 Long	 เจดีีย์

	 Phat	 Tich	 แลัะ	 Dau	 Pagoda	 เพิราะหลัังจากหลัายพัินปีของการปกครองทางเหน่อ	 ในชุ่วิงพัิน	 ปี	 องค์ประกอบ

หลัายอย่างของวัิฒนธิรรมจีน	 ได้ีแทรกซึ่มแลัะหลัอมรวิมเข้ากับวัิฒนธิรรมของชุาวิเวีิยดีนาม	 (Dinh	 Hong	 Hai,	 2015)		

		 นอกจาก	 มังกร	 เป็นสัญลัักษณ์ของควิามยิ�งใหญ่	 อำานาจ	 ควิามส้งส่ง	 ที�เกี�ยวิข้องกับวัิฒนธิรรมราชุวิงศ์ิ	 เหงะ	 เป็น

สัญลัักษณ์เคร่�องรางที�กล้ัาหาญ	 เปี�ยมด้ีวิยคุณลัักษณะ	 ค่านิยมของวัิฒนธิรรม	 ประวัิติศิาสตร์	 ศิาสนา	 ควิามเชุ่�อ	 วิิจิตรศิิลัป์

เวีิยดีนาม	ที�มีองค์ประกอบพ่ิ�นเม่อง	เหงะ	เป็นสัตว์ิในจินตนาการที�ไม่จริงในโลักธิรรมชุาติ	เป็นสัตว์ิสมมติ	ที�ได้ีรับอิทธิิพิลัจาก
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นิทานพ่ิ�นบ้านอย่างลึักซึ่�ง	 จากควิามคิดีสร้างสรรค์แลัะฝี่ม่อฝี่ม่อของชุาวิเวีิยดีนาม	 ควิามเชุ่�อพ่ิ�นบ้าน	 ดัีงนั�น	 ภาพิลัักษณ์ของ	

Nghe	ในวัิฒนธิรรมเวีิยดีนามจึงมีควิามหมายที�ลึักซึ่�งมากมาย	ตั�งแต่ควิามเรียบง่าย	ควิามใกล้ัชิุดี	ไปจนถึงควิามซ่่�อสัตย์	ควิาม

ตรงไปตรงมา	ควิามกล้ัาหาญ	อำานาจ	ควิามศัิกดิี�สิทธิิ�	แลัะควิามจงรักภักดีี	สิ�งเหล่ัานี�เป็นคุณสมบัติ	มีเอกลัักษณ์	

สัญลัักษณ์	เหงะ		เป็นสัตว์ิสมมติแลัะได้ีรับอิทธิิพิลัจากนิทานพ่ิ�นบ้านอย่างมาก	ได้ีซึ่มซั่บองค์ประกอบทางวัิฒนธิรรม

บางอย่างจากประเทศิจีนแลัะอินเดีีย	ประกอบด้ีวิย	สิงโต	สุนัข	ย้นิคอร์น	แลัะสัตว์ิอ่�นๆ	อีกมากมายที�มีอย้่หร่อใชุ้ในวัิฒนธิรรม

เวีิยดีนาม	มีเอกลัักษณ์ทางวัิฒนธิรรมที�เกี�ยวิข้องกับคนเวีิยดีนาม	มีควิามหมายเชิุงสัญลัักษณ์	ด้ีวิยร้ปแบบแลัะร้ปลัักษณ์	เม่�อราชุ

วิงศ์ิหลีั�	สร้างเอกราชุของชุาติ	ไดีเวีิยดี	(เวีิยดีนามดัี�งเดิีม)	สัญลัักษณ์ของ	เหงะ	เป็นสิ�งประดิีษฐ์ที�มีชีุวิิตในชีุวิิตทางจิตวิิญญาณ

ของผ้้คนเวีิยดี	สะท้อนให้เห็นถึงกระบวินการแลักเปลีั�ยนวัิฒนธิรรมแลัะทำาให้สัญลัักษณ์ของเวีิยดีนามแตกต่างจากสิงโตหินของ

จีน	หลัังได้ีรับอิสระภาพิ	จากการปกครองทางเหน่อเป็นระยะเวิลัาพัินปี	หลัายองค์ประกอบวิฒันธิรรมจนีได้ีซึ่มซั่บแลัะหลัอมรวิม

เข้ากับวัิฒนธิรรมเวีิยดีนาม	ศิิลัปะเวีิยดีนามผ่านชุ่างฝี่ม่อจึงสร้างสัญลัักษณ์	เหงะ	มีพัิฒนาการแลัะการเปลีั�ยนแปลังมากมาย	แต่

ยงัคงรักษาลัักษณะเฉพิาะของหวัิมังกรแลัะรา่งกายของสนัุขไว้ิ 	สัญลัักษณ์	เหงะ	ของเวีิยดีนามมีควิามเกี�ยวิข้องกับชีุวิิตพ่ิ�นบ้าน

	ด้ีวิยควิามคิดีสร้างสรรค์ของชุ่างฝี่ม่อ ดัีงนั�น	เหงะในแต่ลัะภาคจึงมีร้ปร่างที�แตกต่างกัน	สัญลัักษณ์ไม่ได้ีเป็นเพีิยงการรวิบรวิม

คุณค่าทางประวัิติศิาสตร์แลัะสังคมวัิฒนธิรรม	แต่ยงัรักษาคุณค่าทางศิิลัปะดัี�งเดิีมของชุาวิเวีิยดีนามไว้ิด้ีวิย	สัญลัักษณ์	เหงะ	สร้าง

ขึ�นเป็นเคร่�องราง	เพ่ิ�อปกป้องชีุวิิตทางจิตวิิญญาณของชุาวิเวีิยดีนาม	เป็นเพีิยงองค์ประกอบหนึ�งทางวัิฒนธิรรมที�ชุาวิเวีิยดีนามได้ี

เรียนร้้เพิิ�มแลัะลับออกจากวัิฒนธิรรมฮั�น		ชุ่างฝี่ม่อมีควิามคิดีสร้างสรรค์แลัะจินตนาการ	ในศิิลัปะแสดีงเอกลัักษณ์ แฝ่งไปด้ีวิย

วัิฒนธิรรมเวีิยดีนามที�บริสุทธิิ�	เพ่ิ�อเปลีั�ยนสิ�งที�ทำาหร่อประดิีษฐ์ขึ�นเป็นสัญลัักษณ์ทางวัิฒนธิรรมของตนเอง		

ความห์มายข้องเห์งะ (Nghe)

Tran	Hau	Yen	The	(2011)	“คำาว่ิา	Nghe	ในภาษาจีน	ประกอบด้ีวิยชุุดีของ	Can	(สุนัข)	แลัะคำาว่ิา	Nhi	(child)	

ประกอบขึ�น”	 	Nghe	 ปรากฏ์ตัวิค่อนข้างเร็วิแลัะดีำาเนินไปตลัอดีประวิัติศิาสตร์	 จากคนในท้องถิ�นไปจนถึงราชุสำานัก	 Nghe	

ปรากฏ์ตัวิใน	วัิดี	บ้านเร่อนชุุมชุน	สุสาน		

Duong	Van	Minh	(2014)	เคร่�องรางของเวีิยดีนาม	แสดีงถึงควิามแข็งแกร่งแลัะเอกลัักษณ์ทางวัิฒนธิรรมของชุาติ	

ตัวิอย่างเชุ่น	สุนัข	ร้ปสุนัขเป็นสัญลัักษณ์พิิเศิษของวัิฒนธิรรมเวีิยดีนาม	แลัะสิงโตเป็นของวัิฒนธิรรมจีน	

Nguyen	Thi	Tu	Anh	(2016)	ในชีุวิิตทางจิตวิิญญาณของชุาวิเวีิยดีนาม	สัตว์ิ	Nghe	(สิ�งมีชีุวิิตสมมติที�มีหัวิเหม่อน

สิงโต	หางยาวิ	แลัะลัำาตัวิเหม่อนสุนัข)	มีควิามสำาคัญเหม่อนกับเคร่�องรางอ่�นๆ	เชุ่น	มังกรแลัะนกฟีนิกซ์่	เพิราะเป็นสัญลัักษณ์

ของควิามฉลัาดี

Ton	That	Binh	(2019)	Nghe		เป็นสัตว์ิในตำานานในวัิฒนธิรรมเวีิยดีนาม	มีการผสมผสานแลัะการเปลีั�ยนแปลังจาก

สิงโตแลัะสุนัขที�ดุีร้าย

	ซึ่�งชุาวิเวีิยดีนามมักใชุ้เป็นเคร่�องรางหน้าบ้านส่วินกลัาง	วัิดี	ศิาลัเจ้า	ราชุวิงศ์ิเหงียน	ปรากฏ์ตัวิมากมายในพ่ิ�นที�ภาคเหน่อ		

		 สรุป	Nghe	ค่อ	สัตว์ิในตำานานสัตว์ิศัิกดิี�สิทธิิ�เป็นเคร่�องรางสร้างขึ�นจากนิทานพ่ิ�นบ้านจากการจินตนาการของบรรพิบุรุษ

เวีิยดีนาม	ที�มีลัักษณะทางวัิฒนธิรรมของชุนพ่ิ�นเม่อง	สัญลัักษณ์ที�มีอย้จ่ริงที�มนุษย์สร้างขึ�นแลัะใชุ้เป็นสัญลัักษณ์ทางวัิฒนธิรรม	

เพ่ิ�อถ่ายทอดีควิามคิดีแลัะควิามเชุ่�อทางจิตวิิญญาณแลัะศิาสนา		สัญลัักษณ์มักแสดีงในตำานานแลัะแสดีงออกผ่านงานทัศินศิิลัป์

 มีการผสมผสานสัญลัักษณ์จากจีนแลัะอินเดีีย	 คนเวีิยดีนามโบราณเชุ่�อว่ิา	 เคร่�องรางเป็นศ้ินย์รวิมของพิลัังธิรรมชุาติ	 หร่อมี

คุณสมบัติลึักลัับ	อำานาจเหน่อธิรรมชุาติ	สามารถควิบคุมชีุวิิตแลัะจักรวิาลัได้ี	

ห์ลัุ่กฐานที�พบ

เหงะ	เป็นหนึ�งในสัญลัักษณ์เคร่�องรางพ่ิ�นบ้านยอดีนิยมในวัิฒนธิรรมดัี�งเดิีมของเวีิยดีนาม	หลัักฐานสำาคัญประการหนึ�ง

ที�แสดีงให้เห็นการปรากฏ์ตัวิของ	เหงะ	ค่อ	คำาจารึก	“มินห์	ติ�ง	เซ่ลัฟ์	บิ	วิาน”	แห่งราชุวิงศ์ิลีั�		(Ly	Dynasty)	สัญลัักษณ์	เหงะ

	มีมานานนับพัินปี	โดียมีประวัิติศิาสตร์ที�หลัากหลัาย	ซึ่�งใชุ้สัญลัักษณ์กันอย่างแพิร่หลัายทั�งในวิิถีชุาวิบ้าน	เชุ่น	ควิามคิดี	ควิาม

เชุ่�อ	ประเพิณี	นิทาน	แลัะในวัิฒนธิรรมเวีิยดีนาม	พิบเห็น	Nghe	ได้ีทั�วิไป	
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เหงะ	ปรากฏ์ขึ�นผ่านประวัิติศิาสตร์เวีิยดีนาม	ซึ่�งบริเวิณพ่ิ�นที�ที�พิบ	Nghe	ปรากฎีขึ�นเป็นจำานวินมาก	ค่อ	บ้าน	แลัะ

เจดีีย์ของชุุมชุน	สัญลัักษณ์	เหงะ	(Nghe)	มีร้ปแบบต่างๆ

	มากมายปรากฏ์อย้ใ่นศิิลัปะตามยุคสมัยราชุวิงศ์ิ	Ly	ราชุวิงศ์ิ	Tran	ราชุวิงศ์ิ	Le	ราชุวิงศ์ิ	Nguyen	ฯลัฯ	โดียส่วินใหญ่พิบ		

เหงะ	บนหลัังคาของงานสถาปัตยกรรม	มักยน่อย้่ข้างแท่นบ้ชุา	สถานที�ศัิกดิี�สิทธิิ�หลัายแห่ง	บริเวิณประต้ทางเข้าแลัะขั�นบันไดี

	(Tran	Hau	Yen	The,	2014)

		

 
		 	 						สมัยราชุวิงศิ์	Ly				 	 สมัยราชุวิงศิ์	Le

ภาพิที�	1			แสดีงภาพิ	Nghe	ตามชุ่วิงเวิลัาในประวิัติศิาสตร์	ที�มา	:	Dinh	Hong	Hai	2015

ลัักษณะร้ปร่าง	เห	งะ	เป็นสัตว์ิในตำานานที�มนุษยจิ์นตนาการขึ�น	ซึ่�งจากควิามคดิีโบราณที�ว่ิาสัตว์ิที�ปกคลุัมไปด้ีวิยเกล็ัดี

เป็นสิ�งศัิกดิี�สิทธิิ� ร้ปปั�นเหม่อนกับสุนัขที�ไม่มีเขาแลัะแผงคอ	ได้ีพัิฒนาแลัะเปลีั�ยนแปลังภาพิลัักษณ์ไปตามยุคประวัิติศิาสตร์	ใน

ควิามคิดีของชุาวิเวีิยดีนาม	เหงะ	มีร้ปร่างพ่ิ�นฐานของสุนัข	หร่อจะพ้ิดีอีกอย่างหนึ�ง	ค่อ	เหงะ	เป็นสุนัข		สัญลัักษณ์	Nghe	มี

ลัักษณะส่	วินหัวิเป็นสิงโต	 ส่วินลัำาตัวิเหม่อนสุนัข	หางยาวิ	 เป็นสัตว์ิสี�ขา	 “บางครั�งไม่มีเขา	ผอมเพิรียวิไม่กลัมแลัะอ้วินเหม่อน

สิงโตด้ีเหม่อนสุนัข”	(Bui	Ngoc	Tuan,	2011)	ส่วินหัวิไม่มีเขา	ลัำาตัวิผอมเหม่อนสุนัข	ขาเรียวิ	หางยาวิห้อยควิำ�า	(Duong	Van	

Minh,	2014)	

ภาพิที�	2			แสดีงภาพิ	Nghe	ตามชุ่วิงเวิลัาในประวิัติศิาสตร์		
ที�มา	:	https://vr3d.vn/trienlam/nghe	
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ความแติกติ�างทางรูป์ร�างข้อง เห์งะ	 	 ส่วินหัวิเป็นสิงโต	หัวิมีเขาหร่อไม่มีเขา	มีแผงคอแลัะห้		 ส่วินลัำาตัวิผอม	ตาม

ลัำาตัวิมีเกล็ัดีหร่อไม่มีเกล็ัดี	ลัำาตัวิมีขนยาวิหร่อไม่มีขน	มีแผงคอหร่อไม่มีแผงคอ 	ส่วินขาเรียวิ	แลัะส่วินหางยาวิ	ส่วินเท้ามีกีบ

หร่อมีกรงเล็ับ	

ภาพิที�	3			ภาพิแสดีงควิามแตกต่างทางร้ปร่างของ	เหงะ	ในวิัฒนธิรรมเวิียดีนาม		
ที�มา	:	(Duong	Van	Minh,	2014)

กิริยาท่าทาง	เหงะ	(Nghe)	เป็นสัตว์ิในตำานาน	ลัักษณะการวิางท่าทางที�ปรากฏ์ต่างกัน		ตัวิอย่างเชุ่น	ท่านั�ง	ค่อ	ท่	านั�ง

หร่อหมอบโดียขาหน้าสองขาอย้บ่นพ่ิ�น	ท่ายกขา	ค่อ	เป็นท่านั�งหร่อหมอบแต่ลัำาตัวิจะตรงแลัะ	นั�งยกเท้าหน้าผงาดี	ท่ายน่	ค่อ	

ย่นขาทั�งสี�อย้่บนพ่ิ�น	แลัะขาหน้าสองขาไม่ชิุดีกัน			แลัะ	ท่าหมอบ	ค่อ	ท่านอนหมอบแต่ยกหัวิ

 

ภาพิที�	4			แสดีงภาพิ	ท่านั�ง	เหงะ

ตำาแหน่งที�ตั�ง	 จากลัักษณะพ่ิ�นบ้านที�ถ้กสร้างขึ�นในวัิฒนธิรรมเวีิยดีนาม	 จะชุ่วิยให้ระบุได้ีว่ิา	 ตัวิใดีค่อ	 Nghe	 ใน

วัิฒนธิรรมเวีิยดีนาม	 Nghe	 เป็นสัญลัักษณ์ที�รวิบรวิมคุณค่าทางประวัิติศิาสตร์	 ลัักษณะเด่ีนที�สุดีค่อ	 เป็นสัตว์ิเฝ้่าประต้	 เป็น

เคร่�องราง	เป็นของบ้ชุาทางจิตวิิญญาณ	ในอดีีตส่วินมากถ้กวิางไว้ิที�ประต้	บ้านชุุมชุน	เจดีีย์	แลัะวัิดีทั�งสองด้ีาน	มีควิามหมาย

	ค่อ	เป็นสัญลัักษณ์ของควิามเข้มแข็ง	ในฐานะสัตว์ิ	“ผ้้พิิทักษ์”	เพ่ิ�อป้องกันวิิญญาณชัุ�วิร้าย	(ในสุสาน	มีการนำา	Nghe	ไปไว้ิ	มี

ควิามหมาย	ค่อ	เพ่ิ�อคอยคุ้มครองให้ผ้้เป็นที�รักหลัับใหลัอย้่เย็นเป็นสุข)

ภัาพุวิาด Nghe ที�วิิหารีของ King Dinh (Hoa Lu - Ninh Binh)  
ที�มา : http://daidoanket.vn/linh-vat-thuan-viet-bi-lang-

quen-392713.html

ภาพิร้ปปั�น	Nghe	:	นิทรรศิการ	Nghe	-	เคร่�องรางเวิียดีนาม		
ที�มา	:	https://vietnamnews.vn/life-style/480281/vietnamese-

traditional-mascot-in-the-spotlight.html
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ภาพิที�	5			ภาพิแสดีงร้ปปั�นหิน	Nghe	ดี้านหน้าประต้	วิัดี	Pham	Cong	Tru	Hung	Yen		
ที�มา	:	ภาพินิทรรศิการ	Nghe	ที�วิิหารวิรรณกรรม	Quoc	Tu	Giam,	2018	(Congluan.vn)

ค่ณ์ค�าข้องสัญลัุ่กษณ์์ Nghe ในวัฒนธรรมเวียดนาม

ประวิัติศิาสตร์วัิฒนธิรรมแลัะศิิลัปะที�เกี�ยวิข้องกับคุณค่าที�เป็นเอกลัักษณ์ผ่านสัญลัักษณ์ของ	 Nghe	 ในวิัฒนธิรรม

เวีิยดีนามการทำาควิามเข้าใจการดีำารงอย้แ่ลัะพัิฒนาการของสัญลัักษณ์	Nghe	ในแต่ลัะชุ่วิงเวิลัาทางประวัิติศิาสตร์	จะทำาให้เรา

มีมุมมองใหม่	ๆ	เกี�ยวิกับเศิรษฐกิจ,	ด้ีานสังคมวัิฒนธิรรม	แลัะศิิลัปะของชุ่วิงเวิลัาทางประวัิติศิาสตร์	

คุณค่าทางประวิติัศิาสตร์ขณะที�เรียนร้้เกี�ยวิกับสัญลัักษณ์ในวัิฒนธิรรมเวีิยดีนามแบบดัี�งเดิีมมักจะได้ียนิเกี�ยวิกับ	Giao	

Long,	Thuong	Luong,	Lac	bird	หร่อ	เคร่�องรางที�มีเขา	สาเหตุเพิราะ	เคร่�องรางของเวีิยดีนาม	เป็นสิ�งที�เชุ่�อถ่อแลัะยึดีเป็น

แนวิปฏิ์บัติส่บต่อกันมาตั�งแต่สมัย	Dong	Son	(ชุาวิเวีิยดีนามตั�งแต่สมัยก่อนประวัิติศิาสตร์	)	สัญลัักษณ์เหล่ัานี�	เป็นสัญลัักษณ์

ของอารยธิรรมเวีิยดีนามก่อนสมัยฮั�น	 ซึ่�งยังคงมีอย้่ในปัจจุบัน	 (โดียได้ีรับการพิิจารณาจากนักวิิจัยหลัายคน)	 ในระหวิ่างนั�น

	เคร่�องรางที�มีอย้่อย่างต่อเน่�องตลัอดีวัิฒนธิรรมเวีิยดีนาม	เป็นเวิลัาหลัายพัินปี	แต่แทบจะไม่มีใครศึิกษา	นั�น	ค่อ	เหงะ	(Nghe)	

พิบอย้ใ่นสถาปัตยกรรมของราชุวิงศ์ิ	Ly	-	Tran	บนบ้านส่วินกลัางของราชุวิงศ์ิ	Le	บนแท่นบ้ชุาประจำาบ้าน	ของหลัายครอบครัวิ

ชุาวิเวีิยดีนามในชุ่วิงปัจจุบัน	นั�นแสดีงให้เห็นว่ิา	Nghe	เป็นเคร่�องรางที�	“มีชีุวิิต”	ในชีุวิิตทางจิตวิิญญาณของชุาวิเวีิยดีนาม	

คุณค่าทางวัิฒนธิรรม	 สัญลัักษณ์	 Nghe	 ถ่อเป็นเคร่�องรางที�แสดีงถึงเอกลัักษณ์ทางวัิฒนธิรรมของเวีิยดีนาม	 แต่ใน

เอกสารที�เป็นลัายลัักษณ์อักษรของ	Dai	Viet	-	Vietnam	แทบไม่มีเอกสารใดี	ๆ 	ที�กล่ัาวิถึงสัญลัักษณ์	Nghe	นี�ในข้อจำากัดีที�เข้ม

งวิดีหลัายประการของระบบศัิกดิีนา	ขงจ่�อ	ที�มีมานานหลัายพัินปี	เกี�ยวิกับสัญลัักษณ์ทางวัิฒนธิรรม	ร้ปปั�น	Nghe	มีอย้เ่ก่อบ

ทุกที�		ทุกๆ	ชุนชัุ�นในสังคม	แลัะเข้าส่้ชีุวิิตของผ้้คนด้ีวิยวิิธีิที�เป็นธิรรมชุาติ	เชุ่น	จิตวิิญญาณของคนเวีิยดีนามแลัะวัิฒนธิรรมของ

คนเวีิยดีนาม	ได้ีฝั่งแน่นในจิตใจของชุาวิเวีิยดีนาม																			

คุณค่าทางศิิลัปะ	ในราชุวิงศ์ิ	Ly	หลัังจากการปกครองทางเหน่อเป็นเวิลัาหนึ�งพัินปี	ชุาวิ	Dai	Viet	มีอิสรภาพิแลัะ
ควิามเป็นอิสระ	ในบริบทนั�นสัญลัักษณ์	Nghe	แห่งราชุวิงศ์ิ	Ly	ถ่อกำาเนิดีขึ�นแลัะยน่ยนัถึงคุณค่าทางศิิลัปะ	องค์
ประกอบของเสรีภาพิที�แสดีงออกผ่านศิิลัปะการสร้าง	สัญลัักษณ์	Nghe	ศิิลัปะพ่ิ�นบ้าน	Dai	Viet	แต่ปลัายราชุ
วิงศ์ิเหงียน	ราชุวิงศ์ิศัิกดิีนา	ศิิลัปินพ่ิ�นบ้านในเวีิยดีนามขาดีเสรีภาพิควิามคิดีสร้างสรรค์ทางศิิลัปะอย่างแท้จริง	
แลัะโดียเฉพิาะการสรา้งสรรค์	ด้ีวิยควิามอิสระ	แลัะร้ปแบบที�ศิิลัปินพ่ิ�นบ้านสามารถสรา้ง	Nghe	ด้ีวิยร้ปทรงแลัะ
สีได้ีตามควิามคิดีอิสระของตนเอง	Nghe	ไปส่้จุดีสุดียอดีของควิามคิดีสร้างสรรค์ในศิิลัปะพ่ิ�นบ้านของเวีิยดีนาม			
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ในวัิฒนธิรรมเวีิยดีนาม	เหงะ	สัญลัักษณ์ของ	อิสรภาพิ	ที�แสดีงออกเชิุงสัญลัักษณ์	ผ่านงานศิิลัปก	รรมเวีิยดีนามดัี�งเดิีม	

มรดีกวัิฒนธิรรมของชุาวิเวีิยดีนาม	เคร่�องรางที�มีมาอย่างต่อเน่�องตลัอดีกระแสวัิฒนธิรรมเวีิยดีนามมานับพัินปี	ศิิลัปะในจิตสำานึก

ของเวีิยดีนามแลัะชีุวิิตทางวัิฒนธิรรมชุ่วิงเวิลัาแห่งเอกราชุ	ต่อจากนี�ไป	สังคม	การเม่อง	วิรรณคดีี	แลัะทัศินศิิลัป์ของชุาวิเวีิยดีนาม

	เฟ้�องฟ้	ผสมผสานธิรรมชุาติของชุาติเข้ากับอิทธิิพิลัของจีนแลัะอินเดีีย	ทำาให้เกิดี	วัิฒนธิรรมเวีิยดีนามที�บริสุทธิิ�	ขนานแลัะแยก

จากวัิฒนธิรรมจีน

สร่ป์ 

จากการศึิกษา	 เหงะ	 (Nghe)	 สัญลัักษณ์วัิฒนธิรรมเวีิยดีนาม	 มีข้อสรุปเบ่�องต้นดัีงนี�	 เหงะ	 เป็นเคร่�องรางเวีิยดีนาม

แท้ๆ	แต่ซึ่มซั่บองค์ประกอบทางวัิฒนธิรรมภายนอกบางอย่างจากจีนแลัะอินเดีีย	เหงะ	เป็นสัญลัักษณ์ที�สมมติขึ�น	โดียการผสม

ผสานระหวิ่างสิงโต	 สุนัข	 ย้นิคอร์น	 แลัะสัตว์ิอ่�นๆ	 ที�มีอย้่หร่อมีอย้่ในวิัฒนธิรรมเวีิยดีนาม	 เป็นการรวิบรวิมคุณค่าทางศิิลัปะ	

ประวัิติศิาสตร์แลัะวัิฒนธิรรม	ในประเพิณีเวีิยดีนาม

1.วิิเคราะห์ร้ปแบบลัักษณะ	สัญลัักษณ์	Nghe	เกิดีแลัะพัิฒนาผ่านกระบวินการผลิัตตามร้ปแบบการแสดีงออกของชุ่าง

ฝี่ม่อ	ทำาให้สัญลัักษณ์	Nghe	ร้ปแบบแลัะลัักษณะที�แตกต่างกัน	กิริยาท่าทาง	ตำาแหน่งที�ตั�ง	บทบาทหน้าที�	Nghe	เป็นเคร่�องราง

พ่ิ�นเม่องของชุาวิเวีิยดีนามโบราณ	เป็นสัตว์ิคุ้มครองทางจิตวิิญญาณ	เพ่ิ�อป้องกันวิิญญาณชัุ�วิร้ายแลัะปีศิาจ

2.วิิเคราะห์สัญลัักษณ์ทางวัิฒนธิรรม	สัญลัักษณ์	เหงะ	(Nghe)	มีมานานนับพัินปี	โดียมีประวัิติศิาสตร์ที�หลัากหลัาย

	แต่ก็ยังคงมีอย้แ่ลัะพัิฒนาในวัิฒนธิรรมเวีิยดีนาม	จนกลัายเป็นสัญลัักษณ์	สัญลัักษณ์ทั�วิไปในวัิฒนธิรรมเวีิยดีนาม	Nghe	เป็น

เคร่�องรางที�เกิดีขึ�นในวัิฒนธิรรมเวีิยดีนาม	โดียมีควิามสัมพัินธ์ิกับวัิฒนธิรรมของจีนแลัะอินเดีีย	โดียองค์ประกอบหลัายอย่างได้ี

แทรกซึ่มแลัะหลัอมรวิมเข้ากับวัิฒนธิรรมของชุาวิเวีิยดีนาม

อธิบายเพิ�มเติิม 

Nghe	เป็นสัญลัักษณ์ที�ทำาให้เกิดีลัักษณะเฉพิาะ	ที�เป็นเอกลัักษณ์ของวัิฒนธิรรมดัี�งเดิีมของเวีิยดีนาม	แต่ไม่ได้ีรับควิาม

สนใจ	แลัะถ้กแทนที�ด้ีวิยสัญลัักษณ์สิงโตจีน	ทำาให้สัญลัักษณ์	Nghe	ส้ญหายไป	ด้ีวิยเหตุนี�	จำาเป็นที�สุดีต้องเพิิ�มควิามร้้ควิามเข้าใจ

ในคณุค่าทางศิิลัปะของ	Nghe	เพ่ิ�อยน่ยนัเอกลัักษณท์างวิฒันธิรรมของเวีิยดีนามผา่นสัญลัักษณข์องเหงะ	(Nghe)	ผ้กพัินกับคน

เวีิยดีนามมากในบริบทปัจจุบันมันจางหายไปแลัะล่ัมไป

ข้้อเสนอแนะ

จากการลังพ่ิ�นที�เก็บข้อม้ลัในครั�งนี�	เป็นการเก็บข้อม้ลัเฉพิาะด้ีานเล่ัอกสำารวิจในประเด็ีนที�สนใจ	รวิมถึงการวิิเคราะห์

เพ่ิ�อหาข้อสรุป	หวัิงเป็นอย่างยิ�งว่ิาจะมีผ้้ศึิกษาที�ให้ควิามสนใจที�จะต่อยอดีศึิกษา	สัญลัักษณ์	Nghe	นี�เป็นพิิเศิษ		โดียพิิจารณา

พ่ิ�นที�อ่�นแลัะหลัักฐานที�มากขึ�นเพ่ิ�อจะได้ีข้อม้ลัที�สมบ้รณ์ในโอกาสต่อไป
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พิธุ์ีกรรม  คติ่ควิามเชื�อและการบัริหารจัิดการวิงหมอลำาเรื�องต่่อกลอน้

Rites believe and Mor-Lam Ruang Tor Glon band management

ทศิพิร	พิงศิธิร	

กฤษฎีา		วิงศิ์คำาจันทร์	

บทคัดย�อ

งานวิิจัยเร่�องพิิธีิกรรม	คติควิามเชุ่�อแลัะการบริหารจัดีการวิงหมอลัำาเร่�องต่อกลัอน	มีวัิตถุประสงค์เพ่ิ�อศึิกษาการบริหาร

จัดีการวิงหมอลัำาเร่�องต่อกลัอน	แลัะศิกึษาพิิธีิกรรมแลัะคตคิวิามเชุ่�อในการบรหิารจัดีการวิงหมอลัำาเร่�องต่อกลัอน	โดียใชุ้ระเบียบ

วิิธีิวิิจัยเชิุงคุณภาพิ	 โดียใชุ้การลังสนามศึิกษาข้อม้ลัเป็นหลััก	 มีการใชุ้เคร่�องม่อในการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลักับด้ีวิยผ้้ร้้	 ผ้้ปฏิ์บัติ								

ผ้้เกี�ยวิข้องจำานวิน	35	คน	นำามาวิิเคราะห์	แลัะจัดีนำาเสนอผลัการวิิจัยด้ีวิยการพิรรณนาวิิเคราะห์

วิิจัยในครั�งนี�พิบวิ่าการบริหารจัดีการวิงหมอลัำาเร่�องต่อกลัอนทั�ง	 3	 คณะซึ่�งประกอบไปดี้วิย	 หมอลัำาคณะรัตนศิิลัป์

อินตาไทยราษฎีร์	หมอลัำาคณะระเบียบวิาทะศิิลัป์	แลัะหมอลัำาคณะประถมบันเทิงศิิลัป์ในแต่ล่ัะฤด้ีกาลัแสดีงจะแบ่งการบริหาร

จัดีการวิงออกเป็น	2	ด้ีาน	ได้ีแก่การบริหารจัดีการด้ีานบุคคลั	การบริหารจัดีการด้ีานการแสดีง	ซึ่�งใน	ทั�ง	2	ด้ีาน	แบ่งย่อยออก

ได้ีหลัายด้ีานอีกด้ีวิยสามารถสรุปได้ีว่ิาการบริหารจัดีการวิงหมอลัำาเร่�องต่อกลัอนของหมอลัำา		ทั�ง		3	คณะมีลัักษณะที�คล้ัายกัน

ในเก่อบทุกด้ีาน	เชุ่น	ด้ีานการรับผ้้แสดีง	ด้ีานการฝึ่กซ้่อมการแสดีง	ด้ีานการแต่งกาย	ด้ีานเพิลังแลัะกลัอนลัำา	ด้ีานดีนตรีที�เกิดี

จากระบบการบริหารจัดีการของหัวิหน้าวิงในแต่ล่ัะคณะ

ผลัการวิิจัยในครั�งนี�พิบวิา่หมอลัำาเร่�องต่อกลัอนมกีารประกอบพิิธีิกรรมบรวิงสรวิงประจำาปีเหม่อนกนัทุกคณะมีลัักษณะ

พิิธีิที�คล้ัายคลึังกันแลัะจัดีประกอบพิิธีิกรรมก่อนเปิดีทำาการแสดีงในแต่ลัะฤด้ีกาลัแสดีง	หมอลัำาเร่�องต่อกลัอนมีการประกอบ

พิิธีิไหว้ิคร้ก่อนทำาการแสดีงเหม่อนกัน	โดียในแต่ล่ัะครั�งที�ทำาการแสดีงสมาชุกิทุกคนจะต้องเข้าร่วิมประกอบพิิธีิไหว้ิคร้โดียพิร้อม

เพีิยงกันโดียเริ�มจากการสวิดีมนต์บ้ชุาพิระรัตนตรัยตลัอดีจนสิ�งศัิกดิี�สิทธิิ�ที�ทางคณะนับถ่อ	 ก่อนที�จะแยกย้ายไปทำาหน้าที�ของ

ตนเอง	นอกจากนี�ยังพิบว่ิาหมอลัำาเร่�องต่อกลัอนมีคติควิามเชุ่�อที�แบ่งออกเป็น	2	ด้ีาน	ได้ีแก่ควิามเชุ่�อด้ีานบุคคลั	ควิามเชุ่�อด้ีาน

การแสดีง	มีลัักษณะควิามเชุ่�อที�คล้ัายกัน	จากการประกอบพิิธีิกรรมแลัะการถ่อคติควิามเชุ่�อของหมอลัำาเร่�องต่อกลัอนส่งผลั

ยึดีถ่อเป็นประเพิณีปฏิ์บัติ	 ส่งผลัในการบริหารจัดีการวิงของหมอลัำาเร่�องต่อกลัอนด้ีานบุคลัจัดีการไดี้ง่ายขึ�นอีกด้ีวิย	ประเพิณี

การปฏิ์บัติที�ชุาวิหมอลัำาเร่�องต่อกลัอนทั�งสามคณะยดึีถ่อปฏิ์บัติต่อๆกันมา	 ส่งผลัให้เกิดีประเพิณี	 วัิฒนธิรรมที�ต้องกระทำาทุกปี

แลัะมีคติควิามเชุ่�อที�ออกเป็นกฎี	ข้อห้ามปฏิ์บัติประจำาวิงหมอลัำาเร่�องต่อกลัอน

Abstract

The research of Rites believe and Mor-Lam Ruang Tor Glon band management. The purposes 
of this research were to study the management of Mor-Lam Tor Glon’s band and to study the rites 
and believe in Mor-Lam Tor Glon’s band management by using qualitative research methods which                 
is studied by fieldwork mainly. Questionnaires were used as tools for data collection. And the data from 
knowledgeable, performers and 35 relate people were analyzed by presenting the research results by 
descriptive analysis.

1นักศิึกษาหลัักส้ตรศิิลัปกรรมศิาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิัฒนธิรรม	ศิิลัปกรรมแลัะการออกแบบ	คณะศิิลัปกรรมศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยขอนแก่น
2ผ้้ชุ่วิยศิาสตราจารย์	ดีร.,	อาจารย์ประจำาหลัักส้ตรฒนธิรรม	ศิิลัปกรรมแลัะการออกแบบ	คณะศิิลัปกรรมศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยขอนแก่น
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The results of this research showed that all three bands of Mor-Lam Ruang Tor Glon management; 
consisted of Ratanasilpa Intathairat band, Rabeab Watasilpa band and Prathom Bantherngsilpa band; 
will be divided band management into 2 aspects which are personal management and performance 
management, in which both sides can be divided into many aspects as well. It can be concluded that 
three Mor-Lam Ruang Tor Glon bands management system are similar in almost every aspects suchas 
actors’ accepting, practicing rehearsals, dressing, music and poems. Resulting from managing of each 
band‘s leader.

The results of this research revealed that Mor-Lam Ruang Tor Glon band has the same annual 
ritual of worship. All bands have the similar characteristics and perform rituals before opening for each 
season.  Wai-Kru Ceremony is performed before each performance as well. All actors must attend the 
Wai-Kru ceremony together before the show.  According to the worship of the Triple Gem as well as the 
sacred things that band respected before doing their duties. There are two similar believe of Mor-Lam 
Ruang Tor Glon band which are personal and performance. From performing rites and believe of  Mor-
Lam Ruang Tor Glon band affect to be the traditional of band and easier to manage  of personal as well.

Mor-Lam Ruang Tor Glon band traditions and practices of the three of bands follow, resulting     
in cultural traditions that must be done every year. Believe become the rules and prohibitions of  Mor-
Lam Raung Tor Glon band. 

บทนำา

มหรสพิภาคอีสาน		ที�ได้ีรับควิามนิยมอย่างส้ง	ค่อหมอลัำาหมอแคน	คำาว่ิาหมอในภาคอีสานหมายถึงผ้้ชุำานาญ	หร่อ	ผ้้

เชีุ�ยวิชุาญในการนั�นๆส่วินลัำานั�นมีนัยถึง	 2	ควิามหมาย	 ค่อกิริยาการร้องรับแลัะอีกควิามหมายค่อ	 ลัักษณะนามของไม้ไผ่ที�ตัดี

เอาลัำา	 (ส่วินที�เป็นลัำาต้น)	 มาเหลัาให้เกลีั�ยงแลัะใชุ้จารึกตัวิอักษรแทนกระดีาษในสมัยโบราณเร่�องราวิที�บันทึกลังลัำาไม้ไผ่ส่วิน

ใหญ่จะเป็นวิรรณคดีีพ่ิ�นบ้าน	เชุ่น	พิระเวิสสันดีร	ผาแดีงนางไอ่	สังข์ศิิลัป์ชัุย	ฯลัฯ	การร้องบอกเล่ัาเร่�องราวินั�นเรียกว่ิาการขับ

ลัำา		ส่วินผ้้ที�สามารถจดีจำาแลัะนำาเร่�องราวิมาร้อยเรียงแล้ัวิขับเป็นทวิงทำานองตามเร่�องได้ีไพิเราะ	มีจังหวิะจะโคน	ก็ค่อหมอลัำา

นั�นเอง	 ต่อมามีคนคิดีค้นแคนไดี้แล้ัวินำามาเป่าคลัอกับการขับลัำา	 ทั�งเพ่ิ�อขั�นจังหวิะให้หมอลัำาไดี้หยุดีพัิก	 แลัะทำาให้เกิดีควิาม

ไพิเราะมากยิ�งขึ�น	มีการร้องลัำาแก้เกี�ยวิระหว่ิางชุายหญิง	หากไม่มแีคนเป่าประกอบก็จะเรียกว่ิาหมอลัำา	แต่ถา้มีแคนคลัอไปด้ีวิย

ก็จะเรียกว่ิา	หมอลัำาหมอแคน		ทั�งนี�หมอลัำาแลัะเพิลังแคนกล่ัาวิได้ีว่ิาเป็นรากฐานของการแสดีง	เพ่ิ�อการบันเทิงทั�งมวิลัของชุาวิ

อีสาน	จากหมอลัำากลัอนร้องเดีี�ยวิๆหร่อที�เรียกว่ิาลัำากลัอน	หร่อลัำาพ่ิ�น		ซึ่�งมีเน่�อหาเล่ัาเร่�องวิรรณคดีีตอนต้น	ต่อมาจึงมีการแต่ง

บทกลัอนเป็นเร่�องราวิของควิามรัก	 บทเกี�ยวิพิาราสีระหว่ิางชุายกับหญิง	 ทำาให้เกิดีการลัำาค่้เกิดีขึ�น	 โดียมีลัักษณะแข่งบทแข่ง

กลัอนระหว่ิางชุายหญิง		มีทั�งเร่�องรัก	ตลักขบขัน		รวิมหลัากรส		หากกล่ัาวิถึง	“หมอลัำาเร่�องต่อกลัอน”	คงมีคนอีสานน้อยนักที�

ไม่ร้้จัก	หร่อได้ียินชุ่�อของหมอลัำาทั�ง	3	คณะนี�	คณะรัตนศิิลัป์อินตาไทยราษฎีร์	คณะระเบียบวิาทศิิลัป์	คณะประถมบันเทิงศิิลัป์	

โดียเฉพิาะชุาวิจังหวัิดีขอนแก่นแลัะชุาวิจังหวัิดีใกล้ัเคียง	ซึ่�งหมอลัำาทั�ง	3	คณะสร้างควิามสนุกสนานให้กับแฟนเพิลังมายาวินา

นมากกว่ิา	50	 ปีแต่กว่ิาหมอลัำาแต่ล่ัะคณะจะย่นหยัดีบนเส้นทางสายบันเทิงนี�ได้ีต้องต่อส้้ฝ่่าฟันอุปสรรคมากมายหมอลัำาทั�ง	 3	

คณะนี�เริ�มก่อตั�งในยุคสมัยที�ใกล้ัเคียงกันแลัะมีบรมคร้ฝึ่กสอนหมอลัำาเร่�องต่อกลัอนทำานองขอนแก่นเป็นบุคคลัเดีียวิกันอีกด้ีวิย

	 ปัจจัยหลัายอย่างที�ชุ่วิยส่งเสริมให้หมอลัำาย่นหยัดีอย้่ได้ีขึ�นอย้่กับหลัายปัจจัยได้ีแก่	 ผ้้ชุมหมอลัำา	 หมอลัำา	 ผ้้ว่ิาจ้าง	 พิิธีิกรรม

	ระเบียบ	ข้อประพิฤติ	ข้อปฏิ์บัติ	ควิามเชุ่�อที�ชุาวิหมอลัำานับถ่อปฏิ์บัติอีกด้ีวิย	พิิธีิกรรม	ค่อ	วิิธีิการกระทำาอันศัิกดิี�สิทธิิ�ที�นำาไปส่้

เป้าหมายด้ีวิยการน้อมนำาจิตใจให้เกิดีควิามเล่ั�อมใสศิรัทธิา		ในขณะเดีียวิกันพิิธีิกรรมเป็นจุดีนัดีหมายหร่อกฎีเกณฑ์ที�ทำาให้ทุก

คนยึดีถ่อปฏิ์บัติกันมาโดียพิร้อมเพีิยงกันของชุุมชุนหร่อของกลุ่ัมคนในสังคม	แลัะควิามสำาคัญของพิิธีิกรรมกับสังคมนั�นๆ	ซึ่�งใน
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แต่ลัะศิาสนามีลัักษณะแตกต่างกันไปตามควิามเชุ่�อในศิาสนาของตนเองบางพิิธีิกรรมเกิดีขึ�นด้ีวิยคำาสั�งของ	 ผ้้เป็นศิาสดีา	 แต่

บางพิิธีิกรรมเกิดีขึ�นเพิราะควิามศิรัทธิาแลัะควิามภักดีี	 การบริหารจัดีการ	 หมายถึง	 ร้ปแบบของการใชุ้ทรัพิยากรบริหารด้ีาน

ต่างๆ	โดียการใชุ้กระบวินการทำางานร่วิมกับผ้้อ่�นเพ่ิ�อบรรลุัเป้าหมายร่วิมกัน	เกิดีผลัสัมฤทธิิ�ได้ีอย่างมีประสิทธิิภาพิ	ด้ีวิยเหตุผลั

ที�กล่ัาวิมาข้างต้นจึงทำาให้ผ้้วิิจัยเกิดีแรงบันดีาลัใจที�จะศึิกษาหมอลัำาเร่�องต่อกลัอนโดียใชุ้ขอบเขตพ่ิ�นที�ในการวิิจัยศึิกษา	หมอลัำา

ทั�งหมดี	3	คณะ	ได้ีแก่	คณะรัตนศิิลัป์อินตาไทยราษฎีร์	คณะระเบียบวิาทศิิลัป์	คณะประถมบันเทิงศิิลัป์โดียผ้้วิิจัยจะศึิกษาการ

บริหารจัดีการวิงหมอลัำาของหมอลัำาเร่�องต่อกลัอน	 คติควิามเชุ่�อของหมอลัำาเร่�องต่อกลัอน	 รวิมไปถึงพิิธีิกรรมของหมอลัำาเร่�อง

ต่อกลัอน	พ่ิ�นที�ใชุ้ในการวิิจัยเป็น	อำาเภอเม่อง	จังหวัิดีขอนแก่น	ซึ่�งเป็นบ้านพัิกสำานักงานหมอลัำาทั�ง	3	คณะ		อันเป็นศิิลัปะพ่ิ�น

บ้านแขนงหนึ�งให้แก่คนรุ่นหลัังแลัะผ้้สนใจไว้ิเป็นลัายลัักษณ์อักษรอย่างเป็นระบบได้ีศึิกษารวิมทั�งเป็นการส่งเสริมแลัะอนุรักษ์

ศิิลัปวัิฒนธิรรมพ่ิ�นบ้านแขนงนี�ให้คงอย้่ส่บไป

วัติถุ่ป์ระสงค์ข้องงานวิจััย 

1.	เพ่ิ�อศึิกษาการบริหารจัดีการวิงหมอลัำาเร่�องต่อกลัอน	

2.	เพ่ิ�อศึิกษาพิิธีิกรรม	คติควิามเชุ่�อวิงหมอลัำาเร่�องต่อกลัอน

วิธีดำาเนินการวิจััย 

การศึิกษาวิิจัย	เร่�อง	พิิธีิกรรม	คติควิามเชุ่�อแลัะการบริหารจัดีการวิงหมอลัำาเร่�องต่อกลัอน	ผ้้วิิจัยใชุ้วิิธีิการดีำาเนินการ

วิิจัย	ดัีงต่อไปนี�

1. ป์ระชากรแลุ่ะกลุ่่�มเป้์าห์มาย  

กลุ่ัมประชุากร	 ในการศิึกษาวิิจัยครั�งนี�ผ้้วิิจัยเน้นกลุ่ัมประชุากรที�เกี�ยวิข้องกับหมอลัำาเร่�องต่อกลัอนเป็นหลัักสำาคัญ	

กลุ่ัมเป้าหมายที�ผ้้วิิจัย	เล่ัอกมาเป็นผ้้ให้ข้อม้ลัจะเล่ัอกจากกลุ่ัมบุคคลัที�มีควิามร้้	ควิามเชีุ�ยวิชุาญ	เร่�องคต่ควิามเชุ่�อแลัะพิิธีิกรรม

ของหมอลัำาต่อ	ร่วิมถึงการบริหารจัดีการวิงด้ีวิย	โดียแบ่งออกเป็น	3	กลุ่ัม	ดัีงนี�

	 1.1	กลุ่ัมผ้้ร้้	 ซึ่�งเป็นผ้้ให้ข้อม้ลัสำาคัญในการสัมภาษณ์	 ได้ีแก่	 ผ้้นำาที�เป็นทางการประกอบไปด้ีวิย	ประธิาน

สมาคมหมอลัำาขอนแก่น	หัวิหน้าคณะหมอลัำา	แลัะผ้้บริหารวิงหมอลัำา	จำานวิน	9	คน

	 1.2	 กลุ่ัมผ้้ปฏิ์บัติ	 ซึ่�งเป็นผ้้ให้ข้อม้ลัสำาคัญในการสัมภาษณ์	 ได้ีแก่	 เจ้าประกอบพิิธีิกรรม	 ผ้้นำาทางศิาสนา	

ผ้้นำาในการทำาพิิธีิสวิดีมนต์ประจำาวัิน	จำานวิน	15	-	18	คน

	 1.3	กลุ่ัมผ้้ที�มีส่วินเกี�ยวิข้อง	ผ้้เข้าร่วิมพิิธีิกรรม	หมอลัำา	หางเคร่�อง	แลัะนักดีนตรี	จำานวิน	10	คน

2. เคร่�องม่อที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้้อมูลุ่ 

เคร่�องม่อที�ใชุ้ในการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัในการวิิจัยครั�งนี�	ประกอบด้ีวิย				 	

	 2.1	เคร่�องม่อที�ใชุ้ในการวิิจัย เคร่�องม่อที�ใชุ้ในการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัในการวิิจัยครั�งนี�ประกอบด้ีวิย

	 	 2.1.1	แบบสัมภาษณ์	มีดัีงนี�

	 	 	 1)	แบบสัมภาษณ์ที�ไม่มีโครงสร้าง	เพ่ิ�อใชุ้สัมภาษณ์กลุ่ัมประชุากรผ้้ร้้ผ้้ปฏิ์บัติการ			

	 	 	 	 	แลัะผ้้ร่วิมพิิธีิกรรม

	 	 2.1.2	แบบสังเกต	เป็นแบบสังเกตแบบมีส่วินร่วิมแลัะไม่มีส่วินร่วิม

	 	 2.1.3	การสนทนากลุ่ัมใชุ้กับกลุ่ัมผ้้ร้้	ผ้้ปฏิ์บัติการ	แลัะผ้้เกี�ยวิข้อง

	 2.2	การสร้างเคร่�องม่อ

การส่ร�างเครื�องมีือทำี�ใช�ในการเก็บรวบรวมีข�อมี้ล ผู้้�วิจััยได�ดำาเนินการต่ามีลำาดับดังนี�
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	 	 2.2.1	ศึิกษาหลัักการ	ทฤษฎีีที�เกี�ยวิข้อง	จากเอกสารตำาราวิิชุาการ	งานวิิจัยที�เกี�ยวิข้องเพ่ิ�อนำามา

กำาหนดีกรอบแลัะแนวิคิดีในการวิิจัย

	 	 2.2.2	ดีำาเนินการกำาหนดีกรอบแลัะกระบวินการในการศึิกษา	รวิมถึงกรอบเคร่�องม่อในการศึิกษา

วิิจัย	ทั�งแบบสัมภาษณ์	แบบสังเกต	แลัะกรอบการสนทนากลุ่ัมเพ่ิ�อดีำาเนินการปรึกษาอาจารย์ที�ปรึกษาเพ่ิ�อเสนอแนะ

	 	 2.2.3	จัดีทำาเคร่�องม่อในการวิิจัยตามกรอบประเด็ีนที�สอดีคล้ัองกับวัิตถุประสงค์ในการศึิกษาวิิจัย

	 	 2.2.4	นำาเคร่�องม่อที�ได้ีไปปรึกษาผ้้เชีุ�ยวิชุาญเพ่ิ�อเสนอแนะแก้ไขปรับปรุงควิามสมบ้รณ์ครบถ้วิน				

แลัะเที�ยงตรงของเน่�อหา	แล้ัวินามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแลัะคำาแนะนา

	 	 2.2.5	นำาเคร่�องม่อที�ปรับปรุงแก้ไขจากผ้้เชีุ�ยวิชุาญเสนออาจารยที์�ปรึกษาเพ่ิ�อพิิจารณา	ตรวิจทาน

แลัะให้ควิามเห็นชุอบ

	 	 2.2.6	แก้ไขปรับปรุงตรวิจทานควิามครบถ้วินของเคร่�องม่อเพ่ิ�อเตรียมลังสนามเก็บข้อม้ลัต่อไป

3. การเก็บรวบรวมข้้อมูลุ่ 

การเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัในการวิิจัยครั�งนี�	 ผ้้วิิจัยได้ีเก็บข้อม้ลัที�มีลัักษณะสอดีคล้ัองกับวัิตถุประสงค์เพ่ิ�อที�จะสามารถ

ตอบคำาถามของการวิิจัยได้ีตามที�กำาหนดีไว้ิ	โดียมีวิิธีิการเก็บข้อม้ลั	2	ลัักษณะ	ค่อ	

	 3.1	การเก็บรวิบรวิมขอ้ม้ลัจากเอกสาร	เป็นการศิกึษาเอกสารที�มีการบันทึกไว้ิในประเดีน็เน่�อหาที�เกี�ยวิข้อง

โดียทำาการค้นคว้ิาเอกสาร	จากหน่วิยงานราชุการ	สถาบันการศึิกษา	หนังส่อ	ตำารา	วิิทยานิพินธ์ิ	อินเทอร์เน็ต	ประชุาชุน	แลัะ

บุคคลั	ต่าง	ๆ	

	 3.2	การเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัภาคสนาม	โดียมีลัำาดัีบการเก็บข้อม้ลั	ดัีงนี�
	 	 3.2.1	ใชุ้เทคนิคการสัมภาษณ์มีโครงสร้างกับกลุ่ัมผ้้ร้้	ผ้้ปฏิ์บัติ	แลัะผ้้มีส่วินเกี�ยวิข้อง

	 	 3.2.2	ใชุ้เทคนิคการสัมภาษณ์ที�ไม่มีโครงสร้างกับกลุ่ัมผ้้ร้้	ผ้้ปฏิ์บัติ	แลัะผ้้มีส่วินเกี�ยวิข้อง	 	

	 	 	 3.2.3	ใชุ้เทคนิคการสังเกตทั�งแบบมีส่วินร่วิมแลัะไม่มีส่วินร่วิม

	 	 3.2.4	ใชุ้เทคนิคการสนทนากลุ่ัมกับกลุ่ัมผ้้ร้้	ผ้้ปฏิ์บัติการแลัะผ้้มีส่วินเกี�ยวิข้อง

4. การวิเคราะห์์ข้้อมูลุ่ 

การจัดีทำาข้อม้ลัแลัะการวิิเคราะห์ข้อม้ลั	 ผ้้วิิจัยได้ีนำาข้อม้ลัที�ได้ีทั�งหมดีมาสรุปนำามาวิิเคราะห์ตามวัิตถุประสงค์	 โดีย

มีรายลัะเอียดีขั�นตอน	ดัีงนี�	

	 4.1	 เม่�อได้ีข้อม้ลัทั�งภาคเอกสารแลัะภาคสนามแล้ัวิ	 ผ้้วิิจัยนำาข้อม้ลัที�ได้ีทั�งหมดีมาสรุป	แลัะจัดีเป็นหมวิดี

หม่้	เพ่ิ�อหาคำาตอบตามวัิตถุประสงค์ของการวิิจัยที�ตั�งไว้ิ	

	 4.2	ทบทวินควิามถ้กต้อง	แลัะควิามสมบ้รณ์ของข้อม้ลัที�ได้ีจากการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลั	

	 4.3	ใชุ้วิิธีิการตรวิจสอบแบบสามเส้า	 (Triangulation)	 ซึ่�งใชุ้ตรวิจสอบข้อม้ลัที�ได้ีรวิบรวิมมาว่ิามีควิามถ้ก

ต้องหร่อไม่	โดียมีการตรวิจสอบข้อม้ลัในด้ีาน	บุคคลั	เวิลัา	สถานที�	ซึ่�งด้ีานบุคคลั	หมายถึง	ถ้าหากผ้้ให้ข้อม้ลัเปลีั�ยนไปข้อม้ลั

จะเปลีั�ยนหร่อไม่	ด้ีานเวิลัา	หมายถึง	ถ้าหากข้อม้ลัเวิลัาต่างกัน	ข้อม้ลัจะเหม่อนกันหร่อไม่	ด้ีานสถานที�	หมายถึง	ถ้าข้อม้ลัต่าง

สถานที�กัน	ข้อม้ลัจะเหม่อนกันหร่อไม่	ทั�งนี�เพ่ิ�อเป็นการยน่ยนัควิามถ้กต้องแลัะน่าเชุ่�อถ่อของข้อม้ลัที�ได้ีเก็บรวิบรวิม	มาเพ่ิ�อนำา

ไปวิิเคราะห์ข้อม้ลัต่อไป

	 4.4	วิิเคราะห์ข้อม้ลัที�ได้ีจากภาคสนาม	นำาข้อม้ลัจากภาคสนามที�เก็บรวิบรวิมได้ีจากการสังเกตการสัมภาษณ์	

การสนทนากลุ่ัม	ซึ่�งได้ีจดีบันทึกไว้ิแลัะบันทึกไว้ิในแถบบันทึกเสียง	นำามาถอดีควิามแยกประเภท	จัดีหมวิดีหม่้	เน่�อหาที�เป็นองค์

ควิามร้้ประกอบด้ีานพิิธีิกรรมแลัะควิามเชุ่�อทั�งหมดีที�ได้ี	3	คณะทำาตารางเปรียบเทียบควิามเหม่อนแลัะควิามแตกต่าง	หลัังจาก

นั�นจึงนำาเน่�อหาทั�งหมดีมาวิิเคราะห์	 สังเคราะห์	 ตามหลัักทางวิิชุาการ	 แล้ัวิสรุปสาระสำาคัญตามประเด็ีนวัิตถุประสงค์ของงาน

วิิจัย
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ผลุ่การวิจััย

จากการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัในการวิิจัยเร่�อง	 พิิธิีกรรม	 คติควิามเชุ่�อแลัะการบริหารจัดีการวิงหมอลัำาเร่�องต่อ

กลัอน	แล้ัวิพิบว่ิาผ้้ที�ประกอบอาชีุพิด้ีานหมอลัำา	นักแสดีง	สมาชิุกในวิงทั�ง	3	คณะ	พิบว่ิาจากการศึิกษาควิามเชุ่�อส่วิน

บุคลัชุาวิคณะหมอลัำามีการนับถ่อสิ�งศัิกดิี�ศิิทธิิ�เป็นหลัักสำาคัญ	 เชุ่�อเร่�องเมตามหานิยม	 ส่วินควิามเชุ่�อด้ีานการแสดีงพิบ

ว่ิาหมอลัำาทั�ง	 3	คณะมีควิามเชุ่�อด้ีานการแสดีงอย้่มาก	แลัะถ่อเป็นสิ�งสำาคัญให้ยึดีกถ่อปฏิ์บัติอย่างเคร่งคัดี	 เพ่ิ�อควิาม

ถ้กต้องของขนบการแสดีง	สุดีท้ายควิามเชุ่�อทั�งสองด้ีาน	กลัายประเพิณีปฏิ์บัคิของคนที�ขึ�นชุ่�อว่ิาหมอลัำา	ต้องพึิ�งยึดีถ่อ

จนเกิดีกฎีข้อห้ามขึ�นเองตามการกระทำา

สร่ป์แลุ่ะอภิิป์รายผลุ่ 

1. สร่ป์ผลุ่

จากการศิึกษาวิิจัยเร่�อง	 พิิธีิกรรม	 คติควิามเชุ่�อแลัะการบริหารจัดีการวิงหมอลัำาเร่�องต่อกลัอน	 สามารถสรุปได้ีดัีงนี�	

คณะหมอลัำาเร่�องต่อกลัอนในจังหวัิดีขอนแก่น	มีเป้าหมายเน้นรักษาเอกลัักษณ์การแสดีงลัำา	เร่�องต่อกลัอนเอาไว้ิมากที�สุดี	รวิม

ทั�งทำานองลัำาพ่ิ�นที�เป็นเอกลัักษณ์ของคณะด้ีวิย	 ถึงแม้วิ่าในปัจจุบันนี�	 ผ้้ชุมจะหันไปนิยมเพิลังล้ักทุ่งหมอลัำาเป็นส่วินใหญ่แล้ัวิ

ก็ตามในการแสดีงลัำาเร่�องต่อกลัอนคร้ผ้ป้ระพัินธ์ิกลัอนลัำาจะทำาการบันทึกข้อม้ลักลัอนลัำาไว้ิในสมุดีเป็นลัายลัักษณ์อกัษรเม่�อเวิลัา

ต้องการนำามาใชุ้งานคร้ผ้้ประพิันธ์ิกลัอนลัำาก็จะทำาการนำาเอากลัอนลัำาไปถ่ายเอกสารแลัะมอให้กับ	 ผ้้แสดีงหมอลัำาทุกคน	 โดีย

การเรียกประชุุม	 เล่ัาเร่�องย่อของเร่�องที�แสดีง	 แล้ัวิแยกผ้้แสดีงหมอลัำาเป็นกลุ่ัมย่อยตามบทบาทที�ผ้้แสดีงไดี้รับแล้ัวิมอบกลัอน

ลัำาใหผ้้้แสดีงหมอลัำาไปทอ่งจำาแลัว้ิจึงฝึ่กซ้่อมปฏิ์บัติเป็นกลุ่ัมยอ่ยแลัะรวิมหม่้	จนเกดิีควิามร้ฝั้่งลึักในตัวิผ้้แสดีงหมอลัำาต่อไปการ

แสดีงลัำาเร่�องต่อกลัอนของคณะหมอลัำาในจังหวัิดีขอนแก่น	 อาศัิยคร้ผ้้ประพัินธ์ิกลัอน	 ลัำาทั�งคร้ผ้้ที�เคยเป็นหมอลัำาแลัะคร้ที�ไม่

เคยเป็นหมอลัำาประพิันธ์ิกลัอนลัำาให้แก่คณะหมอลัำาโดียอาศิัยประสบการณ์ในการคลัุกคลีัอย้่กับกลัอนลัำาเป็นเวิลัานานจนเกิดี

ควิามร้้ฝั่งลึักในตัวิจนสามารถแตง่เร่�องราวิการแสดีงแลัะเขียนกลัอนลัำา	ประกอบเร่�องได้ี	การถา่ยทอดีกลัอนลัำาของคร้ผ้้ประพินัธ์ิ

กลัอนลัำานั�น	ผ้้แสดีงลัำาเร่�องจะได้ีรับกลัอนลัำาตามบทบาทการแสดีงเป็นรายบุคคลัจากคร้ประพัินธ์ิกลัอนลัำาแล้ัวิผ้้แสดีงหมอลัำา

แต่ลัะคนทำา	การฝึ่กซ้่อมกันเองโดียมีคร้ผ้้ประพัินธ์ิกลัอนลัำาเป็นที�ปรึกษาแลัะถ่ายทอดีวิิธีิลัำาให้ผ้้แสดีงหมอลัำาเป็นการอาศัิยคน

ภายในองค์กรถ่ายทอดีควิามร้้กนัเองวิิธีิการการแสดีงลัำาเร่�องต่อกลัอนของคณะหมอลัำาในจังหวัิดีขอนแก่นมีคร้ผ้ป้ระพัินธ์ิกลัอน

ลัำาหร่อหัวิหน้าฝ่่ายหมอลัำาเป็นผ้้ประชุุมผ้้แสดีงหมอลัำา	เพ่ิ�อกำาหนดีบทบาทการแสดีงตามเร่�องโดียยดึีผ้้แสดีงเป็นหลััก	ทั�งนี�เป็น

เพิราะว่ิาผ้้แสดีงลัำาเร่�องมีจำานวินจำากัดี	ผ้้ที�จะเป็นหมอลัำาได้ีนั�นจะต้องเป็นผ้้ที�มีพิรสวิรรค์ด้ีานเสียง	ค่อ	เสียงดีีมาแต่กำาเนิดี	ซึ่�ง

ผ้้แสดีงหมอลัำาของคณะหมอลัำาเร่�องต่อกลัอนในจังหวัิดีขอนแก่นบางคนอาจจะลัาออกจากคณะหมอลัำาไปทำาให้ขาดีผ้้แสดีง

หมอลัำาที�สำาคัญหัวิหน้าคณะจึงจำาเป็นต้องหาผ้้แสดีงหมอลัำามาทดีแทนเม่�อกำาหนดีผ้้แสดีงหมอลัำาตามบทที�แสดีงเรียบร้อยแล้ัวิ

ผ้้ประพัินธ์ิกลัอนลัำาหร่อหัวิหน้าฝ่่ายหมอลัำาก็จะทำาการแจกกลัอนลัำาให้แก่ผ้้แสดีงไปซ้่อมท่องจำา	 ซ้่อมการแสดีงเป็นกลุ่ัมย่อย	

แลัะซ้่อมรวิมหม่้หร่อทีม	 ในระหว่ิางนี�ผ้้แสดีงหมอลัำารุ่นอาวุิโสจะทำาการถ่ายทอดีควิามร้้การแสดีงหมอลัำาให้กับผ้้แสดีงหมอลัำา

	 รุ่นใหม่	 โดียรุ่นอาวุิโสจะอาศัิยควิามร้้ที�ฝั่งลึักมาใชุ้สอนแลัะใชุ้ควิามร้้แฝ่งแนะนำาลัำาดัีบการแสดีงแลัะการแก้ไขปัญหาเฉพิาะ

หน้าในการแสดีงให้กับผ้้แสดีงหมอลัำารุ่นใหม่ได้ีเรียนร้้

จากการศึิกษาการบริหารจัดีการวิงคณะหมอลัำาเร่�องต่อกลัอน	จำานวิน	3	คณะ	ได้ีแก่	คณะหมอลัำาประถมบันเทิงศิิลัป์	

คณะหมอลัำาระเบียบวิาทศิิลัป์	แลัะคณะลัำารัตนศิิลัป์อินตาไทยราษฎีร์	สรุปได้ีว่ิา

1.1 การบริห์ารจััดการวงห์มอลุ่ำาเร่�องติ�อกลุ่อน

 1.1.1 การบริห์ารจััดการด้านบ่คลุ่
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 1)	ด้ีานการรับผ้้แสดีง	การรับผ้้แสดีงของคณะหมอลัำาเร่�องต่อกลัอนจะรับผ้้แสดีงที�ประกอบด้ีวิยหางเคร่�องใน

ชุ่วิงเด่ีอนมกราคม	–พิฤษภาคม	โดียผ้้แสดีงที�สนใจมาสมัครด้ีวิยตนเองกับคณะหมอลัำาโดียมีคนร้้จักแนะนำา	ให้มาสมัคร	มีทั�งหา

รายได้ีพิิเศิษเวิลัาว่ิางปิดีเทอม	จะสมคัรชุ่วิงเด่ีอนมกราคม	–	เมษายน	แลัะสมคัรเป็นงานประจำาในเด่ีอน	พิฤษภาคม	–	มิถุนายน

	อายุผ้้สมัครโดียเฉลีั�ยเริ�มจาก	15	ปี	ขึ�นไป	ควิามประพิฤติโดียรวิมเรียบร้อย	ร้้กาลัเทศิะ	มีควิามสามัคคีสามารถอย้่กับคนส่วิน

ใหญ่ได้ี

	 2)	ด้ีานการฝึ่กซ้่อมแสดีง

	 การฝึ่กซ้่อมการแสดีงเป็นการเตรียมควิามพิร้อมที�ถ่อว่ิาสำาคัญที�สุดี	แบ่งออกเป็น	5	กลุ่ัม	ดัีงนี�

	 กลุ่ัมนักร้อง	ประกอบไปด้ีวิย	กลุ่ัมที�ร้องเพิลังล้ักทุ่งหมอลัำา	แลัะกลุ่ัมลัำาเร่�องต่อกลัอนส่วินใหญ่ทั�ง	2	กลุ่ัมนี�

จะเป็นผ้้แสดีงชุุดีเดีียวิกัน	เพีิยงแต่ได้ีแสดีงต่างชุ่วิงเวิลัากันเท่านั�น	ค่อชุ่วิงแสดีงโชุว์ิคอนเสิร์ตล้ักทุ่งหมอลัำา	กับชุ่วิงแสดีงหมอลัำา

เร่�องต่อกลัอน	โดียนักร้องจะทำาการฝ่กึซ้่อมเพิลังที�คณะหมอลัำา		จะใชุ้ทำาการแสดีงตามฤด้ีกาลั	ไปพิรอ้มกับซ้่อมการแสดีงหมอลัำา

ไปด้ีวิย	มักใชุ้เวิลัาฝึ่กซ้่อม	2-3	เด่ีอนชุ่วิงปิดีฤด้ีกาลั	ค่อชุ่วิงเข้าพิรรษา	(กรกฎีาคม)	แลัะชุ่วิงทำาการแสดีงเปิดีฤด้ีกาลัค่อชุ่วิงออก

พิรรษา	(ตุลัาคม)

 กลุ่ัมหางเคร่�อง	จะมีการฝึ่กซ้่อมกัน	2	ชุ่วิง	ค่อ	ฝึ่กซ้่อมโดียการเปิดีเทปฝึ่กซ้่อมเพิลังที�ใชุ้ฝึ่กซ้่อมจะเป็นเพิลัง

ประจำาคณะ	แลัะเพิลังตลัาดีที�กำาลัังได้ีรับควิามนิยม	หางเคร่�องจะมีทั�งหางเคร่�องหญิงแลัะหางเคร่�องชุาย	เม่�อหางเคร่�องฝึ่กซ้่อม

เต้นจนเกิดีควิามชุำานาญแล้ัวิก็จะทำาการฝึ่กซ้่อมกับดีนตรีจริงโดียมักจัดีลัำาดัีบคิวิการฝึ่กซ้่อมตั�งแต่เริ�มแสดีงเวิลัา	21.00	น.	ถึง	

24.00	น.	จนจบรายการโชุว์ิคอนเสิร์ตล้ักทุ่งหมอลัำา

	 กลุ่ัมนักแสดีงตลัก	เป็นผ้้สร้างควิามขำาขันให้แก่คณะหมอลัำาเร่�องต่อกลัอนซึ่�งเป็นส่วินที�สร้างสีสันให้กับคณะ

หมอลัำา	 ซึ่�งผ้้แสดีงตลักส่วินใหญ่ในคณะหมอลัำา	 มักจะเป็นตลักอาวุิโสมีประสบการณ์แสดีงตลักค่อนข้างส้ง	 แลัะจะอย้่ประจำา

คณะเป็นเวิลัายาวินานจนสามารถกล่ัาวิได้ีว่ิาการแสดีงตลักกลัายเป็นเอกลัักษณ์ของคณะหมอลัำาไปแล้ัวิในปัจจุบัน	 ซึ่�งแต่ลัะ

คณะจะมีผ้้แสดีงตลักที�เป็นผ้้แสดีงหลัักประมาณ	4-5	คน	โดียเฉลีั�ยแต่ลัะคนนั�นมีประสบการณ์การแสดีงตลักมากว่ิา	10	ปี	ขึ�นไป

 พิิธีิกร	หร่อโฆษก	ประจำาคณะหมอลัำาเร่�องต่อกลัอนจะเป็นผ้้รับผิดีชุอบคิวิการแสดีงทั�งหมดีของคณะหมอลัำา

	 แลัะเป็นผ้้จัดีคิวิการแสดีงให้ลังตัวิตามเวิลัาที�เจ้าภาพิตกลังในขณะที�จ้างหมอลัำา	 ทำาการแสดีงจึงถ่อว่ิา	 พิิธีิกรเป็นผ้้มีบทบาท

สำาคัญในคณะหมอลัำาเลัยก็ว่ิาได้ี

	 นักดีนตรี	จะคอยรับบทเพิลังที�นักร้องใชุ้ร้อง		มาทำาการแกะเฉพิาะเพิลังใหม่ไว้ิเป็นโน้ต						ส่วินเพิลังเก่า

ที�ยังฮิตอย้บ่างครั�งจะใชุ้วิิธีิบรรเลังโดียไม่ด้ีโน้ตเพิราะมีควิามชุำานาญแล้ัวิ

  3)	ด้ีานการรับงานแสดีง	หมอลัำาเร่�องต่อกลัอนจะรับงานแสดีงทั�งงานมงคลั	แลัะงานอวิมงคลัใน

ชุ่วิงออกพิรรษาเท่านั�น	(ตุลัาคม	–	มิถุนายน)	ที�หมอลัำานิยม	เรียกว่ิา	ฤด้ีกาลั

	 	 4)	ด้ีานการเตรียมวิงออกแสดีง	คณะหมอลัำาเร่�องต่อกลัอนจะมีปฏิ์ทินคิวิการแสดีงประจำาวัินตลัอดี

ฤด้ีกาลัแสดีง	แลัะในแตล่ัะวัินคณะหมอลัำา	จำาเป็นต้องแสดีงตามสถานที�ต่างๆ	ที�เจ้าภาพิจ้างให้ไปแสดีงผ้้แสดีงทกุคนจำาเป็นต้อง

อาศัิยนอนบนรถหมอลัำา	หากชุ่วิงใดีที�ได้ีมาทำาการแสดีงในอำาเภอเม่องขอนแก่นผ้้แสดีงที�มีบ้านอย้่ใกล้ัก็จะได้ีกลัับบ้านเป็นครั�ง

คราวิ	เพิราะที�ตั�งหร่อที�ทำาการวิงหมอลัำาอย้ใ่นพ่ิ�นที�เม่องขอนแก่น

 1.1.2 การบริห์ารจััดการด้านการแสดง

	 1.ด้ีานการแต่งกายของผ้้แสดีงหมอลัำาเร่�องต่อกลัอน	สรุปได้ีว่ิา

	 	 1)	 นักร้อง	ประกอบไปด้ีวิยนักร้องหญิงแลัะนักร้องชุาย	โดียนักร้องชุายจะแต่งตัวิตาม	 ร้ปแบบ

ของเพิลัง	 โดียสวิมกางเกงขายาวิ	 เส่�อแขนยาวิประดีับเพิชุรปลัอบ	หร่อเรียกว่ิาชุุดีนักร้องชุายประยุกต์	 ส่วินการแต่งกายของ

นักร้องหญิงก็จะมีลัักษณะคล้ัายกับนักร้องชุาย	ส่วินใหญ่สวิมชุุดีกระโปรงสั�นหร่อยาวิ	ประดัีบด้ีวิยเพิชุรปลัอม	หร่อเรียกว่ิาชุุดี

นักร้องหญิงประยุกต์
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	 	 2)	หมอลัำา	ประกอบด้ีวิยหมอลัำาชุายแลัะหมอลัำาหญิง	โดียชุุดีหมอลัำาชุายจะเหม่อนชุุดีลิัเกภาค

กลัาง	ประดัีบด้ีวิยเพิชุรปลัอมทั�งชุุดี	ส่วินชุุดีหมอลัำาหญิงจะเป็นชุุดีราตรีประยุกต์ยาวิหุ้มข้อเท้า

	 	 3)	นักแสดีงตลัก	จะสวิมเส่�อผ้าสีฉ้ดีฉาดีตัดีกันไม่เน้นสวิยงามแต่เพ่ิ�อให้เกิดีควิามขำาขัน

	 	 4)	พิิธีิกร	จะสวิมกางเกงยนีส์	เส่�อยด่ีแขนสั�นหร่อยาวิ	สวิมส้ทสากลัทับแลัะสวิมรองเท้าหนังหุ้มส้น

	 	 5)	 นักดีนตรี	 สวิมเส่�อย่ดีแขนสั�นลัายแบบเส่�อเป็นชุ่�อคณะหมอลัำาที�สังกัดี	 กางเกงยีนส์ขายาวิ				

สวิมร้องเท้าผ้าใบ

2. ด้านขั้�นติอนการแสดง

การแสดีงของหมอลัำาเร่�องต่อกลัอนหากแสดีงในเขตภาคอีสานจะเริ�มเวิลัา	21.00	น.	ถึง	06.00	น.	หากแสดีงในเขต

กรุงเทพิฯ	หร่อปริมณฑลั	จะเริ�มแสดีงเวิลัา	19.00	น.	 ถึง	01.00	น.	หร่อหากคณะหมอลัำา	เกิดีพิบเหตุสุดีวิิสัยอันเกิดีจากภัย

ธิรรมชุาตฝิ่นตกตลัอดีค่น	ทางคณะหมอลัำาจะทำาการแสดีงชุดีเชุยให้แก่เจ้าภาพิในชุว่ิงเวิลัากลัางวินัแทน	อาจจะเปน็ชุ่วิงเชุ้าหร่อ

ชุ่วิงบ่ายแทนก็ได้ี	ทั�งนี�ขึ�นอย้่กับการตกลังกันระหว่ิางคณะหมอลัำากับเจ้าภาพิ

จากการศึิกษาขั�นตอนการแสดีงหมอลัำา	เริ�มจากชุ่วิงเวิลัา	21.00	ถึง	01.00	น.	สรุปได้ีว่ิา

	 1.	 พิิธีิกรหร่อโฆษกจะทำาการประกาศิเปิดีการแสดีงของคณะหมอลัำาเร่�องต่อกลัอนพิร้อมทั�งผ้้สนับสนุน

ประจำาฤด้ีกาลัโดียลัำาดัีบแรก	 จะเป็นการแสดีงโชุว์ิโหมโรงจินตลีัลัาประกอบเพิลังส่วินใหญ่จะเป็นชุุดีการแสดีงเทิดีไท้พิระมหา

กษัตริย์ไทย	หร่อการแสดีงตำานานที�สำาคัญของเม่องต่างๆ	เชุ่น	พิระธิาตุนาด้ีน		พิระธิาตุขามแก่น	เป็นต้น

	 2.	 พิิธีิกรกล่ัาวิขอบคุณผ้้สนับสนุนหลัักแลัะเปิดีตัวินักร้องชุายสลัับนักร้องหญิงเพ่ิ�อทำาการแสดีงโดียมีหาง

เคร่�องชุายแลัะหางเคร่�องหญิงเต้นประกอบเพิลัง

	 3.	ผ้้แสดีงตลักจะแสดีงคั�นรายการชุ่วิงที�	1	ของการโชุว์ิคอนเสิร์ตล้ักทุ่งหมอลัำา							จำานวิน	5-7	คน	เพ่ิ�อ

เปลีั�ยนบรรยากาศิสร้างควิามขำาขันให้แก่ผ้้ชุมด้ีานหน้าเวิที	 ทั�งนี�เพ่ิ�อให้หางเคร่�องได้ีพัิกชุ่วิงแลัะทำาการเปลีั�ยนชุุดีการแสดีง	

เตรียมการแสดีงในชุ่วิงถัดีไป

	 4.	 พิิธีิกรดีำาเนินรายการโชุว์ิคอนเสิร์ตล้ักทุ่งหมอลัำาชุ่วิงที�	 2	 กล่ัาวิขอบคุณผ้้สนับสนุนรายการแลัะเปิดีตัวิ

นักร้องชุายแลัะนักร้องหญิงมาทำาการแสดีง	แลัะมีหางเคร่�องชุายแลัะหญิงเต้นสลัับกันประกอบการแสดีง	

	 5.	การแสดีงเต้นประกอบโชุว์ิโฆษณาผ้้สนับสนุนหลััก

	 6.	พิิธีิกรดีำาเนินรายการนำาเข้าส่้การแสดีงศิิลัปะแลัะวัิฒนธิรรม

	 7.	การแสดีงลัำาเร่�องต่อกลัอน	เวิลัา	01.00	น.	ถึง	05.30	น.

	 8.	หมอลัำาจะลัำาลัา	(เต้ยลัา)	โดียทำานองลัำาล่ัองหร่อลัำาทางยาวิ	

	 9.	การแสดีงลัำาเร่�องต่อกลัอนจะแสดีงถึงเวิลัา	05.30	น.	เหล่ัอเวิลัา	30	นาที	กลุ่ัมศิิลัปินหมอลัำาทั�งหมดีจะ

ออกมาร้องเพิลังล้ักทุ่งหมอลัำาต่อเน่�องกันจนถึงเวิลัา	06.00	น.	นิยมเรียกกันว่ิา	เต้ยลัา	
 

ภาพิประกอบที�	1	แสดีงภาพิลัำาดีับขั�นตอนการแสดีงโชุวิ์คอน

 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี 1 แสดงภาพล าดบัขั้นตอนการแสดงโชว์คอน 

 
พิธีกรด าเนินรายการเปิดท าการแสดง 
คิวที่ 1 การแสดงจนิตลีลาประกอบการแสดงเทิดไท ้ร.10 
คิวที่ 2 การแสดงจนิตลีลาประกอบการโชว์ 
         นางฟ้าและเทวดา 
คิวที่ 3 การแสดงเรื่องราวประกอบโฆษณาผู้สนับสนุน 
         โดยทมีผู้แสดงตลก 
คิวที่ 4 การแสดงโชว์เตน้ของหางเครือ่ง 
คิวที่ 5-12 การแสดงโชวเ์พลงลูกทุ่งหมอล า 
   - พิธกีรประกาศชื่อผลติภัณฑ์ผู้สนับสนุนและเปิดตวันกัรอ้ง 
   - นักร้องชายและนกัรอ้งหญิงเดี่ยวหรอืคู ่ร้องเพลงจังหวะ
เร็วหรือช้าคนละ 1 เพลง 
   - หางเครื่องชายเต้นสลับหางเครื่องหญิงประกอบเพลง 
คิวที่ 13 การเต้นประกอบเพลงผู้สนับสนุนรายการ 
คิวที่ 14 การแสดงตลกประกอบเรื่องราว 
คิวที่ 15-17 การแสดงโชวเ์พลงลูกทุ่งหมอล า 
   - พิธกีรประกาศชื่อผลติภัณฑ์ผู้สนับสนุนและเปิดตวันกัรอ้ง 
   - นักร้องชายและนกัรอ้งหญิงเดี่ยวหรอืคู ่ร้องเพลงจังหวะ
เร็วหรือช้าคนละ 1 เพลง 
   - หางเครื่องชายเต้นสลับหางเครื่องหญิงประกอบเพลง 
คิวที่ 18 การแสดงโชวเ์ต้นของหางเครือ่ง 
           -การแสดงโชว์เพลงลูกทุ่งหมอล า 
คิวที่ 19-21 การแสดงโชวเ์พลงลูกทุ่งหมอล า 
    - พธิีกรประกาศชื่อผลิตภัณฑ์ผู้สนับสนนุและเปิดตัวนักร้อง 
    - นักร้องชายและนกัร้องหญิงเดี่ยวหรอืคู่ ร้องเพลงจังหวะ 
      เร็วหรือช้าคนละ 1 เพลง 
    - หางเครื่องชายเต้นสลับหางเครือ่งหญิงประกอบเพลง 
คิวที่ 22 การแสดงตลก 
คิวที่ 23 การแสดงโชวเ์พลงลูกทุ่งหมอล า 
    - พธิีกรประกาศชื่อผลิตภัณฑ์ผู้สนับสนนุและเปิดตัวนักร้อง 
    - นักร้องชายและนกัร้องหญิงเดี่ยวหรอืคู่ ร้องเพลงจังหวะ 
      เร็วหรือช้าคนละ 1 เพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คิวที่ 1 แสดงโชว์จินตลีลาเทิดไท้ ร.10 
คิวที่ 2 การแสดงจนิตลีลาสรวงสวรรค ์
คิวที่ 3 การเต้นประกอบเพลง
ผู้สนับสนุน 
คิวที่ 4 การเต้นโชว์ของหางเครื่อง  
คิวที่ 5-12 การแสดงโชวล์ูกทุ่งหมอล า 
คิวที่ 13 การโชว์เพลงลูกทุ่งหมอล า 
คิวที่ 14 การแสดงตลก 
 
 
 
คิวที่ 15-17การแสดงโชว์ลกูทุ่งหมอล า 
คิวที่ 18 การเต้นโชว์ของหางเครือ่ง 
คิวที่ 19-21การแสดงโชว์เพลงลูกทุ่ง 
คิวที่ 22 การแสดงตลกช่วงที่ 2 
คิวที่ 23 การแสดงโชวล์ูกทุ่งหมอล า 
คิวที่ 24 แสดงตลกรีวิวประกอบเพลง 
คิวที่ 25 การแสดงศิลปวัฒนธรรม 

การแสดงช่วงท่ี  1 
1.แสดงจนิตลีลาประกอบเพลง ร.10 
2.แสดงจนิตลีลาประกอบเพลงสวรรค ์
3.แสดงโฆษณาผู้สนับสนุนโดยทีมตลก 
4.การแสดงเตน้โชว์หางเครือ่ง 
5.การแสดงโชว์ลูกทุ่งหมอล า 
6.การแสดงโชว์เพลงผู้สนับสนนุ 
7.การแสดงตลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การแสดงช่วงท่ี 2 
1.การแสดงโชว์เพลงลูกทุ่งหมอล า 

- การแสดงโชว์เพลงลูกทุ่งหมอล า 
- การแสดงโชว์หางเครื่อง 
- แสดงโชว์เพลงลูกทุ่งหมอล า 
- การแสดงตลก 
- การแสดงโชว์เพลงลูกทุ่งหมอล า 
-  การแสดงตลกรีวิวประกอบเพลง 
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม 

การ
แสดง
ช่วงที่ 

1 

การ
แสดง
ช่วงที่ 

2 

 
แสดงจินตลีลาประกอบเพลง - 

การแสดงโชว์หางเครื่อง - 
การแสดงโชว์เพลงลูกทุ่งหมอล า - 

การแสดงโชว์หางเครื่องและเพลงลูกทุ่งหมอล า - 
การแสดงตลก -  
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พิธีกรด าเนินรายการเปิดท าการแสดง 
คิวที่ 1 การแสดงจนิตลีลาประกอบการแสดงเทิดไท ้ร.10 
คิวที่ 2 การแสดงจนิตลีลาประกอบการโชว์ 
         นางฟ้าและเทวดา 
คิวที่ 3 การแสดงเรื่องราวประกอบโฆษณาผู้สนับสนุน 
         โดยทมีผู้แสดงตลก 
คิวที่ 4 การแสดงโชว์เตน้ของหางเครือ่ง 
คิวที่ 5-12 การแสดงโชวเ์พลงลูกทุ่งหมอล า 
   - พิธกีรประกาศชื่อผลติภัณฑ์ผู้สนับสนุนและเปิดตวันกัรอ้ง 
   - นักร้องชายและนกัรอ้งหญิงเดี่ยวหรอืคู ่ร้องเพลงจังหวะ
เร็วหรือช้าคนละ 1 เพลง 
   - หางเครื่องชายเต้นสลับหางเครื่องหญิงประกอบเพลง 
คิวที่ 13 การเต้นประกอบเพลงผู้สนับสนุนรายการ 
คิวที่ 14 การแสดงตลกประกอบเรื่องราว 
คิวที่ 15-17 การแสดงโชวเ์พลงลูกทุ่งหมอล า 
   - พิธกีรประกาศชื่อผลติภัณฑ์ผู้สนับสนุนและเปิดตวันกัรอ้ง 
   - นักร้องชายและนกัรอ้งหญิงเดี่ยวหรอืคู ่ร้องเพลงจังหวะ
เร็วหรือช้าคนละ 1 เพลง 
   - หางเครื่องชายเต้นสลับหางเครื่องหญิงประกอบเพลง 
คิวที่ 18 การแสดงโชวเ์ต้นของหางเครือ่ง 
           -การแสดงโชว์เพลงลูกทุ่งหมอล า 
คิวที่ 19-21 การแสดงโชวเ์พลงลูกทุ่งหมอล า 
    - พธิีกรประกาศชื่อผลิตภัณฑ์ผู้สนับสนนุและเปิดตัวนักร้อง 
    - นักร้องชายและนกัร้องหญิงเดี่ยวหรอืคู่ ร้องเพลงจังหวะ 
      เร็วหรือช้าคนละ 1 เพลง 
    - หางเครื่องชายเต้นสลับหางเครือ่งหญิงประกอบเพลง 
คิวที่ 22 การแสดงตลก 
คิวที่ 23 การแสดงโชวเ์พลงลูกทุ่งหมอล า 
    - พธิีกรประกาศชื่อผลิตภัณฑ์ผู้สนับสนนุและเปิดตัวนักร้อง 
    - นักร้องชายและนกัร้องหญิงเดี่ยวหรอืคู่ ร้องเพลงจังหวะ 
      เร็วหรือช้าคนละ 1 เพลง 
    - หางเครื่องชายเต้นสลับหางเครือ่งหญิงประกอบเพลง 
คิวที่ 24 การแสดงตลกรีววิประกอบเพลง 
คิวที่ 25 การแสดงศิลปวัฒนธรรม 
จบช่วงการแสดงโชว์คอนเสิร์ตลกูทุ่งหมอล า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คิวที่ 1 แสดงโชว์จินตลีลาเทิดไท้ ร.10 
คิวที่ 2 การแสดงจนิตลีลาสรวงสวรรค ์
คิวที่ 3 การเต้นประกอบเพลง
ผู้สนับสนุน 
คิวที่ 4 การเต้นโชว์ของหางเครื่อง  
คิวที่ 5-12 การแสดงโชวล์ูกทุ่งหมอล า 
คิวที่ 13 การโชว์เพลงลูกทุ่งหมอล า 
คิวที่ 14 การแสดงตลก 
 
 
 
คิวที่ 15-17การแสดงโชว์ลกูทุ่งหมอล า 
คิวที่ 18 การเต้นโชว์ของหางเครือ่ง 
คิวที่ 19-21การแสดงโชว์เพลงลูกทุ่ง 
คิวที่ 22 การแสดงตลกช่วงที่ 2 
คิวที่ 23 การแสดงโชวล์ูกทุ่งหมอล า 
คิวที่ 24 แสดงตลกรีวิวประกอบเพลง 
คิวที่ 25 การแสดงศิลปวัฒนธรรม 

การแสดงช่วงท่ี  1 
1.แสดงจนิตลีลาประกอบเพลง ร.10 
2.แสดงจนิตลีลาประกอบเพลงสวรรค ์
3.แสดงโฆษณาผู้สนับสนุนโดยทีมตลก 
4.การแสดงเตน้โชว์หางเครือ่ง 
5.การแสดงโชว์ลูกทุ่งหมอล า 
6.การแสดงโชว์เพลงผู้สนับสนนุ 
7.การแสดงตลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การแสดงช่วงท่ี 2 
1.การแสดงโชว์เพลงลูกทุ่งหมอล า 
2. การแสดงโชว์หางเครื่อง 
3.แสดงโชวเ์พลงลูกทุ่งหมอล า 
4.การแสดงตลก 
5.การแสดงโชว์เพลงลูกทุ่งหมอล า 
6.การแสดงตลกรีววิประกอบเพลง 
7.การแสดงศิลปวัฒนธรรม 

 
ตารางประกอบที่ 1 สรุปรูปแบบข้ันตอนในการแสดงของคณะหมอล าทั้ง 3 คณะ ได้แก่ 1) คณะประถมบันเทิงศิลป์                

2) คณะระเบียบวาทศลิป์ 3) คณะรัตนศลิป์อินตาไทยราษฎร ฤดูกาล 2561-2562 
 

ตารางประกอบที�	1	สรุปร้ปแบบขั�นตอนในการแสดีงของคณะหมอลัำาทั�ง	3	คณะ	ได้ีแก่	1)	คณะประถมบันเทิงศิิลัป์											

2)	คณะระเบียบวิาทศิิลัป์	3)	คณะรัตนศิิลัป์อินตาไทยราษฎีร	ฤด้ีกาลั	2561-2562
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 1.2 พิธีกรรม คติิความเช่�อวงห์มอลุ่ำาเร่�องติ�อกลุ่อน

	 พิิธีิกรรมบรวิงสรวิงประจำาปีแลัะพิิธีิไหว้ิคร้ก่อนการแสดีงหมอลัำาเร่�องกลัอนในจังหวัิดีขอนแก่น	สรุปผลัการ

วิิจัยพิบว่ิา	พิิธีิกรรมบรวิงสรวิงประจำาปีแลัะพิิธีิไหว้ิคร้ก่อนการแสดีงหมอลัำาเร่�องกลัอน	องค์ประกอบของพิิธีิไหว้ิคร้	แลัะบทบาท

ของพิิธีิไหว้ิคร้	แสดีงให้เห็นถึงควิามสำาคัญแลัะวิิธีิการต่างๆ	ดัีงนี�

องค์ป์ระกอบพิธีกรรมบรวงสรวงป์ระจัำาปี์

1.	สถานที�	ค่อ	สถานที�จัดีประกอบพิิธีิกรรมบรวิงสรวิงประจำาปีนั�นหมอลัำาบางทา่นก็จัดีที�บ้านพัิกหมอลัำาของคณะตัวิ

เอง	หร่อการจัดีพิิธีิไหว้ิคร้ประจำาปีใหญ่ขึ�นกว่ิาก็ต้องหาสถานที�สำาหรับจัดีพิิธีิไหว้ิคร้นั�นมี	3	ลัักษณะ	ค่อ

	 1.1	จัดีในเคหสถาน

	 1.2	เป็นปะรำาพิิธีิ

	 1.3	จัดีเป็นโรงพิิธีิ

2.	วัิสดุีอุปกรณ์เคร่�องบ้ชุาแลัะเคร่�องเซ่่นสังเวิย	ค่อ	ดีอกไม้ดีอกบัวิ	ธ้ิปเทียน	พิานบายศิรี	ผ้าขาวิ	ใบตอง	ขนม	หวิาน

	ผลัไม้	ในการประกอบพิิธีิบรวิงสรวิงประจำาปี	แลัะเคร่�องสักการะ	มีดีอกไม้	ผลัไม้	จำานวินมากน้อยขึ�นอย้่กับควิามพิร้อมของ

ผ้้จัดีทำาพิิธีิ

3.	บุคลัากรผ้้จัดีพิิธีิไหว้ิคร้หร่อผ้้ประกอบพิิธีิประธิานในพิิธีิรวิมถึงศิิลัปินหมอลัำาที�มีการร่วิมพิิธีิไหว้ิคร้แลัะผ้้ที�สนใจเข้า

ร่วิมในพิิธีิไหว้ิคร้บุคคลัทั�วิไปส่�อที�มาจากแขนงต่างๆ

พิิธีิไหว้ิคร้ก่อนการแสดีงขั�นตอนที�สำาคัญที�จะต้องทำาก่อนเรียนลัำาเป็นควิามเชุ่�อที�คนเรียนลัำาต้องปฏิ์บัติ	 ค่อการไหวิ้

คร้ก่อนการแสดีงหร่อการขึ�นคร้เรียนลัำา	 ผ้้ที�ต้องการเรียนลัำาจะต้องตั�งขันธ์ิห้าหร่อขันธ์ิแปดี	 ซึ่�งขันธ์ิ	 ห้านั�นจะประกอบไปด้ีวิย	

ดีอกไม้ขาวิ	5	ค่้	เทียนเล่ัมเล็ัก		5	ค่้	ส่วิน	ซึ่�งขันธ์ิแปดีนั�นจะประกอบไปด้ีวิย	ดีอกไม้ขาวิ	8	ค่้	เทียนเล่ัมเล็ัก	8	ค่้	เพ่ิ�อเอาขันธ์ิห้า	

ขันธ์ิแปดีมอบให้แก่คร้ผ้้สอนลัำา	คร้ผ้้สอนก็จะรับเป็นศิิษย์ก็จะสั�งสอนให้ผ้้ที�เรียนลัำาให้ตั�งใจฝึ่กฝ่นท่องกลัอนลัำาให้ขึ�นใจ	ก่อนการ

ท่องกลัอนลัำาทุกครั�งต้องกราบบ้ชุา	ระลึักถึงคุณคร้บาอาจารย์ก่อน	เพ่ิ�อเป็นการรวิบรวิมสมาธิิสร้างควิามมุ่งมั�น	มานะพิยายามที�

จะทอ่งกลัอนที�ได้ีมาใหจ้ำาขึ�นใจใหจ้งไดี	้ไม่ควิรทอ่งกลัอนขวิางทางขึ�นลังบนัไดี	จดุีประสงคที์�แฝ่งไว้ิในข้อห้ามข้อนี�ค่อเพิ่�อให้เกิดี

สมาธิิไม่วิอกแวิก	เพิราะบันไดีเป็นทางที�มีผ้้คนสัญจรผ่านไปมาตลัอดีเวิลัาผ้้ที�ท่องกลัอน	จะต้องคอยหลับหลีักชุ่องทางให้แก่คน

อ่�น	ทำาให้เสียสมาธิิแลัะไม่สามารถท่องกลัอนได้ีสำาเร็จ	แลัะไม่ควิรนอนท่องกลัอน	เพิราะท่านอนเป็นจุดีเริ�มต้นของการนอนหลัับ

	หมอลัำาที�นอนท่องกลัอนจะจำากลัอนได้ีชุ้ากว่ิาปกติเพิราะท่องได้ีไม่นานก็หลัับเสียก่อน	ห้ามประพิฤติผิดีล้ักเมียผ้้อ่�น	ซึ่�งเหตุผลั

ที�แฝ่งไว้ิในข้อห้ามข้อนี�ค่อ	จะทำาให้จิตใจหมกมุ่น	ครุ่นคิดีอย้แ่ต่เร่�องชุ้้สาวิ	คิดีแก้ปัญหาอันจะเกิดีขึ�นจากการประพิฤติผิดีล้ักผิดี

เมียผ้้อ่�น	ซึ่�งล้ัวินแล้ัวิแต่เป็นปัจจัยสำาคัญทำาให้ไม่สามารถท่องกลัอนได้ีทั�งสิ�น

หลัังจากเรียนลัำาท่องกลัอนลัำาไดี	้ฝึ่กฝ่นสามารถออกงานไดี	้คร้ผ้้สอนลัำาก็จะให้ผ้้เรียนลัำาตั�งขันธ์ิห้าแลัะขนัธ์ิแปดี	เพ่ิ�อ

นำาไปครอบคร้จากคร้ผ้้สอนลัำาคร้ผ้้สอนลัำาจะมอบออ้ไหว้ิคร้ให้แก่ผ้้เรียนซึ่�งจะประกอบไปดีว้ิย	คาถาออ้ป้อง	คาถาปอ้งกัน	คาถา

มหาเสน่ห์คาถาใส่	 เพ่ิ�อให้ผ้้เรียนลัำาสามารถไหว้ิคร้ได้ีเอง	หร่อยกอ้อเองได้ี	คร้ผ้้สอนก็จะแนะนำาวิิธีิการรักษาอ้อไหว้ิคร้ให้แก่ผ้้

เรียนลัำา	หลัังจากนั�นก็จะมอบคาถาผ้กคาถาแก้ให้ผ้้เรียนลัำา	เม่�อได้ีรับการเรียนลัำาครบถว้ินพิร้อมที�จะรับงานลัำาได้ีหร่อเม่�อได้ีรับ

งานลัำาแล้ัวิผ้้เรียนลัำาจะต้องยกอ้อไหว้ิคร้ทุกครั�งก่อนขึ�นเวิที	จะต้องให้เจ้าภาพิจัดีเตรียมเคร่�องคายอ้อให้ครบตามจำานวิน	หาก

ไม่ครบตามที�กำาหนดีก็จะไม่สามารถประกอบพิิธีิได้ี	หากจัดีเตรียมครบตามที�กำาหนดีแล้ัวิให้ทำาพิิธีิไหว้ิคร้ก่อนการแสดีงหร่อยก

อ้อยอคร้	ตามขั�นตอนดัีงนี�

	 1.	จุดีธ้ิปเทียน

	 2.	ตั�งนะโม	3	จบ

	 3.สวิดีคาถาบ้ชุา	พิระพุิทธิ	พิระธิรรม	พิระสงฆ์	บทสวิดีทำาวัิตรเย็น

	 4.	สวิดีคาถาบ้ชุาคร้บาอาจารย์

	 5.	จัดีเก็บคายอ้อไว้ิที�ที�เหมาะสม	บนโต๊ะหม่้บ้ชุา	หร่อวิางตามมุมตามทิศิ
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การไหว้ิคร้ก่อนการแสดีงหมอลัำาเร่�องต่อกลัอนนั�นจะไม่มีการไหว้ิคร้ในลัักษณะที�เป็นแบบเป็นแผนมากนัก	แต่ถ่อเป็น

ธิรรมเนียมปฏิ์บัติทุกครั�งที�ผ้้แสดีงหมอลัำาเร่�องเร่�องต่อกลัอนต้องพึิ�งกระทำาแลัะปฏิ์บัติอยา่งเครงครัดี	แต่ในระยะต่อมาทางคณะ

หมอลัำาในทุกคณะก็นำาพิิธีิไหว้ิคร้ก่อนการแสดีงมาแทรกในพิิธีิบรวิงสรวิงประจำาปีเพ่ิ�อเป็นการระลึักถึงคุณคร้บาร์อาจารย์	แลัะ

สร้างขวัิญกำาลัังใจให้กับผ้้แสดีงอีกด้ีวิย	พิิธีิไหว้ิคร้ก่อนการแสดีงนอกจากจะส่งผลัให้เกิดีการเคารพิซึ่�งกันแลัะกันตามอาวุิโสแล้ัวิ	

แลัะเพ่ิ�อเป็นการจรรโลังแลัะอนุรักษ์ศิิลัปะหมอลัำากลัอนต่อกลัอนไว้ิไม่ให้ส้ญหาย

7.2 อภิิป์รายผลุ่

 จัากการศ่กษาเรื�อง พัิธ์ีกรรมี คต่ิความีเชื�อและการบริหารจััดการวงหมีอลำาเรื�องต่่อกลอน ซ้ำ่�งผู้้�วิจััยได�พับ

ประเด็นทำี�ส่ามีารถีนำามีาอภิปรายผู้ลให�ส่อดคล�องกับวัต่ถีุประส่งค์ของการวิจััยได�ดังนี�

 7.2.1 ศึกษาการบริห์ารจััดการวงห์มอลุ่ำาเร่�องติ�อกลุ่อน

	 ภ้มิปัญญาในการบริหารจัดีการแสดีงหมอลัำากลัอน	พิบว่ิาหมอลัำากลัอนส่วินใหญ่	มีสำานักงาน	หมอลัำาเป็น

ของตนเองการรับงานแสดีงเม่�อตกลังค่าจ้างแล้ัวิจึงทำาสัญญาระหว่ิางหมอลัำากับเจ้าภาพิการบริหารจัดีการด้ีวิยตนเองทุกอย่าง

	 ทำาให้ชุ่วิยลัดีค่าใชุ้จ่ายการจัดีองค์การแบบครบวิงจรทำาให้หมอลัำากลัอน	 สามารถรับงานแสดีงตลัอดีทั�งปี	 ส่วินการจัดีองค์กร

แบบครอบครวัิเป็นการส่งเสริมให้สมาชิุกมีรายได้ีมากขึ�นโดียคณะหมอลัำากลัอนจะจดัีคนเข้าทำางานตามควิามสามารถขนาดีของ

สำานักงานหมอลัำาแลัะปฏิ์สัมพัินธ์ิของสมาชิุก	 แต่ลัะคนถ่อเป็นปัจจัยสำาคัญที�ทำาให้การอำานวิยการสั�งการแลัะการประสานงาน

มีควิามยุง่ยากซั่บซ้่อน	เม่�อเสร็จสิ�นการแสดีงแล้ัวิหมอลัำากลัอนมีการประชุุมชีุ�แจงสมาชิุกทุกครั�งสภาพิสังคมแลัะเศิรษฐกิจเป็น

ปัจจัย	หลัักที�ส่งผลัต่อการงบประมาณวิางแผนแลัะควิบคุมทางด้ีานการคลัังของหมอลัำากลัอน

	 ธีิรารัตน์	ลีัลัาเลิัศิสุระกุลั	(2554)	ได้ีทำาการศึิกษาเร่�อง	การพัิฒนาร้ปแบบการจัดีการวิงดีนตรี	ล้ักทุ่งหมอลัำา

อีสานเชิุงธุิรกิจผลัการวิิจัยพิบว่ิา	ในอดีีตการจดัีการของคณะวิงดีนตรล้ีักทุ่งหมอลัำามีการ		ก่อตั�งเป็น	3	ลัักษณ์		1)	ก่อตั�งจากการ

เป็นคณะหมอลัำา	2)	กลุ่ัมที�ก่อตั�งจากการเป็นวิงล้ักทุ่ง	3)	กลุ่ัมที�ก่อตั�งเป็นวิงล้ักทุ่งหมอลัำา	ส่วินใหญ่หัวิหน้าวิง	มีควิามสามารถ

ด้ีานศิิลัปะการแสดีงหมอลัำาแลัะการขับร้องเพิลังล้ักทุ่ง		แต่ลัะคณะปรับเปลีั�ยนพัิฒนาร้ปแบบการแสดีงตามควิามนิยมของผ้้ชุม

แลัะผ้้ฟัง	 มีการแข่งขันด้ีานการตลัาดี	 การบริหารจัดีการเป็นครอบครัวิใชุ้หลัักสมาชิุกในคณะมีควิามผ้กพัินเสม่อนญาติพีิ�น้อง

	การลังทุนระยะแรกใชุ้	ทุนไม่มาก	เคร่�องดีนตรีที�จำาเป็นได้ีแก่	กลัองโทน	แคน	ฉิ�ง	ฉาบ	ผ้าฉาก	เวิที	ไฟประดัีบเป็นเรียบง่าย	

ต่อมาจงึพัิฒนาตามลัำาดัีบ	สภาพิทั�วิไปของการจดัีการในปจัจุบันพิบวิา่	หัวิหนา้คณะหมอลัำาเปน็ศิิลัปิน	ส่วินคณะวิงดีนตรล้ีักทุ่ง

หมอลัำามีสภาพิเป็นแหล่ังเรียนร้้ให้ควิามบันเทิง	สร้างงานสร้างรายได้ีให้แก่สมาชิุกแลัะชุุมชุน	อัตราค่าจ้างขึ�นอย้่กับต้นทุนด้ีาน

ชุ่�อเสียงของหัวิหน้าคณะ	 ควิามสัมพัินธ์ิกับผ้้วิ่าจ้าง	 ผลังานของทางคณะ	 ระยะทางที�จะไปทำาการแสดีงบางคณะจะได้ีรับการ

สนับสนุนจากหน่วิยงานภาครัฐแลัะเอกชุน	มีการจัดี	โครงการของการบริหารเป็นแผนกๆ	ตามหน้าที�นำาภ้มิปัญญาที�มีมาจัดีร้ป

แบบการแสดีงแลัะสร้างสรรค์	ผลังาน	สภาพิการจัดีการในปัจจุบันแบ่งเป็น	3	ระบบ	ได้ีแก่	ระบบครอบครัวิ	ระบบสังกัดีบริษัท	

แลัะระบบเคร่อข่าย		มีควิามคิดีเห็นเกี�ยวิกับการจัดีการว่ิาต้องปรับปรุงแลัะพัิฒนาองค์ประกอบของการแสดีงอย้เ่สมอตามสภาพิ

ควิามต้องการของผ้้ชุมแลัะผ้้ฟัง	ปัญหาของการจัดีการได้ีแก่	ด้ีานเศิรษฐกิจ	ด้ีานบุคลัากร	ด้ีานงบประมาน			ด้ีานสิ�งแวิดีล้ัอมแลัะ

สังคมวัิฒนธิรรม	ด้ีานการแข่งขันการตลัาดี	ด้ีานชุ่องทางการส่�อสาร	ด้ีานเทคโนโลัยีนวัิตกรรม	เหล่ัานี�ส่งผลัต่อการพัิฒนาร้ปแบบ

การแสดีงของหมอลัำา	ร้ปแบบการจัดีการที�มีควิามเหมาะสมประกอบด้ีวิย	6	องค์ประกอบ	1)	ชุ่�อเสียงแลัะผลังานของคณะ		วิง

ดีนตรีล้ักทุ่งหมอลัำา	2)	บริบทของคณะวิงดีนตรีล้ักทุ่งหมอลัำา	ประกอบด้ีวิยประวัิติควิามเป็นมา	ข้อม้ลัเกี�ยวิกับผลังานของคณะ

	3)	ปัจจัยภายนอกได้ีแก่ทรัพิยากรที�นำามาประกอบไปด้ีวิย	บุคลัากร	วัิตถุดิีบเคร่�องจักร	อุปกรณ์	ข่าวิสารข้อม้ลั	ส่�อเทคโนโลัยี

โดียนำามาผนวิกกับภ้มิปัญญาที�ใชุ้ในการจัดีแสดีง	การตลัาดีแลัะประชุาสัมพัินธ์ิ	 ชุ่องทางการส่�อสาร	 ผ้้ให้การสนับสนุน	4)	 สิ�ง

แวิดีล้ัอม	ประกอบด้ีวิย	นโยบายของรัฐ	เศิรษฐกิจ	การเม่อง	การปกครอง	สังคมวัิฒนธิรรม	นวัิตกรรม	เทคโนโลัยี	การศึิกษา	

ค่านิยมควิาม	ต้องการของผ้้ชุมการแข่งขันการวิางแผน	การงานบุคคลั	การจัดีงบประมาน	5)	กระบวินการแปรร้ปเกี�ยวิข้องกับ

ควิามสามารถขององค์การในเชิุงการบริหาร	การวิางแผน	การงานบุคคลั	การจัดีทำางบประมาณ	การนำาเสนอ	การประสานงาน

	การควิบคุมการจัดีทำารายงาน	6)	ปัจจัยการนำาออกการผลิัต	ได้ีแก่	ผลัประโยชุน์	สิ�งที�ออกจากระบบ	ค่อ	สินค้า	บริการ	หร่อ

ผลัผลิัตในร้ปแบบอ่�นๆที�ผลิัตออกจากคณะ



1252

	 ศิิริพิงษ์	ประย้รหาญ	(2555)	ได้ีทำาการศึิกษาเร่�องพัิฒนาการ	การบรรเลังดีนตรีประกอบการ	แสดีงหมอลัำา

หม่้ในภาคตะวินัออกเฉยีงเหน่อผลัการวิิจัยพิบวิา่	คณะหมอลัำาหม่้ได้ีจัดีบุคลัากรออกเปน็ฝ่่าย	ต่างๆ	ให้มีหน้าที�รับผิดีชุอบอยา่ง

ชัุดีเจน	เคร่�องดีนตรีที�ใชุ้ประกอบเดิีมมีเพีิยงแคน	ต่อมาได้ีนำาพิิณ	ระนาดีเอก	ฉิ�ง	ฉาบ	แลัะกลัองยาวิมาบรรเลังประกอบ	เคร่�อง

ดีนตรีหลัักที�ใชุ้บรรเลังประกอบในปัจจุบันค่อ	แคน	ซ่อ	พิิณ	กลัองชุุดี	กลัองทอมบาแอ็คคอเดีียนแซ็่กโซ่โฟน	ออร์แกน	กีต้าร์	

เบส	ทรัมเป็ต	ทรอมโบน	จนทำาใหเ้กิดีเปน็แบบแผนมาตรฐานของดีนตรปีระกอบหมอลัำาหม่้มาถงึปัจจุบัน	ชุ่วิงลัำาเร่�องได้ีใชุ้แคน

เป็นเคร่�อง	ดีนตรีหลััก	กลัอนลัำาวิาดีขอนแก่นเป่าแคนลัายน้อยประกอบวิาดีอุบลัฯแลัะวิาดีกาฬสินธ์ุิ-มหาสารคาม	เป่าแคนลัาย

ใหญ่ประกอบ	ทำานองลัำาเป็นทำานองเดีียวิกัน	แต่แตกต่างกันที�การประดิีษฐ์ตกแต่งทำานองลัำาของหมอลัำาแต่ลัะคน	ผสมผสานกับ

เทคนิคการเป่าแคนของหมอแคนแต่ลัะคน

	 การพัิฒนาดีนตรีประกอบหมอลัำาหม่้	เป็นไปตามกระแสควิามนิยมทางดีนตรีในแต่ลัะการแสดีงหมอลัำาขั�น

ตอนการแสดีงในการลัำาแบ่งได้ีเป็น	3	ชุ่วิงหลััก	ค่อ	ชุ่วิงโชุว์ิดีนตรี-หางเคร่�อง	ตลักแลัะการ	แสดีงหมอลัำาชุ่วิงลัำาเร่�องเน้นการเป่า

แคนประกอบ	ชุ่วิงเต้ยลัาเป็นชุ่วิงก่อนปิดีการแสดีง	เน้นการบรรเลัง	เพ่ิ�อควิามสนุกสนาน	ในอนาคตจะมีการแทรกการแสดีงพ่ิ�น

เม่องให้มากขึ�นเพ่ิ�อเป็นการอนุรักษ์วัิฒนธิรรมของภาคอีสาน

	 อภิสิทธิิ�	เบ่�องบน	(2555)	ได้ีทำาการศึิกษาเร่�อง	การพัิฒนาหมอลัำากลัอนในกระแสโลักาภิวัิตน์	ผลัการวิิจัย

พิบว่ิาสภาพิปัญหาเกี�ยวิกับหมอลัำากลัอนในกระแสโลักาภิวัิตน์ได้ีแก่	 1)	 หมอลัำาในปัจจุบันบาง	 คนไม่มีควิามร้้ควิามเข้าใจใน

ศิิลัปะการลัำาเพีิยงพิอ	2)	ผ้้แต่งกลัอนลัำาลัดีน้อยลังเน่�องจากขาดีผ้้ส่บทอดีแลัะ	ควิามร้้ควิามเข้าใจในการแต่ง	3)	หมอแคนบาง

ส่วินขาดีจรรยาบรรณ	4)	ผ้้จ้างในปัจจุบันไม่เข้าใจธิรรมเนียมการจ้างการรับรองแลัะการด้ีแลัหมอลัำา	5)	ผ้้ฟังส่วินใหญ่ไม่เข้าใจ

แลัะไม่ปฏิ์บัติตามขนบการฟังลัำาทำาให้เกิดีปัญหาชุ่วิงทำาการแสดีง	 6)	 กลัอนลัำาล้ัาสมัยยากต่อการเข้าใจของคนฟังในปัจจุบัน

	7)	ขั�นตอนหร่อขนบการ	ลัำาไม่เหมาะสมตามสถานการณ์ในปัจจุบันแลัะ	8)	เคร่�องเสียงเวิทีที�ไม่ได้ีมาตรฐานซึ่�งมีผลักระทบต่อ

การลัำาในปัจจุบันแนวิทางในการพัิฒนาหมอลัำากลัอนในกระแสโลักาภิวัิตน์ได้ีแก่การพัิฒนาองค์ประกอบ	 ทั�ง	 8	 ด้ีานได้ีแก่	 1)	

หมอลัำาต้องศึิกษาศิิลัปะการลัำากลัอนอย่างลึักซึ่�ง	2)	ผ้้แต่งกลัอนลัำาต้องแต่งกลัอนลัำาใหม่ๆให้ทันสมัย	3)	หมอแคนต้องมีทักษะ

แลัะมีควิามรับผิดีชุอบในหน้าที�	4)	เจ้าภาพิต้องมีควิามซ่่�อสัตย์	สุจริตต่อหมอลัำาแลัะมีสัญญาจ้างเป็นลัายลัักษณ์อักษร	5)	ผ้้ฟัง

ต้องมีมารยาทในการฟงัไม่ประพิฤตเิส่�อมเสยี	6)	กลัอนลัำาต้องทันสมัยมีเน่�อหาดีีแลัะมสุีนทรียภาพิ	7)	ควิรมกีารรกัษาขนบหร่อ

ขั�นตอนในการลัำาไว้ิ	แลัะอาจปรับเปลีั�ยนได้ีบ้างตามควิามเหมาะสมแลัะ	8)	ควิรเล่ัอกหาเคร่�องเสียงแลัะเวิทีที�เหมาะสมแลัะได้ี	

มาตรฐานในการแสดีง

 2.2 เพ่�อศึกษาพิธีกรรม คติิความเช่�อวงห์มอลุ่ำาเร่�องติ�อกลุ่อน

	 ผ้้ศึิกษาได้ีใชุ้ข้อม้ลัจากการศึิกษาภาคสนาม	 ค่อการสังเกตแบบไม่มีส่วินร่วิม	 สังเกตจากปรากฏ์การณ์ที�

เป็นไปในลัักษณะต่างๆ	การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างพ้ิดีคุยกับผ้้ที�เกี�ยวิข้องตลัอดีจนการศึิกษาจากเอกสาร	(Documentary	

Study)	เพ่ิ�อนำาข้อม้ลัที�ได้ีมาอภิปรายผลัตามควิามมุ่งหมายของการวิิจัย	จากการศึิกษาพิิธีิกรรมในการไหว้ิคร้ของหมอลัำากลัอน

เพ่ิ�อการส่บสานวัิฒนธิรรมอีสาน	สามารถอภิปรายผลัการศึิกษาได้ีดัีงนี�

	 1.	การศึิกษาประวัิติควิามเป็นมาของพิิธีิไหว้ิคร้	ผลัการวิิจัยพิบว่ิา	พิิธีิกรรมไหว้ิคร้นั�นเป็นพิิธีิกรรมเกี�ยวิกับ

ควิามเชุ่�ออีกอย่างหนึ�งใชุ้สำาหรับศิิลัปินหมอลัำา	พิระนักเทศิน์แหล่ั	หร่อนักเรียนนักศึิกษา		เป็นพิิธีิกรรมของคนอีสานเป็นการผสม

ผสานระหว่ิางศิาสนาพุิทธิแลัะควิามเชุ่�อศิาสนาพิราหมณ์	อันเป็นอุบายที�ทำาให้ผ้้เรียนมีไหวิพิริบสติปัญญาที�เฉลีัยวิฉลัาดีการใชุ้

คำาพ้ิดีโวิหารการแสดีงบนเวิที	มีประวัิติควิามเป็นมาที�เกิดีจากควิามเชุ่�อ	การปฏิ์บัติส่บทอดีกนัมาจากบรรพิบรุุษรุ่นส่้รุ่นที�มีควิาม

แตกต่างกันทางวัิฒนธิรรมแลัะกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิที�เกี�ยวิข้องกับบุคคลัสภาพิแวิดีล้ัอมที�แตกต่างกันแต่ลัะท้องถิ�น	ควิามคิดี	แลัะการก

ระทำาซึ่�งสอดีคล้ัองกับแนวิคิดีของ	James	Fowler					(1977	:	27-28)	ได้ีศึิกษาเกี�ยวิกับควิามเชุ่�อแลัะพิิธีิกรรม	ดัีงนี�

	 	 1.1	 ควิามเชุ่�อแลัะพิิธีิกรรมเกิดีมาจากพ่ิ�นฐานดัี�งเดิีมของกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิแลัะควิามแตกต่างทาง

วัิฒนธิรรมของแต่ลัะท้องถิ�น
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	 	 1.2	การใชุ้เหตุผลั	การตัดีสินใจ	อารมณ์	สภาพิแวิดีล้ัอม	ควิามคิดีแลัะควิามสัมพัินธ์ิกับบุคคลัอ่�น

ที�มีลัักษณะในการพัิฒนาตัวิเอง

	 	 1.3	โครงสร้างของร่างกาย	จิตใจ	ตัวิตน	(อัตตา)

	 	 1.4	ควิามหลัากหลัายทางดีา้นการรบัร้้	ด้ีานควิามร้สึ้ก	พิฤตกิรรม	สงัคม	มนุษยศ์ิาสตร	์จิตวิิเคราะห์	

แลัะการมีศีิลัธิรรม

สามารถกลั่าวิได้ีว่ิาพิิธีิกรรมที�เกิดีขึ�นในสังคมที�เกิดีจากควิามหลัากหลัายของสภาพิแวิดีล้ัอม	 ควิามคิดี	 การกระทำา

ที�แสดีงออกมาทางพิฤติกรรมของคนในสังคมล้ัวินแล้ัวิแต่มาจากควิามเชุ่�อที�สังคมมีควิามเชุ่�อที�แตกต่างกันออกไป	 พิิธีิไหว้ิคร้ก็

เป็นพิิธีิกรรมอย่างหนึ�งที�มีต้นกำาเนิดีมาจากควิามเชุ่�อทางโบราณเชุ่นกัน			มีการปฏิ์บัติมาจากรุ่นส่้รุ่น	รักษาร้ปแบบแนวิทางการ

ปฏิ์บัติ	เชุ่น	การยกคร้บ้ชุาคร้	การปฏิ์บัติตามข้อห้าม		ภาษาอีสานเรียกว่ิา	คะลัำา	การใชุ้ภาษาสวิดีตามที�คร้กำาหนดีขึ�น	แลัะการ

รักษาองค์ควิามร้้เดิีมที�คร้ได้ีนำาพิาปฏิ์บัติ	พิิธีิไหว้ิคร้มีจุดีส้งสุดีแลัะตำ�าสุดีเชุ่นเดีียวิกัน	หากร้้จักหาวิิธีิการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที�

เกิดีขึ�น	 มองเห็นคุณค่าที�จะเกิดีขึ�นในอนาคต	 ในสังคมที�เปลีั�ยนแปลังไปแบบนี�ทำาให้มีควิามเจริญรุ่งเร่องทั�งทางด้ีานเศิรษฐกิจ

แลัะวัิฒนธิรรม	ก็ต้องมีการร่วิมม่อกันทุกฝ่่ายให้พิิธีิกรรมประเภทนี�มีค่าส้งสุดีต่อไป

ในสังคมที�เปลีั�ยนแปลังไประบบการเรียนร้้	การศึิกษาแขนงต่างๆ	ที�ปรากฏ์ในชุุมชุนที�เป็นระบบเก่า	ทั�งวิิธีิการปฏิ์บัติ

แลัะเทคนิควิิธีิการถ่ายทอดี	รวิมทั�งอุปกรณ์ต่างๆ	ที�ใชุ้ประกอบในการเรียนการสอนล้ัวินแล้ัวิแต่ถ้กลัดีบทบาทลัง	เน่�องจากต้อง

ยอมรับวิิทยาการใหม่ๆ	ที�เข้ามาส่้สังคม	จึงต้องมีการปรับปรุงประยกุต์วิิธีิการต่างๆเหล่ัานั�นให้มีควิามเป็นสากลั	ซึ่�งสอดีคล้ัองกับ

เอกสารงานวิิจัยที�เกี�ยวิข้อง	สุรเชุษฐ์	เวิชุพิิทักษ์	(2533	:	20)	กล่ัาวิว่ิาเม่�อสังคมมนุษย์เทคโนโลัยีสารสนเทศิแหล่ังวิิชุาการหร่อ

แหล่ังควิามร้้เกิดีขึ�นอยา่งรวิดีเร็วิ	บุคคลัมีควิามรอบร้้ไม่ครอบคลุัมในทุกๆ	แขนงสถาบันทางการศึิกษา	เชุ่น	โรงเรียน	มหาวิิทยาลััย

สถาบันการศึิกษาต่างๆ	จึงได้ีตระหนักแลัะทวีิควิามสำาคัญมากขึ�นเป็นลัำาดัีบในฐานะแหล่ังการเรียนร้้แลัะถ่ายทอดีควิามร้้ที�เข้ามา

มีบทบาทใหมใ่นสังคมชุุมชุนทำาใหร้ะบบการเรียนร้้แบบดัี�งเดิีมแลัะการศิกึษาถ่ายทอดีควิามร้แ้บบดัี�งเดิีมที�มีอย้ใ่นแตล่ัะชุุมชุนลัดี

บทบาทลังองค์กรการศึิกษาต่างๆ	จึงได้ีมีควิามคิดีที�จะทำาการปรับปรุงประยกุต์ขบวินการเรียนร้้ต่างๆ	ทางวัิฒนธิรรมให้มีควิาม

เป็นสากลัมคีวิามทนัสมัยเป็นที�ยอมรบัของสงัคม	สนองตอบตอ่ควิามเปลีั�ยนแปลังทางสงัคมเพิ่�อให้วัิฒนธิรรมดัี�งเดิีมเหลัา่นั�นไม่

เล่ัอนหายไปจากสังคมจะได้ีมีการอนุรักษ์แลัะฟ้�นฟ้ให้ดีียิ�งขึ�นต่อไป	

ข้้อเสนอแนะ

 8.1 ข้้อเสนอแนะในการนำาผลุ่การวิจััยไป์ใช้

ควิรมีหน่วิยงานทางราชุการประจำาจังหวัิดีให้ควิามด้ีแลัโดียภาพิรวิม	 มีการสนับสนุนด้ีานงบประมาณการ

ประชุาสัมพัินธ์ิ	จัดีการครอบคลุัมไปส่้อำาเภอ	ตำาบลั	แลัะหม่้บ้านทุกท้องที�	เพ่ิ�อให้เกิดีการรับร้้ข้อม้ลัข่าวิสารวิิธีิการไหว้ิคร้ของ

หมอลัำากลัอน	แล้ัวิเกิดีการปฏิ์บัติให้เกิดีผลัตามเป้าหมาย	ดัีงนี�

	 1)	 หน่วิยงานทางราชุการศ้ินย์วัิฒนธิรรมประจำาจังหวัิดี	 ควิรสนับสนุนด้ีานนโยบายการวิางแผนการ

ประชุาสัมพัินธ์ิ	แลัะงบประมาณไปส่้อำาเภอ	เพ่ิ�อให้เกิดีการพัิฒนาอย่างมีประสิทธิิภาพิ

	 2)	สภาวัิฒนธิรรมประจำาอำาเภอ	ควิรมีการสนับสนุนด้ีานโบบายแลัะงบประมาณการจัดีหาบุคลัากรที�มีควิาม

ร้้ด้ีานหมอลัำาแลัะพิิธีิไหว้ิคร้มาให้ควิามร้้วิิธีิการถ่ายทอดี	เชุ่น	คร้อ้อป่อง	ศิิลัปินหมอลัำากลัอน	แลัะอดีีตพิระนักเทศิน์	เป็นต้น

	 3)	ผ้้ใหญ่บ้าน	ควิรให้ควิามร่วิมม่อกับทางตำาบลั	แลัะอำาเภอ	ชุ่วิยในการสนับสนุนด้ีานการถ่ายทอดีควิามร้้

อย่างถ้กต้อง	เชุ่น	จัดีอบรมผ้้ร้้ในชุุมชุนแลัะร่วิมกันวิางแผนพัิฒนาอย่างเป็นระบบ

	 4)	ผ้้ที�เกี�ยวิข้องทุกฝ่่ายควิรร่วิมม่อกันจัดีทำาแผนสาระการเรียนร้้	เร่�อง	พิิธีิกรรมบรวิงสรวิงประจำาปีแลัะพิิธีิ

ไหว้ิคร้ของหมอลัำากลัอนเร่�องต่อกลัอน
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8.2 ข้้อเสนอสำาห์รับสมาชิกพิธีกรรมบรวงสรวงป์ระจัำาปี์ข้องห์มอลุ่ำาเร่�องติ�อกลุ่อนการวิจััยครั�งนี� ทำาให้ทราบวิิธีิ

การ	ขั�นตอนของการประกอบพิิธีิ	การอนุรักษ์ฟ้�นฟ้การประยุกต์แลัะการส่บสานพิิธีิไหว้ิคร้ของหมอลัำาเร่�องต่อกลัอน	เพ่ิ�อจะได้ี

รับร้้สภาพิปัญหาที�เกิดีขึ�นในปัจจุบัน	จะได้ีเกิดีควิามร่วิมม่อกันระหว่ิางหน่วิยงานราชุการที�เกี�ยวิข้อง	ชุุมชุน	ชุาวิบ้านทำาให้เกิดี

การเรียนร้้ถ่ายทอดีภ้มิปัญญาท้องถิ�นด้ีานวัิฒนธิรรมแก่ชุนรุ่นต่อไปได้ีศึิกษาปฏิ์บัติอยา่งยั�งยน่	ซึ่�งในการวิิจัยครั�งต่อไปควิรศึิกษา

ในเร่�องดัีงต่อไปนี�

1)	ควิรศึิกษาเร่�องการพัิฒนาองค์ควิามร้้เกี�ยวิกับการจัดีทำาพิิธีิกรรมการไหว้ิคร้หมอลัำาเร่�องต่อกลัอนให้เป็นสากลั

2)	 ควิรศึิกษาเร่�องการพัิฒนาจัดีทำาเป็นหลัักส้ตรการจัดีพิิธีิกรรม	 เพ่ิ�อเป็นแนวิทางในการจัดีกระบวินการเรียนร้้แลัะ

แลัะกระบวินการถ่ายทอดีวัิฒนธิรรมประเพิณีพิิธีิกรรมประจำาท้องถิ�นที�มีประสิทธิิภาพิแลัะเป็นการอนุรักษ์ศิิลัปวัิฒนธิรรม

พิิธีิกรรมบรวิงสรวิงประจำาปีไม่ให้ส้ญหาย

3)	ควิรศิกึษาเร่�องการอนรัุกษ์ฟ้�นฟ้แลัะประยกุต์พิิธีิพิิธีิกรรมบรวิงสรวิงประจำาปี	เพ่ิ�อเป็นการส่บสานวิฒันธิรรมอสีาน

ให้ยั�งย่นส่บต่อไป

กิติติิกรรมป์ระกาศ

วิิทยานิพินธ์ิฉบับนี�	สำาเร็จได้ีด้ีวิยควิามกรุณาของ	ผ้้ชุ่วิยศิาสตราจารย์	ดีร.	กฤษฎีา	วิงศ์ิคำาจันทร์	อาจารย์ที�ปรึกษาวิิทยานิพินธ์ิ	

ซึ่�งเป็นผ้้ให้คำาปรึกษาแนะนำาตลัอดีจนควิามชุ่วิยเหล่ัอ	ซึ่�งถ้าปราศิจากการชุ่วิยเหล่ัอของท่าน	วิิทยานิพินธ์ิฉบับนี�คงไม่อาจสำาเร็จลุัล่ัวิง

ไปได้ีด้ีวิยดีี	ผ้้วิิจัยขอกราบขอพิระคุณในควิามกรุณาของท่านเป็นอย่างส้งมา	ณ	ที�นี�

ขอกราบขอบพิระคุณคณะกรรมการที�ปรึกษาวิิทยานิพินธ์ิทุกท่าน	ที�กรุณาให้ควิามอนุเคราะห์ตรวิจ	แก้ไข	แลัะให้คำา

แนะนำาทางในการเรียนร้้	แลัะขอขอบพิระคุณ	รองศิาสตราจารย์	ดีร.	สิทธิิศัิกดิี�	จำาปาแดีง	กรรมการผ้้ทรงคุณวุิฒิภายนอกคุม

สอบวิิทยานิพินธ์ิ	ที�ให้ควิามอนุเคราะห์แนะนำาแนวิทางในการปรับปรุงวิิทยานิพินธ์ิเล่ัมนี�	ให้มีควิามสมบ้รณ์มากยิ�งขึ�น

ขอขอบคุณ์หัวหน�าคณ์ะหมีอลำาทัำ�ง 3 คณ์ะได�แก่ คุณ์พ่ัอสั่นติ่ สิ่มีเส่น คณ์ะหมีอลำาประถีมีบันเทิำงศิลป์ คุณ์

แม่ีชวาลา หาญสุ่ริย์ คณ์ะหมีอลำารัต่นศิลป์อินต่าไทำยราษฎิ์ร์ และคุณ์พ่ัอภักดี พัลลำ�า คณ์ะหมีอลำาระเบียบวาทำะศิลป์

 ทีำ�กรุณ์าให�ข�อม้ีลทีำ�ส่ำาคัญในการวิจััยรวมีไปถ่ีงส่มีาชิกของคณ์ะหมีอลำาทุำกคนทีำ�ได�เอื�อเฟ่ื่�อข�อม้ีลทีำ�เกิดประโยชน์ต่่อการ

พััฒนางานวิจััยต่่อไป

ขอกราบขอบพิระคุณคณาจารย์	เจ้าหน้าที�	แลัะนักศึิกษา	สาขาศิิลัปะการแสดีง	แลัะสาขาวิิชุาวัิฒนธิรรม	ศิิลัปกรรม	

แลัะการออกแบบ	คณะศิิลัปกรรมศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยขอนแก่น	ให้การชุ่วิยเหล่ัอผ้้วิิจัยมาโดียตลัอดี
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Tai Lue Tattoo of Ban Na Yang, Muang Nam Bak, 

Luang Prabang Province
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บทคัดีย่อ

บทควิามชิุ�นนี�เป็นผลัจากการลังพ่ิ�นที�ภาคสนามเพิ่�อศึิกษารอยสักของชุายชุาวิไทล่ั�อบ้านนายาง	 เม่องนำ�าบาก	 แขวิง
หลัวิงพิระบาง	สปป.ลัาวิ	 เพ่ิ�อทราบถึงร้ปแบบของรอยสัก	ควิามหมาย	สาเหตุของการสัก	แลัะกระบวินการสัก	กระบวินการ
ศึิกษาใชุ้วิิธีิการสัมภาษณ์	สังเกต	แลัะการจดีบันทึกด้ีวิยภาพิลัายเส้น	แลัะภาพิถ่าย	แลัะนำาเสนอโดียการพิรรณนาวิิเคราะห์

ผลัการศึิกษาทำาให้ทราบว่ิา	 ร้ปแบบของรอยสักเป็นเอกลัักษณ์สำาคัญทั�งในระดัีบบุคคลั	 แลัะในระดัีบสังคมของชุาย
ชุาวิไทล่ั�อในยุคนั�น	ร้ปแบบของลัายสักประกอบไปด้ีวิย	ลัายม้าในคอก	ลัายนกยง้ในกรง	ลัายนก	แลัะลัายตาข่าย	ซึ่�งควิามหมาย
ของร้ปแบบลัายสักเหล่ัานั�นกล่ัาวิถึงการปกป้องรักษา	แลัะพิลัังอำานาจพิิเศิษจากสัตว์ิที�สักลังไป	สาเหตุของการสักเพ่ิ�อทดีสอบ
ควิามอดีทน	เพ่ิ�อควิามงาม	ค่านิยม	แลัะเป็นธิรรมเนียมโบราณที�สะท้อนควิามกล้ัาหาญ	แลัะกระบวินการสัก	นั�นจะใชุ้อุปกรณ์
การสักอันประกอบด้ีวิยเหล็ักสัก	แลัะหมึกสัก		ระยะเวิลัาในการสักจะแบ่งเป็น	5	ครั�ง	เริ�มต้นจากขาด้ีานใดีด้ีานหนึ�งก่อน	แล้ัวิ
เว้ินระยะให้ส่วินที�สักในชุ่วิงแรกแผลัหายสนิทแล้ัวิจึงสักด้ีานหลัังของขาข้างแรก	รอจนแผลัหายราวิ	2	สัปดีาห์จึงเริ�มสักขาอีกข้าง
ต่อในเวิลัาต่อมา	เม่�อสักขาทั�งสองข้างเสร็จ	รอจนแผลัหายส่วินสุดีท้ายค่อส่วินบริเวิณหน้าท้องซึ่�งแบ่งการสักเป็น	2	ชุ่วิงเชุ่นกัน	
ค่อสักหน้าก่อนแล้ัวิจึงสักด้ีานหลัังเป็นส่วินสุดีท้ายของรอยสักจึงถ่อว่ิาครบตามร้ปแบบของรอยสักชุาวิไทล่ั�อ

คำาสำาคัญ : รอยสัก	ไทล่ั�อ

Abstract

his article is the result of the field trip to study the tattoo of the male Tai Lue people of Na Yang 
village, Nam Bak district, Luang Phrabang province, Lao PDR, in order to study the form of the tattoo, 
the meaning, the reason behind the tattoos, and the tattoo process. The process of the study included 
interviews, observations, and recording through drawings and photography and presented through 
descriptive analysis. 

The study showed that the forms of tattoos are important identities in the personal and the 
social level of the male Tai Lue during that period. The forms of the tattoos include patterns of a horse 
in a stable, a peacock in the cage, birds, and a net. The meanings of the tattoos reflect protection and 
the extraordinary power from the animals that were tattooed. The reason for the tattoos was to test the 
tolerance, for the beauty, the values, and the ancient tradition that reflected bravery. The process of 
tattooing includes the iron for tattooing and the tattoo ink. The time length in tattooing is divided into 
five times, starting from one leg. The gap of time is needed for the first tattoo to be completely healed, 
which took around two weeks before starting the tattoo in the other leg. After both legs were done and 
the wounds were healed, the last part is the stomach, divided into two parts, the front and then the back 
as the last part, completing the tattoo form of the Tai Lue people. 

Keywords: Tatoo, Tai Lue
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บทนำา

การสักเป็นศิิลัปะอย่างหนึ�งที�เกิดีขึ�นบนโลักใบนี�มาตั�งแต่อดีีตแลัะยังดีำารงส่บเน่�องมาจนถึงทุกวัินนี�	 ซึ่�งไม่มีหลัักฐาน

ระบุได้ีว่ิาเกิดีขึ�นแห่งแรกที�ใดีแลัะเม่�อไหร่	ทราบเพีิยงว่ิาเป็นสิ�งที�ถ้กสร้างขึ�นบนเร่อนร่างมนุษย์ด้ีวิยการใชุ้ของแหลัม	หร่อของ

มีคมเจาะ	 หร่อกรีดีลังไปบนผิวิหนังพิร้อมลังสีเพ่ิ�อให้เกิดีลัวิดีลัายตามจินตนาการของผ้้สักที�มีควิามแตกต่างกันไปตามแต่ลัะ

วัิฒนธิรรม	นักวิิชุาการด้ีานประวัิติศิาสตร์พิบข้อม้ลัว่ิา	การสักเริ�มต้นที�อียิปต์โบราณก่อนคริสตศัิกราชุ	1,300	ปี	ต่อมาเม่�อถึง

ยุคกรีกโบราณจากหลัักฐานการบันทึกที�พิบในหลุัมฝั่งศิพิในไซ่บีเรียก่อนคริสตศัิกราชุ	300	ปี		พิบว่ิา	ในยุคจักรพิรรดิีจ้เลีัยตซี่

ซ่่าที�บุกเกาะอังกฤษแลัะรุกรานชุนพ่ิ�นเม่อง	ชุาวิกรีกได้ีพิบว่ิาชุาวิพ่ิ�นเม่องบนเกาะอังกฤษได้ีมีการสักเพ่ิ�อเป็นการทำาสัญลัักษณ์

เฉพิาะลังบนใบหน้าของทาส	แลัะอาชุญากร	ต่อมาจึงเริ�มแพิร่หลัายไปทั�วิโลัก	เชุ่นในทวีิปยุโรปยุคโบราณเชุ่�อว่ิาการสักเป็นการ

ลับหล่้ัต่อพิระเจ้า	 	 เน่�องจากร่างกายของมนุษย์เป็นสมบัติที�พิระเจ้ามอบให้	 ดัีงนั�นการกระทำาใดี	ๆ	 ให้เกิดีแผลับนเร่อนร่างจึง

เปรยีบได้ีดัีงการลับหล่้ัในพิระเจ้า	โดียเฉพิาะบรเิวิณบนใบหนา้	ดัีงนั�น	ผ้้ที�ถ้กสักในยคุโบราณจงึเปรียบได้ีดัี�งคนนอกรตีไม่ใชุ่บุตร

แห่งพิระเจ้า	(th.m.wikipedia.org	ส่บค้นวัินที�	16พิฤศิจิกายน	2560)	นอกจากนั�น	ทางหม่้เกาะในมหาสมุทรแปซิ่ฟิค	มีการ

สักร่างกายด้ีวิยเหล็ักแหลัมหร่อกระด้ีกสัตว์ิที�ทำาเป็นร้ปฟันหวีิ	จุ่มสีดีำาที�ทำามาจากเขม่าไฟผสมกับนำ�ามันทั�งจากสัตว์ิแลัะพ่ิชุแล้ัวิ

สักลังบนร่างกายเพ่ิ�อใชุ้ในการประกอบพิิธีิกรรม	ในหม่้เกาะนิวิซี่แลันด์ี	นักรบในเผ่าเมารีนิยมใชุ้ของมีคมกรีดีลังบนใบหน้าแล้ัวิ

ใชุ้สีราดีลังเพ่ิ�อให้เกิดีสีบนรอยกรีดีดัีงกล่ัาวิ	 ในชุนเผ่าเอสกิโม	 ผ้้หญิงที�มีอายุถึงเวิลัาของการแต่งงานจะสักเป็นรอยเส้นบริเวิณ

คางโดียใชุ้กระด้ีกจุ่มสีดีำาแล้ัวิสักลังไป	วิิธีิการเชุ่นนี�พิบในชุนเผ่ายาคุท	(Yakut)	แถบไซ่บีเรียในยุคต่อ	ๆ	มา	ในบรรดีาชุนเผ่าที�

มีการสักซึ่�งมีควิามยุง่ยากซั่บซ้่อนที�สุดีพิบที�เกาะมาเกซ่่าในโปลันีีทั�งผ้้ชุายแลัะผ้้หญิงต่างก็สักด้ีวิยกันทั�งสิ�น	โดียเฉพิาะในหม่้ผ้ที้�

มีตำาแหน่งหน้าที�ส้ง	ๆ	มีการสักทั�วิทั�งร่างกายทั�งบนศิรีษะ	เปล่ัอกตา	ริมฝี่ปากทั�งด้ีานในแลัะนอก	ชุนเผ่าในแอฟริกาบางเผ่าก็

นิยมการสักเชุ่นกันซึ่�งพิวิกเขาสักเพ่ิ�อสร้างกำาลัังใจซึ่�งพิวิกเขาเชุ่�อว่ิาสามารถปกป้องตนจากสิ�งชัุ�วิร้ายได้ี

ที�กล่่ัาวิมานั�นเป็นแนวิคิดีตามควิามเชุ่�อของชุาวิตะวินัตกในยคุโบราณ	ซึ่�งในยคุต่อ	ๆ 	มาการสักบนผิวิหนังตามร่างกาย

ยังคงดีำาเนินส่บเน่�องจนกลัายเป็นวัิฒนธิรรมในบางพ่ิ�นที�ซึ่�งแพิร่กระจายไปทั�วิโลัก	ทั�งในทวีิปยุโรป	ทวีิปอเมริกา	ทวีิปแอฟริกา	

รวิมทั�งทวีิปเอเซี่ยแลัะในภ้มิภาคเอเซี่ยตะวัินออกเฉียงใต้	เชุ่น	ชุาวิอิหร่านนิยมสักเพ่ิ�อให้ตัวิเองเกิดีควิามสวิยงาม	เพ่ิ�อรักษาโรค

หร่อป้องกันภ้ติผีปีศิาจ	 ชุายชุาวิพิม่าสักจากรอบเอวิลังไปถึงหัวิเข่าเพ่ิ�อป้องกันสัตว์ิร้ายขบกัดี	 ชุาวิเวีิยดีนามนิยมสักร้ปง้	 นาค	

หร่อมังกรตามร่างกายเพ่ิ�อป้องกันอันตรายจากสัตว์ิมีพิิษที�ชุอบขบกัดี	ชุาวิข่าเขมรก็เชุ่นกัน	นิยมสักตามร่างกายโดียเฉพิาะจาก

รอบเอวิจนถึงใต้เข่าเพ่ิ�อป้องกันอันตรายจากสัตว์ิร้ายเชุ่นกัน	 นอกจากนั�น	 ชุนเผ่าที�ไม่ใชุ่ชุาวิมุสลิัมในเกาะบอเนียวิจะสักบน

ใบหน้าแลัะร่างกายทั�งชุายแลัะหญิง	จากที�ยกตัวิอย่างมาจะทำาให้ทราบว่ิา	ชุนชุาติที�อย้่ในภ้มิภาคเอเซี่ยตะวัินออกเฉียงใต้แทบ

ทุกแห่งต่างนิยมการสักมาอยา่งยาวินาน	(ก่อ	สวัิสดิี�พิาณิชุย์.	2534)	โดียเฉพิาะในประเทศิลัาวิที�ปรากฏ์ร่องรอยของวิฒันธิรรม

การสักให้เห็นในยุคปัจจุบัน

ผลัการวิิจัย	

บ้านนายาง	เม่องนำ�าปาก	แขวิงหลัวิงพิระบาง	

ในอดีีตประเทศิลัาวิตั�งแต่ภาคเหน่อลังไปยังตอนใต้สุดีของประเทศิสามารถพิบเห็นการสักได้ีตามพ่ิ�นที�ต่าง	 ๆ	 ซึ่�งใน

ยคุนั�นพ่ิ�นส่วินใหญ่ในภาคอีสานของไทยเคยเป็นส่วินหนึ�งของประเทศิลัาวิ	แลัะผ้้ชุายส่วินใหญ่ในเขตภาคอีสานนี�มักจะนิยมสัก

ขาลัายดัีงกล่ัาวิแลัะพิบเหน็ได้ีโดียทั�วิไป	แต่ในยคุปัจจุบันค่านิยมดัีงกล่ัาวิไดีเ้ล่ัอนหายไป	แลัะหลังเหล่ัอรอยสักขาลัายใหเ้ห็นได้ี

ตามร่างกายของผ้้ส้งอายุซึ่�งส่วินใหญ่ได้ีเสียชีุวิิตไปแล้ัวิ	แต่ในประเทศิลัาวิปัจจุบันนี�มีชุุมชุนแห่งหนึ�งที�สามารถพิบเห็นผ้้ชุาวิที�สัก

ขาลัายแลัะยังมีชีุวิิตอย้เ่ป็นจำานวินพิอสมควิร	นั�นค่อที�	“บ้านนายาง”

บ้านนายางตั�งอย้่ที�	 เม่องนำ�าบาก	 แขวิงหลัวิงพิระบาง	 ซึ่�งอย้ท่างภาคเหน่อของประเทศิลัาวิ	หร่อสปป.ลัาวิ	 บ้านนา

ยางห่างจากเม่องหลัวิงพิระบางค่อนไปทางทิศิตะวิันตกเฉียงเหน่อระยะทางประมาณ	 120	 กิโลัเมตร	 ซึ่�งบ้านนายางแบ่งเป็น	
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2	ชุุมชุนใหญ่	ๆ	ค่อ	บ้านนายางเหน่อกับบ้านนายางใต้	เป็นพ่ิ�นที�ราบขนาดีเล็ักลัักษณะคล้ัายแอ่งกระทะมีแนวิเขาล้ัอมรอบซึ่�ง

มีเน่�อที�ประมาณ	8	 ตารางกิโลัเมตรโดียมีลัำาห้วิยขนาดีเล็ักไหลัผ่านระหว่ิางสองชุุมชุน	 บ้านนายางเป็นพ่ิ�นที�ที�มีทรัพิยากรทาง

ธิรรมชุาตอุิดีมสมบ้รณ์ทั�งป่าไม้	แลัะสตัว์ิป่า	เน่�องจากเปน็ชุุมชุนที�อย้ก่ลัางหบุเขา	พ่ิ�นที�ที�เป็นที�ราบจึงถ้กใชุ้ในการทำาเกษตรกรรม	

เชุ่น	ปล้ักข้าวิ	แลัะใบยาส้บ	แต่ในปัจจุบันการเกษตรกรรมของชุาวินายางไดีเ้พิิ�มการปล้ักยางแลัะกลัว้ิยในหลัาพ่ิ�นที�	วิิถีชีุวิิตของ

ชุาวินายางจึงผ้กพัินกับธิรรมชุาติเป็นอย่างยิ�ง

จากการสัมภาษณ์	พ่ิอไมกอน	หร่อท้าวิกอนลิัวิ	คันทะบุดี	อายุ	54	ปี	อดีีตนายบ้านนายางใต้ได้ีให้ข้อม้ลัว่ิา	ชุาวิบ้าน

ในชุุมชุนส่วินใหญ่มีเชุ่�อสายไทล่ั�อ	เรียกตัวิเองว่ิา	“ล่ั�อกะลัอม”	ชุาวิล่ั�อกะลัอมได้ีตั�งถิ�นฐานในหลัวิงพิระบาง	มาอย่างยาวินาน	

ชุาวิล่ั�อกะลัอมเป็นกลุ่ัมยอ่ยกลุ่ัมหนึ�งในกลุ่ัมชุาติพัินธิุิ�ไทที�อาศัิยอย้ทั่�วิไปในภ้มิภาคลุ่ัมนำ�าโขง	โดียมีถิ�นฐานดัี�งเดิีมตั�งอย้ท่างตอน

ใต้ของประเทศิจีน	ต่อมาจึงอพิยพิลังมาตั�งบ้านเร่อนทางตอนเหน่อของประเทศิลัาวิ	ซึ่�งในการอพิยพินั�นได้ีมีการเคล่ั�อนยา้ยหลัาย

ครั�งโดียมีปัจจัยมาจากภัยสงคราม	ภัยธิรรมชุาติ	แลัะหาพ่ิ�นที�ใหม่ที�กว้ิางขวิางอุดีมสมบ้รณ์เหมาะสมต่อการเกษตร	ในท้ายที�สุดี

	กลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิล่ั�อกะลัอมจำานวินหนึ�งจึงได้ีลังหลัักปักฐานอย่างถาวิรในพ่ิ�นที�ราบเพีิยงในบริเวิณแม่นำ�าลัาตอนกลัาง	ซึ่�งแม่นำ�าลัา

เป็นแม่นำ�าสาขาหนึ�งของแม่นำ�าอ้	หร่อบริเวิณที�ราบเพีิยงใกล้ักับแม่นำ�าอ้ซึ่�งรวิมไปถึงบ้านนายาง	เม่องนำ�าบางอีกด้ีวิย	(วีิลัะ	อาโน

ลััก	แลัะ	เกรียงไกร	เกิดีศิิริ,	2559)	ปัจจุบันชุาวินายางพิยายามส่บทอดีวัิฒนธิรรมของไทล่ั�อบางอยา่งเอาไว้ิ	เชุ่น	สถาปัตยกรรม	

การทอผ้า	อาหาร	ภาษา	แลัะการขับลัำา		ในการส่บทอดีวัิฒนธิรรมแบบชุาวิไทล่ั�อกะลัอมดัีงกล่ัาวิ

ลัายสักชุายชุาวิไทล่ั�อบ้านนายาง

เน่�องจากปัจจุบันนี�มีผ้้คนนิยมสักร้ปต่าง	ๆ 	บนตัวิหลัายแบบซึ่�งมีทั�งที�เกิดีจากควิามเชุ่�อ	แลัะค่านิยมที�เรียกตามภาษา

ของยุคสมัยว่ิาแฟชัุ�น		แต่ถึงกระนั�นในสมัยโบราณผ้้ชุายชุาวิล่ั�อบ้านนายางทุกคนจะต้องสักเพ่ิ�อแสดีงการเข้าสังคม	กล่ัาวิกันว่ิา

	“ใครไม่สักสาวิจะไม่ชุอบ”	หร่อ	“หร่อ	“ใครไม่สักเวิลัาลังอาบนำ�าในลัำาห้วิยไม่ต้องมาอาบนำ�าด้ีวิยกัน	 ให้ไปอาบด้ีานล่ัางของ

ลัำาห้วิย”	โดียชุายชุาวิไทล่ั�อจะเริ�มสักได้ีก็ต่อเม่�ออายุใกล้ับวิชุ	ราวิ	ๆ	18	-	20	ปี	หร่อบางคนอาจสักหลัังจากบวิชุแล้ัวิ	(ไมสอย

,	2559	;	สัภาษณ์)	ซึ่�งบริเวิณที�สักนั�นส่วินใหญ่จะพิบบนชุ่วิงบนของท่อนขา	ตั�งแต่ใต้สะด่ีอลังมาถึงครึ�งหน้าแข้ง	ส่วินบริเวิณ

ต่าง	ๆ	ของร่างกายจะมีสักบ้างเล็ักน้อยเชุ่นที�แขน	ที�แก้มเป็นต้นโดียเรียกเป็นภาษาพ่ิ�นถิ�นว่ิา	“การสักขาลัาย”	ดัีงนั�น	การสัก

จึงถ่อได้ีว่ิาเป็นเอกลัักษณ์สำาคัญในทั�งในระดัีบบุคคลัแลัะสังคมของของชุายชุาวิล่ั�อในยุคนั�น

		

ภาพิที�	1	ลัวิดีลัายสักดี้านหน้า	แลัะดี้านหลัังของชุาวิไทลั่�อบ้านนายาง
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ลัวิดีลัายที�สักโดียทั�วิไปจะเป็นลัายตัวิ	“มอม”	ซึ่�งนักวิิชุาการบางท่านกล่ัาวิว่ิาเป็นร้ปสิงห์ในป่าหิมพิานต์	เป็นเจ้าแห่ง

สัตว์ิทั�งปวิงเน่�องจากเป็นสัตว์ิที�หลัายคนเชุ่�อว่ิามีอำานาจแลัะทรงพิลััง	แต่จากการสัมภาษณ์พ่ิอไมล่ัา	ได้ีกล่ัาวิว่ิา	ชุายชุาวิไทล่ั�อนา

ยางที�มีรอยสัก	หลัายคนกล่ัาวิว่ิาเป็นร้ปม้า	ที�ถ้กล้ัอมรอบด้ีวิยคอก	มีกองหญ้า	2	กองวิางอย้ด้่ีานหน้า	แลัะร้ปทรงคล้ัายสี�เหลีั�ยม

เหน่อหลัังม้าค่ออานม้า	แลัะมีการสักตั�งแต่ชุ่วิงเอวิจนถึงหัวิเข่าหลัายตัวิ	นอกจากร้ปตัวิม้าแล้ัวิยังพิบลัวิดีลัายอ่�น	ๆ	ปะปนอย้่

เชุ่น	ลัายกรง	ลัายนกยง้	ลัายตาข่าย	แลัะริ�วิธิง	(ไมล่ัา	:	สัมภาษณ์,	2559)	ตามภาพิลัายเส้นด้ีานล่ัางนี�

			

ภาพิที�	2	แสดีงตำาแหน่งลัายสักร้ปม้าในคอก	(2)	ลัายนกย้งในกรง	(1)	ลัายนก	(3)		ลัายตาข่าย	(5)	แลัะลัายริ�วิธิง	(4)	

					

ภาพิที�	3	รายลัะเอียดี	ลัายม้าในคอก	ลัายนกย้งในกรง	ลัายนก	แลัะลัายตาข่าย
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ลัวิดีลัายของรอยสักสามารถแบ่งเป็น	3	ส่วินหลััก	ได้ีแก่	ชุ่วิงบน	ชุ่วิงกลัาง	แลัะชุ่วิงล่ัาง

	 ชุ่วิงบน	(A)	ค่อ	บริเวิณหน้าท้อง	มักจะสักเป็นร้ปนก	หร่อนกย้งอย้่ในกรงทรงโค้งเรียงชิุดีติดีกันเป็นแนวิลัดี

หลัั�นลังมาจากกลัางลัำาตัวิ	

	 ชุ่วิงกลัาง	(B)	จากสะโพิกลังมายังเหน่อหัวิเข่า	เป็นชุ่วิงที�มีพ่ิ�นที�มากที�สุดี	บริเวิณนี�จะสักเป็นร้ปม้า	(มอม)	

ในกรอบสี�เหลีั�ยมมุมมน	หร่อที�ชุาวินายางเรียกว่ิาคอกม้า	ซึ่�งมีขนาดีแลัะจำานวินไม่แน่นอน	ขึ�นอย้่กับร้ปร่างของแต่ลัะคน	หาก

นับรวิมขาทั�งสองข้าง	รวิมทั�งด้ีานหน้าแลัะด้ีานหลัังจะมีคอกม้าประมาณ	40	–	60	แห่ง	

	 แลัะชุ่วิงล่ัาง	(C)	บริเวิณหัวิเข่าเลัยลังมาราวิ	3นิ�วิ	จะสักเป็นร้ปคอกม้าบริเวิณหัวิเข่า	หร่อด้ีานหน้า	ส่วิน

ด้ีานหลัังบริเวิณข้อพัิบจะสักเป็นร้ปตาข่ายทรงสี�เหลีั�ยม	 โดียเส้นขอบล่ัางสุดีจะสักเป็นริ�วิร้ปสี�เหลีั�ยมล้ัอมทั�งด้ีานหน้าแลัะด้ีาน

หลััง

ภาพิที�	4	ลัวิดีลัายของรอยสักแบ่งเป็น	3	ส่วินไดี้แก่	ชุ่วิงบน	(A)	ชุ่วิงกลัาง(B)	แลัะชุ่วิงลั่าง(C)

นอกจากนั�นแล้ัวิ	 ชุ่องว่ิางที�เกิดีจากกการเรียงตัวิของคอกม้าซึ่�งมีขนาดีที�แตกต่างกัน	 ชุ่างสักได้ีแก้ปัญหาของที�ว่ิาง

เหลั่านั�นด้ีวิยการสักร้ปนกในกรง	 หร่ออาจเป็นร้ปดีอกผักแว่ินลังไป	 ทำาให้ภาพิรวิมของลัวิดีลัายทั�งหมดีแทบจะไม่มีที�ว่ิางเลัย

ลัวิดีลัายของรอยสัก	 3	 ส่วินหลัักนี�มีลัักษณะคล้ัายกันกับกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิไทที�อาศัิยอย้่ทั�วิไปในภ้มิภาคลุ่ัมนำ�าโขง	 จะแตกต่างก็

เพีิยงลัวิดีลัายที�ใส่ลังไป
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ภาพิที�	5	รายลัะเอียดีของรอยสักชุ่วิงบนดี้านหน้า

ภาพิที�	6	รายลัะเอียดีของรอยสักชุ่วิงบนดี้านหลััง

ภาพิที�	7	รายลัะเอียดีของรอยสักชุ่วิงกลัาง	ที�ประกอบไปดี้วิยคอกม้าแลัะกรงนกที�สักเพิ่�อแก้ปัญหาเร่�องพิ่�นที�วิ่าง
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ภาพิที�	8	รายลัะเอียดีของรอยสักชุ่วิงลั่าง	(ภาพิคลัี�จากรอยสักรอบหัวิเข่า)	ที�ประกอบไปดี้วิยคอกม้าตาข่าย	แลัะริ�วิธิง

จากการสัมภาษณ์ทำาให้ทราบว่ิา	ชุ่างสัก	หร่อหมอสักที�สักให้ชุาวิบ้านในยุคนั�นไม่ใชุ่คนในพ่ิ�นที�	เน่�องจากชุาวิล่ั�อเชุ่�อ

ว่ิาการทำาร้ายตนเองเป็นเร่�องผิดีบาปอย่างใหญ่หลัวิง	หากแต่เป็นคนที�เดิีนทางเร่ร่อนมาจากถิ�นอ่�น	ชุาวิไทล่ั�อเรียกคนผ้้นี�ว่ิา	“ชุ่าง

ข่าขมุ”	ชุ่�อ	ชุ่างไซ่เป็นชุายส้งวัิย	ซึ่�งชุ่างคนนี�จะสักให้หลัายคนในชุุมชุน	ชุา่งไซ่จะแวิะเวีิยนเข้ามาในชุุมชุนเพิ่�อสักให้ชุาวิบ้านเป็น

ชุ่วิง	ๆ 	ต่อมาชุ่างคนดัีงกล่ัาวิได้ีมาตั�งถิ�นฐานอย้ใ่นชุุมชุนที�อย้ไ่ม่ห่างจากหม่้บ้านมากนัก	โดียใชุ้เวิลัาเดิีนทางเพ่ิ�อไปสักหร่อไปเชิุญ

ชุ่างสักมาสักให้ที�ชุุมชุนโดียใชุ้เวิลัาเดิีนทางด้ีวิยเท้าเป็นเวิลัา	1	วัินนอกจากชุ่างไซ่แล้ัวิ	ยังมีชุ่างอีก	3	คน	ได้ีแก่	ชุ่างเม้า	ชุ่างไม

อินแลัะท้าวิยอดีซึ่�งทั�งหมดีเป็นชุาวิขมุบ้านลุ่ัมล้้ั	อย้ห่่างจากบ้านนายางโดียใชุ้เวิลัาเดิีนเท้าราวิ	2	วัิน	(ไมคอง;	สัมภาษณ์,	2559	)	

จากการตั�งข้อสังเกตเกี�ยวิกับกลุ่ัมสักชุ่างที�เป็นชุาวิขมุ	หร่อข่า	สอดีคล้ัองกับการศึิกษาของนักวิิชุาการไทยที�ได้ีทำาการ

ศึิกษาลัายสักของชุายชุาวิอีสาน(	ร.ต.อนุก้ลั	คลัังบุญครอง	แลัะอำานวิยศิิลัป์	 สุขศิรี,	2527)	พิบว่ิา	 ชุ่างสักเป็นชุาวิพิม่าที�เดิีน

ทางมาค้าขายในแถบนี�	โดียที�ชุาวิอีสานเรียกคนกลุ่ัมนี�ว่ิาชุาวิ	“ข่ากุลัา”	เหตุที�ชุาวิข่ากุลัาสามารถสักได้ีเน่�องจากชุายชุาวิพิม่า

นิยมสักจากรอบเอวิลังไปถึงหัวิเข่าโดียมีร้ปลัักษณะเฉพิาะตัวิ	การสักในร้ปแบบนี�จะพิบได้ีเฉพิาะในกลุ่ัมชุาติพัินธ์ุิไทที�อาศัิยอย้่

ทั�วิไปในภ้มิภาคลุ่ัมนำ�าโขง	ลัักษณะดัีงกล่ัาวินั�นสัมพัินธ์ิกับร้ปแบบของชุ่างที�สักให้ชุาวิบ้านนายาง	ลัักษณะที�สัมพัินธ์ิมี	2	ด้ีานค่อ

ด้ีานเน่�อหา	แลัะด้ีานร้ปทรงด้ีานเน่�อหานั�น	มักมีร้ปสัตว์ิสี�เท้าที�เรียกแตกต่างไปตามพ่ิ�นที�	เชุ่น	สิงห์	เส่อ	มอน	แลัะม้า	เป็นต้น	

นอกจากนั�นก็จะมีลัายสักร้ปสัตว์ิปีกเชุ่น	นก	นกยง้	รวิมไปถึงลัายจากดีอกไม้แลัะเคร่อไม้	ด้ีานร้ปทรงมักจะพิบร้ปทรงสี�เหลีั�ยม	

วิงกลัม	แลัะสามเหลีั�ยม	ลัักษณะที�สัมพัินธ์ิดัีงกล่ัาวิเป็นองค์ประกอบสำาคัญที�ทำาให้เกิดีร้ปแบบที�สวิยงามบนเร่อนร่าง	แลัะลังตัวิ

กับกายวิิภาคของมนุษย์เป็นอย่างยิ�ง

สาเหตุของการสักขาลัาย

สาเหตุของการสักขาลัายของชุายชุาวิไทล่ั�อบ้านนายางนั�น	มีหลัายอย่าง	ค่อ

1.	 การสักเพ่ิ�อทดีสอบควิามอดีทนของตนเอง	 เน่�องจากถ้าผ้้ใดีสามารถสักขาลัายได้ีครบทั�งสองข้างแล้ัวิจะได้ีข่�อว่ิา

เป็นผ้้มีควิามอดีทนเปน็เลิัศิทั�งนี�เน่�องจากเปน็ผ้้มีควิามอดีทนอดีกลัั�นต่อควิามเจ็บปวิดีไดีเ้ป็นอยา่งยิ�ง	แลัะสามารถที�จะเป็นผ้้นำา

ของครอบครัวิได้ีในอนาคต	ส่วินถ้าผ้้ชุายคนได้ีสักได้ีเพีิยงข้างเดีียวิหร่อไม่สักเลัยนั�น	ก็จะถ่อว่ิาเป็นผ้้ที�มีจิตในไม่เข้มแข็ง	ดัีงนั�น

ผ้้หญิงก็มักจะคบค้าสมาคมหร่อรับพิิจารณาเป็นค่้ครองได้ี

2.	การสักเพ่ิ�อควิามสวิยงาม	ซึ่�งในสมัยนั�นถ่อว่ิาเป็นรสนิยมที�ส้งมากเน่�องจากผ้้ชุายส่วินใหญ่นิยมนุ่งผ้าเตี�ยวิ	(นุ่งผ้า

ถกเขมรอย่างขอมโบราณ)	 ทำาให้มีโอกาสที�จะอวิดีลัวิดีลัายที�สักบนขาได้ีเป็นอย่างดีี	 แลัะผ้้ใดีที�สักขาลัายแล้ัวิก็จะทำาให้เป็นที�

ยอมรับแลัะเข้าสังคมในหม่้ผ้้ชุายชุาวิไทล่ั�อด้ีวิยกันได้ี	

3.	สักเพิราะควิามเชุ่�อ	โดียเชุ่�อว่ิา	ร่างกายจะแข็งแรง	อย้่ยงคงกระพัินยิงฟันไม่เข้า	ป้องกันสัตว์ิร้าย	แลัะเป็นสิ�งมงคลั

คุ้มครองยามมีภัยต่าง	ๆ	หร่อในยามทำาศึิกสงคราม

4.	ยึดีถ่อตามธิรรมเนียมโบราณที�สะท้อนควิามกล้ัาหาญ	กล่ัาวิค่อ	ผ้้ชุายชุาวิล่ั�อค่อล้ักหลัานของนักรบผ้้กล้ัาหาญดัี�ง

พิญามังกรจึงต้องมีรอยสักให้เหม่อนมังกรที�มีเกล็ัดีลัวิดีลัายแลัะจะได้ีไม่อายใคร
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ภาพิที�	9	ภาพิชุาวิไทลั่�อบ้านนายางที�มีรอยสัก

จะเห็นได้ีว่ิา	 สาเหตุของการสักขาลัายของชุายชุาวิไทล่ั�อบ้านนายางนั�นเกิดีจากการสักเพ่ิ�อทดีสอบควิามอดีทนของ

ตนเอง	เพ่ิ�อควิามสวิยงาม	ควิามเชุ่�อ	รวิมไปถงึตามธิรรมเนยีมโบราณที�ยดึีถ่อกันมาอาจเรียกไดีว่้ิาเป็นค่านิยม	แลัะการยอมรบัใน

การเข้าสังคมในกลุ่ัมผ้้ชุายชุาวิไทล่ั�อ	ส่วินในเร่�องควิามหมายนั�น	รวิม	ๆ 	แล้ัวิกล่ัาวิถึงการปกป้องรักษา	แลัะพิลัังอำานาจพิิเศิษจาก

สัตว์ิที�สักลังไป	เชุ่น	สักร้ปม้าทำาใหเ้ดิีนทางคลัอ่งแคลัว้ิว่ิองไวิ	เน่�องจากในอดีีตชุุมชุนนี�มีม้าเป็นพิาหนะที�สำาคัญในการเดีนิทางแลัะ

บรรทุกสิ�งของ	สักร้ปนกไว้ิคอยจิกกัดีง้แลัะสัตว์ิเล่ั�อยคลัานที�มีพิิษอันตราย	แลัะสักร้ปตาข่ายเพ่ิ�อป้องกันภัยไม่ให้เข้ามาหา	เป็นต้น	

อุปกรณ์การสัก

อุปกรณ์การสักจะประกอบด้ีวิยเหล็ักสัก	แลัะหมึกสัก		ด้ีามเหล็ักสักทำาจากไม้ซ่างยาวิประมาณ	60	-	75	ซ่ม.	แลัะ

ส่วินปลัายสำาหรบัสักมีทั�งที�เป็นเหล็ัก		แลัะทองแดีง	ซึ่�งมีปลัายเปน็แฉก	ๆ 	เป็นแผ่นแบน	ๆ 	2	แผ่นประกบกนั	ร้ปทรงคล้ัายปลัาย

ปากกาคอแร้ง	มีทั�งแบบปลัายมน	ปลัายแหลัม	แลัะปลัายตัดี	เพ่ิ�อใชุ้งานใหเ้หมาะสมตามรอยเสน้ที�สัก		ใชุ้ทองแดีงหร่อตะกั�วิหุ้ม

ปลัายไม้ซ่างในส่วินที�ต่อกับเหล็ักสักโดียใชุ้ขี�ส้ดีเชุ่�อมเหล็ักกับไม้ซ่าง	เพ่ิ�อให้เกิดีแรงกดีที�ปลัายเหล็ักแหลัมมาก	ๆ 	เวิลัาชุางสักจะ

ได้ีไม่ต้องออกแรงมากเม่�อเวิลัาสัก	แลัะใชุ้หมึกที�ทำาจากนำ�าดีีสัตว์ิ	เชุ่น	หมี	หร่อง้	ผสมกับเขม่าไฟจากนำ�ามันก๊าดี	เป็นนำ�าหมึกสัก

ภาพิที�	10	ลัักษณะของเหลั็กสัก	ปลัายเหลั็กสักในร้ปแบบต่างๆ	แลัะลัักษณะการเชุ่�อมเหลั็กสักกับไม้ซ่างแลั้วิรัดีดี้วิยแผ่นทองแดีง

จากการสมัภาษณ์ชุาวิบา้นทำาให้ทราบว่ิา	เหล็ักสักแลัะนำ�าหมึกเป็นเคร่�องม่อที�สำาคัญอยา่งยิ�ง	ในการสักจะขาดีอุปกรณ์

สำาคัญนี�ไม่ได้ี	ร้ปแบบของเหล็ักสักตามคำาบอกเล่ัานี�คล้ัายกับเหล็ักสักที�พิบในปัจจุบัน	ต่างกันก็เพีิยงแต่นำา้หมึกที�ใชุ้ในการสัก	
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ก่อนที�จะจักจะต้องมีการยกคร้ซึ่�งภาษาไทล่ั�อเรียกว่ิา	ค่าจ้าวิ	เป็นเงินค่ายกคร้	หร่อค่าคายซึ่�งเปรียบเสม่อนค่าแรงของ

คนสักนั�นเอง	 เงินค่าจ้าวินี�จะคิดีขาลัะ2	หมันครึ�ง	 สักเอวิ	1	หมัน	รวิมทั�งหมดีเป็น	6	หมัน	หร่อราวิ	6,000	บาทในปัจจุบัน

	ผ้้ที�จะทำาการสักจะต้องนำาดีอกไม้สีขาวิที�มีกลิั�นหอมมา5	ค่้	ร้ปเทียนอย่างลัะ	5	ค่้	หร่อเรียกว่ิาขัน	5	พิร้อมกับค่าจ้าวิที�จะสัก

	ใส่มาในขันที�สานด้ีวิยไม้ไผ่ให้มีร้ปร่างเหม่อนพิานทั�วิไป	เรียกว่ิา	 ขันกะหย่อง	 ชุ่างสักขาจะกล่ัาวิคำาบ้ชุาคร้ก่อนสัก	การสักขา

ลัายจะไม่กระทำากันในวัินเด่ีอนดัีบ	ค่อ	วัินแรม	14	คำ�าหร่อ	15	คำ�า	แลัะวัินที�มีคนตายในหม่้บ้าน	ส่วินใหญ่มักจะนิยมสักในวัิน

อังคารกับวัินพิฤหัสบดีี	 เน่�องจากสมัยก่อนยังไม่มียาชุา	 ดัีงนั�นผ้้ที�จะได้ีรับการสักขาลัายจะต้องกินฝิ่�นให้เมาเพ่ิ�อจะได้ีบรรเทา

ควิามเจ็บปวิดี	 ในการสักแต่ลัะครั�งจะไม่สามารถสักให้เสร็จภายในครั�งเดีียวิ	 โดียจะสัก	 5	 ครั�ง	 เริ�มต้นจากขาด้ีานใดีด้ีานหนึ�ง

ก่อน	แล้ัวิเว้ินระยะให้ส่วินที�สักในชุ่วิงแรกแผลัหายสนิทแล้ัวิจึงสักด้ีานหลัังของขาข้างแรก	รอจนแผลัหายราวิ	2	สัปดีาห์จึงเริ�ม

สักขาอีกข้างต่อในเวิลัาต่อมา	 เม่�อสักขาทั�งสองข้างเสร็จ	รอจนแผลัหายส่วินสุดีท้ายค่อส่วินบริเวิณหน้าท้องซึ่�งแบ่งการสักเป็น

	 2	 ชุ่วิงเชุ่นกัน	 ค่อสักหน้าก่อนแลั้วิจึงสักด้ีานหลัังเป็นส่วินสุดีท้ายของรอยสักจึงถ่อว่ิาครบตามร้ปแบบของรอยสักชุาวิไทล่ั�อ	

แต่ก็พิบบางคนในบ้านนายางที�มีรอยสักเพีิยงขาด้ีานเดีียวิ	 ค่อ	 พ่ิอไมไลั	 เหตุที�สักแค่ข้างเดีียวิเน่�องจากทนต่อควิามเจ็บปวิดีไม่

ไหวิ	จึงสักได้ีเพีิยงขาด้ีานซ้่ายเท่านั�น(ไมไลั;	สัมภาษณ์,	2559	)		

กรรมวิิธีิการสักนั�นจะทำาแบบง่าย	ๆ 	ค่อ	ให้ผ้้ที�จะสักขาลัายนอนลัง	แล้ัวิชุ่างสักก็จะเริ�มสักโดียการใชุ้เหล็ักสักจุ่มลังใน

นำ�าหมกึซึ่�งได้ีฝ่นไว้ิเรียบร้อยแล้ัวิ	แลัะใชุ้ปลัายเทา้ขวิากดีผวิิหนงัของอวิยัวิะสว่ินที�จะสักให้ตึง	แล้ัวิลังม่อสักเม่�อปลัายเหลัก็หมดี

นำ�าหมึก	ก็จะจุ่มหมึกในกระบอกนำ�าหมึกใหม่มาสักต่อจนเสร็จโดียจะเริ�มสักบริเวิณใต้หัวิเข่าก่อนแลัะสักขึ�นไปจนถึงปลัายบั�นเอวิ

	การสกัของชุาวิไทล่ั�อนายางจะสกัลังไปเลัยโดียไมต้่องร่างภาพิ	บริเวิณที�เจ็บปวิดีมากที�สุดีไดีแ้ก่บริเวิณตน้ขาแลัะหนา้ท้อง	เม่�อ

ชุ่างสักสักขึ�นไปจนถึงต้นขา	 ล้ักม่อของชุ่างสักก็จะใชุ้กะลัามะพิร้าวิมาครอบอวัิยวิะเพิศิไว้ิเพ่ิ�อกันอายแลัะให้ชุ่างสักทำางานได้ี

สะดีวิก	ในการสักขาลัายปกติจะสักได้ีวัินลัะ	หนึ�งขาเป็นอย่างมาก	ลัวิดีลัายที�สักมักจะเป็นลัายมอมอย้ใ่นกรอบหลัาย	ๆ	ตัวิติดี

กัน	 ซึ่�งตัวิมอมจะลังสีทึบ	 ส่วินลัายตรงปลัายหัวิเข่าแลัะปลัายบั�นเอวิจะเป็นลัายกาบง่าย	ๆหร่อเป็นร้ปนกย้ง	 การสักในยุคนั�น

จะมคีวิามเจ็บปวิดีมาก	จากการสมัภาษณพ่์ิอไมไลัที�สักขาเพิยีงข้างเดีียวิ	ได้ีเล่ัาให้ฟังว่ิา	“มันเจ็บมันแสบแทบขาดีใจปานเอาถา่น

ไฟมาจี�ลังบนผิวิหนัง	มันเจ็บปวิดีหลัายจนต้องกินยาฝิ่�นควิบไปนำาเพ่ิ�อให้เกิดีอาการมนึเมาจนไม่ร้้สึกตัวิแลัะไมร้้่สึกเจ็บ”	เม่�อสัก

ลัายเสร็จเรียบร้อยแล้ัวิส่วินที�เป็นลัายจะน้นขึ�นเน่�องจากผิวิหนังบริเวิณนั�นอักเสบ	แลัะจะยุบประมาณ	6	-	7	วัินก็จะหายเป็น

ปกติ	ในระยะนี�คนที�ร่างกายมีควิามต้านทานนัอยมักจะมีไข้	จะต้องพัิกผ่อนจนร่างกายแข็งแรงขึ�น	แล้ัวิจึงออกไปอวิดีใคร	ๆ 		ได้ี

ภาพิที�	11	ภาพิพิ่อไมไลัที�สักขาเพิียงข้างเดีียวิ	
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ในอดีีตวิิถีการดีำาเนินชีุวิิตของชุาวิไทล่ั�อกะล่ัอมบ้านนายางนั�น	ผ้กพัินอยา่งแนบแนน่กับธิรรมชุาต	ิการทำาเกษตรกรรม

การเข้าป่าล่ัาสัตว์ิ	 ด้ีวิยวิิถีดัีงกล่ัาวิทำาให้เกิดีการหลัอมรวิมกันกับคติควิามเชุ่�อจนกลัายเป็นวัิฒนธิรรมที�มีลัักษณะเฉพิาะ														

ส่งผลัให้เกิดีค่านิยมที�แสดีงออกในร้ปแบบของการสกั	แลัะมคีวิามสัมพัินธ์ิอย่างชัุดีเจนกับร้ปแบบการสกัของกลุ่ัมชุาตพัิินธ์ุิไทที�

อาศัิยอย้ทั่�วิไปในภ้มิภาคลุ่ัมนำ�าโขงที�มีวิิถชีีุวิิตในลัักษณะเดีียวิกนั	การสักขาของชุายชุาวิไทล่ั�อบ้านนายางนั�น	นอกจากเพ่ิ�อควิาม

สวิยงาม	ค่านิยม	แลัะการยอมรับในการเข้าสังคมซึ่�งถ่อว่ิาเป็นเอกลัักษณ์ของชุายชุาวิไทล่ั�อแล้ัวิ	การสักยังทำาให้เกิดีกำาลัังใจ	เกิดี

ควิามเชุ่�อมั�นโดียเฉพิาะในยามที�ต้องทำามาหากินไกลับ้านต่างถิ�นหร่อต้องรอนแรมเข่าป่าไพิร	รวิมไปถึงการต่อส้้กับศัิตร้	รอยสัก

เหล่ัานี�สามารถสร้างขวัิญแลัะกำาลัังใจให้แก่ผ้้สักได้ีเป็นอย่างดีี	 เน่�องจากปัจจุบันสภาพิสังคมแลัะวัิฒนธิรรมของบ้านนายางได้ี

เปลีั�ยนแปลังไปจากเดิีมเป็นอย่างมาก	 ค่านิยมที�เกี�ยวิกับการสักขาลัายของคนยุคนี�ได้ีถ้กปรับเปลีั�ยนไปจนแถบจะไม่มีการสัก

เกิดีขึ�นอีกในปัจจุบัน	 อีกทั�งกลุ่ัมชุายชุาวิไทล่ั�อที�มีรอยสักนั�นล้ัวินเป็นผ้้ส้งวัิยแลัะเหล่ัออย้่ไม่ถึงสิบคน	 เป็นไปได้ีอย่างมากที�ค่า

นิยมในการสักจะเล่ัอนหายไปในอนาคตแลัะเหล่ัอไว้ิแต่ควิามทรงจำาที�จะเล่ัาให้ล้ักหลัานฟังกันต่อไป
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ผ้้ให้ข้อม้ลัสัมภาษณ์
ท้าวิไมสอย	อาย	ุ91	ปี	บ้านเลัขที�	88	หน่วิย	9	บ้านหาดีค้อ	เม่องปากอ้	แขวิงหลัวิงพิระบาง,	สัมภาษณ์โดีย	กิตติสันต์	ศิรีรักษา	

ท้าวิไมล่ัา	อาย	ุ73	ปี	บ้านเลัขที�	31	หน่วิย	2	บ้านนายาง	เม่องนำ�าบาก	แขวิงหลัวิงพิระบาง,	สัมภาษณ์โดีย	กิตติสันต์	ศิรีรักษา	

ท้าวิไมคอง	อาย	ุ77	ปี	บ้านเลัขที�	35	หน่วิย	2	บ้านนายาง	เม่องนำ�าบาก	แขวิงหลัวิงพิระบาง,	สัมภาษณ์โดีย	กิตติสันต์	ศิรีรักษา		

ท้าวิไมล่ัา	อาย	ุ81	ปี	บ้านเลัขที�	34	หน่วิย	2	บ้านนายาง	เม่องนำ�าบาก	แขวิงหลัวิงพิระบาง,	สัมภาษณ์โดีย	กิตติสันต์	ศิรีรักษา	

ท้าวิกอนลิัวิ	คันทะบุดี	อายุ	54	ปี		บ้านเลัขที�	3	หน่วิย	2	บ้านนายาง	เม่องนำ�าบาก	แขวิงหลัวิงพิระบาง,	สัมภาษณ์โดีย	กิตติสันต์

ศิรีรักษา	



บััน้ไดน้าคแห่งพระธุ์าตุ่หลวิงเวิียงจัิน้ทัน์้ :

สัญลักษณ์์ของสะพาน้เช�ือมโลก 

Naga Staircase of Pra Thad Luang Vientiane: 

Symbol of the World Bridge

กิตติสันต์	ศิรีรักษา1

อรุณี	ศิรีรักษา2

บทคัดย�อ

บทควิามนี�มีวัิตถุประสงค์เพ่ิ�ออธิิบายตำานานเกี�ยวิกับพิญานาค	 แลัะสัญลัักษณ์ที�เกี�ยวิข้องกับพิญานาคซึ่�งปรากฏ์บน

พิระธิาตหุลัวิง	นครหลัวิงเวีิยงจันทน์	สปป.ลัาวิ	โดียอาศิยัการเกบ็ข้อม้ลัภาคสนามดีว้ิย	แบบสมัภาษณ	์แบบสงัเกต	การจดีบนัทึก

ด้ีวิยภาพิลัายเส้น	ภาพิถ่าย	แลัะมีการนำาเสนอโดียการพิรรณนาวิิเคราะห์

ผลัการศิกึษาพิบวิา่	ตามตำานานเกี�ยวิกับพิญานาคที�ปรากฏ์ในพิระธิาตหุลัวิงนั�นมาจากนทิานอุรังคธิาตุ	ซึ่�งกล่ัาวิถึงการ

สร้างพิระธิาตุหลัวิงว่ิา	พิระอรหันต์ทั�ง	5	ซึ่�งพิระสีทัมมาโสก	หร่อพิระเจ้าอโศิกมหาราชุแห่งอินเดีีย	ส่งมาเพ่ิ�อเผยแพิร่ศิาสนาที�

หนองคันแทเส่�อนำ�า	แลัะมอบพิระอุรังคธิาตุขององค์สมเด็ีจพิระสัมมาสัมพุิทธิเจ้าให้แก่เจ้าเม่อง	จึงมีการสร้างอ้บโมงสี�เหลีั�ยมเพ่ิ�อ

บรรจุพิระอุรังคธิาตุ	ซึ่�งน่าจะเป็นสถานที�ตั�งของพิระธิาตุหลัวิงในเขตเม่องเวีิยงจันทน์ในปัจจุบัน	นอกจากนั�นยังพิบตำานานเร่�อง

เล่ัาท้องถิ�นที�กล่ัาวิถึงบ่อนำ�าศัิกดิี�สิทธิิ�บริเวิณทิศิตะวัินออกของพิระธิาตุหลัวิงว่ิาเป็นเส้นทางขึ�นลังของพิญานาค	ตำานานดัีงกล่ัาวิ

เชุ่�อมโยงไปถึงการให้ควิามหมายในเชิุงสัญลัักษณ์ที�เกี�ยวิข้องกับคติของไตรภ้มิผ่านองค์ประกอบต่าง	ๆ	ของพิระธิาตุหลัวิง	รวิม

ทั�งพิญานาคบนราวิบันไดีทางขึ�นพิระธิาตุหลัวิงอันเป็นสัญลัักษณ์ที�แสดีงการเชุ่�อมระหว่ิางโลักกับสวิรรค์

คำาสำาคัญ :	พิญานาค,	พิระธิาตุหลัวิงเวีิยงจันทน์,	สัญลัักษณ์

Abstract

This article aims to explain the myths about the Naga. and symbols related to the Naga which 
appears on Pra Thad Luang Vientiane Capital, Lao PDR. Field data were collected with interview forms, 
observation forms, note taking with drawings, photographs, and presentations by descriptive analysis.

The results showed that According to the legend about the Naga that appears in Pra Thad Luang 
comes from the Orangkathat tale. which mentions the creation of Pra Thad Luang that The five arhats 
of which Sitamasok or Ashoka the Great of India Sent to spread religion at Nong Khan Tae Suea Nam 
and hand over the relics of the Lord Buddha to the governor Therefore, a rectangular oval was built to 
contain the orangka relics. This is probably the location of Pra Thad Luang in Vientiane City today. In 
addition, local legends and legends have been found that refer to the sacred pond in the east of Pra 
Thad Luang as a path up and down the Naga. The legend is linked to the giving of symbolic meanings 

1อาจารย์ประจำาสาขาวิิชุาวิัฒนธิรรม	ศิิลัปกรรม	แลัะการออกแบบ	คณะศิิลัปกรรมศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยขอนแก่น
2อาจารย์ประจำาสาขาวิิชุาวิัฒนธิรรม	ศิิลัปกรรม	แลัะการออกแบบ	คณะศิิลัปกรรมศิาสตร์	มหาวิิทยาลััยขอนแก่น
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related to the Trai Bhum motto through the various elements of Pra Thad Luang. including the serpent 
on the railing of the entrance to Pra Thad Luang, which symbolizes the connection between earth and 
heaven.

Keyword : Naga, Pra That Luang Vientiane, symbols

บทนำา

“เม่องเวีิยงจันทน์กับพิระธิาตุหลัวิงนี�	พิญานาคชุ่วิยสร้าง"	(แม่บัวิมะนี	สีสะหวิาดี,	สัมภาษณ์:	2562)	คำาบอกเล่ัาจาก

คุณป้าชุาวิเวีิยงจันทน์อายุ	70	กว่ิาปี	ที�มาร่วิมทำาบุญในงานประเพิณีบุญธิาตุหลัวิง	เม่องเวีิยงจันทน์นั�นมีตำานานที�กล่ัาวิถึงการ

สร้างบ้านแปงเม่องหลัายสำานวินโดียเฉพิาะในอุรังคธิาตุนิทาน	 (อุดีร	 จันทวัิน,	 2553)	 เน่�อหาในตำานานบางส่วินกล่ัาวิถึงการ

ทำานายขององค์สมเด็ีจพิระสัมมาสัมพุิทธิเจ้าว่ิา	ณ	ที�แห่งนี�ในอนาคตจะเป็นเม่องที�เจริญรุ่งเร่อง	นอกจากนั�นในตำานานอุรังคธิา

ตุยังกล่ัาวิอีกว่ิา	เหตุที�เกิดีเป็นเม่องขึ�นมาได้ีเพิราะพิญานาค	2	ตัวิขึ�นมาชุ่วิยสร้างชุ่วิยแปง		แลัะด้ีวิยการชุ่วิยเหล่ัอดัีงกล่ัาวิจึง

เป็นที�มาของชุ่�อแต่เดิีมค่อ	"เม่องศิรีสัตตนาคหุต"

เม่องเวีิยงจันทน์หร่อเม่องศิรีสัตตนาคหุต	 แม้จะไม่ได้ีถ้กยกให้เป็นราชุธิานีตั�งแต่เริ�มต้น	 แต่พ่ิ�นที�แห่งนี�ก็เคยเป็น

ศ้ินยก์ลัางสำาคัญของอาณาจักรที�เก่าแก่ของลัาวิมาตั�งแต่ยคุโบราณจวิบจนปัจจุบัน	จากหลัักฐานทางด้ีานประวัิติศิาสตร์ที�ปรากฎี

ทำาใหท้ราบวิา่	ณ	พ่ิ�นที�แห่งนี�มีอาณาจกัรโบราณสำาคัญที�ผลััดีเปลีั�ยนไปตามยคุสมัย	ได้ีแก่	"อาณาจกัรศิรีโคตรบอง"	ราวิศิตวิรรษ

ที�	6-10	"อาณาจักรทรายฟอง"	ราวิศิตวิรรษที�	11-13	ส่บเน่�องมาถึง	"อาณาจักรล้ัานชุ้าง"	ราวิศิตวิรรษที�	13-14	(สุเนตร	โพิธิิสาร

	แลัะหน้ไซ่	พ้ิมมะจัน,	2000)	แต่นั�นมาอาณาจักรล้ัานชุ้างก็ผ่านร้อนผ่านหนาวิจากการรุกรานของอาณาจักรใกล้ัเคียงเร่�อยมา

จนเกิดีเป็นตำานานเร่�องเล่ัาว่ิา	ครั�นเม่�อถ้กศัิตร้ผ้้รุกรานลัวิงให้เจ้าเม่องเวีิยงจันทน์ปิดีร้พิญานาคเสีย	(ทั�งนี�ในตำานานยังอ้างไว้ิว่ิา

ใต้องค์พิระธิาตุหลัวิงมีร้พิญานาคที�ถ้กทับไว้ิ)	นับแต่นั�นมาเม่องเวีิยงจันทน์จำาต้องผจญกับศึิกสงครามแลัะภัยภิบัติมาโดียตลัอดี	

เชุ่น	การเสียเม่องเวีิยงจันทน์ให้แก่พิม่าในปี	พิ.ศิ.	2117	ครั�งรัชุกาลัพิระยาแสนสุรินทรฦาชัุย	แลัะที�สำาคัญค่อการรุกรานลัาวิโดีย

กองทัพิสยาม	2	ครั�ง	ค่อสงครามกับเจ้ากรุงธินบุรีในปี	พิ.ศิ.	2322		แลัะ	สงครามเจ้าอนุวิงศ์ิ	พิ.ศิ.	2370	โดียเฉพิาะสงคราม

ครั�งหลัังที�ทำาให้เม่องเวีิยงจันทน์ถ้กเผาทำาลัายเสียหายอย่างรุนแรงจนกลัายเป็นเม่องร้างในชุ่วิงเวิลัาหนึ�ง	 (หุมพัิน	 รัดีตะนะวิง,	

2008)	แลัะส่บเน่�องมาถึงสมัยที�ชุาตินักล่ัาอาณานิคมจากซี่กโลักตะวัินตกเข้ามาปกครอง	ซึ่�งเป็นชุ่วิงเวิลัาที�บ้านเม่องตกอย้่ในส

ถาณการณ์ที�ผ้้คนในชุาติต้องต่อส้้กันเอง	อีกทั�งยังต้องดิี�นรนต่อส้้กับควิามยากลัำาบาก	จนเข้ามาส่้ยุคสาธิารณรัฐประชุาธิิปไตยใน

ปัจจุบัน	เม่องเวีิยงจันทน์จึงได้ีกลัายเป็นเม่องหลัวิงสำาคัญของประเทศิ	แลัะเป็นศ้ินย์กลัางที�เจริญที�สุดีในประเทศิ

จากการศิึกษาของนักวิิชุาการทั�งลัาวิแลัะไทยเป็นที�ยอมรับกันว่ิาเม่องเวีิยงจันทน์น่าจะตั�งขึ�นเป็นอาณาจักรในสมัย

พิระเจ้าไชุยเชุษฐาธิิราชุ	ราวิปีพิ.ศิ.	2103	(สุรสวัิสดิี�	สุขสวัิสดิี�,	2544)	ซึ่�งสอดีคล้ัองกับควิามเห็นของท่านสมสะหวิาดี	เล่ัองสะ

หวัิดี	ประธิานคณะกรรมการดีำาเนินงานเฉลิัมฉลัองนครหลัวิงเวีิยงจันทน์	450	ปี	ที�กล่ัาวิไว้ิว่ิา	"...เวีิยงจันทน์อาจมีอายุมากกว่ิา	

2,000	ปี	โดียเริ�มจากเป็นบ้านน้อย	กลัายเป็นเม่อง	แลัะเป็นนคร	การใชุ้ชุ่�อว่ิา	เวีิยงจันทน์	เพิราะเชุ่�อว่ิาเป็นชุ่�อของผ้้สร้างนคร	

ค่อ	ท้าวิบุรีจัน	ในระหวิา่งปี	236	ก่อนคริสต์กาลั	จนมาถงึปี	1560	(พิ.ศิ.	2103)	เม่องเวีิยงจันทน์จึงถ้กสถาปนาใหเ้ป็นนครหลัวิง

ของประเทศิลัาวิล้ัานชุ้างโดียพิระเจ้าไชุยเชุษฐาธิิราชุ	เจ้าแผ่นดิีนผ้้นำาพิาในการสร้างพิระธิาตุหลัวิง..."(คณะอนุกรรมการทบทวิน

เรียบเรียงแลัะเขียนประวัิติศิาสตร์	นครหลัวิงเวีิยงจันทน์	450	ปี,	2010)	ควิามเห็นของท่านสมสะหวิาดีสะท้อนให้เห็นว่ิา	รัฐบาลั

แลัะคนลัาวิเชุ่�อว่ิาเม่องเวีิยงจันทน์เป็นเม่องซึ่�งมีที�มาจากตำานาน	แลัะมีหลัักฐานวัิตถุทางโบราณคดีีที�สามารถใชุ้อ้างอิงกับตำานาน

เร่�องเลัา่หลัายอยา่ง	นอกจากเม่องเวีิยงจันทน์จะเปน็ศ้ินยก์ลัางของประเทศิแลัว้ิ	ในเม่องเวีิยงจันทน์ยงัมีสถาปตัยกรรมทางศิาสนา

ที�สำาคัญ	แลัะเป็นศ้ินย์รวิมทางจิตใจของคนลัาวิทั�งชุาติค่อ	องค์พิระธิาตุหลัวิง	(หุมพัิน	รัดีตะนะวิง,	2008)		ซึ่�งตามตำานานควิาม

เชุ่�อของชุาวิลัาวิ	เชุ่�อกันว่ิาพิระธิาตุหลัวิงถ้กสร้างขึ�นพิร้อมกับการสร้างเม่องเวีิยงจันทน์ในยุคโบราณ	
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ตำานานที�กล่ัาวิถึงการสร้างพิระธิาตุหลัวิงตามควิามเชุ่�อของคนลัาวิมักจะมีควิามเกี�ยวิข้องกับเร่�องราวิของพิญานาค

	ตำานานเล่ัาว่ิาพิระธิาตุหลัวิงได้ีสร้างครอบทับร้	(แปวิ)	ของพิญานาคที�ขึ�นมาจากนครบาดีาลั	ร้ที�พิระธิาตุหลัวิงเป็น 1	ใน	3	ร้ที�

พิญานาคใชุ้เชุ่�อมต่อกับเม่องมนุษย์	พ่ิ�นที�ที�กล่ัาวิถึงร้ของพิญานาคได้ีแก่	คำาชุะโนดี	พิระธิาตุดีำา	เวีิยงจันทน์	แลัะพิระธิาตุหลัวิง

เวีิยงจันทน์	 ทั�ง	 3	 ร้สามารถเชุ่�อมโยงไปมาหากันได้ี	 โดียพิญานาคใชุ้เป็นเส้นทางเข้าออกขึ�นมายังโลักมนุษย์เพ่ิ�อบำาเพ็ิญเพีิยร	

แลัะรักษาพิระพุิทธิศิาสนาให้ครบ	5000	ปี	นอกจากนั�น	ชุาวิลัาวิยังเชุ่�ออีกว่ิาร้ใต้พิระธิาตุหลัวิงนี�	เป็นประต้พิิภพิของพิญานาค

	 ชุ่�อพิญาศิรีสัตนาคราชุ	 เป็นพิญานาค	 7	 เศีิยร	 ซึ่�งเป็นผ้้ปกครองพิญานาคในลัำานำ�าโขง	 ร้พิญานาคที�บริเวิณพิระธิาตุหลัวิงนี�	

ตามตำานานเล่ัาว่ิาร้หร่อแปวิพิญานาคจะมีลัักษณะเป็นปากปล่ัองลึักลังไปใต้ดิีนเป็นอุโมงค์ขนาดีใหญ่ซึ่�งต่อมาได้ีสร้างพิระธิาตุ

ครอบไว้ิ	 เน่�องจากป้องกันไม่ให้พิญานาคขึ�นมา	 เหตุเน่�องจากเม่�อครั�งที�พิญานาคสามารถขึ�นลังในร้แห่งนี�ได้ีตามตามอำาเภอใจ	

พิญานาคนั�นมีทั�งดีีแลัะเลัวิปะปนกันไปเชุ่นเดีียวิกับมนุษย์	 พิญานาคที�ดีีก็จะขึ�นมาเพ่ิ�อบำาเพ็ิญเพีิยร	 แลัะด้ีแลัพิระพุิทธิศิาสนา

	ส่วินพิญานาคที�ประพิฤติตนไม่ดีีซึ่�งก็มีไม่น้อยที�ขึ�นมาสร้างควิามเด่ีอดีร้อนให้กับมนุษย์	ดัีงนั�น	ตำานานที�กล่ัาวิถึงการสร้างพิระ

ธิาตุหลัวิงเพ่ิ�อปิดีทับทางขึ�นลังของพิญานาคจึงเกิดีขึ�น	

แต่เดิีมทิศิตะวัินออกของพิระธิาตุหลัวิงถ้กใชุ้เป็นทางเข้าด้ีานหน้าขององค์พิระธิาตุหลัวิง	ปัจจุบันถ้กปรับให้เป็นด้ีาน

หลัังของพิระธิาตุหลัวิง	 บริเวิณดัีงกล่ัาวิจะพิบลัานกว้ิางที�สร้างเสร็จภายหลัังจากการผลัักดัีนชุุมชุนที�เคยอย้่บนพ่ิ�นที�นี�ออกไป

เม่�อครั�งก่อนการจัดีงานเวีิยงจันทน์	450	ปี	ร้	หร่อทางขึ�นลังของพิญานาคดัีงกล่ัาวิอย้่บริเวิณทางด้ีานทิศิตะวัินออกนี�	ลัักษณะ

คล้ัายบ่อนำ�าอย้ใ่กลักั้บต้นโพิธิิ�	บ่อดัีงกล่ัาวิได้ีถ้กใหค้วิามสำาคัญด้ีวิยการสรา้งหลัังคาครอบ	แลัะตกแตง่ขอบบ่อด้ีวิยประติมากรรม

ร้ปนาค	2	ตัวิพัินรอบขอบบ่อ	

จากการสัมภาษณ์ชุาวิเวีิยงจันทน์ที�มาร่วิมทำาบุญในงานประเพิณีบุญธิาตุหลัวิงเกี�ยวิกับควิามร้้ควิามเข้าใจต่อบ่อนำ�าดัีง

กล่ัาวิพิบข้อสังเกตจากการให้สัมภาษณ์ดัีงนี�

"เคยมีคนเห็นเผิ�นขึ�นมาจากแปวินั�นยามเด่ีอนหงายวัินพิระใหญ่	 เผิ�นยกหัวิขึ�นส้งเลัยยอดีโพิธิิ�อีก	 โตใหญ่เท่าต้นตาลั	

ตาสีแดีงน่ากลััวิ	มีเกล็ัดีสีเขียวิ	ๆ	ขึ�นมาปกปักรักษาพิระธิาตุ"	(พิระคร้สิงคำา,	สัมภาษณ์:	2562)	

“แม่ก็เคยได้ียินมาตั�งแต่น้อย	ผ้้เฒ่าเผิ�นเล่ัาให้ฟังว่ิา	ใต้ธิาตุหลัวิงของเฮาเป็นแปวินาค	ยามเฮาเฮ็ดีบุญก็เท่ากับไหว้ิผี

ไหว้ินาคนำากัน	เผิ�นศัิกดิี�สิทธิิ�เด้ีอ	คอยปกปักรักษาบ้าน	รักษาเม่อง	แล้ัวิฮ้	(ร้)	ที�อย้่ด้ีานทิศิตะวัินออกของพิระธิาตุก็ค่อปล่ัองที�

เผิ�นใชุ้ขึ�นลังแทนร้เก่าที�ถ้กพิระธิาตุเต็ง	(ทับ)	ไว้ิ"	(แม่บัวิมะนี	สีสะหวิาดี,	สัมภาษณ์:	2562)	

“เพิิ�งเคยเห็นว่ิาตรงนี�มันมีแปวินาค	แต่น้อย	ๆ 	บ่เคยเห็นจักเท่อ	แถวินี�มีแต่บ้านเฮ่อนคน	ได้ียินแต่ผ้้เฒ่าเผิ�นเล่ัาให้ฟัง

ว่ิา	มีแปวิอย้ส่องที�ค่อ	ธิาตุหลัวิงกับแคมหนองสระพิงั	เผิ�นว่ิาแเปวิทั�งสองทะลุัถึงกันได้ี	เคยมีคนเอาล้ักมะพิรา้วิหยอ่นลังไปในร้ที�

ธิาตุหลัวิง	แล้ัวิพิบว่ิาอีกวัินต่อมาล้ักมะพิร้าวิดัีงกล่ัาวิก็มาโผล่ัขึ�นที�ร้ตรงหนองสระพัิง"	(นางบัวิสี	จันทะลัาดี,	สัมภาษณ์:	2562)	

					

ภิาพที� 1	พิระธิาตุหลัวิงดี้านทิศิตะวิันตก	แลัะทิศิตะวิันออก
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ภาพิที�	2	พิระธิาตุหลัวิงดี้านทิศิตะวิันตก

ข้อม้ลัที�ได้ีจากการลังพ่ิ�นที�สัมภาษณ์กับชุาวิบ้านโดียถ่อว่ิาเป็นตำานานจากคำาบอกเล่ัา	 หากบ่อนำ�าดัีงกล่ัาวิเกี�ยวิข้อง

กับพิญานาคแลัะพิระธิาตุหลัวิงแล้ัวินั�น	 การปรากฏ์ตัวิของพิญานาคตามคำาบอกเลั่าของคนในยุคสมัยปัจจุบันย่อมเกิดีมาจาก

อุดีมคติระหว่ิางสิ�งที�เป็นร้ปธิรรมแลัะมีอย้จ่ริง	ค่อพิระธิาตุ	บ่อนำ�า	แลัะหนองสระพัิง	กับสิ�งที�เป็นนามธิรรม	ค่อ	ตำานานเร่�องเล่ัา

เกี�ยวิกับพิญานาค	 ซึ่�งเป็นที�น่าสังเกตว่ิาเร่�องราวิที�เกิดีขึ�นไม่ได้ีเกิดีจากการประสบพิบเห็นโดียตรง	 แต่เป็นการรับฟังบอกเล่ัา

ส่บทอดีกันมา	 อย่างไรก็ตามเร่�องเลั่าดัีงกล่ัาวิก็สามารถใชุ้เป็นภาพิสะท้อนให้เห็นถึงควิามสัมพัินธ์ิของตำานานกับควิามเชุ่�อของ

ผ้้คนในเวีิยงจันทน์ที�ยังคงส่บทอดีมาจวิบจนปัจจุบัน	 แสดีงลัักษณะของสัญลัักษณ์เชิุงอุดีมคติ	 ซึ่�งเกี�ยวิข้องกับพิญานาคในมิติ

ของสิ�งศัิกดิี�สิทธิิ�	เป็นเจ้าแห่งดิีนแลัะนำ�า	เน่�องจากในอุดีมคติของชุาวิลัาวิ	พิวิกเขาเชุ่�อว่ิาพิญานาคเหล่ัานั�นมักปรากฎีเป็นบุคคลั

ในลัักษณะพิิเศิษ	มีอิทธิิฤทธิิ�เหน่อมนุษย์ธิรรมดีา	เชุ่น	สามารถแปลังกายเป็นมนุษย์	สามารถพ่ินพิิษ	สามารถเนรมิตฟ้าฝ่นหร่อ

สิ�งที�ต้องการได้ี	 	จากควิามเชุ่�อดัีงกล่ัาวิสะท้อนให้เห็นถึงร้ปแบบของอำานาจเหน่อธิรรมชุาติที�มีต่อผ้้คนที�อย้่อาศัิยในบริเวิณนั�น

	ๆ	(ศิิริพิร	ณ	ถลัาง,	2552)	แลัะจากคำาบอกเล่ัาของชุาวิบ้านแสดีงให้เห็นถึงควิามเชุ่�อที�เกี�ยวิข้องระหว่ิางพิญานาคกับพิระธิาตุ

หลัวิงที�ยังคงดีำารงอย่้ตราบเท่าปัจจุบัน	 ตำานานดีังกล่ัาวิสามารถสะท้อนควิามเชุ่�อมโยงระหวิ่างควิามเชุ่�อดัี�งเดิีมที�เกี�ยวิข้องกับ

พิญานาคของคนลัาวิกับพิระพุิทธิศิาสนาเข้าด้ีวิยกันได้ีเป็นอย่างดีี

เน่�องจากคำาบอกเล่ัาของชุาวิบ้านค่อ	การถ่ายทอดีสัญลัักษณ์บางอยา่งที�ฝั่งอย้ใ่นผ้้คนของชุุมชุนหร่อสังคมนั�น	ๆ 	ตำานาน

บอกเล่ัาจึงเป็นข้อม้ลัเชิุงคติชุนวิิทยาอย่างหนึ�งซึ่�งสะท้อนควิามหมายแลัะกระบวินควิามคิดีที�ให้ควิามสำาคัญกับบางสิ�งบางอย่าง

โดียเฉพิาะ	(ศิิริพิร	ณ	ถลัาง,	2545)	ดัีงนั�น	ข้อม้ลัที�ชุาวิบ้านเล่ัาเกี�ยวิกับเร่�องของพิญานาคที�ออกมาจากแปวิเพ่ิ�อปรากฏ์ตัวิ	ยอ่ม

มีควิามหมายในเชิุงสัญลัักษณ์	หากประมวิลัเน่�อหาที�เล่ัามาจะพิบว่ิาหลัักคิดีสำาคัญค่อ	ชุาวิบ้านให้ควิามเคารพิต่อพิญานาค	แลัะ

พิญานาคออกมาเพ่ิ�อปกปักรักษาองค์พิระธิาตุหลัวิง	 หลัักคิดีดัีงกล่ัาวิจึงเป็นสัญลัักษณ์แสดีงถึงควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางพิญานาค

กับองค์พิระธิาตุหลัวิง	 เปรียบได้ีเสม่อนควิามผ้กพัินของชุาวิลัาวิที�มีต่อองค์พิระธิาตุหลัวิงเชุ่นกัน	 นอกจากบ่อนำ�าด้ีานทิศิตะวัิน

ออกที�เชุ่�อว่ิาเป็นร้ของพิญานาคอันมีประติมากรรมร้ปพิญานาคปรากฎีอย้่ด้ีวิยนั�น	ยังพิบว่ิาภายในบริเวิณพ่ิ�นที�ระเบียงคดีแลัะ

รอบฐานองค์พิระธิาตุมีประติมากรรมร้ปพิญานาคประดัีบตามโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมต่าง	ๆ	อีกหลัายจุดี	เชุ่น	บริเวิณซุ้่ม

ประต้โขงทางเข้าทั�ง	4	ด้ีาน	โหง่	(ชุ่อฟ้า)	คันดีก	(หางหงส์)	แลัะแขนนาง	(คันทวิย)	บนศิาลัาทางขึ�นทั�ง	4	ด้ีานโดียรอบฐานของ

องคพ์ิระธิาตหุลัวิง	เป็นต้น	แต่ที�ปรากฏ์เหน็อยา่งโดีดีเดีน่ค่อ	ประตมิากรรมร้ปพิญานาค	2	ตนทั�งด้ีานซ้่ายแลัะขวิาของบนัไดีทาง

ขึ�นศิาลัา	4	ด้ีานนั�น	บันไดีดัีงกล่ัาวิเป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที�สำาคัญเพ่ิ�อใชุ้ในการก้าวิขึ�นส่้องค์พิระธิาตุหลัวิง		จาก

ข้อม้ลัดัีงกล่ัาวิข้างต้นก่อให้เกิดีข้อสงสัยว่ิา	หากวิิเคราะห์ในเชิุงคติสัญลัักษณ์ทางสถาปัตยกรรมต่อราวิบันไดีนาคตรงศิาลัาทาง

ขึ�นพิระธิาตุหลัวิง	ประติมากรรมร้ปพิญานาคเหล่ัานั�นแสดีงการส่�อสัญลัักษณ์อะไรออกมา	แลัะสัญลัักษณ์ดัีงกล่ัาวิมีควิามสัมพัินธ์ิ

อย่างไรกับองค์พิระธิาตุหลัวิงของชุาวิเวีิยงจันทน์
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ติำานานพระธาต่ิห์ลุ่วงแลุ่ะคติิสัญลัุ่กษณ์์ที�ป์รากฎี

คำาว่ิา	 "ตำานาน"	 (Myth)	 ตามควิามหมายทางนิรุกติศิาสตร์ที�มีรากมาจากภาษากรีกค่อ	 "การกล่ัาวิโดียใชุ้ควิามเงียบ

"(Guenon	 อ้างถึงในเอเดีรียน	 สนอดีกราส,	 2541)	 หร่อการพ้ิดีโดียไม่เปิดีปาก	 เป็นการบรรยายโดียใชุ้คำากล่ัาวิอ้างของสิ�งที�

อธิิบายไม่ได้ี	 เชุ่นเดีียวิกับสัญลัักษณ์ต่าง	 ๆ	 แต่ถ้าหากสามารถอธิิบายได้ีว่ิา	 สัญลัักษณ์กับตำานานนั�นมีควิามสัมพัินธ์ิกันเพ่ิ�อ

ประโยชุน์ในการถ่ายทอดี	 แลัะรอการตีควิามชุ่วิงใดีชุ่วิงหนึ�งของประวัิติศิาสตร์	 สิ�งที�ทิ�งไว้ิโดียปรากฏ์ในร้ปแบบสัญลัักษณ์ต่าง

	 ๆ	 จึงเป็นหลัักฐานสำาคัญที�จะชุ่วิยตีควิามสิ�งที�บรรพิบุรุษกำาลัังถ่ายทอดีให้คนรุ่นหลััง	 หลัายครั�งที�ตำานานหลัายเร่�องมักผ้กโยง

ไว้ิกับสถานที�	ดัีงตำานานอุรังคธิาตุที�กล่ัาวิถึงการสร้างพิระธิาตุหลัวิงว่ิา	พิระอรหันต์ทั�ง	5	ซึ่�งพิระสีทัมมาโสกหร่อพิระเจ้าอโศิก

มหาราชุแหง่อินเดีียได้ีส่งมาเพิ่�อเผยแพิรศ่ิาสนายงัหนองคนัแทเส่�อนำ�า	แลัะมอบพิระอรัุงคธิาตขุององคส์มเดีจ็พิระสมัมาสมัพุิทธิ

เจ้าให้แก่เจ้าเม่องค่อ	 ท้าวิจันบุรีอ่วิยล่ัวิย	 (โดียครั�งหนึ�งในอดีีต	พิระพุิทธิองค์เคยเสด็ีจมายังบริเวิณดัีงกล่ัาวิแลัะทำานายว่ิาภาย

ภาคหน้า	ณ	ที�แห่งนี�จะกลัายเป็นนครใหญ่)	จึงมีการสร้างเป็นอ้บโมงสี�เหลีั�ยมเพ่ิ�อบรรจุพิระอุรังคธิาตุไว้ิในเขตเม่องเวีิยงจันทน์	

ซึ่�งน่าจะเป็นสถานที�ตั�งของพิระธิาตุหลัวิงในปัจจุบัน	

นอกจากตำานานอุรังคธิาตุที�ได้ีกล่ัาวิถึงพิระธิาตุหลัวิงนั�นสร้างขึ�นในยุคพิระเจ้าอโศิกมหาราชุ	แล้ัวิ	ยังพิบศิิลัาจารึกธิาตุ

หลัวิงหลัักที�	1	อย้ท่างด้ีานทิศิตะวัินออก	ซึ่�งระบุอยา่งสอดีคล้ัองกับตำานานว่ิา	พิระสถ้ปของสมเด็ีจพิระสัมมาสัมพุิทธิเจ้าล้ักนี�ชุ่�อ

ว่ิา	โลักจุฬามณี	อันสมเด็ีจไชุยเชุษฐาธิิราชุทรงสร้างไว้ิ	โดียสร้างครอบธิาตุโบราณที�พิระเจ้าอโศิกมหาราชุได้ีสร้างไว้ิก่อนหน้านี�	

เน่�องจากหลัักฐานที�ได้ีจากการขุดีค้นในใจกลัางพิระธิาตุหลัวิงของนักโบราณคดีีฝ่รั�งเศิสเม่�ิอปี	พิ.ศิ.	2472	พิบพิระธิาตุน้อยทรง

ปิรามิดี	แสดีงใหเ้ห็นว่ิาเคยมีการสร้างพิระธิาตุองค์ใหม่ครอบองค์เก่า	ดัีงนั�น	จึงอาจเชุ่�อได้ีว่ิาพิระธิาตุหลัวิงที�เห็นในปัจจุบัน	(แม้

จะไม่ใชุ่องค์ดัี�งเดิีม)	น่าจะสร้างขึ�นในสมัยพิระเจ้าไชุยเชุษฐาธิิราชุ	เม่�อคราวิย้ายราชุธิานีของอาณาจักรล้ัานชุ้างจากเม่องหลัวิง

พิระบางมายังเม่องเวีิยงจันทน์ในปี	พิ.ศิ.	2109	

พิระธิาตุหลัวิงเวีิยงจันทน์เป็นศ้ินยร์วิมของศิรทัธิาของชุาวิลัาวิมาอยา่งยาวินาน	ชุาวิบา้นมักเรียกสั�นๆ	ว่ิา	"ธิาตหุลัวิง"	

เป็นพุิทธิเจดีีย์ศิิลัปะล้ัานชุ้างที�มีควิามสำาคัญที�สุดีแลัะใหญ่ที�สุดีของสปป.ลัาวิ	ส่วินฐานกว้ิาง	61.30	เมตร	ส้งประมาณ	45	เมตร

	 ลัักษณะขององค์เจดีีย์เป็นทรงระฆังควิำ�าสี�เหลีั�ยม	คล้ัายเนินแบบสถ้ปสาญจี	ประเทศิอินเดีีย	 ส่วินยอดีเป็นทรงกรวิยสี�เหลีั�ยม

ย่ดีส้ง	 รองรับด้ีวิยบัลัลัังก์ทรงตีนหีบซ้่อนลัดีหลัั�นลังมา	 4	 ชัุ�น	 ฐานเจดีีย์กว้ิางแลัะยาวิเป็นร้ปสี�เหลีั�ยมจัตุรัส	ทรงโอควิำ�า	 กว้ิาง

แลัะเตี�ย	ล้ัอมรอบด้ีวิยเจดีีย์บริวิาร	30	องค์	ทั�งหมดีถ้กล้ัอมกรอบเป็นตีนธิาตุด้ีวิยกลีับบัวิหงาย	มีศิาลัาแลัะซุ้่มประต้ทั�งสี�ด้ีาน

	รอบพิระธิาตุจะมีศิาลัาระเบียงล้ัอมปิดีทั�งสี�ทิศิ	โดียเว้ินระยะห่างจากองค์ธิาตุราวิ	15	เมตร	พิระธิาตุหลัวิงเป็นสถาปัตยกรรม

ที�มีร้ปลัักษณะที�เป็นสัญลัักษณ์ตามหลัักแนวิคิดีของศิาสนา	 จำาลัองแบบตามคติศ้ินย์กลัางของจักรวิาลั	 เฉกเชุ่นพิระมหาเจดีีย์

จุฬามณีที�ประดิีษฐานอย้่ชัุ�นดีาวิดึีงส์บนแกนของเขาพิระสุเมรุ	 หร่ออีกนัยหนึ�งค่อภาพิแทนเขาสัตบริภัณฑ์	 (ศัิกดิี�ชัุย	 สายสิงห์,	

2555)	ที�มักพิบเห็นในลัักษณะชุ่อฟ้าบนหลัังคาสิม	หร่ออุโบสถ์	ภาพิที�ปรากฏ์เหล่ัานั�นค่อภาพิแห่งสัญลัักษณ์ตามคติควิามเชุ่�อ

แบบพิราหมณ์แลัะพุิทธิ

ร้ปทรงของพิระธิาตุที�เห็นในปัจจุบัน	ค่อ	ต้นแบบของหลัักปรัชุญาทางพิระพุิทธิศิาสนา	เป็นสิ�งที�สะท้อนหลัักการสำาคัญ

ในการเรียงลัำาดัีบขั�นควิามสำาคัญตามแนวิดิี�งแลัะแนวิราบ	(เอเดีรียน	สนอดีกราส,	2541)	กล่ัาวิค่อ	จากที�ตำ�าส่้ที�ส้ง	แลัะจากขอบ

รัศิมีส่้จุดีศ้ินย์กลัาง	ควิามสัมพัินธ์ิของลัำาดัีบชัุ�นต่างๆ	เป็นไปอย่างมีเหตุผลั	แลัะเชุ่�อมโยงกันอย่างมีนัยยะ	เพ่ิ�อเป็นตัวิแทนของ

สรรพิสิ�งที�เราไม่อาจจะเห็นได้ี	นอกจากใชุ้ปัญญาในการพิิจารณาเท่านั�น	 (Livingstone,	1962)	การเรียงลัำาดัีบควิามสำาคัญดัีง

กล่ัาวิเป็นการให้ควิามสำาคัญในการปฏิ์บัติตนตามขั�นตอนตามแนวิคิดีแบบก้าวิตามขั�นบันไดีซึ่�งเป็นแนวิดิี�ง	แลัะการมุ่งจากขอบ

วิงแหวินส่้จุดีศ้ินยก์ลัางของแนวิระนาบก็มีแนวิคิดีแบบเดีียวิกัน	อาจกล่ัาวิได้ีว่ิาพิระธิาตุหลัวิงก็ค่อสัญลัักษณ์ของหลัักปรัชุญาทาง

พิระพุิทธิศิาสนาของชุาวิลัาวินั�นเอง	ซึ่�งร้ปลัักษณะขององค์พิระธิาตุ	แลัะองค์ประกอบหลัายอย่างมีควิามสอดีคล้ัองกับหลัักของ

คติของไตรภ้มิ	กล่ัาวิค่อ	ตามแนวิคิดีของศิาสนาพิราหมณ์เชุ่�อว่ิาโลักประกอบไปด้ีวิยทวีิปที�เป็นศ้ินย์กลัาง	ค่อ	ชุมพ้ิทวีิป	พิร้อม

ด้ีวิยเขาพิระสุเมร	(ภ้เขาประจำาโลัก)	ถ้กล้ัอมรอบด้ีวิยแผ่นดิีน	7	ชัุ�น	แยกออกจากกันด้ีวิยมหาสมุทร	แผ่นดิีนที�อย้่นอกสุดีจะถ้ก

ล้ัอมรอบไปดี้วิยกำาแพิงหิน	 ส่วินยอดีเขาจะเป็นที�อย้่ของบรรดีาพิรหมแลัะที�ประทับของเทพิเจ้า	 ซึ่�งล้ัอมรอบไปดี้วิยทวิารบาลั
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ประจำาทิศิ	(ไตรภ้มิโลักวิินิจฉยกถา,	2535)	ดีว้ิยคติควิามเชุ่�อเหล่ัานี�ทำาใหเ้กิดีร้ปแบบทางสถาปตัยกรรมที�เลีัยนแบบเขาพิระสเุมรุ

คล้ัายร้ปทรงของพีิระมิดี	(ยอร์ชุ	เซ่เดีส์.	แปลัโดีย	ปราณี	วิงษ์เทศิ,	2543)	ซึ่�งเป็นแนวิคิดีเดีียวิกันกับร้ปลัักษณ์ของสถ้ป	เจดีีย์	

พิระธิาตุ	ตามสถานที�ต่างๆ	รวิมทั�งพิระธิาตุหลัวิง

ภาพิที�	3	ลัายเส้นแสดีง	ส่วินแลัะการกำาหนดีจักรวิาลั	A	:	สะพิานเชุ่�อมโลัก	B	:	ชุั�นเทวิดีา	(วิิมารพิรหม)		C	:	ทวิีป
D	:	เขาสัตบริภัณฑ์	E	:	แกนจักรวิาลั	F	:	เขาพิระสุเมร	G	:	พิระมหาเจดีีย์จุฬามณี	แลัะ	H	:	กำาแพิงหิน

	สัญลัักษณ์ที�ปรากฏ์ในร้ปลัักษณ์ของพิระธิาตหุลัวิง	ค่อการจำาลัองแบบตามคตไิตรภ้มิ	กล่ัาวิค่อ	องค์พิระธิาตเุปรียบดัี�ง

เป็นแกนเขาพิระสเุมร	เป็นแกนที�ส้งที�สุดีแลัะเปน็แกนของศ้ินยก์ลัางจักรวิาลั	เจดีียบ์ริวิารที�อย้ร่ายรอบเปรยีบดัี�งเขาสัตบริภัณฑ์	

ส่วินบริเวิณฐานพิระธิาตุจะพิบบันไดีทางขึ�น	ทั�งสี�ด้ีานนั�นจะพิบประติมากรรมร้ปพิญานาคประดัีบอย้บ่นราวิบันไดีทั�ง	2	ข้าง	ราวิ

บันไดีนาคดัีงกล่ัาวิจึงเป็นสัญลัักษณ์บางอย่างที�แสดีงถึงมีควิามสัมพัินธ์ิระหว่ิางพิญานาคกับองค์พิระธิาตุหลัวิง

ราวบันไดนาค : สัญลัุ่กษณ์์แห์�งสะพานเช่�อมโลุ่ก 

โดียทั�วิไปแล้ัวิราวิบันไดีขึ�นพิระธิาตุมักจะมีบันไดีขึ�นทั�ง	4	ด้ีาน	บริเวิณหัวิหร่อราวิบันไดีมักปรากฎีประติมากรรมใน

ร้ปแบบต่าง	ๆ	โดียราวิบันไดีทั�ง	4	 ด้ีานของพิระธิาตุหลัวิงก็เชุ่นกัน	ตรงหัวิเสาของราวิบันไดีประดัีบด้ีวิยประติมากรรมป้นปั�น

ร้ปพิญานาค	อาจเรียกรวิมกันได้ีว่ิา	ราวิบันไดีนาค	ราวิบันไดีนาคดัีงกล่ัาวิเป็นลัักษณะทางสถาปัตยกรรมที�มีควิามหมายในเชิุง

สัญลัักษณ์	(เอเดีรียน	สนอดีกราส,	2541)	แทนควิามหมายของสะพิานสายรุ้งซึ่�งเป็นสัญลัักษณ์ของหนทางที�เชุ่�อมโลักมนุษยกั์บ

แดีนสวิรรค์	 การไต่บันไดีขึ�นส่้ยอดีธิาตุซึ่�งตั�งอย้่บนฐานประทักษิณที�ลัดีหลัั�นลังมาตามแนวิสามเหลีั�ยมปิรมิดีนั�นเปรียบเสม่อน

การปีนเขาพิระสุเมรุที�เป็นแกนจักรวิาลั	เพ่ิ�อขึ�นไปส่้สุริยทวิารบนยอดีที�อย้่ส้งสุดี	ในทางกลัับกัน	การลังจากยอดีธิาตุก็หมายถึง	

การที�อำานาจทางจิตวิิญญาณได้ีไหลับ่าลังมาจากสวิรรค์		ดัีงนั�นราวิบันไดีนาคจึงเป็นทางขึ�นลังสวิรรค์จากขั�นต่างๆ	ไปถึงขั�นสุดี

ยอดีของผ้้มีบุญทั�งหลัาย	แลัะเป็นหนทางเดีียวิกนักับที�สมเด็ีจพิระสัมมาสัมพุิทธิเจ้าใชุ้เสด็ีจลังมาอุบัติในโลักมนุษย	์รวิมทั�งคราวิ

เสด็ีจกลัับลังมาจากสวิรรค์ชัุ�นดีาวิดึีงส์	หลัังจากแสดีงพิระธิรรมเทศินาโปรดีพิระพุิทธิมารดีา	แลัะเหล่ัาเทวิดีาเป็นเวิลัา	3	เด่ีอน	

ตามพุิทธิประวัิติกล่ัาวิว่ิา	เทวิดีาได้ีมาสร้างบันไดีแก้วิมณีรุ้ง	บันไดีนั�นมีสามแนวิ	บันไดีแนวิกลัางที�องค์สมเด็ีจพิระสัมมาสัมพุิทธิ

เจ้าทรงเสด็ีจลังมาทำาด้ีวิยมณีเจ็ดีประการ	ส่วินบันไดี	2	ข้างมีพิระอินทร์กับพิระพิรหมเดิีนตามลังมาเพ่ิ�อส่งเสด็ีจนั�น	เป็นบันไดี

เงินแลัะบันไดีทอง	ซึ่�งมีพิญานาคสองตนเอาหลัังหนุนบันไดีอย้	่สอดีคล้ัองกับพิเชฐ สายพันธ์ (2539) ที�ได้มีการวิเคราะห์์ความ

ห์มายข้องพญานาคในอีกมิติิการเช่�อมติ�อระห์ว�างโลุ่กศักดิ�สิทธิ�แลุ่ะโลุ่กมน่ษย์ ได้นำาเสนอแนวคิดสองขั้�ว ค่อ โลุ่กศักดิ�สิทธิ� 

อันห์มายถึุงโลุ่กแห์�งอ่ดมคติิทางพ่ทธศาสนา แลุ่ะโลุ่กสามัญ ห์ร่อโลุ่กมน่ษย์ทั�ว ๆ ไป์ จัะพบว�าพญานาคมีฐานะเป็์นผู้ที�อยู�

ระห์ว�างสองโลุ่กนี�แติ�เป็์นผู้อยู�ชายข้อบ เพราะอยู�ในสถุานะแห์�งการเป์ลีุ่�ยนผ�านฐานะตินไป์สู�ขั้�วใดขั้�นห์นึ�ง



1272

  
ภาพิที�	4	ราวิบันไดีนาคธิาตุหลัวิงในปัจจุบัน

					

ที�มาของภาพิ	:	สนอดีกราส,	เอเดีรียน.	(2541)	แลัะ	กิตติสันต์	ศิรีรักษา	(2555)			
ภาพิที�	5	ลัายเส้นแสดีงทิศิทางขึ�นลังระหวิ่างสวิรรค์กับโลักโดียผ่านสัญลัักษณ์พิญานาคที�ราวิบันไดีขึ�นศิาลัาทั�งสองฝ่ั�ง

ในวิรรณคดีีอินเดีียมักจะเปรียบรุ้งกับนาค		เน่�องจากรุ้งเรามองเห็นเป็น	7	หร่อ	5	สี	ดัีงนั�นเราจึงพิบเห็นพิญานาคที�มี

	5	หร่อ	7	เศีิยร	บางครั�งในตำานานกล่ัาวิถึงรุ้ง	2	สายที�เปรียบเหม่อนพิญานาค	2	ตนที�ทอดีตัวิขนานกันเพ่ิ�อเป็นหนทางในการ

เดิีนทางเชุ่�อมต่อระหว่ิางโลักมนุษย์กับแดีนสวิรรค์	 ตำานานเหล่ัานี�ปรากฏ์เป็นสัญลัักษณ์ผ่านประติมากรรมร้ปนาคที�ขนาบซ้่าย

ขวิาตรงทางขึ�นพิระธิาตุ

ราวิบันไดีนาคค่้ที�ขึ�นพิระธิาตุหลัวิงนั�น	มีลัักษณะทางสถาปัตยกรรมที�มคีวิามหมายในเชิุงสัญลัักษณ์	กล่ัาวิค่อ	ราวิบันไดี

นาคที�อย้่ด้ีานซ้่ายแลัะขวิาหมายถึงเส้นที�พัินรอบแกนจักรวิาลั	 ตัวิบันไดีเปรียบดัี�งแกนจักรวิาลั	 ราวิบันไดีทั�งสองจะไปทางขวิา

เส้นหนึ�ง	ไปทางซ้่ายอีกเส้นหนึ�ง	คล้ัายง้พัินรอบแกนจักรวิาลั	ตามคติควิามเชุ่�อของศิาสนาพิราหมณ์เร่�องการกวินเกษียรสมุทร

	นอกจากนั�นสัญลัักษณ์ในทำานองนี�ยังปรากฏ์อย้ใ่นร้ปแบบของพิลััง	2	ขั�วิ	อันเป็นพิลัังค่้ตรงข้ามที�มีเอกภาพิเดีียวิกันแลัะทำาให้

สรรพิสิ�งบนโลักนี�เกิดีขึ�น	กิริยาแลัะปฏิ์กิริยาของพิลัังสองขั�วินี�เม่�อสัมพัินธ์ิกันโดียมีแกนกลัาง	(เขาพิระสุเมร)	จะเกิดีเป็นเกลีัยวิ

ของพิลัังที�พุ่ิงขึ�นด้ีานบนในขณะเดีียกันก็สามารถเกิดีเป็นเกลีัยวิของพิลัังที�พุ่ิงลังด้ีานล่ัาง	 ทำาให้โลักเกิดีควิามม่ดีกับควิามสว่ิาง	

ควิามดีีกับควิามชัุ�วิ	 ส้งกับตำ�า	แกนกลัางขององค์พิระธิาตุเปรียบเสม่อนสัญลัักษณ์ของแกนกลัางโลัก	แลัะเป็นเส้นเชุ่�อมต่อโลัก

กับจุดีศ้ินย์กลัางของภพิอ่�นๆ	แลัะกับจุดีร่วิมแลัะจุดีหลัักที�เป็นแหล่ังกำาเนิดี	(Coomaraswamy,	1974)		

ในคัมภีร์พิระเวิทมีการบรรยายการเกิดีของจักรวิาลัว่ิา	 "มีเสามากั�นกลัางแบ่งแยกสวิรรค์แลัะโลักออกจากกัน"	

(Bergaigne,	1978)	สัญลัักษณ์ของแกนโลักนี�ปรากฏ์อย้ทุ่กหนแห่งแลัะทุกยุคสมัย	เน่�องจากสัญลัักษณ์นี�สะท้อนโลักทัศิน์ของผ้้คน

ที�อย้่ต่างสถานที�ต่างกาลัเวิลัาออกมาเป็นร้ปธิรรม	แต่เดิีมโลักแลัะสวิรรค์เป็นอันหนึ�งอันเดีียวิกัน	ต่อมาภายหลัังจึงถ้กแบ่งออก

จากกนัด้ีวิยแกนโลักดีงักล่ัาวิ		ถ้าเปรยีบเทยีบเสาแกนเปน็ดัี�งลัำาแสงอาทติยย์ามรุ่งเชุ้า	ลัำาแสงนั�นเปรียยบดัี�ง่เสาแกนที�มาตัดีแบง่

แยกท้องฟ้ากับแผ่นดิีนออกจากกัน	เพิราะในยามราตรีม่ดีมิดีเราไม่สามารถ	แยกท้องฟ้ากับแผ่นดิีนออกจากกันได้ี	ปรากฏ์การณ์

ยามรุ่งอรุณจึงเปรียบได้ีดัี�งการแยกระหว่ิางโลัก	(แผ่นดิีน)	กับสวิรรค์	(ท้องฟ้า)	ซึ่�งทำาให้เกิดีภพิภ้มิขึ�นตามกฎีของจักรวิาลั	ดัีงนั�น

ลัำาแสงอาทิตย์จึงเปรียบได้ีดัี�งเสา	การเคล่ั�อนที�ขึ�นลังดัีงกล่ัาวิ	อาจตีควิามได้ีอีกอย่างหนึ�งว่ิาเป็นการเกิดีแลัะแตกดัีบของสรรพิ
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สิ�งบนโลัก	 ซึ่�งทุกสิ�งทุกอย่างย่อมมาจากปฐมกำาหนดีตามหลัักจักรวิาลัวิิทยา	 เป็นปรากฏ์การณ์ทางกายภาพิตามแนวิคิดีของ

ศิาสนาพิราหมณ์ว่ิาด้ีวิยการใชุ้เส้นทางของลัมปราณ	ซึ่�งลัมปราณที�เข้าออกในร่างกายนั�น	พัินเวีิยนรอบแกนกลัางของร่างกาย

			

ที�มาของภาพิ	:	สนอดีกราส,	เอเดีรียน.	(2541)
ภาพิที�	6	ลัายเส้นแสดีงลัักษณะของเส้นแกนจักรวิาลัแลัะเส้นทางของลัมปราณ	อันเป็นหลัักการในการนำาลัักษณะของลัำาตัวิพิญนาคมาใชุ้แสดีง

เป็นสัญลัักษณ์แทนลัักษณะของเส้นทั�งสอง
	 	 	

ลัักษณะของเส้นทางลัมปราณเปรียบได้ีดัี�งทิศิทางการเคล่ั�อนไหวิของพิญานาค	 จากที�กล่ัาวิมาโดียข้างต้นจะพิบว่ิา

พิญานาคถ้กใชุ้เป็นสัญลัักษณ์เพ่ิ�อเชุ่�อมโยงระหว่ิางโลักกับสวิรรค์	 เน่�องจากอำานาจที�มีของพิญานาคสามารถทำาให้อย้่ได้ีแลัะไป

ถึงพิิภพิต่างๆ	 ในจักรวิาลั	 ราวิบันไดีนาคตรงฐานองค์พิระธิาตุจึงเป็นพ่ิ�นที�อันเหมาะสมสำาหรับการสร้างสัญลัักษณ์แสดีงควิาม

เชุ่�อมโยงดัีงกล่ัาวิ	เพ่ิ�อเป็นการแสดีงว่ิา	เส้นทางส่้จุดีส้งสุดีของอุดีมคติทางศิาสนา	เป็นเส้นทางที�มนุษย์สามารถเข้าถึงได้ี

สร่ป์ 

ข้อม้ลัอันเกี�ยวิกบัที�มาของพิระธิาตุหลัวิงนั�น	ส่วินหนึ�งมาจากตำานานที�เล่ัาขานส่บต่อกันมา	โดียบรรยายกล่ัาวิอ้างถึงสิ�ง

ที�ไม่สามารถอธิิบายได้ี	เชุ่นเดีียวิกับสัญลัักษณ์ต่าง	ๆ 	แต่ถ้าสิ�งที�สามารถอธิิบายได้ีค่อ		สัญลัักษณ์กับตำานานนั�นมีควิามสัมพัินธ์ิกัน

เพ่ิ�อประโยชุน์ในการถ่ายทอดี	แลัะรอการตีควิามชุ่วิงใดีชุ่วิงหนึ�งของประวัิติศิาสตร์	สิ�งที�ตำานานได้ีทิ�งไว้ิในร้ปแบบของสัญลัักษณ์

ต่าง	ๆ	จึงเป็นหลัักฐานสำาคัญที�จะชุ่วิยตีควิามสิ�งที�บรรพิบุรุษกำาลัังจะถ่ายทอดีให้คนรุ่นหลััง	โดียมักผ้กโยงไว้ิกับสถานที�หร่อสิ�ง

สำาคัญของชุุมชุน	ในเม่องเวีิยงจันทน์	ซึ่�งสามารถพิบสัญลัักษณ์ดัีงกล่ัาวิได้ีอย่างชัุดีเจนจากร้ปแบบแลัะการตกแต่งองค์พิระธิาตุ

หลัวิง	อนัถ่อว่ิาเป็นหลัักฐานวิตัถุทางโบราณคดีีที�มีควิามสำาคัญแลัะสามารถอธิิบายควิามหมายของแกน่ตำานานในเชิุงสัญลัักษณ์

	จนอาจกล่ัาวิได้ีว่ิา	พิระธิาตุหลัวิง	ค่อ	สัญลัักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที�สร้างขึ�นเพ่ิ�อการส่�อสารระบบแนวิคิดีอันเป็นแก่นแท้ของ

พิระพุิทธิศิาสนา	ซึ่�งร้อยเรียงเข้ากับแนวิคิดีในเชิุงจักรวิาลัวิิทยาของศิาสนาพิราหมณ	์	ดัีงนั�นพิระธิาตุหลัวิงจึงเป็นหลัักฐานสำาคัญ

ในการตีควิามเพ่ิ�อเข้าถึงใจกลัางแห่งหลัักแนวิคิดีดัีงกล่ัาวิของชุาวิพุิทธิในลัาวิ	จากแปวิ	(ร้)	พิญานาคส่้ราวิบันไดีนาคที�ปรากฎีใน

ส่วินฐานขององค์พิระธิาตุหลัวิง	เปรียบเสม่อนสัญลัักษณ์ที�ทำาให้เราทราบถึงตำานานควิามเชุ่�อในเร่�องพิญานาคของชุาวิลัาวินั�นยงั

คงดีำารงอย้	่แม้ปัจจุบันสปป.ลัาวิ	มีการเปลีั�ยนแปลังทางสังคมอยา่งรวิดีเร็วิ	แลัะการเปลีั�ยนแปลังดัีงกล่ัาวิส่งผลัต่อกระบวินการ

ทางควิามคดิีของคนลัาวิหลัายอยา่ง	ยกเว้ินคติควิามเชุ่�อที�มีต่อพิญานาคที�ยงัคงควิามหมายส่บเน่�องต่อมา	ซึ่�งแสดีงใหเ้ห็นโดียผ่าน

สัญลัักษณ์ที�กล่ัาวิไว้ิในข้างต้น	ค่อ	แปวินาค	กับราวิบันไดีนาคตรงฐานองค์พิระธิาตุหลัวิง	แลัะจากการศึิกษาสัญลัักษณ์ดัีงกล่ัาวิ

ทำาใหท้ราบวิา่	พิญานาคค่อสะพิานที�ใชุ้เชุ่�อมโยงระหวิา่งโลักแหง่ควิามจรงิกับโลักแหง่ควิามเชุ่�อที�มีต่อพิระพิทุธิศิาสนา	แลัะบา้น

เม่องของชุาวิลัาวิ	แลัะชุาวิเวีิยงจันทน์		ดัีงนั�นประติมากรรมร้ปพิญานาคที�ปรากฎีจึงสามารถเป็นภาพิแทนร้ปแบบควิามคิดีใน

เชิุงโครงสร้างทางวัิฒนธิรรมของผ้้คนที�ยดึีถ่อ	โดียเฉพิาะชุาวิลัาวิซึ่�งมีพ่ิ�นฐานทางวัิฒนธิรรมมาจากควิามเชุ่�อในพิระพุิทธิศิาสนา

ที�ถ่อว่ิาเป็นปัญญาวัิฒนธิรรมอันโดีดีเด่ีนของชุาวิลัาวิในปัจจุบัน
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ภ้มิปัญญาใน้การก่อสร้างปราสาทัขอมใน้อีสาน้ 

กรณี์ศึิกษา:ปราสาทัเป้อยน้้อย จัิงหวัิดขอน้แก่น้

Wisdom in the construction of Khmer castles in Isan Case Study: 

Prasat Puey Noi Khon Kaen Province.

ฮาวิา	วิงศิ์พิงษ์คำา

บทคัดย�อ

บทควิามนี�มุ่งเน้นศึิกษาเกี�ยวิกับภ้มิปัญญาในการก่อสร้างปราสาทขอมในอีสาน	 โดียใชุ้ปราสาทเป้อยน้อย	 จังหวัิดี

ขอนแก่นเป็นกรณีศึิกษา	 มีวัิตถุประสงค์เพ่ิ�อแสดีงให้เห็นถึงแนวิคิดีแลัะวิิธีิการออกแบบ	 รวิมทั�งการใชุ้วัิสดุีแลัะกรรมวิิธีิการ

ก่อสร้างปราสาทขอม	โดียใชุ้กระบวินการวิิเคราะห์ผ่านข้อม้ลัจากเอกสารต่างๆแลัะการลังพ่ิ�นที�สำารวิจทางกายภาพิ	เพ่ิ�ออนุรักษ์

ภ้มิปัญญาท้องถิ�นแลัะเป็นแนวิทางในการนำาไปใชุ้ประโยชุน์ต่อไป

จากการศิกึษาพิบว่ิา	ภ้มิปัญญาในการก่อสร้างปราสาทขอมในอีสานเกิดีขึ�นจากควิามคิดี	ควิามเข้าใจของคนในพ่ิ�นที�ที�

ต้องการสร้างปราสาทขอมเพ่ิ�ออุทิศิถวิายเทพิหร่อกษัตริย์ที�ล่ัวิงลัับแลัะยังใชุ้เป็นสถานที�ในการประกอบพิิธีิทางศิาสนา	กษัตริย์

แลัะผ้้นำาในสมัยนั�นนำาสิ�งที�อย้่รอบตัวิมาใชุ้ในการออกแบบอาคาร	 เชุ่น	การนำาแสงธิรรมชุาติเข้ามาใชุ้ในตัวิอาคาร	การนำาวัิสดุี

ที�หาได้ีในท้องถิ�นมาใชุ้ให้เกิดีประโยชุน์	รวิมทั�งมีควิามเข้าใจในการเล่ัอกใชุ้วิัสดุีเพ่ิ�อนำามาก่อสร้างแลัะตกแต่งอาคารให้มีควิาม

เหมาะสมต่อการใชุ้งานได้ีเป็นอย่างดีี	ในส่วินเร่�องเทคนิคการก่อสร้างอาจจะมีควิามผิดีพิลัาดีหร่อคลัาดีเล่ั�อนไปบ้าง	แต่ก็ยังคง

ควิามแข็งแรงแลัะสวิยงามตามร้ปแบบคติของขอม	ดัีงนั�นการสร้างปราสาทจึงเป็นภาระอันสำาคัญของกษัตริย์เพ่ิ�อแสดีงถึงพิลััง

อำานาจของตนเอง	ถึงแม้ปราสาทขอมเคยล่ัมสลัายแต่สิ�งที�ยังคงอย้่ค่อศิาสตร์แห่งสถาปัตยกรรมที�มีควิามงามแลัะมีเอกลัักษณ์

เฉพิาะตัวิถ่อเป็นภ้มิปัญญาในการก่อสร้างปราสาทขอมอย่างแท้จริง	

คำาสำาคัญ:	ภ้มิปัญญา	,ปราสาทขอม	,ปราสาทเป้อยน้อย	จังหวัิดีขอนแก่น

Abstract

This article focuses on the wisdom of building a Khmer castle in Isan, using Puey Noi Castle, 
Khon Kaen Province as a case study. The objective is to illustrate the concepts and design methods, 
including the use of materials and construction methods of the Khmer castle, by using the process of 
analyzing data from documents and physical survey site visits to conserve local knowledge and develop 
sustainable construction. 

From the study, it was found that the wisdom of the construction of Khmer castles in Isan came 
from the idea, the understanding of the local people, who want to build a Khmer castle, to consecrate 
the deceased god or king, and also use it as a place for religious ceremonies. Kings and leaders in 
those days, bring what is around, used in the design of buildings such as: Bringing natural light into the 
building, bringing locally available materials used to benefit ,to bring the construction and decoration 
of the building to be suitable for use, as well. In terms of construction techniques, there may be some 
errors or inaccuracies. But still strong and beautiful according to the style of the Khmer motto. Therefore, 
building a castle was an important burden for the king to demonstrate his own power. Although the 
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Khmer castle was destroyed, but what remains is the science of architecture, which is beautiful and 
unique, is considered the true wisdom of Khmer castle construction. 

Keywords:	wisdom,	Khmer	castle,	Prasat	Puey	Noi	Khon	Kaen	Province.

บทนำา 

ในอดีีตอาณาจักรเขมรโบราณถ่อได้ีว่ิาเป็นอาณาจักรที�ยิ�งใหญ่ที�สุดีในภ้มิภาคเอเชีุยตะวัินออกเฉียงใต้	 กษัตริย์เขมร

หลัายพิระองค์แผ่อำานาจไปส่้ดิีนแดีนใกล้ัเคียง	 โดียเฉพิาะดิีนแดีนประเทศิไทยที�ปรากฏ์หลัักฐานศิิลัาจารึกที�กล่ัาวิถึงพิระนาม

ของกษัตริย์เขมรโบราณเริ�มตั�งแต่สมัยก่อนเม่องพิระนครไปจนถึงสมัยเม่องพิระนครราวิพิุทธิศิตวิรรษที�12-พิุทธิศิตวิรรษที�18

	(รุ่งโรจน์	ธิรรมรุ่งเร่อง,	2551)	จากหลัักฐานทางด้ีานจารึกแสดีงให้เห็นว่ิาในราวิพุิทธิศิตวิรรษที�18	อย้่ในชุ่วิงการปกครองของ

พิระเจ้าขัยวิรมันที�7	 ถ่อเป็นอาณาจักรที�รุ่งเร่องที�สุดี	 หลัังจากสิ�นสุดีสมัยของพิระองค์ก็ไม่พิบจารึกที�แสดีงถึงอำานาจของราชุ

อาณาจักรเขมรในประเทศิไทยอีกเลัย	หร่ออาจกล่ัาวิได้ีว่ิาเริ�มเข้าส่้ยุคเส่�อมของอาณาจักรเขมรโบราณ	(อรุณศัิกดิี�	กิ�งมณี,	2543)	

อยา่งไรก็ตามถึงแม้อาณาจักรเขมรจะล่ัมสลัายแต่สิ�งที�ยงัตราตรึงผ่านงานสถาปัตยกรรมในยคุสมัยนั�นค่อ	“ปราสาทขอม”	(จิตร

ภ้มิศัิกดิี�,	2547)	ปราสาทขอมเป็นศิาสนสถานในศิาสนาพิราหมณ์ที�สร้างขึ�นโดียอาณาจักรเขมร	(สำาเริง	สัมพัินธิารักษ์,	2529)		

สร้างขึ�นเพ่ิ�อเป็นที�สถิตของเทพิเจ้าแลัะใชุ้ในการประกอบพิิธีิกรรมทางศิาสนา	 ซึ่�งการสร้างปราสาทขอมนั�นเปรียบเสม่อนการ

จำาลัองเขาพิระสุเมรุมาไว้ิยังโลักมนุษย์	 เพ่ิ�อเป็นที�สถิตของเทพิเจ้าแลัะมีการสร้างร้ปเคารพิของเทพิเจ้าขึ�นเพ่ิ�อประดีิษฐานไว้ิ

ภายในตัวิปราสาท	โดียตัวิปราสาทจะมีลัักษณะต่างๆที�ใชุ้แทนควิามหมายของเขาพิระสุเมรุ	ซึ่�งองค์ประกอบที�สำาคัญของปราสาท

ขอมประกอบด้ีวิย	ปราสาทหร่อกลุ่ัมปราสาทประธิาน	บรรณาลััย	โคปุระชัุ�นในหร่อระเบียงคต	บาราย(สระนำ�า)	แลัะโคปุระชัุ�น

นอกหร่อกำาแพิงแก้วิ	(อนุวิิทย์	เจริญศุิภกุลั,	2541)	ปราสาทขอมที�ปรากฏ์ในดิีนแดีนประเทศิไทยทั�งสิ�น	155	แห่ง	โดียเฉพิาะใน

เขตพ่ิ�นที�ภาคอีสานที�ปรากฏ์ร่องรอยของการสร้างปราสาทขอมมากที�สุดีถึง	109	แห่ง	(สยามรัฐออนไลัน์,	2559)	อาทิปราสาท

หินพิิมาย	ปราสาทพินมวัิน	จ.นครราชุสีมา	ปราสาทหินพินมรุ้ง	ปราสาทเม่องตำ�า	จ.บุรีรัมย์	เป็นต้น	เม่�อพิิจารณาจากหลัักฐาน

แลัะศิิลัาจารึกสันนิษฐานได้ีว่ิาอิทธิิพิลัขอมเริ�มแพิร่กระจายเข้ามาในภาคอสีานอย้ใ่นชุ่วิงราวิพิทุธิศิตวิรรษที�	12	แลัะปรากฏ์หลััก

ฐานชัุดีเจนในชุ่วิงราวิพุิทธิศิตวิรรษที�16-17	ซึ่�งตรงกับชุ่วิงร้ปแบบศิิลัปะบาปวิน	ศิิลัปะนครวัิดี	แลัะศิิลัปะบายน	(รุ่งโรจน์	ธิรรม

รุ่งเร่อง,	2551)	ซึ่�งปราสาทที�มีควิามเก่าแก่ที�สร้างในชุ่วิงราวิพุิทธิศิตวิรรษที�16-พุิทธิศิตวิรรษที�17	ซึ่�งตรงกับศิิลัปะบาปวินตอน

ปลัายแลัะศิิลัปะนครวัิดีตอนต้น	อีกทั�งยังมีทับหลััง	หน้าบัน	แลัะเสาประดัีบประต้ที�ยังคงควิามสมบ้รณ์ถ่อเป็นปราสาทบาปวิน

ที�มีควิามงดีงามที�สุดีในภาคอีสานนั�นก็ค่อปราสาทเป้อยน้อย	จ.ขอนแก่น	(นิยม	วิงศ์ิพิงษ์คำา,	มปป)

ปราสาทเป้อยน้อย	จังหวัิดีขอนแก่น	เป็นศิาสนสถานโบราณตั�งอย้่ห่างจากที�ว่ิาการอำาเภอเป้อยน้อยไปทางทิศิเหน่อ

ประมาณ	 1	 กิโลัเมตร	 ตัวิปราสาทเป้อยน้อยตั�งอย้่ภายในบริเวิณวัิดีธิาตุก่้ทอง	 จึงเป็นเหตุให้ชุาวิบ้านเรียกปราสาทเป้อยน้อย

ว่ิา	 “ธิาตุก่้ทอง”	 ตามชุ่�อวัิดีซึ่�งเป็นสถานที�ตั�งศิาสนถานแห่งนี�	 (กรมศิิลัปกร,	 2534)	 โดียนักโบราณคดีีสันนิษฐานว่ิาปราสาท

เป้อยน้อยสร้างขึ�นในชุ่วิงครึ�งหลัังของพุิทธิศิตวิรรษที�16	 ถึงต้นพุิทธิศิตวิรรษที�17	 ตามหลัักฐานต่างๆที�แสดีงให้เห็นถึงร้ปแบบ

ของศิิลัปะบาปวิน	อาจจะมีลัวิดีลัายบางอย่างที�หลังเหล่ัอร้ปแบบศิิลัปะคลัังเชุ่นปลัายกรอบหน้าบันแลัะเชุ่�อมโยงไปถึงร้ปแบบ

ศิิลัปะนครวัิดี	(รุ่งโรจน์	ธิรรมรุ่งเร่อง,	2551)	ตำาแหน่งของสิ�งก่อสร้างภายในปราสาทจัดีวิางตามคติควิามเชุ่�อเร่�องระบบจักรวิาลั

ปราสาทประธิานเปรียบเสม่อนเขาพิระสุเมรุสถานที�ประทับของเทพิเจ้าตั�งอย้่เป็นศ้ินย์กลัางของโบราณสถานขนาบข้างด้ีวิย

ปราสาทบริวิารด้ีานข้าง	 อาคารทั�งหมดีนี�ล้ัอมรอบดี้วิยกำาแพิงแก้วิแทนควิามหมายของสัตตบริพัินธ์ิบรรพิตหร่อเขาวิงแหวินที�

รายล้ัอมเขาพิระสเุมรุ	แลัะมแีม่นำ�าไหลัหลัอ่เลีั�ยงส่�อด้ีวิยการสร้างสระนำ�าร้ปตัวิย	้2	สระ	นอกจากนั�นยังมีการเว้ินชุ่องว่ิางสำาหรับ

เส้นทางเดิีนเข้าออกตรงประต้ซุ้่มที�เรียกว่ิา	โคปุระ	(โบราณคดีีขอนแก่นแลัะทำาเนียบโบราณสถานจังหวัิดีขอนแก่น,	2545)	องค์

ประกอบดัีงกล่ัาวิถ่อเป็นงานก่อสร้างที�มนุษย์สร้างขึ�นตามควิามเชุ่�อเดิีมของคติของขอมหร่อเขมรโบราณ	 ซึ่�งลัักษณะการเล่ัอก

ใชุ้วัิสดุีจะแตกต่างกันออกไปตามสภาพิแวิดีล้ัอมแลัะวัิตถุประสงค์ของการใชุ้งาน	เพ่ิ�อตอบสนองต่อควิามต้องการนั�น	ๆ			(ชุาญ
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ศิิลัป์	พิิมพ์ิกำาเนิดี,	2558)	ร้ปแบบบางส่วินอาจจะพัิฒนาไปจากร้ปแบบเดิีม	เพ่ิ�อให้เหมาะสมกับการดีำาเนินชีุวิิต	ทั�งหมดีที�กล่ัาวิ

มานี�แสดีงให้เห็นถึงควิามหลัายหลัายของกลุ่ัมคน	ผ้้นำาชุุมชุน	ซึ่�งเป็นภาพิที�สะท้อนถึงสภาพิของพ่ิ�นที�	สังคมแลัะวัิฒนธิรรมของ

ชุุมชุนภายใต้ของคำาว่ิา	“ภ้มิปัญญา”

จากขอ้ม้ลัข้างต้นจะเห็นได้ีว่ิาการก่อสร้างปราสาทขอมในอสีาน	กรณีศึิกษาปราสาทเป้อยน้อย	จังหวัิดีขอนแกน่มีควิาม

เชุ่�อมโยงการออกแบบอาคารกับคติควิามเชุ่�อได้ีอย่างชัุดีเจน	ส่งผลัให้ร้ปแบบสถาปัตยกรรมมีควิามโดีดีเด่ีนแลัะเป็นเอกลัักษณ์

เฉพิาะตัวิ	 บทควิามนี�จึงเป็นการนำาเสนอให้เห็นถึงข้อม้ลัการวิิเคราะห์วัิสดุีแลัะภ้มิปัญญาด้ีานก่อสร้างปราสาทขอมโดียนำาเอา

ปราสาทเป้อยน้อย	จังหวัิดีขอนแก่นเป็นอาคารตัวิอยา่งในการศิกึษา	เพ่ิ�อเป็นแนวิทางในการอนรัุกษ์แลัะเป็นแนวิทางในการนำา

ไปใชุ้ประโยชุน์ต่อไป

วัิสดุีแลัะกรรมวิิธีิการก่อสร้างปราสาทเป้อยน้อย	จังหวัิดีขอนแก่น

ปราสาทเป้อยน้อย	จังหวัิดีขอนแก่นเป็นโบราณสถานแห่งหนึ�งที�ได้ีรับอิทธิิพิลัตามแบบอย่างของขอมหร่อเขมรโบราณ

ทั�งทางด้ีานศิิลัปกรรมแลัะสถาปัตยกรรมรวิมทั�งคติควิามเชุ่�อในการสร้างเทวิสถาน	แผนผังปราสาทเป็นร้ปสี�เหลีั�ยมผ่นผ้า	องค์

ประกอบสถาปัตยกรรมของปราสาทเป้อยน้อย	ประกอบด้ีวิย	“กลุ่ัมปราสาทอิฐ”	ตั�งอย้บ่นฐานศิิลัาแลัง	จำานวิน	3	หลััง	หันหน้า

ไปทางด้ีานทิศิตะวัินออก	 เย่�องไปทางทิศิตะวัินออกเฉียงใต้จะพิบอาคารหลัังเล็ักอีกหลัังหนึ�งหันหน้าไปทางทิศิตะวัินตก	 เรียก

ว่ิา	“บรรณาลััย”	เป็นอาคารที�ก่อด้ีวิยศิิลัาแลังทั�งหลััง	ยกเว้ินทับหลัังแลัะส่วินที�เป็นภาพิสลัักจะก่อสร้างด้ีวิยหินทราย	อาคาร

ทั�งหมดีถ้กล้ัอมรอบด้ีวิย	 “กำาแพิงแก้วิ”	 ที�ก่อด้ีวิยศิิลัาแลังทั�งหมดี	 ชุ่วิงระหว่ิางกึ�งกลัางของกำาแพิงแก้วิทิศิตะวัินออกแลัะทิศิ

ตะวัินตกมีซุ้่มประต้ทางเข้า	เรียกว่ิา	“โคปุระ”	เป็นซุ้่มทางเข้าที�มีแผนผังเป็นร้ปกากบาท	มีห้องมุขย่�นออกไปทุกด้ีานด้ีานลัะหนึ�ง

ห้อง	ภายนอกกำาแพิงแก้วิฝั่�งทางด้ีานทิศิเหน่อแลัะทิศิใต้มีสระนำ�าร้ปตัวิย้	เรียกว่ิา	“บาราย”	การเล่ัอกใชุ้วัิสดุีพิบวัิสดุีที�สำาคัญ	3	

อย่าง	ค่อ	ศิิลัาแลัง	หินทราย	แลัะอิฐ	วัิสดุีที�พิบมากที�สุดีค่อศิิลัาแลังส่วินใหญ่จะนำามาใชุ้ส่วินฐาน	ผนัง	โคปุระ	พ่ิ�น	แลัะกำาแพิง

แก้วิ	หินทรายส่วินใหญ่จะพิบบริเวิณในส่วินที�ต้องการแกะสลัักลัวิดีลัาย	เชุ่นทับหลััง	หน้าบัน	เสาประดัีบประต้	เป็นต้น	อิฐจะ

ใชุ้ในการก่อสร้างกลุ่ัมปราสาทอิฐทั�ง	3	หลััง	(นิยม	วิงศ์ิพิงษ์คำา,	มปป)	ปัจจุบันปราสาทเป้อยน้อยได้ีรับการบ้รณะจากกรมศิิลัป

กรเม่�อพิ.ศิ.	2533	(กรมศิิลัปกร,	2534)	ถ่อเป็นโบราณสถานของอารยธิรรมขอมที�ใหญ่ที�สุดีในจังหวัิดีแก่น	ซึ่�งในบทควิามนี�จะ

ศึิกษาตามองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมโดียมีรายลัะเอียดีดัีงนี�

กลุ่ัมปราสาทอิฐ	 3	หลััง	 ค่อกลุ่ัมอาคารที�สำาคัญที�สุดีสร้างขึ�นเพ่ิ�อเป็นที�ประดิีษฐานร้ปเคารพิเปรียบเสม่อนที�อย้่ของ

เหล่ัามหาเทพิตามควิามเชุ่�อของเขมรโบราณ	จากการลังสนามพิบว่ิากลุ่ัมปราสาทอิฐทั�ง	3	หลััง	ประกอบด้ีวิยปราสาทประธิาน	

ปราสาทบริวิารทางทิศิเหน่อ	แลัะปราสาทบริวิารทางทิศิใต้	หันหน้าไปทางทิศิตะวัินออกตามคติแบบขอมโดียเชุ่�อว่ิาเป็นการหัน

หน้ารับพิลัังงานจากแสงอาทิตย	์ซึ่�งทำาให้ร้ปเคารพิมีพิลัังแลัะมีควิามศัิกดิี�สิทธิิ�เพิิ�มมากขึ�น	(สมมาตร์	ผลัเกิดี,	2529)	สอดีคล้ัองกับ

หลัักการของการออกแบบแสงสว่ิางในสถาปัตยกรรมของผ.ศิ.ยิ�งสวัิสดิี�	ไชุยะกุลั(2555)	ได้ีอธิิบายหลัักการนี�ว่ิาแหล่ังกำาเนิดีแสง

ธิรรมชุาตกิำาเนิดีจากการโคจรของดีวิงอาทติย์แลัะแสงที�สะท้อนที�เกิดีขึ�นในชัุ�นบรรยากาศิ	ปริมาณแสงธิรรมชุาตมีิประสิทธิิภาพิ

ในการให้ค่าควิามสว่ิางมากถึง	90-117	lumens/Watt	ในขณะที�หลัอดีฟล้ัออเรสเซ่นต์ขนาดี	40	W	ให้ค่าควิามสว่ิางเพีิยง	50-

80	 lumens/Watt	 จะเห็นได้ีแสงสว่ิางจากแสงธิรรมชุาติมีประสิทธิิภาพิมากกว่ิาแสงประดิีษฐ์ส้งถึง0.8%	 แต่ถ้าหากนำาแสง

ธิรรมชุาติเข้ามาใชุ้ในตัวิอาคารมากเกินไปอาคารจะเกิดีควิามร้อนสะสมมากขึ�นตามไปด้ีวิย	ดัีงนั�นการนำาแสงสว่ิางเข้ามาใชุ้ในตัวิ

อาคารจงึต้องคำานึงถึงควิามร้อนที�ผ่านเข้ามาพิร้อมแสงธิรรมชุาติ	เพ่ิ�อให้ผ้้ใชุ้งานในอาคารเกิดีควิามร้สึ้กสบาย	แสงธิรรมชุาตจึิง

เป็นแหล่ังกำาเนิดีแสงหลัักที�ผ้้ออกแบบสามารถนำามาใชุ้ในการออกแบบเพ่ิ�อให้แสงสว่ิางภายในอาคารแทนการใชุ้แสงประดิีษฐ์
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ภาพิที�	1	แสดีงผังบริเวิณแลัะแสดีงการโคจรของดีวิงอาทิตย์

ด้ีานการก่อสร้างอาคารของกลุ่ัมปราสาทอิฐทั�ง	3	หลััง	ใชุ้อิฐในการก่อสร้างตัวิเร่อนแลัะหลัังคา	ส่วินฐานก่อสร้างด้ีวิย

ศิิลัาแลัง	การก่อสร้างลัักษณะนี�เป็นการก่อสร้างด้ีวิยระบบโครงสร้างแบบผนังรับนำ�าหนัก	 (Bearing	Wall)	 ค่อผนังที�ทำาหน้าที�

เป็นโครงสร้างอาคาร	 โดียรับนำ�าหนักของอาคารแลัะถ่ายลังส่้โครงสร้างใต้ดิีนโดียตรง	 จึงไม่ต้องมีเสาแลัะคานรองรับ	 วัิสดุีของ

ผนังรับนำ�าหนักมักเป็นอิฐก่อหร่อคอนกรีตเสริมเหลั็กทั�งร้ปแบบหลั่อในที�แลัะแผ่นผนังคอนกรีตสำาเร็จร้ป	 แต่ด้ีวิยผนังรับนำ�า

หนักเปรียบเสม่อนโครงสร้างหลัักอาคารจึงไม่สามารถทุบ	 ตัดี	 เจาะผนังในกรณีที�ต้องการปรับปรุงอาคารที�ก่อสร้างด้ีวิยผนัง

ลัักษณะนี�ได้ี	(___,	2561)	จากการลังสนามพิบว่ิาการถ่ายนำ�าหนักจะเริ�มจากก้อนอิฐที�อย้่ด้ีานบนถ่ายนำ�าหนักลังส่้ก้อนอิฐที�อย้่

ด้ีานล่ัาง	จากนั�นจะถ่ายนำ�าหนักลังส่้ฐานที�ก่อสร้างด้ีวิยศิิลัาแลัง	แลัะสุดีท้ายนำ�าหนักจะถ่ายลังส่้ระบบฐานราก	นำ�าหนักที�ถ่ายลัง

ส่้ชัุ�นฐานรากจึงมีลัักษณะเป็นแรงแบบกระจาย	(	Uniform	Load)	ตามควิามยาวิของก้อนอิฐทุกก้อน	ซึ่�งสันนิษฐานว่ิาฐานราก

ของปราสาทเป้อยน้อยใชุ้การบดีอัดีดิีนเพ่ิ�อรับนำ�าหนัก	 โดียมีการใชุ้ไม้ซุ่งวิางเรียงเป็นตารางในฐานแผ่	 แลัะใชุ้เข็มไม้ในการทำา

ฐานรากเชุ่นเดีียวิกับโครงสร้างฐานรากในสมัยโบราณที�นิยมใชุ้การบดีอัดีดิีนแลัะการการก่อฐานแผ่นเพ่ิ�อรับนำ�าหนัก	 แลัะไดี้มี

การพัิฒนางานก่อสร้างอย่างต่อเน่�องจนถึงปัจจุบัน	(Buddhist	Art	&	Architecture,	2562)

ภาพิที�	2	แสดีงการถ่ายเทนำ�าหนักของผนังรับนำ�าหนัก

	



1279

การก่ออิฐก็เป็นเทคนิคที�สำาคัญอีกประการหนึ�งของผนังรับนำ�าหนัก	ค่อการเรียงอิฐให้เป็นชัุ�นเพ่ิ�อควิามมุ่งหมายในการ

ยึดีเหนี�ยวิ	การยึดีเหยี�ยวิที�ใชุ้ทั�วิไปสำาหรับการก่อสร้างด้ีวิยอิฐมี	3	ประเภท	ค่อ	การยึดีเหนี�ยวิธิรรมดีา	(Common	bond)	การ

ยดึีเหนี�ยวิอังกฤษ	(English	bond)	แลัะการยดึีเหนี�ยวิเฟลัมิชุ	(Femish	bond)	(วิิทยา	เพีิยรวิิจิตร,	2524)	การกอ่อิฐที�ไม่ถ้กต้อง

จะทำาใหก้ารรับนำ�าหนกัของผนงัไม่กระจายออก	เม่�อมีนำ�าหนักกดีใส่ในส่วินที�ก่อไว้ิไม่ถ้กต้องอาจทำาใหเ้กิดีรอยร้าวิหร่อรอยแตกไดี้

			
วิิธิีการก่ออิฐที�ถ้กต้อง																																																					วิิธิีการก่ออิฐที�ไม่ถ้กต้อง

ภาพิที�	3	หลัักการก่ออิฐของผนังรับน้ำาหนัก

จากการลังสนามพิบว่ิา	 การก่ออิฐของปราสาททั�ง	 3	 หลััง	 จะมีการก่ออิฐคล้ัายๆกับการยึดีเหนี�ยวิธิรรมดีา	 ค่อการ

เรียงอิฐตามแนวิยาวิของแผ่นสลัับกันทีลัะชัุ�น	 แต่ไม่มีการเรียงอิฐตามควิามกว้ิางของอิฐ	 แลัะการเรียงอิฐของผนังบางส่วินไม่มี

การก่อสลัับหร่อเลั่�อมกันไม่สมำ�าเสมอ	 บางแห่งก่อเป็นแนวิเดีียวิกัน	 ซึ่�งทำาให้ผนังไม่สามารถประสานกันได้ี	 สีของอิฐไม่ได้ีผ่าน

กระบวินการเผา	ดัีงภาพิที�5	นั�นอาจเป็นเพิราะอิฐนั�นทำาด้ีวิยม่อ	ขนาดีของอิฐแต่ลัะแผ่นไม่เท่ากันทุกแผ่น	ซึ่�งอาจมีควิามคลัาดี

เคล่ั�อนหลัายประการเชุ่น	แบบไม่เท่ากัน	การหดีตัวิของโคลันไม่เท่ากัน	ส่วินผสมไม่เท่ากัน	หร่อเกิดีจากควิามรีบเร่งของชุ่างที�

ก่อสร้างในขณะนั�น	ส่วินลัักษณะการก่ออิฐดัีงภาพิที�4	จะมีผิวิเรียบเนียนกว่ิาอิฐดิีนดิีบแลัะขนาดีอิฐเสมอกัน	สันนิษฐานว่ิาอาจ

จะเป็นอิฐที�มาขึ�นมาใหม่เพ่ิ�อการบ้รณะก็เป็นได้ี

		
										ภาพิที�	4	แสดีงการก่ออิฐผนังปราสาทประธิาน																			ภาพิที�	5	แสดีงการก่ออิฐผนังปราสาทบริวิารทางทิศิเหน่อ
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บรรณาลััย	 สร้างขึ�นเพ่ิ�อเก็บคำาภีร์หร่อบทสวิดี	 แลัะเก็บอุปกรณ์ต่างๆที�ใชุ้สำาหรับประกอบพิิธีิกรรมทางศิาสนา	 (สม

มาตร์	ผลัเกดิี,	2529)	จากการลังสนามพิบวิา่	บรรณาลััยมีแผนผังเป็นร้ปสี�เหลีั�ยมผ่นผ้า	ตั�งอย้ท่างดีา้นทิศิตะวินัออกเฉียงใต้ของ

ปราสาทแลัะหนัหน้าไปทางทิศิตะวัินตก	การก่อสร้างบรรณาลััยเป็นการก่อสร้างอาคารแบบผนังรับนำ�าหนักเชุ่นเดีียวิกันกับการ

ก่อสร้างปราสาทอิฐทั�ง	3	หลััง	แต่มีการใชุ้วัิสดุีที�ต่างกันค่อบรรณาลััยก่อสร้างด้ีวิยศิิลัาแลังหร่อหินแลังทั�งหลััง	ซึ่�งลัักษณะการเรียง

หินพิยายามเรียงหินให้คล้ัายกับการก่ออิฐค่อเรียงหินแบบสลัับ	แลัะมกีารทำาฐานรากเชุ่นเดีียวิกับโครงสรา้งฐานรากในสมยัโบราณ

ที�นิยมใชุ้การบดีอัดีดิีนแลัะการการก่อฐานแผ่นเพ่ิ�อรับนำ�าหนัก	 ด้ีวิยนำ�าหนักของหินแลังหร่อศิิลัาแลังมีนำ�าหนักมากกว่ิาอิฐทำาให้

มีแรงกดีทับมากกว่ิาจึงไม่ต้องมีนำ�ายาประสานเหม่อนอิฐ	ซึ่�งสอดีคล้ัองกับเทคนิคการก่อสร้างด้ีวิยศิิลัาแลังของโครงการส่บสาน

มรดีกวัิฒนธิรรมไทย(2542)ที�กล่ัาวิว่ิาศิิลัาแลังก็ค่อดิีนซึ่�งมีแร่เหล็ักประกอบแลัะอย้ใ่ต้พ่ิ�นดิีนโดียทั�วิไป		ด้ีวิยเหตุนั�นจึงสะดีวิกใน

การนำามาใชุ้ในการกอ่สร้างงานสถาปตัยกรรม	เน่�องจากไมต้่องเสียแรงงานในการตดัีหินเหม่อนหินทราย	เม่�อนำามาวิางขึ�นร้ปจาก

นั�นปล่ัอยให้แห้งหินนี�ก็จะมีควิามแข็งแรงทนทาน	สามารถนำามาใชุ้ในงานก่อสร้างได้ี	แต่ด้ีวิยควิามขรุขระของหินทำาให้เกิดีรอย

ต่อมากว่ิาหินทรายแลัะอิฐ	ดัีงภาพิที�	6	ส่งผลัให้ปราสาทที�ก่อสร้างด้ีวิยศิิลัาแลังนี�พัิงทลัายได้ีง่ายกว่ิาปราสาทที�ก่อสร้างด้ีวิยอิฐ	

		 		

ภาพิที�	6	แสดีงรอยต่อของการก่อศิิลัาแลัง	(หินแลัง)	หินทราย	แลัะอิฐ	ตามลัำาดีับ

สิ�งที�น่าสนใจอีกประการหนึ�งค่อการเรียงหินส่วินฐานของผนังจะเรียงหินแบบแนวินอน	 เน่�องการหินจะมีพ่ิ�นที�สัมผัส

มากกว่ิาการเรียงแบบแนวิตั�ง	จึงทำาให้ควิามแข็งแรงแลัะรับนำ�าหนักได้ีมากกว่ิา	ดัีงภาพิที�7	ในส่วินการแกะสลัักลัวิดีลัายนั�นส่วิน

ใหญ่จะใชุ้หินทราย	 หินทรายประกอบดี้วิยทรายลัะเอียดีเมล็ัดีกลัมแลัะเหลีั�ยมที�ประสานกันอัดีแน่นจนกลัายเป็นหิน	 สำาหรับ

การนำาหินทรายในการก่อสร้างอาคารนั�นจะต้องทราบคุณสมบัติของหินทรายเสียก่อน	 ซึ่�งคุณภาพิของหินทรายจะแตกต่างกัน

ออกไปขึ�นอย่้กับวัิสดุีประสานเป็นสำาคัญ	 ถ้าวัิสดุี	 ประสานส่วินใหญ่เป็นเหล็ักออกไซ่ด์ีเน่�อหินจะมีสีแดีงหร่อสีนำ�าตาลั	 มีควิาม

แข็งแรงเล็ักน้อย	ถ้าวัิสดุีประสานเป็นป้นขาวิคารบ์อเนตเน่�อหินจะมีสีอ่อน	มีควิามคงทนน้อยกว่ิาชุนิดีที�กล่ัาวิข้างต้น	แต่สามารถ

นำามาแกะสลัักลัวิดีลัายต่างๆได้ี	 หินทรายจึงเป็นหินชุนิดีที�มีคุณภาพิตำ�าที�สุดี	 ไม่เหมาะที�จะนำามาใชุ้เป็นวัิสดุีที�เป็นโครงสร้าง

หลััก	 (วิิทยา	 เพีิยรวิิจิตร,	 2524)	 จากการลังสนามพิบว่ิา	 หินทรายที�พิบส่วินใหญ่จะพิบที�บริเวิณทับหลััง	หน้าบัน	 จะมีสีชุมพ้ิ

	 สันนิษฐานว่ิาเป็นหน้าบันแลัะทับหลัังจำาลัองที�ทำาขึ�นมาใหม่	 เกิดีจากกการหล่ัอป้นปั�นจากนั�นทำาการใส่สีเพ่ิ�อให้มีควิามคล้ัาย

กับหินทราย	 ส่วินที�เป็นหินทรายสันนิษฐานวิ่าเป็นบริเวิณของเสาประดีับกรอบประต้ดีังภาพิที�8	 ลัักษณะเป็นหินทรายสีครีม

อ่อนซึ่�งมีส่วินผสมของป้นขาวิ	ทำาให้เหมาะแก่การนำามาแกะสลััดีลัวิดีลัายต่าง	ๆ	ได้ีดีี	 ทั�งนี�เพ่ิ�อควิามสวิยงามแลัะเพ่ิ�อต้องการ

แสดีงพิลัังอำานาจของกษัตริย์ในสมัยนั�น

		
			ภาพิที�	7	แสดีงการเรียงหินแลังแบบแนวินอนในส่วินฐานของปราสาทอิฐทั�ง	3	หลััง	(ซ่้าย)	แลัะแสดีงการเรียงหิน

														แบบแนวิตั�งของกำาแพิงแก้วิ	(ขวิา)
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ภาพิที�	8	แสดีงสีของหินทรายแลัะสีของหินทรายจำาลัองของปราสาทประธิาน

โคปุระแลัะกำาแพิงแก้วิ	 สร้างขึ�นเพ่ิ�อแสดีงแนวิเขตของเทวิสถานที�มีการสร้างศิาสนสถานตามระบบผังหร่อคติของ

จักรวิาลั	จากการศิกึษาพิบว่ิาโคปุระมีแผนผังเป็นร้ปกากบาทแตล่ัะด้ีานมีมุขร้ปสี�เหลีั�ยมจัตุรัสย่�นออกมาทกุด้ีาน	ทางเข้าด้ีานทิศิ

ตะวัินออกแลัะทิศิตะวัินตกมีบันไดีประมาณ	5	ขั�น	(นิยม	วิงศ์ิพิงษ์คำา,	มปป)	จากการวิิเคราะห์แผนผังของโคปุระพิบว่ิา	แผนผัง

ของโคปุระทางทิศิตะวิันออก	 กลุ่ัมปราสาทอิฐทั�ง	 3	 หลััง	 แลัะโคปุระทางดี้านทิศิตะวิันตก	 มีทางเข้าอย้่ในแนวิแกนเดีียวิกัน

	 สันนิษฐานว่ิาการวิางผังตามแนวิแกนทิศิตะวัินออกแลัะทิศิตะวัินตกอาจมีควิามเชุ่�อมโยงกับพิลัังจากแสงอาทิตย์ที�ต้องการนำา

แสงธิรรมชุาติผ่านเข้ามายังปราสาทประธิาน	ทำาให้ร้ปเคารพิมีพิลัังแลัะมีควิามศัิกดิี�สิทธิิ�มากยิ�งขึ�น	จากการลังสนามพิบว่ิาวัิสดุี

ที�ใชุ้ก่อสร้างโคปุระค่อศิิลัาแลังหร่อหินแลังโดียมีแนวิกำาแพิงเชุ่�อมต่อมุขทางทิศิเหน่อแลัะทิศิใต้	 ส่วินหินทรายจะใชุ้สำาหรับทับ

หลัังแลัะเสาประดัีบประต้เท่านั�น	ซึ่�งเป็นการก่อสร้างลัักษณะเดีียวิกันกับการก่อสร้างบรรณาลััย

																			
	 							ภาพิที�	9	แสดีงแนวิแกนของโคปุระทางดี้านทิศิ															ภาพิที�	10	แสดีงแนวิแกนของโคปุระทางดี้านทิศิ		
																														ตะวิันออกไปยังปราสาทประธิาน																																		ตะวิันตกไปยังปราสาทประธิาน
	

บาราย	(สระนำ�า)	สร้างขึ�นเพ่ิ�อกักเก็บนำ�าไว้ิใชุ้อุปโภคบริโภค	แลัะยังเป็นตัวิแทนแห่งมหาสมุทรหร่อทะเลัสีทันดีรที�ล้ัอม

รอบแกนกลัางของจักรวิาลัตามควิามเชุ่�อคติของขอมหร่อเขมรโบราณ	จากการลังสนามพิบว่ิา	ลัักษณะของบารายก่อสร้างเป็น

ร้ปตัวิย้	อย้่ขนาบข้างกำาแพิงแก้วิฝั่�งทิศิเหน่อแลัะทิศิใต้	ขอบด้ีานข้างไม่ปรากฏ์แนวิขั�นบันไดีที�สร้างด้ีวิยศิิลัาแลัง	ซึ่�งจะแตกต่าง

กับสระนำ�าตามคติของขอมโดียทั�วิไป	 อาจสันนิษฐานได้ีว่ิาสระนำ�านี�มิได้ีเป็นบารายเดีิมของปราสาทเป้อยน้อย	 หร่ออาจจะเป็น

บารายเดิีมของปราสาทแต่ด้ีวิยควิามรีบเร่งทำาให้บารายนี�อาจก่อสร้างไม่เสร็จก็เป็นได้ี	แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะไม่พิบหลัักฐาน
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หร่อข้อเท็จจริงที�แน่ชัุดี	แต่ด้ีวิยภ้มิปัญญาของชุ่างในขณะนั�นถ่อเป็นวิิธีิคิดีหร่อแนวิทางที�สามารถแกปั้ญหาในการสรา้งปราสาท

ได้ีเป็นอย่างดีี	ดัีงที�ทราบกันแล้ัวิว่ิาฐานรากในสมัยโบราณจะใชุ้การบดีอัดีดิีนเพ่ิ�อรับนำ�าหนัก	ดัีงนั�นการคำานวิณเร่�องนำ�า	ทิศิทาง

การไหลัของนำ�าจึงเป็นเร่�องสำาคัญมากถ่อเป็นภ้มิปัญญาอย่างหนึ�งของการสร้างปราสาทขอม

ภาพิที�	11	แสดีงลัักษณะของบารายในปราสาทเป้อยน้อย	จังหวิัดีขอนแก่น

บทสรุป

ปราสาทเป้อยน้อย	จังหวัิดีขอนแก่นเป็นโบราณสถานแห่งหนึ�งที�ได้ีรับอิทธิิพิลัตามแบบอย่างของขอมหร่อเขมรโบราณ

ทั�งทางดี้านศิิลัปกรรมแลัะสถาปัตยกรรมรวิมทั�งคติควิามเชุ่�อในการสร้างเทวิสถาน	 สันนิษฐานวิ่าสร้างขึ�นในชุ่วิงครึ�งหลัังของ

พุิทธิศิตวิรรษที�	16	 ถึงต้นพุิทธิศิตวิรรษที�	17	 มีวัิตถุประสงค์เพ่ิ�ออุทิศิถวิายเทพิหร่อกษัตริย์ที�ล่ัวิงลัับแลัะใชุ้เป็นสถานที�ในการ

ประกอบพิิธีิทางศิาสนา	 ตำาแหน่งแลัะองค์ประกอบของปราสาทจัดีวิางตามคติควิามเชุ่�อเร่�องระบบจักรวิาลั	 แผนผังปราสาท

เป็นร้ปสี�เหลีั�ยมผ่นผ้า	องค์ประกอบสถาปัตยกรรมของปราสาทเป้อยน้อย	ประกอบด้ีวิย	“กลุ่ัมปราสาทอิฐ	3	หลััง”	ประกอบ

ด้ีวิยปราสาทประธิาน	ปราสาทบริวิารทางทิศิเหน่อ	แลัะปราสาทบริวิารทางทิศิใต้	สร้างขึ�นเพ่ิ�อเป็นที�ประดิีษฐานร้ปเคารพิซึ่�ง

เป็นอาคารที�สำาคัญที�สุดีของโบราณสถานแห่งนี�	โครงสร้างอาคารเป็นโครงสร้างแบบผนังรับนำ�าหนักก่อด้ีวิยอิฐแลัะส่วินฐานก่อ

ด้ีวิยศิิลัาแลัง	ผนังรับนำ�าหนักทำาหน้าที�เป็นโครงสร้างอาคาร	โดียรับนำ�าหนักของอาคารแลัะถา่ยลังส่้โครงสร้างใต้ดิีนโดียตรงจึงไม่

ต้องมีเสาแลัะคานมารองรับ	ลัักษณะการก่ออิฐคล้ัายกบัการก่ออิฐแบบยดึีเหนี�ยวิธิรรมดีาแต่ยงัมีผนังบางส่วินที�กอ่อิฐแบบผิดีวิิธิี

	อาจเป็นเพิราะอิฐนั�นทำาด้ีวิยม่อหร่อเกิดีจากควิามรีบเร่งของชุ่างที�ก่อสร้างในขณะนั�น	ขนาดีของอิฐแต่ลัะแผ่นจึงไม่เท่ากันทุก

ก้อน	ซึ่�งทำาให้ผนังส่วินนั�นเกิดีรอยร้าวิหร่อรอยแตกขึ�นได้ี	ในส่วินที�มีการก่ออิฐแบบถ้กวิิธีิสันนิษฐานว่ิาอาจจะเป็นอิฐที�ทำาขึ�นมา

ใหม่เพ่ิ�อการบ้รณะ	เน่�องจากอิฐนั�นมีผิวิเรียบเนียนแลัะขนาดีเท่ากันทุกก้อน	เย่�องไปทางทิศิตะวัินออกเฉียงใต้จะพิบอาคารหลััง

เล็ักอีกหลัังหนึ�งหันหน้าไปทางทิศิตะวัินตก	 เรียกว่ิา	 “บรรณาลััย”	 สร้างขึ�นเพ่ิ�อเก็บคำาภีร์หร่อบทสวิดีแลัะเก็บอุปกรณ์ต่างๆที�

ใชุ้สำาหรับประกอบพิิธีิกรรมทางศิาสนา	โครงสร้างของบรรณาลััยเป็นการก่อสร้างอาคารแบบผนังรับนำ�าหนักเชุ่นเดีียวิกนักับการ

ก่อสร้างปราสาทอฐิทั�ง	3	หลััง	แต่มีการใชุ้วัิสดุีที�ต่างกันค่อบรรณาลััยก่อสร้างด้ีวิยศิิลัาแลังหร่อหินแลังทั�งหลััง	ลัักษณะการเรียง

หินพิยายามเรียงหินให้คล้ัายกับการก่ออิฐค่อเรียงหินแบบสลัับ	ด้ีวิยนำ�าหนักของหินแลังหร่อศิิลัาแลังมีนำ�าหนักมากกว่ิาอิฐทำาให้มี

แรงกดีทับมากกว่ิาอิฐชุนิดีอ่�นๆ	ดัีงนั�นจึงนิยมนำาศิิลัาแลังมาให้เป็นฐานเพ่ิ�อรอบรับนำ�าหนักจากผนังลังส่้ฐานรากที�นิยมใชุ้การบดี

อัดีดิีนแลัะการการก่อฐานแผ่นเพ่ิ�อรับนำ�าหนัก	ส่วินองค์ประกอบอ่�นที�ต้องการแกะสลัักส่วินใหญ่จะใชุ้หินทราย	เน่�องจากหินทราย

เป็นหินที�มีคุณภาพิตำ�าที�สุดีในเร่�องของการรับนำ�าหนัก	แต่ด้ีวิยส่วินผสมของหนิทำาให้หินทรายมีควิามลัะเอียดีจึงเหมาะที�จะนำามา

แกะสลัักมากกว่ิาที�จะใชุ้เป็นโครงสร้างหลัักของอาคาร	อาคารทั�งหมดีถ้กล้ัอมรอบด้ีวิย	“กำาแพิงแก้วิ”แลัะ”โคปุระ”	สร้างขึ�นเพ่ิ�อ

แสดีงแนวิเขตของเทวิสถานหร่อแนวิเขตของสถานที�ศัิกดิี�สิทธิิ�ตามคติของขอมหร่อเขมรโบราณ	 แผนผังเป็นร้ปกากบาทแต่ลัะ
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ด้ีานมีมุขร้ปสี�เหลีั�ยมจัตุรัสย่�นออกมาทุกด้ีาน	ตั�งอย้ท่างด้ีานทิศิตะวัินออกแลัะทางด้ีานทิศิตะวัินตก	การวิางผังตามแนวิแกนทิศิ

ตะวัินออกแลัะทิศิตะวัินตกอาจมีควิามเชุ่�อมโยงกับพิลัังจากแสงอาทิตย์ที�ต้องการนำาแสงธิรรมชุาติผ่านเข้ามายังปราสาทประธิาน

ทำาให้ร้ปเคารพิมีพิลัังแลัะมีควิามศัิกดิี�สิทธิิ�มากยิ�งขึ�น	 โครงสร้างของกำาแพิงแก้วิแลัะโคปุระเป็นการก่อสร้างอาคารแบบผนังรับ

นำ�าหนักวัิสดุีที�ใชุ้ก่อสร้างโคปุระค่อศิิลัาแลังหร่อหินแลังโดียมีแนวิกำาแพิงเชุ่�อมต่อมุขทางทิศิเหน่อแลัะทิศิใต้	ส่วินหินทรายจะใชุ้

สำาหรับทับหลัังแลัะเสาประดีบัประต้	ซึ่�งเป็นการก่อสร้างลัักษณะเดีียวิกันกับการก่อสร้างบรรณาลััย	ภายนอกกำาแพิงแกว้ิฝั่�งทาง

ด้ีานทิศิเหน่อแลัะทิศิใต้มีสระนำ�าร้ปตัวิย้	เรียกว่ิา	“บาราย”	สร้างขึ�นเพ่ิ�อกักเก็บนำ�าไว้ิใชุ้อุปโภคบริโภค	แลัะยังเป็นตัวิแทนแห่ง

มหาสมุทรหร่อทะเลัสีทันดีรที�ล้ัอมรอบแกนกลัางของจักรวิาลั	 ลัักษณะการก่อสร้างของบารายไม่ปรากฏ์แนวิขั�นบันไดีที�สร้าง

ด้ีวิยศิิลัาแลัง	 เน่�องจากอาจจะมิใชุ่บารายตามคติของขอม	หร่ออาจจะเป็นบารายเดิีมของปราสาทแต่ด้ีวิยควิามรีบเร่งทำาให้บา

รายนี�อาจก่อสร้างไม่เสร็จก็เป็นได้ี	 แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะไม่พิบหลัักฐานหร่อข้อเท็จจริงที�แน่ชัุดี	 แต่ด้ีวิยภ้มิปัญญาของชุ่าง

ในขณะนั�นถ่อเป็นวิิธีิคิดีแลัะแนวิทางที�สามารถแก้ปัญหาในการสร้างปราสาทได้ีเป็นอย่างดีี	ทำาให้ปราสาทขอมมีควิามสวิยงาม

แลัะเป็นงานสถาปัตยกรรมที�แผงไปด้ีวิยควิามเชุ่�อควิามศิรัทธิาแลัะมีเอกลัักษณ์เฉพิาะตัวิ
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คําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ที่  6871  / 2564

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

ศิลปกรรมวิจัยประจําป 2564 (FAR7) “ศิลปขามศาสตร” Art Integration

----------------------------------------------------

 ดวยคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับ  ศูนยวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะศิลปกรรมศาสตร

และวัฒนธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ

พิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร  คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

 วิทยาเขตปตตานี   South West University  คณะศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและ

นฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คณะศิลปกรรมศาสตร

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฎมหาสารคาม  วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎ

อุบลราชธานี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร  สถาบันวิจิตรศิลปแหงชาดลาว  คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราช-ภัฎสวนสุนันทา

  วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร  คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช-มงคลธัญบุรี  คณะศิลปกรรมและ

สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  คณะศิลปกรรม-และออกแบบอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 มหาวิทยาลัยนครพนม และสภา-คณบดีทางศิลปะแหงประเทศไทย กําหนดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจําป

 2564 (FAR7) “ศิลปขามศาสตร” Art Integration ในระหวางวันที่ 20 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ผานชองทาง Zoom meeting 

และเว็บไซตการประชุม https://far.kku.ac.th เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และบังเกิด

ผลดีตอทางราชการ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 37 (1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2558 จึงแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและมีรายชื่อ

ตอไปนี้เปนคณะกรรมการดําเนินงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจําป 2563 (FAR6) “โลกเปลี่ยน ศิลป เปลี่ยน

โลก” Transformation ประกอบดวย

        1. คณะกรรมการฝายอํานวยการ  มีหนาที่ในการกําหนดรูปแบบและกิจกรรมในการจัดประชุมทางวิชาการ และใหคําปรึกษา

แนะนําในการดําเนินการตามรูปแบบและกิจกรรมในการจัดประชุมแกคณะกรรมการฝายตาง ๆ รวมทั้งอํานวยการใหการจัดประชุม

เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายในการจัดประชุม  ประกอบดวย 

 1.1 อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน     เปนที่ปรึกษา

 1.2 รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา    เปนที่ปรึกษา

 1.3 รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค  เปนที่ปรึกษา

 1.4 ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค  เปนที่ปรึกษา

 1.5 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน   เปนประธานกรรมการ

 1.6 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรและวัฒนธรรมศาสตร   เปนกรรมการ

      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 1.7 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนกรรมการ

 1.8 คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป   เปนกรรมการ

        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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 1.9 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  เปนกรรมการ

 1.10 คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  เปนกรรมการ

 1.11 ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ    เปนกรรมการ

 1.12 คณบดีคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร   เปนกรรมการ

 1.13 คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนกรรมการ

 1.14 คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  เปนกรรมการ

 1.15 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เปนกรรมการ

 1.16 คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     เปนกรรมการ

        มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 1.17 คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร เปนกรรมการ

 1.18 คณบดีคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม   เปนกรรมการ

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 1.19 คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ           เปนกรรมการ

        มหาวิทยาลัยนครพนม

 1.20 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เปนกรรมการ

 1.21 คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร    เปนกรรมการ

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

 1.22 ประธานสภาคณบดีทางศิลปะแหงประเทศไทย   เปนกรรมการ

 1.23 คณบดีคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ   เปนกรรมการ

 1.24 คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เปนกรรมการ

 1.25 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปนกรรมการ

 1.26 ผูอํานวยการสถาบันวิจิตรศิลปแหงชาดลาว    เปนกรรมการ

 1.27 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา  เปนกรรมการ

 1.29 คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร   เปนกรรมการ

 1.30 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปนกรรมการ

 1.31 คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเปนกรรมการ

 1.32 ผูอํานวยการศูนยศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแกน  เปนกรรมการ

 1.33 รองผูอํานวยการศูนยศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแกน  เปนกรรมการ

 1.34 รองคณบดีฝายการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร   เปนกรรมการ

 1.35 รองคณบดีฝายบริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร   เปนกรรมการ

 1.36 รองคณบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ คณะศิลปกรรมศาสตร เปนกรรมการ

 1.37 ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ    เปนกรรมการ

       คณะศิลปกรรมศาสตร 

 1.38 ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและสื่อสารองคกร คณะศิลปกรรมศาสตร เปนกรรมการ

 1.39 ชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร  เปนกรรมการและเลขานุการ

 1.40 ผูอํานวยการกองบริหารงาน คณะศิลปกรรมศาสตร   เปนกรรมการและ ผูชวยเลขานุการ  
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2.คณะกรรมการฝายประสานงานและจัดการประชุม มีหนาที่ในการเสนอขออนุมัติโครงการ ติดตอประสานงานเพื่อเรียน

เชิญวิทยากรในพิธีเปด/ วิทยากรบรรยายพิเศษ/วิทยากรแสดงปาฐกถาพิเศษ/วิทยากรประจํากลุมยอย/ผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณา

บทความวิชาการ ออกหนังสือเชิญกลุมเปาหมายเขารวมนําเสนอทั้งภาคบรรยาย/โปสเตอรตลอดจนตอบขอซักถามทั่วไป ประชุม

วางแผน กําหนดรูปแบบวิธีการจัดงานกําหนดรูปแบบการนําเสนอในแตละกลุมเนื้อหา ระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน หนวยงาน

ภาคีรวมจัด ตลอดจนการเชิญคณะกรรมการจัดงานประชุมเพื่อสรุปความกาวหนาการดําเนินงานตลอดชวงการจัดเตรียมการจัดการ

ประชุม ประกอบดวย 

 2.1 ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร  เปนประธานกรรมการ

 2.2 ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและสื่อสารองคกร คณะศิลปกรรมศาสตร เปนกรรมการ

 2.3 หัวหนาสาขาวิชาทัศนศิลปและออกแบบนิเทศศิลป    เปนกรรมการ

      คณะศิลปกรรมศาสตร  

 2.4 หัวหนาสาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร  เปนกรรมการ

 2.5 ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ เปนกรรมการ

      คณะศิลปกรรมศาสตร

 2.6 ประธานหลักสูตรสาขาวิชาดุริยางคศิลป ระดับบัณฑิตศึกษา  เปนกรรมการ

      คณะศิลปกรรมศาสตร

 2.7 ประธานหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป ระดับบัณฑิตศึกษา  เปนกรรมการ

      คณะศิลปกรรมศาสตร

 2.8 ประธานหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร  เปนกรรมการ

 2.9 ประธานหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร เปนกรรมการ

 2.10 ประธานหลักสูตรสาขาวิชาดุริยางคศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร  เปนกรรมการ

 2.11 ประธานหลักสูตรสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร เปนกรรมการ

 2.12 นายวิทยา  วุฒิไธสง      เปนกรรมการ

 2.13 นางเอมอร  รุงวรวุฒิ      เปนกรรมการ

 2.14 นางสาวเพ็ญณิชชา  สีชาพุด     เปนกรรมการ

 2.15 นางสาวรวงแกว  เหลือธีรกุล     เปนกรรมการ

 2.16 นางคณิตตา  อักษร      เปนกรรมการ

 2.17 ผูอํานวยการกองบริหารงาน คณะศิลปกรรมศาสตร   เปนกรรมการและเลขานุการ

 2.18 นางอรจิรา  หัตถพนม      เปนกรรมการและ ผูชวยเลขานุการ  

     3.คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธและสารสนเทศ มีหนาที่ในการประชาสัมพันธการจัดประชุมวิชาการ ผานสื่อประชาสัมพันธ

 อาทิ website สื่อประชาสัมพันธหนวยงานที่เกี่ยวของ  จัดทําวีดิทัศนแนะนําผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร และเก็บบันทึกภาพระหวาง

จัดประชุม ตลอดจนความ เรียบรอยของอุปกรณโสตทัศนูปกรณที่ใชในการจัดประชุมในหองประชุม และหองประชุมกลุมยอย  

ประกอบดวย 

 3.1 ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและสื่อสารองคกร คณะศิลปกรรมศาสตร เปนประธานกรรมการ

 3.2 นายภราดร  เสมาเพชร      เปนกรรมการ

 3.3 นางอรจิรา  หัตถพนม      เปนกรรมการ

 3.4 นายเศกสันต วิชัยพล      เปนกรรมการ

 3.5 นายณัฐวุฒิ จารุวงศ        เปนกรรมการ

 3.6 นายปราโมทย  ทุผิว      เปนกรรมการ

 3.7 นายอาทิตย  พันธสวัสดิ์      เปนกรรมการและเลขานุการ

 3.8  นางสาวพิมพิไล  แสงทัพ      เปนกรรมการและ ผูชวยเลขานุการ
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4. คณะกรรมการฝายอาหารและเครื่องดื่ม มีหนาที่ ประสานงานดานการจัดเตรียมดานอาหารและเครื่องดื่มตลอดการจัด

ประชุม ประกอบดวย

 4.1  ผูอํานวยการกองบริหารงาน คณะศิลปกรรมศาสตร   เปนประธานกรรมการ

 4.2  นางอรจิรา  หัตถพนม                เปนกรรมการ

 4.3  นางสาวเพ็ญณิชชา  สีชาพุด     เปนกรรมการ

 4.4  นางสาวรวงแกว  เหลือธีรกุล     เปนกรรมการ

 4.5  นางสาวสุภาวดี  ชาบัว      เปนกรรมการ

 4.6  นางสาวอรนุช  ถาเอ็นญวณ     เปนกรรมการ

 4.7  นางจันทรจิรา  กิณเรศ      เปนกรรมการและเลขานุการ 

5. คณะกรรมการฝายอาคารสถานที่ มีหนาที่ วางแผน ควบคุม การประสานงานดานการจัดเตรียมความพรอมดานสถาน

ที่จัดการประชุม สถานที่เลี้ยงรับรอง ตามความเหมาะสม ประกอบดวย

 5.1  รองคณบดีฝายบริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร   เปนประธานกรรมการ

 5.2  นายภราดร  เสมาเพชร      เปนกรรมการ

 5.3  นายบัญชา  แกวบุดดา      เปนกรรมการ

 5.4  นายวิทยา  วุฒิไธสง      เปนกรรมการ

 5.5 นายไกรฤกษ แพงมา      เปนกรรมการ

 5.6 นายณัฐวัฒน  ประชุม      เปนกรรมการ

 5.7 นายยงยุทธ  มุงหมาย      เปนกรรมการและเลขานุการ 

6. คณะกรรมการฝายยานพาหนะ มีหนาที่ในการวางแผน ควบคุม กํากับ การจัดเตรียมยานพาหนะเพื่อรับสงคณะ

วิทยากร แขกรับเชิญผูเขารวมประชุม ระหวางที่พักถึงที่ประชุม สนามบินถึงที่ประชุม  ตลอดจนความพรอมดานยานพาหนะตลอด

ชวงการจัดประชุมวิชาการ  ประกอบดวย

 6.1  ผูอํานวยการกองบริหารงาน คณะศิลปกรรมศาสตร   เปนประธานกรรมการ

 6.2  นายยงยุทธ  มุงหมาย      เปนรองประธานกรรมการ

 6.3  นายบัญชา  แกวบุดดา      เปนกรรมการ

 6.4  นายปราโมทย  ทุผิว      เปนกรรมการ

 6.5  นายสุนัย  วงษอุน      เปนกรรมการ

 6.6  นายณัฐวัฒน  ประชุม      เปนกรรมการ

 6.7  นายพิชิตร  คนซื่อ      เปนกรรมการ

 6.8  นางสาวรวงแกว  เหลือธีรกุล     เปนกรรมการและเลขานุการ 

7. คณะกรรมการประจําหอง Zoom  มีหนาที่ในการควบคุม กํากับ ดูแลการนําเสนอออนไลน ผานชองทาง Zoom 

meeting และเว็บไซตการประชุม https://far.kku.ac.th ประกอบดวย

 7.1  ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร เปนประธานกรรมการ

 7.2  ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและสื่อสารองคกร คณะศิลปกรรมศาสตร เปนรองประธานกรรมการ

 7.3  นายพงศธร  ยอดดําเนิน      เปนกรรมการ

 7.4  นายยุทธนา  สุมามาลย      เปนกรรมการ

 7.5  นายนรศิษฏ  เปลงรัศมิ์      เปนกรรมการ

 7.6  นายรวิภาส  ภูแสง      เปนกรรมการ

 7.7  นางสาวกมลพร  อรรคฮาต     เปนกรรมการ

 7.8  นายยงยุทธ  มุงหมาย      เปนกรรมการ

  7.9  นายภราดร  เสมาเพชร      เปนกรรมการ

 7.10 นายวิศรุต  หนูอิ่ม      เปนกรรมการ
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 7.11 นายเศกสันต  วิชัยพล      เปนกรรมการ

 7.12 นายบัญชา  แกวบุดดา      เปนกรรมการ

 7.13 นางสาวรวงแกว  เหลือธีรกุล     เปนกรรมการ

 7.14 นางสาวเพ็ญณิชชา  สีชาพุด     เปนกรรมการ

 7.15  นางสาวอัศนีย  ชมภูเขียว     เปนกรรมการ

 7.16 นางเอมอร  รุงวรวุฒิ      เปนกรรมการ

 7.17 นางสาวพิมพิไล  แสงทัพ     เปนกรรมการ

 7.18 นางสาวจิราพร  กวดขุนทด     เปนกรรมการ

 7.19 นางสาวพรหมพร  เฉยไสย     เปนกรรมการ

 7.20 นางสาวสุภาวดี  ชาบัว      เปนกรรมการ

 7.21 นางสาวอรนุช  ถาเอ็นญวณ     เปนกรรมการ

 7.22 นางสาวสุพัตรา  แสงสวาง     เปนกรรมการ

 7.23 นางสาวกานตธิดา บุญเสริม     เปนกรรมการ

  7.24 นางสาวผการัตน เต็มเปยม                                        เปนกรรมการ

  7.25 นางสาวอภิญญา อาษาราช                                      เปนกรรมการ

 7.26 นายวิทยา วุฒิไธสง                                            เปนกรรมการ 

 7.27 นายวรศักดิ์ วรยศ      เปนกรรมการ

 7.28 นางสาวบุญยืน เปลงวาจา                                     เปนกรรมการ

 7.29 นางสาวศิริมุกดา โพธิ                                        เปนกรรมการ

 7.30 นางคณิตตา อักษร                                        เปนกรรมการ 

 7.31 นายไกรฤกษ แพงมา                                           เปนกรรมการ

 7.32 นายกิตติพงษ จํารูญ                                           เปนกรรมการ

 7.33 นางสาวบุษกร ทองบิดา                                        เปนกรรมการ

 7.34 นางสาวสุรางคณา เฮามาชัย                          เปนกรรมการ

 7.35 นางสาวนันทิดา เสือปู                           เปนกรรมการ    

 7.36. นายณัฐวุฒิ  จารุงวงศ            เปนกรรมการ

 7.37 นางสาวพิธัญญา วัฒนบุตร                                  เปนกรรมการ

 7.38 นางสาวอนุศรา คํางาม      เปนกรรมการ

 7.39 นายอาทิตย  พันธสวัสดิ์      เปนกรรมการและเลขานุการ 

8. คณะกรรมการฝายการเงินและพัสดุ มีหนาที่ในการควบคุม กํากับ จัดซื้อจัดจางวัสดุ อุปกรณประกอบการจัดประชุม

  การเตรียมเอกสารเพื่อเบิกจายตามหลักฐานการเบิกจายทั้งระหวางดําเนินงาน ภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนินงาน  ตลอดจนการจัด

เตรียมเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของทางดานการเงินและพัสดุใหเปนไปตามหลักเกณฑและระเบียบที่กําหนด ประกอบดวย

 8.1  นางอนุวรรณ  นาคเสนีย      เปนประธานกรรมการ

 8.2  นางจันทรจิรา  กิณเรศ      เปนรองประธานกรรมการ

 8.3  นางสาวพรมงคล  พรมโสดา     เปนกรรมการ

 8.4  นางสาวศิริมุกดา  โพธิ      เปนกรรมการ

 8.5  นางสาวอรนุช  ถาเอ็นญวน     เปนกรรมการและเลขานุการ
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9. คณะกรรมการฝายติดตามประเมินผล มีหนาที่ในการสรุปและประเมินผลการจัดประชุม วิเคราะหปญหา อุปสรรค เพื่อ

นํามาพัฒนาและปรับปรุง ในการวางแผนการทํางานในครั้งตอไป ประกอบดวย

 9.1  รองคณบดีฝายบริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร    เปนประธานกรรมการ

 9.2  ผูอํานวยการกองบริหารงาน คณะศิลปกรรมศาสตร   เปนกรรมการ

 9.4  นางสาวพรพรรณ  แกนอําพรพันธ     เปนกรรมการ

 9.5  นางสาวจิราพร  กวดขุนทด     เปนกรรมการ

 9.6  นางสาวสุพัตรา  แสงสวาง     เปนกรรมการ

 9.7  นางอรจิรา  หัตถพนม      เปนกรรมการ

 9.8  นางเอมอร  รุงวรวุฒิ      เปนกรรมการและเลขานุการ

 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

   สั่ง  ณ  วันที่   13   สิงหาคม  พ.ศ. 2564




