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Abstract
The research aimed 1. to study the
context of cultural performance of Mon community in Kohkred Nonthaburi province 2. to
study the model of cultural lifestyle conservation of Mon community in Kohkred. 3. to create
the new dance “Rabam Mon Kohkred” which is
from the cultural lifestyle of Mon community in
Kohkred. 4. to evaluate the constructive work
“Rabam Mon Kohkred” in Nonthaburi province.
The population of this research was 30 people
in the 3 villages in Kohkred i.e.; Ban Lad Kred,
Ban Sao tong Thong and Ban Ong – Ang. The research instruments were personal interview and
questionnaire. The data analyzed by the statistics percentage value and the content analysis.
The results were as follows: 1. The 3 identities of
cultural performance with the cultural lifestyle
of Mon community in Kohkred ; Mon Dance :
Ram Mon 12 Plengs, Occupation : Making pottery and Vegetable : the spire shell (Nor - Ka
- La) and the Chulta (Ma -Tad) 2. The model
of cultural lifestyle in each type; Attitude, Oportunity and Locality. 3. The new dance creation
“Rabam Mon Kohkred” which is assigned in 3
steps by the participation process; 1) Cultural
Performance of “Rabam Mon 12 Plengs”. 2)
Cultural lifestyle of Mon community in Kohkred.
3) Pleng Mon. 4. The evaluation of “Rabam Mon
Kohkred” in Nonthaburi province was effective
with 87.67 %

Keywords : Rabam Mon Kohkred, Cultural Lifestyle of Mon Community in Kohkred,
Constructive Work
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
บริ บ ทวั ฒ นธรรมการแสดงและวิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชนมอญ
เกาะเกร็ ด จั ง หวั ด นนทบุ ร ี 2) ศึ ก ษารู ป แบบการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนมอญเกาะเกร็ด 3) เพื่อ
สร้างสรรค์ชุดระบำ�มอญเกาะเกร็ดจากวัฒนธรรมวิถีชีวิต
ชุมชนมอญเกาะเกร็ด 4) เพื่อประเมินผลการสร้างสรรค์
ชุดระบำ�มอญเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ประชากรที่ใช้
ในการเก็บข้อมูล คือ ชาวบ้านในชุมชนมอญเกาะเกร็ด 3
หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านลัดเกร็ด บ้านเสาธงทอง และบ้านโอ่ง
อ่าง จำ�นวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบ
สัมภาษณ์ แบบสอบถาม ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าสถิติ ร้อยละ และการวิเคราะห์
เนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า 1. วัฒนธรรมการแสดงวิถี
ชีวิตชุมชนมอญเกาะเกร็ดที่เป็นเอกลักษณ์ 3 ประเภท
ได้แก่ 1) รำ�มอญ 12 เพลง 2) อาชีพการปั้นหม้อ 3) พืช
ประกอบอาหารหลัก คือ ต้นหน่อกะลา และลูกมะตาด
2. รูปแบบการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนมอญเกาะ
เกร็ดแต่ละประเภท ประกอบด้วย อากัปกิริยา โอกาส
และสถานที่ 3. ผลการสร้างสรรค์ชดุ ระบำ�มอญเกาะเกร็ด
จากวั ฒ นธรรมวิ ถ ี ช ี ว ิ ต ชุ มชนมอญเกาะเกร็ ด โดยจั ด
ปฏิบัติการรูปแบบมีส่วนร่วม 1) วัฒนธรรมการแสดงรำ�
มอญ 12 เพลง 2) วิถีชีวิตชุมชนมอญเกาะเกร็ด 3) เพลง
มอญ 4. ผลการประเมินการสร้างสรรค์ชุดระบำ�มอญ
เกาะเกร็ด พบว่า เห็นด้วยกับการสร้างสรรค์ชุดระบำ�
มอญเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ร้อยละ 87.67
คำ�สำ�คัญ : ระบำ�มอญเกาะเกร็ด, วัฒนธรรม
วิถีชีวิตชุมชนมอญเกาะเกร็ด, การสร้างสรรค์
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ความเป็นมาของปัญหา
ประเทศไทยเป็ น ดิ น แดนที่ ป ระกอบด้ ว ย
ประชากรที่เป็นชนกลุ่มต่าง ๆ เช่น มอญ  ลาว  จีน  แขก  
เป็นต้น  บางกลุ่มชนได้อพยพเข้ามาตั้งรกรากดำ�เนินชีวิต
อยู่อย่างมีอิสระตั้งแต่อดีตหลายชั่วอายุคน  จนถึงปัจจุบัน
นี้กลายเป็นพลเมืองไทย
กลุม่ ชนต่าง ๆ  ยอ่ มมีนาฏกรรมอันเป็นเอกลักษณ์
ของตนเองสืบทอดกันมาแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรมเป็นรูปธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ตามลักษะเผ่าพันธุ์
วิถีชีวิต  ค่านิยม  ความเชื่อ  และสภาพแวดล้อมทางสังคม  
ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงอัจฉริยะการสั่งสมความคิด
สร้างสรรค์   จินตนาการ   และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันลํ้าค่า
ชนชาติมอญเป็นชนชาติหนึ่ง ซึ่งมีภูมิลำ�เนาใน
ประเทศไทยในปัจจุบัน โดยมีหลักฐานก่อนประวัติศาสตร์
กล่าวถึงมอญเป็นชนชาติที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้าน
วัฒนธรรมวิถีชีวิตและศาสนาที่สุดชาติหนึ่งในเอเซียตะวัน
ออกเฉียงใต้
กลุ่มชนเชื้อสายมอญมีถิ่นฐานเดิมอยู่ในดินแดน
ที่เรียกว่า เมาะตะมะและหงสาวดีถูกพม่ารุกรานจนเสีย
เอกราช   ในที่สุดไม่สามารถรวมแผ่นดินเป็นประเทศ มี
การอพยพเข้ า มาพึ ่ ง พระบรมโพธิ ส มภาร   ตั ้ ง แต่
สมั ย อยุธยาตอนปลายจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอน
ต้น   ด้วยเหตุผลทางการเมือง   โดยเข้ามาตั้งรกรากมา
ตั้งแต่จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี   จังหวัดราชบุรี  
ส่วนมอญในตำ�บลเกาะเกร็ด  ตั้งถิ่นฐานในรัชสมัยสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช   สถานที่ตั้งอยู่บนเกาะมีแม่น้ำ�
เจ้าพระยาล้อมรอบจึงเรียกมอญเกาะเกร็ดตามชื่ออำ�เภอ
ปากเกร็ด  มีหมู่บ้านภายในเกาะ 7 หมู่บ้าน  มีวัดที่สำ�คัญ
ทางศาสนา   6 แห่ง    หมู่บ้านที่เป็นชุมชนชาวมอญคือ  
หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 7,  ส่วนหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3  หมู่ที่ 4
และหมู่ที่ 5 ประชากรเชื้อสายไทย  จีนและแขกอิสลาม
วั ฒ นธรรมวิ ถี ชี วิ ต ของมอญที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ชองการดำ�รงชีวิตของชุมชนมอญเกาะเกร็ดในไทย ซึ่งมี
วัฒนธรรม ได้แก่ รำ�มอญ 12 เพลง และมีวิถีชีวิตในชุมชน
มอญเกาะเกร็ ด คื อ อาชี พ ปั้ น หม้ อ และพื ช ประกอบปรุ ง
อาหารหลัก คือ หน่อกะลาและลูกมะตาด
จากการลงพื้ น ที่ ศึ ก ษาดู ง านเก็ บ ข้ อ มู ล ตำ � บล
เกาะเกร็ด อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สัมภาษณ์
พระครูวิมลธรรมมาภรณ์ (เสน่ห์   ปรางกฺโร) เจ้าอาวาส
วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร คุณพิศาล    บุญผูก คนไทย
ตัวอย่างตำ�บลเกาะเกร็ด คุณปรุง วงศ์จำ�นงค์ ศิลปิน
ตัวอย่าง ตำ�บลเกาะเกร็ด ความสามารถทางด้านนาฏย
ศิลป์มอญคุณทวีวรรณ สงวนนาม ข้าราชการบำ�นาญ
ความสามารถด้านการขับร้อง คุณบุญศรี โพธิ์ใหญ่ อดีต
ครูสอนเครื่องปั้นดินเผา
ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านใน
วารสารศิลป์ปริทัศน์
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ชุมชน 10 คนอย่างไม่เป็นทางการ จากการศึกษาพบ
ว่า ชุมชนมอญเกาะเกร็ด ขาดความรู้ ความเข้าใจใน
ศิลปะทางด้านการฉลุลาย ขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ประเพณี เนื่องจากสภาพสังคม ประชากรเพิ่มมากขึ้น สิ่ง
แวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจ
ประชาชนในอดีตประกอบอาชีพภายในเกาะ ปัจจุบัน
เข้ารับราชการ และค้าขายนอกเกาะมากขึ้นประกอบ
กับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เครื่องมือสื่อสาร
มากขึ้น รับชมการแสดงวัฒนธรรมตะวันตกทางโทรทัศน์
มากขึ้น เล่นเกมจากคอมพิวเตอร์มากขึ้น เยาวชนไม่มี
โอกาสรับการถ่ายทอดจากผู้ใหญ่อย่างในอดีต ปัจจุบัน
ภูมิปัญญาชาวบ้านมีจำ�นวนลดน้อยลง และผู้อาวุโสที่
มีอายุมากขึ้น
จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วจึ ง เป็ น แรงจู ง ใจให้ ผู้ วิ จั ย
เห็นความสำ�คัญในการสร้างสรรค์อนุรักษ์วัฒนธรรมวิถี
ชีวิตที่มีคุณค่าชุมชนมอญ โดยหารูปแบบการอนุรักษ์
วัฒนธรรมวิถีชีวิตของชุมชนเชื้อสายมอญ เพื่อให้ได้องค์
ความรู้ที่สามารถนำ�ไปใช้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและ
เป็นการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนเชื้อสาย
มอญ โดยอาศัยหลักฐานทางเอกสาร ตำ�รางานวิจัย การ
สัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ และการมีส่วนร่วมกับชุมชน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาบริบทวัฒนธรรมการแสดงและวิถีชีวิต
ชุมชนมอญเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
2. ศึกษารูปแบบการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิต
ชุมชนมอญเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
3. เพื่อสร้างสรรค์ระบำ�มอญเกาะเกร็ดจาก
วัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนมอญเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
4. เพื่อประเมินผลการสร้างสรรค์ ชุดระบำ�
มอญเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์
รูปแบบ สรุปได้ว่า การสร้างสรรค์มีขั้นตอนในการดำ�เนิน
งานแตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน
คือ 1) บริบทวัฒนธรรมการแสดงและวิถีชีวิตชุมชนมอญ
2) โครงสร้างรูปแบบการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชน
มอญ 3) งานสร้างสรรค์ชุดระบำ�มอญเกาะเกร็ดจากวิถี
ชีวิตชุมชนมอญ 4) ประเมินผลหลังชมการแสดงชุดระบำ�
มอญเกาะเกร็ด ส่วนรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนมีการ
ดำ�เนินการอย่างไรขึ้นอยู่กับลักษณะและกรอบแนวคิด ซึ่ง
เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์
วัฒนธรรมวิถีชีวิต หมายถึง วัฒนธรรมประเพณี
และวิถีชีวิตในการดำ�รงชีวิตชุมชนมอญเกาะเกร็ด (บุญศิริ
นิยมทัศน์. 2550 : 18-25) ดังภาพต่อไปนี้
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาพที่ 4 การสร้างบ้านเรือน

ภาพที่ 1 วัฒนธรรมประเพณี

ภาพที่ 5 อาชีพปั้นหม้อ    

ภาพที่ 2 พิธีออกพรรษา

ภาพที่ 6 การค้าขาย
ภาพที่ 1- 6 วัฒนธรรมวิถีชีวิต ชุมชนมอญเกาะเกร็ด
ที่มา : บุญศิริ นิยมทัศน์

ภาพที่ 3 รำ�มอญ 12 เพลง   
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แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรม   ให้สัมฤทธิ์ผล
5 วิธี 1) สำ�รวจ ควรสำ�รวจงานด้านวัฒนธรรมมีอะไร
บ้าง 2) จัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากงานวัฒนธรรม
วิถีชีวิตที่ได้สำ�รวจไว้แล้วให้ครบถ้วนชัดเจน 3) ศึกษา
งานวั ฒ นธรรมจากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ เ ก็ บ และรวบรวมมาแล้ ว
ให้มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 4) สืบทอดงาน
วัฒนธรรมบางอย่าง จำ�เป็นต้องอาศัยการสืบทอดด้วย
เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ 5) ส่งเสริมเผยแพร่และอนุรักษ์
เหมาะสมกับการดำ�เนินชีวิต (ยงยุทธ ธีรศิลป, 2537 :
87-88)
กระบวนขั้นตอนการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม
เป็นกรอบแนวคิดการส่งเสริมวัฒนธรรมให้ความสำ�คัญ
กับชุมชนด้วย การส่งเสริม ร่วมคิด ร่วมทำ�ในรูปแบบหรือ
หลากหลายจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามความพร้อมของ
ชุมชนโดยจัดกระบวนการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมได้ ดัง
ภาพที่ 7

และแสดงออกงานวัฒนธรรมบางอย่าง จำ�เป็นต้องอาศัย
การสืบทอดด้วย การพูดการเขียนและแสดงท่าทาง ดนตรี
ใช้จังหวะและการผสมผสานของเสียง ส่วนการฟ้อนรำ�ใช้
ฟังจังหวะเท่านั้น (สุรพล วิรุฬห์รักษ์. 2544 : 69-88)
           3. ทฤษฏีทางสุนทรียศาสตร์ว่าด้วยความงาม
ท่ารำ�อ่อนช้อยถูกต้องตามแบบกระบวนท่ารำ�สัมพันธ์กับ
ทำ�นองโดยแบ่งรูปแบบการปฏิบัติ 2 ขั้น ได้แก่ 1) การเต
รียมความพร้อมของร่างกาย  2) การปฏิบัติอย่างมีระบบ
เป็นการร่ายรำ�ที่มีแบบแผน
จากการทบทวนวรรณกรรม และศึกษาเอกสาร
งานวิจัย ผู้วิจัยสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย เพื่อนำ�ไปสู่
การวิจัยการสร้างสรรค์ ชุดระบำ�มอญเกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี
กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 8 กรอบแนวคิดการวิจัย การสร้างสรรค์ “ระบำ�มอญ
เกาะเกร็ด”

วิธีดำ�เนินการวิจัย
เป็นการวิจัยโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดยมีขั้นตอนการดำ�เนินงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาบริบทและวิเคราะห์วฒ
ั นธรรม
การแสดงและวิถชี วี ติ ชุมชน มีการดำ�เนินงาน ดังนี้
1. การศึกษาจากเอกสาร ได้แก่ ตำ�รา หนังสือ
งานวิจัย และบทความที่เกี่ยวข้องเพื่อกำ�หนดกรอบ
แนวคิ ด การวิ จั ย โดยการตรวจสอบความเชื่ อ ถื อ ในเชิ ง
ความคิด ทฤษฎี พิจารณาเปรียบเทียบศึกษาวิเคราะห์
เอกสารเรื่องเดียวกันจากแหล่งต่าง ๆ ของข้อมูล
2. การวิจัยภาคสนาม มีรายละเอียดดังนี้
    2.1 สัมภาษณ์ผู้นำ�และตัวแทนในชุมชน
มอญ หมู่ที่ 1 บ้านลัดเกร็ด หมู่ที่ 6 บ้านเสาธงทอง หมู่ที่ 7
บ้านโอ่งอ่าง ตำ�บลเกาะเกร็ด  ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง
ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าอาวาสวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร
ครูสอนนาฏศิลป์ดนตรีภูมิปัญญาชาวบ้านด้านนาฏศิลป์

ภาพที่ 7 กระบวนขั้นตอนการถ่ายทอดวัฒนธรรม
ที่มา : สำ�นักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ปี พ.ศ.
2551 : 60

หลักทฤษฏีทางนาฏศิลป์
เป็ น หลั ก ทฤษฎี ส ามารถนำ � ไปประยุ ก ต์ ใช้ กั บ
นาฏยศิลป์ประเภทอื่นโดยนำ�สิ่งที่ดี
ทำ�ให้การแสดง
ประสบความสำ�เร็จ เพื่อมากำ�หนดเป็นหลักเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติการแสดงที่ถูกต้องประกอบด้วย
1.ทฤษฏีนาฎยศาสตร์ เป็นตำ�ราฟ้อนรำ�ของอินเดีย
ซึ่งกล่าวเป็นมุขปาฐะ คือ การถ่ายทอดด้วยปากเปล่า
และสั่งสมมานานหลายศตวรรษ ก่อนการบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
          2. ทฤษฎีโพเอติกา เป็นรากฐานนาฎยศิลปในโลก
ตะวันตกแพร่หลายในโลกตะวันออก โดยมีการเลียนแบบ
วารสารศิลป์ปริทัศน์
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ด้านประติมากรรม และชาวบ้านในชุมชน
   2.2 วิธีการสัมภาษณ์ ใช้การสัมภาษณ์อย่าง
ไม่เป็นทางการ ไม่กำ�หนดเวลาในการสัมภาษณ์ มุ่งเน้น
คำ�ตอบตามประเด็นที่กำ�หนด โดยจดบันทึกรายละเอียด
และบันทึกเสียง
   2.3 วิธีการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ด้านวิถีชีวิตชุมชนมอญ โดยใช้กล้องถ่ายรูป
และการบันทึกเสียง
2.4 แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม บันทึก
เหตุการณ์ความรู้สึกของชุมชน
3. การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) (สุภางค์ จันทรวานิช, 2539 : 23)
4. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหาตามประเด็นที่กำ�หนดไว้ โดยวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานและภาคสนาม
นำ�มาสรุปเป็นสภาพ
ลักษณะของวิถีชีวิต เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างรูปแบบ
การอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิต
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษารูปแบบการอนุรักษ์
วัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนมอญ ได้แก่ รำ�มอญ 12 เพลง,
อาชีพการปั้นหม้อ, การปลูกต้นหน่อกะลา, ลูกมะตาด จุด
มุ่งหมายเพื่อให้ได้รูปแบบการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิต
ชุมชนมอญ นำ�ไปสร้างสรรค์มีวิธีการดำ�เนินการดังนี้
1. นำ�ข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห์และ
สังคม สรุปสาระสำ�คัญ ได้แก่ บริบทวิถีชีวิตชุมชนมอญ
เกาะเกร็ดทั้ง   3 ประเภท องค์ประกอบของรูปแบบ
แสดงแต่ละประเภท และกระบวนการถ่ายทอด เพื่อนำ�
มาสรุปและสร้างรูปแบบการอนุรักษ์   วิถีชีวิตชุมชนโดย
ใช้หลักการสร้างสรรค์การอนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต
ชุมชน ประกอบด้วย ขั้นตอนการดำ�เนินงานการปฏิบัติ  
การแสดง แบ่งเป็นขั้น 1) รำ�มอญ 12 เพลงเป็นท่ารำ�
มาตรฐานของชุมชนมอญเกาะเกร็ด   2) วิถีชีวิตชุมชน
มอญเกาะเกร็ดอาชีพหลักคือการปั้นหม้อ วิถีชีวิตการกิน
อยู่คือ หน่อกะลา   และลูกมะตาด 3) เพลงที่มีสำ�เนียง
มอญ โดยมีคู่มือการดำ�เนินงาน
2.  เครื่องมือในการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
    
   2.1 กลุ่มประชากรเชื้อสายมอญ จำ�นวน 30
คน มีคุณสมบัติ ได้แก่ อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป มีภูมิลำ�เนา
อยู่ในชุมชนมอญ 3 หมู่บ้าน และเคยร่วมกิจกรรมของ
ชุมชน
   2.2 แบบสอบถาม แบ่งประเด็น 3 ด้าน ได้แก่
ด้านพฤติกรรม ด้านวัฒนธรรมการแสดง และด้านการ
อนุรักษ์ โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ
2.3 แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด โดยการจด
บันทึก  2.4) แบบสังเกต แบบมีส่วนร่วม บันทึกเหตุการณ์
ความรู้สึกของชุมชน
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล ส่งแบบสอบถามโดยใช้
สถิติ ความถี่ ร้อยละ  ประมวลผล และนำ�ข้อมูลสัมภาษณ์
และสังเกตุวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการพรรณาวิเคราะห์
ขั้นตอนที่ 3 การสร้างสรรค์ชุดระบำ�มอญ
เกาะเกร็ดจากวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชน วิธีดำ�เนินการ
สร้ า งสรรค์ ชุ ด ระบำ � มอญเกาะเกร็ ด จากวั ฒ นธรรมวิ ถี
ชีวิตชุมชน เพื่อนำ�ไปทดลองมีขั้นตอนดังนี้
   3.1 นำ�ผลการวิเคราะห์ขั้นตอนที่ 2 ศึกษารูป
แบบ อนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนมอญเกาะเกร็ด ที่
ควรอนุรักษ์ มี 3 ประเภท ได้แก่ รำ�มอญ 12 เพลง อาชีพ
ปั้นหม้อ และพืชสำ�หรับประกอบอาหาร
   3.2 การสร้างสรรค์ระบำ�มอญเกาะเกร็ดโดย
นำ�ทฤษฎีนาฏยศิลป์การถ่ายทอดท่ารำ�ด้วยปากเปล่า ท่า
รำ�มอญ 12 เพลง   ที่เป็นมาตรฐานรำ�มอญเกาะเกร็ด
ทฤษฎีโพติกาว่าด้วยการแสดงท่าทางอากัปกิริยา ใช้
ดนตรีจังหวะ   และทฤษฏีสุนทรียศาสตร์ว่าด้วยความ
งาม   ท่ารำ�ที่อ่อนช้อยกระบวนท่ารำ�สัมพันธ์ทำ�นองเพลง
สำ�เนียงมอญ โดยจัดลำ�ดับ 3 ขั้น คือ  ขั้นที่ 1 วัฒนธรรม
การแสดง รำ�มอญ 12 เพลง ขั้นที่ 2 วิถีชีวิตชุมชนมอญ
อากัปกิริยาท่าทาง  และขั้นที่ 3 เพลงมอญ
   3.3 จัดประชุมกำ�หนด 1 วัน เพื่อพิจารณารูป
แบบและความเหมาะสมของรูปแบบเชิญผู้เชี่ยวชาญท่าน
ละ 1 คน ด้านตรวจสอบเครื่องมือ ด้านพฤติกรรมการจัด
กิจกรรมการแสดง และด้านประเมินวัฒนธรรม ประกอบ
ด้วย ประชาชนที่มีส่วนร่วมกิจกรรม 4 คนในประเด็น
ดังนี้
       3.3.1 สร้างเครื่องมือทำ�การวัด 2 ประเด็น
ได้แก่ ความเหมาะสมของขั้นตอนการปฏิบัติ และผล
ปฏิบัติกิจกรรมการแสดงของผู้ใช้รูปแบบ
      3.3.2 กำ�หนดกลุม่ ตัวอย่างและคุณสมบัติ
      3.3.3  การประเมินผลการสร้างรูปแบบ
    3.3.4  การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพใช้วธิ                 ี
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ตามประเด็นที่
กำ�หนดไว้
ขั้นตอนที่ 4 เพื่อประเมินการสร้างสรรค์
ระบำ�มอญเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นการดำ�เนิน
การทดลองใช้รูปแบบและประเมินประสิทธิภาพของรูป
แบบจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการ
สร้างสรรค์ วิธีการดำ�เนินการดังนี้
    4.1 จัดการแสดงชุดระบำ�มอญเกาะเกร็ด
โดยดำ�เนินการดังนี้ 1)กลุ่มตัวอย่าง 30 คน ประกอบด้วย
เยาวชนและนักท่องเที่ยวมีภูมิลำ�เนาอยู่ในและนอกตำ�บล
เกาะเกร็ด 2) จัดเตรียมเอกสาร ,จัดทำ�แผนการทดลอง  
3) จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้และจัดการแสดง  4) จัดทำ�
หนังสือราชการเกี่ยวกับสถานที่
   4.2 ดำ�เนินการทดลอง ประกอบด้วย
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เอกสาร อุปกรณ์การแสดง ในการแสดงเชิงปฏิบัติการ
แบบสอบถาม 2 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามก่อนชมการ
แสดงและแบบประเมินหลังชมการแสดง
    4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดย
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและภาคสนาม และเชิง
ปริมาณโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยร้อยละ

วัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนมอญเกาะเกร็ด
            2. จัดประชุม โดยเชิญบุคลากร 3 ท่านประกอบ
ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมการแสดงด้านตรวจสอบ
เครื่องมือด้านข้อมูลและการประเมิน ประชาชนในชุมชน
4 ท่าน เพื่อนำ�หลักการสร้างสรรค์ระบำ�มอญเกาะเกร็ด
จากวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนโดยจัดลำ�ดับขั้นตอนไว้ 3 ขั้น
ได้แก่  
ขั้นที่ 1 หมายถึง วัฒนธรรมการแสดงรำ�มอญ                    
12 เพลง การฝึกหัดสรีระกล้ามเนื้อ เช่น การทรงตัว การ
เคลื่อนไหวการกระเถิบเท้า การก้าวเท้า และลีลาใน
เพลงที่ 1 ท่าเปริงเปริง เพลงที่ 5 ท่าเปริงเปริงอย่างเปราะ  
เพลงที่ 6 ท่าฮะบะทาน เพลงที่ 8 ท่าโปดโมน  เพลงที่ 9
ท่าฮะปายขะนมจีน  เพลงที่ 11 ท่าปุ้มเประฮะเระ
ขั้นที่ 2 วิถีชีวิตชุมชน หมายถึงการฝึกหัดตีท่า
จากอากัปกิริยา อาชีพปั้นหม้อ  ในท่าขุดดิน  ท่าโกยดิน
ท่าปั้นหม้อ  ท่าฉลุลาย หน่อกะลา  ท่าตัดหน่อกะลา ท่า
ฉีกปอกเปลือกหน่อกะลา ท่าหักหน่อกะลา  เพื่อประกอบ
อาหาร  ลูกมะตาด  ท่ากระโดดเก็บผลมะตาด
ขั้นที่ 3 เพลงมอญ หมายถึง การเรียบเรียงเสียง
ประสานทำ�นอง จังหวะของเพลงสำ�เนียงมอญ ได้แก่
เพลงรัวมอญ เพลงกระต่ายเต้น และเพลงพม่าชมเดือน
3. กำ�หนดกลุ่มตัวอย่างทำ�การทดลองใช้รูปแบบสอบถาม
กับเยาวชน และนักท่องเที่ยว จำ�นวน 30 คน อยู่ในและ
นอกตำ�บลเกาะเกร็ด
4. กำ�หนดการระยะเวลาการแสดง ระยะเวลา
7-8 นาที   สถานที่ลานวัฒนธรรมการแสดงวัดไผ่ล้อม
ตำ�บลเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
5. เครื่องมือตรวจสอบ ได้แก่ แบบสอบถามและแบบ
ประเมินก่อนและหลังเข้ารับชมการแสดง
ตอนที่ 4  เพื่อประเมินผลการสร้างสรรค์ระบำ�
มอญเกาะเกร็ดจากวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนมอญ ผู้วิจัย
ได้ผลการประเมินภายหลังชมการแสดงเห็นด้วยกับรูป
แบบ ร้อยละ 87.67 กลุ่มตัวอย่างให้ข้อเสนอแนะควรจัด
ทำ�คู่มือ ชุดระบำ�มอญเกาะเกร็ดจัดทำ�คู่มือ ชุดระบำ�มอญ
เกาะเกร็ด

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบ
ว่า วัฒนธรรมการแสดงวิถีชีวิตชุมชนมอญเกาะเกร็ด มี
ลักษณะวิธีการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ โดยการถ่ายทอด
ผ่ า นวั ฒ นธรรมการแสดงและวิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชนมอญเกาะ
เกร็ด มี 3 ประเภท ซึ่งอยู่ในชุมชนมอญ หมู่ที่ 1 บ้าน
ลัดเกร็ด หมู่ที่ 6 บ้านเสาธงทอง และ หมู่ที่ 7 บ้านโอ่ง
อ่าง ได้แก่ 1) รำ�มอญ 12 เพลง, 2) อาชีพปั้นหม้อ, 3)
อาชีพปลูกพืชประกอบอาหารของชุมชนมอญ คือ ต้น
หน่อกะลา, ต้นมะตาด   วัฒนธรรมการแสดงและวิถีชีวิต
ชุมชน อันเนื่องมาจากขาดการบริหารจัดการความรู้ใน
การถ่ายทอดและแรงจูงใจให้เห็นความสำ�คัญเอกลักษณ์
ของมอญ
ตอนที่ 2 ผลการศึกษารูปแบบการอนุรักษ์
วัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนมอญ เกาะเกร็ด พบว่า 1. รำ�มอญ
12 เพลง 2. อาชีพปั้นหม้อ 3. อาชีพปลูกพืชประกอบ
อาหารของชุมชนมอญ หน่อกะลาและลูกมะตาด มีรูป
แบบดั้งเดิม รูปแบบปรับเปลี่ยน และรูปแบบ การพัฒนา
ผลการวิเคราะห์เครื่องมือ 2 แบบ ดังนี้
1.การสั ม ภาษณ์ ชุ ม ชนต้ อ งการอนุ ร ั ก ษ์
วัฒนธรรมรำ�มอญ 12 เพลง และวิถีชีวิตชุมชนมอญ ซึ่ง
สามารถสร้างรายได้กับชุมชน อันดับรอง คือ อาชีพปั้น
หม้อ และอาชีพปลูกพืชประกอบอาหารชาวมอญ
2.แบบสอบถามแสดงผลทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน
พฤติกรรมส่วนรวมเห็นด้วยร้อยละ 84.33 ด้านวัฒนธรรม
การแสดงเห็นด้วยร้อยละ 90.67 และด้านการอนุรักษ์
เห็นด้วยร้อยละ 93.33
3.ผลการวิ เ คราะห์ รู ป แบบการอนุ รั ก ษ์
วัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนมอญมี 3 ประเภท ได้แก่ 1) รำ�
มอญ 12 เพลง  2) อาชีพปั้นหม้อ  3) พืชสำ�หรับประกอบ
อาหาร หน่อกะลาและลูกมะตาดของชุมชนมอญ โดยจัด
ลำ�ดับ ความสำ�คัญ 3 ขั้น  ได้แก่ ขั้นที่ 1 รำ�มอญ 12 เพลง
ขั้นที่ 2 วิถีชีวิตชุมชนมอญ ขั้นที่ 3 เพลงมอญ
ตอนที่ 3 ผลการสร้างสรรค์ระบำ�มอญเกาะ
เกร็ดดำ�เนินการดังนี้
1.นำ � ผลการวิ เ คราะห์ รู ป แบบการอนุ รั ก ษ์
วัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนจัดลำ�ดับความสำ�คัญ และลำ�ดับ
การปฏิบัติโดยอาศัยคิดทฤษฎีทางนาฏยศิลป์ ดังภาพ
ที่ 9 โดยจำ�ลองการสร้างสรรค์ระบำ�มอญเกาะเกร็ดจาก
วารสารศิลป์ปริทัศน์

ภาพที่ 9 จำ�ลองการสร้างสรรค์ชุด “ระบำ�มอญเกาะ
เกร็ด”จากวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนมอญเกาะเกร็ด
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อภิปรายผล
1. บริบทชุมชนวัฒนธรรมการแสดงและวิถีชีวิต
ชุมชนมอญที่ผู้วิจัยจัดทำ�ขึ้นอยู่บนพื้นฐานของการใช้วิธี
การวิจัยด้วยการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ของชุมชน ทำ�ให้
เกิดการอนุรักษ์ความสามารถใน  การวิเคราะห์ชุมชน ซึ่ง
จะนำ�ไปสู่การแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชนได้
และนอกจากนั้นปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ยังสามารถ
นำ � มาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการสื บ ค้ น องค์ ค วามรู้ ที่ ส ามารถ
ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของชุมชน รวมทั้งสามารถ
อธิบายปรากฏการณ์ของชุมชนได้ ซึ่งสอดคล้องกับ (Cohen and Uphoff. 1977 : 4) (1) การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ (Decision Making) (2) การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ(Implementation) (3)การมีส่วนร่วมใน  ผล
ประโยชน์ (Benefits) (4) การมีส่วนร่วมในการประเมิน
ผล (Evaluation)
2. รูปแบบการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชน
มอญเกาะเกร็ด ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม
3 ขั้นตอน ดังนี้ (1) การศึกษารูปแบบวัฒนธรรมการ
แสดงและวิถีชีวิตชุมชนมอญ (2) การวางแผนปฏิบัติร่วม
กับชุมชนระหว่างผู้วิจัยกับภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มเป้า
หมาย จำ�นวน 30 คน โดยเน้นกระบวนการร่วมคิดร่วม
กันวางแผน เพื่อให้ตรงกับสภาพปัญหาและต้องการของ
ชุมชน (3) สร้างรูปแบบการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิต
ชุมชน โดยผู้วิจัยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและแนวคิด
ทฤษฎีทางด้านนาฏศิลป์จำ�ลองหลักการสร้างสรรค์ชุด
ระบำ�มอญเกาะเกร็ดจากวัฒนธรรมชุมชนมอญเกาะเกร็ด
3. การสร้างสรรค์ชุดระบำ�มอญเกาะเกร็ดจาก
วัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชน ผู้วิจัยออกแบบจัดกระบวนการ
อนุรักษ์ที่อยู่บนพื้นฐานทฤษฎีนาฏยศาสตร์ ทฤษฎีโพเอติ
กาและทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์ สามารถลำ�ดับได้ 3 ขั้น
เพื่ออนุรักษ์โดยจัดชุดการแสดงตามบริบททางวัฒนธรรม
วิถีชีวิตชุมชน สรุปเปนรูปแบบการอนุรักษวัฒนธรรมวิถี
ชีวิตชุมชนมอญเกาะเกร็ด โดยมี ขั้นที่ 1) วัฒนธรรมการ
แสดง   การรํามอญ 12 เพลง บางท่า 2) วิถีชีวิตชุมชน
มอญเกาะเกร็ด 3) เพลงมอญ โดยจัดประชุม 4 ขั้นตอน
คือ   (1) จัดผูเชี่ยวชาญของชุมชนทานละ 1 คน   ตรวจ
สอบเครื่องมือดานพฤติกรรมการจัดกิจกรรม ดานขอมูล
และประเมินวัฒนธรรมวิถีชีวิตและประชาชนสวนรวม (2)
คุณสมบัติกลุมตัวอยางจัดเขารับการชมการแสดง (3) จัด
กําหนดการทดลองปฏิบัติ (4) ประเมินผลการปฏิบัติการ
4. ผลของการสร้างสรรค์ชุด ระบำ�มอญเกาะ
เกร็ด โดยผานกระบวนการถายทอด สืบสาน เพื่อการ
สร้างสรรค์ภายหลังการจัดการแสดง พอจําแนกออกเปน
2 ดาน ตามวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้
              4.1 ดานสร้างสรรค์การแสดงจากวัฒนธรรม
การวิถีชีวิตชุมชนมอญเกาะเกร็ด ในชุมชนมอญไม่มี

สรุปผลการวิจัย

              1. วัฒนธรรมการแสดงวิถีชีวิตชุมชนมอญเกาะ
เกร็ด มีทั้งสิ้น 3 ประเภทได้แก่   1) รำ�มอญ 12   เพลง  
2) อาชีพปั้นหม้อ  3) พืชประกอบอาหาร พืชหน่อกะลา
และลูกมะตาด จากสภาพสิ่งแวดล้อมมีความเจริญมาก
ขึ้นทำ�ให้รูปแบบการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชุมชนมอญขาด
การสืบทอด
2. ศึกษารูปแบบการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิต
ชุมชน เพื่อนำ�มาสร้างสรรค์ระบำ�มอญเกาะเกร็ดจาก
วัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชน จากข้อมูลพื้นฐาน ประชากร
จำ�นวน 30 คน เชื้อสายมอญ อายุ 30 ปีขึ้นไป    ร้อย
ละ 80 ควรอนุรักษ์และมีการแสดงวัฒนธรรมการแสดง
และวิถีชีวิตชุมชน ทั้งสิ้น 3 ประเภท ได้แก่ 1) รำ�มอญ
12 เพลง 2) อาชีพปั้นหม้อ 3) พืชประกอบอาหารหลัก
คือ ต้นหน่อกะลาและลูกมะตาด ควรอนุรักษ์เพื่อเป็น
เอกลั ก ษณ์ ชุ ม ชนมอญเกาะเกร็ ดเป็น ชุ ดการแสดงของ
ชุมชนที่ไม่เคยมี
3. ผลการสร้างสรรค์ จากการสรุปข้อมูลพื้น
ฐาน พบว่า วัฒนธรรมการแสดงและวิถีชีวิตมี 3 ประเภท
ได้แก่ 1) รำ�มอญ  12 เพลง 2) อาชีพการปั้นหม้อ 3) พืช
ประกอบอาหารหลักคือ ต้นหน่อกะลาและลูกมะตาด นำ�
มาจัดรูปแบบการอนุรักษ์วัฒนธรรมการแสดงและวิถีชีวิต
ชุมชน โดยจำ�ลองการสร้างสรรค์ชุดระบำ�มอญเกาะเกร็ด
จากวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนมอญเกาะเกร็ด รูปแบบการ
แสดง แบ่งเป็น 3 ขั้น
ขั้นที่1 หมายถึง วัฒนธรรมการแสดงรำ�มอญ                    
12 เพลง การฝึกหัดสรีระกล้ามเนื้อ เช่น การทรงตัว การ
เคลื่อนไหวการกระเถิบเท้า การก้าวเท้า และลีลาใน
เพลงที่ 1 ท่าเปริงเปริง เพลงที่ 5 ท่าเปริงเปริงอย่างเปราะ  
เพลงที่ 6 ท่าฮะบะทาน เพลงที่ 8 ท่าโปดโมน  เพลงที่ 9
ท่าฮะปายขะนมจีน  เพลงที่ 11 ท่าปุ้มเประฮะเระ
ขั้นที่ 2 วิถีชีวิตชุมชน หมายถึงการฝึกหัดตีท่า
จากอากัปกิริยา อาชีพปันหม้อ  ในท่าขุดดิน  ท่าโกยดิน
ท่าปั้นหม้อ  ท่าฉลุลาย หน่อกะลา  ท่าตัดหน่อกะลา ท่า
ฉีกปอกเปลือกหน่อกะลา ท่าหักหน่อกะลาเพื่อประกอบ
อาหาร ลูกมะตาด  ท่ากระโดดเก็บผลมะตาด
ขั้นที่ 3 เพลงมอญ หมายถึง การเรียบเรียงเสียง
ประสานทำ�นอง จังหวะของเพลงสำ�เนียงมอญ ได้แก่
เพลงรัวมอญ เพลงกระต่ายเต้น และเพลงพม่าชมเดือน
4. ผลการประเมินการสร้างสรรค์ระบำ�มอญ
เกาะเกร็ด   โดยการนำ�ผลการทดลองการแสดง เพื่อการ
อนุรักษ์ 7-8 นาที ก่อนดำ�เนินการชมการปฏิบัติการ โดย
จัดแบบทดสอบในกลุ่มตัวอย่าง 30 คน พบว่า เยาวชน
และนักท่องเที่ยวในและนอกชุมชนมอญเกาะเกร็ดเห็น
ด้วยกับงานสร้างสรรค์ชุดระบำ�มอญเกาะเกร็ด ร้อยละ
87.67
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ชุดการแสดงปรากฏ ปจจุบันชุมชนตองการอนุรักษ  3
ประเภท ไดแก รํามอญ 12 เพลง วิถีชีวิตปั้นหม้อ และพืช
ประกอบอาหารหลักของชุมชนมอญ
              
4.1.1 เนื่องจากชุมชนมีความรูความ
เข้าใจในวัฒนธรรม ร้อยละ 50 จากการศึกษาบริบท
ชุมชน    ขอมูลพื้นฐานการรำ�มอญ 12 เพลง เด็กและ
เยาวชนไม่สนใจท่ารำ�
             
4.1.2 อาชีพปั้นหม้อ วัตถุดิบใน
ชุมชนไม่มี ต้องนำ�ดินเหนียวมาจากจังหวัดอื่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีความสามารถฉลุลวดลายจำ�นวนน้อยลง
                
4.1.3 พืชที่ใช้ประกอบอาหาร ต้น
มะตาดมี จำ � นวนน้ อ ยลงและต้ น หน่ อ กะลาต้ อ งหาซื้ อ
จากจังหวัดอื่น เนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง
ประชากรมากขึ้น
      
4.2 ด้านการประเมินรูปแบบการอนุรัก
ษวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนมอญนําผลการดําเนินงานการ
สร้างสรรค์จากวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนมอญ ไดองคความ
รูดังนี้
           
4.2.1 สามารถจัดทําคูมือการแสดง
ระบำ�มอญเกาะเกร็ด ตำ�บลเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
          
4.2.2 สงผลใหผู้ชมการแสดง   การ
สืบสานวิธีการถายทอดในการดําเนินการเข้าใจ วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ และศิลปะการร่ายรำ�มอญที่เปนการอนุรัก
ษวัฒนธรรมอยางหนึ่ง และจัดระบบการถายทอดการ
แสดง โดยแบงระยะเวลาใหสมดุลยกับความสามารถของ
ผู้ชมการแสดง
         
4.2.3 ดานการประเมินคุณภาพรูป
แบบ  โดยนําเสนอผลงานจากผู้ที่เขาชมการแสดงบนเวที
          
4.2.4 ดานประกันคุณภาพรูปแบบ
การอนุรักษวัฒนธรรมการแสดงและวิถีชีวิตชุมชน คือ
เข้าใจเอกลักษณ์ของชุมชนมอญมากยิ่งขึ้น

รู้ หลักสูตรท้องถิ่น เพื่อปลูกฝังการอนุรักษ์   เห็นความ
สำ�คัญของชุมชน   กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี   รวมทั้ง
แนวคิดทางนาฏศิลป์   ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประยุกต์  
สร้างสรรค์งาน
ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
1. องค์กรภาครัฐ   ควรส่งเสริมสนับสนุนให้นัก
วิชาการ ครู   ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาใน
ท้องถิ่น  ผู้นำ�ชุมชนและประชาชนในท้องถิ่น  ได้ร่วมกัน
วิ จั ย อบรมเชิ ง ปฏิ บัติ ก ารเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมวิ ถี
ชีวิตชุมชนให้มากขึ้น
2. สถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศ   ควรมีสถาบันหรือองค์กรกลางที่ส่ง
เสริมให้อาจารย์นักศึกษา ศึกษาวิจัยและการเป็นศูนย์
ประสานงานการระดมทุน  การศึกษางานวิจัย  ในด้าน
การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และสร้ า งองค์
ความรู้ระดับนานาชาติ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1.ควรศึ ก ษาวิ จั ย การสร้ า งสรรค์ เ พื่ อ การ
อนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนมอญเกาะเกร็ดทางด้าน
กระบวนการถ่ายทอดอย่างมีระบบและระยะเวลาการ
ฟื้นฟูให้เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรม
วิถีชีวิตของชุมชนมอญเกาะเกร็ดย่างยั่งยืน
2.ควรนำ�วิจัยการสร้างสรรค์ฃุดระบำ�มอญเกาะ
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี   โดยนำ�วิธีไปใช้กับชุมชนมอญใน
จังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย   เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรม  วิถีชีวิตชุมชนมอญในท้องถิ่นนั้นต่อไป
3. สร้างแรงจูงใจให้แก่สถานศึกษา เพื่อให้เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาจสนับสนุนเรื่องรางวัลการ
ประกวดผลงานดีเด่นและงบประมาณสนับสนุน ซึ่งจะ
ทำ�ให้บุคลากรของโรงเรียนมีกำ�ลังใจยิ่งขึ้น  

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.การสร้ า งสรรค์ อ นุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมวิ ถิ ชี วิ ต
ชุมชนมอญ   เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟูได้นั้น   รัฐบาล
ควรให้การสนับสนุนในเชิงนโยบายเพื่ออนุรักษ์   ทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ  สนับสนุนงบประมาณ  การ
ส่งเสริมในการรวมกลุ่มภูมิปัญญาเชื้อสายมอญในแต่ละ
สาขาการแสดง
2. ในด้านการจัดการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น เช่น  โรงเรียน ควรมีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหา   และความต้องการของชุมชน
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถนำ�ความรู้ไปใช้จริงในชีวิต
ประจำ�วัน โดยใช้บ้าน วัด   โรงเรียนเป็นฐาน   การจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนมอญ
3. โรงเรียนควรมีหลักสูตร สาระการเรียน
วารสารศิลป์ปริทัศน์
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Education for the creation of art photography through a Panic Disorder
experiencing difficulties in their lives outside
การศึกษาเพือ่ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพถ่ายผ่านประสบการณ์ผเู้ ป็นโรคตืน่ ตระหนก
ทีป่ ระสบปัญหาในการใช้ชวี ติ นอกสถานที่
กฤตธัช ธรรมลักขนาพร , สมศักดิ์ ชวาลาวัณย์

Abstract
Summary This research aims to 1. Study
and reflection on the problems of panic disorder
as envisioned in the visual arts. 2. Creation of
art through the experience of a panic disorder
who experienced difficulty in daily’s life. The
representatives sample that use for this experiment are general public, university student and
professors who visits to the exhibition at the
G23 Art Gallery (Srinakharinwirot University) by
using Two-stage Random Sampling method for
this study. And the tool is questionnaire about
how visitors was satisfy by work through out 4
photographs The document was use for Analysis
qualitative data. Mean and standard deviation
was use analysis statistics data. We expect that
this work will contribute and reflect a panic
disorder in daily’s living in positive and negative
way to ordinary people in society. For satisfaction of this work was rate at average of 4:28 to
4:40, which is in very good rate

นิทรรศการจัดแสดงผลงานทางศิลปะ ณ หอศิลป์ G23
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำ�นวน 50 คน ได้จาก
การสุ่มสองขั้นตอน (Two-stage Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้เข้าชมผลงานศิลปะ และผลงานภาพถ่าย
ศิลปะ จำ�นวน 4 ภาพ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจาก
เอกสาร และวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผู้วิจัยคาดหวังว่า ผลงานที่นำ�เสนอผ่านรูป
แบบศิลปะภาพถ่ายในลักษณะการจำ�ลองสถานการณ์
ของผู้ที่เป็นโรคตื่นตระหนกที่ออกไปใช้ชีวิตประจำ�วัน
ในสถานที่ต่าง ๆ จะเป็นส่วนหนึ่งของการนำ�เสนอที่สื่อ
ความหมายทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อผู้คนในสังคมที่
ใช้ชีวิตอยู่รายล้มกับผู้ที่เป็นโรคตื่นตระหนก ส่วนความ
พึงพอใจของผู้ชมผลงานศิลปะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.28 –
4.40 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
คำ�สำ�คัญ : การศึกษาเพื่อการสร้างสรรค์,
ศิลปะภาพถ่าย, โรคตื่นตระหนก

บทนำ�
ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์ทุก
Keywords : Education for the creation, คนต่างต้องเผชิญ ความเจ็บป่วยที่จะสามารถเกิดขึ้นได้
Art photographic, Panic disorder
นั้นมีอยู่ 2 ทางคือ ความเจ็บป่วยทางร่างกาย และความ
เจ็บป่วยทางจิตใจ โรคทางจิตใจเป็นโรคที่อาจสามารถ
บทคัดย่อ
หรือไม่อาจสามารถพบหรือสังเกตเห็นได้ในสถานการณ์
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและ ปกติ ผู้ที่เป็นเป็นโรคทางจิตใจสร้างความทุกข์ในการ
สะท้ อ นปั ญ หาของโรคตื่ น ตระหนกตามจิ น ตนาการ ดำ�เนินชีวิตประจำ�วันได้ไม่น้อยไปกว่าโรคทางร่างกาย
ในทางทัศนศิลป์ และ 2) สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ หนึ่งในโรคทางจิตใจที่มีผู้เป็นอยู่จำ�นวนไม่น้อยคือ คือ
ภาพถ่ า ยผ่ า นประสบการณ์ ข องผู้ เ ป็ น โรคตื่ น ตระหนก โรคตื่นตระหนก (Panic Disorder) เป็นโรคที่จัดอยู่
ที่ ป ระสบปั ญ หาในการใช้ ชี วิ ต ประจำ � วั น นอกสถานที่ ในกลุ่มโรควิตกกังวล (Anxiety Disorder) ที่เกิดจาก
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนทั่วไป ความวิตกกังวลเป็นหลักแต่จะมีลักษณะการแสดงออก
นิสิต/นักศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย   ที่เข้าชมงาน ของอาการที่แตกต่างจากโรคอื่น ๆ
จากศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเป็นโรคตื่น
ตระหนกผ่
านประสบการณ์ผู้เป็นโรคนี้ พบว่า ปัญหา
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ศิลปะจิตนทัศน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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เป็นสถานที่สาธารณะที่มีผู้คนพลุกพล่าน เช่น สวน
สาธารณะ ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า สถานีรถประจำ�
ทาง เป็นต้น เมื่ออยู่ในสถานที่เหล่านี้อาการ Panic Attack มักปรากฏขึ้นมาอย่างไม่สามารถที่จะควบคุมได้ ผู้
วิจัยจึงเห็นว่า เป็นสิ่งที่สำ�คัญที่ต้องนำ�เสนอออกไปให้
ผู้คนทั่วไปที่อยู่รายล้อมผู้ที่เป็นโรคตื่นตระหนกได้รับรู้
ถึงความรู้สึกของผู้ที่เป็นโรคนี้
ทั้งนี้ปัญหาในการออกไปใช้ชีวิตนอกสถานที่ที่
เกิดขึ้นจากการเป็นโรคตื่นตระหนกจะสามารถถ่ายทอด
ไปสู่ ผู้ อื่ น ได้ ต้ อ งผ่ า นกลวิ ธี ส ร้ า งสรรค์ ผ ลงานเพื่ อ นำ �
เสนอออกสู่สังคม ภาพถ่ายสารคดีเป็นเครื่องมือหนึ่งที่
ใช้เพื่อนำ�เสนอความจริงได้อย่างตรงไปตรงมา มีอิทธิพล
ต่อความคิดและความรู้สึกของคนในสังคมได้มาก ที่
สามารถขับเคลื่อนสังคมได้ ภายใต้วัฒนธรรมบางอย่าง
ของกลุ่มสังคมนั้น ถือเป็นศิลปะสมัยใหม่ที่ช่วยถ่ายทอด
วิถีชีวิตของคนในสังคมได้เป็นอย่างดี(ภูมิกมล ผดุงรัตน์.  
2012)
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัญหาของ
ผู้ที่เป็นโรคตื่นตระหนกที่ออกไปใช้ชีวิตประจำ�วันนอก
สถานที่ ด้ ว ยการการสร้า งสรรค์ผ ลงานศิล ปะโดยใช้ รู ป
แบบเทคนิคภาพถ่ายในการถ่ายทอดความรู้สึกของผู้ที่
เป็นโรคตื่นตระหนก โดยอิงจากสถานที่และสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่อาจทำ�ให้เกิดอาการของโรคได้ตามจินตนาการ
ของผู้ที่เป็นโรคนี้ผ่านวิธีการทางทัศนศิลป์ในความหมาย
ของศิลปะที่สื่อสารผ่านทางสายตาผ่านระนาบสองมิติ
งานวิจัยนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้บุคคลทั่วไปเข้าใจ
และตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบของโรคนี้ แ ละดำ � เนิ น ชี วิ ต
ประจำ�วันในสังคมร่วมกับผู้ป่วยโรคตื่นตระหนกได้อย่าง
เข้าใจต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและสะท้อนปัญหาของโรคตื่น
ตระหนกตามจินตนาการในทางทัศนศิลป์
2. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพถ่ายผ่าน
ประสบการณ์ของผู้เป็นโรคตื่นตระหนกที่ประสบปัญหา
ในการใช้ชีวิตประจำ�วันนอกสถานที่
นิยามศัพท์เฉพาะ
โรคตื่นตระหนก (Panic Disorder) หมายถึง
เป็ น โรคทางจิ ต เวชชนิ ด หนึ่ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความวิ ต ก
กังวล (Anxiety) มากเกินกว่าคนปกติ เกิดจากปัจจัย
ทางจิตหรือปัจจัยทางชีวิภาพอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง
สองอย่างที่ส่งผลให้เกิดความรู้สึกตื่นตระหนกถึงแม่ไม่มี
สิ่งใดมากระตุ้น อาการที่เกิดขึ้น เช่น ใจสั่น/เต้นแรง
เหงื่อแตก ตัวสั่น ท้องไส้ปั่นป่วน ไปจนถึงความรู้สึกกลัว
ว่าตัวเองกำ�ลังจะตาย เป็นต้น  

การใช้ชีวิตนอกสถานที่ หมายถึง การที่ผู้ป่วย
โรคตื่นตระหนกออกไปใช้ชีวิตนอกสถานที่ที่คุ้นเคยหรือ
ทำ�ให้รู้สึกปลอดภัย มักเป็นสถานที่สาธารณะที่มีผู้คน
พลุกพล่าน เช่น สวนสาธารณะ ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า สถานีรถประจำ�ทาง เป็นต้น   
กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์
ผลงานศิ ล ปะภาพถ่ า ยผ่ า นประสบการณ์ ผู้ เ ป็ น โรคตื่ น
ตระหนกที่ประสบปัญหาในการใช้ชีวิตนอกสถานที่ โดย
อาศัยแนวคิดของวราภรณ์ ชะลอสันติสกุล (2555) มา
กำ�หนดกรอบการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้
การรับข้อมูล

ผลิตผล

กระบวนการ

การทบทวนวรรณกรรม
- โรคตื่นตระหนก
- เครื่องแต่งกาย
- ศิลปะภาพถ่าย

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

จัดแสดงนิ ทรรศการศิลปะ

- สรุปเนื้อหาของการศึกษาข้อมูล
- สร้างสรรค์ผลงานเป็นภาพร่าง
- ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ
- ปรับปรุงแก้ไข
- ได้ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
ประชาชนทั่วไป นิสิต/นักศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย  
ที่เข้าชมงานนิทรรศการจัดแสดงผลงานทางศิลปะ ณ
หอศิลป์ G23 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำ�นวน 50
คน ได้จากการสุ่มสองขั้นตอน (Two-stage Random
Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2
ส่วน ได้แก่
  
   2.1) ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะ ได้จากแบบ
ร่ า งโดยใช้ ล ายเส้ น ดิ น สอ และคั ด เลื อ กแบบร่ า งเพื ่ อ
สร้ า งสรรค์ ผ ลงานด้ ว ยการเลื อ กแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) จากผู้เชี่ยวชาญทางศิลปะ ได้
จำ�นวน 4 ภาพ
  
2.2) แบบสอบถามความพึงพอใจขอผู้ชม
ผลงานศิลปะ มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 5 ตั้งแต่
“ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง” จนถึง “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” โดย
แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านสุนทรีศาสตร์ในการรับ
รู้ทางจิตกรรมของผู้เข้าชมศิลปะ และด้านความเข้าใจ
ระหว่างผู้เข้าชมผลงานศิลปะกับแนวความคิดเรื่องโรค
ตื่นตระหนก
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำ�ผลงานไป
จัดแสดง ณ หอศิลป์ G23 อาคารนวัตกรรมและวิจัย
ต่อเนื่องศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2558 และ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 11 วารสารศิลป์ปริทัศน์

แจกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ชมผลงานศิลปะ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล มี 2 ส่วน ได้แก่
  
    4.1 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากเอกสาร
  
   4.2 วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย         
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จิ ต ใจที่ พ ยายามขั บ เคลื่ อ นและสร้ า งความสมดุ ล ของ
พลังงานทั้งสาม ได้แก่ Id Ego และ Superego ผลกลไก
ป้องกันตนเอง (Defense Mechanism) ด้วยวิธีต่าง ๆ
และทฤษฎีจิตวิทยาสิ่งแวดล้อม (Theory of Environmental Psychology) ที่กล่าวถึงสิ่งเร้า ตัวกระตุ้นจาก
สิ่งแวดล้อม ผ่านการรับรู้ระยะห่างระหว่างบุคคลนั้น ๆ
ผลการวิจัย
ที่ส่งผลต่ออาการ Panic Attack ที่จะเกิดขึ้นได้
ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
            2. ผลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพถ่าย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทบทวน
ผู้วิจัยเลือกใช้เทคนิคทางภาพถ่ายดิจิทัล และ
วรรณกรรมที่เกี่ยวกับโรคตื่นตระหนก
กระบวนการพิมพ์ลงบนกระดาษ (Digital Prints on
โรคตื่นตระหนก (Panic Disorder) เป็นโรค Paper) ในการนำ�เสนอผลงานทั้งหมด 4 ภาพ ดังนี้
ที่จัดอยู่ในกลุ่มโรควิตกกังวล (Anxiety Disorder) ที่
เกิ ด จากความวิ ต กกั ง วลเป็ น หลั ก แต่ จ ะมี ลั ก ษณะการ
แสดงออกของอาการที่แตกต่างจากโรคอื่น ๆผู้ที่เป็น
โรคตื่นตระหนกจะมีอาการของ Panic Attack เกิดขึ้น
ซ้ำ�บ่อย ๆ และเกิดเองโดยไม่มีสิ่งใดกระตุ้น เป็นแบบ
Paroxysmal และผู้ที่เป็นโรคนี้จะรู้สึกกังวลว่าอาการ
เหล่านี้จะเกิดขึ้นมาอีก หรืออาจจะกลัวผลที่เกิดตามมา
จากการมีอาการ เช่น กลัวว่าจะควบคุมตัวเองไม่ได้ กลัว
จะเป็นโรคหัวใจ กลัวว่าจะเป็นบ้า หรือในบางคนอาจมี
ภาพที่ 1 : untitle 1 ขนาด 70x100 เซนติเมตร
อาการดังกล่าวจนผลกระทบต่อชีวิตประจำ�วันของผู้ที่
เป็นโรคนี้เป็นอย่างมากความชุกของโรคตื่นตระหนกใน
ประชากรทั่วไปเท่ากับร้อยละ 3.8 เพศหญิงพบมากกว่า
ผู้ชาย 2.3 เท่า มักพบในช่วงอายุ 25 ปี ส่วน Agoraphobia พบได้ร้อยละ 0.6 ในบางการศึกษาพบได้ถึงร้อยละ
6 จากการศึกษาในผู้ที่เป็น Agoraphobia พบว่าครึ่ง
หนึ่งมีประวัติเป็น Panic Disorder ร่วมด้วย พบว่ามัก
เกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่นตอนปลาย หรือวัยรุ่นตอนต้น โดย
ภาพที่ 2 : untitle 2 ขนาด 70x100 เซนติเมตร
ทั่วไปมักเรื้อรัง การมี Panic Attack เพียง 1-2 ครั้ง จะ
ยังไม่ทำ�ให้ผู้ที่เป็นโรคมีอาการดังกล่าว แต่หากมีอาการ
บ่อยขึ้น ผู้ป่วยจะเริ่มกังวล เกิด Phobic Avoidance
และ Agoraphobia ผู้ที่เป็นโรคตื่นตระหนกร่วมกับ Agoraphobia เมื่อ Panic attack หายไป Agoraphobia
มักหายตามไปด้วย แต่ผู้ป่วยที่มี Agoraphobia เพียง
อย่างเดียว มักเรื้อรังและอาจนำ�ไปสู่ปัญหาอื่นๆ ตามมา
เช่น โรคซึมเศร้า การอาศัยแอลกอฮอล์ เป็นต้น สำ�หรับ
สาเหตุของโรคสามารถพิจารณาได้ 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัย
ภาพที่ 3 : untitle 3 ขนาด 60x100 เซนติเมตร
ทางจิตวิทยา (Psychological Factor) และปัจจัยทางชี
วิวิทยา (Biological Factor) การรักษาโรคตื่นตระหนก
สามารถรักษาได้ผลค่อนข้างดีด้วยการใช้ยา และการทำ� 
Cognitive Behavioral Therapy (รัตนา สายพานิชย์
และสุวรรณี พุทธิศรี.  2548: 163-167; สุทธิพร
เจณณวาสิน.  2553)  
แนวคิดและทฤษฎีที่อธิบายถึงโรคตื่นตระหนก
คือ ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ (Freud’s Psychoanalytic Theory) ที่อธิบายถึงกระบวนการทำ�งานของ
ภาพที่ 4 : untitle 4 ขนาด 70x100 เซนติเมตร
วารสารศิลป์ปริทัศน์ 12 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้
ชมผลงานศิลปะ
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อันดับความพึงพอใจผลงานศิลปะภาพถ่าย หมายเลย 1
ถึง 4
ผลงาน      ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
untitle 4 4.40
1.21
untitle 2 4.38
1.21
untitle 3 4.36
1.22
untitle 1 4.28
1.28

อันดับ
1
2
3
4

จากตาราง 1 พบว่า ภาพถ่าย untitle 4 มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจผลงานศิลปะภาพถ่ายอาการของ
ผู้ ที่ เ ป็ น โรคตื่ น ตระหนกที่ ป ระสบปั ญ หาในการออกไป
ใช้ชีวิตประจำ�วันนอกสถานที่มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.40)
เพราะว่ า เนื้ อ หาในภาพถ่ า ยนี้ พู ด ถึ ง การออกไปใช้ ชี วิ ต
ประจำ � วั น โดยการตั้ ง กล้ อ งถ่ า ยภาพแบบTime-lapse
แล้วคัดเลือกภาพที่ได้จังหวะและองค์ประกอบหลายๆ
ภาพมาแล้วนำ�มาคัดเลือกภาพและนำ�ภาพทั้งหมดมาที่
เลือกมาตกแต่งให้ได้ถึงความต้องการของผู้วิจัยให้ตอบ
สนองต่อวิธีคิดของชิ้นงานให้มากที่สุดโดยภาพนี้เลือก
เป็ น สถานที่ ต ลาดนั ด ซึ่ ง เป็ น สถานที่ ที่ มี ค วามวุ่ น วาย
และอึ ด อั ด เมื่ อ ผู้ ป่ ว ยที่ เ ป็ น โรคตื่ น ตระหนกให้ ก็ พ อจะ
จินตการของความอึดอัดของสถานที่ได้จึงทำ�ให้ได้ความ
สนใจมากกว่าภาพอื่น รองลงมาคือ ภาพถ่าย untitle
2 (ค่าเฉลี่ย 4.38)ภาพนี้ใช้วิธีการถ่ายภาพวิธีการเดียว
กับภาพ untitle 4 แต่แตกต่างที่เนื้อหาโดยเนื้อหาใน
ภาพนี้ คื อ การไปออกกำ � ลั ง กายโดยการวิ่ ง เนื่ อ งจากผู้
ป่วยเป็นโรคตื่นตระหนกจะรู้สึกมีอาการเวลาออกกำ�ลัง
กายแล้วหัวใจเต้นแรงๆแล้วจะกลัวว่าตนเองหัวใจวาย
จึงไม่กล้าออกกำ�ลังกายมากแต่พอภาพแทนค่าด้วยชุด
ที่ใส่ก็จะทำ�ให้กล้าออกกำ�ลังเพราะเมื่อผู้ป่วยรู้สึกมั่นใจ
มากขึ้นอาการต่างๆก็จะไม่ปรากฏ ภาพถ่าย untitle 3
(ค่าเฉลี่ย 4.36) ผลงานชิ้นนี้ใช้เทคนิควิธีการเดียวกับ
สองภาพแรกแต่แตกต่างที่เนื้อหาโดยการเลือกสถานที่
เป็นป้ายรถเมล์เพราะผู้ป่วยจะมีอาการทุกครั้งที่ตนเอง
ต้องออกไปจากสถานที่ที่ตนรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วการใช้
ป้ายรถเมล์ก็หมายถึงว่ากำ�ลังจะเดินทางไปในที่ต่างๆซึ่ง
ทำ�ให้เกิดอาการตื่นเต้นและนำ�มาสู่ความกังวลว่าตนเอง
จะไม่ ป ลอดภั ย จากการเดิ น ทางและนำ � ไปสู่ อ าการตื่ น
ตระหนกได้แต่เมื่อใส่ชุดที่ใส่จะเพิ่มความมั่นใจลดความ
กังวลจึงทำ�ให้ใช้ชิตได้อย่างปกติขึ้ และภาพถ่าย untitle 1 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจผลงานศิลปะภาพถ่าย
อาการของผู้ ที่ เ ป็ น โรคตื่ น ตระหนกที่ ป ระสบปั ญ หาใน
การออกไปใช้ชีวิตประจำ�วันนอกสถานที่น้อยที่สุด (ค่า

เฉลี่ย 4.28)¬เนื่องจากเนื้อหาในภาพเป็นตลาดนัดใน
เวลากลางวันแล้วเมื่อนำ�ไปเปรียบเทียบกับภาพ untitle
4 นั้นมีเนื้อหาที่คลายคลึงกันจึงทำ�ให้ได้รับความสนใจ
น้อยกว่าภาพอื่นๆ
อภิปรายผล
จากผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ทำ � ให้ ท ราบว่ า
โรคตื่นตระหนกมีสาเหตุเกิดมาจากปัจจัยได้บ้าง และ
ผู้ที่เป็นโรคนั้นจะมีความรู้สึกและจะแสดงอาการอะไร
ออกมา ผู้วิจัยจึงนำ�มาพัฒนาเป็นผลงานสร้างสรรค์โดย
ใช้ เ ทคนิ ค ภาพถ่ า ยเชิ ง สารคดี เ ป็ น ตั ว ถ่ า ยทอดให้ ผู้ อื่ น
ได้รับรู้ สัมผัสถึงอารมณ์ของผู้ที่เป็นโรคตื่นตระหนก ที่
มีทั้งการมองเห็นในภาพกว้างในพื้นที่ ๆ ผู้เป็นโรคตื่น
ตระหนกกำ�ลังเผชิญอยู่ ที่ทำ�ให้เกิดความรู้สึกถึงการถูก
คุ ก คามจากระยะห่ า งของบุ ค คลที่ ถู ก ลดทอนการรั บ รู้
ออกไป จึงสื่อผ่านการมีชุดเกราะหุ้มกายที่คอยปกป้อง
จากภาวะภายนอกอยู่ สะท้อนถึงกลไกทางจิตที่พยายาม
ปกป้ อ งจิ ต ใจของตนเอง เมื ่ อ เกิ น ความสามารถที ่ จ ะ
ควบคุมภาวะจิตใจของตนเองได้ ก็จะมีอาการ Panic
attack แสดงออกมา เช่นในงานวิจัยเรื่อง การปรับตัว
โดยการใช้กลไกป้องกันตนเอง กล่าวว่า
สภาพสังคมในปัจจุบันทำ�ให้เราต้องเผชิญกับ
ปัญหาความเครียด (Stress) ความวิตกกังวล(Anxiety)
ความคับข้องใจ (Frustration) ความขัดแย้งในใจ (Conflicts) ทำ�ให้มนุษย์ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถใช้
ชีวิตได้อย่างมีความสุข การปรับตัวถือเป็นกระบวนการ
หนึ่ง ที่มนุษย์ใช้ความพยายามในการปรับตนเอง เมื่อ
ต้องเผชิญกับสภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจนสามารถ
อยู่กับสภาพหรือปัญหานั้นได้แต่ถ้าการปรับตัวนั้นยังมิ
อาจคลี่คลายปัญหาได้ทั้งหมด ก่อให้เกิดความกังวลใจ
หรือ ไม่สบายใจมนุษย์ยังสามารถใช้กลไกพิเศษที่มีอยู่ใน
ตนเอง กลไกนี้มนุษย์เรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง
และนำ � มาใช้ ป กป้ อ งความรู้ สึ ก ของตนเป็ น กลไกทาง
จิตวิทยาที่มนุษย์นำ�มาใช้ กลไกนี้เรียกว่า กลไกป้องกัน
ตนเอง (Defense Mechanisms)
            พีธะกัญญ์ สุขโพธารมณ์    ปรัศนีย์ เกศะบุตร
นั้ น แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การปกป้ อ งต้ น เองในด้ า นของจิ ต ใจ
ทำ � ให้ มี ค วามเข้ า ใจผู้ ป่ ว ยมากขึ้ น และในทางทั ศ นศิ ล ป์
นั้นผู้วิจัยได้รับอิทธิพลจาก มานิต ศรีวานิชภูมิเป็นแนว
ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพถ่ายในครั้งนี้ โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับศิลปินท่านนี้ดังนี้
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ภาพที่ 6 : มานิต ศรีวานิชภูมิ
มานิต ศรีวานิชภูมิ เกิดเมื่อวันที่ 27 กันยายน
2504 เป็นนักถ่ายภาพนักเขียน ศิลปินอิสระแนวมโน
ทัศนศิลป์ (Concept Art) และเป็นนักเคลื่อนไหว
สังคมผ่านผลงานศิลปะภาพถ่าย
ภูมิลำ�เนาเป็นคน
กรุงเทพมหานคร
จบการศึกษาจากคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและเริ่มทำ�งาน
เป็นช่างภาพให้กับ BureauBangkokและช่วงภาพประ
จำ�หนังสือพิมพ์สยามรัฐก่อนหันออกมาประกอบอาชีพ
อิสระ ผลงานของมานิตเคนได้รับรางวัลHigashikawa
Prizeจากงานแสดงภาพถ่าย Photo Fiesta ที่เมือง
ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น และยังเคยได้รับการคัดเลือก
ให้เป็น 1 ใน 100 ช่างภาพที่ดีที่สุดในโลกจากการคัด
เลือกของสำ�นักพิมพ์ไพดอน ในปี 2550 (Metro Life.
2552, มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9.  ม.ป.ป.) ผลงาน
ของมานิต ที่ออกจัดแสดงมักได้รับความชื่นชอบจากผู้
ชมผลงานมาโดยตลอด เช่น ผลงาน Pink man

ภาพที่ 7 : ผลงานชุด Pink Man Begins (Pink man on
tour N.06) ปี 1997

สำ � หรั บ ความพึ ง พอใจของผู้ ช มผลงานศิ ล ปะ
แต่ละผลงานอยู่ในเกณฑ์ดีมา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบค่า
เฉลี่ยแล้วพบว่า ผลงาน untitle 4 มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
เป็ น เพราะผลงานที่ ส ร้ า งสรรค์ อ อกมาเป็ น ภาพถ่ า ย
เชิ ง สารคดี ที่ เ น้ น อารมณ์ แ ละความรู้ สึ ก ของเหตุ ก ารณ์
สถานการณ์ที่บันทึกได้ขณะนั้น ซึ่งผลงาน untitle 4
นั้น มีความชัดเจนที่บ่งบอกถึงอารมณ์และความรู้สึก
ของผู้ที่เป็นโรคตื่นตระหนก ณ เวลานั้นว่า มีความกังวล

ตื่นกลัว และความอึดอัด รวมถึงการใช้โทนสีที่ส่งผลให้
ผู้ชมผลงานมีการรับรู้และเข้าถึงอารมณ์ภาพได้มากกว่า
ภาพอื ่ น ๆ และในทางทั ศ นศิ ล ป์ น ั ้ น ผลการวิ เ คราะห์
คะแนนทัศนคติที่มีต่อผลงานศิลปะอาการของผู้ป่วยโรค
ตื่นตระหนกที่ประสบปัญหาในการออกไปใช้ชีวิตประจำ�
วันนอกสถานที่ หมายเลข 1 ถึง 4 พบว่าค่าเฉลี่ยของ
คะแนนทั ศ นคติ ที่ มี ต่ อ ผลงานศิ ล ปะอาการของผู้ ป่ ว ย
โรคตื่ น ตระหนกที่ ป ระสบปั ญ หาในการออกไปใช้ ชี วิ ต
ประจำ�วันนอกสถานที่ หมายเลข 1 ถึง 4 อยู่ในเกณฑ์
ดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นข้อย่อยพบว่า 1.มีการแสดงออก
ในจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในเนื้อหาในด้านหลักเกณฑ์การ
ออกแบบมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ 2.รูปแบบ
และการนำ�เสนอ 3 องค์ประกอบภาพเหมาะส และ
สุดท้ายคือ 4.แสงและเงาของผลงานมีความเหมาะสมใน
ด้านองค์ประกอบทางทัศนศิลป์
ข้อเสนอแนะ
การสร้ า งสรรค์ ศิ ล ปะภาพถ่ า ยเชิ ง สารคดี ซึ่ ง
เลือกสถานที่จากความเป็นจริง การสร้างบรรยากาศที่
เกิดขึ้นในภาพ รวมถึงขนาดของผลงานที่จัดแสดง มีผล
ต่อการรับรู้ของผู้ชมผลงานศิลปะ โดยผลงานที่มีขนาด
ใหญ่จะปะทะกับความรู้สึกของผู้ชมได้ดีกว่าผลงานที่มี
ขนาดเล็ก
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The study of interest in craft of Europeans through the Museum at London, England
การศึกษาเรือ่ งความสนใจในงานหัตถกรรมของชาวยุโรปผ่านพิพธิ ภัณฑ์
ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ชนัญชิดา ยุกติรัตน์

Abstract
The study of interest in craft of Europeans through the Museum at London, England, is
the study of patterns and behaviour in learning
in the Museum of the Europeans, including guidance on how to collect, exhibit and museum
management at the London country.English is
very important because people often look at the
Museum is the former locations. Archive of old,
which is not different from the storage pile is not
in use and then make several museums of the
countries, Thailand does not have an audience.
The lack of foster care There is no knowledge in
conservation product content and exhibits. Unable to manage the Museum, but good for the
Museum at London, England. Back to a place or
an organization that is important and it is good
to develop Thailand’s museums too. For the
importance of crafting it because England is the
country-side templates and Craft Art Movement
as a template, with the concept in General,
whole again, handicraft, English is also a country
that has a history associated with ethnicity, nation.There are also cultural diversity is clear. Can
be expressed through crafts, so learn the importance of past proud. Educational management
system of England, also provide an opportunity
for students. Students have to learn manually.
From education outside of school by having an
important learning sources, so the Museum is
thus an organization or knowledge at gatherings
in addition to school or University, and is an important organization that would help in pushing
the development of the educational system and
in the following countries.
ชนั ญ ชิ ด า ยุ ก ติ ร ั ต น์ สาขาวิ ช าการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ั ต ถกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องความสนใจในงานหัตถกรรมของ
ชาวยุโรปผ่านพิพิธภัณฑ์ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
เป็ น การศึ ก ษารู ป แบบและพฤติ ก รรมในการเรี ย นรู้ ใ น
พิพิธภัณฑ์ของชาวยุโรป รวมทั้งแนวทางในการรวบรวม
จัดแสดง และการบริหารจัดการภายในพิพิธภัณฑ์ ณ
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นสิ่งสำ�คัญมากเพราะ
ผู้คนทั่วไปมักมองว่าพิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่เก็บอดีต เก็บ
ของเก่าซึ่งไม่ได้ต่างอะไรจากห้องเก็บองที่ไม่ได้ใช้แล้ว
จึงทำ�ให้พิพิธภัณฑ์หลายแห่งของประเทศไทยไม่มีผู้เข้า
ชม ขาดการทำ�นุบำ�รุงดูแลรักษา ภัณฑรักษ์ไม่มีความรู้
ในเนื ้ อ หาและสิ ่ ง จั ด แสดง ไม่ ส ามารถบริ ห ารจั ด การ
พิพิธภัณฑ์ให้ดีได้ แต่สำ�หรับพิพิธภัณฑ์ ณ กรุงลอนดอน
ประเทศอังกฤษ กลับเป็นสถานที่หรือองค์กรที่มีความ
สำ�คัญ และเป็นต้นแบบที่ดีในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ของ
ไทยอีกด้วย สำ�หรับการให้ความสำ�คัญในงานหัตถกรรม
นั้นเพราะประเทศอังกฤษเป็นประเทศต้นแบบทางด้าน
Art and Craft Movement เป็นเสมือนแม่แบบให้กับ
แนวคิดในการทำ�งานด้านหัตถกรรมทั่วไป อีกทั้งอังกฤษ
ยังเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
หลายชนชาติ ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้ง
ยังมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นชัดเจน สามารถแสดงออกผ่าน
งานหัตถกรรมเพื่อให้ได้เรียนรู้ถึงความสำ�คัญของอดีตได้
อย่างภาคภูมิใจ อีกทั้งระบบการจัดการการศึกษาของ
อังกฤษยังเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้มีการเรียนรู้
ด้วยตนเอง จากการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีพิพิธภัณฑ์
เป็นแหล่งเรียนรู้สำ�คัญ ดังนั้นพิพิธภัณฑ์จึงเป็นองค์กร
หรือแหล่งชุมนุมทางด้านความรู้ที่นอกเหนือจากโรงเรียน
หรือมหาวิทยาลัย และเป็นองค์กรสำ�คัญที่จะมีส่วนช่วย
ในการผลักดัน พัฒนาระบบการศึกษาและประเทศต่อไป
คำ�สำ�คัญ : งานหัตถกรรม, พิพิธภัณฑ์
บทนำ�
พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็น
องค์กรที่เก็บรวมรวมสิ่งของความรู้ และประวัติศาสตร์
พิพิธภัณฑ์ทำ�หน้าที่มากกว่าอาคารเก็บของเก่าหรือห้อง
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สมุด แต่พิพิธภัณฑ์เป็นตัวแทนของเมืองหรือประเทศ
เพราะพิพิธภัณฑ์ได้รวบรวมรายละเอียด เรื่องราว ความ
ภูมิใจ ความสูญเสีย การพัฒนา การเดินทางของสิ่งของ
จัดแสดงนั้น
การหมุนเวียนของสิ่งจัดแสดงทำ�ให้เห็น
ความก้าวหน้า และความรู้ที่เพิ่มพูนขึ้น (Adrian George.  
2015) จากการเดินทางเพื่อศึกษาเรื่องความสนใจในงาน
หัตถกรรมของชาวยุโรปผ่านพิพิธภัณฑ์ ณ กรุงลอนดอน
ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นเมืองที่มีพิพิธภัณฑ์สำ�คัญเป็น
จำ�นวนมาก ความหลากหลายของพิพิธภัณฑ์ของกรุง
ลอนดอน ทำ�ให้เห็นความซับซ้อนขอบระบบการพัฒนา
ประเทศอังกฤษ ทุก ๆ พิพิธภัณฑ์ก็จะได้พบเห็นสิ่งจัด
แสดงที่เป็นงานศิลปะ งานหัตถกรรม งานประดิษฐ์ จาก
อดีตถึงปัจจุบัน
จึงเป็นสิ่งยืนยันว่าชาวยุโรปให้ความ ภาพที่ 1 ภาพแสดงงานหัตถกรรมของเล่นในพิพิธภัณฑ์ของ
สำ�คัญในงานศิลปะและงานหัตถกรรมนั่นเอง (David
เล่น Pollock’s Toy Museum London
Raizman. 2014)
ที่มา : ภาพถ่ายจากสถานที่จริงโดย ชนัญชิดา  ยุกติรัตน์
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษารูปแบบและเทคนิคการจัดแสดง
ภายในพิพิธภัณฑ์ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
2.เพื่อสังเกตพฤติกรรม และการรับรู้จากการ
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ของชาวยุโรป
3.เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเรื่องความสนใจ
ในงานหัตถกรรมของชาวยุโรปผ่านพิพิธภัณฑ์ ณ กรุง
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
การดำ�เนินการ
จากการสังเกตพบว่าชาวยุโรปให้ความสำ�คัญใน ภาพที่ 2 ภาพแสดงนิทรรศการเครื่องแต่งกายที่ V&A (Victoงานหัตถกรรมมาก การให้คุณค่าต่อความคิดสร้างสรรค์
ria and Albert Museum)
และงานฝีมือ จากสิ่งที่พบเห็นจากข้าวของ เครื่องใช้ต่างๆ
ที่มา : ภาพถ่ายจากสถานที่จริงโดย ชนัญชิดา  ยุกติรัตน์
จากอดีตถึงปัจจุบันจากพิพิธภัณฑ์ เช่น ของเล่นจาก
Pollock’s Toy Museum London (ตุ๊กตาผ้า, ตุ๊กตา
กระดาษ, บ้านตุ๊กตา) ของใช้ในบ้านในยุคกลางจาก V&A
(Victoria and Albert Museum) เช่น กระดาษประดับ
ผนัง, เครื่องเรือน, เครื่องแต่งกาย, เครื่องประดับ และ
อาหาร เป็นต้น งานหัตถกรรมเป็นการสร้างสรรค์โดยผู้
ทำ�งานจะต้องใช้เวลาเป็นเวลานานอยู่กับงานนั้นๆ ในการ
สร้างสรรค์งานหัตถกรรมจะต้องใช้ความประณีต ทักษะ
เฉพาะตัวในการทำ�งาน
งานหัตถกรรมจึงเป็นงานที่มี
คุณค่าทางจิตใจและความภูมิใจของผู้ให้และผู้รับ (Karen
Livingstone and Linda Patty. 2006), (Marc Trachienberg. 2005)
ภาพที่ 3 ภาพแสดงนิทรรศการเครื่องเรือนที่  V&A (Victoria
and Albert Museum)
ที่มา : ภาพถ่ายจากสถานที่จริงโดย สิทธิศักดิ์ รัตนประภา
วรรณ

วารสารศิลป์ปริทัศน์ 16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ถึ ง แม้ สิ่ ง ของหลายประเภทที่ ถู ก จั ด แสดงใน
พิพิธภัณฑ์ ไม่ได้แสดงแค่เรื่องราวของตนเองแต่ยังแสดง
ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและสภาพของสิ่งร่วมสมัย
กับของสิ่งนั้นด้วย งานหัตถกรรมที่ถูกแสดงในพิพิธภัณฑ์
เป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจ ซึ่งผู้สร้างสรรค์ไม่ได้
คิดว่างานหัตถกรรมเป็นแค่ของใช้หรือเครื่องตกแต่ง แต่
งานหัตถกรรมเป็นสิ่งแสดงออกถึงระบบความคิด การ
สร้ างสรรค์ ท างการออกแบบ โดยพัฒนาด้ว ยการใช้
เครื่องมือและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการควบคุมความ
สม่ำ�เสมอรวมทั้งคุณภาพของงานด้วย ดังเช่นที่วิลเลี่ยม
มอริส (William Morris) ได้กล่าวไว้ว่า “เราไม่ได้ต่อต้าน
เครื่องจักร    เรายอมรับมัน แต่เราอยากเห็นมันสมบูรณ์
แบบ” (We do not reject the machine, we welcome it. But we would desire to see it mastered.) นั่นหมายถึงว่างานหัตถกรรม และเครื่องมือไม่
ได้เป็นปรปักษ์กัน แต่เครื่องมือจะช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
สวยงามขึ้น และราคาไม่แพงจึงทำ�ให้เกิด คำ�ว่า “The Art
and Craft of the machine.” เช่น การเขียนโปสเตอร์
โฆษณา การเขียนรูปภาพบนบรรจุภัณฑ์ ที่พบได้จาก  
Museum of Brands, Packaging and Advertising ซึ่ง
ในช่วงแรกยังคงเป็นการทำ�งานในระบบภาพเขียน และ
เข้าสู่ระบบการพิมพ์ ซึ่งเรียกเทคนิคนี้ว่า “เทคโนคราฟ”

มอริส (William Morris) ได้เป็นแกนนำ�ในการขับเคลื่อน
แนวคิดด้านศิลปะหัตถกรรม (Art and Craft) โดยมอริ
สมีความเชื่อว่าสถาปัตยกรรม และการตกแต่งควรเป็น
งานศิลปะที่เรียบง่าย สร้างสรรค์ขึ้นได้จากวัสดุในท้อง
ถิ่น แนวคิดด้านศิลปะและหัตถกรรม (Art and Craft)
เป็นประวัติศาสตร์การขับเคลื่อนทางด้านการออกแบบ
ที่สำ�คัญระดับโลกเพราะผลของการขับเคลื่อนครั้งนั้นยัง
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แนวคิ ด ในการพั ฒ นาในอี ก หลายประเด็ น
ในปัจจุบัน เช่น ทางด้านสิ่งแวดล้อมการออกแบบอย่าง
ยั่งยืนรวมถึงงานหัตถกรรมตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจที่
ทำ�ให้เกิดงานออกแบบที่สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้
ด้วย โดยพบชิ้นงานแสดงได้ในพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง เช่น
V&A (Victoria and Albert Museum), Museum of
Brands, Packaging and Advertising, British Museum (Anne D’Alleva. 2013)

ภาพที่ 5 ภาพแสดงนิทรรศการเครื่องเรือนที่  V&A (Victoria
and Albert Museum)
ที่มา : ภาพถ่ายจากสถานที่จริงโดย
สิทธิศักดิ์ รัตนประภาวรรณ

ภาพที่ 4 ภาพแสดงผลิตภัณฑ์ในยุคกลางทีใ่ ช้เทคนิค “เทคโนคราฟ”
ที่มา :  Robert Opie ,2013

ดังจะเห็นได้ชัดในช่วง Art and Craft Movement แนวความคิดทางด้านศิลปะ และหัตถกรรม ได้
เริ่มขึ้นหลังจากความรุ่งเรืองของการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ผ่านงานเขียนของจอร์น รัสกิน (John Ruskin) ในช่วง
กลางปี 1800   ซึ่งเริ่มมีการโจมตีระบบอุตสาหกรรมที่
เน้นปริมาณการ ผลิตมากกว่าคุณภาพโดยรัสกินมองว่า
เป็นการทำ�ลายความงาม จิตวิญญาณของงานศิลปะ และ
หัตถกรรม อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของสังคม
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยแนวความคิดของรัสกินได้เริ่มเห็น
เป็นรูปธรรมในปี 1850 ในเวลาต่อมาศิลปินชื่อวิลเลี่ยม

ภาพที่ 6 ภาพแสดงผลิตภัณฑ์ในยุคกลาง รูปแบบของสือ่ โฆษณา
ที่มา :  Robert Opie ,2013

เมื่อเปรียบเทียบในประเด็นความเหมือนของ
ไทยคงเป็นเรื่องของความสร้างสรรค์ และความประณีต
ด้ ว ยเพราะประเทศไทยเป็ น ประเทศในกลุ่ ม เอเชี ย ที่ มี
ความหลากหลายทางวัตถุดิบ จึงทำ�ให้มีงานหัตถกรรม
หลากหลายรูปแบบ รวมทั้งมีเทคนิคในการสร้างสรรค์
มากมายด้วย เช่นการนำ�เอารูปแบบของงานศิลปะมาใช้
ในงานหัตถกรรม ลวดลาย รูปทรง การเอาธรรมชาติมา
เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 17 วารสารศิลป์ปริทัศน์

ภาพที่ 7 ภาพแสดงผลิตภัณฑ์จักสานไทย

ในกลุ่มประเทศยุโรป
โดยเฉพาะประเทศ
อังกฤษ เป็นประเทศนักล่าอาณานิคมจึงทำ�ให้มีรูปแบบ
ของวัฒนธรรมของประเทศที่พ่ายแพ้เข้ามาเผยแพร่ โดย
เชลยศึกหรือผู้อพยพ
แต่ในขณะที่ไทยก็เป็นที่ดินที่มี
ประเทศมหาอำ � นาจนั ก ล่ า อาณานิ ค มเข้ า มามี บ ทบาท
ภายในระบบสังคมหลายประเทศด้วยกัน ตลอดจนไทย
เองก็มีพันธมิตรจากดินแดนรอบข้าง จึงทำ�ให้รูปแบบของ
งานหัตถกรรมไทยมีหลากหลายผสมผสานหลายลักษณะ

ภาพที่ 8 ภาพแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะที่ได้รับวัฒนธรรม มา
จากมาลายู
ที่มา : ปภาวดี. 2555

ภาพที่ 9 ภาพแสดงผลิตภัณฑ์เครือ่ งเคลือบ ทีไ่ ด้รบั วัฒนธรรมมาจีน
ที่มา : ไม่ปรากฏผู้แต่ง. 2557

ในประเด็นความแตกต่างระหว่างการให้ความ
สำ�คัญในการเรียนรู้ของชาวยุโรป และคนไทยเป็นเรื่อง
ของมุมมอง มีแนวคิดถึงเรื่องการพัฒนาศักยภาพของชิ้น
งาน โดยชาวยุโรปยอมรับเทคโนโลยี และนำ�มาใช้ในการ
อนุรักษ์ รักษาส่งเสริมให้งานหัตถกรรมคงอยู่ ถึงแม้จะ
กลายเป็นสิ่งของจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ด้วยความภาค
ภูมิใจในอดีต จนถึงปันจุบัน มีการเตรียมความพร้อมสู่
เยาวชนด้วยการสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์
เป็นจำ�นวนมาก เป็นการสร้างความรู้ ถ่ายทอดเรื่องราวใน
อดีตเพื่อการพัฒนาต่อไปในอนาคต พิพิธภัณฑ์เป็นสถาน
ที่ที่ทำ�ให้ผู้เข้าชมสามารถซึมซับความรู้ ความรู้สึก มีส่วน
ร่วมรวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจทางวัฒนธรรมยุโรป
ผ่านงานหัตถกรรม กิจกรรมต่างๆ เป็นส่วนสำ�คัญที่ทำ�ให้
ยังคงรักษาและสร้างสรรค์หัตถกรรมไว้ได้อย่างดีและมีทั้ง
คุณค่า ที่มีมูลค่าสูงด้วย

ภาพที่ 10 ภาพบรรยากาศความสนใจของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์  
British Museum
ที่มา : ภาพถ่ายจากสถานที่จริงโดย ชนัญชิดา  ยุกติรัตน์

สำ�หรับพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยเกี่ยวกับงาน
หั ต ถกรรมได้ ถ ู ก จั ด ไว้ ใ ห้ ค นรุ ่ น เก่ า และกลุ ่ มคนหั ว
อนุ ร ั ก ษ์ อาจจะเป็ น เพราะประเทศไทยขาดการจั ด
ระบบการศึกษาทางวัฒนธรรมที่ดี ขาดสมดุลในการ
ยอมรับเทคโนโลยี     (ประเทศไทยมีการพัฒนาทางด้าน
ระบบเทคโนโลยีอย่างก้าวหน้ารวดเร็ว แต่ขาดฐานความ
มั่นคงทางวัฒนธรรม) จึงทำ�ให้คนไทยปัจจุบัน ขาดความ
รู้ ความเข้าใจ ขาดความภาคภูมิใจในชาติ ปิดกั้นตัวเอง
จากอดีต แต่เปิดความก้าวหน้าและความทันสมัยจากโลก
ตะวันตกอย่างขาดการพิจารณา มองสังคมของตนเอง
ด้อยค่า ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้ไทยเสีย
สมดุลทางวัฒนธรรม การค้า และการศึกษา

วารสารศิลป์ปริทัศน์ 18 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สรุปและข้อเสนอแนะ
การศึ ก ษาเรื่ อ งความสนใจในงานหั ต ถกรรม
ของชาวยุโรปผ่านพิพิธภัณฑ์ ณ กรุงลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ เป็นการสำ�รวจพื้นที่เพื่อศึกษากระบวนการ
เรียนรู้งานหัตถกรรมผ่านพิพิธภัณฑ์ โดยพิพิธภัณฑ์ใน
ประเทศอังกฤษได้มีการออกแบบแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบ
พิพิธภัณฑ์เชิงรุก เพื่ออนุรักษ์และต่อยอดทางด้านงาน
หัตถกรรม เป็นแนวทางในการกระตุ้นให้เยาชน วัยรุ่น
และคนทั่วไปได้เข้าใจวัฒนธรรมชาติ ภาคภูมิใจในตนเอง
รวมทั้งยังเป็นการเรียนรู้เข้าใจเข้าถึงความเป็นไทย รู้ถึง
ความสำ�คัญว่าประเทศไทยเป็นแหล่งอารยะธรรม เป็น
ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งวัตถุดิบ อาหาร สภาพแวดล้อม
อากาศ ประเทศไทยจึงเป็นเหมือนขุมทองในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และเพื่อพัฒนางานหัตถกรรมไทยให้
สืบทอดต่อไปอย่างร่วมสมัยจะต้องมีการให้ความรู้ ปรับ
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The development of the Thai classical dance-drama
costumes in Lakhon Suan sunandha
พัฒนาการเครือ่ งแต่งกายยืนเครือ่ งละครสวนสุนนั ทา
วุฒิชัย ค้าทวี

Abstract
This research aims to study the development and creation of Lakhon Suan Sunandha
from 2006 - 2015, and how the performers of
Lakhon Suan Sunandha dressed up. Qualitative
research methods are employed including documentary research, interview and observation.
The results found that the development of Thai dance-drama costume created by
the Department of Thai dance, Suan Sunandha
Rajabhat University, also known as “Nadthasilpa
Suan Sunandha” (Dance of Suan Sunandha), began to create their own costume for some male
characters in 2006, then produced for both
male and female characters in 2009. The costumes were based on the pattern of the Fine
Arts Department. The design, size and materials
were adjusted, though maintaining the beauty
of Thai dance-drama costume. The parts of
the costume newly designed by Lakhon Suan
Sunandha were head and shoulder decoration,
bracelet, inner and outer clothes for male and
female, and trouser. The creation process can
be divided into three steps:  1. designing  2. finding materials and
3. producing. The way the
performers dressed up followed the style of the
Fine Arts Department, though some details were
adapted to be suitable for each performance
and the newly design costume.
Keywords : development, Thai classical
dance-drama costumes, Lakhon Suan sunandha
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บทคัดย่อ
วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา
พัฒนาการ   วิธีการสร้างและวิธีการแต่งกายของเครื่อง
แต่งกายยืนเครื่องละครสวนสุนันทา   ตั้งแต่พ.ศ. 2549
จนถึง พ.ศ. 2558  เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษา
เอกสาร   การสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์เพื่อนำ�มา
วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์
ผลการวิ จ ั ย พบว่ า    การแต่ ง กายยื น เครื ่ อ ง
ละครสวนสุนันทา(พระ-นาง)  ของสาขาวิชานาฏศิลป์
ไทย   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   หรือที่เรียกโดย
ทั่วไปว่า “นาฏศิลป์สวนสุนันทา” เริ่มทดลองสร้างเครื่อง
แต่งกายยืนเครื่องตัวพระเฉพาะบางส่วนในปี พ.ศ. 2549
และมี พั ฒ นาการเรื่ อ ยมาจนครบถ้ ว นทั้ ง พระและนาง
ในปีพ.ศ. 2552   โดยยังคงใช้โครงสร้างเครื่องแต่งกาย
ยืนเครื่องแบบกรมศิลปากร แต่ปรับแบบ   ขนาด   และ
เลือกใช้วัสดุที่มีขายในท้องตลาดแต่ยังคงความงามของ
เครื่องแต่งกายยืนเครื่องไว้อย่างครบถ้วน  ส่วนของเครื่อง
แต่งกายที่สร้างขึ้น ในแบบของสวนสุนันทา คือ ศิราภ
รณ์ ได้แก่ รัดเกล้า   ถนิมพิมพาภรณ์   ได้แก่ กำ�ไลแผง
ตัวพระ–ตัวนาง   และ พัสตราภรณ์ ได้แก่ กรองคอ เสื้อ
ตัวใน  เสื้อตัวนอก อินทรธนู รัดสะเอว ห้อยหน้า  ห้อย
ข้าง และสนับเพลาสำ�หรับตัวพระ   นวมนาง เสื้อในนาง
และผ้าห่มนางสำ�หรับตัวนาง   โดยมีขั้นตอนการสร้าง 3
ขั้นตอน  คือ    1.ขั้นการออกแบบ   2.ขั้นการเลือกใช้วัสดุ
และ 3.ขั้นการสร้าง  ส่วนวิธีการแต่งกายยังคงใช้วิธีเดียว
กับแบบกรมศิลปากรเป็นส่วนใหญ่  แต่เพิ่มการคิดวิธีการ
แต่งแบบเฉพาะขึ้นบางส่วน  เพื่อรองรับวิธีการแสดงและ
ลักษณะของเครื่อง   แต่งกายที่สร้างขึ้นใหม่ด้วย
คำ�สำ�คัญ : พัฒนาการ , เครื่องแต่งกายยืน
เครื่อง , ละครสวนสุนันทา
บทนำ�
ละครของสวนสุนันทาที่ผู้ชมให้ความนิยมและ
กล่าวถึงมากที่สุดประเภทหนึ่ง   คือละครนอก   ซึ่งนิยม
ใช้นักแสดงที่เป็นผู้ชายและวิธีแสดงจะเน้นความสามารถ
ทางการแสดง  การเข้าถึงบทบาทของผู้แสดง  การเจรจา
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สอดแทรกมุขตลกที่ผู้ชมเข้าใจได้ง่าย   การแสดงแบบถึง
เนื้อถึงตัว   สำ�หรับเรื่องเครื่องแต่งกายแต่เดิมใช้การแต่ง
กายยืนเครื่องแบบกรมศิลปากร โดยการเช่าจากร้านเช่า
เครื่องแต่งกาย   แต่เนื่องจากผู้แสดงทั้งหมดเป็นผู้ชาย   
การแสดงในบางฉากที่ใช้พละกำ�ลังมาก เช่น ฉากตบตี   และฉากรบ  เพื่อความสมจริง ความสนุกและอรรถรส
ของผู้ชม  ทำ�ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายที่เช่ามา
นั้นชำ�รุดหรือเสียหายในขณะแสดง   เป็นเหตุให้ทางสาขา
วิชาต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นทุกครั้งไป อีกประการหนึ่ง
คือ   ผ้าห่มนางที่ร้านเช่าเครื่องทำ�ขึ้นมีขนาดเล็กและสั้น
เหมาะกับผู้แสดงที่เป็นผู้หญิง  แต่เมื่อนำ�มาใส่กับนักแสดง
ตัวนางที่เป็นผู้ชายจึงสั้นและไม่ลู่ไหล่คลุมต้นแขน   แต่ง
ออกมาไม่สวยงามเท่าทีควร (ศากุล เมืองสาคร,สัมภาษณ์
กรกฎาคม 8 , 2558)   ด้วยเหตุนี้คณาจารย์วิชานาฏศิลป์
จึงมีความคิดที่จะสร้างเครื่องแต่งกายยืนเครื่องละครขึ้น
แต่หากสร้างเครื่องแต่งกายในลักษณะเครื่องปักดิ้นแบบที่
ใช้กันทั่วๆไป เล็งเห็นว่าจะเกิดปัญหาหลายเรื่องเช่น  เรื่อง
งบประมาณ   เพราะเครื่องแต่งกายยืนเครื่องปักดิ้นนั้นมี
ราคาสูงมากทั้งสั่งปักใหม่หรือซื้อแบบปักสำ�เร็จ   หากซื้อ
แบบปักสำ�เร็จแม้จะไม่เกิดปัญหาเรื่องเวลาในการสร้างแต่
จะได้งานในลักษณะแบบทั่วๆไป และการสั่งปักเครื่องใหม่
ใช้เวลานานเนื่องจากต้องใช้แรงงานคนในการปักทุกชิ้น
ส่วน   อีกทั้งเครื่องแต่งกายแบบนี้ยังมีน้ำ�หนักมาก   ยาก
ต่อการเก็บดูแลรักษา หากใช้งานบ่อยหรือเก็บรักษาไม่
ดีดิ้นที่โดนเหงื่อ   โดนลม จะดำ�และทำ�ให้เก่าง่าย   จาก
ปัญหาดังกล่าวเป็นเหตุให้นาฏศิลป์สวนสุนันทาคิดสร้าง
เครื่องแต่งกายยืนเครื่องเพื่อใช้ในการแสดงละคร   ซึ่ง
การสร้างเครื่องแต่งกายยืนเครื่องในแบบของนาฏศิลป์
สวนสุนันทานั้นสำ�เร็จและถูกนำ�ออกใช้กับการแสดงละคร
นอกเรื่องยอพระกลิ่น   ตอนยอพระกลิ่นกินแมว   เป็น
ครั้งแรก ในงานวิพิธทัศนาประจำ�ปี พ.ศ. 2551   โดยมี
แนวคิดและวิธีออกแบบที่แตกต่างออกไปจากเดิมคือ การ
ออกแบบสัดส่วนของเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับนัก
แสดง   การเลือกใช้ผ้าหลายๆแบบทั้งมีลายและสีพื้นมา
ตัด-ต่อ   การเลือกใช้วัสดุเลียนแบบดิ้น   เบา หาซื้อง่าย  
ราคาถูก   หลายๆชนิดมาประกอบเข้าเป็นลวดลาย   ปัก
ลูกปัดและเลื่อมประกอบ   ในปีต่อมาได้พัฒนาการสร้าง
เครื่องแต่งกายขึ้นใหม่อีกหนึ่งชุดเพื่อใช้กับละครนอกเรื่อง
พิกุลทอง  ตอนเทวีชะนีป่า  โดยการปรับเปลี่ยนการเลือก
ใช้ผ้าบางส่วน   ลดและเพิ่มวัสดุบางชนิดเพื่อให้เกิดความ
ลงตัวมากขึ้น   และยังมีการพัฒนาต่อมาอีกในปีต่อๆมา  
วิธีสร้างเครื่องแต่งกายยืนเครื่องละครสวนสุนันทาใช้การ
ปักโดยแรงงานคนเป็นบางส่วน  ส่วนใหญ่ใช้เครื่องจักรใน
การเย็บ จึงทำ�ให้ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครื่องประหยัดมาก
ขึ้น  และระยะเวลาที่ใช้ก็น้อยกว่า  รวมทั้งยังมีน้ำ�หนักเบา  
การเก็บดูแลก็ง่าย และที่สำ�คัญเมื่อออกไปใช้แสดงบนเวที  

เกิดความสวยงามไม่แตกต่างจากเครื่องแต่งกายยืนเครื่อง
แบบกรมศิลปากร
ผู้ วิ จั ย เล็ ง เห็ น ความสำ � คั ญ ของพั ฒ นาการ
เครื่องแต่งกายยืนเครื่องของละครสวนสุนันทา ซึ่งมี
ความเฉพาะตัวทั้งนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการบันทึก
เป็นข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ในด้านเครื่องแต่งกายละคร
ของสวนสุนันทา    ตลอดจนศึกษาวิธีการคิดสร้างสรรค์
เครื่องแต่งกายยืนเครื่องของละครสวนสุนันทา   เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้ า งสรรค์ สำ � หรั บ ผู้ ที่ ส นใจศึ ก ษาเรื่ อ ง
เครื่องแต่งกายยืนเครื่องอีกด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.ศึกษาพัฒนาการของเครื่องแต่งกายยืนเครื่อง
ละครสวนสุนันทา
2.ศึ ก ษาวิ ธี ก ารสร้ า งและวิ ธี ก ารแต่ ง กายยื น
เครื่องละครสวนสุนันทา
ระเบียบวิธีวิจัย
1.  การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งมีขั้นตอนในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้
   1.1   การศึกษาเอกสาร ศึกษาข้อมูลด้าน
ประวัติความเป็นมาของเครื่องแต่งกายละครสวนสุนันทา  
จากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ ตำ�รา วิจัย จากสถานที่
และหน่วยงานต่างๆ
   1.2  การสัมภาษณ์  ผู้วิจัยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล
หลักจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนาฏศิลป์ไทย   ที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏศิลป์ไทยของสาขา
นาฏศิลป์ไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   อีกทั้ง
นักวิชาการ    และบุคลากร ทางด้านนาฏศิลป์ไทย   โดย
แบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก  ดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 อดีตอาจารย์ประจำ�สาขาวิชานาฏศิลป์
ไทย   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปัจจุบันเกษียณ
อายุราชการ
กลุ่มที่ 2   อาจารย์ประจำ�และปฏิบัติงานใน
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย   ซึ่งมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการ
แสดงของนาฏศิลป์สวนสุนันทา   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาในปี พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2558
กลุ่มที่ 3 ช่างแต่งเครื่องและช่างฝีมือที่มีความสามารถ
ในงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่องแต่งกายยืน-เครื่อง
ละครสวนสุนันทา  
กลุ ่ มที ่ 4 นั ก แสดงละครของนาฏศิ ล ป์
สวนสุนันทา  ต้องเป็นนักแสดงตัวเอก ที่สวมใส่เครื่องแต่ง
กายยืนเครื่องละครสวนสุนันทาและร่วมแสดงละครของ
นาฏศิลป์สวนสุนันทาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552- พ.ศ. 2558  ทั้ง
ยังต้องเคยแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายยืนเครื่องดิ้นแบบ
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กรมศิลปากร
  1.3 การสังเกตการณ์  แบ่งเป็น
    1.3.1 การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม  
จากการเข้าชมการแสดงละครสวน-สุนันทา   ที่ทางสาขา
นาฏศิลป์ไทย   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดขึ้น  
ขั้นตอนต่างๆ ของการสร้างและการแต่งเครื่องแต่งกาย
ละครสวนสุนันทา
       1.3.2  การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม  
จากการเข้าร่วมแสดงละครสวนสุนันทา   ที่ทางสาขา
นาฏศิลป์ไทย   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดขึ้น  
เข้าร่วมทำ�ในหน้าที่ต่างๆ  ในการสร้างและการแต่งเครื่อง
แต่งกายละครสวนสุนันทา
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพที่ ไ ด้ จ ากการ
ศึกษาเอกสาร  สัมภาษณ์เจาะลึก  และจากการสังเกต  ผู้
วิจัยดำ�เนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยยึดหลักดังนี้
    2.1  การจัดระเบียบข้อมูล  ผู้วิจัยได้นำ�ข้อมูล
มาจัดให้เป็นหมวดหมู่   โดยจำ�แนกตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย   คือ   ประวัติความเป็นมา และพัฒนาการของ
เครื่องแต่งกายละครสวนสุนันทาตลอดจนรูปแบบวิธีการ
สร้างเครื่องแต่งกายละครสวนสุนันทา
  2.2  การตีความและหาข้อสรุป  ผูว้ จิ ยั พิจารณา
ความสอดคล้อง   และความแตกต่างกันของข้อมูลที่ได้
จากการจัดระเบียบข้อมูล จัดทำ�ข้อสรุปและตีความในรูป
แบบของการพรรณนาความตามกรอบแนวคิดการวิจัยที่
กำ�หนดไว้
  2.3  การสรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  จากนั้น
จะอภิปรายผลจากข้อค้นพบจากการวิจัย
ผลการวิจัย
1. พัฒนาการของเครื่องแต่งกายยืนเครื่องของ
ละครสวนสุนันทา
ในปี พ.ศ. 2549 เริ่มทดลองทำ�เครื่องแต่งกาย
ที่มีลักษณะเป็นแบบยืนเครื่อง   เพื่อใช้ในงานวิพิธทัศนา  
ซึ่งเป็นการสอบวัดผลในรายวิชาบริหารธุรกิจการแสดง2  
การสร้ า งเครื่ อ งแต่ ง กายในครั้ ง นี้ ถึ ง จะเป็ น การทดลอง
สร้างเลียนแบบเครื่องแต่งกายแบบปักดิ้น   ที่มีใช้กันอยู่
ทั่วๆไปตามอย่างกรมศิลปากร
ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นเครื่อง
แต่งกายสำ�หรับการแสดงเบิกโรงชุดฉุยฉายแก้วเจ้าจอม
ด้วย   เป็นการแสดงที่ประพันธ์บทร้องขึ้นใหม่   บรรจุ
เพลง   สร้างสรรค์ท่ารำ�   รวมถึงออกแบบเครื่องแต่งกาย  
โดยอาจารย์คมศร  ธนธรรมเมธี(อาจารย์ประจำ�วิชา)  ซึ่ง
ผ่านการตัดสินใจและร่วมมือกันระหว่างอาจารย์ประจำ�
รายวิชาและนักศึกษาในรุ่นนั้น   ประกอบกับงบประมาณ
ในสร้างเครื่องแต่งกายนั้นมีเพียงพอ   เนื่องจากหาเงิน

สนับสนุนจากภายนอกได้เป็นจำ�นวนมาก   เครื่องแต่ง
กายมีทั้งตัวพระและตัวนาง ตัวนางแต่งเครื่องอย่างง่าย
โดยห่มสไบลายดอกไม้ปักเล็กน้อย ลักษณะห่มสะพักสอง
ชาย นุ่งผ้ายก ตั้งรัดเกล้ายอด คล้ายคลึงกับเครื่องแต่ง
กายยืนเครื่องตัวนาง ส่วนเครื่องแต่งกายของตัวพระเป็น
เครื่องแต่งกายที่ทำ�เลียนแบบยืนเครื่องเป็นครั้งแรกก็คือ
ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องแต่งกายจะมีลักษณะเลียนแบบมา
จากชิ้นส่วนของเครื่องแต่งกายยืนเครื่องพระทั้งหมด ดัง
ภาพต่อไปนี้

ภาพท 1  ลักษณะการแต่งกายสำ�หรับการแสดงเบิกโรงชุด
ฉุยฉายแก้วเจ้าจอม  งานวิพิธทัศนาปี พ.ศ.2548
ที่มา :  สมศักดิ์ บัวรอด (2558)

ส่ ว นประกอบของเครื่ อ งแต่ ง กายยื น เครื่ อ ง
ในครั้งนี้สามารถแยกออกเป็นส่วนประกอบต่างๆอย่าง
ชัดเจน 3 ส่วนคือ
1.ศิราภรณ์ สำ�หรับตัวพระสวมยอดมงกุฎชัย  
ตัวนางตั้งรัดเกล้ายอด   เป็นรัดเกล้าที่มีอยู่แล้วโดยการสั่ง
ให้ช่างฝีมือทางด้านนี้ทำ�ให้
2.พัสตราภรณ์ เป็นส่วนประกอบเครื่องแต่ง
กายที่มีวัสดุเป็นผ้า สำ�หรับตัวพระเลือกใช้ผ้าที่เป็นผ้าลาย
ไทยปักดิ้นทองตามลายมาแล้วสำ�เร็จซึ่งมีขายอยู่ตามท้อง
ตลาดในสมั ย นั้ น มาทำ � การแบ่ ง ชิ้ น ส่ ว นของผ้ า ออกเป็ น
ส่วนๆ แล้วเย็บต่อใหม่ด้วยเครื่องจักร ประดับเพิ่มเติมด้วย
แถบดิ้นแขก เลื่อมและลูกปัด  โครงสร้างโดยส่วนใหญ่ของ
เครื่องแต่งกายแต่ชิ้นส่วน เลียนแบบมาจากเครื่องแต่ง
กายปักดิ้นอย่างกรมศิลปากร   มีเพียงส่วนของเสื้อที่แยก
ออกเป็นเสื้อ2ตัว คือ เสื้อตัวในเป็นเสื้อแขนยาวผ่าหน้า
แขนเสื้อเป็นลายปล้อง   เสื้อตัวนอกเป็นคอกลมแขนกุด  
ตัวเสื้อเป็นทรงพุ่ม
3. ถนิมพิมพาภรณ์ หรือเครื่องประดับของชุด
เครื่องแต่งกายแบบนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ถนิมพิมพาภรณ์ ที่ทำ�มาจากโลหะหรือของที่มีอยู่แล้ว
คือ กรองคอตัวพระที่มีลักษณะเป็นเครื่องแบบเป่าแล่น
คือ   แผ่นทองแดงฉลุลาย   ต่อดอก   ขึ้นรูปเป็นลายกนก
หรือลายไทยต่างๆตามลักษณะของเครื่องประดับชิ้นนั้นๆ  
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ฝังพลอยแล้วชุบทอง   เครื่องในลักษณะนี้จะสั่งให้ทำ�ขึ้น
โดยโรงงานซึ่งไม่สามารถทำ�เองได้ ส่วนที่ทำ�ขึ้นเองโดย
จะทำ�เลียนแบบของที่มีใช้กันอยู่จริงๆแต่จะไม่ใช่โลหะจะ
ใช้กระดาษเป็นตัวทำ�  ทำ�ให้เป็นลักษณะเป็นเครื่องเลียน
แบบเครื่องของจริง โดยการใช้กระดาษมาตัดเป็นรูปทรง
ต่างๆตามที่ต้องการจากนั้นพ่นด้วยสีทองติดประดับด้วย
เพชรและพลอย เช่น ทับทรวง จี้นาง หัวเข็ม เป็นต้น ดัง
ภาพต่อไปนี้

ปี พ.ศ. 2553 ได้มีการสร้างเครื่องแต่งกายยืน
ละครสวนสุนันทาขึ้นใหม่ทั้งตัวพระและตัวนาง   เป็นการ
พั ฒ นาเครื่ อ งแต่ ง กายแบบยื น เครื่ อ งจากการสร้ า งในปี
พ.ศ. 2552   เพื่อใช้กับการแสดงละครนอกเรื่องพิกุลทอง
ตอนเทวีชะนีป่า ในงานวิพิธทัศนา   รายวิชาบริหารธุรกิจ
การแสดง2 โครงสร้างส่วนใหญ่ยังคงเดิม แต่เปลี่ยนแปลง
การเลื อ กใช้ ว ั ส ดุ เช่ น การเลื อ กใช้ ผ ้ า ลายสี ่ เ หลี ่ ย ม
ข้าวหลามตัดมาทำ�เสื้อตัวนอกแทนการใช้ผ้าลายเปลว
กนก เป็นต้น ดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 2 ทับทรวงพระ(1) , จี้นาง(2) , หัวเข็มขัด(3)
ที่มา: วุฒิชัย  ค้าทวี (2559)

ในปี พ.ศ. 2552 ได้มีการสร้างเครื่องแต่งกาย
ยื น ละครสวนสุ นั น ทาทั้ ง ตั ว พระและตั ว นางขึ้ น อย่ า ง
จริงจังและครบถ้วนโดยนำ�เค้าโครงมาจากเครื่องแต่งกาย
ยืนเครื่องปักดิ้นอย่างกรมศิลปากรเป็นแบบอย่าง และ
ปรับปรุงจากเครื่องแต่งกายที่ทดลองทำ�ในปี พ.ศ. 2549
เพื่อใช้กับการแสดงละครนอกเรื่องยอพระกลิ่น ตอนยอ
พระกลิ่นกินแมว ในงานวิพิธทัศนา  รายวิชาบริหารธุรกิจ
การแสดง2  อาจารย์คมศร  ธนธรรมเมธี อาจารย์ประจำ�
วิชาและเป็นผู้ออกแบบ  อาจารย์ธารีพร  สังขมรรธรและ
อาจารย์ศากุล   เมืองสาคร เป็นที่ปรึกษานักศึกษาประจำ�
รุ่นเป็นผู้ช่วยดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 3 เครื่องแต่งกายยืนเครื่องละครสวนสุนันทา การแสดง
ละครนอกเรื่องยอพระกลิ่น ตอนยอพระกลิ่นกินแมว
ที่มา:  สำ�เนาภาพจากผู้วิจัย (2552)

ภาพที่ 4 เครื่องแต่งกายยืนเครื่องละครสวนสุนันทา การแสดง
ละครนอกเรื่องพิกุลทอง  ตอนเทวีชะนีป่า
ที่มา:  สำ�เนาภาพจากผู้วิจัย (2553)

ต่อมาในปี พ.ศ. 2554ได้มีการสร้างเครื่องแต่ง
กายยืนละครสวนสุนันทาขึ้นใหม่อีก ในครั้งนี้สร้างเฉาะ
ตัวนาง เป็นการพัฒนาเครื่องแต่งกายแบบยืนเครื่องจาก
การสร้างเครื่องในปี พ.ศ. 2553 โครงสร้างโดยรวมไม่ได้
เปลี่ยนแปลงแต่อย่างได้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือ
การเลือกวัสดุใช้วัสดุที่ต่างออกไป เช่น การเลือกใช้ผ้าสีพื้น
สอดดิ้นในตัวมาทำ�เป็นผืนผ้าห่มนางแทนการใช้ผ้ายกแขก
ลายดอกสอดดิ้น มีการใช้แทบดิ้นแขนหลายชนิดมากขึ้น
เป็นต้น  ดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 5 เครื่องแต่งกายยืนเครื่องละครสวนสุนันทา การแสดง
ละครนอกเรื่องนางสิบสอง ตอนท้าวรถสิทธิ์หลงฤทธิ์นางสันธี
ที่มา:  สำ�เนาภาพจากผู้วิจัย (2554)
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ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2554 อาจารย์คม
ศร   ธนธรรมเมธี อาจารย์ประจำ�วิชาและเป็นผู้ออกแบบ  
อาจารย์ธารีพร  สังขมรรธรและอาจารย์ศากุล  เมืองสาคร
เป็นที่ปรึกษานักศึกษาประจำ�รุ่นเป็นผู้ช่วยและสรรหาทุน
ทรัพย์   ในปี พ.ศ. 2555 ไม่ได้มีการสร้างเครื่องแต่งกาย
ยืนเครื่องละครขึ้นใหม่อีก   เนื่องจากอาจารย์คมศร   ธน
ธรรมเมธี   ผู้ที่ริเริ่มและเป็นกำ�ลังหลักในการสร้างได้ถึงแก่
กรรม   ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552   ที่มีการเริ่มสร้างเครื่องแต่ง
กายยืนเครื่องละครสวนสุนันทาขึ้นอย่างจริงจังและครบ
ถ้วน   จนถึงปี พ.ศ. 2554 เป็นจำ�นวน 3 ปี   มีเครื่อง
แต่งกายสำ�หรับตัวพระทั้งหมด 2 แบบ  มีเครื่องแต่งกาย
สำ�หรับตัวนางทั้งหมด 3 แบบ  ซึ่งเพียงพอสำ�หรับการใช้
งานในครั้งต่อๆไป  ทำ�ให้อาจารย์ศากุล  เมืองสาครผู้ที่รับ
เป็นอาจารย์ประจำ�รายวิชาต่อ   ไม่ได้สร้างเครื่องแต่งขึ้น
ใหม่   กระทั่งปี พ.ศ. 2557 อาจารย์ศากุล   ได้ออกแบบ
กำ�ไลแผงตัวพระแบบโลหะขึ้น   แล้วนำ�ไปให้ช่างฝีมือผู้
ชำ�นาญงานเป็นผู้ทำ�ขึ้น    ต่อมาในปี พ.ศ. 2558  ได้มีการ
ออกแบบกำ�ไลแผงตัวนางแบบผ้าขึ้น  ดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 6 กำ�ไลแผงตัวพระแบบโลหะ, กำ�ไลแผงที่ทำ�ด้วยผ้า
ที่มา: วุฒิชัย  ค้าทวี (2558)

เครื่องแต่งกายยืนเครื่องละครสวนสุนันทาเกิด
ขึ้นและมีการพัฒนามาเพราะ   รายวิชาบริหารธุรกิจการ
แสดง2 ซึ่งกล่าวได้ว่า  นาฏศิลป์สวนสุนันทามีเวทีให้เสนอ
ผลงาน   มีทุนทรัพย์   ผนวกกับบุคลากรที่มีกำ�ลังคิดและ
กำ�ลังกาย   จึงทำ�ให้เกิดเครื่องแต่งกายยืนเครื่องละคร
สวนสุนันทาและมีการพัฒนามาได้
2. การสร้างเครื่องแต่งกายยืนเครื่องละคร
สวนสุนันทา
2.1. การออกแบบและการสร้างศิราภรณ์
(รัดเกล้า)
รัดเกล้าแบบที่ใช้ในการแต่งกายยืนเครื่อง
ละครสวนสุนันทานั้น   ออกแบบขึ้นใหม่เพื่อให้มีความ
เอนกประสงค์ในการใช้งาน   สามารถเปลี่ยนจากยอด
แหลมให้เป็นเปลวได้   โดยที่มีส่วนฐานอันเดิมเดียวกัน
วัสดุที่ใช้ในการทำ�โดยส่วนใหญ่เป็นแบบเดียวกับการทำ�
รัดเกล้าของช่างทั่วๆไป   ยกเว้นส่วนฐานของรัดเกล้า ที่

เปลี่ยนจากการปะติดกระดาษกับหุ่นไม้มาเป็นใช้กระดาษ
ประเก็นในการขึ้นโครงฐาน เพื่อให้มีน้ำ�หนักเบาและ
ประหยัดเวลาในการทำ�  รัดเกล้าแบบที่ใช้ในเครื่องแต่ง
กายยืนเครื่องละครสวนสุนันทา 1 ชุด จะประกอบด้วย
ฐานรัดเกล้า   ยอดแหลม เปลว   จอนหู และรัดท้ายช้อง
ดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 7 ชุดรัดเกล้าแบบนาฏศิลป์สวนสุนันทา
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   2.2.   การออกแบบและการสร้างถนิมพิมพา
ภรณ์ หมายถึงส่วนที่เป็นเครื่องประดับกาย   มีการเลือก
ใช้วัสดุหลักในการทำ�ด้วยโลหะ   และผ้า   เครื่องแต่งยืน
เครื่องละครสวนสุนันทาใช้เครื่องประดับที่มีการออกแบบ
ขึ้นเองบางอย่างและต่างไปจากถนิมพิมพาภรณ์แบบกรม
ศิลปากรคือกำ�ไลแผงตัวพระ-ตัวนาง และกรองคอตัวพระ
ส่วนเครื่องประดับอื่นๆเช่น ทับทรวง จี้นาง   สังวาล
เข็มขัด  กำ�ไลข้อเท้า ก็ใช้ตามแบบกรมศิลปากร
2.3. การออกแบบและการสร้างพัสตราภรณ์
การเลื อ กวั ส ดุ ป ระเภทผ้ า ในการทำ � เครื่ อ งแต่ ง กายยื น
เครื่องละครสวนสุนันทา   ส่วนใหญ่นำ�ผ้าที่มีลายอยู่แล้ว
มาทำ�   โดยใช้วิธีการตัดเฉือนแบ่งผ้าจากผืนใหญ่ออกเป็น
ส่วนๆ   แล้วนำ�ผ้าส่วนที่ต้องการใช้มาเย็บต่อกันใหม่ตาม
ตำ�แหน่งที่ต้องการในแต่ละส่วนของเครื่องแต่งกาย   แต่
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องคำ�นึงถึงความคุ้มค่าของราคาและการใช้
ประโยชน์สูงสุดจากวัสดุที่ได้เลือกมาด้วย   อาจารย์ธารี
พร   สังขมรรธรให้สัมภาษณ์ว่า “งานด้านเครื่องแต่งกาย
ของนาฏศิลป์สวนสุนันทาส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นแบบ
ตัด-ต่อ   คือการนำ�เอาผ้า1ผืนมาแยกส่วน   แล้วนำ�ไปต่อ
กับผ้าอีกผืน   สวนสุนันทามักจะไม่ใช้ผ้าผืนเดียวทั้งผืน
เพื่อทำ�เครื่องแต่งกาย1ชุด  เพราะจะซ้ำ�กับคนอื่นๆ”(ธารี
พร   สังขมรรธร, สัมภาษณ์ กันยายน 12,2558) เครื่อง
แต่งกายยืนเครื่องละครสวนสุนันทาจะเลือกใช้ผ้าที่มีลาย
สอดดิ้นในตัวมาตัด-ต่อขึ้นใหม่โดยเครื่องจักรและลดการ
ใช้แรงงานคน เพือ่ ประหยัดเวลาในการทำ�   ใช้แถบดิน้ แขก
ที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดในขณะนั้น   มาวางติดลงบน
ผ้าเพื่อเกิดลวดลายขึ้น และประดับตกแต่งเพิ่มเติมด้วย
เลื่อม ลูกปัด และเม็ดคริสตัล  ซึ่งเป็นวัสดุทดแทนการปัก
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ดิ้น เพื่อประหยัดงบประมาณในการทำ� อีกทั้งยังออกแบบ
ให้เสื้อพระตัวนอกใช้ซิปหลัง เพื่อง่ายต่อการแต่ง และ
ยังออกแบบให้ผ้าห่มนางแบ่งออกจากกันเป็น 2 ซีกได้
และไม่เจาะวงคอ   ทำ�ให้สามารถปรับระดับความสั้นยาว
ให้เหมาะสมกับผู้แสดง เมื่อนำ�มาต่อกันตามความยาว
ก็สามารถเปลี่ยนวิธีห่มจากแบบผืนใหญ่มาเป็นแบบห่ม
สะพัก 2 ชายได้
เครื่องแต่งกายยืนเครื่องละครสวนสุนันทาทั้ง
ตัวพระและตัวนาง  มีลักษณะดังนี้

ภาพที่ 8  ลักษณะเครื่องแต่งกายยืนเครื่องละครสวนสุนันทา
ทั้งตัวพระและตัวนาง
ที่มา: วุฒิชัย  ค้าทวี (2558)

การสร้ า งเครื่ อ งแต่ ง กายยื น เครื่ อ งละคร
สวนสุนันทาจะประสบความสำ�เร็จไม่ได้หากขาดปัจจัย
สำ�คัญหลายประการดังนี้
1.  ความคิดในการสร้างสรรค์งานแบบใหม่
หลังจากปี พ.ศ. 2539   นาฏศิลป์สวนสุนันทา
มีการจัดการแสดงละครที่หลากหลายขึ้นเพื่อไม่ให้เกิด
ความจำ�เจและต้องการต้องดึงดูดผู้ชมกลุ่มใหม่ๆ   จึงมี
การนำ�ละครของกรมศิลปากรมาจัดแสดง   ดังนั้นองค์
ประกอบต่างๆของ
การแสดงจึงเลียนแบบอย่างกรม
ศิลปากร   แต่ในเวลาต่อมาละครของสวนสุนันทาที่ผู้ชม
ให้ความนิยมและกล่าวถึงมากที่สุดประเภทหนึ่ง   คือ
ละครนอก   ที่ใช้นักแสดงเป็นผู้ชาย ด้วยวิธีการแสดงที่ได้
กล่าวไว้แล้วจึงทำ�ให้เกิดปัญหาการชำ�รุด   หักพัง   หรือ
ฉีกขาด   รวมถึงเครื่องแต่งกายที่ทำ�ขึ้นโดยทั่วไปมีขนาด
เล็กและสั้นทั้งยังมีราคาแพง  จึงเป็นเหตุทำ�ให้อาจารย์คม
ศร  ธนธรรมเมธี(ปัจจุบันถึงแก่กรรม)  อาจารย์ประจำ�วิชา
บริหารธุรกิจการแสดง2ในขณะนั้น(ปีพ.ศ.2548)  มีความ
คิดริเริ่มในการสร้างเครื่องแต่งกายยืนเครื่องขึ้น   ที่เหมาะ
กับนักแสดงที่เป็นผู้ชาย  มีน้ำ�หนักเบา  ราคาถูก  ลดเวลา
ในการสร้างและลดการใช้แรงงานคน   สามารถใช้งานได้
หลากหลาย  โดยมีอาจารย์ธารีพร  สังขมรรธร และอาจาร

ย์ศากุล   เมืองสาคร   อาจารย์ประจำ�สาขาวิชาศิลปะการ
แสดง(นาฏศิลป์ไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
เป็นผู้ให้คำ�ปรึกษาและคอยช่วยเหลืออยู่ตลอด
เครื่องแต่งกายยืนเครื่องละครสวนสุนันทานั้น
อาจพูดได้ว่า   เกิดขึ้นจากการคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาและ
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในด้านเครื่องแต่งกายของการแสดง
ละคร   และยังแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถของ
คณาจารย์ประจำ�สาขาวิชาอีกด้วย
2.  การสร้างสรรค์งานใหม่จากของเก่า
เครื่ อ งแต่ ง กายละครสวนสุ นั น ทานั้ น เป็ น การ
สร้างสรรค์งานใหม่โดยใช้พื้นฐานความรู้จากงานเดิม คือ
การนำ�โครงสร้างเครื่องแต่งกายปักดิ้นอย่างกรมศิลปากร
มาเป็นแบบอย่าง   และปรับปรุงในเรื่องขนาด   การเลือก
ใช้วัสดุและจัดสร้างเครื่องแต่งกายขึ้นเพื่อประโยชน์ในการ
ใช้งาน   เช่น   ผ้าห่มนางของกรมศิลปากรนั้นเจาะวงคอ
และเย็บติดกันเป็นผืนเดียว   มีขนาดเหมาะกับนักแสดงที่
เป็นผู้หญิง   ผ้าห่มนางของนาฏศิลป์สวนสุนันทาไม่เจาะ
วงคอของผ้าห่มนางทำ�ให้สามารถปรับเลื่อนความสั้น-ยาว
ให้เหมาะสมกับความสูงของนักแสดงได้   แบ่งเป็นสอง
ซีกซ้าย-ขวาโดยไม่เย็บติดกันทำ�ให้สามารถแยกออกจาก
กันแล้วนำ�มาต่อตามความยาว   เพื่อเปลี่ยนวิธีห่มจากห่ม
นางชายเดียวเป็นห่มแบบสะพักสองชายได้   มีขนาดกว้าง
และยาวกว่าจึงทำ�ให้เหมาะกับนักแสดงที่เป็นผู้ชาย แต่
โครงสร้างก็ยังคงแบบเดิมตามกรมศิลปากรคือผ้าห่มนาง
ประกอบด้วย   ลายตัวผ้าห่มนาง   ลายริมขลิบของผ้าห่ม
นางและลายเชิงของผ้าห่มนาง เป็นต้น   ดังนั้นโครงสร้าง
ส่ ว นประกอบต่ า งๆของเครื่ อ งแต่ ง กายยื น เครื่ อ งละคร
สวนสุนันทาทั้งตัวพระและตัวนางส่วนใหญ่นั้นไม่ต่างกัน
กับโครงสร้างของเครื่องแต่งกายแบบกรมศิลปากร   แต่
สิ่งที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคือการเลือกใช้วัสดุต่างๆในการ
ทำ�
3.  การเลือกใช้วัสดุ
การเลื อ กใช้ วั ส ดุ ใ นการสร้ า งเครื่ อ งแต่ ง กาย
จำ � เป็ น ต้ อ งอาศั ย ความรู้ ค วามเข้ า และรสนิ ย มของผู้
สร้างสรรค์ในการมองหาวัสดุที่เหมาะสม เช่นการเลือก
ผ้าซิ่นภาคเหนือที่มีลักษณะเป็นลายริ้วทางขวางสอดดิ้น
ทองมี ล ายในตั ว มาทำ � ในส่ ว นแขนเสื้ อ และส่ ว นบนของ
ห้อยข้าง   การเลือกผ้าคลุมโต๊ะลายไทยสอดดิ้นทองยก
ดอก   มาตัดแบ่งส่วนออกตามลายของผ้า   แล้วนำ�ไปทำ�
ส่วนต่างๆของพัสตราภรณ์เครื่องแต่งกายยืนเครื่องละคร
สวนสุนันทา   ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิธีการคิดในการใช้วัสดุ
อย่างคุ้มค่า  นอกจากการเลือกใช้ผ้าแบบต่างๆแล้ว  วัสดุ
ที่มีความสำ�คัญมากในการสร้างเครื่องแต่งกายยืนเครื่อง
ละครสวนสุนันทานั้นก็คือ   แถบดิ้นแขกชนิดต่างๆ   การ
เลือกใช้วัสดุในการสร้างเครื่องแต่งกายยืนเครื่องละคร
สวนสุนันทานั้นถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาของคณาจารย์ใน
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นาฏศิลป์สวนสุนันทาอย่างท้าจริง
4.  การมีอสิ ระทางความคิดของบุคลากรในองค์กร
ศาสตราจารย์ ดร. ชมนาด   กิจขันธ์   อดีต
ประธานโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้
ให้ความคิดเห็นว่า “การสร้างเครื่องแต่งกายเพื่อใช้ใน
การแสดงแต่ละประเภทนั้นมีความสวยงามแตกต่างกัน
ไปตามแนวคิดของผู้สร้างสรรค์   นั้นคืออิสระทางความ
คิด  ซึ่งจะคิดสร้างสรรค์อย่างไรก็ได้ไม่มีผิดไม่มีถูก  ไม่ว่า
จะเป็นการคิดสร้างสรรค์ใหม่   หรือการคิดปรับปรุงจาก
ของเดิม   ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับการแสดง
ที่นำ�ไปใช้   นาฏศิลป์สวนสุนันทาก็เช่นกัน  เปิดโอกาสให้
บุคลากรในสาขาวิชาสามารถคิดสร้างสรรค์งานต่างๆทาง
ด้านการแสดงได้อย่างเต็มความสามารถ (ชมนาด   กิจ
ขันธ์,สัมภาษณ์ กุมภาพันธ์ 20,2559)
การมีอิสระทางความคิด   จึงทำ�ให้เกิดการคิด
สร้างสรรค์งานใหม่ๆขึ้น   เครื่องแต่งกายยืนเครื่องละคร
สวนสุนันทาก็เช่นกัน  ผ่านกระบวนการคิด  การออกแบบ  
การเลือกสรรวัสดุ การลองผิดลองถูก   จนพัฒนามาเป็น
เครื่องแต่งกายยืนเครื่องละครสวนสุนันทา   ซึ่งนำ�มาใช้
ประโยชน์อเนกอนันต์ต่อสาขาวิชาและวงวิชาการด้าน
นาฏศิลป์ในวงกว้าง  
5. ความร่วมมือในองค์กร
คณาจารย์ ข องสาขาวิ ช าศิ ล ปะการแสดง
(นาฏศิลป์ไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีการให้
เกียรติทางความคิด  การสนับสนุนและการร่วมมือกัน  ซึ่ง
นั้นเป็นสิ่งสำ�คัญมากที่ทำ�ให้งานด้านต่างๆของนาฏศิลป์
สวนสุนันทาดำ�เนินไปในทางที่ดี   และนอกจากนี้ยังพบ
ว่า นอกจากคณาจารย์ประจำ�สาขาที่เป็นกำ�ลังหลักใน
การคิดสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายยืนเครื่องสวนสุนันทา
แล้ว  นักศึกษาในสาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)
คณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ยังเป็นกำ�ลังสำ�คัญ  มีส่วนร่วมและช่วยในการสร้างเครื่อง
แต่งกายยืนเครื่องสวนสุนันทาในบ้างส่วน เช่น   การปัก
เลื่อม  ลูกปัด  หรือวัสดุที่ใช้ประดับในส่วนต่างๆที่จำ�เป็น
ต้องทำ�ด้วยมือ  ดังนั้นอาจพูดได้ว่าการสร้างสรรค์งานของ
นาฏศิลป์สวนสุนันทาจะสำ�เร็จลุล่วงได้   ต้องอาศัยความ
ร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายในองค์กร
ปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น   ล้วนเป็นสิ่ง
สำ�คัญที่ผลักดันให้นาฏศิลป์สวนสุนันทามีการสร้างสรรค์
และพัฒนางานต่างๆทางด้านนาฏศิลป์ไทยอย่างต่อเนื่อง
และมีคุณค่า
3.วิ ธี ก ารแต่ ง เครื่ อ งแต่ ง กายยื น เครื่ อ งละคร
สวนสุนันทา
เครื่ อ งแต่ ง กายยื น เครื่ อ งละครสวนสุ นั น ทา
นอกจากจะมีวิธีการคิดการออกแบบ และการจัดสร้างที่

ต่างไปจากของเดิมแล้ว ขั้นตอนของการแต่งกายก็มีการ
ประยุกต์ปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ
ของเครื่องแต่งกายยืนเครื่องละครสวนสุนันทา ดังนี้
3.1. วิธีการแต่งกายยืนเครื่องพระเริ่มจากการ
แต่งช่วงล่างตั้งแต่เอวลงไปถึงเท้าก่อน คือ การสวมสนับ
เพลา การสวมข้อเท้าและแหวนรอบ  ผ้านุ่ง ห้อยข้าง ไล่
ขึ้นมาด้านบนคือ เสื้อ รัดสะเอว ห้อยหน้า อินทรธนู กรอง
คอ แล้วจึงค่อยใส่เครื่องประดับ คือ ทับทรวง เข็มขัด
กำ�ไลแผง เมื่อเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายจึงสวมศิราภ
รณ์ ได้แก่ ชฎาเป็นต้น วิธีการแต่งแต่ละขั้นตอนนั้นส่วน
ใหญ่ใช้วิธีการเดียวกับการการแต่งเครื่องทั่วๆไปตามแบบ
กรมศิลปากร สิ่งที่ต่างกันคือ
- วิธีการฉีกหางหลัง คือวิธีการนั้นเหมือนกัน
แต่การแต่งตามแบบนาฏศิลป์สวนสุนันทา ก่อนที่จะแบ่ง
ผ้าออกเป็น2ข้าง จะใช้เข็มเย็บตรึงผ้าคาดกับปึกหางหงส์
ใต้ผ้าคาดให้แน่นเพื่อเป็นการรั้งหางหงส์ไม่ให้หย่อนหรือ
หลุดลง
- วิธีการใส่เสื้อ   เนื่องจากเครื่องแต่งกายยืน
เครื่องละครของสวนสุนันทานั้นใช้เสื้อ2 ตัวสวมทับกัน  
เสื้อตัวในแขนยาวผ่าหน้า   และเสื้อตัวนอกเป็นเสื้อแขน
กุดผ่าหลัง   วิธีการใส่ต้องเนาเข้าให้เท่ากับรูปร่างของนัก
แสดงก่อนใช้การรูดซิปด้านหลังของเสื้อแทนการเย็บด้าน
หน้าของนักแสดง
- วิธีการการเย็บแขนเสื้อ การเก็บแขนจะเก็บ
กับเสื้อตัวใน   ซึ่งจะทำ�การวัดขนาดและเย็บเก็บแขนก่อน
จะสวมใส่
- การใส่กรองคอ   วิธีการใส่จะใส่จากด้านหน้า
อ้อมไปด้านหลังแล้วกลึงติดไว้ด้านหลัง
3.2. วิธีการแต่งกายยืนเครื่องนางจะต่างกับของ
ตัวพระ   โดยเริ่มจากการแต่งส่วนบนคือการห่มผ้าห่มนาง
ก่อนแล้วจึงแต่งส่วนล่างคือการนุ่งผ้า   วิธีการแต่งแต่ละ
ขั้ น ตอนส่ ว นใหญ่ เ หมื อ นกั บ การแต่ ง เครื่ อ งทั่ ว ๆไปตาม
แบบกรมศิลปากร สิ่งที่ต่างกันคือ
- การใส่เสื้อในนาง   หากเสื้อในนางมีขนาดไม่
พอดีกับขนาดตัวของผู้แสดง   ให้ใช้วิธีการกลับตะเข็บเสื้อ
แล้วเย็บเนาที่แนวตะเข็บทั้งสองข้าง  ใช้วิธีการรูดซิบแทน
การเย็บด้านหน้า
- การใส่ผ้าห่มนาง   เนื่องด้วยผ้าห่มนางของ
เครื่องแต่งกายยืนเครื่องสวนสุนันทามีความยาวดังนั้นจะ
มีเทคนิคการเก็บความยาวของผ้าห่มนางทั้งการแต่งแบบ
ห่มผืนใหญ่ และห่มแบบสะพัก 2 ชาย
- การนุ่งผ้าจีบหน้านาง  ใช้วิธีการจับผ้าหน้านาง
ไว้ก่อน แล้วเวลานุ่งจึงค่อยมาจับชายพกทีหลังตอนใส่กับ
นักแสดง
นอกจากนี้ ก ารตั้ ง รั ด เกล้ า ของนาฏศิ ล ป์
สวนสุนันทายังมีความต่างกับการตั้งรัดเกล้าทั่วๆไปหรือ
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ตามแบบกรมศิลปากร  คือ “การตั้งรัดเกล้าด้วยเชือก จะ
ใช้เชือกควั้นสีดำ�ผูกกับฐานรัดเกล้า3จุดได้แก่ ซ้าย ขวา
และด้านหลัง   จากนั้นเอาเชือกซ้าย-ขวาโยงไปยึดจอนหู
ผ่านด้านบนลงมาด้านล่างบริเวณท้ายทอย   เชือกอีกเส้น
ที่ฐานหลังรัดเกล้าโยงตรงลงมาที่ผมหางม้าแล้วผูกด้วย
กันให้แน่น” (อนันตชัย กุลดิลก ,ฉวีวรรณ   ชื่นสำ�ราญ
.สัมภาษณ์ ธันวาคม 9.2558)    เมื่อรัดเกล้าหลุดมักจะ
หลุดลงทั้งรัดกล้าและจอนหู  หรือบางทีอาจหลุดมาพร้อม
ม่านผม   ด้วยเหตุนี้จึงทำ�ให้ต้องคิดหาวิธีการที่จะใช้ตั้ง
รัดเกล้าหรือยึดรัดเกล้าไว้ให้แน่นที่สุด   จึงได้วิธีการที่เป็น
วิธีเฉพาะคือการตั้งรัดเกล้าด้วยกิ๊บปากเป็ดใช้กิ๊บปากเป็ด
หนีบผมให้ส่วนปลายปากกิ๊บสอดเข้าไปในผมให้ส่วนหัว
กิ๊บเกินขอบฐานรัดเกล้าออกมาเล็กน้อย ติดกิ๊บอย่างน้อย
4 ตัวเป็นเส้นทแยงมุมกันในลักษณะกากบาท จากนั้นดัน
หัวกิ๊บปากเป็ดให้เข้าไปในฐานรัดเกล้า เพื่อให้ส่วนหัวกิ๊บ
เป็นตัวดันฐานรัดเกล้าจากข้างใน ดังภาพต่อไปนี้

ฐานความรู้ความถูกต้องตามจารีตที่สืบทอดกันมา  เครื่อง
แต่งกายยืนเครื่องละครสวนสุนันทาก็เป็นอีกผลผลิตหนึ่ง
ที่เกิดจากภูมิปัญญา  กระบวนความคิดสร้างสรรค์   กำ�ลัง
แรงกายแรงใจที่คอยสนับสนุนและให้การช่วยเหลือกัน
ของบุคคลากรทุกฝ่ายของนาฏศิลป์สวนสุนันทา   ในการ
สร้างสรรค์งานเพื่อตอบสนองความต้องการและประโยชน์
สูงสุด   อีกทั้งเพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ในการพัฒนางาน
ไปสู้อนาคตของนาฏศิลป์สวนสุนันทา   และยังต่อยอด
ความรู้ให้กับนักศึกษาที่จะเป็นบัณฑิตออกสู่การทำ�งานใน
สังคมอย่างมีคุณภาพ   นั้นหมายถึง   เมื่อใดที่องค์กรทาง
ด้านนาฏศิลป์ไทยมีองค์ประกอบครบ   คือ   งบประมาณ  
บุคลากรที่มีความสามารถทั้งกำ�ลังกายและกำ�ลังความคิด  
รวมถึงโอกาสในการแสดง   นาฏศิลป์ไทยจะมีการพัฒนา
และยังคงอยู่คู่กับสังคมต่อไป
วิทยานิพนธ์เรื่องพัฒนาการเครื่องแต่งกายยืน
เครื่องละครสวนสุนันทา สามารถสรุปได้ดังนี้

ภาพที่ 9  การตั้งรัดเกล้าด้วยกิ๊บปากเป็ด
ที่มา: วุฒิชัย  ค้าทวี (2558)

ในการสร้ า งเครื่ อ งแต่ ง กายยื น เครื่ อ งละคร
สวนสุ นั น ทามี โ ครงสร้ า งแบบเดิ ม ทุ ก ครั้ ง ในการสร้ า ง
ขึ้ น ใหม่ ซึ่ ง มี เ ครื่ อ งแต่ ง กายยื น เครื่ อ งปั ก ดิ้ น อย่ า งกรม
ศิลปากรเป็นแบบอย่าง   แตกต่างกันที่การเลือกใช้วัสดุที่
ขายตามท้องตลาดในช่วงเวลาที่สร้าง   เช่น แถบดิ้นแขก
เลื่อม ลูกปัด และผ้าชนิดต่างๆ เป็นต้น วัสดุที่สำ�คัญมาก
ที่สุดที่สุดในการสร้างเครื่องแต่งกาย คือ แถบดิ้นแขก  
เนื่องจากเป็นวัสดุที่ทำ�ให้เกิดลวดลายทดแทนการปักดิ้น  
สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามแบบของแถบดิ้นแขกที่ขาย
ในขณะนั้น  เป็นวัสดุที่นำ�เข้ามาจากประเทศอินเดียมี   มี
การเปลี่ยนแปลงแบบอยู่ตลอด   มีหลายแบบให้เลือกใช้
งาน   ซึ่งหมายถึงตราบใดที่ยังมีวัสดุประเภทนี้ขายอยู่   ก็
สามารถสร้างเครื่องแต่งกายยืนเครื่องละครแบบนาฏศิลป์
สวนสุนันทาได้ตลอด
นาฏศิลป์สวนสุนันทาเป็นองค์กรทางด้านการ
ศึกษาแห่งหนึ่ง   ที่นอกจากจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
แล้ว   ยังผลิตผลงานทางด้านการแสดงสู่สายตาสังคมอีก
ด้วย   ทั้งงานแบบอนุรักษ์และงานแบบสร้างสรรค์บนพื้น

อภิปรายผล
พั ฒ นาการเครื่ อ งแต่ ง กายยื น เครื่ อ งละคร
สวนสุนันทา   จากการศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์สังเคราะห์
และพรรณนามาโดยลำ�ดับ   ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้
ดังนี้
1. แนวคิดการออกสร้างสรรค์แต่งกายยืนเครื่อง
ละครสวนสุนันทา
การออกแบบเครื่ อ งแต่ ง กายยื น เครื่ อ งละคร
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สวนสุนันทาได้นำ�โครงสร้างของเครื่องแต่งกายยืนเครื่อง
ปักดิ้นอย่างกรมศิลปากรมาเป็นแบบอย่างและมีการคิด
ปรั บ ปรุ ง เพื่ อให้ เ กิ ด ประโยชน์สูงสุด ในการใช้งานแต่ยัง
คงความงามของเครื่องแต่งกายไว้   มีการเลือกใช้วัสดุที่
สามารถหาได้ตามท้องตลาด   เป็นวัสดุที่นำ�มาใช้ทดแทน
การปั ก ดิ้ น ตามแบบกรมศิ ล ปากรซึ่ ง สามารถทำ � ได้ โ ดย
ใช้เครื่องจักรเพื่อลดการใช้แรงงานคน   อีกทั้งยังมีราคา
ถูก   จึงทำ�ให้ประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณในการ
สร้าง   เมื่อทำ�เสร็จแล้วจะมีน้ำ�หนักเบาและไม่แข็งมาก
นัก   ยังมีการคิดปรับเปลี่ยนวิธีการแต่งกายในบ้างส่วน
เพิ่มเติม   เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของเครื่องแต่งกาย
ยืนเครื่องละครสวนสุนันทาและวิธีการแสดงของนาฏศิลป์
สวนสุนันทา  เช่น  วิธีการตั้งรัดเกล้าด้วยกิ๊บปากเป็ดเพื่อ
ให้แน่นและกระชับมากขึ้น   การเย็บเก็บเสื้อตัวนอกเพื่อ
ให้เท่ากับขนาดตัวของนักแสดงโดยกลับด้านในออกแล้ว
เย็บเนาตามแนวตะเข็บข้างตัวเสื้อทั้งสองฝั่งก่อนสวมใส่
แล้วรูดซิปด้านหลัง  จึงทำ�ให้สะดวกสบายต่อผู้แต่งและนัก
แสดง   ซึ่งตรงกับหลักคำ�นึงการออกแบบเครื่องแต่งกาย
ของ สุรพล  วิรุฬห์รักษ์ (2543,น.199)  ที่ได้กล่าวถึงการ
ออกแบบเครื่องแต่งกายมีหลักคำ�นึงดังนี้   หน้าที่ใช้สอย  
ของแต่ละชุดแต่ละชิ้น   รูปแบบต้องได้รับการออกแบบ
ให้สัมพันธ์กับรูปแบบของการแสดง   การสร้างและการ
ประหยัด
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ ทอรานซ์(Torrance
1969 อ้างถึงใน สวภา  เวชสุรักษ์,2547,น.14)  ที่กล่าวว่า  
ความคิดสร้างสรรค์   จะมีลักษณะเป็นผลงานที่ประดิษฐ์
ขึ้นใหม่โดยอาศัยสิ่งประกอบพื้นฐานเดิมที่มีอยู่   หรืองาน
ที่นำ�เอาความคิดของผู้อื่นมาดัดแปลงหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น  
โดยชี้ให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน   การสร้างสรรค์
งาน   หากผู้สร้างสรรค์ต้องการปรับปรุงหรือสร้างงานใน
แบบใหม่ๆต้องมองในมุมต่าง มีกระบวนการคิดที่แตกต่าง
ออกไป  แต่ก็จำ�เป็นต้องยึดหลักและความถูกต้องของงาน
ประเภทนั้นๆไว้ด้วย  
2. กระบวนการสร้างเครื่องแต่งกายยืนเครื่อง
ละครสวนสุนันทา
การสร้ า งสรรค์ เ ครื่ อ งแต่ ง กายยื น เครื่ อ งของ
นาฏศิ ล ป์ ส วนสุ นั น ทาถื อ ได้ ว่ า เป็ น การสร้ า งสรรค์ ท าง
ความคิดในเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้านเครื่องแต่งกายที่
เกิดขึ้นกับการแสดงของนาฏศิลป์สวนสุนันทา  โดยการนำ�
โครงสร้างของเดิมแบบกรมศิลปากรมาเป็นตัวอย่าง  แล้ว
คิดปรับปรุงดัดแปลงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการใช้
งาน   เช่นการมีความคิดพลิกแพลงในการใช้วัสดุให้เกิด
ประโยชน์มากขึ้นนอกเหนือจากคุณสมบัติเดิมของวัสดุ
นั้นๆ   เช่นการเลือกผ้าซิ่นเหนือที่มีลายทางขวางมาทำ�
เป็นแขนเสื้อของตัวพระ   หรือการเลือกใช้ผ้าคลุมโต๊ะ
ที่ เ ป็ น ลายไทยมาทำ � ส่ ว นต่ า งๆของพั ส ตราภรณ์ ตั ว พระ
เป็นต้น   และยังคงความงามตามจารีตของเครื่องแต่ง

กายละครไว้ด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการทำ�งานของ
นาฏศิลป์สวนสุนันทามากที่สุด   ซึ่งตรงกับประเภทความ
คิดสร้างสรรค์ของอารี สุทธิพันธ์(2532,น. 108-109 และ
น.178-181) ที่ได้กล่าวว่าประเภทความคิดสร้างสรรค์เป็น
ประเภทได้ดังนี้ 1.  ความคิดสร้างสรรค์ทางความคิด (Creative in thinking)  2.  ความคิดสร้างสรรค์ทางความงาม  
3.   ความคิดสร้างสรรค์ทางประโยชน์   และกระบวนการ
ในการสร้างสรรค์ที่ได้กล่าวไว้ว่า การปรุงแต่งดัดแปลงใหม่
เป็นกระบวนการอีกอย่างหนึ่งของความคิดสร้างสรรค์ก็
คือ การรู้จักดัดแปลงของเดิมที่มีอยู่ให้ใหม่ขึ้นคือการทำ�ให้
ใหม่ โ ดยปรั บ ปรุ ง จากของเดิ ม จากความคิ ด เดิ ม ให้ ดี ขึ้ น  
ถือว่าเป็นการสร้างสรรค์เหมือนกัน
3. สีของเครื่องแต่งกาย
    3.1 การใช้สีตัว-สีขลิบ
สีของเครื่องแต่งกายยืนเครื่องละครสวนสุนันทา
แบ่งออกเป็นสีตัวและสีขลิบ สีตัวคือสีส่วนใหญ่ของเครื่อง
แต่งกาย   เป็นสีที่แสดงให้เห็นว่าเครื่องแต่งกายชุดนั้นๆ
คือสีใด   ส่วนสีขลิบคือสีที่ใช้ตัดขอบสีตัวของเครื่องแต่ง
กายชุดนั้นๆเพื่อแสดงให้เห็นสีตัวชัดเจนมากขึ้น   การใช้สี
ตัวสีขลิบของเครื่องแต่งยืนเครื่องละครสวนสุนันทามีทั้ง
การใช้คู่สีวรรณะเดียวกัน   เช่น สีเหลืองเป็นสีตัวใช้สีแดง
เป็นสีขลิบ   เป็นต้น   และใช้คู่สีตัดกันหรือคู่สีตรงข้ามกัน
เช่น   สีแดงเป็นสีตัวใช้สีเขียวเป็นขลิบ   สีเขียวเป็นสีตัว
ใช้สีแดงเป็นสีขลิบ   สีม่วงเป็นสีตัวใช้สีเหลืองเป็นสีขลิบ  
เป็นต้น   ซึ่งตรงกับทฤษฎีการใช้สีสำ�หรับเครื่องแต่งของ
กรมศิลปากร(2547, น. 230) นอกจากนี้การใช้สีตัว-สีขลิบ
ของเครื่องแต่งกายยืนเครื่องละครสวนสุนันทานั้น ยังตรง
กับทฤษฎีสี   ที่กาญจนา  ลือพงษ์(2555,น.84 )ได้กล่าวไว้
ถึงหลักการใช้สีวรรณะเดียว  และการใช้สีตรงกันข้าม  
   3.2  ปริมาณของการใช้สี
การใช้ สี ตั ว -สี ข ลิ บในการสร้ า งเครื่ อ งแต่ ง กาย
สวนสุนันทานั้นก็คำ�นึงถึงปริมาณของสีด้วยเช่นกัน   เพื่อ
ให้ได้แต่งกายสร้างที่สวยงามตามจารีต คือ   สีตัวเป็นสีห
ลักหรือสีส่วนใหญ่   เป็นสีที่แสดงให้เห็นว่าสีของเครื่อง
แต่งกายชุดนั้นๆเป็นสีใด   ดังนั้นการใช้สีตัวจะมีปริมาณ
มากหรือพื้นที่ในการใช้สีที่มีจำ�นวนมาก   ส่วนสีขลิบเป็น
รองหรือสีส่วนน้อย   เป็นสีที่ช่วยทำ�ให้สีหลักของเครื่อง
แต่งกายมีความเด่นชัดมากขึ้น   ดังนั้นการใช้สีตัวจะมี
ปริมาณน้อยหรือพื้นที่ในการใช้สีที่มีจำ�นวนน้อย  ปริมาณ
ของการใช้สีตัว-สีขลิบของเครื่องแต่งกายยืนเครื่องละคร
สวนสุนันทาช่วยส่งผลทำ�ให้เกิดความงามแก่ผู้พบเห็นหรือ
ผู้ชมการแสดงของนาฏศิลป์สวนสุนันทาที่สวมใส่เครื่อง
แต่งกายแบบนี้   กระทั่งมีผู้ชื่นชอบและจดจำ�รูปแบบและ
โครงสร้างของเครื่องแต่งกายยืนเครื่องละครสวนสุนันทา
เพื่อนำ�ไปสร้างเอง  ซึ่งตรงกับทฤษฎีสีที่กาญจนา  ลือพงษ์
(2555,น.84 )  ได้กล่าวถึงการใส่สีตัดกันไว้ว่า การใช้สีตัด
กัน ควรคำ�นึงถึงความเป็นเอกภาพด้วย วิธีการใช้มีหลาย

วารสารศิลป์ปริทัศน์ 28 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิธี เช่น ใช้สีให้มีปริมาณต่างกัน เช่น ใช้สีแดง 20 % สีเขียว
80% หรือ เอาสีที่ตัดกันมาทำ�ให้เป็นลวดลายเล็ก ๆ สลับ
กัน ในผลงานชิ้นหนึ่ง   อาจจะใช้สีให้กลมกลืนกันหรือตัด
กันเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง   หรืออาจจะใช้พร้อมกันทั้ง 2
อย่าง ทั้งนี้แล้วแต่ความต้องการ และความคิดสร้างสรรค์
ของเรา ไม่มีหลักการ หรือรูปแบบที่ตายตัว สีมีผลต่อการ
ออกแบบ คือ การสร้างความรู้สึก การสร้างความน่าสนใจ
สีบอกสัญลักษณ์ของวัตถุ สีช่วยให้เกิดการรับรู้ และจดจำ� 
เป็นต้น
4. การประดับตกแต่งเครื่องแต่งกายยืนเครื่อง
ละครสวนสุนันทา
ขั้นตอนการสร้างเครื่องแต่งกายยืนเครื่องละคร
สวนสุ นั น ทามี ทั้ ง ขั้ น ตอนการใช้ แรงงานคนและการใช้
เครื่องจักร   ขั้นตอนที่ใช้แรงงานคนคืองานด้านการปัก
เลื่อม  ลูกปัด  หรือวัสดุสำ�หรับประดับเพื่อทำ�ให้เกิดความ
สวยงามมากยิ่งขึ้น   เนื่องจากวิธีการปักไม่สามารถทำ�ได้
ด้วยเครื่องจักรเพราะวัสดุที่ใช้มีขนาดเล็กและต้องใช้ความ
ละเอียดประณีต   โดยการนำ�เลื่อม   ลูกปัด   หรือวัสดุ
ต่างๆมาว่างแล้วเย็บติดด้วยมือลงบนผ้าเพื่อเป็นตัวช่วย
ทำ�ให้ลายของผ้าเด่นชัดขึ้นมา   ทั้งการปักเป็นจุดๆแบบ
กระจายบนลายของผ้า  การปักเรียงเป็นแถวตามลายของ
ผ้า  และการปักถมทึบในลายของผ้า  ส่วนขั้นตอนการใช้
เครื่องจักรนอกจากการเข้าตัวขึ้นรูปเพื่อให้ได้รูปทรงตาม
ที่ออกแบบเครื่องแต่งกายไว้แล้ว   ยังใช้ในการเย็บติดแถบ
ดิ้นแขกซึ่งเป็นวัสดุหลักในการสร้างลวดลายให้กับเครื่อง
แต่งกายประเภทพัสตราภรณ์อีกด้วย   แถบดิ้นแขกที่ใช้
มีหลายแบบ   รูปทรงและขนาดก็ต่างกัน   แถบดิ้นแต่ละ
แบบนั้นบ้างก็ทำ�จากเส้นทอง  เส้นเงิน แล่งทอง  หรือแล่ง
เงิน  มาถักสานกันเป็นรูปทรงต่างๆให้เลือกใช้ในงาน  โดย
การนำ�เอาแถบดิ้นแขกมาวางเรียงต่อกันบ้าง   ทับซ้อนกัน
บ้าง   เป็นแถวๆจนเกิดเป็นลวดลายใหม่บนเครื่องแต่ง
กาย   ซึ่งการประดับตกแต่งเครื่องแต่งกายยืนเครื่องละคร
สวนสุนันทาตรงกับมัย   ตะติยะ (2552,น.82-83) ทฤษฎี
ทัศนศิลป์เรื่องจุด เส้น และรูปร่างรูปทรง  
ข้อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาเครื่ อ งแต่ ง กายยื น เครื่ อ งละคร
สวนสุนันทา   พบว่ามีประเด็นที่ควรนำ�มาศึกษาต่อไปอีก
เช่น เครื่องแต่งกายระบำ�ของนาฏศิลป์สวนสุนันทา และ
เครื่องแต่งกายละครประเภทอื่น ๆ   ซึ่งผลการวิจัยนี้จะ
เป็นพื้นฐานข้อมูลสำ�คัญที่ขยายองค์ความรู้ที่เหลืออยู่ให้
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Dressing Culture of Thais Influenced by Civilized Nations.
วัฒนธรรมการแต่งกายของคนไทยทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากอารยประเทศ
จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง , เกษร ธิตะจารี
Abstract
The purpose of this research was to
study dressing culture of Thais influenced by civilized nations in Sukhothai Period (1257 – 1438),
Ayutthaya Period (1350 – 1767), and Rattanakosin Period (1782 – nowadays). The primary resources used for the research were ancient Thai
literature, mural painting from 13 contemporary
temples, antiques, vestiges of past civilizations,
in-depth interview and focus group discussion.
The results showed 13 civilized nations had relationship with Thais such as China, India, Khmer
(Cambodia), Myanmar and Lanka (Srilanka) in
Sukhothai Period, Persia [Iran], Japan, Portugal, Hollanda [Netherlands], Spain, France and
England in Ayutthaya Period, and all of those
nations mentioned including the United States
of America in Rattanakosin Period. Those countrieshad influences on Thai dressing culture in
three groups : traditional group, applied group,
and adopted group. The influences of India and
Khmer in Sukhothai Period were flat crown and
Dhoti (Jong kraben).In Ayutthaya Period, there
were Persian Lompoc, Robe, and Persian shoes
flicks. And in early Rattanakosin Period, Thais
also had traditional dressing culture. In the Reign
of King Rama III and KingRama IV, Thais entered
the period of traditional dressing culture to western. In 1897, after King Rama Vhad returned from
European countries to Thailand, the Victorian
Styles of costumes had an important influence
on the Royal females. In the reign of King Rama
VI, the Royal males and the noble wore ‘SunHelmet’ and used ‘Walking Stick’. They wore
1 รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง นิสิตหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก, e-mail :  jaruphans@yahoo.com
2 รองศาสตราจารย์ ดร.เกษร ธิตะจารี ประธานที่ปรึกษา อาจารย์ประจำ�
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

round neck, thin white T-shirts with silk pants for
casual wear. Male wore round neck, T-shirts with
Thai pants. The Royal females wore ‘Pong Hair’
and ‘Pop Hair’. The styles of dressing were influenced by the Edwardian female styles in England
and the Hollywood female styles too. Later,
they wore ‘Sarong Skirt’ with long socks, high
shoes and accessories. In the reign of King Rama
VII, dressing culture of Thais was influenced by
the Hollywood female culture. They wore ‘Curling Hair’, the loose blouses style with hipped
length, and none sleeves with ‘Sarong Skirt’. In
the reign of King Rama VIII, the Field Marshall  
P. Pibulsongkram, Thailand’s prime minister, announced the state conventional style of dressing. Men wore trousers and women wore sarong
skirt, robe and blouse instead of Thai loincloths.
Lastly, in the reign of King Rama IX, dressing style
of Thais was influenced by Western fashion. Men
wore trousers and shirt and women wore skirt,
blouse and dress.
Keywords : Dressing Culture, Thais, Influence, Civilized Nations
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษา
วัฒนธรรมการแต่งกายของคนไทยที่ได้รับอิทธิพลจาก
อารยประเทศในยุคประวัติศาสตร์
ตั้งแต่สมัยสุโขทัย
(พ.ศ.1800 - 1981) สมัยอยุธยา (พ.ศ.1893 -2310) จนถึง
สมัยรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2325 – ปัจจุบัน) เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยมี เอกสารเก่า, ภาพจิตรกรรมฝาผนังจำ�นวน 13
วัด, ศิลปะโบราณวัตถุ โบราณสถาน, การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก และการเสวนากลุ่ม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ผล
การวิจัยพบว่า วัฒนธรรมการแต่งกายของอารยประเทศ
ที่ร่วมสมัยกับไทยมี 13 ประเทศ ในสมัยสุโขทัยมี จีน
อินเดีย ขอม (ปัจจุบันประเทศเขมร-ราชอาณาจักร

วารสารศิลป์ปริทัศน์ 30 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กัมพูชา) พม่า (ปัจจุบันประเทศเมียนม่าร์) ลังกา (ปัจจุบัน
ประเทศศรีลังกา)
ในสมัยอยุธยามีเปอร์เซีย(ปัจจุบัน
ประเทศอิหร่าน) ญี่ปุ่น โปรตุเกส ฮอลันดา (ปัจจุบัน
ประเทศเนเธอร์แลนด์) สเปน ฝรั่งเศส อังกฤษ เพิ่มเข้า
มา และรวมถึงสหรัฐอเมริกา ที่เข้ามาในสมัยรัตนโกสินทร์
ซึ่งอารยประเทศเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมการแต่งกายของคนไทยใน 3 ลักษณะ กลุ่มแรก
เป็น ”กลุ่มอนุรักษ์” ยึดรูปแบบวัฒนธรรมการแต่งกาย
แบบเดิม กลุ่มที่สองเป็น “กลุ่มประยุกต์” รับเอาเพียงบาง
ส่วนแล้วนำ�มาผสมผสานกับวัฒนธรรมเดิม และกลุ่มที่
สามยอมรับทั้งหมด เป็น “กลุ่มรับเอามาใช้” โดยไม่มีการ
ดัดแปลง อิทธิพลจากอารยประเทศที่เห็นเด่นชัดในสมัย
สุโขทัยพบว่า มีการ “สวมเทริด” และการ “นุ่งโธตี” (โจง
กระเบน) แบบอินเดียและขอม ในสมัยอยุธยาพบว่ามีการ
“สวมลอมพอก” “สวมเสื้อครุยคลุม” และ “สวมรองเท้า
เชิงงอน” แบบเปอร์เซีย และในสมัยรัตนโกสินทร์ คนไทย
ยังคงแต่งกายตามแบบจารีตประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัย
อยุธยา ในสมัยรัชกาลที่ 3 และ รัชกาลที่ 4 ไทยเริ่มเข้า
สู่การแต่งกายแบบตะวันตก ในปี พ.ศ.2440 เมื่อรัชกาล
ที่ 5 เสด็จกลับจากประพาสยุโรปการแต่งกายของสตรีชาว
อังกฤษสมัยพระราชินีวิกตอเรีย ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อสตรี
ในราชสำ�นักสยาม ในสมัยรัชกาลที่ 6 บุรุษสวมใส่ ‘หมวก
กะโล่’ และ ‘ถือไม้เท้า’ และมีการสวมเสื้อคอกลมผ้าขาว
บาง และนิยมนุ่งกางเกงแพรจีนเป็นชุดลำ�ลอง บุรุษสามัญ
ชนสวมเสื้อแขนสั้นคอกลม และนุ่งกางเกงไทย สตรีใน
ราชสำ�นักไว้ “ผมโป่ง” และ “ผมบ๊อบ” ได้รับอิทธิพล
การแต่งกายของสตรีชาวอังกฤษในสมัยเอ็ดเวิร์ด และ
จากสตรีอเมริกันสมัยฮอลลิวูด ต่อมาสตรีเปลี่ยนจากการ
นุ่งกระโปรงมาเป็นนุ่งซิ่น สวมถุงน่อง สวมรองเท้าสูง
และนิยมสวมใส่เครื่องประดับ ในสมัยรัชกายที่ 7 ได้รับ
อิทธิพลจากสตรีอเมริกัน สมัยฮอลิวูดไว้ “ผมคลื่น” นิยม
สวมเสื้อตัวหลวมไม่เข้ารูป ตัวยาวคลุมสะโพก ไม่มีแขน
นุ่งผ้าถุงสำ�เร็จ ในสมัยรัชกาลที่ 8 รัฐบาลจอมพล ป. พิบูล
สงคราม ได้ประกาศรัฐนิยม โดยให้บุรุษนุ่งกางเกงขายาว
แบบสากล สตรีนุ่งผ้าถุงหรือกระโปรงและใส่เสื้อ แทนการ
นุ่งโจงกระเบน สมัยรัชกาลที่ 9 ในปัจจุบันการแต่งกาย
ของคนไทยได้รับอิทธิพลการแต่งกายแบบตะวันตก โดย
บุรุษแต่งกายแบบสากลนิยม นุ่งกางเกงขายาว สวมเสื้อ
สตรีนุ่งกระโปรง สวมเสื้อหรือชุดกระโปรง

วัฒนธรรมอันดีงาม โดยเฉพาะวัฒนธรรมการแต่งกายซึ่ง
จัดเป็นเอกลักษณ์ประจำ�ชาติอย่างหนึ่ง เครื่องแต่งกาย
ของคนไทยเป็นเครื่องปกป้องผองภัยจากสภาพแวดล้อม
ดินฟ้าอากาศที่ร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน และหนาวเย็นใน
ฤดูหนาว เป็นเครื่องตกแต่งร่างกายให้สวยงาม จำ�แนก
เพศ วัย ฐานะ ยศถาบรรดาศักดิ์ของคนในสังคมให้เป็นที่
ยอมรับนับถือตามประเพณีนิยมแห่งสังคมไทย นอกจาก
นี้คนไทยยังมีการสวมใส่เครื่องแต่งกายให้ต้องโฉลก โชค
มงคล ตามความเชื่อ
นักประวัติศาสตร์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ใด้พยายามหาหลักฐานและเหตุผลมาอธิบายเกี่ยวกับถิ่น
กำ�เนิดและความเป็นมาของชนชาติก่อนที่จะตั้งถิ่นฐาน
ในดิ น แดนแหลมทองอั น เป็ น ที่ ตั้ ง ของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน แต่ยังไม่มีแนวคิดใดได้รับการยอมรับเป็นการ
ทั่วไปในแวดวงวิชาการ เท่าที่รวบรวมได้มีแนวคิดดังกล่าว
ทั้งสิ้น 5 แนวคิด แนวคิดแรกเป็นของขุนวิจิตรมาตรา
(2506, หน้า 5-147) เผยแพร่ในหนังสือ “หลักไทย” ใน
ปี พ.ศ.2471 สรุปได้ว่า ชนชาติไทยเป็นชนชาติมองโกล
เชื้อสายหนึ่ง มีถิ่นฐานอยู่แถบภาคใต้ของภูเขาอัลไต ใน
ประเทศมองโกเลียปัจจุบัน แล้วแยกมาทางใต้ เข้ามาตั้ง
อาณาจักรในดินแดนแหลมทอง แนวคิดที่สองเป็นของพัน
เอกหลวงวิจิตรวาทการ (2512, หน้า 66-71) เผยแพร่ไว้
ในหนังสือ “งานค้นคว้าเรื่องชนชาติไทย” สรุปได้ว่า มี
อาณาจักรต้ามุงของไทย ตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
มณฑลเสฉวน แล้วอพยพสู่แหลมอินโดจีน แนวคิดที่สาม
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ
(2492, หน้า 1-17) พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย ทรง
บรรยายที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ.2467 สรุป
ได้ว่า ชนชาติไทยตั้งภูมิลำ�เนาทางตอนใต้ของจีน ที่เรียก
ว่ามณฑลฮุนหนำ�  มณฑลกวางตุ้ง มณฑลกวางไส และ
อพยพลงมาทางใต้ แนวคิดที่สี่ เป็นของสุจิตต์ วงศ์เทศ
(2527, หน้า 239-240) เผยแพร่ไว้ในหนังสือ “คนไทยไม่
ได้มาจากไหน?” สรุปได้ว่า คนไทยอยู่ในประเทศไทยมา
นานแล้ว แนวคิดที่ห้า เป็นของกาญจนี ละอองศรี (2528,
หน้า 25-26) เผยแพร่ไว้ในหนังสือ “ถิ่นกำ�เนิดของคน
ไทย” สรุปได้ว่า จากการศึกษาบนรากฐานของวิชาพันธุ
ศาสตร์ (Genetics) บอกได้ว่าคนไทยไม่ได้สืบเชื้อสายมา
จากจีน ถิ่นเดิมอาจอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
หรือในอินโดจีน หรือในคาบสมุทรมลายู แล้วค่อยๆเผย
แพร่กระจายไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตอนใต้
คำ�สำ�คัญ : วัฒนธรรมการแต่งกาย คนไทย ของประเทศจีน
อิทธิพล อารยประเทศ
จากความแตกต่ า งในแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ถิ่ น
กำ�เนิดและความเป็นมาของชนชาติไทย
ส่งผลให้เกิด
บทนำ�
ความแตกต่ า งในการจำ � แนกยุ ค สมั ย ทางการแต่ ง กาย
ชนชาติ ไ ทยเป็น เผ่าพัน ธุ์ที่มีป ระวัติความเป็น ของคนไทยซึ่งมีหน่วยราชการและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้นำ�
มายาวนาน ในแต่ละยุคสมัยที่ผ่านมาคนไทยได้สร้างสม เสนอยุคสมัยทางการแต่งกายไว้แตกต่างกันไปในบางยุค
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สมัย เป็นเพียงการสันนิษฐานเท่านั้น จึงไม่อาจยืนยันได้
อย่างแน่นอน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ดำ�รงราชานุภาพ พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยทรง
แสดงทัศนะไว้ว่า “พงศาวดารสยามควรจัดแบ่งเป็นสมัย
กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี
และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี” จากหลักฐาน
ทางประวั ติ ศ าสตร์ ท างด้ า นศิ ล ปกรรมที่ ป รากฏในงาน
จิตรกรรมฝาผนัง งานศิลปะโบราณวัตถุ โบราณสถาน
รวมทั้ ง จากหลั ก ฐานการบั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆที่ เ ป็ น
ลายลักษณ์อักษร และจากความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม
กับอารยประเทศจำ�นวน 13 ประเทศ ที่เข้ามาในยุค
ประวัติศาสตร์ มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมการแต่งกายของ
คนไทยโดยทางตรงและทางอ้อม ทำ�ให้คนไทยเกิดทัศนคติ
ในการแต่งกายแตกต่างกันไปในแต่ละยุคสมัย ผู้วิจัยเกิด
ความสนใจรูปแบบวัฒนธรรมการแต่งกายของคนไทยที่
เปลี่ยนไปตามกระแสนิยมของอิทธิพลดังกล่าว จึงดำ�เนิน
การศึกษาวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมการแต่งกายของคนไทยที่
ได้รับอิทธิพลจากอารยประเทศ” นี้ขึ้นเพื่อจัดระเบียบรูป
แบบวัฒนธรรมการแต่งกายของคนไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาวัฒนธรรมการแต่งกายของคนไทยที่
ได้รับอิทธิพลจากอารยประเทศในยุคประวัติศาสตร์ ใน
สมัยสุโขทัย (ระหว่าง พ.ศ. 1800-1981) สมัยอยุธยา
(ระหว่าง พ.ศ.1893-2310) จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์
(ระหว่าง พ.ศ. 2325-ปัจจุบัน)
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative research) โดยการศึกษาย้อนไปในอดีต (Retrospective study) มีขั้นตอนการดำ�เนินการวิจัยดังนี้
(1) การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources)
1.1 ข้อมูลที่ผู้วิจัยลงพื้นที่ศึกษาภาคสนามด้วยตนเอง
(Field study) โดยศึกษาภาพจิตรกรรมวัดในสมัยสุโขทัย
(ระหว่าง พ.ศ. 1800-1981) สมัยอยุธยา (ระหว่าง พ.ศ.
1893-2310) จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ (ระหว่าง พ.ศ.
2325-ปัจจุบัน) จำ�นวน 13 วัด ได้แก่ วัดเจีดีย์เจ็ดแถว วัด
พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดหน้าพระเมรุ (วิหาร
น้อย) วัดพุทไธศวรรย์ (ตำ�หนัก) วัดโบสถ์สามเสน วัด
ไชยทิศ วัดปราสาท วัดบางขนุน วัดดุสิตารามวรวิหาร วัด
สุวรรณาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดพระที่นั่งพุทไธสวรรค์
และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) รวมทั้งศึกษา
ศิลปะโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
และโบราณสถาน 1.2 เป็นข้อมูลจากการเสวนากลุ่ม
(Focus Group Discussion) โดยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องที่วิจัยโดยตรง 2 ท่านคือ ศาสตราจารย์วิชัย สิทธิ

รัตน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(ประติมากรรม) และ
นายสมพงษ์ ทินแจ่มใส ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าทอไทยและ
เครื่องแต่งกาย 1.3 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In
-depth interview) ผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน คือ นายระพี
ศักดิ์ ชัชวาลย์ อดีตรองอธิบดีกรมศิลปากร ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี ซึ่งมีบทบาทสำ�คัญ
ในการศึกษาและนำ�เสนอแบบอย่างเครื่องแต่งกายตาม
สมัยโบราณคดี ทั้ง 7 สมัย ของกรมศิลปากร และคุณปิย
วรา ทีขะระ เนตรน้อย หัวหน้าคณะ ทำ�งานพิพิธภัณฑ์
ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้
เชี่ยวชาญด้านผ้าทอไทยและเครื่องแต่งกาย (2) การ
รวบรวมข้อมูลข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources)
เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความแตก
ต่างในการนำ�เสนอยุคสมัยด้านการแต่งกายของคนไทย
รวมทั้งกลุ่มชนโบราณที่เคยตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
ในปัจจุบัน ข้อมูลวัฒนธรรมการแต่งกายของคนไทยใน
ยุคประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา จนถึง
สมัยรัตนโกสินทร์ และข้อมูลการแต่งกายร่วมสมัยจาก
เอกสารเก่า ภาพถ่ายเก่า หลักฐานทางประวัติศาสตร์
และหนั ง สื อ ที่ เ ก็ บ รั ก ษาไว้ ใ นหอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร หอสมุดของสถาบัน
การศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และสื่อออนไลน์ของ
หน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับ เช่น พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) ประเทศฝรั่งเศส, มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด
(Harvard University) ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นต้น การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Data) ไม่สามารถแปลงเป็นตัวเลขได้ ต้องอาศัย
หลั ก ตรรกศาสตร์ ช่ ว ยในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล รวมทั้ ง ใช้
ข้อมูลตามสภาพที่เป็นจริงโดยไม่มีการควบคุมตัวแปร ผู้
วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แนวคิดทฤษฎีเป็นกรอบในการ
วิเคราะห์ 2 วิธี คือ วิเคราะห์ข้อมูลซึ่งได้มาจากการศึกษา
ภาคเอกสารและภาคสนามโดยวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และภาพประกอบ และวิเคราะห์ข้อมูลซึ่ง
ได้มาจากการเสวนากลุ่ม และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
แล้วนำ�มาพรรณนาความ พร้อมภาพประกอบ
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยสรุปและอภิปราย
ผลการวิจัยตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้
วั ฒ นธรรมการแต่ ง กายของคนไทยที่ ไ ด้ รั บ
อิทธิพลจากอารยประเทศในยุคประวัติศาสตร์ ในสมัย
สุโขทัย (ระหว่าง พ.ศ.1800 - 1981) สมัยอยุธยา (ระหว่าง
พ.ศ.1893 - 2310) จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ (ระหว่าง
พ.ศ.2325 – ปัจจุบัน) พบว่า อารยประเทศที่เข้ามาใน
สมัยสุโขทัย มีจีน อินเดีย ขอม (ปัจจุบันคือประเทศเขมร)
พม่า (ปัจจุบันคือประเทศเมียนมาร์) และลังกา (ปัจจุบัน

วารสารศิลป์ปริทัศน์ 32 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คือประเทศศรีลังกา) ซึ่งเข้ามาอาศัยในอาณาจักรสุโขทัย
มาติดต่อค้าขาย และมีสัมพันธไมตรีทางการทูต เผยแผ่
ศาสนาพราหมณ์ฮินดู ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทแบบ
ลังกาวงศ์ ต่อมาในสมัยอยุธยาอารยประเทศที่เข้ามามี
เปอร์เซีย (ปัจจุบันคืออิหร่าน) ญี่ปุ่น โปรตุเกส ฮอลันดา
(ปัจจุบันคือเนเธอร์แลนด์) สเปน ฝรั่งเศส และอังกฤษ
และในสมัยรัตนโกสินทร์มีประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มเข้า
มา รวมอารยประเทศที่เข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งสิ้น
13 ประเทศ มีอิทธิพลต่อทัศนคติการแต่งกายของคนไทย
สามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะใหญ่ๆ ดังนี้
กลุม่ แรก ไม่ยอมรับการแต่งกายแบบอารยประเทศ
เป็นกลุ่ม อนุรักษ์ (Traditional Group) จากเอกสาร
หลักฐานพบว่ากลุ่มนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
การแต่งกาย เนื่องจากคนส่วนใหญ่ในสังคมไม่ยอมรับ
เอาวัฒนธรรมอื่นที่แพร่กระจายเข้ามาสู่สังคมไทย ยังคง
อนุรักษ์รูปแบบวัฒนธรรมการแต่งกายแบบเดิม
กลุ่มที่สอง ยอมรับเพียงบางส่วน เป็นกลุ่ม
ประยุกต์ (Applied Group) จากเอกสารหลักฐานพบว่า
กลุ่มนี้มีการรับเอาวัฒนธรรมอื่นเพียงบางส่วนแล้วนำ�มา
ผสมผสานกั บ วั ฒนธรรมการแต่งกายแบบเดิม ของไทย
เกิดเป็นรูปแบบวัฒนธรรมการแต่งกายใหม่
กลุ่มที่สาม ยอมรับทั้งหมด เป็นกลุ่ม รับเอามา
ใช้ (Adopted Group) จากเอกสารหลักฐานพบว่ากลุ่ม
นี้รับเอาวัฒนธรรมอื่นมาเป็นของตนเองทั้งหมด โดยไม่มี
การแก้ไขดัดแปลง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
ในรูปแบบการลอกเลียนแบบวัฒนธรรมการแต่งกาย

ภาพที่ 1 แสดงการแต่งกายกลุม่ อนุรกั ษ์ (Traditional Group)
การแต่งกายของสตรีสามัญ นุ่งโจงกระเบน ห่มสไบ
เป็นการแต่งกายแบบสุภาพเรียบร้อยเมื่อออกนอกบ้าน
ที่มา : ราชศิลป์พัสตราภรณ์ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, 2555, หน้า 17

ภาพที่ 2 แสดงการแต่งกายกลุ่มประยุกต์ (Applied Group)
การแต่งกายของสตรีชั้นสูงในราชสำ�นัก ในสมัยรัชกาล  ที่
5 ปี พ.ศ.1894 ฉลองพระองค์แบบตะวันตก นุ่งโจงกระเบน
สวมถุงเท้า และรองเท้าคัทชู
ที่มา : ราชศิลป์พัสตราภรณ์ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, 2555, หน้า 27

ภาพที่ 3 แสดงการแต่งกายกลุม่ รับเอามาใช้ (Adopted Group)
การแต่งกายของสตรีชั้นสูงในราชสำ�นัก สมเด็จพระนางเจ้า
รำ�ไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 ฉลองพระองค์แบบ
ตะวันตก
ที่มา : ราชศิลป์พัสตราภรณ์ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, 2555, หน้า 34

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 33 วารสารศิลป์ปริทัศน์

และจากการลงพื้นที่ศึกษาจิตรกรรมฝาผนังใน
สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์ จำ�นวน
13 วัด จากการศึกษางานศิลปะโบราณวัตถุ โบราณสถาน
การเสวนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าวัฒนธรรม
การแต่งกายของไทยที่ได้รับอิทธิพลจากอารยประเทศ
มีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กล่าวคือ
อิทธิพลของอารยประเทศที่เข้ามา ในสมัยสุโขทัยที่โดด
เด่นคือ การสวมเทริด (มงกุฏทรงเตี้ยมีกระบังหน้า) และ
การนุ่งโธตี (Dhoti-โจงกระเบน) อิทธิพลอินเดีย และขอม

ภาพที่ 4 แสดงการแต่งกายของสตรีและบุรุษในสมัยสุโขทัย
ประติมากรรมสังคโลก ศิลปะสมัยสุโขทัย พุทธศตวรรษที่
19-21 ประมาณ 500-700 ปีมาแล้ว (ซ้าย)แสดงการแต่งกาย
ของสตรีชั้นสูง นุ่งผ้านุ่งยาวกรอมเท้า ด้านหน้าจีบคล้ายผ้าจีบ
หน้านาง สวมเสื้อ สวมเครื่องประดับศรีษะรูปเหมือนมงกุฏ
เตี้ย มีกรอบหน้า (เทริด) สวมเครื่องประดับกรองคอ พาหุรัด
(รัดต้นแขน) และกำ�ไลข้อพระกร (ขวา) แสดงการแต่งกาย
ของบุรุษ นุ่งโจงกระเบน ไม่สวมเสื้อ สวมเครื่องประดับศรีษะ
รูปเหมือนมงกุฏเตี้ย มีกรอบหน้า (เทริด) สวมเครื่องประดับ
กรองคอ พาหุรัด (รัดต้นแขน) และกำ�ไลข้อมือ จัดแสดงอยู่ ณ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพมหานคร
ที่มา :  ผู้วิจัยเก็บข้อมูลวิจัยด้วยตนเอง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน
2558

ต่อมาในสมัยอยุธยาที่โดดเด่นก็คือ การสวม
ลอมพอก (มงกุฏทรงสูง-ชฎา) เสื้อครุยคลุม และรองเท้า
เชิงงอน
อิทธิพลเปอร์เซียจนถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์
(รัชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 3) พบว่า คนไทยส่วนใหญ่ยังคง
ยึ ด ประเพณี ก ารแต่ ง กายรู ป แบบเดิ ม เป็ น กลุ่ ม อนุ รั ก ษ์
(Traditional Group) ตามแบบจารีตประเพณีที่มีมา
ตั้งแต่สมัยอยุธยา กล่าวคือ พระมหากษัตริย์ทรงเครื่อง
บรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ บุรุษไว้ผมทรงมหาดไทย หรือ
ทรงหลักแจว ไม่นิยมสวมเสื้อ นุ่งโจงกระเบน หรือนุ่งจีบ

ภาพที่ 5 แสดงภาพจิตกรรมฝาผนัง ภายในอุโบสถวัด
สุวรรณาราม
แสดงการแต่งกายของบุรุษและสตรีไทย สมัยรัชกาลที่ 1
บุรุษและสตรีนุ่งโจงกระเบน ไม่สวมเสื้อและรองเท้า
ที่มา : การแต่งกายไทยวิวัฒนาการและเอกลักษณ์ประจำ�ชาติ
เล่ม 1, 2552 : 252

ภาพที่ 6 ภาพแสดงการฉลองพระองค์ของ พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
ที่มา : การแต่งกายไทยวิวัฒนาการและเอกลักษณ์ประจำ�ชาติ
เล่ม 1, 2552 : 261

ในสมัยรัชกาลที่ 3 คนไทยยังคงไม่สวมเสื้อเข้า
เฝ้าฯ ต่อมาโปรดเกล้าฯให้สวมเสื้อเข้าเฝ้าเฉพาะในฤดู
หนาว เป็นเสื้อคอปิด หรือคอกลม แขนยาว ผ่าหน้า ติด
กระดุม และมีผ้าคาดเอว จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมแบบ
ตะวั น ตกเริ่ ม เข้ า มามี บ ทบาทในราชสำ � นั ก ไทยในตอน
ปลายสมัยรัชกาลที่ 3 สืบเนื่องต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4
โปรดให้สวมเสื้อทุกครั้งที่เข้าเฝ้า ให้คณะทูตที่เดินทางไป
เจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศในยุโรปไว้ผมอย่างตะวันตก
กลับมาจึงให้ตัดผมทรงมหาดไทยตามเดิม ส่วนพระองค์
ทรงแต่งกายแบบตะวันตกในวโรกาสต่างๆ สำ�หรับเจ้า
นายฝ่ายใน สตรีในราชสำ�นัก และสตรีที่เป็นชนชั้นสูงยัง
คงแต่งตามประเพณีเดิม คือ ห่มสไบ นุ่งโจงกระเบน หรือ

วารสารศิลป์ปริทัศน์ 34 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นุ่งจีบ ห่มตาด สำ�หรับการแต่งกายเต็มยศ โดยในบาง
โอกาส เช่นในฤดูหนาว อาจสวมเสื้อคอกลมปิดคอ แขน
กระบอกยาว ผ่าอก ติดกระดุม ห่มสไบ นุ่งโจงกระเบน
สวมกำ�ไลเท้า ไม่สวมรองเท้า สตรีสามัญชนยังคงห่มแถบ
นุ่งโจงกระเบน เหมือนในสมัยอยุธยาตอนปลายนั่นเอง

ผืนไว้บนบ่าซ้าย รวบชายที่เอวด้านขวา เรียกว่า “สะพาย
แพร” ต่อมาเปลี่ยนเป็น ผ้าแพรฝรั่ง สะพายแบบหย่อนๆ
พองาม และตกแต่งเครื่องประดับให้สวยงาม สามัญชน
บุรุษและสตรียังคงแต่งกายตามแบบประเพณีเดิม

ภาพที่ 7 แสดงการแต่งกายของบุรษุ และสตรี ในสมัยรัชกาลที่ 4
(ซ้าย) บุรุษ นุ่งโจงกระเบน ไม่สวมเสื้อและรองเท้า
(ขวา) สตรีนงุ่ โจงกระเบน สวมสไบเฉียงพาดบ่า ไม่สวมรองเท้า
ที่มา : การแต่งกายไทยวิวัฒนาการและเอกลักษณ์ประจำ�ชาติ
เล่ม 1, 2552 : 251, 265

ภาพที่ 8 แสดงการฉลองพระองค์ของ สมเด็จพระศรีพัชริน
ทราบรมราชินนี าถ แบบตะวันตก สมัยวิกตอเรีย เสือ้ แขนขาหมูแฮม
ที่มา : ราชศิลป์พัสตราภรณ์ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, 2555, หน้า 23

ในสมัยรัชกาลที่ 5 จัดเป็นยุคของการปฏิรูป
วัฒนธรรมการแต่งกายของคนไทยไปสู่สากลในรูปแบบ
ของกลุ่มประยุกต์ (Applied Group) กล่าวคือ ให้บุรุษ
ในราชสำ�นักเลิกไว้ผมทรงมหาดไทย มาไว้ผมยาวแบบฝรั่ง
โปรดให้เจ้านายและผู้ตามเสด็จประพาสสิงคโปร์ พ.ศ.
2413 สวมเสื้อคอปิด มีเสื้อเชิ้ตข้างใน ผูกผ้าพันคอ แต่
ยังคงนุ่งโจงกระเบนด้วยผ้าพื้นสีกรมท่า เมื่อเสด็จกลับ
แล้วโปรดให้ข้าราชสำ�นักสวมถุงเท้า รองเท้า ก่อนเสด็จ
ประพาสต่างประเทศครั้งที่ 2 (ประพาสอินเดีย พ.ศ.2420)
ทรงกำ�หนดเครื่องแบบ “ยูนิฟอร์ม” สำ�หรับเจ้านาย และ
ขุนนางแต่งกายเข้าเฝ้าฯ เป็นเสื้อคอปิด แขนยาว มีกระดุม
ตลอดอก เรียกว่า “ราชปะแตน” ต่อมาข้าราชการทหาร
นุ่งกางเกงขายาวแทนโจงกระเบน และทรงแต่งพระองค์
แบบฝรั่งล้วน เมื่อเสด็จประพาสยุโรป พ.ศ.2440 สำ�หรับ
เจ้านายฝ่ายใน และสตรีในราชสำ�นัก เลิกไว้ผมปีกมา
เป็นผมยาวแบบฝรั่ง ต่อมาเป็นทรง “ดอกกระทุ่ม” เป็น
ที่นิยมของสตรีทั่วไปทั้งในและนอกราชสำ�นัก ภายหลัง
เมื่อรัชกาลที่ 5 เสด็จกลับจากประพาสยุโรป การแต่ง
กายของสตรี ช าวอั ง กฤษสมั ย ราชิ นี วิ ก ตอเรี ย ได้ เข้ า มา
มีบทบาทอย่างมาก โดยเฉพาะเสื้อแขน “ขาหมูแฮม”
(Mutton sleeves) เสื้อแขนบาน (Flare sleeves) และ
เสื้อแขนพอง (Puff sleeves) สวมกับโจงกระเบน สวม
ถุงเท้า รองเท้าบู๊ต หรือรองเท้าคัทชู ในการพัฒนาด้าน
เครื่องประดับ ได้นำ�เอาผ้าสไบที่ห่มนอกเสื้อมาแปลงเป็น
ผ้าสะพายไหล่ เอาผ้าสไบมาจีบให้เป็นผืนแคบ ตรึงกลาง

ในสมัยรัชกาลที่ 6 พบว่า ข้าราชสำ�นักยังคง
สวมเสื้อราชปะแตน นุ่งผ้าม่วงโจงกระเบน เพิ่มการสวม
“หมวกกะโล่” และ “ถือไม้เท้า” สิ่งโดดเด่นในวัฒนธรรม
การแต่งกายของบุรุษไทยก็คือ การสวมเสื้อคอกลมผ้าขาว
บาง และนุ่งกางเกงแพรจีนเป็นชุดลำ�ลอง ซึ่งเข้ามาใน
ปลายสมัยรัชกาลที่ 5 สามัญชนสวมเสื้อแขนสั้น คอกลม
ผ่าหน้า และนุ่งกางเกงไทย สำ�หรับสตรีชั้นสูงไว้ผมยาว
ตลบเป็นมวยไว้ท้ายทอยเรียก “ผมโป่ง” หรือตัดยาวเสมอ
คอเรียก “ผมบ๊อบ” นิยมคาดเครื่องประดับผม แบบเสื้อ
ได้รับอิทธพลจากสตรีอังกฤษ สมัยกษัตริย์เอ็ดเวิร์ด เลิก
สะพายผ้าแพร สวมถุงน่อง รองเท้าส้นสูง นิยมเครื่อง
ประดับจากตะวันตก เป็นสร้อยคอเส้นเล็กห้อยล๊อกเก็ต
ขัดฟันขาว เลิกกินหมาก

ภาพที่ 9 แสดงการแต่งกายของบุรุษ
บรุษสวมเสือ้ คอกลมสีขาว กางแกงแพรจีน ในสมัยรัชกาลที่ 6
ทีม่ า : สำ�นักงานส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ, 2543, หน้า 336

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 35 วารสารศิลป์ปริทัศน์

ในสมัยรัชกาลที่ 8 รัฐบาลจอมพล ป พิบูล
สงคราม ได้ประกาศรัฐนิยมให้บุรุษเลิกนุ่งผ้าม่วง ให้นุ่ง
กางเกงขายาวแบบสากลแทน นุ่งขาสั้นในโอกาสลำ�ลองได้
ส่วนสตรีให้เลิกนุ่งโจงกระเบน ให้นุ่งผ้าถุงแทน และให้เลิก
ใช้ผ้าแถบคาดอก เป็นให้สวมเสื้อแทน รวมถึงสวมหมวก
ตามแบบวัฒนธรรมตะวันตก จัดอยู่ในรูปแบบของกลุ่มรับ
เอามาใช้ (Adopted Group) อย่างแท้จริงสอดคล้องกับ
กรมศิลปากรและสำ�นักงานส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ

ภาพที่ 10 พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าอัพภันตรีปชา ใน
รัชกาลที่ 6 ฉลองพระองค์แบบตะวันตก อิทธิพลสตรีอังกฤษ
สมัยเอ็ดเวิร์ด นิยมเสื้อแขนยาวแบบจีบรูด คอเปิดกว้าง
ตกแต่งคอเสื้อและปลายแขนด้วยลูกไม้ นิยมผมตั้นสั้นเพียงหู
ตกแต่งทรงผมด้วยเครื่องประดับศรีษะ (Bandeau) ทรงพระ
ภูษาโจงกระเบนแบบไทย ทรงสะพายแพร
ที่มา : สำ�นักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ภาพจากฟิลม์กระจก
ภาพสำ�นักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ภาพที่ 12 รัชกาลที่ 8 รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ฉลองพระองค์     
แบบบุรุษและสตรีชาวอังกฤษและอเมริกัน
ที่มา : สำ�นักงานส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ, 2543, หน้า 351

ในสมัยรัชกาลที่ 7 พบว่า บุรุษยังคงแต่งกาย
ตามแบบสมัยรัชกาลที่ 6 ส่วนสตรีนิยมดัดผมเป็นคลื่น
เรียก “ผมคลื่น” แบบเสื้อลอกเลียนจากภาพยนต์ฝรั่งที่
เข้ามาฉาย เป็นเสื้อสมัยฮอลลีวูด นุ่งผ้าซิ่นไหม ดัดแปลง
เป็นผ้าถุงสำ�เร็จ นิยมใส่สายสร้อย และต่างหู สวมถุงน่อง
รองเท้าส้นสูง สตรีนำ�แฟชั่นบางคนเริ่มนุ่งชุดกระโปรงยาว
ในสมัยรัชกาลปัจจุบัน พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ.
ตามแบบฝรั่งไปงานราตรีสโมสร
2500 เป็นต้นมารูปแบบการแต่งกายของบุรุษและสตรี
เป็ น ไปตามแบบอย่ า งที่ ไ ด้ รั บ จากวั ฒ นธรรมตะวั น ตก
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงฟื้นฟู
วัฒนธรรมการแต่งกายแบบไทยให้คนไทยมีรูปแบบการ
แต่งกายประจำ�ชาติขึ้น โดยบุรุษมี “เสื้อพระราชทาน”
ซึ่ ง มี ต้ น แบบมาจากฉลองพระองค์ ข องพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 3 แบบ คือ เสื้อ
พระราชทานแขนสั้น เสื้อพระราชทานแขนยาวมีผ้าคาด
เอว และเสื้อพระราชทานแขนยาวไม่มีผ้าคาดเอว ใส่กับ
กางเกงขายาวแบบสากล สำ�หรับสตรีมี “ชุดไทยพระ
ราชนิยม” จำ�นวน 8 ชุด คือ ชุดไทยเรือนต้น ชุดไทย
จิตรลดา ชุดไทยอมรินทร์ ชุดไทยบรมพิมาน ชุดไทยจักรี
ชุดไทยดุสิต ชุดไทยจักรพรรดิ และชุดไทยศิวาลัย ไว้สวม
ใส่ในโอกาส และพิธีการต่างๆ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ภาพที่ 11 สมเด็จพระนางเจ้ารำ�ไพพรรณี พระบรมราชินี ใน พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นผู้นำ�ทางการแต่งกายของคน
รัชกาลที่ 7 ฉลองพระองค์แบบสตรีอเมริกัน สมัยฮอลลีวูด
ไทย ทรงมีพระอัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์และสืบสาน
(Hollywood)
ธรรมเนียมการแต่งกายที่ดำ�รงเอกลักษณ์ความเป็นไทย
ที่มา : สำ�นักงานส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ, 2543, หน้า 343 ไว้ได้อย่างสมบูรณ์งดงาม นอกจากนี้ทรงให้นำ�ผ้าไทยมา
วารสารศิลป์ปริทัศน์ 36 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กิตติกรรมประกาศ
ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้สำ�เร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีด้วย
ความกรุณาให้คำ�แนะนำ�อันเป็นประโยชน์ยิ่ง จาก รอง
ศาสตราจารย์ ดร.เกษร ธิตะจารี ประธานที่ปรึกษา และ
คณะกรรมการที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุด
สังข์ รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ ผู้วิจัยรู้สึก
ซาบซึ้งยิ่ง ขอกราบของพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ และผู้วิจัย
ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์ ศิลปิน
แห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) อาจารย์สมพงษ์
ทิมแจ่มใส ที่ได้กรุณามาร่วมเสวนากลุ่ม ณ โรงละคร คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คุณระ
ภาพที่ 13 “เสื้อพระราชทาน” ซึ่งมีต้นแบบมาจากฉลอง
พีศักดิ์ ชัชวาลย์ อดีตรองอธิบดีกรมศิลปากร และคุณปิย
พระองค์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช วรา ทีขะระ เนตรน้อย หัวหน้าคณะทำ�งานพิพิธภัณฑ์ผ้า
3 แบบ คือ เสื้อพระราชทานแขนสั้น เสื้อพระราชทาน
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้กรุณา
แขนยาวมีผ้าคาดเอว และเสื้อพระราชทานแขนยาวไม่               ให้เข้าสัมภาษณ์เชิงลึก ทำ�ให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่มีประโยชน์
มีผ้าคาดเอว ใส่กับกางเกงขายาวแบบสากล
ยิ่ง ในโอกาสนี้ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่มา : สำ�นักงานส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ, 2543 : 388, เจษฎาพร อัจฉริโยภาส ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
387,388
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้กรุณาตรวจสอบ
บทคั ด ย่ อ ภาษาอั ง กฤษให้ มี ค วามถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น
เหนื อ อื่ น ใดขอกราบขอบพระคุ ณ คุ ณ แม่ ป ระภาภรณ์
พรหมภัทร และพี่ๆน้องๆ ที่ให้กำ�ลังใจตลอดมา และคุณ
ภควัต ทรัพย์ปรุง บุตรชายผู้จัดพิมพ์และจัดวางรูปเล่มจน
สำ�เร็จเรียบร้อยอย่างดียิ่ง คุณค่าและประโยชน์อันพึงจะ
มีจากดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ขอมอบและอุทิศแด่คุณพ่อฉลาด
พรหมภัทร และ    คุณคมกฤช ทรัพย์ปรุง (สามี) ผู้ล่วงลับ
ไปแล้ว ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อเยาวชนของชาติและวงการศึกษาของไทย
สืบไป

ออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์ร่วมสมัยแบบสากล จนเป็น
ที่ชื่นชมของพสกนิกรชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วโลก
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วิชาการทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ โดยบทความทีส่ ง่ มาเพือ่ พิจารณาตีพมิ พ์จะต้องไม่เป็นบทความวิจยั บทความวิชาการ
ที่เคยได้รับการ เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน หรือ ไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอื่น บทความทุก
บทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำ�นวน 2 ท่านต่อหนึ่งบทความ กอง
บรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามลำ�ดับก่อนหลัง โดยมีข้อเสนอแนะในการ
ส่งบทความ ดังนี้

การเตรียมต้นฉบับบทความ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้เขียน
บทคัดย่อ (Abstract)
คำ�สำ�คัญ (Keyword)
บทนำ�
วัตถุประสงค์
ระเบียบวิธีวิจัย
ผลการวิจัย
อภิปรายผล
เอกสารอ้างอิง

ควรสั้นกะทัดรัดได้ใจความครอบคลุม ตรงกับวัตถุประสงค์และเนื้อเรื่อง
(ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
พิมพ์ชื่อโดยไม่ใช้คำ�ย่อ
เป็นร้อยแก้ว เขียนเฉพาะเนื้อหาที่สำ�คัญ ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ วิธีการ ผลและ
อภิปรายผลหรือข้อเสนอแนะ (อย่างย่อ) และต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(ความยาวไม่เกิน 300 คำ�)
ควรเลือกคำ�สำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ ประมาณ 3-5 คำ� ใช้ตัวอักษรภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษบทความที่เป็นภาษาอังกฤษมีเฉพาะคำ�สำ�คัญภาษาอังกฤษ
อธิบายถึงความเป็นมา ความสำ�คัญของปัญหาที่ทำ�การศึกษา วิจัย ค้นคว้า ของผู้อื่นที่
เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ สมมติฐานและขอบเขตของการวิจัย
ให้ระบุวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยระบุเป็นข้อ
อธิบายขั้นตอนการวิจัย โดยกล่าวถึงแหล่งข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล วิธีการใช้เครื่อง
มือในการศึกษาหรือการวิจัย และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
อธิบายถึงสิง่ ทีไ่ ด้จากการศึกษาหรือวิจยั โดยเสนอหลักฐานข้อมูลอย่างเป็นระเบียบและเข้าใจง่าย
ไม่ควรซํ้าซ้อนกับการแสดงผล แต่เป็นการสรุปประเด็น  และสาระสำ�คัญของการวิจัย
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ให้เขียนเอกสารอ้างอิง แบบ APA ตามรูปแบบที่กำ�หนด
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การเขียนเอกสารอ้างอิง
การอ้างอิง ให้ใช้รูปแบบของ American Psychological Association (APA)
การอ้างอิงในบทความ กรณีที่ผู้เขียนต้องการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่องให้ใช้วิธีการอ้างอิงในส่วน
เนื้อเรื่องแบบนาม-ปี (author-date in-text citation)
การอ้างอิงท้ายบทความ เป็นการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนบทความได้ใช้อ้างอิงในการเขียน
บทความ
และจัดเรียงรายการตามลำ�ดับอักษรชื่อผู้แต่ง ตังอย่าง เช่น
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. (พิมพ์ครั้งที่). เมืองที่พิมพ์: สำ�นักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อบรรณาธิการ, ชื่อหนังสือ. (เลขหน้าบทความ). เมืองที่พิมพ์: สำ�นัก
พิมพ์หรือโรงพิมพ์.
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่พิมพ์ (ฉบับที่), เลขหน้าบทความ.
ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์. (ปีที่วิจัยสำ�เร็จ). ชื่อวิทยานิพนธ์. วิทยานิพนธ์ปริญญา(ระดับ) ชื่อสาขาวิชา สังกัดของ
สาขาวิชา มหาวิทยาลัย.
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่เผยแพร่). ชื่อเรื่อง. ค้นเมื่อ [วัน เดือน ปี] จาก แหล่งสารสนเทศ.[หรือ URL]

การส่งต้นฉบับ
1. ให้พิมพ์บทความลงบนกระดาษ A4 โดยใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK
   1.1 ชื่อเรื่อง ใช้รูปแบบอักษรขนาด 18
   1.2 ชื่อผู้วิจัย ใช้รูปแบบอักษรขนาด 16
   1.3 หัวข้อหลัก ใช้รูปแบบอักษรขนาด 14
   1.4 เนื้อเรื่อง ใช้รูปแบบอักษรขนาด 14
   1.5 โดยมีเนื้อหาบทความไม่เกิน 10-15 หน้า
2. หากบทความของท่านมีรูปภาพประกอบให้ระบุที่มา เช่น ชื่อภาพ เจ้าของภาพ วัน/เดือน/ปี หรือเว็บ
ไซน์ เป็นต้น ไว้ใต้รูปภาพนั้นๆด้วย ภาพประกอบควรแนบไฟล์ภาพต้นฉบับพร้อมเขียนคำ�อธิบายภาพ และควรเขียน
หมายเลขกำ�กับภาพ เพื่อความถูกต้องและง่ายต่อการจัดเรียงข้อมูล
ตัวอย่าง

ภาพที่ 1 : Consider The Cherry Tree
ที่มา : Amanda Johnston (2555) (Johnston,A, 2555,11 มิถุนายน).
3. ส่งบทความผ่านระบบ http://apj.ssru.ac.th เท่านั้น
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300   โทรศัพท์ 0 2160 1388-94  
โทรสาร 0 2160 1388-94 ต่อ 111  email : apj@ssru.ac.th

วารสารศิลป์ปริทัศน์ 40 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

