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Transmitting knowledge of Lakon Chatri to Youth by Local Wisdom Teacher of
Jongkol Prong Nam Jai Thai Dance Troupe.
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Abstract
The objective of this qualitative thesis
is to study transmitting of Lakon Chatri to youth
and influential factors through the preparation
of a project, so-called, “Carry on showing Local Theoretical Culture of Lakon Chatri” at Wat
Chai Pluksamala. Data were collected from
documents and field data, using non-structured
interview, participant observation and non-participant observation as well as proposed Descriptive Analysis research results. The findings
present as follows:
1. Transmitting Lakon Chatri to youth by
Jongkol Prong Nam Jai Thai dance troupe was
conducted by Jaruvan Sooksakorn, the dance
teacher who taught the students cultures, values, beliefs through transmitting skills in singing,
dancing, prompting and displaying emotion with
Lakon Chatri script of Kraithong , the episode
Vimala searching for Kraithong, engaging in story-telling and narrative, group discussion, demonstration and practicing. There are 3 steps for
transmitting which focused on the direct experiences, enhanced understanding on role-play
and simulation.
2. Factors affecting the transmittal
of Lakon Chatri to youth comprised of 1) the
communicant age and experiences on starring in Lakon Chatri, knowledge and ability to
transmit skills , transmitting the experiences,
including the time spent involving with Lakon
Chatri performances and teaching experiences
and 2) knowledge recipient status comprised
of normal regular physical conditions, complete

emotional control, intellectual , environmental
, emotional, motivational and personality factors
and 3) content factors/ essence and 4) methods
or activities and 5) time and location.
Keywords :Transfer process, Factor affecting the
transfer process, Chatri Youth Theatre, Local
Wisdom Teacher of Jongkol Prong Nam Jai
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5

บทคัดย่อ
วิ ท ย า นิ พ น ธ์ นี้ มี จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ศึ ก ษ า
กระบวนการถ่ า ยทอดการแสดงละครชาตรี สู่ เ ยาวชน
และเพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ กระบวนการถ่ า ยทอด
การแสดงละครชาตรีสู่เยาวชน งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัย
เชิงคุณภาพ ดำ�เนินการวิจัยโดยการจัดโครงการ“สืบสาน
วัฒนธรรมการแสดงละครชาตรี ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ณ
ศูนย์เยาวชนวัดชัยพฤกษมาลา โดยวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสาร ข้อมูลภาคสนาม ใช้วิธีการสัมภาษณ์
แบบไม่มีโครงสร้าง การสังเกตอย่างมีส่วนร่วมแล ะไม่มี
ส่วนร่วม เสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ผลการ
วิจัยพบว่า
1.กระบวนการถ่ายทอดการแสดงละครชาตรี
สู่เยาวชน โดยครูภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะจงกล โปร่ง
น้ำ�ใจ ซึ่งครูจารุวรรณ สุขสาคร เป็นผู้ถ่ายทอด เป็นการ
ถ่ายทอดทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ และการ
ถ่ า ยทอดทั ก ษะการแสดงละครชาตรี ท างด้ า นการร้ อ ง
การรำ� การบอกบท การเจรจา และอารมณ์ในการแสดง
ละครชาตรี เรื่องไกรทอง ตอนวิมาลาตามไกรทอง ใช้
วิธีการถ่ายทอดโดยการบอกเล่าควบคู่การบรรยายการ
อภิปรายกลุ่ม การสาธิตและการฝึกปฏิบัติ มีขั้นตอนใน
การถ่ายทอด 3 ขั้นประกอบด้วย ขั้นเตรียมความพร้อม
ขั้นถ่ายทอดและขั้นประเมินผล เทคนิคการถ่ายทอดมุ่ง
เน้นประสบการณ์ตรง เสริมสร้างความเข้าใจในการแสดง
โดยการแสดงบทบาทสมมุติและสถานการณ์จำ�ลอง
2.ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการถ่ายทอดการ
แสดงละครชาตรีสู่เยาวชน ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 1)
ด้านผู้ถ่ายทอด คืออายุและประสบการณ์การแสดงละคร
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ชาตรี ด้ า นความรู้ ค วามสามารถในการถ่ า ยทอดทั ก ษะ
การแสดงละครชาตรี ด้านเวลาในการถ่ายทอดการแสดง
ละครชาตรี ด้านความเป็นครู 2) ด้านผู้รับการถ่ายทอด
ประกอบด้วย องค์ประกอบทางกายปรกติสมบูรณ์ มีความ
รู้สึกรับสัมผัสสมบูรณ์ องค์ประกอบทางสติปัญญา องค์
ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบด้านอารมณ์
แรงจูงใจ และบุคลิกภาพ 3) ปัจจัยด้านเนื้อหา/ สาระ 4)
ปัจจัยด้านวิธีการหรือกิจกรรม 5) ปัจจัยด้านเวลา และ
สถานที่

คือ สถานภาพการดำ�รงอยู่ของละครชาตรีในปัจจุบัน จาก
การสำ�รวจสภาพการคงอยู่ของละครชาตรี จะพบว่าเป็น
ศิลปะแขนงหนึ่งของชาวบ้านที่รวมศาสตร์และศิลป์หลาย
แขนงไว้รวมกัน ได้แก่ การรำ� การร้อง การเจรจา งานฝีมือ
ดนตรี การละเล่นพื้นบ้าน และพิธีกรรม ซึ่งนับว่าละคร
ชาตรีเป็นศิลปะครบเครื่องรองมาจากโขนซึ่งเป็นศิลปะชั้น
สูงเท่านั้น อาจอยู่ในระดับเดียวกับ ละครใน ละครนอก
ลิเก (อมรา กล่ำ�เจริญ และคณะ 2555)
แต่ ปั จ จุ บั น การแสดงละครชาตรี ถู ก จั ด อยู่ ใ น
อั น ดั บท้ า ยสุ ด หรื อ หายไปจากความทรงจำ � เลย จาก
ความเสื่อมถอยลงในด้านการได้รับความนิยม ตลอดจน
ขาดการดำ�เนินงานสืบทอด จึงทำ�ให้คณะละครชาตรีใน
ปัจจุบันเริ่มมองเห็นว่าควรจะดำ�เนินการในเชิงรุกโดยการ
ถ่ายทอดโดยตรงจากทางคณะไปสู่เด็กและเยาวชน ใน
กรุงเทพมหานครพบว่า คณะละครชาตรีคณะจงกล โปร่ง
น้ำ�ใจ เป็นคณะเดียวที่ทำ�การถ่ายทอดสู่เยาวชน
คณะจงกล โปร่งน้ำ�ใจ ได้รับเชิดชูเกียรติเป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นละครชาตรี เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
จากสภาวั ฒ นธรรมเขตป้ อ มปราบศั ต รู พ่ า ยโดยกรมส่ ง
เสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และยังถูกคัดเลือก
จากมหาวิทยาลัยมหิดลในการวิจัยจัดทำ�แผนวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร ที่ทางกรุงเทพมหานครจัดขึ้น เพื่อ
สืบค้น งานวัฒนธรรมที่โดดเด่น ยังคงมีบทบาท และเป็น
ที่ภาคภูมิใจของชุมชน ซึ่งทางคณะถูกคัดเลือกจาก 50
เขตของกรุ ง เทพมหานครให้ เ ป็ น หนึ่ ง ในเขตกรณี ศึ ก ษา
และทำ�วิจัยเชิงลึกในด้านงานละครชาตรี นอกจากนี้ทาง
คณะได้มีโอกาสแสดงหน้าพระที่นั่งถึง2ครั้ง ครั้งแรกแสดง
สาธิตละครชาตรี เรื่องตะเพียนทอง ตอนพระสุวรรณหลง
เสน่ห์ ในรายการดนตรีเพื่อประชาชน ณ เวทีสังคีตศาลา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โดยมีพระองค์
เจ้าศรีรัศม ์พระวรชายา และพระเจ้าหลานเธอพระองค์
เจ้าทีปังกร รัศมีโชติ ทรงทอดพระเนตร ในครั้งที่สองการ
แสดงละครชาตรีเครื่องใหญ่ เรื่อง พระศรีเมือง ในงานพิธี
เปิดตึกใหม่ “สิริวิทยา”คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เสด็จทอดพระเนตรและทางคณะได้ทำ�การสอนเผยแพร่
ความรู้ในสถานศึกษาต่างๆเช่น ในโรงเรียนวัดสิตาราม
จนนักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านละครชาตรีเข้า
ร่วมคัดเลือก และสามารถผ่านการคัดเลือก คือมหกรรม
ดนตรีของกรุงเทพมหานคร และคัดเลือกเป็นยุวฑูตน้อย
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่เมืองยาชิโย ประเทศ
ญี่ปุ่น
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
กระบวนการถ่ายทอดการแสดงละครชาตรีที่เป็นระบบ
ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ การสืบทอด และ
การต่ อ ยอดสู ่ เ ยาวชน ผู ้ ว ิ จ ั ย เห็ น ว่ า ยั ง มี ช ่ อ งว่ า ง

คำ � สำ � คั ญ :กระบวนการถ่ า ยทอด,ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
กระบวนการถ่ายทอด,ละครชาตรีสู่เยาวชน, ครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่นคณะจงกล โปร่งน้ำ�ใจ
บทนำ�
ศิลปะการแสดงในประเทศไทยก่อรูปมาตั้งแต่
ยุคโบราณมีจุดมุ่งหมายเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเร้นลับ
เหนือธรรมชาติ แต่เมื่อสังคมและวัฒนธรรมมีความซับ
ซ้อนขึ้น ส่งผลให้ศิลปะการแสดงได้รับการพัฒนาและต่อย
อดจนสามารถจำ�แนกประเภทได้อย่างชัดเจน ประกอบ
ด้วยการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ ซึ่งมีทั้งแบบพื้นบ้าน
และแบบราชสำ �นั ก การแสดงหนึ่งที่มีความใกล้ชิด และ
แนบแน่นกับสังคมไทยมายาวนานโดยเฉพาะสังคมชาว
บ้านคือ ละครชาตรี ซึ่งเป็นการแสดงละครไทยที่สืบทอด
มาจากบรรพบุรุษ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และข้อ
อ้างอิงที่แฝงอยู่ในบทนาฏวรรณกรรมการละครที่เขียนไว้
สำ�หรับการแสดงละครถือได้ว่า “ละครชาตรี” เป็นปฐม
แบบการแสดงละครของไทย (อมรา กล่ำ�เจริญ. 2555 : 1)
ในด้านของการศึกษาเกี่ยวกับละครชาตรี พบว่ามีการ
ศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การแสดงละครชาตรี ที่ ห ลากหลาย
โดยสรุปได้ 3 แนวทาง แนวทางแรก การศึกษาประวัติ
และรู ป แบบละครชาตรี ซึ่ ง มุ่ ง เน้ น ศึ ก ษาประวั ติ ค วาม
เป็ น มาของละครชาตรี แ ละการแพร่ ก ระจายซึ่ ง มี อ ยู่ ที่
กรุงเทพมหานคร อยุธยา สระบุรี ลพบุรี ราชบุรี เพชรบุรี
นครปฐม อ่างทอง ระยอง จันทบุรี ตราด นนทบุรี และ
ฉะเชิงเทรา (สุรพล วิรุฬห์รักษ์. 2543 ; ผอบ โปษะกฤษณ
และคณะ. 2543)
การศึกษาแนวทางที่สอง คือ บทบาทและการ
ตอบสนองทางสังคม ละครชาตรีถูกนำ�มาใช้เป็นเครื่อง
ตอบแทนบุญคุณแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงทำ�ให้ละครชาตรีถูก
เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ละครแก้บน ซึ่งมีงานศึกษาเกี่ยวกับ
ลักษณะของละครชาตรี-แก้บน ในแง่ของการมีบทบาท
เป็นการแสดงเชิงพิธีกรรมและละครแก้บนก็เป็นรูปแบบ
หนึ่งของสัญลักษณ์ที่ใช้เป็นสื่อกลางระหว่างปัจเจกบุคคล
(จินตนา ธรรมสุวรรณ. 2544 ; สรัญญา บำ�รุงสวัสดิ์.
2540 ; มาลินี งามวงศ์วาน. 2537) และแนวทางที่สาม
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ของการศึกษาอย่างมีนัยสำ�คัญของการพัฒนาองค์ความ
รู้ ของกระบวนถ่ายทอดละครชาตรีดังนั้นผู้วิจัยจึงจัดทำ�
โครงการ ”สืบสานวัฒนธรรมละครชาตรี ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น” ขึ้น ควบคู่ไปกับการทำ�วิจัย ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
จึงมุ่งเน้นการศึกษาเจาะลึกถึงประเด็นของการถ่ายทอด
การแสดงละครชาตรี สู่ ส าธารณะเพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ใ น
แง่ของการสืบทอด จากครูสู่ศิษย์ที่เป็นเยาวชนทั่วไป ที่
สนใจในศิลปะการแสดงโบราณของไทย อีกทั้งเป็นผลให้
รู ้ ถ ึ ง ปั จ จั ย ที ่ ส ่ ง ผลต่ อ กระบวนการถ่ า ยทอด รวม
ทั ้ ง การสื บ สานศิ ล ปวั ฒ นธรรมในฐานะมรดกของชาติ
ที่ควรแก่การอนุรักษ์ และเผยแพร่ในวงกว้าง ผู้วิจัยเห็น
ว่าการศึกษากระบวนการถ่ายทอดการแสดงละครชาตรีสู่
เยาวชนโดยครูภูมิปัญญา คณะจงกล โปร่งน้ำ�ใจ การนำ�
ระเบียบวิจัยใช้ในการเก็บข้อมูล และการนำ�แนวคิดและ
ทฤษฏีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ เป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์และประเมินผล สามารถเจาะลึกถึงกระบวนการ
ถ่ายทอด ที่มีระบบและสามารถที่จะศึกษารายละเอียด
ของสาระการเรียนรู้ของละครชาตรี ตลอดจนได้รู้ถึงปัจจัย
ที่จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการถ่ายทอด ซึ่งจะส่งผลต่อ
การอนุรักษ์องค์ความรู้ละครชาตรีให้มีระบบและสามารถ
สืบค้นได้ต่อไปในอนาคต

ขั้นตอนที่ 4 หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือใน
การวิจัย โดยนำ�แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตการณ์ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและผู้วิจัยดำ�เนินการแก้ไขเครื่อง
มือตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ 5 ดำ�เนินการเก็บข้อมูลภาคสนามโดย
สัมภาษณ์เชิงลึกนางจารุวรรณ สุขสาคร ซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอด
การแสดงละครชาตรีของคณะจงกล โปร่งน้ำ�ใจ โดยเป็น
ครูภูมิปัญญาด้านการแสดงละครชาตรีที่เป็นต้นแบบการ
ถ่ายทอดละครชาตรีในปัจจุบัน และเยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการ ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยเข้าร่วมรับ
การถ่ายทอดละครชาตรีกับเด็กเยาวชนอื่น และสังเกต
อย่ า งไม่ มี ส่ ว นร่ ว มจากการสั ง เกตการณ์ ข ณะถ่ า ยทอด
ละครชาตรี โดยผ่านการจัดทำ�โครงการ “สืบสาน
วัฒนธรรมการแสดงละครชาตรี ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ณ
ศูนย์เยาวชนวัดชัยพฤกษมาลา จำ�นวน 10 วัน 60 ชั่วโมง
เด็กเยาวชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการจำ�นวน 40 คน จาก
นั้นจดบันทึกรายละเอียด พร้อมบันทึกเสียง และภาพ
ขั้นตอนที่ 6 นำ�ข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูก
ต้องของข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิธี
การตรวจสอบ ดังต่อไปนี้
1.การวิเคราะห์เอกสารจากการรวบรวมเอกสาร
ชั้นต้น ได้แก่ การสังเกต การศึกษาวีดีทัศน์ บันทึกของผู้
ถ่ายทอดละครชาตรี เยาวชนที่ได้รับการถ่ายทอด และ
เอกสารชั้นรองได้แก่เอกสารวิชาการ งานวิจัย เพื่อ
เป็นการคัดเลือกและวิเคราะห์ข้อมูลที่จะช่วยตอบคำ�ถาม
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ภาคสนามโดยทำ � การ
บั น ทึ ก อย่ า งเป็ น ระบบตามกรอบแนวคิ ด โดยทำ � การ
วิเคราะห์ถึงกระบวนการถ่ายทอด ปัจจัย และการตีความ
วัตถุประสงค์ของการบอกเล่าข้อมูลจากู้ให้สัมภาษณ์และ
สังเกตการณ์ โดยการนำ�โครงการ “สืบสานวัฒนธรรมการ
แสดงละครชาตรี ภูมิปัญญาท้องถิ่น” เข้ามาทำ�กิจกรรม
3.การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Data Triangulation) โดยเป็นการตรวจสอบแบบสามเส้าด้าน
ข้อมูล ได้แก่ แหล่งที่มาของขอมูลในด้านเวลา สถานที่
และบุคคล รวมทั้งการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการ ได้แก่
วิธีเก็บข้อมูลจากเอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ์
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ และนักวิชาการ จำ�นวน
3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในแบบสัมภาษณ์
ขั้นตอนที่ 7 นำ�ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาสรุป
และเรียบเรียงเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยการ
พรรณนาวิเคราะห์และตีความหมาย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการถ่ า ยทอดการแสดง
ละครชาตรีสู่เยาวชน
2.เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ กระบวนการ
ถ่ายทอดการแสดงละครชาตรีสู่เยาวชน

ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร
และข้อมูลภาคสนาม ซึ่งจะนำ�ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ
ความถูกต้องแล้วทำ�ความเข้าใจปรากฏการณ์โดยอาศัย
การตีความในเชิงพรรณนาโดยมีขั้นตอนการดำ�เนินงานดัง
ต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทำ�การศึกษาข้อมูลทางด้านเอกสาร
จากตำ�รา หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับละครชาตรี
กระบวนการถ่ายทอด ลักษณะของกระบวนการถ่ายทอด
ความรู้ วิธีการถ่ายทอด ขั้นตอนการถ่ายทอด เทคนิคการ
ถ่ายทอด และปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการถ่ายทอด เพื่อ
กำ�หนดกรอบแนวคิดการวิจัย และเก็บข้อมูล
ขั้นตอนที่ 2 สำ�รวจภาคสนามผู้วิจัยได้ลงพื้นที่
เพื่อศึกษารายละเอียดต่างๆจากสถานที่ที่กำ�หนดในงาน
วิจัย
ผลการวิจัย
ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการศึกษากระบวนการถ่ายทอด
คือ แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตการณ์
ละครชาตรีสู่เยาวชน ในโครงการ “สืบสานการแสดง
วารสารศิลป์ปริทัศน์
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ละครชาตรี ภูมิปัญญาท้องถิ่น”
1.ลั ก ษณะของกระบวนการถ่ า ยทอดความ
รู้ นางจารุวรรณ สุขสาคร ได้ถ่ายทอดค่านิยมและความ
เชื่อในเรื่อง ขนบธรรมเนียมปฏิบัติด้านการแสดงละคร
ชาตรี ความกตัญญูต่อครูอาจารย์ ความสำ�คัญของการ
ไหว้ครู ตลอดจนความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของละคร
ชาตรี และความเชื่อในการฝึกปฏิบัติละครชาตรี รวมทั้ง
เป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมในด้านการถ่ายทอดทักษะการแสดง
ละครชาตรี เริ่มตั้งแต่เป็นผู้มีความทรงจำ�ที่ดี แม่นยำ�ใน
ทักษะ ถ่ายทอดด้วยสื่อธรรมชาติ คือ ตัวท่านเองเป็นต้น
แบบ ไม่ปฏิเสธสื่อสมัยใหม่ สามารถทำ�การบันทึกเสียง
ร้องและภาพไว้เป็นต้นแบบในการฝึกซ้อม เนื้อหาครบ
ถ้วน ทั้งเรื่องของประวัติละครชาตรี ประวัติคณะจงกล
โปร่งน้ำ�ใจ การร้อง การรำ� การบอกบท การเจรจา การ
ดำ�เนินเรื่อง การตีบท อารมณ์ในการแสดง และละคร
ชาตรีเรื่องไกรทอง ตอนวิมาลาตามไกรทอง โดยการ
ถ่ายทอดในโครงการ “สืบสานวัฒนธรรมการแสดงละคร
ชาตรี ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ซึ่งแบ่งการถ่ายทอดเป็น 2 ขั้น
คือ ขั้นพิธีกรรม และขั้นแสดงละคร ขั้นพิธีกรรม ได้แก่
การรับเป็นศิษย์ การไหว้ครู การรำ�ซัดไหว้ครู ขั้นแสดง
ได้แก่ การแสดงละครชาตรีเรื่องไกรทอง ตอนวิมาลาตาม
ไกรทอง มีการวัดผลประเมินผลการถ่ายทอดทุกครั้งจาก
การสังเกตการณ์ถ่ายทอดจากครูผู้ถ่ายทอด หากยังไม่ดี
แก้ไข ปรับปรุง ขณะนั้นเลย เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์
2.ขั้นตอนการถ่ายทอด
2.1 ขั้นเตรียมความพร้อม เตรียมความพร้อม
ของตัวท่านเองด้วยการรักษาสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรง
ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ โดยรับข้อมูลเบื้องต้น
ของเด็กเยาวชนที่รับการถ่ายทอด สถานที่ในการจัดทำ�
โครงการ จัดสรรเวลาในการถ่ายทอด จัดทำ�เอกสารบท
ละคร ก่อนจะเริ่มถ่ายทอด 1 วัน เตรียมความพร้อมโดย
รวมให้กับตนเองและเด็กเยาวชน ด้วยการตั้งจิต สมาธิ
โดยการไหว้ครูและฝากตัวกับ ครูจารุวรรณ สุขสาคร ตาม
ประเพณี เมื่อจบพิธี ครูท่านก็จะให้ศีลให้พร และรับเป็น
ลูกศิษย์
2.2 ขั้นการถ่ายทอด เข้าสู่บทเรียน โดยการ
บรรยาย บอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาของละครชาตรี
ประวัติของคณะจงกล โปร่งน้ำ�ใจ และประวัติของตัว
ท่านเอง อีกทั้งการสาธิตการรำ�ซัดไหว้ครู และการแสดง
ละครชาตรีบางฉากบางตอน เพื่อให้เด็กเยาวชนที่เข้า
ร่วมโครงการ มองเห็นภาพรวมของการแสดงละครชาตรี
มากยิ่งขึ้น มีการอภิปรายกลุ่มร่วมกันในหัวข้อ ละคร
ชาตรีเรื่องไกรทอง ตอนวิมาลาตามไกรทอง ซึ่งทำ�ให้
แบ่งเด็กเยาวชนตามประสบการณ์เดิมด้านนาฏศิลป์และ
ละครชาตรี เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เด็กเยาวชนอายุ 7-9
ปี ประสบการณ์เดิมด้านนาฏศิลป์มีพื้นฐานเล็กน้อยและ
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ไม่มีความรู้เรื่องละครชาตรีเลย แต่สามารถร้องเพลงตาม
ทำ�นองที่ครูบอกเบื้องต้นได้ ครูจึงจัดให้เป็นนักร้องลูกคู่
ในโครงการดังกล่าว กลุ่มที่ 2 เด็กเยาวชนอายุ 10-12 ปี
ประสบการณ์เดิมด้านนาฏศิลป์มีพื้นฐานดีสามารถแสดง
เป็นชุดเบ็ดเตล็ดได้ และมีความรู้พื้นฐานละครชาตรีพอ
สมควร ครูจึงจัดให้เรียนเพลงซัดไหว้ครู และรับบทแสดง
เรื่องไกรทอง ตอนวิมาลาตามไกรทอง เป็นสาวใช้ กลุ่ม
ที่ 3 เด็กเยาวชนอายุ 13-18 ปี ประสบการณ์เดิมด้าน
นาฏศิลป์ดีเยี่ยมสามารถแสดงเป็นชุดเบ็ดเตล็ดได้ และมี
ความรู้ในละครชาตรี เข้าใจในอารมณ์และบทบาทในการ
แสดง ครูจึงจัดให้เรียนรำ�ซัดไหว้ครู และรับบทการแสดง
ละครชาตรีเรื่องไกรทอง ตอนวิมาลาตามไกรทอง เป็น
ตะเภาแก้ว ตะเภาทอง ไกรทอง และวิมาลา นำ�ไปสู่ขั้น
การถ่ายทอดทักษะการแสดงในแต่ละกลุ่ม
2.3ขั้นการประเมินผล ทำ�การประเมินผลทุก
ครั้งที่ทำ�การถ่ายทอด โดยการสังเกตความสนใจ ความ
ตั้งใจในการฝึกฝน ซึ่งใช้การสอบถามกระตุ้นความสนใจ
และเสริมแรงด้วยการกล่าวให้กำ�ลังใจ แนะนำ� ปรับ
เปลี่ยน และแก้ไขในขณะนั้น เมื่อได้รับการถ่ายทอดจน
จบหลักสูตร เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการต้องแสดง
ละครชาตรีเรื่องไกรทองตอนวิมาลาตามไกรทอง ผลการ
แสดงเป็นที่น่าประทับใจทุกกลุ่ม
3.การถ่ายทอดและเทคนิคการถ่ายทอด ใช้แบบ
การบรรยายโดยใช้ประสบการณ์ตรงของครูมาบอกเล่า
ให้ฟัง เกิดแรงบันดาลใจและสร้างแรงจูงใจให้เด็กเยาวชน
อีกทั้งถ่ายทอดด้วยการอภิปรายเพื่อหาประสบการณ์เดิม
ด้ รณ์จำ�ลอง และการแสดงบทบาทสมมุติ เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการถ่ายทอด
ต อ น ที่ 2 ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ
กระบวนการถ่ายทอดละครชาตรีสู่เยาวชน ในโครงการ
“สืบสานการแสดงละครชาตรี ภูมิปัญญาท้องถิ่น”
ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการถ่ายทอด ปัจจัยที่
ส่งผลต่อกระบวนการถ่ายทอด
1.ปัจจัยด้านผู้ถ่ายทอด ในการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาด้านการแสดงละครชาตรีผู้วิจัยค้นพบว่าหัวใจหลัก
หรือจุดเริ่มต้นที่จะนำ �ไปสู่การถ่ายทอดการแสดงละคร
ชาตรีสู่เยาวชน ผู้ที่ทำ�การถ่ายทอดความรู้จำ�เป็นต้องมี
คุณลักษณะพื้นฐานต่อไปนี้
1)ด้านอายุและประสบการณ์ในภูมิปัญญา
2)ด้ า นความรู้ ค วามสามารถในการถ่ า ยทอด
ทักษะการแสดงละครชาตรี
3)ด้านเวลาในการถ่ายทอดภูมิปัญญา
4)ด้านความเป็นครู
2.ปัจจัยด้านผู้รับการถ่ายทอด
ซึ่งผู้รับการ
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ถ่ายทอดต้องมีความพร้อม ดังนี้
1) องค์ประกอบทางกายโดยทั่วไปของผู้รับการ
ถ่ายทอดควรจะมี ได้แก่มีอวัยวะสัมผัส เช่น หู ตา จมูก
และอวัยวะอื่นๆ มีความปรกติสมบูรณ์ มีความรู้สึกรับ
สัม ผัส สมบู รณ์ซึ่ งความสมบูรณ์ของอวัยวะรับ สัมผัสจะ
ทำ�ให้รับรู้ได้ดี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เพราะการ
รั บ การถ่ า ยทอดในโครงการนี้ ต้ อ งอยู่ กั บ สมาชิ ก เป็ น
จำ�นวนมาก หากเป็นโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงที่สังคม
ไม่ปรารถนา ไม่สามารถเข้ารับการถ่ายทอดละครชาตรีได้
2)องค์ประกอบทางสติปัญญา ต้องมีความพร้อม
ด้านสติปัญญา โดยทั่วไป คือความสามารถในการรับรู้ ซึ่ง
ปัจจัยที่เกี่ยวกับผู้รับรู้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ด้านคือ
ด้านกายภาพ กับด้าน จิตวิทยา ด้านกายภาพ หมายถึง
อวัยวะสัมผัส เช่น หู ตา จมูก และอวัยวะอื่นๆดังที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น ด้านจิตวิทยา ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาของ
คนที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ เช่น ความจำ� อารมณ์ การ
สังเกตพิจารณา ความเข้าใจ ความตั้งใจในการรับทักษะ
ปฏิบัติ ค่านิยม วัฒนธรรม ประสบการณ์เดิม เป็นต้น
3)องค์ ป ระกอบทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มได้ แ ก่
ประสบการณ์ด้านสังคมการอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ อีกทั้ง
ประสบการณ์ด้านสังคมนี้หมายรวมไปถึง ประสบการณ์
เดิมด้านละครชาตรีและด้านดนตรี นาฏศิลป์ ที่เด็ก
เยาวชนผู้รับการถ่ายทอดมีความรู้ความเข้าใจ และความ
สามารถในการแสดงละครชาตรี เ ป็ น ทุ น เดิ ม ติ ด ตั ว มา
ทำ�ให้มีการแบ่งความรู้ความสามารถในการแสดงละคร
ชาตรี ตามความสามารถเดิมที่เด็กเยาวชนมีอยู่
4)องค์ประกอบด้านอารมณ์ แรงจูงใจ และ
บุคลิกภาพ ทั้ง 3 ด้านนี้เป็นพื้นฐานความพร้อมที่ผู้รับ
การถ่ายทอดพึงมี แต่เป็นสิ่งที่สามารถฝึกปฏิบัติได้ จึงเป็น
ที่มาของการกำ�หนดช่วงอายุของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อ
รับการถ่ายทอด อายุ 7-18 ปี ซึ่งเป็นเด็กเยาวชนที่ควบคุม
ตัวเองทางด้านอารมณ์ ได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังมีความ
มั่นคงทางด้านอารมณ์ และความต้องการที่จะเรียนรู้ อีก
ทั้งสามารถสร้างแรงจูงใจจากการฟังครูผู้ถ่ายทอดอธิบาย
บอกเล่า ประวัติของละครชาตรีด้วยตัวเอง และได้ลงมือ
ฝึกปฏิบัติช่วยพัฒนาด้านบุคลิกภาพให้ผู้รับการถ่ายทอด
อย่างต่อเนื่อง
3.ปัจจัยด้านเนื้อหา สาระ ผลการวิจัยพบว่า
เนื้อหา ที่จะถ่ายทอด ในการถ่ายทอดแก่เด็กเยาวชนนั้น
ต้องเป็นเรื่องที่เด็กเยาวชนรู้จัก แล้วนำ�มาปรับพื้นฐาน
ให้เข้าใจตรงกัน ในสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอด หากไกลเกิด
ตัวเด็กและเยาวชนมาก ต้องใช้เวลาในการปรับพื้นฐานที่
ยาวนาน
4. ปัจจัยด้านวิธีการหรือกิจกรรมผลการวิจัยพบ
ว่า วิธีการถ่ายทอดความรู้ โดยปกติทั่วไปมีอยู่หลายวิธีขึ้น
อยู่กับวัตถุประสงค์ของการถ่ายทอดแต่ละครั้ง แต่ในการ
วารสารศิลป์ปริทัศน์

ถ่ายทอดละครชาตรีสู่เยาวชนครั้งนี้ มีการผสมผสานวิธี
การสอนเข้าด้วยกันดังนี้
1)การบรรยาย พบว่าเป็นวิธีการส่วนใหญ่
ที่ครูจารุวรรณ สุขสาคร ใช้มากที่สุดเพื่อบอกและทำ�ความ
เข้าใจในส่วนที่เป็นเนื้อหา
2)การอภิปราย พบว่าในการอภิปรายนี้
ครูจารุวรรณ สุขสาคร และผู้วิจัยจัดแบ่งเด็กและเยาวชน
เป็นกลุ่ม และเป็นรายบุคคลด้วย หัวข้อในการอภิปราย
คือ ละครชาตรีเรื่องไกรทอง ตอนวิมาลาตามไกรทอง โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการรับฟังความคิดของเด็กและ
เยาวชนทุกๆคน อีกทั้งได้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับละครชาตรี
3)การสาธิ ต และการฝึ ก ปฏิ บั ติ พ บว่ า เป็ น วิ ธี
การถ่ายทอดที่จะต้องมีความพร้อมค่อนข้างมาก ทั้งครูผู้
ถ่ายทอดและตัวผู้ได้รับการถ่ายทอดเอง
4)กรณีตัวอย่างพบว่าเป็นการแสดงให้เห็นรูป
แบบโดยการจำ�ลอง หรือสมมุติมาจากของจริง มีการสาธิต
การแสดงรำ�ซัดไหว้ครู และสาธิตการแสดงละครชาตรีใน
เรื่องอื่นๆ มาให้เด็กและเยาวชน ได้ศึกษาก่อน เป็นวิธีการ
ที่ประหยัดเวลาและงบประมาณ และมีประสิทธิภาพใน
ระดับที่ดีวิธีหนึ่ง
5)บทบาทสถานการณ์จำ�ลอง (Role Playing
Simulation)พบว่าเป็นเทคนิคให้ผู้เรียนแสดงบทบาท
ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายโดยไม่ จำ � เป็ น จะต้ อ งจั ด ให้ มี
ความละเอียดหรือประณีตเท่ากับสภาพจริงในบทละคร
ชาตรีเครื่องใหญ่ เรื่องไกรทอง ตอนวิมาลาตามไกรทอง
เป็ น การจำ � ลองสถานการณ์ ค รอบครั ว หนึ่ ง ซึ่ ง มี ปั ญ หา
เกี่ยวกับการความรักที่ไม่ลงตัวกัน มีการใช้ความรุนแรง
และต่อว่าด้วยคำ�พูดที่หยาบคาย ครูผู้ถ่ายทอดต้องคอย
ควบคุม สถานการณ์ ให้เป็นไปตามขอบเขตที่ครูกำ�หนด
นอกกรอบได้ถือเป็นจินตนาการ แต่ห้ามล้นจนเกินไป เด็ก
และเยาวชนได้เห็นถึงสถานการณ์จำ�ลอง
6)การสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ (Role
Plays) พบว่าบทบาทสมมติในการแสดงบทละครชาตรี
เครื่องใหญ่ เรื่องไกรทอง ตอนนางวิมาลาตามไกรทอง นั้น
มีตัวแสดงคือนางตะเภาแก้ว ตะเภาทอง เด็กและเยาวชน
ต้องสมมุติตัวเองเป็นคนที่โดนสามีนอกใจ โกรธ โมโหร้าย
ส่วนไกรทองต้องสมมุติตัวเองรักพี่เสียดายน้อง ลังเล อีก
หนึ่งบทบาท คือนางวิมาลา ที่ต้องเก็บกดสุดท้ายก็ต้อง
ระเบิดอารมณ์ออกมา และกลุ่มที่เป็นตัวแสดงที่ต้องมีไหว
พริบ คือ สาวใช้หรือนางกำ�นัลต่างๆ เด็กและเยาวชน ต้อง
สมมุติตนเป็นคนอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคนอื่น ต้อง
ทำ�ตัวเป็นนายว่าขี้ข้าพลอย ไปมาว่องไว พูดจาฉะฉาน
7)การประเมิ น ผลพบว่ า ในขณะที่ ค รู ทำ � การ
ถ่ายทอดจะมีการวัดผลประเมินผลจากการสังเกตของนาง
จารุวรรณ สุขสาคร ทุกครั้งที่ได้ทำ�การถ่ายทอด และเมื่อ
ได้รับการถ่ายทอดจนจบหลักสูตรแล้ว เด็กและเยาวชนที่
9
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เข้าร่วมโครงการต้องแสดงละครชาตรี เรื่องไกรทอง ตอน
วิมาลาตามไกรทองและมีการประกวดแข่งขันรำ�ซัดไหว้ครู
ชาตรี
5.ปัจจัยด้านเวลาและสถานที่ผู้วิจัยพบว่าเวลา
สำ � หรั บ การถ่ า ยทอดวั ฒ นธรรมค่ า นิ ย มและความเชื่ อ
ในโครงการ”สื บ สานวั ฒ นธรรมละครชาตรี ภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่น” มีเวลาเพียงพอและเหมาะสม สถานที่ที่ใช้จัด
กิจกรรมการถ่ายทอดละครชาตรี ในโครงการ “สืบสาน
วั ฒ นธรรมละครชาตรี ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ”ครั้ ง นี้ คื อ
ศูนย์เยาวชนวัดชัยพฤกษมาลา สังกัดของกองนันทนาการ
สำ�นักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นสถานที่ที่ให้
ความรู้พื้นฐานด้านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีห้องในการรองรับ
เด็กและเยาวชนเข้ามาทำ�กิจกรรมต่างๆอย่างเป็นสัดส่วน
ซึ่งโครงการ ใช้ห้องนาฏศิลป์ ที่เป็นสัดส่วน
อภิปรายผล
ตอนที่ 1 ด้านกระบวนการถ่ายทอดการแสดง
ละครชาตรีสู่เยาวชน ในโครงการ “สืบสานการแสดง
ละครชาตรี ภูมิปัญญาท้องถิ่น”
1.ลั ก ษณะของกระบวนการถ่ า ยทอดความรู้
ของนางจารุวรรณ สุขสาคร การถ่ายทอดทางวัฒนธรรม
จากการศึกษาประวัติ และการสัมภาษณ์ จะเห็นได้ว่าใน
การสืบทอดต่อกันมามีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงให้
พัฒนาขึ้นตามวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยซึ่งลักษณะ
การถ่ายทอดวัฒนธรรมดังกล่าว สอดคล้องกับลักษณะ
การเรี ย นรู้ ข องมนุ ษ ย์ ที่ เ ป็ น ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ เรี ย นรู้
โดยวิธีที่เรียกกันว่า “ครูพักลักจำ�” แล้วนำ�มาฝึกฝนด้วย
ตัวเอง โดยมีพื้นฐานมาจากการถ่ายทอดจากครอบครัว
(จำ�นง อดิวัฒนสิทธิ์. 2531 : 195)
แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้น ทางผู้
วิจัยค้นพบว่า นางจารุวรรณ และคณะได้มีการจดบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษร ในเรื่องประวัติของทางคณะ และ
บทประพันธ์ต่างๆที่ทางคณะเป็นผู้ประพันธ์ขึ้นเองหรือ
ปรับเปลี่ยน ตัดต่อบทประพันธ์ รวมถึงมีการบันทึกภาพ
เคลื่อนไหวในการแสดงละครชาตรี
การถ่ายทอดการ
แสดงละครชาตรีสู่เยาวชน หรือผลงานด้านการแสดงอื่นๆ
ของทางคณะไว้ ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาด้านวัฒนธรรมการ
แสดงละครชาตรีต่อไป ให้สอดคล้องกับการถ่ายทอดใน
ปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ของหน่วยงานอื่นที่ต้องการ
ศึกษาในเรื่องละครชาตรีจากทางคณะจงกล โปร่งน้ำ�ใจ
และตัวนางจารุวรรณ สุขสาคร ด้วยเหตุนี้จึงทำ�ให้ได้รับ
ความสนใจ จากสื่อมวลชนในการขอสัมภาษณ์และถ่าย
ทำ�รายการ โทรทัศน์ส่งผลให้การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นไปยังผู้คนในสังคมเป็นไปอย่างกว้างขวาง และเข้าถึงได้

ง่ายยิ่งกว่าในอดีต รายการโทรทัศน์ของแต่ละช่องสถานี มี
การนำ�ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
จัดรายการ หรือเชิญครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมาออกรายการ
ต่างๆ (อนงค์ศิริ วิชาลัย. 2554)
ในด้านการถ่ายทอดทักษะการแสดงละครชาตรี
ของนางจารุวรรณ สุขสาคร ผู้วิจัยได้ค้นพบว่า ถ่ายทอด
ทักษะทางการร้องก่อนเป็นพื้นฐานเริ่มต้น แต่หากศึกษา
จากประวัตินางจารุวรรณ สุขสาครนั้นจะพบว่า ในการ
เริ่มต้นจะเริ่มต้นด้วยการเรียนปฏิบัติรำ�ก่อนจนมีความ
ชำ�นาญ เป็นเพลงช้า และเร็ว ของการรำ�ละครชาตรีเบื้อง
ต้น แล้วจึงต่อด้วยการรำ�ซัดไหว้ครูที่เป็นแบบฉบับของ
ทางคณะจงกล โปร่งน้ำ�ใจ ฝึกการร้อง การเจรจา การ
รำ�ตีบท ที่เป็นเรื่องในการแสดงละครชาตรีต่อไป ทั้งนี้
เด็ ก และเยาวชนที่ ส นใจรั บ การถ่ า ยทอดจากทางคณะ
จงกล โปร่งน้ำ�ใจไม่มีพื้นฐานเลย ทางคณะจึงถ่ายทอด
อย่างละเอียดตั้งแต่เริ่มต้น แต่ในการถ่ายทอดโครงการ
“สืบสานวัฒนธรรมการแสดงละครชาตรี ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น” รับเด็กเยาวชนที่สมัครใจเข้ารับการถ่ายทอด โดย
เด็กและเยาวชนนั้นๆต้องมีพื้นฐานด้านการแสดง การร้อง
และการรำ� พอสมควร จึงตัดขั้นตอนการเรียนเพลงช้า เร็ว
การรำ�ละครชาตรีเบื้องต้นไป ในโครงการจึงเริ่มต้นด้วย
การฝึกร้องให้เกิดความชำ�นาญก่อน จึงต่อด้วยการรำ�ซัด
ไหว้ครู จากกนั้นจึงถ่ายทอดการแสดงละครชาตรีเรื่องไกร
ทอง ตอนวิมาลาตามไกรทอง ต่อไปจนเกิดความชำ�นาญ
โดยมีการถ่ายทอดให้ตรงกับความรู้และประสบการณ์เดิม
ของเด็กและเยาวชนเป็นหลัก การถ่ายทอด มีการปรับ
เปลี่ยนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ทำ �
โครงการ และถือว่าการถ่ายทอดเป็นการถ่ายทอดภาค
ปฏิบัติ การถ่ายทอดทักษะ ว่าด้วยการปฏิบัติ จนเกิด
ความชำ�นาญดังกล่าวถือว่าเป็นการสอนภาคปฏิบัติอย่าง
หนึ่ง (ราชบัณฑิตยสถาน. 2542 : 517 ; พันธ์ศักดิ์ วรรณ
ดี. 2549 : 18)
2.ขั้นตอนการถ่ายทอด ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์นางจารุวรรณ สุขสาครจากนั้นสังเกตการณ์
อย่างมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ในขณะทำ�การถ่ายทอด
ในโครงการ และนำ�มาอภิปรายถึงขั้นตอนการสอนของ
นางจารุวรรณ สุขสาคร ซึ่งประเด็นอภิปรายดังนี้ ผู้วิจัย
พบว่าการทำ�การถ่ายทอด มีการเตรียมตัวในการถ่ายทอด
ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งการเตรียมความพร้อมนี้
สำ�คัญมากเป็นหัวใจสำ�คัญ และเป็นกระบวนการเริ่มต้น
ของการถ่ายทอด (เดชวิทย์ นิลวรรณ และทิพย์พธู กฤษ
สุนทร. 2557 : 7)
สิ่งที่ค้นพบที่น่าสนใจในการถ่ายทอด นอกจาก
จะใช้ ต นเองเป็ น ต้ น แบบในการถ่ า ยทอดแล้ ว นั้ น ยั ง พบ
ว่า การถ่ายทอดทุกครั้งทางคณะจงกล โปร่งน้ำ�ใจ จะนำ�
เครื่องดนตรีมาประกอบในการถ่ายทอดด้วย ทำ�ให้เด็ก
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เยาวชนได้รับการถ่ายทอดในเรื่อง การร้อง ทำ�นอง และ
จังหวะในการรำ� โดยตรงซึ่งทำ�ให้ผู้เข้ารับการถ่ายทอดได้
รับประสบการณ์ตรงในการการถ่ายทอด และประสบผล
สำ�เร็จในการเรียนรู้ได้ในเวลาที่รวดเร็ว เข้าใจในเนื้อหาที่
ถ่ายทอดได้รวดเร็วขึ้น (จิราวัลย์ ซาเหลา. 2546 : 39)
ขั้นการถ่ายทอดการแสดงละครชาตรี เรื่องไกรทอง
ตอนวิมาลาตามไกรทองของ นางจารุวรรณ สุขสาคร
ในโครงการ “สืบสานวัฒนธรรมการแสดงละครชาตรี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ผู้วิจัยพบว่า แตกต่างจากผู้ถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่านอื่นๆ ในแง่ของการถ่ายทอด มี
การปรับให้เป็นการถ่ายทอดสมัยใหม่ มิใช่เหมือนสมัย
โบราณ เมื่อมารับการถ่ายทอดจะถ่ายทอดอย่างเดียว มี
การนำ�เข้าสู่การถ่ายทอด โดยการบรรยาย บอกเล่าถึง
ประวัติความเป็นมาของละครชาตรี ประวัติของคณะ
จงกล โปร่งน้ำ�ใจ และประวัติของตัวท่านเอง อีกทั้งการ
สาธิตการรำ�ซัดไหว้ครู และการแสดงละครชาตรีบางฉาก
บางตอน เพื่อให้เด็กเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ มองเห็น
ภาพรวมของการแสดงละครชาตรีมากยิ่งขึ้น โดยการใช้
ดนตรี ปี่พาทย์มาบรรเลงสด เพื่อเพิ่มอรรถรสในการชม
การศึกษา อีกทั้งเป็นการสร้างการรับรู้ให้เด็กเยาวชนมีพื้น
ฐาน เพิ่มประสบการณ์ให้แก่เด็กและเยาวชน (สุณีย์ ธีร
ดากร. 2525 : 51) นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายกลุ่มร่วม
กันในหัวข้อ ละครชาตรีเรื่องไกรทอง ตอนวิมาลาตามไกร
ทอง ซึ่งทำ�ให้แบ่งเด็กเยาวชนตามประสบการณ์เดิมด้าน
นาฏศิลป์และละครชาตรี เป็น 3 กลุ่ม ที่กล่าวไปแล้ว นำ�
ไปสู่ขั้นการถ่ายทอดทักษะการแสดงในและละกลุ่ม โดย
ใช้การถ่ายทอดแบบสาธิตและการฝึกปฏิบัติ จะเห็นได้ว่า
ทำ�การถ่ายทอดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ถึงตัวท่านเองจะ
ทำ�การถ่ายทอดโดยใช้ความสามารถตัวท่านเอง แต่ก็ยึด
ตัวผู้เรียนเป็นหลักจากความรู้เดิมที่มีมา ซึ่งแตกต่างจาก
ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาท่านอื่นๆ ที่ใช้วิธีการถ่ายทอดและ
อธิบายควบคู่กันไม่เป็นขั้นเป็นตอน ยึดตัวผู้ถ่ายทอดเป็น
หลัก
และเมื่อได้รับการถ่ายทอดจนจบหลักสูตร เด็ก
และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการต้องแสดงละครชาตรีเรื่อง
ไกรทอง ตอนวิมาลาตามไกรทอง ซึ่งแบ่งเด็กเยาวชน
ออกเป็น 3 กลุ่มที่กล่าวมา เมื่อแสดงเสร็จนางจารุวรรณ
สุขสาคร สรุปผลการแสดงละครชาตรีในแต่ละกลุ่มเพื่อ
แก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติมต่อไปในอนาคต และที่สำ�คัญมี
การสร้างแรงจูงใจ ด้วยการจัดประกวดและแข่งขัน การ
รำ�ซัดไหว้ครู โดยมีเงินรางวัลและถ้วยรางวัล เพื่อเป็นขวัญ
และกำ�ลังใจ และสร้างแรงจูงใจให้เด็กและเยาวชนในการ
รับการถ่ายทอดละครชาตรีอีกหนึ่งประการ (เดชวิทย์ นิล
วรรณ และทิพย์พธู กฤษสุนทร . 2557)
3.การถ่ า ยทอดและเทคนิ ค การถ่ า ยทอด
ในโครงการ“สื บ สานวั ฒ นธรรมการแสดงละครชาตรี

ภูมิปัญญาท้องถิ่น”สำ�หรับการถ่ายทอดและเทคนิคการ
ถ่ายทอดของนางจารุวรรณ สุขสาคร ผู้วิจัยยังค้นพบอีก
ว่ า เทคนิ ค ในการถ่ า ยทอดเฉพาะตั ว ของนางจารุ ว รรณ
สุขสาคร ที่ถ่ายทอดมายังเด็กเยาวชนนั้น ในเรื่องของการ
แสดงจะถ่ายทอดโดยองค์รวม กว้างๆ เช่น ถ่ายทอดใน
ท่าทางที่แสดงอารมณ์ โกรธแค้น โมโห เกลียด นั้นท่าน
ถ่ายทอดให้หลายท่าทางอย่างกว้างๆ จากนั้นให้ผู้รับการ
ถ่ายทอดเลือกนำ�มาปฏิบัติเอง พิจารณาเอง ในการนำ�
ท่าทางเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ ฉะนั้นในการซ้อมการแสดง
เด็กเยาวชนแสดงท่าทางแบบหนึ่ง และในการแสดงจริง
เด็กเยาวชนใช้ท่าทางในการแสดงอีกแบบหนึ่ง ถือว่าไม่
ผิดแบบแผนแต่อย่างใด ขอให้ท่าทางเป็นในทางเดียวกัน
อารมณ์เดียวกัน เท่านั้นพอ ซึ่งแตกต่างจากการถ่ายทอด
การแสดงในกรมศิลป์หรือการสอนในระบบ หากถ่ายทอด
ให้เด็กและเยาวชนในจำ�นวนมากแล้ว
การถ่ายทอด
ท่าทางต้องเป็นท่าเดียวกันหมดทุกคน แต่ในโครงการนี้
นางจารุววรรณ สุขสาคร มุ้งเน้นให้ได้หลายท่าทาง และ
นำ�มาประยุกต์ ให้เข้ากับเด็กและเยาวชนที่จะนำ�ไปใช้เอง
ถือเป็นการต่อยอดทางความคิดให้กับเยาวชนอีกทางหนึ่ง
ด้วย มิได้ยึดตัวผู้ถ่ายทอดเป็นหลักประการเดียว
ตอนที่ 2 ด้านปัจจัยทีส่ ง่ ผลกระบวนการถ่ายทอด
การแสดงละครชาตรีสเู่ ยาวชน ในโครงการ “สืบสานการ
แสดงละครชาตรี ภู มิ ปั ญญาท้ อ งถิ ่ น ” ประเด็ น ในการ
อภิปรายดังนี้
1.ปัจจัยด้านผู้ถ่ายทอด นอกจากผลวิจัยที่พบ
ว่าผู้ถ่ายทอดควรจะมีลักษณะต่างๆที่กล่าวมาแล้ว ผู้วิจัย
ยังพบว่า ผู้ถ่ายทอดครูจารุวรรณ สุขสาคร มีข้อจำ�กัดใน
เรื่องปัญหาทางสุขภาพ หรือภาวะเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ
จึงทำ�ให้การถ่ายทอดไม่คล่องตัวเท่าที่ควร กรอปกับระยะ
หลังมีปัญญาสุขภาพจากการปวดขา และหลัง ทำ�ให้ต้อง
รับประทานยาจำ�นวนมาก ซึ่งมีผลทำ�ให้การสาธิตการรำ�
บางท่าทำ�ได้ในจำ�นวนครั้งไม่มาก เช่น การถ่ายทอดท่ารำ�
ในบทสอนรำ� (ร้องกำ�พรัด) สามารถสาธิตให้เด็กเยาวชนดู
เป็นต้นแบบได้จำ�นวนน้อย เนื่องจากบางท่าต้องยกขาค้าง
เป็นเวลานานไม่ได้ ใช้วิธีถ่ายทอดโดยให้เด็กและเยาวชนที่
มีท่ารำ�สมบูรณ์ใกล้เคียงท่านที่สุดมาเป็นแบบอย่างให้เด็ก
เยาวชนอื่นดูเป็นแบบอย่าง โดยนางจารุวรรณ สุขสาคร
คอยให้คำ�แนะนำ�อยู่อย่างใกล้ชิด อีกทั้งการถ่ายทอดการ
แสดงละครชาตรีเรื่องไกรทอง บางลีลา ท่าทาง ในการ
เคลื่อนไหว ทำ�การถ่ายทอดไม่คล่องตัว เนื่องจากเหนื่อย
ง่าย (เดชวิทย์ นิลวรรณและทิพย์พธู กฤษสุนทร. 2557
: 16) ปัจจัยรองลงมาอย่างเห็นได้ชัดของนางจารุวรรณ
สุขสาคร ว่าด้วยเรื่อง ความขยัน อดทน และแสวงหา
ความรู้อยู่ตลอดเวลา อีกทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นอีก
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หนึ่งปัจจัยที่ผู้ถ่ายทอดต้องมีติดตัวไว้ หากไม่มีใจรักแห่ง
ความเป็นครูแล้ว การถ่ายทอดคงไม่ประสบผลสำ�เร็จ เป็น
ครูด้วยใจรัก เป็นครูด้วยจิตวิญญาณ มีความรัก ห่วงใย
ต่อผู้รับการถ่ายทอดประดุจลูกของตัวเอง เอาใจใส่ ช่วย
เหลือ ส่งเสริม ให้กำ�ลังใจในการถ่ายทอด คือ จิตวิญญาณ
แห่งความเป็นครู มิใช่นางจารุวรรณ สุขสาครเท่านั้น ทาง
คณะจงกล โปร่งน้ำ�ใจ ที่มาทำ�การช่วยถ่ายทอดความรู้
ละครชาตรี ทั้งด้านดนตรี การร้อง การรำ�และการแสดง
ทำ�ให้เห็นความมุ่งมั่นของคณะจงกล โปร่งน้ำ�ใจ ในการ
ร่วมมือร่วมใจ และความเป็นครูผู้ถ่ายทอดทั้งคณะ ซึ่งเป็น
อุดมการณ์รวมกันทั้งคณะ
การร่วมมือร่วมใจทั้งคณะจงกลโปร่งน้ำ �ใจนั้น
ไม่ เ คยเรี ย กร้ อ งถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยในการถ่ า ยทอดความรู้ ใ น
โครงการ รวมถึงโครงการอื่นๆที่ติดต่อเข้ามาให้ไปทำ�การ
ถ่ายทอด เพียงมีผู้จะรับการถ่ายทอด ทางคณะพร้อม
และยินดีในการถ่ายทอดให้ เรื่องเงินในการใช้จ่าย ไม่เป็น
ปัญหาและอุปสรรค
2.ปั จ จั ย ด้ า นผู้ รั บ การถ่ า ยทอดผู้ วิ จั ย พบว่ า
ประสบการณ์เดิมทางด้านนาฏศิลป์และการแสดงละคร
ชาตรี ที่ ติ ด ตั ว ของผู้ รั บ การถ่ า ยทอดนั้ น มี ผ ลเป็ น อย่ า ง
มาก จากผู้เข้ารับการ อบรมที่มีพื้นฐานที่หลากหลายด้าน
นาฏศิลป์ ส่วนใหญ่มีพื้นฐานเป็นตัวนาง มากกว่าตัวพระ
และมีผู้ที่เรียนโขนลิง เข้ามารับการถ่ายทอดด้วย ซึ่งในการ
แสดงซัดชาตรีนั้น ในช่วงรำ�ซัดไหว้ครู ต้องรำ�เป็นตัวพระ
จึงทำ�ให้ผู้เข้ารับการถ่ายทอดที่มีพื้นฐานเป็นตัวพระ จะ
มีความเข้าใจในเนื้อหาท่ารำ�ได้รวดเร็วกว่า ผู้เข้ารับการ
ถ่ายทอดที่มีพื้นฐานเป็นตัวนาง และต้องใช้ความสามารถ
เป็นอย่างมากสำ�หรับผู้เข้ารับการถ่ายทอดที่เป็นโขนลิง
เพราะพื้นฐานต่างกันมาก เมื่อจบหลักสูตรแล้วไม่สามารถ
เปลี่ยนอัตลักษณ์ของตนเองได้ ยังมีท่าทางในการแสดงใน
ลักษณะของโขนลิงเช่นเดิม (สุณีย์ ธีรดากร. 2525 : 51)
อี ก ทั้ ง ปั จ จั ย ด้ า นอายุ ส่ ง ผลต่ อ การรั บ การ
ถ่ายทอดเป็นอย่างมากเนื่องจากเด็กเยาวชนที่อายุระหว่าง
7-9 ปี ยังไม่มีความพร้อมทางด้านอารมณ์ สติปัญญา รวม
ถึงความรู้พื้นฐานด้านนาฏศิลป์และการแสดงละครชาตรี
มีน้อยมาก ยังไม่มีความสามารถจำ�ท่ารำ�ที่ยาวนานและ
จำ�นวนที่มากได้ ในโครงการนี้ผู้เข้ารับการถ่ายทอดกลุ่มนี้
จึงได้รับการถ่ายทอดในเรื่องการร้องเป็นลูกคู่ ซึ่งจัดการ
ถ่ า ยทอดให้ ต รงกั บ วั ย และความรู้ เ ดิ ม ของผู้ เข้ า รั บ การ
ถ่ายทอด (จารุวรรณ ธรรมวัตร. 2543 : 4-9)
3.ปัจจัยด้านเนื้อหาสาระ ค้นพบว่าเนื้อหา นาง
จารุวรรณ สุขสาครได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไข บทละคร ให้
มีความเข้าใจง่ายขึ้น ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
ของผู้ เข้ า รั บ การถ่ า ยทอดเนื้ อ เรื่ อ งที่ นำ � มาถ่ า ยทอดให้
เยาวชนนั้น มิได้แต่งขึ้นมาใหม่ แต่มีการปรับเปลี่ยนใช้
สัมผัสนอก สัมผัสใน ให้จำ�ง่ายขึ้นเท่านั้น แต่ความหมาย

ของเนื้อเรื่องยังคงเดิม
การดำ�เนินเรื่องสิ่งที่ผู้วิจัยค้นพบทางละครชาตรี
นั้น จะเน้นที่เนื้อเรื่อง ไม่เน้นที่ตัวละครมากนัก ซึ่งทำ�ให้
เนื้อเรื่องรวดเร็วครบรส และนิยมแสดงอารมณ์ เช่น โกรธ
เศร้ า มากกว่ า จะเน้ น เรื่ อ งพรรณนาตั ว ละครเช่ น ละคร
ใน อีกทั้งเรื่องในการแสดงละครชาตรี เป็นเรื่องอภินิหาร
ต่างๆ แตกต่างจากการแสดงพื้นบ้านอื่น อย่างเช่น ลิเก
ในการแสดงลิเกมักแสดงเรื่องเกี่ยวกับวิถีชาวบ้านทั่วๆไป
แต่วิธีพูดและเจรจาของละครชาตรีจะเป็นแบบชาวบ้าน
ล้วนๆ ทุกตัวละครไม่แบ่งชั้นวรรณะมากมาย แต่ถ้าหาก
เป็นละครในหรือโขนจะมีการแบ่งชั้นวรรณะของตัวละคร
อย่างเห็นได้ชัดเจน
4.ปัจจัยด้านวิธีการหรือกิจกรรม มีข้ออภิปราย
ดั ง นี้ พ บว่ า วิ ธี ก ารถ่ า ยทอดความรู้ เ ป็ น แบบบู ร ณาการ
ผสมผสานการถ่ายทอดแบบโบราณและการถ่ายทอดใน
ปัจจุบันเข้าด้วยกัน ด้วยวิธี การบอกเล่า การบรรยาย การ
รวมกลุ่มอภิปราย การสาธิตและการฝึกปฏิบัติ และยังใช้
การแสดงบทบาทสมมุติ รวมถึงการใช้สถานการณ์จำ�ลอง
เข้ามาทำ�การถ่ายทอด อีกทั้งมีการใช้สื่อสมัยใหม่เข้ามามี
บทบาทในการถ่ายทอด เช่นการใช้โทรศัพท์ในการบันทึก
เสียงและภาพในการถ่ายทอดการร้อง การรำ� การแสดง
อารมณ์ แสดงถึงความจริงจัง และการเตรียมตัวของผู้ส่ง
สารช่วยให้เรียนรู้ในปริมาณมากขึ้น ในเวลารวดเร็ว ช่วย
ให้จดจำ�ได้ดีขึ้น ช่วยให้เข้าใจสิ่งที่ยาก ได้ง่ายขึ้น ช่วยให้
สามารถเรียนรู้ในสิ่งซึ่งไม่อาจศึกษา หรือสังเกตจริง ได้ง่าย
หรือไม่อาจไปเห็นเหตุการณ์จริงได้ทำ�ให้เด็กเยาวชนจดจำ�
ได้ดี และรวดเร็ว (นรินทร์ชัย พัฒนพงศา. 2542 : 54)
ผู้ วิ จั ย พบว่ า การจั ด กิ จ กรรมโดยการแบ่ ง กลุ่ ม
ตามความรู้ความสามารถประสบการณ์เดิมของผู้รับการ
ถ่ายทอด ทำ�ให้ผู้ถ่ายทอดถ่ายทอดได้เต็มความสามารถ
ของตนเองในแต่ ล ะกลุ่ ม ความสนใจอี ก ทั้ ง ตั ว ผู้ รั บ การ
ถ่ า ยทอดไม่ มี ค วามกดดั น สามารถรั บ การถ่ า ยทอดตาม
ช่วงอายุ และความสามารถของตนเอง จัดได้ว่าเป็น
รู ป แบบการถ่ า ยทอดที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอี ก รู ป แบบหนึ่ ง
ที่ ไ ด้ ป ระสิ ท ธิ ผ ลเป็ น ที่ น่ า พอใจการจั ด กิ จ กรรมตาม
ประสบการณ์ ข องผู้ รั บ การถ่ า ยทอดถื อ ว่ า เป็ น การจั ด
กิจกรรมตามความพร้อมของผู้รับการถ่ายทอด(ธนาณัติ
ขันทะสิทธิ์. 2546 : 10)
5.ปัจจัยด้านเวลา และสถานที่ ค้นพบว่าเวลา
สำ�หรับการถ่ายทอดวัฒนธรรมค่านิยม และความเชื่อ รวม
ถึงการทักษะในการแสดงละครชาตรีในโครงการ”สืบสาน
วัฒนธรรมละครชาตรี ภูมิปัญญาท้องถิ่น” มีเวลาเพียงพอ
และเหมาะสม เนื่องจากมีการวางแผน แบ่งความรู้ความ
สามารถตามประสบการณ์เดิมของเด็กและเยาวชน จึง
ทำ�ให้การถ่ายทอดสมบูรณ์ แต่หากเด็กเยาวชนไม่มีพื้น
ฐานมาก่อนแล้ว คงไม่ทันเวลา และการถ่ายทอดความรู้
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อย่างต่อเนื่องในเวลา 10 วัน 60 ชั่วโมง นางจารุวรรณ
สุขสาคร กล่าวว่า เป็นการถ่ายทอดที่มีความต่อเนื่อง
ทำ�ให้การถ่ายทอดมีประสิทธิภาพ ดีกว่าการได้เจอกัน
เพียงอาทิตย์ละครั้ง ครั้งละไม่กี่ชั่วโมง ทำ�ให้การถ่ายทอด
ไม่ต่อเนื่อง ทั้งผู้ถ่ายทอดและผู้รับการถ่ายทอด
สถานที่ ใ นการถ่ า ยทอดมี ค วามเหมาะสมแต่
ระยะทางในการเดินทางลำ�บากเนื่องด้วยเป็นซอยปิด
เดินทางเข้ามาสุดระยะทาง และมีรถประจำ�ทางให้บริการ
เพียงสายเดียว คือ สายรถไฟ ชัยพฤกษมาลา ซึ่งเป็นรถ
สองแถวสีแดง และมีบริการของมอเตอร์ไซค์รับจ้าง แต่
ราคาค่อนข้างสูง ผู้เข้ารับการถ่ายทอดจึงประสบปัญหา
ด้านระยะทางในการเดินทาง
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ด้ า น ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ
กระบวนการถ่ายทอดนั้นอาจจะแตกต่างกันออกไป จาก
การศึกษาที่พบเงื่อนไข ข้อจำ�กัด ที่มีความแตกต่าง เช่น
การกำ�หนดเป้าหมายและจุดประสงค์ที่แตกต่างพื้นฐาน
ของผู้เรียนไม่เหมือนกันกระบวนการเรียนการสอนมีข้อ
จำ�กัดจากสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งอิทธิพลต่อการดำ�เนินกิจกรรม
ทั้งสิ้น
ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1ควรมีการสำ�รวจศึกษารวบรวมกระบวนการ
ถ่ า ยทอดละครชาตรี สู่ เ ยาวชนหรื อ การแสดงพื้ น บ้ า น
แขนงอื่ น ที่ ส่ ง ต่ อ ให้ เ ยาวชนของผู้ ถ่ า ยทอดที่ เ ป็ น ครู
ภูมิปัญญาที่มีฝีมือท่านอื่น และคณะอื่น ไว้เพื่อศึกษาเป็น
ฐานข้อมูลการอนุรักษ์ถ่ายทอดและสืบสานศิลปะพื้นบ้าน
1.2 ควรมีการจัดทำ�โครงการถ่ายทอดละคร
ชาตรีสู่เยาวชนให้มีความต่อเนื่อง และขยายผลสู่การปรับ
เป็นหลักสูตรรายวิชาศึกษาอย่างเป็นระบบ
1.3 ควรมีการจัดเวทีเปิดการแสดงพื้นบ้าน
สำ � หรั บ เด็ ก และเยาวชนเพื่ อ เป็ น การพบปะสั ง สรรค์
แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และหาแนวทางในการ
อนุรักษ์การแสดงพื้นบ้าน นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์
ให้เข้ากับการท่องเที่ยวได้อีกด้วย
2.ข้อเสนอสำ�หรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการถ่ายทอดละครชาตรีสู่เยาวชน ควรมีการ
ศึกษาค้นคว้า เปรียบเทียบ วิเคราะห์กระบวนการ
ถ่ายทอดการแสดงที่เหมาะสมกับรูปแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอน
2.2 ควรได้ใช้วิธีการศึกษากระบวนการ
ถ่ายทอดละครชาตรีเช่นเดียวกับการวิจัยฉบับนี้ เป็นฐาน
ในการศึกษากระบวนการถ่ายทอดการแสดงพื้นบ้านท่า
นอื่ น ๆเพื่ อ ให้ ไ ด้ ซึ่ ง ข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ในการศึก ษา

ค้นคว้าทางวิชาการแสดงพื้นบ้านต่อไป
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การสร้างสรรค์การแสดงพื้นบ้านของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
Creative Folk Performances of Nakorn Sri Thammarat College of Dramatic Art
จิราวรรณ จันทร์โยธา
Abstract
The objective of this research was
to study the elements of creativity process
and folk performances’ identities of Nakorn
Sri Thammarat college of Dramatic Arts. The
research study consisted of documents concerned, surveys, observations and interviews.
The findings showed that creativity
works of Nakorn Sri Thammarat college of Dramatic Arts begun by the teachers in Thai performing Arts and folk music department which
belonged to Nakorn Sri Thammarat college
of Dramatic Arts. Their collaboration of folk
performances started from 1984 to present.
The researcher surveyed the sets which have
been the most popular releases and found that
there were 3 perspectives as follow; (1) folk
arts and crafts were Phadbaipho dance, Lila
Chachak dance. (2) The plays and imitate animals were Khakdang keiaw Yahyi dance, Nokkrong Hawchuk dance. (3) History and Religion
were Nari Srinakorn dance, Tumpang dance
which consisted of 4 parts; actor, music and
original soundtrack, clothing and jewelry, and
props. There were 10 creativity processes and
the identities appeared in 6 performing sets
which were classified into 3 parts; (1) clothing
design is decoration of the ornamental braid,
(2) dance posture design found in the physical
movement like Southern folk dramatic art using foot as to touch the front and the side of
the toe, (3) row format design found in the row
and line of troops in every set and also have
จิราวรรณ จันทร์โยธา นั กศึ กษาหลั กสู ต รศิ ล ปกรรมศาสตรมหาบั ณฑิ ต
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stationary position around 2 – 3 seconds and
then changed the posture.
Creative Folk Performances of Nakorn Sri Thammarat College of Dramatic Art
does not only create the aesthetics to the audiences but also to the work process of teachers
whose creativity are beneficial and good models for the next generation.
Keywords : Creative, Folk Performances, Nakorn Sri Thammarat College of Dramatic Art
บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาองค์
ประกอบ กระบวนการสร้างสรรค์ และอัตลักษณ์
ข อ ง ก า ร แ ส ด ง พื้ น บ้ า น ข อ ง วิ ท ย า ลั ย น า ฏ ศิ ล ป
นครศรีธรรมราช โดยใช้วิธีศึกษา จากเอกสาร การ
สำ�รวจ การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์
ผลการวิ จ ั ย พบว่ า ผลงานสร้ า งสรรค์ ข อง
วิทยาลัย นาฏศิลปนครศรีธรรมราช เริ่มขึ้นโดยคณะ
ครูประจำ�แผนกนาฏศิลป์ไทยและดนตรีพื้นบ้าน สังกัด
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ร่วมกันสร้างสรรค์
การแสดงพื้นบ้านตั้งแต่ปี 2527 – ปัจจุบัน ผู้วิจัยได้
ดำ�เนินการสำ�รวจชุดที่ได้รับความนิยมนำ�ออกเผยแพร่
มากที่สุด พบว่า สามารถแยกออกเป็น 3 แนวคิด ได้แก่
1. แนวคิดศิลปาชีพ คือ ระบำ�พัดใบพ้อ, ระบำ�ลีลาชาชัก
2. แนวคิดการละเล่นและการเลียนแบบสัตว์ คือ ระบำ�
แขกแดงเกี้ยวยาหยี, ระบำ�นกกรงหัวจุก 3.แนวคิด
ประวัติศาสตร์และศาสนา คือ ระบำ�นารีศรีนคร, ระบำ�
ตุมปัง มีองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ 1. ผู้แสดง 2. ดนตรี
และเพลงประกอบ 3. เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ
4. อุปกรณ์ประกอบการแสดง กระบวนการสร้างสรรค์
ผลงานมีทั้งหมด 10 ขั้นตอน และอัตลักษณ์ของ การ
แสดงที่ปรากฏอยู่ในทั้ง 6 ชุด สามารถแยกออกเป็น 3
ส่วน คือ 1) การออกแบบเครื่องแต่งกาย คือการใช้ดิ้น
ทองมาใช้ตกแต่งส่วนต่าง ๆ 2) การออกแบบท่ารำ� พบ
ในการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างนาฏศิลป์พื้นบ้านภาค
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ใต้ในลักษณะการใช้เท้า คือ การแตะปลายเท้าด้านหน้า
และด้านข้าง 3) การออกแบบรูปแบบแถว พบการใช้แถว
หน้ากระดานกับแถวตอนในทุกชุด และมีการปฏิบัติท่านิ่ง
ประมาน 2-3 วินาที แล้วจึงจะปฏิบัติในท่าต่อไป
การสร้างสรรค์การแสดงพื้นบ้านของวิทยาลัย
นาฏศิลปนครศรีธรรมราช นอกจากจะสร้างความสุนทรี
ยะให้ กั บ ผู้ ช มแล้ ว กระบวนการทำ � งานของคณะครู ผู้
สร้างสรรค์ยังเป็นประโยชน์ ให้แก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานรุ่น
ใหม่ได้นำ�เป็นแบบอย่างที่ดีได้
คำ�สำ�คัญ : การสร้างสรรค์, การแสดงพื้นบ้าน, วิทยาลัย
นาฏศิลปนครศรีธรรมราช
บทนำ�
ภาคใต้ของประเทศไทยประกอบด้วย 14 จังหวัด
แบ่งพืน้ ทีอ่ อกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ทีร่ าบชายฝัง่ ทะเลตะวันออก
และทีร่ าบฝัง่ ทะเลตะวันตก ตามสภาพสังคมและวัฒนธรรม
ภาคใต้เป็นแหล่งรวบรวมอารยธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิน่ ไม่วา่ จะเป็นวัฒนธรรม ประเพณี พิธกี รรม ศาสนา
การประกอบอาชีพ กีฬาพืน้ บ้าน ภาษา รวมจนถึงการแสดง
พืน้ บ้าน วิวฒ
ั นาการของ การแสดงพืน้ บ้านของภาคใต้ แบ่ง
ตามลักษณะทางภูมศิ าสตร์เป็นภาคใต้ฝง่ั ตะวันออก เป็นการ
แสดงพื้นบ้านได้รับอิทธิพลมาจากบ้านเมืองที่มีปฏิสัมพันธ์
ด้านการค้า มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทีม่ ี แบบแผนและรูปแบบ
ซับซ้อน ได้แก่ โนรา หนังตะลุง ส่วนภาคใต้ ฝัง่ ตะวันตก การ
แสดงทีโ่ ดดเด่นของแถบนี้ คือ รองเง็งชาวเล มะโย่ง เป็นต้น
ซึ่งในปัจจุบันการแสดงพื้นบ้านภาคใต้สามารถแยกออกเป็น
2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ การแสดงพืน้ บ้านภาคใต้ตอนบน
และการแสดงพืน้ บ้านภาคใต้ตอนล่าง นอกจากนีย้ งั มีการ
แสดงที่สร้างสรรค์ข้ึนใหม่โดยบุคลากรทางการศึกษาจาก
สถาบันต่างๆ ทีม่ หี ลักสูตรการเรียนการสอนด้านนาฏศิลป์
ไทย และสถาบันทางการศึกษาทีส่ �ำ คัญและมีชอ่ื เสียงในด้าน
การสร้างสรรค์การแสดงแห่งหนึง่ ของภาคใต้ ได้แก่ วิทยาลัย
นาฏศิลปนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เปิดทำ�การ
เรียน
การสอนวันแรกในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.
2521 สถานที่ตั้งปัจจุบัน ณ บริเวณวัดโพธิ์ (ร้าง) หมู่
ที่ 11 ตำ�บลท่าเรือ อำ�เภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลงานสร้ า งสรรค์ ก ารแสดงพื้ น บ้ า นของวิ ท ยาลั ย นาฏ
ศิลปนครศรีธรรมราช เริ่มขึ้นโดย อาจารย์สุณี ลิมป์ปิย
พั น ธ์ แ ละคณะครู ป ระจำ � แผนกนาฏศิ ล ป์ ไ ทยและดนตรี
พื้นบ้าน สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ร่วม
กันสร้างสรรค์ผลงานการแสดงพื้นบ้านตั้งแต่ปี 2527 –
ปัจจุบัน โดยสามารถแยกออกเป็น 3 แนวคิด ได้แก่ 1)
แนวคิดศิลปาชีพ จำ�นวน 9 ชุด 2) แนวคิดการละเล่นและ
การเลียนแบบสัตว์ จำ�นวน 8 ชุด 3) ประวัติศาสตร์และ

ศาสนา จำ�นวน 5 ชุด รวมทั้งสิ้น 22 ชุดการแสดง
การศึกษาผลงานสร้างสรรค์การแสดงพื้นบ้าน
ของวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ปนครศรี ธ รรมราชในครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย มี
ความประสงค์ ใ นการศึ ก ษาองค์ ป ระกอบกระบวนการ
สร้ า งสรรค์ แ ละอั ต ลั ก ษณ์ ข องการแสดงพื้ น บ้ า นของ
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชเพื่อเป็นแบบอย่างใน
การสร้างสรรค์ผลงานการแสดงสำ�หรับ ผู้ที่สนใจทางด้าน
ศิลปะการแสดง โดยผู้วิจัยได้ดำ�เนินการสำ�รวจ ชุดการ
แสดงที่ได้รับความนิยมนำ�ออกเผยแพร่มากที่สุด
จาก
การตอบแบบสำ�รวจของครูอาจารย์และศิษย์เก่าทางด้าน
นาฏศิลป์ไทยจากสถาบันต่างๆ จำ�นวน 30 คน 24 สถาบัน
โดยแบบสำ�รวจกำ�หนดให้ระบุผลงานสร้างสรรค์ลักษณะ
ละ 2 ชุดการแสดง ผลการสำ�รวจสรุปได้ว่าชุดการแสดง
ที่ได้รับความนิยม นำ�ออกเผยแพร่มากที่สุด แยกตาม
ประเภทของแนวคิด ได้แก่ 1.ศิลปาชีพ คือ ระบำ�พัดใบ
พ้อ ระบำ�ลีลาชาชัก 2.การละเล่นและการเลียนแบบสัตว์
คือ ระบำ�แขกแดงเกี้ยวยาหยี ระบำ�นกกรง หัวจุก และ
3.ประวัติศาสตร์และศาสนา คือ ระบำ�นารีศรีนคร ระบำ�
ตุมปัง รวมทั้งหมด 6 ชุดการแสดง
จากผลการสำ�รวจดังกล่าวผู้วิจัยได้นำ�การแสดง
ทั้ง 6 ชุดมาดำ�เนินการศึกษาแบบเจาะลึก เพื่อให้ได้มา
ซึ่งองค์ประกอบ กระบวนการสร้างสรรค์ และอัตลักษณ์
ของผลงานสร้างสรรค์ การแสดงพื้นบ้านของวิทยาลัยนาฏ
ศิลปนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางที่ดีในการ
สร้างสรรค์ผลงานของผู้วิจัยเองรวมถึงผู้ที่ศึกษาและทำ�งาน
ทางด้านศิลปะการแสดง รวมถึงผู้ที่มีความรักความสนใจ
ในศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คงประเทศชาติสืบต่อไป
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเน้นที่ผลงาน
สร้างสรรค์ 3 แนวคิด แนวคิดละ 2 ชุดการแสดง ที่ได้จาก
ผลการสำ�รวจชุดการแสดงที่ได้รับความนิยมนำ�ออกเผย
แพร่มากที่สุด ดังนี้
1) แนวคิดศิลปาชีพ ได้แก่ ระบำ�พัดใบพ้อ (พ.ศ.
2545) ระบำ�ลีลาชาชัก (พ.ศ. 2555)
2)แนวคิ ด การละเล่ น และการเลี ย นแบบสั ต ว์
ได้แก่ ระบำ�แขกแดงเกี้ยวยาหยี (พ.ศ. 2552) ระบำ�นกกรง
หัวจุก (พ.ศ. 2551)
3)แนวคิ ด ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละศาสนาได้ แ ก่
ระบำ�นารีศรีนคร (พ.ศ. 2537) ระบำ�ตุมปัง (พ.ศ. 2547)
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การสร้างสรรค์การแสดงพื้นบ้านของวิทยาลัย
นาฏศิลปนครศรีธรรมราช หมายถึง การสร้างการแสดง
ขึ้นมาใหม่ เกิดจากการนำ�แนวคิดด้านศาสนา ความ
เชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี การละเล่น รวมถึงค่านิยม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 16 วารสารศิลป์ปริทัศน์

ของคนในท้ อ งถิ่ น มาประกอบเป็ น ผลงานการแสดงพื้ น
บ้านให้สอดคล้องกับแต่ละท้องถิ่น			
2. องค์ประกอบการแสดงพื้นบ้านของวิทยาลัย
นาฏศิลปนครศรีธรรมราช หมายถึง ปัจจัยประกอบของ
การสร้างสรรค์ การแสดงพื้นบ้านของวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช ได้แก่ ผู้แสดง ดนตรีและเพลงประกอบ
เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ และอุปกรณ์ประกอบ
การแสดง
3.กระบวนการสร้ า งสรรค์ ก ารแสดงพื้ น บ้ า น
ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช หมายถึง ขั้นตอน
การสร้างสรรค์ การแสดงพื้นบ้านของคณะครูแผนกวิชา
นาฏศิลป์ไทยและดนตรีพื้นบ้าน สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช ได้แก่ ศึกษาแหล่งที่มาของเรื่อง กำ�หนด
ความคิดหลักหรือขอบเขต กำ�หนดรูปแบบการแสดง การ
ออกแบบองค์ประกอบการแสดง การออกแบบท่ารำ� การ
วิพากย์ผลงานสร้างสรรค์ การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
การตรวจสอบผลงานสร้างสรรค์ การนำ�เสนอผลงาน และ
การประเมินผล
4. อัตลักษณ์ของการแสดงพื้นบ้านของวิทยาลัย
นาฏศิลปนครศรีธรรมราช หมายถึง ปัจจัยประกอบที่
ปรากฏขึ้นในการแสดง ซึ่งจะพบได้ในทั้ง 6 ชุดการแสดง
สามารถแยกออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) การออกแบบและ
ประดิษฐ์เครื่องประดับ 2) การออกแบบท่ารำ� 3) รูปแบบ
การออกแบบแถวและการตั้งซุ้ม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบและกระบวนการ
สร้ า งสรรค์ ก ารแสดงพื้ น บ้ า นของวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป
นครศรีธรรมราช
2.ศึกษาอัตลักษณ์การแสดงพื้นบ้านของวิทยาลัย
นาฏศิลปนครศรีธรรมราช

ธรรมราช
ดังนี้

- ประวัติและผลงานของวิทยาลัยนาฏศิลนครศรี
2) การศึกษาภาคสนาม มีวิธีดำ�เนินการศึกษา

2.1) การสำ�รวจ คัดเลือกจากผู้ที่เคยทำ�ผลงาน
สร้างสรรค์ออกเผยแพร่หรือเป็นผู้ที่เคยร่วมแสดงในผลงาน
สร้างสรรค์ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จำ�นวน
30 คน จาก 24 สถานศึกษา
2.2)การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม คือ
การได้ ช มการแสดงพื้ น บ้ า นของวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป
นครศรีธรรมราช ในวาระโอกาสต่าง ๆ เช่น เทศกาล
งานปีใหม่ งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ และ
ชมวี ดี ทั ศ น์ ก ารแสดงพื้ น บ้ า นของวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป
นครศรีธรรมราช เพื่อศึกษากระบวนการท่ารำ�และการแปร
แถว
2.3) การสัมภาษณ์ ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรง
คุณวุฒิ ทั้งในลักษณะมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง ดังนี้
- การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผู้วิจัยกำ�หนด
ประเด็นคำ�ถามที่แน่นอนไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับองค์ประกอบ
กระบวนการสร้างสรรค์ และอัตลักษณ์ของการแสดงแต่ละ
ชุด ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำ�การศึกษาข้อมูลทางด้านเอกสาร การ
สำ�รวจข้อมูลและบันทึกผลการสัมภาษณ์ตามความเป็นจริง
- การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ผู้วิจัยได้
สั ม ภาษณ์ ผู้ ที่ ใ ห้ ข้ อ มู ล โดยการสร้ า งคำ � ถามที่ ส ามารถ
ยืดหยุ่นในการตอบได้ ควบคู่กับการสัมภาษณ์ในลักษณะ
ตะล่ อ มกล่ อ มเกลาเพื่ อ สร้ า งความคุ้ น เคยและความไว้
วางใจกับผู้ให้ข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก
และข้อมูลรอง แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1) คณะครูผู้สร้างสรรค์การแสดง ประจำ�แผนก
นาฏศิลป์ไทยและดนตรีพื้นบ้าน จำ�นวน 10 คน
2)
กลุ่มนักแสดงหรือผู้ร่วมเผยแพร่ผลงาน
สร้างสรรค์ ในระหว่างปีพ.ศ. 2529 ถึง พ.ศ. 2556 จำ�นวน
12 คน
3) คณะผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อำ�นวยการวิทยาลัย
นาฏศิลปนครศรีธรรมราช, หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และ
หัวหน้าฝ่ายศิลปวัฒนธรรม จำ�นวน 3 คน
4) ผู้ตอบแบบสำ�รวจ คัดเลือกจากผู้ที่เคยทำ�ผล
งานสร้างสรรค์ออกเผยแพร่หรือเป็นผู้ที่เคยร่วมแสดงใน
ผลงานสร้างสรรค์ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
จำ�นวน 30 คน จาก 24 สถาบัน

ระเบียบวิธีวิจัย
1. การรวบรวมข้อมูล เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้ ผู้วิจัยจึงกำ�หนดระเบียบวิธี
วิจัย ดังต่อไปนี้
1) การศึกษาจากเอกสาร จากวิทยานิพนธ์
หนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากแหล่งรวบรวมเอกสาร
ทางราชการ หนังสือทางวิชาการขอความอนุเคราะห์ชุด
การแสดงจากสำ�นักงานต่าง ๆ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประวัติศาสตร์ โดยนำ�ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจากเอกสาร
มาตีความแล้ววิเคราะห์เรียบเรียงเป็นหัวข้อ ดังนี้
- สภาพทั่วไปของภาคใต้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
- การแสดงพื้นบ้านภาคใต้
1) แบบสำ�รวจชุดการแสดงที่ได้รับความนิยมนำ�
-ประเภทและองค์ ป ระกอบของการแสดงพื้ น ออกเผยแพร่มากที่สุด
บ้านภาคใต้
2) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบไม่มี
วารสารศิลป์ปริทัศน์ 17 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โครงสร้าง3) อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
2. การวิเคราะห์ข้อมูล สำ�หรับการวิจัยในครั้ง
นี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและการศึกษาภาค
สนาม ทำ�เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยนำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์
ตีความ รวบรวมนำ�เสนอข้อมูลโดยการพรรณนาความ เพื่อ
อธิบายสภาพทั่วไปของภาคใต้ การแสดงพื้นบ้านภาคใต้
ประเภทและองค์ประกอบของการแสดงพื้นบ้านภาคใต้
จากนั้นจึงดำ�เนินการวิเคราะห์องค์ประกอบ กระบวนการ
สร้ า งสรรค์ แ ละอั ต ลั ก ษณ์ ข องการแสดงพื้ น บ้ า นของ
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
ผลการงานวิจัย
ผลการวิจัย สามารถสรุปได้ดังนี้
1. องค์ประกอบ ของการแสดงพื้นบ้านของ
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พบว่านิยมแสดงในรูป
แบบของนาฏศิลป์พื้นบ้านประเภทระบำ� ที่มีองค์ประกอบ
ต่าง ๆ แบ่งเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้
1) ผู้แสดง เป็นนักเรียน-นักศึกษา ระดับชั้นกลาง
(มัธยมศึกษา) – ชั้นสูง (ปริญญาตรี) จำ�นวนผู้แสดงมีตั้งแต่
6 คนขึ้นไป โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกนักแสดง ดังนี้
- ต้องเลือกให้เหมาะกับชุดการแสดงนั้น ๆ มีส่วน
สูงในระดับที่เท่ากัน
- ผู้แสดงหญิงจะต้องมีใบหน้าสวยคมเข้ม รูปร่าง
สูงโปร่ง ฝีมือในการแสดงอยู่ในระดับดี
- ผู้แสดงชาย จะต้องมีรูปร่างสูงโปร่ง หน้าตาคม
เข้ม ความสามารถกล้าแสดงออก
สรุปได้ว่าการแสดงทั้ง 6 ชุด มีจำ�นวนผู้แสดง ดังนี้
- ระบำ�พัดใบพ้อ ใช้ผู้แสดงหญิงล้วน จำ�นวน 12
คน
- ระบำ�ลีลาชาชัก ใช้ผู้แสดงชาย จำ�นวน 8 คน ผู้
แสดงหญิง จำ�นวน 8 คน
- ระบำ�แขกแดงเกี้ยวยาหยี ใช้ผู้แสดงชาย
จำ�นวน 6 คน ผู้แสดงหญิง จำ�นวน 6 คน
- ระบำ�นกกรงหัวจุก ใช้ผู้แสดงหญิงล้วน จำ�นวน
16 คน
- ระบำ�นารีศรีนคร ใช้ผู้แสดงหญิงล้วน จำ�นวน 6
คน
- ระบำ�ตุมปัง ใช้ผู้แสดงหญิงล้วน จำ�นวน 8 คน
ซึ่งจำ�นวนนักแสดงอาจมีการปรับลด ขึ้นอยู่กับงานและ
สถานที่ในการแสดงแต่ละครั้ง
2) ดนตรีและเพลงประกอบ แยกออกเป็นเครื่อง
ดนตรีภาคใต้ตอนบนและเครื่องดนตรีภาคใต้ตอนล่าง ดังนี้
การแสดงพื้นบ้านภาคใต้ตอนบน มีรายละเอียดดังนี้
- ระบำ�พัดใบพ้อ เครื่องดนตรีที่ใช้ ได้แก่ ปี่ ทับ
กลองตุ๊ก ซอด้วง ซออู้ โหม่ง และแตระ		
- ระบำ�แขกแดงเกี้ยวยาหยี เครื่องดนตรีที่ใช้

เหมือนกับระบำ�พัดใบพ้อ ส่วนเครื่องดนตรีที่เพิ่มเติมคือ
รำ�มะนา ฉิ่ง และฉาบเล็ก เพลงที่ใช้ในการแสดง ประกอบ
ด้วย 5 เพลง คือ เพลงโหมโรง เพลงออกแขก เพลงนาด
กราย เพลงเกี้ยว และเพลงสับ
- ระบำ�นารีศรีนคร เครื่องดนตรีที่ใช้เหมือนกับ
ระบำ�พัดใบพ้อ ส่วนเครื่องดนตรีที่เพิ่มเติมคือ ฉิ่ง แตร ปืด
และกังสดาร ลักษณะทำ�นองเพลงได้มาจากเพลงโนราและ
หนังตะลุง จังหวะหน้าทับ ได้ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ โดยนายสม
เกียรติ์ ภูมิศักดิ์ ได้แนวข้อมูลมาจากเพลงทับโนรา เพลง
ทับหนังตะลุง และเพลงทับชักพระ เพลงที่ใช้ประกอบมี
ทั้งหมด 5 เพลง คือ เพลงลมพราน เพลงหน้าพระ เพลงนก
ร่อน เพลงคอนเหิร และเพลงเดินกราย
- ระบำ�ตุมปัง เครื่องดนตรีที่ใช้เหมือนกับระบำ�
พัดใบพ้อ ส่วนเครื่องดนตรีที่เพิ่มเติมคือ สังข์ บัณเฑาะว์
แตระ ฆ้องหุ่ย กลองแขก และขลุ่ยอู้
การแสดงพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่าง มีรายละเอียดดังนี้
- ระบำ�ลีลาชาชัก เครื่องดนตรีประกอบแบ่งออก
เป็น 2 ประเภท คือ เครื่องเดินทำ�นอง ได้แก่ แมนโด
ลิน, ไวโอลิน, แอคคอร์เดียน, เบส และเครื่องดำ�เนินจังหวะ
ได้แก่ แทมบูรีน, มาราคัส รำ�มะนา ฆ้อง กลอง และต๊อก
แต๊ก
ทำ�นองเพลง ประกอบด้วย 4 ทำ�นองเพลง คือ
ทำ�นองเพลงที่ 1 เป็นทำ�นองเพลงที่นำ�มาจากเพ
ลงมูเซเซ
ทำ�นองเพลงที่ 2 และ 3 เป็นทำ�นองเพลงที่
ประพันธ์ขึ้นใหม่ประกอบด้วยเพลงไอรีเละ และทำ�นอง
เพลงยอเก็จซาลูมา
ทำ�นองเพลงที่ 4 เป็นทำ�นองเพลงที่นำ�มาจาก
การทำ�นองเพลงตารีกีปัส
เนื้อเพลง การจัดทำ�เนื้อเพลงนั้น ได้แต่งขึ้น
ใหม่โดยได้นำ�มาจาก การเกริ่นทำ�นองของระบำ�ตารีกีปัส
เป็นต้นแบบที่มีลักษณะเหมือนกับการไล่ระดับตัวโน๊ต แต่
ยืดทำ�นองจังหวะของลิเกฮูลู
- ระบำ�นกกรงหัวจุก เครื่องดนตรีที่ใช้เหมือนกับ
ระบำ�ลีลาชาชัก ส่วนเครื่องดนตรีที่ต่างกันคือ เครื่องเดิน
ทำ�นองไม่มีเบส แต่เพิ่มขลุ่ยเพียงออกับฟลุต ส่วนเครื่อง
ดำ�เนินจังหวะไม่มีฆ้อง กลอง และต๊อกแต๊ก แต่เพิ่มโหม่ง
และเครื่องเป่าทำ�เสียงนก
3) เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ ทั้ง 6 ชุด
การแสดง
การแต่งกายเป็นตามรูปแบบของการแสดง
แต่ละชุดที่แบ่งตามลักษณะแนวคิดทั้ง 3 แนวคิด คือ
- แนวคิดศิลปาชีพ ทั้ง 2 ชุด การแต่งกายแบบ
ชาวบ้าน ตามลักษณะรูปแบบของวัฒนธรรมการแต่งกาย
ของท้องถิ่นนั้น ๆ
-แนวคิ ด การละเล่ น และการเลี ย นแบบสั ต ว์
สำ�หรับระบำ�แขกแดงเกี้ยวยาหยี การแต่งกายจะเลียนแบบ
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การละเล่นลิเกป่า ส่วนระบำ�นกกรงหัวจุก การแต่งกายก็
จะเป็นในลักษณะของนกกรงหัวจุก
- แนวคิดประวัติศาสตร์และศาสนา ระบำ�นารี
ศรี น ครการแต่ ง กายจะเป็ น ลั ก ษณะของสาวงามเมื อ ง
นครศรีธรรมราช ส่วนระบำ�ตุมปัง การแต่งกายจะแบ่งออก
เป็นของกลุ่ม คือ กลุ่มผู้แทนศาสนาพุทธและกลุ่มผู้แทน
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
4) อุปกรณ์ประกอบการแสดง ชุดการแสดงที่มี
อุปกรณ์ประกอบมี 3 ชุดการแสดง คือ
- ระบำ�พัดใบพ้อ คือ พัดใบกะพ้อ ที่มีการตกแต่ง
ด้วยเหลื่อม ลูกปัด และคริสตัล ผู้แสดงใช้คนละ 2 อัน
- ระบำ�ลีลาชาชัก คือ กระบอกชา ที่นำ�มาประดับ
ตกแต่งด้วยเหลื่อม ลูกปัด และคริสตัล ผู้แสดงชาย-หญิงใช้
คนละ 2 ใบ
- ระบำ�นารีศรีนคร คือ เชิงเทียนรูปดอกบัว
ตกแต่งด้วยลูกปัดห้อยระย้าล้อมรอบกลีบดอกบัว และ
แสงสว่างของเทียน เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนความเจริญ
รุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. กระบวนการสร้างสรรค์การแสดงพื้นบ้านของ
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สามารถสรุป ได้ดังต่อ
ไปนี้
1) ศึกษาแหล่งที่มาของเรื่อง เริ่มจากการประชุม
ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดทำ�ผลงานสร้างสรรค์ในแต่ละ
ชุด จากนั้นเป็นการลงพื้นที่ศึกษาแหล่งที่มาของเรื่อง
2) กำ�หนดความคิดหลักและขอบเขตของการ
แสดง เพื่อการทำ�งานที่ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น
3) กำ�หนดรูปแบบการแสดง ซึ่งนิยมแบ่งรูป
แบบ การแสดงออกเป็น 3-4 ช่วงการแสดง เพื่อง่ายต่อ
การนำ�เสนอ การสื่อความหมาย และการแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นไปของแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดของ
การแสดงตั้งแต่ต้นจนจบรูปแบบของการแสดงพื้นบ้านของ
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พบว่า ชุดการแสดง 4
ชุด จากทั้งหมด 6 ชุด มีการแบ่งนักแสดงออกเป็น 2 กลุ่ม
ได้แก่ ระบำ�ลีลาชาชักกับระบำ�แขกแดงเกี้ยวยาหยี ที่แบ่ง
ผู้แสดงเป็นกลุ่มผู้ชายและกลุ่มผู้หญิง ระบำ�นารีศรีนคร
กับ ระบำ�ตุมปัง ก็มีการแบ่งผู้แสดงออกเป็น 2 กลุ่มเช่น
กัน นอกจากนี้คณะครูผู้สร้างสรรค์ยังใช้ลักษณะการแปร
แถวเข้ามามีบทบาทในการนำ�เสนอ เป็นการสื่อความหมาย
ของการแสดงในแต่ละชุดอีกด้วย ตัวอย่างเช่น การแปร
แถวของระบำ�พัดใบพ้อเปรียบเสมือนลักษณะและวิธีการ
สานพัดใบพ้อ ระบำ�ลีลาชาชักก็มีการแปรแถวให้เป็นรูป
กระบอกชาสื่อเอกลักษณ์ของชุดการแสดงคือกระบอกชา
ชัก แปรแถวเป็นรูปหัวใจเพื่อสื่อถึงความรักอันบริสุทธิ์ของ
หญิง-ชาย ระบำ�นกกรงหัวจุกมีการแปรแถวเป็นรูปตัวนก

เน้นความเป็นเอกลักษณ์ของชุดการแสดง และยังมีการจัด
ซุ้มแสดงท่านิ่งก่อนจบการแสดงคือนักแสดงทุกคนวิ่งเข้า
หลังเวที รูปแบบแถวที่พบบ่อย เช่น แถวปากพนัง แถว
หน้ากระดาน แถวตอน แถวเฉียง เป็นกลุ่มวงกลม เป็นกลุ่ม
สามเหลี่ยม เป็นต้น
4) การออกแบบองค์ประกอบการแสดงทั้ง 4
ส่วน ดังที่กล่าวไว้ในการออกแบบองค์ประกอบ โดยแยก
ตามความถนัดของคณะทำ�งานแต่ละคน
5) การออกแบบท่ารำ� ท่ารำ�ของแต่ละชุดผู้
สร้างสรรค์จะต้องคำ�นึงถึงแนวคิดทั้ง 3 แนวคิด ส่วนท่า
รำ�ที่ปรากฎจะเป็นในรูปแบบของการเคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างนาฏศิลป์ไทยแบบหลวงการเคลื่อนไหวร่างกายอย่าง
นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต้และการเคลื่อนไหวร่างกายเลียน
แบบท่ า ธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ แ ต่ ล ะชุ ด การแสดงมี ร าย
ละเอียด ดังนี้
- ระบำ�พัดใบพ้อ มีจำ�นวนท่ารำ� 21 ท่า ใช้ผู้แสดง
ผู้หญิงล้วน ขณะแสดงแบ่งผู้แสดงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
เวลาในการแสดง ประมาน 10 นาที
- ระบำ�ลีลาชาชัก มีจำ�นวนท่ารำ� 36 ท่า ใช้ผู้
แสดงผู้ชายกับผู้หญิง เวลาในการแสดงประมาน 12 นาที
- ระบำ�แขกแดงเกี้ยวยาหยี มีจำ�นวนท่ารำ� 40
ท่า
ใช้ผู้แสดงผู้ชายกับผู้หญิง เวลาในการแสดงประ
มาน 12 นาที
- ระบำ�นกกรงหัวจุก มีจำ�นวนท่ารำ� 43 ท่า ใช้ผู้
แสดงผู้หญิงล้วน เวลาในการแสดงประมาน 10 นาที
- ระบำ�นารีศรีนคร มีจำ�นวนท่ารำ� 36 ท่า ใช้ผู้
แสดงผู้หญิงล้วน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ใช้เวลาในการแสดง
ประมาน 10 นาที
- ระบำ�ตุมปัง มีจำ�นวนท่ารำ� 23 ท่า ใช้ผู้แสดงผู้
หญิงล้วน แบ่งผู้แสดงออกเป็น 2 กลุ่ม ใช้เวลาในการแสดง
ประมาน 8 นาที
6) การวิพากย์ผลงานสร้างสรรค์ เป็นการตรวจ
สอบความถูกต้อง โดยคณะครูผู้สร้างสรรค์
7) การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง เป็นขั้นที่คณะ
ครู ผู้สร้างสรรค์นำ�ข้อบกพร่องของแต่ละด้านมาปรังปรุง
แก้ไข ให้แต่ละส่วนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
8) การตรวจสอบผลงานสร้างสรรค์ โดยคณะครู
ผู้สร้างสรรค์ และทางฝ่ายบริหารคือผู้อำ�นวยการและผู้
บริหารฝ่ายวิชาการเข้าร่วมการตรวจสอบในครั้งนี้ด้วย
9) การนำ�เสนอผลงาน เป็นการนำ�ผลงานออก
เสนอสู่หน้าสาธารณชนเป็นครั้งแรก โดยมีคณะกรรมการ
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะการแสดงเข้าร่วมพิจารณา
ตรวจสอบ
10) การประเมินผล เป็นขั้นตอนการเสร็จสิ้น
กระบวนการสร้างสรรค์การแสดงพื้นบ้านของวิทยาลัยนาฏ
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ศิลปนครศรีธรรมราช
3. อัตลักษณ์ของการแสดงพื้นบ้านของวิทยาลัย
นาฏศิลปนครศรีธรรมราชพบว่าเป็นส่วนประกอบที่ปรากฏ
อยู่ในทั้ง 6 ชุดการแสดง สามารถแยกออกเป็น 3 ส่วน คือ
1)การออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ
การแสดงทุกชุดจะมีการนำ�เครื่องแต่งกายมาตกแต่งเพิ่ม
เติมด้วย ดิ้นทอง คือการใช้ดิ้นทองมาใช้ตกแต่งส่วนต่าง ๆ
ของ เครื่องแต่งกาย
2)การออกแบบท่ า รำ � การแสดงทุ ก ชุ ด จะพบ
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างนาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต้ใน
ลักษณะ การใช้เท้า คือ การแตะปลายเท้าด้านหน้าและ
การแตะปลายเท้าด้านข้าง ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่พบบ่อย
ที่สุด		
3)การออกแบบรูปแบบแถว ซึ่งในทุกชุดการ
แสดง จะปรากฏแถวหน้ากระดาน แถวตอน และการแสดง
ทุกชุดจะมี การปฏิบัติท่านิ่งประมาน 2-3 วินาที แล้วจึง
จะปฏิบัติในท่าต่อไป คือ ระบำ�พัดใบพ้อ ระบำ�ลีลาชาชัก
ระบำ�แขกแดงเกี้ยวยาหยี ระบำ�นกกรงหัวจุก และระบำ�
นารีศรีนคร จะปฏิบัติท่านิ่งใน ช่วงท้ายของเพลง แล้ว
จึงจะวิ่งเข้าหลังเวที ส่วนระบำ�ตุมปังปฏิบัติในช่วงเริ่มการ
แสดงและปฏิบัติท่าต่อไปจนจบเพลง
อภิปรายผล
การแสดงพื้ น บ้ า นของวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป
นครศรีธรรมราชจากการศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์
ข้อมูลในเบื้องต้น ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลข้อมูลได้ดังนี้
ด้านองค์ประกอบ
การแสดงพื้ น บ้ า นของวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป
นครศรีธรรมราชเป็นรูปแบบของนาฏศิลป์พื้นบ้านประเภท
ระบำ� ที่มีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1. ผู้แสดง 2. เพลง
และดนตรีประกอบ 3. เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ 4.
อุปกรณ์ประกอบการแสดง มีรายละเอียดดังนี้
1. นักแสดง จำ�นวนผู้แสดงมีตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป
มีทั้งผู้แสดงหญิงล้วนและผู้ชายคู่ผู้หญิงขึ้นอยู่กับการแสดง
แต่ละชุด เกณฑ์การคัดเลือกนักแสดง คณะครูผู้สร้างสรรค์
จะคำ�นึงใน ส่วนของรูปร่างสมส่วน หน้าตาคมเข้ม ฝีมือ
ในการแสดงดี ความสามารถกล้าแสดงออก และระดับส่วน
สูงที่เท่ากัน พบว่า การคัดเลือกนักแสดงมีความสอดคล้อง
กับแนวคิกการประดิษฐ์ ท่ารำ� กล่าวถึงอาจารย์เฉลย ศุขะ
วณิช ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงและผู้เชี่ยวชาญ
นาฏศิลป์ ได้กล่าวถึงการคิดประดิษฐ์ท่ารำ� พอสรุปได้ว่า
ลักษณะเพศชาย (ตัวพระ) หรือเพศหญิง (ตัวนาง) ลีลาท่า
รำ�จะต้องมีลักษณะกระฉับกระเฉงเข้มแข็งตามท่วงทำ�นอง
ส่วนตัวนาง ลีลาท่ารำ�จะต้องมีลักษณะอ่อนโยน นุ่มนวล
เป็นต้น (พจน์มาลย์ สมรรคบุตร, 2538,หน้า 44)

2. ดนตรีและเพลงประกอบ การแสดงพื้นบ้าน
ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชแยกออกเป็นเครื่อง
ดนตรีภาคใต้ตอนบนและเครื่องดนตรีภาคใต้ตอนล่างตาม
ลักษณะรูปแบบ การแสดงแต่ละชุด และในส่วนของเพลง
ประกอบ ทุกชุดการแสดงจะมีเพลงที่แต่งทำ�นองจังหวะ
หรือเนื้อร้องขึ้น เป็นการแสดงที่มีลักษณะเฉพาะ และระบุ
ชื่อเพลงกับเนื้อร้องอย่างชัดเจน พบว่า องค์ประกอบนี้มี
ความสอดคล้องกับแนวคิกการประดิษฐ์ท่ารำ� กล่าวถึง ผู้
ประดิษฐ์ท่ารำ�จะต้องคำ�นึงถึง จังหวะและทำ�นองเพลงที่มี
ทั้งเชื่องช้า รวดเร็ว อ่อนหวาน เศร้าหรือคึกคักสนุกสนาน
นอกจากนี้ยังมีเพลงที่มีสำ�เนียงต่างชาติ ก็ต้องเอาลีลาท่า
รำ�ของชาตินั้น ๆ มาประดิษฐ์ให้กลมกลืนกัน เมื่อรู้ทำ�นอง
และจั ง หวะของเพลงจึ ง กำ � หนดท่ า รำ � ให้ เข้ า กั บ ลี ล าของ
เพลงโดยยึดหลักความสัมพันธ์ของทำ�นองเพลงและท่ารำ�
และความสัมพันธ์ระหว่างความหมายของบทร้องกับท่ารำ�
(พจน์มาลย์ สมรรคบุตร, 2538, หน้า 44)
3. เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ การ
ออกแบบ เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ คณะครูผู้
สร้ า งสรรค์ ไ ด้ อ อกแบบตามลั ก ษณะแนวคิ ด ของการแส
กงแต่ละชุด แบ่งออกเป็น 3 แนวคิด ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น
พบว่ามีความสอดคล้องกับทฤษฎีทัศนศิลป์ กล่าวถึง การ
ออกแบบองค์ประกอบต่าง ๆ และการนำ�เอาวิธีเหล่านั้น
มาบรรจุไว้ในภาพทำ�ให้เกิดความงาม และมีความหมาย
นาฏยศิลป์ต้องอาศัยหลักทัศนศิลป์เป็นส่วนหนึ่งในการ
แสดงออก เช่น ท่ารำ� การแปรแถว การตั้งซุ้ม รูปแบบ สีสัน
ของเครื่องแต่งกายและแสง สี นักนาฏยประดิษฐ์มีความ
รู้และความเข้าใจในทฤษฏีทัศนศิลป์ไม่เพียงพอ ผลงานที่
สร้างสรรค์ก็อาจด้อยคุณค่าทางศิลปะ (สุรพล วิรุฬห์รักษ์,
2543, หน้า 219-229)
กล่าวโดยรวม คือ การออกแบบองค์ประกอบ
ทั้ง 4 ส่วนของการแสดงพื้นบ้านของวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช พบว่ายังสอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับ
นาฏยประดิษฐ์ กล่าวถึง การกำ�หนดองค์ประกอบ คือ การ
กำ�หนดแนวคิดหรือรูปแบบขององค์ประกอบอื่น ๆ ที่ใช้
ในการแสดง เช่น ผู้แสดง รูปแบบเครื่องแต่งกาย รูปแบบ
ฉาก รูปแบบเพลง แสง เสียง เป็นต้น นักนาฏยประดิษฐ์
ต้องทำ�งานร่วมกับผู้อื่นที่มีความชำ �นาญเฉพาะทางต้อง
ทำ�ให้คนเหล่านั้นเข้าใจแนวคิดและรูปแบบของการแสดง
ให้ชัดเจนที่สุด เพื่อให้โครงสร้างผลงานออกมาได้ตามที่
ต้องการอย่างมีคุณภาพและมีเอกภาพ (สุรพล วิรุฬรักษ์,
2544, หน้า 211 – 238)
ด้านกระบวนการสร้างสรรค์
กระบวนการสร้างสรรค์การแสดงพื้นบ้านของ
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช มีทั้งหมด 10 ขั้น
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ตอน พบว่า มีความสอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับนาฏย
ประดิษฐ์ (สุรพล วิรุฬห์รักษ์, 2544, หน้า 211 – 238)
กล่าวถึงขั้นตอนของการทำ�งานของนักนาฏยประดิษฐ์ มี
ทั้งหมด 7 ขั้นตอน ผู้วิจัยจึงนำ�ข้อมูลดังกล่าวมาเปรียบ
เที ย บกระบวนการทำ � งานของคณะครู ผู้ ส ร้ า งสรรค์ กั บ
ทฤษฎีนี้ พบว่า มีขั้นตอนที่เหมือนกัน 5 ขั้นตอน คือ การ
ศึกษาแหล่งที่มาของเรื่อง การกำ�หนดความคิดหลักและ
ขอบเขตของการแสดง การออกแบบรูปแบบการแสดง
การออกแบบองค์ประกอบการแสดง และการออกแบบท่า
รำ� นอกจากนี้กระบวนการทำ�งานของคณะครูผู้สร้างสรรค์
ที่แตกต่างออกไปคือ การวิพากย์ผลงานสร้างสรรค์ การ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง การตรวจสอบผลงานสร้างสรรค์
การนำ�เสนอผลงาน และการประเมินผล
จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า กระบวนการทำ�งาน
ของ คณะครูผู้สร้างสรรค์ จัดเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอน
การวางแผนที่ดี มีการทำ�งานอย่างเป็นระบบ เหมาะแก่
การศึกษา เพื่อนำ�มาเป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค์ผล
งานสำ�หรับผู้ที่สนใจด้านศิลปะการแสดง
ด้านอัตลักษณ์
จากการศึกษาอัตลักษณ์ของการแสดงพื้นบ้าน
ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช มีความสอดคล้อง
กับแนวคิดการหาอัตลักษณ์ทางการแสดง กล่าวถึง การ
ศึกษาเพื่อค้นหาอัตลักษณ์ทางการแสดง ไม่เพียงแต่เป็น
เรื่องของการศึกษางานตั้งแต่อดีตของนักออกแบบท่าเต้น
ผู้นั้น แต่ยังต้องย้อนศึกษาไปจนถึงที่มาดั้งเดิมหรืองานใน
อดีตของนักออกแบบผู้นั้นด้วย โดยใช้มุมมองปัจจุบันเพื่อ
กลับไปศึกษาหาอดีต ค้นคว้ามุมมองใหม่ และความใหม่
ที่ซ่อนอยู่ นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาในเรื่องของหลักการ
ออกแบบท่าเต้นและแนวความคิดของนักออกแบบท่าเต้น
แต่ละคน และถ้างานของนักออกแบบท่าเต้นคนนั้น ๆ มีอยู่
ในสื่อหลายรูปแบบ เช่น การแสดงสด หรือเป็นการบันทึก
การแสดง การศึกษาเพื่อค้นหาอัตลักษณ์ของการแสดงก็
จะต้องมองไปถึงการแสดงที่มีจากสื่อต่างรูปแบบเหล่านั้น
ด้วย (Sarah Whatley, 2005, pp. 87 – 105)
จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและสรุป
ได้ว่า ส่วนประกอบของการแสดงพื้นบ้านของวิทยาลัยนาฏ
ศิลปนครศรีธรรมราชที่ปรากฏอยู่ในทั้ง 6 ชุดการแสดง ถือ
ได้ว่าเป็น อัตลักษณ์ของการแสดง สามารถแยกออกเป็น 3
ส่วน คือ 1) การออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ
2) การออกแบบท่ารำ� 3) การออกแบบรูปแบบแถว
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การแสดงนาฏศิลป์ไทยในสวนสามพราน
Thai Dancing Show in Sampran Riverside
ประยูร ทองสุทธิ์
Abstract
The research on Thai dancing show in
Sampran Riverside aims to study the concept of
Thai Dancing Show in Sampran Riverside, components, patterns, and adjustment of the Thai
dancing show. In this study, it was the qualitative research. Instruments used in studying and
collecting data were semi-structured interview
form, observation form, taking notes from observation, taking pictures, recording the videos,
and analysis of the documents concerned with
Thai dancing show in Sampran Riverside. The
results of the research found that:
1. The concepts of Thai dancing show
in Sampran Riverside is to present the signature
of Thailand in the Thai arts and cultures, local cultures, and local traditions. It also affects
to Sampran Riveride’s travelling business and
increases the incomes of workers families and
local people for the constancy of Sampran Riverside and to preserve Thai arts and cultures.
The concept of the cultural knowledge presentation is presented through two activities including Thai arts and cultures activity and Thai
life style activity.
2. The components, patterns, and adjustment of Thai dancing show in Sampran Riverside: The components consisted of the performance venues, properties, actors, musical
instruments, songs, costumes, sets, light, and
sound. There are three patterns of that show
including Khon and Rabam. In addition, the
pattern of the show presented in the theme of
นักศึกษาหลักสูต รศิล ปศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาศิ ล ปะการแสดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ น ั น ทา, โทรศั พ ท์ 086-3837-008, e-mail :
yoon4013@gmail.com

Thai tradition and Thai tradition games.
There are many factors which cause
the show’s improvement such as the show had
the same pattern,
the pale clothes and the guides ‘suggestion.
The adjustment of Thai dancing in Sampran
Riverside was the places adjustment by increasing more seats for supporting the increase of
tourists. In the part of the show, it presented
the mixture of the original and new creativity
show by adjusting timing, clothes and songs
including; Rabam Jaturathidmitmitree (Rabam
4 parts of Thailand), Rabam Thawarawadi-Mon
and Rabam Mittraphap (Rabam waving the national flags off) in order to conform with the
contemporary age and to be the signature of
Sampran Riverside.
Keywords : Thai dancing show in Sampran Riverside Sampran Riverside The adjustment of
Thai dancing show
บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องการแสดงนาฏศิลป์ไทยในสวน
สามพราน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดการนำ�ศิลป
วัฒนธรรมไทยมาจัดแสดงในสวนสามพราน ศึกษาองค์
ประกอบ รูปแบบ และการปรับปรุงการแสดงนาฏศิลป์
ไทยในสวนสามพรานในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการ
วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการศึ ก ษาและเก็ บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
แบบสังเกต แล้วจดบันทึกข้อมูลที่ได้จาก การสังเกต
บันทึกภาพและถ่ายวีดีทัศน์ นำ�มาวิเคราะห์เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการแสดงนาฏศิลป์ไทยในสวนสามพราน
ผลการวิจัยพบว่า
1.แนวคิ ด การนำ � ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยมา
จั ด แสดงในสวนสามพรานเพื่ อ นำ � เสนอแนวคิ ด ศิ ล ป
วั ฒ นธรรมและวิ ถี ชี วิ ต ของชาวไทยโดยจั ด แสดงใน
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รู ป แบบของศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น และ
ประเพณีพื้นบ้านซึ่งส่งผลต่อการดำ�เนินธุรกิจการท่องเที่ยว
ของสวนสามพรานเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและ
คนในท้องถิ่นรวมถึงสร้างความยั่งยืนให้กับสวนสามพราน
เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย แนวคิดการนำ�องค์ความรู้
ทางวัฒนธรรมมานำ�เสนอในรูปแบบกิจกรรมมี 2 รูปแบบ
คือ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย และ กิจกรรรมวิถีไทย
2. องค์ประกอบ รูปแบบและการปรับปรุงการ
แสดงนาฏศิลป์ไทยในสวนสามพราน องค์ประกอบในการ
แสดงนาฏศิลป์ไทยในสวนสามพราน ได้แก่ สถานที่แสดง
อุปกรณ์ประกอบการแสดง นักแสดง เครื่องดนตรี เพลง
ประกอบการแสดง เครื่องแต่งกาย ฉาก แสง และเสียง รูป
แบบการแสดงจะมี 3 รูปแบบ คือ รูปแบบของการแสดง
โขน ระบำ� กีฬาพื้นบ้านและประเพณีไทย สำ�หรับปัจจัย
ที่ทำ�ให้เกิดการปรับปรุงการแสดงนั้น คือ การแสดงนั้นมี
รูปแบบเดิม ๆ ความเก่าซีดของเครื่องแต่งกาย และตาม
ข้อเสนอแนะของมัคคุเทศก์ทำ�ให้สวนสามพราน
มีการ
ปรับปรุงสถานที่การแสดงโดยเพิ่มที่นั่งชมมากขึ้นเพื่อให้
สามารถรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของ
การแสดงมีการนำ�เสนอการแสดงรูปแบบผสมผสานของ
เดิมและสร้างขึ้นมาใหม่ โดยปรับเวลา เครื่องแต่งกาย และ
เพลงประกอบ ซึ่งได้แก่ ระบำ�จตุรทิศมิตรไมตรี (ระบำ�สี่
ภาค) ระบำ�ทวารวดี – มอญ และระบำ�สัมพันธมิตร(ระบำ�
สะบัดธงชาติต่าง ๆ) เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยนิยมและเป็นอัต
ลักษณ์ของสวนสามพราน
คำ � สำ � คั ญ : การแสดงนาฏศิ ล ป์ ไ ทยในสวนสามพราน
สวนสามพราน การปรับปรุงารแสดงนาฏศิลป์ไทยในสวน
สามพราน สราน การปรับปรุง
บทนำ�
นาฏศิลป์ไทยเป็นศาสตร์และศิลปะประจำ�ชาติ
แขนงหนึ่ ง ซึ่ ง เริ่ ม ต้ น มาจากการร้ อ งรำ � ทำ � เพลงของชาว
บ้าน มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน และมี
ลักษณะที่แตกต่างกันไปตามยุคสมัยจนกระทั่งพัฒนามา
เป็นนาฏศิลป์มาตรฐานที่มีแบบแผน และ เอกลักษณ์ของ
ไทย เป็นสิ่งที่มีคุณค่า และดำ�รงอยู่คู่คนไทยมายาวนาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทยมีความสัมพันธ์กันระหว่าง
นาฏศิลป์ไทยกับคนไทย เป็นสิ่งสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของคนไทย ที่มีระบบแบบแผน มีขั้นตอนในการฝึกหัด ที่
ต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรอย่างสม่ำ�เสมอ มีระยะเวลา
ในการฝึ ก ฝนอย่ า งต่ อ เนื่องและยาวนานเพราะแต่ละขั้น
ตอนมีความละเอียดอ่อน ประณีต มีระบบและกฏเกณฑ์
ที่ยึดถือเป็นจารีต นอกจากนี้นาฏศิลป์ไทยยังเป็นศูนย์รวม
ศิลปะอันล้ำ�ค่าหลายด้าน เช่น วรรณศิลป์ คีตศิลป์ และ

ดุริยางคศิลป์ อีกด้วย
สวนสามพราน ตั้งอยู่ เลขที่ 21 หมู่ 2 ถนน
เพชรเกษม กิโลเมตรที่ 32 ตำ�บลยายชา อำ�เภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งซึ่งได้เปิด
ดำ�เนินการโดยนำ�ศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นส่วนสำ�คัญส่วน
หนึ่งเพื่อดึงดูดความสนใจให้นักท่องเที่ยวมาชมและประทับ
ใจ สวนสามพรานเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 โดยเริ่ม
จากคุณชำ�นาญ ยุวบูรณ์ซื้อที่ดินริมแม่น้ำ�ท่าจีน ปลูกกุหลาบ
เป็นงานอดิเรก ต่อมาขยับขยายตัดดอกขายร้านต่าง ๆ จน
เป็นที่รู้จักในนาม Rose Garden และเปิดให้คนภายนอก
เข้าเยี่ยมชม เมื่อมีคนเยี่ยมชมมากยิ่งขึ้นจึงปรับปรุงเป็น
สถานที่ท่องเที่ยว โดยจัดสถานที่สำ�หรับผู้ที่ต้องการพักแรม
ด้วย ลักษณะของบ้านพักได้จัดทำ�เป็นบ้านทรงไทยปลูกริม
ทะเลสาบน้ำ�จืด บ้านทรงไทยสำ�หรับบริการผู้พักแรม สร้าง
ด้วยไม้มีซุ้มไม้ดอกอยู่หน้าบ้านทุกหลัง ตั้งชื่อบ้านตามชื่อ
ซุ้มดอกไม้นั้น เช่น บ้านชมนาด บ้านเสาวรส บ้านการเวก
บ้านพวงคราม บ้านลัดดาวัลย์ บ้านกุมาริกา แสดงให้
เห็นได้ว่าคุณชำ�นาญ ยุวบูรณ์ มีความรักและผูกพันกับ
ความเป็นไทยอย่างมาก ในบริเวณสวนสามพรานได้ปลูก
ต้นไม้ประดับนานาชนิด ร่มรื่นสวยงาม เปิดบริการสำ�หรับ
ประชาชนเข้าพักผ่อนหย่อนใจ มีการจัดกิจกรรมสนุกสนาน
สำ�หรับผู้ที่มาเป็นกลุ่ม เป็นครอบครัวหรือมาเป็นคู่ เช่น
จักรยานปั่นในทะเลสาบ ซุ้มต้นไม้ขนาดใหญ่สำ�หรับคู่รักมา
พักผ่อนภายในซุ้ม เป็นต้น
ต่อมา คุณชำ�นาญ ยุวบูรณ์ได้ดำ�ริที่จะจัดสวน
สามพรานเป็ น สถานที่ สำ � หรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ
โดยนำ�ศิลปวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตไทยเป็นจุดขาย เพื่อ
ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้รับความรู้ความเข้าใจศิลป
วัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตไทยในช่วงระยะเวลาประมาณ 3
ชั่วโมง และได้บันทึกภาพเป็นที่ระลึกกลับไปยังบ้านเมือง
ของตน ในความหลากหลายของกิจกรรมที่สวนสามพราน
จัดการนั้น การแสดงนาฏศิลป์ไทยถือได้ว่าโดดเด่นมากที่สุด
โดยนำ�เสนอการแสดงทั้งโขน ระบำ�พื้นเมือง และระบำ�ที่
สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ผู้ที่วางรากฐานการแสดงรุ่นบุกเบิกเป็น
นาฏศิลปิน จากกรมศิลปากร 2 ท่าน คือ ครูราฆพ โพธิ
เวส(ศิลปินแห่งชาติปี 2547) และครูรัจนา พวงประยงค์
(ศิลปินแห่งชาติปี 2554) นักแสดงของสวนสามพรานเป็น
เด็กชาวบ้านที่บิดามารดามีอาชีพทำ�ไร่ ทำ�นา อยู่รอบ ๆ
สวนสามพราน ในขณะที่ลูกหลานแสดงบนเวที บิดามารดา
ก็จะมีรายได้จากการแสดงศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตไทยด้วย
เช่น แสดงโชว์การทำ�นา ทำ�สวน การทอผ้า เป็นต้น
ผู้วิจัยสนใจจะทำ�วิจัยเรื่อง การแสดงนาฏศิลป์
ไทยในสวนสามพราน เนื่องจากนับตั้งแต่สวนสามพราน
นำ�การแสดงนาฏศิลป์ไทยมาเป็นส่วนสำ�คัญของการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมไทยนาฏศิลป์ของสวนสามพรานได้เป็นที่
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รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะ
เห็นได้จากการได้รับรางวัลต่าง ๆ จำ�นวนมาก อาทิ รางวัล
มุ่ ง มั่ น สื บ สานวิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรมไทยสนั บ สนุ น เศรษฐกิ จ
ชุ ม ชนยึ ด มั่ น ในความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและลดผลกระ
ทบกับสิ่งแวดล้อม จากมาตรฐานISO 20120 : 2012
มาตรฐานการจัดการและบริหารธุรกิจ ฯลฯ ปี พ.ศ.
2545 ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลหน่วยงานดีเด่น
ของชาติสาขาพัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมการท่อง
เที่ ย วจากคณะกรรมการเอกลั ก ษณ์ ข องชาติ สำ � นั ก งาน
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ปี พ.ศ. 2549 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งนาฏศิลป์สวนสามพรานเคยได้รับเชิญเป็นตัวแทน
ประเทศไทยแสดงนาฏศิลป์ในต่างประเทศมากกว่า 79
ประเทศ (อังคณา จีนานนท์, สัมภาษณ์, ธันวาคม 17,
2554) ในขณะที่การแสดงนาฏศิลป์ในสวนสามพรานยัง
คงมีการแสดงทุกวันตั้งแต่ปี พ.ศ.2514 จนถึงปัจจุบัน ไม่
เคยมีวันหยุดเนื่องจากมีผู้เข้าชม ทั้งชาวไทยและชาวต่าง
ชาติเป็นจำ�นวนมาก เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่านาฏศิลป์สวน
สามพรานต้ อ งมี ค วามเป็ น เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะขององค์ ก ร
มีการปรับปรุง พัฒนารูปแบบ การจัดการแสดงให้มี
คุณภาพอยู่เสมอ จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นนาฏยพาณิชย์ที่น่า
ศึกษาค้นคว้าไม่แพ้กับธุรกิจการท่องเที่ยวอื่น ๆ ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
นาฏศิลป์สวนสามพรานซึ่งยังไม่เคยมีผู้ใดศึกษาวิจัยมาก่อน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.ศึกษาแนวคิดการนำ�ศิลปวัฒนธรรมไทยมาจัด
แสดงในสวนสามพราน
2.ศึกษาองค์ประกอบ รูปแบบและการปรับปรุง
การแสดงนาฏศิลป์ไทยในสวนสามพราน

ขั้นตอนที่ 2 สำ�รวจภาคสนามเพื่อศึกษาราย
ละเอียดต่าง ๆ จากสถานที่ที่ได้กำ�หนดในการวิจัย
ขั้นตอนที่ 3 ทบทวนเอกสารที่ได้รวบรวมจาก
หนังสือ ตำ�รา เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ รวมทั้งสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ แนวคิด
ทางการตลาด แนวคิดการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม
ไทย
รวมทั้งกระบวนการถ่ายทอดนาฏศิลป์ เพื่อเป็น
แนวทางในการศึกษาวิจัย และเก็บข้อมูล
ขั้นตอนที่ 4 ออกแบบเครื่องมือการวิจัย คือ แบบ
สัมภาษณ์และแบบสังเกตการณ์
ขั้นตอนที่ 5 หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือการ
วิจัย โดยนำ�แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตการณ์ให้ผู้ทรง
คุณวุฒิตรวจสอบ และผู้วิจัยดำ�เนินการแก้ไขเครื่องมือตาม
ที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ 6 ดำ�เนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดย
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 4 กลุ่ม และสังเกตการณ์แบบ
ไม่มีส่วนร่วม ทั้งนี้ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยการจดบันทึก การ
บันทึกภาพนิ่งและถ่ายวีดิทัศน์		
ขั้นตอนที่ 7 นำ�ข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูก
ต้องของข้อมูลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล และ โดยใช้วิธี
การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า(Triangulation) ผู้ศึกษา
ดำ�เนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. การตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำ�ไปวิเคราะห์ โดยใช้วิธีตรวจ
สอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation)
2. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดำ�เนินการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการสังเกต
โดยใช้วิธี
การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) ด้วย
การตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจากสิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรม
หรื อ ปรากฏที่ ม องเห็ น และข้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์ อี ก ทั้ ง
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยจากการจำ�แนกแยกชนิดในเหตุการณ์
นั้น ๆ การกระทำ�การร่วมกระทำ�กิจกรรมตามสภาพหรือ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
ขั้นตอนที่ 8 นำ�ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลมาสรุป
และเรียบเรียงรายงานการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย
การศึ ก ษาเรื่ อ งการแสดงนาฏศิ ล ป์ ไ ทยในสวน
สามพราน ครั้งนี้ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลโดยมีเกณฑ์
ในการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มผู้บุกเบิกสอนนาฏศิลป์ไทย
จำ�นวน 2 คน ผู้บริหารจัดการทั่วไป ในส่วนของหมู่บ้าน
ไทย จำ�นวน 3 คน ผู้กำ�กับการแสดง จำ�นวน 2 คน หัวหน้า
นักแสดงและนักแสดง จำ�นวน 4 คน ในการศึกษาครั้งนี้
ผลงานวิจัย
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมี
ผลการศึกษาเรื่องการแสดงนาฏศิลป์ไทยในสวน
แบบแผนในการศึกษาดังนี้
สามพราน ครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 ทำ�การศึกษาข้อมูลทางด้านเอกสาร
1. ศึกษาแนวคิดการนำ�ศิลปวัฒนธรรมไทยมาจัด
จากตำ � ราหนั ง สื อ และงานวิ จั ย เกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห าร แสดงในสวนสามพราน
จัดการธุรกิจ แนวคิดทางการตลาด แนวคิดการบริหาร
2. ศึกษาองค์ประกอบ รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์
จัดการศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งกระบวนการถ่ายทอด ไทยในสวนสามพราน
นาฏศิลป์
3.การปรั บ ปรุ ง การแสดงนาฏศิ ล ป์ ไ ทยในสวน
วารสารศิลป์ปริทัศน์ 25 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สามพราน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาเรื่องการแสดง
นาฏศิลป์ไทยในสวนสามพราน นำ�เสนอได้ดังนี้
1. แนวคิดและการนำ�เสนอนาฏศิลป์ไทยในสวน
สามพราน มีดังนี้
1.1 แนวคิดในการนำ�ศิลปวัฒนธรรมไทยมาจัด
แสดงในสวนสามพราน เริ่มจาก ดร.ชำ�นาญและคุณหญิง
วลี ยุวบูรณ์ มีแนวคิดจะนำ�เสนอนาฏศิลป์ไทยในสวน
สามพรานในรูปแบบ การแสดงจึงได้เชิญนางรัจนา พวง
ประยงค์ ให้มาเป็นผู้ฝึกสอนและได้นำ�เสนอการแสดงในชื่อ
หมู่บ้านไทยเป็นครั้งแรกในปี 2514 และต่อมาได้มีการนำ�
เสนอในรูปของนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อ
1.1.1
นำ�เสนอแนวคิดแสดงศิลปวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตของชาวไทย โดยต้องการให้สวนสามพรานเป็น
สถานที่ ๆ ผู้สนใจสามารถเข้าชมศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ของ
ไทยเพื่อให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวไทยมากขึ้น
1.1.2 สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและท้องถิ่น
โดยการนำ�ญาติของพนักงานที่ว่างงานและบุคคลในชุมชน
มาฝึกการแสดงเพื่อร่วมแสดงทำ�ให้บุคคลเหล่านี้มีรายได้
อีกทั้งเป็นการทำ�ให้พนักงานเกิดความรักและผูกพันกับส
วสามพราน ทำ�ให้สวนสามพรานไม่ขาดแคลนพนักงานอีก
ด้วย
1.1.3 อนุรักษ์ความเป็นไทย โดยนำ�เสนอเพื่อเน้น
ในเชิงอนุรักษ์โดยนำ�เสนอในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบำ�
โขน อีกทั้งยังนำ�เสนอประเพณีพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน เช่น
ประเพณีบวชนาค ประเพณีแต่งงานของไทยแบบเดิมซึ่งหา
ชมได้ยากในปัจจุบัน
1.2 แนวคิดการนำ�องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมเพื่อ
นำ�เสนอในรูปแบบกิจกรรม ซึ่งการนำ�เสนอในรูปแบบของ
กิจกรรมนี้เป็นการสร้างองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจ
และทำ�ให้เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมต่าง ๆ ของไทยมากขึ้น
โดยรูปแบบกิจกรรมนั้นจะนำ�เสนอใน 3 รูปแบบ คือ รูป
แบบกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม รูปแบบกิจกรรมแบบไม่มีส่วน
ร่วม และการจัดนิทรรศการ โดยสามารถแบ่งกิจกรรมต่าง
ๆ ในด้านการสร้างองค์ความรู้ได้ 5 สาขา ดังนี้
1.2.1การสร้างองค์ความรูใ้ นด้านศิลปวัฒนธรรม
เช่น กิจกรรมรำ�ไทย การบรรเลงโปงลาง และนิทรรศการ
แสดงหัวโขนและราชรถเป็นต้น
1.2.2 การสร้างองค์ความรู้ในด้านมนุษยศาสตร์
เช่น การทำ�นา การสีข้าว ฝัดข้าว และนิทรรศการแสดง
ห้องเรียนไทย เป็นต้น
1.2.3 การสร้างองค์ความรู้ในด้านการช่างฝีมือ
เช่น การร้อยมาลัย การวาดร่ม การปั้นตุ๊กตาจิ๋ว เป็นต้น
1.2.4
การสร้างองค์ความรู้ในด้านกีฬาและ
นันทนาการ เช่น กีฬามวยไทย กีฬาต่อสู้ด้วยอาวุธ เป็นต้น
1.2.5 การสร้างองค์ความรู้ในด้านคหกรรมศาสตร์

เช่น ครัวไทย และการทำ�ขนมกล้วย และนิทรรศการเครื่อง
แต่งกายไทย
2. รูปแบบ องค์ประกอบ ประกอบด้วย
2.1 รูปแบบของการแสดงสามารถแบ่งได้เป็น 3
ประเภท คือ โขน ระบำ� ประเพณีพื้นบ้านและกีฬาพื้นบ้าน
2.2 องค์ประกอบทางการแสดงที่ส่งผลทำ�ให้การ
แสดงนาฏศิลป์ไทยในสวนสามพรานประสบความสำ�เร็จ
และมีชื่อเสียง ได้แก่ สถานที่แสดง อุปกรณ์การแสดง นัก
แสดง เครื่องดนตรี เพลงประกอบการแสดง เครื่องแต่งกาย
ฉาก แสง และเสียง
3. การปรับปรุงนาฏศิลป์ไทยในสวนสามพราน
เกิดขึ้นจากปัจจัยด้วยกัน 3 ประการ คือ
3.1 การแสดงที่มีความซ้ำ�แบบเดิมเป็นเวลานาน
ทำ�ให้ผู้ชมเบื่อหน่าย
3.2 ความเก่าซีดของเสื้อผ้า เป็นผลให้มีการปรับ
สีของผ้า โดยมีการจัดทำ�เสื้อผ้าชุดใหม่ ๆ ซึ่งทำ�ให้เกิดการ
แสดงชุดใหม่ ๆ เกิดตามมาอีกด้วย
3.3 เนื่องจาก มัคคุเทศก์ ได้มีการแนะนำ� ทำ�ให้มี
การปรับเพื่อตอบสนองผู้ชมมากขึ้น
จากปัจจัยที่ได้กล่าวมาแล้วทำ�ให้สวนสามพราน
ได้มีการปรับปรุงด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ปรับปรุงชุดการแสดงใหม่ ๆ เกิดขึ้น เช่น
1.1.ระบำ�จตุรทิศมิตรไมตรี(ระบำ�สี่ภาค)
ที่มี
การนำ � การแสดงทั้ ง สี่ ภ าคที่ เ คยแสดงมาแล้ ว ในอดี ต ซี่ ง
แยกกันแสดง มาทำ�ในรูปแบบการนำ�เสนอต่อเนื่องเป็นชุด
เดียวกัน โดยยังเหลือการแสดงเดิมอยู่ เช่น รำ�ลาวกระทบ
ไม้ของภาคอีสาน
1.2ระบำ � สั ม พั น ธมิ ต ร(ระบำ � สะบั ด ธงชาติ ต่ า ง
ๆ)
ทีมีการประยุกต์การแสดงโดยนำ�ธงแต่ละชาติมาใช้
ประกอบในการแสดง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ชมชาวต่างชาติประทับ
ใจ ซึ่งระบำ�ชุดดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำ�ให้นางรัจนา
พวงประยงค์ ได้รับตำ�แหน่ง ศิลปินแห่งชาติ
1.3 ระบำ�ทวารวดี – มอญ ที่มีการประยุกต์
แนวคิดโดยนำ�เรื่องราวความเจริญรุ่งเรื่องของอาณาจักร
ทวารวดีและวัฒนธรรมประเพณีมอญ มาประดิษฐ์ท่ารำ�เพื่อ
นำ�มาแสดง
1.4 กีฬาพื้นบ้านมวยไทย โดยมีการแทรกมุขตลก
ขบขันโดยยังคงมีการต่อสู้ด้วยท่าทางที่ดุเดือดของมวยไทย
ไว้
นอกเหนือจากการปรับปรุงที่ได้กล่าวมาแล้วยังมี
การปรับปรุงท่ารำ� ชุดเครื่องแต่งกาย บทเพลงประกอบการ
แสดง และเวลา อีกด้วย
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด การนำ � ศิ ล ป
วัฒนธรรมไทยมาจัดการแสดงในสวนสามพราน และ รูป
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แบบ องค์ประกอบและการปรับปรุงรูปแบบการแสดงของ
สวนสามพรานผู้วิจัยสามารถนำ�มาสรุปได้ดังนี้
1. แนวคิดในการนำ�ศิลปวัฒนธรรมไทยมาจัดการ
แสดงในสวนสามพราน เพื่อต้องการนำ�เสนอแนวคิดแสดง
ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวไทย ต้องการสร้างราย
ได้ให้กับคนในชุมชนและท้องถิ่นและต้องการอนุรักษ์ความ
เป็นไทย
2. แนวคิดการนำ�องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมโดย
นำ�เสนอในรูปแบบกิจกรรมใน 3 รูปแบบ คือ รูปแบบ
กิจกรรมแบบมีส่วนร่วม
รูปแบบกิจกรรมแบบไม่มีส่วน
ร่วม และการจัดนิทรรศการโดยสามารถแบ่งกิจกรรมต่าง
ๆ ในด้านการสร้างองค์ความรู้ได้ 5 สาขา คือ ด้านศิลป
วัฒนธรรม ด้านมนุษยศาสตร์ ด้านการช่างฝีมือ ด้านกีฬา
และนันทนาการและด้านคหกรรมศาสตร์
3. รูปแบบที่การแสดงที่พบ ได้แก่ โขน ระบำ�
กีฬาพื้นบ้านและประเพณีพื้นบ้าน โดยมีองค์ประกอบที่
สำ�คัญต่าง ๆ อาทิเช่น องค์ประกอบด้านสถานที่แสดงและ
อุปกรณ์การแสดง เป็นต้น
4.สวนสามพรานได้ ป รั บ ปรุ ง การแสดงใหม่
ๆ ขึ้นมาตัวอย่างเช่น ระบำ�จตุรทิศมิตรไมตรี ระบำ�
สัมพันธมิตร(สะบัดธงชาติต่าง ๆ) ระบำ�ทวารวดี – มอญ
และกีฬาพื้นบ้านมวยไทย
โดยมีปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดการ
ปรับปรุง คือ การแสดงที่มีความซ้ำ�แบบเดิมเป็นเวลานาน
ทำ�ให้ผู้ชมเบื่อหน่าย ความเก่าซีดของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
และจากคำ�แนะนำ�ของมัคคุเทศน์
จากที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาทำ � ให้ มี ข้ อ สั ง เกตที่ นำ � มา
อภิปรายเรียบเรียงลำ�ดับความสำ�คัญได้ดังนี้
1. การจัดการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนำ�เสนอผล
งาน สวนสามพรานได้จัดพื้นที่การแสดงออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนแรกเป็นบริเวณที่นำ�เสนอเกี่ยวกับวิถีไทย โดยจัดแสดง
ในรูปแบบของการสาธิตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม
เช่น การร้อยมาลัย การสานปลาตะเพียน การปั้นตุ๊กตาจิ๋ว
เป็นต้น และในรูปแบบของนิทรรศการ เช่น เครื่องแต่ง
กายไทย ห้องเรียนไทย หัวโขนและราชรถ เป็นต้น ส่วนที่
สองเป็นบริเวณที่นำ�เสนอและจัดการแสดงนาฏศิลป์ไทย
โดยจัดให้มีการจัดการแสดงโขน และระบำ� นอกจากนี้ยัง
มีการแสดงประเพณีพื้นบ้านและกีฬาพื้นบ้านอีกด้วย โดย
มี ก ารคั ด ตั ด ตอนบางช่ ว งการแสดงเพื่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ
เวลาและโอกาสโดยใช้เวลาการแสดงประมาณ 45 นาที ซึ่ง
การจัดการแสดงดังกล่าวสอดคล้องกับ ประทิน พวงสำ�ลี
(2514, หน้า 30–33) ที่กล่าวถึงหลักการแสดงเบ็ดเตล็ด
ของนาฏศิลป์ว่าเป็นการจัดการแสดง โขน ละคร รำ� ฟ้อน
โดยมีการแสดงวิพิธทัศนาในโรงละครสวนสามพราน โดยมี
การคัดตัดตอนเพื่อให้เหมาะกับเวลาและโอกาส ส่วนมาก
ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมงเป็นอย่างมาก ซึ่งรูป
แบบการแสดงนาฏศิลป์ไทยในสวนสามพรานนี้จะนำ�เสนอ

การแสดงหลาย ๆ อย่าง
นอกจากนี้ยังมีการแสดงกีฬาพื้นบ้าน
เช่น
มวยไทย ฟันดาบ กระบี่กระบอง(พลอง – ไม้สั้น) ประเพณี
พื้นบ้าน เช่น ประเพณีบวชนาคและประเพณีแต่งงาน โดย
นำ�รูปแบบข้างต้นที่ได้มาจัดและนำ�เสนอนำ�เสนอเพื่อให้นัก
ท่องเที่ยวเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของไทยโดยจัดเป็นหมวด
หมู่ได้ ดังนี้
1.หมวดศิลปกรรม เช่น การรำ�ไทยและดนตรีไทย
2.หมวดมนุษยศาสตร์ เช่น การทำ�นา สีขา้ ว ฝัดข้าว
3.หมวดการช่างฝีมอื เช่น การร้อยมาลัย การวาดร่ม
4.หมวดการกีฬาและนันทนาการ เช่น มวยไทย
ฟันดาบ
5.หมวดคหกรรมศาสตร์ เช่น ครัวไทย การทำ�
ขนมกล้วย
สอดคล้องกับแนวคิดของสาโรจน์ บัวศรี, 2532
(อ้างถึงใน สุมน อมรวิวัฒน์, 2537, หน้า 31) ที่ว่า
บทบาทในการสอน อบรม และเผยแพร่วัฒนธรรมทั้งที่เป็น
วั ฒ นธรรมพื้ น บ้ า นและวั ฒ นธรรมที่ เ ป็ น ส่ ว นร่ ว มกั น ของ
ประเทศ โดยนำ�องค์ความรู้ 5 ด้าน มาเป็นแนวทางสำ�หรับ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่
1) ศิลปกรรม ได้แก่ ภาษา วรรณคดี การละคร
นาฏศิลป์ วิจิตรศิลป์ ดนตรี สถาปัตยกรรม ประติมากรรม
และศิลปะที่เกิดใหม่ด้านสื่อมวลชน
2) มนุษยศาสตร์ ได้แก่ ศาสนา จริยธรรม ปรัชญา
ค่านิยม ประเพณี อุดมการณ์ เจตคติของคนในชาติ
3) การช่างฝีมือ ได้แก่ การทอ การแกะสลัก การ
เย็บปักถักร้อย การทำ�เครื่องเขิน เครื่องเงิน เครื่องทอง
เครื่องถม เครื่องปั้นดินเผา เครื่องจักสาน งานช่าง
4) การกีฬาและนันทนาการได้แก่ กีฬาพื้นบ้าน
การละเล่น การต่อสู้ป้องกันตัว
5) คหกรรมศาสตร์ ได้แก่ อาหารการกิน เสื้อผ้า
การแต่งกาย การตกแต่งบ้านเรือน การเลี้ยงและอบรมลูก
มรรยาทไทย ชีวิตครอบครัว
จากที่มีการแยกหมวดหมู่ต่าง ๆ และมีการนำ�
เสนอที่หลากหลาย เช่น การมีส่วนร่วมของผู้ชมกับการ
แสดง เช่น รำ�ไทยและมวยไทย ซึ่งการจัดทำ�กิจกรรมต่าง
ๆ ดังกล่าว จะทำ�ให้ผู้ชมชาวต่างชาติได้ประสบการณ์และ
จดจำ�กิจกรรมต่าง ๆ ได้ดีและเมื่อมีความประทับใจจะบอก
ต่อ ๆ กันทำ�ให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวสวนสามพราน
มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ(พยอม ธรรมบุตร, 2549, หน้า
1-3) ที่ได้กล่าวว่า การที่นักท่องเที่ยวได้ทำ�กิจกรรมต่าง ๆ
มากมาย กิจกรรมเหล่านั้นจะเป็นประสบการณ์ (Experience) ที่อยู่ในความทรงจำ�ของนักท่องเที่ยวและกิจกรรม
ดังกล่าวมักก่อให้เกิดการกระจายรายได้ ซึ่งในบางกิจกรรม
นอกจากผู้ชมจะได้ร่วมทำ�กิจกรรมแล้วยังสามารถซื้อของที่
ตัวเองทำ�กลับไปได้ในราคาย่อมเยาว์อีกด้วย ซึ่งเป็นการส่ง
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เสริมการตลาดให้แก่สวนสามพรานทำ�ให้มีรายได้จากการ
ขายสินค้าดังกล่าว เช่น กิจกรรมการทำ�ลูกปะคบสมุนไพร
ที่ผู้ชมสามารถซื้อลูกปะคบกลับไปได้เมื่อทำ�เสร็จ
ซึ่ง
แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับ (พรพรหม พรมเพศ, 2551,
หน้า 267 – 283) ที่กล่าวถึงการพัฒนากลยุทธ์ทางการ
ตลาดที่ว่าราคาเป็นปัจจัยพื้นฐานที่เป็นกุญแจสำ�คัญของ
ส่วนประกอบการตลาดเนื่องจากราคาเป็นส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการสร้างรายได้และควรจำ�หน่ายในช่วงที่ผู้ซื้อ
ต้องการซื้อ
2.การปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ความอยู่ ร อดของสวน
สามพราน สวนสามพรานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง
ที่ชาวต่างชาติและชาวไทยรู้จักอย่างแพร่หลายเพราะเป็น
สถานที่ที่สามารถเที่ยวชมและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ
ของไทยได้โดยใช้เวลาไม่นาน ด้วยบรรยากาศต่าง ๆ ที่
ร่มรื่นโดยมีการปลูกต้นไม้นานาชนิด มีการจัดทำ�สวนหย่อม
และน้ำ�ตกและที่สำ�คัญ พื้นที่ยังอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมาก
นัก ทำ�ให้มีนักท่องเที่ยวจำ�นวนมากเดินทางมาเที่ยวในที่
แห่งนี้ ซึ่งการจัดสภาพแวดล้อมแวดล้อมดังกล่าวสอดคล้อง
กับคำ�กล่าวของ(พยอม พรมบุตร, 2549, หน้า 1-3) ที่ได้
กล่าวว่าการท่องเที่ยวต้องมีการคมนาคมที่เอื้ออำ �นวยให้
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปถึงแหล่งท่องเที่ยวอีกทั้ง
ยังต้องมีจุดดึงดูดที่โดดเด่น เช่น การท่องเที่ยวชนบทเพื่อ
สัมผัสวิถีชีวิต ชาวบ้านเรือนดูภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
ในปัจจุบันมีสถานที่ต่าง ๆ ที่ดำ�เนินการในรูป
แบบเดียวกับสวนสามพราน เช่น สวนนงนุช ภูเก็ตแฟนตาซี
สยามนิรมิต ทำ�ให้สวนสามพรานจำ�เป็นต้นมีการปรับปรน
การแสดงโดยการสร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ ก ารแสดงที่ ไ ม่ เ หมื อ น
ใคร และมีการแสดงใหม่ ๆ ขึ้นมาเสมอ เพราะหากสวน
สามพรานยังคงแสดงแบบเดิม ๆ ตลอดไปแล้วก็จะทำ�ให้
จำ�นวนนักท่องเที่ยวลดลงหรืออาจไม่มีนักท่องเที่ยวเลย
ทั้งนี้เนื่องจากรู้สึกเบื่อหน่ายการแสดงที่เป็นแบบเดิม ๆ
ซึ่งหลักแนวคิดที่ต้องมีการปรับปรุงการแสดงเพื่อสร้างอัต
ลักษณ์ในการแสดงโดยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดง
แต่ยังคงต้องเหลือของเดิมเอาไว้ ทั้งนี้เป็นสวนสามพรานจัด
ตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมของไทย จึงทำ�ให้ตัดของเดิมทิ้ง
ไปเลยไม่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับเสฐียรโกเศศ (2533, หน้า 8186) ที่ได้กล่าวว่าวัฒนธรรมจะมีความงอกงามต้องมีแปลก
มีใหม่มาเพิ่มเติมให้เข้ากันได้ดีและต้องมีการปรับปรุงและ
แก้ไขให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและสภาพของเหตุการณ์
แนวทางการปรับปรุงการแสดงของสวนสามพรานนั้นทำ�ได้
โดยการประดิษฐ์ระบำ�ต่าง ๆ ขึ้นมาใหม่ และนำ�ระบำ�
รูปแบบเดิมมาปรับโดยปรับเวลา เสื้อผ้า เพลงและดนตรี
ประกอบ โดยการแสดงส่วนใหญ่จะต้องคงรูปแบบเดิมเอา
ไว้เพื่อไม่ให้รูปแบบเดิมที่สำ�คัญเสียไป เช่น กีฬาพื้นบ้าน
ประเภทมวยไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำ�คัญของชาติไทย ถึง
แม้สวนสามพรานจะมีการแทรกมุขตลกเข้าไปในการแสดง

แต่ยังคงมีการต่อสู้ที่คล่องแคล่วว่องไวและต่อสู้กันอย่างดุ
เดือด ตามแบบแผนของไทย ซึ่งการแสดงดังกล่าวต้องการ
สื่อถึงรูปแบบการต่อสู้ดั้งเดิมของมวยไทย ซึ่งสอดคล้องกับ
(สำ�นักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2533, หน้า
11-12 ) ที่ได้กล่าวถึงการพัฒนาทางวัฒนธรรม(รูปแบบการ
แสดงที่ตอบสนองต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ)จะต้อง
ให้ประชาชนรู้รกรากวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้าใจพัฒนาการตาม
สมัย
หลักการประดิษฐ์ระบำ�ต่าง ๆ ในสวนสามพราน
นั้นมีแนวคิดจากต้องการนำ�เสนอเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นรวมถึงนำ�นาฏศิลป์พื้นบ้านที่แต่เดิมมีการแสดง
เฉพาะในท้องถิ่นเท่านั้นมาแสดงบนเวที ได้แก่ ระบำ�จตุรทิศ
มิตรไมตรี(ระบำ�สี่ภาค) ระบำ�ทวารวดี – มอญ โดยแนวคิด
ดังกล่าวสอดคล้องกับ(สุรพล วิรุฬห์รักษ์, 2547, หน้า
225–234) ที่ได้กล่าวถึงการคิดให้มีนาฏยศิลป์มีเหตุผล คือ
กิจกรรมนั้นต้องเป็นการแสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นซึ่งมักสัมพันธ์กับการท่องเที่ยว โดยนำ�นาฏศิลป์พื้น
บ้านที่มีอยู่เดิม แต่เป็นนาฏศิลป์ที่แสดงโดยชุมชมในชุมชน
และเพื่อชุมชนมาปรับปรุงเป็นนาฏศิลป์โดยนาฏยศิลปิน
อาชีพบนเวทีเพื่อนักท่องเที่ยว
3.นาฏศิ ล ป์ ไ ทยสวนสามพรานได้ นำ � นาฏย
พาณิชย์เข้ามาใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ไทยสวนสามพราน
ซึ่ ง นาฏยพาณิ ช ย์ ที่ ม องในเรื่ อ งของการทำ � ธุ ร กิ จ ทางการ
แสดงเป็นสำ�คัญ โดยทำ� การปรับเปลี่ยนการแสดงนั้นเพื่อ
ให้เข้ากับธุรกิจเชิงพาณิชย์และ นาฏยพาณิชย์ที่มองในเรื่อง
ของวัฒนธรรมดั้งเดิมเป็นหลัก แต่นำ�เรื่องของการพาณิชย์
มาช่วยเสริมเพื่อให้การแสดงเกิดการพัฒนาและให้ดำ�รง
อยู่ ซึ่งสอดคล้องกับคำ�กล่าวของ นรีรัตน์ พินิจธนสาร (
2553 )ได้วิจัยเรื่อง นาฏยพาณิชย์กรณีศึกษา การแสดง
นาฏศิลป์ในโรงละคร ในเขตกรุงเทพมหานครปัจจุบัน ซึ่ง
กล่าวถึงนาฏยพาณิชย์แบ่งได้เป็น 2 แนวทาง คือ หนึ่ง
นาฏยพาณิชย์ที่มองในเรื่องของการทำ�ธุรกิจทางการแสดง
เป็นสำ�คัญ โดยทำ�การเปลี่ยนแปลงการแสดงนั้นเพื่อให้เข้า
กับธุรกิจเชิงพาณิชย์ (Commercialization) และ สอง คือ
นาฏยพาณิชย์ที่มองในเรื่องของวัฒนธรรม ความดั้งเดิมเป็น
หลัก แต่นำ�เรื่องของการพาณิชย์มาช่วยเสริมเพื่อให้การ
แสดงเกิดการพัฒนา การแสดงนาฏศิลป์ไทยสวนสามพราน
ในปัจจุบันต้องพึ่งพาการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการ
ตลาดเข้ามาช่วยในการประชาสัมพันธ์ การแสดงนาฏศิลป์
ไทยสวนสามพรานจำ�เป็นต้องมีการปรับปรนรูปแบบการ
แสดงเพื่อให้สนองตอบต่อผู้ชมหรือนักท่องเที่ยวที่ส่วนมาก
เป็นชาวต่างชาติ โดยการปรับรูปแบบชุดการแสดงเป็นชุด
สั้น ๆ เป็นตอน ๆ เวลากระชับต่อเนื่อง ให้ง่ายต่อความ
เข้ า ใจและปรั บ ปรุ ง การแสดงดนตรี โ ดยนำ � เครื่ อ งดนตรี
ไทยภาคต่าง ๆ มาบรรเลงเพลงของชาติต่าง ๆ ในจังหวะ
ที่เร้าใจ รวมถึงมีการนำ�วิถีชีวิตของชุมชนมาปรับปรุงเพื่อ
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2554). สัมภาษณ์.
สามพราน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ควรวิจัยลักษณะนี้กับองค์กรใหม่ ๆ ที่กำ�ลัง
ดำ�เนินกิจการไม่ถึง 20 ปีเพื่อให้ทราบถึง องค์ความรู้ใหม่
สำ � หรั บ แนวทางในการหาเป้ า หมายและรู ป แบบในการ
ดำ�เนินงานนาฏศิลป์ไทย
2. ควรมีการวิจัยที่เที่ยงตรงในเชิงลึกทางข้อมูล
ขององค์กรที่ศึกษาอย่างตรงไปตรงมา อาทิ เช่น ด้าน
การเงิน ด้านฐานข้อมูลลูกค้า ด้านการลงทุน และด้านการ
ตลาด เป็นต้น เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถนำ�เนื้อหาการวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ในการดำ�เนินงานได้อย่างสูงสุด
3. ควรมีการนำ�เสนอผลงานการวิจัยที่ส่งเสริมให้
องค์กรใหม่ ๆ ได้นำ�ไปปฏิบัติตาม หรือดำ�เนินการตามรูป
แบบแผนงานที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างมาตรฐานด้านการแสดง
นาฏศิลป์ไทย
นำ�เสนอในรูปแบบของระบำ�ต่าง ๆ เช่น ระบำ�นาคีสราญ
ระบำ�ทวารวดี - มอญ และระบำ�สัมพันธมิตร(สะบัดธงชาติ
ต่าง ๆ) ซึ่งสามารถหาชมได้ที่สวนสามพรานที่เดียวเท่านั้น
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการทำ�ให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรม
(Cultural product) เป็นการเปลี่ยนมุมมองให้สัมพันธ์กับ
สภาพสังคม ที่ต้องพึ่งพาวิชาการเศรษฐศาสตร์เข้ามาทำ�ให้
ศิลปะแปรรูปเป็นเงินทอง เพื่อใช้ในสังคมนิยม จำ�เป็นต้อง
มีกลยุทธ์ที่จะทำ�ให้นาฏศิลป์ซึ่งเป็นสินค้าจำ�กัดประโยชน์
ใช้สอย มีกลุ่มผู้ซื้อที่จำ�กัด มาเป็นสินค้าที่ขายได้จำ�เป็นที่
จะต้องพึ่งพาความรู้ด้านตลาดนี้เข้ามาปรับใช้ต่อนาฏยศิลป์
เพื่อจะทำ�ให้ขายได้อย่างสำ�เร็จ และตรงเป้าหมาย
จากแนวคิ ด นี้ บ างครั้ ง ก็ ดู เ หมื อ นเป็ น การลด
คุณค่าของตัวศิลปะ
ดังนั้นการแสดงนาฏศิลป์ไทยสวน
สามพรานจึงต้องมีการปรับการแสดงเพื่อนาฏยพาณิชย์ ซึ่ง
สอดคล้องกับคำ�กล่าวของ ธรรมจักร พรหมพ้วย (2546)
เรื่อง นาฏยพาณิชย์ไว้ว่า นาฏยศิลป์ในโลกปัจจุบัน ต้อง
พึ่งพาการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการตลาด ทำ�ให้กลาย
เป็น Show Business มิเช่นนั้นก็คงอยู่ไม่ได้ สอดคล้องกับ
แนวคิดของการทำ�ให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรม (Cultural
product) เป็นการเปลี่ยนมุมมองให้สัมพันธ์กับสภาพสังคม
ที่ต้องพึ่งพาวิชาการเศรษฐศาสตร์เข้ามาทำ�ให้ศิลปะแปรรูป
เป็นเงินทอง เพื่อใช้ในสังคมนิยม จำ�เป็นต้องมีกลยุทธ์ที่จะ
ทำ�ให้นาฏศิลป์ซึ่งเป็นสินค้าจำ�กัดประโยชน์ใช้สอย มีกลุ่ม
ผู้ซื้อที่จำ�กัด มาเป็นสินค้าที่ขายได้ จำ�เป็นที่จะต้องพึ่งพา
ความรู้ด้านการตลาดนี้เข้ามาปรับใช้ต่อนาฏยศิลป์ เพื่อจะ
ทำ�ให้ขายได้อย่างสำ�เร็จ และตรงเป้าหมายจากแนวคิดนี้
บางครั้งก็ดูเหมือนเป็นการลดคุณค่าของตัวศิลปะ
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Print Advertising Design of Wearable Device.
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Abstract
Graphic design for Print advertising design of wearable device. The purpose of this
research is to discriminate the Wearable device
and Creative tactics on the subject matter of
Advertising appeals and a proper execution to
the Wearable device.
The tools for research are as follow:
1. Gathering all data information and
interviewing the IT market specialist in order to
searching for Wearable device.
2. The questionnaire innovated by
researcher, for example the advertising from
website lurzersarchive.com which was selected
from year 2011 to 2015 by purposive sampling.
Of which 262 samples had been passed an accurate checked, while 226 samples of Advertising appeal and execution from the group of
Print advertising expert with analyzed and concluded in percentage and in score sequencing.
Research result
1. Wearable device had been discriminated into two categories for Fitness and for
Infotainment.
2. Guidelines for Graphic design for
Print advertising design of wearable device are
as follow:
2.1 Fitness type can use Feature
appeal and Ego appeal while the style of execution can use the metaphor and analogy
method.
2.2 Infotainment can use Feature
appeal while the style of execution will be the
1. นิสิตปริญญามหาบั ณฑิ ต , สาขาวิ ชานฤมิ ต ศิ ล ป์ ภาควิ ชานฤมิ ต ศิ ล ป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ทยาลั ย , kreetha.th@ssru.
ac.th
2. รองศาสตราจารย์, สาขาวิ ชานฤมิ ต ศิ ล ป์ ภาควิ ชานฤมิ ต ศิ ล ป์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ม หาวิ ทยาลั ย , araya.chula@yahoo.com

metaphor and analogy one.
Keywords: Wearable Device, High Involvement
Products
บทคัดย่อ
งานวิ จั ย เรื่ อ งการออกแบบเรขศิ ล ป์ สิ่ ง พิ ม พ์
โฆษณาสำ � หรั บ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ใช้ ส วมใส่ นี้
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาจำ � แนกประเภทอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สวมใส่และวิธีการกำ�หนดยุทธวิธีการ
สร้างสรรค์การโฆษณา ในประเด็นจุดจับใจและการนำ�
เสนอความคิ ด โฆษณาที่ มีค วามเหมาะสมกั บอุ ปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สวมใส่
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) รวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาด
สินค้าไอที เพื่อค้นหาประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่
ใช้สวมใส่ 2) แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่าง
ในครั้งนี้ ได้แก่ สิ่งพิมพ์โฆษณาจากเว็บไซต์ lurzersarchive.comคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่
างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตั้งแต่ปี ค.ศ.
2011 – 2015 จำ�นวน 262 ชิ้นงาน ผ่านการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และตรวจ
สอบการใช้จุดจับใจและการนำ�เสนอความคิดโฆษณา
จากกลุ่มตัวอย่างจากผู้เชี่ยวชาญด้านเรขศิลป์ จำ�นวน
226 ชิ้นงานวิเคราะห์และสรุปผลโดยแสดงในรูปจำ�นวน
ร้อยละและจัดเรียงตามลำ�ดับคะแนน
ผลการวิจัยพบว่า
1.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สวมใส่ จำ�แนก
ออกได้ 2 ประเภท คือ ประเภทเพื่อการออกกำ�ลัง
กาย กับประเภทเพื่อศึกษาข้อมูลร่วมกับการสร้างความ
บันเทิง
2.ยุทธวิธีการสร้างสรรค์โฆษณาในประเด็นจุด
จับใจในงานโฆษณาและการนำ�เสนอความคิดโฆษณา
ที่ เ หมาะสมกั บ การออกแบบเรขศิ ล ป์ สิ่ ง พิ ม พ์ โ ฆษณา
สำ�หรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สวมใส่ มีดังนี้
2.1 ยุทธวิธีการสร้างสรรค์โฆษณาที่เหมาะ
สมสำ�หรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สวมใส่ประเภท

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 30 วารสารศิลป์ปริทัศน์

เพื่อการออกกำ�ลังกายได้แก่ การใช้ลักษณะเด่นของ
สินค้าหรือการใช้ด้านความเป็นตัวเองเป็นจุดจับใจใน
งานโฆษณาและใช้ วิ ธี เ ปรี ย บเที ย บแบบอุ ป มาอุ ป ไมย
เป็นวิธีการนำ�เสนอความคิดโฆษณา
2.2 ยุทธวิธีการสร้างสรรค์โฆษณาที่เหมาะ
สมสำ�หรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สวมใส่ประเภท
เพื่อศึกษาข้อมูลร่วมกับการสร้างความบันเทิงได้แก่ การ
ใช้ ลั ก ษณะเด่ น ของสิ น ค้ า เป็ น จุ ด จั บ ใจในงานโฆษณา
และใช้วิธีเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมย เป็นวิธีการนำ�
เสนอความคิดโฆษณา
คำ�สำ�คัญ: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สวมใส่, สินค้าที่มี
ความเกี่ยวพันสูง
บทนำ�
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สวมใส่ (Wearable
Device) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก ที่ใช้พก
พาหรือสวมใส่ไว้กับร่างกายได้เป็นเวลานาน โดยไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเคลื่อนไหวหรือการดำ �เนินชีวิตประจำ�
วัน มักอยู่ในรูปแบบของสายรัดข้อมือ นาฬิกา หรือ
แว่นตา ฯลฯ ทั้งนี้ การนำ�อุปกรณ์ไปใช้ประโยชน์ขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค์ในการนำ�ไปประยุกต์ใช้งาน รวมถึงแอป
พลิเคชัน (Application) ที่ติดตั้งอยู่ภายในอุปกรณ์เหล่า
นั้น
จากข้ อ มู ล ในเชิ ง ลึ ก ที่ ดึ ง ออกมาจากตั ว
อุ ป กรณ์ น อกจากจะใช้ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ตั ว ผู้ ส วมใส่
ในการทำ�ความเข้าใจพฤติกรรมของตนเองได้มากขึ้น
แล้ว ข้อมูลเหล่านี้ยังเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจที่นำ�ไป
ประยุกต์ใช้ได้อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจสุขภาพและ
การแพทย์ที่สามารถติดตามพฤติกรรมผู้ป่วยได้ใกล้ชิด
และแม่นยำ�ขึ้น ธุรกิจประกันภัยสามารถนำ�ข้อมูลไปใช้
วัดเบี้ยประกันของผู้เอาประกันจากพฤติกรรมในการใช้
ชีวิตประจำ�วัน ธุรกิจท่องเที่ยว อาหาร และกีฬา หรือ
ธุรกิจแฟชั่น (Fashion) สามารถนำ�ข้อมูลไปใช้ในการ
เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรง
กับกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง รวมถึงการนำ�เสนอสินค้า
เฉพาะบุคคลได้ ธุรกิจโฆษณาที่สามารถรู้พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคและสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้แบบตัวต่อตัว
ด้วยความแม่นยำ�อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนอีกด้วย (ภาวุธ
พงษ์วิทยภานุ, 2556: ออนไลน์)
บริษัทที่ปรึกษาและวิจัย บีคแฮม รีเสิร์ช
(Beecham Research) แบ่งภาคธุรกิจอุปกรณ์สวมใส่
อิเล็กทรอนิกส์ไว้จำ�นวน 8 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มการดำ�เนิน
งานทางธุรกิจ (Business Operations) 2. กลุ่มความ
มั่นคงและความปลอดภัย (Security and Defense)

3.กลุ่มการแพทย์ (Medical) 4. กลุ่มสุขภาพ (Wellness) 5. กลุ่มกีฬา/ฟิตเนส (Sport/Fitness) 6. กลุ่ม
คอมพิวเตอร์ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Computing) 7. กลุ่ม
การสื่อสาร (Communication) 8. กลุ่มความสวยงาม
(Glamor) (beechamresearch, 2014: ออนไลน์)
อรรถพล สาธิตคณิตกุล ที่ปรึกษาและผู้
เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ไอซีที บริษัท มัคคานซิส (Mckansys) ประเทศไทย จำ�กัด กล่าวถึงแนวโน้มการเติบโตของ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สวมใส่ว่า ถือเป็น 1 ใน 5แนว
โน้มทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเติบโตและพัฒนาการ
ด้านการดำ�เนินธุรกิจไอซีทีของประเทศไทย (ICT Business Trends) จากการคาดการณ์มูลค่าตลาดของ
อุปกรณ์สวมใส่อิเล็กทรอนิกส์ในปี พ.ศ. 2558 ของทุก
ประเภท ยกเว้นกลุ่มความมั่นคงและความปลอดภัยจะมี
มูลค่าไม่ต่ำ�กว่า 650 ล้านบาท และสามารถเติบโตได้สูง
ถึง 950 ล้านบาท เมื่อผนวกเข้ากับมูลค่าเพิ่มที่เกิดจาก
โซลูชัน (Solution) ที่เกี่ยวข้องในเชิงธุรกิจ (อาร์วายที
ไนน์, 2558: ออนไลน์) สอดคล้องกับที่ วิไลพร ทวีลาภ
พันทอง หุ้นส่วนสายงานธุรกิจที่ปรึกษา บริษัทไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (PWC Consulting) ประเทศไทย
จำ�กัด ที่กล่าวว่า เทคโนโลยีอุปกรณ์สวมใส่ (Wearable
Technology) จะกลายมาเป็นจุดเปลี่ยนที่สำ�คัญของ
วงการธุรกิจ (The Next Big Thing) ในระยะข้างหน้า
โดยอ้างอิงผลการสำ�รวจที่พบว่า ผู้บริโภคกลุ่มเจนวาย
(Gen Y) หรือมิลเลนเนียล (Millennial Generation)
ถึง 53% และกลุ่มผู้บริโภคหัวก้าวหน้าหรือนวัตกร (Early Adopter) ถึง 54% รู้สึกตื่นเต้นและสนใจพัฒนาการ
ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สวมใส่ ในขณะที่ 79%
คาดหวังว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สวมใส่จะสามารถ
สร้างสรรค์สื่อและความบันเทิงให้พวกเขาได้ (พีดับบลิว
ซี, 2557: ออนไลน์)
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สวมใส่ได้เริ่มเข้า
มาแพร่หลายในกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบการออกกำ�ลังกาย โดย
เริ่มจากอุปกรณ์ที่เน้นการเก็บข้อมูลจำ�นวนก้าวเดินใน
แต่ละวัน ไปจนถึงการเก็บข้อมูลการนอนหลับ ต่อมา
ภายหลังได้มีการพัฒนาฟังก์ชันอื่นๆ เข้าไป เพื่อให้ตัว
อุปกรณ์มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ทำ�ให้ปัจจุบันตลาด
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สวมใส่แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน
ใหญ่ คือ ตลาดสำ�หรับผู้ที่ให้ความสำ�คัญกับสุขภาพ ที่
เน้นอุปกรณ์ที่เข้ามาเก็บข้อมูลที่เรียกว่า “ฟิตเนส แทร็ก
เกอร์” (Fitness Tracker) อีกส่วนหนึ่งคือตลาดที่มองว่า
อุปกรณ์พวกนี้เป็นแกดเจ็ต (Gadget) ที่เข้ามาช่วยเติม
เต็มการใช้งานสินค้าเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน เน้นการใช้
งานไปในส่วนของไลฟ์สไตล์เป็นหลัก (ผู้จัดการออนไลน์,
2557: ออนไลน์)

วารสารศิลป์ปริทัศน์ 31 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปัจจุบันมีกลุ่มผู้ประกอบการในประเทศไทย
หลายรายได้นำ�สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สวมใส่ใหม่ๆ
ออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น จึงเกิดสภาวะการแข่งขันเพื่อ
ครองส่วนแบ่งในตลาดให้ได้มากที่สุด เห็นได้จากการที่
บริษัท อาร์ทีบี เทคโนโลยี จำ�กัด ตั้งงบประมาณสำ�หรับ
ทำ�การตลาดไว้ 30 ล้านบาท (ประชาชาติธุรกิจ, 2557:
ออนไลน์) ในขณะที่บริษัท คอมเซเว่น จำ�กัด (มหาชน)
ตั้งงบลงทุนไว้สูงถึง 150 ล้านบาท เพื่อใช้สำ�หรับการ
สื่อสารการตลาดแบบครบวงจรเข้าช่วยในการกระจาย
ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ข่าวสารในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ สื่อ
ดิจิตอล และออนไลน์ มาร์เก็ตติ้ง รวมถึงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดร่วมกับตัวแทนจำ�หน่ายและผู้บริโภค
(กองบรรณาธิการนิตยสารเอสเอ็ม, 2558: ออนไลน์)
อย่างไรก็ตาม ตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่
ใช้สวมใส่ในภาพรวมของประเทศไทยยังไม่คึกคักมากนัก
เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา
อั ง กฤษหรื อ ญี่ ปุ่ น ถึ ง แม้ ว่ า ผู้ บ ริ โ ภคชาวไทยซึ่ ง เป็ น ก
ลุ่ ม คนที่ ชื่ น ชอบเทคโนโลยี จ ะเริ่ ม รู้ จั ก อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สวมใส่กันมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่ยังไม่มี
ข้อมูลและไม่เห็นประโยชน์ ไม่มั่นใจว่าจะนำ�ไปใช้งานใน
รูปแบบไหนได้บ้าง (มาร์เกตเธียร์, 2558: ออนไลน์)
อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ใช้ ส วมใส่ ใ นทาง
ทฤษฎีจัดเป็นสินค้าที่มีความเกี่ยวพันสูง (High Involvement Products) ซึ่งผู้บริโภคจะเข้าไปข้องเกี่ยวกับการ
ซื้ออย่างเต็มที่ แต่หากไม่มีประสบการณ์ในการซื้อและ
การใช้สินค้านั้นมาก่อน ผู้บริโภคต้องมีข้อมูลประกอบ
เพื่อช่วยในการตัดสินใจค่อนข้างมาก กุณฑลี รื่นรมย์
และคณะ (2547: 60-61) กล่าวถีงกลยุทธ์สำ�คัญสำ�หรับ
ผู้ประกอบการในการส่งเสริมให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อไว้
ว่าผู้ประกอบการต้องให้ข้อมูลแก่ลูกค้าอย่างเพียงพอ
โดยอาจต้องมีพนักงานขายทำ�หน้าที่ในการอธิบายหรือ
ตอบคำ�ถามลูกค้า การรับประกันสินค้า หรือนโยบายการ
สร้างความเชื่อมั่นในตราสินค้า รวมทั้งต้องมีการโฆษณา
เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง นอกจาก
นี้ สุภาภรณ์ พลนิกร (2548: 328) ยังได้เสนอแนะ
อีกว่าผู้ประกอบการควรใช้กลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาด
(Market Segmentation) เพราะผู้บริโภคที่เป็นผู้ซื้อ
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในช่วงต้นของการวางจำ�หน่าย มัก
จะมีลักษณะต่างจากผู้ซื้อในระยะต่อๆ มา โดยเริ่มจาก
การเลือกกลุ่มเป้าหมายทั่วไปก่อน หลังจากนั้นจึงเน้นไป
ที่กลุ่มผู้บริโภคภายในกลุ่มทั่วไปนั้น เพื่อหาผู้บริโภคที่มี
ลักษณะของนักนวัตกรรมผู้บริโภคต่อไป
โฆษณาถือเป็นเครื่องมือการสื่อสารการตลาด
รูปแบบหนึ่งที่นักการตลาดนำ�มาใช้เพื่อสร้างการรับรู้

การจดจำ�ข่าวสาร ตลอดจนการจูงใจผู้บริโภคที่เป็นกลุ่ม
เป้าหมายให้มีทัศนคติ ความเชื่อ ตลอดจนพฤติกรรมไป
ในทิศทางที่ต้องการ (ธนิตา เอื้อตระกูล, 2544: 1) อย่างไร
ก็ตาม จากสถานการณ์การตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ที่ใช้สวมใส่ในปัจจุบัน ผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ส่วนใหญ่ยังไม่มีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากนัก
ทำ�ให้ไม่เห็นประโยชน์และไม่เกิดความต้องการในตัว
ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น นักโฆษณาจึงจำ�เป็นต้องค้นหากลยุทธ์
ในการสร้างสรรค์งานโฆษณาให้โดดเด่นและตรงใจ เพื่อ
จุดประสงค์ในการจูงใจหรือโน้มน้าวใจให้ผู้บริโภคกลุ่ม
เป้าหมายเกิดทัศนคติหรือพฤติกรรมต่อตราสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ในทางที่ดี
กระบวนการสร้ า งสรรค์ โ ฆษณาจะเริ่ ม ต้ น
จากการวางวัตถุประสงค์ทางการโฆษณา (Advertising Objective) เป็นอันดับแรก จากนั้นจึงวางกลยุทธ์
การสร้างสรรค์ (Creative Strategy) ซึ่งเป็นการตัดสิน
ใจว่าจะพูดหรือบอกเรื่องอะไร (What) โดยมีการพัฒนา
แนวคิดทางการโฆษณา (Advertising Concept) หรือ
เป็นการสร้างแนวคิดหลัก (Big Idea) ขึ้นมา หลังจาก
ที่สามารถกำ�หนดแนวคิดทางการโฆษณาและพิจารณา
รายละเอียดต่างๆ อย่างรอบคอบแล้ว ขั้นตอนต่อไป
คือ กำ�หนดยุทธวิธีการสร้างสรรค์การโฆษณา (Creative Tactics) ซึ่งเป็นเรื่องของการตัดสินใจใน 2
ประเด็น คือ จุดจับใจในงานโฆษณา (Advertising Appeals) และการนำ�เสนอความคิดโฆษณา (Execution)
อย่างไร (How)ตามกลยุทธ์การสร้างสรรค์ที่ได้ตัดสินใจ
ไว้ (องอาจ ปทะวานิช. 2555: 86)
จุดจับใจหรือจุดกระตุ้นความรู้สึก (Appeal)
เป็ น เหมื อ นจุ ด กระตุ้ น ตรงจุ ด อ่ อ นของผู้ บ ริ โ ภคที่ ต้ อ ง
ศึกษาว่า ผู้บริโภคเป้าหมายที่ต้องการสื่อสารด้วยมีจุด
อ่อนสำ�คัญอยู่ตรงไหน บุคคลแต่ละกลุ่มจะมีจุดอ่อน
จุดหนึ่งที่เด่นชัด ซึ่งถ้าหากผู้ทำ�โฆษณาสามารถค้นพบ
ได้แล้ว จะสามารถทำ�ลายกำ�แพงความใจแข็งให้กลาย
เป็นความใจอ่อน ยอมรับสินค้าที่โฆษณาได้ทันที เพราะ
ฉะนั้น สินค้าแต่ละประเภทจะมุ่งขายที่จุดต่างของสินค้า
และจุดอ่อนในใจของกลุ่มเป้าหมาย ส่วนการนำ�เสนอ
ความคิดโฆษณาหรือการพัฒนางานโฆษณา หมายถึง
การกำ�หนดยุทธวิธีเพื่อการนำ�เสนอแนวความคิดหลัก
(Concept) หรือกล่าวได้ว่าเป็นการนำ�เอาแนวความคิด
หลักเหล่านั้นมาพัฒนาเป็นชิ้นงานโฆษณา โดยผ่านสื่อ
โฆษณาต่างๆ ซึ่งเป็นขั้นตอนของการเล่าเรื่องราว (Presentation) อันเป็นข่าวสารโฆษณาไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งมีได้หลายหนทางและหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตาม
การเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งนั้นย่อมขึ้นอยู่กับความเหมาะ
สมของแต่ละสถานการณ์ โดยนักโฆษณาจะเป็นผู้ตัดสิน
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ใจเลือกวิธีที่ดีที่สุด (วิมลพรรณ อาภาเวท, 2553: 131132)
จากที่ได้กล่าวมา จึงนำ�มาสู่ความสนใจของผู้
วิจัย ที่จะศึกษาถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สวมใส่เพื่อผู้
บริโภคที่ไม่เคยใช้สินค้าในแต่ละประเภทนั้น จะส่งผลต่อ
การกำ�หนดยุทธวิธีการสร้างสรรค์งานโฆษณาในประเด็น
การใช้จุดจับใจและวิธีการนำ�เสนอความคิดโฆษณาหรือ
ไม่ อย่างไร ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานของ
การวิจัยในประเด็น ที่น่าจะมีจุดจับใจที่เฉพาะเจาะจงบาง
จุดและการนำ�เสนอความคิดโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงบาง
วิธี ที่มีความเหมาะสมกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สวมใส่
มากกว่า กลุ่มเป้าหมายชอบมากกว่าจุดจับใจและการนำ�
เสนอความคิดโฆษณาอื่น
โดยเลื อ กศึ ก ษาเฉพาะงานเรขศิ ล ป์ สิ่ ง พิ ม พ์
โฆษณา ซึ่งยังไม่เคยมีผู้ใดทำ�การศึกษามาก่อน เพื่อจะ
นำ�ไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการออกแบบ
เรขศิลป์สิ่งพิมพ์โฆษณาสำ�หรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่
ใช้สวมใส่เพื่อกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่เคยใช้สินค้า โดยคาดหวัง
ว่าการวิจัยนี้จะสามารถก่อให้เกิดการจูงใจต่อกลุ่มเป้า
หมายให้เกิดความเข้าใจ สนใจ อยากทดลองและซื้อใช้ใน
ท้ายที่สุด

ใช้สวมใส่

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อจำ�แนกประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่

2.เพื่ อ ศึ ก ษาวิ ธี ก ารกำ � หนดยุ ท ธวิ ธี ก าร
สร้ า งสรรค์ ก ารโฆษณาในประเด็ น จุ ด จั บ ใจในงาน
โฆษณาและการนำ�เสนอความคิดโฆษณาที่เหมาะสมกับ
การออกแบบเรขศิ ล ป์ สิ่ ง พิ ม พ์ โ ฆษณาสำ � หรั บ อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สวมใส่

ใช้สวมใส่

ระเบียบวิธีวิจัย
1. การจำ�แนกประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่

1 . 1 ร ว บ ร ว ม วิ ธี ก า ร จำ � แ น ก อุ ป ก ร ณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สวมใส่จากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1.2. สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดสินค้าไอที
ที่มีประสบการณ์
1.3สรุ ป ประเภทอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ใช้
สวมใส่
2.การระบุ จุ ด จั บ ใจในงานโฆษณาและวิ ธี
การนำ�เสนอความคิดโฆษณา สำ�หรับงานสิ่งพิมพ์โฆษณา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สวมใส่
2.1 รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีเรื่องการใช้จุด
จับใจในงานโฆษณาจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.2 รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีเรื่องการนำ�
เสนอความโฆษณาจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
3.การรวบรวมงานสิ่ ง พิ ม พ์ โ ฆษณาสำ � หรั บ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สวมใส่
เนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สวม
ใส่ เ ป็ น สิ น ค้ า นวั ต กรรมใหม่ ที่ เ พิ่ ง จะได้ รั บ การส่ ง เสริ ม
ทางการตลาดอย่างจริงจังเมื่อไม่นานมานี้
ส่งผลให้
จำ�นวนชิ้นงานมีน้อยมากจนไม่สามารถรวบรวมและนำ �
มาใช้ได้
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง แก้ ปั ญ หาดั ง กล่ า วด้ ว ยการ
ประยุกต์ใช้งานสิ่งพิมพ์โฆษณาผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ที่
มี คุ ณ สมบั ติ ด้ า นเนื้ อ หาที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น กั บ อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สวมใส่ให้ได้มากที่สุด ซึ่งพบในหมวด
Automotive, Audio&video, Corporate identity,
Entertainment, Media, Computer, Beverages:
non-alcoholic, Sport และ Retailers จากเว็บไซต์
lurzersarchive.com ของสถาบัน Lurzer’s Archive
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 – 2015 เป็นประชากรในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้
3.1 รวบรวมชิ้นงานสิ่งพิมพ์โฆษณาจากแหล่ง
ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ
3.2 สร้างเครื่องมือสำ�หรับทรงคุณวุฒิ เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา
3.3 สรุปชิ้นงานสิ่งพิมพ์โฆษณาที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม แยกตามประเภทอุปกรณ์
4. การระบุจุดจับใจในงานโฆษณาและการนำ�
เสนอความคิ ด โฆษณาในงานสิ่ ง พิ ม พ์ โ ฆษณาสำ � หรั บ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สวมใส่
4.1 รวบรวมชิ้นงานสิ่งพิมพ์โฆษณาที่ได้จาก
ข้อ 3 แยกตามประเภทอุปกรณ์
4.2 สร้างเครื่องมือสำ�หรับผู้เชี่ยวชาญด้าน
เรขศิลป์ เพื่อตรวจสอบการใ ช้จุดจับใจและการนำ�เสนอ
ความคิดโฆษณา
4.3 สรุปวิธีการใช้จุดจับใจและรูปแบบการนำ�
เสนอความคิดโฆษณาที่เหมาะสม
แยกตามประเภท
อุปกรณ์
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล
แบบหาค่าเปอร์เซ็นต์ โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
พรรณนา (Descriptive analysis) และวัดค่าเฉลี่ยตาม
เกณฑ์ค่าระดับความนิยม 5 ระดับ โดยมีระดับค่าและ
ความหมาย ดังนี้
40 ขึ้นไป หมายถึง มากที่สุด
30 – 39 หมายถึง มาก
20 – 29 หมายถึง ปานกลาง
10 – 19 หมายถึง น้อย
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0 - 9 หมายถึง น้อยที่สุด
หน่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย
1) การใช้จุดจับใจในงานโฆษณา
คำ�ว่า “จุดจับใจในงานโฆษณา” หมายถึง
การสร้างความน่าสนใจให้กับสารโฆษณาของผลิตภัณฑ์
ในเชิงจิตวิทยาเพื่อใช้ในการชักจูงใจหรือโน้มนาวใจผู้
บริโภคให้มีพฤติกรรมหรือทัศนคติอย่างใดอย่างหนึ่งตาม
วัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้
จุ ด จั บ ใจในงานโฆษณามี จำ � นวนทั้ ง สิ้ น 13
หน่วย ได้แก่
- จุดจับใจที่ใช้ลักษณะเด่นของสินค้า
- จุดจับใจด้านความได้เปรียบคู่แข่ง
- จุดจับใจด้านราคา
- จุดจับใจเชิงข่าว
- จุดจับใจด้านความนิยม
- จุดจับใจด้านความกลัว/กังวลใจ
- จุดจับใจด้านอารมณ์ขัน
- จุดจับใจด้านเพศ
- จุดจับใจด้านความอบอุ่น
- จุดจับใจด้านความเป็นตัวเอง
- จุดจับใจทางด้านดนตรี
- จุดจับใจด้านประสาทสัมผัส
- จุดจับใจโดยใช้ดาราหรือผู้รับรองสินค้า
2) การนำ�เสนอความคิดโฆษณา
การนำ�เสนอความคิดโฆษณา หมายถึง วิธีการ
ในการนำ�เสนอจุดจับใจในงานโฆษณา โดยการกำ�หนด
หรือเลือกเทคนิค รูปแบบหรือลีลาในการโฆษณา
การนำ�เสนอความคิดโฆษณามีจำ�นวนทั้งสิ้น
20 หน่วย ได้แก่
- การเปลี่ยนมุมมอง
- การแนะนำ�ประโยชน์อื่นของสินค้า
- การมองออกจากกรอบพื้นที่โฆษณา
- การเปลี่ยนแปลงสินค้า
- การสร้างเกมให้ผู้ดูมีส่วนร่วม
- การเปรียบเทียบถึงความแตกต่าง
- การสร้างภาพหรือข้อความที่สื่อได้ 2 ความ
หมาย
- การแสดงคุณสมบัติของสินค้าแบบเกินจริง
- การใช้คำ�หรือสำ�นวนโคลงกลอน
- การใช้วิธีเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมย
- การผสมภาพและจับคู่
- การเว้นช่องว่างและการเติมเต็ม
- การสร้างภาพหรือข้อความที่ขัดแย้ง
- การเล่นกับเวลา
- การเล่นกับตัวอักษร

- การจัดวางภาพซ้ำ�
- การสร้างเรื่องล้อเลียน
- การใช้สัญลักษณ์และเครื่องหมาย
- การสร้างภาพล้อข้อความ
- การสร้างเรื่องกลับตาลปัตร
ผลการวิจัย
1.ผลการศึ ก ษาการจำ � แนกประเภทอุ ปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สวมใส่
อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ใช้ ส วมใส่ ที่ มี ค วาม
เหมาะสมกับผู้บริโภคซื้อใช้ในระดับครัวเรือนมากที่สุด
มี 2 ประเภท คือ 1) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สวม
ใส่ เ พื่ อ การออกกำ � ลั ง กายอุ ป กรณ์ ก ลุ่ ม นี้ ส่ ว นใหญ่ จ ะ
ออกแบบมาเพื่อการใช้งานสำ�หรับคนรักสุขภาพ เพราะ
เน้ น ไปที่ ก ารตรวจจั บ สุ ข ภาพของผู้ ส วมใส่ มี ทั้ ง แบบที่
เป็ น กำ � ไลหรื อ รู ปแบบสายรั ด ข้ อ มื อ ที่ ไ ม่ มีห น้ า จอและ
แบบที่มีจอแสดงผลในตัว เช่น เครื่องวัดการก้าวเดิน
ของเท้า เครื่องวัดความแข็งแรงและอัตตราการเต้นของ
หัวใจ เป็นต้น 2) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สวมใส่เพื่อ
ศึกษาข้อมูลร่วมกับการสร้างความบันเทิง ได้แก่ หูฟัง
อัจฉริยะ แว่นตาอัจฉริยะ หรือนาฬิกาอัจฉริยะ เป็นต้น
อุปกรณ์กลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีการพัฒนาสินค้าออกมา
ขายสู่ตลาดมากที่สุด ส่วนใหญ่สามารถทำ�งานร่วมกับ
สมาร์ทโฟนได้หลากหลายรุ่น โดยเชื่อมต่อกันผ่านทาง
เทคโนโลยีบลูทูธแอลอี (Low Energy/ LE)
2.ผลการศึ ก ษาวิ ธี ก ารกำ � หนดยุ ท ธวิ ธี ก าร
สร้างสรรค์การโฆษณาในประเด็นการใช้จุดจับใจและ
การนำ � เสนอความคิ ด โฆษณาในงานสิ่ ง พิ ม พ์ โ ฆษณา
สำ � หรั บ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ใช้ ส วมใส่ แ ยกตาม
ประเภทอุปกรณ์ได้ ดังนี้
2.1 ผลการศึกษาวิธีการกำ�หนดยุทธวิธีการ
สร้างสรรค์การโฆษณา ในประเด็นการใช้จุดจับใจและ
การนำ�เสนอความคิดโฆษณา ในงานสิ่งพิมพ์โฆษณา
สำ�หรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สวมใส่ ประเภทเพื่อ
การออกกำ�ลังกาย จำ�นวน 106 ชิ้นงาน
2.1.1 ผลการใช้จุดจับใจในงานสิ่ง
พิมพ์โฆษณา สำ�หรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สวมใส่
ประเภทเพื่อการออกกำ�ลังกาย
ตารางที่1:แสดงปริมาณการใช้จุดจับใจในงานสิ่งพิมพ์
โฆษณาสำ � หรั บ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ใ ช้ ส วมใส่
ประเภทเพื่อการออกกำ�ลังกาย
อัน
ดับ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 34 วารสารศิลป์ปริทัศน์

ประเภทจุดจับใจ

จำ�นวน
การใช้

เปอร์
เซ็นต์

1

จุดจับใจที่ใช้ลักษณะเด่นของสินค้า

42

39.62

จุดจับใจด้านอารมณ์ขัน

18

2

จุดจับใจด้านความเป็นตัวเอง

24

22.64

จุดจับใจด้านประสาทสัมผัส

14

3

จุดจับใจด้านอารมณ์ขัน

18

16.98

จุดจับใจด้านเพศ

7

4

จุดจับใจด้านประสาทสัมผัส

14

13.20

จุดจับใจด้านความนิยม

6

5

จุดจับใจด้านเพศ

7

6.60

จุดจับใจด้านความกลัว/กังวลใจ

3

6

จุดจับใจด้านความนิยม

6

5.66

จุดจับใจโดยใช้ดาราหรือผู้รับรองสินค้า

2

7

จุดจับใจด้านความกลัว/กังวลใจ

3

2.83

จุดจับใจด้านความได้เปรียบคู่แข่ง

0

8

จุดจับใจโดยใช้ดาราหรือผู้รับรองสินค้า

2

1.88

จุดจับใจด้านราคา

0

9

ดจับใจด้านความได้เปรียบคู่แข่ง

0

0.00

จุดจับใจเชิงข่าว

0

10

จุดจับใจด้านความได้เปรียบคู่แข่ง

0

0.00

จุดจับใจด้านความอบอุ่น

0

จุดจับใจด้านราคา

0

0.00

จุดจับใจทางด้านดนตรี

0

จุดจับใจเชิงข่าว

0

0.00

จุดจับใจด้านความอบอุ่น

0

0.00

จุดจับใจทางด้านดนตรี

0

0.00

น้อย
น้อยที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่า จุดจับใจที่มีความ
นิยมมากที่สุด มีจำ�นวน 1 ประเภท ได้แก่ จุดจับใจที่ใช้
ลักษณะเด่นของสินค้า รองลงมาคือ จุดจับใจที่มีความ
นิยมปานกลาง มีจำ�นวน 1 ประเภท ได้แก่ จุดจับใจด้าน
ความเป็นตัวเอง จุดจับใจที่มีความนิยมน้อย มีจำ�นวน
2 ประเภท ได้แก่ จุดจับใจด้านอารมณ์ขัน และจุดจับใจ
ด้านประสาทสัมผัส จุดจับใจที่มีความนิยมน้อยที่สุด มี
จำ�นวน 9 ประเภท ได้แก่ จุดจับใจด้านเพศ จุดจับใจด้าน
ความนิยม จุดจับใจด้านความกลัว/กังวลใจ จุดจับใจโดย
ใช้ดาราหรือผู้รับรองสินค้า จุดจับใจด้านความได้เปรียบ
คู่แข่ง จุดจับใจด้านราคา จุดจับใจเชิงข่าว จุดจับใจด้าน
ความอบอุ่น และจุดจับใจทางด้านดนตรี ตามลำ�ดับ
2.1.2 ผลการนำ�เสนอความคิดโฆษณา ในงาน
สิ่งพิมพ์โฆษณา สำ�หรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สวมใส่
ประเภทเพื่อการออกกำ�ลังกาย

เมื่ อ พิ จ ารณาผลการวิ เ คราะห์ ดั ง ที่ แ สดงใน
ตารางที่1พบว่า ปริมาณการใช้จุดจับใจอันดับที่ 1 ได้แก่
จุดจับใจที่ใช้ลักษณะเด่นของสินค้า จำ�นวน 42 ภาพ (คิด
เป็น 39.62%) อันดับที่ 2 ได้แก่ จุดจับใจด้านความเป็น
ตัวเอง จำ�นวน 24 ภาพ (คิดเป็น 22.64%) อันดับที่ 3
ได้แก่ จุดจับใจด้านอารมณ์ขัน จำ�นวน 18 ภาพ (คิดเป็น
16.98%) อันดับที่ 4 ได้แก่ จุดจับใจด้านประสาทสัมผัส
จำ�นวน 14 ภาพ (คิดเป็น 13.20%) อันดับที่ 5 ได้แก่ จุด
จับใจด้านเพศ จำ�นวน 7 ภาพ (คิดเป็น 6.60%) อันดับ
ที่ 6 จุดจับใจด้านความนิยม จำ�นวน 6 ภาพ (คิดเป็น
5.66%) อันดับที่ 7 ได้แก่ จุดจับใจด้านความกลัว/กังวล
ใจ จำ�นวน 3 ภาพ (คิดเป็น 2.83%) อันดับที่ 8 ได้แก่ จุด
จับใจโดยใช้ดาราหรือผู้รับรองสินค้า จำ�นวน 2 ภาพ (คิด
เป็น 1.88%) และสุดท้าย อันดับที่ 9 ได้แก่ จุดจับใจด้าน
ความได้เปรียบคู่แข่ง จุดจับใจด้านราคา จุดจับใจเชิงข่าว
จุดจับใจด้านความอบอุ่น จุดจับใจทางด้านดนตรี จำ�นวน ตารางที่3 : แสดงปริมาณการใช้รูปแบบการนำ�เสนอ
0 ภาพ (คิดเป็น 0%)
ความคิดโฆษณาในงานสิ่งพิมพ์โฆษณาสำ�หรับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สวมใส่ ประเภทเพื่อการออกกำ�ลังกาย
ตารางที่ 2 : แสดงค่าระดับความนิยมในการใช้จุดจับใจ
ในงานสิ่งพิมพ์โฆษณา สำ�หรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ อัน การนำ�เสนอความคิดโฆษณา
จำ�นวน เปอร์
สวมใส่ ประเภทเพื่อการออกกำ�ลังกาย
ดับ
การใช้
เซ็นต์
ประเภทจุดจับใจ

จำ�นวน
การใช้

ค่าระดับความ
นิยม

จุดจับใจที่ใช้ลักษณะเด่นของสินค้า

42

มากที่สุด

จุดจับใจด้านความเป็นตัวเอง

24

ปานกลาง

1

การใช้วิธีเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมย

35

33.01

2

การแสดงคุณสมบัติของสินค้าแบบเกินจริง

10

9.43

3

การเปลี่ยนมุมมอง

9

8.49

วารสารศิลป์ปริทัศน์ 35 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

4

การแนะนำ�ประโยชน์อื่นของสินค้า

8

7.54

การสร้างเรื่องล้อเลียน

8

7.54

การสร้างภาพหรือข้อความที่สื่อได้ 2ความ 7
หมาย

6.60

การสร้างภาพล้อข้อความ

7

6.60

6

การเล่นกับตัวอักษร

6

5.66

7

การเปลี่ยนแปลงสินค้า

5

4.71

การเปรียบเทียบถึงความแตกต่าง

5

4.71

การสร้างภาพหรือข้อความที่ขัดแย้ง

5

4.71

8

การผสมภาพและจับคู่

4

3.77

9

การใช้สัญลักษณ์และเครื่องหมาย

3

2.83

10

การใช้คำ�หรือสำ�นวนโคลงกลอน

1

0.94

การจัดวางภาพซ้ำ�

1

0.94

การมองออกจากกรอบพื้นที่โฆษณา

0

0.00

การสร้างเกมให้ผู้ดูมีส่วนร่วม

0

0.00

การเว้นช่องว่างและการเติมเต็ม

0

0.00

การเล่นกับเวลา

0

0.00

การสร้างเรื่องกลับตาลปัตร

0

0.00

5

11

จากตารางที่ 3 พบว่า ปริมาณการใช้รปู แบบ
การนำ�เสนอความคิดโฆษณาเรียงตามลำ�ดับได้ดงั นี้ อันดับ
ที่ 1 ได้แก่ การใช้วธิ เี ปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมย จำ�นวน
35 ภาพ (คิดเป็น 33.01%) อันดับที่ 2 ได้แก่ การแสดง
คุณสมบัตขิ องสินค้าแบบเกินจริง จำ�นวน 10 ภาพ (คิดเป็น
9.43%) อันดับที่ 3 ได้แก่ การเปลีย่ นมุมมอง จำ�นวน 9 ภาพ
(คิดเป็น 8.49%)อันดับที่ 4 ได้แก่ การแนะนำ�ประโยชน์อน่ื
ของสินค้า และการสร้างเรือ่ งล้อเลียน จำ�นวน 8 ภาพ (คิด
เป็น 7.54) อันดับที่ 5 ได้แก่ การสร้างภาพหรือข้อความที่
สือ่ ได้ 2 ความหมาย และการสร้างภาพล้อข้อความ จำ�นวน
7 ภาพ (คิดเป็น 6.60%) อันดับที่ 6 ได้แก่ การเล่นกับตัว
อักษร จำ�นวน 6 ภาพ (คิดเป็น 5.66%) อันดับที่ 7 ได้แก่
การเปลีย่ นแปลงสินค้า การเปรียบเทียบถึงความแตกต่าง
และการสร้างภาพหรือข้อความทีข่ ดั แย้ง จำ�นวน 5 ภาพ
(คิดเป็น 4.71%) อันดับที่ 8 ได้แก่ การผสมภาพและจับคู่
จำ�นวน 4 ภาพ (คิดเป็น 3.77%) อันดับที่ 9 ได้แก่ การ
ใช้สญ
ั ลักษณ์และเครือ่ งหมาย จำ�นวน 3 ภาพ (คิดเป็น
2.83%) อันดับที่ 10 ได้แก่ การใช้ค�ำ หรือสำ�นวนโคลงกลอน
และการจัดวางภาพซ้�ำ จำ�นวน 1 ภาพ (คิดเป็น 0.94%)
อันดับที่ 11 ได้แก่ การมองออกจากกรอบพืน้ ทีโ่ ฆษณา การ
สร้างเกมให้ผดู้ มู สี ว่ นร่วม การเว้นช่องว่างและการเติมเต็ม
การเล่นกับเวลา และการสร้างเรือ่ งกลับตาลปัตร จำ�นวน 0
ภาพ (คิดเป็น 0%)

ตารางที่ 4 : แสดงค่าระดับความนิยมใช้รูปแบบการนำ�
เสนอความคิดโฆษณา สำ�หรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้
สวมใส่ ประเภทเพื่อการออกกำ�ลังกาย
การนำ�เสนอความคิดโฆษณา
การใช้วิธีเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมย

จำ�นวน
การใช้

ค่าระดับ
ความ
นิยม

35

มาก

การแสดงคุณสมบัตขิ องสินค้าแบบเกินจริง 10

น้อย

การเปลี่ยนมุมมอง

9

การแนะนำ�ประโยชน์อื่นของสินค้า

8

การสร้างเรื่องล้อเลียน

8

น้อยทีส่ ดุ

การสร้ า งภาพหรื อ ข้ อ ความที่ สื่ อ ได้ 2 7
ความหมาย
การสร้างภาพล้อข้อความ

7

การเล่นกับตัวอักษร

6

การเปลี่ยนแปลงสินค้า

5

การเปรียบเทียบถึงความแตกต่าง

5

การสร้างภาพหรือข้อความที่ขัดแย้ง

5

การผสมภาพและจับคู่

4

การใช้สัญลักษณ์และเครื่องหมาย

3

การใช้คำ�หรือสำ�นวนโคลงกลอน

1

การจัดวางภาพซ้ำ�

1

การมองออกจากกรอบพื้นที่โฆษณา

0

การสร้างเกมให้ผู้ดูมีส่วนร่วม

0

การเว้นช่องว่างและการเติมเต็ม

0

การเล่นกับเวลา

0

การสร้างเรื่องกลับตาลปัตร

0

จากตารางที่ 4 พบว่า ความนิยมใช้รปู แบบการนำ�
เสนอความคิดโฆษณา เรียงตามลำ�ดับได้ดงั นี้ ระดับมาก
ได้แก่ การใช้วธิ เี ปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมย รองลงมา คือ
ระดับน้อย ได้แก่ การแสดงคุณสมบัตขิ องสินค้าแบบเกิน
จริง ระดับน้อยทีส่ ดุ ได้แก่ การเปลีย่ นมุมมอง การแนะนำ�
ประโยชน์อน่ื ของสินค้า การสร้างเรือ่ งล้อเลียน การสร้าง
ภาพหรือข้อความทีส่ อ่ื ได้ 2 ความหมาย การสร้าง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 36 วารสารศิลป์ปริทัศน์

ภาพล้อข้อความ การเล่นกับตัวอักษร การเปลีย่ นแปลง
สินค้า การเปรียบเทียบถึงความแตกต่าง การสร้างภาพ
หรือข้อความทีข่ ดั แย้ง การผสมภาพและจับคู่ การใช้
สัญลักษณ์และเครือ่ งหมาย การใช้ค�ำ หรือสำ�นวนโคลง
กลอน การจัดวางภาพซ้�ำ การมองออกจากกรอบพืน้ ที่
โฆษณา การสร้างเกมให้ผดู้ มู สี ว่ นร่วม การเว้นช่องว่าง
และการเติมเต็ม การเล่นกับเวลา และการสร้างเรือ่ งกลับ
ตาลปัตร ตามลำ�ดับ
2.2 ผลการศึกษาวิธกี ารกำ�หนดยุทธวิธกี าร
สร้างสรรค์การโฆษณา ในประเด็นการใช้จดุ จับใจและ
การนำ�เสนอความคิดในงานสิง่ พิมพ์โฆษณา
สำ�หรับ
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทใ่ี ช้สวมใส่
ประเภทเพือ่ ศึกษา
ข้อมูลร่วมกับการสร้างความบันเทิง จำ�นวน 120 ชิน้ งาน
2.2.1 ผลการใช้จดุ จับใจในงานสิง่ พิมพ์
โฆษณา สำ�หรับอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทใ่ี ช้สวมใส่ ประเภท
เพือ่ ศึกษาข้อมูลร่วมกับการสร้างความบันเทิง
ตารางที่ 5 : แสดงปริมาณการใช้จุดจับใจในงานสิ่ง
พิมพ์โฆษณา สำ�หรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สวมใส่
ประเภทเพื่อศึกษาข้อมูลร่วมกับการสร้างความบันเทิง

3 ได้แก่ จุดจับใจด้านความเป็นตัวเอง จำ�นวน 18 ภาพ
(คิดเป็น 15.00%) อันดับที่ 4 ได้แก่ จุดจับใจด้านประสาท
สัมผัส จำ�นวน 17 ภาพ (คิดเป็น 14.16%) อันดับที่ 5 ได้แก่
จุดจับใจด้านความนิยม จำ�นวน 6 ภาพ (คิดเป็น 5%)อันดับ
ที่ 6 ได้แก่ จุดจับใจด้านความได้เปรียบคูแ่ ข่งและจุดจับใจ
ทางด้านดนตรี จำ�นวน 4 ภาพ (คิดเป็น 3.33%) อันดับที่
7 ได้แก่ จุดจับใจด้านความกลัว/กังวลใจ และจุดจับใจด้าน
ความอบอุน่ จำ�นวน 1 ภาพ (คิดเป็น 0.83%) อันดับที่ 8
ได้แก่ จุดจับใจด้านราคา จุดจับใจเชิงข่าว จุดจับใจด้านเพศ
และจุดจับใจโดยใช้ดาราหรือผูร้ บั รองสินค้า จำ�นวน 0 ภาพ
(คิดเป็น 0%)
ตารางที่ 6 : แสดงค่าระดับความนิยมใช้จุดจับใจใน
งานสิ่งพิมพ์โฆษณา สำ�หรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้
สวมใส่ ประเภทเพื่อศึกษาข้อมูลร่วมกับการสร้างความ
บันเทิง
ประเภทจุดจับใจ

จำการใช้
�นวน ความนิ
ค่าระดัยบม

จุดจับใจที่ใช้ลักษณะเด่นของสินค้า

78

มากที่สุด

จุดจับใจด้านอารมณ์ขัน

19

น้อย

จุดจับใจด้านความเป็นตัวเอง

18

อัน
ดับ

จุดจับใจ

จำ � น ว น เปอร์
การใช้
เซ็นต์

1

จุดจับใจที่ใช้ลักษณะเด่นของสินค้า

78

65.00

จุดจับใจด้านประสาทสัมผัส

17

2

จุดจับใจด้านอารมณ์ขัน

19

15.83

จุดจับใจด้านความนิยม

6

3

จุดจับใจด้านความเป็นตัวเอง

18

15.00

จุดจับใจด้านความได้เปรียบคู่แข่ง

4

4

จุดจับใจด้านประสาทสัมผัส

17

14.16

5

จุดจับใจด้านความนิยม

6

5.00

จุดจับใจทางด้านดนตรี

6

จุดจับใจด้านความได้เปรียบคู่แข่ง

4

3.33

จุดจับใจทางด้านดนตรี

4

3.33

จุดจับใจด้านความกลัว/กังวลใจ

1

0.83

จุดจับใจด้านความอบอุ่น

1

0.83

จุดจับใจด้านราคา

0

0.00

จุดจับใจด้านเพศ

จุดจับใจเชิงข่าว

0

0.00

จุดจับใจด้านเพศ

0

0.00

จุสินดค้จัาบ ใจโดยใช้ ด าราหรื อ ผู้ รั บ รอง

จุดจับใจโดยใช้ดาราหรือผู้รับรองสินค้า

0

0.00

7
8

จากตารางที่ 5 พบว่า มีปริมาณการใช้จดุ จับใจ
ในงานสิง่ พิมพ์โฆษณา จำ�นวนทัง้ สิน้ 8 อันดับ คือ อันดับ
ที่ 1 ได้แก่ จุดจับใจทีใ่ ช้ลกั ษณะเด่นของสินค้า จำ�นวน 78
ภาพ (คิดเป็น 65.00%) อันดับที่ 2 ได้แก่ จุดจับใจด้าน
อารมณ์ขนั จำ�นวน 19 ภาพ (คิดเป็น 15.83%) อันดับที่

จุดจับใจด้านความกลัว/กังวลใจ

น้อยที่สุด

1

จุดจับใจด้านความอบอุ่น
จุดจับใจด้านราคา

0

จุดจับใจเชิงข่าว

จากตารางที่ 6 พบว่า ค่าระดับความนิยมใน
การใช้จุดจับใจ สำ�หรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สวม
ใส่เพื่อดูข้อมูลร่วมกับสร้างความบันเทิงระดับมากที่สุด มี
จำ�นวน 1 ประเภท ได้แก่ จุดจับใจที่ใช้ลักษณะเด่นของ
สินค้า ระดับน้อย มีจำ�นวน 3 ประเภท ได้แก่ จุดจับใจ
ด้านอารมณ์ขัน จุดจับใจด้านความเป็นตัวเอง และจุด
จับใจด้านประสาทสัมผัส ระดับน้อยที่สุด มีจำ�นวน 9

วารสารศิลป์ปริทัศน์ 37 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประเภท ได้แก่ จุดจับใจด้านความนิยม จุดจับใจด้านความ
ได้เปรียบคู่แข่ง จุดจับใจทางด้านดนตรี จุดจับใจด้านความ
กลัว/กังวลใจ จุดจับใจด้านความอบอุ่น จุดจับใจด้านราคา
จุดจับใจเชิงข่าว จุดจับใจด้านเพศ และจุดจับใจโดยใช้
ดาราหรือผู้รับรองสินค้า
2.2.2 ผลการนำ�เสนอความคิดในงานสิ่งพิมพ์โฆษณา สำ�หรับ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สวมใส่ ประเภทเพื่อศึกษาข้อมูลร่วมกับ
การสร้างความบันเทิง
ตารางที่ 7 : แสดงอันดับในการนำ�เสนอความคิดโฆษณา สำ�หรับ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สวมใส่ ประเภทเพื่อศึกษาข้อมูลร่วมกับ
การสร้างความบันเทิง
อัน
ดับ

รูปแบบการนำ�เสนอความคิดโฆษณา

จำ�นวน
การใช้

เปอร์
เซ็นต์

1

การใช้วิธีเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมย

44

36.66

2

การแนะนำ�ประโยชน์อื่นของสินค้า

18

15.00

3

การสร้างภาพหรือข้อความที่สื่อได้ 2 ความ
หมาย

17

14.16

4

การแสดงคุณสมบัติของสินค้าแบบเกินจริง

16

13.33

5

การสร้างเรื่องล้อเลียน

13

10.83

6

การเปลี่ยนมุมมอง

11

9.16

7

การใช้สัญลักษณ์และเครื่องหมาย

6

5.00

8

การสร้างภาพหรือข้อความที่ขัดแย้ง

5

4.16

9

การผสมภาพและจับคู่

4

3.33

การเล่นกับตัวอักษร

4

3.33

การเปลี่ยนแปลงสินค้า

3

2.50

การเปรียบเทียบถึงความแตกต่าง

3

2.50

การเว้นช่องว่างและการเติมเต็ม

1

0.83

การจัดวางภาพซ้ำ�

1

0.83

การสร้างภาพล้อข้อความ

1

0.83

การสร้างเรื่องกลับตาลปัตร

1

0.83

การมองออกจากกรอบพื้นที่โฆษณา

0

0.00

การสร้างเกมให้ผู้ดูมีส่วนร่วม

0

0.00

การใช้คำ�หรือสำ�นวนโคลงกลอน

0

0.00

การเล่นกับเวลา

0

0.00

10
11

12

จากตารางที่ 7 พบว่า ปริมาณการใช้รูปแบบการนำ�
เสนอความคิดโฆษณา อันดับที่ 1 ได้แก่ การใช้วิธีเปรียบ
เทียบแบบอุปมาอุปไมย มีจำ�นวน 44 ภาพ (คิดเป็น
36.66%) อันดับที่ 2 ได้แก่ การแนะนำ�ประโยชน์อื่น

ของสินค้า มีจำ�นวน 18 ภาพ (คิดเป็น 15%) อันดับที่ 3
ได้แก่ การสร้างภาพหรือข้อความที่สื่อได้ 2 ความหมาย มี
จำ�นวน 17 ภาพ (คิดเป็น 14.16%) อันดับที่ 4 การแสดง
คุณสมบัติของสินค้าแบบเกินจริง มีจำ�นวน 16 ภาพ (คิด
เป็น 13.33%) อันดับที่ 5 ได้แก่ การสร้างเรื่องล้อเลียน มี
จำ�นวน 13 ภาพ (คิดเป็น 10.83%) อันดับที่ 6 ได้แก่ การ
เปลี่ยนมุมมอง มีจำ�นวน 11 ภาพ (คิดเป็น 9.19%) อันดับ
ที่ 7 ได้แก่ การใช้สัญลักษณ์และเครื่องหมาย มีจำ�นวน 6
ภาพ (คิดเป็น 5%) อันดับที่ 8 ได้แก่ การสร้างภาพหรือ
ข้อความที่ขัดแย้ง มีจำ�นวน 5 ภาพ (คิดเป็น 4.16) อันดับที่
9 มีจำ�นวน 2 ประเภท ได้แก่ การผสมภาพและจับคู่ และ
การเล่นกับตัวอักษร มีจำ�นวน 4 ภาพ (คิดเป็น 3.33%)
อันดับที่ 10 มีจำ�นวน 2 ประเภท ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง
สินค้า และการเปรียบเทียบถึงความแตกต่าง มีจำ�นวน 3
ภาพ (คิดเป็น 2.5%) อันดับที่ 11 มีจำ�นวน 4 ประเภท
ได้แก่ การเว้นช่องว่างและการเติมเต็ม การจัดวางภาพซ้ำ�
การสร้างภาพล้อข้อความ และการสร้างเรื่องกลับตาลปัตร
มีจำ�นวน 1 ภาพ (คิดเป็น 0.83%) อันดับที่ 12 มีจำ�นวน
4 ประเภท ได้แก่ การมองออกจากกรอบพื้นที่โฆษณา การ
สร้างเกมให้ผู้ดูมีส่วนร่วม การใช้คำ�หรือสำ�นวนโคลงกลอน
และการเล่นกับเวลา มีจำ�นวน 0 ภาพ (คิดเป็น 0%)
ตารางที่ 8 : แสดงค่าระดับความนิยมในรูปแบบการนำ�
เสนอความคิดโฆษณา สำ�หรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้
สวมใส่ ประเภทเพื่อดูข้อมูลร่วมกับสร้างความบันเทิง
รูปแบบการนำ�เสนอความคิดโฆษณา

จำ�นวน
การใช้

ค่าระดับ
ความ
นิยม

การใช้วิธีเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมย

44

มากที่สุด

การแนะนำ�ประโยชน์อื่นของสินค้า

18

น้อย

การสร้างภาพหรือข้อความที่สื่อได้ 2 ความหมาย

17

การแสดงคุณสมบัติของสินค้าแบบเกินจริง

16

การสร้างเรื่องล้อเลียน

13

การเปลี่ยนมุมมอง

11
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การใช้สัญลักษณ์และเครื่องหมาย

6

การสร้างภาพหรือข้อความที่ขัดแย้ง

5

การผสมภาพและจับคู่

4

น้อยที่สุด

การเล่นกับตัวอักษร
การเปลี่ยนแปลงสินค้า

3

การเปรียบเทียบถึงความแตกต่าง
การเว้นช่องว่างและการเติมเต็ม

1

การจัดวางภาพซ้ำ�
การสร้างภาพล้อข้อความ
การสร้างเรื่องกลับตาลปัตร
การมองออกจากกรอบพื้นที่โฆษณา

0

การสร้างเกมให้ผู้ดูมีส่วนร่วม
การใช้คำ�หรือสำ�นวนโคลงกลอน
การเล่นกับเวลา

จากตารางที่ 8 พบว่า ค่าระดับความนิยมการ
ใช้การนำ�เสนอความคิดในงานโฆษณา สำ�หรับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สวมใส่เพื่อดูข้อมูลร่วมกับสร้างความ
บันเทิง มีจำ�นวน 3 ระดับ คือ ระดับมากที่สุด มีจำ�นวน
1 รูปแบบ ได้แก่ การใช้วิธีเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมย
ระดับน้อย มีจำ�นวน 5 รูปแบบ ได้แก่ การแนะนำ�
ประโยชน์อื่นของสินค้า การสร้างภาพหรือข้อความที่สื่อ
ได้ 2 ความหมาย การแสดงคุณสมบัติของสินค้าแบบเกิน
จริง การสร้างเรื่องล้อเลียน และการเปลี่ยนมุมมอง ระดับ
น้อยที่สุด มีจำ�นวน 14 รูปแบบ ได้แก่ การใช้สัญลักษณ์
และเครื่องหมาย การสร้างภาพหรือข้อความที่ขัดแย้ง การ
ผสมภาพและจับคู่ การเล่นกับตัวอักษร การเปลี่ยนแปลง
สินค้า การเปรียบเทียบถึงความแตกต่าง การเว้นช่องว่าง
และการเติมเต็ม การจัดวางภาพซ้ำ� การสร้างภาพล้อ
ข้อความ การสร้างเรื่องกลับตาลปัตร การมองออกจาก
กรอบพื้นที่โฆษณา การสร้างเกมให้ผู้ดูมีส่วนร่วม การใช้คำ�
หรือสำ�นวนโคลงกลอน และการเล่นกับเวลา ตามลำ�ดับ
สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยขอนำ�เสนอสรุปผลการวิจัยเป็น 2 ส่วน
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้
1. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สวมใส่สำ�หรับผู้
บริโภคทั่วไป จำ�แนกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สวมใส่เพื่อการออกกำ�ลังกาย 2)

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สวมใส่เพื่อศึกษาข้อมูลร่วมกับ
สร้างความบันเทิง
2. ยุทธวิธีการสร้างสรรค์การโฆษณา ในประเด็น
การใช้จุดจับใจและการนำ�เสนอความคิดโฆษณาที่เหมาะ
สมกับการออกแบบเรขศิลป์สิ่งพิมพ์โฆษณา สำ�หรับ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สวมใส่
2.1 ประเภทเพื่อการออกกำ�ลังกาย
ผลการวิจัยพบว่า จุดจับใจที่ใช้มากที่สุด ได้แก่
จุดจับใจที่ใช้ลักษณะเด่นของสินค้า รองลงมาคือ จุดจับใจ
ด้านความเป็นตัวเอง ส่วนการนำ�เสนอความคิดโฆษณา
ที่ใช้พบว่ามีปริมาณการใช้ในระดับมาก ได้แก่ การใช้วิธี
เปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมย รองลงมาคือ การแสดง
คุณสมบัติของสินค้าแบบเกินจริง
2.2 ประเภทเพื่อดูข้อมูลร่วมกับสร้างความ
บันเทิง
ผลการวิจัยพบว่า จุดจับใจที่ใช้มากที่สุด ได้แก่
จุดจับใจที่ใช้ลักษณะเด่นของสินค้า รองลงมาคือ จุดจับใจ
ด้านอารมณ์ขัน จุดจับใจด้านความเป็นตัวเอง และจุด
จับใจด้านประสาทสัมผัส ส่วนรูปแบบการนำ�เสนอความ
คิดโฆษณาที่ใช้มากที่สุด ได้แก่ การใช้วิธีเปรียบเทียบแบบ
อุปมาอุปไมย รองลงมาคือ การแนะนำ�ประโยชน์อื่นของ
สินค้า การสร้างภาพหรือข้อความที่สื่อได้ 2 ความหมาย
การแสดงคุณสมบัติของสินค้าแบบเกินจริง การสร้างเรื่อง
ล้อเลียน การเปลี่ยนมุมมอง
อภิปรายผล
จุ ด จั บใจที ่ ใช้ ล ั ก ษณะเด่ น ของสิ น ค้ า เป็ น จุ ด
จับใจที่เหมาะสมต่อการนำ�ไปใช้ออกแบบเรขศิลป์สิ่งพิมพ์
โฆษณาสำ�หรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สวมใส่มากที่สุด
ซึ่งมีความสอดคล้องกับทฤษฎีความเกี่ยวพันที่ Assael
(ธนิตา เอื้อตระกูล, 2544: 18) ได้กล่าวไว้ว่า สินค้าที่มี
ระดับความเกี่ยวพันสูงนั้น ผู้บริโภคจะมีความกระตือรือร้น
ในการแสวงหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจมาก และจะ
พิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าเป็นสำ�คัญ ดัง
นั้ น การเลื อ กใช้ จุ ด จั บ ใจที่ ใช้ ลั ก ษณะเด่ น ของสิ น ค้ า กั บ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สวมใส่ซึ่งเป็นสินค้าที่มีระดับ
ความเกี่ยวพันสูง ซึ่งจะเน้นคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่
เด่นที่สุดหรือแตกต่างจากสินค้าอื่นๆ จึงน่าจะสามารถโน้ม
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ประวัติศาสตร์ชุดชั้นในสตรีไทย
Research article History of Thai Women Lingerie.
จรรจิรา โมน่า
Abstract
This research aims to study on background and evolution of lingerie in Thailand
in order to collect devices and knowledge on
history and culture of Thai women on lingerie
wearing, techniques, design, and how to tailor
various designs of lingerie invented by former
people to current world, culture and values of
dressing influencing on lingerie wearing of each
period, and figure of Thai women in overall
picture, for collecting knowledge that was useful for designers or anyone interested in lingerie. Research methodology was divided into 3
parts including: 1) collecting documents and
field data through interviewing some experts in
lingerie and women’s figure from Thai Wacoal
Public Company Limited and surveying some
data on lingerie wearing through questionnaires;
2) collecting data for analysis and comparison;
3) confirming the results as the educational information for the next generation and anyone
interested in lingerie.
The results showed that knowledge
on lingerie was quite limited specifically for
persons working in lingerie business only, especially knowledge on background and evolution
of lingerie in Thailand. Since lingerie of Thai
women was influenced by western countries,
there are currently books on lingerie from foreign countries only. However, from studying on
obtained data, the research found some interesting differences of Thai women from European women in covering their breasts based on
จรรจิรา โมน่า สังกัด/สถานที ่ ทำ � งาน สาขาวิ ชาการออกแบบเครื ่ อ ง
แต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ น ั น ทา
โทรศัพท์ 02-160-1392 ต่ อ 204 มื อถื อ 095-9508953 E-mail:
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local wisdom and traditional way of life. Formerly, Thai women covered their breasts with
different styles of wrapping and knotting before
developing as international design as found in
present world. From this research, historical
data and evidences on lingerie of Thai women
were collected and the researcher also focused
on passing on the knowledge obtained from
this research to students, general people, and
organizations or companies related to lingerie
design in order to utilize the results of this research further.
Keywords Lingerie, Thai women, History of Lingerie, Breasts, Lingerie Design.
บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ
เป็นมาและวิวัฒนาการของชุดชั้นในสตรีในประเทศไทย
เพื่อเป็นการเก็บรวบรวมหลักฐานและองค์ความรู้เกี่ยว
กับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมการสวมใส่ชุดชั้นใน
ของสตรีไทย เทคนิค รูปแบบ และวิธีการตัดเย็บชุด
ชั้นในรูปแบบต่างๆที่คนสมัยก่อนได้คิดค้นขึ้นในอดีต
จนถึงปัจจุบันวัฒนธรรมการแต่งกายและค่านิยมที่ส่ง
ผลต่อการสวมใส่ชุดชั้นในของแต่ละยุคสมัยรวมถึงสรีระ
ของสตรีไทยโดยภาพรวมเพื่อเป็นการเก็บรวบรวมองค์
ความรู้ สำ � หรั บ นั ก ออกแบบหรื อ ผู้ ที่ ส นใจด้ า นชุ ด ชั้ น
ใน สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบได้ วิธีการ
ดำ�เนินงานวิจัย แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 1) เก็บข้อมูลภาค
เอกสารและภาคสนาม โดยผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านชุดชั้นใน และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสรีระสตรีจากบริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด มหาชน
และการสำ�รวจข้อมูลเกี่ยวกับการสวมใส่ชุดชั้นในด้วย
แบบสอบถาม 2) รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์เปรียบเทียบ
3) ยืนยันสิ่งที่ค้นพบเพื่อเป็นข้อมูลด้านการศึกษาให้แก่
คนรุ่นหลังและบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านชุดชั้นในต่อไป
ผลการวิ จั ย พบว่ า ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ชุ ด ชั้ น ใน
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ค่ อ นข้ า งที่ จ ะจำ � กั ด อยู่ ใ นวงแคบเฉพาะบุ ค คลที่ ทำ � งาน
ในสายงานธุรกิจชุดชั้นในเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของชุดชั้นในสตรีใน
ประเทศไทยอาจเป็นเพราะสตรีไทยได้รับค่านิยมในการ
สวมใส่ชุดชั้นในมาจากประเทศทางตะวันตก
จึงทำ�ให้
ปั จ จุ บั น หนั ง สื อ เกี่ ย วกั บ ชุ ด ชั้ น ในมี แ ต่ ข้ อ มู ล ของต่ า ง
ประเทศเท่านั้น แต่จากการศึกษาข้อมูลทำ�ให้ผู้วิจัยพบ
ความแตกต่างที่น่าสนใจใน
การปกปิ ด เต้าทรงของสตรีไ ทยที่แ ตกต่างจาก
สตรี ช าวยุ โรปด้ ว ยภู มิ ปั ญ ญาและวิ ถี ช าวบ้ า นของไทย
แบบดั้งเดิม โดยวิธี วิธีการพัน ผูก แบบต่างๆ ก่อนที่จะ
พั ฒ นามาเป็ น รู ป แบบสากลที่ ป รากฏอยู่ ใ นปั จ จุ บั น จาก
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ไ ด้ ทำ � ให้ เ กิ ด การรวบรวมข้ อ มู ล หลั ก
ฐานทางประวัติศาสตร์ด้านชุดชั้นในสตรีไทยและมุ่งเน้น
การเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยสู่นักเรียนนักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป รวมถึงหน่วยงานหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ
การออกแบบผลิตชุดชั้นในสามารถนำ�ผลงานวิจัยนี้ไปใช้
ประโยชน์ต่อไป
คำ�สำ�คัญ ชุดชั้นใน, สตรีไทย, ประวัติศาสตร์การสวมใส่ชุด
ชั้นใน, เต้าทรง, การออกแบบชุดชั้นใน
บทนำ�
ชุดชั้นในเป็นสิ่งสำ�คัญที่ผู้หญิงทุกคนสวมใส่อยู่
เป็นประจำ�ทุกวันตั้งแต่วัยเยาว์จนถึงวัยแตกเนื้อสาว ต่อ
เนื่องไปจนถึงวัยชรา ชุดชั้นในจึงถูกออกแบบให้มีรูปแบบ
ดีไซน์และวัสดุที่แตกต่างกันออกไปตามแต่คุณลักษณะและ
ประโยชน์ในการสวมใส่ของกลุ่มเป้าหมาย ในปัจจุบันชุด
ชั้นในเป็นมากกว่าสิ่งที่ใส่เพื่อประครองหรือปิดบังเต้าทรง
การออกแบบชุ ด ชั้ น ในถู ก พั ฒ นาตามกระแสแฟชั่ น มาก
ขึ้น เปิดเผยมากขึ้น มีรูปแบบที่แปลกตาและในบางครั้ง
สามารถใส่โชว์ภายนอกได้ไม่ต่างจากเสื้อนอกเลยก็ว่าได้
เสื้อชั้นในหรือเสื้อยกทรง กลายเป็นสิ่งจำ�เป็นที่ผู้
หญิงทุกคนควรจะสวมใส่ นอกจากประโยชน์ด้านความงาม
แล้ว เนื้อเยื่อส่วนหน้าอกเป็นส่วนที่บอบบางการกระเพื่อ
มจากการเคลื่อนไหวที่บ่อยๆการถูกกระแทกที่รุนแรงอาจ
จะทำ�ให้เนื้อเยื่อส่วนนี้บอบช้ำ�และฉีกขาดได้ เต้านมหาก
ไม่ดูแลให้ดีจะทำ�ให้หย่อนคล้อยก่อนวัยอันควร เสื้อยกทรง
ที่ ดี ค วรช่ ว ยประคั บ ประคองเต้านมการเลือกชุด ชั้น ในที่
เหมาะสมกับสรีระอย่างถูกวิธีนอกจากจะช่วยเพิ่มความ
มั่นใจให้ผู้สวมใส่มีภาพลักษณ์ที่สวยงามแล้ว ยังสามารถ
ช่วยและยังช่วยป้องกันปัญหาด้านสุขภาพอนามัยที่อาจ
เกิดขึ้น ซึ่งทางการแพทย์แพทย์ต่างแนะนำ�ว่าการใส่ชุดชั้น
ในสามารถป้องกันเชื้อโรคและสิ่งสกปรกเข้าสู่ร่างกายได้
งานวิจัยนี้น่าจะเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนนักเรียน

นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องการ
ออกแบบเสื้ อ ผ้ า เครื่ อ งแต่ ง กายโดยเฉพาะชุ ด ชั้ น ในรวม
ถึงหน่วยงานหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิต
ชุดชั้นในสามารถนำ�ผลงานวิจัยนี้ไปเป็นข้อมูลอ้างอิงเป็น
ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ด้านหนึ่งที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
ค่านิยมในการแต่งกายของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันได้ นอกจากจะเป็นการรวบรวมเก็บบันทึกข้อมูล
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้านหนึ่งของเครื่องแต่งกาย
สมัยโบราณแล้วการเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวจะนำ�มาซึ่ง
ประโยชน์ต่อนักออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายรุ่นใหม่ ได้
ทราบถึงประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของชุดชั้น
ในสตรีไทยในแต่ละยุคสมัยอย่างละเอียดชุดชั้นในถึงแม้
จะเป็ น อาภรณ์ ชิ้ น เล็ ก แต่ ส ามารถเป็ น เครื่ อ งบ่ ง บอกถึ ง
ค่านิยม ความเชื่อ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมที่สอดแทรกอยู่ในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง เห็ น ว่ า ควรมี ก ารทำ � วิ จั ย เพื่ อ
รวบรวมองค์ ค วามรู้ แ ละหลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร์ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การสวมใส่ ชุ ด ชั้ น ในของสตรี ไ ทยเพื่ อ เก็ บ
เป็ น ฐานข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ประวั ติ ค วามเป็ น มาทั้ ง ในเรื่ อ ง
การแต่งกายแบบดั้งเดิมของไทยในแง่มุมของชุดชั้นในรูป
แบบของชุ ด ชั้ น ในสมั ย ก่ อ นและเรื่ อ งของโครงสร้ า งทาง
สรีระของสตรีไทยโดยผลิตเป็นสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ
สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองแก่
นั ก ศึ ก ษาและเยาวชนผ่ า นการสื่ อ สารรู ป แบบใหม่ แ ละ
เทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคมและ
ชุมชนรวมถึงชาวต่างชาติที่สนใจในประวัติศาสตร์ชุดชั้นใน
ของสตรีไทยได้ต่อไป
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1.เพื่ อ เป็ น การเก็ บ รวบรวมหลั ก ฐานและองค์
ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของการสวม
ใส่ชุดชั้นในของสตรีไทย
2. เพื่อศึกษาถึงเทคนิค รูปแบบ และวิธีการตัด
เย็บชุดชั้นในรูปแบบต่างๆที่คนสมัยก่อนได้คิดค้นขึ้น ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน
3.เพื่อศึกษาโครงสร้างทางสรีระของสตรีไทยโดย
รวมเพื่อนำ�มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบชุดชั้นในที่เหมาะ
สมกับผู้สวมใส่
ขอบเขตของงานวิจัย
1.ศึกษาประวัติความเป็นมาเรื่องค่านิยมในการ
ใส่ชุดชั้นในของสตรีไทย
2.ศึ ก ษาวิ วั ฒ นาการของชุ ด ชั้ น ในสตรี ใ น
ประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
3.ศึกษาวัฒนธรรมการแต่งกายที่ส่งผลต่อการ
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สวมใส่ชุดชั้นใน
นิยามศัพท์
ชุดชั้นใน หมายถึง สิ่งที่ใช้ปกปิดเต้าทรงและจุด
ซ่อนเร้นของสตรี สวมใส่ไว้ด้านในเสื้อชั้นนอก หมายรวมถึง
ทั้งท่อนบนและท่อนล่าง เช่น กางเกงใน, เสื้อยกทรง, เสื้อ
บังทรง เป็นต้น
วิธีดำ�เนินการวิจัย
ส่วนที่ 1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลัก
ฐานทางประวัติศาสตร์ ศึกษาเอกสารเบื้องต้นจากหนังสือ
ตำ�ราทั้งของไทยและของต่างประเทศจากภาพถ่ายผลงาน
ประติ ม ากรรมและงานเขี ย นผนั ง วั ด โบราณซึ่ ง สามารถ
สะท้ อ นวิ ถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข องคนสมั ย ก่ อ นได้ เ ป็ น
อย่างดีฯลฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลค้นหาภูมิปัญญาชาวบ้าน
วัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อและประเพณีต่างๆ รวมถึง
ลักษณะการแต่งการของสตรีไทยในแต่ละยุคสมัยที่อาจส่ง
ผลถึงการสวมใส่ชุดชั้นใน
ส่วนที่ 2 วิธีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้
เชี่ยวชาญ โดยผู้วิจัยได้เลือกสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านชุด
ชั้นใน และผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระสตรีจากบริษัท ไทยวา
โก้ จำ�กัด มหาชน เนื่องจากเป็นแบรนด์ชุดชั้นในที่เก่าแก่
และมีชื่อเสียงมายาวนาน เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งใน
อดีตและปัจจุบันเพื่อข้อมูลด้านการออกแบบชุดชั้นในและ
การศึกษาสรีระสตรีที่ถูกต้อง การวัดสัดส่วน รวมถึงความ
เปลี่ยนแปลงด้านสรีระของสตรีไทยในปัจจุบัน
ส่วนที่ 3 วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
จำ�นวน 100 ชุด โดยการสุ่มตัวอย่างในแต่ละสตรีอายุตั้งแต่
50 ปี ขึ้นไป ในภาคกลางกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบงานวิจัย
ผลการดำ�เนินงาน
ประเด็นที่ 1: ผลการเก็บรวบรวมหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
ในสมัยยุคโบราณ เมื่อมนุษย์เริ่มรู้จักนำ�หนังสัตว์
หรือใบไม้มาทำ�เป็นเครื่องนุ่งห่ม ยังไม่มีการแบ่งชุดชั้นนอก
หรือชั้นใน เพราะมีเพียงชั้นเดียวเพื่อปกปิดร่างกายเท่านั้น
แต่ด้วยความจำ�เป็นทางสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็นทำ�ให้
ต้ อ งมี เ สื้ อ ผ้ า หลายชิ้ น เพื่ อ ให้ ร่ า งกายอบอุ่ น โดยเฉพาะ
ส่วนอก เสื้อผ้ายังถูกใช้เป็นเครื่องแสดงออกซึ่งฐานะและ
เศรษฐกิจของตนแบ่งชนชั้นวรรณะและอาชีพการงานของ
ผู้สวมใส่
คำ�ว่า Lingerie มีที่มาจากภาษาฝรั่งเศส คำ�
ว่า “lin” ในภาษาฝรั่งเศสหมายถึง ลินิน ซึ่งเป็นผ้าชนิด
แรกที่เริ่มใช้ในการทำ�ชุดชั้นในสมัยก่อนเพราะผ้าลินินมี

คุ ณ สมบั ติ ที่ ช่ ว ยเพิ่ ม ความอบอุ่ น ให้ แ ก่ ร่ า งกายได้ ดี เ ป็ น
ที่มาของคำ�ว่า “กางเกงลิง” ที่คนไทยนิยมเรียกกันติดปาก
นั่นเองในภาษาอังกฤษยังมีคำ�อื่นที่ใช้แทนความหมายของ
ชุดชั้นใน ได้แก่ Lingerie, Underwear, Undergarment
หมายถึง ชุดที่ใส่ด้านในเสื้อผ้า แต่คนในสมัยก่อนจะเรียก
ว่า “ Foundation” ซึ่งเป็นพื้นฐานของการแต่งตัว หมาย
รวมถึงทั้งท่อนบนและท่อนล่าง ในส่วนชุดท่อนบนของผู้
หญิงที่เรียกว่าบรา (Bras) มาจากคำ�ว่า บราเซียร์ (Brassiere) หมายถึง สิ่งรองรับ คนไทยเรียกว่า“ยกทรง” ซึ่ง
มีที่มาจากการสวมใส่ผ้าแถบของชาวไมนอน (Minoan)
ประเทศกรีซ ในช่วงราว 2,500 ปีก่อนคริสตกาล

ภาพที่ 1: ภาพหญิงสาวชาวไมนอน
ที่มา: Image Magazine ฉบับเดือน สิงหาคม 2548.
อย่างไรก็ตาม ในปี 2012 ที่ผ่านมา สถาบัน
โบราณคดีแห่งมหาวิทยาลัยอินน์บรุค ประเทศออสเตรีย
ได้ขุดพบเสื้อชั้นในผู้หญิงตัดจากผ้าลินิน 4 ตัวจากยุคกลาง
สมัยศตวรรษที่ 15 ถูกค้นพบที่ใต้พื้นปราสาทเลมแบร์ก ใน
เมืองทีรอล ประเทศออสเตรเลีย จากการค้นพบหลักฐาน
ชิ้นใหม่ในครั้งนี้ทำ�ให้เชื่อได้ว่าผู้หญิงเริ่มมีการใส่บรากันมา
ตั้งแต่เมื่อราว 600 ปีก่อน

ภาพที่ 2: ชุดชั้นในโบราณ สมัยศตวรรษที่ 15
ที่มา: http://news.tlcthai.com
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ร่ า งกายของสตรี เ พศมี ส่ ว นโค้ ง ส่ ว นเว้ า ตาม
ธรรมชาติ แต่อุดมคติในเรื่องของรูปร่างในสตรีมีปรากฏให้
เห็นอยู่ในหลายวัฒนธรรม ชุดชั้นในไม่ว่าสมัยใดก็มักจะยึด
บริเวณ อก เอว สะโพก เป็นหลักทั้งนั้น การเปลี่ยนแปลง
ครั้งสำ�คัญของชุดชั้นในของสตรีชาวตะวันตก เกิดขึ้นในราว
ค.ศ. 1830-1839 ชุดชั้นในเริ่มมีมากชิ้น และกลายเป็นสิ่งที่
จำ�เป็นต้องสวมใส่เป็นประจำ� การไม่สวมชุดชั้นในแสดงถึง
ความสกปรก หยาบช้า ต่ำ�ชั้น และไม่มีมารยาทอันดีงาม
คนไทยในอดีตแต่งกายอย่างเรียบง่ายในลักษณะ
นุ่งผืนห่มผืน ผู้ชายมีผ้านุ่งสำ�หรับปกปิดร่างกายท่อนล่าง
ผืนเดียวท่อนบนเปลือย หากเป็นหญิงมีทั้งผ้านุ่งและผ้าห่ม
สตรีไทยสมัยก่อนมักจะเปลือยอก และนุ่งผ้าแต่ท่อนล่าง
ซึ่งโดยมากจะเป็นผู้หญิงที่มีครอบครัวแล้วหรือสูงอายุแล้ว
อันที่จริงแล้วผู้หญิงไทยนั้นมีเสื้อใส่ หรือผ้าแถบปิดหน้าอก
แต่มักจะสวมใส่ หรือห่มผ้าเฉพาะฤดูหนาวเท่านั้น พอถึง
ฤดูร้อนก็มักจะเปลือยอกกัน เพราะสภาพอากาศที่ร้อนของ
ประเทศไทย

ภาพที่ 3: ลายเส้นภาพสตรีชาวสยามสมัยอยุธยาในสายตา
ของชาวตะวันตก ราวพ.ศ. 2230
ที่มา: การแต่งกายไทย วิวัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน 1
อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องผ้า
และเครื่องแต่งกายไทย ได้อธิบายประวัติศาสตร์การแต่ง
กายของหญิงไทยว่าในส่วนของไทยเราก็มีเครื่องแต่งกายที่
คล้ายยกทรงในอดีต แต่ใช้เฉพาะในการแสดงละครรำ� โดย
ทำ�มาจากกะลามะพร้าวขัดมันลงรักปิดทองประดับกระจก
ส่วนด้านในเย็บนวมกรุไว้ เวลาสวมใส่จะคล้ายบีกินี่ ที่ผูก
รวบไว้กลางหลัง ไม่ได้ผูกบนบ่า ซึ่งเครื่องแต่งกายดังกล่าว
เรียกว่า “กล่องนม” คาดว่าได้รับอิทธิพลมาจากนางรำ�
เขมร เพราะมีช่วงหนึ่งที่ประเทศไทยและกัมพูชาได้มีการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันไปมารวมถึงด้านนาฏศิลป์ ดังนั้น
รูปแบบเครื่องแต่งกายจึงมีลักษณะคล้ายกันมาก

ภาพที่ 4: นางรำ�สมัยโบราณ
ที่มา: คัดลอกจากภาพถ่ายโบราณ
โดย นายจรรยา ช่วงกระจ่าง

ภาพที่ 5: กล่องนม
ที่มา: คัดลอกจากภาพถ่ายโบราณ
โดย นายจรรยา ช่วงกระจ่าง
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า
อยู่ รัชกาลที่ 4 “ยกทรง” หรือ เดิมเรียกว่า “เปลนม”
ได้เข้ามาตั้งแต่ตอนนั้นแต่ยังไม่ได้รับความนิยม อาจเป็น
เพราะความเคยชินในการการเปลือยอก ผู้หญิงไทยจึงไม่
ถนัดที่จะใส่เสื้อชั้นใน
หญิงไทยในอดีตห่มผ้าแถบ หรือบ้างก็เปลือย
อกอยู่กับบ้าน เพราะเมืองไทยเป็นเมืองร้อน จนกระทั่งใน
รัชสมัย รัชกาลที่ 5 ซึ่งไทยได้รับค่านิยมจากทางตะวันตก
พระองค์จึงโปรดให้ตราพระราชกำ�หนดขึ้น ให้สตรีไทย นุ่ง
และห่มผ้าให้มิดชิดก่อนออกจากบ้านอย่างไรก็ตาม ผู้หญิง
ไทยในท้องถิ่นชนบท ก็ไม่ถนัดที่จะใส่เสื้อชั้นใน โดยเด็กผู้
หญิงจะเกล้าจุก ใส่เสื้อคอกระเช้า แต่ข้างในจะไม่ใส่อะไร
พอเริ่มแตกเนื้อสาวจึงใช้แถบผ้า คล้ายริบบิ้นสอดรอบคอ
เสื้อ และรูดให้เสื้อพองย่นออกด้านหน้า ป้องกันไม่ให้เห็น
หน้าอกชัดเจน การห่มผ้าแถบที่ถูกต้องจะต้องมีลักษณะที่
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ช่วยประคองหน้าอกหรือหิ้วนมไว้ ไม่ใช่พันรัดรอบอก และ
กดทับนม ซึ่งจะทำ�ให้หน้าอกแบน
สมัยรัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสยุโรปทรงนำ�
แบบอย่างการแต่งกายแบบยุโรปกลับมาใช้ในประเทศไทย
นับเป็นการเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมประเพณีการแต่ง
กายอย่างใหญ่หลวง ทั้งเจ้านาย ข้าราชการ และสามัญ
ชน ต่อมาก็ได้มีประกาศหรือพระราชบัญญัติ “ประกาศ
ห้ามการแต่งกายไม่สมควร” สำ�หรับราษฎรที่สัญจรไปมา
ตามท้องถนนหนทาง และตามแม่น้ำ�ลำ�คลองทั่วไปด้วย ใน
ประกาศนี้มีข้อความบางตอนดังนี้ คำ�ว่าแต่งกายไม่สมควร
นั้น คือผู้ชายนุ่งผ้าหยักรั้งไม่ปกเข่า นุ่งกางเกงขาสั้น 1 (เว้น
แต่ผ้าอาบน้ำ�ชั่วขณะหนึ่ง หรือคนที่ทำ�งานโยธาละเมื่อละ
คราว) หญิงเปลือยอก 1 ห่มผ้าไม่ปิดบังอกให้เรียบร้อย 1
เด็กไม่มีผ้าหรือเสื้อยาวหรือกางเกงอย่างใดอย่างหนึ่ง หุ้ม
ห่อกาย 1 ดังนั้น ต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้ กำ�หนด
โทษผู้ที่ฝ่าฝืนว่าให้เจ้าพนักงานกรมกองตระเวนจับส่งศาล
พิจารณาปรับไม่เกินคราวละ 10 บาท ส่วนเด็กที่มี อายุ
ต่ำ�กว่า 15 ปี ลงมา บิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องรับโทษ
แทนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ราษฎรในกรุงเทพและตามเมือง
ต่างๆ ก็แต่งตัวนุ่งห่มเรียบร้อย ไม่เป็น ที่อุจาดตาอย่างแต่
ก่อน ประเพณีเปลือยอกของผู้หญิงชาวเหนือก็หมดไป จะ
ยังคงมีอยู่บ้างก็เฉพาะผู้หญิงที่อยู่ในป่าเขาห่างไกลจาก
ชุมชนที่ยังคงเปลือยอกอยู่บ้านหรือเดินไปมาในหมู่บ้าน
พ ร ะ บ ร ม ร า ชิ นี น า ถ แ ล ะ พ ร ะ ม เ ห สี ใ น
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงรับเอาแบบเสื้อพริ้นเชส มา
เป็นเครื่องแต่งกายกุลสตรีไทยเมื่อสวมเสื้อชั้นนอกแบบ
ฝรั่ง เสื้อชั้นในก็มีบทบาทมากขึ้น เสื้อชั้นในรุ่นแรกก็คือ
ทรงพริ้นเชส แปลงตัดโค้งให้กว้างและไม่มีแขน ตัดสั้น
เหนือเอว เปิดตลอดด้านหน้า กลัดดุมแถมมีกระเป๋าตรง
ใต้อกด้วยหนึ่งใบ บางคนก็ติดกระเป๋าทั้งสองข้าง (ผู้หญิง
สมัยนั้นไม่มีกระเป๋าถือใส่ข้าวของส่วนตัวเหมือนในปัจจุบัน
มีแต่กระเป๋าหมากใบย่อมบรรจุเครื่องเคราสำ�หรับการกิน
หมากเต็มที่ทางอยู่แล้ว) เสื้อชั้นในแบบนี้เรียกว่า “เสื้อห้า
ตะเข็บ” รูปทรงเสื้อพริ้นเชสของฝรั่ง เผื่อผ้าสำ�หรับอุ้มรับ
ทรวงอกไว้ในตะเข็บ ใส่แล้วเห็นรูปร่างถนัดตา เสื้อชั้นใน
ห้าตะเข็บของเราไม่ได้เผื่อเนื้อที่ผ้าไว้อย่างนั้น ใช้ประโยชน์
ของตะเข็ บ เพี ย งให้ ผ้ า ทรงตั ว จึ ง ค่ อ นข้ า งไปในทางรั ด
มากกว่ารับและอุ้มทรวงอก ด้วยเหตุที่อากาศร้อนสวมเสื้อ
ชั้นนอกชั้นในอย่างฝรั่งไม่ไหว ทั้งไม่สะดวกแก่การประกอบ
กิจกรรมประจำ�วัน คนทั้งหลายจึงสวมแต่เสื้อห้าตะเข็บตัว
เดียวเป็นปกติ จะแต่งตัวออกจากบ้านเป็นการเป็นงาน จึง
จะใช้เสื้อห้าตะเข็บเป็นเสื้อชั้นในสวมเสื้ออื่นทับ กระโปรง
ชั้นในเข้ามามีบทบาทพร้อมกับกระโปรงชั้นนอกมักตัดใช้
เอง ไม่มีของสำ�เร็จรูปให้ซื้อ มักเป็นผ้าขาวเนื้อค่อนข้างบาง
เย็บรูดที่เอว ตรงชายติดลูกไม้ฝ้าย ทำ�ได้เท่านั้นเอง ไม่มีผ้า

ยึดได้หรือลูกไม้ใยสังเคราะห์อย่างที่ใช้ทุกวันนี้

ภาพที่ 6: เสื้อห้าตะเข็บ
ที่มา: http://www.ruayboon.com
สตรีไทยในสมัยต้นรัชกาลที่ 7 นิยมสวมเสื้อชั้น
ในแบบง่ายๆ ตัดเป็นผ้าชิ้นสี่เหลี่ยม 2 ชิ้น เย็บตะเข็บข้าง
เหมือนกับปลอกหมอน มีสายแขนเล็กๆ เพียงเพื่อให้เสื้อ
ปิดบังเต้าทรง ไม่ได้ช่วยรองรับหรือประคับประคองทรง
แต่อย่างใด บางคนอกใหญ่ยังสวมเสื้อรัดไว้ไม่ให้เคลื่อนไหว
ส่วนสตรีสาวใหญ่วัยคุณแม่
นิยมใส่เสื้อคอจีบติดลูกไม้
ถักโครเชท์เป็นเสื้อตัวกว้าง ปล่อยเต้าทรงหย่อนยานตาม
ธรรมชาติ
เมื่อถึงปี พ.ศ. 2490 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มี
เสื้อยกทรงที่ผลิตจากต่างประเทศเข้ามาจำ�หน่าย สตรีไทย
เริ่มนิยมสวมเสื้อยกทรงตั้งแต่นั้นมา และมีความนิยมเพิ่ม
ขึ้นเป็นลำ�ดับ ต่อมามีโรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อยกทรงเปิด
สอนเป็นแห่งแรกที่ถนนพระสุเมรุ ช่างเสื้อไทยสามารถตัด
เย็บเสื้อยกทรงและกางเกงรัดหน้าท้องได้ตามแบบอย่าง
เสื้อยกทรงจากต่างประเทศ แต่อุปกรณ์ที่นำ�มาตัดเย็บยัง
ไม่มีจำ�หน่าย การตัดเย็บเสื้อยกทรงที่ไม่มีสายแขน ต้อง
อาศัยเส้นหวายมาเหลาให้บาง แทนโบนพาสติกจากต่าง
ประเทศ

ภาพที่ 7: ยกทรงเต็มตัวผ้าฝ้ายมีซิปด้านหน้า
ที่มา: www.goodlife_shop.tarad.com
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ในยุคหลังจากนั้นเป็นต้นมารูปแบบและการสวม
ใส่ยกทรงของสตรีไทยไม่แตกต่างกับการใส่ชุดชั้นในของ
สตรีชาวตะวันตกแต่อย่างใด
วิธีการใช้วัดขนาดเต้าทรงของร้านตัดชุดชั้นใน
สมัยก่อนนั้นจะมีแค่การวัดรอบอกแล้วทดลองใส่ตัวเสื้อ
ยกทรงดู ถ้าพอดีก็ผ่าน ถ้าไม่พอดีก็เก็บไปตามสรีระของ
ลูกค้า ถ้าเต้าทรงใหญ่ไปไม่พอดีก็เอาตัวใหญ่หน่อยคือตัว
ใหญ่แล้วมาเก็บลำ�ตัว เก็บตะขอเพื่อให้ลำ�ตัวได้พอดี ตัวเต้า
ก็ค่อยปรับแก้กันไป ตามแต่รูปทรงเต้าของลูกค้าแต่ละคน
โดยสรุปวิวัฒนาการของการสวมใส่ชุดชั้นในของ
สตรีไทยสามารถแบ่งออกได้ 4 ช่วงใหญ่ๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1: ยุคที่สตรีไทยนิยมเปลือยอก
สมัยทวารวดี –สมัยลพบุรี
(ประมาณช่วง พ.ศ. 1100 - พ.ศ.1900)
ท่อนบน

ท่อนล่าง

√ เปลือยอก

√ นุ่งผ้าถุงไม่สวมใส่กางเกงใน

ตารางที่ 1: ตารางสรุปการสวมชุดชั้นในของสตรีไทย
ช่วงที่ 2: ยุคที่สตรีไทยยังคงเปลือยอก และผ้าคาดอก
สมัยเชียงแสน –สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ร. 3
(ประมาณช่วง พ.ศ. 1661 - พ.ศ.2394)
ท่อนบน

ท่อนล่าง

√ เปลือยอก
√ ห่มตะเบงมาน
√ ผ้าแถบรัดอก
√ ห่มสไบ

√ นุ่งผ้าถุงไม่สวมใส่กางเกงใน

ตารางที่ 2: ตารางสรุปการสวมชุดชั้นในของสตรีไทย
ช่วงที่ 3: ยุคที่สตรีไทยยังคงเปลือยอก,ใส่ผ้าคาดอก,ห่มสไบและ
เริ่มสวมชุดชั้นใน
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 4 –รัชกาลที่ 5
(ประมาณช่วง พ.ศ. 2394 - พ.ศ.2453)
ท่อนบน
√ เปลือยอก
√ ผ้าแถบรัดอก
√ ห่มสไบ
√ เปลนม
√ สวมเสื้อห้าตะเข็บ

ท่อนล่าง
√ นุ่งผ้าถุงไม่สวมใส่กางเกงใน
√ นุ่งเตี่ยว
(เฉพาะช่วงมีประจำ�เดือน)
√ กางเกงในแบบตัวหลวม

ตารางที่ 3: ตารางสรุปการสวมชุดชั้นในของสตรีไทย

ช่วงที่ 4: ยุคที่สตรีไทยสวมชุดชั้นใน
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 6 – ปัจจุบัน
(ประมาณช่วง พ.ศ. 2453 - พ.ศ.2560)
ท่อนบน

ท่อนล่าง

√ สวมเสื้อห้าตะเข็บ
√ สวมยกทรงเต็มตัว

√ นุ่งเตี่ยว
(เฉพาะช่วงมีประจำ�เดือน)
√ กางเกงในแบบตัวหลวม

ปี พ.ศ. 2490 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นำ�เข้าชุดชั้นในสำ�เร็จรูป
จากต่างประเทศ
√ สวมยกทรงเต็มตัว
√ สวมยกทรงครึ่งตัว
√ สวมยกทรงแบบมีโครง
√ สวมยกทรงแบบมีฟองน้ำ�√
สวมยกทรงแบบลูกไม้
√ สวมยกทรงแบบอื่นๆ

√ กางเกงในแบบตัวหลวม
√ กางเกงในแบบเข้ารูป
√ กางเกงในแบบอื่นๆ

ตารางที่ 4: ตารางสรุปการสวมชุดชั้นในของสตรีไทย
ประเด็นที่ 2: ศึกษาถึงเทคนิค รูปแบบ และวิธี
การตัดเย็บชุดชั้นในรูปแบบต่างๆ
การนำ�เข้าชุดชั้นในสตรีของประเทศไทย
หากกล่าวถึงการวางขายชุดชั้นในสำ�เร็จรูปใน
ไทยนั้น กล่าวได้ว่าบริษัทในเครือสหกรุ๊ปฯ เป็นเจ้าแรกที่
นำ�เข้าชุดชั้นในยี่ห้อวาโก้ (Wacoal) จากประเทศญี่ปุ่นเมื่อ
ปี 2513 ในช่วงแรกนั้นเป็นการนำ�เข้ามาขายด้วยรูปแบบ
ตามแพทเทิร์น (Pattern) ของญี่ปุ่น ขนาดของเต้าทรงและ
สรีระโดยรวมก็อ้างอิงจากผู้หญิงญี่ปุ่นเป็นหลัก ทำ�ให้เกิด
ปัญหาในการสวมใส่ไม่พอดีกับสรีระของสาวไทย ในภาย
หลังจึงได้ปรับแพทเทิร์นโดยสร้างจากสัดส่วนโครงสร้าง
ของผู้หญิงไทยเป็นหลัก
และได้มีหน่วยวิจัยสรีระขึ้น
เพื่อคอยสำ�รวจสรีระและสัดส่วนของผู้หญิงไทยอยู่อย่าง
สม่ำ�เสมอเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้
มากที่สุด
ยกทรงในรุ่นแรกทำ�จากผ้าคอตต้อน (Cotton)
ส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 100 ชุดชั้นใน ในยุคนั้นจะเป็นผ้า
ฝ้ายหรือผ้าคอตต้อน หรือจะเป็นแบบมีลูกไม้ ค้อนต้อน
ล้วน สายบ่าก็ทำ�จากคอตต้อน แต่สินค้าที่ขาย มักทำ�ให้
เกิดความไม่สบายตัว เพราะผ้าคอตต้อน ในสมัยนั้นไม่ยืด
เหมือนในปัจจุบัน รูปแบบดีไซน์ของชุดชั้นในก็เป็นแบบ
เรียบๆไม่มีลวดลาย มีสีสันให้เลือกเพียง 3 สีเท่านั้นได้แก่
สีขาว สีเนื้อ และสีดำ� ในอดีตราคาขายเพียงตัวละ 8 บาท
แพงสุดไม่เกิน 20 บาท
จากนั้นวงการชุดชั้นใน ได้มีการพัฒนาในเรื่อง
วัตถุดิบให้เข้ากับสรีระของสตรีไทยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นใน

วารสารศิลป์ปริทัศน์ 46 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่องของแพทเทิร์น ที่มีการตัดต่อเพื่อช่วยโอบกระชับเต้า
ทรง เทคนิคการตัดเย็บ หรือการใช้วัสดุที่นอกเหนือจากผ้า
คอตต้อนแบบเดิม เช่น ผ้าพาวเวอร์เน็ต (Powernet Fabric) และผ้าที่มีส่วนผสมของสแปนเด็กซ์(Spendex) หรือไล
คร่า (Lycra) ซึ่งจะช่วยในเรื่องของแรงยืดหยุ่นทำ�ให้ผู้สวม
ใส่รู้สึกสบายตัวมากขึ้น
ตัวอย่างโครงสร้างของชุดชั้นในสตรีในปัจจุบัน

ประเด็นที่ 3: สรุปข้อมูลด้านสรีระสตรีไทย
ในปั จ จุ บั น พบว่ า สาวไทยขนาดตั ว และขนาด
หน้าอกใหญ่ขึ้นทุกปี โดยอ้างอิงจากการวิจัยที่ทีมนักวิจัย
จากวาโก้ จั ด ทำ � ร่ ว มกั บ สำ � นั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรม(สมอ.) อย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524
และทำ�ซ้ำ�ทุกๆ 5 ปี จากผลสำ�รวจพบว่า ผู้หญิงไทย มีขนาด
หน้าอกที่ขยายใหญ่ขึ้นมาตลอด ดังนี้
การเปลี่ยนแปลงทางสรีระสตรีไทย
(เปรียบเทียบในช่วง พ.ศ. 2525 กับ พ.ศ. 2552)
สัดส่วน

ข้อมูล ณ ปี 2552

+ เพิ่มขึ้น / - ลดลง

ส่วนสูง

158 cm.

+ 4.8 cm.

น้ำ�หนัก

54.5 kg.

+ 4.3 kg.

รอบอก

87.9 cm.

+ 4.8 cm.

รอบเอว

72.1 cm.

+ 4.7 cm.

รอบสะโพก

94.8 cm.

+ 5.4 cm.

ตารางที่ 5: การเปลี่ยนแปลงทางสรีระสตรีไทย

ภาพที่ 8: ชิ้นส่วนแพทเทิร์นยกทรง
ที่มา: จัดทำ�โดย อาจารย์ จรรจิรา โมน่า

ภาพที่ 9: ชิ้นส่วนแพทเทิร์นกางเกงใน
ที่มา: จัดทำ�โดย อาจารย์ จรรจิรา โมน่า

จะเห็นได้ว่าสรีระร่างกายของสตรีไทยโดยภาพ
รวม มีแนวโน้มการมีของขนาดหน้าอกที่ใหญ่ขึ้น จาก Cup
AAเป็น Cup C
สรุป
จากการรวบรวมข้อมูลทางประวิติศาสตร์ที่ผ่าน
มาจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การปกครอง
และวัฒนธรรมล้วนแล้วแต่ส่งอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและการ
สวมใส่ชุดชั้นในของสตรีไทยตั้งแต่ในยุคเปลือยอกมาจนถึง
ยุคสมัยที่ชุดชั้นในเป็นสิ่งจำ�เป็นที่ขาดไม่ได้ ชุดชั้นใน สมัย
ก่อนนั้นต้องวัดตัวเฉพาะบุคคล ภายหลังจึงเริ่มทำ�เป็นขนาด
มาตรฐาน หลากหลายรูปแบบดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน
ในการสวมใส่ชุดชั้นในสำ�หรับผู้หญิงในประเทศ
ตะวั น ตกส่ ว นมากเพื่ อ ปกป้ อ งร่ า งกายให้ อ บอุ่ น อยู่ เ สมอ
ซึ่ ง ทางการแพทย์ ต่ า งแนะนำ � ว่ า การใส่ ชุ ด ชั้ น ในสามารถ
ป้องกันเชื้อโรคและสิ่งสกปรกเข้าสู่ร่างกายได้ หญิงไทยใน
อดีตมักเปลือยอกเนื่องจากเมืองไทยเป็นเมืองร้อน ในสังคม
ไทยการสวมใส่ ชุ ด ชั้ น ในของสตรี ไ ทยนั้ น สื บ เนื่ อ งมาจาก
วัฒนธรรมตะวันตก แต่การปกปิดเต้าทรงด้วยการพันหรือ
ผูกด้วยผ้านั้นมีมานานย้อนไปตั้งแต่สมัยเชียงแสนแล้ว แต่
หากตีความหมายของการใส่ชุดชั้นใน คือการสวมใส่เสื้อเข้า
รูปเพื่อปกปิดหัวถันหรือประคองเต้าทรง โดยการใส่ไว้ข้าง
ในเสื้อนอก ในส่วนของสตรีไทยนั้นคงต้องเริ่มนับจากช่วง
สมัยรัชกาลที่ 4 เป็นจุดเริ่มต้นของเปลนม จนมาในรัชสมัย
รัชกาลที่ 5 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของคนใน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 47 วารสารศิลป์ปริทัศน์

สังคมไทยเป็นอย่างมากจากการตราพระราชกำ�หนดขึ้นให้
สตรีไทยนุ่งและห่มผ้าให้มิดชิดก่อนออกจากบ้าน ส่งผลให้
สตรีไทยหันมาสวมใส่ชุดชั้นในกันมากขึ้นเกิดเป็นเสื้อห้า
ตะเข็บและเสื้อคอกระเช้าขึ้น ชุดชั้นใน ในช่วงแรกไม่ได้ประ
คอบเต้าทรงหรือรัดรูปมากนัก เน้นการใส่เผื่อปกปิดหัวถัน
ให้ดูสุภาพเรียบร้อยและป้องกันเหงื่อไคลไปเปรอะเปื้อนชุด
ชั้นนอก แตกต่างจากชุดชั้นในในปัจจุบันที่มักถูกออกแบบ
เพื่อเน้นสัดส่วน ทรวดทรง และบ่อยครั้งที่ชุดชั้นในถูกนำ�
มาใช้แทนเสื้อตัวนอกในบริบทต่างๆ เสื้อห้าตะเข็บและเสื้อ
คอกระเช้าจะหลงเหลือให้เห็นเฉพาะในสตรีสูงวัยเท่านั้น ที่
ยังคงนิยมกันอยู่
ในส่วนของสรีระร่างกายของสตรีไทย ปัจจุบันผู้
หญิงไทยส่วนใหญ่คัพจะใหญ่ขึ้นจะเป็นคัพ C ที่มีจำ�นวน
มากที่สุดต่างจากในสมัยก่อนที่ผู้หญิงส่วนมากจะมีขนาดคัพ
AA เพราะยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ผู้หญิงรู้จักดูแลตัวเองมาก
ขึ้น มีสุขภาพ อนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีตัวเลือกใน
การรับประทานอาหารมากขึ้น ประกอบกับการใช้ชีวิตที่เร่ง
รีบทำ�ให้อาหาร Fast Food เป็นตัวเลือกหนึ่งที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ คุณแม่บางคนให้ลูกรับประทานอาหารจานด่วนตั้งแต่
ยังเด็ก จะเห็นได้ว่าถ้าเปรียบเทียบกับในอดีต เด็กผู้หญิงใน
ยุคปัจจุบันจะดูเป็นสาวและเจริญเติบโตเร็วกว่าเด็กในสมัย
ก่อนเป็นอย่างมาก
การออกแบบชุ ด ชั้ น ในมั ก เป็ น ไปในลั ก ษณะที่
สอดคล้องกับเทรนด์ของเสื้อผ้าชั้นนอกอยู่เสมอ เทรนด์ใน
บางปีอาจต้องการให้ดูอกสูงพุ่งแหลม บางปีต้องการให้ดู
หน้าอกใหญ่ และบางฤดูกาลอาจเป็นรูปแบบที่บางเบาแบบ
ซีทรูแนวลูกไม้ไร้ฟองน้ำ�คล้ายกับไม่ได้สวมใส่เลยก็มี สรุป
คือชุดชั้นใน สามารถที่จะออกแบบให้ช่วยส่งเสริมหรือแก้ไข
สรีระสตรีให้เปลี่ยนไปอย่างที่ต้องการได้ ชุดชั้นในจึงยังคง
เป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับผู้หญิงในทุกยุคทุกสมัย

งานวิจัยฉบับนี้
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ข้อเสนอแนะ
จากการเก็บข้อมูลทำ�ให้ทราบว่า สตรีไทยมีวิธีการ
ปกปิดเต้านมมาแต่โบราณในรูปแบบการคาด พัน ผูกผ้าที่
บริเวณหน้าอก ในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของสตรีชาวไทย
แทนการสวมใส่ชุดชั้นในแบบยุโรป แต่การรวบรวมข้อมูลไว้
นั้นไม่ค่อยชัดเจน ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการเผยแพร่ความรู้ ใน
รูปแบบสื่อออนไลน์เพื่อให้ง่ายแก่การเข้าถึงสำ�หรับบุคคล
ทั่วไปได้มากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จากสำ � นั ก บริ ห าร
โครงการส่ ง เสริ ม การวิ จั ย ในอุ ด มศึ ก ษาและพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำ�นักคณะกรรมการอุดมศึกษา
(สกอ.) ผูวิจัยขอขอบคุณบริษัทไทย วาโก้ จำ�กัด มหาชน
สำ�หรับความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลอันเป็นประโยขน์ต่อ
วารสารศิลป์ปริทัศน์ 48 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแสดงลิเกสำ�หรับการพัฒนาความภูมิใจในตนเอง
กรณีศึกษา โครงการเพื่อการเรียนรู้การแสดงลิเก โรงเรียนวัดชุกพี้ จังหวัดกาญจนบุรี
Learning Process of Likay Performance for Self-Pride Development : A Case Study
of Learning Project for Likay Preformance at Chukkapee School, Kanchanaburi
พุทธวรรณ มงคล
Abstract
This research aimed to create a learning process of Likay in order to develop students’ self-pride and to compare the students’
self-pride before and after their participation
with the process. The learning process was
created focusing on four aspects of self-pride
which are: capability, value, empowerment and
morality. The research sample consisted of 56
students studying in secondary-school level
during the first semester of the academic year
2016. The standard table of Krejcie& Morgan
were employed with simple random sampling
as research tools.
The result founded that, among the
four aspects of self-pride, morality and capability were in high level. Value was in middle level
which was the same as empowerment. The result indicated that the students’ self-pride was
increased after participating in the process with
the post-test mean higher than the pre-test
one at 0.01 level.

เพื่อการเรียนรู้การแสดงลิเก ดำ�เนินการวิจัยโดยจัดทำ�
แผนการจัดกิจกรรมในโครงการเพื่อการเรียนรู้การแสดง
ลิเกสามารถพัฒนาความภูมิใจในตนเองของนักเรียนได้
ใน 4 ลักษณะ ประกอบด้วย ความสามารถ ความสำ�คัญ
อำ�นาจในตัวเองและคุณความดี โดยเก็บข้อมูลวิจัยจาก
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดชุกพี้ จังหวัดกาญจนบุรี ที่กำ�ลังศึกษาในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำ�นวน 56 คน กำ�หนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางกำ�หนดกลุ่มตัวอย่าง
สำ�เร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ใช้วิธีการสุ่มโดยใช้หลักความน่าจะเป็น เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) โดยใช้
วิธีการจับฉลาก
จากผลการวิ จั ย พบว่ า ผลของระดั บ ความ
ภูมิใจในตนเอง 4 ด้าน ลำ�ดับแรกด้านคุณความดี อยู่
ในระดับมาก ลำ�ดับที่ 2 ด้านความสามารถ อยู่ใน
ระดับมาก ลำ�ดับที่ 3 ด้านความสำ�คัญ อยู่ในระดับปาน
กลาง และลำ�ดับสุดท้ายด้านอำ�นาจในตัวเอง อยู่ใน
ระดับปานกลาง ในภาพรวมหลังผ่านกิจกรรมค่าเฉลี่ย
ของแบบประเมินหลังผ่านกิจกรรมสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
แบบประเมินก่อนผ่านกิจกรรมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01

Keywords : Learning Process of Likay Perfor- คำ�สำ�คัญ : แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแสดงลิเก
mance, Self-Pride Development, Chukkapee การพัฒนาความภูมิใจในตนเอง โรงเรียนวัดชุกพี้
School
บทนำ�
บทคัดย่อ
โรงเรี ย นวั ด ชุ ก พี้ ริ เ ริ่ ม นำ � ศิ ล ปะการแสดง
การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผล ลิ เ กเข้ า สู่ ห ลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนในรู ป แบบของ
ของการพัฒนาความภูมิใจในตนเองของนักเรียนก่อน รายวิชาเพิ่มเติม (ศิลปะการแสดงพื้นบ้านลิเก) ระดับ
และหลังผ่านกิจกรรมการเรียนรู้การแสดงลิเก และสร้าง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นับตั้งแต่ พ.ศ. 2550 เป็นต้น
แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ก ารแสดงลิ เ กสำ � หรั บ มา เนื่องจากเห็นความสำ�คัญของลิเกในฐานะของศิลปะ
การพัฒนาความภูมิใจในตนเองของนักเรียนในโครงการ พื้นบ้านที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ซึ่งนำ�มาสู่ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาที่นับว่าประสบความสำ�เร็จอย่างสูง คือ
นักศึกษาหลักสูต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาศิ ล ปะการแสดง สามารถก่ อ ตั้ ง คณะลิ เ กชุ ก พี้ ค อนแวนต์ ไ ด้ สำ � เร็ จ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ น ั น ทา, โทรศั พ ท์ 095-539-6539, e-mail :
กลายเป็ น คณะลิ เ กที่ มี ชื่ อ เสี ย งในจั ง หวั ด กาญจนบุ รี
s54563806020@ssru.ac.th
โดยได้รับรางวัลระดับชาติ อาทิ รางวัลสถานศึกษา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 49 วารสารศิลป์ปริทัศน์

ยอดเยี่ยม ประจำ�ปี พ.ศ. 2556 โดยเลขาธิการคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รางวัลจากสำ�นักงานคณะ
กรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม และ
รางวัล “ของดีบ้านฉัน” ด้านศิลปะการแสดง ระดับอำ�เภอ
จังหวัดกาญจนบุรี ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น
จะเห็นได้ว่าโรงเรียนวัดชุกพี้มีความโดดเด่นใน
การจัดการเรียนรู้ด้านการแสดงลิเก อย่างไรก็ตาม จาก
การที่ผู้วิจัยได้สำ�รวจข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ์ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องและศึกษาเอกสารบันทึกการจัดการเรียนรู้
การแสดงลิเกของนักเรียนโรงเรียนวัดชุกพี้แล้ว พบว่า ระยะ
หลัง คณะลิเกชุกพี้คอนแวนต์เกิดการถดถอยประสบปัญหา
นั ก เรี ย นที่ กำ � ลั ง เรี ย นในปั จ จุ บั น ที่ ส ามารถแสดงลิ เ กเพื่ อ
ออกงานการแสดงได้มีจำ�นวนลดน้อยลง สะท้อนให้เห็นว่า
แนวทางการจัดการเรียนรู้การแสดงลิเกที่ผ่านมา โรงเรียน
อาจเพี ย งมุ่ ง เน้ น แต่ ก ารปฏิ บั ติ ทั ก ษะเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น
สามารถแสดงลิเกได้ แต่ขาดการส่งเสริมในด้านการสร้าง
ความภูมิใจในตนเอง จึงส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนในเวลาต่อมา รวมถึงมีผลกระทบในด้าน
การรับงานการแสดงลิเกของโรงเรียนที่เคยประสบความ
สำ�เร็จมาก่อนหน้านี้ ทำ�ให้ผู้วิจัยมองว่า การใช้เทคนิคการ
สอนของครู ที่ส่งเสริมให้เด็กได้วางแผนร่วมกัน ได้ตัดสินใจ
ในด้านการเรียนด้วยตนเอง สรุปทบทวน และจัดแสดงผล
งานของตน เป็นการช่วยเพิ่มพูนความมั่นใจในตนเอง ฝึก
การแสดงออกและสร้างความภาคภูมิใจในผลสำ�เร็จของ
ตนเองได้ (พัฒนา ชัชพงศ์, 2530, หน้า 26) ด้วยเหตุผลข้าง
ต้น ถ้าหากเด็กมีความความภาคภูมิใจในตนเองแล้วนั้น จะ
รู้สึกเชื่อมั่นในตนเองว่าจะสามารถผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ได้
จากการเรียนรู้ผ่านบทเรียนทั้งหลาย จะหล่อหลอมจิตใจให้
เป็นคนที่เข้มแข็ง และเชื่อมั่นว่าเขาเคยผ่านปัญหาหนึ่งมาได้
แล้ว ปัญหาอื่นที่ตามมา เขาก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้
การปรั บ ปรุ งและสร้างเสริม ลัก ษณะความภาค
ภูมใิ จในตนเองให้แก่เด็กนัน้ เป็นความรับผิดชอบอีกด้านหนึง่
ของโรงเรียน เพราะการให้การศึกษาเป็นทัง้ การให้ความรู้
การสร้างความเจริญงอกงามและทำ�ให้เกิดการพัฒนาอย่าง
สูงสุด ครูควรให้การสนับสนุนส่งเสริมความคิดของนักเรียนให้
ได้รบั การตอบสนองให้มากทีส่ ดุ ตลอดจนการยกย่องชมเชย
เพือ่ ให้เด็กเกิดความรูส้ กึ พอใจในตนเอง ถือว่าเป็นการสร้าง
ความภาคภูมใิ จในตนเองให้แก่เด็กทางหนึง่ (สาธิต ด้วงคำ�ภา,
2538, หน้า 3)
นวลศิริ เปาโรหิตย์ (2542, หน้า 27) ได้กล่าวถึงวิธี
การแก้ไขปัญหาเยาวชนทีร่ สู้ กึ ว่าตนเองไม่มคี ณ
ุ ค่า ไม่ยอมรับ
ในความสามารถของตนเอง ตลอดจนไม่ได้รับการยอมรับ
จากครู และเพื่อนว่าควรใช้วิธีการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก
แสวงหาคุณค่าในตนเอง จึงได้เสนอแนะการเปลีย่ นพฤติกรรม

ในเชิงสร้างสรรค์ โดยสร้างความภาคภูมใิ จให้กบั ตนเองให้
เกิดกับตัวเด็กและเยาวชน เพราะในทางจิตวิทยาเชือ่ ว่าวัยรุน่
ทีม่ คี วามภาคภูมใิ จในตนเองจะรักตนเอง นอกจากนี้ โอลส์
(Olds.) ได้ศกึ ษาพบว่าการปลูกฝังคนให้เกิดความภาคภูมใิ จ
ในตนเองเขาจะมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและนำ�ไปสู่การเป็น
มนุษย์ทส่ี มบูรณ์
ผู้วิจัยมองเห็นปัญหาและวิธีการที่จะสร้างความ
ภาคภู มิ ใจในตนเองให้ กั บ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นวั ด ชุ ก พี้ โ ดย
ผ่านการจัดโครงการเพื่อการเรียนรู้และสร้างแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้การแสดงลิเกสำ�หรับการพัฒนาความ
ภูมิใจในตนเองของนักเรียนใน 4 ลักษณะ ตามแนวคิดของ
คูเปอร์สมิธ ประกอบด้วย ความสามารถ คือการกระทำ�
ที่สำ�เร็จตามเป้าหมาย ความสำ�คัญ คือการยอมรับอย่าง
เหมาะสมในคุณค่าของตนเอง อำ�นาจในตัวเอง คืออิทธิพล
ที่มีต่อชีวิตตัวเอง และคุณความดี การปฏิบัติสอดคล้องกับ
ศีลธรรม จริยธรรม และคุณค่าทางวัฒนธรรม เพื่อเปรียบ
เทียบผลของการพัฒนาความภูมิใจในตนเองของนักเรียน
หลังผ่านกิจกรรมการเรียนรู้การแสดงลิเกนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อเปรียบเทียบผลของการพัฒนาความภูมิใจ
ในตนเองของนักเรียนก่อนและหลังผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
การแสดงลิเก
2.เพื่อสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การ
แสดงลิ เ กสำ � หรั บ การพั ฒ นาความภู มิ ใ จในตนเองของ
นักเรียน ในโครงการเพื่อการเรียนรู้การแสดงลิเก
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึ ก ษางานวิ จั ย เรื่ อ ง“แผนการจั ด กิ จ กรรม
การเรี ย นรู้ ก ารแสดงลิ เ กสำ � หรั บ การพั ฒ นาความภู มิ ใจ
ในตนเอง กรณีศึกษา โครงการเพื่อการเรียนรู้การแสดง
ลิเก โรงเรียนวัดชุกพี้ จังหวัดกาญจนบุรี”ผู้วิจัยได้รวบรวม
ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร หนังสือ ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาความภูมิใจ
ในตนเองของเด็กและเยาวชนเพื่อนำ�ทฤษฎีและแนวคิด
มาเป็นแนวทางในการสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้การแสดงลิเกสำ�หรับการพัฒนาความภูมิใจในตนเองของ
นักเรียน ในโครงการเพื่อการเรียนรู้การแสดงลิเก โดยขั้น
ออกแบบและพัฒนาได้กำ�หนดขอบเขตแผนกิจกรรม สร้าง
กิจกรรมเพื่อใช้ในการดำ�เนินการจริง
โดยกำ�หนดราย
ละเอียดของหัวข้อสำ�หรับการเรียนรู้ กำ�หนดแผน การวัด
และประเมินผล พร้อมกับรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน
แล้วจึงจัดเตรียมเอกสารประกอบการทำ�กิจกรรม จากนั้น
ผู้วิจัยได้ทำ�การสร้างแบบประเมินความภูมิใจในตนเอง 4
ด้าน ตามแนวคิดของคูเปอร์สมิธ แล้วจึงนำ�เครื่องมือที่ใช้
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ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมในโครงการเพื่อการ
เรียนรู้การแสดงลิเก จำ�นวน 10 ครั้ง แบบประเมินความ
ภูมิใจในตนเอง 4 ด้าน ออกแบบตามแนวคิดความภูมิใจใน
ตนเองของคูเปอร์สมิธ และ แบบประเมินย่อยความภูมิใจใน
ตนเอง 4 ด้าน ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านตรวจสอบ หลัง
จากปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน แล้วนำ�แผนที่ได้ไปใช้กับนักเรียน
เพื่ อ ประเมิ น ผลการใช้ผู้วิจัยนำ�แบบประเมิน ความภูมิใจ
ในตนเอง ไปเก็บข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการเพื่อการเรียนรู้การแสดง
ลิเก ด้วยตนเอง จำ�นวน 112 แล้วจึงนำ�แบบประเมินความ
ภูมิใจที่นักเรียนตอบมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำ�หนด
ซึ่งในระหว่างการดำ�เนินกิจกรรมผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และบันทึกภาพเพื่อนำ�มาใช้
บรรยายประกอบในงานวิจัยต่อไป
ผู้วิจัยนำ�ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์หาค่า
สถิติ โดยใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป SPSS for Windows Version 22 โดยวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน วิเคราะห์โดยใช้สถิติ
แจกแจงความถี่(Frequency) ระบุค่าของข้อมูลเป็นจำ�นวน
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
S.D.
2. ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความภูมิใจในตนเอง 4
ด้าน ก่อนและหลังผ่านกิจกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนวัดชุกพี้ จังหวัดกาญจนบุรี วิเคราะห์โดย
การหาค่าเฉลี่ย(x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.
3. วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของระดับ
ความภูมิใจในตนเอง 4 ด้าน ก่อนและหลังผ่านกิจกรรม
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดชุกพี้ จังหวัด
กาญจนบุรี ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติ การวิเคราะห์
ความแปรปรวน (ANOVA)และ t-test
ผลการวิจัย
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลนำ�เสนอโดยแบ่งออก
เป็น 6 ตอน ซึ่งแต่ละตอนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป พบ
ว่า นักเรียนส่วนมากศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จำ�นวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 รองลงมาคือระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำ�นวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 33.9
ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่น้อยที่สุดคือระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 จำ�นวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 23.2 และพบว่า
นักเรียนเป็นเพศชายจำ�นวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0
และเพศหญิงจำ�นวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความภูมิใจใน
ตนเองด้านความสามารถ คือ การกระทำ�ที่สำ�เร็จตามเป้า

หมาย พิจารณาในภาพรวมหลังผ่านกิจกรรมค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเรียงลำ�ดับจากภาพรวมที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก พบว่า อันดับที่ 1 ความ
สามารถในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง มีความภูมิใจใน
ตนเองระดับมาก อันดับที่ 2 ความพอใจในผลงานของ
ตนเอง มีความภูมิใจในตนเองระดับมาก อันดับที่ 3 ความ
มั่นใจในความสามารถของตนเอง และใช้ความพยายามใน
การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น มีความภูมิใจในตนเองระดับปาน
กลาง
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความภูมิใจใน
ตนเอง ด้านความสำ�คัญ คือการยอมรับอย่างเหมาะสมใน
คุณค่าของตนเอง พิจารณาในภาพรวมหลังผ่านกิจกรรมค่า
เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเรียงลำ�ดับจากภาพ
รวมที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก พบว่า อันดับที่ 1
การเห็นคุณค่าในตัวเองและยอมรับการให้คุณค่าจากคนอื่น
มีความภูมิใจในตนเองระดับมาก อันดับที่ 2 การยอมรับ
คุณค่าในตนเองด้านการทำ�กิจกรรมต่าง ๆ มีความภูมิใจใน
ตนเองระดับมาก อันดับที่ 3 การยอมรับอย่างเหมาะสมใน
คุณค่าของตนเอง มีความภูมิใจในตนเองระดับปานกลาง
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ระดับความภูมิใจใน
ตนเอง ด้านอำ�นาจในตัวเอง คืออิทธิพลที่มีต่อชีวิตตัวเอง
พิจารณาในภาพรวมหลังผ่านกิจกรรมค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเรียงลำ�ดับจากภาพรวมที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด 3 อันดับแรก พบว่า อันดับที่ 1 ความสามารถ
ควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัว มีความภูมิใจในตนเอง
ระดับมาก อันดับที่ 2 ความสามารถเผชิญอุปสรรคความ
ยากลำ�บาก มีความภูมิใจในตนเองระดับมาก อันดับที่ 3
ความเชื่อมั่นในการกระทำ�กิจกรรมต่าง ๆ ของตนเอง มี
ความภูมิใจในตนเองระดับปานกลาง
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ระดับความภูมิใจใน
ตนเอง ด้านคุณความดี คือการปฏิบัติสอดคล้องกับศีลธรรม
จริยธรรม และคุณค่าทางวัฒนธรรม พิจารณาในภาพรวม
หลังผ่านกิจกรรมค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยเรียงลำ�ดับจากภาพรวมที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับ
แรก พบว่า อันดับที่ 1 ความพอใจในความสามารถของ
ตนเอง แข่งขันกับตัวเอง มีความภูมิใจในตนเองระดับมาก
อันดับที่ 2 การให้คุณค่าต่อตัวเองจากการปฏิบัติตามกฎ
เกณฑ์ของสังคม มีความภูมิใจในตนเองระดับมาก อันดับ
ที่ 3 ความพอใจในการทำ�หน้าที่ของตนเองสอดคล้องกับค่า
นิยมในสังคม มีความภูมิใจในตนเองระดับมาก
ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์การทดสอบความแตก
ต่างระหว่างค่าเฉลี่ยที่กลุ่มตัวอย่างสัมพันธ์กัน (t-test) ของ
ความภูมิใจในตนเอง 4 ด้าน ก่อนและหลังผ่านกิจกรรม
ของนักเรียนจากการวิเคราะห์ข้อมูลจะได้ค่าเฉลี่ยของแบบ
ประเมินก่อนผ่านกิจกรรม มีค่าเท่ากับ 3.21 ส่วนเบี่ยง
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เบนมาตรฐานเท่ากับ .415 แต่ค่าเฉลี่ยของแบบประเมิน
วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการ
หลังผ่านกิจกรรม กลับมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 3.54 สำ�หรับ วัดผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .404 และเมื่อนำ�ค่าที่ได้
ไปเปรียบเทียบเพื่อคำ�นวณค่า t ทำ�ให้คำ�นวณได้เท่ากับ
7.395 แสดงว่า ค่าเฉลี่ยของแบบประเมินหลังผ่าน
กิจกรรมสูงกว่าค่าเฉลี่ยของแบบประเมินก่อนผ่านกิจกรรม
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
อภิปรายผล
ผลระดับความภูมิใจในตนเองทั้ง 4 ด้าน ลำ�ดับ
แรกที่ ด้านคุณความดี อยู่ในระดับมาก (x = 3.70, S.D.
= .567) ลำ�ดับที่ 2 ด้านความสามารถ อยู่ในระดับมาก (x
= 3.55, S.D. = .523) ลำ�ดับที่ 3 ด้านความสำ�คัญ อยู่ใน
ระดับปานกลาง (x = 3.48, S.D. = .477) และลำ�ดับสุดท้าย
ด้านอำ�นาจในตัวเองเป็น อยู่ในระดับปานกลาง (x = 3.45,
S.D. = .531)
ผลของระดับความภูมิใจในตนเอง 4 ด้าน ในภาพ
รวม พบว่า ระดับความภูมิใจในตนเอง 4 ด้าน ก่อนและ
หลังผ่านกิจกรรม แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง
สูงขึ้นทุกด้านหลังจากผ่านกิจกรรม ในภาพรวมหลังผ่าน
กิจกรรมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยของแบบประเมินก่อน
ผ่านกิจกรรม มีค่าเท่ากับ 3.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .415 แต่ค่าเฉลี่ยของแบบประเมินหลังผ่านกิจกรรม
กลับมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 3.54 สำ�หรับส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .404 และเมื่อนำ�ค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบ
เพื่อคำ�นวณค่า t ทำ�ให้คำ�นวณได้เท่ากับ 7.395 แสดงให้
เห็นว่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างสูงขึ้นทุกด้านหลังจากผ่าน
กิจกรรม แสดงให้เห็นว่าทักษะปฏิบัติจากกิจกรรมการ
เรียนรู้การแสดงลิเก แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ การ
ปฏิบัติได้ตามการสาธิต การปฏิบัติได้ด้วยตัวเอง การปฏิบัติ
ทักษะเดี่ยว และการปฏิบัติทักษะกลุ่ม คือตัวแปรอิสระที่
ส่งผลให้เกิดผลของการพัฒนาความภูมิใจในตนเองได้จริง
โดยค่าเฉลี่ยของแบบประเมินหลังผ่านกิจกรรมสูงกว่าค่า
เฉลี่ยของแบบประเมินก่อนผ่านกิจกรรมอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ภาพวาดของพีต มอนดรีอนั : แรงบันดาลใจของอีฟส์ แซงต์ โลรองต์ นักออกแบบแฟชัน่ ระดับโลก
Piet Mondrian’s Painting Inspired Yves Saint Laurent, the World Class Fashion Designer.
รองศาสตราจารย์ ดร.จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง
Abstract
The aim of the research were to study
“Piet Mondrian’s Painting inspired Yves Saint
Laurent, the World Class Fashion Designer.”
This documentary research employed qualitative research methodology. The findings of this
research disclosed that “Colour Blocking” of
Mondrian’s Painting, the Dutch Artist, combined
with white colour on background, black colour
for vertical line and horizontal line and primary
colour for creating the aesthetics. These paintings inspired Yves Saint Laurent for his masterpiece collection on catwalk in the themes
“Mondrian Dresses” in 1960. His collection featured shift dresses in blocks of primary colour
with black bordering. Later in 1965 for “The
Fall Collection” Yves Saint Laurent adapted the
new print patterns by using “Neo-Plasticism”
into the structure of his dresses. The appearance remained flat by the cut and placement
of colours, mirroring the concept of the artwork.
This adaptation indicated how the intelligence
of the designer and the vision of the artist were
able to scamlessly worked as one.

พบว่า ภาพวาดของศิลปินชาวดัตช์ พีต มอนดรีอัน แบบ
“Colour Blocking” ใช้สีขาวเป็นพื้นหลัง ใช้สีดำ�เป็น
เส้นยืน และเส้นนอน ใช้แม่สีปฐมภูมิเป็นตัวสร้างความ
งามทางสุนทรียศาสตร์ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจต่อ อีฟส์
แซงต์ โลรองต์ นักออกแบบแฟชั่นระดับโลก สร้างสรรค์
ผลงานออกแบบในธีมส์ “Mondrian Dresses” นับ
ว่าเป็นผลงานชิ้นเอกบนแคทวอร์ก ในปี ค.ศ.1960 ผล
งานออกแบบของเขาปรากฏให้เห็นบล็อคของแม่สี โดย
มีเส้นขอบนอกเป็นสีดำ� และต่อมาในปี ค.ศ.1965 อีฟ
แซงต์ โลรองต์ ได้ปรับลวดลายพิมพ์ใหม่ในคอลเลคชั่น
รับฤดูใบไม้ร่วงโดยนำ�หลักการของลัทธิรูปทรงแนวใหม่
(Neo-Plasticism) สู่โครงสร้างการออกแบบเครื่องแต่ง
กายเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นถึงการเชื่อมโยงอย่างชาญ
ฉลาดของนักออกแบบแฟชั่นกับวิสัยทัศน์ของศิลปิน ซึ่ง
สามารถทำ�ให้ปรากฏเป็นหนึ่งเดียว
คำ�สำ�คัญ : ภาพวาด / พีต มอนดรีอัน / แรงบันดาลใจ /
อีฟส์ แซงต์ โลรองต์

บทนำ�
การออกแบบแฟชั่ น เป็ น การออกแบบ
เสื้ อ ผ้ า และเครื่ อ งประกอบการแต่ ง กายตามความ
คิ ด สร้ า งสรรค์ ข องนั ก ออกแบบโดยมี ข นบธรรมเนี ย ม
ประเพณีและความนิยมของผู้คนในยุคนั้นๆ เป็นปัจจัย
ที่มีบทบาทสำ�คัญในการกำ�หนดแนวคิดสร้างสรรค์ดัง
Keyword : Painting / Piet Mondrian / Inspire / กล่าว ทั้งนี้แนวคิดสร้างสรรค์อาจเกิดใหม่ได้โดยอิสระ
Yves Saint Laurent
หรือ ดัดแปลงมาจากแบบของเครื่องแต่งกาย ซึ่งเป็น
ที่ นิ ย มอยู่ ใ นขณะนั้ น หรื อ เคยได้ รั บ ความนิ ย มมาแล้ ว
บทคัดย่อ
ในอดีต การออกแบบแฟชั่นมีบทบาทสำ�คัญต่อการตัด
งานวิ จั ยนี้มีจุด ประสงค์เพื่อศึก ษาวิเคราะห์ เย็บของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณเพียงแต่เป็นไปใน
แรงบันดาลใจจากภาพวาดของพีต มอนดรีอัน ที่มี ลั ก ษณะของความตกลงเห็ น พ้ อ งต้ อ งกั น ในเรื่ อ งแบบ
ต่อ อีฟส์ แซงต์ โลรองต์ นักออกแบบแฟชั่นระดับ ที่จะนำ�มาตัดเย็บเป็นคราว ๆ ไป ระหว่างผู้สั่งตัดเย็บ
โลก โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัย เสื้อผ้า ผู้ตัดเย็บ และผู้ออกแบบ โดยไม่มีการเผยแพร่
แบบเสื้อผ้านั้น ๆ สู่สาธารณะ จนกระทั้งปี ค.ศ.1770
รองศาสตราจารย์ ดร.จารุ พ รรณ ทรั พ ย์ ป รุ ง , อาจารย์ ส าขาวิ ชาการ จึงได้มีการจัดพิมพ์ “แผ่นแฟชั่น” ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อ
ออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ , มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
สวนสุนันทา Email : Jaruphans@yahoo.com, Jaruphans@ssru. นำ�เสนอแบบเสื้อผ้าที่สวยงาม การตัดเย็บเสื้อผ้าในยุค
ac.th
นั้ น ต้ อ งประดิ ษ ฐ์ ด้ ว ยมื อ เนื่ อ งจากยั ง ไม่ มี จั ก รเย็ บ ผ้ า
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ใช้ ครั้งถึงปี ค.ศ.1840 จึงได้มีการประดิษฐ์จักรเย็บผ้าขึ้น
ทำ�ให้การผลิตเสื้อผ้ารวดเร็วขึ้น และค่าแรงถูกลง จึงเริ่มมี
การผลิตเสื้อผ้าครั้งละมาก ๆ ความต้องการภาพวาดแสดง
แบบเสื้อจึงเริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจัง นิตยสารแฟชั่นเป็นสิ่ง
พิมพ์ที่คนทั่วไปให้ความสนใจมากขึ้น การออกแบบแฟชั่น
จึงกลายเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความสำ�คัญในสังคม สามารถ
สร้างรายได้ และสร้างชื่อเสียงให้แก่ผู้ประกอบอาชีพตั้งแต่
ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา ภาพวาดในพิพิธภัณฑ์ศิลปะของ
จิตรกรผู้มีชื่อเสียงระดับโลกได้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจ
ใหม่ๆให้กับนักออกแบบแฟชั่นได้อย่างน่าพิศวง สำ�หรับ
ภาพวาดของพีต มอนดรีอัน จิตรกรชาวดัตช์ผู้มีชื่อเสียง
ระดับโลก ผู้ริเริ่ม “ลัทธิรูปทรงแนวใหม่” (Neo-Plasticism) ยังได้มีอิทธิพลต่อศิลปะด้านการออกแบบทั้งเชิง
พาณิชย์ศิลป์ และอุตสาหกรรมศิลป์ อีฟส์ แซงต์ โลรองต์
นักออกแบบแฟชั่นระดับโลกได้นำ�แนวคิดของเขามาสร้าง
สรรค์ผลงานการออกแบบแฟชั่นผู้วิจัยจึงได้จัดทำ�โครงการ
วิจัยเรื่อง “ภาพวาดของพีต มอนดรีอัน : แรงบันดาลใจขอ
งอีฟส์ แซงต์ โลรองต์ นักออกแบบแฟชั่นระดับโลก”(Piet
Mondrian’s Painting Inspired Yves Saint Laurent,
the World Class Fashion Designer) นี้ขึ้น

ดำ�เป็นเส้นยืนและเส้นนอน ใช้แม่สีปฐมภูมิ ได้แก่สีแดง
สีเหลือง และสีน้ำ�เงิน เป็นตัวสร้างแรงบันดาลใจให้เกิด
ความงามทางสุนทรีศาสตร์ ภาพวาดของเขาก่อให้เกิดแรง
บันดาลใจแก่ศิลปินในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้าน
การออกแบบทุ ก แขนงไม่ ว่ า จะเป็ น การออกแบบเครื่ อ ง
แต่งกาย การออกแบบเครื่องเรือน การออกแบบสิ่งของ
ตกแต่งบ้าน และการออกแบบสินค้าต่างๆ กล่าวได้ว่าผล
งานของพีต มอนดรีอัน มีความสวยงาม เป็นแรงบันดาลใจ
ต่อศิลปินรุ่นใหม่ๆอย่างต่อเนื่องสืบมา ผู้ออกแบบสามารถ
สร้างสรรค์งานได้อย่างยืดหยุ่น ไม่มีที่สิ้นสุด จนสามารถ
บรรลุผลสำ�เร็จได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อการศึกษาวิเคราะห์ แรงบันดาลใจจากภาพ
วาดของพีต มอนดรีอัน ที่มีต่อ อีฟส์ แซงต์ โลรองต์ นัก
ออกแบบแฟชั่นระดับโลก
วิธีดำ�เนินการวิจัย
ภาพที่ 1. Tableau I, 1921
เป็ น การวิ จั ย เอกสารโดยใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ที่มา : http://www.piet-mondrian.org/ tableau-i.jsp
เชิงคุณภาพ กล่าวคือ ผู้วิจัยทำ�การรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเองจากหนังสือ เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ และสารสนเทศ
ที่เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตที่เชื่อถือได้ แล้วนำ�ข้อมูลที่ได้
มาวิเคราะห์ โดยอาศัยข้อมูลเชิงคุณลักษณะ ไม่สามารถ
แปลงเป็นตัวเลขได้ต้องใช้หลักทางตรรกศาสตร์มาช่วยใน
การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งใช้ข้อมูลตามสภาพที่เป็นจริง
โดยไม่มีการควบคุมตัวแปร จากนั้นนำ�เสนอข้อมูล ผล
การวิเคราะห์ข้อมูล และผลการวิจัยในลักษณะเชิงพรรณา
ความ พร้อมภาพประกอบเกี่ยวกับภาพวาดของพีต มอน
ดรีอัน และผลงานออกแบบของ อีฟส์ แซงต์ โลรองต์ นัก
ออกแบบแฟชั่นระดับโลก
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาเกี่ยวกับภาพวาดของ พีต มอน
ดรีอัน ศิลปินชาวดัตช์
ผลงาน Colour Blocking ของพีต มอนดรีอัน
หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Neoplasticism เป็นงานที่มีคุณลักษณะ
เด่น เขาสร้างงานโดยใช้สีขาว เป็นพื้นหลังของภาพ ใช้สี

ภาพที่ 2. Tableau No. IV, 1925
ที่มา : http://www.piet-mondrian.org/ tableaunumber-4.jsp
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และในปี ค.ศ.1965 อีฟส์ แซงต์ โลรองต์ ได้ปรับลวดลาย
พิมพ์ใหม่ในคอลเลคชั่นรับฤดูใบไม้ร่วง (The Fall collection) ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงการประยุกต์งานออกแบบเท่านั้น
แต่เป็นการตีความหลักการของ ลัทธิรูปทรงแนวใหม่ (NeoPlasticism) สู่โครงสร้างของการออกแบบเครื่องแต่งกาย
ผลงานปรากฏให้เห็นเส้นตรงแนวนอน แนวยืน และแม่สี
เป็นกระจกสะท้อนมโนทัศน์ของการสร้างสรรค์ และการ
ประยุกต์งานออกแบบ แสดงให้เห็นถึงความฉลาดของนัก
ออกแบบ กับวิสัยทัศน์ของศิลปิน ซึ่งสามารถทำ�ให้ปรากฏ
เป็นหนึ่งเดียว

ภาพที่ 3. New York City I, 1942
ที่มา : http://www.piet-mondrian.org/ New-yorkcity.jsp

ภาพที่ 5. Composition with Red Yellow and Black, 1921
ที่มา : http://picturemob.com/piet-mondrian
composition-with-red-blue-and-yellow

ภาพที่ 4. Broadway Boogie-Woogie, 1942
ที่มา: http://www.piet-mondrian.org/ broadwayboogie-woogie.jsp
2. ผลการศึกษาเกี่ยวกับภาพวาดของ พีต มอน
ดรีอัน สู่งานออกแบบ “Mondrian Dresses” ของ อีฟส์
แซงต์ โลรองต์ นักออกแบบแฟชั่นระดับโลก
การใช้องค์ประกอบพื้นฐานสำ�คัญ ได้แก่ แม่สีและ
เส้น ในงานของพีต มอนดรีอัน ถือเป็นกุญแจสำ�คัญสู่ศิลปะ
สมัยใหม่ (Modern Art) งานของเขาเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่ง
ใหญ่ให้แก่ อีฟส์ แซงต์ โลรองต์ นักออกแบบแฟชั่นชื่อดังใน
การสร้างสรรค์งานจาก Colour Blocking ในธีม (theme)
“Mondrian Dresses” ในปี ค.ศ.1960 นับเป็นผลงานชิ้น
เอกบนแคทวอร์กของ อีฟส์ แซงต์ โลรองต์ ในวงการแฟชั่น

ภาพที่ 6. ผลงานของ อีฟส์ แซงต์ โลรองต์, 1960
ที่มา : http://fashionbunketblog. blogspot.com/
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ใช้เส้นตรงแนวนอน และแนวยืนเป็นสีดำ� และใช้แม่สีปฐม
ภูมิ 3 สีคือ สีแดง สีเหลือง สีน้ำ�เงิน และพื้นสีขาวในภาพ
วาดของพีต มอนดรีอัน จิตรกรชื่อดังระดับโลก นอกจาก
ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ อีฟส์ แซงต์
โลรองต์ นัก
ออกแบบแฟชั่นระดับโลกแล้ว ยังมีอิทธิพลอย่างต่อเนื่อง
ยาวนานต่อนักออกแบบแฟชั่นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้

ภาพที่ 7. Composition C, 1935
ที่มา : http://www.piet-mondrian.org/ composition-c.jsp

ภาพที่ 10. Composition, 1916
ทีม่ า : http://www.piet-mondrian.org/ composition.jsp

ภาพที่ 8. ผลงานของ อีฟส์ แซงต์โลรองต์, 1965
ที่มา : http://fashionbunketblog.
ภาพที่ 11. ผลงานห้องเสื้อ อีฟส์ แซงต์ โลรองต์, 2014
ที่มา : http://fashionbunketblog. blogspot.com/

ภาพที่ 9. ผลงานของ อีฟส์ แซงต์ โลรองต์, 1966
ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/The_Mondrian_
collection_of_Yves_Saint_Laurent
ภาพที่ 12. ผลงานออกแบบในร่วมสมัยที่ได้รับแรงบันดาล
ใจมาจาก พีต มอนดรีอัน
กล่าวได้ว่าความสำ�คัญของการจัดองค์ประกอบ ที่มา : http://www.johncoulthart.com/feuileton/
ศิลป์แบบเรขาคณิต (Geometric Composition) โดยการ
wp-content/uploads/2009/07/Mondrian3.jpg
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วงการวิ จั ย และวงการอุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ออกแบบ และสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการนำ�ผลการวิจัยไปใช้ในการเรียนการ
สอนนักศึกษาด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย
2. ควรมีการเผยแพร่ผลการวิจัยให้กว้างขวาง
ออกไปเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของคนไทยทั้งผู้ใหญ่
เด็ก และเยาวชน
ภาพที่ 13. ผลงานออกแบบร่วมสมัยที่ได้รับแรงบันดาล
ใจมาจาก พีต มอนดรีอัน
ที่มา : ผู้วิจัยนำ�ผลงานออกแบบร่วมสมัยแรงบันดาลใจมา
จาก พีต มอนดรีอัน มาจัดองค์ประกอบศิลป์
สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยขอนำ�เสนอสรุปการวิจัยผลดังนี้
1. ภาพวาดของ พีต มอนดรีอัน ศิลปินผู้ก่อตั้ง
ลัทธิรูปทรงแนวใหม่ (Neo-Plasticism) ผลงานมีลักษณะ
เด่นเป็น Colour Blocking ใช้สีขาวเป็นสีพื้นหลัง ใช้สีดำ�
เป็นเส้นยืน และเส้นนอน ใช้สีปฐมภูมิ 3 สี คือ สีแดง สี
เหลือง และสีน้ำ�เงินเป็นตัวสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความ
งามทางสุนทรียศาสตร์
2. ผลงานการออกแบบแฟชั่นของ อีฟส์ แซงต์
โลรองต์ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพวาดของ พีต มอน
ดรีอัน ในธีมชุด “Mondrian Dresses” นับเป็นผลงาน
ชิ้นเอกบนแคทวอล์ก ในปี ค.ศ.1960 และต่อมาในปี ค.ศ.
1965 เขาได้ปรับลวดลายพิมพ์ใหม่ ในคอลเลคชั่นรับ
ฤดูใบไม้ร่วง (The Fall Collection) ซึ่งไม่ใช่เพียงการ
ประยุกต์งานออกแบบเท่านั้น แต่ยังตีความหลักการของ
ลัทธิรูปทรงแนวใหม่ (Neo-Plasticism) สู่โครงสร้างการ
ออกแบบเครื่องแต่งกายอีกด้วย นับว่าเป็นกระจกสะท้อน
ให้เห็นถึงการเชื่อมโยงอย่างชาญฉลาดของนักออกแบบ
แฟชั่น กับวิสัยทัศน์ของศิลปิน ซึ่งสามารถทำ�ให้ปรากฏ
เป็นหนึ่งเดียวกัน
การอภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจัย “ภาพวาดของพีต มอนดรีอัน :
แรงบันดาลใจของอีฟส์ แซงต์ โลรองต์นักออกแบบแฟชั่น
ระดับโลก”ครั้งนี้ได้องค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยซึ่งไม่เคยมี
การทำ�วิจัยในเรื่องนี้มาก่อน ผู้สนใจเกี่ยวกับการออกแบบ
เครื่องแต่งกาย (Fashion Design) สามารถนำ�ผลที่ได้จาก
การวิจัยไปต่อยอดในการทำ�งานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความ
รู้ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในวงการการศึกษา

เอกสารอ้างอิง
จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง (2549). หลักการออกแบบ
ศิลปกรรม. กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
ราชบัณฑิตนสถาน. (2541). พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ
อังกฤษไทย. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน.
______________. (2545). พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม
อังกฤษ – ไทย. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน.
______________. (2546). พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542. กรุงเทพฯ : นาน
มีบุ๊คส์.
เอส.เอส.อนาคามี. (S.S.Anacamee). (2552). พลัง
สร้างสรรค์...จากแรงบันดาลใจ.กรุงเทพฯ :
สยามมิส.
Allbuyart.com. (2014, July 11). Modern art histo
ry-20th century modern art movements
[Online]. Available URL: http://allbuyart.
com/are-movements.asp.
Bartleby.com. (2005). Design. The Columbia En
cyclopedia, Sixth Edition, 2011 [Online].
Available URL: http://www.bartleby.
com/65/de/design-ent.html.
BBC. (2005). Psychology of Colour [Online]. Avail
able URL:http://www.bbc.co.uk/homes/
design/colour-psychology of colour.html.
COX Communications. (2005b). Color Theory Vo
cab [Online]. Available URL:http://mem
bers.cox.net/mrsparker2/vocab.html.
SIR Theater and Performing Arts. (2014, July 11).
Theater terms – A glossary [Online]. Avail
able URL: http://www.sjrtheater.com/files/
Tommy-studyGuild/Visual-Performing_Arts/
Glossary.doc.

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 57 วารสารศิลป์ปริทัศน์

ลวดลายผ้าพิมพ์จากแรงบันดาลใจของเล่นสังกะสีไทย
Fabric printing design , An inspired from Thai traditional Tin Toys.
สุวิธธ์ สาดสังข์
Abstract
The researcher has realized on beauty
and characteristics on form, colors, and patterns
of interesting Thai tin toys that can be developed
for applying to printed fabric design properly.
According to importance of Thai tin toys that is
valuable for conserving in order to be inherited
to new generations causing them to know and
pay attention on ancient toys design leading
to higher value on uniqueness and perspective
towards contemporary design. The researcher
conducted this research by studying on forms of
Thai tin toys in all compositions through paper
research and field study at House of Museums
in Nakhon Pathom province in order to study on
forms and actual design structure of ancient tin
toys in various periods as well as to study on
printed fabric creation starting from patterns design to determine inspiration, design colors, and
patterns development for applying to printed
fabric creation to meet with popularity on utilization of all periods. In addition, this research
would provide new and more creative ways for
contemporary product design based on integration of inspiration, patterns, shapes, and colors
of ancient Thai tin toys that could be developed
as product improving values along with utilization properly.
The objectives of this research are: 1) to
study on forms, colors, and patterns of Thai tin
toys; 2) to study on forms of printed fabric design inspired by Thai tin toys. For research methodology, this research was conducted by using
paper research through studying on books with
สุว ิธ ธ์ สาดสังข์ อาจารย์ ป ระจำ � สาขาวิ ชาการออกแบบเครื ่ องแต่ ง
กาย สังกัด คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ น ั น ทา ,
โทรศัพท์ 0-90-969-2969 e-mail : suwit.sa@ssru.ac.th website :
www.teacher.ssru.ac.th/suwit_sa

content on Thai tin toys design and field study
through interviewing with some ancient toy collectors at House of Museums in Nakhon Pathom
for applying such information to printed fabric
design inspired by Thai tin toys.
Keywords : Thai Tin Toys , Fabric printing Design
, ancient Toys
บทคัดย่อ
การออกแบบลวดลายผ้าพิมพ์จากแรงบันดาลใจ
ของเล่นสังกะสีไทย ผูว้ จิ ยั ได้เล็งเห็นถึงความสวยงามและ
ลักษณะจากรูปแบบ สีสนั ลวดลาย ของเล่นสังกะสีไทยที่
มีความน่าสนใจ สามารถนำ�มาพัฒนาใช้ตอ่ งานออกแบบ
ลวดลายผ้าพิมพ์ได้อย่างเหมาะสม จากความสำ�คัญของ
ของเล่นสังกะสีไทยทีค่ วรค่าแก่การส่งเสริมและการอนุรกั ษ์
ไว้เพื่อเป็นการเผยแพร่ต่อกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ได้ร้จู ักและหัน
มาสนใจต่องานออกแบบของเล่นโบราณต่อการเพิม่ คุณค่า
เอกลักษณ์ และมุมมองทางด้านงานออกแบบร่วมสมัยมาก
ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) เพือ่ ศึกษา รูปแบบ สีสนั
ลักษณะลวดลายของ ของเล่นสังกะสีไทย 2) เพือ่ ออกแบบ
ผ้าพิมพ์ลาย จากแรงบันดาลใจของเล่นสังกะสีไทย
โดยกระบวนการศึกษานั้นผู้วิจัยได้ทำ�การศึกษา
ถึงรูปแบบของเล่นสังกะสีไทยในทุกองค์ประกอบทั้งตั้งแต่
การค้นภาคเอกสาร จากหนังสือทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับการ
ออกแบบของเล่นสังกะสีไทยต่างๆ และการลงพืน้ ทีศ่ กึ ษา
ภาคสนาม ณ บ้านพิพธิ ภัณฑ์ จ.นครปฐม เพือ่ ศึกษาถึง
รูปแบบและโครงสร้างทางการออกแบบจริงของ
ของ
เล่นสังกะสีทม่ี มี าแต่โบราณหลากหลายยุคสมัย และการ
ศึกษาวิธกี ารสร้างสรรค์ลวดลายผ้าพิมพ์ตง้ั แต่ ขัน้ ตอนการ
ออกแบบลวดลาย การกำ�หนดแรงบันดาลใจ การกำ�หนด
สีสนั ต่องานออกแบบ และการพัฒนาลวดลายต่างๆ เพือ่
นำ�มาประยุกต์ใช้ต่อการสร้างสรรค์งานออกแบบลวดลาย
ผ้าพิมพ์จากแรงบันดาลใจของเล่นสังกะสีไทย
ให้เกิด
ประโยชน์การใช้สอยตามความนิยมของยุคสมัยปัจจุบัน
และเพื่ อ ให้ เ กิ ด แนวทางการออกแบบสิ น ค้ า ทางการ
สร้างสรรค์ทม่ี คี วามร่วมสมัยรูปแบบใหม่ๆ ขึน้ โดยการ
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ผสมผสานแรงบันดาลใจจากลวดลาย รูปทรง สีสนั จากแรง
บันดาลใจของเล่นสังกะสีไทยแต่งเดิม มาพัฒนาเป็นสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ ทีเ่ สริมค่านิยมต่อการใช้สอยเข้าด้วยกันอย่าง
เหมาะสม
คำ�สำ�คัญ : ของเล่นสังกะสีไทย , ลวดลายผ้าพิมพ์ , ของเล่น
โบราณ
บทนำ�
ด้ ว ย สภาพ สั ง คม ใ น ยุ คปั จ จุ บั น นี้ ที่ มี ก า ร
เปลีย่ นแปลง รูปแบบการใช้ชวี ติ ทีแ่ ตกต่างจากเดิมในอดีต
อาจเพราะด้วยสภาพจิตใจคนที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะ
สังคมทีว่ นุ่ วาย ค่านิยมในการใช้ชวี ติ ทีม่ เี พิม่ มากขึน้ ตลอด
จนการพัฒนาก้าวเข้าสู่สังคมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มี
ผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในหลากหลายด้านหลากหลายมุม
องด้วยเช่นกัน จากสภาวะสังคมดังกล่าวในข้างต้นทีม่ กี าร
พัฒนาเปลีย่ นแปลงไปอย่างไม่หยุดนิง่ สิง่ หนึง่ ทีอ่ าจเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตามไปทีละเล็กทีละน้อย โดยที่เราไม่ได้ทัน
สังเกต นัน้ คือ คุณค่าของภูมปิ ญ
ั ญาไทยต่อการสร้างสรรค์ท่ี
น้อยลง สิง่ ของ วัตถุ หรือการนำ�แรงบันดาลใจต่าง ๆ ทาง
ความคิดในการออกแบบงานศิลปะที่มาจากความเป็นไทย
ต่อสังคมคนรุ่นใหม่ท่ีนับวันก็ย่ิงจะเลือนหายและให้ความ
สนใจน้อยลงไปทุกที
แฟชัน่ เสือ้ ผ้า เครือ่ งแต่งกาย หรือเครือ่ งนุง่ ห่ม
ถือว่าเป็นปัจจัยสำ�คัญต่อการดำ�รงชีวิตในสังคมยุคสมัยนี้
การสวมใส่เสือ้ ผ้าหรือเครือ่ งประดับต่างๆ นัน้ จุดหมายหลัก
ไม่ใช้เพียงแค่การปกคลุมร่างกาย หรือ ประดับประดาให้
เกิดความสวยงามเท่านัน้ แต่รวมไปถึงการแสดงออก ทาง
ความชอบ ลักษณะ บุคลิกต่าง ๆ ของคนทีส่ วมใส่เหล่า
นัน้ ได้อกี ด้วย ในงานวิจยั ฉบับนีผ้ วู้ จิ ยั จึงได้น�ำ เอาแนวทาง
การออกแบบลวดลายผ้าพิมพ์มาใช้เป็นเทคนิคหลักในการ
ออกแบบสร้างสรรค์ ซึง่ ในยุคสังคมปัจจุบนั นีก้ ารออกแบบ
ลวดลายผ้าพิมพ์ถือว่าเป็นการออกแบบอีกประเภทหนึ่ง
บนผืนผ้าที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการของสังคม
และวงการผลิตผ้าและสิง่ ทอเป็นอย่างมาก เนือ่ งจากการ
ออกแบบลวดลายผ้าพิมพ์น้นั เป็นการออกแบบทางแฟชั่น
อีกด้านหนึง่ ทีส่ ามารถเพิม่ มูลค่าของผ้าให้นา่ สวมใส่ ละมี
ขัน้ ตอนการผลิตทีไ่ ม่สลับซับซ้อน สามารถผลิตได้งา่ ยและมี
ความทนทานต่อการใช้งานอีกด้วย ทำ�ให้เนือ้ ผ้าทีจ่ ะนำ�ไป
ตัดเย็บเพื่อการสวมใส่เกิดความสวยงามและสีสันที่แปลก
แตกต่างในหลากหลามุมมองหลากหลายรูปแบบ ซึง่ แล้วแต่
ว่านักออกแบบแต่ละคนจะสร้างสรรค์หรือนำ�แรงบันดาลใจ
สิง่ ใดมาใช้ในการวาดหรือการออกแบบสร้างสรรค์ลวดลาย
ของเล่นสังกะสีไทยโบราณถือว่าเป็นแรงบันดาล
ใจหนึ่งที่มีความน่าสนใจต่อการนำ�มาออกแบบลวดลายผ้า
พิมพ์เนือ่ งจากมีความโดดเด่น ทัง้ รูปแบบ ลักษณะ สีสนั ที่

สวยงาม และยังสามารสือ่ ถึงความทรงจำ�ในวัยเด็กต่อคนที่
พบเห็นได้อกี ด้วย ซึง่ ในช่วงวัยเด็กอาจเคยมีประสบการณ์
ต่อของเล่นสังกะสีนน้ั ๆก็ได้ จึงทำ�ให้ของเล่นสังกะสีเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งทางการออกแบบที่สามารถนำ�มาใช้เป็นแรง
บันดาลใจในการออกแบบลวดลายผ้าพิมพ์ท่สี ามารถตอบ
โจทย์ความน่าสนใจ ทั้งด้านเอกลักษณ์ความเป็นของเล่น
ไทย ความสวยงาม สีสนั รวมไปถึงการแฝงอารมณ์ความทรง
จำ�ของคนในสังคมวัยเด็กต่อผูพ้ บเห็นให้สามารถดึงดูดใจต่อ
การใช้สอยหรือการสวมใส่แล้วเกิดความพอใจหรือประทับใจ
ได้ดี
“ของเล่นสังกะสีไทยโบราณ” ขึน้ ชือ่ ว่าของเล่น
สังกะสี วัสดุกต็ อ้ งทำ�มาจากโลหะสังกะสีเป็นหลัก ในยุค
ปัจจุบนั ของเล่นประเภทนีไ้ ด้ลดน้อยลงไปทุกทีๆ เนือ่ งจาก
ถูกแทนทีโ่ ดยวัสดุอย่างอืน่ เช่น พลาสติก ยาง และไม้ เป็นต้น
แต่ในอดีตของเล่นทีท่ �ำ มาจากโลหะสังกะสีทว่ี า่ นีเ้ ป็นทีน่ ยิ ม
อย่างมากและรูจ้ กั กันอย่างแพร่หลาย ซึง่ อยูใ่ นยุคราว 2530 ปีกอ่ น “ของเล่นสังกะสี” ทีจ่ ริงแล้ว หมายถึง ของเล่น
ทีผ่ ลิตจากแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่กเ็ หล็กเคลือบดีบกุ (คล้ายๆ
กระป๋องนมข้นหวาน) ของเล่นสังกะสีนั้นมีหลากหลาย
รูปแบบ รูปทรงแตกต่างกันไปตามจิตนาการ แต่ทพ่ี อเห็น
ได้มาก ก็จะเป็นลักษณะ รูปทรงทีม่ าจาก หุน่ ยนต์ ยาน
พาหนะ เช่น รถ เรือ รถถัง ตลอดจนรูปทรงจากสัตว์ เช่น ไก่
นก ม้า กระต่าย เป็นต้น
ในช่วง 2-3 ปีทผ่ี า่ นมา ของเล่นสังกะสีกลับมา
ได้รบั ความนิยม ส่วนหนึง่ อาจได้รบั อานิสงส์มาจาก แรง
โปรโมทความนิยมในตลาดเก่าที่เกิดขึ้นเป็นกระแสความ
นิยมอย่างต่อเนือ่ งในช่วงทีผ่ า่ นมา เช่น ตลาดสามชุก ตลาด
อัมพวา เป็นต้น และเมือ่ มีตลาดเก่า คนก็เริม่ มองหาของ
เก่าของโบราณมาขายควบคูก่ บั ตลาดไปด้วย และของเล่น
สังกะสี ก็เป็นส่วนหนึง่ ทีช่ ว่ ยเสริมให้ตลาดเก่าดูขลัง น่า
ค้นหาและน่าท่องเทีย่ วมากขึน้ ซึง่ จากการศึกษา เชือ่ กันว่า
ของเล่นสังกะสี เกิดขึน้ มานานหลายร้อยปี มีแหล่งกำ�เนิดมา
จากประเทศทางแถบยุโรป แต่ประเทศทีผ่ ลิตของเล่นสังกะสี
ในอดีตส่วนใหญ่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา และญีป่ นุ่ แต่
ปัจจุบนั ประเทศเหล่านี้ เลิกผลิตกันไปหมดแล้ว แหล่งผลิตที่
ยังเหลืออยูแ่ ละสามารถหาซือ้ ได้ คือ ทีป่ ระเทศจีน ซึง่ ยังพอ
มีลงเหลือให้เห็นอยูบ่ า้ ง แต่กไ็ ม่มากนัก
ดังนัน้
จากความน่าสนใจในแรงบันดาลใจของ
ของเล่นสังกะสีไทยโบราณ ผูว้ จิ ยั จึงเล็งเห็นถึงความสวยงาม
และลั ก ษณะที่ส ามารถนำ � มาพั ฒ นาใช้ ต่อ งานออกแบบ
ลวดลายผ้าพิมพ์ได้อย่างน่าสนใจและเหมาะสม จากความ
สำ�คัญของของเล่นสังกะสีไทยโบราณที่ควรค่าแก่การส่ง
เสริมและการอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นการเผยแพร่ต่อกลุ่มคนรุ่น
ใหม่ให้ได้ร้จู ักและหันมาสนใจต่องานออกแบบของเล่นไทย
ได้เพิม่ มากขึน้ โดยผูว้ จิ ยั ได้ท�ำ การศึกษาถึงรูปแบบของเล่น
สังกะสีไทยโบราณ และวิธกี ารสร้างสรรค์ลวดลาย สีสนั

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 59 วารสารศิลป์ปริทัศน์

ผลการงานวิจัย
1. การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบ ลวดลาย
โครงสร้างและสีสันจากของเล่นสังกะสีไทยเพื่อนำ�มาใช้ต่อ
การสร้างสรรค์งานออกแบบลวดลายผ้าพิมพ์
จากการศึกษารูปแบบโครงสร้าง สีสัน ลวดลาย
จากของเล่นสังกะสีไทย โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกเฉพาะของ
เล่นสังกะสีที่โดดเด่น ได้รับความนิยมแพร่หลายในการ
เล่นทั้งอดีตและปัจจุบัน ที่มีรูปร่าง สีสัน ที่น่าสนใจต่อ
การออกแบบสร้ า งสรรค์ ล วดลายผ้ า พิ ม พ์ ม าใช้ ใ นการ
วิ เ คราะห์ ผ ลงาน เพื ่ อ หาแนวทางสรุ ป ในการนำ �
ไปใช้ ต ่ อ การสร้างสรรค์ผลงานทั้ง 9 ชนิด ซึ่งได้แก่ ของ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เล่นสังกะสีรูปทรงไก่ ของเล่นสังกะสีรูปทรงเป็ด ของ
1. เพื่อศึกษา รูปแบบ สีสัน ลักษณะลวดลาย เล่นสังกะสีรูปทรงคนขับเครื่องบิน ของเล่นสังกะสีรูปทรง
ของ ของเล่นสังกะสีในประเทศไทย
กระต่าย ของเล่นสังกะสีรูปรงนก ของเล่นสังกะสีรูปทรง
2. เพื่อออกแบบลวดลายผ้าพิมพ์ จากแรง ลูกเจี๊ยบ ของเล่นสังกะสีรูปทรงเรือเร็ว ของเล่นสังกะสี
บันดาลใจของเล่นสังกะสีไทย
รูปทรงรถถัง และของเล่นสังกะสีรูปทรงหุ่นยนต์ ดังนี้
ต่างๆ นำ�มาประยุกต์ใช้ต่อการสร้างสรรค์งานออกแบบ
ลวดลายผ้าพิมพ์ในยุคปัจจุบัน เพื่อให้เกิดแนวทางการ
ออกแบบสินค้าทางการสร้างสรรค์รปู แบบใหม่ๆ ขึน้ โดย
การผสมผสานแรงบันดาลใจจากลวดลาย รูปทรง สีสนั จาก
แรงบันดาลใจของเล่นสังกะสีไทยโบราณ มาพัฒนาเป็น
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ทีเ่ สริมค่านิยมต่อการใช้สอยในสังคม
ยุคปัจจุบันเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดงานศิลปะร่วมสมัยที่มี
คุณค่าขึน้ และช่วยให้เกิดการตอบสนองต่อคนรุน่ ใหม่ได้เล็ง
เห็นถึงคุณค่าความงามและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของของ
เล่นสังกะสีไทยโบราณมากยิง่ ขึน้

วิธีการดำ�เนินการวิจัย
1. การรวบรวมข้อมูล
เป็นการวิจยั สร้างสรรค์ ทีศ่ กึ ษาถึงข้อมูล จาก
เอกสารและรูปภาพผลงาน
เพือ่ สร้างองค์ความรูเ้ กีย่ วกับรูปแบบ ลักษณะ
และลวดลายจากของเล่นสังกะสีในประเทศไทย เพือ่ นำ�มา
ประยุกต์ใช้ตอ่ การออกแบบงานศิลปะร่วมสมัย ผ้าพิมพ์ลาย
ได้อย่างเหมาะสม โดยผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมข้อมูลจากการศึกษา
ภาคเอกสาร การศึกษาภาคสนามเช่นพิพธิ ภัณฑ์ของเล่นไทย
และการศึกษาโดยรับฟังความเห็นจากผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือนัก
สะสมของเล่นโบราณ แล้วนำ�ข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษามา
เป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์การออกแบบ
ลวดลายผ้าพิมพ์ เพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ การส่งเสริมอนุรกั ษ์
เชิงพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และ เป็นแนวทางในการเผยแพร่
การออกแบบลวดลายผ้าพิมพ์ท่มี ีความร่วมสมัยและล้ำ�ค่า
ต่อวงการอุตสาหกรรมการออกแบบเครือ่ งแต่งกายของไทย
และสากล

รูปลักษณะรูป
ทรง

http://www.fanfantoy.com
รู ป ท ร ง ไ ก่
โครงสร้ า งทำ � จาก
วัสดุสังกะสี น้ำ�
หนักเบา สามารถ
ไขลานและเดิ น ได้
จริง

สีสัน

โทนสี ที่ นิ ย มใช้ ใ น
การวาดลวดลาย
ได้แก่โทนสี ดำ� เทา
ขาว เขียว เหลือง
ส้มและ แดง เป็น
หลัก

ลวดลายและราย
ละเอียด
ก า ร ว า ด จ ะ ใช้ สี
ระบายลงสั ง กะสี
ก่ อ น ทำ � ก า ร
เคลื อ บสารเฉพาะ
ใ ห้ มี ค ว า ม มั น
วาว ลวดลายไก่
ประกอบด้ ว ยการ
ว า ด ล า ย เ ส้ น ใ น
ส่วนของ ขนไก่ ปีก
ไก่ หาง และลาย
ละเอี ย ดส่ ว นต่ า งๆ
พร้ อ มทั้ ง แสงเงา
ในการตกแต่ ง ราย
ละเอียดทั้งหมด

ตารางที่ 1 ตารางวิเคราะห์ของเล่นสังกะสีรูปทรงไก่

ภาพที่ 1 : Flow chart ขั้นตอนการวิจัย
วารสารศิลป์ปริทัศน์ 60 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รูปลักษณะรูป
ทรง

http://www.fanfantoy.com
รู ป ท ร ง เ ป็ ด
โครงสร้ า งทำ � จาก
วัสดุสังกะสี น้ำ�หนัก
เบา สามารถไขลาน
และขาเป็นล้อหมุน
ลอยน้ำ � เคลื่ อ นที่ ไ ด้
จริง

สีสัน

โทนสี ที่ นิ ย มใช้ ใ น
การวาดลวดลาย
ได้แก่โทนสี ดำ� เทา
ขาว เขียว เหลือง
ส้ม ฟ้าและ ครีม
เป็นหลัก

ลวดลายและราย
ละเอียด
การวาดลวดลายจะ
ใช้ สี ว าดระบายลง
สังกะสีก่อนทำ �การ
เคลื อ บสารเฉพาะ
ให้ มี ค วามมั น วาว
ล ว ด ล า ย เ ป็ ด จ ะ
ประกอบด้ ว ยการ
วาดลายเส้นของขน
เป็ด ปีกเป็ด หาง
และรายละเอี ย ด
ส่วนต่างๆ ในการ
ตกแต่ ง ทั้ ง หมดจะ
มี การปรั บ โทนสี ใ ห้
มีสีสันสวยงามตาม
ความเหมาะสม

รูปลักษณะรูป
ทรง

http://www.crazytoy.net
รูปทรงของกระต่าย
โครงสร้ า งทำ � จาก
วัสดุสังกะสี น้ำ�
หนักเบา สามารถ
ไขลานเพื่อกระโดด
ได้

สีสัน

โทนสี ที่ นิ ย มใช้ ใ น
การวาดลวดลาย
ได้แก่โทนสี ดำ� เทา
ขาว เขียว เหลือง
แดง ชมพู
และ ครีม เป็นหลัก

ลวดลายและราย
ละเอียด
การวาดลวดลาย
จะใช้สีวาดลวดลาย
ระบายลงสั ง กะสี
ก่อนทำ�การเคลือบ
ส า ร เ ฉ พ า ะ ใ ห้
มี ค ว า ม มั น ว า ว
ลวดลายกระต่ า ย
จะประกอบด้ ว ย
การวาดลายเส้ น
ของทั้ ง ตั ว กระต่ า ย
หู ขน และเสื้อผ้า
ที่สามารถสื่อความ
น่ า รั ก ได้ อ ย่ า งน่ า
สนใจรายละเอี ย ด
ส่วนต่างๆ ในการ
ตกแต่ ง ทั้ ง หมดจะ
มี ก ารปรั บโทนสี ใ ห้
มีสีสันสวยงามตาม
ความเหมาะสม

ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะห์ของเล่นสังกะสีรูปทรงเป็ด
รูปลักษณะรูป
ทรง

http://www.fanfantoy.com
รู ป ท ร ง ข อ ง ค น
ขั บ เ ค รื่ อ ง บิ น
โครงสร้ า งทำ � จาก
วัสดุสังกะสี น้ำ�
หนักเบา สามารถ
ไขลานและวิ่ ง โดย
ใช่ล้อข้างใต้เลื่อนได้
จริง

สีสัน

โทนสี ที่ นิ ย มใช้ ใ น
การวาดลวดลาย
ได้แก่โทนสี ดำ� เทา
ขาว เขียว เหลือง
ส้ม ฟ้าและ ครีม
เป็นหลัก

ลวดลายและราย
ละเอียด
ใช้ สี ว าดลวดลาย
ระบายลงสั ง กะสี
ก่อนทำ�การเคลือบ
ส า ร เ ฉ พ า ะ ใ ห้
มี ค ว า ม มั น ว า ว
ลวดลายเครื่ อ งบิ น
จะประกอบด้ ว ย
การวาดลายเส้ น
ของรายละเอี ย ด
เครื่ อ งบิ น ตาส่ ว น
ต่างๆ เช่นท่อ ปีก
เครื่องยนต์ หรือ
ตั ว อั ก ษ ร ตั ว เ ล ข
เป็นต้นรายละเอียด
ส่วนต่างๆ ในการ
ตกแต่งทั้งหมดจะมี
การปรั บ โทนสี ใ ห้ มี
สีสันสวยงาม

ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะห์ของเล่นสังกะสีรูปทรงคนขับ
เครื่องบิน Rocket Racer

ตารางที่ 4 ตารางวิเคราะห์ของเล่นสังกะสีรูทรงกระต่าย
รูปลักษณะรูป
ทรง

http://
pantip.com/ topic/32552358
รู ป ท ร ง ข อ ง น ก
โครงสร้ า งทำ � จาก
วัสดุสังกะสี น้ำ�หนัก
เบา สามารถไขลาน
แ ล ะ เ ค ลื่ อ น ที่ ไ ด้
จริง

สีสัน

โทนสี ที่ นิ ย มใช้ ใ น
การวาดลวดลาย
ได้แก่โทนสี ดำ� นํ้า
ตาลเข้ม นํ้าตาล
ขาว เขียว เหลือง
ฟ้า ส้ม ชมพู
และ ครีม เป็นหลัก

ลวดลายและราย
ละเอียด
ใช้ สี ว าดลวดลาย
ล ง สั ง ก ะ สี ก่ อ น
ทำ � การเคลื อ บสาร
เฉพาะให้ มี ค วาม
มันวาว ลวดลาย
นกจะประกอบ
ด้ ว ยลายเส้ น ของ
รายละเอียด ปีก
ขน ดวงตาและหาง
เป็นต้นรายละเอียด
ส่วนต่างๆ ในการ
ตกแต่ ง ทั้ ง หมดจะ
มีการปรับโทนสีให้
มีสีสันสวยงามตาม
ความเหมาะสม ดู
เป็นธรรมชาติ

ตารางที่ 5 ตารางวิเคราะห์ของเล่นสังกะสีรูปทรงนก

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 61 วารสารศิลป์ปริทัศน์

รูปลักษณะรูป
ทรง

https://
th.aliexpress.
com/
รู ป ท ร ง ลู ก เจี๊ ย บ
โครงสร้ า งทำ � จาก
วัสดุสังกะสี น้ำ�หนัก
เบา สามารถไขลาน
และเคลื่อนที่ได้จริง

สีสัน

โทนสี ที่ นิ ย มใช้ ใ น
การวาดลวดลาย
ได้แก่โทนสี ดำ� เทา
ขาว เขียว เหลือง
แดง เหลืองทอง
และ ครีม เป็นหลัก

ลวดลายและราย
ละเอียด
การวาดลวดลาย
จะใช้สีวาดลวดลาย
ระบายลงสั ง กะสี
ก่อนทำ�การเคลือบ
ส า ร เ ฉ พ า ะ ใ ห้
มี ค ว า ม มั น ว า ว
ลวดลายลู ก เจี๊ ย บ
จะประกอบด้ ว ย
การวาดลายเส้ น
ของรายละเอี ย ด
ปีก ดวงตา ขน
ปาก และหงอนไก่
เป็นต้นรายละเอียด
ส่วนต่างๆ ในการ
ตกแต่ ง ทั้ ง หมดจะ
มีการปรับโทนสีให้
มีสีสันสวยงามตาม
ความเหมาะสม
และน่าสนใจ

ตารางที่ 6 ตารางวิเคราะห์ของเล่นสังกะสีรูปทรงลูกเจี๊ยบ
รูปลักษณะรูป
ทรง

http://www.kaidee.com
รู ป ท ร ง เ รื อ เ ร็ ว
โครงสร้ า งทำ � จาก
วัสดุสังกะสี น้ำ�หนัก
เบา สามารถไขลาน
และเคลื่ อ นที่ ไ ด้ ใ น
น้ำ � จริ ง เหมื อ นกั บ
เรื อ แต่ มี ข นาดเล็ ก
ตามสัดส่วน

สีสัน

โทนสี ที่ นิ ย มใช้ ใ น
การวาดลวดลาย
ได้แก่โทนสี ดำ� เทา
ขาว แดง เหลือง
น้ำ�เงิน ฟ้า
และ ครีม เป็นหลัก

ลวดลายและราย
ละเอียด
การวาดลวดลาย
จะใช้สีวาดลวดลาย
ระบายลงสั ง กะสี
ก่อนทำ�การเคลือบ
ส า ร เ ฉ พ า ะ ใ ห้
มี ค ว า ม มั น ว า ว
ลวดลายบนเรือเร็ว
จะประกอบด้ ว ย
การวาดลายเส้ น ที่
มี ค วามโฉบเฉี่ ย ว
ของรายละเอียด ใน
ส่วนต่างๆ มีการ
ตกแต่ ง ห่ ว งยางไว้
ส่ ว นหั ว เรื อ ในการ
ตกแต่ ง ทั้ ง หมดจะ
มีการปรับโทนสีให้
มีสีสันสวยงามตาม
ความเหมาะสม
และน่าสนใจ

ตารางที่ 7 ตารางวิเคราะห์ของเล่นสังกะสีรูปทรงเรือเร็ว

รูปลักษณะรูป
ทรง

http://www.kaidee.com
รู ป ทรงของรถถั ง
โครงสร้าง รูปร่าง
โครงสร้ า งทำ � จาก
วัสดุสังกะสี น้ำ�หนัก
เบา สามารถไขลาน
และเคลื่ อ นที่ ไ ด้ ใ น
จริงเหมือนกับรถถัง
แต่มีขนาดเล็กตาม
สัดส่วน

สีสัน

โทนสี ที่ นิ ย มใช้ ใ น
การวาดลวดลาย
ได้แก่โทนสี ดำ� เทา
ขาว แดง เหลือง
เขียว ฟ้า ชมพู ม่วง
ส้ม
และ ครีม เป็นหลัก

ลวดลายและราย
ละเอียด
ใช้ สี ว าดลวดลาย
ระบายลงสั ง กะสี
ก่อนทำ�การเคลือบ
ส า ร เ ฉ พ า ะ ใ ห้
มี ค ว า ม มั น ว า ว
ลวดลายบนรถถั ง
จะประกอบด้ ว ย
การวาดลายเส้ น ที่
มี ร ายละเอี ย ดส่ ว น
ต่างๆของรถถังเช่น
เครื่องยนต์ ล้อรถ
กระบอกปื น ใหญ่
และมีลวดลายดาว
บ น ฝ า ร ถ ถั ง เ พื่ อ
เป็นสัญลักษณ์ ที่
สวยงาม ในการ
ตกแต่งทั้งหมดจะมี
การปรับสีให้มีสีสัน
สวยงามเหมาะสม

ตารางที่ 8 ตารางวิเคราะห์ของเล่นสังกะสีรูปทรงรถถัง
รูปลักษณะรูป
ทรง

http://www.jadsan.com
รู ป ท ร ง หุ่ น ย น ต์
โครงสร้ า งทำ � จาก
วัสดุสังกะสี น้ำ�
หนักเบา สามารถ
ไขลานและเคลื่อนที่
เดิ น ได้ จ ริ ง เหมื อ น
กั บ หุ่ น ย น ต์ แ ต่
มี ข น า ด เ ล็ ก ต า ม
สัดส่วน

สีสัน

โทนสี ที่ นิ ย มใช้ ใ น
การวาดลวดลาย
ได้แก่โทนสี ดำ� เทา
ขาว แดง เหลือง
น้ำ�เงิน ฟ้า
น้ำ�ตาล และ ครีม
เป็นหลัก

ลวดลายและราย
ละเอียด
การวาดลวดลาย
จะใช้สีวาดลวดลาย
ระบายลงสั ง กะสี
ก่อนทำ�การเคลือบ
ส า ร เ ฉ พ า ะ ใ ห้
มี ค ว า ม มั น ว า ว
ลวดลายบนหุ่นยนต์
จะประกอบด้ ว ย
การวาดลายเส้ น
ที่ มี ค วามสวยงาม
รายละเอียด ใน
ส่วนต่างๆ ของ
เครื่องยนต์ มีการ
ตกแต่ ง ไว้ ทั้ ง หมด
และจะมี ก ารปรั บ
โ ท น สี ใ ห้ มี สี สั น
สวยงามตามความ
เหมาะสม และน่า
สนใจ

ตารางที่ 9 ตารางวิเคราะห์ของเล่นสังกะสีรูปทรงหุ่นยนต์

วารสารศิลป์ปริทัศน์ 62 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2. แรงบันดาลใจต่อการออกแบบลวดลายผ้าพิมพ์
จากของเล่นสังกะสีไทย
จากความน่าสนใจในแรงบันดาลใจ “ ของเล่น
สังกะสีไทย “ ผูว้ จิ ยั เล็งเห็นถึงความสวยงามและลักษณะที่
สามารถนำ�มาพัฒนาใช้ต่องานออกแบบลวดลายผ้าพิมพ์ได้
อย่างน่าสนใจและเหมาะสม จากความสำ�คัญของของเล่น
สังกะสีไทยที่ควรค่าแก่การส่งเสริมและการอนุรักษ์ไว้เพื่อ
เป็นการเผยแพร่ตอ่ กลุม่ คนรุน่ ใหม่ให้ได้รจู้ กั และหันมาสนใจ
ต่องานออกแบบของเล่นสังกะสีไทยได้เพิม่ มากขึน้
โดยผู้
วิจยั ได้ท�ำ การศึกษาถึงรูปแบบของเล่นสังกะสีไทย และวิธี
การสร้างสรรค์ลวดลาย สีสนั ต่างๆ นำ�มาประยุกต์ใช้ตอ่ การ
สร้างสรรค์งานออกแบบลวดลายผ้าพิมพ์ในยุคปัจจุบนั เพือ่
ให้เกิดแนวทางการออกแบบสินค้าทางการสร้างสรรค์รูป
แบบใหม่ๆ ขึน้ โดยการผสมผสานแรงบันดาลใจลวดลาย รูป
ทรง สีสนั จากแรงบันดาลใจของเล่นสังกะสีไทย มาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ ทีเ่ สริมค่านิยมต่อการใช้สอยในยุคปัจจุบนั เข้าด้วย
กัน เพือ่ ให้เกิดงานศิลปะร่วมสมัยทีม่ มี ลู ค่าขึน้ และช่วยให้เกิด
การตอบสนองต่อคนรุน่ ใหม่ได้ เล็งเห็นถึงคุณค่าความงามและ
เอกลักษณ์อนั โดดเด่นของของเล่นสังกะสีไทยมากยิง่ ขึน้

สอดคล้องและกลมกลืนกันอย่างเหมาะสม การใช้เทคนิค
การต่อลวดลายผ้าพิมพ์ในลักษณะสีเ่ หลีย่ ม การกำ�หนด
ตำ�แหน่งและทิศทางขององค์ประกอบการวางลาย แบบ
Four – Way คือลายจะสลับ บนล่าง ซ้ายขวา และการซ้�ำ
ลวดลาย แบบINTERSECTION องค์ประกอบจะถูกเชือ่ มต่อ
กันกลมกลืนกันหมด

ภาพที่ 3 : ลวดลายผ้าพิมพ์จากแรงบันดาลใจของเล่น
สังกะสีไทย แบบที่ 1 ที่ทำ�การต่อลวดลาย ในโปรแกรม
การออกแบบ และโทนกลุ่มสีที่ใช้ต่อการออกแบบ

จากภาพการออกแบบลวดลายผ้าพิมพ์จากแรง
บันดาลใจของเล่นสังกะสีไทย แบบที่ 1 ข้างต้นนีไ้ ด้น�ำ ลวดลาย
รูปแบบของเล่นสังกะสีไทย ต่างๆ มาจัดวางองค์ประกอบให้เกิด
ลวดลายทีส่ วยงามโดยลวดลายของเล่นสังกะสีไทยทีน่ �ำ มาใช้ใน
การวางลวดลายแบบที่ ๑ ได้แก่ ของเล่นสังกะสีรปู ทรงนก ของ
เล่นสังกะสีรปู ทรงลูกเจีย๊ บ ของเล่นสังกะสีรปู ทรงเป็ด ของเล่น
สังกะสีรปู ทรงไก่ และของเล่นสังกะสีรปู ทรงกระต่าย เป็นต้น
โดยของเล่นสังกะสีแต่ละชิน้ ได้มกี ารเพิม่ ลายเส้นลวดลายทีแ่ สดง
ความเป็นไทยเช่นลวดลายประจำ�ยามตกแต่งตามตัวหรือมงกุฎ
ทีป่ ระดับตกแต่งลงไปอีกด้วย การใช้เส้นและลวดลายประดิษฐ์
มาเป็นองค์ประกอบเสริมในการสร้างสรรค์ลวดลายผ้าพิมพ์ให้มี
ความสวยงาม นอกจากนีย้ งั ได้น�ำ รูปทรงของเล่นสังกะสีลกู เจีย๊ บ
และกระบอกทีไ่ ด้มาจากกระป๋องสังกะสีมาใช้ในการตกแต่งเพิม่
ภาพที่ 2 : แรงบันดาลใจ (INSPIRATION) จากของเล่น ความสวยงาม การเลือกกลุม่ สีทใ่ ี ช้ตอ่ งานออกแบบลวดลายผ้า
สังกะสีไทย
พิมพ์แบบที่ 1 นี้ จะเป็นกลุม่ สีจากของเล่นสังกะสีจริงทีป่ ระดิษฐ์
ขึน้ ได้แก่โทนสี แดง เขียว น้�ำ เงิน ฟ้า ขาว ดำ� เทา น้�ำ ตาล ครีม
3. ผลการออกแบบลวดลายผ้าพิมพ์ จากการ และชมพูเป็นหลัก ซึง่ เป็นกลุม่ สีทม่ ี คี วามสดใสสวยงาม สามารถ
วิเคราะห์รปู แบบสีสนั
ลวดลายและโครงสร้างของเล่น นำ�ไปใช้ตอ่ การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือเครือ่ งแต่งกายเช่นผ้าพัน
สังกะสี เพือ่ นำ�ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
คอ หรือเสือ้ ผ้าสตรี ในการสวมใส่ได้หลากหลายรูปแบบและ
3.1 ผลงานการออกแบบลวดลายผ้าพิมพ์จาก สะดวกต่อการใช้งานอย่างเหมาะสม
แรงบันดาลใจของเล่นสังกะสีไทยแบบทื่ 1
การออกแบบลวดลายผ้าพิมพ์จากแรงบันดาล
ใจของเล่นสังกะสีไทยแบบที๑่
โดยใช้เทคนิคการศึกษา
ลวดลายผ้าพิมพ์ และหลักองค์ประกอบศิลป์ ทีไ่ ด้ท�ำ การ
ศึกษา มาประยุกต์ใช้ตอ่ การออกแบบลวดลายและสีสนั ให้
มีความเหมาะสมมากทีส่ ดุ โดยคำ�นึงถึงหลักองค์ประกอบ
ศิลป์ในเรือ่ ง ของ เส้น สี รูปทรง ความสมดุล การซ้�ำ การ
เน้น การเคลือ่ นไหว และเอกภาพของงาน ให้มคี วาม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 63 วารสารศิลป์ปริทัศน์

ภาพที่ 4 : การทดลองการพัฒนากลุ่มสีผลงานการ
ออกแบบลวดลายผ้าพิมพ์จากแรงบันดาลใจของเล่น
สังกะสีไทย แบบทื่ 1 ด้วยโปรแกรมการออกแบบ photoshop
3.2 ผลงานการออกแบบลวดลายผ้าพิมพ์จาก
แรงบันดาลใจของเล่นสังกะสีไทยแบบทื่ 2
การออกแบบลวดลายผ้าพิมพ์จากแรงบันดาล
ใจของเล่นสังกะสีไทยแบบที่2 โดยใช้เทคนิคการศึกษา
ลวดลายผ้าพิมพ์ และหลักองค์ประกอบศิลป์ ที่ได้ทำ�การ
ศึกษา มาประยุกต์ใช้ต่อการออกแบบลวดลายและสีสันให้
มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยคำ�นึงถึงหลักองค์ประกอบ
ศิลป์ในเรื่อง ของ เส้น สี รูปทรง ความสมดุล การซ้ำ� การ
เน้น การเคลื่อนไหว และเอกภาพของงาน ให้มีความ
สอดคล้องและกลมกลืนกันอย่างเหมาะสม การใช้เทคนิค
การต่อลวดลายผ้าพิมพ์ในลักษณะสี่เหลี่ยม การกำ�หนด
ตำ�แหน่งและทิศทางขององค์ประกอบการวางลาย แบบ
Four – Way คือลายจะสลับ บนล่าง ซ้ายขวา และการ
ซ้ำ�ลวดลาย แบบ OVERLAPPING การทับซ้อนจององค์
ประกอบลาย เพื่อทำ�ให้เกิดมิติในลวดลายหรือเกิดความ
เข้มของสีที่สูงขึ้น

และลวดลายประดิษฐ์มาเป็นองค์ประกอบเสริมในการ
สร้างสรรค์ลวดลายผ้าพิมพ์ให้มีความสวยงาม นอกจาก
นี้ยังได้นำ�รูปทรงของเล่นสังกะสีไก่และกระบอกที่ได้มา
จากกระป๋องสังกะสีมาใช้ในการตกแต่ขอบเพื่อเพิ่มความ
สวยงาม การเลือกกลุ่มสีที่ใช้ต่องานออกแบบลวดลายผ้า
พิมพ์แบบที่ 2 นี้ จะเป็นกลุ่มสีจากของเล่นสังกะสีจริงที่
ประดิษฐ์ขึ้น ได้แก่โทนสี แดง เขียว ชมพู น้ำ�เงิน ฟ้า ขาว
ดำ� เทา น้ำ�ตาล และครีม เป็นหลัก ซึ่งเป็นกลุ่มสีที่มีความ
สดใสสวยงาม สามารถนำ�ไปใช้ต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์
หรือเครื่องแต่งกายเช่นผ้าพันคอ หรือเสื้อผ้าสตรี ในการ
สวมใส่ได้หลากหลายรูปแบบและสะดวกต่อการใช้งาน
อย่างเหมาะสม

ภาพที่ 6 : การทดลองการพัฒนากลุ่มสีผลงานการ
ออกแบบลวดลายผ้าพิมพ์จากแรงบันดาลใจของเล่น
สังกะสีไทย
แบบทื่ 2 ด้วยโปรแกรมการออกแบบ photoshop

ภาพที่ 5 : ลวดลายผ้าพิมพ์จากแรงบันดาลใจของเล่น
สังกะสีไทย แบบที่ 2 ที่ทำ�การต่อลวดลาย
ในโปรแกรมการออกแบบ และโทนกลุ่มสีที่ใช้ต่อการ
ออกแบบ
จากภาพการออกแบบลวดลายผ้ า พิ ม พ์ จ าก
แรงบันดาลใจของเล่นสังกะสีไทย แบบที่ 2 ข้างต้นนี้ได้
นำ�ลวดลายรูปแบบของเล่นสังกะสีไทย ต่างๆ มาจัดวาง
องค์ประกอบให้เกิดลวดลายที่สวยงามโดยลวดลายของ
เล่ น สั ง กะสี ไ ทยที่ นำ � มาใช้ ใ นการวางลวดลายแบบที่ ๒
ได้แก่ ของเล่นสังกะสีรูปทรงนก ของเล่นสังกะสีรูปทรง
ลูกเจี๊ยบ ของเล่นสังกะสีรูปทรงเป็ด ของเล่นสังกะสีรูป
ทรงไก่ และของเล่นสังกะสีรูปทรงกระต่าย เป็นต้น โดย
ของเล่นสังกะสีแต่ละชิ้นได้มีการเพิ่มลายเส้นลวดลายที่
แสดงความเป็นไทยเช่นลวดลายประจำ �ยามตกแต่งตาม
ตัวหรือมงกุฎที่ประดับตกแต่งลงไปอีกด้วย การใช้เส้น

3.3 ผลงานการออกแบบลวดลายผ้าพิมพ์จาก
แรงบันดาลใจของเล่นสังกะสีไทยแบบทื่ 3
การออกแบบลวดลายผ้าพิมพ์จากแรงบันดาล
ใจของเล่นสังกะสีไทยแบบที๒่
โดยใช้เทคนิคการศึกษา
ลวดลายผ้าพิมพ์ และหลักองค์ประกอบศิลป์ ทีไ่ ด้ท�ำ การ
ศึกษา มาประยุกต์ใช้ตอ่ การออกแบบลวดลายและสีสนั ให้
มีความเหมาะสมมากทีส่ ดุ โดยคำ�นึงถึงหลักองค์ประกอบ
ศิลป์ในเรือ่ ง ของ เส้น สี รูปทรง ความสมดุล การซ้�ำ การ
เน้น การเคลือ่ นไหว และเอกภาพของงาน ให้มคี วาม
สอดคล้องและกลมกลืนกันอย่างเหมาะสม การใช้เทคนิค
การต่อลวดลายผ้าพิมพ์ในลักษณะสีเ่ หลีย่ ม การกำ�หนด
ตำ�แหน่งและทิศทางขององค์ประกอบการวางลาย แบบ
Four – Way คือลายจะสลับ บนล่าง ซ้ายขวา และการ
ซ้�ำ ลวดลาย แบบ OVERLAPPING การทับซ้อนจององค์
ประกอบลาย เพือ่ ทำ�ให้เกิดมิตใิ นลวดลายหรือเกิดความเข้ม
ของสีทส่ี งู ขึน้
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ภาพที่ 7 : ลวดลายผ้าพิมพ์จากแรงบันดาลใจของเล่น
สังกะสีไทย แบบที่ 3 ที่ทำ�การต่อลวดลาย
ในโปรแกรมการออกแบบ และโทนกลุ่มสีที่ใช้ต่อการ
ออกแบบ

อภิปรายผล
การวิจยั ในครัง้ นี้ เป็นการวิจยั เพือ่ การออกแบบ
ลวดลายผ้าพิมพ์จากแรงบันดาลใจของเล่นสังกะสีไทย โดยผูว้ จิ ยั
ได้ท�ำ การศึกษาทัง้ ภาคเอกสารและการออกภาคสนามตัง้ แต่
ประวัตคิ วามเป็นมา รูปแบบตามความนิยม วัสดุ สีสนั ของ
ของเล่นสังกะสีไทยแต่ละชนิดทีน่ ยิ มเล่นกันและมีสสี นั ทีส่ วยงาม
เพือ่ นำ�มาศึกษาและพัฒนาประยุกต์ใช้ตอ่ การออกแบบลวดลาย
ผ้าพิมพ์ได้อย่างเหมาะสมและสวยงาม โดยลวดลายทัง้ 3
ลวดลายนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ท�ำ การออกแบบให้มคี วามเหมาะสมตาม
หลักองค์ประกอบศิลป์ในด้านความงามทางการออกแบบ
ลวดลายและการเน้นรูปแบบให้เหมาะสมตามประโยชน์การ
ใช้สอยในยุคสมัยปัจจุบนั อีกด้วย ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ท�ำ การทดลอง
สร้างสรรค์การออกแบบลวดลายผ้าพิมพ์ในลักษณะลวดลาย
บนผืนผ้าพันคอ รูปทรงสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั ทีม่ ขี นาด 120 x 120
เซนติเมตร และได้ศกึ ษาว่าเนือ้ ผ้าทีม่ คี วามเหมาะสมต่อการ
ออกแบบลวดลายผ้าพิมพ์นน้ั ต้องมีคณ
ุ สมบัตใิ นการพิมพ์ลาย
ด้วยวิธกี ารทรานซ์เฟอร์ลายผ้า (Transfer printing) หรือการ
รีดลายผ้าจากกระดาษพิมพ์ลายด้วยความร้อนออกมาชัดเจน
สวยงาม และเนือ้ ผ้ามีผวิ สัมผัสทีน่ มุ่ สบายต่อการใช้งาน ซึง่ ได้
แก้ ผ้าซิลค์ซาติน (Silk Satin) ผ้าชีฟอง (Chiffon) และผ้าซิลค์
ซาติน ( Silk Satin) เป็นต้น ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากผูว้ จิ ยั ต้องการทีจ่ ะนำ�
เสนอให้ผทู้ ส่ี นใจศึกษางานวิจยั เล่นนีไ้ ด้เห็นแนวทางในการนำ�
ลวดลาย ศิลปะการออกแบบของเล่นทัง้ ของไทยและสากลจาก
ของเล่นสังกะสีทส่ี วยงามนี้ ไปประยุกต์ใช้ตอ่ ยอดในการพัฒนา
งานเป็นชิน้ ผลงานผลิตภัณฑ์ทม่ี คี วามหลากหลายได้ในอนาคต
ตามความเหมาะสม

จากภาพการออกแบบลวดลายผ้าพิมพ์จากแรง
บันดาลใจของเล่นสังกะสีไทย แบบที่ 3 ข้างต้นนีไ้ ด้น�ำ
ลวดลายรูปแบบของเล่นสังกะสีไทย ต่างๆ มาจัดวางองค์
ประกอบให้เกิดลวดลายที่สวยงามโดยลวดลายของเล่น
สังกะสีไทยทีน่ �ำ มาใช้ในการวางลวดลายแบบที๓่ ได้แก่ ของ
เล่นสังกะสีรปู ทรงเครือ่ งบิน ของเล่นสังกะสีรปู ทรงหุน่ ยนต์
ของเล่นสังกะสีรปู ทรงเรือเร็ว และของเล่นสังกะสีรปู ทรงรถ
ถังปืนใหญ่ เป็นต้น โดยของเล่นสังกะสีแต่ละชิน้ ได้มกี ารเพิม่
ลายเส้นลวดลายที่แสดงความเป็นไทยเช่นลวดลายประจำ�
ยามตกแต่งตามตัววัตถุหรือมงกุฎที่ประดับตกแต่งลงไปอีก
ด้วย การใช้เส้นและลวดลายประดิษฐ์มาเป็นองค์ประกอบ
เสริมในการสร้างสรรค์ลวดลายผ้าพิมพ์ให้มีความสวยงาม
นอกจากนี้ยัง ได้ นำ� รู ป ทรงกระบอกที่ไ ด้ ม าจากกระป๋ อ ง
สังกะสีมาใช้ในการตกแต่งเพิม่ ความสวยงาม การเลือกกลุม่
สีทใ่ี ช้ตอ่ งานออกแบบลวดลายผ้าพิมพ์แบบที่ 3 นี้ จะเป็นก
เอกสารอ้างอิง
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นาฏยลักษณ์บทบาทสมิงนครอินทร์ ในละครพันทางเรื่องราชาธิราช
SamingNakoninn in The story of Rachathirat in The Lakhon Phanthang
Performances.
ภุมรินทร์ มณีวงษ์
Abstract
The results showed that, SamingNakhoninn is the major character who is
courageous, loyal, and values dignity. Therefore, the performer who plays the role of
SamingNakhoninn must possess these skills:
1.Dance style,which isthe interpretative dance
expressing lament, courtship, movement, and
dance with weapons. The dance is performed
using Thai royal dance tradition, Mon traditional
music, and natural gestures; 2.Mon accent conversation; 3. Facial expressions of 6 emotions:
love, sneer, courage, fidelity, pride, and sadness. From the dance styles and expressions
mentioned above, two dance characteristics
can be concluded: dance patterns, especially
there with short sword and bent knees, and the
unique costume of SamingNakhoninn.
Keywords : SamingNakhoninn’s role, Dance
characteristics, Lakhon Phanthang
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการ
แสดงและนาฏยลักษณ์บทบาทสมิงนครอินทร์ในละคร
พันทางเรื่องราชาธิราชชุดศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องตอน
สั จ จะสมิ งนครอิ น ทร์ของกรมศิลปากรโดยการศึก ษา
จากเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ และการ
ฝึกปฏิบัติกับศิลปินที่แสดงครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2523 ผล
การวิจัยพบว่าผู้ที่รับบทสมิงนครอินทร์ ต้องมี
ความสามารถในการแสดงคือ 1.วิธีการรำ�ได้แก่ วิธีการ
รำ�ตีบทตามคำ�ร้องในลักษณะการรำ�พึงรำ�พัน การเกี้ยว
พาราสี การรำ�หน้าพาทย์ และการรำ�ใช้อาวุธ โดยใช้
ภุมรินทร์ มณีว งษ์

หลักการรำ�ตามแบบแผนของนาฏศิลป์ไทย การรำ�ออก
ภาษาตามเชื้อชาติมอญและการใช้ท่าทางแบบธรรมชาติ
2.วิธีการเจรจาสำ�เนียงมอญ และ3.วิธีการใช้สีหน้าแสดง
อารมณ์ภายใน จากการรำ�และวิธีแสดงดังกล่าวสามารถ
สรุปนาฏยลักษณ์การแสดงได้ 2 ประการคือ นาฏย
ลั ก ษณ์ ด้ า นกระบวนท่ า รำ � เฉพาะด้ ว ยการรำ � ดาบสั้ น
ประกอบท่าเดินตีนเตี้ย และ เครื่องแต่งกายเฉพาะของ
ตัวละครสมิงนครอินทร์
คำ�สำ�คัญ : วิธีการแสดงบทบาทสมิงนครอินทร์ ,นาฏย
ลักษณ์การแสดง,ละครพันทาง
บทนำ�
ราชาธิราช เป็นเรือ่ งราวในพงศาวดารของมอญ
เกีย่ วกับการทำ�สงครามระหว่างมอญ - พม่าทีม่ ชี น้ั เชิงใน
ด้านกลยุทธ์ และมีเนือ้ หาตืน่ เต้นเร้าใจชวนสนุกสนานชวน
ให้นา่ ติดตามมีการนำ�มาแปลเป็นภาษาไทยโดยเจ้าพระยา
พระคลัง(หน) และเจ้าพระยามหินทรศักดิธ์ �ำ รง(เพ็ง เพ็ญ
กุล)ได้น�ำ เรือ่ งราชาธิราชนีม้ าแสดงในรูปแบบของละครรำ�
โดยมอบหมายให้ หลวงพัฒนพงศ์ภกั ดี(ทิม สุขยางค์) จัด
ทำ�บทขึน้ ใหม่ โดยนำ�บทร้อยแก้วมาประพันธ์ ในรูปแบบ
ของ กลอนบทละคร สำ�หรับใช้แสดงละครในคณะของ
ท่าน(เสาวณิต วิงวอน,2554,หน้า273)
นอกจากนีย้ งั คิดวิธกี ระบวนรำ�ใหม่ เช่นการใส่
ลีลาท่าทีน่ า่ จะเป็นท่ารำ�ของมอญ พม่าลงไปแต่ยงั คงใช้
หลักการของการรำ�ไทย มีการเจรจาเลียนแบบสำ�เนียง
ไปตามชาตินน้ั ๆส่วนบทร้อง ได้ใส่ท�ำ นองเพลงสำ�เนียง
มอญ พม่าลงไป โดยผูแ้ สดงทีเ่ ป็นตัวละครเอกในคณะ คือ
คุณครูเครือ(หม่อมครูเครือ) คุณครูหงิม (แม่ครูหงิม)ซึง่ ต่อ
มาภายหลังคุณครูทง้ั สองท่าน ได้เป็นผูถ้ า่ ยทอดกระบวน
ท่ารำ�ตลอดจนรูปแบบการแสดง นีใ้ ห้แก่ตวั ละครของ
คณะละครเจ้าคุณพระประยูรวงศ์ คือคุณครูผนั โมรากุล
คุณครูสอาด แสงสว่าง คุณครูเจริญจิต ภัทรเสวี นอกจาก
นีย้ งั ได้ถา่ ยทอดกระบวนรำ�ให้แก่ คณะละครของวังสวน
กุหลาบคือท่านผูห้ ญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนีฯ คุณครูลมุล
ยมะคุปต์ (พัชราวรรณ.ทับเกตุ,2553,หน้า114 – 115) ตัว
ละครในเรือ่ งราชาธิราชนัน้ มีอยู่ด้วยกันมากมายและส่วน
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ใหญ่ตัวละครที่เป็นตัวเอกที่มีบทบาทสำ�คัญนั้นส่วนมากจะ
เป็นฝ่ายมอญ เพราะเรื่องราชาธิราชนี้เป็นเรื่องราวที่ยกย่อง
เชิดชู พระบุญญาธิการ ความสามารถของกษัตริย์ หรือ
เหล่าทหารหาญต่างๆในฝ่ายของพระเจ้าราชาธิราช ด้วย
ความเก่งกล้าสามารถ และมีฝีมือชั้นเชิงในการรบ รวมไปถึง
การสอดแทรกคตินิยมเรื่องความจงรักภักดี ความซื่อสัตย์
ต่อพระเจ้าแผ่นดิน
สมิงนครอินทร์ หรือ มะสะลุม ถือได้ว่าเป็นตัว
ละครสำ�คัญที่มีบทบาท มากตัวหนึ่งในเรื่องราชาธิราชเป็น
ตัวละครที่มีฝีมือในการรบ มีความกล้าหาญ เป็นผู้มีศักดิ์ศรี
เป็ นชายชาติ ท หาร ไว้ว างพระราชหฤทัยของพระเจ้า
ราชาธิราช ด้วยความเก่งกล้าสามารถของสมิงนครอินทร์
ประกอบกับ ความน่าสนใจในประวัติของตัวละครที่ปรากฏ
ในเรื่องราชาธิราช จึงได้มีการหยิบยกเรื่องราวของสมิงนคร
อินทร์ มาจัดทำ�เป็นบทละคร ซึ่งในชั้นแรกนั้นได้มีการนำ�
มาจั ด ทำ � เป็ น เพี ย งบางช่ว งบางตอนเท่านั้น ต่อมาได้ม ี
การนำ�มาเข้ารวมกันเป็นชุด ประกอบเข้าด้วยกันหลายตอน
โดยนายเสรี หวังในธรรม (กรมศิลปากร,2523,หน้า19,26)
ในการแสดงละครพันทางเรื่องราชาธิราช ชุดศึกพระเจ้าฝรั่ง
มังฆ้อง นี้สามารถชี้ให้เห็นถึง อัตลักษณ์ของสมิงนครอินทร์
ได้อย่างชัดเจนด้วยการสื่อให้เห็นในลักษณะของท่าทาง
รำ� การแสดงอารมณ์ ตลอดจนมุมมองทัศนคติของตัวสมิง
นครอินทร์ และที่สำ�คัญคือจุดเด่นในด้านของกระบวนท่า
รำ�เฉพาะตัว ของสมิงนครอินทร์ เช่นในตอนขอดูตัวสมิง
นครอินทร์ เป็นกระบวนท่าที่น่าสนใจ และเป็นจุดเด่นของ
สมิงนครอินทร์ คือกระบวนท่ารำ�โดยการชักอาวุธ(ดาบสั้น)
ที่ลอบนำ�เข้ามาในที่ประทับ และจะต้องรำ�เพื่อกระทำ�การ
ข่มขู่พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ซึ่งเรียกการรำ�ของกระบวนรำ�นี้ว่า
“เดินตีนเตี้ย” เป็นกระบวนท่าที่พิสดารจัดเป็นท่าเฉพาะ
ที่จะแสดงให้เห็นถึงความสวยงามและความสามารถ อย่าง
ยอดเยี่ยมของผู้แสดงที่มีความแตกต่างไปจากตัวละครตัว
อื่นๆ จากการแสดงในบทบาทของสมิงนครอินทร์เป็นกระ
บวนท่าที่มีความโดดเด่นในเรื่องของกระบวนท่ารำ�เฉพาะ
ตัว มีวิธีการปฏิบัติ ที่ยากลำ�บากและพิสดารซึ่งผู้ที่แสดงได้
นั้นจะต้องมีความสามารถพิเศษในด้านของกำ�ลังและสรีระ
ต้องมีการฝึกหัดของกำ�ลังขาให้แข็งแรงเป็นพิเศษ ที่ผู้แสดง
ต้องฝึกให้ชำ�นาญ นอกจากนี้ยังมีบทบาทอื่นๆที่ต้องแสดง
ได้แก่ บทบาทที่เป็นลักษณะ รำ�เดี่ยว รำ�คู่เพื่ออวดฝีมือและ
การแสดงอารมณ์ที่จะต้องได้รับการฝึกหัดท่าในการปฏิบัติ
ท่ารำ�อย่างคล่องแคล่ว ประกอบกับผู้ที่สามารถแสดงใน
บทบาทของสมิงนครอินทร์ยังมีน้อย และมิค่อยได้นำ�ออก
แสดงเผยแพร่บ่อยนัก
สำ�หรับผู้แสดงในบทบาทของสมิงนครอินทร์ ที่
ได้ออกแสดงครั้งแรกของกรมศิลปากรในปี พ.ศ.2523 นั้น
มี 2 ท่านได้แก่ อาจารย์ไพฑูรย์ เข้มแข็งผู้เชี่ยวชาญทาง

ด้านนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการ
แสดง (นาฏศิลป์ไทย) พ.ศ.2548
ปัจจุบันนี้มีผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดการรำ�บทบาท
สมิงนครอินทร์ น้อยมาก เนื่องจากผู้ที่รับการถ่ายทอดนั้น
จะต้องมีความสามารถพิเศษที่จะต้องมีสรีระ และกำ�ลัง
ขาที่แข็งแรง ประกอบกับต้องมีความคล่องตัวในการรำ�ที่
คล่องแคล่ว สวยงามตามแบบวิธีการแสดงจึงทำ�ให้ มีผู้ที่
แสดงบทบาทสมิงนครอินทร์น้อยมาก 			
ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นถึงคุณค่าและความสำ�คัญและ
ต้องการศึกษารูปแบบ องค์ประกอบ กระบวนท่ารำ� วิธีการ
รำ� ซึ่งจัดเป็นองค์ความรู้ที่ความสำ�คัญ สามารถเป็นข้อมูล
ในทางทฤษฏี และเป็นแนวทางการปฏิบัติ รวมถึงการ
รักษากลวิธีการรำ�ในกระบวนท่านี้ไม่ให้สูญหายนับเป็นการ
อนุรักษ์และสืบทอดกระบวนท่ารำ� เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้
ที่มีความสนใจในการศึกษาการแสดงชุดนี้ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิธีการแสดงบทบาทสมิงนครอินทร์
ในละครพันทางเรื่องราชาธิราชชุดศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง
ตอน สัจจะสมิงนครอินทร์
2. เพื่อศึกษานาฏยลักษณ์การแสดงบทบาทสมิง
นครอินทร์ ในละครพันทางเรื่องราชาธิราช ชุดศึกพระเจ้า
ฝรั่งมังฆ้อง ตอนสัจจะสมิงนครอินทร์
ระเบียบวิธีวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย 			
ด้านเนื้อหา
1.ศึกษาความเป็นมาองค์ประกอบและการแสดง
ละครพันทางเรื่องราชาธิราช
ชุดศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง
ตอนสัจจะสมิงนครอินทร์ ของกรมศิลปากรตั้งแต่เริ่มในปี
พ.ศ.2523 – พ.ศ.2548			
2.ศึกษากระบวนท่ารำ� วิธีการแสดงตลอดจน
อัตลักษณ์ ของ สมิงนครอินทร์ ในชุดศึกพระเจ้าฝรั่งมัง
ฆ้อง ตอนสัจจะสมิงนครอินทร์ โดยศึกษาจากศิลปินที่ได้
รั บ บทบาทสมิ ง นครอิ น ทร์ ใ นการแสดงครั้ ง แรกโดยกรม
ศิลปากร พ.ศ.2523 - พ.ศ.2548
ด้านบุคคล 					
ศึกษาเฉพาะผู้ที่แสดงเป็นสมิงนครอินทร์ ที่แสดง
ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2523 และแสดงมาจนถึงในปีพ.ศ2548
และยังเป็น ผู้ถ่ายทอดท่ารำ�บทบาทของ สมิงนครอินทร์
ใน ชุดศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ตอนสัจจะสมิงนครอินทร์ให้
แก่กลุ่มนักแสดงรุ่นใหม่ของกรมศิลปากร ได้แก่ อาจารย์
ไพฑูรย์ เข้มแข็ง ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยวิทยาลัย
นาฏศิลป และ ผศ.ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ คณบดี
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คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศิลปิน
แห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)พ.ศ.
2548
ด้านสถานที่					
กรมศิลปากร และ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงวัฒนธรรม
วิธีการดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องวิธีการแสดงบทบาทสมิงนครอินทร์
ในละครพันทางเรื่อง ราชาธิราชชุดศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง
ตอน สัจจะสมิงนครอินทร์ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยวิ เ คราะห์ เรื่ อ งการแสดงกระบวนท่ า รำ � วิ ธี ก ารแสดง
บทบาทสมิงนครอินทร์ในรูปแบบ ของกรมศิลปากรแบ่งได้
3 ระยะดังนี้ระยะที่1การศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์ ด้วย
การศึกษาจากหนังสือเอกสารงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้อง
หรือสอดคล้อง ระยะที่ 2 การศึกษาภาคสนามเป็นการ
ศึกษาจากการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์กลุ่มผู้แสดงกลุ่ม
คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมใน
การแสดงทั้งที่เป็นผู้ร่วมแสดงร่วมฝึกซ้อมในบทบาทอื่นๆ
และกลุ่มศิลปินที่ได้รับการถ่ายทอด โดยมีเกณฑ์ในการคัด
เลือกผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งแบ่งได้ดังนี้			
1.การสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง และไม่มี
โครงสร้าง โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้
-กลุ่มคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย
ที่ได้แสดงเป็นตัวเอกในละครพันทางเรื่องราชาธิราช ชุด
ศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ตอนสัจจะสมิงนครอินทร์ ปี พ.ศ.
2523 ได้แก่
1.1 กลุ่มผู้แสดงในบทบาทมะสะลุมหรือ สมิง
นครอินทร์ครั้งแรก ในปี พ.ศ.2523 ได้แก่		
-อาจารย์ ไ พฑู ร ย์ เข้ ม แข็ ง ผู ้ เชี ่ ย วชาญด้ า น
นาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป 		
-รศ.ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
นาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์			
1.2 กลุ่มผู้แสดงร่วมในปี พ.ศ.2523 ได้แก่
-อาจารย์ประเมษฐ์ บุณยะชัย ผู้เชี่ยวชาญทาง
ด้านนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แสดงเป็น พระเจ้า
ฝรั่งมังฆ้อง ชุดที่1
-อาจารย์ศิริพงษ์ ฉิมพาลี ข้าราชการบำ�นาญ
นาฎศิลป์ไทย สำ�นักการสังคีตกรมศิลปากร แสดงเป็น พระ
เจ้าฝรั่งมังฆ้อง ชุดที่ 2
-อาจารย์ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ ผู้อำ�นวยการ สำ�นัก
การสังคีต กรมศิลปากร แสดงเป็น มังรายกะยอชวา ชุดที่ 1
-อาจารย์จุลชาติ อรัญญะนาค รองผู้อำ�นวยการ
วิทยาลัยนาฏศิลปแสดงเป็นมังรายกะยอชวา ชุดที่ 2
-อาจารย์ตวงฤดี ถาพรพาสี ข้าราชการบำ�นาญ

นาฎศิลป์ไทย สำ�นักการสังคีต กรมศิลปากร แสดงเป็น
นางเกษรา ชุดที่ 1			
- อาจารย์วรรณพินี สุขสม นาฏศิลปินอาวุโส
สำ�นักการสังคีต กรมศิลปากร แสดงเป็น นางเกษรา ชุดที่ 2
				
1.3 กลุ่มคณาจารย์ และศิลปินผู้ รับการถ่ายทอด
จากอาจารย์ไพฑูรย์ เข้มแข็ง และ รศ.ดร.ศุภชัย จันทร์สุ
วรรณ์ ได้แก่ 			
-อาจารย์ฤทธิเทพ เถาว์หิรัญ รองคณบดี คณะ
ศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รับการถ่ายทอด
จาก รศ.ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ 		
-อาจารย์สมเจตน์ ภู่นา นาฏศิลปินอาวุโส สำ�นัก
การสังคีต กรมศิลปากร รับการถ่ายทอด จากอาจารย์
ไพฑูรย์ เข้มแข็ง			
-อาจารย์สัจจะ ภู่แพ่งสุทธิ์ ครูชำ�นาญการพิเศษ
วิทยาลัยนาฏศิลปรับ การถ่ายทอด จากอาจารย์ไพฑูรย์
เข้มแข็ง				
1.4 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านดุริยางค์ศิลป์ คณะศิลป
นนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และกลุ่มงาน
ดุริยางค์ไทย สำ�นักการสังคีต กรมศิลปากรมีส่วนเกี่ยวข้อง
และเคยร่วมบรรเลง ขับร้อง ในการแสดงของกรมศิลปากร
มาแล้วไม่น้อยกว่า 30 ปี				
-อาจารย์นัฐพงศ์ โสวัตร ผู้เชี่ยวชาญด้านดุริยางค์
ไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
-อาจารย์ทัศนีย์ ขุนทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านคีตศิลป์
ไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และ
ศิลปินแห่งชาติ		
-อาจารย์อุทัย ปานประยูร ข้าราชการบำ�นาญ
ดุริยางคศิลป์ สำ�นักการสังคีต กรมศิลปากร		
-อาจารย์สมชาย ทับพร ข้าราชการบำ�นาญ
ดุริยางคศิลป์ สำ�นักการสังคีต กรมศิลปากร		
1.5 ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายฉาก ฝ่ายเครื่องแต่งกาย งา
นพัสตราภรณ์สำ�นักการสังคีต กรมศิลปากร
-นางกาญจนา ขาวรุ่งเรือง ข้าราชการบำ�นาญ
อดีตหัวหน้าฝ่ายพัสตราภรณ์และเครื่องโรง สำ�นักการสังคีต
กรมศิลปากร 		
-นายสุธี ปิวรบุตร ข้าราชการบำ�นาญ อดีต
หัวหน้างานฝ่ายฉากศิลปกรรมโรงละคร สำ�นักการสังคีต
กรมศิลปากร
-นางสาวอรพินท์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ข้าราชการ
บำ�นาญ
อดีตหัวหน้าอดีตหัวหน้าฝ่ายพัสตราภรณ์และ
เครื่องโรง สำ�นักการสังคีต
กรมศิลปากร		
1.6 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยตัวพระ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์		
		
-อาจารย์รติวรรณ กัลยาณมิตร ผู้เชี่ยวชาญด้าน
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นาฏศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์
-อาจารย์เวณิกา บุนนาค ผู้เชี่ยวชาญด้าน
นาฏศิลป์ไทย ศิลปินแห่งชาติ คณะศิลปนาฏดุริยางค์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และศิลปินแห่งชาติ		
-อาจารย์รัตติยะ วิกสิตพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
นาฏศิลป์ไทย คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
-อาจารย์นฤมัย ไตรทองอยู่ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
นาฏศิลป์ไทย คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
-อาจารย์วีระชัย มีบ่อทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
นาฏศิลป์ไทยคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2. การสังเกตการณ์ โดยใช้วิธี การสังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่วม และ การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม
การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมคือ การที่ผู้วิจัย
ได้สังเกตการณ์การฝึกซ้อมการฝึกหัดผู้แสดงได้แก่ วิธีการ
ฝึกเบื้องต้น การเข้าบท การฝึกซ้อมเข้าเรื่อง จนถึงการแสดง
ซึ่งในการสังเกตครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีส่วนร่วมในการช่วยฝึกซ้อม
ตัวละครต่างๆ					
การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม คือ ผู้วิจัยได้
เป็นผู้สังเกตการณ์ในฐานะของผู้ชม			
ระยะที่3 การเข้ารับการถ่ายทอดกระบวนท่ารำ�
และวิธีการแสดงในบทบาทสมิงนครอินทร์ จากอาจารย์
ไพฑูรย์ เข้มแข็ง และ รศ.ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ แบบ
เจาะลึกในบทบาทของสมิงนครอินทร์ พร้อมการสัมภาษณ์
อย่างไม่เป็นทางการ หรือ สอบถามจากทั้งสองท่านในกรณี
ที่เกิดข้อสงสัย แล้วแยกประเด็นในวิธีการรำ�ในแต่ละส่วน
ซึ่งในแต่ละท่านว่ามีข้อแตกต่างหรือ เหมือนกันอย่างไร เพื่อ
หาวิธีแสดงในบทบาทของสมิงนครอินทร์และการศึกษา
จาก วีดีทัศน์ การแสดงละครพันทางเรื่อง ราชาธิราช ชุด
ศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ตอนสัจจะสมิงนครอินทร์ ของ
กรมศิลปากร เพื่อการศึกษาดูองค์ประกอบตามที่มีส่วน
เกี่ยวข้องเช่น ท่ารำ� วิธีการแสดงของ สมิงนครอินทร์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้คือ
1. แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยประเด็นต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ซึ่งการตั้งคำ�ถามในการสัมภาษณ์ ผู้
วิจัยต้องการที่จะหาข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับลักษณะ
รูปแบบและวิธีการแสดงละครพันทางในรูปแบบของกรม
ศิลปากร ต้องการทราบถึงวิธีการรำ�แบบละครพันทางที่
มีลักษณะท่ารำ�แบบออกภาษา และการหาความหมาย
หรื อ ท่ าเฉพาะที ่ ม ี อยู่ในการแสดงละครพัน ทางเรื่อง
ราชาธิราชชุดศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ตอนสัจจะสมิงนคร
อินทร์ นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังต้องการทราบถึง ขั้นตอนการคัด
เลือกนักแสดง การฝึกซ้อม ขั้นตอนการถ่ายทอด ตลอดจน
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องขององค์ประกอบอื่นๆที่มีความ

เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันกับการแสดง เช่น เครื่องแต่งกาย
เพลง ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง และเรื่องของ ฉากที่ใช้
ประกอบการแสดงโดยในการณ์สัมภาษณ์ในแต่ละกลุ่ม
2. แบบสังเกตการณ์ ผู้วิจัยได้มีโอกาสในการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วมคือ		
-สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ได้แก่ การสังเกต
จากการเป็นผู้ช่วยในการฝึกซ้อมเบื้องต้น ในฐานะเป็นผู้
ช่วยฝึกซ้อมให้แก่ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดกับครูผู้ถ่ายทอดใน
ลักษณะการฝึกท่าพื้นฐาน และผู้วิจัยได้รับเข้ารับการฝึก
ซ้อมจากผู้แสดงที่แสดงเป็น สมิงนครอินทร์ทั้ง 2 ท่าน คือ
อาจารย์ไพฑูรย์ เข้มแข็ง และ รศ.ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์
-สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม ได้แก่ การได้ไป
สังเกตในโอกาสที่มีการแสดงในฐานะของผู้ชม 		
3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
สมุดจดบันทึก กล้องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง และ
เครื่องถ่ายวีดีทัศน์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำ�การศึกษา และเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่างๆด้วยวิธีการดังต่อไปนี้		
1. การศึกษาเอกสาร 		
2. การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์		
3. การฝึกหัดท่ารำ�			
4. การศึกษาจากวีดีทัศน์ จากการแสดงละคร
พันทางเรื่องราชาธิราชชุดศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ตอน สัจจะ
สมิงนครอินทร์ ของกรมศิลปากร
การวิเคราะห์ข้อมูล
เริ่มจากการจัดระเบียบข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
เอกสาร การศึกษาภาคสนามและอื่นๆ มาวิเคราะห์ข้อมูล
แล้วนำ�ข้อมูลมาตีความให้เกิดความเข้าใจโดยดำ �เนินการ
ตามลำ�ดับต่อไปนี้ นำ�ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร การ
บันทึกเสียง การบันทึกภาพ และการจดบันทึกข้อมูลการ
สัมภาษณ์มาถอดเทปและผู้วิจัยทำ�หน้าที่ตรวจสอบข้อมูล
อีกครั้ง มาวิเคราะห์โดยการแยกประเภทของข้อมูลเป็น
หมวดหมู่ เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับละครพันทางเรื่อง
ราชาธิราช ชุดศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ตอนสัจจะสมิงนคร
อินทร์ องค์ประกอบ และลักษณะวิธีการแสดง
นำ�ข้อมูลของการศึกษาจากเอกสารการสัมภาษณ์
และ การสังเกตการณ์มาแบ่งออกเป็นประเด็นหลัก กับการ
คัดเลือก การฝึกหัดผู้แสดงการฝึกท่าเฉพาะของตัวสมิงนคร
อินทร์ และ การฝึกซ้อม การแสดง และนำ�ข้อคิดเห็นจาก
การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ในการแสดงมาวิเคราะห์ถึง
กระบวนการ รูปแบบวิธีการแสดงบทบาท สมิงนครอินทร์
ในละครพันทางเรื่องราชาธิราช ชุดศึกพระเจ้า ฝรั่งมังฆ้อง
ตอน สัจจะสมิงนครอินทร์ ของกรมศิลปากร
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ผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาวิ ธี ก ารแสดงและนาฏยลั ก ษณ์
บทบาท สมิงนครอินทร์ ในละครพันทางเรื่องราชาธิราช
ชุดศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ตอนสัจจะสมิงนครอินทร์ โดย
ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีจากการมีส่วนร่วมในการแสดง การรับ
การถ่ายทอดโดยตรงจาก อาจารย์ไพฑูรย์ เข้มแข็ง และ
รศ.ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ พบว่าวิธีการแสดงและนาฏย
ลักษณ์บทบาทของสมิงนครอินทร์ มีกระบวนท่ารำ�สำ�คัญ
ที่มีความงดงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่เป็น
ลักษณะของการอวดฝีมือ และลักษณะของกระบวนท่ารำ�
วิธีการแสดงบทบาท สมิงนครอินทร์ คือ
1. ลักษณะ การรำ�ตีบทตามบทร้อง การรำ�
ประกอบทำ�นองเพลง และ เพลงหน้าพาทย์ การรำ�
ประกอบการใช้อาวุธ การรำ�แบบท่ารำ�เฉพาะ การรำ�แบบ
ท่าธรรมชาติ
2.วิธีการเจรจาการพูดเลียนสำ�เนียงมอญ
3. การใช้สีหน้าและอารมณ์ของสมิงนครอินทร์
ที่จะต้องแสดงออกมาพร้อมกับการจะต้องทำ�ท่าทาง หรือ
กิริยาอาการที่เป็นลักษณะของอารมณ์ต่างๆนั้นมีด้วยกัน
6 ลักษณะคือ		
-บทบาทที่ แ สดงออกถึ ง อารมณ์ รั ก ที่ แ สดงถึ ง
อารมณ์ของความนุ่มนวล ในการเกี้ยวพาราสีที่มีการ
ใช้แววตาที่เป็นธรรมชาติในการรำ�เกี้ยวระหว่างสมิงนคร
อินทร์กับนางเกษรา					
-บทบาทที่แสดงออกลักษณะการแสดงอารมณ์
เยาะเย้ยเหยียดหยาม การใช้วิธีการแสดงออกทางใบหน้า
ที่ชัดเจนด้วยการยิ้ม และการใช้สายตาในแบบการมอง
ด้วยหางตาและการเมินหน้า เช่นในตอนกระทำ�สัตย์
-บทบาทที่ แ สดงออกถึ ง ความกล้ า หาญความ
มีศักดิ์ศรีด้วยการแสดงอารมณ์ที่ขึงขังเข้มแข็งประกอบ
สีหน้าที่ข่มขู่พร้อมต่อสู้ในตอนขอดูตัวสมิงนครอินทร์
-บทบาทที่ แ สดงออกถึ ง ความอ่ อ นน้ อ มจงรั ก
ภักดี การแสดงความนอบน้อมและจงรักภักดีต่อพระเจ้า
ราชาธิราช 					
- บทบาทที่แสดงออกถึงความหยิ่งในศักดิ์ศรี
ของความเป็นชายชาติทหาร การแสดงออกทางแววตาที่มี
ความมุ่งมั่นที่จะยอมตายเพื่อมีนายเพียงหนึ่งเดียว		
-บทบาทที่แสดงออกถึงความโศกเศร้า สุดท้าย
ด้วยอารมณ์แห่งความ ที่สมิงนครอินทร์จะต้องกลั่นใจตาย
และมีการพูด ด้วยลักษณะของน้ำ�เสียงที่มีทั้งหนักแน่น
สลับกลับการพูดด้วยนํ้าเสียงที่สั่นเครือด้วยอาการร้องไห้
จากงานวิจัยในเรื่อง “วิธีการแสดงและนาฏย
ลั กษณ์ บ ทบาทสมิ ง นครอิน ทร์ ในละครพัน ทางเรื่อง
ราชาธิราช” จึงทำ�ให้พบว่า ผู้ที่จะแสดงเป็นสมิงนคร
อินทร์ได้นั้น จะต้องเข้าใจในลักษณะของการรำ� และวิธี
การแสดงที่มีองค์ประกอบต่างๆที่สำ�คัญ คือ ต้องเป็นผู้

ที่มีลักษณะของบุคลิกที่ดี เป็นผู้ที่ได้รับการฝึกหัดที่เป็น
ตัวพระ มีฝีมือในการรำ� มีพละกำ�ลังที่ดี เข้าใจหลักการ
ปฎิบัติ ในลักษณะของการรำ�แบบพันทาง และต้องเข้า
ถึงบทบาทของตัวละครสมิงนครอินทร์ ที่จะต้องสามารถ
สร้างความรู้สึกให้เข้าถึงตัวละครตัวนี้ให้ได้ พร้อมกับต้องมี
การฝึกซ้อมกับผู้ที่ถ่ายทอดให้เกิดความเข้าใจให้เกิดความ
คล่องแคล่วในกระบวนท่ารำ� ซึ่งท่ารำ�ในบางท่าต้องอาศัย
ความชำ�นาญ ฝึกหัดอยู่เสมอ จึงจะสามารถแสดงเป็นสมิง
นครอินทร์ที่ดีได้ ตามอย่างศิลปินต้นแบบที่ดีได้ต่อไป
อภิปรายผล
จากศึกษาวิธีการแสดงและนาฏยลักษณ์บทบาท
สมิงนครอินทร์ ในละครพันทางเรื่องราชาธิราช ชุดศึก
พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง ตอนสัจจะสมิงนครอินทร์ ผู้วิจัยนำ�มา
อภิปรายผลได้ดังนี้					
1. ในวิธีการแสดงบทบาทสมิงนครอินทร์ ใช้วิธี
การรำ�ที่มีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายที่มีความ
สัมพันธ์กัน ตามหลักนาฏศิลป์ไทยประเภทตัวละครพระ
แบบหลวง โดยในการรำ�และออกท่าทางนั้นก็จะเป็นไป
ตามหลักของนาฏยศัพท์
ของอาคมสายาคม(2545)ต้ อ งเป็ น ท่ า รำ � ที่ มี
ความหมาย ซึ่งสอดคล้องกับคำ�สัมภาษณ์ของ ไพฑูรย์ เข้ม
แข็ง และ ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ว่าผู้ที่แสดงเป็น สมิงนคร
อินทร์ ถึงแม้ว่าเป็นการรำ�แบบพันทาง แต่ ต้องมีพื้นฐาน
การรำ�แบบตัวพระที่รำ�ดี มีความเข้าใจในเรื่อง พื้นฐานการ
รำ� นาฏยศัพท์ และวิธีการรำ�นั้น ก็สอดคล้องกับวิธีการ
รำ�ตัวพระในงานวิจัยเรื่อง นาฏยลักษณ์ตัวพระละครแบบ
หลวง ของ ชมนาด กิจขันธ์(2547,หน้า.235–256)ที่ได้
กล่าวว่านาฏยลักษณ์ซึ่งเป็นองค์ประกอบของนาฏยลักษณ์
นั้น ประกอบด้วย คุณลักษณะของอวัยวะเชิงกายภาพ
คือรูปร่างหน้าตา อวัยวะที่ใช้ในการรำ� และลักษณะการ
เคลื่อนไหวอวัยวะคือ ทิศทาง ระดับ เวลาหรือจังหวะ วิถี
การเคลื่อนไหว ซึ่งจะช่วยสร้างความสมดุลของร่างกายใน
การรำ�และเป็นส่วนประกอบในการจัดวางตำ�แหน่งท่าทาง
เชิงทัศนศิลป์
2.การแสดงอารมณ์ ข องตั ว ละครที่ ต้ อ ง
แสดงออกมาทางแววตาสี ห น้ า ผู้ ที่ แ สดงต้ อ งเข้ า ใจถึ ง
ในอารมณ์ ข องตั ว ละครและสื่ อ ออกมาให้ ไ ด้ ซึ่ ง วิ ธี ก าร
ปฏิบัติเช่นนี้มีความสอดคลองกับทฤษฎีนาฏยศาสตร์ของ
ภรตมุนี แปลโดย แสง มนวิทูร ที่กล่าวไว้ว่า อัธยายที่ 6
ข้อ 55 การแสดงศฤงคาระรส คือการแสดงความรักเช่น
ในตอนเกี้ยวนางเกษรา(แสง มนวิทูร, 2511,หน้า 299)
อัธยายที่ 6 ข้อ 56 การแสดงหาสยะรส คือรสของการ
หัวเราะ จะอยู่ในตอนขอดูตัวสมิงนครอินทร์ ที่สมิงนคร
อินทร์จะต้องออกเสียงทำ�ท่าหัวเราะใส่พระเจ้าอังวะ หรือ
การเบะปาก การทำ�ตาลุก ตาหรี่ ในตอนรำ�ในเพลงสอง

วารสารศิลป์ปริทัศน์ 70 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กุมาร(เรื่องเดียวกัน,หน้า 299,301) )			
อัธยายที่ 6 ข้อ 71 การแสดง กรุณารส นั่น คือ
การแสดงความเมตตาสงสาร ในตอน ที่จะต้องกลั้นใจยอม
ตายเพื่อไม่ขอไปเป็นข้ารับใช้ (เรื่องเดียวกัน,หน้า305)
อัธยายที่ 6 ข้อ 74 การแสดงเราทะระรส คือการแสดง
ความโกรธ ซึ่งในการ จะอยู่ในตอนที่สมิงนครอินทร์ชักดาบ
สั้นออกมาขู่พระเจ้าอังวะและพวกอำ�มาตย์พม่า กับในตอน
รบกับมังกะยอทาง (เรื่องเดียวกัน,หน้า 307)
อัธยายที่ 6 ข้อ 80 การแสดงวีระรส คือการ
แสดงความกล้าหาญ จะอยู่ในตอนที่สมิงนครอินทร์ถูกมัง
รายกะยอฉะวาจับได้ และเกลี้ยงกล่อมให้ตนนั้นไปอยู่ฝ่าย
พม่า ซึ่งตนเองนั้นก็ไม่ได้ต้องการที่จะรอดตายเพราะการไป
เป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายนั้นถือว่าเป็นการกระทำ�ที่ไม่มี
ศักดิ์ศรี(เรื่องเดียวกัน,หน้า 311)
3.วิธีการปฎิบัติท่ารำ�ของสมิงนครอินทร์พบว่า
มี ลั ก ษณะการรำ � แบบออกภาษามอญและการรำ � ที่ เ ป็ น
ลักษณะท่าทางธรรมชาติ(ท่ากำ�แบ)เป็นการผสมผสานทั้ง
ท่าที่เป็นท่ารำ�แบบนาฏศิลป์ไทย ตามลักษณะนาฏยลักษณ์
แบบหลวง มีการเพิ่มลักษณะการโย้ตัว การตีไหล่ กระทาย
ไหล่ แบบท่ารำ�ของการรำ�ออกภาษาแบบมอญ ผลการ
อภิปรายในข้อนี้ มีความสัมพันธ์กัน งานวิจัย เรื่อง กลวิธี
การรำ�ออกภาษาในละครพันทางเรื่องราชาธิราชของ พัชรา
วรรณ ทับเกตุ ( 2553) ว่าในการรำ�ออกภาษานั้น มีการ
รำ�ท่ารำ�ที่เป็นท่าพื้นฐานของนาฏศิลป์ไทยมาผสมกับท่ารำ�
ของชนชาติต่างๆได้อย่างลงตัว การรำ�ออกภาษาในละคร
พั นทางจึ ง มี ค วามอิ ส ระในการประดิษฐ์ท่ารำ�หรือการใช้
ท่ารำ�ในการตีบทตามคำ�ร้องและจะใช้ลีลาการเคลื่อนไหว
ที่แสดงความเป็นชนชาตินั้น (พัชราวรรณ ทับเกตุ,2553.
น240.)
4.การใช้พลังและการใช้พื้นที่ในการเคลื่อนไหวใน
การแสดงบทบาทสมิงนครอินทร์ นั้นพบว่ามีการใช้พลังใน
การออกท่าทาง ได้แก่ ความแรงของพลัง การเน้นพลัง
ลักษณะของ การใช้พลัง การใช้พื้นที่ ในการเคลื่อนไหว คือ
มีความกว้าง ความยาว ความสูง ที่ว่างมีความสำ�คัญใน
การกำ�หนด ตำ�แหน่ง ขนาด และทิศทางซึ่งในการใช้หลัก
ทฤษฎีของการเคลื่อนไหวนี้ทฤษฎีของหลักการใช้พลังนี้
ก็ได้มีความสอดคล้องกับการใช้พลังเพื่อการแสดงนาฏศิลป์
(สุรพล วิรุฬห์รักษ์, 2547)ที่มีความสอดคล้องกับการรำ�ของ
ตัวสมิงนครอินทร์ ทั้งการใช้พื้นที่เวที หรือในท่ารำ�การตีบท
ท่ารำ�ที่เป็นท่าเฉพาะ มีการเคลื่อนไหวในลักษณะพิเศษ
วิธีการแสดงท่ารำ�ต่างๆทั้งการรำ�ตามบทร้อง การรำ�ตาม
ทำ�นองเพลง ก็ต้องมีความสัมพันธ์กับ การเคลื่อนไหวของ
ร่างกายที่แสดงถึงอารมณ์ต่างๆเช่นอารมณ์ที่จะต้องแสดง
ให้เห็นถึงความกล้าหาญ ความไม่เกรงกลัวต่อศัตรู เช่น
การ ขยับตัวอย่างเร็วด้วยความแรงใส่ฝ่ายตรงข้ามหรือ การ
แสดงท่าทางกระแทกกระทั้น ด้วยการ ตบพื้น กระแทก

เข่า การพุ่งตัวเข้าหาในจังหวะที่รวดเร็ว การแสดงท่ารำ�ให้
มีความกว้างขึ้น หรือการแสดงการผึ่งผายของสรีระให้ดูสง่า
ขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1.ควรมี ก ารศึ ก ษากลวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ท่ า รำ � จากผู้
เชี่ยวชาญ หรือศิลปิน หรือบุคคลท่านที่เคยแสดงเป็นตัวเอก
ในตอนอื่น ๆ ของละครพันทางเรื่องราชาธิราช ที่มีความ
สามารถในการปฏิบัติ ท่ารำ�ได้อย่างดี สามารถที่จะเป็น
ศิลปินต้นแบบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนไม่คลาดเคลื่อน
2.การศึกษาความเป็นอัตลักษณ์ของศิลปิน ใน
กรณีศึกษา บทบาทเฉพาะตัวบุคคลที่มีความโดดเด่นและ
เป็นที่ยอมรับถึงความสามารถในวงการนาฏศิลป์ไทย ใน
ขณะที่ บุคคลหรือศิลปินเหล่านั้นยังคงมีชีวิตและมีความ
ทรงจำ�ที่ดี 					
3.จากศึกษาวิจัย วิธีการแสดงและนาฏยลักษณ์
บทบาทสมิงนครอินทร์ นี้สามารถที่จะนำ�ผลการวิจัยนี้ไป
ศึกษาวิจัยต่อไป ในเรื่องความสัมพันธ์ของกระบวนท่ารำ�กับ
ท่วงทำ�นอง และ จังหวะเพลง
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ศิลปะการออกแบบลวดลายผ้าด้วยแม่พิมพ์จากธรรมชาติ
The Art of Fabric Patterns Designing by Using Natural Printing Plates
ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ
Abstract
This research on “The Art of Fabric Patterns Designing by Using Natural Printing Plates
” aims to find the fabric patterns designing process by using natural printing plates and colors
leading to the design of 3 scarf patterns. For
these 3 patterns, the researcher studied on patterns from 6 types of printing plates obtained
from natural materials including mango leaves,
apples, radish, lotus root, Bodhi leaves, roselle,
and seaweed. Subsequently, patterns obtained
from natural molds were designed and composed. Natural colors were selected and developed as 3 contemporary scarf patterns that
were beautiful and colorful.
Keywords : Natural Printing Plates, Natural Dyes,
Fabric Pattern
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การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษา
เรื่อง “ศิลปะการออกแบบลวดลายผ้าด้วยแม่พิมพ์จาก
ธรรมชาติ”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหากระบวนการ
ออกแบบลวดลายผ้าด้วยเทคนิคการพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์
จากวัสดุธรรมชาติ ที่นำ�มาสู่การออกแบบลวดลายผ้า
พันคอจำ�นวน 3 ลาย โดยลวดลายทั้ง 3 ลายนี้ ผู้วิจัย
ได้ทำ�การศึกษาลวดลายจากแม่พิมพ์จากวัสดุธรรมชาติ
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ขาว, รากบัว, ใบโพธิ์, ผลกระเจี๊ยบและสาหร่าย จากนั้น
นำ�ลวดลายที่ได้จากแม่พิมพ์วัสดุธรรมชาติมาออกแบบ
จั ด วางองค์ ป ระกอบเลื อ กใช้ สี สั น จากวั ส ดุ ที่ ไ ด้ จ าก
ธรรมชาติ มาพัฒนาเป็นงานออกแบบผ้าพันคอจำ�นวน
3 ลายที่มีสีสันและลวดลายที่ร่วมสมัยอย่างสวยงาม
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ผ้า
บทนำ�
ในปัจจุบันมีผู้คนอยู่เป็นจำ�นวนมากมักมอง
ข้ามเรื่องที่เกี่ยวกับมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ได้มาจากนํ้า
เสียจากการย้อมผ้าด้วยสารเคมีแต่กลับพยายามพูดถึง
ส่วนเสียของสีย้อมจากธรรมชาติในเรื่องของความคงทน
ของสีย้อมว่ามีความคงทนต้องการซักล้าง ต่อแสงสว่าง
ตํ่า ตราบใดที่ยังมีแนวคิดเช่นนี้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีค่า
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ได้มาจากแม่พิมพ์และสีธรรมชาติก็
คงเลื่อนหายไปในที่สุด และจะทำ�อย่างไรให้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสืบทอดและยังคงอยู่ได้ต่อไป
การนำ�เอาแม่พิมพ์จากวัสดุธรรมชาติมาใช้ในการ
ออกแบบลวดลายก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ยังคงความ
เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มโดยแม่ พิ ม พ์ ภ าพจากวั ส ดุ
ธรรมชาติ เป็นการนำ�เอาวัสดุที่มีในธรรมชาติอาทิเช่น
ใบไม้ ดอกไม้ ผัก ผลไม้ ฯลฯ มาใช้เป็นแม่พิมพ์ แล้ว
นำ�มาพิมพ์เป็นภาพต่างๆ วัสดุที่จะนำ�มาเป็นแม่พิมพ์
ควรเลือกวัสดุที่มีลักษณะเหมาะสม ไม่เป็นอันตรายซึ่งมี
ลักษณะ ดังนี้
1.เป็นวัสดุที่หาได้ง่าย
2.มีลวดลายชัดเจน
3.ไม่เป็นอันตรายต่อการนำ�มาใช้ เช่น มีหนาม
แหลมคม
4.พื้นผิวแข็ง ไม่นิ่ม หรือมีน้ำ�เป็นส่วนประกอบ
มากเกินไป เพราะเมื่อทาสีแล้ว สีจะต้องติดที่พื้นผิวได้
5.มีขนาดพอเหมาะ สะดวกต่อการนำ�มาใช้
จากข้อมูลข้างต้นจึงเป็นเหตุทำ�ให้ผู้วิจัยเกิดความ
พยายามจะศึกษากระบวนการออกแบบลวดลายผ้าด้วย
แม่พิมพ์ที่นำ�มาจากธรรมชาติ อาทิเช่น ใบไม้ ดอกไม้
ผัก ผลไม้ ฯลฯ และสีที่ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติให้มี
คุณสมบัติคล้ายสีสังเคราะห์ ให้ได้มาซึ่งงานออกแบบ
ลวดลายผ้าที่ร่วมสมัยมีความงดงามแบบธรรมชาติและ
ยังคงความซึ่งความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โดยงานวิจัยเรื่องนี้ทำ�ขึ้นเพื่อสร้างองค์ความ
รู้ทางด้านการออกแบบลวดลายจากการแม่พิมพ์และ
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สีที่ได้จากธรรมชาติ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์งานทำ�
2. วิธีการวิจัย
มือที่ได้มาจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการ
1)ศึกษาค้นคว้าหาตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง
ลดมลภาวะจากนํ้าเสียซึ่งได้จากการใช้สีสังเคราะห์ในการ
2)ศึ ก ษาค้ น คว้ า เกี่ ย วกั บ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละ
ย้อมผ้าและยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่คู่กับ กระบวนการทดลอง
สังคมต่อไป ผู้วิจัยจึงได้จัดทำ�โครงการวิจัยเรื่อง “ศิลปะการ
3)การควบคุ ม ตั ว แปรแทรกซ้ อ นระหว่ า ง
ออกแบบลวดลายผ้าด้วยแม่พิมพ์จากธรรมชาติ : ศึกษา กระบวนการทดลอง
เฉพาะเทคนิคและกระบวนการออกแบบลวดลายด้วยแม่
4)ทำ�การเก็บรวบรวมข้อมูล
พิมพ์ที่ได้มาจากธรรมชาติอาทิเช่น ใบไม้ ดอกไม้ ผัก ผลไม้
5)ทำ�การวิเคราะห์ผลการทดลอง
ฯลฯ และการสกัดสีจากวัตถุดิบที่ได้มาจากธรรมชาติ” ขึ้น
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้รวบรวมเอาข้อมูลจากการทดลองพิมพ์
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ลวดลายจากแม่พิมพ์จากวัสดุธรรมชาติจำ�นวน 7 ชนิด มา
1.เพื่อศึกษาประวัติ ความเป็นมา ประเภท รูป ทำ�การวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
แบบ เทคนิคและกระบวนการพิมพ์ลวดลายผ้าด้วยแม่พิมพ์ ในด้านของรูปทรงของลวดลายที่เกิดจากแม่พิมพ์ธรรมชาติ
จากธรรมชาติ
ซึ่ ง จะใช้ ข้ อ มู ล จากการวิ เ คราะห์ ม าเป็ น แนวทางในการ
2.เพื่ อ ศึ ก ษาการสกั ด สี ย้ อ มจากวั ต ถุ ดิ บ จาก ออกแบบลวดลายผ้าต่อไป
ธรรมชาติที่สามารถนำ�มาทำ�การย้อมผ้าได้
3.เพื่อศึกษากระบวนการออกแบบลวดลายผ้าด้วย ตารางวิเคราะห์แม่พิมพ์ที่ 1
เทคนิคการพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์จากธรรมชาติ
วัสดุที่ทำ�แม่พิมพ์ รูปแบบลวดลายที่ได้
คำ�อธิบาย
4.เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับ
จากการพิมพ์
การเรี ย นการสอนและพั ฒ นางานออกแบบในหั ว ข้ อ การ
ลวดลายที่ได้จะมี
ออกแบบลวดลายและการย้อมสีจากธรรมชาติในรายวิชา
เส้
นกรอบตามรูป
FAD3607 สิ่งทอพื้นเมืองไทย
ทรงของใบมะม่วง
และจะเห็นเส้นใบได้
ชัดเจนทุกเส้น

ระเบียบวิธีวิจัย
ใบมะม่วง
1. การรวบรวมข้อมูล
เป็นการวิจัยทดลองเทคนิคและวิธการศึกษาค้นหา
ตารางที่ 1 ตารางวิเคราะห์แม่พิมพ์ที่ 1 ใบมะม่วง
ความรู้ทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ“ศิลปะการ
ออกแบบลวดลายผ้าด้วยแม่พิมพ์จากธรรมชาติ : ศึกษา
เฉพาะเทคนิคและกระบวนการออกแบบลวดลายด้วยแม่ ตารางวิเคราะห์แม่พิมพ์ที่ 2
พิมพ์ที่ได้มาจากธรรมชาติอาทิเช่น ใบไม้ ดอกไม้ ผัก ผลไม้ วัสดุที่ท�ำ แม่พิมพ์ รูปแบบลวดลายที่ได้ คำ�อธิบาย
และการสกัดสีจากวัตถุดิบที่ได้มาจากธรรมชาติ”
จากการพิมพ์
กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
ศึกษาภาคเอกสาร

ผลแอปเปิ้ล

ศึกษาภาคสนาม
สนทนากลุ่มย่อย
งานสร้างสรรค์
ออกแบบ ลวดลายผ้า
ด้วยแม่พิมพ์ที่ได้มาจาก

ยืนยันสิ่งที่ค้นพบ

ลวดลายที่เกิดจาก
แนวผ่าขวาง ตรง
แกนกลางจะมี
ลักษณะเหมือนดาว
ห้าแฉก

ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะห์แม่พิมพ์ที่ 2 ผลแอปเปิ้ล

สร้างองค์ความรู้

ธรรมชาติ

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดโครงงานวิจัย
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ตารางวิเคราะห์แม่พิมพ์ที่ 3
วัสดุที่ทำ�แม่พิมพ์

รูปแบบลวดลายที่
ได้จากการพิมพ์

ตารางวิเคราะห์แม่พิมพ์ที่ 7
คำ�อธิบาย
ลวดลายที่ได้จะมี
ลักษณะคล้ายดอก
กุหลาบที่มีกลีบดอก
เป็นชั้นๆ

หัวผักกาดขาว

ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะห์แม่พิมพ์ที่ 3 หัวผักกาดขาว
ตารางวิเคราะห์แม่พิมพ์ที่ 4
วัสดุที่ทำ�แม่พิมพ์

รูปแบบลวดลายที่
ได้จากการพิมพ์

คำ�อธิบาย
ลวดลายที่ได้จะมี
ลักษณะเป็นช่องวง
รีหลายๆช่องรวม
กันที่ชัดเจน

รากบัว

ตารางที่ 4 ตารางวิเคราะห์แม่พิมพ์ที่ 4 รากบัว
ตารางวิเคราะห์แม่พิมพ์ที่ 5
วัสดุที่ทำ�แม่พิมพ์

รูปแบบลวดลายที่
ได้จากการพิมพ์

คำ�อธิบาย
ลวดลายที่ได้จะมี
เส้นกรอบตามรูป
ทรงของใบโพธิ์และ
จะเห็นเส้นใบได้
ชัดเจนทุกเส้น

ใบโพธิ์

ตารางที่ 5 ตารางวิเคราะห์แม่พิมพ์ที่ 5 ใบโพธิ์

วัสดุที่ทำ�แม่พิมพ์

สาหร่ายนํ้า

รูปแบบลวดลายที่
ได้จากการพิมพ์

คำ�อธิบาย
ลวดลายที่ได้จะเห็น
เส้นใบที่กระจาย
เป็นช่อของยอด
สาหร่ายได้ชัดเจน
ทุกเส้น

ตารางที่ 7 ตารางวิเคราะห์แม่พิมพ์ที่ 7 สาหร่ายนํ้า
ผลการวิจัย
1)ได้ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ประเภท รูป
แบบ เทคนิคและกระบวนการพิมพ์ลวดลายผ้าด้วยแม่
พิมพ์จากธรรมชาติ
2)ได้การสกัดสีย้อมจากวัตถุดิบจากธรรมชาติที่
สามารถนำ�มาทำ�การย้อมผ้าได้
3)ได้ ก ระบวนการออกแบบลวดลายผ้ า ด้ ว ย
เทคนิคการพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์จากธรรมชาติ
4)ได้องค์ความรู้ให้สอดคล้องกับการเรียนการ
สอนและพั ฒ นางานออกแบบในหั ว ข้ อ การออกแบบ
ลวดลายและการย้อมสีจากธรรมชาติในรายวิชา FAD3607
สิ่งทอพื้นเมืองไทย
ผู้วิจัยได้ทำ�การสรุปผลการออกแบบลวดลายผ้า
ด้วยแม่พิมพ์และสีจากธรรมชาติจำ�นวน 3 ลวดลาย โดย
เป็นการสรุปผลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลในบทที่ 1 –3
ซึ่งผู้วิจัยได้นำ�ข้อมูลต่างๆทั้งหมดมาทำ�การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางในการออกแบบลวดลาย
ผ้า โดยมีผลงานการออกแบบลวดลายผ้าจำ�นวน 3 ลาย
ดังนี้
ลวดลายที่ 1

ตารางวิเคราะห์แม่พิมพ์ที่ 6
วัสดุที่ทำ�แม่พิมพ์

ผลกระเจี๊ยบ

รูปแบบลวดลายที่
ได้จากการพิมพ์

คำ�อธิบาย
ลวดลายเส้นกรอบ
นอกเป็นรูปห้า
เหลี่ยม มีลวดลาย
ด้านในเป็นช่องแบ่ง
เมล็ด5ช่องที่ชัดเจน

ตารางที่ 6 ตารางวิเคราะห์แม่พิมพ์ที่ 6 ผลกระเจี๊ยบหั่น
ขวาง

ภาพที่ 2 ผลงานการออกแบบลวดลายผ้า ผลงานที่ 1
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ลวดลายที่ ไ ด้ เ กิ ด จากการนำ � แม่ พิ ม พ์ จ ากวั ส ดุ
ธรรมชาติหลายๆชนิดมาพิมพ์ ทำ�ให้จัดรูปแบบลวดลาย
พิมพ์ให้เหมาะสมกับการพัฒนางานออกแบบผ้าพันคอ ซึ่ง
ลวดลายที่เกิดขึ้นนั้นประกอบด้วยลายแม่พิมพ์จากวัสดุ
ทางธรรมชาติดังต่อไปนี้
1.สาหร่าย
2.แอปเปิ้ลผ่าขวาง
3.มันฝรั่ง
4.พริกหวาน

1.ใบมะม่วง
2.หัวผักกาดขาว
3.ใบโพธิ์
4.แอปเปิ้ลผ่าขวาง
5.รากบัว
พัฒนาเป็นลวดลายผ้าพันคอแบบที่ 2

พัฒนาเป็นลวดลายผ้าพันคอแบบที่ 1
ภาพที่ 5 ผลงานการพัฒนาเป็นลวดลายผ้าพันคอ ผืนที่ 2
นำ�ลวดลายที่ได้ในผลงานที่2 มาทำ�การรีพลีท
เพื่อพัฒนาเป็นลวดลายสำ�หรับผ้าพันคอ
ภาพที่ 3 ผลงานการพัฒนาเป็นลวดลายผ้าพันคอ ผืนที่ 1 ลวดลายที่ 3
นำ�ลวดลายที่ได้ในผลงานที่1 มาทำ�การรีพลีท
เพื่อพัฒนาเป็นลวดลายสำ�หรับผ้าพันคอ
ลวดลายที่ 2

ภาพที่ 6 ผลงานการออกแบบลวดลายผ้า ผลงานที่ 3

ภาพที่ 4 ผลงานการออกแบบลวดลายผ้า ผลงานที่ 2
ลวดลายที่ ไ ด้ เ กิ ด จากการนำ � แม่ พิ ม พ์ จ ากวั ส ดุ
ธรรมชาติหลายๆชนิดมาพิมพ์ทำ�ให้จัดรูปแบบลวดลาย
พิมพ์ให้เหมาะสมกับการพัฒนางานออกแบบผ้าพันคอ ซึ่ง
ลวดลายที่เกิดขึ้นนั้นประกอบด้วยลายแม่พิมพ์จากวัสดุ
ทางธรรมชาติดังต่อไปนี้

ลวดลายที่ ไ ด้ เ กิ ด จากการนำ � แม่ พิ ม พ์ จ ากวั ส ดุ
ธรรมชาติหลายๆชนิดมาพิมพ์ทำ�ให้จัดรูปแบบลวดลาย
พิมพ์ให้เหมาะสมกับการพัฒนางานออกแบบผ้าพันคอ ซึ่ง
ลวดลายที่เกิดขึ้นนั้นประกอบด้วยลายแม่พิมพ์จากวัสดุ
ทางธรรมชาติดังต่อไปนี้
1.สาหร่าย
2.แอปเปิ้ลผ่าขวาง
3.ฟักทองแกะลาย
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พัฒนาเป็นลวดลายผ้าพันคอแบบที่ 3

กรุงเทพฯ : สำ�นักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
ประเสริฐ ศีลรัตนา. (2538). การออกแบบลวดลาย.
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เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์. (2543). การออกแบบลวดลาย
หัตถกรรมผ้ามัดย้อมด้วยสีเคมีและสีธรรมชาติ .
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ภาพที่ 7 ผลงานการพัฒนาเป็นลวดลายผ้าพันคอ ผืนที่ 3
นครศรีธรรมราช.
อัจฉราพร ไศละสูตร. (2533). ความรู้เรื่องผ้า.
นำ�ลวดลายที่ได้ในผลงานที่3 มาทำ�การรีพลีท
ห้างหุ้นส่วน จำ�กัด เทคนิค 19.
เพื่อพัฒนาเป็นลวดลายสำ�หรับผ้าพันคอ
Carol Jouce. (1993). Textile Design. 2nded. New
York : Watson – Guptill Publications.
อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาศิลปะการออกแบบลวดลายผ้า
ด้วยแม่พิมพ์และสีจากธรรมชาติ : ศึกษาเฉพาะเทคนิคและ
กระบวนการออกแบบลวดลายด้ว ยแม่พิม พ์ที่ไ ด้ม าจาก
ธรรมชาติ พบว่าแม่พิมพ์จากธรรมชาติส่วนใหญ่ที่นำ�มาใช้
ในการออกแบบจะเป็นแม่พิมพ์จะต้องเป็นวัสดุที่ก่อให้เกิด
ลวดลายด้วยตัวของวัสดุเอง ไม่ว่าจะเป็นลวดลายจากผิว
สัมผัสภายนอก หรือจากผิวสัมผัสภายในที่เกิดจากการผ่า
ครึ่งเป็นต้น ในการคัดเลือกวัสดุที่จะนำ�มาเป็นแม่พิมพ์จาก
ธรรมชาติควรจะคัดเลือกวัสดุที่มีลวดลายเด่นชัดและเป็น
วัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อการพิมพ์ลาย ซึ่งมีลักษณะที่
เป็นวัสดุที่หาได้ง่าย มีลวดลายชัดเจน ไม่เป็นอันตรายต่อ
การนำ�มาใช้ เช่น มีหนามแหลมคม มีพื้นผิวแข็ง ไม่นิ่ม หรือ
มีน้ำ�เป็นส่วนประกอบมากเกินไป เพราะเมื่อทาสีแล้ว สีจะ
ต้องติดที่พื้นผิวได้และมีขนาดพอเหมาะ สะดวกต่อการนำ�
มาใช้ เมื่อคัดเลือกแม่พิมพ์จากวัสดุธรรมชาติที่ต้องการ
ได้ แ ล้ ว จากนั้ น ต้ อ งทำ � การออกแบบลวดลายผ้ า โดยนำ �
ลวดลายที่ได้มาจัดวางองค์ประกอบให้สวยงาม เพื่อพัฒนา
เป็นลวดลายผ้าพันคอต่อไป
ในงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยได้ทำ�การออกแบบโดย
ใช้ลวดลายจากสวยลายทำ�ธรรมชาติ ทำ�ให้บางลวดลายที่
เกิดขึ้นบางลายยังเห็นเส้นของลวดลายไม่ชัดเจนเท่าที่ควร
ดั ง นั้ น ขั้ น ตอนการเลื อ กวั ส ดุ ที่ จ ะนำ � มาเป็ น แม่ พิ ม พ์ ต้ อ ง
คัดเลือกวัสดุที่มีผิวสัมผัสที่ชัดเจนมากเพื่อที่จะก่อให้เกิด
ลวดลายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นไป จะส่งผลทำ�ให้เกิดการออกแบบ
ลวดลายที่มีความหลากหลายและแปลกใหม่มากขึ้นได้
เอกสารอ้างอิง
ช่วง มูลพินิจ. (ม.ป.ป.). ลายผ้า. กรุงเทพฯ : ศูนย์
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เศษวัสดุ อีวีเอ และ พีวีซี เหลือใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
EVA and PVC waste materials in the industry to the product eco – design
อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล, เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง, อุดมศักดิ์ สาริบุตร
Abstract
Research on material EVA and PVC
waste industry to eco-design. The purpose is
to study and develop the privatization process
and the adoption of new materials EVA and
PVC waste from industry and. Test materials for
EVA and PVC blending ratio to product development. The researchers studied the process
leading to the new (Recycle) of two types. And
materials both mixed and molded. 9 aspect ratio, defined as the ratio of physical tests of the
material forming the EVA and PVC prescribed
ratio. Including the appropriateness of the materials used in the design. The physical tests to
ASTM test material that can be molded and
applied to the design.
Keywords : Eco design, Waste, Green products,
Product design
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง เศษวัสดุ อีวีเอ และ พีวีซี เหลือ
ใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนากระบวนการแปรรูป
และการนำ�ไปใช้ใหม่ของเศษวัสดุ อีวีเอและพีวีซี เหลือ
ใช้จากอุตสาหกรรมและ การทดสอบการนำ�วัสดุ EVA
และ PVC มาหาสัดส่วนการผสมเพื่อนำ�ไปพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้วิจัยศึกษากระบวนการนำ�กลับไปใช้ใหม่
(Recycle) ของวัสดุทั้งสองประเภท และการนำ�วัสดุ
ทั้งสองประเภทนำ�มาผสมกันและขึ้นรูป ตามอัตราส่วน
ที่กำ�หนด 9 อัตราส่วน การการทดสอบทางกายภาพ
ของวัสดุที่ขึ้นรูปจาก อีวีเอ และ พีวีซี ตามอัตราส่วนที่
กำ�หนด รวมถึงความเหมาะสมของวัสดุกับการนำ�ไปใช้
นายอาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกู ล
คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย
บูรพาโทรศัพท์ 089-009-1501, e-mail : arnut_kmitl@hotmail.com
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขี ย วมั ่ ง 2 คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย
บูรพโทรศัพท์ 081-851-5904, e-mail : kraingsak_k@yahoo.com
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ในด้านการออกแบบ ซึ่งจากการทดสอบทางกายภาพ
ตามมาตรฐาน ASTM (American Society for Testing
and Materials) พบว่า วัสดุที่ได้ทำ�การทดสอบสามารถ
ขึ้นรูปและนำ�ไปใช้งานในด้านการออกแบบ
คำ�สำ�คัญ : การออกแบบเชิงนิเวศ, เศษวัสดุ, ผลิตภัณฑ์
เพื่อสิ่งแวดล้อม, การออกแบบผลิตภัณฑ์
บทนำ�
ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกในปัจจุบันเป็นที่นิยม
กั น มากเนื่ อ งจากเหตุ ผ ลทางการตลาดและการผลิ ต
พลาสติ ก สามารถผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้ เ ป็ น จำ � นวนมากๆ
เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งทางการตลาดในผลิ ต ภั ณ ฑ์
นั้นๆ พลาสติกที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมมีหลากหลาย
ประเภทขึ้ น อยู่ กั บ ประเภทของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ว่ า มี ค วาม
เหมาะสมกับพลาสติกประเภทใด ซึ่งพลาสติกประเภท
EVA (Ethylene vinyl acetate) และ PVC (Polyvinyl chloride) เป็นพลาสติกที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ หลากหลายด้าน อาทิ อุตสาหกรรมรองเท้า
อุ ต สาหกรรมบรรจุ ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมเฟอร์ นิ เ จอร์
อุตสาหกรรมยานยนต์ ฯลฯ ทำ�ให้วัสดุทั้งสองประเภท
มี ก ารเหลื อ ทิ้ ง จากการผลิ ต ต่ อ วั น เป็ น จำ � นวนมากซึ่ ง
บางส่วนสามารถรีไซเคิลกลับไปใช้ใหม่ได้แต่บางส่วน
ไม่สามารถกลับไปใช้ใหม่ได้ทำ�ให้เกิดเศษเหลือทิ้งเป็น
จำ�นวนมาก กรณีอุตสาหกรรมรองเท้าเป็นอุตสาหกรรม
หนึ่งที่ใช้พลาสติกประเภท EVA และ PVC เป็นจำ�นวน
มาก ปัจจุบันอุตสาหกรรมรองเท้ามีการแข่งขันกันใน
ประเทศจำ�นวนมากในปี 2559 มีโรงงานรองเท้าที่จด
ทะเบียนทั้งหมด 481 โรงงาน (เข้าถึงได้จาก http://
www.thaitextile.or /index. php /blog/2016/04/
Insdustry_2504201602) ซึ่งมีการผลิต รองเท้า
จำ�นวนมาก หลากหลายประเภทตามแฟชั่นและการใช้
งาน อาทิ เช่น รองเท้ากีฬา รองเท้าหนัง รองเท้าลำ�ลอง
ต่างๆโดยโรงงานผลิตรองเท้าก็ใช้วัสดุและวัตถุดิบที่แตก
ต่างกัน ซึ่งเศษวัสดุEVA และ PVC ที่ได้จากกระบวนการ
ผลิ ต รองเท้ า โดยมากจะได้ จ ากโรงงานที่ ผ ลิ ต รองเท้ า
ลำ�ลองเนื่องจากรองเท้าลำ�ลองมีจำ�นวนการผลิตที่สูง
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ต้ น ทุ น ตํ่ า และไม่ ต้ อ งใช้ ชิ้ น ส่ ว นเยอะในการผลิ ต เหมื อ น
กับรองเท้ากีฬาที่มีต้นทุนสูง รวมถึงสภาพอากาศภายใน
ประเทศที่เหมาะสมกับรองเท้าลำ�ลองทำ�ให้รองเท้าลำ�ลอง
มีการผลิตที่สูงเนื่องจากเหตุผลข้างต้น ทำ�ให้วัสดุในการ
ผลิตรองเท้าลำ�ลองมีหลากหลายชนิด ได้แก่ PVC (Polyvinyl chloride), และ EVA (Ethylene vinyl acetate)
เนื่ อ งจากราคาถู ก และสามารถผลิ ต ได้ จำ � นวนมากขั้ น
ตอนการผลิ ต ไม่ ซั บ ซ้ อ นจึ ง ทำ � ให้ โรงงานรองเท้ า ลำ � ลอง
มี จำ � นวนมากและมี ก ารเหลื อ ทิ้ ง วั ส ดุ จ ากกระบวนการ
ผลิตรองเท้าเป็นจำ�นวนมากจากการสำ�รวจพบว่าต่อหนึ่ง
โรงงานมีการเหลือเศษวัสดุต่อวันประมาณ 3-4 ตันต่อ
วัน ( ข้อมูลจาก บ.แอ๊ดด้าฟุตแวร์ จำ�กัด ) ทำ�ให้เกิดขยะ
ในโรงงานอุ ต สาหกรรมเป็ น จำ � นวนมากเนื่ อ งจากวั ส ดุ ที่
เหลือทิ้งเป็นวัสดุประเภทพลาสติกจึงก่อให้เกิดผลเสียต่อ
สิ่งแวดล้อม วัสดุบางประเภทสามารถนำ�กลับไปใช้ใหม่ได้
แต่คุณสมบัติทางกายภาพจะไม่ดีเท่าเดิม ทำ�ให้ผู้วิจัยเล็ง
เห็นความสำ�คัญด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากวัสดุที่เหลือจาก
กระบวนการผลิตรองเท้าเหล่านี้ถ้าแปรสภาพเป็นขยะจะ
ไปทำ�ลายสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก
ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนำ�วัสดุEVA และ PVC ที่
เหลือทิ้งจากผลิตในอุตสาหกรรมรมาพัฒนาบูรณาการใน
ด้านการทำ�วัสดุใหม่ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะที่ทำ�ลาย
สิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังเข้ากับหลักการออกแบบ Eco Design
ซึ่งใช้หลัก การลด(Reduce), การใช้ซํ้า(Reuse), การนำ�
กลับมาใช้ใหม่(Recycle)และการซ่อมบำ�รุง(Repair) (เข้า
ถึงได้จาก http://www2.mtec.or.th/ website /article_list.aspx?id=46&cate=26) ซึ่งเป็นผลดีต่อธุรกิจ
และ ชุมชน และลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศน์ การออกแบบและพัฒนาวัสดุเหลือทิ้งเป็นผลิตภัณฑ์
เชิงนิเวศเศรษฐกิจร่วมกับการนำ�แนวคิด
“เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์”(เจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์. 2552. เข้าถึงได้
http://www. Siamintelligence .com /creativeeconomy/) เป็นแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้น
ฐานของการใช้องค์ความรู้ (Knowledge) การศึกษาการ
สร้างสรรค์งาน (Creativity) และการใช้ทรัพย์สินทาง
ปัญญา (Intellectual property) ที่เชื่อมโยงกับรากฐาน
ทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม และเทคโนโลยี
นวั ต กรรมสมั ย ใหม่ เ พื่ อ ประโยชน์ ใ นการสร้ า งสรรค์
อุตสาหกรรมของไทย และสะท้อนถึงความสำ�คัญในการเต
รียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสานร่วมกับจุด
แข็งในสังคมไทย โดยนำ�เทคโนโลยีที่มีอยู่มาพัฒนาต่อยอด
ด้านการออกแบบ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาและพัฒนากระบวนการแปรรูปและ
การนำ � ไปใช้ ใ หม่ ข องเศษวั ส ดุ E VAและPVCเหลื อ ใช้ จ าก
อุตสาหกรรม
2. เพื่อทดสอบการนำ�วัสดุ อีวีเอ และ พีวีซี มาหา
สัดส่วนการผสมเพื่อนำ�ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์
3.เพื่ อ การออกแบบและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่
จากเศษวัสดุอีวีเอและ พีวีซีเหลือใช้จากอุตสาหกรรมตาม
แนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ระเบียบวิธีวิจัย
1. การรวบรวมข้อมูล
ก า ร วิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า
กระบวนการนำ � เศษวั ส ดุ อี วี เ อและพี วี ซี นำ � กลั บ มาใช้
ใหม่ การศึกษาการทดสอบการนำ�วัสดุอีวีเอและพีวีซี มา
หาสั ด ส่ ว นการผสมเพื่ อ นำ � ไปพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการ
ออกแบบรู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเศษอี วี เ อและพี วี ซี ก าร
ศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาหาข้อมูลแบบปฐมภูมิเพื่อหาสูตร
ในการผสมและขึ้นรูปเศษวัสดุจากอีวีเอและ พีวีซี รวมทั้ง
แนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ ซึ่งมี
วิธีศึกษาดังนี้
1.1 การศึกษากระบวนการนำ�เศษวัสดุ อีวีเอ
และ พีวีซี นำ�กลับมาใช้ใหม่
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ทำ � การศึ ก ษาและ
ทดลองผสมวัสดุในอุตสาหกรรมการผลิตรองเท้าซึ่งมีการใช้
วัสดุ อีวีเอและ พีวีซีเป็นจำ�นวนมากและมีการเหลือทิ้งใน
ปริมาณมากต่อวัน ซึ่งกระบวนการเตรียมเศษ อีวีเอ และ
พีวีซีเพื่อนำ�กลับมาใช้ใหม่นั้น ต้องผ่านกระบวนการเตรียม
วัสดุเพื่อให้สามารถ นำ�เศษวัสดุทั้งสองชนิดนำ�มาผสมกัน
ตามกระบวนการ
ขั้นตอนในการเตรียมวัสดุเพื่อนำ�ไปผสม ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1.1.1 วัสดุประเภท อีวีเอ เป็นวัสดุที่เหลือทิ้ง
มากที่สุดในอุตสาหกรรมมีกระบวนการเตรียมวัสดุก่อนการ
ทดลองดังนี้
1)นำ�วัสดุอีวีเอที่เหลือทิ้งจากการผลิตเช่นการปั๊ม
ได-คัท และเหลือจากการฉีดผลิตภัณฑ์ในแม่พิมพ์โดยนำ�
เศษอีวีเอ มาทำ�การสับโดยเข้าเครื่องสับวัสดุ ทั้งนี้การสับ
วัสดุให้เป็นชิ้นหยาบ
2) ทำ�การบดวัสดุในขั้นตอนต่อมา สุดท้ายเข้าสู่
กระบวนการโม่ให้เศษอีวีเอที่ถูกบด มีลักษณะกลายเป็นผง
เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่กระบวนการทดลองนำ�ไปผสม
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ภาพที่ 1 : ภาพแสดงเศษอีวีเอเหลือจากการผลิตปั๊มไดคัท

ภาพที่ 4 : ภาพแสดงเศษอีวีเอที่ผ่านบดและโม่
1.1.2 วัสดุประเภท พีวีซี เป็นวัสดุที่มีการใช้
งานมากต่อจาก อีวีเอ มีกระบวนการเตรียมวัสดุก่อนการ
ทดลองดังนี้
1) นำ�เศษพีวซี ที เ่ี หลือทิง้ จากการผลิตเข้าเครือ่ งสับ
พีวซี ี ให้เป็นชิน้ เล็กๆ เมือ่ สับพีวซี ใี ห้เป็นเศษเป็นทีเ่ รียบร้อย
สามารถนำ�ไปใช้ท�ำ การทดลองได้ทนั ที

ภาพที่ 2 : ภาพแสดงเศษอีวีเอเหลือจากการจากฉีดในแม่
พิมพ์ฉีด

ภาพที่ 5 : ภาพแสดงการผลิตผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุ
ประเภทพีวีซี

ภาพที่ 3 : ภาพแสดงเศษอีวีเอที่ผ่านการสับ

ภาพที่ 6 : ภาพแสดงเศษพีวีซีเหลือจากการจากฉีดในแม่
พิมพ์ฉีด
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 79 วารสารศิลป์ปริทัศน์

-นํ้าหนักรวมผสมเศษวัสดุ คือ จำ�นวนที่เครื่อง
สามารถบรรจุเศษวัสดุในการผสมได้ โดยเครื่องสามารถ
บรรจุวัสดุในการผสมได้ 4 กิโลกรัม
- จำ�นวน % อัตราส่วน คือ จำ�นวนอัตราส่วนที่
ต้องการผสม
- จำ�นวนผสมวัสดุทั้งหมด(100%)
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสัดส่วนในการผสมอีวีเอและ พีวีซี
อัตราส่วน

น้ำ�หนัก อีวีเอ น้ำ�หนัก พีวีซี

รวม

ภาพที่ 7 : ภาพแสดงเศษพีวีซีที่ผ่านกระบวนการสับ

90%:10%

3.6 kg

0.4 kg

4 kg

1.1.3 ขัน้ ตอนการผสมวัสดุอวี เี อและ พีวซี ี เป็นก
ระบวนการในการผสม 3 ขัน้ ตอนได้แก่ 1) กระบวนการผสม
พลาสติก 2) กระบวนการรีดพลาสติก 3 )กระบวนการอัด
และขึน้ รูปพลาสติก
การทดลองครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ทำ � การทดลองสู ต ร
การผสมอีวีเอและ พีวีซี ตามอัตราส่วนดังต่อไปนี้ (ตาราง
ที่ 1)

80%:20%

3.2 kg

0.8 kg

4 kg

70%:30%

2.8 kg

1.2 kg

4 kg

60%:40%

2.4 kg

1.6 kg

4 kg

50%:50%

2.0 kg

2.0 kg

4 kg

40%:60%

1.6 kg

2.4 kg

4 kg

30%:70%

1.2 kg

2.8 kg

4 kg

20%:80%

0.8 kg

3.2 kg

4 kg

10%:90%

0.4 kg

3.6 kg

4 kg

ตารางที่ 1 ตารางแสดงอัตราส่วนการผสมที่ใช้ในการ
ทดลอง
สูตรที่

อีวีเอ (EVA)

พีวีซี (PVC)

1

อัตราส่วน 90%

อัตราส่วน 10%

2

อัตราส่วน 80%

อัตราส่วน 20%

3

อัตราส่วน 70%

อัตราส่วน 30%

4

อัตราส่วน 60%

อัตราส่วน 40%

5

อัตราส่วน 50%

อัตราส่วน 50%

6

อัตราส่วน 40%

อัตราส่วน 60%

7

อัตราส่วน 30%

อัตราส่วน 70%

8

อัตราส่วน 20%

อัตราส่วน 80%

9

อัตราส่วน 10%

อัตราส่วน 90%

ภาพที่ 8 ภาพแสดงเศษอีวีเอและ พีวีซีชั่งก่อนผสม

1) กระบวนการผสมพลาสติก เป็นการผสม
พลาสติกอีวีเอและ พีวีซี ตามอัตราส่วนที่กำ�หนดตาม
ตารางที่1 โดยมีสูตรในการคำ�นวณหาการผสมตาม
อัตราส่วนดังนี้ (ตารางที่ 2)
นํ้าหนักรวมผสมเศษวัสดุ x จำ�นวน % อัตราส่วน
จำ�นวนผสมทั้งหมด % (100%)

ภาพที่ 9 ภาพแสดงเครื่องผสมเศษวัสดุ Kneader
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กระบวนการผสมเศษ EVA และ PVC ในเครื่อง
ผสมเศษวัสดุ (Kneader) โดยใช้หลักการเป่าความร้อน
และบดเสียดสีกันโดยจะหลอมละลายที่ 150 °C (เนื่องจาก
พลาสติกสองประเภทมีจุดหลอมเหลวที่ต่างกันจึงต้องใช้
อุณหภูมิที่สูง โดย EVA จุดหลอมเหลวอยู่ที่ 120 °C และ
PVC จุดหลอมเหลวอยู่ที่ 150 °C
2) กระบวนการรีดพลาสติก เป็นกระบวนการ
ทำ�ให้เศษวัสดุที่ทำ�การผสมหลอมรวมกันเป็นแผ่น ด้วย
เครื่องรีด (Roller) มีลักษณะเป็นโมกระบอก 2 กระบอก
และให้ความร้อนบนโมรีดเพื่อให้วัสดุผสมกันได้ดียิ่งขึ้น ใช้
เวลาการรีด 20 นาที

ภาพที่10 แสดงเครื่องรีดเศษวัสดุให้ผสมกันเป็นแผ่น
3) กระบวนการอัดและขึ้นรูปพลาสติก เมื่อผ่าน
กระบวนการรีดในเครื่องรีดแล้ว นำ�แผ่นพลาสติกเข้าไปวาง
ในแม่พิมพ์ในเครื่องอัดและขึ้นรูปพลาสติก (Pump) การขึ้น
รูปเป็นลักษณะการให้ความร้อนแก่เศษวัสดุที่ผสมกัน เพื่อ
ให้พลาสติกขยายตัวตามแม่พิมพ์ (Mold) ที่กำ�หนดโดยใช้
ความร้อนที่ 105 °C เวลา10-15 นาที อัตราส่วนการอัดขึ้น
อยู่กับขนาดของแม่พิมพ์ ในการทดสอบครั้งนี้อยู่ที่ 0.5 Kg

ภาพที่12 ภาพลักษณะวัสดุก่อนขึ้นรูป(ขวา)และหลังขึ้น
รูป(ซ้าย)
จากการศึกษากระบวนการนำ�เศษวัสดุ อีวีเอ
และ พีวีซี นำ�กลับมาใช้ใหม่ พบว่าเศษวัสดุอีวีเอและ พีวีซี
สามารถนำ�มาขึ้นรูปได้ทุกสูตรที่ตั้งไว้ ซึ่งแสดงถึงความเป็น
ไปได้ที่สามารถนำ�กลับมา
1.2 ศึกษาการทดสอบการนำ�วัสดุ อีวีเอ และ พีวี
ซี มาหาสัดส่วนการผสมเพื่อนำ�ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากการศึกษากระบวนการนำ�เศษวัสดุอีวีเอและ
พีวีซีนำ�กลับไปใช้ใหม่พบว่าวัสดุสามารถขึ้นรูปได้โดยผ่าน
กระบวนการขั้นตอนต่างๆ กระบวนการต่อมาคือการนำ�
วัสดุไปทดสอบทางกายภาพเพื่อหาความเหมาะสมในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ตาม อัตราส่วนของวัสดุที่ได้ทดลองขึ้นรูป
9 แบบ
โดยการทดสอบครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ท ดสอบทาง
กายภาพตามมาตรฐาน ASTM ในเรื ่ อ งของค่ า ความ
แข็งของวัสดุ (Hardness), ค่าแรงดึงของวัสดุ (Tensile
test), ค่าแรงฉีกขาดของวัสดุ (Tear Strength test) ซึ่ง
กระบวนการทดสอบมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.2.1 การทดสอบค่าความแข็งของวัสดุ (Hardness) จากเศษอีวีเอและ พีวีซี มีกระบวนการและขั้นตอน
ในการทดสอบดังนี้
1) การเตรียมวัสดุ ให้นำ�วัสดุที่อัดมาเป็นแผ่น
ปล่อยให้วัสดุคลายความร้อนและควรทิ้งไว้ประมาณ 24
ชั่วโมง (หากมีความร้อนวัสดุจะมีความอ่อนตัว)
2) เตรียมเครื่องมือในการวัด เครื่องมือในการวัด
ค่าความแข็งของวัสดุ ในการวัดค่าความแข็ง ในที่นี้ใช้ Durometer Hardness scale A ในการวัดค่าความแข็งบน
วัสดุ

ภาพที่11 แสดงลักษณะเครื่องอัดและเครื่องขึ้นรูปวัสดุ
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1)การเตรียมวัสดุทดสอบค่าแรงดึงของวัสดุ (Tensile test) การเตรียมวัสดุทดสอบค่าแรงดึงของวัสดุ เป็นการ
ทำ�ตามการทดสอบมาตรฐาน ASTM D412 ซึง่ ระบุรปู แบบ
วัสดุทใ่ี ช้ในการทดสอบ ทัง้ นีต้ อ้ งทำ�การผ่าวัสดุทอ่ี ดั ได้ให้มี
ความบางประมาณ 2 มิลลิเมตร โดยรูปแบบในการทดสอบ
เป็นแบบ ดัมเบล จำ�นวน 5 ชิน้ แล้วทำ�การทดสอบด้วย
เครือ่ งทดสอบแรงดึงของวัสดุ ตามภาพที่ 16-17
ภาพที1่ 3 แสดงเครือ่ งมือ Durometer Hardness scale A
ที่ใช้วัดค่าความแข็งของวัสดุ
3) การวัดค่าความแข็ง วิธีการวัดค่าความแข็ง
ของวัสดุเศษ อีวีเอ และ พีวีซี ที่ได้รับการผสมแล้วโดยใช้
Durometer กดลง บนวัสดุที่ได้รับการขึ้นรูปแล้ว จากมุม
ด้านบนซ้าย มุมด้านบนขวา กลางซ้าย กลางขวา มุมด้าน
ล่างซ้ายและ มุมด้านล่างขวา ให้ทั่วแผ่นตามภาพดังนี้

ภาพที่16 แสดงรูปแบบการตัดชิ้นงานต้นแบบ
ในการทดสอบค่าแรงดึง

ภาพที่17 แสดงวัสดุอีวีเอและพีวีซี ที่ผสมเสร็จแล้วผ่าน
การตัดตามต้นแบบเพื่อทดสอบค่าแรงดึง

ภาพที่14 ภาพแสดงลำ�ดับการกดเครื่องมือลงบนวัสดุ

2) ขั้นตอนการนำ�วัสดุไปทำ�การทดสอบโดยนำ�
วัสดุที่ทำ�การตัดตามมาตรฐานเข้าเครื่องทดสอบ (Tensile
test) โดยการยึดวัสดุเข้ากับตัวเครื่องแล้วทำ�การดึงเมื่อ
วัสดุขาดให้นำ�ออกแบบแล้วนำ�วัสดุชิ้นใหม่เข้าทดสอบต่อ
ไป ดังภาพที่ 18

ภาพที่15 แสดงการทดสอบค่าความแข็งบนวัสดุ
1.2.2 การทดสอบค่าแรงดึงของวัสดุ (Tensile
test) มีกระบวนการและขั้นตอนการทดสอบดังต่อไปนี้

ภาพที่18 แสดงเครื่องทดสอบ Tensile test (ซ้าย) และ
แสดงการทดสอบค่า Tensile test กับวัสดุ
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1.2.3 การทดสอบค่าแรงฉีกขาด (Tear Strength
test) มีกระบวนการและขัน้ ตอนการทดสอบดังนี้
1)การเตรียมวัสดุทดสอบค่าแรงฉีกขาดของวัสดุ
เป็นการทำ�ตามการทดสอบมาตรฐาน ASTM D624 ซึ่ง
ระบุรูปแบบวัสดุที่ใช้ในการทดสอบทั้งนี้ต้องทำ�การผ่าวัสดุ
ที่อัดได้ให้มีความบางประมาณ 2 มิลลิเมตร โดยรูปแบบ
ในการทดสอบเป็นแบบ ปีกนก จำ�นวน 5 ชิ้น แล้วทำ�การ
ทดสอบด้วยเครื่องทดสอบแรงดึงของวัสดุ ตามภาพที่ 1920

ภาพที่19 ภาพแสดงการตัดชิ้นงานต้นแบบในการทดสอบ
ค่าแรงฉีกขาด

ภาพที่ 20 ภาพแสดงวัสดุอีวีเอและพีวีซี ที่ผสมเสร็จแล้ว
ผ่านการตัดตามต้นแบบเพื่อทดสอบค่าแรงฉีกขาด
2) ขั้นตอนการนำ�วัสดุไปทำ�การทดสอบโดยเข้า
เครื่องทดสอบ (Tear Strength test) ซึ่งใช้เครื่องเดียวกับ
เครื่องทดสอบแรงดึง โดยการยึดวัสดุเข้ากับตัวเครื่องแล้ว
ทำ�การดึงเมื่อวัสดุขาดให้นำ�ออกแบบแล้วนำ�วัสดุชิ้นใหม่
เข้าสอบต่อไป

1.3 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จาก
เศษวัสดุอีวีเอและ พีวีซีเหลือใช้จากอุตสาหกรรม
ในขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากเศษ
อีวีเอและ พีวีซี ผู้วิจัยได้ทำ�การออกแบบเบื้องต้นโดยใช้
ข้อมูลในการทดสอบเป็นตัวกำ�หนดเพื่อใช้ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำ�การ
ออกแบบเบื้องต้นเพื่อใช้ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไป
ได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 การศึกษากระบวนการนำ�เศษวัสดุ อีวีเอ
และ พีวีซี นำ�กลับมาใช้ใหม่
ผู้วิจัยใช้วิธีการทดลองนำ�เศษอีวีเอและ พีวีซีมา
ผสมกันตามสูตรที่กำ�หนด โดยการจดบันทึก สังเกตและ
บันทึกภาพ ในการรวบรวมข้อมูลและนำ�ไปวิเคราะห์ใน
เชิงปริมาณและ คุณภาพ ในเชิงปริมาณในเรื่องของสูตร
ในการทดลองและ เชิงคุณภาพในเรื่องของวัสดุที่ได้รับการ
ขึ้นรูป ในกระบวนการนำ�เศษวัสดุอีวีเอ และพีวีซี นำ�กลับ
มาใช้ใหม่
2.2 ศึกษาการทดสอบการนำ�วัสดุ EVA และ
PVC มาหาสัดส่วนการผสมเพื่อนำ�ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผู้วิจัยใช้วิธีการทดลองในการนำ�เศษอีวีเอและพีวีซีที่ขึ้นรูป
ได้นั้นนำ�มาทดสอบทางกายตามมาตรฐาน ASTM ในการ
ทดสอบผู้วิจัยใช้เครื่องมือวิจัยในการรวบรวมข้อมูลโดย
โดยการจดบันทึก สังเกตและ บันทึกภาพ ในการรวบรวม
ข้อมูลและนำ�ไปวิเคราะห์เชิงปริมาณ และคุณภาพ ซึ่งเชิง
ปริมาณในเรื่องของจำ�นวนของการทดสอบของวัสดุและ
สูตรที่ใช้ในการทดลอง ในส่วนเชิงคุณภาพลักษณะทาง
กายภาพของวัสดุที่ได้รับการทดสอบ
2.3 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จาก
เศษวัสดุอีวีเอและ พีวีซีเหลือใช้จากอุตสาหกรรม
ในขั้นตอนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากวัสดุจากเศษอี
วีเอและพีวีซี ผู้วิธีได้ใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม
ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
โดยกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล ได้แก่ ผู้เชียวชาญด้าน
การออกแบบผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุแล ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิต
ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลมีทั้งเชิงปริมาณและ คุณภาพ โดย
เชิงปริมาณได้แก่จำ�นวนรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ทำ�การ
ออกแบบเบื้องต้นและ เชิงคุณภาพได้แก่การศึกษาความ
เป็นไปได้ของการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่จากเศษวัสดุอีวี
เอและ พีวีซี

ผลการวิจัย
ภาพที่21 แสดงเครื่องทดสอบ Tear Strength test
จากการศึ ก ษารวบรวมข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์
(ซ้าย) ภาพแสดงการทดสอบค่า Tear Strength test กับวัสดุ ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้สามารถแสดงผลการวิจัยได้เป็น 3
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หัวข้อหลักดังนี้
1. การศึกษากระบวนการนำ�เศษวัสดุ อีวีเอ และ
พีวีซี นำ�กลับมาใช้ใหม่
ในการศึกษากระบวนนำ�เศษวัสดุอีวีเอและ พีวี
ซีนำ�กลับมาใช้ใหม่ ผู้วิจัยได้ทำ�การแบ่งสูตรอัตราส่วนเพื่อ
ใช้ในการทดลอง ตามขั้นตอนในข้อ 1.1.3 ซึ่งการผสมตาม
ขั้นตอนดังกล่าว ทำ�ให้เศษวัสดุผสมกันได้และสามารถขึ้น
รูปเป็นแผ่นได้ตามขั้นตอน
2. ศึกษาการทดสอบการนำ�วัสดุ EVA และ PVC
มาหาสัดส่วนการผสมเพื่อนำ�ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์
ในการทดสอบการนำ�เศษวัสดุอีวีเอและ พีวีซีมาผสมและ
ขึ้นรูป ผู้วิจัยได้ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM ซึ่งได้ผลการ
ทดสอบดังนี้
2.1 การทดสอบค่าความแข็งบนวัสดุ (Hardness) จากการทดสอบค่าความแข็งบนวัสดุตามขั้นตอน
พบว่ า ค่ า ความแข็ ง ของวั ส ดุ จ ะมี ค่ า ความแข็ ง เพิ่ ม จาก
อัตราส่วนของ อีวีเอที่เพิ่มขึ้นตามลำ�ดับดังตารางที่3
ตารางที่ 3 ตารางแสดงการทดสอบค่าความแข็งของวัสดุ
มาตรฐาน scale A
พีวีซี (PVC)

อีวีเอ (EVA)

ค่าความแข็ง
ของวัสดุ (A°)

อัตราส่วน 90%

อัตราส่วน 10%

58

อัตราส่วน 80%

อัตราส่วน 20%

61

อัตราส่วน 70%

อัตราส่วน 30%

65

อัตราส่วน 60%

อัตราส่วน 40%

65

อัตราส่วน 50%

อัตราส่วน 50%

67

อัตราส่วน 40%

อัตราส่วน 60%

70

อัตราส่วน 30%

อัตราส่วน 70%

75

อัตราส่วน 20%

อัตราส่วน 80%

78

อัตราส่วน 10%

อัตราส่วน 90%

85

ภาพที่ 20 การทดสอบแรงดึง อัตราส่วนอีวีเอและพีวีซี
10:90

ภาพที่21 การทดสอบแรงดึง อัตราส่วนอีวีเอและพีวีซี
20:80

ภาพที่22 การทดสอบแรงดึง อัตราส่วนอีวีเอและพีวีซี
30:70

2.2การทดสอบค่ า แรงดึ ง ของวั ส ดุ ( Tensile
test)
การทดสอบนี้ผู้วิจัยไม่สามารถนำ�วัสดุอีวีเอ
อัตราส่วน 90% และพีวีซี อัตราส่วน 10% ทดสอบได้
เนื่ อ งจากมี ค วามแข็ ง ที่ สู ง ไม่ ส ามารถตั ด ได้ ต ามรู ป แบบ
มาตรฐานการ ASTM D412 ตามภาพที่ 16 ได้ จากการ
ทดสอบได้กราฟและผลการทดสอบดังนี้
ภาพที่23 การทดสอบแรงดึง อัตราส่วนอีวีเอและพีวีซี
40:60
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ตารางที่ 4 แสดงผลสอบค่าแรงดึงของวัสดุ(Tensile test)
ในอีวีเอและพีวีซีที่ผสมกันในอัตราส่วนต่างๆ

ภาพที่24 การทดสอบแรงดึง อัตราส่วนอีวีเอและพีวีซี
50:50

อีวีเอและพีวีซี

ค่าแรงดึง
(N)

ค่าแรงยืดตัวของ
วัสดุ

10:90

58.4

118.045

20:80

50.6

66.767

30:70

34.2

34.881

40:60

35.4

32.319

50:50

37.6

27.550

60:40

32.5

73.586

70:30

38.9

94.856

80:20

60.8

143.927

2.3 การทดสอบค่าแรงฉีกขาดของวัสดุ (Tear
Strength test) การทดสอบนี้ผู้วิจัยไม่สามารถนำ�วัสดุอีวีเอ
อัตราส่วน 90% และพีวีซี อัตราส่วน 10% ไม่สามารถทำ�
ชิ้นทดสอบได้ จากการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D624
ได้กราฟและผลการทดสอบดังนี้
ภาพที่25 การทดสอบแรงดึง อัตราส่วนอีวีเอและพีวีซี
60:40

ภาพที่26 การทดสอบแรงดึง อัตราส่วนอีวีเอและพีวีซี
70:30

ภาพที2่ 7 การทดสอบแรงดึง อัตราส่วนอีวเี อและพีวซี ี 80:20

ภาพที่28 การทดสอบแรงฉีกขาด อัตราส่วนอีวีเอและพีวี
ซี 10:90

ภาพที่29 การทดสอบแรงฉีกขาด อัตราส่วนอีวีเอและพีวี
ซี 20:80
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ภาพที3่ 0 การทดสอบแรงฉีกขาด อัตราส่วนอีวเี อและพีวซี ี 30:70

ภาพที3่ 4 การทดสอบแรงฉีกขาด อัตราส่วนอีวเี อและพีวซี ี 30:70

ภาพที3่ 1 การทดสอบแรงฉีกขาด อัตราส่วนอีวเี อและพีวซี ี 40:60

ภาพที3่ 5 การทดสอบแรงฉีกขาด อัตราส่วนอีวเี อและพีวซี ี 20:80
ตารางที่5 แสดงผลสอบค่าแรงฉีกขาดงของวัสดุ(Tear
Strength test) ในอีวีเอและพีวีซีที่ผสมกันในอัตราส่วน
ต่างๆ

ภาพที3่ 2 การทดสอบแรงฉีกขาด อัตราส่วนอีวเี อและพีวซี ี 50:50

ภาพที่33 การทดสอบแรงฉีกขาด อัตราส่วนอีวีเอและพีวี
ซี 40:60

อีวีเอและพีวีซี

ค่าแรงดึง
(N)

ค่าความต้านทาน
ต่อการฉีกขาด
(Tear (N/mm.))

10:90

33.3

9.316

20:80

62.5

16.006

30:70

26.6

21.565

40:60

22.0

6.631

50:50

20.8

6.299

60:40

65.9

14.347

70:30

74.7

21.498

80:20

111.5

28.252

3.การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากเศษ
วัสดุอีวีเอและ พีวีซีเหลือใช้จากอุตสาหกรรม
หลั ง จากขั้ น ตอนการทดสอบผู้ วิ จั ย ได้ ทำ � การ
ออกแบบและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ โ ดยผู้ วิ จั ย ได้ ทำ � การ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
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และผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต ถึงความเป็นไปได้ในออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุอีวีเอและ พีวีซีที่ได้รับขึ้นรูป โดยผู้วิจัย
แบ่ ง ตามค่ าความแข็ ง ของวัสดุไ ปใช้ในด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งผู้วิจัยได้นำ�อัตราส่วนที่ อีวีเอ 80% และ พีวีซี
20% ไปใช้งานด้านการออกแบบเครื่องเรือน มีค่าความแข็ง
วัสดุที่ 78 A° อัตราส่วนอีวีเอ 70% และพีวีซี 30% ผู้วิจัย
นำ�ไปใช้ด้านการด้านสถาปัตยกรรม ประเภทวัสดุตกแต่ง
ค่าความแข็งที่ 75 A° และอัตราส่วนอีวีเอ 40% และพีวีซี
60% ผู้วิจัยนำ�ไปทดสอบการออกแบบทำ�อวัยวะเทียมซึ่งค่า
ความแข็งอยู่ที่ 65 A°
ภาพที3่ 8 แสดงประเภทวัสดุตกแต่ง พืน้ สำ�เร็จรูปจากเศษวัสดุ
อีวีเอและพีวีซีที่ผ่านการสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญ

ภาพที่36 แสดงแนวคิดการออกแบบเครื่องเรือนจาก
เศษวัสดุอีวีเอและพีวีซี

ภาพที่37 แสดงรูปแบบเครื่องเรือนจากเศษวัสดุอีวีเอและ
พีวีซีที่ผ่านการสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญ

ภาพที่39 แสดงภาพร่างขาเทียมจากเศษวัสดุอีวีเอและพีวีซี
ที่ผ่านการสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญ
อภิปรายผล
การวิจัยเรื่องเศษอีวีเอและ พีวีซีจากอุตสาหกรรม
เพื่อการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ผู้วิจัยสามารถสรุป
อภิปรายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. ศึกษากระบวนการนำ�เศษวัสดุ อีวีเอ และ พีวีซี
นำ�กลับมาใช้ใหม่
การศึ ก ษาในขั้ น ตอนนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ทำ � การทดลอง
นำ�เศษอีวีเอและ พีวีซี มาผสมในอัตราส่วนที่กำ�หนด 9
อัตราส่วน ผลการทดสอบ การนำ�มาขึ้นรูปกระบวนการดัง
ข้อ 2.1.3 พบว่าสามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นได้ทุกอัตราส่วน
2. ศึกษาการทดสอบการนำ�วัสดุ อีวีเอ และ พีวีซี
มาหาสัดส่วนการผสมเพื่อนำ�ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์
การศึกษาในขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาอัตราส่วน
ที่ เ หมาะสมกั บ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ ทำ � การ
ทดสอบทางกายภาพของวัสดุ 3 การทดสอบและสรุปผลใน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 87 วารสารศิลป์ปริทัศน์

การใช้วัสดุในการออกแบบดังนี้
2.1 การทดสอบค่าความแข็งบนวัสดุ (Hardness) พบว่าค่าความแข็งของวัสดุจะเพิ่มคามอัตราส่วนของ
อีวีเอที่เพิ่มขึ้นต่อ อัตราส่วนพีวีซี ดังตารางที่ 3 สามารถนำ�
ไปใช้งานได้การออกแบบได้ทุกอัตราส่วนตามลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ
2.2 การทดสอบค่าแรงดึงของวัสดุ(Tensile test)
การทดสอบค่ า แรงดึ ง ของวั ส ดุ เ พื่ อ หาค่ า แรงดึ ง ที่ เ หมาะ
สมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากเศษวัสดุอีวีเอและพีวี
ซี สังเกตได้ว่าอัตราส่วนในเศษวัสดุที่อัตราส่วนสูง ค่าแรง
ดึงจะมีค่าทีสูง(ตารางที่4)และสัมพันธ์กับค่าการยืดตัวของ
วัสดุตามการทดสอบซึ่งสันนิษฐานได้ว่าวัสดุที่ทำ �การสอบ
ในอัตราส่วนเศษวัสดุที่สูงมีค่าแรงดึงที่ค่อนข้างดี เหมาะ
สมกับการนำ�ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งนี้ควรนำ�ค่าความแข็ง
ของวัสดุและค่าทนต่อแรงฉีกขามาวิเคราะห์ร่วมด้วยเพื่อให้
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบมีความเหมาะสมกับการใช้
งานในผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท 			
2.3 การทดสอบค่าแรงฉีกขาดของวัสดุ (Tear
Strength test) เป็นการทดสอบเพื่อหาค่าแรงฉีกขาดที่
เหมาะสมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากเศษวัสดุอีวีเอ
และพี วี ซี จ ากผมการทดสอบจะเห็ น ได้ ว่ า อั ต ราส่ ว นที่ อี วี
เอสู ง กว่ า พี วี ซี จ ะมี ค่ า แรงดึ ง และค่ า แรงฉี ก ขาดที่ สู ง กว่ า
อัตราส่วนที่พีวีซีสูงกว่าอีวีเอ (ตารางที่5) จากผลทดสอบ
ค่าแรงฉีกขาดของวัสดุทำ�ให้ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์การนำ�
ไปใช้ ง านทางด้ า นการออกแบบได้ แ ละสามารถแบ่ ง การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามกายภาพของวัสดุที่ได้ทำ�การทดสอบ
ในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเศษวั ส ดุ อี วี เ อและพี วี ซี โ ดย
นำ � ผลการทดสอบทางกายภาพมาวิ เ คราะห์ แ ละทำ � การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลทดสอบพบว่า
ในค่าความแข็งแรงของวัสดุจะเพิ่มขึ้นตาม อัตราส่วนในอี
วีเอที่สูงขึ้น ตามลำ�ดับดังตารางที่ 3 และอัตราส่วนอีวีเอที่
สูงขึ้นในการทดสอบค่าแรงดึงและค่าแรงฉีกขาด พบว่ามี
ค่าแรงดึงและแรงฉีกขาด ที่สูงกว่าค่าอัตราส่วนพีวีซีสูงกว่า
อีวีเอ ดังตารางที่4และตารางที่5 ซึ่งผู้วิจัยได้นำ�อัตราส่วน
3 อัตราส่วน มาทำ�การพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้แก่ อัตราส่วน อี
วีเอ 40% พีวีซี 60% นำ�ไปพัฒนาอวัยวะเทียม อีวีเอ 70%
พีวีซี 30% นำ�ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทวัสดุตกแต่งทาง
สถาปัตยกรรมและ อีวีเอ 80% พีวีซี 20% นำ�ไปพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนประเภทเก้าอี้
3. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จาก
เศษวัสดุอีวีเอและ พีวีซีเหลือใช้จากอุตสาหกรรม
ขั้ น ตอนนี้ เ ป็ น ขั้น ตอนการออกแบบและพัฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ จ ากเศษวั ส ดุ อี วี เ อและพี วี ซี ที่ ไ ด้ รั บ การ
ผสมและขึ้นรูปใหม่เป็นวัสดุโดยผู้วิจัยได้ทำ�การออกแบบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ส ามผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้ แ ก่ เ ครื่ อ งเรื อ นประเภท
เก้าอี้, พื้นสำ�หรับการใช้ในสถาปัตยกรรมและ อวัยวะเทียม

ประเภทขาเทียม ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ
ในด้านต่างๆ ในความเป็นไปได้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
ใหม่จากเศษวัสดุอีวีเอและพีวีซี โดยผู้วิจัยมุ่งเน้นผลงานใน
เรื่องของการทดแทนวัสดุ ความคุ้มค่า และสามารถผลิตได้
จริงสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์และ ตอบสนองด้านสังคมได้
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ฮวงจุ้ย : หลักการออกแบบ
Feng – Shui : Design Principle.
เอกพงศ์ อินเกื้อ
Abstract
Research on Feng Shui : Design Principles. The purpose is to describe and compare the
similarities and differences criticism Chinese feng
shui principles with international design principle.
The stores in the shopping center, The Platinum
Fashion Mall, The Paladium World Shopping , a
test concept describes two main points: 1) Location 2) composition. The study of the similarities between the Chinese Feng-Shui. (Oriental
Science) with Design Principles (Western Science)
found that both science aims relationship together. Adaptation of human life under environment. The different parts is how, regardless of
the proportion or the open spaces as functional
and personal preference.
Keywords : Feng-Shui, Design Principle, Location,
Composition
บทคัดย่อ
งานวิจยั เรือ่ ง ฮวงจุย้ : หลักการออกแบบมี
วัตถุประสงค์เพือ่ อธิบาย เปรียบเทียบ ความเหมือนความ
ต่างและวิจารณ์ศาสตร์ ฮวงจุย้ จีนกับหลักการออกแบบ
สากล โดยใช้รา้ นค้าในศูนย์การค้าแพลทินมั แฟชัน่ มอลล์
กับ ศูนย์การค้าพาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิง้ เป็นพืน้ ทีท่ ดสอบ
แนวความคิด อธิบาย 2 ประเด็นหลัก คือ 1) ทำ�เลทีต่ ง้ั
2) การจัดวางตำ�แหน่งและการจัดองค์ประกอบ จากการ
ศึกษาความเหมือนความต่างของฮวงจุย้ จีน (ศาสตร์ตะวัน
ออก) กับหลักการออกแบบสากล (ศาสตร์ตะวันตก) พบ
ว่า ทัง้ สองศาสตร์มเี ป้าหมายทีร่ ว่ มกัน คือการปรับตัวใน
การดำ�รงชีวติ ของมนุษย์ภายใต้สภาพแวดล้อม ส่วนทีต่ า่ ง
กันคือวิธกี าร โดยคำ�นึงถึงสัดส่วนหรือรสนิยมทีเ่ ปิดพืน้ ที่
ตามประโยชน์ใช้สอยและความชอบส่วนบุคคล
เอกพงศ์ อินเกื้อ

คำ�สำ�คัญ : ฮวงจุ้ย, หลักการออกแบบ, ทำ�เลที่ตั้ง, การ
จัดองค์ประกอบ
บทนำ�
ในปัจจุบนั ความเชือ่ เรือ่ ง ฮวงจุย้ มีอทิ ธิพลต่อ
สถาปนิกและนักออกแบบเป็นวงกว้างทั้งการออกแบบ
โครงการ อาคารบ้านเรือน การตกแต่งภายใน หรือการ
เลือกใช้เครือ่ งเรือน การอยู่ อาศัยและการประกอบธุรกิจ
โดยเฉพาะการประกอบธุรกิจทีต่ อ้ งการเน้นผลกำ�ไร มี
การนำ�หลักปฏิบัติฮวงจุ้ยเข้ามาเกี่ยวข้องตราบเท่าที่ชีวิต
ของมนุษย์ยงั คงต้องการประสบความสำ�เร็จ ทัง้ หน้าทีก่ าร
งาน การเงินและครอบครัว
สถาปนิก นักออกแบบ นอกจากมีความรูค้ วาม
สามารถและความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบแล้ว
จำ�เป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจศาสตร์ของฮวงจุ้ย
เพื่อผสมผสานกระบวนการคิดของหลักวิชาความรู้กับ
หลักปฏิบตั ฮิ วงจุย้
เพือ่ ให้ขอ้ อธิบายชีแ้ จงแนวทางการ
ออกแบบกับผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของโครงการให้เข้าใจและ
ยอมรับมากยิง่ ขึน้ เกิดคำ�ถามสำ�หรับงานวิจยั ชิน้ นีว้ า่ ฮวง
จุย้ กับหลักการออกแบบ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
ฮวงจุย้ (Feng–Shui) เป็นการผสมระหว่างคำ�ว่า
Feng คือ ลม และ Shui คือน้�ำ เป็นศาสตร์ทค่ี �ำ นึงถึงความ
สมดุลของธรรมชาติเพือ่ การปรับตัวของมนุษย์ในการดำ�รง
ชีวติ อยูภ่ ายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆ อย่างเป็นระบบ มีแนว
ความคิดในการคิดค้นเฝ้าสังเกตุการณ์และอธิบายโดยชาว
จีนโบราณ โดยหลักปฏิบตั ยิ งั คงได้รบั การถ่ายทอดและ
ประยุกต์ใช้ทง้ั ทางตรงและทางอ้อม ปรับ เปลีย่ นไปตาม
สภาพสังคมเพือ่ การดำ�รงชีวติ ของมนุษย์เป็นหลัก
การเลื อ กชั ย ภู มิ ห รื อ การหาทำ � เลที่ ต้ั ง เป็ น
ประเด็นทีส่ �ำ คัญของแนวคิดฮวงจุย้ อาจอธิบายได้วา่ การ
ปรั บ ตั ว ให้ ส ามารถดำ � รงชี วิต อยู่ไ ด้ ข องชาวจี น โบราณ
เพือ่ รับมือกับสภาพภูมปิ ระเทศ สภาพภูมอิ ากาศและสิง่
แวดล้อม ปัจจัยทีม่ คี วามสำ�คัญเป็นลำ�ดับต้นๆ คือ ทำ�เลที่
ตัง้ ของบ้านเรือนนัน่ เอง
หลั ก ปฏิ บั ติ ข องฮวงจุ้ ย ถู ก ถ่ า ยทอดผ่ า นยุ ค
สมัยตั้งแต่โบราณ ไม่เพียงแต่ประเทศจีนเท่านั้นแต่หลัก
ปฏิบัติฮวงจุ้ยเป็นที่สนใจอย่างกว้างขวางและแพร่หลาย
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ครอบคลุมทั้งสุสาน, ที่ตั้งบ้านเรือน, การออกแบบบ้าน
เรือนชุมชน, การออกแบบภายใน เป็นต้น ผ่านคติความ
เชื่อโบราณโดยเชื่อมโยงหลักปฏิบัติทั้งหมดไว้ด้วยปัจจัย
เดียวกันคือ “ความเจริญรุ่งเรือง”
คริสเตียน นอร์เบอร์-ชูลส์ (Christian
Norberg-Schulz)อธิ บ ายถึ ง พื้ น ฐานของการทำ � งาน
สถาปัตยกรรมว่าผู้ออกแบบจะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจถึงความ
เหมาะสมของที่ตั้งซึ่งหมายถึงเมื่อออกแบบอาคารจะ
ต้องเข้ากันได้ดีกับคุณสมบัติของที่ตั้งและนำ�ความงดงาม
ของธรรมชาตินั้นมาสู่มนุษย์ (เลอสม สถาปิตานนท์)
สอดคล้องกับ นวลน้อย บุญวงษ์ (2542) ได้กล่าวถึงการ
พิจารณางานออกแบบที่ดีว่า “งานออกแบบมีอิทธิพล
ต่อวิถีการดำ�เนินชีวิตของเราอย่างปฏิเสธไม่ได้
หาก
พิจารณาย้อนไปถึงสาเหตุของการเกิดงานออกแบบจะ
พบว่าจุดกำ�เนิดของมันมาจากความต้องการของมนุษย์
ไม่ว่าจะเป็นความต้องการเพื่อสนองการใช้สอยหรือทาง
จิตใจ”
เห็นได้ว่าหลักปฏิบัติของฮวงจุ้ยและหลักการ
ออกแบบนั้นล้วนมาจากพื้นฐานคือมนุษย์ ทั้งเพื่อการ
อยู่อาศัยหรืออำ�นวยความสะดวกสบาย โดยมีเป้าหมาย
เดียวกันคือสามารถดำ�รงชีวิตอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อม
และสภาพอากาศ ต่างกันแค่วิธีการอธิบาย หลักปฏิบัติ
ฮวงจุ้ยใช้คติของความเจริญรุ่งเรืองในการสรุปผลลัพธ์
ในทางกลับกันหลักการออกแบบอาศัยหลักการเพื่อตอบ
สนองความต้ อ งการของมนุ ษ ย์ ภ ายใต้ ส ภาพแวดล้ อ ม
อาศั ย แล้ ว มี ค วามสุ ข ร้ า นค้ า ผู้ บ ริ โ ภคจั บ จ่ า ยใช้ ส อย
ค้าขายดี เป็นต้น
เมื่ อ ปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ ว่ า ฮวงจุ้ ย และหลั ก การ
ออกแบบมีแนวความคิด และมุ่งสู่ผลลัพธ์เดียวกัน ทั้ง
เรื่องการดำ�รงชีวิตภายใต้สภาพแวดล้อมและการเจริญ
รุ่งเรือง เพื่อเป็นการอธิบายตรวจสอบหลักปฏิบัติของฮ
วงจุ้ยกับหลักการออกแบบโดยอธิบายเนื้อหาของความ
เชื่อบนเงื่อนไขของสภาพแวดล้อมเดียวกันและเน้นการ
พิสูจน์ โดยใช้พื้นที่ของ ศูนย์การค้า แพลทินัม แฟชั่น
มอลล์ และ ศูนย์การค้า พาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง เป็น
พื้นที่เพื่อตรวจสอบหาความจริง ความสัมพันธ์ เปรียบ
เทียบ วิจารณ์ จึงมีความเหมาะสม บนสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) ศึกษาเนื้อหา รูปแบบ ในข้อปฏิบัติของฮวง
จุ้ยจีนและหลักการออกแบบสากลที่มีความสัมพันธ์และ
แตกต่างกัน
2)วิเคราะห์ปัจจัยของหลักปฏิบัติฮวงจุ้ยและ
หลักการออกแบบที่มีอิทธิพลต่อทำ�เลที่ตั้งของร้านค้า

ภายในศูนย์การค้า
3) สังเคราะห์ เปรียบเทียบ และวิจารณ์ หลักฮ
วงจุ้ยจีนกับหลักการออกแบบสากล
ระเบียบวิธีวิจัย
1. พื้นที่ในการศึกษา
ผู้ วิ จั ย เลื อ กใช้ พื้ น ที่ ศู น ย์ ก ารค้ า แพลทิ นั่ ม
แฟชั่นมอลล์ กับ ศูนย์การค้าพาลาเดี่ยม เวิลด์ ช้อปปิ้ง
เป็นพื้นที่ตัวอย่างในการศึกษาความเหมือนต่างของฮวง
จุ้ยจีนกับหลักการออกแบบสากล โดยมีเหตุผลจาก 1)
พื้นที่ทั้งสองอยู่ในบริเวณเดียวกัน คือ สี่แยกประตู้น้ำ�
2) ขนาดอาคารของพื้นที่ทั้งสองมีขนาดใกล้เคียงกัน 3)
ประเภทของสินค้าใกล้เคียงกัน
2. วิธีการศึกษา
2.1ศึ ก ษาเนื้ อ หาสาระสำ � คั ญ ของแนวคิ ด
ศาสตร์ฮวงจุ้ยกับหลักการออกแบบสากล โดยการศึกษา
ข้อมูล ทั้งเอกสาร หนังสือ ตำ�รา งานวิจัย สำ�รวจพื้นที่
เพื่อวิเคราะห์และคัดเลือกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดย
สามารถสรุปสาระสำ�คัญได้ดังนี้
2.1.1สาระสำ � คั ญ ของฮวงจุ้ ย จากการศึ ก ษา
และประมวลแนวคิดและปรัชญาที่มีอิทธิพลต่อการออก
แบบฮวงจุ้ยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ให้ความสำ�คัญที่ลักษณะ
ธรรมชาติทำ�เลที่ตั้ง (สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ) และ
พลังชี่
ทำ�เลที่ตั้ง
ข้ อ 1.ด้ า นหลั ง อิ ง เขาเหตุ ผ ลที่ ค วรมี ภู เขาอยู่
ด้ า นหลั ง คื อ การป้ อ งกั น ลมหนาวจากทิ ศ เหนื อ ของ
ประเทศจีน นอกจากนั้น ผลทางจิตใจมีส่วนสำ�คัญ เช่น
กันทำ�ให้รู้สึกมั่นคงไร้กังวลทางด้าน หลังที่ไม่สามารถ
มองเห็นได้ด้วยตา
ข้อ2.ด้านขวาสงบ ด้านซ้ายเคลื่อนไหว การ
พิจารณาขวาซ้ายโดยการยืนภายในหันหน้าออกนอก
อาคาร ด้านขวาเป็นเสือขาว ชอบความสงบนิ่งด้านซ้าย
เป็นมังกรเขียวชอบการเคลื่อนไหว มังกรเขียวสามารถ
เป็นแนวกำ�บังลมซึ่งเป็นกระแสลมที่เกิดจากอิทธิพลของ
ลมบกลมทะเลที่จะพัดในแนวตะวันออกของประเทศ
จีน (ชูพงษ์ ทองคำ�สมุทร,2555) อาจให้ความหมายได้
ว่า ด้านซ้ายควรมีสภาพเคลื่อนไหวมากกว่าด้าน ขวา
เช่น หากด้านซ้ายขวาเป็นถนน ถนนด้านซ้ายควรมีรถวิ่ง
ขวักไขว่เคลื่อนไหวคึกคักมากกว่าด้านขวา เป็นต้น
ข้อ3.ด้านหน้ามีลานโล่งและมีสายน้ำ�โค้งโอบ
อธิ บ ายได้ ว่ า ด้ า นหน้ า ซึ่ ง เป็ น ทิ ศ ใต้ เ ป็ น เส้ น ทางโคจร
ของดวงอาทิตย์ต้องเก็บกักแสงอาทิตย์และความอบอุ่น
สะสมความร้อน ความเชื่อของฮวงจุ้ย ให้เหตุผลว่า การ
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ที่มีลานโล่งทางด้านหน้าของบ้านจะใช้เป็นพื้นที่หรือแหล่ง
รวบรวมสะสมพลังปราณชี่ เพื่อให้บ้านหรืออาคารสามารถดูด
ซับพลังเข้าไปได้อย่างเต็มที่ (มาศ เคหาสน์ธรรม,2556)
พลังชี่ ถือเป็นหัวใจสำ�คัญอย่างหนึ่งของแนวคิดฮวงจุ้ย โดย
พลังชี่เป็นกระแสพลังงานที่สร้างความสมดุลให้กับมนุษย์ใน
การดำ�รงชีวิตภายใต้สภาพแวดล้อม หากทำ�เลที่ตั้งสามารถ
เปรียบเทียบ ได้กับการออกแบบภายนอก พลังชี่อาจเปรียบ
เทียบว่าคือการออกแบบภายใน โดยที่พลังชี่ อาจอยู่ใน
รูปแบบของการจัดวางตำ�แหน่งภายใน การระบายอากาศ
อุณหภูมิที่เหมาะสม แสงสว่างที่พอเหมาะ เป็นต้น
2.1.2 สาระสำ�คัญของหลักการออกแบบสากล
ประเด็นหลักในการทำ�วิจัย เพื่ออธิบายเพื่อวิจัยวิจารณ์ ฮ
วงจุ้ยกับหลักการออกแบบ โดยใช้ร้านค้าในศูนย์การค้าเป็น
เครื่องมือในการอธิบาย การแบ่งกลุ่มข้อมูลจากข้อมูลจำ�นวน
มากเพื่อสามารถเปรียบเทียบ ผู้วิจัยทำ�การเลือกข้อมูลที่น่าจะ
เป็นประโยชน์และสามารถอธิบายได้ โดยทำ�เลที่ตั้งใช้ประเด็น
การเข้าถึงพื้นที่, เส้นทางการสัญจรในอาคารและจัดผังร้าน
ค้า ซึ่งสามารถอธิบายโดย Space Syntax (รวมถึงกิจกรรม
ในพื้นที่) และการเดินทางเปรียบ เทียบกับหลักฮวงจุ้ย ส่วน
ประเด็ น เรื่ องการจั ด วางตำ�แหน่งและการจัด องค์ป ระกอบ
เลือกใช้ข้อมูลทัศนธาตุและพื้นฐานของการจัดองค์ประกอบ
เป็นปัจจัยในการอธิบายเปรียบเทียบกับหลักปฏิบัติ ฮวงจุ้ย
2.2 เปรียบเทียบข้อมูลและข้อวิเคราะห์ของฮวง
จุ้ยกับหลักการออกแบบ โดยใช้ ศูนย์การค้าแพลทินัม แฟชั่น
มอลล์ และศูนย์การค้าพาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง เป็นพื้นที่
ในการทดลองนำ�เสนอแนวความคิด (ภาพที่1) โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบความเหมือน ความต่างของ ฮวงจุ้ยจีนกับหลัก
การออกแบบสากล ในประเด็น 1) ทำ�เลที่ตั้งและการเข้าถึง
พื้นที่ตามหลักฮวงจุ้ยและหลักการออกแบบสากล 2) รูปแบบ
การจัดวางตำ�แหน่งและองค์ประกอบตามหลัก ฮวงจุ้ยและ
หลักการ ออกแบบสากล : ร้านค้าภายในศูนย์การค้า

(ที่มา: เอกพงศ์ อินเกื้อ)
ผลการวิจัย
1. ศูนย์การค้าแพลทินั่ม แฟชั่น มอลล์
1.1ทำ�เลที่ตั้งและการเข้าถึงพื้นที่ตามหลักฮวงจุ้ย
และหลักการออกแบบสากล
(1)ทำ �เลที่ตั้งและการเข้าถึงพื้นที่ศูนย์การค้าตาม
หลักฮวงจุ้ย การเข้าถึงทำ�เลที่ตั้งแบ่งได้ 2 ประเด็น
ประเด็นที่หนึ่ง พื้นที่อุดมคติที่ประกอบด้วย เต่าดำ� (Black
Tortoise) มังกรเขียว (Azure Dragon) เสือขาว (White
Tiger) และหงส์แดง (Red Phoenix) ภายใต้เงื่อนไขพื้นที่
อุ ด มคติ ส ามารถแยกวิ เ คราะห์ ไ ด้ เ ป็ น ทิ ศ พื้ น ที่ อุ ด มคติ ใ ห้
ด้านหน้าของอาคารหันไปทางทิศใต้หรือตะวันตกเฉียงใต้ซึ่ง
สามารถพิสูจน์เหตุผลได้ (เปรียบเทียบกับพื้นที่แหล่งกำ�เนิด
ฮวงจุ้ย) คือ เป็นทิศที่มีความร้อนจากแสงอาทิตย์มากที่สุด
ใกล้เคียงสภาวะสบายมากที่สุดในประเด็นนี้ถือว่าพื้นที่ของ
ศู น ย์ ก ารค้ า หั น ทิ ศ ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ พื้ น ที่ อุ ด มคติ ข องฮวง
จุ้ย ตำ�แหน่ง มื่อศึกษาทิศของพื้นที่อุดมคติแล้ว จึงมองใน
ประเด็นตำ�แหน่งของทิศต่างๆ นั้นเป็นอย่างไร ด้านหลังอิง
ภูเขา (เต่าดำ�) ซ้ายเคลื่อนไหว (มังกรเขียว) ขวานิ่ง (เสือขาว)
ด้านหน้ามีลานโล่งและสายน้ำ�โอบรอบ (หงส์แดง) พบว่าด้าน
หลังชนกับอาคารสูงของโรงแรมแกรนด์ไดมอนด์สวีท ซ้าย
เคลื่อนไหว (มังกรเขียว) ติดทั้งตลาดเฉลิมลาภโรงแรมและ
ศูนย์การค้าคึกคักเคลื่อนไหว ตลอดทั้งวัน ขวานิ่งสงบ (เสือ
ขาว) เชื่อมต่อทั้งศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์และศูนย์การค้า
ต่างๆ คึกคักเคลื่อนไหวตลอดทั้งวัน สายน้ำ�โค้งโอบรอบ (หงส์
แดง) เปรียบได้กับถนนราชดำ�ริ ถนนเพชรบุรี และคลองแสน
แสบเป็นสายนํ้าโอบรอบศูนย์การค้า (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 : ภาพแสดงที่ตั้งของศูนย์การค้าแพลทินัม แฟชั่น
มอลล์ กับพื้นที่อุดมคติ (ที่มา : เอกพงศ์ อินเกื้อ)
สั ง เกตได้ ว่ า ตำ � แหน่ ง รอบด้ า นของศู น ย์ ก ารค้ า
แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ มีความคึกคักเคลื่อนไหวตลอดทั้ง
ภาพที่ 1 : ภาพแสดงทีต่ ง้ั ของศูนย์การค้าแพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ วันเนื่องจากรายล้อมด้วยตลาด โรงแรมและศูนย์การค้า หาก
กับ ศูนย์การค้าพลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง
เทียบกับตำ�แหน่งของพื้นที่อุดมคติแล้ว
ด้านหลังอิงภูเขา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 91 วารสารศิลป์ปริทัศน์

(เต่าดำ�) มีอาคารขนาดใหญ่แทนภูเขา แต่อยู่ติดศูนย์การค้า
มากเกินไปและขวาสงบ (เสือขาว) มีความคึกคักเคลื่อนไหว
ตลอดทั้งวันด้วย เซนทรัลเวิลด์ โรงแรมศูนย์การค้าอื่นๆ
ประเด็นที่สอง คติความเชื่อฮวงจุ้ย จากคติความเชื่อของ
ทำ�เลที่ตั้งของศูนย์การค้าทั้ง17ข้อ มีเพียง 1 ข้อ ที่ไม่ตรง
กับคติความเชื่อฮวงจุ้ยคือ ศูนย์การค้าไม่ได้อยู่ฝั่งขาออก
(2) ทำ�เลที่ตั้งและการเข้าถึงพื้นที่ศูนย์การค้าตาม
หลักการออกแบบสากล โดยประเด็นที่ให้ความสำ�คัญคือ
1. วิธีการเข้าถึงพื้นที่ 2. การวิเคราะห์โครงสร้างเชิงสัณฐาน
ของพื้นที่ด้วย Space Syntax
วิธีการเข้าถึงพื้นที่ด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล จาก
ถนนราชดำ � ริ แ ละถนนเพชรบุ รี ฝั่ ง ขาเข้ า สามารถเข้ า ถึ ง
ศูนย์การค้าได้ทันที ยกเว้นถนนเพชรบุรีขาออกที่ต้องกลับ
รถบริเวณแยกประตูน้ำ�ก่อนเข้าศูนย์การค้า สังเกตได้ว่า ถึง
แม้จะมีการกลับรถก่อนเข้าศูนย์การ ค้าแต่บริเวณที่ใช้ใน
การกลับรถอยู่บริเวณหน้าศูนย์การค้า
วิ ธี ก ารเข้ า ถึ ง พื้ น ที่ ด้ ว ยรถโดยสารประจำ � ทาง
บริเวณถนนเพชรบุรีทั้งขาเข้าและขาออก
จุดขึ้นลงรถ
โดยสารประจำ�ทางอยู่บริเวณศูนย์การค้ามีบันไดเลื่อนและ
สะพานลอยเชื่อมเข้าศูนย์การค้าระยะไม่เกิน 20 เมตร เป็น
เส้นทางที่สะดวกที่สุด ส่วนฝั่งถนนราชดำ�ริและราชปรารภ
จุดขึ้นลงรถโดยสารประจำ�ทางค่อนข้างห่างจากศูนย์การค้า
พอสมควร
วิธีการเข้าถึงพื้นที่ด้วยเรือโดยสารคลองแสนแสบ
ท่าเรืออยู่ใต้สะพานเฉลิมโลกแต่ต้องข้ามถนนราชดำ�ริตรง
แยกประตูนํ้า ห่างจากศูนย์การค้าประมาณ 20 เมตร
วิธกี ารเข้าถึงพืน้ ทีด่ ว้ ยรถไฟฟ้า มีสถานีอยูโ่ ดยรอบ
ศูนย์การค้า ทัง้ สถานีชดิ ลม, สยาม, ราชเทวี, พญาไท,และ
แอร์พอตลิง้ ค์ แต่มรี ะยะค่อนข้างห่างจากศูนย์การค้า 5001150 เมตร สถานีทใ่ี กล้ทส่ี ดุ คือสถานีแอร์พอตลิง้ ค์และ
สถานีชดิ ลมโดยประมาณ (ดูต�ำ แหน่งของ รถไฟฟ้า, รถ
โดยสารประจำ�ทาง, ท่าเรือในภาพที1่ )
ประเด็นที่สำ�คัญคือการเข้าถึงพื้นที่ศูนย์การค้า
ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งเชิ ง สั ณ ฐานของพื้ น ที่ ด้ ว ย
Space Syntax เป็นการคาดคะเนศักยภาพของการเข้า
ถึงพื้นที่โดยใช้การวิเคราะห์ร่วมกันกับกิจกรรมที่เกิดขึ้น
บนพื้นที่ เช่น โรงแรม ศูนย์การค้าหรือหน่วยงานราชการ
เป็นต้น
พื้นที่ของศูนย์การค้าแพลทินัม แฟชั่น มอลล์
ตั้งอยู่บนนถนนเพชรบุรีขาเข้า ตรงสี่แยกประตูน้ำ� จาก
แผนที่ Axial Map (ภาพที่3) สามารถคาดคะเนได้ว่า
พื้นที่ถนนราชดำ�ริมีโอกาสเป็นแก่นของเมืองในย่านนี้(ให้
ค่าน้ำ�หนักสีแดง) อาจเป็นเพราะเป็นพื้นที่ที่เชื่อมทั้งถนน
เพชรบุรีและถนนพระราม1
ในขณะที่ระดับย่านพบว่า
บริเวณถนนเพชรบุรีฝั่งแยกราชเทวีมีค่าน้ำ�หนักมากที่สุด

เมื่อนำ�ไปเปรียบเทียบ กับกิจกรรมบนพื้นที่จริงพบว่า ทั้ง
ถนนราชดำ�ริและถนนเพชรบุรีฝั่งราชเทวีมีทั้งศูนย์การค้า
โรงแรมเกาะไปตามตลอดเส้นทาง สามารถเทียบได้กับ
ค่าน้ำ�หนักสีของ Axial Line ได้ จึงพอจะคาดคะเนได้ว่า
เส้นทางที่น่าจะมีศักยภาพในการเข้าถึงพื้นที่คือเส้นถนน
ราชดำ�ริและถนนเพชรบุรีฝั่งแยกราชเทวี(ภาพที่1และภาพ
ที่3)
(3) ทำ�เลที่ตั้งและการเข้าถึงพื้นที่ของร้านค้า
ภายในศูนย์ การค้าตามหลักฮวงจุ้ย
หลั ก ปฏิ บั ติ ข องฮวงจุ้ ย ในการเลื อ กทำ � เลร้ า ค้ า
ภายในศูนย์การค้าที่พอค้นคว้าได้โดยสรุปมีดังนี้
-ร้านค้าควรอยูบ่ ริเวณทางเข้า – ออกของศูนย์การค้า
-ร้านค้าควรอยู่ในตำ�แหน่งชิดซ้าย
-ร้านค้าควรอยู่ตำ�แหน่งบริเวณเลี้ยวขวา
-ร้านค้าควรอยู่บริเวณทางขึ้น ลง บันไดเลื่อน
-ร้านค้าไม่ควรอยู่ในซอยตัน
-ร้านค้าควรอยู่ในเส้นทางหลักของศูนย์การค้า
เมื่ อ นำ � มาพิ จ ารณาลงบนพื้ น ที่ จ ริ ง พบว่ า มี
ประเด็นที่สามารถใช้ในการสำ�รวจพื้นที่ 3 ข้อด้วยกันคือ
-ร้ า นค้ า ควร อยู่ บ ริ เ วณ ท า ง เข้ า ออกข อง
ศูนย์การค้า
-ร้านค้าควรอยู่บริเวณทางขึ้นลงบันไดเลื่อน
-ร้านค้าควรอยู่ในเส้นทางหลักของศูนย์การค้า
พบว่า ภายในศูนย์การค้าแพลทินัม แฟชั่น มอลล์
มีร้านค้าที่สอดคล้องกลับหลักปฏิบัติฮวงจุ้ย 129 ร้าน จาก
1311 ร้าน จากแผนผังร้านค้าของศูนย์การค้าคิดเป็น ร้อย
ละ 9.8 ของ ร้านค้าทั้งหมด

ภาพที่ 3 : ภาพแสดงศักยภาพการเข้าถึงพื้นที่บริเวณแยก
ประตูน้ำ�โดย Space Syntax ( ที่มา : เอกพงศ์ อินเกื้อ)
(4)ทำ � เลที่ ตั้ ง และการเข้ า ถึ ง พื้ น ที่ ข องร้ า นค้ า
ภายในศูนย์การค้าตามหลักการออกแบบสากล
ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยใช้บริเวณชั้น 1 ของศูนย์การค้า

วารสารศิลป์ปริทัศน์ 92 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เป็นพื้นที่ตัวอย่างในการอธิบาย
โดยสาระสำ�คัญที่สนใจในการอธิบายมี 2 ประเด็น ประเด็น
แรก คือ รูปแบบการวางผังและการสัญจรของศูนย์การค้า
เทียบเคียงกับระบบสากล และการวิเคราะห์การเข้าถึง
พื้นที่ร้านค้าด้วย Space Syntax
ในรู ป แบบการวางผั ง และการสั ญ จรของ
ศูนย์การค้าเทียบเคียงกับระบบสากลนั้น พบว่ารูปแบบ
การวางผังของศูนย์การค้าเป็นแบบระบบตารางวางขนาน
ไปตามความยาวของพื้นที่ศูนย์การค้าเป็นแนวเดียวกัน
มีเส้นทางสัญจรแนวราบ (Horizontal Circulation) เกิดความต่อเนื่องของผู้ใช้บริการ แบ่งพื้นที่ภายใน
ศูนย์การค้าออกเป็น 2 ส่วนที่มีขนาดเกือบเท่ากัน โดยมี
จุดศูนย์กลางของแต่ละส่วนเป็นโถงโล่งใหญ่ จดจำ�ได้ง่าย
และง่ายต่อการมองไปยังจุดต่างๆ ภายในพื้นที่ศูนย์การค้า
นอกจากนี้ยังเป็นตำ�แหน่งของบันไดเลื่อนที่เชื่อมพื้นที่ไป
ยังชั้นต่างๆ ตามแนวดิ่งต่อไป
จากภาพที่ 4 การวิเคราะห์พบว่า พืน้ ทีท่ ่ี Space
Syntax คาด การณ์วา่ มีศกั ยภาพในการเข้าถึงพืน้ ทีส่ งู (ค่าสี
แดง ส้ม เหลือง ตามลำ�ดับ) คือบริเวณโถงทัง้ 2 ฝัง่ ของพืน้ ที่
ศูนย์การค้า ซึง่ เป็นตำ�แหน่งของบันไดเลือ่ นเชือ่ มพืน้ ทีแ่ นวดิง่
และประตูทางเข้าเชือ่ มพืน้ ทีภ่ ายในกับภายนอก (ร้านค้าที่
สอดคล้องกับหลักปฎิบตั ฮิ วงจุย้ ในข้อ (3) จำ�นวนร้อยละ 9.8
อยูใ่ นบริเวณนี)้

ประกอบตามหลักการออกแบบสากล
ประเด็นแรก Functional อธิบายโดยสัดส่วน
และการจัดวางตำ�แหน่ง โดยตำ�แหน่งของร้านค้าอยู่หัว
แถวของแถวที่ 2 (นับจากบันไดเลื่อน) บนแผนผังระบบ
ตาราง ตำ�แหน่งอยู่บนพื้นที่ที่คาดคะเนด้วย Space Syntax ว่ามีการเข้าถึงพื้นที่ได้ดี
การทำ�งานของร้านค้า (เฉพาะในศูนย์การค้า
แพลทินัม แฟชั่น มอลล์) เน้นเพื่อแสดงสินค้าจึงใช้
ประโยชน์ จ ากระยะการมองเห็ น ที่ ดี ไ ม่ มี สิ่ ง กี ด ขวาง
มากกว่าคุณประโยชน์ทางด้านอื่น ในขณะที่สัดส่วนการ
วางทั้งระยะเอื้อมอยู่ในระดับมิติวิกฤติ 186.11 เซนติเมตร
และไม่เกินความสูงยืนสูงสุด 271.45 เซนติเมตร
ประเด็นที่สอง Aesthetic อธิบายโดย เส้น สี รูป
ทรง พื้นผิว ที่ว่างและการจัดองค์ประกอบ
ทัศนธาตุที่แสดงออกมากที่สุดคือ เส้น สี และพื้นผิว ตาม
ลำ�ดับ การจัดองค์ประกอบที่ปรากฏมากที่สุด คือ ความ
เด่น ความกลมกลืนและความมีเอกภาพ
2. ศูนย์การค้าพาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง
2.1 ทำ�เลที่ตั้งและการเข้าถึงพื้นที่ตามหลักฮ
วงจุ้ยและหลักการออกแบบสากล
(1) ทำ�เลที่ตั้งและการเข้าถึงพื้นที่
ศูนย์การค้าตามหลัก ฮวงจุ้ย โดยการเข้าถึงทำ�เล ที่ตั้งแบ่ง
ได้ 2 ประเด็น

ภาพที่ 4 : ภาพแสดงศักยภาพในการเข้าถึงพื้นที่บริเวณ
ชั้น 1 ศูนย์การค้าแพลทินัม แฟชั่น มอลล์ (ที่มา:เอกพงศ์
อินเกื้อ)
1.2รู ป แบบการจั ด วางตำ � แหน่ ง และองค์
ประกอบตามหลัก ฮวงจุ้ยและหลักการ ออกแบบสากล :
ร้านค้าภายในศูนย์การค้า
(1) รูปแบบการจัดวางตำ�แหน่งและองค์
ประกอบตามหลักฮวงจุ้ย
เมื่อนำ�หลักฮวงจุ้ยร้านค้า ตรวจสอบบนพื้นที่
ตัวอย่างของศูนย์การค้า พบว่า จาก 31 ข้อ ตรงตามหลัก
ปฏิบัติ 22 ข้อ คิดเป็น ร้อยละ 71 ของข้อปฏิบัติฮวงจุ้ย
ร้านค้า
(2) รูปแบบการจัดวางตำ�แหน่งและองค์

ภาพที่ 5 : ภาพแสดงที่ตั้งของศูนย์การค้าพาลาเดียม
เวิลด์ ช้อปปิ้ง กับพื้นที่อุดมคติ (ที่มา : เอกพงศ์ อินเกื้อ)
ประเด็นที่ 1 พื้นที่อุดมคติประกอบไปด้วย
เต่าดำ�(Black Tortoise) มังกรเขียว (Azure Dragon) เสือ
ขาว (White Tiger) และหงส์แดง (Red Phoenix) ภายใต้
เงื่อนไขพื้นที่อุดมคติสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ (ภาพที่5)
ทิศ ที่ตั้งของศูนย์การค้าหันหน้าทางเข้าหลักไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ สอดคล้องกับพื้นที่อุดมคติของ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 93 วารสารศิลป์ปริทัศน์

ฮวงจุ้ ย ที่ ใ ห้ ด้ านหน้ าของอาคารหัน ไปทางทิศใต้หรือทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้
ตำ�แหน่งองค์ประกอบของตำ�แหน่งตามทิศต่างๆ
ของหลักฮวงจุ้ย กล่าวว่า ด้านหลังอิงภูเขา (เต่าดำ�) ซ้าย
เคลื่อนไหว (มังกรเขียว) ขวานิ่ง (เสือขาว) ด้านหน้าโล่ง
และสายน้ำ�โอบรอบ (หงส์แดง) พบว่า ด้านหลัง (เต่าดำ�)
ติดกับตลาดเฉลิมโลกไม่มีอาคารสูงหรือเทียบได้กับภูเขา
ขนาดใหญ่ ซ้ายเคลื่อนไหว (มังกรเขียว) ติดกับถนนเพชรบุรี
ท่าเรือประตูนํ้าและบิ๊กซีราชดำ�ริ คึกคักตลอดทั้งวัน ขวา
นิ่ง(เสือขาว) เป็นโรงแรมและคอนโดมิเนียม ผู้คนมากมาย
เคลื่ อ นไหวมากด้ านหน้ามีลานโล่งและสายน้ำ�โอบ(หงส์
แดง) เปรียบได้กับถนนราชปรารภ และถนนเพชรบุรีเป็น
สายนํ้าโอบล้อม
ประเด็นที่ 2 คติความเชื่อฮวงจุ้ย จากคติความ
เชื่อของทำ�เลที่ตั้งของศูนย์การ ค้าทั้ง 17 ข้อ มีเพียง 1 ข้อ
ที่ไม่ตรงกับคติความเชื่อฮวงจุ้ยคือ ไม่ได้มีรูปทรงสี่เหลี่ยม
ผืนผ้า
(2) ทำ�เลที่ตั้งและการเข้าถึงพื้นที่ศูนย์การค้าตาม
หลักการออกแบบสากล				

ศูนย์การค้าขนาดเล็ก โรงแรมและคอนโดมิเนียมกระจาย
ตัวไม่หนาแน่น ส่วนถนนเพชรบุรี (ฝั่งแยกมิตรสัมพันธ์)
ไม่ปรากฏศูนย์การค้า มีเพียงโรงแรมและคอนโดมิเนียม
ประปราย
(3)ทำ � เลที่ ตั้ ง และการเข้ า ถึ ง พื้ น ที่ ข องร้ า นค้ า
ภายในศูนย์การค้าตามหลักฮวงจุ้ย
พบว่า ภายในชั้น 1 ของศูนย์การค้าพาลาเดียม
เวิลด์ ช้อปปิ้ง มีร้านค้าที่สอดคล้องกลับหลักปฏิบัติฮวงจุ้ย
4 ร้าน จาก 246 ร้าน จากแผนผังร้านค้าของศูนย์การค้า
คิดเป็นร้อยละ 1.6 ของร้านค้าทั้งหมด (อยู่บริเวณโถงบันได
เลื่อน)
(4)ทำ � เลที่ ตั้ ง และการเข้ า ถึ ง พื้ น ที่ ข องร้ า นค้ า
ภายในศูนย์การค้าตามหลักการ ออกแบบสากล
ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยใช้บริเวณชั้น 1 ของศูนย์การค้า
พาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง เป็นพื้นที่ตัวอย่างในการอธิบาย
โดยสาระสำ�คัญที่สนใจในการอธิบายมี 2 ประเด็น ประเด็น
แรก คือ รูปแบบการวางผังและการสัญจรของศูนย์การค้า
เทียบเคียงกับระบบสากล และการวิเคราะห์การ เข้าถึง
พื้นที่ร้านค้าด้วย Space Syntax
ประเด็นรูปแบบการวางผังและการสัญจรของ
ศูนย์การค้าเทียบเคียงกับระบบ สากล
รู ป แบบการสั ญ จรของศู น ย์ ก ารค้ า แยกได้ เ ป็ น
2 ส่วน คือ บริเวณโถงใหญ่ทางเข้าที่มีบันไดเลื่อนเป็นจุด
จดจำ�มีการวางเส้นทางการสัญจรเชื่อมต่อแบบวงจร (Circuit) และส่วนที่ถัดจากบันไดเลื่อนเป็นการเชื่อมต่อแบบ
เส้นตรง (Liner) ซึ่งมีลิฟท์และส่วนพักผ่อนบังสายตาอยู่
เส้นทางสัญจรในแนวราบของศูนย์การค้ามีจุดบัง
สายตาเช่น ลิฟท์โดยสายที่ตั้งอยู่บริเวณบันไดเลื่อน ทำ�ให้
ไม่สามารถมองพื้นที่ส่วนร้านค้าได้ทั่วถึง
ประเด็ น การวิ เ คราะห์ ก ารเข้ า ถึ ง พื้ น ที่ ภ ายใน
ศูนย์การค้าด้วย Space Syntax

รถยนต์ จากถนนราชดำ � ริ แ ละถนนเพชรบุ ร ี
ขาออกสามารถเลี้ ย วเข้าศูน ย์ก ารค้าได้ทัน ทียกเว้น ถนน
เพชรบุ รี ข าเข้ า ที่ ต้ อ งไปกลั บ รถบริ เวณใต้ ส ะพานแยก
ราชเทวีระยะทางค่อนข้างไกล
รถโดยสารประจำ�ทาง จุด ขึ้น ลงรถโดยสาร
ประจำ�ทางค่อนข้างห่างจาก ศูนย์การค้าพอสมควร จุดที่
ใกล้ที่สุดคือฝั่งถนนเพชรบุรีขาเข้าตรงข้ามศูนย์การค้าแต่
ต้องข้ามถนนเพชรบุรีมายังศูนย์การค้า
เรือโดยสารคลองแสนแสบท่าเรืออยู่ใต้สะพาน
เฉลิมโลกแต่ต้อง ข้ามถนน เพชรบุรีตรงแยกประตูน้ำ� ห่าง
จากศูนย์ การค้าประมาณ 20 เมตร
รถไฟฟ้า มีสถานีรถไฟฟ้าอยู่ล้อมศูนย์การค้าแต่
ระยะค่อนข้างไกล สถานีที่สะดวกที่สุดคือสถานีแอร์พอ
ตลิ้งค์และสถานีชิดลมตามลำ�ดับ			
		
ประเด็ น การเข้ า ถึ ง พื้ น ที่ ศู น ย์ ก ารค้ า ด้ ว ยการ
วิเคราะห์โครงสร้างเชิงสัณฐานของพื้นที่ด้วย Space Syntax (ภาพที่3)
จากการวิ เ คราะห์ ค วามสามารถในการเข้ า ถึ ง
พื้นที่บริเวณศูนย์การค้า พาลา เดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง พบ
ว่า ศักยภาพในการเข้าถึงพื้นที่ศูนย์การค้าบริเวณถนน
ราชปรารภ(ค่าน้ำ�หนักสีเหลือง) และถนน เพชรบุรีฝั่ง
แยกมิตรสัมพันธ์ (ค่าน้ำ�หนักสีส้ม) มีศักยภาพต่ำ�กว่า ภาพที่ 6 : ภาพแสดงศักยภาพในการเข้าถึงพื้นที่บริเวณ
ถนนเพชรบุรีฝั่งแยกราชเทวี(ค่าน้ำ�หนักสีส้ม) และถนน ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง (ที่มา:เอกพงศ์
ราชดำ�ริ(ค่าน้ำ�หนักสีแดง) เมื่อเปรียบเทียบกับกิจกรรม
อินเกื้อ)
ที่ เ กิ ด ขึ้ น สามารถอธิ บ ายว่ า บริ เ วณถนนราชปรารภมี
วารสารศิลป์ปริทัศน์ 94 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การใช้ Space Syntax วิเคราะห์ความน่าจะ
เป็นของศักยภาพการเข้าถึงพื้นที่ภายในศูนย์การค้า พบ
ว่าบริเวณโถงประตูทางเข้าติดกับบันไดเลื่อน (ทางเชื่อม
พื้นที่แนวดิ่ง) ให้ค่าน้ำ�หนักคาดคะเนว่าน่าจะเป็นพื้นที่ที่มี
ศักยภาพการเข้าถึงมากที่สุด(ค่าน้ำ�หนักสีแดง ส้ม เหลือง
น้ำ�เงิน ตามลำ�ดับ) เมื่อเปรียบเทียบกับกิจกรรม ภายใน
ศูนย์การค้า พบว่าบริเวณโถงเป็นทางเชื่อมต่อทั้งบันได
เลื่อนและประตูทางเข้า 2 ทางใกล้กันเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่
และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเป็นครั้งคราว
2.2รูปแบบการจัดวางตำ�แหน่งและองค์ประกอบ
ตามหลัก ฮวงจุ้ยและหลักการออกแบบสากล : ร้านค้า
ภายในศูนย์การค้า
(1)รูปแบบการจัดวางตำ�แหน่งและองค์ประกอบ
ตามหลักฮวงจุ้ย
เมื่ อ นำ � หลั ก ฮวงจุ้ ย ร้ า นค้ า ตรวจสอบบนพื้ น ที่
ตัวอย่างของศูนย์การค้า พบว่าจากหลักปฏิบัติ 31 ข้อ ตรง
ตาม หลักปฏิบัติ 21 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 67.4 ของข้อปฏิบัติ
ฮวงจุ้ยร้านค้า
(2) รูปแบบการจัดวางตำ�แหน่งและองค์ประกอบ
ตามหลักการออกแบบสากล
- Function อธิบายโดยร้านค้าตัวอย่างที่ตั้งอยู่
บนตำ�แหน่งที่คาดการณ์ถึงศักยภาพในการเข้าถึงพื้นที่ได้
ดีของ Space Syntax อยู่บริเวณโถงบันไดเลื่อน พื้นที่
ร้านค้าอยู่บนทำ�เลที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากทางเข้า
ศูนย์การค้า พื้นที่โดยรอบไม่มีสิ่งกีดขวางบังสายตา ทางเข้า
ออกร้านค้ามี 3 ช่องทาง
ส่วนที่เน้นสินค้าใช้วิธีวางสินค้าแบบลอยตัวและ
เน้นสินค้าไว้ปลายแถวของชั้นวางสินค้า มีส่วนวางสินค้า
บนผนังเรียงกันตามความสูงในขณะที่สัดส่วนการวางระยะ
เอื้อมอยู่ในระดับมิติวิกฤต 186.11 เซนติเมตรและไม่เกิน
ความสูงยืนสูงสุด 271.45 เซนติเมตร
- Aesthetic อธิบายโดย เส้น สี รูปทรง พื้นผิว ที่
ว่าง และการจัดองค์ประกอบโดยทัศนธาตุที่แสดงออกมาก
ที่สุดคือ พื้นผิว รูปทรงและสีตามลำ�ดับ หลักการจัดองค์
ประกอบที่ปรากฏมากที่สุด คือ ความมีเอกภาพ จังหวะ
และการเชื่อมต่อ
จากเป้าหมายหรือผลลัพธ์ของความเชื่อเรื่องฮวง
จุ้ย ที่มุ่งเน้นในเรื่องของความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ที่มาของความสนใจการทำ�วิจัยในครั้งนี้ โดยนำ�ศูนย์การค้า
2 แห่ง ที่ขนาดใกล้เคียงกันอยู่ในพื้นที่เดียวกัน (ตรงข้ามกัน
บริเวณแยกประตูน้ำ�) แต่มีผลที่แตกต่างกัน เช่น ปริมาณ
ผู้ ใช้ บ ริ ก ารหรื อ จำ � นวนร้านค้าที่ป ล่อยว่างไม่มีผู้เช่าหรือ
ปล่อยรับโอนสิทธิ(เซ้ง)
โดยใช้ทั้งหลักฮวงจุ้ยและหลักการออกแบบ โดย
อยู่ภายใต้สมมุติฐานว่าฮวงจุ้ยคือหลักการออกแบบ เพื่อ

พิสูจน์และหาความเหมือนต่าง
สามารถเปรียบเทียบ
ระหว่างศูนย์การค้าทั้ง 2 ได้ 6 ข้อ ดังนี้
1.ทำ�เลที่ตั้งและการเข้าถึงพื้นที่ศูนย์การค้าตาม
หลักฮวงจุ้ย
ในประเด็นที่ตั้งและการเข้าถึงศูนย์การค้าความ
เหมือนต่างของทั้ง 2 ศูนย์การค้ามีดังนี้
ประเด็นที่1 ทิศ ศูนย์การค้า พาลาเดียม เวิลด์
ช้อปปิ้ง มีทิศตรงตามพื้นที่อุดมคติ คือทิศตะวันตกเฉียงใต้
(หรือทิศใต้) ส่วนศูนย์การค้าแพลทินั่ม แฟชั่น มอลล์ ไม่ได้
อยู่บนทิศของพื้นที่อุดมคติ
ประเด็นที่2 ตำ�แหน่งขององค์ประกอบตามพื้นที่
อุดมคติ หากดูแผนที่ตำ�แหน่งที่ตั้งพร้อมทั้งบริเวณรอบข้าง
เทียบกับพื้นที่อุดมคติ พบว่า
ศูนย์การค้าแพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ถูกล้อมรอบ
ไปด้วย โรงแรม ศูนย์การค้า คอนโดมิเนียม ค่อนข้างกระจุก
ตัว ซึ่งไม่ตรงกับพื้นที่อุดมคติทางด้าน ขวาสงบ(เสือขาว) ไม่
ต้องการ ความคึกคัก เคลื่อนไหวมาก
ศูนย์การค้า พาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง ต่างจาก
พื้นที่อุดมคติคือ พื้นที่ด้านหลัง(เต่าดำ�) ไม่มีอาคารขนาด
ใหญ่ด้านหลังศูนย์การค้า ขวาสงบ(เสือขาว) มีโรงแรม
ศูนย์การค้า ตลาด ผู้คนคึกคัก เคลื่อนไหวมาก
ส่วนหลักปฏิบัติฮวงจุ้ยตรงตามหลักปฏิบัติเท่า
กันคือ 16 ข้อ ต่างกันตรง ศูนย์การค้าแพลทินั่ม แฟชั่น
มอลล์อยู่ ถนนฝั่งขาเข้าไม่ได้อยู่ถนนฝั่งขาออก และ
ศูนย์การค้า พาลาเดี่ยม เวิลด์ ช้อปปิ้ง ไม่ได้มีลักษณะเป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้า
2. ทำ�เลที่ตั้งและการเข้าถึงพื้นที่ศูนย์การค้าตาม
หลักการออกแบบสากล
แ ส ด ง ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ก า ร เข้ า ถึ ง พื้ น ที่
ศูนย์การค้าด้วย รถยนต์ รถโดยสารประจำ�ทาง รถไฟฟ้า
เรือและการวิเคราะห์ศักยภาพการเข้าถึงพื้นที่ด้วย Space
Syntax พบว่า การเดินทางด้วยรถยนต์และรถโดยสาร
ประจำ�ทางของศูนย์การค้าแพลทินัม แฟชั่น มอลล์ มีความ
คล่องตัวกว่า ทั้งการกลับรถเข้าศูนย์การค้า และระยะทาง
หรือจุดรอรถโดยสารประจำ�ทาง มีความสะดวกและเชื่อม
ต่อกับศูนย์การค้าได้ดี ส่วนรถไฟฟ้าและเรือ มีความคล่อง
ตัวใกล้เคียงกัน เนื่องจากระยะทางและอุปสรรคในการ
สัญจร เช่นการต้องข้ามฝากถนนใกล้เคียงกัน
ส่วนการวิเคราะห์คาดคะเนศักยภาพการเข้าถึง
พื้นที่บริเวณแยกประตูน้ำ� ถนนเพชรบุรี ถนนราชปรารภ
และถนนราชดำ �ริพบว่าศักยภาพการเข้าถึงพื้นที่บริเวณ
ถนนราชดำ�ริและถนนเพชรบุรี ฝั่งแยกราชเทวี ซึ่งเป็น
ตำ�แหน่งที่ตั้งของศูนย์การค้าแพลทินัม แฟชั่น มอลล์ คาด
คะเนว่าน่าจะมีศักยภาพในการเข้าถึงพื้นที่มากกว่าส่วน
อื่นบริเวณแยกประตูน้ำ� อีกทั้งเมื่อมีการเปรียบเทียบกับ
กิจกรรมบนพื้นที่ พบว่า บริเวณถนนราชดำ�ริและถนน
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เพชรบุรีฝั่งแยกราชเทวี มีทั้งศูนย์การค้า ขนาดใหญ่
โรงแรม ตลาด เกาะตลอดแนวถนน จากทั้งการวิเคราะห์
ด้วย Space Syntax และกิจกรรมบนพื้นที่ จึงคาดการณ์
ได้ว่า บริเวณถนนราชดำ�ริและถนนเพชรบุรีฝั่ง แยกราชเทวี
มี ศั ก ยภาพในการเข้ า ถึ ง พื้ น ที่ ม ากที่ สุ ด ในย่ า นนี้ ( พื้ น ที่
ศูนย์การค้า แพลทินัม แฟชั่น มอลล์)
3.ทำ � เลที่ ตั้ งและการเข้าถึงพื้น ที่ร้านค้าภายใน
ศูนย์การค้าตามหลักฮวงจุ้ย
หลักปฏิบัติฮวงจุ้ยของทำ�เลที่ตั้งและการเข้าพื้นที่
ของร้านค้าภายในศูนย์การค้าที่พอจะสืบค้นได้จากเอกสาร
พอจะสรุปได้ 3 ประเด็น คือ 1.ร้านค้าควรอยู่บริเวณทาง
เข้า - ออกของศูนย์การ ค้า 2.ร้านค้าควรอยู่บริเวณทาง
ขึ้น - ลงบันได เลื่อน 3.ร้านค้าควรอยู่ในเส้นทางหลักของ
ศูนย์การค้า เมื่อนำ�หลักปฏิบัติมาสำ�รวจบนแผนผังของ
ศูนย์การค้า พบว่าร้านค้าที่อยู่ในทำ�เลที่ตั้งและเข้าถึงพื้นที่
ตามหลักฮวงจุ้ย ศูนย์การค้าแพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ร้อย
ละ 9.8 ศูนย์การค้า พาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง ร้อยละ 1.6
ตามลำ�ดับ
4.ทำ � เลที่ ตั้ ง และการเข้ า ถึ ง พื้ น ที่ ข องร้ า นค้ า
ภายในวันศูนย์การค้าตามหลักการออกแบบสากล
รูปแบบการวางผังและการสัญจร ความแตกต่าง
ของทั้ง 2 ศูนย์การค้าคือ ศูนย์การค้า แพลทินัม แฟชั่น
มอลล์ ใช้ระบบตาราง(ระบบกริด)ในการจัดวางผังพื้นที่
ร้านค้าขนานไปกับพื้นที่ ศูนย์การค้าทำ�ให้ไม่มีส่วนหรือ
มุมบังสายตา ในขณะที่ศูนย์การค้าพาลาเดียม เวิลด์ ช้อป
ปิ้ง สามารถแบ่งรูปแบบการจัดแผนผังพื้นที่ร้านค้าได้ 2
รูปแบบ ในส่วนที่หนึ่งเป็นระบบวงจรล้อมรอบบันไดเลื่อน
ส่วนถัดไปจึงเป็นระบบตาราง จุดสังเกตที่สำ�คัญคือพื้นที่มี
ส่วนบังสายตาคือช่องลิฟท์โดยสารและมุมพักผ่อนตรงโถง
บันไดเลื่อน
ในขณะที่การวิเคราะห์คาดคะเนศักยภาพการ
เข้าถึงพื้นที่ภายในศูนย์การค้าด้วย Space Syntax พื้นที่ที่
คาดว่าน่าจะมีศักยภาพมากที่สุดคือ โถงทางเข้าตรงบันได
เลื่อนเหมือนกันทั้ง 2 ศูนย์การค้า
5. รูปแบบการจัดวางตำ�แหน่งและองค์ประกอบ
ตามหลักฮวงจุ้ย
เมื่อนำ�หลักปฏิบัติฮวงจุ้ยของรูปแบบการจัดวาง
ตำ�แหน่งและองค์ประกอบเปรียบเทียบกับร้านค้าภายใน
ศูนย์การค้า พบว่า ศูนย์การค้าแพลทินั่ม แฟชั่น มอลล์ตรง
ตามหลักปฏิบัติ ร้อยละ 71 และศูนย์การค้า พาลาเดียม
เวิลด์ ช้อปปิ้ง ตรงตามหลักปฏิบัติ ร้อยละ 67.4
6. รูปแบบการจัดวางตำ�แหน่งและองค์ประกอบ
ตามหลักการออกแบบสากล
รู ป แบบการจั ด วางตำ � แหน่ ง และองค์ ป ระกอบ
ตามหลักการออกแบบสากลเปรียบเทียบ ทั้ง 2 ศูนย์การค้า

อธิบายด้วย Function และ Aesthetic
ร้านค้าที่เลือกเป็นตัวอย่างในการทดสอบแนว
ความคิด เลือกจากการผลของวิเคราะห์การคาดคะเน
ศักยภาพการเข้าถึงพื้นที่ภายในศูนย์การค้าด้วย Space
Syntax ที่ให้ค่าน้ำ�หนักมากที่สุด
ส่วนของขนาดพื้นที่และแผนผัง ความแตกต่าง
ของทั้ง 2 ศูนย์การค้าคือ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ วางแผน
ผังเป็นระบบตารางทอดยาวไปตามพื้นที่ศูนย์การค้าเป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้า การสัญจรเป็นเส้นตรงข้อดีคือ สามารถมอง
เห็นได้อย่างทั่วถึงมีจุดจดจำ�คือบันไดเลื่อนและสามารถ
บังคับเส้นทางสัญจรของผู้บริโภคได้ แต่ในขณะเดียวกันมี
ทางแยกระหว่างแถวทำ�ให้ผู้บริโภคสามารถเลือก เส้นทาง
เองได้ไม่รู้สึกถูกบังคับจนเกินไป
แตกต่างกับแผนผังของศูนย์การค้าพาลาเดียม
เวิลด์ ช้อปปิ้ง ที่มีการวางผังเป็น 2 ส่วน คือส่วนโถงเป็น
แบบวงจรล้อมบันไดเลื่อน ถัดจากบันไดเลื่อนเป็นระบบ
ตาราง จุดน่าสังเกตคือ แนวพื้นที่ของศูนย์การค้าพาลาเดีย
ม เวิลด์ ช้อปปิ้ง ไม่ได้วางเป็นแนวยาวเป็นเส้นตรงและมี
ส่วนของบันไดเลื่อนและลิฟท์โดยสารบดบังสายตาในการ
เคลื่อนย้ายจากโถงหน้าไปสู่แนวร้านค้า
ความแตกต่างของสัดส่วนต่างๆ อยู่ในระดับ
มิติวิกฤติซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีของสัดส่วนในหลักการ
ออกแบบ ส่วนที่ต่างกันชัดเจนจากการสำ�รวจพื้นที่คือเรื่อง
การทำ�งานของร้านค้า เห็นได้ว่า ร้านค้าภายในศูนย์การค้า
แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ มีหน้าที่หลักในการแสดงสินค้า
แต่ ไ ม่ ไ ด้ มีปฏิ สั มพั น ธ์ ที่ จ ะให้ ผู้ บริ โ ภคเข้ า ไปภายในพื้ น ที่
ร้าน การจัดวางสินค้าเลยไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อย
และตั้งออกมาภายนอกร้าานค้า ในทางกลับกันร้านค้าของ
ศูนย์การค้าพาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง มีช่องทางเข้าออก
และพยายามเปิ ด ทางให้ ผู้ บ ริ โ ภคสามารถเข้ า ไปภายใน
ร้าน การจัดสินค้าเป็นหมวด หมู่ชัดเจน จัดวางสินค้าเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและไม่ล้ำ�ออกมาภายนอกร้าน
ส่วนของทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบ พบ
ว่าร้านค้าตัวอย่างของศูนย์การค้าแพลทินั่ม แฟชั่น มอล์ล
ใช้ทัศนธาตุ เส้น สี พื้นผิวและการจัดองค์ประกอบใช้ ความ
เด่น ความกลมกลืน ความมีเอกภาพ ตามลำ�ดับ ส่วนร้าน
ค้าตัวอย่าง ของศูนย์การค้าพาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง ใช้
ทัศนธาตุของพื้นผิว จังหวะ การเชื่อมต่อ ตามลำ�ดับ
อภิปรายผล
1.จากการค้นคว้าข้อมูลทั้งเอกสาร งานวิจัย การ
สำ�รวจพื้นที่ น่าจะพออธิบายได้ว่า แนวความคิด ของฮวง
จุ้ยกับหลักการออกแบบสากลนั้นใกล้เคียงกัน ด้วยการ
มุ่งเน้นให้มนุษย์สามารถดำ�รงชีวิตได้อย่างมีความสุขภาย
ใต้สภาพแวดล้อมได้แก่สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศของ
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ตนเอง ผ่านหลักปฎิบตั ฮิ วงจุย้ และหลักการออกแบบ โดยเฉ
พาะฮวงจุย้ นัน้ จะเห็นได้ชดั เจนว่าถึงแม้แนวคิดจะใกล้เคียง
กันกับหลักการออกแบบ แต่การนำ�ไปใช้นน้ั ไม่สามารถนำ�
ไปใช้ได้ทกุ ทีข่ น้ึ อยูก่ บั ภูมปิ ระเทศภูมอิ ากาศของแต่ละท้องที่
เพราะฮวงจุย้ นัน้ เกิดจากการเฝ้าสังเกตการณ์อย่างยาวนาน
นับพันปีของชาวจีน บนข้อจำ�กัดของสภาพพื้นที่สภาพ
อากาศของประเทศจีน
2. ศูนย์การค้าแพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ กับ
ศูนย์การค้า พาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิง้ เป็นพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้ทดลอง
แนวความคิดของผูว้ จิ ยั เพือ่ ใช้ในการอธิบาย เปรียบเทียบ
วิจารณ์ ความเหมือนความต่างของฮวงจุย้ จีนกับหลักการ
ออกแบบ สามารถสรุปปัจจัยหลักได้ 6 หัวข้อ ได้แก่
ข้อ 1 ทำ�เลทีต่ ง้ั และการเข้าถึงพืน้ ทีศ่ นู ย์การค้า
ตามหลัก ฮวงจุย้
ข้อ 2 ทำ�เลทีต่ ง้ั และการเข้าถึงพืน้ ทีศ่ นู ย์การค้า
ตามหลักการออกแบบสากล
ข้อ 3 ทำ�เลทีต่ ง้ั และการเข้าถึงพืน้ ทีร่ า้ นค้า
ภายในศูนย์การค้าตามหลักฮวงจุย้
ข้อ 4 ทำ�เลทีต่ ง้ั และการเข้าถึงพืน้ ทีข่ องร้านค้า
ภายในวันศูนย์การค้าตามหลักการออกแบบสากล
ข้อ 5 รูปแบบการจัดวางตำ�แหน่งและองค์
ประกอบตามหลักฮวงจุย้
ข้อ 6 รูปแบบการจัดวางตำ�แหน่งและองค์ป
ระกอบตามหลักการออกแบบสากล
3. จากข้อมูลและข้อวิเคราะห์ใน 2 ประเด็น
ผ่าน 6 ปัจจัยหลัก คือ ทำ�เลทีต่ ง้ั (ทัง้ ศูนย์การค้าและร้านค้า
ภายในศูนย์การค้า) และการจัดวางตำ�แหน่งและการจัดองค์
ประกอบ บนพืน้ ทีท่ ดสอบคือศูนย์การค้าแพลทินม่ั แฟชัน่
มอลล์ และศูนย์การค้าพาลาเดีย่ ม เวิลด์ ช้อปปิง้ เมือ่ นำ�ฮวง
จุย้ กับหลักการออกแบบเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ผลการ
สำ�รวจปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลของการสำ�รวจพื้นที่ด้วยฮซงจุ้ยกับ
หลักการออกแบบ
แพลทิ
นั่มฯ
หลัก
ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ย

หลัก
การ
ออก
แบบ

พาลา
เดี่ยมฯ

ฮวงจุ้ย หลัก
การ
ออก
แบบ

หลัก
การ
ออก
แบบ

ทำ�เลที่
ไม่
ตั้ง(พื้นที่ สอด
อุดมคติ คล้อง
และหลัก
ปฏิบัติ ฮ
วงจุ้ย)

สอด ไม่
คล้อง สอด
คล้อง

ไม่
สอด
คล้อง

ทำ�เลที่ตั้ง
(ศักยภาพ
การเข้าถึง
พื้นที่

ทำ�เลที่
ตั้งร้าน
ค้า(หลัก
ปฏิบัติฮ
วงจุ้ย)

สอด
คล้อง

สอด ไม่
คล้อง สอด
คล้อง

ไม่
สอด
คล้อง

ทำ�เลที่
ตั้งร้าน
ค้า(รูป
แบบ
การวาง
ผัง การ
สัญจร
และ
ศักยภาพ
การเข้าถึง
พื้นที่)

การ
สอด
จัดวาง
คล้อง
ตำ�แหน่ง
และการ
จัดองค์
ประกอบ

สอด ไม่
คล้อง สอด
คล้อง

สอด
คล้อง

การ
จัดวาง
ตำ�แหน่ง
และการ
จัดองค์
ประกอบ

จากตารางพบว่ า ในเกณฑ์ ข องฮวงจุ ้ ย ศู น ย์
การค้าแพลทินั่ม แฟชั่นมอลล์ มีเพียงเกณฑ์เรื่องทำ�เลที่
ตั้ง(พื้นที่อุดมคติและหลักปฏิบัติฮวงจุ้ย)ที่ไม่สอดคล้อง
ส่วนทำ�เลที่ตั้งร้านค้า(หลักปฏิบัติฮวงจุ้ย) และการจัดวาง
ตำ�แหน่งและการจัดองค์ประกอบนั้น สอดคล้องกับเกณฑ์
ที่ใช้พิจารณา ในขณะที่ศูนย์การค้า พาลาเดี่ยม เวิลด์
ช้อปปิ้ง ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาทั้ง 3 ประเด็น
หลัก
ส่วนเกณฑ์ของหลักการออกแบบนั้น ศูนย์การ
ค้าแพลทินั่ม แฟชั่น มอลล์ สอดคล้องกับเกณฑ์ของหลัก
การออกแบบทั้ง 3 ประเด็น ในขณะที่ศูนย์การค้า พาลา
เดี่ยม เวิล์ด ช้อปปิ้ง มีเพียงการจัดวางตำ�แหน่งและการ
จัดองค์ประกอบเท่านั้นที่สอดคล้องกับเกณฑ์ทั้ง 3 ของ
หลักการออกแบบ
หากดู จ ากผลของการสำ � รวจทั้ ง ฮวงจุ้ ย และ
หลักการออกแบบ(ตารางที่1) อาจจะสรุปได้ว่าร้านค้า
ในศูนย์การค้าแพลทินั่ม แฟชั่น มอลล์ น่าจะมีโอกาส
ประสบความสำ�เร็จ(เจริญรุ่งเรือง ค้าขายดี) กว่าร้านค้าใน
ศูนย์การค้าพาลาเดี่ยม เวิล์ด ช้อปปิ้ง เพราะสอดคล้องทั้ง
ฮวงจุ้ยและหลักการออกแบบ อีกทั้งสภาพพื้นที่จริงมีร้าน
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ค้าที่ไม่มีผู้เช่าจำ�นวนมาก อาจจะสื่อความหมายถึงค้าขาย
ไม่ดีหรือที่เรียกกันติดปากว่าทำ�เลไม่ดี
ซึ ่ ง ในงานวิ จ ั ย ชิ ้ น นี ้ ไม่ ส ามารถลงความคิ ด
เห็ น ในประเด็นร้านค้าในศูนย์การค้าใดน่าจะมีความเจริญ
รุ่งเรือง(ค้าขายดี) มากกว่ากัน อีกทั้งงานวิจัยไม่ได้สำ�รวจ
ถึงการบริหารจัดการ แผนการตลาดขององค์กร และตัวแป
รอื่นๆ ซึ่งเป็นประเด็นสำ�คัญในการทำ�ธุรกิจ
โดยงานวิ จั ย ชิ้ น นี้ มุ่ ง ไปที่ ก ารพยายามอธิ บ าย
ความเหมือนต่างของฮวงจุ้ยจีนละหลักการออกแบบสากล
โดยมีประเด็นในการหาคำ�ตอบ คือ ทำ�เลที่ตั้งและการจัด
วางตำ�แหน่งและการจัดองค์ประกอบ ซึ่งเป็นพื้นฐานของ
ทั้งฮวงจุ้ยจีนและหลักการออกแบบสากลในการออกแบบ
ร้านค้าในศูนย์การค้า ทั้งทำ�เลที่ตั้งศูนย์การค้าและตัวร้าน
ค้า

อุดมคตินี่เองที่เป็นศาสตร์ของชาวจีนในการหาทำ �เลที่ตั้ง
เกิดจากการสังเกตเป็นร้อยเป็นพันปี แต่ต้องยอมรับว่า
เป็นการสังเกตบนประเทศจีน บริบท สภาพภูมิประเทศ
สภาพอากาศ ลม การโคจรรอบดวงอาทิตย์ แตกต่างกับ
ประเทศไทยโดยสิ้นเชิง แต่หลักการแนวความคิดสอดคล้อง
กันคือเพื่อให้มนุษย์สามารถอยู่ได้ภายใต้สภาพแวดล้อม
เพราะฉะนั้น ทิศที่เหมาะสมกับประเทศจีนคงไม่เหมาะสม
กับประเทศไทย
ต่างกับหลักการออกแบบที่อิงกับบริบทปัจจุบัน
เวลาปัจจุบนั เป็นเครือ่ งมือในการอธิบายพืน้ ที่ เนือ่ งจาก
พื ้ น ที ่ ท ี ่ เ ลื อ กสำ � รวจเป็ น ย่ า นการค้ า ผู ้ ว ิ จ ั ย จึ ง เลื อ ก
เครื่องมือศักยภาพในการเข้าถึงพื้นที่ เป็นวิธีการในการ
อธิบายพื้นที่สำ�รวจว่ามีความเหมาะสมแตกต่างกันอย่างไร
ของศูนย์การค้าทัง้ 2 แห่ง โดยสำ�รวจทัง้ วิธกี ารเข้าถึง
พืน้ ที(่ รถยนต์,รถเมล์,เรือ,รถไฟ)และ space syntax เพือ่ คาด
ตารางที่ 2 แสดงความเหมือนต่างของทำ�เลที่ตั้ง การจัดวาง คะเนศักยภาพในการเข้าถึงพืน้ ที่ ให้ผลว่าศูนย์การค้าแพลทิน่ั
ตำ�แหน่งและการจัดองค์ประกอบ
ม แฟชัน่ มอลล์ ทีเ่ กาะอยูบ่ ริเวณถนนเพชรบุรขี าเข้า น่าจะ
มีศักยภาพในการเข้าถึงพื้นที่มากกว่าศูนย์การค้าพาลาเดียม
เวิลด์ ช้อปปิง้ ทีเ่ กาะอยูบ่ นถนนเพชรบุรฝี ง่ั ขาออก
ประเด็นหลัก
ความเหมือน
ความต่าง
ประเด็นที่สอง การจัดวางตำ�แหน่งและการจัด
ทำ�เลที่ตั้ง
แนวคิดเพื่อให้
บริบทพื้นที่ สภาพ
องค์ประกอบ ศูนย์การค้าแพลทินั่ม แฟชั่น มอลล์ สอด
มนุษย์สามารถดำ�รง ภูมิประเทศ สภาพ
คล้องด้านฮวงจุ้ยมากกว่าศูนย์การค้าพาลาเดียม เวิลด์ ช้อป
ชีวิตอยู่ได้อย่าง
ภูมิอากาศ แตกต่าง
ปิ้ง ส่วนหลักการออกแบบสอดคล้องทั้งสองศูนย์การค้า
สบายภายใต้สภาพ กันอย่างสิ้นเชิง ควร
ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้แบ่งหมวดหมู่ของทั้งฮวงจุ้ยและ
แวดล้อม
ใช้บริบทปัจจุบัน
หลักการออกแบบที่สัมพันธ์กันโดยสรุปได้ 3 ประเด็น คือ
เวลาปัจจุบัน ในการ ตำ�แหน่งที่ตั้ง ความปลอดภัย(ลักษณะการจัดวางสินค้า)
อธิบาย
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย (ทัศนธาตุ) เห็นได้ชัดว่าฮ
วงจุ้ยและหลักการออกแบบมีพื้นฐานแนวคิดเช่นเดียวกัน
การจัดวางตำ�แหน่ง สามารถจัดคู่
ส่วนบุคคลทั้งสุข
จุดที่แตกต่างอย่างชัดเจน คือ ฮวงจุ้ยจะให้นํ้า
และการจัดองค์
หมวดหมู่ความ
นิสัย และรสนิยม
หนั
ก
ไปที
่
สถานที่ วัตถุ ตำ�แหน่ง การจัดวางที่มีแบบแผน
ประกอบ
สัมพันธ์ได้เป็น
ตายตัว ส่วนหลักการออกแบบจะให้ความสำ�คัญกับมนุษย์
ตำ�แหน่งที่ตั้ง, ความ
ในแง่ผู้ใช้งานจริงให้สะดวกสบายและปลอดภัย ส่วนคู่ความ
ปลอดภัย(ลักษณะ
สัมพันธ์ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย(ทัศนธาตุ) ผู้วิจัยมี
การจัดวางสินค้า),
ความคิดเห็นว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคล ในการดูแลทำ�ความ
ความเป็นระเบียบ
สะอาดหรือรสนิยมความชอบส่วนบุคคลซึ่งอาจมีปัจจัยอื่น
เรียบร้อย(ทัศนธาตุ)
เกี่ยวข้อง เช่นค่านิยมในบริบทปัจจุบัน เป็นต้น
ในประเด็นแรก ทำ�เลที่ตั้งนั้น จากการวิเคราะห์
เอกสารอ้างอิง
สำ�รวจ สามารถเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน บนทำ�เล
ที่ตั้งของศูนย์การค้าซึ่งอาจคาดคะเนเชื่อมโยงได้กับเหตุผล เลอสม สถาปิตานนท์. (-). มิติสถาปัตยกรรม. กรุงเทพฯ: -.
ในการเลือกพื้นที่สำ�รวจ ซึ่งศูนย์การค้าทั้ง 2 ไม่สอดคล้อง ชูงพงษ์ ทองคำ�สมุทร. (2555). ฮวงจุ้ยกับการออกแบบ
สถาปัตยกรรม. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
กับหลักฮวงจุ้ย ในขณะที่หลักการออกแบบสอดคล้องกับ
นวลน้
อ
ย
บุญวงศ์. (2542). หลักการออกแบบ. กรุงเทพฯ:
ศูนย์การค้าแพลทินั่ม แฟชั่น มอลล์ ส่วนศูนย์การค้าพาลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เดี่ยม เวิล์ดช้อปปิ้งไม่สอดคล้องกับหลักการออกแบบ
มาศ
เคหาสน์
ธรรม. (2556). ฮวงจุ้ยชั้นสูง เชิงวิทยาศาสตร์.
จากตารางที่ 2 จะเห็นความต่างได้อย่างชัดเจน
กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์.
ระหว่างฮวงจุ้ยกับหลักการออกแบบโดยฮวงจุ้ยนั้นจะใช้
หลักปฏิบัติที่สืบทอดกันมา เช่น พื้นที่อุดมคติ โดยพื้นที่
วารสารศิลป์ปริทัศน์ 98 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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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
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