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บทคัดย่อ 
 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ (๑) เพ่ือสร้างองค์ความรู้พ้ืนที่ศิลปะในเมือง

และชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนา (๒) เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนาแบบ
มีส่วนร่วม (๓) เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนาที่มีกระบวนการสร้างสรรค์
และการอนุรักษ์ที่เหมาะสม การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)  โดยการ
สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะในพ้ืนที่สาธารณะ จ านวน ๘ แห่ง  

ผลของการศึกษา พบว่า จากการส ารวจข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี สังคม และ
วัฒนธรรม และข้อมูลด้านศิลปกรรมพ้ืนถิ่น อาทิ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม มีแหล่ง
โบราณคดีที่เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณ ได้แก่ ดอยเวียง-ดอยวง เมืองเชียงราย และเวียงบัว เมือง
พะเยา ศาสนสถานส าคัญ ได้แก่ วัดพระธาตุหริภุญไชย และวัดพระธาตุล าปางหลวง ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น ได้แก่ ประเพณีแห่ไม้ค้ าสะหรี ประเพณีแห่พระสิงห์ปาย ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ 
ประเพณีสลากย้อม ประเพณีตักบาตรเทียน วัฒนธรรมอาหารพ้ืนเมือง ศิลปหัตถกรรม ได้แก่ การทอ
ผ้า ผ้าด้นมือ โคมไฟ  ศิลปะการละเล่น ได้แก่ ฟ้อนดาบฟ้อนเชิง การแข่งเรือ และวิถีชีวิตคือการปลูก
ข้าว ซ่ึงองค์ความรู้ดังกล่าวนี้ เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่น าไปสู่ในการเสวนาประชาคมชาวบ้านใน
ชุมชนอย่างส่วนร่วม เพ่ือขอประชามติในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะในพ้ืนที่สาธารณะในชุมชน 
จ านวน 8 แห่ง  

การสร้างสรรค์การออกแบบงานศิลปกรรมในพ้ืนที่ศิลปะชุมชนหรืองานวิจัยที่สนับสนุน
กิจกรรมของชุมชนที่สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรม จ านวน ๘ งาน คือ  

๑. ประติมากรรมเมล็ดข้าวทุ่งโป่ง บ่อน้ าพุร้อนสามสี บ้านเหล่าพัฒนา อ าเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย  

๒. จิตรกรรมภาพสามมติ (3D) เรื่อง “สลากย้อม แห่งเดียวในโลก” มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 

๓. ประติมากรรมปลาคู่ “ภูมิจักรวาล” ศิลปะเวียงบัว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา  

๔. ศิลปะจัดวาง หรือ ศิลปะติดตั้ง (Installation art) เรื่อง “ไม้ค้ าสะหรี” บ้านท่าข้าม 
อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่  
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๕. จิตรกรรมภาพสามมติ (3D) เรื่อง “แห่พระสิงห์ปาย”  บ้านเวียงเหนือ อ าเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๖. จิตรกรรมภาพสามมติ (3D) เรื่อง “ผ้าด้นมือ” บ้านต้นไคร้ ต าบลช่อแฮ อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

๗. จิตรกรรมภาพสามมติ (3D) “เรือแข่งเจ้าแม่สายฟ้า” ข่วงเวียงสา บ้านบุญยืน ต าบล
กลางเวียง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

๘. จิตรกรรมภาพสามมติ (3D)  เรื่อง “ฟ้อนดาบฟ้อนเชิง” บ้านล าปางหลวงใต้ อ าเภอ
เกาะคา จังหวัดล าปาง 

พ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนาที่มีกระบวนการสร้างสรรค์และการ
อนุรักษ์ที่เหมาะสม โดยการจัดกิจกรรมสื่อสารถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปกรรมในพ้ืนที่สาธารณะแก่
ชุมชน และประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์และการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน มีดังนี้ การ
จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการศิลปะ (Art Workshop) การจัดกิจกรรมแข่งขันวาดภาพระบายสี กิจกรรม
การเสวนาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปกรรม กิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเยาวชนและ
จิตอาสา กิจกรรมบูรณาการกับประเพณีท้องถิ่น พิธีสืบชาตาหลวง พิธีสู่ขวัญ กิจกรรมบูรณาการกับ
การท่องเที่ยว เช่น ถนนศิลปะ (Street Art) ถนนแห่งวัฒนธรรม การประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ 
และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารมวลชน 
 
ค าส าคัญ: ศิลปะ, ชุมชน, พื้นที่สาธารณะ  
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ABSTRACT 

 
This research is of three objectives: 1) to of art spaces in the city and 

communities of Lanna Province, 2) to develop art spaces in cities and 
communities of the Lanna Province with participation and 3) to develop urban 
arts areas and communities of the Lanna Province group with appropriate 
creative and conservation processes. This research was conducted through the 
action research method by producing works of art in eight local areas.  

Since exploring historical, archaeological, social and cultural data a nd 
information on local arts such as painting, sculpture and architecture, it was 
discovered that there are archaeological sites considered to represent ancient 
civilizations, like Doi Wiang - Doi Wong, in the Muang district, Chiang Rai 
province and Wiang Bua, in tMuang district, Phayao province and significant 
Buddhist religious places, including Wat Phra That Hariphunchai in Lamphun 
province and Wat Phra That Lampang Luang in Lampang Province.  

In part of the local tradition and culture, it was discovered the 
Wooden Parade Tradition for Supporting the Bodhi Tree, Tradition of Phra 
Singha Pai Parade, the Tradition of Sprinkle Water onto a Buddha Relics, The 
tradition of Salak Yom, the tradition of giving alms to monks with candles and 
local food culture. In addition, it was discovered the handicraft such as 
weaving and handcrafted fabrics. In terms of play arts, it was discovered the 
Sword Dance, Martial Art Dance and Boat Races. It was equally discovered that 
the people's way of life was rice farming. These bodies of knowledge are 
culturally unique, leading to a dialogue of villagers interrogating them to 
conduct a referendum on the creation of art in eight local spaces in the 
community. 
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The creation of eight works of art in the community arts area or 
research that supports community activities in line with society and culture 
are as follows:  

1. Sculpture of Rice from Thung Pong, Sam-See Hot Springs of Ban 
Lao Phatthana, Mae Suai District, Chiang Rai Province;  

2. Three - Dimensional Painting on "Salak Yom Festival: the Only 
Place in the World" at Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Lamphun 
Buddhist College; 

3. Sculpture of Twin Fish "Cosmographic Landscape" at Wiang Bua Art 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phayao Campus;  

4. Installation on "Mai- Kam-Bodhi: Wooden Sporting the Bodhi Tree" 
at Ban Tha Kham, Hod District, Chiang Mai Province;  

5. Three-Dimensional Painting on "Phra-Singh-Pai Parade" at Ban 
Wiang Nuea. Pai District, Mae Hong Son Province.  

6. Three-Dimensional Painting on "Handcrafted Fabrics" at Ton Krai 
district, Cho Hae Sup-district, Muang District, Phrae Province.  

7. Three-Dimensional Painting on "Boat Race Named Chao-Mae-Sai-
Fha" at Ban Bun Yuen, Wiang Sa District, Nan Province;  

8. Three-Dimensional Painting on "Sword and Martial Arts Dance" at 
Lampang Luang Tai Ban, Koh Kha District, Lampang Province.  

However, urban art areas and communities of the Lanna provinces 
with appropriate creative and conservation processes should possess activities 
to transfer knowledge on art in the area to the community and publicize them 
to create for sustainable creativity and conservation, there should be an Art 
Workshop, a Painting Competition, Seminar and Exchange of Arts Knowledge, 
Art for Youth and volunteerism. In addition, there should be activities 
integrated with local traditions like the Great Prolong Life Ceremony, the Thai 
Blessing Ceremony, and activities integrated with tourism like Street Art, 
Cultural Street, and should be promoted via online media and public relations 
through mass communication. 
 
Keywords: Art, Community, Public Space 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

รายงานการวิจัยฉบับนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อพระสุธี
รัตนบัณฑิต (พระมหาสุทิตย์ อาภากโร,รศ.ดร.) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และ พระมหา
ชุติภัค อภินนฺโท ผู้อ านวยการส่วนวางแผนและส่งเสริมการวิจัย รวมทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยความกรุณาจากคณะผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ที่ให้โอกาสในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ 
พร้อมทั้งที่ปรึกษาโครงการทุกท่าน ที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้ทั้งหมด ที่ ให้ค าชี้แนะที่มีคุณค่าในการ
ด าเนินการวิจัยจวบจนกระทั่งสัมฤทธิ์ผล  ตลอดจนชาวบ้านในชุมชนทั้ง ๘ แห่ง ที่เสียสละเวลาในการ
ให้ค าสัมภาษณ์พูดคุย ร่วมเวทีประชาคม และร่วมงานกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งผู้บริหารและผู้แทน
จากหน่วยงานราชการท้องถิ่น ได้แก่ ๑. บ้านเหล่าพัฒนา อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ๒. บ้านท่า
ข้าม อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ๓. บ้านเวียงเหนือ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๔. มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ๕. บ้านล าปางหลวงใต้ อ าเภอเกาะคา จังหวัด
ล าปาง ๖. บ้านต้นไคร้ ต าบลช่อแฮ อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  ๗. บ้านบุญยืน อ าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน ๘. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ซึ่งได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการท าวิจัยเล่มนี้ให้มีความสมบูรณ์ 

นอกจากนี้ ขอขอบคุณครอบครัวและผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่มิได้เอ่ยนาม ที่ให้ความ
ร่วมมือ ให้ก าลังใจ และให้ความช่วยเหลือสนับสนุนผู้วิจัยด้วยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  หากมี
ข้อผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องประการใด  ผู้วิจัยขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย และคณะผู้วิจัยหวังว่า การ
วิจัยฉบับนี้ จะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยต่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ตลอดจนผู้สนใจที่จะศึกษาวิจัยต่อไป 
 
 

นายภัชรบถ ฤทธิ์เต็ม 
นายมานิตย์ โกวฤทธิ์ 
๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ 
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บทท่ี ๑ 
 

บทน า 
 
 

๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
การพัฒนาเมืองศิลปะเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนในยุค 4.0 ปัจจุบัน

การพัฒนาเมืองให้มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ได้รับการพัฒนามากขึ้นใน
หลายจังหวัดของไทย เช่น บุรีรัมย์เสนอจังหวัดเป็น Sport City เชียงรายจะเป็น The City of Arts 
เชียงใหม่ จะเป็น Lanna Wellness ขอนแก่นเป็น Smart City  นครพนมจะเป็นที่มีความสุข 
Happiness City เป็นต้น โดยแต่ละจังหวัดมีการพัฒนาแผนงาน ยุทธศาสตร์และกิจกรรมของตนเอง
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเมืองในรูปแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและสอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมของตนเอง
เพราะศิลปะไม่ใช่แค่การสร้างความสุนทรีย์ทางอารมณ์และจิตวิญญาณเท่านั้น ยังเป็นการสร้างแรง
บันดาลใจเชิงบวกต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ หากมนุษย์ไร้ศิลปะ ชีวิตจิตใจย่อมจะมัวหมอง ศิลปะ
จึงเป็นเครื่องจรรโลงจิตใจอย่างหนึ่งของมนุษย์ให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคม และนอกจากนั้น ศิลปะยังเป็น
สิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับเมืองทั้งในด้านความสวยงาม ความน่าอยู่ และที่ส าคัญที่สุด คือ การสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจที่มาจากการท่องเที่ยวและธุรกิจการค้าทั้งท่ีพัก อาหาร และของที่ระลึก ดังเช่น ต้นแบบ
การจัดสร้างเมืองศิลปะสร้างสรรค์จากประเทศที่ประสบความส าเร็จทั่วโลก อาทิ เมืองฟลอเรนซ์ 
ประเทศอิตาลี เมืองบาเลนเซีย ประเทศสเปน เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ เกาะ 
Naoshima ประเทศญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ท าให้ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ได้จัดด าเนิน
โครงการพัฒนาเมืองศิลปะนี้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยบูรณาการการท างานกับภาครัฐและ
กลุ่มศิลปินในพื้นท่ี จัดท าแผนและแนวทางพัฒนาเมืองศิลปะ รวมถึงการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
สร้างการรับรู้และความตระหนักให้ชุมชนในจังหวัด ๓ จังหวัด คือ เชียงราย นครราชสีมา และกระบี่ 
ปัจจุบันทั้ง ๓ จังหวัด เกิดความตื่นตัวอย่างมาก มีการจัดกิจกรรม โครงการที่หลากหลายในฐานะที่
เป็นเมืองศิลปะ เช่น กิจกรรมถนนสายศิลปะ กิจกรรมเทศกาลศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กิจกรรม
พัฒนาพ้ืนที่ด้วยศิลปะ โครงการต่าง ๆ ลงไปกระตุ้นในพ้ืนที่ด้วย เช่น โครงการมหกรรมศิลปะร่วม
สมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 ที่กระบี่ ซึ่งเป็นงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยระดับ
นานาชาติ หรือการสนับสนุนกลุ่มศิลปินของจังหวัดเชียงรายในการจัดกิจกรรมในเทศกาลบอลลูน
นานาชาติ และมีการขับเคลื่อนอย่างมากไปสู่การเป็นเมืองศิลปะ เช่น โคราช มีความตื่นตัวอย่างมาก 
เกิดการรวมตัวระหว่างจังหวัด ชุมชน และกลุ่มศิลปิน ท ากิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นมากมาย แม้กระทั่งวัดก็
เข้ามามีส่วนร่วมด้วยการเปิดอาคารแปดเหลี่ยมให้เป็นพ้ืนที่ถาวรในการแสดงงานศิลปะ ปัจจุบัน ทั้ง 
๓ จังหวัดมีการวางแผนการด าเนินงานระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนใหญ่มุ่งสร้างเป็นหมู่บ้าน
ศิลปิน ซึ่งกิจกรรมที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมและบูรณาการการ
ท างานร่วมกัน เนื่องจากโครงการเมืองศิลปะ เป็นการด าเนินงานตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่



 ๒ 

ต้องการให้ใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมมาเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างภาพลักษณ์ สร้างรายได้
เข้าสู่ประเทศจากการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นโครงการต่อเนื่องที่ปรากฏใน
แผน ๒๐ ปี ของกระทรวงวัฒนธรรม โดยตระหนักว่า ศิลปะสามารถดึงเอาต้นทุนทางวัฒนธรรมของ
แต่ละเมืองมาต่อยอด ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดนั้น ๆ สร้างรายได้และสีสันให้ผู้คน 
สังคม และรายได้ของจังหวัด ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สศร. ก็มีแผนด าเนินโครงการเมืองศิลปะ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการ/กิจกรรมส าคัญหลายโครงการ ซึ่งตามแผนงานพัฒนาเมืองศิลปะนั้นจะ
เน้นการเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมให้มีการจัดสรรพ้ืนที่สาธารณะของเมือง
เพ่ือเป็นเวทีแสดงความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินและประชาชน เปิดพ้ืนที่ให้ศิลปินได้แสดงงานอย่าง
อิสระ ได้จ าหน่ายผลงานเพ่ือสร้างรายได้และสร้างการเรียนรู้ของประชาชน ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมของ
ภาคการศึกษา เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะแก่ประชาชน การจัดการพ้ืนที่ศิ ลปะ การจัดงาน
ด้านศิลปะสร้างสรรค์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพ่ือร่วมขับเคลื่อนงานศิลปวัฒนธรรมในพ้ืนที่
อย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้ จะเป็นการท างานร่วมกันระหว่างกลุ่มศิลปิน ชุมชน และภาครัฐ เพ่ือไปสู่การ
เป็นเมืองศิลปะที่แท้จริง 

แนวคิดเกี่ยวกับศิลปะในพ้ืนที่สาธารณะของเมือง อยู่ภายใต้การสถาปนาอุดมการณ์น า 
(Hegemony) แอนโตนีโอ กรัมส์ชี ใช้ค าว่า “วัฒนธรรมประชาชน” (Popular culture)๑ ในช่วง
ทศวรรษ ๑๙๗๐ เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ที่พิจารณาว่า วัฒนธรรมประชาชนเป็นวัฒนธรรมของ
ชนชั้นล่าง มีลักษณะทางวัฒนธรรมที่ไม่ได้เป็นผลิตผลของระบบทุนนิยมเท่านั้น แต่ได้ชี้ให้เห็นถึงการ
สอดแทรกทางอุดมการณ์ภายในขั้นตอน และการน าเสนอความหมายทางวัฒนธรรมก่อให้เกิดการเปิด
กว้างในการบรรจงสร้างลักษณะของความเป็นพลเมือง (ซึ่งมิได้จ ากัดความหมายเพียงพลเมืองของรัฐ
เท่านั้น) ที่ทุกคนสามารถเป็นหรือแสดงออก และเข้าใจต่อความเป็นพลเมืองในลักษณะนี้ ผ่านเรื่อง
สิทธิ เสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน ศักดิ์ศรี และความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งทั้งหมดนี้รับรองค่านิยมพ้ืนฐานใน
เรื่องประชาธิปไตย ที่ต่างคนต่างออกแบบการใช้ชีวิตของตนเองได้ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถเลือกแบบ
แผนการด าเนินชีวิตที่แต่ละคนต้องการได้ โดยมีความเป็นตัวตนหรือองค์ประธาน (Subject) ของ
ตนเองแล้วย่อยลงมาสู่ระดับการด าเนินชีวิต โลกทัศน์ การเสพคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม หรือ
แม้กระท่ังความเป็นสมัยนิยมของการเกิดความรู้สึกร่วมกับการเชื่อมโยงเข้ากับพลเมืองเชิงวัฒนธรรม 
ก่อให้เกิดคุณูปการทางสังคม ดังต่อไปนี้ การย่อยสลายเขตแดนระหว่างปริมณฑลสาธารณะและ
ปริมณฑลส่วนตัวซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนต่างไม่แยกความเป็นสาธารณะออกจากความเป็นส่วนตัว ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถแสดงออกถึงความเป็นส่วนตัวผ่านพ้ืนที่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกาย 
บุคลิกภาพทางเพศหรือเชื้อชาติ ไปจนถึงอารมณ์ร่วมต่อบุคคลและสังคม๒ 

ค านิยามของศิลปะสาธารณะ (Public art) ตามที่ยอร์คเชียร์ กล่าวคือ แนวคิด [idea] ใน
การผลิตและสร้างสรรค์งานศิลปะในพ้ืนที่สาธารณะ ที่สามารถแสดงถึงการท างานร่วมกันหรือการมี
ส่วนร่วม โดยครอบคลุมการแสดงออกทางศิลปะที่มีความหลากหลายของความรู้ วิธีการ และวัสดุ 
                                                 

๑ กาญจนา แก้วเทพ, ศาสตร์แห่งสื่อและวัฒนธรรมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : เอดสิัน เพรส โปร
ดักส์. ๒๕๔๔), หน้า ๒๖๗. 

๒ เกษม เพ็ญภินันท,์ ความโกลาหลของวัฒนธรรมศึกษา: ยกเคร่ืองเร่ืองวัฒนธรรมศึกษา, 
(กรุงเทพมหานคร : ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร (องค์กรมหาชน), ๒๕๕๒), หน้า ๘๓-๘๔. 



 ๓ 

และงานฝีมือ ซึ่งอาจจะคงอยู่ถาวรหรือเป็นเพียงแค่การแสดงงานศิลปะชั่วคราว ประชา สุวีรานนท์ 
กล่าวว่า “หัวใจของงานออกแบบศิลปะต้องมีพันธสัญญาระหว่างไตรภาคี ได้แก่ ศิลปิน ลูกค้าหรือผู้
ว่าจ้าง และสาธารณชน ซึ่งหมายถึงกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ดู” ความหมายของค าว่า “พ้ืนที่สาธารณะ” 
นั่นอาจหมายถึงคุณค่าหรือความเป็นศิลปะที่เป็นผลต่อเนื่องมาจากการแสดงตัวตนหรือเนื้อหาสาระ
ของศิลปะออกไปสู่พ้ืนที่สาธารณะ ซึ่งนั่นจะท าให้ศิลปะมีตัวตนที่สมบูรณ์ขึ้น เพราะสามารถท า ให้
ศิลปะได้ท าหน้าที่อย่างครบถ้วน คือ การได้ถูกถ่ายทอดสาระเนื้อหาออกไปสู่การรับรู้ของสาธารณชน
หรือสังคม ทั้งนี้การแสดงออกบนพ้ืนที่สาธารณะของศิลปินข้างถนนผ่านรูปร่าง รูปทรง สีสัน แสงเงา 
โดยปัจเจกบุคคลหรือการรวมกลุ่มเพ่ือบอกกล่าวข่าวสารกับมวลชน ยังคงถูกน าเสนอจากอารมณ์
ภายในที่ต้องการแสดงออกทางความรู้สึกออกมาให้ผู้รับสารได้รับรู้ (Expressive Communication) 
การแสดงออกดังกล่าว ได้เน้นย้ าถึงความเป็นพลเมืองที่มีอิสรภาพ เสรี ไม่ตกอยู่ภายใต้การชักจูงของ
นายทุนภายใต้ระบบทุนนิยม เป็นการแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ในการใช้ศิลปะในฐานะความเป็น
พลเมืองที่แตกต่างในฐานะ “พลเมือง”๓ หรือที่เรียกว่า ศิลปะข้างถนน (Street Art) เป็นกลุ่มศิลปะที่
เป็นวัฒนธรรมย่อยอีกประเภทหนึ่งซึ่งมีรูปแบบวิถีที่แตกต่างออกไปจากศิลปะประเภทอ่ืนๆ ในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะบนพ้ืนที่สาธารณะอย่างมีความหมาย ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออก ส านึก รสนิยม 
ความสัมพันธ์ ระบบค่านิยม และความเชื่อรวมไปถึงรูปแบบการด าเนินชีวิต๔ และถูกจัดไว้ในมรดก
ทางวัฒนธรรม (Culture Heritage) ตามที่ UNCTAD (United Nation Conference on Trade 
and Development) ได้จัดประเภทมรดกทางวัฒนธรรมในด้านงานศิลปะ (Visual Art)๕ ศิลปะข้าง
ถนนมีต้นเค้ามาจากศิลปะในแบบกราฟฟิตี (Graffiti) 

ศิลปะข้างถนน (Street Art) จึงเป็นชื่อที่หมายรวมถึงศิลปะที่รายล้อมอยู่ในความเป็น
ชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมรอบตัว โดยได้รับการพัฒนามาจากกราฟฟิตีที่เริ่มท างานโดยการเพ้นท์
รถไฟในเมืองนิวยอร์ก ในปี ๑๙๗๐ ช่วงที่มีการเคลื่อนไหวและสังคมแบบใต้ดิน การเมือง การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม โดยช่วงเวลานี้เราเรียกว่า โพสท์ กราฟฟิตี้ (Post-Graffiti) การน าเสนอ
รูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากแบบที่ผ่านมาเกิดขึ้นระหว่างผนังก าแพงตลอดช่วงระยะเวลา ๓๐ ปี ที่ผ่าน
มา เราสามารถเรียกช่วงระยะเวลานี้ได้ว่า เรเนซอง (Renaissance) ศิลปินจ านวนมากพยายามที่จะ
น าเสนอผลงานของตัวเองตามท้องถนน ก าแพง หรือทุกๆ ที่พวกเขาสามารถจะท าได้ เพ่ือน าเสนอ
แนวคิดใหม่ๆ น าเสนอพลังแห่งการสร้างสรรค์ ก าแพงเปรียบได้กับหอศิลป์ขนาดยักษ์ที่ผู้คนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้อย่างไม่ยากเย็น พัฒนาการของสตรีทอาร์ทหรือโพสท์กราฟฟิตีได้ด าเนินไปพร้อมกับ
การคิดหาวิธีและเทคนิคใหม่ๆ ในการท างานท่ีแตกต่างไปจากเดิม ไม่เพียงแต่ใช้สีสเปรย์แต่เพียงอย่าง
เดียวเท่านั้น แต่ยังมีการผสมผสานการใช้ปากกาเคมีท างานควบคู่กันไปด้วย และยังมีวัสดุต่างๆ ที่ใช้

                                                 
๓ รัตนา โตสกุล, มโนทัศน์เร่ืองอ านาจ, (กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการสภาวิจยัแห่งชาติ, ๒๕๔๘), 

หน้า ๕๐-๕๑. 
๔ ไชยสิทธ์ิ ชาญอาวุธ และพัชราภา เอื้ออมรวนิช, การศึกษาคุณค่าด้านอัตลักษณ์ของศิลปะข้างถนน

เพ่ือการสร้างมูลค่าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์, หน้า ๔. 
๕ เสาวรภย์ กุสุมา ณ อยุธยา, Creative Economy ทางเลือกใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย, 

http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_ journal/jan_mar_10/pdf/23-28.pdf, [๑ ตุลาคม 
๒๕๕๖]. 



 ๔ 

อีก ได้แก่ สเตนซิล สติ๊กเกอร์ โปสเตอร์ สีอะคริลิค และแอร์บรัสเข้ามาร่วม อีกทั้งยังรวมไปถึง
ภาพถ่ายต่างๆ เช่น โฟโต้ก๊อปปี้ (Photocopies) โมแสส (Mosaics) อีกด้วย๖ 

 ปัจจุบันในบางประเทศได้ผลักดันศิลปะข้างถนนให้กลายเป็นจุดเด่นให้กับประเทศ 
ตั้งแต่อุตสาหกรรมแฟชั่นไปจนถึงอุตสาหกรรมบันเทิง นับว่าเป็นการใช้ต้นทุนจากความคิดสร้างสรรค์
ในการต่อยอดความรู้ทางวัฒนธรรม ในแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยประเทศไทยมีมูลค่าของกลุ่ม
อุสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ขยายตัวมากข้ึนในทุกปีและยังคงมีโอกาสทางการตลาดส าหรับผู้ประกอบการ
ที่มีความคิดสร้างสรรค์อีกมาก โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) ได้ก าหนดขอบเขตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย โดยมีกลุ่มของศิลปะเป็นหนึ่งในธุรกิจ
ที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับประเทศได้๗ ดังเช่น การเคลื่อนไหวทางศิลปะของพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
ตั้งแต่เม่ือ พลวัฒ ประพัฒน์ทอง ศึกษาเรื่องงานวิจัยเรื่องการท่องเที่ยวบ้านศิลปินเชียงราย ที่ได้เสร็จ
สิ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และได้ติดตามการเคลื่อนไหวของกลุ่มศิลปินร่วมสมัย ในจังหวัดเชียงราย
ต่อเนื่องมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว่า ชุมชนศิลปินที่ก่อตัวขึ้นและได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด
เชียงรายให้มีอัตลักษณ์เมืองศิลปิน คือการเกิดขึ้นของชุมชนศิลปินที่สร้างบ้านเพ่ือการแสดงผลงาน
ศิลปะร่วมสมัย เช่นการเข้ามาพ านักเป็นการถาวร การเกิดกิจกรรมในการพัฒนาเมืองและสร้าง
ประโยชน์ให้กับชุมชน การสืบเนื่องอย่างยั่งยืนของบ้านศิลปินในฐานะสถาบันทางสังคม การสร้าง
ความต่อเนื่องเพ่ือสร้างทุนให้กับศิลปินรุ่นใหม่ด้วยกลุ่มศิลปินเอง ท าให้บ้านศิลปินและจังหวัด
เชียงรายเป็นจุดหมายปลายทางของการจาริกแสวงหาแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตบนเส้นทางศิลปะ
ให้กับศิลปินรุ่นใหม่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ๘ 

ถึงกระนั้น ในประเทศไทยยังไม่ได้มองถึงคุณค่าที่เป็นเนื้อหาสาระของงานสตรีทอาร์ทอ
ย่างจริงจังมากนัก ส่วนใหญ่จะค านึงถึงความสวยงามในผลงานของศิลปินเป็นหลัก เนื่องจากความ
แตกต่างในวัฒนธรรม ความรู้ และประสบการณ์ท าให้แตกต่างกันกับสตรีทอาร์ทในต่างประเทศที่
สะท้อนเนื้อหาที่รุนแรงและลึกซึ้งกว่า แต่ในด้านการสื่อสารในระดับความสวยงามนั้นก็เพียงพอที่จะ
สามารถสร้างประโยชน์ให้สังคมได้ ถึงอย่างนั้น คนในสังคมก็ยังไม่ได้รู้สึกกับสตรีทอาร์ทมากนัก แต่
เนื่องจากการพบเห็นเป็นจ านวนมากขึ้นจนชินตาและกลายเป็นส่วนหนึ่งของเมืองไปโดยไม่รู้ตัว จึง
ไมไ่ด้รู้สึกขัดแย้ง แต่ในอนาคต สตรีทอาร์ทจะมีบทบาทในการสร้างมูลค่าแก่ธุรกิจให้เพ่ิมมากขึ้นตั้งแต่
ในระดับชุมชน ต าบล ถึงระดับจังหวัด และประเทศ เพราะเคยประสบความส าเร็จมาแล้วใน
ต่างประเทศ แต่ในประเทศไทยนั้นยังเป็นสิ่งใหม่ และก าลังได้รับความนิยมในหลายจังหวัดที่ต้องอาศัย
การส่งเสริมในหลายๆ ด้านควบคู่กันไปทั้งด้านความสวยงาม การท่องเที่ยว และการโฆษณา ทั้งนี้การ
ต่อยอดสตรีทอาร์สู่ธุรกิจ ต้องมีความชัดเจนในเรื่องเนื้อหา มีทักษะในการประยุกต์ที่ดี และต้อง
ระมัดระวังไม่ให้เกิดการท าลายอัตลักษณ์ของท้องถิ่น และการเข้าถึงอารมณ์และจิตใจของผู้คนเพ่ือให้
ได้รับการตอบรับที่ดี ดังนั้นทุกประเทศ จึงมีการพยายามสร้างงานศิลปะ ในรูปแบบใหม่ที่ยิ่งใหญ่ขึ้น 

                                                 
๖ Louis Bou, Street Art, The Spray File, (New York: Colin Design, 2005), pp. 6-9. 
๗ เสาวรภย์ กุสุมา ณ อยุธยา, “Creative Economy ทางเลือกใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย”, 

Executive Journal, (มกราคม – พฤษภาคม ๒๕๕๓): ๒๓ – ๒๘. 
๘ พลวัฒ ประพัฒน์ทอง, เชียงรายเมืองศิลปิน : การพัฒนาเมืองด้วยชุมชนศิลปนิที่พ านักถาวรใน

เชียงราย, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร:  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว), ๒๕๕๗), หนา้ บทคัดย่อ. 



 ๕ 

เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว เข้าประเทศของตนประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมอารยธรรมที่ดีงาม 
มีประวัติศาสตร์ยาวนานขนบธรรมเนียมประเพณีชัดเจน มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้ เป็นเสน่ห์ที่แฝงอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้ว และเป็นของเก่าที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ แต่
โดยรวม ส่วนใหญ่ คนไทยยังขาดความเข้าใจ ในการใช้ศิลปะให้เกิดประโยชน์ต่อบ้านเมือง ชุมชนของ
ตนเอง การดึงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของพ้ืนถิ่นออกมานั้น ให้สร้างงานศิลปะเพ่ือประดับตกแต่งสถานที่
ในสังคมในชุมชนจึงเป็นสิ่งที่ควรสร้าง และบันทึกไว้ให้ผู้คน ได้ตระหนักถึงความรัก ความหวงแหนใน
ศิลปะวัฒนธรรมของตน ปัจจุบันการสร้างงานศิลปะเพ่ือประดับตกแต่งสถานที่ส าคัญในชุมชน พ้ืนที่
สาธารณะ เช่น บ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ เริ่มเป็นกระแส ทั้งการรวมกันของจิตอาสาและ
การท าในเชิงธุรกิจ ที่นับประกอบการขององค์กรเอกชนทั่วไปแต่ทั้งหมดนี้เป็นการท างานศิลปะร่วม
สมัยในรูปแบบที่ยังขาดอัตลักษณ์ในความเป็นไทย แล้วคืนถิ่นสู่สถานที่สร้าง ดังนั้น ควรมีการกระตุ้น
ให้เกิดความตระหนักถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่พื้นที่ต่างๆ ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนเมืองศิลปะ the 
city of art ให้มีพลังการสร้างสรรค์จนเป็นกระแสให้ศิลปินสร้างผลงานที่เกิดประโยชน์สูงสุด เป็น
โอกาสให้แก่ศิลปินในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะข้างถนน เพ่ือต่อยอดสู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ได้ แต่
คนไทยส่วนใหญ่และผู้ประกอบการยังไม่มีต้นแบบการพัฒนาศิลปะข้างถนนมาสร้างมูลค่าให้เห็นภาพ
ตัวอย่างความส าเร็จที่ชัดเจน จึงท าให้ขาดแรงผลักดันและการสนับสนุนจากภาครัฐ 

การวิจัยครั้งนี้ เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาวิธีการด าเนินงาน รวมถึงศึกษาเอกลักษณ์ความโดด
เด่นจากทรัพยากรที่ประเทศไทยมีในเชิงลึก ทั้งในแง่องค์ความรู้ด้านศิลปกรรมและพุทธศิลปกรรมใน
ล้านนา ศิลปิน ผลงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้น ความรู้เชิงวิชาการด้านศิลปะร่วมสมัยทุกสาขา วัตถุดิบ 
ตลอดจนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นได้เปิดสอนและการผลิตบุคลากรในสาขาวิชา
พุทธศิลปกรรม โดยเบื้องต้นมีแนวคิดจะน าร่องพ้ืนที่ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน หรือที่เรียกว่า 
“ล้านนา” ซึ่งในอดีตนับเป็นดินแดนที่มีความรุ่มรวยด้วยศิลปวัฒนธรรมที่งดงาม ให้เป็นเมืองศิลปะ
เชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย เนื่องจากดินแดนล้านนาแห่งนี้มีศักยภาพทางทรัพยากรบุคคล
มากมาย คือ กลุ่มศิลปินที่มีความรู้ความสามารถและชื่อเสียงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ศักยภาพ
ทางทรัพยากรทางวัตถุ คือ ผลงานทางศิลปะที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งสามารถที่จะ
ขยายไปสู่การสร้างรายได้คู่ขนานธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจการค้าด้านผลงานทางศิลปะ โดยการ
ส ารวจองค์ความรู้และพ้ืนที่ที่มีความพร้อมในจังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นท างานวิจัยร่วมกับหน่วยงานองค์กรภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น บริษัท/ธุรกิจ/
ห้างร้านที่ค้าขายงานศิลปะ และชุมชนร่วมกันช่วยกันผลักดันให้เกิดกระแสการตื่นตัวในเรื่องเมือง
ศิลปะ และร่วมกันพัฒนาให้เกิดเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในล้านนา 

ส าหรับกลุ่มจังหวัดล้านนา ได้มีการพัฒนาเมืองให้มีเอกลักษณ์ทางล้านนาไม่ว่าจะเป็น
ศิลปะ นวัตกรรม และเมืองเชิงนิเวศ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการเชื่อมโยงการท างานร่วมกันของฝ่ายต่างๆ 
เช่น ภาครัฐได้มีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มจังหวัดล้านนา คณะสงฆ์ได้รวมกันอนุรักษ์ศิลปะล้านนาของวัด
และชุมชน กลุ่มศิลปินได้เปิดบ้านศิลปินล้านนาและนิทรรศการศิลปะในพ้ืนที่สาธารณะ จนน าไปสู่การ
พัฒนาเมืองสร้างสรรค์ จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ เช่น วัดรองขุ่น พิพิธภัณฑ์บ้านด า วัด
ร้องเสือเต้น ไร่เชิญตะวัน เป็นต้น  เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการสร้างสรรค์เมืองศิลปะ คณะผู้วิจัยและ



 ๖ 

มหาวิทยาลัยสงฆ์ จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรพุทธศิลปกรรมในระดับปริญญาตรี ขึ้นที่เชียงใหม่และ
เชียงราย รวมทั้งได้การจัดอบรมคณะสงฆ์ วัด ชุมชน และศิลปินในการสร้างสรรค์ศิลปะล้านนาทั้งใน
ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมร่วมสมัย อย่างไรก็ตาม กระบวนการ
ด าเนินการที่ผ่านมายังมีการขับเคลื่อนในลักษณะของกลุ่มที่สนใจเฉพาะและยังไม่มีรูปแบบและ
กระบวนการที่จะพัฒนาไปยังคนส่วนมาก และขาดการก าหนดแผนงาน ยุทธศาสตร์ และกิจกรรมด้าน
ศิลปะแบบสร้างสรรค์ในลักษณะของเครือข่าย ดังนั้น คณะผู้วิจัย จึงมีความตั้งใจที่จะพัฒนารูปแบบ
เมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดในล้านนา โดยการเชื่อมโยงวิถีวัฒนธรรมของท้องถิ่นล้านนา
จาก “วัด” สู่ “ชุมชน” จาก “ชุมชน” สู่ “พ้ืนที่สาธารณะและการสร้างสรรค์” โดยมีเป้าหมายหลัก 
คือ การพัฒนาเมืองแห่งศิลปะและการสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนาสืบต่อไป  

 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 ๑.๒.๑ เพ่ือสร้างองค์ความรู้พ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนา 
 ๑.๒.๒ เพ่ือพัฒนาพื้นที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนาแบบมีส่วนร่วม  
 ๑ .๒ .๓ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจั งหวัดล้านนาที่มี

กระบวนการสร้างสรรค์และการอนุรักษ์ที่เหมาะสม  
 

๑.๓  ปัญหาการวิจัย 
 ๑.๓.๑ องค์ความรู้พ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนา มีรูปแบบเป็น

อย่างไร 
 ๑.๓.๒ การสร้างพ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนาแบบมีส่วนร่วม 

มีวิธีการอย่างไร 
 ๑.๓.๓ การพัฒนาพ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนาที่มี

กระบวนการสร้างสรรค์และการอนุรักษ์ที่เหมาะสมได้อย่างไร มีวิธีการใดบ้าง และสามารถท าได้
อย่างไร 

 
๑.๔  ขอบเขตการวิจัย 

 ๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยการลงพ้ืนที่ส ารวจ

ผลงานทางศิลปกรรมล้านนาในแต่ละพ้ืนที่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน เพ่ือหาข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้
พ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนาที่จะน ามาสังเคราะห์ให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน แล้ว
น าไปสร้างเป็นพ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนา โดยเน้นการท างานวิจัยแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR) มีหลักการส าคัญ ดังนี้ 

 มิติแรก ร่วมศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา ซึ่งเป็นการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การศึกษาชุมชน  วิเคราะห์ชุมชน  ค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชนร่วมกัน  และมี
ส่วนในการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการด้วย  เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้เรียนรู้สภาพ



 ๗ 

ของชุมชน  วิถีชีวิต  สังคม  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อมเพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดท าและ
ประกอบการพิจารณาวางแผนงานวิจัย    

 มิติที่สอง ร่วมวางแผน เป็นการวางแผนการพัฒนาหลังจากได้ข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน
แล้ว  และน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาปัญหา  สาเหตุของปัญหาเรียบร้อยแล้ว  ก็น ามาอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นร่วมกันเพ่ือก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการ  การก าหนดวิธีการและแนว
ทางการด าเนินงาน  ตลอดจนก าหนดทรัพยากรและแหล่งทรัพยากรที่จะใช้เพ่ือการวิจัย  

 มิติที่สาม ร่วมด าเนินการ เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการพัฒนา  
หรือเป็นขั้นตอนปฏิบัติการตามแผนการวิจัยที่ได้วางไว้  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน  โดยการสนับสนุนด้านเงินทุน  วัสดุอุปกรณ์  และแรงงาน  รวมทั้ง
การเข้าร่วมในการบริหารงาน  การประสานขอความช่วยเหลือจากภายนอกในกรณีท่ีมีความจ าเป็น   

 มิติที่สี่  ร่วมรับผลประโยชน์  โดยประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดการแจกจ่าย
ผลประโยชน์จากกิจกรรมการวิจัยในชุมชนในพ้ืนฐานที่เท่าเทียม  เสมอภาคกัน   

 มิติที่ห้า เป็นการมีส่วนร่วมติดตามประเมินผลการด าเนินงานวิจัย และผลของการ
พัฒนาจากการด าเนินการไปแล้วว่าส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรค  และข้อจ ากัด
อย่างไร เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันที และน าข้อผิดพลาดไปเป็นบทเรียนในการด าเนินการ
ต่อไป  การเปิดให้ประชาชนหรือชาวบ้านที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสเข้าร่วมกระบวนการวิจัยนั้น ซึ่ง
ก่อให้เกิดรากฐานแห่งความยั่งยืนของการพัฒนา 

 การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหวังให้การพัฒนาพ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่ม
จังหวัดล้านนามีกระบวนการคิดสร้างสรรค์ และชาวบ้านมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พ้ืนที่ศิลปะของ
ชุมชนที่เหมาะสมกับท้องถิ่นนั้นๆ เพ่ือพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะ และแหล่งเรียนรู้เชิง
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนที่ยั่งยืน ในรูปแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน โดยมีการค้นคว้าด้านข้อมูลและ
เนื้อหา ดังนี้ 

- ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี สังคม และวัฒนธรรม  
- ข้อมูลด้านศิลปกรรมพื้นถ่ิน อาทิ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม 
- การออกแบบงานศิลปกรรมในพื้นท่ีศิลปะชุมชนที่สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรม 
- การสร้างงานศิลปกรรมในพื้นท่ีศิลปะชุมชน ในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาสะสม อาทิ 

จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม โดยเน้นความเป็นศิลปะร่วมสมัย 
- การจัดกิจกรรมวิจัยที่เน้นการท างานแบบมีส่วนร่วมกับชาวบ้านและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์และการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน 
  
 ๑.๔.๒ ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
 พ้ืนที่ศิลปะในเขตภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย ชุมชนหมู่บ้านในเขต ๘ จังหวัด 

ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่  ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน จ านวน ๘ แห่ง และพ้ืนที่ใน
เขตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา จ านวน ๑ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๙ แห่ง 
โดยเน้นสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ และการพัฒนาชุมชนศิลปะท่ีมีศักยภาพและความพร้อม
ในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ โดยเน้นเป็นพ้ืนที่หลักและพ้ืนที่สร้างสรรค์ รวมไปถึง



 ๘ 

สถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ แหล่งโบราณสถาน วัด ชุมชน และการพัฒนาชุมชนแห่งใหม่ที่มี
ศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปกรรมแห่งใหม่ ดังนี้ 

 ๑. บ้านเหล่าพัฒนา อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
 ๒. บ้านท่าข้าม อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
 ๓. บ้านเวียงเหนือ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 ๔. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
 ๕. บ้านล าปางหลวงใต้ อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
 ๖. บ้านต้นไคร้ ต าบลช่อแฮ อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
 ๗. บ้านบุญยืน อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
 ๘. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
 
 ๑.๔.๒ ขอบเขตด้านประชากร 
 กลุ่มประชากรเป้าหมาย มี ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลคนส าคัญ (key informant) 

โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ได้แก่ กลุ่มตัวแทนชาวบ้านและเยาวชนในพื้นท่ีทั้ง ๘ แห่ง ที่เข้าร่วม
กิจกรรมในงานวิจัย คือ กิจกรรมประชุมเสวนาทางวิชาการ และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการทางศิลปะ (Art 
Workshop) เพ่ือการเรียนรู้องค์ความรู้พ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนา ร่วมกับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตพะเยา จ านวน ๑ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๙ แห่ง 

กลุ่มเป้าหมายในการลงพ้ืนที่ส ารวจและการเก็บข้อมูลมาสังเคราะห์  จ านวน ๘ แห่ง 
ประกอบด้วย ผู้ให้ข้อมูลคนส าคัญ (key informant) ดังนี้ 

๑. กลุ่มพระสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดหรือพระสงฆ์ปฏิบัติหน้าที่แทน จ านวนแห่งละ ๑ รูป รวม 
๘ รูป 

๒. กลุ่มผู้น าชุมชน ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. จ านวนแห่งละ ๑ คน รวม ๘ 
คน 

๓. กลุ่มตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ส านักงาน
พระพุทธศาสนา ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ส านักงานท่องเที่ยวและการกีฬาประจ าจังหวัด 
หน่วยงานราชการประจ าจังหวัดและอ าเภอ จ านวนแห่งละ ๒ คน รวม ๑๖ คน   

๔. กลุ่มบริษัทเอกชนหรือวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ บริษัทท่องเที่ยว ผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้องในชุมชน จ านวนแห่งละ ๒ คน รวม ๑๖ คน 

๕. กลุ่มศิลปินทั้งในชุมชนและนอกชุมชน จ านวน ๑๐ คน 
จ านวนรวมกลุ่มผู้ให้ข้อมูลคนส าคัญ (key informant) จ านวนทั้งสิ้น ๕๘ รูป/คน 
นอกจากนั้นแล้ว ยังประกอบด้วยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ได้แก่ กลุ่ม

ตัวแทนชาวบ้านและเยาวชนในพ้ืนที่ จ านวนแห่งละ ๕๐ คน ๘ แห่ง รวมทั้งสิ้น  ๔๐๐ คน รวม
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ทั้งสิ้น ๔๕๘ รูป/คน 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้านระยะเวลา 



 ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
  

๑.๕  นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
  
 ๑.๕.๑ การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีการกระท าให้เกิดขึ้น หรือมีการ

วางแผนก าหนดทิศทางไว้ล่วงหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น หรือเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ในที่นี้ คือ การพัฒนาพ้ืนที่ศิลปะของชุมชนให้กลายเป็นสถานที่ที่เป็นจุด
สังเกต หรือสถานที่ท่ีเป็นสัญลักษณ์ (Landmark) แห่งใหม่ของชุมชน 

 ๑.๕.๒ ศิลปกรรม หมายถึง สิ่งที่เป็นงานศิลปะ หรืองานสร้างสรรค์ที่เป็นศิลปะ เช่น 
ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ทัศนศิลป์ โสตศิลป์ พจนศิลป์ ศิลปะผสม 

 ๑.๕.๓ พ้ืนที่ศิลปะ หมายถึง พ้ืนที่แสดงงานศิลปะ เช่น หอศิลป์ โถงแสดงงานศิลปะ 
ห้องค้างานศิลปะ ห้องนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ หรือพ้ืนที่แสดงงานศิลปะกลางแจ้ง พ้ืนที่
สาธารณะ หรือพ้ืนที่แสดงงานศิลปกรรมอ่ืนๆ ที่มีการจัดแสดงต่อเนื่องหรือติดตั้งไว้ ทั้งถาวรและ
ชั่วคราว 

 ๑.๕.๔ ล้านนา หมายถึง อาณาจักรของชาวยวนในอดีต ตั้ งอยู่บริเวณภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย ตลอดจนสิบสองปันนา เช่น เมืองเชียงรุ่ง (จิ่งหง) มณฑลยูนนาน ภาค
ตะวันออกของพม่า ฝั่งตะวันออกของแม่น้ าสาละวิน ซึ่งมีเมืองเชียงตุงเป็นเมืองเอก ฝั่งตะวันตกแม่น้ า
สาละวิน มีเมืองนายเป็นเมืองเอก และ ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง เชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน[ 

 ๑.๕.๕ ศิลปกรรมล้านนา หมายถึง รูปแบบศิลปะที่กระจายอยู่ในภาคเหนือตอนบน
ตั้งแต่จังหวัดตาก แพร่ น่าน ขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อให้ได้ความหมายครอบคลุมศิลปกรรมทุกรูปแบบที่เกิดขึ้น
ในดินแดนล้านนาทั้งหมด อีกทั้งยังสามารถแยกเรียกเป็นสกุลช่างตามรายละเอียดที่แตกต่างกันไปเช่น 
ศิลปะล้านนาสกุลช่างเชียงใหม่ สกุลช่างน่าน หรือ สกุลช่างพะเยา เป็นต้น และเฉพาะพระพุทธรูป
เท่านั้นที่ยังคงนิยมเรียกว่า “แบบเชียงแสน” 

 ๑.๕.๖ แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะ หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมที่ สามารถ
ตอบสนองความสนใจพิเศษของนักท่องเที่ยว ซึ่งมีรูปแบบของการท่องเที่ยวที่ชัดเจนเป็นรูปแบบการ
ท่องเที่ยวแบบใหม่ที่เกิดขึ้น สามารถให้ความรู้และดึงดูดนักท่องเที่ยวได้โดยใช้สื่อทางศิลปะในการ
น าเสนอ 

 
  



 ๑๐ 

๑.๖  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๗  ข้อตกลงเบื้องต้น และข้อจ ากัดในการวิจัย 
 
เนื่องจากประเด็นเรื่องการพัฒนาพ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนายัง

ไม่ปรากฏงานวิจัยที่ชัดเจนอีกทั้งข้อมูลเรื่องดังกล่าวมีอยู่กระจัดกระจายทั่วไป และมิได้ถูกเก็บ
รวบรวมเอาไว้อย่างเป็นระบบ ดังนั้น จึงต้องลงส ารวจข้อมูลในพ้ืนที่เบื้องต้นเพ่ือแสวงหาข้อมูลที่
จ าเป็นต่อการก าหนดสร้างเครื่องมือการวิจัย อีกทั้งผู้วิจัยต้องลงส ารวจข้อมูลและสร้างความรู้ความ
เข้าใจกับผู้น าและชาวบ้านในชุมชนทั้ง จ านวน ๘ แห่ง รวมทั้งมีกระบวนการออกแบบและสร้างพ้ืนที่
ศิลปะในพื้นที่ จ านวน ๘ แห่ง จึงอาจท าให้การด าเนินงานมีความล่าช้าในช่วงแรก 

 
  

องค์ความรู้พื้นที่ศิลปะในเมืองและ
ชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนา 

๘ จังหวัดใน
กลุ่มล้านนา 

การสร้างพื้นที่ศิลปะในเมืองและ
ชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนา 

ชุดความรู้ 
การพัฒนาศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในล้านนา 

การพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในล้านนา 

พ้ืนที่สร้างสรรค์ 

พ้ืนที่ชุมชน ๖ แห่ง  สถาบันการศึกษา ๒ แห่ง 

กระบวนการสร้างสรรค์และการ
อนุรักษ์พ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชน

ของกลุ่มจังหวัดล้านนา 

ชิ้นงาน 
ศิลปกรรมเชิงสร้างสรรค์ในล้านนา 

(จิตรกรรม ประติมากรรม) 

เครือข่าย 
กลุ่มศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในล้านนา 



 ๑๑ 

๑.๘  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
๑.๘.๑ มีองค์ความรู้พ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนาที่สามารถน าไป

สร้างชุดความรู้ในการเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อการเรียนรู้เรื่องศิลปกรรมในล้านนา 
๑.๘.๒ ก่อให้เกิดพ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนาแบบมีส่วนร่วม 

จ านวน ๘ แห่ง ประกอบด้วย พ้ืนที่ชุมชน จ านวน ๖ แห่ง และพ้ืนที่ในเขตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา และวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน จ านวน ๒ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๙ แห่ง เป็น
สถานที่ที่เป็นจุดสังเกต หรือสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ (Landmark) แห่งใหม่ของชุมชน 

๑.๘.๓ ก่อให้เกิดพ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนาที่มีกระบวนการ
สร้างสรรค์และการอนุรักษ์ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของชุมชน ซึ่ง
น าไปสู่การสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่น ารายได้สู่ชาวบ้านในชุมชน และคงไว้ซึ่งการสืบสานและอนุรักษ์
ศิลปะท้องถิ่น 

๑.๘.๔ กิจกรรมสัมมนาช่วยในการพัฒนาความรู้ความสามารถทางศิลปกรรมล้านนา
เกี่ยวกับสุนทรียภาพ ให้แก่นิสิต นักศึกษา นักเรียนและชาวบ้านในชุมชน น าความรู้ที่ได้จากงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

  
 



บทที่ ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 
 
 

โครงการวิจัยยอยที่ ๔ เรื่อง การพัฒนาพ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุมจังหวัด
ลานนา ภายใตแผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสรางสรรค์ในกลุมลานนา คณะผูวิจัยได
ทําการคนควา เอกสารตํารา รายงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยไดรวบรวมความรูที่ไดมาเป็นความรูพ้ืนฐาน
และนําเสนอรายละเอียดแนวคิดไว ๕ แนวคิด ดังนี้ 

๒.๑ แนวคดิเกี่ยวกับการสรางสรรค์งานศิลปะรวมสมัย 
๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับศิลปะในพ้ืนที่สาธารณะ (Public art) 
๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับศิลปะรวมสมัย (Contemporary Art) 
๒.๔ แนวคิดการพัฒนาเมืองเป็นแหลงทองเที่ยวทางศิลปะ 
๒.๕ รายงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย 
 

คณะผูวิจัยไดนําแนวคิดเกี่ยวกับการสรางสรรค์งานศิลปะรวมสมัย โดยไดนําเสนอเนื้อหาที่
เกี่ยวกับจุดมุงหมาย องค์ประกอบ และกระบวนการของการสรางสรรค์ผลงานศิลปะ  การพัฒนา
พฤติกรรม การสรางสรรค์ผลงาน องค์ประกอบกระบวนการทางศิลปะ การวิเคราะห์คุณคาของ
ผลงาน ทัศนธาตุ และหลักสําคัญของการออกแบบ ไวดังนี้ 

 
๒.๑.๑ ความหมายของการสร้างสรรค์ 
โคลเบริกและแบ฿กแนล (Koberg and Bagnell) ไดใหความหมายการสรางพฤติกรรมที่

แตกตางจากผูอ่ืน เชน การประดิษฐ์สิ่งใหมๆ เป็นสิ่งที่คิดและทํามากอน การสรางสรรค์เป็นคําที่มักใช
ขยายพฤติกรรมไมเหมือนพฤติกรรมปกติ และแตกตางจากผูอ่ืน แตตองเป็นพฤติกรรมที่คนสวนใหญ
ยอมรับไดและใหผลดีดังที่คาดไว การสรางสรรคสิ่งใหมๆ ออกมา และสวนใหญจะเป็นสิ่งที่นําไปสูสิ่งที่
ดีกวาหรือทําใหกาวหนาขึ้น เรียกคนที่มีพฤติกรรมสรางสรรค์วาเป็นยอดมนุษย์หรือผูนํามีการสราง
พฤติกรรมที่สรางสรรค์นั้นคอนขางยาก แตไมยากจนเกินไปนัก ตองอาศัยความรูความเชี่ยวชาญ และ
ความอุตสาหะในการบังคับตนเองใหปฏิบัติอยางเสมอและเป็นนิสัย บางครั้งอาจจะดูเหมือนวา อะไร
ผิดๆ และแผลงๆ อยูเสมอเสียดวยซ้ํา แตผลที่ไดออกมานั้นเป็นสิ่งที่นาพึงพอใจหลายคน บุคคลที่มี
พฤติกรรมสรางสรรค์ไดสิ่งของที่ตองการตามความคิดหรือความตองการเพราะโชคชวย ในทางตรงกัน
ขามคนสวนใหญตองการแรงกระตุนจากสิ่งรอบขางพวกเขาจะมีความกังวลใจและทรมานอยางมาก 
เพ่ือใหไดมาซึ่งของเพียงนิดเดียว ดังนั้น บุคคลประเภทนี้จึงตองตอสูกับตัวเอง ซึ่งทุกคนสามารถที่จะ
เรียนรูพฤติกรรมการสรางสรรค์ไดโดยการเรียนรูขั้นตอนพ้ืนฐาน มี ๒ ประเภท คือ ๑) เรียนรูวา



 
๑๓ 

 

ตนเองมีความตองการอะไรและจะทําอยางไรบาง ๒) เรียนรูและความเชื่อมั่นในตนเองที่จะฟันฝุา
อุปสรรคตางๆ๑  

การสรางสรรค์ เป็นสิ่งที่เกิดจากความคิดสรางสรรค์ เป็นการดําเนินการในลักษณะตางๆ 
เพ่ือใหเกิดสิ่งแปลกใหมที่ไมเคยปรากฏมากอนสิ่งที่มีชีวิตเทานั้นที่จะมีความคิดอยา งนั้น ความคิด
สรางสรรค์เป็นความคิดระดับสูง เป็นความสามารถทางสติปัญญาแบบหนึ่งที่จะคิดไดหลายทิศทาง
หลากหลายรูปแบบโดยไมมีขอบเขตนําไปสูกระบวนการคิดเพ่ือสรางสิ่งแปลกใหมหรือเพ่ือพัฒนา
ของเดิมใหดีขึ้นทําใหเกิดผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตน เป็นตัวของตัวเองจะกลาวไดวา  ดังนั้น อาจ
เพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเพียงชนิดเดียวในโลกที่มีความคิดสรางสรรค์ตั้งแตอดีตที่ผานมา แตสรางสิ่ง
ใหมๆ ขึ้นมาเพ่ือใชในการดํารงชีวิตและสามารถพัฒนาสิ่งตางๆ ใหดีขึ้นกวาเดิม ความสามารถในการ
พัฒนาตน พัฒนาสังคม พัฒนาประเทศและรวมถึงพัฒนาโลกที่เราอยูใหมีลักษณะ เหมาะสมกับมนุษย์
มากที่สุดในขณะที่สัตว์ชนิดตางๆ ที่มีวิวัฒนาการเชนเดียวกับเรายังคงมีเป็นอยูแบบดั้ งเดิมอยางไมมี
การเปลี่ยนแปลงมากกวาครึ่งหนึ่งของการพบที่ยิ่งใหญของโลก ไดถูกกระทําขึ้นมาโดยผานการคนพบ
โดยบังเอิญหรือการคนพบบางสิ่งขณะที่กําลังคนหาบางสิ่ง พัฒนาความคิดสรางสรรค์ของมนุษย์จะทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง การสรางสรรค์อาจไมจําเป็นตองใหญถึงขนาดการพัฒนาบางสิ่งขึ้นมาใหกับ
โลกแตอาจเกี่ยวของกับพัฒนาการบางสิ่งบางอยาง เกิดขึ้นใหมอาจเป็นสิ่งเล็กๆ นอยๆ ตัวเราเเพ่ือตัว
ของและอาจพบวาโลกก็จะเปลี่ยนแปลงไปพรอมกับวิถีแหงการเปลี่ยนแปลงดวยเชนกัน ความคิด
สรางสรรค์จึงมีความหมายที่คอนขางกวางและนําไปใชประโยชน์กับการผลิต การสรางสรรค์
สิ่งประดิษฐ์ใหมๆ กระบวนการ หรือวิธีการที่คิดใหม สิ่งที่คาดหวังวาความคิดสรางสรรค์นั้นจะชวยให
การดําเนินชีวิตและสังคมดีขึ้น โดยผานกระบวนการที่ไดปรับปรุงขึ้น ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ๒ 

การสรางสรรค์ คือความสามารถของมนุษย์ที่จะคิดแกปัญหาและพัฒนาจนสามารถ
ประดิษฐ์ ผลิตผลใหมๆ การคิดริเริ่มในสิ่งที่แปลกใหม เพ่ือสนองความตองการของตนเองและสังคม 
ดังนั้น ริเริ่มสรางสรรค์จึงเป็นการกระทําใหกาวหนาแปลกจากเดิม ดีขึ้น งดงามยิ่งขึ้น หรือมีคุณค า 
มนุษย์รูจักการสรางสรรค์ ทําใหโลกไดรับการพัฒนาในดานตางๆ มีความเจริญกาวหนาจนถึงอนาคต 
และเชื่อวาโลกจะเปลี่ยนไปสูความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตอไปในอนาคตที่ยัง
มีการสรางสรรค์อยางตอเนื่อง จุดเริ่มตนของการสรางสรรค์สิ่งตางๆ ในโลกนี้ เกิดจากความคิด
สรางสรรค์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษของมนุษย์จึงมีการศึกษาและพัฒนาความคิดสรางสรรค์ของคน
เจริญงอกงาม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานนําไปสูความเจริญกาวหนาของชาติบานเมือง เนื่องจากความคิด 
สรางสรรค์สามารถท่ีจะฝึกฝน ทดลอง ปฏิบัติจนเกิดประสบการณ์ และนําไปสูการคนพบแนวทางใหม 
เพ่ือการสรางงานตอไป 

 
  

                                                                 
๑ Koberg and Bagnell. (1991). อางถึงใน ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์, การสร้างสรรค์และการพัฒนา

พฤติกรรมสร้างสรรค์, (กรุงเทพมหานคร: ภาควิชานฤมติศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๓๙), หนา ๔๑. 

๒ จระกฤตย์ โพธิร์ะหงส์, การสร้างสรรค์กับงานศิลปะ, (ออนไลน์), 
http://aoao555.wordpress.com [คนเมื่อวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๓] 



 
๑๔ 

 

๒.๑.๒ จุดมุง่หมายของการสร้างสรรค์ 
งานศิลปะสมัยปัจจุบันจะสรางสรรค์งานศิลปะในรูปแบบที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทํา

ขอบขายกวางขวางมากขึ้น แตไมวาจะเป็นไปในลักษณะใดก็ตามงานศิลปะทุกประเภทจะใหคุณคา 
ตอบสนองตอมนุษย์ในดานที่เป็นผลงานการแสดงออกของอารมณ์ ความรูสึกความคิด และเป็นการสื่ 
เรื่องราวที่สําคัญหรือเหตุการณ์ที่ประทับใจเป็นการตอบสนองกิจกรรมสรางสรรค์ทางศิลปะนั้นเป็น
กิจกรรมที่เหมาะสมกับความสนใจ ความสามารถและสอดคลองกับหลักพัฒนาของผูเรียนเป็นอยางยิ่ง 
กิจกรรมสรางสรรค์ทางศิลปะนี้ไมเพียงแคสประสานสัมพันธ์ระหวางกลามเนื้อมือตาและการผอน
คลายความตรึงเครียดเทานั้น แตยังเป็นการสงเสริมความคิดอิสระจากจินตนาการ ความรูสึกที่ได
สัมผัสจริง ฝึกการรูจักทํางานดวยตนเอง แสดงออกสรางสรรค์ทั้งความคิดและการกระทําที่ถายทอด
ออกมาเป็นผลงานศิลปะและยังนําไปสูการเรียน เขียน อานอยางสรางสรรค์ตอไป โดยมีจุดมุงหมาย
ของกิจกรรมสรางสรรค์ทางศิลปะ แบงออก ๕ ประการ คือ ๑) สงเสริมความคิดอิสระ ๒) สงเสริม
ความมั่นใจ กลาคิดและกลาแสดงออก สงเสริมความคิดริเริ่ม ความคิดละเอียดลออ ความคิดยืดหยุน 
ความคิด คลองตัวและความคิด ๔) สงเสริมความรูจักทํางานดวยตนเอง ๕ ) สงเสริมใหเกิดผลงาน๓ 

มัย ตะติยะ ไดกลาวถึง การสรางสรรค์งานศิลปะทัศนศิลปวา มีจุดมุงหมายเพ่ือสราง
ความรูสึกของมนุษย์ในดานความงามและเรื่องราว ซึ่งความงามและเรื่องราวที่จะนํามา เป็นการสื่อ
ความหมายของทัศนศิลป ยอมมีอยูรอบตัวศิลปิน สิ่งที่พบและเห็นคุนเคยในชีวิต เป็นวัตถุดิบที่จะ
นํามารวบรวมเป็นความคิดและจินตนาการ ถายทอดสรางสรรค์ออกมาเป็นผลงาน ทัศนศิลป โดย
ทัศนศิลปมีองค์ประกอบของสิ่งที่สามารถสัมผัสรับรูไดดวยตาในลักษณะการม ไดแก การรับรูทางการ
มองเห็นในมิติแขนงจิตรกรรม ประติมากรรมและสถาปัตยกรรม เป็นตน๔ 

งานศิลปะโดยเฉพาะงานศิลปะสมัยปัจจุบัน ศิลปะจะสรางสรรค์งานศิลปะในรูปแบบที่
มีคว หลากหลายมากขึ้น ทําใหมีขอบขายกวางขวางมาก แตไมวาจะเป็นไปในลักษณะใดก็ตาม งาน
ศิลปะประเภทจะใหคุณคาที่ตอบสนองตอมนุษย์ ในดานที่เป็นผลงานการแสดงออกของอารมณ์ 
ความรูสึก ความคิด เป็นการสื่อถึงเรื่องราวที่สําคัญหรือเหตุการณ์ที่ประทับใจเป็นการตอบสนอง 

 
๒.๑.๓ ความหมายของการสร้างสรรค์งานศิลปะ 
ความหมายของการสรางสรรค์ศิลปะ/ทัศนศิลป มีผูใหความหมายไวดังนี้ 
ทวีเดช จิ๋วบาง ไดใหความหมายของการสรางสรรค์ทางศิลปะ คือ การใชกลวิธี ทางศิลปะ

ผลิตงานศิลปะที่ไมมีใครทํามากอน โดยไมใชการลอกแบบ เลียนแบบ หรือชื่นชมในผลงาน ศิลปะที่มี
แตเดิม การแสดงออกทางสรางสรรค์เป็นการแสดงออกใดๆ ก็ตามที่เป็นไปโดยเสรี โดยใชสื่อกลาง 
เชน ภาษา สี ไม ดนตรีและอ่ืนๆ เป็นเครื่องมือแสดงถึงความรูสึก ประสบการณ์ ความเขาใจที่ชัดเจน 
และอารมณ์ท่ีลึกซึ้ง๕ 

ชลูด นิ่มเสมอ ไดใหความหมายของการสรางสรรค์ศิลปะ หมายถึง การสรรหา หรือคน
รูปทรงหรือหนวยที่มีสาระตอจุดหมายของการสรางสรรค์ และจัดระเบียบของหนวยนั้น หนวย
                                                                 

๓ อารี พันธุ์มณี, ฝึกให้คิดเป็น คิดให้สร้างสรรค์, (กรุงเทพมหานคร : ใยไหม, ๒๕๔๗), หนา ๔๗. 
๔ มัย ตะตยิะ, ภาพทิวทัศน์, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์วาดศลิป, ๒๕๔๗), หนา ๕๔-๕๕. 
๕ ทวีเดช จิ๋วบาง, ความคิดสร้างสรรค์ศิลปะ, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร,์ ๒๕๓๗), หนา ๒-๓. 



 
๑๕ 

 

เหลานั้นใหเกิดเป็นรูปทรงใหมข้ึน รูปทรงที่มีเอกัตภาพ หรือลักษณะเฉพาะตัวของศิลป ตนแบบและมี
เอกภาพ การสรางสรรค์ตรงขามกับการลอกเลียนแบบไมวาจะเป็นการลอกเลียนแบบจาก ธรรมชาติ
หรือจากสิ่งที่มนุษย์สรางข้ึน๖ 

การสรางสรรค์เป็นสิ่งที่เกิดจากความคิดสรางสรรค์ เป็นการดําเนินการในลักษณะตางๆ 
เพ่ือใหเกิดสิ่งแปลกใหมที่ไมเคยปรากฏมากอน สิ่งที่มีชีวิตเทานั้นที่จะมีความคิดสรางสรรค์จึงเป็น
ความคิดระดับสูง เป็นความสามารถทางสติปัญญาแบบหนึ่งที่จะคิดไดหลายทิศทาง หลากหลาย
รูปแบบ โดยไมมีขอบเขตนําไปสูกระบวนการคิดเพ่ือสรางสรรค์สิ่งแปลกใหม เพ่ือการพัฒนาของเดิม
ใหดีขึ้นทําใหเกิดผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตน ในอดีตที่ผานมามนุษย์ สรางสิ่งใหมๆ ขึ้นมาเพ่ือใช
ประกอบในการดํารงชีวิตและสามารถพัฒนาสิ่งตางๆ ไดดีกวาเดิม ความสามารถในการพัฒนาตน 
พัฒนาสังคม พัฒนาประเทศ และรวมถึงพัฒนาโลกใหมีลักษณะที่ เหมาะสมกับมนุษย์มากที่สุด 
อยางไรก็ดี การสรางสรรค์งานศิลปะเป็นผลงานสืบเนื่องมาจากการสั่งสมภูมิปัญญาที่ถายทอดมาจาก
บรรพบุรุษแตครั้งอดีตกาล สืบสายใยผานสายเลือดของชนชาติมาจนถึงปัจจุบันแลวแสดงออกถึงความ
ชัดเจนผานบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางดานศิลปะใหปรากฏตอสาธารณชน มีรูปลักษณะที่เป็น
เอกลักษณ์โดดเดนของชนชาติ 

 
๒.๑.๔ องค์ประกอบของการสร้างสรรค์งานศิลปะ 
การสรางสรรค์จะประสบความสําเร็จไดตองอาศัยความคิดสรางสรรค์เป็นตัวกําหนด

แนวทาง และรูปแบบ และตองอาศัยสามารถที่ยอดเยี่ยมของศิลปิน ซึ่งเป็นความสามารถเฉพาะตนจน
เกิดความชํานาญที่เกิดจากการฝึกฝนและความพยายามอันนาทึ่งจากฝีมืออันเยี่ยมยอดจะสามารถ
สรางสรรค์ผลงานที่มีความงาม ดังที่ กั๊ตเชลและซีซิคเชนไมฮาลยี (Gatzelsand Csikszent Mihalyi) 
ไดศึกษาผูสรางสรรค์งานสาขาทัศนศิลปออกเป็น ๕ ประเด็น คือ ๑) คุณลักษณะของศิลปิน ๒) 
บุคลิกภาพของศิลปิน ๓) ความแตกตางระหวางศิลปิน ๔) การติดตามศิลปินที่ประสบความสําเร็จ 
และ ๕) การมองเห็นปัญหาในกลุมศิลปิน๗ 

ลักษณะองค์ประกอบการสรางสรรค์งานศิลปะแบงเป็น  ๒ องค์ประกอบ คือ ๑) 
องค์ประกอบ ตามธรรมชาติ จะพบวามีสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ประกอบดวย ตนไม ลําธาร ภูเขา 
มนุษย์ก็ยอมประกอบดวยบุคคลในครอบครัว หมูบาน ตําบล ภาค ดังนั้น องค์ประกอบตามธรรมชาติ 
มักมีสัมพันธ์กับความคิดสรางสรรค์งานศิลปะ เพราะมนุษย์ไดแนวคิดจากธรรมชาติ  และ ๒) 
องค์ประกอบที่เกิดจากความคิดสรางสรรค์ จากนิยามทางศิลปะที่ไดกลาวถึงศิลปะ คือ ผลงานของ
มนุษย์ที่สรางขึ้นจากความคิดสรางสรรค์ สติปัญญา ทั้งดานการแสดงออกและผลงาน ดังนั้นสิ่งใดก็

                                                                 
๖ ชลูด นิ่มเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช, ๒๕๓๑), หนา ๓๐๗. 
๗ Gatzels, J.W., and Csikszentmihalyi, M., The Creative Vision: A Longitudinal Study 

of Problem Finding in Art, (New York: Wiley and Winston, 1976), pp.114-115. 



 
๑๖ 

 

ตามท่ีสรางข้ึนโดยมนุษย์ที่มีความคิดอันบริสุทธิ์ ที่เราเรียกวา“งานศิลปะ” งานศิลปะเกิดจากกิจกรรม
การสรางสรรค์ที่สามารถแสดงใหเห็นรูปแบบตางๆ๘  

 
๒.๑.๕ ทัศนธาตุของการสร้างสรรค์งานศิลปะ 
องค์ประกอบศิลป เป็นหลักสําคัญสําหรับผูสรางสรรค์ และผูศึกษางานศิลปะ เนื่องจาก

ศิลปะลวนมีคุณคาอยู ๒ ประการ คือ คุณคาทางดานรูปทรง และคุณคาทางดานเรื่องราว คุณคา
ทางดานรูปทรงเกิดจากการนําเอาองค์ประกอบตางๆ ของศิลปะ ไดแก เสน สี แสงและเงา รูปราง 
รูปทรง พ้ืนผิว ฯลฯ มาจัดเขาดวยกันเพ่ือใหเกิดความงาม ซึ่งแนวทางในการนําองค์ประกอบตางๆ 
รวมกันนั้นเรียกวา การจัดองค์ประกอบศิลป อีกคุณคาหนึ่งของงานศิลปะ คือ คุณคาทางดานเรื่องราว 
หรือสาระของผลงานที่ศิลปินผูสรางสรรค์ตองการที่จะแสดงออกมาใหผูชมไดสัมผัส อาศัยรูปลักษณะ
ที่เกิดจากการจัดองค์ประกอบนั่นเองหรืออาจกลาวไดวาศิลปินนําเสนอเนื้อหาผานรูปลักษณะที่เกิด
จากการจัดองค์ประกอบทางศิลปะ ถาองค์ประกอบที่จัดขึ้นไมสัมพันธ์กับเรื่องราวที่นําเสนองานศิลปะ
นั้นก็จะขาดคุณคาทางความงามไป อยางไรก็ดี ฮาลเลน และโฮลเดน (Allen and Holden) กลาวถึง 
องค์ประกอบศิลป คือ การจัดระเบียบสวนตางๆ ภายในงานศิลปะใหประสานกลมกลืนทั้งภาพ รูปที่มี
องค์ประกอบที่ดี จะแสดงความสมดุลของรูปทรง การใชสี คาน้ําหนักออนแกสวนตางๆ บริเวณวาง 
จังหวะ และเนื ที่เป็นเอกภาพ ดังนั้น การจัดองค์ประกอบศิลปจึงมีสวนใหความสําคัญในการ
สรางสรรค์งานศ อยางยิ่งเพราะจะทําใหงานศิลปะทรงคุณคาทางความงามอยางสมบูรณ์๙ 

ทัศนธาตุ คือ ธาตุที่มองเห็นดวยตา โดยมีธาตุปัจจัยตางๆ ที่ประกอบกันเป็นรูปทรง เป็น
สวนประกอบมูลฐานของวัตถุ สิ่งของ มาจัดเขาดวยกันเพ่ือใหเกิดความงามไว ๖ อยาง ไดแก เสน 
(line) สี(color) รูปรางและรูปทรง (shape & form) แสงและเงา (light & shade) พ้ืนผิว(texture) 
ชองวาง(space) โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

๑. เสน คือ รองรอยที่เกิดจากเคลื่อนที่ของจุด หรือถานําจุดมาวางเรียงตอๆ กันไป จะ
เป็นเสนขึ้น เสนมีมิติเดียว คือ ความยาว ไมมีความกวาง ทําหนาที่เป็นขอบเขตของที่วาง  น้ําหนัก สี 
ตลอดจนกลุมรูปทรงตางๆ รวมทั้งเป็นแกน หรือโครงสรางของรูปรางรูปทรง เสนเป็นสิ่งที่สําคัญของ
งานศิลปะทุกชนิด เสนสามารถใหความหมายแสดงความรูสึกและอารมณ์ไดดวยตัวเอง และดวยการ
สรางเป็นรูปทรงตางๆ ขึ้น ๒ ลักษณะ คือ เสนมีเสนตรง และเสนโคง เสนทั้งสองชนิดนี้ เมื่อนํามาจัด
วางในลักษณะตางๆ กัน จะมีชื่อเรียกตางๆ และใหความหมาย ความรูสึกท่ีแตกตางกัน๑๐ 

๒. สี ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานไดใหความหมายของสี หมายถึง ลักษณะของ
แสง สวาง ปรากฏแกตาใหเป็นสีขาว ดํา แดง เขียว เป็นตน สิ่งที่ทําใหตาเห็นเป็นขาว ดํา  แดง เขียว 

                                                                 
๘ ไชยยศ กันจันทราทิตย ์และคณะ, การสร้างกระบวนการในการวิจัยสร้างสรรค์ศิลปะ คณะวิจิตร

ศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ๒๕๕๐), หนา ๑๒-
๑๓. 

๙ Allen and Holden, (1979). อางถึงใน เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ, องค์ประกอบศิลป์ ๑, (กรุงเทพ 
ฯ : เฟื่องฟูาพริ้นติ้ง, ๒๕๔๒), หนา ๒. 

๑๐ ประเสริฐ ศีลรัตนา, สุนทรียะทางทัศนศิลป์, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร,์ ๒๕๔๒), หนา 
๑๙๘-๑๙๙. 



 
๑๗ 

 

เชน สีทาบาน สีวาดภาพ สีสามารถนําไปจัดองค์ประกอบโดยใชหลักการออกแบบ และดูเหมือนสีใน
งานจิตรกรรมจะมีบทบาทในการสรางงานเป็นอยางมาก เพราะสีมีอิทธิพลตอการเห็น ฉะนั้น การทํา
ความเขาใจเรื่องสี และการนําไปใชจึงเป็นสิ่งสําคัญ ดังนี้ 

๒.๑ การนําความรูสีไปประยุกต์ใชในชีวิตประจําวัน ประกอบดวย 
การใชสีในสถานที่มืดและสวาง การจะเลือกใชสีสําหรับตกแตงภายในบาน หรือสถานที่

ตางๆ นั้น ประการแรกตองคํานึงถึงกอนวา หองนั้นไดรับอิทธิพลของแสงสวางจากภายนอกเขามา
เกี่ยวของดวยหรือไม เพราะวาถาหองนั้นๆ มีแสงสวางสองถึงมากๆ ก็ควรใชสีที่ลดความสดใส ใหมี
ความเป็นกลางๆ เพ่ือจะไดดูสบายตา นุมละมุน หากใชสีที่สวางจะดูไมเหมาะสม ขณะเดียวกันหาก
หองนัน้ แสงจากภายนอกนอยตองใชสีที่สดใส กระจายชวยในการตกแตง เพราะหองจะไดไมดูทึม มืด
ทึบ รูสึกหดหู ยกตัวอยางเชน ภาพเขียนบนผนังของชาวอียิปต์ ซึ่งก็ทราบกันดีอยูแลววาผนั ง
สิ่งกอสรางของชาวอียิปต์แสงสวางผานเขาไปไดนอยมากดังนั้น  ชาวอียิปต์จึงนิยมใชสีที่สรางสรรค์
ภาพ การเขียนภาพดวยสีที่สดใสในที่สวางนอยนั้นจะทําใหภาพเขียนมีความสวาง เพราะความมืดของ
บรรยากาศรอบๆ อันเป็นสีกลางนั้นเขามามีบทบาททําใหสีที่สดใสลดความสดใสลงไปเอง แตถา
ตองการวางโครงสีใหสวางมาก ควรวางโครงสีใหมีความผสานกลมกลืนในจุดที่พอดี เพราะแสงสวาง
ไมทพใหดุลยภาพของสีเสียไปแตอยางใด 

การใชโครงสีสําหรับกลางแจง การนําหลักการดานโครงสรางสีไปใชในสถานที่ กลางแจง
นั้นมีหลักการที่ตรงกันขามกับประเภทแรก งานสถาปัตยกรรมแถบประเทศทางตะวันออกเชน 
สถาปัตยกรรมไทยมักมุงหลังคาบานดวยสีสดใส เชน แดง เขียว เหลือง น้ําเงิน ทามกลางสภาพ
อากาศแดดจัดจาน รอนแรง ซึ่งก็ดูสดใสงดงามเขากับสภาพแวดลอม แตหากเป็นบานเรือนในแถบ
ยุโรป ซึ่งมีบรรยากาศทึมๆ หากใชสีที่สดใสจุดูไมนามอง เพราะสีโดดออกมาจากสภาพแวดลอม ดังนั้น 
ควรเลือกใชสีที่ลดความสดใสลง จะทําใหนาดูและกลมกลืนกับสภาพแวดลอม 

สีที่ไดรับอิทธิพลของแสงไฟเขามาผสมแสงไฟ นับวามีอิทธิพลตอโครงสรางของงาน
สรางสรรค์ อาจทําใหเกิดความผันแปรไดในรูปแบบตางๆ เชน ทําใหสีเขมขึ้น สวางขึ้น มืดลง สลัว 
หรือจาง เพ่ือปูองกันปัญหากอนการที่จะวางโครงสีใดๆ ควรคํานึงถึงเรื่องแสงไฟเขาไปเกี่ยวของดวย
เสมอ โดยกําหนดโครงสรางของสีแลวนํามาทดสอบกับแสงไฟจริงดู สังเกตผลที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นวิธีที่เดา
หรือคิดเอง ดังนั้น การกําหนดโครงสรางสีควรทําควบคูไปกับการติดตั้งระบบไฟ เพ่ือจะทําใหสวนนั้น
ไดสัมพันธ์กัน ถาแสงไฟที่ใชเป็นแบบธรรมดา  

๒.๒ การจัดสีใหดูกลมกลืนมีหลักเกณฑ์ดังนี้ ความสดใสกระจาง สีแดงเขมจะออกไปทางสี
แสด สีมวงแดงจะออกไปทางสีแดง สีมวงคราม หรืออาจกลายเป็นมวง สีครามจะออกไปทางสีเทา สี
น้ําเงินจะดูปรากฏเดนชัดขึ้น สวนสีเหลืองจะออกไปทางสดใส และแสงสวางจัดขึ้น สีเหลืองอาจจม
หายไป ดังนั้น ผูสรางสรรค์ควรตองศึกษาทําความเขาใจในจุดมุงหมาย ประโยชน์เวลานพไปใช เชน 
การจัดฉากเวทีละคร การแสดงรวมทั้งเครื่องแตงกายของตัวแสดง 

ความรูสึกเกี่ยวกับสีในเชิงจิตวิทยา ๒ แบงออกเป็นกลุม กลุมสีรอนหรือสีอุน ไดแก สี
เหลือง สีสม สีแดง และสีมวง กอใหเกิดความกระตือรือรน กระปรี้กระเปรา กระฉับกระเฉง ในทาง
จิตวิทยาพลังของสีโทนรอนจะชวยใหเกิดอยากอาหาร ทําใหรูสึกหิว กระตุนอารมณ์ใหเกิดชีวิตชีวา 



 
๑๘ 

 

และกลุมสีเย็น ไดแก สีเขียว สีฟูา สีน าเงิน เป็นกลุมที่สีใหอารมณ์ความผอนคลาย สบายใจ และสด
ชื่น ชวยใหเกิดการคลายเครียด ชวยใหจิตใจเยือกเย็น๑๑ 

รูปรางและรูปทรง รูปราง คือ รูปแบนๆ ๒ มิติ มีความกวางกับความยาว ไมมีความหนา 
เกิดจากเสนรอบนอกที่แสดงพ้ืนที่ขอบเขตของรูปตางๆ เชน รูปวงกลม สามเหลี่ยมหรือรูปอิสระท 
เนื้อที่ของผิวที่เป็นระนาบมากกวาแสดงปริมาตรหรือมวลรูปทรง คือ ๓ รูปที่ลักษณะเป็นมิติโดย 
นอกจากจะแสดงความกวาง ความยาวแลว ยังมีความลึก หรือความหนา นูน ดวย เชน รูปทรงกลม 
ทรง สามเหลี่ยม ทรงกระบอก เป็นตน ใหความรูสึกมีปริมาตร ความหนาแนน มีมวลสารที่เกิดจาก
การใช น าหนักหรือการจัดองค์ประกอบของรูปทรง หลายรูปรวมกันรูปรางและรูปทรง เป็นรูปธรรม
ของงาน ศิลปะที่ใชสื่อเรื่องราวจากงานศิลปะไปสูผูชมรูปรางและรูปทรงที่มีอยูในงานศิลปะมี  ๓ 
ลักษณะคือ 

๑. รูปเรขาคณิต มีรูปที่แนนอน มาตรฐาน สามารถวัด คํานวณไดงาย มีกฎเกณฑ์จากการ
สรางของมนุษย์ เชน รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี นอกจากนี้ ยังรวมถึงรูปทรงของสิ่งที่ประดิษฐ์
คิดคนขึ้นอยางมีแบบแผน แนนอน เชน รถยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องบิน สิ่งของเครื ที่ผลิตโดยระบบ
อุตสาหกรรมก็จัดเป็นรูปเรขาคณิตเชนกัน รูปเรขาคณิตเป็นรูปที่ใหโครงสรางของรูปตางๆ 

๒. รูปอินทรีย์ เป็นรูปของสิ่งที่มีชีวิตหรือคลายกับสิ่งมีชีวิตที่สามารถเคลื่อนไหว หรือ
เปลี่ยนแปลงรูปได เชน รูปของคน สัตว์ พืช 

๓. รูปอิสระ เป็นรูปที่ไมใชแบบเรขาคณิตหรือแบบอินทรีย์แตเกิดขึ้นอยางอิสระ 
โครงสรางที่แนนอนซึ่งเป็นไปตามอิทธิพล และการกระทําจากสิ่งแวดลอม เชน รูปกอนเมฆ กอน หยด
น้ํา ควัน ซึ่งใหความรูสึกที่เคลื่อนไหว มีพลัง รูปอิสระจะมีลักษณะขัดแยงกับรูปเรข แตกลมกลืนกับ
รูปอินทรีย์ รูปอิสระอาจเกิดจากรูปเรขาคณิตหรือรูปอินทรีย์ที่ถูกกระทําจน เปลี่ยนไปจากเดิมจนไม
เหลือสภาพ เชน รถยนต์ที่ถูกชนจนยับเยินทั้งคัน เครื่องบินตก ตอไมถูกทําลาย หรือซากสัตว์ที่เนา
เปื่อยผุพัง๑๒ 

พ้ืนผิว หมายถึง ลักษณะของบริเวณผิวหนาของสิ่งตางๆ ที่เมื่อสัมผัสแลวสามารถ มี
ลักษณะอยางไร คือรูวา หยาบ ขรุขระ เรียบ มัน ดาน เนียน สาก เป็นตน ลักษณะที่สัมผัสไดของ
พ้ืนผิว ๒ ประเภท คือ  

๑. พ้ืนผิวที่สัมผัสไดดวยมือหรือกายสัมผัส เป็นลักษณะพ้ืนผิวที่เป็นอยูจรของวัสดุนั้นๆ ซึ่ง
สามารถสัมผัสไดจากงานประติมากรรม งานสถาปัตยกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

๒. พ้ืนผิวที่สัมผัสไดดวยสายตาจากการมองเห็นแตไมใชลักษณะที่แทจริงของผิว วัสดุ เชน 
กอนหินบนกระดาษจะใหความรูสึกเป็นกอนหินแตมือสัมผัสเป็นกระดาษหรือใชกระดาษพิมพ์ลายหรือ
ลายหินออน เพ่ือประทับ บนผิวหนาของสิ่งตางๆ เป็นตน ลักษณะเชนนี้ถือวาเป็นการสรางลวงตาให
สัมผัสไดดวยการมองเห็นเทานั้น 

                                                                 
๑๑ กําจร สุนพงษ์ศรี, สนุทรียศาสตร์: หลักปรัชญาศิลปะ ทฤษฎีทัศนศิลป์ ศิลปะวิจารณ์, 

(กรุงเทพมหานคร : สาํนักพิมพ์แหงจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หนา ๒๑๔. 
๑๒ สมชาย พรหมสุวรรณ, หลักการทัศนศิลป์, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์แหงจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๘), หนา ๗๒. 



 
๑๙ 

 

แสงและเงา คาน้ําหนัก คือ คาความออนแกของบริเวณที่ถูกแสงสวาง และบริเวณที่เป็น
เงาของวั ความออน ความเขมของสีหนึ่งๆ หรือหลายสี เชน สีแดง มีความเขมกวาสีชมพู หรือสีแดง
ออนกว เงิน เป็นตนนอกจากนี้ น้ําหนัก ยังหมายถึงระดับความเขมของแสงและระดับความมืดของเงา 
ซึ่งไ จากมืดที่สุด (สีดํา) ไปจนถึงสวางที่สุด (สีขาว) น้ําหนักที่อยูระหวางกลางเป็นสีเทาซึ่งมีตั้งแตเทา
แกจนถึงเทาออนที่สุด การใชคาน้ําหนักจะทําใหภาพดูเหมือนจริง และมีความกลมกลืน ถาใชคา
หลายๆ ระดับจะทําใหมีความกลมกลืนมากยิ่งขึ้น และถาใชคาน้ําหนักจํานวนนอยที่แตกตาง ทําให
เกิดความแตกตางความขัดแยง 

แสงและเงา เป็นองค์ประกอบของศิลปที่อยูคูกัน แสง เมื่อสองกระทบกับวัตถุ จะทําให
เกิดเงา แสงและเงา เป็นตัวกําหนดระดับของคาน้ําหนัก ความเขมของเงาจะขึ้นอยูกับความเขมของ
แสง ที่มีแสงสวางมาก เงาจะเขมขึ้น และในที่ที่มีแสงสวางนอย เงาจะไมชัดเจน ในที่ที่ไมมีแสง และ
เงาจะอยูในทางตรงขามกับแสงเสมอ คาน้ําหนักของแสงและเงาที่เกิดบนวัตถุสามารถจําแนกเป็น
ลักษณะที่ตางๆ ไดดังนี้ 

๑. บริเวณแสงสวางจัดเป็นบริเวณที่อยูใกลแหลงกําเนิดแสงมากที่สุดจะมีความสวางที่สุด 
ในวัตถุท่ีมีผิวมันวาวจะสะทอนแหลงกําเนิดแสงออกมาใหเห็นไดชัด 

๒. บริเวณแสงสวางเป็นบริเวณที่รับแสงสวางรองลงจากบริเวณแหลงกําเนิดแสงสวางจัด 
เนื่องจากหางจากแหลงกําเนิดแสงออกมา และเริ่มมีคาน้ําหนักออนๆ  

๓. บริเวณเงา เป็นบริเวณท่ีไมไดรับแสงสวางหรือเป็นบริเวณที่ถูกบดบังจากแสงสวางจะมี
คาน้ําหนักเขมมากข้ึนกวาบริเวณแสงสวาง 

๔. บริเวณเงาเขมจัด เป็นบริเวณท่ีอยูหางจากแหลงกําเนิดแสงมากที่สุดหรือเป็นถูกบดบัง
มากๆ หลายๆ ชั้น จะมีคาน้ําหนักที่เขมมากไปจนถึงเขมที่สุด 

๕. บริเวณเงาตกทอด เป็นบริเวณของพ้ืนหลังที่เงาของวัตถุทาบลงไปเป็นบริเวณเงาที่อ
ภายนอกวัตถุ และจะมีความเขมของคาน้ําหนักขึ้นอยูกับความเขมของเงา น้ําหนักของพ้ืนหลั และ
ระยะของเงา 

ชองวาง ชลูด นิ่มเสมอ ไดใหความหมาย ของคําวา บริเวณวาง หมายถึง การแทนคา
ความลึกบนระนาบที่เป็น ๒ มิติ เชน การเขียนภาพแบบทัศนียภาพ๑๓ นอกจากนี้ สมชาย พรหม
สุวรรณ กลาววาบริเวณวาง คือ บริเวณท่ีไมมีวัตถุหรือสิ่งใดปรากฏอยูสามารถรับรูบริเวณวา ประสาท
สัมผัส จากการเห็นการใชผิวหนังสัมผัสการใชหูฟัง ลักษณะบริเวณวาง ๒ ลักษณะ ไดแก 

๑. บริเวณวาง ๒ มิติ หมายถึง บริเวณวางที่แสดงลักษณะเฉพาะความกวางความยาว
เทานั้น เรียกวา บริเวณวาง ๒ มิต ิบริเวณวางเชนนี้จะพบเห็นไดจากธรรมชาติ และในงานศิลปะ 

๒. บริเวณวาง ๓ มิติ หมายถึง บริเวณวางที่มีความกวาง ยาว ลึก สัมผัสไดดวยความเป
จริงเชิงกายภาพ เชน บริเวณวางภายในหอง ซึ่งบริเวณวางภายนอกวัตถุ สามารถพบเห็นบริเวณวาง 
เชนนี้ไดในธรรมชาติและในงานศิลปะ๑๔ 

 
                                                                 

๑๓ ชลูด นิ่มเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช, ๒๕๓๑), หนา ๖๕. 
๑๔ สมชาย พรหมสุวรรณ, หลักการทัศนศิลป์, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์แหงจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๘), หนา ๑๒๔. 



 
๒๐ 

 

๒.๑.๖ หลักส าคัญของการสร้างสรรค์งานศิลปะ 
หลักสําคัญของการออกแบบ หมายถึง กฎเกณฑ์หรือเทคนิค ที่จะนําองค์ประกอบศิลปมา

จัดวางเพ่ือสรางงานศิลปะใหเกิดความงดงามนาสนใจ ไดอารมณ์ตามที่ศิลปินตองการ ๙ ประการ คือ 
เอกภาพ ดุลยภาพ สัดสวน ความกลมกลืนความขัดแยง จังหวะ การทําซ้ํา การลดหลั่น และทิศทาง 
โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

เอกภาพ หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบศิลปทั้งดานรูปลักษ 
และดานเนื้อหาเรื่องราว เป็นการประสานหรือจัดระเบียบของสวนตางๆ ใหเกิดความเป็นหนึ่งเดีย 
ผลรวมอันไมอาจแบงแยกสวนใดสวนหนึ่งออกไป ดังที่ สมชาติ พรหมสุวรรณ กลาววา เอกภาพ ใน
งานศิลปะ หมายถึง ความคิด อารมณ์ และรูปแบบในการนําเสนอ ดังนั้น เอกภาพในงาน ศิลปะจึงมี
สวนสําคัญ ๑) เอกภาพในการจัดองค์ประกอบศิลป คือ การเลือกใชในการออกแบบจัดตําแหนงที่
เหมาะสม ๒) เอกภาพทางความคิด อารมณ์ ความรูสึก ๓) เอกภาพของรูปแบบ ลักษณะหรือวิธีการ
สรางผลงาน ซึ่งนําไปสูรูปแบบเฉพาะ ดังนั้น การเลือกรูปแบบในการสรางงานตองสอดคลองกับ
แนวคิด และเรื่องราวที่จะนําเสนอเพ่ือความเป็นเอกภาพเดียวกัน๑๕ 

การสรางงานศิลปะ คือ การสรางเอกภาพขึ้นจากความสับสน ความยุงเหยิง เป็นการจัด
ระเบียบ และดุลยภาพใหแกสิ่งที่ขัดแยงกันเพ่ือรวมตัวกันได โดยการเชื่อมโยงสวนตางๆ ใหเอกภาพ
ของงานศิลปะ มีอยู ๒ ประการ คือ ๑) เอกภาพของการแสดงออก หมายถึง การแสดงออกที่มี
จุดมุงหมายเดียว แนนอน และมีความเรียบงาย งาน ศิลปะชิ้นเดียวจะแสดงออกหลายความคิด และ
หลายอารมณ์ไมไดจะทําใหสับสน ขาดเอกภาพ และการแสดงออกดวยลักษณะเฉพา ะตัวของศิลปิน
แต ละคนก็สามารถทําใหเกิดเอกภาพแกผลงานได ๒) เอกภาพของรูปทรง คือ การรวมตัวกันอยางมี
ดุลยภาพ และมีระเบียบขององค์ประกอบทางศิลปะเพ่ือใหเกิดเป็นรูปทรงหนึ่งที่สามารถแสดงความ 
คิดเห็นหรืออารมณ์ของศิลปินออกไดอยางชัดเจน เอกภาพของรูปทรงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของผลงาน
ศิลปะ เพราะเป็นสิ่งที่ศิลปินใชเป็นสื่อการแสดงออกถึงเรื่องราวความคิดและอารมณ์ ดังนั้น กฎเกณฑ์
ในการสรางเอกภาพในงานศิลปะเป็นกฎเกณฑ์เดียวกันกับธรรมชาติ ประกอบดวย ๒ กฎเกณฑ์ คือ 
๑) กฎเกณฑ์ของการขัดแยงมีอยู ๔ ดวยกันลักษณะ คือ (๑) การขัดแยงขององค์ประกอบทางศิลปะ
แตละชนิด และ การขัดแยงกันขององค์ประกอบตางชนิดกัน (๒) การขัดแยงของขนาด (๓) การ
ขัดแยงของทิศทาง และ (๔) การขัดแยงของที่วางหรือจังหวะ  และกฎเกณฑ์ของการประสาน คือ 
การทําใหเกิดความกลมกลืนใหสิ่งตางๆ เขากันไดอยางสนิทเป็นสรางเอกภาพจากการรวมตัวของสิ่งที่
เหมือนกันเขาดวยกันการประสานมีอยู  ๒ วิธี ๑) การเป็นตัวกลาง คือ การทําสิ่งที่ขัดแยงกันให
กลมกลืนกันดวยการใชตัวกลางเขาไปประสาน เชน สีขาวกับสีดํา แตกตางและขัดแยงกันสามารถทํา
ใหอยูรวมกันไดอยางมีเอกภาพดวยการใชสีเทาเขาไปประสานทําใหเกิดความกลมกลืนกันมากขึ้น และ 
๒) การซ้ํา คือ การจัดวางหนวยที่เหมือนกันตั้งแต ๒ หนวยขึ้นไป เป็นการสรางเอกภาพที่งายที่สุดแต
ก็ทําใหดูจืดชืดนาเบื่อท่ีสุด 

นอกเหนือจากกฎเกณฑ์หลัก คือ การขัดแยงและการประสานแลว ยังมีกฎเกณฑ์รองอีก 
๒ ขอ คือ ๑) ความเป็นเดน ซึ่งมี ๒ ลักษณะ คือ (๑) ความเป็นเดนที่เกิดจากการขัดแยงดวยการเพ่ิม
                                                                 

๑๕ สมชาย พรหมสุวรรณ, หลักการทัศนศิลป์, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์แหงจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๘), หนา ๒๔๗. 



 
๒๑ 

 

หรือลด ความสําคัญความนาสนใจในหนวยใดหนวยหนึ่งของคูที่ขัดแยงกัน (๒) ความเป็นเดนที่เกิด
จากการประสาน และ ๒) การเปลี่ยนแปร คือ จากการเพ่ิมความขัดแยงลงในหนวยที่ซ้ํากันเพ่ือ
ปูองกันความจืดชืด นาเบื่อ ซึ่งชวยใหมีความนาสนใจมากขึ้น การเปลี่ยนแปร  ๔ ลักษณะ 
ประกอบดวย (๑) การเปลี่ยนแปรของรูปลักษณะ (๒) การเปลี่ยนแปรของขนาด (๓) การเปลี่ยนแปร
ของทิศทาง และ (๔) การเปลี่ยนแปรของจังหวะ การเปลี่ยนแปรรูปลักษณะจะตองรักษาคุณลักษณะ
ของการซ้ําไว ถารูปมีการเปลี่ยนไปมาก การซ้ําก็จะหมดไปกลายเป็นการขัดแยงเขามาแทน และถา
หนวยหนึ่งมีการเปลี่ยนแปรอยางรวดเร็วมีความแตกตางจากหนวยอ่ืนๆ จะกลายเป็นความเดนสราง
เอกภาพดวยความขัดแยงกัน 

ดุลยภาพ ความสมดุล หรือ ดุลยภาพ หมายถึง น้ําหนักที่เทากันขององค์ประกอบไมเอน
เอียงไปขางใด หนึ่งในทางศิลปะยังรวมถึงความประสานกลมกลืน ความพอเหมาะพอดีของสวนตางๆ 
ในรูปทรงหนึ่ง หรืองานศิลปะชิ้นหนึ่ง การจัดวางองค์ประกอบตางๆ ในงานศิลปกรรมนั้นจะตอง
คํานึงถึงจุดศูนย์กลาง ธรรมชาตินั้นทุกสิ่งที่ทรงตัวอยูไดโดยไมลมเพราะมีน้ําหนักเฉลี่ยเทากันทุกดาน 
งานศิลปตองใหความรูสึกวา บางสวนหนักไป แนนไป หรือเบาบางไปก็ทําใหภาพนั้นดูเอนเอียงเกิด
ความรูสึกไมสมดุล มีความบกพรองทางความงาม ดุลยภาพในงานศิลปะ มี ๒ ลักษณะ คือ 

๑. ดุลยภาพแบบสมมาตร หรือ ความสมดุลแบบซายขวาเหมือนกัน คือ การวาง ของรูป
ทั้ง สองขางของแกนสมดุล เป็นการสมดุลแบบธรรมชาติลักษณะแบบนี้ ในทางศิลปะมีใชนอย 
สวนมากจะในลวดลายตกแตง ในงานสถาปัตยกรรมบางแบบหรือในงานที่ตองการดุลยภาพที่นิ่งและ
มั่นคง 

๒. ดุลยภาพแบบอสมมาตร หรือความสมดุลแบบซายขวาไมเหมือนกัน มักเป็นการสมดุล
ที่เกิดจากการจัดใหมของมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะที่ทางซายและขวาไมเหมือนกันใชองค์ประกอบที่ไม
สมดุล แตก็มีความสมดุลกัน เพราะรูปทรงอสมมาตรอาจเป็นความสมดุลดวยอยางหนึ่ง 

น้ําหนักขององค์ประกอบหรือสมดุลดวยความรูสึกก็ได จากการจัดองค์ประกอบใหมีความ
สมดุลแบบอสมมาตร อาจทําไดโดยเลื่อนแกนสมดุลไปทางดานที่มีน้ําหนักมากกวาหรือเลื่อนไปดานที่
มีน้ําหนักมากกวาเขาหาแกนทําใหเกิดความสมดุลขึ้นหรือใชหนวยที่มีขนาดเล็กแตมีรูปลักษณ์ถวงดุล
กับรูปลักษณะที่มีขนาดใหญ แตมีรูปแบบธรรมดา 

สมชาย พรหมสุวรรณ กลาววา ความสมดุลและสัดสวนตางมีความสัมพันธ์ ตอกัน วัตถุใด
มีความสมดุลตั้งวางอยูไดคงสภาพอยูได ยอมมีสัดสวนของสิ่งตางๆ ในตัวเอ สัดสวนดังกลาวมิได
หมายถึง เฉพาะเรื่องความโตเล็ก ความสั้นยาวของรูปรางเทานั้น แตหมายถ ความสัมพันธ์ระหวาง
องค์ประกอบศิลป ในเรื่องขนาด จํานวนหรือปริมาณ ความเขมออนที่ปรากฏ งานศิลปะ ถา
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบศิลปมีสัดสวนที่ดีจะทําใหงานศิลปะมีความสวยงาม๑๖ 

สัดสวน หมายถึง ความสัมพันธ์อยางเหมาะสมระหวางขนาดขององค์ประกอบที่แตกตาง 
ทั้งขนาดที่อยู ในรูปทรงเดียวกันหรือระหวางรูปทรง รวมถึงความสัมพันธ์กลมกลืนระหวาง
องค์ประกอบทั้งหลายดวย ซึ่งเป็นความพอเหมาะพอดี ไมมากไมนอยขององค์ประกอบทั้งหลายที่
นํามาจัดรวมกัน มีความเหมาะสมของสัดสวนอาจพิจารณาจากคุณลักษณะดังตอไปนี้ 
                                                                 

๑๖ สมชาย พรหมสุวรรณ, หลักการทัศนศิลป์, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์แหงจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๘), หนา ๑๖๖. 



 
๒๒ 

 

๑. สัดสวนที่เป็นมาตรฐานจากรูปลักษณะตามธรรมชาติ ของคน สัตว์ พืช ซึ่งโดยทั่ว  ถือ
วา สัดสวนตามธรรมชาติ จะมีความงามที่เหมาะสมที่สุดหรือจากรูปลักษณะที่เป็นการสราง ของ
มนุษย์ เชน กฎในการสรางสรรค์รูปทรงของกรีก สวนเล็กสัมพันธ์กับสวนที่ใหญกวาสวนที่ซึ่งถือวา
ใหญกวาสัมพันธ์กับสวนรวม ทําใหสิ่งตางๆ ที่สรางขึ้นมีสัดสวนที่สัมพันธ์กับทุกสิ่งอยาง 

๒. สัดสวนจากความรูสึก โดยที่ศิลปะนั้นไมไดสรางข้ึนเพื่อความงามของรูปทรงแ สรางขึ้น
เพ่ือแสดงออกถึงเนื้อหา เรื่องราว ความรูสึก สัดสวนจะชวยเนนอารมณ์ ความรูสึก เจตนารมณ์และ
เรื่องราวที่ศิลปินตองการ  ลักษณะนี้ทําใหงานศิลปะ มีลักษณะที่แตกตางกันของเรื่องราว อารมณ์ 
และความรูสึกที่แสดงออกตางกันไป เชน กรีกนิยมในความงามตามธรรมชาติเป็นอุดมคติ เนนความ
งามที่เกิดจากการประสานกลมกลืนของรูปทรงจึงแสดงถึงความเหมือนจริงตามธรรมชาติ สวน
ศิลปะอัฟริกันดั้งเดิมเนนที่ความรูสึกทางวิญญาณที่นากลัว ดังนั้น รูปลักษณะจึงแตกตางไปจาก
ธรรมชาติทั่วไป 

ความกลมกลืน หมายถึง การนําองค์ประกอบพ้ืนฐานที่มีความคลายกันหรือเหมือนกันม 
จัดวางอยางสัมพันธ์กัน เกิดการประสานกันอยางเหมาะสมและลงตัวในผลงาน ดูแลวไมขัดตา 
ลักษณะของความกลมกลืน แบงเป็น ๒ ลักษณะ คือ ๑) ความกลมกลืนขององค์ประกอบพ้ืนฐานที่
คลายกัน เป็นการนําเอาองค์ประกอบพ้ืนฐานที่มีความคลายคลึงกันในลักษณะตางๆ เชน รูปราง 
ขนาด ทิศทาง ลักษณะผิว มาจัดไวดวยกันเพ่ือใหเกิดความกลมกลืน เป็นระเบียบ ๒) ความกลมกลืน
ตามธรรมชาติและ หรือประโยชน์ใชสอย คือ ความกลมกลืนระหวางวัตถุตางๆ เชน ของตกแตงสวน 
เครื่องเรือนกับสิ่ แวดลอมรอบขางท้ังในแงความสวยงามตามธรรมชาติและประโยชน์ใชสอย 

การสรางความกลมกลืนสามารถทําใหองค์ประกอบศิลปมีความกลมกลืน โดยวิธีการดังนี้ 
๑. การทําซ้ําๆ กัน องค์ประกอบศิลปที่นํามาใชจะตองสรางซ้ําๆกัน 
๒. การเปลี่ยนแปลงทีละนอย หมายถึง องค์ประกอบศิลปที่มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที

ละนอย การเปลี่ยนไปทีละนอยใหความรูสึกเคลื่อนไหว นุมนวล สายตาจะเคลื่อนจากจุดหนึ่งไปอีก
อยางชาๆ ทพใหเรามองไมเห็นความตางที่ซอนอยูในภาพ 

๓. การทําซ้ําขององค์ประกอบศิลปชุดใดชุดหนึ่ง หมายถึง การ ทําใหองค์ประกอบ  ใน
บริเวณใดบริเวณหนึ่งหรือชุดใดชุดหนึ่ง  ทําซ้ําในบริเวณอ่ืนๆ การสลับไปสลับมาอยางตอเนื่อง 
องค์ประกอบศิลปแมจะมีความตัดกัน หากนํามาสลับไปมาอยางตอเนื่อง สรางลักษณะซ้ําๆ กัน 
เกิดข้ึนในภาพเดียวกันทําใหเกิดความกลมกลืนกันไดตัวเชื่อม เป็นเหมือนตัวขอตอคั่นกลาง ตัดกันของ
สิ่งของสองอยาง ซึ่งสามารถลดความรุนแรงของการตัดกันได 

ความขัดแยง ความขัดแยง หมายถึง การจัดองค์ประกอบพ้ืนฐานที่มีคุณสมบัติตางกันมา
ไวดวยกัน แตกตางกันนั้นมีหลายระดับตั้งแตเล็กนอยจนถึงแตกตางกันอยางสิ้นเชิง การทําใหงานเกิด 
ไมเป็นระเบียบ ดังนั้น การตัดกันที่มีความเหมาะสมจะทําใหเกิดความเดนปรากฏชัดเจนขึ้น ทําใหเป็น
ที่นาสนใจ นอกจากนี้ ยังสามารถชวยลดความนาเบื่อจากความกลมกลืนที่มีมากเกินไป แตถาตัดกัน
มากเกินไปจะทพใหเกิดความไมเขากันหรือขัดกัน 

การแกปัญหาเรื่องการตัดกันเป็นวิธีการที่ลดความขัดแยงหรือวิธีการที่ทําใหสิ่งที่เกิดความ
กลมกลืน โดยวิธีการประสาน คือ การทําใหองค์ประกอบตางๆ เกิดความเชื่อมโยงและมี ใหความ
กลมกลืนเป็นหลักการพ้ืนฐานในการทํางานศิลปะที่ชวยลดปัญหาความขัดแยงการแกปัญหาความ



 
๒๓ 

 

ขัดแยงในองค์ประกอบใดก็ควรใชองค์ประกอบนั้นเป็นตัวกลางหรือตัวประสาน เชน การแกปัญหา
เรื่องน้ําหนักขาวกับดํา ควรใชน้ําหนักเทาเป็นตัวประสาน เป็นตน สํา หรับความขัดแยงใน
องค์ประกอบ ไมวาจะเป็นรูปราง ลักษณะผิว สี ทิศทาง ก็สามารถแกปัญหาไดในทํานองเดียวกัน 

จังหวะ หมายถึง รูปแบบของการเคลื่อนไหวที่ตอเนื่องซ้ําๆ กันของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ระยะเวลาหนึ่ง ซึ่ง ชลูด นิ่มเสมอ กลาวถึงความหมายของจังหวะ คือการซ้ําๆ กันของทัศนธาตุในงาน
ทัศนศิลปที่เป็นระเบียบจากระเบียบธรรมดาที่มีชวงหางเทาๆ กันเป็นระเบียบที่ส ขึ้นทางทัศนศิลป
ความเคลื่อนไหวหรือ จังหวะเกิดขึ้นจากการซ้ําๆ กันขององค์ประกอบศิลป ท เกิดไดหลายรูปแบบ 
เชน การซ ากันดวยตัวมันเองแตมีน้ําหนักตางกัน โดยอ งค์ประกอบขอ ประกอบดวยสวน ส าคัญคือ 
ความเคลื่อนไหว หมายถึง ความเคลื่อนไหวหรือความรูสึกไมหยุด เคลื่อนไหวรุนแร ง แผวเบา 
สม่ําเสมอก็ได ในทางทัศนศิลป นั้นความเคลื่อนไหวสามารถทําได ไดแก การกระจายของสี การซ 
ากันของรูปทรง การเปลี่ยนแปลงของรูปทรง การเปลี่ยนแปลงคาของแส เงา การเปลี่ยนแปลง
พ้ืนผิว๑๗ 

การซ้ํา การซ้ําเกิดจากองค์ประกอบที่มีลักษณะเหมือนกัน ๒ หนวยขึ้นไปวางอยูในที่วาง
ตั้งแต โดยมีที่วางคั่นอยูระหวางหนวยองค์ประกอบที่จะนํามาวางซ้ําเหลานี้ ไดแก จุด เสน น้ําหนัก 
รปูราง ลักษณะผิว ฯลฯ นอกจากนี้ การทําซ้ําเป็นการนํารูปราง และรูปทรง ที่เหมือนกันมาจัดวางทํา
ใหเกิดความเหมือนกับการรวมกําลังกันทําใหเกิดความชัดเจน ทําใหดูเป็นกลุมกอนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
พรอมเพรียง รูปแบบของการซพสามารถแบงไดเป็น ๔ รูปแบบ ดังนี้ 

๑. การซ้ําแบบเหมือนกัน เป็นการซ้ําขององค์ประกอบที่มีขนาดน าหนัก หรือลักษณ 
เดียวกันเรียงตอเนื่องกันไป  

๒. การซ้ําแบบลดหลั่น เป็นการซ้ําขององค์ประกอบที่มีขนาด น้ําหนัก หรือลักษณะ
แตกตางกัน เรียงจากมากไปหานอย หรือนอยไปหามาก 

๓ .การซ้ําเป็นจังหวะ เป็นการซ้ําของชุดองค์ประกอบที่มีลักษณะเหมือนกันเรียง
ตอเนื่องกันไป ซึ่งภายในชุดองค์ประกอบ ๑ ชุด ประกอบดวยหนวยยอยที่มีขนาด น้ําหนัก หรือ
ลักษณะแตกตางกัน 

๔. การซ้ําแบบไมเป็นจังหวะ เป็นการซ้ําของชุดองค์ประกอบลักษณะหนึ่งๆ อยางอิสระ 
ไมมีความสัมพันธ์ระหวางหนวยที่แนนอน 

การลดหลั่นคือ การจัดลําดับขององค์ประกอบเชน เสน รูปราง รูปทรง สี ลักษณะทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามลําดับ เชน ระดับสีออนไปสีแก ลักษณะผิวเรียบไปสูผิวขรุเล็กไปหาใหญ 
การลดหลั่น สามารถทําใหเกิดความรูสึกในความลึกมีมิติ ทําใหเกิดเปลี่ยนแปลงแบบคอยเป็นคอยไป 
สามารถพาสายตาไปสูจุดเดนได นอกจากนี้ การลดหลั่นแบบไมเป็นจังหวะยังอาจทําใหความรูสึก
ตื่นเตนอีกดวย 

ทิศทาง หมายถึง ความรูสึกเคลื่อนไหวที่เกิดจากการพิจารณาองค์ประกอบในงานศิลปะ 
ซึ่งองค์ประกอบตางๆ ไมวาจะเป็นเสน รูปราง สามารถนําสายตาใหเกิดความรูสึกเคลื่อนไหวไป
ทิศทางที่สรางสรรค์ขึ้น โดยมีหลักการกําหนดทิศทางของผลงานมีหลักงายๆ คือ ทิศทาง หรือ 
เคลื่อนไหวใกลกันหันเหไปทางเดียวกันจะมีความกลมกลืน ถาหันเหไปคนละทางหรือตรงขามกัน เกิด
                                                                 

๑๗ ชลูด นิ่มเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช, ๒๕๓๑), หนา ๑๔๘. 



 
๒๔ 

 

การตัดกัน ในการจัดองค์ประกอบที่ดี สําหรับงานที่มีทิศทางขององค์ประกอบที่เป็นเอกภาพ เวนใหมี
ที่วางในทิศทางดังกลาวอยางเหมาะสมจึงจะทําใหมีความนาสนใจ ดูแลวไมอึดอัด หาองค์ประกอบมี
ทิศทางขัดแยงกัน ควรพิจารณากอนวาทิศทางโดยรวมของงานเคลื่อนที่ไปทิศทางใด เวนที่วางสําหรับ
ทิศทางนั้นมากกวาทิศทางอ่ืน 

 
๒.๑.๗  องค์ประกอบของกระบวนการศิลปะ 
องค์ประกอบของกระบวนการศิลปะเป็นสวนหนึ่งของการวิจารณ์ศิลปะหรือเป็นความรู 

เบื้องตนของการทําความเขาใจและซาบซึ้งในความงามทางศิลปะ ทั้งนี้เพราะกระบวนการที่เกี่ยวข 
ศิลปะ ที่ดําเนินมาตั้งแตอดีตจนถึงปัจจุบัน ไมวาจะเป็นศิลปะของชนชาติใด ๓ สวน อาจแบงออกได
เป็นประเภทใหญๆ ไดแก ผูสรางงานศิลปะ (artcreator) ผลงานศิลปะ (expression media) และผู
รับรูงานศิลปะ (art perceiver) ซึ่งหมายถึง ผูชมรวมถึงผูที่ใชประโยชน์กับงานศิลปะห์วิจารณ์ศิลปะ
เชนผูวิเคราะ ดังนั้น การที่ผูใดไดสัมผัสรับรูกับผลงานศิลปะอยาก ที่จะทําความเขาใจกับศิลปะนั้นตอง
วามีจุดประสงค์ท่ีตองการรูหรือเขาใจ หากตองรับรูในรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุ แนวทาง ความรูสึก
นึกคิดเกี่ยวกับตัวผูสรางงาน หรือตองการรูในรูปแบบเนื้อหาเรื่องราวที่ปรากฏ องค์ประกอบของการ
สรางงานศิลปะทั้ง ๓ สวน มีรายละเอียดดังนี้ 

ผูสรางงานศิลปะ ผูสรางงานศิลปะหรือศิลปิน อาจจะกําหนดตามลักษณะงานที่สรางโดย
มีชื่อเรียกที่ ไดแก จิตรกร หมายถึง การเรียกชื่อศิลปินผูสรางสรรค์งานจิตรกรรม ประติมากร 
หมายถึง การเร ศิลปินผูสรางสรรค์งานประติมากรรม และสถาปนิก หมายถึง การเรียกศิลปินผู
สรางสรรค์สถาปัต นอกนั้นการสรางสรรค์งานศิลปะลักษณะอ่ืนๆ มักจะเรียกผูสรางสรรค์วาเป็น
ศิลปินแทบทั้งสิ้น ศิลปินจะสรางงานศิลปะขึ้นมายอมตองมีกระบวนการของพฤติกรรมในการสราง
งานศิลปะ ดังนี้ 

๑. ที่มาของการสรางงานศิลปะสาเหตุหรือท่ีมาท่ีศิลปิน ใชในการสรางงานศิลปะ แตกตาง
กันออกไป สุดแทแตผูสรางงานนั้น จะใหความกระจาง เหตุที่สรางอาจเพราะอยูวางจะไดอะไร อาจ
สรางเพราะใจรัก เพ่ือความเพลิดเพลิน เพ่ือขาย เพ่ือสะทอนสภาพสังคม อาจเพ่ือบัน สภาพ
เหตุการณ์ หรือความทรงจําที่ประทับใจ หรืออาจเพราะแรงกดดันที่ตองการ หาทางระบาย อารมณ์ 
และเหตุผลอ่ืนๆ อันเป็นสาเหตุผลักดันใหสรางงานนั้นๆ ออกมา 

๒. แรงบันดาลใจของการสรางงานศิลปะ พฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์แตละครั้ง
ยอมตองไดรับการกระตุนจากสิ่งเราหรือแรงบันดาลใจ ซึ่งแรงบันดาลใจแบงออก ๒ ประเภท คือ แรง
บันดาลใจภายนอก ไดแก สรรพสิ่งที่เป็นสภาพแวดลอมรอบๆ ตัวศิลปิน อันอาจไดแก คน สัตว์ 
ทิวทัศน์ สิ่งของ ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสามารถกระตุนใหเกิดแรงบันดาลใจไดทั้งสิ้นแรงบันดาลใจ
อีกประเภทหนึ่งคือแรงบันดาลใจ อารมณ์ ความรูสึกนึกคิด ความตองการ ความเจ็บปวด สภาพ
จิตสํานึกและจิตใตสํานึก ฯลฯ ที่เกิดขึ้นภายในตัวศิลปินเอง การที่ศิลปินสรางงานศิลปะแตละครั้ง 
ยอมเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง คือสิ่งเราหรือแรงบันดาลใจ จากภายนอกหรือภายใน เพ่ือทําให
ผลงานศิลปะที่ออกมามีความแตกตาง เชน หากไดรับแรงบันดาลใจจากภายนอกรูปแบบที่ถายทอด
อาจจะเป็นลักษณะรูปธรรม แตถาเป็นแรงบันดาลใจจากสิ่งเราภายในรูปแบบที่ถายทอดสวนมาก



 
๒๕ 

 

อาจจะมีลักษณะเป็นนามธรรม และถาไดรับแรงบันดาลใจทั้งภายนอกและภายในรูปแบบที่ถายทอดก็
อาจเป็นลักษณะกึ่งนามธรรม แตกฎเกณฑ์ดังก นี้ไมตายตัวเสมอไป 

๓. การสรางงานศิลปะหลังจากไดรับแรงบันดาลใจ เมื่อศิลปินไดรับแรงบันดาลใจทางใ 
ทางหนึ่งแลวก็จะมีแนวทางในการสรางงานได ๒ แนวทาง คือ แนวทางแรก จากแรงบันดาลใจภายใน 
เมื่อเกิดข้ึนแลว ศิลปินจะรีบบันทึกแนวคิดนั้นเป็นผลงานศิลปะทันทีหรือเกิดจากการสั่งส ในเรื่องนั้นๆ 
มานานจนกระท่ังเกิดจินตนาการและถายทอดจินตนาการนั้นออกมาเป็นผลงานศิลปะ แนวทางที่สอง 
จากแรงบันดาลใจภายนอก ศิลปินไดรับแรงบันดาลใจจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง 
เชนธรรมชาติที่งดงาม ความยากจน ความทารุณโหดราย การกดขี่ขมเหง เป็นตน จะเกิดความ
สะเทือนใจตอแรงบันดาลใจนั้นกอใหเกิดความรูสึกและจินตนาการขึ้นและถายทอด ความรูสึกนั้น
ออกมาเป็นผลงานศิลปะ 

๔. การสรางงานศิลปะจากแนวคิดของตนเองจากแนวคิดของตนเองนี้ อาจเป็นปฏิกิริยา 
สืบเนื่องจากการไดรับสิ่งเรา หรือแรงบันดาลใจ แลวศิลปินเกิดปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งเรา บันดาลใจ
นั้น ไดขอสรุปแนวคิด ความเพลิดเพลิน ความประทับใจ ความโศกเศราสะเทือนใจและอ่ืนๆ ตลอดจน 
การ เกิดทัศนคติที่มีตอแรงบันดาลใจเชน เมื่อศิลปินไดพบกับเหตุการณ์สงครามจะมีความรูสึก
สะเทือนใจในความโหดรายทารุณของสงคราม เมื่อจะถายทอดความรูสึกนี้  ตองผนวกเพ่ิมกับ
แนวความคิดของตนเขาไปอีกวา ความโหดรายทารุณนี้เมื่อแสดงออกไปแลว ตองใหผูดูไดรับรูอะไรอัน
เป็นแนวคิด หรือความรูสึกของตัวศิลปินเอง ไดแก แนวคิดที่ตองทําสงคราม หรือตองการเปิดเผยถึง
ภาพความตายที่คนทั่วไปไมสามารถพบเห็นได เป็นตน 

๕. จุดมุงหมายในการสรางงานศิลปะในการสรางงานศิลปะแตละครั้ง ศิลปิน มักจ  ตั้ง
จุดประสงค์ในการถายทอดสรางสรรค์ไวทุกครั้ง นอกเหนือจากการใหผูดูชื่นชมความสวยงาม ศิลปะ 
ศิลปินยอมตองการ ใหผูดูไดรับรูเนื้อหาเรื่องราว ความสนุกเพลิดเพลิน ความซาบซึ้ ง การรับรู ใน
ผลงานที่สรางสรรค์ขึ้น สุดแตศิลปินจะวางจุดมุงหมายไว ซึ่งการรับรูจุดประสงค์เปูาหมายของศิลปินนี้ 
ยอมทําใหสามารถวางแนวทางในการรับรูใหสอดคลองกับการถายทอดสรางจากสื่อสรางสรรค์แตละ
ชิ้น 

๖.  สื่อสัญลักษณ์ในการสรางงานศิลปะในการสรางงานศิลปะมีรูปแบบที่หลากหลาย ม 
ทั้งท่ีเป็นรูปธรรม กึ่งนามธรรม และที่เป็นนามธรรม ในกรณีรูปแบบที่เป็นรูปธรรมหรือกึ่งนา ยังพอจับ
ใจความตีความหมายไดวาเป็นอะไร หมายถึงอะไร ฯลฯ แตในกรณีที่ รูปแบบเป็นนามธรรม อาจจะ
ยากตอการคาดเดาหรือตีความ ในการทําความเขาใจงานศิลปะรูปแบบนี้อาจศึกษาไดจากการอธิบาย 
การใหความหมาย การชี้แนะจากตัวศิลปินเอง ซึ่งบางครั้งไมสามารถหาขอมูลเหลานี้ ตองศึกษาจาก
สื่อวัสดุ และเทคนิควิธีการ ที่ศิลปินนํามาถายทอดเป็นสื่อสัญลักษณ์แทนรูป เชน ความรักอาจ
แสดงออกดวยสีแดง สีชมพู สีขาว สีมวง และสีดํา นั่นคือ การใชสื่อประเภทสื่อการแสดงออกที่เป็นรูป
สัญลักษณ์ ความรักอาจใชสื่อรูปดอกกุหลาบ รูปหัวใจ รูปกามเทพ สี  แสดงออกนี้อาจรวมถึงการ
เลือกใชวัสดุ และเทคนิควิธีการที่ศิลปินนํามาสรางงานดวยการสรางงานอยางตรงตามความหมายของ
สื่อสัญลักษณ์นั้น ยอมตองอาศัยการอธิบายชี้แจงของศิลปิน และถาไมไดรับการชี้แจง ผูดูก็อาจใช
ความรูทางทฤษฎีศิลปะ และประสบการณ์การรับรูของตนมาตีความหมายของงานศิลปะเหลานั้น 



 
๒๖ 

 

ผลงานศิลปะ ผลงานศิลปะแตละชิ้นเป็นสิ่งที่ศิลปินสรางสรรค์ขึ้น เพ่ือสื่อถึงเนื้อหา
เรื่องราว รูปแบบตางๆ ถูกสรางมาในแนวทางและทฤษฎีการถายทอดที่แตกตางกัน แตก็มีทฤษฎีที่
นิยม สามารถจําแนกออกได ๓ ทฤษฎี ดังตอไปนี้ 

๑. ทฤษฎีนิยมการเลียนแบบ เป็นทฤษฎีการสรางงานศิลปะที่เหมือนจริงตามที่ตาเห็นจาก
สิ่งที่มีในธรรมชาติตามความรูสึกหรือทั้งสองแบบรวมกัน โดยผูดูและผูวิจารณ์งานศิลปะตามทฤษฎีนี้
นั้น สามารถตีความได โดยอาศัยพ้ืนฐานประสบการณ์เดิมมาประกอบในการตีความ และประเมิน
คุณคาของผลงานวาเหมือนไมเหมือน และเขาใจไดวาเป็นภาพอะไร จากประสบการณ์ทางการเห็น มี
ความสวยงามหรือไม มีความชอบหรือไมชอบ ฯลฯ จากรูปแบบที่ไดรับรูนั้น รวมทั้งการนํา
ประสบการณ์พ้ืนฐาน เกี่ยวกับรูปแบบนั้นๆ มาตีความจะทําใหระลึกถึงเนื้อหาเรื่องราวที่เคยประสบ
พบเห็นจากรูปแบบ เป็นความหลัง ความฝันใฝุ ความประทับใจ ความทรงจํา ฯลฯ การระลึกถึง
เรื่องราวที่เกี่ยวของเหลานี้ ใหเกิดความเพลิดเพลินกินใจ หรือเกิดความทุกข์หรือรูสึกไมพอใจ 
นอกจากการทําความเขาใจกับ รูปแบบและเนื้อหาเรื่องราวแลว การศึกษาเรื่องวัสดุและเทคนิควิธีการ
สรางสรรค์งานศิลปะก็มีสําคัญเพราะรูปแบบเหมือนจริงตามธรรมชาติมักเนนความเหมือนจริงของ
รูปแบบ ที่ถายทอด เกิดเกิดความรูสึกยอมรับในฝีมือ ทักษะและความช าชองของศิลปินใน
ความสามารถที่ถายทอดดวยวัสดุและเทคนิควิธีการจนเหมือนจริง 

๒. ทฤษฎีนิยมรูปทรง เป็นทฤษฎีการสรางงานศิลปะที่ใชสวนประกอบมูลฐานของศิลปะ 
เชน เสน รูปราง รูปทรง มาใชโดยตรง และอาจจะเป็นลักษณะผสมผสานกันระหวางรูปแบบธรรมชาติ
ที่ถูกลดสกัดตัด ทอนกับรูปแบบนึกคิดจินตนาการของศิลปิน โดยผูวิจารณ์งานศิลปะตามทฤษฎีนี้นั้น 
พอจะสามารถทําใหไดรูวาเป็นภาพอะไร ดังนั้น รูปแบบกึ่งนามธรรมจึงมีลักษณะแปลกตาตางไปจาก
รูปแบบเหมือนจริง ธรรมชาติ สิ่งสําคัญที่ตองใชในการวิจารณ์ศิลปะรูปแบบนี้ คือตองใชจินตนาการ
เป็นตัวเชื่อม และความเคลื่อนไหวตอเนื่องเป็นเรื่องราวได เพ่ือที่จะใหสอดคลองกับการถายทอด
ศิลปะตามที่จินตนาการการสรางสรรค์ รูปแบบใหเป็นภาพ แสดงเนื้อหาเรื่องราวและความรูสึกที่
ตองการถายทอดใหผูอื่นรับรู 

๓. ทฤษฎีนิยมอารมณ์ เป็นทฤษฎีการสรางงานศิลปะโดยเนนการแสดงออกซึ่งความรูสึก
และอารมณ์เป็นสําคัญ ผลงานที่ปรากฏออกมาจะมีลักษณะที่ไมสามารถระบุไดวาเหมือนหรือเป็นภาพ
อะไร เป็นลั นามธรรม โดยไมมีรูปแบบธรรมชาติปรากฏใหเห็นอยูเลย แตรูปแบบที่ปรากฏใหเห็นนั้น
จะเป็นร เกิดจากการใชสื่อ การใชวัสดุที่สรางสรรค์ขึ้นดวยเทคนิควิธีการตางๆ จนกระทั่งปรากฏเป็น
งานศิลปะ ไมใชรูปแบบดังที่ปรากฏในธรรมชาติ ซึ่งรูปแบบนามธรรมที่ปรากฏนี้จะไมกระตุนเราการ
รับรูรูปสิ่งตางๆ แตจะกระตุนเราใหเกิดเป็นความรูสึกตางๆ จากการรับรูมากกวา ซึ่งตามความรู การ
รับรู อาจไดแก ความสวยงาม ความนากลัว ความสับสน ความเวิ้งวาง ความเร็ว การเคลื่อนไหว ฯลฯ 
ความรูสึกเหลานี้เป็นนามธรรมทั้งสิ้น คือไมสามารถอธิบายรูปแบบ เป็นนามธรรมที่เกิดข้ึนไดเลย 

การรับรูตีความรูปแบบศิลปะแบบนามธรรมนี้ จะตองไมนําเอาพ้ืนฐานประสบการณ์เดิม
เกี่ยวกับการรับรูในธรรมชาติ มาตั้งความหวังวาจะพบเห็นรูปแบบธรรมชาติใดๆ เนื่องจากศิลปะ ไมได
ใชรูปแบบธรรมชาติมาเป็นสื่อถายทอด และจุดหมายของการแสดงออกก็ไมตองการใหผูดูรั รูป
ธรรมชาติอะไร สิ่งที่ศิลปินตองการถายทอด ก็คือศิลปินพยายามถายทอดอารมณ์ความรูสึก ตนเองที่มี
ตอเรื่องราวตางๆ แลวจินตนาการออกมาเป็นรูปแบบของความรูสึกนั้น โดยการถายทอดเทคนิค



 
๒๗ 

 

วิธีการตางๆ ไดรูปแบบใกลเคียงกับที่จินตนาการไว ดังนั้น การวิจารณ์ที่ถูกตองจึงตองมาจากรูปแบบ
ที่ปรากฏแลวพยายามรับรูอารมณ์ความรูสึกของศิลปิน โดยพยายามจินตนาการใหไดความรูสึกใน
เรื่องราวตางๆ ใหใกลเคียงกับที่ศิลปินตองการรับรูมากท่ีสุด มิใชพยายามดู ใหไดวามันเป็นรูปอะไร๑๘ 

จากการวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานศิลปะ นอกจากศึกษาแนวทาง ทฤษฎีการถายทอด
ดังกลาว ควรจะตองตีความหรือทําความเขาใจในผลงานนั้นในดานอ่ืนๆ อีกดังนี้ 

๑. ผลงานศิลปะดานเนื้อหาที่แสดงออกการตีความโดยทําความเขาใจกับเนื้อหาเรื่องราว
จา รูปแบบใหไดความรูซึ้งสอดคลองกับจุดมุงหมายตามที่ศิลปินตองการ การตีความแนวทางนี้ ขอมูล
ที่แทจริงกอนการตีความขอมูลที่จะได คือ ทําไมศิลปินถึงสรางงานนี้ขึ้นมา โดยไดอะไร มีความรูสึก
อยางไร มีแนวคิดอยางไร ตั้งจุดมุงหมายตองการใหผูดูไดรับรูอะไรจากผูสรางขึ้น ใชรูปแบบหรือสื่อ
วัสดุแทนความรูสึกอยางไร และสื่อที่ใชมีความหมายอยางไร ฯล เหลานี้ คือ ขอมูลในการทําความ
เขาใจเกี่ยวกับตัวของผูสรางงานหรือศิลปินนั่นเอง ถาผูดู มีตัวศิลปินและพฤติกรรมความเขาใจใน
ผลงานศิลปะท่ีบันทึกพฤติกรรมการถายทอดของศิลปินแตละคน ผูดูก็ยอมเขาใจตามไปดวยเชนกัน 

๒. ดานวัสดุและเทคนิควิธีการที่แสดงออกการทําความเขาใจในวัสดุและเทคนิควิธีการนี้  
จะตองรูและเขาใจประเภทของงานศิลปะชิ้นนั้นๆ กอนเป็นงานในประเภทใด จิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ หรือสื่อผสม เพราะศิลปกรรมแตละประเภทจะใชวัสดุที่แตกตางกัน เชน 
จิตรกรรมสวนใหญจะใชวัสดุประเภทสีในการสรางสรรค์งานและสีที่ใชก็มีความแตกตางกันไปตาม
คุณสมบัติทางกาย อีก คือ สีน้ํา สีน้ํามัน สีฝุุน สีเทียน เป็นตน ซึ่งสีแตละชนิดเมื่อสรางออกมาเป็น
ผลงาน ความรูสึกจากการรับรูตางกันออกไปอีก สวนศิลปกรรมประเภทประติมากรรมก็จะใชวัสดุแปร
สภาพไดมาใชในการสรางสรรค์ เชน ดิน ขี้ผึ้ง ปูนปลาสเตอร์ ไม โลหะ หิน ฯลฯ สวนสื่อผสมก็จะใช 
สรางสรรค์หลากหลายชนิด 

นอกจากนี้เทคนิควิธีสรางงานของศิลปินแตละคนจะแตกตางกันออกไป ตามความคุนเคย 
หรือจัดเจนในการใชวัสดุหรือเครื่องมือ แมวัสดุชนิดเดียวกัน แตการนํามาใชอาจใชเทคนิควิธีการ
เหมือนกันก็ทําใหไดผลงานที่มีลักษณะแตกตางกันออกไปอีกมากมาย ความแตกตางของเทคนิควิธี 
อาจขึ้นอยูกับการเรียนรูวิธีใชจากการถายทอดสั่งสอนสืบตอกันมา การทดลองคนควา หรือพบวิธีการ
ก็มี ถาเป็นเทคนิควิธีที่เรียนรูถายทอดสืบตอกัน ผลงานลักษณะนี้อาจมีปรากฏในสิ่งคุนเคยไมนาสนใจ 
แตถาเป็นผลจากการทดลองคนควาเทคนิค หรือบังเอิญคนพบวิธีการสราง จะมีความแปลกตาตางไป
จากที่เคยพบเห็นทั่วไป ผลงานนี้ก็มักไดรับความสนใจมากกวา 

ดานคุณคาของผลงานที่แสดงออก ผลงานศิลปกรรมที่ไดรับการสรางสรรค์ขึ้นจากศิลปิน 
ถาวิเคราะห์กันถึงคุณคาในผลงานอยางแทจริง ก็อาจแยกการปรากฏคุณคาไดเป็น ๓ ลักษณะ คือ ๑) 
คุณคาที่ปรากฏเกี่ยวของกับผูประกอบงานหรือศิลปิน ไดแก คุณคาภายในซึ่งเป็นการสรางงานเพ่ือ
สนองตอบตอความตองการของศิลปินเองกับคุณคาภายนอกซึ่งเป็นการสรางผลงานเพ่ือใหเกิดคุณคา
ตอสิ่งตางๆ ๒) ที่มิใชคาท่ีปรากฏในผลงานไดแกคุณคาทางบวกและคุณคาทางลบ ที่ไดรับการประเมิน
ดวยคําวาสวยงามแปลกตา นาทึ่ง หรือนาเกลียด เป็นตน ๓) และคุณคาที่ปรากฏเกี่ยวของกับตัวผูดู
                                                                 

๑๘ วัฒนาพร เขื่อนสุวรรณ, สนุทรียศาสตร์, เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประกอบหลักสตูรรายวิชา 07-210-
015 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม, 2547. (ออนไลน์). เขาถึงไดจาก 
http://www.media.rmutt.ac.th [คนเมื่อวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๓]. 



 
๒๘ 

 

เองเกิดจากการพิจารณาของผูดู ไดแก คุณคาดานเศรษฐกิจที่ผูดูประเมินศิลปะวามีประโยชน์ตอการ
ดํารงตัดสินดวยคําวา แพง ถูก มีประโยชน์ หรือผูดูอาจประเมินคุณคาทางดานจริยศาสตร์ได 
พิจารณาคาความประพฤติที่ถายทอดออกมาเป็นผลงานวา ดี ถูกตอง เลว ควร ไมควร เชน การ
พิจารณาผลงานที่มีลักษณะเป็นศิลปะหรืออนาจาร เป็นตน นอกจากนี้ ผูดูอาจประเมินคาความคิด
เดิมตามกฎเกณฑ์ของเหตุผลหรือไม โดยการตัดสินดวยคําวาสมเหตุผลหรือไมสมเหตุผล ซึ่งเป็นการ
ประเมินคุณคาทางตรรกะและถาผูดูประเมินคุณคาทางสุนทรียะก็จะเป็นการประเมินคาของวัตถ 
ความคิด ความประพฤติ วามีคุณคาทางดานอารมณ์มากหรือนอยเพียงใด ดวยคําวา สวยงาม แปลก
ตา นาเกลียด เป็นตน นอกจากนี้ยังมีการประเมินคุณคาทางดานอ่ืนๆ อีก คุณคาทางใดทางหนึ่งจาก
ชิ้นนั้นๆ หรืออาจจะมองเห็นคุณคาหลายๆ ทางจากผลงานชิ้นเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไข สําหรับ
พิจารณาของตัวผูดูเองวาพิจารณาในแงมุมใด โดยใชเงื่อนไขกฎเกณฑ์อะไรเขามาประกอบพิจารณา 

ดานกฎเกณฑ์ของการสรางผลงาน กฎเกณฑ์ทางศิลปะ ไดแก กฎเกณฑ์ทางดานหลักการ
ศิลปะ หรือหลักองค์ประกอบศิลปะ ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่ใชกันเป็นสากล ในการประเมินผลงานศิลปะ 
แตหลักเกณฑ์ทางศิลปะในแตละยุ ก็ยังมีขอปลีกยอยแตกตางออกไป ซึ่งผูดูจะตองรูประวัติศาสตร์
ศิลปะและลัทธิศิลปะประกอบการ พิจารณาประเมินเพ่ือเป็นขอสังเกตวา ทําไมศิลปกรรมที่เคยเป็นที่
ยอมรับในยุคกอนนั้นดูแล อะไรหรือนิยมยกยองยอมรับกันตรงไหน เพราะอะไร เป็นตน แมมาตรการ
ทางศิลปะยังขึ้นกับเงื่อนไขประกอบอ่ืนๆ อีก เชน กลุมสังคม ยุคสมัย และสภาพแวดลอมอ่ืนๆ
นอกจากกฎเกณฑ์ที่เป็นหลักทางวิชาการ มาตรการเฉพาะของแตละวงการก็ถูกนํามาใชในการ
ประเมินดวยเชนกัน เชน ศิลปะชิ้นหนึ่งนําไปใหพอคาตามรานขายภาพประเมินจะตางไปจากการ
ประเมินของกลุมนักสะสมภาพหรือกลุม ผูประกอบการทางดานศิลปะดวยกัน ทั้งนี้เนื่องจากแตละ
วงการยอมจะมีมาตรการเฉพาะของวงการ นั้นๆ ดังนั้น หากสามารถทําความเขาใจกับมาตรการของ
แตละวงการ ไดมากเทาไร ผูดูก็ยิ่งสามารถเห็นคุณคาหรือสามารถประเมินคาของงานนั้นไดหลายทาง 
มิใชแตจะดูวาสวย ไมสวย รูเรื่อง หรือแตเพียงอยางเดียว 

นอกจากมาตรการหรือกฎเกณฑ์ที่กลาวมา บางครั้งผลงานที่แสดงถึงความคิดสรางสรรค์ 
อันเป็นผลมาจากการทดลองคนควาของศิลปิน ซึ่งใหความแปลกใหมอาจอยูนอกเหนือมาตรการใดๆ 
ที่กลาวมา ซึ่งมิอาจนํามาใชในการประเมินได ดวยเป็นงานในลักษณะบุกเบิกการประเมินหาคุณคา 
จะตองทําความเขาใจและเรียนรูจากลักษณะเฉพาะของงานนั้นๆ โดยตรง ซึ่งเทากับเป็นการสราง 
มาตรการใหมเมื่อเกิดศิลปกรรมในลักษณะใหมข้ึน ตัวอยางเชน แตเดิมมีศิลปกรรมเพียงไมกี่มาตรการ
ที่จะนํามาประเมินหาคุณคาก็ใชหลักเกณฑ์ตามที่เคยใชกันมา แตครั้นเกิดมีศิลปกร คือ ลีลาศ การ
ละคร และภาพยนตร์ กฎเกณฑ์หรือมาตรการที่จะนํามาประเมินหาคุณคาก็ตองกําหนด ขึ้นมาใหมให
เหมาะสมกับลักษณะของงานที่ปรากฏ ซึ่งผลงานที่ปรากฏครั้งแรกๆ นั้นผูประเมินศึกษาและทําความ
เขากับลักษณะงานกอนจึงจะสามารถกําหนดเกณฑ์ข้ึนมาเป็นแกนรวมใชพิจารณาในเวลาตอมาได 

ผูรับรูงานศิลปะ การที่จะทําความเขาใจในผลงานศิลปะ ผูรับรูงานศิลปะตองทําความ
เขาใจวาจากการที่สัมผัสรับรูกับศิลปกรรมในแตละชิ้น ผูดูตองทบทวนพฤติกรรมวามีอะไร
เปลี่ยนแปลง ทั้งที และที่เป็นความรู ความคิด ทางดานสติปัญญาและอารมณ์ซึ่งแยกออกไดเป็น ๓ 
ดังนี้ 



 
๒๙ 

 

๑. ดานความรูสึกเป็นความรูสึกของผูเสพงานศิลปะจากการที่ไดสัมผัสรับรูกับ ชิ้นนั้นๆ วา
มีความรูสึกชอบ ไมชอบ ความสวยงาม นาเกลียด รูสึกดี หรือไมดีอยางไรอารมณ์ เกิดขึ้นเบื้องตนจาก
การดูผลงานชิ้นนั้นๆ และลองคนหาเหตุผลที่ทําใหเกิดความรูสึกที่เป็นเชนนั้นเพราะอะไร การหา
เหตุผลของความรูสึกนี้อาจไดคําตอบในลักษณะความคิดเห็นหรือทัศนคติ สวนตัว หรือคิดเห็นใน
ลักษณะที่เป็นหลักเกณฑ์ ซึ่งเหตุผลนี้สามารถนํามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรับรูในงานศิลปะชิ้น
เดียวกันกับผูอ่ืนได 

๒. ดานการรับรูงานศิลปะสวนมากจะมีเรื่องราวหรือเนื้อหาตางๆ ไวมากมาย อันเป็นการ
สะทอนแสดงใหเห็นถึงสภาพอารมณ์ความรูสึกของศิลปิน และสภาพแวดลอมที่ศิลปินนั้นเกี่ยวของ ซึ่ง
เรื่องราวทั้งที่เป็นภายในและภายนอกของศิลปินนั้นไดรับการกลั่นกรองบันทึกถายทอดออ ผลงาน
ศิลปะ ดังนั้น เมื่อผูดูไดสัมผัสรับรูกับผลงานแลวตองทําความเขาใจกับตนเองวาไดเนื้อหาเรื่องราว
อะไรจากภาพที่ดูนั้น 

๓. ดานแนวคิดการที่ไดสัมผัสงานศิลปะแลวเกิดความรูสึก และเขาใจในเนื้อหาที่  ตั้งใจ
ถายทอดออก สิ่งนี้มักจะกระตุนเราผูเสพใหเกิดความรูสึก แนวคิดที่สัมพันธ์ตอกันเป็นเรื่องราวนั้น 
อาจเป็นแนวคิดใหมที่แตกตางไปจากแนวคิดที่ศิลปินไดสรางสรรค์มาในผลงาน ความรูและแนวคิดที่
เกิดข้ึนนี้ สามารถนํามาพัฒนาลักษณะนิสัยของตนใหกาวหนาหรืองอกงามหรือไม ถาหากวากอนและ
หลังการสัมผัสรับรูผลงาน มีระดับความรูและอารมณ์คงที่ก็แสดงวา ไมเปลี่ยนแปลง แตถาหลังการ
รับรูผลงานระดับของอารมณ์เปลี่ยนไป การสังเกตเรียนรูและจินตนาการ ตลอดจนความคิดพอกพูน
เพ่ิมข้ึนแปรคาเป็นประสบการณ์เพ่ือเก็บไวใชในโอกาสอันควรภายภาคหนา 

 
๒.๑.๘ กระบวนการการสร้างสรรค์งานศิลปะ 
การสรางสรรค์งานศิลปะมีกระบวนการหรือข้ันตอนตามลําดับ ดังนี้ 
๑. การรับรู คือ การที่มนุษย์ใชประสาทสัมผัสดานตางๆ รับรูและชื่นชมในธรรมชาติ 

สภาพแวดลอมรอบตัว ไดแก การสัมผัสรับรูดวยประสาทตาในการมองเห็นความงามของธรรมชาติ 
เชน ภาพดอกบัวที่ชูชออยูเหนือน้ํา ภาพดวงอาทิตย์ยามลับขอบฟูา และการสัมผัสดวยประสาทหู 
จากเสียงธรรมชาติหรือจากเทคโนโลยีสมัยใหม เชน เสียงนกรองอันไพเราะและบริสุทธิ์ เสียงน้ําตก
กระทบโขดหิน ภาพและเสียงเหลานี้เป็นแรงบันดาลใจใหมนุษย์สรางสรรค์งานศิลปะ เชน การวาด
ภาพ บันทึกความงามและความรูสึกจากธรรมชาติ แตงเพลงหรือบรรเลงดนตรีบรรยายความงามของ 
ธรรมชาติหรือเลียนเสียงธรรมชาติ 

๒. ประสบการณ์ คือ การที่มนุษย์ผานภาวะการรับรู ไดเห็น ไดฟัง และไดปฏิบัติดว 
มาแลวบอยครั้งจนสั่งสมเป็นประสบการณ์และความชํานาญ เชน ศิลปินมีใจรักและชื่นชมความงาม
ของธรรมชาติ โดยเฉพาะดอกไมนานาพรรณ จึงมักจะเขาไปสัมผัสชื่นชมกับความงามของธรรมชาติ
เหลานั้ และนิยมถายทอดความงามดวยการวาดภาพ จึงเกิดประสบการณ์และความชํานาญในการวาด
ภาพธรรมชาติเป็นพิเศษ ศิลปินบางคนมีความเจนจัดในการวาดภาพสีน้ํา ผูเรียนอาจวาดภาพจาก
ประสบการณ์ในชีวิตประจําวัน เป็นตน 

๓. จินตนาการ คือ การคิดสรางภาพในจิตใจกอนที่จะสรางสรรค์ออกมาเป็นผลงานศิลปะ
โดย มีพ้ืนฐานมาจากการไดสัมผัสรับรูธรรมชาติและสภาพแวดลอมจนเกิดแรงบันดาลใจในการ



 
๓๐ 

 

สรางสรรค์งานศิลปะ การสั่งสมเป็นการสรางประสบการณ์และความชํานาญขยายผลเป็นการ
สรางสรรค์งานศิลปะ ดวยจิตนาการซึ่งมิใชเพียงการถายทอดจากประสบการณ์และจากสิ่งที่ตา
มองเห็นเทานั้นแตเป็นการแสดงออกจากภายในสูภายนอกสะทอน ใหเกิดความคิดสรางสรรค์อยาง
อิสระและหลากหลาย ทั้งนี้  ยอมขึ้นอยูกับสภาพการรับรูแรงบันดาลใจและประสบการณ์ของผู
สรางสรรค์งานที่แตกตางกัน  

กั๊ตเชลและซีซิคเชนไมฮาลยี Getzels and Cszen Mihalyi) ไดดําเนินการศึกษาบุคคลผู
สรางสรรค์ในสาขาทัศนศิลป โดยใชกลุมตัวอยางเป็นผูเรียนชั้นปีที่  ๒ และผูเรียนชั้นปีที่ ๑ จํานวน 
๓๒๑ คน ประกอบดวย เพศหญิง ๑๕๒ คน และเพศชาย ๑๖๙ คน ทั้งหมดกําลังศึกษาอยูที่สถาบัน
ศิลปะแหงชิคาโก (ArtInstitute of Chicago) จุดประสงค์ในการศึกษาเพ่ือศึกษาบุคลิกลักษณะของ
ผูเรียนในสาขาศิลปะเปรียบเทียบกับผูที่ไมอยูในสาขาศิลปะ ผลการศึกษาพบประเด็นที่นาสนใจ ดังนี้ 

คุณลักษณะของผูเรียนสาขาศิลปะ ผูเรียนสวนใหญมาจากพ้ืนฐานครอบครัวที่ความเครง
ในศาสนามากกวาครึ่งของผูเรียนเลือกเรียนวิชาชีพศิลปะอายุระหวาง ๑๔-๑๙ ปี และผูเรียนเพศหญิง
ตัดสินใจเลือกอาชีพนี้กอนอายุ ๑๐ ปี มากกวาผูเรียนเพศชาย เหตุผลในการตัดสินใจเลือกเนื่องจาก
ตองการคนพบตนเอง สรางความรูดวยตนเองทําความเขาใจบุคคลอ่ืนไดมากขึ้นและทําความเขาใจได
วาอะไรคือ ความจริงและอะไรคือความจริง ซึ่งก็คือเลือกเรียนดวยเหตุผลภายในตัวเอง การคนพบ
ตนเองและการแสดงออกของความรูสึก มากกวาเหตุผลจากภายนอก 

การเริ่มตนงานในตอนตน จะเริ่มโดยการฝึกเลียนแบบการ์ตูน เหมือนเด็กทั่วๆ ไปมักจะ
วาดภาพการ์ตูนเมื่อรูสึกเหงาและโดดเดี่ยว ซึ่งอาจจะมาจากการที่แมไปทํางานนอกบานหรืออาจจาก
การเกิดใหมของนอง พวกเขาคนพบพรสวรรค์ในตัวเขาและพรสวรรค์นี้ทําใหเขารูสึกดี ศิลปินชายจะ
รูสึกถึงความอบอุนและใกลชิดเมื่อพูดถึงแมจะมีความรูสึกกลัวมีความรูสึกกับพอ ในดานของระดับ
สติปัญญากลุมตัวอยางมีสติปัญญาคลายคลึงกับผูเรียนทั่วๆ ไป ที่พวกเขามักทําคะแนนแบบทดสอบที่
ตองการความเร็วไดไมดี สวนในดานการรับรูทางดานมิติ 

ความแตกตางจากผูเรียนทั่วๆ ไป พบวา บุคลิกของศิลปิน ศิลปินทั้งเพศชายและเพศหญิง
มีลักษณะโดดเดี่ยว สงบเสงี่ยม พินิจพิเคราะห์ตนเอง เครงขรึม ไมคลอยตามคานิยมทางสังคม นั่นคือ 
มาตรฐานดานจริยธรรมและพฤติกรรมมีอิทธิพลที่สงผลกระทบตอพวกเขานอยมาก การระลึกรูใน
ตัวตนไมเป็นไป รูปแบบและกฎทั่วๆ ไป มีความเป็นสวนตัว เอาจริงเอาจัง มีจินตนาการ 

นอกจากนี้ ศิลปินยังมีลักษณะที่เหมือนกับผูสรางสรรค์โดยทั่วๆ ไป คือ มีลักษณะเพศชาย
และเพศหญิงในคนเดียวกัน ซึ่งหมายถึง พวกเขามักไมคอยสนใจในการกระทําของพวกเขา ศิลปินเพศ
หญิงมักมีลักษณะบุคลิกภาพเป็นเพศชายมากกวาผูเรียนหญิง สวนศิลปินชายมักจะมีบุคลิกภาพเพศ
หญิงมากกวาผูเรียนชาย ขอคนพบที่นาสนใจ พบวา ศิลปินมีบุคลิกภาพที่เปิดตอสิ่งตางๆ ไดมากกวา
ผู อ่ืน นั่นคือ พวกเขาสามารถที่จะเปิดรับตอแนวทางในการกระทําใหมๆ และมองเห็นสิ่งเกาใน
แนวทางใหม ซึ่งทําใหพวกเขาสามารถมองเห็นปัญหาที่จะแกไข๑๙ 

 
 

                                                                 
๑๙ Gatzels, J.W.. and Csikszent Mihalyi, The Creative Vision: A Longitudinal Study of 

Problem Finding in Art, (New York: Wiley and Winston, 1976), pp. 148-168. 



 
๓๑ 

 

๒.๑.๙ การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของงานศิลปะ  
การวิเคราะห์และการประเมินคุณคาของงานศิลปะโดยทั่วไปจะพิจารณาจาก๓ดานไดแก 
๑. ดานความงาม เป็นการวิเคราะห์และประเมินคุณคาในดานทักษะฝีมือ การใชทัศน

ธาตุท ศิลปะ และการจัดองค์ประกอบศิลปะแสดงถึงผลงานความงามของศิลปะไดอยางเหมาะสม
สวยงามแล สงผลตอผูดูใหเกิดความชื่นชมในสุนทรียภาพ ลักษณะการแสดงออกทางความงามศิลปะ
จะแตกตางก ออกไปตามรูปแบบของยุคสมัย ผูวิเคราะห์และประเมินคุณคาจึงตองศึกษาใหเกิดความรู 
ความเขาใจ 

๒. ดานสาระเป็นการวิเคราะห์และประเมินคุณคาของผลงานศิลปะแตละชิ้นวามีลักษณะ 
สงเสริม คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนจุดประสงค์ตางๆ ทางจิตวิทยาใหสาระอะไรกับผูชมซึ่งอาจเป็ 
สาระเกี่ยวกับธรรมชาติ สังคม ศาสนา การเมือง ปัญญา ความคิด จินตนาการ และความฝัน 

๓. ดานอารมณ์ความรูสึกเป็นการคิดวิเคราะห์และประเมินคุณคาในดานคุณสมบัติที่สาร
กระตุนอารมณ์ความรูสึกและสื่อความหมายไดอยางลึกซึ้งของวัสดุซึ่งเป็นผลของการใชเทคนิคถึง
ความคิด พลัง ความรูสึกท่ีปรากฏอยูในผลงาน 

กระบวนการวิจารณ์งานศิลปะตามหลักการและวิธีการ 
๑. ขั้นระบุขอมูลของผลงานเป็นขอมูลรายละเอียดสังเขปเกี่ยวกับประเภทของงาน ชื่อ

ผลง ชื่อศิลปิน ขนาด วัสดุ เทคนิค วิธีการ สรางเมื่อใด ติดตั้งอยูที่ไหน รูปแบบการสรางสรรค์เป็น
แบบใด 

๒. ขั้นตอนการพรรณนาผลงานเป็นการบันทึกขอมูลจากการมองเห็นภาพผลงานในขั้นตน
วา เป็นภาพอะไร เชน ภาพคน ภาพสัตว์ ภาพทิวทัศน์ ภาพหุนนิ่ง เป็นตน มีเทคนิคการสรางสรรค์ 

๓. ขั้นวิเคราะห์ป็นการดูลักษณะภาพรวมของผลงานวาอยูในประเภทใด พิจารณา 
รูปแบบ การถายทอดเป็นแบบใด จําแนกทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลปะออกจากภาพรวมเป็น
สวนยอยใหเห็น วามีหลักการจัดภาพที่กลมกลืนหรือขัดแยงอยางไร 

๔. ขั้นตีความเป็นการคนหาความหมายของผลงานของศิลปินหรือผูสรางสร รค์ตองการ
ที่จ ใหผูชมผลงานไดรับรูเกี่ยวกับอะไรเชน สภาพปัญหาในชุมชน สังคม และภูมิปัญญาทองถิ่น  

๕. ขั้นประเมินผล เป็นการประเมินคุณคาของผลงานศิลปะชิ้นนั้นจากการพิจารณาทุกขอใ 
เบื้องตน สรุปใหเห็นขอดีและขอดอยในดานเนื้อหาและเรื่องราว หลักทัศนธาตุและหลักการจั 
องค์ประกอบศิลปะ ทักษะ ฝีมือ และการถายทอดความงาม เพ่ือการพัฒนาหรือตัดสินผลงานชิ้น
นั้น๒๐ 

 
๒.๑.๑๐ พฤติกรรมของผู้บริโภคงานศิลปะ 
พฤติกรรมผูบริโภคมีผลกระทบโดยตรงตอความเจริญเติบโตของธุรกิจจึงจําเป็นอยางยิ่ง 

ธุรกิจจะตองทําความเขาใจในพฤติกรรมของผูบริโภคกลุมเปูาหมายของตน เพ่ือนําไปเป็นแนวทางใน
การกําหนดการดําเนินธุรกิจที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภคกลุมเปูาหมาย และบรรลุเปูาหมาย 

                                                                 
๒๐ Cheeranan, การวิเคราะห์วิจารณ์งานศิลปะ, 2011, [Online], Available from: 

http://cheeranan.exteen.com/20071216/entry [25 February 2011]. 



 
๓๒ 

 

ธุรกิจการดําเนินกิจการ ธุรกิจศิลปะก็มี เป็นปัจจัยสําคัญของการดําเนินธุรกิจ ผูบริโภค 
ผูบริโภค กลุมเปูาหมายของธุรกิจที่นําเสนอผลิตภัณฑ์ประเภทงานศิลปะ อาจเป็นไปไดหลายกลุม เชน 
หาผลงานศิลปะที่สามารถนําไปติดตั้งหรือตกแตงสถานที่ไดงาย อาทิ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพ
พสื่อผสม กลุมเปูาหมายก็อาจเป็นทั้งเด็ก และผูใหญที่รักงานศิลปะ ซึ่งจะสัมผัสกับผลงาน การเดินชม
ในสถานที่ที่จัดแสดงหรืออาจเป็นกลุมเปูาหมายที่รักงานศิลปะโดยซื้อผลงานเพ่ือเก็บดวยความชอบ
สวนตัวหรือเป็นกลุมผูสะสมผลงานศิลปะดวยการซื้อขายแลกเปลี่ ยน โดยมีเปูาหมายไวเก็งกําไร 
นอกจากนี้ ยังรวมถึงกลุมคนที่สามารถแสดงฐานะทางสังคมและการเงินโดยการซื้อผลงานศิลปะไป
ตกแตงบานหรืออาคารสํานักงานเพ่ือใหการสนับสนุนศิลปินผูสรางผลงานและเป็นการทําตามรสนิยม
ของตน๒๑ 

สรุปไดวา  กิจกรรมสรางสรรค์ทางศิลปะเป็นกิจกรรมที่ เหมาะสมกับความสนใจ 
ความสามารถ และสอดคลองกับหลักพัฒนาของผูเรียนเป็นอยางยิ่ง กิจกรรมสรางสรรค์ทางศิลปะนี้ไม
เพียงแตการประสานสัมพันธ์ระหวางกลามเนื้อมือและตา แตยังเป็นการสงเสริมความคิดอิสระ
จินตนาการ ความรูสึกที่ไดสัมผัสจริง ฝึกการรูจักทํางานดวยตนเองและฝึกการแสดงออกสรางสรรค์
ทั้งคว การกระทําโดยอาศัยองค์ประกอบศิลปะซึ่งเป็นสวนประกอบที่ทําใหงานศิลปะตลอดจนการ
ออกแบบสรางสรรค์ทุกประเภทลวนมีความสําคัญตองานศิลปะทั้งสิ้น ประกอบดวย ผูสรางงานศิลปะ 
ศิลปะ และผูรับรูงานศิลปะ ซึ่งหมายถึงผูชมรวมถึงผูที่ ใชประโยชน์กับงานศิลปะ นําเสนอ
องค์ประกอบศิลปซึ่งเป็นหลักสําคัญสําหรับผูสรางสรรค์และผูศึกษางานศิลปะเนื่องจากผล ศิลปะลวน
มีคุณคาอยู ๒ ประการ คือ คุณคาทางดานรูปทรง และคุณคาทางดานเรื่องราว คุณคาทางดานรูปทรง
เกิดจากการนําเอาองค์ประกอบตางๆ ของศิลปะ ไดแก เสน สี แสงและเงา รูปราง รูปทรง พ้ืนผิว 
ฯลฯ และหลักสําคัญของการออกแบบเพ่ือนํามาจัดวางสรางงานศิลปะใหเกิดความงด นาสนใจตามที่
ศิลปินตองการ ๙ ประการ คือ เอกภาพ ดุลยภาพ สัดสวน ความกลมกลืนความขัดแยง จังหวะ การ
ทําซ้ํา การลดหลั่น และทิศทาง 

 
๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับศิลปะในพื้นที่สาธารณะ 

๒.๒.๑ พื้นที่สาธารณะ 
การใชพ้ืนที่สาธารณะ คือ การใชในเชิง “พ้ืนที่ทางสังคมและวัฒนธรรม” (Social and 

Culture Space) ซึ่งไดขยายพ้ืนที่ครอบคลุมไปถึงนัยยะตอความสัมพันธ์เชิงอํานาจ และการตอตานที่
มีการปฏิสัมพันธ์กันในสังคมที่พ้ืนที่สาธารณะกลายเป็นเวทีตอสู  โตเถียง ตอรอง และชวงชิง
ความหมายผานการสรางผลงานศิลปะขางถนน สามารถสรุปไดเป็น ๕ ดานภายใตการใชพ้ืนที่
สาธารณะในเชิงพ้ืนที่ทางสังคมและวัฒนธรรม ไดแก การทาทายกฎหมาย การตอสู ประชันฝีมือ การ
ตอรองทางอํานาจ การกระตุนเตือนมวลชนและตอตานการบริโภคนิยม และเหตุการณ์สําคัญใน
สังคม๒๒ 
                                                                 

๒๑ สกนธ์ ภูงามดี, ธุรกจิศิลปะ, (กรงุเทพมหานคร: เอเชีย แปซิฟิค ออฟเซ็ท, ๒๕๔๗), หนา ๑๑๐. 
๒๒ ไชยสิทธ์ิ ชาญอาวุธ และพัชราภา เอื้ออมรวนิช, การศึกษาคุณค่าด้านอัตลักษณ์ของศิลปะข้าง

ถนนเพ่ือการสร้างมูลค่าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. ๒๕๕๘), หนา 
๒๑๓. 



 
๓๓ 

 

แนวคิดเกี่ยวกับศิลปะในพ้ืนที่สาธารณะ อยูภายใตการสถาปนาอุดมการณ์นํา 
(Hegemony) ของ แอนโตนีโอ กรัมส์ชี ใชคําวา “วัฒนธรรมประชาชน” (Popular culture)๒๓ 
ในชวงทศวรรษ ๑๙๗๐ เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นตางๆ ที่พิจารณาวา วัฒนธรรมประชาชนเป็นวัฒนธรรม
ของชนชั้นลาง มีลักษณะทางวัฒนธรรมที่ไมไดเป็นผลิตผลของระบบทุนนิยมเทานั้น แตไดชี้ใหเห็นถึง
การสอดแทรกทางอุดมการณ์ภายในขั้นตอน และการนําเสนอความหมายทางวัฒนธรรมกอใหเกิดการ
เปิดกวางในการบรรจงสรางลักษณะของความเป็นพลเมือง (ซึ่งมิไดจํากัดความหมายเพียงพลเมืองของ
รัฐเทานั้น) ที่ทุกคนสามารถเป็นหรือแสดงออก และเขาใจตอความเป็นพลเมืองในลักษณะนี้ ผานเรื่อง
สิทธิ เสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน ศักดิ์ศรี และความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งทั้งหมดนี้รับรองคานิยมพ้ืนฐานใน
เรื่องประชาธิปไตย ที่ตางคนตางออกแบบการใชชีวิตของตนเองไดดังนั้นพวกเขาจึงสามารถเลือกแบบ
แผนการดําเนินชีวิตที่แตละคนตองการได โดยมีความเป็นตัวตนหรือองค์ประธาน (Subject) ของ
ตนเองแลวยอยลงมาสูระดับการดําเนินชีวิต โลกทัศน์ การเสพคุณคาทางสังคมและวัฒนธรรม หรือ
แมกระท่ังความเป็นสมัยนิยมของการเกิดความรูสึกรวมกับการเชื่อมโยงเขากับพลเมืองเชิงวัฒนธรรม 
กอใหเกิดคุณูปการทางสังคม ดังตอไปนี้ การยอยสลายเขตแดนระหวางปริมณฑลสาธารณะและ
ปริมณฑลสวนตัวซึ่งเปิดโอกาสใหทุกคนตางไมแยกความเป็นสาธารณะออกจากความเป็นสวนตัว ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถแสดงออกถึงความเป็นสวนตัวผานพ้ืนที่สาธารณะ ไมวาจะเป็นเครื่องแตงกาย 
บุคลิกภาพทางเพศหรือเชื้อชาติ ไปจนถึงอารมณ์รวมตอบุคคลและสังคม๒๔ 

คํานิยามของศิลปะสาธารณะ (Public art) ตามที่ยอร์คเชียร์ กลาวคือ แนวคิด [idea] ใน
การผลิตและสรางสรรค์งานศิลปะในพ้ืนที่สาธารณะ ที่สามารถแสดงถึงการทํางานรวมกันหรือการมี
สวนรวม โดยครอบคลุมการแสดงออกทางศิลปะที่มีความหลากหลายของความรู วิธีการ และวัสดุ 
และงานฝีมือ ซึ่งอาจจะคงอยูถาวรหรือเป็นเพียงแคการแสดงงานศิลปะชั่วคราว ประชา สุวีรานนท์ 
กลาววา “หัวใจของงานออกแบบศิลปะตองมีพันธสัญญาระหวางไตรภาคี ไดแก ศิลปิน ลูกคาหรือผู
วาจาง และสาธารณชน ซึ่งหมายถึงกลุมเปูาหมายหรือผูดู” ความหมายของคําวา “พ้ืนที่สาธารณะ” 
นั่นอาจหมายถึงคุณคาหรือความเป็นศิลปะที่เป็นผลตอเนื่องมาจากการแสดงตัวตนหรือเนื้อหาสาระ
ของศิลปะออกไปสูพ้ืนที่สาธารณะ ซึ่งนั่นจะทําใหศิลปะมีตัวตนที่สมบูรณ์ขึ้น เพราะสามารถทําให
ศิลปะไดทําหนาที่อยางครบถวน คือ การไดถูกถายทอดสาระเนื้อหาออกไปสูการรับรูของสาธารณชน
หรือสังคม 

วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร กลาววา งานศิลปะของศิลปินที่ทํางานสายงานศิลปะดาน
จิตรกรรมหรือประติมากรรม ซึ่งเป็นงานฝีมือควรมีการทํางานในลักษณะ “ศิลปะสาธารณะ” ใหมาก
ขึ้น “ศิลปะสาธารณะ” มีคําจํากัดความสั้น ๆ วา “ศิลปะในแนวคิดนี้จะเป็นประโยชน์ตอสาธารณะ  
อาจจะเป็นสาธารณชนหรือพ้ืนที่สาธารณะ  ยกตัวอยาง ถาเราทํางานศิลปะสวนตัวแลวไปตั้งในพ้ืนที่
สาธารณะ บางทีชาวบานไมรูเรื่อง ไมไดประโยชน์…เคยเห็นไหมบางท่ีมีรูปทรงอะไรก็ไมรูไปตั้ง ๔ แยก  
ศิลปินก็ดีใจที่มีงานแสดง แตชาวบานแถวนั้นไมรูเรื่อง  สาเหตุที่เขาไมรูเรื่องคือไมเขากับสิ่งแวดลอม 
                                                                 

๒๓ กาญจนา แกวเทพ, ศาสตร์แห่งสื่อและวัฒนธรรมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : เอดสิัน เพรส โปร
ดักส์. ๒๕๔๔), หนา ๒๖๗. 

๒๔ เกษม เพ็ญภินันท,์ ความโกลาหลของวัฒนธรรมศึกษา: ยกเคร่ืองเร่ืองวัฒนธรรมศึกษา, 
(กรุงเทพมหานคร : ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร (องค์กรมหาชน), ๒๕๕๒), หนา ๘๓-๘๔. 



 
๓๔ 

 

ไมไดประโยชน์ นอกจากเป็นที่กลับรถ…เพราะฉะนั้น เขาใจงาย ๆ คือเมื่อไมมีประโยชน์ เมื่อไม
สวยงาม เมื่อศิลปะไมทํางานอะไรเลย ก็ไมควรเอามาตั้งไว เพราะไมเป็นศิลปะสาธารณะ แตโดย
ประวัติศาสตร์ศิลปะสาธารณะ เขาใชตกแตงสถานที่เหมือนที่เราไปดูอาคารโบราณมีรูปเทพเจา รูป
พระเจา ตกแตงประกอบอาคารหรือถนนตาง ๆ เพ่ือลดความแข็งทื่อของสถาปัตยกรรมไมใหนาเบื่อ 
ซึ่งศิลปะสาธารณะนั้นก็อาจจะเผยแพรแนวคิดทางศาสนาแฝงไปดวย…” หรือในประเด็นเหตุการณ์
สําคัญในสังคม (Important Social Circumstance) กลุมศิลปินขางถนน ยังมีการใชพ้ืนที่สาธารณะมี
สวนรวมในโอกาสสําคัญที่เป็นวาระพิเศษที่เกิดขึ้นในบริบทสังคมไทยและสากล เชน ในประเพณีวัน
ตางๆ ผานการสรางสรรค์ผลงานศิลปะขางถนน เชน วันสงกรานต์ วันคริสต์มาส จนไปถึงการใหความ
เคารพตอพระเจาแผนดิน 

ในงานวิจัยของ ไชยสิทธิ์  ชาญอาวุธ และพัชราภา เอ้ืออมรวนิช ไดอางถึง พ้ืนที่
สาธารณะ๒๕ ที่มีความสอดคลองกับงานของเกษม เพ็ญภินันท์ ที่กลาวถึงทัศนะของ เจอร์เกน ฮาเบอร์
มาส (Jurgen Habermas) ในหนังสือ The Structural transformation of the Public Sphere 
ไววา ปริมณฑลสาธารณะนั้นไมไดถูกจํากัดความหมายอยูกับพ้ืนที่ในเชิงกายภาพเพียงอยางเดียว
เทานั้น แตยังรวมไปถึงพ้ืนที่ทางสังคมที่มนุษย์ในประชาคมนั้นมารวมตัวกันแสดงออกทั้งทางความ
คิดเห็นและทัศนะวิจารณ์ตอสังคมที่ตนเองอยูในฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ่งซึ่งมีสิทธิเทาเทียมกันใน
สังคมผานปริมณฑลสาธารณะ เพ่ือที่จะตองการใชเหตุผล (Rationality) แสดงออกทางอํานาจ 
(Power) มาตั้งคําถาม ทาทายผูถืออํานาจ ไมวาจะเป็นนักการเมือง ทหาร ตํารวจ ธุรกิจอุปโภค
บริโภคยักษ์ใหญที่ครองตลาดไปจนถึงอํานาจรัฐ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในพ้ืนที่สาธารณะของ
ปัจเจกและกลุมนี้เอง๒๖ มีความสอดคลองกับ Hebdige (๑๙๙๘) ในเรื่องวัฒนธรรมยอย (Sub 
Culture) ที่การรวมกลุมของกลุมที่มีความเฉพาะ และแสดงออกซึ่งการสื่อสารผานรูปแบบเฉพาะของ
ตนในสไตล์ที่ไมตางไปมากจากมวลชน ซึ่งเป็นวิถีทางเดียวที่จะฟ้ืนฟู ความมีชีวิตชีวาในโลกแหงความ
เป็นจริง (Lifeworld) ใหมวลชนรูจักตื่นคิดผานปฏิบัติการของการสื่อสาร (Communication 
Action) คือ ศิลปินขางถนนตองการบอกกลาวใหผูผานพบผลงานของตนเองบังเกิดความเขาใจใน
ขอความหรือเนื้อหาบางอยาง (Cognition Communication) แตทั้งนี้ปัจจัยในการสื่อสารนั้นเป็นไป
ทางเดียว คือ ตัวศิลปินไดสรางผลงานทิ้งไวตามตึกราง ขางถนน สมบัติสาธารณะของรัฐ รอการมาพบ
เจอของผูสัญจร ซึ่งลวนแลวแตจะตีความตามพ้ืนความรูและประสบการณ์ของผูพบเห็น เป็นการรับ
สารแบบปลายเปิดที่ไมมีคําตอบ หรือเฉลยที่ชัดเจน เนื่องจากเจาของผลงานไมไดนําเสนอหรือบอก
เลาแนวคิดของการทํางาน แตศิลปินขางถนนในฐานะผูสงสารก็คาดหวังใหผูผานไปมาไดรับรู แตไมได
คาดหวังในการตีความหมายตรงกันรอยเปอร์เซ็นต์ ( Interaction Communication) ทั้งนี้การ
แสดงออกบนพ้ืนที่สาธารณะของศิลปินขางถนนผานรูปราง รูปทรง สีสัน แสงเงา โดยปัจเจกบุคคล
หรือการรวมกลุมเพ่ือบอกกลาวขาวสารกับมวลชน ยังคงถูกนําเสนอจากอารมณ์ภายในที่ตองการ
แสดงออกทางความรูสึกออกมาใหผูรับสารไดรับรู (Expressive Communication) การแสดงออก
                                                                 

๒๕ ไชยสิทธ์ิ ชาญอาวุธ และพัชราภา เอื้ออมรวนิช, การศึกษาคุณค่าด้านอัตลักษณ์ของศิลปะข้าง
ถนนเพ่ือการสร้างมูลค่าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์, หนา ๒๐๙-๒๑๕. 

๒๖ เกษม เพ็ญภินันท์, ความโกลาหลของวัฒนธรรมศึกษา: ยกเคร่ืองเร่ืองวัฒนธรรมศึกษา, หนา 
๔๔-๔๕. 



 
๓๕ 

 

ดังกลาว ไดเนนย้ําถึงความเป็นพลเมืองที่มีอิสรภาพ เสรี ไมตกอยูภายใตการชักจูงของนายทุนภายใต
ระบบทุนนิยม เป็นการแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณ์ในการใชศิลปะในฐานะความเป็นพลเมืองที่แตกตาง
ในฐานะ “พลเมือง”๒๗ 

เดชดิลก ลิ้มวิรัตน์ กลาววา สตรีทอาร์ต (Street Art) คือศิลปะรูปแบบหนึ่งที่สรางสรรค์
ผลงานในพ้ืนที่สาธารณะแสดงออกโดยนําเอาศิลปะนั้น ออกจากพิพิธภัณฑ์หรือหอศิลปเพ่ือลดการ
แบงแยกศิลปะชั้นสูง (High Art) กับศิลปะระดับลาง (Low Art) ออกจากกัน เพ่ือใหกลุมคนในสังคม
ทั่วไปไดรับรูและเขาถึงผลงานของศิลปินไดงายโดยไมตองเขาไปในพิพิธภัณฑ์หรือหอศิลป โดยมี
จุดเริ่มตนมาจากการเรียกรองสิทธิหรือการระบายบางสิ่งบางอยางที่เก็บกดภายในตัวผูสรางสรรค์ ซึ่ง
ถือเป็นศิลปะที่เสมือนการสะทอนสภาวะภายในสังคมในรูปแบบหนึ่ง เนื่องดวยเนื้อหาสวนมากจะเป็น
เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิต ความเป็นอยู และปัญหาภายในสังคม๒๘ 

จากการแสดงออกของศิลปะขางถนนบนพ้ืนที่สาธารณะไดมีการแยกการอภิปรายไดเป็น 
๒ ลักษณะ ขอแรกคือ การอธิบายการใชพ้ืนที่สาธารณะในเชิงภูมิศาสตร์ (Passive Geography) เป็น
การอธิบายถึงพ้ืนที่ในเชิงกายภาพที่ศิลปินขางถนนเลือกในการที่จะขีดเขียน หรือพนในสถานที่หรือ
วัตถุที่เป็นสาธารณะสมบัติของชุมชนเมือง ไดแก กําแพงสวนสาธารณะ ปูายรถโดยสารประจําทาง 
สะพานลอย ปูายจราจร ปูายบอกชื่อสถานที่ ตูโทรศัพท์ ตูเก็บสายไฟ และรั้วสังกะสี เป็นตน 
เนื่องจากเป็นจุดที่อยูบนถนนสาธารณะมีคนผานไปมาเป็นประจํา สามารถมองเห็นผลงานของตนได
อยางชัดเจน เพ่ือแนะนําตนเองใหเป็นที่รูจักกับศิลปินขางถนนคนอ่ืนๆ และคนใน เนื่องจากไมถูก
จํากัดเรื่องขนาดของพ้ืนที่และเวลาในการสรางผลงาน อีกทั้งความถาวรของงานที่จะอยูบนกําแพงใน
พ้ืนที่นั้นๆ และขึ้นอยูกับความตองการของพ้ืนที่ดวย เชน ศูนย์บริการรถยนต์ราง รานอาหารราง 
ปั๊มน้ํามันราง นอกจากนี้การวางแผนที่จะสรางสรรค์งานของตนลงไปนั้น ศิลปินขางถนนไดคํานึงถึง
บริบทของพ้ืนที่เป็นสําคัญ ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการสรางสรรค์งานในการสะทอนดาน    
อัตลักษณ์และเนื้อหาของตนออกมา ณ พ้ืนที่ตรงนั้น ซึ่งมีผลตอการปรับแตงรูปแบบรางในแบบ
ฉับพลัน แสดงใหเห็นถึงความยืดหยุนในการสรางสรรค์ผลงาน อีกทั้งบริบทพ้ืนที่รายลอมทางกายภาพ
ยังอาจเป็นสวนหนึ่งของแรงบันดาลใจในการสรางผลงาน รวมถึงเทคนิคในตอนนั้นเพ่ือใหงานมีความ
สอดคลองกับบริบทพ้ืนที่ กลมกลืน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพื้นที่ 

ไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ กลาววา ศิลปะที่แสดงบนกําแพงในพ้ืนที่สาธารณะไดแทรกซึมและ
แทรกแซงกระทบชีวิตผูคนทั้งในพ้ืนที่เมืองและชนบทที่เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ทั้งนี้เพราะ
การปฏิวัติของเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมยุคใหม เชน โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต 
เป็นตน ผานวัฒนธรรม ประชานิยม (Popular Culture) จึงมีลักษณะของการเป็นวัฒนธรรมลูกผสม 
(Hybridity) ทั้งในดานวัฒนธรรม เทคโนโลยี เนื้อหา สุนทรียะ การเมือง จึงถือวาเป็นวัฒนธรรมขาม
พรหมแดนที่มิไดมีแหลงกําเนิดจากที่เดียวที่ดํารงอยูกับคนไทยในสังคม ซึ่งไดทําหนาที่บันทึก
เหตุการณ์ที่สําคัญทางสังคมไวอยางตรงไปตรงมาในจริตของคนทั่วไป ชาวบาน ชางฝีมือไมมีการปรุง
                                                                 

๒๗ รัตนา โตสกุล, มโนทัศน์เร่ืองอ านาจ, (กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการสภาวิจยัแหงชาติ, 
๒๕๔๘), หนา ๕๐-๕๑. 

๒๘ เดชดิลก ลิม้วิรัตน,์ สตรีทอาร์ตสะท้อนสังคมวัตถนุิยม, (กรุงเทพมหานคร: คณะจิตรกรรม
ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศลิปากร, ๒๕๕๖), หนา ๕๖. 



 
๓๖ 

 

แตงหัวขอขาวใหนาสนใจเกินจริงแตอยางใด แตกลับสามารถเขาถึงประชาชนไดเร็วยอมรับงาย เสพ
งายกวาศิลปะประเภทอ่ืนที่จะตองใชพ้ืนฐานทางกายภาพและความคิด สมาธิในการที่พยายามที่จะ
เขาใจในตัวงานศิลปะ จึงเป็นประโยชน์ในการพัฒนาศิลปะแขนงอ่ืนๆ ใหสามารถเขาถึงประชาชนได
งายขึ้นในการสื่อสารกระจายขอมูลไปสูวงกวาง ในเหตุการณ์สําคัญในสังคมที่กลาวถึงกันอยู ในยุคที่
สื่อในสังคมปัจจุบัน ซึ่งเต็มไปดวยการแขงขัน และแยงชิงพ้ืนที่ทางความคิดความทรงจํา เพ่ือสรางการ
ยอมรับและไวใจจากผูบริโภคในสังคมปัจจุบัน๒๙ 

ดังนั้น การใหการศึกษาแกนักเรียนศิลปะจึงจําเป็นตองใหเขาใจ “ศิลปะสาธารณะ” 
เพราะพ้ืนที่ยืนของงานศิลปะคอย ๆ หายไปจากสังคม เพราะสังคมปัจจุบันตองการความสุนทรีย์ใน
การเสพผลงานที่มากกวางานศิลปะอยางเดียว ดังที่ กาญจนา แกวเทพ และสมสุข หินวิมาน กลาวไว
วา ความเป็น “ชีวิตประจําวัน” (Daily life) ซึ่งสนใจในเรื่องชีวิตประจําวัน ที่เป็นแบบธรรมดาๆ ที่เขา
ใชชีวิตอยูจริงๆ การศึกษาชีวิตประจําวันที่แสนจะธรรมดาของผูคนเหลานั้น รวมทั้งดูวิธีการใชชีวิต
ของพวกเขาที่สัมพันธ์กับสิ่งของที่ดูธรรมดาๆ ตางๆ เชน สิ่งที่พวกเขาพบเจอบนทองถนน ศิลปะที่ชม 
เสื้อผาที่สวมใส สิ่งของอุปกรณ์ท่ีใชในชีวิตประจําวันละครหรือภาพยนตร์ที่ชม ดนตรีที่กลุมคนพวกนั้น
ชอบฟัง การเก็บของสะสมตางๆ ฯลฯ จากสิ่งที่ดูเป็นธรรมดาเหลานี้ หากพลิกดูขางในก็จะมองเห็ น
โครงรางของวัฒนธรรม และสังคมสมัยใหมของวิถีชีวิตในรูปแบบนั้นๆ เบ็นจามิน เห็นวาวัฒนธรรม
การบริโภคของระบบทุนนิยมนั้นไดเขามาเกี่ยวของในเรื่องของแฟชั่น การขยายตัวของรูปแบบการใช
ชีวิต (Lifestyle) การสื่อสารโดยมีวัฒนธรรมมวลชน/วัฒนธรรมสมัยนิยม (Mass / Popular 
Culture) เป็นตัวจักรสําคัญ๓๐ 

 
๒.๒.๒ ศิลปะข้างถนน (Street Art) 
ศิลปะขางถนน (Street Art) เป็นกลุมศิลปะที่เป็นวัฒนธรรมยอยอีกประเภทหนึ่งซึ่งมี

รูปแบบวิถีที่แตกตางออกไปจากศิลปะประเภทอ่ืนๆ ในการสรางสรรค์งานศิลปะบนพ้ืนที่สาธารณะ
อยางมีความหมาย ไมวาจะเป็นการแสดงออก สํานึก รสนิยม ความสัมพันธ์ ระบบคานิยม และความ
เชื่อรวมไปถึงรูปแบบการดําเนินชีวิต๓๑ และถูกจัดไวในมรดกทางวัฒนธรรม (Culture Heritage) 
ตามที่ UNCTAD (United Nation Conference on Trade and Development) ไดจัดประเภท
มรดกทางวัฒนธรรมในดานงานศิลปะ (Visual Art)๓๒ ศิลปะขางถนนมีตนเคามาจากศิลปะในแบบ
กราฟฟิตี (Graffiti) 

                                                                 
๒๙ ไชยสิทธ์ิ ชาญอาวุธ, “ศิลปะขางถนนการแสดงออกบนพื้นที่สาธารณะ:ตอเหตุการณส์ําคญัใน

สังคม”, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, (ปีท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐):  ๑๒๔ – ๑๓๕. 
๓๐ กาญจนา แกวเทพ และสมสุข หนิวิมาน, สายธารแห่งนักคิด ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองและ

สื่อสารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, ๒๕๕๑), หนา ๒๘๙-๒๙๑. 
๓๑ ไชยสิทธ์ิ ชาญอาวุธ และพัชราภา เอื้ออมรวนิช, การศึกษาคุณค่าด้านอัตลักษณ์ของศิลปะข้าง

ถนนเพ่ือการสร้างมูลค่าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์, หนา ๔. 
๓๒ เสาวรภย์ กุสุมา ณ อยุธยา, Creative Economy ทางเลือกใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย, 

http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_ journal/jan_mar_10/pdf/23-28.pdf, [๑ ตุลาคม 
๒๕๕๖]. 



 
๓๗ 

 

คําวา กราฟฟิตี (Graffiti) หมายถึง ภาพวาดที่เกิดจากการขีดเขียนหรือการขูดขีดไปบน
ผนัง เป็นศัพท์ที่มาจากภาษากรีก คือคําวา Graphein ที่แปลวา "การเขียน" และคําวากราฟฟิตีโดยตัว
ของมันเองเป็นคําพหูพจน์ของคําวา "Graffito" ในภาษาอีตาเลียน๓๓ ความเป็นมาในชวงกอน
ประวัติศาสตร์ มนุษย์ถาไดรูจักวิธีการขีดเขียนลงบนผนังถ้ํา มันเป็นการสะทอนถึงความตองการของ
มนุษย์ในการสื่อสารและพิธีกรรม หรือเป็นเครื่องบันทึกความทรงจําบอกเลาเหตุการณ์สําคัญๆ ผาน
ชวงเวลามาหลายยุคสมัย สําหรับกราฟฟิตีเป็นตัวแทนในการแสดงออกเกี่ยวกับความตองการของ
มนุษย์ในการติดตอสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่ง ถูกนํามาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารบริเวณขางถนน ผนัง
กําแพง หรือสิ่งแวดลอมตาง ๆ ในชวงแรกศิลปะขางถนนถูกใชเป็นเครื่องมือในการสื่อความหมายใน
เชิงสัญลักษณ์ หรือสัญศาสตร์ (Semiotics) ซึ่งเขาใจโดยทั่วกันในกลุมเล็ก ๆ ตอมาไดพัฒนาการตาม
ยุคสมัยควบคูไปกับดนตรี นอกจากนั้นยังมีในเรื่องแฟชั่นเครื่องแตงกาย อาหาร เพ่ือแสดงความ
เป็นอยูขางถนนของชนชั้นลางไดมีการพัฒนาการตามยุคสมัยผสมผสานกับแนวดนตรีที่หลากหลายจน
เป็นความบิดเบี้ยวจากขนบดั้งเดิมจนถึงปัจจุบัน และมีวัตถุประสงค์ที่แตกตางกันออกไปตามยุคสมัย 
และไดแผขยายอิทธิพลแทรกซึมเขาสูกลุมวัยรุนทั่วโลก๓๔ จนในทุกวันนี้ศิลปะขางถนน ไดกลายเป็น
รูปแบบหนึ่งของศิลปะและสามารถจัดนิทรรศการแสดงคุณคา เทียบเทาไดกับผลงานศิลปกรรมชั้นสูง
ในแกลลอรี่หรือพิพิธภัณฑ์ นอกจากนี้บนโลกอินเทอร์เน็ต กลุมกราฟฟิติรุนใหมทั่วโลกยังสามารถ
ติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลมุมมองและทัศนคติ รวมถึงซื้อขายและสงภาพออนไลน์ผานเว็บไซต์ชื่อ
ดังอยาง American On Line นอกจากนี้ กราฟฟิตี้ยังถูกสรางสรรค์จากคอมพิวเตอร์ผานอุปกรณ์
เมาส์และโปรแกรม แทนกระปองสีสเปรย์แบบเดิม งานกราฟฟิตี้ในโลกของอินเทอร์เน็ต ไดรับการ
เรียกขานวา "Art Crimes" ทั้งหมดนี้เปลี่ยนแปลงไปมากหลังจากสี่สิบปีผานไป กราฟฟิติกาวออกจาก
มุมมืด จากการแสดงออกของตัวตนของผูถูกดดัน การถูกกดขี่ ความไมเสมอภาคกลายไปเป็นแฟชั่น
และสวนหนึ่งของธุรกิจโฆษณาระดับโลก 

จุดเริ่มตนของกราฟฟิตีถือเป็นวัฒนธรรมนอกกระแสที่เปรียบไดกับสัญลักษณ์ของความ
เป็นขบถ ราวกับวามันกอใหเกิดความรูสึกซาบซาน เป็นสุข เมื่อยามที่ศิลปินกราฟฟิตีได ทาทายตอ
อํานาจของเจาหนาที่รัฐที่พยายามกีดกันกําจัดกราฟฟิตีใหหมดไป๓๕ จากการถือกําเนิดขึ้นในทวีป
ยุโรปของกลุมชนชั้นแรงงาน แลวจึงกระจายตัวสงแรงกระเพ่ือมไปสูกลุมชนผิวสีที่ถูกกดขี่ใน
สหรัฐอเมริกา เมื่อกฎหมายสิทธิพลเมืองบัญญัติไววา การแบงแยกหรือการกีดกัน สีผิว เชื้อชาติ 
ศาสนา และเพศในทุกมิติสังคมของสหรัฐอเมริกา ซึ่งกลุมคนผิวสีดังกลาวลวนเป็นชนชั้นแรงงาน 
สภาพสังคมที่กดดัน ทําใหพวกเขาเหลานั้นตกอยูในสภาพคนชายขอบของสังคม ถูกกนดาวา ต่ําตอย 
สกปรก ซึ่งในสภาวะความเป็นอยูจริงนั้น พวกเขาแทบจะไมมีตัวตนในสังคมที่ดํารงชีวิตอยูบนพ้ืนฐาน
สิทธิ ความเป็นมนุษย์ ดวยเหตุนี้ไดกลายเป็นแรงผลักดันใหพวกเขาระบายความคับของใจ ความ

                                                                 
๓๓ Nicholas Ganz, Graffiti word street art from five continents, (Singapore: C.S. 

Graphic , 2004), p.4. 
๓๔ Griswold W., Cultures and Societies in a Changing World, (Thousand Oaks, CA : 

Pine Forge Press., 2004), pp. : 93-95. 
๓๕ Roger Gastman, Darin Rowland, Ian Sattler, Freight Train Graffiti, (Harry N. 

Abrams Inc, 2006), p.8. 



 
๓๘ 

 

เจ็บปวดภายใตสังคมที่ตนเองดําเนินชีวิตอยูบนพ้ืนที่ขางถนนหลังจากเลิกงานที่ตรากตรําเทานั้นที่ได
แสดงตัวตนวาเป็นใคร มีความอึดอัดใจในสังคมท่ีเป็นอยูอยางไรจึงตองการถายทอดความรูสึกเหลานั้น
ออกมาในที่สาธารณะ โดยการหยิบฉวยประเด็นนายจาง นักการเมือง สังคมในตอนนั้น การตอสูกีด
กันที่แสนลําบากในยุคอุตสาหกรรมทุนนิยมโดยการแสดงออกดานตางๆ เพ่ือกระตุนเตือนสังคม และ
สรางจิตวิญญาณใหกับตนเองผานการสรางสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินผิวสี๓๖  

กราฟฟิตีจึงเป็นสวนหนึ่งของวัฒนธรรมฮิพฮอพ ซึ่งประกอบไปดวย ๔ องค์ประกอบ 
ไดแก บีบอย เอ็มซี ดีเจ กราฟฟิตี (B-Boy, Mc, Dj, Graffiti)๓๗ ซึ่งกระแสของดนตรีฮิพฮอพไดเกิดมา
พรอมกันกับดนตรีแจ฿ส (Jazz) และ บลูส์ (Blues) ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงตัวตนและการระบายสิ่งที่
เก็บอยูในใจ ในชวงเวลาที่การเหยียดสีผิวในอเมริกากําลังรุนแรง กิจกรรมหลังจากที่เลิกงานของพวก
เขา ไดแก การออกมารองรําทําเพลง 

ในชวงปลายของทศวรรษ ๑๙๖๐ เมื่อจูลิโอสองศูนย์สี่ (Julio ๒๐๔) เริ่มเขียนลายเซ็น
แท็ก (Tag)๓๘ ของเขาไปทั่วมหานครนิวยอร์ก ในแถบรัฐวอชิงตันซึ่งเป็นสวนหนึ่งของแมนฮัตตัน 
(Manhattan) เขาเริ่มกระจายงานออกไปในแถบท่ีเขาอาศัยอยู หลังจากนั้นไมนาน ในชวงหนารอนใน
ปี ๑๙๖๙ เด็กหนุมชาวกรีกที่มาจากเกาะแมนฮัตตันที่ใชชื่อแฝงวา ทากิหนึ่งแปดสาม (Taki ๑๘๓) ก็มี
ลายเซ็นของเขาอยูทั่วเมืองในละแวกแมนฮัตตันเชนกัน โดยชื่อ Taki เป็นตัวแทนของชื่อของเขา และ
ตัวเลข ๑๘๓ นั่นหมายถึงถนนที่เขาอาศัยอยู ทากิไดรับแรงบัลดาลใจจากจูลิโอนั่นเอง เขาสนใจที่จะ
สรางสรรค์งานในสถานีรถไฟใตดินในนิวยอร์ก โดยพวกเขาไดเซ็นชื่อแท็กของตัวเองลงไปตามรถไฟใต
ดินแถบแมนฮัตตัน ชื่อที่ปรากฏพรอมกับตัวเลขเหลานั้นสรางความนาสนใจใหกับประชาชนที่พบเห็น
เป็นอยางมาก ในเดือนกรกฎาคม ปี ๑๙๗๑ หนังสือพิมพ์ชื่อดังของนิวยอร์กไดลงขาวเกี่ยวกับงานของ
ทากิซึ่งนับวาเป็นการเคลื่อนไหวที่สําคัญจุดหนึ่งของกราฟฟิตี๓๙ เขาทั้งสองถือเป็นจุดเริ่มตนของการ
พัฒนาผลงานจนมีชื่อเรียกวา นิวยอร์กสไตล์ (New York Style) ซึ่งมีชื่อเสียงมากในเวลาตอมา ทากิ
ถือเป็นศิลปินคนแรกที่ไดรับการยอมรับและถือเป็นการสรางวัฒนธรรมยอยขึ้นมาใหม ตัวเลขในชื่อ
แท็กของเขากลายเป็นวิธีการเขียนชื่อของศิลปินกราฟฟิตีและพัฒนาขึ้นมาเป็นรูปแบบการเขียนแท็ก 
ซึ่งตอมาเรียกวา การบอมบ์มิ่ง (Bombing) รถไฟใตดินถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการกระจายชื่อของ
ศิลปินใหเป็นที่รูจัก 

ปัจจุบันกราฟฟิตีมีการพัฒนาไปนอกจากการใชสีสเปรย์ตามแบบดั้งเดิมไมวาจะเป็นสเตน
ซิล (Stencil) สติ๊กเกอร์ (Sticker) โปสเตอร์ (Poster) สีอะคริลิค (Acrylic) แอร์บรัส (AirBrushes) 

                                                                 
๓๖ รพีพรรณ สายันต์ตระกูล, “กราฟฟิติ สีสันอันขบถ”, นิตยสารสารคดี. (๒๓ (๒๗๑) ๒๕๕๐): ๑๓๘-

๑๗๒. 
๓๗ Ric Blackshaw, Liz Farrelly, The Street Art Book 60 Artist in their own words, 

(United States and Canada: Colindesign, 2008), p.6. 
๓๘ แท็ก (Tag) ใชแทนการเรียกช่ือนามปากกาของศิลปิน และอีกนัยหนึ่งหมายถึงรูปแบบการเขียน

เฉพาะช่ือดวยความรวดเร็ว โดยใชปากกาเคมี หรือสีสเปรย ์
๓๙ Eric Felisbret, Graffiti New York, (New York: Abrams, 2008), p.10. 



 
๓๙ 

 

เขามารวม จุดที่ทําใหกราฟฟิตีเป็นที่รูจักอยางแพรหลายทั่วโลกคือการกอตั้งเว็บไซต์ อาร์ตไคร์ม (Art 
Crimes)๔๐ ซึ่งเป็นแหลงรวบรวมขอมูลและเป็นที่พบปะของคนทํางานศิลปะประเภทนี้ 

จารุณี สุวรรณรัศมี ไดอธิบายกราฟฟิติยุคใหม โดยอางขอมูลจากงานคนควาทางวิชาการ
ศิลปะของนักศึกษาสาขาวิชาปรัชญาศิลป และศิลปะวิจารณ์ ๒๕๔๔ ควบคุมโดยสมเกียรติ ตั้งนโม 
คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม (๒๕๕๘) วา กราฟฟิติรูปแบบใหมนี้เริ่มตนขึ้นเมื่อปลาย
ทศวรรษ ๑๙๖๐ ที่นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกาผานฝีมือของกลุมคนผิวสีที่ใชสีสเปรย์เซ็นชื่อไปทั่ว 
จากนั้นไดมีการพัฒนางานไปในเชิงศิลปะมากขึ้นทั้งการใชสี และลายเสนที่เป็นเอกลักษณ์จนรูจักกัน
ในชื่อของ “ศิลปะขางถนน” (Street Art) ซ่ึงกราฟฟิติ รูปแบบใหมนี้ไดแพรขยายไปทั่วเมืองหลวง
ใหญๆ ในยุโรป เชน ลอนดอน ปารีส เยอรมันตะวันตก อัมสเตอร์ดัม จนในที่สุดก็กระจายไปทั่วทุก
เมืองใหญในโลก๔๑ 

ศิลปะขางถนน (Street Art) เป็นชื่อที่หมายรวมถึงศิลปะที่รายลอมอยูในความเป็นชุมชน
เมืองและสภาพแวดลอมรอบตัว โดยไดรับการพัฒนามาจากกราฟฟิตีที่เริ่มทํางานโดยการเพนท์รถไฟ
ในเมืองนิวยอร์ก ในปี ๑๙๗๐ ชวงที่มีการเคลื่อนไหวและสังคมแบบใตดิน การเมือง การเปลี่ยนแปลง
ของสังคม โดยชวงเวลานี้เราเรียกวา โพสท์ กราฟฟิตี (Post-Graffiti) การนําเสนอรูปแบบใหมที่
แตกตางจากแบบที่ผานมาเกิดขึ้นระหวางผนังกําแพงตลอดชวงระยะเวลา ๓๐ ปี ที่ผานมา เรา
สามารถเรียกชวงระยะเวลานี้ไดวา เรเนซอง (Renaissance) ศิลปินจํานวนมากพยายามที่จะนําเสนอ
ผลงานของตัวเองตามทองถนน กําแพง หรือทุกๆ ที่พวกเขาสามารถจะทําได เพ่ือนําเสนอแนวคิด
ใหมๆ นําเสนอพลังแหงการสรางสรรค์ กําแพงเปรียบไดกับหอศิลปขนาดยักษ์ที่ผูคนทั่วไปสามารถ
เขาถึงไดอยางไมยากเย็น พัฒนาการของสตรีทอาร์ทหรือโพสท์กราฟฟิตีไดดําเนินไปพรอมกับการคิด
หาวิธีและเทคนิคใหมๆ ในการทํางานที่แตกตางไปจากเดิม ไมเพียงแตใชสีสเปรย์แตเพียงอยางเดียว
เทานั้น แตยังมีการผสมผสานการใชปากกาเคมีทํางานควบคูกันไปดวย และยังมีวัสดุตางๆ ที่ใชอีก 
ไดแก สเตนซิล สติ๊กเกอร์ โปสเตอร์ สีอะคริลิค และแอร์บรัสเขามารวม อีกทั้งยังรวมไปถึงภาพถาย
ตางๆ เชน โฟโตก฿อปปี้ (Photocopies) โมแสส (Mosaics) อีกดวย๔๒ 

ศิลปินมากมายพยามสรางชื่อของตัวเองโดยการใชแท็กแทนการใชชื่อจริงของตนเอง ทั้งนี้
พวกเขาไมตองการที่จะสรางความชัดเจนในตัวผลงาน แตตองการที่จะสรางความคลุมเครือระหวาง
ศิลปินผูสรางและผลงาน ไมตองการที่จะนําเสนอตัวตนอยางเปิดเผยดังเชนในรูปแบบศิลปะที่ผานๆ 
มาที่ศิลปินจะนิยมสรางผลงานและเขียนชื่อตัวเองกํากับไวดวยชื่อนามปากกาของพวกเขา ปัจจุบัน
เมืองใหญๆ ในหลายที่ทั่วโลกเปรียบไดกับงานแสดงนิทรรศการศิลปะขนาดใหญ ทําใหผูคนที่แมแตไม
เคยจะกาวเทาเขาไปในหอศิลป ไดสัมผัสกับงานศิลปะโดยที่พวกเขาไมรูตัว ดวยงานนิทรรศการ
กลางแจงในลักษณะนี้๔๓ 

                                                                 
๔๐ Nicholas Ganz, Graffiti word street art from five continents, (Singapore: C.S. 

Graphic , 2004), p.6. 
๔๑ จารุณี สุวรรณรศัม,ี กราฟฟิติ (graffiti) : การสื่อสารความหมายและอัตลักษณ์, 

(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๔๗), หนา ๒. 
๔๒ Louis Bou, Street Art, The Spray File, (New York: Colin Design, 2005), pp. 6-9. 
๔๓ Ibid, pp. 8 – 9. 



 
๔๐ 

 

สตรีทอาร์ตไมไดเป็นเพียงแคงานบนกําแพงเทานั้น ยังรวมไปถึงการทํางานศิลปะทุก
ประเภทที่ถูกติดตั้งบนทองถนน ไมวาจะเป็นการติดตั้งงานประติมากรรม จิตรกรรม ภาพพิมพ์ และโฟ
โตก฿อปปี้ มีความหลากหลายทางดานแนวคิด รูปแบบ และเทคนิค กราฟฟิตีโดยสวนใหญจะเป็นเพียง
แคการพนหรือเขียนแท็กบนกําแพงตามทองถนนเพียงอยางเดียว การกาวเขามาของศิลปินหลาย
แขนงที่เขามาสูสตรีทอาร์ต ทําใหสตรีทอาร์ตสามารถพัฒนาไปไดเร็วในชวงเวลาไมกี่ปีที่ผานมา และมี
รูปแบบที่หลากหลายสามารถเขาถึงผูชมไดอยางงายดาย 

 
๒.๒.๓ ความแตกต่างระหว่างศิลปะข้างถนน (Street Art) กับกราฟฟิตี้ (Graffiti) 
กราฟฟิตีและสตรีทอาร์ตหากมองเพียงเผินๆ จะเห็นวามีความคลายคลึงกันเป็นอยางมาก 

ดวยสีสันและองค์ประกอบบางอยางที่อาจจะทําใหเราเหมารวมศิลปะ ๒ ประเภทนี้เขาดวยกัน จาก
การศึกษาพบขอสังเกตบางประการ ทําใหเราสามารถที่จะแยกศิลปะ ๒ ประเภทนี้ออกจากกันได 
ถึงแมกราฟฟิตีและสตรีทอาร์ต มีการใชพ้ืนที่สาธารณะในลักษณะเดียวกันก็ตาม โดยกําแพงถือเป็น
พ้ืนที่หลักท่ีศิลปินเลือกใช 

กราฟฟิตีและสตรีทอาร์ตสามารถสังเกตโดยการมองกลับไปที่พ้ืนหลังของตัวศิลปิน โดย
ศิลปินกราฟฟิตีมักเกิดมาจากความชื่นชอบในวัฒนธรรมฮิพฮอพ โดยกราฟฟิตีเป็นสวนหนึ่งของ
วัฒนธรรมนี้ การพนชื่อแท็กของตนเอง หรือการนําเสนอชื่อตนเองใหเป็นที่พบเห็นของผูคนที่ผานไป
มา ไมตองการเปิดเผยตัวตนที่แทจริง กราฟฟิตียังคงอยูในรูปแบบของศิลปะที่มีความเป็นกบฏอยูใน
ตัว แตกตางกับสตรีทอาร์ตที่คอนขางจะเปิดกวาง และมีศิลปินทั้งสองลักษณะไมวาจะในแนวกบฏ
หรือศิลปินที่มุงเนนแตงานศิลปะอยางเดียวเทานั้น โดยศิลปินที่เขามาทํางานไมจําเป็นจะตองเกิดจาก
วัฒนธรรมฮิพฮอพเพียงอยางเดียว แตมีความเปิดกวางจากหลายอิทธิพลและความชื่นชอบ  สตรีท
อาร์ตยังคงมีรูปแบบของความเป็นกบฏรวมอยูดวยสําหรับศิลปินบางคน ดวยเนื้อหาที่มีการสอดแทรก
เขาไปมากกวาการพนตัวอักษรเป็นอยางเดียว มีเรื่องราวและจุดมุงหมายที่ตองการนําเสนอ เป็นจุดที่
แสดงใหเห็นวานี่คืองานในลักษณะของสตรีทอาร์ตมากกวาที่จะเป็นกราฟฟิตีแมจะเป็นการทํางานที่
ไมไดถูกอนุญาตก็ตาม 

อุปกรณ์หลักของศิลปินกราฟฟิตีอยางสีสเปรย์ ปัจจุบันไดถูกศิลปินสตรีทอาร์ตหยิบยืมมา
ใชอยางแพรหลาย ไมเพียงแตในงานสตรีทอาร์ตเทานั้น งานศิลปะแขนงอ่ืนๆ ก็ไดหยิบนําสีสเปรย์ไป
ใชกันเป็นจํานวนมากเชนกัน ทําใหไมสามารถที่จะจํากัดวาการใชสีสเปรย์เป็นงานกราฟฟิตีทั้งหมด 
เราจะตองพิจารณาองค์ประกอบโดยรวมเพ่ือสังเกตวางานเขาขายในลักษณะใดมากกวากัน 

หากกลาวถึงงานกราฟฟิตีและสตรีทอาร์ตนั้น สามารถที่จะแยกความแตกตางทางดาน
ความหมายในการทํางานออกมาได ถึงแมวางานจะอยูในลักษณะบนที่สาธารณะแบบเดียวกันก็ตาม 
โดยสามารถแยกไดดังนี้ 

กราฟฟิตี 
๑. เป็นงานในลักษณะใชสีสเปรย์ ๑๐๐% 
งานลักษณะกราฟฟิตีไดแกงานที่ใชอุปกรณ์ในการทางานดวยสีสเปรย์ทั้งหมด โดยไมมี

เทคนิคอ่ืนผสม โดยจะเนนไปที่ลักษณะของงานตัวอักษร (Font) เป็นหลัก โดยเนนการประกาศชื่อ



 
๔๑ 

 

ตัวเองหรือการประกาศศักดาของกลุมครู (Crew)๔๔ เนื้อหาที่มุงเนนจะไมใชการประชดสังคมมากมาย
นัก จะมุงเนนไปที่การประกาศใหชื่อของตนเองมีชื่อเสียง กระจายไปตามสถานที่ตางๆ ใหมากที่สุด ซึ่ง
จานวนผลงานจะเป็นตัววัดของความยิ่งใหญ และความสําเร็จของศิลปิน 

๒. มีความเป็นกบฏอยูในตัว 
กราฟฟิตีเกิดมาพรอมกับความเป็นสีเทา นั่นไดแก การละเมิดกฎหมาย การลักลอบทาสิ่ง

ผิดกฎตางๆ การทํางานในที่สาธารณะโดยไมไดรับอนุญาต ยิ่งมีชื่อในพ้ืนที่มากเทาใด ยิ่งเป็นการ
สะทอนความมีชื่อเสียงของศิลปินคนนั้นๆ นั่นเอง การเลือกพ้ืนที่ที่ยากแกการเขาถึง พ้ืนที่ที่กลุมอ่ืนไม
กลาหรือไมคิดที่จะเสี่ยงเขาไปทํางาน ความเสี่ยงในการถูกจับและอันตรายระหวางการทํางานเป็นสวน
หนึ่งในความสําเร็จของกราฟฟิตี นอกเหนือจากเทคนิคและความสวยงามในตัวงานเอง การพนทับงาน
ของกลุมอ่ืนหรือศิลปินคนอ่ืนๆ ที่พนไวกอนหนาแลวเป็นเรื่องปกติที่สามารถพบเห็นไดทั่วไป มีการ
ตามไปพนทับกันไปทับกันมา ดวยงานที่สวยขึ้นบาง งานที่ดูแยกวางานเดิมบาง นั่นแสดงถึงความมี
อํานาจนอกเหนือไปจากการทํางานศิลปะเพียงอยางเดียวเทานั้น นั่นจึงเป็นสิ่งที่นาสนใจสําหรับงาน
กราฟฟิตี 

๓. เนนความเป็นกลุมกอน 
หากแปลตามความหมายจะหมายถึงลูกเรือ เปรียบกับคณะลูกเรือที่มารวมลงเรือลํา

เดียวกัน ศิลปินจะนิยมการตั้งกลุมขึ้นมา เพ่ือรวมอุดมการณ์เดียวกัน โดยแตละกลุมจะมีวิธีการคัด
สมาชิกเพ่ือเขากลุมแตแตกตางกัน ไมใชเพียงใครอยากที่จะเขากลุมก็สามารถที่จะทําได  โดยการ
กระจายตัวของกลุมทําใหมีพ้ืนที่กวางขึ้น สามารถแบงไดวากลุมไหนมีชื่อเสียงหรือมีอิทธิพล เมื่อมี
สมาชิกมากก็จะสามารถสรางผลงานออกมาไดมากข้ึน 

๔. เกิดจากวัฒนธรรมฮิพฮอพ 
ศิลปินผูที่ทํางานกราฟฟิตี สวนมากจะมีพ้ืนฐานชีวิตจากความชื่นชอบในวัฒนธรรมฮิพ

ฮอพ คลุกคลีอยูกับชีวิตแบบฮิพฮอพ มีความชื่นชอบในแฟชั่นสตรีท ฟังดนตรีแบบฮิพฮอพ เรียกไดวา
อยูกับมันตลอดเวลาไมสามารถแยกออกจากกันไดนั่นเอง 

๕. ไมตองการเปิดเผยตัวตน 
ดวยการทํางานของกราฟฟิตี ที่จําเป็นจะตองปกปิดใบหนาที่แทจริง เนื่องจากสถานที่ๆ 

เขาไปทํานั้นผิดกฎหมายเป็นสวนใหญ จึงเป็นการเสี่ยงตอการถูกจับจากเจาหนาที่ของรัฐ จึงตองมีการ
อําพรางตัวทั้งใบหนาและชื่อท่ีแทจริง เพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกจับกุม 

สตรีทอาร์ต 
๑. มีการใชเทคนิคนอกเหนือไปจากกราฟฟิตี 
งานสตรีทอาร์ตไดกาวขามขีดจํากัดของกราฟฟิตีออกไปอยางมาก ศิลปิน ใชเทคนิค

หลากหลายตามแตละบุคคลถนัด ไมวาจะเป็นการใชพูกัน การตัดสติ๊กเกอร์ การใชวัสดุผสม ซึ่งจะ
แปรเปลี่ยนไปตามจินตนาการของศิลปินผูสราง รวมไปถึงงานที่นอกเหนือไปจากงานสองมิติ การทํา
ประติมากรรม หรือการแสดงตางๆ ที่อยูบนพื้นที่สาธารณะ 

๒. สรางงานเพ่ือศิลปะ 
                                                                 

๔๔ ครู หมายถึง ลักษณะของกลุมของศิลปินกราฟฟิตี้ โดยศลิปินนิยมตัง้กลุมขึ้นมาและเพื่อเป็นการ
รวบรวมสมาชิก เปรยีบเสมือนกับครอบครัว ศิลปินหนึ่งคนสามารถที่จะมีหลายครู 



 
๔๒ 

 

วิถีการทํางานของสตรีทอาร์ตจะเนนสรางงานเพ่ือศิลปะโดยตรง โดยที่ศิลปินสอดแทรก
เนื้อหาที่ตองการจะสื่อถึงลงไปในงาน อาจจะเป็นเรื่องราวสะทอนสังคมปัจจุบัน หรือสรางความ
จรรโลงใจใหกับบุคคลในพื้นที่ หรือแมกระทั่งเปลี่ยนบรรยากาศโดยรอบใหดูสวยงามขึ้น นาอยูขึ้น ซึ่ง
จะแตกตางกับงานกราฟฟิตี โดยสวนใหญมองพ้ืนที่เป็นการประกาศศักดาของตนเองและกลุม 

๓. สามารถสรางงานโดยตนเอง 
ศิลปินสตรีทอาร์ตโดยสวนใหญจะเนนสรางงานโดยแสดงความเป็นตัวตน ทํางานโดยเนน

ผลงานตัวเองเป็นหลัก แสดงความเป็นเอกลักษณ์สวนตัวอยางเต็มที่ ความเป็นปัจเจก ศิลปินสวนใหญ
ไมไดทํางานเป็นกลุม ซึ่งจะมีความแตกตางกับกลุมความเป็นกราฟฟิตีที่จะนิยมมีกลุมในการทํางาน 

๔. การเปิดเผยตัวตน 
ศิลปินผูทํางานยินดีที่จะเปิดเผยตัวตน สามารถเปิดเผยชื่อจริงได ไมแตกตางจากศิลปิน

ประเภทงานอ่ืนๆ แตทั้งนี้ศิลปินสตรีทอาร์ตก็นิยมการตั้งชื่อแท็กเชนเดียวกันกับกราฟฟิตี มีการซื้อ
ขายงานกันอยางเปิดเผย ผูที่ชื่นชอบผลงานสามารถติดตอซื้องานจากศิลปินได เนื่องดวยการทํางานใน
ปัจจุบันมีการทํางานผานผูสนับสนุนหรือโครงการสตรีทอาร์ตตางๆ ที่ดึงศิลปินสตรีทอาร์ตเขาไปรวม
ทํางาน ทําใหศิลปินไมจําเป็นจะตองปกปิดตัวตนดวยลักษณะการทํางานที่ถูกกฎหมาย 

 
๒.๒.๔ ศิลปะข้างถนน (Street Art) ในประเทศไทย 
ในประเทศไทย รูปแบบงานสตรีทอาร์ตไมไดเกิดมาในลักษณะนี้มาตั้งแตแรก แตถูก

พัฒนาและรับอิทธิพลมาจากกราฟฟิตี มีศิลปินหลายคนและหลายกลุมรวมตัวกันขึ้นเพ่ือสรางสรรค์
ผลงานในลักษณะงานกราฟฟิตีผานชวงเวลาหลายสิบปี และปูรากฐานใหกับสตรีทอาร์ต สามารถ
อธิบายพัฒนาการไดเป็น ๒ ชวงดังนี้ กราฟฟิตียุคแรก 

หากพูดถึงการขีดเขียนตามผนังโดยทั่วไปแลว เรามักจะคุนเคยกับการเขียนลักษณะคา
หรือประโยคบอกเลาตางๆ ตามผนังในหองนา ซึ่งเป็นที่นาสังเกตวาภายในขอความนั้นแฝงมุกตลก
ขบขันหรือแมแตการแสดงออกในทางประชดประชันเหตุการณ์ตางๆ ซึ่งเป็นการเขียนโตตอบกัน
ระหวางผูเขียนคนแรก ไปยังผูเขียนคนตอๆ ไป ในลักษณะเดียวกันกับงานกราฟฟิตีของเด็กชาง หรือ
สถาบันการศึกษาตางๆ พวกเขาจะใชสีสเปรย์ตระเวนพนไปตามที่ตางๆ โดยจะทําโลโก (Logo) 
สถาบันของตัวเองข้ึนมา และนาไปพนตามสถานที่สาธารณะเพ่ือเป็นการประกาศอาณาเขตและแสดง
ถึงความยิ่งใหญของตนเอง ดวยวิธีการและความหมายมีความสอดคลองกับลักษณะของงานกราฟฟิตี
เป็นอยางยิ่ง ตางกันแครูปแบบที่ออกมาเพียงเทานั้น แตดวยลักษณะแนวคิด วิธีการแสดงออกนั้นมี
ความสอดคลองเป็นอยางยิ่ง งานจําพวกนี้คาดวาเกิดกอนที่กระแสกราฟฟิตีจะเขามาดวยซ้ําไป 
อาจจะเป็นขอสังเกตไดวางานของเด็กชางอาจจะเป็นงานกราฟฟิตีแบบไทยโดยแทจริงก็เป็นได 

ยอนกลับไปเมื่อราวๆ ๑๐ กวาปีที่ผานมา กระแสของวัฒนธรรมฮิพฮอพที่กําลังหลั่งไหล
เขามาในประเทศไทยโดยเขามาผานทางทีวี หนังสือ การออกแบบปกเทป หรือเพลงฮิพฮอพ ซึ่งเขามา
พรอมๆ กับกระแสของกีฬาเอ็กซ์ตรีม ที่ไดรับความนิยมในหมูวัยรุนเป็นอยางมาก ในขณะเดียวกัน
กราฟฟิตีก็ไดแทรกเขามาอยูตามสื่อตางๆ ที่เกี่ยวของ ไมวาจะเป็นนิตยสาร ลายเสื้อผา มิวสิควิดีโอ 
ประกอบกับเด็กนักเรียนไทยที่พ่ึงกลับมาจากตางประเทศก็ไดนํากราฟฟิตีเขามาเผยแพรใหกับเพ่ือนๆ 
หรือคนรูจักในเวลาเดียวกัน 



 
๔๓ 

 

สตรีทอาร์ตในประเทศไทยมีความชัดเจนขึ้นในชวงไมก่ีปีที่ผานมา โดยกระแสที่ชัดเจนเกิด
ในชวงหลังปี ๒๐๐๖ เป็นตนมา โดยงานแรกๆ ที่เริ่มกําเนิดขึ้น ไดแก การจัดนิทรรศการของ พีเซเวน 
(P๗) และ ไซเดอร์ (Cider) ที่จัดรวมกันที่หอศิลป เมื่อกระแสของกราฟฟิตีในประเทศไทยเริ่มมีความ
นิยมคงที่ ศิลปินที่ทํางานในยุคแรกไดผันตัวเองไปทํากิจกรรมอ่ืนๆ หรือเปลี่ยนเสนทางเดินของชีวิต 
ประกอบกับกระแสของสตรีทอาร์ตในตางประเทศไดรับความนิยมมากขึ้นทาใหกลุมคนทํางานศิลปะ
ในประเทศไทยเริ่มหันมาสนใจในวิถีการทํางานในรูปแบบนี้มากขึ้น 

จุดเปลี่ยนแปลงที่ทําใหสตรีทอาร์ตเมืองไทยเกิดเป็นที่รูจักในวงกวาง เกิดจากการรวมตัว
กันของเหลาศิลปินจากหลากหลายสาขาโดยการรวบรวมของพีเซเวน ไมวาจะเป็นกกราฟิกคดีไซน์ 
ศิลปินไฟน์อาร์ต มารวมทํางานสตรีทอาร์ตจํานวน ๑๖ คน รวมตัวกันในชื่อกลุม FOR และไดมีการจัด
หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ในชื่องาน FOR wallpainting๑๒ ที่หอศิลป
กรุงเทพมหานคร นิทรรศการครั้งนี้ไดรับการตอบรับที่ดีมากๆ จากเหลาสื่อมวลชนและประชาชนที่เขา
ไปเยี่ยมชมงาน นับเป็นการเปิดมุมมองใหมๆ ใหกับทั้งศิลปินในสาขาอ่ืนๆ และประชาชนไดทราบถึง
ลักษณะและรูปแบบการทํางานของสตรีทอาร์ต ปัจจุบันมีโครงการสตรีทอาร์ตหลากหลายโครงการจัด
ขึ้นมาอยางตอเนื่อง 

ในประเทศไทย ไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ และพัชราภา เอื้ออมรวนิช ไดแยกประเภทของศิลปะ
ขางถนนภายใตบริบทสังคมไทยในการวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณคาดานอัตลักษณ์ของศิลปะขางถนน
เพ่ือการสรางมูลคาสูเศรษฐกิจสรางสรรค์ มีการคนพบประเภทและรูปแบบของศิลปะขางถนนจาก
สาเหตุเนื่องจากการเปิดของสังคมทางดานสื่อ เชน โลกสังคมออนไลน์ การเขาถึงอินเทอร์เน็ตไดงาย
ขึ้น จึงทําใหศิลปินในประเทศไทยมีพัฒนาการเทาทันศิลปินขางถนนจากตางประเทศ และเป็นที่
ยอมรับมากยิ่งข้ึน โดยสามารถแยกได ๙ ประเภท๔๕ ดังนี้ 

๑. Tag เปรียบเสมือนการถมน้ําลายทิ้งไวตามพ้ืนที่ตางๆ ที่แยกแยะความแตกตางของดี
เอนเอแตละบุคคลไดอยางชัดเจน และจะมีอยูมากที่สุด เนื่องจากทําไดงาย และรวดเร็วที่สุดดวย การ
เขียนดวยปากกาหมึกที่มีหัวขนาดใหญ หรือสีสเปรย์เพียงสีเดียวก็สามารถ Tag ไดโดยการเขียนจะ
เป็นลักษณะหวัดๆ แบบรวดเร็ว ฉับพลันแลวเดินจากไปทันที สวนใหญจะเป็นลายเซ็นชื่อของตนเอง
หรือชื่อกลุม เพ่ือประกาศศักดาและแสดงถึงการทํางานที่ขยายอาณาเขต บางก็แสดงถึงเขตการ
ครอบครองพ้ืนที่ของแก฿งค์นั้นๆ 

๒. Throw-Ups เป็นการพัฒนาตอจาก Tag เปรียบดังการอาเจียนออกมาอยางฉับพลัน
เนื่องจากเป็นการเขียนที่รวดเร็ว โดยการเขียนเป็นตัวอักษร ๒-๕ ตัว และมักใชสีเพียง ๑-๒ สี เสน
หนึ่ง สําหรับเดินเสนขอบนอก (Outline) และอีกสีจะระบายลงในตัวอักษร (Fill in) ซึ่งการทํางาน
ประเภทนี้ นิยมใชรูปแบบของตัวอักษรที่เรียกวา Bubble Letter ที่มีลักษณะโปุงพองเหมือนบอลลูน
ซึ่งเป็นรูปแบบที่ศิลปินขางถนนนิยมทํากันมากในพ้ืนที่สาธารณะ เนื่องจากเป็นวิธีการที่รวดเร็วที่สุดใน
การสรางสรรค์งานที่มีขนาดใหญ 

๓. Font ตัวอักษร จากเดิมท่ีมีการนิยมสรางสรรค์งานที่เป็นตัวอักษรนั้นจะเป็นการแสดง
ชื่อกลุม หรือชื่อของตนเองเป็นภาษาอังกฤษ ไดมีการเพ่ิมลวดลายตัวละคร (Character) เขาไปดวย
                                                                 

๔๕ ไชยสิทธ์ิ ชาญอาวุธ และพัชราภา เอื้ออมรวนิช, การศึกษาคุณค่าด้านอัตลักษณ์ของศิลปะข้าง
ถนนเพ่ือการสร้างมูลค่าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์, หนา ๑๘๕-๑๙๖. 



 
๔๔ 

 

เพ่ือแสดงความเป็น อัตลักษณ์ในการสรางสรรค์งานประเภทตัวอักษรนั้น ยังสามารถแยกยอยไดอีก ๓ 
ประเภท ไดแก 

๓.๑ Old School เป็นลักษณะการเขียนตัวอักษรในยุคเริ่มแรก ลักษณะตัวอักษร
สามารถอานออกวาเขียนอะไร แปลความหมายหรือออกเสียงได ไมมีความซับซอนมากนัก ประกอบ
กับมีตัวละครประกอบ เพ่ือสรางความนารักหรืออารมณ์ขันบางอยาง สวนใหญจะเป็นเด็กผูชายแตง
กายในวัฒนธรรมฮิปฮอปแบกเครื่องเลนวิทยุ (Beat Box) ขนาดใหญ หรือตัวการ์ตูนยอดนิยมของ
วัฒนธรรมอเมริกัน เชน Simpson, Disney, Tom and Jerry เป็นตน 

๓.๒ Wild Style เป็นการเขียนหรือสรางสรรค์งานที่มีพ้ืนฐานมาจากการทําตัวอักษร
แตเป็นงานที่มีลักษณะในมุมกวางที่เนนในความยาวและมีเทคนิคที่ดูวิจิตรตระการตา ที่ตัวศิลปินโชว์
ทักษะการใชหัวสเปรย์ การควบคุมทิศทางของสีในแบบเฉพาะของตัวเองจนไมสามารถอานออกหรือ
แปลความหมายไดวาตัวอักษรนั้นหมายถึงอะไร 

๓.๓ ๓D เป็นการสรางตัวอักษรที่เป็นตัวยอ หรือชื่อของตนเองที่ลักษณะเดน คือการ
ทําใหดูมีมิติ ตื้น ลึก หนา บาง อาจจะใชหลักของแสง เงา เขามาชวย และจุดนําสายตาจากมุม 
Perspective ใหภาพดู โดดเดน แปลกตา มองลึกเขาไปในภาพได และมีความนาสนใจยิ่งขึ้น 

๔. Character ตัวละคร หรือตัวการ์ตูน เป็นตัวละครที่ศิลปินสรางสรรค์ขึ้น จากเรื่องราว
ที่มีความเก่ียวของกับตัวเองจากอดีต หรือปัจจุบัน ซึ่งสะทอนออกมาเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของตน โดย
จะเพ่ิมเติมความขําขัน ตลก และความนารักลงไป เพ่ือสรางการจดจําแกผูพบเห็น 

๕. Sticker เป็นการตอยอดพัฒนาจากการสรางสรรค์ Character เมื่อศิลปินสรางตัว
ละครของตนเป็นที่จดจํา จึงนํามาออกแบบเป็นสติ๊กเกอร์ใชในการติดในพ้ืนที่ที่ไมสะดวกในการ Tag 
และแลกเปลี่ยนกันในกลุม หรือเมื่อพบเจอกันในงานตางๆ 

๖. Poster เป็นการทํางานมากอนลวงหนาจากท่ีอ่ืนบนกระดาษที่มีคุณสมบัติบางเบา เพ่ือ
งายตอการเคลื่อนยายที่ สวนใหญเป็นสีเดียวหรือสองสีแลวนํามาติดตามพ้ืนที่สาธารณะ โดยใชกาว
แปูงเปียก ซึ่งจะทําใหผลงานติดแนบไปกับพ้ืนผิวแนบสนิทเป็นเนื้อเดียวหลุดออกไดยาก 

๗. Production คือ การรวมตัวกันของศิลปินภายในกลุมเดียวกัน หรือขามกลุมที่มี
ความสัมพันธ์อันดีตอกันมารวมกันสรางผลงานในพ้ืนที่ขนาดใหญ เพ่ือสรางความงามใหกับพ้ืนที่หรือ
ปรับพ้ืนที่รกรางใหสวยงามขึ้นภายใตโจทย์ที่กําหนดขึ้น หรือการจัดกิจกรรมของกลุมผูจัดขนาดใหญ 
เพ่ือตองการที่จะรวม หรือสรางกลุมศิลปินขางถนนใหมีความกวางขวางขึ้นทั้งภายในประเทศไทยและ
ตางประเทศ 

๘. Painting ถือวาเป็นจุดเริ่มตนที่ศิลปินทุกคนตองเริ่มจากการรางภาพ สรางแบบสเก็ต
จากดินสอ ปากกา และใชพูกัน หรือแปรงทาสี เป็นการทํางานศิลปะขั้นพ้ืนฐานในกระดาษที่ถูกขยาย
ขนาดใหใหญขึ้น งายตอการทํางาน เก็บรายละเอียดตางๆ และควบคุมการทํางานไดดี เป็นสายการ
ทํางานศิลปะขางถนนที่กวางและมีเทคนิคท่ีหลากหลายขึ้น 

๙. Pieces มาจากคําวา Master Pieces ซึ่งใหความหมายถึงผลงานชิ้นที่โดดเดนในการ
พัฒนางานในรูปแบบของ Hip Hop Graffiti เนื่องจากมีการประดิดประดอย และประณีต ตัวอักษร
หรือตัวละครที่ใชเป็นองค์ประกอบในผลงานมากขึ้นเป็นพิเศษ ในทางเทคนิค เชน ใชหัวพนเสนเล็ก
บางๆ (Fat Cap) ใหมีความสวยที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบวา ศิลปะกราฟฟิติไทยไดมี
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ความคิดริเริ่มที่จะนําตัวอักษรภาษาไทยมาสรางสรรค์เป็นงานศิลปะขางถนนที่มีขนาดใหญและ
ประยุกต์รูปแบบใหทันสมัยขึ้นไปจนถึงการนําชื่อภาษาไทยมาใชในการ Tag ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการจง
ใจที่จะนําเสนอความเป็นไทยสอดแทรกเขาไปในตัววัฒนธรรมใหความเป็นไทยมีความทันสมัยขึ้น 

สตรีทอาร์ตในประเทศไทยมีรูปแบบและการดําเนินแนวทางเฉพาะตัว เนื่องดวยปัจจัย
ทางดานอิทธิพลและสังคมความเป็นอยูทําใหสตรีทอาร์ตในประเทศไทยเกิดรูปแบบที่เฉพาะตัวขึ้นมา 
โดยสามารถตั้งขอสังเกตไดดังนี้ 

๑. ศิลปินและการเปิดเผยตัวตน 
รูปแบบของความเป็นสตรีทอาร์ตในประเทศไทยนั้นมีลักษณะที่คอนขางที่จะแตกตาง

ออกไปจากการเกิดขึ้นในตางประเทศ ศิลปินสตรีทอาร์ตในประเทศไทยนั้นมีทั้งคนที่ทํางานมาตั้งแต
สมัยยังเป็นรูปแบบกราฟฟิตี และศิลปินที่ทางานในรูปแบบอ่ืนมากอน เชน งานในสายกราฟิกดีไซน์ 
ภาพประกอบ งานวาดภาพจิตกรรม ทําใหงานในประเทศไทยมีความหลากหลายทางดานศิลปินและ
แหลงกําเนิดที่มาแตละคน ดวยความที่ศิลปินเป็นที่รูจักในสาขาอ่ืนๆ มากอนอยูแลว ทําใหศิลปิน
สามารถเปิดเผยตัวตนและชื่อของตนเองได ประกอบกับมีการทํางานเกิดจากการผานโครงการ ทําให
ศิลปินไมจําเป็นตองลักลอบทํางานหรือแมแตการทํางานที่เกิดจากศิลปินเองก็จะมีการขอใชพ้ืนที่
กอนที่จะลงมือทํา เนื่องจากในการทํางานตองใชเวลาและความละเอียดในการทํางานเป็นอยางมาก 
ทําใหไมคุมหากตองทํางานและทําไดไมจบกระบวนการ การกาวเขามาทํางานของศิลปินสตรีทอาร์ต
ไทยแบงออกเป็น ๒ กลุม ไดแก ศิลปินที่มีพ้ืนฐานจากวัฒนธรรมกราฟฟิตี และศิลปินที่มาจากแขนง
อ่ืนๆ 

กลุมที่ ๑ ศิลปินที่มีพ้ืนฐานมาจากวัฒนธรรมกราฟฟิตี ศิลปินกลุมนี้มีความคลุกคลีกับ
ความเป็นวัฒนธรรมฮิพฮอพ การฟังเพลง การดําเนินชีวิต ราวกับวาศิลปะประเภทนี้จะไมสามารถที่
จะแยกออกจากวิถีชีวิตไปได แนวความคิด การแสดงออกที่ไรกฎเกณฑ์ ความเป็นอิสระจากทุกอยาง 
หลายๆคนเกิดจากการอยูในกลุมสังคมของคนเลนสเก็ตบอร์ด และเกิดแรงบัลดาลใจในการมาทํางาน 
ศิลปินหลายๆ คนเริ่มจากการเป็นศิลปินกราฟฟิตีมากอน และพัฒนามาสูรูปแบบสตรีทอาร์ต โดยการ
พัฒนาเรื่องราวและเนื้อหาเขาไป ประกอบกับความคิดที่ดูโตขึ้นตามยุคสมัยและประสบการณ์ชีวิต 

กลุมท่ี ๒ ศิลปินจากแขนงอ่ืนๆ ศิลปินสตรีทอาร์ตไทยในปัจจุบันโดยสวนใหญกาวขามมา
จากหลายแขนง ไมวาจะเป็นกราฟิกดีไซน์ ภาพประกอบ การ์ตูน หรือศิลปินไฟน์อาร์ต โดยไดรับแรง
บัลดาลใจมาจากการไดพบเห็นการทางานในรูปแบบสตรีท การออกไปทํางานรวมกับพ้ืนที่บนทอง
ถนนในลักษณะของกราฟฟิตี ความเป็นอิสระในการทํางานที่นอกเหนือไปจากการวาดภาพบนเฟรม 
ประกอบกับกระแสของงานสตรีทอาร์ตที่ไดรับความนิยมและเป็นกระแสในขณะนี้ ทําใหรูปแบบของ
สตรีทอาร์ตไทยมีความหลากหลาย 

๒. รูปแบบงาน 
รูปแบบงานสตรีทอาร์ตที่ไดรับความนิยมในประเทศไทย ไดแก งานในลักษณะคาเรกเตอร์ 

(Character) นับตั้งแตยุคสมัยที่ยังเป็นกราฟฟิตี งานในรูปแบบคาเรกเตอร์ก็นับวาเป็นที่นิยมและมีคน
ใหความสนใจเป็นอยางมาก เนื่องจากสิ่งที่เป็นภาพสามารถที่จะเขาถึงผูคนไดงายและเป็นที่ จดจํา
มากกวา ความนารักของตัวการ์ตูนสามารถเขาถึงผูชมไดงายและสีสันที่ดึงดูด โดยเนื้อหามีความ
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หลากหลาย ตั้งแตเรื่องของสังคม การเมือง วัฒนธรรม การประชดประชันสังคมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตางๆ 

การเกิดขึ้นของคาเรกเตอร์โดยสวนใหญจะเป็นการคิดตัวละครขึ้นมาใหมในลั กษณะ
ตนแบบ (Original) หมายถึงตัวละครที่ไมเคยเกิดขึ้นที่ไหนมากอน ถูกคิดคนและพัฒนาขึ้นโดยตัว
ศิลปินเอง โดยแรงบันดาลใจที่ไดรับจะแตกตางกันไปในแตละคน เชน ไดรับแรงบัลดาลใจจากความ
ชื่นชอบในตัวการ์ตูน สัตว์ สิ่งที่ชื่นชอบในวัยเด็ก หรือเรื่องราวที่กระทบตอชีวิตตนเอง 

๓. พ้ืนที่ในการทํางาน 
งานสตรีทอาร์ตในประเทศไทย โดยสวนใหญแลวจะเลือกพ้ืนที่ในการทํางานที่ไมมีความ

เสี่ยงมากนัก เนื่องจากดวยการทํางานมีตนทุนหลายอยาง หากทําไปแลวโดนไลหรือทําไดไมจบนั้น
หมายถึงการเสียโอกาสที่จะสรางผลงาน งานสตรีทอาร์ตโดยสวนใหญจะเป็นลักษณะงานที่ใชทักษะสูง 
มีการใชพูกันในการเขียน โดยจุดนี้เองที่ทําใหคอนขางจะตองใชเวลา ประกอบกับขนาดของงานที่
คอนขางใหญบนกําแพง ยิ่งทําใหตองใชเวลาและทักษะเพ่ิมขึ้นเป็นอยางมาก แมวาในปัจจุบันศิลปิน
สตรีทอาร์ตจะเริ่มนิยมการนําสีสเปรย์มาใชในการทํางานแลวก็ตาม แตการทํางานจริงยังคงตองใช
เวลามากพอสมควรกวางานหนึ่งชิ้นจะสําเร็จไปได การเลือกพ้ืนที่ของศิลปินสตรีทอาร์ตจึงตองมั่นใจ
ในระดับหนึ่งแลววาพ้ืนที่นั้นๆ สามารถเขาไปทํางานไดโดยที่ไมถูกจับ หรือมีการนําแฟูมผลงานไป
เสนอแกผูเป็นเจาของที่กอน หากไมไดรับการอนุญาตก็จะเปลี่ยนที่ไปหาสถานที่ใหมแทน 

๔. ดานสังคม 
ดวยสังคมไทยที่ถูกหลอหลอมใหไมสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นกับบางเรื่องไดอยาง

เต็มที่ หรือหากทําไดก็ตองเป็นไปโดยทางออม โดยเฉพาะในเรื่องของการวิพากษ์สังคม หรือเรื่องของ
การเมือง ประกอบกับเรื่องของกฎหมายการจับกุมการลักลอบทํางานในที่สาธารณะไมไดมีความ
รุนแรงมาก ทําใหลักษณะของผลงานจะไมไดเนนไปที่เนื้อหาที่รุนแรง เสียดสีสังคมอยางตรงไปตรงมา
มากนัก การทํางานที่คอนขางสบายหากเทียบกับเมืองนอกที่ตองลักลอบทํา ทําใหผลงานสวนใหญ
ออกไปในรูปแบบของงานศิลปะอยางเต็มที่ โดยศิลปินจะเนนไปที่ความสวยงามของผลงานมากกวา
เนื้อหาที่รุนแรง เสียดสีสังคม๔๖ 

 
๒.๒.๕ ศิลปะข้างถนน (Street Art) ต้นทุนในการต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ปัจจุบันในบางประเทศไดผลักดันศิลปะขางถนนใหกลายเป็นจุดเดนใหกับประเทศ ตั้งแต

อุตสาหกรรมแฟชั่นไปจนถึงอุตสาหกรรมบันเทิง นับวาเป็นการใชตนทุนจากความคิดสรางสรรค์ใน
การตอยอดความรูทางวัฒนธรรม ในแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค์ โดยประเทศไทยมีมูลคาของกลุม
อุสาหกรรมสรางสรรค์ที่ขยายตัวมากข้ึนในทุกปีและยังคงมีโอกาสทางการตลาดสําหรับผูประกอบการ
ที่มีความคิดสรางสรรค์อีกมาก โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(สศช.) ไดกําหนดขอบเขตเศรษฐกิจสรางสรรค์ของประเทศไทย โดยมีกลุมของศิลปะเป็นหนึ่งในธุรกิจ

                                                                 
๔๖ แมนฤทธิ์ เต็งยะ, “จากวัฒนธรรมกราฟฟิตีสูงานสตรีทอาร์ตในประเทศไทย”, Veridian E-

Journal, Silpakorn University  ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, (ปีท่ี ๙ ฉบับท่ี 
๒ เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙): ๒๔๓๓-๒๔๓๖. 



 
๔๗ 

 

ที่สามารถสรางมูลคาใหกับประเทศได๔๗ ไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ เสนอแนวทางการนําความคิดสรางสรรค์
ของศิลปะขางถนนมาตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค์มี ๓ ดานใหญ ๆ ไดแก 

๑. ดานผลิตภัณฑ์ และผลงานสรางสรรค์ เป็นการดึงเอาอัตลักษณ์ในผลงานของศิลปินที่
ไดรับความนิยมมาเป็นสวนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ หรือเป็นสวนเสริมในการออกแบบ เชน การใช Tag 
ของศิลปินมาเป็นลายเสื้อยืด รองเทาและลวดลายสายนาฬิกา การใชตัวละคร (Character) ที่วาดขึ้น
โดยศิลปินขางถนนมาเป็นหุนโมเดล พวงกุญแจ ลายกระเปา หรือสินคาผลิตภัณฑ์บางอยางไดเชิญให
ศิลปินขางถนนเขามามีสวนรวมกับการออกแบบสินคา และผลิตภัณฑ์นั้นหรือกระตุนใหสินคาและ
ผลิตภัณฑ์บางชนิดที่กําลังเสื่อมความนิยมกลับมามีความนิยมใหมขึ้นอีกครั้ง ในสวนดานการ
สรางสรรค์งานศิลปะขางถนนที่มีขนาดใหญนั้น สามารถแยกเป็นสามประเด็น คือ 

- การรวมกันสรางงานขนาดใหญ ดวยอุดมการณ์ทางศิลปะ และเรียกรองสิทธิความเป็น
ธรรม บางประการตอภาครัฐเชน การรวมตัวกันของศิลปินขางถนนที่มารวมทํางานดวยกันเพ่ือ
เรียกรองการสงมอบพื้นท่ีบริเวณสี่แยกปทุมวันใหเป็นหอศิลปกรุงเทพมหานคร 

- การรวมกันสรางงานขนาดใหญ เพ่ือสวนรวม เป็นการรวมตัวกันเพ่ือกอสรางงานบน
พ้ืนที่ขนาดใหญ โดยมีวัตถุประสงค์รวมกันในดานการพัฒนาเชน การรวมตัวสรางงานศิลปะขางถนน
เลียบคลองแสนแสบ เพื่อปรับภูมิทัศน์และเผยแพรความงามทางศิลปกรรมใหแพรกระจายสูสาธารณะ
และมวลชน 

- การทํางานสรางสรรค์ เพ่ือตอบโจทย์ทางดานการคาหรือผูวาจางเป็นการทํางานตอบ
โจทย์ กลุมเปูาหมายในเชิงพาณิชย์ เชน การสรางสรรค์งานศิลปะขางถนนใหเป็นสวนหนึ่งในการจัด
แสดงสินคา ดีสเพลย์ สรางบรรยากาศในรานคา รานกาแฟ โรงแรม ตามอาคารและสถานที่ตาง ๆ 

๒. ดานการสรางแบรนด์ และการตลาด ไมไดใชเพียงแคสินคาที่จับตองไดเทานั้น แตยัง
เป็นการสื่อสารขององค์กรกับกลุมเปูาหมายอยางเขาใจ ซึ่งไดถูกการวางแผนและออกแบบในการสื่อ
อยางเป็นระบบ มีการเนนความสําคัญของคุณคา ปัจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญ คือ การมีจุดยืนที่
แข็งแกรง มีเปูาหมายไปที่การสื่อสารกับกลุมเปูาหมายเฉพาะกลุมอยางมีรสนิยมในรูปแบบของตนเอง 
ที่มีความแตกตางทามกลางตลาดที่เต็มไปดวยการแขงขัน เชน แบรนด์สินคา Street Art ระดับโลก 
OBEY ในประเทศไทยยกตัวอยาง ไดแก AMP เป็นตน การจะสรางแบรนด์หรือตราสินคาใหคงอยู 
จะตองมีการวิเคราะห์แผนงานที่ดี เพ่ือใหแบรนด์สินคานั้นสามารถครองใจและสรางใหผูบริโภคเกิด
ความจงรักภักดีตอแบรนด์สินคา 

๓. ดานการสรางมูลคาในตัวบุคคล การสั่งสมประสบการณ์ของศิลปินและการพัฒนา
ทักษะทางดานศิลปะที่มีความแตกตาง จนเกิดบุคลิกภาพเฉพาะตัวที่สะทอนลงไปในผลงาน นอกจาก
จะทําใหตัวชิ้นงานมีคุณคาดานอัตลักษณ์และสรางมูลคา อีกทั้งยังสงผลใหตัวศิลปินเกิดมูลคาในตัวเอง
ตามข้ึนไป จนกลายเป็นผูเชี่ยวชาญนาเชื่อถือมากขึ้น มีตัวตนมากขึ้น ซึ่งมีรูปแบบชีวิต (Lifestyle) ไม
ตางจากดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity) ที่มีคนคอยติดตามวาจะใชสินคาอะไร พูดถึงอะไร ใช

                                                                 
๔๗ เสาวรภย์ กุสุมา ณ อยุธยา, “Creative Economy ทางเลือกใหมในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย”, 

Executive Journal, (มกราคม – พฤษภาคม ๒๕๕๓): ๒๓ – ๒๘. 



 
๔๘ 

 

ชีวิตแบบไหน รสนิยมเป็นอยางไรที่พรอมจะมีคนติดตาม (Follow) เพ่ืออยากใหตนดูดีอยางศิลปินที่
ตนชื่นชอบ๔๘ 

วันเฉลิม จันทร์พงษ์แกว กลาววา คุณคาของการสื่อสารของสตรีทอาร์ทนั้นขึ้นอยูกับ
ปัจจัย ๓ ขอคือ ๑) ความสวยงาม ๒) เนื้อหา ๓) สถานที่ โดยทั้ง ๓ อยางนี้ตองมีความเชื่อมโยงกัน๔๙ 
แมสตรีทอาร์ทนั้นจะมีประสิทธิภาพในการสื่อสารศิลปะสูสาธารณะที่สูง เนื่องจากเป็นการสื่อสารใน
พ้ืนที่วงกวาง ถึงกระนั้น ในประเทศไทยยังไมไดมองถึงคุณคาที่เป็นเนื้อหาสาระของงานสตรีทอาร์ท  
อยางจริงจังมากนัก สวนใหญจะคํานึงถึงความสวยงามในผลงานของศิลปินเป็นหลัก เนื่องจากความ
แตกตางในวัฒนธรรม ความรู และประสบการณ์ทําใหแตกตางกันกับสตรีทอาร์ทในตางประเทศที่
สะทอนเนื้อหาที่รุนแรงและลึกซึ้งกวา แตในดานการสื่อสารในระดับความสวยงามนั้นก็เพียงพอที่จะ
สามารถสรางประโยชน์ใหสังคมได ถึงอยางนั้น คนในสังคมก็ยังไมไดรูสึกกับสตรีทอาร์ทมากนัก แต
เนื่องจากการพบเห็นเป็นจํานวนมากขึ้นจนชินตาและกลายเป็นสวนหนึ่งของเมืองไปโดยไมรูตัว จึง
ไมไดรูสึกขัดแยง แตในอนาคต สตรีทอาร์ทจะมีบทบาทในการสรางมูลคาแกธุรกิจใหเพ่ิมมากขึ้นตั้งแต
ในระดับชุมชน ตําบล ถึงระดับจังหวัด และประเทศ เพราะเคยประสบความสําเร็จมาแลวใน
ตางประเทศ แตในประเทศไทยนั้นยังเป็นสิ่งใหม และกําลังไดรับความนิยมในหลายจังหวัดที่ตองอาศัย
การสงเสริมในหลายๆ ดานควบคูกันไปทั้งดานความสวยงาม การทองเที่ยว และการโฆษณา ทั้งนี้การ
ตอยอดสตรีทอาร์ทสูธุรกิจ ตองมีความชัดเจนในเรื่องเนื้อหา มีทักษะในการประยุกต์ที่ดี และตอง
ระมัดระวังไมใหเกิดการทําลายอัตลักษณ์ของทองถิ่น และการเขาถึงอารมณ์และจิตใจของผูคนเพ่ือให
ไดรับการตอบรับที่ดี 

 
๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art) 

๒.๓.๑ ศิลปะสมัยใหม่ (Modern Art) 
ศิลปะรวมสมัย (Contemporary Art) หรืออาจเรียกวา ศิลปะสมัยใหม (Modern Art) 

คือศิลปะที่เกิดขึ้นในชวงในปีศตวรรษ ๑๙๘๐ โดยแนวคิดของศิลปะสมัยใหมนั้นเกิดขึ้นเพ่ือตอตาน
แนวคิดศิลปะแบบหลักวิชา ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแตยุคเรเนอซองค์ เป็นตนมา ในความหมายของคําวา
สมัยใหม หรือคําวาโมเดิร์นนั้นเราอาจจะมองไดสองนัยยะ นัยยะแรกขึ้น การเกิดขึ้นมาอยาง “รวม
สมัย” คือหมายถึง ศิลปะหรือสิ่งใดก็ตามที่ศิลปินสรางขึ้นในชวงเวลานั้นๆ เราก็สามารถเรียกศิลปะ
ประเภทนั้นวาศิลปะสมัยใหม อีกนัยยะหนึ่ง คําวาสมัยใหมใหมก็คือการตอตานของเกา หรือสิ่งที่
ปฏิบัติกันมาจนเป็นประเพณี ซึ่งในที่นี่ก็คือการที่ศิลปะแบบสมัยใหมตอตานศิลปะแบบหลักวิชา
นั่นเอง  

ศิลปะสมัยใหมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของโลกตะวันตกเขาสูยุคอุตสาหกรรม การ
เปลี่ยนแปลงทางดานวิทยาศาสตร์เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําใหแนวคิดในการสรางสรรค์ผลงานศิลปะของ
                                                                 

๔๘ ไชยสิทธ์ิ ชาญอาวุธ, “การศึกษาคุณคาดานอัตลักษณ์ของศิลปะขางถนนเพื่อการสรางมลูคาสู
เศรษฐกิจสรางสรรค”์, วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, [ปีท่ี ๒๕ ฉบับท่ี ๔๙ กันยายน - ธันวาคม 
๒๕๖๐]: ๒๕๗ – ๒๕๘. 

๔๙ วันเฉลิม จันทร์พงษ์แกว, คุณค่าทางการสื่อสารและมูลค่าทางธุรกิจของสตรีทอาร์ท, 
(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยักรุงเทพ, ๒๕๖๐), หนา ๑๑๑-๑๑๒. 



 
๔๙ 

 

เหลาศิลปินเปลี่ยนแปลงไป วิรุณ ตั้งเจริญ ไดกลาวถึงการเปลี่ยนผานมาสูศิลปะสมัยใหมไววา เมื่อโลก
สมัยใหมพัฒนาขึ้นมาในยุโรปชวงคริสศตวรรษที่ ๑๙ ทั้งปรัชญาความเชื่อที่เชื่อมั่นในความสามารถ
ของมนุษย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตย ชนชั้นกลางมีอํานาจ การปฎิวัติอุตสาหกรรม ความ
เจริญรุงเรืองทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาสมัยใหม ศิลปะก็พัฒนาไปสูศิลปะสมัยใหม (Modern Art) 
ดวย ทั้งศิลปะการแสดง ดนตรี วรรณกรรม สถาปัตยกรรม จิตกรรม ประติมากรรม จากวิจิตรศิลป 
(Fine Art) สูทัศนศิลป (Visual Art) ที่เชื่อในโลกปัจจุบัน สิ่งประจักษ์และการรับรู (Perception) 
ปรากฏการณ์ตางๆ ตามความเป็นจริง ศิลปะสมัยใหมทางดานทัศนศิลปะไดกอใหเกิดศิลปะจินตนิยม 
(Romacticism) ศิลปะลัทธิประทับใจ (Impressionism) ศิลปะลัทธิรุนแรง (Fauvism) ศิลปะลัทธิ
แสดงออก (Expressionism) ศิลปะบาศกนิยม (Cubism) ศิลปะลัทธิดาดา (Dadaism) ศิลปะลัทธิ
เหนือจริง (Surrealism) ศิลปะป็อบ (Pop Art) และอีกมากมาย๕๐ 

จุดเริ่มตนของศิลปะสมัยใหมเกิดข้ึนเมื่อมีการปฎิวัติอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ในยุโรป
ในชวงปลายศตวรรษที่๑๗ โดยเฉพาะอยางยิ่งการคนพบของไอแซค นิวตัน (Isaac Newton. ๑๖๔๒-
๑๗๒๗) ในกฎแรงโนมถวงของโลก ซึ่งทําใหโลกในขณะนั้นเริ่มหันมาสนใจวิทยาศาสตร์อยางจริงจัง 
นอกจากนั้นนิวตันยังไดศึกษาเรื่องแสงจากดวงอาทิตย์และอธิบายเกี่ยวกับแสงสีขาว โดยการทดลอง
ฉายแสงเขาไปในหองมืด และไดทดลองนําแทงแกวสามเหลี่ยมหรือแทงปริซึ่มมาวางรับแสงแดด ทําให
เขาพบปรากฏการณ์รุงกินน้ํา เขาพบวาลําแสงสีขาวของดวงอาทิตย์แทที่จริงแลวประกอบดวยสีตางๆ
ถึงเจ็ดสีคือ มวง คราม น้ําเงิน เขียว เหลือง แสด แดง ตามลําดับที่ปรากฏบนฉาก สิ่งนี้ทําใหนิวตัน
ตื่นเตนมาก เขาไดอธิบายวา แสงมีการหักเห และเนื่องจากความยาวของคลื่นแสงตางกันจึงปรากฏให
เป็นสีที่ตางกัน และใหเหตุผลวาการสะทอนกลับของแสงทําใหเราเห็นวาวัตถุนั้นมีสีอะไร ซึ่งถือเป็น
การคนพบท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งที่ชวยกระตุนใหโลกพัฒนาขึ้นอยางมาก 

แมแตในวงการศิลปะเองก็เชนกัน ศิลปินกลุมหนึ่งไดพ่ึงใบบุญทางความรูของวิทยาศาสตร์
จากแนวคิดของนิวตันที่คนพบวาแทที่จริงแลวแสงสีขาวจากดวงอาทิตย์ที่เราเห็นกันอยูทุกวันนั้น 
ประกอบดวยสีอ่ืนๆ อีกถึงเจ็ดสีมาเป็นแนวทางในการสรางสรรค์ผลงานศิลปะอีกลัทธิหนึ่ง ซึ่งถือวา
เป็นการปฎิวัติครั้งใหญของวงการศิลปะจากกระบวนการทํางานแบบเดิมๆ และนําศิลปะตะวันตกเขา
สูโลกสมัยใหมอยางเต็มตัว นั่นก็คือ ศิลปะลัทธิอิมเพรสชั่นนิส (impressionism) นั่นเอง 

อิมเพรสชั่นนิส คือกลุมศิลปะที่เกิดขึ้นในชวงศตวรรษท่ี ๑๙ โดยกลุมอิมเพรสชั่นนิส ไดถือ
วาเป็นกลุมศิลปะหัวกาวหนาในขณะนั้น โดยมีศิลปินที่สําคัญๆของกลุมคือ มาเน (Edouard Manet,
๑๘๓๒-๑๘๘๓) โมเน (Claude Monet,๑๘๔๐-๑๙๒๖) ปิซาโร (Camille Pissarro,๑๘๓๐-๑๙๐๓) 
เรอนัว (Pierre-Auguste Renoir,๑๘๔๑-๑๙๑๙) และเดอร์กา (Edgar Degas,๑๘๓๔-๑๙๑๗) เหตุที่
กลุมอิมเพรสชั่นนิส ถือวาเป็นจุดเริ่มตนของศิลปะสมัยใหมนั้น เป็นเพราะศิลปินในกลุมนี้เบื่อหนายกับ
วิธีการเขียนรูปแบบเกาๆ จากลัทธิสัจจะนิยมที่ตองการเนนลายละเอียดความเหมือนจริงของแสงเงา 
สัดสวนและหลักทัศนียภาพ การปฎิเสธความเชื่อและตอตานตอกระบวนทางศิลปะแบบเดิมๆ หรือ
วงการประกวดของรัฐที่เคยมีมาอยางยาวนาน การหลุดพนจากการเรียนการสอนในระบบ หรือศิลปะ
แบบหลักวิชา การมองหาสิ่งที่ประทับใจสิ่งที่เป็นธรรมชาติ ตามแตความชอบของแตละคนโดยไมได
ทํางานศิลปะอยูใตคําสั่งของรัฐหรือตามกระแสนิยม ลวนเป็นเหตุผลที่สําคัญทั้งสิ้น 
                                                                 

๕๐ วิรุณ ตั้งเจริญ, ศิลปะหลังสมัยใหม่, (กรุงเทพมหานคร: อีแอนดไ์อควิ, ๒๕๔๗), หนา ๕๕. 



 
๕๐ 

 

ศิลปินอิมเพรสชั่นนิส ไมเพียงแตปฏิวัติรูปแบบวิธีการเขียน แตพวกเขายังไดปฏิวัติแนวคิด
เกี่ยวกับเรื่องแสงอีกดวย โดยการผนวกเรื่องการใชสีในผลงานศิลปะเขากับทฤษฎีการคนพบแถบสีใน
แสงสีขาวของดวงอาทิตย์ที่นิวตันคนพบ ศิลปินมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องแสง ,สี วาในแตละชวงเวลา สี
ของวัตถุและภาพที่เห็นอยูตรงหนาจะมีบรรยากาศแตกตางกัน เชน เช า สาย บาย เย็น กลางคืน สี
ของวัตถุแตละอยางจะถูกผสานเขาดวยสีตางๆมากมาย พวกเขาตองการที่จะนําเสนอบรรยากาศของ
แตละชวงเวลาโดยการเขียนภาพจากสถานที่จริงในชวงเวลาขณะนั้นเพียงสั้นๆโดยที่ไมสนใจ
รายละเอียดของภาพ ตามแตความประทับใจของศิลปิน 

ลัทธิอิมเพรสชั่นนิสใชวิธีระบายสีที่แบนและซอนทับกันหลายชั้น ดวยสีที่สดใสไมนิยมใช สี
ดําในสวนที่เป็นเงาเหมือนการวาดภาพในยุคกอนๆ เพื่อใหสีที่ไดระบายทับซอนกันไปนั้น เกิดการผสม
กันเองจากตาของผูชมผลงาน ถาหากเราชมภาพจากระยะหนึ่งจึงจะเกิดเป็นภาพ แตเมื่อเขามามอง
ใกลๆ และพิจารณาจากรายละเอียดเป็นสวนๆ แลว จะไมสามารถแยกออกไดเลยวาเป็นรูปอะไร ซึ่ง
การระบายสีแบบแบนนั้นจะทิ้งรองรอยของรอยแปรงไวอยางหยาบๆ อันนี้เป็นอิทธิพลของศิลปินกลุม
นี้ที่ไดมาจากภาพพิมพ์แกะไมของญี่ปุุน และนอกจากนั้นรองรอยของแปลงที่หยาบยังไดเป็นผลมา 
จากเงื่อนไขของระยะเวลาที่ศิลปินตองการจะบันทึกภาพบรรยากาศในขณะนั้นใหทันทวงที ผลงานที่
ออกมาของกลุมอิมเพรสชั่นนิส จึงมีขอจํากัดหลายอยางตามเงื่อนไขขางตน เชน มีขนาดไมใหญ
สามารถพกพาหรือถือเดินไปในที่ตางๆ ได มีรอยแปรงที่หยาบและขรุขระตัดสวนที่ไมสําคัญของภาพ
ทิ้งไปเหลือเพียงแตบรรยากาศโดยรวมทําใหภาพขาดรายละเอียดและความเหมือนจริง การออกไป
เขียนภาพนอกสถานที่จริงยังชวยใหเกิดการผลิตหลอดสี ขาหยั่งขนาดพกพา จานสีแบบถือขึ้นมาอีก
ดวย 

กีรติ บุญเจือ ไดกลาวถึงการเปลี่ยนผานจากศิลปะในยุคเกามาสูศิลปะยุคสมัยใหม ซึ่งถือ
วาเป็นจุดเปลี่ยนจากการเสนอผลงานศิลปะตามความเป็นจริงในลัทธิเรียลลิสต์ซึ่มมาหรือการ
ลอกเลียนแบบธรรมชาติสูการเสนอศิลปะในรูปแบบที่แตกตางออกไป ตามแนวปัจเจกบุคคล ซึ่ง
เกิดข้ึนจากความคิดภายในของศิลปินที่ใชธรรมชาติเป็นเพียงแรงบันดาลใจเทานั้น โดยใหความสําคัญ
ตอการถายอิทธิพลของงานจิตกรรมของเซซานสูงานจิตรกรรมของปิกัสโซ 

เชชานน์ (Paul Cezanne. ๑๙๘๓ -๑๙๐๖) ชาวฝรั่งเศส เริ่มมีชื่อเสียงจากการเป็นนัก
วาดภาพอิมเพรสชั่นนิสท์ แตไดเพ่ิมการเนนรูปทรงของสิ่งที่ปรากฏแกสายตาดวย ในที่สุดก็ประกาศวา 
“ฉันไมตองการแสดงธรรมชาติ แตตองการสรางธรรมชาติ” (I don’t want to represent nature, I 
want to create it) ปิกัซโซ (Pablo Picasso. ๑๘๘๑-๑๙๗๓) เนนรูปทรงตอจากเชชานน์ ขนาด
กลายเป็นวาเหลือแตรูปทรงเรขาคณิต ดังไดชื่อวาแนวโนมวาคิวบิสม์ (Cubism) (มาจากคําวา Cube 
ลูกบาศก์) อันเป็นผลมาจากการตั้งใจสรางสรรค์ขึ้นเชนนั้น ไมไดตั้งใจนําเสนอ ความเป็นจริงวัตถุนิสัย
ใดๆ ดังวาทะของทาน “ฉันวาดรูปทรงตามที่ฉันคิด ไมใชตามที่ฉันเห็น” (I paint forms as I think 
them. Not as I see them) รูปทรงตามที่ปีกัสโซคิดนั้น คิดจากหลายแงมุม แตวาดรวมอยูในรูป
เดียวกัน ผูชมจึงตองพยายามคาดคะเนจากแงมุมตางๆ แตทั้งนี้มิไดหมายความวาปีกัซโซมิตองการ
แสดงความเป็นจริงในหลายแงมุม แตตองการแสดงการสรางสรรค์จากหลากหลายแงมุมมากกวา 
ดังนั้น ขอสังเกตของลินน์วา “ไมวาเราจะมองเห็นซักกี่แงมุมก็ตาม ก็ยังไมมีเหตุผลใดจะสมมุติไดวา 
เมื่อรวมเขาดวยกันแลวจะไดรับความจริงวัตถุวิสัย” ตรงจุดนี้แหละถือไดวานวยุคภาพสิ้นสุดลงอยาง



 
๕๑ 

 

เด็ดขาด สละเวทีใหหลังนวยุคดําเนินเรื่องตอไปดังคําสารภาพของ ฮวน กรีส (Juan Gris) ซี่งเป็นนัก
คิวบิส์ม คนหนึ่งวา “เปูาหมายของฉันก็คือการสรางวัตถุข้ึนมาใหมไมใหเหมือนอะไรที่มีอยูจริงเลย”๕๑ 

นอกจากนี้สิทธิเดช โรหิตะสุขยังไดสรุปเกี่ยวกับการกอตัวขึ้นของศิลปะหลังสมัยใหมไว
ดังนี้เห็นไดวา การเกิดขึ้นของกลุมศิลปะในตะวันตกนั้น มีพัฒนาการมาตั้งแตสมัยของการปฎิวัติ
อุตสาหกรรม จนกระทั่งถึงการที่โลกศิลปะกาวสูยุคหลังสมัยใหม ซึ่งลักษณะของการเกิด “กลุมทาง
ศิลปะ” (Arts Group) ที่กลาวมาพอสังเขปนี้ ในเบื้องตน พอจะสรุปถึงสถานภาพ และแนวความคิด
ในดังนี้ 

๑. การเกิดกลุมทางศิลปะในชวงตั้งแตปลายศตวรรษที่ ๑๙ ไลเรียงมาจนถึงชวงตน
ศตวรรษที่ ๒๐ นั้น กลุมทางศิลปะมีสถานะที่สัมพันธ์กับกระแสของการเกิดแนวความคิดในการ
สรางสรรค์ผลงานศิลปะที่ตอตานหรือโตแยงกับขนบดั้งเดิมในการสรางงานศิลปะแบบคลาสสิค หรือ
ศิลปะหลักวิชา (Academic Art) 

๒. การเกิดกลุมทางศิลปะในชวงเวลาดังกลาวในขอ ๑ สถานภาพของกลุมศิลปะนั้น ถูก
เคลื่อนไหว ถายเท ไปมาจากการเขียนและการกําหนดของนักประวัติศาสตร์ศิลปและผลงานทาง
วิชาการศิลปะ ในลักษณะที่เป็นทั้ง “กลุมทางศิลปะ” และเป็นทั้ง “ลัทธิทางศิลปะ” บางครั้งกลุมทาง
ศิลปะเกิดขึ้นกอน แลวจึงถูกหลอมรวมโดยศิลปิน หรือนักประวัติศาสตร์ศิลปใหมีสถานะเป็น “ลัทธิ
ทางศิลปะ” ดังเชนที่เกิดขึ้นกับกลุมสะพาน (The Bridge) กับ กลุมคนขี่มาสีน้ําเงิน (Blue Rider) ที่
ภายหลังถูกรวมและกําหนดสถานภาพเป็น “ลัทธิเอ็กเพรสชั่นนิสม์”(Expressionism) หรืออยาง การ
เคลื่อนไหวของ “Independent Group” ในอังกฤษ ที่ในเวลาตอมาไดพัฒนาสถานภาพและ
วิวัฒนาการเป็นการเคลื่อนไหวของ “ป็อปอาร์ต” เป็นตน 

๓. หากบางครั้ง การเกิดกลุมทางศิลปะ ก็เกิดขึ้นภายหลังจากการมีลัทธิศิลปะ หรือ
เกิดขึ้นจากการไดรับอิทธิพลจากศิลปินหรือแนวทางการสรางสรรค์ของลัทธิศิลปะใดศิลปะหนึ่ง 
ดังเชนที่เกิดขึ้นกับกลุม นะบีส์ (Nabis) ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการเคลื่อนไหวของศิลปิน พอล โกแกง 
และ ลัทธิโพส – อิมเพรสชั่นนิสม์ (Post Impressionism) หรือการเกิดขึ้นของ “Vorticism” ซึ่งเป็น
กลุมศิลปินหัวกาวหนาในอังกฤษ ก็เกิดกลุมข้ึนภายหลังจากไดรับอิทธิพลในเชิงความคิดจาก กลุมและ
ลัทธิ “ฟิวเจอร์ลิสม์” (Futurism) ไดเคลื่อนไหวไปกอนหนานั้นในอิตาลี 

๔. คําประกาศ (Manifesto) ถือเป็นสวนสําคัญของการเกิดกลุมทางศิลปะในชวงศตวรรษ
ที่ ๒๐ แมวาทุกกลุมไมไดมีคําประกาศอยางชัดเจนที่เป็นทางการเสมอไป แตคําประกาศก็ถือเป็นบท
บันทึก หรือ ขอเขียน (Text) ที่มีสถานภาพในเชิงอํานาจพอสมควรในการที่กลุมหรือศิลปินนั้นๆ จะบง
บอกสถานภาพ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ แนวความคิด การแสดงออก และมีอํานาจในการกําหนด
ทิศทางความเป็นไปไดของกลุมไดดวยตนเอง ดังเชน การแปรสภาพจากกลุมไปสูลัทธิหรือจะมี
สถานภาพควบคูกันไป อยางที่เกิดขึ้นกับกลุมหรือลัทธิฟิวเจอร์ลิสม์ (Futurism) , กลุมมีลัทธิดาดา 
(Dadaism) เป็นตน 

๕ การเกิดกลุมทางศิลปะ เกิดขึ้นจากการรวมตัวของศิลปินที่มีความเห็น แนวความคิด ที่
คลายคลึงหรือสอดคลองกัน ทั้งความคิดในทางศิลปะ ในทางสังคม การเมือง วัฒนธรรม แม
                                                                 

๕๑ กีรติ บุญเจือ, ปรัชญาหลังนวยุค แนวคิดเพ่ือการศึกษาแผนใหม่, (กรุงเทพมหานคร: ดวงกมล, 
๒๕๔๕), หนา ๑๔๘-๑๔๙. 



 
๕๒ 

 

รายละเอียดการแสดงออกหรือลักษณะเฉพาะตัวของศิลปินจะแตกตางกันก็ตาม แตโดยมากแลว 
ลักษณะโครงสรางในการแสดงออกจะคลายคลึงกัน เชน กลวิธีการระบายสีในศิลปินลัทธิเอ็กเพรสชั่น
นิสม์ ที่แมวากลุมสะพานและกลุมคนขี่มาสีน้ําเงินจะมีแนวคิดในการสรางและนําเสนอเนื้อหาที่
แตกตางกัน แตโดยภาพรวมแลวกลวิธีการระบายสีหรือการสรางรูปทรงในงานจิตรกรรมของพวกเขา 
ก็ลวนแตมาจากสภาวะในแบบ เนนการแสดงออกทางอารมณ์ ความรูสึก (Expression) เป็นโครงหลัก 

๖. กลุมทางศิลปะ อาจพัฒนาไปสูการจัดตั้งเป็นองค์กร หรือเป็นรูปแบบการดําเนินการใน
ลักษณะสมาคม (Association) ที่มีการรวมตัวการสรางเครือขาย และมีเปูาหมายในการดําเนินการ
นําเสนอ เคลื่อนไหวที่ชัดเจน ดังเชนในกลุม Cobra หรืออยางที่กอตั้งเป็นสถาบันการศึกษา ดังที่เกิด
ขึ้นกับ สถาบันเบาเฮาส์ (Bauhaus) เป็นตน 

๗. สถานภาพในเชิงของระยะเวลาหรือ “การยุติบทบาท” ในการกอเกิดกลุมหรือ
ดําเนินการของกลุมในชวงศตวรรษที่ ๑๙-๒๐ มักจะขึ้นอยูกับหลายประเด็นดวยกัน ที่ทําใหมีผลตอ
ชวงเวลาของกลุม อาทิกลุมกอตั้งและยุติบทบาทลงจากปัจจัยภายใน หมายถึง แกนนําของกลุมนั้น
เสียชีวิตหรือยุติบทบาทการสรางสรรค์ของตนไป ดังที่เกิดกับพวกฟิวเจอร์ลิสม์ ที่ บ็อคชิโอนี เสียชีวิต
จากการเดินทางไปรบในสงครามโลก หรือศิลปินในกลุมมีความคิดสรางสรรค์ใหมๆ และแตกแขนงไป
สรางงานแบบอ่ืน ดังเชน ในความเคลื่อนไหวของ ดาดา ที่มีภายหลังมีศิลปินหลายคนใหความสนใจ
กับงานในแบบเหนือจริง (Surrealism) เป็นตน กลุมยุติบทบาทอันเกิดจากปัจจัยภายนอก ดังเชน 
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ศิลปะการเมือง ตางๆ หรือ ศิลปะที่เป็นแนวทางการสรางสรรค์และการ
แสดงออกของกลุมเสื่อมความนิยมหรือมีขอโตแยงทางศิลปะที่เกิดขึ้นใหมและมีความนาสนใจหรือมี
แรงปะทะกับสังคมมากกวา ทําใหกลุมสลายไปโดยปริยาย 

๘. กลุมทางศิลปะ อาจเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของศิลปินชนชาติเดียวกัน อยาง Gutai 
Group ของศิลปินหัวกาวหนาของญี่ปุุน หรืออาจเป็นการรวมตัวกันของศิลปินหลากหลายเชื้อชาติ
หลายประเทศ ดังเชนในกลุม Cobra หรือ Black Market International เป็นตน จะเห็นไดวาโดย
ศิลปะกระแสหลักในยุคสมัยใหมนั้น ไดตอตานความคิด ความเชื่อทั้งในดานเนื้อหา หลักการ และ
วิธีการการทํางานของศิลปินในยุคเกาลงไปอยางสิ้นเชิง ซึ่งดวยความคิดแบบสมัยใหมนี้เองที่เปิด
โอกาสใหศิลปินไดจัดตั้งกลุมกอนตางๆเพ่ือแสดงแนวคิดในการทํางานศิลปะที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
ผลงานศิลปะไมไดรับใชศาสนา รัฐ และไมไดเป็นสิ่งที่จับตองไมไดอีกตอไป ศิลปินไดเสนอความเป็น
ปัจเจกบุคคลเขาไปในงานศิลปะและพัฒนาจากการเขียนรูปที่ไดรับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ไปสู
การเขียนรูปที่ใชการสําแดงออกของจิตใจ จนพัฒนาไปสูการเขียนรูปแบบนามธรรม ซึ่งเหลือเพียง
ความงามของสี เสน รูปทรง และปราศจากจากเนื้อหาโดยสิ้นเชิง แตอยางไรก็ดีเราจะยังเห็นไดวา 
ศิลปินยังนิยมทํางานจิตรกรรมที่มีลักษณะสองมิติและยังคงนิยมแสดงงานในพิพิธภัณฑ์หรือแกลอรี่ ซึ่ง
จะแตกตางอยางมากกับศิลปะในยุคหลังสมัยใหม 

 
๒.๓.๒ ศิลปะหลังสมัยใหม่ (Post-Modern Art) 
หลังจากที่โลกเขาสูในยุคสงครามโลกครั้งที่ ๑ เกิดวิกฤตขาวยากหมากแพงขึ้นทั่วโลก 

ผูคนทั่วโลกตางลําบากจากสภาวะสงคราม กลุมศิลปินบางสวนตองหลบภัยสงคราม หยุดการทํางาน
ศิลปะ แตอยางไรก็ดี ดวยสภาวะเชนนี้เองจึงเกิดกลุมศิลปะกลุมหนึ่งขึ้นมาในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 



 
๕๓ 

 

ซึ่งตอตานความไรเหตุผลของมนุษย์ในการทําสงคราม โดยสิทธิเดช โรหิตะสุขไดกลาวถึงความเป็นมา
ของศิลปะกลุมนี้โดยกลาวอางจากหนังสือของ ฮานน์ ริชเทอร์ ไววา นอกจากนี้ การเกิดขึ้นของ
สงครามโลกครั้งที่ ๑ ที่ผูคนแวดลอมไปดวยความเสื่อมโทรมเนื่องจากภัยสงคราม การไรที่อยูอาศัย 
การขาดอาหาร สภาพความลมสลาย รวมถึงการไรความมั่นคงในชีวิตและสังคม ดวยเหตุนี้ เมือซูริค 
(Zurich) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จึงกลายเป็นสถานที่ๆ เป็นแหลงรวมของเหลาปัญญาชน นักคิด 
ศิลปิน กวี นักประพันธ์ ในสายตางๆ ที่ลวนตางหลบหนีสภาพความกดดันทางสงคราม การเมือง 
กอรปกับพัฒนาการของขบวนการทางศิลปะที่มีพัฒนาการของขบวนการทางศิลปะโดยกลุมศิลปินหัว
กาวหนาผนวกกับความเคลื่อนไหวของกลุมหรือลัทธิตางๆ ศิลปินและนักคิดสวนหนึ่งจําตองอพยพ
ยายถิ่นไปอยูในประเทศอยาง สวิตเซอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา ในขอเขียนที่ชื่อวา “ดาดา เกิดขึ้น
อยางไร” (How did Dada begin ?) ของ ฮานน์ ริชเทอร์ (Hans Richter) ไดกลาวถึงความ
เปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญครั้งนี้วา 

ในชวงปี ค.ศ. ๑๙๑๕ ขณะที่สภาวะสับสนไดเกิดขึ้น เวลานั้น นักประพันธ์รางผอมสูงชาว
เยอรมันคนหนึ่งไดเดินทางเขามาลี้ภัยในสวิสเซอร์แลนด์ เขาคนนั้น คือ ฮูโก บอลล์ (Hugo Ball) กับ
คูรักของเขา “เฮ็มมี่ เฮ็นนิ่งส์” (Emmy Henning) ที่เป็นทั้งนักรองและนักอานกวี บอลล์ เป็นทั้งนัก
คิดและกวี นอกจากนี้เขายังสนใจในปรัชญาการประพันธ์ นวนิยาย เป็นนักแสดงคาบาเรท์และมี
บทบาทเป็นผูสื่อขาวดวย เขาเป็นผูมีศรัทธาแรงกลาตั้งแตยังอยูในวัยเยาว์ในการเป็นผูเสียสละและ  
ละทิ้งชีวิตที่สุขสบายสวนตัว เพ่ือไปอาศัยอยูกับชาวนาที่ยากเข็ญ แมกระทั่งการกอตั้งคาบาเรท์ วอล
แทร์ นอกจากจะเป็นที่รวมกันของพวกปัญญาชนและศิลปินอันทําใหเกิดความเคลื่อนไหวของการกอ
รูปทางความคิดของศิลปะดาดา แลว คาบาเรท์ วอลแทร์ ยังเป็นที่ๆ เขาใชสําหรับเป็นที่ชวยเหลือ
เหลาผูดอยโอกาสทางสังคมที่อยูในชวงภัยสงครามอีกมากมาย๕๒ 

จากขอเขียนของฮานน์จะเห็นไดวา จุดกําเนินของศิลปะกลุม ดาดา ที่กอเกิดขึ้นมาเกิน
จากการรวมตัวของนักเขียน กวี  นักปรัชญา นักคิดสวนหนึ่ งที่ลี้ภัยสงครามมาสูประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์พรอมทั้งรวมกันกอตั้งพ้ืนที่ขึ้นมาเพ่ือเป็นสถานที่เคลื่อนไหวทางดานศิลปะในรูปแบบ
ใหมๆ โดยงานเขียนของ วิรุณ ตั้งเจริญ ไดใหขอมูลเกี่ยวกับลัทธิดาดาไวดังนี้ 

ดาดา เกิดขึ้นมาจากการสุมโดยนํามีดเสียบเขาไปในพจนานุกรมภาษาเยอรมัน-ฝรั่งเศส
และพบกับคําวา ดาดา ซึ่งหมายความวา “มาโยกสําหรับเด็ก” ศิลปินทั้งหลายยอมรับและเห็นพองกัน
เนื่องจากมีนัยยะแสดงถึงความเดียงสาของเด็กทารก อันคลายคลึงกับวิถีในการแสดงออกทาง
สรางสรรค์ของกลุม ที่สัมพันธ์กับความไรระเบียบ ความฉับพลัน ความไรสาระ การแดกดัน การเยาะ
เยย ถากถาง ถึงอยางไรก็ดี สิ่งตางๆ เหลานี้ มีรากฐานสําคัญมาจากการตอตานสงคราม ตอตาน
สุนทรียศาสตร์ทางศิลปะในแบบดั้งเดิม แบบคลาสสิคโบราณ ตอตานความงามในอดีต และขัดขืน
ตอตานตอหลักเหตุผลในอดีต มีการใชวัสดุสําเร็จรูป (Ready-Made) ในการสรางผลงานอยาง
แพรหลาย หลังจากที่เคยปรากฏในศิลปะแบบคิวบิสต์มากอนหนานี้ “ศิลปินกลุมนี้ไดแสดงออกอยาง
ประหลาด เชน บทกวีที่มีเนื้อหาอยางไรตรรกะ แสดงการตอสูหลอกๆ และปรบมืออยางไรเหตุผลใน

                                                                 
๕๒ สิทธิเดช โรหติะสุข, กลุ่มศลิปวฒันธรรมในประเทศไทย บทส ารวจสถานภาพ และ ความ

เคลื่อนไหว ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๑๖-๒๕๓๐, [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.,๒๕๕๒], หนา ๔๑-๔๒. 



 
๕๔ 

 

ขณะที่แสดงหรือเลนดนตรีตามที่ถนัด รวมกับการรองเพลงดวยภาษาที่ตางกัน และสงเสียงตามความ
ตองการ เป็นตน”๕๓ 

ศิลปินในกลุมดาดาไดสรางสรรค์ผลงานที่ตอตานความคิดสุนทรียศาสตร์แบบเดิมๆดวย
การนําวัสดุสําเร็จรูปมาเป็นงานศิลปะอยางผิดที่ผิดทางซึ่งศิลปินในกลุมนี้ประกอบดวย ศิลปิน 
นักเขียน กวี นักดนตรี เชน โดยทริสแตน ซารา (Tristian Tzara) ริชาร์ด ฮูเซนเบค (Richard 
Husenbeck) ฮูโก บอลล์ (Hugo Ball) มาแซล แจนโก (Marcel Janco) เคิร์ท ชวิตแทร์ส (Kurt 
Schwitters) มาแซล ดูชอมป (Marcel Duchamp) ฯลฯ เป็นตนโดยวิรุณ ตั้งเจริญไดกลาวถึง
แนวความคิดของกลุมดาดาไววา 

ศิลปินลัทธิดาดา เป็นศิลปินหัวกาวหนาในลักษณะตอตานศิลปะแบบแผนเดิม (Anti- 
arts) อยางถอนรากถอนโคน เป็นการประกาศสุนทรียศาสตร์แบบใหม ที่ศิลปะไมใช “วิจิตรศิลป” ที่
วิจิตรบรรจงไมใช “ทัศนศิลป” ที่รับแรงบันดาลใจจากโลกภายนอก แลวแสดงออกมาเป็นผลงาน
ศิลปะแสดงออกดวยความคิด เนื้อหา รูปแบบ ที่สะทอนปรากฏการณ์เหลานั้น รวมทั้งการสรางสรรค์
ดวยทักษะทางเทคนิค (Technical skill) อยางใดอยางหนึ่ง แตเป็นปรากฏการณ์ทางความคิดจาก
ภาพในสมองหรือจินตภาพ (Inage) แลวเลือกสรรวัตถุ (found object) วัสดุสําเร็จรูปหรือสื่อตางๆ 
เป็นการแสดงออกอีกมิติความคิดหนึ่งในทางสุนทรียศาสตร์ แลวแนวคิดในเสนทางใหมนี้ก็สงผลมาสู
ศิลปะยุคหลังสมัยใหมในปัจจุบัน๕๔ 

จะเห็นไดวากลุมดาดาไมเพียงแตจะตอตานการทํางานศิลปะในรูปแบบเดิมๆ แตศิลปินใน
กลุมดาดายังตอตานแนวคิดสุนทรียศาสตร์ ศิลปินไมเชื่อในเรื่องความสูงสงของวัตถุทางศิลปะอีกตอไป 
ศิลปะนําวัสดุสําเร็จรูปมาใชในการทํางาน ตอตานการใชทักษะของศิลปิน ซึ่งไดเปิดมิติใหมในการ
สรางสรรค์ผลงานศิลปะ 

ผลงานศิลปะของกลุมดาดาไดสรางแรงสั่นสะเทือนในวงการศิลปะอยางกวางขวาง พรอม
ทั้งยังตอตานสุนทรียศาสตร์แบบสมัยใหม วิธีการทํางานศิลปะแบบเดิม และสงผลตอแนวความคิดของ
ศิลปินในยุคถัดมาจนเกิดเป็นศิลปะที่เรียกวา ป็อปอาร์ต ที่ถือวาเป็นสวนหนึ่งของการกาวเขาสูหลักคิด
ของศิลปะหลังสมัยใหมเชนเดียวกัน โดยผลงานของศิลปินกลุมปฺอปอาร์ตไมไดนําเสนอทักษะฝีมือใน
การทํางานศิลปะแบบวิจิตรศิลปและไมไดเนนคุณคาเกี่ยวกับความงดงามที่สูงสงอีกตอไป วิรุณ ตั้ง
เจริญ ไดกลาวถึงงานศิลปะแบบปฺอปอาร์ตไวดังนี้ 

ในชวงที่เศรษฐกิจเฟ่ืองฟูปลายทศวรรษที่ ๑๙๕๐ ป็อป อาร์ต ไดแสดงบทบาทขึ้นใน
อังกฤษและสหรัฐอเมริกา นําเสนอผลงานศิลปะดวยภาพวัตถุในชีวิตประจําวัน… ศิลปินป็อปอาร์ต
เลือกสรรภาพจากวัฒนธรรมมวลผลิตที่ทันสมัย (Popular Mass Culture) วัตถุ สิ่งพิมพ์ งานโฆษณา
นิตยสาร ภาพยนตร์ บรรจุภัณฑ์ ตัวอักษร ตัวเลข ฯลฯ นํามาแสดงออก ศิลปินติดตามสังคมที่แขงขัน
ในระบบทุนนิยม แขงขันทางสื่อสารมวลชน สื่อมวลชน…ผลงานป็อปอาร์ต อาจมิใชความงามที่ศิลปิน
สรางขึ้นโดยตรง แตเป็นภาพจากจินตนาการ ( Image From Image) ที่ปรากฏในสังคมทุนนิยม…

                                                                 
๕๓ วิรุณ ตั้งเจริญ, ศิลปะหลังสมัยใหม่, (กรุงเทพมหานคร: อีแอนดไ์อควิ, ๒๕๔๗), หนา ๕๔-๕๕. 
๕๔ วิรุณ ตั้งเจริญ, “ปฎิกริยาศลิปะดาดาอิสม์ ปฺอบอาร์ต กระบวนการศิลปะหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒

และภาพความจริงของศิลปะจินตทัศน์”. ใน จินตภาพ, (กรุงเทพมหานคร: สันติศิริการพิมพ์. ๒๕๔๔), หนา ๖๔. 



 
๕๕ 

 

กระบวนการทํางานของศิลปินป็อปก็นาสนใจ พวกเขาไมยึดติดหรือไมเชื่อมั่นกับกระบวนการทํางาน
อยางเกาท่ีศิลปินตองใช “technical skill” หรือความชํานาญอันสูงสง…”๕๕ 

อารี สุทธิพันธ์ไดอธิบายเกี่ยวกับความใหม สด และความเป็นปัจจุบันที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวันของงานศิลปะกลุมปฺอปอาร์ตไววา ปอบอาร์ตเป็นแบบอยางของศิลปะที่สรางความ
ตื่นเตน พลุงขึ้นทันทีแกผูพบเห็น อันมีเรื่องราวเกี่ยวของกับคนทั่วๆ ไป เป็นเรื่องราวที่แสดงความ
เป็นอยูปัจจุบัน (The new realism) ไมใชเรื่องเก่ียวของกับศาสนา ความเชื่อ หรือโบราณนิยายอยาง
แตกอนประกอบกับการใชเทคนิคในการแสดงออกตามแบบอยางแอบสแตรก เอ็กเพรสชั่นนิสท์ นัก
วิจารณ์ศิลปะและผูสนใจตางใหความเห็นสอดคลองตางกันวา ปอปอาร์ต เป็นแบบอยางของศิลปะ ที่
สะทอนพลังภาพที่จริงของสังคมปัจจุบันตามความรูความเขาใจของสามัญชนทั่วไป ชั่วขณะหนึ่ง เวลา
หนึ่ง เชน ดารายอดนิยม ดาราภาพยนตร์ คุณภาพอันเลิศเลอของสิ้นคา คําขวัญ ฯลฯ เป็นศิลปะที่
แสดงถึงความชุลมุนวุนวายของสังคม ซึ่งพลุงประดุจพลุนิยมกันในวันนี้พรุงนี้อาจลืมแลว ศิลปินกลุม
ปอบอาร์ตนี้ มีความเชื่อเกี่ยวกับศิลปะวา ศิลปะสรางขึ้นจากสิ่งสัพเพเหระของชีวิตปัจจุบัน เป็นการ
แสดงความรูสึกของประสบการณ์ทั้งหมดของศิลปินในชั่วเวลาหนึ่ง และสถานที่แหงหนึ่งเทานั้น ซึ่ง
สะทอนความรูพื้นฐานธรรมดาที่ศิลปินอาจมีสวนรวมอยูใหปรากฏ๕๖ 

สวนกีรติ บุญเจือ ที่เรียกหลังสมัยใหมวาหลังนวยุค ไดอธิบายเกี่ยวกับผลงานของศิลปิน
กลุมป็อปอาร์ตโดยฉายใหเห็นภาพของผลงานศิลปะกลุมป็อปอาร์ตไวดังนี้ 

ผูนําระยะแรกของทัศนศิลปประเภท ป็อปอาร์ท ศิลปะปวงชน (Pop art) เชน Hamtion, 
Rauschenberg. Warhol, Lichtenstein, Oldenberg เป็นตน พวกนี้ชอบเก็บของชาวบานหลายๆ 
เรื่องมารวมไวในภาพเดียวกัน หรือเอาเรื่องเดียวมาเสนอซ้ําๆ เป็นแผง อยางเชนรูปมาริลีน มอนโร ซ้ํา
กันเป็นแผงเต็มหนาหรือแอนดี วาร์ฮอล Andy Warhol วาดรูปกระปองซุป ๒๐๐ ใบเป็นแผงเต็มหนา 
หรือเอาเรื่องเดียวมาขยายใหสะดุดตา เชนเอารูปการ์ตูนรูปเดียว ขยายเต็มหนาหรือเอาของธรรมดาๆ 
สรางใหใหญ เชน สรางไมหนีบผาสูงเทาตึก ๑๐ ชั้น เป็นตน แนวทางหลักของกลุมนี้ คือการเปิดเผย
ความเป็นจริงของมนุษย์ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเภทที่ไมเดินตามหลักเหตุผลของนวยุค
นิยม เชน ชีวิตของคนดอยโอกาสความขัดแยงในสังคม ทุกระดับ ความหนาไหวหลังหลอก ความ
ซื่อสัตย์ที่ไมมีเหตุผล ฯลฯ ทั้งนี้มิไดหมายความวา ระบบและเหตุผลของนวยุคภาพไมมีความหมาย 
แตหมายความเพียงแตวา นวยุคภาพเทานั้นไมพอ ยังมีแงอ่ืนๆอีกมาก ดังนั้นนักหลังนวยุคภาพที่เนน
ดานรื้อถอน จึงดูเหมือนตอตานนวยุคภาพแตความจริงตองการบอกวาเทานั้นไมพอ ชวงสรางใหมจะ
แสดงแงนี้ชัดเจน 

วาร์ ฮอล สรางงานจิตกรรมโดยใชความตั้งใจแสดงทัศนหลังนวยุคของตนวา ศิลปกรรมไม
อาจแสดงความเป็นจริงวัตถุนิสัยแสดงไดแตสัญลักษณ์ที่หมายถึงความเป็นจริงตามความเขาใจของผู
แสดง ซึ่งนักวิจารณ์ศิลปะจะเป็นผูกําหนดวาเป็นศิลปกรรมหรือไม นักวิจารณ์ศิลปะในที่นี้กินความถึง
นักสอนศิลปะ นักเรียนเกี่ยวกับศิลปะ นักประวัติศาสตร์ศิลปะ ผูดูแลศิลปกรรม อยางเชน ผูดูแล

                                                                 
๕๕ วิรุณ ตั้งเจริญ, ศิลปะหลังสมัยใหม่, หน้า ๖๐. 
๕๖ อารี สุทธิพันธุ์, ศิลปะนิยม, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๕), หนา ๒๔๘-๒๔๙. 



 
๕๖ 

 

พิพิธภัณฑ์ เป็นตน สัญญะที่หมายถึงความเป็นจริงตามความเขาใจของผูแสดงสัญญะนั้น นักปรัชญา
เรียกวา เรื่องเลา (narrative) ซึ่งอาจจะเลาดวยคําพูด ดวยภาพ ดวยเสียงดนตรี เป็นตน๕๗ 

จะเห็นไดวา ปฺอปอาร์ตปฎิเสธที่จะเชื่อสุนทรียศาสตร์แบบเดิมๆที่เนนความสูงสง ความลี้
ลับ ความดี ความงาม แตกลับหันมาจับประเด็นที่ผูคนจับตองได ยั่วลอ ถากถาง แสดงความจริงใจ 
และทันโลกทันเหตุการณ์อยูเสมอ นอกจากนั้น ยังปฎิเสธที่จะใชฝีมือหรือทักษะทางชางและ
ระยะเวลาที่ยาวนานในการผลิตงานศิลปะแตละชิ้นเหมือนกับศิลปะยุคกอนๆที่ผานมา แตปฺอปอาร์ต
เองกลับเลือกใชวีถีของระบอบอุตสาหกรรม เชนการใชสีทาบาน แปรงขนาดใหญ การทําซิลล์สกรีน 
หรือแมแตการใชวัสดุในการปะติ เป็นตน เพ่ือใหงานมีความเป็นปัจจุบันและสามารถผลิตซ้ําในคราว
ละมากๆ ไดดังเชนที่ พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ ไดกลาวถึงปฺอปอาร์ตไววา  College ถูกนํามาใชเพ่ือชี้ใหผู
เสนองานมองภาพสะทอนถึงความหมายของการจําลองแบบถอดแบบหรือนํากลับมาใชใหม 
(reproduction) เชน POP ART ที่สะทอนวัฒนธรรมความเป็นอยูของอเมริกา หรือในวัฒนธรรมของ
แคลิฟอร์เนีย ที่มีผูคนหลายชนชาติ หลายเผาพันธุ์จากยุโรป แอฟริกา เอเชีย หรือแมแตส เปน ซึ่งมี
วัฒนธรรม ความเชื่อและประสบการณ์ที่ตางความคิดมาอยูรวมกัน เป็นเชนเดียวกับงาน college ที่มี
การปรับลดความแตกตางเหลานั้นใหอยูรวมกันได๕๘ 

สุธี คุณาวิชยานนท์ ไดกลาวเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลงานศิลปะสมัยใหมในชวงทายกอนจะ
เปลี่ยนผานเขาสูยุคหลังสมัยใหมไววา 

หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ การทํางานศิลปะสมัยใหมและทฤษฏีศิลปะตองอยูในกฎเกณฑ์
มากขึ้น มีกรอบที่ชัดเจนและแคบลงเกือบจะเหลือแค “ศิลปะกระแสหลัก” ที่เป็นแนวนามธรรม
กระแสเดียว จากแนวคิดและรูปแบบของศิลปะลัทธิมินิมอลลิสม์ (Minimalism, เคลื่อนไหวใน
ระหวางคริสต์ทศวรรษ ๑๙๖๐ ถึงกลาง ๑๙๗๐ หรือทศวรรษ ๒๕๐๐ – ๒๕๑๘) ที่ทําใหศิลปินในชวง
นั้นกลับไปสูความเรียบงายอยางถึงที่สุด จนเปรียบไดวากลับไปที่เลขศูนย์เลยทีเดียว รูปทรงในศิลปะ
ถูกลดทอนจนเปลือยเปลาแทบจะไมมีอะไรใหดู ... ศิลปะแบบหลังสมัยใหม เติบโตขึ้นจาก พ็อพ อาร์ต
, คอนเซ็ปชวล อาร์ต และ เฟมินิสต์ อาร์ต (Feminist art) อันเป็นนวัตกรรมของศิลปินในยุคคริสต์
ทศวรรษ ๑๙๗๐ และ ๑๙๗๐ โดยแทพวกหลังสมัยใหมไดทําการรื้อฟ้ืนรูปแบบ ประเด็นสาระหรือ
เนื้อหาหลายอยางที่พวกสมัยใหมเคยดูหมิ่นและรังเกียจที่จะเขาไปเกี่ยวของโรเบิร์ต เวนทูริ (Robert 
Venturit) สถาปนิก ในยุค ๑๙๖๐ ไดเขียนแสดงความคิดเห็นในงานเขียนที่ชื่อ “คอนเพล็กซิตี้ แอนด์
คอนทราดิคชั่น อิน อาร์คิเทคเจอร์” (Complexity and contradiction in Architecture) (ค.ศ. 
๑๙๖๖ ปี ๒๕๐๙) เกี่ยวกับ“หลังสมัยใหม” เอาไววา“คือปัจจัย (ตางๆ) ที่เป็น “ลูกผสม” แทนที่จะ 
“บริสุทธิ์”, ที่จะ “จะแจง”, “วิปริต” พอๆ กับท่ี “นาสนใจ”๕๙ 

จะเห็นไดวาการเกิดศิลปะท้ังสองกลุมทั้งดาดา และป็อปอาร์ตลวนแตเกิดจากการที่ศิลปิน
เบื่อหนายและมีความคิดตอตานผลงานศิลปะแบบเดิมๆ สุนทรียศาสตร์แบบสูงสง หรือแมแตความ

                                                                 
๕๗ กีรติ บุญเจือ, ปรัชญาหลังนวยุค แนวคิดเพ่ือการศึกษาแผนใหม่, หนา ๑๕๖-๑๕๗. 
๕๘ พฤทธ์ิ ศุภเศรษฐศิริ, แต่งหน้าเพ่ือการแสดง, (กรุงเทพมหานคร: เศรษฐศิลป, ๒๕๔๓), หนา ๑๕๔-

๑๕๕. 
๕๙ สุธี คุณาวิชยานนท์, จากสยามเกา่สู่ไทยใหม่: ว่าด้วยความพริกผันจากประเพณีสู่สมัยใหม่และ

ร่วมสมัย, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: บานหัวแหลม, ๒๕๔๖), หนา ๑๒๖. 



 
๕๗ 

 

เชื่อตอผลงานศิลปะแบบเกาๆ ซึ่งความคิดกบฏและการตอตานนี่เองที่เป็นผลใหเกิดศิลปะหลัง
สมัยใหมในยุคถัดมา วิรุณ ตั้งเจริญไดสรุปประเด็นของศิลปะหลังสมัยใหมโดยใชชื่อเรียกรวมๆวา
ศิลปะจินตทัศน์จากทศวรรษ ๑๙๖๐ ศิลปะกระแสสากล ทั้งจากสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุุน ได
นําเสนอการแสดงออกทางศิลปะในกระแสความคิดใหม ศิลปะยุคหลังสมัยใหม (Postmodern Art) 
ที่มุงเนนความคิด มุงเนนการรับรู และการตีความภาพความคิดในสมอง การนําเสนอที่สอดคลองกับ
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมวัฒนธรรม สื่อแสดงออกทางศิลปะที่หลากหลาย มิไดยึดอยูกับสื่อแสดงออกจาก
อดีตเทานั้น ไมวาจะเป็น ศิลปะแนวคิด (Conceptual Art) ศิลปะจัดวาง (Installation Art) ศิลปะ
สื่อแสดง (Performance Art) ศิลปะบนดิน (Earth Art) ฯลฯ ซึ่งอาจรวมเรียกวา ศิลปะจินตทัศน์๖๐ 

ศิลปะหลังสมัยใหมไมไดเกิดขึ้นเนื่องจากปรากฏการณ์ทางศิลปะเพียงอยางเดียว หากแต
เป็นผลของความคิดทางสังคม ที่กําลังเปลี่ยนแปลงและมีลักษณะตอตานความคิดในชวงเวลาสมัยใหม
ที่ดําเนินในชวงตนศตวรรษ๖๑ เหมารวมไปถึงแนวคิดทางดานศาสตร์อ่ืนๆ ในสังคมอีกเป็นจํานวนมาก 
ไมวาจะเป็นปรัชญา การเมือง เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์รวมทั้งแนวคิดนอกกระแสและการเกิด
วัฒนธรรมอิปปี้ในชวงปลายปี ๑๙๖๐ อีกดวย 

การยอมรับและใหความสนใจกับแนวคิดนอกกระแสนั้นเริ่มมีบทบาทอางมากกับคนหนุม
สาวในยุคศตวรรษที่ ๖๐ และ ๗๐ หรือที่เราเรียกกันวายุคปุพผาชนนั่นเอง โดยหนุมสาวในยุคแสวงหา
ในขณะนั้นไดรับแนวคิดและอิทธิพลอยางมากจากปรัชญา อัตถิภาวนิยม (Existentialism) ของ Jean 
– Paul Sartre ซึ่งเป็นปรัชญาระบบหนึ่งที่ใหความสําคัญกับความเป็นปัจเจกบุคคล เสรีภาพและ
ความรูที่เกิดจากประสบการณ์ของบุคคลมากกวาความรูแบบวัตถุวิสัย เนนใหมนุษย์รูจักใชเสรีภาพใน
การเลือกที่จะทําหรือไมทําอะไรก็ ได  โดยขึ้นอยูกับกรตัดสินใจของตัวมนุษย์ เอง ปรัชญา 
Existentialism นี่เองที่ทําใหคนหนุมสาวในยุค ๖๐ – ๗๐ หันมามองและใหความสําคัญตอการ
ดําเนินชีวิตของตัวเอง กลาที่จะแสดงความคิดเห็นและแสดงออกมากขึ้น โดยไมยึดติดกับกฎเกณฑ์
ของสังคมหรือของรัฐ พยายามแสวงหาความสุขจากการใชชีวิตมากกวาที่จะอยูในโลกของวัตถุนิยม มี
การรวมกลุมกันเป็นกลุมเล็กๆ เพ่ือพบปะสังสรรค์ เดินทาง ปฏิเสธและหันหลังใหกับกฎเกณฑ์
ระเบียบและขอบังคับที่เคยมีมา จนเกิดวัฒนธรรมอยางหนึ่งที่เรียกกันวา วัฒนธรรมอ๊ิปปี้ (HIPPY) 
วัฒนธรรม HIPPY จึงเปรียบเสมือนการทําตัวใหอยูนอกกระแสนิยมขอสังคมทุนนิยมในขณะนั้น และ
ถือวาเป็นจุดเริ่มตนของการยอมรับความเป็นนอกกระแสในอีกหลายสิบปีตอมา อีกทั้งยังเป็นพ้ืนฐาน
ของลัทธิหลังสมัยใหมในเวลาตอมา โดย จันทนี เจริญศรี ไดกลาวถึงการเกิดแนวคิดหลังสมัยใหมไววา 

ปลายทศวรรษท่ี ๑๙๕๐ โลกของศิลปะไดกาวสูความเปลี่ยนแปลง โดยการเปลี่ยนแปลงนี้
เกิดข้ึนในทางสังคมศาสตร์ เหตุผล การคิดในเชิงวิทยาศาสตร์ กระบวนทัศน์ในโลกสมัยใหมถูกทาทาย
จากกระแสความคิดแบบหลังสมมัยใหม (Post – Modern) ดังที่ ซีไรท์ มิลล์ กลาวใน 
“Encyclopedia of Sociology” เมื่อปี ๑๙๕๙ โดยตั้งขอสังเกตไววา “ยุคหลังสมัยใหมกําลังกาวเขา

                                                                 
๖๐ วิรุณ ตั้งเจริญ, ศิลปะหลังสมัยใหม่, หนา ๕๕-๕๖. 
๖๑ เดนพงษ์ วงศาโรจน์, “แนวทางการสรางสรรค์ผลงานรวมสมยั”, ใน ศิลปะวิจัย, (กรุงเทพมหานคร:

สันติศริิการพิมพ์, ๒๕๔๓), หนา ๖๓. 



 
๕๘ 

 

มาแทนที่ยุคสมัยใหม…อันเป็นยุคที่สมมติธรรมเกี่ยวกับความสมานฉันท์ ในคานิยมที่วาดวยความมี
เหตุมีผลตามหลักวิทยาศาสตร์และอิสรภาพทางการเมืองกําลังถูกทาทาย”๖๒ 

สุธี คุณาวิชยานนท์ ไดกลาวถึงศิลปะหลังสมัยใหมไววา “โพสท์ โมเดิร์น”, “หลัง
สมัยใหม” ในภาษาอังกฤษคือ Post-modern หรือบางก็เขียนวา postmodern หรือลัทธิหลัง
สมัยใหม (โฟสท์ โมเดิร์นนิสม์, postmodernism) เป็นที่เขาใจกันวาคําวา postmodernism ปรากฏ
ขึ้นครั้งแรกในงานเขียนชื่อ “อาร์คิเทคเจอร์ แอนด์ เดอะ สปิริต ออฟแมน” (Architecture and the 
Spirit of Man) ของ โจเซฟ ฮัดนอท (Joseph Hudnot) ค.ศ. ๑๙๔๙ (ปี๒๔๙๒) ตอมา อีก ๒๐ ปีให
หลัง ชาร์ลส์ เจนส์ (Charles Jencks) ชวยทําใหแพรหลายออกไปจนกระทั่งในปลายคริสต์ทศวรรษ 
๑๙๗๐ (ตนทศวรรษ ๒๕๒๐) นักวิจารณ์ศิลปะเริ่มใชคําคํานี้บอยขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นปกติ ในตอนนั้นคํา 
โพสท์ โมเดิร์น ยังคลุมเครืออยูมากแตโดยมากแลวบงบอกถึงการตอตานลัทธิสมัยใหม (โมเดิร์น
นิสม์)๖๓ 

ซึ่งการจะกอใหเกิดศิลปะหลังสมัยใหมไดนั้น บริบททางสังคมในดานอ่ืนๆ เชน ดาน
วิทยาศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ก็ตองมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันดวย นั้น
คือการมีแนวโนมที่จะเขาสูยุคหลังสมัยใหม โดยเฉพาะสาขาปรัชญานั้นถือวาเป็นปัจจัยที่สําคัญที่
กอใหเกิดแนวความคิดเขาสูศาสตร์อ่ืนๆไดดีที่สุดดังที่ ธีรยุทธ บุญมี ดังสรุปแนวคิดของปรัชญาหลัง
สมัยใหมที่เก่ียวของกับศิลปะหลังสมัยใหมไวเป็นประเด็นดังนี้ 

๑. ปรัชญาวิพากษ์ มองศิลปะแบบใหมๆ ดวยสาขากํากวม ๒ ดาน คือ กลุมหนึ่ง เชน
Horkheimer, Marcuse มองวา ศิลปะเหลานี้มิไดกลายเป็นแบบแผน (standardization) เป็นการ
สรางความสรางสรรค์ความเป็นตัวตนเฉพาะแบบเทียมๆ เชน Pop Rock รวมทั้งภาพเขียนที่ทําตามๆ 
กัน ไมวาจะเป็น Abstractionism, Color Fields หรือ Pop arts แตอีกสวนหนึ่ง เชน Adormo มอง
วาศิลปะที่มุงขบถตอขนบและสรางความแยกแยง (dissonance) ในอารมณ์ความรูสึกและความคิด
เป็นศิลปะแท “กาวหนา” ที่ชวยวิพากษ์สังคมได 

๒. ปรัชญาแนว Post Modern หากมนุษย์ไมสามารถเขาถึงความจริงได เพราะมนุษย์
ตองมองตองคิดผานแวนภาษา พวกเขาจึงปฎิเสธการหยั่งรูความจริง มองวาความจริงเป็นสิ่งที่เรา
สรางขึ้นโดยระบบภาษาโดยสํานวนโวหาร การจูงใจ การบิดเบือน หลอกลวงซอนเรน ภายใตความ
ขลังของทฤษฎีหรือวาทกรรม แบบตางๆ หรือภายใตระบบปรัชญาที่ซับซอน หรือภาพลักษณ์ 
(metaphors) ที่งายๆ ก็ได ในที่สุดพวกเขาจึงนิยมมองโลกขางนอกทุกๆ อยาง เป็นเสมือนพ้ืนที่วางที่
เราจะไดใสความคิด ความเชื่อของเราลงไป (ภาษาในทางปรัชญา คือ เติม signifier หรือตัวหมาย) 
โลกทางสังคมวัฒนธรรม หรือการเมืองของมนุษย์ จึงเป็นเหมือนพ้ืนที่วางที่มีการชวงชิงกันเติมสัญญะ 
ความคิดความเห็นลงไป การเมืองยุค Post Modernจึงเป็นการเมืองของการชวงชิงพ้ืนที่ดานตางๆ 
ศิลปะ Modernism ก็เริ่มตนดวยคติแบบนี้มาตั้งแตทศวรรษ โดยที่ขณะนั้นยังไมมีการพัฒนาปรัชญา 
Post modern เชน Cubism ก็มองโลกเป็นพ้ืนที่วางจะใสเสนสี รูปทรงตางๆ ลงไปตามแตศิลปินจะ
เห็นเหมาะเห็นงาม Abstractionism ก็พยายามจะถอยจากโลกของความเป็นจริงอยางสิ้นเชิง 
                                                                 

๖๒ จันทนี เจริญศรี, โพสต์โมเดิร์นและสังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร: วิภาษา, ๒๕๔๔), หนา ๑. 
๖๓ สุธี คุณาวิชยานนท์, จากสยามเกา่สู่ไทยใหม่: ว่าด้วยความพริกผันจากประเพณีสู่สมัยใหม่และ

ร่วมสมัย, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: บานหัวแหลม, ๒๕๔๖), หนา ๑๒๔. 



 
๕๙ 

 

๓. ปรัชญาแนว Post Modern ไมเชื่อวาจะมีความจริงเป็นผูเดียว แตไมมีความจริงหรือ
ความเป็นจริงที่มองไดจากหลายมุมมอง จึงสอดคลองกับศิลปะ Cubism ซึ่งบิดผสม perspective 
ตางๆ เขาดวยกัน 

๔. ปรัชญาหลายสกุลรวมทั้งจิตวิทยาในศตวรรษที่ ๒๐ มองวามนุษย์ไมไดอยูดวยเหตุผล
หรือเจตจํานงเพียงอยางเดียว แตมีพลังทางความปรารถนาทางอารมณ์ที่ถูกปิดกั้นไว ควรปลดปลอย
ออกมาเพ่ือใหไดเป็นมนุษย์ที่เต็มสมบูรณ์ แนวคิดเชนกันนี้ทําใหเกิดศิลปะแบบ Expressionism Post 
Expressionism Surrealism ซึ่งใชสี เสนสาย แสดงอารมณ์รุนแรง ความรูสึกที่เพ่ิมขึ้น หรือใชใน
ลักษณะที่บิดเบี้ยวไมมีระเบียบแบบแผนเสื่อมถอยเพ่ือสะทอนจิตใตสํานึก ความฝัน แรงปรารถนาที่
ถูกปิดกั้น 

๕. ประมาณทศวรรษ ๑๙๒๐-๓๐ เกิดศิลปะกลุม Dada ซึ่งเสนอวาศิลปะก็คือความไร
สาระอะไรก็สามารถเป็นงานศิลปะได จึงเกิดเป็นแนวปฏิเสธศิลปะ non-arts ซึ่งแนวคิดนี้ทําไดโดย
การกลับขั้ว (reversal) เชน เอาของต่ํา สกปรก เพศ รุนแรง โหดราย ทารุณ เลนๆ ถูกลืม มองขาม 
มาเป็นประเด็นสรางงานศิลปะ เชน โถสวม อุจจาระ พื้นที่วาง ของจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นขั้ว
ตรงกันขามกับศิลปะ หรือสามารถทําไดอีกทาง คือ การเสียดสี ( irony) เชน เอาไมหนีบมาทํา
ประติมากรรมขนาดใหญประดับอาคาร เอารูปนักคิดมานั่งบนโถสวม เป็นตน แนวคิดนี้ตรงกับปรัชญา 
Post Modern ที่ตองการถอดรื้อ (deconstruct) ระบบคิดหรือความเชื่อเดิม โดยใชวิธีการเกี่ยวกับ
ศิลปะ Dada 

๖. ศิลปะ Avant-Garde หรือ สกุลแหวกแนว มีขอคิดซึ่งกลายเป็นหัวใจอยูที่การ “ตอง
ใหมอยางเสมอ” ของศิลปะยุค Modernism ทั้งหมดแนวคิดตองใหมอยูเสมอ ทําใหศิลปะในศตวรรษ
ที่ ๒๐ เคลื่อนตัวไปอยางรวดเร็ว และบางจังหวะก็หมดแรงสรางสรรค์ แนวคิด Post Modern ก็
ประสบปัญหาคลายคลึงกันแตก็ยังมุงวิพากษ์ศิลปะ Avant-Garde เพียงแตเปลี่ยนมุมไปเป็นทางการ
หาความตางหรือเลือกอ่ืน แตยังคงฐานะอภิสิทธิ์ของการเป็นงานศิลปะ หรือศิลปะที่มีฐานะสูงของ
ตนเองอยู Post Modern ปฏิเสธการแบงแยกเชนนี้ และเสนอใหสรางการเมืองของสุนทรียะการเมือง
ของความแตกตางการเมืองทางเลือกสุนทรียะทางเลือก ฯลฯ ขึ้น 

๗. ปรัชญา Post Modern ปฏิเสธอํานาจของกรอบ ระเบียบ โครงสราง Form สํานักคิด 
สกุลศิลปะ จารีตเดิม authority (เชน หอศิลป gallery) นักวิจารณ์ศิลปะประวัติศาสตร์ศิลปะ พวก
เขาจึงตองนึกแหวกแนวอยูตลอดการปฏิเสธจารีตเติมในลักษณะสกุลเดิม เกิดขึ้นตั้งแตแนวศิ ลปะ 
impressionism และexpressionism การปฏิเสธตอจารีตเดิมในแงเป็นงานที่ตองงาม เติม สมบูรณ์
ถาวร เกิดศิลปะแบบ events arts ศิลปะการจัดวาง (installation arts) ศิลปะแบบ minimalist 
ฯลฯ การปฏิเสธตออํานาจ เชน การจัดแสดงตามถนน slum gallery ตามผับ การแสดงศิลปะหรือ
ความสนใจศิลปะแนวสมัครเลนของบุคคลทั่วไป เชน เด็ก คนเกษียณอายุ ดารา นักรอง อยาง
กวางขวางปฏิเสธตอ form โครงสราง เชน สถาปัตยกรรม Post Modern ของ Frank Gehry 

๘. การปฏิเสธวาศิลปะเป็นของสูงสง เกิดโดยกระแสปฏิวัติวัฒนธรรมแบบประชาชนนิยม
ถือวาวัฒนธรรมไมไดถูกผูกขาดอยูในชนชั้นสูง หรือผูรูเทานั้น ชาวบานบางคนก็อาจมีวัฒนธรรม 
รสนิยมสุนทรียะของตนเองได มีการศึกษาวิจัย ยอมรับคุณคา รสนิยม วิถีชีวิตชาวบานมากขึ้น เป็น
สาเหตุใหสินคาวัฒนธรรม เชน ดนตรี Pop เพลงลูกทุง ฯลฯ ไดรับความนิยมมากขึ้น ในวงการศิลปะ



 
๖๐ 

 

แนวคิดนี้ ปรากฏตั้งแตทศวรรษ ๑๙๕๐ ในงานของ Audy Warhol ที่นําเอาวัสดุธรรมดาใน
ชีวิตประจําวันมาเป็นงานศิลปะ และปรากฏในปรัชญา Phenomenology หรือธรรมดาวิทยา ของ 
Husserl และ Heidegger๖๔ 

แตกระนั้น พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ ยังไดพยายามอธิบายเกี่ยวกับแนวทางของศิลปะหลัง
สมัยใหมไววา ลัทธิหลังสมัยใหม ปฏิเสธเสนกั้นเขตแดนระหวางรูปแบบของ high และ low art 
ความเชื่อของกลุมนี้ยังปฏิเสธ เกณฑ์อันจําแนกชนิดหรือประเภทของงาน (genre) ที่ตายตัวไมยอม
ยืดหยุน กลุมความเชื่อลัทธิหลังสมัยใหมมุงเนนการลอเลียน เสียดสี การหยอกเยา ลอเลน และไมเอา
จริงเอาจัง ศิลปะหลังสมัยใหม (และความคิดของกลุมนี้) นิยมประเด็นเรื่อง reflexivity และ self-
consciousness ความไมประติดประตอ (fragmentation) ความไมตอเนื่อง (discontinuity) 
(โดยเฉพาะอยางยิ่งในโครงสรางที่มีการเลาเรื่อง) รวมทั้งความกํากวมนาสงสัย (ambiguity) และ
ลักษณะอันมีมากกวาหนึ่ ง เดียวตลอดจนยังมุ ง เนนในเรื่องการละลายรูปแบบโครงสราง 
(restructured) การละทิ้งความเชื่อเรื่องศูนย์กลาง (decantered) และสาระมิใชเรื่องของความเป็น
มนุษย์อันเป็นความสนใจของมนุษย์อันเป็นความสนใจของกลุมมนุษย์ศาสตร์๖๕ 

Perry Restany นักศิลปะวิจารณ์ชาวฝรั่งเศส (นักวิจารณ์ที่ขนานนามกลุมศิลปะกลุม 
“Neoveau Realisme”) ไดกลาวถึงศิลปินและศิลปะในโลกรวมสมัยกลุม Post–modernism วา 
“เป็นการละทิ้งแนวความคิดเดิมในโลกของวัตถุที่เป็นสิ่งพิเศษ” เป็นผลิตภัณฑ์อันหรูหราสําหรับ
ปัจเจกบุคคล ศิลปินกาวเขามาสูการสรางสรรค์ภาษาการสื่อสารขึ้นใหม ระหวางมนุษย์ดวยกัน 
ประกาศบทบาทของความหมายที่หลากหลาย หรือคลุมเครือ (Ambiguous Role) ขึ้นใหม นั่นคือการ
เสี่ยงและทาทายในฐานะผูสรางเสรีภาพ ( Independent Product) ศิลปินเตรียมพรอมสําหรับ
บทบาทในการควบคุม ดูแลสังคมในอนาคต สังคมท่ีสันติสุข”๖๖ 

ธีรยุทธ บุญมี ไดกลาวเกี่ยวกับแนวความคิดของศิลปะหลังสมัยใหมไวดังนี้ 
๑. การปฏิเสธศูนย์กลาง (Centre) ซึ่งก็คือ การปฏิเสธอํานาจที่ครอบงําทางเวลา เทศะ 

อัตลักษณ์ที่ยังหลงเหลืออยู 
๒. การปฏิเสธความเป็นเอกภาพ (Unity) หรือ องค์รวม (Totality) ภาพเขียนหรือ

สถาปัตยกรรมจึงไมจําเป็นตองจบสมบูรณ์ 
๓. การปฏิเสธเอกภาพนี้อาจทําไดโดยแนว Eclectic หรือ “ยําใหญ” หลายกาละ เทศะ

ยุคสมัย ปัจจุบัน อนาคต วัฒนธรรม 
๔. นอกจากนี้ลักษณะยําใหญอาจมีลักษณะลูกผสมทั้งสิ่งที่ขางเคียงหรือขัดแยงทําใหเกิด

ลักษณะคําถามไมชัดเจน 
๕. เนื่องจาก Post Modern มาจาก Post Structuralism จึงมีแนวโนมคัดคานโครงสราง

ระเบียบ ลําดับ 

                                                                 
๖๔ ธีรยุทธ บุญที, ถอดร้ือปรัชญาและศิลปะแบบตะวันตกเป็นศนูย์กลาง, (กรุงเทพมหานคร: สาย

ธาร. ๒๕๔๖), หนา ๑๗๒-๑๗๖. 
๖๕ พฤทธ์ิ ศภุเศรษฐศิริ, แต่งหน้าเพ่ือการแสดง, หนา ๒๓. 
๖๖ Edward Lucie-Smith, Art in the Seventies, (New York: Cornell University Press, 

1980), p. 24. 



 
๖๑ 

 

๖. Post Modern ปฏิเสธจุดเริ่มตน จึงปฏิเสธประวัติศาสตร์แตโหยหาอดีต (Nostalgia) 
เนื่องจากความไมมั่นคงทางอัตลักษณ์ แตอดีตของพวกเขาไมใชประวัติศาสตร์ หากเป็นการทําลาย
ประวัติศาสตร์ เพราะนํามาอยูในปัจจุบันหรือหลุดไปจากบริบทอยางสิ้นเชิง หรือถูกนํามาลอเลน…๖๗ 

นอกจากนี้ ธีระ นุชเปี่ยมยังแปลความหมายของศิลปะหลังสมัยใหมจาก จี.ฮิม เมลฟาร์บ
ความบางตอนวา 

ความหมายของ Postmodernism มองไดจากสาขาวิชาความหมายทางวรรณคดี คือ 
การปฏิเสธความแนนอนตายตัวของบท (Text) ไมวาเรื่องใด นอกจากนั้นไดแก การไมยอมใหผูเขียนมี
ความสําคัญเหนือผูตีความ และไมยอมรับหลักเกณฑ์การจัดประเภทวรรณกรรม ที่ทําใหเอกสิทธิแก
หนังสือที่เป็นผลงานสําคัญเหนือหนังสือประเภทการ์ตูน ในทางปรัชญา ประเด็นสําคัญในแนวคิดนี้อยู
ที่การปฏิเสธความแนนอนตายตัวของภาษา ปฏิเสธความสอดคลองระหวางภาษาและความเป็นจริง  
(Reality) และไมยอมรับวาเราสามารถจะเขาสูสภาพความเป็นจริง (Turth) ที่ใกลเคียงกับความเป็น
จริงได ในดานกฎหมาย (โดยเฉพาะอยางยิ่งในสหรัฐอเมริกา) โพสท์โมเดิร์นนิสม์ ไดแก การปฏิเสธ
แนนอนตายตัวของรัฐธรรมนูญ ตลอดจนการปฏิเสธความชอบธรรมของกฎหมาย โดยถือวากฎหมาย
เป็นเพียงเครื่องมือแหงอํานาจ ในสวนของประวัติศาสตร์ โพสท์โมเดิร์นนิสม์ ก็คือการปฏิเสธความ
แนนอนตายตัวของอดีตนั้นเอง ไมมีความเป็นจริงแหงอดีตที่นอกเหนือไปจากสิ่งที่นักประวิติศาสตร์
เลือกกําหนดขึ้น อันหมายถึง การไมถือวาไมมีความเป็นจริงอันเป็นภววิสัย (Objectivity) เกี่ยวกับ
อดีตอยางแตอยางใดทั้งสิ้น 

ศิลปะหลังสมัยใหม นอกจากจะมีความซับซอน และปฏิเสธสุนทรียศาสตร์แบบสมัยใหม
แลวผลงานศิลปะแบบหลังสมัยใหมยังมีความแปลกประหลาด และแตกตางจากผลงานศิลปะสมัยใหม
ดวยการนําวัสดุสําเร็จรูปตางๆ มาเลนกับคนดูและพยายามลบความสูง -ต่ําของงานศิลปะ ซึ่งชวยให
งานศิลปะเขาใกลชีวิตประจําวันผูชมมากขึ้นอีกดวย โดย สายันต์ แดงกลม ไดกลาวถึงสภาวะศิลปะ
หลังสมัยใหมที่ซับซอนไววา 

ความหลากหลายแฝงดวยความสับสนระคนปะปนกัน แทรกซอนอยูในชายคาของคําวา  
“ศิลปะ” พ้ืนที่จริงและพ้ืนที่ของศิลปะเหลื่อมล้ําจนแยกไมออกวาสวนไหนคือจุดสิ้นสุดของศิลปะ 
สวนไหนคือชีวิตสังคมท่ัวไป หรือหลายคราวอุดมการณ์ของศิลปะรวมสมัยหลายประเภท คือการคงไว
ซื้อความคลุมเครือและสับสนดังกลาว พรอมความเสี่ยงที่จะยอนแยงเขาตัว เพราะเมื่อแยกแยะไมได
วา สวนใดคือศิลปะ สวนใดคือไมใช ก็ยอมเกิดการตระหนักรู ไมมีการรองรับความชอบธรรม 
เนื่องจากไมมีตัวตน (ยกเวนแตจะยอมรับวา ลม ฟูา และอากาศธาตุก็เป็นศิลปะได คงไมมีใครอาจ
หาญบอกตนไดดูดซึมเอาศิลปะเขาไปในแตละวินาทีของชีวิตประจํากัน) 

ยิ่งเขามาเกลือกกลั้วกับผูชม ไมวาจะดวยหัวขอหรือกระบวนการ ศิลปะรวมสมัยกลับยิ่ง
ตอกย้ําสภาพการเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ผูคนสามัญไมสามารถเขาถึง ศิลปะรวมสมัยที่สรางความ
หลากหลายโดยพยายามแทรกตัวเขามาใกลผูชม ทําตนสนิทชิดเชื้อดวย ใหจับตองได หยิบฉวยได 
“เลน” ไดดวย (อาทิ สุนทรียศาสตร์เชิงสัมพันธ์ที่เกรอลนในบานเราชวงหนึ่ง แตกลับยิ่งขุดระยะหาง 
เหมือนกันยิ่งถมชองวาง กลับยิ่งสรางระยะและความแตกตางแปลกแยก เมื่อศิลปะหลังสมัยใหมลม
                                                                 

๖๗ ธีรยุทธ บุญมี, ถอดร้ือปรัชญาและศิลปะแบบตะวนัตกเป็นศูนยก์ลาง, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ
ลักษณ,์ ๒๕๔๖), หนา ๑๗๖-๑๗๙. 



 
๖๒ 

 

ลางชนชั้นการแบงแยกระหวาง high art & low art เมื่อสอยศิลปะลงมาจากหอคอยงาชางเพ่ือให
ศิลปะติดดินยิ่ งขึ้น จนมีสภาพที่มอมแมม จําหนาไมได  รวมกลุมไปในขาวของเครื่องใชใน
ชีวิตประจําวัน (หมอ ชาม ไห ไก กระทะ เครื่องดูดฝุุน ก็สามารถแปลงและจําแลงเป็นผลงาน 
นับตั้งแตโถสวมชิ้นหนึ่งเขาพิพิธภัณฑ์) ทายสุด ไมใชคําถามอมตะที่วา ศิลปะคืออะไร? จะปรากฏผุด
โผลกลับคืนมาเทานั้น แตรวมไปถึงคําถามที่วา ศิลปะอยูที่ไหน๖๘ 

ลักษณะของศิลปะหลังสมัยใหมจึงมีความรวมสมัย หรืออยางที่ เรียกกันวาศิลปะรวมสมัย
มากกวาศิลปะในยุคสมัยใหมในแงของแนวความคิดและวิธีการแสดงออกซึ่งสอดคลองกับสังคมโลก
ดิจิตอลในปัจจุบัน ดังที่สุชาติ สวัสดิ์ศรี ไดกลาวสรุปไววา 

ลักษณะ “รวมสมัย” ที่มีศิลปะใหมๆ อยางเชน Conceptual Art, Installation Art, 
Land Art, Body Art, Performance Art หรืออะไรก็แลวแตไมวาจะไลตามกันอยางไรสําหรับศิลปะ
ถือเป็นเรื่องเดียวกันทั้งนั้น เพียงแตจะมองวาเป็นสวนขยายของอะไรเทานั้น เชน สวนขยายของตัว
งาน สวนของความคิด และบางครั้งตัวงานอาจสําคัญนอยกวาตัวความคิด จนทําใหเกิดรูปลักษณ์ ที่
เกิดขึ้นจากลักษณะ Fine Art อีกตอไป ซึ่งนั่นก็หมายความวามันไมใชยุคของอาจารย์ศิลปอีกตอไป
นั่นเอง๖๙ 

อํานาจ เย็นสบาย ไดสรุปแนวทางของศิลปะหลังสมัยใหมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบสังคม
การเมือง วัฒนธรรม ชุมชนออกเป็นหาประการเพ่ือใหมองเห็นภาพที่โดดเดนและชัดเจนยิ่ งขึ้นของ
ศิลปะหลังสมัยใหมไวดังนี้ 

ประการแรก ศิลปะหลังสมัยใหมมิไดเกิดขึ้นโดยตัวของมันเองแบบโดดๆ แตเป็น
กระบวนการรวมกับความเคลื่อนไหวในสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาสังคมภายใตโครงสราง
เศรษฐศาสตร์ตามกระแส ที่สงผลกระทบตอการทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ทําลายจิต
วิญญาณมนุษย์ ที่สรางปัญหาในทางจริยธรรมทําใหเกิดการวิพากษ์วิจารณ์และการแสวงหาทางออก
ใหม จนเกิดกระแสการผสมผสานจริยธรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอมเขาดวยกัน กระแสเศรษฐศาสตร์
แนวจริยธรรม (Ethical Economics) ซึ่งกระแสดังกลาวไดสงอิทธิพลทําใหสังคมตระหนักในปัญหา
ความรับผิดชอบตอระบบนิเวศวิทยา (Ecology) จนกลายเป็นประเด็นที่สงผลไปสูแนวนโยบายทาง
การเมือง แมกระทั่งการเขาไปมีสวนรวมและความรับผิดชอบของศิลปะ๗๐ และดวยเหตุที่ปัญหา
สิ่งแวดลอมไดกลายเป็นปัญหาของโลกสากลในปัจจุบันไปแลว จึงสงผลใหผลงานศิลปะรวมสมัยจาก
ศิลปินทุกภูมิภาคของโลก ใหความสนใจตอปัญหาดังกลาว และปัญหาสากลอ่ืนๆ เชน โรคเอดส์ 
ปัญหาสิทธิมนุษยชน ปัญหาพืชตัดตอยีนส์ ปัญหาพันธุวิศวกรรม เป็นตน 

                                                                 
๖๘ สายันต์ แดงกลม, “ลับแลในมนษุยศาสตร์ไทย”, ใน ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมใน

มนุษยศาสตร์, เกษม เพ็ญภินันท,์ บรรณาธิการ, (กรุงเทพมหานคร: วิภาษา, ๒๕๕๒), หนา ๖๕. 
๖๙ สุชาติ สวัสดิ์ศรี, ศลิปะร่วมสมัยของไทย: บทความเร่ืองนี้ปรับปรุงมาจากปาฐกถาเปิดประเด็น

เร่ืองศิลปะร่วมสมัยของไทย ในงานเชิดชูเกียรติ ๓ ศิลปิน รางวัลมนัสเศียรสิงห์แดง, หองประชุมสถาบันปรีดี 
พนมยงค์, ออนไลน์. แหลงที่มา Http: 
//www.matichon.co.th/art/art.php?show=1&index=&select_data=2003/01/01 [๒ มีนาคม ๒๕๔๕]. 

๗๐ Miles, Malcolm, Art, Space and the City: Public Art and Urban Futures, (New 
York: Psychology Press, 1997), p. 182. 



 
๖๓ 

 

ประการที่สอง ศิลปะหลังสมัยใหมไดแสดงความเดนชัดในเรื่องของการสรางสรรค์ที่อาศัย
องค์ความรูที่หลากหลายมากกวาองค์ความรูเดียว ที่เห็นความสําคัญของศักยภาพของสมองทั้งสองซีก
มากกวาการใหความสําคัญเฉพาะสมองซีกขวาแตเพียงซีกเดียว ที่ใหความสําคัญในรูปแบบของการ
เชื่อมโยงระบบมากกวาความรูแบบเอกเทศและไรระบบ ดวยเหตุนี้ ผลงานศิลปะหลังสมัยใหมจึงมี
แนวโนมไปในทางการอาศัยศาสตร์หลายแขนงเขามาเกี่ยวของ ซึ่งสภาพเชิงปรากฏการณ์เชนนี้ก็เป็น
กระแสรวมกับวงการวิชาชีพอ่ืน หลังยุคสมัยใหมที่มองเห็นการแกปัญหาเชิงโครงสราง มากกวาการ
แกปัญหาโดยการมองเห็นแบบตัดตอนแยกสวน 

ประการที่สาม ศิลปะหลังสมัยใหม มีความแตกตางไปจากคําจํากัดความของศิลปะฉบับ
บัณฑิตสถานที่อธิบายถึงฝีมือ ฝีมือการชาง การแสดงออกซึ่งอารมณ์สะเทือนใจใหประจักษ์ 
โดยเฉพาะหมายถึงวิจิตรศิลป นั้นถือเป็นเรื่องที่แตกตางไปจากแนวความคิดของศิลปะหลังสมัยใหมที่
ใหความสําคัญในเรื่องของความคิด สติปัญญาในการแกปัญหาวัสดุ การแกปัญหาเรื่องพ้ืนที่
ความสัมพันธ์ระหวางผลงานกับสิ่งแวดลอม การผสมผสานสื่อวัสดุ การผสานผัสสะเพ่ือการรับรูจึงมี
ความแตกตางไปจากวิจิตรศิลปในความหมายเดิมที่ใชกันอยู ดังนั้นไมว าจะเป็นศิลปะ Conceptual 
Art, Land Art, Process Art, และ Imagine Art (ศิลปะจินตทัศน์) ตางลวนอยูนอกกรอบวิจิตรศิลป
และขนบนิยมเดิมทั้งสิ้น 

ประการที่สี่ ศิลปะหลังสมัยใหมใหความสนใจตอชุมชน การมีสวนรวมในประชาคม การ
ใหผูชมมีสวนรวมกับคนเชนเดียวกับกระแสเศรษฐศาสตร์ทวนกระแสที่ใหความสําคัญตอคนมากกวา
การวัดผล ความสําเร็จที่กําไร รายไดหรือวัตถุ ดังนั้นงานศิลปะกลางแจง การแสดงตามฟุตบาท  
Performance Art ศิลปะติดตั้งจัดวาง (Installation) ศิลปะจินตทัศน์ เป็นตน ศิลปะเหลานี้แมมิได
ปฏิเสธหอศิลปพิพิธภัณฑ์ศิลปะ แตการเปิดมิติไปสูการเขาไปมีสวนรวมในชุมชนใหชุมชนมีสวนรวม 
การคิดถึงสังคมเชิงบริบท ถึงเป็นมิติใหมที่แตกตางไปจากเดิม 

ประการที่หา ศิลปะหลังสมัยใหมไมตางไปจากนักคิดทางเศรษฐศาสตร์หลังสมัยใหมที่ไม
เชื่อมทฤษฎีเพื่อการพัฒนาทฤษฎีเดียว ไมเชื่อแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งอยางตายตัว ไมวาจะเป็นอนุรักษ์
นิยม (Conservative) เสรีนิยม (Liberal) หรือแมแตราดิคัส (Radical) แบบมาร์กซิสต์ ศิลปะหลัง
สมัยใหมก็เชนกันที่ไมเชื่อทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งแบบตายตัว และดวยหลักแหงการมีเสรีภาพ การเคารพ
ศักดิ์ศรีแหงความเป็นมนุษย์ (ศิลปิน) จึงนํามาซึ่งความหลากหลายในการคิดสรางสรรค์ผลงานศิลปะ
เหลานี้อาจจะกลาวไดวาเป็นสัญลักษณ์เดนของศิลปะหลังสมัยใหมที่มีบทบาทในอเมริกา๗๑ 

จะเห็นไดวาการเกิดแนวคิดศิลปะหลังสมัยใหมนั้นไดเปิดกวางใหศิลปินไดทํางานศิลปะ
อยางไรขอบเขต และมีรูปแบบที่หลากหลาย ตั้งแตผลงานศิลปะที่สามารถจับตองได จนถึงการเกิด
เฉพาะกระบวนการของศิลปะเทานั้น ศิลปินไมไดยึดติดตอวัตถุศิลปะอีกตอไป แตสิ่งที่สําคัญในการ
สรางสรรค์งานศิลปะหลังสมัยใหมกลับอยูที่แนวความคิด หรือคอนเซปชวลอาร์ต (Conceptual Art) 

 
๒.๓.๓ ศิลปะเชิงแนวคิด (Conceptual Art) 
การสรางสรรค์ผลงานศิลปะโดยใชศิลปะเชิงแนวคิด (Conceptual Art) ผูวิจัยจําเป็นที่

จะตองเขาใจแนวคิดและกระบวนการของศิลปะเชิงแนวคิด (Conceptual Art) นับเป็นแนวความคิด
                                                                 

๗๑ อํานาจ เย็นสบาย,  สีสันและความงาม, (กรุงเทพมหานคร: ตนออ, ๒๕๔๓). หนา ๑๑๒-๑๑๕. 



 
๖๔ 

 

หลักในการสรางสรรค์ศิลปะหลังสมัยใหม ซึ่งยึดถือแนวความคิดและกระบวนการมากกวาผลงาน
ศิลปะหรือวัตถุทางศิลปะ (Art object) โดย อารี สุทธิพันธุ์ ไดใหความหมายของคําวา ศิลปะเชิง
แนวคิด (Conceptual Art) ไวดังนี้ 

คําภาษาอังกฤษวา Concept แปลเป็นคําไทยวา “ความคิดรวบยอด” ซึ่งเขาใจกันทั่วไป
ทางราชบัณฑิตเรียกวา “สังกัป” ปรากฏวามีผูเขาใจบาง แตดูจะเขาใจกันดีนอยกวาความคิดรวบยอด 
หมายถึง ผลสรุปอันเกิดจากประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางออมที่บุคคลไดรับรู ไดสัมผัสแลว
ความคิดแยกแยะจัดหมวดหมูตามความเป็นจริง ตามเหตุผล ตามคุณสมบัติ และตามความคิดเห็นของ
ตนเอง เมื่อนํามาใชเรียกรูปแบบศิลปะที่มองเห็นวา ศิลปะเชิงแนวคิด (Conceptual Art) จึงหมายถึง
รูปแบบศิลปะที่ถือความคิดรวบยอดเป็นพื้นฐาน สําหรับแสดงออกใหมองเห็นเป็นรูปแบบที่ศิลปินรวม
สมัยในปัจจุบันสรางข้ึนประมาณ ๑๐ กวาปีมาแลวและเริ่มเป็นที่นิยมในปัจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
อเมริกา๗๒ 

นอกจากนี้ วิรุณ ตั้งเจริญ ยังไดกลาวถึงศิลปะเชิงแนวคิด (Conceptual Art) ไววา เมื่อ
กลาวถึง Conceptual Art คําวา “Conceptual Art” ยอมบอกถึงแนวความคิด ความคิดรวบยอด 
สังกัป หรือ “Concept” ที่อยูเบื้องหลังการสรางสรรค์งาน มากกวาการแสดงออกทางศิลปะดวยการ
ใชทักษะและเชิงเทคนิคหรือกลวิธีดังที่กลาวมา ศิลปะเชิงแนวคิด (Conceptual Art) ไดกลายเป็น
ปรากฏการณ์สําคัญระดับนานาชาตินับตั้งแตทศวรรษที่ ๑๙๖๐ เป็นตนมา คําประกาศในหลักการ
สรางของศิลปะเชิงแนวคิด (Conceptual Art) นับวาเปลี่ยนแปลงไปเป็นอยางมาก นําเสนอ
แนวความคิดหรือ “Concept” ของศิลปินสื่อสารดวยการใชสื่อที่หลากหลายและแปลกแตกตางกัน
ออกไป ไมวาจะเป็นการสื่อสารดวยตัวหนังสือ แผนที่ แผนภูมิ ภาพยนตร์ วีดีทัศน์ ภาพถาย การแสดง 
การนําเสนออาจนําเสนอในสถานที่แสดงผลงานหรือพ้ืนที่ในธรรมชาติสิ่งแวดลอม โดยใชพ้ืนที่และ
บริเวณวางผสานกับสื่อเพ่ือแสดงแนวคิดของศิลปิน เชน Land Art ของ Long หรือ Environment 
Sculpture ของ Christo นอกจากนั้นแลวก็ยังเป็นผลงานของ Miez, Burgin Kabakov , Kosuth, 
Weiner เป็นตน๗๓ 

อารี สุทธิพันธุ์ ไดสรุปแนวทางของศิลปะเชิงแนวคิด (Conceptual Art) ไวดังนี้ 
๑. ศิลปิน Conceptual Art เชื่อวา ความคิดรวบยอดเป็นวัสดุสําหรับถายทอดรูปแบบที่

สําคัญ 
๒. รูปแบบที่สรางขึ้นเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของธรรมชาติ มนุษย์สรางบันทึกไวดวย

ความคิดดวยเทคโนโลยีที่มนุษย์คิด และดวยความทรงจําของมนุษย์ 
๓. ศิลปิน Conceptual Art เชื่อวา การแกปัญหาเฉพาะหนาและการมองเห็นวิธีการ

แกปัญหาอยางทะลุปรุโปรงแลว ทั้งสองวิธีการถือวาเป็นคุณคาของการสรางสรรค์อยางแทจริง 
๔. การเผื่อแผความคิดรวบยอดแกผูอ่ืน การเตือนใหตระหนักและสํานึกในเสรีภาพและ

ธรรมชาติสิ่งแวดลอม เป็นหนาที่รับผิดชอบของศิลปิน Conceptual Art โดยตรง 

                                                                 
๗๒ อารี สุทธิพันธุ์, ศิลปะนิยม, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๕), หนา ๒๗๗. 
๗๓ วิรุณ ตั้งเจริญ, “กลุมศิลปะหลากหลายในครสิศตวรรษที่ ๒๐ พื้นฐานของศิลปะและพื้นท่ี”, ใน

ศิลปะและพื้นที่, (กรุงเทพมหานคร: สันติศริิการพมิพ์, ๒๕๔๓), หนา ๖๓-๖๔. 



 
๖๕ 

 

๕. ศิลปินในอดีตหรือในปัจจุบันสวนมาก สรางสรรค์งานตามที่ตนเห็นตามที่ตนเขาใจ 
และตามความตองการของผูอุปการะ แตศิลปิน Conceptual Art สรางงานตามท่ีตนคิด 

๖. ความคิดรวบยอดเทานั้นที่จะกอใหเกิดรูปแบบแปลกใหมมีเนื้อหาสาระครบ 
๗. รูปแบบ Conceptual Art เป็นรูปแบบที่แสดงความขัดแยงในรูปทรง ขนาด สัดสวน 

และความคิดเห็น 
๘. รูปแบบ Conceptual Art เป็นรูปแบบที่บันทึกเสรีภาพสําหรับผูสรางและผูดู๗๔ 
ในแนวคิดแบบคอนเซปซวลอาร์ตนี่เองที่กอใหเกิดผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบขึ้นมา

และสามารถแยกยอยไดเป็นหลายประเภท ศิลปินมีอิสระในการทํางานตามแนวปัจเจกชน อีกทั้งยัง
เปิดกวางใหศิลปินใชวัสดุที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น อิสระเกิดขึ้นจากการเลือกใชสื่อวัสดุตางๆ มาสราง
งานในแนวของคอนเซปชวน อาร์ต สงผลใหศิลปินมีอิสระทางความคิดมากขึ้น รวมทั้งรูปแบบของการ
นําเสนอที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ไมวาจะเป็นในลักษณะของการจัดวาง ( Installation) ในพ้ืนที่
ตางๆ หรือการใชวัสดุที่ เป็นผลผลิตจากเทคโนโลยีจําพวก โทรทัศน์ วีดีทัศน์ โทรสาร หรือ 
คอมพิวเตอร์ เป็นสื่อชวยในการนําเสนอความคิดสรางสรรค์ เป็นตน๗๕ บางครั้งศิลปะหลังสมัยใหม
อาจแสดงความคิดอยูเหนือวัตถุ ศิลปินใชวัสดุเป็นสื่ออยางหลากหลายความคิดหรือหลากหลาย
รูปแบบ 

ความรูสึกสัมผัส ในธรรมชาติสิ่งแวดลอมที่เปิดกวาง ศิลปินอาจใชหลอดไฟนีออน 
คอมพิวเตอร์ รางกายของศิลปิน ธรรมชาติสิ่งแวดลอม ใชเป็นสื่อสําหรับนําเสนอศิลปะ การเชื่อมโยง
ระหวางศิลปินและศิลปะเป็นไปอยางใกลชิด บางครั้งอาจรวมเป็นสิ่งเดียวกันหรือเป็นสิ่งที่เหมือนกัน 
เชน ในกรณีของศิลปะรางกาย (Body Art) ที่ใชรางกายเป็นสื่อแสดงออก เป็นตน๗๖ 

แนวความคิดแบบคอนเซปชวน อาร์ต เกิดขึ้นและเป็นขบถตอความคิดและวิธีสรางงาน
ของศิลปะสมัยใหม ซึ่งนักวิชาการทางศิลปะเชื่อวาเป็นชวงเวลาของลัทธิศิลปะหลังสมัยใหม 
(Postmodernism) ที่เริ่มตนขึ้นอยางเป็นรูปธรรม” (เดนพงษ์ วงศาโรจน์. ๒๕๔๓: ๖๓) 

 
๒.๓.๔ ศิลปะเชิงสารคดี (Documentary Art) 
ศิลปะเชิงสารคดี (Documentary Art) แมยังไมมีคําแปลในภาษาไทยที่ชัดเจน แตเมื่อเรา

แยกคําสองคําออกจากกันแลว คําวา Documentary มีความหมายวา การคนควา และรวบรวมขอมูล
ในเชิงสารคดี เมื่อมารวมกับคําวาศิลปะแลว พอจะอนุมานไดวาหมายถึง ศิลปะที่เนนการคนควา
รวบรวมขอมูลในเชิงสารคดี 

ศิลปะเชิงสารคดี (Documentary Art)  ยังไมเป็นที่แพรหลายมากนักในประเทศไทย แต
หากวิเคราะห์จากผลงานของศิลปินตามแนวความคิดคอนเซปซวล อาร์ท แลว จะพบวา ศิลปินมีการ
วางแผนและรวบรวมขอมูลอยางเป็นขั้นเป็นตอน และเนนนําเสนอแนวความคิดของศิลปินมากกว า

                                                                 
๗๔ อารี สุทธิพันธุ์, ศิลปนิยม, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร,์ ๒๕๓๕), หนา ๒๗๙. 
๗๕ เดนพงษ์ วงศาโรจน์, “แนวทางการสรางสรรค์ผลงานรวมสมยั”, ใน ศิลปะวิจัย, (กรุงเทพมหานคร:

สันติศริิการพิมพ์, ๒๕๔๓), หนา ๖๒. 
๗๖ วิรุณ ตั้งเจริญ, “ศิลปะหลังสมัยใหม”, ใน ศิลปะจนิตทัศน์, (กรุงเทพมหานคร: สันติศิริการพิมพ์. 

๒๕๔๒), หนา ๓๗. 



 
๖๖ 

 

ผลงานสําเร็จ หรือแมกระทั้งเป็นภาพบันทึกผลงานที่ศิลปินไมสามารถนํามาจัดแสดงในหอง
นิทรรศการได ดังเชนที่ พิน สาเสาว์ ไดกลาวถึงงานของริชาร์ด ลองไววา 

ในกระบวนการสรางสรรค์ศิลปะ Richard Long จะเดินทางกวา ๑๐๐ ไมล์เป็นเวลา
หลายวันหรือหลายสัปดาห์ผานดินแดนทุรกันดาร เชน ในชนบทของอังกฤษ ไอร์แลนด์ สก็อตแลนด์ 
เทือกเขาในประเทศเนปาลและญี่ปุุน ทุงกวางในทวีปแอฟริกา ประเทศเม็กซิโก ประเทศโบลิเวีย เขา
ไดบันทึกการเดินทางดวยการจดบันทึก ภาพถาย แผนที่ และการเขียนพรรณนา ซึ่งไดนําผลการ
บันทึกเหลานี้มาจัดแสดงดังเชนศิลปะทั่วไป ในขณะเดินทางไดวางแผนสําหรับงานของเขา เชนการ
สํารวจพ้ืนที่เอาไวลวงหนาการเดินทางลัดเลาะไปตามธารน้ําไหลหรือหยิบกอนหินแลวหยอนไปตาม
เสนทางเดินในการเดินทางทุกครั้ง ศิลปินจะสะทอนความรูสึก ที่มีสวนชวยตอสภาพแวดลอม โดยการ
สรางผลงานจากวัสดุที่มีอยูในพ้ืนที่นั้นๆ และสิ่งที่ยืนยัน 

เรื่องนี้ไดดี คือ ผลงานของเขา ไมวาจะเป็นวงกลมหรือเสนตรงที่ประทับอยูบนผืนดิน หรือ
การเดิน กลับไปกลับมา ใหเกิดรอยเทา การนําหินมาจัดวาง การใชทอนไมหรือแมแตสาหราย ซึ่งก็
ลวนสูญสลายไปตามสายลม สายฝน หรือ กระแสน้ําที่ขึ้นสูงทั้งสิ้น ดังนั้นจึงเป็นการรักษาธรรมชาติไป
ดวย ภาพถายของเขาเป็นเครื่องยืนยันไดวาผลงานประติมากรรมของเขานั้นมาจากธรรมชาติ และ
สามารถยอยสลายไดตามกาลเวลา๗๗ 

สรุปในขั้นตนไดวาผลงาน Documentary art มีลักษณะและแนวความคิดคลายกับ
ผลงานคอนเซปซวล อาร์ท แต เนนการเสนอขอมูลที่ เป็นความจริง ในเชิงสารคดี และเนน
สุนทรียศาสตร์แบบศิลปะหลังสมัยใหม ซึ่งจะเห็นไดวา เมื่อศิลปะกาวสูในชวงลัทธิหลังสมัยใหมแลว 
ความคิดในเชิงสุนทรียศาสตร์แบบเดิมๆ ไดถูกขจัดออกไปอยางหมดสิ้น และถูกแทนที่ดวยการตอตาน 
การวิภาษตามหลักคิดและปรัชญาแบบหลังสมัยใหม ดังนั้นการอธิบายความหมายของสุนทรียศาสตร์
ในยุคหลังสมัยใหม จึงไมสามารถอธิบายจากฐานคิดหรือพ้ืนฐานของศิลปะแบบสมัยใหมอีกตอไป และ
ไมมีความจําเป็นที่จะตองอธิบายเพราะการเปลี่ยนไปของสุนทรียศาสตร์ยอมข้ึนอยูกับบริบทและความ
เป็นปัจเจกที่จะอธิบายตอปรากฏการณ์นั้นๆ 
 
๒.๔ แนวคิดการพัฒนาเมืองเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะ 

๒.๔.๑ แนวคิดการสร้างเมืองแบบมาจิสึคุริ (machizukuri) 
มาจิสึคุริ [Machizukuri] เป็นคําภาษาญี่ปุุนที่ผสมกันระหวาง Machi หมายถึง เมือง และ 

Tsukuri หมายถึง การทําดวยมือ การสราง๗๘ แปลเป็นไทยไดวา การปลูกชุมชน, สรางบานแปลง
หรือ การสรรค์สรางเมือง คือ การพัฒนาที่อยูอาศัยสิ่งแวดลอมใกลตัวโดยมีการรวมมือจากกลุมตางๆ
ที่หลากหลาย และเป็นการพัฒนาคุณภาพเพ่ิมชีวิตชีวาและเสนห์ของเมือง บนฐานทุนทางวัฒนธรรม
ทั้งที่เป็นสิ่งที่จับตองไดและจับตองไมได แนวคิดนี้เป็นการอาศัยกําลังของคนในทองถิ่นในการพัฒนา
                                                                 

๗๗ พิน สาเสาว์, ๑๔๒ วัน ๑,๘๐๐ กม. นิเวศศิลป์ริมโขงของศิลปินนอกคอก, (กรุงเทพมหานคร : 
แพรวสํานักพิมพ,์ ๒๕๕๑), หนา ๘๖.  

๗๘ ณัฐกานต์ กันธิ, มะจิสุคุริ (Machitsukuri) กับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว: 
กรณีศึกษา การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น, (เชียงใหม: 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม, ๒๕๕๕), หนา ๔. 



 
๖๗ 

 

เป็นสําคัญ คนในทองถิ่นจึงสามารถสรางความเป็นทองถิ่นออกมาไดอยางเหมาะสมหรือสอดคลองกับ
ความตองการของคนในทองถิ่น สามารถเรียกเป็นคําสั้นๆ วา “ปรัชญาการสรางเมือง”หมายถึง 
โครงการสรางเมืองที่พยายามใหประชาชนมีจิตสํานึกตอทองถิ่นที่ตนอาศัยอยู และใหประชาชนที่
อาศัยอยูในพ้ืนที่สามารถพัฒนาทองถิ่นของตัวเองไดดวยตัวเอง เพ่ือรวมกันสรางชุมชนที่นาอยู มี
ชีวิตชีวาและมีเสนห์ ตามแบบฉบับที่ประชาชนตองการอยางแทจริง๗๙  

Akira Tamura (machizukuri no hassou. ๑๙๘๗) ไดกลาวถึงท่ีมาการสรางเมือง ไวใน
หนังสือ machizukuri no hassou วา หลังจากการฟ้ืนฟูประเทศหลังสงคราม ญี่ปุุนกลายเป็น
ประเทศอุตสาหกรรมใหมที่จะกาวเขาสูเวทีโลก จึงเกิดกระแสการพัฒนาทองถิ่นที่มุงเนนดานการ
พัฒนาอุตสาหกรรมขยายไปทั่วประเทศ ทองถิ่นในประเทศญี่ปุุนตกอยูทามกลางกระแสการพัฒนาให
กลายเป็นเมือง แตกลับเกิดปัญหามลพิษ และปัญหาดานความสัมพันธ์ของการพัฒนากับประชาชนใน
ทองถิ่น เนื่องจากหนวยงานสวนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของแตละองค์กรนั้นมีวิธีการที่เป็นแบบแผนเดียวกันทั้ง
ประเทศ การบริหารจัดการตนเองในทองถิ่นนั้นจึงไมหลุดจากการบริหารทองถิ่นแบบดั้งเดิมและขาด
ความเป็นอิสระในดานธุรกิจก็เชนกัน กิจการธุรกิจตางๆนั้นมุงเนนสรางโรงงานเพียงเทานั้น และเห็น
วาการพัฒนาทองถิ่นเป็นเรื่องขององค์กรในทองถิ่น ประชาชนในทองถิ่นเองก็ไมใหความสนใจในการ
อนุรักษ์ทองถิ่นหรือพัฒนาทองถิ่น 

กลาวไดวา มาจิสึคุริ [Machizukuri] เป็นคําที่ไดถูกนํามาใชอยางกวางขวางในวงการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูเมือง รวมไปถึงการปรับภูมิทัศน์ยานในประเทศญี่ปุุนตั้งแตชวงหลังสงครามโลกครั้งที่
สอง และเป็นคําที่พูดถึงเรื่อยมากระทั่งถึงปัจจุบัน แตแทที่จริง ขอบเขตของคํานี้มีมากกวาแคการ
อนุรักษ์มรดกที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ ศาสนา หรือภูมิทัศน์เมือง แตรวมไปถึงการกระตุนใหเกิดการ
เรียนรูและสงเสริมคุณคาของยานชุมชน ไมวาจะเป็นมรดกที่จับตองไดและมรดกที่จับตองไมได ทั้งยัง
สามารถสรางความยั่งยืนในระบบเศรษฐกิจชุมชนไดอีกดวย ภายใตพ้ืนฐานของความมีสวนรวม
ระหวางคนในยานและการสนับสนุนจากองค์กรตางๆ เชน ภาครัฐ , เอกชน, นักวิชาการ และ
สถาบันการศึกษาที่ผานการสรางขอตกลงรวมกันในระดับชุมชน ทั้งนี้ หัวใจของภูมิทัศน์เมืองเกียวโต 
ไมใชเฉพาะสิ่งที่มองเห็นไดเพียงสายตา แตยังรวมไปถึงความกลมกลืนของการเขาถึงดวยประสาท
สัมผัสทั้งหา ประกอบกับเบื้องหลังประวัติศาสตร์อันยาวนานที่หลอมรวมกับความนึกคิดของผูคน 
กอใหเกิดเป็นตระหนักรูเพื่อปกปักรักษา และสงตอสืบทอดความเป็นมาประวัติศาสตร์เมืองไดตอไป 

 
๒.๔.๒ ความเป็นมาของการสร้างเมืองแบบมาจิสึคุริ (machizukuri) 
การสรางเมืองแบบมาจิสึคุริ (machizukuri] อุซุคิ โมริโอะ (๒๐๐๔) กลาวไววาตาม

ขอบัญญัติแผนการพัฒนาเขตเมืองโตเกียว ในปี ค.ศ.๑๘๘๘ ทําใหโครงการพัฒนาเมืองใหญสมัยใหม
ของประเทศญี่ปุุนไดเริ่มตนขึ้น ซึ่งคอนขางแตกตางจากคําสั่งกอนหนานี้ของเอโดะ รัฐบาลเมจิบังคับ
ไดใชแผนพัฒนาเขตเมืองโตเกียวใหเป็นแผนงานระดับชาติ โดยใชแผนการปรับปรุงการสรางเมืองของ
ประเทศมหาอํานาจทางฝั่งตะวันตก (ยุโรป-อเมริกา) มาเป็นตนแบบหลังจากนั้น แมวาปัจจุบันจะผาน
การแกไขกฎหมายมามากมาย อยางไรก็ตาม แตกรอบที่มีรากฐานมาจากแผนนี้ ก็ไมไดเปลี่ยนไปจาก
เดิมมากนัก ชาวบานในทองถิ่นนั้นไดเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอยางจริงจัง ตั้งแตชวงปี ค.ศ. ๑๙๕๐ เกิด
                                                                 

๗๙ เรื่องเดียวกัน, หนา ๕. 



 
๖๘ 

 

ความขัดแยงระหวางชาวบานและรัฐบาลก็เริ่มชัดเจนขึ้น เกิดการประทวงโดยประชาชนในพ้ืนที่ 
ตอตานแผนการปรับปรุงถนนใหญในการพัฒนาเมืองใหญ หรือ แผนการจัดแบงสรรที่ดิน และเริ่มมี
การจัดกิจกรรมของพลเมืองระดับรากหญา (สามัญชน) ซึ่งเปูาหมายของกิจกรรมเหลานี้ คือ การมุง
อนุรักษ์เมืองทางประวัติศาสตร์ หรือ สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ 

ทามกลางสถานการณ์เชนนี้ ในปี ค.ศ.๑๙๕๒ มีการกลาวถึงเรื่อง Machitsukuri โดย
ประชาชนในนิตยสาร “ปัญหาของเมืองใหญ” เป็นครั้งแรก จะเห็นไดวา เริ่มมีหลักฐานการสรางเมือง
แบบ Machitsukuri  มาตั้งแตกอนชวงประมาณตนปี ๑๙๗๐ โดยกลุมพอคาและชาวบานในยาน
นิเนนซากะและพ้ืนที่ใกลเคียงซันเนนซากะแหงเกียวโตที่เริ่มรวมตัวกันเรียกรองรัฐบาลเพราะเกรงกลัว
ผลกระทบจากการทองเที่ยว โดยเฉพาะนายทุนและชาวตางชาติที่เขามาทําลายคุณคาอันยาวนานของ
ยาน ในขณะเดียวกันทางดานวิชาการก็มีการสํารวจเชิงพ้ืนที่เพ่ือหาอัตลักษณ์ดานคุณคาอาคาร
สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ ที่พบในอาคารในยานเดิม ซึ่งการพัฒนาครั้งนี้ ไดรับอิทธิพลของ
วิวัฒนาการและกระแสพัฒนางานอนุรักษ์ในระดับนานาชาติอีกดวย เชน Civic Amenities Act 
ของสหราชอาณาจักรในปี ๑๙๖๗ ที่ไดกําหนดการขึ้นทะเบียนที่มีผลทางกฎหมายของกลุมอาคารที่มี
คุณคาทางวัฒนธรรม โดยตั้งใหเป็นพื้นที่วัฒนธรรมที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ 

ในปี ๑๙๗๒ มีการสถาปนากฎหมายภูมิทัศน์ของเมืองเกียวโตซึ่งเป็นกฎหมายฉบับแรก
ของประเทศที่ตราบัญญัติขึ้นโดยกําหนดขอบเขตของการอนุรักษ์ในพ้ืนที่เขตเมืองเกียวโต คือกําหนด
เขตภูมิทัศน์ที่สวยงาม, กําหนดเขตอนุรักษ์พิเศษทางประวัติศาสตร ์

ตอมาในปี ๑๙๗๕ ไดมีการแกไขกฎหมายอนุรักษ์ 
กษ์ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม (ค.ศ.๑๙๕๐) โดยเพ่ิมเติมพ้ืนที่อนุรักษ์ขึ้นใหมใชชื่อวา "ยาน

อนุรักษ์อาคารดั้งเดิม" ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของรัฐบาลที่พยายามขยายขอบเขตมรดก
ทางวัฒนธรรม วัด ศาลเจา ปราสาทโบราณ เมืองเกา มาสูที่มีอาคารบานเรือนของประชาชน 

ดังนั้น ในชวงปี ค.ศ.๑๙๖๐-๑๙๗๐ บรรดาหัวหนาผูนําฝุายปฏิรูปจากโตเกียว, เกียวโต, 
โยโกฮามา, และที่อ่ืนๆ เป็นจํานวนมาก ไมใชคําวา“แผนการพัฒนาเมืองใหญ” แตเริ่มใชคําวา 
Machitsukuri แทน เพ่ือตองการใหประชาชนในพ้ืนที่มีความรูสึกวาตนมีสวนรวมในการสราง
แผนพัฒนาเมืองครั้งนี้ และแสดงถึงการพ่ึงพาคนในเมืองมากขึ้น ตอมาในชวงปี ค.ศ.๑๙๗๐-๑๙๘๐ 
หนวยงานสวนทองถิ่นไดมีการริเริ่มเอา Machitsukuri มาพัฒนาเอกลักษณ์เฉพาะในทองถิ่นของ
ประเทศญี่ปุุน จนปัจจุบัน Machitsukuri ถูกประเมินในระดับสากล ที่เป็นที่รูจักกันในฐานะ “การ
สรางเมืองแบบญี่ปุุน” 

ลักษณะของยานอนุรักษ์อาคารดั้งเดิมนี้ คือเป็นพื้นที่ท่ีมีการพัฒนามาแตโบราณ สวนใหญ
เป็นยานถนนการคา หรือยานที่อยูอาศัยดั้งเดิมมีอาคารคุณคาทางสถาปัตยกรรมแบบพ้ืนถิ่น ซึ่งขอ
แตกตางจากมรดกโลกทางวัฒนธรรมอ่ืนๆ ที่มีประชาชนยังอาศัยและทําการคาอยู ทําใหยานดังกลาว
เกิดการพัฒนาขึ้นตลอดเวลา 

อาคารอนุรักษ์ชุดแรกเป็นอาคารที่ใชเพ่ือการคาและพักอาศัยลักษณะคลายเรือนแถวไมใน
บานเรา เรียกวา ‘มะจิยะ’ โดยพื้นที่อาคารในนิเนนซากะ ซันเนนซากะ ไดรับการเสนอชื่อใหเป็นพ้ืนที่
ที่ไดรับการอนุรักษ์ใหเป็นพ้ืนที่สําคัญทางประวัติศาสตร์แหงแรกของญี่ปุุน นับเป็นครั้งแรกที่เสียง
เรียกรองจากคนในชุมชนไดสรางใหเกิดผลทางกฎหมายที่สงผลตอภูมิทัศน์ยานสําคัญทาง



 
๖๙ 

 

ประวัติศาสตร์ และยังเป็นโมเดลแรกของการสรรค์สราง ปลูกชุมชนที่สงผลตอยานประวัติศาสตร์จน
เกิดเป็นกระแส Little Kyoto ไปทั่วประเทศ 
 

๒.๔.๓ แนวทางการสร้างเมืองแบบมาจิสึคุริ (machizukuri) 
สภาเทศบาลเมืองเกียวโตกําหนดทิศทางการพัฒนาเมืองไวหลักๆ คือ การอนุรักษ์สราง

เมืองใหมีชีวิตชีวา, การสรางสรรค์ใหเกิดการวางผังเมืองอยางเป็นระบบ กอใหเกิดพ้ืนที่ธรรมชาติและ
คงไวซึ่งสถาปัตยกรรมเกาแกของเมือง และการผสมผสานกันอยางลงตัวระหวางเมืองเกากับยานธุรกิจ 
โดยมีกฎหมายขอบังคับท่ีใชในการควบคุมพ้ืนที่อยางเครงครัด 

แนวนโยบายทางวัฒนธรรมเมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุุน จึงมีหลักสําคัญในการอนุรักษ์ภูมิ
ทัศน์ประวัติศาสตร์ไปพรอมๆ กับการพัฒนาดานการทองเที่ยวและการตลาดเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให
กลับมามีชีวิตอีกครั้ง มุงเนนไปที่การใหความสําคัญกับประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม เพราะนั่นคือ
หัวใจหลักที่เป็นเสนห์และจุดดึงดูดนักทองเที่ยวที่สําคัญของเมือง เกิดเป็นกระแสเที่ยวกันแบบลึกซึ้ง
มากกวาการแคไปถึงสถานที่แลวถายรูป เป็นรูปแบบการเรียนรูเรื่องราวของสถานที่และซึมซับ
บรรยากาศนานมากขึ้น แสดงใหเห็นวาคนญี่ปุุนมีความสนใจและรับรูการอนุรักษ์สูงขึ้น เนื่องจาก
ตองการสัมผัสบรรยากาศหรือวิถีชีวิตในชุมชนสูงขึ้นเชนกัน 

พลังของประชาชนและชุมชน มีความสําคัญเป็นอยางมากในการที่จะฟ้ืนฟูเมืองเกา 
เพ่ิมเติมจากที่ไดกลาวไปขางตนในชวงปลายยุค ๙๐ ไดมีการสํารวจบานในเขตเมืองเกียวโตจํานวน
กวา ๒๘,๐๐๐ หลัง ผานอาสาสมัครจากนักเรียนและผูปกครองที่มีความคิดที่ตองการจะอนุรักษ์บาน
เกา รานคาเกา และอาคารเกาแบบดั้งเดิมซึ่งสวนใหญทํามาจากไม หลังจากนั้นก็มีการสํารวจ
ความเห็นของประชาชนที่มีตออาคารเกา โดยพบวาประชาชนกวา ๘๐% อยากใหลดความสูงของ
อาคารเพราะไปบดบังบานเกา จึงมีความพยายามที่จะฟ้ืนฟูบานเกาโดยจัดเป็นหองพักแบบญี่ปุุนเพ่ือ
รองรับนักทองเที่ยว ซึ่งมีคนจํานวนมากสนใจบานไมเหลานี้ 

นอกจากนี้ การเปิดบานเป็นแหลงวัฒนธรรมใหนักทองเที่ยวมาลองฝึกทํางานฝีมือก็
ประสบความสําเร็จเป็นอยางมาก เทากับวาบานเกาเหลานี้สามารถชวยพยุงเศรษฐกิจใหกับชุมชนได 
ในปัจจุบันจึงมีการรณรงค์สนับสนุนการใชพื้นที่บานเกาเพ่ิมขึ้น ภายใตกฎของยานที่มีการควบคุมทั้งสี 
ความสูง และรูปแบบอาคาร หรือแมกระทั่งการควบคุมสีของแสงในพ้ืนที่เพ่ือแสดงภูมิทัศน์เมือง 
(Townscape) และยังไดรับการสนับสนุนการลงทุนจากรัฐบาลอีกดวย 

แนวโนมการทองเที่ยวเกียวโตในลักษณะดังกลาวทําใหเกิดรายไดนอกเหนือจากเงิน
อุดหนุนจากทองถิ่นและจากรัฐบาลเพียงอยางเดียว โดยนําเม็ดเงินวนมาใชอนุรักษ์อาคารเกาอีกทีหนึ่ง 
แทนที่เอาไปใชในการขยายถนน และการพัฒนาความเจริญดานอ่ืนๆ ของเมือง 

ฉะนั้นการทองเที่ยวจะตองใหความสําคัญกับมรดกทางวัฒนธรรมดวยการวาง
ศิลปวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลาง และนําธุรกิจที่เก่ียวของกับวัฒนธรรมมาลอมรอบ ผลประโยชน์จากการ
ทองเที่ยวในรูปแบบนี้นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์แลว ยังเป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาเมืองใหดียิ่งขึ้น
อีกดวย ที่สําคัญคือยังสามารถสงตอวัฒนธรรมไปยังคนรุนตอไปในอนาคต 

สังเกตไดวาแรงกระตุนจากชาวชุมชนไดสงเสียงไปถึงรัฐบาล บวกกับความรวมมือกันจาก
ทุกภาคสวนในเกียวโต กอใหเกิดเป็นกระแสมาจิสึคุริในระดับประเทศไดสําเร็จ ปัจจุบันรูปแบบนี้ยัง



 
๗๐ 

 

เป็นการปลูกฝังคุณคาทางจิตใจใหคนรุนหลังไดรักและหวงแหนในถิ่นฐานของตนเอง คงไวซึ่ง
ภาพลักษณ์ของเมืองประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ที่สามารถอยูรวมกับรูปแบบชีวิตใหมๆ ของ
เมืองไดเป็นอยางดี 

ในหนังสือ machizukuri no hassou ไดสรุปวิธีการสรางเมืองแบบมาจิสึคุริ 
(machizukuri) วา มีอยู ๓ วิธีหลักท่ีควรใชรวมกัน ไดแก 

๑. วิธีการใชเทคโนโลยีรวมกับธรรมชาติ คือ การ “สราง” ในดานที่สัมพันธ์กับลักษณะ
ทางธรณีวิทยา สภาพอากาศ สิ่งมีชีวิต รวมไปถึง การสรางทางโยธา ทางสถาปัตยกรรม ไฟฟูา หรือ
เครื่องจักร กลุมนี้ เป็นดานกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๒. วิธีการที่สัมพันธ์กับสํานึกของสังคมหรือแบบแผนการใชชีวิต วิธีการจัดการ โครงสราง
สังคมเศรษฐกิจ โครงสรางการบริหาร ระบบตางๆ กลุมนี้ เป็นดานสังคมวัฒนธรรม และงานบริหาร
จัดการ 

๓. วิธีที่สัมพันธ์กับจิตใจ อารมณ์ความรูสึก ประสาทสัมผัสของมนุษย์ เชน ความงาม 
ความสนุก ความอบอุนหรือความสงบ เป็นตน กลุมนี้ เป็นดานศิลปะ 

สามกลุมนี้แบงตามวิชาเฉพาะ และยังสามารถแบงยอยออกไปไดอีกหลายแขนง ดังนั้น 
กุญแจสําคัญของการสรางเมืองคือ การใหความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรูทางวิชาการทั้ง
สามสาขานี้ในแขนงตางๆ และมีความรูเฉพาะทองถิ่น ใหมารวมกันพัฒนาทองถิ่น โดยในงานวิจัยนี้จะ
ศึกษาการสรางเมืองภายในเมืองเชียงใหม ลําพูน นาน โดยมุงเนนที่การสรางเมืองดวยศิลปะรวมสมัย 
เพ่ือวิเคราะห์ระหวาง ๓ เมือง จะนําหลักการสรางเมืองใดมาใชบางและสัมพันธ์กับศิลปะรวมสมัย
อยางไร 

 
๒.๔.๔ โครงการศิลปะ (Art Project) ในการสร้างเมือง 
การพัฒนาทองถิ่นนั้นจะมีนโยบายหรือแนวคิดยอยที่แตกตางกันไปตามความแตกตางทาง

ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์แตละทองถิ่น หลายทองถิ่นในประเทศญี่ปุุนไดหันมาพัฒนาทองถิ่นโดย
เจาะจงในดานศิลปะ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการสรางโครงการศิลปะ (Art Project) 

จากงานสัมมนาหัวขอ “ความคิดเก่ียวกับอนาคตของการสรางเมืองกับศิลปะ” เมื่อวันที่ ๗ 
กรกฎาคม ปีค.ศ. ๒๐๑๔ Hayashi Akio ผูเป็นวิทยากรไดกลาวถึงโครงการศิลปะ (Art Project) วา
เป็นกิจกรรมสรางสรรค์ศิลปะของแตละทองถิ่นที่มุงใชศิลปะสมัยใหมที่ถูกพัฒนาในชวงปี ค.ศ.๑๙๙๐ 
เป็นตนมา และไดกลาวถึง หลักการของโครงการศิลปะวา คือการมุงเนนกระบวนการและเปิดให
สาธารณชนสามารถเขาถึงได มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง มีผูดําเนินโครงการที่หลากหลาย และ
ดําเนินการดวยความรวมมือจากหลายองค์กร ไดแก ศิลปิน (Artist), ผูกํากับหรือผูอํานวยการผลิต 
(Director), ผูผลิต (Producer), องค์การบริหารสวนจังหวัด, องค์การบริหารสวนทองถิ่น, NPO หรือ 
องค์กรไมแสวงผลกําไร (Nonprofit Organization), มหาวิทยาลัย และประชาชนในทองถิ่น 

ตัวอยางของโครงการศิลปะในทองถิ่นของประเทศญี่ปุุน 
๑. โครงการ FUKIAGE WONDER MAP เมือง Fukiage จังหวัด Kagoshima เริ่มขึ้นเมื่อ 

ปี ค.ศ.๒๐๐๙ และจัดตอเนื่องมาทุกปี โดยจะมีศิลปินจากทั่วประเทศมารวมตัวกันที่เมืองนี้และ
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รวมกันทํากิจกรรมตางๆกับชาวเมือง Fukiage และยังมีการตีพิมพ์หนังสือนําเที่ยว “Fukiage 
Wonder Map” เพ่ือประชาสัมพันธ์เมืองอีกดวย 

๒. Osaka CanvasProjectเมือง Osaka เป็นกิจกรรมที่จัดใหมองวา เมืองทั้งหมดคือ 
ผาใบ โดยการใหศิลปินแสดงผลงานผานเมือง  

๓. Hiroshima Art Project จังหวัด Hiroshima เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร
การศึกษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมโดยมุงเนนที่ศิลปะรวมสมัย โดยมีความคิด
เรื่องการออกแบบสรางสรรค์พ้ืนที่ภายในเมืองดวยการจัดนิทรรศการ , event, workshop หรือการ
จัดการบรรยาย  

๔. Toride Art Project เมือง Toride จังหวัด Ibaraki ดวยความรวมมือของชาวเมืองกับ
มหาวิทยาลัย Tokyo University of the Arts มีทั้งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติและมี
โปรแกรมสาหรับเด็กปัจจุบันอยูในระหวางการพัฒนาใหมี “กลุมอาคารที่มีศิลปะ” และ “เกษตร
ครึ่งหนึ่งศิลปะครึ่งหนึ่ง”  

๕. MAIZURU RB Art Project เป็นโครงการสรางเมืองโดยใชศิลปวัฒนธรรมที่นํามาสู
เครือขายและวิถีชีวิตอันอุดมสมบูรณ์ของชาวเมือง ซึ่งเกิดจากชีวิตที่ผสมผสานกับรากฐานทาง
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และลักษณะทางภูมิศาสตร์ การมองทรัพยากรทองถิ่นในมุมใหม และ
การรวมมือขององค์กร NPO กับเมือง Maizuru ใน Kyoto 

๖. Beppu Project จากรายงาน “ศิลปะรวมสมัยกับการกระตุนการพัฒนาทองถิ่น” ได
กลาวถึงการสรางเมืองดวยศิลปะรวมสมัยของเมือง Beppu โดยมี Beppu Project เป็นสวนหนึ่งใน
แผนงาน ซึ่งเริ่มจากการบูรณะบานเรือนหรือรานคาเกาแก และการกอตั้งพ้ืนที่สําหรับการพบปะ
พูดคุยและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเรียกวา “Platform” ขึ้น จากนั้นในปีค.ศ. ๒๐๐๙ เมือง Beppu ได
เริ่มจัดเทศกาล Beppu Contemporary Art Festival   

๗. Naoshima Art Project รายงานที่ไดกลาวถึงขางตนยังไดยกตัวอยางโครงการนี้ของ
เกาะ Naoshima จังหวัด Kagawa ที่เกิดจากความรวมมือของเมือง Naoshima กับบริษัท Benesse 
และจัดเทศกาลรวมกับเกาะตางๆ ซึ่งมีศิลปินทั้งในและตางประเทศเขารวมงาน รวมทั้งมีกิจกรรมของ
กลุมอาสาสมัคร koebitai อีกดวย๘๐ 

NAOSHIMA มีแนวคิดวา Where Art Space Lands on Seascape “ศิลปะมีอยูในทุก
ที่” คงจะไมใชถอยคําที่กลาวเกินจริงนัก เพราะทุกวันนี้ ศิลปินสามารถนําสิ่งรอบตัวมาใชเป็นทั้ง
วัตถุดิบ สื่อกลาง และพ้ืนที่สรางสรรค์ผลงานไดอยางอิสระ และเมื่อความเป็นไปไดในการสรางสรรค์
นั้นไรขีดจํากัด กรอบที่มีชื่อวา “คานิยม” ของการเดินชมศิลปะจึงถูกทลายลงจากประตูพิพิธภัณฑ์ 
ผนังหองจัดแสดง ไปสูพ้ืนที่กลางแจง สวนสาธารณะ หรือแมแตเกาะกลางทะเลอยางนะโอะชิมะ 
(Naoshima)   

Lonely Planet ตางยกใหนะโอะชิมะเป็นปลายทางใหมที่เหลานักเสพศิลปะรวมสมัยไม
ควรพลาด ทั้งยังเป็นขุมทรัพย์แหงศิลปะที่รวบรวมผลงานของศิลปินระดับแมเหล็ก จากเกาะเล็กๆ 
ที่ตั้งอยูแถบทะเลเซโตะ-ไนไก (Seto Inland Sea) ไรเงาของฝูงชนแออัดอยางเกียวโตหรือโอซากา 
                                                                 

๘๐ ชุติมา บริสุทธ์ิ, การศึกษาการสรา้งเมือง (machizukuri) ด้วยศิลปะร่วมสมัย ภายในเมือง 
Kanazawa จังหวัด Ishikawa, (เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๗), หนา ๙-๑๕. 
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ทุกวันนี้ นะโอะชิมะจึงกลายเป็นเมืองที่ติดอันดับหนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมแหงใหมของแดน
ปลาดิบไปอยางรวดเร็วคําถามท่ีเกิดข้ึนก็คือ ทําไมเมืองที่มีสภาพเป็นเกาะ ไกลหางจากเมืองที่คราคร่ํา
ไปดวยนักทองเที่ยว ทั้งยังตองใชเวลาในการเดินทางนานหลายตอ จึงถูกเลือกใหเป็นเมืองศิลปะ และ
ที่สําคัญรัฐบาลญี่ปุุนมองเห็น “อะไร” บนเกาะแหงนี้ 

จากเมืองนิรนามที่แทบจะไมเคยถูกกลาวถึง แตเมื่อสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ระดับโลกหลาย
สํานัก อาทิไทม์ (TIME), เดอะ การ์เดียน (The Guardian), ทราเวล + ลีเชอร์ (Travel + 
Leisure) หรือแมแต โลนลี แพลเน็ต สามสิบกวาปีกอน นะโอะชิมะ ยังเป็นที่รูจักในฐานะที่ตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมของมิตซูบิชิ ซึ่งเป็นแหลงบมเพาะรายไดหลักทางตอนเหนือของเมือง แตในความเป็นจริง
ประชากรสวนใหญยังคงประกอบอาชีพประมงและทําไรนาเกลือเป็นหลักบนวิถีชีวิตที่เรียบงาย แม
การเติบโตและการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมเมืองในชวงทศวรรษ ๑๙๘๐ จะนํามาซึ่งความ
เฟ่ืองฟูของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตการปกครองสวนทองถิ่น แตผูคนสวนใหญโดยเฉพาะหนุมสาว 
ก็พากันอพยพออกจากเกาะเพ่ือแสวงหาโอกาสที่ดีกวา บานเรือนถูกทิ้งราง จํานวนประชากรลดลง
อยางรวดเร็ว กลายเป็นปรากฏการณ์ที่ไมไดเกิดขึ้นแคในนะโอะชิมะเทานั้น แตยังรวมไปถึงหมูเกาะ
ตางๆ ที่ตั้งอยูในแถบนี้เกือบทั้งสิ้นดวย ชิคัตสึกุ มิยาเกะ (Chikatsugu Miyake) นายกเทศมนตรี จึง
พยายามคิดหาวิธีฟ้ืนฟูพ้ืนที่ทางตอนใตของนะโอะชิมะใหกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง โดยในปี ๑๙๘๕ 
เขาไดรวมมือกับเท็ตสึฮิโกะ ฟุคุทะเคะ (Tetsuhiko Fukutake) ผูกอตั้งเบเนซเซ โฮลดิงส์ อินคอร์
ปอเรชัน (Benesse Holdings, Inc.) กลุมบริษัทรายใหญที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาดานศึกษา
เชิงกุลยุทธ์ในญี่ปุุน เพ่ือฟ้ืนฟูนะโอะชิมะจากความกรอนสลาย 
 ฟุคุทะเคะนั้นหลงใหลการสะสมศิลปะและใฝุฝันที่จะสรางพ้ืนที่อิสระเพ่ือใหเด็กๆ ไดเรียนรู
ศิลปะทามกลางธรรมชาติ ไกลหางจากแสงสีและความเจริญทางวัตถุ ซึ่งคุณสมบัติของเกาะแหงนี้ก็
ตอบโจทย์ไดเกือบทุกดาน หลังจากที่ เท็ตสึ ฮิโกะเสียชีวิตลง โซอิชิโระ ฟุคุทะเคะ ( Soichiro 
Fukutake) บุตรชายคนโตจึงเป็นผูสืบทอดเจตนารมณ์ตอไป โดยวางเปูาหมายของโครงการฟ้ืนฟู
นะโอะชิมะใหเป็นแหลงทองเที่ยวสีขาวที่สนับสนุนการสรางปฏิสัมพันธ์ระหวางชุมชนกับนักทองเที่ยว 
ผานการศึกษาและทํากิจกรรมดานศิลปะ มากกวามุงการกอบโกยรายไดจากการทองเที่ยวเชิงพาณิชย์
เทานั้น ไมนานนัก พ้ืนที่ศิลปะก็คอยๆ ผุดเพ่ิมขึ้น โดยมีเบเนซเซ เฮาส์ (Benesse House Museum) 
เป็นพิพิธภัณฑ์แหงแรกท่ีเปิดใหนักทองเที่ยวเขาชมและบริการที่พักไปในตัว 
 ปัจจุบัน นะโอะชิมะ กลายเป็นปลายทางสําคัญของนักทองเที่ยวที่สนใจและชื่นชมศิลปะ
รวมสมัย โดยมีนักทองเที่ยวเพ่ิมขึ้นจาก ๔๖,๘๗๓ คน ในปี ๒๐๐๒ เป็น ๔ แสนกวาคนในปี ๒๐๑๒ 
นับเป็นการเรียกความมีชีวิตชีวาที่สูญหายไปกวาทศวรรษใหกลับคืนสูหมูบานชาวประมงอีกครั้ง 
  
 ๒.๔.๕ แนวคิดในการสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อพัฒนาเมือง 
 แนวคิดในการสรางสรรค์ศิลปะเพ่ือพัฒนาเมืองนั้นมีอยูหลากหลายแนวคิด ขอยกตัวอยาง
มานําเสนอ ดังนี้ 
 ๑. ตีความศิลปะในสรางสรรค์เอกลักษณ์ใหม (Reinterpret Arts, Create New Identity) 
จุดเดนและจุดขายของเมืองศิลปะ คือ การระดมสุดยอดผลงานของเหลาศิลปินรวมสมัยมาจัดแสดงให
นักทองเที่ยวไดชื่นชมทามกลางทิวทัศน์อันงดงามของทะเลเซโตะ -ไนไก ไมวาจะเป็นภาพวาดชุด
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ดอกบัว (The Water Lilies series, ๑๙๑๔-๑๙๑๙) โดยศิลปินอิมเพรสชันนิสม์ โคลด โมเนต์ 
(Claude Monet) หรือ ศิลปะการจัดแสงสี โอเพน สกาย (Open Sky, ๒๐๐๔) โดยศิลปินอเมริกัน 
เจมส์ เทอร์เรลล์ (James Turrell) แตในความเป็นจริงทุกการออกแบบและทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นลวน
ผานกระบวนการคิดและการตีความภายใตคอนเซ็ปท์ “ชีวิตที่ดี (Living Well)” ตามวิสัยทัศน์การ
บริหารของเบเนซเซ เพ่ือสะทอนใหเห็นวา ชีวิตของมนุษย์นั้นเชื่อมโยงกับศิลปะและธรรมชาติ โดย
ศิลปะท่ีดีจะชวยขัดเกลาจิตวิญญาณของมนุษย์ใหกลับคืนสูธรรมชาติอีกครั้ง 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมของพิพิธภัณฑ์บนเกาะ ยังไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกแถวหนา
ของญี่ปุุน ทะดะโอะ อันโด (Tadao Ando) กลุมอาคารจึงดูทันสมัย ดวยการออกแบบพ้ืนที่แบบเปิด
โลง ใหความรูสึกเป็นอิสระเชนเดียวกับภูมิทัศน์รอบนอก ตัววัสดุนั้นเลือกใชคอนกรีต ไม และหินเป็น
หลัก เพ่ือสื่อถึงความเรียบงาย เพราะอันโดมองวาพ้ืนที่ของศิลปะที่ดีนั้นไมควรแยงความสนใจจาก
ชิ้นงาน แตตองมีความสมดุลระหวางขนาดของพ้ืนที่และตําแหนงการจัดวางชิ้นงาน เพ่ือเปิดโอกาสให
ผูชมไดศึกษาและตีความหมายของผลงานอยางเต็มที่ นอกจากนี้ เพดานรูปทรงไข (Oval) ที่
พิพิธภัณฑ์เบเนซเซ เฮาส์ (Benesse House) ก็เรียกเสียงวิจารณ์ดานดีจากนักทองเที่ยวและนักเสพ
ศิลปะไดทุกครั้ง เพราะงานออกแบบชิ้นนี้ไมใชแคสวยงามแปลกตา แตเผยใหเห็นแกนแทของ
องค์ประกอบศิลปที่เรียกวา “ธรรมชาติ”  
 สวนพิพิธภัณฑ์ศิลปะชิชู (Chichu Art Museum) นั้นไดรับการออกแบบพ้ืนที่ใหซอนอยูใต
ดิน เพ่ือปูองกันการรบกวนภูมิทัศน์อันงดงามของเมือง และที่ทาเรือประจําเมืองยังมีประติมากรรม
ฟักทอง (Pumpkin, ๑๙๙๔) ของ ยาโย คุซะมะ (Yayoi Kusama) ศิลปินหญิงแนวปฺอป-อาร์ตชาว
ญี่ปุุนที่มีเอกลักษณ์จัดจาน ยืนตั้งตระหงานอวดสีสันและลวดลายสะดุดตาทุกคนที่พบเห็น จนถูกยก
ใหเป็นแลนด์มาร์กของเมืองนี้ไปโดยปริยาย ซึ่งยิ่งตอกย้ําวา นะโอะชิมะไมไดจมอยูกับอดีตของ
หมูบานชาวประมงที่ถูกทอดทิ้งอีกตอไป หากถูกสรางภาพจําใหมในฐานะเมืองที่ฟ้ืนคืนจากความลม
สลาย อันเนื่องมาจากผลกระทบของโลกาภิวัตน์และระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรม ดวยการโอบรับ
เอา “การไหลบาทางวัฒนธรรม” มาเป็นโอกาสใหมในการสรางอัตลักษณ์ของเมืองใหเป็นศูนย์กลาง
ของศิลปะรวมสมัยระดับโลก และกาวไปสูความเป็นโมเดิร์นเจแปนอยางเต็มตัว 
 ๒. การสรางพื้นที่ศิลปะทางสังคม (Art Space X Community) โครงการบานศิลปะ ‘The 
Art House Project’ คือตัวอยางที่เดนชัดที่สุดที่สะทอนถึงการผลักดันใหเกิดพ้ืนที่ศิลปะระดับชุมชน 
โดยรวบรวมเหลาศิลปินรวมสมัยที่มีฝีไมลายเซ็นเป็นเอกลักษณ์มารวมฟ้ืนฟูอาคารบานรางในเขต
ฮอนมูระ (Honmura) ใหเป็นพื้นที่ศิลปะในชุมชน แมวาบานหลายหลังจะถูกทิ้งจนทรุดโทรมไรมูลคา 
แตบรรดาของเกาเก็บในบานพักอาศัยเหลานี้ถือเป็นวัตถุดิบชั้นเยี่ยมสําหรับศิลปินในการหยิบเรื่องเกา
มาเลาใหม ผลงานที่ถูกสรางสรรค์ขึ้นในหมูบานแหงนี้ จึงเกี่ยวโยงกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ความเป็นอยูในอดีตของนะโอะชิมะ โดยมีคนทองถิ่นเป็นไกด์นําทัวร์ คอยบอกเลาเรื่องราวตางๆ ของ
บานแตละหลังใหนักทองเที่ยวไดฟังอยางสนุกสนาน หากเปรียบเทียบกับพิพิธภัณฑ์อ่ืนๆ บนเกาะที่
โฟกัสการสรางความสัมพันธ์ระหวาง “คน” กับ “ธรรมชาติ” แลว การตระเวนชมงานศิลปตามตรอก
ซอกซอยในหมูบานชาวประมงนั้นใหความสําคัญกับความสัมพันธ์ระหวาง “คน” กับ “คน” มากกวา 
โปรเจ็กต์นี้จึงเป็นแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนที่ทั้งนารักและเป็นกันเอง เพราะนอกจาก
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นักทองเที่ยวจะไดขอมูลจากผูรูตัวจริงแลว ยังเป็นวิธีการกระชับมิตรและยนระยะหางระหวา งคนใน
ทองถิ่นกับคนนอกพ้ืนที่อีกดวย 

๓. การจัดเทศกาลทางศิลปะ เทศกาลศิลปะนานาชาติเซโตอุชิ (Setouchi International 
Art Festival) คือ ตัวอยางของการขยายสเกลโครงการการพัฒนาเมืองในบริเวณทะเลเซโตะ-ไนไก 
ไปสูความรวมมือพหุภาคี ภายใตการบริหารจัดการระหวางขององค์กรสวนปกครองทองถิ่นจังหวัดคะ
งะวะกับจังหวัดโอคะยะมะ ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในปี ๒๐๑๐ โดยมีเบเนซเซ อินคอร์ปอเรชั่น เป็นหัวเรี่ยว
หัวแรงในการผลักดันใหเกิดนิทรรศการศิลปะรวมสมัยและกิจกรรมตางๆ ตั้งแตนําคอลเลกชั่นสะสม
ของเท็ตสึฮิโกะ ฟุคุทะเคะ อดีตผูบริหารเบเนซเซผูลวงลับมาจัดแสดง หรือการเชิญศิลปินรวมสมัยจาก
ตางประเทศมารวมงาน รวมทั้งขยายขอบเขตการจัดแสดงงานศิลปะจากนะโอะชิมะไปยังเกาะ
ใกลเคียง อาทิ เทชิมะ (Teshima) ชามิจิมะ (Shamijima) ฮอนจิมะ (Honjima) 
            ความนาสนใจของเทศกาลนี้อยูตรงที่การจัดงานทุกๆ ๓ ปี (Triennale Festival) บนเกาะ
เล็กๆ ทั้ง ๑๒ แหง โดยผลัดเปลี่ยนสถานที่และเมืองไปตามฤดูกาลที่เหมาะสม ตั้งแตฤดูใบไมผลิ ฤดู
รอน ไปจนถึงฤดูใบไมรวง เป็นเวลา ๗ เดือน เพ่ือเปิดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดชมงานศิลปะทามกลาง
ทิวทัศน์อันงดงามที่สุดในฤดูกาลของแตละเกาะ ซึ่ งนับวาชวยสรางรายไดและอาชีพใหกับชุมชน
ทองถิ่นไดเป็นอยางดี และเพ่ือตอกย้ําความสําเร็จที่ผานมา เทศกาลจึงถูกจัดขึ้นอีกครั้งในปีนี้ โดย
ไดรับการสนับสนุนอยางเป็นทางการจากกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม รวมทั้งกระทรวงการทองเที่ยวญี่ปุุน เพ่ือยกระดับคุณภาพงานสูสากล รวมทั้งเผยแพร
ประชาสัมพันธ์ขอมูลการทองเที่ยวผานชองทางออนไลน์อยางเป็นระบบ และเชื่อมโยงเสนทางรถไฟ
จากเมืองทองเที่ยวสูเสนทางเดินเรือไปยังเกาะตางๆ ไวอยางครบครัน ที่มา: setouchi-artfest.jp 

๔. การสรางเมืองที่ยั่งยืนดวยศิลปะ (City is Long When Art Lasts) สิ่งที่นาประทับใจ
ของโครงการพัฒนาเมืองนี้ก็คือ วิสัยทัศน์อันกวางไกลของรัฐบาลและชาวญี่ปุุน ซึ่งไมไดยึดติดอยูกับ
การพัฒนาเมืองโดยอาศัยตนทุนทางอารยธรรมในอดีตเชนปราสาทยุคเอโดะ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่
นักทองเที่ยวตางชาติคุนชินกันเป็นอยางดีเทานั้น แตยังเล็งเห็นถึง “ศักยภาพ” ของทรัพยากรบุคคล 
(ศิลปิน) และพ้ืนที่ (เมือง) ที่มีอยูในปัจจุบัน แลวนํามากลั่นกรองตีความใหม จนตกผลึกเป็น “ชุด
ประสบการณ์ใหม” นั่นคือมีลักษณะเป็น “วัฒนธรรมรวมตัว (Cultural Homogenerization)”  ที่
ถูกจริตสากลมากขึ้น (และแนนอนวาขายได) แตก็ไมทิ้ง       อัตลักษณ์ความเป็นญี่ปุุนสมัยใหม ซึ่ง
ความสําเร็จขอนี้ก็สอดคลองกับนโยบายกอบกูเศรษฐกิจและ  อัตลักษณ์แหงชาติ “คูล เจแปน” ของ
รัฐบาลไดพอดิบพอดี 

อยางไรก็ตาม นะโอะชิมะนั้นไมไดฟูมฟักและเติบโตมาจากพ้ืนฐานทางสังคมที่นิยม
ชมชอบศิลปะ ทําใหประชาชนสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจในศิลปะรวมสมัย และไมไดมีสวน
รวมในการขับเคลื่อนเมืองอยางเต็มรูปแบบ หากเปรียบกับการปลูกตนไม ก็ไมตางจาการตัดชํากิ่ง โดย
มีศิลปะระดับท็อปเป็นพันธุ์ไมชั้นดี มาตัดชําบนเมืองที่มีทัศนียภาพอันงดงามเทานั้น แตยังขาดการนํา
อัจฉริยภาพแหงทองถิ่นของชาวประมงมาบูรณาการเขากับกลยุทธ์การพัฒนาเมืองอยางจริงจัง จึงเป็น
ที่นาติดตามตอไปวา การพัฒนาเมืองแหงนี้จะดําเนินตอไปในทิศทางใด องค์กรบริหารสวนทองถิ่นจะ
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หาวิธีจัดการสรางรายไดและความเป็นอยูที่ดีใหกับชุมชนในระยะยาวไดหรือไม หรือแทจริงแลว พ้ืนที่
ศิลปะตางๆ ในมุมเมือง ก็เป็นเพียงแหลงทองเที่ยวตามกระแสนิยมอีกแหงหนึ่ง๘๑ 
 
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๒.๕.๑ งานวิจัยเกี่ยวกับศิลปะในพื้นที่สาธารณะ 
พรรณี วิรุณานนท์ (๒๕๕๕) ศึกษาการพัฒนาแนวทางการจัดมหกรรมศิลปะรวมสมัย

นานาชาติในพ้ืนที่สาธารณะของประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา แนวทางในการจัดมหกรรมศิลปะรวม
สมัยนานาชาติในพ้ืนที่สาธารณะของประเทศไทย ควรนําเสนอประเด็นที่มีลักษณะ (๑) ผสมผสาน
ระหวางศิลปะที่แสดงอัตลักษณ์ไทยควบคูกับความเป็นภูมิภาคเอเชีย หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต (๒) 
อยูในกระแสสนใจของคนไทยและตางประเทศ และ (๓) เป็นเรื่องที่เขาใจงายและเป็นรูปธรรมกลยุทธ์
การพัฒนาแผนธุรกิจของการจัดมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติในพ้ืนที่สาธารณะของประเทศไทย 
คือ (๑) รัฐบาลควรจัดตั้งองค์กรที่มีคณะกรรมการและผูบริหารเฉพาะเพ่ือรับผิดชอบดานการจัด
มหกรรมศิลปะรวมสมัยในพ้ืนที่สาธารณะโดยตรง พรอมทั้งเตรียมความพรอมดานบุคลากรทางดาน
สถานที่ ทักษะเชิงศิลป และองค์กร (๒) หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนควรจัดการประชุม
ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู ระดมความคิดในการพัฒนารูปแบบและวิธีการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด (๓) นักศึกษา ผูชวยศิลปิน ทีมงานติดตั้ง ผูจัดงาน และทีมประสานงาน ควรไดรับ
การฝึกฝนใหเป็นบุคลากรที่มีความรูและความสามารถในการจัดงานมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติ
ในพ้ืนที่สาธารณะ (๔) หนวยงานที่เกี่ยวของควรระดมบุคลากรและทรัพยากร ทั้งศิลปิน และศิลปะ
รวมสมัยของไทยเพ่ือพัฒนาแนวทางในการจัดมหกรรมฯ ที่มีเอกลักษณ์และแตกตางไปจากงาน
มหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติในที่อ่ืน (๕) หนวยงานที่เกี่ยวของควรสรางเครือขายความรวมมือ
ของศิลปินและคนในทองถิ่น เพ่ือใหสามารถจัดมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติในพ้ืนที่สาธารณะ
ของประเทศไทยไดอยางมีอัตลักษณ์ทองถิ่น และมีความเป็นนานาชาติ๘๒ 

ลิขิต กิตติศักดินันท์ (๒๕๕๙) การถอดความหมายและบทบาทของศิลปะในที่สาธารณะ
จากภาพถายที่ทามหาราช พบวา  ศิลปะในที่สาธารณะปรากฏอยูดาษดื่น เป็นภาพประกอบสวนหนึ่ง
ในชีวิตประจําวันของคนเมืองนอกเหนือจากคุณลักษณ์ในองค์ประกอบความงามเชิงสุนทรียศาสตร์ 
บทความนี้จะเป็นบทวิเคราะห์ที่พยายามจะสรรหาแนวทางการถอดความหมายจากศิลปวัตถุวิธีหนึ่ง 
เพ่ือสงเสริมการอานผลงานเหลานั้นใหลึกซึ้งไปสูแงคติพจน์ หรือเกร็ดสาระความรูอันมีคุณคาสําคัญ
ตางๆ ซึ่งอาจถูกแฝงอยูภายใตรูปลักษณ์ผิวเผินทางกายภาพภายนอกของวัตถุ หากใชกรรมวิธีการ
บันทึกดวยภาพถาย เพ่ือเป็นตัวแทนคุณลักษณ์ของศิลปวัตถุนั้น การถายทอดออกมาเป็นความ
ประทับใจใหสอดคลองกับสิ่งที่พบเห็น สามารถสัมฤทธิ์ผลไดดวยสื่อทางภาพถายสองมิติ โดยที่ผลลัพธ์
ทางภาพท่ีปรากฏเฉลยสุดทายนั้น อาจจะถูกบิดเบือนไปจากเหตุการณ์จริงบางไมมากก็นอย อยางไรก็
ตามบทความนี้นําเสนอวิธีการถายทอดความหมายโดยผานกรอบความคิดเชิงสัญวิทยาภายใตอิทธิพล
                                                                 

๘๑ ปิยพร อรุณเกรียงไกร, Creative Knowledge. ออนไลน์. แหลงที่มา 
https://hr.tcdc.or.th/en/Articles/Detail/NAOSHIMA [๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒]. 

๘๒ พรรณี วิรณุานนท์, “การพัฒนาแนวทางการจัดมหกรรมศลิปะรวมสมัยนานาชาติในพ้ืนท่ีสาธารณะ
ของประเทศไทย”, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานศิลปกรรมรวมสมัย,๒๕๕๑), หนา บทคัดยอ. 
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ความเชื่อในลัทธิโครงสรางนิยมของ โรล็องด์ บาร์ตส์ ผนวกกับทฤษฎีการจําแนกลําดับขั้นภายใน
ความหมายแฝงของเขา นํามาประยุกต์รวมกันกลายเป็นเครื่องมือการมองชนิดหนึ่ง เสมือนเป็นแวน
ขยายเฉพาะกิจ หรือเสมือนเป็นตัวกลางที่สามารถชี้เชื่อมระหวางรายละเอียดจากขอมูลบนภาพถาย 
ซึ่งนําไปสูการคนพบเกร็ดความรูอันมีคุณคาในแงคติพจน์ และในแงอุดมการณ์ความคิดตางๆ ไมวาจะ
เป็นคุณประโยชน์ในเชิงวาทกรรม เชิงมายาคติ หรือในเชิงคตินิยม ซึ่งบอยครั้งผูพบเห็น ผูสัมผัส หรือ
ผูอานผลงานศิลปะในที่สาธารณะจะไมสามารถกลั่นกรองคนหาความกระจางไดอยางฉับพลัน หรือไม
สามารถหยั่งลึกไปถึงคุณคาทางปรัชญาที่เกี่ยวกับความคิดสรางสรรค์ ซึ่งมักจะถูกซอนแฝงและบดบัง
อยูภายใตกลยุทธ์เชิงสุนทรียภาพ อันปรากฏอยูบนพ้ืนผิวภายนอกของวัตถุเหลานั้น หากไมมีตัวกลาง
หรือเครื่องมือเฉพาะกิจชวย๘๓ 

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร ศึกษาการสรางสรรค์สภาพแวดลอมชุมชนเมืองที่นาอยูอาศัย: ปัญหา
ที่มองไมเห็นและแนวทางแกไข พบวา สภาพแวดลอมชุมชนเมืองที่นาอยูอาศัยจะตองมีการปรับปรุง
และสรางสรรค์ในมิติประการแรก ความเป็นระเบียบเรียบรอยของสภาพแวดลอมชุมชนเมือง เกี่ยวกับ
ภาระการรับรูขาวสารจากสื่อโฆษณา ความรกรุงรังของสภาพแวดลอม ความหลากหลายของรูปแบบ
สถาปัตยกรรม รวมทั้งการจัดระเบียบสังคมพ้ืนที่ยานธุรกิจบันเทิง ในมิติประการที่สอง การสรางสรรค์
สัญลักษณ์ของสภาพแวดลอมชุมชนเมือง เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดลอมอยางเหมาะสมเพ่ือใหเกิด
จินตภาพสาธารณะ การอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร์และคุณคาทาง
สถาปัตยกรรม และการสรางสรรค์สถาปัตยกรรมใหเป็นสัญลักษณ์ใหมของชุมชนเมือง สวนในมิติ
ประการที่สาม การสรางสรรค์ความยั่งยืนของสภาพแวดลอมชุมชนเมือง ตองพิจารณาการสรางสรรค์
พ้ืนที่สีเขียว พ้ืนที่ลานเมือง / ลานวัฒนธรรม และถนนคนเดิน ตลอดจนการกําหนดการใชสอย พ้ืนที่
แบบผสมผสาน การวิเคราะห์สภาพการณ์นาอยูอาศัยที่ลดลงและแนวทางสรางสรรค์สภาพแวดลอม
ชุมชนเมืองดังกลาวขางตน นําไปสูแนวทางแกไขปัญหาดานบุคลากร ซึ่งไดมุงไปที่ใหสถาบันการศึกษา
เปิดสอนหลักสูตรการออกแบบชุมชนเมืองเพ่ิมขึ้น เพ่ือผลิตบุคลากรวิชาชีพที่จะเป็นกําลังสําคัญใน
การสรางสรรค์สภาพแวดลอมชุมชนเมือง และสูการหากระบวนการเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจเลือกแนวทางการสรางสรรค์ชุมชน โดยเฉพาะที่
เกี่ยวกับเทคนิคการสรางความรูความเขาใจ และการมีวิจารณญาณตอการพิจารณาไดอยางรวดเร็ว 
ดังเชนเทคนิคเกมจําลอง เป็นตน นอกจากนี้ ยังเสนอแนะใหมีการพิจารณาการจัดทํากฎหมายที่
เกี่ยวของกับการออกแบบสภาพแวดลอมชุมชนเมืองโดยตรง ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิต และการ
กําหนดมาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ รวมทั้งแนวทางตาง ๆ ในการสรางความมั่นคงทาง
วิชาชีพ ทายสุด งานวิจัยเบื้องตนนี้ไดสรุปประเด็นเพ่ือจัดทําเป็นชุดคําถามวิจัยเพ่ือการจัดทํา
โครงการวิจัยตอไปในอนาคต๘๔   

ไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ ไดใชกรอบคิดในการกําหนดกรอบความสนใจในชีวิตประจําวันของ 
เบ็นจามิน ในเรื่อง“ชีวิตประจําวัน” (Daily life) เพ่ือการนําเสนอมุมมองที่ทันสมัยเป็นประโยชน์ใน
                                                                 

๘๓ ลิขิต กิตติศักดินันท์ “การถอดความหมายและบทบาทของศิลปะในท่ีสาธารณะจากภาพถายท่ีทา
มหาราช”, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๕๙), หนา บทคัดยอ. 

๘๔ วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร. “การสรางสรรคส์ภาพแวดลอมชุมชนเมืองที่นาอยูอาศัย: ปัญหาที่มองไมเห็น
และแนวทางแกไข”, วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง, (๘(๒). ๒๐๑๑): ๙-๑๐. 



 
๗๗ 

 

เชิงลึกยิ่งขึ้น ซึ่งจากกรณีศึกษาจะกลาวไดวาศิลปะขางถนนเขามามีสวนรวมกับชีวิตกับคนไทยอยาง
กลมกลืนทั้งที่รูเทาทันและไมทันระวังแตเมื่อรูสึกตัวไดนั้นก็ไมอาจปฏิเสธไดวาศิลปะขางถนนชางอยู
ใกลชิดเราเสียเหลือเกิน ตั้งแต กําแพงขางทาง ประตูรั้ว อุปกรณ์ตกแตงเล็กๆ นอยๆ จนไปยังเสื้อผาที่
เราสวมใส นับไดวาเป็นการขยายตัวของรูปแบบการใชชีวิตที่เขาถึงชีวิตของความเป็นประชาชนคนใน
รัฐอยางกลมกลืนผานวัฒนธรรมประชานิยมในดานการแสดงออกนั้นไดถูกมองยอนกลับไปที่ผูสงสาร
หรือผูสรางสรรค์ผลงานผานสื่อ (Medium) โดยในบทความครั้งนี้ผูเขียนไดเนนหนักไปที่ประเด็น
เหตุการณ์สําคัญในสังคม (Important Social Circumstance) ซึ่งกลุมศิลปินขางถนนมีการใชพ้ืนที่
สาธารณะรวมตัวกันเพ่ือมีสวนรวมในการสรางผลงาน เนื่องจากเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในบริบท
สังคมไทยและสากล เชน ในประเพณีวันตางๆ ผานการสรางสรรค์ผลงานศิลปะขางถนน เชน วัน
สงกรานต์ วันคริสต์มาส จนไปถึงการใหความเคารพตอพระเจาแผนดิน ตัวอยางเชน ศิลปินขางถนน 
ไดสรางสรรค์ผลงานเนื่องในวันแม ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ไปจนกระทั่งการสรางผลงานที่แสดงถึงนอม
รําลึกถึงพระเจาแผนดินในรัชกาลที่ ๙ ในวาระอันเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคต โดย
ใชขอความ “ขอเป็นขารองบาททุกชาติไป ดวยดวงใจไทยทั้งผอง” และ “๙” ในพ้ืนที่สาธารณะจน
ไดรับความสนใจจากประชาชนและสื่อมวลชนในการนําเสนอถึงการใชศิลปะขางถนนในเชิงสรางสรรค์
สอดคลองกับบริบทวาระเหตุการณ์สําคัญในสังคม ซึ่งการนําเสนอผานสื่อมวลชนนั้นสะทอนใหเห็นได
วา ศิลปะขางถนนไดรับการยอมรับมากขึ้นจากผูคนในสังคมโดยการแชร์ผานสื่อสังคมออนไลน์ จนถูก
นํามาเป็นสวนหนึ่งของกิจกรรมในวาระโอกาสพิเศษตางๆ และยังสะทอนอีกวาศิลปินขางถนนเอง ก็
ใหความสําคัญกับบริบทสังคมที่ตนดํารงอยูซึ่งประกอบดวยเหตุการณ์ตางๆ และดึงความคิด
สรางสรรค์ของตนเองออกมาสรางผลงานเพ่ือสื่อสารกับผูคนที่พบเห็นงานในพ้ืนที่สาธารณะได
ตระหนักและรูสึกรวมกับเหตุการณ์เหตุการณ์สําคัญในสังคม ทั้งนี้การแสดงออกบนพ้ืนที่สาธารณะ
ของศิลปินขางถนนผาน สีสัน แสงเงา โดยปัจเจกบุคคล หรือการรวมกลุมเพ่ือบอกกลาวขาวสารกับ
มวลชน ยังคงถูกนําเสนอจากอารมณ์ภายในที่ตองการแสดงออกทางความรูสึกออกมาใหผูรับสาร
ไดรับรู (Expressive Communication) การแสดงออกดังกลาว ไดเนนย้ําถึงความเป็นพลเมืองที่มี
อิสรภาพ เสรี สําหรับศิลปินขางถนนในสถานการณ์ทางสังคมดังกลาว เป็นการแสดงใหเห็นถึง       
อัตลักษณ์ในการใชศิลปะในฐานะความเป็นพลเมืองที่แตกแถวมีความกลาเผชิญหนากับเหตุการณ์ที่
เกดิขึ้นกับสังคมโดยภาพรวมในฐานะ “พลเมือง”๘๕ 

แมนฤทธิ์ เต็งยะ กลาววา การรับอิทธิพลกราฟฟิตีในตางประเทศเขาสูรูปแบบของสตรีท
อาร์ตในเมืองไทยที่แตกตาง สตรีทอาร์ตในตางประเทศเกิดจากการหลอหลอมของวัฒนธรรมของ   
ฮิพฮอพ (Hip-Hop culture) มาอยางยาวนาน กราฟฟิตีเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมฮิพฮอพ เรื่องราวที่  
ทาทายกฎหมาย การขีดเขียนตามที่สาธารณะเพ่ือตอบโตสังคมของชาวผิวสีในอเมริกา กราฟฟิตีคือ
วัฒนธรรมที่เป็นทั้งงานศิลปะและเป็นขบถในเวลาเดียวกัน กราฟฟิตีในประเทศไทยถูกรับเอา
วัฒนธรรมการทํางานที่ทาทายกฎหมายและรูปแบบมาใช แตเมื่อพัฒนาเขาสูสตรีทอาร์ตไดลดความ
รุนแรงลงไป โดยหยิบยืมรูปแบบการทํางานในที่สาธารณะมาใชเพียงเทานั้น ศิลปินมุงไปที่การทํางาน
                                                                 

๘๕ ไชยสิทธ์ิ ชาญอาวุธ, “ศิลปะขางถนนการแสดงออกบนพ้ืนท่ีสาธารณะ:ตอเหตุการณส์ําคญัใน
สังคม”, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, [ปีท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐]:  ๑๒๔ – ๑๓๕. 



 
๗๘ 

 

เพ่ือศิลปะมากกวาวิถีการทํางานนอกกฎหมายสตรีทอาร์ตในประเทศไทยมีลักษณะเฉพาะตัว ศิลปินที่
ทําสตรีทอาร์ตโดยสวนใหญกาวขามมาจากการทํางานในหลายแขนง ไมวาจะเป็นกราฟิกดีไซน์ 
จิตรกรรม หรือการพัฒนารูปแบบตอมาจากศิลปินกราฟฟิตี ศิลปินบางคนทํางานสตรีทอาร์ตโดยเป็น
สวนหนึ่งของการทํางานเทานั้น มีศิลปินเพียงไมกี่คนที่ดําเนินแนวทางเป็นศิลปินสตรีทอาร์ตอยางเต็ม
ตัว งานสตรีทอาร์ตไทยจึงมีความหลากหลายทางดานรูปแบบ จุดยืนของศิลปิน และการจํากัดความ 
รูปแบบของสตรีทอาร์ตไทยจึงเป็นรูปแบบที่มีความนาสนใจ และเปิดกวางสําหรับศิลปินที่สนใจจะเขา
มาทํางานในลักษณะนี้ อีกทั้งยังไดมุมมองที่หลากหลายและผลงานที่ตกผลึกจากศิลปินที่ทํางานมา
อยางยาวนานในสาขาตางๆ๘๖ 

ไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ กลาววา ศิลปะขางถนนเป็นวัฒนธรรมยอยที่เกิดขึ้นเพ่ือการตอสูเป็น
ประเด็นสําคัญ ตอมาไดถูกแนวคิดอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเขามาจัดการจนมีความนิยมขึ้น แตอัต
ลักษณ์ในงานศิลปะขางถนนไทยยังไมเดนชัดมากนัก เนื่องจากเป็นการหยิบยืมเอามาจากวัฒนธรรม
ตะวันตก โดยศิลปะขางถนนที่พบในประเทศไทยมี ๙ ประเภท ไดแก แท็ก, โทรอัพ, ตัวอักษร, ตัว
ละคร, สติกเกอร์บอมบ์, โปสเตอร์, การรวมตัวกันผลิตผลงาน, เพนท์ และพีช ซึ่งแตละรูปแบบถูก
นําเสนอในทาทีที่แตกตางกันออกไปแยกเป็น ๓ ระดับ คือ การสื่อสารระดับรุนแรง การสื่อสารแบบ
ตลกราย และรูปแบบการทักทาย สวนในการนํามาตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค์ พบชองทางในการ
สรางมูลคาได ๓ ดาน คือ ๑. ดาน ผลิตภัณฑ์ และผลงานสรางสรรค์ ๒. ดานการสรางแบรนด์และ
การตลาด ๓. ดานการสรางมูลคาในตัวบุคคลโดยใชตนทุนจากความคิดสรางสรรค์ เพ่ือสรางมูลคา
ใหกับเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตตอไป๘๗ 

วันเฉลิม จันทร์พงษ์แกว กลาววา คุณคาทางการสื่อสารของผลงานสตรีทอาร์ทนั้นเกิดขึ้น
จากความสวยงามเป็นหลักโดยเนื้อหาความหมายและสถานที่เป็นเรื่องรองลงมา ซึ่งทั้งสามอยางนั้น
ตองมีความสัมพันธ์กันทั้งนี้สตรีทอาร์ทยังสามารถประยุกต์ไปใชในการสื่อสารแบบอ่ืนๆ ได เชน การ
โฆษณา การรณรงค์ เป็นตน นอกจากนั้น สตรีทอาร์ทยังสามารถสรางมูลคาทางธุรกิจไดตั้งแตระดับ
ตําบลถึงระดับจังหวัดโดยใชรูปแบบที่ประสบความสําเร็จมาแลวจากตางประเทศมาประยุกต์ใชการทํา
ธุรกิจ เชน รูปแบบสงเสริมการทองเที่ยว ในจังหวัดตางๆ การทํางานรวมกันกับ แบรนด์สินคา และ
เกิดกิจกรรมทางการตลาดใหมๆ เชน การประกวดการแขงขันสตรีทอาร์ท ทั้งนี้ธุรกิจสตรีทอาร์ทดาน
การสื่อสารเชน การโฆษณาสามารถเชื่อมโยงสื่อตางๆ เขาดวยกัน เชน การโฆษณาจากสื่อนอกบาน
เขาสูสื่อออนไลน์และ สมาร์ทโฟน เพ่ือสรางความตอเนื่องในการสื่อสารมากยิ่งขึ้น เป็นตน นอกจากนี้

                                                                 
๘๖ แมนฤทธิ์ เต็งยะ, “จากวัฒนธรรมกราฟฟิตีสูงานสตรีทอาร์ตในประเทศไทย”, Veridian E-

Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศลิปะ, (ปีท่ี ๙ ฉบับท่ี ๒ 
เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙): ๒๔๒๔-๒๔๓๖. 

๘๗ ไชยสิทธ์ิ ชาญอาวุธ, “การศึกษาคุณคาดานอัตลักษณ์ของศิลปะขางถนนเพื่อการสรางมลูคาสู
เศรษฐกิจสรางสรรค์”, วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, (ปีท่ี ๒๕ ฉบับท่ี ๔๙ กันยายน - ธันวาคม 
๒๕๖๐): ๒๔๗ – ๒๖๗. 



 
๗๙ 

 

ยังเกิดการตอยอดจาก ทักษะการประยุกต์ของศิลปินสตรีทอาร์ทมาทําสินคาเพ่ือเพ่ิมรายไดมาก
ยิ่งขึ้น๘๘ 

มานิตย์ โกวฤทธิ์ และประเสริฐ บุปผาสุก ศึกษาเรื่อง ศิลปะเชิงพุทธสูวิถีชุมชนบนผนัง
พ้ืนที่สาธารณะในจังหวัดเชียงใหม ผลของการศึกษา พบวา เมืองทองเที่ยวทางศิลปะในญี่ปุุนและใน
ประเทศแถบยุโรปมีอิทธิพลตอการสรางสรรค์ผลงานทางศิลปะในผนังพ้ืนที่สาธารณะของเมือง
ทองเที่ยวไทยปัจจุบัน เชน ศิลปะแนวสตรีทอาร์ต เทศบาลนครลําปาง ศิลปะบนผนังชุมชน ศาลเจา
แมลิ้มกอเหนี่ยง เมืองปัตตานี ศิลปะสตรีทอาร์ต “ถนนนางงาม” เทศบาลนครยะลา และศิลปะสตรีท
อาร์ต เทศบาลนครสงขลา การสรางสรรค์ผลงานทางศิลปะในผนังพ้ืนที่สาธารณะของเมืองทองเที่ยว 
และการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนและอัตลักษณ์ของทองถิ่นนําไปสูการสรางสรรค์ผลงานทางศิลปะ
ในรูปแบบภาพ ๓ มิติ (3D) จํานวน ๖ แหง คือ ๑. หมูบานดอนไชย อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ๒. 
หมูบานปุาตาล อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ๓. หมูบานแมสูนนอย อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
๔. หมูบานเหลาพัฒนา อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ๕. หมูบานทุงเสี้ยว อําเภอสันปุาตอง จังหวัด
เชียงใหม ๖.หมูบานบานดง อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม การจัดกิจกรรมถายทอดความรูดาน
ศิลปะ (Art Workshop) ไดแก เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางขาราชการ นักวิชาการ ศิลปิน 
ผูนําชุมชน และชาวบานในชุมชน การขับเคลื่อนผลงานศิลปะไปสูการเป็นแหลงทองเที่ยว และการจัด
กิจกรรม “ปูายสี แตมฝัน ปันจินตนาการ” เพ่ือใหความรูในเชิงปฏิบัติการดานศิลปะภาพ ๓ มิติ (3D) 
แกกลุมเยาวชน การใชสื่อสารมวลชนและสื่อสารสนเทศเพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยและประชาสัมพันธ์
แหลงทองเที่ยวของชุมชน๘๙ 

 
๒.๕.๒ งานวิจัยเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัย 
ชญาน์วัต ปัญญาเพชร ศึกษาเรื่อง ศิลปะรวมสมัยไทยภายใตแนวคิดหลังอาณานิคมใน

ทศวรรษที่ ๑๙๙๐ พบวา แนวคิดบางสวนที่เป็นรูปแบบเชิงภาพรวมแนวคิดหลักของหลังอาณานิคม
คือ ๑. แนวคิดบูรพาคตินิยม ที่วาดวยการสรางตัวแทนตะวันออกในสายตาของตะวันตกจากพ้ืนฐาน
วิธีคิดแบบทวิลักษณ์ ๒. แนวคิดลูกผสม ที่นํามาอธิบายลักษณะการผสมผสานทางวัฒนธรรมเพ่ือใช
ตอรองปรัชญาสารัตถนิยมท่ีแฝงอยูในความคิดอาณานิคม ๓. แนวคิดชาติในยุคสมัยใหมที่เป็นผลพวง
จากลัทธิอาณานิคม๙๐ 

พรรณี วิรุณานนท์ ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแนวความคิดการจัดมหกรรมศิลปะรวมสมัย
นานาชาติในพ้ืนที่สาธารณะของประเทศไทย พบวา ประเทศไทยมีศักยภาพในการจัดมหกรรมศิลปะ
รวมสมัยนานาชาติ แตตองมีการเตรียมความพรอมในหลายๆ ดาน ไดแก องค์กรหรือหนวยงาน

                                                                 
๘๘ วันเฉลิม จันทร์พงษ์แกว, คุณค่าทางการสื่อสารและมูลค่าทางธุรกิจของสตรีทอาร์ท, 

(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยักรุงเทพ, ๒๕๖๐), หนา ๕. 
๘๙ มานิตย์ โกวฤทธิ์ และประเสริฐ บปุผาสุก, ศลิปะเชิงพุทธสู่วิถีชมุชนบนผนังพ้ืนทีส่าธารณะใน

จังหวัดเชียงใหม่, รายงานวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒), หนา 
บทคัดยอ. 

๙๐ ชญาน์วัต ปัญญาเพชร, “ศิลปะรวมสมัยไทยภายใตแนวคิดหลังอาณานิคมในทศวรรษที่ ๑๙๙๐”, 
วารสาร วิจิตรศิลป์, (ปีท่ี ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๘): ๘๖ - ๑๒๗. 



 
๘๐ 

 

ดําเนินการและจัดการบุคลากรที่จะมาดําเนินการ และแหลงทุนที่จะไดมาและการบริหารจัดการให
เกิดผลกําไรเพ่ือใชในการดําเนินการและจัดการ บุคลากรที่จะมาดําเนินงาน และแหลงทุนที่จะไดมา
และการบริหารจัดการใหเกิดผลกําไรเพ่ือใชในการดําเนินงานมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติของ
ประเทศไทยครั้งตอไป ประเทศไทยควรจะมียุทธศาสตร์ในการจัดมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติใน
พ้ืนที่สาธารณะของประเทศที่มีลักษณะสอดคลองกับสังคมไทย โดยตองจัดอยางตอเนื่องทุกๆ ๒ ปี 
และขยายสาขาของงานศิลปะเพ่ิมขึ้นจากเฉพาะสาขาทัศนศิลปเป็นสาขาอ่ืนรวมดวย โดย
กลุมเปูาหมายครั้งแรกจะเป็นกลุมเฉพาะ แตควรขยายขอบเขตใหประชาชนสวนใหญมีสวนรวมในครั้ง
ตอไป นอกจากนั้น ควรขยายขอบเขตจากงานระดับประเทศเป็นงานระดับภูมิภาคอาเซียนระดับ
เอเชียระดับนานาชาติ๙๑ 

อโณทัย อูปคํา (๒๕๕๘) ศึกษาเรื่อง บทบาทและอิทธิพลของพ้ืนที่ศิลปะทางเลือกโปรเจค 
๓๐๔ ที่มีตอศิลปะรวมสมัยไทย พบวา โปรเจค ๓๐๔ คือพ้ืนที่แสดงผลงานศิลปะในลักษณะองค์กรไม
แสวงหาผลกําไร ดําเนินงานโดยศิลปินและภัณฑารักษ์อิสระ โดยเริ่มเปิดพ้ืนที่แสดงงานครั้งแรกในปี
พ.ศ. ๒๕๓๙ มีเปูาหมายในการสนับสนุนศิลปินรุนใหมใหจัดนิทรรศการ ตลอดจนผลักดันเพ่ือใหเขาสู
เวทีศิลปะรวมสมัยในระดับนานาชาติซึ่งในชวงเวลาดังกลาว วงการศิลปะประเทศไทยคอนขางซบเซา
และขาดการสนับสนุนจากทางภาครัฐและเอกชนทําใหขาดแคลนพ้ืนที่ สําหรับศิลปินรุนใหมดังนั้นการ
เกิดขึ้นของโปรเจค ๓๐๔ จึงเป็นการตอบโจทย์ในสิ่งที่สังคมไทย ยังขาดพ้ืนที่แหงนี้เป็นพ้ืนที่แสดง
ผลงานศิลปะสําหรับศิลปินทุกรุน ทั้งศิลปินไทยและศิลปินระดับนานาชาติถึงแมวาโปรเจค ๓๐๔ จะ
ไดปิดตัวลงไปในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ แตก็ยังคงบทบาทและอิทธิพลตอวงการศิลปะรวมสมัยไทยในปัจจุบัน
โดยแบงเป็นสามดานใหญๆ ไดแก การสรางบทบาทในเชิงสถาบัน อิทธิพลของกิจกรรมทางศิลปะของ
โปรเจค ๓๐๔ ที่มีผลตอรูปแบบการสรางผลงานของศิลปิน รวมถึงการสรางคุณคาในเชิงปรัชญาสุนทรี
ศาสตร์ในงานศิลปะรวมสมัย๙๒ 

 
๒.๕.๓ งานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างสรรค์เมืองศิลปะ 
ชุติมา บริสุทธิ์ ศึกษาเรื่อง การศึกษาการสรางเมือง (machizukuri) ดวยศิลปะรวมสมัย 

ภายในเมือง Kanazawa จังหวัด Ishikawa พบวา ปัจจัยที่สงผลใหเมือง Kanazawa นําเอาศิลปะรวม
สมัยเขามาใชไดวาเกิดจากการที่เมือง Kanazawa มีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่สัมพันธ์กับดานศิลปะ
มายาวนาน และมีความตองการสรางเสนห์แบบใหมที่แตกตางจากเสนห์เดิมที่มีความเป็นเมืองเกา 
ประกอบกับแนวคิดในการพัฒนาเมืองวาจะ “พัฒนาสูสากล” ซึ่งทําใหเมือง Kanazawa เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและเปิดรับศิลปะจากตางประเทศ นอกจากนี้เมือง Kanazawa ยังเป็นเมือง
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ เป็นจุดศูนย์รวมของทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรูความสามารถในภูมิภาคที่
สามารถรวมมือกับทางเทศบาลในการพัฒนาเมืองได และปัจจัยที่สําคัญคือการมีอํานาจบริหาร

                                                                 
๙๑ พรรณี วิรณุานนท์, การพัฒนาแนวความคิดการจัดมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติในพ้ืนท่ี

สาธารณะของประเทศไทย ๒๕๕๑. 
๙๒ อโณทัย อูปคํา, “บทบาทและอิทธิพลของพื้นที่ศิลปะทางเลือกโปรเจค ๓๐๔ ที่มีตอศลิปะรวมสมัย

ไทย”, Veridian E-Journal, Slipakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
ศิลปะ, (ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๒ เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๘): ๒๙๐๖ – ๒๙๒๑. 



 
๘๑ 

 

ราชการสวนทองถิ่นที่ผูนําทองถิ่นสามารถบริหารจัดการและดําเนินการนโยบายพัฒนาทองถิ่นได
โดยตรง ซึ่งนายกเทศมนตรีเมือง Kanazawa ในขณะนั้นไดมีความสนใจในดานการสรางเสนห์ที่แปลก
ใหมใหแกเมือง Kanazawa ซึ่งเสนห์ที่ทางเมือง Kanazawa ไดเลือกก็คือ “เมืองที่มีการผสมผสานกัน
ของศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมและศิลปวัฒนธรรมในยุคใหมท่ีทันสมัย” นั่นเอง๙๓ 

ณัฐกานต์ กันธิ ศึกษาเรื่อง มะจิสุคุริ (Machitsukuri) กับการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว: กรณีศึกษา การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุุน พบวา  
๑. Machizukuri มีความเกี่ยวของกับองค์การสนับสนุนการทองเที่ยวทองถิ่นในจังหวัดโออิตะ ๒. 
หลายโครงการพัฒนาที่เกิดขึ้นจาก (Machizukuri) มีสวนสําคัญในการชวยพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวในจังหวัดโออิตะ และมีสวนชวยใหชีวิตความเป็นอยูของประชาชนในจังหวัดโออิตะดีขึ้น 
และ ๓. ผลจากการเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว หรือธุรกิจบริการขนาดเล็กและขนาดกลาง
ในโออิตะทําใหประชาชนในพื้นท่ี มีอาชีพ มีรายได และพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน๙๔ 

ทรงเดช  ทิพย์ทอง มานิตย์ โกวฤทธิ์ และศตวรรษ  หนอแกว ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
เครือขายแหลงทองเที่ยววิถีศิลปบนเสนทางบานศิลปินลานนา ผลของการศึกษา พบวา เสนทางแหลง
ทองเที่ยวทางศิลปะของบานศิลปิน มี ๓ เสนทาง ๑๕ บานศิลปิน ดังนี้ ๑. เสนทางหอศิลปเวียง
เชียงราย-เวียงชัย ๒. เสนทางหอศิลปแมลาว-พาน และ ๓. เสนทางหอศิลปแมจัน-แมสาย-เชียงแสน 
จากผลการดําเนินงานวิจัยควบคูกับการพัฒนาเครือขายแหลงทองเที่ยววิถีศิลปบนเสนทางบานศิลปิน
ลานนาไดกอใหเกิดกิจกรรม “เปิดบานศิลปินเชียงราย” จํานวน ๓๐ หลัง ๑ หอศิลปะ และวัฒนธรรม
อําเภอ เพ่ือการทองเที่ยวและสงเสริมภาพลักษณ์ “เชียงรายเมืองศิลปะอยางยั่งยืน” และการจัดทํา
เป็นแอปพลิเคชั่น (Application) บานศิลปิน 

ศักยภาพในการพัฒนาบานศิลปินเป็นแหลงเสนทางทองเที่ยว มี ๓ ดาน คือ ๑. ศักยภาพ
ดานศิลปิน  ๒. ศักยภาพดานแหลงเรียนรู และ ๓. ศักยภาพดานสิ่งอํานวยความสะดวก, การพัฒนา
ความพรอมของบานศิลปิน มี ๕ ดาน คือ ๑. ความพรอมดานงบประมาณ  ๒. ความพรอมดาน
สถานที่  ๓. ความพรอมดานเสนทาง ๔. ความพรอมดานศิลปิน ๕. ความพรอมดานนักทองเที่ยว การ
พัฒนาเครือขายแหลงทองเที่ยววิถีศิลปบนเสนทางของบานศิลปินลานนาของจังหวัดเชียงราย มี ๕ 
ประการ คือ ๑. การดําเนินกิจกรรมของเครือขายใหมีความตอเนื่อง  ๒. ความรวมมือและการ
สนับสนุนจากหลายฝุาย ๓. การพัฒนาฐานขอมูลเครือขายที่ทันสมัย ๔. ความพรอมของกลุมศิลปิน
ภายในเครือขาย และ ๕. การสรางความรวมมือกับเครือขายภายนอก แนวทางในการพัฒนาเครือขาย
แหลงทองเที่ยววิถีศิลปบนเสนทางของบานศิลปินลานนา มี ๔ องค์ประกอบ คือ ๑. การจัดหา

                                                                 
๙๓ ชุติมา บริสุทธ์ิ, การศึกษาการสรา้งเมือง (machizukuri) ด้วยศิลปะร่วมสมัย ภายในเมือง 

Kanazawa จังหวัด Ishikawa, (เชียงใหม: มหาวิทยาลยัเชียงใหม, ๒๕๕๗. หนา ข. 
๙๔ ณัฐกานต์ กันธิ, มะจิสุคุริ (Machitsukuri) กับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว: 

กรณีศึกษา การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น, (เชียงใหม: 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม, ๒๕๕๕), หนา ๒. 



 
๘๒ 

 

งบประมาณ  ๒. การจัดสรางบานศิลปินเพ่ิมเติม ๓. การสรางสรรค์งานศิลปสูชุมชน และ ๔. การ
จัดสรางเสนทางการทองเที่ยวเชิงศิลป๙๕ 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจะนําแนวคิดในการวิจัย ๕ แนวคิด คือ ๑. แนวคิดเกี่ยวกับการ
สรางสรรค์งานศิลปะรวมสมัย ๒. แนวคิดเกี่ยวกับศิลปะในพ้ืนที่สาธารณะ (Public art) ๓. แนวคิด
เกี่ยวกับศิลปะรวมสมัย (Contemporary Art) ๔. แนวคิดการพัฒนาเมืองเป็นแหลงทองเที่ยวทาง
ศิลปะ เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุมจังหวัดลานนา ภายใตแผนงานวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสรางสรรค์ในกลุมลานนา ในผนังพ้ืนที่สาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ 
ไดแก เชียงราย เชียงใหม  ลําพูน ลําปาง แพร นาน พะเยา แมฮองสอน จํานวน ๘ แหง โดยเนน
สถานที่ที่เป็นแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ และการพัฒนาชุมชนศิลปะที่มีศักยภาพและความพรอมในการ
พัฒนาเป็นแหลงทองเที่ยวแหงใหม และการจัดกิจกรรม art workshop และการถายทอดความรูใน
สื่อตางๆ เพ่ือเผยแพรองค์ความรูแกสังคมและสรางแหลงทองเที่ยวแหงใหมแกชุมชน 

                                                                 
๙๕ ทรงเดช  ทิพย์ทอง มานิตย์ โกวฤทธ์ิ และศตวรรษ  หนอแกว, การพัฒนาเครือข่ายแหล่ง

ท่องเท่ียววิถีศิลป์บนเส้นทางบ้านศิลปินล้านนา, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๖๒), หนา บทคดัยอ. 



 

บทท่ี ๓ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 

โครงการวิจัยย่อยที่ ๔ เรื่อง การพัฒนาพ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัด
ล้านนา ภายใต้แผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในกลุ่มล้านนา มีวัตถุประสงค์ 
๓ ประการคือ ๑) เพ่ือสร้างองค์ความรู้พ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนา ๒) เพ่ือ
พัฒนาพ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนาแบบมีส่วนร่วม และ ๓) เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนาที่มีกระบวนการสร้างสรรค์และการอนุรักษ์ที่เหมาะสม 
ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดแผนการวิจัยไว้ดังนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ พ้ืนที่ ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
๓.๖ การน าเสนอผลการศึกษาวิจัย 
 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
รูปแบบวิธีการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยการลงพ้ืนที่

ส ารวจผลงานทางศิลปกรรมล้านนาในแต่ละพ้ืนที่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน เพ่ือหาข้อมูลเกี่ยวกับองค์
ความรู้พ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนาที่จะน ามาสังเคราะห์ให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน 
แล้วน าไปสร้างเป็นพื้นที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนา โดยเน้นการท างานวิจัยแบบ
มีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR) มีข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑ การร่วมศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีส่วนร่วมกับกลุ่มชาวบ้านเกี่ยวกับ
การศึกษาข้อมูลชุมชนในด้านประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม  การจัดล าดับความส าคัญและความ
ต้องการในการพัฒนาพื้นที่ศิลปะในชุมชน โดยการกระตุ้นให้ประชาชนได้เรียนรู้สภาพของชุมชน  วิถี
ชีวิต  สังคม  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดท าและประกอบการ
พิจารณาวางแผนงานวิจัยในการพัฒนาพื้นท่ีศิลปะในชุมชน    

ขั้นตอนที่ ๒ การร่วมวางแผน เป็นการวางแผนการพัฒนาหลังจากได้ข้อมูลเบื้องต้นของ
ชุมชนแล้ว  และน าข้อมูลมาวิเคราะห์พ้ืนที่ศิลปะในชุมชน  โดยการน ามาอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ร่วมกันเพ่ือก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการ  การก าหนดวิธีการและแนวทางการ
ด าเนินงาน  ตลอดจนก าหนดทรัพยากรและแหล่งทรัพยากรที่จะใช้เพ่ือการวิจัย  

ขั้นตอนที่ ๓ การร่วมด าเนินการ เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการ
พัฒนา  หรือเป็นขั้นตอนปฏิบัติการตามแผนการวิจัยที่ได้วางไว้  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมี



 ๘๔ 

ส่วนร่วมในการสร้างพ้ืนที่ศิลปะในชุมชนให้กับชุมชน โดยการสนับสนุนด้านเงินทุน วัสดุอุปกรณ์  และ
แรงงาน  รวมทั้งการเข้าร่วมในการบริหารงาน  การประสานขอความช่วยเหลือจากภายนอกในกรณีที่
มีความจ าเป็น   

ขั้นตอนที่ ๔ การร่วมรับผลประโยชน์ โดยประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดการ
แจกจ่ายผลประโยชน์จากกิจกรรมการวิจัยในพ้ืนที่ศิลปะในชุมชนร่วมกันอย่างเท่าเทียม   

ขั้นตอนที่ ๕ เป็นการมีส่วนร่วมติดตามประเมินผลการด าเนินงานวิจัย และผลของการ
พัฒนาจากการด าเนินการไปแล้วว่าส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรค  และข้อจ ากัด
อย่างไร เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันที และน าข้อผิดพลาดไปเป็นบทเรียนในการด าเนินการ
ต่อไป  การเปิดให้ประชาชนหรือชาวบ้านที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสเข้าร่วมในพ้ืนที่ศิลปะในชุมชนทั้งใน
ด้านการสร้างสรรค์และร่วมกันอนุรักษ์ ซึ่งก่อให้เกิดรากฐานแห่งความยั่งยืนของการพัฒนา 

การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหวังให้การพัฒนาพ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัด
ล้านนามีกระบวนการคิดสร้างสรรค์ และชาวบ้านมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พ้ืนที่ศิลปะของชุมชนที่
เหมาะสมกับท้องถิ่นนั้นๆ เพ่ือพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะ และแหล่งเรียนรู้ เชิง
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนที่ยั่งยืน ในรูปแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน โดยมีการค้นคว้าด้านข้อมูลและ
เนื้อหา ดังนี้ 

- ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี สังคม และวัฒนธรรม  
- ข้อมูลด้านศิลปกรรมพื้นถ่ิน อาทิ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม 
- การออกแบบงานศิลปกรรมในพื้นท่ีศิลปะชุมชนที่สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรม 
- การสร้างงานศิลปกรรมในพื้นท่ีศิลปะชุมชน ในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาสะสม อาทิ 

จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม โดยเน้นความเป็นศิลปะร่วมสมัย 
- การจัดกิจกรรมวิจัยที่เน้นการท างานแบบมีส่วนร่วมกับชาวบ้านและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์และการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน 
 

๓.๒ พื้นที่ ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
พ้ืนที่ศิลปะในเขตภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย ชุมชนหมู่บ้านในเขต ๘ จังหวัด ได้แก่ 

เชียงราย เชียงใหม่  ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน จ านวน ๘ แห่ง และพ้ืนที่ในเขต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา โดยเน้นสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคัญ และการพัฒนาชุมชนศิลปะที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่ง
ใหม่ โดยเน้นเป็นพื้นที่หลักและพ้ืนที่สร้างสรรค์ รวมไปถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ แหล่ง
โบราณสถาน วัด ชุมชน และการพัฒนาชุมชนแห่งใหม่ที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเทีย่วทางศิลปกรรมแห่งใหม่ ดังนี้ 

๑. บ้านเหล่าพัฒนา อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
๒. บ้านท่าข้าม อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
๓. บ้านเวียงเหนือ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๔. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
๕. บ้านล าปางหลวงใต้ อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
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๖. บ้านต้นไคร้ ต าบลช่อแฮ อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
๗. บ้านบุญยืน อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
๘. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
กลุ่มประชากรเป้าหมาย มี ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลคนส าคัญ (key informant) โดย

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholders) ได้แก่ กลุ่มตัวแทนชาวบ้านและเยาวชนในพ้ืนที่ทั้ง ๘ แห่ง ที่เข้าร่วม
กิจกรรมในงานวิจัย คือ กิจกรรมประชุมเสวนาทางวิชาการ และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการทางศิลปะ (Art 
Workshop) เพ่ือการเรียนรู้องค์ความรู้พ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนา ร่วมกับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตพะเยา จ านวน ๑ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๙ แห่ง 

กลุ่มเป้าหมายในการลงพ้ืนที่ส ารวจและการเก็บข้อมูลมาสังเคราะห์ จ านวน ๘ แห่ง 
ประกอบด้วย ผู้ให้ข้อมูลคนส าคัญ (key informant) ดังนี้ 

๑. กลุ่มพระสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดหรือพระสงฆ์ปฏิบัติหน้าที่แทน จ านวนแห่งละ ๑ รูป รวม 
๘ รูป 

๒. กลุ่มผู้น าชุมชน ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. จ านวนแห่งละ ๑ คน รวม ๘ 
คน 

๓. กลุ่มตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ส านักงาน
พระพุทธศาสนา ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ส านักงานท่องเที่ยวและการกีฬาประจ าจังหวัด 
หน่วยงานราชการประจ าจังหวัดและอ าเภอ จ านวนแห่งละ ๒ คน รวม ๑๖ คน   

๔. กลุ่มบริษัทเอกชนหรือวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ บริษัทท่องเที่ยว ผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้องในชุมชน จ านวนแห่งละ ๒ คน รวม ๑๖ คน 

๕. กลุ่มศิลปินทั้งในชุมชนและนอกชุมชน ทีมงานจิตอาสาป้ายสี จ านวน ๒๑ คน มีรายชื่อ
ดังนี้ 

 นายมานิตย์ โกวฤทธิ์ นางสาวจันทรา เวียงจันทร์  
 นางพิกุลทอง เวียงนิล นายประทับ เวียงนิล 
 นายวินัย กุดนอก  นายมานพ สีระแปง 
 นายสงัด อ้ายดวง  นายพรชัย แก้วปิ่นใจ 
 นางสาวศริพร คะเณย์ นางสาวปัญญดา ไชยรังสี 
 ด.ช.แต้มโบสถ์ โกวฤทธิ์ นายสมบูรณ์ สูงขาว 
 นายวิทยา สุทธะรัตน์ นายสุรพล พงษ์พูนวิวัฒน์ 
 นายวราชานนท์ ดิษณภัทร์ นายเปจัง มิตรสาธิต 
 นายชรินทร์ อินตา  นายยี่ ดวงติ๊บ 
 นายกิตติศักดิ์ ฟ่ันสาย นายชัยวัฒน์ รชตวงค์ชัย 
 นายวัชรกร นันทน์ ปัญญา 
จ านวนรวมกลุ่มผู้ให้ข้อมูลคนส าคัญ (key informant) จ านวนทั้งสิ้น ๕๘ รูป/คน 



 ๘๖ 

นอกจากนั้นแล้ว ยังประกอบด้วยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ได้แก่ กลุ่ม
ตัวแทนชาวบ้านและเยาวชนในพื้นท่ี จ านวนแห่งละ ๕๐ คน ๘ แห่ง รวมทั้งสิ้น  ๔๐๐ คน 

รวมกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ทั้งสิ้น ๔๕๘ รูป/คน 
 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยการลงพ้ืนที่ส ารวจ

ผลงานทางศิลปกรรมล้านนาในแต่ละพ้ืนที่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน เพ่ือหาข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้
พ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนาที่จะน ามาสังเคราะห์ให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน แล้ว
น าไปสร้างเป็นพ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนา โดยเน้นการท างานวิจัยแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR) เพ่ือทราบถึงการพัฒนาพ้ืนที่ศิลปะในชุมชน ๘ 
แห่ง ในเขต ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน และพ้ืนที่ในเขตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตพะเยา ให้เป็นเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในล้านนา และการสร้างแหล่งเรียนรู้ เชิง
ศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน โดยมีขั้นตอนการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 

๓.๓.๑ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) กับผู้ให้ข้อมูลคนส าคัญ (key informant) ในชุมชน เพ่ือสรุปและสังเคราะห์องค์ความรู้พ้ืนที่
ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนาในด้านต่างๆ อาทิ สถาปัตยกรรม จิตรกรรม 
ประติมากรรม ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือวางแผนการสร้างชุดองค์
ความรู้ที่จะรวบรวมข้อมูลต่างๆ ออกมาให้เข้าใจง่าย และสามารถไปต่อยอดในการอนุรักษ์ผลงาน
ศิลปกรรมในล้านนาเหล่านี้ไว้ โดยการใช้ค าถามปลายเปิด (Open-ended Questions) มีขั้นตอนการ
สร้างเครื่องมือการวิจัย ดังนี้  

๑) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group)  

๒) ร่างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) น าเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๓ คน เพ่ือทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องแล้ว น าผลการตรวจสอบมาค านวณหาค่าความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือนิยาม ( IOC: Item Objective Congruence Index) เกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกตามวัตถุประสงค์ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๐.๕๐ ถึง ๑.๐๐ ซึ่งแสดงว่าจุดประสงค์
นั้นวัดได้ครอบคลุมเนื้อหา หรือข้อสอบนั้นวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และถ้าข้อใดได้คะแนนเฉลี่ยต่ า
กว่า ๐.๕๐ ต้องน าไปปรับปรุงแก้ไข เพราะว่ามีความสอดคล้องกันต่ า และปรับปรุงเครื่องมือการวิจัย
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือจัดท าแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) และ
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ฉบับสมบูรณ์  

๓.๓.๒ การจัดประชุมเสวนาทางวิชาการ และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการทางศิลปะ (Art 
Workshop) เพ่ือการเรียนรู้องค์ความรู้พ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนาร่วมกับผู้ให้
ข้อมูลคนส าคัญ (key informant) ในชุมชน ได้แก่ กลุ่มพระสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดหรือพระสงฆ์ปฏิบัติ
หน้าแทน กลุ่มผู้น าชุมชน ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก กลุ่มตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ส านักงานพระพุทธศาสนา ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
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ส านักงานท่องเที่ยวและการกีฬาประจ าจังหวัด หน่วยงานราชการประจ าจังหวัดและอ าเภอ กลุ่ม
ตัวแทนชาวบ้านและเยาวชน กลุ่มบริษัทเอกชนและวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ บริษัทท่องเที่ยว 
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในชุมชน และกลุ่มศิลปิน เพ่ือน าความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ ในการ
ออกแบบการสร้างศิลปกรรมในพ้ืนที่ศิลปะของชุมชน  

 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยได้แบ่งการเก็บ
รวบรวมข้อมูลวิจัยออกเป็น ๖ ระยะ มีข้ันตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

๓.๔.๑ ระยะที่ ๑ การจัดประชุมทีมวิจัย เพ่ือชี้แจงความรู้ความเข้าใจและจัดสร้างการ
จัดสร้างเครื่องมือประกอบการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) และการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) และแบบสอบถาม (Questionnaires) การใช้เครื่องมืออุปกรณ์
ประกอบการวิจัย ได้แก่ เครื่องบันทึกภาพและเสียง และความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือการท างาน
ทางศิลปะ 

๓.๔.๒ ระยะที่ ๒ การลงส ารวจข้อมูลภาคสนาม (Field Study) โดยการคัดเลือกชุมชน
เป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือรวบรวมข้อมูลในเชิงกายภาพของพ้ืนที่ ๘ แห่ง 
ใน ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยการท าจดหมายและประสานงานติดต่อเพ่ือขออนุญาตท าวิจัยกับ
กลุ่มประชากรเป้าหมาย โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ รูปแบบศิลปกรรมล้านนา ร่วมกับการศึกษาค้นคว้า
จากเอกสารทางประวัติศาสตร์และข้อมูลทางโบราณคดี เพ่ือสร้างองค์ความรู้พ้ืนที่ศิลปะในเมืองและ
ชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนา  

การศึกษาภาคสนาม (Field Study) โดยการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นและคัดเลือกชุมชน
เป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือรวบรวมข้อมูลในเชิงกายภาพของพ้ืนที่ ๘ แห่งใน
พ้ืนที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน และพ้ืนที่ในเขตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตพะเยา โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้   

๑) สถานที่ในการลงพ้ืนที่ส ารวจต้องเป็นสถานที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ อาทิ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ส าคัญ มี
โบราณสถาน โบราณวัตถุ มีเส้นทางเดินทางเข้าถึงได้ง่าย และมีสิ่งอุปโภคบริโภคเพียงพอส าหรับ
นักท่องเที่ยว 

๒) สถานที่ในการลงพ้ืนที่ส ารวจนั้น ต้องมีองค์กรชุมชน ผู้น า และประชาชนอนุญาตและ
ให้ความร่วมมือในพัฒนาองค์ความรู้ทางศิลปกรรมล้านนาในอดีต จนถึงปัจจุบันได้ 

๓) สถานที่ในการลงพ้ืนที่ส ารวจนั้น มีศิลปินหรือกลุ่มเรียนรู้ศิลปะเพ่ือการรักษางาน
ศิลปกรรมล้านนาให้มีความยั่งยืน และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการน ามาสังเคราะห์องค์ความรู้ 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการส ารวจสถานที่ในการลงพ้ืนที่ต่างๆ เบื้องต้น  ดังนี้ การส ารวจพ้ืนที่
ศึกษาดูงานประเพณีวัฒนธรรมบุญแข่งเรือ ณ บ้านดอนไชย อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน การส ารวจ
พ้ืนที่ศึกษาดูงานแหล่งโบราณคดีทางประวัติศาสตร์ ดอยเวียง-ดอยวง ณ บ้านเหล่าพัฒนา อ าเภอแม่



 ๘๘ 

สรวย จังหวัดเชียงราย และการส ารวจพ้ืนที่ศึกษาดูงานศิลปกรรมและประวัติศาสตร์เมืองฮอด ณ 
บ้านท่าข้าม อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

๓.๔.๓ ระยะที่ ๓ การจัดพิมพ์เอกสารรายงานความก้าวหน้างานวิจัย เพ่ือน าเสนอ
รายงานความก้าวหน้าแก่แหล่งทุนสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงรายงาน
ความก้าวหน้างานวิจัยและน าเครื่องมือการวิจัยไปทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
และทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ในการจัดท าฉบับสมบูรณ์ 

๓.๔.๔ ระยะที่ ๔ การสรุปองค์ความรู้ศิลปกรรมล้านนา แล้วน าข้อมูลไปสู่การจัดท าเวที
ประชาคมในชุมชนหรือพ้ืนที่ โดยการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ
จัดท าประชาพิจารณ์ ในชุมชนหรือพ้ืนที่ โดยการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง และจัดท าประชาพิจารณ์ หลังจากนั้น จึงด าเนินการลงมือปฏิบัติการวิจัยเพ่ือสร้าง
ศิลปกรรมในพ้ืนที่ศิลปะชุมชนทั้ง ๘ แห่ง และพ้ืนที่ในเขตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตพะเยา เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ พัฒนาพ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัด
ล้านนาแบบมีส่วนร่วม 

๓.๔.๕ ระยะที่ ๕  การจัดประชุมเสวนาทางวิชาการ และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการทาง
ศิลปะ (Art Workshop) เพ่ือการเรียนรู้องค์ความรู้พ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัด
ล้านนากับชาวบ้านในชุมชน และการพัฒนาพ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนาที่มี
กระบวนการสร้างสรรค์และการอนุรักษ์ที่เหมาะสม เพ่ือสร้างเป็นต้นแบบในการพัฒนาแก่ชุมชนอ่ืนๆ 
โดยการประเมินผลจากการสอบถามทัศนคติของคนในพ้ืนที่ เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ การพัฒนา
พ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนาที่มีกระบวนการสร้างสรรค์และการอนุรักษ์ที่
เหมาะสม 

๓.๔.๖ ระยะที่ ๖ ระยะที่ ๗ การจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ วีดีโอ ผลงานวิจัย วีดิทัศน์น าเสนอ 
และนวัตกรรมเพ่ือเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน รวมทั้งการจัดท าแผ่นพับโปรชั วส์ หนังสือสรุปองค์
ความรู้ จ านวน ๑,๐๐๐ เล่ม และการเผยแพร่สู่สื่อสารมวลชน สื่อสารสนเทศ วารสารท่องเที่ยวและ
วัฒนธรรม และการจัดพิมพ์เอกสารรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  

 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  โดยผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์

ข้อมูลตามเนื้อหา (Content analysis) แล้วสรุปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เมื่อได้รับข้อมูลจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะน าข้อมูลจากการวิเคราะห์จากเอกสาร ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) หลังจากนั้น ผู้วิจัย
ยืนยันความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลด้วยการให้บุคคลที่อยู่ในปรากฏการณ์ที่ศึกษาและบุคคลที่มีความรู้
เกี่ยวกับเรื่องที่ท าการศึกษาตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง โดยการแปลข้อมูลพร้อมให้ข้อคิดเห็น
เพ่ิมเติม ทักท้วงหรือยอมรับข้อมูลที่น าเสนอ ซึ่งการตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลด้วยวิธีนี้ 
ผู้วิจัยใช้กับข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลที่เป็นส่วนที่ผู้วิจัยได้ตีความแล้วน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดย
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Information) น ามาวิเคราะห์เชิงพรรณนา และการน าเสนอภาพกิจกรรมและ
ชุดองค์ความรู้ (หนังสือสรุปองค์ความรู้) และวีดีทัศน์บรรยากาศการสังเคราะห์ข้อมูล ในพ้ืนที่



 ๘๙ 

สาธารณะของชุมชนทั้ง ๘ แห่ง ในพ้ืนที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน และพ้ืนที่ในเขตมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ให้ได้ผลเป็นเชิงประจักษ์ และน าผลไปใช้ประโยชน์ได้
จริงในวงกว้าง 

 
๓.๖ การน าเสนอผลการศึกษาวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการน าเสนอผลการวิจัยชุดองค์ความรู้ในการสังเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพประกอบการบรรยายตามวัตถุประสงค์การวิจัย ในลักษณะการพรรณนาความ (Descriptive 
Presentation) ประกอบภาพถ่ายพร้อมการบรรยาย จากผลการลงพ้ืนที่ส ารวจผลงานทางศิลปกรรม
ล้านนาในแต่ละพ้ืนที่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน เพ่ือหาข้อมูลที่จะน ามาสังเคราะห์ให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน 
แล้วน าไปสู่การสรุปองค์ความรู้ศิลปกรรมล้านนา แล้วน าข้อมูลไปสู่การจัดท าเวทีประชาคมในชุมชน
หรือพ้ืนที่ โดยการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และจัดท าประชา
พิจารณ์ ในชุมชนหรือพ้ืนที่ โดยการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ
จัดท าประชาพิจารณ์ หลังจากนั้น จึงด าเนินการลงมือปฏิบัติการวิจัยเพื่อสร้างศิลปกรรมในพ้ืนที่ศิลปะ
ชุมชนทั้ง ๘ แห่ง และพ้ืนที่ในเขตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา การจัด
ประชุมเสวนาทางวิชาการ และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการทางศิลปะ (Art Workshop) เพ่ือการเรียนรู้องค์
ความรู้พื้นที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนากับชาวบ้านในชุมชน และการพัฒนาพ้ืนที่
ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนาที่มีกระบวนการสร้างสรรค์และการอนุรักษ์ที่เหมาะสม 
เพ่ือสร้างเป็นต้นแบบในการพัฒนาแก่ชุมชนอื่นๆ โดยการประเมินผลจากการสอบถามทัศนคติของคน
ในพ้ืนที่ เพื่อจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ วีดีโอ ผลงานวิจัย วีดิทัศน์น าเสนอ และนวัตกรรมเพ่ือเผยแพร่ความรู้สู่
สาธารณชน รวมทั้งการจัดท าแผ่นพับโปรชัวส์ หนังสือสรุปองค์ความรู้  และการเผยแพร่สู่
สื่อสารมวลชน สื่อสารสนเทศ วารสารท่องเที่ยวและวัฒนธรรม และการจัดพิมพ์เอกสารรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ 

 



 

บทท่ี ๔ 
 

ผลการวิจัย 
 

 
โครงการวิจัยยํอยที่ ๔ เรื่อง การพัฒนาพ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุํมจังหวัด

ล๎านนา ภายใต๎แผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑ในกลุํมล๎านนา มีวัตถุประสงค๑ 
๓ ประการคือ ๑) เพ่ือสร๎างองค๑ความรู๎พ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุํมจังหวัดล๎านนา ๒) เพ่ือ
พัฒนาพ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุํมจังหวัดล๎านนาแบบมีสํวนรํวม และ ๓) เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุํมจังหวัดล๎านนาที่มีกระบวนการสร๎างสรรค๑และการอนุรักษ๑ที่เหมาะสม 
วิธีการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยการลงพ้ืนที่สํารวจผลงานทาง
ศิลปกรรมล๎านนาในแตํละพ้ืนที่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน เพ่ือหาข๎อมูลเกี่ยวกับองค๑ความรู๎พ้ืนที่ศิลปะใน
เมืองและชุมชนของกลุํมจังหวัดล๎านนาที่จะนํามาสังเคราะห๑ให๎ได๎ข๎อมูลที่ชัดเจน แล๎วนําไปสร๎างเป็น
พ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุํมจังหวัดล๎านนา โดยเน๎นการทํางานวิจัยแบบมีสํวนรํวม 
(Participatory Action Research-PAR) ผู๎วิจัยได๎ผลสรุปตามประเด็น ดังนี้  

๔.๑ องค๑ความรู๎พ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุํมจังหวัดล๎านนา 
๔.๒ พ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุํมจังหวัดล๎านนาแบบมีสํวนรํวม 
๔.๓ สร๎างสรรค๑และการอนุรักษ๑พ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุํมจังหวัดล๎านนา 
๔.๔ องค๑ความรู๎จากการวิจัย 

 
๔.๑ องค์ความรู้พื้นที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนา 
 

๔.๑.๑ การพัฒนาพื้นที่ศิลปะงานประติมากรรมเมล็ดข้าวทุ่งโป่ง บ้านเหล่าพัฒนา 
ต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

ผู๎วิจัยทําการสัมภาษณ๑และประชุมประชาคมรํวมกับชาวบ๎านในชุมชน ประกอบด๎วย ผู๎นํา
ชุมชน ผู๎สูงอายุ และผู๎รู๎ในชุมชน เพ่ือศึกษาประวัติศาสตร๑ชุมชน และอัตลักษณ๑ของท๎องถิ่น เพ่ือ
นําไปสูํการพัฒนาพ้ืนที่ศิลปะชุมชน งานประติมากรรมเมล็ดข๎าวทุํงโปุง บ๎านเหลําพัฒนา อําเภอแมํ
สรวย จังหวัดเชียงราย  

ประวัติความเป็นมาของชุมชนบ๎านเหลําพัฒนา เป็นชุมชนที่มีการตั้งถิ่นฐานมานานกวํา 
๑๖๐ ปี แตํเดิมเป็นสํวนหนึ่งของบ๎านโปุง หรือ “บ๎านโปุงหนองขวาง๑ เมื่อแรกเริ่มผู๎ที่มากํอตั้งหมูํบ๎าน
                                                 

๑ บ๎านโปุงหนองขวาง;  โปุง คือ พื้นดินบริเวณที่มีแรํธาตุสะสมแล๎วมีสัตว๑มากินจนกลายเป็นแอํง เป็น
แหลํงอาหารที่จําเป็นของสัตว๑กีบและสัตว๑กินพืช เชํน ช๎าง กระทิง รวมทั้งนกทั้งหลายชนิด ซึ่งโปุง แบํงออกได๎ ๒ 
ชนิด คือ โปุงดินและโปุงน้ํา โปุงน้ําจะแตกตํางจากโปุงดินตรงที่เป็นบริเวณที่มีน้ําไหลซึมตลอดทั้งปี ซึ่งแตกตํางโปุง
ดินที่จะมีลักษณะแข็งมากกวํา โดยเฉพาะฤดูร๎อน หนองขวาง คือ หนองน้ํา ที่เกิดขึ้นและอยูํขวางบริเวณทุํงนา
จํานวนมาก ดังนั้น บ๎านโปุงหนองขวางจึงเป็นช่ือที่มีที่มาจากลักษณะภูมิประเทศของชุมชนที่มีหนองน้ําขนาดใหญํ 



 ๙๑ 

นั้นได๎อพยพมาจากจังหวัดเชียงใหมํ ประมาณปี พ.ศ.๒๓๙๘ ประมาณจํานวน ๒๐ หลังคา โดย
ลักษณะการตั้งถ่ินฐานจะตั้งอยูํกันเป็นหยํอมบ๎าน 

การปกครองในสมัยนั้น เริ่มแรกมีผู๎ปกครองชื่อ “พระยาใจ” เป็นหัวหน๎าหมูํบ๎าน อําเภอ
แมํสรวยในขณะนั้นมีฐานะเป็นแขวง ประชากรที่อพยพเข๎ามามี เชื้อสายไทยใหญํ หรือภาษาล๎านนา
เรียกวํา “ไตเงี้ยว” ชาติพันธุ๑และภาษา ชาวบ๎านเหลําพัฒนา เรียกกลุํมชาติพันธุ๑ของตนเองสั้นๆ วํา 
“เงี้ยว” สื่อสารกันด๎วยภาษาท๎องถิ่น  คือ ภาษาเงี้ยว การสนทนาสําเนียงจะคล๎ายๆ ภาษาไทยใหญํ
ของประเทศพมํา พ้ืนที่สํวนใหญํเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๕๓ ได๎มีการอพยพ
ย๎ายถิ่นฐานเข๎ามาตั้งรกรากที่บ๎านเหลํา จํานวน ๖ ครัวเรือน โดยมีครอบครัวของ อุ๏ยหนานยะ นัยนา 
ได๎อพยพมาสร๎างบ๎านเรือนเป็นครัวเรือนแรก ตํอมาจึงมีครอบครัวอ่ืนย๎ายมาตั้งถิ่นฐานเพ่ิมขึ้น คือ อุ๏ย
หมํอง อินต๏ะชัยวงค๑ พํออุ๏ยอินถา กานันท๑ อุ๏ยเตรียม กานันท๑ อุ๏ยใจ๐ หัทยา อุ๏ยตุํน ถนอมมิตร อุ๏ยบัว
ตอง ไมํทราบนามสกุล โดยมีการอยูํกันแบบเครือญาติ พึงพิงอาศัยเกื้อกูลกัน จนตํอมาเริ่มมีครอบครัว
เข๎ามาตั้งถ่ินฐานเพิ่มมากขึ้น  

พระยาใจ ปกครองอยูํประมาณ ๕๐ ปี ตํอมา ทางราชการก็ได๎แตํงตั้งนายน๎อย นามวงค๑ 
แถลงนิตย๑ ขึ้นเป็นกํานัน ประมาณปี พ.ศ.๒๔๕๕ และได๎ยศประทวนเมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๒ เป็น “ขุนโปุง
ปูองธุรกรรม” ปกครองหมูํบ๎านอยูํได๎ประมาณ ๑๕ ปี ก็ลาออก เพราะชราภาพแล๎ว ทางราชการจึง
แตํงตั้ง นายคําปัน ศรีคําเลิศ ขึ้นเป็นกํานันตําบลปุาแดด ประมาณปี พ.ศ.๒๔๗๙ ตํอมาปี พ.ศ.๒๔๘๒ 
นายคําปันได๎ลาออกจากตําแหนํง และได๎แตํงตั้ง นายแก๎ว ศรีคําเลิศ ซึ่งเป็นบุตร กํานันคําปัน ขึ้นเป็น
ผู๎ใหญํบ๎านปกครองหมูํบ๎าน และมีการแตํงตั้งเปลี่ยนแปลงมาตามลําดับ คือ นายเติง  พิณสาร พ.ศ. 
๒๕๒๓ นายเรียบ อภัยพนันท๑ พ.ศ. ๒๕๒๔ นายศรีนวล อินต๏ะชัยวงค๑ พ.ศ.๒๕๒๖ นายผล อินต๏ะชัย
วงค๑ พ.ศ. ๒๕๔๗ นายพงษ๑ศักดิ์ อินต๏ะวงค๑  พ.ศ.๒๕๕๔ 

บ๎านเหลํา ตั้งอยูํในเขตการปกครองของบ๎านโปุงรวมทั้งหมด ๑๔๖ ปี จนเมื่อปี พ.ศ.
๒๕๔๔ ได๎แยกการปกครองออกจากบ๎านโปุง เนื่องจากบ๎านโปุงเป็นหมูํบ๎านที่มีพ้ืนที่การปกครองที่
คํอนข๎างกว๎างขวางจึงยากแกํการบริหารจัดการ จึงได๎มีการแยกหมูํบ๎าน ปัจจุบัน มีจํานวนประชากร
ทั้งหมด ๒๕๐ คน และ ๘๐ ครัวเรือน มีพ้ืนที่ประมาณ ๑,๘๐๐ ไรํ ตั้งอยูํหํางจากที่วําการอําเภอแมํ
สรวย  จังหวัดเชียงรายไปทางทิศตะวันตก (ประมาณ ๙ กิโลเมตร) ภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบสํวนใหญํ
เป็นภูเขา และติดกับพ้ืนที่ปุาต๎นน้ํา และบางสํวนเป็นพ้ืนที่ราบ พ้ืนที่สํวนใหญํอุดมสมบูรณ๑ไปด๎วย
ทรัพยากรธรรมชาติตํางๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่งทรัพยากรปุาไม๎ มีปุาเบญจพรรณ หรือปุาดงดิบที่อุดมไป
ด๎วยพันธุ๑ไม๎ และพืชสมุนไพรจํานวนมาก เชํน ไม๎ประดูํ ไม๎ซาง ไม๎กอก ไม๎ฮัก กล๎วยปุา เป็นต๎น มี
แมํน้ําสายสําคัญไหล ผําน คือ แมํน้ําแมํตาช๎าง เป็นชุมชนที่มีทรัพยากรที่สําคัญอยํางมากมายทั้ง
ทรัพยากรทางธรรมชาติ และทรัพยากรทางวัฒนธรรม ได๎แกํ ทรัพยากรปุาไม๎ บํอน้ําพุร๎อนธรรมชาติ 
เรียกวํา โปุงน้ําร๎อนสามสี  แมํน้ําแมํตาช๎าง ดอยเวียงดอยวง ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สําคัญ เชํน 
แหลํงโบราณคดีดอยเวียง-ดอยวง พิพิธภัณฑ๑ชุมชน นอกจากนั้น ชุมชนแหํงนี้มีการจัดงานประเพณี
ตลอดทั้งปี เชํน ประเพณีสงกรานต๑  เข๎าพรรษา ออกพรรษา และประเพณีพ้ืนบ๎านทางภาคเหนือ ซึ่ง
เป็นประเพณีท่ีสําคัญและมี อิทธิพลเกี่ยวกับการดํารงชีวิตของคนในชุมชน ดังนี้ 
                                                                                                                                            

จํานวนมาก อยูํกลางทุํงนา ซึ่งทํุงนาในพ้ืนท่ีนั้นก็มีลักษณะเป็นโปุงน้ํา เป็นแหลํงหาอาหารของสัตว๑ตํางๆ  (บริเวณบํอ
น้ําร๎อนสามสีในปัจจุบัน) 



 ๙๒ 

ประเพณีตานข๎าวใหมํ จัดชํวงเดือนมกราคม เป็นประเพณีที่สําคัญของคนล๎านนาที่มีมา
ตั้งแตํบรรพบุรุษ โดยมีความเชื่อวํา เมื่อมีการเริ่มต๎นปีใหมํถ๎าได๎เก็บเกี่ยวข๎าวก็ต๎อง ให๎เทวดา บรรพ
บุรุษได๎กินข๎าวกํอน คนถึงจะได๎กินมีการนําข๎าวใหมํที่ได๎จากการเก็บเกี่ยวไปถวายทาน ทําบุญไปหา
บรรพบุรุษ เทวดา บรรพบุรุษที่ลํวงลับไปแล๎วที่วัด 

ประเพณีตานก๐วยสลาก หลังจากฤดูทํานาวํางเว๎นจากการทํานา จะมีการพบปะพ่ีน๎อง
ญาติ เพ่ือสังสรรค๑ในหมูํญาติพ่ีน๎อง ซึ่ง ๑ ปีจะสามารถพบปะกันหนึ่งครั้ง เพราะตามประเพณี
สมัยกํอน ที่มักจะมีการทํางานและไมํคํอยได๎พบปะกัน จึงใช๎ประเพณีนี้เป็นการเชื่อมโยงเพ่ือไมํให๎ญาติ
พ่ีน๎องได๎หํางเหินกัน มีการทําบุญโดยนําเข๎าของเครื่องใช๎ใสํชลอม ซึ่งข๎าวของจะเป็นเครื่องใช๎ใน
ครัวเรือน เพ่ือนําถวายทานให๎แกํบรรพบุรุษที่ลํวงลับที่วัด 

ประเพณีปอยหลวง จะจัดเมื่อทางวัดมีการกํอสร๎างเสนาะเสนาในวัด เชํน กําแพงวัด 
ศาลาเปรียญ ก็จะมีการจัดงานเฉลิมฉลอง จะมีการนําตุงไปถวายวัด เมื่อถวายเสร็จก็จะนํามาปักที่
หน๎าวัด มีข๎าวต๎มขนมของหวานของกินแขวนติดบริเวณเสา เพ่ือบํองบอกถึงความสําเร็จจากการรวม
พลังของคนในชุมชนที่รํวมสร๎าง  มีการแหํเครื่องไทยทานเข๎าวัด เป็นการเฉลิมฉลอง ซึ่งเครื่องไทยทาน
จะมีการถวายบ๎านละ ๑ ต๎น เล็ก ใหญํ แล๎วแตํความศรัทธา 

ประเพณีบวงสรวงดอยเวียง จะจัดขึ้นในชํวงเดือนเมษายนของทุกปี เนื่องจากชาวบ๎านมี
ความเชื่อวํา ดอยเวียงเป็นของคูํบ๎านคํูเมือง ถ๎าไมํมีการบวงสรวงก็จะทําให๎เกิดภัยอันตรายแกํหมูํบ๎าน  

ศิลปกรรมประจําถ่ิน เป็นศิลปกรรมแบบชาวไทใหญํหรือไทเงี้ยว จากหัตถกรรมการทอผ๎า
ไทเงี้ยว โดยเฉพาะผ๎าซิ่นที่มีเอกลักษณ๑ของชุมชน “ลายหนองขวาง” มาจากชื่อ โปุงหนองขวาง มีสีน้ํา
เงินเป็นลายแนวขวาง ด๎วยคุณสมบัติของผ๎านั้น เวลานุํงแล๎วจะไมํร๎อน ในปัจจุบันการทอผ๎าด๎วยวิธีการ
ทอแบบพ้ืนบ๎านมักจะไมํคํอยเห็นในชุมชน จึงเกิดแนวคิดท่ีจะอนุรักษ๑ และถํายทอดเป็นปณิธานแกํคน
รุํนใหมํตํอไป การรับสาธิตกระบวนการทอผ๎าไทเงี้ยวให๎แกํคณะศึกษาดูงานจากหลายๆ หนํวยงาน 
ด๎วยทีมวิทยากรเชิงปฏิบัติการท๎องถิ่น 

 
 

  
ภาพที่ ๔.๑ ผ๎าไทเง้ียว “ผ๎าซิ่นลายหนองขวาง” 



 ๙๓ 

สถานที่ทํองเที่ยวและแหลํงเรียนรู๎ศิลปกรรมอีกแหลํงหนึ่ง คือ ดอยเวียงและดอยวง เป็น
ภูเขาลูกเตี้ยๆ ที่ตั้งอยูํในเขตบ๎านเหลําพัฒนา ต.ปุาแดด อ.แมํสรวย จ.เชียงราย ความสําคัญของดอย
เวียงและดอยวงคือเป็นชุมชนโบราณที่ถือเป็นแหลํงโบราณคดีในยุคหินใหมํ เมื่อราวปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชาวบ๎านที่ทําไรํไถนามักจะพบเศษภาชนะดินเผา จึงมีการพูดคุยและสันนิษฐานกันในหมูํบ๎านวํา 
บริเวณบ๎านเหลําพัฒนาในบริเวณดอยเวียงและดอยวง อาจจะเป็นแหลํงโบราณคดีคล๎ายๆ กับแหลํง
โบราณคดีเตาเผาเวียงกาหลง อ.เวียงปุาเปูา จ.เชียงราย ที่ขุดพบเครื่องปั้นดินเผาโบราณ จึงมีการทํา
พิธีบวงสรวงและเริ่มทําการขุดค๎นในเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ มีการแจ๎งเจ๎าหน๎าที่จากกรมศิลปากรเข๎ามา
พิสูจน๑ ด๎วยการนําทีมจาก พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ .,ดร. ผู๎อํานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ ศาสตราจารย๑สายันต๑ ไพรชาญจิตร๑ คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปกร และภาควิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ รํวมกับนักศึกษา และ
ภาคประชน รํวมกระบวนการสํารวจและขุดค๎น จึงทําให๎ทราบวํา ดอยเวียง – ดอยวง เป็นแหลํง
โบราณคดีในยุคหินใหมํ (Neolithic หรือ New Stone Age) ซึ่งมีอายุอยูํในชํวงประมาณ ๕,๐๐๐ – 
๓,๐๐๐ ปี โดยเป็นยุคท่ีมนุษย๑เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปจากเดิมท่ีเคยเป็นพรานปุาลําสัตว๑ เรํรํอนติดตาม
ฝูงสัตว๑และอาศัยอยูํตามถ้ํา (ยุคหินเกํา-หินกลาง) มาอาศัยอยูํเป็นหลักแหลํง และผลิตอาหาร ปลูกพืช
ได๎เอง มีเครื่องมือเครื่องใช๎ที่ทําด๎วยหิน ได๎รับการขัดเกลาให๎แหลมคมเพ่ือการใช๎งานได๎ดีที่เรียกวํา 
เครื่องมือหินขัด (กรณีที่ไมํสะดวกในการเดินทางขึ้นบนดอย สามารถดูหลุมสุสานสามพันปี บริเวณ
ทางข้ึนดอยได๎) 

 
 

 
ภาพที่ ๔.๒ หลุมเตาเผา ดอยเวียงและดอยวง 



 ๙๔ 

 
ภาพที่ ๔.๓ ดอยเวียงและดอยวง อุทยานแหํงชาติดอยเวียงผาพญากอง 

 
หลังจากการสํารวจ อาจารย๑สายันต๑  ไพรชาญจิตร๑ ได๎ให๎ข๎อสันนิษฐานวํา บริเวณพ้ืนที่

ดอยเวียงและดอยวง เป็นแหลํงโบราณคดีในยุคหินใหมํ โดยเป็นยุคท่ีมนุษย๑เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปจาก
เดิมที่เคยเป็นพรานปุาลําสัตว๑ เรํรํอนติดตามฝูงสัตว๑และอาศัยอยูํตามถ้ํามาอาศัยอยูํเป็นหลักแหลํง 
จุดเดํนของยุคหินใหมํอยูํที่มนุษย๑รู๎จักใช๎ภาชนะเครื่องปั้นดินเผามาใช๎ในบ๎านเรือน มีการนําเส๎นใยของ
พืชมาทอเป็นเครื่องนุํมหํม สําหรับดอยเวียงนั้น มีข๎อสันนิษฐานวํา นําจะเป็นที่อยูํอาศัยของมนุษย๑ยุค
หิน เพราะมีคูเมืองล๎อมรอบถึง ๓ ชั้น ด๎วยกัน ยังพบเครื่องมือหินขัดและภาชนะดินเผาจํานวนมาก 
สํวนบริเวณดอยวง สันนิษฐานวํานําจะเป็นสถานที่ฝังศพ หรือเก็บกระดูก (อัฐิ) เมื่อมีคนตายจึงนําศพ
หรือกระดูกขึ้นไปเก็บไว๎บนดอยวง โดยมีการสร๎างหลุมดินเผาไว๎ คาดวําผํานความร๎อนถึง ๑,๒๐๐ 
องศา แล๎วนําศพพร๎อมภาชนะหรือของใช๎บางอยํางของคนตายมาใสํไว๎เพ่ือฝังรวมกัน จากหลักฐาน
ดังกลําวทําให๎ทราบวํา ต.ปุาแดด อ.แมํสรวย จ.เชียงราย เป็นสถานที่อยูํของมนุษย๑ยุคหินและที่สําคัญ 
ยังไมํเคยปรากฏหลักฐานการค๎นพบการนําศพหรือกระดูกมาสร๎างหลุมดินเผาไว๎บนดอย สูงแบบนี้มา
กํอนในประเทศไทย หรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎  จากการขุดค๎นในเบื้องต๎นพบวํามีหลุมดินจํานวน
มากบริเวณดอยวงเกือบ ๓๐๐ หลุม เป็นหลักฐานทางโบราณคดีใหมํที่บํงบอกวํา ดินแดนแถบนี้เป็น
จุดเริ่มต๎นของการสร๎างอารยธรรมยุคใหมํของประเทศไทย ที่มนุษย๑รู๎จักสร๎างที่อยูํอาศัย มีการเคารพ
หรือมีประเพณีการจัดการศพ๒โบราณวัตถุที่ขุดพบมาจากดอยเวียงและดอยวง เชํน ขวานหิน เศษ
ภาชนะดินเผา 
 

                                                 
๒ ปณิตา สระวาสี, (ข๎อมูลจาก: การสํารวจวันที่ 11 ธันวาคม 2556), สนธิชัย วิลัย. “แหลํงโบราณคดี

ชุมชนดอยเวียง ดอยวง” ใน ภูมิ รู๎ สู๎ วิกฤต.  กรุ ง เทพฯ:ศูนย๑มานุษยวิทยาสิ รินธร , 2555. 
http://www.chiangmainews.co.th/page/?p=119780[เข๎าถึงวันท่ี 3 มีนาคม 2557] 



 ๙๕ 

 
 

 
https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/๑๒๕๕ 

ภาพที่ ๔.๔ ศิลปวัตถุดอยเวียงและดอยวง 
 

ศิลปวัตถุทั้งหมด คณะผู๎ทําการสํารวจได๎นําวัตถุโบราณที่ขุดค๎นพบในบริเวณดอยเวียง 
ดอยวง มารวบรวมและจัดแสดงให๎แกํผู๎ที่สนใจและคนรุํนหลังได๎ศึกษา ในรูปแบบพิพิธภัณฑ๑ชุมชน ซึ่ง
เกิดจากกระบวนการจัดการของชุมชน นําทีมโดย กลุํมพิพิธภัณฑ๑ (ไมํมีคําใช๎จํายในการเข๎าชม)  

ผนังด๎านนอกของพิพธภัณฑ๑ชุมชน ได๎มีการเขียนภาพ ๓ มิติ เรื่องราวประวัติศาสตร๑ชุมชน 
บนพ้ืนที่สาธารณะ ภายใต๎สโลแกนวํา “อารยธรรมกํอนประวัติศาสตร๑ ภาพวาดวิถีชุมชน หมักโคลน
แชํน้ําพุร๎อน นอนโฮมสเตย๑บ๎านเหลําพัฒนา ปูายสี ๙” เป็นกิจกรรมวาดภาพเหมือนหมูํบ๎านไทเงี้ยว 
ในการพัฒนาศิลปะเชิงพุทธ สูํวิถีชุมชนบนพ้ืนที่สาธารณะ แบบ ๓ มิติ เป็นโครงการพัฒนาศิลปะเชิง
พุทธ สูํวิถีชุมชน บนผนังสาธารณะโครงการปูายสี แต๎มฝัน ปันจินตนาการ สํงเสริมกิจกรรมด๎านศิลปะ 
นําโดย อาจารย๑มานิตย๑ โกวฤทธิ์ และกลุํมศิลปินจิตอาสา และเยาวชนในชุมชน ที่ได๎รํวมแรงรํวมใจ
วาดภาพฝาผนัง ผสมผสานเรื่องราวในวิถีชุมชนไทเงี้ยว สะท๎อนวิถีชีวิตเรื่องราวอัตลักษณ๑ ภายใต๎การ
สนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (วช.) และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร๑ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/1255


 ๙๖ 

 
ภาพที่ ๔.๕ ภาพ ๓ มิติ เรื่องราวประวัติศาสตร๑ชุมชน 

 
ในบริเวณใกล๎กับพิพิธภัณฑ๑ชุมชน เป็นพ้ืนที่นา ที่ตั้งของบํอน้ําร๎อนสามสี/ ออนเซน สไตล๑

บ๎านทุํง โปุงน้ําร๎อน (น้ําพุร๎อน) เป็นแหลํงทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญแหํงหนึ่งของชุมชน จากคําบอก
เลําของคนในชุมชน เลําวํา โปุงน้ําร๎อนแหํงนี้มีมาตั้งแตํสมัยบรรพบุรุษ ลักษณะพ้ืนที่ของโปุงน้ําร๎อน
เป็นพื้นที่แอํงขนาดใหญํครอบคลุมพื้นที่เป็นแนวยาวบริเวณทํุงนา ลักษณะน้ําร๎อนในบํอตอนเช๎าจะมีสี
ขุํน กลางวันจะเปลี่ยนเป็นสีครามๆ มํวงๆ และตอนเย็นจะกลายเป็นสีใส ซึ่งตํอมา ชาวบ๎านจึงเรียกวํา 
บํอน้ําร๎อนสามสี มีอุณหภูมิประมาณ ๖๐-๗๐ องศา ซึ่งก็ไมํได๎ร๎อนมาก  และสํวนใหญํจะใช๎อาบ 
เพราะคนสมัยกํอนมีความเชื่อวํา น้ําร๎อนจากโปุงน้ําร๎อนสามารถใช๎รักษาอาการโรคผิวหนังกลาก
เกลื้อน หิด เป็นต๎น และคุณสมบัติของโปุงน้ําร๎อนนั้น ข๎าวในนาที่ปลูกบริเวณนี้มักจะเติบโตเร็ว ใช๎
เวลาแคํ ๓ เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวได๎กํอนที่อ่ืนๆ จากปกติการปลูกข๎าวทํานาแตํละครั้ง ใช๎เวลา
ประมาณ ๔ เดือน เพราะวําพื้นท่ีอาจได๎รับความอุดมสมบูรณ๑จากแรํธาตุของโปุงน้ําร๎อนหรืออาจได๎รับ
อุณหภูมิความร๎อนที่เหมาะสมตลอดชํวงฤดูกาลเพาะปลูก ทําให๎ข๎าวเติบโตได๎ดี ซึ่งหากได๎รับการ
ศึกษาวิจัยตํอยอด จะนําไปสูํการผลิตพันธุ๑ข๎าวที่มีมูลคําเพ่ิมได๎ในอนาคต 

  

 
ภาพที่ ๔.๖ บํอน้ําร๎อนสามสี บํอท่ี ๑ บํอสาธารณะ  



 ๙๗ 

 

 
ภาพที่ ๔.๕ บํอน้ําร๎อยแหลํงที่ ๒ พัฒนาตกแตํงภูมิทัศน๑  

 
บํอน้ําร๎อนสามสี สระที่ ๒ เป็นสระน้ําร๎อนที่ได๎รับการพัฒนาตกแตํงภูมิทัศน๑โดยชุมชน ไมํ

อนุญาตให๎ใช๎ประโยชน๑จากการลงเลํนหรืออาบแชํในสระน้ําได๎โดยตรง เนื่องจากใช๎เป็นแหลํงเรียนรู๎
และเท่ียวเรื่องน้ําพุร๎อนธรรมชาติ และน้ําในสํวนนี้จะใช๎ในห๎องอาบ) 
 

  
ภาพที่ ๔.๖ ห๎องอาบร๎อนน้ําสํวนตัว 

 
ห๎องอาบร๎อนน้ําสํวนตัว เป็นอาคารปิดทึบ สําหรับให๎บริการผู๎ที่มีความต๎องการความเป็น

สํวนตัว คิดคาํบริการ ๑๐๐ บาท/ทําน ๒ ทํานขึ้นไปและหมูํคณะ ทํานละ ๖๐ บาท 
 



 ๙๘ 

   
ภาพที่ ๔.๗ ห๎องอาบสไตล๑เซนบ๎านทุํง  

 
ห๎องอาบสไตล๑เซนบ๎านทุํง ถูกออกแบบมาให๎มีลักษณะของอาคารเปิดโปรํง ตามรูปแบบ

การอาบน้ําร๎อนออนเซนแบบญี่ปุุน สําหรับการแชํน้ําร๎อนบําบัดรํางกายแล๎ว ผู๎ใช๎บริการยังสามารถชื่น
ชมธรรมชาติท๎องทุํงโดยรอบได๎ 

นอกจากนั้นแล๎ว ชุมชนแหํงนี้ยังมีแหลํงการเรียนรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เชํน ไขํเค็มหมัก
โคลนออนเซน จากการรื้อฟ้ืนวัฒนธรรมการถนอมอาหาร การรับประทานอาหารจากบรรพบุรุษของ
ชุมชน ที่มีการใช๎โคลนจากบริเวณท๎องนาบริเวณโปุงน้ําร๎อน หรือบํอน้ําร๎อนสามสี มาถนอมอาหาร คือ 
การทําไขํเค็ม หรือ ในสมัยกํอนเรียกวํา ไขํมัน เพ่ือสร๎างรสชาติใหมํให๎แกํอาหาร จะมีรสชาติเป็น
เอกลักษณ๑ที่ไมํเค็มมาก ไมํคาว นํามาสูํการพัฒนาประยุกต๑กับกรรมวิธีในปัจจุบัน จนสร๎างกลุํมอาชีพ
ขนาดยํอมของชุมชน 

ปัจจุบัน กลุํมมีการทําและจําหนํายตามท๎องตลาด และรับสาธิตกระบวนการทําไขํเค็ม
หมักโคลนออนเซน ให๎แกํคณะศึกษาดูงานจากหลายๆ หนํวยงาน ด๎วยทีมวิทยากรเชิงปฏิบัติการ
ท๎องถิ่น  
 

  
ภาพที่ ๔.๘ ไขํเค็มหมักโคลนออนเซน 

 



 ๙๙ 

ตอกน้ํามันงา จากการรื้อฟ้ืนวัฒนธรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่นจากบรรพบุรุษของชุมชน ที่มี
การแปรรูปอาหาร พืช สมุนไพร นํามาสูํการพัฒนาประยุกต๑กับกรรมวิธีในปัจจุบัน จนสร๎างกลุํมอาชีพ
ขนาดยํอมของชุมชน นอกจากนี้กระบวนการตอกน้ํามันงานั้น ยังเป็นการสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวม
ของชุมชน เพราะในอดีตชุมชนจะมารํวมกันชํวยกันตอกน้ํามันงา และแบํงกันใช๎ในชุมชน 

คุณสมบัติน้ํามันงา ชํวยในโรคไขข๎ออักเสบ เนื่องจากน้ํามันงาเป็นแหลํงวิตามินและแรํธาตุ 
ทองแดง สังกะสี แมกนีเซียม เหล็ก และแคลเซียม โดยเฉพาะอยํางยิ่งสําหรับสังกะสี และทองแดงที่
ชํวยในการผลิตเซลล๑เม็ดเลือดแดง การไหลเวียนโลหิต และการเผาผลาญอาหาร ทองแดงนอกจากนี้
ยังเป็นที่รู๎จักสําหรับคุณสมบัติต๎านการอักเสบและชํวยลดอาการปวดข๎ออักเสบบวมของข๎อตํอ และ
เสริมสร๎างกระดูก เป็นต๎น 

ปัจจุบัน กลุํมมีการทําและจําหนํายตามท๎องตลาด และรับสาธิตกระบวนการตอกน้ํามันงา 
ให๎แกํคณะศึกษาดูงานจากหลายๆ หนํวยงาน ด๎วยทีมวิทยากรเชิงปฏิบัติการท๎องถิ่น 

 
 

  
ภาพที่ ๔.๙ กระบวนการตอกน้ํามันงา 

 



 ๑๐๐ 

๔.๑.๒ การพัฒนาพื้นที่ศิลปะงานภาพสามมิติ (3D) สลากย้อมและโคมไฟ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

จังหวัดลําพูน เดิมชื่อเมืองหริภุญไชย เป็นเมืองโบราณ มีอายุประมาณ ๑,๓๔๓ ปี ตาม
พงศาวดารโยนกเลําสืบตํอกันถึงการสร๎างเมืองหริภุญไชย โดยฤาษีวาสุเทพ เป็นผู๎เกณฑ๑พวกเม็งคบุตร 
หรือ ชนเชื้อชาติมอญมาสร๎างเมืองนี้ขึ้น ในพ้ืนที่ระหวํางแมํน้ําสองสาย คือ แมํน้ํากวง และแมํน้ําปิง 
เมื่อมาสร๎างเสร็จได๎สํงทูตไปเชิญ ราชธิดากษัตริย๑เมืองละโว๎พระนาม “จามเทวี” มาเป็นปฐมกษัตริย๑
ปกครองเมืองหริภุญไชย สืบราชวงศ๑กษัตริย๑ ตํอมาหลายพระองค๑ จนกระทั่งถึงสมัยพระยายีบาจึงได๎
เสียการปกครองให๎แกํพํอขุนเม็งรายมหาราช ผู๎รวบรวม แวํนแคว๎นทางเหนือเข๎าเป็นอาณาจักรล๎านนา 
เมืองลําพูน ถึงแม๎วํา จะตกอยูํภายใต๎การปกครองของอาณาจักรล๎านนา แตํก็ได๎เป็นผู๎ถํายทอดมรดก
ทางศิลปะและวัฒนธรรมให๎แกํผู๎ที่เข๎ามาปกครอง ดังปรากฏหลักฐานทั่วไปในเวียงกุมกาม เชียงใหมํ
และเชียงราย เมืองลําพูนจึงยังคงความสําคัญในทางศิลปะและวัฒนธรรมของอาณาจักรล๎า นนา 
จนกระทั่งสมัยสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช เมืองลําพูนจึงได๎เข๎ามาอยูํในราชอาณาจักรไทย มีผู๎
ครองนครสืบตํอกันมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร๑ ตํอมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
๒๔๗๕ เมื่อเจ๎าผู๎ครองนครองค๑สุดท๎าย คือ พลตรีเจ๎าจักรคํา ขจรศักดิ์ ถึงแกํพิราลัย เมืองลําพูนจึง
เปลี่ยนเป็นจังหวัด มีผู๎วําราชการจังหวัดเป็นผู๎ปกครอง สืบมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน 

กํอนยุคหริภุญไชยนครคนพ้ืนเมืองชาวลัวะดั้งเดิมเคยบูชาผีแถน ผีบรรพบุรุษที่เรียกวํา “ผี
ปูุแสะยําแสะ” มีการบูชาเสาสะกัง หรือเสาอินทขีล ตํอมายอมรับเอาศาสนาพราหมณ๑จากฤษีนักพรต 
ลํวงสูํยุคหริภุญไชยจึงมีการสถาปนาพระพุทธศาสนาแหํงแรกของภาคเหนือ กระทั่งเปลี่ยนเป็นนิกาย
ลังกาวงศ๑ รามัญวงศ๑ ฯลฯ ศาสนาทุกลัทธิในหริภุญไชย ได๎รับการผํองถํายไปสูํเมืองอ่ืนๆ ทั้งในล๎านนา 
ล๎านช๎าง สิบสองปันนา มีการขุดพบพระบรมสารีริกธาตุในสํวนของพระเกศาธาตุ  ณ บริเวณวัดพระ
ธาตุหริภุญไชยปัจจุบัน ในรัชสมัยของพญาอาทิตยราช ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ ทรงสถาปนาพระ
บรมธาตุเจดีย๑ขึ้นแหํงแรกในภาคเหนือ โบราณราชประเพณีกําหนดให๎พระมหากษัตริย๑ทุกพระองค๑จัก
ต๎องมากราบนมัสการพระบรมธาตุเจดีย๑แหํงนี้กํอนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีหลักฐานปรากฏวํา
แม๎แตํหลวงจีนทิเบตในแตํละปีก็ต๎องจารึกแสวงบุญด๎วยการมาสักการะพระมหาธาตุเจดีย๑หริภุญไชย 
สะท๎อนวําเมืองหริภุญไชยเคยเป็นศูนย๑กลางของพระพุทธศาสนาในลุํมแมํน้ําปิง วัง ยม นําน ตลอดจน
ลุํมน้ําโขง-สาวะวิน องค๑พระบรมเจดีย๑ในวัดพระธาตุหริภุญไชย เชื่อวําเป็นพระเจดีย๑ที่เกําแกํที่สุดโดย
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวในรัชกาลที่ ๔ ได๎ทรงยกยํองและสถาปนาพระบรมธาตุเจดีย๑องค๑นี้พร๎อม
ทั้งได๎จารึกไว๎วําเป็นพระเจดีย๑องค๑หนึ่งในแปดพระบรมธาตุเจดีย๑ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทย 

พระพุทธศาสนาได๎เข๎ามาในสมัยสุวรรณภูมิ ซึ่งถือเป็นชํวงสมัยที่มีประวัติศาสตร๑ยาวนาน
อีกยุคหนึ่ง หลังจากนั้นจึงเป็นอาณาจักรฟูนัน ทวาราวดี เจนละ ศรีวิชัย และละโว๎ สมัยที่อาณาจักร
ฟูนันเสื่อมอํานาจลง ขอมได๎เข๎ามาแทนท่ี ลําพูนเป็นอาณาจักรเจนละ เมืองทางตะวันตกเป็นทวาราวดี 
เมืองทางใต๎เป็นศรีวิชัย และตํอมาอาณาจักรทวาราวดีก็แผํขยายอิทธิพลมาจนถึงลพบุรี นับเป็นชํวงหัว
เลี้ยวหัวตํอของการรับวัฒนธรรมจากภายนอกของภาคเหนือตอนบน  ซึ่งเป็นดินแดนที่ได๎รับ
พระพุทธศาสนาหลังสุด ในชํวงพุทธศตวรรษที่ ๑๓ หลักฐานในการขุดพบ คือ ระฆัง สําริด เครื่อง
โลหะ เป็นยุคโลหะตอนปลายที่บ๎านวังไทย อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน และพบโครงกระดูกกํอน
ประวัติศาสตร๑ พบลูกปัดหินสี ซึ่งเป็นศิลปะอินเดีย การเข๎าสูํยุคประวัติศาสตร๑ของทางเหนือคือการรับ



 ๑๐๑ 

เอาพระพุทธศาสนาเข๎ามาศิลปกรรมของอาณาจักรหริภุญไชย เริ่มแรกคือ เจดีย๑วัดจามเทวี หรือเจดีย๑
กูกํุด เป็นงานสถาปัตยกรรมที่สําคัญของอาณาจักรล๎านนา คําวํา “กูํ” หมายถึงเจดีย๑ เล็กๆ สํวนคําวํา
กูํกุด คือ เจดีย๑ที่ยอดหัก สร๎างในชํวงพุทธศตวรรษที่ ๑๗ – ๑๘ เป็นรูปแบบที่ไมํพบมากในศิลปกรรม
ไทย เจดีย๑กูํกุดมี ๕ ชั้น ประดิษฐานพระพุทธรูป ภายในชํอง ชั้นละ ๓ องค๑ ทั้งหมด ๖๐ องค๑ สันนิ
ฐานวําใช๎แทน อดีตพระพุทธเจ๎าที่มีจํานวนนับไมํถ๎วน สร๎างเชํนเดียวกับพระ พิมพ๑แผง พระพุทธรูปที่
เจดีย๑กูํกุดมีหน๎าเป็นแบบพื้นเมืองคล๎ายกับ ทวารวดีสํวนหนึ่งอีกสํวนคล๎ายกับศิลปะพุกามของพมํา ใน
วัดจามเทวี มีเจดีย๑อีกองค๑ คือ รัตนเจดีย๑ เป็นเจดีย๑ที่สมบูรณ๑และศึกษารูปแบบของเจดีย๑หริภุญไชย  
ความสําคัญของเจดีย๑องค๑นี้เป็นเจดีย๑ทรงปราสาทยอด มีฐาน ๘ เหลี่ยม ประดิษฐานพระพุทธรูปทั้ง ๘ 
ด๎าน ยอดบนเป็นเจดีย๑ทรงระฆัง ซึ่งสันนิษฐานวํามาจากศิลปะปาละของอินเดียและนําจะเป็นรูปแบบ
หนึ่งที่พบในเจดีย๑สมัยทวารวดี และเป็นเจดีย๑ต๎นแบบเจดีย๑ทรงปราสาทที่อยูํในผังแปดเหลี่ยมมาจนถึง
อยุธยาที่เมืองสรรคบุรี สุพรรณบุรี เชํน วัดพระแก๎วและวัดพระรูป ลักษณะเจดีย๑ทรงปราสาทแบบ
รัตนเจดีย๑ พอมาถึงอยุธยาถูกแยกออกเป็น ๒ แบบ คือ แบบแรก ไมํมีเรือนธาตุ ก็จะเป็นเจดีย๑ทรง
ระฆังฐานแปดเหลี่ยม เชํน วัดแมํนางปลื้ม วัดราชบูรณะ วัดธรรมิกราช กับอีกกลุํมหนึ่งคือเจดีย๑ที่มี
เรือนธาตุ เชํน วัดขุนเมืองใจ วัดใหญํชัยมงคล โดยมีการเชื่อมโยงกับพงศาวดารเหนือ เรื่องท๎าวแสน
ปม ในสมัยหริภุญไชย มีความสัมพันธ๑กับเมืองมอญตอนใต๎ของพมํา ในเอกสารกลําววําชาวเมืองหริ
ภุญไชย ชํวงหนึ่งเกิดโรคหําระบาด อพยพไป เมืองสุธรรมวดีจึงพูดภาษามอญได๎ และรับวัฒนธรรม
จากมอญ เข๎ามาในชํวงพุทธศตวรรษท่ี ๑๗ – ๑๘ พระพุทธรูปหริภุญไชย ที่ได๎รับอิทธิพลมาจากทวาร
วดี จะเหมือนทวารวดีมาก อาทิ หน๎าแบะ คิ้วตํอ ถ๎าพระพุทธรูปได๎รับอิทธิพลจากพุกามจะ
นั่งขัดสมาธิเพชร พระพักตร๑แท๎ๆ ของพระพุทธรูปหริภุญไชย หน๎าจะดุ ตาโปนพอง คิ้วเป็นสัน 
หน๎าผากกว๎าง พระเกศาเป็นเกรียวตรงขึ้นไป จะมีรํองที่ริมฝีปาก งานประติมากรรมของหริภุญไชย 
สํวนใหญํจะทําจากดินเผาเป็นหลัก รองลงมาคือปูนปั้นและสําริดซึ่งมีเพียงเล็กน๎อย มีการพบ
พระพุทธรูปแบบอูํทอง ซึ่งนําจะเป็นการรับอิทธิพลจากภาคกลางแบบลพบุรีหรือเขมร แตํไมํมาก พระ
พิมพ๑ที่ขึ้นชื่อมากของลําพูน คือ พระคง เป็นพระพิมพ๑สกุลชํางหริภุญไชย ได๎รับสืบทอดมาจากพุกาม
ซึ่งนิยมมากในสมัยพระเจ๎าอนิรุธ 

ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่สําคัญ เชํน ประเพณีสรงน้ําพระบรมธาตุหริภุญไชย  
กําหนดจัดขึ้น ณ วัดพระบรมธาตุหริภุญไชย  วรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ในวันขึ้น ๑๕ 
ค่ํา เดือน ๘ เหนือ หรือที่ชาวเหนือเรียกวํา " วันแปดเป็ง (ระหวํางเดือนพฤษภาคม ซึ่งตรงกับวันขึ้น 
๑๕ ค่ํา เดือน ๖ ของภาคกลาง) หรือ "วันวิสาขบูชา " กิจกรรมที่จัดขึ้น มีทั้งพิธีราษฎร๑และพิธีหลวง มี
รายละเอียดโดยสังเขปดังนี้  

คําวํา “ปอย” เป็นภาษาพมําแปลวํา “งานที่มีคนชุมกัน” ถ๎ามีคนชุมกันน๎อยเราเรียกวํา 
“ปอยน๎อย” ถ๎ามีคนชุมกันมากเราเรียกวํา “ปอยหลวงในที่นี้คําวํา “ปอยหลวง” จึงได๎แกํ “งาน
มหกรรมนั่นเอง ล๎านนาไทยมีประเพณีที่ปฏิบัติสืบตํอกันมาแตํโบราณวําเมื่อสร๎างสิ่งที่เป็นสาธารณะ
ประโยชน๑ขึ้นเสร็จแล๎วหรือสิ่งที่เป็นถาวรวัตถุถวายพระภิกษุสงฆ๑เสร็จแล๎วจะจัดให๎มีการฉลอง 

งานทําบุญทานข๎าวสลาก (ต๐านก๐วยสลาก) หรือกินก๐วยสลาก คืองานประเพณีทําบุญ
สลากภัต ซึ่งนิยมทํากันในชํวงกลางพรรษา ในราวปลายเดือนสิงหาคมกันยายน ตุลาคม และจะกินกัน
มากในเดือนกันยายน เพราะถือวําเดือนนี้เป็นเดือนที่อดอยากของชาวบ๎าน ด๎วยเหตุหลายประการ 



 ๑๐๒ 

ประการสําคัญคือข๎างเปลือกท่ีเก็บไว๎ในยุ๎งฉางใกล๎จะหมด หรือหมดไปแล๎ว คนที่ข๎างเปลือกก็จะเก็บไว๎
กินจนกวําจะเก็บเกี่ยวข๎าวใหมํมาใสํในปีตํอไปซึ่งจะเป็นในราวเดือนมกราคม คนที่ซื้อกินข๎าวสารก็จะ
หาซื้อยากและมีราคาแพง ด๎วยเหตุนี้จึงถือวําในระหวํางเดือนเหลํานี้เป็นเดือนที่เร๎นแค๎นอดอยาก เมื่อ
คนทั่วไปอดอยากก็พากันคิดถึงผีที่เป็นญาติพ่ีน๎องก็คงจะอดอยากเชํนกัน หํวงวําพํอแมํพ่ีน๎องที่ตายไป
แล๎วจะไมํมีเครื่องอุปโภคบริโภค จึงรวมกันจัดพิธีทําบุญทานข๎าวสลาก จัดข๎าวปลาอาหารของกินของ
ใช๎ไปถวายแกํพระภิกษุสงฆ๑ เพื่ออุทิศสํวนบุญให๎แกํญาติท่ีลํวงลับไปแล๎ว การทําบุญทานข๎าวสลากมีพิธี
การทานผิดกับการทานในโอกาสอ่ืนตรงที่ไมํจําเพาะเจาะจงแกํสงฆ๑รูปใดองค๑ใด จึงทําเป็นสลากไปรวม
ปะปนกันให๎พระภิกษุสามเณรจับสลากหรือฉลาก หากก๐วยสลาก หรือภาชนะที่บรรจุเครื่องไทยทาน
ตกท่ีพระภิกษุหรือสามเณรรูปใด 

การทานสลากย๎อม ภาคเหนือนิยมเรียกวํา “การทานก๐วยสลาก” สําหรับจังหวัดลําพูน 
โดยเฉพาะที่วัดพระธาตุหริภุญไชย  ทําเป็นประเพณีทุกปี (ปัจจุบันการทานสลากย๎อมยังมีอยูํบ๎าง แตํ
ไมํเป็นที่นิยม เนื่องจากสลากย๎อมเป็นสลากท่ีมีขนาดใหญํและต๎องใช๎เวลามากในการจัดเตรียมข๎าวของ
และจัดทําสลากดังกลําวนี้) คือการทานสลากภัตในวันเพ็ญเดือนสิบ คือประเพณีขึ้นดอยขะม๎อ ซึ่งเชื่อ
กันวําการขึ้นไปนมัสการบํอน้ําศักดิ์สิทธิ์และได๎นําน้ําศักดิ์สิทธิ์มาดื่มกินจะทําให๎เกิดสิริมงคลในชีวิต
และรักษาโรคตํางๆให๎บรรเทาลงได๎ 

 
๔.๑.๓ การพัฒนาพื้นที่ศิลปะงานประติมากรรมปลาคู่ “ภูมิจักรวาล” ศิลปะเวียงบัว 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา จังหวัดพะเยา ต าบลเวียง อ าเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา 

เมืองพะเยา เป็นเมืองเกําแกํที่ตั้งขึ้นในชํวงสมัยเดียวกับเมืองเชียงใหมํ ปัจจุบัน
นักทํองเที่ยวสํวนใหญํจะรู๎จักเมืองพะเยาในฐานะเป็นเมืองที่มีบึงน้ําจืดขนาดใหญํ ซึ่งตั้งอยูํกลางเมือง 
หรือที่รู๎จักคือ “กว๏านพะเยา” จนชื่อเสียงของกว๏านพะเยากลาย เป็นที่รู๎จักของนักทํองเที่ยว จนมีคํา
กลําววํา มาพะเยาต๎องมาเที่ยวกว๏านพะเยา แตํเมืองพะเยายังมีเรื่องราวให๎นําศึกษาค๎นหาอยูํอีกมาก 
และมีแหลํงประวัติศาสตร๑ด๎านโบราณคดีทีไ่ด๎มีการค๎นพบแหลํงเตา 
 

 
ภาพที่ ๔.๑๐ เตาเผาโบราณบ๎านเวียงบัว 



 ๑๐๓ 

 
เผาโบราณบ๎านเวียงบัว สันนิษฐานวํานําจะมีอายุอยูํในชํวงสมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ 

ซึ่งเมื่อเทียบยุคสมัยอยูํในยุคเดียวกับสมัยพญาเจื๋อง ขุนเจื๋อง ท๎าวฮํุง กษัตริย๑ผู๎ยิ่งใหญํต๎นราชวงศ๑มัง
รายแหํงล๎านนา ที่แผํอิทธิพลอยูํในอาณาจักรเงินยาง (พะเยา – เชียงราย) เดือนมีนาคม ๒๕๔๘ ได๎มี
การสํารวจขุดค๎นเตาเวียงบัว ๒ แหํง ซึ่งพบเศษเครื่องถ๎วยชามและรํองรอยโครงสร๎างของเตา ผ.ศ.สา
ยันต๑ ไพรชาญจิตร๑ นักโบราณคดีในฐานะผู๎อํานวยการขุดค๎น กลําวถึงลักษณะของเตาเวียงบัววํา เตาที่
พบและได๎สํารวจขุดค๎นไปแล๎วนั้นมีอยูํด๎วยกัน ๒ เตา ซึ่งพบอยูํในบริเวณเนินดินใกล๎กัน 

โดยพบวํา เป็นเตาแบบล๎านนาชนิดเตาห๎องเดี่ยว อยูํในสภาพที่สมบูรณ๑โดยฝังอยูํในเนิน
ดิน ขนาดยาว ๕ เมตร กว๎าง ๒ เมตร นอกจากนั้นยังพบอีกวํามีการนําดินลักษณะคล๎ายปูนสีขาวเนื้อ
ละเอียด มีสํวนประกอบเป็นเม็ดดินแข็ง ๆ คล๎ายแมงกานีส มาถมบริเวณหลังคาและรอบ ๆ ปลํอยเตา 
ซึ่งนับวําเป็นหลักฐานโครงสร๎างของเตาที่ไมํเคยพบเห็นจากที่ไหนมากํอน 

สํวนผลิตภัณฑ๑เครื่องถ๎วยที่พบมีทั้งชาม จาน และถ๎วยในกลุํมที่เรียกวํา “ชามตะไล” 
รูปทรงของจานและชามปากกว๎าง มีขอบฐานเตี้ย ๆ ด๎านในมีสันขอบปากม๎วนกลมลักษณะเดียวกับ
ชามท่ีเรียกวํา “ชามมอญ” ที่พบในแหลํงเตาเชลียงที่เมืองศรีสัชนาลัย จากหลักฐานสามารถยืนยันได๎
วําการผลิตเครื่องถ๎วยชามในแหลํงเตาเผาเวียงบัวคงมีการเผา ๒ ครั้ง 
 

  
ภาพที่ ๔.๑๑ ศิลปวัตถุ เวียงบัว 

 
โดยการเผาครั้งแรกทําการเผาบิสกิต คือ เอาถ๎วยชามที่ปั้นตากแห๎งมาทาน้ําดินสีขาว ทํา

ลวดลายแล๎วเอาเข๎าเผา เมื่อสุกแล๎วจะได๎ผลิตภัณฑ๑เนื้อดินไมํแกรํงมาก มีสีแดง จากนั้นจึงคัดเอาใบที่
มีสภาพดีไปชุบน้ําเคลือบสีเฉพาะด๎านในและเช็ดปาดน้ําเคลือบที่ขอบปากออกแล๎วนําไปเผาอีกรอบ 



 ๑๐๔ 

คราวนี้จะได๎ผลิตภัณฑ๑เคลือบเนื้อแกรํงมาก ซึ่งจากการขุดค๎นบริเวณเตาเก๏ามะเฟืองในที่ดินของพํ
จันทร๑ เฉพาะธรรม พบเครื่องถ๎วยชามที่เสียหายบิดเบี้ยวและแตกหักถูกทิ้งเป็นกองขนาดใหญํกิน
บริเวณกว๎าง ทางคณะสํารวจและชาวบ๎านจึงได๎คงสภาพเศษถ๎วยชามไว๎ในตําแหนํงที่พบ จัดทําเป็น
พิพิธภัณฑ๑หลุมขุดค๎นทางโบราณคดี 

เครื่องถ๎วยชามท่ีพบจากเตาเผาเวียงบัว เป็นเอกลักษณ๑เฉพาะตัว คือ มีลวดลายที่เกิดจาก
การใช๎แมํพิมพ๑กดประทับเป็นรูปตําง ๆ ทําลวดลายลงบริเวณกลางชามด๎านในกํอนเคลือบทับ ลายที่
พบสํวนใหญํได๎แกํ ปลาคูํ สิงห๑ ช๎าง นกยูง ดวงอาทิตย๑ ลายก๎านขดและลายก๎านขดผสมลายปลา ซึ่ ง
เป็นลวดลายพิเศษที่ไมํเคยพบในเครื่องถ๎วยชามของแหลํงเตาอ่ืน ๆ ในประเทศไทยหรือตํางประเทศ
มากํอน 

แม๎วําเครื่องถ๎วยในกลุํม “ชามตะไล” ที่พบจากแหลํงเตาเวียงบัวจะเหมือนกับเครื่องถ๎วย
ในกลุํม “ชามมอญ” ของแหลํงเตาเชลียงศรีสัชนาลัย และแหลํงเตาสันกําแพงเชียงใหมํ และอาจมี
สํวนคล๎ายคลึงกับชามของแหลํงเตาบํอสวกเมืองนําน แตํเครื่องถ๎วยจากแหลํงเตาเวียงบัว มีลวดลาย
กดประทับจากตรามีแบบแผนที่เป็นเอกลักษณ๑เฉพาะตัว 

ลวดลายดังกลําวสันนิษฐานวํา เป็นความรู๎ที่ลึกซึ้งในเชิงปรัชญาเกี่ยวกับจักรวาลและ
ธรรมชาติของชํางในสมัยนั้น ที่สําคัญยังไมํพบรํองรอยที่ชัดเจนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาปรากฏอยูํใน
เครื่องถ๎วยเหลํานั้น ทําให๎เชื่อได๎วํา แหลํงเตาเวียงบัวที่ขุดค๎น มีมากํอนที่เมืองรอบกว๏านพะเยาจะรับ
นับถือพระพุทธศาสนา เป็นแหลํงเตาที่มีอายุมากกวํา ๘๐๐ ปี และเชื่อวํานําจะมีอายุเกําแกํพอ ๆ กับ
แหลํงเตาเชลียงเมืองศรีสัชนาลัย และอาจจะเกํากํอนแหลํงเตาที่เมืองนําน กํอนแหลํงเตาเวียงกาหลง 
กํอนแหลํงเตาสันกําแพงและแหลํงเตาอ่ืน ๆ ในล๎านนา 

อยํางไรก็ตาม การค๎นพบแหลํงโบราณคดีเตาเผาเวียงบัว จ.พะเยา เป็นการกระตุ๎นความ
สนใจของนักทํองเที่ยวให๎เดินทางเข๎ามาศึกษาค๎นคว๎าในแงํของประวัติศาสตร๑และเที่ยวชมแหลํง
โบราณคดีแหํงนี้ จนกระท่ังพัฒนากลายเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพะเยาในอนาคต 

 
๔.๑.๔ การพัฒนาพื้นที่ศิลปะงานภาพสามมิติ (3D) เรื่อง เรือแข่งเจ้าแม่สายฟ้า บ้าน

บุญยืน ต าบลกลางเวียง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
บ๎านบุญยืน ตั้งอยูํหมูํที่ ๔ ตําบลกลางเวียง อําเภอเวียงสา จังหวัดนําน ริมฝั่งแมํน้ํานําน 

หํางจากที่วําการอําเภอเวียงสาประมาณ ๓ กิโลเมตร และอยูํหํางจากอําเภอเมืองจังหวัดนํานทางทิศ
ใต๎ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร 
 



 ๑๐๕ 

 
ภาพที่ ๔.๑๒ วัดบุญยืน ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.นําน 

 
มรดกล้ําคําที่สําคัญคือ วัดบุญยืน ซึ่งมีศิลปะของสถาปัตยกรรมที่งดงามแบบเมืองเหนือ 

และมีการผสมผสานศิลปะหลายสกุลชําง ตั้งแตํศิลปะล๎านนา ศิลปะล๎านช๎าง และศิลปะรัตนโกสินทร๑ 
มีลายปูนปั้นแตํงลวดลายสีสัน คล๎ายภาพกราฟิกสมัยใหมํ เนื่องจากได๎รับอิทธิพลการตกแตํงลวดลาย
จากศิลปะรัตนโกสินทร๑ตอนต๎น มีรูปแบบที่ลงตัวดูสวยงามคลาสสิค มีมุมให๎ถํายรูปมากมาย วัดแหํงนี้
เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยูํเลขที่ ๓๑ ม.๔ บ๎านกลางเวียง ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.นําน เป็นวัด
ประจําอําเภอเวียงสา มีความสําคัญตํอความมั่นคงของจังหวัดนํานมาแตํโบราณ เพราะทุกครั้งที่
บ๎านเมืองเกิดความไมํสงบ หรือเกิดภัยธรรมชาติในเมืองนํานคราใด เจ๎าผู๎ครองนครนํานและประชาชน
จะประกอบพิธีบวงสรวงสักการะพระธาตุเจดีย๑ วัดบุญยืน เพ่ือให๎เกิดขวัญกําลังใจตํอสู๎กับภัยพิบัตินั้นๆ 
และในสมัยที่ยังมีเจ๎าผู๎ครองนครนํานนั้น ได๎มีการประกอบพิธีถือน้ําพิพัฒน๑สัตยาในพระวิหารตํอหน๎า
พระพุทธปฏิมาปางประทับยืน องค๑พระประธานโดยตลอดมา  

ตามประวัติวัดบุญยืน สร๎างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๓๒๙ โดย พระยาเวียงปูอ ได๎สร๎างสํานักสงฆ๑
เล็กๆ ประทานนามวํา วัดบุญนะ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งตลาดสด ของวัด และอาคารพาณิชย๑) ครั้นตํอมา
ในรัชสมัยของเจ๎าฟูาอัตถวรปัญโญได๎เสด็จประพาสเวียงสา ทรงเห็นวําวัดบุญนะคับแคบ ไมํอาจขยาย
ให๎กว๎างขวางได๎ จึงให๎ย๎ายวัดมาสร๎างใหมํทางด๎านทิศเหนือ บนฝั่งขวาของลําน้ํานําน เมื่อวันที่ ๖ 
กุมภาพันธ๑ พ.ศ. ๒๓๒๙ อันเป็นบริเวณท่ีมีปุาไม๎สักท่ีสมบูรณ๑ จึงใช๎ไม๎สักสร๎างวิหาร กุฎิสงฆ๑ รวมถึงศา
สนวัตถุอ่ืนๆ และได๎พระราชทานนามวัดใหมํวํา “วัดปุาสักงาม” ตํอมาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๓ ได๎โปรดเกล๎า
ให๎สร๎างพระวิหาร และสร๎างพระพุทธรูปประธานในวิหารปางประทับยืน ขนาดสูง ๘ ศอก (๔ เมตร) 
จึงเปลี่ยนชื่อเรียกจาก “วัดปุาสักงาม” เป็น “วัดบุญยืน” ตามลักษณะพระพุทธธูปตั้งแตํนั้นเป็นต๎นมา  
ทุกปีในชํวงออกพรรษา วัดบุญยืนยังจัดให๎มีการแขํงเรือยาวประเพณีตานก๐วยสลาก โดยเน๎นให๎เป็น
เรือท่ีมเีอกลักษณ๑ของเรือแขํงเมืองนําน ที่มีโขนเรือเป็นไม๎แกะสลักรูปหัวพญานาค และสํวนประกอบ
ตํางๆ ที่เป็นศิลปะลวดลายเอกลักษณ๑เมืองนํานอันจะหาชมไมํได๎ในที่อ่ืนๆ การจัดแขํงเรือประเพณีนี้ 



 ๑๐๖ 

ยังได๎พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตน๑ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ๎ว ย
รางวัลให๎แกํผู๎ชนะเลิศ 

บ๎านบุญยืน มีคําขวัญวํา “ชุมชนสองสายน้ํา  ตานก๐วยสลากออกพรรษา  สักการะเจ๎าพํอ
หลักเมือง  ลือเลื่องเจ๎าแมํสายฟูา” บ๎านบุญยืนมีพ้ืนที่ทั้งหมด ๖๓,๑๙๐.๔  ตารางเมตร หํางจาก
อําเภอเมือง จังหวัดนํานไปทางทิศเหนือ ๒๕ กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศ มีลักษณะเป็นที่ราบลุํม
แมํน้ํา อยูํบริเวณที่ราบริมแมํน้ํานําน ทางตอนกลางและตอนใต๎ของพ้ืนที่จังหวัด สํวนใหญํเป็นพ้ืนที่
ทางเศรษฐกิจ การค๎าขายระดับอําเภอ  โดยมีพ้ืนที่อยูํอาศัยและทําการเกษตรเป็นบางสํวน  เป็น
หมูํบ๎านที่มีความเจริญ เป็นชุมชนเมืองที่มีผู๎คนหลากหลายอาชีพ และเป็นใจกลางเมืองของอําเภอ
เวียงสา เป็นแหลํงขนสํงสินค๎าทางการเกษตร และการเดินทางไปประกอบธุรกิจตํางๆ เป็นการ
ติดตํอสื่อสารที่สะดวก และเป็นที่ตั้งของสํานักงานองค๑โทรศัพท๑แหํงประเทศไทย ที่ทําการไปรษณีย๑
โทรเลข 

ความรู๎/ภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านตํางๆ ในชุมชน ประกอบด๎วย แพทย๑แผนไทย/สมุนไพร/
หมอพ้ืนบ๎าน อนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท๎องถิ่น งานฝีมือตํางๆ เชํน ชํางไม๎ ชํางแกะ ความรู๎
ด๎านพิธีกรรมความเชื่อ/โหราศาสตร๑/ประเพณีวัฒนธรรมความรู๎ด๎านการแปรรูปอาหาร นับถือศาสนา
พุทธเมื่อถึงประเพณีที่สําคัญจะมารํวมใจทํากิจกรรมประเพณี โดยยืดถือเอาวัดบุญยืนพระอาราม
หลวงเป็นศูนย๑กลางรวมใจรํวมทํากิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบทอดกันมา เชํน ใสํบาตรเทียน 
ที่มีแหํงเดียวในประเทศไทย และราชพิธีทอดพระกฐินหลวง (กฐินพระราชทาน) เทศกาลออกพรรษา
ตานก๐วยสลาก ประเพณีแขํงเรือออกพรรษา งานแหํนางสงกรานต๑ งานแหํเทียนเข๎าพรรษา งานแหํ
นางนพมาศ  (วันลอยกระทง) และงานประเพณีในชุมชนที่ประชาชนในหมูํบ๎านทํากันทุกปีเพราะเป็น
ความเชื่อตามท่ีผู๎เฒําผู๎แกํปฏิบัติกันมาช๎านาน เชํน งานสืบชะตาศาลเจ๎าพํอหลักเมืองเวียงสา และงาน
สืบชะตาบ๎านศาลเจ๎าปูุสามต๐าง เป็นต๎น 

กลําวได๎วํา เป็นหมูํบ๎านที่ตั้งอยูํจุดศูนย๑กลางของตําบลตํางๆ ของอําเภอเวียงสา มีการ
คมนาคมท่ีสะดวกเชื่อมทุกตําบล นโยบายของภาครัฐสํงผลตํอการพัฒนาหมูํบ๎าน เชํน กองทุนหมูํบ๎าน  
กองทุนประชารัฐ มีองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ให๎การสนับสนุนและรํวมแก๎ไขปัญหาภายในชุมชน 
วิสัยทัศน๑บ๎านบุญยืน คือ ชุมชนนําอยูํ ประกอบอาชีพที่ยั่งยืน  ดําเนินชีวิตตามแนวคิดของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

 
๔.๑.๕ การพัฒนาพื้นที่ศิลปะงานศิลปะจัดวาง หรือศิลปะติดตั้ง (Installation Art) 

เรื่อง ไม้ค้ าโพธิ์ บ้านท่าข้ามใต้ ต าบลหางดง อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
จากการศึกษาข๎อมูลทั่วไป ผู๎วิจัยพบวํา ชุมชนแหํงนี้มีความภาคภูมิในใจตนเองในหลาย

เรื่อง โดยเห็นได๎จากคําขวัญประจําบ๎านทําข๎ามที่กลําววํา “บ๎านทําข๎าม อุดมทรัพย๑สิน มีที่ดินให๎ทํากิน 
มีแมํน้ําให๎หาปลา มีวัดสองแหํงให๎พ่ึงใจ มีผู๎ให๎ให๎พึ่งพา ชาวบ๎านทําข๎ามยิ้มรําเริง รักสามัคคี” ชาวบ๎าน
ทําข๎ามมีสิ่งให๎ภาคภูมิใจที่สําคัญ คือ ความอุดมสมบูรณ๑ของหมูํบ๎าน จากการที่ยังคงความเป็นสังคม
เกษตรกรรม ด๎วยมีปัจจัยทั้งด๎านน้ําและท่ีดินที่เป็นของตนเอง มีวัดที่เป็นศูนย๑รวมทางจิตใจ และมีการ
พ่ึงพาอาศัยกันโดยเน๎นเรื่องความสามัคคีกันของคนในหมูํบ๎าน 



 ๑๐๗ 

บ๎านทําข๎าม เดิมนั้นชื่อวํา บ๎านใหมํ มีชาวบ๎านอาศัยอยูํ  ๓๐  หลังคาเรือน ในอดีต
ชาวบ๎านเป็นกลุํมคนไทลื้อที่อพยพมาตั้งแตํสมัยใดยังไมํปรากฏหลักฐาน ได๎ตั้งขึ้นปี พ.ศ. ใด ไมํมีใคร
ในปัจจุบันสามารถให๎ข๎อมูลได๎ มีประวัติจากการบอกเลําของบุคคลที่มีอายุยืนยาวที่สุดของหมูํ บ๎าน
ของพํอหมํอนวงค๑  วงศ๑ปัน  อายุตอนนั้น  ๙๗  ปี  ผู๎เฒําที่ให๎ข๎อมูลวํา พํอหลวงของบ๎านใหมํคนแรก
ชื่อ พํอหน๎อย อินถา แมํเย็นหลวง  ไมํทราบนามสกุล  บ๎านใหมํมีทําน้ําซึ่งข๎ามระหวํางบ๎านทําข๎าม
เหนือ  ปัจจุบันเป็นเขตของอําเภอจอมทองอยูํทางทิศเหนือบ๎านใหมํจนผู๎คนเรียกวํา  บ๎านทําข๎ามใต๎  
ซึ่งอยูํทางทิศใต ๎

ปัจจุบันเป็นบ๎านทําข๎ามและตํอมามีพํอหลวงคนที่ ๒ ชื่อ พํอหนานวรรณ  แมํหลวงใฝ 
และพํอหลวงคนที่ ๓ ซึ่งพํอหนานหน๎อยบ๎านเดิมเป็นคนบ๎านงิ้วหลวง และได๎เป็นคนเริ่มสร๎างวัดขึ้น  
คนแรกที่ริมแมํน้ําแจํมหํางจากจุดเป็นทําน้ําประมาณ ๑ กิโลเมตร และด๎วยการทํางานอยําง
ตรงไปตรงมาและดูแลลูกบ๎านด๎วยดีอยํางตํอเนื่อง  พํอหนานหน๎อยจึงได๎รับการแตํงตั้งจากเจ๎าเมือง
ลําพูนให๎ตําแหนํงเป็น  ขุน  ชื่อเต็มวํา  ขุนระวังเหตุ  และเมื่อขุนระวังเหตุได๎เสียชีวิตลง ตํอมาก็ได๎พํอ
หลวงคนใหมํซึ่งเป็นคนสร๎างวัดตํอจาก  ขุนระวังเหตุ  เป็นคนที่  ๔  ชื่อวําพํอหนานติ๊บ แก๎วสุใจ พํอ
หลวงคนที่ ๕ ชื่อพํอหลวงดี สํวนคนที่  ๖  ชื่อพํอหลวงเมือง บุญทา ตํอมาได๎เป็นกํานัน คนที่ ๗ ชื่อ
กํานันสงวน  ทุเรียนทอง คนที่ ๘ ชื่อกํานันประเสริฐ  จันทรังษี  คนที่ ๙ ชื่อพํอหลวงโสภณ สองปอน 
พํอหลวงคนที่  ๑๐ คน ปัจจุบันได๎ชื่อวํา  พํอหลวงอํุนเรือน  แก๎วสุใจ ซึ่งเป็นลูกหลานของพํอ
หนานติ๊บ แก๎วสุใจ  พํอหลวงคนที่  ๔  ในยุคนั้นเอง  จากคําบอกเลําได๎มีพํอค๎าเป็นชาวพมําได๎มา
ค๎าขายไม๎ซุงลํองลําน้ําแจํม  ชื่อวํา หมํองสํวย ได๎สร๎างวัดขึ้นมาใหมํพร๎อมพระธาตุ  ปัจจุบันนี้ก็คือ  วัด
ชัยชนะ  หรือชาวบ๎านเรียกกันวํา วัดทําข๎าม บ๎านใหมํ เดิมจึงเปลี่ยนมาเป็น  บ๎านทําข๎าม  (ใต๎)  ใน
ปัจจุบัน 

สภาพทั่วไปของบ๎านทําข๎าม ตั้งอยูํในเขตตําบลหางดง  ติดลําน้ําแจํม  และลําน้ําปิง ซึ่งมี
น้ําทํวมทุกปี มีวัดอยูํ  ๒  แหํง คือ วัดทําข๎าม (ชัยชนะ) ตั้งอยูํทางทิศใต๎ของฝั่งลําน้ําแมํแจํม และวัด
สันกูํ ตั้งอยูํทางฝั่งน้ําด๎านทิศเหนือของลําน้ําแมํแจํม พ้ืนที่ทั้งหมด  ๑,๓๔๗ ไรํ สํวนใหญํเป็นพ้ืนที่
การเกษตร มีครัวเรือนรวมทั้งสิ้น  ๗๖๘  หลัง  (ครัวเรือน) จํานวนประชากรทั้งสิ้น ๑,๓๒๑ คน 

บ๎านทําข๎ามมีบ๎านเรือนอยูํติดกับถนนสาย ๑๐๘ สายอําเภอฮอด-แมํสะเรียง  บ๎านทําข๎าม 
เป็นหมูํบ๎านที่ใหญํในตําบลหางดง มีชุมชน  ๓  ชุมชน คือ ชุมชนที่ ๑  คือ  บ๎านท๎องฝาย ชาวบ๎าน
ประกอบอาชีพค๎าขายและการเกษตรปลูกผัก ชุมชนที่ ๒ คือ บ๎านทําข๎ามลุํม ชาวบ๎านประกอบอาชีพ 
การเกษตร ทําสวน ทํานา ทําไรํ ชุมชนที่ ๓ คือ บ๎านอรัญพัฒนา ชาวบ๎านสํวนใหญํประกอบอาชีพ
เลี้ยงสัตว๑ ทําสวน เลี้ยงปลา ชุมชนทั้ง ๓ แหํง มีบ๎านเรือนตั้งอยูํติดกันหนาแนํน  สํวนใหญํตั้งเรือนติด
ริมถนนจะเป็นร๎านค๎าตลอดเส๎นทางค๎าขาย  

 



 ๑๐๘ 

 
ภาพที่ ๔.๑๓ ชุมชนบ๎านทําข๎าม อ.ฮอด จ.เชียงใหมํ 

 
สภาพทางสังคม บ๎านทําข๎ามเป็นหมูํบ๎านที่มีความเป็นอยูํแบบชนบท  ภายใต๎การดูแล

รับผิดชอบของเทศบาลตําบลทําข๎าม  การปกครองของหมูํบ๎านทําข๎ามมีการแบํงหมวดการบริหาร
จัดการในหมูํบ๎าน  จํานวน  ๑๖  หมวด  โดยมีหัวหน๎าหมวดจะมีหน๎าที่ประชาสัมพันธ๑งานหรือ
ขําวสารตํางๆ  กระจายให๎แกํลูกสมาชิกในหมวดของตนเองเป็นการให๎ภูมิปัญญาชาวบ๎านในตัว  การ
บริหารจัดการและสร๎างความสัมพันธ๑ของคนในชุมชนและหัวหน๎าหมวดมีหน๎าที่เก็บรวบรวมเงินตาม
ภารกิจของหมูํบ๎านและรวบรวมนําสํงผู๎นําหมูํบ๎านหรือคณะกรรมการหมูํบ๎านที่รับผิดชอบนั้นๆ  เพ่ือ
ดําเนินการตํอไป 

สภาพทางวัฒนธรรมประเพณี คนในหมูํบ๎านทําข๎ามสํวนมากร๎อยละ  ๙๙ เป็นคนล๎านนา
พ้ืนเมือง และการนับถือศาสนาพุทธ มี ๒ วัด เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ได๎แกํ วัดชัยชนะ และวัดสันกูํ 
และมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนารํวมกัน ความเชื่อคนบ๎านทําข๎ามมีความเชื่อและความเคารพ
ศรัทธาในผีบรรพบุรุษ ซึ่งได๎แกํ ผีปูุยํา ผีพํอบ๎าน ผีเจ๎าที่ ตามพิธีกรรมตามประเพณีพ้ืนบ๎านในชํวง
เดือน  ๙ หรือประมาณเดือนมิถุนายนของทุกปี  เชํน ประเพณีปีใหมํเมือง ประเพณีแหํไม๎ค้ําโพธิ์ 
ประเพณีเลี้ยงผีเสื้อบ๎าน ประเพณีทานก๐วยสลาก ประเพณีตานข๎าวใหมํ ประเพณีฟังธรรมหลวง 
ประเพณียี่เป็ง ประเพณีแหํลูกแก๎ว ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ ประเพณีปอยหลวง 

ภูมิปัญญาท๎องถิ่น บ๎านทําข๎ามมีภูมิปัญญาหลากหลายที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ  ได๎แกํ  
ภูมิปัญญาด๎านการจักสาน เครื่องมือหาปลา เชํน แห แชะ ไซ สุํมไกํ ข๎อง หรือจักสานที่ใช๎ในวิถีชีวิต 
เชํน ก๐วย  ส๎า กระบุง มีภูมิปัญญาที่ขายดี และไมํพอ เป็นรายได๎ที่แนํนอน แตํปัจจุบันไมํมีชาวบ๎านที่
ทําอาชีพนี้เลย  ซึ่งถือวําเป็นภูมิปัญญาที่ชาวบ๎านทําข๎ามกําลังจะสูญหายไป ภูมิปัญญาด๎านการละเลํน
ดนตรีพ้ืนเมืองสะล๎อซอซึง กลอง  แหํ  โมง  กลางชุด  แหํครัวตานเข๎าวัดชุดใหญํ  ภูมิปัญญาด๎าน
สมุนไพรทางภาคเหนือ เรียกวํา ยาเมือง ภูมิปัญญาด๎านการเปุาเสกคาถารักษาโรค  กระดูกแตก  หัก 
เปุามะเฮง เปุาตาแดง เปุาแมลงปุองจี้  แตนจี้  ปัจจุบันยังมี  พํออ๎ุย เปลี่ยน  แก๎วสุใจ อายุ  ๘๒  ปี
ยังคงสืบทอดภูมิปัญญาอยูํแตํคนรุํนใหมํหรือวัยหนุํมสาวที่จะได๎รับการถํายทอดภูมิปัญญาไมํมีอีกแล๎ว  
เนื่องจากคนสมัยนี้ไมํคํอยที่จะรู๎ภาษาล๎านนาหรือตัวเมือง เพราะการเรียนต๎องเข๎าใจตัวเมืองและคาถา
การชํวยเหลือและบางสํวนไปศึกษาเลําเรียนอยูํนอกหมูํบ๎าน  หรือในเมืองเชียงใหมํ  และตํางจังหวัด  
พอจบการศึกษาก็หางานทํานอกบ๎านหรือมีงานของตนเองอยูํแล๎วจึงไมํเกิดความสนใจ  ซึ่งในเรื่องผู๎สืบ
ทอดภูมิปัญญานี้ทางผู๎นําชุมชนและชาวบ๎านก็ตระหนักและหาแนวทางในการแก๎ไขปัญหาเรื่องนี้อยูํ 



 ๑๐๙ 

ผลิตภัณฑ๑ของชุมชนบ๎านทําข๎าม เป็นผลิตภัณฑ๑ที่รับสืบทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ  
อาทิ เครื่องจักสานไม๎ไผํ  เชํน  สุํมไกํ  ตะกร๎า กระบุง แตํไมํสามารถบริการตํอผู๎บริโภค  เนื่องจาก
ผู๎ผลิตมีจํานวนจํากัด กลุํมแมํบ๎าน สมาชิกกลุํมผลิตน้ําพริกตาแดง  ผลิตภัณฑ๑ดอกไม๎จัน  โดยสํวนมาก
จะขายในชุมชนและบริเวณชุมชนใกล๎เคียง เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจที่ไมํดี  และวัสดุที่ใช๎ผลิตมี
ราคาสูง ระหวํางการผลิตประสบปัญหาและอีกสาเหตุหนึ่ง  เกิดจากพ้ืนที่การเกษตรถูกน้ําทํวม ขณะนี้
อยูํระหวํางการฟื้นฟู ขาดการผลิตอยํางตํอเนื่อง 

แหลํงทํองเที่ยวที่สําคัญ ได๎แกํ วัดทําข๎าม (ชัยชนะ) มีโบราณสถานที่เป็นสถานที่ทํองเที่ยว
หลายแหํง เชํน  โบสถ๑ วิหาร พระธาตุเจดีย๑ หอพระตรัย และโบราณวัตถุ เชํน องค๑พระธาตุ 
พระพุทธรูปอายุ ๑,๐๐๐ ปี บทสวดใบลานภาษาบาลี มีอายุเกําแกํกวํา ๑๐๐ ปี มีหลากหลาย
เรื่องราว โดยเฉพาะคัมภีร๑ด๎านยาสมุนไพรและการรักษาโรค 

 

 
ภาพที่ ๔.๑๔ วัดทําข๎าม (ชัยชนะ) อ.ฮอด จ.เชียงใหมํ 

 



 ๑๑๐ 

 
ภาพที่ ๔.๑๕ ภาพจิตรกรรมหลังพระประธานในพระอุโบสถ 

 

 
ภาพที่ ๔.๑๖ ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถด๎านทิศใต๎ 

 



 ๑๑๑ 

 
ภาพที่ ๔.๑๗ ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถด๎านทิศเหนือ 

 

 
ภาพที่ ๔.๑๘ ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถด๎านทิศหน๎าพระประธาน 

 



 ๑๑๒ 

 
ภาพที่ ๔.๑๙ ภาพศิลปะกระจกสีรอบผนังด๎านนอกพระวิหาร 

 
๔.๑.๖ การพัฒนาพื้นที่ศิลปะบาทวิถี (Street Art) วิถีวัฒนธรรมเรื่อง ผ้าด้นมือ บ้าน

ต้นไคร้ ต าบลช่อแฮ อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 
บ๎านต๎นไคร๎ ตําบลชํอแฮ อําเภอเมือง จังหวัดแพรํ มีผลิตภัณฑ๑ที่ได๎รับการคัดสรรสุดยอด

หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑ไทย (OTOP) ปี ๒๕๖๐ คือ ผ๎าด๎นมือ โดยกลุํมหัตถกรรมผ๎าด๎นมือบ๎านต๎น
ไคร ๎กลุํมได๎รับการพัฒนากระบวนการย๎อมสีผ๎าทอให๎สามารถนําวัตถุดิบที่มีในท๎องถิ่นมาแปรรูปเป็นสี
ย๎อมผ๎าทอได๎ พัฒนาเทคนิคการย๎อมสีผ๎าที่ถูกต๎อง มีการพัฒนากรรมวิธีในการมัดย๎อม การวาด
ลวดลายบนผืนผ๎า พัฒนาเทคนิคการปั่นด๎าย การทอผ๎าลวดลายอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังได๎รับการพัฒนา
ทางด๎านการแปรรูปผ๎าทอเป็นผลิตภัณฑ๑ตํางๆ เชํน กลํองกระดาษชําระ กระเป๋า ผ๎าปูโต๏ะ ผ๎าพันคอ 
ตุ๏กตา เป็นต๎น การพัฒนาให๎สามารถคิดค๎น และแปรรูปผลิตภัณฑ๑ได๎มากยิ่งขึ้น เพ่ือตอบสนองความ
ต๎องการของตลาด อาทิเชํน การทําผ๎ามําน ปลอกหมอน ชุดจานรองแก๎ว ตัดเย็บเสื้อผ๎า เป็นต๎น อีกทั้ง
ยังได๎รับการพัฒนาให๎สามารถตกแตํงผลิตภัณฑ๑ในลวดลายตํางๆ ที่แตกตํางไปจากเดิม และมีความ
สวยงามมากยิ่งข้ึน 

 
๔.๑.๗ การพัฒนาพื้นที่ศิลปะบาทวิถี (Street Art) วิถีวัฒนธรรมเรื่อง ฟ้อนเชิงฟ้อน

ดาบ บ้านล าปางหลวงใต้ อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
ในอดีตพ้ืนที่ตําบลลําปางหลวงเป็นเมืองโบราณที่มีความสําคัญ เรียกวํา “เวียงพระธาตุ

ลําปางหลวง” ซึ่งเป็นเวียงทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นลักษณะเวียงอยํางหนึ่งของสังคมล๎านนามาแตํ
โบราณ เป็นศูนย๑กลางทางศาสนา สังคม และศิลปกรรมที่สําคัญของสังคมในระดับเมือง เวียงพระธาตุ
ลําปางหลวงนี้ในตํานานเรียกวํา “ลัมภะกัปปะนคร” เป็นเมืองมาแตํสมัยกรุงหริภุญชัยยังเรืองอํานาจ
โดยมี ”วัดพระธาตุลําปางหลวง” เป็นศูนย๑กลางเมืองทางความศรัทธา ซึ่งเชื่อวําเป็นวัดโบราณมาแตํ
สมัยพระนางจามเทวี และสถูปสําคัญของวัดก็เป็นที่บรรจุกระดูกพระศอของพระพุทธเจ๎า จากความ
เกําแกํและสําคัญเชํนนี้เป็นเหตุให๎วัดได๎รับการบูรณะและดูแลเสมอมาจากกษัตริย๑ผู๎ปกครองแคว๎นลาน
นาและเจ๎าผู๎ปกครองนครลําปาง จึงเป็นเหตุที่นําไปสูํการเป็นศูนย๑กลางของระบบความเชื่อในสังคม 
และยังคงมีประเพณีที่ชาวเมืองปฏิบัติสืบเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากวัดพระธาตุลําปาง



 ๑๑๓ 

หลวงจะมีความสําคัญในระดับเมืองแล๎ว ประชาชนที่อยูํหํางไกลออกไปก็ยังมีความเลื่อมใสศรัทธามา
กราบไหว๎บูชาอยูํเสมอ ความสําคัญของวัดพระธาตุลําปางหลวงจึงไมํใชํความสําคัญแคํในระดับเมือง
เทํานั้น ยังรวมถึงมีความสําคัญในระดับชาติอีกด๎วย 

  

 
ภาพที่ ๔.๒๐ อาณาเขตเทศบาลตําบลลําปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลําปาง 

  
ประวัติศาสตร๑ตามตํานาน เลําวํา ชนพ้ืนเมืองในลําปางตามตํานานมักเรียกรวม กันวํา 

“ลัวะ” หรือ “ละว๎า” ซึ่งปรากฏในตํานานจามเทวี และชินกาลมาลีปกรณ๑ เรียกวํา พวก “มิลักขุ” 
(คนปุา) และมีชนพ้ืนเมืองเผําอ่ืน ๆ เชํน พวกมอญ ซึ่งตํานานจามเทวีวงศ๑เรียกพวก “เมงคบุตร” 
(มอญแหํงลุํมน้ําระ มิงค๑) นอกจากนั้นยังมีชนพ้ืนเมืองกลุํมอ่ืน ๆ เชนํ พวก ขํา (มุ) และจะมีกลุํมคนไต
เข๎ามาปะปนเป็นกลุํมเล็กๆ กลุํมลัวะนําจะเป็นกลุํมใหญํ ที่มีพัฒนาการมาจากมนุษย๑ยุคกํอน
ประวัติศาสตร๑พวกลัวะก็จัดวําเป็นพวกที่มีบทบาทอยํางมาก ในการสร๎างบ๎านแปงเมือง โดยผํานการ
ติดตํอทางการค๎ากับทางภาคกลาง ในจังหวัดลําปางเองพบเศียรพระแบบทวารวดีที่วัดพันเชิง และที่
อําเภอเกาะคา 

นอกจากนั้นหลักฐานการจารึกและตํานาน , พงศาวดารตําง ๆ ทางภาคเหนือได๎ระบุ
ความสัมพันธ๑ระหวํางเมืองละโว๎กับเมืองหริภุญไชย อยํางใกล๎ชิดในสมัยพระนางจามเทวี เชํน ตํานาน
จามเทวี, ชินกาลมาลีปกรณ๑ ฯลฯ เหตุการณ๑ในตํานานอยูํในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓ – ๑๔ แตํเมืองที่



 ๑๑๔ 

เป็นคันน้ําคูดินของพวกลัวะสร๎างนําจะมีมากํอนที่พระนามจามเทวีจะเสด็จมาจากละโว๎เพราะวําดูจาก
พัฒนาการของเมืองทําชายฝั่งทะเลในพุทธศตวรรษที่ ๖ เป็นต๎น มาจนถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๒ – ๑๓ 
ชุมชนลัวะ นําจะมีเมือง “เวียง” แล๎ว แตํวําชุมชนเหลํานี้ไมํได๎นับถือพระพุทธศาสนาแตํการมาของ
พระนางจามเทวีก็คือการเริ่มต๎นพระพุทธศาสนาในนิกายเถรวาท หรือหีนยานและกลุํมที่นําเข๎ามา
นําจะเป็นมอญโบราณ (พยู “Pyu”)เจ๎าเมืองคนแรกของลําปางในสมัยพระนางจามเทวี ซึ่งอยูํรํวมสมัย
อารยธรรมทวารวดี คือ โอรสแฝดองค๑ที่ ๒ ของพระนางคือ เจ๎าอนันตยศ ซึ่งถูกบันทึกในตํานานวํา 
สร๎างเมืองเขลางค๑ในปี พ.ศ.๑๒๒๔  

ประวัติของเวียงพระธาตุลําปางหลวงนี้มีความสัมพันธ๑กับตํานานพระธาตุลําปางหลวงที่
อ๎างย๎อนหลังไปถึงสมัยพุทธกาล คือเชื่อกันวําเมื่อพระพุทธเจ๎าตรัสรู๎ได๎ ๒๕ พรรษา ก็เสด็จมา ณ 
ประเทศนี้ ประทับอยูํ ณ ดอยมํอนน๎อยสมสวย ในตําบลลัมภะกลิวัน ได๎มีลัวะผู๎หนึ่งกํอน (หาบ) ไม๎
ปูางมีน้ําผึ้ง ๑ กระบอก มะพร๎าว ๔ ผล มาถวายพระพุทธองค๑ทรงรับไว๎และทรงพยากรณ๑วําสถานที่นี้
ในอนาคตจะเป็นนครหนึ่ง เป็นที่บรรจุกระดูกพระศอของพระองค๑ จะมีชื่อวํา ละคอนลําปูาง และพระ
สถูปที่บรรจุพระบรมธาตุมีชื่อวํา ลัมภกัปปะเจดีย๑ แล๎วพระพุทธเจ๎าก็ประทานพระเกศาให๎แกํลัวะคน
นั้น ลัวะคนนั้นก็นําพระเกศาไปบรรจุไว๎ในหลุม ณ สถานที่นั้น เหตุนี้คําวําลําปางจึงมีที่มาจากคําวํา  
“ลัวะกอนลําปูาง” และเพ้ียงมาเป็น ละกอนลําปาง และกลายมาเป็นนครลําปางในที่สุด ซึ่งปัจจุบันคํา
วํานครก็หายไปเหลือแตํลําปาง 

เวียงพระธาตุลําปางหลวง ตั้งอยูํในอําเภอเกาะคา หํางจากอําเภอเมืองลําปางทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต๎ ๑๖ กิโลเมตร ลักษณะของเมืองเป็นเนินดินสูง ลาดลงสูํแมํน้ําวังทางทิศตะวันออก
เฉียงใต๎ประมาณ ๒ กิโลเมตร ลักษณะของกําแพงเมืองมีคูน้ําคันดินล๎อมรอบ ๓ ชั้น มีลําห๎วยชื่อแมํแก๎
ไหลผํานกําแพงเมืองทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผํานกําแพงเมืองทางทิศเหนือ และติดกําแพงเมือง
ทางทิศตะวันออก และไหลเลียบกําแพงเมืองลงสูํแมํน้ําวัง ทางทิศตะวันออกเฉียงใต๎ของวัดพระธาตุ
ลําปางหลวง ประวัติความเป็นมาของแหลํงชุมชนโบราณเวียงพระธาตุลําปางหลวง มีการสันนิษฐาน
วําชุมชนแหํงนี้ตั้งขึ้นตั้งแตํสมัยทวารวดี (ในสมัยหริภุญไชย) รํวมสมัยกับพระนางจามเทวีโดยเข๎ามา
พร๎อมกับการเข๎ามาของศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ซึ่งมีการบันทึกในตํานาน ในขณะที่ชุมชนแหํงนี้มี
กลุํมคนอาศัยอยูํกํอนแล๎ว คือ ชุมชนของ “ลัวะ” และลัวะนับถือผีบรรพบุรุษ ซึ่งข๎อสันนิษฐานเหลํานี้
อาศัยผลของการขุดค๎นทางโบราณคดีมาประกอบ ซึ่งสอดรับกับข๎อความในตํานานตําง ๆ ที่เขียนขึ้น
ในสมัยล๎านนา 

ดังนั้น การกําหนดอายุของชุมชนโบราณเวียงพระธาตุลําปางหลวง จึงนําจะอยูํในราวพุทธ
ศตวรรษท่ี ๑๔ ถึง ๑๗ หลักฐานทางด๎านวัตถุเชํนซากของโบราณสถานตําง ๆ ที่จะมายืนยันในเรื่องนี้ 
มีคํอนข๎างน๎อยเพราะประวัติศาสตร๑ของเวียงพระธาตุลําปางหลวงได๎ผํานความเจริญรุํงเรืองสูงสุดและ
เข๎าสูํจุดต่ําสุด คือ มีการปลํอยทิ้งร๎างเป็นระยะเวลานานและกลับมาฟ้ืนฟูบูรณะใหมํหลาย ๆ ครั้ง ทํา
ให๎โบราณสถานเดิมถูกสร๎างทับและเปลี่ยนแปลงรูปทรงจนไมํเห็นรํองรอย 

การเกิดชุมชนโบราณเวียงพระธาตุลําปางหลวงจากการเลําของชาวบ๎านวําจะใช๎เป็นเมือง
หลวง ซึ่งหมายถึงเมืองลําปาง แตํปรากฏวํา “หมาไมํเหํา ไกํไมํขัน” จึงมีการย๎ายไปที่เวียงลําปางกลาง 
และตํอมาย๎ายเวียงไปตั้งที่เมืองเขลางค๑ จนกระทั่งมาเป็นเมืองลําปางในปัจจุบัน แตํอยํางไรก็ตาม 
ข๎อสรุปที่เห็นตรงกัน โดยนักวิชาการหลาย ๆ ทําน ตํางก็สรุปวําเวียงโบราณพระธาตุลําปางหลวงเป็น



 ๑๑๕ 

เวียงทางศาสนาและเป็นจุดศูนย๑กลางของพระธาตุของเมืองลําปาง เพราะที่ผํานมาเจ๎าเมืองที่ปกครอง
ลําปางทุกพระองค๑จะให๎ความสําคัญกับเวียงโบราณแหํงนี้มาก มีการบูรณะและซํอมแซมตลอดมา 

พ้ืนที่ตําบลลําปางหลวง มีพ้ืนที่รวมประมาณ ๒๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
๑๘,๓๐๓ ไรํ หรือพ้ืนที่ประมาณร๎อยละ ๕.๐๘ ของพ้ืนที่ของอําเภอ ภูมิประเทศสํวนใหญํ มีสภาพเป็น
ที่ราบพ้ืนที่ทั่วไป มีความลาดเอียงจากทิศเหนือไปทางทิศใต๎ดิน มีลักษณะเป็นดินรํวน อินทรียวัตถุต่ํา 
เหมาะแกํการทํานา และปลูกพืช หมุนเวียน เชํน กระเทียม ถั่วเหลือง ดังที่กลําวไปแล๎ววํา สภาพที่ตั้ง
ของตําบลลําปางหลวงตั้งอยูํในที่ราบตอนลาดสูํแมํน้ําวังทางด๎านตะวันออก เป็นลักษณะที่ราบลุํม
แมํน้ํา ซึ่งมีความเหมาะสมในด๎านการอาศัยแหลํงน้ําเพ่ือใช๎ในการอุปโภคบริโภค ถึงแม๎วําจะอยูํหําง
จากแมํน้ําวังประมาณ ๒ กิโลเมตร เมื่อพิจารณาจากสภาพภูมิประเทศบริเวณที่ตั้งเมืองแล๎วจะเห็นวํา
มีลําน้ําแมํแก๎ไหลผํานภายในเมือง ซึ่งเพียงพอที่จะใช๎ในการอยูํอาศัยได๎โดยไมํจําเป็นต๎องอาศัยลําน้ํา
ใหญํ และบริเวณพ้ืนที่ที่เป็นที่ราบลุํมแมํน้ํายํอมมีดินอุดมและเหมาะสมในการเพาะปลูกและการ
เกษตรกรรม จากการขุดค๎นทางโบราณคดีที่เวียงพระธาตุลําปางหลวงทําให๎พบหลักฐานวํากําแพง
เมืองเวียงพรธาตุลําปางหลวงนี้สร๎างขึ้นในสมัยที่สองลักษณะของกําแพงเมืองโบราณแหํงนี้เมื่อ
พิจารณาถึงวัตถุประสงค๑ในการสร๎างแล๎วจากการพิจารณาถึงการขุดคูน้ําถึงสองชั้นและการสร๎าง
กําแพงเมืองถึงสามชั้น นําจะมีวัตถุประสงค๑เพ่ือเป็นการระบายน้ําไมํให๎น้ําทํวมเมืองก็เป็นได๎เพราะเมื่อ
พิจารณาระดับความสูงของพ้ืนที่จากแผนที่ทหาร พบวํา จุดระดับสูงเที่ยงของบ๎านลําปางหลวงสูง 
๒๒๐ เมตร โดยมีพ้ืนที่ทางทิศตะวันตกสูง ๒๓๙ เมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ๒๓๒ เมตร ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต๎สูง ๒๓๐ เมตร และทางทิศตะวันออกเฉียงใต๎ของเมืองบริเวณแมํน้ําวังสูง ๒๑๒ เมตร 
ดังนั้นสภาพภูมิประเทศจึงมีลักษณะลาดเอียงจากทิศตะวันตกลงสูํแมํน้ําวัง ซึ่ งอยูํทางทิศตะวันออก
เฉียงใต๎ โดยมีพ้ืนที่ของบ๎านลําปางหลวงมีลักษณะเกือบเป็นแอํง จากสภาพพ้ืนที่เชํนนี้จะสํงผลให๎เกิด
เป็นแนวที่มีน้ําไหลผํานพ้ืนที่ของเมืองโบราณแหํงนี้ในฤดูน้ําหลากเพ่ือไหลลงสูํแมํน้ําวังและเมื่อ
สอบถามชาวบ๎านในแถบนี้ก็พบวําเมื่อประมาณ ๒๐ กวําปีมานี้พอถึงฤดูน้ําหลากน้ําได๎ทํวมบริเวณ
เมืองโบราณแหํงนี้เนื่องจากคูเมืองโบราณแหํงนี้เกิดตื้นเขินมาเพราะไมํได๎รับการขุดลอก พอตํอมา เมื่อ
ชาวบ๎านขุดลอกแล๎วก็สามารถแก๎ปัญหาน้ําทํวมเข๎ามาในเมืองได๎ จึงยํอมแสดงให๎เห็นวําการสร๎างคู
เมือง ๒ ชั้น และกําแพงเมือง ๓ ชั้น นั้น จุดประสงค๑หนึ่ง คือ เพ่ือเป็นการระบายน้ําไมํให๎ทํวมเมืองใน
ฤดูน้ําหลากนั่นเอง  

เมื่อศึกษาถึงหลักฐานตําง ๆ จะเห็นได๎วําหลักฐานตําง ๆ มีความสอดคล๎องกันและนําจะ
เป็นไปได๎วําเมืองโบราณแหํงนี้ได๎ทําหน๎าที่เป็นเมืองปูอมคํายในสมัยล๎านนา เนื่องจากตั้งแตํปลายพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๐ เป็นต๎นมา ในดินแดนแถบนี้ได๎เกิดศึกสงครามบํอยครั้ง เชํน การสู๎รบกับอาณาจักร
อยุธยา เป็นต๎น ซึ่งต๎องผํานทางลําปางเสมอ การสร๎างกําแพงเมืองโบราณแหํงนี้จึงนําจะสร๎างใน
ชํวงเวลาดังกลําวนี้และใช๎ประโยชน๑ในฐานะเป็นเมืองปูอมคํายหรือเมืองหน๎าดําน และถ๎าวิเคราะห๑ถึ ง
เหตุการณ๑ในชํวงตํอมาหลังจากล๎านนาตกอยูํในปกครองของพมําในชํวง พ.ศ. ๒๑๐๑ ถึง พ.ศ. ๒๓๑๗ 
แล๎ว ชํวงเวลาเหลํานั้นผู๎คนคงจะไมํสามารถรวมตัวกันได๎เป็นกลุํมก๎อนจํานวนมาก จึงไมํนําจะมีการ
กํอสร๎างสิ่งใดที่ต๎องใช๎การรวบรวมคนเป็นจํานวนมากได๎ แตํถ๎าพิจารณาถึงชํวงปลายพุทธศตวรรษที่ 
๒๓ จะพบหลักฐานทางประวัติศาสตร๑ที่เกี่ยวข๎องกับการใช๎บริเวณเมืองโบราณแหํงนี้เป็นสมรภูมิอีก
ครั้งหนึ่งคือ ในสมัยหนานทิพย๑ช๎างรวบรวมพลพรรคตํอสู๎เพ่ือกอบกู๎อิสรภาพจากพมํา พมําได๎ใช๎เมือง



 ๑๑๖ 

โบราณเวียงพระธาตุลําปางหลวงเป็นปูอมคํายและตั้งทัพที่วัดลําปางหลวง ซึ่งเป็นไปได๎วําจากลักษณะ
ทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมเนื่องจากวัดพระธาตุลําปางนั้นเป็นเนินสูงเหมาะที่จะใช๎สังเกตการณ๑ในการตั้งทัพ 
และกําแพงเมืองโบราณแหํงนี้ได๎มีอยูํกํอนหน๎านี้แล๎ว แตํตํอมาเมื่อมีศึกจึงได๎ถือเอกชัยภูมิที่มีความ
เหมาะสมในการตั้งทัพนี้ให๎เป็นประโยชน๑ในการรบ อีกประการหนึ่งในด๎านความสําคัญของเมือง
โบราณเวียงพระธาตุลําปางหลวงในด๎านที่มีวัดพระธาตุลําปางหลวงเป็นวัดหลักและเป็นที่เคารพนับถือ
ของผู๎คนทั่วไปตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน และจากหลักฐานทางประวัติศาสตร๑พบวํากษัตริย๑ในล๎านนา
รวมทั้งเจ๎าผู๎ครองนครลําปางสมัยตําง ๆ จะต๎องมาสักการบูชาวัดพระธาตุลําปางหลวงเสมอมา จึงเห็น
ได๎วําเมืองโบราณแหํงนี้คงจะทําหน๎าที่เป็นเวียงทางศาสนาดังเชํนเมืองใหญํอ่ืน ๆ ในล๎านนาที่มีวัด
มหาธาตุหรือวัดที่เป็นหลักของเมือง เมื่อศึกษาประกอบกับหลักฐานที่เกี่ยวข๎องกับศิลปกรรมที่ปรากฏ
ก็เป็นงานศิลปกรรมที่เกี่ยวข๎องกับศาสนาทั้งสิ้น และแสดงให๎เห็นถึงความสําคัญของเวียงพระธาตุ
ลําปางหลวงที่มีวัดพระธาตุลําปางหลวงที่มีความยิ่งใหญํ ซึ่งกษัตริย๑และเจ๎าผู๎ครองนครสมัยตําง ๆ 
ได๎มาบูรณปฏิสังขรณ๑เสมอมา แสดงให๎เห็นถึงความสําคัญในสํวนที่เป็นศูนย๑รวมทางจิตใจและความ
เชื่อถือศรัทธาในพระพระพุทธศาสนาในเมืองโบราณแหํงนี้ 

ชุมชนโบราณเวียงพระธาตุลําปางหลวง ตั้งอยูํหํางจากตัวเมืองลําปางประมาณ ๑๘ 
กิโลเมตร ภายในเวียงประกอบด๎วยหมูํบ๎าน ได๎แกํ หมูํที่ ๑ บ๎านลําปางหลวง หมูํที่ ๒ บ๎านใต๎ และหมูํ
ที่ ๑๑ บ๎านจามเทวี มีพ้ืนที่รวมภายในขอบเขตแนวคันดิน-คูน้ําทั้งหมด ๒๒๘ ไรํ นอกจากนั้นยังมี
ชุมชนที่ตั้งเป็นหมูํบ๎านติดตํอจากบ๎านหมูํที่ ๒ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎ คือ บ๎านหมูํที่ ๘ มีชื่อ
เรียกวํา บ๎านกองหาญ การเข๎าถึงของชุมชน สามารถเข๎าถึงได๎จากทางอําเภอเกาะคาซึ่งอยูํหํางออกไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต๎ ๒ กิโลเมตร โดยเข๎าตามทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๔ (ซึ่งเชื่อมติดตํอสูํอําเภอ
ห๎างฉัตร) ด๎วยทางรถยนต๑ และรถสองแถวจากตัวเมืองลําปางและมีแนวถนนเลี่ยงเมืองอ๎อมผํานเมือง
ทางทิศตะวันออก  

ระบบการสัญจรภายในเมือง การสัญจรภายในเมือง มีศูนย๑กลางอยูํบริเวณหน๎าวัด และ
บริเวณลานบํอน้ําเลี้ยง ถนนหลักที่ตัดผํานหน๎าวัด เดิมไมํมี ถนนสายโบราณที่มีมาแตํเดิม คือถนน
บริเวณด๎านหลังของวัด และแนวโครงขํายถนนจากบํอน้ําเลี้ยง ซึ่งจะเห็นได๎วําศูนย๑กลางของเมือง
นําจะอยูํบริเวณบํอน้ําเลี้ยง ลักษณะของเมืองที่เป็นเนินดินลาดเอียงลงมาจากบริเวณศูนย๑กลางวัด 

สภาพทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป ประชาชนประกอบอาชีพการเกษตร สํวนใหญํประกอบ
อาชีพทํานา รองลงมาคือ ทําสวน ปลูกพืชหมุนเวียน ทั่วไป เชํน ถั่วเหลือง กระเทียม เป็นต๎นการเลี้ยง
สัตว๑  เป็นการเลี้ยงรายยํอย แบบครัวเรือน เลี้ยงเพ่ือเป็นรายได๎เสริม สัตว๑ที่นิยมเลี้ยง ได๎แกํ โค กระบือ สุกร 
เป็ด ไกํ สําหรับ โค และ กระบือ จะเลี้ยง แบบธรรมชาติ ให๎สัตว๑หากินตามทุํงนา การหัตถกรรม มีการผลิต
สินค๎า หัตถกรรมพ้ืนบ๎านที่สําคัญ เชํน การทํากลํองข๎าวจากใบตาล ทําไม๎กวาดทาง มะพร๎าว แครํไม๎
ไผํ เครื่องจักรสานตําง ๆ ผลิตภัณฑ๑จากไมยราพยักษ๑ ผลิตภัณฑ๑จากไม๎ยาง  พารา โดยจะผลิตใน
ลักษณะครัวเรือน ไมํมีการรวมกลุํมอาชีพ และการค๎าขาย มีการประกอบอาชีพค๎าขาย โดยออกขาย
ตามตํางจังหวัด ตํางอําเภอ สินค๎าที่ค๎าขายเชํน เครื่องปั้นดินเผา เซรามิค เครื่องใช๎ในครัวเรือน สินค๎า
หัตถกรรมพื้นบ๎าน เป็นต๎น 

ในด๎านศักยภาพของชุมชนและพ้ืนที่ มีการรวมกลุํมของประชาชน โดยมีการรวมกลุํม
อาชีพในตําบลลําปางหลวง  จํานวน ๑๐ กลุํมอาชีพ  ในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑ตําบล



 ๑๑๗ 

ลําปางหลวงและตําบลใกล๎เคียง ที่เป็นการสร๎างงานและอาชีพเสริมให๎แกํชุมชน ได๎แกํ ผลิตภัณฑ๑ 
ดอกไม๎ประดิษฐ๑ ผลิตภัณฑ๑ ผลิตภัณฑ๑ไมยราพยักษ๑ ผลิตภัณฑ๑ ตลาดนัดไกํพ้ืนเมือง ผลิตภัณฑ๑ ตลาด
นัดโคกระบือ ผลิตภัณฑ๑ เย็บจักรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ๑ ผ๎าทอพ้ืนเมือง ผลิตภัณฑ๑ กล๎วยบาบิคิว 
กลุํมเกษตรกรเข๎าซ๎อน ผลิตภัณฑ๑ ผ๎าฝูายตีนจก 

จุดเดํนที่สําคัญของพ้ืนที่ มีแหลํงทํองเที่ยวทางโบราณคดีที่สําคัญ คือ วัดพระธาตุลําปาง
หลวง ตั้งอยูํในบริเวณด๎านทิศใต๎ของหมูํที่ ๑ บ๎านลําปางหลวง เป็นสถานที่ทํองเที่ยวทางโบราณ 
สถานที่สําคัญของจังหวัดลําปางและของตําบลลําปางหลวงปัจจุบันจากความสําคัญและความนับถือ
ศรัทธาได๎แผํขยายออกไปสูํประชาชนภายนอกเมือง การสํงเสริมการทํองเที่ยวของรัฐบาล ทําให๎วัด
พระธาตุลําปางหลวงเป็นสถานที่ทํองเที่ยวที่เป็นที่นิยมทั่วไปที่มีจุดมุํงหมายมากราบไหว๎เพ่ือเป็นสิริ
มงคล และนักทํองเที่ยวที่ต๎องการมาชื่นชมศิลปกรรมที่มีคุณคําภายในวัด รวมทั้งนักทํองเที่ยวบางสํวน
ที่ต๎องการมาชมเมืองที่มีประวัติศาสตร๑และวิถีชีวิตของคนในเมือง สภาพในปัจจุบันที่เกิดจากกิจกรรม
การทํองเที่ยว การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ ได๎เข๎ามามีอิทธิพลตํอเมืองโบราณแหํงนี้ สํงผลถึง
ปัญหาตํางๆของเมืองที่คํอยๆเปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งพ้ืนที่ที่เป็นองค๑ประกอบสําคัญของเมือง ปัจจุบัน
ไมํได๎รับการดูแลรักษาและสํงเสริมให๎มีคุณคํา ซึ่งเวียงพระธาตุลําปางหลวงถือได๎วําเป็นเวียงที่มี
ความสําคัญทางด๎านพระพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมล๎านนา และยังมีความสําคัญในแงํของ
ประวัติศาสตร๑เมืองลําปางอีกด๎วย 

ลักษณะของเศรษฐกิจชุมชนเป็นแบบพึ่งพาตนเอง เป็นการค๎าขายหมุนเวียนภายในชุมชน 
และรองรับนักทํองเที่ยว บางสํวนของคนในชุมชนออกไปหางานทําที่อ่ืนเป็นเวลานาน ทําให๎ผู๎ที่มีกําลัง
ในการทํางานในชุมชน เหลือแตํคนในวัยชราที่มีความรักในเมืองเกําแหํงนี้ คนในวัยกลางคนบางสํวน
ทําอาชีพค๎าขาย เชํน ขายอาหารให๎นักทํองเที่ยว ขายของที่ระลึก หรือรับเย็บเบาะ ทําไม๎กวาดสํงขาย
เมืองใกล๎ๆ เป็นอาชีพเสริม ซึ่งอาชีพหลัก เชํน การทําไรํ ทํานา คํอนข๎างมีอุปสรรคจากน้ําที่มีไมํ
เพียงพอตํอการทําการเกษตร และขาดการสนับสนุนจากภาครัฐที่จะให๎มีโครงการสํงเสริมอาชีพเสริม
ให๎แกํประชาชน จึงทําให๎เศรษฐกิจของชุมชนโดยรวมคํอนข๎างไมํดีนัก ชาวเมืองต๎องพ่ึงพาคนบางสํวน
ที่ออกไปทํางานนอกเมือง หรือ พึ่งพาการค๎าขายในการรองรับการทํองเที่ยวเป็นหลัก เพ่ือมานมัสการ
กราบไหว๎พระธาตุลําปางหลวง และเพ่ือชื่นชมศิลปกรรม สถาปัตยกรรมที่มีคุณคําในสมัยล๎านนา
ภายในวัด เป็นการทํองเที่ยวเฉพาะวัดเทํานั้น โดยที่ไมํเกี่ยวข๎องกับเมืองโบราณแหํงนี้ ซึ่งถือได๎วําเป็น
เมืองโบราณที่สําคัญที่สุดแหํงหนึ่งของจังหวัดลําปางที่บํงบอกความเป็นมาของเมืองหลวงลําปางแหํง
ใหมํ การทํองเที่ยวไมํมีผลเสียตํอชาวเมือง สภาพปัญหาเกี่ยวข๎องกับการจัดระเบียบพ้ืนที่จอดรถของ
นักทํองเที่ยว ปัญหาร๎านค๎า และปัญหามลภาวะ คือ ฝุุนละอองจํานวนมากให๎แกํชาวเมืองที่มีบ๎านอยูํ
ใกล๎บริเวณลานหน๎าวัด นอกจากนี้การทํองเที่ยวยังเป็นผลดีทางด๎านการเสริมสร๎างรายได๎ให๎แกํ
ชาวเมือง โดยเป็นการสร๎างงาน สร๎างรายได๎จากการค๎าขายเล็กๆน๎อยๆ บริเวณลานหน๎าวัด เชํน ขาย
นก ขายปลา ขายเสื้อผ๎า อาหารพื้นเมือง รวมทั้งขายผลิตภัณฑ๑ตํางๆ ที่มีชื่อเสียงของชุมชน 

วิถีชีวิตของคนในชุมชนเวียงพระธาตุลําปางหลวง มีความสัมพันธ๑กับวัดเป็นอยํางมาก ดัง
เห็นได๎จากพิธีกรรมตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับวัด โดยที่ชาวเมืองจะให๎ความสําคัญและรํวมมือกันกับ
พิธีกรรมของวัด รองลงมาคือ การนับถือเกี่ยวกับความเชื่อผี ผีอารักษ๑เจ๎าที่ ผีบรรพบุรุษ ดังเห็นได๎จาก
การเลําสืบตํอกันมา การมีศาลเจ๎าที่ประจําทุกหมูํบ๎าน เพ่ือให๎คุ๎มครองผู๎คนในแตํละหมูํบ๎านและการ



 ๑๑๘ 

จัดพิธีกรรม การไหว๎ บูชาเจ๎าที่เหลํานั้น เพ่ือให๎คุ๎มครองคนในหมูํบ๎าน และเป็นที่พ่ึงทางจิตใจในการ
ประกอบอาชีพยังตํางจังหวัด หรือการทําการเกษตรตํางๆ เนื่องจากสํวนใหญํชาวเมืองที่อยูํในวัย
ทํางานจะออกไปทํางาน หรือมีอาชีพ ค๎าขายอยูํตามตํางจังหวัด นานทีจะกลับมาบ๎าน สํวนใหญํจึงมี
เฉพาะคนชราและเด็กที่อยูํอาศัยในเมืองอยํางแท๎จริง คนชราสํวนใหญํจะอยูํกับบ๎านเลี้ยงหลานและมี
อาชีพทางการเกษตร และเด็กๆจะเรียนหนังสืออยูํภายในพ้ืนที่ หรือ ศึกษาในเมืองลําปาง 

คติความเชื่อสํวนใหญํเป็นความเชื่อถือการนับถือผี เชํน ผีเจ๎าที่ประจําหมูํบ๎าน ผีปูุยํา ผี
บรรพบุรุษ ซึ่งแสดงถึงความเคารพในธรรมชาติและมนุษย๑ของผู๎คนในเวียงพระธาตุลําปางหลวง ไมํดู
หมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธ๑เหลํานั้น และไมํทําลายสิ่งที่มีอยูํเดิมมาแตํโบราณ ความเชื่อเหลํานี้คนในวัยกลางคน 
จะมีความเชื่อที่รุนแรงกวํา ผู๎คนในวัยชรา ดังจะเห็นได๎จากการจะสร๎างบ๎านหรือตํอเติมบ๎านก็จะต๎อง
ขอพระภิกษุให๎พิจารณา ถ๎าตํอเติมเปลี่ยนไปจากเดิมโดยไมํขอจะมีอันเป็นไป และจะทําสิ่งใดตํอสิ่งที่มี
อยูํเดิมไมไํด๎ ถ๎าทําต๎องมีการขอหรือบอกเกลําผีเจ๎าที่นั้นๆ กํอน 

เอกลักษณ๑ทางวัฒนธรรมและประเพณีวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ๑ของเวียงพระธาตุลําปาง
หลวง คือ การสืบทอดประเพณีพิธีกรรมตํางๆที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา หรือความเชื่อ การนับถือ
ตํางๆ รวมทั้งการสืบทอดวัฒนธรรมแบบล๎านนาในรูปแบบของประเพณี เชํน ประเพณียี่เป็ง แตํ
ลักษณะของประเพณีอาจมีความแตกตํางไปบ๎าง เวียงพระธาตุลําปางหลวงไมํมีแมํน้ําหรือลําคลองที่
สามารถลอยกระทงในวันยีเป็งได๎ จึงไมํมีพิธีลอยกระทง มีเพียงประเพณียี่เป็ง ทําบุญที่วัด และงาน
มโหรสพ งานวัด เป็นต๎น 

ประเพณีและพิธีกรรมโดยทั่วไปจะเหมือนกันกับประเพณีพิธีกรรมที่เกิดขึ้นของล๎านนา 
พิธีกรรมทางศาสนาในวันสําคัญทางศาสนา เชํน วันเข๎าพรรษา วันออกพรรษา หรือ พิธีกรรมทาง
ความเชื่อ การนับถือผี เป็นต๎น ซึ่งประเพณีและพิธีกรรมเหลํานั้นมีดังตํอไปนี้ 

ประเพณีเดือนยี่เป็ง บางทีก็เรียกกันวํา เดือนยี่เป็ง นับเป็นประเพณีเกําแกํของชาวล๎านนา
ที่ปฏิบัติสืบตํอกันมาเป็นเวลาช๎านาน ในชํวงเวลานี้อยูํในตอนปลายฤดูฝนและต๎นฤดูหนาว เป็นชํวงที่
พืชไรํในนากําลังจะได๎ผล อากาศดี และมีธรรมชาติงดงามที่สุดในรอบปี ดังนั้น ประเพณีในเดือนยี่นี่จึง
แสดงออกถึงการทําบุญและการละเลํนที่รื่นเริงสนุกสนาน ประกอบกับชาวล๎านนามีความเชื่อถือกันมา
วําในเดือนยี่นี้เป็นฤดูกาลที่ลูกหลานจะได๎ทําบุญอุทิศสํวนกุศลให๎แกํบรรพชนและนิยมสํงเครื่องเซํน
สังเวยไปตามสายน้ํา เพ่ือเป็นเครื่องบูชาบรรพชน เทพยดา และรอยพระพุทธบาทบนหาดทรายปาก
แมํน้ํานัมทนที ดังนั้น ในเดือนนี้จึงเกิดมีประเพณีข้ึนหลาย ๆ อยําง สําหรับประเพณีเดือนยี่เป็งนั้น จะ
เริ่มต๎นที่ทางวัดต๎องจัดเตรียมสถานที่ ทําราชวัติรอบวิหารหรือศาลา และทําประตูปุาบริเวณหน๎า
ทางเข๎าวัดหรือหน๎าวิหาร จัดเตรียมโคมค๎าง โคมแขวน โคมหูกระตําย และโคมรูปตําง ๆ สําหรับ
ประดับตกแตํงสถานที่โดยเฉพาะในตอนกลางคืน นอกจากนี้ยังจัดทําโคมลอย ซึ่งจะมีทั้งที่ใช๎ปลํอยให๎
ลอยขึ้นในกลางวันและกลางคืน 

ประเพณีปีใหมํ หรือสงกรานต๑ นับเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญํของชุมชนในล๎านนา เพราะเป็น
ประเพณีท่ีเปลี่ยนศักราชใหมํในระยะวันที่ ๑๓ - ๑๔ - ๑๕ เป็นระยะสงกรานต๑ คือ วันที่ ๑๓ เป็นวัน
สังขารลํอง เป็นวันสํงท๎ายปีเกํา จะมีการทําความสะอาดบ๎านเรือนและเครื่องใช๎ ตลอดจนชําระกายให๎
สะอาดและสรงน้ําพระพุทธรูปที่บ๎านเรือนและที่วัด วันที่ ๑๔ เป็นวันเนําหรือวันเนาว๑ จะเป็นวันใหมํ
ของปี จะเป็นวันเตรียมอาหารคาวหวานและสิ่งของตําง ๆ สําหรับที่จะไปทําบุญที่วัดในวันรุํงขึ้น ตอน



 ๑๑๙ 

เย็นจะมีประเพณีขนทรายเข๎าวัดและกํอเจดีย๑ทราย วันที่ ๑๕ เป็นวันพญาวัน หรือเถลิงศก ในชํวงเช๎า
จะไปทําบุญถวายขันข๎าวที่วัด ถวายตุงและไม๎ค้ําศรี (ต๎นโพธิ์) เพ่ืออุทิศสํวนกุศลให๎แกํวิญญาณบรรพ
บุรุษ และเพ่ือเป็นอานิสงส๑ผลบุญสําหรับตนเอง ในตอนบําย ๆ จะเป็นประเพณีรดน้ําดําหัวสมาคม
รวะผู๎เฒําผู๎ใหญํ โดยนําข๎าวตอกดอกไม๎ หมากพลู เมี่ยงผ๎า และสิ่งของเครื่องใช๎ตําง ๆ เป็นของไหว๎ 
และขอพรอันเป็นมงคลสําหรับการเริ่มต๎นชีวิตใหมํในปีใหมํ 

ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาและการนับถือผี ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา บทบาท
ของวัดพระธาตุลําปางหลวง เป็นวัดที่บรรดาชาวเมืองในท๎องถิ่นและประชาชนที่อยูํหํางไกลออกไปยัง
บ๎านเมืองอ่ืนในแคว๎นล๎านนาเชื่อกันวําเป็นวัดโบราณมาแตํสมัยพระนางจามเทวี และพระสถูปสําคัญ
ของวัดก็เป็นที่บรรจุพระศอของพระพุทธเจ๎า มีเรื่องราว (Myth) ที่เชื่อกันวํา พระพุทธเจ๎าได๎เคยเสด็จ
มา ณ ที่นี้ จึงจัดเป็นปูชนียสถานที่สําคัญแหํงหนึ่งของอาณาจักรจากความเกําแกํและสําคัญเชํนนี้เป็น
เหตุให๎วัดนี้ได๎รับการบูรณะและดูแลเสมอมาจากกษัตริย๑ผู๎ปกครองแคว๎นล๎านนาและเจ๎าผู๎ปกครองนคร
ลําปางเอง 

การนับถือผี จากความสําคัญของวัดพระธาตุลําปางหลวงที่ เป็นศูนย๑กลางระบบความเชื่อ
ในสังคมที่นอกเหนือไปจากลัทธิและความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ดังจะเห็นได๎วําภายในบริเวณวัดมี
ต๎นโพธิ์ขนาดใหญํหลายต๎น โดยเฉพาะภายในเขตพุทธาวาสถือกันวําเป็นต๎นโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์มีรุกขเทวดา
สิงสถิตอยูํ ซึ่งชาวบ๎านชาวเมืองกราบไหว๎บูชามีศาลที่สถิตอยูํใต๎ต๎นไม๎ นอกนั้นมีรูปปั้นของเจ๎าผีภายใน
เขตวัดด๎วย 

สิ่งนอกเหนือธรรมชาติเหลํานี้ประชาชนให๎การเคารพบูชาเสมอมา ในยามที่ไปทําบุญที่วัด
ก็จะไปกราบไหว๎บูชาหรือนําสิ่งของไปเซํนไหว๎ด๎วยในเวลาเดียวกัน ในลักษณะที่เป็นองค๑ประกอบสํวน
หนึ่งของการนับถือพระพระพุทธศาสนาของประชาชนชาวเมืองนั่นเอง ในยามเดือดเนื้อร๎อนใจหรือ
เจ็บไข๎ได๎ปุวย ชาวบ๎านชาวเมืองก็จะมาเซํนไหว๎เจ๎าเหลํานี้เพ่ือขอการบําบัดและความคุ๎มครอง 
โดยเฉพาะในด๎านการทําบุญวันเกิดและบุญตํออายุ จะมีผู๎นําไม๎งามมาค้ํากิ่งโพธิ์ในวัด  จนปรากฏวํามี
ไม๎คํ้าอยูํอยํางมากมาย ในยามนักขัตฤกษ๑และวันสําคัญทางศาสนา วัดพระธาตุลําปางหลวงก็กลายเป็น
ศูนย๑กลางทางวัฒนธรรมและประเพณีของท๎องถิ่น ประชาชนจะพากันมาทําบุญและกราบไหว๎พระ
บรมธาตุ พระพุทธรูป ตลอดจนสิ่งนอกเหนือธรรมชาติในเขตเวียงพระธาตุ และมีงานประเพณีในทาง
ศาสนาและงานรื่นเริงรํวมกัน ประเพณีเหลํานี้นอกจากจะทําให๎คนในสังคมทุกชนชั้นทุกระดับมารํวม
สังสรรค๑กันแล๎ว ยังมีความหมายที่จะเชื่อมความสัมพันธ๑ไปยังสิ่งนอกเหนือธรรมชาติอีกด๎วย ซึ่งการ
รักษาสัมพันธภาพด๎วยการพ่ึงพาอาศัยซึ่งระหวํางมนุษย๑กับมนุษย๑ มนุษย๑กับธรรมชาติ และกับสิ่ง
นอกเหนือธรรมชาตินี้ เป็นลักษณะอยํางหนึ่งในโลกทัศน๑ของชาวล๎านนาและรวมทั้งชาวไทยทั้งหมดอีก
ด๎วย 

จะเห็นได๎วํา สังคมของชุมชนเวียงพระธาตุลําปางหลวงเป็นระบบสังคมที่มีการเกื้อกูลกัน 
มีความสัมพันธ๑ในระบบเครือญาติและเห็นได๎วําพิธีกรรม หรือประเพณีทางพระพุทธศาสนาจะมี
ความสําคัญคํอนข๎างมาก และเป็นประเพณีท่ีสําคัญของเมืองที่ผู๎คนในเมืองจะมาชุมนุมและรํวมมือกัน 
ถือได๎วําเป็นการสมัครสมานสามัคคีกันของคนในชุมชนที่มีความเหนียวแนํน นอกจากนั้น ประเพณี
เกี่ยวกับบ๎านและเมืองยังสะท๎อนให๎เห็นถึงการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธ๑ที่นอกเหนือจากทางพระพุทธศาสนา 
เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของผู๎คน ให๎ดํารงอยูํอยํางยั่งยืน เป็นการผสมผสานการเคารพนับถือทั้ง



 ๑๒๐ 

พระพุทธศาสนา และการนับถือผี อยํางกลมกลืนกับวิถีชีวิตชาวล๎านนา ปัญหาทางด๎านสังคมมี
คํอนข๎างน๎อย แตํเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจ คือการขาดแคลนแหลํงงาน
ภายในชุมชนและการขาดการพัฒนาพ้ืนที่ค๎าขายสินค๎าพ้ืนเมืองที่ชุมชนผลิต จึงทําให๎เกิดการย๎าย
ออกไปขายสินค๎าหรือใช๎แรงงานในตํางถิ่น ปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นจึงเป็นการคํอยๆ หายไปของ
ระบบครอบครัวที่เข๎มแข็ง 

 
๔.๑.๘ การพัฒนาพื้นที่ศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art) เรื่อง แห่พระสิงห์ปาย 

บ้านเวียงเหนือ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ตําบลเวียงเหนือ จากตํานานที่มีผู๎บันทึกไว๎เป็นหลักฐานหนังสือพ้ืนบ๎าน สมัยการปกครอง

ระบบเจ๎าผู๎ปกครองนครล๎านนา หลักฐานที่ปรากฏ เชํน คูเมืองทั้ง ๓ ทิศ วัดร๎างเจดีย๑เกํา วัดสร๎างสมัย
โบราณประมาณ ๔๐๐ กวําปี เครื่องไม๎สักแบบล๎านนาไทยวิหาร พระประธานกํอด๎วยอิฐฉาบปูนสมัย
เชียงแสน บ๎านนี้สันนิษฐานวํา คงเป็นที่อยูํของพวกลั๊วะ มอญ ขอม จากตํานานที่มีผู๎บันทึกเป็นหนังสือ
พ้ืนเมือง และพิจารณาจากข๎อเท็จจริงตําง ๆ ของอําเภอปาย สันนิษฐานวําคงจะตั้งบ๎านเมืองมา
ประมาณสองพันกวําปีมาแล๎ว ซึ่งในสมัยนั้นมีการปกครองลักษณะเจ๎าผู๎ครองนคร เมื่อประเทศไทยได๎
ประกาศแบํงเขตการปกครองในปี พ.ศ. ๒๔๔๓ ได๎ประกาศให๎เมืองปาย ขุนยวม เมืองฮํองสอน ไป
ขึ้นกับมณฑลพายัพ  ตํอมาในปี พ.ศ. ๒๔๕๔ ทางการได๎แตํงตั้งให๎หลวงเจริญเขตเขลางค๑นคร (สอน 
สุขุมินทร๑) มาเป็นนายอําเภอปายคนแรก 

จากหลักฐานที่ปรากฏเป็นโบราณวัตถุตํางๆ ตามวัดร๎าง กําแพงวัด ซากเจดีย๑ปรักหักพัง 
พระพุทธรูปที่กํอด๎วยอิฐถือปูน ก๎อนอิฐเกําแผํนใหญํและหนามาก สันนิษฐานได๎วําเป็นที่อยูํของพวก
ลั๊วะ พวกขอม และลําธารลําห๎วยหลายแหํงเป็นที่ที่มีชํางปุาจํานวนมาก ตํอมามีพวกไทยใหญํพากัน
อพยพมาจากเมืองปั่น เมืองพาย เมืองแสนหวี เชียงของ เชียงตุง หมอกใหมํ ลางเครือ ก๎างยาม พมํา 
และมอญ มาด๎วยบ๎าง เมื่อมาถึงบ๎านดอย (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งบ๎านเวียงเหนือ ตําบลเวียงเหนือ) จึงตกลง
ใจกันอยูํที่นั้น และยก “ขุนสํางปาย” ขึ้นเป็นเจ๎าเมือง จากนั้นชํวยกันขุดคูรอบเวียงเพื่อปูองกันสัตว๑มา
รบกวน มีประตู ๓ ด๎าน ทางทิศใต๎เรียกวํา “ประตูดา” เป็นประตูที่นําศพออกไปปุาช๎า แล๎วสร๎างวัดใน
บ๎านดอนทางทิศตะวันออก 

จากหลักฐานที่ปรากฏบันทึกเป็นประวัติศาสตร๑ในสมัยพระเจ๎ามโหตรประเทศราชาธิบดี 
เจ๎าผู๎ครองนครเชียงใหมํ ได๎สํงเจ๎าแก๎วเมืองมาออกสํารวจชายแดนและคล๎องช๎างไว๎ใช๎ในราชการ เมื่อ
มาถึงเมืองปายได๎แนะนําขุนสํางปายย๎ายเมืองมาตั้งอยูํทางฝั่งขวาหรือทางทิศตะวันตกของแมํน้ําปาย 
เพราะเป็นที่ราบกว๎างขวางและทําเลดี เหมาะแกํการเพาะปลูก จะวางผังเมืองก็สวย เรียกเวียงใหมํนี้
วํา “เวียงใต๎” (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งตําบลเวียงใต๎) เวียงเกําเรียกวํา “เวียงเหนือ” ตํอมาในปี พ.ศ. ๒๔๒๗ 
ได๎มีการปรับปรุงบ๎านเมืองปาย ตําบลเวียงใต๎ จัดทําถนนหนทางขนาดใหญํ ๔ สาย มีรูปรํางเป็นตาราง 
มีตรอกมีซอยสวยงามมาก แล๎วตั้งหอเทียบเทําจวนเรียกวํา “หอเจ๎าฟูา” (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งที่วําการ
อําเภอปาย) เมื่อขําวการสร๎างเมืองใหมํแพรํออกไป พวกไทยใหญํที่อพยพไปอยูํที่บ๎านเมืองแพรํ นําน 
เชียงใหมํก็พากันกลับมาหาพ่ีน๎อง เมื่อมีคนอพยพมาอยูํกันมากขึ้น จึงขยายออกเป็นตําบลหมูํบ๎านไป
เรื่อย ๆ 



 ๑๒๑ 

คําวํา “ปาย” มีที่มาได๎ ๓ ทาง คือ เป็นชื่อเรียกเพ้ียนไปจากคําวํา “ปูาย” ซึ่งเป็นคําไทย
ใหญํที่ใช๎เรียกตัวเองที่อพยพมาจากพมํา มาตั้งหลักแหลํงถิ่นฐานที่ลุํมแมํน้ําแหํงนี้ นานเข๎าเลยเรียก
เพ้ียนมาเป็น “ปาย” อีกทางหนึ่ง สันนิษฐานวําเพ่ือเป็นเกียรติแกํขุนสํางปาย หัวหน๎าใหญํซึ่งเป็นผู๎นํา
การอพยพมาสร๎างเมืองใหมํนี้ เลยเรียกเมืองที่ตั้งขึ้นใหมํวํา “เมืองปาย” และเรียกชื่อแมํน้ําที่ไหลผําน
ตามชื่อเมืองวํา “แมํน้ําปาย” จวบจนกระทั่งปัจจุบันนี้  สํวนข๎อสันนิฐานสุดท๎ายคือมาจากชื่อแมํน้ําซึ่ง
มีการเปลี่ยนทิศทางของกระแสน้ําเรื่อยมาวํา “แมํน้ําปูาย” (คําวํา “ปูาย” ในภาษาไทยใหญํแปลวํา
ถอยรํน) ตํอมาจึงเรียกเพ้ียนเป็น “ปาย” ในรัชสมัยของพระเจ๎าอินทรวิชยานนท๑ เจ๎าผู๎ครองนคร
เชียงใหมํ ได๎ให๎ “พะกํากั่นนะ” มาเป็นเจ๎าฟูาเมืองปายและมีผู๎ครองเมืองปายสืบตํอมาอีกคนหนึ่งคือ 
“ขุนสํางเนิง” จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. ๒๔๕๕ ตรงกับ ร.ศ.๑๒๙ “เมืองปาย”ได๎รับการยกฐานะขึ้นเป็น
อําเภอจนถึงปัจจุบัน 

พ้ืนที่ตําบลเวียงเหนือสํวนใหญํเป็นภูเขามีปุาไม๎หลายชนิด คิดเป็นร๎อยละ ๙๐ ของพ้ืนที่
ทั้งหมด พ้ืนที่ในสํวนที่เหลือ ลักษณะภูมิประเทศ พ้ืนที่ตําบลเวียงเหนือสํวนใหญํเป็นภู เขามีปุาไม๎ 
หลายชนิดคิดเป็นร๎อยละ ๙๐ ของพ้ืนที่ทั้งหมด พ้ืนที่ในสํวนที่เหลือ เป็นพ้ืนที่ราบลุํมและแมํน้ํา 
สําหรับเป็นแหลํงเพาะปลูกและใช๎เป็นที่อยูํอาศัย แหลํงน้ําที่สําคัญได๎แกํ แมํน้ําปาย ลําน้ําห๎วย แมํ
เมือง ลําน้ําห๎วยหยวก ลําน้ําห๎วยหก ลําน้ําห๎วยเฮ้ีย ลําน้ําห๎วยช๎างเฒํา ลําน้ําห๎วยน๎อย ลําน้ําห๎วยผา 
ลําน้ําห๎วยงู ลําน้ําห๎วยโปุง ลําน้ําห๎วยกิ่วหนํอ ลําน้ําห๎วยปู ลําน้ําห๎วยสั้น ลําน้ําห๎วยผาแดง ลําน้ําห๎วย
ยาวและเป็นแหลํงน้ําเพ่ือการบริโภคที่สําคัญของตําบลเวียงเหนือ ประชากรในตําบลเวียงเหนือสํวน
ใหญํประกอบอาชีพ เกษตรกรรมสํวนที่เหลือประกอบ อาชีพค๎าขาย ธุรกิจสํวนตัว รับจ๎างและรับ
ราชการจํานวนประชากรของตําบลเวียงเหนือ มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน เชํน การจักสาน การทํา
แหนม กลุํมข๎าวสาลี การทอผ๎าชนเผํา การตีมีด วิสาหกิจชุมชน ได๎แกํ กลุํมแปรรูปผลิตภัณฑ๑จากงา
บ๎านโปุง หมูํที่ ๑ กลุํมทอผ๎าบ๎านเมืองน๎อย หมูํที่ ๔ กลุํมตัดเย็บเสื้อผ๎าบ๎านศรีดอนชัย กลุํมเลี้ยงโคขุน 
โรงสีข๎าวชุมชน 

ชุมชนแหํงนี้ ตั้งอยูํในเมืองโบราณ ตัวเมืองเป็นรูปเกือบจะเป็นวงกลม มีคูเมือง คันดิน
โดยรอบ ๔ ทิศ พ้ืนที่ตัวเมืองถูกยกระดับให๎สูงจากพ้ืนที่ข๎างเคียง มีแมํน้ําไหลผําน ๒ สาย ด๎านทิศ
เหนือคือลําห๎วยเจ๎าเมือง และด๎านทิศตะวันตกคือลําน้ําปาย พ้ืนที่ข๎างเคียงโดยรอบเป็นที่นา 
สันนิษฐานวําสร๎างกํอนปี พ.ศ. ๑๘๖๐ หลักฐานที่พบคือ คูคันดิน พระพุทธรูปแบบล๎านนาประดิษฐาน
ที่วัดประจําตําบล ศาลเจ๎าเมืองอยูํทางด๎านทิศตะวันออกของตัวเมือง กูํเจ๎าเมืองหรือสถานที่บรรจุอิฐ
ของเจ๎าเมืองในอตีด วัดนอก วัดร๎างตาล ๗ ต๎น วัดร๎างจากตํอ (พระพุทธบาท) วัดทั้ง ๓ อยูํด๎านทิศ
เหนือของตัวเมือง 

ตํานานเลําวํา ภายในวัดมีวิหารลายคํากํอสร๎างด๎วยศิลปะล๎านนาอยํางวิจิตรตระการตา ทั้ง
ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค๑ (หรือพระสิงห๑ปาย) ซึ่งเป็นศิลปะเชียงแสนคูํบ๎านคูํเมืองที่เกําแกํ
และศักดิ์สิทธิ์ สําหรับประวัติของวัดจากนักวิชาการ พระเจ๎าเสนะภู(หรือเจ๎ามหาชัย)  ผู๎ปกครองนคร
พิงคะบุรี(หรือเมืองเชียงใหมํ)และมีเจ๎าศรีไจย๑เป็นน๎องชายคอยชํวยเหลือดูแล ได๎สํงคนไปสอดแนมที่
บ๎านดอน (หรือบ๎านกุงหลง) ก็พบวํามีพมํามาตั้งฐานทัพอยูํ ซึ่งบริเวณนี้มีภูมิประเทศราบลุํมเหมาะแกํ
การสร๎างบ๎านเมืองเพ่ือขยายอํานาจมารบกับเมืองเชียงใหมํและเมืองอ่ืนๆ จากนั้น พระเจ๎าเสนะภูจึง
นําช๎างสามเชือกได๎แกํ ช๎างเผือกแก๎ว ช๎างเผือกเฒํา และช๎างแก๎วมงคลเดินทัพไปบ๎านดอนเพ่ือปราบ



 ๑๒๒ 

พมํา ในคืนแรกที่ค๎างแรมกลางปุา พระองค๑ทรงนิมิตวํา มีบุรุษผิวดําหลายคนเข๎ามาจับตัว มัดมือไพลํ
หลังไว๎ แล๎วนําช๎างไปหนึ่งเชือก เมื่อต่ืนจากบรรทม ก็เลํานิมิตนี้ให๎เหลําอํามาตย๑ฟังและกําชับให๎ทุกคน
ระวังตัวเพราะเป็นความฝันที่ไมํดี รุํงขึ้น ช๎างแก๎วมงคลเกิดอาการคึกคะนอง ตกเขา เสียชีวิต ยิ่ง
เหมือนเป็นลางบอกแหตุ พระเจ๎าเสนะภูจึงตัดสินใจยกทัพกลับ ไมํนานพระองค๑ก็ทรงสวรรคต 

ตํอมาพระเจ๎าติโลกราชได๎เป็นเจ๎าเมืองคนใหมํและมีพระบัญชาให๎เจ๎าศรีไจย๑นําทัพจาก
เมืองเชียงใหมํไปตีบ๎านดอน พอมาถึงจุดที่ช๎างแก๎วมงคลตาย(ซึ่งตรงนั้นเรียก“บวกหัวช๎าง”หํางจาก
ปายไปตามถนน ๑๐๙๕ ที่กิโลเมตร ๒๒-๒๓ ทางขวามือ) เจ๎าศรีไจย๑ได๎บนบานตํอสิ่งศักดิ์สิทธิ์วํา หาก
การสู๎รบกับพมําครั้งนี้ได๎รับชัยชนะ จะกลับมาสร๎างกูํ(หรือสถูป)บูชาที่ตรงนี้ คืนนั้นเจ๎าศรีไจย๑สํงบุรุษ
สอดแนมสองคนปลอมตัวเป็นคนพมําไปที่บ๎านดอน แตํทั้งสองคนไมํกล๎าเข๎าไปเพราะกลัวพมํารู๎ เลย
ซุํมอยูํด๎านนอก ก็พบวํามีประตูเข๎าไปรบได๎สองทาง วันตํอมา เจ๎าศรีไจย๑เดินทัพมุํงสูํบ๎านดอน พอ
มาถึงแมํน้ําแหํงหนึ่งที่ใสสะอาดและลึกพอสมควร ก็พลบค่ําพอดี จึงหยุดพักเพ่ือนําช๎างลงอาบน้ํา
บริเวณน้ําลึก ซึ่งเรียกวํา“วัง” เมื่อเจ๎าศรีไจย๑อาบน้ําให๎ช๎างเสร็จ ก็กลําวกับช๎างวํา“พรุํงเราจะตีบ๎าน
ดอน ขอให๎มีชัยชนะด๎วยเถิด หากได๎ชัยกลับมา ข๎าจะสร๎างวัดที่ตรงนี้” (วังที่ช๎างอาบน้ํามีชื่อวํา“วัง
ช๎างเผือก”อยูํทางทิศตะวันออกของโรงเรียนอนุบาลปาย) คืนนั้นเจ๎าศรีไจย๑พักอยูํฝั่งตะวันตกของ
แมํน้ํา ก็นิมิตวํามีเทพบุตรมาอ๎ุมตัวทํานขึ้นสูํภูเขาสูงทางทิศตะวันตก โดยมีเทพยาดามาห๎อมล๎อมไว๎
และสั่งวํา“หากยกทัพไปตีบ๎านดอนวันพรุํงนี้ ให๎ตื่นแตํเช๎า สังเกตดาวงวงช๎าง ๗ ดวงทางทิศเหนือ ถ๎า
ดาวงวงช๎างยกข้ึน หรือไกํเริ่มขันติดกัน ๓ ครั้ง จะเป็นเวลาตีสี่หรือฟูาใกล๎สาง กํอนจะบุกบ๎านดอน ให๎
นําน้ําจากแมํน้ําขึ้นมาล๎างหน๎าล๎างมือกํอน จึงจะมีชัย” แล๎วเทพบุตรก็จากไป เมื่อเจ๎าศรีไจย๑ตื่นมา ก็
เลําให๎เหลําอํามาตย๑ฟัง อํามาตย๑ผู๎ใหญํบอกกับทุกคนวํา นั่นเป็นนิมิตที่ดี ให๎ทุกคนปฏิบัติตาม 

ในที่สุดเจ๎าศรีไจย๑ก็รบชนะพมํา เมื่อการสู๎รบสงบลง ก็เป็นเวลาฟูาสาง แตํช๎างที่นํามาเกิด
เตลิดหายจากเวียงไปในชํวงรบกับพมํา จึงสั่งให๎ตํารวจที่ติดตามมาสะกดรอยขึ้นไปตามแมํน้ํา โดย
เตรียมเสบียงไปด๎วย ตกค่ําก็ทําที่พักนอน เรียกวํา“ปาง” จุดที่พักนอนตรงนั้นเลยมีชื่อวํา“ป๋าง
แย”(หรือปางตํารวจ) พอรุํงเช๎าก็ตามหาตัวช๎างตํอ พบช๎างเผือกเฒําในลําห๎วย จึงเรียกห๎วยแถวนั้นวํา
“ห๎วยช๎างเฒํา” สํวนช๎างแก๎วมงคลก็พบในลําห๎วยซึ่งก็คือ“ห๎วยช๎างแก๎ว”ในปัจจุบัน เมื่อได๎ช๎างสอง
เชือกมาแล๎ว ยังพบช๎างปุาตัวผู๎อีกหนึ่งตัว จึงจับกลับมาฝึกสอนด๎วย แล๎วตั้งชื่อวํา“จ๏างปาย” (เทียบกับ
ภาษากลางก็คือ“ช๎างพลาย” แตํถ๎าเป็นตัวเมียจะเรียก“จ๏างปัง”หรือช๎างพัง) สํวนแมํน้ําที่ช๎างหนีขึ้นไป 
ก็เรียกตามชื่อช๎างวํา“แมํน้ําปาย” 

เวลาผํานไป มีหมูํบ๎านเกิดขึ้น เมืองเล็กๆแหํงนี้จึงมีชื่อวําเมืองปาย หลังจากเสร็จภารกิจ 
เจ๎าศรีไจย๑ก็เดินทางกลับเชียงใหมํ พระเจ๎าติโลกราชจึงสถาปนาเจ๎าศรีไจย๑ขึ้นเป็น“เจ๎าชัยสงคราม”
และให๎เป็นเจ๎าเมืององค๑แรกที่ปกครองบ๎านดอน พระองค๑พัฒนาความเป็นอยูํของชาวบ๎านเป็นอยํางดี 
ในปี พ.ศ. ๒๐๒๐ เจ๎าชัยสงครามทรงบูรณปฏิสังขรณ๑วัดวาอารามที่เมืองปาย และตั้งชื่อ“วัดศรีดอน
ไจย๑” โดยนําชื่อ“บ๎านดอน”รวมกับชื่อเจ๎า“ศรีไจย๑” แตํตํอมาชื่อวัดก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยจนกลาย
มาเป็น“ศรีดอนชัย” 
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ภาพที่ ๔.๒๑ ประเพณีแหํพระสิงห๑ปาย 

 
วัดประจําหมูํบ๎าน คือ วัดศรีดอยไชย ตําบลเวียงเหนือ อําเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน ซึ่ง

เป็นวัดแหํงแรกในอําเภอปาย และวัดที่ประดิษฐานพระสิงห๑เมืองปาย มีประชาชนจํานวนมากได๎
เดินทางมารํวมทําบุญประเพณีสรงน้ําพระพุทธสิหิงค๑ (พระสิงห๑ปาย) พระคํูบ๎านคูํเมืองของเมืองปาย 

 
๔.๒ พื้นที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนาแบบมีส่วนร่วม 

 
การวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎รํวมศึกษาและวิเคราะห๑ปัญหาอยํางมีสํวนรํวมกับกลุํมชาวบ๎าน

เกี่ยวกับการศึกษาข๎อมูลชุมชนในด๎านประวัติศาสตร๑ สังคมและวัฒนธรรม  การจัดลําดับความสําคัญ
และความต๎องการในการพัฒนาพ้ืนที่ศิลปะในชุมชน โดยการกระตุ๎นให๎ประชาชนได๎เรียนรู๎สภาพของ
ชุมชน  วิถีชีวิต  สังคม  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล๎อม เพ่ือใช๎เป็นข๎อมูลเบื้องต๎นในการจัดทําและ
ประกอบการพิจารณาวางแผนงานวิจัยในการพัฒนาพ้ืนที่ศิลปะในชุมชน    

จากข๎อมูลที่กลําวมาข๎างต๎นนั้นจะเห็นได๎วํา ชุมชนบ๎านเหลําพัฒนานั้นเป็นชุมชนที่มี
ประวัติศาสตร๑ยาวนาน มีการดํารงชีวิตที่รํวมกับธรรมชาติ สิ่งเหนือธรรมชาติ  มีความเป็นอยูํวิถีชีวิต
แบบเครือญาติ เรียบงําย มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ ความเอ้ืออาทรแกํกัน เห็นได๎จากการมีประเพณีและ
กิจกรรมและความเชื่อเป็นปัจจัยที่สําคัญที่มีอิทธิพลและสํงผลตํอการดํารงชีวิตตั้งแตํอดีต จนถึง
ปัจจุบัน และชุมชนมีพัฒนาการในด๎านการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในหลายมิติที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ทั้งเรื่อง
การพัฒนาสถานที่สําคัญของชุมชนแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑และเป็นแหลํงเรียนรู๎ในชุมชน การ
เสริมสร๎างอาชีพรายได๎ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน เป็นต๎น โดยเฉพาะการพัฒนาแหลํง
ทํองเที่ยวในชุมชน ที่จะเน๎นด๎านศิลปะ เชื่อมโยงไปสูํการสร๎างเมล็ดข๎าว จากบริบทของชุมชนที่กลําว



 ๑๒๔ 

มาข๎างต๎นนั้น จะเห็นได๎วําชุมชนบ๎านเหลําพัฒนามีพัฒนาการในการพัฒนาชุมชนในหลายๆ ด๎าน 
โดยเฉพาะเรื่องการสํงเสริมการทํองเที่ยวของชุมชน และด๎วยความที่มีพ้ืนที่ที่เป็นต๎นทุนทางทรัพยากร
ในหลายๆ ด๎าน โดยเฉพาะพ้ืนที่ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน คือ บริเวณโปุงน้ําร๎อนสามสี ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ที่โดดเดํนในยุคนี้ของชุมชน หลังจากท่ีมีการพัฒนาแหลํงโบราณคดีชุมชน  พ้ืนที่โปุงน้ําร๎อนสามสี
จึงเป็นแหลํงที่ควรจะยกระดับการปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน๑เพ่ือให๎เป็นเอกลักษณ๑และเป็นจุ ดเดํน
ของชุมชน นําไปสูํการสร๎างสรรค๑ผลงานทางศิลปะงานประติมากรรมเมล็ดข๎าวทุํงโปุง 
 

  
 

  
 

   
ภาพที่ ๔.๒๒ พ้ืนที่โปุงน้ําร๎อนในการพัฒนาพ้ืนที่ศิลปะชุมชน 

 
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะงานประติมากรรมเมล็ดข้าวทุ่งโป่ง 
การวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยเน๎นการรํวมวางแผน เป็นการวางแผนการพัฒนาหลังจากได๎ข๎อมูล

เบื้องต๎นของชุมชนแล๎ว  และนําข๎อมูลมาวิเคราะห๑พ้ืนที่ศิลปะในชุมชน  โดยการนํามาอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นรํวมกันเพ่ือกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค๑ของโครงการ  การกําหนดวิธีการและแนว
ทางการดําเนินงาน  ตลอดจนกําหนดทรัพยากรและแหลํงทรัพยากรที่จะใช๎เพ่ือการวิจัย โดยมี นาย
มานิตย๑ กันทะสัก อาจารย๑ประจําสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เป็นผู๎ออกแบบและสร๎างสรรค๑ประติมากรรมรูปรวงข๎าว 



 ๑๒๕ 

 

  
 

 
ภาพที่ ๔.๒๓ การประชุมวางแผนรํวมกับประชาชนในชุมชน 

 
การรํวมดําเนินการ เป็นการมีสํวนรํวมของประชาชนในการดําเนินการพัฒนา  หรือเป็น

ขั้นตอนปฏิบัติการตามแผนการวิจัยที่ได๎วางไว๎  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีสํวนรํวมในการ
สร๎างพ้ืนที่ศิลปะในชุมชนให๎กับชุมชน โดยการสนับสนุนด๎านเงินทุน วัสดุอุปกรณ๑ และแรงงาน รวมทั้ง
การเข๎ารํวมในการบริหารงาน  การประสานขอความชํวยเหลือจากภายนอกในกรณีที่มีความจําเป็น 
ดังนี้ 

 
๑. การลงพ้ืนที่ส ารวจชุมชน 
เพ่ือหาอัตลักษณ๑ของพ้ืนที่ที่จะสร๎างงานประมากรรมในชุมชน นําไปสูํการได๎แนวคิดใน

การสร๎างงาน โดยจากบริบทได๎แนวคิดวําได๎แรงบันดลใจจากบริบทของชุมชนที่เป็นเมืองอํูอารยธรรม 
เป็นเมืองยุคกํอนประวัติศาสตร๑ที่ประกอบด๎วยแหลํงโบราณคดีดอยเวียง ดอยวง และตํานานเมล็ดข๎าว
จากเกาะแมํมํายที่ตั้งอยูํกลางทุํงนาของหมูํบ๎าน จากตํานานแมํมํายทุบข๎าว จึงนํามาสูํการออกแบบ
ศิลปะงานประติมากรรมสูํชุมชนทั้งสามชิ้น ใช๎ตํานานและใช๎ปัจจุบันในการออกแบบ นายมานิตย๑ 
กันทะสัก กลําวถึงแรงบันดาลใจวํา 



 ๑๒๖ 

“เมล็ดข๎าวงอก” มีสํวนที่เป็นใบและรากงอกออกมาจากเมล็ดข๎าว ทั้งสองสํวนเทํากัน 
หมายถึง รากเหง๎าหยั่งลึกแคํไหน ก็จะสูงงดงาม  

“ต๎นกล๎า” มีสามต๎น มีลักษณะเป็นต๎นข๎าวที่อ๎วนใสํความรู๎สึกที่มีตํอข๎าวถึงความอุดม
สมบูรณ๑ซึ่งความสมบูรณ๑โดยความหมาย ต๎นที่ ๑ หมายถึง อดีต คือ ตั้งแตํบรรพบุรุษของเรากินข๎าว 
มาตั้งแตํยุคกํอนประวัติศาสตร๑ เท๎าความไปถึง การพบเมล็ดข๎าวใน ภาชนะดินเผาในยุคบ๎านเชียง นั่น
ก็ ๓,๐๐๐ - ๓,๕๐๐ ปีมาแล๎ว แสดงให๎เห็นถึง การบริโภคข๎าว มีมากํอน พระพุทธเจ๎า เสด็จมาโปรด
สัตว๑ แม๎กระทั่งพระพุทธเจ๎าพระองค๑เอง ยังฉันข๎าว เป็นภัตตาหาร นั่นเป็นนัยยะ ของต๎นข๎าวต๎นที่ ๑ 
คืออดีต ต๎นที่ ๒ คือปัจจุบันความอุดมสมบูรณ๑ในการปลูกข๎าวของเราคนไทย ยังมีอยูํทั่วทุกภาคของ
ประเทศไทย และคนไทยยังบริโภคข๎าวเป็นปกติ ถือวําเป็นอาหารหลัก และมีการพัฒนาสายพันธุ๑ข๎าว
ขึ้นมา เพ่ือตอบสนอง ความต๎องการ ของประชาชน สืบมา ต๎นที่ ๓ ยังสื่อความหมาย ไปถึงอนาคต วํา
มวลมนุษยชาติ ยังคงบริโภคข๎าว เป็นอาหารอยูํ ตราบเทํา มนุษย๑จะสูญสิ้นเผําพันธุ๑ ประติมากรรมใน
ชิ้นที่ ๒ นี้ จึงสื่อความหมายถึงความสําคัญของต๎นกล๎าที่แข็งแกรํง จากอดีตปัจจุบัน สูํอนาคตให๎รวม
เป็นกอข๎าวอันสมบูรณ๑  

ประติมากรรมอีก ชิ้นหนึ่งคือรวงข๎าว รวงข๎าวจะมี เม็ดข๎าวอยูํ  ๙ เม็ด อันมีหลายระยะที่
ต๎องการสื่อสารและแสดงออกคือ รัชกาลที่ ๙ พระองค๑ทรง มีโครงการ หลวง ที่พัฒนาสายพันธุ๑ข๎าว
อยํางไมํหยุดยั้ง ถือวํารัชกาลที่ ๙ พระองค๑ทรง มีวิสัยทัศน๑อันกว๎างไกล และตัวศิลปินเอง ยังมีความ
ศรัทธาตํอรัชกาลที่ ๙ นัยที่ ๒ เลข ๙ เป็นเลขที่มีความเป็นมงคล ในหลักธรรมของพุทธศาสนา มรรค
มีองค๑ ๘ + นิพพาน ๑ ก็คือเลข ๙ และคําวําเก๎า เมื่อพูดออกไป พ๎องเสียงคําวํา ๙ ไปข๎างหน๎าอยํางไมํ
หยุดยั้ง เพราะเมล็ดพันธุ๑ที่ สมบูรณ๑คือก๎าวตํอไปของมวลมนุษยชาติ ศิลปินมีความเชื่ออยํางยิ่งวําใน
อนาคต เม็ดข๎าว หรือการทํานาข๎าว จะกลับไปเหมือนในอดีตซึ่งเป็น การทํานาแบบอินทรีย๑ รูปทรง ที่
โค๎ง ล๎มลง อยํางเห็นได๎ชัด ของประติมากรรมชิ้นนี้ แสดงถึง ความนอบน๎อม ถํอมตน ไมํเยํอหยิ่ง 
เสมือน ผู๎ที่อยูํสูง หรือเป็นผู๎ใหญํหรือมีความสําเร็จ ถ๎าบุคคลนั้นมีธรรมะ มีการฝึกฝน ที่ดีมีการอบรมที่
ดียํอม ถํอมเนื้อถํอมตน น๎อมตนให๎เป็นประโยชน๑ตํอสังคม  

ลําดับตํอไป จะพูดถึงฐานของประติมากรรมทั้ง ๓ ชิ้น เป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศก๑ขนาด ๑๒๐ 
ซม. ที่มีรูวงกลม ๒ วงจรทะลุให๎เห็นอีกฝั่งนึง มีนัยยะที่สื่อความหมายสําคัญคือ วงกลม คือวัฏจักร 
ของชีวิต ของธรรมชาติ ของจักรวาล และเป็นสากล จักรวาล นี้ อันประกอบด๎วยวงกลมเล็กๆ อนุภาค
เล็กๆ จนไปถึง อานุภาพใหญํๆ เรียกวําวัฏจักร เสมือนการทํานา ที่ มีวัฏจักรตามเวลาฤดูกาลในการ
เพาะปลูกข๎าวเป็นต๎น การใช๎วงกลม ใน การแก๎ไขปัญหา ทางความรู๎สึกในงานประติมากรรม วงกลม
ในฐาน ข๎าวเป็นเจ๎าทั้งสามนี้ สามารถเชื่อม ระหวําง คนดู ประติมากรรม และสิ่งแวดล๎อม ให๎ไมํ
สามารถ แบํงแยกออกจกกัน เสมอเหมือนลมหายใจของเรา ที่มีลมหายใจ เป็นตัวเชื่อม ระหวําง กาย 
กับสภาวะ ภายนอก ภายใน ทําให๎ เกิดคําวํา “ชีวิต”  

วงกลมนี้ ยังสามารถให๎ผู๎ชม ได๎มาสัมผัส ด๎วยตัวของตัวเอง ในประสบการณ๑ ทาง
สุนทรียภาพ เมื่อพบเห็น งานประติมากรรมโดยตรง  

การจัดวาง (installation) จัดวางไปตาม เหตุการณ๑ คือ จากซ๎ายไปขวา เหมือนเขียนตัว
อักษรไทยเป็นประโยคเริ่มมาจากด๎านซ๎ายคือ เมล็ดข๎าวงอก ซึ่งถือวําเป็นการเริ่ม การเจริญเติบโต 
ขยับมาด๎านขวาหรือตรงกลางเป็น ต๎นกล๎าข๎าวที่กําลังเติบโต จากนั้นเป็นรวงข๎าว ที่โดนลม ทางทิศ



 ๑๒๗ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลมหนาว ลมหนาวเป็นสัญญาณของการเก็บเกี่ยวข๎าวนาปี ตลอดมา 
ศิลปิน จึงจัดวาง ไปตามแนวยาวของภูเขาจากซ๎ายไปขวา ให๎วิวทิวทัศน๑ เป็นสํวนหนึ่ง และเป็นสิ่ง
สําคัญ เพื่อเชื่อมโยง ประติมากรรมกับท๎องทุํง รวมไปถึงอากาศเมฆฝน แม๎กระทั่งเงาน้ําที่กระทบ จาก
บํอน้ําพุร๎อน ๓ สี ให๎เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นบริบทที่สวยงามของท๎องทุํง เป็นวัฏจักร ของ อาชีพ 
มนุษย๑ สํงผลไปถึงความรู๎สึก ที่ผํอนคลายของผู๎ที่ได๎มาเยี่ยมชม ประติมากรรมข๎าวเป็นเจ๎า ในท๎องทุํง 
บ๎านเหลําพัฒนาแหํงนี้๓ 

 
๒. สร้างภาพร่างต้นแบบ 

 

 
ภาพที่ ๔.๒๔ ภาพรํางต๎นแบบประติมากรรม 

 
๓. น าภาพร่างต้นแบบน าเสนอแก่ชุมชน เพื่ออธิบายถึงที่มาของแนวคิดการสร้างสรรค์

งานประติมากรรม  
๔. การเตรียมอุปกรณ์ในการท างาน 

๔.๑ อุปกรณ์ส าหรับปั้นต้นแบบ 
๑. ขี้ผึ้ง   ๒. อุปกรณ๑แตํงขี้ผึ้ง 
๓. อุปกรณ๑ในการถอดพิมพ๑ ๔. อุปกรณ๑ในการหลํอ 

                                                 
๓ สัมภาษณ๑, นายมานิตย๑ กันทะสัก, ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓. 



 ๑๒๘ 

๕. แทํนหมุน 

 

ภาพที่ ๔.๒๕ ขี้ผึ้งสําหรับปั้นต๎นแบบ 
 
๔.๒ อุปกรณ์ส าหรับปั้นขยายประติมากรรม 

๑. เหล็กเส๎นขนาดตํางๆ  ๒. ลวดตะแกรง 
๓. ลวดมัดเหล็ก   ๔. ตู๎เชื่อมโลหะ 
๕. ปูนซีเมนต๑/ ทราย/ ดิน  ๖. อิฐมอน 
๗. อุปกรณ๑ใช๎ในการปั้นปูน ๘. กระดาษทราย 
๙. สี (อุปกรณ๑ในการทําสี)  ๑๐. นั่งร๎าน 
๑๑. ปูนพลาสเตอร๑  ๑๒. อุปกรณ๑ในการทําไฟเบอร๑กลาส 

 



 ๑๒๙ 

  
 

  
 

  
ภาพที่ ๔.๒๖ อุปกรณ๑สําหรับปั้นขยายประติมากรรม 

  



 ๑๓๐ 

๕. ขยายแบบร่างโดยปั้นเป็นโมเดล ส าหรับขยายเป็นประติมากรรมขนาดใหญ่ 
 

 

 
ภาพที่ ๔.๒๗ แบบ ๑ ชื่อผลงาน : เมล็ดข๎าวงอก เทคนิค: ปั้นขี้ผึ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๑ 

 
 

 
ภาพที่ ๔.๒๘ แบบ ๒ ชื่อผลงาน: ต๎นกล๎างอกงาม เทคนิค: ปั้นขี้ผึ้ง 

 
 
 
 
 



 ๑๓๒ 

 
 

ภาพที่ ๔.๒๙ แบบ ๓ ชื่อผลงาน: รวงทองของชีวิต เทคนิค: ปั้นขี้ผึ้ง 
 
 



 ๑๓๓ 

๖. กระบวนการในการถอดพิมพ์ (ต้นแบบ) 
 

 
ภาพที่ ๔.๓๐ การถอดพิมพ๑ (ต๎นแบบ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๔ 

๗. การหล่อพิมพ์ ถอดพิมพ์ 
 

   
 

  
 

ภาพที่ ๔.๓๑ การหลํอพิมพ๑ ถอดพิมพ๑ 



 ๑๓๕ 

   
 

   
 

ภาพที่ ๔.๓๒ การปั้นต๎นแบบ 
 
๘. การติดตั้งงานร่วมกับชุมชน 
๙. ให้ความรู้แก่ชุมชน 
 

  



 ๑๓๖ 

 

   
 

   
 

 
 

ภาพที่ ๔.๓๓ การรํางโครงตามแบบ 
  



 ๑๓๗ 

 
 

   
 

ภาพที่ ๔.๓๔ การสร๎างโครง 
 

  
 

  
ภาพที่ ๔.๓๕ การปั้นพิมพ๑ 



 ๑๓๘ 

  
ภาพที่ ๔.๓๖ การหลํอพิมพ๑ 

 

  
 

   
ภาพที่ ๔.๓๗ การตกแตํง 

 
 

 



 ๑๓๙ 

  
ภาพที่ ๔.๓๘ ทําพิมพ๑และหลํอไฟเบอร๑ 

 

  
 

  
ภาพที่ ๔.๓๘ แบบหลํอพิมพ๑ 

 
 



 ๑๔๐ 

  
 

   
 

  
 

  
 

  
ภาพที่ ๔.๓๙ การหลํอแทํนเพ่ือทําฐาน   

 



 ๑๔๑ 

  
 

  
 

  
ภาพที่ ๔.๔๐ การติดตั้งผลงานรํวมกับชุมชน 

 
 
 
 



 ๑๔๒ 

  
 

  
 

  
 

ภาพที่ ๔.๔๑ การติดตั้งประติมากรรมชิ้นที่ ๑ 



 ๑๔๓ 

   
ภาพที่ ๔.๔๒ การติดตั้งประติมากรรมชิ้นที่ ๒ 

 

  
 

  
 

   
ภาพที่ ๔.๔๓ การติดตั้งประติมากรรมชิ้นที่ ๓ 



 ๑๔๔ 

 

   
 

  
ภาพที่ ๔.๔๔ การทาสีประติมากรรม 

๑๐. การทาสี 
 

  
ภาพที่ ๔.๔๕ การลงสีประติมากรรม 

  



 ๑๔๕ 

๑๑. งานประติมากรรมท่ีเสร็จเรียบร้อย 
 

 
 

ภาพที่ ๔.๔๖ ประติมากรรมเมล็ดข๎าว 
  



 ๑๔๖ 

 
 

ภาพที่ ๔.๔๗ ประติมากรรมต๎นข๎าว 
  
 
 



 ๑๔๗ 

 
 

ภาพที่ ๔.๔๘ ประติมากรรมรวงข๎าว 
 
  



 ๑๔๘ 

๑๒. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ชุมชน 
 

 
 

  
 

ภาพที่ ๔.๔๙ การจัดเสวนาทางวิชาการงานศิลปะสูํชุมชน 
 



 ๑๔๙ 

 
 

ภาพที่ ๔.๕๐ การจัดกิจกรรมเสวนาเรื่อง “ข๎าวเป็นเจ๎า” 
 
๑๓. การประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ 
 

 
https://www.banmuang.co.th/news/education/199166 

ภาพที่ ๔.๕๐ การประชาสัมพันธ๑ทางสื่อออนไลน๑ 

https://www.banmuang.co.th/news/education/199166


 ๑๕๐ 

 
http://bri.mcu.ac.th/?p=9506 

ภาพที่ ๔.๕๑ การประชาสัมพันธ๑ผํานสื่อมวลชน 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=u-QCIRJRvis&feature=youtu.be&fbclid= 

IwAR3LcaDPh46jrCHmuuMCoOFUyWGAdjlLpnWV2wDPxMDt1aNZP8INaRyEyEo 
ภาพที่ ๔.๕๒ การประชาสัมพันธ๑ผํานชํอง YouTube 

http://bri.mcu.ac.th/?p=9506


 ๑๕๑ 

 
การวิจัยครั้งนี้ประชาชนมีสํวนรํวมในการกําหนดการแจกจํายผลประโยชน๑จากกิจกรรม

การวิจัยในพ้ืนที่ศิลปะในชุมชนรํวมกัน และเน๎นการมีสํวนรํวมในการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานวิจัย และผลของการพัฒนาจากการดําเนินการไปแล๎ววําสําเร็จตามวัตถุประสงค๑หรือไมํ มี
ปัญหาอุปสรรค  และข๎อจํากัดอยํางไร เพ่ือแก๎ไขปัญหาตําง  ๆ ที่เกิดขึ้นได๎ทันที และนําข๎อผิดพลาดไป
เป็นบทเรียนในการดําเนินการตํอไป  การเปิดให๎ประชาชนหรือชาวบ๎านที่เกี่ยวข๎องได๎มีโอกาสเข๎ารํวม
ในพ้ืนที่ศิลปะในชุมชนทั้งในด๎านการสร๎างสรรค๑และรํวมกันอนุรักษ๑ จะกํอให๎เกิดรากฐานแหํงความ
ยั่งยืนของการพัฒนา 

 
การลงพ้ืนที่ประชุมประชาคมจังหวัดล าพูน 
การจัดเวทีเสวนาประชุมกลุํมรํวมกับผู๎บริหาร คณาจารย๑ บุคลากรเจ๎าหน๎าที่ของ

มหาวิทยาลัย ตัวแทนภาครัฐ ได๎แกํ องค๑การบริหารสํวนจังหวัดลําพูน การทํองเที่ยวจังหวัดลําพูน 
(ททท.) สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน และเครือขํายศิลปวัฒนธรรม จังหวัดลําพูน ประกอบด๎วย 
ในชุมชน เพื่อศึกษาประวัติศาสตร๑ชุมชน และอัตลักษณ๑ของท๎องถิ่น เพ่ือนําไปสูํการสร๎างสรรค๑ผลงาน
ทางศิลปะเชิงพุทธสูํวิถีชุมชนในรูปแบบงานภาพสามมิติ (3D) เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 

  
 
 

 
ภาพที่ ๔.๕๓ การประชุมประชาคม จังหวัดลําพูน 



 ๑๕๒ 

 
จากผลการประชุมสรุปได๎วํา ที่ประชุมมีมติให๎จัดทําภาพสามมิติ (3D) ภายในอาคารพระ

สัทธรรม (พระเทพรัตนนายก อุปถัมภ๑) ซึ่งเป็นอาคารสร๎างใหมํภายในเขตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ๑ลําพูน ซึ่งใช๎เป็นอาคารปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานสําหรับพระภิกษุสงฆ๑
และประชาชนทั่วไป และมีมติให๎สร๎างสรรค๑ภาพเกี่ยวกับประเพณีสลากย๎อม และมีพระบรมธาตุเจดีย๑
หริภุญไชยเป็นองค๑ประกอบสําคัญด๎านหลังภาพ  

ศิลปินผู๎สร๎างสรรค๑ศิลปกรรม คือ นายมานิตย๑ โกวฤทธิ์ และกลุํมศิลปินจิตอาสาปูายสี ได๎
กลําวถึงแรงบันดาลใจวํา “การที่จะเริ่มโครงการหาแรงบันดาลใจ ก็คือเราก็จะสร๎างงานศิลปะที่เป็นถึง
สามมิติ ซึ่งเอาไปทําให๎กับผนังพ้ืนที่สาธารณะของชุมชน แตํละที่จะแตกตํางกัน มจร.วิทยาลัยสงฆ๑
ลําพูน จะเป็นเรื่องสลากย๎อม ซึ่งถือเป็นหนึ่งประเพณีแหํงเดียวในโลก โดยมีพ้ืนหลังเป็นพระธาตุหริ
ภุญไชย ซึ่งถือเป็นศาสนสถานสําคัญและเป็นที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลําพูน”๔ 

ประวัติโดยสังเขปของพระบรมธาตุหริภุญไชย เป็นปูชนียสถานอันสําคัญยิ่งของจังหวัด
ลําพูน เป็นจอมเจดีย๑องค๑หนึ่งในจํานวน ๘ แหํงของประเทศไทย เป็นเจดีย๑ที่เกําแกํที่สร๎างในสมัยพระ
เจ๎าอาทิตยราชพระบรมธาตุหริภุญไชย เป็นศูนย๑รวมความศรัทธาของประชาชนโดยทั่วไป ประเพณี
สรงน้ําธาตุ เป็นประเพณีท่ียิ่งใหญํ เป็นที่สนใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดลําพูนและจังหวัดใกล๎เคียง 
ประเพณีนี้ยึดถือและปฏิบัติมาเป็นประจําทุกปี 

วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร เป็นปูชนียสถานสําคัญในภาคเหนือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยูํคูํ
เมืองลําพูนมาอยํางยาวนานตั้งอดีตนับเวลามากกวําพันปี ตั้งอยูํใจกลางเมืองลําพูน หํางจากศาลา
กลางจังหวัดประมาณ ๑๕๐ เมตร มีถนนล๎อมรอบสี่ด๎าน คือ ถนนอัฏฐารสทางทิศเหนือ ถนนชัยมงคล
ทางทิศใต๎ ถนนรอบเมืองทาง ทิศตะวันออก นอกจากนั้นยังเป็นองค๑พระธาตุประจําปีเกิดของคนเกิดปี 
ระกาพระบรมธาตุหริภุญไชย ภายในบรรจุพระเกศบรมธาตุบรรจุในโกศทองคํา ประดิษฐานในพระ
เจดีย๑ ประกอบด๎วยฐานปัทม๑ แบบฐานบัวลูกแก๎ว ยํอเก็จ ตํอจากฐานบัวลูกแก๎วเป็นฐานเขียงกลมสาม
ชั้น ตั้งรับองค๑ระฆังกลม บัลลังก๑ยํอเหลี่ยม สูง ๒๕ วา ๒ ศอก ฐานกว๎าง ๑๒ วา ๒ ศอก ๑ คืบ มีสัตติ
บัญชร (รั้วเหล็กและทองเหลือง) ๒ ชั้น สําเภาทอง ประดิษฐานอยูํประจํารั้วชั้นนอกทั้งทิศเหนือ และ
ทิศใต๎ มีซุ๎มกุมภัณฑ๑ และฉัตรประจําสี่มุม และหอคอยประจําทุกด๎านรวม ๔ หอ บรรจุพระพุทธรูป นั่ง
ทุกหอ นอกจากนี้ยั งมี โคมประทีป และแทํนบูชากํอประจําไว๎ เ พ่ือเป็นที่สักการะบูชาของ
พุทธศาสนิกชนทั่วไป 

วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร เดิมทีเป็นพระราชวังของพระเจ๎าอทิตยราชกษัตริย๑ผู๎
ครองนครหริภุญไชย  องค๑ที่ ๓๓ ตํอจาก พระนางจามเทวี ปฐมบรมกษัตริย๑ของเมืองหริภุญไชย  
บริเวณกําแพงพระราชวังของพระเจ๎าอาทิตยราชได๎แบํงออกเป็น ๒ ชั้น คือ ชั้นนอกและชั้นใน ในกาล
ตํอมาภายหลังพระเจ๎าอาทิตยราช ได๎ถวายราชวังของพระองค๑ให๎เป็นสังฆารามไว๎กับทาง
พระพุทธศาสนาเมื่อถวายเป็นสังฆารามแล๎ว ได๎รื้อกําแพงชั้นนอกออกแล๎วปั้นสิงห๑คูํหนึ่งไว๎ที่ซุ๎มประตู
ด๎านทิศตะวันออก เป็นสิงห๑ขนาดใหญํประดับเครื่องทรงยืนอ๎าปากประดิษฐานไว๎แทน ตามคติโบราณ
ทางเหนือซึ่งนิยมสร๎างสิงห๑เฝูาวัด วัดพระธาตุหริภุญไชย  จึงมีกําแพงสองชั้นตามรูปลักษณ๑ของ

                                                 
๔

 สัมภาษณ๑, นายมานิตย๑ โกวฤทธิ,์ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



 ๑๕๓ 

พระราชวังเดิมของพระเจ๎าอาทิตยราช คือ รอบบริเวณวัดชั้นนอกชั้นหนึ่ง และกํอกําแพงเป็นศาลา
บาตรรอบองค๑พระธาตุหริภุญไชย เป็นกําแพงชั้นในอีกชั้นหนึ่ง 

วัดพระธาตุหริภุญไชย  วรมหาวิหาร ตั้งอยูํใจกลางเมืองลําพูนมีถนนล๎อมรอบสี่ด๎าน สร๎าง
ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๑๖๕๑ มีสิ่งที่นําสนใจคือ ซุ๎มประตูซึ่ง กํอนที่จะเข๎าไปในบริเวณวัด ต๎องผํานซุ๎มประตูกํอ
อิฐถือปูนประดับลวดลายวิจิตรพิสดาร เป็นฝีมือโบราณสมัยศรีวิชัย ประกอบด๎วยซุ๎มยอดเป็น ชั้น ๆ 
เบื้องหน๎าซุ๎มประตูมีสิงห๑ใหญํคูํหนึ่งยืนเป็นสงําบนแทํนสูงประมาณ ๑ เมตร สิงห๑คูํนี้ปั้นขึ้นใน สมัย
พระ เจ๎าอาทิตยราชเมื่อทรงถวายวังให๎เป็นสังฆารามวิหารหลวง เมื่อผํานซุ๎มประตูเข๎าไปแล๎วจะเห็น
วิหารหลังใหญํ เรียกวํา วิหารหลวง เป็นวิหารหลัง ใหญํมีพระระเบียงรอบด๎านและมีมุขออกทั้ง
ด๎านหน๎าและด๎านหลัง เป็นวิหารที่สร๎างขึ้นใหมํแทนวิหารหลังเกํา ซึ่งถูกพายุพัดพังทลายไปเมื่อ พ.ศ. 
๒๔๖๖ 

สํวนประเพณีสลากย๎อม เมืองลําพูน” ซึ่งกําลังจะจัดขึ้นที่วัดพระธาตุหริภุญไชย 
วรมหาวิหาร ศูนย๑รวมความศรัทธาของชาวลําพูน ระหวํางวันที่ ๑๐-๑๓ เดือนกันยายน เกิดจากความ
รํวมมือของจังหวัดลําพูน องค๑การบริหารสํวนจังหวัดลําพูน ททท. สภาวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน เทศบาลลําพูน วัดพระธาตุหริภุญไชย  และพ่ีน๎องชาวลําพูน 
นับเป็นงานประเพณีท่ีมีความเป็นมาและสร๎างเสนํห๑ให๎กับชุมชนเป็นอยํางยิ่ง 

“สลากย๎อม” เป็นประเพณีที่ถือวํามีเอกลักษณ๑เฉพาะตัวเกิดขึ้นที่เดียวในโลก โดยมี
รากฐานมาจาก "ชาวยอง" หรือกลุํมชาติพันธุ๑ลื้อจากสิบสองปันนา กํอนจะอพยพมาอยูํที่เมืองยองใน
พมําและย๎ายมาตั้งถิ่นฐานอยูํในจังหวัดลําพูนอีกทีหนึ่งเมื่อประมาณ ๒๐๐ กวําปีที่แล๎ว  

ประเพณีสลากย๎อมเมืองลําพูน เกิดขึ้นที่จังหวัดลําพูน เป็นสํวนสําคัญของงานประเพณี 
“ทานสลากภัตร” ซึ่งเป็นการทําบุญประจําปีกํอนออกพรรษา คนล๎านนามักจะจัดทานสลากภัตรในวัน
ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๐ “สลากย๎อม” เป็นการถวายทานเพ่ือเป็นพุทธบูชาของหญิงสาว บางพ้ืนที่
จําเพาะเจาะจงวําต๎องเป็นหญิงสาวที่มีอายุ ๒๐ ปีเทํานั้น ขณะที่บางพ้ืนที่ไมํจําเป็น ขอให๎เป็นชํวงอายุ 
๒๐ ปี โดยประมาณอาจจะมากกวําหรือน๎อยกวําสัก ๒-๓ ปีก็ได๎ แตํสิ่งที่เชื่อเหมือนกันก็คือต๎องเป็น
หญิงสาวที่ยังไมํแตํงงาน และเชื่อกันวําการถวายสลากย๎อมของหญิงสาวได๎รับอานิสงส๑ผลบุญสูงยิ่ง 
เทียบเทํากับการบวชของผู๎ชาย 

ลักษณะพิเศษของทานสลากย๎อมคือ การนําประวัติของหญิงสาวที่เป็นเจ๎าภาพของงาน 
หรือเป็น “ผู๎ทานสลากย๎อม” มาแตํงเป็นคําประพันธ๑ นํามาผูกเลําทํานองโบราณเป็นเรื่องตั้งแตํเกิด 
จนถึงปัจจุบัน เพ่ือให๎คนที่มาเที่ยวได๎รับรู๎ถึงประวัติและความดีงามของผู๎ทานสลากย๎อม ลักษณะเชํนนี้
เหมือนกับการ เรียกขวัญ (ฮ๎องขวัญ) นาคที่กําลังจะบวช ซึ่งตามประเพณีล๎านนา จะมีการเลําเป็น
ทํานองเทศน๑ล๎านนา บอกเลําประวัติของผู๎ที่กําลังจะบวชให๎รู๎วํา เป็นผู๎ที่กําลังทําความดี สละทุกอยําง 
เพ่ือก๎าวเข๎าสูํบวรพระพุทธศาสนา 

การนําเสนอเรื่องความพยายามของหญิงสาวชาวลําพูน ย๎อนไปเมื่อ ๕๐ ปีที่ผํานมา ที่จะ
ถวายทานสลากย๎อมให๎ได๎สักครั้งหนึ่งในชีวิต เรื่องราวของการแสดงสะท๎อนให๎เห็นกระบวนการคิด
และความศรัทธาของคนในยุคนั้นที่มีตํอการทานสลากย๎อม ผสมผสานกับวัฒนธรรมที่งดงามผํานการ
เลําเรื่องตั้งแตํกระบวนการสร๎างสลากย๎อมและขั้นตอนการเตรียมการ จนถึงขั้นตอนสุดท๎ายคือการ
ถวายทานสลากย๎อม 



 ๑๕๔ 

การประกวดต๎นสลากย๎อม สูงไมํเกิน ๑๒ เมตร เป็นการประกวดการสร๎างสลากย๎อมที่
สมบูรณ๑ มีคติความเชื่อในเรื่องศาสนาและความงดงามของการสร๎างสลากย๎อมที่เน๎นความสวยงาม 
ประณีต บรรจง แตํทรงคุณคํา ลงตัวในทรวดทรงและการใช๎วัสดุท๎องถิ่นมาเป็นองค๑ประกอบ 
นอกจากนั้น ยังมี “ขบวนแหํต๎นสลากย๎อมสูง ๘ เมตร และสูง ๔ เมตร” แหํจากหน๎าศาลากลาง ผําน
ถนนอินทยงยศ ถึงแยกประตูลี้ผํานถนนรอบเมืองในเข๎าสูํวัดพระธาตุหริภุญไชย วรมหาวิหาร เพ่ือ
เฉลิมฉลองการนําสายไฟฟูาลงดินของเทศบาลเมืองลําพูน นักทํองเที่ยวจะเห็นขบวนสลากย๎อมสูง ๘ 
เมตร และสูง ๔ เมตร จํานวนกวํา ๑๐๐ ต๎น เคลื่อนผํานบนถนนในเมืองลําพูน โดยมีเจ๎าภาพ ผู๎มีจิต
ศรัทธาที่จะทําทานสลากย๎อมออกคําใช๎จํายและให๎ศรัทธาหัววัดตํางๆ เป็นผู๎จัดสร๎าง พร๎อมจัดขบวน
แหํอยํางยิ่งใหญํงดงาม มีคนในชุมชนมารํวมกันทั้งหมูํบ๎าน โดยมีเจ๎าภาพสลากย๎อมเป็นผู๎เดินนําหน๎า
ต๎นสลากย๎อม และเลําประวัติผู๎ถวายทานด๎วยทํานองโบราณที่เรียกวํา “ฮํ่ากะโลง” พร๎อมการแสดง
ประกอบตลอดทาง “การประกวดการฮํ่ากะโลง” เป็นการอนุรักษ๑สํงเสริมการอํานเรื่องราวเป็นทํานอง
โบราณ ซึ่งเป็นองค๑ประกอบหนึ่งของประเพณีสลากย๎อมมิให๎สูญหาย ซึ่งได๎รับความสนใจ โดยเฉพาะ
จากเยาวชนคนรุํนใหมํจํานวนมาก 

 

  
 

   
ภาพที่ ๔.๕๔ ภาพวาดสามมติ (3D) เรื่อง “สลากย๎อม แหํงเดียวในโลก” 

 
 



 ๑๕๕ 

 

 
 

 
ภาพที่ ๔.๕๕ งานสานศิลป์ถิ่นล๎านนา (หละปูน) “สลากย๎อมลําพูน แหํงเดียวในโลก” 

 
 
 

  



 ๑๕๖ 

 

 
 

 
ภาพที่ ๔.๕๖ การจัดการจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการศิลปะ (Art Workshop)  

 



 ๑๕๗ 

 
 

 
ภาพที่ ๔.๕๗ การจัดกิจกรรมแขํงขันวาดภาพระบายสี 

  



 ๑๕๘ 

การลงพ้ืนที่ประชุมประชาคมจังหวัดพะเยา 
 

ในที่ประชุม ซึ่งประกอบด๎วย ตัวแทนจาก มจร. วิทยาเขตพะเยา ได๎แกํ ผู๎บริหาร 
คณาจารย๑ เจ๎าหน๎าที่ ได๎เข๎ารํวมและแสดงความคิดเห็น มีข๎อสรุปดังนี้ 

มีมติให๎ใช๎บริเวณขอบสระน้ําของวิทยาเขตพะเยา เป็นสถานที่ติดตั้ งเนินดินและ
ประติมากรรมรูปปลา ศิลปะเวียงบัว เพ่ือให๎เป็นสัญลักษณ๑ของวิทยาเขตพะเยาและเป็นจุดทํองเที่ยว
ของจังหวัดพะเยา 
 

 
 

 
ภาพที่ ๔.๕๘ การสํารวจพื้นที่ มจร. วิทยาเขตพะเยา 

 
ศิลปินผู๎สร๎างสรรค๑ศิลปกรรม คือ พระปัญญาชัย พุทธรักขิโต แหํงสวนธรรมภูศิลป์ อ.พาน 

จ.เชียงราย เป็นผู๎ออกแบบและปั้นประติมากรรม ได๎กลําวถึงแรงบันดาลใจวํา “มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ตั้งอยูํในบริเวณใกล๎กับเมืองโบราณ ซึ่งมีอายุหลายร๎อยปีรํ วม



 ๑๕๙ 

สมัยพญางําเมือง โดยมีหลักฐานที่ค๎นพบคือเตาเผา ภาชนะดินเผา การเขียนสีเคลือบโบราณ ซึ่งมี
เอกลักษณ๑เฉพาะถิ่น แสดงถึงความเชี่ยวชาญและภูมิปัญญาเชิงชําง รวมถึงความเจริญรุํงเรืองทางจิต
วิญญาณ ศิลปะ และเศรษฐกิจ ซึ่งงานประติมากรรมปลาคูํกระโจนออกมาจากกระแสน้ํามีลวดลาย
รอบเป็นจักรวาล มีธรรมจักรอยูํตรงกลาง มีความหมายคือ การออกจากอวิชชา เป็นอิสระหลุดพ๎น
จากวัฏฏสังสารวัฏเข๎าสูํอนันตภาวะ หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การแสวงหาพุทธิปัญญา เพื่อนําไปพัฒนาชีวิต
และจิตวิญญาณ เพ่ือโลกียสุข ที่สุดคือ โลกุตรสุข อันเป็นวงกลม คือ ความวําง”๕  

พระปัญญาชัย พุทธรักขิโต ได๎นําเอกลักษณ๑ท่ีโดดเดํนเฉพาะตัวของเครื่องถ๎วยในแหลํงเตา
เวียงบัว คือ การตกแตํงลวดลายที่เกิดจากการใช๎ดวงตราพิมพ๑ลาย ( impressed motif with seals) 
การเขียนลายหรือจารลายด๎วยวิธีขูดเส๎น (graffito technique) การกดลายจากปลายเครื่องมือ 
(pressed marks with tool-end) เป็นรูปลักษณ๑ตํางๆ โดยการตกแตํงตรงกลางชามด๎านใน 
(medallion) เหนือชั้นดินขาวรองพ้ืน (white engobe) กํอนเคลือบทับ ลายลักษณ๑สําคัญที่พบได๎แกํ 
ปลา สิงห๑ช๎าง ม๎า ดวงอาทิตย๑ธรรมจักร ก๎นหอย ขวัญ อนันตวัฏฏะ ศรีวัตสะ นกหงส๑ นกยูง นกสีแดง 
หรือ ฟินิกส๑ (red bird/phoenix) ซึ่งสํวนมากเป็นลายลักษณ๑แบบใหมํที่ไมํเคยพบในเครื่องถ๎วยของ
แหลํงเตาอ่ืนๆในประเทศไทยหรือในตํางประเทศมากํอน ชามและจานในกลุํมนี้มีลักษณะรํวมกัน
ประการหนึ่ง คือ ที่ผนังข๎างชามและจานด๎านใน (cavetto/interior side-wall) มีการขูด ขีด หรือ
เซาะรํองตื้นๆตามแนวตั้งขนานกันไปโดยรอบในลักษณะของรัศมีมณฑล ของดวงอาทิตย๑ ( sun 
rays/sun radiant) หรือซี่กําของธรรมจักร (spokes of dharmachakra) ที่ไมํเพียงแตํเป็นกลุํมลาย
ลักษณ๑ชุดใหมํ ซึ่งไมํเคยพบตามแหลํงเตาอ่ืนๆ มากํอนทั้งในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ๎าน
เทํานั้น แตํยังเป็นหลักฐานที่เชื่อมโยงกับคติธรรมความเชื่อ โลกทัศน๑ชีวิตทัศน๑ของกลุํมชนชาติตํางๆ 
รวมทั้งกลุํมชนชาติไท-ลาวที่อาศัยอยูํในภูมิภาคลุํมแมํน้ําโขง และทางตอนเหนือของประเทศไทยใน
ห๎วงพุทธศตวรรษที่ ๑๘-๑๙ วํายังนับถือธรรมชาติศาสนาฟูา ดิน ดวงอาทิตย๑ดวงจันทร๑ดวงดาว นับถือ
ผีบรรพบุรุษ นับถือสัตว๑ศักดิ์สิทธิ์ผสมผสานกับคติธรรมในศาสนาพราหมณ๑ พระพุทธศาสนา ศาสนา
เต๐า ที่แพรํหลายอยูํในอินเดีย และจีนซึ่งเป็นดินแดนอันกว๎างใหญํไพศาลอีกด๎วย ในการขุดค๎นกลุํมเตา
เก๏ามะเฟืองได๎พบดวงตราพิมพ๑ลายรูปปลาทําจากดินเผาหลายชิ้น และจากการสํารวจก็พบดวงตรา
พิมพ๑ลายรูปนกศักดิ์สิทธิ์และดวงตรารูปปลาคูํท่ีเป็นหลักฐานวําศิลปินดินปั้นในแหลํงเตาพะเยาที่เวียง
บัวทําดวงตราพิมพ๑ลายดินเผาขึ้นมาใช๎เอง๖ 

ลายลักษณ๑สําคัญที่พบได๎แกํ ปลา สิงห๑ช๎าง ม๎า ดวงอาทิตย๑ ธรรมจักร ก๎นหอย ขวัญ 
อนันตวัฏฏะ ศรีวัตสะ นกหงส๑ นกยูง นกสีแดง หรือ ฟินิกส๑ ซึ่งสํวนมากเป็นลายลักษณ๑แบบใหมํที่ไมํ
เคยพบในเครื่องถ๎วยของแหลํงเตาอื่นๆในประเทศไทยหรือในตํางประเทศมากํอน ชามและจานในกลุํม
นี้มีลักษณะรํวมกันประการหนึ่ง คือที่ผนังข๎างชามและจานด๎านใน มีการขูด ขีด หรือเซาะรํองตื้ นๆ
ตามแนวตั้งขนานกันไปโดยรอบในลักษณะของรัศมีมณฑล ของดวงอาทิตย๑ หรือซี่กําของธรรมจักร ที่
เมื่อมองจากด๎านบนของชามหรือจานที่มีลายรูปสัตว๑ตรงกลางแล๎ว ก็ดูเสมือนวํา รูปสัตว๑เชํน สิงห๑หรือ
ราชสีห๑นกหงส๑หรือนกสีแดง ปลา ช๎าง ม๎า อยูํที่ใจกลางดวงอาทิตย๑หรืออยูํในจักรวาลมณฑล ในภูมิ
                                                 

๕ สัมภาษณ๑ พระปญัญาชัย พุทธรักขิโต ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
๖ สายันต๑ ไพรชาญจติร๑, “โบราณคดีของเครื่องถ๎วยไทในล๎านนาแหลงํเตาเมืองนํานบ๎านเตาไหแชํเลียง

และแหลํงเตาพะเยาที่เวียงบัว”, วารสารธรรมศาสตร๑, (ปีท่ี 32 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2556):108-109. 



 ๑๖๐ 

จักรวาลที่มีความหมายถึงสิ่งที่มีพลังอันทรงคุณคําและมีความหมายอันเป็นสิริมงคล เป็นการ
สร๎างสรรค๑กําหนดคุณคําและความหมายให๎ชามและจานมีคุณสมบัติเสมือนรูปเคารพหรือเป็นวัตถุ
มงคลที่มีความหมายมากกวําการเป็นภาชนะใช๎สอยทั่วไป ลายลักษณ๑ภูมิจักรวาลแบบสุริ ยจักรและ
ธรรมจักรลักษณะแบบพ้ืนฐานนี้มีปรากฏในเครื่องถ๎วยของกลุํมชนตํางๆ ในทวีปเอเชียในห๎วงพุทธ
ศตวรรษท่ี ๑๕-๒๔  

ลายลักษณ๑ที่ตกแตํงประดับประดาบนภาชนะประเภทจาน/ชามของแหลํงเตาพะเยาที่
เวียงบัวมีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเดํนแตกตํางจากเครื่องถ๎วยที่ผลิตจากแหลํงเตาอ่ืนๆในประเทศไทย
และในตํางประเทศอยํางเห็นได๎ชัด ซึ่งในการศึกษาพบวําลายลักษณ๑ตํางๆมีความหมายเกี่ยวเนื่องกับ
จักรวาลทัศน๑ โลกทัศน๑และชีวิตทัศน๑ซึ่งเป็นวิธีคิดสําคัญทางวัฒนธรรมของผู๎ฅนในเรือนเวลาพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๘-๒๐ ที่เป็นทั้งผู๎ผลิตและผู๎บริโภคเครื่องถ๎วยดังรายละเอียดการวิเคราะห๑ความหมาย
ของลายลักษณ๑บนเครื่องถ๎วยที่ผลิตในแหลํงเตาพะเยาที่เวียงบัว 

ลายดวงอาทิตย๑ ลายธรรมจักร เป็นรูปแบบพ้ืนฐานลายลักษณ๑บนชามและจานตะไลเวียง
บัวในกลุํมเตาเก๏ามะเฟือง ที่พ้ืนกลางจานเรียบๆไมํมีลายลักษณ๑รูปสัตว๑หรือสิ่งของมงคลอ่ืนๆ แตํมักมี
เส๎นวงกลมซ๎อนกันหลายวงล๎อมรอบด๎วยสุริยมณฑลหรือรัศมีที่ขูดเป็นรํองตื้นๆในแนวตั้งเวียนไปรอบ
ผนังข๎างชามและจาน ซึ่งเมื่อดูจากด๎านบนของชามและจานก็เห็นเสมือนวําชามและจานใบนั้นมี
ลักษณะเจิดจ๎าประดุจดวงอาทิตย๑ บางใบทําลวดลายรัศมีรูปสามเหลี่ยมคล๎ายหนํอไม๎เรียงราย
ล๎อมรอบวงกลม ซ๎อนกันสองหรือสามชั้นไว๎ตรงกลางชามและจาน โดยมีสุริยมณฑลล๎อมรอบอยูํที่ผนัง
ด๎าน ซึ่งลายลักษณะนี้มีความหมายวําเป็นดวงอาทิตย๑และอาจจะหมายถึงพระธรรมจักร ที่เป็น
รูปลักษณ๑อันเป็นมงคลสูงสุดในพุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ๑ศาสนาเชน และศาสนาอ่ืนๆ  

ลายขวัญ อนันตวัฏฏะ ศรีวัตสะ ชามและจานตะไลเวียงบัวจํานวนหนึ่งมีลายขวัญ ลา
ยอนันตวัฏฏะที่หมายถึงสภาวะเวียนวํายตายเกิด เคลื่อนไหวไหลเลื่อนเปลี่ยนไปไมํหยุดนิ่ง เป็น
อนิจจัง) อยูํตรงกลางชามล๎อมรอบด๎วยรัศมีหรือมณฑลที่ผนังข๎างชาม บางใบก็ไมํมีรัศมีหรือมณฑล
ล๎อมรอบ ลวดลายประดิษฐ๑จากการใช๎ดวงตรากดประทับ รูปลักษณะชุดลายประกอบด๎วยเส๎นขดแบบ
ก๎นหอย (spirals) หลายเส๎น หมุนวนคล๎ายกับพายุหมุนอันทรงพลัง คล๎ายกับกระจุกเส๎นขนที่สํวน
ปลายม๎วนขมวดไปในทิศทางตํางๆ คล๎ายกับสายน้ําที่ไหลวน มีรูปปลาสองตัววํายเวียนอยูํในกระแส
น้ําวน สันนิษฐานวําลายลักษณ๑นี้นําจะดัดแปลงจากรูปศรีวัตสะ สัญลักษณ๑มงคลรูปปลาคูํผสมผสาน
กับคติธรรมความเชื่อเรื่องขวัญพัฒนาเป็นลายลักษณ๑เฉพาะที่มีความหมายถึงจักรวาลโลกและชีวิตที่
เวียนวํายตายเกิดเคลื่อนไหวไปเป็นพลวัตไมํมีที่สิ้นสุด ลายลักษณ๑เชํนนี้ไมํเคยพบในแหลํงผลิตเครื่อง
ถ๎วยใดๆ มากํอนทั้งในประเทศไทยและในตํางประเทศ มีเฉพาะในแหลํงเตาพะเยาที่เวียงบัวนี้เทํานั้น๗ 
 

                                                 
๗ สายันต๑ ไพรชาญจติร๑, “โบราณคดีของเครื่องถ๎วยไทในล๎านนาแหลงํเตาเมืองนํานบ๎านเตาไหแชํเลียง

และแหลํงเตาพะเยาที่เวียงบัว”, วารสารธรรมศาสตร๑, (ปีท่ี 32 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2556):115-117. 



 ๑๖๑ 

 
ภาพที่ ๔.๕๙ ชามลายปลาในสุริยมณฑล แหลํงเตาพะเยาที่เวียงบัว ในห๎วงพุทธศตวรรษที่ ๑๘-๑๙๘ 

                                                 
๘ สายันต๑ ไพรชาญจติร๑, “ความหมายลายลักษณ๑บนเครื่องถ๎วยที่ผลิตในห๎วงต๎นพุทธศตวรรษท่ี 19 

ของแหลํงเตาเมืองนําน บ๎านเตาไฟแชํเลียง และแหลํงเตาพะเยาที่เวียงบัว”, ด ารงวิชาการ, (Vol. 7 No. 1 (2008): 
January - June): 108. 



 ๑๖๒ 

 

 
ภาพที่ ๔.๖๐ ผลงานการออกแบบประติมากรรมรูปปลาคูํ ในชื่อวํา “ภูมิจักรวาล” ศิลปะเวียงบัว 

 
  



 ๑๖๓ 

 

 
ภาพที่ ๔.๖๑ ประติมากรรมปลาคูํ “ภูมิจักรวาล” ศิลปะเวียงบัว 

 

 
ภาพที่ ๔.๖๒ พิธีเปิดและการแสดงศิลปวัฒนธรรม 



 ๑๖๔ 

 
 

 
ภาพที่ ๔.๖๓ การจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการศิลปะ (Art Workshop)   



 ๑๖๕ 

การลงพ้ืนที่ประชาคมบ้านท่าข้าม อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ในที่ประชุม ซึ่งประกอบด๎วย ตัวแทนจากภาครัฐ ได๎แกํ กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ครู และตัวแทน
ประชาชน ประกอบด๎วย พระสงฆ๑ ปราชญ๑ท๎องถิ่น และตัวแทนจากภาคเอกชน ได๎เข๎ารํวมและแสดง
ความคิดเห็น มีข๎อสรุปดังนี้ 

มีมติให๎ใช๎ศิลปะจัดวาง หรือ ศิลปะติดตั้ง (Installation art) เรื่อง ไม๎ค้ําโพธิ์ ภายในวัดทํา
ข๎ามใต๎ ซึ่งเป็นวัดประจําหมูํบ๎าน ประเพณีนําสนใจในชํวงวันสงกรานต๑ของชาวล๎านนา คือการ “แหํไม๎
ค้ําโพธิ์” หรือ “ไม๎คํ้าสะหลี” (ต๎นโพธิ์ ภาษาล๎านนาเรียกวํา “สะหลี” หมายถึงคําวํา “สิริ”) 

ศิลปินผู๎สร๎างสรรค๑ศิลปกรรม คือ นายมานิตย๑ โกวฤทธิ์ และกลุํมศิลปินจิตอาสาปูายสี 
เป็นผู๎ออกแบบและวาดลวดลายประดับตกแตํงเสาเหล็กแทนการใช๎ไม๎ โดยให๎ความเห็นวํา “อําเภอ
ฮอดนี้จะทําเป็น  installation art ซึ่งเป็นศิลปะการจัดวางแล๎วก็สํงเสริมการลดการตัดไม๎ทําลายปุา 
ซึ่งเอาประเพณีแหํไม๎คํ้าโพธิ์มาเป็นตัวเชื่อมทางวัฒนธรรม คือ เราได๎ลงความเห็นกันเรื่องประเพณีอัน
ดีงามของเมืองฮอดก็คือการแหํไม๎ค้ําโพธิ์วํา แตํละปีเป็นงานที่ยิ่งใหญํ ดังนั้น แตํละปีนี้จะมีการตัดไม๎
ใหญํๆ มาทําไม๎ค้ําโพธิ์จํานวนมาก  ปีหลังๆ นี่ เลยเข๎าไปชวนชุมชนให๎ใช๎วัสดุทดแทนก็คือเรื่องของ
เหล็ก และทําขึ้นใหมํให๎สวยงาม เพราะสุดท๎ายของหัวใจของงานคือ การใช๎ศิลปะวาดรูป และได๎เชิญ
เอาศิลปินจํานวน ๓๐ คนไปชํวยกัน วาดไม๎ค้ําโพธิ์เสร็จแล๎วก็ตกแตํงใสํพํูให๎มีสีสันก็กลายเป็นผลงาน
ศิลปะ เป็นสํวนหนึ่งของการสํงเสริมการทํองเที่ยวโดยนําเอางานประเพณีมาสร๎างงานศิลปะในรูปแบบ
ใหมํ และเอาผลงานศิลปะที่ทําไว๎ไปจัดแสดงบนพ้ืนที่สาธารณะ เป็นการกระตุ๎นการทํองเที่ยวใน
ชุมชน”๙ 

คติตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนชาวล๎านนามีความเชื่อวํา ต๎นไม๎ใหญํมักมีเทวดา
อารักษ๑สิงสถิตอยูํ โดยเฉพาะต๎นโพธิ์ ซึ่งนอกจากจะเป็นต๎นไม๎ใหญํที่สํวนมากจะปลูกไว๎ในวัดแล๎ว ยัง
เป็นต๎นไม๎ในพุทธประวัติที่พระพุทธเจ๎าได๎ประทับนั่งจนตรัสรู๎ธรรม จึงถือเป็นต๎นไม๎ศักดิ์สิทธิ์ แตํต๎น
โพธิ์เมื่อเจริญเติบโตใหญํขึ้น จะมีกิ่งก๎านสาขาทอดยาว บางกิ่งโน๎มเอียงจนเกรงวําจะหักโคํนยามลม
พัดแรง จึงมีคนนําไม๎งํามมาค้ํายันกิ่งไว๎ ไม๎งํามนั้นเรียกวํา “ไม๎ค้ําโพธิ์” หรือ “ไม๎ค้ําสะหลี” ซึ่ง
นอกจากจะเป็นการค้ํายันกิ่งไมํให๎ล๎มแล๎ว ยังมีความหมายไปถึงการค้ําชูพระพุทธศาสนาให๎ยืนยาว
สืบไป อีกทั้งเชื่อกันวํากุศลในการถวายไม๎ค้ําโพธิ์จะชํวยคุ๎มครองดวงชะตาให๎เจริญขึ้น ไมํตกต่ํา มีคน
ชํวยเหลือค้ําชูไปตลอด จึงเป็นที่มาของประเพณีแหํไม๎คํ้าสะหรีของล๎านนา 
 

                                                 
๙

 สัมภาษณ๑, นายมานิตย๑ โกวฤทธิ,์ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



 ๑๖๖ 

  
ภาพที่ ๔.๖๔ ประเพณีแหํไม๎ค้ําสะหรี 

 
สํวนการสร๎างสรรค๑ศิลปะครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎นําวัสดุเหล็กมาใช๎ทดแทนไม๎ เพ่ือสํงเสริมการ

อนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม และสามารถนําเหล็กไปใช๎ประโยชน๑อ่ืนๆ ภายในวัดตํอไป โดยผู๎วิจัยและคณะใช๎
ศิลปะการสร๎างสรรค๑ศิลปะในวัสดุเหล็กเพ่ือให๎เกิดความสวยงาม และการจัดประเพณีแหํไม๎ค้ําสะหลี
รอบๆ หมูํบ๎าน 

 

  
ภาพที่ ๔.๖๕ เหล็กท่ีนํามาใช๎ทดแทนไม๎คํ้าสะหรี 

 



 ๑๖๗ 

   
ภาพที่ ๔.๖๖ กิจกรรมการมีสํวนรํวมของเด็กและเยาวชน 

 

 
ภาพที่ ๔.๖๗ การสร๎างผลงานของศิลปิน 

 



 ๑๖๘ 

 
 

 
ภาพที่ ๔.๖๘ การมีสํวนรํวมของชาวบ๎านในพิธีแหํไม๎ค้ําสะหร ี



 ๑๖๙ 

 
 

  
ภาพที่ ๔.๖๙ กิจกรรมการเสวนาถํายทอดแลกเปลี่ยนรู๎ 



 ๑๗๐ 

 
 
 
 

 
ภาพที่ ๔.๗๐ การจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการศิลปะ (Art Workshop) 

  



 ๑๗๑ 

 
 

 
 

ภาพที่ ๔.๗๑ กิจกรรมสืบชาตาหลวงในพิธีถวายไม๎ค้ําสะหรี 
 
 



 ๑๗๒ 

การลงพ้ืนที่ประชาคมบ้านเวียงเหนือ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

 
 

 
ภาพที่ ๔.๗๒ การประชุมประชาคม บ๎านเวียงเหนือ อ.ปาย จ.แมํฮํองสอน 

 
ในที่ประชุม ซึ่งประกอบด๎วย ตัวแทนจากภาครัฐ ได๎แกํ กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ครู และตัวแทน

ประชาชน ประกอบด๎วย พระสงฆ๑ ปราชญ๑ท๎องถิ่น และตัวแทนจากภาคเอกชน ได๎เข๎ารํวมและแสดง
ความคิดเห็น มีข๎อสรุปดังนี้ 

มีมติให๎ใช๎ฝาผนังอาคารกุฏิสงฆ๑ภายในวัดศรีดอนไชย ซึ่งเป็นวัดประจําหมูํบ๎าน เป็นที่สร๎าง
งานศิลปะภาพสามมิติ (3D) เรื่องราวเกี่ยวกับการแหํพระสิงห๑ปาย เนื่องจากวัดศรีดอยไชย ตําบลเวียง
เหนือ อําเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน ซึ่งเป็นวัดแหํงแรกในอําเภอปาย และวัดที่ประดิษฐานพระสิงห๑
เมืองปาย มีประชาชนจํานวนมากได๎เดินทางมารํวมทําบุญประเพณีสรงน้ําพระพุทธสิหิงค๑ (พระสิงห๑
ปาย) พระคูํบ๎านคูํเมืองของเมืองปาย 



 ๑๗๓ 

ศิลปินผู๎สร๎างสรรค๑ศิลปกรรม คือ นายมานิตย๑ โกวฤทธิ์ และกลุํมศิลปินจิตอาสาปูายสี 
เป็นผู๎ออกแบบและสร๎างสรรค๑จิตรกรรม โดยได๎กลําวถึงแรงบันดาลใจวํา “พ้ืนที่บ๎านเวียงเหนือ อําเภอ
ปาย จังหวัดแมํฮํองสอน จะเป็นเรื่องของการแหํพระสิงห๑ แตํละปีจะเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญํ ชาวบ๎าน
ต๎องการให๎เขียนเรื่องของการแหํพระสิงห๑ผํานบรรยากาศของทุํงนา มีคนแหํสิงโต มีการเขียนมุกคือ
การทับซ๎อนไปมาระหวํางคนแหํในปัจจุบันกับคนแหํในอดีต มีองค๑เทพเทวดามาอวยพร คนจะเข๎ามา
ถํายรูปโดยสามารถเลํนกับขบวนแหํในภาพได๎ และจะมีเรื่องราวของอัตลักษณ๑วิถีชุมชนสอดแทรกเข๎า
ไป ผสมผสานกับการเขียนเกี่ยวกับคติความเชื่อเรื่องเทวดากับการวาดภาพเขียนแบบโบราณ ภาพนี้
จะเป็นภาพที่มีขนาดใหญํ เพราะอยากทําให๎คนเข๎ามาทํองเที่ยวหรือเยี่ยมชม ไปเช็คอินแล๎วถํายภาพ
แชร๑ไปทางสื่อ Social Network”๑๐ 

ภายในวัดแหํงนี้ มีวิหารลายคํากํอสร๎างด๎วยศิลปะล๎านนาอยํางวิจิตรตระการตา ทั้งยังเป็น
ที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค๑ (หรือพระสิงห๑ปาย) ซึ่งเป็นศิลปะเชียงแสนคูํบ๎านคูํเมืองที่เกําแกํและ
ศักดิ์สิทธิ์ สําหรับประวัติของวัด มีเรื่องเลําวํา พระเจ๎าเสนะภู (หรือเจ๎ามหาชัย)ผู๎ปกครองนครพิงคะบุรี 
(หรือเมืองเชียงใหมํ) และมีเจ๎าศรีไจย๑เป็นน๎องชายคอยชํวยเหลือดูแล ได๎สํงคนไปสอดแนมที่บ๎านดอน 
(หรือบ๎านกุงหลง) ก็พบวํามีพมํามาตั้งฐานทัพอยูํ ซึ่งบริเวณนี้มีภูมิประเทศราบลุํมเหมาะแกํการสร๎าง
บ๎านเมืองเพ่ือขยายอํานาจมารบกับเมืองเชียงใหมํและเมืองอ่ืนๆ จากนั้น พระเจ๎าเสนะภูจึงนําช๎างสาม
เชือกได๎แกํ ช๎างเผือกแก๎ว ช๎างเผือกเฒํา และช๎างแก๎วมงคลเดินทัพไปบ๎านดอนเพ่ือปราบพมํา  ในคืน
แรกท่ีค๎างแรมกลางปุา พระองค๑ทรงนิมิตวํา มีบุรุษผิวดําหลายคนเข๎ามาจับตัว มัดมือไพลํหลังไว๎ แล๎ว
นําช๎างไปหนึ่งเชือก เมื่อตื่นจากบรรทม ก็เลํานิมิตนี้ให๎เหลําอํามาตย๑ฟังและกําชับให๎ทุกคนระวังตัว
เพราะเป็นความฝันที่ไมํดี รุํงขึ้น ช๎างแก๎วมงคลเกิดอาการคึกคะนอง ตกเขา เสียชีวิต ยิ่งเหมือนเป็น
ลางบอกแหตุ พระเจ๎าเสนะภูจึงตัดสินใจยกทัพกลับ ไมํนานพระองค๑ก็ทรงสวรรคต 

ตํอมา พระเจ๎าติโลกราชได๎เป็นเจ๎าเมืองคนใหมํและมีพระบัญชาให๎เจ๎าศรีไจย๑นําทัพจาก
เมืองเชียงใหมํไปตีบ๎านดอน พอมาถึงจุดที่ช๎างแก๎วมงคลตาย (ซึ่งตรงนั้นเรียก “บวกหัวช๎าง” หํางจาก
ปายไปตามถนน ๑๐๙๕ ที่กิโลเมตร ๒๒-๒๓ ทางขวามือ) เจ๎าศรีไจย๑ได๎บนบานตํอสิ่งศักดิ์สิทธิ์วํา หาก
การสู๎รบกับพมําครั้งนี้ได๎รับชัยชนะ จะกลับมาสร๎างกูํ(หรือสถูป)บูชาที่ตรงนี้ คืนนั้นเจ๎าศรีไจย๑สํงบุรุษ
สอดแนมสองคนปลอมตัวเป็นคนพมําไปที่บ๎านดอน แตํทั้งสองคนไมํกล๎าเข๎าไปเพราะกลัวพมํารู๎ เลย
ซุํมอยูํด๎านนอก ก็พบวํามีประตูเข๎าไปรบได๎สองทาง วันตํอมา เจ๎าศรีไจย๑เดินทัพมุํงสูํบ๎านดอน พอ
มาถึงแมํน้ําแหํงหนึ่งที่ใสสะอาดและลึกพอสมควร ก็พลบค่ําพอดี จึงหยุดพักเพ่ือนําช๎างลงอาบน้ํา
บริเวณน้ําลึก ซึ่งเรียกวํา“วัง” เมื่อเจ๎าศรีไจย๑อาบน้ําให๎ช๎างเสร็จ ก็กลําวกับช๎างวํา “พรุํงเราจะตีบ๎าน
ดอน ขอให๎มีชัยชนะด๎วยเถิด หากได๎ชัยกลับมา ข๎าจะสร๎างวัดที่ตรงนี้” (วังที่ช๎างอาบน้ํามีชื่อวํา“วัง
ช๎างเผือก” อยูํทางทิศตะวันออกของโรงเรียนอนุบาลปาย) คืนนั้นเจ๎าศรีไจย๑พักอยูํฝั่งตะวันตกของ
แมํน้ํา ก็นิมิตวํามีเทพบุตรมาอ๎ุมตัวทํานขึ้นสูํภูเขาสูงทางทิศตะวันตก โดยมีเทพยาดามาห๎อมล๎อมไว๎
และสั่งวํา“หากยกทัพไปตีบ๎านดอนวันพรุํงนี้ ให๎ตื่นแตํเช๎า สังเกตดาวงวงช๎าง ๗ ดวงทางทิศเหนือ ถ๎า
ดาวงวงช๎างยกข้ึน หรือไกํเริ่มขันติดกัน ๓ ครั้ง จะเป็นเวลาตีสี่หรือฟูาใกล๎สาง กํอนจะบุกบ๎านดอน ให๎

                                                 
๑๐

 สัมภาษณ๑, นายมานิตย๑ โกวฤทธิ,์ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



 ๑๗๔ 

นําน้ําจากแมํน้ําขึ้นมาล๎างหน๎าล๎างมือกํอน จึงจะมีชัย” แล๎วเทพบุตรก็จากไป เมื่อเจ๎าศรีไจย๑ตื่นมา ก็
เลําให๎เหลําอํามาตย๑ฟัง อํามาตย๑ผู๎ใหญํบอกกับทุกคนวํา นั่นเป็นนิมิตที่ดี ให๎ทุกคนปฏิบัติตาม 

ในที่สุดเจ๎าศรีไจย๑ก็รบชนะพมํา เมื่อการสู๎รบสงบลง ก็เป็นเวลาฟูาสาง แตํช๎างที่นํามาเกิด
เตลิดหายจากเวียงไปในชํวงรบกับพมํา จึงสั่งให๎ตํารวจที่ติดตามมาสะกดรอยขึ้นไปตามแมํน้ํา โดย
เตรียมเสบียงไปด๎วย ตกค่ําก็ทําที่พักนอน เรียกวํา “ปาง” จุดที่พักนอนตรงนั้นเลยมีชื่อวํา “ป๋างแย” 
(หรือปางตํารวจ) พอรุํงเช๎าก็ตามหาตัวช๎างตํอ พบช๎างเผือกเฒําในลําห๎วย จึงเรียกห๎วยแถวนั้นวํา 
“ห๎วยช๎างเฒํา” สํวนช๎างแก๎วมงคลก็พบในลําห๎วยซึ่งก็คือ“ห๎วยช๎างแก๎ว”ในปัจจุบัน เมื่อได๎ช๎างสอง
เชือกมาแล๎ว ยังพบช๎างปุาตัวผู๎อีกหนึ่งตัว จึงจับกลับมาฝึกสอนด๎วย แล๎วตั้งชื่อวํา  “จ๏างปาย” (เทียบ
กับภาษากลางก็คือ “ช๎างพลาย” แตํถ๎าเป็นตัวเมียจะเรียก “จ๏างปัง” หรือช๎างพัง) สํวนแมํน้ําที่ช๎างหนี
ขึ้นไป ก็เรียกตามชื่อช๎างวํา“แมํน้ําปาย” 

เวลาผํานไป มีหมูํบ๎านเกิดขึ้น เมืองเล็กๆแหํงนี้จึงมีชื่อวําเมืองปาย หลังจากเสร็จภารกิจ 
เจ๎าศรีไจย๑ก็เดินทางกลับเชียงใหมํ พระเจ๎าติโลกราชจึงสถาปนาเจ๎าศรีไจย๑ขึ้นเป็น “เจ๎าชัยสงคราม” 
และให๎เป็นเจ๎าเมืององค๑แรกที่ปกครองบ๎านดอน พระองค๑พัฒนาความเป็นอยูํของชาวบ๎านเป็นอยํางดี 
ในปี พ.ศ. ๒๐๒๐ เจ๎าชัยสงครามทรงบูรณปฏิสังขรณ๑วัดวาอารามที่เมืองปาย และตั้งชื่อ “วัดศรีดอน
ไจย๑” โดยนําชื่อ “บ๎านดอน” รวมกับชื่อเจ๎า “ศรีไจย๑” แตํตํอมาชื่อวัดก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยจนกลาย
มาเป็น “ศรีดอนชัย” 
 

  
ภาพที่ ๔.๗๓ ประเพณีแหํพระสิงห๑ปาย 

 



 ๑๗๕ 

  
ภาพที่ ๔.๗๔ ผนังหลังพระวิหารและกุฏิสงฆ๑วัดศรีดอนไชย 

 

  
ภาพที่ ๔.๗๕ พระเชียงแสนสิงห๑ ๑ (พระสิงห๑ปาย) 

 



 ๑๗๖ 

 
ภาพที่ ๔.๗๖ รถแหํพระสิงห๑ปาย 

 

 
ภาพที่ ๔.๗๗ กลองสะบัดชัยใช๎แหํพระสิงห๑ปาย 

 



 ๑๗๗ 

 
ภาพที่ ๔.๗๘ กิจกรรมการสร๎างสรรค๑เครื่องดนตรีประกอบขบวนแหํพระสิงห๑ปาย 

  



 ๑๗๘ 

 
 

  
ภาพที่ ๔.๗๙ กิจกรรมการสร๎างสรรค๑ผลงานศิลปะของศิลปิน 

  



 ๑๗๙ 

 
 

 
ภาพที่ ๔.๘๐ ศิลปะภาพขบวนแหํพระสิงห๑ปายบนผนังหลังพระวิหารวัดศรีดอนชัย 



 ๑๘๐ 

  
 

  
ภาพที่ ๔.๘๑ กิจกรรมการสร๎างสรรค๑ผลงานศิลปะของเยาวชน 

  



 ๑๘๑ 

 
 

 
ภาพที่ ๔.๘๒ ผลงานสร๎างสรรค๑ศิลปะบนพ้ืนที่สาธารณะของชุมชนโดยกลุํมเยาวชนและจิตอาสา 

  



 ๑๘๒ 

 
การลงพ้ืนที่ประชาคมบ้านต้นไคร้ ต าบลช่อแฮ อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 

 

 
 

 
ภาพที่ ๔.๘๓ การประชุมประชาคม บ๎านต๎นไคร๎ ตําบลชํอแฮ อําเภอเมือง จังหวัดแพรํ 

 
ในที่ประชุม ซึ่งประกอบด๎วย ตัวแทนจากภาครัฐ ได๎แกํ กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ครู และตัวแทน

ประชาชน ประกอบด๎วย พระสงฆ๑ ปราชญ๑ท๎องถิ่น และตัวแทนจากภาคเอกชน ได๎เข๎ารํวมและแสดง
ความคิดเห็น มีข๎อสรุปดังนี้ 

มีมติให๎ใช๎ฝาผนังอาคารแสดงผ๎าด๎นมือและกําแพงวัดต๎นไคร๎ เป็นที่สร๎างงานศิลปะภาพ
สามมิติ (3D) เรื่องราวเกี่ยวกับการทอผ๎าด๎นมือบ๎านต๎นไคร๎ ซึ่งผ๎าด๎นมือ เป็นงานเย็บผ๎าและประกอบ
กันเข๎าเป็นชิ้นงาน โดยทุกขั้นตอนของการทําล๎วนใช๎มือในการเย็บปัก ฉะนั้นจึงถือวําเป็นภูมิปัญญาขั้น
พ้ืนฐานที่ได๎รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เพราะในอดีตไมํมีเครื่องมือทุนแรงในการเย็บผ๎า ซึ่งการ



 ๑๘๓ 

ปักผ๎าด๎วยมือก็มีการพัฒนามากขึ้นโดยการทําลวดลายตํางๆ นอกจากนี้การทําผ๎าด๎นมือถือเป็นการใช๎
เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑ พัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ของตนลงในชิ้นงาน 

ศิลปินผู๎สร๎างสรรค๑ศิลปกรรม คือ นายมานิตย๑ โกวฤทธิ์  และกลุํมศิลปินจิตอาสาปูายสี 
เป็นผู๎ออกแบบและสร๎างสรรค๑จิตรกรรม โดยได๎กลําวถึงแรงบันดาลใจวํา “จังหวัดแพรํหมูํบ๎านต๎นไคร๎ 
จะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตหลายๆอยําง ทั้งในเรื่องอาหารการกิน เชํน การทําข๎าวปัน และงานหัตถกรรม
ประจําหมูํบ๎านที่มีชื่อเสียง คือ การทําผ๎าด๎นมือที่เป็นผลิตภัณฑ๑ของชุมชนหมูํบ๎าน จะมีวิถีชีวิตการทํา
ขนม การปั้นฝูาย การด๎นผ๎า เขียนภาพขนาดใหญํเพ่ือให๎คนผํานผํานมา อยากจะจอดในบริเวณนั้น ซึ่ง
จะเป็นตลาดขายของ ทําให๎เป็นจุดที่คนแวะมาอุดหนุนของดีที่อยูํในหมูํบ๎าน”๑๑ 

 
 

 
ภาพที่ ๔.๘๔ อาคารหัตถกรรมผ๎าด๎นมือชุมชนและกําแพงวัดต๎นไคร๎ 

 
ผ๎าด๎นมือ งานผ๎าด๎นมือ หรือ “Quilts” มีต๎นกําเนิดจากตํางประเทศ พรทิพย๑ ฉ่ําวิเศษ เลํา

วํา “เมื่อประมาณ ๔๐ กวําปีที่แล๎ว แหมํมชาวอเมริกาที่เข๎ามาเผยแพรํศาสนาคริสต๑ ได๎สอนอาชีพนี้
ให๎แกํชาวบ๎านในจังหวัดแพรํ ซึ่งเป็นชุมชนคริสต๑เตียน คุณแมํของดิฉันก็ได๎รับการสอนด๎วย โดยยึดเป็น
อาชีพขายสํงตลาดในกรุงเทพฯ ซึ่งเดิมจะทําลายแบบงํายๆ ลากด๎วยไม๎บรรทัดสอยเป็นเส๎นตรง หรือ
ทแยง” แตํตํอมาได๎รับความนิยมในประเทศไทยหลายสิบปีแล๎ว โดยเฉพาะจังหวัดแพรํถือเป็นแหลํง
ผลิตใหญํของประเทศ เป็นงานฝีมือประจําท๎องถิ่น เป็นงานเย็บผ๎าและประกอบกันเข๎าเป็นชิ้นงาน โดย
ทุกขั้นตอนของการทําล๎วนใช๎มือในการเย็บปัก ฉะนั้นจึงถือวําเป็นภูมิปัญญาขั้นพ้ืนฐานที่ได๎รับการสืบ
ทอดมาจากบรรพบุรุษ เพราะในอดีตไมํมีเครื่องมือทุนแรงในการเย็บผ๎า ซึ่งการปักผ๎าด๎วยมือก็มีการ
พัฒนามากขึ้นโดยการทําลวดลายตํางๆ นอกจากนี้การทําผ๎าด๎นมือถือเป็นการใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ พัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ของตนลงในชิ้นงาน นอกจากนั้น การขึ้นลายตํางๆ จะวาดด๎วย
มือ (Free Hand)  ซึ่งการวาดมือจําเป็นต๎องใช๎ทักษะ และความชํานาญอยํางสูง ลายเส๎นที่ไมํตายตัว 
ชํวยให๎ผลงานมีเสนํห๑ตํางกันไป ทุกชิ้นเปรียบเป็นงานชิ้นเดียวในโลก 

ข๎าวปัน หรือข๎าวพัน เป็นอาหารท๎องถิ่น ที่ทําจากแปูงข๎าวเหนียวหรือแปูงขนมจีนผสมกับ
น้ํา นําไปนึ่งและใสํไส๎ตํางๆ กลายเป็นเมนูข๎าวปันงาดํา ปันพริก เหมือนข๎าวเกรียบปากหม๎อของคน
ภาคกลาง แตํชาวบ๎านจะใช๎ไม๎ไปพันหรือม๎วนแทนการพับ จึงเป็นที่มาของชื่อข๎าวพันหรือปันนั่นเอง 
                                                 

๑๑
 สัมภาษณ๑, นายมานิตย๑ โกวฤทธิ,์ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



 ๑๘๔ 

เมื่อเมนูข๎าวปันเป็นอาหารท๎องถิ่นที่หารับประทานได๎งําย หรือจะนําไปคลุกกับผงปรุงรสตํางๆ หรือ
นําไปจิ้มกับน้ําจิ้มถั่ว ๓ รส รับประทานเป็นของวําง เป็นเมนูถูกปากเด็กวัยรุํนรวมถึงผู๎ใหญํและ
นักทํองเที่ยวที่เดินทางเข๎าไปในพ้ืนที่ นอกจากนี้ยังมีเมนูข๎าวปันระเบิด ข๎าวปันไขํวุ๎นเส๎นหมูยอ พันหมี่
ไขํ พันไขํทรงเครื่อง ให๎เลือกรับประทานอีกมากมาย 
 

 
 

 
 

ภาพที่ ๔.๘๕ กิจกรรมการสร๎างสรรค๑ศิลปะบนพ้ืนที่สาธารณะของกลุํมเยาวชน 
 
 
 



 ๑๘๕ 

 
 

 
ภาพที่ ๔.๘๖ ศิลปะภาพสามมิติ (3D) กรรมวิธีการปั่นฝูายและทําผ๎าด๎นมือบนพนังกําแพงวันต๎นไคร๎ 

  



 ๑๘๖ 

 

 
 
 

ภาพที่ ๔.๘๗ ศิลปะภาพสามมิติ (3D) กรรมวิธีการทําข๎าวปันบนพนังกําแพงวัดต๎นไคร๎ 
  



 ๑๘๗ 

 
 

 
ภาพที่ ๔.๘๘ พิธีเปิดศิลปกรรมในพ้ืนที่สาธารณะ วัดต๎นไคร๎ ต.ชํอแฮ อ.เมือง จ.แพรํ 

 



 ๑๘๘ 

 
 

 
ภาพที่ ๔.๘๙ กิจกรรมการถํายทอดความรู๎และเสวนา “ถนนเส๎นศิลปะ ถนนแหํงวัฒนธรรม”  

 
  



 ๑๘๙ 

 
https://www.youtube.com/watch?v=WeGfW62O1wc 

ภาพที่ ๔.๙๐ การเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ในสื่อ YouTube ชํอง เชียงใหมํนิวส๑ 
 

การลงพ้ืนที่ประชาคมบ้านบุญยืน ต าบลกลางเวียง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
 

 
ภาพที่ ๔.๙๑ การประชุมประชาคม บ๎านบุญยืน อําเภอเวียงสา จังหวัดนําน 

 
ในที่ประชุม ซึ่งประกอบด๎วย ตัวแทนจากภาครัฐ ได๎แกํ ข๎าราชการอําเภอ เจ๎าหน๎าที่ของ

องค๑การบริหารสํวนอําเภอเวียงสา กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ครู และตัวแทนประชาชน ประกอบด๎วย 
พระสงฆ๑ ปราชญ๑ท๎องถิ่น และตัวแทนจากภาคเอกชน ได๎เข๎ารํวมและแสดงความคิดเห็น มีข๎อสรุปดังนี้ 

https://www.youtube.com/watch?v=WeGfW62O1wc


 ๑๙๐ 

มีมติให๎ใช๎ฝาผนังที่ทําการมูลนิธิชํวยนักเรียนและเด็กที่ขาดแคลน ซึ่งเป็นอาคารที่ตั้งอยูํใน
เขตขํวงวัฒนธรรมอําเภอเวียงสา เป็นที่สร๎างงานศิลปะภาพสามมิติ (3D) เรื่องราวเกี่ยวกับเรือแขํงของ
บ๎านบุญยืน  ซึ่งเป็นเรือแขํงที่โดํงดังในอดีตไมํวําจะเป็น เจ๎าแมํสายฟูา เทพพิรุณทอง ๘๘ เทพสุนทร
สาชล ขุนสยามแดนทอง ไกรทอง ปุาสัก เจ๎าแมํไทรทอง เนตรมงคลทอง เสือเฒําบุญเรืองฯลฯ 

ศิลปินผู๎สร๎างสรรค๑ศิลปกรรม คือ นายมานิตย๑ โกวฤทธิ์  และกลุํมศิลปินจิตอาสาปูายสี 
เป็นผู๎ออกแบบและสร๎างสรรค๑จิตรกรรม โดยได๎กลําวถึงแรงบันดาลใจวํา “หมูํบ๎านบุญยืน อําเภอเวียง
สา จังหวัดนําน จะมีประเพณีท่ียิ่งใหญํก็คือการแขํงเรือ ประเพณกีารใสํบาตรเทียนใสํบาตรดอกไม๎ เรา
ก็จะเขียนภาพบาตรขนาดใหญํ เรามีความรู๎สึกวํามันอาจจะได๎บุญมาก ถ๎าคนไปถํายพรุํงนี้เช็คอินแล๎ว
ก็ประชาสัมพันธ๑ออกไป ดึงคนอ่ืนๆ ให๎เข๎ามาทํองเที่ยวและถํายรูปประชาสัมพันธ๑ออกไป”๑๒ 

 

 
ภาพที่ ๔.๙๒ ฝาผนังที่ทําการมูลนิธิชํวยนักเรียนและเด็กท่ีขาดแคลน 

 

                                                 
๑๒

 สัมภาษณ๑ นายมานิตย๑ โกวฤทธิ์ 20 พฤศจิกายน 2563. 



 ๑๙๑ 

 
ภาพที่ ๔.๙๓ เรือแขํงเจ๎าแมํสายฟูา 

 
แตํเดิมงานประเพณีแขํงเรือ เกิดจากการที่ผู๎คนชาวเวียงสา ซึ่งสํวนใหญํมีบ๎านเรือน อาศัย

อยูํริมแมํน้ํา และมีการสัญจรไปมากันโดยใช๎เรือพายเป็นพาหนะ เมื่อมีเทศกาลงานบุญตําง ๆ ก็จะ
พายเรือไปทําบุญกันที่วัด ในตอนเช๎า ขากลับก็จะพายแขํงขันกันเพ่ือความสนุกสนาน จึงเกิดเป็ น
ประเพณีแขํงเรือ และได๎พัฒนากันจนเป็นงานประเพณีแขํงเรือเทศกาลออกพรรษา จนถึงปัจจุบัน งาน
บุญในเทศกาลออกพรรษาของอําเภอเวียงสา นอกจากจะมีการถวายทานสลากภัตแล๎วเมื่อเสร็จพิธี
ทางศาสนา จะมีการแขํงเรือยาวซึ่งถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบตํอกันมาทุก ๆ ปี โดยคณะศรัทธาจาก
หมูํบ๎านตําง ๆ นําเรือยาวมาพายแขํงขันกัน โดยเรือที่จะเข๎าแขํงขัน แบํงเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 

๑.เรือใหญํ ความยาวประมาณ ๑๓-๑๕ วา ใช๎ฝีพาย ๔๑-๔๕ คน 
๒.เรือกลาง ความยาวประมาณ ๑๑ – ๑๓ วา ใช๎ฝีพาย ๓๑-๔๐ คน 
๓.เรือเล็ก ความยาวประมาณ ๑๐ – ๑๒ วา ใช๎ฝีพายไมํเกิน ๓๐ คน 
ในการแขํงขัน ฝีพายทุกคนจะถูกจัดให๎นั่งประจําที่มีหัวหน๎าทีมเป็นผู๎กําหนดรหัสและ

จังหวะในการพายเรือ เพ่ือความพร๎อมเพรียง จะสํงผลทําให๎เรือแลํนเร็ว โดยปฏิบัติตามกติกาในการ
แขํงขันซึ่งคณะกรรมการได๎กําหนดให๎แขํงกันเป็นคูํ ๆ พายแขํงกัน เรือลําไหนแพ๎คัดออกตั้งแตํรอบ
แรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ 

กํอนการแขํงขัน จะมีพิธีบวงสรวง เซํนไหว๎แมํยํานางเรือ โดยจะกระทํากํอนการนําเรือลง
สูํแมํน้ํา เพ่ือเป็นสิริมงคล และชัยชนะในการแขํงขัน สิ่งของ ที่จะต๎องจัดเตรียมกํอนพิธีบวงสรวง 
ได๎แกํ กระทงเครื่อง ๙ จํานวน ๔ กระทง หมายถึงกระทงหนึ่ง ๆ จะต๎องมีหารความหวาน และเครื่อง
บูชาอยํางละ ๙ ชิ้น ประกอบด๎วย อาหารคาว หวาน สุรา กล๎วย อ๎อย มะพร๎าว ไขํไกํ น้ําหวาน น้ํานม 
น้ําหอม ผ๎าแพร ดอกไม๎ ธูป เทียน การประกอบพิธีจะมีอาจารย๑เป็นผู๎นําสวด กระทําพิธีกลําวขอขมา 
ขอพร บวงสรวงแมํพระธรณี แมํยํานางเรือ เทวดาท๎าวทั้งสี่ ผีปูุวัดและประพรมน้ํามนต๑ เมื่อเสร็จพิธี
แล๎วฝีพายทุกคนจะชํวยกันยกเรือขึ้นนําลงสูํแมํน้ํา 



 ๑๙๒ 

มีตํานานเลําวํา เจ๎าผู๎ครองนครนําน (ไมํเป็นที่ปรากฏแนํชัดวําเป็นพระองค๑ใด) มีคําสั่งให๎
ข๎าราชการตัดต๎นตะเคียนที่ปุาขุนสมุน (ปุาต๎นน้ําที่อยูํหํางจากอําเภอเมืองนํานในปัจจุบันไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ ๓๐ กิโลเมตร) เพ่ีอน ามาท าเรือขุดเป็นเรือแขํง ๒ ลํา หลังจากนั้นได๎จัด
ให๎มีพิธีกรรมบวงสรวงเทพยดาประจําไม๎ตะเคียน และบายศรีสูํขวัญเรือทั้งสองลําลงแมํน้ํานําน โดยลํา
แรกให๎ชื่อวํา “เรือท๎ายหล๎า” ลําที่สองให๎ชื่อวํา “เรือตาตอง” (เรือท๎ายทวง) เพ่ีอให๎ชาวเมืองใช๎เป็น
ต๎นแบบในการสร๎างเรือเพ่ือนํามาแขํงขันกัน 

การแขํงเรือในอดีตจะจัดการแขํงขันในงานประเพณี “ตานก๐วยสลาก” (ถวายทาน
สลากภัต) หมูํบ๎านใด วัดใด จัดให๎มีการตานก๐วยสลาก ก็ให๎เชิญหมูํบ๎านและวัดใกล๎เคียงให๎นําเรือมา
แขํงขันกัน เพ่ีอความสนุกสนานสามัคคี สําหรับสนามแขํงอําเภอเวียงสา-สะพานข๎ามแมํน้ํานําน บ๎าน
ปุากล๎วย เป็นสนามแขํงเรือที่เกําแกํที่ถือเอาประเพณีตานก๐วยสลากของวัดบุญยืน (พระอารามหลวง) 
ตรงกับวันขึ้น ๑๔-๑๕ ค่ําเดือนเกี๋ยงเหนือ (เดือน ๑๑ ภาคกลาง) เป็นวันแขํงขัน เป็นสนามเดียวที่ยึด
ประเพณีเป็นหลัก ไมํเลื่อนวันเวลาแขํงขัน แม๎จะไมํตรงกับวันเสาร๑ -อาทิตย๑ ณ ทําน้ํานําน บ๎านปุา
กล๎วย อําเภอเวียงสา จัดการแขํงขันโดยเทศบาลตําบลกลางเวียง ทั้งนี้ การแขํงขันประเภทเรือใหญํจะ
ชิงถ๎วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

 

 
ภาพที่ ๔.๙๔ การสร๎างสรรค๑ผลงานศิลปะภาพมิติ “เรือแขํงเจ๎าแมํสายฟูา” 

 



 ๑๙๓ 

 
 

 
ภาพที่ ๔.๙๕ ศิลปะภาพมิติ (3D) “เรือแขํงเจ๎าแมํสายฟูา”  

 
ประเพณีใสํบาตรเทียนนั้นจะมีทั้งฝุายพระสงฆ๑ และคฤหัสถ๑ใสํบาตรรํวมกัน เพ่ือให๎

พระสงฆ๑ในวัดได๎นําเทียนกลับไปจุดบูชาองค๑สัมมาสัมพุทธเจ๎า และได๎จุดศึกษาเลําเรียนธรรมวินัยใน



 ๑๙๔ 

ยามค่ําคืน ถือเป็นประเพณีสําคัญที่คณะสงฆ๑และคณะศรัทธาประชาชนชาวเวียงสาได๎ปฏิบัติสืบทอด
กันมายาวนาน แม๎ไมํปรากฏชัดวําเริ่มต๎นขึ้นเมื่อใด แตํสันนิษฐานวํานําจะเริ่มถือปฏิบัติกันมาตั้งแตํปี
พุทธศักราช ๒๓๔๔ หลังจากเจ๎าฟูาอัตถวรปัญโญ สร๎างวัดบุญยืนได๎ ๑ ปี เมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๓ โดยในยุค
เริ่มต๎นถือเป็นประเพณีที่ทําเฉพาะวัดบุญยืน และจนถึงปัจจุบันก็มีเพียงวัดเดียวในจังหวัดนํานที่สืบ
สานประเพณีนี้อยํางเหนียวแนํน อาจจะมีแหํงเดียวในเมืองไทยหรือในโลกก็วําได๎ รวมทั้งแม๎วํา
สถานการณ๑ได๎เปลี่ยนไปมีไฟฟูาใช๎ แตํชาวบ๎านก็มิได๎ละทิ้งให๎ประเพณีที่สืบทอดมายาวนานเสื่อมถอย 
กลับชํวยกันฟ้ืนฟูสืบทอดให๎แกํลูกหลานสืบไป 
 

 
ภาพที่ ๔.๙๖ ศิลปะภาพสามมิติ (3D) ตักบาตรเทียน 

 
 



 ๑๙๕ 

 
 

 
ภาพที่ ๔.๙๗ การสร๎างสรรค๑ผลงานศิลปะบนพ้ืนที่สาธารณะของกลุํมเยาวชน 

  



 ๑๙๖ 

 

 
 

 
ภาพที่ ๔.๙๘ กิจกรรมเสวนาทางวิชาการศิลป์ (Art Workshop) และพิธีสูํขวัญศิลปิน 

 
 



 ๑๙๗ 

การลงพ้ืนที่ประชาคมบ้านล าปางหลวงใต้ อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
 

 
 

 
ภาพที่ ๔.๙๙ การประชุมประชาคม บ๎านลําปางหลวงใต๎ อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

 
ในที่ประชุม ซึ่งประกอบด๎วย ตัวแทนจากภาครัฐ ได๎แกํ กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ครู และตัวแทน

ประชาชน ประกอบด๎วย พระสงฆ๑ ปราชญ๑ท๎องถิ่น และตัวแทนจากภาคเอกชน ได๎เข๎ารํวมและแสดง
ความคิดเห็น มีข๎อสรุปดังนี้ 

มีมติให๎ใช๎ฝาผนังอาคารสํานักงานประชาคมหมูํบ๎านและกําแพงของชาวบ๎าน ซึ่งตั้งอยูํหลัง
วัดพระธาตุลําปางหลวง เป็นที่สร๎างงานศิลปะภาพสามมิติ (3D) ในแนวศิลปะบาทวิถี (Street Art) 
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีการหาบน้ําจากบํอน้ําศักดิ์สิทธิ์เจ๎าแมํจามเทวีเพ่ือนําไปสรงน้ําพระธาตุ
ลําปางหลวงการฟูอนเชิงฟูอนดาบ และเรื่องราววิถีชีวิตของชาวบ๎านในชุมชน 

ศิลปินผู๎สร๎างสรรค๑ศิลปกรรม คือ นายมานิตย๑ โกวฤทธิ์ และกลุํมศิลปินจิตอาสาปูายสี 
เป็นผู๎ออกแบบและสร๎างสรรค๑จิตรกรรม โดยได๎กลําวถึงแรงบันดาลใจวํา “ชุมชนหมูํบ๎านลําปางหลวง
ใต๎ จะมีประเพณีการหาบน้ําเพื่อนําไปสรงน้ําพระธาตุลําปางหลวง เพราะหมูํบ๎านแหํงนี้เป็นที่ตั้งบํอน้ํา
ศักดิ์สิทธิ์ของพระนางจามเทวี มีประเพณีการฟูอนเจิงฟูอนดาบ โดยจะทําเป็นรูปแบบของงาน ๓ มิติ 



 ๑๙๘ 

ที่เป็นอัตลักษณ๑ของชุมชนลําปางหลวง ผมเขียนเรื่องของการหาบน้ําคนไปยืนเลํนกับน้ํา จะมีถังน้ําที่
แตกมีน้ําพุออกมา สํวนการฟูอนเจิงฟูอนดาบก็สามารถไปเลํนฟูอนรํวมด๎วยก็ได๎”๑๓ 

ฟูอนดาบ เป็นศิลปะการแสดงที่นิยมกันมากและเป็นที่รู๎จักกันอยํางแพรํหลายในเขต
ล๎านนา โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหมํนั้น ได๎ชื่อวําเป็นศูนย๑กลางของศิลปวัฒนธรรมประเพณีในเขต
ภาคเหนือตอนบน มักจะจัดให๎มีการแสดงฟูอนดาบควบคูํไปกับการฟูอนที่เป็นที่รู๎จักของนักทํองเที่ยว
เป็นอยาํงดี เชํน ฟูอนเล็บ ฟูอนน๎อยไชยา ฯลฯ ในเทศกาลที่สําคัญ ๆ ของจังหวัด ซึ่งบางครั้งก็ถึงกับมี
การประกวดแขํงขันการฟูอนดาบเลยทีเดียว นอกจากนั้นบางครั้งหนํวยงานของรัฐหรือเอกชน เชํน
โรงแรมตําง ๆ ก็มักจะจัดการแสดงฟูอนดาบไว๎รวมกับการแสดงอ่ืน ๆ ในงานต๎อนรับแขกเมืองหรือ
นักทํองเที่ยวผู๎มาเยือนในงานขันโตกตําง ๆ อยูํเสมอ 

การฟูอนดาบ มักนิยมฟูอนกับดาบจํานวน ๒ เลํม แตํบางครั้งก็จะมีการฟูอนดาบ ๖ เลํม
,๑๒ เลํม หรือจํานวนมากกวําให๎เห็นอยูํบ๎าง แตํไมํคํอยจะได๎รับชมกันบํอยเหมือนกับการฟูอนดาบ ๒ 
เลํม 

ในปัจจุบันมีการประยุกต๑การฟูอนดาบขึ้น โดยการนําเอาผ๎าชุบน้ํามันติดปลายดาบแล๎วจุด
ไฟ เรียกวํา “การฟูอนดาบไฟ” ขึ้นมาอีกประเภทหนึ่ง นัยวําเป็นการสร๎างความบันเทิง ความตื่นเต๎น
ให๎ผู๎ชมเพ่ิมมากขึ้น สํวน “การฟูอนเจิง” นั้น มีให๎เห็นได๎ไมํบํอยนัก นอกจากบางครั้งจะมีคนเฒําคน
แกํฟูอนให๎เห็นในงานบุญสําคัญ ๆ ของวัดตําง ๆ เชํนงานปอยหลวงเทํานั้น 

ฟูอนเจิง เป็นการแสดงลีลาการฟูอนและลีลาการตํอสู๎ด๎วยมือเปลํา ซึ่งมีทํวงทําที่สงํางาม
และนําเกรงขามอยูํในที ปัจจุบันการฟูอนเจิงที่สมบูรณ๑แบบนั้นหาชมได๎ยากแล๎ว จะมีให๎ได๎ชมบ๎างก็
เพียงเล็กน๎อยในการฟูอนดาบ กลําวคือชํวงฟูอนกํอนที่จะมีการหยิบดาบขึ้นมารํานั้น จะทําการฟูอน
ด๎วยมือเปลํา หรือฟูองเจิงกํอนเป็นระยะเวลาสั้น ๆ โดยสรุปก็คือได๎นําเอาฟูอนเจิงบางสํวนเข๎ามา
ประกอบกํอนที่จะฟูอนดาบนั่นเอง 

ลีลาการฟูอน การฟูอนดาบนั้น ถ๎าสังเกตในแตํละทําของการฟูอน ลีลาทําทางที่มีความ
สวยงามเหลํานั้น แสดงถึงชั้นเชิงการตํอสู๎ทั้งรุกและรับอยํางแคลํวคลํอง หรือบางทําก็เป็นการยั่วโทสะ
คูํตํอสู๎ บางทําก็เป็นการแสดงความกล๎าหาญ ฮึกเหิม อวดคูํตํอสู๎วําตนมีความคงกระพันชาตรี เชํน 
“ทําสีไคล” (คือการนําดาบด๎านคมมาลูบไล๎ตามสํวนตําง ๆ ของรํางกาย) และการกลิ้งทับดาบ เป็นต๎น 

 

                                                 
๑๓

 สัมภาษณ๑ นายมานิตย๑ โกวฤทธิ์ 20 พฤศจิกายน 2563. 



 ๑๙๙ 

 
 

 
ภาพที่ ๔.๑๐๐ การสร๎างสรรค๑ผลงานศิลปะบนพ้ืนที่สาธารณะของกลุํมเยาวชน 



 ๒๐๐ 

 
 

 
ภาพที่ ๔.๑๐๑ ศิลปะบนพ้ืนที่ภาพ ๓ มิติ ประเพณีหาบน้ําสรงน้ําพระธาตุลําปางหลวง  



 ๒๐๑ 

 
 

 
ภาพที่ ๔.๑๐๒ ศิลปะบนพ้ืนที่ภาพ ๓ มิติ ฟูอนเชิงฟูอนดาบ 

  



 ๒๐๒ 

 
 

 
ภาพที่ ๔.๑๐๓ กิจกรรมเสวนาทางวิชาการเชิงศิลป์ ศิลปกรรมในพ้ืนที่สาธารณะบ๎านลําปางหลวงใต๎ 

  



 ๒๐๓ 

 
https://www.youtube.com/watch?v=IJofXzHudJU 

ภาพที่ ๔.๑๐๔ การเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ในสื่อ YouTube ชํอง ลําปางไลน๑แชลเนล (LPlive 
Channel) 

 
๔.๓ สร้างสรรค์และการอนุรักษ์พ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนา 

 
การวิจัยครั้งนี้ มีความมุํงหวังให๎การพัฒนาพ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุํมจังหวัด

ล๎านนามีกระบวนการคิดสร๎างสรรค๑ และชาวบ๎านมีสํวนรํวมในการอนุรักษ๑พ้ืนที่ศิลปะของชุมชนที่
เหมาะสมกับท๎องถิ่นนั้นๆ เพ่ือพัฒนาให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวทางศิลปะ และแหลํงเรียนรู๎ เชิง
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนที่ยั่งยืน ในรูปแบบที่มีเอกลักษณ๑เฉพาะตน โดยมีการค๎นคว๎าด๎านข๎อมูลและ
เนื้อหา ดังนี้ 

๑. การส ารวจข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี สังคม และวัฒนธรรม และข้อมูล
ด้านศิลปกรรมพื้นถิ่น อาทิ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม 

๑.๑ การสํารวจข๎อมูลในการพัฒนาพ้ืนที่ศิลปะงานประติมากรรมเมล็ดข๎าวทุํงโปุง บ๎าน
เหลําพัฒนา ตําบลปุาแดด อําเภอแมํสรวย จังหวัดเชียงราย พบวํา ชุมชนบ๎านเหลําพัฒนา เป็นชุมชน
ที่มีการตั้งถิ่นฐานมานานกวํา ๑๖๐ ปี ประชากรสํวนใหญํเป็นชาวไทเงี้ยวหรือไทใหญํ อาชีพสํวนใหญํ
ทําเกษตรกรรม คือ ทํานาข๎าว ศิลปกรรมประจําถิ่น เป็นศิลปกรรมแบบชาวไทใหญํหรือไทเงี้ยว จาก
หัตถกรรมการทอผ๎าไทเงี้ยว โดยเฉพาะผ๎าซิ่นที่มีเอกลักษณ๑ของชุมชน “ลายหนองขวาง” มีที่ตั้งของ
แหลํงโบราณคดีดอยเวียงและดอยวง ซึ่งเป็นแหลํงโบราณคดีในยุคหินใหมํ (Neolithic หรือ New 
Stone Age) ซึ่งมีอายุอยูํในชํวงประมาณ ๕,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ ปี เป็นสถานที่อยูํของมนุษย๑ยุคหิน มี

https://www.youtube.com/watch?v=IJofXzHudJU


 ๒๐๔ 

หลุมดินจํานวนมากบริเวณดอยวงเกือบ ๓๐๐ หลุม เป็นหลักฐานทางโบราณคดีใหมํที่บํงบอกวํา 
ดินแดนแถบนี้เป็นจุดเริ่มต๎นของการสร๎างอารยธรรมยุคใหมํของประเทศไทย ที่มนุษย๑รู๎จักสร๎างที่อยูํ
อาศัย มีการเคารพหรือมีประเพณีการจัดการศพ โบราณวัตถุที่ขุดพบมาจากดอยเวียงและดอยวง เชํน 
ขวานหิน เศษภาชนะดินเผา โดยมีการพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ๑ชุมชน ในบริเวณใกล๎กับพิพิธภัณฑ๑ชุมชน 
เป็นพื้นที่นา ที่ตั้งของบํอน้ําพุร๎อน ซึ่งเป็นแหลํงทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญแหํงหนึ่งของชุมชน โดยมี
การให๎บริการห๎องอาบร๎อนน้ําสไตล๑ออนเซน นอกจากนั้นแล๎ว ชุมชนแหํงนี้ยังมีแหลํงการเรียนรู๎ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น เชํน ไขํเค็มหมักโคลนออนเซน ตอกน้ํามันงา ปัจจุบัน มีการกลุํมวิสาหกิจชุมชนและ
จําหนํายตามท๎องตลาด และรับสาธิต ให๎แกํคณะศึกษาดูงานจากหลายๆ หนํวยงาน ด๎วยทีมวิทยากร
เชิงปฏิบัติการท๎องถิ่น 

๑.๒ การสํารวจข๎อมูลในการพัฒนาพ้ืนที่ศิลปะงานภาพสามมิติ (3D) สลากย๎อมและโคม
ไฟ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ๑ลําพูน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน  พบวํา 
จังหวัดลําพูน เดิมชื่อเมืองหริภุญไชย เป็นเมืองโบราณ มีอายุประมาณ ๑,๓๔๓ ปี ราชธิดากษัตริย๑
เมืองละโว๎พระนาม “จามเทวี” มาเป็นปฐมกษัตริย๑ปกครองเมืองหริภุญไชย สืบราชวงศ๑กษัตริย๑ ตํอมา
หลายพระองค๑ จนกระทั่งถึงสมัยพระยายีบาจึงได๎เสียการปกครองให๎แกํพํอขุนเม็งรายมหาราช ผู๎
รวบรวมแวํนแคว๎นทางเหนือเข๎าเป็นอาณาจักรล๎านนา  มีพระบรมธาตุเจดีย๑สําคัญ คือ พระธาตุหริภุญ
ไชย สร๎างขึ้นในรัชสมัยของพญาอาทิตยราช ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ เป็นพระบรมธาตุเจดีย๑แหํง
แรกในภาคเหนือ มีประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่สําคัญ เชํน ประเพณีสรงน้ําพระบรมธาตุหริภุญไชย  
กําหนดจัดขึ้น ณ วัดพระบรมธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ในวันขึ้น ๑๕ ค่ํา 
เดือน ๘ เหนือ หรือที่ชาวเหนือเรียกวํา "วันแปดเป็ง (ระหวํางเดือนพฤษภาคม ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ 
ค่ํา เดือน ๖ ของภาคกลาง) หรือ "วันวิสาขบูชา" กิจกรรมที่จัดขึ้น มีทั้งพิธีราษฎร๑และพิธีหลวง และ
งานทําบุญทานข๎าวสลาก (ต๐านก๐วยสลาก) หรือกินก๐วยสลาก คืองานประเพณีทําบุญสลากภัตต๑ ซึ่ง
นิยมทํากันในชํวงกลางพรรษา ในราวปลายเดือนสิงหาคม-กันยายน -ตุลาคม การทานสลากย๎อม 
ภาคเหนือนิยมเรียกวํา “การทานก๐วยสลาก” สําหรับจังหวัดลําพูน โดยเฉพาะที่วัดพระธาตุหริภุญไชย  
ทําเป็นประเพณีทุกปี 

๑.๓ การสํารวจข๎อมูลในการพัฒนาพ้ืนที่ศิลปะงานประติมากรรมปลาคูํ “ภูมิจักรวาล” 
ศิลปะเวียงบัว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา จังหวัดพะเยา ตําบลเวียง 
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบวํา เมืองพะเยา เป็นเมืองเกําแกํที่ตั้งขึ้นในชํวงสมัยเดียวกับเมือง
เชียงใหมํ ปัจจุบันนักทํองเที่ยวสํวนใหญํจะรู๎จักเมืองพะเยาในฐานะเป็นเมืองที่มีบึงน้ําจืดขนาดใหญํ 
ซึ่งตั้งอยูํกลางเมือง หรือที่รู๎จักคือ “กว๏านพะเยา” จนชื่อเสียงของกว๏านพะเยากลาย เป็นที่รู๎จักของ
นักทํองเที่ยว จนมีคํากลําววํา มาพะเยาต๎องมาเที่ยวกว๏านพะเยา แตํเมืองพะเยายังมีเรื่องราวให๎นํา
ศึกษาค๎นหาอยูํอีกมาก และมีแหลํงประวัติศาสตร๑ด๎านโบราณคดีที่ได๎มีการค๎นพบแหลํงเตาเผาโบราณ
บ๎านเวียงบัว สันนิษฐานวํานําจะมีอายุอยูํในชํวงสมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ ซึ่งเมื่อเทียบยุคสมัยอยูํ
ในยุคเดียวกับสมัยพญาเจื๋อง ขุนเจื๋อง ท๎าวฮํุง กษัตริย๑ผู๎ยิ่งใหญํต๎นราชวงศ๑มังรายแหํงล๎านนา ที่แผํ
อิทธิพลอยูํในอาณาจักรเงินยาง (พะเยา – เชียงราย) สํวนผลิตภัณฑ๑เครื่องถ๎วยที่พบมีทั้งชาม จาน 
และถ๎วยในกลุํมที่เรียกวํา “ชามตะไล” รูปทรงของจานและชามปากกว๎าง มีขอบฐานเตี้ย ๆ ด๎านในมี
สันขอบปากม๎วนกลมลักษณะเดียวกับชามที่เรียกวํา “ชามมอญ” ที่พบในแหลํงเตาเชลียงที่เมืองศรีสัช



 ๒๐๕ 

นาลัย อยํางไรก็ตาม การค๎นพบแหลํงโบราณคดีเตาเผาเวียงบัว จ.พะเยา เป็นการกระตุ๎นความสนใจ
ของนักทํองเที่ยวให๎เดินทางเข๎ามาศึกษาค๎นคว๎าในแงํของประวัติศาสตร๑และเที่ยวชมแหลํงโบราณคดี
แหํงนี้ จนกระทั่งพัฒนากลายเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพะเยาในอนาคต 

๑.๔ การสํารวจข๎อมูลในการพัฒนาพ้ืนที่ศิลปะงานภาพสามมิติ (3D) เรื่อง เรือแขํงเจ๎าแมํ
สายฟูา บ๎านบุญยืน ตําบลกลางเวียง อําเภอเวียงสา จังหวัดนําน พบวํา บ๎านบุญยืน ตั้งอยูํหมูํที่ ๔ 
ตําบลกลางเวียง อําเภอเวียงสา จังหวัดนําน ริมฝั่งแมํน้ํานําน มรดกล้ําคําที่สําคัญคือ วัดบุญยืน ซึ่งมี
ศิลปะของสถาปัตยกรรมที่งดงามแบบเมืองเหนือ และมีการผสมผสานศิลปะหลายสกุลชําง ตั้งแตํ
ศิลปะล๎านนา ศิลปะล๎านช๎าง และศิลปะรัตนโกสินทร๑ สร๎างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๓๒๙ โดย พระยาเวียงปูอ 
ได๎สร๎างสํานักสงฆ๑เล็กๆ ประทานนามวํา วัดบุญนะ ครั้นตํอมาในรัชสมัยของเจ๎าฟูาอัตถวรปัญโญได๎
เสด็จประพาสเวียงสา จึงใช๎ไม๎สักสร๎างวิหาร กุฎิสงฆ๑ รวมถึงศาสนวัตถุอ่ืนๆ และได๎พระราชทานนาม
วัดใหมํวํา “วัดปุาสักงาม” ตํอมาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๓ ได๎โปรดเกล๎าให๎สร๎างพระวิหาร และสร๎าง
พระพุทธรูปประธานในวิหารปางประทับยืน ขนาดสูง ๘ ศอก (๔ เมตร) จึงเปลี่ยนชื่อเรียกจาก “วัด
ปุาสักงาม” เป็น “วัดบุญยืน” ตามลักษณะพระพุทธธูปตั้งแตํนั้นเป็นต๎นมา  ทุกปีในชํวงออกพรรษา 
วัดบุญยืนยังจัดให๎มีการแขํงเรือยาว ประเพณีตานก๐วยสลาก โดยเน๎นให๎เป็นเรือที่มีเอกลักษณ๑ของเรือ
แขํงเมืองนําน ที่มีโขนเรือเป็นไม๎แกะสลักรูปหัวพญานาค และสํวนประกอบตํางๆ ที่เป็นศิลปะ
ลวดลายเอกลักษณ๑เมืองนํานอันจะหาชมไมํได๎ในที่อ่ืนๆ การจัดแขํงเรือประเพณีนี้ ยังได๎พระมหา
กรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตน๑ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ๎วยรางวัลให๎แกํผู๎
ชนะเลิศ มีกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมา เชํน ใสํบาตรเทียน ที่มีแหํงเดียวใน
ประเทศไทย กลําวได๎วํา เป็นหมูํบ๎านที่ตั้งอยูํจุดศูนย๑กลางของตําบลตํางๆ ของอําเภอเวียงสา มีการ
คมนาคมท่ีสะดวกเชื่อมทุกตําบล นโยบายของภาครัฐสํงผลตํอการพัฒนาหมูํบ๎าน เชํน กองทุนหมูํบ๎าน  
กองทุนประชารัฐ มีองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ให๎การสนับสนุนและรํวมแก๎ไขปัญหาภายในชุมชน 
วิสัยทัศน๑บ๎านบุญยืน คือ ชุมชนนําอยูํ ประกอบอาชีพที่ยั่งยืน  ดําเนินชีวิตตามแนวคิดของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

๑.๕ การสํารวจข๎อมูลในการพัฒนาพ้ืนที่ศิลปะงานศิลปะจัดวาง หรือศิลปะติดตั้ง 
(Installation Art) เรื่อง ไม๎ค้ําโพธิ์ บ๎านทําข๎ามใต๎ ตําบลหางดง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหมํ  พบวํา 
ชาวบ๎านทําข๎ามมีสิ่งให๎ภาคภูมิใจที่สําคัญ คือ ความอุดมสมบูรณ๑ของหมูํบ๎าน มีพ้ืนที่ปุาไม๎บางพ้ืนที่ใน
ชุมชนถูกตัดทําลายแตํก็ยังมีปุาไม๎เหลืออยูํจํานวนมากในชุมชนจึงถือวํายังคงเป็นปุาที่อุดมสมบูรณ๑อยูํ 
จากการที่ยังคงความเป็นสังคมเกษตรกรรม ด๎วยมีปัจจัยทั้งด๎านน้ําและที่ดินที่เป็นของตนเอง มีวัดที่
เป็นศูนย๑รวมทางจิตใจ และมีการพ่ึงพาอาศัยกันโดยเน๎นเรื่องความสามัคคีกันของคนในหมูํ บ๎าน 
หมูํบ๎านทําข๎ามแหํงนี้ มีวัดอยูํจํานวน  ๒  แหํง คือ วัดทําข๎าม (ชัยชนะ) ตั้งอยูํทางทิศใต๎ของฝั่งลําน้ํา
แมํแจํม และวัดสันกูํ ตั้งอยูํทางฝั่งน้ําด๎านทิศเหนือของลําน้ําแมํแจํม มีวัฒนธรรมประเพณีสําคัญ คือ 
ประเพณีปีใหมํเมือง ประเพณีแหํไม๎คํ้าโพธิ์ ประเพณีเลี้ยงผีเสื้อบ๎าน ประเพณีทานก๐วยสลาก ประเพณี
ตานข๎าวใหมํ ประเพณีฟังธรรมหลวง ประเพณียี่เป็ง ประเพณีแหํลูกแก๎ว ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ 
ประเพณีปอยหลวง แหลํงทํองเที่ยวที่สําคัญ ได๎แกํ วัดทําข๎าม (ชัยชนะ) มีโบราณสถานที่เป็นสถานที่
ทํองเที่ยวหลายแหํง เชํน  โบสถ๑ วิหาร พระธาตุเจดีย๑ หอพระตรัย และโบราณวัตถุ เชํน องค๑พระธาตุ 



 ๒๐๖ 

พระพุทธรูปอายุ ๑,๐๐๐ ปี บทสวดใบลานภาษาบาลี มีอายุเกําแกํกวํา ๑๐๐ ปี มีหลากหลาย
เรื่องราว โดยเฉพาะคัมภีร๑ด๎านยาสมุนไพรและการรักษาโรค 

๑.๖ การสํารวจข๎อมูลในการพัฒนาพ้ืนที่ศิลปะบาทวิถี (Street Art) วิถีวัฒนธรรมเรื่อง 
“ผ๎าด๎นมือ” บ๎านต๎นไคร๎ ตําบลชํอแฮ อําเภอเมือง จังหวัดแพรํ พบวํา บ๎านต๎นไคร๎ ตําบลชํอแฮ อําเภอ
เมือง จังหวัดแพรํ มีผลิตภัณฑ๑ที่ได๎รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑ไทย (OTOP) ปี 
๒๕๖๐ คือ ผ๎าด๎นมือ โดยกลุํมหัตถกรรมผ๎าด๎นมือบ๎านต๎นไคร๎ กลุํมได๎รับการพัฒนากระบวนการย๎อมสี
ผ๎าทอให๎สามารถนําวัตถุดิบที่มีในท๎องถิ่นมาแปรรูปเป็นสีย๎อมผ๎าทอได๎ พัฒนาเทคนิคการย๎อมสีผ๎าที่
ถูกต๎อง มีการพัฒนากรรมวิธีในการมัดย๎อม การวาดลวดลายบนผืนผ๎า พัฒนาเทคนิคการปั่นด๎าย การ
ทอผ๎าลวดลายอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังได๎รับการพัฒนาทางด๎านการแปรรูปผ๎าทอเป็นผลิตภัณฑ๑ตํางๆ เชํน 
กลํองกระดาษชําระ กระเป๋า ผ๎าปูโต๏ะ ผ๎าพันคอ ตุ๏กตา เป็นต๎น การพัฒนาให๎สามารถคิดค๎น และแปร
รูปผลิตภัณฑ๑ได๎มากยิ่งขึ้น เพ่ือตอบสนองความต๎องการของตลาด อาทิเชํน การทําผ๎ามําน ปลอก
หมอน ชุดจานรองแก๎ว ตัดเย็บเสื้อผ๎า เป็นต๎น อีกท้ังยังได๎รับการพัฒนาให๎สามารถตกแตํงผลิตภัณฑ๑ใน
ลวดลายตํางๆ ที่แตกตํางไปจากเดิม และมีความสวยงามมากยิ่งข้ึน 

๑.๗ การสํารวจข๎อมูลในการพัฒนาพ้ืนที่ศิลปะบาทวิถี (Street Art) วิถีวัฒนธรรมเรื่อง 
ฟูอนเชิงฟูอนดาบ บ๎านลําปางหลวงใต๎ อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง พบวํา ในอดีตพ้ืนที่ตําบลลําปาง
หลวงเป็นเมืองโบราณที่มีความสําคัญ เรียกวํา “เวียงพระธาตุลําปางหลวง” ซึ่งเป็นเวียงทาง
พระพุทธศาสนานั้นเป็นลักษณะเวียงอยํางหนึ่งของสังคมล๎านนามาแตํโบราณ เป็นศูนย๑กลางทาง
ศาสนา สังคม และศิลปกรรมที่สําคัญของสังคมในระดับเมือง เวียงพระธาตุลําปางหลวงนี้ในตํานาน
เรียกวํา “ลัมภะกัปปะนคร” เป็นเมืองมาแตํสมัยกรุงหริภุญชัยยังเรืองอํานาจโดยมี ”วัดพระธาตุ
ลําปางหลวง” เป็นศูนย๑กลางเมืองทางความศรัทธา ซึ่งเชื่อวําเป็นวัดโบราณมาแตํสมัยพระนางจามเทวี 
และสถูปสําคัญของวัดก็เป็นที่บรรจุกระดูกพระศอของพระพุทธเจ๎า จากความเกําแกํและสําคัญเชํนนี้
เป็นเหตุให๎วัดได๎รับการบูรณะและดูแลเสมอมาจากกษัตริย๑ผู๎ปกครองแคว๎นลานนาและเจ๎าผู๎ปกครอง
นครลําปาง จึงเป็นเหตุที่นําไปสูํการเป็นศูนย๑กลางของระบบความเชื่อในสังคม และยังคงมีประเพณีที่
ชาวเมืองปฏิบัติสืบเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากวัดพระธาตุลําปางหลวงจะมีความสําคัญใน
ระดับเมืองแล๎ว ประชาชนที่อยูํหํางไกลออกไปก็ยังมีความเลื่อมใสศรัทธามากราบไหว๎บูชาอยูํเสมอ 
ความสําคัญของวัดพระธาตุลําปางหลวงจึงไมํใชํความสําคัญแคํในระดับเมืองเทํานั้น ยังรวมถึงมี
ความสําคัญในระดับชาติอีกด๎วย จากหลักฐานทางประวัติศาสตร๑พบวํากษัตริย๑ในล๎านนารวมทั้งเจ๎าผู๎
ครองนครลําปางสมัยตําง ๆ จะต๎องมาสักการบูชาวัดพระธาตุลําปางหลวงเสมอมา จึงเห็นได๎วําเมือง
โบราณแหํงนี้คงจะทําหน๎าที่เป็นเวียงทางศาสนาดังเชํนเมืองใหญํอ่ืน ๆ ในล๎านนาที่มีวัดมหาธาตุหรือ
วัดที่เป็นหลักของเมือง เมื่อศึกษาประกอบกับหลักฐานที่เกี่ยวข๎องกับศิลปกรรมที่ปรากฏก็เป็นงาน
ศิลปกรรมที่เก่ียวข๎องกับศาสนาทั้งสิ้น และแสดงให๎เห็นถึงความสําคัญของเวียงพระธาตุลําปางหลวงที่
มีวัดพระธาตุลําปางหลวงที่มีความยิ่งใหญํ ซึ่งกษัตริย๑และเจ๎าผู๎ครองนครสมัยตําง ๆ ได๎มา
บูรณปฏิสังขรณ๑เสมอมา แสดงให๎เห็นถึงความสําคัญในสํวนที่เป็นศูนย๑รวมทางจิตใจและความเชื่อถือ
ศรัทธาในพระพระพุทธศาสนาในเมืองโบราณแหํงนี้ วิถีชีวิตของคนในชุมชนเวียงพระธาตุลําปางหลวง 
มีความสัมพันธ๑กับวัดเป็นอยํางมาก ดังเห็นได๎จากพิธีกรรมตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับวัด โดยที่ชาวเมืองจะ
ให๎ความสําคัญและรํวมมือกันกับพิธีกรรมของวัด รองลงมาคือ การนับถือเกี่ยวกับความเชื่อผี ผีอารักษ๑



 ๒๐๗ 

เจ๎าที่ ผีบรรพบุรุษ ดังเห็นได๎จากการเลําสืบตํอกันมา การมีศาลเจ๎าที่ประจําทุกหมูํบ๎าน เอกลักษณ๑ทาง
วัฒนธรรมและประเพณีวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ๑ของเวียงพระธาตุลําปางหลวง คือ การสืบทอด
ประเพณีพิธีกรรมตํางๆที่เก่ียวกับพระพุทธศาสนา หรือความเชื่อ การนับถือตํางๆ รวมทั้งการสืบทอด
วัฒนธรรมแบบล๎านนาในรูปแบบของประเพณี เชํน ประเพณียี่เป็ง จากความสําคัญของวัดพระธาตุ
ลําปางหลวงที่เป็นศูนย๑กลางระบบความเชื่อในสังคมที่นอกเหนือไปจากลัทธิและความเชื่อทาง
พระพุทธศาสนา ดังจะเห็นได๎วําภายในบริเวณวัดมีต๎นโพธิ์ขนาดใหญํหลายต๎น โดยเฉพาะภายในเขต
พุทธาวาสถือกันวําเป็นต๎นโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์มีรุกขเทวดาสิงสถิตอยูํ ซึ่งชาวบ๎านชาวเมืองกราบไหว๎บูชามี
ศาลที่สถิตอยูํใต๎ต๎นไม๎ นอกนั้นมีรูปปั้นของเจ๎าผีภายในเขตวัดด๎วย 

๑.๘ การสํารวจข๎อมูลในการพัฒนาพ้ืนที่ศิลปะรํวมสมัย (Contemporary Art) เรื่อง แหํ
พระสิงห๑ปาย บ๎านเวียงเหนือ อําเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน พบวํา ตําบลเวียงเหนือ จากตํานานที่มีผู๎
บันทึกไว๎เป็นหลักฐานหนังสือพ้ืนบ๎าน สมัยการปกครองระบบเจ๎าผู๎ปกครองนครล๎านนา หลักฐานที่
ปรากฏ เชํน คูเมืองทั้ง ๓ ทิศ วัดร๎างเจดีย๑เกํา วัดสร๎างสมัยโบราณประมาณ ๔๐๐ กวําปี เครื่องไม๎สัก
แบบล๎านนาไทยวิหาร พระประธานกํอด๎วยอิฐฉาบปูนสมัยเชียงแสน บ๎านนี้สันนิษฐานวํา คงเป็นที่อยูํ
ของพวกลั๊วะ มอญ ขอม จากหลักฐานที่ปรากฏเป็นโบราณวัตถุตํางๆ ตามวัดร๎าง กําแพงวัด ซากเจดีย๑
ปรักหักพัง พระพุทธรูปที่กํอด๎วยอิฐถือปูน ก๎อนอิฐเกําแผํนใหญํและหนามาก สันนิษฐานได๎วําเป็นที่อยูํ
ของพวกลั๊วะ พวกขอม และลําธารลําห๎วยหลายแหํงเป็นที่ที่มีชํางปุาจํานวนมาก ตํอมามีพวกไทยใหญํ
พากันอพยพมาจากเมืองปั่น เมืองพาย เมืองแสนหวี เชียงของ เชียงตุง หมอกใหมํ ลางเครือ ก๎างยาม 
พมํา และมอญ มาด๎วยบ๎าง เมื่อมาถึงบ๎านดอย (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งบ๎านเวียงเหนือ ตําบลเวียงเหนือ) จึง
ตกลงใจกันอยูํที่นั้น และยก “ขุนสํางปาย” ขึ้นเป็นเจ๎าเมือง จากนั้นชํวยกันขุดคูรอบเวียงเพ่ือปูองกัน
สัตว๑มารบกวน มีประตู ๓ ด๎าน ทางทิศใต๎เรียกวํา “ประตูดา” เป็นประตูที่นําศพออกไปปุาช๎า แล๎ว
สร๎างวัดในบ๎านดอนทางทิศตะวันออก ชุมชนแหํงนี้ ตั้งอยูํในเมืองโบราณ ตัวเมืองเป็นรูปเกือบจะเป็น
วงกลม มีคูเมือง คันดินโดยรอบ ๔ ทิศ พ้ืนที่ตัวเมืองถูกยกระดับให๎สูงจากพ้ืนที่ข๎างเคียง มีแมํน้ําไหล
ผําน ๒ สาย ด๎านทิศเหนือคือลําห๎วยเจ๎าเมือง และด๎านทิศตะวันตกคือลําน้ําปาย พ้ืนที่ข๎างเคียง
โดยรอบเป็นที่นา สันนิษฐานวําสร๎างกํอนปี พ.ศ. ๑๘๖๐ หลักฐานที่พบคือ คูคันดิน พระพุทธรูปแบบ
ล๎านนาประดิษฐานที่วัดประจําตําบล ศาลเจ๎าเมืองอยูํทางด๎านทิศตะวันออกของตัวเมือง กูํเจ๎าเมือง
หรือสถานที่บรรจุอิฐของเจ๎าเมืองในอตีด วัดนอก วัดร๎างตาล ๗ ต๎น วัดร๎างจากตํอ (พระพุทธบาท) วัด
ทั้ง ๓ อยูํด๎านทิศเหนือของตัวเมือง ภายในวัดมีวิหารลายคํากํอสร๎างด๎วยศิลปะล๎านนาอยํางวิจิตร
ตระการตา ทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค๑ (หรือพระสิงห๑ปาย) ซึ่งเป็นศิลปะเชียงแสน
คูํบ๎านคูํเมืองทีเ่กําแกํและศักดิ์สิทธิ์ มีประเพณีสําคัญประจําเมือง คือ ประเพณีแหํพระสิงห๑ปาย วัดศรี
ดอยไชย ตําบลเวียงเหนือ อําเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน ซึ่งเป็นวัดแหํงแรกในอําเภอปาย และวัดที่
ประดิษฐานพระสิงห๑เมืองปาย มีประชาชนจํานวนมากได๎เดินทางมารํวมทําบุญประเพณีสรงน้ําพระ
พุทธสิหิงค๑ (พระสิงห๑ปาย) พระคํูบ๎านคูํเมืองของเมืองปาย 

 
๒. การเสวนาประชาคมชาวบ้านในชุมชน เพื่อขอประชามติในการสร้างสรรค์ผลงาน

ทางศิลปะในพื้นที่สาธารณะในชุมชน 



 ๒๐๘ 

การวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎รํวมศึกษาและวิเคราะห๑ปัญหาอยํางมีสํวนรํวมกับกลุํมชาวบ๎าน
เกี่ยวกับการศึกษาข๎อมูลชุมชนในด๎านประวัติศาสตร๑ สังคมและวัฒนธรรม  การจัดลําดับความสําคัญ
และความต๎องการในการพัฒนาพ้ืนที่ศิลปะในชุมชน โดยการกระตุ๎นให๎ประชาชนได๎เรียนรู๎สภาพของ
ชุมชน  วิถีชีวิต  สังคม  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล๎อม เพ่ือใช๎เป็นข๎อมูลเบื้องต๎นในการจัดทําและ
ประกอบการพิจารณาวางแผนงานวิจัยในการพัฒนาพ้ืนที่ศิลปะในชุมชน    

๒.๑ การเสวนาประชาคมในพ้ืนที่บ๎านเหลําพัฒนา อําเภอแมํสรวย จังหวัดเชียงราย ผู๎วิจัย
เน๎นการรํวมวางแผน เป็นการวางแผนการพัฒนาหลังจากได๎ข๎อมูลเบื้องต๎นของชุมชนแล๎ว  และนํา
ข๎อมูลมาวิเคราะห๑พ้ืนที่ศิลปะในชุมชน  โดยการนํามาอภิปรายแสดงความคิดเห็นรํวมกันเพ่ือกําหนด
นโยบายและวัตถุประสงค๑ของโครงการ การกําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินงาน  ตลอดจน
กําหนดทรัพยากรและแหลํงทรัพยากรที่จะใช๎เพ่ือการวิจัย จากผลการประชุมสรุปได๎วํา มีมติให๎นาย
มานิตย๑ กันทะสัก อาจารย๑ประจําสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เป็นผู๎ออกแบบและสร๎างสรรค๑ประติมากรรมรูปรวงข๎าว เพราะมีแนวคิดวํา ชุมชนบ๎านเหลําพัฒนานั้น
เป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร๑ยาวนาน มีการดํารงชีวิตที่รํวมกับธรรมชาติ สิ่งเหนือธรรมชาติ  มีความ
เป็นอยูํวิถีชีวิตแบบเครือญาติ เรียบงําย มีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผํ ความเอ้ืออาทรแกํกัน เห็นได๎จากการมี
ประเพณีและกิจกรรมและความเชื่อเป็นปัจจัยที่สําคัญที่มีอิทธิพลและสํงผลตํอการดํารงชีวิตตั้งแตํ
อดีต จนถึงปัจจุบัน และชุมชนมีพัฒนาการในด๎านการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในหลายมิติที่ดีขึ้น
เรื่อยๆ ทั้งเรื่องการพัฒนาสถานที่สําคัญของชุมชนแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑และเป็นแหลํงเรียนรู๎ใน
ชุมชน การเสริมสร๎างอาชีพรายได๎ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน เป็นต๎น โดยเฉพาะการ
พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวในชุมชน ที่จะเน๎นด๎านศิลปะ เชื่อมโยงไปสูํการสร๎างเมล็ดข๎าว จากบริบทของ
ชุมชนที่กลําวมาข๎างต๎นนั้น จะเห็นได๎วําชุมชนบ๎านเหลําพัฒนามีพัฒนาการในการพัฒนาชุมชนใน
หลายๆ ด๎าน โดยเฉพาะเรื่องการสํงเสริมการทํองเที่ยวของชุมชน และด๎วยความที่มีพ้ืนที่ที่ เป็นต๎นทุน
ทางทรัพยากรในหลายๆ ด๎าน โดยเฉพาะพ้ืนที่ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน คือ บริเวณโปุงน้ําร๎อน
สามสี ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่โดดเดํนในยุคนี้ของชุมชน หลังจากที่มีการพัฒนาแหลํงโบราณคดีชุมชน  พ้ืนที่
โปุงน้ําร๎อนสามสีจึงเป็นแหลํงที่ควรจะยกระดับการปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน๑เพ่ือให๎เป็นเอกลักษณ๑
และเป็นจุดเดํนของชุมชน นําไปสูํการสร๎างสรรค๑ผลงานทางศิลปะงานประติมากรรมเมล็ดข๎าวทุํงโปุง 
โดยการประชุมวางแผนรํวมกับประชาชนในชุมชน เป็นการทํางานวิจัยแบบมีสํวนรํวมของประชาชน
ในการดําเนินการพัฒนา  หรือเป็นขั้นตอนปฏิบัติการตามแผนการวิจัยที่ ได๎วางไว๎  ขั้นตอนนี้เป็น
ขั้นตอนที่ประชาชนมีสํวนรํวมในการสร๎างพ้ืนที่ศิลปะในชุมชนให๎กับชุมชน โดยการสนับสนุนด๎าน
เงินทุน วัสดุอุปกรณ๑ และแรงงาน รวมทั้งการเข๎ารํวมในการบริหารงาน  การประสานขอความ
ชํวยเหลือจากภายนอกในกรณีท่ีมีความจําเป็น  

๒.๒ การเสวนาประชาคมในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ๑
ลําพูน การจัดเวทีเสวนาประชุมกลุํมรํวมกับผู๎บริหาร คณาจารย๑ บุคลากรเจ๎าหน๎าที่ของมหาวิทยาลัย 
ตัวแทนภาครัฐ ได๎แกํ องค๑การบริหารสํวนจังหวัดลําพูน การทํองเที่ยวจังหวัดลําพูน (ททท.) สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดลําพูน และเครือขํายศิลปวัฒนธรรม จังหวัดลําพูน ประกอบด๎วย ในชุมชน เพ่ือ
ศึกษาประวัติศาสตร๑ชุมชน และอัตลักษณ๑ของท๎องถิ่น เพ่ือนําไปสูํการสร๎างสรรค๑ผลงานทางศิลปะเชิง
พุทธสูํวิถีชุมชนในรูปแบบงานภาพสามมิติ (3D) เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จากผลการประชุม



 ๒๐๙ 

สรุปได๎วํา ที่ประชุมมีมติให๎จัดทําภาพสามมิติ (3D) เรื่อง สลากย๎อม หนึ่งเดียวในโลก บนพนังภายใน
อาคารพระสัทธรรม (พระเทพรัตนนายก อุปถัมภ๑) ซึ่งเป็นอาคารสร๎างใหมํภายในเขตมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ๑ลําพูน ซึ่งใช๎เป็นอาคารปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานสําหรับ
พระภิกษุสงฆ๑และประชาชนทั่วไป และมีมติให๎สร๎างสรรค๑ภาพเกี่ยวกับประเพณีสลากย๎อม และมีพระ
บรมธาตุเจดีย๑หริภุญไชยเป็นองค๑ประกอบสําคัญด๎านหลังภาพ  

๒.๓ การเสวนาประชาคมในพ้ืนที่บ๎านต๎นไคร๎ ตําบลชํอแฮ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ใน
ที่ประชุม ซึ่งประกอบด๎วย ตัวแทนจาก มจร. วิทยาเขตพะเยา ได๎แกํ ผู๎บริหาร คณาจารย๑ เจ๎าหน๎าที่ 
ได๎เข๎ารํวมและแสดงความคิดเห็น มีข๎อสรุปดังนี้  มีมติให๎ใช๎บริเวณขอบสระน้ําของวิทยาเขตพะเยา 
เป็นสถานที่ติดตั้งเนินดินและประติมากรรมรูปปลา ในชื่อวํา “ภูมิจักรวาล” ศิลปะเวียงบัว เพ่ือให๎เป็น
สัญลักษณ๑ของวิทยาเขตพะเยาและเป็นจุดทํองเที่ยวของจังหวัดพะเยา  

๒.๔ การเสวนาประชาคมในพ้ืนที่ บ๎านทําข๎าม อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหมํ ในที่ประชุม 
ซึ่งประกอบด๎วย ตัวแทนจากภาครัฐ ได๎แกํ กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ครู และตัวแทนประชาชน ประกอบด๎วย 
พระสงฆ๑ ปราชญ๑ท๎องถิ่น และตัวแทนจากภาคเอกชน ได๎เข๎ารํวมและแสดงความคิดเห็น มีข๎อสรุปดังนี้ 
มีมติให๎ใช๎ศิลปะจัดวาง หรือ ศิลปะติดตั้ง (Installation art) เรื่อง ไม๎ค้ําโพธิ์ ภายในวัดทําข๎ามใต๎ ซึ่ง
เป็นวัดประจําหมูํบ๎าน ประเพณีนําสนใจในชํวงวันสงกรานต๑ของชาวล๎านนา คือการ “แหํไม๎ค้ําโพธิ์” 
หรือ “ไม๎คํ้าสะหลี” (ต๎นโพธิ์ ภาษาล๎านนาเรียกวํา “สะหลี” หมายถึงคําวํา “สิริ”)  

๒.๕ การเสวนาประชาคมพ้ืนที่ บ๎านเวียงเหนือ อําเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน ในที่
ประชุม ซึ่งประกอบด๎วย ตัวแทนจากภาครัฐ ได๎แกํ กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ครู และตัวแทนประชาชน 
ประกอบด๎วย พระสงฆ๑ ปราชญ๑ท๎องถิ่น และตัวแทนจากภาคเอกชน ได๎เข๎ารํวมและแสดงความคิดเห็น 
มีข๎อสรุปดังนี้ มีมติให๎ใช๎ฝาผนังอาคารกุฏิสงฆ๑ภายในวัดศรีดอนไชย ซึ่งเป็นวัดประจําหมูํบ๎าน เป็นที่
สร๎างงานศิลปะภาพสามมิติ (3D) เรื่องราวเกี่ยวกับการแหํพระสิงห๑ปาย เนื่องจากวัดศรีดอยไชย 
ตําบลเวียงเหนือ อําเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน ซึ่งเป็นวัดแหํงแรกในอําเภอปาย และวัดที่
ประดิษฐานพระสิงห๑เมืองปาย มีประชาชนจํานวนมากได๎เดินทางมารํวมทําบุญประเพณีสรงน้ําพระ
พุทธสิหิงค๑ (พระสิงห๑ปาย) พระคํูบ๎านคูํเมืองของเมืองปาย  

๒.๖ การเสวนาประชาคมพ้ืนที่ บ๎านต๎นไคร๎ ตําบลชํอแฮ อําเภอเมือง จังหวัดแพรํ ในที่
ประชุม ซึ่งประกอบด๎วย ตัวแทนจากภาครัฐ ได๎แกํ กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ครู และตัวแทนประชาชน 
ประกอบด๎วย พระสงฆ๑ ปราชญ๑ท๎องถิ่น และตัวแทนจากภาคเอกชน ได๎เข๎ารํวมและแสดงความคิดเห็น 
มีข๎อสรุปดังนี้ มีมติให๎ใช๎ฝาผนังอาคารแสดงผ๎าด๎นมือและกําแพงวัดต๎นไคร๎ เป็นที่สร๎างงานศิลปะภาพ
สามมิติ (3D) เรื่องราวเกี่ยวกับการทอผ๎าด๎นมือบ๎านต๎นไคร๎ ซึ่งผ๎าด๎นมือ เป็นงานเย็บผ๎าและประกอบ
กันเข๎าเป็นชิ้นงาน โดยทุกขั้นตอนของการทําล๎วนใช๎มือในการเย็บปัก ฉะนั้นจึงถือวําเป็นภูมิปัญญาขั้น
พ้ืนฐานที่ได๎รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เพราะในอดีตไมํมีเครื่องมือทุนแรงในการเย็บผ๎า ซึ่งการ
ปักผ๎าด๎วยมือก็มีการพัฒนามากขึ้นโดยการทําลวดลายตํางๆ นอกจากนี้การทําผ๎าด๎นมือถือเป็นการใช๎
เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑ พัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ของตนลงในชิ้นงาน  

๒.๗ การเสวนาประชาคมพ้ืนที่ บ๎านบุญยืน ตําบลกลางเวียง อําเภอเวียงสา จังหวัดนําน 
ในที่ประชุม ซึ่งประกอบด๎วย ตัวแทนจากภาครัฐ ได๎แกํ ข๎าราชการอําเภอ เจ๎าหน๎าที่ขององค๑การ
บริหารสํวนอําเภอเวียงสา กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ครู และตัวแทนประชาชน ประกอบด๎วย พระสงฆ๑ 



 ๒๑๐ 

ปราชญ๑ท๎องถิ่น และตัวแทนจากภาคเอกชน ได๎เข๎ารํวมและแสดงความคิดเห็น มีข๎อสรุปดังนี้ มีมติให๎
ใช๎ฝาผนังที่ทําการมูลนิธิชํวยนักเรียนและเด็กที่ขาดแคลน ซึ่งเป็นอาคารที่ตั้งอยูํในเขตขํวงวัฒนธรรม
อําเภอเวียงสา เป็นที่สร๎างงานศิลปะภาพสามมิติ (3D) เรื่องราวเกี่ยวกับเรือแขํงของบ๎านบุญยืน  ซึ่ง
เป็นเรือแขํงที่โดํงดังในอดีตไมํวําจะเป็น เจ๎าแมํสายฟูา เทพพิรุณทอง ๘๘ เทพสุนทรสาชล ขุนสยาม
แดนทอง ไกรทอง ปุาสัก เจ๎าแมํไทรทอง เนตรมงคลทอง เสือเฒําบุญเรืองฯลฯ  

๒.๘ การเสวนาประชาคมพ้ืนที่ บ๎านลําปางหลวงใต๎ อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปางในที่
ประชุม ซึ่งประกอบด๎วย ตัวแทนจากภาครัฐ ได๎แกํ กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ครู  และตัวแทนประชาชน 
ประกอบด๎วย พระสงฆ๑ ปราชญ๑ท๎องถิ่น และตัวแทนจากภาคเอกชน ได๎เข๎ารํวมและแสดงความคิดเห็น 
มีข๎อสรุปดังนี้ มีมติให๎ใช๎ฝาผนังอาคารสํานักงานประชาคมหมูํบ๎านและกําแพงของชาวบ๎าน ซึ่งตั้งอยูํ
หลังวัดพระธาตุลําปางหลวง เป็นที่สร๎างงานศิลปะภาพสาม Street Art เรื่องราวเกี่ยวกับประเพณี
การหาบน้ําจากบํอน้ําศักดิ์สิทธิ์เจ๎าแมํจามเทวีเพ่ือนําไปสรงน้ําพระธาตุลําปางหลวงการฟูอนเชิงฟูอน
ดาบ และเรื่องราววิถีชีวิตของชาวบ๎านในชุมชน  

 
๓. การสร้างสรรค์ออกแบบงานศิลปกรรมในพื้นที่ศิลปะชุมชนที่สอดคล้องกับสังคม

และวัฒนธรรม 
๓.๑ การสร๎างสรรค๑ผลงานทางศิลปะงานประติมากรรมเมล็ดข๎าวทุํงโปุง ณ บํอน้ําพุร๎อน

สามสี บ๎านเหลําพัฒนา อําเภอแมํสรวย จังหวัดเชียงราย จากการออกแบบของ นายมานิตย๑ กันทะสัก 
“เมล็ดข๎าวงอก” มีสํวนที่เป็นใบและรากงอกออกมาจากเมล็ดข๎าว ทั้งสองสํวนเทํากัน หมายถึง 
รากเหง๎าหยั่งลึกแคํไหน ก็จะสูงงดงาม “ต๎นกล๎า” มีสามต๎น มีลักษณะเป็นต๎นข๎าวที่อ๎วนใสํความรู๎สึกที่
มีตํอข๎าวถึงความอุดมสมบูรณ๑ซึ่งความสมบูรณ๑โดยความหมาย ต๎นที่ ๑ หมายถึง อดีต คือ ตั้งแตํบรรพ
บุรุษของเรากินข๎าว มาตั้งแตํยุคกํอนประวัติศาสตร๑ เท๎าความไปถึง การพบเมล็ดข๎าวใน ภาชนะดินเผา
ในยุคบ๎านเชียง นั่นก็ ๓,๐๐๐ - ๓,๕๐๐ ปีมาแล๎ว แสดงให๎เห็นถึง การบริโภคข๎าว มีมากํอน 
พระพุทธเจ๎า เสด็จมาโปรดสัตว๑ แม๎กระท่ังพระพุทธเจ๎าพระองค๑เอง ยังฉันข๎าว เป็นภัตตาหาร นั่นเป็น
นัยยะ ของต๎นข๎าวต๎นที่ ๑ คืออดีต ต๎นที่ ๒ คือปัจจุบันความอุดมสมบูรณ๑ในการปลูกข๎าวของเราคน
ไทย ยังมีอยูํทั่วทุกภาคของประเทศไทย และคนไทยยังบริโภคข๎าวเป็นปกติ ถือวําเป็นอาหารหลัก 
และมีการพัฒนาสายพันธุ๑ข๎าวขึ้นมา เพ่ือตอบสนอง ความต๎องการ ของประชาชน สืบมา ต๎นที่ ๓ ยัง
สื่อความหมาย ไปถึงอนาคต วํามวลมนุษยชาติ ยังคงบริโภคข๎าว เป็นอาหารอยูํ ตราบเทํา มนุษย๑จะ
สูญสิ้นเผําพันธุ๑ ประติมากรรมในชิ้นที่ ๒ นี้ จึงสื่อความหมายถึงความสําคัญของต๎นกล๎าที่แข็งแกรํง 
จากอดีตปัจจุบัน สูํอนาคตให๎รวมเป็นกอข๎าวอันสมบูรณ๑  

ประติมากรรมอีกชิ้นหนึ่งคือรวงข๎าว รวงข๎าวจะมี เม็ดข๎าวอยูํ ๙ เม็ด อันมีหลายระยะที่
ต๎องการสื่อสารและแสดงออกคือ รัชกาลที่ ๙ พระองค๑ทรง มีโครงการ หลวง ที่พัฒนาสายพันธุ๑ข๎าว
อยํางไมํหยุดยั้ง ถือวํารัชกาลที่ ๙ พระองค๑ทรง มีวิสัยทัศน๑อันกว๎างไกล และตัวศิลปินเอง ยังมีความ
ศรัทธาตํอรัชกาลที่ ๙ นัยที่ ๒ เลข ๙ เป็นเลขที่มีความเป็นมงคล ในหลักธรรมของพุทธศาสนา มรรค
มีองค๑ ๘ + นิพพาน ๑ ก็คือเลข ๙ และคําวําเก๎า เมื่อพูดออกไป พ๎องเสียงคําวํา ๙ ไปข๎างหน๎าอยํางไมํ
หยุดยั้ง เพราะเมล็ดพันธุ๑ที่ สมบูรณ๑คือก๎าวตํอไปของมวลมนุษยชาติ ศิลปินมีความเชื่ออยํางยิ่งวําใน
อนาคต เม็ดข๎าว หรือการทํานาข๎าว จะกลับไปเหมือนในอดีตซึ่งเป็น การทํานาแบบอินทรีย๑ รูปทรง ที่



 ๒๑๑ 

โค๎ง ล๎มลง อยํางเห็นได๎ชัด ของประติมากรรมชิ้นนี้ แสดงถึง ความนอบน๎อม ถํอมตน ไมํเยํอหยิ่ง 
เสมือน ผู๎ที่อยูํสูง หรือเป็นผู๎ใหญํหรือมีความสําเร็จ ถ๎าบุคคลนั้นมีธรรมะ มีการฝึกฝน ที่ดีมีการอบรมที่
ดียํอม ถํอมเนื้อถํอมตน น๎อมตนให๎เป็นประโยชน๑ตํอสังคม  

ฐานของประติมากรรมทั้ง ๓ ชิ้น เป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศก๑ขนาด ๑๒๐ ซม. ที่มีรูวงกลม ๒ 
วงจรทะลุให๎เห็นอีกฝั่งนึง มีนัยยะที่สื่อความหมายสําคัญคือ วงกลม คือวัฏจักร ของชีวิต ของ
ธรรมชาติ ของจักรวาล และเป็นสากล จักรวาล นี้ อันประกอบด๎วยวงกลมเล็กๆ อนุภาคเล็กๆ จนไป
ถึง อานุภาพใหญํๆ เรียกวําวัฏจักร เสมือนการทํานา ที่ มีวัฏจักรตามเวลาฤดูกาลในการเพาะปลูกข๎าว
เป็นต๎น การใช๎วงกลม ใน การแก๎ไขปัญหา ทางความรู๎สึกในงานประติมากรรม วงกลมในฐาน ข๎าวเป็น
เจ๎าทั้งสามนี้ สามารถเชื่อม ระหวําง คนดู ประติมากรรม และสิ่งแวดล๎อม ให๎ไมํสามารถ แบํงแยกออก
จกกัน เสมอเหมือนลมหายใจของเรา ที่มีลมหายใจ เป็นตัวเชื่อม ระหวําง กาย กับสภาวะ ภายนอก 
ภายใน ทําให๎ เกิดคําวํา “ชีวิต” วงกลมนี้ ยังสามารถให๎ผู๎ชม ได๎มาสัมผัส ด๎วยตัวของตัวเอง ใน
ประสบการณ๑ทางสุนทรียภาพ เมื่อพบเห็น งานประติมากรรมโดยตรง  

การจัดวาง (installation) จัดวางไปตาม เหตุการณ๑ คือ จากซ๎ายไปขวา เหมือนเขียนตัว
อักษรไทยเป็นประโยคเริ่มมาจากด๎านซ๎ายคือ เมล็ดข๎าวงอก ซึ่งถือวําเป็นการเริ่ม การเจริญเติบโต 
ขยับมาด๎านขวาหรือตรงกลางเป็น ต๎นกล๎าข๎าวที่กําลังเติบโต จากนั้นเป็นรวงข๎าว ที่โดนลม ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลมหนาว ลมหนาวเป็นสัญญาณของการเก็บเกี่ยวข๎าวนาปี ตลอดมา 
ศิลปิน จึงจัดวาง ไปตามแนวยาวของภูเขาจากซ๎ายไปขวา ให๎วิวทิวทัศน๑ เป็นสํวนหนึ่ง และเป็นสิ่ง
สําคัญ เพื่อเชื่อมโยง ประติมากรรมกับท๎องทุํง รวมไปถึงอากาศเมฆฝน แม๎กระทั่งเงาน้ําที่กระทบ จาก
บํอน้ําพุร๎อน ๓ สี ให๎เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นบริบทที่สวยงามของท๎องทุํง เป็นวัฏจักร ของ อาชีพ 
มนุษย๑ สํงผลไปถึงความรู๎สึก ที่ผํอนคลายของผู๎ที่ได๎มาเยี่ยมชม ประติมากรรมข๎าวเป็นเจ๎า ในท๎องทุํง 
บ๎านเหลําพัฒนาแหํงนี้  



 ๒๑๒ 

 
ภาพที่ ๔.๑๐๕ ศิลปกรรมข๎าวเป็นเจ๎า 

 
๓.๒ การสร๎างสรรค๑ผลงานทางศิลปะภาพสามมิติ (3D) ณ อาคารพระสัทธรรม (พระเทพ

รัตนนายก อุปถัมภ๑) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ๑ลําพูน  ศิลปินผู๎
สร๎างสรรค๑ศิลปกรรม คือ นายมานิตย๑ โกวฤทธิ์ และกลุํมศิลปินจิตอาสาปูายสี ได๎กลําวถึงแรงบันดาล
ใจวํา “การที่จะเริ่มโครงการหาแรงบันดาลใจ ก็คือเราก็จะสร๎างงานศิลปะที่เป็นถึงสามมิติ ซึ่งเอาไป
ทําให๎กับผนังพ้ืนที่สาธารณะของชุมชน แตํละที่จะแตกตํางกัน มจร.วิทยาลัยสงฆ๑ลําพูน จะเป็นเรื่อง
สลากย๎อม ซึ่งถือเป็นหนึ่งประเพณีแหํงเดียวในโลก โดยมีพ้ืนหลังเป็นพระธาตุหริภุญไชย ซึ่งถือเป็นศา
สนสถานสําคัญและเป็นที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลําพูน” โดยการสร๎างสรรค๑ภาพวาดสามมติ (3D) เรื่อง 
“สลากย๎อม แหํงเดียวในโลก” 



 ๒๑๓ 

 
ภาพที่ ๔.๑๐๖ ศิลปกรรมสลากย๎อมและไม๎คํ้าสะหรี 

 
๓.๓ การสร๎างสรรค๑ผลงานทางศิลปะประติมากรรมรูปปลาคูํ ในชื่อวํา “ภูมิจักรวาล” 

ศิลปะเวียงบัว ณ ริมสระน้ํา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ศิลปินผู๎
สร๎างสรรค๑ศิลปกรรม คือ พระปัญญาชัย พุทธรักขิโต แหํงสวนธรรมภูศิลป์ อ.พาน จ.เชียงราย เป็น
ผู๎ออกแบบและปั้นประติมากรรม ได๎กลําวถึงแรงบันดาลใจวํา “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ตั้งอยูํในบริเวณใกล๎กับเมืองโบราณ ซึ่งมีอายุหลายร๎อยปีรํวมสมัยพญางํา
เมือง โดยมีหลักฐานที่ค๎นพบคือเตาเผา ภาชนะดินเผา การเขียนสีเคลือบโบราณ ซึ่งมีเอกลักษณ๑
เฉพาะถิ่น แสดงถึงความเชี่ยวชาญและภูมิปัญญาเชิงชําง รวมถึงความเจริญรุํงเรืองทางจิตวิญญาณ 
ศิลปะ และเศรษฐกิจ ซึ่งงานประติมากรรมปลาคูํกระโจนออกมาจากกระแสน้ํามีลวดลายรอบเป็น
จักรวาล มีธรรมจักรอยูํตรงกลาง มีความหมายคือ การออกจากอวิชชา เป็นอิสระหลุดพ๎นจากวัฏฏ
สังสารวัฏเข๎าสูํอนันตภาวะ หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การแสวงหาพุทธิปัญญา เพ่ือนําไปพัฒนาชีวิตและจิต



 ๒๑๔ 

วิญญาณ เพ่ือโลกียสุข ที่สุดคือ โลกุตรสุข อันเป็นวงกลม คือ ความวําง” โดยใช๎แรงบันดาลใจจากชาม
ลายปลาในสุริยมณฑล แหลํงเตาพะเยาที่เวียงบัว ในห๎วงพุทธศตวรรษที่ ๑๘-๑๙  

 ๓.๔ การสร๎างสรรค๑ผลงานทางศิลปะจัดวาง (Installation Art) ไม๎ค้ําสะหรี ณ  วัดทํา
ข๎ามใต๎ (ชัยชนะ) อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหมํ ศิลปินผู๎สร๎างสรรค๑ศิลปกรรม คือ นายมานิตย๑ โกวฤทธิ์ 
และกลุํมศิลปินจิตอาสาปูายสี เป็นผู๎ออกแบบและวาดลวดลายประดับตกแตํงเสาเหล็กแทนการใช๎ไม๎ 
โดยให๎ความเห็นวํา “อําเภอฮอดนี้จะทําเป็น  installation art ซึ่งเป็นศิลปะการจัดวางแล๎วก็สํงเสริม
การลดการตัดไม๎ทําลายปุา ซึ่งเอาประเพณีแหํไม๎ค้ําโพธิ์มาเป็นตัวเชื่อมทางวัฒนธรรม คือ เราได๎ลง
ความเห็นกันเรื่องประเพณีอันดีงามของเมืองฮอดก็คือการแหํไม๎ค้ําโพธิ์วํา แตํละปีเป็นงานที่ยิ่งใหญํ 
ดังนั้น แตํละปีนี้จะมีการตัดไม๎ใหญํๆ มาทําไม๎ค้ําโพธิ์จํานวนมาก  ปีหลังๆ นี่ เลยเข๎าไปชวนชุมชนให๎
ใช๎วัสดุทดแทนก็คือเรื่องของเหล็ก และทําขึ้นใหมํให๎สวยงาม เพราะสุดท๎ายของหัวใจของงานคือ การ
ใช๎ศิลปะวาดรูป และได๎เชิญเอาศิลปินจํานวน ๓๐ คนไปชํวยกัน วาดไม๎ค้ําโพธิ์เสร็จแล๎วก็ตกแตํงใสํพํู
ให๎มีสีสันก็กลายเป็นผลงานศิลปะ เป็นสํวนหนึ่งของการสํงเสริมการทํองเที่ยวโดยนําเอางานประเพณี
มาสร๎างงานศิลปะในรูปแบบใหมํ และเอาผลงานศิลปะที่ทําไว๎ไปจัดแสดงบนพ้ืนที่สาธารณะ เป็นการ
กระตุ๎นการทํองเที่ยวในชุมชน” โดยการบูรณาการงานศิลปะกับประเพณีแหํไม๎ค้ําสะหรีของชุมชน 
การสร๎างสรรค๑ศิลปะครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎นําวัสดุเหล็กมาใช๎ทดแทนไม๎ เพ่ือสํงเสริมการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม 
และสามารถนําเหล็กไปใช๎ประโยชน๑อ่ืนๆ ภายในวัดตํอไป โดยผู๎วิจัยและคณะใช๎ศิลปะการสร๎างสรรค๑
ศิลปะในวัสดุเหล็กเพ่ือให๎เกิดความสวยงาม และการจัดประเพณีแหํไม๎คํ้าสะหลีรอบๆ หมูํบ๎าน 

๓.๕ การสร๎างสรรค๑ผลงานทางศิลปะภาพสามมิติ (3D) เรื่อง “แหํพระสิงห๑ปาย” ณ พระ
วิหารลายคํา วัดศรีดอนชัย บ๎านเวียงเหนือ อําเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน ศิลปินผู๎สร๎างสรรค๑
ศิลปกรรม คือ นายมานิตย๑ โกวฤทธิ์ และกลุํมศิลปินจิตอาสาปูายสี เป็นผู๎ออกแบบและสร๎างสรรค๑
จิตรกรรม โดยได๎กลําวถึงแรงบันดาลใจวํา “พ้ืนที่บ๎านเวียงเหนือ อําเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน จะ
เป็นเรื่องของการแหํพระสิงห๑ แตํละปีจะเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญํ ชาวบ๎านต๎องการให๎เขียนเรื่องของการ
แหํพระสิงห๑ผํานบรรยากาศของทุํงนา มีคนแหํสิงโต มีการเขียนมุกคือการทับซ๎อนไปมาระหวํางคนแหํ
ในปัจจุบันกับคนแหํในอดีต มีองค๑เทพเทวดามาอวยพร คนจะเข๎ามาถํายรูปโดยสามารถเลํนกับขบวน
แหํในภาพได๎ และจะมีเรื่องราวของอัตลักษณ๑วิถีชุมชนสอดแทรกเข๎าไป ผสมผสานกับการเขียน
เกี่ยวกับคติความเชื่อเรื่องเทวดากับการวาดภาพเขียนแบบโบราณ ภาพนี้จะเป็นภาพที่มีขนาดใหญํ 
เพราะอยากทําให๎คนเข๎ามาทํองเที่ยวหรือเยี่ยมชม ไปเช็คอินแล๎วถํายภาพแชร๑ไปทางสื่อ Social 
Network” เป็นภาพจิตรกรรมประเพณีแหํพระเชียงแสนสิงห๑ ๑ (พระสิงห๑ปาย) ผนังหลังพระวิหาร
ลายคํา และศิลปวัฒนธรรมเครื่องดนตรีประกอบขบวนแหํล๎านนาผนังกุฏิสงฆ๑วัดศรีดอนไชย 



 ๒๑๕ 

 
ภาพที่ ๔.๑๐๗ ศิลปกรรมแหํพระสิงห๑ปายและฟูอนดาบฟูอนเชิง 

 
๓.๖ การสร๎างสรรค๑ผลงานทางศิลปะภาพสามมิติ (3D) เรื่อง “ผ๎าด๎นมือ” ณ ผนังกําแพง 

วัดต๎นไคร๎ บ๎านต๎นไคร๎ ตําบลชํอแฮ อําเภอเมือง จังหวัดแพรํ ศิลปินผู๎สร๎างสรรค๑ศิลปกรรม คือ นาย
มานิตย๑ โกวฤทธิ์ และกลุํมศิลปินจิตอาสาปูายสี เป็นผู๎ออกแบบและสร๎างสรรค๑จิตรกรรม โดยได๎
กลําวถึงแรงบันดาลใจวํา “จังหวัดแพรํหมูํบ๎านต๎นไคร๎ จะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตหลายๆอยําง ทั้งในเรื่อง
อาหารการกิน เชํน การทําข๎าวปัน และงานหัตถกรรมประจําหมูํบ๎านที่มีชื่อเสียง คือ การทําผ๎าด๎นมือ
ที่เป็นผลิตภัณฑ๑ของชุมชนหมูํบ๎าน จะมีวิถีชีวิตการทําขนม การปั้นฝูาย การด๎นผ๎า เขียนภาพขนาด
ใหญํเพ่ือให๎คนผํานผํานมา อยากจะจอดในบริเวณนั้น ซึ่งจะเป็นตลาดขายของ ทําให๎เป็นจุดที่คนแวะ
มาอุดหนุนของดีที่อยูํในหมูํบ๎าน” เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผ๎าด๎นมือ งานผ๎าด๎นมือ หรือ “Quilts” ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ๑ประจําหมูํ และข๎าวปัน หรือข๎าวพัน อาหารท๎องถิ่นของชุมชน 



 ๒๑๖ 

 
ภาพที่ ๔.๑๐๘ ศิลปกรรมเรือแขํงเจ๎าแมํสายฟูาและผ๎าด๎นมือ 

 
๓.๗ การสร๎างสรรค๑ผลงานทางศิลปะภาพสามมิติ (3D) เรื่อง “เรือแขํงเจ๎าแมํสายฟูา” ณ 

ขํวงเวียงสา บ๎านบุญยืน ตําบลกลางเวียง อําเภอเวียงสา จังหวัดนําน ศิลปินผู๎สร๎างสรรค๑ศิลปกรรม คือ 
นายมานิตย๑ โกวฤทธิ์ และกลุํมศิลปินจิตอาสาปูายสี เป็นผู๎ออกแบบและสร๎างสรรค๑จิตรกรรม โดยได๎
กลําวถึงแรงบันดาลใจวํา “หมูํบ๎านบุญยืน อําเภอเวียงสา จังหวัดนําน จะมีประเพณีที่ยิ่งใหญํก็คือการ
แขํงเรือ ประเพณีการใสํบาตรเทียนใสํบาตรดอกไม๎ เราก็จะเขียนภาพบาตรขนาดใหญํ เรามีความรู๎สึก
วํามันอาจจะได๎บุญมาก ถ๎าคนไปถํายพรุํงนี้เช็คอินแล๎วก็ประชาสัมพันธ๑ออกไป ดึงคนอ่ืนๆ ให๎เข๎ามา
ทํองเที่ยวและถํายรูปประชาสัมพันธ๑ออกไป” เป็นภาพจิตรกรรมเรือแขํงเจ๎าแมํสายฟูาและบาตรขนาด
ใหญํ เพื่อสื่อถึงประเพณีตักบาตรเทียน ซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในล๎านนา 

๓.๘ การสร๎างสรรค๑ผลงานทางศิลปะภาพสามมิติ (3D) และศิลปะบาทวิถี (Street Art) 
เรื่อง “ฟูอนดาบฟูอนเชิง” ณ บ๎านลําปางหลวงใต๎ อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ศิลปินผู๎สร๎างสรรค๑



 ๒๑๗ 

ศิลปกรรม คือ นายมานิตย๑ โกวฤทธิ์ และกลุํมศิลปินจิตอาสาปูายสี เป็นผู๎ออกแบบและสร๎างสรรค๑
จิตรกรรม โดยได๎กลําวถึงแรงบันดาลใจวํา “ชุมชนหมูํบ๎านลําปางหลวงใต๎ จะมีประเพณีการหาบน้ํา
เพ่ือนําไปสรงน้ําพระธาตุลําปางหลวง เพราะหมูํบ๎านแหํงนี้เป็นที่ตั้งบํอน้ําศักดิ์สิทธิ์ของพระนางจาม
เทวี มีประเพณีการฟูอนเจิงฟูอนดาบ โดยจะทําเป็นรูปแบบของงาน ๓ มิติ ที่เป็นอัตลักษณ๑ของชุมชน
ลําปางหลวง ผมเขียนเรื่องของการหาบน้ําคนไปยืนเลํนกับน้ํา จะมีถังน้ําที่แตกมีน้ําพุออกมา สํวนการ
ฟูอนเจิงฟูอนดาบก็สามารถไปเลํนฟูอนรํวมด๎วยก็ได๎” เป็นภาพจิตรกรรมศิลปะการฟูอนดาบฟูองเชิง
ของล๎านนา ภาพประเพณีหาบน้ําสรงน้ําพระธาตุลําปางหลวง และรถม๎า ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ๑ของ
จังหวัดลําปาง 

 
๔. การสื่อสารถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปกรรมในพื้นที่สาธารณะแก่ชุมชน และ

ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์และการอนุรักษ์ท่ียั่งยืน 
๔.๑ การสื่อสารถํายทอดความรู๎ด๎านศิลปกรรมในพ้ืนที่สาธารณะแกํชุมชน  ศิลปะงาน

ประติมากรรมเมล็ดข๎าวทุํงโปุง ณ บํอน้ําพุร๎อนสามสี บ๎านเหลําพัฒนา อําเภอแมํสรวย จังหวัด
เชียงราย อาทิ การจัดกิจกรรมเสวนาเรื่อง ข๎าวเป็นเจ๎า การประชาสัมพันธ๑ทางสื่อออนไลน๑ การ
ประชาสัมพันธ๑ผํานสื่อสารสนเทศ 

๔.๒ การสื่อสารถํายทอดความรู๎ด๎านศิลปกรรมในพ้ืนที่สาธารณะแกํชุมชน  ภาพวาดสาม
มติ (3D) เรื่อง “สลากย๎อม แหํงเดียวในโลก” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย
สงฆ๑ลําพูน อาทิ การจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานสานศิลป์ถิ่นล๎านนา “สลากย๎อมลําพูน แหํงเดียวในโลก” 
การจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการศิลปะ (Art Workshop) และการจัดกิจกรรมแขํงขันวาดภาพระบายสี 
โดยมีนักเรียนในจังหวัดลําพูนเข๎ารํวมการแขํงขัน 

๔.๓ การสื่อสารถํายทอดความรู๎ด๎านศิลปกรรมในพื้นที่สาธารณะแกํชุมชน  ประติมากรรม
ปลาคูํ “ภูมิจักรวาล” ศิลปะเวียงบัว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา อาทิ 
พิธีเปิดและการแสดงศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการศิลปะ (Art Workshop) โดยมี
ตัวแทนจากภาคสํวนราชการ คือ รองผู๎วําราชการจังหวัดพะเยา สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา 
มหาวิทยาลัยพะเยา และศิลปินผู๎สร๎างสรรค๑จิตกรรม เข๎ารํวมในเวทีการเสวนาศิลปะในพื้นที่สาธารณะ   

๔.๔ การสื่อสารถํายทอดความรู๎ด๎านศิลปกรรมในพ้ืนที่สาธารณะแกํชุมชน ศิลปะจัดวาง 
หรือ ศิลปะติดตั้ง (Installation art) เรื่อง “ไม๎ค้ําสะหรี” บ๎านทําข๎าม อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหมํ 
อาทิ กิจกรรมการมีสํวนรํวมของเด็กและเยาวชน การมีสํวนรํวมของชาวบ๎านในพิธีแหํไม๎ค้ําสะหลี 
กิจกรรมการเสวนาถํายทอดแลกเปลี่ยนรู๎ การจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการศิลปะ (Art Workshop) และ
กิจกรรมสืบชาตาหลวงในพิธีถวายไม๎คํ้าสะหลี 

๔.๕ การสื่อสารถํายทอดความรู๎ด๎านศิลปกรรมในพ้ืนที่สาธารณะแกํชุมชน จิตรกรรมภาพ
สามมติ (3D) เรื่อง “แหํพระสิงห๑ปาย” บ๎านเวียงเหนือ อําเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน อาทิ กิจกรรม
การสร๎างสรรค๑ผลงานศิลปะของเยาวชนผลงานสร๎างสรรค๑ศิลปะบนพ้ืนที่สาธารณะของชุมชนโดยกลุํม
เยาวชนและจิตอาสา และการจัดกิจกรรมถํายทอดความรู๎ด๎านศิลปกรรมแกํชุมชน 

๔.๖ การสื่อสารถํายทอดความรู๎ด๎านศิลปกรรมในพื้นที่สาธารณะแกํชุมชน ศิลปะภาพสาม
มิติ (3D) เรื่อง “ผ๎าด๎นมือ” บนพนังกําแพงวันต๎นไคร๎ บ๎านต๎นไคร๎ ตําบลชํอแฮ อําเภอเมือง จังหวัด



 ๒๑๘ 

แพรํ อาทิ พิธีเปิดศิลปกรรมในพ้ืนที่สาธารณะ กิจกรรมการมีสํวนรํวมของเด็กและเยาวชน กิจกรรม
การถํายทอดความรู๎และเสวนา “ถนนเส๎นศิลปะ ถนนแหํงวัฒนธรรม” การเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ใน
สื่อ YouTube ชํอง เชียงใหมํนิวส๑ 

๔.๗ การสื่อสารถํายทอดความรู๎ด๎านศิลปกรรมในพ้ืนที่สาธารณะแกํชุมชน ศิลปะภาพมิติ 
(3D) “เรือแขํงเจ๎าแมํสายฟูา” บ๎านบุญยืน ตําบลกลางเวียง อําเภอเวียงสา จังหวัดนําน อาทิ การ
สร๎างสรรค๑ผลงานศิลปะบนพ้ืนที่สาธารณะของกลุํมเยาวชน กิจกรรมเสวนาทางวิชาการศิลป์ (Art 
Workshop) และพิธีสูํขวัญศิลปิน 

๔.๘ การสื่อสารถํายทอดความรู๎ด๎านศิลปกรรมในพ้ืนที่สาธารณะแกํชุมชน ศิลปะบนพ้ืนที่
ภาพสามมิติ (3D) เรื่อง “ฟูอนดาบฟูอนเชิง” และ “ประเพณีหาบน้ําสรงน้ําพระธาตุลําปางหลวง” 
บ๎านลําปางหลวงใต๎ อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง อาทิ การสร๎างสรรค๑ผลงานศิลปะบนพ้ืนที่
สาธารณะของกลุํมเยาวชน กิจกรรมเสวนาทางวิชาการเชิงศิลป์ ศิลปกรรมในพ้ืนที่สาธารณะบ๎าน
ลําปางหลวงใต๎ และการเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ในสื่อ YouTube ชํอง ลําปางไลน๑แชลเนล (LPlive 
Channel) 
 
๔.๔ องค์ความรู้จากการวิจัย 

 
จากผลการวิจัยสรุปผลเป็นองค๑ความรู๎ในการวิจัยเป็น ๔ กระบวนการ ดังนี้ 
๑. การสํารวจข๎อมูลทางประวัติศาสตร๑ โบราณคดี สังคม และวัฒนธรรม และข๎อมูลด๎าน

ศิลปกรรมพ้ืนถิ่น อาทิ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม เชํน แหลํงโบราณคดี ได๎แกํ ดอย
เวียง-ดอยวง เชียงราย เวียงบัว พะเยา ศาสนสถานสําคัญ ได๎แกํ วัดพระธาตุหริภุญไชย วัดพระธาตุ
ลําปางหลวง ประเพณีวัฒนธรรม ได๎แกํ ประเพณีแหํไม๎ค้ําสะหรี ประเพณีแหํพระสิงห๑ปาย ประเพณี
สรงน้ํ าพระธาตุ  ประเพณีสลากย๎อม ประเพณีตักบาตรเทียน วัฒนธรรมอาหารพ้ืนเมือง 
ศิลปหัตถกรรม ได๎แกํ การทอผ๎า ผ๎าด๎นมือ โคมไฟ  ศิลปะการละเลํน ได๎แกํ ฟูอนดาบฟูอนเชิง การเรือ
แขํง หรือศิลปะธรรมชาติ ได๎แกํ การปลูกข๎าว 

๒. การเสวนาประชาคมชาวบ๎านในชุมชน เพ่ือขอประชามติในการสร๎างสรรค๑ผลงานทาง
ศิลปะในพ้ืนที่สาธารณะในชุมชน จํานวน ๘ แหํง คือ บ๎านเหลําพัฒนา อําเภอแมํสรวย จังหวัด
เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ๑ลําพูนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา บ๎านทําข๎าม อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหมํ บ๎านต๎นไคร๎ ตําบลชํอแฮ 
อําเภอเมือง จังหวัดแพรํ บ๎านลําปางหลวงใต๎ อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง บ๎านเวียงเหนือ อําเภอ
ปาย จังหวัดแมํฮํองสอน บ๎านบุญยืน ตําบลกลางเวียง อําเภอเวียงสา จังหวัดนําน 

๓. การสร๎างสรรค๑การออกแบบงานศิลปกรรมในพ้ืนที่ศิลปะชุมชนหรืองานวิจัยที่
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่สอดคล๎องกับสังคมและวัฒนธรรม จํานวน ๘ งาน คือ ประติมากรรม
เมล็ดข๎าวทุํงโปุง บํอน้ําพุร๎อนสามสี จิตรกรรมภาพสามมติ (3D) เรื่อง “สลากย๎อม แหํงเดียวในโลก” 
ประติมากรรมปลาคูํ “ภูมิจักรวาล” ศิลปะเวียงบัว ศิลปะจัดวาง หรือ ศิลปะติดตั้ง (Installation art) 
เรื่อง “ไม๎ค้ําสะหรี” จิตรกรรมภาพสามมติ (3D) เรื่อง “แหํพระสิงห๑ปาย”  จิตรกรรมภาพสามมติ 



 ๒๑๙ 

(3D) เรื่อง “ผ๎าด๎นมือ” บนพนังกําแพงวันต๎นไคร๎ จิตรกรรมภาพสามมติ (3D) “เรือแขํงเจ๎าแมํ
สายฟูา” จิตรกรรมภาพสามมติ (3D)  เรื่อง “ฟูอนดาบฟูอนเชิง”  

๔. การสื่อสารถํายทอดความรู๎ด๎านศิลปกรรมในพ้ืนที่สาธารณะแกํชุมชน และ
ประชาสัมพันธ๑สูํสาธารณชน เพื่อให๎เกิดการสร๎างสรรค๑และการอนุรักษ๑ที่ยั่งยืน มีดังนี้ การจัดกิจกรรม
เสวนาวิชาการศิลปะ (Art Workshop) การจัดกิจกรรมแขํงขันวาดภาพระบายสี กิจกรรมการเสวนา
ถํายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ศิลปกรรม กิจกรรมการสร๎างสรรค๑ผลงานศิลปะของเยาวชนและจิตอาสา 
กิจกรรมบูรณาการกับประเพณีท๎องถิ่น พิธีสืบชาตาหลวง พิธีสูํขวัญ กิจกรรมบูรณาการกับการ
ทํองเที่ยว เชํน ถนนศิลปะ (Street Art) ถนนแหํงวัฒนธรรม การประชาสัมพันธ๑ทางสื่อออนไลน๑ และ
การประชาสัมพันธ๑ผํานสื่อสารมวลชน 
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บทท่ี ๕ 

 
บทสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 

โครงการวิจัยยํอยที่ ๔ เรื่อง การพัฒนาพ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุํมจังหวัด
ล๎านนา ภายใต๎แผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสร๎างสรรค๑ในกลุํมล๎านนา มีวัตถุประสงค๑ 
๓ ประการคือ ๑) เพ่ือสร๎างองค๑ความรู๎พ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุํมจังหวัดล๎านนา ๒) เพ่ือ
พัฒนาพ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุํมจังหวัดล๎านนาแบบมีสํวนรํวม และ ๓) เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุํมจังหวัดล๎านนาที่มีกระบวนการสร๎างสรรค๑และการอนุรักษ๑ที่เหมาะสม 
วิธีการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)โดยผู๎วิจัยดําเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูล
ตามเนื้อหา (Content analysis) แล๎วสรุปตามวัตถุประสงค๑ที่ตั้งไว๎ เมื่อได๎รับข๎อมูลจากการเก็บ
รวบรวมข๎อมูล ผู๎วิจัยจะนําข๎อมูลจากการวิเคราะห๑จากเอกสาร ประกอบกับข๎อมูลที่ได๎จากแบบ
สัมภาษณ๑เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุํม (Focus Group) หลังจากนั้น ผู๎วิจัย
ยืนยันความนําเชื่อถือได๎ของข๎อมูลด๎วยการให๎บุคคลที่อยูํในปรากฏการณ๑ที่ศึกษาและบุคคลที่มีความรู๎
เกี่ยวกับเรื่องที่ทําการศึกษาตรวจสอบและรับรองความถูกต๎อง โดยการแปลข๎อมูลพร๎อมให๎ข๎อคิดเห็น
เพ่ิมเติม ทักท๎วงหรือยอมรับข๎อมูลที่นําเสนอ ซึ่งการตรวจสอบความนําเชื่อถือได๎ของข๎อมูลด๎วยวิธีนี้ 
ผู๎วิจัยใช๎กับข๎อมูลเบื้องต๎นและข๎อมูลที่เป็นสํวนที่ผู๎วิจัยได๎ตีความแล๎วนําข๎อมูลจากการสัมภาษณ๑โดย
ผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ (Key Information) นํามาวิเคราะห๑เชิงพรรณนา และการนําเสนอภาพกิจกรรมและ
ชุดองค๑ความรู๎ (หนังสือสรุปองค๑ความรู๎) และวีดีทัศน๑บรรยากาศการสังเคราะห๑ข๎อมูล ในพ้ืนที่
สาธารณะของชุมชนทั้ง ๘ แหํง ในพ้ืนที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน และพ้ืนที่ในเขตมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ให๎ได๎ผลเป็นเชิงประจักษ๑ และนําผลไปใช๎ประโยชน๑ได๎
จริงในวงกว๎าง มีผลสรุปดังนี้ 
 
๕.๑ บทสรุป 

๕.๑ องค์ความรู้พื้นที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนา จากการศึกษา
ข๎อมูลทางประวัติศาสตร๑ โบราณคดี สังคม และวัฒนธรรม และข๎อมูลด๎านศิลปกรรมพ้ืนถิ่น อาทิ 
จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม พบวํา 

บ๎านเหลําพัฒนา ตําบลป่าแดด อําเภอแมํสรวย จังหวัดเชียงราย เป็นชุมชนที่มีการตั้งถิ่น
ฐานมานานกวํา ๑๖๐ ปี ประชากรสํวนใหญํเป็นชาวไทเงี้ยวหรือไทใหญํ อาชีพสํวนใหญํทํา
เกษตรกรรม คือ ทํานาข๎าว ศิลปกรรมประจําถิ่น เป็นศิลปกรรมแบบชาวไทใหญํหรือไทเงี้ยว จาก
หัตถกรรมการทอผ๎าไทเงี้ยว โดยเฉพาะผ๎าซิ่นที่มีเอกลักษณ๑ของชุมชน “ลายหนองขวาง” มีที่ตั้งของ
แหลํงโบราณคดีดอยเวียงและดอยวง ซึ่งเป็นแหลํงโบราณคดีในยุคหินใหมํ (Neolithic หรือ New 
Stone Age) ซึ่งมีอายุอยูํในชํวงประมาณ ๕,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ ปี เป็นสถานที่อยูํของมนุษย๑ยุคหิน มี



 ๒๒๒ 

หลุมดินจํานวนมากบริเวณดอยวงเกือบ ๓๐๐ หลุม เป็นหลักฐานทางโบราณคดีใหมํที่บํงบอกวํา 
ดินแดนแถบนี้เป็นจุดเริ่มต๎นของการสร๎างอารยธรรมยุคใหมํของประเทศไทย ที่มนุษย๑รู๎จักสร๎างที่อยูํ
อาศัย มีการเคารพหรือมีประเพณีการจัดการศพ โบราณวัตถุที่ขุดพบมาจากดอยเวียงและดอยวง เชํน 
ขวานหิน เศษภาชนะดินเผา โดยมีการพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ๑ชุมชน ในบริเวณใกล๎กับพิพิธภัณฑ๑ชุมชน 
เป็นพื้นที่นา ที่ตั้งของบํอน้ําพุร๎อน ซึ่งเป็นแหลํงทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญแหํงหนึ่งของชุมชน โดยมี
การให๎บริการห๎องอาบร๎อนน้ําสไตล๑ออนเซน นอกจากนั้นแล๎ว ชุมชนแหํงนี้ยังมีแหลํงการเรียนรู๎ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น เชํน ไขํเค็มหมักโคลนออนเซน ตอกน้ํามันงา ปัจจุบัน มีการกลุํมวิสาหกิจชุมชนและ
จําหนํายตามท๎องตลาด และรับสาธิต ให๎แกํคณะศึกษาดูงานจากหลาย  หนํวยงาน ด๎วยทีมวิทยากร
เชิงปฏิบัติการท๎องถิ่น 

จังหวัดลําพูน เดิมชื่อเมืองหริภุญไชย เป็นเมืองโบราณ มีอายุประมาณ ๑,๓๔๓ ปี ราช
ธิดากษัตริย๑เมืองละโว๎พระนาม “จามเทวี” มาเป็นปฐมกษัตริย๑ปกครองเมืองหริภุญไชย สืบราชวงศ๑
กษัตริย๑ ตํอมาหลายพระองค๑ จนกระทั่งถึงสมัยพระยายีบาจึงได๎เสียการปกครองให๎แกํพํอขุนเม็งราย
มหาราช ผู๎รวบรวมแวํนแคว๎นทางเหนือเข๎าเป็นอาณาจักรล๎านนา  มีพระบรมธาตุเจดีย๑สําคัญ คือ พระ
ธาตุหริภุญไชย สร๎างขึ้นในรัชสมัยของพญาอาทิตยราช ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ เป็นพระบรมธาตุ
เจดีย๑แหํงแรกในภาคเหนือ มีประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่สําคัญ เชํน ประเพณีสรงน้ําพระบรมธาตุ
หริภุญไชย  กําหนดจัดขึ้น ณ วัดพระบรมธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ใน
วันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๘ เหนือ หรือที่ชาวเหนือเรียกวํา "วันแปดเป็ง” (ระหวํางเดือนพฤษภาคม ซึ่งตรง
กับวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๖ ของภาคกลาง) หรือ "วันวิสาขบูชา" กิจกรรมที่จัดขึ้น มีทั้งพิธีราษฎร๑และ
พิธีหลวง และงานทําบุญทานข๎าวสลาก (ต๐านก๐วยสลาก) หรือกินก๐วยสลาก คืองานประเพณีทําบุญ
สลากภัตต๑ ซึ่งนิยมทํากันในชํวงกลางพรรษา ในราวปลายเดือนสิงหาคม-กันยายน -ตุลาคม การทาน
สลากย๎อม ภาคเหนือนิยมเรียกวํา “การทานก๐วยสลาก” สําหรับจังหวัดลําพูน โดยเฉพาะที่วัดพระ
ธาตุหริภุญไชย ทําเป็นประเพณีทุกปี 

เมืองพะเยา เป็นเมืองเกําแกํที่ตั้งขึ้นในชํวงสมัยเดียวกับเมืองเชียงใหมํ ปัจจุบัน
นักทํองเที่ยวสํวนใหญํจะรู๎จักเมืองพะเยาในฐานะเป็นเมืองที่มีบึงน้ําจืดขนาดใหญํ ซึ่งตั้งอยูํกลางเมือง 
หรือที่รู๎จักคือ “กว๏านพะเยา” จนชื่อเสียงของกว๏านพะเยากลาย เป็นที่รู๎จักของนักทํองเที่ยว จนมีคํา
กลําววํา มาพะเยาต๎องมาเที่ยวกว๏านพะเยา แตํเมืองพะเยายังมีเรื่องราวให๎นําศึกษาค๎นหาอยูํอีกมาก 
และมีแหลํงประวัติศาสตร๑ด๎านโบราณคดีท่ีได๎มีการค๎นพบแหลํงเตาเผาโบราณบ๎านเวียงบัว สันนิษฐาน
วํานําจะมีอายุอยูํในชํวงสมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ ซึ่งเมื่อเทียบยุคสมัยอยูํในยุคเดียวกับสมัยพญา
เจื๋อง ขุนเจื๋อง ท๎าวฮุํง กษัตริย๑ผู๎ยิ่งใหญํต๎นราชวงศ๑มังรายแหํงล๎านนา ที่แผํอิทธิพลอยูํในอาณาจักรเงิน
ยาง (พะเยา – เชียงราย) สํวนผลิตภัณฑ๑เครื่องถ๎วยที่พบมีทั้งชาม จาน และถ๎วยในกลุํมที่เรียกวํา 
“ชามตะไล” รูปทรงของจานและชามปากกว๎าง มีขอบฐานเตี้ย   ด๎านในมีสันขอบปากม๎วนกลม
ลักษณะเดียวกับชามที่เรียกวํา “ชามมอญ” ที่พบในแหลํงเตาเชลียงที่เมืองศรีสัชนาลัย อยํางไรก็ตาม 
การค๎นพบแหลํงโบราณคดีเตาเผาเวียงบัว จ.พะเยา เป็นการกระตุ๎นความสนใจของนักทํองเที่ยวให๎
เดินทางเข๎ามาศึกษาค๎นคว๎าในแงํของประวัติศาสตร๑และเที่ยวชมแหลํงโบราณคดีแหํงนี้ จนกระทั่ง
พัฒนากลายเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพะเยาในอนาคต 



 ๒๒๓ 

บ๎านบุญยืน ตําบลกลางเวียง อําเภอเวียงสา จังหวัดนําน ริมฝั่งแมํน้ํานําน มรดกล้ําคําที่
สําคัญคือ วัดบุญยืน ซึ่งมีศิลปะของสถาปัตยกรรมที่งดงามแบบเมืองเหนือ และมีการผสมผสานศิลปะ
หลายสกุลชําง ตั้งแตํศิลปะล๎านนา ศิลปะล๎านช๎าง และศิลปะรัตนโกสินทร๑ สร๎างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๓๒๙ 
โดยพระยาเวียงป้อ ได๎สร๎างสํานักสงฆ๑เล็ก  ประทานนามวํา วัดบุญนะ ครั้นตํอมาในรัชสมัยของเจ๎า
ฟ้าอัตถวรปัญโญได๎เสด็จประพาสเวียงสา จึงใช๎ไม๎สักสร๎างวิหาร กุฎิสงฆ๑ รวมถึงศาสนวัตถุอ่ืน  และได๎
พระราชทานนามวัดใหมํวํา “วัดป่าสักงาม” ตํอมาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๓ ได๎โปรดเกล๎าให๎สร๎างพระวิหาร 
และสร๎างพระพุทธรูปประธานในวิหารปางประทับยืน ขนาดสูง ๘ ศอก (๔ เมตร) จึงเปลี่ยนชื่อเรียก
จาก “วัดป่าสักงาม” เป็น “วัดบุญยืน” ตามลักษณะพระพุทธธูปตั้งแตํนั้นเป็นต๎นมา  ทุกปีในชํวงออก
พรรษา วัดบุญยืนยังจัดให๎มีการแขํงเรือยาว ประเพณีตานก๐วยสลาก โดยเน๎นให๎เป็นเรือที่มีเอกลักษณ๑
ของเรือแขํงเมืองนําน ที่มีโขนเรือเป็นไม๎แกะสลักรูปหัวพญานาค และสํวนประกอบตําง  ที่เป็นศิลปะ
ลวดลายเอกลักษณ๑เมืองนํานอันจะหาชมไมํได๎ในที่อ่ืน  การจัดแขํงเรือประเพณีนี้ ยังได๎พระมหา
กรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตน๑ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ๎วยรางวัลให๎แกํผู๎
ชนะเลิศ มีกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมา เชํน ใสํบาตรเทียน ที่มีแหํงเดียวใน
ประเทศไทย กลําวได๎วํา เป็นหมูํบ๎านที่ตั้งอยูํจุดศูนย๑กลางของตําบลตําง  ของอําเภอเวียงสา มีการ
คมนาคมท่ีสะดวกเชื่อมทุกตําบล นโยบายของภาครัฐสํงผลตํอการพัฒนาหมูํบ๎าน เชํน กองทุนหมูํบ๎าน  
กองทุนประชารัฐ มีองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ให๎การสนับสนุนและรํวมแก๎ไขปัญหาภายในชุมชน 
วิสัยทัศน๑บ๎านบุญยืน คือ ชุมชนนําอยูํ ประกอบอาชีพที่ยั่งยืน  ดําเนินชีวิตตามแนวคิดของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

บ๎านทําข๎ามใต๎ ตําบลหางดง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหมํ เป็นหมูํบ๎านที่มีความอุดม
สมบูรณ๑ แตบํางพ้ืนที่ในชุมชนถูกตัดทําลาย แตํก็ยังมีป่าไม๎เหลืออยูํจํานวนมากในชุมชน จึงถือวํายังคง
เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ๑อยูํ จากการที่ยังคงความเป็นสังคมเกษตรกรรม ด๎วยมีปัจจัยทั้งด๎านน้ําและที่ดิน
ที่เป็นของตนเอง มีวัดที่เป็นศูนย๑รวมทางจิตใจ และมีการพ่ึงพาอาศัยกันโดยเน๎นเรื่องความสามัคคีกัน
ของคนในหมูํบ๎าน หมูํบ๎านทําข๎ามแหํงนี้ มีวัดอยูํจํานวน  ๒  แหํง คือ วัดทําข๎าม (ชัยชนะ) ตั้งอยูํทาง
ทิศใต๎ของฝั่งลําน้ําแมํแจํม และวัดสันกูํ ตั้งอยูํทางฝั่งน้ําด๎านทิศเหนือของลําน้ําแมํแจํม มีวัฒนธรรม
ประเพณีสําคัญ คือ ประเพณีปีใหมํเมือง ประเพณีแหํไม๎ค้ําโพธิ์ ประเพณีเลี้ยงผีเสื้อบ๎าน ประเพณี
ทานก๐วยสลาก ประเพณีตานข๎าวใหมํ ประเพณีฟังธรรมหลวง ประเพณียี่เป็ง ประเพณีแหํลูกแก๎ว 
ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ ประเพณีปอยหลวง แหลํงทํองเที่ยวที่สําคัญ ได๎แกํ วัดทําข๎าม (ชัยชนะ) มี
โบราณสถานที่เป็นสถานที่ทํองเที่ยวหลายแหํง เชํน  โบสถ๑ วิหาร พระธาตุเจดีย๑ หอพระตรัย และ
โบราณวัตถุ เชํน องค๑พระธาตุ พระพุทธรูปอายุ ๑,๐๐๐ ปี บทสวดใบลานภาษาบาลี มีอายุเกําแกํกวํา 
๑๐๐ ปี มีหลากหลายเรื่องราว โดยเฉพาะคัมภีร๑ด๎านยาสมุนไพรและการรักษาโรค 

บ๎านต๎นไคร๎ ตําบลชํอแฮ อําเภอเมือง จังหวัดแพรํ มีผลิตภัณฑ๑ที่ได๎รับการคัดสรรสุดยอด
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑ไทย (OTOP) ปี ๒๕๖๐ คือ ผ๎าด๎นมือ โดยกลุํมหัตถกรรมผ๎าด๎นมือบ๎านต๎น
ไคร๎ กลุํมได๎รับการพัฒนากระบวนการย๎อมสีผ๎าทอให๎สามารถนําวัตถุดิบที่มีในท๎องถิ่นมาแปรรูปเป็นสี
ย๎อมผ๎าทอได๎ พัฒนาเทคนิคการย๎อมสีผ๎าที่ถูกต๎อง มีการพัฒนากรรมวิธีในการมัดย๎อม การวาด
ลวดลายบนผืนผ๎า พัฒนาเทคนิคการปั่นด๎าย การทอผ๎าลวดลายอ่ืน  นอกจากนี้ยังได๎รับการพัฒนา
ทางด๎านการแปรรูปผ๎าทอเป็นผลิตภัณฑ๑ตําง  เชํน กลํองกระดาษชําระ กระเป๋า ผ๎าปูโต๏ะ ผ๎าพันคอ 



 ๒๒๔ 

ตุ๏กตา เป็นต๎น การพัฒนาให๎สามารถคิดค๎น และแปรรูปผลิตภัณฑ๑ได๎มากยิ่งขึ้น เพ่ือตอบสนองความ
ต๎องการของตลาด อาทิเชํน การทําผ๎ามําน ปลอกหมอน ชุดจานรองแก๎ว ตัดเย็บเสื้อผ๎า เป็นต๎น อีกทั้ง
ยังได๎รับการพัฒนาให๎สามารถตกแตํงผลิตภัณฑ๑ในลวดลายตําง  ที่แตกตํางไปจากเดิม และมีความ
สวยงามมากยิ่งข้ึน 

บ๎านลําปางหลวงใต๎ อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ในอดีตพ้ืนที่ตําบลลําปางหลวงเป็น
เมืองโบราณที่มีความสําคัญ เรียกวํา “เวียงพระธาตุลําปางหลวง” ซึ่งเป็นเวียงทางพระพุทธศาสนานั้น
เป็นลักษณะเวียงอยํางหนึ่งของสังคมล๎านนามาแตํโบราณ เป็นศูนย๑กลางทางศาสนา สังคม และ
ศิลปกรรมที่สําคัญของสังคมในระดับเมือง เวียงพระธาตุลําปางหลวงนี้ในตํานานเรียกวํา “ลัมภะกัป
ปะนคร” เป็นเมืองมาแตํสมัยกรุงหริภุญชัยยังเรืองอํานาจโดยมี ”วัดพระธาตุลําปางหลวง” เป็น
ศูนย๑กลางเมืองทางความศรัทธา ซึ่งเชื่อวําเป็นวัดโบราณมาแตํสมัยพระนางจามเทวี และสถูปสําคัญ
ของวัดก็เป็นที่บรรจุกระดูกพระศอของพระพุทธเจ๎า จากความเกําแกํและสําคัญเชํนนี้เป็นเหตุให๎วัด
ได๎รับการบูรณะและดูแลเสมอมาจากกษัตริย๑ผู๎ปกครองแคว๎นลานนาและเจ๎าผู๎ปกครองนครลําปาง จึง
เป็นเหตุที่นําไปสูํการเป็นศูนย๑กลางของระบบความเชื่อในสังคม และยังคงมีประเพณีที่ชาวเมืองปฏิบัติ
สืบเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากวัดพระธาตุลําปางหลวงจะมีความสําคัญในระดับเมืองแล๎ว 
ประชาชนที่อยูํหํางไกลออกไปก็ยังมีความเลื่อมใสศรัทธามากราบไหว๎บูชาอยูํเสมอ ความสําคัญของวัด
พระธาตุลําปางหลวงจึงไมํใชํความสําคัญแคํในระดับเมืองเทํานั้น ยังรวมถึงมีความสําคัญในระดับชาติ
อีกด๎วย จากหลักฐานทางประวัติศาสตร๑พบวํากษัตริย๑ในล๎านนารวมทั้งเจ๎าผู๎ครองนครลําปางสมัยตําง 
  จะต๎องมาสักการบูชาวัดพระธาตุลําปางหลวงเสมอมา จึงเห็นได๎วําเมืองโบราณแหํงนี้คงจะทําหน๎าที่
เป็นเวียงทางศาสนาดังเชํนเมืองใหญํอ่ืน   ในล๎านนาที่มีวัดมหาธาตุหรือวัดที่เป็นหลักของเมือง เมื่อ
ศึกษาประกอบกับหลักฐานที่เกี่ยวข๎องกับศิลปกรรมที่ปรากฏก็เป็นงานศิลปกรรมที่เกี่ยวข๎องกับ
ศาสนาทั้งสิ้น และแสดงให๎เห็นถึงความสําคัญของเวียงพระธาตุลําปางหลวงที่มีวัดพระธาตุลําป าง
หลวงที่มีความยิ่งใหญํ ซึ่งกษัตริย๑และเจ๎าผู๎ครองนครสมัยตําง   ได๎มาบูรณปฏิสังขรณ๑เสมอมา แสดง
ให๎เห็นถึงความสําคัญในสํวนที่เป็นศูนย๑รวมทางจิตใจและความเชื่อถือศรัทธาในพระพระพุทธศาสนา
ในเมืองโบราณแหํงนี้ วิถีชีวิตของคนในชุมชนเวียงพระธาตุลําปางหลวง มีความสัมพันธ๑ กับวัดเป็น
อยํางมาก ดังเห็นได๎จากพิธีกรรมตําง  ที่เกี่ยวข๎องกับวัด โดยที่ชาวเมืองจะให๎ความสําคัญและรํวมมือ
กันกับพิธีกรรมของวัด รองลงมาคือ การนับถือเกี่ยวกับความเชื่อผี ผีอารักษ๑เจ๎าที่ ผีบรรพบุรุษ ดังเห็น
ได๎จากการเลําสืบตํอกันมา การมีศาลเจ๎าที่ประจําทุกหมูํบ๎าน เอกลักษณ๑ทางวัฒนธรรมและประเพณี
วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ๑ของเวียงพระธาตุลําปางหลวง คือ การสืบทอดประเพณีพิธีกรรมตําง ที่
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา หรือความเชื่อ การนับถือตําง  รวมทั้งการสืบทอดวัฒนธรรมแบบล๎านนาใน
รูปแบบของประเพณี เชํน ประเพณียี่เป็ง จากความสําคัญของวัดพระธาตุลําปางหลวงที่เป็นศูนย๑กลาง
ระบบความเชื่อในสังคมที่นอกเหนือไปจากลัทธิและความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ดังจะเห็นได๎วํา
ภายในบริเวณวัดมีต๎นโพธิ์ขนาดใหญํหลายต๎น โดยเฉพาะภายในเขตพุทธาวาสถือกันวําเป็นต๎นโพธิ์
ศักดิ์สิทธิ์มีรุกขเทวดาสิงสถิตอยูํ ซึ่งชาวบ๎านชาวเมืองกราบไหว๎บูชามีศาลที่สถิตอยูํใต๎ต๎นไม๎ นอกนั้นมี
รูปปั้นของเจ๎าผีภายในเขตวัดด๎วย 

บ๎านเวียงเหนือ อําเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน จากตํานานที่มีผู๎บันทึกไว๎เป็นหลักฐาน
หนังสือพ้ืนบ๎าน สมัยการปกครองระบบเจ๎าผู๎ปกครองนครล๎านนา หลักฐานที่ปรากฏ เชํน คูเมืองทั้ง ๓ 



 ๒๒๕ 

ทิศ วัดร๎างเจดีย๑เกํา วัดสร๎างสมัยโบราณประมาณ ๔๐๐ กวําปี เครื่องไม๎สักแบบล๎านนาไทยวิหาร พระ
ประธานกํอด๎วยอิฐฉาบปูนสมัยเชียงแสน บ๎านนี้สันนิษฐานวํา คงเป็นที่อยูํของพวกลั๊วะ มอญ ขอม 
จากหลักฐานที่ปรากฏเป็นโบราณวัตถุตําง  ตามวัดร๎าง กําแพงวัด ซากเจดีย๑ปรักหักพัง พระพุทธรูปที่
กํอด๎วยอิฐถือปูน ก๎อนอิฐเกําแผํนใหญํและหนามาก สันนิษฐานได๎วําเป็นที่อยูํของพวกลั๊วะ พวกขอม 
และลําธารลําห๎วยหลายแหํงเป็นที่ที่มีชํางป่าจํานวนมาก ตํอมามีพวกไทยใหญํพากันอพยพมาจาก
เมืองปั่น เมืองพาย เมืองแสนหวี เชียงของ เชียงตุง หมอกใหมํ ลางเครือ ก๎างยาม พมํา และมอญ มา
ด๎วยบ๎าง เมื่อมาถึงบ๎านดอย (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งบ๎านเวียงเหนือ ตําบลเวียงเหนือ) จึงตกลงใจกันอยูํที่นั้น 
และยก “ขุนสํางปาย” ขึ้นเป็นเจ๎าเมือง จากนั้นชํวยกันขุดคูรอบเวียงเพ่ือป้องกันสัตว๑มารบกวน มี
ประตู ๓ ด๎าน ทางทิศใต๎เรียกวํา “ประตูดา” เป็นประตูที่นําศพออกไปป่าช๎า แล๎วสร๎างวัดในบ๎านดอน
ทางทิศตะวันออก ชุมชนแหํงนี้ ตั้งอยูํในเมืองโบราณ ตัวเมืองเป็นรูปเกือบจะเป็นวงกลม มีคูเมือง คัน
ดินโดยรอบ ๔ ทิศ พ้ืนที่ตัวเมืองถูกยกระดับให๎สูงจากพ้ืนที่ข๎างเคียง มีแมํน้ําไหลผําน ๒ สาย ด๎านทิศ
เหนือคือลําห๎วยเจ๎าเมือง และด๎านทิศตะวันตกคือลําน้ําปาย พ้ืนที่ข๎างเคียงโดยรอบเป็นที่นา 
สันนิษฐานวําสร๎างกํอนปี พ.ศ. ๑๘๖๐ หลักฐานที่พบคือ คูคันดิน พระพุทธรูปแบบล๎านนาประดิษฐาน
ที่วัดประจําตําบล ศาลเจ๎าเมืองอยูํทางด๎านทิศตะวันออกของตัวเมือง กูํเจ๎าเมืองหรือสถานที่บรรจุอิฐ
ของเจ๎าเมืองในอตีด วัดนอก วัดร๎างตาล ๗ ต๎น วัดร๎างจากตํอ (พระพุทธบาท) วัดทั้ง ๓ อยูํด๎านทิศ
เหนือของตัวเมือง ภายในวัดมีวิหารลายคํากํอสร๎างด๎วยศิลปะล๎านนาอยํางวิจิตรตระการตา ทั้งยังเป็น
ที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค๑ (หรือพระสิงห๑ปาย) ซึ่งเป็นศิลปะเชียงแสนคูํบ๎านคูํเมืองที่ เกําแกํและ
ศักดิ์สิทธิ์ มีประเพณีสําคัญประจําเมือง คือ ประเพณีแหํพระสิงห๑ปาย วัดศรีดอยไชย ตําบลเวียงเหนือ 
อําเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน ซึ่งเป็นวัดแหํงแรกในอําเภอปาย และวัดที่ประดิษฐานพระสิงห๑เมือง
ปาย มีประชาชนจํานวนมากได๎เดินทางมารํวมทําบุญประเพณีสรงน้ําพระพุทธสิหิ งค๑ (พระสิงห๑ปาย) 
พระคํูบ๎านคูํเมืองของเมืองปาย 

 
๕.๒ พื้นที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนาแบบมีส่วนร่วม จากการ

เสวนาประชาคมชาวบ๎านในชุมชน เพ่ือขอประชามติในการสร๎างสรรค๑ผลงานทางศิลปะในพ้ืนที่
สาธารณะในชุมชน พบวํา 

บ๎านเหลําพัฒนา อําเภอแมํสรวย จังหวัดเชียงราย ผู๎วิจัยเน๎นการรํวมวางแผน เป็นการวาง
แผนการพัฒนาหลังจากได๎ข๎อมูลเบื้องต๎นของชุมชนแล๎ว  และนําข๎อมูลมาวิเคราะห๑พ้ืนที่ศิลปะใน
ชุมชน  โดยการนํามาอภิปรายแสดงความคิดเห็นรํวมกันเพ่ือกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค๑ของ
โครงการ การกําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินงาน  ตลอดจนกําหนดทรัพยากรและแหลํง
ทรัพยากรที่จะใช๎เพ่ือการวิจัย จากผลการประชุมสรุปได๎วํา มีมติให๎นายมานิตย๑ กันทะสัก อาจารย๑
ประจําสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู๎ออกแบบและ
สร๎างสรรค๑ประติมากรรมรูปรวงข๎าว เพราะมีแนวคิดวํา ชุมชนบ๎านเหลําพัฒนานั้นเป็นชุมชนที่มี
ประวัติศาสตร๑ยาวนาน มีการดํารงชีวิตที่รํวมกับธรรมชาติ สิ่งเหนือธรรมชาติ  มีความเป็นอยูํวิถีชีวิต
แบบเครือญาติ เรียบงําย มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ ความเอ้ืออาทรแกํกัน เห็นได๎จากการมีประเพณีและ
กิจกรรมและความเชื่อเป็นปัจจัยที่สําคัญที่มี อิทธิพลและสํงผลตํอการดํารงชีวิตตั้งแตํอดีต จนถึง
ปัจจุบัน และชุมชนมีพัฒนาการในด๎านการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในหลายมิติที่ดีขึ้นเรื่อย  ทั้งเรื่อง



 ๒๒๖ 

การพัฒนาสถานที่สําคัญของชุมชนแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑และเป็นแหลํงเรียนรู๎ในชุมชน การ
เสริมสร๎างอาชีพรายได๎ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน เป็นต๎น โดยเฉพาะการพัฒนาแหลํง
ทํองเที่ยวในชุมชน ที่จะเน๎นด๎านศิลปะ เชื่อมโยงไปสูํการสร๎างเมล็ดข๎าว จากบริบทของชุมชนที่กลําว
มาข๎างต๎นนั้น จะเห็นได๎วําชุมชนบ๎านเหลําพัฒนามีพัฒนาการในการพัฒนาชุมชนในหลาย  ด๎าน 
โดยเฉพาะเรื่องการสํงเสริมการทํองเที่ยวของชุมชน และด๎วยความที่มีพ้ืนที่ที่เป็นต๎นทุนทางทรัพยากร
ในหลาย  ด๎าน โดยเฉพาะพ้ืนที่ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน คือ บริเวณโป่งน้ําร๎อนสามสี ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ที่โดดเดํนในยุคนี้ของชุมชน หลังจากท่ีมีการพัฒนาแหลํงโบราณคดีชุมชน  พ้ืนที่โป่งน้ําร๎อนสามสี
จึงเป็นแหลํงที่ควรจะยกระดับการปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน๑เพ่ือให๎เป็นเอกลักษณ๑และเป็นจุดเดํน
ของชุมชน นําไปสูํการสร๎างสรรค๑ผลงานทางศิลปะงานประติมากรรมเมล็ดข๎าวทุํงโป่ง โดยการประชุม
วางแผนรํวมกับประชาชนในชุมชน เป็นการทํางานวิจัยแบบมีสํวนรํวมของประชาชนในการดําเนินการ
พัฒนา  หรือเป็นขั้นตอนปฏิบัติการตามแผนการวิจัยที่ได๎วางไว๎  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมี
สํวนรํวมในการสร๎างพ้ืนที่ศิลปะในชุมชนให๎กับชุมชน โดยการสนับสนุนด๎านเงินทุน วัสดุอุปกรณ๑ และ
แรงงาน รวมทั้งการเข๎ารํวมในการบริหารงาน  การประสานขอความชํวยเหลือจากภายนอกในกรณีที่
มีความจําเป็น  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ๑ลําพูน การจัดเวทีเสวนาประชุม
กลุํมรํวมกับผู๎บริหาร คณาจารย๑ บุคลากรเจ๎าหน๎าที่ของมหาวิทยาลัย ตัวแทนภาครัฐ ได๎แกํ องค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดลําพูน การทํองเที่ยวจังหวัดลําพูน (ททท.) สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน และ
เครือขํายศิลปวัฒนธรรม จังหวัดลําพูน ประกอบด๎วย ในชุมชน เพ่ือศึกษาประวัติศาสตร๑ชุมชน 
และอัตลักษณ๑ของท๎องถิ่น เพ่ือนําไปสูํการสร๎างสรรค๑ผลงานทางศิลปะเชิงพุทธสูํวิถีชุมชนในรูปแบบ
งานภาพสามมิติ (3D) เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จากผลการประชุมสรุปได๎วํา ที่ประชุมมีมติให๎
จัดทําภาพสามมิติ (3D) เรื่อง สลากย๎อม หนึ่งเดียวในโลก บนพนังภายในอาคารพระสัทธรรม 
(พระเทพรัตนนายก อุปถัมภ๑) ซึ่งเป็นอาคารสร๎างใหมํภายในเขตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ๑ลําพูน ซึ่งใช๎เป็นอาคารปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานสําหรับพระภิกษุสงฆ๑และ
ประชาชนทั่วไป และมีมติให๎สร๎างสรรค๑ภาพเกี่ยวกับประเพณีสลากย๎อม และมีพระบรมธาตุเจดีย๑    
หริภุญไชยเป็นองค๑ประกอบสําคัญด๎านหลังภาพ  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ในที่ประชุม ซึ่งประกอบด๎วย 
ตัวแทนจาก มจร. วิทยาเขตพะเยา ได๎แกํ ผู๎บริหาร คณาจารย๑ เจ๎าหน๎าที่ ได๎เข๎ารํวมและแสดงความ
คิดเห็น มีข๎อสรุปดังนี้ มีมติให๎ใช๎บริเวณขอบสระน้ําของวิทยาเขตพะเยา เป็นสถานที่ติดตั้งเนินดินและ
ประติมากรรมรูปปลา ในชื่อวํา “ภูมิจักรวาล” ศิลปะเวียงบัว เพ่ือให๎เป็นสัญลักษณ๑ของวิทยาเขต
พะเยาและเป็นจุดทํองเที่ยวของจังหวัดพะเยา  

บ๎านทําข๎าม อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหมํ ในที่ประชุม ซึ่งประกอบด๎วย ตัวแทนจาก
ภาครัฐ ได๎แกํ กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ครู และตัวแทนประชาชน ประกอบด๎วย พระสงฆ๑ ปราชญ๑ท๎องถิ่น 
และตัวแทนจากภาคเอกชน ได๎เข๎ารํวมและแสดงความคิดเห็น มีข๎อสรุปดังนี้ มีมติให๎ใช๎ศิลปะจัดวาง 
หรือ ศิลปะติดตั้ง (Installation art) เรื่อง ไม๎ค้ําโพธิ์ ภายในวัดทําข๎ามใต๎ ซึ่งเป็นวัดประจําหมูํบ๎าน 
ประเพณีนําสนใจในชํวงวันสงกรานต๑ของชาวล๎านนา คือการ “แหํไม๎ค้ําโพธิ์” หรือ “ไม๎ค้ําสะหลี” (ต๎น
โพธิ์ ภาษาล๎านนาเรียกวํา “สะหลี” หมายถึงคําวํา “สิริ”)  



 ๒๒๗ 

บ๎านเวียงเหนือ อําเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน ในที่ประชุม ซึ่งประกอบด๎วย ตัวแทนจาก
ภาครัฐ ได๎แกํ กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ครู และตัวแทนประชาชน ประกอบด๎วย พระสงฆ๑ ปราชญ๑ท๎องถิ่น 
และตัวแทนจากภาคเอกชน ได๎เข๎ารํวมและแสดงความคิดเห็น มีข๎อสรุปดังนี้ มีมติให๎ใช๎ฝาผนังอาคาร
กุฏิสงฆ๑ภายในวัดศรีดอนไชย ซึ่งเป็นวัดประจําหมูํบ๎าน เป็นที่สร๎างงานศิลปะภาพสามมิติ ( 3D) 
เรื่องราวเกี่ยวกับการแหํพระสิงห๑ปาย เนื่องจากวัดศรีดอยไชย ตําบลเวียงเหนือ อําเภอปาย จังหวัด
แมํฮํองสอน ซึ่งเป็นวัดแหํงแรกในอําเภอปาย และวัดที่ประดิษฐานพระสิงห๑เมืองปาย มีประชาชน
จํานวนมากได๎เดินทางมารํวมทําบุญประเพณีสรงน้ําพระพุทธสิหิงค๑ (พระสิงห๑ปาย) พระคูํบ๎านคูํเมือง
ของเมืองปาย  

บ๎านต๎นไคร๎ ตําบลชํอแฮ อําเภอเมือง จังหวัดแพรํ ในที่ประชุม ซึ่งประกอบด๎วย ตัวแทน
จากภาครัฐ ได๎แกํ กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ครู และตัวแทนประชาชน ประกอบด๎วย พระสงฆ๑ ปราชญ๑
ท๎องถิ่น และตัวแทนจากภาคเอกชน ได๎เข๎ารํวมและแสดงความคิดเห็น มีข๎อสรุปดังนี้ มีมติให๎ใช๎ฝาผนัง
อาคารแสดงผ๎าด๎นมือและกําแพงวัดต๎นไคร๎ เป็นที่สร๎างงานศิลปะภาพสามมิติ (3D) เรื่องราวเกี่ยวกับ
การทอผ๎าด๎นมือบ๎านต๎นไคร๎ ซึ่งผ๎าด๎นมือ เป็นงานเย็บผ๎าและประกอบกันเข๎าเป็นชิ้นงาน โดยทุก
ขั้นตอนของการทําล๎วนใช๎มือในการเย็บปัก ฉะนั้นจึงถือวําเป็นภูมิปัญญาขั้นพ้ืนฐานที่ได๎รับการสืบ
ทอดมาจากบรรพบุรุษ เพราะในอดีตไมํมีเครื่องมือทุนแรงในการเย็บผ๎า ซึ่งการปักผ๎าด๎วยมือก็มีการ
พัฒนามากขึ้นโดยการทําลวดลายตําง  นอกจากนี้การทําผ๎าด๎นมือถือเป็นการใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ พัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ของตนลงในชิ้นงาน  

บ๎านบุญยืน ตําบลกลางเวียง อําเภอเวียงสา จังหวัดนําน ในที่ประชุม ซึ่งประกอบด๎วย 
ตัวแทนจากภาครัฐ ได๎แกํ ข๎าราชการอําเภอ เจ๎าหน๎าที่ขององค๑การบริหารสํวนอําเภอเวียงสา กํานัน 
ผู๎ใหญํบ๎าน ครู และตัวแทนประชาชน ประกอบด๎วย พระสงฆ๑ ปราชญ๑ท๎องถิ่น และตัวแทนจาก
ภาคเอกชน ได๎เข๎ารํวมและแสดงความคิดเห็น มีข๎อสรุปดังนี้ มีมติให๎ใช๎ฝาผนังที่ทําการมูลนิธิชํวย
นักเรียนและเด็กท่ีขาดแคลน ซึ่งเป็นอาคารที่ตั้งอยูํในเขตขํวงวัฒนธรรมอําเภอเวียงสา เป็นที่สร๎างงาน
ศิลปะภาพสามมิติ (3D) เรื่องราวเกี่ยวกับเรือแขํงของบ๎านบุญยืน  ซึ่งเป็นเรือแขํงที่โดํงดังในอดีตไมํวํา
จะเป็น เจ๎าแมํสายฟ้า เทพพิรุณทอง ๘๘ เทพสุนทรสาชล ขุนสยามแดนทอง ไกรทอง ป่าสัก เจ๎าแมํ
ไทรทอง เนตรมงคลทอง เสือเฒําบุญเรืองฯลฯ  

บ๎านลําปางหลวงใต๎ อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ในที่ประชุม ซึ่งประกอบด๎วย ตัวแทน
จากภาครัฐ ได๎แกํ กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ครู และตัวแทนประชาชน ประกอบด๎วย พระสงฆ๑ ปราชญ๑
ท๎องถิ่น และตัวแทนจากภาคเอกชน ได๎เข๎ารํวมและแสดงความคิดเห็น มีข๎อสรุปดังนี้ มีมติให๎ใช๎ฝาผนัง
อาคารสํานักงานประชาคมหมูํบ๎านและกําแพงของชาวบ๎าน ซึ่งตั้งอยูํหลังวัดพระธาตุลําปางหลวง เป็น
ที่สร๎างงานศิลปะภาพสาม Street Art เรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีการหาบน้ําจากบํอน้ําศักดิ์สิทธิ์เจ๎า
แมํจามเทวีเพ่ือนําไปสรงน้ําพระธาตุลําปางหลวงการฟ้อนเชิงฟ้อนดาบ และเรื่องราววิถีชีวิตของ
ชาวบ๎านในชุมชน  

 
  



 ๒๒๘ 

๕.๓ การสร้างสรรค์และการอนุรักษ์พื้นที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัด
ล้านนา จากการสร๎างสรรค๑ออกแบบงานศิลปกรรมในพ้ืนที่ศิลปะชุมชนที่สอดคล๎องกับสังคมและ
วัฒนธรรม พบวํา 

การสร๎างสรรค๑ผลงานทางศิลปะงานประติมากรรมเมล็ดข๎าวทุํงโป่ง ณ บํอน้ําพุร๎อนสามสี 
บ๎านเหลําพัฒนา อําเภอแมํสรวย จังหวัดเชียงราย ศิลปินผู๎สร๎างสรรค๑ศิลปกรรม คือ นายมานิตย๑ 
กันทะสัก เป็นประติมากรรม ๓ ชิ้น คือ “เมล็ดข๎าวงอก” “ต๎นกล๎า” และ “รวงข๎าว” สื่อถึงความอุดม
สมบูรณ๑ของชุมชน และสะท๎อนถึงอัตลักษณ๑ของชุมชนชาวนา ประติมากรรมรวงข๎าว มีเม็ดข๎าวอยูํ ๙ 
เม็ด สื่อถึงรชักาลที่ ๙ ในฐานะที่พระองค๑เป็นผู๎ริเริ่มการพัฒนาพันธุ๑ข๎าวไทย ฐานของประติมากรรมทั้ง 
๓ ชิ้น เป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศก๑ มีนัยยะที่สื่อความหมายสําคัญคือ วัฏจักรของชีวิตของธรรมชาติ จักรวาล
และเป็นสากล การจัดวาง (installation) จัดวางไปตามเหตุการณ๑ คือ จากซ๎ายไปขวา เหมือนเขียน
ตัวอักษรไทย ถือเป็นการเริ่มการเจริญเติบโต ขยับมาด๎านขวาหรือตรงกลางเป็นต๎นกล๎าข๎าวที่กําลัง
เติบโต จากนั้นเป็นรวงข๎าวที่โดนลมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมหนาว เป็นสัญญาณของการ
เก็บเกี่ยวข๎าวนาปี ศิลปินจัดวางไปตามแนวยาวของภูเขาจากซ๎ายไปขวา ให๎วิวทิวทัศน๑เป็นสํวน
เชื่อมโยงประติมากรรมกับท๎องทุํง รวมไปถึงอากาศเมฆฝน แม๎กระทั่งเงาน้ําที่กระทบจากบํอน้ําพุร๎อน 
๓ สี ให๎เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  

 การสร๎างสรรค๑ผลงานทางศิลปะภาพสามมิติ (3D) ณ อาคารพระสัทธรรม (พระเทพรัตน
นายก อุปถัมภ๑) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ๑ลําพูน  ศิลปินผู๎สร๎างสรรค๑
ศิลปกรรม คือ นายมานิตย๑ โกวฤทธิ์ และกลุํมศิลปินจิตอาสาป้ายสี เป็นเรื่องประเพณีสลากย๎อม ซึ่ง
ถือเป็นหนึ่งประเพณีแหํงเดียวในโลก โดยมีพ้ืนหลังเป็นพระธาตุหริภุญไชย ซึ่งถือเป็นศาสนสถาน
สําคัญและเป็นที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลําพูน  

การสร๎างสรรค๑ผลงานทางศิลปะประติมากรรมรูปปลาคูํ ในชื่อวํา “ภูมิจักรวาล” ศิลปะ
เวียงบัว ณ ริมสระน้ํา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ศิลปินผู๎สร๎างสรรค๑
ศิลปกรรม คือ พระปัญญาชัย พุทธรักขิโต แหํงสวนธรรมภูศิลป์ อ.พาน จ.เชียงราย เป็นผู๎ออกแบบ
และปั้นประติมากรรม เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ตั้งอยูํใน
บริเวณใกล๎กับเมืองโบราณ ซึ่งมีอายุหลายร๎อยปีรํวมสมัยพญางําเมือง โดยมีหลักฐานที่ค๎นพบคือ
เตาเผา ภาชนะดินเผา การเขียนสีเคลือบโบราณ ซึ่งมีเอกลักษณ๑เฉพาะถิ่น แสดงถึงความเชี่ยวชาญ
และภูมิปัญญาเชิงชําง รวมถึงความเจริญรุํงเรืองทางจิตวิญญาณ ศิลปะ และเศรษฐกิจ ซึ่งงาน
ประติมากรรมปลาคูํกระโจนออกมาจากกระแสน้ํามีลวดลายรอบเป็นจักรวาล มีธรรมจักรอยูํตรงกลาง 
มีความหมายคือ การออกจากอวิชชา เป็นอิสระหลุดพ๎นจากวัฏฏสังสารวัฏเข๎าสูํอนันตภาวะ หรืออีก
นัยหนึ่ง คือ การแสวงหาพุทธิปัญญา เพ่ือนําไปพัฒนาชีวิตและจิตวิญญาณ เพ่ือโลกียสุข ที่สุดคือ 
โลกุตรสุข อันเป็นวงกลม คือ ความวําง โดยใช๎แรงบันดาลใจจากชามลายปลาในสุริยมณฑล แหลํงเตา
พะเยาที่เวียงบัว ในห๎วงพุทธศตวรรษที่ ๑๘-๑๙  

การสร๎างสรรค๑ผลงานทางศิลปะจัดวาง (Installation Art) ไม๎ค้ําสะหรี ณ  วัดทําข๎ามใต๎ 
(ชัยชนะ) อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหมํ ศิลปินผู๎สร๎างสรรค๑ศิลปกรรม คือ นายมานิตย๑ โกวฤทธิ์ และ
กลุํมศิลปินจิตอาสาป้ายสี เป็นผู๎ออกแบบและวาดลวดลายประดับตกแตํงเสาเหล็กแทนการใช๎ไม๎ โดย
การบูรณาการงานศิลปะกับประเพณีแหํไม๎ค้ําสะหรีของชุมชน การสร๎างสรรค๑ศิลปะครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎นํา



 ๒๒๙ 

วัสดุเหล็กมาใช๎ทดแทนไม๎ เพ่ือสํงเสริมการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม และสามารถนําเหล็กไปใช๎ประโยชน๑
อ่ืน  ภายในวัดตํอไป โดยผู๎วิจัยและคณะใช๎ศิลปะการสร๎างสรรค๑ศิลปะในวัสดุเหล็กเพ่ือให๎เกิดความ
สวยงาม และการจัดประเพณีแหํไม๎คํ้าสะหลีรอบ  หมูํบ๎าน 

การสร๎างสรรค๑ผลงานทางศิลปะภาพสามมิติ (3D) เรื่อง “แหํพระสิงห๑ปาย” ณ พระวิหาร
ลายคํา วัดศรีดอนชัย บ๎านเวียงเหนือ อําเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน ศิลปินผู๎สร๎างสรรค๑ศิลปกรรม 
คือ นายมานิตย๑ โกวฤทธิ์ และกลุํมศิลปินจิตอาสาป้ายสี เป็นผู๎ออกแบบและสร๎างสรรค๑จิตรกรรม เป็น
ภาพจิตรกรรมประเพณีแหํพระเชียงแสนสิงห๑ ๑ (พระสิงห๑ปาย) ผนังหลังพระวิหารลายคํา และ
ศิลปวัฒนธรรมเครื่องดนตรีประกอบขบวนแหํล๎านนาผนังกุฏิสงฆ๑วัดศรีดอนไชย  เนื่องจากเป็น
ประเพณีท๎องถิ่นของชุมชนที่มีชื่อเสียงแหํงเดียว และการวาดภาพเรื่องราวของอัตลักษณ๑วิถีชุมชน
สอดแทรกเข๎าไป ผสมผสานกับการเขียนเกี่ยวกับคติความเชื่อเรื่องเทวดากับการวาดภาพเขียนแบบ
โบราณ  

การสร๎างสรรค๑ผลงานทางศิลปะภาพสามมิติ (3D) เรื่อง “ผ๎าด๎นมือ” ณ ผนังกําแพง วัด
ต๎นไคร๎ บ๎านต๎นไคร๎ ตําบลชํอแฮ อําเภอเมือง จังหวัดแพรํ ศิลปินผู๎สร๎างสรรค๑ศิลปกรรม คือ นาย
มานิตย๑ โกวฤทธิ์ และกลุํมศิลปินจิตอาสาป้ายสี เป็นผู๎ออกแบบและสร๎างสรรค๑จิตรกรรม เป็นเรื่องราว
เกี่ยวกับผ๎าด๎นมือ งานผ๎าด๎นมือ หรือ “Quilts” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ๑ประจําหมูํ และข๎าวปัน หรือข๎าวพัน 
อาหารท๎องถิ่นของชุมชน 

การสร๎างสรรค๑ผลงานทางศิลปะภาพสามมิติ (3D) เรื่อง “เรือแขํงเจ๎าแมํสายฟ้า” ณ ขํวง
เวียงสา บ๎านบุญยืน ตําบลกลางเวียง อําเภอเวียงสา จังหวัดนําน ศิลปินผู๎สร๎างสรรค๑ศิลปกรรม คือ 
นายมานิตย๑ โกวฤทธิ์ และกลุํมศิลปินจิตอาสาป้ายสี เป็นผู๎ออกแบบและสร๎างสรรค๑จิตรกรรม เป็น
ภาพจิตรกรรมเรือแขํงเจ๎าแมํสายฟ้าและบาตรขนาดใหญํ เพ่ือสื่อถึงประเพณีตักบาตรเทียน ซึ่งเป็น
ประเพณีหนึ่งเดียวในล๎านนา  

การสร๎างสรรค๑ผลงานทางศิลปะภาพสามมิติ (3D) และศิลปะบาทวิถี (Street Art) เรื่อง 
“ฟ้อนดาบฟ้อนเชิง” ณ บ๎านลําปางหลวงใต๎ อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ศิลปินผู๎สร๎างสรรค๑
ศิลปกรรม คือ นายมานิตย๑ โกวฤทธิ์ และกลุํมศิลปินจิตอาสาป้ายสี เป็นผู๎ออกแบบและสร๎างสรรค๑
จิตรกรรม เป็นภาพจิตรกรรมศิลปะการฟ้อนดาบฟ้องเชิงของล๎านนา ภาพประเพณีหาบน้ําสรงน้ําพระ
ธาตุลําปางหลวง และรถม๎า ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ๑ของจังหวัดลําปาง 

การอนุรักษ๑พ้ืนที่ศิลปะ โดยการสื่อสารถํายทอดความรู๎ด๎านศิลปกรรมในพ้ืนที่สาธารณะ
แกํชุมชน และประชาสัมพันธ๑สูํสาธารณชน เพ่ือให๎เกิดการสร๎างสรรค๑และการอนุรักษ๑ที่ยั่งยืน ดังนี้ 

๑. การสื่อสารถํายทอดความรู๎ด๎านศิลปกรรมในพ้ืนที่สาธารณะแกํชุมชน  ศิลปะงาน
ประติมากรรมเมล็ดข๎าวทุํงโป่ง ณ บํอน้ําพุร๎อนสามสี บ๎านเหลําพัฒนา อําเภอแมํสรวย จังหวัด
เชียงราย อาทิ การจัดกิจกรรมเสวนาเรื่อง ข๎าวเป็นเจ๎า การประชาสัมพันธ๑ทางสื่อออนไลน๑ การ
ประชาสัมพันธ๑ผํานสื่อสารสนเทศ 

๒. การสื่อสารถํายทอดความรู๎ด๎านศิลปกรรมในพื้นที่สาธารณะแกํชุมชน  ภาพวาดสามมติ 
(3D) เรื่อง “สลากย๎อม แหํงเดียวในโลก” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ๑
ลําพูน อาทิ การจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานสานศิลป์ถิ่นล๎านนา “สลากย๎อมลําพูน แหํงเดียวในโลก” การ



 ๒๓๐ 

จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการศิลปะ (Art Workshop) และการจัดกิจกรรมแขํงขันวาดภาพระบายสี โดย
มีนักเรียนในจังหวัดลําพูนเข๎ารํวมการแขํงขัน 

๓. การสื่อสารถํายทอดความรู๎ด๎านศิลปกรรมในพ้ืนที่สาธารณะแกํชุมชน  ประติมากรรม
ปลาคูํ “ภูมิจักรวาล” ศิลปะเวียงบัว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา อาทิ 
พิธีเปิดและการแสดงศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการศิลปะ (Art Workshop) โดยมี
ตัวแทนจากภาคสํวนราชการ คือ รองผู๎วําราชการจังหวัดพะเยา สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา 
มหาวิทยาลัยพะเยา และศิลปินผู๎สร๎างสรรค๑จิตกรรม เข๎ารํวมในเวทีการเสวนาศิลปะในพื้นที่สาธารณะ   

๔. การสื่อสารถํายทอดความรู๎ด๎านศิลปกรรมในพ้ืนที่สาธารณะแกํชุมชน ศิลปะจัดวาง 
หรือ ศิลปะติดตั้ง (Installation art) เรื่อง “ไม๎ค้ําสะหรี” บ๎านทําข๎าม อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหมํ 
อาทิ กิจกรรมการมีสํวนรํวมของเด็กและเยาวชน การมีสํวนรํวมของชาวบ๎านในพิธีแหํไม๎ค้ําสะหลี 
กิจกรรมการเสวนาถํายทอดแลกเปลี่ยนรู๎ การจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการศิลปะ (Art Workshop) และ
กิจกรรมสืบชาตาหลวงในพิธีถวายไม๎คํ้าสะหลี 

๕. การสื่อสารถํายทอดความรู๎ด๎านศิลปกรรมในพ้ืนที่สาธารณะแกํชุมชน จิตรกรรมภาพ
สามมติ (3D) เรื่อง “แหํพระสิงห๑ปาย” บ๎านเวียงเหนือ อําเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน อาทิ กิจกรรม
การสร๎างสรรค๑ผลงานศิลปะของเยาวชนผลงานสร๎างสรรค๑ศิลปะบนพ้ืนที่สาธารณะของชุมชนโดยกลุํม
เยาวชนและจิตอาสา และการจัดกิจกรรมถํายทอดความรู๎ด๎านศิลปกรรมแกํชุมชน 

๖. การสื่อสารถํายทอดความรู๎ด๎านศิลปกรรมในพ้ืนที่สาธารณะแกํชุมชน ศิลปะภาพสาม
มิติ (3D) เรื่อง “ผ๎าด๎นมือ” บนพนังกําแพงวันต๎นไคร๎ บ๎านต๎นไคร๎ ตําบลชํอแฮ อําเภอเมือง จังหวัด
แพรํ อาทิ พิธีเปิดศิลปกรรมในพ้ืนที่สาธารณะ กิจกรรมการมีสํวนรํวมของเด็กและเยาวชน กิจกรรม
การถํายทอดความรู๎และเสวนา “ถนนเส๎นศิลปะ ถนนแหํงวัฒนธรรม” การเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ใน
สื่อ YouTube ชํอง เชียงใหมํนิวส๑ 

๗. การสื่อสารถํายทอดความรู๎ด๎านศิลปกรรมในพ้ืนที่สาธารณะแกํชุมชน ศิลปะภาพมิติ 
(3D) “เรือแขํงเจ๎าแมํสายฟ้า” บ๎านบุญยืน ตําบลกลางเวียง อําเภอเวียงสา จังหวัดนําน อาทิ การ
สร๎างสรรค๑ผลงานศิลปะบนพ้ืนที่สาธารณะของกลุํมเยาวชน กิจกรรมเสวนาทางวิชาการศิลป์ (Art 
Workshop) และพิธีสูํขวัญศิลปิน 

๘. การสื่อสารถํายทอดความรู๎ด๎านศิลปกรรมในพ้ืนที่สาธารณะแกํชุมชน ศิลปะบนพ้ืนที่
ภาพสามมิติ (3D) เรื่อง “ฟ้อนดาบฟ้อนเชิง” และ “ประเพณีหาบน้ําสรงน้ําพระธาตุลําปางหลวง” 
บ๎านลําปางหลวงใต๎ อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง อาทิ การสร๎างสรรค๑ผลงานศิลปะบนพ้ืนที่
สาธารณะของกลุํมเยาวชน กิจกรรมเสวนาทางวิชาการเชิงศิลป์ ศิลปกรรมในพ้ืนที่สาธารณะบ๎าน
ลําปางหลวงใต๎ และการเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ในสื่อ YouTube ชํอง ลําปางไลน๑แชลเนล (LPlive 
Channel) 
 
๕.๒ อภิปรายผล 
 

จากผลการสร๎างสรรค๑การออกแบบงานศิลปกรรมในพ้ืนที่ศิลปะชุมชนหรืองานวิจัยที่
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่สอดคล๎องกับสังคมและวัฒนธรรม จํานวน ๘ งาน คือ ประติมากรรม



 ๒๓๑ 

เมล็ดข๎าวทุํงโป่ง บํอน้ําพุร๎อนสามสี จิตรกรรมภาพสามมติ (3D) เรื่อง “สลากย๎อม แหํงเดียวในโลก” 
ประติมากรรมปลาคูํ “ภูมิจักรวาล” ศิลปะเวียงบัว ศิลปะจัดวาง หรือ ศิลปะติดตั้ง (Installation art) 
เรื่อง “ไม๎ค้ําสะหรี” จิตรกรรมภาพสามมติ (3D) เรื่อง “แหํพระสิงห๑ปาย”  จิตรกรรมภาพสามมติ 
(3D) เรื่อง “ผ๎าด๎นมือ” บนพนังกําแพงวันต๎นไคร๎ จิตรกรรมภาพสามมติ (3D) “เรือแขํงเจ๎าแมํ
สายฟ้า” จิตรกรรมภาพสามมติ (3D) เรื่อง “ฟ้อนดาบฟ้อนเชิง” จะเห็นได๎วํา ศิลปะเหลํานี้ล๎วนเป็น
ศิลปะรํวมสมัย (Contemporary Art) ที่บูรณาการสร๎างสรรค๑รํวมกับศิลปวัฒนธรรมเพ่ือให๎เกิดความ
เข๎าใจและเข๎าถึงได๎งําย เชํนเดียวกับงานศึกษาของ พรรณี วิรุณานนท๑ (๒๕๕๕) พบวํา ศิลปะรํวมสมัย
นานาชาติในพ้ืนที่สาธารณะของประเทศไทย ควรนําเสนอการผสมผสานระหวํางศิลปะที่แสดงอัต
ลักษณ๑ไทยควบคูํกับความเป็นภูมิภาคเอเชีย หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ อยูํในกระแสสนใจของคน
ไทยและตํางประเทศ และเป็นเรื่องที่เข๎าใจงํายและเป็นรูปธรรม มีอัตลักษณ๑ท๎องถิ่น และมีความเป็น
นานาชาติ๑ อยํางไรก็ตาม ศิลปะบางชิ้นนั้นมีความเป็นนามธรรม ดังที่ ลิขิต กิตติศักดินันท๑ (๒๕๕๙) มี
ความเห็นวํา ศิลปะในที่สาธารณะปรากฏอยูํดาษดื่น นอกเหนือจากคุณลักษณ๑ในองค๑ประกอบความ
งามเชิงสุนทรียศาสตร๑ ซึ่งบํอยครั้งผู๎พบเห็น ผู๎สัมผัส หรือผู๎อํานผลงานศิลปะในที่สาธารณะจะไมํ
สามารถกลั่นกรองค๎นหาความกระจํางได๎อยํางฉับพลัน๒ ดังนั้น การจัดแสดงศิลปะในพ้ืนที่สาธารณะ 
หรือการสร๎างสรรค๑ศิลปะบางชิ้น ควรมีการจัดกิจกรรมถํายทอดความรู๎หรือการสร๎างวิธีการสื่อสารตํอ
สาธารณชนให๎มากขึ้น เพ่ือสร๎างความเข๎าใจของผู๎เสพสัมผัสให๎เข๎าถึงนัยความหมายของงานศิลปะที่
ศิลปินต๎องการถํายทอดรังสรรค๑ออกมา ดังที่ แมนฤทธิ์ เต็งยะ (๒๕๕๙) กลําววํา งานสตรีทอาร๑ตไทยมี
ความหลากหลายทางด๎านรูปแบบ จุดยืนของศิลปิน และการจํากัดความ รูปแบบของสตรีทอาร๑ตไทย
จึงเป็นรูปแบบที่มีความนําสนใจ๓ เชํนเดียวกับงานศึกษาของ มานิตย๑ โกวฤทธิ์ และประเสริฐ บุป
ผาสุก (๒๕๖๒) ที่มีการจัดกิจกรรมถํายทอดความรู๎ด๎านศิลปะ (Art Workshop) ได๎แกํ เวทีเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางข๎าราชการ นักวิชาการ ศิลปิน ผู๎นําชุมชน และชาวบ๎านในชุมชน การ
ขับเคลื่อนผลงานศิลปะไปสูํการเป็นแหลํงทํองเที่ยว และการจัดกิจกรรม “ป้ายสี แต๎มฝัน ปัน
จินตนาการ” เพ่ือให๎ความรู๎ในเชิงปฏิบัติการด๎านศิลปะภาพ ๓ มิติ (3D) แกํกลุํมเยาวชน การใช๎
สื่อสารมวลชนและสื่อสารสนเทศเพ่ือเผยแพรํผลงานวิจัยและประชาสัมพันธ๑แหลํงทํองเที่ยวของ
ชุมชน๔ 

ดังนั้น การสื่อสารถํายทอดความรู๎ด๎านศิลปกรรมในพ้ืนที่สาธารณะแกํชุมชน และ
ประชาสัมพันธ๑สูํสาธารณชน เพ่ือให๎เกิดการสร๎างสรรค๑และการอนุรักษ๑ที่ยั่งยืน คือ การจัดกิจกรรม
                                                 

๑ พรรณี วิรณุานนท๑, “การพัฒนาแนวทางการจัดมหกรรมศลิปะรํวมสมัยนานาชาติในพ้ืนท่ีสาธารณะ
ของประเทศไทย”, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานศิลปกรรมรํวมสมัย,๒๕๕๑), หน๎า บทคัดยํอ. 

๒ ลิขิต กิตติศักดินันท๑ “การถอดความหมายและบทบาทของศิลปะในท่ีสาธารณะจากภาพถํายท่ีทํา
มหาราช”, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๕๙), หน๎า บทคัดยํอ. 

๓ แมนฤทธิ์ เต็งยะ, “จากวัฒนธรรมกราฟฟิตีสูํงานสตรีทอาร๑ตในประเทศไทย”, Veridian E-Journal, 
Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร๑ สังคมศาสตร๑ และศลิปะ, (ปีที่ ๙ ฉบับท่ี ๒ เดือน
พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙): ๒๔๒๔-๒๔๓๖. 

๔ มานิตย๑ โกวฤทธิ์ และประเสริฐ บปุผาสุก, ศลิปะเชิงพุทธสู่วิถีชมุชนบนผนังพ้ืนทีส่าธารณะใน
จังหวัดเชียงใหม่, รายงานวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒), หน๎า 
บทคัดยํอ. 



 ๒๓๒ 

เสวนาวิชาการศิลปะ (Art Workshop) การจัดกิจกรรมแขํงขันวาดภาพระบายสี กิจกรรมการเสวนา
ถํายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ศิลปกรรม กิจกรรมการสร๎างสรรค๑ผลงานศิลปะของเยาวชนและจิตอาสา 
กิจกรรมบูรณาการกับประเพณีท๎องถิ่น พิธีสืบชาตาหลวง พิธีสูํขวัญ กิจกรรมบูรณาการกับการ
ทํองเที่ยว เชํน ถนนศิลปะ (Street Art) ถนนแหํงวัฒนธรรม การประชาสัมพันธ๑ทางสื่อออนไลน๑ และ
การประชาสัมพันธ๑ผํานสื่อสารมวลชน ซึ่ง ไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ (๒๕๖๐) กลําววํา ศิลปะข๎างถนนได๎รับ
การยอมรับมากขึ้นจากผู๎คนในสังคมโดยการแชร๑ผํานสื่อสังคมออนไลน๑ และดึงความคิดสร๎างสรรค๑
ของตนเองออกมาสร๎างผลงานเพ่ือสื่อสารกับผู๎คนที่พบเห็นงานในพ้ืนที่สาธารณะได๎ตระหนักและรู๎สึก
รํวมกับเหตุการณ๑สําคัญในสังคม๕ นอกจากนั้น วันเฉลิม จันทร๑พงษ๑แก๎ว (๒๕๖๐) ให๎ความเห็นวํา 
สตรีทอาร๑ทยังสามารถสร๎างมูลคําทางธุรกิจได๎ตั้งแตํระดับตําบลถึงระดับจังหวัด โดยใช๎รูปแบบที่
ประสบความสําเร็จมาแล๎วจากตํางประเทศมาประยุกต๑ใช๎การทําธุรกิจ เชํน รูปแบบสํงเสริมการ
ทํองเที่ยว ในจังหวัดตําง  การทํางานรํวมกันกับ แบรนด๑สินค๎า และเกิดกิจกรรมทางการตลาดใหมํ  
เชํน การประกวดการแขํงขันสตรีทอาร๑ท ทั้งนี้ธุรกิจสตรีทอาร๑ทด๎านการสื่อสารเชํน การโฆษณา
สามารถเชื่อมโยงสื่อตําง  เข๎าด๎วยกัน เชํน การโฆษณาจากสื่อนอกบ๎านเข๎าสูํสื่อออนไลน๑และ สมาร๑ท
โฟน เพ่ือสร๎างความตํอเนื่องในการสื่อสารมากยิ่งขึ้น เป็นต๎น นอกจากนี้ยังเกิดการตํอยอดจาก ทักษะ
การประยุกต๑ของศิลปินสตรีทอาร๑ทมาทําสินค๎าเพ่ือเพ่ิมรายได๎มากยิ่งขึ้น๖ สอดคล๎องกับงานศึกษาของ 
ไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ (๒๕๖๐) กลําววํา ในการนําศิลปะข๎างถนนมาตํอยอดสูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ พบ
ชํองทางในการสร๎างมูลคําได๎ ๓ ด๎าน คือ  ด๎านผลิตภัณฑ๑ และผลงานสร๎างสรรค๑ ด๎านการสร๎างแบรนด๑
และการตลาด ด๎านการสร๎างมูลคําในตัวบุคคลโดยใช๎ต๎นทุนจากความคิดสร๎างสรรค๑ เพ่ือสร๎างมูลคํา
ให๎กับเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตตํอไป๗ ดังเชํนงานศึกษาของ ชุติมา บริสุทธิ์ (๒๕๕๗) เสนอ
กรณีตัวอยํางวํา ปัจจัยที่สํงผลให๎เมือง Kanazawa นําเอาศิลปะรํวมสมัยเข๎ามาใช๎ได๎วําเกิดจากการที่
เมือง Kanazawa มีภูมิหลังทางประวัติศาสตร๑ที่สัมพันธ๑กับด๎านศิลปะมายาวนาน และมีความต๎องการ
สร๎างเสนํห๑แบบใหมํที่แตกตํางจากเสนํห๑เดิมที่มีความเป็นเมืองเกํา ประกอบกับแนวคิดในการพัฒนา
เมืองวําจะ “พัฒนาสูํสากล” ซึ่งทําให๎เมือง Kanazawa เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และเปิดรับศิลปะ
จากตํางประเทศ นอกจากนี้เมือง Kanazawa ยังเป็นเมืองศูนย๑กลางทางเศรษฐกิจ เป็นจุดศูนย๑รวม
ของทรัพยากรมนุษย๑ท่ีมีความรู๎ความสามารถในภูมิภาคท่ีสามารถรํวมมือกับทางเทศบาลในการพัฒนา
เมืองได๎ และปัจจัยที่สําคัญคือการมีอํานาจบริหารราชการสํวนท๎องถิ่นที่ผู๎นําท๎องถิ่นสามารถบริหาร
จัดการและดําเนินการนโยบายพัฒนาท๎องถิ่นได๎โดยตรง ซึ่งนายกเทศมนตรีเมือง Kanazawa ในขณะ
นั้นได๎มีความสนใจในด๎านการสร๎างเสนํห๑ที่แปลกใหมํให๎แกํเมือง Kanazawa ซึ่งเสนํห๑ที่ทางเมือง 
Kanazawa ได๎เลือกก็คือ “เมืองที่มีการผสมผสานกันของศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมและศิลปวัฒนธรรมใน

                                                 
๕ ไชยสิทธ์ิ ชาญอาวุธ, “ศิลปะข๎างถนนการแสดงออกบนพ้ืนท่ีสาธารณะ:ตํอเหตุการณ๑สําคญัในสังคม”, 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, [ปีท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐]:  ๑๒๔ – ๑๓๕. 
๖ วันเฉลิม จันทร๑พงษ๑แก๎ว, คุณค่าทางการสื่อสารและมูลค่าทางธุรกิจของสตรีทอาร์ท, 

(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยักรุงเทพ, ๒๕๖๐), หน๎า ๕. 
๗ ไชยสิทธ์ิ ชาญอาวุธ, “การศึกษาคุณคําดา๎นอัตลักษณ๑ของศิลปะข๎างถนนเพื่อการสร๎างมลูคําสูํ

เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑”, วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, (ปีท่ี ๒๕ ฉบับท่ี ๔๙ กันยายน - ธันวาคม 
๒๕๖๐): ๒๔๗ – ๒๖๗. 



 ๒๓๓ 

ยุคใหมํที่ทันสมัย” นั่นเอง๘และงานศึกษาของ ณัฐกานต๑ กันธิ (๒๕๕๕) เสนอแนวคิด Machizukuri 
วํามีความเกี่ยวข๎องกับองค๑การสนับสนุนการทํองเที่ยวท๎องถิ่นในจังหวัดโออิตะ หลายโครงการพัฒนา
ที่เกิดขึ้นจาก (Machizukuri) มีสํวนสําคัญในการชํวยพัฒนาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวในจังหวัดโออิ
ตะ และมีสํวนชํวยให๎ชีวิตความเป็นอยูํของประชาชนในจังหวัดโออิตะดีขึ้น และ ผลจากการเพ่ิมขึ้น
ของอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว หรือธุรกิจบริการขนาดเล็กและขนาดกลางในโออิตะทําให๎ประชาชน
ในพ้ืนที่ มีอาชีพ มีรายได๎ และพ่ึงพาตนเองได๎อยํางยั่งยืน๙ และวิมลสิทธิ์ หรยางกูร (๒๐๑๑) กลําวถึง
การสร๎างสรรค๑ความยั่งยืนของสภาพแวดล๎อมชุมชนเมือง ต๎องพิจารณาการสร๎างสรรค๑พ้ืนที่สีเขียว 
พ้ืนที่ลานเมือง / ลานวัฒนธรรม และถนนคนเดิน ตลอดจนการกําหนดการใช๎สอยพ้ืนที่แบบ
ผสมผสาน๑๐ เพ่ือตอบโจทย๑กิจกรรมที่หลากหลายของชุมชน ซึ่งนอกจากจะเป็นพ้ืนที่สาธารณะของ
ชุมชนที่มีกิจกรรมการค๎าเศรษฐกิจแล๎ว การเปิดพ้ืนที่ให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวโดยการดึงเอาศักยภาพ
ของงานศิลปะมาใช๎เป็นเสนํห๑ดึงดูดให๎มากข้ึน 

ถึงกระนั้น อโณทัย อูปคํา (๒๕๕๘) มีความเห็นวํา วงการศิลปะประเทศไทยคํอนข๎างซบ
เซาและขาดการสนับสนุนจากทางภาครัฐและเอกชนทําให๎ขาดแคลนพ้ืนที่ สําหรับศิลปินรุํนใหมํ ยัง
ขาดพ้ืนที่แหํงนี้เป็นพ้ืนที่แสดงผลงานศิลปะสําหรับศิลปินทุกรุํน ทั้งศิลปินไทยและศิลปินระดับ
นานาชาติ๑๑ ดังเชํนในงานศึกษาของ ทรงเดช  ทิพย๑ทอง มานิตย๑ โกวฤทธิ์ และศตวรรษ  หนํอแก๎ว 
(๒๕๖๒) ที่พบวํา ปัญหาหลัก  ของการพัฒนาเครือขํายแหลํงทํองเที่ยววิถีศิลป์บนเส๎นทางของบ๎าน
ศิลปินล๎านนา มี ๔ องค๑ประกอบ คือ ๑. การจัดหางบประมาณ  ๒. การจัดสร๎างบ๎านศิลปินเพ่ิมเติม 
๓. การสร๎างสรรค๑งานศิลป์สูํชุมชน และ ๔. การจัดสร๎างเส๎นทางการทํองเที่ยวเชิงศิลป์๑๒ ที่ต๎องอาศัย
การสนับสนุนจากภาครัฐทั้งในด๎านงบประมาณและองค๑ความรู๎ในการประกอบการธุรกิจที่สามารถทํา
ให๎งานศิลปะและศิลปินสามารถดํารงตนอยูํได๎ในสังคม และชุมชนก็ยังได๎รับผลประโยชน๑อยํางใดอยําง
หนึ่งรํวมกันทั้งในแงํของเศรษฐกิจรายได๎ รวมไปถึงความรู๎สึกภาคภูมิใจสิ่งที่เป็นอัตลักษณ๑ในท๎องถิ่น
ของตน 

 
  
                                                 

๘ ชุติมา บริสุทธ์ิ, การศึกษาการสรา้งเมือง (machizukuri) ด้วยศิลปะร่วมสมัย ภายในเมือง 
Kanazawa จังหวัด Ishikawa, (เชียงใหมํ: มหาวิทยาลยัเชียงใหม,ํ ๒๕๕๗. หน๎า ข. 

๙ ณัฐกานต๑ กันธิ, มะจิสุคุริ (Machitsukuri) กับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว: กรณีศึกษา 
การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น, (เชียงใหมํ: มหาวิทยาลยัเชียงใหมํ, ๒๕๕๕), 
หน๎า ๒. 

๑๐ วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร. “การสร๎างสรรค๑สภาพแวดล๎อมชุมชนเมืองที่นําอยูํอาศัย: ปัญหาที่มองไมํเห็น
และแนวทางแก๎ไข”. วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง, (๘(๒). ๒๐๑๑): ๙-๑๐. 

๑๑ อโณทัย อูปคํา, “บทบาทและอิทธิพลของพื้นที่ศิลปะทางเลือกโปรเจค ๓๐๔ ที่มีตํอศลิปะรํวมสมัย
ไทย”, Veridian E-Journal, Slipakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
ศิลปะ, (ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๒ เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๘): ๒๙๐๖ – ๒๙๒๑. 

๑๒ ทรงเดช  ทิพย๑ทอง มานิตย๑ โกวฤทธ์ิ และศตวรรษ  หนํอแก๎ว, การพัฒนาเครือข่ายแหล่ง
ท่องเท่ียววิถีศิลป์บนเส้นทางบ้านศิลปินล้านนา, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๖๒), หน๎า บทคดัยํอ. 



 ๒๓๔ 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 

๑. ควรมีการพัฒนาแนวทางการจัดมหกรรมศิลปะรํวมสมัยนานาชาติในพ้ืนที่สาธารณะ
ของประเทศไทย โดยผสมผสานระหวํางศิลปะที่แสดงอัตลักษณ๑ไทยควบคูํกับความเป็นภูมิภาคเอเชีย 
หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ เพ่ือพัฒนาเป็นศูนย๑การแสดงและศูนย๑กลางเรียนรู๎ของประเทศ 

๒. ภาครัฐหรือองค๑กรท๎องถิ่นที่มีความสนใจในการจัดสร๎างศิลปะในพ้ืนที่สาธารณะของ
ชุมชน ควรจัดตั้งองค๑กรทางศิลปะหรือคณะกรรมการรับผิดชอบด๎านการจัดมหกรรมศิลปะรํวมสมัยใน
พ้ืนที่สาธารณะโดยตรง เพ่ือเตรียมความพร๎อมด๎านบุคลากร เชํน ศิลปินในท๎องถิ่น สถานที่ และ
ความรู๎ในเชิงศิลป์ เพ่ือพัฒนาแนวทางในการจัดกิจกรรมทางศิลปะที่มีเอกลักษณ๑และแตกตํางไปจาก
งานมหกรรมศิลปะในที่อ่ืน ซึ่งจะนําไปสูํการพัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยวและธุรกิจการค๎าในอนาคต 

๓. ควรมีการสร๎างสรรค๑สภาพแวดล๎อมชุมชนเมืองให๎นําอยูํอาศัยโดยใช๎ศิลปะในพ้ืนที่
สาธารณะ สภาพแวดล๎อมชุมชนเมืองที่นําอยูํอาศัยนั้นจะต๎องมีการปรับปรุงและสร๎างสรรค๑ใน ๓ มิติ
คือ มิติแรก ความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของสภาพแวดล๎อม มิติที่สอง การสร๎างสรรค๑สัญลักษณ๑ของ
สภาพแวดล๎อมชุมชนเมืองด๎วยงานศิลปะ เพ่ือให๎ เกิดจินตภาพสาธารณะ การอนุรักษ๑งาน
สถาปัตยกรรมที่มีคุณคําทางประวัติศาสตร๑และคุณคําทางสถาปัตยกรรม และในมิติที่สาม การ
สร๎างสรรค๑ความยั่งยืนของสภาพแวดล๎อมชุมชนเมือง โดยการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว พ้ืนที่ลานเมือง ลาน
วัฒนธรรม และถนนคนเดิน ตลอดจนการกําหนดการใช๎สอยพ้ืนที่แบบผสมผสาน 

๔. ควรพัฒนาหลักสูตรความรู๎ศิลปศึกษาแนวสตรีทอาร๑ตแกํเด็กและเยาวชน และการเปิด
พ้ืนที่สาธารณะของชุมชนให๎เป็นสถานที่แสดงออกทางศิลปะของเด็กและเยาวชนในชุมชน เพ่ือปลูกฝัง
ความรักในศิลปะ การพัฒนาฝีมือ รวมไปถึงการปลูกฝังคุณคําและความตระหนักถึงความมีตัวตนใน
สังคมของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นกําลังในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติตํอไป  
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บรรณานุกรม 

 
บรรณานุกรมประเภทพระไตรปิฎก 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย. ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พิมพ์ครั้ง

ที ่๔. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
 
บรรณานุกรมประเภทหนังสือ 
๑. หนังสือทั่วไป 
กาญจนา แก้วเทพ. ศาสตร์แห่งสื่อและวัฒนธรรมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : เอดิสัน เพรส โปรดักส์. 

๒๕๔๔. 
กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน. สายธารแห่งนักคดิ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองและ

สื่อสารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, ๒๕๕๑. 
กีรต ิบุญเจือ. ปรัชญาศิลปะ. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๒.  
กีรติ บุญเจือ. ปรัชญาศิลปะ. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๕. 
กีรติ บุญเจือ. ปรัชญาหลังนวยุค แนวคิดเพื่อการศึกษาแผนใหม่. กรุงเทพมหานคร: ดวงกมล, 

๒๕๔๕. 
เกษม เพ็ญภินันท์. ความโกลาหลของวัฒนธรรมศึกษา: ยกเครื่องเรื่องวัฒนธรรมศึกษา.

กรุงเทพมหานคร : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน), ๒๕๕๒. 
กําจร สุนพงษ์ศรี. สุนทรียศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

๒๕๕๖. 
กําจร สุนพงษ์ศรี. สุนทรียศาสตร์: หลักปรัชญาศิลปะ ทฤษฎีทัศนศิลป์ ศิลปะวิจารณ์. 

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
จรูญ โกมุทรัตนานนท์. สุนทรียศาสตร์กรีก-ยุคฟื้นฟู. กรุงเทพมหานคร, สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 
จารุณี วงศ์ละคร. ปรัชญาเบื้องต้น. เชียงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๐. 
เจษฎา สุภาศรี. หอธรรมศิลป์ล้านนา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๖. 
จันทนี เจริญศรี. โพสต์โมเดิร์นและสังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร: วิภาษา, ๒๕๔๔. 
ฉัตรวิไล พุ่มส้ม. การออกแบบพื้นที่ใช้งานภายในหอศิลป์ที่สอดคล้องกับหลักการออกแบบสากล 

กรณีศึกษา: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ, ๒๕๕๗. 

ชลูด นิ่มเสมอ. องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๑. 
ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย และปิยพรรณ กลั่นกลิ่น. สถานการณ์และแนวโน้มของธุรกิจท่องเที่ยวในภาคเหนือ

ตอนบน. รายงานวิจัย. ศูนย์เตือนภัยธุรกิจภาคเหนือ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๔. 

ชุติมา บริสุทธิ์. การศึกษาการสร้างเมือง (machizukuri) ด้วยศิลปะร่วมสมัย ภายในเมือง 



๒๓๗ 
 

Kanazawa จังหวัด Ishikawa. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๗. 
ไชยยศ กันจันทราทิตย์ และคณะ. การสร้างกระบวนการในการวิจัยสร้างสรรค์ศิลปะ คณะวิจิตร

ศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.), ๒๕๕๐. 

ไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ และพัชราภา เอื้ออมรวนิช. การศึกษาคุณค่าด้านอัตลักษณ์ของศิลปะข้างถนน
เพื่อการสร้างมูลค่าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร.ี 
๒๕๕๘. 

เดชดิลก ลิ้มวิรัตน์. สตรีทอาร์ตสะท้อนสังคมวัตถุนิยม. กรุงเทพมหานคร: คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๖. 

เด่นพงษ์ วงศาโรจน์. “แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานร่วมสมัย”. ใน ศิลปะวิจัย. กรุงเทพมหานคร: 
สันติศิริการพิมพ์, ๒๕๔๓. 

ณัฐกานต์ กันธิ. มะจิสุคุริ (Machitsukuri) กับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว: กรณีศึกษา 
การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุุน. เชียงใหม่:  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๕. 
ทรงเดช  ทิพย์ทอง มานิตย์ โกวฤทธิ์ และศตวรรษ  หน่อแก้ว. การพัฒนาเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยว

วิถีศิลป์บนเส้นทางบ้านศิลปินล้านนา. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒. 

ทวีเดช จิ๋วบาง. ความคิดสร้างสรรค์ศิลปะ. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๗. 
เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ. องค์ประกอบศิลป์ ๑. กรุงเทพ ฯ : เฟื่องฟ้าพริ้นติ้ง, ๒๕๔๒. 
ธีรวัฒน์ บุตตะโยธี. ความพึงพอใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีมีต่อเมืองโบราณ 

จังหวัดสมุทรปราการ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๑. 
ธีรยุทธ บุญมี. ถอดรื้อปรัชญาและศิลปะแบบตะวันตกเป็นศูนย์กลาง. กรุงเทพมหานคร: สายธาร. 

๒๕๔๖. 
นวลลออ ทินานนท์. การศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดนครนายก. กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๗. 
นิคม มูสิกะคามะ และคณะ. วิชาการพิพิธภัณฑ์. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๒๑. 
บุณย์ นิลเกษ. สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น. เชียงใหม่: โครงการตํารา คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
ปณิตา สระวาสี และชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ. คนท าพิพิธภัณฑ์. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์มานุษยวิทยา สิ

รินธร, ๒๕๔๙. 
ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์. พิพิธภัณฑ์วิทยา. กรุงเทพมหานคร: พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเจ้าสามพระยา, ๒๕๓๐. 
ประสิทธิ์ รัตนมณี. ศึกษาวิจัยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดชายแดนภาคใต้.

กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๕๐. 
ประเสริฐ ศีลรัตนา. สุนทรียะทางทัศนศิลป์. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๒. 
ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 



๒๓๘ 
 

๒๕๔๘. 
ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล และคณะ. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : วิจัยและพัฒนา

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นระยะท่ี ๑ สร้างเครือข่ายและส ารวจสภาพพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น. 
กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ๒๕๔๗. 

ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล และคณะ. วิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร: 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ๒๕๕๐. 

พระมหารังสันต์ กิตฺติปญฺโญ (ใจหาญ).  การศึกษาวิเคราะห์สุนทรียศาสตร์ในพุทธปรัชญาเถรวาท.  
กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

พลวัฒ ประพัฒน์ทอง. เชียงรายเมืองศิลปิน : การพัฒนาเมืองด้วยชุมชนศิลปินที่พ านักถาวรใน
เชียงราย. รายงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร:  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว), 
๒๕๕๗. 

พลวัฒ ประพัฒนทอง และ ทรงสรรค อุดมศิลป์. รูปแบบและแนวทางการจัดการทองเที่ยวบ้าน 
ศิลปินเชียงราย. รายงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,  
๒๕๔๘. 

พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ. แต่งหน้าเพื่อการแสดง. กรุงเทพมหานคร: เศรษฐศิลป, ๒๕๔๓. 
พ่วง มีนอก. สุนทรียศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๓๖. 
พิน สาเสาว์. ๑๔๒ วัน ๑,๘๐๐ กม. นิเวศศิลป์ริมโขงของศิลปินนอกคอก. กรุงเทพมหานคร : แพรว

สํานักพิมพ์, ๒๕๕๑. 
ไพฑูรย์ พัฒน์ใหญ่ยิง. สุนทรียศาสตร์ : แนวความคิด ทฤษฎีและการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร :

เสมาธรรม, ๒๕๔๑. 
ไพฑูรย์ พัฒน์ใหญ่ยิ่ง. สุนทรียศาสตร์ : แนวความคิด ทฤษฎีและการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: 

เสมาธรรม, ๒๕๔๑. 
ภัทรพร สิริกาญจน. บทบาทของเหตุผลในงานเขียนของค้านท์. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
มานิตย์ โกวฤทธิ์. การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนังประเพณีวัฏจักรชีวิตรอบปีของคนถิ่นล้านนา 

(หมายเลข ๒). กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๕๙. 
มานิตย์ โกวฤทธิ์ และประเสริฐ บุปผาสุก. ศิลปะเชิงพุทธสู่วิถีชุมชนบนผนังพื้นที่สาธารณะใน

จังหวัดเชียงใหม่. รายงานวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๖๒. 

มัย ตะติยะ. ภาพทิวทัศน์. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์วาดศิลป์, ๒๕๔๗. 
มัย ตะติยะ. สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์. กรุงเทพมหานคร : วาดศิลป์, ๒๕๔๗. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ อังกฤษ-ไทย. กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน, 

๒๕๓๐. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิยสถาน พ.ศ.๒๕๕๒. กรุงเทพมหานคร:  

อักษรเจริญทัศน, ๒๕๔๒. 
รัตนา โตสกุล. มโนทัศน์เรื่องอ านาจ. กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๔๘. 
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รัชฎาพร เกตานนท์ แนวแห่งธรรม. การพัฒนารูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ใน
การสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๖. 

วรสิกา อังกูร และคณะวิจัย. “รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดใน
พระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาแหล่งการเรียนรู้ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช
วรมหาวิหาร”. รายงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พับลิช
ชิ่ง, ๒๕๔๗. 

วันเฉลิม จันทร์พงษ์แก้ว. คุณค่าทางการสื่อสารและมูลค่าทางธุรกิจของสตรีทอาร์ท. 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ๒๕๖๐. 

วิรุณ ตั้งเจริญ. ศิลปะหลังสมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร: อีแอนด์ไอคิว, ๒๕๔๗. 
วิรุณ ตั้งเจริญ. “ปฎิกริยาศิลปะดาดาอิสม์ ป๊อบอาร์ต กระบวนการศิลปะหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ 

และภาพความจริงของศิลปะจินตทัศน์”. ใน จินตภาพ. กรุงเทพมหานคร: สันติศิริการ 
พิมพ์. ๒๕๔๔ 

วีระพล ทองมา และคณะ. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างย่ังยืนของชุมชนชาวจีนใน
พื้นที่ลุ่มน้ าแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่. รายงานวิจัย. มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 
๒๕๕๔. 

วีรยุทธ เกิดในมงคล. การสื่อความหมายของงานทัศนศิลป์. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔.  

สมคิด จํานงศร. การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดนาหนองเป็นศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนไทย
ยวน ต าบลดอนแร่ อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหิดล, 
๒๕๕๒. 

สมชาย พรหมสุวรรณ. หลักการทัศนศิลป์. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 

สิงห์ทน คําซาว. ปรัชญา. เชยีงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๑๙. 
สิทธิเดช โรหิตะสุข. กลุ่มศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย บทส ารวจสถานภาพ และ ความ

เคลื่อนไหว ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๑๖-๒๕๓๐. ม.ป.ท. : ม.ป.พ.,๒๕๕๒. 
สุจารีย์ จรัสด้วง. รายงานการวิจัยการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร:

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๒. 
สุมาลี สังข์ศรี และคณะ, รายงานการวิจัยการจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : 

พิพิธภัณฑ์. กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ์, ๒๕๔๘. 
สุธี คุณาวิชยานนท์. จากสยามเก่าสู่ไทยใหม่: ว่าด้วยความพริกผันจากประเพณีสู่สมัยใหม่และร่วม

สมัย.พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: บ้านหัวแหลม, ๒๕๔๖. 
สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จํากัด. รายงานสถิติ

การท่องเที่ยวภายในประเทศ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔ (ภาคเหนือ). กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ๒๕๕๔. 

ศรีศักร วัลลิโภดม. พิพิธภัณฑ์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน. 
กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิเล็ก-ประไพวิริยะพันธุ์, ๒๕๕๑. 
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ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน). พิพิธภัณฑ์ไทยในศตวรรษใหม่. กรุงเทพมหานคร: อัมริ
นทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๔. 

ศิริจรรยา ประพฤติกิจ. การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอเมือง จังหวัดตราด. 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๓. 

ศิรินทรา ปัทมคม. ความคิดเห็นของผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ภัณฑารักษ์ ผู้บริหารโรงเรียนและ
ครูศิลปศึกษาเกี่ยวกับการใช้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นแหล่งการเรียนรู้ส าหรับการเรียนการ
สอนวิชาศิลปศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์. การสร้างสรรค์และการพัฒนาพฤติกรรมสร้างสรรค์. กรุงเทพมหานคร:  
ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

สกนธ์ ภู่งามด.ี ธุรกิจศิลปะ. กรุงเทพมหานคร: เอเชีย แปซิฟิค ออฟเซ็ท, ๒๕๔๗. 
สมเกียรติ ตั้งนโม. ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดสุนทรียศาสตร์ในพุทธศาสนากับปรัชญาของเพลโต.  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๗. 
สมคิด จิระทัศนกุล. คติ สัญลักษณ์และความหมายของ ซุ้มประตู-หน้าต่างของไทย. 

กรุงเทพมหานคร: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๖. 
สมลักษณ์ เจริญพจน์ และคณะ. คู่มือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๔๘. 
สมาพร คล้ายวิเชียร และคณะ. แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในอีสานใต้. รายงาน

วิจัย. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ๒๕๕๐. 
สาโรช พระวงค์. การศึกษาความหมายของแสงในสิมอีสาน. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ๒๕๕๑. 
สุธี คุณาวิชยานนท์. จากสยามเก่าสู่ไทยใหม่: ว่าด้วยความพริกผันจากประเพณีสู่สมัยใหม่และร่วม

สมัย. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: บ้านหัวแหลม, ๒๕๔๖. 
สิทธิเดช โรหิตะสุข. กลุ่มศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย บทส ารวจสถานภาพ และ ความ

เคลื่อนไหว ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๑๖-๒๕๓๐. ม.ป.ท.: ม.ป.พ., ๒๕๕๒. 
สิรินยา จุรุเทียบ. การน าเสนอระบบจัดการพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์เพื่อการศึกษาของ

ชุมชน. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี. หอประวัติศาสตร์ล้านนา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙. 
อนุกูล ศิริพันธุ์ และคณะ. การศึกษาและสร้างรูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวด้านศิลปกรรมทาง

พระพุทธศาสนาในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง. วิทยาลัยอินเตอร์เทคลําปาง, ๒๕๕๕. 
อนุวิทย์ เจริญศุภกุล. ปราสาทเมืองต่ า การศึกษาทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๑. 
อภิญญา บัวสรวง. บทบาทหน้าที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่น. กรุงเทพมหานคร: เอกสารสัมมนาทาง

วิชาการเรื่องพิพิธภัณฑ์ทองถิ่นในประเทศไทย, ๒๕๔๖. 
อารี พันธุ์มณี. ฝึกให้คิดเป็น คิดให้สร้างสรรค์. กรุงเทพมหานคร : ใยไหม, ๒๕๔๗. 
อารี สุทธิพันธุ์. ศิลปะนิยม. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๕. 
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อารี สุทธิพันธ์. ประสบการณ์สุนทรียะ. กรุงเทพมหานคร: ต้นอ้อ, ๒๕๓๓.  
อารีย์ อัศวนุภาพ. การน าเสนอรูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๒. 
อินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จํากัด, บริษัท. โครงการส ารวจทัศนคติและพฤติกรรมในการ

เดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยในพื้นที่ท่ีมีศักยภาพในการส่งออกนักท่องเที่ยว. 
กรุงเทพมหานคร : บริษัท อินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จํากัด, ๒๕๕๔. 

อิสระ ตรีปัญญา. สุนทรียศาสตร์ในงานจิตรกรรมแบบเซน. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
๒๕๕๑. 

อํานาจ เย็นสบาย. สีสันและความงาม. กรุงเทพมหานคร: ต้นอ้อ, ๒๕๔๓. 
 
๒. บทความในวารสารภาษาไทย 
กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ และศรันยา แสงลิ้มสุวรรณ. “การท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมอย่าง 

ยั่งยืน”. Executive Journal. (October – Decenber ๒๐๑๒): ๑๔๒. 
เกศรา สุกเพชร และ วารัชต์ มัธยมบุรุษ. “การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อย่างมี 

ส่วนร่วม สําหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุกรณีศึกษา พ้ืนที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะและ 
ชุมชนรอบจังหวัดลําปาง”. บทความรวมรายงานวิจัย. (พะเยาวิจัย ๑ กลุ่มการวิจัย 
ท่องเที่ยวยั่งยืน มหาวิทยาลัยพะเยา, ๒๕๕๕) : ๑๕๙ – ๑๖๖. 

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ และเรณุมาศ มาอุ่น. “การประเมินประสิทธิผลด้านการบริการนักท่องเที่ยวใน 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในภาคเหนือของประเทศไทย”. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้.  
(ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๓) : ๑ – ๑๖. 

ชญาน์วัต ปัญญาเพชร. “ศิลปะร่วมสมัยไทยภายใต้แนวคิดหลังอาณานิคมในทศวรรษที่ ๑๙๙๐”,  
วารสาร วิจิตรศิลป์. (ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๘): ๘๖ - ๑๒๗. 

ชาตรี ประกิตนนทการ. “โรงแรมศักดิ์สิทธิ์”. วารสารอ่าน ๒. ( ฉบับที่ ๑ เมษายน-กันยายน ๒๕๕๒):  
๗๔. 

ไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ. “ศิลปะข้างถนนการแสดงออกบนพ้ืนที่สาธารณะ:ต่อเหตุการณ์สําคัญในสังคม”.  
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐):  
๑๒๔ – ๑๓๕. 

เด่นพงษ์ วงศาโรจน์. “แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานร่วมสมัย”. ใน ศิลปะวิจัย. กรุงเทพมหานคร: 
สันติศิริการพิมพ์, ๒๕๔๓. 
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แบบสัมภาษณ์ 

โครงงานวิจัย เรื่อง 
การพัฒนาพื้นที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนา  

The Development of art space in the city and community of Lanna  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 

 
ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

๑. แบบสัมภาษณ์นี้ ส าหรับพระสงฆ์ที่เป็นผู้น าในชุมชน ผู้น าชุมชน กลุ่มตัวแทนชาวบ้าน
ในชุมชน ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ/ท้องถิ่น และกลุ่มศิลปิน เยาวชน นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ
ศิลปกรรมล้านนา ศิลปินที่สร้างงานศิลปกรรมในล้านนา เพ่ือได้รับข้อมูลเกี่ยวกับศิลปกรรมในล้านนา 
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
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๑.๒ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนาแบบมีส่วนร่วม  
๑.๓ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนาที่มีกระบวนการ

สร้างสรรค์และการอนุรักษ์ที่เหมาะสม 
๒. แบบสอบถามชุดนี้ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑ เป็นการกรอกข้อมูลเบื้องต้นของผู้ถูกสัมภาษณ์และผู้ให้ข้อมูล 
ส่วนที่ ๒ เป็นข้อค าถามของผู้สัมภาษณ์และผู้ให้ข้อมูล 
ส่วนที่ ๓ การจ าลองภาพงานศิลปกรรมที่ท่านมีความต้องการให้มีชุมชนของท่าน 

 
  

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของทุกๆ ท่าน 
 
 

(นายภัชรบถ ฤทธิ์เต็ม) 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 
  



๒๔๙ 
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
(พระ/นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ/นามสกุล............................................................................................ .... 
ฉายา (กรณีเป็นพระภิกษุ)........................................................อายุ........... ........... ป ี 
พรรษา (กรณีเป็นพระภิกษุ)................................พรรษา 
อาชีพ....................................................ต าแหน่ง............................................................. .................. 
ระดับการศึกษา  
  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา   อาชีวศึกษา  

 ปริญญาตรี   ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรม    

 ครู/อาจารย์/นักวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม  ศิลปินที่สร้างงานศิลปกรรม  
 นายช่างท างานศิลปะ         
 ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้น าชุมชน   
 อ่ืนๆ โปรดระบุ....................................................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่..............หมู่ที่............... ต าบล........... อ าเภอ...............จังหวัด.......................  
E-mail …………………………………………………………………….. 
เบอร์ติดต่อ ................................................................................  
วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์   ………… / …………… /……….....  
 
ส่วนที่ ๒  ประเด็นค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ 

๑. ประวัติความเป็นมาของศิลปกรรมในท้องถิ่นของท่าน มีความเป็นมาอย่างไร ? (แยกถาม
ผู้ให้สัมภาษณ์ในแต่ละท้องถิ่น) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
๒. ประวัติความเป็นมาของศิลปกรรมในล้านนา มีความเป็นมาอย่างไร ?  

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
 
๓. ท่านคิดว่า อัตลักษณ์หรือรูปแบบงานศิลปกรรมในล้านนา เป็นอย่างไร ? (แยกถามในแต่

ละประเด็น) 



๒๕๐ 
 

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

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

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

........................................................................................................... ..................................................... 
 
๔.  ท่านคิดว่า แนวคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมในล้านนา เป็นอย่างไร ? (แยกถาม

ในแต่ละประเด็น) 
๔.๑ คติความเชื่อ 
๔.๒ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
๔.๓ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
๔.๔ แนวคิดและแรงบันดาลใจ 

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
 
๕. ท่านคิดว่า การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมร่วมสมัยในล้านนา ควรเป็นอย่างไร ? (แยก

ถามในแต่ละประเด็น) 
๕.๑ จิตรกรรม 

 ๕.๒ ประติมากรรม 
 ๕.๓ สถาปัตยกรรม 
 ๕.๔ คีตกรรม 
 ๕.๕ วรรณกรรม 
 ๕.๖ หัตถกรรม 

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
 
๖. ท่านคิดว่า ศิลปะกับชุมชน มีรูปแบบหรือลักษณะเป็นอย่างไร [กรณีศึกษาหมู่บ้าน]  
๖.๑ ศิลปะของชาวไทยวน 
๖.๒ ศิลปะของชาวไทใหญ่ 
๖.๓ ศิลปะของชาวไทลื้อ 
๖.๔ ศิลปะของชาวไทเขิน 
๖.๕ ศิลปะของชาวไทยอง 
๖.๖ ศิลปะของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง [ปกาเกอญอ ม้ง ลาหู่ เมี่ยน ฯลฯ] 



๒๕๑ 
 

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

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

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

........................................................................................................... ..................................................... 
 
๗. การเสริมสร้างความรู้ทางศิลปกรรมล้านนา แก่เยาวชน นิสิต นักศึกษา และชุมชน มี

ประเด็นค าถามย่อย ดังต่อไปนี้ 
๗.๑ ท่านคิดว่า ในชุมชน สังคม และตัวท่านเอง มีส่วนที่ท าให้เกิดการสร้างศิลปกรรม

ล้านนาที่ประยุกต์แบบร่วมสมัย ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด ? 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

๗.๒ ท่านมีวิธีการอย่างไร ? ที่จะรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างศิลปกรรมล้านนา 
และเผยแพร่ความรู้ทางงานศิลปกรรมในล้านนาสู่สาธารณชน ? 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

๗.๓  ท่านคิดว่า การอนุรักษ์ศิลปกรรมล้านนาให้คงอยู่อย่างยั่งยืน มีวิธีการขั้นตอน
อย่างไร ? 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

๗.๔ ท่านคิดว่า พุทธศาสนิกชน ประชาชน มีส่วนร่วมในการสืบสานการท านุบ ารุง 
ศิลปกรรมล้านนาให้คงอยู่อย่างยั่งยืนได้อย่างไร ? 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

๗.๕ ท่านคิดว่า การสร้างศิลปกรรมในล้านนาได้รับอิทธิพลจากต านาน คัมภีร์ ภูมิปัญญา 
ทางพระพุทธศาสนา อย่างไร ? 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................... ..................................................... 



๒๕๒ 
 

................................................................................................................................................................ 
๗.๖ ท่านคิดว่า การสร้างชุมชนอย่างยั่งยืนให้มีพัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบันเชื่อมโยงกับ

การสร้างสรรค์งานทางด้านศิลปกรรม เป็นอย่างไร ? 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................... ..................................................... 
................................................................................................................................................................ 

๗.๗ ท่านคิดว่า งานศิลปกรรมล้านนาที่ปรากฏในชุมชน มีคุณค่า และอิทธิพลต่อวิถีชีวิต
ของคนในล้านนาอย่างไรบ้าง ? 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................... ..................................................... 
................................................................................................................................................................ 

๗.๘ ท่านคิดว่า จะช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ทางศิลปกรรมล้านนา แก่เยาวชน นิสิต 
นักศึกษา และชุมชน ได้อย่างไร ? 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................... ..................................................... 
................................................................................................................................................................ 

๗.๙ ท่านคิดว่าผลงานวิจัยนี้ จะช่วยการส่งเสริมการศึกษาการพัฒนาคุณภาพศิลปะ และ
การสร้างเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ ได้อย่างไร ? 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................... ..................................................... 
................................................................................................................................................................ 

๗.๑๐ ผลลัพธ์ที่ได้จากวิจัยนี้สามารถยกระดับการประยุกต์กระบวนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน สังคม และผลงานศิลปกรรมล้านนาแบบร่วมสมัยในชุมชน ได้อย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................... ..................................................... 

๗.๑๑ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................... ..................................................... 
................................................................................................................................................................ 



๒๕๓ 
 

ส่วนที่ ๓  การจ าลองภาพงานศิลปกรรมที่ท่านมีความต้องการให้มีชุมชนของท่าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของทุกๆท่าน 
  



๒๕๔ 
 

 
การสนทนากลุ่ม (FOCUS GROUP) 

โครงงานวิจัย เรื่อง 
การพัฒนาพื้นที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนา  

The Development of art space in the city and community of Lanna   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 

----------------------------------------------------- 
 

ด าเนินการสนทนาเมื่อวันที่..................เดือน.....................................พ.ศ............................  
เวลา.......................................น. สถานที่........................................................................ .... 
ผู้ด าเนินการรายการ.............................................................................................................  
ผู้จัดบันทึก................................................................................................................. .......... 
 

รายช่ือสมาชิกผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
๑........................................................................................................................................... 
๒........................................................................................................................................... 
๓........................................................................................................................................... 
๔........................................................................................................................................... 
๕........................................................................................................................................... 
๖........................................................................................................................................... 
๗........................................................................................................................................... 
๘........................................................................................................................................... 
๙........................................................................................................................................... 
๑๐......................................................................................................................................... 
๑๑......................................................................................................................................... 
๑๒......................................................................................................................................... 
๑๓......................................................................................................................................... 
๑๔......................................................................................................................................... 
ค าชี้แจง แบบบันทึกการสนทนากลุ่มนี้ แบ่งเป็น ๔ ตอน ดังนี้ 
  



๒๕๕ 
 

ส่วนที่ ๑ บทสนทนาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศิลปกรรมในล้านนา 
ในพื้นที่............................................................. 
บันทึกข้อคิดเห็น 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
ส่วนที่ ๒ บทสนทนาเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ทางศิลปกรรมล้านนา แก่เยาวชน นิสิต 
นักศึกษา และชุมชน  ในพื้นที่............................................................. 
บันทึกข้อคิดเห็น 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................... ..................................................... 
................................................................................................................................................................ 
 
ส่วนที่ ๓ บทสนทนาเกี่ยวกับการสังเคราะห์องค์ความรู้ศิลปกรรมล้านนา ในการส่งเสริมการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพศิลปะ และการสร้างเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์  
ในพื้นที่............................................................. 
บันทึกข้อคิดเห็น 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
  



๒๕๖ 
 

 
กิจกรรมถอดองค์ความรู้ 

โครงงานวิจัย เรื่อง 
การพัฒนาพื้นที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนา  

The Development of art space in the city and community of Lanna  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 

ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์   ....................................................................................................... 
วันที่ท าการสัมภาษณ์ ............ เดือน ....................................... พ.ศ. …………………… 
สถานที่สัมภาษณ์ ............……………………………………………………………….……. 
หัวข้อกิจกรรมถอดองค์ความรู้ มีดังนี้ 

 
๑. องค์ความรู้พ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนา 
๒. พ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนาแบบมีส่วนร่วม  
๓. พ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนาที่มีกระบวนการสร้างสรรค์และ

การอนุรักษ์ท่ีเหมาะสม 
 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
  



๒๕๗ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

 
รายชื่อศิลปินและผู้ใหข้้อมูลหลัก   

  



๒๕๘ 
 

รายชื่อศิลปิน 
 
 

๑. พระปัญญาชัย พุทฺธรกฺขิโต  สวนธรรมภูศิลป์ อ.พาน จ.เชยีงราย 
๒. อาจารย์มานิตย์ กันทะสัก อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศิลปกรรม  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 
๓. อาจารย์มานิตย์ โกวฤทธิ์ ศิลปินอิสระ ผู้ร่วมวิจัย 
๔. ทีมงานจิตอาสาป้ายสี  จ านวน ๒๑ คน มีรายชื่อดังนี้ 
 นายมานิตย์ โกวฤทธิ์  นางสาวจันทรา เวียงจันทร์  
 นางพิกุลทอง เวียงนิล  นายประทับ เวียงนิล 
 นายวินัย กุดนอก   นายมานพ สีระแปง 
 นายสงัด อ้ายดวง   นายพรชัย แก้วปิ่นใจ 
 นางสาวศริพร คะเณย์  นางสาวปัญญดา ไชยรังสี 
 ด.ช.แต้มโบสถ์ โกวฤทธิ์  นายสมบูรณ์ สูงขาว 
 นายวิทยา สุทธะรัตน์  นายสุรพล พงษ์พูนวิวัฒน์ 
 นายวราชานนท์ ดิษณภัทร์ นายเปจัง มิตรสาธิต 
 นายชรินทร์ อินตา  นายยี่ ดวงติ๊บ 
 นายกิตติศักดิ์ ฟ่ันสาย  นายชัยวัฒน์ รชตวงค์ชัย 
 นายวัชรกร นันทน์ ปัญญา      



๒๕๙ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

 
ภาพถ่ายการด าเนินงานวิจัย ภาพลงพื้นที่ท างานวิจัย   

  



๒๖๐ 
 

 

การส ารวจพื้นที่บ้านเหล่าพัฒนา อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
 

 

การเสวนาวิชาการ “ข้าวเป็นเจ้า” บ้านเหล่าพัฒนา อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
 



๒๖๑ 
 

 

การประชุมกลุ่ม บ้านบุญยืน อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 

เวทีประชาคม บ้านบุญยืน อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 



๒๖๒ 
 

 

เวทีประชาคม บ้านต้นไคร้ อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 

 

 

 

เวทีประชาคม บ้านล าปางหลวงใต้ อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 



๒๖๓ 
 

 

เวทีประชาคม บ้านเวียงเหนือ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

เสวนาวิชาการ “สลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 



๒๖๔ 
 

 

 

 

 

 
 

เสวนาวิชาการ “มัจฉาจักรวาล” ประติมากรรมปลาคู่ ศิลปะเวียงบัว 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขตพะเยา 



๒๖๕ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ง 

 
การรับรองการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์   



๒๖๖ 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์: 
   ด้านวิชาการ 
   ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์/อุตสาหกรรม 
   ด้านสังคม/ชุมชน 
   ด้านนโยบาย 
 
หน่วยงานร่วมด าเนินการและการบริหารจัดการ: 
ประเภท ชื่อหน่วยงาน โทรศัพท์ หนังสือยินยอม จัดการ 

1 บ้านเหล่าพัฒนา อ าเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย 

   

2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 

   

3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 

   

4 บ้านท่าข้าม อ าเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม่ 

   

5 บ้ าน เวี ยง เหนือ  อ า เภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

   

6 บ้านต้นไคร้ บ้านล าปางหลวงใต้ 
อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 

   

7 บ้ านบุญยืน  อ า เภอ เ วี ย งส า 
จังหวัดน่าน 

   

8 บ้านล าปางหลวงใต้ ต าบลล าปาง
หลวง อ าเภอเกาะคา จังหวัด
ล าปาง 

   

 
ประโยชน์ที่ได้จากการร่วมมือกับภาคเอกชน: 
   พัฒนาบุคลากร 
   ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
   แลกเปลี่ยนประสบการณ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
   อ่ืน ๆ (กรุณาอธิบาย) 

การจัดกิจกรรมสื่อสารถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปกรรมในพ้ืนที่สาธารณะแก่ชุมชน และ
ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์และการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน มีดังนี้ การจัดกิจกรรม
เสวนาวิชาการศิลปะ (Art Workshop) การจัดกิจกรรมแข่งขันวาดภาพระบายสี กิจกรรมการเสวนา
ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปกรรม กิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเยาวชนและจิตอาสา 
กิจกรรมบูรณาการกับประเพณีท้องถิ่น พิธีสืบชาตาหลวง พิธีสู่ขวัญ กิจกรรมบูรณาการกับการ



๒๖๗ 

ท่องเที่ยว เช่น ถนนศิลปะ (Street Art) ถนนแห่งวัฒนธรรม การประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ และ
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารมวลชน 

หน่วยงานที่น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์: 
๑) บ้านเหล่าพัฒนา อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
๒) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
๓) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
๔) บ้านท่าข้าม อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
๕) บ้านเวียงเหนือ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๖) บ้านต้นไคร้ บ้านล าปางหลวงใต้ อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
๗) บ้านบุญยืน อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
๘) บ้านล าปางหลวงใต้ ต าบลล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 

รายละเอียดการใช้ประโยชน์: 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………….…..........
...... 
………………………………………………………………………………………………………………….……………….…..........
..... 
……………………………………………………………………………………………………………….……………….……..........
..... 
…………………………………………………………………………………………………………….………………….….…......... 

การจัดกิจกรรมสื่อสารถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปกรรมในพ้ืนที่สาธารณะแก่ชุมชน จ านวน ๘ แห่ง และ
ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน เพ่ือให้เกิดการสร้างสรรค์และการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน มีดั งนี้ การจัดกิจกรรม
เสวนาวิชาการศิลปะ (Art Workshop) การจัดกิจกรรมแข่งขันวาดภาพระบายสี กิจกรรมการเสวนา
ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปกรรม กิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเยาวชนและจิตอาสา 
กิจกรรมบูรณาการกับประเพณีท้องถิ่น พิธีสืบชาตาหลวง พิธีสู่ขวัญ กิจกรรมบูรณาการกับการท่องเที่ยว 
เช่น ถนนศิลปะ (Street Art) ถนนแห่งวัฒนธรรม การประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ และการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารมวลชน ได้น าไปสู่การสร้างสรรค์ศิลปกรรมในพ้ืนที่สาธารณะที่สอดคล้องกับ
วิถีวัฒนธรรมชุมชน โดยการถ่ายทอดศิลปะในรูปแบบภาพ ๓ มิติ และประติมากรรม เพ่ือดึงดูดให้ผู้ชม
และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมถ่ายภาพกับภาพศิลปะ  



๒๖๘ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก จ 

 
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact)   

 
  



๒๖๙ 
 

ผลผลิต (Output) จากงานวิจัย 
   

ประเภทผลงานที่ได้รับ: 
   ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
   ต้นแบบเทคโนโลยี 
   กระบวนการใหม่ 
   องค์ความรู้ 
   การใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์ 
   การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
   การพัฒนาก าลังคน 
   ทรัพย์สินทางปัญญา 
   บทความทางวิชาการ 
   การประชุม/สัมมนาระดับนานาชาติ 
   การประชุม/สัมมนาระดับชาติ 
 ระดับของผลงานที่ได้รับ:  
   ระดับอุตสาหกรรม 
   ระดับก่ึงอุตสาหกรรม 
   ระดับภาคสนาม 
   ระดับห้องปฏิบัติการ 
 รายละเอียดผลงาน: 
 การสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปกรรมในพ้ืนที่สาธารณะของเมืองท่องเที่ยว จ านวน ๘ แห่ง คือ 

๑) บ้านเหล่าพัฒนา อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
๒) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
๓) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
๔) บ้านท่าข้าม อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
๕) บ้านเวียงเหนือ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๖) บ้านต้นไคร้ บ้านล าปางหลวงใต้ อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
๗) บ้านบุญยืน อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
๘) บ้านล าปางหลวงใต้ ต าบลล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 

จ านวนผลงาน: ๘  หน่วยนับ: แห่ง 
 
ผลลัพธ์ (Outcome) ที่ได้ตลอดระยะเวลาโครงการ: 
 ชื่อผลลัพธ์ ผลงานศิลปะภาพ ๓ มิติ ในพ้ืนที่สาธารณะของชุมชน 
 ประเภท: 
   เชิงปริมาณ 
   เชิงคุณภาพ 



๒๗๐ 
 

   เชิงเวลา 
   เชิงต้นทุน 
 รายละเอียด: 
 ผลงานศิลปกรรมในพ้ืนที่สาธารณะของชุมชนเพ่ือส่งเสริมให้เป็นแลนด์มาร์กของการ
ท่องเที่ยวในชุมชน 
 
ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ: 
   ผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศ 
   ผลกระทบต่อภาคการผลิตและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
   ผลกระทบต่อขีดความสามารถทาง วทน. 
   ผลกระทบต่อการจ้างงาน 
   ผลกระทบต่อสังคม 
   ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
   เพ่ิมความสามารถการแข่งขันของเอกชนที่ร่วมโปรแกรม 
   เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
   สนับสนุนให้เกิดวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) 
 รายละเอียด: 
 ผลงานศิลปกรรมในพ้ืนที่สาธารณะของชุมชนสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชุมชน 

 
 



 
๒๗๑ 

 

ประวัติผู้วิจัย 
 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
นายภัชรบถ ฤทธิ์เต็ม  
ประวัติการศึกษา พธ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) เกียรตินิยมอันดับ ๑  

ร.บ. รัฐศาสตรบัณฑิต (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์)  
พธ.ม. พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)  

ต าแหน่งปัจจุบัน  เจ้าหน้าที่วิจัย ส านักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตเชียงใหม่  โทร. ๐๕๓ – ๒๗๕๑๔๙ ต่อ ๒๑๑  
มือถือ ๐๘๖ – ๙๑๓๕๙๘๒ 

ประสบการณ์การวิจัย 
๑. รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมในวัด. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๐. 
๒. ศักยภาพและบทเรียนของวัดในการดูแลสุขภาพชุมชนจังหวัดเชียงใหม่. เครือข่าย

บริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๑. 

๓. การแก้ไขฟ้ืนฟูเยาวชนผู้กระท าผิดในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๗ 
เชียงใหม่ตามแนวสติปัฏฐาน ๔. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๒. 

๔. โครงการวิจัยย่อย ๔ เรื่อง “การพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือสืบสานศิลปะพ้ืนถิ่น” ภายใต้
แผนงานวิจัย “การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการเรียนรู้งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ” มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๕. โครงการวิจัยย่อย ๔ เรื่อง “การพัฒนาพ้ืนที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัด
ล้านนา” ภายใต้แผนงานวิจัย “การพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในกลุ่มล้านนา” มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 
ผู้ร่วมวิจัย 
นายมานิตย์ โกวฤทธิ์ 
ประวัติการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต ศ.บ. (จิตรกรรม) 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ  
    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศ.ม. (ศิลปะไทย)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ต าแหน่งปัจจุบัน   นักวิจัยอิสระ  

โทร. 09-8774-8420 E-mail :  tu_art@hotmail.com  
 



 
๒๗๒ 

 

ประสบการณ์การวิจัย   
๑. หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนังประเพณีวัฏจักรชีวิต

รอบปีของคนถ่ินล้านนา” สนับสนุนโดยส านักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

๒. หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนังประเพณีวัฏจักรชีวิต
รอบปีของคนถิ่นล้านนา หมายเลข ๒” สนับสนุนโดยส านักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

๓. หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “ศิลปะเชิงพุทธสู่วิถีชุมชนบนผนังพ้ืนที่สาธารณะในจังหวัด
เชียงใหม่” สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 




