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บทคัดย่อ 

 การจดัทาํเอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ภายใตห้วัขอ้ “โครงการศิลปะสาธารณะ : ทางมา้ลายเพื?อ

ชุมชน” เล่มนี[ เป็นการอธิบายถึงขบวนการสร้างสรรคต่์างๆ ตั[งแต่เริ?มคิดที?มาของโครงการ คือ การสร้าง

สรรคศิ์ลปะสาธารณะในยา่นเยาวราช โดยศิลปะสาธารณะจะอยูใ่นรูปแบบของทางขา้มมา้ลาย โดยมีวตั

ถุประสงค ์ คือ 1. สร้างงานศิลปะสาธารณะ 2. บนัทึกกระบวนการสร้างสรรคศิ์ลปะสาธาณะ ซึ? งมีวธีิ

ในการทาํงานเริ?มจากการเขียนใบเสนอโครงการแก่คณะจิตรกรรมฯ หลงัจากนั[นยื?นเอกสารไปยงัที?

ต่างๆพร้อมตามเรื?องอยูเ่สมอ อีกทั[งยงัไปสมัภาษณ์บุคคลที?เกี?ยวขอ้ง ไม่วา่จะเป็น การสมัภาษณ์ความ

คิดเห็นของชาวไทย-ชาวต่างชาติที?มีต่อทางมา้ลายในไทย สัมภาษณ์ทีมงานที?เคยได้สร้างสรรค์

ทางมา้ลายที?สยามสแควร์ ซึ? งจากการทาํงานทั[งหมดทาํใหเ้ห็นถึง “ระบบ”  ในเมืองไทย ไม่เอื[ออาํนวย

ในการทาํงานศิลปะสาธารณะ เพราะมนัมีความเกี?ยวขอ้งกบัองคก์รและภาครัฐที?มีความซบัซอ้น ขา้พเจา้

จึงทาํวดีิโอ ซึ? งเป็นการบนัทึกกระบวนการสร้างสรรคศิ์ลปะสาธารณะนี[ ขึ[น โดยไม่นาํเสนอปลายทาง 

แต่นาํเสนอการทาํงานระหวา่งทางที?เกิดขึ[น และเนื?องจากการทาํศิลปะทางมา้ลายที?เยาวราช ไม่เกิดขึ[น

ในเวลาที?กาํหนด ขา้พเจา้จึงไดท้าํศิลปะทางมา้ลายแบบชั?วคราวขึ[น โดยใชผ้งสีโรยแทน 

ง
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Abstract 

 The thesis, Public Art: Crosswalk for Public, is a project about the making process since the 

beginning of the project.It takes place in Chinese community area as known as Yaowarat. The 

objective is 1.Make the public art 2.Record all work methods as video documentary. First thing, 

Write a project proposal to my faculty, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts. After that, 

Submit documents to each place that can support my project to be real and also interview related 

persons. Whether interview with the opinions of Thai people & foreigners that “What’s they think 

about crosswalk in Thailand?” and interview the team that had created the crosswalk at Siam Square. 

When I already submitted my project to Bangkok governor’s office and recorded documentary. I 

found that “ System” in Thailand unfavorable to make the public art because it must connect to 

organizations and government that very complex. Which is a record of the process of creating this 

public art without offering the destination but present the work in the way that happened. Last thing, 

“Public Art: Crosswalk for Public” doesn’t make at the specified time I therefore temporary made the 

crosswalk art by using colored sprinkle powder.   

 
 

จ



กิตติกรรมประกาศ 

 ขา้พเจา้ขอนอ้มรําลึกในพระคุณของบิดา-มารดา ที?อบรมเลี[ยงดู มอบความรัก มอบโอกาสใน

การศึกษาหาความรู้อนัมีคุณค่าแก่ขา้พเจา้ และขอขอบคุณคณาจารยทุ์กท่าน โดยเฉพาะอยา่งยิ?งอาจารย ์

ดร.เตยงาม คุปตะบุตร อาจารยที์?ปรึกษา ที?คอยใหค้าํแนะนาํทุกๆดา้น ทั[งดา้นการเรียน การทาํงาน  

คอยผลกัดนัผลงานใหส้มบูรณ์มากที?สุด อีกทั[งยงัตอ้งขอขอบคุณมหาวทิยาลยัศิลปากร คณะจิตรกรรม 

ประติมากรรมและภาพพิมพ ์ ที?คอยสนบัสนุนโครงการ และขอบคุณพี?เยาวภา แจะจนัทร์ ที?คอยช่วย

เหลือประสานงานทางดา้นเอกสาร ยื?นเรื?องเขา้ทางคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลยัศิลปากร จนออก 

มาเป็นตวัโครงการในที?สุด และยงัตอ้งขอขอบคุณช่างกล่อง อยัภิญพชัร อรุณนพรัตน ์ที?คอยมาช่วยถ่าย

ภาพตลอดโครงการ ขอขอบคุณชุมชนเยาวราช ไม่วา่จะเป็นพอ่คา้แม่คา้ คนในชุมชนที?คอยใหข้อ้มูล

ในการทาํศิลปนิพนธ์ชุดนี[  หรือคนที?มาท่องเที?ยวทั[งคนไทยและต่างประเทศที?ให้ความคิดเห็นต่างๆ

ในการสมัภาษณ์ ทา้ยที?สุดนี[ตอ้งขอขอบคุณหน่วยงานทั[งหมดที?ไดติ้ดต่อและช่วยประสานงานมาโดย

ตลอด ไม่วา่จะเป็น สาํนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ที?คอยใหค้าํปรึกษาดา้นขอ้มูลทาง

จราจร-ทางมา้ลาย, กรมโยธาธิการและผงัเมือง, สาํนกัผงัเมืองกทมฯ, สาํนกังานเขตสมัพนัธวงศ,์ สาํนกั

งานเลขานุการผูก้ทมฯ, สาํนกัปลดักทมฯ 

ฉ



คำนำ 
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ปีการศึกษา 2561 ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร โดยมีจุดประ

สงค ์ เพื?อถ่ายทอดขั[นตอนการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะสาธารณะ วา่มีวธีิการดาํเนินการอยา่งไร โดยมี 

เป้าหมายในการทาํงาน คือการทาํศิลปะสาธารณะ (Public Art) และถ่ายทอดขั[นตอนการดาํเนินงาน 

ออกมาผา่นวดีิโอสารคดี (Video Documentary) 

ช
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บทที่ 1 

บทนำ 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 ศิลปะสาธารณะ (Public Art) หมายถึง ศิลปะในรูปแบบหรือสื?อใดกไ็ดที้?ไดรั้บการวางแผนและ

ดาํเนินการโดยมีเจตนาที?จะแสดงออกทางกายภาพ ซึ? งมกัจะอยูบ่ริเวณภายนอก เขา้ถึงไดท้ั[งหมดและ

มีการทาํงานร่วมกนัของชุมชน ศิลปะสาธารณะอาจรวมถึงงานศิลปะใดๆ ที?จดัแสดงไวใ้นพื[นที?

สาธารณะ รวมถึงอาคารที?เขา้ถึงไดท้ั?วไป ศิลปะสาธารณะค่อนขา้งมีความสมัพนัธ์ระหวา่งเนื[อหา 
และผูรั้บชม สามารถสื?อถึงอะไรที?ศิลปะกาํลงัจะพดูและพดูถึงใคร 

 ในประเทศไทยศิลปะสาธารณะนี[ ยงัไม่ค่อยได้เห็นมากมายนักทั[งที?มนัสามารถเขา้ถึงและ

สื?อสารกบัผูรั้บชมไดโ้ดยตรง อีกทั[งยงัเป็นประโยชนต่์อสาธารณะ  ขา้พเจา้จึงเห็นวา่ถา้เราสร้างสรรค์

ศิลปะสาธารณะที?ประเทศไทยขึ[น  ไม่ใช่แค่เนื[อหาที?ขา้พเจา้ตอ้งการสื?อสารจะสามารถเขา้ถึงผูรั้บได้

อยา่งไม่ยากแต่ยงัสามารถสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียใ์หเ้กิดขึ[นพร้อมกบัเพิ?มคุณค่าใหก้บัพื[นที?  

นั[นๆไดอี้กดว้ย ดงันั[นขา้พเจา้จึงอยากนาํประโยชนข์องศิลปะสาธารณะมาแกปั้ญหาในชุมชนที?ขา้พเจา้

เกิดและเติบโตขึ[นมา 

 ขา้พเจา้เกิดและเติบโตมาในชุมชนคนจีนที?รู้จกักนัในนาม “เยาวราช” เยาวราชกาํเนิดขึ[นใน

สมยัรัชกาลที? 5 และยงัคงเป็นชุมชนคนจีนยา่นธุรกิจการคา้ การเงิน การธนาคาร ร้านทอง ภตัตาคาร 

ร้านอาหาร ฯลฯ สองฟากถนนจะเตม็ไปดว้ยอาหารหลากหลายชนิดวางขายเรียงรายเป็นแนวยาวมีทั[ง 

หูฉลาม ซุปรังนก บะหมี? ก๋วยจัpบ ยาจีน เกาเหลา ขา้วขาหมู อาหารทะเล เกาลดัคั?ว ของหวาน และ  

ผลไม ้ หลากชนิด เลือกนั?งไดท้ั[งแบบภตัตาคาร ร้านริมถนนหรือจะซื[อจากรถเขน็และแผงลอยนานา

ชนิดกไ็ดท่้ามกลางบรรยากาศแสงสีไฟจากป้ายชื?อร้านที?ต่างกมี็เอกลกัษณ์ไม่ซํ[ าแบบกนั 

 จากการสาํรวจและสอบถามผูค้นที?อยูใ่นเยาวราชใน เบื[องตน้ ปัญหาของเยาวราชมีหลากหลาย 

ตั[งแต่เสียงที?ดงั  ความหนาแน่นของผูค้น แต่ปัญหาที?ขา้พเจา้สนใจมากที?สุดคือ  การจราจรของเยาวราช 

ซึ? งค่อนขา้งวุ่นวาย เป็นชีวิตที?เร่งรีบ ไม่มีสุนทรียท์างอารมณ์ ดงันั[นขา้พเจา้จึงอยากสร้างสรรค์

ทางมา้ลายใหม่ที?ไม่เป็นแค่เส้นขาวดาํ แต่เป็นการเพิ?มอตัลกัษณ์ทอ้งถิ?น สร้างประสบการณ์ทาง

สุนทรียะใหก้บัคนในชุมชนและนกัท่องเที?ยวพร้อมยงัลดอุบติัเหตุภายในเวลาเดียวกนั 
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วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

1. สร้างงานศิลปะสาธารณะ 

 เพื?อสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะสาธารณะ ในรูปแบบของภาพวาดบนทางมา้ลาย บริเวณสี?แยกยา่น

เยาวราช  ที?สามารถแกปั้ญหาและเพิ?มประสบการณ์ทางสุนทรียะ  ทาํใหเ้กิดความเคารพในกฏระเบียบ  

สร้างความหวงแหนและรักษาของคนในชุมชน  อีกทั[งยงัลดอุบติัเหตุภายในเวลาเดียวกนั  และยงั

เป็นการริเริ?มการปรับภมิูทศันร์อบๆชุมชน เพิ?มอตัลกัษณ์ทอ้งถิ?น ทาํใหผู้ค้นเกิดความสนใจในศิลปะ

และเขา้ใจศิลปะสาธารณะมากยิ?งขึ[น  

2. บนัทึกกระบวนการสร้างสรรคศิ์ลปะสาธาณะ 

 เพื?อบนัทึกกระบวนการสร้างสรรคศิ์ลปะ  งานศิลปนิพนธ์ชุดนี[จะสร้างสรรคอ์อกมาในรูป 

แบบของ  Video  Documentary  เพื?อแสดงใหเ้ห็นถึงขั[นตอนและสาระสาํคญัของศิ ลปะสาธารณะที?

เกี?ยวขอ้งกบัชุมชน และทางการเจา้ของพื[นที? 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

 ขา้พเจา้จึงตระหนกัวา่ปัญหาอุบติัเหตุเรื?องการขา้มถนนเกิดขึ[นบ่อยครั[ ง  ทั[งจากสภาพถนนที?

อนัตราย  เช่น  การไม่มีป้ายบอกทางที?ชดัเจน  ความมืด-สวา่งของเสน้ทาง  พื[นผวิที?ชาํรุดเสียหาย และ

ทางมา้ลายที?เลือนลาง  ดงันั[นจึงอยากสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะสาธารณะเพื?อช่วยลดอุบติัเหตุเหล่านี[   ซึ? ง

สิ?งหนึ?งที?คนเลี?ยงไม่ไดก้คื็อ  ทางมา้ลาย  เพราะบางที?ในประเทศไทยไม่มีสะพานลอย  หรือแมแ้ต่บางที?

ที?มีสะพานลอย  คนกย็งัเลือกที?จะขา้มทางมา้ลายมากกวา่  เพราะไม่อยากเดินขึ[นเหนื?อยลา้และกย็งัเสีย

เวลา  ขา้พเจา้เลยคิดสร้างสรรคท์างมา้ลายใหม่ใหน่้าสนใจขึ[น  ช่วยใหค้นขบัรถสามารถมองเห็นไดง่้าย

ขึ[นจากที?ไกลๆ  และคนขา้มเมื?อเห็นทางมา้ลายที?สร้างสรรคขึ์[นใหม่จะอยากมาใช ้อยากขา้มทางมา้ลา

ยมากขึ[น จากที?อาจเพียงแค่ขา้มถนนตามอาํเภอใจ  

 ขา้พเจา้เลือกใชสิ้?งที?เกี?ยวขอ้งกบัพื[นที?เป็นแรงบนัดาลใจในสร้างสรรค ์ ไม่วา่จะเป็นสีหรือรูป

ทรงที?หยบิยกมา  เพื?อที?ทางมา้ลายที?ถกูสร้างสรรคขึ์[นจะไดมี้ความเกี?ยวโยงกบัพื[นที?  สามารถถ่ายทอด

ความเป็นพื[นที?ออกมาผา่นทางมา้ลายที?ถกูสร้างสรรคไ์ดม้ากที?สุด  โดยพื[นที?ที?จะนาํมาทาํศิลปนิพนธ์นี[   

คือบริเวณแยกเฉลิมบุรีสี?แยกถนนทรงวาดตดักบัถนนเยาวราช 

 ขา้พเจา้จึงเลือกนาํความเป็นจีนเขา้มาสร้างสรรค ์ยกตวัอยา่งเช่น สีแดง, โคมแดง, ลายฉลุจีน 

เป็นตน้องคป์ระกอบหนึ?งของศิลปะสาธารณะ คือ มีสญัญาวา่จา้ง. ในกรณีของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไม่ 
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ไดป้รารถนาจะขอการสนบัสนุนทางการเงิน  ฉะนั[นศิลปะสาธารณะของขา้พเจา้จะมีรูปแบบของการ

ขออนุญาตจากทางการแทน 

 ทา้ยที?สุดผลงานจะออกมาในรูปแบบ  Video  Documentary  ที?ถ่ายทอดความเป็นอยูข่อง

เยาวราช ทั[งคนในชุมชน สถาปัตยกรรมต่างๆ การจราจรบนถนน การสมัภาษณ์คนในชุมชนรวมถึงนกั

ท่องเที?ยว รวมถึงขั[นตอนการขออนุมติั ตั[งแต่เริ?มติดต่อจนถึงขออนุมติัสาํเร็จ 

ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 

 ใชว้ธีิการวาดภาพ  (Painting)  ภายใตรู้ปแบบทางมา้ลาย  ที?เป็นไปตามกฏหมายของกรม 

ทางหลวง  รอบๆบริเวณยา่นเยาวราช  โดยมีคนในชุมชนเป็นผูร่้วมโครงการ  ช่วยวาดรูประบายสี  

ทั[งนี[ เพื?อใหค้นในชุมชนเกิดความรักและหวงแหนชุมชน และอยากขา้มทางมา้ลายมากขึ[น 

วิธีการศึกษา  

 ขา้พเจา้ศึกษาขอ้มูลการออกแบบทางมา้ลายที?เป็นไปตามกฏหมายของกรมทางหลวง โดยอ่านคู่

มือและมาตรฐานเครื?องหมายจราจรบนพื[นทางและเครื?องหมายนาํทาง  ของสาํนกังานทางหลวง  อีกทั[ง

ยงัเขา้ไปสอบถามคนในชุมชนยา่นเยาวราช สอบถามสาํนกังานเขตสมัพนัธวงศ ์และสอบถามสาํนกังาน

จราจรและขนส่ง เพื?อนาํมาเป็นขอ้มูลในการสร้างสรรคเ์สกต็ เพื?อยื?นเอกสารขอพื[นที?ใหไ้ดเ้ป็นไปอยา่ง

ราบรื?นที?สุด 

เวลาที่ใช้ในการทำศิลปนิพนธ์ 

1 ปีการศึกษา  ภาคเรียนการศึกษาที? 1-2  ปีการศึกษา 2561 

  

แหล่งข้อมูล 

 1. สาํนกัการจราจรและขนส่ง 

 2. สาํนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำศิลปนิพนธ์ 

 1. สีทาถนน 

 2. แปรงทาสี และลกูกลิ[ง  

 3. ถาดสี และถงันํ[า 
 4. กลอ้งวดีิโอ 
 5. ไมโครโฟน 
 6. เครื?องบนัทึกเสียง 
 7. คอมพิวเตอร์ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 1. ช่วยลดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน 

 2. ช่วยปรับภมิูทศันร์อบๆชุมชนดีขึ[น  

 3. เพิ?มสุนทรียะในการขา้มถนน 

 4. สามารถทาํใหผู้ค้นสนใจในศิลปะมากขึ[น 
 5. ช่วยใหค้นขบัรถและผูข้า้มถนน ตระหนกัในการขา้มถนนใหป้ลอดภยัยิ?งขึ[น 
 6. เสริมสร้างอตัลกัษณ์ของชุมชนเยาวราช 
 7. สร้างความภาคภมิูใจของคนในชุมชน 
 8. ช่วยดึงดูดนกัเที?ยวมากขึ[น 
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ตารางการดำเนินงาน 
 

กิจกรรมที?1: 
ศิลปะทางมา้ลาย

กิจกรรมที?2: 
ศิลปะทางมา้ลาย (ชั?วคราว)

กิจกรรมที?3: 
Video Documentary

สิงหาคม 61 - Sketch 

- อ่านหนงัสือ 
  ที?เกี?ยวขอ้ง

- ถ่ายความเป็นอยูข่องเยาวราช 

- ถ่ายการจราจรในเยาวราช 

- สมัภาษณ์ความคิดเห็นเกี?ยวกบั 
  ทางมา้ลายของคนในชุมชน

กนัยายน 61 - Sketch - สมัภาษณ์ความคิดเห็นของต่างชาติ 
  ที?มีต่อทางมา้ลายในไทย 

- ติดต่อศาลาวา่กลางกทม 
  เพื?อขอขอ้มูลภาพ CCTV

ตุลาคม 61 - ปรับปรุง 

Sketch

- เดินทางไปถ่ายทางมา้ลาย 
  ที?เกิดขึ[นในไทย ที?สยามสแควร์  
- สมัภาษณ์ทีมงานที?ไดส้ร้างสรรค์  
  ทางมา้ลาย ที?สยามสแควร์

พฤษจิกายน 

61
ตามเรื?อง 

ศิลปะทางมา้ลาย 
ที?ไดย้ื?นเอกสาร

ไป

- สมัภาษณ์บุคคลที?เกี?ยวขอ้ง 
  กบัการจราจร

ธนัวาคม 61

มกราคม 62

กมุภาพนัธ์ 

62

- เตรียมอุปกรณ์

มีนาคม 62 - ทาํศิลปะทางมา้ลาย 
  แบบไม่ถาวร โดยใชผ้งสี ตดัต่อ VDO

เมษายน 62



 
บทที่ 2 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน 

 ขา้พเจา้ไดค้น้ควา้ขอ้มูลที?เกี?ยวขอ้งกบัการสร้างสรรคง์านในโครงการศิลปะสาธารณะ : ทาง 

มา้ลายเพื?อชุมชน โดยแบ่งประเภทเนื[อหาออกเป็น 2 ส่วนหลกัๆ คือ 1. เยาวราช 2. ศิลปะสาธารณะ 

2.1 เยาวราช 

 ถนนเยาวราช เป็นถนนสายหนึ? งในกรุงเทพมหานคร ระยะทางความยาวตลอดเส้นทาง

ประมาณ 1,510 เมตร (1.510 กิโลเมตร) ซึ? งไดรั้บการกล่าวขานและขนานนามวา่เป็น "ถนนมงักร" 

โดยมีจุดเริ?มตน้ของหวัมงักรที?ซุม้ประตู-เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบริเวณวงเวยีนโอเดียน ทอ้งมงักรอ

ยูที่?บริเวณตลาดเก่าเยาวราชและสิ[นสุดปลายหางมงักรที?บริเวณปลายสุดของถนน โดยถนนเยาวราช

สร้างขึ[นในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ใชร้ะยะเวลาในการตดัถนน 8 ปี ตั[งแต่ 

ปี พ.ศ. 2434 - พ.ศ. 2443 เพื?อใหเ้ยาวราชกลายเป็นสถานที?สาํหรับส่งเสริมการคา้ขาย เดิมทีชื?อ "ถนน

ยพุราช" และไดโ้ปรดเกลา้พระราชทานนามใหม่วา่ “ถนนเยาวราช" 

  คาํวา่ เยาวราช หมายถึง ผูค้นที?อาศยัอยูร่อบ ๆ บริ เวณเยาวราช ส่วนใหญ่จะ

เป็นวถีิชีวติ ของชาวจีนโพน้ทะเล ที?เขา้มาพึ?งพระบรมโพธิสมภาร ภายใตร่้มโพธิU ร่ม

ไทรแผน่ดินสยาม ประกอบอาชีพคา้ขาย ซึ? งความเจริญรุ่งเรืองของกรุงเทพมหานคร

ในวนันี[  ส่วนหนึ?งเกิดจากสองมืออนัแขง็แกร่ง และหนึ?งสมองอนัคมเฉียบ ของคนเยาว

ราชในอดีต 
  ในอดีตเยาวราชมีทุกสิ?งทุกอยา่งที?คุณตอ้งการ เฉกเช่นกรุงเทพมหานครใน

ปัจจุบนั ชีวิตความเป็นอยูข่องคนเยาวราช จึงเป็นตน้แบบ ของคนจีน กล่าวคือ 

เยาวราชเป็นศนูยร์วม ประเพณี และวฒันธรรม ของชาวจีนและคนไทยเชื[อสายจีน  1

 
 

  ชวาล ศิริเลา้วฒันธรรมม, ย้อนเยาวราช, (สาํนกัพิมพ์ ทวดอํ?า กรุ๊ป, หจก.), 11.1

6
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  คนจีนโพน้ทะเลรุ่นแลว้รุ่นเล่า อพยพหนีความลาํเคญ็ของชีวติ มุ่งหนา้สู่สยาม

เมืองยิ[ม พวกเขาเหล่านั[น เป็นบุคคลที?ผา่นการทดสอบจากสวรรค ์ ตามความเชื?อของ

ปราชญ์จีนโบราณ ซึ? งทาํให้จิตใจของเขาเหล่านั[น ทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส 

จากการเดินทางรอนแรม ผา่นสายนํ[าอนัยาวไกล มาตั[งรกรากในเมืองไทยดว้ยตน้ทุน

เพียงเสื?อผนื หมอนใบ แต่พวกเขากส็ามารถยนืหยดัอยูไ่ด ้ดว้ยลาํแขง้กลา้มเนื[อ กระดูก 

ของพวกเขาเหล่านั[น จนสามารถสร้างเนื[อสร้างตวั มีกิจการเลี[ยงครอบครัวกนัทุกคน 

บางคนกป็ระสบความสาํเร็จอนัยิ?งใหญ่ จนไดรั้บการยอมรับวา่พวกเขาคือ  “คนเหนือ 
คน”  2

ประวัติของเยาวราช 

ถนนเยาวราชเป็นถนนที?สร้างขึ[นในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้

เจา้อยูห่วั ตามโครงการถนนอาํเภอสาํเพง็ซึ? งเป็นนโยบายสร้างถนนในทอ้งที?ที?เจริญ 

แลว้เพื?อส่งเสริมการคา้ขาย สาํเพง็เป็นยา่นการคา้ที?เจริญมากแห่งหนึ? งนอกเหนือจา

กบริเวณถนนเจริญกรุงแล้ว ทาํให้มีพระราชดาํริที? จะสร้างถนนให้มากขึ[ น 

ถนนเยาวราชเป็น 1 ใน 18 ถนนที?สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยา

นริศรานุวดัติวงศ ์ (ขณะดาํรงพระอิสริยยศพระเจา้นอ้งยาเธอ เจา้ฟ้ากรมขนุนริศรานุวดั

ติ ว ง ศ์ เ ส น า บ ดี ก ร ะท ร ว ง โ ย ธ า ธิ ก า ร ) เ ส น อ ให้ ส ร้ า ง เ ช่ น ถนน

จกัรวรรดิ, ถนนราชวงศ,์ ถนนอนุวงศ ์โดยในเวลานั[นสภาพของพื[นที? จะกลายมาเป็น 
ถนนเยาวราช มีสภาพเป็นทอ้งทุ่งนาและลาํคลอง  3

ถนนเยาวราชเริ?มตั[งแต่คลองรอบกรุงตรงขา้มกบัป้อมมหาไชย ตดัลงไปทาง

ทิศใตบ้รรจบกบัถนนราชวงศซึ์?งสร้างแยกจากถนนเจริญกรุงตรงไปฝั?งแม่นํ[าเจา้พระยา 

(ท่าราชวงศ)์ สมเดจ็ฯ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศก์ราบบงัคมทูลวา่จะสร้าง

ถนนใน พ.ศ. 2434โดยใหชื้?อถนนวา่ "ถนนยพุราช" ต่อมาโปรดเกลา้ฯ พระราชทาน

ชื?อวา่ "ถนนเยาวราช" และในวนัที? 28 กมุภาพนัธ์พ.ศ. 2434 ไดมี้พระบรมราช

โองการให้ออกประกาศกรมโยธาธิการแจง้ให้ราษฎรทราบว่า การตดัถนนเยาวราช

เนื?องจากมีพระราชประสงค์จะให้บ้านเมืองเจริญและเป็นประโยชน์แก่ประชา

  ชวาล ศิริเลา้วฒันธรรมม, ย้อนเยาวราช, (สาํนกัพิมพ์ ทวดอํ?า กรุ๊ป, หจก.), 11.2

  ถนนเยาวราช. [ออนไลน]์. จาก Wikipedia เวบ็ไซต ์: http://th.wikipedia.org/wiki/ถนนเยาวราช. (สืบคน้ขอ้3

มูล: 1 พฤษภาคม 2562)

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2434
https://th.wikipedia.org/wiki/28_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2434
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ชนทั?วไปเพื?อมิใหร้าษฎรพากนัตกใจขายที?ดินไปในราคาถกู เพราะเขา้ใจวา่จะซื[อเป็น

ของหลวง หรือบางทีเขา้ใจวา่การชิงขายเสียก่อน ถึงจะไดร้าคานอ้ยกย็งัดีกวา่จะสูญ

เปล่า และทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหตึ้กที?ยื?นลํ[า 
เขา้มาในแนวถนนไม่เกินกวา่ 1 วา ไม่ตอ้งรื[อถอนดว้ย  4

ภาพที่1  เยาวราชในอดีต  

ปรากฏในเอกสารของกรมโยธาธิการว่าเมื?อเจ้าพนักงานไปวดัที?ตดัถนน

บริเวณตาํบลตรอกเตา๊นั[น ราษฎรร้องเรียนวา่เจา้พนกังานไม่ยติุธรรม เพราะถา้วดัปัก

ไมถ้กูบา้นของผูมี้บรรดาศกัดิU กจ็ะเลี?ยงไปปักที?ใหม่ ถกูแต่ที?ราษฎรทั[งสิ[น ทาํใหแ้นว

ถนนไม่ตรง ราษฎรที?ตรอกเต๊าจึงมีหนงัสือกราบบงัคมทูลพระกรุณา พระเจา้นอ้ง

ยาเธอ กรมหมื?นนเรศร์วรฤทธิU จึงเสนอใหมี้เงินค่าเวนคืนที?ดินหรือคาํทาํขวญัขึ[นเช่น

เดียวกบัที?คนในบงัคบัต่างประเทศไดรั้บ โดยไดน้าํความขึ[นกราบบงัคมทูลเมื?อ พ.ศ. 

2437 และไดมี้การนาํเรื?องดงักล่าวเขา้ปรึกษาในที?ประชุมรัฐมนตรีสภา ซึ? งมีพระราช 

ดาํรัสวา่ "ถนนสายเดียวซึ?งผูที้?ไม่ไดข้ดัขวางยอมใหท้าํล่วงไปแลว้จะไม่ไดรั้บรางวลั  

  ถนนเยาวราช. [ออนไลน]์. จาก Wikipedia เวบ็ไซต ์: http://th.wikipedia.org/wiki/ถนนเยาวราช. (สืบคน้ขอ้4

มูล: 1 พฤษภาคม 2562)

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2437
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2437
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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จะไดแ้ต่ผูที้?ร้องขดัขวางเช่นนี[กเ็ป็นที?น่าสงสารอยู"่ แต่อยา่งไรกต็าม พระบาทสมเดจ็

พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั มีพระราชดาํริเห็นชอบในการจ่ายค่าที?ดินแก่คนไทย เช่น 
เดียว กบัคนในบงัคบัต่างประเทศ เพื?อคนไทยจะไดไ้ม่เสียเปรียบคนต่างประเทศ  5

ภาพที่2  เยาวราชในอดีต        . 

การสร้างถนนเยาวราชประสบอุปสรรคหลายประการนับแต่เริ? มกรุยทาง

ในปี พ.ศ. 2435 จนถึงปี พ.ศ. 2438 กย็งัไม่เสร็จ เพราะนอกจากราษฎรจะขดัขวางแลว้

ยงัปรากฏวา่ เจา้ของที?ดินหลายรายขวนขวายที?จะขายที?ดินใหก้บัคนในบงัคบัต่างประ

เทศ ทาํใหก้ารก่อสร้างค่อนขา้งล่าชา้ เพราะกระทรวงนครบาลไม่อาจจดัการเรื?องที?ดิน

ที?ถนนจะตอ้งตดัผา่นใหก้บักรมโยธาธิการได ้ ปรากฏวา่พระเจา้นอ้งยาเธอ กรมหมื?น

พิทยลาภพฤฒิธาดา เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการไดมี้หนงัสือกราบทูลพระเจา้นอ้ง

ยาเธอ กรมหมื?นนเรศร์วรฤทธิU  เสนาบดีกระทรวงนครบาลเกี?ยวกบัการมอบที?ดินที?อยู ่

  ถนนเยาวราช. [ออนไลน]์. จาก Wikipedia เวบ็ไซต ์: http://th.wikipedia.org/wiki/ถนนเยาวราช. (สืบคน้ขอ้5

มูล: 1 พฤษภาคม 2562)

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2435
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2438
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ในแนวถนนใหก้ระทรวงโยธาธิการ ขอใหก้ระทรวงนครบาลจดัการในกรณีที?

คนในบงัคบัต่างประเทศจะมาทาํหนงัสือซื[อขายหรือจาํนาํที?ดินที?ไดก้รุยทางสร้างถนน

เยาวราชไวโ้ดยสั?งใหเ้จา้พนกังานหรืออาํเภอกาํนนัใหท้ราบวา่เป็นที?ทาํถนนอยา่ใหรั้บ

ทาํหนงัสือซื[อขาย "ขอกระทรวงเมืองไดโ้ปรดประทานพระอนุญาตให้ราชการของ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ดาํเนินไปโดยสดวกดว้ย" แต่กรมหมื?นนเรศร์วรฤทธิU

ทรงอา้งวา่ตอ้งทรงรอคาํวินิจฉยัจากที?ประชุมเสนาบดีในเรื?องที?ราษฎรร้องเรียนกนัขึ[น

มาว่าการตัดถนนผ่านที?ดินเป็นไปอย่างไม่เป็นธรรม และปรากฏหนังสือโต้ตอ

บกนัระหวา่งเสนาบดีทั[ง 2 กระทรวงนี[  เพราะกระทรวงโยธาธิการกต็อ้งการสร้างถนน

ให้เสร็จสิ[น ขณะที?กระทรวงนครบาลพยายามที?จะให้ราษฎรไดรั้บเงินค่าที?ดินจา

กรัฐบาล จึงรอพระบรมราชโองการเกี?ยวกบัเรื?องนี[  และยงัไม่มอบที?ดินให้กระทร

วงโยธาธิการ ถึงกบักรมหมื?นพิทยาลาภพฤฒิธาดาทรงระบุวา่ กรมหมื?นนเรศร์วรฤทธิU

ทรงพระเมตตากบัราษฎรบริเวณถนนเยาวราชกวา่ราษฎรในแนวถนนอื?น ๆ กรมโยธา 
ธิการจึงตอ้งดาํเนินการสร้างถนนส่วนที?ไม่มีปัญหาและที?ดินที?เป็นของหลวงก่อน  

จนกระทั?งใน พ.ศ. 2441 ปัญหาเรื?องที?ดินซึ?งจะตอ้งตดัถนนผา่นกย็งัไม่ยติุ 

ในวนัที? 4 มิถุนายน พ.ศ. 2441 พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัจึงมี

พระบรมราชโองการให้กระทรวงโยธาธิการดาํเนินการตดัถนนต่อไป เพราะมีพระ

ราชดาํริวา่ที?ดินซึ?งถกูตดัถนนผา่นไปนั[น ยอ่มทวรีาคาขึ[นกวา่แต่ก่อนหลายสิบเท่าเป็น

ประโยชน์แก่เจา้ของมาก ไม่ควรจะเสียดายที?ดินซึ? งเป็นทอ้งถนนแต่เพียงเล็กน้อย 

เพราะรัฐบาลที?ลงทุนทาํถนนก็ไม่ไดเ้ก็บเงินค่าคนหรือรถมา้ที?เดินบนถนนเลย เพื?อ

บาํรุงการคา้ขายใหส้ะดวก เจา้ของจึงไม่ควรหวงแหน และโปรดเกลา้ฯ ใหก้รมหมื?น

นเรศร์วรฤทธิU และกรมหมื?นพิทยลาภพฤฒิธาดาปรึกษากันต่อหน้าพระที?นั?งว่าจะ

ทาํอยา่งไรใหก้ารตดัถนนสายนี[สาํเร็จลงได ้กรมหมื?นนเรศร์วรฤทธิU จึงทรงรับที?จะออก

ประกาศใหเ้จา้ของที?ดินออกจากที?ดิน หากเจา้ของที?ดินไม่ยอมรื[อกใ็หก้ระทรวงโยธา

ธิการแจง้ไปที?กระทรวงนครบาล และใหก้ระทรวงนครบาลเป็นผูใ้หก้รมอยัการฟ้อง  
ทาํใหก้ารตดัถนนเยาวราชดาํเนินการต่อไปได ้  6

  ถนนเยาวราช. [ออนไลน]์. จาก Wikipedia เวบ็ไซต ์: http://th.wikipedia.org/wiki/ถนนเยาวราช. (สืบคน้ขอ้6

มูล: 1 พฤษภาคม 2562)

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2441
https://th.wikipedia.org/wiki/4_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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 เยาวราชเป็นย่านธุรกิจการคา้ ร้านอาหาร รวมทั[งเป็นแหล่งท่องเที?ยวสาํคญัแห่งหนึ? งขอ

งกรุงเทพฯ ทาํใหค้วามเจริญของถนนเยาวราช ส่งผลใหเ้ยาวราชเป็นพื[นที?ที?มีการจราจรหนาแน่นแห่ง

หนึ?งของไทย เมื?อขา้พเจา้ไดล้งพื[นที?สาํรวจ-สมัภาษณ์นกัท่องเที?ยวรวมถึงพอ่คา้แม่คา้ใน ชุมชนเยาวราช 

ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกนัวา่ ปัญหาที?ไดรั้บผลกระทบมากที?สุด คือ “ปัญหาการจราจร” เพราะลกัษณะ

ของชุมชนเยาวราช เป็นแบบดั[งเดิมที?มีถนน, ตรอก, ซอก, ซอยที?เลก็ ยากต่อการรับปริมาณยานพาหนะ 

ที?เขา้มามากในแต่ละวนั 
 

ภาพที่3  การจราจรติดขดัที?ถนนเยาวราช 

ปัญหาการจราจรในเยาวราช เกิดจากหลายๆสาเหตุ ตวัอยา่งเช่น  

1. เกิดจากคนขา้มถนน ที?ผูข้า้ม ขา้มถนนตามอาํเภอใจ ทาํใหค้นขบัรถตอ้งคอยหยดุทีละนิด รถจึง 
    ติดขดัมากขึ[น 

2. ผูค้นที?เร่งรีบ ทั[งคนขบัรถส่งของหรือรถตุก๊ๆ มกัจอดเทียบริมถนน ส่งผลใหพ้ื[นที?ขบัรถมีนอ้ยลง 

3. เมื?อไดไ้ปสมัภาษณ์ชาวต่างชาติที?มาเที?ยวที?เยาวราช พดูเป็นเสียงเดียวกนัวา่ ทางมา้ลายที?นี? อนัตราย 
    มาก ผูค้นเร่งรีบ ไม่หยดุใหค้นขา้มถนน 
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4. ดว้ยความที?ผูค้นเร่งรีบ จึงมกัขบัฝ่าไฟแดง ทั[งที?เป็นเวลาที?คนขา้มควรจะไดข้า้มถนน 

5. รถมกัจอดทบัทางมา้ลาย ในขณะไฟเขียวใหค้นขา้มถนน คนขา้มจึงขา้มอยา่งลาํบาก เกิดอุบติัเหตุ 
    ไดง่้าย  (ดงัภาพที?4) 

 

   

 ภาพที่4  รถจอดทบัทางมา้ลาย ในขณะไฟเขียวใหค้นขา้มถนน  . 

2.2 ศิลปกรรม 

 ศิลปกรรมที?เกี?ยวขอ้งกบัการสร้างสรรคผ์ลงาน ในที?นี[ขา้พเจา้แบ่งออกเป็น 1.ศิลปะสาธารณะ 

2.ศิลปินกรณีศึกษา ซึ? งเป็น 2 เนื[อหาหลกัที?ใชใ้นการหาขอ้มูลในโครงการนี[  

2.2.1 ศิลปะสาธารณะ (Public Art) 

 ศิลปะสาธารณะ หมายถึง ศิลปะในรูปแบบหรือสื?อใดกไ็ด ้ ที?ไดรั้บการวางแผนและดาํเนินการ

โดยมีเจตนาที?จะแสดงออกทางกายภาพ  ซึ? งมกัจะอยูบ่ริเวณภายนอก  เขา้ถึงไดท้ั[งหมด และมีการทาํงา

นร่วมกนัของชุมชน ศิลปะสาธารณะอาจรวมถึงงานศิลปะใด ๆ ที?จดัแสดงไวใ้นพื[นที?สาธารณะ  รวมถึง
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อาคารที?เขา้ถึงไดท้ั?วไป  ศิลปะสาธารณะค่อนขา้งมีความสมัพนัธ์ระหวา่งเนื[อหาและผูรั้บชม สามารถ

สื?อถึงอะไรที?ศิลปะกาํลงัจะพดูและพดูถึงใคร 

 ในปี 1930, มีการสร้างสรรคส์ญัลกัษณ์ประจาํชาติ ซึ? งบอกเป็นนยัๆวา่ศตวรรษที? 19 ไดเ้ริ?มตน้

ขึ[น โดยมีการกาํหนดเป็นโครงการ “New Deal” ซึ? งเป็นโครงการระยะยาวในระดบัชาติ โดยเป้าหมายที?

จะช่วย บรรเทาทุกข,์ ฟื[ นฟ ู และปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกตํ?าครั[ งใหญ่  

โครงการนี[ วางแผนที?จะพฒันาความภาคภูมิใจในวฒันธรรมอเมริกันในขณะเดียวกันก็หลีกเลี?ยง

การกล่าวถึงปัญหาเศรษฐกิจที?ถดถอยวา่วฒันธรรมไดถ้กูสร้างขึ[น 

 โครงการ New Deal มีการพฒันา Art-in-Architecture (A-i-A) สาํหรับโครงการ Percent for art 

ที?สร้างขึ[นเพื?อจดัหาทุนศิลปะสาธารณะ ซึ? งยงัคงใชม้าจนถึงปัจจุบนั โครงการนี[ ใหค้รึ? งหนึ?งของหนึ?ง

เปอร์เซ็นต์ของค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างทั[งหมดของอาคารรัฐบาล เพื?อซื[อศิลปะอเมริกนัร่วมสมยั

สาํหรับโครงสร้าง A-i-A 

 แนวคิดเรื?องศิลปะสาธารณะ ไดเ้ปลี?ยนไปในช่วงปี 1970 ช่วงนี[ ศิลปะสาธารณะจะนอกเหนือ

ไปจากการตกแต่งและการทาํศิลปะในพื[นที?สาธารณะที?เป็นประวติัศาสตร์แห่งชาติอยา่งเป็นทางการ  
ดงันั[นการไดรั้บอิสระในการก่อสร้างจึงเป็นความสนใจของสาธารณชน ทาํใหศิ้ลปะสาธารณะกลาย

เป็นเรื?องของประชาชนมากขึ[น  

ประเภทของงานศิลปะสาธารณะ       

 ศิลปะสาธารณะส่วนใหญ่ เหลือรอดจากสมยัโบราณ ประกอบดว้ยหินหลากหลายประเภทนั?น

คืออนุสาวรียรู์ปปั[ นและรูปปั[ นทางศาสนาหรือสถาปัตยกรรมอื?น ๆ อยา่งไรกต็ามวนันี[ประเภท ของ 
งานศิลปะสาธารณะมีผลงานมากมายจากศิลปะวจิิตรศิลป์ (Fine arts) ศิลปะตกแต่ง (Decorative arts) 

และสถาปัตยกรรม (Architecture) ประติมากรรม (Sculpture) งานกระจกสี (Stained glass) เซรามิค 

(Ceramics) โมเสค (Mosaics) และศิลปะพรม (Tapestry) เช่นเดียวกบัรูปแบบศิลปะร่วมสมยัหลายรูป

แบบเช่น Earthworks Assemblage การติดตั[งศิลปะและผลการปฏิบติังาน รวมทั[งการแสดงชั?วคราวเช่น 

Snowballs ของ Andy Goldsworthy, นิทรรศการชั?วคราว เช่น Faberge Eggs หรือการก่อสร้างทางสถา

ปัตยกรรมชั?วคราวเพื?อเฉลิมฉลองเหตุการณ์พิเศษต่างๆ เช่น Millennium Dome in London รวมทั[งการ

แสดงชั?วคราวเช่น Snowballs ของ Andy Goldsworthy, นิทรรศการชั?วคราว (เช่น Faberge Eggs) หรือ

การก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมชั?วคราวเพื?อเฉลิมฉลองเหตุการณ์พิเศษต่างๆ (เช่น Millennium Dome in 

London)  
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2.2.1.1 Renaissance Public Art (ศตวรรษที?1400-1600) 

 ยคุทองของศิลปะสาธารณะ คือ ยคุฟื[ นฟศิูลปะของอิตาลี (Italian Renaissance) ซึ? งแตกต่างจาก

ยคุฟื[ นฟศิูลปวทิยาภาคเหนือ (Northern Renaissance) ที?ไดรั้บการสนบัสนุนจากคริสตจกัรหรือหน่วย

งานของรัฐทั[งหมด จิตรกรรมฝาผนงั Scrovegni ของ Giotto Sculpture ที?ปาโดวา (Padua) รูปปั[ นทอง

สมัฤทธิU  David ของ Donatello และประติมากรรมหินอ่อนของ Michelangelo Pieta และ David 

ภาพที่5  David - Donatello 

  

2.2.1.2 Baroque Public Art (ศตวรรษที?1600-1700) 

  ในศตวรรษที? 17 มีการโฆษณาชวนเชื?อทางศาสนาครั[ งยิ?งใหญ่ ซึ? งเป็นครั[ งสุดทา้ยที?คริสตจกัร

คาทอลิกไดรั้บการยกยอ่งและมีอาํนาจ การปฏิรูปคาทอลิค (The Catholic Counter-Reformation) ใช้

สไตลล์ะคร (Dramatic style) ในการก่อสร้ างสถาปัตยกรรม เช่ น การบูรณะมหาวหิาร เซนต ์ ปีเตอร์ส 

บาซิลิกา (St. Peter’s Basilica) ในกรุงโรมเป็นแรงบนัดาลใจในรูปแบบของศิลปะในพระคมัภีร์ไบเบิล 

และในภาพวาด เช่นผลงานของ Rubens, Caravaggio และ Velazquez เพื?อสื?อสารขอ้ความกบัคริสตจกัร

ทั?วยโุรป 
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ภาพที่6  การปฏิรูปคาทอลิค(The Catholic Counter-Reformation) 

2.2.1.3 Public Art (ศตวรรษที?1700-1900) 

 ในศตวรรษที? 18 และ 19 ศิลปะสาธารณะในตะวนัตกถกูจาํกดั ใหเ้ป็นที?ระลึกถึงบิชอปกษตัริย์

และวรีบุรุษในโลกอื?น ๆ เช่น Nelson's Column ในจตุัรัสทราฟัลการ์ลอนดอน หรือ Arc de Triomphe 

ในปารีส และงานสถาปัตยกรรมใหม่ ๆ ของเมือง ในอเมริกานี[  เป็นตวัอยา่งโดยผลงานสถาปัตยกรรม- 

ภาพที่7  Arc de Triomphe 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สาธารณะ เช่นอาคารรัฐสภาและสถาบนัสมิธโซเนียนในกรุงวอชิงตนั ดี.ซี. วหิารเซนตแ์พทริคนิวยอร์ก 

อนุสาวรียเ์ทพีเสรีภาพท่าเรือนิวยอร์ก ในยโุรปศิลปะสาธารณะไดถู้กแสดงโดยหลากหลายโครงสร้าง

เช่น Neo-Classical National Gallery London, Paris Opera House, หอไอเฟล (Eiffel Tower) และอื?น ๆ 

อีกมากมาย 

  

2.2.1.4 Public Art  (ในช่วงศตวรรษที?2000) 

 Land Art หรือ ศิ ลปะภมิูศิ ลป์ คือขบวนการศิลปะที?มีความสมัพนัธ์ระหวา่งภมิูทศันแ์ละงาน

ศิลปะเป็นความสมัพนัธ์ที?ผสานกนัอยา่งแยกไม่ออก ประติมากรรมมิไดว้างอยูท่่ามกลางภมิูทศัน์ แต่

ภูมิทศัน์เป็นปัจจยัสาํคญัที?ก่อให้เกิดศิลปะ งานธรณีศิลป์มกัจะเป็นศิลปะนอกสถานที?ที?ตั[งอยูไ่กลจา

กบา้นจากเมือง และปล่อยทิ[งไวใ้หถ้กูกดักร่อนลงไปตามธรรมชาติ งานชิ[นแรกๆ สร้างขึ[นในทะเลทราย

ในเนวาดา นิวเมก็ซิโก ยทูาห์ และแอริโซนาที?เป็นงานชั?วคราวที?สร้างท่ามกลางธรรมชาติ ที?เหลืออยูแ่ต่ 
เพียงจากการบนัทึกไวใ้นวดีิโอ หรือ ภาพถ่ายเท่านั[น  7

ภาพที่8  Surrounded Islands - Christo and Jeanne Claude 

  ภมิูศิลป์. [ออนไลน]์. จาก Wikipedia เวบ็ไซต ์: http://th.wikipedia.org/wiki/ภมิูศิลป์. (สืบคน้ขอ้มูล: 1 7

พฤษภาคม 2562)
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 Graffiti หรือ ศิลปะรอยขดูขีดเขียน เป็นภาพวาดที?เกิดจากการขีดเขียนไปบนผนงั คาํ "graffiti" 

เป็นคาํศพัทที์?มาจากภาษากรีก grafito ซึ? งแปลวา่การเขียนภาพลงบนผนงัหรือกาํแพงในสมยัโบราณ 

โดยที?รู้จกักนัทั?วไปจะมีลกัษณะของการพน่ (bombing) เซ็นชื?อ หรือเป็นการเซ็นลายเซ็น โดยเริ?มต้ น

จากเมืองฟิลาเดลเฟียในรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา จากนั[นจึงแพร่หลายในนิวยอร์กช่วงยคุคริสต์

ทศวรรษที? 60 ทุกวนันี[รอยขดูขีดเขียนพฒันากลายเป็นแฟชั?นที?พบเห็นในชีวติประจาํวนั ทั[งลวดลาย

แทก็  ที?พบตามเสื[อผา้แนวสตรีตอาร์ต  ไม่วา่จะเป็นรองเทา้ผา้ใบ   ไปจนถึง   มิวสิกวดีิโอโดยศิลปิน 
ฮิปฮอปในเอม็ทีวี(MTV) ซึ? งมกัมีภาพรอยขดูขีดเขียน(Street Art)ปรากฏเป็นพื[นหลงั (Background)  8

ภาพที่9  Naked Man - Banksy 

  รอยขดูขีดเขียน. [ออนไลน]์. จาก Wikipedia เวบ็ไซต ์: http://th.wikipedia.org/wiki/รอยขดูขีดเขียน. 8

(สืบคน้ขอ้มูล: 1 พฤษภาคม 2562)

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99
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ตารางสรุปศิลปะสาธารณะ 

 
2.2.2 ศิลปินกรณีศึกษา 

 ขา้พเจา้เลือกศิลปินกรณีศึกษา โดยใชว้ธีิการหาขอ้มูลที?แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มศิลปินที?

ทาํทางมา้ลาย 2.กลุ่มศิลปินที?นาํเสนออตัลกัษณ์ของชุมชน 

2.2.2.1 กลุ่มศิลปินที่ทำทางม้าลาย 

2.2.2.1.1 California.’s Chinatown : An Evaluation 

 ทางมา้ลายที?ถกูเพนท ์บริเวณไชน่าทาวนข์องประเทศแคลิฟอเนีย บริเวณใกลเ้มือง Oakland 

โดยมีการออกแบบและดดัแปลงมาจากราชวงคชิ์ง สร้างสรรคที์?บริเวณ 4 แยก: Webster, Franklin, 8th 

และ 9th Street ซึ? งเป็นบริเวณที?วุน่วายของเมือง โดย Allyson K. Bechtel, Kara E. MacLeod และ David 

R. Ragland  9

ยคุ ช่วงศตวรรษ รูปแบบ หนา้ที?ใชส้อย

Renaissance Public 

Art
1400-1600

จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัต

ยกรรม

ระลึกถึงศิลปะกรีก

และโรมนัในอดีต

Baroque Public Art 1600-1700

ประติมากรรม จิตรกรรม วรรณกรรม 
นาฏศิลป์ และดนตรี  

โดยนาํเสนอใหมี้ความหรูหรา โอ่อ่า

เพื?อสาํเสนอความ

สมัพนัธ์ระหวา่ง

ศิลปะและศาสนา

Public Art

1700-1900 ประติมากรรม สถาปัตยกรรม

ถกูจาํกดัใหเ้ป็นที?

ระลึกถึงกษตัริย์

และวรีบุรุษ

2000
ภมิูทศันแ์ละงานศิลปะมีความสมัพนัธ์

กนัระหวา่งเนื[อหาและผูรั้บชม

เป็นประโยชนต่์อ

สาธารณะ

   David R Ragland. Pedestrian Scramble Signal in Chinatown Neighborhood of Oakland, California: An 9

Evaluation. [ออนไลน์]. จาก Researchgate เวบ็ไซต ์: https://www.researchgate.net/profile/David_Ragland/

publication/245561008_Pedestrian_Scramble_Signal_in_Chinatown_Neighborhood_of_Oakland_California_  
An_Evaluation. (สืบคน้ขอ้มูล: 1 พฤษภาคม 2562)
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ภาพที่10  ภาพทางมา้ลาย บริเวณไชน่าทาวน ์ประเทศแคลิฟอเนีย 

 

ภาพที่11  ภาพทางมา้ลาย บริเวณไชน่าทาวน ์ประเทศแคลิฟอเนีย 
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 ในการทาํงานมีการอดัวดีิโอบริเวณทางแยก ทั[งก่อนและหลงัการสร้างสรรคท์างมา้ลาย ทาํให้

ไดรั้บขอ้มูลเกี?ยวกบัคนเดินขา้มถนน, การจราจรของถนน, ความขดัแยง้ของคนขา้มถนนกบัรถ 

และคนเดินขา้มที?ไม่ปฏิบติัตามสญัญาณไฟ อยา่งสญัญาณ “Walk” ที?บอกใหค้นเดินขา้มได ้แต่คนมกั

ไม่รอสญัญาณ รีบเดินทั[งที?ยงัเป็นสญัญาณ “Don’t Walk” และมีการศึกษารูปแบบถนนตามแผนภาพ 4 

แยก ที?มีฟุตบาททั[ง 4 มุม มีการเคลื?อนรถจากทิศไหน รวมถึงศึกษาการจราจรบริเวณนี[  ซึ? งหลงัการศึกษา

ขอ้มูลทั[งหมดเป็นผลใหท้ราบถึงจาํนวนต่างๆในแต่ละส่วนสามารถนาํไปวเิคราะห์ได ้รวมถึงมีการเฝ้า

สงัเกตุในช่วงเวลาวนัธรรมดา 12:00-13:00, 16:15-17:15 และวนัเสาร์ 11:00-12:00 

 หลงัจากสร้างสรรคท์างมา้ลายแลว้มีผลดีเกิดขึ[นมากมาย เช่น ลดคนขา้มที?ไม่ปฏิบติัตา

มกฏจราจร รถหยดุก่อนที?จะเขา้ ใกลค้นขา้ม และสงัเกตุไดว้า่เขารอนานขึ[นที?จะแยง่ขบัผา่นไป ทาํให้

คนขา้มถนนรู้สึกปลอดภยัในการขา้มมากขึ[น 

 

ภาพที1่2  แผนภาพ 4 แยก 
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2.2.2.1.2 The Chinatown Barnes Dance Project 

 Charles Bergen Studios ไดส้ร้างสรรคศิ์ลปะสาธารณะ ที?ออกแบบมาเพื?อเพิ?มทางมา้ลายบริเวณ 

7th และ H Streets Northwest Washington, DC ที?มีขนาด ทางมา้ลายแบบเสน้แทยง: 12 ฟุต x 80 ฟุต, 

ทางมา้ลายเสน้ตรง: 14 ฟุต 6 นิ[ว x 50 ฟุต ซึ? งในแต่ละปี ตรุษจีนที?กรุงวอชิงตนั ดี.ซี.จะมีการเฉลิมฉลอง 
เป็นเวลา 15 วนั ในไชน่าทาวน ์ โดยมีขบวนพาเหรด, มีการเชิดสิงโต, การแสดงต่างๆ, อาหารพิเศษ 

และมีประเพณีทางวฒันธรรมอื?น ๆ อีกมากมาย 

 

 
ภาพที่13  ภาพทางมา้ลาย บริเวณไชน่าทาวน ์ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 การเชิดสิงโต ที?ใชก้ารในเฉลิมฉลองนี[ไดรั้บความนิยมในวนัตรุษจีนมาก ดว้ยเสน้โคง้ที?ยาว

และสีสนั เลยถกูนาํมาใชใ้นการวาดทางมา้ลายในแนวแทยง นาํคนเดินขา้มถนนจากมุมนึงไปอีก มุมนึง 

อีกทั[งสญัลกัษณ์ของ 12 ราศี ที?อยูใ่นช่องวา่งระหวา่งแต่ละเสน้ของทางมา้ลาย ลาํดบัไปตามปฏิทิน
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จนัทรคติ กถ็กูนาํมาใชส้ร้างสรรค ์ โดยใชสี้ Preformed Thermoplastic ซึ? งใชง้บประมาณไปทั[งสิ[น 

$166,360.00 (ประมาณ5,400,000฿) และเสร็จสิ[นปี 2016 

 ผูร่้วมมือในการสร้างสรรคป์ระกอบดว้ยหลายๆหน่วยงาน ดงันี[  Brandon Bailey, Alternative 

Paving Concepts, The District of Columbia Office of Planning, Department of Transportation, The 
District of Columbia the Arts and Humanities and the Mayor’s Office on Asian and Pacific Islander 

Affairs  10

 
ภาพที่14  ภาพร่างทางมา้ลาย 

  Chinatown Barnes Dance. [ออนไลน]์. จาก Charles Bergen Studios เวบ็ไซต ์: http://10

www.charlesbergenstudios.com/chinatown-barnes-dance. (สืบคน้ขอ้มูล: 1 พฤษภาคม 2562)
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2.2.2.1.3  Art and Crossing ศิลปะ พา ขา้ม 

ภาพที่15  ภาพทางมา้ลาย บริเวณสยามสแควร์ 

 “ Art and Crossing ศิลปะ พา ข้าม” บริเวณ ทางขา้มถนนสยามสแควร์ ระหวา่งซอย 1-2-3 คือ

หนึ?งในผลงานของโครงการ “ศึกษาแนวทาง การออกแบบพื[นที?สาธารณะ ที?มีความยดืหยุน่ต่อกิจ

กรรมที?หลากหลายภายในบริบทเมือง” ภายใตก้ารสนบัสนุนของ สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกบั ภาควชิาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬา

ลงกรณ์มหาวทิยาลยั (CUURP) สาํนกังานจดัการทรัพยสิ์น จุ ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยมี  ศนูยส์ร้าง

เสริมสุขภาวะเมือง (Healthy Space Forum) เป็นผูด้าํเนินการ ออกแบบและจดัทาํ พื[นที?สาธารณะ

ตน้แบบ ทางขา้มถนนในยา่น พาณิชยกรรมเมือง โดยใชแ้นวคิด “ศิลปสาธารณะ” หรือการใชศิ้ลปะเพื?อ

ใหเ้กิดประโยชน์ต่อพื[นที?สาธารณะ มีวตัถุประสงคเ์พื?อสนบัสนุนการเดินเทา้อยา่งปลอดภยั ส่งเสริ

มการใชท้างขา้ม ตลอดจนสร้าง ความตระหนกัรู้สาธารณะ (Public Awareness) เกี?ยวกบัการใหค้วาม

สาํคญักบัผูใ้ชท้างเทา้และการใชพ้ื[นที?สาธารณะของคนเมือง  โดยมีพื[นที?ทางขา้มต่อเนื?อง 3 จุด ระหวา่ง  
สยามสแควร์ซอย 1 สยามสแควร์ซอย 2 และสยามสแควร์ซอย 3 เป็นพื[นที?นาํร่องสาํคญั  11

  ศิลปะ พา ขา้ม. [ออนไลน]์. จากสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เวบ็ไซต ์: https://11

www.thaihealth.or.th/Content/42906-ศิลปะ%20พา%20ขา้ม.html. (สืบคน้ขอ้มูล: 1 พฤษภาคม 2562)
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 สยามสแควร์คือยา่นพาณิชยกรรมใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร ที?เต็มไปดว้ยผูค้นและ

รถที?สญัจรผา่นไปมา ตามหลกัการออกแบบเมืองแลว้ พื[นที?บริเวณนี[ควรออกแบบเพื?อใหค้นเดินเทา้ 

มีความสะดวกสบายมากกว่าผูข้บัขี?ยานพาหนะอื?น ๆ แต่สิ?งที?เราพบเห็นอยู่ในปัจจุบนัคือผูค้นจาํ

นวนหนึ?งยงัตอ้งยืนรอจงัหวะที?ถนนไม่มีรถก่อนจึงจะขา้มถนนได ้ ซึ? งปรากฎการณ์นี[ อาจเกิดไดจ้าก

หลายปัจจยั หลายครั[ งเราอาจจะโทษมารยาทในการขบัขี? แต่จริง ๆ แลว้อาจเกิดจากการออกแบบพื[นที?

เมืองที?ใหค้วามสาํคญักบัคนเดินเทา้ไม่มากพอ การออกแบบสภาพแวดลอ้มที?ไม่ใหค้วามรู้สึกถึงความ 
เป็นสถานที?ส่งผลใหผู้ข้บัขี?ไม่ระมดัระวงัผูค้นเดินเทา้  

  “ Art and Crossing ศิลปะ พา ขา้ม” ช่วยใหผู้ข้ ับขี? ยานพาหนะรับรู้ถึงทางขา้มไดอ้ยา่ง

ชดัเจนมากยิ?งขึ[น ชะลอการสญัจรใหช้า้ลง (Traffic Calming) ในพื[นที?ๆ มีคนเดินขา้มถนน เพื?อ ความ

เป็นมิตรต่อสิ?งแวดลอ้มและคนเดินเทา้   นอกจากนี[ยงัดึงดูดใจและ ทาํใหค้นเดินทางถนนรู้สึกมึคุณค่าที?  
จะใชง้านอีกดว้ย  12

ภาพที่16  ภาพทางมา้ลาย บริเวณสยามสแควร์ 

  ศิลปะ พา ขา้ม. [ออนไลน]์. จากสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เวบ็ไซต ์: https://12

www.thaihealth.or.th/Content/42906-ศิลปะ%20พา%20ขา้ม.html. (สืบคน้ขอ้มูล: 1 พฤษภาคม 2562)
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 ศิลปินผูส้ร้างสรรคผ์ลงาน Art and Crossing ศิลปะ พา ขา้ม คือคุณเชิดศกัดิU  เมย้ขนัหมาก หรือ

ชื?อที?รู้จกักนัในแวดวงศิลปะวา่ 2choey นอกจากความเชี?ยวชาญในงานศิลปะสาธารณะแลว้ 2 choey 

ยงัเป็นศิษยเ์ก่า ภาควชิาการวางแผนภาคและเมืองคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ทาํใหส้ามารถ สร้างสรรคท์างขา้มถนนที?สวยงามโดดเด่นแลว้ และยงัถูกตอ้งตามหลกัการออกแบบ 

แถมยงัปลอดภยัเป็นมิตรกบัผูข้า้มอีกดว้ย  

2.2.2.1 กลุ่มศิลปินที่นำเสนออัตลักษณ์ของชุมชน 

2.2.2.1.1 Haida House Post Project 

 Haida House Post Project โปรเจคนี[ เกิดขึ[นที?หมู่บา้น Hydaburg เพื?อส่งเสริมเอกลกัษณ์ทาง

วฒันธรรมผา่นศิลปะสาธารณะที?ทาํร่วมกนัของคนในหมู่บา้น 
 Hydaburg ตั[งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใตข้อง Alaska ในบริเวณที?เป็นจุดใตสุ้ดของ Prince of 

Wales Island หมู่บา้นนี[ มีประชากรประมาณ 370 คน ซึ? ง 77% ของประชากร คือชนเผา่ไฮดา้ (Haida) 

ภาพที่17  ภาพสมาชิกช่วยกนัระบายสีลวดลาย Totem 
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 ในประวติัศาสตร์ชนเผา่ไฮดา้ เป็นที?รู้จกัดีในดา้นการแกะสลกั ไดรั้บการยอมรับจากทั?วโลกวา่ 

เสา Totem มีรูปทรงและตวัเลขที?แสดงถึงเอกลกัษณ์ทางสงัคมและเชื?อมต่อครอบครัวในชุมชน ซึ? งชาว 

Hydaburg และช่างแกะสลกัตน้แบบ กล่าววา่ รูปแบบศิลปะ totem pole เป็นดั?งภาษาเขียนของเรา เรา

สามารถอ่านไดเ้หมือนหนงัสือ เรารู้ดีวา่คนในครอบครัวเป็นใครดว้ยการดูดีไซนจ์ากสิ?งนี[  

 ศิลปะสาธารณะ จึงนบัเป็นส่วนประกอบสาํคญัของความมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัในวฒันธรรม

ทอ้งถิ?นโดยเฉพาะอยา่งยิ?งหมู่บา้นนี[ ที?สร้างโปรเจค Haida House Post Project มาเพื?อส่งเสริมเอกลกั

ษณ์ทางวฒันธรรมผา่นรูปแบบเสา Totem  13

  

ภาพที่18  ภาพสมาชิกช่วยกนัขนท่อนไมม้าที?โรงแกะสลกั 

  

  Cultural Identity through Public Art. [ออนไลน์]. จาก National Endowment For The Arts เวบ็ไซต ์: 13

https://www.arts.gov/NEARTS/2018v2-community-art-look-public-art-america/cultural-identity-through-public-art. 

(สืบคน้ขอ้มูล: 1 พฤษภาคม 2562)
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ภาพที่19  ภาพ Totem pole ของหมู่บา้น Hydaburg ที?เสร็จสมบูรณ์ 

2.2.2.1.2 Mexico City 

 ศิลปะสาธารณะของเมก็ซิโก เป็นส่วนหนึ?งของเอกลกัษณ์และประวติัศาสตร์ของเมือง แต่ทวา่

เมืองนี[ยงัมีความเสี?ยงสูงต่อการเกิดแผน่ดินไหว ทาํใหน้กัประวติัศาสตร์ ศิลปิน และสถาปนิกที?เมก็ซิกนั

ตอ้งต่อสูก้บัสถานการณ์ที?ไม่เหมือนใคร 

 การเกิดภยัพิบติัแผน่ดินไหวครั[ งใหญ่ในแต่ละครั[ ง เมก็ซิโกไดรั้บผลกระทบจากแผน่ดินไหว

มากมาย หลายร้อยคนเสียชีวติ อาคารสาํคญัและงานศิลปะสาธารณะเสียหาย 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 บนพื[นดินที?ไม่คงที?ของเมก็ซิโก อาคารและงานศิลปะที?ยิ?งใหญ่เป็นสิ?งสาํคญัยิ?ง ไม่ใช่วา่อุดม 

คติอนัสูงส่งของสถาปนิก แต่ศิลปะสาธารณะของเมก็ซิโกที?จะตอ้งไดรั้บการเกบ็รักษาไว ้ไม่ใช่เพื?อเชิด 
ชูมนั แต่เพื?อใหเ้ขา้ใจถึงช่วงเวลาในประวติัศาสตร์เมก็ซิกนั  14

 

ภาพที่20  ภาพ Centro SCOP ก่อนแผน่ดินไหวปี 2017 

  Preserving Public Art In a City of Earthquakes. [ออนไลน์]. จาก Thinking City เวบ็ไซต ์: https://14

thinkingcity.org/tag/mexico-city/. (สืบคน้ขอ้มูล: 1 พฤษภาคม 2562)



 29

 

ภาพที่21  ภาพ Centro SCOP หลงัแผน่ดินไหวปี 2017 



 
บทที่ 3  

วิธีการดำเนินงาน 

  

 การดาํเนินโครงการศิลปะสาธารณะ : ทางมา้ลายเพื?อชุมชน ข้าพเจา้แบ่งวธีิการทาํงานออกเป็น 

2 ส่วนดว้ยกนั คือ 1. การสร้างสรรคท์างมา้ลาย 2. การทาํวดีิโอสารคดี (Documentary)  ซึ? งมีเป้าหมาย

ในการทาํงาน คือการทาํศิลปะสาธารณะ (Public Art) และถ่ายทอดขั[นตอนการดาํเนินงานออกมาผา่น 

วดีิโอสารคดี 
  

3.1 การสร้างสรรค์ทางม้าลาย 

3.1.1 ก่อนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 

 ก่อนการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ ขา้พเจา้ไดส้ร้างสรรคท์างมา้ลายใหม่ โดยการวาดรูป

และระบายสี (Painting) ลงบนทางมา้ลาย 4 แห่งดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

 1. ทางมา้ลายโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร 
 2. ทางมา้ลายโรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) 
 3. ทางมา้ลายโรงเรียนเทศบาล 1 (วดัพระงาม) 
 4. ทางมา้ลายโรงเรียนวดัชยัมงคล 

 ในส่วนนี[ เป็นระยะแรกของโครงการ ขา้พเจา้จึงเริ?มตน้โครงการดว้ยการเริ?มทาํบริเวณโรงเรียน 

เพื?อที?จะไดข้ออนุมติัโครงการไดง่้าย เนื?องจากโรงเรียนเป็นพื[นที?ปิด มีนกัเรียนช่วยร่วมมือในการ

ทาํงานอยูเ่สมอ 
 
3.1.1.1 ทางมา้ลายโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร 

 ในการดาํเนินโครงการกบัโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร หลงัจากที?ขา้พเจา้ไดติ้ดต่อยื?น

ใบโครงการเขา้สู่โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร ทางโรงเรียนไดแ้จง้มาวา่ พื[นที?ทางมา้ลายของโรง

เรียน เป็นพื[นที?ที?ถูกทบัซอ้นอยูก่บัมหาวทิยาลยัศิลปากร ดงันั[นขา้พเจา้จึงตอ้งยื?นเอกสารอีกชุดไปยงั

มหาลยัศิลปากร กองบริการอาคารสถานที?และยานพาหนะ พระราชวงัสนามจนัทร์ซึ? งทางกองบริกา

รอาคารฯใหค้าํตอบครั[ งแรกมาวา่ “ไม่อนุมติัโครงการ เนื?องจากอาจทาํใหเ้กิดความเขา้ใจผดิของผูใ้ช้

30
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รถและถนน และอาจทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุได”้ แต่หลงัจากนั[นไม่นาน ทางกองบริการอาคารฯ ไดมี้การ

ติดต่อมาใหม่ และนดัเขา้ไปประชุมเรื?องโครงการนี[  

 หลงัจากนดัประชุมกบัทางกองบริการอาคารฯ ไดข้อ้สรุปมาวา่ “โครงการนี[ เป็นโครงการที?น่า

สนใจ แต่ไม่มีหลกัอะไรยนืยนัไดว้า่ผูค้นจะชะลอการขบัขี?จริงไหม คนขา้มจะสนใจมากขึ[นไหม ดงันั[น

จึงเสนอวา่ ถา้หากอยากลองทาํโครงการนี[  ทางกองบริการอาคารฯอนุญาตไดท้าํได ้ แต่กาํหนดใหค้งอยู่

ชั?วคราว แลว้ลบใหก้ลบัมาเป็นเหมือนเดิม” โดยทาํเสมือนเป็นการทดลอง วา่เมื?อมีทางมา้ลายนี[ อุบติั

เหตุจะลดจริงไหม ขา้พเจา้จึงรับขอ้เสนอนี[  และไดท้าํทางมา้ลายทางมา้ลายขึ[นร่วมกบันกัเรียนโรงเรียน

สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

ภาพที่22  ภาพการเขา้ไปสมัภาษณ์ผูค้นแถวโรงเรียนฯก่อนทาํทางมา้ลาย 

 ก่อนการลงมือสร้างสรรค์ทางมา้ลาย ขา้พเจา้ไดเ้ขา้ไปสัมภาษณ์ผูค้นแถวโรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลยัศิลปากร ซึ? งไดค้าํถามดงัต่อไปนี[  

1. สาเหตุอะไรที?มีทางมา้ลายแลว้ยงัมีอุบติัเหตุ 

ผูถ้กูสมัภาษณ์คนที?1: คิดวา่นิสยัขบัขี?ของคนไทย เขาไม่ยอมจอด ไม่เหมือนต่างประเทศที?เขาจะจอดให้ 
ผูถ้กูสมัภาษณ์คนที?2: เพราะความประมาทของคนขบัรถครับ 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ผูถ้กูสมัภาษณ์คนที?3: ทางมา้ลายไม่ไดช้ดัเจน บางที?กแ็บบวา่แถบมนัเลือนลางไปแลว้ 
          ทาํใหร้ถไม่ไดร้ะวงัเท่าที?ควร 
ผูถ้กูสมัภาษณ์คนที?4: เพราะวา่คนกบัรถไม่ไดร้ะวงั เมื?อถึงทางมา้ลายค่ะ 
ผูถ้กูสมัภาษณ์คนที?5: จิตสาํนึกของคนขบัอะครับ อนันี[สาํคญัมากที?สุด 
 

 
ภาพที่23  แบบร่างทางมา้ลายโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร 
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2. อยากใหท้างมา้ลายเป็นอยา่งไร 

ผูถ้กูสมัภาษณ์คนที?1: อยากใหมี้ทางมา้ลายเยอะๆหน่อยค่ะ 
ผูถ้กูสมัภาษณ์คนที?2: อยากใหมี้ตาํรวจมากั[นรถ ช่วยดูแล แบบนี[ปลอดภยัแน่ค่ะ 
ผูถ้กูสมัภาษณ์คนที?3: ถา้มีไฟตอนกลางคืนกน่็าจะดีขึ[นค่ะ เพราะวา่ตอนกลางคืนน่าจะสงัเกตุยาก 
ผูถ้กูสมัภาษณ์คนที?4: อยากใหติ้ดแถบสะทอ้นแสง เวลารถขบัผา่นจะไดเ้ห็นชดัเจนยิ?งขึ[นค่ะ 
ผูถ้กูสมัภาษณ์คนที?5: ถา้มีสญัลกัษณ์ชดัเจน ก่อนที?จะถึงทางมา้ลาย กน่็าจะทาํใหป้ลอดภยัยิ?งขึ[นครับ 
ผูถ้กูสมัภาษณ์คนที?6: แบบเดิมที?ทาสีขาว กอ็าจจะมีรูปแบบหรืออะไรที?เห็นไดช้ดั คนที?ขบัมาไกลๆจะ 
         ไดท้ราบเลยวา่นี[ คือทางมา้ลาย และควรมีป้ายบอกวา่อีกกี?เมตรมีทางมา้ลายครับ 

 

ภาพที่24  การทาํงานทางมา้ลายโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ภาพที่25  ทางมา้ลายโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร 

3.1.1.2 ทางมา้ลายโรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) 

 ในการดาํเนินโครงการกบัโรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) มีความราบรื?นไปอยา่งง่ายดาย 

เนื?องจากครั[ งแรกที?ขา้พเจา้เขา้ไปเสนอโครงการกบัผอ.โรงเรียน เขายินดีมากที?จะมีการมาวาดภา

พลงสีทางมา้ลายเดิมหนา้โรงเรียนใหก้ลบัมาสวยอีกครั[ ง โดยอนุญาตใหท้าํทางมา้ลายได ้2 พื[นที? คือ 
1. ทางมา้ลายเดิม บริเวณหนา้โรงเรียน 
2. สร้างทางมา้ลายใหม่ บริเวณประตูหลงัของโรงเรียน ที?มีการขา้มถนนอยูบ่่อยครั[ ง 

 ทางโรงเรียนจึงให้ขา้พเจา้กลบัไปทาํสเก็ตซ์ทางมา้ลายมาเพิ?มเติม โดยให้มีลกัษณะน่ารักๆ 

เดก็ๆในโรงเรียนช่วยกนัทาํได ้ ขา้พเจา้จึงไดไ้ปขอสปอนเซอร์สีทาถนน มาจากบริษทั นิปปอนเพนต ์

(ประเทศไทย) จาํกดั ซึ? งทางบริษทักใ็หค้วามช่วยเหลืออยา่งดี มอบสีมาใหโ้ครงการ พร้อมกบัใหเ้งิน

สนบัสนุน 2000 บาท 

 การทาํงานในโรงเรียนกเ็ป็นไปอยา่งราบรื?น ทั[ง 2 ทางมา้ลายที?โรงเรียนกาํหนด เดก็ในโรงเรียน

ช่วยเหลือกนัอยา่งดี มีคุณครูฝ่ายศิลป์ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) มาช่วยในการทาํงาน

ในครั[ งนี[  ถือเป็นโครงการที?เรียบร้อยสมบูรณ์ 
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ภาพที่26  สีที?ไดรั้บการสนบัสนุน จาก บริษทั นิปปอนเพนต ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

ภาพที่27  การทาํงานทางมา้ลายโรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) 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ภาพที่28  ทางมา้ลายบริเวณหนา้โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) 

  

 
ภาพที่29  ทางมา้ลายบริเวณหลงัโรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) 
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3.1.1.3 ทางมา้ลายโรงเรียนเทศบาล 1 (วดัพระงาม) 

 ในการดาํเนินโครงการที?บริเวณโรงเรียนเทศบาล 1 (วดัพระงาม) ขา้พเจา้ไดรั้บความร่วมมือ

จากคุณสมพงษ ์มุดา ประธานชุมชนริมคลองวดัพระงาม เขาสนใจในศิลปะเป็นอยา่งมาก อยากใหป้ระ-

เทศไทย มีทั[งศิลปะแบบจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ์หรือแมก้ระทั?งศิลปะสาธารณะ อยูร่อบๆ

ตวั เมื?อเขาทราบวา่ ขา้พเจา้ไดท้าํโครงการนี[อยู ่ คุณสมพงษย์นิดีที?จะประสานงาน โรงเรียนและคน

ในชุมชนใหอ้ยา่งเตม็ที?เพื?อที?โครงการนี[จะไดเ้กิดขึ[นอยา่งไม่ติดขดั 

 หลงัจากนั[นขา้พเจา้ไดรั้บการติดต่อมาวา่ โรงเรียนเทศบาล 1 (วดัพระงาม) อนุญาตใหเ้ขา้มา

เพนทไ์ดเ้ลย และคนในชุมชนพร้อมจะเขา้มาช่วยเหลือ ร่วมแรงร่วมใจกนัสร้างทางมา้ลายในชุมชนที?

ตนเองอยู ่เกิดความสามคัคดี เกิดความรักและหวงแหนชุมชนมากยิ?งขึ[น 

 

 
ภาพที่30  ทางมา้ลายบริเวณหลงัโรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) 
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3.1.1.4 ทางมา้ลายโรงเรียนวดัชยัมงคล 

 ในการดาํเนินโครงการกบัโรงเรียนวดัชยัมงคล ขา้พเจา้ไดเ้ขา้ไปพูดคุยกบัทางผูอ้าํนวยการ 

เขาใหค้วามสนใจกบัโครงการนี[มาก หลงัจากที?ขา้พเจา้สเกต็ซ์แบบทั[งหมดส่งใหผ้อ. ทางโรงเรียนวดัชยั

มงคลนาํไปให ้ นกัเรียนและคุณครูทุกท่านโหวตเลือกแบบทั[งหมด เพื?อที?ใหค้นในชุมชนเอง เห็นชอบ

ร่วมกนัมากที?สุด ไม่ใช่เพียงคนใดคนหนึ?งตดัสินใจ 

 เมื?อไดเ้ขา้ไปทาํ คุณครูและนกัเรียนโรงเรียนวดัชยัมงคลใหค้วามร่วมมือดีมาก ช่วยกนัวาด ช่วย

กนัเพนทแ์ละเกบ็รายละเอียดจนกระทั?งโครงการเสร็จสมบูรณ์ 

 

ภาพที่31  การทาํงานทางมา้ลายโรงเรียนวดัชยัมงคล 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ภาพที่32  ทางมา้ลายโรงเรียนวดัชยัมงคล 

3.2 การทำวิดีโอสารคดี (Documentary)  

3.2.1 บนัทึกผลการลงภาคสนาม 

 ในการทาํศิลปนิพนธ์ ขา้พเจา้ไดเ้ขา้ไปลงภาคสนาม สมัภาษณ์นกัท่องเที?ยวและคนในพื[นที?

เยาวราช รวมถึงพดูคุยกบัหน่วยงานที?เกี?ยวขอ้งดงัต่อไปนี[ :  

1. สาํนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
2. โรงเรียนสีตบุตรบาํรุง 
3. โรงเรียนวดัพลบัพลาชยั 
4. วดัพลบัพลาชยั 
5. กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
6. สาํนกัผงัเมือง ดินแดง 
7. สาํนกัผงัเมือง กองจดัรูปที?ดินและปรับปรุงฟื[ นฟเูมือง 
8. สาํนกังานเขตสมัพนัธวงศ์ 
9. สาํนกัการจราจรและขนส่ง 
10. สาํนกังานเลขานุการผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
11. ศนูยส์ร้างเสริมสุขภาวะเมือง (Healthy Space Forum) 



 40

3.1.2.1 การสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่เยาวราช ขา้พเจา้ไดส้อบถามคาํถามต่างๆดงันี[  

1.ทางมา้ลายแถวนี[ เสี?ยงอนัตรายไหม? 

คนในพื[นที? คนที?1: กต็รงนี[ไม่อนัตรายนะครับ เพราะรถมนัวิ?งชา้ๆ 

      การขบัเคลื?อนของรถมนัชา้ๆ รถไม่ไดใ้ชค้วามเร็วมาก 

คนในพื[นที? คนที?2: ไม่เสี?ยงอนัตรายนะ เพราะคนขบัรถเคา้กรู้็วา่มีนกัท่องเที?ยวเดินผา่นเดินอะไร 

       เคา้กข็บัเบาๆชา้ๆไง กไ็ม่มีอะไร 

2.ทางมา้ลายแถวนี[ มีอุบติัเหตุบา้งไหม? 

คนในพื[นที? คนที?1: กมี็ชนทา้ยกนันิดหน่อยครับ มอไซตช์นทา้ยกนั 

คนในพื[นที? คนที?2:  มนักมี็อนัตรายนานๆที เพราะไม่มีไฟแดงตรงนี[  

       พอไม่มีไฟแดงและรถขบัเป็นเสน้ตรงกนัมาทีนี[  มนักมี็บ่อยครั[ งเหมือนกนั แต่วา่  
       นานๆจะมีที 

คนในพื[นที? คนที?3: ไม่ค่อยมีอุบติัเหตุนะคะ เขากร็ะวงักนัอยู ่

       เขาเห็นเรามา เขากช็ะลอใหเ้ราแลว้ 

 

 
ภาพที3่3  ภาพสมัภาษณ์คนในพื[นที?เยาวราช 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3.คุณคิดยงัไงกบัทางมา้ลายในไทย? (แปลไทยแลว้ค่ะ) 

ชาวต่างชาติ คนที?1: โอ ้อนัตราย มนับา้มาก บา้มากจริงๆครับ  

ชาวต่างชาติ คนที?2: มนัขา้มยากมากๆค่ะ รถไม่มีทางหยดุ ดงันั[นคุณจาํเป็นตอ้งวิ?ง เพื?อใหร้อดชีวติ 

ชาวต่างชาติ คนที?3: ทางมา้ลายมนัอนัตรายมาก 
       ควรมีสญัญาณไฟจราจร หรือตาํรวจจราจร จะไดป้ลอดภยัมากยิ?งขึ[น 
       อนัตรายมากจริงๆค่ะ 
ชาวต่างชาติ คนที?4: ผมคิดวา่มนัค่อนขา้งวุน่วาย แต่มนักมี็พลงัมากเลย 
       ดงันั[นมนัเลยน่าดึงดูดโดยเฉพาะจากคนต่างๆทั?วโลก 

ชาวต่างชาติ คนที?5: ฉนัวา่มนัเป็นเรื?องน่าสนใจมาก คุณตอ้งใหค้วามสนใจเมื?อคุณอยูที่?ถนน 
       ใช่ มนักแ็อบจะอนัตรายนิดหน่อย แต่อยา่งไรกต็ามมนัอาจเป็นที?ที?คนเยอะ  
       และฉนักช็อบส่วนนี[ของประเทศไทย 

ชาวต่างชาติ คนที?6: ฉนัคิดวา่ทางมา้ลายของประเทศไทย สญัญาณไฟจราจรนอ้ยเกินไป 

       ฉนัรู้สึกวา่มนัยากลาํบากมาก ดงันั[นฉนัรู้สึกวา่ ถา้ทางมา้ลายมีสญัญาณไฟจราจร 
       มากขึ[นหน่อย กน่็าจะดีขึ[นค่ะ 

 

 
ภาพที่34  ภาพสมัภาษณ์นกัท่องเที?ยว 
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4.ทางมา้ลายในไทย ต่างกบั ทางมา้ลายประเทศคุณยงัไง? 

ชาวต่างชาติ คนที?1: แยกที?วุน่วายจะมีสญัญาณไฟคนขา้มถนน 
       แต่วา่ที?ประเทศไทย แยกวุน่วายต่างๆไม่มีสญัญาณไฟคนขา้มถนนเลยค่ะ 
       มนัไม่มีสญัญาณอะไรเลยที?จะบ่งบอกใหร้ถหยดุ 
       ดงันั[นคุณตอ้งระวงัและเสี?ยงดว้ยตวัคุณเอง อนัตรายมากสาํหรับคนขา้มถนน 

ชาวต่างชาติ คนที?2: ที?ประเทศผมเวลาขา้มถนน รถจะหยดุและรอจนคนขา้มเดินไป 

ชาวต่างชาติ คนที?3: ทางมา้ลายที?ประเทศจีน สญัญาณไฟจราจรเยอะมากค่ะ 
       แลว้ตอนนี[ ที?จีนมีกฎหมายวา่ ถา้มีคนจะขา้มทางมา้ลายกไ็ม่สามารถขบัผา่นไปได้ 
       ถา้ขบัผา่นไปกต็อ้งถกูปรับเงินค่ะ 
ชาวต่างชาติ คนที?4: จริงๆแลว้ประเทศของฉนัมีรถนอ้ย เพราะฉนัมาจากยโุรป 
       และพวกเขากข็บักนัค่อนขา้งจะมีระเบียบ มนัจะปลอดภยัและขา้มไดง่้ายกวา่ 

ชาวต่างชาติ คนที?5: รถจะเคารพคนขา้มถนน ดงันั[นเมื?อคุณวางเทา้ไปที?ถนน พวกเขาจะหยดุอตัโนมติั 
       แต่ที?นี?คุณตอ้งรอจนกระทั?งมีรถเห็นคุณ เขาถึงจะหยดุรถ 
       แลว้คุณค่อยสามารถขา้มไปได ้

3.1.2.2 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

 ขา้พเจา้ไดเ้ขา้ไปคุยกบัพี?ที?ดูแลเกี?ยวกบัเรื?องทางมา้ลายซึ?งไดข้อ้มูลมาดงันี[  โดยขอ้มูลที?คุยกนั

ยดึตามมาตรฐานแบบทางมา้ลาย อา้งอิงมาจากกรมทางหลวง (ตามรูปที?1) 

ขา้พเจา้: หนูสงสยันิดนึงวา่ ปกติทางมา้ลายที?เห็น ทาํไมแต่ละที?ไม่เท่ากนัเป้ะๆ 

 มนัมีสาเหตุมาจากอะไรคะ? 

พี?นวล: คือมนัอยูที่?ลกัษณะของพื[นที? ปริมาณการจราจร ปริมาณประชาชนที?จะขา้ม ถา้พื[นที?มนัอาํนวย 
 และประชาชนตอ้งการ มนักส็ามารถขยายใหก้วา้งไดเ้พื?อความปลอดภยัในการขา้มถนน 

 ทั[งนี[ทั[งนั[นในถนนของเรากจ็ะมีเจา้ภาพหลายหน่วยงาน กรุงเทพฯเนี?ยกจ็ะมีของกรมทางหลวง 
 และสาํนกัการจราจรและขนส่งรวมถึงเจา้ของพื[นที?นั[นๆ แต่ทางสาํนกังานนโยบายและ   
 แผนการขนส่งและจราจรกจ็ะเป็นหน่วยงานกลาง ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของพื[นที?ใดๆ 

พี?สอง: การที?จะไปทาํบริเวณพื[นที?เยาวราช กต็อ้งไปติดต่อเจา้ของพื[นที?  
 ซึ? งในที?นี[ คือ สาํนกังานเขตสมัพนัธวงศ ์

 โดยทั?วไปแบบกจ็ะไม่ต่างไปจากปกติตามมาตรฐาน 
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 ซึ? งเสตป็ในการดาํเนินเรื?องกคื็อ เราตอ้งรู้ก่อนวา่ใครคือเจา้ของพื[นที? และตอ้งเขา้ไปคุยกบัเขา 
 รวมถึงเขา้ไปเสนอแบบและสีที?จะเขา้ไปทาํ 
 เพราะวา่มนัจะมีรายละเอียดขั[นตอนก่อนการดาํเนินการทาสีปลีกยอ่ยเยอะมากเลย 

ขา้พเจา้: หนูกเ็ลยอยากจะมาปรึกษาวา่ ถา้หนูทาํนอกเหนือจากมาตรฐานกรมทางหลวง 
 ซึ? งในตวักฎหมายไม่มีที?เป็นเพนท ์ปกติที?ทาํกนัจะเป็นไปตามกรอบเป้ะๆ 
 ซึ? งถา้หนูทาํแบบที?กล่าวมามนัจะไดไ้หมหรือมีรายละเอียดอะไรเพิ?มเติมไหมคะ? 

พี?สอง: ระเบียบพี?เองกไ็ม่เคยเห็นนะ 

พี?นวล: ตอ้งเขา้ใจก่อนวา่ มนัใชง้านจริง ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ศิลปะอยา่งเดียว 
 ซึ? งถา้มนัไดต้ามมาตรฐานมนักโ็อเค พี?เองกต็อบไม่ไดว้า่แบบนี[มนัไดม้าตรฐานรึเปล่า 

พี?สอง: แลว้อีกอยา่งลายมนัเซนซิทีฟ(sensitive) เวลาขบัรถมาจะตกใจรึเปล่า 
 อยา่งในแบบมีลายมงักรบนทางมา้ลาย 

ขา้พเจา้: หนูเองกเ็ลยทาํมาหลายแบบค่ะ เผื?อจะไดใ้หดู้ไดว้า่ แบบนี[ไดม้าตรฐานไหม 
 หรืออีกแบบถกูตอ้งตามมาตรฐานมากกวา่ 
 บางชิ[นกจ็ะมีสเกต็ที?เพนทไ์ม่เลยออกไปนอกกรอบของเสน้สีขาวบนทางมา้ลาย 
 เพราะหนูไม่ทราบวา่แบบไหนถกูตอ้ง เลยทาํไวห้ลายๆแบบค่ะ 

พี?นวล: แนะนาํตอ้งปรึกษาเจา้ของพื[นที? วา่เคา้วา่ยงัไง ใหท้าํรึเปล่า พี?ตอบแทนไม่ได ้

 แต่ถา้คอนเซปทางมา้ลายที?ทาํกนัในมาตรฐานกรมทางหลวง อยา่งนี[พี?สามารถตอบใหไ้ด ้

ภาพที่35  ภาพเขา้ไปปรึกษากบัสาํนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 



 44

ขา้พเจา้: แลว้ปกติในการทาํทางมา้ลายโดยทั?วไป ใครหรือหน่วยงานไหนที?เป็นคนตดัสินวา่ 
 ทางมา้ลายไหนถกูตอ้งสามารถปฏิบติัลงมือทาํไดค้ะ? 

พี?สอง: ถา้จะมีกน่็าจะเป็นฝ่ายกฎหมายหรือฝ่ายวศิวกรรมของสาํนกัการจราจรและขนส่งครับ 

 คือเวลาการก่อสร้างกจ็ะมีฝ่ายออกแบบ และกฝ่็ายกฎหมายในการตรวจสอบกฎหมายดูวา่ 
 ไดม้าตรฐานรึเปล่า ตอ้งแกไ้ขเพิ?มเติมตรงไหนบา้ง 

  

ภาพที่36  มาตรฐานแบบทางมา้ลาย โดยกรมทางหลวง 
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3.1.2.3 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง ขา้พเจา้ไดโ้ทรเขา้ไปสอบถาม ไดข้อ้มูลมาดงันี[  

ขา้พเจา้: สวสัดีค่า หนูเป็นนกัศึกษาจากคณะจิตรกรรมฯ มหาวทิยาลยัศิลปากรนะคะ 
 ตอนนี[กาํลงัทาํโปรเจคเพนทท์างมา้ลายเพื?อลดอนัตรายและเพิ?มอตัลกัษณ์ใหก้บัชุมชนค่ะ 
 แลว้หนูเห็นทางโรงเรียนสีตบุตรบาํรุงมีทางมา้ลายบริเวณหนา้โรงเรียน 
 หนูกเ็ลยสนใจอยากเขา้ไปคุยรายละเอียดเพิ?มเติมกบัทางผอ.น่ะค่ะ 

พนกังาน: ตอ้งทาํหนงัสือชี[แจงเขา้มานะคะ แลว้กดู็อีกทีวา่จะไดรั้บการอนุมติัรึเปล่าอ่ะค่ะ 

ขา้พเจา้: ถา้หนูขอเขา้ไปคุยรายละเอียดใหเ้รียบร้อยก่อนไดไ้หมคะ 
 พอดีทางมหาวทิยาลยัอยากใหไ้ดร้ายละเอียดเรียบร้อยก่อนน่ะค่ะ ถึงออกให ้

พนกังาน: คือผอ.ไม่ไดเ้ขา้โรงเรียนทุกวนัน่ะค่ะ ยงัไงกต็อ้งทาํหนงัสือเขา้มาก่อน 

ขา้พเจา้: ไดค่้า งั[นเดีvยวหนูทาํหนงัสือยื?นเขา้ไปนะคะ 

 

 
ภาพที่37  ภาพเขา้ไปยื?นเอกสารที?โรงเรียนสีตบุตรบาํรุง 

3.1.2.4 โรงเรียนวัดพลับพลาชัยและวัดพลับพลาชัย ขา้พเจา้ไดเ้ดินทางเขา้ไปพดูคุย ไดข้อ้มูลมาดงันี[  

 ขา้พเจา้ไดเ้ขา้ไปอธิบายรายละเอียดของตวัโครงการใหท้างผอ.โรงเรียนวดัพลบัพลาชยัฟัง 
เขายนิดีที?จะใหเ้ขา้มาดาํเนินการบริเวณทางมา้ลาย แต่เนื?องดว้ยทางมา้ลายที?จะเขา้ไปดาํเนินงาน มนัเป็น

บริเวณคาบเกี?ยวระหวา่งทางโรงเรียนกบัวดั ทางผอ.จึงแจง้วา่จาํเป็นตอ้งไปติดต่อทางวดัพลบัพลาชยั
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ก่อนเมื?อไดเ้ขา้ไปคุยกบั เจา้อาวาสวดัพลบัพลาชยั เขาไม่ยนิยอมที?จะใหเ้ขา้ไปดาํเนินการ เพราะวา่ทาง

วดั มีนโยบายของตนอยูแ่ลว้ 

3.1.2.5 กรมโยธาธิการและผังเมือง ขา้พเจา้ไดโ้ทรเขา้ไปสอบถาม ไดข้อ้มูลมาดงันี[  

ขา้พเจา้:    สวสัดีค่า หนูเป็นนกัศึกษาจากคณะจิตรกรรมฯ มหาวทิยาลยัศิลปากรนะคะ 
    ตอนนี[กาํลงัทาํโปรเจคเพนทท์างมา้ลายเพื?อลดอนัตรายและเพิ?มอตัลกัษณ์ใหก้บัชุมชนค่ะ 
    หนูสามารถติดต่อสอบถามไดที้?ใครอะคะ? 
พนกังาน: หมายถึงจะทาํเกี?ยวกบัทางมา้ลาย ในกรุงเทพฯรึเปล่าครับ? 

ขา้พเจา้:    หนูอยากจะทาํบริเวณเยาวราชอะค่ะ 

พนกังาน: งั[นตอ้งติดต่อไปอีกเบอร์นะครับ 02-354-1275 ถึง87 เป็นสาํนกัผงัเมืองกรุงเทพฯ ดินแดงครับ 
    สามารถติดต่อสอบถามทางนั[นไดเ้ลยนะครับ 

3.1.2.6 สำนักผังเมืองกรุงเทพฯ ดินแดง ขา้พเจา้ไดโ้ทรเขา้ไปสอบถาม ไดข้อ้มูลมาดงันี[  

ขา้พเจา้:    สวสัดีค่า หนูเป็นนกัศึกษาจากคณะจิตรกรรมฯ มหาวทิยาลยัศิลปากรนะคะ 
    ตอนนี[กาํลงัทาํโปรเจคเพนทท์างมา้ลายเพื?อลดอนัตรายและเพิ?มอตัลกัษณ์ใหก้บัชุมชนค่ะ 
    หนูสามารถติดต่อสอบถามไดที้?ใครอะคะ? 
พนกังาน: เพนทท์างมา้ลาย พวกแตม้สีรึเปล่าคะ? 

ขา้พเจา้:    ใช่ค่ะ 

พนกังาน: ตอ้งโทรไปอีกเบอร์นะคะ กองที?เขารับผดิชอบโดยตรง 02-354-1280 ถึง 82 

    เป็นเบอร์ของสาํนกัผงัเมือง กองจดัรูปที?ดินและปรับปรุงฟื[ นฟเูมือง  
    ดูแลเกี?ยวกบัการทาสีที?ต่างๆภายในกทมฯใหส้วยงามค่ะ 

3.1.2.7 สำนักผังเมือง กองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง  
ขา้พเจา้ไดโ้ทรเขา้ไปสอบถาม ไดข้อ้มูลมาดงันี[  

ขา้พเจา้:    สวสัดีค่า หนูเป็นนกัศึกษาจาก คณะจิตรกรรมฯ มหาวทิยาลยัศิลปากรนะคะ 
    ตอนนี[กาํลงัทาํโปรเจคเพนทท์างมา้ลายเพื?อลดอนัตรายและเพิ?มอตัลกัษณ์ใหก้บัชุมชนค่ะ 
    หนูสามารถติดต่อสอบถามไดที้?ใครอะคะ? 
พนกังาน: เพนทท์ั[งกรุงเทพฯหรือวา่เพนทเ์ฉพาะเขตคะ? 
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ขา้พเจา้:    คิดวา่เป็นเฉพาะเขตค่ะ บริเวณเยาวราชหรือรอบๆบริเวณเยาวราชค่ะ 

พนกังาน: ตอ้งติดต่อสาํนกังานเขตสมัพนัธวงศน์ะคะ 

ขา้พเจา้:    แลว้ทางสาํนกัผงัเมืองนี?ไม่ไดเ้กี?ยวขอ้งกบัส่วนนี[ ใช่ไหมคะ? 

    หรือวา่หนูตอ้งไปยื?นทางสาํนกังานเขตฯก่อนแลว้ถึงมายื?นที?สาํนกัผงัเมืองคะ? 

    คือถา้เป็นการขอทาํกิจกรรมหรือขอใชพ้ื[นที? ทางสาํนกัผงัเมืองไม่อาํนาจเลยค่ะ 

 

3.1.2.8  สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ขา้พเจา้ไดข้อ้มูลมาดงันี[  

 ขา้พเจา้ไดเ้ดินทางไปที?สาํนกังานเขตสมัพนัธวงศ ์เขาแจง้วา่ทางสาํนกังานเขตสมัพนัธวงศเ์ป็น

เพียงเจา้ของพื[นที?เท่านั[น ไม่สามารถบอกหรืออนุมติัไดว้า่ การเพนทท์างมา้ลายที?จะดาํเนินการ มนัถกู

ตอ้งหรือปฏิบติัไดห้รือไม่ แนะนาํใหเ้ขา้ไปคุยที?สาํนกัการจราจรและขนส่ง ทางหน่วยงานนี[จะสา

มารถแจง้เราไดค่้ะ  

 

 
ภาพที่38  ภาพเขา้ไปยื?นเอกสารที?สาํนกังานเลขานุการผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 

3.1.2.9 สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ขา้พเจา้ไดโ้ทรเขา้ไปสอบถาม ไดข้อ้มูลมาดงันี[  
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ขา้พเจา้:    สวสัดีค่า หนูเป็นนกัศึกษาจาก คณะจิตรกรรมฯ มหาวทิยาลยัศิลปากรนะคะ 
     ตอนนี[กาํลงัทาํโปรเจคเพนทท์างมา้ลายเพื?อลดอนัตรายและเพิ?มอตัลกัษณ์ใหก้บัชุมชนค่ะ 
     พอดีหนูติดต่อไปที?สาํนกัการจราจรและขนส่ง เขาแนะนาํใหเ้ขา้มาติดต่อกบัผูว้า่กทมฯ 
     หนูกเ็ลยอยากจะมาสอบถามขอ้มูลเบื[องตน้อะค่ะ? 
พนกังาน:   ติดต่อสาํนกัการจราจรและขนส่งจะดีกวา่มั[ยคะ? 
ขา้พเจา้:     หนูติดต่อไปแลว้อะค่ะ เคา้แจง้วา่ถึงยื?นไปที?สาํนกัการจราจรฯ 
      เขากต็อ้งยื?นเรื?องมาที?ผูว้า่กทมฯอยูดี่ เลยแนะนาํใหติ้ดต่อมาที?ผูว้า่กทมฯเลยจะดีที?สุดค่ะ 
พนกังาน:   งั[นเดีvยวลองคุยดูนะคะ (ต่อสายให)้ 
พนกังาน2: สวสัดีค่ะ จะมาติดต่อก่อนหรือทาํหนงัสือยื?นเขา้มาเลยอะคะ? 
ขา้พเจา้:     หนูตอ้งทาํหนงัสือเขา้มาก่อนหรือเปล่าคะ หรือวา่เขา้ไปคุยก่อนไดไ้หมคะ 
      จะไดท้ราบวา่มนัอะไรยงัไง ตอ้งแกไ้ขเพิ?มเติมยงัไงบา้งอะค่ะ 
พนกังาน2: สกัครู่นะคะ (ต่อสายให)้ 
พนกังาน3: สวสัดีครับ มีหนงัสือยื?นเรื?องมาไหมครับ? 
ขา้พเจา้:     พอดีทางมหาลยัอยากใหม้าคุยเบื[องตน้ก่อนอะค่ะ 
     วา่เป็นไปไดไ้หมหรือตอ้งเพิ?มเติมอะไรตรงไหน จะไดแ้กเ้ขา้ไปที?ตวัใบเสนอโครงการไดถ้กู 
พนกังาน3: ตอ้งทาํเรื?องขึ[นมาครับ ไม่ใช่วา่จะเขา้มาคุยเฉยๆ ท่านผูว้า่กทมฯถึงจะเขา้ใจและทราบครับ 

 
3.1.2.10 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กรุงเทพมหานคร ขา้พเจา้ไดเ้ขา้ไปสอบถามการ 
นาํวดีิโอกลอ้งวงจรปิด (CCTV) อุบติัเหตุที?เกิดขึ[นบริเวณเยาวราช มาดงันี[  

ขา้พเจา้:     สวสัดีค่ะ อยากไดเ้ป็นวดีิโอเกี?ยวกบัอุบติัเหตุที?เยาวราชอะไรอยา่งนี[ ค่ะ 
     นี?คือตวัเอกสารค่ะ 
เจา้หนา้ที?: พี?ไม่รู้จะตดัภาพใหน้อ้งยงัไงอะ เพราะวา่ภาพวดีิโอ เรากจ็ะเกบ็ไวด้ว้ยส่วนหนึ?ง 
    คนที?มาขอกจ็ะแบบระบุวนัเวลามา เวลา 7:00 - 12:00 อะไรแบบนี[  
    แต่ถา้แบบนี[  เรากจ็ะไม่สามารถจะเปิดไล่เวลาวดีิโอ 
    มนักต็อ้งเหมือนนั?งเปิดดู มนัค่อนขา้งยากมากเลยอะค่ะ ยาวมาก  
    เยาวราชมนัอยูเ่ขตป้อมปราบ ป้อมปราบไปราชเทว ีเขาจะดูในพวกโซนแถวนั[น 
    เราไปถามเขา เพราะเขาจะมีลงบนัทึกไวเ้ลยวา่อนันี[ คือเคสจริงๆ 
ขา้พเจา้:   ไดค่้ะ ไปถามที?ราชเทวใีช่ไหมคะ  
เจา้หนา้ที?: ใช่ ที?นี?มนัไม่มีเกบ็ไวเ้ลย 
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 ซึ? งเมื?อขา้พเจา้ไดโ้ทรไปสอบถามที? ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด เขตราชเทว ีทางนั[นแจง้วา่

ในส่วนเขตราชเทว ีกไ็ม่ครอบคลุมเยาวราชเช่นกนั ไม่มีเกบ็วดีิโอเกบ็ไวเ้ลย 

 
ภาพที่39  ภาพเขา้ไปยื?นเอกสารที?ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิดกรุงเทพฯ 

 

3.1.2.11 สำนักการจราจรและขนส่ง ขา้พเจา้ไดข้อ้มูลมาดงันี[  

 ขา้พเจา้ไดโ้ทรไปสอบถามสาํนกัการจราจรและขนส่ง เขาแจง้วา่เขาเป็นคนดูแลเรื?องทางมา้ลาย

นี[  แต่วา่หากจะยื?นใบเสนอโครงการมา แนะนาํวา่ใหย้ื?นไปทางผูว้า่กทมฯเลยจะดีที?สุดค่ะ เพราะถึงเรา

ยื?นมาที?สาํนกัการจราจรและขนส่ง เขากไ็ม่ไดเ้ป็นคนอนุมติั กต็อ้งยื?นไปที?ผูว้า่กทมฯอยูดี่ เลยแนะนาํให้

ส่งโดยตรงเลยจะดีที?สุด 

 
3.1.2.11 ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง (Healthy Space Forum) ขา้พเจา้ไดข้อ้มูลมาดงันี[  

 บริษทันี[  คือบริษทัสถาปนิกที?ใหค้วามสาํคญักบัการออกแบบและพฒันาพื[นที?สาธารณะ โดยมี 

โปรเจคต่างๆที?เกี?ยวขอ้งกบัตวัโครงการไดแ้ก่ ศิลปะ พา ขา้ม (เพนทท์างมา้ลาย บริเวณสยามสแควร์) 

และ ศิลปะ พา ขา้ม2 (เพนทท์างมา้ลาย บริเวณมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์) 
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ขา้พเจา้:        อาจารยมี์แนวความคิดอยา่งไรถึงเริ?มทาํ “ศิลปะ พา ขา้ม” คะ 
รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา: คือเราตอ้งคิดวา่ เมืองที?ดีเนี?ย มนัไม่ใช่แค่มีส่วนประกอบที?ไดม้าตรฐานเท่านั[น 
        การไดแ้ค่มาตรฐานคือขั[นตํ?าที?มนุษยจ์ะอยูไ่ด ้แต่ถา้เราอยากไดสิ้?งที?ดี  
        เราตอ้งทาํดีกวา่สิ?งที?เป็นค่ามาตรฐานทั?วไป 
        ดงันั[นการที?ดีกวา่ไม่ไดแ้ปลวา่สวยกวา่เท่านั[น แต่เราทาํใหม้นัใชง้านไดดี้กวา่ 
                                 โดยใส่ศิลปะ ใส่ความความงามลงไป ไม่เพียงทาํใหท้าํให ้

   1. ชดัเจนขึ[นในพื[นที?สาธารณะของเมือง ซึ? งมนัมีความสาํคญัค่อนขา้งมาก 
     2. ใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยั 
                                  3. ใชง้านไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
       4. คนอื?นๆที?ใชพ้ื[นที?ร่วมกนัจะไดเ้ขา้ใจวา่พื[นที?นี[ถกูใชเ้ป็นอะไร 

        เพราะฉะนั[นทางขา้มไม่ไดเ้ป็นเพียงทางขา้มที?คนมองวา่เป็นสีดาํกบัสีขาว 
        แต่วา่ทางขา้ม ควรจะทาํใหร้ถเห็นมนัอยา่งเด่นชดั จากสีและภาพ 
                                 เพื?อใหค้นเห็นเด่นชดัจากระยะไกล 
       และคนที?ขา้มอยากใช ้มองเห็นทางขา้มจากระยะไกลขึ[น 

 

  

ภาพที่40  สมัภาษณ์รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา 
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ภาพที่41  สมัภาษณ์ Healthy Space Forum 

ขา้พเจา้:  ทาง Healthy Space Forum ไดใ้ชสี้อะไรในการทาํโปรเจคนี[คะ 
พี?ที?ดูแลโปรเจค: สีทั[งหมดที?พวกเราเคยใช ้มีหลายประเภทมาก 

โปรเจคแรก       ใชสี้ Heavy Duty Coating 
  เป็นสีที?นาํมาใชา้สาํหรับพื[นโรงงานอุตสหากรรม และลานจอดรถ 
  แต่วา่สีนี[  มนัจะมีปัญหาคือ ลื?น เพราะสีไม่ซึมนํ[า ทาํใหเ้กิดนํ[าขงัขึ[น  
  จึงตอ้งแกปั้ญหาดว้ยการโรยทราย แลว้กท็าอีกที เพื?อใหข้รุขระ คนเดินแลว้ไม่ลื?นมาก 

โปรเจคที่สอง    พอมาโปรเจคต่อมาที?ธรรมศาสตร์ท่าพระจนัทร์ เลยเปลี?ยนเป็น สี Bike Lane 
  ซึ? งสีก่อนจะเป็นสีนํ[ามนั อนันี[ เป็นสีนํ[า ทาํใหซึ้มนํ[า แต่ปัญหาคือความไม่คงทน 
  เพราะวา่ดว้ยความเป็น Bike Lane เลยแค่คงทนเพียงจกัรยานผา่นไดเ้ยอะๆ 
  แต่ถา้เป็นยา่นที?รถยนตผ์า่นกอ็าจจะทรุดโทรมเร็วหน่อย 

โปรเจคล่าสุด   เปลี?ยนมาใชสี้ Thermoplastic แทน 

ขา้พเจา้:  ตั[งแต่เริ?มตน้โปรเจค ตั[งแต่เริ?มคิด เริ?มทาํ จนสิ[นสุดโปรเจคใชเ้วลานานเท่าไหร่คะ 
พี?ที?ดูแลโปรเจค: ประมาณ2ปี ทั[งหมด5พื[นที?  
ขา้พเจา้:  แลว้ใชง้บประมาณไปเท่าไหร่คะ 
พี?ที?ดูแลโปรเจค: ประมาณ 200,000-300,000/1พื[นที? 
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3.1.2.12 ศิลปะทางม้าลาย ที่เกิดขึ้นในประเทศไต้หวัน ขา้พเจา้ไดไ้ปสมัภาษณ์คนในชุมชนที?อยูบ่ริเวณ

แถวนั[นมาดงันี[  

ขา้พเจา้:    คุณทราบรึเปล่าคะ วา่มีทางมา้ลายแบบนี[ตั[งแต่เมื?อไหร่  
พนกังาน: ก่อนหนา้นี[ไม่กี?เดือน เพิ?งมีปีนี[ ค่ะ  
ขา้พเจา้:    ตั[งแต่มีมาผูค้นรู้สึกอยา่งไรบา้งคะ 
พนกังาน: ไม่ไดมี้อะไรเป็นพิเศษค่ะ 
ขา้พเจา้:    แลว้คุณล่ะ รู้สึกอยา่งไรบา้งคะ คิดวา่มีขอ้ดี-ขอ้เสียอะไรบา้งคะ 
พนกังาน: มีความรู้สึกวา่ค่อนขา้งมีชีวติชีวา ไม่ไดมี้ขอ้ดีขอ้เสียอะไร รู้สึกวา่ค่อนขา้งสวยงาม 
ขา้พเจา้:   แลว้คุณคิดวา่ถา้ที?อื?นมีแบบนี[มนัจะดีมั[ย ดีกวา่ปกติมั[ยคะ 
พนกังาน: ดีกวา่ค่ะ ฉนัคิดวา่ดีกวา่ 

 

ภาพที่42  ภาพเขา้ไปยื?นเอกสารที?โรงเรียนสีตบุตรบาํรุง 
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ภาพที่43  ภาพศิลปะทางมา้ลายที?ประเทศไตห้วนั 

 
3.2.2 การทำศิลปะทางม้าลาย (ชั่วคราว) 

 เนื?องจากการทาํศิลปะทางมา้ลายที?เยาวราช ไม่เกิดขึ[นในเวลาที?กาํหนด ขา้พเจา้จึงไดท้าํศิลปะ

ทางมา้ลายแบบชั?วคราวขึ[น โดยใชผ้งสีโรยแทนการทาสี บริเวณรอบๆเยาวราช 

 

 
ภาพที4่4  ภาพการทาํศิลปะทางมา้ลาย (ชั?วคราว) 
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ภาพที่45  ภาพการทาํศิลปะทางมา้ลาย (ชั?วคราว) 

 

ภาพที่46  ภาพการทาํศิลปะทางมา้ลาย (ชั?วคราว) 
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ภาพที่47  ภาพการทาํศิลปะทางมา้ลาย (ชั?วคราว) 

3.3 การสังเคราะห์ ( Synthesis ) 

 ทางมา้ลายในประเทศไทย เป็นหนึ?งในทางมา้ลายที?ขา้มยากที?สุดประเทศหนึ?ง ทั[งขา้พเจา้รู้สึก

เอง ชาวไทยและชาวต่างชาติกรู้็สึกเช่นกนั ไม่เพียงแค่การขา้มยากนี[ ที?คนขบัรถไม่ยอมจอด แต่นิสยั

คนขา้มในประเทศไทยกไ็ม่ต่างกนั รู้ทั[งรู้วา่อนัตราย แต่กย็งัขา้มถนนตามอาํเภอใจ ไม่ทาํตามกฎจราจร

ที?ตอ้งขา้มบนทางมา้ลาย 

 สาเหตุต่างๆเหล่านี[  ทาํใหข้า้พเจา้ตระหนกัวา่ เราควรจะทาํอะไรกบัมนัสกัอยา่งแลว้ นาํไปสู่

การทาํโปรเจค "โครงการศิลปะสาธารณะ : ทางมา้ลายเพื?อชุมชน" ที?สร้างสรรคท์างมา้ลายใหม่ใหน่้า

สนใจขึ[น ช่วยลดอุบั ติเหตุ ช่วยใหค้นขบัรถสามารถมองเห็นไดง่้ายขึ[นจากที?ไกลๆ ชะลอความเร็วก่อน

ถึงทางมา้ลาย และคนขา้มเมื?อเห็นทางมา้ลายที?สร้างสรรคขึ์[นใหม่จะอยากมาใชม้ากขึ[น 

       ขา้พเจา้จึงหยบิใช ้ศิลปะสาธารณะ ที?ทาํใหศิ้ลปะเชื?อมโยงกบัมนุษย ์ผูค้นใหค้วามสนใจและช่วย

เหลือ ร่วมกนัทาํศิลปะนี[  โดยเลือกบริเวณ "เยาวราช" เพราะเป็นบา้นเกิดของขา้พเจา้ และเป็นยา่นการคา้

ของประเทศไทย ที?มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัไม่เหมือนใคร สามารถใชศิ้ลปะเพื?อเพิ?มอตัลกัษณ์ของชุมชน 
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ขั้นตอนที่ 1 

ขา้พเจา้ตอ้งจดัเตรียมเอกสาร ดงันี[  

 1. ใบเสนอโครงการ 

 2. ใบยื?นขอใชส้ถานที? 

 3. สเกต็แบบร่าง 

 4. ใบขอสปอนเซอร์ (optional) 

สีในการทาทางมา้ลาย: สีเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) ซึ? งมีคุณสมบติัคือ ทนต่อฝนและทนต่อทุก

สภาวะอากาศ, สะดวกต่อการใชง้านเนื?องจากสีแหง้ไว, ค่าความสะทอ้นแสงสูงทาํใหเ้ห็นไดดี้สาํหรับ

การขบัขี?ในเวลากลางคืน 

 พร้อมกบัที?ขา้พเจา้ไดห้าขอ้มูลเพิ?มเติมอื?นๆ เช่น มีการสมัภาษณ์คนไทย, คนในชุมชน, ชาวต่าง

ชาติ และมีการอ่านหนงัสือเกี?ยวกบัตวัสถานที? คือ เยาวราช และอ่านหนงัสือเกี?ยวกบั ศิลปะสาธารณะ 

ทั[งสิ[น 4 เล่ม 
 

ขั้นตอนที่ 2 

 เมื?อไดรั้บขอ้มูลทั[งหมดมา ไม่วา่จะเป็นการคน้ควา้หาขอ้มูล, การลงมือทาํ, การสมัภาษณ์, 

การอ่านหนงัสือ ทาํใหเ้มื?อมาสู่โปรเจค ณ ปัจจุบนันี[  มีการพฒันาเกิดสเกต็ต่างๆมากมาย ดงันี[  

1. สเกต็ทางมา้ลาย มงักร:  

 สเกต็นี[ มีแรงบนัดาลใจมาจาก ความเชื?อของคนจีนที?มีต่อมงักร อีกทั[งถนนเยาวราช ยงัไดรั้บ

ฉายาวา่คือ “ถนนมงักร” ที?มีจุดเริ?มตน้จากถนนกรุงเกษม เลียบคลองผดุงกรุงเกษม จากนั[นตดัผา่นถนน-

มิตรพนัธ์ บริเวณใกลก้บัวงเวยีน 22 กรกฎาคม และตดัผา่นถนนยี?สิบสองกรกฎาคม เลียบขา้งวดัพลบั

พลาไชย และตดัผ่านถนนไมตรีจิตต ์ จากนั[นทอดผ่านถนนพลบัพลาไชย และตดัผ่านถนนเจา้

คาํรบ ผ่านวดัคณิกาผล ตดัผ่านถนนยมราชสุขุม ออกถนนเจริญกรุง และผ่านหน้าวดักนัมาตุ

ยาราม จากนั[นตดัผา่นถนนเยาวราช ทอดตดักบัตรอกอิสรานุภาพและซอยผลิตผล ที?ยา่นสาํเพง็ ไปสิ[น

สุดที?ถนนทรงวาด    

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99_22_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94
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ภาพที่48  ทางมา้ลายมงักร 

 

 

 

 

ภาพที่49  แห่มงักรทองเยาวราช 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2. สเกต็ทางมา้ลาย ลายประแจจีน:  

 ลายประแจจีน (Key-pattern) นี[  ถือเป็นลายมหามงคลลายหนึ?ง ที? คนจีนโบราณไดน้าํลาย

ธรรมชาติ มาปรับเป็นลายเสน้เรขาคณิต โดยถกูพฒันามาจากรูปสญัลกัษณ์โบราณที?เป็นตวัแทนของ 

กอ้นเมฆ และ เสียงฟ้าร้อง และเป็นสญัลกัษณ์ทางสิริมงคล ที?แสดงถึงความต่อเนื?องอยา่งไม่มีที?สิ[นสุด 

ซึ? งสาํหรับเกษตรชาวจีน สญัลกัษณ์นี[  มีความสาํคญัต่อพวกเขาอยา่งยิ?ง เพราะพวกเขาตอ้งพึ?งพานํ[า

ฝนในการดาํรงชีวติ และเสียงฟ้าร้องกแ็สดงวา่จะมีฝนตก ฝนถือเป็นของขวญัจากสวรรคที์?ช่วยนาํ 
ความอุดมสมบูรณ์มาให้ 

 

 
ภาพที่50  ทางมา้ลาย ลายประแจจีน 

 
3. สเกต็ทางมา้ลาย ลายฉลุจีน: 

 ลายฉลุจีน เป็นลายที?สามารถสื?อความเป็นจีนออกมาไดอ้ยา่งดี และเป็นที?นิยมมากกบัคนไทย

เชื[อสายจีน ขา้พเจา้จึงหยบิลายนี[ มีสร้างสรรค ์พร้อมกบัใชสี้นาํโชคของคนจีน นั?นคือสีแดง 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ภาพที่51  ทางมา้ลาย ลายฉลุจีน 
 

 
ภาพที่52  ลายประตูที?หา้งแถวเยาวราช 
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4. สเกต็ทางมา้ลาย ลายโคมเตง็ลั[ง (灯笼) : 

 โคมเตง็ลั[ง หรือโคมจีนนั[น ในพิธีการไหวเ้จา้ในช่วงตรุษจีนกม็กัจะมีโคมจีนเขา้มาเกี?ยวขอ้ง

เสมอ ตามบา้นคนเชื[อสายจีนกม็กัจะประดบัประดาหนา้บา้นดว้ยโคมจีนสีแดง ซึ? งเป็นสญัลกัษณ์วา่เป็น 
บา้นคนเชื[อสายจีนอยูอ่าศยั  โคมจีนเป็นเครื?องชี[นาํใหสิ้?งศกัดิU สิทธิU  ตามความเชื?อของคนจีนไดม้องเห็น

บา้นที?หอ้ยโคมจีนก่อน และช่วยใหค้นในบา้นนี[ มีความสุขความเจริญความรํ? ารวย และยงัหมายถึงแสง

สวา่งโชติช่วงชชัวาล นอกจากนี[  สีของโคมจีนกย็งัมีความหมาย โคมจีนสีแดง เป็นสีโชคลาภวาสนา

  

ภาพที่53  ทางมา้ลาย ลายโคมเตง็ลั[ง 

 
 

 
 
 
   

ภาพที่54  โคมเตง็ลั[งที?เยาวราช 
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5. สเกต็ทางมา้ลาย ลายหนา้กากงิ[วปักกิ?ง (脸谱) : 

 งิ[ว หรือ อุปรากรจีน  คือศิลปะการแสดงชนิดหนึ?ง ที?นาํเอาเหตุการบา้นเมือง ลทัธิความเชื?อหรือพงศาวดาร

สาํคญัต่าง ๆ มาแสดงเป็นละครสั[น ๆ ดว้ยการร้องและรํา ผูเ้ล่นงิ[วตอ้งแต่งองคท์รงเครื?อง จาํแลงกายเป็นตวัละครต่าง 

ๆ ดว้ยสีสนัจดัจา้นฉูดฉาดเพื?อเรียกความสนใจจากผูช้ม แต่ส่วนที?เนน้และสร้างขึ[นเป็นพิเศษเพื?อจาํแนกแยกตวัละคร

ใหเ้ห็นเด่นชดั คือส่วนของใบหนา้งิ[ว  ใบหนา้งิ[วแต่ละตวัมีเอกลกัษณ์เฉพาะ แบ่งลกัษณะนิสยัของตวัละครดว้ยสี เช่น  
- สีแดง    หมายถึง   ความจงรักภกัดีซื?อสตัยแ์ละกลา้หาญ เช่น กวนอู 
- สีดาํ   หมายถึง   ความฉลาดเฉลียว และ  ซื?อตรงมากๆ เช่น เปาบุน้จิ[น 
- สีนํ[าเงิน  หมายถึง   คนที?แขง็กร้าว และเจา้เล่ห์แสนกล  
- สีเขียว   หมายถึง   ผูก้ลา้เป็นวรีบุรุษ ลกัษณะคนที?มีความหนกัแน่น 
- สีขาว      หมายถึง   คนชั?วร้าย ทรยศหกัหลงั และขี[ระแวง เช่น โจโฉ 

ภาพที่55  ทางมา้ลาย ลายหนา้กากงิ[วปักกิ?ง 

6. สเกต็ทางมา้ลาย ลายนกกระเรียน : 

 นกกระเรียน จดัวา่เป็นสตัวม์งคลที?มีความหมายที?ดีอีกอยา่งหนึ?ง การใชน้กกระเรียนจะช่วยส่ง

เสริมใหอ้ายยุนื สุขภาพร่างกายแขง็แรง หนา้ที?การงานราบรื?น และส่งเสริมการเรียนใหดี้ ดงันั[นถา้ตั[ง

นกกระเรียนไวใ้นบา้นกจ็ะส่งผลให ้คนสูงอายใุนบา้นมีสุขภาพร่างกายแขง็แรง หากมีคนเจบ็ไขไ้ดป่้วย

กจ็ะหายป่วย คนหนุ่มคนสาวจะมีหนา้ที?การงานที?ดีและราบรื?นไม่มีอุปสรรค และเดก็เลก็มีการเรียนที?ดี 
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ภาพที่56  ทางมา้ลาย ลายนกกระเรียน 

7. สเกต็ทางมา้ลาย ลายที?ไม่ทบัเสน้ขาว : 

ภาพที่57  ทางมา้ลาย ลายหยนิหยาง 
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ภาพที่58  ทางมา้ลาย ลายฉลุจีน 

ภาพที่59  ทางมา้ลาย ลายไพน่กกระจอก 
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ภาพที่60  ทางมา้ลาย ลายนกและดอกเหมย 

 

ภาพที่61  ทางมา้ลาย ลายไผ ่
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ภาพที่62  ทางมา้ลาย ลายฉลุจีน 

 

ภาพที่63  ทางมา้ลาย ลายดอกเหมย 

65
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ภาพที่64  ทางมา้ลาย ลายปลาคาร์ฟ 

 

ภาพที่65  ทางมา้ลาย ลายโคมเตง็ลั[งภาพที? 
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ภาพที่66  ทางมา้ลาย ลายโคมเตง็ลั[ง 

 

ภาพที่67  ทางมา้ลาย ลายเหรียญจีน 
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ภาพที่68  ทางมา้ลาย ลายตวัจีน (富) 

ภาพที่69  ทางมา้ลาย ลายตวัจีน (福) 
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ภาพที่70  ทางมา้ลาย ลายลกูคิด 

ภาพที่71  ทางมา้ลาย ลายโคมเตง็ลั[ง 
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ภาพที่72  ทางมา้ลาย ลายวงกลมจีน 

 

ภาพที่73  ทางมา้ลาย ลายโคมเตง็ลั[ง 
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ภาพที่74  ทางมา้ลาย ลายโคมเตง็ลั[ง 

 

ภาพที่75  ทางมา้ลาย ลายเมฆจีน 



 72

ภาพที่76  ทางมา้ลาย ลายสถาปัตยกรรมจีน 

ภาพที่77  ทางมา้ลาย ลายสิงโตจีน 
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8. สเกต็ทางมา้ลาย สาํหรับนาํมาฉลุ-โรยแป้ง : 

 สเกต็ที?นาํมาทาํเป็นแบบ เพื?อทาํศิลปะทางมา้ลาย (ชั?วคราว) ขา้พเจา้เลือกเป็นลายมงักร ที?มี 

รายละเอียดไม่มากไม่นอ้ยไป สามารถโรยแป้งไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วและทราบไดอ้ยา่งง่ายดายวา่นี?คือ

มงักรจีน 

 

ภาพที่78  ทางมา้ลาย ลายมงักร 
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ขั้นตอนที่ 3 

 ในขั[นตอนนี[ขา้พเจา้ไดน้าํเอกสารทั[งหมด รวมถึงสเก็ตแบบร่าง ยื? นเขา้สู่ที?ประชุมคณะ

จิตรกรรมฯ เพื?อใหท้างคณะเซ็นอนุมติัแลว้ยื?นต่อไปยงัหน่วยงานต่างๆได้ 

ผลการยื?นเอกสาร ครั[ งที?1: ที?ประชุมคณะจิตรกรรมฯ ปฏิเสธการอนุมติั โดยใหเ้หตุผลวา่ 

 ประธานมอบหมายให ้ หวัหนา้ภาควชิาโครงการจดัตั[งภาควชิาสื?อผสม ชี[แจงรายละเอียดต่อที?

ประชุมวา่ ตามที? นางสาวลลิตา พิริยมานนัท ์ ไดเ้คยดาํเนินโครงการทางมา้ลาย โดยดาํเนินการ ณ 

ถนนหนา้โรงเรียนสาธิตฯ และดาํเนินการเสร็จสิ[นไปดว้ยดีและในปีการศึกษา 2561 มีความประสงค์

ขออนุมติัดาํเนินโครงการศิลปะสาธารณะ: ทางมา้ลายเพื?อชุมชน ประจาํปี 2561 โดย อาจารย์ 

ดร.เตยงาม คุปตะบุตร เป็นอาจารยที์?ปรึกษาโครงการ และจะดาํเนินการจดักิจกรรมทางมา้ลาย บนถนน 

4 เสน้ทาง บริเวณเยาวราช คือ 

 1. ทางมา้ลายหนา้วดัสีตาราม 

 2. ทางมา้ลายแยกเฉลิมบุรี 

 3. ทางมา้ลายถนนเยาวราช 

 4. ทางมา้ลายบริเวณโรงเรียนวดัพลบัพลาชยั 

งบประมาณที?ใชด้าํเนินการโครงการจาํนวน 114,600.- บาท (หนึ?งแสนหนึ?งหมื?นสี?พนัหกร้อยบาทถว้น) 

นกัศึกษาเป็นผูจ้ดัหาเอง ตามรายละเอียดเอกสารที?ไดแ้จกในที?ประชุมแลว้ จึงขอใหที้?ประชุมพิจารณา 

 ที?ประชุมพิจารณาแลว้โดยมีขอ้ถกเถียงเป็นวงกวา้ง อาทิ 

 - รูปแบบของทางมา้ลายที?จะใชใ้นการทาํ ผดิต่อระเบียบขอ้บงัคบัของกรมทางหลวงหรือไม่ 

 - ตอ้งดาํเนินการขออนุญาตเจา้ของเขตพื[นที?ใชใ้นการทาํกิจกรรม 

 - ความเหมาะสมของพื[นที?ที?เลือกใชเ้ป็นพื[นที?ที?มีการจราจรคบัคั?งเกรงจะเกิดอนัตรายต่อผู ้  
    สญัจรไปมา 

 - ตอ้งสร้างความเขา้ใจใหก้บัประชาชนที?ใชร้ถใชถ้นนในการทาํทางมา้ลายเพื?อไม่ใหเ้กิดความ 
    สบัสนและส่งผลใหเ้กิดความเสียหาย 

 ต่อจากนั[นประธานจึงไดข้อ้สรุป เนื?องจากการดาํเนินกิจกรรมดงักล่าว มีผลกระทบต่อความ

ปลอดภยัของผูใ้ชร้ถใชถ้นน และในบริเวณพื[นที?ที?จดักิจกรรมนั[น เป็นพื[นที?ย่านเขตธุรกิจที?มีกา

รสญัจรไปมาของรถยนตอ์ยา่งคบัคั?ง 

 จึงเห็นชอบใหห้วัหนา้โครงการจดัตั[งภาควิชาสื?อผสม นาํเรื?องดงักล่าวแจง้ต่อผูรั้บผดิชอบโค

รงการให้นาํโครงการและแบบที?จะวาดทางมา้ลายไปขออนุญาตต่อเขตพื[นที?ที? เกี?ยวขอ้งและนาํเส

นอแบบต่อกรมทางหลวงเพื?อพิจารณาถึงความถูกตอ้งต่อระเบียบขอ้บงัคบัในการจดัสร้างทางมา้ลาย 
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และเพื?อความปลอดภยัต่อผูส้ญัจรไปมา แลว้จึงนาํโครงการดงักล่าวมาเสนอต่อที?ประชุมกรรมการประ

จาํคณะในครั[ งต่อไป 

 หลงัจากผ่านผลการยื?นที?ประชุมคณะจิตรกรรมฯ ขา้พเจา้ไดมี้การตรวจงานในเอกสื?อผสม 

โดยมีขอ้คิดเห็นจากอาจารยท่์านต่างๆใหป้รับปรุงดงันี[  

 

การส่งงานครั้งที่ 1 

- ไม่มีชิ[นงาน 

- ไม่มีหลกัฐานในการติดต่อประสานงาน 

- ไม่ควรรอที?ประชุมคณะฯ ทาํอะไรไดค้วรทาํไปก่อน 

- ไม่ผา่นความพึงพอใจ ของการตรวจงานครั[ งที?1 

 โดยขา้พเจา้มีความคิดเห็นวา่ ในครั[ งนี[ ที?ยื?นนาํเสนอไป โดยรวมเป็นการวางแผน สเกต็แบ

บร่างต่างๆ รวมถึงการติดต่อประสานงาน ถึงแมไ้ม่ไดคิ้ดแต่แรกวา่ควรอดัวดีิโอหรือบนัทึกเสียงขณะที?

เขา้ไปติดต่อ ซึ? งขา้พเจา้กคิ็ดวา่มนัคืองานที?ไดล้งมือทาํ โดยวางแผนเป็นโครงการระยะยาว ไม่ควรคิดวา่

ไม่มีชิ[นงาน แต่ทั[งนี[ทั[งนั[น ขา้พเจา้เคารพในการตดัสินใจของเอกสื?อผสม เพราะผลงานที?ทาํอาจจะนอ้ย

ไป และไม่ชดัเจน ทาํใหข้า้พเจา้ไดน้าํขอ้คิดเห็นมาปรับปรุงคือ หลงัจากนี[ เวลาไปติดต่อประสานงาน 

จะพยายามอดัวิดีโอ/อดัเสียง เพื?อจะได้มีหลกัฐานในการติดต่อ รวมถึงเวลาที?อีกฝ่ายพูดอะไร 

เราสามารถค่อยๆนาํมาวิเคราะห์ปรับปรุงในงานเราได ้ และจะไม่รอที?ประชุมคณะเพียงอย่างเดียว 

เราสามารถไปตั[งใจถ่ายวดีิโอ ในส่วน documentary ได้ 

การส่งงานครั้งที่ 2 

- เสียงในวดีิโอที?ถ่ายมา ไดย้นิไม่ชดั 

- อยากใหเ้พิ?ม subtitle ลงไปในวดีิโอ ผูช้มจะไดอ่้านง่ายขึ[น รวมถึงผูพ้ิการทางการไดย้นิสามารถเขา้ใจ 
- ในวดีิโอสามารถขึ[นรายละเอียด เบอร์โทร ที?ติดต่อลงไปได ้

- เวลาอยูที่?บา้น ที?สเกต็แบบร่าง หรือทาํงานต่างๆ สามารถถ่ายวดีิโอได ้

- แนะนาํใหบ้นัทึกการทาํงานทุกสิ?งที?เกิดขึ[น 
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 โดยขา้พเจา้มีความคิดเห็นวา่ เห็นดว้ยในทุกๆสิ?งที?อาจารยค์อมเมนทม์า อยา่งในการถ่ายวดีิโอ

บางส่วนมีการใชไ้มค ์ บางส่วนไม่มี ทาํใหส่้วนที?ไม่มีไมคไ์ดย้นิเสียงไม่ชดั ทาํใหผู้ช้มไม่สามารถ

ดูวดีิโอต่อไดอ้ยา่งลื?นไหล ขา้พเจา้เลยจะนาํส่วนนี[ไปปรับปรุง ต่อจากนี[จะใชไ้มคใ์นทุกๆครั[ ง เสียง

จะไดช้ดั รวมถึงการใส่ subtitle ผูช้มจะได้ อ่านง่ายยิ?งขึ[น และอยา่งในส่วนที?อาจารยค์อมเมนท์ มาวา่ 

ไม่วา่จะอยูที่?ไหน อยา่งไร ควรอดัวดีิโอเกบ็ไว ้เนื?องจากในผลงานเป็นวดีิโอ เชิงสารคดี (Documentary) 

ขา้พเจา้จึงไดฉุ้กคิดขึ[นมาวา่ ในบางครั[ งเราลืมอดัวดีิโอไปบา้ง หลงัจากที?อาจารยค์อมเมนทม์า มนัจึง

เป็นเหมือนการกระตุน้เราอีกทีใหพ้ยายามไม่ลืมในจุดๆนี[  

 หลงัจากการส่งงานครั[ งที?1และ2 ผา่นมา ขา้พเจา้คิดวา่ในโครงการตอนนี[  ไดป้ระมาณ 40% 

เนื?องจากตวัวิดีโอขา้พเจา้กาํลงัไล่ทาํเรื? อยๆตามแผนที?วางไว ้ แต่การยื?นเอกสาร-ลงมือปฎิบติัค่อน

ขา้งมีปัญหามาก เพราะไม่สามารถระบุไดว้า่ สามารถผา่นลุล่วงไดเ้มื?อไหร่ และมีการยื?นเอกสารแก่ที?

ประชุมคณะฯ ครั[ งที?2 แลว้ ซึ? งปัจจุบนัทางคณะยงัไม่ไดป้ระชุม (ประชุมเมื?อ 22/11/61) กไ็ม่สามารถ 

ระบุไดเ้ช่นกนัวา่ จะสามารถลุล่วงไปดว้ยดีหรือไม่ 



 
บทที่ 4  

การวิเคราะห์ 

 เนื?องจากโครงการศิลปะสาธารณะ : ทางมา้ลายเพื?อชุมชน มีลกัษณะโครงการเป็นโปรเจคยาวๆ 

โดยแบ่งออกเป็น  2 ส่วนคือ 1. การสร้ างสรรคท์างมา้ลาย 2. การทาํวดีิโอสารคดี ดงันั[นการวเิคราะห์ 

นี[จะถกูแบ่งเป็น 2 ส่วนตามลกัษณะของโครงการเพื?อใหไ้ดเ้ขา้ใจถึงแต่ละส่วนอยา่งชดัเจน 

4.1 เชิงกายภาพ 

4.1.1 การสร้างสรรค์ทางม้าลาย 

 เนื?องจากโครงการศิลปะสาธารณะ : ทางมา้ลายเพื?อชุมชน ไม่เกิดขึ[นในระยะเวลาที?กาํหนด 

ขา้พเจา้จึงไดท้าํศิลปะ ทางมา้ลายแบบชั?วคราวขึ[น ฉะนั[นในส่วนการวเิคราะห์การสร้างสรรคท์างมา้ลาย

ขา้พเจา้ขอยกศิลปะทางมา้ลาย (ชั?วคราว) นี[ ขึ[นมาวเิคราะห์แทน 
 

 
ภาพที่79  ศิลปะทางมา้ลาย (ชั?วคราว)  

รูปแบบ 
 ขา้พเจา้เลือกใชรู้ปทรง-ลวดลายต่างๆที?เกี?ยวขอ้งกบัเยาวราช โดยเลือกใหมี้ลกัษณะง่ายๆ อยา่ง 

“ลายฉลุจีน” ที?สามารถสื?อถึงความเป็นจีนไดดี้และยงัจดัการไม่ยาก โดยจดัองคป์ระกอบใหเ้รียบง่าย 
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ใส่เพิ?มลงในบริเวณระหวา่งช่องตรงกลางของทางมา้ลาย  โดยเลือกเป็นสีแดง เพราะเป็นสีที?มีความเป็น

สิริมงคลสาํหรับชาวจีนและชาวไทยเชื[อสายจีน อีกทั[งยงัออกแบบใหมี้ลกัษณะไม่บางหรือเลก็จนเกิน

ไป เพื?อที?จะใหค้นใชท้างมา้ลายทั[งคนขบัและคนขา้ม ไดเ้ห็นเด่นชดัมากยิ?งขึ[น 

การใชง้าน 

 ขา้พเจา้คิดวา่ศิลปะทางมา้ลายแบบชั?วคราวนี[  ใชว้ธีิการสร้างโดยการโรยแป้ง  ซึ? งนาํมาใชง้าน

ไดไ้ม่ค่อยตรงเป้าหมายเท่าไหร่ เพราะเมื?อรถสญัจรผา่นไปมามากๆหรือฝนตก ลวดลายที?ไดส้ร้างสรรค์

ลงบนทางมา้ลายก็จะสลายไป มีเวลาคงอยูไ่ม่นาน แต่มีขอ้ดีตรงที?วา่ ผงแป้งสามารถทาํไดไ้ม่ยาก 

และจดัการไดใ้นเวลารวดเร็ว 

4.1.2 วิดีโอสารคดี (Documentary) 

ภาพที่80  วดีิโอสารคดี 

รูปแบบ 

 รูปแบบวดีิโอที?นาํมาใชก้บัโครงการศิลปะสาธารณะ : ทางมา้ลายเพื?อชุมชน ข้ าพเจา้เลือกใช้

เป็น วดีิโอสารคดี (Documentary) เพราะในเนื[อหาจะเริ?มตั[งแต่เริ?มตน้จนถึงปัจจุบนั ไล่ เป็น Timeline 

ใหค้นดูสามารถเขา้ใจถึงวธีิการที?ไดด้าํเนินการทาํโครงการนี[  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การใช้งาน 

 ในตวัวดีิโอมีการอธิบายไดอ้ยา่งชดัเจน เล่าถึงสาเหตุของปัญหา ความคิดเห็นของคนในพื[นที? 

นอกพื[นที?การยื?นเอกสารต่างๆ มีการใส่หวัขอ้ในแต่ละจุด จะไดเ้ขา้ใจง่าย อีกทั[งยงัมี Subtitle เพื?อใหผู้ ้

อ่าน ดูไดอ้ยา่งลื?นไหล รวมถึงผูพ้ิการทางการไดย้นิกส็ามารถเขา้ใจวดีิโอนี[ได ้

4.2 เชิงเนื้อหา 

4.1.1 การสร้างสรรค์ทางม้าลาย 

 ศิลปะทางม้าลายที่เยาวราช สร้างขึ[นเพื?ออตัลกัษณ์ใหก้บัชุมชนพร้อมลดอุบติัเหตุที?เกิดขึ[น ช่วย

ใหค้นขบัรถมองเห็นทางมา้ลายไดง่้ายยิ?งขึ[น ส่งผลใหช้ะลอความเร็วลง รวมถึงคนขา้มทางมา้ลายจะหนั

มาใชม้ากยิ?งขึ[น เพราะในปัจจุบนั ผูค้นเริ?มละเลยการขา้มทางมา้ลาย ถึงแมจ้ะมีกฎหมาย ไม่ขา้มทางมา้

ลาย-สะพานลอยในระยะ 100 เมตร ผดิมาตรา 104 ลงโทษตามมาตรา 147 ปรับไม่เกิน 200 บาท 

แต่ผูค้นกลบัขา้มตามสะดวกตามใจฉนั ทาํใหบ้างทีเกิดอุบติัเหตุต่างๆมากมาย และศิลปะทางมา้ลายนี[

เป็นโครงการที?ให้คนในชุมชนมาช่วยกนัสร้างสรรค์ดาํเนินการ คนในชุมชนจะรักและหวงแหน

ทางมา้ลายและชุมชนมากยิ?งจึ?น 

4.1.2 วิดีโอสารคดี (Documentary) 

 วิดีโอสารคดี เนื?องจากการถ่ายทาํวดีิโอสารคดีนี[  มีลกัษณะถ่ายตั[งแต่เริ?มตน้โครงการจนถึงสิ[น

สุด ทาํใหข้า้พเจา้เองเมื?ออยูใ่นระหวา่งการดาํเนินงาน(In Process) ไดรั้บรู้ถึงเนื[อหาต่างๆในระหวา่งที?

ทาํ ที?มีความขดัแยง้ในตวัมนัเอง และเกิดการเสียดสีขึ[นมาโดยไม่ไดต้ั[งใจ เช่น ขณะที?ไปสมัภาษณ์

คนในชุมชนเยาวราช เกี?ยวกบัทางมา้ลายนั[น คนในชุมชนจะกล่าววา่ ที?นี? “ไม่อนัตราย” เพราะรถขบักนั

อยา่งชา้ๆ แค่คนจะเดินขา้มรถกช็ะลอใหแ้ลว้ แต่กลบักนัเมื?อไปสมัภาษณ์คนต่างชาติที?มาเที?ยวเยาวราช 

100% จะบอกวา่ ทางมา้ลายที?นี? “อนัตราย” รถไม่หยดุให ้สญัญาณไฟจราจรนอ้ย ฯลฯ ยิ?งถา้เทียบกบั

ทางมา้ลายที?ประเทศเขาต่างกนัอยา่งชดัเจน คนที?จะขา้มไม่ตอ้งแมแ้ต่จะมองรถ เพียงแค่มายนืบริเวณ

ทางมา้ลาย คนขบัเมื?อเห็นจะหยดุใหท้นัที ไม่ตอ้งรีบวิ?งขา้มไปเอง หรือแมแ้ต่เนื[อหาที?เกี?ยวกบัเอกสาร

ในหน่วยงานราชการของประเทศไทย ที?มีความลา้ชา้และผลดักนัไปมา 
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4.3 การประเมิน 

 
 หลงัจากที?ขา้พเจา้ไดท้าํตวัโครงการมาประมาณ 50% ตอนนี[ เหลือ รอเอกสารอนุมติั และถ่ายวิ

ดีโอสารคดีอีกเลก็นอ้ย พร้อมตดัต่อ-ตดัเสียงใหส้มบูรณ์ที?สุด ซึ? งขา้พเจา้คิดวา่สิ?งที?ทาํมาตรงกบัวตัถุ

ประสงคที์?วางไว้ 

 ศิลปะทางมา้ลาย มีจุดประสงคแ์ละเป้าหมายที?เด่นชดัคือ ลดอุบติัเหตุต่างๆพร้อมกบัสร้าง

สุนทรียะในการขา้มทางมา้ลาย รวมถึงสร้างอตัลกัษณ์ใหชุ้มชน ซึ? งศิลปะทางมา้ลายนี[แมต้อนนี[ยงัไม่ได้

อนุมติัแต่ในการยื?นไปในแต่ละภาคส่วนแต่ละหน่วยงานต่างเขา้ใจและเห็นชอบกบัวตัถุประสงคนี์[  ขา้พ

เจา้จึงค่อนขา้งพึงพอใจ 

 ในส่วนวดีิโอสารคดี ขา้พเจา้รู้สึกวา่ ไดม้ากกวา่ที?คาดหวงัไวต้ั[งแต่ตอนแรก เพราะมนัเกิดเรื?อง

ราวเนื[อหาในขณะที?ทาํ ขณะที?เราไม่ไดท้นัคิดไวล่้วงหนา้ ทาํใหแ้มแ้ต่ขา้พเจา้เองกมี็ความประหลาด

ใจกบัหลายๆสิ?งทั[งนี[ทั[งนั[นในโครงการปัจจุบนันี[  ขา้พเจา้พึงพอใจและจะดาํเนินการไปตามแผนโค

รงการที?วางไวเ้พื?อใหถึ้งเป้าหมายที?วางไวอ้ยา่งเรียบร้อยและลื?นไหลที?สุด 

  

  



 
บทที่ 5 

สรุป 

 โครงการศิลปะสาธารณะ : ทางมา้ลายเพื?อชุมชน มีแรงบนัดาลใจมาจากการที?ขา้พเจา้เริ?มตระ

หนกัวา่ปัญหาอุบติัเหตุเรื?องการขา้มถนนเกิดขึ[นบ่อยครั[ ง  ทั[งจากสภาพถนนที?อนัตราย  เช่น  การไม่มี

ป้ายบอกทางที?ชดัเจน  ความมืด-สวา่งของเสน้ทาง  พื[นผวิที?ชาํรุดเสียหาย และทางมา้ลายที?เลือนลาง  

ดงันั[นขา้พเจา้จึงอยากสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะสาธารณะเพื?อช่วยลดอุบติัเหตุเหล่านี[   ซึ? งสิ?งหนึ?งที?คน

เลี?ยงไม่ไดก้คื็อ  ทางมา้ลาย  เพราะบางที?ในประเทศไทยไม่มีสะพานลอย  หรือแมแ้ต่บางที?ที?มีสะพาน

ลอย  คนกย็งัเลือกที?จะขา้มทางมา้ลายมากกวา่  เนื?องจากไม่อยากเดินขึ[นใหเ้หนื?อยลา้และยงัเสียเวลา  

ขา้พเจา้เลยคิดสร้างสรรคท์างมา้ลายใหม่ใหน่้าสนใจขึ[น  ช่วยใหค้นขบัรถสามารถมองเห็นไดง่้ายขึ[น

จากที?ไกลๆ  และคนขา้มเมื?อเห็นทางมา้ลายที?สร้างสรรคขึ์[นใหม่จะอยากมาใช ้ อยากขา้มทางมา้ลาย 

มากขึ[น จากที?อาจเพียงแค่ขา้มถนนตามอาํเภอใจ 

 โดยโครงการนี[ มีเป้าหมาย คือ 1. สร้างงานศิลปะสาธารณะ 2. บนัทึกกระบวนการสร้างสรรค์

ศิลปะสาธาณะ ที?คาดวา่จะสามารถช่วยลดอุบติัเหตุบนทอ้งถนนได ้ช่วยใหค้นขบัรถและผูข้า้มถนนตระ

หนกัในการขา้มถนนใหป้ลอดภยัยิ?งขึ[น และยงัปรับภมิูทศันร์อบๆชุมชนดีขึ[น เสริมสร้างอตัลกัษณ์ของ

ชุมชนเยาวราช สร้างความภาคภมิูใจของคนในชุมชน เพิ?มสุนทรียะในการขา้มถนนแบะสามารถทาํใหผู้ ้

คนสนใจในศิลปะมากขึ[น 

 วธีิการดาํเนินโครงการศิลปะสาธารณะ : ทางมา้ลายเพื?อชุมชน เริ?มตั[งแต่ การเขียนใบเสนอ

โครงการแก่คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์หลงัจาก นั[นยื?นเอกสารไปยงัที?ต่างๆ อาทิเช่น 

สาํนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมโยธาธิการและผงัเมือง สาํนกังานเขตสมัพนัธวงศ์ 
สาํนกัการจราจรและขนส่ง สาํนกังานเลขานุการผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นตน้ พร้อมตาม

เรื?องอยูเ่สมอ และทาํสเกต็ซ์ภาพร่างทางมา้ลายจาํนวนมากแนบไปยงัเอกสารที?ยื?นโครงการ อีกทั[งยงั

ไปสมัภาษณ์บุคคลที?เกี?ยวขอ้ง ไม่วา่จะเป็น การสมัภาษณ์ความคิดเห็นของชาวไทย-ชาวต่างชาติที?มีต่อ

ทางมา้ลายในไทย สมัภาษณ์ศนูยส์ร้างเสริมสุขภาวะเมือง (Healthy Space Forum) ที?เคยไดส้ร้างสรรค์

ทางมา้ลายที?สยามสแควร์และธรรมศาสตร์  

 หลงัจากการทาํโครงการนี[  ขา้พเจา้ไดเ้ห็นถึง “ระบบ”  ในเมืองไทย ที?ไม่เอื[ออาํนวยในการ

ทาํงานศิลปะสาธารณะ เพราะมนัมีความเกี?ยวขอ้งกบัองคก์รและภาครัฐที?มีความซบัซอ้น ขา้พเจา้จึง

ทาํวิดีโอ ซึ? งเป็นการบนัทึกกระบวนการสร้างสรรคศิ์ลปะสาธารณะนี[ ขึ[น โดยไม่นาํเสนอปลายทาง 
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แต่นาํเสนอการทาํงานระหวา่งทางที?เกิดขึ[น และเนื?องจากการทาํศิลปะทางมา้ลายที?เยาวราช ไม่เกิดขึ[น

ในเวลาที?กาํหนด ขา้พเจา้จึงไดท้าํศิลปะทางมา้ลายแบบชั?วคราวขึ[น โดยใชผ้งสีโรยแทน 

 ขา้พเจา้มองเห็นจุดเด่นของโครงการนี[  คือ โครงการศิลปะสาธารณะ : ทางมา้ลายเพื?อชุมชน 

เป็นโครงการที?ใชว้ธีิสร้างงานโดยใชศิ้ลปะสาธารณะ ซึ? งในประเทศไทยศิลปะสาธารณะนี[ยงัไม่ค่อยได้

เห็นมากมายนกั ทั[งที?มนัสามารถเขา้ถึงและสื?อสารกบัผูรั้บชมไดโ้ดยตรง อีกทั[งยงัเป็นประโยชน์ต่อ

สาธารณะ  ซึ? งไม่วา่โครงการนี[จะเกิดขึ[นหรือไม่กต็าม แต่ศิลปะสาธารณะช่วยทาํใหเ้รามีจิตใจที?เอื[อเฟื[ อ

เผื?อแผ ่ ทาํใหเ้ปลี?ยนแปลงความคิดที?วา่ “ศิลปะมีไวเ้พื?อสนองตนเอง” แต่ศิลปะสาธารณะนี[  สามารถ 

ทาํใหเ้กิดประโยชนต่์อผูอื้?นไดม้ากมาย 



 83

บรรณานุกรม 

หนังสือภาษาไทย 

ชวาล ศิริเลา้วฒันธรรมม, ย้อนเยาวราช, (สาํนกัพิมพ์ ทวดอํ?า กรุ๊ป, หจก.) 
วจิิตร อภิชาติเกรียงไกร, การสร้างงานศิลปะที่ได้ข้อมูลและวัตถุดิบมาจากโครงการศิลปะสาธารณะ 
สุภางค์ จนัทวานิช, สำเพ็ง ประวัติศาสตร์ชุมชนชาวจีนในกรุงเทพฯ, พิมพค์รั[ งที?1 (สาํนกัพิมพจุ์ฬา-  
 ลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 

 
หนังสือภาษาอังกฤษ 

Cher Krause Knight, Public art: theory, practice and populism, (สาํนกัพิมพ์ Blackwell) 

 



 84

ประวัติผู้สร้างสรรค์ 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวลลิตา พิริยมานนัท์ 

วันเดือนปีเกิด 4 มกราคม 2538 

ที่อยู่   41/174 หมู่บา้นแมกไม-้ออเงิน ถนนเพิ?มสิน ซอย38 แขวงคลองถนน เขตสายไหม 	 
	 	 กรุงเทพฯ 10220 

โทรศัพท์ (+66) 96 270 8507 

Email  bf.bifern@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา   

2556 - 2561 สาขาวชิาทศันศิลป์ กลุ่มวชิาเอกสื?อผสม 
  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวทิยาลยัศิลปากร  

2543 - 2555 โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสเซเวยีร์ 

2539 - 2542 อนุบาลสุดารักษ์ 


	Cover
	Abstract
	Acknowledgments
	Content
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	References
	Biography

