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บทคัดย่อ
การจัดทําเอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ภายใต้หวั ข้อ “โครงการศิลปะสาธารณะ : ทางม้าลายเพื?อ
ชุมชน” เล่มนี[เป็ นการอธิบายถึงขบวนการสร้างสรรค์ต่างๆ ตั[งแต่เริ? มคิดที?มาของโครงการ คือ การสร้าง
สรรค์ศิลปะสาธารณะในย่านเยาวราช โดยศิลปะสาธารณะจะอยูใ่ นรู ปแบบของทางข้ามม้าลาย โดยมีวตั
ถุประสงค์ คือ 1. สร้างงานศิลปะสาธารณะ 2. บันทึกกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะสาธาณะ ซึ? งมีวธิ ี
ในการทํางานเริ? มจากการเขียนใบเสนอโครงการแก่คณะจิตรกรรมฯ หลังจากนั[นยื?นเอกสารไปยังที?
ต่างๆพร้อมตามเรื? องอยูเ่ สมอ อีกทั[งยังไปสัมภาษณ์บุคคลที?เกี?ยวข้อง ไม่วา่ จะเป็ น การสัมภาษณ์ความ
คิ ด เห็ น ของชาวไทย-ชาวต่ า งชาติ ที? มี ต่อ ทางม้า ลายในไทย สัม ภาษณ์ ที ม งานที? เ คยได้ส ร้ า งสรรค์
ทางม้าลายที?สยามสแควร์ ซึ?งจากการทํางานทั[งหมดทําให้เห็นถึง “ระบบ” ในเมืองไทย ไม่เอื[ออํานวย
ในการทํางานศิลปะสาธารณะ เพราะมันมีความเกี?ยวข้องกับองค์กรและภาครัฐที?มีความซับซ้อน ข้าพเจ้า
จึงทําวิดีโอ ซึ?งเป็ นการบันทึกกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะสาธารณะนี[ข[ ึน โดยไม่นาํ เสนอปลายทาง
แต่นาํ เสนอการทํางานระหว่างทางที?เกิดขึ[น และเนื?องจากการทําศิลปะทางม้าลายที?เยาวราช ไม่เกิดขึ[น
ในเวลาที?กาํ หนด ข้าพเจ้าจึงได้ทาํ ศิลปะทางม้าลายแบบชัว? คราวขึ[น โดยใช้ผงสี โรยแทน

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
ข้าพเจ้าขอน้อมรําลึกในพระคุณของบิดา-มารดา ที?อบรมเลี[ยงดู มอบความรัก มอบโอกาสใน
การศึกษาหาความรู ้อนั มีคุณค่าแก่ขา้ พเจ้า และขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิง? อาจารย์
ดร.เตยงาม คุปตะบุตร อาจารย์ที?ปรึ กษา ที?คอยให้คาํ แนะนําทุกๆด้าน ทั[งด้านการเรี ยน การทํางาน
คอยผลักดันผลงานให้สมบูรณ์มากที?สุด อีกทั[งยังต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ที?คอยสนับสนุนโครงการ และขอบคุณพี?เยาวภา แจะจันทร์ ที?คอยช่วย
เหลือประสานงานทางด้านเอกสาร ยืน? เรื? องเข้าทางคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร จนออก
มาเป็ นตัวโครงการในที?สุด และยังต้องขอขอบคุณช่างกล่อง อัยภิญพัชร อรุ ณนพรัตน์ ที?คอยมาช่วยถ่าย
ภาพตลอดโครงการ ขอขอบคุณชุมชนเยาวราช ไม่วา่ จะเป็ นพ่อค้าแม่คา้ คนในชุมชนที?คอยให้ขอ้ มูล
ในการทําศิลปนิ พนธ์ชุดนี[ หรื อคนที?มาท่องเที?ยวทั[งคนไทยและต่างประเทศที?ให้ความคิดเห็นต่างๆ
ในการสัมภาษณ์ ท้ายที?สุดนี[ตอ้ งขอขอบคุณหน่วยงานทั[งหมดที?ได้ติดต่อและช่วยประสานงานมาโดย
ตลอด ไม่วา่ จะเป็ น สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร ที?คอยให้คาํ ปรึ กษาด้านข้อมูลทาง
จราจร-ทางม้าลาย, กรมโยธาธิการและผังเมือง, สํานักผังเมืองกทมฯ, สํานักงานเขตสัมพันธวงศ์, สํานัก
งานเลขานุการผูก้ ทมฯ, สํานักปลัดกทมฯ

ฉ

คำนำ
เอกสารฉบับนี[เป็ นเอกสารประกอบการทําศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทัศน์ศิลป์ กลุ่มวิชาเอกสื? อผสม
ปี การศึกษา 2561 ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีจุดประ
สงค์ เพื?อถ่ายทอดขั[นตอนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสาธารณะ ว่ามีวธิ ีการดําเนินการอย่างไร โดยมี
เป้ าหมายในการทํางาน คือการทําศิลปะสาธารณะ (Public Art) และถ่ายทอดขั[นตอนการดําเนินงาน
ออกมาผ่านวิดีโอสารคดี (Video Documentary)

ช

สารบัญ
หน้า
บทคัดย่อ .................................................................................................................................... ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ............................................................................................................... จ
กิตติกรรมประกาศ .................................................................................................................... ฉ
คํานํา ......................................................................................................................................... ช
บทที?
1 บทนํา .................................................................................................................................. 1
ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา ....................................................................... 1
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ .................................................................................. 2
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ .................................................................................... 2
ขอบเขตของการสร้างสรรค์ ......................................................................................... 3
เวลาที?ใช้ในการทําศิลปนิพนธ์ ..................................................................................... 3
วิธีการศึกษา ................................................................................................................. 3
แหล่งข้อมูล .................................................................................................................. 3
อุปกรณ์ที?ใช้ในการทําศิลปนิพนธ์ ................................................................................ 4
ผลที?คาดว่าจะได้รับ ...................................................................................................... 4
ตารางการดําเนินงาน .................................................................................................... 5
2 ข้อมูลที?เกี?ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน ........................................................................... 6
เยาวราช ......................................................................................................................... 6
ประวัติของเยาวราช ....................................................................................................... 7
ซ

บทที?

หน้า
ปัญหาการจราจรในเยาวราช .......................................................................................... 11
ศิลปกรรม ..................................................................................................................... 12
ศิลปะสาธารณะ ............................................................................................................ 12
ประเภทของงานศิลปะสาธารณะ ................................................................................. 13
Renaissance Public Art ................................................................................................ 14
Baroque Public Art ...................................................................................................... 14
Public Art ..................................................................................................................... 15
Land Art ....................................................................................................................... 16
Graffiti ......................................................................................................................... 17
ตารางสรุ ปศิลปะสาธารณะ .......................................................................................... 18
ศิลปิ นกรณี ศึกษา .......................................................................................................... 18
กลุ่มศิลปิ นที?ทาํ ทางม้าลาย ............................................................................................ 18
California.'s Chinatown : An Evaluation ..................................................................... 18
The Chinatown Barnes Dance Project ......................................................................... 21
Art and Crossing ศิลปะ พา ข้าม .................................................................................. 23
กลุ่มศิลปิ นที?นาํ เสนออัตลักษณ์ของชุมชน ................................................................... 25
Haida House Post Project ............................................................................................ 25
Mexico City ................................................................................................................. 27

3 วิธีการดําเนินงาน ................................................................................................................ 30
การสร้างสรรค์ทางม้าลาย ............................................................................................ 30
ฌ

บทที?

หน้า
ก่อนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ........................................................................ 30
ทางม้าลายโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร .......................................................... 30
ทางม้าลายโรงเรี ยนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) ........................................................... 34
ทางม้าลายโรงเรี ยนเทศบาล 1 (วัดพระงาม) ............................................................... 37
ทางม้าลายโรงเรี ยนวัดชัยมงคล .................................................................................. 38
การทําวิดีโอสารคดี .................................................................................................... 39
บันทึกผลการลงภาคสนาม ......................................................................................... 39
การสัมภาษณ์นกั ท่องเที?ยวและคนในพื[นที?เยาวราช ................................................... 40
สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร ...................................................... 42
โรงเรี ยนสี ตบุตรบํารุ ง ................................................................................................ 45
โรงเรี ยนวัดพลับพลาชัยและวัดพลับพลาชัย .............................................................. 45
กรมโยธาธิการและผังเมือง ........................................................................................ 46
สํานักผังเมืองกรุ งเทพฯ ดินแดง ................................................................................. 46
สํานักผังเมือง กองจัดรู ปที?ดินและปรับปรุ งฟื[ นฟูเมือง ............................................... 46
สํานักงานเขตสัมพันธวงศ์ ......................................................................................... 47
สํานักงานเลขานุการผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร .................................................... 47
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV) กรุ งเทพมหานคร ......................................... 48
สํานักการจราจรและขนส่ ง ........................................................................................ 49
ศูนย์สร้างเสริ มสุ ขภาวะเมือง (Healthy Space Forum) ............................................... 49
ศิลปะทางม้าลาย ที?เกิดขึ[นในประเทศไต้หวัน ............................................................ 52

ญ

บทที?

หน้า
การทําศิลปะทางม้าลาย (ชัว? คราว) ................................................................................ 53
การสังเคราะห์ ( Synthesis ) .......................................................................................... 55
การสังเคราะห์ ขั[นตอนที?1 ............................................................................................ 56
การสังเคราะห์ ขั[นตอนที?2 ............................................................................................ 56
การสังเคราะห์ ขั[นตอนที?3 ............................................................................................ 74

4 การวิเคราะห์ ..................................../................................................................................... 77
เชิงกายภาพ .................................................................................................................. 77
การสร้างสรรค์ทางม้าลาย ............................................................................................ 77
วิดีโอสารคดี ................................................................................................................ 78
เชิงเนื[อหา .................................................................................................................... 79
การสร้างสรรค์ทางม้าลาย ........................................................................................... 79
วิดีโอสารคดี ............................................................................................................... 79
การประเมิน ................................................................................................................ 80
5 สรุ ป .................................................................................................................................... 81
บรรณานุกรม ............................................................................................................................ 83
ประวัติผสู ้ ร้างสรรค์ .................................................................................................................. 84

ฎ

สารบัญภาพ
ภาพที?

หน้า

1 เยาวราชในอดีต .......................................................................................................... 8
2 เยาวราชในอดีต .......................................................................................................... 9
3 การจราจรติดขัดที?ถนนเยาวราช ................................................................................ 11
4 รถจอดทับทางม้าลาย ในขณะไฟเขียวให้คนข้ามถนน ............................................. 12
5 David - Donatello .................................................................................................... 14
6 การปฏิรูปคาทอลิค(The Catholic Counter-Reformation) ....................................... 15
7 Arc de Triomphe ...................................................................................................... 15
8 Surrounded islands - Christo and Jeanne Claude..................................................... 16
9 Naked Man - Banksy ................................................................................................ 17
10 ภาพทางม้าลาย บริ เวณไชน่าทาวน์ ประเทศแคลิฟอเนีย ......................................... 19
11 ภาพทางม้าลาย บริ เวณไชน่าทาวน์ ประเทศแคลิฟอเนีย ......................................... 19
12 แผนภาพ 4 แยก ....................................................................................................... 20
13 ภาพทางม้าลาย บริ เวณไชน่าทาวน์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา ..................................... 21
14 ภาพร่ างทางม้าลาย ................................................................................................... 22
15 ภาพทางม้าลาย บริ เวณสยามสแควร์ ....................................................................... 23
16 ภาพทางม้าลาย บริ เวณสยามสแควร์ ........................................................................ 24
17 ภาพสมาชิกช่วยกันระบายสี ลวดลาย Totem 25
18 ภาพสมาชิกช่วยกันขนท่อนไม้มาที?โรงแกะสลัก .................................................... 26

ฏ

ภาพที?

หน้า

19 ภาพ Totem pole ของหมู่บา้ น Hydaburg ที?เสร็ จสมบูรณ์ ........................................ 27
20 ภาพ Centro SCOP ก่อนแผ่นดินไหวปี 2017 .......................................................... 28
21 ภาพ Centro SCOP หลังแผ่นดินไหวปี 2017 .......................................................... 29
22 ภาพการเข้าไปสัมภาษณ์ผคู ้ นแถวโรงเรี ยนฯก่อนทําทางม้าลาย .............................. 31
23 แบบร่ างทางม้าลายโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ......................................... 32
24 การทํางานทางม้าลายโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ..................................... 33
25 ทางม้าลายโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ...................................................... 34
26 สี ที?ได้รับการสนับสนุน จาก บริ ษทั นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จํากัด ............... 35
27 การทํางานทางม้าลายโรงเรี ยนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) ...................................... 35
28 ทางม้าลายบริ เวณหน้าโรงเรี ยนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) ..................................... 36
29 ทางม้าลายบริ เวณหลังโรงเรี ยนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) ..................................... 36
30 ทางม้าลายบริ เวณหลังโรงเรี ยนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) ..................................... 37
31 การทํางานทางม้าลายโรงเรี ยนวัดชัยมงคล .............................................................. 38
32 ทางม้าลายโรงเรี ยนวัดชัยมงคล ............................................................................... 39
33 ภาพสัมภาษณ์คนในพื[นที?เยาวราช .......................................................................... 40
34 ภาพสัมภาษณ์นกั ท่องเที?ยว ..................................................................................... 41
35 ภาพเข้าไปปรึ กษากับสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร ................. 43
36 มาตรฐานแบบทางม้าลาย โดยกรมทางหลวง ......................................................... 44
37 ภาพเข้าไปยืน? เอกสารที?โรงเรี ยนสี ตบุตรบํารุ ง ........................................................ 45
ฐ

ภาพที?

หน้า

38 ภาพเข้าไปยืน? เอกสารที?สาํ นักงานเลขานุการผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร ........... 47
39 ภาพเข้าไปยืน? เอกสารที?ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดกรุ งเทพฯ ............................ 49
40 สัมภาษณ์รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา ............................................................................... 50
41 สัมภาษณ์ Healthy Space Forum ............................................................................ 51
42 ภาพเข้าไปยืน? เอกสารที?โรงเรี ยนสี ตบุตรบํารุ ง ....................................................... 52
43 ภาพศิลปะทางม้าลายที?ประเทศไต้หวัน ................................................................. 53
44 ภาพการทําศิลปะทางม้าลาย (ชัว? คราว) .................................................................. 53
45 ภาพการทําศิลปะทางม้าลาย (ชัว? คราว) .................................................................. 54
46 ภาพการทําศิลปะทางม้าลาย (ชัว? คราว) .................................................................. 54
47 ภาพการทําศิลปะทางม้าลาย (ชัว? คราว) .................................................................. 55
48 ทางม้าลายมังกร ..................................................................................................... 57
49 แห่มงั กรทองเยาวราช ............................................................................................. 57
50 ทางม้าลาย ลายประแจจีน ....................................................................................... 58
51 ทางม้าลาย ลายฉลุจีน ............................................................................................. 59
52 ลายประตูที?หา้ งแถวเยาวราช ................................................................................... 59
53 ทางม้าลาย ลายโคมเต็งลั[ง ....................................................................................... 60
54 โคมเต็งลั[งที?เยาวราช ................................................................................................ 60
55 ทางม้าลาย ลายหน้ากากงิ[วปั กกิ?ง ............................................................................. 61
56 ทางม้าลาย ลายนกกระเรี ยน ..................................................................................... 62
57 ทางม้าลาย ลายหยินหยาง ......................................................................................... 62
ฑ

ภาพที?

หน้า

58 ทางม้าลาย ลายฉลุจีน ............................................................................................. 63
59 ทางม้าลาย ลายไพ่นกกระจอก ................................................................................ 63
60 ทางม้าลาย ลายนกและดอกเหมย ........................................................................... 64
61 ทางม้าลาย ลายไผ่ ................................................................................................... 64
62 ทางม้าลาย ลายฉลุจีน .............................................................................................. 65
63 ทางม้าลาย ลายดอกเหมย ........................................................................................ 65
64 ทางม้าลาย ลายปลาคาร์ฟ ........................................................................................ 66
65 ทางม้าลาย ลายโคมเต็งลั[ง ........................................................................................ 66
66 ทางม้าลาย ลายโคมเต็งลั[ง ........................................................................................ 67
67 ทางม้าลาย ลายเหรี ยญจีน ......................................................................................... 67
68 ทางม้าลาย ลายตัวจีน (富) ..................................................................................... 68
69 ทางม้าลาย ลายตัวจีน (福) ..................................................................................... 68
70 ทางม้าลาย ลายลูกคิด ............................................................................................... 69
71 ทางม้าลาย ลายโคมเต็งลั[ง ........................................................................................ 69
72 ทางม้าลาย ลายวงกลมจีน ........................................................................................ 70
73 ทางม้าลาย ลายโคมเต็งลั[ง ....................................................................................... 70
74 ทางม้าลาย ลายโคมเต็งลั[ง ....................................................................................... 71
75 ทางม้าลาย ลายเมฆจีน ............................................................................................ 71
76 ทางม้าลาย ลายสถาปัตยกรรมจีน ........................................................................... 72
77 ทางม้าลาย ลายสิ งโตจีน ......................................................................................... 72
ฒ

ภาพที?

หน้า

78 ทางม้าลาย ลายมังกร ............................................................................................... 73
79 ศิลปะทางม้าลาย (ชัว? คราว) ..................................................................................... 77
80 วิดีโอสารคดี ............................................................................................................ 78

ณ

บทที่ 1
บทนำ
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ศิลปะสาธารณะ (Public Art) หมายถึง ศิลปะในรู ปแบบหรื อสื? อใดก็ได้ที?ได้รับการวางแผนและ
ดําเนินการโดยมีเจตนาที?จะแสดงออกทางกายภาพ ซึ? งมักจะอยูบ่ ริ เวณภายนอก เข้าถึงได้ท[ งั หมดและ
มีการทํางานร่ วมกันของชุ มชน ศิลปะสาธารณะอาจรวมถึงงานศิลปะใดๆ ที? จดั แสดงไว้ในพื[นที?
สาธารณะ รวมถึงอาคารที?เข้าถึงได้ทวั? ไป ศิลปะสาธารณะค่อนข้างมีความสัมพันธ์ระหว่างเนื[อหา
และผูร้ ับชม สามารถสื? อถึงอะไรที?ศิลปะกําลังจะพูดและพูดถึงใคร
ในประเทศไทยศิ ลปะสาธารณะนี[ ยงั ไม่ ค่อยได้เห็ นมากมายนักทั[งที? มนั สามารถเข้าถึ งและ
สื? อสารกับผูร้ ับชมได้โดยตรง อีกทั[งยังเป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะ ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าถ้าเราสร้างสรรค์
ศิลปะสาธารณะที?ประเทศไทยขึ[น ไม่ใช่แค่เนื[อหาที?ขา้ พเจ้าต้องการสื? อสารจะสามารถเข้าถึงผูร้ ับได้
อย่างไม่ยากแต่ยงั สามารถสร้างประสบการณ์ทางสุ นทรี ยใ์ ห้เกิดขึ[นพร้อมกับเพิ?มคุณค่าให้กบั พื[นที?
นั[นๆได้อีกด้วย ดังนั[นข้าพเจ้าจึงอยากนําประโยชน์ของศิลปะสาธารณะมาแก้ปัญหาในชุมชนที?ขา้ พเจ้า
เกิดและเติบโตขึ[นมา
ข้าพเจ้าเกิดและเติบโตมาในชุมชนคนจีนที?รู้จกั กันในนาม “เยาวราช” เยาวราชกําเนิดขึ[นใน
สมัยรัชกาลที? 5 และยังคงเป็ นชุมชนคนจีนย่านธุรกิจการค้า การเงิน การธนาคาร ร้านทอง ภัตตาคาร
ร้านอาหาร ฯลฯ สองฟากถนนจะเต็มไปด้วยอาหารหลากหลายชนิดวางขายเรี ยงรายเป็ นแนวยาวมีท[ งั
หูฉลาม ซุปรังนก บะหมี? ก๋ วยจับp ยาจีน เกาเหลา ข้าวขาหมู อาหารทะเล เกาลัดคัว? ของหวาน และ
ผลไม้ หลากชนิด เลือกนัง? ได้ท[ งั แบบภัตตาคาร ร้านริ มถนนหรื อจะซื[อจากรถเข็นและแผงลอยนานา
ชนิดก็ได้ท่ามกลางบรรยากาศแสงสี ไฟจากป้ ายชื?อร้านที?ต่างก็มีเอกลักษณ์ไม่ซ[ าํ แบบกัน
จากการสํารวจและสอบถามผูค้ นที?อยูใ่ นเยาวราชในเบื[องต้น ปั ญหาของเยาวราชมีหลากหลาย
ตั[งแต่เสี ยงที?ดงั ความหนาแน่นของผูค้ น แต่ปัญหาที?ขา้ พเจ้าสนใจมากที?สุดคือ การจราจรของเยาวราช
ซึ? งค่อนข้างวุ่นวาย เป็ นชี วิตที?เร่ งรี บ ไม่มีสุนทรี ยท์ างอารมณ์ ดังนั[นข้าพเจ้าจึ งอยากสร้ างสรรค์
ทางม้าลายใหม่ที?ไม่เป็ นแค่เส้นขาวดํา แต่เป็ นการเพิ?มอัตลักษณ์ ทอ้ งถิ? น สร้ างประสบการณ์ ทาง
สุ นทรี ยะให้กบั คนในชุมชนและนักท่องเที?ยวพร้อมยังลดอุบตั ิเหตุภายในเวลาเดียวกัน
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วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์
1. สร้างงานศิลปะสาธารณะ
เพื?อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสาธารณะ ในรู ปแบบของภาพวาดบนทางม้าลาย บริ เวณสี? แยกย่าน
เยาวราช ที?สามารถแก้ปัญหาและเพิ?มประสบการณ์ทางสุ นทรี ยะ ทําให้เกิดความเคารพในกฏระเบียบ
สร้างความหวงแหนและรักษาของคนในชุมชน อีกทั[งยังลดอุบตั ิเหตุภายในเวลาเดียวกัน และยัง
เป็ นการริ เริ? มการปรับภูมิทศั น์รอบๆชุมชน เพิ?มอัตลักษณ์ทอ้ งถิ?น ทําให้ผคู ้ นเกิดความสนใจในศิลปะ
และเข้าใจศิลปะสาธารณะมากยิง? ขึ[น
2. บันทึกกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะสาธาณะ
เพื?อบันทึกกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ งานศิลปนิพนธ์ชุดนี[จะสร้างสรรค์ออกมาในรู ป
แบบของ Video Documentary เพื?อแสดงให้เห็นถึงขั[นตอนและสาระสําคัญของศิ ลปะสาธารณะที?
เกี?ยวข้องกับชุมชน และทางการเจ้าของพื[นที?
แนวความคิดในการสร้างสรรค์
ข้าพเจ้าจึงตระหนักว่าปัญหาอุบตั ิเหตุเรื? องการข้ามถนนเกิดขึ[นบ่อยครั[ง ทั[งจากสภาพถนนที?
อันตราย เช่น การไม่มีป้ายบอกทางที?ชดั เจน ความมืด-สว่างของเส้นทาง พื[นผิวที?ชาํ รุ ดเสี ยหาย และ
ทางม้าลายที?เลือนลาง ดังนั[นจึงอยากสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสาธารณะเพื?อช่วยลดอุบตั ิเหตุเหล่านี[ ซึ? ง
สิ? งหนึ?งที?คนเลี?ยงไม่ได้กค็ ือ ทางม้าลาย เพราะบางที?ในประเทศไทยไม่มีสะพานลอย หรื อแม้แต่บางที?
ที?มีสะพานลอย คนก็ยงั เลือกที?จะข้ามทางม้าลายมากกว่า เพราะไม่อยากเดินขึ[นเหนื?อยล้าและก็ยงั เสี ย
เวลา ข้าพเจ้าเลยคิดสร้างสรรค์ทางม้าลายใหม่ให้น่าสนใจขึ[น ช่วยให้คนขับรถสามารถมองเห็นได้ง่าย
ขึ[นจากที?ไกลๆ และคนข้ามเมื?อเห็นทางม้าลายที?สร้างสรรค์ข[ ึนใหม่จะอยากมาใช้ อยากข้ามทางม้าลา
ยมากขึ[น จากที?อาจเพียงแค่ขา้ มถนนตามอําเภอใจ
ข้าพเจ้าเลือกใช้สิ?งที?เกี?ยวข้องกับพื[นที?เป็ นแรงบันดาลใจในสร้างสรรค์ ไม่วา่ จะเป็ นสี หรื อรู ป
ทรงที?หยิบยกมา เพื?อที?ทางม้าลายที?ถกู สร้างสรรค์ข[ ึนจะได้มีความเกี?ยวโยงกับพื[นที? สามารถถ่ายทอด
ความเป็ นพื[นที?ออกมาผ่านทางม้าลายที?ถกู สร้างสรรค์ได้มากที?สุด โดยพื[นที?ที?จะนํามาทําศิลปนิพนธ์น[ ี
คือบริ เวณแยกเฉลิมบุรีสี?แยกถนนทรงวาดตัดกับถนนเยาวราช
ข้าพเจ้าจึงเลือกนําความเป็ นจีนเข้ามาสร้างสรรค์ ยกตัวอย่างเช่น สี แดง, โคมแดง, ลายฉลุจีน
เป็ นต้นองค์ประกอบหนึ?งของศิลปะสาธารณะ คือ มีสญ
ั ญาว่าจ้าง. ในกรณี ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่
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ได้ปรารถนาจะขอการสนับสนุนทางการเงิน ฉะนั[นศิลปะสาธารณะของข้าพเจ้าจะมีรูปแบบของการ
ขออนุญาตจากทางการแทน
ท้ายที?สุดผลงานจะออกมาในรู ปแบบ Video Documentary ที?ถ่ายทอดความเป็ นอยูข่ อง
เยาวราช ทั[งคนในชุมชน สถาปัตยกรรมต่างๆ การจราจรบนถนน การสัมภาษณ์คนในชุมชนรวมถึงนัก
ท่องเที?ยว รวมถึงขั[นตอนการขออนุมตั ิ ตั[งแต่เริ? มติดต่อจนถึงขออนุมตั ิสาํ เร็ จ
ขอบเขตของการสร้างสรรค์
ใช้วธิ ีการวาดภาพ (Painting) ภายใต้รูปแบบทางม้าลาย ที?เป็ นไปตามกฏหมายของกรม
ทางหลวง รอบๆบริ เวณย่านเยาวราช โดยมีคนในชุมชนเป็ นผูร้ ่ วมโครงการ ช่วยวาดรู ประบายสี
ทั[งนี[เพื?อให้คนในชุมชนเกิดความรักและหวงแหนชุมชน และอยากข้ามทางม้าลายมากขึ[น
วิธีการศึกษา
ข้าพเจ้าศึกษาข้อมูลการออกแบบทางม้าลายที?เป็ นไปตามกฏหมายของกรมทางหลวง โดยอ่านคู่
มือและมาตรฐานเครื? องหมายจราจรบนพื[นทางและเครื? องหมายนําทาง ของสํานักงานทางหลวง อีกทั[ง
ยังเข้าไปสอบถามคนในชุมชนย่านเยาวราช สอบถามสํานักงานเขตสัมพันธวงศ์ และสอบถามสํานักงาน
จราจรและขนส่ ง เพื?อนํามาเป็ นข้อมูลในการสร้างสรรค์เสก็ต เพื?อยืน? เอกสารขอพื[นที?ให้ได้เป็ นไปอย่าง
ราบรื? นที?สุด
เวลาที่ใช้ในการทำศิลปนิพนธ์
1 ปี การศึกษา ภาคเรี ยนการศึกษาที? 1-2 ปี การศึกษา 2561
แหล่งข้อมูล
1. สํานักการจราจรและขนส่ ง
2. สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำศิลปนิพนธ์
1. สี ทาถนน
2. แปรงทาสี และลูกกลิ[ง
3. ถาดสี และถังนํ[า
4. กล้องวิดีโอ
5. ไมโครโฟน
6. เครื? องบันทึกเสี ยง
7. คอมพิวเตอร์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ช่วยลดอุบตั ิเหตุบนท้องถนน
2. ช่วยปรับภูมิทศั น์รอบๆชุมชนดีข[ ึน
3. เพิ?มสุ นทรี ยะในการข้ามถนน
4. สามารถทําให้ผคู ้ นสนใจในศิลปะมากขึ[น
5. ช่วยให้คนขับรถและผูข้ า้ มถนน ตระหนักในการข้ามถนนให้ปลอดภัยยิง? ขึ[น
6. เสริ มสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนเยาวราช
7. สร้างความภาคภูมิใจของคนในชุมชน
8. ช่วยดึงดูดนักเที?ยวมากขึ[น
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ตารางการดำเนินงาน
กิจกรรมที?1:
กิจกรรมที?2:
ศิลปะทางม้าลาย ศิลปะทางม้าลาย (ชัว? คราว)

กิจกรรมที?3:
Video Documentary

สิ งหาคม 61 - Sketch
- อ่านหนังสื อ
ที?เกี?ยวข้อง

- ถ่ายความเป็ นอยูข่ องเยาวราช
- ถ่ายการจราจรในเยาวราช
- สัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี?ยวกับ
ทางม้าลายของคนในชุมชน

กันยายน 61 - Sketch

- สัมภาษณ์ความคิดเห็นของต่างชาติ
ที?มีต่อทางม้าลายในไทย
- ติดต่อศาลาว่ากลางกทม
เพื?อขอข้อมูลภาพ CCTV

ตุลาคม 61 - ปรับปรุ ง
Sketch

- เดินทางไปถ่ายทางม้าลาย
ที?เกิดขึ[นในไทย ที?สยามสแควร์
- สัมภาษณ์ทีมงานที?ได้สร้างสรรค์
ทางม้าลาย ที?สยามสแควร์

พฤษจิกายน
61

- สัมภาษณ์บุคคลที?เกี?ยวข้อง
กับการจราจร

ตามเรื? อง
ธันวาคม 61 ศิลปะทางม้าลาย
มกราคม 62 ที?ได้ยนื? เอกสาร
ไป
กุมภาพันธ์
- เตรี ยมอุปกรณ์
62
มีนาคม 62
เมษายน 62

- ทําศิลปะทางม้าลาย
แบบไม่ถาวร โดยใช้ผงสี

ตัดต่อ VDO

บทที่ 2
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน
ข้าพเจ้าได้คน้ คว้าข้อมูลที?เกี?ยวข้องกับการสร้างสรรค์งานในโครงการศิลปะสาธารณะ : ทาง
ม้าลายเพื?อชุมชน โดยแบ่งประเภทเนื[อหาออกเป็ น 2 ส่ วนหลักๆ คือ 1. เยาวราช 2. ศิลปะสาธารณะ
2.1 เยาวราช
ถนนเยาวราช เป็ นถนนสายหนึ? งในกรุ งเทพมหานคร ระยะทางความยาวตลอดเส้นทาง
ประมาณ 1,510 เมตร (1.510 กิโลเมตร) ซึ? งได้รับการกล่าวขานและขนานนามว่าเป็ น "ถนนมังกร"
โดยมีจุดเริ? มต้นของหัวมังกรที?ซุม้ ประตู-เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบริ เวณวงเวียนโอเดียน ท้องมังกรอ
ยูท่ ี?บริ เวณตลาดเก่าเยาวราชและสิ[ นสุ ดปลายหางมังกรที?บริ เวณปลายสุ ดของถนน โดยถนนเยาวราช
สร้างขึ[นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ใช้ระยะเวลาในการตัดถนน 8 ปี ตั[งแต่
ปี พ.ศ. 2434 - พ.ศ. 2443 เพื?อให้เยาวราชกลายเป็ นสถานที?สาํ หรับส่ งเสริ มการค้าขาย เดิมทีชื?อ "ถนน
ยุพราช" และได้โปรดเกล้าพระราชทานนามใหม่วา่ “ถนนเยาวราช"
คําว่า เยาวราช หมายถึง ผูค้ นที?อาศัยอยูร่ อบ ๆ บริ เวณเยาวราช ส่ วนใหญ่จะ
เป็ นวิถีชีวติ ของชาวจีนโพ้นทะเล ที?เข้ามาพึ?งพระบรมโพธิสมภาร ภายใต้ร่มโพธิUร่ม
ไทรแผ่นดินสยาม ประกอบอาชีพค้าขาย ซึ? งความเจริ ญรุ่ งเรื องของกรุ งเทพมหานคร
ในวันนี[ ส่ วนหนึ?งเกิดจากสองมืออันแข็งแกร่ ง และหนึ?งสมองอันคมเฉี ยบ ของคนเยาว
ราชในอดีต
ในอดีตเยาวราชมีทุกสิ? งทุกอย่างที?คุณต้องการ เฉกเช่นกรุ งเทพมหานครใน
ปั จจุบนั ชีวิตความเป็ นอยูข่ องคนเยาวราช จึงเป็ นต้นแบบ ของคนจีน กล่าวคือ
เยาวราชเป็ นศูนย์รวม ประเพณี และวัฒนธรรม ของชาวจีนและคนไทยเชื[อสายจีน 1

1 ชวาล

ศิริเล้าวัฒนธรรมม, ย้อนเยาวราช, (สํานักพิมพ์ ทวดอํ?า กรุ๊ ป, หจก.), 11.
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คนจีนโพ้นทะเลรุ่ นแล้วรุ่ นเล่า อพยพหนีความลําเค็ญของชีวติ มุ่งหน้าสู่สยาม
เมืองยิม[ พวกเขาเหล่านั[น เป็ นบุคคลที?ผา่ นการทดสอบจากสวรรค์ ตามความเชื?อของ
ปราชญ์จีนโบราณ ซึ? งทําให้จิตใจของเขาเหล่านั[น ทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส
จากการเดินทางรอนแรม ผ่านสายนํ[าอันยาวไกล มาตั[งรกรากในเมืองไทยด้วยต้นทุน
เพียงเสื? อผืน หมอนใบ แต่พวกเขาก็สามารถยืนหยัดอยูไ่ ด้ ด้วยลําแข้งกล้ามเนื[อ กระดูก
ของพวกเขาเหล่านั[น จนสามารถสร้างเนื[อสร้างตัว มีกิจการเลี[ยงครอบครัวกันทุกคน
บางคนก็ประสบความสําเร็ จอันยิง? ใหญ่ จนได้รับการยอมรับว่าพวกเขาคือ “คนเหนือ
คน” 2
ประวัติของเยาวราช
ถนนเยาวราชเป็ นถนนที?สร้างขึ[นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ตามโครงการถนนอําเภอสําเพ็งซึ? งเป็ นนโยบายสร้างถนนในท้องที?ที?เจริ ญ
แล้วเพื?อส่ งเสริ มการค้าขาย สําเพ็งเป็ นย่านการค้าที?เจริ ญมากแห่ งหนึ? งนอกเหนื อจา
กบริ เวณถนนเจริ ญกรุ งแล้ว ท าํ ให้ มี พ ระราชด าํ ริ ที? จ ะสร้ า งถนนให้ ม ากขึ[ น
ถนนเยาวราชเป็ น 1 ใน 18 ถนนที?สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยา
นริ ศรานุวดั ติวงศ์ (ขณะดํารงพระอิสริ ยยศพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ ากรมขุนนริ ศรานุวดั
ติ ว ง ศ์ เ ส น า บ ดี ก ร ะ ท ร ว ง โ ย ธ า ธิ ก า ร ) เ ส น อ ใ ห้ ส ร้ า ง เ ช่ น ถ น น
จักรวรรดิ, ถนนราชวงศ์, ถนนอนุวงศ์ โดยในเวลานั[นสภาพของพื[นที? จะกลายมาเป็ น
ถนนเยาวราช มีสภาพเป็ นท้องทุ่งนาและลําคลอง 3
ถนนเยาวราชเริ? มตั[งแต่คลองรอบกรุ งตรงข้ามกับป้ อมมหาไชย ตัดลงไปทาง
ทิศใต้บรรจบกับถนนราชวงศ์ซ? ึ งสร้างแยกจากถนนเจริ ญกรุ งตรงไปฝั?งแม่น[ าํ เจ้าพระยา
(ท่าราชวงศ์) สมเด็จฯ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์กราบบังคมทูลว่าจะสร้าง
ถนนใน พ.ศ. 2434โดยให้ชื?อถนนว่า "ถนนยุพราช" ต่อมาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ชื?อว่า "ถนนเยาวราช" และในวันที? 28 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2434 ได้มีพระบรมราช
โองการให้ออกประกาศกรมโยธาธิ การแจ้งให้ราษฎรทราบว่า การตัดถนนเยาวราช
เนื? อ งจากมี พ ระราชประสงค์จ ะให้ บ ้า นเมื อ งเจริ ญ และเป็ นประโยชน์ แ ก่ ป ระชา
2 ชวาล

ศิริเล้าวัฒนธรรมม, ย้อนเยาวราช, (สํานักพิมพ์ ทวดอํ?า กรุ๊ ป, หจก.), 11.

3 ถนนเยาวราช. [ออนไลน์]. จาก Wikipedia เว็บไซต์ : http://th.wikipedia.org/wiki/ถนนเยาวราช. (สื บค้นข้อ

มูล: 1 พฤษภาคม 2562)
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ชนทัว? ไปเพื?อมิให้ราษฎรพากันตกใจขายที?ดินไปในราคาถูก เพราะเข้าใจว่าจะซื[อเป็ น
ของหลวง หรื อบางทีเข้าใจว่าการชิงขายเสี ยก่อน ถึงจะได้ราคาน้อยก็ยงั ดีกว่าจะสู ญ
เปล่า และทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ตึกที?ยนื? ลํ[า
เข้ามาในแนวถนนไม่เกินกว่า 1 วา ไม่ตอ้ งรื[ อถอนด้วย 4

ภาพที่1 เยาวราชในอดีต
ปรากฏในเอกสารของกรมโยธาธิ ก ารว่า เมื? อ เจ้า พนัก งานไปวัด ที? ต ดั ถนน
บริ เวณตําบลตรอกเต๊านั[น ราษฎรร้องเรี ยนว่าเจ้าพนักงานไม่ยตุ ิธรรม เพราะถ้าวัดปั ก
ไม้ถกู บ้านของผูม้ ีบรรดาศักดิUกจ็ ะเลี?ยงไปปั กที?ใหม่ ถูกแต่ที?ราษฎรทั[งสิ[ น ทําให้แนว
ถนนไม่ตรง ราษฎรที?ตรอกเต๊าจึงมีหนังสื อกราบบังคมทูลพระกรุ ณา พระเจ้าน้อง
ยาเธอ กรมหมื?นนเรศร์ วรฤทธิU จึงเสนอให้มีเงินค่าเวนคืนที?ดินหรื อคําทําขวัญขึ[นเช่น
เดียวกับที?คนในบังคับต่างประเทศได้รับ โดยได้นาํ ความขึ[นกราบบังคมทูลเมื?อ พ.ศ.
2437 และได้มีการนําเรื? องดังกล่าวเข้าปรึ กษาในที?ประชุมรัฐมนตรี สภา ซึ? งมีพระราช
ดํารัสว่า "ถนนสายเดียวซึ?งผูท้ ี?ไม่ได้ขดั ขวางยอมให้ทาํ ล่วงไปแล้วจะไม่ได้รับรางวัล
4 ถนนเยาวราช. [ออนไลน์]. จาก Wikipedia เว็บไซต์ : http://th.wikipedia.org/wiki/ถนนเยาวราช. (สื บค้นข้อ

มูล: 1 พฤษภาคม 2562)
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จะได้แต่ผทู ้ ี?ร้องขัดขวางเช่นนี[กเ็ ป็ นที?น่าสงสารอยู"่ แต่อย่างไรก็ตาม พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั มีพระราชดําริ เห็นชอบในการจ่ายค่าที?ดินแก่คนไทย เช่น
เดียว กับคนในบังคับต่างประเทศ เพื?อคนไทยจะได้ไม่เสี ยเปรี ยบคนต่างประเทศ 5

ภาพที่2 เยาวราชในอดีต

.

การสร้ างถนนเยาวราชประสบอุ ป สรรคหลายประการนับ แต่ เ ริ? ม กรุ ย ทาง
ในปี พ.ศ. 2435 จนถึงปี พ.ศ. 2438 ก็ยงั ไม่เสร็ จ เพราะนอกจากราษฎรจะขัดขวางแล้ว
ยังปรากฏว่า เจ้าของที?ดินหลายรายขวนขวายที?จะขายที?ดินให้กบั คนในบังคับต่างประ
เทศ ทําให้การก่อสร้างค่อนข้างล่าช้า เพราะกระทรวงนครบาลไม่อาจจัดการเรื? องที?ดิน
ที?ถนนจะต้องตัดผ่านให้กบั กรมโยธาธิการได้ ปรากฏว่าพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื?น
พิทยลาภพฤฒิธาดา เสนาบดีกระทรวงโยธาธิ การได้มีหนังสื อกราบทูลพระเจ้าน้อง
ยาเธอ กรมหมื?นนเรศร์วรฤทธิU เสนาบดีกระทรวงนครบาลเกี?ยวกับการมอบที?ดินที?อยู่

5 ถนนเยาวราช. [ออนไลน์]. จาก Wikipedia เว็บไซต์ : http://th.wikipedia.org/wiki/ถนนเยาวราช. (สื บค้นข้อ

มูล: 1 พฤษภาคม 2562)
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ในแนวถนนให้กระทรวงโยธาธิการ ขอให้กระทรวงนครบาลจัดการในกรณี ที?
คนในบังคับต่างประเทศจะมาทําหนังสื อซื[อขายหรื อจํานําที?ดินที?ได้กรุ ยทางสร้างถนน
เยาวราชไว้โดยสั?งให้เจ้าพนักงานหรื ออําเภอกํานันให้ทราบว่าเป็ นที?ทาํ ถนนอย่าให้รับ
ทําหนังสื อซื[ อขาย "ขอกระทรวงเมืองได้โปรดประทานพระอนุญาตให้ราชการของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ดําเนินไปโดยสดวกด้วย" แต่กรมหมื?นนเรศร์วรฤทธิU
ทรงอ้างว่าต้องทรงรอคําวินิจฉัยจากที?ประชุมเสนาบดีในเรื? องที?ราษฎรร้องเรี ยนกันขึ[น
มาว่า การตัด ถนนผ่า นที? ดิ น เป็ นไปอย่า งไม่ เ ป็ นธรรม และปรากฏหนัง สื อ โต้ต อ
บกันระหว่างเสนาบดีท[ งั 2 กระทรวงนี[ เพราะกระทรวงโยธาธิการก็ตอ้ งการสร้างถนน
ให้เสร็ จสิ[ น ขณะที? กระทรวงนครบาลพยายามที? จะให้ราษฎรได้รับเงิ นค่าที? ดินจา
กรัฐบาล จึงรอพระบรมราชโองการเกี?ยวกับเรื? องนี[ และยังไม่มอบที?ดินให้กระทร
วงโยธาธิการ ถึงกับกรมหมื?นพิทยาลาภพฤฒิธาดาทรงระบุวา่ กรมหมื?นนเรศร์วรฤทธิU
ทรงพระเมตตากับราษฎรบริ เวณถนนเยาวราชกว่าราษฎรในแนวถนนอื?น ๆ กรมโยธา
ธิการจึงต้องดําเนินการสร้างถนนส่ วนที?ไม่มีปัญหาและที?ดินที?เป็ นของหลวงก่อน
จนกระทัง? ใน พ.ศ. 2441 ปั ญหาเรื? องที?ดินซึ? งจะต้องตัดถนนผ่านก็ยงั ไม่ยตุ ิ
ในวันที? 4 มิถุนายน พ.ศ. 2441 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงมี
พระบรมราชโองการให้กระทรวงโยธาธิ การดําเนิ นการตัดถนนต่อไป เพราะมีพระ
ราชดําริ วา่ ที?ดินซึ?งถูกตัดถนนผ่านไปนั[น ย่อมทวีราคาขึ[นกว่าแต่ก่อนหลายสิ บเท่าเป็ น
ประโยชน์แก่เจ้าของมาก ไม่ควรจะเสี ยดายที?ดินซึ? งเป็ นท้องถนนแต่เพียงเล็กน้อย
เพราะรัฐบาลที?ลงทุนทําถนนก็ไม่ได้เก็บเงินค่าคนหรื อรถม้าที?เดินบนถนนเลย เพื?อ
บํารุ งการค้าขายให้สะดวก เจ้าของจึงไม่ควรหวงแหน และโปรดเกล้าฯ ให้กรมหมื?น
นเรศร์ ว รฤทธิU และกรมหมื? น พิ ท ยลาภพฤฒิ ธ าดาปรึ ก ษากัน ต่ อ หน้า พระที? นั?ง ว่า จะ
ทําอย่างไรให้การตัดถนนสายนี[สาํ เร็ จลงได้ กรมหมื?นนเรศร์วรฤทธิUจึงทรงรับที?จะออก
ประกาศให้เจ้าของที?ดินออกจากที?ดิน หากเจ้าของที?ดินไม่ยอมรื[ อก็ให้กระทรวงโยธา
ธิการแจ้งไปที?กระทรวงนครบาล และให้กระทรวงนครบาลเป็ นผูใ้ ห้กรมอัยการฟ้ อง
ทําให้การตัดถนนเยาวราชดําเนินการต่อไปได้ 6

6 ถนนเยาวราช. [ออนไลน์]. จาก Wikipedia เว็บไซต์ : http://th.wikipedia.org/wiki/ถนนเยาวราช. (สื บค้นข้อ

มูล: 1 พฤษภาคม 2562)
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เยาวราชเป็ นย่านธุ รกิ จการค้า ร้ านอาหาร รวมทั[งเป็ นแหล่งท่องเที? ยวสําคัญแห่ งหนึ? งขอ
งกรุ งเทพฯ ทําให้ความเจริ ญของถนนเยาวราช ส่ งผลให้เยาวราชเป็ นพื[นที?ที?มีการจราจรหนาแน่นแห่ง
หนึ?งของไทย เมื?อข้าพเจ้าได้ลงพื[นที?สาํ รวจ-สัมภาษณ์นกั ท่องเที?ยวรวมถึงพ่อค้าแม่คา้ ใน ชุมชนเยาวราช
ต่างบอกเป็ นเสี ยงเดียวกันว่า ปัญหาที?ได้รับผลกระทบมากที?สุด คือ “ปั ญหาการจราจร” เพราะลักษณะ
ของชุมชนเยาวราช เป็ นแบบดั[งเดิมที?มีถนน, ตรอก, ซอก, ซอยที?เล็ก ยากต่อการรับปริ มาณยานพาหนะ
ที?เข้ามามากในแต่ละวัน

ภาพที่3 การจราจรติดขัดที?ถนนเยาวราช
ปัญหาการจราจรในเยาวราช เกิดจากหลายๆสาเหตุ ตัวอย่างเช่น
1. เกิดจากคนข้ามถนน ที?ผขู ้ า้ ม ข้ามถนนตามอําเภอใจ ทําให้คนขับรถต้องคอยหยุดทีละนิด รถจึง
ติดขัดมากขึ[น
2. ผูค้ นที?เร่ งรี บ ทั[งคนขับรถส่ งของหรื อรถตุก๊ ๆ มักจอดเทียบริ มถนน ส่ งผลให้พ[นื ที?ขบั รถมีนอ้ ยลง
3. เมื?อได้ไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติที?มาเที?ยวที?เยาวราช พูดเป็ นเสี ยงเดียวกันว่า ทางม้าลายที?นี? อันตราย
มาก ผูค้ นเร่ งรี บ ไม่หยุดให้คนข้ามถนน
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4. ด้วยความที?ผคู ้ นเร่ งรี บ จึงมักขับฝ่ าไฟแดง ทั[งที?เป็ นเวลาที?คนข้ามควรจะได้ขา้ มถนน
5. รถมักจอดทับทางม้าลาย ในขณะไฟเขียวให้คนข้ามถนน คนข้ามจึงข้ามอย่างลําบาก เกิดอุบตั ิเหตุ
ได้ง่าย (ดังภาพที?4)

ภาพที่4 รถจอดทับทางม้าลาย ในขณะไฟเขียวให้คนข้ามถนน .
2.2 ศิลปกรรม
ศิลปกรรมที?เกี?ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน ในที?น[ ีขา้ พเจ้าแบ่งออกเป็ น 1.ศิลปะสาธารณะ
2.ศิลปิ นกรณี ศึกษา ซึ?งเป็ น 2 เนื[อหาหลักที?ใช้ในการหาข้อมูลในโครงการนี[
2.2.1 ศิลปะสาธารณะ (Public Art)
ศิลปะสาธารณะ หมายถึง ศิลปะในรู ปแบบหรื อสื? อใดก็ได้ ที?ได้รับการวางแผนและดําเนินการ
โดยมีเจตนาที?จะแสดงออกทางกายภาพ ซึ? งมักจะอยูบ่ ริ เวณภายนอก เข้าถึงได้ท[ งั หมด และมีการทํางา
นร่ วมกันของชุมชน ศิลปะสาธารณะอาจรวมถึงงานศิลปะใด ๆ ที?จดั แสดงไว้ในพื[นที?สาธารณะ รวมถึง
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อาคารที?เข้าถึงได้ทวั? ไป ศิลปะสาธารณะค่อนข้างมีความสัมพันธ์ระหว่างเนื[อหาและผูร้ ับชม สามารถ
สื? อถึงอะไรที?ศิลปะกําลังจะพูดและพูดถึงใคร
ในปี 1930, มีการสร้างสรรค์สญ
ั ลักษณ์ประจําชาติ ซึ? งบอกเป็ นนัยๆว่าศตวรรษที? 19 ได้เริ? มต้น
ขึ[น โดยมีการกําหนดเป็ นโครงการ “New Deal” ซึ? งเป็ นโครงการระยะยาวในระดับชาติ โดยเป้ าหมายที?
จะช่วย บรรเทาทุกข์, ฟื[ นฟู และปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกตํ?าครั[งใหญ่
โครงการนี[ วางแผนที? จ ะพัฒ นาความภาคภู มิ ใ จในวัฒ นธรรมอเมริ ก ัน ในขณะเดี ย วกัน ก็ห ลี ก เลี? ย ง
การกล่าวถึงปัญหาเศรษฐกิจที?ถดถอยว่าวัฒนธรรมได้ถกู สร้างขึ[น
โครงการ New Deal มีการพัฒนา Art-in-Architecture (A-i-A) สําหรับโครงการ Percent for art
ที?สร้างขึ[นเพื?อจัดหาทุนศิลปะสาธารณะ ซึ? งยังคงใช้มาจนถึงปั จจุบนั โครงการนี[ให้ครึ? งหนึ?งของหนึ?ง
เปอร์ เซ็ นต์ของค่าใช้จ่ายในการก่อสร้ างทั[งหมดของอาคารรั ฐบาล เพื?อซื[ อศิ ลปะอเมริ กนั ร่ วมสมัย
สําหรับโครงสร้าง A-i-A
แนวคิดเรื? องศิลปะสาธารณะ ได้เปลี?ยนไปในช่วงปี 1970 ช่วงนี[ศิลปะสาธารณะจะนอกเหนือ
ไปจากการตกแต่งและการทําศิลปะในพื[นที?สาธารณะที?เป็ นประวัติศาสตร์แห่งชาติอย่างเป็ นทางการ
ดังนั[นการได้รับอิสระในการก่อสร้างจึงเป็ นความสนใจของสาธารณชน ทําให้ศิลปะสาธารณะกลาย
เป็ นเรื? องของประชาชนมากขึ[น
ประเภทของงานศิลปะสาธารณะ
ศิลปะสาธารณะส่ วนใหญ่ เหลือรอดจากสมัยโบราณ ประกอบด้วยหิ นหลากหลายประเภทนัน?
คืออนุสาวรี ยร์ ู ปปั[ นและรู ปปั[นทางศาสนาหรื อสถาปั ตยกรรมอื?น ๆ อย่างไรก็ตามวันนี[ประเภท ของ
งานศิลปะสาธารณะมีผลงานมากมายจากศิลปะวิจิตรศิลป์ (Fine arts) ศิลปะตกแต่ง (Decorative arts)
และสถาปัตยกรรม (Architecture) ประติมากรรม (Sculpture) งานกระจกสี (Stained glass) เซรามิค
(Ceramics) โมเสค (Mosaics) และศิลปะพรม (Tapestry) เช่นเดียวกับรู ปแบบศิลปะร่ วมสมัยหลายรู ป
แบบเช่น Earthworks Assemblage การติดตั[งศิลปะและผลการปฏิบตั ิงาน รวมทั[งการแสดงชัว? คราวเช่น
Snowballs ของ Andy Goldsworthy, นิทรรศการชั? วคราว เช่น Faberge Eggs หรื อการก่อสร้างทางสถา
ปั ตยกรรมชัว? คราวเพื?อเฉลิมฉลองเหตุการณ์พิเศษต่างๆ เช่น Millennium Dome in London รวมทั[งการ
แสดงชัว? คราวเช่น Snowballs ของ Andy Goldsworthy, นิทรรศการชัว? คราว (เช่น Faberge Eggs) หรื อ
การก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมชัว? คราวเพื?อเฉลิมฉลองเหตุการณ์พิเศษต่างๆ (เช่น Millennium Dome in
London)
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2.2.1.1 Renaissance Public Art (ศตวรรษที?1400-1600)
ยุคทองของศิลปะสาธารณะ คือ ยุคฟื[ นฟูศิลปะของอิตาลี (Italian Renaissance) ซึ? งแตกต่างจาก
ยุคฟื[ นฟูศิลปวิทยาภาคเหนือ (Northern Renaissance) ที?ได้รับการสนับสนุนจากคริ สตจักรหรื อหน่วย
งานของรัฐทั[งหมด จิตรกรรมฝาผนัง Scrovegni ของ Giotto Sculpture ที?ปาโดวา (Padua) รู ปปั[ นทอง
สัมฤทธิU David ของ Donatello และประติมากรรมหิ นอ่อนของ Michelangelo Pieta และ David

ภาพที่5 David - Donatello
2.2.1.2 Baroque Public Art (ศตวรรษที?1600-1700)
ในศตวรรษที? 17 มีการโฆษณาชวนเชื?อทางศาสนาครั[งยิง? ใหญ่ ซึ? งเป็ นครั[งสุ ดท้ายที?คริ สตจักร
คาทอลิกได้รับการยกย่องและมีอาํ นาจ การปฏิรูปคาทอลิค (The Catholic Counter-Reformation) ใช้
สไตล์ละคร (Dramatic style) ในการก่อสร้ างสถาปั ตยกรรม เช่ น การบูรณะมหาวิหาร เซนต์ ปี เตอร์ส
บาซิ ลิกา (St. Peter’s Basilica) ในกรุ งโรมเป็ นแรงบันดาลใจในรู ปแบบของศิลปะในพระคัมภีร์ไบเบิล
และในภาพวาด เช่นผลงานของ Rubens, Caravaggio และ Velazquez เพื?อสื? อสารข้อความกับคริ สตจักร
ทัว? ยุโรป
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ภาพที่6 การปฏิรูปคาทอลิค(The Catholic Counter-Reformation)
2.2.1.3 Public Art (ศตวรรษที?1700-1900)
ในศตวรรษที? 18 และ 19 ศิลปะสาธารณะในตะวันตกถูกจํากัด ให้เป็ นที?ระลึกถึงบิชอปกษัตริ ย ์
และวีรบุรุษในโลกอื?น ๆ เช่น Nelson's Column ในจัตุรัสทราฟัลการ์ลอนดอน หรื อ Arc de Triomphe
ในปารี ส และงานสถาปัตยกรรมใหม่ ๆ ของเมือง ในอเมริ กานี[ เป็ นตัวอย่างโดยผลงานสถาปั ตยกรรม-

ภาพที่7 Arc de Triomphe
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สาธารณะ เช่นอาคารรัฐสภาและสถาบันสมิธโซเนียนในกรุ งวอชิงตัน ดี.ซี. วิหารเซนต์แพทริ คนิวยอร์ก
อนุสาวรี ยเ์ ทพีเสรี ภาพท่าเรื อนิวยอร์ก ในยุโรปศิลปะสาธารณะได้ถูกแสดงโดยหลากหลายโครงสร้าง
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 หรื อ ศิ ลปะภูมิศิ ลป์ คือขบวนการศิลปะที?มีความสัมพันธ์ระหว่างภูมิทศั น์และงาน
ศิลปะเป็ นความสัมพันธ์ที?ผสานกันอย่างแยกไม่ออก ประติมากรรมมิได้วางอยูท่ ่ามกลางภูมิทศั น์ แต่
ภูมิทศั น์เป็ นปั จจัยสําคัญที?ก่อให้เกิดศิลปะ งานธรณี ศิลป์ มักจะเป็ นศิลปะนอกสถานที?ที?ต[ งั อยูไ่ กลจา
กบ้านจากเมือง และปล่อยทิ[งไว้ให้ถกู กัดกร่ อนลงไปตามธรรมชาติ งานชิ[นแรกๆ สร้างขึ[นในทะเลทราย
ในเนวาดา นิวเม็กซิโก ยูทาห์ และแอริ โซนาที?เป็ นงานชัว? คราวที?สร้างท่ามกลางธรรมชาติ ที?เหลืออยูแ่ ต่
เพียงจากการบันทึกไว้ในวิดีโอ หรื อ ภาพถ่ายเท่านั[น 7

ภาพที่8 Surrounded Islands - Christo and Jeanne Claude
7 ภูมิศิลป์ . [ออนไลน์]. จาก Wikipedia เว็บไซต์ : http://th.wikipedia.org/wiki/ภูมิศิลป์ . (สื บค้นข้อมูล: 1

พฤษภาคม 2562)
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Graffiti หรื อ ศิลปะรอยขูดขีดเขียน เป็ นภาพวาดที?เกิดจากการขีดเขียนไปบนผนัง คํา "graffiti"
เป็ นคําศัพท์ที?มาจากภาษากรี ก grafito ซึ? งแปลว่าการเขียนภาพลงบนผนังหรื อกําแพงในสมัยโบราณ
โดยที?รู้จกั กันทัว? ไปจะมีลกั ษณะของการพ่น (bombing) เซ็นชื?อ หรื อเป็ นการเซ็นลายเซ็น โดยเริ? มต้ น
จากเมืองฟิ ลาเดลเฟี ยในรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริ กา จากนั[นจึงแพร่ หลายในนิวยอร์กช่วงยุคคริ สต์
ทศวรรษที? 60 ทุกวันนี[รอยขูดขีดเขียนพัฒนากลายเป็ นแฟชัน? ที?พบเห็นในชีวติ ประจําวัน ทั[งลวดลาย
แท็ก ที?พบตามเสื[ อผ้าแนวสตรี ตอาร์ต ไม่วา่ จะเป็ นรองเท้าผ้าใบ ไปจนถึง มิวสิ กวิดีโอโดยศิลปิ น
ฮิปฮอปในเอ็มทีวี(MTV) ซึ?งมักมีภาพรอยขูดขีดเขียน(Street Art)ปรากฏเป็ นพื[นหลัง (Background) 8

ภาพที่9 Naked Man - Banksy

8 รอยขูดขีดเขียน. [ออนไลน์]. จาก Wikipedia เว็บไซต์ : http://th.wikipedia.org/wiki/รอยขูดขีดเขียน.

(สื บค้นข้อมูล: 1 พฤษภาคม 2562)
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ตารางสรุปศิลปะสาธารณะ
ยุค

ช่วงศตวรรษ

Renaissance Public
Art

1400-1600

จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปั ต ระลึกถึงศิลปะกรี ก
ยกรรม
และโรมันในอดีต

1600-1700

ประติมากรรม จิตรกรรม วรรณกรรม เพื?อสําเสนอความ
นาฏศิลป์ และดนตรี
สัมพันธ์ระหว่าง
โดยนําเสนอให้มีความหรู หรา โอ่อ่า ศิลปะและศาสนา

1700-1900

ถูกจํากัดให้เป็ นที?
ระลึกถึงกษัตริ ย ์
และวีรบุรุษ

Baroque Public Art

Public Art
2000

รู ปแบบ

ประติมากรรม สถาปั ตยกรรม

หน้าที?ใช้สอย

ภูมิทศั น์และงานศิลปะมีความสัมพันธ์ เป็ นประโยชน์ต่อ
กันระหว่างเนื[อหาและผูร้ ับชม
สาธารณะ

2.2.2 ศิลปินกรณีศึกษา
ข้าพเจ้าเลือกศิลปิ นกรณี ศึกษา โดยใช้วธิ ีการหาข้อมูลที?แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มศิลปิ นที?
ทําทางม้าลาย 2.กลุ่มศิลปิ นที?นาํ เสนออัตลักษณ์ของชุมชน
2.2.2.1 กลุ่มศิลปินที่ทำทางม้าลาย
2.2.2.1.1 California.’s Chinatown : An Evaluation
ทางม้าลายที?ถกู เพนท์ บริ เวณไชน่าทาวน์ของประเทศแคลิฟอเนีย บริ เวณใกล้เมือง Oakland
โดยมีการออกแบบและดัดแปลงมาจากราชวงค์ชิง สร้างสรรค์ที?บริ เวณ 4 แยก: Webster, Franklin, 8th
และ 9th Street ซึ?งเป็ นบริ เวณที?วนุ่ วายของเมือง โดย Allyson K. Bechtel, Kara E. MacLeod และ David
R. Ragland 9
David R Ragland. Pedestrian Scramble Signal in Chinatown Neighborhood of Oakland, California: An
Evaluation. [ออนไลน์]. จาก Researchgate เว็บไซต์ : https://www.researchgate.net/profile/David_Ragland/
publication/245561008_Pedestrian_Scramble_Signal_in_Chinatown_Neighborhood_of_Oakland_California_
An_Evaluation. (สื บค้นข้อมูล: 1 พฤษภาคม 2562)
9
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ภาพที่10 ภาพทางม้าลาย บริ เวณไชน่าทาวน์ ประเทศแคลิฟอเนีย

ภาพที่11 ภาพทางม้าลาย บริ เวณไชน่าทาวน์ ประเทศแคลิฟอเนีย
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ในการทํางานมีการอัดวิดีโอบริ เวณทางแยก ทั[งก่อนและหลังการสร้างสรรค์ทางม้าลาย ทําให้
ได้รับข้อมูลเกี?ยวกับคนเดินข้ามถนน, การจราจรของถนน, ความขัดแย้งของคนข้ามถนนกับรถ
และคนเดินข้ามที?ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาณไฟ อย่างสัญญาณ “Walk” ที?บอกให้คนเดินข้ามได้ แต่คนมัก
ไม่รอสัญญาณ รี บเดินทั[งที?ยงั เป็ นสัญญาณ “Don’t Walk” และมีการศึกษารู ปแบบถนนตามแผนภาพ 4
แยก ที?มีฟุตบาททั[ง 4 มุม มีการเคลื?อนรถจากทิศไหน รวมถึงศึกษาการจราจรบริ เวณนี[ ซึ? งหลังการศึกษา
ข้อมูลทั[งหมดเป็ นผลให้ทราบถึงจํานวนต่างๆในแต่ละส่ วนสามารถนําไปวิเคราะห์ได้ รวมถึงมีการเฝ้ า
สังเกตุในช่วงเวลาวันธรรมดา 12:00-13:00, 16:15-17:15 และวันเสาร์ 11:00-12:00
หลังจากสร้างสรรค์ทางม้าลายแล้วมีผลดีเกิดขึ[นมากมาย เช่น ลดคนข้ามที?ไม่ปฏิบตั ิตา
มกฏจราจร รถหยุดก่อนที?จะเข้า ใกล้คนข้าม และสังเกตุได้วา่ เขารอนานขึ[นที?จะแย่งขับผ่านไป ทําให้
คนข้ามถนนรู ้สึกปลอดภัยในการข้ามมากขึ[น

ภาพที1่ 2 แผนภาพ 4 แยก
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2.2.2.1.2 The Chinatown Barnes Dance Project
Charles Bergen Studios ได้สร้างสรรค์ศิลปะสาธารณะ ที?ออกแบบมาเพื?อเพิ?มทางม้าลายบริ เวณ
7th และ H Streets Northwest Washington, DC ที?มี ขนาด ทางม้าลายแบบเส้นแทยง: 12 ฟุต x 80 ฟุต,
ทางม้าลายเส้นตรง: 14 ฟุต 6 นิ[ว x 50 ฟุต ซึ? งในแต่ละปี ตรุ ษจีนที?กรุ งวอชิงตัน ดี.ซี .จะมีการเฉลิมฉลอง
เป็ นเวลา 15 วัน ในไชน่าทาวน์ โดยมีขบวนพาเหรด, มีการเชิดสิ งโต, การแสดงต่างๆ, อาหารพิเศษ
และมีประเพณี ทางวัฒนธรรมอื?น ๆ อีกมากมาย

ภาพที่13 ภาพทางม้าลาย บริ เวณไชน่าทาวน์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การเชิดสิ งโต ที?ใช้การในเฉลิมฉลองนี[ ได้รับความนิยมในวันตรุ ษจีนมาก ด้วยเส้นโค้งที?ยาว
และสี สนั เลยถูกนํามาใช้ในการวาดทางม้าลายในแนวแทยง นําคนเดินข้ามถนนจากมุมนึงไปอีก มุมนึง
อีกทั[งสัญลักษณ์ของ 12 ราศี ที?อยูใ่ นช่องว่างระหว่างแต่ละเส้นของทางม้าลาย ลําดับไปตามปฏิทิน

22

จันทรคติ ก็ถกู นํามาใช้สร้างสรรค์ โดยใช้สี Preformed Thermoplastic ซึ? งใช้งบประมาณไปทั[งสิ[ น
$166,360.00 (ประมาณ5,400,000฿) และเสร็ จสิ[ นปี 2016
ผูร้ ่ วมมือในการสร้างสรรค์ประกอบด้วยหลายๆหน่วยงาน ดังนี[ 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 ภาพร่ างทางม้าลาย

10 Chinatown Barnes Dance. [ออนไลน์]. จาก Charles Bergen Studios เว็บไซต์ : http://

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

ภาพที่15 ภาพทางม้าลาย บริ เวณสยามสแควร์
“
Art and Crossing ศิลปะ พา ข้ าม” บริ เวณ ทางข้ามถนนสยามสแควร์ ระหว่างซอย 1-2-3 คื อ
หนึ?งในผลงานของโครงการ “ศึกษาแนวทาง การออกแบบพื[นที?สาธารณะ ที?มีความยืดหยุน่ ต่อกิจ
กรรมที?หลากหลายภายในบริ บทเมือง” ภายใต้การสนับสนุนของ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพ (สสส.) ร่ วมกับ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬา
ลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUURP) สํานักงานจัดการทรัพย์สิน จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศูนย์สร้าง
เสริ มสุ ขภาวะเมือง (Healthy Space Forum) เป็ นผูด้ าํ เนินการ ออกแบบและจัดทํา พื[นที?สาธารณะ
ต้นแบบ ทางข้ามถนนในย่าน พาณิ ชยกรรมเมือง โดยใช้แนวคิด “ศิลปสาธารณะ” หรื อการใช้ศิลปะเพื?อ
ให้เกิดประโยชน์ต่อพื[นที?สาธารณะ มีวตั ถุประสงค์เพื?อสนับสนุนการเดินเท้าอย่างปลอดภัย ส่ งเสริ
มการใช้ทางข้าม ตลอดจนสร้าง ความตระหนักรู ้สาธารณะ (Public Awareness) เกี?ยวกับการให้ความ
สําคัญกับผูใ้ ช้ทางเท้าและการใช้พ[ืนที?สาธารณะของคนเมือง โดยมีพ[นื ที?ทางข้ามต่อเนื?อง 3 จุด ระหว่าง
สยามสแควร์ซอย 1 สยามสแควร์ซอย 2 และสยามสแควร์ซอย 3 เป็ นพื[นที?นาํ ร่ องสําคัญ 11
11 ศิลปะ พา ข้าม. [ออนไลน์]. จากสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ เว็บไซต์ : https://

www.thaihealth.or.th/Content/42906-ศิลปะ%20พา%20ข้าม.html. (สื บค้นข้อมูล: 1 พฤษภาคม 2562)
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สยามสแควร์ คือย่านพาณิ ชยกรรมใจกลางเมืองของกรุ งเทพมหานคร ที?เต็มไปด้วยผูค้ นและ
รถที?สญ
ั จรผ่านไปมา ตามหลักการออกแบบเมืองแล้ว พื[นที?บริ เวณนี[ ควรออกแบบเพื?อให้คนเดินเท้า
มีความสะดวกสบายมากกว่าผูข้ บั ขี?ยานพาหนะอื?น ๆ แต่ส?ิ งที?เราพบเห็ นอยู่ในปั จจุบนั คือผูค้ นจํา
นวนหนึ? งยังต้องยืนรอจังหวะที?ถนนไม่มีรถก่อนจึงจะข้ามถนนได้ ซึ? งปรากฎการณ์น[ ี อาจเกิดได้จาก
หลายปัจจัย หลายครั[งเราอาจจะโทษมารยาทในการขับขี? แต่จริ ง ๆ แล้วอาจเกิดจากการออกแบบพื[นที?
เมืองที?ให้ความสําคัญกับคนเดินเท้าไม่มากพอ การออกแบบสภาพแวดล้อมที?ไม่ให้ความรู ้สึกถึงความ
เป็ นสถานที?ส่งผลให้ผขู ้ บั ขี?ไม่ระมัดระวังผูค้ นเดินเท้า
“
Art and Crossing ศิลปะ พา ข้าม” ช่วยให้ผขู ้ ั บขี? ยานพาหนะรับรู ้ถึงทางข้ามได้อย่าง
ชัดเจนมากยิง? ขึ[น ชะลอการสัญจรให้ชา้ ลง (Traffic Calming) ในพื[นที?ๆ มีคนเดินข้ามถนน เพื?อ ความ
เป็ นมิตรต่อสิ? งแวดล้อมและคนเดินเท้า นอกจากนี[ยงั ดึงดูดใจและ ทําให้คนเดินทางถนนรู ้สึกมึคุณค่าที?
จะใช้งานอีกด้วย 12

ภาพที่16 ภาพทางม้าลาย บริ เวณสยามสแควร์

12 ศิลปะ พา ข้าม. [ออนไลน์]. จากสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ เว็บไซต์ : https://

www.thaihealth.or.th/Content/42906-ศิลปะ%20พา%20ข้าม.html. (สื บค้นข้อมูล: 1 พฤษภาคม 2562)
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ศิลปิ นผูส้ ร้างสรรค์ผลงาน Art and Crossing ศิลปะ พา ข้าม คือคุณเชิดศักดิU เม้ยขันหมาก หรื อ
ชื?อที?รู้จกั กันในแวดวงศิลปะว่า 2choey นอกจากความเชี?ยวชาญในงานศิลปะสาธารณะแล้ว 2 choey
ยังเป็ นศิษย์เก่า ภาควิชาการวางแผนภาคและเมืองคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทําให้สามารถ สร้างสรรค์ทางข้ามถนนที?สวยงามโดดเด่นแล้ว และยังถูกต้องตามหลักการออกแบบ
แถมยังปลอดภัยเป็ นมิตรกับผูข้ า้ มอีกด้วย
2.2.2.1 กลุ่มศิลปินที่นำเสนออัตลักษณ์ของชุมชน
2.2.2.1.1 Haida House Post Project
Haida House Post Project โปรเจคนี[เกิดขึ[นที?หมู่บา้ น Hydaburg เพื?อส่ งเสริ มเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมผ่านศิลปะสาธารณะที?ทาํ ร่ วมกันของคนในหมู่บา้ น
Hydaburg ตั[งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ของ Alaska ในบริ เวณที?เป็ นจุดใต้สุดของ Prince of
Wales Island หมู่บา้ นนี[มีประชากรประมาณ 370 คน ซึ? ง 77% ของประชากร คือชนเผ่าไฮด้า (Haida)

ภาพที่17 ภาพสมาชิกช่วยกันระบายสี ลวดลาย Totem
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ในประวัติศาสตร์ชนเผ่าไฮด้า เป็ นที?รู้จกั ดีในด้านการแกะสลัก ได้รับการยอมรับจากทัว? โลกว่า
เสา Totem มีรูปทรงและตัวเลขที?แสดงถึงเอกลักษณ์ทางสังคมและเชื?อมต่อครอบครัวในชุมชน ซึ? งชาว
Hydaburg และช่างแกะสลักต้นแบบ กล่าวว่า รู ปแบบศิลปะ totem pole เป็ นดัง? ภาษาเขียนของเรา เรา
สามารถอ่านได้เหมือนหนังสื อ เรารู ้ดีวา่ คนในครอบครัวเป็ นใครด้วยการดูดีไซน์จากสิ? งนี[
ศิลปะสาธารณะ จึงนับเป็ นส่ วนประกอบสําคัญของความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในวัฒนธรรม
ท้องถิ?นโดยเฉพาะอย่างยิง? หมู่บา้ นนี[ที?สร้างโปรเจค Haida House Post Project มาเพื?อส่ งเสริ มเอกลัก
ษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านรู ปแบบเสา Totem 13

ภาพที่18 ภาพสมาชิกช่วยกันขนท่อนไม้มาที?โรงแกะสลัก

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

https://www.arts.gov/NEARTS/2018v2-community-art-look-public-art-america/cultural-identity-through-public-art.
(สื บค้นข้อมูล: 1 พฤษภาคม 2562)
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ภาพที่19 ภาพ Totem pole ของหมู่บา้ น Hydaburg ที?เสร็ จสมบูรณ์

2.2.2.1.2 Mexico City
ศิลปะสาธารณะของเม็กซิโก เป็ นส่ วนหนึ?งของเอกลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมือง แต่ทว่า
เมืองนี[ยงั มีความเสี? ยงสูงต่อการเกิดแผ่นดินไหว ทําให้นกั ประวัติศาสตร์ ศิลปิ น และสถาปนิกที?เม็กซิ กนั
ต้องต่อสูก้ บั สถานการณ์ที?ไม่เหมือนใคร
การเกิดภัยพิบตั ิแผ่นดินไหวครั[งใหญ่ในแต่ละครั[ง เม็กซิ โกได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว
มากมาย หลายร้อยคนเสี ยชีวติ อาคารสําคัญและงานศิลปะสาธารณะเสี ยหาย
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บนพื[นดินที?ไม่คงที?ของเม็กซิ โก อาคารและงานศิลปะที?ยงิ? ใหญ่เป็ นสิ? งสําคัญยิง? ไม่ใช่วา่ อุดม
คติอนั สูงส่ งของสถาปนิก แต่ศิลปะสาธารณะของเม็กซิ โกที?จะต้องได้รับการเก็บรักษาไว้ ไม่ใช่เพื?อเชิด
ชูมนั แต่เพื?อให้เข้าใจถึงช่วงเวลาในประวัติศาสตร์เม็กซิ กนั 14

ภาพที่20 ภาพ Centro SCOP ก่อนแผ่นดินไหวปี 2017

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

thinkingcity.org/tag/mexico-city/. (สื บค้นข้อมูล: 1 พฤษภาคม 2562)
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ภาพที่21 ภาพ Centro SCOP หลังแผ่นดินไหวปี 2017

บทที่ 3
วิธีการดำเนินงาน
การดําเนินโครงการศิลปะสาธารณะ : ทางม้าลายเพื?อชุมชน ข้ าพเจ้าแบ่งวิธีการทํางานออกเป็ น
2 ส่ วนด้วยกัน คือ 1. การสร้างสรรค์ทางม้าลาย 2. การทําวิดีโอสารคดี (Documentary) ซึ? งมีเป้ าหมาย
ในการทํางาน คือการทําศิลปะสาธารณะ (Public Art) และถ่ายทอดขั[นตอนการดําเนินงานออกมาผ่าน
วิดีโอสารคดี
3.1 การสร้างสรรค์ทางม้าลาย
3.1.1 ก่อนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์
ก่อนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ทางม้าลายใหม่ โดยการวาดรู ป
และระบายสี (Painting) ลงบนทางม้าลาย 4 แห่งด้วยกัน ได้แก่
1. ทางม้าลายโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ทางม้าลายโรงเรี ยนเทศบาล 3 (สระกระเทียม)
3. ทางม้าลายโรงเรี ยนเทศบาล 1 (วัดพระงาม)
4. ทางม้าลายโรงเรี ยนวัดชัยมงคล
ในส่ วนนี[เป็ นระยะแรกของโครงการ ข้าพเจ้าจึงเริ? มต้นโครงการด้วยการเริ? มทําบริ เวณโรงเรี ยน
เพื?อที?จะได้ขออนุ มตั ิโครงการได้ง่าย เนื? องจากโรงเรี ยนเป็ นพื[นที?ปิด มีนกั เรี ยนช่วยร่ วมมือในการ
ทํางานอยูเ่ สมอ
3.1.1.1 ทางม้าลายโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
ในการดําเนินโครงการกับโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร หลังจากที?ขา้ พเจ้าได้ติดต่อยืน?
ใบโครงการเข้าสู่โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ทางโรงเรี ยนได้แจ้งมาว่า พื[นที?ทางม้าลายของโรง
เรี ยน เป็ นพื[นที?ที?ถูกทับซ้อนอยูก่ บั มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนั[นข้าพเจ้าจึงต้องยืน? เอกสารอีกชุดไปยัง
มหาลัยศิลปากร กองบริ การอาคารสถานที?และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ซ? ึ งทางกองบริ กา
รอาคารฯให้คาํ ตอบครั[งแรกมาว่า “ไม่อนุมตั ิโครงการ เนื?องจากอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดของผูใ้ ช้
30

31

รถและถนน และอาจทําให้เกิดอุบตั ิเหตุได้” แต่หลังจากนั[นไม่นาน ทางกองบริ การอาคารฯ ได้มีการ
ติดต่อมาใหม่ และนัดเข้าไปประชุมเรื? องโครงการนี[
หลังจากนัดประชุมกับทางกองบริ การอาคารฯ ได้ขอ้ สรุ ปมาว่า “โครงการนี[เป็ นโครงการที?น่า
สนใจ แต่ไม่มีหลักอะไรยืนยันได้วา่ ผูค้ นจะชะลอการขับขี?จริ งไหม คนข้ามจะสนใจมากขึ[นไหม ดังนั[น
จึงเสนอว่า ถ้าหากอยากลองทําโครงการนี[ ทางกองบริ การอาคารฯอนุญาตได้ทาํ ได้ แต่กาํ หนดให้คงอยู่
ชัว? คราว แล้วลบให้กลับมาเป็ นเหมือนเดิม” โดยทําเสมือนเป็ นการทดลอง ว่าเมื?อมีทางม้าลายนี[อุบตั ิ
เหตุจะลดจริ งไหม ข้าพเจ้าจึงรับข้อเสนอนี[ และได้ทาํ ทางม้าลายทางม้าลายขึ[นร่ วมกับนักเรี ยนโรงเรี ยน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาพที่22 ภาพการเข้าไปสัมภาษณ์ผคู ้ นแถวโรงเรี ยนฯก่อนทําทางม้าลาย

ก่ อนการลงมื อสร้ างสรรค์ทางม้าลาย ข้าพเจ้าได้เข้าไปสัมภาษณ์ ผูค้ นแถวโรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ?งได้คาํ ถามดังต่อไปนี[
1. สาเหตุอะไรที?มีทางม้าลายแล้วยังมีอุบตั ิเหตุ
ผูถ้ กู สัมภาษณ์คนที?1: คิดว่านิสยั ขับขี?ของคนไทย เขาไม่ยอมจอด ไม่เหมือนต่างประเทศที?เขาจะจอดให้
ผูถ้ กู สัมภาษณ์คนที?2: เพราะความประมาทของคนขับรถครับ
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ผูถ้ กู สัมภาษณ์คนที?3: ทางม้าลายไม่ได้ชดั เจน บางที?กแ็ บบว่าแถบมันเลือนลางไปแล้ว
ทําให้รถไม่ได้ระวังเท่าที?ควร
ผูถ้ กู สัมภาษณ์คนที?4: เพราะว่าคนกับรถไม่ได้ระวัง เมื?อถึงทางม้าลายค่ะ
ผูถ้ กู สัมภาษณ์คนที?5: จิตสํานึกของคนขับอะครับ อันนี[สาํ คัญมากที?สุด

ภาพที่23 แบบร่ างทางม้าลายโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
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2. อยากให้ทางม้าลายเป็ นอย่างไร
ผูถ้ กู สัมภาษณ์คนที?1: อยากให้มีทางม้าลายเยอะๆหน่อยค่ะ
ผูถ้ กู สัมภาษณ์คนที?2: อยากให้มีตาํ รวจมากั[นรถ ช่วยดูแล แบบนี[ปลอดภัยแน่ค่ะ
ผูถ้ กู สัมภาษณ์คนที?3: ถ้ามีไฟตอนกลางคืนก็น่าจะดีข[ ึนค่ะ เพราะว่าตอนกลางคืนน่าจะสังเกตุยาก
ผูถ้ กู สัมภาษณ์คนที?4: อยากให้ติดแถบสะท้อนแสง เวลารถขับผ่านจะได้เห็นชัดเจนยิง? ขึ[นค่ะ
ผูถ้ กู สัมภาษณ์คนที?5: ถ้ามีสญ
ั ลักษณ์ชดั เจน ก่อนที?จะถึงทางม้าลาย ก็น่าจะทําให้ปลอดภัยยิง? ขึ[นครับ
ผูถ้ กู สัมภาษณ์คนที?6: แบบเดิมที?ทาสี ขาว ก็อาจจะมีรูปแบบหรื ออะไรที?เห็นได้ชดั คนที?ขบั มาไกลๆจะ
ได้ทราบเลยว่านี[คือทางม้าลาย และควรมีป้ายบอกว่าอีกกี?เมตรมีทางม้าลายครับ

ภาพที่24 การทํางานทางม้าลายโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
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ภาพที่25 ทางม้าลายโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
3.1.1.2 ทางม้าลายโรงเรี ยนเทศบาล 3 (สระกระเทียม)
ในการดําเนินโครงการกับโรงเรี ยนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) มีความราบรื? นไปอย่างง่ายดาย
เนื? องจากครั[ งแรกที? ขา้ พเจ้าเข้าไปเสนอโครงการกับผอ.โรงเรี ยน เขายินดี มากที? จะมี การมาวาดภา
พลงสี ทางม้าลายเดิมหน้าโรงเรี ยนให้กลับมาสวยอีกครั[ง โดยอนุญาตให้ทาํ ทางม้าลายได้ 2 พื[นที? คือ
1. ทางม้าลายเดิม บริ เวณหน้าโรงเรี ยน
2. สร้างทางม้าลายใหม่ บริ เวณประตูหลังของโรงเรี ยน ที?มีการข้ามถนนอยูบ่ ่อยครั[ง
ทางโรงเรี ยนจึงให้ขา้ พเจ้ากลับไปทําสเก็ตซ์ทางม้าลายมาเพิ?มเติม โดยให้มีลกั ษณะน่ ารักๆ
เด็กๆในโรงเรี ยนช่วยกันทําได้ ข้าพเจ้าจึงได้ไปขอสปอนเซอร์สีทาถนน มาจากบริ ษทั นิปปอนเพนต์
(ประเทศไทย) จํากัด ซึ?งทางบริ ษทั ก็ให้ความช่วยเหลืออย่างดี มอบสี มาให้โครงการ พร้อมกับให้เงิน
สนับสนุน 2000 บาท
การทํางานในโรงเรี ยนก็เป็ นไปอย่างราบรื? น ทั[ง 2 ทางม้าลายที?โรงเรี ยนกําหนด เด็กในโรงเรี ยน
ช่วยเหลือกันอย่างดี มีคุณครู ฝ่ายศิลป์ ผอ.โรงเรี ยนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) มาช่วยในการทํางาน
ในครั[งนี[ ถือเป็ นโครงการที?เรี ยบร้อยสมบูรณ์

35

ภาพที่26 สี ที?ได้รับการสนับสนุน จาก บริ ษทั นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จํากัด

ภาพที่27 การทํางานทางม้าลายโรงเรี ยนเทศบาล 3 (สระกระเทียม)
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ภาพที่28 ทางม้าลายบริ เวณหน้าโรงเรี ยนเทศบาล 3 (สระกระเทียม)

ภาพที่29 ทางม้าลายบริ เวณหลังโรงเรี ยนเทศบาล 3 (สระกระเทียม)
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3.1.1.3 ทางม้าลายโรงเรี ยนเทศบาล 1 (วัดพระงาม)
ในการดําเนินโครงการที?บริ เวณโรงเรี ยนเทศบาล 1 (วัดพระงาม) ข้าพเจ้าได้รับความร่ วมมือ
จากคุณสมพงษ์ มุดา ประธานชุมชนริ มคลองวัดพระงาม เขาสนใจในศิลปะเป็ นอย่างมาก อยากให้ประเทศไทย มีท[ งั ศิลปะแบบจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ หรื อแม้กระทัง? ศิลปะสาธารณะ อยูร่ อบๆ
ตัว เมื?อเขาทราบว่า ข้าพเจ้าได้ทาํ โครงการนี[อยู่ คุณสมพงษ์ยนิ ดีที?จะประสานงาน โรงเรี ยนและคน
ในชุมชนให้อย่างเต็มที?เพื?อที?โครงการนี[จะได้เกิดขึ[นอย่างไม่ติดขัด
หลังจากนั[นข้าพเจ้าได้รับการติดต่อมาว่า โรงเรี ยนเทศบาล 1 (วัดพระงาม) อนุญาตให้เข้ามา
เพนท์ได้เลย และคนในชุมชนพร้อมจะเข้ามาช่วยเหลือ ร่ วมแรงร่ วมใจกันสร้างทางม้าลายในชุมชนที?
ตนเองอยู่ เกิดความสามัคคดี เกิดความรักและหวงแหนชุมชนมากยิง? ขึ[น

ภาพที่30 ทางม้าลายบริ เวณหลังโรงเรี ยนเทศบาล 3 (สระกระเทียม)
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3.1.1.4 ทางม้าลายโรงเรี ยนวัดชัยมงคล
ในการดําเนิ นโครงการกับโรงเรี ยนวัดชัยมงคล ข้าพเจ้าได้เข้าไปพูดคุยกับทางผูอ้ าํ นวยการ
เขาให้ความสนใจกับโครงการนี[มาก หลังจากที?ขา้ พเจ้าสเก็ตซ์แบบทั[งหมดส่ งให้ผอ. ทางโรงเรี ยนวัดชัย
มงคลนําไปให้ นักเรี ยนและคุณครู ทุกท่านโหวตเลือกแบบทั[งหมด เพื?อที?ให้คนในชุมชนเอง เห็นชอบ
ร่ วมกันมากที?สุด ไม่ใช่เพียงคนใดคนหนึ?งตัดสิ นใจ
เมื?อได้เข้าไปทํา คุณครู และนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดชัยมงคลให้ความร่ วมมือดีมาก ช่วยกันวาด ช่วย
กันเพนท์และเก็บรายละเอียดจนกระทัง? โครงการเสร็ จสมบูรณ์

ภาพที่31 การทํางานทางม้าลายโรงเรี ยนวัดชัยมงคล
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ภาพที่32 ทางม้าลายโรงเรี ยนวัดชัยมงคล
3.2 การทำวิดีโอสารคดี (Documentary)
3.2.1 บันทึกผลการลงภาคสนาม
ในการทําศิลปนิพนธ์ ข้าพเจ้าได้เข้าไปลงภาคสนาม สัมภาษณ์นกั ท่องเที?ยวและคนในพื[นที?
เยาวราช รวมถึงพูดคุยกับหน่วยงานที?เกี?ยวข้องดังต่อไปนี[:
1. สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร
2. โรงเรี ยนสี ตบุตรบํารุ ง
3. โรงเรี ยนวัดพลับพลาชัย
4. วัดพลับพลาชัย
5. กรมโยธาธิการและผังเมือง
6. สํานักผังเมือง ดินแดง
7. สํานักผังเมือง กองจัดรู ปที?ดินและปรับปรุ งฟื[ นฟูเมือง
8. สํานักงานเขตสัมพันธวงศ์
9. สํานักการจราจรและขนส่ ง
10. สํานักงานเลขานุการผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร
11. ศูนย์สร้างเสริ มสุ ขภาวะเมือง (Healthy Space Forum)
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3.1.2.1 การสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่เยาวราช ข้าพเจ้าได้สอบถามคําถามต่างๆดังนี[
1.ทางม้าลายแถวนี[เสี? ยงอันตรายไหม?
คนในพื[นที? คนที?1: ก็ตรงนี[ไม่อนั ตรายนะครับ เพราะรถมันวิง? ช้าๆ
การขับเคลื?อนของรถมันช้าๆ รถไม่ได้ใช้ความเร็ วมาก
คนในพื[นที? คนที?2: ไม่เสี? ยงอันตรายนะ เพราะคนขับรถเค้าก็รู้วา่ มีนกั ท่องเที?ยวเดินผ่านเดินอะไร
เค้าก็ขบั เบาๆช้าๆไง ก็ไม่มีอะไร
2.ทางม้าลายแถวนี[มีอุบตั ิเหตุบา้ งไหม?
คนในพื[นที? คนที?1: ก็มีชนท้ายกันนิดหน่อยครับ มอไซต์ชนท้ายกัน
คนในพื[นที? คนที?2: มันก็มีอนั ตรายนานๆที เพราะไม่มีไฟแดงตรงนี[
พอไม่มีไฟแดงและรถขับเป็ นเส้นตรงกันมาทีน[ ี มันก็มีบ่อยครั[งเหมือนกัน แต่วา่
นานๆจะมีที
คนในพื[นที? คนที?3: ไม่ค่อยมีอุบตั ิเหตุนะคะ เขาก็ระวังกันอยู่
เขาเห็นเรามา เขาก็ชะลอให้เราแล้ว

ภาพที3่ 3 ภาพสัมภาษณ์คนในพื[นที?เยาวราช

41

3.คุณคิดยังไงกับทางม้าลายในไทย? (แปลไทยแล้วค่ะ)
ชาวต่างชาติ คนที?1: โอ้ อันตราย มันบ้ามาก บ้ามากจริ งๆครับ
ชาวต่างชาติ คนที?2: มันข้ามยากมากๆค่ะ รถไม่มีทางหยุด ดังนั[นคุณจําเป็ นต้องวิง? เพื?อให้รอดชีวติ
ชาวต่างชาติ คนที?3: ทางม้าลายมันอันตรายมาก
ั ญาณไฟจราจร หรื อตํารวจจราจร จะได้ปลอดภัยมากยิง? ขึ[น
ควรมีสญ
อันตรายมากจริ งๆค่ะ
ชาวต่างชาติ คนที?4: ผมคิดว่ามันค่อนข้างวุน่ วาย แต่มนั ก็มีพลังมากเลย
ดังนั[นมันเลยน่าดึงดูดโดยเฉพาะจากคนต่างๆทัว? โลก
ชาวต่างชาติ คนที?5: ฉันว่ามันเป็ นเรื? องน่าสนใจมาก คุณต้องให้ความสนใจเมื?อคุณอยูท่ ี?ถนน
ใช่ มันก็แอบจะอันตรายนิดหน่อย แต่อย่างไรก็ตามมันอาจเป็ นที?ที?คนเยอะ
และฉันก็ชอบส่ วนนี[ของประเทศไทย
ชาวต่างชาติ คนที?6: ฉันคิดว่าทางม้าลายของประเทศไทย สัญญาณไฟจราจรน้อยเกินไป
ั ญาณไฟจราจร
ฉันรู ้สึกว่ามันยากลําบากมาก ดังนั[นฉันรู ้สึกว่า ถ้าทางม้าลายมีสญ
มากขึ[นหน่อย ก็น่าจะดีข[ ึนค่ะ

ภาพที่34 ภาพสัมภาษณ์นกั ท่องเที?ยว
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4.ทางม้าลายในไทย ต่างกับ ทางม้าลายประเทศคุณยังไง?
ชาวต่างชาติ คนที?1: แยกที?วนุ่ วายจะมีสญ
ั ญาณไฟคนข้ามถนน
ั ญาณไฟคนข้ามถนนเลยค่ะ
แต่วา่ ที?ประเทศไทย แยกวุน่ วายต่างๆไม่มีสญ
ั ญาณอะไรเลยที?จะบ่งบอกให้รถหยุด
มันไม่มีสญ
ดังนั[นคุณต้องระวังและเสี? ยงด้วยตัวคุณเอง อันตรายมากสําหรับคนข้ามถนน
ชาวต่างชาติ คนที?2: ที?ประเทศผมเวลาข้ามถนน รถจะหยุดและรอจนคนข้ามเดินไป
ชาวต่างชาติ คนที?3: ทางม้าลายที?ประเทศจีน สัญญาณไฟจราจรเยอะมากค่ะ
แล้วตอนนี[ที?จีนมีกฎหมายว่า ถ้ามีคนจะข้ามทางม้าลายก็ไม่สามารถขับผ่านไปได้
ถ้าขับผ่านไปก็ตอ้ งถูกปรับเงินค่ะ
ชาวต่างชาติ คนที?4: จริ งๆแล้วประเทศของฉันมีรถน้อย เพราะฉันมาจากยุโรป
และพวกเขาก็ขบั กันค่อนข้างจะมีระเบียบ มันจะปลอดภัยและข้ามได้ง่ายกว่า
ชาวต่างชาติ คนที?5: รถจะเคารพคนข้ามถนน ดังนั[นเมื?อคุณวางเท้าไปที?ถนน พวกเขาจะหยุดอัตโนมัติ
แต่ที?นี?คุณต้องรอจนกระทัง? มีรถเห็นคุณ เขาถึงจะหยุดรถ
แล้วคุณค่อยสามารถข้ามไปได้

3.1.2.2 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ข้าพเจ้าได้เข้าไปคุยกับพี?ที?ดูแลเกี?ยวกับเรื? องทางม้าลายซึ? งได้ขอ้ มูลมาดังนี[ โดยข้อมูลที?คุยกัน
ยึดตามมาตรฐานแบบทางม้าลาย อ้างอิงมาจากกรมทางหลวง (ตามรู ปที?1)
ข้าพเจ้า: หนูสงสัยนิดนึงว่า ปกติทางม้าลายที?เห็น ทําไมแต่ละที?ไม่เท่ากันเป้ ะๆ
มันมีสาเหตุมาจากอะไรคะ?
พี?นวล: คือมันอยูท่ ี?ลกั ษณะของพื[นที? ปริ มาณการจราจร ปริ มาณประชาชนที?จะข้าม ถ้าพื[นที?มนั อํานวย
และประชาชนต้องการ มันก็สามารถขยายให้กว้างได้เพื?อความปลอดภัยในการข้ามถนน
ทั[งนี[ท[ งั นั[นในถนนของเราก็จะมีเจ้าภาพหลายหน่วยงาน กรุ งเทพฯเนี?ยก็จะมีของกรมทางหลวง
และสํานักการจราจรและขนส่ งรวมถึงเจ้าของพื[นที?น[ นั ๆ แต่ทางสํานักงานนโยบายและ
แผนการขนส่ งและจราจรก็จะเป็ นหน่วยงานกลาง ไม่ได้เป็ นเจ้าของพื[นที?ใดๆ
พี?สอง: การที?จะไปทําบริ เวณพื[นที?เยาวราช ก็ตอ้ งไปติดต่อเจ้าของพื[นที?
ซึ?งในที?น[ ีคือ สํานักงานเขตสัมพันธวงศ์
โดยทัว? ไปแบบก็จะไม่ต่างไปจากปกติตามมาตรฐาน
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ซึ?งเสต็ปในการดําเนินเรื? องก็คือ เราต้องรู ้ก่อนว่าใครคือเจ้าของพื[นที? และต้องเข้าไปคุยกับเขา
รวมถึงเข้าไปเสนอแบบและสี ที?จะเข้าไปทํา
เพราะว่ามันจะมีรายละเอียดขั[นตอนก่อนการดําเนินการทาสี ปลีกย่อยเยอะมากเลย
ข้าพเจ้า: หนูกเ็ ลยอยากจะมาปรึ กษาว่า ถ้าหนูทาํ นอกเหนือจากมาตรฐานกรมทางหลวง
ซึ?งในตัวกฎหมายไม่มีที?เป็ นเพนท์ ปกติที?ทาํ กันจะเป็ นไปตามกรอบเป้ ะๆ
ซึ?งถ้าหนูทาํ แบบที?กล่าวมามันจะได้ไหมหรื อมีรายละเอียดอะไรเพิ?มเติมไหมคะ?
พี?สอง: ระเบียบพี?เองก็ไม่เคยเห็นนะ
พี?นวล: ต้องเข้าใจก่อนว่า มันใช้งานจริ ง ไม่ใช่เป็ นเพียงแค่ศิลปะอย่างเดียว
ซึ?งถ้ามันได้ตามมาตรฐานมันก็โอเค พี?เองก็ตอบไม่ได้วา่ แบบนี[มนั ได้มาตรฐานรึ เปล่า
พี?สอง: แล้วอีกอย่างลายมันเซนซิทีฟ(sensitive) เวลาขับรถมาจะตกใจรึ เปล่า
อย่างในแบบมีลายมังกรบนทางม้าลาย
ข้าพเจ้า: หนูเองก็เลยทํามาหลายแบบค่ะ เผือ? จะได้ให้ดูได้วา่ แบบนี[ได้มาตรฐานไหม
หรื ออีกแบบถูกต้องตามมาตรฐานมากกว่า
บางชิ[นก็จะมีสเก็ตที?เพนท์ไม่เลยออกไปนอกกรอบของเส้นสี ขาวบนทางม้าลาย
เพราะหนูไม่ทราบว่าแบบไหนถูกต้อง เลยทําไว้หลายๆแบบค่ะ
พี?นวล: แนะนําต้องปรึ กษาเจ้าของพื[นที? ว่าเค้าว่ายังไง ให้ทาํ รึ เปล่า พี?ตอบแทนไม่ได้
แต่ถา้ คอนเซปทางม้าลายที?ทาํ กันในมาตรฐานกรมทางหลวง อย่างนี[พี?สามารถตอบให้ได้

ภาพที่35 ภาพเข้าไปปรึ กษากับสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร
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ข้าพเจ้า: แล้วปกติในการทําทางม้าลายโดยทัว? ไป ใครหรื อหน่วยงานไหนที?เป็ นคนตัดสิ นว่า
ทางม้าลายไหนถูกต้องสามารถปฏิบตั ิลงมือทําได้คะ?
พี?สอง: ถ้าจะมีกน็ ่าจะเป็ นฝ่ ายกฎหมายหรื อฝ่ ายวิศวกรรมของสํานักการจราจรและขนส่ งครับ
คือเวลาการก่อสร้างก็จะมีฝ่ายออกแบบ และก็ฝ่ายกฎหมายในการตรวจสอบกฎหมายดูวา่
ได้มาตรฐานรึ เปล่า ต้องแก้ไขเพิ?มเติมตรงไหนบ้าง

ภาพที่36 มาตรฐานแบบทางม้าลาย โดยกรมทางหลวง
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3.1.2.3 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง ข้าพเจ้าได้โทรเข้าไปสอบถาม ได้ขอ้ มูลมาดังนี[

ข้าพเจ้า: สวัสดีค่า หนูเป็ นนักศึกษาจากคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะ
ตอนนี[กาํ ลังทําโปรเจคเพนท์ทางม้าลายเพื?อลดอันตรายและเพิม? อัตลักษณ์ให้กบั ชุมชนค่ะ
แล้วหนูเห็นทางโรงเรี ยนสี ตบุตรบํารุ งมีทางม้าลายบริ เวณหน้าโรงเรี ยน
หนูกเ็ ลยสนใจอยากเข้าไปคุยรายละเอียดเพิ?มเติมกับทางผอ.น่ะค่ะ
พนักงาน: ต้องทําหนังสื อชี[แจงเข้ามานะคะ แล้วก็ดูอีกทีวา่ จะได้รับการอนุมตั ิรึเปล่าอ่ะค่ะ
ข้าพเจ้า: ถ้าหนูขอเข้าไปคุยรายละเอียดให้เรี ยบร้อยก่อนได้ไหมคะ
พอดีทางมหาวิทยาลัยอยากให้ได้รายละเอียดเรี ยบร้อยก่อนน่ะค่ะ ถึงออกให้
พนักงาน: คือผอ.ไม่ได้เข้าโรงเรี ยนทุกวันน่ะค่ะ ยังไงก็ตอ้ งทําหนังสื อเข้ามาก่อน
ข้าพเจ้า: ได้ค่า งั[นเดีvยวหนูทาํ หนังสื อยืน? เข้าไปนะคะ

ภาพที่37 ภาพเข้าไปยืน? เอกสารที?โรงเรี ยนสี ตบุตรบํารุ ง
3.1.2.4 โรงเรียนวัดพลับพลาชัยและวัดพลับพลาชัย ข้าพเจ้าได้เดินทางเข้าไปพูดคุย ได้ขอ้ มูลมาดังนี[

ข้าพเจ้าได้เข้าไปอธิบายรายละเอียดของตัวโครงการให้ทางผอ.โรงเรี ยนวัดพลับพลาชัยฟัง
เขายินดีที?จะให้เข้ามาดําเนินการบริ เวณทางม้าลาย แต่เนื?องด้วยทางม้าลายที?จะเข้าไปดําเนินงาน มันเป็ น
บริ เวณคาบเกี?ยวระหว่างทางโรงเรี ยนกับวัด ทางผอ.จึงแจ้งว่าจําเป็ นต้องไปติดต่อทางวัดพลับพลาชัย
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ก่อนเมื?อได้เข้าไปคุยกับ เจ้าอาวาสวัดพลับพลาชัย เขาไม่ยนิ ยอมที?จะให้เข้าไปดําเนินการ เพราะว่าทาง
วัด มีนโยบายของตนอยูแ่ ล้ว

3.1.2.5 กรมโยธาธิการและผังเมือง ข้าพเจ้าได้โทรเข้าไปสอบถาม ได้ขอ้ มูลมาดังนี[
ข้าพเจ้า: สวัสดีค่า หนูเป็ นนักศึกษาจากคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะ
ตอนนี[กาํ ลังทําโปรเจคเพนท์ทางม้าลายเพื?อลดอันตรายและเพิ?มอัตลักษณ์ให้กบั ชุมชนค่ะ
หนูสามารถติดต่อสอบถามได้ที?ใครอะคะ?
พนักงาน: หมายถึงจะทําเกี?ยวกับทางม้าลาย ในกรุ งเทพฯรึ เปล่าครับ?
ข้าพเจ้า: หนูอยากจะทําบริ เวณเยาวราชอะค่ะ
พนักงาน: งั[นต้องติดต่อไปอีกเบอร์นะครับ 02-354-1275 ถึง87 เป็ นสํานักผังเมืองกรุ งเทพฯ ดินแดงครับ
สามารถติดต่อสอบถามทางนั[นได้เลยนะครับ
3.1.2.6 สำนักผังเมืองกรุงเทพฯ ดินแดง ข้าพเจ้าได้โทรเข้าไปสอบถาม ได้ขอ้ มูลมาดังนี[
ข้าพเจ้า: สวัสดีค่า หนูเป็ นนักศึกษาจากคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะ
ตอนนี[กาํ ลังทําโปรเจคเพนท์ทางม้าลายเพื?อลดอันตรายและเพิ?มอัตลักษณ์ให้กบั ชุมชนค่ะ
หนูสามารถติดต่อสอบถามได้ที?ใครอะคะ?
พนักงาน: เพนท์ทางม้าลาย พวกแต้มสี รึเปล่าคะ?
ข้าพเจ้า: ใช่ค่ะ
พนักงาน: ต้องโทรไปอีกเบอร์นะคะ กองที?เขารับผิดชอบโดยตรง 02-354-1280 ถึง 82
เป็ นเบอร์ของสํานักผังเมือง กองจัดรู ปที?ดินและปรับปรุ งฟื[ นฟูเมือง
ดูแลเกี?ยวกับการทาสี ที?ต่างๆภายในกทมฯให้สวยงามค่ะ
3.1.2.7 สำนักผังเมือง กองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง
ข้าพเจ้าได้โทรเข้าไปสอบถาม ได้ขอ้ มูลมาดังนี[
ข้าพเจ้า: สวัสดีค่า หนูเป็ นนักศึกษาจาก คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะ
ตอนนี[กาํ ลังทําโปรเจคเพนท์ทางม้าลายเพื?อลดอันตรายและเพิ?มอัตลักษณ์ให้กบั ชุมชนค่ะ
หนูสามารถติดต่อสอบถามได้ที?ใครอะคะ?
พนักงาน: เพนท์ท[ งั กรุ งเทพฯหรื อว่าเพนท์เฉพาะเขตคะ?
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ข้าพเจ้า: คิดว่าเป็ นเฉพาะเขตค่ะ บริ เวณเยาวราชหรื อรอบๆบริ เวณเยาวราชค่ะ
พนักงาน: ต้องติดต่อสํานักงานเขตสัมพันธวงศ์นะคะ
ข้าพเจ้า: แล้วทางสํานักผังเมืองนี?ไม่ได้เกี?ยวข้องกับส่ วนนี[ใช่ไหมคะ?
หรื อว่าหนูตอ้ งไปยืน? ทางสํานักงานเขตฯก่อนแล้วถึงมายืน? ที?สาํ นักผังเมืองคะ?
คือถ้าเป็ นการขอทํากิจกรรมหรื อขอใช้พ[ืนที? ทางสํานักผังเมืองไม่อาํ นาจเลยค่ะ
3.1.2.8 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ข้าพเจ้าได้ขอ้ มูลมาดังนี[
ข้าพเจ้าได้เดินทางไปที?สาํ นักงานเขตสัมพันธวงศ์ เขาแจ้งว่าทางสํานักงานเขตสัมพันธวงศ์เป็ น
เพียงเจ้าของพื[นที?เท่านั[น ไม่สามารถบอกหรื ออนุมตั ิได้วา่ การเพนท์ทางม้าลายที?จะดําเนินการ มันถูก
ต้องหรื อปฏิบตั ิได้หรื อไม่ แนะนําให้เข้าไปคุยที?สาํ นักการจราจรและขนส่ ง ทางหน่วยงานนี[จะสา
มารถแจ้งเราได้ค่ะ

ภาพที่38 ภาพเข้าไปยืน? เอกสารที?สาํ นักงานเลขานุการผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร
3.1.2.9 สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ข้าพเจ้าได้โทรเข้าไปสอบถาม ได้ขอ้ มูลมาดังนี[
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ข้าพเจ้า: สวัสดีค่า หนูเป็ นนักศึกษาจาก คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะ
ตอนนี[กาํ ลังทําโปรเจคเพนท์ทางม้าลายเพื?อลดอันตรายและเพิ?มอัตลักษณ์ให้กบั ชุมชนค่ะ
พอดีหนูติดต่อไปที?สาํ นักการจราจรและขนส่ ง เขาแนะนําให้เข้ามาติดต่อกับผูว้ า่ กทมฯ
หนูกเ็ ลยอยากจะมาสอบถามข้อมูลเบื[องต้นอะค่ะ?
พนักงาน: ติดต่อสํานักการจราจรและขนส่ งจะดีกว่ามั[ยคะ?
ข้าพเจ้า: หนูติดต่อไปแล้วอะค่ะ เค้าแจ้งว่าถึงยืน? ไปที?สาํ นักการจราจรฯ
เขาก็ตอ้ งยืน? เรื? องมาที?ผวู ้ า่ กทมฯอยูด่ ี เลยแนะนําให้ติดต่อมาที?ผวู ้ า่ กทมฯเลยจะดีที?สุดค่ะ
พนักงาน: งั[นเดีvยวลองคุยดูนะคะ (ต่อสายให้)
พนักงาน2: สวัสดีค่ะ จะมาติดต่อก่อนหรื อทําหนังสื อยืน? เข้ามาเลยอะคะ?
ข้าพเจ้า: หนูตอ้ งทําหนังสื อเข้ามาก่อนหรื อเปล่าคะ หรื อว่าเข้าไปคุยก่อนได้ไหมคะ
จะได้ทราบว่ามันอะไรยังไง ต้องแก้ไขเพิ?มเติมยังไงบ้างอะค่ะ
พนักงาน2: สักครู่ นะคะ (ต่อสายให้)
พนักงาน3: สวัสดีครับ มีหนังสื อยืน? เรื? องมาไหมครับ?
ข้าพเจ้า: พอดีทางมหาลัยอยากให้มาคุยเบื[องต้นก่อนอะค่ะ
ว่าเป็ นไปได้ไหมหรื อต้องเพิ?มเติมอะไรตรงไหน จะได้แก้เข้าไปที?ตวั ใบเสนอโครงการได้ถกู
พนักงาน3: ต้องทําเรื? องขึ[นมาครับ ไม่ใช่วา่ จะเข้ามาคุยเฉยๆ ท่านผูว้ า่ กทมฯถึงจะเข้าใจและทราบครับ

3.1.2.10 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กรุงเทพมหานคร ข้าพเจ้าได้เข้าไปสอบถามการ
นําวิดีโอกล้องวงจรปิ ด (CCTV) อุบตั ิเหตุที?เกิดขึ[นบริ เวณเยาวราช มาดังนี[
ข้าพเจ้า: สวัสดีค่ะ อยากได้เป็ นวิดีโอเกี?ยวกับอุบตั ิเหตุที?เยาวราชอะไรอย่างนี[ค่ะ
นี?คือตัวเอกสารค่ะ
เจ้าหน้าที?: พี?ไม่รู้จะตัดภาพให้นอ้ งยังไงอะ เพราะว่าภาพวิดีโอ เราก็จะเก็บไว้ดว้ ยส่ วนหนึ?ง
คนที?มาขอก็จะแบบระบุวนั เวลามา เวลา 7:00 - 12:00 อะไรแบบนี[
แต่ถา้ แบบนี[ เราก็จะไม่สามารถจะเปิ ดไล่เวลาวิดีโอ
มันก็ตอ้ งเหมือนนัง? เปิ ดดู มันค่อนข้างยากมากเลยอะค่ะ ยาวมาก
เยาวราชมันอยูเ่ ขตป้ อมปราบ ป้ อมปราบไปราชเทวี เขาจะดูในพวกโซนแถวนั[น
เราไปถามเขา เพราะเขาจะมีลงบันทึกไว้เลยว่าอันนี[คือเคสจริ งๆ
ข้าพเจ้า: ได้ค่ะ ไปถามที?ราชเทวีใช่ไหมคะ
เจ้าหน้าที?: ใช่ ที?นี?มนั ไม่มีเก็บไว้เลย
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ซึ?งเมื?อข้าพเจ้าได้โทรไปสอบถามที? ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด เขตราชเทวี ทางนั[นแจ้งว่า
ในส่ วนเขตราชเทวี ก็ไม่ครอบคลุมเยาวราชเช่นกัน ไม่มีเก็บวิดีโอเก็บไว้เลย

ภาพที่39 ภาพเข้าไปยืน? เอกสารที?ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดกรุ งเทพฯ

3.1.2.11 สำนักการจราจรและขนส่ง ข้าพเจ้าได้ขอ้ มูลมาดังนี[
ข้าพเจ้าได้โทรไปสอบถามสํานักการจราจรและขนส่ ง เขาแจ้งว่าเขาเป็ นคนดูแลเรื? องทางม้าลาย
นี[ แต่วา่ หากจะยืน? ใบเสนอโครงการมา แนะนําว่าให้ยนื? ไปทางผูว้ า่ กทมฯเลยจะดีที?สุดค่ะ เพราะถึงเรา
ยืน? มาที?สาํ นักการจราจรและขนส่ ง เขาก็ไม่ได้เป็ นคนอนุมตั ิ ก็ตอ้ งยืน? ไปที?ผวู ้ า่ กทมฯอยูด่ ี เลยแนะนําให้
ส่ งโดยตรงเลยจะดีที?สุด
3.1.2.11 ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง (Healthy Space Forum) ข้าพเจ้าได้ขอ้ มูลมาดังนี[
บริ ษทั นี[ คือบริ ษทั สถาปนิกที?ให้ความสําคัญกับการออกแบบและพัฒนาพื[นที?สาธารณะ โดยมี
โปรเจคต่างๆที?เกี?ยวข้องกับตัวโครงการได้แก่ ศิลปะ พา ข้าม (เพนท์ทางม้าลาย บริ เวณสยามสแควร์)
และ ศิลปะ พา ข้าม2 (เพนท์ทางม้าลาย บริ เวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์)
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ข้าพเจ้า:
อาจารย์มีแนวความคิดอย่างไรถึงเริ? มทํา “ศิลปะ พา ข้าม” คะ
รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา: คือเราต้องคิดว่า เมืองที?ดีเนี?ย มันไม่ใช่แค่มีส่วนประกอบที?ได้มาตรฐานเท่านั[น
การได้แค่มาตรฐานคือขั[นตํ?าที?มนุษย์จะอยูไ่ ด้ แต่ถา้ เราอยากได้สิ?งที?ดี
เราต้องทําดีกว่าสิ? งที?เป็ นค่ามาตรฐานทัว? ไป
ดังนั[นการที?ดีกว่าไม่ได้แปลว่าสวยกว่าเท่านั[น แต่เราทําให้มนั ใช้งานได้ดีกว่า
โดยใส่ ศิลปะ ใส่ ความความงามลงไป ไม่เพียงทําให้ทาํ ให้
1. ชัดเจนขึ[นในพื[นที?สาธารณะของเมือง ซึ? งมันมีความสําคัญค่อนข้างมาก
2. ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
3. ใช้งานได้อย่างถูกต้อง
4. คนอื?นๆที?ใช้พ[ืนที?ร่วมกันจะได้เข้าใจว่าพื[นที?น[ ีถกู ใช้เป็ นอะไร
เพราะฉะนั[นทางข้ามไม่ได้เป็ นเพียงทางข้ามที?คนมองว่าเป็ นสี ดาํ กับสี ขาว
แต่วา่ ทางข้าม ควรจะทําให้รถเห็นมันอย่างเด่นชัด จากสี และภาพ
เพื?อให้คนเห็นเด่นชัดจากระยะไกล
และคนที?ขา้ มอยากใช้ มองเห็นทางข้ามจากระยะไกลขึ[น

ภาพที่40 สัมภาษณ์รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา
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ภาพที่41 สัมภาษณ์ Healthy Space Forum
ข้าพเจ้า:
ทาง Healthy Space Forum ได้ใช้สีอะไรในการทําโปรเจคนี[คะ
พี?ที?ดูแลโปรเจค: สี ท[ งั หมดที?พวกเราเคยใช้ มีหลายประเภทมาก
โปรเจคแรก

ใช้สี Heavy Duty Coating
เป็ นสี ที?นาํ มาใช้าสําหรับพื[นโรงงานอุตสหากรรม และลานจอดรถ
แต่วา่ สี น[ ี มันจะมีปัญหาคือ ลื?น เพราะสี ไม่ซึมนํ[า ทําให้เกิดนํ[าขังขึ[น
จึงต้องแก้ปัญหาด้วยการโรยทราย แล้วก็ทาอีกที เพื?อให้ขรุ ขระ คนเดินแล้วไม่ลื?นมาก

โปรเจคที่สอง พอมาโปรเจคต่อมาที?ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ เลยเปลี?ยนเป็ น สี Bike Lane
ซึ?งสี ก่อนจะเป็ นสี น[ าํ มัน อันนี[เป็ นสี น[ าํ ทําให้ซึมนํ[า แต่ปัญหาคือความไม่คงทน
เพราะว่าด้วยความเป็ น Bike Lane เลยแค่คงทนเพียงจักรยานผ่านได้เยอะๆ
แต่ถา้ เป็ นย่านที?รถยนต์ผา่ นก็อาจจะทรุ ดโทรมเร็ วหน่อย
โปรเจคล่าสุด

เปลี?ยนมาใช้สี Thermoplastic แทน

ข้าพเจ้า:
ตั[งแต่เริ? มต้นโปรเจค ตั[งแต่เริ? มคิด เริ? มทํา จนสิ[ นสุ ดโปรเจคใช้เวลานานเท่าไหร่ คะ
พี?ที?ดูแลโปรเจค: ประมาณ2ปี ทั[งหมด5พื[นที?
ข้าพเจ้า:
แล้วใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ คะ
พี?ที?ดูแลโปรเจค: ประมาณ 200,000-300,000/1พื[นที?
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3.1.2.12 ศิลปะทางม้าลาย ที่เกิดขึ้นในประเทศไต้หวัน ข้าพเจ้าได้ไปสัมภาษณ์คนในชุมชนที?อยูบ่ ริ เวณ
แถวนั[นมาดังนี[
ข้าพเจ้า: คุณทราบรึ เปล่าคะ ว่ามีทางม้าลายแบบนี[ต[ งั แต่เมื?อไหร่
พนักงาน: ก่อนหน้านี[ไม่กี?เดือน เพิ?งมีปีนี[ค่ะ
ข้าพเจ้า: ตั[งแต่มีมาผูค้ นรู ้สึกอย่างไรบ้างคะ
พนักงาน: ไม่ได้มีอะไรเป็ นพิเศษค่ะ
ข้าพเจ้า: แล้วคุณล่ะ รู ้สึกอย่างไรบ้างคะ คิดว่ามีขอ้ ดี-ข้อเสี ยอะไรบ้างคะ
พนักงาน: มีความรู ้สึกว่าค่อนข้างมีชีวติ ชีวา ไม่ได้มีขอ้ ดีขอ้ เสี ยอะไร รู ้สึกว่าค่อนข้างสวยงาม
ข้าพเจ้า: แล้วคุณคิดว่าถ้าที?อื?นมีแบบนี[มนั จะดีม[ ยั ดีกว่าปกติม[ ยั คะ
พนักงาน: ดีกว่าค่ะ ฉันคิดว่าดีกว่า

ภาพที่42 ภาพเข้าไปยืน? เอกสารที?โรงเรี ยนสี ตบุตรบํารุ ง
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ภาพที่43 ภาพศิลปะทางม้าลายที?ประเทศไต้หวัน
3.2.2 การทำศิลปะทางม้าลาย (ชั่วคราว)
เนื?องจากการทําศิลปะทางม้าลายที?เยาวราช ไม่เกิดขึ[นในเวลาที?กาํ หนด ข้าพเจ้าจึงได้ทาํ ศิลปะ
ทางม้าลายแบบชัว? คราวขึ[น โดยใช้ผงสี โรยแทนการทาสี บริ เวณรอบๆเยาวราช

ภาพที4่ 4 ภาพการทําศิลปะทางม้าลาย (ชัว? คราว)
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ภาพที่45 ภาพการทําศิลปะทางม้าลาย (ชัว? คราว)

ภาพที่46 ภาพการทําศิลปะทางม้าลาย (ชัว? คราว)
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ภาพที่47 ภาพการทําศิลปะทางม้าลาย (ชัว? คราว)

3.3 การสังเคราะห์ ( Synthesis )
ทางม้าลายในประเทศไทย เป็ นหนึ?งในทางม้าลายที?ขา้ มยากที?สุดประเทศหนึ?ง ทั[งข้าพเจ้ารู ้สึก
เอง ชาวไทยและชาวต่างชาติกร็ ู ้สึกเช่นกัน ไม่เพียงแค่การข้ามยากนี[ที?คนขับรถไม่ยอมจอด แต่นิสยั
คนข้ามในประเทศไทยก็ไม่ต่างกัน รู ้ท[ งั รู ้วา่ อันตราย แต่กย็ งั ข้ามถนนตามอําเภอใจ ไม่ทาํ ตามกฎจราจร
ที?ตอ้ งข้ามบนทางม้าลาย
สาเหตุต่างๆเหล่านี[ ทําให้ขา้ พเจ้าตระหนักว่า เราควรจะทําอะไรกับมันสักอย่างแล้ว นําไปสู่
การทําโปรเจค "โครงการศิลปะสาธารณะ : ทางม้าลายเพื?อชุมชน" ที?สร้างสรรค์ทางม้าลายใหม่ให้น่า
สนใจขึ[น ช่วยลดอุบ ั ติเหตุ ช่วยให้คนขับรถสามารถมองเห็นได้ง่ายขึ[นจากที?ไกลๆ ชะลอความเร็ วก่อน
ถึงทางม้าลาย และคนข้ามเมื?อเห็นทางม้าลายที?สร้างสรรค์ข[ ึนใหม่จะอยากมาใช้มากขึ[น
ข้าพเจ้าจึงหยิบใช้ ศิลปะสาธารณะ ที?ทาํ ให้ศิลปะเชื?อมโยงกับมนุษย์ ผูค้ นให้ความสนใจและช่วย
เหลือ ร่ วมกันทําศิลปะนี[ โดยเลือกบริ เวณ "เยาวราช" เพราะเป็ นบ้านเกิดของข้าพเจ้า และเป็ นย่านการค้า
ของประเทศไทย ที?มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร สามารถใช้ศิลปะเพื?อเพิ?มอัตลักษณ์ของชุมชน
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ขั้นตอนที่ 1
ข้าพเจ้าต้องจัดเตรี ยมเอกสาร ดังนี[
1. ใบเสนอโครงการ
2. ใบยืน? ขอใช้สถานที?
3. สเก็ตแบบร่ าง
4. ใบขอสปอนเซอร์ (optional)
สี ในการทาทางม้าลาย: สี เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) ซึ? งมีคุณสมบัติคือ ทนต่อฝนและทนต่อทุก
สภาวะอากาศ, สะดวกต่อการใช้งานเนื?องจากสี แห้งไว, ค่าความสะท้อนแสงสู งทําให้เห็นได้ดีสาํ หรับ
การขับขี?ในเวลากลางคืน
พร้อมกับที?ขา้ พเจ้าได้หาข้อมูลเพิ?มเติมอื?นๆ เช่น มีการสัมภาษณ์คนไทย, คนในชุมชน, ชาวต่าง
ชาติ และมีการอ่านหนังสื อเกี?ยวกับตัวสถานที? คือ เยาวราช และอ่านหนังสื อเกี?ยวกับ ศิลปะสาธารณะ
ทั[งสิ[ น 4 เล่ม
ขั้นตอนที่ 2
เมื?อได้รับข้อมูลทั[งหมดมา ไม่วา่ จะเป็ นการค้นคว้าหาข้อมูล, การลงมือทํา, การสัมภาษณ์,
การอ่านหนังสื อ ทําให้เมื?อมาสู่ โปรเจค ณ ปั จจุบนั นี[ มีการพัฒนาเกิดสเก็ตต่างๆมากมาย ดังนี[
1. สเก็ตทางม้าลาย มังกร:
สเก็ตนี[มีแรงบันดาลใจมาจาก ความเชื?อของคนจีนที?มีต่อมังกร อีกทั[งถนนเยาวราช ยังได้รับ
ฉายาว่าคือ “ถนนมังกร” ที?มีจุดเริ? มต้นจากถนนกรุ งเกษม เลียบคลองผดุงกรุ งเกษม จากนั[นตัดผ่านถนนมิตรพันธ์ บริ เวณใกล้กบั วงเวียน 22 กรกฎาคม และตัดผ่านถนนยีส? ิ บสองกรกฎาคม เลียบข้างวัดพลับ
พลาไชย และตัดผ่านถนนไมตรี จิตต์ จากนั[นทอดผ่านถนนพลับพลาไชย และตัดผ่านถนนเจ้า
คํารบ ผ่านวัดคณิ กาผล ตัดผ่านถนนยมราชสุ ขุม ออกถนนเจริ ญกรุ ง และผ่านหน้าวัดกันมาตุ
ยาราม จากนั[นตัดผ่านถนนเยาวราช ทอดตัดกับตรอกอิสรานุภาพและซอยผลิตผล ที?ยา่ นสําเพ็ง ไปสิ[ น
สุ ดที?ถนนทรงวาด
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ภาพที่48 ทางม้าลายมังกร

ภาพที่49 แห่มงั กรทองเยาวราช
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2. สเก็ตทางม้าลาย ลายประแจจีน:
ลายประแจจีน (Key-pattern) นี[ ถือเป็ นลายมหามงคลลายหนึ?ง ที? คนจีนโบราณได้นาํ ลาย
ธรรมชาติ มาปรับเป็ นลายเส้นเรขาคณิ ต โดยถูกพัฒนามาจากรู ปสัญลักษณ์โบราณที?เป็ นตัวแทนของ
ก้อนเมฆ และ เสี ยงฟ้ าร้อง และเป็ นสัญลักษณ์ทางสิ ริมงคล ที?แสดงถึงความต่อเนื?องอย่างไม่มีที?สิ[นสุ ด
ซึ? งสําหรับเกษตรชาวจีน สัญลักษณ์น[ ี มีความสําคัญต่อพวกเขาอย่างยิง? เพราะพวกเขาต้องพึ?งพานํ[า
ฝนในการดํารงชีวติ และเสี ยงฟ้ าร้องก็แสดงว่าจะมีฝนตก ฝนถือเป็ นของขวัญจากสวรรค์ที?ช่วยนํา
ความอุดมสมบูรณ์มาให้

ภาพที่50 ทางม้าลาย ลายประแจจีน

3. สเก็ตทางม้าลาย ลายฉลุจีน:
ลายฉลุจีน เป็ นลายที?สามารถสื? อความเป็ นจีนออกมาได้อย่างดี และเป็ นที?นิยมมากกับคนไทย
เชื[อสายจีน ข้าพเจ้าจึงหยิบลายนี[มีสร้างสรรค์ พร้อมกับใช้สีนาํ โชคของคนจีน นัน? คือสี แดง
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ภาพที่51 ทางม้าลาย ลายฉลุจีน

ภาพที่52 ลายประตูที?หา้ งแถวเยาวราช
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4. สเก็ตทางม้าลาย ลายโคมเต็งลั[ง (灯笼) :
โคมเต็งลั[ง หรื อโคมจีนนั[น ในพิธีการไหว้เจ้าในช่วงตรุ ษจีนก็มกั จะมีโคมจีนเข้ามาเกี?ยวข้อง
เสมอ ตามบ้านคนเชื[อสายจีนก็มกั จะประดับประดาหน้าบ้านด้วยโคมจีนสี แดง ซึ? งเป็ นสัญลักษณ์วา่ เป็ น
บ้านคนเชื[อสายจีนอยูอ่ าศัย โคมจีนเป็ นเครื? องชี[นาํ ให้ส?ิ งศักดิUสิทธิU ตามความเชื?อของคนจีนได้มองเห็น
บ้านที?หอ้ ยโคมจีนก่อน และช่วยให้คนในบ้านนี[มีความสุ ขความเจริ ญความรํ?ารวย และยังหมายถึงแสง
สว่างโชติช่วงชัชวาล นอกจากนี[ สี ของโคมจีนก็ยงั มีความหมาย โคมจีนสี แดง เป็ นสี โชคลาภวาสนา

ภาพที่53 ทางม้าลาย ลายโคมเต็งลั[ง

ภาพที่54 โคมเต็งลั[งที?เยาวราช
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5. สเก็ตทางม้าลาย ลายหน้ากากงิ[วปั กกิ?ง (脸谱) :
งิ[ว หรื อ อุปรากรจีน คือศิลปะการแสดงชนิดหนึ?ง ที?นาํ เอาเหตุการบ้านเมือง ลัทธิความเชื?อหรื อพงศาวดาร
สําคัญต่าง ๆ มาแสดงเป็ นละครสั[น ๆ ด้วยการร้องและรํา ผูเ้ ล่นงิ[วต้องแต่งองค์ทรงเครื? อง จําแลงกายเป็ นตัวละครต่าง
ๆ ด้วยสี สนั จัดจ้านฉูดฉาดเพื?อเรี ยกความสนใจจากผูช้ ม แต่ส่วนที?เน้นและสร้างขึ[นเป็ นพิเศษเพื?อจําแนกแยกตัวละคร
ให้เห็นเด่นชัด คือส่ วนของใบหน้างิ[ว ใบหน้างิ[วแต่ละตัวมีเอกลักษณ์เฉพาะ แบ่งลักษณะนิสยั ของตัวละครด้วยสี เช่น
- สี แดง หมายถึง ความจงรักภักดีซื?อสัตย์และกล้าหาญ เช่น กวนอู
หมายถึง ความฉลาดเฉลียว และ ซื? อตรงมากๆ เช่น เปาบุน้ จิ[น
- สี ดาํ
- สี น[ าํ เงิน หมายถึง คนที?แข็งกร้าว และเจ้าเล่ห์แสนกล
- สี เขียว หมายถึง ผูก้ ล้าเป็ นวีรบุรุษ ลักษณะคนที?มีความหนักแน่น
- สี ขาว หมายถึง คนชัว? ร้าย ทรยศหักหลัง และขี[ระแวง เช่น โจโฉ

ภาพที่55 ทางม้าลาย ลายหน้ากากงิ[วปั กกิ?ง
6. สเก็ตทางม้าลาย ลายนกกระเรี ยน :
นกกระเรี ยน จัดว่าเป็ นสัตว์มงคลที?มีความหมายที?ดีอีกอย่างหนึ?ง การใช้นกกระเรี ยนจะช่วยส่ ง
เสริ มให้อายุยนื สุ ขภาพร่ างกายแข็งแรง หน้าที?การงานราบรื? น และส่ งเสริ มการเรี ยนให้ดี ดังนั[นถ้าตั[ง
นกกระเรี ยนไว้ในบ้านก็จะส่ งผลให้ คนสู งอายุในบ้านมีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง หากมีคนเจ็บไข้ได้ป่วย
ก็จะหายป่ วย คนหนุ่มคนสาวจะมีหน้าที?การงานที?ดีและราบรื? นไม่มีอุปสรรค และเด็กเล็กมีการเรี ยนที?ดี
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ภาพที่56 ทางม้าลาย ลายนกกระเรี ยน
7. สเก็ตทางม้าลาย ลายที?ไม่ทบั เส้นขาว :

ภาพที่57 ทางม้าลาย ลายหยินหยาง
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ภาพที่58 ทางม้าลาย ลายฉลุจีน

ภาพที่59 ทางม้าลาย ลายไพ่นกกระจอก
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ภาพที่60 ทางม้าลาย ลายนกและดอกเหมย

ภาพที่61 ทางม้าลาย ลายไผ่
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ภาพที่62 ทางม้าลาย ลายฉลุจีน

ภาพที่63 ทางม้าลาย ลายดอกเหมย
65
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ภาพที่64 ทางม้าลาย ลายปลาคาร์ฟ

ภาพที่65 ทางม้าลาย ลายโคมเต็งลั[งภาพที?
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ภาพที่66 ทางม้าลาย ลายโคมเต็งลั[ง

ภาพที่67 ทางม้าลาย ลายเหรี ยญจีน
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ภาพที่68 ทางม้าลาย ลายตัวจีน (富)

ภาพที่69 ทางม้าลาย ลายตัวจีน (福)
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ภาพที่70 ทางม้าลาย ลายลูกคิด

ภาพที่71 ทางม้าลาย ลายโคมเต็งลั[ง
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ภาพที่72 ทางม้าลาย ลายวงกลมจีน

ภาพที่73 ทางม้าลาย ลายโคมเต็งลั[ง
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ภาพที่74 ทางม้าลาย ลายโคมเต็งลั[ง

ภาพที่75 ทางม้าลาย ลายเมฆจีน
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ภาพที่76 ทางม้าลาย ลายสถาปั ตยกรรมจีน

ภาพที่77 ทางม้าลาย ลายสิ งโตจีน
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8. สเก็ตทางม้าลาย สําหรับนํามาฉลุ-โรยแป้ ง :
สเก็ตที?นาํ มาทําเป็ นแบบ เพื?อทําศิลปะทางม้าลาย (ชัว? คราว) ข้าพเจ้าเลือกเป็ นลายมังกร ที?มี
รายละเอียดไม่มากไม่นอ้ ยไป สามารถโรยแป้ งได้อย่างสะดวกรวดเร็ วและทราบได้อย่างง่ายดายว่านี?คือ
มังกรจีน

ภาพที่78 ทางม้าลาย ลายมังกร
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ขั้นตอนที่ 3
ในขั[นตอนนี[ ข า้ พเจ้าได้นาํ เอกสารทั[งหมด รวมถึ งสเก็ตแบบร่ าง ยื? นเข้าสู่ ที? ประชุ มคณะ
จิตรกรรมฯ เพื?อให้ทางคณะเซ็นอนุมตั ิแล้วยืน? ต่อไปยังหน่วยงานต่างๆได้
ผลการยืน? เอกสาร ครั[งที?1: ที?ประชุมคณะจิตรกรรมฯ ปฏิเสธการอนุมตั ิ โดยให้เหตุผลว่า
ประธานมอบหมายให้ หัวหน้าภาควิชาโครงการจัดตั[งภาควิชาสื? อผสม ชี[แจงรายละเอียดต่อที?
ประชุมว่า ตามที? นางสาวลลิตา พิริยมานันท์ ได้เคยดําเนินโครงการทางม้าลาย โดยดําเนินการ ณ
ถนนหน้าโรงเรี ยนสาธิตฯ และดําเนินการเสร็ จสิ[ นไปด้วยดีและในปี การศึกษา 2561 มีความประสงค์
ขออนุมตั ิดาํ เนิ นโครงการศิลปะสาธารณะ: ทางม้าลายเพื?อชุมชน ประจําปี 2561 โดย อาจารย์
ดร.เตยงาม คุปตะบุตร เป็ นอาจารย์ที?ปรึ กษาโครงการ และจะดําเนินการจัดกิจกรรมทางม้าลาย บนถนน
4 เส้นทาง บริ เวณเยาวราช คือ
1. ทางม้าลายหน้าวัดสี ตาราม
2. ทางม้าลายแยกเฉลิมบุรี
3. ทางม้าลายถนนเยาวราช
4. ทางม้าลายบริ เวณโรงเรี ยนวัดพลับพลาชัย
งบประมาณที?ใช้ดาํ เนินการโครงการจํานวน 114,600.- บาท (หนึ?งแสนหนึ?งหมื?นสี? พนั หกร้อยบาทถ้วน)
นักศึกษาเป็ นผูจ้ ดั หาเอง ตามรายละเอียดเอกสารที?ได้แจกในที?ประชุมแล้ว จึงขอให้ที?ประชุมพิจารณา
ที?ประชุมพิจารณาแล้วโดยมีขอ้ ถกเถียงเป็ นวงกว้าง อาทิ
- รู ปแบบของทางม้าลายที?จะใช้ในการทํา ผิดต่อระเบียบข้อบังคับของกรมทางหลวงหรื อไม่
- ต้องดําเนินการขออนุญาตเจ้าของเขตพื[นที?ใช้ในการทํากิจกรรม
- ความเหมาะสมของพื[นที?ที?เลือกใช้เป็ นพื[นที?ที?มีการจราจรคับคัง? เกรงจะเกิดอันตรายต่อผู ้
สัญจรไปมา
- ต้องสร้างความเข้าใจให้กบั ประชาชนที?ใช้รถใช้ถนนในการทําทางม้าลายเพื?อไม่ให้เกิดความ
สับสนและส่ งผลให้เกิดความเสี ยหาย
ต่อจากนั[นประธานจึงได้ขอ้ สรุ ป เนื?องจากการดําเนินกิจกรรมดังกล่าว มีผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยของผูใ้ ช้รถใช้ถนน และในบริ เวณพื[นที? ที?จดั กิ จกรรมนั[น เป็ นพื[นที? ย่านเขตธุ รกิ จที? มีกา
รสัญจรไปมาของรถยนต์อย่างคับคัง?
จึงเห็นชอบให้หวั หน้าโครงการจัดตั[งภาควิชาสื? อผสม นําเรื? องดังกล่าวแจ้งต่อผูร้ ับผิดชอบโค
รงการให้นาํ โครงการและแบบที? จะวาดทางม้าลายไปขออนุ ญาตต่ อเขตพื[นที? ที?เกี? ยวข้องและนําเส
นอแบบต่อกรมทางหลวงเพื?อพิจารณาถึงความถูกต้องต่อระเบียบข้อบังคับในการจัดสร้างทางม้าลาย
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และเพื?อความปลอดภัยต่อผูส้ ญ
ั จรไปมา แล้วจึงนําโครงการดังกล่าวมาเสนอต่อที?ประชุมกรรมการประ
จําคณะในครั[งต่อไป
หลังจากผ่านผลการยื?นที?ประชุ มคณะจิตรกรรมฯ ข้าพเจ้าได้มีการตรวจงานในเอกสื? อผสม
โดยมีขอ้ คิดเห็นจากอาจารย์ท่านต่างๆให้ปรับปรุ งดังนี[
การส่งงานครั้งที่ 1
- ไม่มีชิ[นงาน
- ไม่มีหลักฐานในการติดต่อประสานงาน
- ไม่ควรรอที?ประชุมคณะฯ ทําอะไรได้ควรทําไปก่อน
- ไม่ผา่ นความพึงพอใจ ของการตรวจงานครั[งที?1
โดยข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่า ในครั[งนี[ที?ยนื? นําเสนอไป โดยรวมเป็ นการวางแผน สเก็ตแบ
บร่ างต่างๆ รวมถึงการติดต่อประสานงาน ถึงแม้ไม่ได้คิดแต่แรกว่าควรอัดวิดีโอหรื อบันทึกเสี ยงขณะที?
เข้าไปติดต่อ ซึ?งข้าพเจ้าก็คิดว่ามันคืองานที?ได้ลงมือทํา โดยวางแผนเป็ นโครงการระยะยาว ไม่ควรคิดว่า
ไม่มีชิ[นงาน แต่ท[ งั นี[ท[ งั นั[น ข้าพเจ้าเคารพในการตัดสิ นใจของเอกสื? อผสม เพราะผลงานที?ทาํ อาจจะน้อย
ไป และไม่ชดั เจน ทําให้ขา้ พเจ้าได้นาํ ข้อคิดเห็นมาปรับปรุ งคือ หลังจากนี[เวลาไปติดต่อประสานงาน
จะพยายามอัด วิดี โ อ/อัด เสี ย ง เพื? อ จะได้มี ห ลัก ฐานในการติ ด ต่ อ รวมถึ ง เวลาที? อี ก ฝ่ ายพูด อะไร
เราสามารถค่อยๆนํามาวิเคราะห์ปรับปรุ งในงานเราได้ และจะไม่รอที? ประชุ มคณะเพียงอย่างเดี ยว
เราสามารถไปตั[งใจถ่ายวิดีโอ ในส่ วน documentary ได้
การส่งงานครั้งที่ 2
- เสี ยงในวิดีโอที?ถ่ายมา ได้ยนิ ไม่ชดั
- อยากให้เพิ?ม subtitle ลงไปในวิดีโอ ผูช้ มจะได้อ่านง่ายขึ[น รวมถึงผูพ้ ิการทางการได้ยนิ สามารถเข้าใจ
- ในวิดีโอสามารถขึ[นรายละเอียด เบอร์โทร ที?ติดต่อลงไปได้
- เวลาอยูท่ ี?บา้ น ที?สเก็ตแบบร่ าง หรื อทํางานต่างๆ สามารถถ่ายวิดีโอได้
- แนะนําให้บนั ทึกการทํางานทุกสิ? งที?เกิดขึ[น
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โดยข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่า เห็นด้วยในทุกๆสิ? งที?อาจารย์คอมเมนท์มา อย่างในการถ่ายวิดีโอ
บางส่ วนมีการใช้ไมค์ บางส่ วนไม่มี ทําให้ส่วนที?ไม่มีไมค์ได้ยนิ เสี ยงไม่ชดั ทําให้ผชู ้ มไม่สามารถ
ดูวดิ ีโอต่อได้อย่างลื?นไหล ข้าพเจ้าเลยจะนําส่ วนนี[ไปปรับปรุ ง ต่อจากนี[จะใช้ไมค์ในทุกๆครั[ง เสี ยง
จะได้ชดั รวมถึงการใส่ subtitle ผูช้ มจะได้ อ่านง่ายยิง? ขึ[น และอย่างในส่ วนที?อาจารย์คอมเมนท์ มาว่า
ไม่วา่ จะอยูท่ ี?ไหน อย่างไร ควรอัดวิดีโอเก็บไว้ เนื?องจากในผลงานเป็ นวิดีโอ เชิงสารคดี (Documentary)
ข้าพเจ้าจึงได้ฉุกคิดขึ[นมาว่า ในบางครั[งเราลืมอัดวิดีโอไปบ้าง หลังจากที?อาจารย์คอมเมนท์มา มันจึง
เป็ นเหมือนการกระตุน้ เราอีกทีให้พยายามไม่ลืมในจุดๆนี[
หลังจากการส่ งงานครั[งที?1และ2 ผ่านมา ข้าพเจ้าคิดว่าในโครงการตอนนี[ ได้ประมาณ 40%
เนื? องจากตัววิดีโอข้าพเจ้ากําลังไล่ทาํ เรื? อยๆตามแผนที? วางไว้ แต่การยื?นเอกสาร-ลงมื อปฎิ บตั ิ ค่อน
ข้างมีปัญหามาก เพราะไม่สามารถระบุได้วา่ สามารถผ่านลุล่วงได้เมื?อไหร่ และมีการยืน? เอกสารแก่ที?
ประชุมคณะฯ ครั[งที?2 แล้ว ซึ?งปัจจุบนั ทางคณะยังไม่ได้ประชุม (ประชุมเมื?อ 22/11/61) ก็ไม่สามารถ
ระบุได้เช่นกันว่า จะสามารถลุล่วงไปด้วยดีหรื อไม่

บทที่ 4
การวิเคราะห์
เนื?องจากโครงการศิลปะสาธารณะ : ทางม้าลายเพื?อชุมชน มีลกั ษณะโครงการเป็ นโปรเจคยาวๆ
โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคือ 1. การสร้ างสรรค์ทางม้าลาย 2. การทําวิดีโอสารคดี ดังนั[นการวิเคราะห์
นี[จะถูกแบ่งเป็ น 2 ส่ วนตามลักษณะของโครงการเพื?อให้ได้เข้าใจถึงแต่ละส่ วนอย่างชัดเจน
4.1 เชิงกายภาพ
4.1.1 การสร้างสรรค์ทางม้าลาย
เนื?องจากโครงการศิลปะสาธารณะ : ทางม้าลายเพื?อชุมชน ไม่เกิดขึ[นในระยะเวลาที?กาํ หนด
ข้าพเจ้าจึงได้ทาํ ศิลปะ ทางม้าลายแบบชัว? คราวขึ[น ฉะนั[นในส่ วนการวิเคราะห์การสร้างสรรค์ทางม้าลาย
ข้าพเจ้าขอยกศิลปะทางม้าลาย (ชัว? คราว) นี[ข[ ึนมาวิเคราะห์แทน

ภาพที่79 ศิลปะทางม้าลาย (ชัว? คราว)
รู ปแบบ
ข้าพเจ้าเลือกใช้รูปทรง-ลวดลายต่างๆที?เกี?ยวข้องกับเยาวราช โดยเลือกให้มีลกั ษณะง่ายๆ อย่าง
“ลายฉลุจีน” ที?สามารถสื? อถึงความเป็ นจีนได้ดีและยังจัดการไม่ยาก โดยจัดองค์ประกอบให้เรี ยบง่าย
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ใส่ เพิ?มลงในบริ เวณระหว่างช่องตรงกลางของทางม้าลาย โดยเลือกเป็ นสี แดง เพราะเป็ นสี ที?มีความเป็ น
สิ ริมงคลสําหรับชาวจีนและชาวไทยเชื[อสายจีน อีกทั[งยังออกแบบให้มีลกั ษณะไม่บางหรื อเล็กจนเกิน
ไป เพื?อที?จะให้คนใช้ทางม้าลายทั[งคนขับและคนข้าม ได้เห็นเด่นชัดมากยิง? ขึ[น
การใช้งาน
ข้าพเจ้าคิดว่าศิลปะทางม้าลายแบบชัว? คราวนี[ ใช้วธิ ีการสร้างโดยการโรยแป้ ง ซึ? งนํามาใช้งาน
ได้ไม่ค่อยตรงเป้ าหมายเท่าไหร่ เพราะเมื?อรถสัญจรผ่านไปมามากๆหรื อฝนตก ลวดลายที?ได้สร้างสรรค์
ลงบนทางม้าลายก็จะสลายไป มีเวลาคงอยูไ่ ม่นาน แต่มีขอ้ ดีตรงที?วา่ ผงแป้ งสามารถทําได้ไม่ยาก
และจัดการได้ในเวลารวดเร็ ว

4.1.2 วิดีโอสารคดี (Documentary)

ภาพที่80 วิดีโอสารคดี
รู ปแบบ
รู ปแบบวิดีโอที?นาํ มาใช้กบั โครงการศิลปะสาธารณะ : ทางม้าลายเพื?อชุมชน ข้ าพเจ้าเลือกใช้
เป็ น วิดีโอสารคดี (Documentary) เพราะในเนื[อหาจะเริ? มตั[งแต่เริ? มต้นจนถึงปั จจุบนั ไล่ เป็ น Timeline
ให้คนดูสามารถเข้าใจถึงวิธีการที?ได้ดาํ เนินการทําโครงการนี[
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การใช้งาน
ในตัววิดีโอมีการอธิบายได้อย่างชัดเจน เล่าถึงสาเหตุของปั ญหา ความคิดเห็นของคนในพื[นที?
นอกพื[นที?การยืน? เอกสารต่างๆ มีการใส่ หวั ข้อในแต่ละจุด จะได้เข้าใจง่าย อีกทั[งยังมี Subtitle เพื?อให้ผู ้
อ่าน ดูได้อย่างลื?นไหล รวมถึงผูพ้ ิการทางการได้ยนิ ก็สามารถเข้าใจวิดีโอนี[ได้
4.2 เชิงเนื้อหา
4.1.1 การสร้างสรรค์ทางม้าลาย
ศิลปะทางม้าลายที่เยาวราช สร้างขึ[นเพื?ออัตลักษณ์ให้กบั ชุมชนพร้อมลดอุบตั ิเหตุที?เกิดขึ[น ช่วย
ให้คนขับรถมองเห็นทางม้าลายได้ง่ายยิง? ขึ[น ส่ งผลให้ชะลอความเร็ วลง รวมถึงคนข้ามทางม้าลายจะหัน
มาใช้มากยิง? ขึ[น เพราะในปัจจุบนั ผูค้ นเริ? มละเลยการข้ามทางม้าลาย ถึงแม้จะมีกฎหมาย ไม่ขา้ มทางม้า
ลาย-สะพานลอยในระยะ 100 เมตร ผิดมาตรา 104 ลงโทษตามมาตรา 147 ปรับไม่เกิน 200 บาท
แต่ผคู ้ นกลับข้ามตามสะดวกตามใจฉัน ทําให้บางทีเกิดอุบตั ิเหตุต่างๆมากมาย และศิลปะทางม้าลายนี[
เป็ นโครงการที? ให้คนในชุ มชนมาช่ วยกันสร้ างสรรค์ดาํ เนิ นการ คนในชุ มชนจะรั กและหวงแหน
ทางม้าลายและชุมชนมากยิง? จึ?น
4.1.2 วิดีโอสารคดี (Documentary)
วิดีโอสารคดี เนื?องจากการถ่ายทําวิดีโอสารคดีน[ ี มีลกั ษณะถ่ายตั[งแต่เริ? มต้นโครงการจนถึงสิ[ น
สุ ด ทําให้ขา้ พเจ้าเองเมื?ออยูใ่ นระหว่างการดําเนินงาน(In Process) ได้รับรู ้ถึงเนื[อหาต่างๆในระหว่างที?
ทํา ที?มีความขัดแย้งในตัวมันเอง และเกิดการเสี ยดสี ข[ ึนมาโดยไม่ได้ต[ งั ใจ เช่น ขณะที?ไปสัมภาษณ์
คนในชุมชนเยาวราช เกี?ยวกับทางม้าลายนั[น คนในชุมชนจะกล่าวว่า ที?นี? “ไม่อนั ตราย” เพราะรถขับกัน
อย่างช้าๆ แค่คนจะเดินข้ามรถก็ชะลอให้แล้ว แต่กลับกันเมื?อไปสัมภาษณ์คนต่างชาติที?มาเที?ยวเยาวราช
100% จะบอกว่า ทางม้าลายที?นี? “อันตราย” รถไม่หยุดให้ สัญญาณไฟจราจรน้อย ฯลฯ ยิง? ถ้าเทียบกับ
ทางม้าลายที?ประเทศเขาต่างกันอย่างชัดเจน คนที?จะข้ามไม่ตอ้ งแม้แต่จะมองรถ เพียงแค่มายืนบริ เวณ
ทางม้าลาย คนขับเมื?อเห็นจะหยุดให้ทนั ที ไม่ตอ้ งรี บวิง? ข้ามไปเอง หรื อแม้แต่เนื[อหาที?เกี?ยวกับเอกสาร
ในหน่วยงานราชการของประเทศไทย ที?มีความล้าช้าและผลัดกันไปมา
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4.3 การประเมิน
หลังจากที?ขา้ พเจ้าได้ทาํ ตัวโครงการมาประมาณ 50% ตอนนี[เหลือ รอเอกสารอนุมตั ิ และถ่ายวิ
ดีโอสารคดีอีกเล็กน้อย พร้อมตัดต่อ-ตัดเสี ยงให้สมบูรณ์ที?สุด ซึ? งข้าพเจ้าคิดว่าสิ? งที?ทาํ มาตรงกับวัตถุ
ประสงค์ที?วางไว้
ศิลปะทางม้าลาย มีจุดประสงค์และเป้ าหมายที?เด่นชัดคือ ลดอุบตั ิเหตุต่างๆพร้อมกับสร้าง
สุ นทรี ยะในการข้ามทางม้าลาย รวมถึงสร้างอัตลักษณ์ให้ชุมชน ซึ? งศิลปะทางม้าลายนี[แม้ตอนนี[ยงั ไม่ได้
อนุมตั ิแต่ในการยืน? ไปในแต่ละภาคส่ วนแต่ละหน่วยงานต่างเข้าใจและเห็นชอบกับวัตถุประสงค์น[ ี ข้าพ
เจ้าจึงค่อนข้างพึงพอใจ
ในส่ วนวิดีโอสารคดี ข้าพเจ้ารู ้สึกว่า ได้มากกว่าที?คาดหวังไว้ต[ งั แต่ตอนแรก เพราะมันเกิดเรื? อง
ราวเนื[อหาในขณะที?ทาํ ขณะที?เราไม่ได้ทนั คิดไว้ล่วงหน้า ทําให้แม้แต่ขา้ พเจ้าเองก็มีความประหลาด
ใจกับหลายๆสิ? งทั[งนี[ท[ งั นั[นในโครงการปั จจุบนั นี[ ข้าพเจ้าพึงพอใจและจะดําเนินการไปตามแผนโค
รงการที?วางไว้เพื?อให้ถึงเป้ าหมายที?วางไว้อย่างเรี ยบร้อยและลื?นไหลที?สุด

บทที่ 5
สรุป
โครงการศิลปะสาธารณะ : ทางม้าลายเพื?อชุมชน มีแรงบันดาลใจมาจากการที?ขา้ พเจ้าเริ? มตระ
หนักว่าปัญหาอุบตั ิเหตุเรื? องการข้ามถนนเกิดขึ[นบ่อยครั[ง ทั[งจากสภาพถนนที?อนั ตราย เช่น การไม่มี
ป้ ายบอกทางที?ชดั เจน ความมืด-สว่างของเส้นทาง พื[นผิวที?ชาํ รุ ดเสี ยหาย และทางม้าลายที?เลือนลาง
ดังนั[นข้าพเจ้าจึงอยากสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสาธารณะเพื?อช่วยลดอุบตั ิเหตุเหล่านี[ ซึ? งสิ? งหนึ?งที?คน
เลี?ยงไม่ได้กค็ ือ ทางม้าลาย เพราะบางที?ในประเทศไทยไม่มีสะพานลอย หรื อแม้แต่บางที?ที?มีสะพาน
ลอย คนก็ยงั เลือกที?จะข้ามทางม้าลายมากกว่า เนื?องจากไม่อยากเดินขึ[นให้เหนื?อยล้าและยังเสี ยเวลา
ข้าพเจ้าเลยคิดสร้างสรรค์ทางม้าลายใหม่ให้น่าสนใจขึ[น ช่วยให้คนขับรถสามารถมองเห็นได้ง่ายขึ[น
จากที?ไกลๆ และคนข้ามเมื?อเห็นทางม้าลายที?สร้างสรรค์ข[ ึนใหม่จะอยากมาใช้ อยากข้ามทางม้าลาย
มากขึ[น จากที?อาจเพียงแค่ขา้ มถนนตามอําเภอใจ
โดยโครงการนี[มีเป้ าหมาย คือ 1. สร้างงานศิลปะสาธารณะ 2. บันทึกกระบวนการสร้างสรรค์
ศิลปะสาธาณะ ที?คาดว่าจะสามารถช่วยลดอุบตั ิเหตุบนท้องถนนได้ ช่วยให้คนขับรถและผูข้ า้ มถนนตระ
หนักในการข้ามถนนให้ปลอดภัยยิง? ขึ[น และยังปรับภูมิทศั น์รอบๆชุมชนดีข[ ึน เสริ มสร้างอัตลักษณ์ของ
ชุมชนเยาวราช สร้างความภาคภูมิใจของคนในชุมชน เพิ?มสุ นทรี ยะในการข้ามถนนแบะสามารถทําให้ผู ้
คนสนใจในศิลปะมากขึ[น
วิธีการดําเนินโครงการศิลปะสาธารณะ : ทางม้าลายเพื?อชุมชน เริ? มตั[งแต่ การเขียนใบเสนอ
โครงการแก่คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ หลังจาก นั[นยืน? เอกสารไปยังที?ต่างๆ อาทิเช่น
สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร กรมโยธาธิการและผังเมือง สํานักงานเขตสัมพันธวงศ์
สํานักการจราจรและขนส่ ง สํานักงานเลขานุการผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร เป็ นต้น พร้อมตาม
เรื? องอยูเ่ สมอ และทําสเก็ตซ์ภาพร่ างทางม้าลายจํานวนมากแนบไปยังเอกสารที?ยนื? โครงการ อีกทั[งยัง
ไปสัมภาษณ์บุคคลที?เกี?ยวข้อง ไม่วา่ จะเป็ น การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของชาวไทย-ชาวต่างชาติที?มีต่อ
ทางม้าลายในไทย สัมภาษณ์ศนู ย์สร้างเสริ มสุ ขภาวะเมือง (Healthy Space Forum) ที?เคยได้สร้างสรรค์
ทางม้าลายที?สยามสแควร์และธรรมศาสตร์
หลังจากการทําโครงการนี[ ข้าพเจ้าได้เห็นถึง “ระบบ” ในเมืองไทย ที?ไม่เอื[ออํานวยในการ
ทํางานศิลปะสาธารณะ เพราะมันมีความเกี?ยวข้องกับองค์กรและภาครัฐที?มีความซับซ้อน ข้าพเจ้าจึง
ทําวิดีโอ ซึ? งเป็ นการบันทึกกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะสาธารณะนี[ข[ ึน โดยไม่นาํ เสนอปลายทาง
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แต่นาํ เสนอการทํางานระหว่างทางที?เกิดขึ[น และเนื?องจากการทําศิลปะทางม้าลายที?เยาวราช ไม่เกิดขึ[น
ในเวลาที?กาํ หนด ข้าพเจ้าจึงได้ทาํ ศิลปะทางม้าลายแบบชัว? คราวขึ[น โดยใช้ผงสี โรยแทน
ข้าพเจ้ามองเห็นจุดเด่นของโครงการนี[ คือ โครงการศิลปะสาธารณะ : ทางม้าลายเพื?อชุมชน
เป็ นโครงการที?ใช้วธิ ีสร้างงานโดยใช้ศิลปะสาธารณะ ซึ? งในประเทศไทยศิลปะสาธารณะนี[ยงั ไม่ค่อยได้
เห็นมากมายนัก ทั[งที?มนั สามารถเข้าถึงและสื? อสารกับผูร้ ับชมได้โดยตรง อีกทั[งยังเป็ นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ ซึ?งไม่วา่ โครงการนี[จะเกิดขึ[นหรื อไม่กต็ าม แต่ศิลปะสาธารณะช่วยทําให้เรามีจิตใจที?เอื[อเฟื[ อ
เผือ? แผ่ ทําให้เปลี?ยนแปลงความคิดที?วา่ “ศิลปะมีไว้เพื?อสนองตนเอง” แต่ศิลปะสาธารณะนี[ สามารถ
ทําให้เกิดประโยชน์ต่อผูอ้ ื?นได้มากมาย
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