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1

บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ศักดา ปั้ นเหน่งเพ็ ชร์ ให้ความเห็นว่า ศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อที่แสดงให้เห็น สารแห่ง
ความเจริญของมนุษยชาติ ทั้งนี้เนื่องจากความประณีต งดงาม ละเอียดอ่อนทางจิตใจมนุษย์ได้รับ
การขัดเกลาแล้วจึงแสดงออกมาให้ปรากฏในรูปลักษณ์ของผลงานทางศิลปะทั้งสิ้ น ความเจริญยิ่ง
ทางวัฒนธรรมเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการในการดารงชีพของมนุษย์และยังเป็นเครื่องมือ
ที่สื่อให้บุคคลอื่นได้ทราบและตระหนักถึงประสบการณ์แห่งชีวิต ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดและ
สภาวะอารมณ์ของผู้ผลิตผลงานศิลปะเหล่านั้น
ศิ ล ปะการเชิ ด หุ่ น กระบอก เป็ น อี ก วั ฒ นธรรมบั น เทิ ง ที่ เ ป็ น สากล เป็ น มหรสพที่
สะท้ อ นจิ น ตนาการ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นการประดิ ษ ฐ์ รู ป จ าลองเพื่ อ แสดงแทนคน และ
เคลื่อนไหวด้วยการเชิดหรือบังคับ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึ งความเป็นเอกภาพของสื่อศิลปะหลาย
สาขา ทั้งด้านฝีมือทางประติมากรรม จิตรกรรม การลงสีเขียนเส้น ประณีตศิลป์ในการเย็บปักถัก
ร้อย คีตดุริยางคศิลป์ ความไพเราะของเสียงขับร้องและดนตรี ประยุกต์ศิลป์ การจัดฉาก แสง และ
องค์ประกอบอื่น ๆ
วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ให้ความเห็นไว้ว่า สิ่งเหล่านี้ล้วนขึ้นอยู่กับความคิดความเชื่อ
ทัศนคติ และความหมายที่ต้องการจะถ่ายทอดสื่อสาร จึงนับเป็นปรากฏการณ์อันน่ามหัศจรรย์ ที่คน
ดูสามารถยอมรับในการแสดงของตัวหุ่นได้มากกว่าตัวคน ทั้งนี้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า
ธรรมชาติของการใช้ตัวหุ่นเป็นนักแสดง มีพลังและสามารถที่จะสื่อสาร ถ่ายทอดเรื่องราวและความ
คิดเห็นได้ โดยปราศจากอุปสรรค ข้อห้ามทางสังคมหรือการเมือง
สน สีมาตรัง ให้ความเห็นว่า การแสดงหุ่นกระบอกยังมีข้อจากัดในการเคลื่อนไหว
เพราะหุ่นไม่สามารถร่ายราให้งดงามแนบเนียนเท่าคนจริงได้
ด้วยองค์ความรู้ที่แฝงปรัชญาในการเชิดหุ่ นกระบอกสามารถสะท้อนให้เห็น ถึงความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความต้องการของมนุษย์ในการที่จะอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นเป็นสังคม เพื่อ
สื่อสาร ถ่ายทอดและเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกันและกัน จึงถือได้ว่าศิลปะการเชิดหุ่น

1

2
กระบอกเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สาคัญยิ่ง ที่มีส่วนในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ รวมถึง
การเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชนชาติ ในภาวะสังคมไทยปัจจุบันท่ามกลางกระแสความ
หลากหลายของวัฒนธรรม และความเปลี่ยนแปลงที่ผันแปรไปตามสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ถูกถ่ายทอด สืบทอดกั นมาแต่โบราณ ต้องเผชิญกับภาวะดิ้นรนเพื่อความ
อยู่รอด และต่อสู้แข่งขันกับศิลปวัฒนธรรมอื่นที่เข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ปัจจุบันแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเสมือนเป็นสถานที่ที่เสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้
ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิทยาการตลอดจนภูมิปัญญาของชุมชน และยังเป็นแหล่งบริการ
ชุมชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชน โดยเน้นกระบวนการ
เรียนรู้ในวิถีชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน สามารถปรับตัวให้เข้า กับสภาพแวดล้อม มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง และดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาเป็นกระบวนการ
ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนแต่ละคนซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน
สามารถดารงชีวิตอยู่ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้เข้ากับความเจริญ ก้าวหน้าในยุค
โลกาวิวัฒน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของศิลปะการเชิดหุ่นกระบอกที่สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม
ทางวัฒนธรรม วิถีชี วิต จินตนาการ ของคนในชุมชน นาไปสู่ก ารศึก ษาเพื่ อหาแนวทางในการ
ออกแบบภายในศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของคนในชุมชน เกิดความภาคภูมิใจและ
หวงแหนในมรดกที่บรรพบุรุษได้สั่งสมมา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. ศึกษาองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของศิลปะการเชิดหุ่นกระบอกไทย
2. ศึกษาแนวทางการออกแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและกรณีตัวอย่าง
3. นาองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาศิลปะการเชิดหุ่นกระบอกไทยมาใช้ในการออกแบบ
ภายในศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
สมมติฐานของการศึกษา
ด้วยองค์ความรู้ของศิลปะการเชิดหุ่นกระบอกไทย สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนา
เข้าสู่กระบวนการออกแบบภายในศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างกลมกลืน
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ขอบเขตของการศึกษา
1. ศึกษาศิลปะการเชิดหุ่นกระบอกไทย
2. ศึกษาพื้นที่ชุมชนตัวอย่างจังหวัดสมุทรสงคราม
ขั้นตอนของการศึกษา
3. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสื่อทาง
INTERNET
2. ศึกษาพื้นที่และบริบทของจังหวัดสมุทรสงคราม
3. ทาการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนามาพัฒนาแนวทางการออกแบบ
4. พัฒนาแนวความคิดในการออกแบบ
5. จัดทาโปรแกรมการออกแบบตกแต่งภายใน
6. สร้างผลงานการออกแบบ
ข้อตกลงเบื้องต้น
การศึ ก ษา นาฏยลี ล าหุ่ น กระบอกไทยสู่ ง านออกแบบภายในศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จ.สมุทรสงคราม ในครั้งนี้ จุดประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงองค์ความรู้
ของศิ ล ปะการเชิ ด หุ่ น กระบอกไทย ที่ ส ามารถน ามาใช้ เ ป็ น แนวความคิ ด เข้ า สู่ ก ระบวนการ
ออกแบบภายในได้อย่างสร้างสรรค์ มีเอกลักษณ์เฉพาะอย่างร่วมสมัย
ความจากัดของการศึกษา
การศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากเอกสารที่เกี่ยวข้องที่จะนามาสู่กระบวนการ การ
ออกแบบในครั้งนี้ เป็นเพียงเพื่อมุ่งเน้นในการหาแนวทางและกระบวนการในการแปรรูปสู่งาน
ออกแบบ ซึ่งจะมีผลต่อรายละเอียดของงานโครงสร้างในการทาแบบก่อสร้างที่ยังไม่ชัดเจน
คาจากัดความที่ใช้ในการศึกษา
นาฏย ความหมาย เกี่ยวกับการฟ้อนรา, เกี่ยวกับการแสดงละคร, เช่น นาฏยศาลา
ลีลา ความหมาย ท่าทาง, ท่าทางอันงาม, การเยื้องกาย ในที่นี้คือลีลาการแสดง การเชิด
หุ่นกระบอก
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หุ่นกระบอก ความหมาย น. หุ่นชนิดหนึ่ง มีแต่ส่วนหัวและมือ 2 ข้างลาตัวทาด้วยไม้
กระบอก มีผ้าเย็บเป็นถุงคลุม เวลาเชิดใช้มือสอดเข้าไปจับไม้กระบอกนั้นเชิด
วัฒนธรรม ความหมาย สิ่งที่ทาความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ เช่นวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมในการแต่งกาย, วิถีชีวิตของหมู่คณะเช่น วัฒนธรรมพื้นบ้านวัฒนธรรมชาวเขา
ภูมิปัญญา ความหมายคือ ความรู้ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความชัดเจน ที่
กลุ่มชนได้จากประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ มีการสืบสานกันมา
สุนทรียภาพ ความหมายคือ เป็นสิ่งที่จะสะท้อนออกมาด้วยวัตถุที่รายล้อมอยู่ในวิถีชีวิต
แสดงให้เห็นว่ามีทัศนะในการมองโลกอย่างไร
ศูนย์ก ารเรีย นรู้ภูมิ ปัญญาไทย ความหมายคือ สถานที่ที่ครูภูมิปัญญาไทยและชุมชน
ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทยในลักษณะต่างๆ ทั้งการ
บรรยาย การฝึกปฏิบัติ การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ ตลอดจนการจัดแสดงตัวอย่างผลงานของครู
ภูมิปัญญาไทยด้านนั้นๆ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เป็นแนวทางในการนากระบวนการศึกษา และการแปรรูปไปใช้ในการออกแบบศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน ในพื้นที่ต่างๆ และการออกแบบในด้านอื่นๆ ได้
2. เป็นองค์ความรู้ที่สามารถนาไปพัฒนาต่อยอดในงานด้านอื่นๆ ต่อไปได้
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการค้นคว้า
การศึ ก ษาศิ ล ปะการเชิ ด หุ่ น กระบอกไทยเพื่ อ การออกแบบภายในศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นการศึกษาถึงองค์ความรู้ ของศิลปะการเชิดหุ่น
กระบอกที่สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์และค่านิยมทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต จิตนาการ ความรู้สึก
นึกคิดและนาไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในชุมชนโดยผู้ศึกษาได้ศึกษาองค์ประกอบที่สาคัญ
ของการแสดงหุ่นกระบอกและความสาคัญของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนดังรายละเอียดต่อไปนี้
ความหมายของหุ่น
หุ่น (นาม) รูป รูปแบบ รูปตุ๊กตา รูปแบบที่จาลองมาจากของจริงต่างๆ รูปปั้นเหมือน
หรือแกะสลัก ที่ทาโกลนไว้เป็นแบบชั่วคราว ชื่อการเล่นมหรสพที่ใช้รูปหุ่นแสดงเป็นเรื่องราว
ศิ ล ปะการแสดงละครหุ่ น หรื อ หุ่ น ละคร โดยทั่ ว ไปหมายถึ ง ศิ ล ปะการแสดงในรู ป
การละเล่นหรือการแสดงมหรสพอย่างหนึ่ง ที่ใช้ “ตัวหุ่น” อันเป็นรูปจาลองให้เหมือนหรือคล้าย
ของจริ ง หรื อ รู ป ตุ๊ ก ตาที่ ไ ม่ มี ชี วิ ต จิ ต ใจ แสดงแทนตั ว มนุ ษ ย์ สามารถเคลื่ อ นไหวและแสดง
อากัปกิริยาได้ด้วยการบังคับควบคุมของมนุษย์ 1
ประวัติของหุ่นกระบอกไทย
สุรัตน์ จงดา ได้กล่าวไว้ว่า ในบันทึกตามหลักฐาน เชื่อกันว่าการเล่นหุ่นกระบอกกาเนิด
ขึ้นและแพร่หลายทางเมืองเหนือก่อนที่อื่น ในสมัยรัชกาลที่ 5 ริเริ่มโดยนายรื่น คนชาวนครสวรรค์
เป็นช่างฝีมือดีทางแกะสลักไม้ได้ ได้เป็นเห็นหุ่นไหหลาแบบจีน จึงได้เลียนแบบโดยแกะหัวหุ่นขึ้น
ด้วยมันเทศ มีลักษณะเป็นไทย ส่วนลาตัวเลียนแบบหุ่นจีนไหหลา เมื่อครั้งนายรื่นย้ายมาอยู่สุโขทัย
ได้ชื่อว่า นายเหน่ง เพราะศีรษะล้าน โดยในขณะนั้นหุ่น

1

วิลาวัณย์ เศวตเศรนี, การสร้างสรรค์ประดิษฐ์และการประยุกต์ ศิลปะหุ่นไทยเพื่อ
เป็นสื่อการเรียนรู้. (เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549), 6.
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ประเภทนี้ยังไม่เป็นที่นิยมรู้จักในกรุงเทพฯ จนกระทั่ง ม.ร.ว.เถาะ พยัคฆเสนา มหาดเล็ก ในสมเด็จ
กรมพระยาดารงราชานุภาพ เมื่อครั้งได้ตามเสด็จไปตรวจราชการเมืองเหนือ ปีพุทธศักราช 2435 ได้
ด้วย จากหลักฐานเหล่านี้ทาให้อาจสรุปได้ว่า หุ่นกระบอกของไทยมีรากฐานมาจากหุ่นไหหลาแบบ
ของจีน ซึ่งเคยมีแสดงอยู่ในแถบจังหวัดนครสวรรค์
ในบันทึกตามหลักฐาน จักรพันธ์ โปษยกฤต ให้ความเห็นว่า ในครั้งนั้นจะรู้จักหุ่นที่
นามาเล่นนี้ว่ากันว่า หุ่น (เลียนอย่าง) เมืองเหนือ ด้วยเป็นที่นิยมเล่นและนาการเล่นนี้มาจากหัวเมือง
ทางเหนือ หรือบ้างก็เรียกตามชื่อคณะที่เล่นว่า หุ่นคุณเถาะ จนกระทั่ง ร.ศ. พุทธศักราช 2437 ในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 11 หน้า 473 บันทึกว่ามีการเริ่มเรียก หุ่น (เลียนอย่าง) เมืองเหนือ ว่า หุ่นกระบอก
นับแต่นั้นมาหุ่น (เลียนอย่าง) เมืองเหนือ หรือหุ่นคุณเถาะ ก็รู้จักและเรียกกันว่า หุ่นกระบอก จนทุก
วันนี้
นอกจากนี้การที่เคยเรียก หุ่นกระบอกว่า หุ่นเมืองเหนือหรือหุ่นเลียนอย่างเมืองเหนือนั้น
จักรพันธ์ โปษยกฤต ได้เคยให้ความคิดเห็นและข้อสันนิษฐานไว้น่าสนใจว่า หุ่น เลียนอย่าง เมือง
เหนือ นั้น เมืองเหนือ อาจจะหมายถึงเมืองลาว เป็นการเลียนแบบหุ่นลาวก็เป็นได้ จากการ
อ้างถึงข้อมูลที่ วัลลภิศร์ สดประเสริฐว่า หุ่นลาวหลวงพระบาง ล้านช้าง มีเพลงซอหุ่นอีป๊อก...
(การสัมมนาวิชาการเรื่อง Presercation and Development of Puppet inv Contemporary
Society- Hum Krabok by Puppet Master Chakrabhand Posayakrit – National Artist, 18 กรกฎาคม
2545 งานเทศกาลหุ่นเอเชีย – ยุโรป 16-22 กรกฎาคม 2545, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
กรุงเทพฯ) เมืองเหนือ ที่ว่านั้นหากใช่สืบเนื่องมาจากทางภาคเหนือของประเทศไทยในปัจจุบัน
ซึ่งในแถบภาคเหนือของไทยยังไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการแสดงหุ่นอันเป็นศิลปะของท้องถิ่นอย่าง
ชัดเจนแต่อย่างใด2 หุ่นกระบอกที่ใช้แสดงปัจจุบัน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นโดยอาศัยกรรมวิธีการ
สร้างหุ่นกระบอกตามแบบหุ่นของหม่อมราชวงศ์เถาะ ได้คิดประดิษฐ์ดัดแปลงขึ้น โดยหลังจาก
สร้างตัวหุ่นกระบอกเสร็จสมบูรณ์แล้ว หม่อมราชวงศ์เถาะได้ไปเชิญตัวบุตรชายและบุตรสาวของ
ครูเหน่ง รวม 4 คน คือ แม่ครูเคลือบ ซึ่งเป็นพี่ใหญ่ กับน้องชายคือครูปั่น ครูวงศ์ และอีกคนหนึ่งจา
ชื่อไม่ได้มารวมเล่นดนตรี และเชิดหุ่นอยู่ในโรงของหม่อมราชวงศ์เถาะ ซึ่งเริมออกโรงแสดงราวปี
พ.ศ. 2436 จนกระทั่งมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมของคนทั่วไป ถึงกับคนดูในสมัยนั้นพากันเรียกหุ่น
2

วิลาวัณย์ เศวตเศรนี, การสร้างสรรค์ประดิษฐ์และการประยุกต์ ศิลปะหุ่นไทยเพื่อ
เป็นสื่อการเรียนรู้. ( เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549), 23-24.
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กระบอกว่า “หุ่นครูเถาะ” เลยทีเดียว3
แม่ ค รู เคลื อบนอกจากจะเชิด หุ่นได้ แล้ว ยั งเป็นคนเก่ ง ทางดนตรีไ ทยเกื อ บทุก อย่ า ง
สามารถร้อยเพลงรุ่นเก่าๆ ได้แทบทุกเพลง เมื่อมามีชื่อเสียงในการเชิดและร้องหุ่นกระบอกอยู่ใน
กรุงเทพฯ นั้น ท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง) ถึงกับออกปากว่า แม่ครูเคลือบส่ง
เพลงเก่าๆ มาก จนบางทีรับไม่ใคร่ทัน4
ในระหว่างนั้น จากวางต่อ ณ ป้อมเพ็ชร์ จางวางของพรเจ้าบรมวงศ์เธอกรม
หมื่นวรวัฒน์ศุภากร ได้เริ่มสนใจหุ่นกระบอกบ้าง จึงจัดสร้างหุ่นกระบอกขึ้นแล้วเชิญแม่ครูเคลือบ
มาช่วยสอน เด็กๆ ในวงปี่พาทย์ของท่านให้หัดเชิดหุ่น และนาออกแสดงจนมีชื่อเสียงคู่กันไปกับหุ่น
กระบอกหม่อมราชวงศ์เถาะ
เมื่อหม่อมราชวงศ์เถาะสี้นชีวิตแล้ว
แม่ครูเคลือบก็เลยมาเป็น
ผู้ควบคุมคณะหุ่นกระบอกของจางวางต่อไปเลยทีเดียว5
นอกจากนั้นในช่วงบั้นปลายชีวิตแม่ครู
เคลือบได้มาอาศัยอยู่กับศิษย์ คือ คุณยายสาหร่ายที่จังหวัดสมุทรสงครามอันเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้
เกิดคณะหุ่นกระบอกในจังหวัดสมุทรสงครามขึ้น เนื่องจากแม่ครูเคลือบได้ฝึกหัดหุ่นกระบอกให้
ได้แก่ หุ่นกระบอกแม่สาหร่าย และ หุ่นกระบอกคณะชูเชิดชานาญศิลป์ โดยมีนายวงษ์ รวมสุข เป็น
เจ้าของคณะ6
หุ่นกระบอกจัดเป็นมหรสพของชาวบ้าน โดยแท้ แต่กระนั้นคณะหุ่นกระบอกก็มิได้
เป็นของชาวบ้านทั้งหมด ยังมีที่เป็นของเจ้านายอยู่บ้าง แต่เพราะด้วยถือกาเนิดจากสามัญชนคน
ธรรมดา จึงเรียกว่า “หุ่นราษฎร์” จึงมิได้ถือเป็นการแสดงในพระราชพิธีของหลวงโดยเฉพาะ ซึ่ง
ต่างจากหุ่นหลวง หรือหุ่นใหญ่เป็นของหลวงของราชการ หุ่นกระบอกจึงเป็นที่นิยมในหมู่ของ
ชาวบ้าน โอกาสที่มักพบการแสดงหุ่นกระบอกมีหลากหลาย เป็นมหรสพสาหรับทั้งในงานหลวง
และงานราษฎร์ ตั้งแต่ในงานศพ การเล่นแก้บน จนถึงงานพิธีเช่น งานทาขวัญจุก งานทาขวัญนาค
และงานมงคลอื่นๆ
3

อุทิศ นาคสวัสดิ์, ดนตรีไทย อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ คุณยายทองดี วัลลิสุต.
(กรุงเทพมหานคร : องค์การค้าคุรุสภา, 2512), 42.
4
เรื่องเดียวกัน.
5
เรื่องเดียวกัน.
6
ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์, การศึกษาวิวัฒนาการหุ่นกระบอกของไทยสื่อพื้นบ้านภูมิภาค
ตะวันตก. (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์ศิริวัฒนา, 2535), 142.
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หุ่นกระบอกคณะต่างๆ ที่ออกเล่นรับงานชาวบ้านได้ทั่วไป จะอยู่ในกรุเทพฯ มาตั้งแต่
เริ่มแรก หุ่นกระบอกในกรุงเทพฯ เป็นที่รู้จักกันดีมากมีอยู่ด้วยกันเท่าที่มีตามหลักฐานมีหลายคณะ
ด้วยกัน จะขอยกตัวอย่างคณะที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง คือ หุ่นกระบอกคณะนายเปียก ประเสริฐกุล
และบุตรี นางชื้น สกุลแก้ว ผู้เป็นทายาทและดาเนินการต่อไปในปีพุทธศักราช 2529 นางชื้น ได้รับ
รางวัล ศิ ล ปิ นแห่ง ชาติ สาขาศิ ล ปะการแสดง (ละครหุ่น) และถึงแก่ ก รรมในเดือนพฤษภาคมปี
พุทธศักราช 2548 หุ่นกระบอกคณะชูเชิดชานาญศิลป์ ของนายวงษ์ รวมสุข สมุทรสงคราม หุ่น
กระบอกของคณะรอดศิรินิลศิลป์ ของนายบุญรอด ประกอบนิล หุ่นกระบอกสมัครเล่นของนาย
จักรพันธ์ โปษยกฤต เริ่มจากท่านซื้อหัวหุ่นกระบอกชุดแรกของนายเปียกมาซ่อมและได้ สร้างหุ่น
ขึ้นใหม่ออกแสดงเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2518 จักรพันธ์เป็นศิษย์ของครูชื้นหรือนางชื้น(ชูศรี
สกุลแก้ว) และครูวงษ์ รวมสุข หุ่นกระบอกของกรมศิลปากร
หุ่นกระบอกเป็นการเล่นที่มักหมดลงในชั่วอายุคน เมื่อเจ้าของคณะหรือตั้วโผหุ่นและ
คนเชิดหุ่น ซึ่งมีจานวนน้อยอยู่แล้วได้สิ้นอายุลง การแสดงหุ่นกระบอกซึ่งเคยเป็นที่นิยมกันมาก
สมัยต่อมาก็เสื่อมสิ้นลง จากการสารวจในปีพุทธศักราช 2524 พบว่ามีคณะหุ่นกระบอกเหลืออยู่
เพียงไม่กี่คณะเท่านั้น ที่ยังออกเล่นรับงาน โอกาสที่จะแสดงน้อยกว่าแต่ก่อนมากจนหุ่นกระบอก
กลายเป็นมหรสพที่หาดูได้ยากในสมัยนี้ 7

7

วิลาวัณย์ เศวตเศรนี, การสร้างสรรค์ประดิษฐ์และการประยุกต์ ศิลปะหุ่นไทยเพื่อเป็น
สื่อการเรียนรู้. (เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549), 23-26.
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องค์ประกอบของหุ่นกระบอกไทย

ภาพที่ 1 หุ่นกระบอกคณะชูเชิดชานาญศิลป์
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจัย วันที่ 13 มีนาคม 2552
หุ่นกระบอกที่ใช้แสดงในปัจจุบัน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นโดยอาศัยกรรมวิธีการสร้าง
หุ่นกระบอกตามแบบหุ่นซึ่งหม่อมราชวงศ์เถาะ พยัคฆเสนา ได้คิดประดิษฐ์ดัดแปลงขึ้น กล่าวคือ
ประกอบขึ้นด้วยส่วนสาคัญ 5 ส่วน ด้วยกันได้แก่ ศีรษะหุ่น ลาตัว มือ และเสื้อผ้ าเครื่องประดับ
ต่างๆ ในจานวนส่วนประกอบของหุ่นกระบอกนั้น ส่วนที่เลียนแบบอวัยวะของคนจริงๆ มีเพียง
ส่วนศีรษะและมือทั้งสองข้างเท่านั้น ส่วนลาตัวจะใช้กระบอกไม้ไผ่ทั้งปล้องสวมตั้งแต่คอลงมา เรา
จึงเรียกหุ่นแบบนี้ว่า “หุ่นกระบอก”
1. ศีรษะหุ่น

ภาพที่ 2 ลักษณะศีรษะหุ่นกระบอก
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจัย วันที่ 13 มีนาคม 2552
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ศีรษะหุ่นกระบอกส่วนมากจะทาด้วยไม้เนื้อเบาทั้งแท่งเนื่องจากมีขนาดเล็กกว่าหุ่นใหญ่
เช่น ไม้ทองหลาง ไม้นุ่น ไม้ลาพู ไม้โมก หรือไม้สักทอง ไม้ที่นามาใช้ควรเป็นไม้เนื้อดี ไม่มีตา
ไม้ เพราะจะยากแก่การแกะและขัดเกลา แท่งไม้ควรมีขนาดความกว้างประมาณ 5 นิ้ว และมี
ความยาวประมาณ 8 นิ้ว เมื่อได้ไม้แล้วช่างจะนามาแกะให้เป็นรูปศีรษะ หน้าและลาคอ ส่วนของ
ลาคอควรมีความยาวเพราะจะให้เป็นส่วนต่อกับแกนกระบอกไม้ไผ่ซึ่งเป็นลาตัวหุ่น เมื่อสวมเสื้อ
คลุมทับอีกชั้นหนึ่งก็ได้รูปลาคอพอดี นอกจากนั้นยังมีการสร้างศีรษะหุ่นกระบอกอีกวิธีหนึ่งคือ
ใช้กระดาษปิดทับบนพิมพ์แล้วผ่าออกเช่นเดียวกับวิธีทาหัวโขน แต่วิธีนี้ไม่เป็นที่นิยมเท่าใดนัก
เมื่อได้รูปศีรษะทาด้วยไม้เรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปคือปั้นแต่งด้วยรักหรือดิน เสริมไม้ให้
เป็นจมูก ปาก คิ้ว หู แล้วจึงปิดทับด้วยกระดาษสา ซึ่งฉีกเป็นชิ้นบางๆ ทาแป้งเปียกหรือกาว
การปิดทับด้วยกระดาษสาควรต้องทาอย่างน้อย 3 ชั้น เพื่อให้ใบหน้าและศีรษะหุ่นเนียนเรียบ
สวยงาม โดยก่อนที่จะปิดกระดาษสาทับอีกชั้นหนึ่งต้องรอให้ชั้นก่อนหมาดเสียก่อนแล้วจึงใช้ไม้
ท่อนกลมขนาดเล็กประมาณแท่งดินสอแต่มีปลายมน “กวด” (ถูคลึง) อย่างเบามือ ให้กระดาษสาที่
ปิดกาวไว้เนียนเรียบทุกซอกทุกมุมของใบหน้า
เมื่อทาจนครบทั้งสามชั้นแล้วจึงใช้สีฝุ่นสีขาวแบบที่ใช้แต่งหน้างิ้วทาอีก 3–4 ชั้น รอจน
แห้งสนิทแล้วจึงขัดผิวหน้าหุ่นด้วยใบลิ้นเสือหลังจากนั้นลงสีขาวเป็นพื้น แล้วจึงเขียนสีหน้าตา
อย่างตัวละคร ปัจจุบันช่างประดิษฐ์ศีรษะหุ่นนิยมใช้สีน้าพลาสติกและกระดาษทรายน้าแทนสีฝุ่น
จีนและใบลิ้นเสือ พอสีแห้งดีแล้วก็มาถึงขึ้นตอนการเขียนสี ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการตกแต่ง
ใบหน้าหุ่น กล่าวคือ การวาดคิ้ว ปากและตา ลงบนพื้นสีฝุ่นสีขาว หุ่นบางตัวอาจมีหน้าเป็นสีอื่น
บ้างตามท้องเรื่อง เช่น นางผีเสื้อสมุทรในเรื่องพระอภัยมณี จะใช้สีนวลจันทร์ ซึ่งเป็นประเพณีของ
หุ่นกระบอกทุกคณะ หรือสินสมุ ทร นิย มทาเป็นหน้าทอง หัวกุ มาร ปากขบเขี้ยวมะลิ ตาโพลง
เขียนเส้นฮ่ออย่างหัวโขน เป็นต้น
ครั้นสีที่เขียนคิ้ว ตา ปาก แห้งดีแล้วจึงแต่งผมสาหรับตัวพระหรือหุ่นกระบอกที่เป็น
ชายจะให้สีดาระบายเป็นผม หากเป็นตัวนางหรือตัวหุ่นในบทที่มีผมยาว เช่น เงือก จะต้องมีช้องผม
ยาวนามาประกอบเข้ากับศีรษะหุ่นภายหลังจากที่เขียนหน้าตาหุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว
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ภาพที่ 3 การทาศีรษะหุ่นกระบอก
ที่มา : มูลนิธิจักรพันธุ์โปษยกฤต [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 13 สิงหาคม 2552. เข้าถึงได้จาก
http://www.chakrabhand.org/website/puppet4.html
สาหรับศีรษะหุ่นกระบอกพวกตัวตลกส่วนมากจะสร้างขึ้น โดยไม่เน้นความประณีต
งดงามของใบหน้าและเครื่องประดับ แต่จะเน้นลักษณะเด่นที่ชวนหัวเช่น ศีรษะล้านทาสีแดงสด
ปากกว้าง ฟันซี่โตๆ ห่างๆ หุ่นตัวตลกบางตัวสามารถอ้าปากและหุบปากได้ โดยมีเส้นเชือกร้อย
ไว้ข้างในสาหรับชักขึ้นลง โดยมีห่วงผูกติดอยู่ปลายเชือกสาหรับให้ผู้เชิดหุ่นสามารถสอดนิ้วโป้ง
ของมือซ้ายเข้าไปกระตุกให้ปากอ้าได้หุบได้ โดยเฉพาะเมื่อมีบทเจรจา
นอกจากนั้นหุ่นกระบอกตัวตลกของบางคณะยังสามารถกลอกตาไปมาได้ โดยมีแกน
ลวด สาหรับบังคับติดอยู่ที่ลูกตาทั้งสองข้าง แล้วโยงห่วงมาสาหรับให้ปลายนิ้วของผู้เชิดชักให้
ตากลอกกลิ้งไปมา ลักษณะการสร้ างศีรษะหุ่นให้สามารถอ้าปากหุบปากหรือกลอกตาไปมา จะ
นามาใช้ประดิษฐ์เฉพาะหุ่นกระบอกตัวตลกเท่านั้น ส่วนตัวพระตัวนาง และตัวเอกอื่นๆ จะไม่มี
การนามาประดิษฐ์ให้มีลักษณะกลอกตาอ้าปากได้เป็นอันขาด
ประเพณีความเชื่อในการประดิษฐ์หุ่นกระบอกอย่างหนึ่งก็คือต้องมีพิธีไหว้ครูเบิกเนตร
หุ่น คล้ายกับการประดิษฐ์หัวโขน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องกระทา จะละเว้นเสียมิได้ ดังนั้นการ
เขี ย นดวงตาของหุ่นกระบอกจึง ท าเป็นขั้นตอนสุดท้ายและต้องทาในพิ ธีด้วย โดยถือว่าตัวหุ่น
กระบอกพระฤาษีเป็นหุ่นครูเช่นเดียวกับโขน บรรดาช่างผู้ประดิษฐ์หุ่นกระบอกและผู้เกี่ยวข้องกับ
การมหรสพชนิดนี้จะจัดพิธีไหว้ครูเป็นงานใหญ่ประจาปี ปีละครั้ง
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2. ลาตัวหุ่นกระบอก
ลาตัวของหุ่นกระบอก ทาจากกระบอกไม้ไผ่รวกยาวประมาณ 1-2 ฟุต กระบอกไม้
ไผ่ที่ทาเป็นลาตัวหรือแกนให้คนเชิดจับถือ
ควรมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-1.5 นิ้ว
ปัจจุบันช่างประดิษฐ์หุ่นกระบอกบางคนใช้ท่อน้าพลาสติกที่มีขนาดไล่เลี่ยกับกระบอกไม้ไผ่เป็น
แกนลาตัวหุ่นกระบอก เพราะหาได้ง่ายและมีน้าหนักเบา หุ่นกระบอกจะไม่มีไหล่ทาด้วยไม้เนื้อเบา
เจาะรูตรงกลาง สาหรับเสียบไม้กระบอกแกนลาตัวและเสียบหัวหุ่น โดยทั่วไปหุ่นกระบอกของแต่
ละคณะจะมีสัดส่วนเท่ากันโดยประมาณจะใหญ่เล็กกว่ากันไม่มากนัก

ภาพที่ 4 การทาลาตัวหุ่นกระบอก
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจัย วันที่ 13 มีนาคม 2552
ส่วนประกอบของลาตัวหุ่นกระบอกที่ทาด้วยไม้และไม้ไผ่จะอยู่ภายในเสื้อ
คลุมไว้อย่างมิดชิด สัดส่วนของหุ่นกระบอกที่เชิดได้สะดวกมีดังนี้
2.1 ไหล่หุ่นยาวจากปลายไหล่ด้านหนึ่งถึงปลายอีกด้านหนึ่ง 5 นิ้ว
2.2 ไม้กระบอกยาวจากไหล่ถึงปลายไม้ 8 นิ้ว
2.3 เสื้อหุ่นจากปลายเสื้อด้านล่างถึงไหล่ 14-15 นิ้ว และจากปลายมือด้าน
หนึ่งถึงอีกด้านหนึ่ง 14 – 20 นิ้ว
2.4 ตะเกียบ (ไม้ไผ่เหลาเล็กเสียบต่อจากมือสาหรับจับเชิด 15 -16 นิ้ว
2.5 ผ้าห่มนางกว้าง 8 นิ้ว ยาว 16 นิ้ว
2.6 จากจีบชายพกถึงคอยาว 5 นิ้ว

ซึ่งต้อง
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อย่างไรก็ตาม สัดส่วนเหล่านี้มิได้กาหนดไว้ตายตัว แต่อาจยืดหยุ่นได้ตามความ
เหมาะสมกับลักษณะและสัดส่วนของตัวละคร เช่น กุมาร ยักษ์ ลิง เป็นต้น
3. มือของหุ่นกระบอก
เมื่อได้ศีรษะและลาตัวของหุ่นกระบอกแล้วก็มาถึงการทามือ มือหุ่นกระบอกมักมี
ขนาดประมาณ 1.5-2 นิ้ว โดยให้มีขนาดพอดีกับขนาดของตัวหุ่น มือทั้งสองข้างจะตอกติดอย่าง
แน่นหนาอยู่กับเรียวไม้ไผ่ เหลาเล็ก ๆ 2 อัน ขนาดความยาวระดับเดียวกับปลายเท้าด้านล่าง ซึ่งเสียบ
ต่อจากมือลงมาสาหรับจับเชิด ไม้ไผ่นี้เรียกกันว่า ตะเกียบ

ภาพที่ 5 มือของหุ่นกระบอก
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจัย วันที่ 13 มีนาคม 2552
มือหุ่นของตัวพระมือขวาจะถืออาวุธไว้เสมอ จึงมักแกะด้วยไม้มีรูสาหรับเสียบอาวุธ
ซึ่งเปลี่ยนไปตามท้องเรื่อง เช่น ถือปี่ ถือศร ถือพระขรรค์ ส่วนมือซ้ายจะตั้งวงราอย่างละคร
ส่วนมือนางโดยมากจะตั้งวงราทั้งสองข้าง หุ่นกระบอกตัวนางบางตัว จะถืออาวุธหรือพัดบ้างแต่
เป็นส่วนน้อย โดยสิ่งของที่จะให้ตัวหุ่นกระบอกถือต้องมีขนาดพอดีกับมือไม่ว่าจะเป็ นพระขรรค์
คันศร ตะบอง ปี่ หรือพัด ฯลฯ ซึ่งจาลองขนาดมาจากของจริงทั้งสิ้น
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ภาพที่ 6 อาวุธที่ใช้แสดง
ที่มา : การศึกษาวิวัฒนาการหุ่นกระบอกไทยสื่อพื้นบ้านในภูมิภาคตะวันตก, ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์
มือของหุ่นกระบอกบางคณะ เช่น คณะจางวางทั่ว พาทย์โกศล หรือของคณะพระยา
สุนทรเทพระบา จะแกะด้วยไม้เนื้อเบาทั้งมือซ้ายและมือขวา ส่วนมือหุ่นของคณะจางวางต่อ ณ
ป้อมเพชรและคณะนายเปียก ประเสริฐกุล มือที่ตั้ง วงราจะทาด้วยหนัง โดยนาหนังไปแช่น้าอยู่
หลายวันจนนิ่ม แล้วนามาขูดจนบางดี จึงตัดผ่าให้เป็นรูปมือและนิ้วแล้วดัดด้วยลวดให้อ่อนเหมือน
มือละครกาลังรา จากนั้นนาไปตากแดดจนแห้งแข็งคงรูปดีแล้วจึงเอาลวดออก นามาตอกติดกับ
ข้อมือที่ทาด้วยไม้แล้วปิดกระดาษให้ทั่ว สุดท้ายจึงทาสีฝุ่นให้เหมือนกับสีผิวหน้าของหุ่น
4. เสื้อผ้าและเครื่องประดับของหุ่นกระบอก

ภาพที่ 7 เสื้อผ้าการแต่งกายของหุ่นกระบอก
ที่มา : มูลนิธิจักรพันธุ์โปษยกฤต [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 13 สิงหาคม 2552. เข้าถึงได้จาก
http://www.chakrabhand.org/website/puppet4.html
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เสื้อผ้าและเครื่องประดับของหุ่นกระบอกนับว่ามี ส่วนทาให้ผู้ชมตื่นตาตื่นใจมาก
โดยทั่วไปเสื้อของหุ่นกระบอกประดิษฐ์ด้วยผ้าผืนหนาพอสมควร มีขนาดความกว้างประมาณ 2
ฟุต และยาวประมาณ 4 – 5 ฟุต นามาพับครึ่ง ส่วนที่เป็นสันทบของผ้าตรงกึ่งกลางทาคลุมไหล่หุ่น
และเจาะเป็นช่องวงกลมเล็กๆ ให้มีขนาดพอเหมาะพอดีกับขนาดลาคอของหุ่นกระบอกสาหรับ
เสียบส่วนศีรษะ การเจาะรูคอเสื้อจึงต้องระวังไม่ให้หลวมหรือคับเกินไป
ส่วนริมผ้าทั้งสองข้างนั้นเย็บตั้งแต่ชายขึ้นมาจนเกือบถึงร้อยสันทบแต่ปล่อยทิ้งให้
เป็นช่องกว้างพอเหมาะกับข้อมือของหุ่นกระบอก สาหรับให้มือหุ่นโผล่ออกมาข้างนอก และซ่อน
เรียวไม้ไผ่ที่เสียบต่อจากมือหุ่นลงมาสาหรับจับเชิดไว้ภายในเสื้อ ถ้าเป็นเสื้อของหุ่นกระบอกตัว
นางต้องนาผ้าอีกชิ้นหนึ่งมาทาเป็นผ้าห่มนางประกอบเข้าไปด้วย ผ้าห่มนางของหุ่นกระบอกจะคลุม
อยู่บนเสื้อหุ่นอีกทีหนึ่ง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นว่าเป็นตัวนาง และมีนวมคอทับบนผ้าห่มนาง
อีกทีหนึ่ง
ผ้าห่มนางนี้นิยมให้สีตัดกับสีของเสื้อ เช่น ถ้าเสื้อของหุ่นกระบอกตัวนางสีแดง ผ้า
ห่มนางควรเป็นสีเขียว เป็นต้น เมื่ อนามาประดิษฐ์เป็นผ้าห่มนางแล้วจะให้คลุมทับลงบนตัวเสื้อ
โดยทาเป็นรูปสามเหลี่ยมทางด้านหน้าของตัวเสื้อ ส่วนตัวพระไม่ต้องมีผ้าห่มแต่จะมีนวมคอและ
อินทรธนูเย็บติดอยู่ที่ไหล่ทั้งสองข้าง ซึ่งต้องมีสีตัดกับสีเสื้อเช่นกัน
การปักและการใช้เครื่องประดับให้เข้ากับตัวเสื้อ สาหรับการปักเสื้อผ้าห่มนาง นวม
คอและอินทรธนูนี้ล้วนปักด้วยดิ้นเลื่อม บนผ้าแพรต่วนบ้างแพรไหมบ้าง หรือกามะหยี่บ้าง ส่วน
เครื่องประดับที่ติดอยู่กับตัวเสื้อได้แก่ กรองคอ และอินทรธนู สาหรับหุ่นกระบอกตัวพระจะนิยม
ปักด้วยเพชรพลอยให้วูบวาบแพรวพราว

ภาพที่ 8 การปักเสื้อหุ่นกระบอก
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจัย วันที่ 13 มีนาคม 2552
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การปักเสื้อหุ่นกระบอกนิยมปักโดยใช้สะดึงขึงเสียก่อน แล้วจึงปักด้วยดิ้นทอง ดิ้น
เงินลูกปัดและเลื่อม บางครั้งถ้าผ้าที่นามาประดิษฐ์เสื้อเป็ นผ้าตาดทองหรือเงินอยู่แล้วก็ไม่ จาเป็น
ต้องปักด้วยดิ้นก็ได้ ลวดลายที่นิยมปักบนเสื้อหุ่น ได้แก่ ลายดอกพิกุล ซึ่งเป็นลายปักที่ละเอียดมาก
นอกจากนี้ยังมีลายประจายามและกระหนกเครือเถาต่างๆ ด้วย ซึ่งถือกันว่ายิ่งปักได้ละเอียดเท่าใด ก็
ยิ่งสวยงามมากขึ้นเท่านั้น เมื่อได้ตัวเสื้อแล้วก็นามือของหุ่นกระบอกมาตรึงเย็บติดที่ปลายแขนเสื้อ
เมือ่ จะออกแสดงจึงจะสวมเครื่องประดับ ดังเช่น เครื่องประดับของโขนละครราอาทิ ตาบทิศ ทับ
ทรวง สายสังวาล เป็นต้น
สิ่ง ส าคั ญสาหรับ การตกแต่งส่วนศีรษะของหุ่นกระบอกให้สวยงามประณีตก็ คือ
เครื่องประดับศีรษะหุ่ นกระบอกอันได้แก่ชฎา รัดเกล้า มงกุฎกษัตริย์ กะบังหน้า ปันจุเหร็จ
ตลอดจนหัวม้า หัวช้าง ฯลฯ ซึ่งมักประดิษฐ์ด้วยวัสดุที่มีน้าหนักเบา

ภาพที่ 9 เครื่องประดับศีรษะของหุ่นกระบอก
ที่มา : หุ่นกระบอกไทย [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2553. เข้าถึงได้จาก
http://www.tookkatoon.com/pro_artist.htm
เครื่องประดับศีรษะของหุ่นกระบอกต้องทาให้เหมือนของจริงทุกประการ เพียงแต่ให้มี
ขนาดย่อส่วนลงมาเท่านั้น เช่น ตัวพระที่เป็นเจ้าจะสวมชฎา ส่ วนตัวนางที่เป็นเจ้าจะสวมมงกุฎ
กษัตริย์ หรือเครื่องประดับศีรษะที่แสดงถึงฐานะ เช่น รัดเกล้ายอด รัดเกล้าเปลว ฯลฯนอกจากชฎา
และมงกุฎแล้ว ยังมีพวงอุบะ กรรเจียกจอน และตุ้มหูอีกด้วย เครื่องประดับเหล่านี้จะเหมือนกับที่
โขนละครประดับทุกประการ แต่ถ้าเป็นหุ่นกระบอกตัวพระและตัวนางที่ไม่ใช่เจ้าหรือนางกษัตริย์ก็
จะมีเครื่องประดับอื่น เช่น เทริดและกะบังหน้าเป็นเครื่องประดับศีรษะแทน เครื่องประดับเหล่านี้
ต้องติดตรึงไว้กับส่วนศีรษะของหุ่นกระบอกอย่างแน่นหนา เพื่อป้องกันมิให้หลุดร่วงง่ายระหว่าง
การแสดงจึงมักติดไว้อย่างตายตัว
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สาหรับชฎาตัวพระส่วนมากมักแกะชั้นเชิงบาตรติดกับศีรษะหุ่นไปเลย บางหัวก็ทา
เป็นชฎาหรือมงกุฎกษัตริย์มาสวมต่างหาก ส่วนรัดเกล้ามักจะกลึงไม้เนื้อเบาเป็นฐานรัดเกล้าทั้งอัน
ปลียอดชฎา ยอดรัดเกล้า และกรรเจียกจอนมักทาด้วยหนังบางๆ หรือไม่ก็เป็นสังกะสีตอกฉลุเ ป็น
ลวดลายแล้วเย็บตรึงด้านในด้วยโครงลวดอีกที
การประดับลวดลาย ช่างแต่ก่อนใช้รักผสมกับขี้เถ้า ใบตองเผา และส่วน ประกอบ
อื่นๆ อีกซึ่งถือเป็นสูตรลับในสานักของแต่ละช่าง เรียกกันว่า “รักตีลาย” รักตีลายนี้ใช้กดลงไปใน
พิม พ์ หินสบู่ ซึ่งแกะเป็ นพิ ม พ์ ล วดลายต่างๆ เรีย บร้อยแล้ว เช่น ลายกระจัง ลายลูก แล้ว ลาย
กระหนกปลายเปลว ลายก้านขด ฯลฯ
ศีรษะหุ่นกระบอกนอกจากจะมีรูปลักษณ์ตามอย่างละครราของไทยแล้ว ยังมีศีรษะ
หุ่นที่ประดิษฐ์ให้เป็นรูปลักษณ์ของชาวต่างประเทศต่างๆ ตามท้องเรื่องที่นามาแสดงได้แก่ ศีร ษะ
หุ่นกระบอกลาว ศีรษะหุ่นกระบอกมอญ ศีรษะหุ่นกระบอกพม่า ศีรษะหุ่นกระบอกจีนศีรษะหุ่น
กระบอกฝรั่ง ศีรษะหุ่นกระบอกแขก ในยุคที่หุ่นกระบอกเฟื่องฟู คณะหุ่นกระบอกจะมีศีรษะหุ่น
ภาษาประจาอยู่ทุกคณะหุ่นกระบอกเหล่านี้ แต่ละศีรษะผู้ประดิษฐ์จะคิดสร้างเอกลักษณ์ประจาชาติ
อันเป็นลักษณะพิเศษที่บ่งบอกเชื้อชาติของหุ่นต่างภาษาได้อย่างชัดเจน เช่น หัวแหม่มและหัวฝรั่ง
ของหุ่ น พระยาสุ น ทรเทพระบ า การใส่ ต าแก้ ว สีน้ าเงิ น ฯลฯ ส่ ว นเสื้อ ผ้ า เครื่ อ งแต่ ง กายก็ มั ก
ออกแบบเข้าชุดกับศีรษะซึ่งจะบ่งบอกเชื้อชาติได้อย่างชัดเจน
การใช้เครื่องประดับตกแต่งให้กับหุ่นกระบอกนอกจากเครื่องประดับส่วนศีรษะแล้ว
ที่ มื อ ของหุ่ น กระบอกก็ มี เ ครื่ อ งประดั บ เพื่ อ ความสวยงามเช่ น กั น โดยผู้ ป ระดิ ษ ฐ์ หุ่ น มั ก สวม
เครื่องประดับนิ้วและข้อมือให้กับตัวหุ่นด้วยได้แ ก่ แหวน สร้อย กาไล ปะวะหล่า ฯลฯ ซึ่งต้อง
ประดิษฐ์ให้คล้ายกับของจริงเช่นกัน
โดยหุ่นตัวพระและตัวนางจะสวมแหวน ยกเว้นตัวนางกษัตริย์จะมีสร้อยและกาไล
ประดับที่มือด้วย นอกจากการประดิษฐ์ตัวหุ่นกระบอกแล้ว สิ่งของเครื่องใช้อื่นๆ ที่ต้องนาออกมา
แสดงตามท้องเรื่อง ก็ต้องประดิษฐ์ให้มีขนาดพอเหมาะกับตัวหุ่นกระบอกด้วยเช่นกัน ได้แก่ เรือ
สาเภา โคมไฟ สีวิกา รวมทั้งสัตว์ ที่เป็นพาหนะอื่นๆ8

8

2542), 59-72.

นงค์นุช ไพรพิบูลยกิจ, หุ่นกระบอก. (กรุงเทพมหานคร : เอส.ที.พี.เวิล์ด มีเดีย,
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5. การเชิดหุ่น
ในการเชิดหุ่น มือซ้ายของผู้เชิดจะถือกระบอกไม้ไผ่ซึ่งเป็นลาตัวหุ่น และจะถือ
ตะเกียบมือหุ่นทั้งซ้ายและขวาไว้ในมือขวาของผู้เชิด เมื่อถึงคราวต้องทาบทบาท ผู้เชิดจะเอานิ้วก้อย
ซ้ายหนีบตะเกียบซ้ายของหุ่นเอาไว้ เพื่อให้มือขวาทาบทบาทได้เต็มที่

ภาพที่ 10 การเชิดหุ่น
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจัย วันที่ 13 มีนาคม 2552
สาหรับการตั้งวงราของหุ่นกระบอก ไม่ว่าจะเป็นตัวพระ นางหรือยักษ์ มือขวาของ
ตัวหุ่นจะตั้งวงสูงกว่ามือซ้ายเสมอ และแขน (ผ้าที่เป็นเสื้อหุ่น) จะต้องตรึงอยู่เสมอด้วยเช่นกัน
ยกเว้นท่ากลับมือบางท่าเท่านั้น
การหัดเชิดหุ่น สมัยก่อนคนเชิดหุ่นฝีมือดีมักจะหวงวิชา โดยเฉพาะกับคนอื่นที่
ไม่ใช่ลูกหลานในวงศ์เครือญาติ หากจะให้ก็ต้องสาบานตัว ด้วยเกรงว่าศิษย์จะคิดล้างครูหรือเล่น
ประชัน เป็นการแย่งอาชีพตัดหน้ากัน เมือ่ เห็นว่าศิษย์รักวิชานี้ จริงถึงกับยอมสาบานตามกฎเกณฑ์
ที่ตั้งขึ้นจึงยอมให้วิชา
แต่ถึงแม้ครูจะถ่ายทอดวิชาเชิดหุ่น ให้กับศิษย์จนหมดสิ้น ก็ไม่ได้
หมายความว่าศิษย์จะสืบทอดหรือถ่ายทอดความสามารถนั้นไปได้หมด เพราะการเชิดหุ่นเห็นเรื่อง
ของความสามารถเฉพาะตัวบุคคล ศิลปะการเชิดหุ่นรวมทั้งศิลปะแขนงอื่นๆ จึงมักจะตายไปพร้อม
กับตัวศิลปินนั้นๆ
อย่างไรก็ตามในการหัดเชิดหุ่น ผู้หัดเชิดจะถือเอาวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันครูเป็นวัน
เริ่มหัด โดยผู้หัดเชิดต้องนาดอกไม้ ธูปเทียน ขันโลหะ ผ้าขาวและเงิน (ตามแต่ธรรมเนียมของสานัก
นั้นๆ ) มาไหว้ครูเพื่อขอวิชาหรือบางสานักครูจะจุดธูปเทียนแจกให้ แล้วนากล่าวคาบูชาครูต่างๆ
ให้พวกศิษย์กล่าวตามแล้วจึงส่ งหุ่นตัวพระหรือตัวนางอันถือเป็นตัวครูให้ศิษย์ “จับ” เป็นอันว่า
เสร็จพิธีการรับเป็นศิษย์
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โดยทั่วไปในการหัดเชิดหุ่น ผู้มาฝึกหัดมักไม่ได้หัดเชิดกับตัวเอกคือตัวพระตัวนางที่
สวมชฎาหรือรัดเกล้าในทันที แต่จะหัดเชิดกับศีรษะหุ่นที่เป็นตัวประกอบไพร่พลธรรมดา ซึ่ งมีแต่
หัวหุ่นเลียบกับไหล่หุ่นและมีไม้กระบอกเป็นที่จับเท่านั้น ยังไม่มีเสื้อผ้าหรือมือหุ่นแต่อย่างใดโดย
ฝึกหัดเชิดหุ่นตามขั้นตอนดังนี้
5.1 กล่อมตัว เป็นพื้นฐานของการเชิดหุ่นซึ่งจะหัดกับกระจก โดยหัดกล่อ มไหล่
หุ่นจากซ้ายไปขวา และจากขวาไปซ้าย โดยไม่ทาให้หน้ าหุ่นที่ตั้งอยู่บนไหล่คว่าไปหรือหงายไป
แต่จะช้อนหน้าเหมือนตัวละครกาลังกล่อมไหล่
5.2 เชิดย้อนมือ คือการแทงมือจากขวาไปซ้ายและจากซ้ายไปขวาหรือที่เรียกกันว่า
“ปวนไหล่” ซึ่งต้องระวังไม่ให้หน้าหุ่นคว่าไปหรือหงายไปเช่นกัน การเชิดย้อนมือนี้จะเชิดใน
จังหวะ “ตุ๊บ – เท่ง – ตุ๊บ – เท่ง”
5.3 กระทบตัว เหมือนจังหวะ “ยืด – ยุบ” ในท่าราของโขนละคร
5.4 โยกตัว ในจังหวะ “ต้อม ต้อมมา ต้อม ต้อม ...ตุม ตุม มา ตุม ตุม”
5.5 เพลงเร็วหรือเรียกว่า “ราเพลง” ในจังหวะ “ตุ๊บ-ทิง ทิง – ตุ๊บ ทิง ทิง”
การฝึกหัดเชิดเหล่านี้แต่ก่อนจะใช้ตะโพนกากับจังหวะ ต่อมาเพื่อความสะดวกจึงใช้
ปากร้องทาจังหวะเอาเอง แต่สิ่งที่สาคัญที่สุดในการหัดเชิดหุ่นก็คือการบังคับไม้กระบอกกันเป็น
แกนกลางของลาตัวหุ่นให้ยักเยื้องได้ดังใจ เมื่อบังคับไม้กระบอกและหน้าหุ่นให้ “ไม่ตาย” แล้วการ
บังคับตะเกียบมือหุ่นจึงเป็นเรื่องรองลงมา พื้ นฐานการหัดเชิดเหล่านี้ หลังจากหัดจนสามารถ
บังคับไม้ได้ดังใจแล้ว จึงมาถึงกลเม็ดต่างๆ ตลอดจนการใช้บทบาท ซึ่งเป็นท่าเฉพาะของหุ่น
เท่านั้น ได้แก่ ท่าควัก (ม้วนมือ) ด้วยมือขวาที่ถืออาวุธ จะทาเฉพาะตัวพระและตัวยักษ์ท่าจีบ
หลัง ท่าฉายมือ (แทงมือ – กลับมือ – ฟาดมือ – บดมือ) ท่าตีลังกา ตบแมลงวันของลิงท่าราช้าปี่
และท่าเสมอ
และท่ากิริยาต่างๆ เช่น ท่ายิ้ม ท่าอาย ท่าค้อน ท่าโกรธ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีท่า
อื่นๆ อีกมากเช่น ท่านออกราวของหุ่นตัวพระ ยักษ์ ท่ าออกฉาก – เข้าฉาก ของหุ่นตัวเอก ที่ศิษย์
จะต้องอาศัยวิธี “ครูพักลักจา” เพราะท่าทีบางอย่างของหุ่นสอนกันไม่ได้ สิ่งสาคัญอีกอย่างหนึ่ง
ของการเชิดก็คือ การเปลี่ยนจากท่าหนึ่งไปยังอีกท่าหนึ่งหรือที่เรียกกันว่า “ท่าเชื่อม” ต้องระวัง
ไม่ให้มือหุ่นลงจากวงราที่กาลังตั้งอยู่
นอกจากนี้การเชิดหุ่นให้ดูงดงามน่าชมยังขึ้นอยู่กับความงดงามและสัดส่วนของ ตัว
หุ่นอีกด้วย กล่าวคือ ถ้าหุ่นมีความงามทั้งศีรษะ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ตลอดจนสัดส่วนของแขน
และมือหุ่นที่เหมาะเจาะจะทาให้การเชิดสะดวกและดูงดงามมากยิ่งขึ้น9
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6. ดนตรี
มนตรี ตราโมท( 2516 : 263) กล่าวไว้ว่าการแสดงละครไม่ว่าจะเป็นละครชนิดใด
จะต้องมีดนตรีบรรเลงประกอบทั้งนั้น ยิ่งเป็นการแสดงท่าร่ายราด้วยแล้ว ดนตรียิ่งเป็นสิ่งจาเป็น
ที่สุดที่จะขาดเสียมิได้ และดนตรีที่บรรเลงประกอบการแสดงละครนี้ก็คือ “ปี่พาทย์” ด้วยเหตุที่
การแสดงหุ่นกระบอกใช้ท่าร่ายราเป็นหลักในการแสดงเช่นเดียวกับละคอนดังนั้นดนตรีที่บรรเลง
ประกอบการแสดงจึงเป็นปี่พาทย์เช่นเดียวกัน เครื่องดนตรี จะเป็นวงปี่พาทย์เครื่องห้า ปี่พาทย์
เครื่องคู่ หรือปี่พาทย์เครื่องใหญ่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับโอกาส และความเหมาะสม
6.1 เครื่องดนตรีวงปี่พาทย์
6.1.1 วงปี่พาทย์เครื่องห้า ประกอบด้วยเครื่องดนตรี ดังนี้ ปี่โน ระนาดเอก
ฆ้องวงใหญ่ ตะโพน – กลองแขก กลองทัด ฉิ่ง

ภาพที่ 11 เครื่องดนตรีที่ใช้สาหรับวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องห้า
ที่มา : เครื่องดนตรีวงปี่พาทย์ [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2552. เข้าถึงได้จาก
http://ebook.nfe.go.th/ebook/html/018/55.htm

9

นงค์นุช ไพรพิบูลยกิจ, หุ่นกระบอก. (กรุงเทพมหานคร : เอส.ที.พี.เวิล์ด มีเดีย,
2542), 73-77.
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6.1.2 วงปี่พาทย์เครื่องคู่ มีเครื่องดนตรีเหมือนวงปี่พาทย์เครื่องห้า แต่เพิ่ม
เครื่องดนตรีดังต่อไปนี้เข้าไป ปี่นอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงเล็กกลองทัดอีก 1 ใบ รวมกับของเดิมเป็น
1 คู่ ฉาบ โหม่ง

ภาพที่ 12 เครื่องดนตรีที่ใช้สาหรับวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่
ที่มา : เครื่องดนตรีวงปี่พาทย์ [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2552. เข้าถึงได้จาก
http://ebook.nfe.go.th/ebook/html/018/55.htm
6.1.3 วงปี่ พ าทย์ เครื่ องใหญ่ มีเ ครื่องดนตรีเหมือนปี่พ าทย์ เครื่องคู่ แต่เพิ่ ม
เครื่องดนตรีเข้าไปอีก 2 ชิ้นคือระนาดเอกเหล็ก ระนาดทุ้มเหล็ก

ภาพที่ 13 เครื่องดนตรีที่ใช้สาหรับวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องใหญ่

ที่มา : เครื่องดนตรีวงปี่พาทย์ [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2552. เข้าถึงได้จาก
http://ebook.nfe.go.th/ebook/html/018/55.htm
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อย่ า งไรก็ ต าม ไม่ว่ า จะใช้ วงปี่ พ าทย์ ใ ดบรรเลง ก็ จะขาดเครื่อ งดนตรี ที่เ ป็ น
สัญลักษณ์ ของหุ่นกระบอกเสียมิได้ คือ ซออู้ ใช้สีคลอไปกับการแสดง กลองต๊อก ใช้ตีประกอบ
จังหวะพร้อมไปกับซออู้ กลองแต๋ว ใช้ตีล้อกับกลองต๊อก
6.2 เพลงประกอบการแสดง
เพลงที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงมี 2 ประเภทคือ เพลงหน้า พาทย์และเพลง
ร้อง
6.2.1 เพลงหน้าพาทย์ เป็นเพลงที่ใช้บรรเลงประกอบอากัปกิริยาของตัวละคร
หรือใช้ สาหรับ อัญเชิญพระเป็ นเจ้า ฤาษี เทวดา และครูบาอาจารย์ทั้งหลายให้มาร่วมสโมสร
สันนิบาตในพิธีไหว้ครูและพิธีที่เป็นมงคลต่างๆ เพลงประเภทนี้โดยทั่วไปไม่มีบทร้อง บรรเลงแต่
ทานองอย่างเดียว เพลงหน้าพาทย์แบ่งเป็นหน้าพาทย์ธรรมดาและหน้าพาทย์ชั้นสูง
6.2.1.1 เพลงหน้าพาทย์ธ รรมดา เป็นเพลงที่ใ ช้ประกอบอากั ปกิ ริย า
ทั่วไปของตัวละคร
6.2.1.2 เพลงหน้าพาทย์ชั้นสูงหรือหน้าพาทย์ครูเป็นเพลงที่หมายถึงองค์
เทพเจ้าผู้ใหญ่ทั้งสิ้น เมื่อบรรเลงขึ้นก็หมายถึง การไป การมา หรือการแสดงอิทธิฤทธิ์เทพนั้นๆ
เป็นเพลงที่ต้องเคารพนับถือ จะนามาบรรเลงหรือราพร่าเพรื่อไม่ได้
6.2.2 เพลงร้อง เป็นเพลงบรรเลงที่มีเนื้อร้องประกอบ ใช้ร้องประกอบอารมณ์
ตัวละคร ซึ่งตัวละครต้องราตีบทไปตามเนื้อความนั้น สาหรับการแสดงหุ่นกระบอกมี เพลงร้อง 2
แบบ คือ เพลงร้องที่มีลักษณะอย่างละคร และเพลงร้องที่มีเฉพาะในการเล่นหุ่นเรียกว่า เพลงหุ่น
6.2.2.1 เพลงร้องแบบละคร ได้แก่ เพลงช้าปี่ ใช้บรรยายบทบาทหรือ
อากัปกิริยาของตัวละครเอก เมื่อออกนั่งเมืองหรือสถานที่หนึ่งที่ใดในโอกาสที่ต้องการความสง่าผ่า
เผย เพลงโอ้ปี่โอ้ร่าย ใช้แสดงอาการคร่าครวญ เศร้าโศกของตัวละครเอก เพลงโอ้โลม โอ้ชาตรี
เพลงโลมนอก เพลงฉิ่ง เพลงเหล่านี้ใช้แสดงอาการเล้าโลมเกี้ยวพาราสีของของตัวละครเอก เพลง
ชมตลาดใช้บรรยายความงดงามของตัวละคร เพลงฉุยฉาย ใช้แสดงท่าทีเดินเยื้องกรีดกราย โอ้อวด
ของตัวละคร เมื่อแปลงกายหรือแต่งการได้งดงาม
6.2.2.2 เพลงหุ่น การแสดงหุ่นกระบอก มนตรี ตราโมท แสดงความเห็น
เกี่ยวกับเพลงหุ่นไว้ว่าดัดแปลงมาจากเพลงสังขารา และการใช้เพลงนี้ในการดาเนินเรื่องทาให้เห็น
กระบวนการแสดงของหุ่นกระบอกแยกออกเป็นคนละทางกับละครชัดเจน เพราะในละครจะใช้
เพลงร่ายดาเนินเรื่อง จักรพันธุ์ โปษยกฤต กล่าวถึงเพลงหุ่นว่าทานองคล้ายๆกับ“เพลงสังขารา”
คนทั่วไปมักเข้าใจว่าเป็นเพลงเดียวกัน แต่นักดนตรีและหลายท่านต่างอธิบายว่าเป็นคนละเพลงกัน
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แม้จะเป็นเพลงที่เคล้าซออู้และใช้ประกอบการแสดงหุ่นกระบอกเหมือนกันก็ตาม แต่เพลงสังขารา
มีทานองต่างจากเพลงหุ่นอีกทางหนึ่งเป็นคนละเพลงลักษณะการปรับเปลี่ยนทางดนตรีนี้ มนตรี
ตราโมท กล่าวไว้ว่า เพลง ดนตรีและเพลงร้องจะผันแปรไปบ้างก็ดี แต่หลักเกณฑ์อันเป็นแบบแผน
ของการบรรเลง ยังคงรักษาเป็นประเพณีไว้ โดยมิได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด นอกจากจะเพิ่มเติมตัด
ทอนลงไปบ้างในบางกรณี เพื่อให้เหมาะสมกับกาลเทศะเท่านั้น 10
7. เรื่องที่นิยมแสดง
ในบรรดาวรรณคดีไทย โดยเฉพาะหุ่นกระบอกนิยมนามาแสดงมากที่สุดก็คือพระ
อภัย มณีข องสุนทรภู่ เพราะเป็นบทกลอนที่เรีย กกันว่ากลอนชาวบ้านหรือกลอนตลาด ทาให้
สามารถดึงดูดโน้มน้าวอารมณ์ คนดูระดับชาวบ้านได้ดีกว่าเรื่ องอื่นๆ ทานองเดียวกับละครนอกที่
ประชาชนทั่ ว ไปนิ ย มมากกว่า ละครใน นอกจากนั้ นก็ ยั ง มีว รรณคดี อื่น ๆ อี ก หลายเรื่ องที่หุ่ น
กระบอกนิยมนามาเล่น เช่น ขุนช้าง ขุนแผน ลักษณวงศ์ สังข์ทอง ไกรทอง ลิ้นทอง ปิ่นทอง
สุวรรณหงษ์ ไชยเชษฐ์ คาวี โกมินทร์ และยอพระกลิ่น เป็นต้น
นายมนตรี ตราโมท ได้เขีย นไว้ใ นเรื่องการละเล่นของไทยเกี่ ย วกั บเรื่องที่หุ่ น
กระบอกนิยมนามาแสดงมากที่สุดตอนหนึ่งว่า “ในบรรดาเรื่องต่างๆ ที่หุ่นกระบอกแสดงได้
แนบเนียน เห็นจะไม่มีเรื่องใดสู้เรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่ เพราะบทกลอนเรื่องพระอภัยมณี
เป็นวรรณคดีที่ติดอกติดใจของประชาชนอย่างหนึ่ง บทละครมักขึ้นด้วยคาว่า “เมื่อนั้น” หรือ “บัด
นั้น” ส่วนบทเสภาขึ้น “ครานั้น” แต่กลอนเรื่องพระอภัยมณีขึ้นด้วย “ฝ่าย” หรือไม่ก็เอ่ยชื่อตัว
ละครในเรื่องเลยทีเดียว เช่น “ฝ่ายองค์พระอภัยตกใจวับ เห็นศึกกลับโอบอ้อมเข้าล้อมหลัง” 11
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ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, หุ่นกระบอกไทย. (กรุงเทพมหานคร : สมใจการพิมพ์,

2552), 16-23.
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วดี กันหทัต และชัยณรงค์ ชวนะชิต, การละเล่นหุ่น. (กรุงเทพมหานคร : องค์การค้า
คุรุสภา, 2529), 39-43.
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8. โรงหุ่นและฉาก ลักษณะโรงหุ่นโดยทั่วๆ ไปมีดังนี้
สูงจากพื้นดินประมาณ 1-1.50 เมตร เพื่อให้คนดูไม่บังกันไม่ว่าจะนั่งหรือยืนดู
ความยาวหน้าโรงประมาณ 7 เมตร ความสูงจากพื้นโรงถึงหลังคาโรงหุ่นประมาณ 3.50 เมตร ความ
ลึกจากหน้าโรงถึงหลังโรง ซึ่งเป็นที่นั่งของคนเชิด คนพากษ์ นักร้อง นักดนตรีรวมทั้งวงปี่พาทย์
ด้วย ประมาณ 5 เมตร

ภาพที่ 14 ภาพแสดงตาแหน่งการจัดโรงและฉาก
หมายเลข 1
หมายเลข 2
หมายเลข 3
หมายเลข 4
หมายเลข 5
หมายเลข 6
หมายเลข 7
หมายเลข 8
หมายเลข 9
หมายเลข 10

เวทีสาหรับแสดง
ฉาก
ฉากกั้นด้านหน้า
ผู้เชิด
หุ่นกระบอก
ศีรษะพ่อแก่
ที่วางหุ่นกระบอก
วงดนตรีและนักร้อง
ไฟส่องหน้าเวที
ผู้ชม
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ภาพที่ 15 ลักษณะโรงหุ่นและฉาก
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจัย วันที่ 13 มีนาคม 2552
สาหรับฉากนั้นมักเขียนเป็นรูปปราสาทราชวัง มักมีผ้า 5 ชิ้น ห้อยต่อกันเป็นผืน
เดียวลงมาจากด้านบนโรง และลอยสูงจากพื้นโรงที่ใช้นั่งเชิดประมาณ 1 ศอก เพื่อเว้นที่ว่างให้คน
เชิดสอดมือออกมาเชิดหุ่นได้สะดวก ส่วนล่างสุดของฉากจะเขียนเป็นกาแพงมีใบเสมาไปตลอด
ความยาวของฉาก กาแพงนี้สูง 1 ศอกหรือ 50 เซนติเมตร และที่ชายล่างของฉากผืนนี้เย็บต่อด้วยผ้า
โปร่งสีขาว เพื่อให้คนเชิดมองเห็นตัวหุ่นที่กาลังเชิดได้ถนัด
หน้าฉากกาแพงเมืองนี้ จะมีเวทีหรือ “กระบังมือ” เป็นภาพเขียนแบบจิตรกรรม
ประเพณีเกี่ยวกับเรื่องที่หุ่นชอบเล่น เช่น สุวรรณหงส์ ลักษณวงศ์ ใส่กรอบกระจกตั้งเรียงราย
ติดต่อกันประมาณ 7 ภาพ แต่ละภาพสูงประมาณ 50 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร เพื่อบังไม่ให้
คนดูเห็นคนเชิดที่ลอดออกมาใต้ฉากกระจกบังมือนี้ตั้งห่างออกมาจากฉากประมาณ 1 ศอก หรือ 50
เซนติเมตร
ถัดจากกระจกบังมือออกไปทั้งสองด้านจะทาเป็นกาแพงไม้มี ใบเสมากั้นต่อจาก
กระจกบังมือออกไปจนสุดริมโรงแต่ละด้าน ประตูสาหรับหุ่นเข้าออกมี 4 ประตู อยู่ริมโรง 2
ประตูและอยู่ด้านในอีก 2 ประตู ประตูด้านในนี้เป็นประตูที่หุ่นใช้เข้าออกมากที่สุด เนื้อที่อันเป็น
กาแพงผ้าโปร่งระหว่างประตูทั้งสองนี้ ยาว 2.50 เมตร ส่ วนประตูที่อยู่ริมโรงอีก 2 ประตู มักไม่
ค่อยได้ใช้นอกจากในกรณีที่มีตัวหุ่นออกมามากๆ เช่น กระบวนทัพ หรือ กระบวนแห่ศพพราหมณ์
เกสร เป็นต้น
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ภาพที่ 16 บรรยากาศหลังฉากและด้านข้างของฉาก
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจัย วันที่ 13 มีนาคม 2552
ประตูหุ่นนิยมทาเป็นประตูซุ้มเรือนแก้ว ขนาดของช่องประตูสูงประมาณ 80
เซนติเมตร กว้างประมาณ 60 เซนติเมตร มีม่านแขวน ด้านหลังหรือด้านในของโรงหุ่นจะปิดทั้ง
สามด้านเพื่อมิให้ลมตีฉาก และเพื่อมิให้คนดูเห็นคนเชิด นักดนตรี คนขับร้องและลูกคู่ หลังคา
ด้านบนของโรงอาจติดผ้าระบายห้อยตลอดความยาวของโรงหุ่น
นอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องประกอบฉากในการแสดง ซึ่งก็เป็นสิ่งสาคัญในการดึงดูดคน
ดูให้นิยมชื่นชมการแสดง และสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานสมจริง เครื่องประกอบฉากนี้ทา
เหมือนของจริงทุกอย่าง เพียงแต่ย่อสัดส่วนลงให้เหมาะสมกับขนาดของตัวหุ่น เช่น เรือสาเภาทั้ง
ลา ราชรถ ดอกไม้ไฟ ประทัดเป็นต้น
9. พิธีกรรมและความเชื่อในการแสดงหุ่นกระบอก
การเล่นหุ่นกระบอกมีพิธีกรรมที่สาคัญพิธีหนึ่งที่ผู้เล่นหุ่นทุกคนยึดถือปฏิบัติ คือ
การไหว้ครู ซึ่งปรากฏอยู่ทั่วไปในสังคมไทย แต่ในทางสาขาช่างและศิลปะแล้วพิธีนี้ มีลักษณะ
พิเศษ โดยเฉพาะการเล่นโขนละครมีระเบียบแบบแผนกาหนดไว้เคร่งครัด ดังนั้นหุ่นกระบอกซึ่ง
นารูปแบบการแสดงของโขนละครมาใช้ ก็ได้ระเบียบแบบแผนการไหว้ครูของโขนละครมาด้วย
การเล่นหุ่นกระบอกก็เช่นเดียวกับการเล่นหนัง เล่นโขนละครที่ต้องมีการไหว้ครู ซึ่งครูที่ ชาวหุ่น
กระบอกบูชากันนั้นแบ่งได้ 2 กลุ่มคือ ครูทางโขนละคร เป็นครูเทพเจ้าซึ่งเชื่อกันว่าเป็นผู้อุปถัมภ์
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ศิลปะ ครูทางหุ่นกระบอก เป็นครูมนุษย์ซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วเป็นที่นับถือในฐานะเป็นผู้ทาหุ่นขึ้น
เป็นคนแรก หรือเป็นครูผู้ให้ความรู้ สั่งสอนการเชิดหุ่นให้
การบูชาครูหุ่นกระบอกของแต่ละคณะอาจจะแตกต่างกันไปบ้าง เช่น หุ่นกระบอก
คณะนางชูศรี (ชื้น) สกุลแก้ว มีครูทางโขนละครที่ต้องบูชา ดังนี้ พระนารายณ์ พระพิฆเนศร์ พระ
ครูฤาษี หรือที่นิยมเรียกว่า “พ่อแก่” ซึ่งถือกันว่า คือ พระพรตมหาฤาษี พระครูพิราพ พระครูหน้า
ทศ พระครูวิษณุกรรม พระครูนายโรง พระครูเหน่งพระครูแหนและนายเปียก ประเสริฐกุล ซึ่ง
เป็นทั้งพ่อและครูผู้สอนการเชิดหุ่นให้
ขณะที่จักรพันธุ์ โปษยกฤต กล่าวถึงรายชื่อครูที่ต้องบูชาต่างออกไปเล็กน้อย ดังนี้
พระอิศวร พระนารายณ์ พระครูฤาษีทั้ง 5 คือ พระฤาษีนารอท พระฤาษีนาไลย พระฤาษีตาไฟ
พระฤาษีตาวัว และพระฤาษีประไลยโกฏ พระพิฆเนศวร์ พระพิราพป่า พระครูทศ (ทศกัณฐ์) พระ
ครูนายโรง

ภาพที่ 17 ภาพการบูชาครูก่อนการแสดงของคณะหุ่นคุณรัตน์
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจัย วันที่ 13 มีนาคม 2552
ในรายชื่อครูที่แบ่งเป็นครูเทพเจ้าและครูมนุษย์นี้ มีอยู่หนึ่งชื่อที่ไม่ สามารถแยก
ได้ว่าเป็นเทพเจ้าหรือมนุษย์ คือ พระครูนายโรงไม่น่าจะเป็นเทพเจ้า แต่ก็ไม่อาจระบุได้ว่าเป็น
มนุษย์เช่นกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาคาว่า “นายโรง” จากชื่อก็จะเป็นร่องรอยบางประการ
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ซึ่งขอตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ในที่นี้ พระครูนายโรงอาจจะมีความสัมพันธ์ทางใดทางหนึ่งกับ “นาย
โรง” ก็ได้ ทั้งนี้ก็โดยพิจารณาจากความหมายคา “นายโรง” ซึ่งหมายถึง ตัวพระที่สาคัญที่สุด
และตัวละครที่มีอิทธิพลมากที่สุด โดยมากนายโรงจะเป็นครูของตัวละครส่วนใหญ่ในคณะ(บุญ
เหลือ เทพสุวรรณ, “ข้อสังเกตเกี่ยวกับละครในประเทศไทยในปัจจุบัน ” ปกิณกะเกี่ยวกับนาฏศิลป์
และการละเล่นของไทย)
นอกจากนี้ หุ่นกระบอกทุกคณะจะมีตัวหุ่นที่สาคัญ คือ พระครูฤาษี หรือที่เรียกกัน
ว่า “พ่อแก่” อันถือกันว่า คือ พระภรตมหาฤาษี บรมครูรูปแห่งนาฎศิลป์ หุ่นครูพระฤาษีนี้จะต้อง
นาไปตั้งบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนทุกครั้งที่มีการแสดง หรือแม้จะไม่มีการแสดงก็มักจะตั้งบูชาในที่
อันควร 12

ภาพที่ 18 พระครูฤาษี
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจัย วันที่ 13 มีนาคม 2552
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2552), 32-34.
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ความสาคัญของศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย
วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศได้ส่งผลให้ชาวไทยบางกลุ่มต้องประสบกับภาวะล้มละลาย
เกิดความเสื่อมถอยทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และกระทบต่อโครงสร้างโดยรวมของสังคม และยัง
มีประชาชนชาวไทยอีกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้รับกระทบจากวิกฤตินี้ ตรงกันข้ามกลับ
สามารถยืนหยัดอยู่ได้ และดาเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุข กล่าวได้ว่า บุคคลกลุ่มนี้ได้ใช้
"ภูมิปัญญาไทย" ที่คนไทยได้คิดค้น เรียนรู้ สั่งสม กลั่นกรองและทดลองใช้จนตกผลึกสามารถนา
ความรู้นั้นมาแก้ไขปัญหาของตนเองและสังคม ภูมิปัญญานี้เองได้รับการถ่ายทอด สืบทอดกันมา
และมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ
ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่จะต้องสืบสานภูมิ
ปัญญาไทยให้คงไว้สืบไป
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้เล็งเห็นความสาคัญของภูมิปัญญาและ
การสืบสานภูมิปัญญาไทย จึงได้จัดทานโยบายส่งเสริมภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษาขึ้น โดยได้
ผ่านความเห็นชอบจากมติคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2542 ในนโยบายดังกล่าวได้
กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า
"ภูมิปัญญาไทยจะได้รับการฟื้นฟูและนามาปรับใช้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และ
บริบททางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทาง
การศึกษาสาหรับคนทั้งชาติ และเป็นไป เพื่อเน้นคุณค่าทางจิตพิสัยนาไปสู่ดุลยภาพอย่างยั่งยืน จน
เกิดเป็นพลังขับเคลื่อนสู่การแก้ไขปัญหา และพัฒนาตนเองและสังคมตามแนวทางที่เหมาะสมแก่
ประเทศไทย"13
1. การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย
1.1 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย หมายถึง การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของไทย อันได้แก่ ความรู้ในการเข้าใจชีวิต ธรรมชาติ ทรัพยากร สังคม และความรู้ในการ
จัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยนี้ มิได้หมายถึง "ตัวอาคาร
สถานที่" หากแต่หมายถึงสถานที่ที่มีผู้รู้ ประสบการณ์ สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นที่วัด โรงเรียน สานักงานองค์กรบริหารส่วนตาบล สถานี
อนามัย ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน กานัน หรือบ้านของผู้รู้ ของผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น "ครูภูมิปัญญา"
13

ศูนย์การเรียนรู้ [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 19 มิถุนายน 2553. เข้าถึงได้จาก
http://www.thaiwisdom.org/p_pum/center_pum/c_puma.htm
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กล่าวได้อีกนัยหนึ่งก็คือ "เป็นการจัดการที่เกิดขึ้นโดยชุมชน โดยผู้นาที่สามารถดาเนินการให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับศักยภาพของชุมชนนั้น ๆ นั่นเอง"
1.2 ความเป็นมาของภูมิปัญญาไทย ส่วนใหญ่เป็นองค์ความรู้ของคนในท้องถิ่นที่
ได้รับการสืบทอดต่อกับมาเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน บางส่วนพัฒนามาจากอาชีพ
ที่ทาอยู่เดิมให้ดีขึ้นมีคุณภาพมากขึ้น สามารถผลิตออกจาหน่ายเป็นอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงตนเอง
และครอบครัว ชุมชนมีบทบาทสาคัญในการสร้างภูมิปัญญาในแต่ละท้องถิ่น มีการรวมกลุ่มสมาชิก
ก่อตั้งเป็นกลุ่มอาชีพ ร่วมคิดร่วมทากิจกรรมที่ก่อประโยชน์แก่ชุมชน ทุกคนในชุมชนจะได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการสร้างงานสร้างรายได้แก่ครอบครัว อันนาความผาสุขสู่ชุมชนอย่าง
ยั่งยืนตลอดไป
1.3 วัตถุป ระสงค์ ใ นการจัดตั้ ง ศู นย์ ก ารเรี ย นรู้ ภูมิปั ญญาไทย เพื่ อ เป็น แหล่ ง
รวบรวมองค์ความรู้ของภูมิปัญญาไทย เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ของภูมิปัญญาไทย
เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและวิจัยภูมิความรู้ใหม่ๆ เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สนใจ เป็น
แหล่งเผยแพร่ภูมิปัญญาไทยไม่ให้สูญหาย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างอาชีพแก่สมาชิกในชุมชน
ส่งเสริมอาชีพของท้องถิ่นให้ประชาชนมีการรวมตัวกันประกอบอาชีพภายในชุมชน
1.4 วิธีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย โดยการสารวจความต้องการของ
ชุมชนรวบรวมผู้สนใจที่ต้องการประกอบอาชีพเข้าเป็นสมาชิก จัดหาสถานที่ถ่ายทอดความรู้และ
ปฏิบั ติง านจัดตั้ง คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ รับผิ ดชอบการดาเนินงาน จัดให้มีก ารฝึก อบรม และ
ถ่ายทอดความรู้ จัดทาหลักสูตร หาแหล่งเงินทุน วัสดุอุปกรณ์มาสนับสนุน และประชาสัมพันธ์
เผยแพร่กิจกรรมของศูนย์ฯ
1.5 การบริหารงานของศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย เป็นการสร้างบุคลากรให้มี
คุณภาพในการปฏิบัติงาน ให้มีความรับผิดชอบและรู้จักพัฒนาระบบงานให้ดีขึ้น มีวิธีคิดอย่างเป็น
ระบบก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม สร้างจิตสานึกให้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรัก
สามัคคีและรวมพลังเพื่อชุมชน สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป็นทุนใช้ในการดาเนินธุรกิจต่อไป
คณะกรรมการบริหารมาจากการเลือกตั้งจากสมาชิก (ส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง) และแต่งตั้ง
ให้ทาหน้าที่ในตาแหน่งต่างๆ มีการประชุมพบปะกันเป็นประจา เช่น ทุกเดือนเพื่อวางแผน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและชี้แจงให้คาแนะนาในเรื่องต่างๆ เพื่อการบริหารงาน และการจัด
กิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย
1.6 แผนการดาเนินการของศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย การดาเนินงานมุ่งที่การ
ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ร่วมประสานความคิด
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ระหว่างสมาชิกให้เป็นเวทีการเรียนรู้กับปัญหาเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันการดาเนินกิจกรรมส่วนใหญ่
มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เริ่มตั้งแต่การเตรียมการก่อตั้ง ศึกษาข้อมูล รวบรวมสมาชิก จัดหาวิทยากรมา
ให้ความรู้ ขั้นปฏิบัติการจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ เป็นการให้ความรู้ภาคทฤษฎีและจัดให้มีการฝึก
ปฏิบัติสาหรับให้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ขั้นติดตาม และประเมินผล เป็นการประเมินผลการ
ดาเนินกิจกรรมที่ได้ทาไปแล้วว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจหรือไม่อย่างไร เพื่อจะได้นามาปรับปรุงแก้ไข
ส่วนที่ยังบกพร่องให้ดีขึ้น และสุดท้ายเป็นการสร้างเครือข่ายถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนอื่น
1.7 ทรัพยากรของศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จะประกอบด้วย 3 ส่วนคือ สถานที่
บุคลากร และงบประมาณ สถานที่จะใช้เป็นศูนย์ รวมของสมาชิกและเป็นที่แสดงผลงานที่ได้จาก
การผลิตของสมาชิก และเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ของบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นจุด
ศูนย์กลางของหมู่บ้าน อาจเป็นที่สาธารณะ วัด และศาลประจาหมู่บ้าน เป็นต้น บุคลากรที่ทาหน้าที่
ให้ความรู้ของศูนย์ ภูมิปัญญาไทย คือ ครูภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่นที่มีประสบการณ์และประสบ
ความสาเร็จในอาชีพเป็นที่ยอมรับ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาวิชานั้นๆ หัวหน้ากลุ่ม เครือข่ายที่
มีความรู้ในสาขาวิชาชีพต่างๆ เป็นผู้บริหารจัดการกลุ่ม และเกษตรกร ผู้ประสบความสาเร็จในอาชี พ
ส่วนงบประมาณที่จะมาสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม อาจได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ
ภาคเอกชน องค์กรต่างๆ และจากประชาชน รายได้จากการประกอบอาชีพของครอบครัว จากการ
จาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ หรือจากสมาชิกที่เข้ารับการอบรม ฯลฯ
1.8 การมีส่วนร่วมของประชาชน ศูนย์ การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยมีบทบาทในการ
ช่ ว ยเหลือ และสนั บ สนุ นร่ ว มมื อกั บ ชุ ม ชน โดยมีก ลุ่ ม บุ คคลและหน่ ว ยงานต่ า งๆ เข้ ามาระดม
ความคิด รวบรวมสมาชิก กาหนดรูปแบบการดาเนินงาน เพื่อสร้างอาชีพให้กับชุมชนเพิ่มรายได้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น การมี ส่วนร่วมของประชาชน โดยเริ่มจากการรวมกลุ่มชาวบ้านที่มีอาชีพ
เดียวกันให้ทากิจกรรมสร้างรายได้แก่ครอบครัวและชุมชน ประธานกลุ่มจะเป็นผู้แนะนาและดูแล
การผลิตตามขั้นตอนต่างๆ สมาชิกจะร่วมกันทาโดยแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ เมื่อมีผลกาไรจะแบ่ง
ให้กับสมาชิกตามสัดส่วนที่กาหนด
1.9 เครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย เป็นการขยายความรู้สู่กลุ่มอาชีพและผู้สนใจ
ในอาชี พ เดีย วกัน สร้า งฐานความมั่งคงในอาชีพ ให้ขยายสู่ชุมชนอื่นๆ มีก ารแลกเปลี่ย นความรู้
เทคนิค วิธีการ และเป็นวิทยากรไปบรรยายให้กับกลุ่มเรียนรู้ หรือเครือข่ายต่างๆ ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนเป็นแหล่งให้ความรู้และสาธิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม รวมทั้งเป็นที่จาหน่ายสินค้าให้กับผู้มาเยี่ยม
ชม ซึ่งเป็นการสร้างรายได้แก่ กลุ่มอีกทางหนึ่ง นอกจากการบรรยายสาธิตและให้ความรู้แล้ว ยังมี
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การติดตามพบปะกันในเวทีการประชุมต่างๆ มีการจัดนิทรรศการ และสรุปผลการดาเนินงานเป็น
ระบบ เพื่อจะได้เป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับแต่ละสภาพหรือวัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้นั้นๆ
1.10 บทบาทและหน้าที่ของศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทย
1.10.1 เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ การศึกษาทั้งในระบบ
โรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย
1.10.2 เป็นศูนย์ประสานเครือข่ายภูมิปัญญาไทย เพื่อเป็นศูนย์กลาง
แลกเปลี่ยนและพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
1.10.3 เป็นศูนย์คลังข้อมูลภูมิปัญญา14
2. แนวทางและขั้นตอนการดาเนินงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
2.1 การจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ในระดับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ควรกาหนดให้มีประเด็นการพัฒนา ศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และนาเสนอประเด็นดังกล่าวเพื่อ
สอบถามข้อคิดเห็นของประชาชนผ่านเวทีประชาคม
2.2 การจัดทาแผนเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
เป็ นการแปลงแผนยุ ทธศาสตร์ก ารพั ฒ นามาเป็น แผนพั ฒนาศู นย์ ก ารเรีย นรู้
ชุมชนเพื่อนาไปสู่การจัดตั้งงบประมาณ โดยมีการกาหนดขั้นตอนการจัดทาแผน ดังนี้
2.2.1 ศึกษาความต้องการของประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับการใช้ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน ตลอดจนการวิเคราะห์โครงสร้างและทิศทางการเจริญเติบโตของชุมชนจานวนประชากร
อัตราการเจริญเติบโต ลักษณะการใช้เวลาว่าง ประเมินปัญหาและความต้องการ และศึกษาแหล่ง
การเรียนรู้ในชุมชน เพื่อนาไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทาแผนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนให้
สอดคล้องกับศักยภาพของประชาชนพื้นที่ ปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมทั้งให้สอดคล้อง
กับแหล่งการเรียนรู้ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น

14

มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 3 มิถุนายน 2553. เข้าถึงได้
จาก www.thailocaladmin.go.th/work/e-book/eb1/stan17/17.htm
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2.2.2 จัดล าดับความส าคัญของความต้องการของประชาชน เพื่ อก าหนด
ประเภทของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และกิจกรรมตามความต้องการและความสนใจของประชาชน
โดยพิจารณาขีดความสามารถด้านงบประมาณ และบุคลากร
2.3 การดาเนินการตามแผนนากิ จกรรมที่จะดาเนินงานเกี่ ยวกั บศูนย์ก ารเรีย นรู้
ชุมชนซึ่งกาหนดไว้ในแผนพัฒนา มาจัดทาแผนพัฒนาประจาปี และจัดทาโครงการเพื่ อบรรจุใน
ข้อบัญญัติงบประมาณประจาปี เพื่อดาเนินการต่อไป
2.4 การติดตามประเมินผลควรมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึก ษาศิ ลปะการเชิ ดหุ่นกระบอกไทย สู่งานออกแบบภายในศูนย์ก ารเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นการศึกษาถึงองค์ความรู้ของศิลปะการเชิดหุ่น
กระบอกที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ ความงาม ความละเอียดอ่อนประณีต และความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การดาเนินการศึกษาค้นคว้าดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานข้อมูลและความรู้จาก
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาวิเคราะห์สู่กระบวนการแปรรูปในงาน
ออกแบบภายใน ซึ่งการศึกษานี้มุ่งเน้นการหาปัจจัยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนาการศึกษา
ศิลปะการเชิดหุ่นกระบอกไทย เพื่อก่อให้เกิดอิทธิพลต่อการพัฒนาการออกแบบภายในศูนย์การ
เรีย นรู้ วัฒนธรรมท้ องถิ่น จัง หวัดสมุ ทรสงคราม และสามารถนาไปเป็น ตัวอย่ า งในการพั ฒนา
การศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอื่น ของประเทศไทยในอนาคต
การดาเนินการศึกษาวิจัย
การศึ ก ษาศิ ล ปะการเชิ ด หุ่ น กระบอก สู่ ง านออกแบบภาย ในศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) เป็น
การใช้ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ ที่ไม่ได้ใช้คณิตศาสตร์ หรือสถิติเข้ามาช่วยการเก็บข้อมูล โดยการใช้
ระเบียบวิธีวิจัยดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
2. กรอบแนวคิดและการกาหนดตัวแปร
3. ระเบียบวิธีการวิจัย
4. ประชากรที่ศึกษา
5. เทคนิคและวิธีการเลือกตัวอย่าง
6. กรอบแนวคิดและการกาหนดตัวแปร
7. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
8. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
9. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
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10. การวิเคราะห์ข้อมูลและผลของการวิเคราะห์
11. สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
12. ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการศึกษา และงบประมาณในการทาวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถจาแนกได้ดังต่อไปนี้
1. การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับศิลปะการเชิดหุ่นกระบอกไทย
1.1 ความหมายของหุ่น
1.2 ประวัติของหุ่นกระบอกไทย
1.3 องค์ประกอบของหุ่นกระบอกไทย
1.3.1 ศีรษะหุ่น
1.3.2 ลาตัวหุ่นกระบอก
1.3.3 มือของหุ่นกระบอก
1.3.4 เสื้อผ้าและเครื่องประดับของหุ่นประบอก
1.3.5 การเชิดหุ่น
1.3.6 ดนตรี
1.3.7 เรื่องที่นิยมเล่น
1.3.8 โรงหุ่นและฉาก
1.3.9 พิธีกรรมและความเชื่อในการแสดงหุ่นกระบอก
2. การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย มีประเด็น
การศึกษาดังต่อไปนี้
2.1 ความสาคัญของการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย
2.2 การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย
2.3 ความหมายของศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย
2.4 ความเป็นมาของภูมิปัญญาไทย
2.5 วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย
2.6 วิธีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย
2.7 การบริหารงานของศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย
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2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

แผนการดาเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย
ทรัพยากรของศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย
การมีส่วนร่วมของประชาชน
เครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย
บทบาทและหน้าที่ของศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย
แนวทางและขั้นตอนการดาเนินงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

ประชากรที่ศึกษา
การเลือกประชากรที่ศึกษา สาหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการเลือกกลุ่มที่มีความ
ครอบคลุมกับเนื้อหา ตรงตามวัตถุประสงค์ และนาข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์สรุปผลให้ สอดคล้อง
กั บ ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ ไ ด้ ป ระโยชน์ สู ง สุ ด ได้ แ ก่ คนในชุ ม ชน อ าเภออั ม พวา จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม ประกอบด้วย ครูผู้สอนเชิดหุ่นกระบอกคณะเชิดชูชานาญศิลป์ นักเรียน นักท่องเที่ยว
ครูผู้สอนดนตรีไทย และชาวบ้านในชุมชนที่เห็นความสาคัญ ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
เทคนิคและวิธีการเลือกตัวอย่าง
การเลือกตัวอย่างการวิจัยในครั้งนี้เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
sampling) หรือที่เรียกอีกอย่างว่า Judgment sampling เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจาก
การตัดสินใจของผู้วิจัยเอง ลักษณะของกลุ่มที่เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 15
ประชากรในการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลักด้วยกัน โดยแต่ละกลุ่มมีความหลากหลาย
และแตกต่างกัน ดังนี้
ประชากรกลุ่มที่ 1 ครูผู้สอนเชิดหุ่นกระบอกคณะชูเชิดชานาญศิลป์และครูผู้สอนดนตรี
ไทย
ประชากรกลุ่มที่ 2 ชาวบ้านผู้ที่ให้การสนับสนุนและมัคคุเทศก์ในพื้นที่อาเภอ อัมพวา
ประชากรกลุ่มที่ 3 นักเรียนในท้องถิ่นที่สนใจศึกษาศิลปะการเชิดหุ่นกระบอก และ
ดนตรีไทย
ประชากรกลุ่มที่ 4 นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และไหว้พระในบริเวณวัด
ภุมรินทร์กุฏีทอง
15

การกาหนดกลุ่มตัวอย่างการวิจัย [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 18 พฤจิกายน 2552. เข้าถึงได้
จาก http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~jaimorn/re6.html
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กรอบแนวคิดและการกาหนดตัวแปร

แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิแสดงกรอบแนวคิด
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปด้วย
1. ตัวแปรต้น หุ่นกระบอกไทย เพื่อทบทวนวรรณกรรมองค์ประกอบ การแสดงหุ่น
กระบอก และลงพื้นที่ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องในจังหวัด สมุทรสงคราม
2. ปัจจัยสนับสนุน ประกอบไปด้วย 2 ปัจจัย คือ
2.1 แนวพระราชดาริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราว
เสร็จฯ ลอยกระทงสายเมื่อปี 2549 ทรงมีรับสั่งกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม (นายอนุรักษ์
เมธีวิบูลวุฒิ) และเจ้าอาวาสวัดภุมรินทร์กุฎีทอง ว่าควรพิจารณาฟื้นฟูและอนุรักษ์บ้านดนตรี เพื่อให้
ประชาชนและอนุชนรุ่นหลัง ได้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นสืบไป
2.2 แหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมทางน้าที่ยังคงรักษาแบบแผนวิถีชีวิตริมน้า และ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมของชุมชนเพื่ อเป็นการดึงดูดนัก ท่องเที่ย ววัด
ภุม รินทร์ก ฎี ท องที่ยั ง คงรักษาศิ ล ปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่ อสานต่อให้เกิดศูนย์ ก ารเรีย นรู้ ให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อไป
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2.3 หุ่นกระบอกคณะชูเชิดชานาญศิลป์ และดนตรีไทย ที่มีชื่อเสียงของชุมชน และ
จังหวัด
3. ตัวแปรตาม ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูล 2 ส่วนคือ ข้อมูลขั้นปฐมภูมิ
และข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งสามารถแบ่งเป็นรายละเอียดได้ดังนี้
1. การเก็บข้อมูลขั้นปฐมภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม เพื่อให้ได้ข้อมูลใน
แง่มุมที่หลากหลายและเป็นปัจจุบัน ได้มาซึ่งข้อมูลในองค์รวม หรือค้นพบใหม่ ในประเด็นที่
น่าสนใจ การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามที่ผู้วิจัยเข้าไปศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองโดยการไปเข้า
ร่วมกลุ่มเข้าชมการดาเนินงานของแหล่งข้อมูล ประกอบด้วย การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์และ
จดบันทึก ศึกษาถึงเทคนิค และวิธีการเชิดหุ่นกระบอกจากผู้เชิดหุ่นและเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้
นามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิ
2. การเก็บข้อมูลขั้นทุติยภูมิ เป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตารา รายงานการวิจัย
และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องที่มีผู้ศึกษาไว้แล้ว หรือข้อมูลที่มีเนื้อหาใกล้เคียง โดยเปรียบเทียบจาก
ศูนย์การเรียนรู้แหล่งอื่นๆ โดยทาการคัดกรองแนวคิดทฤษฎีนามาวิเคราะห์เนื้อหาในขั้นต้นเพื่อ
สร้างกรอบและประเด็นในการศึกษา การเลือกพื้นที่ตัวอย่างในการศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
ประกอบด้วย แบบสารวจ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตการณ์และจดบันทึก ดาเนินการ
ดังนี้
1. การสารวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน ใช้แบบสารวจ
แบบสนทนา และแบบสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและจดบันทึก โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 ส่วน
ดังนี้
1.1 ศึกษาข้อมูลทางด้านสภาพภูมิศาสตร์ ตาแหน่งที่ตั้ง สภาพแวดล้อมของอาคาร
ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน อาชีพ และทาการศึกษาร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิ ในด้าน แผนที่ และ
สอบถามข้อมูลจากคนในชุมชนเพื่อตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง
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1.2 ทาการศึกษาข้อมูลของหุ่นกระบอก คณะชูเชิดชานาญศิลป์โดยการสนทนา
และสังเกตุการณ์ ของกลุ่มสมาชิกที่ร่วมเชิดหุ่นกระบอก (คณะชูเชิดชานาญศิลป์) และชาวบ้าน
เพื่อให้ทราบถึง ทัศนคติที่มีต่อศิลปะการเชิดหุ่นกระบอกของคนในชุมชน ในแง่มุมต่างๆ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
2.1 แบบสารวจ ใช้ในการสารวจสภาพกายภาพของพื้นที่กิจกรรม ในพื้นที่ของ
ชุมชน และสภาพแวดล้อมโดยรอบของที่ตั้งโครงการ
2.2 สังเกตแบบอย่างง่าย โดยการเข้าชมการซ้อมและแสดงหุ่นกระบอก เพื่อเป็นการ
สังเกต ขั้นตอน รูปแบบ และบรรยากาศของการแสดง
2.3 บันทึกการสนทนา (ภาคผนวก) เป็นการกาหนดประเด็นในการสนทนา เพื่อให้
ผู้ตอบสามารถตอบได้อย่างอิสระในประเด็นที่กาหนด
โดยเป็นการบันทึกการสนทนากับกลุ่ม
ประชากร 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้สอน กลุ่มที่ 2 นักเรียน และ กลุ่มที่ 3 ชาวบ้าน โดยประเด็นที่
ต้องการทราบข้อมูลมีดังนี้
ประเด็นที่ 1. แนวคิดที่จะรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (หุ่นกระบอก) เป็น
อย่างไร
ประเด็นที่ 2. ทัศนคติที่มีต่อการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน
ประเด็นที่ 3. องค์ประกอบที่สาคัญของศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
จากการร่วมสนทนากับประชากรกลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด 3 กลุ่มตามประเด็นที่ได้
ตั้งไว้สรุปได้ว่าประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 2 ประชากรทั้ง 3 กลุ่ม มีทัศนะคติที่ไปในทิศทางเดียวกัน
โดยให้ความสาคัญต่อการอนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน เพราะถือได้ว่าเป็นมรดก
ของชาติที่ควรรักษาเอาไว้ โดยอยากให้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามาช่วยสนับสนุนและ
ส่งเสริม การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ขึ้นภายในชุมชนเพื่อ เป็นการสนับสนุนให้เกิดสังคมของการ
เรียนรู้ขึ้นภายในชุมชนและเกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชนด้วยกัน เกิดความรักและหวงแหนภูมิ
ปัญญาที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ไม่ให้สูญหาย
ส่วนประเด็นที่ 3 ประชากรทั้ง 3 กลุ่มได้แสดงความคิดเห็นที่หลากหลายกัน
ออกไปแต่ก็ยังเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สาคัญของศูนย์การเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด , ส่วนจัดแสดง,
ห้องเรียนห้องบรรยาย,ร้านค้า เป็นต้น ส่วนที่ให้ความสาคัญมากที่สุด คือ พื้นที่เอนกประสงค์หรือ
เวทีจัดแสดงเพื่อใช้ในการแสดงการเชิดหุ่นกระบอก
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2.4 แบบสอบถาม (ภาคผนวก) เป็นการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามปลายปิด เพื่อใช้
เป็นมาตรวัดทัศนติของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในชุมชนอัมพวา วัดวัดภุมรินทร์กุฎีทอง เกี่ยวกับการ
จัดตัง้ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน โดยใช้การเลือกตัวอย่างประชากรโดยไม่
อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Non-probability sampling) เนื่องจากงานวิจัยของผู้ศึกษาไม่สามารถจะ
กาหนดขอบเขตของประชากร ที่เป็นนักท่องเที่ยวได้แน่นอน ซึ่งแบบสอบถามในครั้งนี้มีจานวน 2
หน้า โดยประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนต่างๆ จานวน 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว
ส่วนที่ 2 ทัศนคติของนักท่องเที่ยว ที่มีต่อการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ส่วนของแบบสอบถามจะมีลักษณะเป็นคาถามเลือกตอบ (Check – list) โดย
อาศัยหลักวัดสากล คือ Likert Scale (Summative scale) ซึ่งมีอยู่ 5 ระดับด้วยกันคือ
1. หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง
= 5 คะแนน
2. หมายถึง เห็นด้วย
= 4 คะแนน
3. หมายถึง ไม่แน่ใจ
= 3 คะแนน
4. หมายถึง ไม่เห็นด้วย
= 2 คะแนน
5. หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
= 1 คะแนน
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามครั้งนี้ เพื่อเป็นการสารวจทัศนคติของ
นักท่องเที่ยว ที่มีต่อการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัด สมุทรสงคราม โดยได้
แจกแบบสอบถามจานวน 100ชุด รวมจานวนแบบสอบถามที่ได้กลับคืนมาทั้งสิ้น 84ตัวอย่าง
นับเป็น 84% ของจานวนแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด โดยสามารถสรุปได้เป็นตารางดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงทัศนคติของนักท่องเที่ยว ที่มีต่อการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรสงคราม
ไม่เห็น
เห็นด้วย
ไม่
ประเด็น
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ
ด้วย
อย่างยิ่ง
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
1. การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
22.4
70.6
6.7
0.2
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน เพื่อ
เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้และเผยแพร่
ภูมิปัญญาของชุมชน
2. สถานที่จัดตั้งโครงการมีการคมนาคมที่ 11.8
68.4
18.4
1.3
ดีและเดินทางสะดวก
3. การจัดอบรมการเชิดและประดิษฐ์หุ่น
29.6
64.1
5.8
0.5
กระบอกให้กับนักท่องเที่ยว
4. การจัดการแสดงหุ่นกระบอกให้กับ
19.2
80.5
0.2
0.1
นักท่องเที่ยวได้ชม เพื่อสะท้อนให้เห็นถึง
คุณค่าความงดงามของศิลปะพื้นบ้าน
5. เพื่อเป็นตัวอย่างในการพัฒนาศูนย์การ
14.3
70.5
13.4
1.7
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน
อื่นๆ
6. ความเหมาะสมของพื้นที่ของโครงการ
8.9
76.1
10.5
4.5
ในการออกแบบศูนย์การเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน
7. ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
23.1
75.1
1.7
0.1
ของชุมชนควรมีความร่วมสมัย เช่น การ
ออกแบบที่ทันสมัย
8. ควรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการ
27.5
60.1
9.8
2.6
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของชุมชน

42
จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติที่ดีต่อการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นของชุมชน โดยจะเห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่เห็นด้วยกับการ
จัดตั้ ง ศู ย น์ ก ารเรีย นรู้ ศิ ล ปวั ฒนธรรมในท้ องถิ่น ของชุ มชน เพื่ อเป็ นแหล่ งศึ ก ษาหาความรู้ และ
เผยแพร่ภูมิปัญญาของชุมชน คิดเป็นร้อยละ 71 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และในช่วงคาตอบ
ระหว่างเห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่ง จึงสามารถสรุปได้ว่า นักท่องเที่ยวเห็นด้วยที่จะจัดให้ มีการ
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้และเผยแพร่
ภูมิปัญญาของชุมชน
ในเรื่ อ งของสถานที่ จั ด ตั้ ง โครงการมี ก ารคมนาคมที่ ดี แ ละเดิ น ทางสะดวกนั้ น
นักท่องเที่ยวมีทัศนคติที่เห็นด้วยกับสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น
ของชุมชน คิดเป็นร้อยละ 68 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ด้วยเหตุที่วัดภุมรินทร์กุฎีทอง เป็น
สถานที่ที่เหมาะสมในการจัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นของชุมชน
ด้านการจัดอบรมการเชิดและประดิษฐ์หุ่นกระบอกให้กับนักท่องเที่ยว เนื่องจากศูนย์การเรียนรู้
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมในท้ อ งถิ่ น ของชุ ม ชนวั ด ภุ ม ริ น ทร์ กุ ฎี ท อง เป็ น สถานที่ ที่ มี ก ารเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมในด้านการเชิดหุ่นกระบอกและดนตรีไทย การจัดอบรมการเชิดและประดิษฐ์หุ่น
กระบอกให้กั บ นัก ท่ องเที่ ย ว จึง สอดคล้องกั บการจั ดให้ ก ารจัดอบรมการเชิดและประดิ ษ ฐ์หุ่ น
กระบอก โดยดูได้จาก ทัศนคติที่นักท่องที่ยวมีความเห็นด้วย กับการจัดอบรมการเชิดและประดิษฐ์
หุ่นกระบอก คิดเป็นร้อยละ 64 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
สาหรับทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการแสดงหุ่นกระบอกให้กับนักท่องเที่ยว
ได้ชม เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าความงดงามของศิลปะพื้นบ้าน พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เห็น
ด้วยกับการจัดให้มีการแสดงหุ่นกระบอกให้กับนักท่องเที่ยวได้ชม เพื่อสะท้อนให้ เห็นถึงคุณค่า
ความงดงามของศิลปะพื้นบ้าน โดยคิดเป็นร้อยละ 81 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
ทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น
ของชุมชน เพื่อเป็นตัวอย่างในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนอื่น ๆ
พบว่ า ความคิ ด เห็ น ส่ ว นใหญ่ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย ว เห็ น ด้ ว ยที่ ว่ า การพั ฒ นาศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนวัดภุมรินทร์กุฎีทอง สามารถเป็นตัวอย่างเพื่อนาไปพัฒนา ศูนย์
การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนอื่นๆ ได้ โดยมีความคิดที่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 71
ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

43
จากการที่วัดภุมรินทร์กุฎีทองที่เป็นศูนย์กลางของระหว่างคนในชุมชน ในการจัดตั้งศูนย์
การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นของชุมชน พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ร้อยละ 76 ของผู้ที่
ตอบแบบสอบถามทั้งหมด เห็นด้วยถึงความเหมาะสมของพื้นที่ของโครงการ ที่ใช้ในการออกแบบ
ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน
ทัศนคติของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เห็นด้วยที่ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของ
ชุมชนควรมีความร่วมสมัย เช่น การออกแบบที่ทันสมัย เพื่อให้เป็นจุดดึงดูดความสนใจ ให้กับการ
ท่องเที่ยว โดยคิดเป็นร้อยละ 75 ของผู้ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
ในยุคที่ปัจจุบันการสื่อสารมีการพัฒนาเทคโนโลยีไปอย่างรวดเร็ว นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่ มี ทั ศ นคติ ที่ เห็ นด้ วยกั บ การที่ค วรใช้เ ทคโนโลยี ที่ทั นสมั ย เพื่ อการพั ฒ นาศู นย์ ก ารเรี ย นรู้
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน โดยคิดเป็นร้อยละ 60 ของผู้ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
จะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ แสดงความคิดเห็นที่เปิดกว้างและให้โอกาส
ในการสนับสนุน ให้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นของชุมชน เพื่อให้ชุมชนมี
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม มากขึ้ น และเพิ่ มโอกาสในการสร้า งรายได้ ใ ห้ กั บชุม ชน รวมถึงการดึ งดู ด
นักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมมากขึ้น ทั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นไปยังนักท่องเที่ยวและผู้สนใจต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูลและผลของการวิเคราะห์
หลังจากได้ทาการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ตามขั้นตอนของการศึกษาสามารถนาข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์และสรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนาองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในกระบวนการ
ออกแบบภายในศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบ
และแนวความคิด ดังต่อไปนี้
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แผนภูมิที่ 2 แสดงองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของศิลปะการเชิดหุ่นกระบอก
จากการศึกษาสรุปได้ว่าศิลปะการเชิดหุ่นกระบอกได้แสดงให้เห็นถึง ความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกั นระหว่า งผู้เชิ ดและหุ่นกระบอกโดยจาเป็นต้องประกอบด้วย เนื้อเรื่องที่นามาแสดง
ดนตรีและขับร้อง ฉาก ซึ่งแต่ละส่วนต่างต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงสอดคล้องกลมกลืนกัน เพื่อ
นาไปสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของการแสดง และสามารถนามาประยุกต์สู่แนวคิดในการ
ออกแบบภายในศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของคนในชุมชน
วิเคราะห์กรณีศึกษา
กรณีศึกษานี้เป็นการศึกษาและทบทวนถึงองค์ความรู้ของศิลปะการเชิดหุ่นกระบอกไทย เพื่อนามา
เป็นแนวทางในการแปรรูปสู่งานออกแบบภายในศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดย
กาหนดแนวทางการศึกษาไว้ดังนี้
1. แนวคิดการวางผังและสร้างสภาพแวดล้อมของโครงการ การศึกษาพบว่าในสังคม
ปัจจุบันการสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว สิ่งที่เป็นองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่สามารถเชื่อมโยง
ให้เข้า กับการสื่อสารในยุคสมั ยใหม่ได้ ฉะนั้นการจัดรูปแบบสภาพแวดล้อมโครงการศูนย์การ
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เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจึงควรมีการผสานสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชนและสิ่งที่เป็นความรู้
สมัยใหม่เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ร่วมสมัยอย่างมีเอกลักษณ์
2. นาแนวคิดการจัดวางผังแบบ open plan เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระ
และเกิ ด ความต่ อ เนื่ อ งของพื้ น ที่ ในขณะที่ พื้ น ที่ บ างส่ ว นสามารถเชื่ อ มต่ อ กั บ สภาพแวดล้ อ ม
ภายนอกได้ เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์การรับรู้ใหม่ให้กับผู้ใช้โครงการ
3. การออกแบบอาคารโดยให้ความสาคัญกับบริบทนั้น ไม่ว่ารูปทรงของอาคารจะเป็น
เช่ นไร สิ่ง ที่ อยู่และเป็ น นั่นคือ เนื้อหาและเรื่องราวของตัวสถาปัตยกรรมกับบริบท รูปทรง
โครงสร้าง Tube ที่เป็น Organic from ได้ถูกถ่ายทอดและเชื่อมโยง กับบริบทโดยรอบอาคาร ทา
ให้อาคารกลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ สามารถสร้างความเป็นเอกลักษณ์และเพิ่มคุณค่ากับ
สถานที่นั้นๆ
4. เพื่อเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้โครงการ แนวคิด Interactive สื่อสมัยใหม่ที่มี
ส่วนช่วยกระตุ้นและสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ที่ไม่น่าเบื่อและยังสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารเนื้อหาที่เป็นปัจจุบันได้
วิเคราะห์สถานที่ตั้งโครงการ
1. จากการทบทวนวรรณกรรม
จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมพบว่า จังหวัดสมุทรสงครามมีความโดดเด่น
ในด้านวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรม อีกทั้ งยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีตลาดน้าที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์
และคุณค่าของชุมชนริมน้าที่ยังมีวิถีชีวิตแบบไทยที่สัมพันธ์กับสายน้า จากการศึกษาได้เลือกพื้นที่
ภายในวัดภุมรินทร์กุฎีทอง ตาบลสวนหลวง อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นสถานที่
ท่องเที่ยววัฒนธรรมทางน้าจุดหนึ่งที่เชื่อมโยงกับสถานที่ท่องเที่ยวโดยรอบ เช่น อุทยาน ร.2 ,
ตลาดน้าอัมพวา , วัดบางกุ้ง เป็นต้น นอกจากนี้วัดภุมรินทร์กุฎีทองยังเป็นศูนย์กลางของชุมชนใน
การประกอบกิจกรรมทางศาสนา วันสาคัญและประเพณีของจังหวัด รวมทั้งยังเป็นสถานที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ของคนในชุมชนโดยจัดให้มีการเรียนการสอนดนตรีไทยและเชิดหุ่นกระบอกซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมและเผยแพร่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
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2. พิจารณาจากปัญหาและเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
จากการทบทวนวรรณกรรมและจากการลงพื้นที่พบว่าหุ่นกระบอกคณะชูเชิดชานาญ
ศิลป์เป็นคณะหนึ่ งที่มีความเป็นมายาวนานตั้งแต่ส มัยรัชกาลที่ 5 โดยมีนายวงษ์ รวมสุข เป็นผู้
ก่อตั้งคณะหุ่นกระบอกชูเชิดชานาญศิลป์ และปัจจุบัน ครูกรรณิกา แก้วอ่อน เป็นทายาทผู้สืบทอด
คณะซึ่งได้ทาการสอนเชิดหุ่นกระบอกสาหรับผู้ที่สนใจและตั้งใจที่จะเรียนรู้อย่างจริงจังเพื่อเป็น การ
สืบทอดและอนุรักษ์ศิลปะการเชิดหุ่นกระบอก ซึ่งนับวันกลายเป็นสิ่งที่หาดูได้ยาก หากไม่มีผู้
อนุรักษ์และสืบทอดการแสดงชนิดนี้ก็คงสูญหายไปในที่สุด
จากการทบทวนวรรณกรรมและจากเกณฑ์ ในการพิ จารณาพบว่าพื้ นที่ภายในวัด
ภุมรินทร์กฎีทอง ตาบลสวนหลวง อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพใน
การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องและส่งเสริมไปกับการท่องเที่ยว
ทางน้าของชุมชนจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
วิเคราะห์ความสาคัญบทบาทและหน้าที่ของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนถือได้ว่าเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีการเรียนรู้ทุกรูปแบบเกิดขึ้นใน
ศูนย์ การเรีย นรู้ชุ มชน ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนจึงตอบสนองต่อธรรมชาติการเรียนรู้ของประชาชนในยุคแห่งข่าวสาร เช่นปัจจุบันนี้ ดังนั้น
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจึงควรปรับกิจกรรมให้มีความยืดหยุ่นตามความต้องการของประชาชนกลุ่ม
เป็นสาคัญ โดยประชาชนควรมีส่วนร่วมในการกาหนดรูปแบบกิจกรรม เนื้อหาของกิจกรรมโดย
ควรจัดให้มีลักษณะเป็นแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนที่มีข้อมูลต่างๆ ของท้อ งถิ่นนั้นๆ เพื่อสร้างความ
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ไม่ว่าเป็นข้อมูลวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ข้อมูลด้าน
สั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง สถานที่ ต่ า งๆ ของชุ ม ชน เทคโนโลยี ข องชาวบ้ า นที่ ใ ช้ ใ นชี วิ ต
ประจาวัน ฯลฯ ดัง นั้นการพั ฒนาศู นย์ ก ารเรีย นรู้ ชุมชนควรจะต้ องพั ฒนาให้เหมาะสมกั บการ
เปลี่ ย นแปลง ทั้ ง ในด้ า นรู ป แบบกิ จ กรรมและวั ส ดุอุ ป กรณ์ ใ ห้ ทั น สมัย อยู่ เ สมอ เพื่ อดึ ง ดู ด ให้
ประชาชนเข้ า มาใช้ บ ริก ารเพิ่ ม มากขึ้น นอกจากนี้ควรมีก ารพั ฒนาบุคลากรที่เ กี่ ย วข้องกั บการ
ดาเนินงานศู นย์ก ารเรีย นรู้ชุ มชน เพื่ อเป็นแหล่งการเรีย นรู้ บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในการ
สนับสนุนการจัดแหล่งการเรียนรู้ โดยการฝึกอบรม และพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมออันจะ
นาไปสู่ความเข้าใจและตระหนักในความสาคัญของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในฐานะของแหล่งการ
เรียนรู้ของชุมชน และที่สาคัญควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการนาพันธมิตร หุ้นส่วน
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ในชุ ม ชน เครือข่ า ย ตลอดจนประชาชนในชุมชน ให้มีส่วนร่วมให้มากที่สุดทั้งในระดับการ
วางแผน การลงมื อ ปฏิบั ติ แ ละการประเมิ นผล รวมทั้ ง การขอความร่ วมมื อในการสนับ สนุ น
ทรัพยากรต่างๆ เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนอย่างแท้จริง
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
ผู้ศึกษานาเสนอข้อมูล สรุปผลของการศึกษาจากเอกสาร และผลสารวจจากการ
สัมภาษณ์ดังนี้
1. การอภิปรายสิ่งที่ได้ค้นพบจากผลของการศึกษาศิลปะการเชิดหุ่นกระบอกไทย
2. สังเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลที่ได้จากการศึกษา ที่มีผลต่อแนวความคิดในการ
ออกแบบศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม
3. นาเสนอด้วยเอกสาร ภาพประกอบ หรือแบบจาลอง
4. ข้อเสนอแนะ แบ่งเป็น 2 ประเด็นดังนี้
4.1 ประเด็นการนาผลการศึกษาไปใช้ในการออกแบบภายใน
4.2 ประเด็นการนาผลของการศึกษาไปทาการศึกษาต่อเนื่องต่อไปในอนาคต
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา และ งบประมาณในการทาวิจัย
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาประมาณ 6 เดือน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 และเสนอ
วิทยานิพนธ์ ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554
1. การค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
4
สัปดาห์
2. การเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์
2
สัปดาห์
3. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล
2
สัปดาห์
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4
สัปดาห์
5. การสรุปผลที่ได้จากการศึกษา
4
สัปดาห์
6. เสนอรูปเล่ม และจัดพิมพ์
4
สัปดาห์
งบประมาณในการทาวิจัย
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล
1.1 ข้อมูลเอกสาร
1.2 ข้อมูลการสัมภาษณ์

10,000 บาท
8,000 บาท
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2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทาวิจัย
2.1 แผ่นซีดี
2.2 อุปกรณ์เครื่องเขียน
2.3 กระดาษ เอ 4
2.4 หมึกพิมพ์อิงค์เจท สี ขาว-ดา
3. ค่าจัดทารูปเล่มวิทยานิพนธ์
4. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
รวม (โดยประมาณ)

2,500
2,500
3,000
40,000
10,000
20,000
96,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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บทที่ 4
วิเคราะห์องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของหุ่นกระบอก
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและจากการสัมภาษณ์ครูกรรณิกา แก้วอ่อน ทายาทผู้
สืบทอดหุ่นกระบอกคณะชูเชิดชานาญศิลป์ (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553) พบว่าจังหวัด
สมุทรสงคราม มีความโดดเด่นในด้านวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรม และยังมีการอนุรักษ์สืบทอด
ศิลปะการเชิดหุ่นกระบอกไทยของคณะชูเชิดชานาญศิลป์
ซึ่งเป็นคณะหนึ่งที่มีความเป็นมาอัน
ยาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีนายวงษ์ รวมสุข เป็นผู้ก่อตั้งหุ่นกระบอกคณะชูเชิดชานาญศิลป์

ภาพที่ 19 นายวงษ์ รวมสุข และหุ่นกระบอก
ที่มา : การศึกษาวิวัฒนาการหุ่นกระบอกไทยสื่อพื้นบ้านในภูมิภาคตะวันตก, ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์
ลักษณะตัวหุ่นกระบอกคณะชูเชิดชานาญศิลป์ มีลักษณะเด่นแตกต่างจากหุ่น
กระบอกคณะอื่นๆ คือ ตัวหุ่นมีขนาดใหญ่ และศีรษะหุ่นมีขนาดใหญ่กว่าหุ่นกระบอกธรรมดา
ทั่วไป แกะสลักขึ้นจากไม้เนื้ออ่อนเช่นไม้ทองหลาง ไม้แคป่าแล้วนามาตกแต่งเขียนสี ลงรัก ปิด
ทอง ทั้งตัวหุ่นกระบอก ฉาก ตลอดจนลักษณะศิลปะการแสดงเป็นไปในรูปแบบ หุ่นกระบอก
พื้นบ้าน ไม่เน้นความประณีตวิจิตร บรรจงนัก ผู้เชิดเล่นได้อย่างสนุกคะนองเต็มที่
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ภาพที่ 20 ภาพการแสดงหุ่นกระบอกคณะชูเชิดชานาญศิลป์
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจัย วันที่ 23 สิงหาคม 2552
องค์ประกอบของหุ่นกระบอก
ตัวหุ่นกระบอก มีขนาดสูงประมาณ1ฟุต เป็นตัวหุ่นที่มีลาตัวเป็นกระบอกไม้ไผ่(ไม้ไผ่
รวก) ซึ่งเป็นแกนลาตัวหุ่นอยู่ข้างใน เป็นหุ่นไม่มีขา มีรูปทรงภายนอกเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตรง
ปลายผ้าด้านบนของหัวไหล่ มีมือโผล่ออกมาตรงสองมุมซ้ายและขวา ภายในมีส่วนหัวไหล่เป็น
แป้นไม้ยาวประมาณ5นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1นิ้ว เจาะรูสาหรับเสียบไม้กระบอกของแกน
ตัวเพื่อต่อเข้ากับหัวหุ่น ตัวเสื้อผ้าหุ่นเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าลายเย็ บเป็นผ้าถุงคลุมตั้งแต่คอหุ่น และ
ปล่อยชายผ้าให้คลุมแกนตัวลงมา มือผู้เชิดจับแกนไม้ลาตัวบิดไปมาให้หุ่นเคลื่อนไหว ส่วนมือหุ่นที่
ยื่นออกมาจะมีไม้ไผ่ยาวประมาณ15-16นิ้ว เรียกว่า ไม้ตะเกียบ เสียบติดกับมือหุ่นอยู่ภายในตัวเสื้อ
ไม้ตะเกียบนี้มีไว้สาหรับเชิดมือทั้งสองข้างของหุ่น

ภาพที่ 21 โครงสร้างของหุ่นกระบอก
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจัย วันที่ 8 กันยายน 2552
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ด้วยความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของหุ่นกระบอกไทย ความงดงามละเอียดประณีตจาก
การสร้างหุ่น ที่ประกอบด้วย ศรีษะหุ่น แกนกระบอก ตะเกียบ เสื้อผ้าเครื่องประดับ ที่ต้องอาศัย
ความรู้ความสามารถทางศิลปะหลากหลายแขนงเข้าไว้ด้วยกัน ตั้งแต่ การออกแบบประดิษฐ์ การ
เขียน การวาด การระบายสี การแกะสลัก การเย็บปักถักร้อย เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของตัวหุ่น มักใช้
สีสันฉูดฉาดที่มีลวดลายในตัว เช่น ลายดอกพิกุล ลายประจายาม ซึ่งถ้าตัวละครที่เป็นตัวเอก เช่น ตัว
พระ ตัวนาง ยั ก ษ์ มั ก จะปั ก เลื่ อมและลูก ปัดให้มีความวิจิตรแล้วแต่จินตนาการของผู้ออกแบบ
ส่วนตัวละครที่เป็นชาวบ้าน มักใช้ผ้าสีพื้นที่มีสีฉูดฉาด

ภาพที่ 22 เสื้อผ้าสีสัน และลวดลาย
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจัย วันที่ 13 มีนาคม 2552
จากการวิเคราะห์ สรุปได้ว่าหุ่นกระบอก เป็นผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะที่ก่อให้เกิด
คุณค่า และความงดงามของตัวหุ่นกระบอก สามารถที่จะนาการเลือกใช้วัสดุ สี และลวดลายเพื่อ
นามาใช้ตกแต่งภายในโครงการเพื่อสร้างเอกลักษณ์และบรรยากาศให้กับโครงการ
การเชิดหุ่น
การแสดงหุ่นกระบอกจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีวิธีการเชิดที่แตกต่างจากการแสดง
หุ่นประเภทอื่นๆ เนื่องจากตัวหุ่นจะมีส่วนประกอบที่สาคัญ คือแกนไม้กระบอกที่แทนลาตัวของหุ่น
มีไว้เพื่อให้ผู้เชิดถือด้วยมือข้างซ้าย และตะเกียบที่ต่อกับมือทั้ง 2 ข้างของหุ่น ที่เป็นส่วนสาคัญที่ผู้
เชิดจะต้องรู้จักเทคนิค วิธีการที่จะทาให้มือทั้ง2ข้างขยับได้เหมือนหุ่นราละครจริงๆ ดังนั้นในการ
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แสดงหุ่นกระบอกที่จะทาให้ผู้ชมเกิดความสนใจได้นั้น ผู้เชิดจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีพื้นฐานการ
ฝึกหัดที่ดี
ในการเชิดหุ่น มือข้างซ้ายของผู้เชิดจะถือกระบอกไม้ไผ่ ซึ่งเป็นลาตัวหุ่น และจะถือ
ตะเกียบมือหุ่นทั้งซ้ายและขวาไว้ในมือขวาของผู้เชิด เมื่อถึงคราวต้องทาบทบาท ผู้เชิดจะเอานิ้วก้อย
ซ้ายหนีบตะเกียบของหุ่นเอาไว้ เพื่อให้มือขวาทาบทบาทได้เต็มที่

ภาพที่ 23 แสดงการ วิเคราะห์ลักษณะการเชิดหุ่น
จากการวิเคราะห์จะเห็นได้ว่า การเกิดเส้นโค้งที่มีลักษณะลื่นไหลอย่างอิสระเป็น ทักษะ
พื้นฐานที่นามาใช้สาหรับ การเชิดหุ่นเพื่อให้หุ่นแสดงออกท่าและลีลาให้ดูอ่อนช้อยและสวยงาม
ดังนั้นในการออกแบบภายในของโครงการได้นาลักษณะการจัดวางผังแบบ Open Space
เพื่อให้เกิดพื้นที่ของที่ว่าง ลักษณะที่ลื่นไหลและต่อเนื่อง และได้นาลักษณะของเส้นโค้ง
มาใช้ในการออกแบบผนัง ฝ้าเพดาน และเฟอร์นิเจอร์ เพื่อช่วยกระตุ้นการรับรู้ของผู้ใช้โครงการ
สร้างความต่อเนื่องและความน่าสนใจของพื้นที่ภายใน
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ฉาก
ฉากนั้นมักเขียนเป็นรูปเพื่อสร้างบรรยากาศตามท้องเรื่องที่แสดง สาหรับในการแสดง
หุ่นกระบอกของคณะชูเชิดชานาญศิลป์ วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีตอนหนีนางผีเสื้อสมุทรเป็นเรื่อง
ที่นิยมมากที่สุด ฉะนั้นภาพที่เขียนลงบนฉากจะเป็นรูปท้องทะเล เพื่อสร้างบรรยากาศตามท้องเรื่อง
ที่แสดง และในส่วนด้านล่างลงมาของฉาก ที่ระดับสายตาของผู้เชิดจะเป็นลักษณะผ้าโปร่งหรือซี่ไม้
ไผ่ เพื่อให้คนเชิดมองเห็นตัวหุ่นในขณะเชิด และฉากบังมือจะอยู่ด้านล่างสุดมักเป็นภาพวาดที่ใช้
แสดงตามท้องเรื่อง

ภาพที่ 24 แสดงรายละเอียดของฉาก
จากการวิเคราะห์จะเห็นได้ว่า ในการแสดงหุ่นกระบอกพื้นที่ “หน้าฉาก” และ “หลัง
ฉาก” ถือเป็นพื้นที่ที่มีความสาคัญในโลกของการแสดง นอกจากจะทาหน้าที่สร้างบรรยากาศและ
สร้างจินตภาพให้กับการแสดงหุ่นกระบอกแล้วนั้น มิติที่แสดงให้เห็นถึงชั้นเชิงของการแสดงหุ่น
กระบอกโดยใช้ฉากเป็นตัวแบ่งพื้นที่ และกาหนดขอบเขตของผู้เชิดและหุ่น เพื่อสร้างโลกสมมุติ
หรือโลกแห่งจินตนาการให้กับหุ่นในขณะที่พื้นที่ด้า นหลังฉาก ผู้เชิดนั้นได้ถูกปิดบังซ่อนเร้นอยู่
ด้านหลังฉาก
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ฉะนั้นการออกแบบที่ว่างภายในของโครงการ จึงได้นาลักษณะของฉาก ซึงทาหน้าที่ใน
การแบ่งพื้นที่ และเชื่อมโยงที่ว่างทั้งแนวราบและแนวดิ่ง นอกจากนี้ ฉากหรือผนังดังกล่าว ยังได้ทา
หน้าที่สร้างบรรยากาศ และภาพจาให้กับโครงการ โดยใช้สื่อสัญลักษณ์ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชนริมน้า
เรื่องที่นิยมแสดง

ภาพที่ 25 หุ่นกระบอกที่ใช้แสดงเรื่องพระอภัยมณีตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจัย วันที่ 23 สิงหาคม 2552
หุ่นกระบอกคณะชูเชิดชานาญศิลป์นิยมแสดงเรื่องที่ละครนอกนิยมแสดง เนื่องจากการ
ดาเนินเรื่องรวดเร็ว สนุกสนานอันเป็นลักษณะเฉพาะตัวของหุ่นกระบอก เช่นเรื่องลักษณวงศ์ คาวี
ขุนช้างชุนแผน พระปิ่นทอง พระศรีสุริยง มงกุฎเพชรมงกุฎแก้ว กุมารกายสิทธิ์ คนโททอง ระกา
แก้ว พระอภัยมณี เป็นต้น ในบรรดาเรื่องต่างๆ ที่นามาแสดงไม่มีเรื่องใดที่หุ่นกระบอกแสดงได้
บ่อยครั้งเท่าเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่ เพราะพระเอกมิได้เป็นนักรบ เช่น พระราม หรือ อิเหนา
แต่ก ลั บ เป็ น ศิ ล ปิ น และเนื้ อเรื่อ งพระอภัย มณี มีความสัมพั นธ์กั นระหว่างเหตุก ารณ์ ต่างๆ เป็ น
ลักษณะลูกโซ่ คือ การดาเนินเรื่องนั้นผู้แต่งได้สร้างปมปัญหาขึ้นทีละน้อย เพื่อให้ตัวเอกเป็นผู้แก้ไข
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ในขณะเดี ย วกั น ตั ว ละครตั ว อื่ น ก็ มี ก ารด าเนิ น เรื่ อ งไปพร้ อ มๆ กั น และพบปั ญ หาที่ ต้ อ งแก้ ไ ข
เช่นเดียวกัน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็ล้วนแต่มีความสัมพันธ์และโยงใยไปสู่ตัวเอกคือพระอภัยมณีทั้งสิ้ น
นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องราวของการพลัดพรากจากกันระหว่าง พ่อ แม่ ลูก และคนรัก ในระหว่างการ
ติ ด ตามหากั น นั้ น มี ก ารผจญภั ย มี ก ารต่ อ สู้ แ สดงความสามารถ ซึ่ ง ในลั ก ษณะนี้ พ บเห็ น ได้ ใ น
วรรณคดีไทยหลายเรื่องที่มีความคล้ายคลึงกัน ทั้งเรื่องรามเกียรติ์ อิเหนา สังข์ทอง เป็นต้น และเรื่อง
นี้ยังมีคติสอนใจซึ่งเป็นสัจธรรมของมนุษย์โลกโดยผู้แต่งได้ชี้ให้เห็นตัณหาของมนุษย์อันได้แก่ รูป
รส กลิ่น เสียง สัมผัส ทาให้เกิดความรักความหึงหวง ความโกรธ ความอาฆาต อันนาไปสู่การทา
สงครามในที่สุด และคติสอนใจที่แทรกอยู่ในคาประพันธ์ยังสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
ฉะนั้นจากการวิเคราะห์สรุปได้ว่าเรื่องราวที่หุ่นกระบอกนิยมนามาแสดงส่วนใหญ่เป็น
เรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีพื้นบ้านเพราะเนื้อหาการดาเนินเรื่องราวจะเข้ากับวิถีชีวิตและการดาเนิน
ชีวิตของคนในสัง คมไทยดังนั้นในการนาเสนอเนื้อหาของโครงการจะเป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกั บ
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมของชุ ม ชน ซึ่ ง หุ่ น กระบอกและดนตรี ไ ทยของชุ ม ชนอั ม พวาถื อ ได้ ว่ า เป็ น
ศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นของชุมชนและใช้เทคนิคการเล่าเรื่องผ่านสื่อศิลปะพื้นบ้านผสมผสาน
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อกระตุ้นการรับรู้และความน่าสนใจของเนื้อหาให้กับผู้ใช้โครงการ
ดนตรี และการขับร้อง
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ส าคั ญ และจ าเป็ น ส าหรั บ ประกอบการแสดงเพื่ อ สร้ า งอารมณ์ แ ละ
ความรู้สึก แสดงให้เห็นถึงความงามของภาษาที่สัมพันธ์สัมผัสและท่วงทานอง ความไพเราะเสนาะ
โสตได้ผสาน และเป็นตัวควบคุมจังหวะ เชื่อมโยงระหว่างผู้เชิดและหุ่นกระบอกได้แสดงบทบาท
และลีลาให้สอดคล้องไปกับจังหวะและอารมณ์ของเนื้อเรื่อง

ภาพที่ 26 ดนตรีและขับร้อง
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจัย วันที่ 23 มีนาคม 2552
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จากการวิเคราะห์จะเห็นได้ว่า การสร้างบรรยากาศและอารมณ์ของการแสดงด้วย ท่วง
ทานองของจังหวะดนตรีและการขับร้องนั้น มีส่วนช่วยให้ผู้ชมการแสดงรู้สึกคล้อยตามไปกั บ
บทบาทที่หุ่นกาลังแสดงฉะนั้นในการสร้างบรรยากาศให้กับโครงการ ในส่วนที่เป็นพื้นที่จัดแสดง
ที่เป็นพื้นที่ปิดจาเป็นต้องมีการใช้แสงสว่างจากหลอดไฟเพื่อควบคุมบรรยากาศของการจัดแสดง
และอาจใช้เสียงดนตรีเพื่อช่วยสร้างอารมณ์ให้เข้ากับเนื้อหาที่จัดแสดง นอกจากนั้นในส่วนพื้นที่เปิด
โล่ง กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนตามเทศการและวันสาคัญต่างๆของชุมชน เป็น
การสร้างบรรยากาศและส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับโครงการ
ความเชื่อ
หุ่นกระบอกนั้นเปรียบเสมือนตัวแทนของครูผู้ที่คอยประสิทธิประสาทวิชาให้ ดังนั้นใน
การแสดงหุ่นกระบอกแต่ละครั้ง จะมีพิธีการไหว้ครูก่อนการแสดง เพื่อเป็นการระลึกถึงครูบา
อาจารย์

ภาพที่ 27 หุ่นพ่อแก่
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจัย วันที่ 13 มีนาคม 2552
อีกประการหนึ่ง ศรีษะหุ่นแต่ก่อน โดยเฉพาะตัวเอก มักจะได้รับการ”เบิกพระเนตร”
จากพระอาจารย์ที่มีอาคมขลัง ถือกันว่าหุ่นที่ได้รับการเบิกพระเนตรแล้ว เมื่อออกแสดง จะดูราวกับ
มีชีวิตชีวา เป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้ดูผู้ชม อนึ่ง หัวหุ่นที่สร้างขึ้นใหม่ๆในสมัยหลัง เมื่อมีพิธีบูชาครู
ครั้งใด ก็ถือกันว่าควรจะนามาตั้งเข้าพิธีด้วย เป็นการเบิกพระเนตรหุ่นทางอ้อม มิเช่นนั้นหัวหุ่นก็จะ
เป็นเพียงหัวตุ๊กตาเฉยๆ
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จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ความเชื่อดังกล่าวสามารถนามาใช้ออกแบบการเข้าถึง และ
รับรู้ของการจัดแสดงเนื้อหา ในส่วนของนิทรรศการ เพื่ อให้ผู้ใช้โครงการรับรู้ถึงความเชื่อ ที่มี
อิทธิพลของคนในสังคม
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมศิลปะการเชิดหุ่นกระบอกไทยและจากการลงพื้นที่
ศึกษาหาข้อมูลและสัมภาษณ์อาจารย์กรรณิการ์ แก้วอ่อน ผู้สืบทอดหุ่นกระบอกคณะชูเชิดชานาญ
ศิลป์ สามารถสรุปองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของศิลปะการเชิดหุ่นกระบอกเพื่อกาหนดกรอบ
แนวความคิดการออกแบบภายใต้คาสาคัญ (Keyword) ในการออกแบบได้ดังนี้

แผนภูมิที่ 3 แผนภูมิแสดงความเป็นหนึ่งเดียวของศิลปะการเชิดหุ่นกระบอก
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จากการวิเคราะห์องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของศิลปะการเชิดหุ่นกระบอก องค์
ความรู้ของศิลปะของการเชิดหุ่นกระบอกที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของศิลปะการ
เชิดหุ่น เพื่อถ่ายทอดเรื่องราว อารมณ์ ความรู้สึก สู่ตัวหุ่น แสดงออกด้วยลีลาท่าทางในการสื่อสาร
โดยผ่า นการเชิ ดเป็ นส าคัญ องค์ ประกอบที่ส าคัญที่เป็นตัวเชื่อมโยงและผสานให้ผู้ เชิดและหุ่น
สามารถเคลื่อนไหวดุจมีชีวิตได้นั้น คือ ฉาก เนื้อเรื่อง ดนตรี และขับร้อง รวมทั้งความเชื่อ ที่หลอม
รวมให้ศิลปะการเชิดหุ่นมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ สะท้อนให้เห็นกิจกรรมรวมกลุ่ม ความ
เป็นหนึ่งเดียวของคนในคณะเชิดหุ่นที่ต้องผสานสามัคคีเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะที่หลากหลายสู่
ศิลปะการเชิดหุ่นกระบอก

แผนภูมิที่ 4 แสดงองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของศิลปะการเชิดหุ่นกระบอก
ด้วยองค์ความรู้เหล่านี้ สะท้อนได้ถึงนัยของกระบวนการถ่ายทอด สื่อสาร เรียนรู้ของคน
ในชุมชนที่ต้องการบอกเล่าเรื่องราว วิถีชีวิต ความเป็นอยู่รวมทั้งสืบทอดสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาของ
ชุมชน และสามารถนามาประยุกต์สู่แนวคิดในการออกแบบภายในศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของคนในชุมชน
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บทที่ 5
วิเคราะห์รายละเอียดโครงการ
แนวคิดในการเลือกพื้นที่โครงการ
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าจังหวัดสมุทรสงคราม
เป็ นจังหวัดที่ มีศิ ล ปวัฒนธรรมไทยที่โดดเด่น และเป็นแหล่งก าเนิดของหุ่นกระบอกคณะชูเชิด
ชานาญศิลป์ ที่มีความเป็นมาอันยาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีนายวงษ์ รวมสุข ผู้ก่อตั้งคณะ
หุน่ กระบอกของหม่อมราชวงศ์เถาะ หุ่นกระบอกของนายวงษ์ รวมสุข เปรียบเสมือนเป็นต้นแบบ
หุ่นกระบอกของไทยและยังได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินพื้นบ้านดีเด่นด้านการแสดงหุ่นกระบอก
ในปีพ.ศ.2529 จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ นอกจากนั้น จังหวัดสมุทรสงครามยังเป็น
แหล่งรวมของบรรดานักดนตรีไทยที่มีชื่อเสียงทั้งในอดีตและปัจจุบัน และเพื่อเป็นการสืบสาน
มรดกศิลปวัฒนธรรมไทย หลายฝ่ายของชุมชนจึงได้ร่วมกันจัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรม
ของจังหวัด เพื่อเป็นการเผยแพร่และรักษามรดกของไทยให้คงอยู่ต่อไป โดยใช้อาคารโรงเรียนร้าง
เดิมซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวัดภุมรินทร์กุฎีทอง เป็นสถานที่ทาการเรียน การสอน ภายใต้ชื่อบ้านดนตรี
ปัจจุบันวัดภุมรินทร์กุฎีทองยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่มีประวัติศาสตร์และยังเชื่อมต่อ
กับแหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิตริมน้า หลายจุดของจังหวัดสมุทรสงคราม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราวเสร็จฯ ลอยกระทงสายเมื่อ
ปี 2549 ทรงมีรับสั่งกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม (นายอนุรักษ์ เมธีวิบูลวุฒิ) และเจ้าอาวาส
วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ว่าควรพิจารณาฟื้นฟูและอนุรักษ์บ้านดนตรี เพื่อให้ประชาชนและอนุชนรุ่น
หลัง ได้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นสืบไป
จากความสาคัญข้างต้น พื้นที่ดังกล่าวมีศักยภาพและความเป็นไปได้ต่อการพัฒนาให้
เป็นศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม
1. พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม เป็นจังหวัดในภาคกลาง มีการแบ่งการปกครองเป็น 3 อาเภอ
ประกอบด้วย อาเภอเมืองสมุทรสงคราม อาเภออัมพวา และอาเภอบางคนทีพื้นที่จังหวัด
สมุทรสงครามมีพื้นที่ติดกับจังหวัดใกล้เคียงทางทิศเหนือจรดจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสาคร

59

60
ทิศตะวันออก จรดอ่าวแม่กลอง (อ่าวไทย) ทิศใต้ จรดจังหวัดเพชรบุรี ทิศตะวันตก จรดจังหวัด
ราชบุรี

ภาพที่ 28 แสดงภาพพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
พื้ น ที่ เมื อ งสมุ ท รสงครามส่ ว นใหญ่ อยู่ 2 ฟากแม่ น้าแม่ก ลองอั น อุด มสมบู ร ณ์
ประชาชนยังคงมีวิถีชีวิตแบบชาวสวนและชาวประมง ยังคงมีชุมชนริมน้า มีระบบนิเวศน์สวนแบบ
ไทย เป็นจังหวัดที่มีความสาคัญในด้านประวัติศาสตร์ต้นบรมราชจักรีวงศ์ ผู้เป็นทั้งนักปกครอง
นักปราชญ์ นักรบ ราชศิลปินของไทย ปัจจุบันยังเป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทางด้าน
วีถีชีวิต และวัฒนธรรมที่สาคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย
2. คุณค่าและความสาคัญของพื้นที่โครงการ
2.1 ด้านประวัติศาสตร์
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา พื้นที่ในเขตอาเภออัมพวาและบางคนทีเดิมเรียกชื่อว่า
“แขวงบางช้าง” ขึ้นอยู่กับเมืองราชบุรี ในรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง (ครองราช พ.ศ. 2173 –
2194) ปรากฏ หลักฐานว่ามีชุมชนเรียกกันว่า “ตลาดบางช้าง” ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ในลุ่มน้าแม่
กลองอัมพวาจึงเป็นที่รู้จักในด้านการเป็นชุมชนค้าขายและแหล่งของชาวสวน
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ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ใน
ครั้งดารงตาแหน่งเป็นหลวงยกระบัตรเมืองราชบุรี (ทองด้วง) ได้สมรสกับท่าน “นาก” ซึ่งต่อมาคือ
สมเด็จพระอัมรินทรามาตย์ในช่วงกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าในพ.ศ. 2310 ได้อพยพหนีภัยสงคราม
มาอยู่ที่บ้านอัมพวา และได้ให้กาเนิดบุตรซึ่งต่อมาคือพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้
ว่า อัมพวาคือเมืองพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
อัมพวาเป็นเมืองราชินีกูลคือ นิวาสสถานเดิมของสมเด็จพระอัมรินทรามาตย์
พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช และสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระพาสต้นมายังอัมพวาถึง 2 ครั้ง
2.2 คุณค่าและความสาคัญทางด้านสภาพภูมิทัศน์
2.2.1 ระบบแม่น้า คู คลอง กล่าวคือ คลองอัมพวาที่เชื่อมกับแม่น้าแม่กลองที่
บริเวณปากคลองอัมพวาทางทิศใต้และผ่านคลองผีหลอกทางทิศตะวันออก รวมทั้งโครงข่ายคู คลอง
และลาประโดงในสวน นอกจากนี้คลองอัมพวาเป็นพื้นที่ 3 น้า คือมีน้าจืดไหลเวียนสลับกับน้ากร่อย
และน้าเค็ม เนื่องจากอยู่ห่างจากปากแม่น้าแม่กลองประมาณ 17 กิโลเมตร
2.2.2 พื้นที่สวนแบบดั้งเดิม เป็นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสังเกตและ
ศึกษาสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่และระบบนิเวศ ทาให้รูปแบบวิธีการทาสวนที่มีประสิทธิภาพ
และไม่ทาลายสภาพแวดล้อม
2.3 คุณค่าและความสาคัญทางด้านสถาปัตยกรรม
ชุมชนคลองอัมพวาและพื้นที่ต่อเนื่อง ประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมอาคารไม้
ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความเก่าแก่และทรงคุณค่า บางส่วนเสื่อมสภาพและทรุดโทรมลงไป
ซึ่งสามารถจาแนกได้ดังนี้
2.3.1 ห้องแถวไม้ริมน้า
2.3.1 เรือนทรงไทย
2.3.3 เรือนคหบดี/อาคาราชการเก่า
2.3.4 เรือนแพเดิม
2.3.5 เรือนเดี่ยวริมน้า/เรือนในสวน (เรือนพื้นถิ่น)
2.3.6 ตึกแถวเก่า

62
2.4. คุณค่าความสาคัญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ในอดีตอัมพวาเคยเป็นตลาดน้าขนาดใหญ่ในลุ่มแม่น้าแม่กลองในช่วงรัชกาลที่
4-5 ต่อมาหลังจากการก่อสร้างเขื่อนทางเหนือของลาน้า ประกอบกับการมีเส้นทางสัญจรทางบก
และการเปลี่ยนคมนาคมจากทางน้ามาเป็นทางบก เริ่มโดยการสร้างทางรถไฟสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว และการนิ ย มใช้ ร ถยนต์ ใ นการคมนาคมท าให้ ต ลาดน้ าอั ม พวาลด
ความสาคัญลง คงเหลือแต่ชุมชนริมน้าสองฝั่งคลองที่มีสภาพซบเซาทางด้านเศรษฐกิจ ผู้คนเริ่ม
อพยพออกไปยังเมืองใหญ่ ในชุมชนเหลือเพียงผู้สูงอายุและเด็กเป็นส่วนใหญ่ ขาดคนหนุ่มสาวและ
คนวัยทางานทาให้ขาดความต่อเนื่องและการสืบทอดทางวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
ผู้คนที่อาศัยริมคลองยังคงอาบน้าในคลองยังคงใช้เรือ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่สัมพันธ์
กับน้า ยังมีเรือค้าขาย ชาวบ้านยังคงใส่บาตรพระที่มาทางเรือ เปรียบเสมือน “เวนิส ของประเทศ
ไทย” ที่ยังคงเหลืออยู่ในปัจจุบัน ชุมชนอัมพวาจึงได้รับรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่นประจา
พ.ศ. 2546 จากสมาคมสถาปนิกสยามฯ นอกจากนี้ อัมพวายังสามารถรักษาภูมิปัญญาของท้องถิ่ น
เช่น การทาสวนน้าตาลมะพร้าว ดนตรีไทย จิตรกรรม เครื่องเบญจรงค์ สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ
3. พื้นที่ตั้งโครงการ
อาคารบ้านดนตรี ตั้งอยู่ในบริเวณวัดภุมรินทร์กุฎีทอง ตาบลสวนหลวง อาเภออัมพ
วา จังหวัดสมุทรสงคราม เขตพื้นที่ใกล้เคียงทางทิศเหนือติดกับ ต.แควอ้อม ต.บางแค อ.อัมพวา ทิศ
ใต้ ติดกับ ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา และ ต.บางขันแตก อ.เมือง ทิศตะวันออก ติดกับแม่น้าแม่กลอง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
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ภาพที่ 29 วิเคราะห์จุดเชื่อมต่อบริเวณรอบโครงการ
สถานที่โดยรอบของโครงการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัด เช่น
ตลาดน้าอัมพวา อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระพุทธเลิสหล้านภาลัย (อุทยานร.2) และธรรมะ
สถานที่สาคัญอีกหลายจุด
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ภาพที่ 30 วิเคราะห์จุดเชื่อมต่อภายในโครงการ
ภายในบริเวณวัดภุมรินทร์กุฎีทอง ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการ นอกจากจะเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญแล้ว ภายในบริเวณวัดยังมีกุฎีทองเรือนไม้สัก และอาคารพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดแสดง
โบราณวัตถุ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ของชุมชนและนักท่องเที่ยว

ภาพที่ 31 วิเคราะห์มุมมองของโครงการ
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ตัวอาคารตั้งอยู่ติดกับริมแม่น้าแม่กลอง สามารถมองเห็นทรรศนะวิสัยโดยรอบจาก
ตัวอาคารและยังช่วยส่งให้อาคารเกิดภาพลักษณ์ที่น่าจดจา

ภาพที่ 32 วิเคราะห์เส้นทางการเข้าถึงโครงการ
การเข้าถึงโครงการสามารถเข้าถึงได้ทั้งทางบกและทางน้า ซึ่งภายในบริเวณของ
โครงการ ยังเป็นจุดลงเรือของศูนย์ท่องเที่ยวทางน้าที่เชื่อมโยงไปยังสถานที่ท่องเที่ยวจุดอื่นๆ
จากการวิ เคราะห์ที่ ตั้งของโครงการ พื้ นที่ดังกล่า วประกอบไปด้วยกิ จ กรรมทาง
ศาสนา กิจกรรมท่องเที่ยววัฒนธรรมทางน้าและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวมี
ความหลากหลายของกิจกรรมและมีการปรับเปลี่ยนการใช้พื้น ที่เพื่อตอบสนองกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ของพื้นที่ตั้งของโครงการดังกล่าว
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แผนภูมิที่ 5 แสดงการเชื่อมโยงของกิจกรรมภายในวัด
วิเคราะห์สภาพตัวอาคารของโครงการ

ภาพที่ 33 ภายนอกอาคารบ้านดนตรี
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจัย วันที่ 13 มีนาคม 2552
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ลักษณะโครงสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น มีพื้นที่รวมประมาณ 880
ตารางเมตร สภาพอาคารโดยรวมค่อนข้างแข็งแรง มีเพียงหลังคาและผนังโดยรอบของอาคารที่
ชารุดทรุดโทรม

ภาพที่ 34 ภายในอาคารบ้านดนตรี
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจัย วันที่ 13 มีนาคม 2552
ลักษณะการจัดพื้นที่ภายใน เนื่องจากตัวอาคารไม่ได้ถูกออกแบบมา เพื่อรองรับ
กิจกรรมและการใช้สอยปัจจุบัน ทาให้ไม่สามารถตอบสนองการใช้สอยของกิจกรรมได้เต็มที่
จากการวิเคราะห์สภาพตัวอาคารทั้งภายนอกและภายในสรุปได้ว่า ลักษณะอาคาร
โดยรวมค่อนข้างทรุดโทรมและการจัดพื้นที่ภายใน ไม่สามารถตอบสนองกิจกรรมการใช้สอยได้
อย่างเต็มที่ ปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษามีแนวความคิดในการปรับปรุงและขยายพื้นที่เพื่อรองรับพื้นที่ใช้
สอยและกิจกรรมของโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป
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สรุปสถานการณ์ของที่ตั้งโครงการ (SWOT)
จากการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล ของสถานที่ตั้งโครงการ สามารถนามาวิเคราะห์สรุปเป็น
ตารางได้ดังนี้

ตารางที่ 2 วิเคราะห์สถานการณ์ของโครงการ (SWOT)
จุดแข็ง
- มีบริเวณกว้างขวาง
- แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมทางน้า
- ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอด
- ความสาคัญทางประวัตศิ าสตร์และโบราณวัตถุ
- เดินทางสะดวกได้ทั้งทางบกและทางน้า
-

โอกาส
เริ่มมีนักท่องเที่ยวจานวนมาก
ผู้คนในชุมชนเริ่มตืน่ ตัว
ศักยภาพของพื้นที่เชื่อมโยงกับพื้นที่รอบนอก
มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้

จุดอ่อน
- ขาดการบริหารจัดการทีด่ ี
- สภาพอาคารทรุดโทรม
- ขาดงบประมาณ
- การมีส่วนร่วมจากชุมชนยังน้อย
- ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี
วิกฤต
- กระแสนิยมความทันสมัยมีมากขึ้น
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แนวดาเนินการของโครงการ

แผนภูมิที่ 6 โครงสร้างการดาเนินงานของบ้านดนตรี
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วิเคราะห์กรณีศึกษา
กรณีศึกษานี้เป็นการศึกษาและทบทวนถึงองค์ความรู้ของศิลปะการเชิดหุ่นกระบอกไทย
ที่ มี ม าแต่ โ บราณ เพื่ อ น ามาเป็ น แนวทางในการแปรรู ป สู่ ง านออกแบบภายในศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยกาหนดแนวทางการศึกษาไว้ดังนี้
1. การจัดวางผังและการสร้างสภาพแวดล้อมของโครงการ
2. แนวคิดการแทนค่าในการออกแบบ
3. การจัดนิทรรศการ (Interactive)
1. การจัดวางผังและการสร้างสภาพแวดล้อมของโครงการ
1.1 สวนศิลป์บ้านดิน เป็นศิลปะสถานท่ามกลางธรรมชาติล้อมรอบด้วยคูน้าและ
สวนมะม่วงบนเนื้อที่ 3ไร่ ณ ตาบลเจ็ดเสมียน อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยการสนับสนุน
ของ กองทุนเพื่อการศึกษาศิลปะภัทราวดีเธียเตอร์ เพื่อให้เป็นสถานที่พัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้
ด้านศิลปะการแสดงแบบ “คอนเทมโพรารี” (Comtemporary) ไม่ว่าจะเป็นวงระนาด ลิเก ราวง
เพลงฉ่อย เพลงอีแซว เพลงเกี่ยวข้าว ฯลฯ และเป็นการสร้างพื้นที่ทางศิลปะให้กับชุมชนที่สามารถ
รองรับกิจกรรมด้านศิลปะต่างๆในทุกๆ รูปแบบครบวงจร ประกอบไปด้วย โรงละคร ห้องเรียน
ห้องสมุ ด ร้า นอาหาร ห้องพัก และยังเป็นศูนย์กลางของชุมชน ในการสร้างสรรค์ พัฒนา และ
แลกเปลี่ยนความรู้ชาวไทย และชาวต่างชาติ

ภาพที่ 35 ภาพด้านหน้าสวนศิลป์บ้านดิน
ที่มา : ภัทรวดี [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 13 สิงหาคม 2552. เข้าถึงได้จาก www.patravaditheatre.com
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ภาพที่ 36 ภาพบรรยากาศกิจกรรมการแสดง 1
ที่มา : ภัทรวดี [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 13 สิงหาคม 2552. เข้าถึงได้จาก www.patravaditheatre.com
มานพ มีจารัส ศิลปินศิลปาธร ปี 2548 หรือ “ครูนาย” เป็นผู้สอนการแสดงได้
กล่าวว่า การแสดงยุคเก่านั้นคือความคลาสสิค เพราะฉะนั้นเอกลักษณ์การแสดงของศูนย์ศิลป์แห่งนี้
จึงมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างพ่อเพลงแม่เพลงที่มีมาแต่โบราณและ “เทคนิคเธียเตอร์” ซึ่งก็
คือการร้องเต้นเล่นละครตามพื้นฐานความรู้แบบฉบับตะวันตกทาให้เกิดการแสดงแบบแผนใหม่ๆ

ภาพที่ 37 ภาพบรรยากาศกิจกรรมการแสดง 2
ที่มา : ภัทรวดี [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 13 สิงหาคม 2552. เข้าถึงได้จาก www.patravaditheatre.com
1.1.1 แนวคิดในการวางผัง
การออกแบบพื้ น ที่ ทั้ ง หมดเป็ น การจั ด วางพื้ น ที่ ใ ช้ ส อยให้ แ ทรกอยู่
ท่ามกลางธรรมชาติ โดยมีทางเดินเป็นตัวเชื่อมไปยังแต่ละพื้นที่ เพื่อสร้างประสบการณ์ในการรับรู้
ของคน
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1.1.2 แนวคิดในการสร้างสภาพแวดล้อมของโครงการ
สวนศิ ล ป์ บ้ า นดิ น ธรรมชาติ ส ถานเพื่ อ งานศิล ปะนี้ จ ะเน้ นการสร้ า ง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับชุมชน โดยได้พยายามเชื่อมโยงศิลปะการแสดงซึ่งเป็นภูมิปัญญาของ
ชุมชนที่มีมาแต่โบราณผสานเข้ากับการแสดงแบบฉบับตะวันตก ทาให้เกิดมิติรูปแบบของการแสดง
ที่ร่วมสมัยขึ้น เกิดการสร้างสรรค์ พัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านศิลปะแขนงต่างๆ ของ
ชุมชน ภายในโครงการมีการจัดสภาพแวดล้อมที่คงความเป็นธรรมชาติ และสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมบ้านดินที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.2 Malanalearning Center สถาปนิกผู้ออกแบบคือ Eight Inc. บนพื้นที่ 8,000
ตารางเมตร บนเกาะฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อสร้างเมื่อปี 2007
1.2.1 แนวความคิดในการวางผัง การวางแนวทางเข้าหลักของอาคารยึดหลัก
เส้นแกนของพื้นที่โดยรอบ การออกแบบพื้นที่ทั้งหมดของอาคารนี้คิดมาจากแกนหลักและพื้นที่
การใช้งาน โดยส่วนที่วางไปตามแนวแกนได้แก่ ห้องเรียนภายในและภายนอก โดยมีสวนและทาง
นาเข้าสู่ตัวอาคารหลักที่เป็นเหมือนสะพานเชื่อมอยู่ด้านบนที่มีพื้นที่การใช้งานอยู่ด้านบน
1.2.2 แนวคิดในการสร้างสภาพแวดล้อม พื้นที่ชั้นล่าง เชื่อมต่อกันด้วย Open
space ส่วนชั้นบนมีทางเดินเชื่อมและยังเว้นพื้นที่เปิดโล่งให้ต่อเนื่องกับชั้นล่าง

ภาพที่ 38 ผังบริเวณ
ที่มา : malama [online], เข้าถึงเมื่อ 26 พฤษภาคม 2552. เข้าถึงได้จาก
http://www.malamalearningcenter.org/exhibit.asp
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ภาพที่ 39 แบบแปลน
ที่มา : malama [online], เข้าถึงเมื่อ 26 พฤษภาคม 2552. เข้าถึงได้จาก
http://www.malamalearningcenter.org/exhibit.asp

ภาพที่ 40 แสดงบรรยากาศภายในชั้นล่าง
ที่มา : malama [online], เข้าถึงเมื่อ 26 พฤษภาคม 2552. เข้าถึงได้จาก
http://www.malamalearningcenter.org/exhibit.asp

ภาพที่ 41 แสดงบรรยากาศภายในชั้นบน
ที่มา : malama [online], เข้าถึงเมื่อ 26 พฤษภาคม 2552. เข้าถึงได้จาก
http://www.malamalearningcenter.org/exhibit.asp
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พื้นที่ด้านล่างเป็นพื้นที่ส่วนต้อนรับ กิจกรรม และนิทรรศการภายนอก พื้นที่
ด้านบนแบ่งการในงานออกเป็นสามแบบอย่างชัดเจน ดังนี้ Performing / Lecture room, Nature
Conservancy, Administration

ภาพที่ 42 แสดงบรรยากาศภายนอกโครงการ
ที่มา : malama [online], เข้าถึงเมื่อ 26 พฤษภาคม 2552. เข้าถึงได้จาก
http://www.malamalearningcenter.org/exhibit.asp
ทั้งหมดเป็นการประสานพื้นที่ระหว่างอาคารกับธรรมชาติ เพื่อให้เกิดแสงและเงาที่
พาดผ่านตัวอาคารและทางเดินเกิดเป็นประสบการณ์การรับรู้ระหว่างคนและสิ่งแวดล้อม
2. แนวคิดการแทนค่าในงานออกแบบ
SENDAI MEDIATHEQUE ประเทศญี่ปุ่น โครงการนี้เกิดขึ้นในปี 1994 ตั้งอยู่ที่
Sendai Japan ออกแบบโดย Toyo Ito Building Design Office โดยมีการจัดการประกวดแบบขึ้น
ในปีนั้นและได้รับรางวัลชนะเลิศคือ Toyo Ito ด้วยแนวความคิดที่ปฏิวตั ิแนวความคิดเดิมๆ และมี
วิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล โดดเด่น มีจุดประสงค์เพื่อเป็น Urban Facility ให้บริการแก่ประชาชนใน
ศตวรรษที่ 21 และอยู่บนพื้นฐานของระบบเครือข่ายข้อมูล Network of information System ซึ่ง
สามารถแลกเปลี่ยนความรู้อันหลากหลายบนโลกใบนี้ รวมไปถึงให้บริการแก่คนที่มีปัญหาทาง
สายตาหรือการได้ยิน ได้มีโอกาสรับข้อมูลข่าวสารล่าสุด Up – to – date ในทุกวงการที่สนใจไม่ว่า
จะเป็นด้านศิลปะ หรือวัฒนธรรม ในทุกรูปแบบ ทุกที่ทุกเวลาบนโลกใบนี้
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ภาพที่ 43 ภาพบรรยากาศภายนอกโครงการ SENDAI MEDIATHEQUE
ที่มา : sendai media [online], เข้าถึงเมื่อ 26 พฤษภาคม 2552. เข้าถึงโดย
http://blog.livedoor.jp/modernarchitecture/archives/2005-08.html
แนวคิดในการแทนค่า ตัวอาคารใช้แนวคิด Tarzans in the forest of media ในการ
ออกแบบรูปทรงสถาปัตยกรรม โดย Ito ได้นาเอาแนวความคิดเรื่อง Forest นี้มา Metaphor ในการ
ออกแบบ นาโครงสร้าง Tube ที่เป็น Organic Form รูปร่างคล้ายต้นไม้ มาวางแบบ Random
Structure โดยไม่ยึดติดกับ Grid line แบบทั่วไปทาให้ image ของตัวอาคารรูปทรงสี่เหลี่ยม มี
ความเป็น Forest มากขึ้น ในส่วนของเปลือกอาคารจะเป็นกระจกใส ทาให้ไม่รู้สึกปิดกั้นและ
space ภายในมีความเชื่อมต่อกับ Urban Forest ภายนอกโดยภาพรวมของอาคารมีลักษณะเรียบง่าย
รูปแบบของอาคารสื่อถึงความนาสมัยในเรื่องระบบก่อสร้างอาคาร
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ภาพที่ 44 แสดงแนวคิดการแปรรูป
ที่มา : sendai media [online], เข้าถึงเมื่อ 26 พฤษภาคม 2552. เข้าถึงโดย
http://blog.livedoor.jp/modernarchitecture/archives/2005-08.html
การวางผังการใช้สอยภายในเป็นการวางผังแบบ Open plan คือสามารถปรับเปลี่ยน
พื้นที่ภายในได้อย่างอิสร ผนังภายในจะเป็นลักษณะ Partition มากั้นเท่านั้นโดยจัดลักษณะให้มีการ
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โอบล้อมและดูเคลื่อนไหวไม่น่าเบื่อ โดยจะทาการแบ่งกิ จกรรมที่แต่งต่างกันในแต่ละชั้ นอย่าง
ชัดเจน ทาให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจ

ภาพที่ 45 ภาพบรรยากาศการตกแต่งภายในของ SENDAI MEDIATHEQUE
ที่มา : sendai media [online], เข้าถึงเมื่อ 26 พฤษภาคม 2552. เข้าถึงโดย
http://blog.livedoor.jp/modernarchitecture/archives/2005-08.html
ในส่วนของการก่อสร้าง ตัวอาคารประกอบขึ้นจากแท่งกลวง Hallow Tube เป็น
ตัวเชื่อมระหว่างชั้นต่างๆ ซึ่งทาด้วยแผ่นเหล็ก Iron Plate ใช้กระจกใส Transparent Glass ในส่วน
ที่เป็นผิวอาคารทั้งหมด ส่งผลให้ตัวอาคารได้รับแสงธรรมชาติอย่างเหลือเฟือ

ภาพที่ 46 ภาพแสดงแนวความคิดในการออกแบบระบบเทคโนโลยีอาคาร
ที่มา : sendai media [online], เข้าถึงเมื่อ 26 พฤษภาคม 2552. เข้าถึงโดย
http://blog.livedoor.jp/modernarchitecture/archives/2005-08.html
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ภาพที่ 47 ภาพเทคโนโลยีภายในของ SENDAI MEDIATHEQUE
ที่มา : sendai media [online], เข้าถึงเมื่อ 26 พฤษภาคม 2552. เข้าถึงโดย
http://blog.livedoor.jp/modernarchitecture/archives/2005-08.html
3. การจัดนิทรรศการ (Interactive)
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ พิพิธภัณฑ์สยาม (Museum Siam) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่
ตั้งอยู่ในบริเวณกระทรวงพาณิชย์เดิม ตั้งอยู่บนถนนสนามไชย กรุงเทพมหานคร เปิดให้เข้าชม เมื่อ
วันที่ 2 เมษายน 2551 ภายใต้การดูแลของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สสร.)

ภาพที่ 48 พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
ที่มา : นิตยสาร art4d. (มิถุนายน, 2551) 75.
สืบเนื่องจากรัฐบาลมีภารกิจที่สาคัญ คือ การทาให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ทาให้คนไทยมี คุณภาพด้วยการที่สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา
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ดังนั้นสังคมจึงควรมีแหล่งแสวงหาความรู้ที่มีความหลากหลายในรูปแบบและเนื้อหา รวมทั้ง
สนับสนุนให้ ชุมชนมีกิจกรรมเพื่อการเติบโตของความรู้ สติปัญญา และความงอกงามของจิตใจ
รูปทรงอาคาร ใช้อาคารกระทรวงพาณิชย์เดิม ซึ่งตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรม
สไตล์โคโลเนียล แห่งยุคนีโอคลาสสิกที่ก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมใหม่ ภายนอกทาสีเหลืองอ่อนตัดด้วยสีขาว ตามรูปแบบตึกเดิม มีพื้นที่การใช้งาน 3
ชั้น เพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งแรกของประเทศไทย ที่มีชื่อว่า "มิวเซียมสยาม"
แนวคิดในการจัดนิทรรศการ ส่วนพื้นที่ภายในใช้เทคนิคอินเตอร์แอคทีฟในการเล่า
เรื่อง ภายใต้แนวคิดของผู้ออกแบบ คือ บริษัท designLAB WISC มีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้า
มาใช้ในการสร้างบรรยากาศในแต่และส่วนของการจัดนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ ที่มี idea และ
การ design จากจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ ทาให้บรรยากาศภายในดูไม่น่าเบื่อ

ภาพที่ 49 ภาพแผนผังภายในสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
ที่มา : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

ภาพที่ 50 ภาพบรรยากาศภายในสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
ที่มา : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
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การจัดนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ เป็นการนาเสนอรูปแบบการ
จัดนิทรรศการแบบใหม่ เน้นวิธีการเล่าเรื่องด้วยเวลา โดยดึงลักษณะเด่นของประวัติศาสตร์ วิถี
ชีวิต การเมือง วัฒนธรรมของแต่ละช่วงเวลาจากสุวรรณภูมิ สู่สยามประเทศ ถึงประเทศไทย
เน้นการจัดนิทรรศการที่จะกระตุกต่อมความและจุดประกายความอยากรู้ เกิดการตั้ง
คาถาม ให้ผู้เข้าชมได้ตั้งคาถามจากสิ่งที่เห็น แล้วไปสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเองต่อไป
เน้นปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ระหว่างนิทรรศการและผู้ชม เพื่อให้เกิดการสื่อสาร
ความรู้และการสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้ชม คือสามารถจับได้ เล่นได้ ด้วยประสาท
สัมผัสทั้ง 6 คือ หู จมูก ลิ้น กาย (วัตถุ) และใจ (จิต)
ใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง (Story Telling) โดยใช้ตัวละครพูดถึงเนื้อหานับแต่อดีต
ถึงปัจจุบันของผู้คนและดินแดนในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ และในประเทศไทย เพื่อให้ผู้ชมได้ค้นหา
คาตอบว่า “เราคือใคร” และ “ความเป็นไทยหมายถึงอะไร”
จากการวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อนนามาเป็นแนวทางในการออกแบบ โครงการศูนย์
การเรียนรู้ศึลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม สามารถสรุปเป็นตารางได้ดังนี้
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบกรณีศึกษา
กรณีศึกษา

รูปทรง
สถาปัตย์

1. สวนศิลป์
บ้านดิน

Thai Style

2. Zendai
Modern
Mediatheque Style

องค์ประกอบ
หลักของ
โครงการ
- ห้องพัก
- Gallery
- ลานกิจกรรม
- Work Shop
- ห้องสมุด
- Gallery
- Coffee Shop
- Work Shop

การจัด
ผัง
กลุ่ม
อาคารมี
ทางเดิน
เชื่อม
Open
Plan

การใช้แสง

แสง
ธรรมชาติ

แสง
ธรรมชาติ
และแสง
ประดิษฐ์

แนวคิดโครงการ

สร้างปฏิสัมพันธ์
ผู้เรียนกับชุมชน
โดยใช้
ศิลปะการแสดง
พื้นที่แลกเปลี่ยน
ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม
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3. พิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้
แห่งชาติ

Colonial
Style

4. Malamalear- Modern
ning Center Style

- นิทรรศการ
ถาวร
- นิทรรศการ
ชั่วคราว
- Coffee Shop
- ลานกิจกรรม
- นิทรรศการ
ชั่วคราว
- Performing
- Lecture
Room
- Nature
Conservency

กาหนด แสง
ทิศ
ประดิษฐ์
ทางการ
เดิน
กลุ่ม
อาคารที่
มี
ทางเดิน
เชื่อม

ใช้เทคนิคอินเตอร์
แอคทีฟในการเล่า
เรื่อง

แสงจาก
เปิดพื้นที่โล่ง เพื่อ
คอร์ท
ประสานพื้นที่ทาง
และช่องว่าง ธรรมชาติ
ระหว่าง
อาคาร

การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของโครงการ
ในการกาหนดองค์ประกอบส าหรับโครงการศูนย์การเรีย นรู้ศิล ปวัฒนธรรมท้องถิ่น
จัง หวัดสมุ ท รสงคราม จากการศึ ก ษาสาเหตุของการเกิ ดโครงการ วัต ถุประสงค์ของโครงการ
ขอบเขตของโครงการ และจากการเทียบเคียงกรณีศึกษาสามารถสรุปองค์ประกอบของโครงการ
ดังนี้
1. ส่วนบริการห้องสมุด
เป็นรูปแบบของห้องสมุด เฉพาะด้านที่มุ่งเน้นเนื้อหาสาระทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ของไทย เพื่ อเป็ นแหล่ง รวบรวมความรู้ และเผยแพร่ ศิ ล ปวั ฒนธรรมของคนในชุมชน จั งหวั ด
สมุทรสงคราม
1.1 ห้องสมุดศิลปวัฒนธรรมไทย บริการหนังสือที่เกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน
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1.2 ส่วนบริก ารไอที บริก ารหนั งสือเกี่ ย วกั บเทคโนโลยี ต่า งๆ มีคอมพิ วเตอร์
บริการ และอาจมีการเชื่อมต่อส่วนให้บริการอบรม Workshop ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ IT หรืออยู่ในพื้นที่
เดียวกันตามความเหมาะสม
1.3 ส่วนบริการมัลติมีเดีย (Multimedia Library) ให้บริการสื่อต่างๆ ในการเรียนรู้
ได้แก่ เทป ซีดี วีซีดี ดีวีดี ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ประเภทต่างๆ
2. ส่วนบริการการเรียนรู้ ประกอบด้วยส่วนสาคัญภายในดังนี้
2.1 ส่วนเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านดนตรีไทย กิจกรรมดนตรีกับการเรียนรู้
2.2 ส่วนการเรียนรู้ด้านการเชิดหุ่นกระบอกไทย ให้ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์
หุ่น ไปจนถึงกิจกรรมการเรียน การสอนการเชิดหุ่นกระบอกไทย
2.3 ส่วนส่ง เสริม ทัก ษะการเรีย นรู้ด้านศิล ปะ จัดกิ จกรรมการเรีย นรู้ ด้วยศิล ปะ
กิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย และกิจกรรมรักท้องถิ่น
กิจกรรมดังกล่าวจะจัดอยู่ ในรูปแบบที่เหมาะสมกั บเนื้อหาและผู้รับบริก าร โดย
รูปแบบของกิจกรรมที่จัดขึ้นสามารถแบ่งออกได้ดังนี้
Workshop เป็นปฏิบัติการที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าร่วมในชั้นเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงแบ่งเป็นประเภทเฉพาะตามหัวข้อการปฏิบัติการนั้นๆ
การบรรยาย มีการเชิญผู้มีความรู้ มาเป็นวิทยากรจัดบรรยายในเนื้อหาต่างๆ ตาม
โครงการข้างต้น ให้ผู้เข้ารับบริการได้เข้าร่วมฟังบรรยาย
การเสวนา การพูดคุย แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับกิจกรรมที่จัด
การแสดงและจั ด แสดงงาน เปิ ด พื้ น ที่ ก ารแสดงให้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร มี พื้ น ที่ แ สดง
ความสามารถหรือเป็นการแสดงของทางศูนย์การเรียนรู้ฯได้จัดขึ้น เพื่อบริการและให้ความรู้กับ
ผู้ใช้ในโอกาสต่างๆ
3. ส่วนบริการเสริม ประกอบด้วย ร้านอาหาร Coffee Shop ร้านขายของที่ระลึก
จากความต้องการของโครงการ สามารถวิเคราะห์ และกาหนดองค์ประกอบของ
โครงการเป็นส่วนหลักได้ดังนี้
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แผนภูมิที่ 7 แสดงรายละเอียดของโครงการ
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วิเคราะห์ประเภทผู้ใช้โครงการ
ผู้ใช้อาคารภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ นั้นได้จาแนกประเภทของผู้ใช้อาคารไว้ 2 ประเภท
1. ผู้ใช้อาคารประจา คือ บุคลากรประจาศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่ทางานในศูนย์ และบุคลากร
พิ เ ศษที่ ท างานในช่ ว งเวลาว่ า จ้ า ง พฤติ ก รรมของผู้ ใ ช้ อาคารประเภทนี้ ขึ้ น อยู่ กั บ หน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบของแต่ละบุคคล
การเดินทางของผู้ใช้โครงการมีทั้งแบบโดยรถยนต์ส่วนตัว เรือ และรถโดยสารชนิด
ต่างๆ เวลาในการมายังโครงการจะแตกต่างกับบุคคลประเภทอื่น บุคลากรประจาและมีพฤติกรรม
การใช้โครงการ
08.00 – 08.30 น. ลงเวลาทางาน
08.30 – 12.00 น. ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล
12.00 – 13.00 น. ช่วงเวลาพักเที่ยง
13.00 – 17.00 น. ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล
17.00 น.
ลงเวลาเลิกงาน
เนื่ อ งจากยั ง มี บุ ค ลากรที่ ท างานในเวลาอื่ น เช่ น ยามรั ก ษาความปลอดภั ย และ
บุคลากรพิเศษตามโอกาสต่างๆ
2. ผู้ใช้อาคารชั่วคราว คือ บุคคลภายนอก นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และ
ผู้สนใจมาเที่ยวชมศูนย์ การเรียนรู้ฯ เพื่ อหาความรู้ และความเพลิดเพลินต่างๆ จะเห็นได้ว่าผู้ใ ช้
อาคารภายในโครงการมีห ลายประเภท และมีจุดประสงค์ในการเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่แตกต่าง
กัน และมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการออกแบบอาคารต้องศึกษาพฤติกรรม และการ
ใช้อาคารที่แตกต่างกัน เพื่อที่จะได้อาคารที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในแต่ละประเภทได้
อย่างเหมาะสม
2.1 ประชาชนทั่วไป เข้าชมเพื่อต้องการความเพลิดเพลิน ความรู้และความแปลก
ใหม่
2.2 นักท่องเที่ยว เข้าชมเพื่อต้องการศึกษาหาความรู้ และความเพลิดเพลินในการเข้า
ชม
2.3 นักวิชาการ เข้าชมเพื่อต้องการศึกษาหาความรู้ และข้อมูลต่างๆ ของวัตถุที่จัด
แสดง
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2.4 นักเรียน – นักศึกษา เข้าชมเพื่อต้องการค้นคว้าหาข้อมูล ความรู้ต่างๆ ของวัตถุ
ที่จัดแสดง
ตารางที่ 4 สรุปผู้ใช้อาคารประเภทต่างๆ
ประเภทผู้ใช้อาคาร
เวลา
นักท่องเที่ยว
9.00-16.30
(ไทย/ต่างประเทศ)
ประชาชนทั่วไป
9.00-16.30
นักวิชาการ/ผู้สนใจ 9.00-16.30
พิเศษ

พฤติกรรมความต้องการ
ต้องการความเพลิดเพลิน พักผ่อน
หาความรู้
ต้องการพักผ่อน หาความรู้
เพลิดเพลิน
ต้องการค้นคว้าหาความรู้

นักเรียน/นักศึกษา

9.00-16.30

ต้องการค้นคว้าหาความรู้
พักผ่อน

บุคลากรใน
โครงการ

8.30-17.00

ทางานตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย

พื้นที่ใช้สอย
ส่วนจัดแสดง ร้านค้า
ส่วนพักผ่อน ที่จอดรถ
ส่วนจัดแสดง ร้านค้า
ส่วนพักผ่อน ที่จอดรถ
ส่วนจัดแสดง
ห้องสมุด ร้านค้า
ส่วนพักผ่อน
ส่วนจัดแสดง ร้านค้า
ห้องสมุด ส่วนพักผ่อน
ที่จอดรถ
ส่วนทางาน ร้านค้า
ส่วนพักผ่อน ที่จอดรถ
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บทที่ 6
แนวคิดในการออกแบบ
จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมของศิลปะการเชิดหุ่นกระบอก ได้นาผลของการ
วิเคราะห์ข้อมูล ประเด็นต่างๆ ตามขั้นตอนการศึกษา นามาสู่กระบวนการเรียบเรียงข้อมูลเพื่อเป็น
สาระสาคัญในการพัฒนาและเข้าสู่กระบวนการแปรรูปความคิด ในการออกแบบศูนย์การเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้กาหนดกรอบแนวคิดในการออกแบบ ภายใต้คาสาคัญ ความเป็นหนึ่ง
เดียว โดยได้สรุปความสัมพันธ์ของกรอบแนวคิดในการออกแบบดังนี้

แผนภูมิที่ 8 องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของศิลปะการเชิดหุ่นกระบอก
หลังจากได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ของกรอบแนวคิดดังกล่าว จากการศึกษา
ได้นาผลของการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวความคิดในการออกแบบศูนย์การเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เหมาะสมกับแนวการดาเนินการของโครงการ โดยมีขั้นตอนการ
ออกแบบดังนี้
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แผนภูมิที่ 9 แนวความคิดในการออกแบบโปรแกรมของโครงการ

88
แนวความคิดในการวางผังอาคาร

แผนภูมิที่ 10 แนวความคิดในการออกแบบวางผังของโครงการ
ออกแบบพื้นที่สามารถรองรับเอื้อประโยชน์ต่อกิจกรรมของชุมชน โดยคานึงถึงพื้นที่ใน
เชิงกายภาพ ทั้งอาคารข้างเคียงภายในวัด และการล้อมพื้นที่ด้วยแนวต้นไม้ที่สามารถปรับเปลี่ยน
ตามฤดูกาล เพื่อสร้างประสบการณ์การรับรู้ของผู้ใช้อาคาร ลานกิจกรรม ที่เป็นศูนย์กลางระหว่าง
พื้นที่ของศูนย์และวัด เพื่อเป็นจุดรองรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในชุมชน
แนวความคิดในการออกแบบตัวอาคาร
จากการสารวจลงพื้นที่ศึกษา จากการวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ปัจจุบันอาคารดังกล่าวมี สภาพทรุดโทรมและไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
กิจกรรมได้อย่างครบถ้วน ผู้ศึกษาเห็นควรว่าควรมีการปรับปรุงต่อเติมและสร้างสภาพแวดล้อมให้
ส่งเสริมและสอดคล้องกับแนวคิดของโครงการ โดยคานึงถึงบริบทโดยรอบเป็นสาคัญ และเพื่อเป็น
การสร้างภาพลักษณ์ให้กับโครงการ โดยนาองค์ค วามรู้ที่ได้จากการศึกษาของศิลปะการเชิดหุ่น
กระบอกที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม สู่กระบวนการแปรรูปงานออกแบบ
ภายในของโครงการดังนี้
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แผนภูมิที่ 11 แนวความคิดในการออกแบบตัวอาคาร
การออกแบบที่ว่างภายในของโครงการ ได้นาลักษณะของฉาก ซึ่งทาหน้าที่ในการแบ่ง
พื้นที่ และเชื่อมโยงที่ว่างทั้งแนวราบและแนวดิ่งระหว่างที่ว่างของอาคารเดิมและอาคารใหม่
นอกจากนี้ ฉากหรือผนังดังกล่าว ยังได้ทาหน้าที่สร้างบรรยากาศ และภาพจาให้กับโครงการ โดยใช้
สื่อสัญลักษณ์ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนริมน้า
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ภาพที่ 51 วิเคราะห์การเชื่อมโยงพื้นที่ภายใน

91

ภาพที่ 52 แสดงแนวคิดในการออกแบบอาคาร
จากการวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างของหุ่นกระบอก กับโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
เมื่อนามาเปรียบเทียบ ลักษณะโครงสร้างภายในหุ่นกระบอก ที่ประกอบไปด้วยแกนกระบอก และ
ตะเกียบ ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ทาหน้าที่เสมือนฟังก์ชั่นภายในอาคาร ที่ต้องประกอบไปด้วย
ฟังชั่นส่วนต่างๆภายใน และได้ถูกถ่ายทอด อารมณ์ ความรู้สึก ความมีชี วิตชีวา ผ่านการใช้งานของ
ผู้คน และกิจกรรมที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนตามกาละและเทศะ
ส่วนเสื้อผ้าที่ เป็ นตัวกาหนดรูปร่าง รูปทรง และเชื่ อมโยงโครงสร้างภายในของหุ่น
กระบอก ได้ถู ก ถ่ า ยทอดเปรีย บเที ย บ อัน เป็น สื่อ และสัญ ลั ก ษณ์ สะท้ อนออกมาเป็น รู ปแบบ
สถาปั ตยกรรมไทยร่วมสมั ย โดยคานึงถึงบริบทสภาพแวดล้อมโดยรอบ กิ จกรรมที่สับเปลี่ย น
หมุนเวียน ผ่านการใช้สอยของผู้คนตามกาละและเทศะ เสมือน อารมณ์ ความรู้สึก ความมีชีวิตชีวา
ที่ถูกถ่ายทอดมาสู่ตัวหุ่น
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ภาพที่ 53 แสดงรูปด้านอาคาร

93
แนวคิดกระบวนการในการพัฒนาสู่งานออกแบบภายใน
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของศิลปะการเชิดหุ่นกระบอก องค์
ความรู้ของศิลปะของการเชิดหุ่นกระบอกที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นหนึง่ เดียวกันของศิลปะการ
เชิดหุน่ สามารถนาผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาใช้เป็นแนวคิดในการออกแบบโครงการได้ดังนี้

แผนภูมิที่ 12 กระบวนการในการพัฒนาสู่งานออกแบบภายใน
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แนวคิดการใช้วัสดุตกแต่ง
เป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศโดยเฉพาะและเป็นวัสดุที่หาได้ง่าย แสดงความเป็นเอกลักษณ์
ชุมชนได้อย่างชัดเจน ซึ่งสามารถแยกออกได้ตามประโยชน์ใช้สอยตามรายการดังต่อไปนี้
1. วัสดุตกแต่งพื้น
1.1 กระเบื้องเซรามิคขอบตัดสีขาวผิวด้าน ขนาด 0.30x0.60
1.2 ปูนซีเมนต์ขัดมัน
1.3 กระเบื้องเซรามิคขอบตัดสีเทาผิวธรรมชาติ ขนาด 0.30x0.60
1.4 พื้นไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น ขนาด 0.10x0.60 หนา 1.5 นิ้ว ทาสีธรรมชาติ
2. วัสดุตกแต่งผนัง
2.1 กระเบื้องเซรามิคขอบตัดสีขาวผิวด้านขนาด 0.30x0.60
2.2 กระเบื้องเซรามิคของตัดสีครีมผิวธรรมชาติ ขนาด 0.20x0.20
2.3 โครงไม้เนื้อแข็งกรุ MDF. Bord หนา 10 มม. ฉาบเรียบทาสีพ่น
2.4 โครงไม้เนื้อแข็งกรุแผ่นไม้อัดหนา 8 มิลลิเมตร ทาสีธรรมชาติ
2.5 กระจกใส (Tempered) หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ภาพพิมพ์ลาย
3. วัสดุตกแต่งเพดาน
3.1 โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี กรุแผ่นยิปซั่มบอร์ดหนา 10 มม. ฉาบเรียบทาสีน้า
พลาสติดอคิลิคสีขาว

ภาพที่ 54 รูปแบบวัสดุที่ใช้ในโครงการ
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งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ซึ่งแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้ดังนี้
1. ชั้นวางจัดแสดงงาน (ตาแหน่งบนเพดาน และภายในชั้นแสดงสินค้า) หลอดไฟ LED
220 V. สีขาว ขนาดของหลอดกว้าง 12 ซม. สูง 14 ซม. หลอด LED (Light emiiting diodes) 18
หลอด ขัว้ ต่อเป็นเกลียวมาตรฐาน
1.1 ชั้นวางสินค้า เฟอร์นิเจอร์ Built-in หลอดไฟ LED Duralight พร้อมอุปกรณ์
เชื่อมต่อ
1.2 ไฟเพดานส่วนจัดแสดงงาน หลอดไฟ LED 220V. สีขาว ขนาดของหลอดกว้าง
12 ซม. สูง 14 ซม. หลอด Led (Light emitting diodes) 18 หลอด ขั้วต่อเป็นเกลียวมาตรฐาน
1.3 ส่วนทางเดินทั่วไป โคม Down light หลอดคอมแพค ฟลูโอเรสเซนต์ 20 วัตต์
1.4 ส่วนห้องน้าหลอดฟลูโอเรสเซนต์ 54 วัตต์
1.5 ห้องสมุด ใช้หลอด LED 220V สีขาว ขั้วต่อเป็นเกลียวมาตรฐาน ขนาดหลอด
12x14 ซม.

ภาพที่ 55 รูปแบบชนิดหลอดไฟที่ใช้ในโครงการ
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2. งานระบบปรับอากาศ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เปิดโล่งที่ต้องการแสง และอากาศ
ธรรมชาติ เข้าเป็นส่วนประกอบหลักภายในโครงการจึงมีการปรับอากาศเฉพาะส่วนเจ้าหน้าที่และ
ส่วนนิทรรศการถาวร ใช้เครื่องปรับอากาศเฉพาะจุด
3. งานระบบป้องกันอัคคีภัย ใช้เครื่องดับอัคคีภัยวางเฉพาะจุด เนื่องจากส่วนใหญ่เป็น
ไม้ที่สามารถติดไฟง่าย ดังนั้นจึงจาเป็นต้องติดตั้งบริเวณที่สะดวกแก่การใช้งานและมองเห็น
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของโปรแกรม

แผนภูมิที่ 13 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของโปรแกรม
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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเส้นทางสัญจร

แผนภูมทิ ี่ 14 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเส้นทางสัญจร
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การออกแบบพื้นที่และทางสัญจรภายในอาคาร
ในการกาหนดองค์ประกอบส าหรับโครงการศูนย์การเรีย นรู้ศิล ปวัฒนธรรมท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรสงคราม สามารถสรุปองค์ประกอบได้จากสาเหตุของการเกิดโครงการ วัตถุประสงค์
ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

แผนภูมทิ ี่ 15 แสดงองค์ประกอบหลักของโครงการ
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แผนภูมทิ ี่ 16 ZONING DIAGRAM
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กาหนดพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร

ภาพที่ 56 แสดงแบบแปลนอาคารชั้น1
1. ชั้น 1 ประกอบไปด้วยพื้นที่โถงต้อนรับ ติดต่อสอบถาม พื้นที่พักคอย ร้านอาหาร
ขายของที่ระลึก บรรยายเสวนา และพื้นที่จัดแสดง โดยต้องการให้พื้นที่ชั้น 1 ถ่ายทอด บอกเล่า
เรื่องราว วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนผ่านกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิดหุ่น การซ้อม
ดนตรี เสมือนพิพิธภัณฑ์มีชีวิต เพื่อเป็นการดึงดูดผู้ที่เข้ามาใช้โครงการให้ได้สัมผัสบรรยากาศของ
การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน และยังเป็นจุดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางน้า
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ภาพที่ 57 ผังฝ้าเพดานและผังระบบไฟฟ้าชั้น 1
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ภาพที่ 58 แสดงแบบแปลนอาคารชั้น 2
2. ชั้น 2 ประกอบไปด้วย ห้องสมุด นิทรรศการถาวร ห้องอบรม สานักงาน
โดยต้องการให้พื้นที่ชั้น 2 เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ข่าวสารความเคลื่อนไหวของศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น โดยรองรับกิจกรรมของการเรียน การอบรม การสืบค้น พื้นที่ของนิทรรศการ ซึ่งเป็นพื้นที่
ต่อเนื่อง โดยในส่วนของพื้นที่นี้ เป็นการบอกเล่าเรื่องราว ประวัติความเป็นมาของหุ่นกระบอกคณะ
ชูเชิดชานาญศิลป์ ที่เป็นมรดกตกทอดของคนในคณะของคนในชุมชนและของชาติ เพื่อการเผยแพร่
และสืบทอดภูมิปัญญาให้คงอยู่สืบไป เกิดเป็นความภาคภูมิใจของคนในชุมชนและของชาติ
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ภาพที่ 59 ผังฝ้าเพดานและผังระบบไฟฟ้าชั้น 2
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ทัศนียภาพภายนอกโครงการ

ภาพที่ 60 ทัศนียภาพภายนอกโครงการ
ทัศนียภาพภายในโครงการ

ภาพที่ 61 แสดงบรรยากาศบริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
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ภาพที่ 62 แสดงบรรยากาศบริเวณโถงต้อนรับและพื้นที่เอนกประสงค์ บริเวณที่ 1

ภาพที่ 63 แสดงบรรยากาศบริเวณโถงต้อนรับและพื้นที่เอนกประสงค์ บริเวณที่ 2

106

ภาพที่ 64 แสดงบรรยากาศบริเวณส่วนจัดนิทรรศการหมุนเวียน และโถงพักคอย
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ภาพที่ 65 ลานกิจกรรมกลางแจ้ง
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ภาพที่ 66 แสดงบรรยากาศบริเวณส่วนจัดนิทรรศการถาวร 1
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ภาพที่ 67 แสดงบรรยากาศบริเวณส่วนจัดนิทรรศการถาวร 2

ภาพที่ 68 แสดงบรรยากาศบริเวณฉายวีดิทัศน์
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ภาพที่ 69 แสดงบรรยากาศบริเวณส่วนให้ความรู้ทางด้านดนตรีไทย

ภาพที่ 70 แสดงบรรยากาศบริเวณส่วนห้องสมุด
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บทที่ 7
สรุปผลของการศึกษาและข้อเสนอแนะ
สรุปผลของการศึกษา
ศิ ล ปะการเชิ ด หุ่ น เป็ น มหรสพของไทยอย่ า งหนึ่ ง ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง จิ น ตนาการ
ความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์เพื่อแสดงแทนคน ด้วยวิธีการเชิดหรือบังคับจากการศึกษา
พบว่าหุ่นกระบอกคณะชูเชิดชานาญศิลป์ เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ถือ เป็นการแสดงที่มีกาเนิดมา
จากชาวบ้าน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นโดยอาศัยกรรมวิธีการสร้างหุ่นกระบอกตามแบบหุ่นของหม่อม
ราชวงศ์ เกาะ มี วิธีก ารเชิ ดที่ แตกต่างจากการแสดงหุ่น ประเภทอื่นๆ เนื่ องจากลั ก ษณะตัว หุ่น มี
โครงสร้างง่ายๆ ไม่ซับซ้อนตัวหุ่นจะมีส่วนประกอบที่สาคัญคือ แกนไม้กระบอกที่แทนลาตัวหุ่น มี
ไว้เพื่ อให้ผู้เชิ ดถือด้วยมื อซ้า ยและตะเกียบที่ต่อกับมือทั้ง 2 ข้างของหุ่นที่เป็นส่วนสาคัญที่ผู้เชิด
จะต้องรู้จักเทคนิค วิธีการที่จะทาให้มือ ทั้ง 2 ข้างขยับได้เหมือนหุ่นละครจริงๆ ดังนั้นหุ่นจึงไม่
สามารถทาได้ทุกท่าเหมือนอย่างละคร ศิลปะของการเชิดหุ่นกระบอก ก็คือ ทาท่าทางการราต่างๆ
ให้ง่า ยขึ้ น เน้นอารมณ์และบทบาทการร่ายราอันเป็นท่าทีและลักษณะโดยเฉพาะของหุ่น ผู้เชิด
รวมถึง ผู้ช ม จึง ต้องใช้จินตนาการในการชมการแสดงหุ่น ที่สาคัญคือผู้เชิดหุ่นจาเป็นอย่ างยิ่ งที่
จะต้องมีทักษะและพื้นฐานการฝึกหัดที่ดี จนมีความสามารถที่จะบังคับตัวหุ่นให้เคลื่อนไหวได้ราว
กับมีชีวิตและสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตนมาสู่ตัวหุ่นและทาให้ผู้ชมเกิดความรู้สึก
คล้อยตาม สนุกสนาน เพลินเพลินไปกับการแสดงด้วย
ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของศิลปะ
การเชิดหุ่นกระบอกไทยที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างผู้เชิดและหุ่น
กระบอก รวมถึงการศึกษาโครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนควบคู่กันไปเพื่อนาผลของการศึกษามา
วิเคราะห์เป็นแนวความคิดในการออกแบบภายในศูนย์การเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเป็น
ต้นแบบและต่อยอดทางความคิดในการพัฒนาต่อไป
วิธีการดาเนินการศึกษาโดยเริ่มจากการสืบค้นจากเอกสารขั้น ต้น การสารวจเก็บข้อมูล
จากสถานที่จริง ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ หลังจากนั้นก็นาข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดมาทาการวิเคราะห์
เพื่อเป็นแนวคิดในการออกแบบต่อไป
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ศิลปะการเชิดหุ่นกระบอกเป็นส่วนหนึ่งของทั้งงานศิลปะและศิลปะการแสดงที่ต้องอาศัยความรู้
ความสามารถและทั กษะ ของช่ างศิล ป์หลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นงานฝีมือทางประติมากรรม
จิตรกรรม การลงสีเขียนเส้น ประณีตศิลป์ในการเย็บปักถักร้อย คีตดุริยางคศิลป์ ความไพเราะของ
เสี ย งขั บ ร้ อ งและดนตรี เรื่ อ งราวบทละครวรรณกรรม ประยุ ก ต์ ศิ ล ป์ การจั ด ฉาก แสง และ
องค์ประกอบอื่นๆ โดยแต่ละส่วนต่างต้องมีความสัมพันธ์ ซึ่งกันและกันแสดงให้เห็นถึงการทางาน
เป็นหมู่คณะ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของศิลปะการเชิดหุ่นกระบอก โดยเฉพาะผู้เชิดและหุ่ น
กระบอกต่างต้องอาศัยองค์ประกอบที่สาคัญอย่าง บทที่ใช้แสดง ฉาก ดนตรีและขับร้อง เพื่อเป็นการ
เชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ ซึ่งกันและกัน ทาให้เกิดกระบวนการ สื่อสารถ่ายทอดและเรียนรู้
ขึ้นไม่ว่าจะเป็นในฐานะผู้ชมหรือผู้เชิด เกิดเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ในหลายด้านและที่สาคัญได้
มี ก ารพั ฒ นาการ วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ แ ละแสดงความคิ ด เห็ น เพื่ อ เป็ น การกระตุ้ น ให้ ชุ ม ชนได้ มี
ประสบการณ์ เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ และเกิ ด จิ ต ส านึ ก ในเรื่ อ งของการรั ก ษาอนุ รั ก ษ์ ใ น
ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นมรดรของชาติที่กาลังจะสูญหายไปโดยทางอ้อม
ผลที่ได้รับจากการศึกษาที่ สาคัญ ค้นพบว่า ศิลปะการเชิดหุ่นกระบอกนั้นได้แสดงให้
เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างผู้เชิดและหุ่นกระบอก ในขณะที่ฉาก เนื้อเรื่องที่แสดง
ขับร้องและดนตรี ต่างเป็นองค์ประกอบร่วมที่สาคัญในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิดและ
หุ่นกระบอก องค์ความรู้ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าศิลปะการเชิดหุ่นกระบอกเปรียบเสมือนเครื่องมือ
สื่อสารของคนในชุมชนที่สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความรู้สึก
นึกคิดและจินตนาการก่อให้เกิดกระบวนการสื่อสาร ถ่ายทอด เรียนรู้ขึ้น
จากการศึกษาได้นาแนวคิดที่ได้ไปประยุ กต์สู่การออกแบบภายในโครงการศูนย์การ
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยนาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ศิลปะการเชิดหุ่นกระบอกมา
ประยุกต์ใช้กับพื้นที่ตั้งแต่การกาหนด
1. ที่ตั้งโครงการ เป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดภุมรินทร์กุฎีทอง ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยว
วัฒนธรรมทางน้าของจังหวัด สามาถนามาเป็นจุดเด่นของการเดินทางมายังโครงการได้เนื่องจากจะ
ทาให้ได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อม วิถีชีวิตชุมชนริมน้าที่ยังคงอนุรักษ์ไว้
2. ลักษณะโครงการ การออกแบบศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้
ความสาคัญ กระบวนการสื่อสาร ถ่ายทอด เรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนได้มีประสบการณ์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เกิดความรักและหวงแหนที่จะ
รักษาอนุรักษ์ไว้ ทาให้เกิดความรักและสามัคคีของคนในชุมชน
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การออกแบบพื้ น ที่ ภ ายในโครงการในส่ ว นชั้น ล่ า ง จะประกอบไปด้ ว ยเนื้ อ หาและ
บรรยากาศของการฝึก อบรมร้านค้าการจัดแสดงที่ปรับเปลี่ย นหมุนเวียนสร้างบรรยากาศให้กั บ
โครงการ เสมื อ นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ มี ชี วิ ต เป็ น การดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ ไ ด้ สั ม ผั ส บรรยากาศของ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และเพื่อเป็นการสร้างอารมณ์ ความรู้สึก ก่อนที่จะไปสู่พื้น ที่ชั้นบน ซึ่งจะ
ประกอบด้วย ห้องสมุดและนิทรรศการถาวร ที่นาเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับหุ่นกระบอกและดนตรี
ไทยที่เป็นศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน โดยนาเสนอรูปแบบของการจัดแสดงแบบ Interactive
เพื่อเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้โครงการเกิดการสื่อสารความรู้และการสร้ างทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเอง
ข้อเสนอแนะ
ยุคสมัยที่มากด้วยความเจริญและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมตะวันตกที่หลั่งไหลเข้า
มาสู่สังคมไทย เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการดาเนินชีวิต เกิดค่านิยมและทัศนคติใหม่ ส่งผล
ให้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่เป็นมรดกของชาติที่ได้รับ การสืบทอดและรักษาไว้ ไม่สามารถ
ตอบสนองให้สอดคล้องกับสังคมยุคสมัยใหม่ได้ ดังนั้นการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ควรที่จะมีการปรับเปลี่ยนหรือประยุกต์ใช้วิธีการนาเสนอเนื้อหาสาระ รวมทั้งองค์ความรู้
ต่า งๆ เพื่ อให้ส อดคล้องกั บ ยุ ค สมั ย ปัจจุบัน เกิ ด สังคมของการเรีย นรู้ขึ้น ควบคู่ไ ปกั บภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยไม่กระทบต่อโครงสร้างเดิมของชุมชน ทาให้คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ ร่วมแรง
ร่วมใจเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่นาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
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แบบบันทึกการสนทนา (เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2552)
ประชากรกลุ่มที่ 1 ผูส้ ืบทอดหุ่นกระบอกคณะชูเชิดชานาญศิลป์ อาจารย์กรรณิการ์
แก้วอ่อนทายาทผู้สืบทอด หุ่นกระบอกคณะชูเชิดชานาญศิลป์ จังหวัดสมุทรสงคราม

ประเด็นที่ 1. แนวคิดที่จะรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (หุ่นกระบอก) เป็นอย่างไร
คาถาม : การที่จะรักษาศิลปะการเชิดหุ่นกระบอก ให้คงอยู่ต่อไปนั้น มีความคิดเห็น
อย่างไร
คาตอบ : ต้องปลูกจิตสานึก และต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชน
ช่วยกันส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปะการเชิดปลูกจิตสานึก และหุ่นกระบอก และต้องอาศัยหน่วยงาน
รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ของจังหวัดให้ช่วยกัน จัดตั้งสถานที่ที่สามารถเป็นแหล่งเผยแพร่ และศึกษาหา
ความรู้ได้
ประเด็นที่ 2. ทัศนคติที่มีต่อการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน
คาถาม : คิดเห็นอย่างไรต่อการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน
คาตอบ : น่าจะเป็นการดีเพราะอย่างน้อยศิลปวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้นั้นก็ยัง
จะคงอยู่ไม่สูญหายไปไหน ที่สาคัญจะได้เป็นสถานที่ฝึกอบรมการเชิดหุ่นและดนตรีไทยของคนใน
ชุมชน เพื่อเป็นการเผยแพร่และสืบทอดต่อไป
ประเด็นที่ 3. องค์ประกอบที่สาคัญของศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
คาถาม : ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นควรที่จะมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
คาตอบ : สิ่งที่ควรจะมีอาจารย์คิดว่า
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1. ห้องจัดแสดงหุ่นกระบอก เพื่อเป็นการอนุรักษ์หุ่นกระบอกของคณะชู
เชิดชานาญศิลป์ ซึ่งเป็นมรดกของชาติ ไม่ให้สูญหาย
2. ห้องอบรม และห้องสัมมนาสาหรับผู้ที่สนใจที่จะหัดเชิดหุ่นกระบอก
และดนตรีไทย
3. ลานแสดงสาหรับจัดกิจกรรมการแสดงโดยเฉพาะการแสดงหุ่นกระบอก
4. ห้องสมุด สาหรับเยาวชน และคนทั่วไปในการศึกษาหาความรู้
ประชากรกลุ่มที่ 2 ชาวบ้าน จานวน 2 คน กลุ่มของชาวบ้านผู้ที่ให้การสนับสนุนและ
มัคคุเทศก์ในพื้นที่อาเภอ อัมพวา
สัมภาษณ์นายไพโรจน์ เงินยวง มัคคุเทศก์ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง

ประเด็นที่ 1. แนวคิดที่จะรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (หุ่นกระบอก) เป็นอย่างไร
คาถาม : การที่จะรักษาศิลปะการเชิดหุ่นกระบอก ให้คงอยู่ต่อไปนั้น มีความคิดเห็น
อย่างไร
คาตอบ : ควรมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเช่นการแสดงหุ่น
กระบอกหรือการแสดงดนตรีไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นไว้
และยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ทาให้คนในชุมชนเกิดความตื่นตัว เกิดความรักและ
หวงแหนเห็นความสาคัญของศิลปวัฒนธรรมที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายได้สร้างไว้ ทั้งนี้ควรได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
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ประเด็นที่ 2. ทัศนคติที่มีต่อการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน
คาถาม : คิดเห็นอย่างไรต่อการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน
คาตอบ : จังหวัดสมุทรสงครามโดยเฉพาะที่ตลาดน้าอัมพวาแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสถานที่
ท่องเที่ยววิถีชีวิตริมน้าที่ และมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่ตลอดถือได้ว่าเป็นจุด
ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก หากมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ขึ้นน่าจะ
เป็ น จุ ด ท่ อ งเที่ ย วที่ น่ า สนใจอี ก จุ ด หนึ่ ง ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจะได้ เ ห็ น ศิ ล ปวั ฒ นธรรมของจั ง หวั ด
โดยเฉพาะหุ่นกระบอกที่นับวันจะหาดูยากในปัจจุบัน
ประเด็นที่ 3. องค์ประกอบที่สาคัญของศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
คาถาม : ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นควรที่จะมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
คาตอบ : ลานจัดกิจกรรมสาหรับจัดการแสดงหรือโชว์สินค้าของชาวบ้าน เพื่อเป็นการ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสศิลปะการแสดงพื้นบ้านอย่างการเชิดหุ่นกระบอก การแสดง
ดนตรีไทย ร้านค้าร้านอาหาร เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีจุดพักรับประทานอาหารและเลือกซื้อสินค้า
ของฝาก
สัมภาษณ์นางศรีนวล บุญย้อย

ประเด็นที่ 1. แนวคิดที่จะรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (หุ่นกระบอก) เป็นอย่างไร
คาถาม : การที่จะรักษาศิลปะการเชิดหุ่นกระบอก ให้คงอยู่ต่อไปนั้น มีความคิดเห็น
อย่างไร
คาตอบ : ควรมีการปลูกจิตสานึกให้กับคนในชุมชนให้เกิดความรักและหวงแหน
ในศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ เ รามี อ ยู่ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ค่ า และความส าคั ญ ของ
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ศิลปะการแสดงพื้นบ้านหุ่นกระบอกคณะชูเชิด ชานาญศิ ลป์ มีการเผยแพร่และอบรมเพื่อให้เกิด
การถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไป
ประเด็นที่ 2. ทัศนคติที่มีต่อการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน
คาถาม : คิดเห็นอย่างไรต่อการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน
คาตอบ : การมีศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนถือเป็นสิ่งที่ดีเพราะองค์ความรู้
ต่างๆ ที่มีของชุมชนจะถูกรวบรวมอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งนี้และเป็นการส่งเสริมให้เกิดสังคม
ของการเรียนรู้แลกเปลี่ยน เกิดการพัฒนาทาให้คนในชุมชนเกิดความรักความสามัคคี ในการที่จะ
รักษาศิลปวัฒนธรรมของตนไว้ไม่ให้สูญหาย
ประเด็นที่ 3. องค์ประกอบที่สาคัญของศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
คาถาม : ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นควรที่จะมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
คาตอบ : 1. ห้องสมุด
2. ห้องจัดนิทรรศการ
3. ห้องอบรม
ประชากรกลุ่มที่ 3 นักเรียนในท้องถิ่นและผู้สนใจทั่วไป
ดช.อรุณรัช ทับพิบูลย์ อายุ 12-13 ปี

ประเด็นที่ 1. แนวคิดที่จะรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (หุ่นกระบอก) เป็นอย่างไร
คาถาม : การที่จะรักษาศิลปะการเชิดหุ่นกระบอก ให้คงอยู่ต่อไปนั้น มีความคิดเห็น
อย่างไร
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คาตอบ : อยากให้มีการส่งเสริมสนับสนุนสาหรับคนที่สนใจที่จะร่าเรียนดนตรีไทยหรือ
เรียนเชิดหุ่นกระบอกอย่างจริงจัง เพราะการส่งเสริมหรือสนับสนุนก็ถือว่าเป็นการสืบทอดความรู้
และอนุรักษ์ไว้ไม่ให้สูญหาย
ประเด็นที่ 2. ทัศนคติที่มีต่อการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน
คาถาม : คิดเห็นอย่างไรต่อการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน
คาตอบ : อยากให้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ ลักษณะนี้มานานแล้ว เพราะจะได้เป็น
แหล่งรวมวิชาความรู้เฉพาะด้าน ที่สาคัญพวกเราจะได้มีสถานที่ในการทากิจกรรมและฝึกซ้อม
อย่างน้อยคนที่มาท่องเที่ยวที่นี่ก็จะได้เห็นและรู้ว่าที่ชุมชนของเรามีศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจ
ประเด็นที่ 3. องค์ประกอบที่สาคัญของศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
คาถาม : ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นควรที่จะมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
ค าตอบ : น่า จะเป็ น ห้อ งฝึ ก ซ้ อ มและลานแสดงเพื่ อ ให้ พ วกเราได้มี โอกาสแสดง
ความสามารถให้นักท่องเที่ยวได้ชมกัน และมีห้องสมุดสาหรับค้นคว้าหาความรู้
นายสมเกียรติ เวชการ อายุ 18 ปี

ประเด็นที่ 1. แนวคิดที่จะรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (หุ่นกระบอก) เป็นอย่างไร
คาถาม : การที่จะรักษาศิลปะการเชิดหุ่นกระบอก ให้คงอยู่ต่อไปนั้น มีความคิดเห็น
อย่างไร
คาตอบ : ปัจจุบันการแสดงหุ่นกระบอกไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าที่ควร อยากให้มี
สถานที่สาหรับเปิดการแสดงหุ่นกระบอกให้นักท่องเที่ยวชมจะได้เป็นการประชาสัมพันธ์และรักษา
ศิลปะการแสดงหุ่นกระบอกไว้ให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและเผยแพร่ต่อไป
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ประเด็นที่ 2. ทัศนคติที่มีต่อการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน
คาถาม : คิดเห็นอย่างไรต่อการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน
ค าตอบ : หากมี ก ารจัดตั้ งศูนย์ ก ารเรีย นรู้ฯ ขึ้น หุ่นกระบอกและดนตรีไ ทยที่เป็ น
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของพวกเราคงไม่สูญหาย เพราะจะต้องมีคนมาดูแลและสืบทอดต่อไป อีก
ทั้งยังเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และประกอบกิจกรรมของชุมชนอีกด้วย
ประเด็นที่ 3. องค์ประกอบที่สาคัญของศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
คาถาม : ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นควรที่จะมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
คาตอบ : อยากให้มีพิพิธภัณฑ์สาหรับจัดแสดงหุ่นกระบอก และเวทีสาหรับจัดแสดง
หุ่นกระบอกให้นักท่องเที่ยวชม
สัมภาษณ์นางสาวอัธยา เชาว์วิวัฒน์กุล อายุ 30 ปี

ประเด็นที่ 1. แนวคิดที่จะรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (หุ่นกระบอก) เป็นอย่างไร
คาถาม : การที่จะรักษาศิลปะการเชิดหุ่นกระบอก ให้คงอยู่ต่อไปนั้น มีความคิดเห็น
อย่างไร
คาตอบ : ต้องมีหน่วยงานเข้ามาให้การสนับสนุน ส่งเสริม และมีพื้นที่ให้เด็กและ
เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้ามาเรียนรู้อย่างน้อยจะได้มีการสืบทอด เพื่อให้ศิลปการเชิดหุ่นของคนใน
ชุมชนได้คงอยู่สืบไป
ประเด็นที่ 2. ทัศนคติที่มีต่อการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน
คาถาม : คิดเห็นอย่างไรต่อการจัดตั้งศูน ย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน
คาตอบ : เป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์สิ่งที่เป็นภูมิ
ปัญญาของคนในชุมชน ทาให้คนในชุมชนก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน
ประเด็นที่ 3. องค์ประกอบที่สาคัญของศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
คาถาม : ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นควรที่จะมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
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คาตอบ : พื้นที่จัดแสดงและอบรมเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ของ
ชุมชนได้แสดงความสามารถเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็ก และเยาวชนเห็นคุณค่าและความสาคัญ
นอกจากนี้ควรมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างคอมพิวเตอร์ที่สามารถค้นคว้าหาความรู้ และอัพเดท
ข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมของไทย
สัมภาษณ์นายสิปปพนธ์ อรรถจินต์ อายุ 32 ปี

ประเด็นที่ 1. แนวคิดที่จะรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (หุ่นกระบอก) เป็นอย่างไร
คาถาม : การที่จะรักษาศิลปะการเชิดหุ่นกระบอก ให้คงอยู่ต่อไปนั้น มีความคิดเห็น
อย่างไร
คาตอบ : ต้องมีการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และที่สาคัญคนใน
ชุมชนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันเห็นความสาคัญ และคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของตน อย่างน้อย
เมื่อทุกคนในชุมชนเห็นความสาคัญการเผยแพร่และการอนุรักษ์ก็คงไม่ใช่เรื่องยาก
ประเด็นที่ 2. ทัศนคติที่มีต่อการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน
คาถาม : คิดเห็นอย่างไรต่อการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน
คาตอบ : ทาให้เกิดสังคมของการเรียนรู้ขึ้นระหว่างชุมชนและภายในชุมชนเอง และยัง
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชุมชน
ประเด็นที่ 3. องค์ประกอบที่สาคัญของศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
คาถาม : ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นควรที่จะมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
คาตอบ : ห้องสมุดที่ส ามารถค้นคว้าหาความรู้โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น
ข้ อ มู ล ทางด้ า นวั ฒ นธรรม ซึ่ ง ค้ น หาโดยเชื่ อ มโยงกั บ หน่ ว ยงานที่ มี ข้ อ มู ล ทางด้ า นเกี่ ย วกั บ
ศิล ปวัฒนธรรมไทย ห้องนิท รรศการที่รวบรวมศิล ปวัฒนธรรมของท้องถิ่นเอาไว้เพื่ อเป็นการ
อนุรักษ์และเผยแพร่ ลานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและรองรับการจัดกิจกรรมของชุมชน
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แบบสอบถาม
เรื่อง “นาฏยลีลาหุ่นกระบอกไทยสู่งานออกแบบตกแต่งภายในศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม”
The Performing art of Thai puppet for Samut Songkhram arts and cultural learning
center’s interior design

คาชี้แจง :
1. แบบสอบถามนี้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยในหัวข้อ
ดังกล่า ว เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลัก สูตรปริญญาโท คณะมัณฑนศิลป์ (การออกแบบ
ภายใน) มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผลที่ได้จะนาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้น สาหรับ
แบบสอบถามจะมีทั้งหมด 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น ของ
ชุมชน
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
2. ขอให้ท่านทาเครื่องหมาย / ลงใน ( ) หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความ
เป็นจริง หรือความคิดของท่าน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจริง
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 18 ปี
 18-30 ปี
 31-40 ปี
 41-50 ปี
 มากกว่า 50 ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
 ต่ากว่ามัธยมศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนต้น
 มัธยมปลาย/ปวช.
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 อนุปริญญา/ปวส.
 ปริญญาตรี
4. อาชีพ
 นักเรียน/นักศึกษา
 ข้าราชการ
 พนักงานบริษัทเอกชน
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
5. ประเภทของศิลปวัฒนธรรมไทยที่สนใจ
 หุ่นกระบอก
 ดนตรีไทย
 หมอลา/ลาซิ่ง
 โขน/ลิเก

 สูงกว่าปริญญาตรี
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 อื่นๆ โปรดระบุ...........
 ลาตัด/เพลงฉ่อย
 อื่นๆ โปรดระบุ...........

ส่วนที่ 2 ทัศนคติของท่านที่มีต่อการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัด
สมุทรสงคราม”
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึก / ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ประเด็น
1. การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของชุมชน เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหา
ความรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาของชุมชน
2. สถานที่จัดตั้งโครงการมีการคมนาคมที่
ดีและเดินทางสะดวก
3. การจัดอบรมการเชิดและประดิษฐ์หุ่น
กระบอกให้กับนักท่องเที่ยว
4. การจัดการแสดงหุ่นกระบอกให้กับ
นักท่องเที่ยวได้ชม เพื่อสะท้อนให้เห็นถึง
คุณค่าความงดงามของศิลปะพื้นบ้าน
5. เพื่อเป็นตัวอย่างในการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน
อื่นๆ

เห็นด้วย
ไม่ ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ
อย่างยิ่ง
เห็นด้วย อย่างยิ่ง
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6. ความเหมาะสมของพื้นที่ในโครงการใน
การออกแบบ
7. ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ของชุมชนควรมีความร่วมสมัย เช่น การ
ออกแบบที่ทันสมัย
8. ควรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของชุมชน
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...................................................................................................................
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่

ที่อยู่ที่ทางาน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2541
พ.ศ.2549

ประวัติการทางาน
พ.ศ.2542
พ.ศ.2543-ปัจจุบัน

นายณัฐวุฒิ กิ่งตระการ
เลขที่ 6/318 หมู่5 ซอยพหลโยธิน52 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน
เขตสายไหม กรุงเทพ 10220
โทรศัพท์ 081-3298234
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ศึกษาต่อปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

บริษัท บูรณ์เวศ แอสโซซิเอท จากัด
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

