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บทบรรณาธิการ
วารสารสหวิทยาการฉบับที่อยู่ในมือของท่านนี้ผลิตขึ้นใน พ.ศ.
2557 ซึ่งเป็นปีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นในการเมืองไทย และจบลง
ด้วยการประกาศกฎอัยการศึกและการท�ำรัฐประหารของกองทัพ แม้ว่า
เหตุการณ์เหล่านี้จะท�ำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นทางวิชาการ แต่ดว้ ยตระหนักว่า “ความรู”้ เป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะ
น�ำพาสังคมไทยไปสู่หนทางที่สดใสในวันข้างหน้า วารสารสหวิทยาการ
จึงยังคงท�ำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้อยู่ต่อไป
บทความในวารสารฉบับนี้ เริ่มต้นจากสองบทความแรกในเชิง
มนุษยศาสตร์ บทความของกฤษณ์ ค�ำนนท์วิเคราะห์การสื่อความหมาย
ด้วยการแต่งหน้าตัวละครเอกในเรื่อง “สามีตีตรา” โดยใช้แนวคิดภาพ
ตัวแทน (Representation) และแนวคิดความสัมพันธ์แบบคูท่ ตี่ รงกันข้าม
(binary opposition) เพื่อน�ำเสนอถึงความแตกต่างในการสื่อความหมาย
ด้วยการแต่งหน้าตัวละครเอก ขณะที่บทความของกุลวรา งามเอกเอื้อ
แสดงให้เห็นว่าวาทกรรมว่าด้วยความงามของผูห้ ญิงนีไ้ ด้รบั การถ่ายทอด
ซ�้ำๆ จนตอกย�้ำค่านิยมเรื่องความงามของผู้หญิงในสังคม แม้กระทั่ง
ในวรรณกรรมที่ตัวเอกของเรื่องมีใบหน้าที่ไม่สวยงามอย่างเรื่อง “แก้ว
หน้าม้า” ก็มิได้ท้าทายวาทกรรมดังกล่าวแต่อย่างใด
บทความที่เหลืออีกสามเรื่องเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรที่ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ได้แก่ บทความของอรษา
ตันติยะวงศ์ษา และเกวลิน มะลิ ซึ่งประเมินทางเลือกทางเศรษฐศาสตร์
กับการแก้ไขปัญหาน�้ำท่วมเนื่องจากการขยายตัวของเมืองท่องเที่ยว
ชายฝั่งทะเลอย่างเมืองพัทยา บทความของศราวุธ กันทาจา ที่มุ่งเสนอ
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รูปแบบและวิธกี ารจัดการเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพแหล่งเรียนรูแ้ ละท่องเทีย่ ว
เชิงวัฒนธรรมชุมชนช่าง ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และ
บทความของนภาพร ลิขิตเรืองศิลป์ ที่เสนอรูปแบบและวิธีการจัดการ
ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ให้ประสบผลส�ำเร็จเป็นแหล่งเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภาพ
บรรณาธิการหวังว่าวารสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการแลก
เปลีย่ นความรูท้ างวิชาการและก่อให้เกิดการงอกเงยขององค์ความรูต้ อ่ ไป
สิทธิพล เครือรัฐติกาล
2557
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การลดทอนภาพเหมารวม
ตามลักษณะตัวละครแบบคู่ตรงข้าม
ด้วยศิลปะการแต่งหน้า ในละครเรื่องสามีตีตรา
Stereotypes Destruction of Facial Makeup
with the Binary Opposition Concepton
in Thai TV Drama “Samee Tree Tra”
กฤษณ์ ค�ำนนท์ 1
Krit Kamnon

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การสื่อความหมายด้วย
การแต่งหน้าตัวละครเอกในเรื่องสามีตีตรา โดยใช้แนวคิดภาพตัวแทน
(Representation) และแนวคิ ด ความสั ม พั น ธ์ แ บบคู ่ ที่ ต รงกั น ข้ า ม
(binary opposition) เพื่อน�ำเสนอถึงความแตกต่างในการสื่อความหมาย
ด้วยการแต่งหน้าตัวละครเอก ผลการศึกษาพบว่าการสือ่ ความหมายด้วย
การแต่งหน้าตัวละครเอกในเรื่องสามีตีตรา เป็นการลดทอนความส�ำคัญ
ของภาพตายตัวหรือภาพเหมารวม (Stereotypes) ของตัวละครเอกหญิง
ในสื่อละครโทรทัศน์ไทยโดยสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ“ตัวบท”
1

อาจารย์โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
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(Text) และ “บริบท” (Context) โดยนางเอกไม่ได้แต่งหน้าในลักษณะ
ของนางเอก และนางร้ายไม่ได้แต่งหน้าลักษณะนางร้าย ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงลักษณะคูต่ รงข้ามและและลดทอนภาพตายตัวหรือภาพเหมารวมของ
ตัวละครเอกด้วยศิลปะการแต่งหน้าอย่างชัดเจน เป็นการเปิดมิติหมาย
ทางด้านการสื่อความหมายของตัวละครเอกในสื่อละครโทรทัศน์ไทย
ค�ำส�ำคัญ : ภาพเหมารวม ศิลปะการแต่งหน้า ลักษณะตัวละคร
		 คูต่ รงข้าม
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Abstract
The objective of the article is to analyse the interpretation
of facial makeup of protagonists on the Thai soap opera “Samee
Tee Tra,” by using the concept of representation and the concept
of binary opposition to convey the different meaning of the leading
characters. It was found that, in Samee Tee Tra, the stereotype
of female protagonist is definitely destroyed by facial makeup. It
reflects the relations between “text” and “context”, i.e. the female
protagonist doesn’t wear makeup in the style of good character,
nor does the female antagonist. This not only demonstrates the
binary opposition concept, but also shows the new dimension of
interpretation of the protagonists in Thai TV drama.
Keywords : stereotypes, facial making up, characters,
binary opposite concept
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บทน�ำ

“สามีตีตรา” บทประพันธ์โดย “นาวิกา” และบทโทรทัศน์โดย
วรรณวิ ภ า สามงามแจ่ ม แพร่ ภ าพออกอากาศทางไทยที วี สี ช ่ อ ง 3
เนื้อเรื่องกล่าวถึงการต่อสู้ของผู้หญิง 2 คน คือ “กะรัต” (เฌอมาลย์
บุญยศักดิ์) ผู้หญิงที่เหมือนจะเพียบพร้อมทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นชาติ
ตระกูล ฐานะ และรูปสมบัติ แต่ต้องพบกับความผิดหวังในชีวิตแต่งงาน
ครัง้ แล้วครัง้ เล่า โดยมีสามีถงึ 3 คน และทุกคนต่างมีอนั เป็นไป จนเธอได้
ชือ่ ว่าเป็นผูห้ ญิงกินผัว จนได้พบ “พิศทุ ธิ์ (ธนวรรธน์ วรรธนะภูต)ิ ” ผูช้ าย
ที่เข้ามาพร้อมความรักแท้ ที่เธอไม่เคยพบเจอและไม่เชื่อมั่นว่ารักแท้จะ
มีอยู่จริง เธอจึงเลือกจะตอบแทนความรักของด้วยการ “ตีตราจอง” ด้วย
การจดทะเบียนสมรส และกระท�ำเหมือนเขาเป็นเพียงวัตถุสิ่งของที่ไร้
หัวใจ หากแต่เขามีความมัน่ คงมุง่ คงในความรัก ในขณะเดียวกันเกิดเรือ่ ง
ราว “มือที่สาม” คือ “สายน�้ำผึ้ง (วรัทยา นิลคูหา)” เพื่อนรักคนเดียวของ
กะรัต ที่ทรยศเธออย่างเลือดเย็น เพราะสายน�้ำผึ้งได้ตั้งท้องกับภูเบศร์
สามีที่เพิ่งเสียชีวิตไป และตามจองล้างจองผลาญกะรัตอีก เมื่อรู้ว่าความ
รักครั้งใหม่ของกะรัตเกิดขึ้นกับพิศุทธิ์ ชายที่เธอหมายปองว่าจะให้เป็น
พ่อของลูกยิง่ เพิม่ ความเคียดแค้นและน�ำไปสูก่ ารแก้แค้นและสร้างปัญหา
เรื่องสามีตีตราเป็นเรื่องการต่อสู้เพื่อเอาชนะระหว่างผู้หญิง 2 คน คือ
กะรัตและสายน�้ำผึ้ง ทั้งคู่ต่อสู้และแย่งชิงความรักจากความความอิจฉา
ริษยา ที่น�ำไปสู่ปมปัญหา (นันทพร ไวศยะสุวรรณ์, 2557, ออนไลน์)
เรื่องสามีตีตราถือเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ได้รับความนิยม
“ยอมรับว่าออกตัวแรงจริงๆ ส�ำหรับละครโทรทัศน์รสแซบ “สามีตีตรา”
ผลิตโดยค่ายทอง เอนเตอร์เทนเมนต์ จ�ำกัด โดยผู้จัด แอน ทองประสม
แค่เริ่มสตาร์ทตอนแรก เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ ก็ท�ำเอาคนดู “ติด”
และ “อิน” กันทั่วบ้านทั่วเมือง โดยเฉพาะทางโซเชียลเน็ตเวิร์กแสดง
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ความเห็นกันจนแทบไทม์ไลน์ระเบิด” (นันทพร ไวศยะสุวรรณ์, 2557,
ออนไลน์) จะเห็นได้วา่ ละครเรือ่ งสามีตตี ราถือเป็นปรากฏการณ์ทสี่ ะท้อน
ภาพความเป็นหญิงทีม่ คี วามแตกต่างกันของนางเอกและนางร้าย มีความ
เป็นคู่ตรงข้ามอย่างชัดเจน
ปรากฏการณ์ของละครเรือ่ งสามีตตี ราจึงมีความน่าสนใจในการน�ำ
เสนอถึงความแตกต่างของบทบาทตัวละครนางเอกและนางร้ายแบบคูต่ รง
ข้าม (binary opposition) นอกจากนั้นยังมีสิ่งที่แฝงอยู่และจะท�ำให้ตัว
ละครเป็นตัวละครทีส่ มบูรณ์ได้ตอ้ งอาศัยการแต่งหน้า ดังนัน้ การสือ่ ความ
หมายผ่านการแต่งหน้าทีส่ อื่ สารมวลชนได้นำ� เสนอมิตเิ ชิงสัญลักษณ์ ผ่าน
การใช้สีและเส้นในการสื่อความหมายที่ถูกถ่ายทอดผ่านการแต่งหน้า
ตัวละครนางเอกและนางร้ายเอาไว้ การแต่งหน้านางเอกและนางร้ายใน
เรือ่ งสามีตีตรานั้นเป็นการลดทอนความส�ำคัญของภาพตายตัวหรือภาพ
เหมารวม (Stereotypes) ทีม่ คี วามแตกต่างจากการแต่งหน้านางเอกและ
นางร้ายในลักษณะของภาพต้นแบบ ที่ถูกน�ำเสนอผ่านสื่อซ�้ำๆ และเป็น
ระยะเวลานาน
ลักษณะของตัวละครนางเอกและนางร้ายในละครเรือ่ งสามีตีตรา
ถือเป็นสิ่งที่ท�ำให้ละคนมีความน่าสนใจและน่าติดตามดังที่ (กิตติศักดิ์
เกิดอรุณสุขศรี, 2552, น. 384) กล่าวว่า สีสันที่ขาดไม่ได้หรืออาจเรียก
ได้ว่าเป็น “รสเด็ด” ในละครน�้ำเน่าคือ ฉากวิวาทโต้ตอบระหว่างนางเอก
กับนางอิจฉา อันจะน�ำไปสู่การกรีดร้องของนางอิจฉาและการตบตีของ
ตัวละคร ละครน�้ำเน่าในโทรทัศน์ไทยมักจะบรรจุฉากนี้ไว้เพื่อเรียกความ
สนใจ หรือในบางครัง้ ก็เป็นความสะใจของผูช้ มโดยเฉพาะผูห้ ญิงเนือ่ งจาก
การกรีดร้องด่าทอของตัวละครเป็นช่องทางให้ผู้ชมได้ระบายออกความ
กดดันจากชีวิตจริงของตนการที่นางเอกโต้ตอบอย่าง “ผู้ดี” จนนางอิจฉา
กรีดร้อง หรือการที่นางเอกตบนางอิจฉากลับเมื่อถูกท�ำร้ายจึงสร้าง
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ความสะใจให้ผู้ชมที่ดูละครน�้ำเน่าเพื่อหลีกหนีจากชีวิตจริง ด้วย
เหตุทใี่ นชีวติ จริงอาจไม่สามารถกระท�ำ ซึง่ ละครเรือ่ งสามีตตี ราได้ประกอบ
สร้างให้นางเอกและนางร้ายเป็นสีสันของละครอย่างชัดเจน
ละครเรือ่ งสามีตตี ราถือเป็นละครทีก่ ล่าวถึงเพศหญิงผ่านตัวละคร
นางเอกละนางร้าย โดยตัวละครถ่ายทอดบทบาทของตัวละครนางเอกและ
นางร้ายได้อย่างชัดเจน การแต่งหน้าถือได้วา่ เป็นการเสริมสร้าง และเติม
เต็มให้ตวั ละครให้มลี กั ษณะทีเ่ ป็นไปตามบทบาทของเรือ่ งได้อย่างชัดเจน
ขึ้น ลักษณะของตัวละครนางเอกและนางร้ายในเรื่องสามีตีตรานั้นถือว่า
มีลกั ษณะทีม่ คี วามแตกต่างกันแนวคิดคูต่ รงข้าม ส่วนภาพนางเอกจะเป็น
ผู้ท่ีมีพฤติกรรมดี เรียบร้อยและสร้างตัวอิจฉาให้มีบุคลิกนิสัยให้ตรงข้าม
กับนางเอก กล่าวคือ มีความอิจฉาริษยา ปากจัด ฯลฯ โดยลักษณะบทบาท
บุคลิกภาพของตัวละครนางเอกและนางร้ายในเรื่องสามีตีตรามีลักษณะ
คู่ตรงข้าม (พงศ์กฤษฏิ์ พละเลิศ, 2554, น. 27)
นอกจากลักษณะบทบาทของตัวละครที่มีลักษณะคู่ตรงข้ามแล้ว
การสื่อความหมายด้วยการแต่งหน้าตัวละครนางเอกและนางร้ายยังแฝง
ลักษณะของคู่ตรงข้ามไว้ด้วย กล่าวคือลักษณะการแต่งหน้าของนางเอก
และนางร้าย ด้วยมุมมองและลักษณะที่แตกต่างออกไป ซึ่งเป็นการเปิด
พื้นที่ใหม่ในระบบการสื่อความหมายด้วยการแต่งหน้าตัวละครในละคร
โทรทัศน์

การสื่อความหมายด้วยการแต่งหน้าตัวละครนางเอกและ
นางร้ายเรื่องสามีตีตรา
ตัวละครถือว่าเป็นสิ่งส�ำคัญที่ขาดไม่ได้ในการด�ำเนินเรื่อง หาก
ขาดตัวละครแล้ว ละครก็ไม่สามารถทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้ อาภรณ์ ชาญชัยสกุลวัตร์ (2536, น. 28-33) กล่าวว่า นวนิยายเป็นเรื่องแต่งขึ้นเพื่อเล่าเรื่อง
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ราวของคนใดคนหนึ่งหรือเรื่องราวของคนกลุ่มหนึ่ง บุคคลที่ถูกหยิบยก
มาเล่านั้นเองคือผู้ที่เรียกกันว่า ตัวละคร หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ตัว
ละคร คือ ผูท้ แี่ สดงพฤติกรรมในเหตุการณ์ตา่ งๆ ตามทีผ่ เู้ ขียนก�ำหนดขึน้
ตัวละครอาจเป็นมนุษย์ สัตว์ หรือสิ่งของก็ได้ ตัวละครในนวนิยาย แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ ตัวละครมิติเดียว (Flat character) และตัวละคร
หลายมิติ (Round character)
1. ตัวละครมิตเิ ดียวเป็นตัวละครทีผ่ แู้ ต่ง น�ำเสนอลักษณะด้านใด
ด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว และจะคงลักษณะเช่นนั้นได้ตลอดเรื่อง
2. ตัวละครหลายมิติเป็นตัวละครที่ผู้แต่งน�ำเสนอลักษณะตัว
ละครในหลายๆ ด้านที่ท�ำให้ผู้อ่านได้รู้จักตัวละครทั้งในด้านที่น่านิยม
และในด้านที่เป็นข้อบกพร่องตัวละครประเภทนี้ บุคลิกภาพ อารมณ์
และความรู้สึกนึกคิดจะเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ในเรื่อง ซึ่งเป็นตัวละคร
ที่มีลักษณะสมจริงมากกว่าตัวละครมิติเดียว
ลักษณะของตัวละครเป็นสิ่งที่บอกบุคลิกและนิสัยใจของของตัว
ละครได้ด้วยการแสดง สดใส พันธุมโกมล (2538, น. 1– 2) กล่าวว่า การ
แสดงอย่างจริงใจนี้มีจุดประสงค์เพื่อสื่อ “สาร” ในบทละครไปยังผู้ชม
ดังนั้น การถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของนักแสดงจึงต้องตั้งอยู่บน
พื้นฐานของความเชื่อว่าตนคือตัวละครตัวนั้น แล้วถ่ายทอด “ความจริง”
ทางอารมณ์ความรู้สึกและความคิดของตัวละครออกมาอย่างแนบเนียน
เป็นต้นว่าการแสดงความรู้สึกเศร้าของตัวละคร จะต้องเกิดจากสิ่งที่มา
กระทบอารมณ์แล้วเกิดความเศร้าขึ้นมา มิใช่จงใจมาแสดงสีหน้าที่เศร้า
สร้อย หรือเตรียมตัวว่าจะเศร้ามาเข้าฉาก นอกจากอารมณ์ความรูส้ กึ ของ
นักแสดงที่มารับบทบาทของตัวละครแล้ว การที่ตัวละครจะสมบูรณ์แบบ
ในความเป็นนางเอกและนางร้ายได้ตอ้ งอาศัยการแต่งหน้าเข้ามา
ช่วยเสริมสร้างและเติมเต็มบุคลิกลักษณะให้เกิดความสมบูรณ์ แต่การ
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ที่จะเติมเต็มให้ตัวละครมีความสมบูรณ์ในบทบาทได้จ�ำเป็นต้องอาศัย
ศิลปะการแต่งหน้าเข้ามาช่วยเพื่อเสริมสร้างบุคลิกลักษณะของตัวละคร
ให้ชัดเจน
ลักษณะของตัวละครเรื่องสามีตีตรา มีลักษณะในแนวทางละคร
แบบเมโลดราม่า โดยกะรัตรับบทเป็นนางเอกและสายน�ำ้ ผึง้ รับบทนางร้าย
มีความแตกต่างกันตามลักษณะของบทบาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะ
ความสัมพันธ์แบบคู่ที่ตรงกันข้าม (binary opposition) ที่ได้มีการสื่อ
ความหมายแฝงในระบบสัญญะ ระหว่างความดีและความชั่ว ความจน
และความรวย ความอบอุ่นและขาดความอบอุ่น ฯลฯ กาญจนา แก้วเทพ
(2541, น. 89-90) ได้กล่าวว่า สัญญะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ และวิธี
ในการหาความหมาย ก็ดูได้จาก ความสัมพันธ์ซึ่งมีอยู่ 2 รูปแบบ นั่นคือ
ความสัมพันธ์กับคู่ที่ตรงกันข้าม (binary opposition) สิ่งของแต่ละสิ่งจะ
มีความหมายขึ้นมาเมื่อน�ำมาเทียบกับสิ่งที่อยู่ตรงกันข้าม เช่น ขาวจะดู
สดใสขึ้นมาเมื่อเทียบกับสีด�ำ และด้วยหลักการนี้ ท�ำให้การเล่าเรื่องใน
ทุกรูปแบบมีคตู่ รงข้ามด้วยกัน โดยเฉพาะในภาพยนตร์ทมี่ กั แสดงให้เห็น
ความแตกต่างอย่างชัดเจน ระหว่างพระเอกที่ท�ำตัวเป็นคนดี แต่งตัวดี
ในขณะที่ผู้ร้ายท�ำตัวไม่ดีและสกปรก
ในการแต่งหน้าตัวละครเอกคือกะรัตและสายน�้ำผึ้งได้แสดงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์แบบคูท่ ตี่ รงกันข้ามทีต่ วั ละครมีความแตกต่างกันใน
เชิงซ้อน ซึ่งการแต่งหน้าตัวละครดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องระหว่าง “ตัวบท” (Text) กับ “บริบท” (Context) โดยบทคือ
ลักษณะบทบาทของตัวละครที่จ�ำกัดในความเป็นนางเอกและนางร้ายที่
มีความเชื่อโยงกับ คือ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่จะมีความหมายก็ต่อเมื่อ
ได้ดูถึงบริบทที่อยู่รอบๆ ตัว และเมื่อบริบทเปลี่ยนไป ความหมายก็จะ
เปลี่ยนไปด้วย
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การสื่อความหมายด้วยการแต่งหน้าตัวละคร นางเอก “กะรัต”
จ�ำเป็นต้องมีความเข้าใจ ตัว “บท” กับ “บริบท” ของตัวละครตามลักษณะ
ที่ผู้ประพันธ์หรือผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ได้ประพันธ์ไว้ ในการสื่อความ
หมายด้วยการแต่งหน้าตัวละคร จ�ำเป็นต้องใช้องค์ประกอบทางศิลปะ เช่น
สี และเส้น เนื่องด้วยมีทางสัญศาสตร์ที่มีความหมายแฝงอยู่ในองค์
ประกอบทางศิลปะ (ศิริชัย ศิริกายะ และชินกฤต อุดมลาบไพศาล,
2554, น. 19-20) Roland Barthes (อ้างใน Fiske, 1990, p. 85) กล่าว
ไว้ในเรื่องของ Two Order of Signification โดยลําดับขั้นแรกเรียกว่า
“ความหมายตรง (Denotation Meaning)” เป็นสิ่งที่อ้างถึงโดยสามัญ
ส�ำนึก (Common Sense) และปรากฏชัด และล�ำดับขั้นที่สองเรียกว่า
“ความหมายแฝง (Connotation Meaning)” เป็นปฏิสัมพันธ์เมื่อสัญญะ
พบกับความรู้สึกอารมณ์ของผู้ใช้ความหมายหรือคุณค่าของวัฒนธรรม
Barthes (อ้างใน Barnard, 2005, p. 45) บอกว่า การก�ำกับ
ความหมาย (Anchorage) เป็นหน้าทีเ่ ชิงอัตตสาร (Linguistic Message)
เป็นหน้าที่ของตัวบท (Text) คือการจ�ำกัดความการตีความหมาย การ
จ�ำกัดความหมายมี 2 รูปแบบ คือ
1. การจ�ำกัดความหมายในระดับการสื่อความหมายตรง ใน
ระดับนี้ตัว (Text) จะจ�ำกัดความหมายของภาพโดยตอบค�ำถามว่ามัน
คือภาพอะไร (What is it ?)
2. การท�ำงานในระดับความหมายแฝงและหน้าทีใ่ นการก�ำหนด
หรือ หยุดการเลื่อนลอยของความหมายแฝง (Drifting of Connotation
Meaning)
ดังนั้นการจะตีความหมายของการแต่งหน้าตัวละครในระบบ
สัญศาสตร์ได้ต้องมีความเข้าใจใน “ตัวบท” (Text) กับ “บริบท” (Context)
ของตัวละคร โดยต้องตีความทั้งความหมายตรง (Denotation Meaning)
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และความหมายแฝง (Connotation Meaning ที่ต้องอยู่บนพื้นฐานของ
วัฒนธรรมเดียวกันด้วย การสื่อความหมายด้วยศิลปะการแต่งหน้าของ
ตัวละครในเรื่องสามีตีตรา ตัวบทกะรัตได้น�ำเสนอภาพผู้หญิงที่มีความ
มัน่ ใจในตัวเองสูง ทันสมัย กล้าหาญ ตรงไปตรงมา มุง่ มัน่ มีความพยายาม
อดทนสู้ชีวิต คล่องแคล่ว ปราดเปรียว ไม่ทันคน ส่วนบริบท สภาพ
แวดล้อม ในบริบทของกะรัต จะถูกน�ำเสนอภาพของคนทีม่ ฐี านะวงศ์ตระกูล
ร�่ำรวย มีคนเอาใจ เกิดในความครัวที่สมบูรณ์แบบ มีหน้าที่การงานที่
มั่นคง และเพื่อนร่วมงานชื่นชมรักใคร่

ลั ก ษณะการสื่ อ ความหมายด้ ว ยการแต่ ง หน้ า ตั ว ละคร
นางเอก กะรัต”

การเขียนคิ้ว (Eyebrow)
การเขียนคิ้วของกะรัต ใช้เส้นโค้งที่เฉียงขึ้นบริเวณปลายหางคิ้ว
เป็นการสือ่ ความหมายและแสดงสัญญะถึง ความเย่อหยิง่ ความมีอำ� นาจ
ความอ่อนหวานแต่แฝงไปด้วยความไม่แน่นอน และความโศกเศร้าภาย
ในใจ และสีใช้สีน�้ำตาลทอง เป็นการสื่อความหมายและแสดงสัญญะถึง
ความเก่า ความแห้งแล้ง ความทรุดโทรม โดยแฝงไปด้วยความร�่ำรวย
และมั่นคง
การเขียนขอบตา (Eyeliner)
การเขียนขอบตาของกะรัต ใช้อายไลน์เนอร์ ใช้เส้นโค้งที่เฉียง
ขึ้นบริเวณหางตา เป็นการสื่อความหมายและแสดงสัญญะถึงความมี
อ�ำนาจ ความเย่อหยิ่ง และความมั่นใจในตัวเองสูง หยิ่ง ความอ่อนหวาน
แต่แฝงไปด้วยความไม่แน่นอน และความโศกเศร้าภายในใจ และสีที่ใช้
สีด�ำ การสื่อความหมายและแสดงสัญญะถึงความหนักแน่น และความ
มั่นใจในตัวเองสูง ซึ่งสีด�ำนั้นแทนความรู้สึก หดหู่ เศร้า ลึกลับ หนักแน่น
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การทาเปลือกตา (Eye Shadow)
การทาเปลือกตาของกะรัต การทาอายเชโดว โดยใช้เส้นโค้ง
เป็นการสื่อความหมายและแสดงสัญญะถึงความอ่อนหวาน แต่แฝงด้วย
ความเศร้า หดหู่ และใช้สีพีช(สีชมพูอมสีส้ม) ในแนวเอิร์ธโทนการสื่อ
ความหมายและแสดงสัญญะถึง ความอ่อนหวาน นุม่ นวล ความสนุกสนาน
ร่าเริง ไม่จ�ำเจ อบอุ่น มีชีวิตชีวา กระชุ่มกระชวย สีชมพู แทนความรู้สึก
อ่อนหวาน นุ่มนวล น่ารัก และสีส้ม ความรู้สึก สนุกสนาน ร่าเริง อบอุ่น
การปัดแก้ม (Brush On)
การปัดแก้มของกะรัต ใช้เส้นโค้ง เป็นการสื่อความหมายและ
แสดงสัญญะถึงความอ่อนหวาน ความอ่อนน้อม แต่แฝงด้วยความเศร้า
หดหู่ และใช้สีบลัชออน สีชมพูอมสีส้ม ในแนวเอิร์ธโทน เป็นการสื่อ
ความหมายถึง ความน่ารัก ความอ่อนหวาน ความร่าเริง ความอบอุ่น
การทาปาก (lipstick)
การทาปากของกะรัต ใช้เส้นโค้ง เป็นการสื่อความหมายและ
แสดงสัญญะถึงความอ่อนหวาน ความอ่อนน้อม แต่แฝงด้วยความเศร้า
หดหู่ และใช้ลิปสติกสีแดงสด ที่มีเนื้อด้าน เป็นการสื่อความหมายและ
แสดงสัญญะถึงความเร้าร้อน ความกล้าหาญ ตืน่ เต้น รุนแรง มีพลังอ�ำนาจ
และแฝงไปด้วยความไม่สดใหม่ ไม่สดใส สีแดงแทนความรู้สึก ตื่นเต้น
รุนแรง กล้าหาญ มีอ�ำนาจ
ส่วนการสื่อความหมายด้วยการแต่งหน้าของตัวละครสายน�้ำผึ้ง
ในเรื่องสามีตีตรา มี 2 ลักษณะ คือ ตัวบท (Text) สายน�้ำผึ้ง บทได้
น�ำเสนอภาพผู้หญิง ที่ต้องการสมหวังเรื่องความรัก มีความฉลาด ช่าง
เอาใจ รู้จักใช้ค�ำพูด เจ้าคิดเจ้าแค้น ใจร้าย โหดร้าย ขี้อิจฉา ร้ายลึก
บ้าผู้ชาย โกหก เสแสร้ง ช่างวางแผน มารยา เอาแต่ใจตัวเอง ก้าวร้าว
ชอบหาเรื่อง ไม่รู้จักการให้อภัย คิดไปเอง แต่งกายยั่วยวน เซ็กซี่ มั่นใจ
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ในตัวเองเกินไป เห็นแก่เงิน วาจาเฉือดเฉือน หน้าไหว้หลังหลอก บริบท
(Context) สภาพแวดล้อม ในบริบทของสายน�้ำผึ้งจะถูกน�ำเสนอภาพ
ของคนที่มีฐานะปานกลาง ขาดคนรัก (สามี) ไม่มีคนเอาใจ เกิดใน
ครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบ มีหน้าที่การงานที่มั่นคงไม่ทันคน และเพื่อน
ร่วมงานไม่รัก

ลั ก ษณะการสื่ อ ความหมายด้ ว ยการแต่ ง หน้ า ตั ว ละคร
นางร้าย “สายน�้ำผึ้ง”

การเขียนคิ้ว (Eyebrow)
การเขียนคิว้ ของสายน�ำ้ ผึง้ ใช้เส้นโค้งลง เป็นการสือ่ ความหมาย
และแสดงสัญญะถึงความผิดหวัง ไม่มพี ลังอ�ำนาจ แต่แฝงด้วยความเศร้า
หดหู่ และใช้สีเขียนคิ้วด้วย สีน�้ำตาล เป็นการสื่อความหมายและแสดง
สัญญะถึงความเก่า ความแห้งแล้ง ความทรุดโทรม และแฝงไปด้วย
ความหนักแน่น
การเขียนขอบตา (Eyeliner)
การเขียนขอบตาของสายน�้ำผึ้ง ใช้เส้นโค้งตามดวงตา เป็นการ
สื่อความหมายและแสดงสัญญะถึงความมีชีวิตชีวา ความแต่แฝงด้วย
ความเศร้า หดหู่ และใช้สีด�ำ เป็นการสื่อความหมายและแสดงสัญญะ
ถึงความหนักแน่น และความมั่นใจในตัวเองสูง ความมืดมน ลึกลับ
ความชั่วร้าย
การทาเปลือกตา (Eye Shadow)
การทาเปลือกตาของสายน�ำ้ ผึง้ การทาอายเชโดว โดยใช้เส้นโค้ง
เป็นการสื่อความหมายและแสดงสัญญะถึงความอ่อนหวาน โศกเศร้าแต่
แฝงด้วยความเศร้า หดหู่ และใช้สีน�้ำตาลอ่อน เป็นการสื่อความหมาย
และแสดงสัญญะถึงความเก่า ความแห้งแล้ง ความทรุดโทรมแฝงไปด้วย
ความไม่สดใส
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การปัดแก้ม (Brush On)
การปัดแก้มของสายน�้ำผึ้ง ใช้เส้นโค้ง เป็นการสื่อความหมาย
และแสดงสัญญะถึงความอ่อนหวาน ความอ่อนน้อม ความเศร้า แต่แฝง
ด้วยความเศร้า หดหู่ และใช้สีบลัชออน น�้ำตาลอมสีชมพู เป็นการสื่อ
ความหมายและแสดงสัญญะถึงความน่ารัก ความอ่อนหวาน แต่แฝง
ไปด้วยความเก่า ความแห้งแล้ง ทรุดโทรม ไม่สดใหม่
การทาปาก (lipstick)
การทาปากของสายน�้ำผึ้ง ใช้เส้นโค้ง เป็นการสื่อความหมาย
และแสดงสัญญะถึงความอ่อนหวาน ความอ่อนน้อม แต่แฝงด้วยความ
เศร้า หดหู่ และใช้ลิปสติกสีน�้ำตาลอมสีชมพู ที่มีเนื้อด้าน เป็นการสื่อ
ความหมายและแสดงสัญญะถึงความน่ารัก ความอ่อนหวาน แต่แฝงไป
ด้วยความเก่า ความแห้งแล้ง ทรุดโทรม
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ตารางสรุปการสื่อความหมาย
ด้วยการแต่งหน้าตัวละครนางเอกและนางร้าย
ตัวละคร
ลักษณะการแต่งหน้า

นางเอก (กะรัต)

นางร้าย (สายน�้ำผึ้ง)

การเขียนคิ้ว
(Eyebrow)

การสื่อความหมายด้วย
สี คือ ความเก่า ความ
แห้ ง แล้ ง ความทรุ ด
โทรม โดยแฝงไปด้วย
ความร�ำ่ รวย มัน่ คง และ
หนักแน่น
การสื่อความหมายด้วย
เส้น คือ ความเย่อหยิ่ง
ความมี อ� ำ นาจ ความ
อ่อนหวานแต่แฝงไปด้วย
ความไม่ แ น่ น อน และ
ความโศกเศร้าภายในใจ

การสือ่ ความหมายด้วย
สี คือ ความเก่า ความ
แห้ ง แล้ ง ความทรุ ด
โทรม และแฝงไปด้วย
ความหนักแน่น

การสื่อความหมายด้วย
สี คือ ความหนักแน่น
และความมั่ น ใจในตั ว
เองสูง

การสือ่ ความหมายด้วย
สี คือ ความหนักแน่น
และความมั่ น ใจในตั ว
เองสู ง ความมื ด มน
ลึกลับ ความชั่วร้าย
การสือ่ ความหมายด้วย
เส้น คือ ความมีชีวิต
ชี ว า ความอ่ อ นไหว
และพลั ง ความเคลื่ อ น
ไหวที่รุนแรง

การเขียนขอบตา
(Eyeliner)

การสื่อความหมายด้วย
เส้น คือ ความมีอ�ำนาจ
ความเย่ อ หยิ่ ง และ
ความมั่นใจในตัวเองสูง
หยิ่ง ความอ่อนหวาน
แต่ แ ฝงไปด้ ว ยความ
ไม่ แ น่ น อน และความ
โศกเศร้าภายในใจ
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การสือ่ ความหมายด้วย
เส้น คือ ความผิดหวัง
ไม่มีพลังอ�ำนาจ หดหู่
เศร้า

ตัวละคร
ลักษณะการแต่งหน้า

นางเอก (กะรัต)

นางร้าย (สายน�้ำผึ้ง)

การปัดแก้ม
(Brush On)

การสื่อความหมายด้วย
สี คือ ความน่ารัก ความ
อ่อนหวาน ความร่าเริง
ความอบอุ่น

การสือ่ ความหมายด้วย
สี คือ ความน่ารัก ความ
อ่อนหวาน แต่แฝงไป
ด้ ว ยความเก่ า ความ
แห้งแล้ง ทรุดโทรม ไม่
สดใหม่
การสือ่ ความหมายด้วย
เส้ น คื อ ความอ่ อ น
หวาน ความอ่อนน้อม
ความเศร้า

การสื่อความหมายด้วย
เส้ น คื อ ความอ่ อ น
หวาน ความอ่อนน้อม
ความเศร้า
การทาปาก
(lipstick)

การสื่อความหมายด้วย
สี คื อ ความเร้ า ร้ อ น
ความกล้าหาญ ตื่นเต้น
รุ น แรง มี พ ลั ง อ� ำ นาจ
และแฝงไปด้วยความไม่
สดใหม่ ไม่สดใส
การสื่อความหมายด้วย
เส้ น คื อ ความอ่ อ น
หวาน ความอ่อนน้อม
แต่แฝงด้วยความเศร้า
หดหู่

การสือ่ ความหมายด้วย
สี คือ ความเก่า ความ
แห้งแล้ง ทรุดโทรม ไม่
สดใหม่
การสือ่ ความหมายด้วย
เส้ น คื อ ความอ่ อ น
หวาน ความอ่อนน้อม
แต่แฝงด้วยความเศร้า
หดหู่
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จากการสื่อความหมายด้วยการแต่งหน้านางเอกและนางร้ายใน
ละครโทรทัศน์ เรื่องสามีตีตรา สะท้อนให้เห็นถึง การสื่อความหมายด้วย
การแต่งหน้าว่า บทนางเอกไม่จ�ำเป็นต้นแต่งหน้าให้สวยหวาน น่ารัก
หรือสดใส หรือนางร้ายที่ต้องแต่งหน้าให้เปรี้ยว คนเข้ม หรือดุดันเพื่อ
แสดงให้เห็นถึงความชั่วร้าย ความไม่ดี ตามลักษณะของภาพตายตัว
หรือภาพเหมารวม (Stereotypes) โดยนางเอกและนางร้ายสามารถ
แต่งหน้าได้ทุกรูปแบบ การแต่งหน้าตัวละครยังได้แสดงให้เห็นถึงความ
สัมพันธ์แบบคู่ที่ตรงกันข้าม ที่มีการเปลี่ยนไป ดังตัวอย่างของการ
แต่งหน้าของนางเอกและนางร้ายในเรื่องสามีตีตรา ยังสะท้อนให้เห็นถึง
“บท” และ “บริบท” ของตัวละครผ่านการสื่อความหมายด้วยสัญญะของ
การใช้สี (Colors) และเส้น (Line)
การแต่งหน้าตัวละครนางเอกและนางร้าย สร้างความเป็นจริงด้วย
การสื่อความหมายด้วยการแต่งหน้าที่ต้องใช้จินตนาการผสมผสานกับ
ความเข้าใจใน “บท” (Text) และ “บริบท” (Context) ของตัวละครจนเกิด
เป็นภาพนิมิต (simulacrum) โดยโลดเล่นอยู่บนโลกเสมือนความจริง
(Hyperreal) ที่ไม่ต้องการพิสูจน์หรือตามหาความเป็นจริงอีกต่อไป โดย
เกิดเป็นการลอกเลียนแบบ (Simulation) นัน่ เอง ซึง่ (วุฒนิ นั ท์ สุนทรขจิต,
2551, น. 303) กล่าวว่า ภาพนิมิต อันหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาจาก
การที่ผู้คน หรือผู้บริโภคยอมรับว่า สิ่งต่างๆ ที่ถูกท�ำเลียนแบบ หรือท�ำ
เสมือนจริงนั้น คือ ความจริงและเกิดเป็นภาพนิมิต หรือจินตนาการที่
เกี่ยวข้องขึ้นในความรู้สึก
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การลดทอนภาพตายตัวหรือภาพเหมารวม (Stereotypes)
และเปิ ด พื้ น ที่ ใ หม่ ใ นการสื่ อ ความหมายด้ ว ยศิ ล ปะการ
แต่งหน้าตัวละครนางเอกและนางร้าย

การแต่งหน้าตัวละครเอกในเรือ่ งสามีตตี รา ถือเป็นภาพทีส่ อื่ สาร
มวลชนได้น�ำเสนอในมุมมองที่มีความแตกต่างไปจากเดิม โดยสาเหตุ
ของการเกิดภาพตัวแทน (Representation) ของกลุ่มต่างๆ ในสังคม
โดยการประกอบสร้างลักษณะที่แน่นอนของคน ลักษณะท่าทาง รูปโฉม
ภายนอก และพฤติกรรมเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มคนที่มีการถ่ายทอด
ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ องค์ประกอบเหล่านี้น�ำไปสู่ความหมายเกี่ยวกับ
บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะ ความสั ม พั น ธ์ รวมถึ ง การมองและการให้ คุ ณ ค่ า กั บ
ลักษณะเหล่านั้นด้วย
ลักษณะของภาพตัวแทน (Representation) จะมีความเข้มข้น
ที่แตกต่างกันโดย Burton (อ้างใน กฤษณ์ ค�ำนนท์, 2552, น. 10-11)
ได้จ�ำแนกลักษณะของภาพตัวแทนในสื่อเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
1. ภาพแบบฉบับ (Types) เป็นภาพที่พบได้ทั่วไปในโทรทัศน์
ไม่ขัดแย้งกับความเป็นจริง สามารถจดจ�ำได้ โดยไม่จ�ำเป็นต้องเป็นภาพ
ตายตัว (Stereotypes) ตัวละครที่มีภาพแบบฉบับมักจะไม่มีรายละเอียด
ที่ชัดเจนเพียงพอ หรือไม่มีความสามารถพิเศษมากและมีรายละเอียด
เฉพาะซึ่งไม่สามารถน�ำไปประยุกต์หรืออธิบายลักษณะของกลุ่มคนอื่นๆ
ที่มีจริงในสังคม
2. ภาพตายตัว (Stereotypes) เป็นภาพที่ผูกโยงอย่างใกล้ชิด
กับประเด็นของภาพตัวแทน (Representation) โดยเริ่มแรกภาพตายตัว
หมายถึง แผ่นแม่พิมพ์โลหะซึ่งน�ำมาใช้กับชิ้นโลหะชิ้นต่อๆ มาให้อยู่ใน
ขนาดและรูปแบบเดียวกันทั้งหมดปัจจุบันค�ำว่า “การสร้างภาพตายตัว”
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(Stereotyping) น�ำมาใช้เพื่อหมายถึง แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มคนที่ปรากฏ
ซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ เล่าอย่างต่อเนือ่ งในสือ่ มีความเกีย่ วข้องกับการเลือกเอาจุดเด่น
หรือบุคลิกลักษณะเหล่านั้นเป็นภาพตัวแทนของคนทั้งกลุ่ม สิ่งเหล่านี้
ท�ำให้เข้าใจง่ายขึ้นเกี่ยวกับลักษณะท่าทางของมนุษย์ บุคลิกและความ
เชือ่ ซึง่ ถูกสร้างสม ผ่านการกระท�ำซ�ำ้ ๆ ของสือ่ เป็นเวลายาวนาน รวมทัง้
ผ่านข้อสรุปเบื้องต้นในการสนทนาในชีวิตประจ�ำวันด้วย ภาพตายตัวมี
คุณสมบัติในการจดจ�ำหรือระลึกได้ทันทีโดยมักจะเสนอผ่านรายละเอียด
ส�ำคัญของลักษณะท่าทาง การปรากฏหรือรูปโฉมภายนอก ภาพตายตัว
จะผนวกเข้ากับสิ่งเหล่านี้ และแสดงนัยยะในการตัดสินเกี่ยวกับกลุ่มคน
เป็นสารที่ซ่อนเร้นค่านิยม อย่างไรก็ตาม ภาพตายตัวไม่จ�ำเป็นต้องเป็น
สิ่งเลวร้าย อาจขึ้นอยู่กับการน�ำไปใช้และสิ่งที่เราตัดสินคุณค่า
3. ภาพต้นแบบ (Archetypes) เป็นภาพที่มีความเข้มข้นที่สุด
และฝังรากลึกลงไปในวัฒนธรรม ภาพต้นแบบที่เห็นได้ชัดเจนในสื่อคือ
เหล่าวีรบุรุษ/พระเอกวีรสตรี/นางเอก และตัวร้ายซึ่งสรุปรวมความเชื่อ
และค่านิยมฝังลึก และบางทีอาจแสดงถึงการมีอคติเดียดฉันท์ของสังคม
พระเอกหรือวีรบุรุษที่มาจากมายาคติล้วน
การประกอบสร้างความหมายของความดีและความชัว่ ทีเ่ กิดจาก
แนวคิดการคิดเเบบคู่ตรงข้าม ในลักษณะของมายาคติในสังคมนั้นนั้น
ถูกจัดวาง โดยองค์ประกอบ เช่น บทละคร การจัดแสง การจัดฉาก หรือ
แม้กระทั่งดนตรี ลักษณะของความหมายที่เกิดจากความสัมพันธ์ของ
คู่ขัดเเย้งนี้อาจจะถูกถ่ายทอดให้เห็นผ่านตัวละครหรือเหตุการณ์ต่างๆ
ของเรื่องอย่างกรณีพระเอกมักจะถูกวางบุคลิกให้เป็นคนดีพูดจามีเหตุ
มีผลส่วนผู้ร้ายมักจะมีบุคลิกหรือพฤติกรรมที่ตรงข้ามกันอย่างชัดเจน
เช่นมีบุคลิกเป็นคนหยามกระด้างไม่ค่อยใช้เหตุผลชอบความรุนเเรง
รวมทั้งมีประพฤติกระท�ำชั่ว ดังนั้นในการสร้างความหมายนี้จึงต้องมี
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การใส่รหัสทางภาษาเข้าไป เช่น บทพูด เทคนิคการจัดเเสง การใส่ดนตรี
เเละฯลฯ ตัวละครนางเอกและนางร้าย จึงถึงเป็นการประกอบสร้างความ
หมาย โดยใช้มายาคติของสื่อสารมวลชนและสังคมที่เป็นผู้ก�ำหนดจน
เกิดภาพตัวแทน (Representation) ขึ้น (ธีรยุทธ บุญมี, 2551, น. 107 108) ตัวละครนางเอกและนางร้ายที่น�ำเสนอผ่านสื่อสารมวลชนนั้นถือ
เป็นภาพตัวแทน (Representation) ทีถ่ กู ประกอบสร้างจากมายาคติของ
สังคม จนกลายเป็นภาพที่มีความเข้มข้นและที่มีการน�ำเสนออย่างซ�้ำๆ
ผ่านสื่อนั้น จนท�ำให้เกิดเป็นภาพตายตัวหรือภาพเหมารวม (Stereotypes) น�ำไปสู่ความเข้าใจที่ตรงกันจนเกิดเป็นมายาคติในลักษณะของ
การแต่งหน้านางเอกและนางร้ายขึ้น
ทว่าลักษณะการแต่งหน้าของนางเอกและนางร้ายจากเรื่องสามี
ตีตราได้มีการเปลี่ยนไป จากมายาคติหรือภาพเหมารวมที่สังคมสร้าง
ขึ้น สิ่งที่ท�ำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนคือ ความสัมพันธ์
ระหว่าง“ตัวบท” คือบทบาทบุคลิกลักษณะของตัวละคร และ“บริบท” คือ
สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวของตัวละคร ที่ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์แบบ
คูท่ ตี่ รงกันข้าม (binary opposition) และน�ำไปสูก่ ารสร้างความเหนือกว่า
(superiority) ในความเป็นนางเอก และความเป็นรอง (inferiority) ในความ
เป็นนางร้าย โดยนางเอกและนางร้ายสามารถที่จะแต่งหน้าในรูปแบบใด
ก็ได้ ไม่จ�ำเป็นต้องแต่งหน้านางเอกหรือนางร้ายตามรูปแบบของภาพ
ตายตัวหรือภาพเหมารวม (Stereotypes) ในการสื่อความหมายในความ
เป็นนางเอกและนางร้ายอีกต่อไป
การสื่อความหมายด้วยศิลปะการแต่งหน้าของตัวละครนางเอก
(กะรัต) มีลักษณะเน้นสื่อความหมายถึง ความโฉบเฉี่ยว มั่นใจในตนเอง
สูง คมชัด ร้อนแรง แฝงไปด้วยสัญญะของความเก่า ทรุดโทรม ความ
ไม่สดใส และไม่สดใหม่ ซึ่งถือเป็นการลดทอนความส�ำคัญลง จากภาพ
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ของนางเอกในลักษณะของภาพตายตัวหรือภาพเหมารวม (Stereotypes)
ขณะที่การสื่อความหมายด้วยศิลปะการแต่งหน้าของตัวละครนางร้าย
(สายน�้ำผึ้ง) สื่อความหมายถึง มีลักษณะอ่อนหวาน อ่อนโยน น่ารัก แฝง
ไปด้วยสัญญะของความเก่า ทรุดโทรม ไม่สดใส ซึ่งถือเป็นการลดทอน
ความส�ำคัญลง จากภาพของนางร้ายในลักษณะของภาพตายตัวหรือ
ภาพเหมารวม (Stereotypes)

สรุป

ละครเรื่องสามีตีตราได้เปิดมิติทางพื้นที่และการลดทอนความ
ส�ำคัญของภาพตายตัวหรือภาพเหมารวม (Stereotypes) ด้วยศิลปะการ
แต่งหน้าตัวละครนางเอกและนางร้ายโดยการประกอบสร้างและการสื่อ
ความหมายของลักษณะการแต่งหน้าตัวละครนางเอกและนางร้าย ตาม
แนวคิดความสัมพันธ์แบบคูท่ ตี่ รงกันข้าม (binary opposition) ดังจะเห็น
ได้จากเรื่องสามีตีตราว่า บทนางเอกไม่จ�ำเป็นต้องแต่งหน้าตามภาพ
ตายตัวหรือภาพเหมารวม (Stereotypes) ที่สื่อสารมวลชนได้น�ำเสนอ
เป็นระยะเวลานาน ด้วยการผลิตซ�ำ้ ๆ แต่นางเอกสามารถแต่งหน้าได้ทกุ
รูปแบบและนางร้ายก็เช่นเดียวกัน การแต่งหน้าตัวละครยังได้แสดงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์แบบคูท่ ตี่ รงกันข้าม (binary opposition) ของลักษณะ
นางเอกและลักษณะนางร้ายและยังได้น�ำเสนอลึกลงไปถึงความสัมพันธ์
เชิงอ�ำนาจ การสร้างความเหนือกว่า (superiority) ในความเป็นนางเอก
และความเป็นรอง (inferiority) ในความเป็นนางร้าย ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
เชิงอ�ำนาจทางสังคมและชนชั้น ในความเป็นผู้หญิงยุคหลังสมัยใหม่
สิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ส�ำหรับการแต่งหน้าตัวละครนางเอกและนางร้าย
ทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงคือ “ตัวบท” (Text) คือ บทบาท บุคลิกลักษณะของตัวละคร
และ “บริบท” (Context) คือ สภาพแวดล้อมและองค์ประกอบอื่นๆ ที่มี
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ความเกีย่ วข้องกับตัวละครนัน้ ๆ โดยการแต่งหน้าจะต้องมีการผสมผสาน
กับแนวคิดภาพนิมิต (Simulacrum) ที่ใช้การผสมผสานระหว่าแนวคิด
และจินตนาการ จนเกิดเป็นความจริงเสมือนความจริง (Hyperreal) ทีไ่ ม่
ต้องการพิสูจน์หรือตามหาความเป็นจริงอีกต่อไป การแต่งหน้าตัวละคร
ถือเป็นสิ่งที่จะเสริมสร้างและเติมเต็มให้ตัวละครให้มีลักษณะที่เป็นไปตา
บทบาทของเรือ่ งได้อย่างชัดเจนและเกิดความสมบูรณ์ขนึ้ นอกเหนือจาก
คัดเลือกนักแสดง (Casting) การสร้างอารมณ์ ความรู้สึกในการแสดง
(Acting) การแต่งหน้าถือได้ว่าเป็นการเสริมสร้างที่มีความจ�ำเป็นในการ
ผลิตละครโทรทัศน์
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การผลิตซ�้ำความงามของนางแก้วหน้าม้า
The Discourse Reproduction of the Beauty
of a Horse-Faced Woman “Kaeo Na Ma”
กุลวรา งามเอกเอื้อ
Kulwara Ngam-Ek-Ua

บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งที่จะศึกษาการผลิตซ�้ำวาทกรรมเกี่ยวกับผู้หญิงใน
ประเด็นเรื่องความงามโดยศึกษาจากตัวละครนางแก้วหน้าม้า จากการ
ศึกษาพบว่า วรรณคดีไทยส่วนใหญ่ได้น�ำเสนอวาทกรรมเกี่ยวกับความ
งามของผู้หญิงผ่านทางค�ำสอน จึงกล่าวได้ว่าวรรณคดีไทยได้แสดงให้
เห็นว่าความงามเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับผู้หญิง และผู้หญิงจะมีคุณค่าและ
ได้รับการยอมรับก็ต่อเมื่อมีความงาม วาทกรรมว่าด้วยความงามของ
ผู้หญิงนี้ได้รับการถ่ายทอดซ�้ำๆ กลายเป็นส่วนตอกย�้ำค่านิยมเรื่อง
ความงามของผูห้ ญิงในสังคม วรรณคดีไทยเรือ่ งแก้วหน้าม้าเป็นวรรณคดี
เรื่องหนึ่งที่ตัวละครฝ่ายหญิงมีลักษณะเหมือนกับว่าจะท้าทายวาทกรรม
ความงามในวรรณคดีไทย แต่แท้ทจี่ ริงแล้วตัวละครนางแก้วหน้าม้าซึง่ เป็น
ตัวละครเอกก็ได้ผลิตซ�้ำวาทกรรมความงามของผู้หญิงไทย นั่นคือจาก
ผู้หญิงไม่สวยกลับมาเป็นผู้หญิงสวย
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Abstract
This study aims to explore the discourse reproduction of
beauty of a horse-faced woman in Thai folklore, “Kaeo Na Ma”. In
Thailand, discourse on beautiful women has been reproduced
repeatedly and become the most popular reinforcement for
the glamour of women in society. In the case of Kaeo Na Ma,
although the story seems to challenge the discourse of beauty,
it is in fact a reproduction of discourse on beautiful women, i.e.
an unattractive woman trying to become a beautiful woman.
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ค�ำน�ำ

บทละครนอกเรื่องแก้วหน้าม้าเป็นพระนิพนธ์ของกรมหลวง
ภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ พระโอรสในพระบาทสมเด็จพรพุทธเลิศหล้านภาลัย
ต้นเรื่องเป็นนิทานพื้นบ้านที่ ได้รับความนิยมและแพร่หลายมาเป็นเวลา
นาน ตั้งแต่สมัยอยุธยา ในบทละครนอกเรื่อง แก้วหน้าม้า วิถีชีวิตและ
กฎระเบียบสังคม ซึ่งส่วนหนึ่งถ่ายทอดมาจากสมัยอยุธยาจึงปรากฏ
ร่องรอยอยูใ่ นเรือ่ ง รวมถึงความคิดเกีย่ วกับความเป็นหญิงความเป็นชาย
อย่างไรก็ตาม เรื่องแก้วหน้าม้าแตกต่างจากวรรณคดีเรื่องอื่น กล่าวคือ
นางแก้วหน้าม้า นางเอกของเรือ่ งเป็นผูห้ ญิงทีม่ หี น้าตาอัปลักษณ์ มีความ
เฉลียวฉลาด มีความสามารถในการสู้รบ และช่วยเหลือสามีให้รอดพ้น
อันตรายได้ ลักษณะของตัวละครนางแก้วหน้าม้าเช่นนี้กล่าวได้ว่าเป็น
การท้าทายวาทกรรมเก่าเกี่ยวกับผู้หญิงและนางเอก ของวรรณคดีไทย
แม้กระนั้น ตัวละครนางแก้วหน้าม้าเองก็หนีไม่พ้นที่จะต้องผลิตซ�้ำ
วาทกรรมเกีย่ วกับผูห้ ญิงอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ โดยเฉพาะวาทกรรมเกีย่ ว
กับความงาม ซึ่งแสดงผ่านการกลายร่างเป็นนางมณี
บทความเรื่อง “การผลิตซ�้ำความงามของนางแก้วหน้าม้า” จึง
จะศึกษานางแก้วหน้าม้าจากบทละครนอกเรื่องแก้วหน้าม้า พระนิพนธ์
ในกรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ เพื่อให้เห็นถึงอ�ำนาจของวาทกรรม
ตามแนวคิดของมิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) ที่สร้างและก�ำหนด
กรอบแนวคิ ดเกี่ย วกับผู้หญิงในสังคมไทย ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ตัว ละครแก้ ว
หน้าม้าที่ดูเหมือนจะท้าทายวาทกรรมความงามของผู้หญิงกลับกลาย
เป็นการผลิตซ�้ำวาทกรรมนั้นเสียเอง
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ความงามของผู้หญิงในวรรณคดีไทย

วรรณคดีไทยให้ความส�ำคัญแก่ความงามในฐานะคุณสมบัตสิ ำ� คัญ
ของผู้หญิง ในวรรณคดีค�ำสอนมีค�ำสอนผู้หญิงในเรื่องของความงาม
ส่วนในวรรณคดีเรือ่ งเล่าตัว ละครนางเอกมักเป็นหญิงสาวทีม่ คี วามงดงาม
สุภาษิตสอนหญิง และ กฤษณาสอนน้องค�ำฉันท์ ซึง่ เป็นวรรณคดีคำ� สอน
ผู้หญิงที่มีมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มักกล่าวสอนให้ผู้หญิง
ปรุงแต่ง และรักษารูปลักษณ์ ให้มีความสวยงาม โดยในวรรณคดีไทยได้
กล่าวถึงสิ่งที่น�ำมาเสริมแต่งในสมัยนั้นๆ ว่า มีการน�ำเอาน�ำ้ ดอกอัญชัน
มาทาขอบตา ทาคิ้ว มีการกันไรผม มีการท�ำผมทรงแปลกๆ มีการหา
เครื่ อ งประดั บ มาประดั บ กาย และมี ก ารหาดอกไม้ ม าทั ด หู (มั ล ลิ ก า
คณานุรักษ์, 2524, น. 2) จากค�ำสอน เหตุผลส�ำคัญที่ผู้หญิงต้องดูแล
รักษาตนให้งามก็คอื เพือ่ ให้เป็นทีพ่ งึ พอใจของผูอ้ นื่ ด้วยเหตุเช่นนี้ ผูห้ ญิง
ในสังคมไทยจึงได้ผูกพันยึดติดอยู่กับความงามมาตั้งแต่อดีต
จะนุ่งห่มดูพอสมศักดิ์สงวน
จะผัดหน้าทาแป้งแต่งอินทรีย์
จะเก็บไรไว้ผมให้สมพักตร์
เป็นสุภาพราบเรียบแลเจริญ
ใครเห็นน้องต้องนิยมชมไม่ขาด
ถึงรูปงามทรามสงวนนวลอนงค์
			

ให้สมควรรับพักตร์ตามศักดิ์ศรี
ดูฉวีผิวเนื้ออย่าเหลือเกิน
บ�ำรุงศักดิ์ตามศรีมิให้เขิน
คงมีผู้สรรเสริญอนงค์ทรง
ว่าฉลาดแต่งร่างเหมือนอย่างหงส์
ไม่รู้จักแต่งทรงก็เสียงาม ฯ
(กรมศิลปากร, 2505. น. 52)

ในวรรณคดี ไ ทย รู ป ลั ก ษณ์ ข องผู ้ ห ญิ ง ที่ จั ด ว่ า สวยงามอาจ
พิจารณาได้จากบทชมโฉมซึ่งมีทั้งการชมทีละส่วน และชมโดยภาพรวม
บทชมเหล่านี้สะท้อนให้เห็นค่านิยมเกี่ยวกับความงามของผู้หญิงและ
38 • วารสารสหวิทยาการ ❃ JOURNAL of Integrated Sciences

ได้กลายเป็นวาทกรรมในรูปแบบของบทชมโฉม ไม่เพียงแต่เป็นการ
บรรยายว่านางในวรรณคดีนางนี้มีความงามอย่างไร แต่เป็นการผลิตซ�้ำ
ความงามให้คนในสังคมรับรู้ และเข้าใจว่าสังคมนั้นต้องการให้ผู้หญิงมี
ความงาม อย่างเช่นเหล่านางในวรรณคดี หากมีความงามก็จะเป็นที่รัก
และหลงของเพศตรงข้าม น�ำไปสู่การออกเรือนเพื่อท�ำหน้าที่ภรรยาที่ดี
และคู่ควรต่อไป
ยกตัวอย่างเช่นความงามของนางสีดาในเรื่องรามเกียรติ์ที่ว่า
พิศพักตร์ผ่องพักตร์ดั่งจันทร
พิศเนตรดั่งเนตรมฤคิน
พิศโอษฐ์ดั่งหนึ่งจะแย้มสรวล
พิศปรางดั่งปรางทองพราย
พิศจุไรดั่งหนึ่งแกล้งวาด
พิศกรดั่งงวงคชาพงศ์
พิศถันดั่งปทุมเกสร
พิศผิวผิวผ่องดังทองทา
ยิ่งพิศยิ่งเพลินจ�ำเริญรัก
ส�ำราญแย้มยิ้มพริ้มไพร
			

พิศขนงก่งงอนดั่งคันศิลป์
พิศทันต์ดั่งนิลอันเรียงราย
พิศนวลดั่งสีมณีฉาย
พิศกรรณคล้ายกลีบบุษบง
พิศศอวิลาศดั่งคอหงส์
พิศทรงดั่งเทพกินรา
พิศเอวเอวอ่อนดั่งเลขา
พิศจริตกิริยาก็จับใจ
พญายักษ์ครวญคิดพิสมัย
ก็ตรงเข้าไปยังกุฎี ฯ
(กรมศิลปากร, 2540, น. 534)

ความงามของนางสีดาสื่อให้เห็นถึงความงามทั้ง 5 คือ ผมงาม
เนื้องาม ฟันงาม ผิวงาม และวัยงาม นี่คือค่านิยมหรืออุดมคติของผู้หญิง
ไทยหรืออาจจะรวมไปถึงผู้หญิงทั่วโลกก็เป็นได้ และนอกจากความงาม
5 ประการนี้แล้ว เรือนร่างหรือรูปร่างก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของร่างกายที่
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ผู้หญิงเราให้ความส�ำคัญมาช้านาน ดังเช่นการพรรณนาถึงเรือนร่างที่
แบบบางอรชรของนางในวรรณคดีแต่ละสมัยที่บ่งบอกถึงเรือนร่างของ
ผู้หญิงในอุดมคติได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าผู้แต่งบทประพันธ์จะเป็นชาย
ก็ตาม (นนทิตา ตั้งไพบูลย์ทรัพย์, 2553, น. 29) บทชมโฉมจึงกลายเป็น
ขีดจ�ำกัดที่ผู้หญิงมากมายในสังคมเลือกที่จะกระท�ำตาม เพื่อที่จะได้เป็น
ที่รักของเพศตรงข้ามที่ตนหมายปอง

การผลิตซ�้ำความงามของนางแก้วหน้าม้า

นางแก้วหน้าม้าคือตัวละครเอกของวรรณคดีเรื่องแก้วหน้าม้าที่
มีรปู ร่างน่าเกลียดและไม่สวยงาม นางแก้วหน้าม้าจึงกลายเป็นตัวละครที่
ท้าทายความต้องการและความคาดหวังจากคนในสังคมอย่างเห็นได้ชัด
แต่ถึงกระนั้น แม้นางจะมีรูปร่างน่าเกลียด และไม่สวยงามแต่ก็ยังมีการ
ผลิตซ�้ำวาทกรรมของเรื่องความงามแอบแฝงอยู่โดยได้รับการส่งต่อจาก
ตัวละครรอบข้างที่ท�ำหน้าที่ควบคุมเรือนร่างของนางแก้วหน้าม้าให้มี
ความสวยงามอย่างนางในวรรณคดีคนอื่นๆ
ค�ำอธิบายเรือนร่างและความเป็นนางแก้วหน้าม้าในบทละครนอก
ได้ท้าทายวาทกรรมเกี่ยวกับผู้หญิงในวรรณคดีไทย ยกตัวอย่างเช่น
วาทกรรมผู้หญิงเน้นความงาม แต่นางแก้วหน้าม้าไม่รูปโฉมงดงาม
อย่างนางในวรรณคดีอนื่ ๆ อย่างเช่นนางบุษบา ของวรรณคดีเรือ่ งอิเหนา
ยกตัวอย่างเช่น
บัดนั้น
นางแก้วสัปดนคนไพร่
หน้าตาเหมือนม้ามโนมัย เข็ญใจทีส่ ุดบุตรยายตา
นางเป็นสาวศรีไม่มีผัว
หน้าเป็นเล่นตัวหนักหนา
			
(ภูวเนตรนรินทรฤทธิ์, 2544, น. 5)
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นางแก้วหน้าม้าถูกสังคมคาดหวังในเรือ่ งความสวยงามมาตัง้ แต่
ต้นเรื่อง แม้ว่า นางจะท้าทาย และต่อรองกับความคาดหวังจากคนรอบ
ข้างและสังคมด้วยความรูค้ วามสามารถ แต่ในทีส่ ดุ นางแก้วหน้าม้าก็ตอ้ ง
ยอมรับ และผลิตซ�้ำนั่นคือนางแก้วหน้าม้า แปลงร่างกลายเป็นนางมณี
คนงาม การถอดรูปคือการยอมรับการผลิตซ�ำ้ วาทกรรม ยกย่องความงาม
ของผู้หญิงอย่างเห็นได้ชัดว่า เรือนร่างที่น่าเกลียด และไม่สวยงามนั้น
ไม่สามารถอยู่ได้ในสังคมที่ถือว่าความสวยงามคือเรื่องใหญ่ของผู้หญิง
การที่ค่านิยมความงามของผู้หญิงควบคุมวิธีคิด/ มุมมองของ
สังคมและผู้ชายต่อ ผู้หญิงท�ำให้ตัวละครชายในเรื่องไม่ชื่นชมรูปร่าง
หน้ า ตาของนางแก้ ว หน้ า ม้ า มั ก ต� ำ หนิ น างในเรื่ อ งรู ป โฉมที่ ไ ม่ ง าม
ดังเช่นท้าวมงคลราชเห็นว่านางแก้วหน้าม้า “รูปร่างชัว่ ช้า น่าเกลียดชัง”
หรือ “ชาติอีอัปลักษณ์ พักตร์อาชา” (น. 19, น. 20) หรือพระพินทอง
ต�ำหนินางดังนี้
		
เมื่อนั้น
ทุดอีจังไรไว้หน้าตา
น่าชังนั่งเบียดเกลียดจริต
ว่าพลางฮึดฮัดปัดมือ
ดูดู๋ดึงดื้อถือดี
ดูหมิ่นถิ่นแคลนน่าแค้นใจ
		

พระพินทองข้องขัดตรัสว่า
ด่าว่าไม่เจ็บเท่าเล็บมือ
กวนจิตร�่ำไปอย่างไรหรือ
แย่งยื้อฉุดคร่ากูว่าไร
ทุดอีแพศยาหน้าไพร่
พระผลักพลัดตกไปทันที ฯ
(ภูวเนตรนรินทรฤทธิ์, 2544, น. 28)

นางแก้วหน้าม้าเองก็ถกู ครอบง�ำด้วยค่านิยมดังกล่าวด้วยเช่นกัน
นางจึงมองว่า ตนเองไม่สวยงามและพยายามท�ำตัวให้สวยตามขนบเมื่อ
เข้าวัง
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (เมษายน 2557 - กันยายน 2557) ❃ Volume 11, Issue 2 (Apr. 2014 - Sep. 2014)

• 41

บัดนั้น
เข้าไปในทับมิทันนาน
ขมิ้นฝนปนส้มมะขามขัด
นุ่งผ้าลายฉลางอย่างดี
ใส่แหวนหน้ากระดานก้านพลูนาก
นุ่งห่มคมสันทรรจง
		

นางแก้วหน้าม้าปรีชาหาญ
อาบน�้ำส�ำราญอินทรีย์ฯ
พักตร์ผัดดินสอพองละอองศรี
แพรสีชมพูห่อสมทรง
สีผึ้งดีสีปากกินหมากสง
แล้วด�ำเนินเดินตรงออกมา ฯ
(ภูวเนตรนรินทรฤทธิ์, 2544, น. 24)

ทรรศนะของท้าวมงคลราช พระพินทอง และนางแก้วหน้าม้า
คือการตอกย�้ำ ความส�ำคัญของความสวยงามของผู้หญิง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพระพินทองคือเจ้าชาย สังคมมีความคาดหวังว่า ความสวยงาม
ของภรรยาคือสิ่งที่คู่ควรกับสามีท�ำให้ผู้ชายได้ รับการเชิดหน้าชูตา
พระพินทองจึงคาด หวังว่าคู่รักของตนต้องเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่าง และ
เรือนร่างที่สวยงามคู่ควรกับตน แต่นางแก้วหน้าม้าเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่าง
น่าเกลียด และไม่สวยงาม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชนชั้นไพร่ ท�ำให้สามี
ต้องอับอายเนื่องจากมี ภรรยาที่มีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวผิดกับผู้หญิง
อื่ น ๆ เป็ น การตอกย�้ ำ เรื่ อ งความส� ำ คั ญ ของความสวยงาม ทั้ ง ท้ า ว
มงคลราช พระพินทอง และนางแก้วหน้าม้าจึงต่างเป็นการผลิตซ�้ำ
ความส�ำคัญของความงามของผู้หญิงว่าไม่ว่าจะเก่งกาจหรือมีความ
ช�ำนาญในการสู้รบเพียงใด หากไม่มีความงามก็ไร้ความหมายและความ
ไม่สวยงามเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่ามีความผิดอย่างยิ่งใหญ่ของผู้หญิง
นอกจากนี้พระดาบสยังผลิตซ�้ำวาทกรรมความงามด้วยการ
เอ่ยปากให้นางแก้วหน้าม้าทิง้ รูปหน้าม้าและกล่าวว่าการทีน่ างมณีคนงาม
กลับไปเป็นคนไม่งามเป็นการกระท�ำที่ไม่ถูกต้องซึ่งจะท�ำให้พระโอรส
คือพระปิ่นแก้วได้รับความทุกข์ยากตามไปด้วย นั่นคือการแนะน�ำว่า
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หมายความว่าหากมีหนทางทีจ่ ะเป็นคนงามได้กค็ วรทีจ่ ะมุง่ ไปเป็นคนงาม
มากกว่าจมปลักกับการเป็นคนที่ไม่งาม เป็นหนึ่งในการตอกย�้ำ และ
ผลิตซ�้ำวาทกรรมความงามหลายครั้งของวรรณคดีเรื่องแก้วหน้าม้า
ดังความว่า
บัดนั้น
พระนักสิทธิ์กล่าวความตามนุสรณ์
ผัวเจ้าเขาจะคืนนคร
รีบจรไปให้ถึงจึงจะดี
โอนอ่อนผ่อนผันกันเถิดหวา อย่ารักรูปหน้าม้าบัดสี
ให้ลูกน้อยพลอยยับอัปรีย์ คนดีท�ำบ้ากูน่าชัง
ตรัสพลางทางส่งโอรส
แล้วดาบสอวยพรสอนสั่ง
ลูกรักเติบใหญ่อย่าไว้วัง
กูจะสั่งสอนให้คงดี ฯ
		
(ภูวเนตรนรินทรฤทธิ์, 2544, น. 140-141)
นางมณีจึงเป็นคนงามที่ถูกควบคุมโดยวาทกรรมความงามและ
ต้องเป็นตัวแทนในการผลิตซ�ำ้ ความงามดังกล่าวให้ฝงั แน่นในความนึกคิด
ของผู้อ่านและเมื่อนางมณีมีความงามแล้ว การแต่งตัวอย่างคนงามคือ
การรักษาให้เรือนร่างนั้นมีความงามที่คงทน ยิ่งไปกว่านั้น ความงามจะ
เพิ่มคุณค่าให้แก่คนงามด้วยการแต่งตัวอย่างผู้ดี เนื่องจากเรือนร่างที่
สวยงามถูกผูกให้เป็นชนชั้นสูง เมื่อนางแก้วหน้าม้าถอดรูปเป็นนางมณี
จึง แต่งองค์ทรงเครื่องอย่างชนชั้นสูง
เมื่อนั้น			
ครั้นเสร็จซึ่งสรงวารี		
นุ่งนอกอย่างเขียนทองรองเรือง
สไบคาดพาดพับระยับมัน

โฉมยงองค์นางมณีศรี
จึงทรงเครื่องมณีฉับพลันฯ
เข็มขัดทับค่าเมืองเฉิดฉัน
สังวาลย์สร้อยนวมสวมกาย
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ทองกรเก้าคู่ชมพูนุท		
แจ่มจ�ำรัสรัดเกล้าเพราพราย
					

ธ�ำมรงค์เรือนครุฑเฉิดฉาย
ห้อยอุบะพรรณรายอร่ามตา ฯ
(ภูวเนตรนรินทรฤทธิ์, 2544 น. 64)

การเป็นคนงามท�ำให้นางมณีกลายเป็นภรรยาที่พระพินทองรัก
และหลงใหลไปโดยฉับพลันและความรักความลุ่มหลงอย่างถึงที่สุดของ
พระพินทองนัน้ คือผลผลิตอันเกิดจากความงามจากเรือนร่างของนางมณี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระท�ำของนางมณี คือตัวเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้
พระพินทองหลงใหลตั้งแต่แรกเห็น นั่นคือการลงอาบน�้ำและการขัดเน้น
ร่างกาย ดังความว่า
กรีดหัตถ์ขัดสีฉวีวรรณ
ลอยล่องในท้องชลธาร์

ล่อองค์ทรงธรรม์อยู่ตรงหน้า
ว่ายไปว่ายมาส�ำราญใจ ฯ

เมื่อนั้น
แลเห็นโฉมงามทรามวัย
พระค่อยด�ำเนินเดินมา
แลลอดสอดนัยนาพลัน

พระนรินทร์พินทองผ่องใส
เลิศล�้ำวิไลลาวัณย์
ราชาแฝงองค์เกษมสันต์
มิให้จอมขวัญเห็นกายา ฯ

เมื่อนั้น
แจ้งว่าพระองค์พงศ์นารายณ์
ท�ำเป็นไม่เห็นพระภูมี
แล้วขึ้นจากสายชลธาร
กรัดหัตถ์ขัดสีวารีรด
แกล้งล่อหน่อไทอยู่ไปมา

นางมณียิ้มอยู่ไม่รู้หาย
แฝงกายดูองค์นางนงคราญ
ลอยเล่นวารีเกษมสานต์
นั่งบนตะพานตรงพักตรา
เหยาะหยดผ่องพักตร์ดังเลขา
เมินหน้าเฉยอยู่ไม่ดูไป ฯ
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เมื่อนั้น
พิศโฉมนางงามทรามวัย
ผิวผ่องดังทองธรรมชาติ
พักตร์ผ่องสองปรางอย่างลูกจัน
พิศสอดังศอเหมราช
อรชรอ้อนแอ้นกรีดกราย
สองกรอ่อนชดแช่มช้อย
แข็งขึงตะลึงอินทรีย์
ดูพลางทางแสนพิศวาส
ใครหนอนวลละอองดังทองทา
แต่ได้ยลพักตร์น่ารักแสน
จะสืบดูให้รู้ร้ายดี
					

พระพินทองมองดูอยู่ใกล้ใกล้
นางในแผ่นภพไม่เทียมทัน
เอี่ยมสะอาดดังหนึ่งดวงบุหลัน
ขนงเนตรเกศกรรณพรรณราย
งามวิลาศพริ้งเพริศเฉิดฉาย
เหมือนละม้ายนางฟ้านารี
แน่งน้อยน่าชมประสมศรี
ฤดีแดดิ้นในวิญญา
พระหน่อนาถนึกพะวังกังขา
งามกว่านิ่มนุชพระบุตรี
ไม่เหมือนแม้นโฉมน้องของพี่
ว่าสามีมีแล้วฤาเปล่าดาย ฯ
(ภูวเนตรนรินทรฤทธิ,์ 2544, น. 63-64)

นางมณีได้เสนอเรือนร่างทีง่ ดงามแก่พระพินทองด้วยการอาบน�ำ้
ส่งผลให้จติ ใจของพระพินทองมีความหวัน่ ไหวเป็นการตอกย�ำ้ ความส�ำคัญ
ของความงามอีกทางหนึ่ง เมื่อนางแก้วหน้าม้ากลับกลายเป็นนางมณี
คนงาม สังคมยังเข้าควบคุมความงามนัน้ ให้คงอยูก่ บั ตัวเอกของวรรณคดี
นางแก้วหน้าม้าต่อไปโดยการท�ำให้นางมณีถอด ทิ้งรูปหน้าม้าหรือก็คือ
ถอดทิ้งการเป็นผู้หญิงที่ไม่สวยงาม การเผาหน้าม้าของพระพินทอง
จึงเป็นค�ำตอบอย่างสมบูรณ์แบบของการคงอุดมคติเกี่ยวกับความงาม
ดังความว่า
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เมื่อนั้น		
พระพินทองมองเห็นพระโฉมศรี
แม่นแท้อนงองค์มณี ภูมีรันทดสลดใจ
ขนงเนตรเกศกรอ่อนช้อย
แน่งน้อยงามข�ำยังจ�ำได้
ช่างยอกย้อนซ่อนกลเป็นพ้นไป ท�ำให้ด่าทอพอการ
ครั้งนี้ถึงที่จะงอนง้อ		
จะตัดพ้อผัวนักหักหาญ
ชลนัยน์ไหลหล่อดังท่อธาร
คิดสงสารลูกน้อยกลอยใจ
พระครวญพลางทางนึกตรึกตรา จะเผารูปหน้าม้าเสียให้ได้
คิดพลางทางองค์พระทรงชัย ฉวยได้รูปรีบจรจรัล ฯ
					
(ภูวเนตรนรินทรฤทธิ์, 2544, น. 176)
การเผารูปหน้าม้าเป็นการผลิตซ�ำ้ วาทกรรมเรือ่ งความงามอย่าง
แท้จริงท�ำให้ความไม่สวยงามกลายเป็นเครื่องหมายของสิ่งที่น่ารังเกียจ
และการให้นางแก้วหน้าม้ากลายเป็นนางมณีคนงามตลอดไปคือสิง่ แสดง
ว่าสังคมต้องการให้ผู้หญิงงามและต้องการที่จะท�ำลายผู้หญิงที่ไม่งามให้
หมดไป ยิ่งไปกว่านั้น ความสวยงามคือตัวแบ่งแยกความแตกต่างของ
ชนชั้นทางสังคม เนื่องจากมีผิวพรรณดี มีความสวยงามอ้อนช้อยคือ
ตัวอย่างของการเป็นชนชั้นสูง ยกตัวอย่างเช่นนางบุษบา พระธิดาของ
ท้ า วดาหา และประไหมสุ ห รี ด าหราวาตี แ ห่ ง กรุ ง ดาหา พระเพื่ อ นพระแพง สองพระธิดาขององค์กษัตริย์พิชัยพิษณุกรแห่งเมืองสรอง หรือ
แม้แต่นางสีดา พระลักษมีอวตารเป็นพระธิดาบุญธรรมของท้าวชนก
สถานะของนางแก้วหน้าม้าจึงสามารถเห็นได้ว่านางถูกก�ำหนดให้เป็น
ชนชั้นไพร่โดยถูกน�ำมาพ้องเข้ากับรูปร่างน่าเกลียดและไม่สวยงาม
ดังความว่า
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ฟังเอยฟังเล่า		
ลูบหลังลูบหน้าแล้วว่าพลัน
เราคนเข็ญใจไร้ทรัพย์		
ผิดคนพิกลกิริยา		
หาเช้ากินค�่ำก็ล�ำบาก		
อย่าพูดถึงบุตรท้าวเจ้านาย
					

สองเฒ่าส�ำรวลสรวลสันต์
ท่านนั้นเป็นเจ้าชาวพารา
ยากยับร่างร้ายขายหน้า
ไม่ควรปรารถนาให้เกินกาย
อดอยากซุกซนขวนขวาย
หลังจะลายเสียเปล่าไม่เข้าการ ฯ
(ภูวเนตรนรินทรฤทธิ์, 2544 น. 8)

นางในวรรณคดีคนอืน่ ๆ มีความสวยงามในเรือนร่าง คูร่ กั ของนาง
เหล่านั้นจึงถูกก�ำหนดให้เป็นเหล่าเจ้าชายผู้ที่จะขึ้นครองบัลลังก์องค์
ต่อไป ด้วยเหตุเช่นนี้ ผู้หญิงที่มีรูปร่างน่าเกลียดและไม่สวยงามจึงถูก
เข้าใจว่าไม่คู่ควรกับเจ้าชายที่มีรูปร่างงดงามอย่าง พระพินทอง โดย
แสดงออกผ่านทรรศนะของพ่อแม่นางแก้วหน้าม้าเป็นการผลิตซ�้ำเรื่อง
ความงามในแง่ของการเป็นไพร่ ยากจน และรูปร่างไม่สวยงามว่าไม่คคู่ วร
กับเจ้าขุนมูล นายระดับสูง ร�่ำรวย และรูปร่างงดงาม แนวคิดดังกล่าว
ถูกถ่ายทอดและตอกย�้ำผ่านมาเป็นรุ่นๆ จากพ่อแม่สู่ลูกหลานว่าหาก
กระท�ำแล้วจะถูกสังคมลงโทษ
บัดนั้น		
สวมกอดกัลยาแล้วว่าพลัน
ท่านเป็นลูกเจ้าท้าวพระยา
ห้ามแหนแน่นนั่งดั่งกินนร
รูปเราชั่วช้าน่าเกลียดกลัว
จะโศกาอาลัยท�ำไมมี		
					

สองเฒ่าส�ำรวลสรวลสันต์
จอมขวัญของแม่อย่าอาวรณ์
ฤาจะมาร่วมเรียงเคียงหมอน
ภูธรยังไม่ไยดี
จะมีผัวเกินพักตร์ศักดิ์ศรี
อยู่ที่นี่ยากเย็นได้เห็นกัน ฯ
(ภูวเนตรนรินทรฤทธิ์, 2544 น. 9)
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แต่เมื่อนางแก้วหน้าม้าปรากฏโฉมเป็นนางมณี นางก็ได้รับการ
ยอมรับว่าคูค่ วร กับพระพินทอง ดังทีน่ างสร้อยสุวรรณและนางจันทรแสดง
ความชื่นชมนางมณี
เมื่อนั้น			
กราบลงตรงพักตร์แจ่มจันทร์
เจ้าประคุณบุญสร้างไว้อย่างไร
สมควรเป็นเจ้าชาวพารา		
ว่าพลางลูบไล้ไปมา		
พูดพลางกอดกระหวัดรัดองค์
					

สองนางต่างเปรมเกษมสันต์
ชวนกันเข้ากอดเอาบาทา
จึงเฉิดโฉมวิไลดังเลขา
ใต้ฟ้าไม่เอี่ยมเทียมทรง
จูบสองบาทานวลระหง
มิให้นางโฉมยงรู้ที ฯ
(ภูวเนตรนรินทรฤทธิ์, 2544, น. 175)

การกระท�ำของนางสร้อยสุวรรณและนางจันทรเป็นการเชิดชู
คนงาม ว่าเป็นคนที่คู่ควรกับการเป็นเจ้านายระดับสูง แสดงให้เห็นว่า
เจ้านายระดับสูงต้องเป็นคนงาม รูปร่างบอบบาง และการกอดบาทาคือ
การยอมสวามิภักดิ์ในฐานะของภรรยาน้อยต่อภรรยาหลวง เมื่อนางแก้ว
หน้าม้าได้รับการยอมรับจากทั้งสองนาง เนื่องจากความงามนางมณี
ย่อมที่จะได้รับการยอมรับจากเหล่านางก�ำนัล ดังความว่า
บัดนั้น			
ถึงเวลาเฝ้าก็เข้ามา
ผันแปรแลเห็นพระโฉมยง
งามดังสุริยงทรงฤทธี		
ต่างคิดพิศวงหลงใหล

สาวสนมก�ำนัลถ้วนหน้า
หมอบเคียงเรียงหน้านารี
นั่งแนบแอบองค์มณีศรี
เคียงองค์จันทรีในอัมพร
รักใคร่พุ่มพวงงอนง้อขออภัย
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โฉมยงจงทรงพระเมตตา		
ผิดพลั้งบังอาจประมาทใจ
					

อย่าได้ถือโทษบ่าวไพร่
ทรามวัยจงโปรดปรานี ฯ
(ภูวเนตรนรินทรฤทธิ์, 2544, น. 182)

กล่าวได้ว่านางแก้วหน้าม้าผลิตซ�้ำอุดมคติความงามของผู้หญิง
ในสังคมและในสายตาผู้ชายและความงามนี้คือสิ่งหนึ่งที่จะท�ำให้ผู้หญิง
มีอ�ำนาจเหนือผู้ชายด้วยการท�ำให้เกิดการลุ่มหลงรักใคร่นางมณีคือรูป
แบบที่คู่ควรกับพระพินทอง เนื่องจากมีความงามไปหมดทั้งร่างตอกย�้ำ
ว่าเรือนร่างแบบนางแก้วหน้าม้าคือเรือนร่างที่ผู้ชายไม่ปรารถนา การ
กลับคืนรูปโฉมเป็นนางงามอาจกล่าวได้ว่าเป็นการผลิตซ�้ำและตอกย�้ำ
วาทกรรมเกีย่ วกับผูห้ ญิงกระแสหลักทีย่ งั คงผูกโยงคุณค่าผูห้ ญิงไว้กบั รูป
โฉมความงาม แต่ในอีกด้านหนึ่งก็อาจตีความได้ว่าเป็นการต่อรองของ
วาทกรรมผู ้ ห ญิ ง กระแสรองเพื่ อ ให้ ค วามรู ้ ค วามสามารถของผู ้ ห ญิ ง
สามารถแสดงตัวได้อย่างเปิดเผยและได้รับการยอมรับตัวละครนางแก้ว
หน้าม้าเป็นตัวละครตัวอย่างของนางในวรรณคดีไทยที่แสดงให้เห็นทั้ง
การผลิตซ�้ำและการท้าทายวาทกรรมเกี่ยวกับผู้หญิงในวรรณคดีไทย
นางประสบความส�ำเร็จในการต่อรองให้ผชู้ ายยอมรับนางทัง้ ในฐานะของ
หญิงงามและหญิงที่เก่งกาจสามารถ

บทสรุป

แนวคิดอุดมคติเกี่ยวกับความงามของผู้หญิงตามที่ปรากฏใน
วรรณคดีค�ำสอนและวรรณคดีเรื่องเล่าสร้างและก�ำหนดค่านิยมเกี่ยวกับ
คุณค่าของผู้หญิงที่ผูกติดอยู่กับความสวยงาม ตัวละครหญิงในวรรณคดี
ไทยมีพฤติกรรม และลักษณะนิสัยตามที่ผู้แต่งก�ำหนดไว้ โดยประกอบ
ด้วยลักษณะภายนอกที่ส�ำคัญคือรูปโฉมในบทละครนอกเรื่อง นางแก้ว
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หน้าม้า นางแก้วหน้าม้าถูกก�ำหนดว่าเป็นผู้ที่ไม่สวยงามและนางมณีถูก
ก�ำหนดว่าเป็นผู้ที่สวยงาม ทั้งนางแก้วหน้าม้าและนางมณีได้ผลิตซ�้ำ
วาทกรรมความงามของผู้หญิงโดยการถอดทั้ ง รู ป หน้ า ม้ า กลายเป็ น
หญิงงามบนพื้นฐานความคิดที่ว่าหากเลือกที่จะเป็นผู้ที่ไม่สวยงามก็จะ
ถูกสังคมลงโทษผ่านการละเลยจากเพศตรงข้าม แต่เมื่อใดที่เลือกเป็น
ผู้ที่สวยงามก็จะได้รับการเอาอกเอาใจ และความรักจากสังคมและเพศ
ตรงข้าม
สังคมไทยคือสังคมทีถ่ กู ผูกไว้กบั ค่านิยม และผูห้ ญิงต้องประพฤติ
ตนในกรอบของค่านิยม ที่เป็นแนวทางก�ำหนดพฤติกรรมของผู้หญิง
โดยตั้งเป็นปทัสถาน (Norms) ของสังคมขึ้นยกย่อง ผู้หญิง ผู้ประพฤติ
อยู่ในกรอบและต�ำหนิผู้หญิงที่ออกนอกเกณฑ์นี้นางแก้วหน้าม้าและ
นางมณีจึงกลายเป็นตัวเลือกให้ผู้อ่านเป็นคนตัดสินใจเลือกว่าจะเป็น
อย่างไหน แต่ไม่ว่าจะเลือกเป็นอย่างใด วัตถุประสงค์ส�ำคัญก็ยังจับรวม
อยูท่ คี่ วามงาม เป็นการสือ่ ว่าผูห้ ญิงต้องคูค่ วรกับความงาม และความงาม
คือคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ผู้หญิงต้องมี
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การประเมินทางเลือกทางเศรษฐศาสตร์
กับการแก้ไขปัญหาน�้ำท่วมเนื่องจากการขยายตัว
ของเมืองท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล
The Economic Evaluation for Solving Flood
Problems due to the Expansion
of Coastal Tourist City
อรษา ตันติยะวงศ์ษา1 และ เกวลิน มะลิ 2
OrasaTuntiyawongsa and Kewalin Mali

บทคัดย่อ
จากวิกฤติการณ์น�้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศไทยที่ผ่านมา
และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึน้ เรือ่ ยๆ ทุกภาคส่วนต่างให้ความ
ส�ำคัญกับการป้องกันและแก้ปัญหาดังกล่าว ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการน�ำ้ และป้องกันน�ำ้ ท่วมจึงได้รบั การพิจารณาบรรจุให้เป็นวาระแห่ง
ชาติ ส�ำหรับเมืองท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ต�่ำเมื่อฝนตก
จึงท�ำให้นำ�้ จากทีส่ งู หรือภูเขาไหลลงสูเ่ มืองนอกจากนีพ้ นื้ ทีเ่ มืองยังมีการ
ขยายตัวของสิง่ ก่อสร้างทีไ่ ปขวางทางน�ำ้ จึงต้องประสบกับปัญหาน�ำ้ ท่วม
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การประเมินทางเลือกทางเศรษฐศาสตร์กับการ
แก้ไขปัญหาน�ำ้ ท่วมเนือ่ งจากการขยายตัวของเมืองท่องเทีย่ วชายฝัง่ ทะเล
1
2

อาจารย์ประจ�ำคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา.
อาจารย์ประจ�ำคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา.

52 • วารสารสหวิทยาการ ❃ JOURNAL of Integrated Sciences

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส�ำรวจออกแบบและจัดท�ำแผนแม่บทระบบ
ระบายน�้ำและป้องกันน�้ำท่วมพื้นที่เมืองพัทยา ปีงบประมาณ 2556 โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและผลกระทบของน�้ำท่วมใน
พื้นที่เมืองพัทยา 2) วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนระบบระบายน�้ำ
และป้องกันน�้ำท่วมเมืองพัทยาและประเมินทางเลือกที่เหมาะสมภายใต้
ข้อจ�ำกัดของทรัพยากรทางการเงินที่ใช้ลงทุน การด�ำเนินงานเริ่มจาก
การส�ำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน�้ำท่วมในพื้นที่เมืองพัทยา การ
จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา
ดังกล่าว หลังจากนั้นจึงประเมินมูลค่าความเสียหายเชิงเศรษฐกิจที่จะ
ลดลงจากการจ�ำลองเหตุการณ์นำ�้ ท่วมโดยใช้เทคนิคทางวิศวกรรมเพือ่ ใช้
ในการวิเคราะห์ทางเลือกทางเศรษฐศาสตร์ต่อไป
ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาน�้ำท่วมในพื้นที่เกิดจากระบบระบาย
น�้ำธรรมชาติของเมืองถูกบุกรุก และระบบท่อระบายน�้ำเดิมมีขนาดเล็ก
ไม่สามารถรองรับน�้ำฝนที่ตกปริมาณมาก ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ
จากน�้ำท่วม 3,073 ครัวเรือน สถานประกอบการ 483 แห่ง ระดับน�้ำท่วม
อยู่ระหว่าง 0.3 - 2 เมตร มูลค่าความเสียหาย 98 ล้านบาทโดยประมาณ
จากปัญหาดังกล่าวได้ออกแบบทางเลือกจ�ำแนกเป็น 4 แนวทาง เรียง
ล�ำดับโดยจ�ำแนกตามผลการประเมินทางเลือกทางเศรษฐศาสตร์จากที่ดี
ที่สุดไปหาที่น้อยที่สุด คือ 1) ระบบโครงข่ายท่อระบายน�้ำรองรับปริมาณ
ฝนรอบการเกิดซ�้ำ 5 ปี มูลค่า 2,724 ล้านบาท 2) พื้นที่เก็บน�้ำแก้มลิง
มูลค่า 3,183 ล้านบาท 3) ระบบโครงข่ายท่อระบายน�้ำรองรับปริมาณ
ฝนรอบการเกิดซ�้ำ 10 ปี มูลค่า 3,410 ล้านบาท และ 4) อุโมงค์เก็บน�้ำใต้
ทางลอดถนนสุขุมวิทมูลค่า 5,456 ล้านบาท
ค�ำส�ำคัญ : การประเมินทางเลือกทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์
		 ความคุ้มค่าในการลงทุน
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ABSTRACT
Since many areas in Thailand have suffered from flooding
crisis, which is becoming increasingly severe, all sectors have
paid close attention to flood prevention and solution. Thus
water management and flood prevention strategies are set as the
national agenda.
For the low-lying coastal city, it is easily flooded from
rainwater flowing down the mountains. Additionally, flooding in
coastal tourist city is an inevitable consequence of unplanned
urban expansion, in which natural floodways have been blocked by
man-made environment. The economic evaluation for solving flood
problems due to the urban expansion of coastal tourist city is part
of The surveying, designing, and master plan developing project
for drainage and flood prevention systems of Pattaya City FY 2013.
The project aims to 1) study flooding problems and its impacts on
Pattaya City and 2) conduct the cost-benefit analysis of Pattaya
City’s drainage and flood prevention systems and to evaluate and
identify the optimal investment option under financial constraints.
The study started from surveying the flood-affected areas in
Pattaya and conducting meetings to ask flood-affected people for
their opinions. Then, through flood simulations using engineering
techniques, the study assessed the consequential reduced economic
damage of each flood resolution option. The assessment results
were then used to support the economic evaluation.
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The study results showed that the flooding in Pattaya was
caused by man-made obstructions of natural floodways and the
fact that the existing city-drainage systems were too small to
accommodate the amount of heavy rainfall. There were 3,073
households and 483 businesses affected by flooding. The flood
levels were between 0.3 and 2 meters. The flood caused 98 million
baht s’ worth of damage. From the stated problems, four flood
resolution options were proposed. Ranging from best to worst
economic evaluation results, they were 1) the drainage network
system worth 2,724 million bahts to accommodate 5-year
recurrence interval of extreme rainfall; 2) the flood-mitigation
reservoir worth 3,183 million bahts; 3) the drainage network
system worth 3,410 million bahts to accommodate 10-year
recurrence interval of extreme rainfall; and 4) the water storage
tunnel under Sukhumvit Road worth 5,456 million bahts.
Keywords : Economic evaluation, Cost-benefit analysis
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ความส�ำคัญของปัญหา

เมืองพัทยาเป็นเขตปกครองพิเศษในจังหวัดชลบุรที มี่ คี วามส�ำคัญ
เชิงเศรษฐกิจส�ำหรับประเทศไทยเนือ่ งจากเป็นเมืองท่องเทีย่ วชายฝัง่ ทะเล
ทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศรูจ้ กั และให้ความสนใจมา
เยือนเป็นล�ำดับแรกๆ ในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็น
จ�ำนวนมาก ข้อมูลจากเมืองพัทยาระหว่างปี 2550-2552 มีนักท่องเที่ยว
เดินทางมาเฉลีย่ เป็นจ�ำนวน 5,540,248 คน สร้างรายได้จากการท่องเทีย่ ว
เฉลี่ย 52,325 ล้านบาทต่อปี แสดงดังตารางที่ 1 นอกจากนี้ตามวิสัยทัศน์
“เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับภูมิภาคและระดับโลกที่มุ่งเน้น
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีศักยภาพในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เมืองอย่างโปร่งใส” สะท้อนให้เห็นว่าเมืองพัทยายังเปิดรับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและคาดว่าเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ในปี 2558 จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีก
เป็นจ�ำนวนมาก อย่างไรก็ตามเมืองพัทยาประสบกับปัญหาน�้ำท่วมเป็น
ประจ�ำทุกปีเนื่องจากตั้งอยู่บนพื้นที่ต�่ำเมื่อฝนตกจึงท�ำให้น�้ำจากเนินเขา
ได้แก่ เขาน้อย เขาตาโล และเขาเสาธงทองและพื้นที่สูงบริเวณใกล้เคียง
ไหลผ่านเมืองพัทยาเพื่อลงสู่ทะเลแม้ว่าปริมาณน�้ำฝนเฉลี่ยรายปีตั้งแต่
ปี 2524-2555 ของสถานี 459203 พัทยาอยู่ที่ 1,127.51 มิลลิเมตร จะ
ใกล้เคียงกับปริมาณน�้ำฝนเฉลี่ยตลอดปีของประเทศไทยวัดโดยกรม
อุตุนิยมวิทยาอยู่ที่ 1,572.50 มิลลิเมตร (ศูนย์วิจัยวิศวกรรมน�้ำและ
โครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
2556) แต่เมือ่ มีการขยายตัวของเมืองและสิง่ ก่อสร้างต่างๆ ขวางเส้นทาง
น�้ำมากขึ้นก็ท�ำให้การระบายน�้ำช้าลงจนเกิดน�้ำท่วมขัง เมืองพัทยาจะ
ใช้มาตรการเร่งสูบน�้ำออกเพื่อไม่ให้ระยะเวลาท่วมขังเกินกว่า 1 ชั่วโมง
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อย่างไรก็ตามยังมิได้มกี ารวางแผนป้องกันน�ำ้ ท่วมระยะยาวเพือ่ แก้ปญ
ั หา
และรองรับความรุนแรงของน�้ำท่วมที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระดับการ
เติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งจะส่งผลกระทบกับประชาชนและเศรษฐกิจของ
เมืองพัทยาทั้งทางตรง เช่น ความเสียหายที่เกิดแก่อาคารบ้านเรือน
การสูญเสียค่าใช้จ่ายขณะเกิดน�้ำท่วม และทางอ้อม เช่น การสูญเสีย
รายได้จากการท่องเที่ยว เป็นต้น ดังนั้นการพัฒนาระบบแก้ปัญหา
น�้ำท่วมจึงมีความจ�ำเป็นซึ่งนอกจากจะพิจารณาความเป็นไปได้เชิง
วิศวกรรม แล้วยังต้องพิจารณาความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจจากการใช้
ทรัพยากรเพื่อให้สามารถลดผลกระทบได้ครอบคลุมหลากหลายมิติด้วย
การประเมินทางเลือกทางเศรษฐศาสตร์นับเป็นเครื่องมือส�ำคัญ
อย่างหนึ่งในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดให้เกิดประสิทธิภาพ
หรือคุ้มค่ามากที่สุด และเมื่อมีการน�ำไปประยุกต์ใช้ในการประเมินทาง
เลือกส�ำหรับแก้ปัญหาน�้ำท่วมยังท�ำให้การตัดสินใจมีความชัดเจนเนื่อง
จากเป็นการพิจารณาจากข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้เทคนิคคณิตศาสตร์
ช่วยตัดสินใจและยังค�ำนึงถึงมูลค่าของเงินตามเวลา (Time
value of money) อีกด้วย ส�ำหรับบทความนี้จะกล่าวถึงการประยุกต์
ใช้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาน�้ำท่วมของเมืองพัทยา
ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลที่ส�ำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
ส�ำรวจออกแบบและจัดท�ำแผนแม่บทระบบระบายน�ำ้ และป้องกันน�ำ้ ท่วม
พื้นที่เมืองพัทยา3 ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากเมืองพัทยาใน
ปีงบประมาณ 2556 รองรับการเจริญเติบโตในอนาคต 30 ปี (2555 3
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ป้องกันน�้ำท่วมพื้นที่เมืองพัทยา. สนับสนุนการวิจัยโดยเมืองพัทยา, 2556
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2585) และการขยายตัวของชุมชนเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการ
ท่องเที่ยวในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัญหาและ
ผลกระทบของน�้ำท่วมในพื้นที่เมืองพัทยา (2) วิเคราะห์ความคุ้มค่าใน
การลงทุนระบบระบายน�้ำและป้องกันน�้ำท่วมเมืองพัทยาและประเมิน
ทางเลือกทีเ่ หมาะสมภายใต้ขอ้ จ�ำกัดของทรัพยากรทางการเงินทีใ่ ช้ลงทุน
ผลการศึกษาเป็นประโยชน์ในการจัดท�ำแผนแม่บทระบบระบายน�้ำและ
ป้องกันน�้ำท่วมเมืองพัทยาให้ส�ำเร็จสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองพัทยาตลอดจนจัดสรรงบประมาณส�ำหรับด�ำเนินการก่อสร้างต่อไป
ตารางที่ 1
สถิตินักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว
ระหว่างปี 2550 – 2552
หน่วย : ล้านบาท
ปี พ.ศ.

จ�ำนวนนักท่องเที่ยว

รายได้จากการท่องเที่ยว

2550
2551
2552

6,680,658
5,634,088
4,305,998

59,348
52,968
44,658

เฉลี่ย

5,540,248

52,325

ที่มา : ส�ำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ, 2555
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การวิจัยนี้มีแนวคิดทฤษฎี กลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะห์ข้อมูล
และขั้นตอนการด�ำเนินงานดังนี้
1. แนวคิดทฤษฎีที่ใช้เป็นกรอบในการด�ำเนินงาน
การด�ำเนินงานใช้แนวคิดทฤษฎี 2 แนวคิด ได้แก่ แนวคิดที่ 1
หลั ก การจั ด สรรทรั พ ยากรตามหลั ก เศรษฐศาสตร์ เป็ น แนวคิ ด
เบื้องต้นส�ำคัญที่ใช้ในการประเมินทางเลือก (Choice) ทางเศรษฐศาสตร์
ซึ่งเกิดจากมนุษย์หรือสังคมมีความจ�ำเป็นต้องผลิตสินค้าและบริการขึ้น
เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ในการด�ำรงชีวิตตลอดจนตอบสนองความต้องการ
อันมีไม่จำ� กัด แต่ดว้ ยเหตุทที่ รัพยากรส�ำหรับน�ำมาผลิตสินค้าและบริการ
นั้นมีจ�ำกัดและสามารถน�ำไปใช้ผลิตสินค้าและบริการได้หลากหลาย
ประเภท กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนั้นมิได้มี
เพียงทางเลือกเดียว การใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในการประเมินและ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดจากทางเลือกที่มีอยู่จึงเป็นแนวทางหนึ่ง
ที่จะน�ำไปสู่การจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และเกิด
สวัสดิการสูงสุด (Welfare maximization) โดยทางเลือกที่ดีที่สุด (Best
choice) ในทางเศรษฐศาสตร์หมายถึงทางเลือกที่ท�ำให้เกิดประโยชน์
หรือผลตอบแทนสูงที่สุดภายใต้ข้อจ�ำกัดของทรัพยากร (Maximized
benefit) หรืออีกนัยหนึ่งก็คือทางเลือกที่ท�ำให้เกิดต้นทุนต�่ำที่สุดโดย
ให้ประโยชน์หรือผลตอบแทนตามที่ต้องการ (Minimized cost) ซึ่ง
นักเศรษฐศาสตร์มักเรียกว่า “ดุลยภาพ (Equilibrium)” การพิจารณาทาง
เลือกเพื่อหาดุลยภาพจะใช้หลักการเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์
ส่วนเพิ่ม (Marginal benefit) และต้นทุนส่วนเพิ่ม (Marginal cost)
โดยดุลยภาพจะเกิดเมื่อผลประโยชน์ส่วนเพิ่มเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่ม
(Heyne, Paul T, 2010) แนวคิดที่ 2 หลักการประเมินความคุ้มค่า
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ในการลงทุน เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
(Cost-benefit analysis) ของโครงการ โดยมีตัวชี้วัดความคุ้มค่าในการ
ลงทุนที่ใช้เป็นเครื่องมือประเมินโครงการลงทุนภาครัฐดังนี้ 1) มูลค่า
ปัจจุบันสุทธิ (Net present value : NPV) 2) อัตราผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์ (Economic internal rate return : EIRR) 3) อัตราส่วน
ผลประโยชน์ต่อค่าลงทุน (Benefit cost ratio: B/C) 4) ระยะเวลาคืนทุน
(Payback period : PP) และ 5) การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ
(Sensitivity analysis) การพิจารณาความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรท�ำ
โดยเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์และต้นทุนการใช้ทรัพยากรในแต่ละ
ทางเลือกที่ปรับให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน (Present value) รวมถึงวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนจากทางเลือกต่างๆ เมื่อก�ำหนดให้
ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเปลี่ยนแปลงขณะที่ปัจจัยอื่นๆ คงที่ ทั้งนี้ทางเลือกที่
จะได้รับการยอมรับว่ามีความคุ้มค่าแก่การลงทุนได้แก่ ทางเลือกที่ให้ค่า
มูลค่าปัจจุบันสุทธิมากกว่าศูนย์ มีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์
มากกว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสของสังคม(Social discount rate) อัตราส่วน
ผลประโยชน์ตอ่ ค่าลงทุนมากกว่าหนึง่ เท่า และมีระยะเวลาคืนทุนเร็ว ทัง้ นี้
การเปรียบเทียบโครงการอิสระ (Independent project) หรือโครงการ
ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น สามารถตั ด สิ น ใจเลื อ กทางเลื อ กที่ ดี ที่ สุ ด โดยการ
จัดล�ำดับทางเลือกซึ่งพิจารณาจากค่าของตัวชี้วัดที่ได้จากการวิเคราะห์
ความคุ้มค่าในการลงทุน (ฐาปนา ฉิ่นไพศาล, 2553)
2. กลุ่มเป้าหมาย
ลักษณะกลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูลปฐมภูมิความคิดเห็นต่อ
สภาพน�้ำท่วมจะต้องเป็นตัวแทนภาครัฐและภาคประชาชนผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย โดยตรงต่ อ การจั ด ท� ำ ระบบระบายน�้ ำ และป้ อ งกั น น�้ ำ ท่ ว ม
ครอบคลุมเขตการปกครองเมืองพัทยาทั้งหมด 4 ต�ำบล คือ นาเกลือ
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หมู่ 1 2 3 4 5 6 และ 7 (เกาะล้าน) หนองปรือหมู่ 5 6 9 10 11 12 และ
13 ห้วยใหญ่หมู่ 4 และหนองปลาไหลหมู่ 6 7 และ 8 ครอบคลุมชายหาด
ของพัทยามีความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด 208.10
ตารางกิโลเมตร กลุม่ เป้าหมายในการศึกษานีจ้ งึ ประกอบด้วย 1) ประธาน
ชุมชน 41 ชุมชน ซึ่งเป็นตัวแทนของภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากน�้ำท่วม 2) ตัวแทนจากส่วนราชการสังกัดเมืองพัทยา ซึ่งมีบทบาท
หน้ า ที่ ใ นการตั ด สิ น ใจเชิ ง นโยบายและปฏิ บั ติ ก ารเมื่ อ เกิ ด น�้ ำ ท่ ว ม
3) ประชาชนในพื้นที่ผู้สนใจ รวมทั้งสิ้น 112 คน
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินทางเลือกในโครงการส�ำรวจ
ออกแบบและจัดท�ำแผนแม่บทระบบระบายน�้ำและป้องกันน�้ำท่วมพื้นที่
เมืองพัทยาตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์ที่จะกล่าวในบทความนี้เป็นการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณใช้ข้อมูลทุติยภูมิของเมืองพัทยาประกอบกับข้อมูล
ปฐมภูมิจากการตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐและ
ประชาชน แล้วน�ำมาวิเคราะห์สร้างทางเลือกและประเมินความคุม้ ค่าจาก
การลงทุนพัฒนาระบบระบายน�้ำและป้องกันน�้ำท่วม 4 ทางเลือก ได้แก่
ทางเลือกที่ 1 การก่อสร้างระบบโครงข่ายท่อระบายน�้ำรองรับปริมาณ
ฝนรอบปีการเกิดซ�้ำ 5 ปี หรือปริมาณ 60 มม./ชม. ทางเลือกที่ 2 การ
ก่อสร้างระบบโครงข่ายท่อระบายน�้ำรองรับปริมาณฝนรอบปีการเกิดซ�้ำ
10 ปี หรือปริมาณ 75 มม./ชม. ทางเลือกที่ 3 การก่อสร้างพื้นที่เก็บน�้ำ
แก้มลิง และ ทางเลือกที่ 4 การก่อสร้างอุโมงค์เก็บน�้ำใต้ทางลอดถนน
สุขมุ วิท การวิเคราะห์ทางเลือกจะมุง่ เน้นพิจารณามูลค่าทางเศรษฐกิจโดย
จ�ำแนกต้นทุนค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละปี
ตลอดอายุโครงการแล้วค�ำนวณเปรียบเทียบกันด้วยวิธี Discounted
cash flow technique of cost-benefit analysis ภายใต้สมมติฐานในการ
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วิเคราะห์ที่ก�ำหนดขึ้นจากข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิเกี่ยวกับสภาพน�้ำ
ท่วมพื้นที่ที่สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจสังคมของเมืองพัทยา มีตัว
ชี้วัดความคุ้มค่าในการลงทุนระบบระบายน�้ำและป้องกันน�้ำท่วมดังนี้
1) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 2) อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์
(EIRR) 3) อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อค่าลงทุน (B/C) 4) ระยะเวลา
คืนทุน (PP) และ 5) การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity analysis)
4. ขั้นตอนในการด�ำเนินงาน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
4.1 การวิเคราะห์สภาพปัญหา
ขั้นตอนนี้ด�ำเนินการโดย 1) ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง และ 2) ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิจากสภาพทางภูมิศาสตร์ โดย
การส�ำรวจภาคสนามด้านโครงสร้างพื้นฐานการระบายน�้ำ สภาพพื้นที่
ขณะน�้ำท่วมและไม่ท่วม และการวิเคราะห์สภาพการไหลของระบบ
ระบายน�้ำปัจจุบันโดยใช้ข้อมูลจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยัง
ได้ส�ำรวจความเห็นของผู้เกี่ยวข้องโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรงในพื้ น ที่ และการจั ด ประชุ ม สั ม มนาเพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
ประกอบกับการใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือในการส�ำรวจความคิดเห็น
จากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้น�ำชุมชนเป็นตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่
ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามจ�ำนวน 125 คน สรุปสาเหตุหลักของปัญหา
น�้ำท่วมได้ 3 ประการ คือ 1) ความสามารถของระบบระบายน�้ำเดิมที่
มีอยู่มีขนาดไม่เพียงพอรองรับปริมาณน�้ำท่าที่เกิดจากฝนที่มาจากพื้นที่
อื่นและเป็นระบบเดียวกับระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย 2) ระดับความลาดเอียง
ของพื้นที่ไม่รองรับการไหลของน�้ำ พื้นที่ด้านเหนือน�้ำต�่ำกว่าพื้นที่ด้าน
ท้ายน�้ำท�ำให้การระบายน�้ำลงคลองสาธารณะท�ำได้ยากเกิดการไหลย้อน
ท่วมขัง และ 3) การขยายตัวของเมืองท�ำให้มสี งิ่ ปลูกสร้าง เช่น บ้านเรือน
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ร้านค้า และอาคารพาณิชย์ เป็นต้น ขวางเส้นทางน�้ำ สาเหตุข้างต้น
ท�ำให้เกิดปัญหาน�ำ้ ท่วมขังซ�ำ้ ซากในบริเวณพืน้ ทีเ่ มืองพัทยาหลายชุมชน
ด้วยกัน เช่น บริเวณถนนสุขุมวิท-เขาตาโล-ไทยน�้ำทิพย์ ถนนเลียบ
ทางรถไฟ ถนนพัทยากลาง ซอยเพชรตระกูล หมูบ่ า้ นแปซิฟกิ ซอยบัวขาว
(แตงโม) ซอยบงกช ซอยวัดธรรมสามัคคี หมู่บ้านเทพประสิทธิ์วิลล่า
ถนนพัทยาสายสอง ถนนพัทยาสายสาม และถนนเลียบหาดพัทยา
เป็นต้น
4.2 การออกแบบทางเลือก
สืบเนื่องจากระบบระบายน�้ำธรรมชาติของเมืองพัทยาถูกบุกรุก
และมี สิ่ ง ปลู ก สร้ า งทั บ เขตพื้ น ที่ ค ลองท� ำ ให้ ร ะบบทางน�้ ำ ธรรมชาติ ที่
รวบรวมน�้ำฝนที่ตกลงสู่คลองขาดหายไปจึงจ�ำเป็นต้องอาศัยระบบท่อ
ระบายน�้ำทดแทน แม้ว่าในปัจจุบันเมืองพัทยาได้มีการก่อสร้างระบบ
ระบายน�้ำครอบคลุมพื้นที่มากถึงร้อยละ 75 แต่ด้วยขนาดท่อระบายน�้ำ
ที่เล็กไม่สามารถรองรับปริมาณฝนที่ตกปริมาณมากๆ ในช่วงเวลาสั้นๆ
และขาดความต่อเนือ่ งของการขนส่งระบายน�ำ้ ลงสูจ่ ดุ ออกคลองธรรมชาติ
และทะเลท�ำให้ปัญหาน�้ำท่วมยังคงเกิดขึน้ ในพื้นทีซ่ �้ำซากและเป็นประจ�ำ
ทุกปี การออกแบบระบบระบายน�้ำและป้องกันน�้ำท่วมจึงค�ำนึงถึงสภาพ
ปั ญ หาดั ง กล่ า วรวมถึ ง หลั ก เกณฑ์ ใ นการออกแบบซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
1) เกณฑ์พิจารณาการออกแบบระบบระบายนํ้าและป้องกันนํ้าท่วม
2) เกณฑ์การออกแบบด้านอุทกวิทยาและชลศาสตร์และ 3) เกณฑ์
การออกแบบด้านวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง โดยได้แบบทางเลือก
4 แนวทาง ได้แก่
1. ระบบโครงข่ายท่อระบายน�้ำรองรับปริมาณฝนรอบการเกิด
ซ�้ำ 5 ปี
โครงข่ายระบบท่อระบายน�้ำรองรับปริมาณฝนรอบการเกิดซ�้ำ
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5 ปี หรือปริมาณ 60 มม./ชม. ครอบคลุมพื้นที่เมืองพัทยาทั้งหมด แบ่ง
พื้นที่ออกเป็น 9 โซน พร้อมก่อสร้างสถานีสูบน�้ำ ณ จุดระบายออกสู่
แหล่งน�้ำธรรมชาติ สามารถรองรับปริมาณน�้ำท่วมได้ 1,087,380 ลบ.ม.
การประเมินราคาขัน้ ต้นของผลการออกแบบใช้ขอ้ มูลราคากลางต่อหน่วย
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ปี พ.ศ. 2555 สรุปในรายละเอียดค่า
ก่อสร้างของแต่ละโซนในตารางที่ 2 งบประมาณก่อสร้าง 2,724 ล้านบาท
ตารางที่ 2
สรุปการประเมินราคาค่าก่อสร้างระบบโครงข่ายท่อระบายน�้ำ
รองรับปริมาณฝนรอบการเกิดซ�้ำ 5 ปี
หน่วย : บาท
โครงข่ายระบบระบายน�ำ้ มูลค่าลงทุนส�ำหรับรองรับปริมาณฝน 5 ปี
โซน 1
โซน 2
โซน 3
โซน 4
โซน 5
โซน 6
โซน 7
โซน 8
โซน 9

75,199,527.81
153,429,639.65
1,043,030,293.16
904,358,414.76
78,615,270.47
121,505,482.45
211,296,969.39
98,624,876.61
8,114,794.36

รวมทั้งสิ้น

2,724,175,268.67

ทีม่ า : โครงการวิจยั ส�ำรวจออกแบบและจัดท�ำแผนแม่บทระบบระบายน�ำ้
และป้องกันน�้ำท่วมพื้นที่เมืองพัทยา, 2556
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10 ปี

2) ระบบโครงข่ายท่อระบายน�ำ้ รองรับปริมาณฝนรอบการเกิดซ�ำ้

โครงข่ายท่อระบายน�้ำรองรับปริมาณฝนรอบการเกิดซ�้ำ 10 ปี
หรือปริมาณ 75 มม./ชม. ครอบคลุมพื้นที่เมืองพัทยาทั้งหมด แบ่งพื้นที่
ออกเป็น 9 โซน พร้อมก่อสร้างสถานีสูบน�้ำ ณ จุดระบายออกสู่แหล่งน�้ำ
ธรรมชาติ รองรับปริมาณน�้ำท่วมได้ 1,553,400 ลบ.ม. การประเมิน
ราคาขั้ น ต้ น ของผลการออกแบบใช้ ข ้ อ มู ล ราคากลางต่ อ หน่ ว ยของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง ปี พ.ศ. 2555 สรุปรายละเอียดค่าก่อสร้าง
ของแต่ละโซนตามตารางที่ 3 งบประมาณก่อสร้าง 3,410 ล้านบาท
ตารางที่ 3
สรุปการประเมินราคาค่าก่อสร้างระบบโครงข่ายท่อระบายน�้ำ
รองรับปริมาณฝนรอบการเกิดซ�้ำ 10 ปี
หน่วย : บาท
โครงข่ายระบบระบายน�ำ้ มูลค่าลงทุนส�ำหรับรองรับปริมาณฝน 10 ปี
โซน 1
98,805,842.52
โซน 2
194,737,912.23
โซน 3
1,339,128,971.03
โซน 4
1,095,041,579.46
โซน 5
110,844,538.05
โซน 6
156,753,810.60
โซน 7
248,864,649.60
โซน 8
122,775,228.24
โซน 9
43,944,291.94
รวมทั้งสิ้น
3,410,896,823.66
ทีม่ า : โครงการส�ำรวจออกแบบและจัดท�ำแผนแม่บทระบบระบายน�ำ้
และป้องกันน�ำ้ ท่วมพืน้ ทีเ่ มืองพัทยา, 2556
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3) พื้นที่เก็บน�้ำแก้มลิง
แบ่ ง ออกเป็ น 2 พื้ น ที่ สามารถรองรั บ ปริ ม าณน�้ ำ ท่ ว มได้
560,000 ลบ.ม. มูลค่าโครงการพืน้ ทีเ่ ก็บน�ำ้ แก้มลิงสามารถสรุปราคาเป็น
ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 3,183 ล้านบาท โดยประมาณ และแสดงรายละเอียด
การประมาณในตารางที่ 4 ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 70
ถูกใช้ในการประมาณราคาค่าที่ดินเวนคืน ขนาด 100 ไร่ เป็นจ�ำนวนเงิน
รวมทั้งสิ้น 2,600 ล้านบาท
ตารางที่ 4
สรุปการประเมินราคาโครงการพื้นที่เก็บน�้ำแก้มลิง
หน่วย : บาท
ล�ำดับ รายการ

รายละเอียด

1

ที่ดิน

400m x 400m

2
งานปรับพื้นที่
		
		
		

ตัดต้นไม้
เบี้ยเลี้ยง
เครื่องมือ
ค่ารถขนย้าย

45,000
15,000
75,000
500,000

3
งานดิน
		
		
		

ขุดและปรับดิน
เบี้ยเลี้ยง
เครื่องมือ
ค่ารถตัก และเกรด

84,000
21,000
84,000
700,000
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มูลค่ารวม
2,600,000,000

4
งานคอนกรีต
		
		
		

คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ksc
ค่าแรงเทคอนกรีต
ค่าขนส่งสินค้า
ค่าแบบกั้นวัสดุ

5
งานเหล็กเสริม
		
		
		
		
		

ปริมาณเหล็ก #22 ฐานราก
@ 20cm
56,696,000
ปริมาณเหล็ก #22 ก�ำแพงคอนกรีต
@ 20cm
1,492,000
ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18
50,000
ค่าแรงผูกเหล็ก
180,000

6
อื่นๆ
		
		
		

Grouting (10% of Concrete) 20,000,000
Prime Coating (Surface area) 160,000,000
Total unit length cost
3,031,996,000
Contractor Fees (5%)
151,599,800
Total project cost

160,000,000
24,000,000
54,000
8,000,000

3,183,595,800

ทีม่ า : โครงการส�ำรวจออกแบบและจัดท�ำแผนแม่บทระบบระบายน�ำ้
และป้องกันน�ำ้ ท่วมพืน้ ทีเ่ มืองพัทยา, 2556
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4) อุโมงค์เก็บน�้ำใต้ทางลอดถนนสุขุมวิท
รองรับน�้ำหลากจากพื้นที่เหนือถนนสุขุมวิท สามารถรองรับ
ปริมาณน�้ำท่วมได้ 400,000 ลบ.ม. มูลค่าการก่อสร้างอุโมงค์เก็บน�้ำ
ใต้ทางลอดถนนสุขุมวิท สามารถสรุปรายละเอียดในตารางที่ 5 มูลค่า
การก่อสร้างทั้งสิ้น 5,456 ล้านบาท โดยประมาณ ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าการ
ติดตั้งเครื่องสูบน�้ำภายในอุโมงค์และบ�ำรุงรักษา
ตารางที่ 5
สรุปการประเมินราคาค่าก่อสร้างอุโมงค์เก็บน�้ำ
ใต้ทางลอดถนนสุขุมวิท
หน่วย : บาท
ล�ำดับ รายการ

รายละเอียด

มูลค่ารวม

1
งานปรับพื้นที่
		
		
		

ตัดต้นไม้
เบี้ยเลี้ยง
เครื่องมือ
ค่ารถขนย้าย

27,000
9,000
45,000
90,000

2
งานดิน
		
		
		

ขุดและปรับดิน
เบี้ยเลี้ยง
เครื่องมือ
ค่ารถตักและ เกรด

36,000
9,000
36,000
13,500

3
งานเสาเข็ม
		
		
		

เสาเข็มอัดแรง
ปั้นจั่น
ช่าง
เบี้ยเลี้ยง
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100,000
30,000
2,000
500

4
งานคอนกรีต
		
		
		
5
งานเหล็กเสริม
		
		
		
		
		
		
		
6
งานแบบหล่อ
		
		
		
		
		
		
		
7
อื่นๆ
		
		
		
		

คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ksc
142,500
ค่าแรงเทคอนกรีต
21,375
ค่าขนส่งสินค้า
54,000
ค่าแบบกั้นวัสดุ
7,125
ปริมาณเหล็ก #22 ฐานราก @ 20cm 246,180
ปริมาณเหล็ก #22 ก�ำแพงคอนกรีต
@ 20cm
25,961
เหล็กปลอก #22 ฐานราก @ 20cm 559,500
เหล็กปลอก #22 ก�ำแพงคอนกรีต
@ 20cm
20,888
ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18
50,000
ค่าแรงผูกเหล็ก
12,000
เหล็กแผ่น 1mx3m per 1 km
720
เหล็ก I section per 1 km
1,584
เหล็ก C section per 1 km
528
Bolts & Nuts (25% of steel weight)
per 1 km
13
ค่าแรงตั้งแบบ ช่าง
8,000
ค่าแรงตั้งแบบ คนงาน
12,000
เบี้ยเลี้ยง
6,000
Grouting (10% of Concrete)
17,813
Prime Coating (Surface area)
25,500
Total unit length cost
1,609,686
Contractor Fees (5%)
1,690,170
Total project cost
5,456,220,947

ทีม่ า : โครงการส�ำรวจออกแบบและจัดท�ำแผนแม่บทระบบระบายน�ำ้ และ
ป้องกันน�้ำท่วมพื้นที่เมืองพัทยา, 2556
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4.3 การประเมินทางเลือกและจัดล�ำดับ
เป็นการวิเคราะห์และจัดล�ำดับเพือ่ น�ำไปสูก่ ารตัดสินใจเลือกทาง
เลือกที่ดีที่สุดจากทุกทางเลือกโดยพิจารณาจากตัวชี้วัดความคุ้มค่าใน
การลงทุน
การวิเคราะห์สภาพปัญหา

➝
ออกแบบทางเลือก

➝

➝

➝
ระบบท่อรองรับ
ปริมาณฝนรอบปี
การเกิดซ�ำ้ 10 ปี

➝

➝
ระบบท่อรองรับ
ปริมาณฝนรอบปี
การเกิดซ�ำ้ 5 ปี

พื้นที่เก็บน�้ำ
แก้มลิง

อุโมงค์เก็บน�้ำ
ใต้ทางลอด
ถนนสุขุมวิท

ภาพที่ 1 ขั้นตอนในการด�ำเนินงาน
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➝

➝

➝
1)
2)
3)
4)
5)

ประเมินทางเลือกและจัดล�ำดับ
NPV
EIRR
B/C
Payback period (PP)
Sensitivity analysis

ผลการศึกษา

ผลการศึกษานี้ประกอบด้วย 1) ผลกระทบของน�้ำท่วมและ
ประโยชน์ทปี่ ระเมินได้จากระบบระบายน�ำ้ และป้องกันน�ำ้ ท่วม 2) ผลการ
ประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนแต่ละทางเลือกภายใต้สมมติฐานที่
ก�ำหนด และ 3) การจัดล�ำดับทางเลือก
1. ผลกระทบจากน�้ำท่วมและประโยชน์จากระบบระบายน�้ำและ
ป้องกันน�้ำท่วม
การศึกษาพบว่า น�้ำท่วมครอบคลุมพื้นที่รวม 7 ตารางกิโลเมตร
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.18 ของพื้นที่เมืองทั้งหมด 49.37 ตาราง
กิโลเมตร มีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบในระหว่างเดือนสิงหาคมถึง
เดือนตุลาคม 2555 จ�ำนวน 3,073 ครัวเรือน จากจ�ำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น
19,900 ครัวเรือน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.44 นอกจากนี้ยังมีสถาน
ประกอบการอีกจ�ำนวน 483 แห่ง มูลค่าความเสียหาย 98 ล้านบาท
ต่อปีโดยประมาณ ระดับน�้ำสูงในรอบ 5 ปี โดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.3 –
2 เมตร
ประโยชน์ทจี่ ะเกิดขึน้ จากโครงการส�ำรวจออกแบบและจัดท�ำแผน
แม่ บ ทระบบระบายน�้ ำ และป้ อ งกั น น�้ ำ ท่ ว มพื้ น ที่ เ มื อ งพั ท ยา ได้ แ ก่
ประโยชน์จากการบรรเทาความเสียหายและลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับ
เมืองพัทยาเนือ่ งจากผลกระทบของภาวะน�ำ้ ท่วม การส�ำรวจความคิดเห็น
ของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากน�้ำท่วมและศึกษาข้อมูลจาก
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถจ�ำแนกประโยชน์
ที่ ส ามารถน� ำ มาประเมิ น มู ล ค่ า ทางเศรษฐศาสตร์ ที่ จ ะลดลงได้ เ ป็ น
ประโยชน์ทางตรงและประโยชน์ทางอ้อม โดยประโยชน์ทางตรงได้แก่
1) การลดมูลค่าความเสียหายของภาคครัวเรือน ได้แก่ ความเสียหาย
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ของทรัพย์สนิ อาคารบ้านเรือนช�ำรุดจากการถูกน�ำ้ ท่วม 2) การลดมูลค่า
ความเสียหายของภาคธุรกิจ ได้แก่ ความเสียหายต่อสถานประกอบการ
เช่น ความเสียหายต่ออาคารร้านค้าที่ถูกน�้ำท่วม สินค้า เฟอร์นิเจอร์
เป็นต้น 3) การลดค่าใช้จ่ายปฏิบัติการในภาวะน�้ำท่วม ได้แก่ ค่าจ้าง
แรงงาน ค่าซ่อมบ�ำรุงเครื่องจักร ค่ากระสอบทราย ค่าน�้ำมัน 4) การลด
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเมืองพัทยา ได้แก่ เงิน
ช่วยเหลือเพื่อใช้ในการซ่อมแซมฟื้นฟูทรัพย์สินและสถานประกอบการ
ที่ได้รับความเสียหายจากน�้ำท่วม ส่วนประโยชน์ทางอ้อม ได้แก่ การ
ลดค่าเสียโอกาสในการท�ำงานเนื่องจากต้องมาดูแลทรัพย์สินขณะเกิด
น�้ำท่วมรวมถึงการเพิ่มรายได้จากภาคการท่องเที่ยว
2. ผลการประเมินความคุ้มค่าของแต่ละทางเลือก
ในการประเมินความคุม้ ค่าของระบบระบายน�ำ้ และป้องกันน�ำ้ ท่วม
มีสมมติฐานประกอบการค�ำนวณดังนี้
1) Social discount rate 12 % ก�ำหนดโดยส�ำนักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2) ระยะเวลาน�้ำท่วมรวมกันทั้งปีเท่ากับ 1 เดือน หรือ 30 วัน
3) การปฏิ บั ติ ก ารในภาวะน�้ ำ ท่ ว มมี 3 ระยะ คื อ ช่ ว งก่ อ น
น�้ำท่วม ขณะเกิดน�้ำท่วม และหลังน�้ำท่วม ระยะเวลาทั้ง 3
ระยะ รวมทั้งปีเท่ากับ 3 เดือน
4) เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วมเมืองพัทยาตามประกาศ
พ.ศ. 2555
5) ความเสียหายภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจจากการส�ำรวจ
ความคิดเห็นและการจ�ำลองสภาพน�้ำท่วมของคณะผู้วิจัย
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6) ค่าเสียโอกาสของรายได้จากการท�ำงานคิดจากระยะเวลา
1 เดือนที่เกิดน�้ำท่วม
7) รายได้เฉลีย่ ต่อหัวของเมืองพัทยาเท่ากับ 270,000 บาทต่อปี
8) ผลกระทบของน�้ำท่วมต่อรายได้ท่องเที่ยวเท่ากับ 10%
9) อายุโครงการ 30 ปี
2.1 ทางเลือกที่ 1 ระบบโครงข่ายท่อระบายน�้ำรองรับปริมาณ
ฝนรอบการเกิดซ�้ำ 5 ปี
ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนทางเลือกที่ 1 ระบบ
โครงข่ายท่อระบายน�้ำรองรับปริมาณฝนรอบการเกิดซ�้ำ 5 ปี มีเงิน
ลงทุนทั้งสิ้น 2,724.18 ล้านบาท พบว่าผ่านเกณฑ์ในทุกตัวชี้วัดผล
ตอบแทนปั จ จุ บั น สุ ท ธิ มี ค ่ า เป็ น บวกเท่ า กั บ 1,988.00 ล้ า นบาท
หมายความว่าในระยะเวลา 30 ปี มูลค่าของประโยชน์ที่ได้รับสุทธิ
หลังจากหักมูลค่าการลงทุนและค�ำนึงถึงค่าของเงินตามกาลเวลาแล้ว
มีคา่ เท่ากับ 1,988.00 ล้านบาท เมือ่ น�ำมาค�ำนวณอัตราผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์ จะมีค่าเท่ากับร้อยละ 21.41 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด
หมายความว่าการลงทุนในโครงการนี้ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์
มากกว่าค่าเสียโอกาสของสังคมซึ่งก�ำหนดไว้ที่ร้อยละ 12 จึงมีความ
คุ้มค่าในการลงทุน โดยมีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อค่าลงทุน เท่ากับ
1.73 เท่า และจะคืนทุนในปีที่ 5 (ตารางที่ 6)
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ตารางที่ 6
ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนทางเลือกที่ 1
ตัวชี้วัด
1. NPV (ล้านบาท)
2. BC (เท่า)
3. EIRR (%)
4. PP (ปี)

ค่าที่ได้

ผลการพิจารณา

1,988.00
1.73
21.41 %
ปีที่ 5

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของทางเลือกที่ 1 พบว่าเมื่อ
เงินลงทุนเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดทุกตัวยังคงผ่านเกณฑ์และโครงการยังคงมี
ความคุ ้ มค่ า ในการลงทุน กล่า วคือ มีมูลค่า ปัจจุ บันสุ ทธิ ม ากกว่ า ศู นย์
มีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์มากว่าร้อยละ 12 และอัตราส่วน
ผลประโยชน์ต่อค่าลงทุนมากว่า 1 ส่วนระยะเวลาคืนทุนส�ำหรับกรณี
เงินทุนเพิ่มขึ้นและกรณีผลประโยชน์ลดลงจะคืนทุนช้ากว่าเดิม 1 ปี
กล่ า วคื อ จะคื น ทุ น ได้ ใ นปี ที่ 6 อย่ า งไรก็ ต ามสามารถสรุ ป ได้ ว ่ า เมื่ อ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวของ โครงการแล้วยังให้ผลเช่นเดิมคือ มีความ
คุ้มค่าในการลงทุน (ตารางที่ 7)
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ตารางที่ 7
ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity analysis) ทางเลือกที่ 1
รายการ

กรณี
กรณี
กรณี
กรณี
กรณี เงินลงทุน
เงินลงทุน ประโยชน์ ประโยชน์
ไม่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น 10% เพิ่มขึ้น 20% ลดลง 10% ลดลง 20%

1. มูลค่าลงทุน
(ล้านบาท)
2. NPV (ล้านบาท)
3. BC (เท่า)
4. EIRR (%)
5. PP (ปี)

2,724.18
1,988.00
1.73
21.41%
ปีที่ 5

2,996.59
1,715.58
1.57
19.43%
ปีที่ 6

3,269.01
1,443.17
1.44
17.76%
ปีที่ 6

2,724.18
1,516.78
1.56
19.23%
ปีที่ 6

2,724.18
1,045.56
1.37
17.03%
ปีที่ 6

2.2 ทางเลือกที่ 2 ระบบโครงข่ายท่อระบายน�ำ้ รองรับปริมาณฝน
รอบการเกิดซ�้ำ 10 ปี
ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนทางเลือกที่ 2 ระบบ
โครงข่ายท่อระบายน�้ำรองรับปริมาณฝนรอบการเกิดซ�้ำ 10 ปี โดยมี
เงินทุนทั้งสิ้น 3,410.90 ล้านบาท ในภาพรวมพบว่าผ่านเกณฑ์ในทุกตัว
ชี้วัด เมื่อพิจารณารายละเอียดผลตอบแทนปัจจุบันสุทธิ มีค่าเป็นบวก
เท่ากับ 1,358.94 ล้านบาท หมายความว่าในระยะเวลา 30 ปี มูลค่าของ
ประโยชน์ทไี่ ด้รบั สุทธิหลังจากหักมูลค่าการลงทุนและค�ำนึงถึงค่าของเงิน
ตามกาลเวลาแล้วมีคา่ เท่ากับ 1,358.94 ล้านบาท เมือ่ น�ำมาค�ำนวณอัตรา
ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ มีคา่ เท่ากับร้อยละ 17.21 ซึง่ มากกว่าเกณฑ์
ที่ก�ำหนด แสดงให้เห็นว่าการลงทุนในโครงการดังกล่าวให้ผลตอบแทน
ทางเศรษฐศาสตร์มากกว่าค่าเสียโอกาสของสังคมซึ่งก�ำหนดไว้ที่ร้อยละ
12 ดังนั้นจึงมีความคุ้มค่าในการลงทุน โดยมีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อ
ค่าลงทุน เท่ากับ 1.40 เท่า และจะคืนทุนในปีที่ 6 (ตารางที่ 8)
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ตารางที่ 8
ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนทางเลือกที่ 2
ตัวชี้วัด
1. NPV (บาท)
2. BC (เท่า)
3. EIRR (%)
4. PP (ปี)

ค่าที่ได้

ผลการพิจารณา

1,358.94
1.40
17.21 %
ปีที่ 6

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของทางเลือกที่ 2 พบว่าเมื่อเงิน
ลงทุนเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดทุกตัวยังคงผ่านเกณฑ์และโครงการยังคงมีความ
คุ้มค่าในการลงทุนกล่าวคือมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิมากกว่าศูนย์มีอัตราผล
ตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์มากว่าร้อยละ 12 และอัตราส่วนผลประโยชน์
ต่อค่าลงทุนมากว่า 1 ส่วนระยะเวลาคืนทุนส�ำหรับกรณีเงินทุนเพิ่มขึ้น
ร้ อ ยละ 10 และกรณี ผ ลประโยชน์ ล ดลงจะคื น ทุ น ช้ า กว่ า กรณี ไ ม่
เปลี่ยนแปลง 1 ปี กล่าวคือจะคืนทุนในปีที่ 7 ส่วนกรณีเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 จะคืนทุนช้ากว่าเดิม 2 ปี กล่าวคือจะคืนทุนได้ในปีที่ 8 อย่างไร
ก็ตาม พอสรุปได้วา่ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการยังให้ผลเช่น
เดิมนั่นคือโครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุน (ตารางที่ 9)
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ตารางที่ 9
ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity analysis) ทางเลือกที่ 2
รายการ

กรณี
กรณี
กรณี
กรณี
กรณี เงินลงทุน
เงินลงทุน ประโยชน์ ประโยชน์
ไม่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น 10% เพิ่มขึ้น 20% ลดลง 10% ลดลง 20%

1. มูลค่าลงทุน
(ล้านบาท)
2. NPV (ล้านบาท)
3. BC (เท่า)
4. EIRR (%)
5. PP (ปี)

3,410.90
1,358.94
1.40
17.21%
ปีที่ 6

3,751.906
1,017.85
1.27
15.58%
ปีที่ 7

4,093.08
676.76
1.17
14.20%
ปีที่ 7

3,410.90
881.96
1.26
15.41%
ปีที่ 7

3,410.90
404.97
1.11
13.58%
ปีที่ 8

2.3 ทางเลือกที่ 3 พื้นที่เก็บน�้ำแก้มลิง
การวิเคราะห์ผลความคุ้มค่าในการลงทุนทางเลือกที่ 3 พื้นที่เก็บ
น�้ำแก้มลิง โดยใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 3,814 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าเงินลงทุน
ในทางเลือกที่ 1 และ 2 แต่เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่ามีความคุ้มค่า
ในการลงทุน เนื่องจากผ่านเกณฑ์ในทุกตัวชี้วัด โดยค่าผลตอบแทน
ปัจจุบันสุทธิ มีค่าเป็นบวกเท่ากับ 1,516.55 ล้านบาท กล่าวคือในระยะ
เวลา 30 ปี มูลค่าของประโยชน์ที่ได้รับสุทธิหลังจากหักมูลค่าการลงทุน
และค�ำนึงถึงค่าของเงินตามกาลเวลาแล้วมีคา่ เท่ากับ 1,516.55 ล้านบาท
เมือ่ น�ำมาค�ำนวณอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ มีคา่ เท่ากับร้อยละ
18.21 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดหมายความว่าการลงทุนในโครงการนี้
ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์มากกว่าค่าเสียโอกาสของสังคมซึ่ง
ก�ำหนดไว้ที่ร้อยละ 12 จึงมีความคุ้มค่าในการลงทุน โดยมีอัตราส่วนผล
ประโยชน์ตอ่ ค่าลงทุน เท่ากับ 1.48 เท่า และจะคืนทุนในปีที่ 6 (ตารางที่ 10)
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ตารางที่ 10
ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนทางเลือกที่ 3
ตัวชี้วัด
1. NPV (บาท)
2. B/C (เท่า)
3. EIRR (%)
4. PP (ปี)

ค่าที่ได้

ผลการพิจารณา

1,516.55
1.48
18.21%
ปีที่ 6

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการกรณีเงินลงทุนเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 10 และร้อยละ 20 รวมทั้งผลประโยชน์ที่ลดลงร้อยละ 10 และ
ร้อยละ 20 ตามล�ำดับ ของทางเลือกที่ 3 พื้นที่เก็บน�้ำแก้มลิงพบว่าเมื่อ
เงินลงทุนเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดทุกตัวผ่านเกณฑ์และมีความคุ้มค่าในการ
ลงทุนกล่าวคือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิมากกว่าศูนย์ มีอัตราผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์มากว่าร้อยละ 12 และอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อค่าลงทุน
มากกว่า 1 ส่วนระยะเวลาคืนทุนส�ำหรับกรณีเงินทุนเพิ่มขึ้นและกรณี
ผลประโยชน์ลดลงร้อยละ 10 จะท�ำให้คืนทุนในปีที่ 7 เช่นเดียวกับกรณี
ผลประโยชน์ลดลงร้อยละ 20 ซึ่งมากกว่ากรณีไม่เปลี่ยนแปลง 1 ปี
อย่างไรก็ตาม สามารถสรุปได้ว่าเมื่อท�ำการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
โครงการแล้ว ยังคงให้ผลเช่นเดิมนั่นคือโครงการมีความคุ้มค่าในการ
ลงทุน (ตารางที่ 11)
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ตารางที่ 11
ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity analysis) ทางเลือกที่ 3
รายการ

กรณี
กรณี
กรณี
กรณี
กรณี เงินลงทุน
เงินลงทุน ประโยชน์ ประโยชน์
ไม่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น 10% เพิ่มขึ้น 20% ลดลง 10% ลดลง 20%

1. มูลค่าลงทุน
(ล้านบาท)
2. NPV (ล้านบาท)
3. BC (เท่า)
4. EIRR (%)
5. PP (ปี)

3,184.00
1,516.55
1.48
0.18

3,502.40
1,198.15
0.34
0.16

3,820.80
879.75
1.23
0.15

3,184.00
1,046.50
1.33
0.16

3,184.00
576.44
1.17
0.14

ปีที่ 6

ปีที่ 7

ปีที่ 7

ปีที่ 6

ปีที่ 7

2.4 ทางเลือกที่ 4 ระบบอุโมงค์ทางลอดเก็บน�้ำ
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าโครงการลงทุนระบบอุโมงค์ทางลอด
เก็บน�้ำ เป็นทางเลือกที่ 4 โดยใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 5,456 ล้านบาท ซึ่ง
ใช้เงินลงทุนมากที่สุดใน 4 ทางเลือก เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า
ไม่ผ่านเกณฑ์ในทุกตัวชี้วัด เมื่อพิจารณารายละเอียดในค่าผลตอบแทน
ปัจจุบันสุทธิ มีค่าเป็นลบเท่ากับ -735.65 ล้านบาท หมายความว่าใน
ระยะเวลา 30 ปี มูลค่าของประโยชน์ที่ได้รับสุทธิหลังจากหักมูลค่า
การลงทุนและค�ำนึงถึงค่าของเงินตามกาลเวลาแล้วมีค่าเท่ากับ -735.65
ล้านบาท เมือ่ พิจารณาอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์จะมีคา่ เท่ากับ
ร้อยละ 10.15 ซึ่งต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดคือการลงทุนในโครงการนี้ให้
ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ต�่ำกว่าค่าเสียโอกาสของสังคมซึ่งก�ำหนด
ไว้ที่ร้อยละ 12 จึงไม่คุ้มค่าที่จะลงทุนโดยมีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อ
ค่าลงทุนเท่ากับ 0.87 เท่า แสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนที่คิดเป็นมูลค่า
ปัจจุบันต�่ำกว่าเงินลงทุนและจะคืนทุนในปีที่ 10 (ตารางที่ 12)
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ตารางที่ 12
ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนทางเลือกที่ 4
ตัวชี้วัด
1. NPV (บาท)
2. B/C (เท่า)
3. EIRR (%)
4. PP (ปี)

ค่าที่ได้
-735.65
0.87
10.15%
ปีที่ 10

ผลการพิจารณา
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวโครงการส�ำหรับทางเลือกที่ 4 พบ
ว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ในทุกตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาจากเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 10 และร้อยละ 20 หรือผลประโยชน์ที่ลดลงร้อยละ 10 และร้อยละ 20
กล่ า วคื อ มี มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น สุ ท ธิ ต�่ ำ กว่ า ศู น ย์ มี อั ต ราผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์ตำ�่ กว่าร้อยละ 12 อัตราส่วนผลประโยชน์ตอ่ ค่าลงทุนต�ำ่ กว่า
1 และระยะเวลาคืนทุน ในปีที่ 11-12 เพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการยังให้ผลเช่นเดิมนัน่ คือไม่คมุ้ ค่าทีจ่ ะ
การลงทุนในระบบดังกล่าว ดังตารางที่ 13
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ตารางที่ 13
ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity analysis) ทางเลือกที่ 4
รายการ

กรณี
กรณี
กรณี
กรณี
กรณี เงินลงทุน
เงินลงทุน ประโยชน์ ประโยชน์
ไม่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น 10% เพิ่มขึ้น 20% ลดลง 10% ลดลง 20%

1. มูลค่าลงทุน
(ล้านบาท)
2. NPV (ล้านบาท)
3. BC (เท่า)
4. EIRR (%)
5. PP (ปี)

5,456.00
-735.65
0.87
10.15%
ปีที่ 10

6,001.60
-1,281.25
0.79
9.04%
ปีที่ 11

6,547.20 5,456.00 5,456.00
-1,826.85 -1,207.69 -1,6791.72
0.72
0.78
0.69
8.08%
8.92%
7.65%
ปีที่ 12
ปีที่ 11
ปีที่ 12

3. การจัดล�ำดับแนวทางเลือก
ผลการวิเคราะห์ความคุม้ ค่าการลงทุนระบบระบายน�ำ้ และป้องกัน
น�้ำท่วม ทั้ง 4 ทางเลือกข้างต้น เมื่อน�ำมาพิจารณาเปรียบเทียบกันพบว่า
ในแต่ละทางเลือกนั้นมีมูลค่าการลงทุนและผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
จากการบรรเทาผลกระทบจากน�้ำท่วมในระดับที่แตกต่างกัน เมื่อใช้
หลักการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost-benefit analysis) โดย
ใช้ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด คือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทน
ทางเศรษฐ-ศาสตร์ (EIRR) อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อค่าลงทุน (B/C)
และระยะเวลาคืน ทุน (Payback period) ทางเลื อ กที่ ดีที่สุ ด ในทาง
เศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ทางเลือกที่ 1 รองลงมาได้แก่ ทางเลือกที่ 3
ทางเลือกที่ 2 และทางเลือกที่ 4 ตามล�ำดับ (ตารางที่ 14)
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ตารางที่ 14
สรุปการจัดล�ำดับทางเลือกที่เหมาะสมมากที่สุดไปน้อยที่สุด
ทางเลือก

ทางเลือกที่ 1
ทางเลือกที่2
ทางเลือกที่3
ทางเลือกที่ 4

มูลค่าการ
NPV B/C
ลงทุน (ล้านบาท) (เท่า)
(ล้านบาท)
2,724.18
3,410.90
3,184.00
5,456.00

1,988.00
1,358.94
1,516.55
-735.65

1.73
1.40
1.48
0.87

IRR Payback ล�ำดับ
(%) Period (ปี)
21.41%
17.21%
18.21%
10.15%

ปีที่ 5
ปีที่ 6
ปีที่ 6
ปีที่ 10

1
3
2
4

ที่มา : การวิเคราะห์ของผู้วิจัย

การอภิปรายผล

1. การอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพือ่ วิเคราะห์
ความคุ้มค่าในการลงทุนนั้น จากผลการศึกษารูปแบบของระบบระบาย
น�้ำและป้องกันน�้ำท่วมมีข้อสังเกตคือ โครงการที่มีมูลค่าการลงทุนต�่ำ
มีความคุ้มค่ามากกว่าระบบที่มีมูลค่าการลงทุนที่สูงกว่า จากแนวคิด
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ สามารถอธิบายได้ว่า มีสาเหตุ
มาจากประโยชน์ส่วนเพิ่มที่เกิดจากการเปลี่ยนทางเลือกไปยังระบบ
ระบายน�้ำและป้องกันน�้ำท่วมที่ต้องลงทุนสูงขึ้นนั้นมีน้อยกว่าต้นทุน
ส่วนเพิ่มของการเปลี่ยนทางเลือกนั่นเอง
2. ในการคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสมต่อการน�ำไปปฏิบัติจริง
นั้นนอกจากพิจารณาผลการประเมินทางเศรษฐศาสตร์แล้ว ยังต้อง
ค�ำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ 1) ความเหมาะสมด้านวิศวกรรมซึ่งพิจารณา
จากความสามารถในการรองรับปริมาณน�้ำท่วมที่ต้องการ 2) ความ
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เหมาะสมด้านสังคมซึง่ พิจารณาจากความคิดเห็นและการยอมรับของผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย และ 3) ความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งพิจารณา
จากผลกระทบด้านทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชีวิตประกอบการพิจารณาด้วย ดังนั้น
ในบางครั้งทางเลือกที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์มากที่สุดอาจมิได้
ถูกคัดเลือกให้ดำ� เนินการเนือ่ งจากการค�ำนึงความเหมาะสมและข้อจ�ำกัด
ด้านอื่นๆ นั่นเอง โดยการพิจารณาจะให้น�้ำหนักคะแนนความส�ำคัญ
ของปัจจัยแต่ละด้านเพื่อประเมินผลในภาพรวม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
น�้ำหนักคะแนนความส�ำคัญของแต่ละด้านซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวโครงการในภาพรวมก็อาจท�ำให้ผลการตัดสินใจ
เปลี่ยนแปลงไปได้เช่นกัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการประเมินทางเลือกทาง
เศรษฐศาสตร์เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ใช้ในการประเมินโครงการแต่ในทาง
ปฏิบัติแล้วต้องมีการบูรณการเศรษฐศาสตร์กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ให้ผลการตัดสินใจสอดคล้องกับเงื่อนไขต่างๆ ในสภาพความเป็นจริง
เช่น ความพร้อมของงบประมาณ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากและต้อง
เข้าไปแก้ปัญหาเป็นการเร่งด่วน ตลอดจนการยอมรับของประชาชนใน
บริเวณที่ด�ำเนินการก่อสร้าง เป็นต้น

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการศึกษา
ปัญหาน�้ำท่วมเมืองพัทยาซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล
ในบทความนี้มีสาเหตุมาจากระบบระบายน�้ำธรรมชาติถูกบุกรุกจาก
การขยายตัวของเมือง สิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้านเรือน ร้านค้า และอาคาร
พาณิชย์ เป็นต้น สร้างทับเขตพื้นที่คลองขวางเส้นทางน�้ำตามธรรมชาติ
ท�ำให้การระบายน�้ำลงสู่ทะเลของเมืองพัทยาจ�ำเป็นต้องอาศัยระบบท่อ
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ระบายน�้ำ แต่เนื่องจากความสามารถของระบบระบายน�้ำเดิมที่มีอยู่ไม่
เพียงพอขนาดของท่อระบายน�ำ้ เล็กเกินไปส�ำหรับรองรับปริมาณน�ำ้ ท่าที่
เกิดจากฝนที่มาจากพื้นที่อื่น นอกจากนี้ระดับความลาดเอียงของพื้นที่
ยังไม่รองรับการไหลของน�้ำโดยพื้นที่ด้านเหนือน�้ำมีลักษณะต�่ำกว่าพื้นที่
ด้านท้ายน�้ำท�ำให้การระบายน�้ำเพื่อลงคลองสาธารณะท�ำได้ยากและเกิด
การไหลย้อนหรือท่วมขัง ผลกระทบของน�ำ้ ท่วมสร้างความเสียหายมูลค่า
8 ล้านบาทโดยประมาณ การพัฒนาทางเลือกส�ำหรับระบบระบายน�้ำ
และป้องกันน�้ำท่วมมีจ�ำนวน 4 ทางเลือก แต่ละทางเลือกมีมูลค่าการ
ลงทุ น และผลต่ อ การป้ อ งกั น น�้ ำ ท่ ว มได้ ใ นระดั บ ที่ แ ตกต่ า งกั น การ
ประเมินทางเลือกใช้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์วิเคราะห์
ความคุ้มค่าและคัดเลือกทางเลือกโดยใช้หลักการวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลประโยชน์ ซึ่งค�ำนึงถึงมูลค่าของเงินตามกาลเวลาตลอดจนค่าเสีย
โอกาสของสังคมในการจัดสรรทรัพยากร ได้ผลการจัดล�ำดับทางเลือก
เรียงล�ำดับจากผลตอบแทนที่ดีที่สุดไปหาที่น้อยที่สุด คือ 1) ระบบโครง
ข่ายท่อระบายน�้ำรองรับปริมาณฝนรอบการเกิดซ�้ำ 5 ปี 2) พื้นที่เก็บน�้ำ
แก้มลิง 3) ระบบโครงข่ายท่อระบายน�้ำรองรับปริมาณฝนรอบการเกิดซ�้ำ
10 ปี และ 4) อุโมงค์เก็บน�้ำใต้ทางลอดถนนสุขุมวิท โดยทางเลือกที่ 1)
ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 1,988 ล้านบาท
คิดเป็นอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์เท่ากับร้อยละ 21.41 มี
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อค่าลงทุนเท่ากับ 1.73 เท่า และสามารถคืนทุน
แก่สังคมในปีที่ 5
ผลการศึกษาท�ำให้ทราบสภาพปัญหาและสาเหตุของการเกิด
น�ำ้ ท่วมในเมืองพัทยาซึง่ เป็นเมืองท่องเทีย่ วชายฝัง่ ทะเลทีส่ ำ� คัญของไทย
ตลอดจนความคุ้มค่าในการลงทุนระบบระบายน�้ำและป้องกันน�้ำท่วมใน
แต่ละทางเลือกเพือ่ ใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกทีเ่ หมาะสม
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และจัดท�ำแผนแม่บทระบบระบายน�้ำและป้องกันน�้ำท่วมเมืองพัทยาตาม
ยุทธศาสตร์การแก้ปญ
ั หาน�ำ้ ท่วมในพืน้ ทีเ่ มืองพัทยาของแผนพัฒนาเมือง
พัทยา พ.ศ. 2554 – 2563 ตลอดจนวางแผนด้านงบประมาณส�ำหรับ
ด�ำเนินการต่อไป
2. ข้อเสนอแนะ
การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ได้ถูกน�ำมาใช้กับโครงการลงทุน
ของภาครัฐบาลมากขึน้ เช่นเดียวกับการพัฒนาระบบระบายน�ำ้ และป้องกัน
น�้ำท่วมเมืองชายฝั่งทะเลซึ่งมีแนวโน้มที่จะลงทุนในหลายแห่งเนื่องจาก
เกิดปัญหาในลักษณะทีค่ ล้ายกันและทวีความรุนแรงมากขึน้ ในหลายพืน้ ที่
เมืองพัทยาเป็นพืน้ ทีห่ นึง่ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกมาด�ำเนินการ ข้อเสนอแนะจาก
การศึกษาคือ 1) การแก้ไขปัญหาน�้ำท่วมต้องด�ำเนินการแบบบูรณาการ
และอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน
ในพื้นที่ และนักวิชาการ โดยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัญหาดังกล่าว
จะต้องมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการเพื่อให้แนวทางแก้ปัญหาได้รับการ
ยอมรับร่วมกันและสามารถน�ำไปใช้ขยายผลในการบริหารจัดการน�้ำใน
ทางปฏิบัติต่อไป และการลงทุนในโครงการดังกล่าวนอกจากภาครัฐจะ
เป็นผูล้ งทุนหลักแล้วผูท้ มี่ สี ว่ นได้เสีย ได้แก่ ผูป้ ระกอบการธุรกิจ ประชาชน
ในพื้นที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรจะมีส่วนในการร่วมจ่ายกับโครงการ
ลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาตามสัดส่วนผลกระทบหรือผลประโยชน์ที่จะเกิด
ขึน้ จากโครงการลงทุนซึง่ สามารถใช้ทฤษฎีการผลิตและการตัง้ ราคาสินค้า
สาธารณะในการศึกษาในประเด็นดังกล่าว 2) การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการน�ำ้ นอกจากวางแผนระบบระบายน�ำ้ และป้องกันน�ำ้ ท่วม
ที่เหมาะสมแล้วต้องค�ำนึงถึงการบริหารจัดการระบบ ร่วมกับระบบการ
พยากรณ์ ติดตาม และตัดสินใจเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยทั้งก่อน
เกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุด้วย
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ส�ำหรับข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาในครั้งต่อไป เนื่องจากเป็น
โครงการลงทุนในสินค้าและบริการสาธารณะ (Public goods) จึงก่อให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจในวงกว้าง แต่หลายๆ โครงการ
ต้องถูกยกเลิกเนื่องจากผลการประเมินไม่มีความคุ้มค่าเพราะประโยชน์
ที่เกิดขึ้นวัดออกมาเป็นตัวเงินได้ยาก เช่น ประโยชน์ทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้นในการศึกษาในครั้งต่อไปสามารถศึกษาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการประเมินประโยชน์ทางอ้อม ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น
การลดลงของค่าใช้จา่ ยในการรักษาโรคและอุบตั เิ หตุทเี่ กิดในช่วงน�ำ้ ท่วม
ค่าใช้จ่ายในการก�ำจัดขยะ น�้ำเน่าเสีย อันเนื่องมาจากน�้ำท่วม เป็นต้น
ซึ่ ง จะท� ำ ให้ โ ครงการสาธารณะได้ รั บ พิ จ ารณาให้ ด� ำเนิ น การมากขึ้ น
นอกจากนีส้ ามารถน�ำแนวคิดเกีย่ วกับตัดสินใจในการผลิตสินค้าสาธารณะ
ตามแนวคิ ด เศรษฐศาสตร์ เช่ น การตั ด สิ น ใจรวมกั น (Collective
decision making) โดยใช้ทฤษฎี Majority voting หรือทฤษฎี Median
voter ตลอดจนหลักความมีประสิทธิภาพของพาเรโต (Pareto efficiency)
เป็นต้น
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การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้และ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนช่างศิลปหัตถกรรม
พื้นถิ่นในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
The Management for Increasing Efficiency
of Learning Resources and Cultural Tourism
of Handicraft Communities
in Muang District, Chiang Mai Province
ศราวุธ กันทาจา1
Sarawut Kuntaja
บทคัดย่อ
เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่อุดมไปด้วยศิลปวัฒนธรรม มีชุมชน
ช่างผลิตงานศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่นเป็นจ�ำนวนมาก ปัจจุบันแหล่งผลิต
งานศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่นเหล่านั้น เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว
ที่ส�ำคัญและมีคุณค่ามากของเมืองเชียงใหม่ แต่การจัดการแหล่งเรียนรู้
และท่องเที่ยวในแหล่งดังกล่าว ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร การ
ศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเสนอรูปแบบและวิธีการ
จัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1

นักศึกษาสาขาวิชาการการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ชุมชนช่าง ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า มี
ภูมิปัญญาในการท�ำงานศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่น จ�ำนวน 5 แห่ง ได้แก่
งานเครื่องเงินและงานดุนโลหะ 1 แห่ง งานทองเหลืองประเภทท�ำฉัตร
1 แห่ง งานหล่อโลหะประเภทพระพุทธรูป 1 แห่ง งานกระดาษประเภท
ท�ำโคมและตุง 1 แห่ง งานเครื่องเขิน 1 แห่ง โดยเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ท่องเที่ยวที่ประชาชนและผู้ประกอบการในชุมชนด�ำเนินการเอง ขาด
การส่ ง เสริ ม ประชาสั ม พั น ธ์ ขาดสื่ อ การเรี ย นรู ้ แ ละสิ่ ง อ� ำ นวยความ
สะดวกด้านการท่องเที่ยว จึงเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง การศึกษาครั้งนี้
จึงเสนอให้ชุมชนช่างแต่ละแห่งรวมกลุ่มขับเคลื่อนด้วยพลังชุมชน อาทิ
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และสาธิตขึ้นในชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมของช่าง
ศิลปหัตถกรรมพืน้ ถิน่ และผูป้ ระกอบการ สร้างสือ่ การเรียนรูพ้ นื้ ฐานต่างๆ
เช่น ป้ายน�ำชม เอกสารแผ่นพับตลอดจนสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการ
ท่องเที่ยวต่างๆ รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ใน
ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่ยั่งยืน
ค�ำส�ำคัญ : ชุมชนช่างผลิตงานศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่น
แหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
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Abstract
Chiang Mai, the city full of arts and culture with numbers of
handicraft communities, is one of the learning and tourist centers
in Thailand. Nowadays there are a large number of tourists
visiting Chiang Mai more than in the past. Yet, the management of
making such learning center and tourist center is not very efficient.
Therefore, the objective of this research is to study and suggest
ways to enhance the efficiency of learning center and make the
tourist center to be sustainable in the future.
The results of the study showed that in Chiang Mai, among
5 handicrafts communities; that is, 1 silverware making, 1 brassware
making, 1 Buddha image and metal casting, 1 paper lanterns
and Tung making, 1 lacquer ware making, there are not enough
government supports, public relations, learning media and good
facilities for tourists. In order to make it better, this study guides
each community to assemble its craftsman within its community
to establish the learning center and demonstrate the handicraft
located in the community with community craftsman, create the
new learning media such as pamphlet, leaflet, sign, as well as
coordinate with other government and private sectors to enhance
the efficiency of being the learning center and the tourist center to
be sustainable in the future.
Keyword: handicraft communities, learning source, cultural tourism
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บทน�ำ

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองทีม่ อี ารยธรรมและประวัตคิ วามเป็นมา
ทีย่ าวนาน กว่า 700 ปี เป็นดินแดนแห่งศิลปวัฒนธรรมทีม่ คี วามโดดเด่น
ในงานศิลปหัตถกรรมจากการประดิษฐ์และรังสรรค์ให้เป็นงานฝีมือที่
แสดงออกมา ในรูปแบบต่างๆ ของช่างผลิตงานศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่น
หรือในภาษาเหนือเรียกว่า “สล่า” (นิทรรศการศิลปะเครื่องปั้นดินเผา
กลุ่มสล่าเขลางค์, 2550, น. 2) ประกอบกับเชียงใหม่เป็นเมืองที่อุดม
ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติอันเป็นเป็นแหล่งวัตถุดิบที่หลากหลาย
พร้อมกับมีภูมิศาสตร์ทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อมทางด้านภูมิอากาศ
ที่มีอิทธิพลและเอื้อต่อการสร้างสรรค์ผลงานที่สอดคล้องกับความเชื่อ
ชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและพิธีกรรม
ต่างๆ ดังปรากฏในวิถีชีวิตประจ�ำวันอย่างเห็นได้ชัด หากมองย้อนไปใน
สมัยพระยามังราย หลังจากทีพ่ ระองค์ได้ทรงสร้างเวียงกุมกามได้เสร็จสิน้
สมบูรณ์ พระองค์ทรงยกพลสู้รบตีเมืองอังวะพุกาม พม่า ได้ช่างฆ้อง
ช่างเครื่อง ช่างเงิน ช่างค�ำ ช่างทอง (ทองเหลือง) ช่างเหล็กที่มีประมาณ
500 ครอบครัว โดยได้เอาช่างตีค�ำ (ทอง) มาไว้ ณ เมืองเชียงตุง ประเทศ
พม่า ส่วน ช่างฆ้องไว้เมืองเชียงแสน และเอาช่างเครื่อง ช่างเหล็ก ช่าง
ทอง มาไว้ยังเมืองกุมกาม ท�ำให้มีช่างทั้งหลายมาอยู่สร้างอารยะธรรม
คู่กับบ้านกับเมืองล้านนานับแต่นั้นมา (จินตนา มัธยมบุรุษ, 2539,
น. 45-46) และในระยะต่อมาช่วงปี พ.ศ. 2310 นโยบายเก็บผักใส่ซ้า
เก็บข้าใส่เมืองของพระเจ้ากาวิละได้กวาดต้อนผูค้ นเข้ามาอยูใ่ นเชียงใหม่
มีทั้งหมอโหราศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นช่างทอง ช่างต้อง ช่างแต้ม ช่างเหล็ก
ช่างเงิน ช่างฆ้อง ช่างกลอง ฯลฯ เข้ามาตัง้ บ้านเรือนอยูใ่ นเมืองเชียงใหม่
เพื่อฝึกเป็นอาชีพและจัดท�ำส่งคุ้มหลวง โดยบริเวณที่จัดให้ช่างฝีมืออยู่
นั้น คือ บริเวณระหว่างก�ำแพงชั้นนอกกับก�ำแพงชั้นใน ซึ่งปัจจุบันยังคง
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มีชื่อหมู่บ้านหรือชุมชนช่างต่างๆ รายรอบตั้งแต่บริเวณแจ่งศรีภูมิถึง
แจ่งกู่เฮือง เช่น ถนนช่างหล่อก็จะมีช่างที่เชี่ยวชาญหล่อพระพุทธรูป
ช่างเงิน ก็รวมตัวกันอยู่บริเวณ ชุมชนวัวลาย ด้านนอกก�ำแพงประตู
เชียงใหม่ (ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554,
น. 83)
ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ที่เป็นไปตามยุคสมัย
ของกาลเวลา ชุมชนบางชุมชนได้สญ
ู เสีย องค์ความรูด้ า้ นศิลปหัตถกรรม
พื้นถิ่นที่มีอยู่ในชุมชน นั้นแล้ว (จินตนา มัธยมบุรุษ, 2539, น. 49-50)
แต่อย่างไรก็ดี ยังคงมีชุมชนที่มีการสืบทอดภูมิปัญญาของช่างพื้นถิ่น
ในแขนงต่างๆ หลงเหลืออยู่ ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เช่น
ชุมชนพวกแต้ม มีการท�ำครัวตอง (ทองเหลือง), ชุมชนเมืองสาตร มีการ
ผลิตตุง, โคมและภูมิปัญญาการถักข้าว, ชุมชนช่างหล่อ มีช่างที่สืบต่อ
เรื่องการหล่อพระพุทธรูปจากทองเหลือง, ชุมชนนันทารามและชุมชน
ศรีปันครัว มีการสืบทอดการท�ำเครื่องเขิน มีรูปแบบและวิธีการท�ำที่
วิจิตรงดงาม และชุมชนที่มีชื่อเสียงด้านการท�ำเครื่องเงินและการดุน
โลหะ นั่นคือ ชุมชนวัวลาย และไกลออกไปโดยรอบ ได้แก่ ชุมชน
แม่เหียะที่มีภูมิปัญญาของช่างท�ำเครื่องปั้นดินเผา และงานท�ำประทีป
จากขี้ผึ้ง ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้งหมด 9 แห่ง ปัจจุบันยังเป็น
แหล่งผลิตงานศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่นเหล่านั้นอยู่ รวมทั้งเป็น ทั้งแหล่ง
เรียนรู้และท่องเที่ยวที่ส�ำคัญอันทรงคุณค่ามากของเมืองเชียงใหม่ หาก
แต่ ก ารจั ด การแหล่ ง เรี ย นรู ้ แ ละท่ อ งเที่ ย วในแหล่ ง ดั ง กล่ า ว ยั ง ไม่ มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ผู้ศึกษาได้เล็งเห็นความส�ำคัญของแหล่งองค์
ความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งน่าจะสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว
ในเชิงวัฒนธรรมที่มีศักยภาพที่ดียิ่งขึ้น กลายเป็นแหล่งเผยแพร่ เรียนรู้
และเป็ น ที่ รู ้ จั ก แก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วและคนทั่ ว ไปเป็ น การเพิ่ ม มู ล ค่ า ทาง
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เศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่ในอนาคต
ชุมชนช่างแหล่งผลิตงานศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่นทั้ง 5 แห่งนั้น
เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมแล้ว แต่การจัดการแหล่ง
เรียนรู้และท่องเที่ยวในแหล่งดังกล่าว ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
และประชาชน และผู้ประกอบการในชุมชนด�ำเนินการเอง จึงขาดการ
จัดการที่เหมาะสม ผู้ศึกษาได้มีความตั้งใจในการศึกษาปัญหาที่เกิดจาก
การบริหารและจัดการ แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่นั้นและจะได้ น�ำเสนอวิธีการ
หรือแนวทางแนวทางในการเพิ่มศักยภาพแหล่งเรียนรู้เหล่านั้นให้เกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ศึกษาประวัตคิ วามเป็นมาและผลผลิตงานศิลปหัตถกรรม
ของชุมชนช่างศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่นต่างๆ ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาถึงคุณค่าของงานศิลปหัตถกรรม ตลอดจนสภาพ
ปัญหาของชุมชนช่างศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่นต่างๆ ในเขตอ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อเสนอรูปแบบและวิธีการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ชุมชนช่างศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่นให้เป็นแหล่ง การเรียนรู้และท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการเรียนรู้
การเรียนรู้ เป็นการใช้กระบวนการเรียนรู้ค้นหาองค์ความรู้และ
สิ่งประดิษฐ์ หรือชิ้นงาน หรือรวมเรียกว่าผลผลิต แนวคิด และทฤษฎี
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เกี่ยวกับการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์ของพื้นฐานวัฒนธรรมชุมชนที่น�ำมา
ศึกษาประการแรก คือ การเรียนรู้ทางศิลปะเป็นการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ และคุณค่าของสิ่งนั้นๆ เนื่องจากความรู้ดังกล่าวเป็นศาสตร์
ด้านสุนทรียะเป็นหัวใจส�ำคัญ การเรียนรู้ทางศิลปะเป็นการเรียนรู้ที่
ท�ำให้ผู้เรียนเปลี่ยนพฤติกรรม 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย เป็นการ
เปลี่ยนแปลงด้านสมองของผู้เรียนจากการไม่รู้ไม่เข้าใจโดยเน้นการหา
เหตุผลเป็นเรื่องส�ำคัญด้านถัดมาเป็นทักษะพิสัย เป็นการเปลี่ยนแปลง
พฤติ ก รรมของผู ้ เ รี ย นด้ า นทั ก ษะ ทั้ ง การพู ด ความคิ ด การปฏิ บั ติ
การเขียน คือ การท�ำให้ผู้เรียนมีทักษะต่างๆ อย่างฉับไว โดยการให้ฝึก
แก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาในงาน การประดิษฐ์ การฝึกพูด
การวิจารณ์งาน เป็นสิ่งที่ฝังแน่นกับผู้เรียนอย่างแท้จริงและสุดท้าย
ด้านจิตพิสัย เป็นการเปลี่ยนแปลงทางคุณลักษณะด้านจิตใจ อารมณ์
ความรู้สึกของคนซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการรับรู้และการเรียนรู้ใน
เชิงคุณภาพ
ประการที่สอง คือ การเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ
และทฤษฎีแรงจูงใจ ซึ่งตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา
ของอัลเบิร์ต บันดูรา (Albert Bandura) มีความเชื่อว่า การเรียนรู้ของ
มนุษย์ส่วนมากเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกต หรือลอกเลียนแบบ แต่
เนื่องจากคนเรามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ ดังนั้น การเรียนรู้
จึงเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน กับสิ่งแวดล้อมในสังคม ซึ่งทั้ง
ผู้เรียนและสิ่งแวดล้อมต่างมีอิทธิผลต่อกัน (ชุติมา เวทการ, 2551,
น. 18-33)
2. แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการเดินทางของผู้คนหรือกลุ่ม
คนจากสถานที่ที่อยู่ประจ�ำไปยังท้องถิ่นอื่น เพื่อชื่นชมกับเอกลักษณ์
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ความงดงามทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนอื่น ทั้งนี้ จะต้องเคารพในวัฒนธรรมของกันและกัน เพื่อก่อให้เกิดมิตรภาพความรู้ ความเข้าใจและ
ความซาบซึ้ง ตรึงใจในวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ อีกทั้งต้องค�ำนึงถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบุคคลวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนนั้นให้
น้อยที่สุดในขณะเดียวกันชุมชนท้องถิ่นผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมก็ได้
ประโยชน์จากการท่องเที่ยวในด้านการสร้างรายได้และการจ้างงาน อัน
น�ำมาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548)
3. แนวคิดทรัพยากรที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวถือเป็นแหล่งทรัพยากรที่ถือว่าเป็นสินค้าหลัก
ทางการท่องเที่ยว เปรียบเสมือนเป็นสินค้า ในเชิงธุรกิจที่จะขายให้แก่
นักท่องเทีย่ ว จึงต้องมีการพัฒนาแหล่งทรัพยากรนัน้ ๆ โดยเพิม่ ศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยวนั้นให้สูงขึ้นและทรงคุณค่ามากขึ้นเพื่อเกิดแรงดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวได้เข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม การบริหารจัดการ
เรื่องดังกล่าวจึงต้องอาศัยส่วนประสมของการการตลาด (Marketing
Mix) หรือ 4 Ps มาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ปิยพร
ทาวีกุล, 2544, น. 14-16) ส่วนประสมของการการตลาด (Marketing
Mix) มีองค์ประกอบดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (product) องค์ประกอบหลักของการจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว จะต้องมีส่วนประกอบอย่างน้อย 4 ปัจจัยกล่าว
คือ มีสิ่งดึงดูดใจการท่องเที่ยว (Attraction) จัดเส้นเส้นทางคมนาคม
ขนส่งเข้าถึง (Accessibility) ที่สะดวกจะสามารถเชื่อมโยงนักท่องเที่ยว
ให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ และในแหล่งท่องเที่ยวต้องมี สิ่งอ�ำนวย
ความสะดวก (Amenities) ท�ำให้นักท่องเที่ยวรู้สึก สะดวกความสบาย
ปลอดภัย และความประทับใจจากการท่องเที่ยวได้มากขึ้นรวมถึงความ
เป็นมิตรไมตรีจากเจ้าของท้องถิ่น (Amity) เป็นองค์ประกอบส�ำคัญที่
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ท�ำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือนแล้วเกิดความประทับใจจน
อยากเดินทางเข้ามาซ�้ำอีก เช่น การให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น การ
แสดงความโอบอ้อมอารี และการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ
2. ราคา (Price) แต่ละแหล่งท่องเที่ยวมีหลายระดับ ไม่สามารถ
ก�ำหนดได้วา่ ราคาทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ คือเท่าใดและราคานัน้ ยังขึน้ กับฤดูกาล
ของการท่องเที่ยวอีกด้วย
3. ช่องทางในการจัดจ�ำหน่าย (Place)
4. การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) เป็นการส่งเสริม
ภาพลักษณ์และเผยแผ่การท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ อาทิ การโฆษณา
การประชาสั ม พั น ธ์ การใช้ บุ ค คลขายตรงและการส่ ง เสริ ม การขาย
(บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548)

วิธีการศึกษา

รูปแบบงานวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษา
ประวัติความเป็นมา และคุณค่าของงานศิลปหัตถกรรม ตลอดจนสภาพ
ปัญหาของชุมชนช่างศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่นต่างๆ ในเขตอ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสนอรูปแบบและวิธีการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพชุมชนช่างศิลปหัตถกรรมพืน้ ถิน่ ให้เป็นแหล่งการเรียนรูแ้ ละท่องเทีย่ ว
เชิงวัฒนธรรม
ขอบเขตการศึกษา
พื้นที่อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
(1) ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ งานศิลปหัตถกรรมและ
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ชุมชนผลิตงานศิลปหัตถกรรมพืน้ ถิน่ ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้
(2) กลุ่มตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้ มี 2 กลุ่ม คือ
กลุม่ ที่ 1 ประชาชน ช่างศิลปหัตถกรรมแขนงต่างๆ และผูป้ ระกอบ
การงานศิลปหัตถกรรม ในชุมชนผลิตงานศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่นต่างๆ
จ�ำนวนหนึง่ ใช้วธิ กี ารคัดเลือกตัวอย่างแบบจงใจ (Purposive Sampling)
เพือ่ เก็บข้อมูลเกีย่ วกับประวัตคิ วามเป็นมาและผลผลิตงานศิลปหัตถกรรม
ของชุมชนช่างศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่นต่างๆ
กลุ่มที่ 2 นักท่องเที่ยว นักวิชาการ ผู้น�ำชุมชน และผู้ประกอบ
การงานศิลปหัตถกรรมในชุมชนผลิตงานศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่นต่างๆ
จ�ำนวน 150 คน ใช้วิธีการคัดเลือกตัวอย่างแบบจงใจ (Purposive
Sampling) เพื่อเก็บข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
จัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ชุมชนผลิตงานศิลปหัตถกรรมพืน้ ถิน่ ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูศ้ กึ ษาได้ใช้เครือ่ งมือในการเก็บและรวบรวม
ข้อมูล คือ
1. แบบสัมภาษณ์ (Interview) ซึ่งเป็นทั้งแบบสัมภาษณ์ทั้ง
ที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมาและรายละเอียดต่างๆ ของงานศิลปหัตถกรรมและชุมชนผลิตงาน
ศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่น
2. แบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลแหล่งผลิตและชุมชนผลิตงาน
ศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่น ตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
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การจัดการเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพแหล่งเรียนรูแ้ ละท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
3. การสังเกตการณ์ (Observational) เพื่อสังเกตการณ์การ
ด�ำเนินการผลิตงานศิลปหัตถกรรมของชุมชนผลิตงานศิลปหัตถกรรม
พื้นถิ่นต่างๆ ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
การเก็บข้อมูล
1. การเก็บข้อมูลภาคเอกสาร
เป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับภูมปิ ญ
ั ญา
ศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่น และกระบวนการจัดการองค์ความรู้ โดยท�ำการ
เก็บข้อมูลทีไ่ ด้จากหนังสือ บทความทางวิชาการ งานวิจยั เอกสารต่างๆ
ที่ไ ด้ รับ การยอมรับในวงวิชาการและมีการตี พิ มพ์ อ อกสู ่ ส าธารณชน
ซึ่งได้มีการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาเชิงช่างทั้งจากส�ำนัก
หอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และห้องสมุดประจ�ำคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. การเก็บข้อมูลภาคสนาม
ท�ำการเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลงานศิลปะหัตกรรม
และการด�ำเนินการ ในชุมชนผลิตงานศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่นต่างๆ ใน
เขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยเครื่องมือวิจัยต่างๆ ดังนี้
- แบบสอบถาม (Questionnaire)
- แบบสัมภาษณ์ (Interview)
- การสังเกตการณ์ (Observational)
การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) และแปลความ (Interpretation)
ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บข้อมูลทั้งภาคเอกสาร
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และภาคสนาม น�ำมาจัดระเบียบ จ�ำแนกแหล่งชุมชนผลิตและประเภทของ
งานศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่น และวิเคราะห์คุณค่าของงานศิลปหัตถกรรม
และแหล่งชุมชนผลิตงานศิลปหัตถกรรม พื้นถิ่นต่างๆ เหล่านั้น จากนั้น
ท�ำการคัดเลือกแหล่งชุมชนผลิตงานศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่น ที่มีคุณค่า
เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเชียงใหม่และความส�ำคัญเหมาะสมต่อการ
เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยการสร้างเกณฑ์การวัดค่าหรือ
มาตรวัดค่าเพือ่ ประเมินค่าความส�ำคัญของชุมชนผลิตงานศิลปหัตถกรรม
พื้นถิ่น จากนั้นท�ำการศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมและสังเคราะห์ออก
มาเป็นเส้นทางการเรียนรู้และท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม และน�ำเสนอ
รูปแบบและวิธกี ารจัดการเส้นทางการเรียนรูแ้ ละท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
ชุมชนช่างศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่นในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ให้
บรรลุเป้าหมายต่อไป

ผลการศึกษา

จากการส�ำรวจศึกษาเบื้องต้นในเขตพื้นที่อ�ำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ พบชุมชนช่างศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่น จ�ำนวน 9 แห่ง สามารถ
จ�ำแนกประเภทเป็นประเภทของงานศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่นออกได้ ดังนี้
ประเภทงานเครื่องเงินและงานดุนโลหะ 1 แห่ง คือ ชุมชนช่าง
ท�ำเครื่องเงิน และดุนโลหะวัวลาย ต�ำบลหายยา
ประเภทงานทองเหลืองประเภทท�ำฉัตร 1 แห่ง คือ ชุมชนช่าง
ท�ำฉัตร และคัวตอง (ทองเหลือง) วัดพวกแต้ม ต�ำบลพระสิงห์
ประเภทงานหล่อโลหะประเภทพระพุทธรูป 1 แห่ง คือ ชุมชน
ช่างหล่อโลหะประตูเชียงใหม่ ต�ำบลช่างหล่อ
ประเภทงานกระดาษประเภทท�ำโคมและตุง 1 แห่ง คือ ชุมชน
ช่างกระดาษโคมและตุงวัดเมืองสาตร ต�ำบลหนองหอย
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ประเภทงานเครื่องเขิน 2 แห่ง คือ ชุมชนช่างเครื่องเขินบ้าน
ศรีปันครัว ต�ำบล ท่าศาลา และชุมชนช่าง เครื่องเขินนันทาราม ต�ำบล
หายยา
ประเภทงานท�ำเครือ่ งดนตรีพนื้ เมือง 1 แห่ง คือ ชุมชนอมรนิเวศน์
ต�ำบลป่าแดด
ประเภทงานเครื่องปั้นดินเผา 1 แห่ง คือ ชุมชนท่าข้าม ต�ำบล
แม่เหียะ
ประเภทงานท�ำประทีปจากขี้ผึ้ง 1 แห่ง คือ ชุมชนวัดหนองค�ำ
ต�ำบลช้างม่อย
แหล่งชุมชนช่างศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่นต่างๆ เหล่านี้ มีลักษณะ
เป็นชุมชน แหล่งผลิตงานศิลปหัตถกรรม พื้นถิ่นที่มีผู้ประกอบการอยู่
รวมกันหรือใกล้เคียงกันอยู่ในพื้นที่เดียวกันหลายแห่ง และมีบางแห่ง
เป็นชุมชนช่างศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่นที่เป็นรู้จักกันเป็นอย่างดี ซึ่งเป็น
ทั้งแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่
แต่สภาพการณ์ของแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเหล่านี้มีลักษณะ
ที่ประชาชนและผู้ประกอบการในชุมชนด�ำเนินการเอง ขาดการประชาสัมพันธ์ สื่อการเรียนรู้และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว จึง
ด�ำเนินไปอย่างไร้ทิศทาง
จากข้อมูลของแหล่งชุมชนช่างศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่นในเขต
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน 9 แห่ง ที่ได้ส�ำรวจศึกษาใน
เบือ้ งต้น จึงได้ทำ� การคัดเลือกแหล่งชุมชนผลิตงานศิลปหัตถกรรมพืน้ ถิน่
เหล่านั้น โดยการสร้างเกณฑ์การวัดค่าหรือมาตรวัดค่าเพื่อประเมินค่า
ความส�ำคัญของชุมชนผลิตงานศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่นที่มีคุณค่าความ
ส�ำคัญเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเชียงใหม่และมีความเหมาะสมต่อการ
เป็นแหล่งเรียนรูแ้ ละท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ซึง่ ผลการคัดเลือกได้ชมุ ชน
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ช่างศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่น จ�ำนวน 5 แห่ง เพื่อส�ำหรับการจัดการให้เป็น
แหล่งเรียนรูแ้ ละท่องเทีย่ ว เชิงวัฒนธรรมชุมชนช่างศิลปหัตถกรรมพืน้ ถิน่
เชียงใหม่
จากนัน้ ผูศ้ กึ ษาท�ำการศึกษาและเก็บข้อมูลในรายละเอียดเพิม่ เติม
ของชุมชนช่างศิลปหัตถกรรมที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 5 แห่ง ที่เกี่ยวกับ
คุณค่าทัง้ ในทางลักษณะชุมชนช่าง ลักษณะศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์
และเทคนิควิธีผลิต ตลอดจนสื่อและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่ส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้และท่องเที่ยวในแหล่งชุมชนช่างศิลปหัตถกรรม เพื่อจะ
น�ำมาจัดการให้เส้นทางการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อไป
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชุมชนช่างท�ำเครือ่ งเงินและดุนโลหะวัวลาย ต�ำบลหายยา
ชุมชนวัวลายมีประวัติและความเป็นมาที่ยาวนานกว่า 200 ปี
ในยุคที่พระเจ้ากาวิละได้มีการริเริ่มสร้างเชียงใหม่ให้กลับมามีชีวิตอีก
ครั้งหนึ่ง หลังจากเป็นอิสระจากการปกครองของพม่า โดยอพยพชาว
เมืองปุ เมืองงัวลาย และชาวเมืองคง แถบลุ่มแม่น้�ำสาละวิน (พม่า
ปัจจุบัน) มีฝีมือและความช�ำนาญในการเครื่องเงิน เริ่มอพยพระหว่างปี
พ.ศ. 2342 – 2347 มาอาศัยอยู่รอบก�ำแพงเมือง ตั้งชื่อชุมชนแห่งใหม่นี้
ว่า “วัวลาย” ตามเมืองเดิมที่จากมา เพื่อร�ำลึกถึงรากเหง้าของชุมชน
โดยมีวัดศรีสุพรรณ วัดหมื่นสารเป็นศูนย์กลางของชุมชนย่านวัวลาย มี
ลักษณะเป็นชุมชนช่างงานศิลปหัตถกรรมประเภทดุนโลหะและอลูมเิ นียม
และการท�ำเครื่องเงิน มีผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนได้แก่ขันเงิน ภาพนูนต�่ำ
ทีเ่ กิดจากการดุนโลหะชนิดต่างๆ เครือ่ งประดับ เครือ่ งใช้ภายในครัวเรือน
และของที่ระลึกต่างๆ เช่น ที่คั่นหนังสือ โดยมีแหล่งผลิตอยู่ในบ้านช่าง
แต่ละบ้านในชุมชน อีกส่วนหนึ่งชุมชนนี้มีการรวมตัวในนามกลุ่มผู้ผลิต
ซึง่ อยูภ่ ายในวัด และกลุม่ ผลิตย่อยในชุมชน ซึง่ ในชุมชนมีรา้ นค้าเรียงราย
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ไปตามถนนวัวลายมากกว่า 15 ร้าน จุดเด่นของชุมชนนี้ คือ มีวัด
เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้ว โดยมี
นิทรรศการ และมีการสาธิตในศูนย์เรียนรู้ มีแผ่นพับเป็นสื่อกลางในการ
เผยแพร่องค์ความรู้และเป็นสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้จุดต่างๆ
ภายในชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงง่าย โดยปัจจุบันมี
ช่างที่มีความช�ำนาญในการผลิต มากกว่า 30 คน
2. ชุมชนช่างท�ำฉัตรและคัวตอง (ทองเหลือง) วัดพวกแต้ม
ต�ำบลพระสิงห์
ชุมชนวัดพวกแต้ม เป็นชุมชนดั้งเดิมตั้งอยู่ในเขตคูเมืองโบราณ
ในต�ำบลพระสิงห์ เป็นแหล่งของการท�ำคัวตอง คือ งานโลหะล้านนา
โดย “ตอง” หมายถึง ทองแดง จังโก เป็นงานทองเหลืองที่ตีขึ้นรูป ฉลุ
ในรูปแบบของเครื่องประดับร่างกายหรือเพื่อประดับในการแสดงฟ้อนร�ำ
ของล้านนา เช่น ปิ่น ดอกไม้ไหว เล็บส�ำหรับฟ้อนเล็บ ส่วน คัวตอง
ส�ำหรับวัด จะเป็น ครัวตองขนาดใหญ่ที่ใช้ประดับในวัดวาอาราม เช่น
ฉัตร สัปทนพุ่มดอกไม้เงินทอง เครื่องสูง โดยแหล่งผลิตจะอยู่ในวัดพวก
แต้มซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของคนในชุมชน ซึ่งมีเจ้าอาวาสวัดพวกแต้ม
เป็นผู้ที่เป็น ก�ำลังหลักในการสืบต่อองค์ความรู้ และก็ได้ใช้วัดเป็น
สถานที่ส�ำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาช่างพื้นถิ่นด้านการท�ำคัวตอง
ได้แก่ การสร้างพิพิธภัณฑ์ครัวตองขึ้นในชุมชน และจัดให้มีวิทยากร
ประจ�ำชุมชนส�ำหรับถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ
3. ชุมชนช่างหล่อโลหะประตูเชียงใหม่ ต�ำบลช่างหล่อ
ชุมชนช่างหล่อนั้น มีอาณาเขตระหว่างสี่แยกประตูสวนปรุงกับ
สี่แยกประตูเชียงใหม่ มีถนนช่างหล่อผ่านหน้าหมู่บ้าน อยู่ติดกับคูเมือง
ด้านประตูเชียงใหม่ และประตูสวนปรุง จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุของ
หมู่บ้านช่างหล่อ ได้ความว่า สมัยก่อนบริเวณที่เป็นบ้างช่างหล่อนี้ผู้คน
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อาศัยอยูม่ ปี ระมาณ 20 ครอบครัว ทุกครัวเรือนมีอาชีพ หล่อพระพุทธรูป
มาประมาณ 3 - 4 ชั่วคนแล้ว ปัจจุบันมีครอบครัวที่ยังคงประกอบอาชีพ
ปั้น - หล่อ พระพุทธรูป แบบโบราณนี้เพียง 3 ครอบครัวเท่านั้น โดย
แหล่งผลิตจะอยู่ภายในบ้านของคนในชุมชน ซึ่งหากจะศึกษาเรียนรู้
จะต้องเข้าไปศึกษา กับเจ้าของบ้าน ณ บ้านที่ผลิตซึ่งจะมีช่างที่ผลิต
หลังละ 2 - 3 คนส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ไม่มี
ศูนย์การเรียนรูแ้ ละเครือ่ งมือหรือสือ่ ส�ำหรับให้ขอ้ มูลยังคงเป็นการเรียนรู้
แบบปากต่อปากและสังเกตจากการการปฏิบัติจริง
4. ชุมชนช่างกระดาษโคมและตุงวัดเมืองสาตร ต�ำบลหนองหอย
บ้านเมืองสาตร เป็นหมู่บ้านหนึ่งของต�ำบลหนองหอย อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นชุมชนหนึ่ง ที่ตั้งอยู่ในแขวงกาวิละ
เทศบาลนครเชียงใหม่ “เมืองสาตร” มาจากค�ำว่า “เมืองสาด” เดิมเป็น
หัวเมืองอยู่ใกล้เมืองเขมรรัฐเชียงตุง เมืองสาดเป็นอ�ำเภอที่มีประชากร
ชาวไทใหญ่อาศัยอยู่หนาแน่น รองลงมาเป็นชาวไทยเขิน เมืองสาด เป็น
เมืองที่เงียบสงบ เหตุที่ตั้งชื่อเมือง ว่าเมืองสาดก็เพราะสมัยก่อนมีคน
สานสาดกันมาก (สาด ก็คือ เสื่อ) ปัจจุบันชุมชนบ้านเมืองสาตร เป็นที่
เลื่องลือและมีชื่อเสียงในด้านการท�ำ “โคม” เป็นอย่างยิ่ง เป็นแหล่งผลิต
โคมที่ใหญ่ที่สุด ในภาคเหนือ โดยมีแม่ครูบัวไหล คณะปัญญา เป็น
ผูร้ เิ ริม่ งานหัตถกรรมการท�ำโคมล้านนาโดยประดิษฐ์ขนึ้ จากวัสดุพนื้ บ้าน
ไม่ว่าจะเป็นไม้ไผ่ กระดาษสา หรือผ้าดิบ ในระยะแรกๆ ก็คิดค้นมา
ไม่กี่แบบ อาทิ โคมธรรมจักร หรือโคมแปดเหลี่ยม โคมรูปเพชร โคม
รูปดาว โคมปักเป้า โคมผัด โคมหูกระต่าย โคมด้วง โคมฟัก และ
ต่อมาก็คิดค้นประดิษฐ์โคมรูปทรงใหม่ๆ ขึ้นมา สร้างสรรค์ให้มีความ
แปลกใหม่ อย่างเช่น โคมญีป่ นุ่ โคมร่ม โคมเอวหรือโคมต่อ (โคมหลายใบ
ต่อกัน) ซึ่งชื่อเรียกโคมตั้งขึ้นมาเองตามรูปทรงของมัน และการท�ำโคม
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ก็ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังเพื่อนบ้านจนท�ำให้ชุมชนมีแหล่งผลิต
มากกว่า 10 หลังคาเรือนและมีร้านที่จ�ำหน่ายสินค้าภายในชุมชน กว่า
20 ร้าน ซึ่งชุมชนก็ได้ใช้บ้านแม่บัวไหล เป็นสถานที่ในการเป็นศูนย์
สาธิตและเผยแพร่ความรู้ มีแผ่นพับและสื่อการเรียนรู้ ในรูปแบบเรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง และมีวิดีโอบันทึกการท�ำโคมในรูปแบบต่างๆ ไว้
ให้ชม
5. ชุมชนช่างเครื่องเขินบ้านศรีปันครัว ต�ำบลท่าศาลา
ชุมชนช่างเครื่องเขินบ้านศรีปันครัว มีประวัติความเป็นมากว่า
สองร้อยปีผ่านมาแล้ว ตั้งอยู่ ณ ต�ำบลท่าศาลา มีกรรมวิธีการท�ำเครื่อง
เขินหรือเครื่องรัก เริ่มจากการน�ำไม้ไผ่มาขึ้นรูปทั้งแบบการสาน การขด
จากนัน้ จึงน�ำยาง “รัก” มาเป็นวัสดุในการประสานไม้ให้ตดิ กันและฉาบผิว
เพื่อให้เกิดความคงทน สวย และเงางามในการตกแต่งลวดลาย บน
พื้นผิวของเครื่องเขินจะใช้ “หาง” หรือสีชาดท�ำให้เกิดลวดลายโดย การ
ใช้ พู ่ กั น จุ ่ ม ยางรั ก ผสมชาด หยดลงบนพื้ น ภาชนะแล้ ว วาดลวดลาย
เรียกว่า ลายเชียงใหม่หรือลายเมือง เป็นผลิตภัณฑ์ใช้กันในครัวเรือน
ทั่วไป เช่น กล่องส�ำหรับใส่ของ ใส่เครื่องประดับ หรือใช้ในทางศาสนพิธี
เช่น พาน และอูบ (ผอบ) เป็นต้น โดยจะเป็นผลผลิตที่เกิดจากระบบ
ครัวเรือนที่ชัดเจน จ�ำนวนกว่า 12 หลังคาเรือน ซึ่งอาศัยแผ่นพับและ
สื่อทางเว็บไซต์ ในการให้ข้อมูลด้านการศึกษาเรียนรู้และประชาสัมพันธ์
และใช้บ้านของผู้ผลิตเป็นแหล่งสาธิตและเรียนรู้
ในการจัดการแหล่งชุมชนช่างศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่นต่างๆ ใน
เขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมนั้น ได้ก�ำหนดเส้นทางการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เป็นเส้นทางเดียว ไปตามชุมชนช่างศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่นต่างๆ ภายใน
หนึ่งวัน ดังนี้
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เส้นทางการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนช่างศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่นเชียงใหม่
จุดทีห่ นึง่ ชุมชนช่างท�ำฉัตรและคัวตอง(ทองเหลือง) วัดพวกแต้ม
ต�ำบลพระสิงห์ เพื่อเรียนรู้และท่องเที่ยว การท�ำเครื่องประดับที่มาจาก
ทองเหลือง เช่น ปิน่ ดอกไม้ไหว เล็บส�ำหรับฟ้อนเล็บ และครัวตองส�ำหรับ
วัด เช่น ฉัตร สัปทน พุม่ ดอกไม้เงินทอง เครือ่ งสูง ณ วัดพวกแต้มรวมถึง
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ครัวตอง ภายในวัดด้วยเช่นกัน โดยวิทยากรประจ�ำ
ชุมชน
จุดที่สอง ชุมชนช่างหล่อโลหะประตูเชียงใหม่ ต�ำบลช่างหล่อ
โดยผู้ที่สนใจจะต้องเข้าไปศึกษาจาก 3 ครอบครัว ที่ยังคงประกอบอาชีพ
ปั้น - หล่อ พระพุทธรูปตามรูปแบบและวิธีแบบโบราณ และสามารถ
เลือกซื้อสินค้าจากแหล่งผลิตได้โดยตรง
จุดที่สาม ชุมชนช่างท�ำเครื่องเงินและดุนโลหะวัวลาย ต�ำบล
หายยา สามารถเรี ย นรู ้ ใ นงานศิ ล ปหั ต ถกรรมประเภทดุ น โลหะและ
อลูมิเนียม และการท�ำเครื่องเงิน มีผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนได้แก่ขันเงิน
ภาพนูนต�่ำที่เกิดจากการดุนโลหะชนิดต่างๆ เครื่องประดับ เครื่องใช้
ภายในครัวเรือน และของที่ระลึกต่างๆ เช่น ที่คั่นหนังสือโดยสามารถ
เยี่ยมชมแหล่งผลิต ณ บ้านของช่างแต่ละบ้านในชุมชน หรือศึกษาจาก
กลุ่มผู้ผลิตซึ่งอยู่ภายในวัดศรีสุพรรณอีกทั้งยังสามารถชมนิทรรศการ
และการสาธิตในศูนย์เรียนรู้ภายในวัดศรีสุพรรณได้ เช่นกัน และหาก
จะจับจ่ายใช้สอยสามารถเลือกซื้อ ได้ตามกลุ่มผู้ผลิตรายย่อยในชุมชน
และร้านค้าที่เรียงรายไปตามถนนวัวลายมากกว่า 15 ร้าน
จุ ด ที่ สี่ ชุ ม ชนช่ า งกระดาษโคมและตุ ง วั ด เมื อ งสาตร ต� ำ บล
หนองหอย โดยสามารถเข้าเยี่ยมชม ศึกษาวิธีการ กระบวนการท�ำ
และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ อาทิ โคมธรรมจักร หรือโคมแปดเหลี่ยม โคม
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รูปเพชร โคมรูปดาว โคมปักเป้า โคมผัดโคมหูกระต่าย โคมด้วง โคมฟัก
โคมญีป่ นุ่ โคมร่ม โคมเอวหรือโคมต่อ ณ บ้านแม่ครูบวั ไหล คณะปัญญา
ซึง่ เป็นผูร้ เิ ริม่ งานหัตถกรรมการท�ำโคมล้านนาและบ้านของสมาชิกชุมชน
ที่เป็นแหล่งผลิตมากกว่า 10 หลังคาเรือนและสามารถจับจ่ายใช้สอยได้
จากร้านที่จ�ำหน่ายสินค้าภายในชุมชน กว่า 20 ร้าน
จุดที่ห้า ชุมชนช่างเครื่องเขินบ้านศรีปันครัว ต�ำบลท่าศาลา
สามารถศึกษาและเลือกซื้อสินค้าที่เป็นเครื่องเขิน เช่น กล่องส�ำหรับ
ใส่ของ ใส่เครื่องประดับ หรือของใช้ในทางศาสนพิธี เช่น พาน และ
อูบ (ผอบ) ซึ่งเป็นผลผลิตที่เกิดจากระบบครัวเรือนที่ชัดเจน จ�ำนวนกว่า
10 หลังคาเรือน ซึ่งจะเป็นทั้งแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์รวมถึงเป็นแหล่ง
สาธิตและเรียนรู้
เพื่อให้การจัดการการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ชุมชนช่างศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่นในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
บรรลุเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพ การศึกษาครั้งนี้จึงเสนอรูปแบบของ
การจัดการอย่างมีสว่ นร่วมของชุมชน เพือ่ ให้ภาคประชาชนได้มสี ว่ นร่วม
ในกิจกรรมและการด�ำเนินการ โดยให้แต่ละชุมชนได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง
ให้มีส่วนในการด�ำเนินการตั้งแต่การจัดประชุมระดมความคิดเพื่อหา
แนวทางทีจ่ ะหาวิธกี ารทีเ่ หมาะสมในการใช้จดั การปัญหาของแต่ละชุมชน
เพื่อให้เกิดแหล่งบริการการเรียนรู้และท่องเที่ยวภายในชุมชน รวมทั้ง
ประสานงานให้ ห น่ ว ยงานราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งและองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้การสนับสนุนด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างสื่อ
เพื่อการเรียนรู้และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ส�ำหรับการท่องเที่ยว
ต่อไป
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การอภิปรายผล

การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมชุมชนช่างศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่น ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้มีความพึงพอใจในการศึกษาในระดับที่ค่อน
ข้างมาก เพราะได้ทราบจากสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนจากแนวคิดในเรื่องของ
การจัดทรัพยากรทีเ่ ป็นแหล่งท่องเทีย่ ว ในเรือ่ งส่วนประสมของการตลาด
(Marketing Mix) สิ่งที่ชุมชนช่างศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่นจะต้องน�ำมา
พัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มศักยภาพนั้นได้แก่ ในด้าน ผลิตภัณฑ์ (product)
นั้นหมายถึงแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนช่างศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่น ทั้ง 5 แหล่ง ทั้งหมดมีข้อดี ประการแรกสุดคือมีการ
คมนาคมขนส่ง (Accessibility) ที่เข้าถึงง่ายและสะดวกสบาย รวมถึง
ความเป็นมิตรไมตรีจากเจ้าของท้องถิ่น (Amity) โดยการให้การต้อนรับ
อย่างอบอุ่น การแสดงความโอบอ้อมอารี ทั้งสองนี้เป็นจุดแข็งที่ชุมชน
นั้นมีอยู่แล้วหากแต่ว่ายังขาดสิ่งที่ดึงดูดใจการท่องเที่ยว (Attraction)
เนื่องจาก สิ่งอ�ำนวยความสะดวก (Amenities) ในด้านประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว รวมถึงข้อมูลการท่องเที่ยวยังไม่มีเป็นกิจจะลักษณะ เช่น
ศูนย์การเรียนรู้ประจ�ำชุมชน ผู้ถ่ายทอดข้อมูลในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
รวมถึงสือ่ การเรียนรูแ้ ละให้ขอ้ มูลทีเ่ หมาะสม เป็นต้น ซึง่ จะต้องน�ำแนวคิด
การเรียนรู้มาเป็นองค์ประกอบในการออกแบบ และการสร้างสื่ออีกด้วย
ซึ่งในด้านการก�ำหนดราคา (Price) ยังคงเป็นการก�ำหนดราคา
จากผู้ผลิตเองไม่ได้มีภาวะหรือกลไกตลาด เข้ามาแข่งขันมากนัก และ
เนื่องจากเป็นงานฝีมือ จึงต้องมีทุนด้านปัจจัยการผลิต ทุนด้านเวลา
ความละเอียดของชิน้ งานเข้ามาเกีย่ วข้องเช่นกัน ฉะนัน้ ตัวช่วยนอกเหนือ
จากการที่ชุมชนจะพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดศักยภาพตัวเองแล้ว องค์กรหรือ
หน่วยงานในท้องถิ่นจะต้องเป็นก�ำลังเสริมในการเพิ่มช่องทางในการจัด
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จ�ำหน่าย (Place) อาทิเช่น จัดงานต่างๆ ในชุมชน เพื่อดึงดูดให้นักท่อง
เที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอย เลือกซื้อสินค้า จัดให้มีส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และเผยแผ่
การท่องเที่ยวของชุมชนและจังหวัดเชียงใหม่ ในรูปแบบต่างๆ ด้วย
อย่างไรก็ดีหากให้เกิดความสมบูรณ์และเกิดผลต่อชุมชนช่างหัตถกรรม
พื้นถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน จึงควรศึกษาในมิติที่ชุมชนยังขาด
ตามที่ได้กล่าวข้างต้นเพิ่มเติมอีก เพราะการศึกษาครั้งนี้มีข้อจ�ำกัด
หลายประการ ทั้งในด้านเวลาที่ใช้ศึกษาและเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชนและเอกชนจึงต้องอาศัยเวลาในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลพอ
สมควร การเสนอรูปแบบและวิธีการจัดการอาจจะท�ำได้ในบางชุมชน
และไม่ได้ทั้งหมดในบางชุมชน แต่ก็ได้เสนอวิธีการและกระบวนไปตาม
หลักการทางวิชาการและตามบริบทของแต่ละชุมชน

ข้อเสนอแนะ

ผลทีไ่ ด้จากการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นเพียงข้อเสนอของงานวิจยั คงไม่
เกิดประโยชน์ หากไม่มใี ครหรือส่วนราชการเอาไปด�ำเนินการ และผูศ้ กึ ษา
เสนอแนะว่า หากจะให้เป็นประโยชน์ องค์กรในภาคการปกครองส่วน
ท้องถิน่ และองค์กรในด้านการศึกษาควรให้ความส�ำคัญและมีบทบาทในการ
เป็นฟันเฟืองที่จะช่วยเสริมให้เกิดแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา ในชุมชน
ช่างศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่นแต่ละแห่ง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
บุคลากรทีด่ แู ลเรือ่ งดังกล่าวอยูแ่ ล้ว หากแต่จะจัดสรรงบประมาณเพิม่ เติม
ในการเป็นแกนน�ำให้คนแต่ละชุมชนร่วมพัฒนาศักยภาพทั้งด้านตัว
ผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการ อาจจะเป็นการฝึกอบรม หรือศึกษา
ดูงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างสรรค์ผลผลงานจากเดิมที่ผลิต
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สินค้าแบบดั้งเดิม สามารถดัดแปลงให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เข้ากับยุคสมัย
ปัจจุบัน รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้มีนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยว
ในชุมชนต่างๆ ในขณะเดียวกันในภาคการศึกษาอาจจะจัดเป็นหลักสูตร
ย่อยๆ เสริมในการเรียนการสอนทั้งในระดับต่างๆ ให้เข้าไปเรียนรู้ใน
ชุมชนเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรักรู้ และสืบทอดต่อไป ในการ
ศึกษาครัง้ ต่อไปควรศึกษาหากลไก ทีจ่ ะช่วยเสริมในด้านการตลาดส�ำหรับ
ชุมชนเพื่อตอบสนอง สอดคล้องกับความต้องการของตลาดท่ามกลาง
สภาวะเศรษฐกิจและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
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การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศาลาธนารักษ์ 1
(คุ้มเจ้าทิพวรรณ ณ เชียงตุง) จังหวัดเชียงใหม่
The Management for Increasing Efficiency
of the Treasury Pavilion 1
(Chao Thippawan Na Chiang Tung’s House),
Chiang Mai Province
นภาพร ลิขิตเรืองศิลป์ 1
Naphaphorn Likhitruangsilp

บทคัดย่อ
การศึกษาเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอรูปแบบและวิธีการจัดการศาลาธนารักษ์ 1 ให้
ประสบผลส�ำเร็จเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบว่า
ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ มีจ�ำนวนผู้เข้าชมไม่มากนัก ทั้งที่
สถานที่ตั้งอยู่ในชุมชนกลางเวียงซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวส�ำคัญของเมือง
เชียงใหม่ เนื่องจากประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่ค่อยรู้จัก รวมทั้ง
เรือ่ งราวการจัดแสดงมีเนือ้ หาเฉพาะด้านทีไ่ ม่เรียกร้องความสนใจมากนัก
ดังนั้น จึงเสนอรูปแบบการปรับปรุงการจัดแสดงของศาลาธนารักษ์ 1
1

นักศึกษาสาขาวิชาการการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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โดยยังคงส่วนหลักของการจัดแสดง เครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเงินตราไทย ไว้ตามนโยบายของกรมธนารักษ์ และ
เสนอให้มีการจัดแสดงเพิ่มเติมเพื่อเสริมในเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่น ที่
สอดคล้องกับพื้นที่และอาคารคุ้มเจ้าทิพวรรณ ณ เชียงตุง เพื่อให้เกิด
ความน่าสนใจและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้เรื่องราวของท้องถิ่นมาก
ขึ้น ในด้านการบริหารจัดการจ�ำเป็นต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์ และ
สร้างความเคลื่อนไหวโดยมีกิจกรรมเสริมทั้งในและนอกสถานที่ รวมทั้ง
สร้างเครือข่ายประสานงานกับแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ในพื้นที่กลางเวียง
เชียงใหม่
ค�ำส�ำคัญ : ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่;
คุ้มเจ้าทิพวรรณ ณ เชียงตุง
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Abstract
The author aims to present patterns and management
methods in order to successfully improve the Treasury Pavilion 1
Chiang Mai as an effective learning resource. The author find that
the Treasury Pavilion 1 Chiang Mai is unable to attract visitors,
despite the fact that it is located in the middle of Chiang Mai city
which is considered an important tourist area of Chiang Mai. In
addition, the residents and tourists’ knowledge of location is poor
and do not know the significance of the location. Besides, the content
of each exhibition is not attractive. As a result, improvements
were made to the display by the Treasury Pavilion 1 Chiang Mai
but without removing the main idea of displaying Royal Regalia,
Royal Decorations and Thai Coins according to The Treasury
Department’s policy. Extra displays were proposed in order to add
the story regarding locality which correspond to the surrounding
area and the old house of Chao Thippawan Na Chiang Tung,
in order to draw attention and increase efficiency in learning
more about the story of local. As for management process, it is
necessary to increase the public relations and build the change by
arranging extra activities both outside and inside the Treasury
Pavilion 1 as well as build network collaborating with other
leaning centers located in the area of Chiang Mai city.
Keywords: the Treasury Pavilion 1 Chiang Mai;
Chao Thippawan Na Chiang Tung’s house
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บทน�ำ

ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส�ำนักทรัพย์สนิ มีคา่ ของ
แผ่นดิน กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์จัดเก็บ และเผยแพร่ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
(กรมธนารักษ์, 2555, น. 3) คือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวเนื่องในพระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมไปถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่พระมหากษัตริย์
พระราชทานให้แก่ข้าราชบริพาร จัดสร้างด้วยเงินแผ่นดิน หลังเกิดการ
เปลี่ ย นแปลงการปกครองจากสมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชมาเป็ น ระบอบ
ประชาธิปไตย รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการคัดแยกทรัพย์สินมีค่าของ
แผ่นดินออกจากทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ และเก็บรักษาไว้ใน
กรมพระคลังมหาสมบัติ ภายหลังได้ยบุ รวมเป็นส่วนหนึง่ ของกรมธนารักษ์
ซึ่ งหลั งจากเปลี่ย นแปลงการปกครองและมี การจั ด ท� ำ บั ญชี แ ยกเป็ น
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินแล้ว กรมธนารักษ์ได้น�ำทรัพย์สินบางส่วน
ออกจัดแสดง ณ ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ ในบริเวณพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร และ ศาลา ธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่
(พจณี พรหมโรจน์, ม.ป.ป., น. 3) โดยได้ปรับใช้อาคารเก่าคุ้มเจ้าทิพวรรณ ณ เชียงตุงซึ่งตั้งอยู่กลางเวียงเชียงใหม่ ให้เป็นศูนย์บริการ
ด้านเหรียญแบบครบวงจร มีทั้งส่วนรับแลกคืนเหรียญช�ำรุด งานจ่าย
แลกเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน งานจ�ำหน่ายเหรียญที่ระลึก และส่วน
พิพิธภัณฑ์จัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน อันได้แก่ เครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเงินตราไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538
(อาภา เรียบร้อยเจริญ, 2540, น. 13–14) และได้เปิดท�ำการศาลาธนารักษ์
2 จังหวัดสงขลา เมื่อปี พ.ศ. 2545 ตามนโยบายขยายงานสู่ภูมิภาค
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ในการด�ำเนินงานของศาลาธนารักษ์ 1 ทีผ่ า่ นมาไม่ประสบความ
ส�ำเร็จของการเป็นแหล่งเรียนรูเ้ ท่าทีค่ วร โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2555 ส่วน
รับแลก จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ได้ย้ายออกไปท�ำการ ณ ศูนย์บริหาร
จัดการเหรียญกษาปณ์ ส�ำนักงาน ธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่ ในบริเวณ
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการจัดตั้งศูนย์กระจายเหรียญ
ประจ�ำภูมิภาค นโยบายการขยายงานของกรมธนารักษ์ จึงเป็นเหตุให้
ศาลาธนารั ก ษ์ ใ นปัจจุบัน คงเหลือ เพีย งงานจั ด แสดง และจ� ำ หน่ า ย
ผลิตภัณฑ์เหรียญ สูญเสียบรรยากาศความมีชวี ติ ชีวาของผูค้ นสัญจรเดิน
เข้าออกติดต่อแลกเหรียญที่เคยเกิดขึ้น เหลือเพียงห้องจ่ายแลกเหรียญ
และบริเวณรกร้างว่างเปล่า ประชาชนทีเ่ คยมาติดต่อรับทราบแต่เพียงการ
แจ้งย้าย หน่วยบริการไปยังศาลากลาง อาคารศูนย์บริหารจัดการเหรียญ
กษาปณ์ สร้างความสับสนให้กับผู้เคยมาใช้บริการว่า ศาลาธนารักษ์
แยกกลางเวียงไม่เปิดให้บริการแล้ว จึงเกิดความจ�ำเป็นเร่งด่วนส�ำหรับ
การด�ำเนินการปรับปรุงอาคาร สถานที่ และการจัดแสดง รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ด�ำเนินการของศาลาธนารักษ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้
ไม่เพียงแต่การออกแบบจัดสรรพื้นที่ที่ได้ว่างลงจากการย้ายออกของ
หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์เท่านั้น จ�ำเป็นต้องมีการปรับปรุงการจัด
แสดงนิทรรศการถาวร ซ่อมแซมอาคารที่มีสภาพช�ำรุดทรุดโทรม และ
การใช้งานพื้นที่ เพื่อให้ศาลาธนารักษ์ มีการจัดการพิพิธภัณฑ์อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ตามเทคนิคการพิพิธภัณฑ์ ด�ำเนินการตามบทบาทและ
หน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ให้เป็นไปตามนโยบายและบรรลุวัตถุประสงค์ของ
กรมธนารักษ์ ในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นในส่วนภูมิภาค
นอกจากปัญหาในการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมาไม่ประสบความส�ำเร็จ
ของการเป็นแหล่งเรียนรูเ้ ท่าทีค่ วร ทัง้ ทีส่ ถานทีต่ งั้ อยูใ่ นชุมชนกลางเวียง
ซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวส�ำคัญของเมืองเชียงใหม่ เนื่องจากประชาชนและ
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นักท่องเที่ยวไม่ค่อยรู้จักแล้ว ยังมีการปรับเปลี่ยนนโยบายในการด�ำเนิน
งานให้ศาลาธนารักษ์ในปัจจุบันเหลือเพียงงานจัดแสดง และจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์เหรียญ สถิติผู้ใช้บริการศาลาธนารักษ์ จึงลดลงไปกว่าเดิม
อีกทัง้ ยังส่งผลให้เกิดความรกร้างในพืน้ ที่ จ�ำเป็นต้องออกแบบการใช้งาน
พื้ น ที่ ที่ ว ่ า งลง และปรั บ สภาพภู มิ ทั ศ น์ โ ดยรอบให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ
พิพิธภัณฑ์อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับปรุงซ่อมแซม ส่วน
จัดแสดงเดิมที่เริ่มช�ำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา
ผู้ศึกษาจึงเกิดแนวคิดในการศึกษาถึงคุณค่าของสถานที่ ความ
เป็นมา ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การปรับเปลี่ยนอาคารที่ราชพัสดุ
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์ สถานการณ์ และสภาพปัญหา
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ตามระเบียบวิธีวิจัย เพื่อหาคุณค่า จุดเด่น รูปแบบ
ส�ำหรับการพัฒนาการจัดการพิพิธภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
การน�ำเสนอวิธีการปรับปรุงอาคารจัดแสดง ที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
อันใกล้ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดพิพิธภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม ส�ำหรับ
เป็นข้อมูลในการจัดท�ำโครงการเพื่อขอจัดสรรงบประมาณด�ำเนินการ
ปรับปรุงศาลาธนารักษ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในส่วนภูมิภาคอย่างสมบูรณ์
แบบต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาประวัติ ความเป็นมา นโยบาย และแนวคิด ของ
ศาลาธนารักษ์ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
2. เพื่อศึกษาประวัติ ความเป็นมา รูปแบบ และการจัดแสดง
(Exhibition) ตลอดจน สภาพปัญหาในการจัดการพิพิธภัณฑ์ของศาลา
ธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่
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3. เพื่อน�ำเสนอรูปแบบการจัดแสดง และวิธีการบริหารจัดการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพิพิธภัณฑ์ของศาลาธนารักษ์ 1 (คุ้มเจ้าทิพวรรณ
ณ เชียงตุง) จังหวัดเชียงใหม่ ให้ประสบผลส�ำเร็จ เป็นแหล่งเรียนรู้ และ
ความเพลิดเพลิน

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้
		 1.1 แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
		 เป็นวิธถี า่ ยทอดความรูข้ องศาสตร์สมัยใหม่ ด้วยกระบวนการ
สังเกต ทดลอง พิสูจน์ และเหตุผล คือ วิธีลงมือพิสูจน์และทดลองปฏิบัติ
(พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์, 2543, น. 17–19)
		 1.2 แนวคิดในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
		 การจัดการศาลาธนารักษ์ให้เป็นแหล่งเรียนรูท้ มี่ ปี ระสิทธิภาพ
ได้นั้น ต้องค�ำนึงถึงบทบาทของการเป็นแหล่งเรียนรู้ อันหมายถึง ศูนย์
รวมความรู้ที่ให้เข้าไปศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจ และความช�ำนาญ
(กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2543, น. 3) เป็นแหล่งข้อมูล
ข่าวสารสนเทศ และประสบการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียน
ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวาง
และต่อเนื่อง
		 เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการการเรียนรู้และเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, น. 43)
แหล่งเรียนรู้จึงเป็นสถานที่หรือศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ
เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาหาความรู้และเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ตามอัธยาศัย ท�ำให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้ของ
ตนเอง
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		 การให้บริการความรู้ในฐานะแหล่งเรียนรู้ของศาลาธนารักษ์
จึงต้องมีการบริหารจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
เนื่องจาก แนวคิดในการ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ การที่จะท�ำให้
คนในองค์กรเรียนรูป้ จั จัยต่างๆ ทัง้ จากภายในและภายนอก เพือ่ น�ำมาใช้
พัฒนาตนเองและองค์กร องค์กรแห่งการเรียนรู้จะเป็นองค์กร ที่มีการ
ปรับเปลี่ยน หาวิธีทางใหม่ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององค์กร ด้วยการเรียนรู้ปัจจัยต่างๆ ทั้งจากภายในและ
ภายนอก ซึ่งจะพัฒนาจนเกิดประสิทธิผลได้โดยการจัดการความรู้ควบคู่
ไปด้วยกัน การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้จึงเป็นเรื่องที่มี
ความสัมพันธ์กัน (บุญดี บุญญากิจ, 2548, น. 24–26)
tivism)

2. ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Construc-

เป็นการเรียนรู้แบบที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบตั จิ ริง เพือ่ ท�ำให้ผเู้ รียนสามารถสร้างองค์ความรูแ้ ละเข้าใจในสิง่ ต่างๆ
ได้ด้วยตนเองอย่างลึกซึ้ง อาจเกิดจากการศึกษาหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ จากกิจกรรมหรืองานที่ได้ปฏิบัติ หรือเรียนรู้จากบุคคล และ
สังคม ที่มีการเสวนาด้วย จนเกิดการปรับสมดุลทางความคิด เชื่อมโยง
ความรู้เก่าที่มีอยู่เดิมกับความรู้ใหม่ที่ได้รับ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2
ทฤษฎี คือ
		 2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้พุทธิปัญญานิยม (Cognitive Constructivism) คือ ผู้เรียนเป็นผู้กระท�ำและเป็นผู้สร้างความรู้ขึ้นในใจเอง
โดยผู้เรียนจะปรับความเข้าใจเดิมที่มีอยู่ให้เข้ากับข้อมูลข่าวสารใหม่ จน
เกิดเป็นความสมดุลทางพุทธิปัญญา หรือความรู้ใหม่
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		 2.2 ทฤษฎีพัฒนาการของ Vygotsky (Social Constructivism) คือ ผู้เรียนได้สร้างความรู้ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ใน
ขณะที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรืองาน ผู้เรียนจะสร้างความรู้ด้วยการ
เปลี่ยนแปลงความเข้าใจเดิมให้ถูกต้อง หรือซับซ้อนกว้างขวางขึ้น หลัก
การของทฤษฎีนี้จะเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรืองาน ผ่าน
การลงมือปฏิบัติ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน เพราะเป็นกระบวนการ
สร้างความรู้มากกว่าการรับความรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างความ
เข้าใจในสิ่งที่ก�ำลังได้อย่างลึกซึ้ง เกิดความมุ่งมั่นที่จะท�ำงานให้บรรลุผล
มีความเพียรพยายามที่จะหาความรู้เพิ่มขึ้นตลอดเวลา (สุลาวัลย์ รัตนทิพยาภรณ์ และชลภัสร ยมจินดา, 2553, น. 15–18)

วิธีการศึกษา

รูปแบบงานวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษา
ประวัติความเป็นมา และคุณค่าความส�ำคัญของ “ศาลาธนารักษ์” อาคาร
คุ้มเจ้าทิพวรรณ ณ เชียงตุงเดิม ตลอดจนบริบททางประวัติศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบถึงศักยภาพ สภาพปัญหา และอุปสรรค ตลอดจน
น�ำเสนอรูปแบบการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ และวิธีการที่เหมาะสมในการ
จัดการศาลาธนารักษ์ ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ของท้องถิ่น
ขอบเขตการศึกษา
ท� ำ การศึ ก ษา “ศาลาธนารั ก ษ์ ” อาคารคุ ้ ม เจ้ า ทิ พ วรรณ ณ
เชียงตุงเดิม บ้านเลขที่ 52 ถนนราชด�ำเนิน ต�ำบลศรีภูมิ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ พิพิธภัณฑ์ศาลาธนารักษ์ 1
จังหวัดเชียงใหม่ และผูเ้ กีย่ วข้อง เพือ่ ศึกษาเก็บข้อมูลเกีย่ วกับพิพธิ ภัณฑ์
ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่
2. กลุ่มตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้ มี 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 เจ้าหน้าที่ศาลาธนารักษ์ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ศาลาธนารักษ์ ใช้วิธีการคัดเลือกตัวอย่างแบบจงใจ (Purposive Sampling) เพื่อเก็บข้อมูลการด�ำเนินงานของศาลาธนารักษ์ 1
เชียงใหม่
กลุ่มที่ 2 ประชาชน ผู้ใช้บริการศาลาธนารักษ์ จ�ำนวน 200 คน
การคัดเลือกตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) แบบบังเอิญ
(Accidental Sampling) เพื่อเก็บข้อมูลความเห็นและข้อเสนอแนะ ด้าน
การจัดแสดงและการให้บริการ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1. แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง (Structured Interview)
เพือ่ เก็บข้อมูลเจ้าหน้าทีศ่ าลาธนารักษ์ เกีย่ วกับการบริหารจัดการ ความ
ส�ำเร็จและสภาพปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินการ รวมทั้งนโยบาย
และแนวทางในการพัฒนาศาลาธนารักษ์ 1 เชียงใหม่
2. แบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลจากประชาชน ผู้ใช้บริการ
ศาลาธนารักษ์ที่เกี่ยวกับการเข้าชมศาลาธนารักษ์ ความพึงพอใจ และ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
3. การสังเกตการณ์ (Field Observation) เป็นการสังเกตการณ์
ภาคสนาม ผูศ้ กึ ษาเข้าไปสังเกตลักษณะทางกายภาพของสถาปัตยกรรม
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รายละเอียดทั้งด้านเนื้อหาและรูปแบบการจัดแสดงตลอดจนพฤติกรรม
ของผู้ใช้บริการ ในพิพิธภัณฑ์ของศาลาธนารักษ์
การเก็บข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการเก็บข้อมูล 2 วิธี คือ
1. การเก็บข้อมูลภาคเอกสาร
เพื่อศึกษาประวัติ ความเป็นมา และความส�ำคัญในการก่อตั้ง
ศาลาธนารักษ์ ที่คุ้มเจ้าทิพวรรณ ณ เชียงตุงเดิม ประวัติผู้เป็นเจ้าของ
ตลอดจนเหตุ ก ารณ์ ท างประวั ติ ศ าสตร์ แนวความคิ ด ในการจั ด ตั้ ง
พิพิธภัณฑ์ และรูปแบบการจัดแสดง ประเด็นความเปลี่ยนแปลง ตลอด
จนนโยบาย และวิสัยทัศน์ในการด�ำเนินการของกรมธนารักษ์
2. การเก็บข้อมูลภาคสนาม
เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของสถาปัตยกรรม รายละเอียด
ทั้งด้านเนื้อหาและรูปแบบการจัดแสดง ประเมินศักยภาพ ความส�ำเร็จ
สภาพปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัด
แสดงพิพธิ ภัณฑ์ และการจัดการพิพธิ ภัณฑ์ของศาลาธนารักษ์ ตลอดจน
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ เจ้าหน้าที่
ประจ�ำศาลาธนารักษ์ และผู้ใช้บริการศาลาธนารักษ์
การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) และแปลความ (Interpretation)
ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาความ (Descriptive Analysis)
ประกอบภาพถ่าย ลายเส้น และแผนผัง โดยน�ำข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
จากเอกสาร และข้อมูลภาคสนามที่ได้เกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมาใน
การก่อตัง้ “ศาลาธนารักษ์” คุม้ เจ้าทิพวรรณ ณ เชียงตุงเดิม ประวัตผิ เู้ ป็น
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เจ้าของ แนวความคิดในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ และรูปแบบการจัดแสดง
ตลอดจนนโยบาย และวิสัยทัศน์ในการด�ำเนินการของ กรมธนารักษ์
รวมทั้งการประเมินศักยภาพ ความส�ำเร็จ สภาพปัญหาและอุปสรรค
ทางกายภาพของสถาปัตยกรรม รายละเอียดทั้งด้านเนื้อหา และรูปแบบ
การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ น�ำผลดังกล่าวมาน�ำเสนอเป็นรูปแบบการจัด
แสดงพิพิธภัณฑ์ และวิธีการจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้ศาลาธนารักษ์
เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการศึกษา

จากการศึกษาพบว่าพิพิธภัณฑ์ของศาลาธนารักษ์ 1 เชียงใหม่
มีสถานะเป็นส่วนราชการสังกัดกรม ธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ซึ่งมี
ภารกิ จ หลั ก ในการแสดงเผยแพร่ ท รั พ ย์ สิ น มี ค ่ า ของแผ่ น ดิ น ได้ แ ก่
เครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเงินตราไทย จ�ำหน่าย
เหรียญกษาปณ์ทรี่ ะลึก เหรียญทีร่ ะลึกผลิตภัณฑ์ และหนังสือทางวิชาการ
เกี่ยวกับเหรียญ รับแลกคืนและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ปฏิบัติงานร่วม
กันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้
รับมอบหมาย
ด้านการบริหารจัดการ มีบุคลากรทั้งสิ้น 11 คน โครงสร้าง
ประกอบด้วยผู้อ�ำนวยการ 1 คน ดูแลรับผิดชอบงาน 3 ฝ่าย คือ งาน
บริหารทั่วไป จ�ำนวน 6 คน (เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน ยาม 4 คน พนักงาน
ขั บ รถ 1 คน) ฝ่ า ยจั ด เก็ บ และจ� ำ หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ� ำ นวน 2 คน
(นักวิชาการคลัง 1 คน และพนักงานจ�ำหน่าย 1 คน) ฝ่ายเผยแพร่และ
จัดแสดง จ�ำนวน 2 คน (ภัณฑารักษ์ 1 คน และพนักงานน�ำชม 1 คน)
โดยแบ่งหน้าที่ออกจากกันชัดเจน คือ ฝ่ายจัดเก็บฯ รับผิดชอบงานด้าน
จ�ำหน่าย บัญชี การเงิน เงินตราและสินค้าคงคลัง ส่วนงานด้านพิพธิ ภัณฑ์
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อยูใ่ นความรับผิดชอบของฝ่ายเผยแพร่ฯ ออกแบบจัดท�ำแผ่นพับ ใบงาน
กิจกรรม และของที่ระลึกให้กับผู้เข้าชม
ภัณฑารักษ์เป็นผูร้ บั ผิดชอบงานวิชาการ ค้นคว้าข้อมูล ออกแบบ
จัดนิทรรศการ ท�ำทะเบียน จัดระบบการเก็บรักษา และหมุนเวียนวัตถุ
จัดแสดง ซึ่งมีเฉพาะเหรียญวาระต่างๆ ที่กรมธนารักษ์เคยผลิตขึ้น เป็น
วัตถุส�ำรอง จัดแสดงภายในห้องคลังเท่านั้น ส่วนทรัพย์สินอื่น ได้แก่
เครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเงินตราโบราณ มีการ
จัดเก็บ ซ่อมแซม สงวนรักษาให้คงสภาพตามหลักการอนุรักษ์ ที่ห้อง
คลัง ณ ส�ำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ในบริเวณพระบรมมหาราชวัง
เท่ า นั้ น พนั ก งานน� ำ ชม รั บ ผิ ด ชอบการต้ อ นรั บ ผู ้ เ ข้ า ชม บรรยาย
ประกอบการชมนิทรรศการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เฉพาะกรณี
มีผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะ จะเปิดวีดิทัศน์ บรรยายสรุปภาพรวม แจกแผ่น
พับใบงาน มีกิจกรรมร่วมนิทรรศการ แจกรางวัล ของที่ระลึก เป็นการ
ดึงดูดความสนใจให้ผู้มาใช้บริการสนใจสืบค้น หาข้อมูลจากนิทรรศการ
ผลการด�ำเนินการที่ผ่านมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีดังนี้
การให้บริการ เปิดท�ำการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. –
16.30 น. ปิดพักเที่ยง 12.00 น. – 13.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่คิดค่าเข้าชม ให้บริการทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ
สถิติผู้เข้าชมในปี 2556 มีผู้เข้าชม 18,116 คน แยกเป็นคนไทย
9,438 คน (ประชาชนทั่วไป 8,100 คน นักเรียนหรือเยาวชน 951 คน
ภิกษุ - สามเณร 387 รูป) ต่างชาติ 8,678 คน จากการส�ำรวจจ�ำนวน
นักเรียนที่มาเข้าชมเป็นหมู่คณะพบว่า มีทั้งกลุ่มที่ได้รับทราบข่าวจาก
หนังสือเชิญโดยศาลาธนารักษ์เองที่มีการท�ำหนังสือประชาสัมพันธ์ ถึง
สถาบันการศึกษาทุกปี และกลุ่มที่ต้องการชมวัตถุจัดแสดงจริง เพราะ
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ทราบจากการประชาสัมพันธ์ทศี่ าลาธนารักษ์ไปจัดนิทรรศการสัญจรตาม
โรงเรียนแล้วตั้งใจมาติดต่อเข้าชม รวมทั้งกลุ่มที่อาจารย์ผู้จัดโปรแกรม
ทัศนศึกษา เป็นผู้ค้นหาข้อมูลแหล่งเรียนรู้บริเวณที่จะพานักเรียนมาเข้า
ชมได้มาพบและติดต่อขอน�ำคณะนักเรียนมาเข้าชม ด้วยตนเองด้วย
งบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี ศาลาธนารักษ์ 1 ได้รับจัดสรร
จากเงินทุนหมุนเวียนการแสดง เหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย ส�ำนัก
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ไม่มีรายได้อื่นนอกเหนือจากงบประมาณที่ได้
รับจัดสรรในส่วนรายได้จากกิจกรรมอื่นๆ ที่ศาลาธนารักษ์ 1 ด�ำเนินการ
ในปี 2556 มีรายได้จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ เป็นเงินประมาณ
2,500,000 บาท ซึ่งรายได้ทั้งหมดจากกิจกรรมต้องน�ำส่งเข้าเป็นรายได้
แผ่นดิน โดยการบริหารจัดการของส�ำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ส่วนการจัดแสดงภายในศาลาธนารักษ์ 1 ปัจจุบันมีการจัดแสดง
3 ส่วน คือ
1. ส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวร เรื่อง เครื่องราชอิสริยยศ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ วิวัฒนาการเงินตราไทย และเงินตราล้านนา
จัดแสดงวัตถุจริงภายในตู้จัดแสดง มีป้ายบรรยายพร้อมภาพประกอบ
ในห้องจัดแสดงชั้นบน ซึ่งมีขนาดไม่กว้างขวางเพียงพอที่จะรับผู้เข้าชม
เป็นหมู่คณะใหญ่ๆ ที่มีจ�ำนวนมากได้ รูปแบบการจัดแสดงมีลักษณะ
เป็ น ทางการ บรรยากาศสงบนิ่ ง เงี ย บ ยั ง ไม่ มี อุ ป กรณ์ ทั น สมั ย ที่ มี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชมที่จะสร้างกิจกรรมร่วมกับนิทรรศการเพื่อดึงดูด
ความสนใจ
2. ส่วนจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับ
เหรียญวาระต่างๆ ที่ศาลาธนารักษ์มีการจัดเก็บส�ำรองไว้ในคลัง เพื่อน�ำ
มาจัดแสดงในโอกาสต่างๆ ใช้พื้นที่ส่วนชั้นบนระเบียง หน้าทางเข้าห้อง
จัดนิทรรศการถาวร และบริเวณโถงชั้นล่าง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสม
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เนื่องจาก สามารถดึงดูดผู้เข้าชมที่เคยชมนิทรรศการถาวรแล้ว ให้ขึ้น
มาชมนิทรรศการใหม่ๆ ที่มีการเปลี่ยนเรื่องจัดแสดงทุกๆ 3 – 4 เดือน
ซึ่งโดย ส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นเหรียญวาระพิเศษต่างๆ ที่หาดูยาก ไม่มี
โอกาสได้เห็นทัว่ ไป และในส่วนโถงจัดแสดงชัน้ ล่าง มีการจัดแสดงเหรียญ
วาระต่างๆ ที่สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เข้าชมเกิดความสนใจ เล็งเห็น
คุณค่าของเหรียญ และอยากซื้อผลิตภัณฑ์เหรียญที่มีจ�ำหน่าย ซึ่งได้จัด
ส่วนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญไว้บริเวณพื้นที่โถงชั้นล่างเช่นเดียวกัน
มีการแบ่งส่วนพื้นที่โถงชั้นล่างให้เป็นส่วนกิจกรรมร่วมกับนิทรรศการ
พิเศษ ส่วนบริการความรู้ โดยมีหนังสือ เอกสารให้สืบค้นข้อมูลได้ อีกทั้ง
ได้ใช้พื้นที่โถงชั้นล่างเป็นส่วนส�ำนักงานของเจ้าหน้าที่ศาลาธนารักษ์
ด้วย
การจัดนิทรรศการพิเศษแต่ละครั้ง ด�ำเนินการโดยภัณฑารักษ์
และพนักงานน�ำชม ค้นคว้าข้อมูล ในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของ
ผูเ้ ข้าชมศาลาธนารักษ์ โดยเชือ่ มโยงข้อมูลกับเหรียญทีม่ สี ำ� รองจัดแสดง
เพื่อสร้างหัวข้อนิทรรศการที่สามารถน�ำเหรียญที่มีส�ำรองอยู่ออกมาจัด
แสดงหมุนเวียนให้ชม เนื่องจากถูกบังคับโดยสถานที่ที่มีการติดตั้งตู้
จัดแสดงและส่วนติดบอร์ดค�ำอธิบายประกอบไว้เป็นการถาวร ท�ำให้ยาก
ต่อการน�ำเสนอเรื่องราวที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับวัตถุที่มีจัดแสดงภายในตู้
รวมทัง้ ยากต่อการออกแบบจัดแสดงให้มรี ปู แบบแปลกใหม่ นอกเสียจาก
จะออกแบบนิทรรศการเพื่อติดตั้งจัดแสดงในพื้นที่ว่างอื่นๆ ที่ไม่ใช่ส่วน
จัดแสดงนิทรรศการพิเศษอยู่เดิม
3. ห้องจ่ายแลกเหรียญในปัจจุบนั มีการจัดวางบอร์ดนิทรรศการ
ที่ใช้น�ำออกจัดนิทรรศการนอกสถานที่ในโอกาสต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา
ความว่างของพื้นที่ และสร้างบรรยากาศการจัดนิทรรศการให้ความรู้
เบื้องต้นกับผู้เข้าชม
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จากข้อมูลทั้งการบริหารจัดการและการจัดแสดงดังกล่าว แสดง
ให้เห็นว่า ปัญหาส�ำคัญที่ท�ำให้ศาลาธนารักษ์ 1 ไม่บรรลุเป้าหมายของ
การเป็นแหล่งเรียนรู้และความเพลิดเพลินอย่างมีประสิทธิภาพ คือ
เวลาเปิดท�ำการ ที่ไม่เอื้ออ�ำนวยให้กับผู้เข้าชม นักเรียน นักศึกษา
และข้าราชการ พนักงานทั่วไป ที่มีเวลาท�ำงานตรงกับเวลาเปิดท�ำการ
อีกทั้ง ไม่มีกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกับแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ส่วนสภาพปัญหา
การจัดแสดงภายในสถานที่ พบว่า บรรยากาศสถานที่โดยรวมเหมือน
บ้านพักอาศัยส่วนตัว หรือที่ท�ำการส่วนราชการที่มีความเป็นส่วนตัวสูง
แม้ว่ามีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ที่รั้วด้านหน้าถนน และประตูรั้ว
เปิดอยู่ แต่ผู้สัญจรไปมายังไม่กล้าเข้ามา อาจเป็นเพราะระบบรักษา
ความปลอดภัยที่มีทั้งต�ำรวจ 1 นาย และยามรักษาการณ์ 2 นาย อยู่
ประจ�ำการรวมทัง้ การออกแบบจัดภูมทิ ศั น์โดยรอบทีไ่ ม่มบี ริเวณให้นงั่ เล่น
พักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้ง เรื่องราวที่จัดแสดงเฉพาะเรื่อง ไม่มีความ
สัมพันธ์กับพื้นที่ และเรื่องราวยังไม่กว้างขวางพอที่จะดึงดูดความสนใจ
ให้เข้าชม
จากสภาพปัญหาดังกล่าว ในการศึกษาจึงได้เก็บข้อมูลความคิด
เห็นและข้อเสนอแนะจากผูใ้ ช้บริการ และนักวิชาการ เพือ่ ใช้เป็นแนวทาง
ในการพิจารณาประกอบกับแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ครัง้ นี้ เพือ่ ศึกษาหาวิธกี าร ทีเ่ หมาะสมในการจัดการพิพธิ ภัณฑ์ของศาลา
ธนารักษ์ 1 ผลการศึกษาได้น�ำเสนอรูปแบบการจัดแสดง และวิธีการ
บริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพิพิธภัณฑ์ของศาลาธนารักษ์ 1
(คุ้มเจ้าทิพวรรณ ณ เชียงตุง) จังหวัดเชียงใหม่ ให้ประสบผลส�ำเร็จเป็น
แหล่งเรียนรู้และความเพลิดเพลิน ดังนี้
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1. ด้านการปรับปรุงการจัดแสดง (Exhibition)
		 1.1 คงส่ ว นจั ด แสดงหลั ก ของการจั ด แสดงเดิ ม เครื่ อ ง
ราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเงินตราไทย ไว้ตามนโยบาย
ของกรมธนารักษ์
		 1.2 จัดแสดงเพิ่มเติมเพื่อเสริมในเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่น
ที่สอดคล้องกับพื้นที่และอาคารคุ้มเจ้าทิพวรรณ ณ เชียงตุง เพื่อให้เกิด
ความน่าสนใจ และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้เรื่องราวของท้องถิ่นมาก
ขึ้น โดยการ
			 (1) อาคารและแผนผังการจัดแสดง
			 ปรับปรุงใช้พื้นที่ว่างชั้นล่างของอาคาร (ห้องจ่ายแลก
เหรียญกษาปณ์เดิม) ให้เป็นส่วนต้อนรับ บริการข้อมูล และจัดบริเวณ
ส� ำ นั ก งานให้ เ ป็ น สั ด ส่ ว น ไม่ ป ะปนกั บ ส่ ว นจั ด แสดงดั ง ที่ เ ป็ น อยู ่ ใ น
ปัจจุบัน รวมทั้ง วางผังทางเดินให้ต่อเนื่องเพื่อเข้าชมนิทรรศการในส่วน
จัดแสดงห้องแรกต่อไป
			 (2) การวางหัวข้อเรื่องการจัดแสดง (Exhibition Title)
			 เพิ่มส่วนจัดแสดงแรกด้วยนิทรรศการ เรื่อง ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของอาคาร เจ้าของเดิม วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
จนกระทั่งเป็นศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน ต่อเนื่องกับ
ส่วนจัดแสดง เหรียญกษาปณ์ไทยที่กรมธนารักษ์จัดท�ำขึ้นในวาระต่างๆ
ที่จัดเป็นนิทรรศการถาวรบริเวณโถงชั้นล่าง ก่อนขึ้นชมชั้นบนห้อง
นิทรรศการหลักที่คงไว้แต่เดิม ทั้งนี้ ส่วนจัดนิทรรศการชั่วคราว ที่มี
การจัดไว้บริเวณระเบียงชั้นบน หน้าห้อง จัดแสดงหลัก เป็นบริเวณที่
เหมาะสมที่จะดึงดูดความสนใจให้คนที่เคยขึ้นชมการจัดแสดงหลักแล้ว
ให้ไปชมอีกได้ในครั้งอื่นๆ ต่อไป
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		 1.3 เพิ่มเติมการจัดนิทรรศการพิเศษ ให้มีเรื่องราวที่หลาก
หลาย ร่วมสมัย ทันต่อเหตุการณ์ เป็นเรื่องราวที่อยู่ในความสนใจของ
ประชาชน ตามเทศกาลหรือโอกาสพิเศษ โดยไม่จ�ำเป็นต้องเป็นเรื่องราว
เฉพาะเหรียญวาระต่างๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลาย สามารถดึงดูด
ความสนใจจากกลุ่มผู้ชมอื่นๆ ได้ในวงกว้างขึ้น
2. ด้านการบริหารจัดการ
		 2.1 ควรต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์ ทั้งกิจกรรมด�ำเนินงาน
ปกติ และการจัดนิทรรศการชั่วคราว โดยการติดป้ายเชิญชวนนอก
อาคารสถานที่ และบุคลากรสร้างความสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
เช่น ในการประชุมหัวหน้า ส่วนราชการของจังหวัด หรือ ร่วมกิจกรรม
ต่างๆ เมื่อหน่วยงานอื่นจัดงาน สร้างความเคลื่อนไหวให้สถานที่ด้วย
การจัดกิจกรรมพิเศษในวันส�ำคัญต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อดึง
กลุ่มคนได้หลากหลาย ทุกเพศทุกวัยให้มามีส่วนร่วม รวมถึงการออก
จัดนิทรรศการนอกสถานที่ด้วย
		 2.2 สร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ให้เข้มแข็ง โดยการประสาน
งานกับแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ในพื้นที่กลางเวียงเชียงใหม่
		 2.3 จัดกิจกรรมต่างๆ เสริม เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน ประชาชนทั่วไป สถานศึกษา รวมทั้งบุคลากรจากต่างองค์กร
ด้วย
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การอภิปรายผล

ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ข ้ อ จ� ำ กั ด เนื่ อ งด้ ว ย ศาลาธนารั ก ษ์ 1
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นส่วนราชการ ที่มีข้อจ�ำกัดในวิธีการจัดการและ
ด�ำเนินการ การเสนอรูปแบบและวิธีการจัดการอาจจะท�ำได้หรืออาจท�ำ
ไม่ได้ แต่ก็ได้เสนอไปตามหลักการทางวิชาการ หากได้รับความเห็น
ชอบจากศาลาธนารักษ์จะท�ำต่อไป ควรจะน�ำเสนอหลักการและแนวคิดนี้
ให้ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นสถาปั ต ยกรรม และนั ก ออกแบบตกแต่ ง ภายใน
พิพธิ ภัณฑ์ ทีม่ คี วามช�ำนาญเฉพาะทางได้ศกึ ษาสภาพปัญหาของอาคาร
สถานที่ เพื่อศึกษาข้อมูลเฉพาะด้านอาคาร สถานที่ เพิ่มเติมต่อไป เพื่อ
ออกแบบให้เหมาะสมและมีความสวยงาม ให้ได้แบบแปลนที่มีความ
สมบูรณ์ สามารถจัดท�ำเป็นโครงการน�ำเสนอขอจัดสรรงบประมาณใน
การด�ำเนินการปรับปรุงอาคาร สถานที่ และการจัดแสดงต่อไป

ข้อเสนอแนะ

ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงข้อเสนอของงานวิจัย คง
ไม่เกิดประโยชน์ หากไม่มีเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการเอาไปด�ำเนินการ
และผู้ศึกษาเสนอแนะว่า หากจะให้เป็นประโยชน์ ควรจะเริ่มท�ำในส่วนที่
ท�ำได้ไม่ยุ่งยากก่อน เช่น ด้านการบริหารจัดการ ที่ได้เสนอไว้ให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ แล้วค่อย
ร่างแผน จัดท�ำโครงการน�ำเสนอกรมธนารักษ์เพื่อขอจัดสรรงบประมาณ
ในการด�ำเนินการปรับปรุงอาคารสถานทีต่ อ่ ไป ซึง่ ในการศึกษาครัง้ ต่อไป
ควรเพิ่มเติมในส่วนความรู้เฉพาะด้านอาคาร สถาปัตยกรรม หลักการ
อนุรกั ษ์อาคาร หลักการออกแบบ ศิลปะการตกแต่งภายในเฉพาะงานด้าน
พิพิธภัณฑ์ เพื่อให้ได้รูปแบบการจัดแสดง รายละเอียดการจัดแสดง ที่มี
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ทั้งความเหมาะสม และความงามทางสุนทรียศาสตร์ จนสัมฤทธิ์ผล
ตามวัตถุประสงค์ของกรมธนารักษ์ในการจัดตั้งศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัด
เชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรูใ้ นส่วนภูมภิ าค เสริมการศึกษาเปรียบเทียบ
ถึงแหล่งเรียนรู้ด้านพิพิธภัณฑ์เงินตราแห่งอื่นๆ ทั้งหน่วยงานในสังกัด
เดียวกัน และต่างหน่วยงาน เช่น ศาลาธนารักษ์ 2 จังหวัดสงขลา
พิพธิ ภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึง่ อาจพบปัจจัยปัญหาและประเด็น
การศึกษาอื่นเพิ่มเติม ในด้านสถานที่ตั้ง รูปแบบการบริหารจัดการ และ
การจัดแสดง อีกทั้ง ยังอาจได้แง่มุมเพิ่มเติมเพื่อน�ำเสนอแนวทางในการ
แก้ปัญหา ของศาลาธนารักษ์ 1 ได้ เช่น การจัดตั้งกลุ่ม การจัดกิจกรรม
สัมมนา เสวนา ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ด้านพิพิธภัณฑ์เงินตราอื่นๆ อีก
ทางหนึ่งด้วย
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