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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ เป็น การวิจัย เชิ งคุณภาพ และการวิจัยเชิงปฏิบัติ การแบบมีส่ วนร่ วมของชุม ชน ที่
ประกอบไปด้วย การทบทวนวรรณกรรม การตรวจสอบเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการวิจัยภาคสนาม
ที่ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ร่วมกับการผลิตงานสร้างสรรค์ งานประติมากรรมสื่อผสมและ
การวิเคราะห์อภิปรายองค์ความรู้ที่ได้โดยมีการนาเสนอในรูปแบบการพรรณนา วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ได้แก่
1) เพื่อศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปกรรมท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย 2) เพื่อออกแบบและพัฒนา
ผลงานประติ ม ากรรมร่ ว มสมั ยให้ เ ป็ น จุ ด สังเกต หรื อ อั ต ลั ก ษณ์ ภู มิ ทั ศ น์ ข องชุ ม ชน บนพื้ น ฐานของทุ น ทาง
วัฒนธรรม ศิลปกรรมท้องถิ่น และแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของ
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ ศิ ล ปะล้ า นนาหรื อ เชี ย งแสน ผ่ า นกระบวนการน าเสนอผลงาน
ประติมากรรมร่วมสมัย และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ทุ นทางวัฒนธรรมแบบ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เพื่อการออกแบบกระบวนการพัฒนาและการบริหารจัดการท้องถิ่นในด้านการท่องเที่ยว
แบบยั่งยืนต่อไป
ผลการวิจัยพบว่า นอกเหนือจากผลผลิตที่ได้ในเชิงประจักษ์ ทั้งประติมากรรมและอัตลักษณ์ ภูมิทัศน์
ของท้องถิ่น และผลลัพธ์ที่อาจจะสร้างนวัตกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ท้องถิ่นได้แล้ว ชุมชนยังอาจได้รับองค์ความรู้ผ่านกระบวนการวิจัย ที่ประกอบไปด้วยหลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้
1) รู ป แบบการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการทางศิ ลปะ เป็ น กระบวนการที่ ผสมผสานกัน ระหว่ างกระบวนการที่
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ และกระบวนการที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความซาบซึ้ งหรือ การเห็น คุ ณค่ า หรื อ เป็ น ศาสตร์ที่ เ รีย กว่า
สุนทรียศาสตร์ 2) รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ ที่ มีการใช้กระบวนการคิด และกระบวนการทางสังคม หรือ
กระบวนการกลุ่ม ค้นหาความรู้ หาผลผลิต 3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการอ้างอิงชุมชน เป็นการวิจัยที่เกิดจากพลัง
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แห่งการร่วมมือของชุมชนและสถาบันการศึกษาที่ก่อให้เกิดการระดมทรัพยากรในท้องถิ่นจากทุ กแหล่ งมา
สร้างสรรค์ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
คาสาคัญ: ศิลปวัฒนธรรมล้านนา อัตลักษณ์ภูมิทัศน์ ประติมากรรมสื่อผสม กระบวนการเรียนรู้ทางศิลปะ

Abstract
This studty was the mixture between the qualitative research and the community-based
action research that research methodology might consist of the processes of review literature
and the field research alongside with the artistic productive process, in other words, it could be
done through the use of the documentary research and its field research including the in-depth
interview and the focus-group meeting and the mixed media sculpture development. The objectives
of this research were; 1) to study and collect the local Chiang Rai art data base, 2) to design
and develop the contemporary sculpture in order to create the local landmark underneath the
local art and culture basis alongside with the concept of creative economy, 3) to encourage
local people to realize and appreciate the value of their own cultural heritage and the local
wisdom related to Lanna art and culture through the dissemination of the gaining knowledge
related to the contemporary sculpture development and its presentation in order to approach
the innovation of local sustainable tourism management.
The research finding highlighted that not only there were the tangible outputs which
composed by the sculpture and the community’s landmark themselves, but also the outcome
of this research project that might be noticed as the further development of the local
sustainable tourism management and its innovation in order to enhance the local people quality
of life through the experiences and knowledge gaining from the research project which could
be divided into 3 main aspects; 1) the art learning process; the mixture of production between
the knowledge development process and the art appreciation or aesthetic process, 2) the social
learning process included the brain-storming, team-working leading to the community’s mutual
agreement in order to find the solution or products, 3) the community- based action research
was the integration operation between the local community and the university in order to use
the domestic resources for local sufficient and sustainable benefits.
Keywords: Lanna art and culture, Community’s landmark, Mixed media sculpture, Art learning
process
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บทนา
อัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นเป็นภาพสะท้อนแห่งศิลปวัฒนธรรม นามาซึ่งความภาคภูมิใจและสานึก
รักษ์บ้านเกิดที่ผู้คนพื้นถิ่น จังหวัดเชียงรายสร้างสมมรดกเหล่านั้นหยั่งรากมาอย่างยาวนาน แต่ด้วยวิถีชีวิตที่
เปลี่ยนไป ทาให้ชุมชนขาดความตระหนักรู้ถึง คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ไม่มีพื้นที่เชิงวัฒนธรรมที่ชัดเจนและ
น่าสนใจ รูปแบบการสร้างสรรค์ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปกรรมท้องถิ่นถูกตั้งคาถามและให้ความสาคัญ อันนามาซึ่ง
การทบทวนหวนคานึงถึงคุณค่าแห่งอดีตอันรุ่งเรือง (Nostalgia) การสร้างแรงบันดาลใจและความร่วมมื อ ใน
ท้องถิ่น ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่หรือทุนทางวัฒนธรรมแห่งศิลปะล้านนาไปสร้างนวัตกรรมหรือเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ในการวิจัยครั้งนี้ จึงมีการออกแบบและสร้างผลงานประติมากรรมร่วมสมัย
โดยมีการบูรณาการองค์ ความรู้ระหว่างศิลปะแบบจัดวาง สื่อผสมแบบดิจิทัลอาร์ต หลักทฤษฎีทัศนศิลป์ และ
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ภูมิทัศน์ของชุมชน เป็นจุดสังเกต (Landmark) แหล่งใหม่
ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและระบบนิเวศน์ที่สร้างรายได้นาไปสู่ความยั่งยืนของชุมชนได้
ต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปกรรมท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย
2. เพื่อออกแบบและพัฒนาผลงานประติมากรรมร่วมสมัยให้เป็นจุดสังเกต หรืออัตลักษณ์ภูมิทัศน์ของ
ชุมชน (Landmark) บนพื้นฐานของทุนทางวัฒนธรรม ศิลปกรรมท้องถิ่น และการสร้างมูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยว
แบบการบริการมูลค่าสูง ด้วยแนวคิดแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้ความร่วมมือของชุมชนในจังหวัดเชียงราย
ยกระดับศักยภาพทางการแข่งขันให้เพียงพอต่อการรองรับนโยบายเชิงท่องเที่ยวและศิลปวั ฒนธรรมที่มุ่งส่งเสริม
ให้เชียงรายเป็นเมืองศิลปะในอนาคต ด้วยรูปแบบศิลปะแบบจัดวางดิจิทัลอาร์ต และองค์ความรู้เทคโนโลยี
พลังงานแสงอาทิตย์
3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับศิลปะล้านนา
หรือเชียงแสน ผ่านกระบวนการนาเสนอผลงานประติมากรรมร่วมสมัยที่เป็นจุดสังเกต หรืออัตลักษณ์ภูมิทัศน์
ของชุมชน (Landmark) และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับทุนทางวัฒนธรรมแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการออกแบบกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นในด้านการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนต่อไป

สมมติฐานของการวิจัย
การออกแบบและพัฒนาผลงานประติมากรรมร่วมสมัยให้เป็นจุดสังเกต หรืออัตลักษณ์ภูมิทัศน์ของ
ชุมชน (Landmark) สามารถสร้างสรรค์และสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ศิลปกรรมท้องถิ่น และสามารถ
กระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านการดาเนินการโครงการวิจัย กระบวนการ
พัฒนาผลงานประติมากรรมร่วมสมัยที่เป็นจุดสังเกต หรืออัตลักษณ์ภูมิทัศน์ของชุมชน (Landmark) รวมถึง
การนาเสนอสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับทุนทางวัฒนธรรมแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ นาไปประยุกต์ใช้ใน
การออกแบบกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นในด้านการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนต่อไปได้
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ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนมีการทบทวน
วรรณกรรม และศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Documentary research) และการวิจัยภาคสนาม
(Field research) ร่วมกับการผลิตงานสร้างสรรค์เชิงศิลปะ และการวิเคราะห์อภิปรายองค์ความรู้ที่ได้ในรูปแบบ
การพรรณนา
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบไปด้วย 1.1) ศิลปินท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
ศิลปะ จานวน 10 ท่าน 1.2) ชาวบ้านเทศบาลตาบลท่าสาย จานวน 30 คน 1.3) ผู้บริหารเทศบาลตาบลท่าสาย
และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าสาย จานวน 15 ท่าน 1.4) กานัน ผู้ใหญ่บ้าน จานวน 15 คน และ 1.5) ข้าราชการ
และบุคลากร ประจาเทศบาลตาบลท่าสาย จานวน 30 ท่าน
2. การสร้ า งและพั ฒ นาคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ประกอบด้ ว ย 2.1) การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth
interview) ใช้ แ บบสั ม ภาษณ์ ความพึ งพอใจ ความเข้ า ใจ และผลกระทบที่ ไ ด้จ ากการร่ วมพั ฒ นาออกแบบ
ประติ ม ากรรม (โดยใช้ ก ลุ่ ม ประชากรตามที่ ก ล่า วในข้ อ 1. และ 2.2) การสนทนากลุ่ ม (Focus group) ใช้
ประชากร 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ตัวแทนศิลปินท้องถิ่น (2) ตัวแทนปราชญ์ชาวบ้าน และ (3) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะ
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตรวจสอบ ผลงานการพัฒนาแบบและการสร้างต้นแบบประติมากรรม
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างสรรค์ผลงานเชิงศิลปะการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 3.1) การศึกษา
ค้นคว้าตรวจสอบเอกสาร ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Documentary research) 3.2) การวิจัยภาคสนาม (Field
research) รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus group) 3.3) การผลิต
งานสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมและการวิเคราะห์อภิปรายองค์ความรู้ที่ได้ในรูปแบบการพรรณนา และ
3.4) วิเคราะห์ สรุปผล และอภิปรายองค์ความรู้ที่ได้ในรูปแบบการพรรณนา
ตารางที่ 1 ข้อมูลแสดงความพึงพอใจ ความเข้าใจและผลกระทบจากการชมผลงานประติมากรรมของผู้เข้าร่วม
พิธีเปิดนิทรรศการ
̅
X

S.D.

1. ความพึงพอใจในผลงานประติมากรรมโดยภาพรวม
1.1 ผลงานมีความงามและความลงตัวด้านองค์ประกอบศิลป์
4.7
1.2. ผลงานสร้ า งผลกระทบทางอารมณ์ ค วามรู้ สึ ก และสร้า งความตระหนัก รู้ ใ นเรื่อ ง 4.4
ศิลปกรรมท้องถิ่นต่อผู้ชมงาน

0.5
0.5

แปลความ
หมาย
มาก
มาก
มาก

1.3. สัญลักษณ์ในผลงานนาไปสู่ความเข้าใจในแนวคิดหรือเนื้อหาในการสร้างสรรค์
4.4
1.4. เทคนิคที่ศิลปินใช้แปลกใหม่สร้างความประทับใจและสอดคล้องกับแนวคิด
4.4
1.5. ผลงานสามารถแสดงให้ เ ห็ นประสบการณ์ กรอบความคิ ด ของศิ ล ปิ น และความ 4.5
สอดคล้องของแนวคิดในการออกแบบประติมากรรมกับอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

0.6
0.7
0.6

มาก
มาก
มาก

1.6. ผลงานแสดงถึงความเชื่อความศรัทธาของศิลปินที่สอดคล้องกับชุมชนท้องถิ่นและ 4.6
สะท้อนความเป็นตะวันออก ความเป็นไทย และความเป็นล้านนา

0.6

มาก

1.7. ผลงานสร้างคาถามและชี้นาให้ผู้ชมงานได้ใช้ความคิดแบบปัจเจกบุคคลเพื่อตีความ 4.5
ความหมายของภาพ

0.6

มาก

รายการประเมินความพึงพอใจ
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จากตารางที่ 1 พบว่า ความพึงพอใจต่อผลงานของผู้ชมงานประติมากรรม มีค่าเฉลี่ยและค่า S.D. แยก
ตามหัว ข้อ ได้ดังนี้คือ 1. ความพึงพอใจในผลงานประติม ากรรมโดยภาพรวม มีค่า เฉลี่ย 4.5 1.1 ผลงานมี
ความงามและมีค วามลงด้า นองค์ป ระกอบศิ ลป์ มี ค่ า เฉลี่ ย 4.7 และค่ า S.D. เท่ า กั บ 0.5 1.2 ผลงานสร้าง
ผลกระทบทางอารมณ์ความรู้สึกและสร้างความตระหนักรู้ในศิลปกรรมท้องถิ่นต่อผู้ชมงาน มีค่าเฉลี่ย 4.4 และค่า
S.D. เท่ากับ 0.5 1.3 สัญลักษณ์ในผลงานนาไปสู่ความเข้าใจในแนวคิดหรือเนื้อหาในการสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ย
4.4 และค่า S.D. เท่ากับ 0.6 1.4 เทคนิคที่ศิลปินใช้แปลกใหม่สร้างความประทับใจและสอดคล้องกับแนวคิด มี
ค่าเฉลี่ย 4.4 และค่า S.D. เท่ากับ 0.7 1.5 ผลงานสามารถแสดงให้เห็น ประสบการณ์ กรอบความคิดของศิลปิน
และความสอดคล้องในการออกแบบประติมากรรมกับอัตลักษณ์ของท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย 4.5 และ ค่า S.D. เท่ากับ
0.6 1.6 ผลงานแสดงถึงความเชื่อความศรัทธาของศิลปินที่สอดคล้องกับชุมชนท้องถิ่นและสะท้อนความเป็น
ตะวันออก ความเป็นไทย และความเป็นล้านนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6 และค่า S.D. เท่ากับ 0.6 1.7 ผลงานสร้าง
คาถามและชี้นาให้ผู้ชมงานใช้ความคิดแบบปัจเจกบุคคลเพื่อตีความความหมายของภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.5 และค่า
S.D. เท่ากับ 0.6
ตารางที่ 2 ข้อมูลแสดงจานวนผู้ที่ตระหนักรู้ถึงผลกระทบของผลงานสร้างสรรค์จากการการสนทนากลุ่ม (Focus
Group) ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ กระบวนการเรียนรู้เชิง
ศิลปะ และการวิเคราะห์อภิปรายองค์ความรู้ที่ได้ แยกตามหัวข้อที่ระบุไว้
หัวข้อ
จานวน
1. องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะที่ใช้เทคนิคผสม ระหว่าง
30
ประติมากรรม ดิจิทัลอาร์ต ศิลปะจัดวางและ เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
2. องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้เชิงศิลปะความเข้าใจในการออกแบบและพัฒนาผลงาน
50
ประติมากรรมร่วมสมัยให้เป็นจุดสังเกต หรือ อัตลักษณ์ภูมิทัศน์ของชุมชน (Landmark)
3. ความตระหนักรู้ในศิลปกรรมท้องถิ่น ศิลปะล้านนา ศิลปะเชียงแสน ที่นาไปสู่การพัฒนาอัตลักษณ์
20
ภูมิทัศน์ของท้องถิ่นหรือชุมชน (Landmark)
รวม
100

ร้อยละ
30
50
20
100

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มประชากรที่เข้าร่วมการการสนทนากลุ่ม (Focus group) ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ กระบวนการผลิตและผลงานสร้างสรรค์ และการวิเคราะห์อภิปรายองค์ความรู้ที่ได้ มีความตระหนักรู้ถึง
ผลกระทบของผลงานสร้างสรรค์ แยกตามหัวข้อได้ดังนี้ ผู้ที่เห็นว่าผลงานประติมากรรมให้ องค์ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะที่ใช้เทคนิคผสมระหว่างประติมากรรม ดิจิทัลอาร์ต ศิลปะจัดวาง
และเทคโนโลยีพลังงาน จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้เชิงศิลปะ
ความเข้าใจในการออกแบบและพัฒนาผลงานประติมากรรมร่วมสมัยให้เป็นจุดสังเกต หรืออัตลักษณ์ภูมิทัศน์ ของ
ชุมชน (Landmark) จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และให้ความตระหนักรู้ในศิลปกรรมท้องถิ่น ศิลปะล้านนา
ศิลปะเชียงแสน ที่นาไปสู่การพัฒนาอัตลักษณ์ภูมิทัศน์ของท้องถิ่นหรือชุมชน (Landmark) จานวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20
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ผลและอภิปรายผล
ผลการวิจัยพบว่านอกเหนือจากผลผลิต (Output) ที่ได้ในเชิงประจักษ์ ทั้งประติมากรรมและ อัต
ลักษณ์ภูมิทัศน์ของท้องถิ่น (Community’s landmark) ยังได้ผลลัพธ์ (Outcome) ที่จะสนับสนุนและส่งเสริม
การท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น และรวมถึงองค์ความรู้ผ่านกระบวนการวิจัยที่ประกอบไปด้วย
หลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. รูปแบบการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางศิลปะ
เป็นกระบวนการที่ประกอบไปด้วย กระบวนการที่ก่อให้เกิดความรู้ (Knowledge) และกระบวนการ
ที่ก่อให้เกิดความซาบซึ้งหรือการเห็นคุณค่า (Value) หรือเป็นศาสตร์ที่เรียกว่าสุนทรียศาสตร์ โดยทีก่ ระบวนการ
การสร้างสรรค์ของศิลปินเกิดจากการใช้ทักษะและหลักทฤษฎีในการจัดการกับวัตถุดิบในงานศิลปะ หรือทัศน
ธาตุให้ได้อย่างลงตัวมีเอกภาพ เกิดเป็นผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะ (ชุติมา เวทการ, 2551: 19)
1.1 กระบวนการที่ก่อให้เกิดความรู้ (Knowledge)
1.1.1 อิทธิพลและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ
วิรุณ ตั้งเจริญ (2552: 12 – 15) กล่าว่า เมื่อศิลปะเชื่อมโยงกับบริบททางวัฒนธรรม
ศิ ล ปะอาจเป็ น ภาพสะท้ อ นทางวั ฒ นธรรม (Cultural Reflection) เป็ น สื่ อ ในการแสดงออก (Expression)
อารมณ์ ความรู้สึก สติปัญญา และอาจเป็นการตรวจสอบ การขุดค้น (Exploration) ที่ส่งผลกระทบในทางบวก
ต่อบุคคล ชุมชนสภาพแวดล้อม หรืออาจเป็ นปรากฏการณ์ที่แสดงมโนทัศน์ (Conceptualization) กระตุ้น
ความคิดความอ่าน ด้วยความซับซ้อนหลากหลายในตัวตน ศิลปะจึงอยู่กับวัฒนธรรมอย่างผสมกลมกลืนและมี
ความหมาย
ขั้นตอนการออกแบบพัฒนาภาพร่างประติมากรรมและการพัฒนาพื้นที่อัตลักษณ์ภูมิทศั น์
เป็น การสร้า งความเข้า ใจในแนวคิด ในการออกแบบ แรงบัน ดาลใจในการสร้า งสรรค์ผ ลงานศิล ปะ สร้า ง
ความตระหนักรู้ในวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปกรรมท้องถิ่น ความเชื่อความศรัทธาในสิ่งที่เป็นศาสนา และสิ่งที่ไม่ใช่
ศาสนา ตลอดจนจารีตประเพณี วิถีชีวิต ฯลฯ อันนาไปสู่การมีหลักคิดส่วนบุคคลในการจะบอกได้ว่า สิ่งใดดี สิ่งใด
งาม หรือที่เรียกว่า “รสนิยม” ในที่สุด ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) ขั้ น ตอนการหาแนวคิ ด โดยศึ ก ษาจากแหล่ งอ้ า งอิ ง (References’ exploration)
ประติมากรรมสื่อประสมเป็นผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ที่ประกอบไปด้วยการบูรณาการศาสตร์การประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ เทคนิควิธที ั้งในด้านศิลปกรรม ทัศนศิลป์ สุนทรียศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ศิลปะจัดวาง (Installation)
ศิลปะดิจิทัล (Digital art) เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell technology) สร้างรูปทรงเชิงศิลปะแบบ
3 มิติ หรือประติมากรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างและ
สร้างการเคลื่อนไหวในตัวประติมากรรม นาเสนออัตลักษณ์ของท้องถิ่น ตามแนวคิดของกาจร สุนพงษ์ศรี (2555:
261–263) ที่อธิบายไว้ว่า ประติมากรรม เป็นงานศิลปะที่มีรูปทรงกินพื้นที่ในอากาศ แสดงออกด้วยการปั้น
แกะสลัก การหล่อ การเชื่อมโลหะ โดยมีการจัดองค์ประกอบลงบนสื่อหรือวัสดุต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดรูปทรงสามมิติ
สามารถสื่อถึงสุนทรียะและแนวคิดที่เกี่ยวกับสภาพสังคม วัฒนธรรม รวมถึงจิตใจของมนุษย์ได้ ในขั้นตอนนี้เป็น
การศึกษารูปแบบเบื้องต้นของประติมากรรม โดยพิจารณาจากสิ่งที่เกี่ยวข้องกับรูปร่างรูปทรงเชิงเรขาคณิต
(Geometric form) รูปร่างรูปทรงธรรมชาติ (Organic form) และรูปร่างรูปทรงอิสระ (Free form) หรือรูปทรง
ที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นประติมากรรมแบบลอยตัวแบบธรรมดา และประติมากรรมสื่อผสม ที่มีเรื่องแสงสีและ
การเคลื่อนไหวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
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ภาพที่ 1 อ้างอิงรูปแบบประติมากรรม (Sculpture design references)
ที่มา: (โอม พัฒนโชติ, 2562)
2) ขั้นตอนการพัฒนาภาพร่างประติมากรรม (Sketches development) ในขั้นตอนนี้มี
แนวคิดบนพื้นฐานแห่งศิลปวัฒนธรรมล้านนา อันเป็นวิถีชีวิตที่แสดงออกถึงลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นแบบพหุสังคม
ที่มีความเชื่อที่ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนา การบูชาบรรพบุรุษและการนับถือผีของชาติพันธ์ ต่างๆ (วิบูลย์
ลี้สุวรรณ, 2548: 107-113) สอดคล้องกับแนวคิดของอานันท์ กาญจนพันธ์ (2555: 22-30) ที่อธิบายเพิ่มเติม
เรื่องโครงสร้างทางความเชื่อล้านนาไว้ว่า ความเชื่อแบบล้านนามีลักษณะไม่ตายตัว เปลี่ยนแปลงได้ตลอด เป็น
ลักษณะผสมที่มีการผูกมัดเชื่อมโยงความเชื่อในศานาพุทธและความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ เช่น พลังบุญของ
ศาสนาพุทธ ความศักดิ์สิทธิ์ของ ผี ไสยศาสตร์ และโหราศาสตร์ เป็นวิถีชีวิตที่ผูกติดกับความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น หรือวิถีชีวิตที่ผูกติดกับสายน้า วิถีชีวิตบนพื้นฐานความเชื่อในพุทธศาสนาที่มีการสร้าง
วัดเพื่อเป็น ศูนย์กลางแหล่งความรู้ทางธรรม แนะนาการดารงชีพร่วมกับธรรมชาติโดยอาศัยหลักธรรมเป็น
แนวทางปฏิ บั ติ ให้ เ กิ ด ความร่ม เย็น เป็น สุข ดั งนั้ น การสร้ า งวั ดเป็น หลัก ของหมู่บ้ า นทุ ก แห่ง ด้ ว ยความเชื่อ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมที่เป็นเสมือนเบ้าหลอมที่ก่อให้เกิดอัตลักษณ์แห่งศิลปหัตถกรรม
สถาปัตยกรรม เครื่องมือเครื่องใช้ที่สนองตอบต่อความเชื่อ ความศรัทธาดังกล่าว เช่น “ตุง” หรือ “ธง” ซึ่ง
นาไปสู่แนวคิดในการพัฒนาประติมากรรมร่วมสมัยที่ผสมผสานประยุกต์ใช้ องค์ความรู้และเทคนิควิธี จากศาสตร์
ต่างๆ เช่น ศิลปะจัดวาง ดิจิทัลอาร์ต และเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ ตุง 12
ราศี 12 นักษัตร และ รูปทรงเชิงศิลปะเรขาคณิตที่มีความหมายเชิงจิตวิทยา

ภาพที่ 2 อ้างอิงรูปแบบประติมากรรม รูปทรงของตุงล้านนาและรูปทรงศิลปะเชิงเรขาคณิตที่มีความหมายเชิง
จิตวิทยา
ที่มา: (Julio, 2019)
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ภาพที่ 3 การออกแบบภาพร่างประติมากรรม แบบ 2 มิติ (2 Dimensions Sculpture Design Sketches)
ที่มา: (โอม พัฒนโชติ, 2562)

ภาพที่ 4 การออกแบบสร้างภาพร่างประติมากรรมแบบ 3 มิติ (3 Dimension Sculpture Design Sketches)
ที่มา: (โอม พัฒนโชติ, 2562)
3) การสร้างภาพร่าง พื้นที่จุดสังเกต หรืออัตลักษณ์ภูมิทัศน์ (Landmark) ในที่นี้หมายถึง
จุดสังเกต หรือพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงและออกแบบให้มีลักษณะเฉพาะก่อให้เกิดภูมิทัศน์วัฒนธรรม เป็น
สัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงความเป็นท้องถิ่น เกี่ยวข้องเชื่อมโยงและบ่งบอกรากทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ มี
สุนทรียะและสร้างความประทับใจเป็นที่น่าจดจาเป็นที่ภาคภูมิใจของคนในชุมชน หรืออาจแปลตามความหมาย
จากพจนานุกรมอิเล็กทรอนิคส์ของสานักพิมพ์เคมบริดจ์ ดิกเชนนารี (Cambridge University, 2020) ที่อธิบาย
ว่า แลนด์มาร์ก คือ “a building or place that is easily recognized, especially one that you can use
to judge where you are” สถานที่หรืออาคารที่เป็นที่สามารถจดจาได้ง่าย หรือสถานที่หรืออาคารที่ทาให้คุณ
บอกได้ว่าคุณกาลังอยู่ที่ไหน ซึ่งในขั้นตอนนี้เป็นการอธิบายการจัดการทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ด้วยการใช้
เทคนิควิธี ดิจิทัลอาร์ตช่วยในการออกแบบเชิงสามมิติ เพื่อช่วยท้องถิ่นให้มองเห็นภาพชัดเจนในการคัดเลือกแบบ
ที่จะใช้สร้างสถานที่ที่บ่งบอกถึงตัวตนเชิงสัญลักษณ์ เป็นอัตลักษณ์ภูมิทัศน์บนพื้นฐานของแนวคิดที่มาจาก
การศึกษารูปแบบลักษณะทางกายภาพและภูมิทัศน์ในชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วยแหล่งน้าจานวนมาก แสดงออก
ถึงความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ สอดคล้องกับ จารีตวัฒนธรรมแบบล้านนาและวิถีชีวิตแห่งสายน้า
กับความเชื่อความศรัทธาในพุทธศาสนา ซึ่งในขั้นตอนนี้เน้นการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น โดยมีการคัดเลือกแบบให้
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และมีการออกแบบพื้นที่ติดตั้งประติมากรรมให้มีลักษณะคล้ายบ่อน้า
เขาวงกต (Maze and labyrinths) เป็นพื้นที่ติดตั้งประติมากรรมตามแนวคิดสายน้าแห่งวัฒนธรรมล้านนาตาม
ความต้องการของท้องถิ่นดังปรากฏในรายละเอียดที่จะกล่าวถึงต่อไป

ภาพที่ 5 การออกแบบสร้างภาพร่างพื้นที่จุดสังเกต หรือ อัตลักษณ์ภูมิทัศน์ (Landmark)
ที่มา: (โอม พัฒนโชติ, 2562)
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วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ (มสป.)
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

1.2 กระบวนการที่ก่อให้เกิดความซาบซึ้ง หรือ สุนทรียภาพ
1.2.1 กระบวนการสร้างสุนทรียภาพและยกระดับจิตใจมนุษย์
ศิ ล ปะเป็ น การน าเสนอรู ป แบบการสร้ า งสรรค์ ที่ ป ระสบความส าเร็ จ ทางด้ า น
สุนทรียศาสตร์ โดยมีการเปลี่ยนรูปหรือเปรียบเทียบให้เห็นถึงสาระข้อมูลหรือการนาไปสู่การเข้าถึงความหมาย
บางอย่างที่ซ่อนอยู่ผ่านสัญลักษณ์ มีหลักสาคัญในการสร้างสรรค์ 4 ประการคือ 1) การสร้างสรรค์อย่างมีความสุข
(Play) 2) รู ป แบบในการสร้า งสรรค์ผลงานศิลปะ (Form) หลั ก ในการท างานการสร้า งสรรค์งานศิลปะ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับเวลาและสถานที่ 3) สุนทรียะ (Aesthetic) การรับรู้สัมผัสได้ถึงความงามแห่งศิลปะ เป็นความซาบซึ้งและ
ความอิ่มเอมในการเข้าถึงงานศิลปะที่มีคุณค่า 4) การสื่อสารความหมายที่ซ่อนอยู่ผ่านสัญลักษณ์ในงานศิลปะ
(Transformation – representation) เป็นการเปลี่ยนรูปจากสิ่งที่เป็นนามธรรมมาเป็นรูปธรรมหรือสัญลักษณ์
(Alland, 1977: 39 อ้างถึงใน Harris, 1993: 412)
ดัง นั้น อาจกล่า วได้ว่า ในการวิเ คราะห์ผ ลงานประติม ากรรมสร้า งสรรค์ชุด นี้ สร้า ง
ความตระหนักรู้ในกระบวนการสร้างสุนทรียภาพและการยกระดับจิตใจมนุษย์ของศิลปะ ซึ่งในที่นี้อาจหมายถึง
“การสร้างผลงานศิลปะที่มีรูปแบบเฉพาะตัวอธิบายหรือสะท้อนตัวตนที่มีอัตลักษณ์ของศิลปิน และท้องถิ่น ผ่าน
สัญ ลัก ษณ์เ ชิงศิล ปะ เป็น กระบวนการที่ก่อ ให้ เ กิด ความสุข ขณะปฏิบัติงานนอกจากนั้น ยัง แสดงให้เ ห็น ถึง
ความจาเป็นหรือคุณค่าของศิลปะที่สามารถยกระดับจิตใจ (สร้างความตระหนักรู้ในตัวเองเป้าหมายในชีวิตและ
การพัฒนาด้านจิตใจ) สร้างปฏิกิริยาตอบสนองด้านอารมณ์ความรูส้ ึกของศิลปินและผูช้ มงาน และเป็นองค์ความรู้
ที่เผยแพร่และสืบทอดส่งต่อได้”
1.2.2 กระบวนการประเมินคุณค่าผลงานศิลปะ
คุณค่าของผลงานศิลปะก็คือความงาม การเข้าใจในเรื่องของความงามหรือสุนทรียะจึง
เป็นประเด็นที่สาคัญในการหาความรู้อย่างเป็นระบบ นักปราชญ์ชาวกรีกที่ชื่อว่า Homer (400-300 BC) ได้ให้
คานิยามของความงามที่เป็นนามธรรมไว้ว่า “ความงามคือความมหัศจรรย์ เป็นความรู้สึกเฉพาะตัวที่ลึกซึ้งใน
จิตใจ ซึ่งอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้ยาก” สอดคล้องกับ ศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ ที่กล่าวว่า การจะเข้าถึงความงาม
ได้ คนเราต้องเปิดใจเพื่อสัมผัสซาบซึ้งกับความงามของธรรมชาติ เป็นประสบการณ์ การฝึกฝนในการเข้าถึง ซึม
ซับและการรับรู้ความงามดังกล่าว ซึ่งในเชิงพัฒนาการแห่งศิลปกรรมนั้น มาตรฐานแห่งความงามได้เปลี่ยนแปลง
ไปตามยุคสมัย สามารถเข้าใจได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในเรื่องมาตรฐานความงามหรือสุนทรียะนั้นก็
คือ กาลเทศะ หรือเวลา และสถานที่นั่นเอง นอกจากนี้ ศิลป์ พีระศรี ได้ให้ความหมายของสุนทรียะไว้ชัดเจนว่า
ความงามในศิลปกรรมไม่เพียงแต่ คานึงถึงรูปทรงที่สวยงาม องค์ประกอบที่ลงตัว และเทคนิคฝีมือที่สมบูรณ์
เท่านั้น แต่ต้องมองถึงเนื้อหาด้วย เนื้อหาที่เกิดจากเจตจานงและทัศนคติของศิลปินที่มี ความตั้งใจให้งานศิลปะ
ของเขากระตุ้นจิตสานึกก่อเกิดปัญญาและยกระดับจิตใจแก่ผู้ชมได้ด้วย โดยสรุป สุนทรียภาพในงานศิลปะนั้น ก็
คือ ภาพรวมแห่งความงาม ความจริง และความดี เป็นคุณสมบัติที่แสดงถึงความงามที่เป็นสากล ก้าวพ้นกับดัก
มาตรฐานความงามของแต่ละยุคสมัยหรือกาลเทศะได้ (อิทธิพล ตั้งโฉลก, 2550: 36–112)
2. รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ ที่มีการใช้กระบวนการคิด และกระบวนการทางสังคม หรือกระบวนการกลุ่ม
ค้นหาความรู้ หาผลผลิต
โครงการวิ จั ย นี้ เ ป็ น การสร้ า งอั ต ลัก ษณ์ ภูมิ ทั ศ น์ ข องท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความยั่ งยื น ในมิ ติ ข อง
ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ ตามพระราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่
ต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเป็นหลัก เป็นผู้นาการพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น ดังนั้นใน
การดาเนินการวิจัย ชุมชนจึงเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่างทีมงานวิจัย และ

Journal of Humanities and Social Sciences Review (JHSSR)
Vol.22 No.2 July-December 2020

93

ท้องถิ่น มีกระบวนการทาความเข้าใจในผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานวิจัยโครงการนี้ มีการวางแผนการจัดการที่
ชัดเจนตามความต้องการของชุมชน มีการจัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกัน MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชี ย งราย และเทศบาลต าบลท่ าสาย มี ก ารขออนุญ าตใช้ พื้ น ที่ส าธารณะ มี ก ารน าผลงานวิจั ยไปต่อ ยอดใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในท้องถิ่น
ด้วยยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน เป็นไปตามแนวคิดกระบวนการเรียนรู้ของพิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ (อ้างถึงใน ชุติมา เวทการ,
2551: 18) ที่เกี่ยวกับการใช้กระบวนการคิด และกระบวนการทางสังคม หรือกระบวนการกลุ่ม ค้นหาความรู้ หา
ผลผลิต เชื่อมโยงกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม (Cultural landscape) รูปแบบภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ 1) ภูมิทัศน์วัฒนธรรมแบบภูมิทัศน์นาวัฒนธรรม เป็นรูปแบบที่ชุมชนมีภูมิทัศน์หรือ
พื้นที่เป็นจุดเด่น เป็นบริเวณที่ระบบนิเวศทางธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ มีธรรมชาติรายล้อม มีการกระจาย
ตัวของการตั้งที่อยู่อาศัยอย่างสมดุล 2) ภูมิทัศน์วัฒนธรรมแบบมีลักษณะเด่นร่วมทั้งภูมิทัศน์และวัฒนธรรม เป็น
ท้องที่ที่ชุมชนมีลักษณะโดดเด่นทั้งวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ มีการบริหารจัดการทรัพยากรภายในอย่างลงตัวไม่
พึ่งพาปัจจัยภายนอก 3) ภูมิทัศน์วัฒนธรรมแบบวัฒนธรรมนาภูมิทัศน์ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 3.1) ชุมชนที่
มีวัฒนธรรมเข้มแข็ง เป็นรูปธรรม จับต้องได้ การออกแบบสร้างภูมิทัศน์วัฒนธรรมจึงต้องคานึงถึงเอกลั กษณ์
วัฒนธรรมของชุมชนเป็นสาคัญ 3.2) ชุมชนที่มีวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้เป็นนามธรรม ต้องมีการออกแบบที่
คานึงถึงการวิเคราะห์เชิงลึก ที่คานึงถึงความซับซ้อนของมิติแห่งวัฒนธรรม และสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีของ
ชุมชนบนพื้นฐานความต้องการของชุมชน (ภาสกร คาภูแสน, 2552: 24-25) ซึ่งในการออกแบบประติมากรรมนี้
นอกเหนือจากการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการใช้กระบวนการคิด และกระบวนการทางสังคม หรือกระบวนการกลุ่ม
ค้นหาความรู้ หาผลผลิต แล้ว การคานึงถึงกระบวนการการพิจารณาถึงคุณค่าจึงมีความสาคัญ โดยคานึงถึง
หลักการพิจารณาคุณค่า 2 ประเภท คือ
1. คุณค่าทางวัฒนธรรม (Cultural value) ซึ่งจาแนกเป็นประเด็นย่อยได้ดังนี้ 1.1) คุณค่าด้าน
ความเป็นเอกลักษณ์ (Identity value) ซึ่งสามารถพิจารณาบนพื้นฐานของประสบการณ์ ความทรงจา เรื่องราว
ของสังคมหรือชุมชนนั้นๆ โดยประกอบไปด้วย วิถีชีวิต จารีตประเพณี ศาสนา การเมืองการปกครอง ฯลฯ 1.2) คุณค่า
ด้ า นเทคนิ ค และศิ ล ปะ (Relative artistic and technical value) เป็ น กระบวนการพิ จ ารณาถึ ง คุ ณ ค่ า บน
พื้นฐานของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ถึงเทคนิควิธีและคุณค่าทาง
ศิลปะของมรดกทางวัฒนธรรมนั้นๆ 1.3) คุณค่าของความหายาก (Rarity value) เป็นขั้นตอนในการพิจารณาถึง
คุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ ช่วงเวลา ผู้สร้าง เทคนิควิธี และศิลปะ รวมไปถึงคุณค่าความเป็น
เอกลักษณ์
2. คุณค่าทางสังคมเศรษฐกิจ (Social and economic value) ซึ่งจาแนกเป็นประเด็นย่อยได้ดังนี้
2.1) คุณค่าทางเศรษฐกิจ (Economic value) เป็นความเชื่อมโยงระหว่างการสร้างภูมิทัศน์วัฒนธรรมหรือ อัต
ลักษณ์ภูมิทัศน์ของชุมชน กับ คุณค่าของมรดกวัฒนธรรมที่สนับสนุนการท่องเที่ยว การค้า การประกอบอาชีพ
การสร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและ การบริ ห ารจั ด การภายในชุ ม ชน 2.2) คุ ณ ค่ า ของประโยชน์ ใ ช้ ส อย
(Functional value) เป็นคุณค่าที่เกี่ยวเนื่องกับคุณค่าทางเศรษฐกิจ เป็นรูปแบบของการใช้สอยที่เกี่ยวข้องกับ
ความหมายของพื้นที่ รวมไปถึงเอกลักษณ์ของสังคมหรือท้องถิ่น 2.3) คุณค่าของการศึกษาวิจัย และการจัดการ
ความรู้ (Educational and knowledge management value) เป็ น การบริ ห ารจั ด การการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
ศิลปวัฒนธรรม และการให้ความรู้แก่ท้องถิ่น และสาธารณะเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ในคุณค่าของมรดกทาง
วัฒนธรรมของชุมชน 2.4) คุณค่าทางสังคม (Social value) เป็นการคานึงถึงรูปแบบ แบบแผนการดาเนินการที่
เกี่ยวข้องกับประเพณี สังคมวัฒนธรรม ที่นาไปสู่การพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมของพิ้นที่และการดารงอยู่ของสิ่ง
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ปลูกสร้าง การดูแลรักษา 2.5) คุณค่าทางการเมืองการปกครอง (Political value) เป็นคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรการบริหารจัดการท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ที่สนับสนุนในเรื่องของการจัดหาทุน การดูแ ลรักษา
การก่อสร้าง และการอานวยความสะดวกต่างๆ (ภาสกร คาภูแสน, 2552: 15-16)
2.1 ขั้ น ตอนการมี ส่ ว นร่ ว มของท้ อ งถิ่ น การระดมความคิ ดเพื่ อ หาผลผลิต ในการออกแบบ
ประติมากรรมต้นแบบ (วัฒนธรรมสายน้า 12 ราศี/12 นักษัตร)

ภาพที่ 6 รูปภาพร่างประติมากรรมต้นแบบ ทั้ง 4 แบบที่ได้รับการคัดเลือกจากท้องถิ่น/
รายละเอียดแบบประติมากรรม
ที่มา: (โอม พัฒนโชติ, 2562)
จากการประชุมร่วมระหว่างทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้บริหารเทศบาล
ตาบลท่าสาย ตัวแทนชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคเอกชน ภายใต้การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ครั้งที่ 2 ตามแผนชุดโครงการวิจัย “การบูรณาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนต้นแบบในจังหวัดเชียงราย” และโครงการย่อย “การพัฒนาประติมากรรมร่วม
สมัย โดยบูรณาการร่วมระหว่างศิลปะจัดวาง ดิจิทัลอาร์ต และเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ วันที่ 19 มิถุนายน
พ.ศ.2562 เวลา 8.30-16.00 น. ณ. หอประชุมเทศบาลตาบลท่าสาย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยได้ข้อสรุป
เป็นมติที่ประชุม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. สถานที่ติดตั้งประติมากรรมและพัฒนาเป็นสวนประติมากรรม นาเสนออัตลักษณ์ภูมิ
ทัศน์ของชุมชน และเป็นจุดสังเกต หรือ Landmark แห่งใหม่ของชุมชน ที่ประชุมมีมติเลือก หนองบัวหลวง เป็น
สถานที่การพัฒนาโครงการ ซึ่งเสนอโดยประธานสภาเทศบาลตาบลท่าสาย ฝ่ายบริหารเทศบาลตาบลท่าสาย
2. ฝ่ายปกครองตาบลท่าสาย โดย ท่านกานันตาบลท่าสายได้เสนอให้พิจารณาเลือกแบบ
ประติมากรรมทั้ง 4 แบบที่ผู้วิจัยได้ออกแบบมา โดยให้ผสมคละกันทั้ง 4 แบบ ในจานวนประติมากรรมทั้ง 12 ชิ้น
(ประติมากรรม 12 นักษัตร) ซึ่งที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบตามนั้น
3. มีผู้นาชุมชน โดยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกชุมชนเสนอให้เพิ่มการออกแบบลวดลาย ดอกบัว
เป็นสัญลักษณ์บนเสาประตู ฐานโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางกายภาพ ภูมิ
ทัศน์ของชุมชน และสถานที่ที่เป็นจุดสังเกต หรือ Landmark ของชุมชน “หนองบัวหลวง” ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งที่
ประชุมก็มีมติเห็นชอบ

ภาพที่ 7 การประชุมระหว่างทีมวิจัยและองค์กรส่วนบริหารท้องถิ่น เทศบาลตาบลท่าสาย
ที่มา: (โอม พัฒนโชติ, 2562)

Journal of Humanities and Social Sciences Review (JHSSR)
Vol.22 No.2 July-December 2020

95

2.2 ขั้ น ตอนการออกแบบประติ ม ากรรม และพื้ น ที่ ติ ด ตั้ ง ประติ ม ากรรม (ผลผลิ ต ที่ ไ ด้ จ าก
กระบวนการ ข้อ 2.1)

ภาพที่ 8 แบบที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์แบบที่ 1-6 ปีนักษัตร ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง
ที่มา: (โอม พัฒนโชติ, 2562)

ภาพที่ 9 แบบที่ได้พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ แบบที่ 7-12 ปีนักษัตร มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ กุน
ที่มา: (โอม พัฒนโชติ, 2562)

ภาพที่ 10 แบบพื้นที่ติดตั้งประติมากรรม และแบบประตูทางเข้าสวนประติมากรรม
และระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ที่มา: (โอม พัฒนโชติ, 2562)

ภาพที่ 11 หนองบัวหลวง สถานที่ติดตั้งประติมากรรม/ภาพจาลองภูมิทัศน์/
หนังสืออนุญาตการใช้ประโยชน์พนื้ ที่สาธารณะ
ที่มา: (เทศบาลตาบลท่าสาย, 2559)
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3. รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการอ้างอิงชุมชน (Community-based action research)
เป็ น ทฤษฎี ห รื อ รู ป แบบการวิ จั ย ที่ สั ง เคราะห์ ม าจากแนวคิ ด ของ Miller (2000a), Freeman
(1998), Bennett, Foreman-Pack & Higgins (1996), Stringer (1996) และ Robinson (1994) (นงลั กษณ์
วิรัชชัย, 2543 อ้างถึงใน สุวิมล ว่องวาณิช , 2552) เป็นการวิจัยที่เกิดจากพลังแห่งการร่วมมือของชุมชนและ
สถาบันการศึกษาที่ก่อให้เกิดการระดมทรัพยากรในท้องถิ่นจากทุกแหล่งมาสร้างสรรค์ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในโครงการวิจัยนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่าง นักวิจัยและชุมชนที่
ได้ร่วมกันค้นหาแนวคิด ค้นหาผลผลิตและดาเนินโครงการวิจัยร่วมกันจนประสบความสาเร็จ โดยที่มีขั้นตอนที่
สาคัญดังนี้
3.1 ขั้นตอนการพัฒนาสร้างและติดตั้งผลงานประติมากรรมต้นแบบและการแสดงนิทรรศการ
เผยแพร่องค์ความรู้ เป็นขั้นตอนการติดตั้งประติมากรรมบนพื้นที่ที่ได้รับการอนุมัติคัดเลือกจากชุมชนและเปิดใช้
งานจัดแสดงผลงานประติมากรรมร่วมสมัยให้เป็นจุดสังเกต หรืออัตลักษณ์ภูมิทัศน์ของชุมชน (Landmark)
รวมถึ ง ขั้ น ตอนการสนทนากลุ่ม (Focus group) พร้ อ มทั้ งจั ด อบรมถ่ า ยทอดความรู้ สู่ชุมชนเพื่ อ สร้า งความ
ตระหนักรู้ในต้นทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในรูปแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ
เป็นขั้นตอนการนาผลผลิตจากการวิจัย (Output) ไปสร้างผลลัพธ์ก่อให้เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์กับท้องถิ่น
(Outcome and Impact) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนิเวศน์ ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความ
ยั่งยืนให้ท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วย
3.1.1 การสร้างพัฒนาประติมากรรม 12 ราศี (12 นักษัตร) และติดตั้งประติมากรรม โดยที่
การดาเนินการแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนที่สาคัญดังนี้
1) การพัฒนาสร้างประติมากรรม12 ราศี (12 นักษัตร) 1 ชุด 12 ชิ้นงาน ใช้เวลา
ประมาณ 30 วัน ประกอบไปด้วยขั้นตอนการตัดเจาะเหล็กตามแบบเพื่อสร้างฐานส่วนล่างประติมากรรมรูปตุง
การดัดเชื่อมท่อทองแดงเพื่อประกอบเป็นส่วนด้านบนของตัวประติมากรรมรูป 12 ราศี และการติดตั้งเชื่อมต่อ
ระบบน้าและไฟฟ้าของตัวประติมากรรมทั้ง 12 ชิ้น ซึ่งมีรายละเอียดอธิบายได้ตามรูปประกอบด้านล่างดังนี้

ภาพที่ 12 ขั้นตอนการพัฒนาประติมากรรม
ที่มา: (โอม พัฒนโชติ, 2562)
2) ขั้ น ตอนการพั ฒ นาก่ อ สร้ า งพื้ น ที่ ติ ด ตั้ ง ประติ ม ากรรม/ สวนประติ ม ากรรม
(Sculpture park) วัฒนธรรมแห่งสายน้า/ แสงส่องน้า มีลักษณะเป็นบ่อน้า ประกอบด้วยแท่งปูนด้านในลักษณะ
คล้ายเขาวงกตเพื่อเป็นฐานติดตั้งประติมากรรมลอยตัวทั้ง 12 ชิ้น และต้องมีการเชื่อมต่อระบบน้า ระบบไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ดังมีรายละเอียดขั้นตอนการทางานตามรูป
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ภาพที่ 13 การก่อสร้างพื้นที่บ่อน้าติดตั้งประติมากรรมทั้ง 12 ชิ้น/การเชื่อมต่อระบบน้า
ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ที่มา: (โอม พัฒนโชติ, 2562)
3.1.2 การจัดแสดงผลงานนิทรรศการผลงานประติมากรรมและจัดเวทีเสวนากลุ่ม ในขั้นตอน
นี้เป็นการจัดแสดงผลงานประติมากรรม และนาเสนอแนวคิด องค์ความรู้ ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และ
และความเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์ประติมากรรมแก่ ประชาชนทั่วไป ผู้บริหารองค์การปกครองท้องถิ่น
ฝ่ายปกครองอาเภอเมืองเชียงราย ข้าราชการ และหน่วยงานเอกชนในท้องถิ่ นที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผลความพึงพอใจความเข้าใจและผลกระทบจากการชมผลงานประติมากรรม ดูตาราง 2) โดยมีพิธี
เปิดและการมอบและรับมอบประติมากรรม ให้เป็นสาธารณสมบัติแก่เทศบาลตาบลท่าสาย ซึ่งได้รับเกียรติจาก
นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอาเภอเมืองเชียงรายเป็นประธานในพิธี และมีการลงนามในเอกสารบันทึกข้อตกลง
ความเข้าใจร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และเทศบาลตาบลท่าสาย เพื่อดูแลประติมากรรม
ต่อไป

ภาพที่ 14 พิธีเปิดประติมากรรมและการมอบและรับมอบประติมากรรมให้เป็นสาธารณสมบัติแก่เทศบาลตาบล
ท่าสาย/ การลงนามข้อตกลงร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ เทศบาลตาบลท่าสาย
ที่มา: (โอม พัฒนโชติ, 2562)

สรุปผลการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ท้องถิ่นมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกในการทาวิจัย จากการที่ทีมวิจัย แนะนาตัว นาเสนอ
โครงการสู่ ผู้บริหารชุมชน ข้าราชการ ชาวบ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชน ทาให้เกิดการรับรู้ถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการขั้นตอนต่างๆในการวิจัย ทั้งในส่วนที่เป็นศาสตร์ต่างๆ เช่น การบริหารจัดการ ทฤษฎีการวิจัยที่มี
ส่วนร่วมของชุมชน องค์ความรู้เชิงศิลปะ การออกแบบดิจิทัลอาร์ต และเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ทาให้เกิด
องค์ความรู้ในหลากหลายมิติ ที่ถูกแบ่งปัน เผยแพร่สู่ชุมชน โดยสรุปผู้วิจัยพบว่านอกเหนือจากผลผลิต (Output)
ที่ได้ในเชิงประจักษ์ ทั้งประติมากรรมและอัตลักษณ์ภูมิทัศน์ของท้องถิ่น (Community’s landmark) ผลลัพธ์
(Outcome) ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น คือ ชุมชนยังอาจได้รับ
องค์ ค วามรู้ ผ่า นกระบวนการวิ จั ยที่ ป ระกอบไปด้ วยหลัก ทฤษฎีที่ เกี่ ยวข้ อ ง เช่ น 1) รู ป แบบการเรีย นรู้ผ่าน
กระบวนการทางศิลปะ ที่ประกอบด้วย กระบวนการที่ก่อให้เกิดความรู้ กระบวนการที่ก่อให้เกิดความซาบซึ้งหรือ
การเห็นคุณค่า (Value) 2) รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ ตามทฤษฎีกระบวนการเรียนรู้ของ พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์
ที่เน้น การใช้กระบวนการคิด และกระบวนการทางสังคม หรือกระบวนการกลุ่ม ค้นหาความรู้ หาผลผลิต และ
3) รูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการอ้างอิงชุมชน(Community-based action research) ที่เกิดจากพลังแห่ง
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วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ (มสป.)
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

การร่วมมือของชุมชนและสถาบันการศึกษาที่ก่อให้เกิดการระดมทรัพยากรในท้องถิ่นจากทุกแหล่งมาสร้างสรรค์
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. กระบวนการจัดการด้านการเงินในโครงการวิจัย ควรมีการพิจารณาจากต้นสังกัด ปรับปรุง เพื่อให้
เกิดความสะดวกและสนับสนุนผู้วิจัยให้ทางานได้คล่องตัวมากกว่านี้
2. ท้องถิ่นควรมีส่วนร่วมในเรื่องการจัดสรรงบประมาณมารองรับ ในการดูแลผลผลิตจากการวิจัย และ
นาไปต่อยอดสร้างผลลัพธ์ ที่สร้างผลกระทบ ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
3.ขนาดของงานวิจัยควรใหญ่ขึ้น มีงบประมาณมากขึ้น เพื่อสร้างผลกระทบต่อท้องถิ่นในทุกมิติให้มาก
ขึ้น โดยเฉพาะ การสร้างอัตลักษณ์ภูมิทัศน์ ซึ่งขนาดมีผลมากอย่างยิ่งต่อการรับรู้และการนาไปใช้ประโยชน์
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