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ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
(Corrado Feroci)

ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร และ บิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทย
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สารจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร

	 มหาวิทยาลัยศิลปากรดำาเนินงานโครงการวิจัยการพัฒนาเชิง
พื้นที่ย่านเยาวราช	–	เจริญกรุง	มาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2561	ต่อเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบันด้วยวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้าใจในรากฐานความเป็นมา
ของทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมท่ีสำาคัญของย่านเยาวราช	 เพื่อที่จะรักษา
อัตลักษณ์	 วัฒนธรรมของพื้นที่ให้ยังคงดำาเนินต่อไปได้ท่ามกลางสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาของเมืองและการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่าง
รวดเร็วในพื้นที่	 ซึ่งเป็นการจัดการและพัฒนามรดกศิลปะและวัฒนธรรม
โดยบรูณาการองค์ความรู้หลากหลายสาขาวชิาภายในมหาวิทยาลัย	รวมถึง 
ดำาเนินการจัดกิจกรรมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงเข้ากับพื้นที่
ชุมชน	ตลอดจนพัฒนาขับเคล่ือนศิลปวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย
และชุมชนที่สอดคล้องกับพันธกิจการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย
	 มหาวิทยาลัยศิลปากรขอขอบคุณสำานักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	(สกสว.)	และสำานักงานการวิจัย
แห่งชาต	ิ(วช.)	ทีใ่หก้ารสนบัสนนุทนุและการดำาเนนิงานวจิยั	และขอขอบคณุ
ชมุชนในพืน้ทีเ่ยาวราช	–	เจรญิกรงุ	ทีใ่หค้วามรว่มมอืและสนบัสนุนพ้ืนท่ีจัด
กิจกรรมการวิจัย	รวมทั้งศิลปิน	นักออกแบบ	ปราชญ์ชุมชน	นักวิชาการที่
รว่มกิจกรรม	ตลอดจนคณะทำางานทุกฝา่ยท่ีร่วมมอืกนัจนประสบผลสำาเรจ็
ลุล่วง	และหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่งานวจิยันีจ้ะเปน็แนวทางในการจดัการมรดก
ศิลปะและวัฒนธรรมด้านต่างๆ	ทั้งรูปธรรมและนามธรรมที่สร้างประโยชน์
แก่ชุมชน	สังคม	และเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

	 มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถาบันการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา	 เดิมคือ	 โรงเรียนประณีต 
ศิลปกรรม	สังกัดกรมศิลปากร	 เปิดสอนวิชา
จิตรกรรมและประติมากรรมให้แก่ข้าราชการ
และนักเรียนในสมัยนั้น	 โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน 
ศาสตราจารย์ศิลป์	 พีระศรี	 (เดิมช่ือ	Corrado 
Feroc i ) 	 ชาว อิตา เ ลียนซึ่ ง เ ดินทางมา 
รับราชการในประเทศไทยในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลท่ี	6 
เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้น	 และได้เจริญ 
เติบโตเป็นลำาดับเรื่อยมา	 จนกระทั่งได้รับการ 

ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร	 เมื่อ
วันที่	 12	ตุลาคม	พ.ศ.	2486	คณะจิตรกรรม
และประติมากรรม	 ได้รับการจัดต้ังข้ึนเป็น
คณะวิชาแรก	 (ปัจจุบันคือ	 คณะจิตรกรรม	
ประติมากรรมและภาพพิมพ์)	 ในปี	พ.ศ.	 2498 
จัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมไทย	 (ซึ่งต่อมาได้ 
ปรับหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อ เป็น	 คณะ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์)	 และคณะโบราณคดี	 
หลังจากนั้นได้จัดตั้งคณะมัณฑนศิลป์ขึ้นในปี
ต่อมา
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	 ปี	 พ.ศ.	 2509	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	
มีนโยบายท่ีจะเปิดคณะวิชาและสาขาวิชาท่ี
หลากหลายขึ้น	 แต่เนื่องจากบริเวณพื้นที่ใน
วังท่าพระคับแคบมาก	 ไม่สามารถจะขยาย
พื้นที่ออกไปได้	 จึงได้ขยายเขตการศึกษาไป
ยังพระราชวังสนามจันทร์	 จังหวัดนครปฐม	
โดยจัดตั้งคณะอักษรศาสตร์	 พ.ศ.	 2511	
คณะศึกษาศาสตร์	 พ.ศ.	 2513	 และคณะ
วิทยาศาสตร์	พ.ศ.	2515	ตามลำาดับ	หลังจาก
นั้น	จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์	พ.ศ.	2529	คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	พ.ศ.	2534	(ปัจจุบัน
คือ	 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)	และจัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร์
ขึ้น	เมื่อ	พ.ศ.	2542	เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัย
ที่มีความสมบูรณ์ทางด้านศิลปะมากยิ่งขึ้น

	 ปี	พ.ศ.	2540	มหาวิทยาลัยศิลปากร	ได้
ขยายเขตการศึกษาไปจัดตั้งวิทยาเขตแห่ง 
ใหม่ท่ีจังหวัดเพชรบุรี	 เพื่อกระจายการศึกษา
ไปสู่ภูมิภาค	 ใช้ชื่อว่า	 “วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบรีุ”	จดัตัง้คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยี
การเกษตร	 ในปี	พ.ศ.	2544	คณะวิทยาการ
จัดการ	 ในปี	 พ.ศ.	 2545	 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร	 ในปี	พ.ศ.	2546	
และวิทยาลัยนานาชาติ	 ในปี	 พ.ศ.	 2546	
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ขยายงานในระดับ
บณัฑติศกึษา	พ.ศ.	2515	โดยการจดัตัง้บณัฑติ
วิทยาลัยขึ้น	เพื่อรับผิดชอบในการดำาเนินการ
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การพัฒนาทุนทางศิลปะ

และวัฒนธรรมย่านเยาวราช

Towards creative and cultural capital 

development of Yaowarat

หัวหน้าโครงการวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้จัดการโครงการวิจัย :

 ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภายใต้ชุดโครงการ “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” ครั้งที่ 3

สนับสนุนโดย : สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

นักวิจัย :

1. รองศาสตราจารย์ จักรพันธ์ วิลาสินีกุล 

 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  

 มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี เกษมศุข  

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ 

 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ 

 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์ 

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

6. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก  

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ 

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง  

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำานวย 

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 มหาวิทยาลัยศิลปากร

11. อาจารย์ ดร.ณิชนันทน์ เทพศุภรังษิกุล 

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

12. อาจารย์ ดร.สังกมา สารวัตร   

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 มหาวิทยาลัยศิลปากร

13. อาจารย์สุภาพร หนูก้าน   

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร

14. อาจารย์พิเชฐ เขียวประเสริฐ   

 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร

15. อาจารย์ ดร.นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



11

	 ย่านเยาวราช	ซึ่งรวมไปถึงพื้นที่เยาวราช	
เจรญิกรุง	และบรเิวณใกลเ้คยีง	ลว้นมีเสน้ทาง 
แยกลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอยต่างๆ 
ที่เชื่อมพื้นที่ของชุมชนที่มีอายุเก่าแก่	 อันมี
ศาสนสถาน	อาคารท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
โบราณสถานอันเต็มไปด้วยขนบประเพณี	ความ
เช่ือ	 วิถีชีวิต	 ร้อยเร่ืองราวของผู้คนท่ีอาศัย
และเข้ามาประกอบกิจกรรมต่างๆ	 รวมกัน 
เป็นย่าน	 ย่านที่ประกอบไปด้วยเรื่องราวของ
ผู้คนท่ีตั้งถิ่นฐานมาหลายยุคหลายสมัยจน
กลายเป็นย่านประวัติศาสตร์ที่ยังหลงเหลือ
แหล่งศิลปะและวัฒนธรรมตกทอดมาจาก
อดีต	โดยมีอัตลักษณ์ความเป็นย่านหลายด้าน	
เช่น	 ความเป็นย่านชุมชนจีนที่มีศาลเจ้าเป็น 
จำานวนมาก	 อันมีการค้าเก่ียวกับเคร่ืองไหว้เจ้า 
เป็นสัญลักษณ์	ย่านพาณิชยกรรม	โดยเฉพาะ
อุปกรณ์ตั้งต้นการผลิตนานาชนิด	
	 นอกจากน้ียังเป็นแหล่งอาหารสำาคัญ	
ท้ังของแห้ง	อาหารกระป๋อง	และผลไม้นำาเข้า 
เ ป็นแห ล่งรวมอาหารระ ดับ ภัตตาคาร 
ร้านอาหารห้องแถว	 และอาหารรถเข็น 
(Street	Food)	ที่มีชื่อเสียง	 และเป็นที่นิยม 
ของนักท่องเที่ยว

ถนนเยาวราช
(ที่มา : สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
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	 ปัจจุบันเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงิน	
(หัวลำาโพง-บางแค)	ได้เปิดให้บริการ	โดยเส้นทาง 
นี้ เ ชื่ อมต่อย่ านประวัติ ศาสตร์ เมื อง เ ก่ า 
กรุงรัตนโกสินทร์กับธนบุรี	เส้นทางรถไฟฟ้าสาย
สีน้ำาเงินผ่านถนนเจริญกรุง	 มีสถานีสำาคัญ 
คือ	สถานีวัดมังกรและสถานีสามยอด	(วังบูรพา) 
ซึ่งทำาให้การเดินทางเข้ามาในย่านนี้มีความ 
สะดวกมากยิ่งขึ้น	 มีการคาดการณ์ว่าจะมี 
นักท่องเที่ยวรายย่อยและผู้คนเดินทางเข้ามา 
เพิ่มมากขึ้นซึ่งจะทำาให้เกิดการสร้างรายได้ 
แก่ชุมชนเพิ่มขึ้นด้วย	 อย่างไรก็ดีโครงการ 
รถไฟฟ้ามีผลกระทบสำาคัญที่ผ่านมา	 คือ 
การขายที่ดินผลัดเจ้าของและเกิดโครงการ
พั ฒ น า ที่ ดิ น ข น า ด ใ ห ญ่ ใ น บ ริ เ ว ณ นี้  
และมีแนวโน้มจะเกิดโครงการขนาดใหญ่
และกลางเกิดข้ึนตามมา	 การพัฒนาที่ดิน 
การส่งเสริมเชิงพาณิชย์และการปรับปรุงรูป
แบบการท่องเท่ียวจะสร้างผลกระทบกว้างขวาง 
ในด้านหน่ึงจะมีผู้อาศัยรายใหม่โยกย้ายเข้ามา
และเกิดผู้ประกอบธุรกิจแบบใหม่ข้ึน	 ทำาให้
เกิดโอกาสทางการค้าและวิถีชีวิตท่ีสอดคล้อง
กับยุคสมัยในย่านเมืองเก่ามากข้ึน	อีกด้านหน่ึง 
ชุมชนและผู้อาศัยเดิมจะสั่นคลอน	 การค้า 
ประเพณี	 และวิถีชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ของ
ย่านเยาวราชซึ่งเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว
และผู้คนทั่วไปให้มาเยี่ยมเยือนมีแนวโน้มจะ
เปลีย่นแปลงไป	 การคา้และบรกิารแบบเดมิที่
ไมอ่าจแขง่ขนัเชงิธรุกิจสมยัใหม	่ การยา้ยออก
ของชุมชนผู้อาศัยเดิมและการร้ือถอนอาคาร
จะเพิ่มขึ้น	 การพัฒนาย่านเยาวราชในอนาคต
จำาเป็นต้องศึกษาเพ่ือวางแผนและปรับปรุง
ทิศทางให้เกิดความยั่งยืน

ทิวทัศน์กรุงเทพฯ ย่านเยาวราช
(ที่มา : สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)



14

	 จากหลักการและเหตุผลข้างต้นจะเห็น
ได้ว่าพื้นที่ย่านเยาวราชเป็นพื้นที่สำาคัญใน
กรุงเทพมหานครที่ชุมชนยังดำารงอัตลักษณ์
ทั้งมรดกที่ เป็นรูปธรรม	 และนามธรรม	
อย่างไรก็ดี	ชุมชนย่านเยาวราชกำาลังต้องปรับ
ตัวครั้งใหญ่จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
คมนาคมของเมือง	 ค่านิยมและวิถีชีวิตที่
ปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยและเทคโนโลยีท่ี
กำาลังพัฒนาไป	จากการศึกษาเบ้ืองต้นพบว่า 
การดำาเนินการพัฒนาย่านทั้งด้านสังคม 
สิ่งแวดล้อม	 และการจัดการวัฒนธรรม 
ยังขาดการประสานเชื่อมโยงระหว่างภาคีท่ี
มีส่วนเกี่ยวข้องให้เกิดความเข้าใจร่วมกันใน 
การแก้ไขปัญหาหรือการจัดการเชิงรุกท่ีมี
เอกภาพและประสิทธิภาพ

ย่านเยาวราช (ปัจจุบัน)
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	 โครงการวิจัยนี้จึงต้องการรวบรวม
และประกอบสร้างข้อมูลความรู้ เ ก่ียวกับ 
ตัวตนของย่านเยาวราช	 ค้นหากลไก	 แบบ
จำาลองการแก้ปัญหาและแนวปฏิบัติ	 และ
ทดลองสร้างเวทีแห่งการปะทะสังสรรค์
ทางความคิดในรูปแบบของกิจกรรมจาก
ทุนศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเป็นต้นแบบของ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการมรดกวัฒนธรรมทางด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม	 โดยตั้งเป้าหมายระยะยาว 
คือ	การสร้างชุมชนสร้างสรรค์ท่ีสามารถปรับตัว 
และอยู่อาศัยในเขตเมืองได้โดยมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี

ภาพรวมของการดำาเนินงานโครงการวิจัย

“การพัฒนาทุนทางศิลปะ

และวัฒนธรรมย่านเยาวราช”

ศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ยะ ศาลเจ้าจีนในย่านเยาวราช
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ขอบเขตพื้นที่การศึกษา

ถนนเจริญกรุง

ถนนเยาวราช

	 เป็นการดำาเนินงานวิจัยร่วมกับชุมชน 
เครือข่ายศิลปิน	 และหน่วยงานท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชน	 โดยศึกษาแนวปฏิบัติในการ
จัดการมรดกศิลปะและวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี
ย่านเยาวราช	 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาย่าน
เยาวราชโดยใช้ฐานคิดจากทุนทางวัฒนธรรม
ของพ้ืนท่ี	 ซ่ึงมหาวิทยาลัยศิลปากรได้รวบรวม
นักวิจัยท่ีมีความเช่ียวชาญในศาสตร์ต่างๆ 
ทั้ง	 8	ด้าน	มาทำางานร่วมกันเชิงบูรณาการ	
ประกอบด้วย
1)	ด้านโบราณคดี
2)	ด้านสถาปัตยกรรม
3)	ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมและศาลเจ้าจีน
4)	ด้านอาหาร
5)	ด้านศิลปะ
6)	ด้านผลิตภัณฑ์
7)	ด้านเศรษฐศาสตร์
8)	ด้านสื่อมัลติมีเดียและการประชาสัมพันธ์	
	 ตลอดจนการประสานความร่วมมือภาคี
เครือข่าย	5	ภาคีหลัก	ประกอบด้วย	สถาบัน
อุดมศึกษา	ภาคประชาสังคม/ชุมชน	ภาครัฐ/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เครือข่ายศิลปิน	
และภาคธุรกิจ/เอกชนเพ่ือนำาไปสู่การสร้าง
กลไก	 แนวทางหรือกระบวนการจัดการทาง
ศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน	 การสร้าง

กิจกรรมและการทดลองที่ทำาให้เกิดแนวคิด
หรือความหมายใหม่ในการจัดการศิลปะและ
วัฒนธรรม	 และการสร้างต้นแบบแนวทาง
ปฏิบัติของชุมชนสร้างสรรค์และการอาศัยใน
เขตเมืองอย่างมีคุณค่าโดยผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วมและกิจกรรมการวิจัย	 5	กิจกรรม	
ได้แก่	
	 1)	 การสร้างแผนที่วัฒนธรรม	ทำาการ
ศึกษาความเป็นมาของพื้นที่	 ย่าน	 ชุมชน	
ความหมายและอัตลักษณ์ของย่านเยาวราช	
เพ่ือค้นหาคุณค่า	ความหมาย	ศักยภาพ	และ
ต้นทุนทางวัฒนธรรม	 เพื่อสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ตัวตนของย่านร่วมกับชุมชนเจ้าของ
พื้นที่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 ตลอดจนจัด
ทำาแผนที่ทางวัฒนธรรมที่สามารถเผยแพร่สู่
สาธารณชนได้ในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี
โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
	 2)	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากทุน 
ศิลปะและวัฒนธรรมชุมชน	 เป็นการศึกษา
หาความหมายเชิง อัตลักษณ์ที่ ต้องการ
พัฒนาและรื้อฟื้นขึ้นหรือสร้างสรรค์ขึ้นใหม่	
โดยนำาทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็น
อัตลักษณ์ของย่านเยาวราชมาสร้างคุณค่า 
ความหมาย	 และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาให้
เกิดมูลค่าแก่ชุมชนหรือพื้นที่

โครงการวิจัย “การพัฒนาทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมย่านเยาวราช”

การประชุมคณะผู้วิจัยและประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างนักวิจัยทั้ง 8 สาขาการวิจัย
เพื่อดำาเนินงานโครงการวิจัย
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	 3)	การออกแบบศิลปะบนฝาท่อเพื่อเผย
แพร่แผนท่ีทางวัฒนธรรมของชุมชน	ทำาการ
ศึกษาความหมายทางประวัติศาสตร์	เรื่องราว	
ลวดลาย	 หรือส่ิงของที่แสดงถึงอัตลักษณ์
ของชุมชนและย่าน	 เพ่ือนำาไปออกแบบและ
สร้างสรรค์ศิลปะสาธารณะในรูปแบบศิลปะ
บนฝาท่อสาธารณูปโภคเพื่อเผยแพร่แผนที่
ทางวัฒนธรรมและส่ือสารสร้างการตระหนักรู้ 
ถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมหรือ 
อัตลักษณ์ของย่าน
	 4)	 การพัฒนาเมนูอาหารต้นแบบด้วย
ทุนทางวัฒนธรรมของเยาวราช	ทำาการศึกษา
และวิเคราะห์เก่ียวกับอาหารและอัตลักษณ์
ของย่านและชุมชน	 โดยการสำารวจแหล่งที่มา	
คุณสมบัติของวัตถุดิบต่างๆ	 พร้อมสังเกต
ปรากฏการณ์ระหว่างผู้คนและอาหารใน
พื้นที่	เพื่อนำาไปพัฒนาต้นแบบเมนูอาหารจาก 
อัตลักษณ์ของย่านตลอดจนเผยแพร่เมนู
อาหารวัฒนธรรมของย่าน

	 5)	 การพัฒนาศาลเจ้าเพ่ือการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนเยาวราช	 ทำาการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
มลภาวะทางอากาศของศาลเจ้าต่างๆ	 ในย่าน 
เยาวราช	 เพื่อศึกษา	 เปรียบเทียบสภาพ	
บริบท	 เงื่อนไขในการจัดการมลภาวะทาง
อากาศ	 และจัดทำาข้อเสนอแนะเก่ียวกับ
มาตรการ	 แนวทาง	 และรูปแบบของการ
จัดการมลภาวะทางอากาศบนฐานวัฒนธรรม
ของศาลเจ้าและชุมชนแบบมีส่วนร่วมระหว่าง
ชุมชนและภาคีเครือข่าย
	 โครงการวิจัยนี้ 	 เป็นการบูรณาการ 
ร ะหว่ า งก า ร วิ จั ย 	 ก า ร เ รี ยนกา รสอน 
การบริการวิชาการ	 เข้ากับการทำานุบำารุง 
ศิลปวัฒนธรรม	 เพื่อนำาองค์ความรู้ด้านต่างๆ	
และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมาตอบโจทย์
การวิจัยและขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรม
เพ่ือการพัฒนาเชิงพื้นที่	 และนักศึกษายังได้
เรียนรู้การทำาวิจัยพร้อมกับอาจารย์ผู้สอนที่
เป็นนักวิจัยในโครงการ	 ได้ปฏิบัติงานจริงใน
พื้นที่	มีส่วนร่วมกับชุมชน	 โดยนำาองค์ความรู้
ที่มีอยู่ไปช่วยเสริมในส่วนท่ีชุมชนต้องการเพื่อ
การพัฒนาที่เข้มแข็งและยั่งยืน

การประชุมหารือระหว่างนักวิจัยและชุมชนเลื่อนฤทธิ์ ย่านเยาวราช

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือ
ทางการวิจัยกับสำานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

การจัดกิจกรรมการสัมมนา เรื่อง “ชา ขนม เทพเจ้ากับเทศกาลตรุษจีน”
ในวันที่ 19 มกราคม 2563 ณ ชุมชนเลื่อนฤทธิ์
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การสร้างแผนที่ทางวัฒนธรรม

โครงการวิจัย “การพัฒนาทุนทางศิลปะ 

และวัฒนธรรมย่านเยาวราช”

โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี เกษมศุข
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์
คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร

การจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ตามวิถีประเพณีและวัฒนธรรม “การไหว้เจ้า เสริมดวง เสริมบารมี 
ตามวิถีวัฒนธรรมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนย่านเยาวราช” ในวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563
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	 การจัดการแผนที่ทางวัฒนธรรม	 (Cultural	Mapping)	คือหนึ่งในเครื่องมือวิจัยของ
โครงการ	 “การพัฒนาทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมย่านเยาวราช”	 ซึ่งมีฐานการใช้ความ
รู้จากสาขาการศึกษาวิจัยด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี	 และสถาปัตยกรรมและผังเมือง 
มวัีตถุประสงค์เพือ่สรา้งความเข้าใจความเปน็มา	ฐานรากของย่านและชมุชน	อตัลกัษณ	์และเปน็
พื้นฐานในการต่อยอดทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมของย่านเยาวราช	แหล่งพาณิชยการและชุมชนเก่าแก่ในพื้นที่ย่านเยาวราช

การประชุมเพื่อดำาเนินงานด้านการสร้างแผนที่ทางวัฒนธรรม
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	 “การสร้างแผนที่วัฒนธรรม”	ประกอบ
ด้วยการศึกษา	รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่ง
ประวัติศาสตร์โบราณคดีและศิลปวัฒนธรรม
บนถนนเยาวราช	 –	 เจริญกรุง	 ท้ังจาก
เอกสารประวัติศาสตร์โบราณคดี	 พระราช-
พงศาวดาร	 จดหมายเหตุ	 ตำารา	 หนังสือ	
งานวิจัย	บทความอื่น	 ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	รวมไป
ถึงแผนที่โบราณ	 แผนผังโบราณ	 ภาพถ่าย
โบราณ	 ตลอดจนมีการลงภาคสนามสำารวจ
พื้นที่จริงและสัมภาษณ์	 เ พ่ือเก็บข้อมูล 
พื้นฐานทางวัฒนธรรมที่มีรูปลักษณ์และ
ไม่มีรูปลักษณ์	 (Tangible	and	 Intangible 
Cultural	 Assets)	 ของย่านประวัติศาสตร์	
อาทิ	กิจการค้าประเภทต่าง	 ๆ	อาคารสำาคัญ	
พ้ืนที่ศาสนสถาน	 วัด	 ศาลเจ้า	 เทศกาล 
งานฝีมือ	 ความเชื่อ	 และแหล่งที่มีเรื่องราว
ที่น่าสนใจ	ตำานาน	 เรื่องที่เคยนิยม	การเก็บ 
ข้อมูลทั้งในเชิงสถาปัตยกรรมผังเมืองใน
บริ เวณพื้นที่ ริมคลองรอบกรุง	 (คลอง
โอ่งอ่าง)	 การเก็บข้อมูลเชิงลึก	 สำารวจ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อทดลองออกแบบ
กระบวนการพัฒนาเชิงผังเมืองโดยเฉพาะ	
ตลอดจนการกำาหนดนิยามของ	 “ความเป็น
อยู่ที่ดี”	(Well	Dwelling)	ทั้งนี้	ข้อมูลพื้นฐาน
ข้างต้นมีการนำาไปใช้ในกิจกรรมสร้างสรรค์
ของโครงการวิจัยการพฒันาทนุทางศลิปะและ
วัฒนธรรมย่านเยาวราช

	 นอกจากการรวบรวมข้อมูลทั้งทาง 
เอกสาร	 การลงพื้นที่สำารวจ	 และร่วมพูด
คุยกับชุมชนแล้ว	 กระบวนการดำาเนินงาน
วิจัย	 “การสร้างแผนที่วัฒนธรรม”	ผ่านการ
มีส่วนร่วมจากชุมชน	 ยังประกอบด้วยการ
ประชุมกลุ่มย่อยระหว่างคณะผู้วิจัยแบบบูรณ
าการองค์ความรู้ทั้ง	 8	 สาขางานวิจัย	 เพื่อ
ออกแบบกิจกรรมที่มีกระบวนการสร้างการ
มีส่วนร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่าย	 อาทิ	
การพูดคุยกับตัวแทนชุมชน	ผู้นำาชุมชน	และ
การสัมภาษณ์เชิงลึก	 และนำาข้อมูลจากการ
ดำาเนินงานดังกล่าวมาจัดทำาบัญชีรายชื่อ
แหล่งหรือประเภทศิลปวัฒนธรรม	 ดำาเนิน
การสังเคราะห์สรุปข้อมูล	และจัดทำารายการ
แผนที่ทางวัฒนธรรม	(Inventory)	 เพื่อผลิต
แผนที่ทางวัฒนธรรมในเชิงข้อมูลดิจิทัลด้วย
รูปแบบ	GIS	 (Geographic	 Information	
System)	 นำาไปสู่การจัดทำาแผนที่วัฒนธรรม
ให้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาและเป็นสื่อใน 
การเผยแพรอ่งค์ความรูจ้ากงานวิจยัไปสู่ชุมชน
และสาธารณะ

การสำารวจพื้นที่และเก็บข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าของย่านเยาวราช

การผลิตแผนที่ทางวัฒนธรรมในเชิงข้อมูลดิจิทัลด้วยรูปแบบ GIS (Geographic Information System)
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

จากทุนศิลปะและวัฒนธรรมชุมชน

โครงการ “การพัฒนาทุนทางศิลปะ 

และวัฒนธรรมย่านเยาวราช”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ
คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

นายอภิทาน ลิ้มบริบูรณ์
นางสาวตรัยรัตน์ วิทยาปรีชากุล

นางสาววรรณิดา สถิติรัต
นางสาวพินนา เลาหชัย

นักศึกษาหลักสูตรศิลปะการออกแบบ ระดับปริญญามหาบัณฑิต
คณะมัณฑนศิลป์ ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย

การทดลองออกแบบกระบวนการพัฒนาเชิงผังเมือง และการกำาหนดนิยามของ
“ความเป็นอยู่ที่ดี” (Well Dwelling)
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	 จากการบู รณาการการ ศึกษาวิ จั ย
ของโครงการ	 และการวิ เคราะห์ข้อ มูล
ร่วมกันระหว่างนักวิจัยจากคณะโบราณคดี 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 คณะจิตรกรรม
ป ร ะ ติ ม า ก ร ร ม แ ล ะ ภ า พ พิ ม พ์ 	 แ ล ะ 
คณะมัณฑนศิลป์	 เป็นข้อมูลท่ีชี้ชัดลงมา
ผ่านการศึกษาแล้วว่า	 ในขอบเขตพ้ืนท่ีย่าน
เยาวราช	-	เจริญกรุง	ในกลุ่มของงานพัฒนา
ผลิตภัณฑ์นั้น	 คณะผู้วิจัยได้กำาหนดพื้นท่ี
สำารวจและศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษ
ไหว้เจ้าในย่าน	 “ชุมชนเจริญไชย”	 และ
ได้ทำาการศึกษาวิถีชี วิตชุมชนที่ผู้คนส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพขายกระดาษไหว้เจ้า 
ศึ กษาประ เภทของกระดาษ ท่ีมี ข าย ใน
ชุมชน	และประเภทของผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
พัฒนาต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ในชุมชนได้	
โดยคณะผู้วิจัยได้ศึกษาและทดลองสร้าง
ผลิตภัณฑ์โคมไฟเพื่อตกแต่งงานเทศกาล
วันไหว้พระจันทร์ที่จัดขึ้นในชุมชนเจริญไชย 
เป็ นประจำ าทุ กปี 	 โดยทางคณะ วิจั ย ไ ด้
ร่วมมือกับชุมชนในการจัดแสดงผลงาน 
ในวันที่	13	กันยายน	2562	ซึ่งมีกระบวนการ
ดำาเนินงาน	ดังนี้	

ขั้นตอนการออกแบบ ภาพร่าง แนวคิด 
และผลงานโคมไฟต้นแบบสามมิติ
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 1)	 ลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลวางแผน	คณะผู้วิจัย 
ลงพ้ืนที่สำารวจและสัมภาษณ์ตัวแทนคณะ
ทำางานชุมชนเจริญไชยถึงความต้องการ	และ
ความเป็นไปได้ในการลงพื้นที่ทำางาน	
	 2)	วิเคราะห์สรุปโจทย์	ร่วมมือกับคณะ
ทำางานชุมชนเจริญไชยวิเคราะห์ข้อมูล	 โดย
เล็งเห็นผลร่วมกันถึงผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
ที่หลายร้านค้าในชุมชนมีไว้ขายและประดับ
ตกแต่งในช่วงเทศกาล	นั่นคือ	“โคมไฟ”	
	 3)	บูรณาการกับการเรียนการสอน
	 โจทย์กิจกรรมนี้ได้ทำาการประสานงาน
โครงการเข้ากับรายวิชาในหลักสูตรศิลปะ
การออกแบบ	 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
คณะมัณฑนศิลป์	 โดยทำาการบรรยายเรื่อง 
โครงการวิจัย	 การให้ข้อมูลเบื้องต้นในการ 
ลงพื้นที่ศึกษา	 การกำาหนดกรอบของโจทย์ 
ให้นักศึกษาได้มีพื้นที่ในการทำางานสร้างสรรค์	
 4)	ลงพ้ืนท่ีศึกษา	 คณะผู้วิจัยได้นำา
คณะนักศึกษาปริญญาโทลงพ้ืนท่ีเป้าหมาย
ย่านชุมชนเจริญไชย	 เพ่ือให้เห็นถึงวิถีชีวิตการ
ทำาค้าขายของคนในชุมชน	 การเข้าเย่ียมชม 
พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านเก่าเล่าเรื่อง	 และร้าน
ขายเครื่องอุปโภค	“เอี๊ยะเซ้ง”	ที่ดำาเนินกิจการ
มานานกว่าสามชั่วอายุคน	 ซึ่งการได้สังเกต
ลักษณะของสถาปัตยกรรม	 วิถีชีวิตชุมชน	
ทำาให้นักศึกษาได้ข้อมูลจากการลงพื้น ท่ี 
อย่างชัดเจน	 เพื่อดึงสัญลักษณ์ที่มีคุณค่าไป
สร้างสรรค์ผลงาน

	 5)	ขั้นตอนการออกแบบ	 นักศึกษา
ได้ทำาการออกแบบโคมไฟที่มีลักษณะหลาก
หลายตามการตีความ	 โดยการร่างแบบ 
ทำาแบบจำาลองสามมิติ 	 และการวิพากษ์
วิจารณ์ผลงานจากคณาจารย์นักวิจัยเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์	 จนไปถึงการคัดเลือก
ผลงานที่มีความโดดเด่นและนำาไปผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์โคมไฟกระดาษเพื่อนำาไปประดับ
ตกแต่งชุมชนเจริญไชยในวันไหว้พระจันทร์	
เมื่อเดือนกันยายน	2562
 6)	วั ดผล 	 ผลลัพธ์ จากการศึ กษา
วิจัยและทำางานเชิงปฏิบัติการร่วมกับชุมชน 
จึงได้ผลงานโคมไฟกระดาษที่สะท้อนลักษณะ
วิถีชุมชน	 โดยใช้สัญลักษณ์รูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมของชุมชน	 เช่น	 หน้าบ้าน 
มาเพิ่มเติมเรื่องราว	ซึ่งมี	 4	ด้าน	แต่ละด้าน
ฉลุเป็นลวดลายเล่าเรื่องราวและแสดงให้เห็น
ถึงวิถีชีวิต	 ได้แก่	วิถีชุมชนกับกระดาษไหว้เจ้า 
การจัดโต๊ะไหว้พระจันทร์	 ดวงจันทร์และ
กระต่าย	 และขนมวันไหว้พระจันทร์		 ซ่ึงโคมไฟ 
ต้นแบบดังกล่าวได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นผ่าน
กระบวนการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัย	 และ
การมีส่วนร่วมทั้งกลุ่มนักศึกษาและชุมชน

ผลงานโคมไฟเมื่อพัฒนาแบบจนเสร็จสมบูรณ์
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การออกแบบศิลปะบนฝาท่อเพื่อเผยแพร่ 

แผนที่ทางวัฒนธรรมของชุมชน

โครงการวิจัย “การพัฒนาทุนทางศิลปะ 

และวัฒนธรรมย่านเยาวราช”

โดย รองศาสตราจารย์จักรพันธ์ วิลาสินีกุล
อาจารย์พิเชฐ เขียวประเสริฐ

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

แสงและเงาที่ปรากฏขึ้นจากโคมไฟ สะท้อนให้เห็นถึงเงาทั้ง 4 ด้านของโคมที่ฉลุลวดลายเล่าเรื่องราววิถีชุมชน คือ 
ย่านขายกระดาษไหว้เจ้า (A) การจัดโต๊ะไหว้พระจันทร์ (B) ขนมไหว้พระจันทร์ (C) 

และความเชื่อเกี่ยวกับพระจันทร์ (D)

(A) (B)

(C) (D)



37

	 ก า ร ดำ า เ นิ น ง า น อ อ ก แ บบ ฝ า ท่ อ	
(สาธารณูปโภค)	 เพื่อเผยแพร่แผนที่ทาง
วัฒนธรรมของชุมชน	 มีกรอบแนวคิดการ
วิจัยในการใช้กิจกรรมและงานสร้างสรรค์ทาง
ศิลปะเป็นสื่อเผยแพร่อัตลักษณ์และมรดก
ทางวัฒนธรรมของชุมชน	 รวมถึงสนับสนุน
ให้เกิดงานศิลปะสาธารณะท่ีส่งเสริมทัศนะ 
สุนทรีย์แก่เมือง	การวิจัยด้านศิลปะมีงานหลัก 
ได้แก่	การออกแบบฝาท่อสาธารณูปโภค	ซึ่ง
เริ่มต้นจากการสำารวจพื้นที่ในย่านเยาวราช	–
เจริญกรุง	หาความเป็นไปได้ที่จะใช้งานศิลปะ
และการออกแบบเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่
สาธารณะในย่านชุมชนเพื่อสร้างหมุดหมาย
บนแผนที่ทางวัฒนธรรมขึ้น
	 ผลลัพธ์ของการสำารวจพื้นที่และการ
ทำางานร่วมกับนักวิจัยด้านประวัติศาสตร์ 
จึงได้ข้อสรุปเป็นตำาแหน่งของฝาท่อประปาที่
เหมาะสมจะพัฒนาให้เกิดฝาท่อที่มีความเป็น
ศิลปะและสื่อถึงประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์
ของย่านเยาวราช	 งานวิจัยนี้มีการศึกษาวิธี
การให้ข้อมูลของชุมชนและย่านด้วยระบบ	
QR	 code	 บนฝาท่อซึ่งจะเป็นรูปแบบการ 
เผยแพร่แผนท่ีทางวัฒนธรรม	 การดำาเนิน
การยังได้ประสานความร่วมมือกับการประปา
นครหลวง	 และได้รับความร่วมมือจาก 
ผู้ประกอบการโรงงานหล่อเหล็กมาร่วมพัฒนา 
ฝาท่อให้ได้คุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ	

การประชุมร่วมระหว่างนักวิจัยกับเจ้าหน้าที่ของการประปา
นครหลวง และนักวิจัยกับผู้ประกอบการบริษัท นวกาญจน์
โลหะชลบุรี จำากัด และลักษณะของฝาท่อของการประปา
ที่โครงการวิจัยจะพัฒนา
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	 นอกจากนี้ 	 การวิจัยด้านศิลปะยังมี
กิจกรรมเชิงทดลองในลักษณะห้องปฏิบัติ
การทางสังคม	 (Social	 Lab)	และกิจกรรม
พัฒนางานศิลปะต้นแบบเพื่อต่อยอดทุนทาง
วัฒนธรรมของชุมชน	 กิจกรรมท้ังสองเป็น 
กระบวนการสร้างเครือข่ายทางศิลปะใน
ชมุชน	ทำาใหเ้กดิความรว่มมอืระหวา่งนกัศกึษา 
นักวิจัย	 ชุมชน	 ศิลปินท้ังในและนอกพื้นท่ี	
ผลลัพธ์ของกิจกรรมทำาให้เกิดแนวคิดและ 
รูปแบบงานศิลปะที่นำาเสนอความงามและ
ความหมายจากมุมมองของผู้มีส่วนร่วม 
ที่หลากหลาย	 และได้งานศิลปะต้นแบบ 
ที่ชุมชนหรือผู้ประกอบการด้านศิลปะในชุมชน
สามารถนำาไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้

การร่วมมือกับคุณพลเสฏฐ์ โลหะชาละธนกุล อุ่น พอทเทอรี่ 
(Aoon Pottery) ศิลปินช่างปั้นภาชนะเครื่องเคลือบใน

ชุมชน และนักวิจัยด้านอาหาร ในการพัฒนาชามข้าวต้มใช้ใน
กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารจากทุนวัฒนธรรมชุมชน
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การพัฒนาโมเดลอาคารชุมชนเลื่อนฤทธิ์ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึกของชุมชน และการออกแบบลวดลายและภาชนะ

เครื่องเคลือบเขียนสีพัฒนาขึ้นจากโบราณวัตถุที่ขุดพบใน
ชุมชน โดยความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับชุมชนเลื่อนฤทธิ์ 

และคุณพิชชากร ชวนรุ่งเรือง ศิลปินเครื่องปั้นดินเผา
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การพัฒนาเมนูอาหารต้นแบบด้วยทุนทาง

วัฒนธรรมของเยาวราช

โครงการวิจัย “การพัฒนาทุนทางศิลปะ

และวัฒนธรรมย่านเยาวราช”

“เจียะม้วย…สำารับอาหารมองคน” 

มูลค่าทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเมืองอยู่ดีกินดีอย่างสร้างสรรค์ 

โดย อาจารย์ ดร. นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์ศิลปะจากการสำารวจพื้นที่
และชุมชนย่านเยาวราช (ไทย-ญี่ปุ่น) และการนำาเสนองานศิลปะ



44

	 อาหารพัฒนาความเป็นมนุษย์และ
สะท้อนถึงความเป็นไปของผู้คนไม่ว่าจะอ่ิม
หนำาหรือขาดแคลน	 มนุษย์กับอาหารต่าง
มอบความหมายท่ีมีคุณค่าให้กันและกันต้ังแต่
บรรพกาล	 พึงพอใจหรือหน่ายล้วนมีผลต่อท้ัง 
อาหาร	มนุษย์	 สิ่งแวดล้อม	 เศรษฐกิจ	และ
สังคม	“จานที่ใช่”	ส่งผลต่อการทำาอาหารจาน
นั้นซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า	ปลูกแล้วปลูกเล่า	ขายแล้ว
ขายอกี	เล่ากลา่วถงึไดไ้มจ่บสิน้	ความอร่อยน้ัน
จึงเป็นมากกว่าคำาตัดสินจากอาณาจักรผัสสะ
	 ผู้วิจัยใช้กรอบวิชาด้านศาสตร์และศิลปะ
อาหาร	 (Gastronomy)	 เป็นเลนส์สำาคัญใน
การทำาความเข้าใจ	 “เยาวราช”	และเลือกใช้
รายการอาหารท่ีอยู่ใกล้ชีวิตประจำาวันของ
คนในพื้นที่	 จึงมุ่งศึกษาอาหารเช้าเพราะเป็น
กิจกรรมเกิดขึน้ภายในครวัเรอืนซึง่มคีวามหา่ง
ไกลจากตัวแปรสังคมหรือเศรษฐกิจภายนอก

มากกว่าพื้นที่ร้านอาหาร	 เพื่อมองหาคุณค่า
จากอาหารนี้ในหลายแง่มุมทั้งประวัติศาสตร์	
สังคม	 เศรษฐกิจ	 และที่สำาคัญที่สุดสำารับ
นักการอาหารที่อยากค้นให้พบคือความดีงาม
ด้านศิลปะอาหารอันเป็นคุณค่าด้านสุนทรียะ
ท่ีจับต้องได้ยาก	 โดยมุ่งหวังจะค้นพบและ
บันทึกไว้ตลอดจนชี้แนะให้คนในพื้นที่และผู้ที่
สนใจนำาไปใช้พัฒนาอาหารและความเป็นอยู่
อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน	
	 …แม้ตามตัวหนังสือเจียะม้วย	คือ	การ

ข้าวต้มกุ๊ยและกับข้าวต้ม
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ทานข้าวต้ม	ม้วย	คือ	ข้าวขาวต้มในน้ำา	แต่ใน
เชิงสัญลักษณ์	 ข้อมูลจากการวิจัยพบความ
ผูกพันลึกซึ้งระหว่างอาหารและคน	 ตัวตน 
ตลอดจนเรื่องราวในหลายครอบครัวของ
ชีวิตคนไทยเชื้อสายจีนโดยเฉพาะกลุ่มคน
แต้จิ๋ว	 และสำารับนี้ขยายภาพถึงดินแดนก่อน
และหลังการอพยพให้กรอบของธรรมชาติ
ที่ เป็น เจ้ า เรือนเดียว กันทั้ งสองแผ่นดิน	
ความชอบพอผลิตซ้ำาอาหารใดๆ	 อยู่ภายใต้ 
อาณาจักรแห่งกายภาพที่แทบไม่มีความ 
แตกต่าง	
	 การสัมภาษณ์ทำาให้เข้าใจได้ว่าเศรษฐกิจ
มีผลต่อทั้งลักษณะของม้วยและตัวเลือกของ
อาหารจานอื่นๆ	มาคู่เคียงสำารับ	ซึ่งสอดคล้อง 
กับข้อมูลทางประวัติศาสตร์อย่างมากว่าเม่ือ
ในยุคบุกเบิกมาตั้งถิ่นฐาน	 ความไม่พร้อม
เป็นอุปสรรคต่อสุนทรียะในสำารับอย่าง 
หลีกเลี่ยงไม่ได้	 เมื่อชีวิตลงตัวเข้ารูปเข้ารอย
มนุษย์ย่อมให้เวลาต่อการสร้างสรรค์อาหาร
เข้าปากตนให้ดีมากขึ้น	 และอาจไปถึงขั้นเป็น
เครื่องมือไกลไปกว่าปากท้องแต่เป็นอาภรณ์
ทางสังคมไปเลยก็ได้	 และสำารับเจียะม้วยน้ีไม่
เข้าใกล้ประการหลังน้ีเลย	 แม้เร่ืองกรวดแช่
เกลือก็ไม่อยากให้ถือเอาจริงเอาจัง	 เป็นเรื่อง
เล่าที่ยังไม่พบหลักฐานกับตาหรือแม้เอกสาร
ทางวิชาการ	 เข้าใจว่าเป็นเรื่องใช้แสดงความ
กตัญญูต่อบรรพบุรุษที่อดทนในช่วงต้นแห่ง
การมาตั้งหลักในประเทศไทย	
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	 อย่างไรก็ตาม	 เม่ืออ้างอิงถึงสุนทรียะด้านรสชาติอาหาร	ประเทศจีนมีวัฒนธรรมอาหารท่ี
เป็นหน่ึงในห้าอาหารของโลก	(มรว.	ถนัดศรี	เคยกล่าวไว้	 ท้ังห้า	ได้แก่	 จีน	อินเดีย	ไทย	ฝร่ังเศส	
และ	 อิตาลี)	อาหารจีนถูกบันทึกและผลิตซ้ำาอย่างแนบแน่นกับธรรมชาติและแบ่งเป็น	8	กลุ่ม
อาหารตาม	 8	มณฑล	 รสชาติของแต้จิ๋วเมื่ออ้างอิงจากกลุ่มอาหารถ่ินกำาเนิด	 คือ	 ฟูเจียน 
ที่กล่าวว่ามีความหวานเป็นรสนำา	กลับไม่พบในสำารับเจียะม้วยนี้เท่าใดนัก	แต่รสชาติข้าวต้ม
สามัญนี้สามารถพัฒนาได้ถ้านำาสำารับนี้ ไปเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมอาหารแกนหลัก
ของประเทศจีนซึ่งแจกแจงไว้โดยศิลปินชื่อหยวนเม่ย	 (Yuan	Mei)	 เขาผู้น้ีเป็น	Epicurean 
ซ่ึงในสายการอาหาร	 หมายถึง	 เจ้าสำาราญและเช่ียวชาญด้านอาหาร	 หยวนเม่ยถ่ายทอด
รสชาติ ท่ีจับต้องไม่ได้ ให้ เป็นรูปธรรมอย่างมีทิศทางว่าอาหารจีนมีรสชาติอันเป็นเลิศ 
	 ทั้งนี้รสชาตินั้นหยวนเม่ยได้รวมสัมผัสของอาหารไว้ด้วยอย่างประณีต	ผู้วิจัยได้ใส่รายการ
อาหารจากสำารับเจียะม้วยที่ใกล้เคียงกับรสชาติกลุ่มเหล่านั้นและพยายามขยายความประกอบ
ดังนี้

鮮 Hsien รสธรรมชาติถูกจับมาวางให้ 
ใกล้เคียงที่สุด
	 ใบปอท่ีขมตน้หวานชุ่มคอตอนปลาย	การ
ผัดใบปอจะพยายามเก็บรสใบปอไว้โดยไม่ปรุง
แตง่จนเปลีย่นรสนัน้ๆ	ความยากคือ	ตอ้งทำาให้
วัตถุดิบหลกัแสดงตวัตนออกมาชดัเจน		หยวน
เม่ยอธิบายว่าอยากล้ิมรสของหน่อไม้ที่อ่อน
ละมุนให้เอาเนื้อหมูชั้นดีมาต้มด้วย	 แต่ตอน
เสริฟให้ทิ้งหมูไปเสียให้ตั้งใจรับรู้และจดจำาแต่
รสและสัมผัสอ่อนของหน่อไม้อย่างเดียว	

濃 Nung รสเข้มเด่น
	 ปรุงให้ถึงรส	 rich	 เช่น	 หมูซีอิ๊ว	 ถ้า
วัตถุดิบท่ีไร้รสจริงๆ	 ก็ต้องปรุงออกมาให้อร่อย	
ปลุกให้มีชีวิตชีวากลับคืนมา	 เช่น	 ไก่หรือหมู 
ทีเ่ซน่ไหวเ้สรจ็แล้วมาถึงคราวมนษุยก็์ตอ้งปรงุ
ให้ออกรส

香 Hsiang กลิ่นหอม
	 หอมข้าว	หอมมะนาว	หอมกระทะ	หอม
น้ำาปลา	 (น้ำาปลาเป็นวัฒนธรรมอาหารจีนมา
แตโ่บราณเชน่กนักบัไทย)	 ปุม่รบัรสอนัดับแรก
คือ	ตา	ถัดมาคือ	จมูก	 จมูกตัดสินว่าอร่อย
หรือไม่ก่อนล้ินจะรู้	 การทำาอาหารให้ครบ 
ทุกผัสสะโดยเฉพาะจมูกให้ได้กลิ่นหอมจะ 
ยกระดับอาหารธรรมดาให้เหนือชั้นข้ึนอย่าง

สำาเร็จ	(มารดาของผู้วิจัยเน้นเรื่องนี้อย่างมาก	
เช่น	การทำาให้เปรี้ยวท่านจะใช้เทคนิคเปร้ียว
นอกเปรี้ยวในประชันขันแข่งแต่เชิดชูกันอยู่
เสมอ)	
	 ในกรณีนี้ให้ลองไชโป๊วผัดไข่	 ให้หอม
กระทะในขณะเดียวกันรักษาสัมผัสไชโป๊วให้
กรอบจะทำาให้ของสามัญเป็นเลิศ	

油而不膩 Yu-er-pu-ni รสมันที่ไม่ใช่
เลี่ยนน้ำามัน
	 ถั่วทอด	 หรือแม้แต่น้ำามันในปริมาณ
ที่เหมาะสม	 ความมันเป็นการให้น้ำามันจาก
อาหารมาเคลือบพื้นผิวลิ้น	ถ้ามีมากเกินไปจะ
ล้นลิ้นทำาให้เลี่ยน	บ่อยคร้ังเป็นเพราะต้ังใจจะ
ใช้น้ำามันถนอมและยืดเวลาอาหารให้อยู่นาน	
จึงต้องพยายามรักษาสมดุล	อย่างในกรณีถั่ว
ทอดคลุกเกลือในสำารับข้าวต้ม	ถ้าอยากให้ถั่ว
ไม่ได้แค่เป็นแค่ถั่วให้ใช้ถั่วใหม่ขนาดไม่ใหญ่
จนเกินไป	ยิ่งถ้าค่ัวโดยใช้ไฟอ่อน	คั่วใจเย็นๆ 
ใหส้กุจากขา้งในออกมากอ่นจะไปทอดในกระทะ
ต่ออีกนิด	จะได้รสถั่วที่หอมไม่ธรรมดา
 
มีสัมผัส เช่น 嫩 Nun นุ่ม / 脆 Tsuei 
กรอบ / 輭 Ruan ร่วน
	 รากบัวกรอบ	ผักดองกรอบ	 ข้าวที่นุ่ม	
เป็นของเข้าสำารับเจียะม้วยได้ทั้งนั้น	 เว้นแต่
ความร่วนที่น่าจะไปอยู่กับขนมเสียมากกว่า	
	 ซึ่งจากรายการอาหารที่ผู้คนกล่าวถึง
ในประเด็นทานกับม้วยมากมายนั้น	 มีบาง
รายการที่ได้คัดเลือกมาทำาการทดลองสนทนา
หาคุณค่าท่ีเป็นเลิศในบริบทเยาวราชโดยเฉพาะ	
ตามที่แสดงในภาพ

ข้าวต้ม
กับข้าว
 อาหารปฐมบท
 (จับ) เกี้ยม ได้แก่ กาน่าฉ่าย / เต้าหู้ยี้ / เกี้ยมฉ่าย
 ผัดใบปอ / ไชโป๊วผัดไข่ / ผัดถั่วงอกเต้าหู้ / ถั่วลิสงทอด
 ยำาไข่เค็ม
 หมูหยอง / หมูซีอิ๊ว / จับฉ่าย
 รากบัวต้มกระดูกหมู



5150

	 ลูกไทยเชื้อสายจีนท้ังในเยาวราชเองทั้งจากต่างถิ่นได้ขอเข้าร่วมอย่างท่วมท้นโดยมีคำาว่า 
“เจยีะม้วย”	 เปน็แมเ่หล็กพาเขา้มา	 แมท้กุคนเคยคุน้แลว้แตอ่ยากมาเพือ่ใหค้วามเหน็แบง่ปนัมมุมอง
ทัง้อาหารทัง้ชวีติอยา่งนา่สนใจ	 ประเด็นท่ีชดัเจนพบวา่ด้วยเคร่ืองมือศาสตรแ์ละศิลปะอาหาร	 รสชาติ
แหง่หยวนเมย่ท่ีว่าเปน็เลศิกลบัไมเ่ทา่กบัความเป็นเลิศท่ีสำารับน้ีดึงความทรงจำา	 ความผูกพัน	เก่ียวพัน
ใหค้นภาคภมูใิจในตวัตนและอยากธำารงไวซ่ึ้งวฒันธรรมน้ีไม่เว้นแมแ้ตค่นรุน่หลังท่ีเป็นกำาลังสำาคัญต่อ
ไปในอนาคต	 การผลิตซ้ำานัน้จะคงอยูห่รือปรับเปลีย่นตามบริบทดว้ยเหตผุลทีน่ำามาซึง่ความเหน็รว่ม
กันทั้งมนุษย์	อาหาร	และสิ่งแวดล้อมว่าสำารับนี้คือ	“จานที่ใช่”

การพัฒนาศาลเจ้าเพื่อการจัดการ

สิ่งแวดล้อมในชุมชนเยาวราช

โครงการวิจัย “การพัฒนาทุนทางศิลปะ

และวัฒนธรรมย่านเยาวราช”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง
อาจารย์ ดร.ณิชนันทน์ เทพศุภรังษิกุล

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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Lin, J. H. and Lin, T., Chinese Gastronomy. New York: Pyramid, 1972 
Lum, K. and Chan, D. F., China, The Cookbook. London: Phaidon, 2016
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในการสนทนาระดมความรู้เรื่อง ถอดรหัสวัฒนธรรม “เจียะม้วย” กินข้าวต้มวิถีคน
เยาวราช ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - วันที่ 1 มีนาคม 2563 ณ ร้านจิ้นเฮง เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

การสนทนาระดมความรู้เรื่อง ถอดรหัสวัฒนธรรม “เจียะม้วย” กินข้าวต้มวิถีคนเยาวราช
ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - วันที่ 1 มีนาคม 2563 ณ ร้านจิ้นเฮง เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
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	 การพัฒนาศาลเจ้าเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนเยาวราช	 เป็นส่วนหนึ่งของการ
ดำาเนินงานวิจัยภายใต้โครงการการพัฒนาทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมย่านเยาวราช	คณะผู้วิจัย
ได้ศึกษาในประเด็นดังกล่าว	โดยมีสาระสำาคัญ	ดังนี้
	 เขตสัมพันธวงศ์	เป็นพื้นที่ในย่านเยาวราช	–	เจริญกรุง	ถือเป็นเขตที่มีจำานวนศาลเจ้ามาก
ที่สุดในกรุงเทพมหานคร	มีศาลเจ้าทั้งสิ้น	22	ศาลเจ้า	จากจำานวน	261	ศาลเจ้า	ศาลเจ้าจำานวน
มากได้พัฒนาสู่การเป็นองค์กรสาธารณะกุศล	และเป็นแหล่งท่องเที่ยว	ซึ่งมุ่งหวังต่อการสร้าง
ความอยู่รอดและความยั่งยืนในการดำาเนินงาน	 ส่งผลให้บทบาทของศาลเจ้าในฐานะท่ีพ่ึงพิง
ของคนเช่นในอดีตถูกลดทอนความสำาคัญลง	และถูกตั้งคำาถามกับประเพณีปฏิบัติและกิจกรรม
ทางความเชื่อ	 เกิดข้อร้องเรียนและข้อพิพาทระหว่างชุมชนกับศาลเจ้า	 เช่น	ปัญหาฝุ่นควันและ
เศษผงจากการเผาไหม้ของเครื่องกระดาษในการสักการะ

กิจกรรมการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5)
และการสัมภาษณ์ในเรื่องแนวทางการจัดการมลพิษในศาลเจ้า
และพื้นที่ชุมชนเยาวราช
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	 ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดชี้ให้เห็นว่าปริมาณฝุ่นละออง	 (PM2.5)	 ณ	 บริเวณศาลเจ้าต่างๆ 
มีระดับที่สูงกว่าพ้ืนที่ทั่วไปในชุมชนเยาวราช	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลตรุษจีน	 ทำาให้ชุมชน
และบุคลากรภายในศาลเจ้าได้รับความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารมลพิษ

กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ตามวิถีประเพณีและวัฒนธรรม 
“การไหว้เจ้า เสริมดวง เสริมบารมี ตามวิถีวัฒนธรรมและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนย่านเยาวราช”
วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ย่านเยาวราช - เจริญกรุง 
กรุงเทพฯ

	 การแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ 
ท่ีมีสาเหตุจากการเผาเคร่ืองกระดาษสำาหรับ
ประกอบพิธีกรรมตามประเพณีและความ
เช่ือ จึงต้องให้ความสำาคัญท้ังในมิติของ
การจัดการจากมาตรการการดำาเนินงาน
ของศาลเจ้า	 และมิติการสร้างการปรับ
เปล่ียนพฤติกรรมการเผาเคร่ืองกระดาษของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี	 โดยจำาเป็นต้องคำานึงถึง
เง่ือนไขของวัฒนธรรม	 ประเพณี	 ข้อปฏิบัติ
และความเช่ือตามหลักการทางความเช่ือ	 ศาล
เจ้า	 ชุมชน	 สังคมและหน่วยงานของภาครัฐ 
ที่เกี่ยวข้องบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน	 และไม่ส่งผลกระทบหรือภาระ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ประกอบการอ่ืนๆ 
ในพื้นที่

คณะผู้วิจัยหารือร่วมกับอธิบดีกรมการศาสนา
ในการจัดการศาสนาสถานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจวัดฝุ่นละออง (PM2.5) ณ บริเวณศาลเจ้าต่างๆ
ในช่วงเทศกาลตรุษจีน (วันที่ 24-25 มกราคม 2563)
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รางวัล
Thailand Research Expo 2020

Award

 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับรางวัล Silver Award ในกิจกรรมการประกวด Thailand Research Expo 

2020 Award ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) โดยมหาวิทยาลัย

ศิลปากรได้เข้าร่วมนำาเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 เรื่อง “การพัฒนา

ทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมย่านเยาวราช” ภายใต้แนวคิด “พลวัตวิถีเยาวราช สืบทอด เปิดรับ ปรับตัว” ในกลุ่ม 

“งานวจิยัและนวตักรรมเพือ่ตอบโจทยท์า้ทายทางสังคม” เมือ่วนัที ่2-6 สงิหาคม 2563 ณ โรงแรมเซน็ทาราแกรนด ์

และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ซึ่งมีสำานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรม

และการสร้างสรรค์ (สวนส.) เป็นผู้ประสานงานการนำาเสนอผลงานวิจัยในงานดังกล่าว





มหาวิทยาลัยศิลปากร

การพัฒนาทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมย่านเยาวราช
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