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ท่ามกลางกระแสการปฎิรูปการศึกษาของศตวรรษที่ 21 ท าให้เกิดค าถามถึงความส าคัญใน

การศึกษาประวัติศาสตร์ซ่ึงปัจจุบนัน้ีก าลังเป็นประเด็นที่ต้องการการพัฒนา การถดถอยของผู้ที่ต้องการเรียน
ประวัติศาสตร์แบบเป็นผู้รับเพียงอยา่งเดียว (Passive Learning)ท าให้นักวิชาการจ าเป็นต้องหาหนทางแก้ไข
และปรับกลยุทธ์แนวการศึกษาใหม่ให้มีความทันสมัยตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนรู้มากขึ้น อย่างไรก็
ตาม ส่ิงที่เป็นแก่นแท้ของการปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ให้มีความสมัยใหม่น้ันไม่ได้หมายถึงการใช้
เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว  แต่หมายถึงการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการศาสตร์ที่สามารถ
กระตุ้นการเรียนรู้ส่งผลต่อพุทธิปัญญาและจิตตปัญญาได้ งานวิจัยช้ินน้ีจึงถูกศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์และ
ค้นพบกลวิธีที่นอกจากจะท าให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์น้ันมีความเป็นองค์รวมแล้ว  ยังท าให้เกิดจาก
บรรยากาศการเรียนรู้ผ่านการออกแบบประสบการณ์สุนทรียะที่ท าให้ก่อให้เกิดทักษะการรู้คิดอีกด้วย  การ
สร้างประสบการณ์ประสาทสัมผัส (sensory experience) ถือเป็นการสร้างประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับ
ความรู้สึกของมนุษย์โดยเฉพาะประสบการณ์ที่ได้จากกลิ่น (Scent Experience) ที่เช่ือมโยงกับความทรงจ า
ตามทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ จากผลการศึกษาผู้วิจัยค้นพบว่า การออกแบบประสบการณ์เล่าเร่ือง
ประวัติศาสตร์น้ันสามารถกระตุ้นการรู้ประวัติศาสตร์ได้ อีกทั้งการออกแบบกลิ่นที่สอดคล้องกับเร่ืองเล่า
ประวัติศาสตร์สามารถสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และส่งอิทธิพลต่อการแสดงออกของผู้
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์สุนทรียะ ซ่ึงผู้วิจัยได้พบข้อค้นพบกลิ่นที่สะท้อนความเป็นไทยที่ได้จากกลิ่นแนว
การบูร แนวส้ม แนวดอกไม้ และแนวดินกับไม้ซ่ึงล้วนเป็นพื้นฐานเคร่ืองหอมไทยดั้งเดมิสะท้อนประสบการณ์
เดิมของคนไทยที่ถ่ายทอดทางวัฒนธรรม โดยรูปแบบการใช้กลิ่นในการจัดกิจกรรมเล่าเร่ืองประวัติศาสตร์
ควรค านึงถึงความสะดวกในการใช้อีกทั้งสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการ
จดจ าเน้ือหาประวัติศาสตร์ผ่านประสบการณ์สุนทรียะได้  โดยสามารถน ารูปแบบการใช้กลิ่นที่อยู่ใน
วัฒนธรรมไทยดั้งเดิมมาใช้ เช่น 1) ดอกไม้สด 2) บุหงา 3) น้ าหอมธรรมชาติ 4) อบร่ าผ้า และ 5) การแช่
สมุนไพรในขวด ทั้งน้ีต้นแบบการออกแบบประสบการณ์เล่าเร่ืองประวัติศาสตร์ไทยด้วยการใช้กลิ่นเพื่อให้นัก
ออกแบบเน้ือหาประวัติศาสตร์ไทย นักออกแบบประสบการณ์ นักเล่าประวัติศาสตร์ไทยน าไปประยุกต์ใช้กับ
งานของตนได้  โดยมุ่งหวังว่า งานวิจัยช้ินน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงของการรักษารากวัฒนธรรมที่มีทั้งแบบจับต้องได้
และจับต้องไม่ได้เพื่อให้ด ารงไว้ซ่ึงมรดกทางวัฒนธรรมต่อไป 
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As we are in the 21st-century education reform, it raises questions about the 
importance of studying history, which is now an issue that needs to develop. The 
decline of passive learning in history studies requires scholars to find solutions and 
modernize educational strategies to meet the needs of learners. The essence of a 
modification of learning history is not to use technology only but it means creating 
innovations for learning through integration with different studies to stimulate learners 
that affect contemplative cognition. This research will examine, explore, analyze, and 
discover strategies that create a learning environment and atmosphere and contribute 
to the reflection on cognitive skills. Sensory experience is to create experiences related 
to the human senses, especially the sense of smell, which link to memory according 
to cognitive psychology theory. From the result of the study, the researcher found that 
the experience design of historical narratives can stimulate learning of history. In 
addition, the scent design that corresponds to historical narratives can create a 
historical learning experience and influence the learner's expression through aesthetic 
experience. The researcher discovers scents that could reflect Thainess are from 
camphor, orange, floral, and earthy and woody scents, which are the basis of traditional 
Thai fragrances. Additionally, the style of using scents in the activity of telling historical 
stories should be easy to use and encourage learners. We can apply scents used in 
traditional Thai culture to convey meanings such as 1) fresh Thai typical flowers, 2) 
potpourri, 3) natural perfumes, 4) fragrant clothes, and 5) herbarium or infusions in 
bottles The researcher creates a prototype of the experience design for Thai historical 
narratives through scents for Thai content designers, Thai experience designers, and 
Thai historians to use for their works. Hopefully, this research will be part of the 
preservation of both tangible and intangible cultures to maintain Thai cultural heritage. 
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กราบขอบพระคุณบุคคลอีกท่านหนึ่งที่ เป็นบุคคลส าคัญในการศึกษาเรื่องของกลิ่น  คุณ Martin 
Henglein ผู้สละเวลาให้ความรู้ แนะน า สั่งสอน จนผู้วิจัยสามารถน าผลงานวิจัยไปต่อยอดได้ในอนาคต 
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ความส าเร็จได้ในที่สุด 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ตามที่รัฐบาลและคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
โดยมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศไทยให้มคีวามมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการ 
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น กระทรวงวัฒนธรรมได้วิเคราะห์กรอบทิศทาง
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ประกอบกับกรอบทิศทาง ตามนโยบายการพัฒนาสู่ประเทศไทย  4.0 
กรอบทิศทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทั้ง
ข้อเสนอของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานวัฒนธรรม เพื่อจัดท ากรอบทิศทาง
ยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมระยะ 20 ปี โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ มีภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดี ได้รับการยอมรับใน
เวทีทางวัฒนธรรมระดับสากล ผลักดันสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรม          
เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน มีความปรองดองสมานฉันท์เพิ่มมากข้ึน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้
ประเทศไทยมีรายได้และความมั่งค่ังจากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบริการทางวัฒนธรรมเพิ่มมากข้ึน
อีกด้วย (ร่างกรอบทิศทางยุทธศาสตร ์20 ปี ด้านวัฒนธรรมตามกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ระยะ 20 ป ี:
กระทรวงวัฒนธรรม) จากข้อความดังกล่าวของกระทรวงวัฒนธรรมแสดงให้เห็นถึงทิศทางก าร
ขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยที่มีความเป็นรูปธรรม  ด้วยการส่งเสริมแผนอุตสากรรม
สร้างสรรค์และบริการทางวัฒนธรรมให้เกิดการขยายตัวมากขึ้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์และบรกิารทางวัฒนธรรม โดยเน้นการบรูณาการศาสตร์ระหว่างศาสตร์
การออกแบบร่วมกับศาสตร์อื่น ๆ   

 
ปัจจุบันนี้แหล่งเรียนรู้ เช่น พิพิธภัณฑ์  พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ตลอดจนสถาปัตยกรรม

ประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ในประเทศไทย เริ่มให้ความสนใจกับแนวการอนุรักษ์ในลักษณะที่สนับสนุน
มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage) เช่น คน ความเช่ือ เรื่องเล่า เป็นต้น 
ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการค้นคว้าผ่านประวัติศาสตร์และพื้นที่ประวัติศาสตร์ จึงได้ค้นพบข้อน่าสนใจเกี่ยวกับ
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในอดีตที่มีความผูกพันกับ “กลิ่น” คนไทยในอดีตใช้ “ความหอม” 
ของกลิ่นและเครื่องหอมต่าง ๆ  ในพื้นที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องแต่งกายและพิธีกรรมต่าง ๆ  แท้จริง
แล้ว “กลิ่น” ผูกพันกับวิถีชีวิตของมนุษย์มาแต่สมัยโบราณกาล กลิ่นท าหน้าที่เช่ือมโยงความทรงจ า
ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว และกลิ่นยังสะท้อนถึงประสบการณ์ของมนุษย์อีกด้วย ประเทศไทย
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เป็นหนึ่งในประเทศที่ผูกกลิ่นไว้กับความศรัทธา ความเช่ือและการสร้างรากฐานของการปกครองของ
ไทยมาต้ังแต่ในอดีต “กลิ่น” เป็นศิลปวัฒนธรรมไทยที่ไม่เป็นกายภาพ เป็นมรดกตกทอดผ่านเรื่องเลา่ 
หลายยุคหลายสมัย แต่กลวิธีการใช้ “กลิ่น” และปรัชญาของกลิ่นในวัฒนธรรมไทยไม่ได้รับการ
ถ่ายทอดเป็นรูปธรรม ผู้วิจัยจึงได้น าแนวทางการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพมาออกแบบ
ร่วมกับศาสตร์ด้านการออกแบบเรื่องเล่า (Narrative Design) เพื่อท าการถ่ายทอด “กลิ่น”             
ในวัฒนธรรมไทยให้เป็นรูปธรรม โดยการออกแบบเรื่องเล่านั้น ๆ นอกจากจะให้ความรู้แล้วยังต้อง 
สามารถตอบสนองประสบการณ์ของผู้ชมได้ดี เพื่อให้สัมพันธ์กับแนวคิดทางอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมที่
ไม่เป็นกายภาพ ‘การออกแบบเล่าเรื่อง’ เป็นโครงสร้างส าคัญที่สามารถถ่ายทอดเนื้อหาทาง
ศิลปวัฒนธรรมไทย ผ่านการเล่าเรื่องถึงผู้ชมได้มีอย่างประสิทธิภาพ โดยเฉพาะแนวทางการออกแบบ
เรื่องเล่าด้วยการสร้างบรรยากาศ/ประสบการณ์ด้วยการใช้กลิ่น ซึ่งจะเป็นทางเลือกใหม่อีกทางหนึ่งที่
สามารถยกระดับการเล่าเรื่องให้มหีลายมิติ และสามารถสร้างปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมกบัเนื้อหาได้มาก
ยิ่งขึ้น  

 
จากการที่ผู้ วิจัยได้ท าการส ารวจ พิพิธภัณฑ์   พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ สถาปัตยกรรม

ประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ได้ค้นพบว่าการออกแบบเล่าเรื่องในสถานที่ดังกล่าวในประเทศไทยมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีการเปิดช่องทางการมีส่วนร่วมแสดงความรู้สึกการรับรู้  ระหว่างผู้ชม เนื้อหา  
และพื้นที่น้อย โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ (Historical Space) สะท้อนให้เห็นถึง
การออกแบบประสบการณ์ (Experience Design) ที่ยังต้องการการพัฒนาต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ผู้วิจัย
น าเสนอการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ด้วยการใช้กลิ่น โดยให้กลิ่นท าหน้าที่เป็นพาหนะในการเช่ือม
เนื้อหาในพื้นที่ประวัติศาสตร์กับประสบการณ์ของมนุษย์ (Human Experience) งานวิจัยช้ินน้ีผู้วิจัย
มุ่งประเด็นในการค้นหากลไก/กระบวนการ แนวทางที่สามารถน ากลิ่นมาใช้เพื่อสื่อความหมายของ
เนื้อหาและเช่ือมกับประสบการณ์ของผู้ใช้บริการจนท าให้เกิดสุนทรียะในการรับรู้ได้ ทั้งนี้ผู้ วิจัย
คาดหวังว่าผลลัพธ์ ที่ได้รับจากการวิจัยการออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยด้วยการ
ใช้กลิ่นนี้ จะสามารถสร้างประสบการณ์สุนทรียะและต่อยอดให้เกิดความเข้าใจและซาบซึ้งใจต่อ
ศิลปวัฒนธรรมไทยได้ในที่สุด  

 
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา                                               

1.2.1 เพื่อศึกษา ค้นคว้า สุนทรียศาสตร์ของกลิ่นในวัฒนธรรมไทย                                              
1.2.2 เพื่อสร้างแนวทางการออกแบบประสบการณ์เล่าเรือ่งทางประวัติศาสตร์ไทยด้วยกลิ่น  
1.2.3 เพื่อน าเสนอต้นแบบการออกแบบประสบการณ์เล่าเรือ่งประวัติศาสตร์ไทยด้วยการใช้ 

กลิ่นเพื่อขยายมิติการศึกษาและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย 
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สมมุติฐานการวิจัย 
การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการใช้กลิ่นมอีิทธิพลต่อการรบัรูเ้รื่องเล่าประวัติศาสตร์

ไทยหรือไม่และอย่างไร 
 

นิยามศัพท์  
 

การออกแบบประสบการณ์ ( Experience Design)   
 การออกแบบประสบการณ์คือการเรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์ ผ่านการกระท า 
เรื่องราว และการรับรู้ และเป็นการศึกษาที่สามารถท างานร่วมกับศาสตร์ได้หลายศาสตร์  
 

การเลา่เรื่องประวัติศาสตร์ ( Historical Narratives)  
 การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์อยู่ในบริบทความหมายของค าว่าถ่ายทอดความรู้ 
เรื่องราว หรือประสบการณ์ที่ได้รับรู้ที่เคยเกิดข้ึนแล้วในอดีต โดยเล่าร้อยเรียงใหม่แต่ไม่ละทิ้งความ
เป็นจริง  
 

นักออกแบบประสบการณ์ด้วยการใช้กลิ่น (Scent Experience Design)  
 บริบทใหม่ของนักออกแบบทีเ่ช่ือมประสบการณ์และการรับรู้กลิ่นเข้าด้วยกัน เพื่อท า
ให้เกิดสุนทรียะในการรับรูส้ิ่งใดสิง่หนึง่ 
 
ขอบเขตการศึกษา 

ผู้วิจัยศึกษากลวิธีการออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยด้วยการใช้กลิ่นจาก
เรื่องเล่าประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2438-2453) กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไท  
 
ขั้นตอนของการศึกษา     

1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอเนื้อหา เรื่องเล่า ที่สอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัย        
โดยศึกษาจากพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ตลอดจนสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ต่าง ๆ และจาก
ข้อมูลเอกสาร บทความและสื่อต่าง ๆ  

2. วิเคราะห์พื้นทีเ่ชิงประวัติศาสตร์โดยเน้นพื้นที่ที่มเีรือ่งเล่าทางประวัติศาสตร ์
3. คัดเลือกพื้นที่ที่จะท าการทดลอง 
4. ค้นหากระบวนการออกแบบกลิ่นให้สอดคล้องกับสมมุตฐิานการวิจัย  
5. ทดลองการน าเสนอเครื่องมือการออกแบบด้วยกลิ่นและบันทึกผล 
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6. ผู้วิจัยสงัเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดทดลองการน าเสนอเครื่องมือการออกแบบด้วยกลิ่นในพื้นที่ 
เชิงประวัติศาสตร์และวิเคราะห์ข้อมลู 

7. ผู้วิจัยน าเสนอผลกับผู้เช่ียวชาญ 
8. ผู้วิจัยประมวลผลและน าเสนอรูปแบบการน าเสนอการออกแบบบริการ ทางวัฒนธรรมใน 

พื้นที่ประวัติศาสตร์โดยผ่านกลิ่นและการรับรู้  
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
งานวิทยานิพนธ์เรื่องนี้มจีุดมุ่งหมายที่จะน าเสนอองค์ความรูใ้หม่ที่ได้จากการบูรณาการทาง

ศาสตร์ทัง้ 3 ศาสตร์ ดังนี้  
 

1. การออกแบบประสบการณ์ (Experience Design) 
2. การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทย (Thai Historical Narratives) 
3. กลิ่น (Scent) 

 
ตามแผนภาพการศึกษาข้อมูลศาสตร์ทั้ง 3 ศาสตร์ (ภาพที่ 1) เมื่อวิเคราะห์และสังเคราะหจ์น

เกิดองค์ความรู้ใหม่ จึงได้แนวทางการออกแบบสร้างสรรค์การออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่อง
ประวัติศาสตร์ไทยด้วยการใช้กลิ่น  

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 1  แผนภาพการศึกษาข้อมูล 

ที่มา : นลินณัฐ ดีสวัสดิ์ 2564 
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โดยมีการด าเนินงานตามกรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อให้ได้ซึง่องค์ความรู้ใหม่ ดังนี้ (ภาพที่ 2) 
 

 

 
ภาพที่ 2  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

วิธีการด าเนนิงานวิจัย 
งานวิจัยเป็นตามระเบียบการวิจัย (Research Methodology) โดยใช้การวิจัยผสานวิธีการ

วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
 
โดยวิธีการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย ดังนี้     
1. การเกบ็ข้อมลูเบื้องต้น  

1.1 ด้านการศึกษาการออกแบบเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทย 
  1.1.1 ข้อมูลเอกสาร ศึกษา ค้นคว้าและเก็บบันทึกวิธีการเล่าเรื่อง
ประวัติศาสตร์ไทย  
  1.1.2 ข้อมูลจากการส ารวจสภาพทางกายภาพด้วยภาพถ่ายโดยเก็บข้อมูล
การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยและการออกแบบเรื่องเล่าด้วยสิ่งแวดล้อมในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
   1.1.3 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นักเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทย 
 

1.2 ด้านการศึกษาการออกแบบประสบการณ์ด้วยการใช้กลิ่น  
1.2.1 ข้อมูลเอกสาร ศึกษา ค้นคว้าและเก็บบันทึกทฤษฎีและสุนทรยีศาสตร์

ที่เช่ือมโยงกับกลิ่นและอิทธิพลของกลิ่นที่มีผลต่อการรับรู้ของมนุษย์ 
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1 .2 .2 ข้อมูล เอกสาร ศึกษา ค้นคว้าและเก็บบันทึก  เรื่ องราวใน
ประวัติศาสตร์จากเอกสารบันทึกประวัติศาสตร์และบทความต่างๆ ที่ เ ช่ือมโยงกับกลิ่นใน
ศิลปวัฒนธรรมไทย  

1.2.3 ข้อมูลจากการส ารวจสภาพทางกายภาพด้วยภาพถ่ายโดยเก็บข้อมูล
และรายละเอียดภาพงานศิลปะและงานออกแบบร่วมสมัยที่เช่ือมโยงกับใช้กลิ่นเพื่องานออกแบบ 

1.2.4 เข้าร่วมสัมมนากับเครือข่ายนักวิชาการที่ศึกษาด้านกลิ่นและการ
สื่อสารระดับนานาชาติ  

1.2.5 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบกลิ่น 
 

2. ท าแบบสอบถามเพื่อส ารวจความรู้และความนึกคิดของผูเ้กี่ยวข้องและคัดเลือกพื้นที่ทีจ่ะ
ท าการเล่าเรื่อง 

3. ส ารวจพื้นที่จริง เกบ็ข้อมลูด้วยการสังเกตการณ์ 
4. น าเสนอรูปแบบเนื้อหาที่ใช้กลิ่นในการสื่อสารเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ ให้ผู้เช่ียวชาญ 

ด้านการตรวจสอบ 
5. ท าการออกแบบเนื้อหาที่ใช้กลิ่นในการสื่อสารเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ให้กับผู้เช่ียวชาญ 

เพื่อท าการตรวจสอบ ตลอดจนส ารวจและสังเกตการณ์พื้นที่ 
6. ท าแบบสอบถามและท าการสัมภาษณ์ผู้ชมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง     
7. ผู้วิจัยน าผลของการทดลองมาเปรียบเทียบและสังเคราะห์ผล                                            
8. ผู้วิจัยน าเสนอรปูแบบการออกแบบบริการทางวัฒนธรรมการจากการออกแบบเรื่องเล่าใน

พื้นที่ที่มเีรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ด้วยกลิ่น 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

 1. ผู้วิจัยใช้การสังเกตการณ์ทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มสี่วนร่วม 
 2. การสัมภาษณ์ 
 3. แบบสอบถาม 
 4. การเก็บผลและบันทึกข้อมูลจากการแสดงนทิรรศการระหว่างการศึกษา  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและเก็บรวมรวม
ข้อมูลต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูล 3 แหล่งคือ  
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1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยได้จากการรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจ (Survey  
Method) สังเกตการณ์ (Observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept-Interview) และประชุมย่อย
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research)  
 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมข้อมูลทั้งจากหนังสือ เอกสาร และ 
วารสาร 
 

3. รวบรวมการวิจัยตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนสุดท้ายเพื่อวิเคราะห์กลไก/
วิธีการ ที่สามารถน ากลิ่นมาใช้เพื่อสื่อความหมายเนื้อหาและเพื่อเป็นตัวเหนี่ยวน าความรู้สึกในการ
แสดงความรู้สึกรับรู้กับพื้นที่ประวัติศาสตร์ได้ 

 
แหล่งข้อมูล 

แหล่งข้อมูลแบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วนดังนี้ 
1. ด้านเอกสาร รวบรวมข้อมูลทั้งจาก หนังสือ เอกสาร วารสารเกี่ยวกับกลิ่นในอดีตและ

ปัจจุบัน  
2. แหล่งการศึกษาที่จัดการสอนวิชาสุคนธบ าบัดและการสร้างกลิ่นหอม  
3. แหล่งการจัดการการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

ตลอดจนสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ต่าง ๆ 
4.  ผู้ให้ข้อมูลและผู้เช่ียวชาญ 

 
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการค้นคว้า 
            1. ด้านเอกสาร ได้แก่ หนังสอื วารสาร และสือ่ภาพยนต์ 
            2. ด้านการผลิตเครือ่งหอม ได้แก่ วัตถุดิบในการผลิตเครือ่งหอมต่าง ๆ 
            3. การบันทึกข้อมลูด้านการวิจัย เช่น โปรแกรมตา่ง ๆ  
            4. ข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ตลอดจนสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์
ต่าง ๆ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

ผู้ วิจัยคาดหวังว่าผลลัพธ์ที่ได้รับจากการวิจัยการออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่ องทาง
ประวัติศาสตร์ด้วยการใช้กลิ่น สามารถไปสร้างปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้ออกแบบเรื่องเล่าประวัติศาสตร์
กับผู้ชม ผ่านประสบการณ์สุนทรียะและต่อยอดให้เกิดการซาบซึ้งใจต่อศิลปวัฒนธรรมไทย อันถือเป็น
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การรักษามรดกวัฒนธรรมของไทย โดยผู้ที่สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยช้ินนี้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ได้แก่ ภัณฑารักษ์ที่ต้องการถ่ายทอดเรื่องประวัติศาสตร์ นักออกแบบเล่าเรื่องประวัติศาสตร์
ไทยส าหรับนิทรรศการ อาจารย์ผู้สอน รวมไปถึงผู้สนใจถ่ายทอดประวัติศาสตร์หรือประวัติศาสตร์
ศิลปะ อีกทั้งยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในกรณีสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น  
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บทท่ี 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 
ในบทที่ 2 นี้ ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้อง

กับจุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษาของงานวิจัย ผู้วิจัยมีความมุ่งหมายที่จะวิจัยและพัฒนาการ
ออกแบบประสบการณ์เล่าเรือ่งประวัติศาสตร์ไทยด้วยการน ากลิ่นมาใช้เพื่อเล่าเรื่อง ทั้งนี้เพื่อขยายมติิ
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และน าเสนอต้นแบบการออกประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยด้วย
การใช้กลิ่น โดยกระบวนการวิจัยนี้มีผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลางของการวิจัย ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์       
ในการศึกษา ดังนี้  

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา   

1. เพื่อศึกษา ค้นคว้า สุนทรียศาสตร์ของกลิ่นในวัฒนธรรมไทย  
2. เพื่อสร้างแนวทางการออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องทางประวัติศาสตร์ไทยด้วยกลิ่น   
3. เพื่อน าเสนอต้นแบบการออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยด้วยการใช้กลิ่น 

เพื่อขยายมิติการศึกษาและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย 
 
 งานวิจัยช้ินนี้มีจุดประสงค์ในการวิจัยเพื่อออกแบบต้นแบบของการออกแบบประสบการณ์
เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยด้วยการใช้กลิน่ โดยผู้วิจัยมีเป้าประสงค์ที่จะน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากข้อ
ค้นพบในการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยกลวิธีใหม่โดยผ่าน
การออกแบบประสบการณ์ด้วยการใช้กลิ่น ประสบการณ์การเรียนรู้มีหัวใจของการเรียนรู้อยู่ที่ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในประสบการณ์ ซึ่งถือเป็นการตอบรับและสอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21      
หัวใจส าคัญของงานวิจัย คือ การผสานกันของศาสตร์หลายศาสตร์ ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตแนวคิดการ
วิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ (Transdisciplinary) ซึ่งการวิจัยศึกษาแบบข้ามและบูรณาการข้าม
ศาสตร์สามารถแยกแยะได้ ดังต่อไปนี้  
 

1. การวิจัยแบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary Research)  หมายถึง การดึงความรู้      
ของศาสตร์ (Discipline)  ที่แตกต่างกัน แต่ศาสตร์นั้นยังอยู่ในขอบเขตและพื้นที่ของตนเอง                
(ทวี เช้ือสุรรณทวี, 2562) การวิจัยที่นักวิจัยซึ่งมีพื้นภูมิหลังทางวิชาการในสาขาวิชาที่ต่างกัน มาร่วม
กันท าวิจัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือประเด็นหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง แต่ต่างคนต่างแยกย้ายกันตั้งค าถามวิจยั
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ด าเนินการวิจัยและวิเคราะห์สรุปผลการวิจัยแยกจากกันและน าผลการวิจัยมารวมกัน (รัตนะ บัวสนธ์, 
2559) 

 
2. การวิจัยแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary Research) หมายถึง การเช่ือมโยงและ

ผสมผสานศาสตร์เพื่อให้เกิดองค์รวมหรือเกิดนวัตกรรม การที่นักวิจัยซึ่งมีพื้นภูมิหลังความรู้ความ
เช่ียวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ มาร่วมกันท าวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยกันและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิธีการวิจัย เปรียบเทียบผลวิจัยที่ได้ร่วมกันท าให้ได้ความรู้ใหม่แต่ก็ยังคงมีส่วนที่เป็นความรู้ความ
เช่ียวชาญในสาขาวิชาเดิมของตนอยู่ (รัตนะ บัวสนธ์, 2559) 

 
 3. การวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ (Transdisciplinary Research) หมายถึง การหลอม
ศาสตร์ระหว่างวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ ในบริบทของความเป็น
มนุษย์อย่างลึกซึ้ง ก้าวข้ามความมีขอบเขตและพื้นที่ของศาสตร์นั้น ๆ  (ทวี เช้ือสุรรณทวี, 2562)    
และหลอมเป็นศาสตร์เดียว ซึ่งท าให้เกิดนวัตกรรมขึ้นอันเป็นผลลัพธ์ที่แตกต่างจากเดิม  
 
 4. การวิจัยแบบข้ามวิทยาการ (Cross-disciplinary Research) หมายถึง การวิจัยที่น าเอา
ความรู้จากสาขาวิชาหนึ่งมาใช้ศึกษาอธิบาย ตีความการวิจัย หรือผลการวิจัยที่กระท าในอีกสาขาหนึ่ง 
เพื่อเพิ่มมุมมองใหม่ ๆ มากกว่าจะใช้มุมมองเดิมในสาขาวิชาเดิมมาท าการวิจัยหรืออธิบายตีความผล
วิจัย (รัตนะ บัวสนธ์, 2559) 

 
ในกรณีนี้  ผู้ วิจัยศึกษาและประเมินว่างานวิจัยการออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่อง

ประวัติศาสตร์ไทยด้วยการใช้กลิ่นเป็นการศึกษาและวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ แม้อาจจะยังอยู่
ในขอบข่ายของการวิจัยที่เช่ือมโยงและผสมผสานศาสตร์ได้ แต่เนื่องจากศาสตร์ที่แยกออกจากกันตาม
การศึกษานั้นมีความเป็นทั้งวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สังคมศาสตร์ และ มนุษย์ศาสตร์  สอดคล้องกับ  
แนวทางการวิจัยข้อมูลในรูปแบบงานวิจัยบูรณาการข้ามศาสตร์ หัวใจหลักของการวิจัยบูรณาการ 
ข้ามศาสตร์ คือ เพื่อแสวงหาทางแก้ปัญหาที่ไม่ได้จ ากัดอยู่ในวงของนักวิชาการเท่านั้นและไม่ได้เน้น
เฉพาะที่ผู้เช่ียวชาญ หากเป็นการวิจัยร่วมกับผู้มีองค์ความรู้ระดับท้องถ่ินที่ส าคัญ คือ มีจุดมุ่งหมายที่
จะให้งานวิจัยนั้นแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง การระบุปัญหาและก าหนดโครงสร้างเพื่อดึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
เ ข้ามีส่ วนร่วม  (Problem Identification and Structuring)  การ วิ เคราะห์ปัญหา (Problem 
Analysis)  การท าผลที่ได้รับให้ปรากฎเป็นจริง (Bringing Results to Fruition) จึงมีความส าคัญ 
อย่างยิ่ง  นอกจากการวิจัยบูรณาการณ์ข้ามศาสตร์แล้ว ยังมีแนวคิดใหม่ในวงการการศึกษาที่น่าสนใจ
เกิดข้ึนมากมาย เช่น แนวคิดการศึกษาแบบการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-
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Based Learning) หรือ PhenoBL ซึ่งเน้นการบูรณาการข้ามศาสตร์และเน้นที่ประสบการณ์ของผู้
เรียนรู้เป็นส าคัญ กระแสการศึกษาแนวคิดน้ีเริ่มเกิดข้ึนต้ังแต่ต้นศตวรรษที่ 21 การวิจัยด้านนวัตกรรม
การศึกษาเริ่มมีบทบาทในการขับเคลื่อนการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งแนวคิด
การศึกษาแบบ Phenomenon-Based Learning หรือ PhenoBL ถือเป็นจุดเด่นส าคัญของการศึกษา
ที่ประเทศฟินแลนด์น ามาใช้ออกแบบการสอนใหม่จนเป็นที่ยอมรับว่ามีคุณภาพระดับโลก ส่งผลให้
นักวิชาการและนักการศึกษาต้องปรับกลยุทธ์การเรียนการสอนใหม่เพื่อใหส้อดคล้องกับนวัตกรรมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 Silander (2015b) ได้กล่าวถึงคุณค่าของการเรียนรู้แบบ PhenoBL ว่าเป็น
การศึกษาเรื่องราวหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในสภาพความเป็นจริงแบบองค์รวม  (Holistic) โดยใช้
ความรู้ข้ามศาสตร์และน าสาระวิชาต่าง ๆ มาบูรณาการเข้ากับประเด็นเรื่อง  (Theme) อย่างเป็น
ธรรมชาติ (พงศธร มหาวิจิตร, 2560) 

 
 ทั้งนี้ ได้มีการอธิบายเพิ่มเติมจากความคิดเห็นของ Silander ว่า PhenoBL ไม่ได้มีเพียงแค่

การสังเกตการณ์ปรากฏการณ์ในมุมมองที่แตกต่างไปเท่านั้น แต่ประกอบไปด้วยมิติส าคัญ 5 ประการ 
ไ ด้ แ ก่  เ ป็ นอ ง ค์ ร วม  ( Holisticity)  มี ส ภาพเป็น จริ ง  ( Authenticity)  มี ค ว าม เป็นบริบท 
(Contextuality) เรียนรู้จากปัญหาเป็นพื้นฐาน (Problem-based inquiry) และเน้นกระบวนการ
เรียนรู้  ( learning and learning process) Lonka and Kirsti (2018) จากนวัตกรรมการเรียนรู้
ดังกล่าวจึงท าให้เห็นว่า การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นี้ให้ความส าคัญกับการประสบการณ์จริงของ      
ผู้เรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยขอกล่าวถึงความส าคัญของการออกแบบประสบการณ์ที่มีบทบาทส าคัญในการน ามา
สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะน ามาใช้ในภาคธุรกิจมากกว่า            ภาค
การศึกษา จึงเป็นมิติใหม่ที่เราจะสามารถน าทั้งสองภาคนี้มาร่วมกันได้  อย่างไรก็ตามในส่วนของ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย คือ การออกแบบเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านประสบการณ์ด้วยการใช้ผัสสะ
กลิ่นอันเป็นหนึ่งในประสาทสัมผัสของมนุษย์ โดยเริ่มจากค าถามที่ว่า การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์บน
พื้นฐานการออกแบบประสบการณ์ด้วยกลิ่นอย่างไรจึงสามารถถ่ายทอดประวัติศาสตร์ไทยได้ และมี
ทฤษฎีใดที่สามารถน ามาหาซึ่งค าตอบของค าถามวิจัยข้อนี้ได้ 
 
ท่ีมาของการศึกษา 

ผู้วิจัยมีเป้าประสงค์ที่จะแสวงหาแนวทาง/กลวิธีการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ในรูปแบบที่เปิด
โอกาสให้เรื่องเล่าประวัติศาสตร์เช่ือมกับผู้ใช้บริการผ่านการรับรู้ด้วยประสบการณ์ ซึ่งการออกแบบ
ประสบการณ์เพื่อให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมได้นั้น สามารถเช่ือมกับประสบการณ์ประสาทสัมผัส (Sensory 
Experinece) ในที่นี้ ผู้วิจัยท าการวิจัยเจาะลึกในส่วนของการได้กลิ่น (Smell) อันเป็นผัสสะที่ต่อตรง
ถึงสมองของมนุษย์ได้รวดเร็วและตรงไปตรงมาที่สุด Professor Venkatesh Murthy อาจารย์ประจ า
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ภาควิชาชีววิทยาโมเลกุลและเซลล์ กล่าวว่า กลิ่นและความจ าเช่ือมโยงกันอย่างใกล้ชิดด้วยกลไกกาย
วิภาคของสมอง การดมกลิ่นส่งสัญญาณไปที่ระบบลิมบิกอย่างรวดเร็ว (Colleen Walsh, 2020)      
ถึงกระนั้นนอกเหนือไปจากการพิสูจน์ข้อเท็จจริงของกลิ่นด้วยการอธิบายทางวิทยาศาสตร์และ
ประสาทวิทยา กลิ่นยังสามารถศึกษาผ่านทางมานุษยวิทยาที่อธิบายการถ่ายทอดทางศิลปวัฒนธรรม
ซึ่งมีความลึกซึ้งกว่าทางวิทยาศาสตร์ได้  

 
ตัวแปรการศึกษา 

ผู้วิจัยสร้างค าถามการวิจัยที่สามารถช้ีแนวทางการออกแบบประสบการณ์ด้วยกลิ่นที่สามารถ
เล่าเรื่องประวัติศาสตร์และส่งผลสู่การเรียนรู้ได้ แนวการศึกษาเป็นการศึกษาบูรณาการข้ามศาสตร์
โดยมีตัวแปรส าคัญส าหรับการหาค าตอบการวิจัย ดังต่อไปนี้  

 

 

ภาพที่ 3  แผนผังการอธิบายตัวแปรในงานวิจัย 
                                           ที่มา : นลินณัฐ ดีสวัสดิ์ 
 

การที่จะบรรลุซึ่งจุดประสงค์ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์หาตัวแปรที่มีความส าคัญต่อการหา
ค าตอบของงานวิจัย อันได้แก่ การออกแบบประสบการณ์ด้วยการใช้กลิ่น  (Experience Design 
Through Scents) = ตัวแปรต้น ( Independent Variable) การเล่ า เรื่ องประวัติศาสตร์ ไทย 
(Historical Narratives) = ตัวแปรตาม (Dependent Variable)  ดังนั้นการศึกษาจึงมุ่งเน้นเรื่องการ
ออกแบบประสบการณ์ด้วยกลิ่นที่มีผลต่อการเรียนรู้เรื่องเล่าประวัติศาสตร์ไทย ทั้งนี้ งานวิจัยนี้เป็น
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งานวิจัยบูรณาการข้ามศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ผู้วิจัยจึงแยกท าการศึกษาแนวคิดตามศาสตร์ที่ส่งผล
ต่อการศึกษางานวิจัย โดยแยกเป็นศาสตร์และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาโครงสร้างที่จะสามารถ       
น าศาสตร์มาบูรณาการเพื่อหาต้นแบบตามจุดมุ่งหมายของงานวิจัยได้ ดังนี้  

 
การออกแบบประสบการณ์  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้อธิบายค าว่า “ประสบการณ์” ว่าเป็น
ค านาม หมายถึง ‘ความจัดเจนที่เกิดจากการกระท าหรือได้พบเห็นมา’ เป็นค าที่อธิบายความหมาย
ของสิ่งได้กระท ามาแล้วการออกแบบประสบการณ์ (Experience Design) เริ่มเกิดเมื่อข้ึนปลาย
ศตวรรษที่ 20 และได้รับการพัฒนาอย่างเหน็ได้ชัดในศตวรรษที่ 21 การออกแบบประสบการณ์เกดิข้ึน
จากการเปลี่ยนย้ายเศรษฐกิจฐานบริการ (Service Economy) ไปสู่เศรษฐกิจฐานประสบการณ์ 
(Experience Economy)) ในขณะนั้นการออกแบบประสบการณ์มีหัวใจหลักอยู่ที่การบริหาร
ประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience Management - CEM) การบริหารประสบการณ์
ของลูกค้าเน้นที่กระบวนบริการลกูค้า เน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับองค์การที่ให้บรกิาร รวมถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับการบริการด้วยจุดสัมผัส (Touchpoint)  

 
การออกแบบบริการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ฐานการออกแบบประสบการณ์จนท าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงเป็นวงกว้าง และท าให้การออกแบบประสบการณ์เริ่มขยายเช่ือมสู่ธุรกิจด้านอื่น ๆ 
แรกเริ่มนั้นการออกแบบประสบการณ์เป็นปรากฎการณ์หนึ่งของการออกแบบจัดกิจกรรม  (Event) 
ดังนั้นแล้วการเล่าเรื่อง (Storytelling) จึงมีส่วนส าคัญมากส าหรับการออกแบบประสบการณ์ ซึ่งใน
ปัจจุบันน้ีการเล่าเรื่องได้รับการเพิ่มความสนใจมากยิ่งข้ึน หากต้องค านึงว่าการเล่าเรื่องอาจจะมีความ
เป็นนามธรรมสูงและมักจะต้องเช่ือมกับมิติทางกายภาพจึงจะเกิดความเข้าใจ (Getz, 2007) ในตอน
เริ่มแรกการออกแบบประสบการณ์ถือเป็นนวัตกรรม ( Innovation) ที่เช่ือมความหมายของค าว่า 
‘บริการ’ ร่วมกับ ‘ประสบการณ์’ การออกแบบประสบการณ์จึงเกิดข้ึนจากการรวมตัวกันจนเกิด
กระบวนทัศน์ (Paradigm) ใหม่ เป็นปฏิบัติการการบรูณาการของงานของออกแบบ (Jackson, 2000) 
ในขณะที่ Nathan Shebroff อธิบายเพิ่มเติมว่า แท้จริงแล้วการออกแบบประสบการณ์ไม่ได้เป็นการ
ออกแบบใหม่ที่เพิ่งเกิดข้ึน แต่เป็นแค่การเปลี่ยนแปลงของค าที่ใช้เรียกมากกว่า หากในบริบทของค า
ว่าออกแบบประสบการณ์มีมาตั้งแต่ยุคโบราณ เพียงแต่ไม่ได้บูรณาการกับสิ่งอื่น ทั้งนี้การออกแบบ
ประสบการณ์ก็ไม่ได้ใช้อธิบายเฉพาะกับเทคโนโลยีเท่านั้น(J.Page, 2012) ยกตัวอย่างเช่น สามารถ
น ามาใช้กับการออกแบบจัดกิจกรรม (Event Design)  การออกแบบจัดกิจกรรมที่ดีน้ัน ต้องมีกลยุทธ์
ทางการออกแบบ (Design Strategy) กล่าวคือ การเช่ือมกันอย่างลงตัวของการออกแบบที่เช่ือม
ทักษะ 3 ทักษะ คือ การจัดกิจกรรม การออกแบบ และประสบการณ์ (Grahaam Berridge, 2007)  
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การออกแบบประสบการณ์ คือ การน าการออกแบบหลายอย่างมาเช่ือมต่อกันโดยไม่มี

ขอบเขตกั้นรูปแบบการออกแบบแบบเดิม จึงไม่ใช่แค่การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือการบริการอย่างใด
อย่างหนึ่ง แต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความเป็นเฉพาะตนมากขึ้น ไม่เน้นการออกแบบเพื่อคน
หมู่มาก เน้นการสร้างบรรยากาศให้เกิดความรู้สึก จึงหมายถึงว่า สินค้าและบริการเช่ือมกับอารมณ์
ของลูกค้าได้ เป็นการรวมกันของผลิตภัณฑ์ บริการและสิ่งแวดล้อม (Grahaam Berridge, 2007)        
การออกแบบประสบการณ์ คือ การที่พยายามยกระดับการบริการลูกค้าให้เกิดความพอใจในบริการ
และก่อให้เกิดความผูกพันต่อกัน การวางแผนไม่ใช่แค่การออกแบบบริการให้เกิดความเหมาะสม
เท่านั้นแต่ว่าลึกกว่านั้นมาก กล่าวคือท าให้ลูกค้ารู้สึกมีส่วนส าคัญและมีส่วนร่วมในสินค้า ไม่ใช่แค่ซื้อ
หรือใช้สินค้าบริการแล้วจบลงแค่นั้น แต่ท าให้ลูกค้าตระหนักถึงคุณค่าและท าให้สินค้าหรือบริการนั้น
เกิดคุณค่าสูง (Patrick Newbery, Kevin Farnham, & John Wiley & Sons, 2013) ดังที่ได้กล่าว
แล้วข้างต้น ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 “ประสบการณ์” (Experience) มักใช้ในบริบทของธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการบริการ (Service) การจัดกิจกรรม (Event) และการท่องเที่ยว (Tourism) โดยเฉพาะ
ส าหรับงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม (Event) นิยมใช้คู่กับค าว่า กิจกรรมและประสบการณ์ 
(Event and Experience) ส่วนของการท่องเที่ยวนั้น หัวใจหลักของประสบการณ์คือเน้นผลลัพธ์ของ
การบริการเป็นใหญ่ (Grahaam Berridge, 2007) ซึ่งค าอธิบายนี้ แสดงให้เห็นถึงการท างานควบคู่กัน
ระหว่างค าว่า Event Experience และ Service   

 
 …การจัดงานกิจกรรมนั้นส่วนใหญ่จะเน้นการปฏิบัติการที่มีนักจัดการด าเนินงานหลัก หาก

ประสบการณ์นั้น จะเกิดได้ต้องสร้างจากตัวลูกค้าเอง (Customer) ซึ่งในกรณีนี้ประสบการณ์จึงเป็น
ข้อเท็จจริงที่สุดในงานออกแบบบริการนั้น ๆ… (Joseph Pine, 2011)  

  
โดย Pine ได้นิยามค าว่า เศรษฐกิจฐานประสบการณ์ (experience economy) เขาได้

คาดหมายกรอบการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคตว่า เศรษฐกิจทุกอย่างนั้นจะอยู่บนพื้นฐาน
ของประสบการณ์ภายใต้เศรษฐกิจบริการเป็นหลัก จากที่ ได้ยกตัวอย่างมานั้น การออกแบบ
ประสบการณ์ถือเป็นแนวคิดใหม่ที่เริ่มเกิดข้ึนพร้อมกับการพัฒนาการของนวัตกรรมการออกแบบที่
เน้นกระบวนการทางการออกแบบ (Design Process)  หัวใจของการออกแบบประสบการณ์ยัง
กล่าวถึงการที่เช่ือมงานออกแบบลักษณะต่าง ๆ เข้าด้วยกัน แม้จะคล้ายคลึงกับการออกแบบ           
สหวิทยาการ (Interdisciplinary Design) แต่การออกแบบประสบการณ์มีกระบวนการคิดที่ซับซ้อน
กว่า เน้นกระบวนการสร้างประสบการณ์มากกว่าผลลัพธ์ของผลงานออกแบบ ที่ส าคัญผลลัพธ์ที่ได้มา
เกิดจากการปัญหาและการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนกับสถานการณ์จริง  



  
 

15 

 
ในปัจจุบันประเทศไทยมีนักออกแบบประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น จิตราภา เลิศทวีวิทย์ เป็นนัก

ออกแบบประสบการณ์ที่ท างานอยู่ทั้งในประเทศสวีเดนและประเทศไทย โดยจิตราภาได้ให้สัมภาษณ์
ให้ Creative Thailand, TCDC ฉบับที่ 7 มีนาคม 2561 ดังนี ้ 

 
“เป้าหมายของการออกแบบประสบการณ์คือการรับรู้  (Perception) และพฤติกรรม 

(Behavior) หากเรามีเหตุที่ต้องเปลี่ยนสิ่งเหล่าน้ัน การที่เราเปลี่ยนแปลงย่อมเป็นการแก้ปัญหา การ
ออกแบบประสบการณ์เป็นการท างานโดยใช้สหวิทยาการ ( Interdisciplinary Design) ซึ่งเป็นสิ่ง
ส าคัญมากกับการแก้ปัญหาในปัจจุบันนี้และอนาคต การศึกษาที่สร้างเรามาเป็นลักษณะการสร้าง
ความถนัดเฉพาะทางภายในศาสตร์ การท างานออกแบบเองนั้นจะเป็นการท างานภายในศาสตร์ก็ได้ 
หรือจะเป็นการเช่ือมโยงหลาย ๆ ศาสตร์ก็ได้ เนื่องจากการออกแบบคือการหาทางออกของปัญหา
ภายใต้เงื่อนไขและข้อจ ากัดหนึ่ง ๆ หากนักออกแบบท างานโดยเช่ือมโยงศาสตร์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมเข้า
ด้วยกัน ก็จะเปิดโอกาสที่กว้างขึ้นให้กับค าถามและค าตอบ หน้าที่ของนักออกแบบต่อการแก้ปัญหาก็
จะขยายไปกว้างกว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าคือบทบาทของนักออกแบบ คนส่วนใหญ่มักมองว่าการ
ออกแบบเป็นการจ่ายแพงกว่าเพื่อสันทนาการ เพื่อความเพลิดเพลิน เป็นทางเลือก แต่ไม่ใช่ความ
จ าเป็น แต่การออกแบบคือการกระบวนการแก้ปัญหา ดังนั้นจึงข้ึนอยู่กับนักออกแบบว่าจะเลือก
แก้ปัญหาใด”  

 
จิตราภาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่การออกแบบประสบการณ์ที่อาจจะยังไม่ได้รับ

การยอมรับว่าเป็นงานออกแบบ เพราะเป็นแนวคิดที่ใหม่ในลักษณะที่นักออกแบบประสบการณ์ต้อง
ให้ความส าคัญกับกระบวนการออกแบบร่วมกับศาสตร์ต่าง ๆ โดยผลลัพธ์เน้นที่กระบวนการออกแบบ
ไม่ใช่ผลลัพธ์ทางกายภาพ  

 
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้นักออกแบบประสบการณ์ในประเทศไทยมีมากข้ึนตามการเติบโต

ของความหลากหลายทางธุรกิจและได้รับการตอบรับจากฐานลูกค้ามากข้ึน โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจ
บริการ ทั้งนี้ การพัฒนาของการออกแบบประสบการณ์สามารถเช่ือมได้กับศาสตร์ที่นอกเหนือจาก
ศาสตร์ระหว่างธุรกิจบริการและการออกแบบ การตีความหมายของการออกแบบประสบการณ์ ขยาย
สู่บริบทอื่น ๆ เช่น การปฏิบัติของการออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการ  การบริการ การจัดงานและ
สภาพแวดล้อม โดยทั้งหมดนี้มุ่งเน้นไปที่คุณภาพของประสบการณ์ผู้ใช้และแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมนั้น ๆ โดยไม่เน้นที่การเพิ่มและปรับปรุงการท างานของการออกแบบ         
การออกแบบประสบการณ์เป็นวิทยาการที่เกิดข้ึนใหม่ร่วมกันกับสาขาวิชาอื่น ๆ ทั้งสาขาจิตวิทยาการ
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เรียนรู้ ภาษาศาสตร์ การออกแบบสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม การปฏิสัมพันธ์ด้วยผัสสะ         การ
วิเคราะห์ความเป็นอันตราย การออกแบบผลิตภัณฑ์ โรงละคร สถาปัตยกรรมข้อมูล ชาติพันธ์ุวิทยา 
กลยุทธ์แบรนด์ การออกแบบปฏิสัมพันธ์ การออกแบบบริการ การเล่าเรื่อง การวิเคราะห์พฤติกรรม
และการคิดเชิงออกแบบ” (Aarts, Emile H. L, & Stefano Marzano, 2003) เป็นไปได้ว่าความ
หลากหลายของการตีความของการออกแบบประสบการณ์ท าให้การเข้าถึงการออกแบบประสบการณ์
ยังเป็นเรื่องใหม่ที่พร้อมจะพัฒนาไปอีกในอนาคต  

 
ทั้งนี้ ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าปัญหาของการเข้าถึงการออกแบบประสบการณ์ไม่ใช่แค่การใช้

ศาสตร์ที่หลากหลาย แต่เป็นควบคุมศาสตร์ต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องและเปลี่ยนแปลงได้ตามปัจจัย
ต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การออกแบบประสบการณ์ในพิพิธภัณฑ์ จากรายงานของสมาคม California 
Association of Museum’s Leaders of the Future: Museum Professionals Developing 
Strategic Foresight Training ได้ประชุมร่วมกับผู้เช่ียวชาญด้านพิพิธภัณฑ์ เรื่องความส าคัญของ
พิพิธภัณฑ์กับการออกแบบประสบการณ์ (Museums and Experience Design) โดยได้พยายาม
แสวงหาแก่นส าคัญในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ส าหรับชุมชนแคลิฟอร์เนีย ในรายงานนี้ได้คาดเดาการ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์ในอนาคต โดยแบ่งเป็นช่วงปี 2015, 2020 และ 2030 ในรายงานเน้นย้ าว่าการ
ออกแบบประสบการณ์ (Experience Design) จะเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลือ่นพิพิธภัณฑ์        ใน
อนาคต โดยได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่าออกแบบประสบการณ์มีขอบเขตการท างานที่เกี่ยวข้องกับ
มนุษย์และประสบการณ์ที่อิงกับสถานที่ (Place - Based Experiences)  การออกแบบประสบการณ์
เป็นการศึกษาที่สามารถท างานร่วมกับศาสตร์ได้หลายศาสตร์ ถือเป็นการศึกษาแบบบูรณาการข้าม
ศาสตร์ (Transdisciplinary Field) โดยสามารถเช่ือมกับศาสตร์ต่าง ๆ เช่น การออกแบบบริการ 
(Service Design)  การ ศึกษาเรื่องการใช้งาน  (Usability Studies) การออกแบบปฏิสัมพันธ์ 
(Interaction Design) สถาปัตยกรรมข้อมูล (Information Architecture (IA)) โดยที่ไม่จ าเป็นต้อง
ร่วมกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว อาจจะเช่ือมกับการละคร     หรือการเล่า
เรื่อง เป็นต้น ในรายงานนี้มีการวิเคราะห์อย่างน่าคิดว่านักออกแบบประสบการณ์ทุกคน   มีหน้าที่ใน
การแปลงประสบการณ์ที่ตนเองมีและน ามาออกแบบร่วมกับประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ  

 
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการออกแบบประสบการณ์เป็นสิ่ง

ส าคัญส าหรับพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ข้อมูลการออกแบบประสบการณ์จากข้อมูล
เอกสาร โดยเฉพาะศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์ประสาทสัมผัส ผู้วิจัยให้ความสนใจกับผัสสะกลิ่นมาก
เป็นพิเศษ นอกจากกลิ่นเป็นผัสสะที่เช่ือมโยงกับสมองแล้ว กลิ่นยังเป็นปรากฏการณ์เกี่ยวกับสังคม  
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สื่อความหมายของวัฒนธรรมของพื้นถ่ิน รวมทั้งเกี่ยวกับโครงสร้างของสังคมและการเมืองด้วย  
(Howes, 1994b) 
 
การเลา่เรื่อง 

การถ่ายทอดความรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านการเล่าเรื่องเกิดข้ึนมาแล้ว
ตั้งแต่อดีต การเล่าเรื่องเป็นช่องทางในการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดความรู้อีกทางหนึ่ง โดยถ่ายทอดทาง
ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก รวมถึงประสบการณ์ที่พบเจอจากคนผู้หนึ่งไปสู่อีกผู้หนึ่งจนเมื่อมนุษย์มี
การพัฒนาภาษาเขียนข้ึนเป็นของตนเอง (อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน, 2558) จากค าศัพท์ของราชบัณฑิต
สถาน ได้อธิบายค าว่า “เล่าเรื่อง” หมายถึง “พูดหรือบอกกล่าวเนื้อความต่าง ๆ ให้ผู้อื่นฟัง” การเล่า
เรื่องอยู่ในบริบทความหมายของค าว่าถ่ายทอด ไม่ว่าจะเป็นวิธีเล่าด้วยปากเปลา่ วาด เขียน หรือกลวิธี
อื่น ๆ โดยจุดประสงค์การเล่าเรื่อง คือ เพื่อถ่ายทอดความรู้ เรื่องราว หรือประสบการณ์ที่ได้รับรู้ การ
เล่าเรื่องใด ๆ ก็ตามเรื่องราวที่จะน ามาเล่าย่อมเป็นหัวใจหลัก พอร์ทเธอร์ แอปบอท (Abbott (Aarts 
et al., 2003) ได้อธิบายความส าคัญของการท าความเข้าใจ   เรื่องเล่า ซึ่งเน้นส่วนที่ส าคัญ 3 ประการ 
คือ การเล่าเรื่อง (Narrative) เรื่องที่จะเลา่ (Story) และ สัมพันธสารเรื่องเลา่ (Narrative Discourse)  

 
...เรื่องเล่าเป็นตัวแทนของเหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่ประกอบไปด้วยเรื่องที่จะเล่าและสัมพันธสาร

เรื่องเล่า เรื่องที่จะเล่าน้ันเกิดข้ึนจากเหตุการณ์หรือล าดับเหตุการณ์ (ที่ได้กระท า) ร่วมกับสัมพันธ์สาร
เรื่องเล่าอันคือตัวแทนของเหตุการณ์นั้น...  

 
พอร์ทเธอร์ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องเล่าและการล าดับเรือ่งเลา่หรือเหตุการณ์ผ่านการตีความ

ของสัมพันธสารเรื่องเล่า ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับการตีความของนักวิชาการท่านอื่น ๆ ที่น าเสนอ
ความหมายของเรื่องเล่า ยกตัวอย่างเช่น  

 

• เรื่องเล่า หมายถึง การน าเสนอเรื่องที่เกิดจากเหตุการณ์จริงหรือสถานการณ์
สมมุติจากเรื่องจริงในรูปแบบการเขียน ภาพน่ิง หรือภาพเคลื่อนไหว (Teeter & Sandberg, 2016) 

 

• เรื่องเล่า หมายถึง การสื่อสารเพื่อเล่าเรื่องเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยสื่อด้วย   บทกวี 
บทละครหรือการเต้นร า  
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• ศาสตร์แห่งเรื่องเล่า (Narratology) เป็นองค์ความรู้ ชุดหนึ่งที่ เน้นศึกษา
โครงสร้างของการเรื่องเล่า ขอบเขตของเรื่องเล่าความเข้าใจในตัวเรื่องเล่าลักษณะและหน้าที่ซึ่งเป็น
ลักษณะร่วมของเรื่องเล่าแบบต่าง ๆ  (ภิมลพรรณ อุ่นแก้ว, 2559)  
 

จากตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนั้นสามารถอธิบายเพิ่มเติมด้วยการวิเคราะห์ศาสตร์การเล่า
เรื่องจากงานเสวนาของภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวข้อ “เรื่องเลา่
ของศาสตร์ แห่งการเล่าเรื่อง” ซึ่งอาจารย์อาทิตย์ ศรีจันทร์ นักเขียนและผู้ร่วมบรรยาย ได้บรรยายว่า 

 
...ศาสตร์แห่งการเล่าเรื่องนั้นเกิดข้ึนในศตวรรษที่ 20 ซึ่งภาษาศาสตร์ได้รับการสนใจอย่าง

มากเมื่อมีการเช่ือมโยงกับบริบททางสังคม ซึ่งงานที่มีผลกระทบต่องานภาษาศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
อย่างชัดเจนคือ งานของแฟร์ดิน็อง เดอ โซซูร์  (Ferdinand de Saussure) หนึ่งในผู้น าแนวคิดสัญ
ศาสตร์และวางรากฐานวิชาสัญวิทยา... 
 

นอกจากนีอ้าจารย์อาทิตย์ ศรีจันทร์ ยังได้กล่าวเสริมไว้อีกว่า  
 
...ศาสตร์แห่งเรื่องเล่ามุ่งให้ศึกษาเรื่องเล่าให้เป็นศาสตร์ (Science) โดยอาศัยเครื่องมือทาง

ภาษาศาสตร์ เรียกได้ว่าเป็นจุดหักเหให้สนใจเรื่องเล่า (Narrative Turn) ‘ศาสตร์แห่งการเล่าเรื่อง’ 
ถ้าหากจะมองย้อนไปในประวัติศาสตร์ เราจะไม่ค่อยพบลักษณะการศึกษาเรื่องเล่าแบบเดียวกับ
ศาสตร์แห่งการเล่าเรื่อง เนื่องจากเป็นสาขาวิชาใหม่ แต่ก็จะเห็นจากงานที่ช่ือ The Poetics ของ
อริสโตเติล มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่แวดล้อมไปด้วยเรื่องเล่า ไม่ว่าจะเป็นต านาน ประวัติศาสตร์ เพลง 
หรือภาพยนตร์ ศาสตร์แห่งการเล่าเรื่องสนใจศึกษาว่าเรื่องเล่า ท างานอย่างไร ทั้งผู้ที่เล่าเรื่องและผู้ที่
ฟังเรื่องเล่า ช่วงแรกของพัฒนาการศาสตร์แห่งการเล่าเรื่องนั้น ผลงานวิชาการที่ส าคัญ ได้แก่ งานของ 
วลาดิเมียร์ พร็อพ (Vladimir Propp) ที่มุ่งศึกษาโครงสร้างของนิทานพื้นบ้านรัสเซีย โดยเน้น
การศึกษาตรรกะภายในของเรื่องเล่า เพื่อให้เห็นว่าเรื่องเล่าท างานอย่างไร แต่ผู้ที่ คิดค าว่า 
Narratology คือ Tzvetan Todorov คือนักวิชาการชาวบัลแกเรีย วิธีการเช่นนี้ถูกท ามาใช้ใน
วรรณคดีศึกษา แต่ก็ถูกวิจารณ์ว่าเป็นการลดทอนวรรณกรรมในฐานะงานสร้างสรรค์ที่เกิดจาก
ประสบการณ์ของมนุษย์ ต่อมาศาสตร์แห่งการเล่าเรื่องจึงปรับตัวโดยพยายามอธิบายว่าเมื่อสังคม
เปลี่ยนแปลง เรื่องเล่าและวิธีการเล่าเรื่องก็เปลี่ยน จะเห็นได้จากงานวรรณกรรมในช่วงศตวรรษที่   
18-19 มักจะใช้การเล่าเรื่องแบบผู้เล่าไม่ปรากฏแต่เป็นมุมมองแบบพระเจ้าที่รู้ทุกอย่างที่เกิดข้ึนใน
เรื่อง เมื่อล่วงเข้าสู่ศตวรรษที่ 20 มุมมองแบบพระเจ้าก็ไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป...   
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จากที่อาจารย์อาทิตย์ได้อธิบายมานั้น เป็นการช้ีชัดในประเด็นของการเปลี่ยนแปลงด้านการ
สื่อสารที่เกิดข้ึนในศตวรรษที่ 20 ซึ่งส่งผลกระทบทันทีต่อนักวิชาการในหลายสาขา เช่น ปรัชญา 
วรรณกรรมและศิลปะ โดยมีแนวคิดสัญศาสตร์เป็นพื้นฐานซึ่งสัญศาสตร์ใช้การตีความผ่านสัญญะ 
(Sign)  ที่เน้นการศึกษากระบวนการท างานของเรื่องเล่าเป็นส าคัญ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับ
การออกแบบเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ในงานวิจัยช้ินน้ี 
 
การเลา่เรื่องประวัติศาสตร์   

ก่อนที่ผู้วิจัยจะอธิบายถึงความส าคัญของการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยตระหนักว่ามีความ
จ าเป็นที่ต้องอธิบายถึงความส าคัญของการที่ต้องแยกการเล่าเรื่องและการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ออก
จากกัน การเล่าเรื่องนั้นให้ความส าคัญกับผู้เล่า เรื่องที่เล่าและสัมพันธภาพระหว่างกัน แต่การเล่าเรื่อง
ประวัติศาสตร์นั้นมีประเด็นค าถามอยู่ที่ว่า เหตุอันใดที่ท าให้ประวัติศาสตร์นั้นต้อง ‘ถูกเล่า’ แนว
ทางการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์มีหลากหลายกลวิธี การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ต้องอาศัยการผสมผสาน
ระหว่างเรื่องจริงเหตุการณ์จริง โดยให้สอดคล้องกับบุคลิกลักษณะของคนที่ถูกสร้างสรรค์ข้ึนด้วย
จินตนาการ การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไม่จ าเป็นต้องเล่าเนื้อหาที่สาระส าคัญเสมอ (David Carr, 
1991) ยกตัวอย่างเช่น นักประวัติศาสตร์สังคมและนักประวัติศาสตร์ชาติพันธ ุ์ บางทีการเล่าเรื่อง
ประวัติศาสตร์ก็เกิดข้ึนเพียงเพื่อจะแสดงถึงคุณค่า ความเช่ือ ซึ่งผู้เล่ามีส่วนสัมพันธ์ด้วยหรือบางทีก็
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเมือง การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์มีหลากหลายจุดประสงค์ แต่หลาย ๆ  
ครั้งก็ถูกเขียนด้วยเหตุผลแบบดั้งเดิม คือ เพื่อบอกเล่าเรื่องเพื่อสิ่งส าคัญเพียงสิ่งเดียว (McCullagh, 
1987)  เขายังกล่าวอ้างถึงงานเขียนของเฮย์เดน ไวต์ (Hayden White) ในบทความที่ช่ือว่า “The 
Value of Narrativity in the Representation of Reality’ ที่ตั้งค าถามเกี่ยวกับโครงสร้างการเล่า
เรื่องประวัติศาสตร์ เฮย์เดน ไวต์ กล่าวว่าการที่เราเห็นโลกที่เกิดข้ึนแลว้จากการเขียนเรือ่งทีส่รา้งอยา่ง
สวยงามแบบที่มีโครงเรื่อง  จุดเริ่มต้น จุดกึ่งกลาง และจุดจบ ซึ่งเหมือนกับว่าเราเห็นตอนอวสานใน
ทุกจุดเริ่มต้นของเรื่องประวัติศาสตร์อย่างนั้นหรือ  เฮย์เดน ไวต์คิดว่าการเล่าประวัติศาสตร์ตามล าดับ
เหตุการณ์หรือห้วงเวลาโดยไม่จ าเป็นต้องคิดไปถึงจุดเริ่มต้นและจุดจบของเรื่อง การเล่าเรื่อง
ประวัติศาสตร์ไม่ควรใช้การเล่าแบบเดียวกับการประพันธ์  

 
การอธิบายของ เฮย์เดน ไวท์ ดังกล่าวข้างต้น เป็นสิ่งที่ ซี เบเฮน (C. Behan) เห็นด้วย เพราะ

เขาตั้งค าถามกับแนวคิดในกลุ่มที่กล่าวว่าการเขียนเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ที่เรียงล าดับเวลาและสมัย
ไม่ได้มีความส าคัญมากไปกว่าอรรถรสในการรับรู้เรื่องประวัติศาสตร์ว่า ถ้าหากเช่นนั้นเรื่องเล่า
ประวัติศาสตร์จะสะท้อนความจริงทั้งหมดได้อย่างไร เบเฮนมีความเคลือบแคลงว่าถ้าเราใช้การเล่า
เรื่องประวัติศาสตร์แบบมีขั้นตอนคล้ายคลึงกับการเล่าเรื่องต่าง ๆ  ทั่วไป ความจริงในประวัติศาสตร์
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นั้นจะสั่นคลอนหรือไม่ ถึงกระนั้น เฮย์เดน ไวท์ ไม่ได้ต่อต้านการเขียนเรื่องเล่าประวัติศาสตร์โดย
ปราศจากโครงร่าง เพียงแต่เขาไม่มีความจ าเป็นที่ต้องใส่เรื่องราวเชิงการละครเหมือนวรรณกรรม 
 

ทั้งนี้ อาจารย์อาทิตย์ก็ได้กล่าวถึงเรื่องเล่าประวัติศาสตร์โดยยกตัวอย่างเฮย์เดน ไวต์ เช่นกัน 
  
...การศึกษาเรื่องเล่าไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงวรรณกรรมเท่าน้ัน นักประวัติศาสตร์อย่าง Heyden 

White ก็น าเสนอว่าประวัติศาสตร์ก็คือเรื่องเล่าประเภทหนึ่งมีการวางโครงเรื่อง  นักประวัติศาสตร์
ท างานแบบนักเขียน คือการค้นข้อมูลและคัดเลือกข้อมูล... 

 
 โดยอาจารย์อาทิตย์ได้อธิบายว่า เฮย์เดน ไวต์ เป็นนักทฤษฎีและนักปรัชญาประวัติศาสตร์

ชาวอเมริกันที่มีผลงานวิจารณ์งานเขียนประวัติศาสตร์ที่ส าคัญมากมาย เฮย์เดน ไวต์ มีช่ือเสียงใน
ทศวรรษที่ 70 และมีผลงานวิชาการที่ยาวนานจนกระทั่งเขาเสียชีวิตลงในปี  2018 เขาจึงเป็นนัก
วิจารณ์ที่มีอิทธิพลคนหนึ่งในศตวรรษที่ 20  

 
ส าหรับผู้วิจัยนั้น มีความเห็นว่าการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์มีความจ าเป็นที่จะต้องถ่ายทอด

ความถูกต้องและเป็นแก่นของการถ่ายทอดความรู้ ทั้งนี้หากจะเขียนเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ให้มี
ลักษณะแบบบทประพันธ์แต่ไม่เปลี่ยนความจริงที่เกิดข้ึน การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์นั้นก็ไม่สามารถ
บิดเบือนข้อเท็จจริงไปได้ อันที่จริงการเขียนประวัติศาสตร์แต่ดั้งเดิมมีหลากหลายมิติ แต่เริ่มมีการขีด
เส้นการเขียนประวัติศาสตร์ให้มีความเป็นศาสตร์และควรมีลักษณะที่แตกต่างจากงานประพันธ์อื่น ๆ 
อันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดในช่วงกลางศตวรรษที่ 18 ซึ่งเป็นช่วงที่ยุโรปก าลังก้าวไปสู่ยุครู้แจ้ง 
(Enlightenment) การเปลี่ยนแปลงนี้ท าให้การเขียนประวัติศาสตร์แบบลักษณะวรรณกรรมถูกท าให้
รัดกุมมากข้ึน แม้ว่าในช่วงศตวรรษที่ 19 จะเริ่มมีนักประวัติศาสตร์ใช้แนวการเขียนแบบดั้งเดิมมากข้ึน 
ส าหรับผู้วิจัย อย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้น การยกระดับการเขียนประวัติศาสตร์เป็นประหนึ่งการ
ตรวจสอบหลักฐานที่ท าให้งานประวัติศาสตร์มีความรัดกุมมากยิ่งข้ึนก็จริง แต่วิธีสมัยใหม่เหล่านี้   
(สมัยศตวรรษที่  18) ไม่สามารถจะแทนที่องค์ประกอบของความเป็ นงานประพันธ์ในงาน
ประวัติศาสตร์ได้ เนื่องจากโดยธรรมชาติงานเขียนทางประวัติศาสตร์ คือ งานประพันธ์รูปแบบหนึ่ง  
ทั้งนี้ เนื่องจากเหตุผลการเติบโตของวิทยาศาสตร์ การเขียนประวัติศาสตร์ด้วยลักษณะประพันธ์เลือน
หายไปและแทนที่ด้วยความเป็นจริงตามวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม แม้การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ใน
รูปแบบงานวรรณกรรมอาจจะไม่ท าให้ศาสตร์การเขียนประวัติศาสตร์มีความชัดเจน แต่ก็ท าให้ขาด
องค์ประกอบในการเขียนแบบวรรณกรรม ซึ่งท าให้การน าเสนอภาพประวัติศาสตร์ที่ลึกซึ้งหายไป  
(ตามไท ดิลกวิทยรัตน์, 2562)  
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ในกรณีดังกล่าว ผู้วิจัยได้ยกตัวอย่างงานเขียนที่ใช้กลวิธีการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยที่

น่าสนใจ 2 ตัวอย่าง เพื่อน ามาเปรียบเทียบกัน ดังนี้ 
 
1. สี่แผ่นดิน ของ มรว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช สี่แผ่นดินเป็นบทประพันธ์ที่เป็นตัวอย่างที่ดีของใช้

กลวิธีเล่าเรื่องประวัติศาสตร์แบบวรรณกรรม มรว. คึกฤทธ์ิ ประพันธ์เรื่องสี่แผ่นดินและตีพิมพ์        
ในปี พ.ศ. 2496 การด าเนินเรื่องผ่านตัวละครเอกที่ช่ือ แม่พลอย อันเป็นตัวแทนของผู้หญิงใน
ระหว่างสมัยของรัชกาลที่ 5 - 8 การเล่าเรื่องช่วงเปลีย่นผา่นของระบบกษัตริย์สูอ่ านาจของประชาชน 
ได้น ามาเล่าผ่านมุมมองของตัวละครที่แตกต่างกัน เช่น คุณอ้นเป็นตัวแทนทหาร คุณอั้น ตัวแทนของ
นักวิชาการรุ่นใหม่ที่ปฎิเสธสถาบันกษัตริย์  คุณประไพตัวแทนหญิงสาวสมัยใหม่ที่ติดกับวัตถุนิยม 
และคุณอ๊อดเป็นตัวแทนของนักคิดที่ไม่ปล่อยความคิดไปตามกระแสนิยม การเล่าเรื่องมีลักษณะงาน
ประพันธ์ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความนึกคิดของตัวละคร แต่กลับแฝงไปด้วยความรู้ทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม ที่ปัจจุบันยังคงถูกน าไปอ้างอิงในการเขียนข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ 

 
2. หมอฝรั่งในวังสยาม (A Physician at the court of Siam / Malcolm arthur Smith) 

นพ.มัลคอล์ม สมิธ แพทย์ประจ าพระองค์สมเด็จพระราชินีนาถในรัชกาลที่ 5 ได้เขียนหนังสือบันทึกใน
ฐานะแพทย์ประจ าประองค์ เขาใช้เวลาในราชส านักสยามช่วงสมัยของรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 6    
โดยถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นอยู่ของชาวสยาม โดยเฉพาะในเรื่องราวของราชส านักสยาม งานเขียน
ของ นพ.สมิธมีความละเอียดอ่อนในการบรรยายลักษณะบุคคลและข้อสังเกตของชีวิตในราชส านัก
ผ่านสายตาคนต่างชาติ จึงเป็นงานเขียนที่ถือว่าเป็นการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอีกเล่มหนึ่ง  

 
ผู้วิจัยยกตัวอย่างงานเขียนและกลวิธีการเขียนที่แตกต่างของนักเขียนสองท่านที่น าเสนอห้วง

ตอนหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยเดียวกันมาเล่าด้วยวิธีแตกต่างกัน สิ่งที่เหมือนกันคืองานเขียนของทั้ง
สองท่านต่างเล่าเรื่องประวัติศาสตร์สยามในช่วง ‘เวลา’ ใกล้เดียวกัน ผู้เล่าเรื่องทั้งสองได้ประสบ
เหตุการณ์จริงคล้ายกันและต่าง ‘รู้จริง’ ในเรื่องการใช้ชีวิตของราชส านักสยามแม้ต่างมุมมองต่าง
กลวิธีกันก็ตาม ทั้งนี้ ในกรณีของวรรณกรรมเรื่องสี่แผ่นดิน หากผู้เขียนไม่ได้ถ่ายทอดเรื่องเล่า
ประวัติศาสตร์แบบวรรณกรรมย่อมขาดอรรถรสที่แสดงออกถึง ‘ความรู้สึก’ ซึ่ง ‘ความรู้สึก’ เป็นการ
ถ่ายทอดเรื่องเล่าประวัติศาสตร์แบบนามธรรม ความรู้สึก เป็นตัวแทนของคนในยุคสมัยนั้น ๆ            
ที่ผู้ประพันธ์ได้รับประสบการณ์แล้วจึงถ่ายทอดเป็นงานวรรณกรรม ในขณะที่หนังสือของคุณหมอสมิธ
ไม่ได้แสดงออกซึ่งความละเมียดละไมทางอารมณ์ของคนในยุคสมัยนั้นนอกจากถ่ายทอดเรื่องราวที่
เกิดข้ึนจริงในชีวิตของคุณหมอสมิธเอง  ซึ่งส าหรับผู้วิจัยผูน้ าเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ไปออกแบบเนือ้หา 
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กลับมองเห็นช่องว่างระหว่างด้านบวกและด้านลบของข้อประเด็นวาทกรรมนี้ เมื่อการเล่า
ประวัติศาสตร์ยังคงต้องตระหนักในความจริงของเหตุการณ์ที่ได้เกิดข้ึนแล้วในอดีต แต่ควรจะเสนอ
ภาพที่เปิดจินตภาพซึ่งมีความส าคัญต่อการรับรู้และเรียนรู้ด้วยในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะท าให้ความคิด
สร้างสรรค์ในการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไม่ถูกท าให้ลดทอนลง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่นักออกแบบต้อง
เช่ือมเรื่องราวที่จะน าเสนอและตีความภาพสื่อความหมายที่เหมาะสม  

 
การเลา่เรื่องประวัติศาสตร์และความหมายของเวลา  

ผู้วิจัยวิเคราะห์จากข้อมูลที่ศึกษาพบความน่าสนใจที่เป็นเสมือนหัวใจของการเขียนเรื่องเล่า
ประวัติ ศาสตร์หรือการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์คือการตีความเรื่องของ ‘เวลา’ ในฐานะนักออกแบบ
เพื่อเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยพบว่านักออกแบบนั้นประหนึ่งเป็นบุคคลที่สร้างสรรค์เนื้อหาที่
สามารถสะท้อนเวลาได้ ‘เวลา’ จึงเป็นพาหนะที่ท าหน้าที่ถ่ายทอดสิ่งที่นักออกแบบต้องการสื่อสาร
เนื้อหาสู่ผู้คนได้ ค าว่า ‘เวลา’ มีการตีความหมายหลายทฤษฎี ซึ่งการเช่ือมเวลาและเรื่องเล่า (Time 
and Narrative) เป็นกลไกที่ส าคัญที่สามารถท าให้นักออกแบบสามารถเล่าเรื่อง เพื่อสื่อสารแก่นแท้
ของเรื่องประวัติศาสตร์นั้นได้ ความส าคัญของการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์มีหลากหลายทฤษฎีและหนึง่
ในแนวคิดที่ให้ความส าคัญกับบริบทของเวลาเ ช่ือมกับประสบการณ์ คือ แนวคิดปรากฎการณ์วิทยา 
(Phenomenology) ซึ่งหมายถึง การศึกษาโครงสร้างของจิตส านึกอันเกิดประสบการณ์ที่ผ่านจาก
มุมมองของผู้ใดผู้หนึ่ง หัวใจของโครงสร้างประสบการณ์ คือความตั้งใจของเจตส านึก (Smith, 2018) 
ผู้วิจัยตีความหมายแนวคิดปรากฏการณ์วิทยาว่า เป็นแนวคิดที่พยายามแสวงหาความจริงของสิ่งที่
ปรากฏอยู่ตรงหน้า โดยที่การตีความของวัตถุนั้นมาจากประสบการณ์ที่ตรงไปตรงมากับวัตถุไม่ใช่เพียง
แค่จิตวิทยาเช่ือมกับการเห็นวัตถุ ซึ่งการมองเห็นวัตถุแล้วตีความจากปรากฎการณ์ประสบการณ์ที่
เกิดข้ึนระหว่างผู้มองเห็นกับวัตถุนั้นเป็นความหมายอันบริสุทธ์ิที่ไม่อาจจะถูกครอบง าด้วยเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์ ตัวอย่างที่น่าสนใจที่สามารถยกข้ึนมาประกอบการตีความหมายของผู้วิจัยได้เป็นอย่างดี
คือจากค าอธิบายความหมายของการเผชิญหน้ากับธรรมชาติ (ในที่นี้คือต้นไม้) และกับตัวผู้เผชิญหน้า  

 
...เรายืนตรงนั้นมาก่อนที่ต้นไม้นั้นจะผลิดอกออกผลและต้นไม้นั้นก็ยืนมาก่อนเรา  ต้นไม้

เผชิญหน้ากับเรา ต้นไม้และเราต่างฝ่ายต่างพบกัน เราเผชิญหน้ากับต้นไม้ ต้นไม้ก็เผชิญหน้ากับเรา 
เช่นน้ัน ทั้งเรากับต้นไม้ต่างเช่ือมโยงกันไม่ว่าใครจะฝ่ายยืนตรงนั้นมาก่อนก็ตาม การพบกันระหว่างเรา
กับต้นไม้จึงไม่ใช่แค่ความคิดฟุ้งแค่ในหัวของเรา... 

 
 ในบทอธิบายของไฮเดกเกอร์ (Martin Heidegger) นี้ได้รับการตีความที่หลากหลาย แต่ส่วน

ใหญ่เข้าใจตรงกันถึงความหมายของค าว่า สารัตถะ (Being) ซึ่งไฮเดกเกอร์ได้บรรยายลักษณะของ
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ต้นไม้ในหนังสือของเขาว่าเป็นต้นแอ๊ปเปิ้ลที่มีรูปทรงที่ดี ซึ่งการบรรยายเรื่องต้นแอ๊ปเปิ้ลที่ก าลังผลิ
ดอกนี้ เป็นการบรรยายการเผชิญหน้าอย่างตรงไปตรงมาของสิ่งที่มีสารัตถะที่เหมอืนกันแค่ต่างกันตรง
กายภาพ (MARDER, 2014)  มาเดอร์ตีความการด ารงชีวิตของสิ่ งสองสิ่งผ่านภาษาของพืช 
เช่นเดียวกับที่ มาร์ติน เฮงไลน์ ให้ความหมายตัวอย่างนี้ของไฮเดกเกอร์ว่าหมายถึงความสัมพันธ์ของ
พืชและมนุษย์ที่มีความส าคัญอยู่ที่จุดที่ได้พบกันและจุดนั้นเป็นปรากฎการณ์ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ
เวลาที่เป็นรูปธรรม (Henglein, 2020) ส าหรับผู้วิจัยแล้ว สิ่งทั้ง 2 สิ่งดังกล่าว คือมนุษย์และธรรมชาติ
ที่เป็นสิ่งสองสิง่ที่ต่างไม่รูว่้าการวัดค่า ‘สิ่งที่เกิดมาก่อน’ นั้น วัดจากอะไร ผู้วิจัยตีความว่า ‘สิ่งที่เกิดมา
ก่อน’ ตามที่ไฮเดกเกอร์ กล่าวถึงนั้น หมายถึง ‘เวลา’ และความเป็นอยู่ของเวลาคือห้วงการเผชิญหนา้
ของมนุษย์กับต้นแอ๊ปเปิ้ลในปัจจุบันขณะนั้น เวลาเป็น ‘ตัวแปร’ ส าคัญของความหมายของค าว่า
สารัตถะ ถึงกระนั้นไฮเดกเกอร์ใ ช้สัญลักษณ์ของต้นไม้ที่  ‘ผลิดอกออกผล ’ เป็นตัวแทน 
(Representation)    ของเวลา การตีความหมายของต้นแอ๊ปเปิ้ลจึงเช่ือมประสบการณ์ของคนที่ยืนดู
ต้นแอ๊ปเปิ้ลและเป็นห้วงปรากฎการณ์ที่สื่อความหมายเวลาของต้นแอ๊ปเปิ้ล ตัวแปร คือการ ‘ผลิดอก
ออกผล’ ที่เช่ือมโยงกับเรื่องของการรับรู้ของมนุษย์เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและความมีอยู่จริงของเวลา 
อันมีความสัมพันธ์กับสัญศาสตร์ (Semiotics) การรับรู้คือการแปลความหมายจากสิ่งเร้าและสิ่งสัมผสั
ภายนอก การรับรู้อาจจะเกิดจากตัวแปรหลายตัว แต่ตัวแปรเหล่านั้นล้วนผ่านการประเมินจากสิ่ง 
‘ภายใน’ (Internal) ชีวิตของเรา นั่นคือจากความทรงจ า จินตนาการและความมุ่งหวัง (Sokolowski, 
1999) กล่าวว่า ปฏิกิริยาภายในของประสบการณ์ไม่ได้เป็นขอบเขตเดียวที่ท าให้เราเข้าใจสิ่ง ๆ  หนึ่ง 
การรับรู้ท าให้เราตีความสิ่งที่มองเห็นจากโลกภายนอก ที่ส าคัญคือตัวแปรท าให้การตีความนั้นเช่ือม
ตัวตนภายในของเรากับสิ่งที่เกิดในโลกภายนอกได้ Sokolowski ได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับการมองเห็น
วัตถุที่อาจจะเริ่มจากการรับรู้เบื้องต้นและถูกตีความตามตัวแปรต่าง ๆ ที่เกิดกับบุคคลผู้นั้น 

 
 จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่า Sokolowski ได้กล่าวเช่ือมไปกับแนวความคิด

ของสัญศาสตร์ที่มีความเกี่ยวพันกับประสบการณ์และการตีความการรับรู้ภายนอก ซึ่งผู้วิจัยน าแนวคิด
นี้ไปพัฒนาในงานออกแบบประสบการณ์ด้วยกลิ่น ตามที่กล่าวมานี้ ผู้วิจัยเห็นว่า ‘เวลา’ มีความส าคัญ
อย่างมากในการเล่าเรื่องประวัติศาสตร ์อีกทั้งยังมอีีกสองสว่นที่ส าคัญและมคีวามสัมพันธ์ต่อกันในการ
เช่ือมโยงการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านแนวคิดปรากฎการณ์วิทยานี้ ซึ่งแนวคิดปรากฎการณ์วิทยา
อธิบายแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งส าคัญ 3 สิ่ง คือประวัติศาสตร์ การเล่าเรื่อง และเวลา (History, 
Narrative and Time) ทั้งสามส่วนนี้มีความสัมพันธ์ต่อกันต่อเมื่อน ามาใช้ในวัตถุประสงค์เดียวกัน 
อย่างเช่น เพื่อการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ที่มุ่งหวังให้เกิดซึ่งองค์ความรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์  
(Historical knowledge) หรือเพื่อหวังให้เกิดประสบการณ์ร่วมในประวัติศาสตร์ เช่น การท าละคร
ประวัติศาสตร์ มีการแต่งตัวตัวละคร จัดฉาก เพื่อให้ดูเกิดซึ่งความสมจริงประหนึ่งเสมือนผู้ชมได้อยู่
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ร่วมในประวัติศาสตร์ เป็นต้น ‘เวลา’ ยังเป็นตัวแทนความหมายที่นักออกแบบสามารถน ามาตีความ
เพื่อเช่ือมกับจริงกับจินตนาการในการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยได้ เดวิด (David Carr, 1991) ได้
เขียนวิเคราะห์การอ้างถึงเรื่อง ‘เวลา’ ในการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านแนวคิดปรากฎการณ์วิทยา 
โดยตั้งประเด็นเกี่ยวกับการตีความความจริงของเวลาและความจริงในเวลาของมนุษย์ (Real Time to 
Real Human time) โดยอ้างถึงแนวคิดในกลุ่ม  ‘Pre-Theoretical’ แนวคิดนี้ให้ความส าคัญกับ
ประสบการณ์พื้นฐานในชีวิตจริง (Ordinary Experience) หรือประสบการณ์ของคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็น
นักประวัติศาสตร์ ซึ่งกล่าวว่าหลักในการที่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ต่าง ๆ  นั้น ต้องสะท้อนประสบการณ์
นั้น ๆ ด้วย ดังนั้นโครงสร้างการเล่าเรื่อง (Narrative Structure) จึงมีความส าคัญในการเช่ือมเรื่อง
และประวัติศาสตร์ให้ชัดเจนข้ึน ดังนั้น ‘เวลา’ กับ ‘เรื่องเล่า’ (Time and Narrative) จึงส่งผลถึงกัน
และกัน (David Carr, 1991) การพยายามอธิบายแนวคิดเรื่องเวลาของกลุ่ม  ‘Pre-Theoretical’       
มีความเกี่ยวโยงกับแนวคิดปรากฎการณ์วิทยา ‘Pre-Theoretical’ เป็นกลุ่มที่สนับสนุนของความคิด
ที่ไม่อยู่ในรูปแบบของศาสตร์หรือทฤษฎีใด ๆ เช่ือมั่นสัญชาติญาณมากกว่าความเป็นทฤษฎีโดยเฉพาะ
ในศาสตร์ปรัชญา คล้ายย้อนกลับไปในยุคก่อนที่ศาสตร์ต่าง ๆ  จะได้รับการพัฒนาเป็นการศึกษา 
เพราะอันที่จริงการตีความเรื่องเวลาในแนวคิดปรัชญาตะวันตกเริ่มเกิดตั้งแต่สมัยยุคกรีก              
โดยอริสโตเติล (Aristotle) กล่าวว่า จิตวิญญาณและเวลา (Soul and Time) คือการท างานร่วมกัน
และสัมพันธ์กัน เพราะวิญญาณจะมีอยู่ไม่ได้ถ้าปราศเวลา ซึ่งอริสโตเติ้ลให้ความหมายถึงสิ่งที่มองเห็น
หรือถูกนับได้ ซึ่งยังคงเป็นสิ่งที่ถกเถียงกันกว้างขวางถึงกรณีการตีความเวลาของอริสโตเติ้ล เพราะมี
นักวิชาการหลายคนที่ไม่เช่ือว่าอริสโตเติ้ลจะวัดค่าเวลาว่าเป็นหน่วยที่นับได้ ซึ่งผู้วิจัยวิเคราะห์การ
กล่าวว่าเวลานั้นสามารถนับเป็นหน่วยได้ ความหมายของอริสโตเติ้ลหากเกิดจากการอธิบายให้เป็น
รูปธรรมของเวลาเพียงเท่านั้น เพราะอริสโตเติ้ลกล่าวเช่นกันว่าเวลาไม่เคยเปลี่ยนผันแต่เวลาก็ไม่ได้มี
สถานะที่อิสระจากการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือเวลาเป็นเส้นขนานและจะเกิดเป็นเวลาได้ก็ต่อเมื่อมีสิ่งที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม หลังจากยุคกรีก เวลา ได้รับการถกเถียงและเกิดการโต้แย้ง
ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ แนวคิดปรากฎการณ์วิทยาเป็นแนวคิดที่แตกต่างจากแนวคิดต่าง ๆ ในต้น
ศตวรรษที่ 20 แม้จะเป็นการพัฒนาต่อเนื่องกับนักปรัชญาหลายคน เช่น  อิมมานวล คานท์ (Immual 
Kant) โดยมีผู้เริ่มน าแนวคิดคือ เอ็ดมันด์ ฮุสเซิร์ล (Edmund Husserl) จากนั้นจึงเกิดนักปรัชญาคน
อื่น ๆ ตามมาเช่น Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty, Jean-Paul Sartre เป็นต้น      

 
แก่นของแนวคิดปรากฎการณ์วิทยานี้เน้นประสบการณ์ของมนุษย์ที่เกิดจากประสาทสัมผัส 

ซึ่งเกิดจากผัสสะทั้ง รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส ซึ่งไม่ได้เป็นการรับรู้แต่ก าเนิดหากเกิดจาก
ประสบการณ์ที่อยู่รอบ  ๆ  ตัวของเรา แนวคิดปรากฎการณ์วิทยาเกิดข้ึนในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1     
มีความสอดคล้องสัมพันธ์กับแนวคิดอัตถิภาวนิยม (Existentialism) ที่ศึกษาเรื่องของประสบการณ์
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ของแต่ละคนอันเป็นการสร้างสารัตถะ (Being) ของตนเอง โดยเป็นทฤษฎีที่เน้นย้ าประสบการณ์ของ
มนุษย ์(Human experience) ผ่านกระบวนการคิดทางสุนทรียศาสตร์ เช่น อัตวิสัย (ตัวของเรา) กับ
วัตถุวิสัย (โลกภายนอก) (Subjective (You) and Objective (The world)) หากแต่ ไฮเดกเกอร์ 
มองเห็นสิ่งที่เป็นช่องว่างระหว่างอัตวิสัยกับวัตถุวิสัย เขาพัฒนาแนวความคิดนี้ต่อเนื่องจากเดอคาร์ต   
(Decrate) ซึ่งกล่าวว่า สารัตถะ(Being) เกิดจากความคิดของเราที่เช่ือว่า ‘เราน้ันเป็นหรือมีอยู่ สิ่งนั้น
จึงมีอยู่’ (I think therefore I am) แต่ไฮเดกเกอร์กลับคิดแตกต่างไปโดยมองว่าช่องว่างระหว่าง        
I think และ I am นั้น จ าเป็นต้องมีสิ่งอื่นเกิดก่อนหน้านั้น ซึ่งเขาเรียกว่า Daerin (Point of Being) 
แม้ว่าทั้งเดอคาร์ตและไฮเดกเกอร์กล่าวไว้จะเป็นข้อถกเถียงประเด็นในเชิงวิทยาศาสตร์และความ
เป็นไปของทฤษฎีทวินิยม (Dualism) แต่สามารถเช่ือมเข้าสู่กระบวนการออกแบบผ่านกระบวนศึกษา
การรับรู้อันเป็นหัวใจหลักของปรากฎการณ์วิทยาได้   ในการเช่ือมกับการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์       
ไฮเดกเกอร์ นักปรัชญาชาวเยอรมันได้ตีความหมายของเวลาในงานเขียน Being and Time โดยฉพาะ
อย่างยิ่งในส่วนของการการทิ้งค าถามเกี่ยวกับว่า  Daserin ซึ่งท าให้เกิดการตีความถึงความหมาย
ส าคัญของค าว่า Daserin อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผู้จัยตระหนักว่า การก้าวเข้าสู่ความหมายของเวลาใน
บริบทของ Daserin มีขอบเขตที่อาจจะไกลเกินกว่าที่นักออกแบบเนื้อหาประวัติศาสตร์จะก้าวถึง
เพราะมีนัยยะทางการเมืองด้วย เนื่องจากในเวลานั้นไฮเดกเกอร์มีส่วนร่วมในออกแบบการเรียนการ
สอนกับนาซี (นอกจากเนื้อหาประวัติศาสตร์จะมีการเช่ือมกับบริบททางการเมือง) โดยเฉพาะในงาน
เกี่ยวกับ Geschichtlichkeit (Historicity) ซึ่งตั้งค าถามของการมีอยู่จริงของเวลาในประวัติศาสตร์
และแม้กรณีของ Geschichtlichkeit (Historicity) เป็นสิ่งที่สามารถระบุได้ตามล าดับข้ันของเวลา  
แต่ถึงกระนั้น ความเป็นจริงเวลาไม่สามารถวัดได้ ถ้าเวลาน้ันได้ระบุว่าผ่านไปแล้วและมีความเป็นอดีต
ด้วยของตัวเอง ซึ่งท าให้การเล่าเรือ่งประวัติศาสตร์จากมุมมองปัจจุบนั  มีความเหลื่อมล้ ากับความเปน็
นิยายด้วยตัวของมันเอง เพราะต่างเขียนเรื่องที่ได้เกิดข้ึนไปแล้วทั้งนั้น ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดน้ีจากไฮเดก
เกอร์เพื่อเช่ือมกับการเลา่เรื่องประวัติศาสตร์ผา่นการจดัแสดงวัตถุงานศิลปะและออกแบบ จากผลงาน
ก าเนิดศิลป์ (The Origin of the Work of Art) ไฮเดกเกอร์ กล่าวถึงศิลปะว่าหัวใจส าคัญของศิลปะ
อยู่ที่แนวความคิดเป็นสารัตถะ (Being) และความจริง (Truth) กล่าวคือเมื่อศิลปินสร้างสรรค์งาน
ศิลปะแล้ว ผลงานนั้นได้ถูกจ าแนกออกไปจากตัวศิลปิน ทั้งตัวศิลปินและผลงานศิลปะต่างตั้งอยู่ใน
ส่วนของตน และขณะที่ผู้ชมช่ืนชมศิลปะสามารถเข้าถึงผลงานศิลปะด้วยการรับรู้ของตนเองเช่นกัน                       

                                               
...วิธีการที่เราจะสามารถเข้าใจถึงธรรมชาติของศิลปะผ่านผลงานศิลปะ เราต้องออกไป

เผชิญหน้ากับผลงานศิลปะและตั้งค าถามกับผลงานนั้น  ๆ  ว่ามันเป็นอย่างไรและท าไมมันถึงเป็น
เช่นน้ัน...  
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 โดยวิธีการของไฮเดกเกอร์ การท าความเข้าใจถึงธรรมชาติของการจัดแสดงนิทรรศการ    
เราจึงจ าเป็นต้องเอาตัวเองออกไปเผชิญหน้าและเข้าชมนิทรรศการนั้น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่
ปรากฏการณ์วิทยาให้ความส าคัญนั่นก็คือประสบการณ์ของมนุษย์นั่นเอง  (นวภู แซ่ตั้ง, 2562) 
ความส าคัญของแนวคิดผลงานก าเนิดศิลป์ยังสามารถเช่ือมความชัดเจนในงานเขียนเกี่ยวกับสารัตถะที่
เกิดข้ึนเช่นเดียวกับเมื่อเรายืนอยู่ เผชิญหน้ากับต้นแอ๊ปเปิ้ลที่ ก าลังผลิดดอกออกผล การ
เกิดปรากฎการณ์ในระหว่างการเผชิญหน้าสิ่งสองสิ่ง ท าให้เกิดประสบการณ์การรับรู้โดยผ่าน
กระบวนการตีความหมายทางสัญศาสตร์ (Semiotics) โดยเฉพาะแนวคิดเกี่ยวกับการรื้อถอน 
(Deconstructivism) ที่มีฌากส์ แดร์ริดา (Jacques Derrida) เป็นแกนกลางส าคัญ แม้แท้จริงแล้ว 
แดร์ริดาจะเขียนงานของเขาต่อเนื่องจากกลุ่มปรากฎการณ์วิทยา แต่ก็ยังคงสัมพันธ์กับแนวคิดของไฮ
เดกเกอร์บางส่วน ผู้วิจัยจึงน าแนวคิดปรากฎการณ์และไฮเดกเกอร์มาใช้เพื่ออธิบายการสื่อสารเรื่อง
เล่าประวัติศาสตร์ โดยค านึงถึงงานออกแบบที่สามารถเช่ือมเนื้อหาประวัติศาสตร์กับผู้ชมผ่านการ
ตีความเรื่อง ‘เวลา’ ด้วยการใช้สัญลักษณ์จากทฤษฎีสัญศาสตร์ผ่านการใช้กลิ่นและวัสดุที่เช่ือมโยงกับ
ประสบการณ์ของผู้ชม ซึ่งจะอธิบายละเอียดข้ึนในบทที่ 5 ในส่วนของการรายงานผลการศึกษา  

    
แนวคิดสัญศาสตร์  

สัญศาสตร์ คือ การศึกษาในเรื่องของ “เครื่องหมาย” (Sign) และ “สัญลักษณ์” (Symbol) 
ซึ่งทั้งสองอย่างนั้น เมื่อรวมกันจะจัดอยู่ใน ‘ระบบเครื่องหมาย’ (Semiotics) “เครื่องหมาย” (Sign) 
คือ หัวใจของสัญญะ ซึ่งอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างรอบ ๆ  ตัว เมื่อเราต้องการจะสื่อสาร เรามีรูปแบบการ
สื่อสาร นั่นก็คือ สัญญะ สัญญะจึงเป็นเหมือนรูปแบบของการถ่ายทอด เช่น สัญญะรูปแบบของค าพูด
สัญญะ รูปแบบของรูปภาพ ของเสียงของการเคลือ่นไหวและของกลิ่น (เถกิง พัฒโนภาษ, 2551) โซซรู์ 
(Saussure) นิยาม สัญญะ (Sign) ว่า เป็นความสัมพัน ธ์ระหว่างสองปัจจัย ได้แก่  สัญญาน        
(Signifier) ที่ท าหน้าที่ ‘ก่อความหมาย’ กับสัญญัติ (Signified) ที่ท าหน้าที่เป็น ‘ตัวความหมาย’     
ซึ่งโซซูร์มองเห็นประเด็นส าคัญว่าสัญญานและสัญญัติ ทั้งสองอย่างนี้มีความไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับสภาพ
ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม สัญญะก็คือสรรพสิ่งทุกอย่างที่มี  ‘ความหมาย’ มากไปกว่าตัวมันเอง  
โดยเปรียบเทียบว่าหากกาแฟแก้วหนึ่งเป็นเพียงแค่กาแฟก็ยังไม่เป็นความเข้าใจระบบสัญญะ แต่ถ้า
กาแฟนั้นถูกมอบความหมาย (meaning assignment) ให้กลายเป็นเครื่องเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่าง
หนุ่มสาวในที่ท างานผ่านสปอร์ตโฆษณาเมื่อนั้นกาแฟนั้น ก็เป็น “อะไรที่มากกว่ากาแฟ” ในกรณีนี้
นับว่าเป็นสัญญะได้ทันที (กาญจนา แก้วเทพและคณะ, 2554) ถึงกระนั้นการเกิดสัญญะนี้ไม่ได้เกิดข้ึน
ได้จากการมอบความหมายจากมุมมองใดมุมมองหนึ่ง หากต้องเกิดจากการยอมรับร่วมกันใน
วัฒนธรรม เช่นกาแฟซึ่งกลายเป็นสว่นหนึ่งของวัฒนธรรมในวัยคนท างาน จากกรณีของเพียซ (Peirce) 
เขาได้ให้ความสนใจสัญญะที่เป็นภาพซึ่งเป็นสัญญะที่สร้างมาจาก ‘ของจริง’ โดย เพียซ ได้แบ่งสัญญะ
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ภาพออกเป็น 3 ประเภท คือ รูปสัญญะ (Icon) ดัชนี (Index) และสัญลักษณ์ (Symbol) ในส่วนของ
บาร์ตส์ (Barthes) เขาน าทั้งสองแนวคิดมาผสานกันและก่อให้เกิด ‘ภาษาภาพ’ โดยมีจุดเด่นทาง
ความคิดที่เป็นมายาคติ (Myth) แนวคิดทางด้านสัญศาสตร์ให้ความส าคัญกับสิ่งแทนความหมาย ซึ่งมี
ความส าคัญกับทัศนธรรม (Visual Culture) อย่างมาก ทั้งนี้การใช้กลิ่นในมิติของสัญศาสตร์นั้นมี
ความลึกซึ้งและซับซ้อนแต่มีความส าคัญที่จะน าทฤษฎีนี้มาใช้เพื่อสื่อสารต่อผู้ใช้บริการ เพราะการ
ออกแบบกลิ่นให้คนส่วนใหญ่พึงพอใจนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าวิธีการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อคน
ผู้ใช้บริการ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้เฉพาะการวิเคราะห์ระบบความหมาย (Signification) ในส่วนแนวคิด 
โซซูร์ (Saussure) ซึ่งอธิบายว่า สัญญะมีความหมายอยู่สองระดับ คือ 

 
1. ระดับความหมาย โดยตรง ( Denotative meaning) และ  
2. ระดับความหมายโดยนัยหรือ ความหมายแฝง (Connotative meaning)  
 
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์และวิเคราะห์ว่าแนวคิดสัญศาสตร์นี้สามารถน ามาใช้สื่อความหมายในงาน

ออกแบบเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ไทยได้ โดยผ่านมุมมองที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมเพื่อเช่ือม
ประสบการณ์ของผู้รับกับเรื่องเล่า ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ไทยด้วยการน ากลิ่น
หอมซึ่งเป็นตัวแทนของศิลปวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้มาใช้เพื่อถ่ายทอดเรื่องเล่าประวัติศาสตร์       
เป็นหลัก (นลินณัฐ, 2562)  

 
ประสาทสัมผัสกลิ่น  

การศึกษาเรื่องการออกแบบกลิ่นน้ีมีความเช่ือมโยงกับการออกแบบประสบการณ์และการเลา่
เรื่องประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยได้ท าสังเคราะห์ข้อมูลการออกแบบประสบการณ์ โดยเฉพาะศึกษาเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ประสาทสัมผัส ได้พบข้อน่าสนใจในการท างานของกลิ่น (Smell) กลิ่นท างานกับ    
ความทรงจ าและระบบในสมอง กลิ่นท าหน้าที่ควบคุมอารมณ์ ประสบการณ์ทางอารมณ์ รวมทั้ง  
ความทรงจ า (นลินณัฐ, 2562) กลิ่นเป็นปรากฏการณ์เกี่ยวกับสังคมสื่อความหมายทางวัฒนธรรมของ    
พื้นถ่ิน รวมทั้งเกี่ยวกับโครงสร้างของสังคมและการเมืองด้วย (Howes, 1994b)  
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ภาพที่ 4  ระบบการท างานของประสาทสัมผสั (Sensory System) 
                                         ที่มา : https://www.quora.com 
 

การศึกษาเรื่องการออกแบบกลิ่นนั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจการท างานของ
ระบบประสาทการรับรู้กลิ่นโดยเฉพาะระบบของประสาทสัมผัส (Sensory System) ระบบประสาท
สัมผัสเป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นส่วนที่ ช่วยในการตรวจจับ 
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ช่วยให้สิ่งมีชีวิตรักษาสภาวะสมดุลและมีชีวิตอยู่ได้ ส่วนประกอบพื้นฐานของ
ประสาทสัมผัสคือ ประสาทสัมผัสทั้ง 5  ได้แก่ สายตา เสียง กลิ่น สัมผัส และรส แต่จริง ๆ  แล้วยังมี
การรับรู้ทางประสาทสัมผัสอีกมากมายที่ท าให้แต่ละคนเกิดความรู้สึก (Mayank Kuma, 2020)   

 
กลิ่นในมุมมองวิทยาศาสตร์  

การรับกลิ่น (Olfactory) เป็นการท างานที่สัมพันธ์กันระหว่างจมูกกับสมองส่วนหน้าใน
บริเวณระหว่างค้ิวกับจมูกหรือที่เราเรียกว่า ป่องรับกลิ่น (Olfactory bulb) เมื่อได้รับกลิ่นแล้ว      
การรับรู้กลิ่นจะส่งคลื่นสัญญาณไปด าเนินการแยกกลิ่นในระดับโมเลกุล เพื่อท าการจ าแนกและจดจ า
ลักษณะของกลิ่น ก่อนจะส่งผ่านไปที่ระบบลิมบิก (Limbic System) ซึ่งลิมบิกนี้จะท าหน้าที่ควบคุม
อารมณ์ ประสบการณ์ทางอารมณ์ รวมทั้งความทรงจ า  
 
 
 
 



  
 

29 

 

 
 
 
  
 
 
                                
 
 

 
ภาพที่ 5  การท างานของกลิ่น 

            https://sites.google.com/site/thesenseofsmell/the-neural-pathway 
 

จากการท างานที่มหัศจรรย์ของผัสสะกลิ่นนี้ ท าให้มนุษย์สามารถจดจ าและบันทึกกลิ่นกับ
เรื่องราวที่ได้รับอีกทั้งยังสามารถบันทึกประสบการณ์ของตนเองด้วยการได้กลิ่น ปัจจุบันมีผล
การศึกษาจากงานวิจัยหลายช้ินโดยเฉพาะทางสายวิทยาศาสตร์ที่ได้พิสูจน์ความจริงในข้อนี้ ในด้าน
วิทยาศาสตร์นั้นการพิสูจน์อิทธิพลของกลิ่นกับอารมณ์มนุษย์นั้นได้รับการยืนยันมาตั้งแต่สมัยกรีก
โบราณ กลิ่นมีผลต่อการส านึกในอารมณ์ของมนุษย์และสามารถน าพาให้เกดิการแสดงออก เพราะเมือ่
เราสูดกลิ่นเข้าไปในช่องจมูกและผ่านโพรงจมูกกลิ่นก็จะด าเนินเข้าสู่ระบบประสาทการรบักลิน่ (ซึ่งจะ
อยู่บริเวณค้ิว) และส่งต่อไปยังระบบทางเดินหายใจเข้าและออกเพื่อด าเนินการแยกกลิ่นที่ระบบสมอง
ผ่านไปที่ระบบลิมบิก การท างานของระบบลิมบิกนั้นจะท างานร่วมกับการสั่งงานระบบต่าง ๆ  ใน
ร่างกาย ในด้านของการรับรู้เกี่ยวกับอารมณ์และพฤติกรรม เช่น 

 
• ไฮโปทาลามัส (Hypothalamus)  ที่เป็นกลุ่มของเซลล์ประสาทที่ท าหน้าที่เป็น  

ต่อมไร้ท่อ มีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย ความหิว สมดุลของน้ าและวงจรการหลบั - ตื่น 
และควบคุมแรงกระตุ้นทางเพศและสิ่งเร้าอื่น ๆ  

 
• อะมิกดาลา (amygdala) เป็นส่วนที่ควบคุมความกระวนกระวายใจ และความกลัว 
 

https://sites.google.com/site/thesenseofsmell/the-neural-pathway
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• ฮิปโปแคมปัส (hippocampus) เป็นส่วนที่โค้งรอบทาลามัสควบคุมพฤติกรรมที่
ตอบสนองต่ออารมณ์ การสร้างความทรงจ าและการเรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วนที่กลิ่นท างานโดยตรง
มากที่สุด  
 
กลิ่นเป็นผัสสะหนึ่งที่มีความส าคัญของมนุษย์ กลิ่นใช้เวลาเข้าสู่ร่างกายผ่านโมเลกุลโดยใช้

เวลาทั้งหมดเพียง 2 นาทีเท่านั้น (โรงเรียนน้ ามันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ, 2561) คุณลักษณะเฉพาะ
ของการรับรู้กลิ่นและประสาทสัมผัสเรื่องกลิ่นสามารถสรุป แบ่งเป็น 5 ประเภทดังนี้ (ณัฐยา เหล่า
ฤทธ์ิ, 2559)  

 
1. นอมินัลเซนส์ (Nominal Sense) คือ การที่ได้กลิ่นอะไรแล้วสามารถบอกได้ว่า กลิ่นน้ันคือ 

กลิ่นอะไร เช่น กลิ่นอาหาร ส่วนระดับการรับรู้และแปรผลของกลิ่นรวมถึงการจ าแนกจะแตกต่างกัน
ในแต่บุคคล ข้ึนกับการรับรู้ ส่วนบุคคล (Perceptual Development)   

 
2. เนียร์เซนส์ (Near sense) เช่น ห้องที่มีกาแฟ ก็จะได้กลิ่นกาแฟหอมได้โดยไม่จ าเป็นต้อง

เห็นกาแฟ  
 
3. อิดเดนเซนส์ (Hidden Sense) เป็นลักษณะของกลิ่นที่ส่งผลต่ออารมณ์แม้จะไม่เห็นวัตถุที่

มีกลิ่นก็ตาม                                                                    
                                               
4. แอสโซซิเอทีฟ (Associative) และ อิโมชันนัลเซนส์ (Emotional sense) เป็นลักษณะของ

กลิ่นที่ส่งผลต่อความรู้สึกดีหรือไม่ดีต่อกลิ่นน้ัน ๆ อันมาจากคุณสมบัติของกลิ่น เช่น กลิ่นที่หอม หรือ
กลิ่นที่เหม็น                                                               

                                                    
5. สเปเชียลเมมโมรีเซนส์ (Special memory sense) กลิ่นบางกลิ่นจะมีผลต่อความจ าที่

ต่างกัน คุณสมบัติเฉพาะของการได้กลิ่นทั้ง 5 ลักษณะนี้ สามารถน าไปเช่ือมกับวัตถุประสงค์ของการ
ต้องการใช้กลิ่นและงานออกแบบได้ ยกตัวอย่างเช่น ถ้านักออกแบบต้องการออกแบบกลิ่นเพื่อให้
ผู้ใช้บริการรู้สึกสงบในพื้นที่ใช้สอยบริเวณใดบริเวณหนึ่ง นักออกแบบสามารถออกแบบกลิ่นที่ให้
คุณสมบัติที่ท าให้รู้สึกผ่อนคลาย ไม่ต้องมีการปรุงผสมกลิ่นที่มีความซับซ้อน แต่เน้นการใช้วัตถุดิบที่   
ผู้ได้กลิ่นรู้สึกผ่อนคลายตามคุณสมบัติของกลิ่น จากวิธีการอธิบายคุณลักษณะเฉพาะของกลิ่นและการ
รับรู้กลิ่นทางกายภาพข้างต้น เห็นได้ชัดว่า ทางกายภาพนั้นกลิ่นท าหน้าที่ส่งตรงไปยังระบบสมองสู่
การรับรู้ การถ่ายทอดอารมณ์ และความทรงจ า 
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ภาพที่ 6  การแปลข้อมูลจากการได้กลิ่น 

                                              ที่มา : นลินณัฐ ดีสวัสดิ์ 2561 
 

ผู้วิจัยท าการยกตัวอย่างการทดลองกับนายโจนาธาน ผู้วิจัยให้นายโจนาธานดมกลิ่นผล
แอ๊ปเปิ้ลโดยผลแอ๊ปเปิ้ลนั้นถูกปิดมิดชิดไม่ให้เห็นลักษณะของวัตถุ การท างานของระบบประสาท
สัมผัสสามารถอธิบายได้ดังรูปภาพรูปที่ 4 จากกระบวนการรับรู้ กลิ่นผ่านระบบประสาท (A) สู่นาย   
โจนาธานด้วย olfactory bulb ซึ่งสิ่งกลิ่นเดินทางไปสูส่มองส่วนลิมบิกเขาก็จ าลกัษณะของกลิ่นได้ (B) 
จากนั้นสมองท าหน้าที่ประมวลกลิ่น (C) จึงเกิดภาพในความทรงจ าของนายโจนาธานร่วมกับ
ประสบการณ์เดิม เขาจึงตอบว่ากลิ่นน้ีเป็นกลิ่นแอ๊ปเปิ้ลและเขาเห็นภาพผลแอ๊ปเปิล้ที่ประเทศอังกฤษ 
การเช่ือมกลิ่นกับความทรงจ าของระบบลิมบิกนี้เป็นส่วนที่ท างานโดยตรงกับอารมณ์ของมนุษย์      
โดยกลิ่นถ่ายทอดไปยังเยื่อหุ้มสมอง (cortex) อันเป็นศูนย์กลางของการเรียนรูข้องสมอง และเมื่อกลิน่
ท าหน้าที่ถ่ายทอดไปยังสมองที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และความทรงจ าของมนุษย์แล้ว มนุษย์จึง
สามารถจ ากลิ่นและแปลผลความหมายของกลิ่นออกมาได้ จึงเป็นการอธิบายได้โดยเหตุผลของ
วิทยาศาสตร์ว่าท าไมเราจึงสามารถจดจ ากลิ่นต่าง ๆ ได้ดี  
 

อย่างไรก็ตาม การรับรู้กลิ่นนั้น นอกจากจะส่งผ่านระบบประสาทสัมผัสแล้วยังสามารถแปล
ความหมายของกลิ่นสู่ความทรงจ าที่ลึกไปอีก อย่างกรณีตัวอย่างของนายโจนาธานที่จ ากลิ่นผล
แอ๊ปเปิ้ลได้ อีกทั้งยังเกิดภาพประสบการณ์เดิม คือ ผลแอ๊ปเปิ้ลที่ประเทศอังกฤษซึ่งเป็นประเทศบ้าน
เกิดของเขา แสดงให้เห็นว่าอารมณ์และประสบการณ์ผู้รับกลิ่นก็มีอิทธิพลในการตีความการรับรู้
เช่นกัน หรือในกรณีห้างดังในอเมริกาได้ทดลองใช้กลิ่นในห้างเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับกลิ่นแล้วเกิด
ความสุขในระหว่างซื้อของ โดยห้างนั้นใช้กลิ่นน้ าหอมที่มีวนิลาเป็นหลัก โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้บริโภค
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มีความสุขเหมือนย้อนเป็นในวัยเด็ก (Martin : ในห้องเรียนการศึกษาน้ ามันหอมระเหยอย่างเป็นองค์
รวม 2020) กลิ่นวนิลานั้นมีกลิ่นที่มีลักษณะเดียวกันกับกลิ่นน้ านมของแม่  เด็กทารกจึงติดกลิ่น
เฉพาะที่มีลักษณะคล้ายกับน้ านมของแม่ จนเมื่อเด็กมีอายุตั้งแต่ 3 ขวบข้ึนไป จึงสามารถที่จะแยกแยะ
ลักษณะของกลิ่นที่ชอบและไม่ชอบได้ใกล้เคียงกับผู้ใหญ่ และการมีปฏิกิริยากับกลิ่นจะไม่พัฒนามาก
ไปกว่านั้นเมื่อยังไม่เข้าสู่วัยเจริญพันธ์ Smell Report (2018) ด้วยเหตุผลของการท างานของกลิ่นที่
ต่อตรงกับระบบความทรงจ าของสมองนี้ ท าให้การน าวิทยาศาสตร์ประยุกต์น าการรับรู้กลิ่นกับความ
ทรงจ ามาใช้เช่ือมกับหลายศาสตร์ เช่นการน ากลิ่นมาใช้ในการเสริมสร้างการเรียนรู้            

 
กลิ่น ความทรงจ า และการเรียนรู้  

ก่อนที่กล่าวถึงความส าคัญและกลไกของกลิ่นกับความทรงจ า ผู้วิจัยอธิบายการท างานของใน
ระบบประสาทสัมผัส (Sensory) และย้อนกลับไปท าความเข้าใจถึงความหมายของ ‘ความทรงจ า’ 
ก่อน ความทรงจ าอยู่ในความหมายของปรัชญาจนกระทั่งยุคบุกเบิกของวิทยาศาสตร์สมัยในช่วง
ศตวรรษที่ 19 โดยนักจิตวิทยาและปรัชญาชาวเยอรมัน ช่ือ เฮอร์มานด์  Hermann Ebbinghaus   
เขาได้ท าการศึกษาและวิจัยเพื่อค้นคว้าว่าความทรงจ าท างานอย่างไร โดยเฉพาะในมุมมองความทรง
จ าของนักจิตวิทยา ในหนังสือที่ช่ือ “ ความทรงจ า” (Memory)  เฮอร์มานด์อธิบายทั้งการท างานของ
ความทรงจ า หน่วยความจ าและเส้นโค้งการลืม (Forgetting Curve) ในปี 1893 เฮอร์มานด์น าเสนอ
การตีพิมพ์วิจัยเกี่ยวกับการเห็นสีในช่ือ ทฤษฎีการของการมองเห็นสี  (Theory of Color Vision)     
ในวารสารจิตวิทยา (Journal of Psychology) งานวิจัยของเฮอร์มานด์เรื่องการมองเห็นสีที่เรียกกัน
ว่าแผนภาพสีของเฮอร์มาน์ ( Colour  Diagram of Hermann ) ซึ่งได้อภิปรายระบบของสีผ่านปิระ
มิดคู่ (Double Pyramid)  ในมุมทั้ง 6 ด้านน้ันจะประกอบไปด้วย สีด า เขียว แดง น้ าเงิน เหลือง ขาว 
อันเป็นการรวมกันของแม่สทีั้ง 4 (แดง เหลือง เขียว น้ าเงิน) การเห็นสีในโมเดลสขีองเฮอรม์าน์สะทอ้น
การท างานของระบบสมองและการรับรู้ผ่านความทรงจ า  
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ภาพที่ 7  แผนภาพสีของเฮอร์มาน ์
ที่มา : https://www.colorsystem.com/ 

 
การน าเสนอเรื่องการเห็นสีของเฮอร์มาน์เป็นการมองคนละมิติกับไอแซก นิวตันผู้ริเริ่มทฤษฎี

สีที่อิงไปทางการมองเห็นอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ในขณะที่เฮอรมานน์อิงไปทางทฤษฎีสีของเกอเธ่ 
(Johann Wolfgang von Goethe) ที่กล่าวว่า การมองเห็นสีไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องธรรมชาติแต่
สะท้อนจิตใจผู้เห็นสีนั้น ซึ่งทฤษฎีสีของเกอเธ่ได้รับการถกเถียงในมุมมองของวิทยาศาสตร์ ‘ผมเช่ือว่า
สิ่งที่เกอเธ่ก าลังแสวงหาอยู่นั้น ไม่ใช่เรื่องของฟิสิกส์เลยแม้แต่น้อย แต่กลับเป็นเ รื่องของทฤษฎี
จิตวิทยาของสี’ (Ludwig Wittgenstein, 2000)  
 

 
 
                                   
 
 
                                  
 

 
 

ภาพที่ 8 วงจรสีของเกอเธ่ 
                      ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_Colours 
 

https://www.colorsystem.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_Colours
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แนวคิดเรื่องสีสะท้อนความรู้สึกของผู้รับรู้ไม่ได้รับการยอมรับในยุคสมัยนั้น แต่กลับได้รับการ
พัฒนาในยุคหลังสมัยใหม ่(Post Modernism)  โดยนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน โรเบิร์ต พลุตชิค (Robert 
Pulchik) ได้สร้างรูปแบบของอารมณ์หรือที่เรียกว่าวงล้อของอารมณ์ ( wheel of emotions) ในปี 
1980 ซึ่งเขาได้น าเสนอทฤษฎีของอารมณ์ (Theory of Emotion) โดยวิเคราะห์ว่าอารมณ์ความรู้สึก
ของคนเราแบ่งเป็น 8 กลุ่มอันเป็นพื้นฐานของอารมณ์ ได้แก่ ความกลัว (Fear) ความประหลาดใจ 
(Surprise) ความเศร้า (Sadness) ความรังเกียจ (Disgust)  โกรธ (Anger) คาดหวัง (Anticipation) 
รื่นเริง (Joy) และยอมเช่ือมั่น (Trust)  ทฤษฏีของโรเบิร์ตกล่าวว่าเมื่อเราเข้าใจอารมณ์ที่ซับซ้อนเหล่า 
นี้ได้ก็จะสามารถวิเคราะห์การแสดงออกผ่านแม่สีและแม่สีผสมและน าไปแก้ไขปรับอารมณ์นั้นได้ 
(Plutchik Robert, 1980) แนวคิดน้ีถือเป็นวิวัฒนาการในงานจิตวิทยาเช่ือมกับศาสตร์ของการ
ออกแบบ ซึ่งปัจจุบันมักถูกน าไปใช้ในการศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการ(User Need)  
 

 
ภาพที่ 8  วงล้อของอารมณ์ (Wheel of emotions) โรเบิรต์ พลุตชิค 

   ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Plutchik#/media/File:Plutchik-wheel.svg 
 

อย่างไรก็ตามทฤษฎีสีของเกอเธ่เพิ่งเห็นผลชัดเจนในยุคหลังสมัยใหม่นี้เอง ในขณะนั้นแนวคิด
เกี่ยวกับทฤษฎีสีของเฮอรมานน์และเกอเธ่ไม่ได้รับการยอมรับในแวดวงนักวิทยาศาสตร์ แต่เขาทั้งสอง
กลับได้รับการยอมรับในฐานะเป็นผู้ริเริม่การศึกษาเรื่องความทรงจ าที่ส่งผลต่อการกระบวนการเรียนรู้
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สายจิตวิทยาการรู้คิด (Cognitive Psychology) การศึกษาค้นคว้าของเขาถูกพัฒนาต่อ โดยสามารถ
อธิบายได้ว่า ความทรงจ าถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ (Prera, 2021) 

  
1. Sensory memory (ความทรงจ าทางความรู้สึก) เป็นความทรงจ าระยะแรกที่เกิดในเวลา

เสี้ยววินาทีอันเกิดจากการรับสัมผัสจากผัสสะทั้ง 5 และจางหายไปอย่างรวดเร็ว  
 
2. Short-term (ความทรงจ าระยะสั้น) ความทรงจ าระยะสั้นท างานอยู่ในสมองราว 30 นาที  
 
3. Long term (ความทรงจ าระยะยาว) เป็นความทรงจ าที่สมองจัดระเบียบให้ผนึกในสมอง

บริเวณ Hippocampus เพื่อจะสามารถถูกน าไปใช้ได้ในภายหลัง    
 
การเช่ือมความทรงจ าระยะสั้นกับความทรงจ าระยะยาวนั้นสามารถเกิดข้ึนได้ หากสมอง

สามารถเช่ือมต่อนิวรอลเป็นพื้นที่กว้างกว่าการเก็บข้อมูลในหน่วยความจ าระยะสั้น ความทรงจ าที่เกิด
จากการสัมผัสนี้ไม่มีหน่วยบันทึกความทรงจ าแต่ท างานผ่านเซลล์ในร่างกาย โดยการทดลองนี้ทดลอง
กับประสาทสัมผัส 3 ส่วนเท่านั้น ได้แก่ 

 
1. การมองเห็น (Seeing) เป็นการท างานของการมองเห็น ซึ่งจะอยู่ในความทรงจ าของเรา

ประมาณหนึ่งใน 4 – ½ วินาที (Iconic Memory)          
                                      
2. การได้ยิน (Hearing) เกี่ยวกับเสียง ซึ่งจะอยู่ในความทรงจ าของเราประมาณหนึ่ง 3-4 

วินาที (Econic Memory) 
 
3. การสัมผัส (Touching) เกี่ยวกับการสัมผัส อยู่ในสมองราว 2 วินาที (Haptic Memory)  
 
ในทศวรรษที่ 60 นักจิตวิทยาเชิงประชาน (Cognition) ช่ือ ศ.จอร์จ สเปอร์ลิง (George 

Sperling) ท าส ารวจทฤษฎีของเฮอร์มานด์ เขาท าการทดลองทฤษฎีความทรงจ าทางความรู้สึกหรือ
ความทรงจ าช่ัวคราวในส่วนของความทรงจ าด้วยการมองเห็น (Iconic) จอร์จเป็นคนแรกที่ทดสอบ
ทฤษฎีนี้ เขาใช้ตัวอักษร 12 ตัวแบ่งเป็นช่องอักษร โดยจัดเป็น 3 แถว 4 คอลัมน์ ซึ่งผลการทดลอง
อธิบายว่า ความทรงจ าเกี่ยวกับการเหน็น้ันหายไปหลงัจากได้เห็นแลว้ไม่เกิน ½ วินาที (Kropotov:16) 
จอร์จได้อธิบายปรากฎการณ์ว่า ความทรงจ าทางความรู้สึกนี้มีลักษณะคล้าย  ๆ กับภาพถ่ายเร็ว 
(Snapshot) ที่เกิดจากการสัมผัสจากประสาทสมัผสัทัง้ 5 สู่การท างานของสมองเป็นความทรงจ าทีถู่ก
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เรียกข้ึนเป็นระดับแรกและเป็นความทรงจ าระยะสัน้ที่สดุของมนุษย์ จากการวิจัยความทรงจ ากับกลไก
การท างานของสมองนั้น ได้พบว่าในจ านวนผัสสะทั้งหมดนั้น ผัสสะการได้กลิ่น (Smell) ท าหน้าที่
เกี่ยวข้องกับความทรงจ าของมนุษย์มากที่สุด โดยที่มนุษย์บันทึกกลิ่นที่ได้รับผ่านโมเลกุลและจดจ าเข้า
สู่สมองในส่วนที่บันทึกความทรงจ าทันที  และกลิ่นจะรื้อฟื้นความทรงจ านั้นโดยไม่ต้องมีการต้อง
ทบทวนความทรงจ าให้มีความมั่นคง (Reconsolidation) ในทางกายภาพกลิ่นเช่ือมกับความทรงจ า
และอารมณ์มากที่สุด เนื่องจากการท างานของหลอดดมกลิ่นน้ันอยู่ใกล้กับเยื่อหุ้มสมอง ด้วยเหตุผลนี้
จึงสามารถอธิบายได้ว่า ท าไมเมื่อเราได้กลิ่นที่คุ้นเคยจะท าให้เกิดภาพที่ความทรงจ านั้นเคยบันทึกไว้
เกิดข้ึนมาทันที อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์ยังคงทดลองและตั้งสมมุติฐานใหม่ตลอดระยะเวลาหลัง
ทศวรรษที่ 60  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
                    
 
                        ภาพที่ 9  ลักษณะความทรงจ าของมนุษย์แผนภาพสร้างโดย ลุกซ์ มาสติน  
                                      ที่มา: http://www.lukemastin.com 
 

ในปี 1968 Richard Atkinson and Richard Shiffrin นักจิตวิทยาได้สร้างรูปแบบของความ
ทรงจ าข้ึนมาให้ดูเข้าใจง่ายมากข้ึน สามารถอ่านแผนภาพลักษณะความทรงจ าของมนุษย์สร้างโดย 
ลุกซ์ มาสติน (Types of Human Memory: Diagram by Luke Mastin) (ภาพที่ 9) ซึ่งหากเราดู
ขบวนการท างานจะสังเกตว่า ภายใต้ความทรงจ าระยะยาวนั้นความทรงจ ามีการท างานที่ซับซ้อน
หากแต่เป็นระบบ จากในรูปแบบนี้จะเหน็ว่าความจ าอาศัยเหตุการณ์ (Episodic Memory) และความ
ทรงจ าอาศัยความหมาย (Semantic memory) อยู่ภายใต้ความทรงจ าชัดแจ้ง (Explicit Memory) 
ซึ่งหมายถึงความทรงจ าที่ถูกกระท าอย่างตั้งใจให้เกิดความจ าหรือความทรงจ าใต้จิตส านึก ในขณะที่
ความทรงจ าโดยปริยายน้ัน (Implicit Memory) หมายถึงความทรงจ าที่อยู่ใต้จิตส านึก จ าเป็นต้องใช้

http://www.lukemastin.com/
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กระบวนการทางทักษะท าให้เกิดซึ่งความจ านั้นได้ ส าหรับกลิ่นนั้นท างานเชิงปรากฎการณ์เฉพาะใน
มนุษย์ภายใต้ความทรงจ าชัดแจ้ง (Explicit Memory) เมื่อมนุษย์เคยเกิดประสบการณ์กับกลิ่นใดกลิน่
หนึ่ง หากได้ดมกลิ่นอีกครั้งกลิ่นจะท าการเช่ือมโยงความหมายของกลิ่นนั้น ๆ (Juri D. Kropotov, 
2016) เช่น การเคยได้ลองท าขนมไทยที่ใช้ใบเตยประกอบการท าขนมเป็นระยะเวลานาน พอได้กลิ่น
ของใบเตยในที่อื่นที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับครัวหรือห้องอาหาร ความทรงจ ายังท าให้นึกถึงขนมหวาน
ของไทยอยู่ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การท างานของความทรงจ า ยังคงได้รับการถกเถียงอย่างต่อเนื่อง 
ยกตัวอย่างเช่น ความทรงจ าความรู้สึก ก็อาจจะไม่ได้หมายถึงความทรงจ าช่ัวคราวเสมอ หากความ
ทรงจ าน้ันเกิดความใส่ใจ (Attention) ในขณะที่ความทรงจ าระยะสั้น อาจะได้รับการพัฒนาเป็นความ
ทรงจ าระยะยาว เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กระตุ้นความทรงจ าข้ึนมาก็จะเกิดการจ าได้ ขณะเดียวการความ
ทรงจ าบางอย่างสมองจัดให้เป็นความทรงจ าระยะยาว แต่กลับมีการปรับเปลี่ยนความทรงจ า อาจจะ
เพื่อป้องกันในกรณีมีความทรงจ าด้านลบ ยกตัวอย่างเช่น เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุรถชน 
หากความทรงจ าน้ันส่งผลด้านลบให้กับคนผู้นั้นจึงไม่พยายามจดจ าความทรงจ านั้น ดังนั้น ความทรง
จ ายังเป็นเรื่องที่ต้องการวิจัยและพัฒนาต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะจิตวิทยาการเรียนรู้ยังคงทดลอง
และแสวงหาผลลัพธ์ใหม่ ๆ เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ของ
จิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ อย่างเช่น ในการศึกษาของศตวรรษที่ 21 ที่กล่าวถึงการพัฒนาทักษะการนึก
คิด/ทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) โดยน าการ Sensory Memory  มาออกแบบการเรียนการ
สอนให้กับเด็กเล็ก เพื่อให้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านผัสสะทั้ง 5 โดยไม่ได้เน้นความจ าเท่ากับ
ประสบการณ์การเรียนรู้ จากที่กล่าวพอสังเขปนี้ ผู้วิจัยน าเสนอการท างานของความทรงจ าทั้งในส่วน
ของความทรงจ าทางความรู้สึกและความทรงจ าระยะยาว โดยในส่วนความทรงจ าความรู้สึกนั้นเป็น
การตอบสนองจากร่างกายผ่านระบบสมองในขณะที่กลิ่นในส่วนความทรงจ าระยะยาวนั้นเช่ือมกับ
ประสบการณ์การเรียนรู้ เมื่อกลิ่นสามารถกระตุ้นความทรงจ าได้ทั้งในขอบเขตของประสาทรับรู้และ
จิตวิทยาเชิงประชาน กลิ่นจึงสามารถถูกน ามาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้  

 
ใ น ง า น วิ จั ย  Olfactory memory networks: from emotional learning to social 

behaviors ได้กล่าวอ้างว่ากลิ่นสามารถกระตุ้นภาวะทางอารมณ์ สนับสนุนการเรียนรู้และความทรง
จ าได้ ซึ่งผู้วิจัยงานช้ินนี้ยืนยันว่าในช่วงสิบกว่าปีมานี้มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับ  ‘กลิ่น - ความทรงจ าทาง
อารมณ์ (Odor- Emotional Memory)’ ให้ผลลัพธ์ที่เช่ือถือได้ งานวิจัยอธิบายถึงการท างานของ
ระบบสมองกับกลิ่น ซึ่งเป็นประสาทสัมผัสที่แม่นย ากว่าประสาทสัมผัสอื่นเพราะประสาทสัมผัสกลิ่น
ท างานกับระบบลิมบิกโดยตรง กล่าวคือกลิ่นจะมุ่งสู่การท างานของสมองส่วนหน้าซึ่งเช่ือมกับความ
ทรงจ าและกระบวนการทางอารมณ์ ไม่เหมือนกับประสาทสัมผัสอื่นที่ท างานด้วยการผ่านระบบ       
ทาลามัสถึงจะเช่ือมกับสมองส่วนหน้าได้ กลิ่นจึงท าหน้าที่พิเศษและมีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึก 
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การรับข้อมูลใหม่ และการใช้ข้อมูลใหม่เหล่าน้ันในวิธีการแตกต่างกันไปรวมทั้งในการปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมด้วย (Sullivan, Wilson, A., & N., 2018) งานวิจัยนี้ยกตัวอย่างผลงาน วิจัยเรื่องการศึกษา
อิทธิพลที่ส่งผลต่อความเช่ียวชาญด้านการผสมผสานกลิ่นของผู้เช่ียวชาญการดื่มไวน์ (Study on the 
influence of sommeliers' expertise on the integration of flavor) โ ด ย ก ล่ า ว ว่ า  ห า ก
เปรียบเทียบการกระตุ้นทางสมองของผู้เช่ียวชาญด้านการดื่มไวน์กับผู้ทดลองร่วมคนอื่น ๆ  การกระตุ้น
ทางสมองและประสาทสัมผัสของผู้เช่ียวชาญด้านการดื่มไวน์แสดงออกมาอย่างรวดเร็วและมีความ
เที่ยงตรงมากกว่าผู้ทดลองร่วมคนอื่น (Pazart L., Comte A., Magnin E., Millot J. L., & T., 2014) 
หรืออย่างเช่นงานวิจัยเกี่ยวกับการกระตุ้นการเรียนรู้ในนักเรียนของมหาวิทยาลัย  Freiburg 
University ในเยอรมัน โดยมี  Dr. Jürgen Kornmeier หัวหน้าทีมงานวิจัย Perception and 
Cognition Research เป็นงานวิจัยทดลองเกี่ยวการใช้กลิ่นของกุหลาบเพื่อกระตุ้นสมาธิและความ
ทรงจ าในส าหรับนักเรียน ทีมนักวิจัยใช้การกระจายกลิ่นในรูปแบบก้านกุหลาบหอม (Rose Scented 
Sticks) โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ผู้วิจัยใช้ก้านกุหลาบหอมติดอยู่ที่โต๊ะเรียน
หนังสือระหว่างที่นักเรียนนั่งอ่านหนังสือทบทวนส าหรับการสอบ จากนั้นให้น ากลับบ้านด้วยและใช้
ก้านกุหลาบหอมวางไว้ใกล้หัวเตียงนอนด้วย ส่วนกลุ่มที่ 2 ไม่มีการใช้กลิ่นใด ๆ  ในห้องเรียนและ      
ที่บ้าน โดยการวัดผลงานวิจัยคือการใช้ผลการสอบด้านศัพท์ทางภาษาเป็นการวัดผล ผลลัพธ์คือ 
นักเรียนกลุ่มที่ 1 ที่ใช้ก้านกุหลาบหอมมีคะแนนที่แสดงถึงการเรียนรู้สูงกว่านักเรียนกลุ่มที่ 2 อย่าง
เห็นได้ชัด จากงานทดลองนี้ ผู้วิจัยได้รับการอธิบายว่า การได้รับกลิ่นเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
เพราะการหลับที่ลึกนั้นมีผลต่อความทรงจ าอย่างมาก Dr. Jürgen Kornmeier บรรยายกระบวนการ
นี้ไว้ว่า ในระหว่างที่มีการเรียนภาษาน้ัน การได้กลิ่นจะเข้าไปท างานด้วยการเปิดรับความทรงจ าใหม่ 
ซึ่งเมื่อได้ดมกลิ่นระหว่างทวนสอบ ความเรียนรู้นั้นก็ถูกบันทึกในความทรงจ า ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์
กรณีงานวิจัยน้ีเห็นความส าคัญตรงการเลือกน ากลิ่นกุหลาบมาใช้ในงานทดลอง เพราะกลิ่นของดอก
กุหลาบในธรรมชาตินั้นมีคุณลักษณะทางเคมีกลิ่นที่ท าให้เกิดความสงบ หัวใจเต้นสม่ าเสมอ และท าให้
อารมณ์เกิดความสมดุล ซึ่งถือเป็นยาแผนโบราณชนิดหนึ่งของตะวันตก (Henglein, 2013) กรณีของ
งานวิจัยทั้งสองช้ินที่ได้ยกตัวอย่างไว้ข้างต้นน้ัน ได้อธิบายการท างานของสมองซึ่งเกี่ยวกับความทรง
จ าเป็นหลัก ในส่วนของประเทศไทยนั้น มีกรณีตัวอย่างของการน าผลวิจัยการใช้กลิ่นเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ไม่มากนัก แต่การน ากลิ่นมาใช้บ าบัดผู้ป่วยเริ่มมีมากข้ึน เช่น การน าน้ ามันหอมระเหยมาช่วย
ลดอาการซึมเศร้า เป็นต้น  

 
ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นการอธิบายการท างานของกลิ่นที่มีต่อมนุษย์ในเชิงวิทยาศาสตร์และ

จิตวิทยา ตลอดจนเข้าใจการท างานของกลิ่นที่เดินทางเข้าสู่ร่างกายผ่านโมเลกลุ กลิ่นดังกล่าวหมายถึง 
กลิ่นที่กระจายอยู่ในอากาศ เมื่อได้กลิ่นแล้วสมองท างานจ าแนกให้เกิดความรู้สึกว่ า กลิ่นนั้นหอม  
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กลิ่นน้ันเหม็น หรือกลิ่นน้ันท าให้นึกถึงประสบการณ์เดิม ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแยกให้ออก
ว่า ‘กลิ่นที่เหม็น’ แสดงถึงความไม่พึงพอใจนั้นแตกต่างกับ ‘กลิ่นเหม็น’อันเกิดจากเสื่อมสภาพของ
สิ่งมีชีวิตและอาจจะเป็นสัญญานของอันตรายเมื่อน ากลิ่นนั้นเข้าสู่ร่างกาย เช่น แบคทีเรีย หรือไวรัส 
ทั้งนี้ในบริบทของกลิ่นในมุมมองของวิทยาศาสตร์และประสาทวิทยาใช้ผลการทดลองเพื่อเป็นเครื่อง
ยืนยันความเป็นจริง แต่กลิ่นในมุมมองของมานุษยวิทยานั้นมองแตกต่างออกไปซึ่งผู้วิจัยจะอธิบาย
เช่ือมต่อไปยังเรื่องสุนทรียภาพของกลิ่นไทยในภายหลัง  

  
การเลา่เรื่องประสาทสมัผัส  

การออกแบบประสบการณ์โดยน ากลิ่นมาสร้างความรู้สึกและประสบการณ์ใหม่นั้นเป็น
แนวคิดสร้างสรรค์ในปัจจุบัน (ปี 2021, ผู้วิจัย) หากแต่การเล่าเรื่องด้วยกลิ่นน้ันแท้จริงแล้วมีมาเนิ่น
นานต้ังแต่ในอดีต เนื่องจากการท างานของประสาทสัมผัสเป็นเรื่อง ‘น่าฉงน’ และลึกลับส าหรับคนใน
สมัยโบราณ เมื่อเริ่มมีการเข้าใจการท างานของประสาทสมัผสัในเชิงวิทยาศาสตร์ที่สามารถอธิบายเปน็
เหตุเป็นผลได้ราวศตวรรษที่ 13 จึงเริ่มมีการเล่าเรื่องความเข้าใจองค์ความรู้ของประสาทสัมผัสสู่งาน
สร้างสรรค์หลายรปูแบบ โดยเฉพาะในศิลปะตะวันตก ยกตัวอย่างเช่น งานศิลปะบนผ้าทอ (Tapestry) 
ที่ช่ือ “ The Lady and Unicorn” เป็นผลงานศิลปะที่ต้องการน าเสนอผัสสะทั้ง 5 ผ่านศิลปะผ้าทอ 
6 ช้ิน คาดว่าท าข้ึนช่วงปี 1500 ความส าคัญของประสาทสัมผัสทั้ง 5 จึงไม่ได้มีเพียงแค่การพยายาม
อธิบายผัสสะ แต่เพื่อถึงแสดงความหมายในความเข้าใจทางโลกโดยเฉพะการเล่าเรื่อง รูป รส กลิ่น 
เสียง สัมผัส ผ่านฉากส าคัญทั้งห้า ส่วนภาพที่ 6  เรียกว่า “ My only desire” หรือ À Mon Seul 
Désir"  
 

 
 
 
 
 
 
 
                                             

 
ภาพที่ 10  The Lady and Unicorn- Smell 

ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Lady_and_the_Unicorn 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Lady_and_the_Unicorn
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ผลงานศิลปะช้ินนี้มีหญิงสาวและยูนิคอร์นเป็นผู้ด าเนินเรื่อง ฉากแต่ละฉากจะมีการวาง
องค์ประกอบภาพและเรื่องราวประกอบฉากแตกต่างกันไป การเล่าเรื่องใช้สัญลักษณ์เป็นตัวแทนของ
เรื่องราว โดยเฉพาะในการตีความหมายของผัสสะทั้ง 5 ที่นักประวัติศาสตร์ศิลป์ตีความผ่านการศึกษา
ประติมานวิทยา (Iconography) ดังนี ้  

 
         การเห็น (Sight) ได้ใช้สัญลักษณ์หญิงสาวถือกระจกแทนสัญลักษณ์การเห็น   
         การได้ยิน (Hearing) ได้ใช้สัญลักษณ์หญิงสาวก าลังเล่นเครื่องดนตรี 
         การได้กลิ่น (Smell) ได้ใช้สัญลักษณ์หญิงสาวถือพวงมาลัยดอกไม้  
         การสัมผัส (Touch) ได้ใช้สัญลักษณ์ที่หญิงสาวยื่นมือไปลูบศรีษะของยูนิคอร์น 
         การลิ้มรส (Taste) ได้ใช้สัญลักษณ์ที่หญิงสาวเอื้อมมือหยิบผลไม้จากโต๊ะ  
 

สัญลักษณ์ที่กล่าวมานี้ได้ถูกตีความตามค าอธิบายข้างต้น แต่ก็ยังเต็มไปด้วยความลึกลับและ
เป็นเหตุผลที่ท าให้ภาพนี้มีช่ือเสียงจนกระทั่งปัจจุบัน (Dr. Élisabeth Taburet – Delahaye, 2016) 
ผู้วิจัยได้พบข้อน่าสังเกตว่า การสร้างสรรค์ผลงานวิจิตรศิลป์ในช่วงศตวรรษที่ 1500 ช้ินนี้ เป็นช่วงที่
ศิลปะตะวันตกก าลังเปลี่ยนถ่ายจากศิลปะเมดิเอวัลสู่ศิลปะเรอเนสซอง หากผลงานช้ินนี้จัดอยู่ใน
ศิลปะเมดิเอวัล ก็จะท าให้เกิดค าถามถึงการใช้สัญลักษณ์ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกว่ามีความจะ
คล้ายกับศิลปะเรอเนสซองมากกว่า อีกทั้งหากเปรียบเทียบกับผลงานที่น าประสาทสัมผัสมา
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในยุคเรอเนสซอง ของการเล่าเรื่องประสาทสัมผัสผ่านศิลปะที่น่าสนใจอีกช้ิน
หนึ่งคือผลงานของ Jan Brueghel the Elder and Peter Paul Rubens จากภาพที่ช่ือ Allegory of 
the Five Senses (1616-17) ที่มีการใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ แทนผัสสะนั้น ๆ เช่น     

    
                   การเห็น (Sight) ได้ใช้สัญลักษณ์เด็กชายที่นอนถือกระจกแทนสัญลักษณ์การเห็น   
                   การได้ยิน (Hearing) ได้ใช้สัญลักษณ์เด็กชายคล้ายทูตคิวปิดก าลังถือเครื่องดนตรี 
                   การได้กลิ่น (Smell) ได้ใช้สัญลักษณ์หญิงสาวถือดอกไม้และนั่งอยู่ในสวนดอกไม้ 
                   การสัมผัส (Touch) ได้ใช้สัญลักษณ์ที่เด็กหญิงก าลังเล่นกับนกน้อย 
                   การลิ้มรส (Taste) ได้ใช้สัญลักษณ์ที่หญิงสาวทานผลไม้ 
 

หากเปรียบเทียบสัญลักษณ์ของกลุ่มภาพ The Lady and Unicorn กับ กลุ่มภาพ Allegory 
of the Five Senses โดย Jan Brueghel the Elder and Peter Paul Rubens จะเห็นได้ชัดว่ากลุ่ม
ภาพทั้งสองได้ใช้ฉากกับสัญลักษณ์คล้ายคลึงกัน การสื่อความหมายของผัสสะทั้ง 5 จึงคล้ายกัน  
โดยเฉพาะการสื่อสารผัสสะของการได้กลิ่นที่ใช้ดอกไม้และผู้หญิงเป็นตัวแทนความรู้สึก ผู้วิจัยจึง
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วิเคราะห์ในด้านสุนทรียศาสตร์ของศิลปะในยุคนี้ ประสาทสัมผัสได้สะท้อนความงามและความดีงาม  
ส่วนการเล่าเรื่องของการได้กลิ่นผ่านศิลปะยังคงเต็มไปด้วยธรรมชาติ คือ กลิ่นที่ได้จากดอกไม้ ซึ่งถ้า
เปรียบเทียบกับงานการเล่าเรื่องด้วยวรรณกรรม อาจจะเห็นมุมมองที่แตกต่างกันออกไป  

 
 

 
 
 
 
                                                
                                
 
 

ภาพที่ 11  Allegory of the sense -Smell 
                                Jan Brueghel the Elder and Peter Paul Rubens 
 

ทางวรรณกรรมในสมัยที่ใกล้เคียงกับผลงานของ  Allegory of the Five Senses เป็น
วรรณกรรมอังกฤษจากนักเขียนช่ือดัง วิลเลี่ยม เชคเปียร์ ที่มีวิธีการน ากลิ่นมาเล่าด้วยวิธีที่แตกต่าง
จากนักเขียนคนอื่นในยุคนั้น วรรณกรรมส่วนใหญ่มักใช้เพื่อเป็นการเปรียบเปรียบกลิ่นกับคุณลักษณะ
ของบุคคล แสดงออกถึงความทรงจ าที่มีบุคคล สถานที่ ประสบการณ์ต่าง ๆ หากงานวรรณกรรม
เกี่ยวกับกลิ่นของเชคเปียร์ใช้การสื่อสารในเรื่องอนุภาพของกลิ่นในเชิงยาและการเล่นแร่แปรธาตุ 
(Alchemy)  

 
“แล้วก็มีโรสแมรีส าหรับการระลึกถึง ค าอธิษฐาน ความรัก และความทรงจ า” ในบทละคร

เรื่องแฮมเล็ต (Hamlet) เชคเปียร์เขียนถึงโอฟีเลียผู้ซึ่งบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรหอมตามต ารับ
ยาแผนโบราณของตะวันตก โรสแมรี่มีคุณสมบัติที่ช่วงรักษาความทรงจ าและสามารถบ าบัดโรค      
อัลไซเมอร์ได้ (Hengliein, 2020) แต่หากเปรียบเทียบกับการใช้สัญลักษณ์กลิ่นในดอกกุหลาบของ
ผลงานเชคเปียร์จะเห็นทักษะการใช้สัญลักษณ์เปรียบเปรยได้อย่างลึกซึ้งของเขา “กุหลาบจะยังหอม
เสมอถ้าน าไปสกัดเป็นน้ าหอมเสียต้ังแต่ตอนที่ยังงดงามอยู่ ดีกว่าปล่อยให้เหี่ยวเฉ่ียวคาต้นและตายไป
ทั้งที่ยังเป็นโสดอยู่อย่างนั้น” (From A Midsummer Night’s Dream Act I Scene I Lines 76-78)  
ซึ่งประสาทสัมผัสกับความทรงจ าในมนุษย์นั้น จะได้รับการอธิบายด้วยกลไกทางวิทยาศาสตร์ใน
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ศตวรรษที่ 19 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในวงการน้ าหอมท าให้เกิดน้ าหอมสังเคราะห์มากขึ้น น้ าหอมได้
สะท้อนฐานันดรของผู้ใช้ (Huysmans, 1959) ซึ่งจะศึกษาได้จากนวนิยายเรื่อง “À rebours” – 
Agaist the Grain” Joris-Karl Huysmans “เขามีความเช่ียวชาญในศาสตร์แห่งกลิ่นมานานแล้ว เขา
เช่ือว่าความรู้สึกของกลิ่นสามารถให้ความสุขอย่างหนึ่งเท่ากับการได้ยินและการมองเห็น ทุกประสาท
ความรู้สึกแต่ละอย่างมีความอ่อนไหว หากความเป็นธรรมชาติได้รับการปลูกฝังอย่างถูกต้องแม้เมื่อ
ต้องด าเนินไปสู่ความรู้สึกใหม่ ซึ่งเต็มไปด้วยความรุนแรง แต่ก็จะประสานกันและกลับมาเป็นเอกภาพ
ซึ่งถือเป็นงานสร้างสรรค์” โยริสอธิบายเรื่องของกลไกการปรุงกลิ่นเครื่องหอมผ่านภาษาทาง
วรรณกรรมที่เต็มไปด้วยช้ันเชิงทางวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ “ในความเป็นจริงแล้วน้ าหอมแทบ
จะไม่ได้มาจากดอกไม้ที่พวกเขามีช่ือ ศิลปินที่กล้าขอยืมองค์ประกอบของธรรมชาติมาสร้างผลงาน 
ครึ่ง ๆ กลาง ๆ ไม่มีทั้งความถูกต้องหรือสไตล์เนื่องจากแก่นแท้ที่ได้ไม่ได้มาจากกลิ่นธรรมชาติที่
แท้จริง”  งานเขียนของโยริสแสดงออกถึงความเป็นนักธรรมชาตินิยม ในงานเขียนช้ินน้ีเขาได้น าเสนอ
การเปิดประสาทสัมผัสการรับรู้ นับเป็นการก้าวผ่านความเข้าใจผัสสะกับศิลปะในบริบทใหม่ โยริสเขา
ได้รับอิทธิพลงานเขียนแนวนี้จากงานวรรณกรรมของ Charles Baudelaire โดยเฉพาะเป็นงานเขียน
ที่ต่อต้านความเป็นสังคมยุคเก่า งานเขียนบทกวีเรื่อง  The Flowers of Evil ของเขาเ ช่ือม
ภาษาศาสตร์ในเชิงเปรียบเทียบกับผัสสะต่างๆ ของร่างกาย ทั้ง รูป รส กลิ่น เสี่ยง และ สัมผัส ถูก
บรรยายในลักษณะของสัญลักษณ์   

 
นักเขียนชาวฝรั่งเศสทั้ง 2 ท่านนี้มีอิทธิพลต่อนักเขียนที่โดดเด่นอีกคนในศตวรรษที่ 20 

โดยเฉพาะในประเด็นที่น าวิทยาศาสตร์ของกลิ่นมาเขียนได้อย่างเต็มไปอรรถรสทางวรรณศิลป์ 
Marcel Proust  ได้สร้างเรื่องเล่าของชายคนหนึ่งที่ความทรงจ าเช่ือมกลิ่นกับรสชาติของอาหาร      
จนท าให้เกิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจสอบเรื่องกลิ่นสามารถบันทึกความทรงจ าได้จริงใน
ภายหลัง ในหนังสือ ‘Remembrance of Things Past’ พรุสซ์กล่าวถึงรสชาติและกลิ่นวนิลาในขนม
แมกดาเลน ท าให้เขาย้อนกลับไปในวัยเด็กผ่านความทรงจ าแบบ flashback เหตุการณ์เป็นเหตุการณ์
ที่เกิดข้ึนได้หากประสาทสัมผัสของเราได้รับการกระตุ้น ซึ่งพรุสซ์ ได้อธิบายว่า “การได้เห็นขนม     
แมกดาเลนเล็กนี้ ๆ  ไม่ท าให้ผมจดจ าอะไรได้เลย จนกว่าผมจะได้ลิ้มรสชาติของแมกดาเลนและทาน
พร้อมกับชาสักถ้วยหนึ่ง” การเล่าเรื่องราวย้อนไปสู่วัยเด็กที่ เต็มไปด้วยความสุข เขาได้อธิบายการ
เดินทางของรสชาติที่ปลายลิ้นสู่การซึมซาบของกลิ่นวนิลาจากขนมแมกดาเลนที่พุ่งไปสู่สมองและ
กระตุ้นความทรงจ า การเล่าเรื่องของพรุสซ์ประกอบไปด้วยสุนทรียะที่ ถ่ายทอดความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์สู่ภาษาศาสตร์ในเชิงสัญลักษณ์ ทั้งนี้ จะสามารถเห็นได้ว่าแนวความคิดของการเสนอเรือ่ง
เล่าของกลิ่นทางตะวันตกนั้นอิงไปทางด้านจิตวิทยาแม้กระทั่ง คาร์ล จุง นักจิตวิทยาชาวเยอรมันได้
อธิบายขบวนการท างานของเคมีในกลิ่นว่าเสมือนยาแบบเล่นแร่แปรธาตุ มีความซับซ้อนมีมิติและ
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ละเอียดอ่อน เปรียบเปรยพรรณนาดังชีวิตมนุษย์ที่มีทั้งช่วงดีงาม ช่วงประสบพบปัญหา(Aftel. M, 
1999) ไม่ต่างกับบทละครของเชคเปยีร์เรื่อง ‘โลกนี้คือละคร’ ที่ทุกชีวิตถูกตีความผ่านตัวละคร ต่างวัย
ทั้ง 7 บทบาท การอธิบายของคาร์ล จุง ช้ีชัดว่าเขาเข้าใจการท างานทางเคมีในกลิ่นด้วยเหตุทีก่ลิ่นหนึง่
ไม่ได้มีแค่ระดับเดียว  

 
จากที่ผู้วิจัยยกตัวอย่างมาข้างต้น เป็นการยกตัวอย่างพอสังเขปของการเล่าเรื่องของกลิ่นผา่น

ผลงานทางศิลปะที่โดดเด่นสองแขนง คือ วิจิตรศิลป์ และวรรณศิลป์ ซึ่งศิลปะทั้งสองแขนงนี้ต่างใช้
สัญลักษณ์ถ่ายทอดและน าเสนอองค์ความรู้อีกมิติหนึ่งของกลิ่นที่ไม่ได้แค่ใช้ส าหรับการรับรู้ แต่เพื่อ
น าไปการพัฒนาสภาวะจิตภายใน (Hengliein, 2020) อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาการเล่าเรื่องของกลิ่นใน
วัฒนธรรมไทยนั้นถูกเล่าผ่านวรรณกรรมมากกว่างานศิลปะ งานวรรณกรรมของไทยใช้สัญลักษณ์
สื่อสารถึงกลิ่นอย่างประณีตในขณะที่งานศิลปะจะเต็มไปสัญญะทางปรัชญา ซึ่งเห็นได้จากผลงาน
ศิลปะร่วมสมัยยกตัวอย่างเช่น งานของอาจารย์มณเฑียร บุญมา ที่ช่ือ “House of Hope” ที่ใช้
สมุนไพรไทยเป็นตัวแทนของการเยียวยารักษาและใช้กลิน่เป็นสญัลักษณ์ของความหวังแหง่สภาวะของ
ชีวิต 
 
สัญศาสตร์ของกลิ่นหอมท่ีใช้ในงานวรรณคดีไทย 
 ‘กลิ่นหอม’ ได้น ามาใช้เพื่อสื่อสารบรรยายบุคลิกภาพของอิสตรีในวรรณกรรมทั้งของไทยและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในงานวรรณคดีไทยนั้นจะเน้นเรื่องของการเปรียบเปรยสัญลักษณ์ของกลิ่น
ผ่าน ‘ดอกไม้ไทย’ ซึ่งส่วนใหญ่เนื้อหาในวรรณคดีจะมีวัตถุประสงค์เพื่อสอนการวางตัวของอิสตรี     
จนเป็นตัวแทนถ่ายทอดแนวค าสอนจากวัฒนธรรมสู่วัฒนธรรม ทั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ตัวละครเอกใน
วรรณคดีในหลาย ๆ  เรื่อง ค้นพบว่า เนื้อหา ค าสอนในวรรณคดีแสดงออกถึงความสัมพันธ์ของที่มา
ของ ‘กลิ่น’ กับบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัยของนางวรรณคดีด้วย ดังเช่นตัวอย่างดังนี้  
 

นางกากี จากวรรณคดีเรื่อง กากี  
กากีเป็นตัวละครที่สะท้อนความหมายของผู้หญิงที่ประพฤติตัวมากชู้หลายสามีตกเป็นของ

ชายหลายคนด้วยความเต็มใจ นางมีกลิ่นกายที่หอมรัญจวนจนเป็นเอกลักษณ์ของผู้หญิงที่มีเสน่ห์ทาง
เพศ จากหนังสือเรื่องกากี อุทัย ไชยานนท์ อธิบายว่า วรรณคดีเรื่องนี้ถูกเขียนเพื่อใช้ส าหรับสอน
โดยเฉพาะ สอนชายให้ดูพฤติกรรมของผู้หญิงและสอนหญิงให้วางตัวให้เหมาะสม ซึ่งมีต้นเรื่องมาจาก 
“กากีค ากลอน” ในนิบาตชาดกในพระไตรปิฎกแต่งข้ึนโดยอาศัยเค้าเรื่องจากกาติชาดกและกุณาล
ชาดก กากีค ากลอนเป็นวรรณคดี ที่มีช่ือเสียงพอสมควรเพราะอย่างน้อยถึงกับมีการขับร้องประกอบ
วงมโหรีและตัวละกากีกลายเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงที่เจ้าชู้ 



  
 

44 

นางโมรา จากเรื่องจันทรโครพ  
นางวรรณคดีที่เกิดจากดอกไม้ป่า และได้รับการตีความว่ามีจิตใจรวนเร นางโมราเป็นตัวแทน

ของผู้หญิงที่ทรยศคนรักเพียงเพื่อให้ตัวเองมีความสุขและมีชีวิตรอดจึงเป็นตัวแทนของความมีจิตใจไม่
มั่นคงของผู้หญิง 

 
นางวรรณคดีทั้งสองนางที่ผู้วิจัยกล่าวมาข้างต้นถูกน ามาใช้เป็นสัญลักษณ์ของลักษณะหญิงที่

ไม่ดีในด้านที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อสามี การให้สัญลักษณ์ที่น่าสนใจกากีก็มี ‘กลิ่นหอมพิเศษ’ ติดตัวตลอดเวลา
และสามารถติดตัวชายคนรักไปถึง 7 วัน แต่กลิ่นนั้นไม่ได้ถูกระบุว่าเป็นกลิ่นอย่างไร แม้จะมีการ
บรรยายเปรียบเปรยคล้ายดอกไม้หลาย ๆ ชนิดก็ไม่มีการเปรียบเทียบให้เป็นกลิ่นที่มีความดีงาม     
แต่กลับเป็นกลิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเธอเอง  กรณีนางโมราที่เกิดมาจากดอกไม้ป่า ซึ่งไม่ได้
แสดงออกว่าต้นก าเนิดจากดอกไม้ช้ันสูงที่มีกลิ่นหอม จึงกลับกลายเป็นลักษณะของนางที่ก าเนิดมา
จากดอกไม้ที่ไม่ได้รับการยกย่องเสมอกับพฤติกรรมที่แสดงออกไป ซึ่งเมื่อผู้ วิจัยได้วิเคราะหฺ์
เปรียบเทียบกับนางวรรณคดีคนอื่น ๆ  ที่มีที่มาจากดอกไม้ช้ันสูงนั้น ผู้วิจัยเห็นชัดว่าเนื้อหาที่น าเสนอ
เรื่องราวของผู้หญิงมีลักษณะแตกต่างกันกับตัวอย่างนางวรรณคดีทั้งสองดังต่อไปนี้ 

 
  ตารางท่ี 1  นางในวรรณคดีและสัญลักษณ์ของกลิ่น 

 
นางในวรรณคดีที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ มีลักษณะพิเศษคือความซื่อสัตย์ต่อสามีเป็นอย่างยิ่ง  

หากไม่ได้มีชีวิตเรียบง่ายหรือสมหวังในความรักอย่างง่ายดายกลับต้องพิสูจน์สิ่งต่าง ๆ  มากมายซึ่งล้วน
ต้องท าให้แสดงออกถึงความอดทนของสตรี โดยนางวรรณคดีที่กล่าวมาข้างต้นล้วนมีกลิ่นหอม
ประจ าตัว ที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะช่ือก าเนิด โดยที่ดอกไม้ในลักษณะก าเนิดน้ันเป็นดอกไม้ช้ันสูง 
กล่าวคือ เป็นดอกไม้ที่นิยมน ามาใช้ในงานเครื่องหอมไทยและเป็นดอกไม้ที่เป็นตัวแทนแสดงออกถึง
ลักษณะตัวแทนของ ‘สตรีที่ดี’ จากการวิเคราะห์ผ่านวรรณคดีไทย ผู้วิจัยจึงเห็นได้ชัดว่า วรรณคดีไทย

ชื่อนางในวรรณคด ี จากเรื่อง ลักษณะก าเนิดท่ีเกีย่วข้องกับกลิ่น 

นางมัทนา มัทนะพาธา หญิงงามที่กลายร่างเป็นกุหลาบ เพราะปฏิเสธ
ความรักจากชายที่ไม่รัก 

นางทิพเกสร  ลักษณวงศ์ มีก าเนิดมาจากดอกบัว 
นางพิกุลทอง พิกุลทอง มีเรือนผมหอมและวาจาที่หอมเหมือนดอกพิกุล 

นางจ าปาทอง ไชยเชษฐ์ น้ าตากลายเป็นดอกจ าปาทอง 
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หลาย ๆ  เรื่องใช้ ‘กลิ่นหอม’ เป็นการสื่อสารความหมายแฝงที่มีอยู่ในเนื้อหาและ ‘กลิ่นหอม’         ใน
วรรณคดีไทยจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่กลิ่นหอมแต่เป็นค่านิยมของผู้หญิงไทยในอดีตด้วย  

 
สุนทรียศาสตร์ของกลิ่นในวัฒนธรรมไทย  

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทกลิ่นในวัฒนธรรมไทย ค าว่ากลิ่นในความหมายของ
วัฒนธรรมจะเช่ือมโยงไปถึงกลิ่นที่หอมหรือกลิ่นที่ท าให้เกิดความเป็นความสุข เกิดสุนทรียะ โดยค าว่า 
“หอม” ไม่ได้แสดงออกถึงความพอใจหรือไม่พึงพอใจในกลิ่นนั้น แต่หมายถึงคุณสมบัติของกลิ่นที่ท า
ให้รู้สึกไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ส่วนค าว่า “เครื่องหอม” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 
2554 ได้ให้ความหมายของค าว่า “เครื่องหอม” ดังความหมายว่า สิ่งต่าง ๆ ที่มีกลิ่นหอม เช่น แป้งร่ า 
น้ าอบไทย สิ่งที่ท าให้มีกลิ่นหอม เช่น ชะมดเช็ด ก ายาน พิมเสน เครื่องหอมเป็นค านามซึ่งบาง
แหล่งข้อมูลจะใช้เคียงคู่ไปกับค าว่า “สุคันธรส” ที่แปลว่า กลิ่นหอม ของหอม หรือเครื่องหอม       
เป็นค าศัพท์ที่มีรากมาจากภาษาบาลีสันสกฤต โดยทั้งภาษาบาลีและสันสกฤตได้ใช้ค าว่า “สุคนธ” ที่มี
ความหมายถึง (มี) กลิ่นหอม และเมื่อค าว่า “สุคันธ” น าไปรวมกับค าอื่น ก็จะมีเป็นการขยาย
ความหมาย เช่น ค าว่า “สุคันธชาติ” จะหมายถึงกลิ่นหอมที่ได้มาส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้ ส่วนค าว่า    
“สุคันธบ าบัด” ซึ่งดัดแปลงมาจากภาษาอังกฤษคือค าว่า Aromatherapy มีความหมายถึง การบ าบัด
ด้วยกลิ่นหอม ค าว่า Aroma มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกแต่เพิ่งมาน าใช้ร่วมกับค าว่า Therapy     จน
เป็นค าว่า Aromatherapy  ในคริสตวรรษที่ 19 (Howes, 1994a)  เพื่อน ามาใช้ในการบรรเทาอาการ
เจ็บป่วย ไม่ว่าจะทางจิตใจหรือร่างกาย จากที่กล่าวมานั้น ผู้วิจัยส ารวจพบว่าเครื่องหอมของไทยเป็น
ศิลปะแขนงหนึ่งที่ถูกละเลยทั้งที่มีความเช่ือมโยงและเป็นมรดกวัฒนธรรม เนื่องจากยังไม่มีการ
วิเคราะห์ในด้านความเป็นสุนทรียภาพและคุณลักษณะของเครื่องหอมไทยอย่างชัดเจน ซึ่งผู้วิจัยเห็น
ว่าการวิเคราะห์เครื่องหอมไทยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส ารวจเรือ่งของ “กลิ่นหอม” ในบริบททาง
วัฒนธรรมศึกษาก่อน เพราะ “กลิ่นหอม” มีสัญญะอื่นนอกจากความรู้สกึทางกายภาพ บางครั้ง “กลิ่น
หอม” ได้รับการตีความให้แทนความหมายอื่นนอกเหนือจากความหมายของตนเอง  โดยเฉพาะ
ทางด้านศาสนา ดังเช่นการอธิบายความหมายของกลิ่นที่หอมฟุ้งทวนลมได้ใน “คันธสูตร” 

 
...ครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ  ถวายบังคมพระผู้มี

พระภาคแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
กลิ่นหอม ๓ อย่างนี้ ฟุ้งไปแต่ตามลมอย่างเดียว ฟุ้งทวนลมไปไม่ได้ กลิ่นหอม ๓ อย่างนัน้เป็นไฉน คือ 
กลิ่นที่ราก ๑ กลิ่นที่แก่น ๑ กลิ่นที่ดอก ๑ กลิ่นหอม ๓ อย่างนี้แล ฟุ้งไปแต่ตามลมอย่างเดียว ฟุ้งทวน
ลมไปไม่ได้ พระเจ้าข้า กลิ่นหอมชนิดที่ฟุ้งไปตามลมก็ได้ ฟุ้งทวนลมไปก็ได้ ฟุ้งไปทั้งตามลมและทวน
ลมก็ได้ ยังจะมีอยู่หรือ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรอานนท์ กลิ่นหอมที่ฟุ้งไปตามลมก็ได้ ฟุ้งไป
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ทวนลมก็ได้ ฟุ้งทั้งไปตามลมและทวนลมก็ได้ มีอยู่ ฯ อา. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ กลิ่นหอมที่ฟุ้งไปตาม
ลมก็ได้ ฟุ้งไปทวนลมก็ได้ ฟุ้งไปทั้งตามลมและทวนลมก็ได้ เป็นไฉน ฯ พ. ดูกรอานนท์ สตรีหรือบุรุษ
ในบ้านหรือนิคมใดในโลกนี้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ถึงพระธรรมเป็นสรณะ ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ 
เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการลักทรัพย์ เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม เว้นขาดจาก
การพูดเท็จ เว้นขาดจากการดื่มน้ าเมา คือ สุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เป็นคนมีศีล   
มีกัลยาณธรรม มีใจปราศจากความตระหนี่อันเป็นมลทิน มีไทยธรรมเครื่องบริจาคอันปล่อยแล้ว มีมือ
อันชุ่ม ยินดีในการเสียสละ ควรแก่การขอยินดีในทานและการแจกจ่ายทาน  อยู่ครองเรือนสมณ
พราหมณ์ทุกทิศย่อมกล่าวสรรเสริญคุณของเขาว่า  สตรีหรือบุรุษในบ้านหรือนิคมแห่งโน้นถึง
พระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ถึงพระธรรมเป็นสรณะ ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ เว้น
ขาดจากการลักทรัพย์ เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม เว้นขาดจากการพูดเท็จ เว้นขาดจากการ
ดื่มน้ าเมา คือ สุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เป็นคนมีศีล มีกัลยาณธรรม มีใจปราศจาก
ความตระหนี่อันเป็นมลทิน มีไทยธรรมเครื่องบริจาคอันปล่อยแล้ว มีมืออันชุ่ม ยินดีในการเสียสละ 
ควรแก่การขอ ยินดีในทานและการแจกจ่ายทาน อยู่ครองเรือน แม้เทวดาทั้งหลายก็กล่าวสรรเสริญ
คุณของเขาว่า สตรีหรือบุรุษในบ้านหรือนิคมแห่งโน้น ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ฯลฯ ควรแก่การขอ
ยินดีในทานและการแจกจ่ายทาน ดูกรอานนท์ กลิ่นหอมนี้น้ันแล ฟุ้งไปตามลมก็ได้ ฟุ้งไปทวนลมก็ได้ 
ฟุ้งไปทั้งตามลมและทวนลมก็ได้ ฯ กลิ่นดอกไม้ฟุ้งทวนลมไปไม่ได้ กลิ่นจันทน์ กลิ่นกฤษณา หรือกลิ่น
กระล าพัก ก็ฟุ้งทวนลมไปไม่ได้ ส่วนกลิ่นสัตบุรุษ ฟุ้งทวนลมไปได้ เพราะสัตบุรุษฟุ้งไปทุกทิศ ฯ... 

  
จากค ากล่าวข้อนี้ได้ท าการเปรียบเทียบ (Metaphor) และแสดงสัญญะ (Semiotics) ด้วย

กลิ่นที่หอมคุณลักษณะเหนือกลิ่นที่ได้มาจากพืชทั่วไป แม้พืชนั้นจะมีความหอมอย่างที่สุด เช่น     
กลิ่นจันทน์ ก็อาจจะหอมทวนลม คือยังเป็นกลิ่นหอมที่ฟุ้งเพียงช่ัวคราวก็จางไป จึงเป็นกลิ่นหอมที่ไม่
เท่ากับการปฏิบัติธรรมและรักษาไว้ซึ่ง ศีล 5 “กลิ่นหอม” นี้ จึงเป็นตัวแทนของความดีงามและความ
บริสุทธ์ิ ซึ่งการน ากลิ่นมาเปรียบเปรยกับความดีความงาม  เป็นแนวทางหลักที่ผู้วิจัยน ามาตีความ
เพื่อให้สื่อความหมายค าว่า สุนทรียภาพของเครื่องหอมไทย หากวิเคราะห์จากงานวิจัยเกี่ยวกับ
การศึกษากระบวนการรู้คิดทางปัญญา (Cognitive Process) และในมุมมองภาษาศาสตร์ (Howes, 
1994b) ซึ่งอธิบายผ่านมุมมองของนักวัฒนธรรมศึกษา พบว่า สุนทรียภาพของกลิ่นจะก าหนดข้ึนได้
หากอยู่ภายใต้มิติของวัฒนธรรมและเช่ือมกับประสบการณ์สุนทรียภาพ ซึ่งในส่วนนี้ นักวิจัยสามารถ
เช่ือมกลิ่นหอมในวัฒนธรรมของไทยผ่านงานการศึกษางานวรรณกรรม ในงานวรรณกรรมไทยนั้น 
กลิ่นหอมและวิถีการใช้กลิ่นของเครื่องหอมไทยมักโยงกลิ่นหอมหรือเครื่องหอมกับคุณสมบัติของกลิ่น
ที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ โดยเฉพาะที่เช่ือมกับชนช้ันสูง หากพิจารณาจากวรรณคดีเรื่อง           “
นางนพมาศ หรือ ต าหรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ” ที่เล่าเรื่องนางนพมาศ    ซึ่ง
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เกิดอยู่ในช่วงสมัยสุโขทัย แม้มีบางช่วงของวรรณคดีถูกแต่งเติมในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ (พระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์, 2404) ก็จะเห็นถึงความหอมกับสัญลักษณ์ความเช่ือเกี่ยวกับ
ฐานันดรศักดิ์ ดังเช่น การบรรยายถึงลักษณะความสวยงามของพรที่นั่งในสมเด็จพระร่วงที่กลิ่นจาก
ดอกไม้หอมสะท้อนความเป็นอยู่ของเจ้านายช้ันสูง “แล้วก็มีราชอุทยานอยู่ในพระนิเวศแห่งหนึ่ง ปลูก
แต่พรรณไม้ดอกผล อันวิเศษด้วยกลิ่นแลรศ ควรจะน ามาซึ่งความโสมนัสน้ าจิตรพระสนมก านัลทั้ง
ปวง” กลิ่นยังสามารถท านายถึงความหมายในเชิงสัญลักษณ์ของสิ่งที่สูงส่ง ดังพิจารณาได้จากท านาย
ฝันของพราหมณ์นามว่า โชตะรัตน์ ดังที่ธิดานามว่านพมาศถูกเล่าถึง ดังนี้ “แลเมื่อข้าน้อยนี้ปฏิสนธิใน
ครรภ์มารดา ๆ นิมิตรฝันว่า ได้เยี่ยมบัญชรพระเจ้าแผ่นดินชมแสงพระจันทร์อยู่จนตื่ น บิดาฝันว่า
พรรณดอกไม้ต่าง ๆ แย้มบานเกสรใช่ฤดูกาล หอมกลิ่นรวยรื่นไปทั่วทั้งจังหวัดพระนคร เหตุนิมิตดั่งนี้
ท่านทั้งสองก็ได้ท านายไว้ว่าจะได้บุตรเป็นธิดา จะมีบุญพาศนาพร้อมด้วยสติปัญญาแลเกียรติยศเปนที่
พึ่งแก่วงษ์ญาติได้เปนแท้” หรือการบรรยายลักษณะของกลิ่นที่หอมเช่ือมได้กับความเช่ือตลอดจนการ
บูชาสักการะระลึกถึงบุญคุณพระพุทธเจ้า “อันพระมหานครศุโขไทยราชธานีถึงวันวิสาขะนักขัตฤกษ์
ครั้งใด ก็สว่างไปด้วยแสงประทีปเทียนดอกไม้เพลิง แลสล้างสลอนด้วยธงชายธงปะฎาก ไสวไปด้วยภู่
พวงดอกไม้กรองร้อยห้อยแขวน หอมตระหลบไปด้วยกลิ่นสุคันธรศรวยรื่นเสนาะส าเนียงพิณพาทย์
ฆ้องกลองทั้งทิวาราตรี มหาชนชายหญิงพากันกระท ากองการกุศล เสมือนจะเผยซึ่งทวารพิมานฟ้าทุก
ฉ้อช้ัน ฯ” และการปรุงแต่งกลิ่นยังบรรยายความงามของอิสตรีที่ผูกสัมพันธ์กับกษัตริย์อันสะท้อน
ฐานันดรศักดิ์อันสูงส่งของสมมุติเทพ “หนึ่งโสดอันว่านางบ าเรอทั้งหลายนั้นล้วนแต่ทรงลักษณะวิลาศ
ลออเอี่ยม ช านาญในการบ ารุงบ าเรอพระราชหฤไทยสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสิ้นกาละทุกเมื่อ จะว่าข้าง
รูปร่างก็งามเหมือนหล่อเหลาเกลากลึง จะว่าข้างทรวดทรงก็งามประหนึ่งนางกินร จะดูดวงภักตร์
ลักขณาก็งามเพราพริ้มยิ้มแย้ม จะพิศผิวพรรณวรรณะก็ เปนนวลเหมือนนวลจันทร์ จะดูจริตกิริยาก็
งามละไมละม่อมพร้อมพริ้ง จะฟังส าเนียงเสียงเจรจาก็เสนาะเพราะจับจิตร์ จะตกแต่งกายานุ่งห่มก็
งามสมดูคมข า จะใกล้เคียงกับผู้ใดก็หอมกลิ่นเสาวคนธรวยรื่น”  

 
ในความคิดเห็นของผู้วิจัยแม้ว่างานวรรณคดี “นางนพมาศ” จะมีความยอกย้อนในเชิงเวลา

จริง แต่สิ่งที่ปฎิเสธไม่ได้เลยคือเรื่องความจริงที่ว่าวรรณคดีเรื่องนี้สะท้อนความคิดของชนช้ันปกครอง
ของไทยในฐานะตัวแทนของสมมุติเทพ เมื่อมองผ่านวัฒนธรรมเราจึงจะพบการออกแบบกลิน่เหลา่น้ัน
มาพร้อมกับวัฒนธรรมและพิธีกรรมที่มีความเกี่ยวพันกับศาสนาและเกษตรกรรม ซึ่งผนึกอยู่ใน
วัฒนธรรมของไทย  ยกตัวอย่างเช่น วัฒนธรรมทางล้านนา ที่เรียกว่า การบูชาเสาอินทขีล ประเพณี
บูชาเสารอินทขิลจะเริ่มวันแรมที่ 13 ค่ า เดือน 8 ต่อเนื่องไปวันข้ึน 4 ค่ า เดือน 9 ใช้เวลาทั้งหมด 7 
วัน โดยชาวเมืองจะน าข้าวตอก ดอกไม้ ธูปเทียน น้ าขมิ้นสมป่อยใส่ภาชนะ ไปท าการสระสรงสักการะ
เสาอินทขิล หรือ เสาหลักเมือง พิธีกรรมสักการะนี้เป็นพิธีกรรมที่ให้เกิดความสงบร่มเย็นกับบ้านเมือง 
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แนวความคิดหลักคือการแสดงความเคารพ ในส่วนที่มีความส าคัญอย่างมากส าหรับพิธีกรรมนี้ คือ 
การน าข้าวตอกดอกไม้ไปบูชาพระ ดอกไม้ที่เลือกจะมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะดอกดาวเรือง ดอก
กุหลาบ ดอกพุด ดอกมะลิ หัวใจหลักคือ การใช้กลิ่นหอมของดอกไม้และควันธูป เพื่อแสดงสักการะสิง่
ศักดิ์สิทธ์ิ สุริยัน ชัยทัศน์ นักปราชญ์ล้านนาได้อธิบายความหมายของพิธีกรรมและประสบการณ์ในวัย
เยาว์ ดังนี้  

 
“สมัยเมื่อ 30-40 ปีที่แล้ว การไปบูชาเสาอินทขิล เราเปลี่ยนไปเรียกว่า งานใส่ขันดอก ปรกติ

คนที่ไปงานจะนิยมเตรียมดอกไม้ ธูป เทียนมาจากบ้าน ดอกไม้ที่น ามาใช้ก็ใช้ดอกไม้ที่ปลูกในบ้าน 
และเป็นดอกไม้ตามฤดูกาลโดยจะใส่ของเครื่องไหว้ในสลุงเงินมาจากบ้าน แต่มีเรื่องเล่าในต านานว่า
กันว่า คนลัวะสมัยก่อนที่อยู่ในเชียงใหม่ เอาสิ่งสกปรกมาทาบริเวณเสาหลักเมือง จึงท าให้เทวดา
อารักษ์หนีกลับสวรรค์ จึงเห็นว่า การบูชาเสาต้องบูชาด้วยเครื่องหอมดอกไม้หอม เทวดาจึงจะพอใจ” 
(ผู้วิจัยสัมภาษณ์ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 พิธีบูชาเสาอินทขิล จงัหวัดเชียงใหม ่
                   ที่มา : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/600396 
 

ค าสัมภาษณ์นี้ประกอบกับการศึกษาทางเอกสารเรื่องวัฒนธรรมกลิ่นหอม สะท้อนให้ถึง
สัญลักษณ์ของดอกไม้และความหอมอันเป็นตัวแทนการเอาใจใส่ในความสัมพันธ์ของมนุษย์และเทพ 
กลิ่นที่ใช้ในชีวิตประจ าวันคนไทยข้อมูลที่ผู้วิจัยค้นพบทั้งเอกสารและการสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่จะให้
ข้อมูลที่ตรงกัน กล่าวคือหลักฐานโดยตรงของกลิ่นที่ใช้ในชีวิตประจ าวันของคนไทยนั้นมีน้อย ไม่มีการ
ค้นคว้าและเก็บบันทึกเหมือนการศึกษาในตะวันตก ถึงกระนั้นกลิ่นที่มีกล่าวถึงเสมอในศิลปวัฒนธรรม
ไทยมักจะเป็นกลิ่นที่มีความหอม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ดังที่กล่าวข้างต้น ยกตัวอย่างเช่น  

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/600396
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เครื่องหอมกับเครื่องประทินผิว  
“ หญิงชาวสยามปฏิบัติติอยู่ไม่วาย หญิงชาวสยามอบปรุงองคาพยพด้วยสุคนธรสเป็นหลาย

แห่งในรูปะกาย ที่ริมฝีปากเจ้าอ่อนกส็ีข้ีผึ้งอบ ซ้ าให้ริมฝีปากเข้มมากเข้ากว่าปลอ่ยไว้ธรรมดา เจ้าอ่อน
อาบน าตัววันละ 3 ฤา 4 หน” (กรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์, 2457) ในจดหมายเหตุลาลูแบร์ 
พงศาวดารสยามครั้งกรุงศรีอยุธยา ลาลูแบร์ได้ท าการบันทึกวิถีชีวิตของสาวสยาม พ.ศ. 2230 หรือ 
ค.ศ. 1687 ในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งเป็นการอธิบายการใช้เครื่องหอมเพื่อ
ประทินผิวของผู้หญิงไทยอย่างเห็นภาพได้ชัดคล้ายกับวรรณกรรมสมัยอยุธยาในห้วงเวลาถัดไป  

 
          ... พัดวีวอนพลอดแล้วกอดแก้ว   ไม่คลาดแคล้วเคลื่อนคลาไปห่างข้าง 
             ซับเหงื่อด้วยเนื้อสไบนาง        กระแจะจวงจันทน์นางละลายทา... 
 

หลักฐานจากวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนบรรยายกล่าวถึงสตรีสมัยอยุธยาที่นิยมใช้กระแจะ
จันทร์ละลายทากับแป้งร่ าให้เกิดกลิ่นหอม ความน่าสนใจของวรรณกรรมขุนช้างขุนแผนอยู่ตรงที่ใช้
เครื่องหอมเป็นสัญลักษณ์ต่างจากจดหมายเหตุของลาลูแบร์ที่บรรยายสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าแล้ว
ถ่ายทอดในลักษณะการบันทึกด้วยการเล่าเรื่องที่เกิดในชีวิตประจ าวัน สุนทรภู่ผู้ประพันธ์วรรณคดีขุน
ช้างขุนแผนบรรยายฉากที่นางพิมพิลาไลยแสดงความรักตอบพลายแก้ว ‘ในห้องนอน’ ซึ่งเป็นฉากที่
เรียกว่า ‘กระบวนเล้าโลกเกี้ยวพาราศี/กระบวนรัก’ หรือนารีปราโมทย์ อันเป็นกระบวนรสหรือ
กระบวนลีลาแบบไทยที่เน้นกระบวนเล้าโลม เกี้ยวพาราสี (ถาวรธณาร, 2531) แม้วรรณคดีเรื่องนี้จะ
เขียนในสมัยรัชกาลที่ 2 แต่เป็นวรรณกรรมที่เช่ือว่าเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ของวิถีชีวิตของชาว
อยุธยาได้อย่างดี โดยเฉพาะการเรื่องเล่าถึงสตรใีนสมัยอยุธยา ผู้วิจัยวิเคราะห์และยกตัวอย่างกลิ่นของ
การประทินโฉมให้อยู่ในกระบวนรสเกี้ยวพาราสีหรือกระบวนรัก เพราะ ‘กระแจะจันทน์’ อันมีความ
หอมที่ละมุนละไมเกิดจากการผสมผสานของกลิน่น้ าอบไทยที่ได้จากการสกัดกลิ่นหอมจากไม้จนัทนใ์ห้
กลิ่นรัญจวนนี้ เป็น ‘กลิ่น’ที่อยู่ติดกายหรือเครื่องแต่งกาย อนึ่งการประทินโฉมด้วยกลิ่นนั้นสตรี
โบราณจะไม่นิยมท าในที่แจ้งแต่ในฉากนี้กลับไม่ใช่เช่นน้ัน เช่น ในฉากจัดอยู่ในห้องนอนของนางพิมที่
มีขุนแผนบรรยายภาพ ความหมายจึงอธิบายถึงสตรีและความใกล้ชิดแนบแน่นในที่เฉพาะกลิ่น
กระแจะในวรรณคดีขุนช้างขุนแผนจึงมีความหมายมากไปกว่าตัวตนของตัวเอง อย่างไรก็ตาม      แป้ง
กระแจะเป็นที่เครื่องประทินโฉมทีผู่้หญิงผูด้ีและช้ันสงูนิยมใช้จึงเป็นการสะท้อนวิถีชีวิตของสตรีอยุธยา
ได้เป็นอย่างดี 
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ภาพที่ 13  ลักษณะของแป้งกระแจะ 
                                           ที่มา : นลินณัฐ ดีสวัสดิ์ 2563 
 

การถ่ายทอดทางวัฒนธรรมจากอยุธยาสู่สมัยรัตนโกสินทร์ในเรื่องของการประทินโฉมของ
สตรีนั้นดูเหมือนจะมีไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยวิเคราะห์ได้จากบันทึกของชาวต่างประเทศอีก
ท่านหนึ่ง ซึ่งบันทึกได้ละเอียดจนสามารถค้นพบว่า เครื่องหอมไทยนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ในคุณสมบัติของสมุนไพรและกลิ่นหอม ดังที่ได้พบในในหนังสือบันทึกของคุณหมอสมิธ  ที่กล่าวถึง
เครื่องพระส าอางของพระองค์ของสมเด็จพระราชินีนาถในรัชกาลที่ 5 ดังนี้  “สมเด็จพระนางเจ้าทรง
เอาพระทัยใส่พระสิริโฉมเป็นอย่างมาก ทุกวันจะทรงใช้เวลาอยู่กับโต๊ะเครื่องพระส าอางเป็นเวลานาน 
ทรงใช้น้ าที่มีกลิ่นหอมจากดอกไม้สดและกลิน่หอมของสมุนไพร ส าหรับทรงพระพักตร์และพระวรกาย 
ไม่ใช่ผ้าซับพระองค์ จะทรงทาพระสุคนธ์แล้วปล่อยทิ้งไว้ ภายในเวลาไม่นานนักก็จะแห้งไปเองเพราะ
เป็นเขตร้อน” (สมิธ, 2560) 

 
เครื่องหอมกับอาหาร 
อาหารไทยนั้นมีความละเอียดอ่อนในการปรุงรสอย่างมาก กลิ่นที่ใช้ปรุงในอาหารไทยมีความ

ละเอียดและเน้นคุณสมบัติของกลิ่นที่เป็นธรรมชาติมาตั้งแต่อดีต แต่ส าหรับอาหารไทยที่น าส่วนหนึ่ง
ของเครื่องหอมไปใช้ประกอบอาหารคาวและหวานได้รับความนิยมอย่างมากสมัยรัตนโกสินทรต์อนตน้    
ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว จะนิยมรับประทานกันในหมู่ชนช้ันสูงหรือนิยมน าไปถวายพระ สังเกตได้จากบท
ประพันธ์ของสุนทรภู่ “ร าพันพิลาป” ที่สุนทรภู่แต่งข้ึนในขณะที่บวชเป็นพระประจ าวัดราชนัดดาใน
สมัยรัชกาลที่ 3            
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                 ...ระดูร้อนก่อนเก่าท าเข้าแช่          น่าชมแต่เครื่องกับส ารับฉัน 
                 ช่างท าเป็นเช่นดอกจอกเป็นดอกจันทน์         งามจนช้ันกระชายท าเหมือนจ าปา 
                 มะม่วงดิบหยิบดูจึ่งรู้จัก          ท าน่ารักรูปสัตว์เหมือนมัจฉา 
                 จะแลลับกลับกลายสุดสายตา          เคยไปมามิได้เห็นจะเว้นวายฯ... 
 

ข้าวแช่เป็นอาหารคาวที่ขึ้นช่ือเรื่องความหอมเย็น โดยปรุงข้ึนจากน้ าลอยดอกไม้หอมและการ
อบเทียนร่ า โดยเทียนน้ันจะใช้พืชและสมุนไพรที่ให้สรรพคุณที่เป็นฤทธ์ิเย็นเป็นหลัก จึงเหมาะกับการ
รับประทาน ในช่วงฤดูร้อนเพื่อคลายอุณหภูมิในร่างกาย และแม้ในงานเขียนของสุนทรภู่ช้ินน้ีจะไม่ได้
บรรยายถึงความหอมอันเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของข้าวแช่ แต่หากเรามองในมิติของวัฒนธรรม
ศึกษาเราจะเข้าใจได้ว่าข้าวแช่เป็นอาหารที่มีกลิ่นหอม นิยมทานในฤดูร้อน และเป็นอาหารช้ันสูงที่
นิยมน าถวายพระหรือทานในฤดูกาลพิเศษเกี่ยวกับศาสนาและความเช่ือ (นลินณัฐ, 2562) ดังนั้นกลิ่น
ที่จะส่งผลให้เกิดความสุนทรียะต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติที่ตรงกับจุดประสงค์ของอาหารชนิดนี้  
 

เครื่องหอมกับการแต่งกาย 
เครื่องหอมได้รับการน ามาใช้อย่างประณีตโดยเฉพาะเมื่อใช้ในวัง เช่นการอบร่ าผ้าให้หอมเปน็

สิ่งที่ชาววังนิยมกันมาก เพราะนอกจากจะท าให้ผ้าหอมแล้วยังสามารถป้องกันแมลงกัดผ้าได้อีกด้วย
โดยคุณหมอสมิธ ได้กล่าวถึงเครื่องฉลองพระองค์ไว้ว่า “ฉลองพระองค์หลังจากซักเสร็จแล้วจะได้รับ
การอบด้วย “เทียนอบ” ซึ่งเป็นศิลปะการท าความหอมที่ปกติใช้ในวัง พระภูษาจะพับเก็บไว้ในโอ่งดิน
เผาขนาดใหญ่บรรจุเทียนรูปร่างบางยาว “เทียนอบ” มีกลิ่นหอมชะมดและบางครั้งสมุนไพรที่มีกลิ่น
หอมอย่างอื่นจะขดไว้แล้วใส่ลงไปใต้ฝาจากนั้นก็ปิดโอ่งควันหอมจากเทียนจะซึมซาบเข้าไปในเนื้อพระ
ภูษาไม่ค่อยมีการใช้น้ าหอมที่ทางยุโรปผลิตข้ึน” (สมิธ, 2560) ในการบันทึกของหมอสมิธข้อนี้ บ่งบอก
ความจริงเกี่ยวกับเครื่องหอมไทยราชส านักได้ 2 กรณี คือ 

 
    1. เครื่องหอมท ามาจากสมุนไพรเป็นส่วนประกอบ 
     2. เริ่มมีการใช้น้ าหอมจากยุโรป ในราชส านักสมัยรัชกาลที่ 5  
 

ซึ่งในขณะเดียวกันจากวรรณกรรม “สี่แผ่นดิน” ของ มรว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช ที่ถือว่าเป็น
วรรณกรรมที่สะท้อนชีวิตของสาวชาววังได้อย่างละเอียดอ่อนกล่าวถึงวิถีชีวิตของสาวชาววัง ดังนี้  

 
....สตรีทุกคนที่เข้ามา ในห้องนั้น แต่งกายสะอาดสะอ้าน เป็นแบบเดียวกัน ทุกคนนุ่งผ้าลาย
ห่มผ้าแถบสีประจ าวัน อย่างเดียวกัน จะผิดกันก็ที่แหวน หรือสายสร้อย เครื่องประดับกาย 
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ทุกคนหอมกรุ่นไปด้วยกลิ่นอบ กลิ่นร่ า นั่งที่ไหน ก็หอมติดกระดาน ผมใส่น้ ามันหวีเรียบ แต่
ละคนขัดสีฉวีวรรณ ร่างกายตนมาแล้วอย่างยอดเยี่ยม.... จาก สี่แผ่นดิน ตอนแม่พลอยเข้าวัง
เพื่อเข้าเฝ้าเสด็จครั้งแรก… 
 
‘หอมติดกระดาน’ จึ ง เป็นค าที่ ใ ช้ เล่าถึงลักษณะเฉพาะของสาวชาววัง (หอมติด

กระดาน) ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 การผลิตน้ าปรุงถือเป็นนวัตกรรมของสตรีไทยในยุคนั้น โดยน า
กรรมวิธีการผลิตน้ าหอมของต่างชาติที่เริ่มน าแอลกอฮอล์เข้ามาแล้วในสมัยรัชกาลที่ 4 มาผสมผสาน
กับกรรมวิธีการท าน้ าอบไทยทีเ่น้นการร่ าการอบกลิน่แบบดั้งเดิม จนได้มาซึ่งน้ าปรุงที่มีกลิน่อันรญัจวน 
อย่างไรก็ตาม การสร้างสรรค์น้ าปรุงของไทยนั้น เน้นความหอมของดอกไม้หอมเป็นหลักและใช้ได้ทั้ง
สุภาพบุรุษและสตรี ซึ่งผู้วิจัยค้นพบจากวรรคตอนหนึ่งของวรรณกรรมที่เขียนถึงชีวิตสมัยรัชกาลที่ 6 
ดังนี้ “เย็นวันหนึ่งพี่ชายใหญ่รุ่นหนุ่มของคุณตาเดินกลับบ้านมาแต่ไกล ตัวพี่ชายใหญ่ยังมาไม่ถึงแต่
กลิ่นหอมฟุ้ง โชยมาล่วงหน้าก่อนแล้ว พอพี่ชายใหญ่เดินผ่านไป ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ๆ  รวมทั้งคุณตาก็
ท าจมูกฟุตฟุต แล้วร้องพร้อมกันว่า “หอมฟุ้งจริง ๆ” แล้วก็เหลียวตามพี่ชายใหญ่ซึ่งเดินข้ึนไปบนัไดไป
ช้ันบน อยู่ช้ันบนแล้วกลิ่นหอมฟุ้งของพี่ชายยังอยู่ข้างหลัง ท าให้คุณแม่และน้อง ๆ พากันข้ึนไปถามให้
แซ่ดว่า “ใส่น้ าอบอะไรน่ะ” “ท าไมถึงหอมฟุ้งอย่างนี้” พี่ชายใหญ่ตอบว่า “น้ าปรุงพิเศษ พิเศษจริง ๆ 
ได้มาจากคุณป้า คุณป้าบอกว่ารับรองใส่แล้วผู้หญิงต้องเหลียวหลังแน่ ๆ” จากเรื่องเมื่อคุณตาคุณยาย
ยังเด็ก ตอน น้ าอบน้ าปรุง 

 
อย่างไรก็ตามกลิ่นเครื่องหอมส าหรับชายไทยในยุคสมัยนี้ (สมัยต้นรัชกาลที่  6, ผู้วิจัย) 

สามารถตีความได้ไม่ต่างกับบริบทน้ าหอมของตะวันตกที่น้ าหอมผลิตส าหรับคนช้ันสูงได้ใช้เพื่อบ่งบอก
สถานภาพทางสังคมกับฐานันดรภาพ กลิ่นหอมนั้นเป็นตัวแทนของเทพซึ่งอาจจะบ่งบอกบทบาทของ
ผู้ชายในยุคนั้นได้เป็นอย่างดี (กิตติมหาเจริญ, 2554-2555)เครื่องหอมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของความ
เป็นไทยตามการส ารวจจากวรรณกรรมนั้นนอกจากจะสะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของไทยแล้วยัง
สะท้อนให้เห็นคติความเช่ือ ความงามและความดี ความน่าสนใจของกลิ่นหอมในวรรณคดีไทยที่เช่ือม
กับคุณงามความดีเป็นการตี ความหมายในช้ันเอกสาร หากแต่ในมุมมองของนักวิจัยน้ัน เปรียบเสมอืน
เป็นโครงสร้างทีจ่ะท าความเข้าใจคุณลักษณะของกลิน่ด้วยเช่นกัน ในกรณีนี้ ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยเครือ่ง
หอมไทยเพื่อส ารวจหาสุนทรียภาพในเครื่องหอมไทยทั้งจากเอกสารและการปฏิบัติทดลองงาน
ออกแบบ ได้ข้อมูลในหัวข้อต่อไปกลิ่นที่ใช้เพื่อบ ารุงสุขภาพ 
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กลิ่นท่ีใช้เพ่ือบ ารุงสุขภาพ   
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์แนวคิดเครื่องหอมไทยพบว่ามีความเช่ือมโยงกับคุณสมบัติบางประการของ

ยาแผนโบราณไทย การศึกษาน้ี ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษา 2 วิธี คือ  
 
1. ผู้วิจัยศึกษาเชิงลึกด้วยการเรียนทฤษฎีและปฏิบัติ  เกี่ยวกับวิธีการท าเครื่องหอมไทย   

วิธีการสกัดสมุนไพร วิธีบ าบัดด้วยสมุนไพรจากน้ ามันหอมระเหย เพื่อให้เข้าใจหลักการเข้าใจบริบท
กลิ่นได้อย่างถ่องแท้ 
 

2. ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเชิงปฏิบัติด้วยการทดลองการออกแบบเครื่องหอมโบราณของไทยดัง
จะอธิบายผลการทดลองในหัวข้อ “การศึกษาเครื่องหอมไทยด้วยการทดลองงานออกแบบเครื่องหอม
โบราณ” ตลอดจนการสกัดและน ากลิ่นมาใช้ในแบบอื่น ๆ  
 

ที่มาของเครื่องหอมไทยในมุมมองของนักวิจัยน้ันเกิดจากศักยภาพของวัตถุดิบภายในประเทศ
เป็นส่วนหนึ่งประเทศไทยเปน็ประเทศในแถบร้อนจึงเหมาะสมส าหรบัพรรณไม้หอมซึ่งมบีทบาทส าคัญ
อย่างยิ่ง ส าหรับการท าเครื่องหอมดังเช่นในงานวิจัยในบทความ  “ความหลากหลายทางชีวภาพของ
พรรณไม้ ดอกหอมในวัฒนธรรมไทย” ของวงศ์จันทร์ วงศ์แก้ว ได้อธิบายไว้ว่าประเทศไทยอยู่ในเขต
ศูนย์สูตร จึงมีพรรณไม้ป่าหลากหลายชนิด พรรณไม้หอมต่าง ๆ มีต้นก าเนิดอยู่ในประเทศไทยอีก
หลายชนิดมีต้นก าเนิดมาจากต่างประเทศแต่เติบโตในประเทศไทย “พรรณพืชที่ให้กลิ่นหอมเป็น
พรรณพืชที่มีความส าคัญในวัฒนธรรมไทยมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง เพราะมีประโยชน์ในวิถีชีวิตไทยมากมาย
หลายประการ เช่น ใช้เป็นอาหาร ใช้ปรุงแต่งกลิ่นและรสอาหาร ใช้ถนอมรักษาอาหาร ใช้เป็นยารักษา
โรค ใช้ถนอมเครื่องนุ่งห่ม ใช้ไล่ยุง ไล่แมลง ใช้อบร่ าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ให้มีกลิ่นหอมน่าใช้ ใช้ท าน้ า
อบและเครื่องหอม ใช้บ ารุงรักษาผิวพรรณ ให้สวยงามและปราศจากโรค  ใช้ประกอบพิธีกรรมใน
ประเพณีและวัฒนธรรมของวิถีชีวิตไทยทุกข้ันตอนของชีวิตนับตั้งแต่เกิดจนตาย” โดยบทความนี้ได้
รายงานพรรณไม้เพียง 16 ชนิด ทั้ง 16 ชนิดนี้เป็นพันธ์ุที่รู้จักกันดีในการน ามาใช้ในงานออกแบบจาก
ภูมิปัญญาไทย ได้แก่ กรรณิการ์ กระถินเทศ กระทิง กระเบา กันเกรา กุหลาบ จันทน์เทศ จ าปา จ าปี 
จ าปีสีนวล นมแมว พญาสัตบรรณ พิกุล มะลิ ล าดวน และสารภี ทั้งนี้การน ามาใช้งานนิยมน ามาใช้ 
จากส่วนต่าง ๆ ของพืช จะมีลักษณะแตกต่างกัน ส่วน ดอก ส่วนใบ และล าต้น บางชนิดอาจจะใช้   
ทุกส่วน ในเครื่องหอมไทยที่มีสรรพคุณทางยา เช่น มะลิ การบูร พิมเสน ภูมิปัญญาในอดีตได้น าพรรณ
ไม้หอมมาประกอบเป็นยารักษาโรคภัยไข้เจ็บน ามาสร้างบ้าน เรือนซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นรากฐาน
ศิลปวัฒนธรรมของไทยมาเนิ่นนาน กลิ่นหอมเกิดจากการสรรหา ความสมบูรณ์ที่พูนสุขในอีกรูปแบบ
ที่มนุษย์เราต้องการเพื่อความสุนทรีย์ในการด ารงชีพ (นวลพรรณ พงศ์วุฒิ, 2560) 
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ผู้วิจัยได้ท าการจดบันทึกและสังเคราะห์ผลจึงได้ท าการสรุปข้อน่าสังเกตของเครื่องหอมไทยดังนี้ 
 

1. วัตถุดิบที่น ามาปรุงแต่งเครื่องหอมล้วนเลือกวัตถุดิบจากสมุนไพรที่ให้ประโยชน์ทางด้าน
สุขภาพและมีคุณลักษณะส่งเสริมให้การท างานของร่างกายดีข้ึน ให้ผิวพรรณสะอาดและบ ารุงจิตใจ 
อีกทั้งหัวใจส าคัญคือกลิ่นของพืชหอมนั้น ล้วนมีคุณสมบัติทางสุคนธบ าบัด  

 
โดยผู้วิจัยยกตัวอย่างวัตถุดิบและสรรพคุณของวัตถุดิบที่ใช้ประกอบในน้ าอบไทย ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 2  วัตถุดิบและสรรพคุณของวัตถุดิบ 
ชนิดของพืช สรรพคุณทางสุคนธบ าบัด คุณลักษณะ 

ก ายาน ความหอมของก ายานช่วยบ ารุงประสาท ท าให้
รู้สึกผ่อนคลาย  

สามารถตรึงกลิ่นได้ 
ก าจัดเช้ือโรคและกลิ่นอับ  

ชะลูด คลายกล้ามเนื้อ บรรเทาอาการหวัดคัดจมูก  ป้องกันแมลงได้  

เตยหอม ปรับสมดุลของโลหิต บ ารุงจิตใจ  ดับกลิ่น ไล่แมลง ดับร้อน  
จันทน ์ บ ารุงจิตใจ รักษาโรคซึมเศร้า ระงับปวดได้  
มะกรูด รักษาโรคซึมเศร้า ท าให้สดช่ืน  มีฤทธ์ิท าลายเช้ือรา 
พิมเสน ปรับสมดุล แก้อาการคลื่นไส้  ฆ่าเช้ือ 

ดอกมะล ิ บรรเทาอาการวิตกกังวล ท าให้จิตใจสงบ  ช่วยกระตุ้นอารมณ์  

ดอกจ าป ี ท าให้สดช่ืน คลายเครียด  มีฤทธ์ิสงบประสาท 
ดอกกุหลาบ บ ารุงหัวใจ ผ่อนคลายความตึงเครียด  ลดอาการโมโห ฉุนเฉียว ช่วย

กระตุ้นอารมณ์ 
 
จากตารางสรรพคุณวัตถุดิบที่ใช้ประกอบในน้ าอบไทยน้ี สามารถแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติที่ 

ชัดเจนของน้ าอบไทย ที่ส่วนใหญ่แล้วมีสรรพคุณที่เน้นการบ ารุงจิตใจและท าให้คลายเครียด 
 
2. ดอกไม้ที่น ามาประกอบเครื่องหอมไทยต้องคัดเลือกอย่างระมัดระวัง นอกจากเป็นดอกไม้

ที่มีคุณค่าทางเภสัชพฤกษศาสตร์แล้ว ยังเป็นลักษณะดอกไม้ที่มีความหมายที่ดี เช่ือมกับความเช่ือเรื่อง
เทพ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดผ่านผลงานวรรณคดี  
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3. การท าเครื่องหอมไทยนั้น มีความละเมียดละ ไมใช้เวลาในการสร้างสรรค์และมี
กระบวนการที่ซับซ้อน โดยการท าเครื่องหอมนั้นไม่ว่าจะเป็นการเผา การอบ การชง การร่ า หรือการ
ปรุง ทุกกระบวนการประกอบไปด้วยผัสสะทั้ง 5 การท าเครื่องหอมจึงเปน็ศิลปะของการผสมผสานทกุ
ศาสตร์เข้าด้วยกันและล้วนแต่บ ารุงประสาทสัมผัสให้เกิดซึ่งความสุขและความสมดุลย์  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                   

ภาพที่ 14  การร่ าเครื่องหอม 
ที่มา : นลินณัฐ ดีสวัสดิ์ 2561 

 

                               
                                              ภาพที่ 15  น้ าปรุง 

                              ที่มา : นลินณัฐ ดีสวัสดิ์ 2561 
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อย่างไรก็ตาม การผลิตเครื่องหอมไทยดังตัวอย่างข้างต้น ได้ค่อยๆเสื่อมความนิยมลงช่วงสมัย
ของรัชกาลที่ 6 อันถือเป็นจุดเปลี่ยนของเครือ่งหอมไทยอย่างแท้จรงิ การน าเข้าหัวน้ าหอมและน้ าหอม
จากต่างประเทศมาจ าหน่ายในห้างร้านส าหรับคนทั่วไปดังที่เห็นได้จากภาพประกอบที่ 17 โฆษณา
น้ าหอมจากกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสลงในหนังสือพิมพ์สยามใน พศ.2460 เป็นที่นิยมอย่างสูง ท าให้
น้ าหอมแบบตะวันตกเริ่มเข้ามาแทนที่น้ าอบน้ าปรุงแบบไทยโบราณกระทั่งหายไปอย่างถาวรในช่วง
สร้างวัฒนธรรมในสมัยจอมพล.ป พิบูลสงคราม จนกระทั่งถึงปัจจุบัน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 16  โฆษณาน้ าหอมจากกรุงปารสี ประเทศฝรัง่เศส   
          ที่มา หนังสือพิมพ์สยาม (สยาม ออบเซอร์เวอร์) ฉบับวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 
 

การเสื่อมถอยของเครื่องหอมไทยนี้มีส่วนสัมพันธ์กับการลดความนิยมของ ‘ยาหอม’ หนี่งใน
ยาของแพทย์แผนไทยที่ได้รับการพัฒนามาจากยาอยุรเวทของอินเดียในสมัยสมเด็จพระเจ้านารายณ์
มหาราช ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ คุณภาสินี ญาโณทัย ทายาทรุ่นปัจจุบันของร้านยาบ้านหมอ
หวาน ที่มีกิจการร้านขายยาโบราณมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5   

 
...ในสมัยรัชกาลที่ 6 เราเริ่มมียาแผนตะวันตกเข้ามามีบทบาทในประเทศไทย ท าให้ยาแผน

โบราณได้รับการควบคุม สูตรยาโบราณหลายอย่างจึงท าแบบหลบ ๆ  ซ่อน ๆ และจึงค่อย ๆ  หายไป
ด้วยต้ังแต่น้ัน ยาหอม เป็นหนึ่งในการรักษาแบบองค์รวม ยาสมุนไพรที่เลือกมาปรุงจ าเป็นอย่างยิ่งที่มี
ต้องมีความหอม เพราะกลิ่นที่หอมของสมนุไพรมีสว่นบ ารุงหวัใจเป็นสว่นใหญ่ การบ ารุงหัวใจก็คือการ
บ ารุงจิต ยาหอมจึงไม่ใช่แค่ยาบ ารุงร่างกายแต่เป็นยาบ ารุงอารมณ์ด้วยเป็นยาที่เช่ือมพลังระหว่าง
คนไข้กับหมอ... (สัมภาษณ์คุณภาสินี ญาโนทัยวันที่ 18 สิงหาคม 2563) 
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                             ภาพที่ 17  ส่วนผสมของดอกไม้หอมในยาหอม 
                                      ที่มา : ร้านยาบ้านหมอหวาน 2563 
 

นอกจากนั้นคุณภาสินีได้ให้สูตรยาหอมที่ใช้พิกัดเกสรทั้ง 7 หรือที่ เรียกว่า สัตตเกสร          
อันประกอบไปด้วย ดอกมะลิ พิกุล บุนนาค สารภี บัวหลวง จ าปา และกระดังงา เป็นสูตรที่เน้นการ
บ ารุงหัวใจ จากสูตรที่กล่าวมาน้ันได้ใช้ดอกไม้ชนิดเดียวกับเครื่องหอมทุกชนิด จึงช้ีชัดว่าเครื่องหอม
ไทยได้ใช้สูตรในการท าอิงกับยาแผนโบราณของไทย นอกจากเครื่องหอมไทยจะด ารงอยู่ในชีวิตคนไทย
ในอดีตตามที่ผู้วิจัยสรุปมา ได้แก่ กลิ่นกับความเช่ือ กลิ่นในชีวิตประจ าวัน กลิ่นกับสุขภาพ คนไทย
โบราณยังนิยมใช้กลิ่นจากดอกไม้สดในการตกแต่งบ้านเรือน ผศ.ดร.พรยุพรรณ กล่าวว่า “เครื่องแขวน
ของไทยออกแบบให้มีลักษณะ 2 มิติและ 3 มิติ เพื่อให้เข้ากับสถาปัตยกรรมไทย ที่นิยมแขวนตรง
หน้าต่าง ช่องประตู เพราะเมื่อลมพัดผ่านก็จะได้กลิ่นดอกไม้ท าให้มีความสดช่ืนกับผู้อยู่อาศัย”   

 
จากที่ได้ท าการวิเคราะห์และสังเคราะหเ์รื่องเครื่องหอมไทยข้างต้น ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการที่จะ

สามารถเล่าเรื่องเพื่อเช่ือมกลิ่นกับประสบการณ์ของผู้ใช้บริการได้ โดยผู้วิจัยใช้แนวคิดการเล่าเรื่อง
ประวัติศาสตร์ที่อ้างอิงในบทที่ 2 มาประกอบเข้าด้วยกัน ผู้วิจัยอิงแนวคิดการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ที่
เน้นประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ โดยออกแบบร่วมกับแนวคิดสัญศาสตร์ ผู้วิจัยต้องท าการศึกษาอย่าง
ละเอียดในส่วนที่เช่ือมกับสัญลักษณ์และความเข้าใจด้านวัฒนธรรมของคนไทย ซึ่งเมื่อผู้วิจัยท าการ
ทดลองงานออกแบบและเก็บข้อมูลวิจัยพบว่า กลิ่นที่ถ่ายทอดผ่านวัฒนธรรมที่มองไม่เห็นของไทยนั้น 
ยังคงอยู่ในการรับรู้ของคนไทย กลิ่นที่สะท้อนความดีงามตามธรรมเนียมนิยม ความเช่ือ อันสะท้อน
รากของคนไทยแต่เดิมนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งกับเยาวชนรุ่นใหม่ อย่างไรก็ตามผู้วิจัย
สังเคราะห์ว่าที่เหตุผลเป็นเช่นน้ันเพราะยังอยู่ในช่วงระหว่างเปลีย่นถ่ายทางวัฒนธรรมและถ้าหากไมม่ี
การถ่ายทอดด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งสัญลักษณ์ทางกลิ่นน้ีอาจจะหายไปจากการรับรู้ได้ในอนาคต   
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กรณีศึกษาการออกแบบประสบการณ์ด้วยการใช้กลิ่นในศตวรรษท่ี 21  
บริบทของการน ากลิ่นมาใช้ในชีวิตได้เปลี่ยนไปหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ

ของธุรกิจน้ าหอมซึ่งท าให้ธุรกิจน้ าหอมเกิดมีความยิ่งใหญ่ในช่วงศตวรรษที่ 18 เมื่อเกิดเทคโนโลยีการ
ผลิตน้ าหอมเพื่อเลียนแบบกลิ่นหอมจากธรรมชาติได้ส าเร็จที่ประเทศฝรั่งเศส ธุรกิจของน้ าหอมและ
เครื่องหอมได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มจะพัฒนาข้ึนตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ ปัจจุบัน 
เครื่องหอมไม่ได้ถูกจ ากัดอยู่แค่น้ าหอมเท่านั้น ยังขยายไปสู่การผลิตภัณฑ์อย่างอื่นและก้าวเข้าไปสู่
แผนการตลาดในธุรกิจการออกแบบบริการอีกด้วย การต่อสู้กันอย่างดุเดือดในด้านการตลาด สะท้อน
ให้เห็นถึงความชาญฉลาดของมนุษย์ ที่ก้าวข้ามผ่านขีดจ ากัดมากมายไม่ว่าจะเป็นเส้นข้ามพรหมแดน
ของโลก ตลอดจนเส้นข้ามพรหมแดนของความรู้สึก การน าผัสสะทั้ง 5 ของมนุษย์มาเป็นกลไกด้าน
การตลาด เพื่อชักพาเพื่อจูงใจให้มนุษย์ ผู้ถูกเรียกตัวเองว่า ผู้บริโภค คล้อยตามแนวคิดการผลิตของ
สินค้าได้อย่างดีน้ัน เป็นกระบวนการทางความคิดที่แยบผล ในโลกสมัยใหม่การตลาดได้เคลื่อนไหวเข้า
จู่โจมผู้บริโภคอย่างหนักตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นทศวรรษที่สองของศตวรรษที่  21 เป็นต้นมา มาร์ติน        
ลินด์คอร์ม (Martin Lindstrom) นักเขียนหนังสือผู้มีช่ือเสียงด้านการตลาดชาวเดนมาร์ก ผลงานการ
เขียนหนังสือของ เช่น Buyology: Truth and Lies About Why We Buy  ได้วิเคราะห์ในหนังสือ
ของเขาว่า การตลาดและการสร้างแบรนด์ในศตวรรษนี้ ต้อง “เข้าถึง”ผู้บริโภคในทุก ๆ ผัสสะ 
โดยเฉพาะผัสสะทางนาสิก (Lindstrom, 2005a) 

 
...หากนับเป็นเปอร์เซ็นต์ของสิ่งที่มีผลกระทบต่อความรู้สึกด้านอารมณ์เรา ต้องบอกว่า     

ร้อยละ 75 มีผลมาจากการได้กลิ่น ซึ่งแทบจะใกล้เคียงกับการมองเหน็ ดังนั้นต้องยอมรับว่า กลิ่น เป็น
ผัสสะที่ส าคัญต่อพวกเรามาก...  
 

มาร์ติน  ลินด์คอร์ม ได้วิเคราะห์ว่าการสร้างกลิ่นให้กับแบรนด์ของตัวเองนั้น ถือ เป็นการ
สร้างการรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) ที่ทรงพลังเพราะกลิ่นจะท าให้ผู้บริโภคจดจ าคุณลักษณะ
ของสินค้าได้และเมื่อผู้บริโภคจ าได้ผู้ใช้บริการจะกลับมาใช้บริการอีกครั้ง ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่สินค้า
แบรนด์ดังระดับโลกต่างพากันสังเคราะห์กลิ่นที่เป็นอัตลกัษณ์ของตัวเอง เพื่อช่วงชิงพื้นที่การตลาดกับ
คู่ค้าคนอื่น ยกตัวอย่างเช่น สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เป็นสายการบินแรกที่มีกลิ่นน้ าหอมประจ าสายการบิน
ของตัวเองในปี 1990 ออกแบบกลิ่นโดยนักปรุงน้ าหอมช่ือ Stefan Floridian Waters กลิ่นน้ าหอมนี้
ลูกเรือของสายการบินจะฉีดกับตัวเองเพื่อให้กลิ่นนั้นกระจายหอมไปทั่วห้องโดยสารและสร้าง         
อัตลักษณ์กลิ่นของสายการบินได้ส าเร็จ (Lindstrom, 2005b) เช่นเดียวกับ เมกูมิ ฟูคัตสึ (Megumi 
Fukatsu) นักออกแบบกลิ่นชาวญี่ปุ่นที่ได้อธิบายการท างานของเธอในงานสัมมนา Aroma Space 
Design: The world of Japanese Scents ปี 2019 เมกูมิ อธิบายว่า กลิ่นมีคุณสมบัติส าคัญต่อ
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ร่างกาย เช่น กลิ่นสน (Pine) เป็นกลิ่นสัญลักษณ์ของพืชเฉพาะถ่ินของญี่ปุ่น ท าให้เกิดความสดช่ืน
เพราะมีคุณสมบัติช่วยในเรื่องการหายใจและฆ่าเช้ือแบคทีเรียในอากาศ จึงมีการน ากลิ่นสนมาใช้
รถยนต์ (Aroma Car Diffuser) ท าให้ช่วยลดคาร์บอนในรถได้ (เป็นการออกแบบให้แบรนด์ Toyota: 
ผู้วิจัย) สิ่งที่น่าสนใจของเมกูมิ คือ การออกแบบกลิ่นส าหรับใช้ในพื้นที่ (Space)  โดยเมกูมิท างาน
ร่วมกับนักออกแบบภายในใช้การตีความสีให้เป็นกลิ่น เช่น สีที่ก่อให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย อบอุ่น 
จะเลือกใช้กลิ่นลาเวนเดอร ์เป็นต้น ในเมืองไทยของเราเริม่มนีักออกแบบกลิน่มากข้ึนเพราะการเติบโต
ของธุรกิจเครื่องหอม คุณชลิดา คุณาลัย เป็นหนึ่งในนักออกแบบกลิ่นที่เช่ือมกลิน่กับการท่องเที่ยวโดย
ออกแบบกลิ่นประจ าแผนที่กรุงเทพ เช่น กลิ่นประจ าย่านเยาวราชเป็นกลิ่นยาจีน เป็นต้น (TCDC, 
2563) การน ากลิ่นมาออกแบบเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ได้รับความนิยมโดยเฉพาะในกลุ่มออกแบบ
บริการ (Service Design)  นักออกแบบบริการท าการวิจัยและพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์เพื่อ
ก่อให้เกิดประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ชมโดยใช้การบูรณาการขององค์ความรู้ทั้งสองด้าน (ภาพประกอบ
ที่ 18)  
 
 
 
 
                                                   
                             
 
 
                                         ภาพที่ 18  การบูรณาการศาสตร ์
                                           ที่มา : นลินณัฐ ดีสวัสดิ์ 2564 
 
 ยกตัวอย่างเช่นงานที่น ากลิ่นมาสร้างความรู้สึกและประสบการณ์ใหม่ในงานออกแบบ
กิจกรรมที่พิพิธภัณฑ์ในช่วงเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 มีบริษัทที่เกี่ยวกับการจัดการกิจกรรม (Event) หลาย
แห่งใน สหราชอาณาจักรน ากลิ่นหอมมาใช้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้รับบริการในพิพิธภัณฑ์เกิดความตื่นตัว   
ลิซซี่ ออสโตรมาก้า (Lizzie Ostromaka) ผู้ก่อตั้งบริษัทในนาม ‘Odette Toilette’ ได้น าเอาเรื่องราว
การรับรู้กลิ่นของมนุษย์มาใช้เพื่อต่อยอดความคิดโดยเฉพาะในงานนิทรรศการหรือการจัดสันทนาการ
ต่าง ๆ  ลิซซี่เริ่มโครงการ HOW TO USE SCENT IN EVENTS: ODETTE TOILETTE’S GUIDE FOR 
MUSEUMS ในปี  2017 โดยจัดที่ แกลอรี่ และพิพิธภัณฑ์หลายแห่ ง  ผลงานที่ ช่ือ  ‘Mummy 
Unwrapping Party’ ที่พิพิธภัณฑ์ Bart's Pathology Museum เป็นผลงานที่สื่อกล่าวถึงเธอมาก
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ที่สุด โครงการนี้จัดในกิจกรรมพิเศษที่จัดในช่วงเทศกาลฮาโลวีน ในเดือนตุลาคม ปี 2017  โดยมีการ
จ าลองศพมัมมี่ที่ห่อด้วยผ้าลินินต้ังไว้กลางห้อง เมื่องานเริ่มขึ้นแขกรับเชิญก็จะท าหน้าที่ตัดผ้าลินินที่
พันรอบตัวมัมมี่ออก ซึ่งระหว่างการกิจกรรมนั้นผู้จัดได้จัดได้กระจายกลิ่นที่คล้ายกับกลิ่นห่อศพมัมมี่
จริงในประวัติศาสตร์ (ได้แก่ กลิ่นก ายาน กลิ่นมดยอบ, ผู้วิจัย) ประกอบด้วยทั้งนี้เพื่อให้ผู้ชมเกิด
อารมณ์ร่วมในกิจกรรมไปด้วย  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 19  ผลงาน ‘Mummy Unwrapping Party’ ที่พิพธิภัณฑ์ Bart's Pathology Museum 
                      ที่มา : https://www.odettetoilette.com/mummy-unwrapping-party 
 

ตัวอย่างงานที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้น เป็นการน ากลิ่นมาใช้เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่แต่ก็
มุ่งเน้นไปที่การสร้างอารมณ์ความรู้สึกร่วมประสบการณ์ หากแต่ผัสสะทางกลิ่นน้ีไม่ได้แค่นิยมอย่างสูง
ในส่วนที่เป็นการเพิ่มมูลค่าทางอารมณ์หรือเรื่องราวให้กับสินค้าและบริการหนึ่ง ๆ เท่านั้น แต่ในงาน
บริการวิชาการแขนงอื่นได้เริ่มมีการหันมามองคุณประโยชน์ของกลิ่นหรือเครื่องหอมโดยมุ่งเน้นใน
เรื่องประสบการณ์ของผู้ชม เช่น ในพิพิธภัณฑ์เป็นต้น ผู้วิจัยยกตัวอย่างดังนี้ พิพิธภัณฑ์เอสโตเนียน
เฮลธ์แคร์ ประเทศเอสโตเนีย (Estonian Health Care Museum) เป็นศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับ
ร่างกายมนุษย์และการดูแลสุขภาพ ความน่าสนใจของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้มีการพัฒนาการน าเสนอ
ข้อมูลที่มีความยากให้มีความน่าสนุกและน่าสนใจ ผ่านการออกแบบพิพิธภัณฑ์ที่ตระหนักถึงการเปิด
ช่องทางให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในพื้นที่ด้วยงานออกแบบปฎิสัมพันธ์  (Interactive Design) เช่น ห้อง      
ทันตกรรม ผู้วิจัยท าการส ารวจและวิเคราะห์ว่า ในส่วนของการน าเสนอประวัติศาสตร์ของห้อง        
ทันตกรรมผ่านวัตถุจัดวางต่าง ๆ  นั้น ท าให้ห้องนี้ถือว่ามีความโดดเด่นอย่างมาก เพราะได้มีการใช้กลิน่
สร้างบรรยากาศห้องทันตกรรม โดยระหว่างที่ผู้วิจัยเดินเข้าไปในพื้นที่จัดแสดง สิ่งแรกที่สัมผัสได้คือ 

https://www.odettetoilette.com/mummy-unwrapping-party
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“กลิ่น” ที่เมื่อผู้ชมเข้าไปชมการจัดแสดงรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องทันตกรรมจริง โดยที่ผู้ชมรู้หรือไม่รู้ก็ได้
ว่ากลิ่นน้ันเป็นกลิ่นของสิ่งใด เพราะกลิ่นได้ท างานผ่านระบบความทรงจ า (Special Memory Sense) 
ส าหรับผู้วิจัยผู้ศึกษาเรื่องศาสตร์ของกลิ่น ได้เข้าใจว่าพิพิธภัณฑ์ใช้กลิ่นกานพลู (Clove) เพื่อสื่อถึง
ห้องทันตกรรม กลิ่นของกานพลู (Clove) คือการใช้ระงับปวดและท าให้เกิดอาการชา ทันตแพทย์จึง
ต้องมีในห้องทันตกรรมเสมอ การสร้างประสบการณ์ในห้องทันตกรรมของพิพิธภัณฑ์เอสโตเนียน  
เฮลธ์แคร์นี้ ไม่ได้สร้างประสบการณ์ใหม่แต่ยังได้สร้างประสบการณ์ที่ดึงความทรงจ าของผู้ชมผ่านการ
ท างานของนักออกแบบพิพิธภัณฑ์ หากเปรียบเทียบกับงานวิจัยของพิพิธภัณฑ์เฮลซิงกิซีตี้ ประเทศ
ฟินแลนด์ (Helsinki City Museum, Finland) จึงจะเห็นชัดว่างานในพิพิธภัณฑ์ เฮลซิงกิซีตี้เป็น
งานวิจัยที่ชัดกว่า คือไม่ได้ตั้งประเด็นไปที่การสร้างประสบการณ์จากมุมมองพิพิธภัณฑ์ฝ่ายเดียว หาก
งานวิจัยช้ินนี้ใช้แนวทางทฤษฎีนี้ในการสร้างประสบการณ์ผู้ชมด้วยสิ่งแวดล้อม              โดย
พิพิธภัณฑ์ Helsinki City Museum, Finland ตั้งอยู่ในส่วนที่มีความเก่าที่สุดของเมือง         เป็น
พิพิธภัณฑ์ที่ตั้งใจจะบอกเล่าประวัติความเป็นมาของเมืองเฮลซิงกิ จึงเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เน้นแสดงวัตถุใน
ชีวิตประจ าวันที่พัฒนาเติบโตพร้อมกับเมือง เพื่อให้ประชาชนชาวเฮลซิงกิได้หวนระลึกถึงความทรงจ า
อันมีค่าเหล่าน้ัน แนวคิดน้ีเป็นแนวคิดที่โดดเด่น เพราะเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแห่งเดียวในโลกที่ท า
เพื่อชาวเฮลซิงกิและเกี่ยวกับชาวเฮลซิงกิโดยเฉพาะ ในส่วนของการน ากลิ่นมาใช้เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและพบว่ามีการจัดนิทรรศการที่ช่ือว่า “กลิ่น (Smell)” ที่ได้
ท าข้ึนในระหว่างปี พ.ศ 2559 – 2560 (ค.ศ. 2016 - 2017) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึง
ศักยภาพในน าประสบการณ์ใหม่ด้านการสัมผัส  (New Sensory Experience) มาใช้เพื่อบันทึก
ประสบการณ์ของประชาชนชาวเฮลซงิกิ นิทรรศการนี้จัดแสดงไว้ที่ช้ัน 4 ของอาคาร โดยเริ่มเปิดต้ังแต่
วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 และสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2560 (นลินณัฐ ดีสวัสดิ,์ 2562) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 20  บรรยากาศในพิพิธภัณฑ์ Helsinki City Museum, Finland 
                                     ภาพ : นลินณัฐ ดีสวัสดิ์ พฤษภาคม 2561  
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โครงการนี้เริ่มเกิดจากการที่ผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ต้องการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ให้มีความคิดที่
ใหม่ ข้ึนแต่ยังคงสะท้อนถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชาวเฮลซิงกิ ซึ่งเป็นแผนในระหว่างปี       
2013 - 2016 ผู้ วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ Mr. Sauli Seppälä ผู้อ านวยการนิทรรศการ “กลิ่น 
(Smell)” ซึ่งถือว่าเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informat) การสัมภาษณ์เน้นประเด็นด้านวัตถุประสงค์
และการสะท้อนกลับของผู้มีส่วนร่วม ตลอดจนผลลัพธ์ (อัตลักษณ์ของเมือง เฮลซิงกิ) ได้รับข้อสรุป
ดังนี ้
 
          วัตถุประสงค์ของนิทรรศการ “กลิ่น (Smell)” 

วัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้เพื่อให้บรรลุพันธกิจของพิพิธภัณฑ์คือเพื่อสะท้อนความเป็น
ชาวเฮลซิงกิในทุกมิติ โดยทีมงานโครงการนี้ได้เริ่มต้นจากความคิดที่จะสร้างบรรยากาศของเฮลซิงกิไว้
ในพิพิธภัณฑ์ โดยทดลองใช้กลิ่นที่อยู่รอบตัว (เมืองเฮลซิงกิ) เป็นตัวจุดเริ่มต้น 

 
วิธีการและการสะท้อนกลับของผู้มีส่วนร่วม 
Mr. Sauli Seppälä อธิบายว่า เขาได้เริ่มต้นโครงการจากการออกแบบทดสอบถามชาว

เฮลซิงกิว่า “ในความคิดของชาวเมืองเฮลซิงกิ เมืองของเขานั้นมีกลิ่นอย่างไร” กลิ่น 5 อันดับแรกที่
ได้รับจากแบบสอบถาม คือ 1) กลิ่นทะเล 2) กลิ่นกาแฟ 3) กลิ่นเครื่องเทศ (จากยี่ห้อ Meira) 4) กลิ่น
ยางมะตอยที่ไม่แห้ง 5) กลิ่นจากสวนสนุก Linnanmäki (ที่มีทั้งที่ดีและไม่ดี) ซึ่งหลังจากกระบวนการ 
เก็บข้อมูลจากแบบทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว ทีมงานได้น ารายช่ือของกลิ่นที่ได้รับจากผลการทดสอบส่งให้ 
นักออกแบบน้ าหอมชาวเฮลซิงกิ เพื่อให้นักออกแบบกลิ่นได้ออกแบบกลิ่น หลังจากนั้นจึงน ามาร าเพย
กลิ่นในพิพิธภัณฑ์สลับกลิ่นทุก ๆ  อาทิตย์ ผู้มีส่วนร่วมในนิทรรศการได้มีการบันทึกความรูส้ึกความทรง
จ าเกี่ยวกับกลิ่นเมืองเฮลซิงกิของพวกเขา โดยการบรรยายด้วยข้อเขียนและภาพวาด อย่างไรก็ดี      
ในส่วนของการสะท้อนกลับมีหลากหลายความคิด ผู้มีส่วนร่วมบางท่านยอมรับว่าน่าสนใจ บางท่านก็
ไม่เข้าใจกิจกรรมที่ทีมงานน าเสนอ บางท่านก็เกิดค าถาม 
 

สุดท้ ายแล้วในส่วนของผลการจัดกิจกรรมดังกล่าว Mr. Sauli Seppälä อธิบายว่า            
จากผลลัพธ์กิจกรรมโครงการทั้งหมดนั้น สะท้อนอัตลักษณ์ของเมืองเฮลซิงกิโดยชาวเฮลซิงกิลง
ความเห็นว่าอัตลักษณ์ของเมือง คือ กลิ่นของทะเล    

                      
ส าหรับผู้วิจัย งานวิจัยของโครงการพิพิธภัณฑ์เฮลซิงกิซีตี้โครงการนี้มีกับทฤษฎีการพัฒนา

พิพิธภัณฑ์คล้ายคลึงกับการใช้รูปแบบประสบการณ์ด้วยการปฏิสัมพันธ์ (Interactive Experience 
Model) ของ John H. Falk และ Lynn D. Dierking ตีพิมพ์ลงในหนังสือ Museum Experience 
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เมื่อปี 1992 เป็นต้นแบบที่อธิบายแนวทางการสร้างปฏิสัมพันธ์ในพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ผู้ชมเกิด
ประสบการณ์ ซึ่งรูปแบบนี้อยู่บนพื้นฐานของผู้ชมเป็นศูนย์กลาง  (Human Centric) โดยกล่าวว่า
ประสบการณ์พิพิธภัณฑ์จะเกิดได้น้ัน ควรเกิดจากการรวมกันของ 3 บริบท ได้แก่ (Falk, 1992) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 21 รูปแบบประสบการณ์ด้วยการปฏิสัมพันธ์ ของ John H. Falk and Lynn D. Dierking 
   

1. บริบทเฉพาะบุคคล (Personal contexts) คือ ตัวผู้ชม มุมมองทางความคิด ความสนใจ
และแรงกระตุ้นของตัวบุคคลนั้น ๆ เอง 

 
2. บริบททางกายภาพ (Physical contexts) คือ พื้นที่ที่ผู้ชมจะเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย เช่น 

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม ที่ท าให้ผู้ชมเกิดความรู้สึก 
 
3. บริบททางสังคม (Social contexts) คือ ปรากฎการณ์ทางสังคมที่ผู้ชมเข้าไปพบใน

พิพิธภัณฑ์  
 
กิจกรรมที่เกิดในพิพิธภัณฑ์หรือเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ แม้ผู้อ านวยการโครงการนิทรรศการ 

“Smell” ของพิพิธภัณฑ์เฮลซิงกิซีตี้จะกล่าวว่า โครงการของเขามีหลายฝ่ายที่ยังไม่เข้าใจแนวคิด
ความคิดหลัก แต่มุมมองของผู้วิจัยนั้นงานนิทรรศการ “Smell” แสดงศักยภาพงานวิจัยในพิพิธภัณฑ์
ที่ต้องการให้ผู้ชมเกิดส่วนร่วมในประสบการณ์การพิพิธภัณฑ์  โดยมีกิจกรรมเฉพาะที่สร้างข้ึนเพื่อ
วัตถุประสงค์สร้างอัตลักษณ์กลิ่นของเมืองเฮลซิงกิโดยเฉพาะต้นแบบประสบการณ์พิพิธภัณฑ์ของ 
John H. Falk and Lynn D. Dierking ได้เริ่มจากประเด็นการศึกษาพฤติกรรมของผู้ชมในพิพิธภัณฑ์ 



  
 

64 

ซึ่งต้นแบบนี้คล้ายคลึงกับรูปแบบกระบวนการวิจัยพิพิธภัณฑ์เฮลซิงกิซีตี้ (Falk, 1992) ผู้วิจัยได้น าไป
พัฒนาและวิจัยในงานออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยดังจะปรากฎในบทที่ 4       
ผลการศึกษา 

 
สรุปบทท่ี 2 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ การออกแบบประสบการณ์  
การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ และกลิ่น ต่างเป็นศาสตร์ที่แยกกันอยู่และมีความพิเศษของตนเอง ทั้งนี้   
ในงานวิทยานิพนธ์มีเป้าหมายที่น าองค์ความรู้น ามาออกแบบสร้างสรรค์การออกแบบประสบการณ์
เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยด้วยการใช้กลิ่น ผู้วิจัยจึงท าการสร้างแผนภาพเพื่อกระชับกรอบการศึกษา
ให้มุ่งประเด็นสู่แนวคิดงานวิจัยออกแบบ จึงสรุปพอสังเขปตามผลลัพธ์จากแผนความคิดดังนี้  
 

 
 
                                                              
                                                          
                          
 
                                
 
 
 
 

ภาพที่ 22  แผนภาพการศึกษาข้อมูล 
                                          ที่มา : นลินณัฐ ดีสวัสดิ์ 2562 
 

 

 ตารางท่ี 3  แผนภาพการท างานบูรณาการณ์ศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน 

ประเภทของศาสตร ์ ประเด็นการศึกษา ประเด็นการศึกษารวมศาสตร ์

1. การออกแบบ
ประสบการณ ์
(Experience Design) 

ศึกษาการออกแบบ
ประสบการณ์ด้วยกลิ่น เพื่อหา
กลวิธีสื่อความหมายของกลิ่น 

การออกแบบประสบการณ์ด้วย
การใช้กลิ่นเพื่อการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ไทย  
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ประเภทของศาสตร ์ ประเด็นการศึกษา ประเด็นการศึกษารวมศาสตร ์

2. การเลา่เรื่อง
ประวัติศาสตร์ไทย  
(Thai Historical 
Narratives) 

ศึกษาเล่าเรื่องประวัติศาสตร์
ไทยให้เกิดประสบการณ์การ
เรียนรู้ผ่านแนวคิดการเล่าเรื่อง
ประวัติศาสตร์แบบ
ปรากฎการณ์วิทยาและสัญ
ศาสตร์ เพื่อออกแบบให้คนรับรู้
เรื่องเล่าประวัติศาสตรผ์่าน
ประสบการณ์การรบัรู้ของ
ผู้เรียน 

การศึกษาการเล่าเรือ่ง
ประวัติศาสตร์ไทยแบบแนวคิด
ปรากฎการณ์และสัญศาสตร์ที่
เน้นประสบการณ์เรียนรู้ของ
ผู้เรียน  

3. กลิ่น (Scent) การเล่าเรื่องกลิ่นในวัฒนธรรม
ไทย ตามบริบทของมานุษ
วิทยาและสุนทรียศาสตร์ของ
กลิ่นไทย เพี่อให้เกิดการ
ตระหนักรูเ้รื่องวัฒนธรรมไทย 

การศึกษาสุนทรียศาสตร์ของ
กลิ่นในวัฒนธรรมไทย  

 
 จากการอธิบายข้างต้น ผู้วิจัยได้วิเคราะห์แนวทางการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิตาม
กรอบแผนภาพการศึกษาข้อมูลนี้มีเป้าหมายเพื่อรวมองค์ความรู้ให้เป็นหนึ่งเดียว (Holistics) ซึ่งจะ
เช่ือมกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยและสามารถท าให้กรอบการศึกษามีความชัดเจนมาก ข้ึน                  
การออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยด้วยการใช้กลิ่น จึงเกิดจากการบูรณาการของ
ศาสตร์ส าคัญทั้ง 3 ศาสตร์ ซึ่งสามารถเห็นกระบวนการวิจัยได้ในบทที่ 4 ผลการศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลงานออกแบบ และบทที่ 5 สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล  
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บทท่ี 3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

 

งานวิจัยนี้เป็นตามระเบียบการวิจัย (Research Methodology) โดยใช้การวิจัยผสมผสาน
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
อันประกอบไปด้วย การเก็บข้อมูลเชิงเอกสาร การสังเกตการณ์ แบบสอบถาม ตลอดจนการสัมภาษณ์
ควบคู่ไปกับการทดลองและพัฒนางานออกแบบสร้างสรรค์เพื่อหากลไกและเครื่องมือที่เหมาะสมกับ
งานวิจัย  ดังจะอธิบายวิธีการด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 

 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  

การออกแบบกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีความส าคัญต่อการงานวิจัยและการวิเคราะห์ผล 
ผู้วิจัยได้ออกแบบกลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานวิจัย ดังนี ้

 
               งานวิจัยมีวิธีการออกแบบเลือกผู้ให้ข้อมลู  

ผู้วิจัยแบง่กลุม่ผู้ให้ข้อมลูเป็น 3 กลุ่ม คือ  
กลุ่มที่ 1 กลุ่มผูท้ี่จะน าข้อมูลไปใช้ เช่น กลุ่มคนที่สนใจเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องกบัการเกบ็ข้อมลูโดยตรง เช่น กลุ่มที่ให้ข้อมลูเรื่อง 

ประวัติศาสตร์ไทย  
กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้ให้ข้อมลูเฉพาะ/ผูเ้ช่ียวชาญในการพัฒนางานออกแบบสร้างสรรค์ 

ในการเกบ็ข้อมลูของงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยเลือกกลยุทธ์การเลือกกลุม่ผู้ให้ข้อมูลดงันี้ 
 

a. ผู้วิจัยเลือกตัวอย่างแบบรวมหรือแบบผสมผสาน กล่าวคือ ผู้วิจัยเลือก      
กลยุท ธ์งานวิจัยมากกว่าสองกลยุท ธ์ ข้ึนไป ( Combination or Mixed 
Purposeful; Sampling) ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่สามารถตอบปัญหาของ
งานวิจัยได้ชัดเจน  
 
b. ผู้วิจัยเลือกตัวอย่างกรณีหลากหลาย (Maximum Variation Sampling)  
โดยเลือกตัวอย่างให้ครอบคลุมความหลากหลายของกลุ่มตัวอย่าง ไม่ก าหนด
จ านวนของตัวอย่าง เนื่องจากงานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยออกแบบสร้างสรรค์ที่ท า
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การวิจัยและพัฒนาเพื่อหาต้นแบบการออกแบบประสบการณ์การเล่าเรื่องด้วย
การใช้กลิ่น ซึ่งเป็นบูรณาการศาสตร์ โดยกลยุทธ์นี้ผู้วิจัยออกแบบเก็บข้อมูล
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญและผู้เช่ียวชาญโดยไม่ค านึงถึงจ านวนของผู้ให้ข้อมูล  
 
c. ผู้วิจัยเลือกตัวอย่างตามโอกาสหรอืตามข้อมลูทีป่รากฎ (Opportunistic or  
Emergent Sampling) โดยผู้วิจัยเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์
ในงานออกแบบสร้างสรรค์ ที่ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากภาคสนาม หรือในการแสดง
งานออกแบบโดยไม่ได้ก าหนดกลุ่มนี้ให้ชัดเจน 
 
d. ผู้วิจัยเลือกตัวอย่างแบบสุ่มตามวัตถุประสงค์ ( Purposeful Random  
Sampling) ผู้วิจัยเลือกสุ่มตัวอย่างข้อมูลแบบมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
งานวิจัย โดยเก็บผลจากกลุ่มย่อยตามขอบเขตงานวิจัย โดยผู้วิจัยใช้ผลจากกล
ยุทธ์หลังจากที่ผู้วิจัยเสร็จ ต้นแบบและต้องการวัดผล 

 
กระบวนการวิจัย                                                       
 

          
     ภาพที่ 23  กรอบงานวิจัยการออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยด้วยการใช้กลิ่น 
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กระบวนการวิจัยน้ีอยู่ใต้ตามกรอบงานวิจัยการออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์
ไทยด้วยการใช้กลิ่น โดยด าเนินตามขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 

 
ขั้นตอนท่ี 1  การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการออกแบบประสบการณ์ด้วยประสาท

สัมผัส แนวทางการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทย ตลอดจนการใช้กลิ่นในบริบทของไทยศึกษา รวบรวม
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

ผู้วิจัยศึกษา ส ารวจ ทบทวนวรรณกรรมและรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและศึกษาด้านวิจัย
การออกแบบสร้างสรรค์ที่ได้จากการสังเคราะห์ศาสตร์ 3 ด้าน คือ    

                               
                 1) การออกแบบประสบการณ์   
                 2) การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์  
                 3) การออกแบบกลิ่น 
       

ขั้นตอนท่ี 2  ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูล สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ให้ข้อมูลหลักและผูเ้ช่ียวชาญ 
เพื่อคัดเลือกเรื่องเล่าประวัติศาสตร์  ตลอดจนศึกษาวัฒนธรรมการใช้กลิ่นของไทย เตรียมงานทดลอง
ออกแบบกลิ่น  

ผู้วิจัยศึกษาและเก็บข้อมูลการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ด้วยการเข้าร่วมอบรม เสวนากับ
แหล่งข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งผู้วิจัยศึกษาวัฒนธรรมการใช้กลิ่นของ 

 
ไทยด้วยการเก็บผลจากแบบสอบถามและสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านเครื่องหอมไทย อาจารย์

ทัศพร พุ่มเจริญ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้พัฒนาองค์ความรู้การวิจัยด้วย การศึกษางานออกแบบสร้างสรรค์เครื่อง
หอมไทยโบราณ ตลอดจนเข้าศึกษาด้านการปรุงน้ าหอมด้วยกลวิธีต่าง  ๆ และศึกษาในระดับ
ผู้ช านาญการด้านน้ ามันหอมระเหย ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นนักวิจัยที่เช่ียวชาญด้านกลิ่นหอม  
             

ขั้นตอนท่ี 3  ลงเก็บข้อมูลเพื่อการออกแบบประสบการณ์ในพื้นที่จริงที่ได้ท าการคัดเลือก
แล้วทดลองงานออกแบบกลิ่น สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

ผู้วิจัยเลือกพื้นที่ส าหรับทดลองงานออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยด้วยการ
ใช้กลิ่น 2 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร และพิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไท ผู้วิจัยท าการ 
ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์พื้นที่ประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร  และเข้าอบรมเชิง 
ปฎิบัติการ iResearcher เพื่อพัฒนาองค์ความรู้นักวิจัยภายใต้โครงการ “ศิลปะการท างานพิพธิภัณฑ”์ 
กับมหาวิทยาลัยมหิดล (เวลาอบรม 45 ช่ัวโมง) และได้ท าการสัมภาษณ์ คุณนิตยา     กนกมงคล 
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ผู้อ านวยการส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ผู้ให้ข้อมูลหลักด้านนวัตกรรมพิพิธภัณฑ์ 
อีกทั้งผู้วิจัยท าการทดลองออกแบบประสบการณ์เครื่องหอมไทยในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติพระนครเป็น
กรณีศึกษาที่ 1 ซึ่งพบว่าการทดลองมีอุปสรรคเรื่องความสัมพันธ์ของเนื้อหากับสถานที่และข้อจ ากัด
ทางราชการ ผู้วิจัยจึงได้ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์พื้นที่ประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไทเป็น
กรณีศึกษาที่ 2 พร้อมทั้งคัดเลือกเรื่องเล่าที่จะน าเสนอด้วยวิธีการสัมภาษณ์ต่อ         นาวาโทหญิง ชู
จิต จิตต์แก้ว หัวหน้าส านักงานมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท ผู้ให้ข้อมูลหลัก และสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมและการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ คุณจุลภัสสร พนมวัน       ณ อยุธยา 
ผู้วิจัยน าเนื้อหาที่ได้จากเรื่องเล่าที่ได้รับความคิดเห็นจากผู้ให้ข้อมูลหลักและผู้เช่ียวชาญจัดแสดงใน
งานนิทรรศการ แสดงศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 TADE 1st  Thailand Art 
and Design Exhibition (ระหว่างวันที่ 4 - 15 มีนาคม 2562) 
 

ขั้นตอนท่ี 4  ทดลองงานออกแบบเนื้อหาเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ร่วมกับการออกแบบ
ประสบการณ์และกลิ่น สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

ผู้วิจัยศึกษา ส ารวจ สังเกตการณ์พื้นที่ประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไทโดยใช้
กระบวนการวิจัยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ซึ่งเน้นผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง   
น าข้อมูลที่ได้ไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 1) กิจกรรมการออกแบบประสบการณ์ด้วยกลิ่น 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลป์ในหัวข้อ Five senses in Painting 2) กิจกรรมการ
ออกแบบประสบการณ์ด้วยกลิ่น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลป์ ในหัวข้อ My Sweet 
Rose 3) กิจกรรมการออกแบบประสบการณ์ด้วยกลิ่น  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการวาด
ภาพประกอบ ในหัวข้อ Scents in illustration ซึ่งผู้วิจัยน าที่ได้ไปทดลองการออกแบบประสบการณ์
เล่าเรื่องประสบการณ์ด้วยการใช้กลิ่นกรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไท ในหัวข้อ “Discovery 
of Five senses at Phayathai Palace” 
 

ขั้นตอนท่ี 5  น าเสนอผลงานสู่สาธารณะ เก็บผลสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ  
ผู้วิจัยท าการเก็บผลการศึกษาและน าผลเสนอต่อผู้เช่ียวชาญด้านกลิ่นและการรับรู้กลิ่นใน

ระดับนานาชาติ คุณมาร์ติน เฮงไลน์ อีกทั้งผู้วิจัยแสดงงานออกแบบสร้างสรรค์เผยแพร่สู่สาธารณะ 
จ านวน 2 ช้ิน ได้แก่ 1) ผลงานออกแบบโคมไฟ “มัทนะพาธา” แสดงในงาน Design Week เชียงใหม่ 
และ 2) ผลงาน “The moon, Rose and Mattana” ร่วมแสดงงานผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการ
แสดงศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 TADE 2rd  Thailand Art and Design 
Exhibition และได้เผยแพร่ผ่านการบรรยายในการจัดประชุมวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ 
ศาลายา ในหัวข้อ “สุนทรียศาสตร์ของกลิ่นและกาลเวลา” 
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ขั้นตอนท่ี 6  สังเคราะห์ข้อมูล สร้างต้นแบบครั้งที่ 1 น าทดลองใช้ เก็บผล สัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญ 

ผู้วิจัยท าการออกแบบรูปแบบ Tree U (3U) เพื่อใช้ส าหรับการเก็บผลการวิจัยและน าผล
เผยแพร่เป็นงานสร้างสรรค์ ในผลงานช่ือ The aesthetic experience: Scent-Love-Lost in time 
และสร้างต้นแบบครั้งที่ 1 โดยสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญทั้งสิ้นจ านวน 4 คน ได้แก่ 1)  คุณจิตติพล        
มโนพัฒนา 2) ดร.รุ่งทิพย์ โชตินภาลัย 3) คุณจุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา และ 4) คุณมาร์ติน       
เฮงไลน์ ผู้วิจัยได้ค้นพบกลวิธีการออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ ด้วยการใช้กลิ่นนอก
พื้นที่ประวัติศาสตร์ด้วยการใช้รูปแบบดอกล าดวน ซึ่งเป็นรูปแบบที่สร้างปฎิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ใช้บริการและผู้ออกแบบเนื้อหา 
 

ขั้นตอนท่ี 7 สร้างต้นแบบครั้งที่ 2 เก็บข้อมูลและวัดผล  
ผู้วิจัยทดลองออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยด้วยการใช้กลิ่นนอกพื้นที่

ประวัติศาสตร์ ในช่ือผลงาน “Scent and Memories” พร้อมทั้งเก็บข้อมูลและวัดผล  
 

ขั้นตอนท่ี 8  สร้างต้นแบบครั้งที่ 3 วัดผล สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 
ผู้ วิจัยวิเคราะห์ที่ได้จากการทดลองสร้างต้นแบบการออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่อง

ประวัติศาสตร์ไทยด้วยการใช้กลิ่นทั้งหมด เพื่อสร้างต้นแบบครั้งที่ 3 โดยผู้วิจัยท าการเก็บผลการศึกษา
เพิ่มเติมจากโครงการให้ค าปรึกษาเรื่องกลิ่นหอม Hiranya Aroma Consulting ซึ่งผู้วิจัยได้น าผลมา
ออกแบบรูปแบบกลิ่นสะท้อนอารมณ์คนไทย และได้น าผลการศึกษาไปออกแบบวัดผลผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้ Art of Scent Communications  
 

ผู้วิจัยท าการสรุปผลการวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยในงานนิทรรศการที่ ช่ือ 
“Reminiscing –The Pain of Love through scents” และถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านคู่มือส าหรับ
อบรมเชิงปฎิบัติการการออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยด้วยการใช้กลิ่น 

 
เครื่องมือวิจัย  

งานวิจัยช้ินน้ีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เน้นการออกแบบประสบการณ์ให้กับ
ผู้ใช้บริการเป็นหลัก ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบเครื่องมือวิจัยที่มีความสอดคล้องกับตัวแปรการศึกษาเพื่อให้
งานวิจัยบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดังต่อไปนี ้
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การระบขุอบเขตการศึกษางานวิจัย  
ผู้วิจัยได้คัดเลือกพื้นที่ศึกษา เพื่อให้เกิดความชัดเจนในแก่นการศึกษา ผู้วิจัยใช้วิธี การส ารวจ 

เข้าร่วมอบรม เสวนา และกิจกรรมกับแหล่งข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ไทย โดยผู้วิจัยใช้เกณฑ์เลือก
พื้นที่การศึกษาจากประเด็นหลัก คือ  

 
1. พื้นที่มีความสอดคล้องกับช่ืองานวิจัย 
2. ข้อมูลที่จะค้นคว้า ส ารวจ พื้นที่วิจัยมีความเข้าถึงได้ดี 
3. พื้นที่วิจัยมีเนื้อหาประวัติศาสตร์ที่มีหลักฐานเช่ือถือได้   
 

ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่กรณีศึกษา 2 แห่ง คือ  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร 
และพิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไท โดยการสร้างต้นแบบการออกแบบประสบการณ์ด้วยการใช้กลิ่น 
ผู้วิจัยได้ใช้ต้นแบบที่ศึกษาเนื้อหาที่ได้มาจากพิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไท 
 

กรอบ/เกณฑ์คุณสมบัตขิองผู้ให้ข้อมูลส าคญั  
ได้ก าหนดกรอบ/เกณฑ์คุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่  

1. เป็นผู้มีประสบการณ์ หมายถึง ผู้มีประสบการณ์ในพื้นที่ศึกษาขอบเขตศึกษา  
2. เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หมายถึง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตร์ในพื้นที่ศึกษา 
3. เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ หมายถึง เป็นผู้ให้ข้อมูลเฉพาะเจาะในเฉพาะเรื่องนั้น ๆ 
4. เป็นผู้มีความเช่ียวชาญ หมายถึง เป็นผู้มีความรู้เฉพาะด้านนั้นๆและมีความ

เช่ียวชาญผ่านประสบการณ์ไม่ต่ ากว่า 10 ปี      
   

ขนาดตัวอย่างของงานวิจัย 
           ผู้วิจัยใช้วิธีการก าหนดขนาดของงานวิจัย 2 ประการ ได้แก่ 
 

1. การอิ่มตัวของข้อมูล (Data Saturation) ผู้วิจัยวิเคราะห์ขนาดของตัวอย่าง
งานวิจัยจากข้อค้นพบที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยเก็บข้อมูลจนพบความซ้ าซ้อนในข้อมูล
การวิจัยจนไม่พบข้อค้นพบอื่นได้อีกแล้ว เช่น การเก็บความต้องการของผู้ใช้บริการในพิพิธภัณฑ์     
เป็นต้น 
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2.  ผู้ วิจัยเก็บข้อมูลจากขนาดตัวอย่างแบบ กรณีศึกษา กรณีพื้นที่ เรื่อ งเล่า
ประวัติศาสตร์ในช่วงก่อนการออกแบบ และขนาดตัวอย่างแบบปรากฎการณ์วิทยาในช่วงหลังการ
ออกแบบ พร้อมทั้งออกแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจเพื่อหาค่าสิถิติที่มีนัยยะส าคัญ จึงน า
ผลไปสร้างต้นแบบการออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ด้วยกลิ่นมีที่ใช้ได้ผลจริงและ
เหมาะสม   
 

การวัดผลการวิจัยและพัฒนา 
ในงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่ศึกษาการรวมกันของศาสตร์ที่ต่างกัน ผู้วิจัยเลือกผู้เช่ียวชาญ

จ านวน 5 ท่าน ที่เช่ียวชาญในศาสตร์ที่ส าคัญต่อการวัดผลการวิจัยและพัฒนา ได้แก่ 
 

1. คุณ จิตติพล มโนพัฒนะ  
   ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบพื้นที่พิพิธภัณฑ์  

 
2. ดร.รุ่งทิพย์ โชตินภาลัย  
   ผู้เช่ียวชาญทฤษฎีสัญศาสตร์และการวิเคราะห์ประสบการณ์ผู้ชม 
 
3. คุณ จุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา 
   ผู้เช่ียวชาญด้านการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
 
4. คุณ ทัศพร พุ่มเจริญ 
   ผู้เช่ียวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมไทย และ เครื่องหอมไทย (อาจารย์สอนเครื่อง 

หอมไทยในวิทยาลัยในวังหญิง) 
 

5. คุณ มาร์ติน เฮงไลน์ (Martin Henglein)    
   ผู้เช่ียวชาญด้านกลิ่นและนักบ าบัดด้วยกลิ่นระดับนานาชาติ (ผู้อ านวยการ 

โรงเรียน School for Osmology and Aromatheraphy (ISAO) ประเทศเยอรมันนี 
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การรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยใช้แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลให้สอดคล้องกับกระบวนการออกแบบ ดังนี ้
 

1. การสังเกตการณ์ทั้งมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม โดยผู้ วิจัยใช้การจดบันทึก 
ถ่ายภาพ เป็นหลัก 
 

2. การสัมภาษณ์ระดับลึก (In-Depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
(Key Informant) โดยผู้วิจัยก าหนดบุคคลที่จะให้ข้อมูลที่สามารถให้ข้อมูลที่ผู้วิจัยก าลังศึกษาได้มาก
ที่สุด 
 

3. การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) โดยผู้วิจัยเตรียมค าถาม
แบบไม่มีโครงสร้างเพื่อให้เกิดบรรยากาศในการสัมภาษณ์ที่ไม่กดดัน  ผู้วิจัยบันทึกข้อมูลด้วยการ
สังเกตการณ์และการสังเคราะห์ข้อมูล 

 
4. การสัมภาษณ์ระดับลึก (In-Depth Interview)  

 
วิเคราะห์ข้อมลู 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล 4 วิธี ได้แก่ 
 

1. วัดข้อมูลจากการสังเกตการณ์และบันทึกผลตามวิธีการบันทึกภาคสนาม ( Field 
Note) แบบ Cornell 

 

2. วัดข้อมูลจากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ผลด้วยการอธิบาย 
 

3. ประเมินและวิเคราะห์ผลจาการบันทึกทางสถิติ (ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ)  
 

4. ตรวจสอบหาข้อค้นพบและค าตอบของงานวิจัย  เพื่อให้การสร้างต้นแบบ        
การออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ด้วยกลิ่นมีผลลัพธ์ที่ดีที่สุด สอดคล้องกับการ
ตรวจสอบแบบสามเส้า 
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ผู้วิจัยวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลลัพธ์ทั้งหมด เพื่อสร้างต้นแบบครั้งที่ 3 ตลอดจนสร้างกลวิธี 
ถ่ายทอดการเรียนรู้การออกแบบประสบการณ์ด้วยการใช้กลิ่นส าหรับเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่าน
หนังสือคู่มือการออกแบบประสบการณ์ด้วยการใช้กลิ่นส าหรับเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยน า
ต้นแบบและคู่มือให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบและน าเสนอผลงานสู่สาธารณะต่อไป  
 

จากวิธีวิจัยการศึกษาตามกระบวนการวิจัย ผู้วิจัยอธิบายการท างานวิจัยสร้างสรรค์งาน
ออกแบบตามรูปภาพดังนี้   

 

 
ภาพที่ 24  กระบวนการท างานออกแบบสร้างสรรค์ 

 

 

จากแผนภาพผู้วิจัยแสดงให้เห็นว่า วิธีการศึกษาเน้นกระบวนการท างานออกแบบสร้างสรรค์
ที่ให้ความส าคัญกับกระบวนการเก็บข้อมูล การส ารวจกลุ่มตัวอย่าง ก่อนที่จะมีการทดลองออกแบบ
สร้างสรรค์ซึ่งมีผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ อย่างไรก็ตามงานวิจัยไม่ได้จบสุดท้ายที่ผู้เช่ียวชาญแต่ย้อนกลับ
มาที่ผู้วิจัยเพื่อน าไปพัฒนางานออกแบบ ทั้งนี้ เนื่องจากงานวิจัยมีความสัมพันธ์กับศาสตร์หลาย
ศาสตร์ในลักษณะงานวิจัยเชิงปรากฏการณ์ กระบวนทัศน์การออกแบบงานสร้างสรรค์จ าเป็นต้องให้
ความส าคัญกับการเก็บข้อมูลร่วมกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ สลับกับตรวจความต้องการของผู้ใช้เพื่อให้
แนวคิดเกิดความเสถียรภาพ 
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บทท่ี  4 

 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลงานออกแบบ 

 
 

ในบทที่ 4 นี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลการวิจัยออกแบบสร้างสรรค์ที่ครอบคลุมทั้งการออกแบบ
ประสบการณ์ด้วยการใช้กลิ่นและการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ โดยเน้นการศึกษาเรื่องสุนทรียศาสตร์
ของกลิ่นในวัฒนธรรมไทยและการศึกษาพื้นที่กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร และ  
พิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไท ทั้งนี้เพื่อค้นหาค าตอบในงานวิจัยอันท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่จาก
การศึกษาบูรณาการศาสตร์ การวิเคราะห์ผลการศึกษากระบวนการออกแบบสร้างสรรค์จะโยงใยกับ
วรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีที่อ้างอิงในบทที่ 2 เพื่อบรรลุตามจุดเป้าหมายของผู้วิจัยในการสร้าง
ต้นแบบการออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ด้วยการใช้กลิ่น  

 
การวิเคราะห์ผลการคัดเลือกพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

การวิจัยระบุพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือให้เกิดความชัดเจนของแก่นการศึกษา                           
ผู้วิจัยได้คัดเลือกพื้นที่การศึกษาเพื่อระบุพื้นที่การศึกษาซึ่งจะท าให้การศึกษาข้อมูลมีความ

ชัดเจนของแก่นการศึกษาได้มากข้ึน โดยผู้ วิจัยใช้วิธีการเข้าร่วมอบรม เสวนา และกิจกรรม            
กับแหล่งข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ไทย เพื่อศึกษาและเก็บข้อมูล ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ประวัติศาสตร์และศิลป วัฒนธรรม เช่น เข้าร่วมโครงการพระนคร ๑๐๑ ของมูลนิธิเล็ก-ประไพ    
วิริยะพันธ์ุ ซึ่งเป็นโครงการลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถ่ิน รวมถึงส ารวจพื้นที่ประวัติศาสตร์ 

 
 ทั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เกณฑ์เลือกพื้นที่การศึกษาจากประเด็นหลัก คือ  

1.  ข้อมูลมีความสอดคล้องกับช่ืองานวิจัย 
      2.  ข้อมูลที่จะค้นคว้า ส ารวจ พื้นที่วิจัยมีความเข้าถึงได้ง่าย 
       3.  พื้นที่วิจัยมีเนื้อหาประวัติศาสตร์ที่มีหลักฐานเช่ือถือได้   
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ตารางท่ี 4  เกณฑ์การเลือกพื้นที่การศึกษา 

         เกณฑ์การเลือกพ้ืนท่ีการศึกษา                        เหตุและผล 

มีความสอดคล้องกบัช่ืองานวิจัย 
 

งานวิจัยการออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่อง
ประวัติศาสตร์ไทยด้วยการใช้กลิน่มีจุดประสงค์เพื่อ
ศึกษาหาแนวทางการออกแบบประสบ การณ์เล่า
เรื่องประวัติศาสตร์ด้วยการใช้กลิ่นเพื่อใหเ้กิดการ
เรียนรู้ประวัติศาสตรผ์่านประสบการณ์ได้ ดังนั้นพื้นที่
การศึกษาและการเก็บข้อมูลการวิจัยจึงควรส่งเสริม
ให้ผู้วิจัยค้น พบแก่นของการออกแบบประสบการณ์
เพื่อการเรียนรูป้ระวัติศาสตร์ด้วยการใช้กลิ่นได้  

ข้อมูลทีจ่ะค้นคว้า ส ารวจ พื้นที่วิจัยมี
ความเข้าถึงได้ดี 
 

งานวิจัยมีตัวแปรต้นคือการออกแบบประสบการณ์
ด้วยการใช้กลิ่น การเล่าเรื่องประวัติศาสตรเ์ป็นตัว
แปรตาม พื้นทีท่ี่จะใช้ศึกษาจงึควรมีความพรอ้มใน
การเข้าถึงข้อมูลทัง้สองส่วนน้ี  โดยเฉพาะในช่วงเก็บ
ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการส ารวจพื้นที่ การ
สังเกตการณ์ การเกบ็ข้อมลูผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องและ
ผู้ใช้งาน 

พื้นที่วิจัยมเีนื้อหาประวัติศาสตร์ทีม่ี
หลักฐานเช่ือถือได้   
 

พื้นที่วิจัยมเีนื้อหาประวัติศาสตร์ที่ได้รบัการยอมรับ/
ยืนยันได้จากเอกสารทางหลกัฐานปฐมภูมและทุติย
ภูมิต่างๆ จึงควรเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ เช่น 
พิพิธภัณฑ์เป็นต้น   

 
ผู้วิจัยท าการคัดกรองพื้นที่ประวัติศาสตร์จากการประมวลผลข้างต้นนี้ ร่วมกับการศึกษาทุก

มิติของหัวข้องานวิจัย ผู้ วิจัยจึงท าการคัดเลือกพื้นที่ศึกษา/ขอบเขตการศึกษาได้  รายช่ือพื้นที่
ประวัติศาสตร์ที่สามารถเช่ือมกับการสร้างประสบการณ์การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยด้วยกลิ่นได้ 
ดังต่อไปนี้ 

1. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร 
2. พิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไท  
3. เรือนทับเจริญ นครปฐม  
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ทั้งนี้การที่ผู้วิจัยเลือกพื้นที่ประวัติศาสตร์ในกรุงเทพและใกล้กรุงเทพนั้น เพราะตระหนักถึง

ข้อมูลที่ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหอมไทยโบราณ ที่ในอดีตมักมีแหล่ง
เรียนรู้อยู่ในพระราชวังหรือวังของเจ้านาย 
 

ผลการศึกษาตามขั้นตอนการวิจัย 
 

ขั้นตอนท่ี 1  
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการออกแบบประสบการณ์ด้วยประสาทสัมผสัแนวทางการ

เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ตลอดจนการใช้กลิ่นในบริบทของไทยศึกษา 
รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยศึกษา ส ารวจ ทบทวนวรรณกรรมและรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยมุ่ง
ประเด็นการศึกษาด้านวิจัยการออกแบบสร้างสรรค์ ผู้วิจัยจึงตั้งเป้าประสงค์ของการศึกษาหาข้อมูล
งานวิจัยที่ได้รับจากการสังเคราะห์ศาสตร์ 3 ด้าน เพื่อมุ่งสู่งานวิจัยออกแบบ ดังนี้  

 
         1. การออกแบบประสบการณ์  
         2. การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ 
         3. การออกแบบกลิ่น  

 
หลังจากที่ผู้วิจัยท าการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยต่างๆ ในระดับต้นแล้ว 

ผู้วิจัยพบว่า การศึกษาศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน มีความเอกภาพในศาสตร์ของตนเอง หากสามารถบูรณาการ
ข้ามศาสตร์แล้วหลอมให้เป็นศาสตร์อันหนึ่งอันเดียวกันได้ เมื่อท าการข้อมูลผู้วิจัยพบว่า เพื่อให้
งานวิจัยสร้างสรรค์ออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ด้วยการใช้กลิ่นนี้สามารถสร้างองค์
ความรู้ใหม่ ผู้วิจัยจึงใช้กรอบการศึกษาข้อมูลดังต่อไปนี้  
 
ตารางท่ี 5  การเกบ็ข้อมลูก่อนสร้างงานออกแบบสร้างสรรค์ 

การศึกษาการออกแบบ 
ประสบการณ ์

ด้านการศึกษาเรื่องการเลา่
เรื่องประวัติศาสตรไ์ทย 

การออกแบบกลิ่น 

ข้อมูลเอกสาร ศึกษา ค้นคว้า
และเกบ็บันทึกทฤษฎีการ
ออกแบบประสบการณ์การรับรู ้

ข้อมูลเอกสาร ศึกษา ค้นคว้า
และเกบ็บันทึกการออกแบบ
เรื่องเล่าประวัติศาสตร์ไทย  

ข้อมูลเอกสาร ศึกษา ค้นคว้า
และ เก็บบันทกึเรื่องราวใน
ประวัติศาสตร์จากเอกสาร
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การศึกษาการออกแบบ 
ประสบการณ ์

ด้านการศึกษาเรื่องการเลา่
เรื่องประวัติศาสตรไ์ทย 

การออกแบบกลิ่น 

                
 

บันทึกประวัติศาสตร์และ
บทความต่างๆ ทีเ่ช่ือมโยงกับ
กลิ่นในศิลปวัฒนธรรมไทย  

ข้อมูลจากการส ารวจสภาพ 
ทางกายภาพด้วยภาพถ่ายการ
ออก แบบประสบการณ์ในพื้นที่
ต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ 
เป็นต้น 

ข้อมูลจากการส ารวจสภาพทาง 
กายภาพด้วยภาพถ่ายการออก 
แบบเรื่องเล่าและการออกแบบ 
เรื่องเล่าด้วยสิ่งแวดลอ้มใน
พื้นที่ ต่าง ๆ   

ข้อมูลเอกสาร ศึกษา ค้นคว้า
และเกบ็บันทึกทฤษฎีและ
สุนทรียศาสตรท์ี่เช่ือมโยงกบั
กลิ่นไทย 

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นัก 
ออกแบบประสบการณ์  

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผูม้ี
ส่วนเกี่ยวข้องกบัการเล่าเรื่อง
ประวัติศาสตร์  

ข้อมูลจากการส ารวจสภาพ
ทาง กายภาพด้วยภาพถ่ายโดย
เก็บข้อ มลูและรายละเอียด         

  ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้
มีความเช่ียวชาญด้านการ
ออกแบบกลิ่นเพื่อหาแนว
ทางการน าเสนอ 
รูปแบบของกลิ่น 

 
จากผลการศึกษาผู้วิจัยเน้นรวบรวมข้อมูลจากทุกศาสตร์รวมทั้งการเก็บข้อมูลจากแหล่ง

เรียนรู้ เช่น พิพิธภัณฑ์ นิทรรศการ เป็นต้น โดยเฉพาะด้านการออกแบบประสบการณ์เพื่อแสวงหา
แนวทางการวิจัยและพัฒนางานออกแบบ โดยผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิและทุติยภูมิดังนี้ 

 
การเก็บข้อมลูจากแหล่งปฐมภูม ิ

1. การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้เ ช่ียวชาญด้านการออกแบบ
ประสบการณ์ 

2. การศึกษาการออกแบบประสบการณ์ในพิพิธภัณฑ์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

3. การศึกษาและอบรมปฎิบัติการด้านออกแบบประสบการณ์ที่พิพิธภัณฑ์
แห่งชาติ 
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4. การอบรมปฎิบัติการการออกแบบเนื้อหาในพิพิธภัณฑ์ของมิวเซียมสยาม 
5. การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้เ ช่ียวชาญด้านการเล่าเรื่อง

ประวัติศาสตร์ 
6. การลงพื้นที่ศึกษาส ารวจพื้นที่ประวัติศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร 
7. การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านการผลิตเครื่องหอมไทยและศึกษาศาสตร์

เครื่องหอมไทย 
8. การอบรมสัมมนาเกี่ยวกับน้ ามันหอมระเหย 
9. การศึกษาศาสตร์ของการรับรู้กลิ่นในระดับนักปรึกษาด้านกลิ่นหอม 

(Aroma Consulting)  
10. การศึกษาชมงานในนิทรรศการต่าง ๆ เป็นต้น 
 

การเก็บข้อมลูจากแหล่งทุติยภูม ิ

1. หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 
2. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
3. หอสมุดด ารงราชานุภาพ 
4. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
5. หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 
6. Thailand Creative & Design Center (TCDC)  
7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  

 
ขั้นตอนท่ี 2   
ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูล สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คัดเลือกเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ ตลอดจน 

ศึกษาวัฒนธรรมการใช้กลิ่นของไทย เตรียมงานทดลองออกแบบกลิ่น  
ผู้วิจัยวางแผนขอบเขตการศึกษาข้อมูลจากเอกสารก่อนจึงลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลตามแผนงาน

ในตารางแผนการเก็บข้อมูล ตลอดจนวางแผนการเก็บผลงานวิจัยตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ   
ดังแผนภาพ ดังนี้  
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ภาพที่ 25  แผนภาพการท างานทดลองงานออกแบบกลิ่นไทย 
                                           ที่มา : นลินณัฐ ดีสวัสดิ์ 2564 
 

  1.  ผู้วิจัยเข้าร่วมอบรม เสวนา และกิจกรรม กับแหล่งข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ไทย       
เพื่อศึกษาและเก็บข้อมูล ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมต่าง  ๆ  ซึ่ง
ผู้วิจัยท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์ผู้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม เช่น เข้าร่วม
โครงการพระนคร 101 ของ มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์ุ ซึ่งเป็นโครงการลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้
วัฒนธรรมท้องถ่ิน รวมถึงส ารวจพื้นที่ประวัติศาสตร์ ตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านการให้
ความรู้ประวัติศาสตร์ โดยการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ ( Informal Interview) เพื่อสืบหา
ความหมายของเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ที่คนให้ความสนใจและสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่าน
ประสบการณ์การเรียนรูไ้ด้น้ัน ผู้วิจัยได้คัดเลือกพื้นที่การศึกษาเพื่อระบพุื้นที่การศึกษาจากเกณฑ์เลอืก
พื้นที่การศึกษาดังนี้   

 
                  1.1  พื้นที่การศึกษามีความสอดคล้องกับช่ืองานวิจัย 
                  1.2  พื้นที่การศึกษามีข้อมูลที่จะค้นคว้า ส ารวจ พื้นที่วิจัยมีความเข้าถึงได้ดี 

  1.3  พื้นที่การศึกษามีเนื้อหาประวัติศาสตร์ที่มีหลักฐานเช่ือถือได้   
 

ผู้วิจัยท าการคัดกรองพื้นที่ประวัติศาสตร์จากการประมวลผลข้างต้นนี้ ร่วมกับ
การศึกษาทุกมิติของหัวข้องานวิจัย การออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยด้วยการใช้
กลิ่น ผู้วิจัยจึงสามารถท าการคัดเลือกพื้นที่ศึกษา/ขอบเขตการศึกษาได้รายช่ือพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่
สามารถเช่ือมกับการสร้างประสบการณ์การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยด้วยกลิ่นได้ ดังต่อไปนี้ 
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• พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร 

• พิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไท  

• เรือนทับเจริญ นครปฐม  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

ภาพที่ 26  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร 
ที่มา : นลินณัฐ ดีสวัสดิ์ 2564 

 
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร ตั้งอยู่ในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริเวณพระราชวัง

บวรสถานมงคล หรือส่วนหนึ่งของที่ประทับวังหน้า ซึ่งก็คือพื้นที่พระราชวังของสมเด็จพระบวรราชเจา้
ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 เป็นต้นมา อีกทั้งยังเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 27  พิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไท 
     ที่มา:นลินณัฐ ดีสวัสดิ ์
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พิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไทตั้งอยู่ที่ริมคลองสามเสน ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างข้ึน พระราชทานนามให้ว่า "พระ
ต าหนักพญาไท" หรือ "วังพญาไท" ต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นพระราชวังพญาไทในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ชมรมคนรักวัง, 2553) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 28  เรือนทับเจรญิ นครปฐม 
                                               ที่มา : นลินณัฐ ดีสวัสดิ์  
 

เรือนทับเจริญ สร้างข้ึนในปี พ.ศ.2467 เพื่อใช้เป็นที่พักเจ้าพระยารามราฆพ (ม.ล.เฟื้อ       
พึ่งบุญ) ลักษณะเป็นเรือนไม้ช้ันเดียว ยกใต้ถุนสูง ตัวเรือนและโครงหลังคาท าด้วยไม้สัก ส่วนใต้ถุน
เรือนเป็นเสาตอม่ออิฐฉาบปูน หลังคาเป็นทรงปั้นหยามุงด้วยกระเบื้องว่าว ลักษณะรูปร่างของเรือน
ตลอดจนการจัดวางแปลน พื้นจัดเป็นสถาปัตยกรรมซึ่งได้รับการประยุกต์ข้ึนใหม่ โดยมีอิทธิพลจาก
ตะ วันตกมาผสมผสาน ( http://www.era.su.ac.th/SUArch)  ทั้ ง นี้ ก ารที่ ผู้ วิ จั ย เ ลื อกพื้ นที่
ประวัติศาสตร์ในกรุงเทพและใกล้กรุงเทพนั้น เพราะตระหนักถึงข้อมูลด้านวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องหอมไทยโบราณ ที่ในอดีตมักมีแหล่งเรียนรู้อยู่ในพระราชวังหรือวังของเจ้านาย  

 
2. ผู้วิจัยศึกษาวัฒนธรรมการใช้กลิ่นของไทย ทั้งจากเอกสาร งานเสวนา และจาก

การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้มีประสบการณ์ มีความเช่ียวชาญด้านเครื่องหอมไทย พร้อมทั้งศึกษาการท า
เครื่องหอมไทยและทดลองท างานออกแบบเครื่องหอมไทยที่อยู่บนรากฐานการไม่บิดเบือนจากงาน
ออกแบบเดิม ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการทดลองศึกษาการสร้างสรรค์เครื่องหอมไทยโบราณเพื่อแสวงหา
สุนทรียศาสตร์ในกลิ่นไทยอันเป็นกลิ่นด้ังเดิมโดยใช้การตีความหมายจากมุมมองของนักมานุษวิทยา 

http://www.era.su.ac.th/SUArch
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กลิ่นในมุมมองของมานุษวิทยา 

เดวิด ฮาวส์ (David Howes) นักมานุษยวิทยา ได้อธิบายความบทบาทและการให้ความหมาย
ของค าว่า “สุนทรียภาพ” ไว้อย่างน่าสนใจ เขาแสดงความคิดว่าในฝั่งตะวันตกนั้น ทฤษฎี
สุนทรียศาสตร์เริ่มผลิดอกออกผลชัดเจนในกลางศตวรรษที่ 18 หากแม้จะเติบโตอย่างมากแต่ก็ยัง
มักจะแบ่งแยกประสาทสัมผัสออกจากกัน และสุนทรียภาพก็มักเน้นเฉพาะเจาะจงไปที่ศิลปะทั้ง 5 อัน
ได้แก่ สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ดนตรี และบทกวี ซึ่งในลักษณะศิลปะที่ดังกล่าวจะกั้น
เขตอยู่ในพื้นที่ของผัสสะสองสิ่ง นั่นคือ การเห็น (Seeing) โดยผ่านผลงานจิตรกรรม และการฟัง 
(Hearing) โดยดนตรีและท้วงท านองของบทกวี ส่วนกลิ่น (Smelling) รส (Taste) และสัมผัส 
(Touching) นับเป็นผัสสะที่ไม่ได้การเหลียวแลในเชิงสุนทรียภาพแม้แต่น้อย อาจจะมีการเช่ือมกัน
ด้วย แม้ Kant จะเป็นนักปรัชญาคนหนึ่งที่เริ่มเช่ือมกับ “Hearing” แต่ก็อยู่บนพื้นฐานของการเห็น 
ซึ่งเดวิด ฮาวส์ กล่าวว่า ในสังคมที่ไม่ใช่สังคมตะวันตก สุนทรียภาพไม่ได้ถูกแบ่งแยกออกจากกันและ
หากจะมีการแบ่งก็จะการแบ่งจากมุมมองของการใช้ในชีวิตประจ าวันและพิธีกรรมมากกว่า (Howes, 
2000)  

 
สุนทรียศาสตร์ของกลิ่นไทย 
ดังนี้หากจะศึกษาสุนทรียศาสตร์ของกลิ่นไทย จึงต้องศึกษาความเป็นจริงเกี่ยวกับ   ค าว่า

สุนทรียศาสตร์ของกลิ่นก่อน กลิ่นเคยมีก าหนดให้วัดได้ด้วยสุนทรียศาสตร์หรือไม่ หากพิจารณาตามที่
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554 ได้อธิบายศัพท์ค าว่า “สุนทรียศาสตร์” ว่าเป็น ค านาม 
หมายถึง ปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วยความงาม และสิ่งที่งามในธรรมชาติหรืองานศิลปะ ส่วนค าว่า 
“สุนทรียภาพ” หมายถึง ความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปะที่แต่ละบุคคลสามารถเข้าใจและรู้สึกได้ 
ความเข้าใจและรู้สึกของแต่ละบุคคลที่มีต่อความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปะ และค าว่า สุนทรียะ 
เป็นค าวิเศษณ์ หมายถึง เกี่ยวกับความนิยม ความงาม ศัพท์ทั้ง 3 ค านี้ มีความเช่ือมโยงด้วยกันใน
บริบทของ “ความงาม” โดยความงาม หรือ คุณค่าของความงาม ที่เป็นบริบทหลักนี้ ได้รับการตีความ
ภายใต้แนวคิด ปรัชญา ที่มีตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ โดยรากศัพท์ของค าว่า Aesthetics มาจากค าว่า 

Aesthesis ( ภ า ษ า ก รี ก เ ขี ย น ว่ า  αἴσθησις)  แ ป ล ว่ า  ก า ร รั บ รู้ ข อ ง ค ว า ม รู้ สึ ก                     
(Perception of Senses) และจากพจนานุกรมออกฟอร์ด ได้ให้ความหมายของค าว่า Aesthesis    
ในความหมายของชาวกรีกดั้งเดิมว่า หมายถึง การรับรู้ของโลกภายนอกด้วยความรู้สึก (Perception 
of the eternal world by senses) หากตีความจากความหมาย จะเห็นได้ว่านิยามความหมายของ
ค าว่า Aestheis อันเป็นรากความหมายดั้งเดิมของ Aesthetic หรือสุนทรีภาพ ไม่ได้มีความหมายที่
เกี่ยวข้องกับความงาม แต่เกี่ยวข้องการรับรู้หรือการได้รับรู้โลกภายนอกที่นอกเหนือจากโลกภายใน 
(โลกแห่งจิตญาณ) โดยหัวใจหลักของการรับรู้ไม่ใช่เพียงแค่ความงามในธรรมชาติหรือศิลปะ            
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แต่หมายถึง ความรู้สึก ซึ่งความรู้สึกนั้น “ได้รับ” จากโลกภายนอกและ “รับรู้” สู่ภายใน นั่นหมายถึง 
สิ่งใดก่อตามที่ก่อให้เกิดการรับรู้ต้องเกิดจากการประมวลทางความรู้สึก การรับรู้ของโลกภายนอก
กระท าได้เมื่อมีความรู้สึกเป็นสะพานเข้าสู่โลกภายใน  

 
Immaunal Kant นักปรัชญาที่เช่ือมโยงสุนทรียภาพ ความซึ้งใจในศิลปะกับประสบการณ์

ของผู้ชมเข้าได้ด้วยกัน  กล่าวถึงบรรทัดฐานของสุนทรียภาพเช่ือมกับความรู้สึกที่ ช่ืนชมกับ
ประสบการณ์ของผู้ชมได้ใช้ในวิพากวิจารณ์ศิลปะโดยองค์รวม หากเช่นนั้นแล้ว ทางศาสตร์อันเกี่ยว
ศิลปะเครื่องหอมจะอยู่ในขอบเขตน้ีได้หรือไม่ หากความงามคือบริบทส าคัญในการรับรู้ถึงสุนทรยีภาพ
และเป็นหัวใจของการช่ืนชมศิลปะ เราจ าเป็นต้องวิเคราะห์ว่าความงามคืออะไร และเรารับรู้ความงาม
ได้อย่างไร หากการรับรู้ความงามผ่านสายตาเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของสุนทรียภาพ นั่นหมายความว่า 
สายตาเป็นประสาทสัมผัสที่มีผลต่อการต่อการช่ืนชมศิลปะมากที่สุดใช่หรือไม่ และนั่นอาจจะ
หมายความว่า ศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นย่อมเป็นศิลปะที่สร้างสุนทรียภาพมากที่สุด หาก
เช่นนั้น บทเพลงที่ประกอบข้ึนจากตัวโน้ตที่สลับซับซ้อนไม่ได้ท าให้เกิดความงาม อาหารรสเลิศที่เรา
รับประทานอาจจะไม่ใช่ศิลปะ กลิ่นหอมที่ท าให้เราเกิดความสุขไม่ใช่ความงามแห่งศิลปะ การถกเถียง
เรื่องของ กลิ่น ความงาม และความเป็นสุนทรีภาพน้ันเกิดก าเนิดมาตั้งแต่สมัยยุคกรีกในหนังสือ ‘Art 
of Scent’ อ้างค ากล่าวของพลาโต ที่ปรากฏในบทความ Timaeus พลาโตแสดงความคิดเห็นว่า การ
ได้รับรู้กลิ่นน้ันถูกถ่ายทอดความรู้สึกผ่านภาษา ซึ่งภาษาน้ันไม่ได้มีนามของกลิ่นแต่อย่างใดเพราะกลิ่น
ไม่ได้ประกอบไปด้วยสิ่ง ๆ เดียว ดังนั้นแล้ว  การช่ืนชมกลิ่นจึงมีได้แค่เพียงว่า หอมหรือไม่หอมเทา่นัน้ 
และแม้กระทั่งเมื่อพลาโตกล่าวถึงประสบการณ์สุนทรียะ พลาโตยังยืนยันว่า เราจะรับรู้ประสบการณ์
สุนทรียะกลิ่นได้นั้นเรารับรู้โดยผ่านการได้เห็นกับการได้ยินจึงจะเกิดซึ่งความงาม กลิ่นอย่างเดียวนั้น
ไม่สามารถถูกก าหนดด้วยความงามได้ “และคงไม่มีใครช่ืนชมกลิ่นที่หอมว่ามีความสวยงามเป็นแน่”  
แม้แต่อริสโตเติ้ลก็มีความเห็นไม่แตกต่างกับพลาโตในแง่ของความงามในกลิ่น แต่ในการจัดการล าดับ
ข้ึนของการรับรู้ผัสสะของมนุษย์และความงามนั้น อริสโตเติ้ลได้ยกกลิ่นให้อยู่ระหว่างกลางเช่ือม
ระหว่างการมองเห็น การได้ยิน      กับการสัมผัสและการรับรส 
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 ภาพที่ 29  ล าดับข้ันของประสาทสมัผสัของอริสโตเติล้ 
 ที่มา : นลินณัฐ ดีสวัสดิ์ 2562 

 
ในมุมมองของนักวิจัยอริสโตเติ้ลตั้งใจแบ่งแยกการได้กลิ่นเป็น 2 ระดับ คือ  
 

1. กลิ่นสะท้อนสัญชาติญาณดิบของมนุษย์ เฉกเช่นเดียวกับสัตว์ มนุษย์รับรู้กลิ่นเพื่อ
ความคงอยู่  ความเป็นสัตว์ในตัวมนุษย์มีความเช่ือมโยงกับการรับรสหรือความรู้สึกถึงการอยากจะรับ
รส หรือ ความหิวโหย  

 
2. กลิ่นสะท้อนตัวตนของกลิ่นนั้น เช่น ดอกไม้หอม หรือ ไม่หอม ย่อมสะท้ อน

คุณลักษณะของดอกไม้นั้น  
 

ในเรื่องของการรับรู้กลิ่นในระดับที่ 2 ของอริสโตเติ้ลนั้น แม้จะไม่ถูกวางค่าให้อยู่ในโลกสูงส่ง
เช่น การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมและดนตรี (Sight and Hearing) แต่กลิ่นในมุมมองของเขาก็มีส่วน
สัมพันธ์ในทางบวกของความรู้สึกของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของนักวิจัย เห็นว่าอริสโตเติ้ล 
อธิบายการรับรู้ด้วยกลิ่นอย่างคลุมเครือ อาจจะจะเป็นเพราะเขายกระดับการสร้างงานศิลปะ       
วิจิตรศิลป์ กับดนตรีให้อยู่ระดับเดียวกับจิตวิญญาณ ในขณะที่บรรยายคุณค่าของการสร้างสรรค์
น้ าหอม ให้มีดีงามอยู่ในระดับร่างกายภายนอกของมนุษย์เท่านั้น นอกจากนั้น นักปรัชญาทางด้าน
สุนทรียศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น Immanual Kant หรือ Hegel ต่างมีความคิดเห็นไปในทางแนวเดียวกัน 
คือ ต่างวางผัสสะการมองเห็นและการได้ยิน ให้เป็นศิลปะช้ันสูงในการใช้ผัสสะ ในขณะที่ผัสสะกลิ่น
และการลิ้มรสนั้น หรือเป็นผัสสะระดับรองลงมาไม่มีคุณค่าสูงเพียงพอกับจะยกให้เป็นงานศิลปะ  
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การศึกษาเครื่องหอมไทยด้วยการทดลองงานออกแบบเครือ่งหอมโบราณ 
จากการศึกษาการออกแบบกลิ่นในเครื่องหอมไทย ผลการศึกษาที่ผู้วิจัยได้สังเกตพบจากการ

ทดลองภาคปฎิบัตินั้น การท าเครื่องหอมไทยมีรายละเอียดและให้ความส าคัญกับกระบวนการสกัด
กลิ่นทุกข้ันตอน ตั้งแต่ข้ันตอนการเลือกเก็บวัสดุที่มีกลิ่นหอมที่แสดงออกถึงองค์ความรู้ในด้าน
พฤกษศาสตร์ที่ลึกซึ้ง ยกตัวอย่างเช่นการท าน้ าอบไทย น้ าปรุง บุหงาเป็นต้น  

 

                                       
 

ภาพที่ 30  วิธีการท าบุหงา 
                                     ที่มา: นลินณัฐ ดีสวัสดิ์ 2561 
 

การสังเคราะห์ข้อมลู  
จากที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาทั้งทางด้านทฤษฎีและปฎิบัติการทดลองงานออกแบบเครื่องหอม

โบราณโดยผู้วิจัยท าเครื่องหอมไทยทุกกลวิธี เช่น น้ าอบไทย น้ าปรุง การร่ าผ้า กระแจะจันทน์ รวมทั้ง
เครื่องมือที่ใช้กระจายกลิ่นแบบโบราณ เช่น เทียนข้ีผึ้ง บุหงาร าไป เป็นต้น จากผลการศึกษาผู้วิจัย
ยืนยันจากข้อมูลทางเอกสารในส่วนที่กล่าวเครื่องหอมไทยมีคุณลักษณะเฉพาะที่ส าคัญ คือ คุณสมบัติ
การใช้กลิ่นหอมเพื่อให้คุณประโยชน์ด้านสุขภาพ เพราะวัสดุที่ใช้ในการประกอบเป็นวัตถุดิบด้าน
สมุนไพร แต่อย่างไรก็ตามในส่วนการผสมกลิน่น้ันใช้กลิ่นสงัเคราะห์เสียเป็นสว่นใหญ่ ซึ่งผู้วิจัยสามารถ
น าวิจัยเพิ่มเติมว่าท าอย่างไรจึงจะลดการใช้สารสังเคราะห์ลงได้ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลัก
ของเครื่องหอมไทยโบราณที่ท าเพื่อรักษาสุขภาพ ส่วนด้านรูปแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหอม
ไทยนั้น มีการพัฒนาให้ทันสมัยข้ึน ทั้งนี้ผู้วิจัยจัดกลุ่มสนทนาเพื่อหาประเด็นอัตลักษณ์ของเครื่องหอม
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ไทยร่วมกับผู้สนใจผลิตภัณฑ์เครื่องหอมไทย ได้ค าตอบว่า อัตลักษณ์ของเครื่องหอมไทย คือ กลิ่นหอม
ของดอกไม้และสมุนไพร ตลอดจนกลิ่นที่มีความหอมหวาน อย่างไรก็ตามผู้วิจัยกลับมีความเหน็ว่ากลิน่
ที่เอกลักษณ์และแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของเครื่องหอมไทยนั้นยังไม่ชัดเจน เพราะดอกไม้ไทยน้ัน
ไม่ได้เป็นตัวก าหนดลักษณะของเครื่องหอมไทย แต่กลิ่นที่เป็นอัตลักษณ์นี้เป็นกลิ่นที่ท าหน้าที่เสมือน 
“สัญลักษณ์ ความเป็นไทย” อันเกิดจากกลิ่นที่ถ่ายทอดกันมายาวนาน จนกลิ่นหอมลักษณะที่เช่ือว่า
เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยกลายเปน็สัญญะของความเป็นไทยมากกว่าลักษณะของวัสดุที่ใช้นั้นมี
ความเป็นไทย ซึ่งผู้วิจัยทดลองออกแบบวิธีการกระจายกลิ่นแบบสมัยนิยมแต่ใช้แนวกลิ่นเครื่องหอม
ไทยผลปรากฎว่าว่ากลิ่นที่เป็นสัญญะของความเป็นไทยยังคงอยู่  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 31  ทดลองการออกแบบวิธีการกระจายกลิ่น 
ที่มา : นลินณัฐ ดีสวัสดิ์ 2562 

 

ผู้วิจัยน าแนวคิดเรื่องการหาความหมายของสุนทรียศาสตร์ของเครื่องหอมไทยเสนอกับ
ผู้เช่ียวชาญด้านเครื่องหอมไทย อาจารย์ทัศพร พุ่มเจริญ อาจารย์สอนเครื่องหอมของวิทยาลัยใน      
วังหญิงได้ให้ค าสนับสนุนและกล่าวว่า  

 
“น่าสนใจที่จะท าให้ชัดเจนเกี่ยวกับเครื่องหอมไทยว่ามีความเป็นมาอย่างไร เพราะทุกวันนี้ที่

สืบทอดความรู้กันก็ท ากันแบบรุ่นสู่รุ่น อาจารย์ก็เรียนกับอาจารย์ในวังหลวงถ่ายทอดกันด้วยการ
ปฏิบัติมากกว่า ซึ่งถ้ามีอธิบายในส่วนประวัติศาสตร์การผลิตก็น่าจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์เครื่อง
หอมไทยได้ ตอนนี้มีคนสนใจมากขึ้น มาเรียนเพื่อไปต่อยอดธุรกิจเป็นส่วนใหญ่”  

 
จากกระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ผลการทดลองงานออกแบบเครื่องหอมไทย ผู้วิจัยศึกษา

เครื่องหอมไทย ซึ่งในอดีตมีศูนย์กลางการเรียนการสอนอยู่วังเจ้านายต่าง  ๆ จนกระทั่งปี 2535  
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สมเด็จพระเทพรตันฯ วิทยาลัยในวังหญิงเพื่อถ่ายทอดความรู้ จึงมีการท าการเรียนการสอนเรือ่งเครือ่ง
หอมไทยให้กับประชาชนทั่วไป ผู้วิจัยท าการศึกษาการท าเครื่องหอมจากผู้เช่ียวชาญด้านเครื่องหอม 
พร้อมทั้งท าการสัมภาษณ์ ตลอดจนศึกษาแนวคิดเครื่องหอมไทยในอดีตซึ่งเริ่มในพระราชวัง           
วังเจ้านาย ตลอดจนชนช้ันสูง จนกระทั่งถึงประชาชนทั่วไป โดยต้นแบบกลิ่นหอมแบบไทยนั้นเริ่มมา
จากในวังหลวง ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์แนวทางการออกแบบประสบการณ์ด้วยกลิ่นไทยเพื่อเล่าเรื่อง
ประวัติศาสตร์ไทยต่อไป 

 

ขั้นตอนท่ี 3  
ลงเก็บข้อมูลเพื่อการออกแบบประสบการณ์ในพื้นที่จริงที่ได้ท าการคัดเลือกแล้วทดลองงาน

ออกแบบกลิ่น สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 
ผู้วิจัยคัดเลือกพื้นที่ศึกษาอยู่ 2 แห่งคือ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร และพิพิธภัณฑ์

พระราชวังพญาไทซึ่งสามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้   
 

การส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์พ้ืนท่ีประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาติ พระนคร  
ผู้วิจัยเก็บผลการวิจัยด้วยวิธีลงพื้นที่ศึกษาเพื่อแสวงหาประเด็นนวัตกรรมการวิจัยของ

พิพิธภัณฑ์ โดยผู้วิจัยศึกษาและเก็บข้อมูลการวิจัยในประสบการณ์ของผู้ชมเป็นส าคัญ การวิจัยมุ่งเน้น
การออกแบบประสบการณ์ส าหรับพิพิธภัณฑ์ (Service Innovation) ผู้วิจัยใช้วิธีเก็บข้อมูลจากการ
สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม รวมทั้งการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างแบบรวมหรือแบบผสมผสาน      
โดยเก็บข้อมูลด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างตามโอกาสหรือตามข้อมูลที่ปรากฏ (Opportunistic or 
Emergent Sampling) ซึ่งเหมาะกับข้อมูลวิจัยภาคสนาม เช่น สัมภาษณ์ผู้เข้ามาชมพิพิธภัณฑ์      
เป็นต้น   

 

     
ภาพที่ 32  วิจัยภาคสนามที่พิพิธภัณฑสถานแหง่ชาติพระนคร 

                                 ที่มา : page:  RILCAmuseumstudies 
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ผู้วิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครและท าการวิเคราะห์/สังเคราะห์
ข้อมูลร่วมไปกับการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกในระหว่างการเสวนาประเด็นนวัตกรรมการวิจัยโดยมี      
คุณนิตยา กนกมงคล ผู้อ านวยการส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ให้เกียรติเป็นวิทยากร
ในการบรรยายและให้ความรู้  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 33  คุณนิตยา กนกมงคล ผู้อ านวยการส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร 
ที่มา : page:  RILCAmuseumstudies 

 
คุณนิตยาได้ให้ข้อมูลที่ส าคัญของการท างานด้านถ่ายทอดเนื้อหาในพิพิธภัณฑ์ ในการบรรยาย

พิเศษ “นวัตกรรมของนักวิจัย” ดังนี ้  
 
“การคิดรูปแบบการวิจัยในพิพิธภัณฑ์ที่ดีควรจะคิดถึงผล ว่าท าแล้วเกิดอะไรข้ึนบ้างมากกว่า

แค่ตั้งสมมุติฐาน คือ ท างานวิจัยต้องท าให้เกิดประสิทธิผลในพิพิธภัณฑ์อย่างแท้จริง โดยต้องมองให้
ชัดเจนว่า พันธกิจของของพิพิธภัณฑ์นั้นคืออะไร ซึ่งสามารถกล่าวได้   คร่าว ๆ ว่า พันธกิจหลักของ
พิพิธภัณฑ์คือ 1) ท าหน้าที่อนุรักษ์ 2) ถ่ายทอดความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งท าอย่างไรให้
ประชาชนเห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมนี้ได้ วิธีการที่ง่ายที่สุดที่ปัจจุบันท ากัน คือ การถ่ายทอด
ออกเป็นนิทรรศการ ซึ่งจริง ๆ  แล้วกระบวนงานที่เกิดในนิทรรศการควรจะต้องท าให้ผู้ชมเห็นคุณค่า
อันเป็นผลลัพธ์ที่ส าคัญ แล้วคนท าพิพิธภัณฑ์ต้องคิดใหม่ว่าจะถ่ายทอดให้ผู้ชมในแต่ละกลุ่มได้อย่างไร 
เจาะกลุ่มเฉพาะ เช่น กลุ่มเด็ก เป็นต้น วิธีนี้จะท าให้เกิดการแตกยอดในงานออกแบบนิทรรศการได้
เป็นอย่างดี เพราะจะท าให้เกิดการตีความเพื่อเลือกใช้สื่อให้เหมาะสม และต่อเนื่องไปยังการออกแบบ
พิพิธภัณฑ์ (Exhibition Design) ส่วนด้านเนื้อหาส าคัญมากส าหรับการถ่ายทอด ส่วนใหญ่ภัณฑารักษ์
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ไม่ค่อยสนใจความต้องการของผู้ชม จะให้ความสนใจกับเนื้อหาและการตีความที่มาจากมุมมองของ
ตัวเองเป็นหลัก องค์ความรู้จึงอยู่ที่ตัวภัณฑารักษ์มากกว่าแต่ไม่ได้ศึกษาผู้ชมว่าต้องการมีความรู้เรื่อง
อย่างนั้นจริง ๆ หรือไม่ ในการจัดนิทรรศการส าหรับคนไทยต้องมีกิจกรรม คนไทยไม่ชอบการใช้หูฟัง 
คนไทยชอบคนเล่าให้ฟัง คนไทยชอบดูพิพิธภัณฑ์ด้วยความรู้สึก ความประทับใจในการถ่ายทอดน้ัน
ส าคัญมาก ต้องท าให้ผู้ชมเกิดความสุข โดยหาเครื่องมือที่ท าให้ดีข้ึน แล้วก็ต้องทดลองจนเกิดเป็น
ต้นแบบ (Model) หากจะท าวิจัยต้องท าเพื่อพิพิธภัณฑ์นั้น ๆ เพราะพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งไม่เหมือนกัน
ความตอ้งการของผู้ชมก็จะแตกต่างกนั การน าชมที่ไม่เหมือนใครก็จะใหเ้ฉพาะในพิพิธภัณฑ์นั้น ๆ  ทาง
ที่ดี ถ้าอยากจะรู้ ว่าผู้ชมต้องการอะไร ต้องท าการประเมินความต้องการของผู้ชมก่อนจะจัด
นิทรรศการ” 

  
จากข้อมูลส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยได้พัฒนาทักษะการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาประวัติศาสตร์

ด้วยกลวิธีเน้นศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ในการอบรมปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้วิจัยน าเสนอ
การออกแบบกิจกรรม ‘Sense me’ โดยใช้เครื่องหอมราชส านักเป็นหลัก  

 

การทดลองออกแบบประสบการณ์เครื่องหอมไทยในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติพระนค ร
กรณีศึกษาท่ี 1 

ผู้วิจัยมุ่งศึกษาแนวทางการวิจัยเรื่องการออกแบบประสบการณ์ด้วยการใช้กลิ่นโดยใช้
กรณีศึกษาที่ห้องผ้าในราชส านักหรือห้องจัดแสดงอิสริยพัสตราภูษาภัณฑ์ ซึ่งเป็นห้องจัดนิทรรศการ
ถาวรอยู่ในพระที่นั่งอุตราภิมุข พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เป็นห้องที่รวบงานผ้าในราชส านัก
และมีข้อมูลการน าเสนอเรื่องประวัติของผ้า ตลอดจนการดูแลรักษาผ้าด้วยกลวิธีแบบดั้งเดิม คือ ผ่าน
เครื่องหอมและพืชสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลเฉพาะคนที่ใช้บริการเข้าชมห้องผ้าใน  
ราชส านักโดยไม่มีผู้น าชม พื้นที่ในการจัดแสดงนิทรรศการแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1) พื้นที่จัดแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับประวัติของผ้าในราชส านัก และ 2) พื้นที่จัดวัตถุ อันได้แก่ ผ้าในราชส านักตั้งแต่สมัยปลาย
อยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์  ผู้ วิจัยสร้างรูปแบบการเก็บข้อมูลและเก็บผลการศึกษาตาม
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และน ามาสร้างต้นแบบการหาความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ ผลการศึกษาสามารถอธิบาย ได้ดังนี ้
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ภาพที่ 34  กระบวนการศึกษาข้อมูลโดยมีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง 

      ที่มา : นลินณัฐ ดีสวัสดิ์ 2564 
 

การสังเกตการณ์ (Observation)  
ผู้วิจัยท าการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม ตลอดจนบันทึกข้อมูลผู้เข้าชมจ านวน 

115 คน การเก็บข้อมูลเฉพาะผู้ชมที่ใช้เวลาอยู่ในห้องราชส านักแบบไม่มีผู้น าชมและผู้ชมใช้ เวลาใน
การดูงานตั้งแต่ 5 นาทีขึ้นไป จากการเก็บผลการศึกษาผู้วิจัยพบว่าในห้องจัดแสดงงานผา้ในราชส านกั 
มีจุดใหญ่ๆที่ผู้ชมให้ความส าคัญทั้งสิ้น 4 จุดด้วยกัน ดังนี้  
 

จุดที่ 1 น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ที่มา วัฒนธรรมและวิวัฒนาการเกี่ยวกับผ้า  
รวมถึงวิธีท าท านุบ ารุงรักษาผ้าในราชส านักด้วยเครื่องหอมตั้งแต่สมัยโบราณ 

จุดที่ 2 น าเสนอวัตถุจัดแสดงเครื่องแต่งกายของสตรีในราชส านักหรือฝ่ายใน 
จุดที่ 3 น าเสนอวัตถุจัดแสดงเครื่องแต่งกายพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้า 
จุดที่ 4 น าเสนอวัตถุจัดแสดงเครื่องแต่งกายของพระมหากษัตริย์   
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ภาพที่ 35  แผนผังจ าลองการเกบ็ข้อมลูหอ้งนิทรรศการผ้าในราชส านักสยาม 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร 

 
เนื่องจากงานวิจัยช้ินนี้ ศึกษาเรื่องของการออกแบบประสบการณ์ จึงได้เก็บข้อมูลที่ได้จาก

หลักฐานทางกายภาพ ตลอดจนการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมเฉพาะผู้ชมที่มีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุ
จัดแสดงในพื้นที่ทั้งสองส่วน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 36  จุดที่ 1 ห้องที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกบัผ้าในราชส านัก 
                                          ที่มา : นลินณัฐ ดีสวัสดิ์ 2562         
 
      จุดเด่นเรื่องของเครื่องหอมไทย การอบผ้า ร่ าผ้า และกรรมวิธีการท าให้ผ้ามีกลิ่นหอม ผู้ชมใช้
เวลาในการชมระหว่าง 5 - 15 นาที 
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ภาพที่ 37  จุดที่ 2 ห้องที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกบัผ้าในราชส านัก 
                                         ที่มา : นลินณัฐ ดีสวัสดิ์ 2563         
 
            จุดเด่นอยู่ที่รูปแบบการแต่งของสตรีราชส านักฝ่ายใน ผู้ชมใช้เวลาน้อยกว่า 5 นาที 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 38  จุดที่ 3 ฉลองพระองค์ครุยกรองทองของเจ้าฟ้าอษัฎางค์เดชาวุธหรือฝ่ายหน้า 
ที่มา: นลินณัฐ ดีสวัสดิ์ 2563 

 
   จุดเด่น ฉลองพระองค์ของเจ้าฟ้าและความสมบูรณ์ของผ้าปักดิ้นทองผู้ชมใช้เวลาน้อยกว่า 5 นาที 
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ภาพที่ 39  จุดที่ 4  ฉลองพระองค์ในรัชกาลที่ 4 
ที่มา : นลินณัฐ ดีสวัสดิ์ 2563 

 
    จุดเด่น ฉลองพระองค์ที่มีความสมบูรณ์ของพระมหากษัตริย์และได้รับความสนใจมากที่สุด
ผู้ชมใช้เวลาระหว่าง 5 - 15 นาที 
 

การเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนร่วม 
  ผู้ชมที่เป็นคนต่างชาติให้ความสนใจห้องแสดงผ้าในราชส านักสยามและใช้เวลาดูงานนานกว่า
คนไทยโดยใช้เวลาเฉลี่ยอยู่ในระหว่าง 15 – 20 นาที ในห้องแสดงผ้าในราชส านักนั้น ผู้ชมทั้งคนไทย
และคนต่างชาติ ให้ความสนใจกับฉลองพระองค์ในรัชกาลที่ 4 มากที่สุด อย่างไรก็ตาม จุดที่ผู้ชมทั้งคน
ไทยและคนต่างชาติให้ความสนใจและใช้เวลานานมากที่สุด คือจุดที่มีสื่อวิดีทัศน์  (บริเวณจุดที่1)       
ที่น าเสนอประวัติเครื่องแต่งกายและผ้าในราชส านัก ตลอดจนวิธีการบ ารุงรักษาผ้าด้วยเครื่องหอมนาน
กว่าวัตถุจัดแสดงผ้าในราชส านัก  
 

การสัมภาษณ์  
สัมภาษณ์ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องกบัหอ้งจัดแสดงผ้าในราชส านัก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร 

ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีท่ี่ดูแลห้องผ้าในราชส านักได้ให้ความคิดเห็นสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่
ใกล้เคียงกับข้อมูลที่ไดจ้ากการบันทกึผลที่ได้มาจากการสงัเกตการณ์ โดยเห็นด้วยว่า ผู้ชมส่วนใหญ่ใช้
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เวลาดูงานบริเวณวัตถุจัดแสดงงานเกี่ยวกับประวัติเครื่องแตง่กายและผ้าในราชส านักละเอียดกว่าวัตถุ
จัดแสดงผ้าในราชส านัก  

 
สัมภาษณ์ผูช้มท่ีเขา้ชมห้องจัดแสดงผ้าในราชส านัก ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร  
ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ผูเ้ข้าชมห้องผ้าในราชส านัก แบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ  
 

1. ผู้ชมคนไทย 
จากการสัมภาษณ์ผู้ชมคนไทยประทับใจการน าเสนอวัตถุจัดแสดงผ้าในราชส านัก

เพราะเป็นศิลปะที่งดงามและล้ าค่า แต่ไม่ได้รู้สึกมีปฎิสัมพันธ์กับวัตถุจัดแสดง หากเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลที่น าเสนอเกี่ยวกับเครื่องหอมไทย มีความน่าสนใจกว่าเพราะน าไปต่อยอดองค์ความรู้ได้  

 
2. ผู้ชมคนต่างชาติ   
จากการสัมภาษณ์ผู้ชมต่างชาติช่ืนชมความงดงามวัตถุจัดแสดงผ้าในราชส านัก       

แต่สนใจวัสดุที่จัดแสดงประวัติเครื่องแต่งกาย ผ้าในราชส านักและวีดีทัศน์เพราะมีความรู้ที่น่าสนใจ 
 

การก าหนดกลุม่เปา้หมาย  
ผู้วิจัยวิเคราะห์และสังเคราะห์กลุ่มเปา้หมายพบว่า กลุ่มเป้าหมายทั้งผู้ชมคนไทยและต่างชาติ

ให้ความส าคัญกับข้อมูลประวัติศาสตร์ผ้าในราชส านักมากกว่าวัตถุจัดแสดง ดังนั้น การออกแบบ
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้จากห้องผ้าในราชส านักจึงต้องให้ความส าคัญกับการเช่ือมข้อมูล
ประวัติศาสตร์กับวัตถุจัดแสดง ทั้งนี้เพื่อกลุ่มผู้ชมที่มีความสนใจการปฎิสัมพันธ์กับวัตถุจัดแสดง 
 

การน าเสนอ 
ผู้วิจัยศึกษาการออกแบบประสบการณ์ด้วยการใช้กลิ่น ทีส่่งเสริมการเรียนรู้จากพิพิธภัณฑ์

พบว่า การใช้กลิ่นในหอ้งจัดแสดงพิพิธภัณฑ์นั้นต้องค านึงถึงการสือ่ความหมายและเนื้อหาเป็นหลัก 
 

การออกแบบ  
ผู้วิจัยท ารวบข้อมลูเพือ่สร้างต้นแบบการออกแบบประสบการณ์ด้วยการใช้กลิ่นโดยเน้นความ

ต้องการต้องการของผู้ใช้เป็นหลกั  
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ภาพที่ 40  ภาพแบบจ าลองการออกแบบประสบการณ์ด้วยกลิ่นส าหรบัห้องผ้าในราชส านัก 

 
       
ตารางท่ี 6 การอธิบายแนวทางการออกแบบประสบการณ์ดว้ยกลิ่นในห้องผ้าราชส านักสยาม 
                        ข้อมูล        แนวทางการออกแบบประสบการณ ์

                ด้วยการใช้กลิ่น  
1. ศึกษาดา้นกายภาพของพ้ืนท่ี (Place) 

จากการศึกษากายภาพในพื้นที่จัดแสดง
งานผ้าในราชส านัก ได้จัดเป็น 2 ส่วน คือ  
1) ส่วนที่จัดแสดงงานผ้าในราชส านัก และ 2) 
ส่วนที่ใช้ส าหรับจัดแสดงข้อมูลเนื้อหาของผ้าใน
ราชส านัก วัตถุจัดแสดงและป้ายให้ข้อมลูมีความ
สมบรูณ์ ที่สงัเกตพบอกีข้อหนึ่ง คือ พื้นทีจ่ัด
แสดงนิทรรศการมีขนาดไม่ใหญ่มาก ขนาด
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมส าหรับคนประมาณ
จ านวน 30 คน  
 

 
จากผลการศึกษา พื้นที่ทีจ่ัดแสดงข้อมูล 
ประวัติผ้าในราชส านัก ผู้ชมให้ความสนใจ 
มากที่สุด ผู้วิจัยจงึน าเสนอใหจ้ัดกจิกรรม 
การเล่าเรื่อง (Story Telling) “เครื่องหอมไทย
ในราชส านัก” ทีส่ามารถให้ผู้ชมจับต้องหรือใช้
วัสดุได้  
 

2. ศึกษาดา้นเนื้อหา (Content) 
จากผลการศึกษา เนื้อหาที่เกี่ยวกบัผ้าใน

ราชส านักได้เน้นการน าเสนอผ้าไทย ระหว่าง

 
เนื้อหาของผ้าในราชส านักสยามล้วน 
เกี่ยวกับระบบกษัตริย์และธรรมเนียมนิยม 
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                        ข้อมูล        แนวทางการออกแบบประสบการณ ์
                ด้วยการใช้กลิ่น  

ในช่วงระหว่างศตวรรษที่ 18 - 20  หรือปลาย
สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งเนื้อหาที่
ได้ถ่ายทอดข้อมูลผ่านวิดีทัศน์ และวัตถุจัดแสดง
สะท้อนวิถีไทยผ่านเครื่องหอม  

ในสมัยนั้น ดังนั้น หากจะออกแบบประสบ 
การณ์ด้วยการใช้กลิ่น ใหเ้น้นที่กลิ่นของ 
เครื่องหอมแบบราชส านักเพื่อทีจ่ะน ามา 
ใช้ประกอบเรื่องเล่า ทัง้นี้ยังสามารถเช่ือม 
ลักษณะพิเศษของผ้าแต่ละช้ินที่น ามาจัดแสดง 
 

3. ศึกษาวิธีการใช้กลิ่นเพ่ือการออกแบบ 
ประสบการณ์ (Scent) 

ผู้วิจัยท าการส ารวจทางกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะกับการสร้างประสบการณ์
ด้วยกลิ่นในห้องผ้าในราชส านักพบสิง่ที่น่าสนใจ
ว่า ห้องจัดแสดงห้องนี้ มีความช้ืนสูงและมีโอกาส
ที่จะท าให้เกิดกลิ่นที่อับช้ืนในหอ้งได้  

 
 
เนื่องจากขนาดของหอ้งจัดแสดงงานมีขนาด 
ไม่กว้างมากและมีความช้ืนสูง จงึไม่ควรใช้ 
อุปกรณ์กระจายกลิ่นที่มีของเหลว หากจะใช้ 
กลิ่นที่ได้จากดอกไมส้ดให้แน่ใจว่าน้ าใน 
ดอกไม้สดไม่ท าปฎิกิริยากับวัตถุจัดแสดง 
ผู้วิจัยจงึแนะน าให้ใช้เครื่องหอมที่มีความแห้ง 
และเกบ็ความหอมได้ดี อีกทั้งสะทอ้นความ 
เป็นไทย เช่น บุหงา เป็นต้น 
 

 
 การประเมินผล (Evaluation) 

ผู้วิจัยได้น าเสนอการออกแบบประสบการณ์ด้วยการใช้กลิ่น กรณีศึกษา ห้องผ้าในราชส านัก
สยามในที่อบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะการท างานพิพิธภัณฑ์” มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจัดประชุม     
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ได้รับข้อแนะน าว่าการจัดกิจกรรมนั้นส่งผลดีต่อกระตุ้นการ
เรียนรู้และสามารถต่อยอดการตระหนักถึงศิลปวัฒนธรรมของไทยได้  
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ภาพที่ 41  น าเสนองานออกแบบประสบการณ์ห้องราชส านักสยาม 
ที่มา : นลินณัฐ ดีสวัสดิ์ 2563 

 
อภิปรายผลการศึกษา 
จากผลการศึกษาผู้ วิจัยได้ วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล พบว่าการที่จะออกแบบ

ประสบการณ์ด้วยการใช้กลิ่นด้วยการใช้กลิ่น (Scent Experience Design หรือ SD) เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ผู้ใช้ในนิทรรศการผ้าในราชส านักนั้น ควรค านึงถึงสิ่งส าคัญดังนี้  
 

1. กายภาพ หรือ พื้นที่ (Place) ซึ่งหมายถึงสถานที่ที่จัดแสดงนิทรรศการผ้าในราชส านัก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 42  รูปแบบการออกแบบประสบการณ์ด้วยการใช้กลิ่นในห้องราชส านักสยาม 
ที่มา : นลินณัฐ ดีสวัสดิ์ 2564 
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2. เนื้อหา (Content)  เนื้อหาที่น าเสนอต้องเกี่ยวกับผ้าในราชส านัก  
3. กลิ่น ( Scent) กลวิธีการน าเสนอกลิ่นที่เกี่ยวกับวิถีไทย 
 
ทั้ง 3 ส่วนนี้ ต้องท างานร่วมกันและมีความสัมพันธ์ต่อกัน แต่หัวใจการขับเคลื่อนงาน

ออกแบบอยู่ที่นักออกแบบประสบการณ์ด้วยกลิ่น ซึ่งท าหน้าที่บูรณาการศาสตร์เหลา่น้ีเข้าด้วยกันและ
นักออกแบบประสบการณ์ด้วยกลิ่นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาและสร้างกิจกรรมหรืองาน 
(event) ที่สามารถท าให้เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ให้กับผูช้ม ที่ส าคัญกลไกที่จะออกแบบประสบการณ์
ด้วยกลิ่นต้องมุ่งเน้นที่ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง มีการออกแบบงานวิจัยที่เช่ือมกับทุกฝ่ายที่มีความส าคัญต่อ
องค์การ กรณีห้องผ้าในราชส านักพิพธิภัณฑ์สถานพระนคร ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์และสังเคราะหผ์ล
การศึกษา พบข้อน่าสังเกตที่ส าคัญคือ ห้องราชส านักสยามมีจุดเด่นที่มข้ีอมูลทีส่มบูรณ์ มีวัตถุจัดแสดง
ที่ทรงคุณค่า มีการน าเสนอเรื่องเครื่องแต่งกายและผ้าในราชส านักที่ถูกต้องแต่กลับมีคนใช้เวลาในการ
ชมนิทรรศการน้อย ถึงกระนั้นผู้ชมส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับห้องจัดแสดงเครื่องหอมมากกว่า จึงเป็น
โอกาสให้นักออกแบบประสบการณ์ด้วยกลิ่นสามารถเสริมกิจกรรมในห้องส่วนน้ีได้ นอกจากนั้นควรที่
จะเช่ือมเนื้อหาของประวัติผ้าในราชส านักกับ วัตถุจัดแสดงผ้าที่มีผู้ชมจ านวนน้อยเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาประสบการณ์การการเรียนรู้ผู้ชมได้  

 
อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่า พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร นั้น แม้จะเป็นแหล่งข้อมูลที่อยู่

ในเกณฑ์ที่ตรงตามแผนของผู้วิจัย แต่เนื่องจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร ได้รับการปรับปรุง
ประโยชน์ใช้สอยต้ังแต่สมัยรัชกาลที่ 5 โดยปรับปรุงจากพระราชวังในสมเด็จวังหน้า ท าให้สถานที่และ
เนื้อหาต้ังแต่ด้ังเดิมได้เกิดการเปลี่ยนแปลงและมีเนื้อหาที่ซับซ้อน ผู้วิจัยจึงพิจารณาที่จะไม่เลือกสร้าง
ต้นแบบการออกแบบประสบการณ์การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยด้วยการใช้กลิ่นอย่างสมบูรณ์ที่
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร ผู้วิจัยจึงเลือกพื้นที่ศึกษาเพื่อสร้างต้นแบบที่พิพิธภัณฑ์พระราชวัง
พญาไท  

 

การส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์พ้ืนท่ีประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑพ์ระราชวังพญาไท  
การวิเคราะห์ผลกรณีศึกษา ผู้วิจัยแบ่งการออกแบบการศึกษาวิจัยเป็นสองรูปแบบเพื่อหาข้อ

เปรียบเทียบ กล่าวคือ ผู้วิจัยเก็บผลการวิจัยด้วย 2 วิธี คือ       
                                                   

1. วิธีไม่เน้นผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง                                                                            
2. วิธีเน้นผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง           
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โดยเป็นการทดลองทั้งสองวิธีนี้จะใช้การเปรียบเทียบ เพื่อแสวงหาข้อค้นพบในการออกแบบ
ต้นแบบการออกแบบประสบการณ์เลา่เรือ่งประวัติศาสตรไ์ทยด้วยการใช้กลิ่น กรณีศึกษา : พิพิธภัณฑ์
พระราชวังพญาไท โดยใช้วิธีที่ 1) วิธีไม่เน้นผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง ผู้วิจัยแบ่งการเก็บข้อมูลวิจัยเปน็ 
3 ข้ันตอน ดังนี ้

 
1. เก็บข้อมูลก่อนการทดลองออกแบบ  
ข้ันตอนเอกสาร ส ารวจพื้นที่ และเก็บข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยท าการส ารวจ

พิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไทมากกว่า 4 ครั้ง/เดือน โดยผู้วิจัยใช้เวลาเก็บข้อมูลก่อนการทดลอง
ออกแบบทั้งสิ้นเป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งผู้วิจัยตระหนักว่าจ านวนการลงวิจัยภาคสนามนั้นมีความส าคัญ
อย่างยิ่งเพราะการที่ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล เจ้าหน้าที่ดูแล
สถานที่ ผู้น าชม การสร้างความสัมพันธ์อันดีมีส่วนส าคัญในการเก็บข้อมูลมาก แต่การสัมภาษณ์
ผู้ใช้บริการจ านวนการลงวิจัยภาคสนามไม่มีผลต่อการเก็บผลวิจัย อย่างไรก็ตาม จ านวนการลงสนาม
บ่อยครั้งย่อมท าให้ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บริการได้รวดเร็วและละเอียดข้ึน เนื่องจากมีเช่ียวชาญใน
การเก็บข้อมูลมากข้ึน การลงเก็บข้อมูลที่พิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไทจึงถึงจุดอิ่มตัวตั้งแต่การเก็บ
ข้อมูลตั้งแต่การลงวิจัยภาคสนามครั้งที่ 4  

 
ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไท ท าให้ได้ผลสรุปดังนี้ 

          
เหตุผลที่ผู้เข้าชมเลือกมาพิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไท 
 

1. ผู้ใช้บริการมาที่พิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไทเพื่อมาถ่ายรูปเพราะอาคารสวยงาม
และมีความสมบูรณ์ 

2. ผู้ใช้บริการคาดหวังที่จะช่ืนชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยดั้งเดิมและได้
ความรู้ประวัติศาสตร์ 

3. ผู้ใช้บริการมาที่พระราชวังพญาไทต่อเนีีีองจากการเดินทางชมวังอื่นๆ 
4. ผู้ใช้บริการในวันธรรมดามักมาชมพิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไทต่อจากการใช้

บริการที่โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 
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ผู้วิจัยสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไท ได้ผลสรุปดังนี้ 
 
จ านวนคนเยี่ยมชม 
วันปรกติธรรมดาคนจะน้อย พิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไทจัดให้มีการเข้าชมได้ 2 ช่วงคือช่วง

เช้าและช่วงบ่าย แต่ส่วนใหญ่ก็มักจะมีคนเข้ามาเยี่ยมชมมากตอนบ่าย ส่วนวันเสาร์และอาทิตย์ซึ่งจัด
วันละ 2 รอบเหมือนวันธรรมดาจะมีคนมากทั้งสองรอบ  

 
การตอบรับจากผู้ใช้บริการ  
คนสนใจพิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไทมากข้ึนทุกปี โดยมีคนจัดกิจกรรมน าเที่ยวสม่ าเสมอ 

ผู้ใช้บริการหลายคนกลับมาอีกเยี่ยมชมหรือมาบ่อย ส่วนที่ผู้ใช้บริการช่ืนชมกันมากคือชอบความ
สวยงามของสถาปัตยกรรม  

 
การสังเกตการณ์ทางกายภาพ 
ผู้วิจัยท าการส ารวจทางกายภาพทั้งภายนอกและภายในพระราชวังพญาไท พบว่า ผู้ใช้บริการ

จะเน้นการเยี่ยมชมเป็นจุดโดยเฉพาะจุดที่มีความส าคัญ ส าหรับบริเวณห้องโถงด้านล่างใกล้กับส่วน
ประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์ปล่อยให้เป็นพื้นที่ว่างไม่มกีารใช้สอยพิเศษ ผู้ใช้บริการจึงไม่ได้ให้ความสนใจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 43  บรรยากาศช้ันล่างของพพิิธภัณฑ์พระราชวังพญาไท 

                                          ที่มา: นลินณัฐ ดีสวัสดิ์  
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การคัดเลือกกลวิธีการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไท โดยมีผู้ให้ข้อมูล
หลัก ผู้เช่ียวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมและการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ตรวจสอบคัดเลือกเรื่องเล่า
พิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไทที่เหมาะสมกับการออกแบบประสบการณ์การรับรู้กลิ่น 

 
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยพบว่าผู้ใช้บริการสนใจสถาปัตยกรรมและ

เรื่องราวประวัติศาสตร์ของพิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไท ผู้วิจัยจึงน าข้อมูลเรื่ องเล่าประวัติศาสตร์   
ต่าง ๆ มารวบรวม ค้นพบเนื้อหาส าคัญที่น่าสนใจหลายประการเกี่ยวกับพระราชวังพญาไท ดังต่อไปนี้ 

   
1. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างวังพญาไทข้ึนและเคย

ประทับในช่วงเวลาอันสั้น 
2. เป็นวังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประทับจนใกล้การสวรรคต 
3. สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวงทรง

ประทับที่พระราชวังพญาไทจนกระทั่งสวรรคต 
4. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างเมืองจ าลองดุสิตธานีข้ึน  อันเป็น

เมืองจ าลองเมืองประชาธิปไตยแบบอังกฤษ  
5. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดสร้างสรรค์งานวรรณกรรมที่

พระราชวังพญาไทโดยทรงพระราชนิพนธ์บทละครค าฉันท์เรื่อง “มัทนะพาธา” ที่พระราชวังพญาไท
เป็นเรื่องสุดท้าย 

6. พระราชวังพญาไท เปลี่ยนเป็นโรงแรมช้ันหนึ่งของประเทศในสมัยรัชกาลที่ 7  
7. หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระราชวังพญาไทได้กลายเป็นโรงพยาบาลส าหรับ

ทหารในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 (กรรณิการ์ ตันประเสริฐ, 2553) 
 

จากความส าคัญอันหลากหลายของพระราชวังพญาไท  ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงกระบวนการ
คัดเลือก ข้อมูลเพื่อน ามาสร้างเรื่องเล่าจึงท าการวิเคราะห์ผลผ่านเกณฑ์และเนื้อหาของเรื่องเล่า
ประวัติศาสตร์โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเนื้อหาเพื่อสร้างการทดลองการออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่อง
ประวัติศาสตร์ด้วยการใช้กลิ่นได้ผล ดังนี้  
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ภาพที่ 44  เกณฑ์ในการคัดเนื้อหาการเล่าเรื่องพระราชวังพญาไท 
                                                   ที่มา: นลินณัฐ ดีสวัสดิ์ 
  

 

ตารางท่ี 7  ผลการคัดเลือกเรื่องเล่าจากเกณฑ์ในการคัดเนื้อหาการเล่าเรื่องพระราชวังพญาไท  
          หลักเกณฑ์         เนื้อหาท่ีความส าคัญ             หมายเหตุ 
เรื่องเล่าประวัติศาสตร์ต้อง
เคยเกิดข้ึนทีส่ถานที่จริง/มี
บรรยากาศความเป็นจรงิ/
เหตุการณ์จริงทีเ่กิดข้ึนแล้ว
ในประวัติศาสตร์  
 

- เป็นวังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประทบัจนใกล้การ
สวรรคต 

- สมเด็จพระศรพีัชรินทราบรมราชินี
นาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง
ทรงประทับที่พระราชวังพญาไทจนกระทัง่ 
สวรรคต 

- พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงสร้าง เมืองจ าลองดุสิตธานี
ข้ึน อันเป็นเมอืงจ าลองเมอืงประชาธิปไตย
แบบอังกฤษที่พระราชวังพญาไท 

- พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรง โปรดสร้างสรรค์งาน
วรรณกรรมที่พระราชวังพญาไทโดยทรง

 ตรงกับหลกัเกณฑท์ุกช้อ 
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          หลักเกณฑ์         เนื้อหาท่ีความส าคัญ             หมายเหตุ 
พระราชนิพนธ์บทละครค าฉันท์เรื่อง 
“มัทนะพาธา” ที่พระราชวังพญาไท 

- พระราชวังพญาไทเปลี่ยนเป็น
โรงแรมช้ันหนึง่ของประเทศในสมัยรัชกาล
ที่ 7  

- หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง
พระราชวังพญาไทได้กลายเป็น
โรงพยาบาลส าหรับทหารในช่วงระหว่าง 
สงครามโลกครั้งที่ 2  

เรื่องเล่าประวัติศาสตร์นั้น
สามารถน ามาสร้างสรรค์ให้
เกิดการผสมผสาน ระหว่าง
ความจริงและจินตนาการที่
เหมอืนจริง  
 
 
 
 
 
 
 

- สมเด็จพระศรพีัชรินทราบรมราชินี
นาถ พระบรมราชชนนีพระพันปหีลวงทรง
ประทับทีพ่ระราชวังพญาไทจนกระทั่ง
สวรรคต  

- พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงสร้างเมืองจ าลองดุสิตธานี
ข้ึน อันเป็นเมอืงจ าลองเมอืงประชาธิปไตย
แบบอังกฤษที่พระราชวังพญาไท 

- พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรง โปรดสร้างสรรค์งาน
วรรณกรรมที่พระราชวังพญาไท โดยทรง
พระราชนิพนธ์ บทละครค าฉันท์ เรื่อง 
“มัทนะพาธา” ที่พระราชวังพญาไท 

- พระราชวังพญาไท เปลี่ยนเป็น
โรงแรม ช้ันหนึ่งของประเทศในสมัย
รัชกาลที่ 7  

- หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง
พระราชวังพญาไทได้กลายเป็น
โรงพยาบาลส าหรับทหารในช่วงระหว่าง 
สงครามโลกครั้งที่ 2 

ในส่วนของเนื้อหา 
- สมเด็จพระศรพีัชริน

ทราบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพระพันปหีลวงทรง
ประทับทีพ่ระราชวังพญาไท
จนกระทั่งสวรรคต ไม่ควรถูก
น ามาออกแบบผสมผสาน
ระหว่างความจรงิและ
จินตนาการที่เหมือนจรงิได้ 
เนื่องจากมีความละเอียดอ่อน
ในเนื้อหา 

-  เป็นวังที่พระบาท 
สมเดจ็พระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงประทบัจนใกล้
การสวรรคต ไม่ควรถูกน ามา
ออกแบบผสมผสานระหว่าง
ความจริงและจินตนาการที่
เหมอืนจริงได้ เนื่องจากมี
ความละเอียดออ่นในเนื้อหา 
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          หลักเกณฑ์         เนื้อหาท่ีความส าคัญ             หมายเหตุ 
เรื่องเล่าประวัติศาสตร์
สามารถเช่ือมกบั
ประสบการณ์สุนทรียะ  
 

- พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงสร้างเมืองจ าลองดุสิตธานี
ข้ึน อันเป็นเมอืงจ าลองเมอืงประชาธิปไตย 
แบบอังกฤษที่พระราชวังพญาไท 

- พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรง โปรดสร้างสรรค์งาน
วรรณกรรมที่พระราชวังพญาไท โดยทรง
พระราชนิพนธ์บทละครค าฉันท์  
เรื่อง “มัทนะพาธา” ที่พระราชวังพญาไท 

- พระราชวังพญาไท เปลี่ยนเป็น
โรงแรมช้ันหนึง่ของประเทศในสมัยรัชกาล
ที่ 7  

-  หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง
พระราชวังพญาไทได้กลายเป็น
โรงพยาบาลส าหรับทหารในช่วงระหว่าง 
สงครามโลกครั้งที่ 2 

ในส่วนของเนื้อหา 
- พระบาทสมเดจ็พระ

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ทรงสร้างเมืองจ าลองดุสิต
ธานีข้ึนอันเป็นเมอืงจ าลอง
เมืองประชาธิปไตยแบบ
อังกฤษที่พระราชวังพญาไท 
ไม่สอดคล้องสมัพันธ์กับการ
น ากลิ่นหอมมาใช้เพือ่เล่า
เรื่องแต่เนื้อหาที่เหลือ
สามารถน ามาสร้างเรื่องราว
ผ่านกลิ่นหอมได้ 

 

เรื่องเล่าประวัติศาสตร์
สามารถตีความเพื่อสือ่สาร
ความหมายด้วยกลิ่น  
 

- พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงโปรดสร้างสรรค์งาน
วรรณกรรมที่พระราชวังพญาไทโดยทรง
พระราชนิพนธ์บทละคร ค าฉันท์ เรื่อง 
“มัทนะพาธา” ที่พระราชวังพญาไท 

- พระราชวังพญาไท เปลี่ยนเป็น
โรงแรม ช้ันหนึ่งของประเทศในสมัย
รัชกาลที่ 7  

- หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง
พระราชวังพญาไทได้กลายเป็น
โรงพยาบาลส าหรับทหารในช่วงระหว่าง 
สงครามโลกครั้งที่ 2 

ในส่วนของเนื้อหา 
- ทุกเนื้อหาสามารถใช้

การสือ่สารผ่านสัญศาสตร์ได้
และสามารถเปิดช่องทางการ
ออกแบบประสบการณ์กับ
ผู้ชมได้น้อย  
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สรุปเนื้อหาที่สามารถน ามาใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์เรื่องเล่าประวัติศาสตร์ไทยส าหรับ
พิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไทด้วยกลิ่น 3 เรื่องดังนี้  

 
1. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดสร้างสรรค์งานวรรณกรรมที่ 

พระราชวังพญาไทโดยทรงพระราชนิพนธ์บทละคร ค าฉันท์ เรื่อง “มัทนะพาธา” ที่พระราชวังพญาไท 
2. พระราชวังพญาไท เปลี่ยนเป็นโรงแรม ช้ันหนึ่งของประเทศในสมัยรัชกาลที่ 7  
3. หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพระราชวัง พญาไทได้กลายเป็นโรงพยาบาลส าหรบั 

ทหารในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 
 

ผู้วิจัยน าเรื่องเล่าทั้ง 3 มาเปรียบเทียบกันและผู้วิจัยได้เลือก เฉพาะข้อที่ 1 เพื่อน ามาทดลอง
การออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยด้วยการใช้กลิ่น คือ เรื่องเล่า “พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดสร้างสรรค์งานวรรณกรรมที่พระราชวังพญาไท  โดยทรงพระราช
นิพนธ์บทละครค าฉันท์เรื่องมัทนะพาธาที่พระราชวังพญาไท” ผู้วิจัยน าผลการศึกษาเสนอต่อผู้ให้
ข้อมูลหลักของพิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไท  (Key Informant) และผู้ เ ช่ียวชาญด้านการ
ศิลปวัฒนธรรมไทยและการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ ดังสามารถรายงานได้ดังนี้ผู้ให้ข้อมูลหลักของ
พิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไท (Key Informant) นาวาโทหญิง ชูจิต จิตต์แก้ว หัวหน้าส านักงานมูลนิธิ
อนุรักษ์พระราชวังพญาไท  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 45  นาวาโทหญิง ชูจิต จิตต์แก้ว 
ที่มา: https://www.naewna.com 

https://www.naewna.com/
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ผู้วิจัยสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไท       
                          
 “การวัดผลผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ทางพิพิธภัณฑ์วัดด้วยการใช้แบบสอบถาม เช่น เวลาในการ

เยี่ยมเป็นอย่างไร ผู้น าชมเป็นอย่างไร ส่วนการให้ข้อมูลนอกจากผู้น าชมนั้น ขณะนี้พิพิธภัณฑ์ก าลังจะ
มีนิทรรศการที่น่าจะช่วยขยายข้อมูลทางประวัติศาสตร์ได้มากข้ึน  ส่วนใหญ่เนื้อหาเรื่องเล่าใน
พระราชวังพญาไทนั้นค่อนข้างซับซ้อน การเล่าเรื่องมีความเหลื่อมล้ าของประวัติศาสตร์ก็จะมีความ
ยากด้วยเช่นกัน เห็นด้วยว่าคนยังรู้จักพระราชวังพญาไทน้อยในส่วนของประวัติศาสตร์ส่วนน้ี” 

 
นาวาโทหญิง ชูจิต จิตต์แก้ว ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเช่ือมโยงกลิ่นในการรับรู้เนื้อหา

ประวัติศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์ดังนี้ (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561) 
 
“เลือกเรื่องเกี่ยวกับมัทนะพาธาถือว่าเป็นการเลือกเรื่องที่ถูกแล้วเพราะมัทนะพาธาเป็น

สัญลักษณ์ของ พระราชวังพญาไทอยู่แล้ว ส่วนใหญ่คนจะรู้จักเรื่องมัทนะพาธาแต่อาจจะไม่รู้กันว่า
รัชกาลที่ 6 ทรงพระอักษรเรื่องมัทนะพาธาที่พระราชวังพญาไทแห่งนี้ ในอดีตเล่ากันว่าที่นี่มีสวน ดอก
กุหลาบ ซึ่งเป็นเรื่องน่าสนใจมากๆที่จะขยายมุมมองให้กว้างข้ึน เช่น กลิ่นของกุหลาบที่หอมนั้น หอม
อย่างไร เวลาท่านประพันธ์ท่านได้กลิ่นดอกไม้อย่างไร จริงๆกุหลาบก็ทานได้ มีน้ ากุหลาบเป็นต้น การ
ใช้กลิ่นอาจจะยากที่จะให้คนท าความเข้าใจต้องใช้การอธิบายเยอะ” 

 
ทั้งนี้ผู้วิจัยน าผลการคัดเลือกเรื่องเล่าน าเสนอด้วยวิธีสอบถามและสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้าน

ศิลปะ วัฒนธรรมและการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ คุณ จุลภัสสร พนมวัน ณ.อยุธยา  
 

“ผมเป็นผู้น าชมพระราชวังพญาไทมา 9 ปี เห็นว่ามีความส าคัญในฐานะเป็นตัวแทนของ 
สถาปัตยกรรมที่มีทั้งลักษณะตะวันตกและตะวันออกและถือว่าเป็นพระราชวังของรัชกาลที่ 6          
ที่สมบูรณ์แบบมากแห่งหนึ่ง ที่น่าสนใจมากอีกเรื่องคือมีเหตุการณ์ส าคัญทางการเมือง ทางสังคม 
เกิดข้ึนมากมายในสถานที่แห่งนี้.. การคัดเลือกเรื่องมัทนะพาธาน่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด 
เพราะเป็นวรรณคดีที่ส าคัญแต่เป็น เรื่องที่คนละเลย กลับให้ความสนใจกับสถาปัตยกรรมมากกว่า 
จริง ๆ ก็ไม่ได้แยกจากกันมาก ยังพอเห็นมีความสัมพันธ์กับการตกแต่งภายในของพระราชวังเพราะ     
มีลวดลายดอกกุหลาบซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจีพระวรราชชายาโปรดมาก แต่ยังไงคงต้อง 
ระวังเรื่องการใช้กลิ่นเพราะอาจจะ มีคนแพ้กลิ่นดอกไม้ซึ่งเป็นเรื่องที่นักออกแบบอาจจะต้องค านึงถึง 
ด้วยเช่นกันครับ” (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561)  
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ภาพที่ 46  คุณจุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา 
                                          ที่มา : นลินณัฐ ดีสวัสดิ์ 2561 
 

การตีความหมายเรื่องเล่าสู่งานออกแบบประสบการณ์ในรูปแบบผลงานศิลปะสื่อผสม
และน าเสนอสู่สาธารณะเพ่ือวัดผลการศึกษา 

การถ่ายทอดข้อมูลที่ศึกษาสู่งานออกแบบเพื่อทดลองการออกแบบประสบการณ์การรับรู้
เรื่องเล่าด้วยการใช้กลิ่น ผู้วิจัยได้ตีความหมายเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ของพระราชวังพญาไทสู่งาน
ออกแบบผ่านสัญลักษณ์และทางกายภาพ ผู้ วิจัยใช้ “ดอกกุหลาบสีเหลือง” ในการเล่าเรื่อง
ประวัติศาสตร์พระราชวังพญาไท และสร้างกลิ่นที่ได้จากสารส าคัญของกลิ่นในพืช/สมุนไพร 
(Chemotype) ในด้านสัญลักษณ์ผู้วิจัยใช้ค าว่า กลิ่น ผ่าน ถ้อยค า (Text) ผ่านรูปลักษณ์ดอกไม้ (ดอก
กุหลาบ) โดยงานแสดงนี้มีจุดประสงค์เพื่อทดลองการออกแบบประสบการณ์การรับรู้ด้วยกลิ่นผู้วิจัย
ท าการทดลองงานออกแบบ สร้างสรรค์กลิ่นเพื่อใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์การท างานของกลิ่นเพื่อ
น าไปต่อยอดแนวการท างานในพื้นที่จริง ทั้งนี้งานทดลองช้ินนี้ได้จัดแสดงในงานนิทรรศการแสดง
ศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 TADE 1st  Thailand Art and Design Exhibition 
(ระหว่างวันที่ 4 -15 มีนาคม 2562) โดยผู้วิจัยสามารถสรุปแนวคิดการท างานผลของการท างาน
ดังต่อไปนี้   

   
แรงบันดาลใจและแนวคิด 
การเล่าเรื่องด้วยการใช้สัญลักษณ์กุหลาบสีเหลืองได้รับแรงบันดาลใจจากจิตรกรรมฝาผนัง

ห้องพระบรรทมสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจีพระวรราชชายา  (พระวรราชชายาในสมเด็จพระ
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ราชินีในรัชกาลที่ 6) ผู้วิจัยท าการทดลองออกแบบงานสร้างสรรค์ที่ได้บูรณาการเทคนิคร่วมกับ
วิทยาศาสตร์ และน ามาประยุกต์ด้วยกลวิธีใหม่ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอผ่านผลงานเชิงทดลองในลักษณะ
การจัดวางภาพประกอบ (Illustrative Installation Art) เรื่อง “Spirit of the Rose -Talk to the 
Rose” 

 
กลวิธีน าเสนอ 
ผู้วิจัยน าผลการศึกษาจากการทดลองเทคนิคที่ได้ทดลองในบทที่ 2 มาพัฒนาต่อโดยเล็งเห็น

แนวทางการท างานออกแบบที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเอง โดยผู้วิจัยใช้เทคนิคการรักษา
รูปทรงพืชสมุนไพรแบบเดียวกับที่ใช้ในพิพิธภัณฑ์พืช (Herbarium) กลวิธีนี้เป็นกลวิธีดั้งเดิมที่คน
โบราณใช้เก็บรูปทรงดอกไม้ในวิธีต่างๆ โดยผู้วิจัยใช้เทคนิคเก็บพืชในน้ ามัน (Herbarium in Oil)    
โดยไม่ได้เน้นการปรุงกลิ่นแต่อย่างใด แม้เทคนิคนี้ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจ าวันของคนไทยแต่ผู้วิจัยศึกษา
ค้นพบว่ามีความคล้ายคลึงกับเทคนิคหนึ่งของเครื่องหอมไทยที่ใช้กลวิธีการรักษารูปทรงดอกจ าปา   
ในน้ าที่เจือจางกับสารส้มเรียกว่า “จ าปาดอง”  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 47  จ าปาดอง 
                                    ที่มา: http://www.culture.ssru.ac.th 
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อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้ทดลองน าเทคนิคที่ท าให้เกิดความหอม โดยผู้วิจัยได้คิดค้นเทคนิคใหม่
เพื่อสื่อความหมายด้วยกลิ่น ดังนี ้

 
1. ใช้การผสมผสานของน้ ามันที่แบบเจือน้ าได้และเจือน้ าไม่ได้ 
2. ผสมกลิ่นจากการสกัดหัวน้ าหอมจากดอกกุหลาบชนิดเดียวกันที่ท ากุหลาบแห้งผู้วิจัยจึง    

เลือกดอกกุหลาบสีเหลืองกับสีขาวซึ่งมีกลิ่นหอมกว่ากุหลาบสีอื่น ๆ (ข้อมูลจากผู้ประกอบการ) 
3. เพื่อให้ได้กลิ่นมีความเข้มข้นต่างกันเพื่อน าไปใช้ในงานออกแบบเล่าเรื่องเวลาที่ต่างกัน 

ผู้วิจัยใช้การสกัดน้ าหอมต่างวลาเพื่อให้กลิ่นมีความซับซ้อนมากข้ึน  
4. ผู้วิจัยผสมผสานน้ ามันหอมระเหยที่มีกลิ่นสายเดียวกับดอกกุหลาบเพื่อชูกลิ่นให้หอมนวล

ข้ึน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพที่ 48  ทดลองเทคนิคการรักษารูปทรงพืชสมุนไพร (Herbarium) 
 

ทดลองเทคนิคใหม่เพื่อสื่อความหมายทางสายตา 
1. ผู้วิจัยสนใจเสนอการเสื่อมของสีดอกกุหลาบตามกาลเวลา  
2. ผู้วิจัยสนใจรูปทรงการเสื่อมสลายด้วยธรรมชาติของดอกกุหลาบซึ่งสามารถ

เช่ือมถึงเรื่องราวของมัทนะพาธาที่เสื่อมร่างกายจากความเป็นมนุษย์สู่ดอกไม้ การออกแบบ
งานผู้วิจัยใช้ทฤษฎีของสัญวิทยาเป็นหัวใจหลัก 
 
ความหมายแฝง (Connotation) ในสัญลักษณ์ที่ใช้ในงาน 

1. กุหลาบ = ความรัก, ความสวยงาม 
2. โถแก้ว  = การบูชา 
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3. ดอกไม้แห้ง = ความตาย, การระลึกถึง  
4. กรอบรูปสีทอง = อดีต, ความหรูหรา 

 
ความหมายตรง (Denotation) ผ่านข้อความที่ใช้ในงาน  

1. Smell me = เช้ือเชิญ 
2. Hours = เวลา 
3. Death = ความตาย 

 
นอกจากน้ันสัญศาสตร์ถูกน ามาใช้ในองค์ประกอบของงานดังนี้  

ส ีที่ใช้ในองค์ประกอบเน้นสีด าและสีทองท าให้งานดูน่ิงและมีพลัง 
ข้อความ เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้คนดูเกิดความรู้สึกร่วม 
สัญลักษณ์ดอกไม้ (ดอกกุหลาบ) ท าให้คนดูเข้าใจงานว่าเกี่ยวข้องกับความรักหรือ 

ความงาม 
กลิ่น ผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์ SMELL เป็นตัวแทนของการได้กลิ่น ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

การรับรู้จากสัมผัสทางสายตา และผู้วิจัยใช้กลิ่นกุหลาบเป็นสัญลักษณ์ของความรัก 
 
ผู้วิจัยเก็บผลการศึกษาด้วยวิธีสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมและสัมภาษณ์ผู้เข้ามาชมงานใน

ด้านกลวิธีการน าเสนอผลงานได้ผลสรุป ดังนี ้
 
สิ่งที่โดดเด่นในงาน 

1. สี ที่ใช้ในองค์ประกอบ ท าให้งานดูน่ิงและมีพลัง 
2. ข้อความ เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้คนดูเกิดความรู้สึกร่วม 
3. สัญลักษณ์ดอกไม้(ดอกกุหลาบ) ท าให้คนดูเข้าใจงานว่าเกี่ยวข้องกับความรัก

หรือความงาม 
4. กลิ่น ส่งผลกระทบต่อการรับรูทั้งกลิ่นที่ได้รับจากผัสสะทางสายตาและผัสสะ

การรับรู้กลิ่น แต่คนดูติดอยู่กับเนื้อหามากกว่าการรับรู้ผัสสะ  
 

ทั้งนี้ ผู้ชมให้ความสนใจในการรับรู้กลิ่นน้อยกว่าองค์ประกอบต่าง ๆ  กลิ่นจึงเป็นตัวรองใน
งาน ซึ่งผู้วิจัยตระหนักว่าหากจะน ามาใช้ในงานหลักของวิทยานิพนธ์ต้องพัฒนาวิธีการกระจายกลิ่น
ต่อไป นอกจากนี ้ผู้วิจัยยังท าการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและผู้ชมผลงานจ านวน 6 ท่านเพื่อหาผลลัพธ์
องค์รวมของการสื่อสารในงานได้ผลสรุปความคิดเห็น ดังนี้  
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1. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการน ากลิ่นมาใช้
เพื่อเล่าเรื่องความรักของพืชที่มีต่อมนุษย์ซึ่งเป็นความคิดที่ดีมาก มีความลึกล้ า แม้ยอมรับว่าเป็น
แนวคิดที่ค่อนข้างนามธรรมแต่สนับสนุนสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ อย่างไรก็ตาม 
ดอกไม้ที่แช่อยู่ในขวดโหลที่ให้ความหมายเช่ือมกับความตายท าให้เกิดความรู้สกึไม่กลา้ที่จะสัมผัสกลิ่น   

 
2. คุณภณสุทธ์ิ สุทธิประการ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อการรับรู้

ความหมายว่างานเหมือนก าลังเล่าเรื่องการสูญเสียสิ่งมีค่าที่เพิ่งตระหนักได้เมื่อตอนที่สิ่งนั้นไม่อยู่กับ
เราเมื่อดูงานมีความรู้สึกสะเทือนใจโดยเฉพาะตอนอ่านค าว่า “Smell me: 24 hours after the 
death” แต่กับเรื่องการรับรู้กลิ่นยังรู้สึกมีผลกระทบน้อยไม่ค่อยได้กลิ่นชัดเจน ซึ่งอาจจะเป็นเพราะ
ดอกกุหลาบบางส่วนที่อยู่ในขวดถูกปิดฝาอีกทั้งปรากฎข้อความเกี่ยวกับความตาย ท าให้ไม่กล้าเปิดฝา
เพื่อดมกลิ่น  

 
3. คุณสัญญา เพ็งประโคน ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้กลิ่นโดยกลา่วว่าได้รับรู้กลิน่

แม้จะเพิ่งเดินเข้าห้องแสดงงาน ส่วนสิ่งแรกที่รู้สึกรับรู้ได้จากเนื้อหา คือความรู้สึกเกี่ยวกับความรัก 
และความตาย หรือการบูชาความรักและความตาย ความเสียสละเพื่อความรัก โดยสิ่งที่กระทบ
ความรู้สึกก่อนคือ เรื่องของการใช้สีและสัญลักษณ์ ให้ค่าเท่ากันด้วยสายตา โดยมองว่าดอกไม้และ
กลิ่น ท าให้เข้าใจทันทีว่าเกี่ยวกับความรัก ดอกไม้ที่แช่ในขวดโหลเหมือนการเสียสละ การบูชา สุดท้าย 
ผลงานช้ินน้ีมีความชัดเจน ในการใช้สี การวางองค์ประกอบ กลิ่น ส่งผลต่อการรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว 

 
4. คุณอาจิต สุริยกุล ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของงานโดยอธิบายว่าผลงาน

จัดองค์ประกอบได้ลงตัวมีความสง่างาม ส่วนการรับรู้กลิ่นได้ต่อเมื่อเดินเข้าไปดมใกล้ ๆ อย่างไรก็ตาม
ไม่รู้สึกชอบดอกไม้ในขวดโหลในส่วนที่เป็นขวดโหลใหญ่ เพราะดอกกุหลาบดูเน่าเปื่อยในขณะที่
ดอกไม้ในขวดโหลเล็ก ๆ กลับดูสวยกว่า คุณอาจิตเพิ่มเติมว่าเมื่อชมงามแล้วรู้สึกถึงความขัดแย้งใน
บริบทของความรักที่ผสมผสานระหว่างความงามและความตาย โดยเฉพาะในส่วนข้อความที่กล่าวถึง
การได้กลิ่นจากความตายของดอกไม้  
 

5. คุณศศิธร ณ สงขลา ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อเนื้อหาซึ่งท าให้เกิด
ความรู้สึกหวาดกลัวเล็กน้อย ถึงกระนั้นคุณศศิธรยอมรับว่าการสื่อสารแนวคิดที่กระทบจิตใจของผู้ชม
สูงจะท าให้ผู้ชมงานตระหนักถึงความสัมพันธ์ของธรรมชาติกับมนุษย์ได้เร็วข้ึน การเลือกดอกกุหลาบ
เพื่อสื่อความหมายเกี่ยวกับธรรมชาตินั้นเหมาะสมมาก เพราะดอกกุหลาบมีคลื่นของกลิ่นที่สูงมาก   
ซึ่งคลื่นน้ีจะเข้าสู่ต่อมรับรู้กลิ่นของคนได้เร็วมากเช่นกัน 
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          ทั้ งนี้ผู้ วิจัยได้น างานออกแบบสร้างสรรค์เสนอต่อผู้ เ ช่ียวชาญด้านน้ ามันหอมระเหย             
ดร.จงกชกร พินิจอักษร เพื่อขอค าแนะน ากลวิธีการน าเสนอและตรวจสอบการตีความหมายซึ่งผู้วิจัย
ได้รับค าแนะน าในเทคนิคการออกแบบกลิ่น ดังนี้ 
 

“เทคนิคที่ใช้น่าสนใจมาก ขอเพิ่มความรู้ว่า การใส่ดอกไม้แห้งลงไปในน้ ามันนั้นเป็นการ 
double extract  คือ การสกัดกลิ่นให้ละลายไปในน้ ามันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งท าให้กลิ่นที่ผสมไว้แล้วหอม
ข้ึนอีกเมื่อเวลาหมักกลิ่นนานข้ึน ส่วนปัญหาเรื่องกลิ่นไม่กระจายนั้นเป็นลักษณะเฉพาะของการ
น าเสนองานอย่างนี้ ซึ่งหากต้องการให้กลิ่นฟุ้งกระจายแต่ยังต้องการเก็บรูปทรงของดอกไม้แห้งให้
ทดลองเทคนิคใหม่ อย่างไรก็ตามกลิ่นที่ได้มาจากการสกัดเทคนิคนี้ได้กลิ่นที่หอมแปลกมาก เป็นกลิ่นที่
หวานและละเอียดอ่อน มีกลิ่นหลากหลายผสมผสานกัน มีทั้งกลิ่นของใบไม้ปนอ่อน ๆ มีเสน่ห์ให้
ทดลองท าเป็นหัวน้ าหอมโดยผสมตัวตริงกลิ่นต่าง ๆ ลงไปด้วย” 

 
จากการเก็บผลสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่า กลวิธีการเล่าเรื่องด้วยสัญลักษณ์จากการตีความบท

ละครเรื่อง “มัทธนะพาธา” โดยเนน้ความสะเทือนใจ อันเป็นลักษณะงานประพันธ์แบบโศกนาฏกรรม
(Tragedy) สามารถสร้างผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้ชมได้ ดี อีกทั้งกลวิธีสื่อความหมายด้วย
สัญลักษณ์ ทั้งการตีความหมายของความตายและความรักผ่านเทคนิคการรักษารูปทรงพืชด้วยการใช้
น้ ามัน (Herbarium) ท าให้งานของผู้วิจัยค้นพบวิธีน าเสนอใหม่ในงานออกแบบของตนเองได้ 
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ภาพที่ 49  ภาพผลงานแสดงนิทรรศการ Art and Design ครั้งที่ 1 
                                           ที่มา : นลินณัฐ ดีสวัสดิ์ 2562 
 
 
ตารางท่ี 8  ผลสรปุความเข้าใจของผู้ชมผ่านผสัสะทั้ง 5 (Sense Perception)  
 

จากผลงานได้เรียงล าดับตามแผนภาพต่อไปนี้ 
ความคาดหมาย 
(Expectations) 

การสื่อสาร 
(Communication) 

ผลลัพธ์ (Result) 

กลิ่น (Scent) กลิ่นดอกกุหลาบ (Rose) และกลิ่น
จากดอกเจอราเนียม (Geranium)*  

กลิ่นหอม ผู้ชมรับรู้กลิ่นได้ดี  
แต่ไม่เข้าใจความหมาย  

ภาพ (seeing) ใช้ภาพและสี การจัดวางองค์ประกอบ 
(Colour and Composition)   

เป็นสิ่งแรกทีผู่้ชมให้ความสนใจ
มากที่สุด โดยเฉพาะการดอกไม้
ในน้ ามัน 

สัมผัส (Touch) ใช้ผ่านภาษา Smell me   ได้ผลได้ดี คนเกิดความรู้สึก 
เสียง (Hearing)  ผ่านบทกลอน (Poem)   ไม่ค่อยได้ผลดี คนไม่อ่านบท

กลอน 
รสชาติ (Taste)  ผ่านบทกลอน (Poem)  ไม่ค่อยได้ผลดี คนไม่อ่านบท

กลอน 
 

* ดอกเจอราเนียม (Geranium) เป็นพืชหอมทีม่ีสารส าคัญของกลิ่นคล้ายกบักลิ่นดอก
กุหลาบ (ผู้วิจัย) 
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ดังนั้นแล้ว ผู้วิจัยจึงได้สรุปแนวทางการออกแบบสื่อความหมายที่สามารถน าไปพัฒนาต่อได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 50  รูปแบบการสื่อความหมาย 
 

ขั้นตอนท่ี 4    
ทดลองงานออกแบบเนื้อหาเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ร่วมกับการออกแบบประสบการณ์และ

กลิ่น สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ    
 

การทดลองออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องพิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไทด้วยการใช้กลิ่น 
กรณีศึกษาท่ี 2 

ผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่กรณีศึกษา คือ พิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไท โดยใช้วิธีที่ 2 วิธีเน้น
ผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลางตามแผนผังภาพที่ผู้วิจัยได้วางแผนการท างานตามแนวทางการออกแบบ
ประสบการณ์ที่เน้นผู้ชมเป็นศูนย์กลาง ผู้วิจัยน ากระบวนการเก็บข้อมูลที่เน้นการเก็บข้อมูลให้
ผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลางโดยเน้นกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)(Sullivan et al., 
2018; ถาวรธณาร, 2531) เป็นการเก็บข้อมลูภาคสนาม ณ พื้นที่กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์พระราชวังพญา
ไท ผู้วิจัยใช้การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมด้วยวิธีการแฝงตัว เพื่อให้ผลของงานวิจัยมีความโปร่งใส
และสามารถเข้าถึงข้อมูลความต้องการของผู้ชมได้ดี ที่สุดผู้วิจัยจึงไม่แจ้งตัวตนของผู้วิจัย กลวิธีแฝงตัว
นี้ผู้วิจัยศึกษาวิธีการศึกษาลักษณะของผู้ชม จากการศึกษาประสบการณ์ของผู้ชม (User Experience)  
โดยใช้แนวคิดของ Ostowaldar และคณะ (2014) มี 6 เทคนิค ได้แก่ นักสืบ นักข่าว นักมานุษย
วิทนา ผู้ปลอมตัว นักออกแบบสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม นักวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ในการลงพื้นที่
กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไท ผู้วิจัยใช้ 3 กลวิธี คือ นักสืบ ผู้ปลอมตัว และนักออกแบบ
สร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม                                         
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ในการเก็บข้อมูลภาคสนามนี้ ผู้วิจัยใช้กลุ่มการเลือกตัวอย่างการเก็บข้อมูลตามโอกาสหรือ
ตามข้อมูลที่ปรากฏ (Opportunistic or Emergent Sampling) กล่าวคือ ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์ 
สอบถามแบบไม่เป็นทางการ กับผู้ใช้พื้นที่บริการพิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไท ทั้งนี้ผู้วิจัยเข้าร่วม
กิจกรรมการศึกษาเป็นเวลา 2 เดือน เข้าร่วมจ านวน 6 ครั้ง จนข้อมูลที่เก็บเริ่มถึงจุดอิ่มตัวตัวผู้วิจัยจึง
หยุดการเก็บข้อมูล ในระหว่างการเก็บข้อมูลผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อความแม่นย าของข้อมูล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
              
          

ภาพที่ 51  กระบวนการคิดเชิงออกแบบส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้ในพระราชวังพญาไท 
 

 

โดยผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลและปฎิบัติการตามกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่เน้นประสบการณ์
ของผู้ใช้ (User Experience) โดยแบ่งเป็น 5 ช้ันตอน คือ  

 
1. เน้นจุดส าคัญ(Empathize)  
2. การจ ากัดขอบเขต (Define) 
3. การระดมความคิดเพื่อการออกแบบ (Ideate) 
4. การสร้างต้นแบบ (Prototype) 
5. การทดสอบ (Test)   
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          ซึ่งผู้วิจัยอธิบายกระบวนการศึกษาโดยละเอียดดังนี้ 
 

1. เน้นจุดส าคัญ (Empathize)  
เป็นการหาจุดเน้นที่ให้เห็นปัญหาหรือประเด็นต่าง  ๆ ได้อย่างถ่องแท้ ผู้ วิจัยใช้การ

สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมด้วยวิธีการแฝงตัว กล่าวคือ ผู้วิจัยเข้าร่วมเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระราชวัง
พญาไทเป็นจ านวน 6 ครั้ง (เฉพาะในรอบ 2 เดือน) โดยผู้วิจัยแฝงตัวเป็นผู้สนใจและช่ืนชมพิพิธภัณฑ์ 
ไม่แจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้น าชม แต่ได้แจ้งบอกหัวหน้างานของพิพิธภัณฑ์ถึงวัตถุประสงค์ในการ
เก็บข้อมูล ทั้งนี้เพื่อให้ผลของงานวิจัยมีความโปร่งใสท าให้ผู้วิจัยสามารถเข้าถึงปัญหาและเข้าถึงข้อมลู
ความต้องการของผู้ชมได้ดีที่สุด ผู้วิจัยใช้กลุ่มการเลือกตัวอย่างการเก็บข้อมูลตามโอกาสหรือตาม

ข้อมูลที่ปรากฏ (Opportunistic or Emergent Sampling) กล่าวคือ ผู้ วิจัยใช้การสัมภาษณ์ 
สอบถามแบบไม่เป็นทางการกับผู้ใช้พื้นที่บริการพิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไท ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจนถึง
จุดอิ่มตัวตัวผู้วิจัยจึงหยุดการเก็บข้อมูลและน ามาประมวลผล ได้ผลการศึกษาดังนี้  
 

1.1 บุคลิกลักษณะ (Personas) ของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไท 
เนื่องด้วยงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพจึงไม่ได้มุ่งหาบุคลิกลักษณะแบบข้อมูล

บุคคล เช่น อายุ วัย หรือ เพศ แต่มุ่งเก็บข้อมูลบุคลิกลักษณะที่สะท้อนรูปแบบการเยี่ยมชมพื้นที่ใน
พิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไท โดยผู้วิจัยวิเคราะห์กลุ่มคนที่สนใจที่จะมาใช้บริการศึกษาที่พิพิธภัณฑ์
พระราชวังพญาไทได้ 3 กลุ่มใหญ่   

 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มคนที่สนใจประวัติศาสตร์เกี่ยวกับรัชกาลที่ 6 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มคนที่สนใจความงดงามของสถาปัตยกรรมไทย 
กลุ่มที่ 3 กลุ่มคนที่สนใจศิลปวัฒนธรรมราชส านักไทยในอดีต 
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1.2 ปัจจัยบวกของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไท (Gain Point)  
 
 

 
                           

ภาพที่ 52  ภาพประกอบปัจจัยบวกของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไท (Gain Point) 
ที่มา: นลินณัฐ ดีสวัสดิ ์

 
ในช่วง 10 ปีมานี้ พิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไทมีการปรับปรุงพัฒนาสถาปัตยกรรมอย่างมาก 

ท าให้เกิดความสวยงาม ทางพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ถ่ายรูปสถาปัตยกรรมด้านนอกได้แต่ภายในอาคาร
อนุญาตให้ถ่ายรูปได้บางจุด ทั้งนี้ทางพิพิธภัณฑ์จะเตือนให้ระมัดระวังอากัปกิริยาระหว่างถ่ายรูปกับ
สถาปัตยกรรม เพราะสถานที่เคยเป็นพระราชวังมาก่อน ด้านการจัดการบริหารสถานที่นั้นเป็น
ระเบียบ โดยพิพิธภัณฑ์มีการจัดผู้น าชมตามตารางวันและเวลาก าหนด คือ จัดอาทิตย์ละ 4 ครั้ง    
ครั้งละ 2 เวลา คือ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย ผู้น าชมมีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับข้อมูลของพิพิธภัณฑ์ตลอดจน
วิถีชีวิตของในหลวงรัชกาลที่ 6 นอกจากนั้น สามารถตอบค าตอบผู้ใช้บริการได้อย่างละเอียด จึง ถือ
เป็นจุดที่เช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการและพิพิธภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี 

 
 
 
 
 

 

Speaker • มีผูน้  ำชม 

Photo

permission

• อนญุำตใหถ่้ำยรูป 
ในบำงหอ้ง

Good

Presention

• รกัษำสถำปัตยกรรม
อย่ำงดี 

• พืน้ท่ีในกำรบรกิำรดี
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1.3 ปัญหาของผู้ใช้บริการ (Pain Point)  
 

                     

 
ภาพที่ 53  ภาพประกอบปญัหาผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไท (Pain Point) 

                                              ที่มา: นลินณัฐ ดีสวัสดิ์ 
 

การน าชมโดยมีผู้น าชมนั้นเป็นการน าชมเป็นกลุ่ม ผู้ใช้บริการจึงใช้เวลาในการน าชมร่วมกัน
ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมงครึ่งต่อครั้ง ผู้วิจัยใช้การสังเกตการณ์แบบแฝงตัว จึงเก็บข้อมูลได้ชัด 
กล่าวคือผู้ใช้บริการมีสมาธิและความตั้งใจเฉพาะ 1 ช่ัวโมงแรก และหลังจากนั้นสังเกตพบการเบื่อ
หน่ายทางกิริยา เช่น ไม่ตั้งใจฟังผู้น าชม เป็นต้น ทั้งนี้ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการอ้าง
ถึงอากาศที่ร้อนอบอ้าว เพราะพิพิธภัณฑ์เป็นพื้นที่เปิดโล่งก็จริง แต่เมื่อเข้าห้องบางห้องอาจจะมี
อากาศร้อนท าให้เกิดการเสียสมาธิได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ชมสังเกตในช่วงที่อากาศเย็นสบายและ      
ไม่ร้อน ผู้ใช้บริการมีสมาธิดีข้ึนกว่าในช่วงที่มีอากาศร้อน ส่วนกรณีที่ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยตัวเอง 
หรือเดินชมได้ด้วยตัวเองนั้น ท าให้ผู้ใช้บริการบางกลุ่มรู้สึกขาดอิสระในการเยี่ยมชม ซึ่งอาจจะส่งผล
ต่อการกลับมาใช้บริการอีกครั้งเกิดข้ึนได้น้อย  
 

2. การจ ากัดขอบเขตให้ชัด (Define)  
จากการศึกษาผลการวิจัยโดยมีผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง ผู้วิจัยได้น ามาประมวลผลซึ่งผู้วิจัย

ได้วัตถุประสงค์หลักของการออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์พระราชวังพญา
ไทด้วยการใช้กลิ่น ดังนี้  
 
 

Timing
• ผูช้มเริม่เบื่อเมือ่ใช้
เวลำเกิน 1 ชม

Air FLow
• ขำ้งในอำกำศรอ้น 
ท ำใหผู้ช้มเสียสมำธิ

ไม่สำมำรถ
เขำ้ชมเองได้
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              2.1 ด้านการออกแบบเรื่องเล่า  
 

                       

 
ภาพที่ 54  แนวการออกแบบเรือ่งเล่าพพิิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไท 

                                             ที่มา:นลินณัฐ ดีสวัสดิ์  
 

จากการเก็บข้อมูลโดยมีผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลางพบว่า ผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์
พระราชวังพญาไทให้ความสนใจกับเรื่องราวของรัชกาลที่ 6 มากที่สุด แม้ว่าพิพิธภัณฑ์พระราชวัง   
พญาไทจะเคยเป็นโรงแรม และโรงพยาบาลหลังจากเคยเปน็วัง แต่ผู้ใช้บริการมีความสนใจอยากศึกษา
เรียนรู้ในเรื่องของรัชกาลที่ 6 มากกว่า โดยเฉพาะในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องเล่าในราชส านักในสมัยรัชกาล
ที่ 6 ความงดงามของสถาปัตยกรรมและการตกแต่งอาคาร ตลอดจนวิถีชีวิตคนในสมัยอดีต (ในที่นี้คือ
สัมพันธ์กับรัชกาลที่ 6) อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพิพิ ธภัณฑ์เพื่อน าเสนอ
ผลการวิจัย ผู้ให้ข้อมูลหลักได้ให้ค าแนะน าว่า กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนนักศึกษาน่าจะเป็นกลุ่มที่
ท าให้การออกแบบประสบการณ์ของผู้วิจัยได้ผลมากขึ้น  
 

3. การระดมความคิดเพ่ือการออกแบบ (Ideate) 
 จากผลการศึกษา ผู้วิจัยค้นพบว่าช่วงระดมความคิดเพื่อการออกแบบเป็นช่วงเวลาที่ส าคัญ 

เพราะสามารถเปิดโอกาสในการทดลองและเลือกผลการทดลองที่แม่นย าที่สุดได้ ทั้งนี้ยังเป็นโอกาสที่
งานวิจัยสามารถเช่ือมกับบุคคลที่มีความเช่ียวชาญในศาสตร์ต่างๆได้ ผู้วิจัยน าโครงสร้างแนวความคิด
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเช่ือมกับการทดลองหาต้นแบบ โดยเฉพาะด้านการสื่อความหมาย
เพื่อการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยท าการทดลองออกแบบกิจกรรมการออกแบบประสบการณ์ด้วยกลิ่นเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียน จ านวน 3 กิจกรรมด้วยกัน ดังนี้  
 

King

Rama 6 

เร่ืองเลำ่รำชส ำนกั

สถำปัตยกรรมและ
กำรตกแต่งอำคำร 

วถีิชีวติคนในอดีต
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3.1 กิจกรรมการเรียนรู้ Scents in the painting  
ผู้วิจัยออกแบบการเรียนรู้ในรายวิชา Art Expression and Inspiration ส าหรับ

นักศึกษาช้ันปีที่ 3 สาขา International Studies วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
นักศึกษากลุ่มนี้เป็นนักศึกษากลุ่มสังคมศาสตร์ จึงไม่ได้รับการฝึกฝนการศึกษาด้านศิลปะ/ออกแบบ  
มาก่อน การสอนด้านประวัติศาสตร์ศิลป์จึงเป็นหนทางหนึ่งที่เช่ือมสังคมศาสตร์กับศิลปะศาสตร์    
เข้าด้วยกัน ผู้วิจัยเสนองานในชุด Five Senses (ผัสสะ) ของ Jan Brueghel the Elder and Peter 
Paul Rubens เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจความหมายของแนวความคิดและจุดก าเนิดของผลงานช้ินน้ี
ลึกซึ้งมากขึ้น ผู้วิจัยให้นักศึกษาตีความว่าสัญลักษณ์ใดที่หมายถึงการเหน็ การได้ยิน การสัมผัส การลิ้ม
รส และการได้กลิ่น ซึ่งเมื่อถึงผัสสะกลิ่นนักศึกษาไม่มั่นใจเพราะสัญลักษณ์ในภาพเขียนมีความเป็น
นามธรรม จนเมื่อผู้วิจัยส่งกลิ่นของยูคาลิปตัสให้ดม นักศึกษาสามารถตอบได้ทันทีว่าเป็นจุดบริเวณป่า
ด้านหลังของภาพวาด ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
 

 
 

                                 
                      
 
 
                         
 

 
ภาพที่ 55  Allegory of the sense of Touch ของ Jan Brueghel the Elder and Peter Paul 

Rubens, 1617 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

122 

 

 

 

 
 
 
 
 
                                  
 
 

 ภาพที่ 56  Allegory of the sense of smell 
                           Jan Brueghel the Elder and Peter Paul Rubens 
                       ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Five_Senses_(series) 
 

ตารางอธิบายผลการทดลองออกแบบกิจกรรมการออกแบบประสบการณ์ด้วยกลิ่นเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนวิชา Art Expression and Inspiration หัวข้อ Five Senses  
 
ตารางท่ี 9 ตารางอธิบายผลการทดลองออกแบบกจิกรรมการออกแบบประสบการณ์ด้วยกลิ่นเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้      

รายละเอียดกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สังเกตการณ ์

วัตถุประสงค ์
เพื่อสร้างประสบการณ์
สุนทรียะในห้องเรียนผ่าน
ผัสสะ ทั้ง 5 ที่สือ่สาร
ความหมายเชิงสัญลักษณ์ใน
ผลงานจิตรกรรมรูปแบบ 
บาโรค นักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน 41 คน  
เวลาในการจัดกจิกรรม 1 ชม.  
 

จัดกิจกรรมในลกัษณะบรรยาย 
ศิลปะบาโรคภาพช่ือ Serie of 
Five senses และปฎิบัติการ
ตีความหมายของภาพดังนี้.        
   1. ได้มีการบรรยายลกัษณะ
ทฤษฎีการใช้สัญลักษณ์ การ
เปรียบเปรยและการตีความ   
   2. แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มๆ 
ละไม่เกิน 4 คน ผู้วิจัยน าเสนอ
ผลงานจิตรกรรม Five 

   1. นักศึกษาให้ความสนใจ
กับภาพและเข้าใจสญัลกัษณ
ต่างๆ ในผัสสะได้ดีแต่อย่างไรก็
ตาม ไม่มีนักศึกษาคนใด
สามารถเข้าใจสญัลกัษณ์ของ
ผัสสะกลิ่นได้เลย                             

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Five_Senses_(series)
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รายละเอียดกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สังเกตการณ ์

Senses โดยให้นกัศึกษาหา
ผัสสะทัง้ 5 จากงานจิตรกรรม
และบันทกึผล                    
   3. เมื่อเวลาผ่านไป 30 นาที 
ให้นักศึกษาสง่ตัวแทนมารบั
น้ ามันหอมระเหยกลิ่น
ผสมผสานแนวกลิ่นสน ซึ่ง
ผู้วิจัยได้อธิบายว่า กลิ่นที่ได้รบั
ไปสื่อสารเกี่ยวกับผัสสะด้าน
การรบักลิ่นในผลงานจิตรกรรม 
   4. ให้นักศึกษาบรรยาย
ความรู้สึก ต่อภาพด้วยการ
แสดงความรูส้ึกทางค าพูด  
 

   2. หลังจากนักศึกษาได้รบั
กลิ่นแล้ว ต่างสามารถช้ีจุดของ
ภาพที่สื่อสารถึงกลิ่นได้ในทันที        
   3. นักศึกษาจ านวนหนึ่ง
สามารถรับรู้ได้ว่ากลิ่นทีผู่้วิจัย
ให้เป็นกลิ่นยูคาลิปตสั จึง
สามารถโยงกบัภาพจิตรกรรม
ไดท้ันทีนักศึกษามีการส ารวจ 
ไตร่ตรอง และวิเคราะห์จากสิ่ง
ที่มองเห็นทางสายตาเพียง
อย่างเดียว ส่งผลให้การ
วิเคราะหม์าจากประสบการณ์
การเห็นภาพที่มีความ
คล้ายคลึงกัน เกิดการตีความ
จากองค์ความรูเ้ดิมที่เคยมีอยู่
ช่วงที่ 2 การได้กลิ่นของน้ ามัน
หอมระเหย ท าให้นักศึกษามี
การตืน่ตัว เกิดความคิด
สร้างสรรค์ สง่ผลให้การเขียนมี
การบรรยายในด้านความรูส้ึก
มากขึ้น  

 
3.2 กิจกรรมการเรียนรู้ My Sweet Rose  
ผู้วิจัยได้ปรับกลวิธีการทดลองออกแบบกิจกรรมการออกแบบประสบการณ์ด้วยการ

ใช้กลิ่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากกิจกรรมข้างต้นให้มีความชัดเจนมากข้ึน โดยผู้ วิจัยใช้การ
เปรียบเทียบวิธีการศึกษาเพื่อแสวงหาผลการศึกษาที่แม่นย า กิจกรรมนี้ช่ือ ‘กิจกรรมการออกแบบ
ประสบการณ์ด้วยกลิ่นเพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก’ ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 
ในรายวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการบรรยาย
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หัวข้อศิลปะ Pre-Raphaelite Brotherhoods ภาพช่ือ My sweet Rose หรือ Soul of Rose ของ 
John William Waterhouse  
 
ตารางท่ี 10 ตารางอธิบายผลการทดลองออกแบบกจิกรรมการออกแบบประสบการณ์ด้วยกลิ่นเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ 2    

รายละเอียดกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สังเกตการณ ์

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้นกัศึกษาเกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในการ
เรียนวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
และเปิดโอกาสให้นักศึกษาเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ใน
ห้องเรียน 
นักศึกษาที่เข้าร่วมกจิกรรม
จ านวน  43 คน เวลาในการจัด
กิจกรรม 1 ชม.  
 
ความคาดหวัง  
การออกแบบประสบการณ์การ
เรียนรู้สามารถสง่เสรมิให้
นักศึกษาเกิดความคิด
สร้างสรรค์ในการเขียนวิจารณ์
ศิลปะ โดยผู้วิจัยออกแบบ
กิจกรรมตามแนวคิดทฤษฎีการ
เรียนรู้ของ Benjamin Bloom   
 
 

แบ่งการท างานเป็นสองช่วง 
เวลาเพือ่ให้เกิดการเปรียบ 
เทียบ ดังนี ้
    ช่วงที่ 1 แบ่งนักศึกษาเป็น
กลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 4 คน 
ผู้วิจัยน าเสนอผลงานจิตรกรรม 
My Sweet Rose และให้
นักศึกษาทดลองเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับภาพทีเ่ห็น โดยใช้
ผัสสะการมองเห็น (Seeing) 
และผสัสะการได้ยิน (Hearing) 
ผัสสะการมองเห็นคือ ให้
นักศึกษาดูภาพเขียนจิตรกรรม 
ผัสสะได้ยินน้ันผู้วิจัยใช้ลักษณะ
เสียงจากการบรรยายบทกลอน
เกี่ยวกับกหุลาบและความรัก
ประกอบให้นักศึกษาฟัง 
   ช่วงที่ 2  เมื่อเวลาผ่านไป 
30 นาที ให้นักศึกษาดูรูปเดิม 
แต่ส่งน้ ามันหอมระเหยกลิ่น
กุหลาบประกอบการวิเคราะห์
ภาพจิตรกรรมประกอบกับการ
บรรยายกลอนเกี่ยวกบักหุลาบ
และความรัก ในช่วงที่ 2 นี้

   ช่วงที่ 1  นักศึกษาให้ความ
สน ใจกับภาพ โดยใช้ผสัสะ
การมองแต่เพียงอย่างเดียว 
(Seeing) นักศึกษาเกิดการ
ไตร่ตรองเป็นเวลานาน เมื่อ
ได้รับการสนบัสนุนจากผู้วิจัย
ทางค าพูดด้วยการอ่านบท
กลอนเกี่ยวกับกุหลาบและ
ความรัก นักศึกษาจึงสามารถ
ตีความได ้  
   ช่วงที่ 2 เมื่อผู้วิจัยมอบ
กระดาษ ที่มีน้ ามันหอมระเหย
ให้กับนักศึกษา นักศึกษามีการ
ตื่นตัวอย่างชัดเจน ความสนใจ
เบี่ยงเบนไปที่ลกัษณะของกลิ่น
และสามารถโยงลักษณะของ
กลิ่นกบัภาพจิตรกรรมได้ใน
เวลารวดเร็ว ผัสสะที่ใช้มกีาร
ดม (Smell) การสมัผสั  
(Touching) การฟงั (Hearing) 
การบรรยายกลอน  
การมองเห็น (Seeing)   
การแลกเปลี่ยนความรูส้ึกที่
แตกต่างจากการรบัรูก้ลิ่นและ
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รายละเอียดกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สังเกตการณ ์

นักศึกษาจะได้ศึกษาครบทัง้ 5 
ผัสสะ  
 

ความทรงจ าต่อกลิ่นระหว่าง
กัน ท าให้บรรยากาศการ
ท างานเขียนร่วมกันนั้น
เปลี่ยนไปในทิศทางที่ครื้นเครง
ข้ึน เมื่อนักศึกษาได้กลิ่นดอก
กุหลาบโดยช่วงแรกนั้นผู้วิจัย
ไม่ได้เฉลยว่าเป็นกลิ่นดอก
กุหลาบ นักศึกษาจ านวน 3 
กลุ่ม นึกไปถึงรสชาติของชา
กุหลาบและขนมเค้ก ซึง่โยงไป
ถึงผัสสะของรส (Taste) ที่
เกิดข้ึนได้หลงัจากเมื่อได้กลิ่น 
ตรงตามทฤษฎีของการรบัรู้
กลิ่น  

 
การประเมินผลการทดลองได้จากงานเขียนของนักศึกษา ผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ดังนี้  
 
ช่วงท่ี 1 
นักศึกษามีการส ารวจ ไตร่ตรอง และวิเคราะห์จากสิ่งที่มองเห็นทางสายตากับได้ยิน ส่งผลให้

การวิเคราะห์งานจิตรกรรมจากประสบการณ์การเห็นภาพที่มีความคล้ายคลึงกัน เกิดการตีความจาก
องค์ความรู้เดิมที่เคยมีอยู่  

 
ช่วงท่ี 2  
การได้กลิ่นของน้ ามันหอมระเหย ท าให้นักศึกษามีการตื่นตัว เกิดความคิดสร้างสรรค์ ส่งผล

ให้การเขียนมีการบรรยายในด้านความรู้สึกมากข้ึน อีกทั้งยังเกิดความหลายหลายในการรับรู้ของ
ผัสสะมากข้ึน และมีการน าประสบการณ์รับรู้ที่มีต่อกลิ่นหอมมาวิเคราะห์ร่วมกัน  
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3.3 กิจกรรมการเรียนรู้ Scents in illustration 
ผู้ วิจัยทดลองออกแบบกิจกรรมการออกแบบประสบการณ์ด้วยการใช้กลิ่นใน

โครงการวาดภาพประกอบพฤกษศาสตร์โดยให้สามารถให้นักศึกษาศึกษากลิ่นจากพืชแล้วถ่ายทอด
เป็นเรื่องได้ เป็นกิจกรรมที่จัดให้นักศึกษา ปีที่ 3 ในรายวิชา Text and Interpretation จ านวน
นักศึกษา 7 คน  

 
วัตถุประสงค์  
เพื่อสร้างประสบการณ์สุนทรยีะในห้องเรียนเกีย่วกับวาดภาพประกอบพฤกษศาสตร์ ผู้วิจัยได้

ปรับกลวิธีการทดลองออกแบบกิจกรรมการออกแบบประสบการณ์ด้วยการใช้กลิ่น  เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้จากกิจกรรมข้างต้นให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยผู้วิจัยใช้การเปรียบเทียบวิธีการศึกษาในการ
แสวงหาผลการศึกษาที่แม่นย า กิจกรรมนี้ช่ือ ‘กิจกรรมการออกแบบประสบการณ์ด้วยกลิ่นเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก’ ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ในรายวิชาประวัติศาสตร์
ศิลปะตะวันตก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ตารางท่ี 11 ตารางอธิบายผลการทดลองออกแบบกจิกรรมการออกแบบประสบการณ์ด้วยกลิ่นเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ 3 

รายละเอียดกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สังเกตการณ ์

วัตถุประสงค ์
เพื่อให้นกัศึกษาเกิด
ประสบการณ์การเรียนรู้
เกี่ยวกับการท างานของกลิ่นใน
มุมมองของพฤษศาสตร ์
จ านวน  7 คน เวลาในการจัด
กิจกรรม 1 เดือน  
 

กิจกรรมเน้นทกัษะให้นักศึกษา
ฝึกเล่าเรื่องด้วยภาพประกอบ
โดยการเล่าเรื่องนั้นต้องผ่าน
การศึกษาของการท างานของ
กลิ่นในพืชทีส่ะท้อนความรู้สึก
ของตัวเอง  

เนื่องจากนักศึกษามจี านวน
น้อยและเป็นนักศึกษาที่ไม่ได้
สนใจในเรื่องของพฤษศาสตร์
มาก่อน เรือ่งเล่าที่ถ่ายทอด
จากผลงานของนักศึกษาจงึ
ไม่ได้สะท้อนประสบการณ์ของ
ตนเองนอกจากทักษะในงาน
ออกแบบ 

 
จากผลการทดลองที่  3 ตัวอย่างนั้น ผู้ วิจัยน ามาปรับแก้ไข โดยเน้นกิจกรรมที่ เน้น

ปรากฎการณ์ของกลิ่นที่มีต่ออารมณ์ความรู้สึกทางสุนทรียะ เนื่องจากการทดลองการเรียนรู้ครั้งที่ 3 
นั้น ผู้วิจัยให้โจทย์ที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรมท าให้ผลการทดลองไม่เกิดสิ่งสะท้อนมากนัก ผู้วิจัยจึง
ออกแบบกิจกรรมทดลองต้นแบบที่ 1 จากการวิเคราะห์ข้อมูลดังที่กล่าวมา 



  
 

127 

4. การสร้างต้นแบบ (Prototype) คือ การน าผลลัพธ์ข้างต้นมาสร้างต้นแบบเพื่อทดสอบ
แนวคิดและเตรียมกลวิธีปฎิบัติการเพื่อการเก็บผล 

 
5. การทดสอบ (Test) คือ การน าต้นแบบมาทดลองปฎิบัติการและเก็บผล โดยจาก

กระบวนการวิจัยน้ี ผู้วิจัยทดลองสร้างต้นแบบและทดสอบผ่านการปฎิบัติการดังนี้  
 
ทดลองออกแบบการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะในพ้ืนท่ีประวัติศาสตร์การวิเคราะห์การใช้

เล่าเรื่องในพระราชวังพญาไท เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้  เพ่ือสร้างต้นแบบ (Experimental 
Prototype)  

การน าเสนอแนวความคิดและผลของการทดลองกิจกรรมเพื่อแสวงหาค าตอบของสมมุติฐาน
เรื่องกลิ่นสามารถสร้างประสบการณ์การเรียนรู้การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ การระดมความคิดเพื่อ
น าเสนอ Prototype ผู้วิจัยได้ท าการทดลองการออกแบบประสบการณ์เลา่เรือ่งประสบการณ์ด้วยการ
ใช้กลิ่นภายใต้ ช่ือ “Discovery of Five senses at Phayathai Palace” ในห้องเรียนวิชา Art 
Expression and Inspirationนักศึกษาปีที่ 3 International Studies มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จ านวน 41 คน โดยนักศึกษาจะได้รับมอบหมายโจทย์จากผู้วิจัยให้ส ารวจด้วยการลงพื้นที่ที่พิพิธภัณฑ์
พระราชวังพญาไท ศึกษาผัสสะทั้ง 5 ที่ถ่ายทอดผ่านสถาปัตยกรรมและศิลปะต่างๆ กิจกรรมนี้ต่อเนือ่ง
จากงานภาพเขียนจิตรกรรม Five Senses ซึ่งเป็นลักษณะงานศิลปะบาโรคเหมือนกัน จึงท าให้
นักศึกษาเข้าใจโจทย์ของงานได้มากข้ึน  
 

                             
 
 
 
                                    
 
 
            
 
 

ภาพที่ 57  กิจกรรม Discovery of Five Senses at Phayathai Palace 
                                      ที่มา : นลินณัฐ ดีสวัสดิ์ 2562 
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การออกแบบการเรียนรู้นี้ผู้วิจัยคิดภายใต้แนวคิดจากทฤษฎีการเรียนรู้ของ Benjamin 
Bloom โดยแปลเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะต่างๆของนักศึกษาเกิดความคิดเชิงวิจารณ์ได้  

 

                 

 
ภาพที่ 58  การออกแบบการเรียนรูจ้ากทฤษฎีการเรียนรู้ของ Benjamin Bloom 

 

 

    ผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมใหผู้้เรียนสามารถแสดงออกซึ่งความรู้และความคิดสร้างสรรค์ดังนี้  
 
ความจ า (Remembering)          การจดบันทึก สังเกตสิง่ที่เห็น  
ความเข้าใจ (Understanding)     การแปลความหมายสัญลักษณ์ 
ทักษะการน าความรู้ไปใช้ (Applying)  การแบ่งปันความคิดในกลุม่ 
การวิเคราะห์ (Analyzing)  ฝึกการรบัรู้กลิ่นและอธิบายความรูส้ึก 
การประเมินผล (Evaluation)   สามารถแยกแยะลักษณะของกลิ่น 
การสร้างสรรค์ (Creating)         สามารถน าไปสร้างสรรค์เรื่องราว 

 
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยตระหนักดีว่าการออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยด้วย

กลิ่นน้ีเป็นการวิจัยบูรณาศาสตร์ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จึงควรค านึงถึงการใช้ศาสตร์ส าคัญ
ดังนี้ 1) การเล่าเรื่อง  2) การออกแบบประสบการณ์ 3) การใช้ประสาทสัมผัสกลิ่น ผู้วิจัยจึงออกแบบ
กิจกรรมให้ครอบคลุมทักษะทั้ง 3 ด้าน โดยระหว่างที่นักศึกษาส ารวจและเก็บข้อมูลนั้น ผู้วิจัยได้จัดให้
มีกิจกรรมพิเศษ คือ ให้นักศึกษาดมกลิ่นกุหลาบ โดยไม่ได้แจ้งนักศึกษาก่อนว่าเป็นกลิ่นดอกกุหลาบ 
เพื่อเช่ือมกับเรื่องเล่าในห้องสมุดของรัชกาลที่ 6 ซึ่งเป็นที่ท่านทรงพระอักษรวรรกรรมที่ช่ือ        
มัทนะพาธา ซึ่งเป็นต านานดอกกุหลาบ  

 
 

Creating

Evaluating

Analyzing

Applying

Understanding

Remembering

Expression in writing

Identify scent and memory

Receive scents 

Sharing writing in group

Decoding symbols

Write gerneally
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การวัดผลกิจกรรม 
การวัดผลความเข้าใจของกิจกรรม ผู้วิจัยใช้การวัดผลด้วยการตอบแบบสอบถามที่เน้นการ

สังเคราะห์ข้อมูลผ่านการวิเคราะห์ทางตัวเลข โดยผู้วิจัยได้ให้นักศึกษาตอบแบบสอบถาม 2 อาทิตย์
หลังจากการทดลองกิจกรรม เพื่อตรวจสอบความทรงจ าของนักศึกษา อีกทั้งผู้วิจัยให้นักศึกษา
น าเสนอผลงานการออกแบบเล่าเรื่องผ่านผัสสะทั้ง 5 ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลของเข้าใจของนักศึกษาใน
รูปแบบนักศึกษาเป็นศูนย์กลางของข้อมูล ผลการตอบแบบสอบถามได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ผู้วิจัยรายงานเป็นข้อ ๆ ดังนี้  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 59  แบบสอบถามเพื่อวัดผลกิจกรรม  
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วิเคราะห์ผล  
นักศึกษาทุกคนสามารถจ ากลิ่นที่ผู้วิจัยให้ดมตอนอยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้และนักศึกษาทุกคน

สามารถจ าความรู้สึกในขณะที่ดมได้ อีกทั้งยังสามารถอธิบายความรู้สึกของกลิ่นได้เป็นอย่างดี  
 

 
 

ภาพที่ 60  แบบสอบถามเพื่อวัดผลกิจกรรม 
 

วิเคราะห์ผล  
นักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 97.39 มีความคิดเห็นว่าการได้รับกลิ่นกุหลาบกอ่นเข้าห้องสมุดท าให้

นักศึกษาเข้าใจเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่ 6 กับห้องสมุดได้มากข้ึน  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 61  แบบสอบถามเพื่อวัดผลกิจกรรม 
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วิเคราะห์ผล  
นักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 89.2 มีความเห็นว่ากลิ่นช่วยท าให้เกิดการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ 

ในขณะที่มีนักศึกษาแนะน าให้ใช้กลิ่นในหลายๆห้องเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มากข้ึน  
 

จากผลการศึกษาผู้ วิจัยท าการประมวลและวิเคราะห์ผล เพื่อแสวงหาค าตอบตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย คือเพื่อหาเครื่องมือสื่อความหมายเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ไทยด้วยการใช้
กลิ่นที่ส่งผลต่อประสบการณ์รับรู้ของผู้ชม ซึ่งจากผลการเก็บข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถอธิบายผล
การศึกษาได้ดังนี้  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 62  เครื่องมือสื่อความหมายของกลิ่น 
 

 

เครื่องมือสื่อความหมาย 
ผลการศึกษาเรื่องเครื่องมือสื่อความหมายในกิจกรรมครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งหาค าตอบส าหรับ

ตัวแทนของกลิ่นดอกกุหลาบซึ่งผู้วิจัยน ามาใช้เพื่อเล่าเรื่องพระอัจฉริยภาพด้านภาษาและวรรณกรรม
ในรัชกาลที่ 6 การเก็บข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม การสังเกตการณ์ ตลอดจนการสัมภาษณ์ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมรับรู้กลิ่นที่เป็นรูปธรรมของกลิ่นได้ดีกว่าการได้กลิ่นโดยไม่มีรูปลักษณ์ โดยให้เหตุผลว่าการที่
กลิ่นมาพร้อมกับวัตถุเก็บและกระจายกลิ่นต่าง ๆ ท าให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเล่าต านาน
กุหลาบได้สนุกข้ึน ผู้ร่วมกิจกรรมรู้สึกรับรู้ข้อมูลเนื้อเรื่องได้ดีข้ึน โดยไม่รู้สึกว่ากลิ่นเป็นนามธรรม
เกินไป ถึงกระนั้นก็ไม่ได้ลดจินตนาการที่มีต่อการถ่ายทอดเรื่องเล่าได้ 
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 ภาพที่ 63  เครื่องมือสื่อความหมายของกลิ่นกุหลาบ 
                                              ที่มา: นลินณัฐ ดีสวัสดิ์  
 

ขั้นตอนท่ี 5   
น าสรุปแนวคิด ท าการทดลองผลงานออกและเสนอผลงานสูส่าธารณะ เก็บผลลัพธ์ สัมภาษณ์

ผู้เช่ียวชาญ  
ผู้วิจัยท าการประมวลผลข้อมูลทั้งหมด สรุปแนวคิดการออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่อง

ประวัติศาสตร์ด้วยการใช้กลิ่น โดยผู้วิจัยท าการเก็บผลการศึกษาและน าผลเสนอต่อผู้เช่ียวชาญด้าน
กลิ่นและการรับรู้กลิ่นในระดับนานาชาติ ดร.มาร์ติน เฮงไลน์ ต่อไป อีกทั้งผู้วิจัยแสดงงานออกแบบ
สร้างสรรค์เผยแพร่สู่สาธารณะ จ านวน 2 ช้ิน งานเสวนา 1 ครั้ง และเก็บผลวิจัย 

 
สรุปกิจกรรมเพ่ือน าไปพัฒนาการออกแบบประสบการณ์ 
ผู้วิจัยน าการคัดเลือกเนื้อหาตามเกณฑ์เช่ือมกับข้อมูลประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัสที่

วิเคราะห์ได้จากผู้ร่วมโครงการ Discovery of Five Senses at Phayathai Palace (ภาพที่ 66) และ
สังเคราะห์การออกแบบประสบการณ์ด้วยการใช้กลิ่น  (ภาพที่ 67)  ผู้ วิจัยจึงได้เสนอเนื้อหาที่
พิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไทสามารถน ามาใช้ในการออกแบบกิจกรรมได้ โดยใช้ห้องจ านวน 6 ห้อง
ด้วยกันซึ่งทั้ง 6 ห้องนี้ สามารถน าไปใช้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์พระราชวังพญาไทด้วยกลิ่น ดังสามารถ
อธิบายได้ดังนี้  
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ห้องธารก านัล  สัญลักษณ์ การต้อนรับ กลิ่นที่น าไปใช้ได้คือกลิ่นมะลิและกุหลาบ 
ห้องเสวย  สัญลักษณ์ ความสมบูรณ์ กลิ่นที่น าไปใช้ได้คือ กลิ่นผลไม้ กลิ่นดอกไม้สดช่ืน  
ห้องพระโอสถมวน สัญลักษณ์ สังคมของสุภาพบุรุษ กลิ่นที่น าไปใช้ได้คือ กลิ่นกาแฟ  
กลิ่นซิการ์ 
ห้องทรงพระอักษร สัญลักษณ์ งานพระราชนิพนธ์มัทนะพาธา กลิ่นที่น าไปใช้ได้คือ  
กลิ่นกุหลาบ 
ห้องพระบรรทม สัญลักษณ์ ความสงบและความเป็นตนเอง กลิ่นที่น าไปใช้ได้คือ กลิ่นดอก 
กระดังงา 
สวนโรมัน สัญลักษณ์ ความสนุกสนาน จินตนาการ กลิ่นที่น าไปใช้ได้คือ กลิ่นการบูร   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 64  การเช่ือมเนื้อหาประสบการณ์ของผู้ใช้บริการและการออกแบบผสัสะ 
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ภาพที่ 65  ข้ันตอนการสังเคราะห์การออกแบบประสบการณ์การเล่าเรื่องด้วยการใช้กลิ่น 

 

 

ในส่วนข้ันตอนการสังเคราะห์การออกแบบประสบการณ์ด้วยการใช้กลิ่นผู้วิจัยใช้การตีความ
ด้วยแนวคิดสัญศาสตร์ ทั้งนี้ เพื่อให้การออกแบบต้นแบบการออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่อง
ประวัติศาสตร์ไทยด้วยการใช้กลิ่นครอบคลุมวัตถุประสงค์ทั้งหมด ผู้วิจัยจึงกลับไปส ารวจการทบทวน
วรรณกรรมโดยเฉพาะในส่วนของการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของไฮเดกเกอร์เกี่ยวกับเวลาและ
ประสบการณ์การรบัรูป้ระวัติศาสตร์เพื่อเช่ือมกับการออกแบบกลิ่น ในด้านการออกแบบกลิ่นน้ันผู้วิจยั
ได้ให้ความส าคัญเนื่องจากเป็นปัจจัยหลักที่จะท าให้งานวิจัยนี้สมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาเพิ่ม 
เติมด้านศาสตร์ Osmology กับผู้เช่ียวชาญด้านศาสตร์การรับรู้กลิ่น คุณมาร์ติน แฮงไลน์ (Martin 
Henglein)  ในหลักสูตร Integral Osmology ซึ่ ง ได้แก่การศึกษาเกี่ยวกับ  Global Holistic 
Aromatherapy และ Aroma Consulting จึงพบวิธีการออกแบบกลิ่นที่ส่งผลต่อการรับรูข้องคนตาม
ทฤษฎีวงจรของกลิ่นหอม (ภาพที่ 67)  
 
 

การออกแบบประสบการณ์เล่าเร่ือง + การออกแบบกล่ิน  

 Experience Design of Narrative + Scent Design 
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ภาพที่ 66  คุณมาร์ติน เฮงไลน์ ผูเ้ช่ียวชาญด้านศาสตร์การรบัรู้กลิ่น 
                                       ที่มา : http://blendingsecrets.co 
 
 
 
 
   
 
 
                                         
 

 
 
 
 

 

 
 

 
ภาพที่ 67  วงจรของกลิ่นหอมของคุณมาร์ติน เฮงไลน ์

                                       

http://blendingsecrets.co/
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วงจรของกลิ่นหอม (Fragrance Circle) เป็นแบบแผนการใช้กลิ่นที่เกิดการผสมผสานกลิ่นที่
ใช้อุตสาหกรรมเครื่องหอมและน้ ามันหอมระเหยทั่วโลก โดย คุณมาร์ติน ได้น าเสนอวงจรของกลิ่น
หอมในการประชุมวิชาการนานาชาติตั้งแต่ปี 1986 และได้เขียนหนังสือที่ช่ือ Die Heilende Kraft 
def Wohlgeruche und Essenzen (พลังการบ าบัดของกลิ่นหอม) ในปี 1885 ซึ่งในงานเขียนช้ินน้ี
ได้กล่าวถึงกลิ่นสะท้อนบุคลิกลักษณะอันเป็นแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งให้กับ  คุณแพทริก ซึสคินท์ 
นักเขียนหนังสือช่ือ Perfume ที่กลายเป็นนิยายและได้สร้างเป็นภาพยนตร์ในเวลาต่อมา (สัมภาษณ์
คุณมาร์ติน เฮงไลน์, 2563) การศึกษาวงจรของกลิ่นหอมท าให้ผู้วิจัยสนใจคุณสมบัติของกลิ่นและ
สารส าคัญในพืช (Chemotype) ที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกและอารมณ์ของมนุษย์ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบนอกเหนือจากการศึกษาเรื่องการรับรู้กลิ่นด้วยกลไกทางวิทยาศาสตร์  
อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้น าองค์ความรู้ที่ ได้จากวงจรกลิ่นหอมมาออกแบบร่วมกับการออกแบบ
ประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ที่พิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไท โดยเรียบเรียงลักษณะก่อนหลัง
ของเรื่องเล่าและลักษณะกลไกการออกแบบกลิ่นตามล าดับทฤษฎีการปรุงน้ าหอม  

 
 แนวทางการสร้างต้นแบบครั้งท่ี 1 

ทั้งนี้จากการทดลองการออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้และสังเคราะห์ผลจากผู้ร่วม
โครงการ Discovery of Five Senses at Phayathai Palace ได้ผลลัพธ์ว่านอกจากการออกแบบ
ประสาทสัมผัสตามแผนผังข้างต้นแล้ว ในส่วนของห้องสมุดซึ่งผู้วิจัยใช้เป็นห้องตรวจสอบการรับรูก้ลิน่
นั้น มีอิทธิพลต่อการรับรู้จริง ผู้ร่วมโครงการสามารถรับรู้ประวัติศาสตร์ผ่านประสบการณ์ได้สูงกว่า
ห้องที่ไม่ได้ใช้กลิ่น ผู้วิจัยจึงได้ตัดสินใจเลือกเฉพาะเรื่องมัทนะพาธาให้เป็นเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ของ
พิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไทที่เป็นอัตลักษณ์ด้านกลิ่นประจ าพื้นที่ (Scent of Place) ซึ่งตรงกับการ
เก็บข้อมูลช้ันปฐมภูมิก่อนหน้านี้ ผู้วิจัยได้น าผลทดลองและการวางแผนผังการเช่ือมเนื้อหาและการ
ออกแบบประสบการณ์ด้วยการใช้กลิ่น และการคัดเลือกเรื่องมัทนะพาธาให้คุณมาร์ตินซึ่งเป็น
ผู้เช่ียวชาญได้ตรวจสอบ ได้รับค าแนะน าดังนี้  

 
“มีความน่าสนใจอย่างยิ่งที่จะน ากลิ่นมาออกแบบร่วมกับเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ การ

ออกแบบกลิ่น เหมือนกับแต่งนิยายเรื่องหนึ่งซึ่งควรค านึงถึงบรรยากาศที่ซับซ้อนของกลิ่น แต่การ
ออกแบบให้มีความพลิ้วไหว มีช้ันเชิงของกลิ่นน้ันต้องฝึกฝนเสมอ การวางผังวงจรกลิ่นให้มีเรื่องราวก็
ตรงกับธรรมชาติของกลิ่นที่หอม คือ มีระดับของกลิ่นตามทฤษฎีเช่น Top note, Middle note และ 
Base note การเลือกเรื่องต านานกุหลาบที่ในหลวงทรงประพันธ์นั้นเหมาะสมที่สุดแล้ว เพราะใน
วงจรของกลิ่นหอมเอง กุหลาบก็เป็นแก่นกลางของวงจรกลิ่นหอมทั้งหมด ผมคิดว่าในหลวงท่านเข้าใจ
เรื่องพลังของกลิ่นเหมือนกันนะ ท่านถึงเลือกที่จะแต่งเรื่องต านานกุหลาบ คุณควรจะท าให้คนเข้าใจ
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มากข้ึน จะท าให้บรรยากาศของพระราชวังดั้งเดิมหวนลกลับมาในอีกรูปแบบหนึ่งได้ด้วย” ทั้งนี้คุณ
มาร์ตินยังให้ความรู้เพิ่มเติมว่ากลิ่นกับสีนั้นมีความสัมพันธ์ทางอารมณ์ต่อกันอีกดว้ย” 

 
  “การเข้าใจสีของธรรมชาติ จะท าให้เราเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่เขา  (ธรรมชาติ) ที่มอบให้ 
การศึกษาเรื่อง ของสี คือพลังงานสื่อสารของมนุษย์กับธรรมชาติ ซึ่งตามหลักการของการบานของ
ดอกไม้ในวงจรกลิ่นหอมนั้น จะเบ่งบานตามเวลาหมุนของพระจันทร์ ซึ่งเป็นพลังที่ธรรมชาติส่งผลให้
ต่อกัน ตรงตามที่คุณตั้งใจจะออกแบบ” 
                                                                                                

จากผลลัพธ์ที่ได้จากการเก็บข้อมูลแบบผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (User Experience) มีประโยชน์
ต่องานวิจัยการออกแบบประสบการณ์อย่างมากเพราะเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ผู้วิจัยเข้าใจความ
ต้องการของผู้ใช้บริการได้ลึกขึ้น ทั้งสามารถคาดหมายความต้องการของผู้ใช้บริการในอนาคตได้ จาก
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการออกแบบกระบวนการคิด (Design Thinking) และการ
ออกแบบการเรียนรูป้ระสบการณ์ในพื้นที่ประวัติศาสตร์จึงท าให้ผู้วิจัยได้รูปแบบ (Model)             ดัง
ภาพประกอบนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
                               
 
 
                                     

ภาพที่ 68  รูปแบบ Tree U (3U) 
 

 
รูปแบบ Tree U หรือ 3 U คือรูปแบบที่ออกแบบข้ึนส าหรับน าไปใช้ในการออกแบบกิจกรรม

ออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยด้วยการใช้กลิ่น โดยมีผู้ใช้บริการเป็นหลักใน
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การศึกษาความต้องการ เพื่อให้การเล่าเรื่องประวัติศาตร์ไทยน้ันสร้างการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ได้ 
ซึ่งกระบวนทัศน์ของการออกแบบอธิบายได้ดังนี้  
 

U1 หรือ Understanding of Historical Narrative คือ ผู้ออกแบบเนื้อหาต้องเข้าและศึกษา
เนื้อหาประวัติศาสตร์หรือเนื้อหาประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้ง โดยใช้การเก็บข้อมูลจากหลักฐานที่เช่ือถือ 
โดยเฉพาะหลักฐานที่ได้จากเรื่องเล่าที่เป็นต านาน เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ที่มาจากแหล่งเช่ือถือได้  

 
U2 หรือ Understanding of stakeholder and paticipations คือ การเข้าใจความต้องการ

ของผู้ที่ใช้พื้นที่ประวัติศาสตร์/ ประวัติศาสตร์หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าถึงหัวใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ด้วยการสัมภาษณ์ จากมุมมองที่หลากหลาย พร้อมทั้งสังเกตการณ์เก็บบันทึกผล  
 

U3 หรือ Understanding target audience and their perception คือ ต้องเข้าถึงกลุ่ม
พื้นฐานของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี โดยเน้นการวิจัยกลุ่มพื้นฐานด้วยการวิชัยเชิงคุณภาพ ที่ส ารวจ
ความต้องการจากพฤติกรรม ความปรารถนา ของการรับรู้ประวัติศาสตร์ และละเว้นการใช้ความคิด
ของตัวเองตัดสิน ให้เน้นการบันทึกผลตามความเป็นจริง 

 
รูปแบบ Tree U (3U) Model  ที่ผู้วิจัยได้น าไปออกแบบต้นแบบซึ่งรูปแบบนี้ผู้วิจัยได้รับ

อิทธิพลจากต้นไม้ของไฮเดกเกอร์ เกี่ยวกับอธิบายประสบการณ์ปรากฎการณ์วิทยา โดยต้นไม้แห่ง
ความเข้าใจนี้ (Tree Understanding) สามารถสร้างปรากฏการณ์ที่เคลื่อนไหวได้ ทั้งนี้ผู้วิจั ยได้
น าเสนอผลลัพธ์ที่ได้จากการออกแบบรูปแบบ Tree U (3U) ไปออกแบบเล่าเรื่องในนิทรรศการเพื่อ
วัดผลการเข้าใจและตรวจสอบว่าผลลัพธ์นี้จะสามารถต่อยอดอย่างไรได้ ผู้วิจัยจึงได้ขยายการศึกษาสู่
การน าเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ไทยจากที่ท าอยู่ในพื้นที่ประวัติศาสตร์สู่การออกแบบประสบการณ์เล่า
เรื่องประวัติศาสตร์ไทยโดยผ่านรูปแบบ Tree U (3U) Model นอกพื้นที่ประวัติศาสตร์  เช่น 
นิทรรศการ เพื่อหาเหตุผลว่า การออกแบบกลิ่นอย่างไรจึงท าให้ผู้ชมเกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้
เรื่องประวัติศาสตร์ผ่านเรื่องเล่าในหลายมิติตามที่ผู้วิจัยจะอธิบายผลการศึกษาต่อไป 

 
ทดลองออกแบบการเรียนรูป้ระวัติศาสตร์นอกพื้นที่ประวัติศาสตร์ด้านงานออกแบบสร้างสรรค์ 
ผลงานแสดงในงาน Design week เชียงใหม่ ปี 2562 

ผู้วิจัยได้น าเสนอผลงานออกแบบโคมไฟที่ใช้กลิ่นกุหลาบเล่าเรื่อง “นางมัทนพาธา” แสดงใน
งาน Design week ที่จังหวัดเชียงใหม่ งาน Design week ครั้งนี้ เป็นการจัดงานระดับนานาชาติ 
ผู้วิจัยจึงท าการเก็บผลวิจัยและน ามาแก้ไขงานออกแบบต่อไป ผู้วิจัยจึงสร้างสรรค์ผลงานออกแบบ
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แสดงงานสู่สาธารณะเพื่อเก็บข้อมูล โดยไม่ได้เน้นการน าเสนอในพื้นที่ประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยหมายถึง 
การน าเสนอผลงานออกแบบสร้างสรรค์ผ่านการตีความเนื้อหาประวัติศาสตร์โดยไม่ได้ค านึงถึงพื้นที่
ประวัติศาสตร์จริง แต่เนื้อหาที่น ามาถ่ายทอดน้ัน เป็นเนื้อหาที่เกิดข้ึนจริงตามกระบวนการวิจัย  
 

 
 
 
   
 
              
 
 
 
              ภาพที่ 69  ผลงานออกแบบโคมไฟ “มัทนะพาธา”แสดงในงาน Design Week เชียงใหม่ 
                                            ที่มา: นลินณัฐ ดีสวัสดิ์ 2562 
 

กลวิธีการน าเสนอ 
ผู้วิจัยใช้ตัวอักษรเป็นการสื่อสาร โดยคัดลอกบทสนทนาระหว่างนางมัทนากับท้าวชัยเสน

ตกแต่งรอบโคมไฟ ผู้ วิจัยเลือกถ้อยความในวรรณกรรมเรื่องมัทนะพาธาที่คนนิยมเป็นการสื่อ
ความหมาย ผู้วิจัยใช้กลิ่นน้ าหอมสังเคราะหก์ลิน่กุหลาบอดัฉีดลงบนกระดาษที่ท าจากเยื่อล าต้นโสนซึง่
อุตสาหกรรมเครื่องหอมใช้ในการกระจายกลิ่นน้ าหอม เมื่อเปิดโคมจะมีกลิ่นหอมเพราะได้รับการ
กระตุ้นกลิ่นจากความร้อน ผู้วิจัยใช้กลิ่นสังเคราะห์เพราะต้องพึงระวังการใช้กลิ่นธรรมชาติ เนื่องจาก
กลิ่นที่ได้จากสารสกัดธรรมชาติอาจจะมีปฏิกิริยาระหว่างความร้อนท าให้สารส าคัญในกลิ่นแปรเปลีย่น
สภาพได ้

 

วิเคราะห์ผลงาน 
ผลสะท้อนจากผู้ชมงานออกแบบตลอดจนจากนักออกแบบด้วยกัน เห็นถึงความสวยงามของ

ผลิตภัณฑ์เป็นอันดับแรก ส่วนในเรื่องของกลิ่นนั้นส่วนใหญ่จะบอกว่าหอม แต่ไม่ก่อให้เกิด
ประสบการณ์ต่อผู้ชม แม้ตัวอักษรจะมีถ้อยค าที่โยงกับความรัก แต่ผู้ชมกลับไม่รู้สึกว่าเกี่ยวข้องกับ 
ตนเองและไม่ได้รู้สึกเช่ือมไปถึงความเข้าใจหรือโยงไปถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์นอกจากเข้าใจว่าเป็น
ผลงานวรรณกรรมของรัชกาลที่ 6 เพียงอย่างเดียว  
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ผลงานแสดงในนทิรรศการแสดงศิลปะและการออกแบบแหง่ประเทศไทย ครัง้ที่ 2 TADE 2nd  
Thailand Art and Design Exhibition 

ผู้วิจัยร่วมแสดงงานผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการแสดงศิลปะและการออกแบบแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 2 TADE 2rd Thailand Art and Design Exhibition ช่ือผลงาน “The moon, 
Rose and Mattana” เพื่อตรวจสอบวิธีการเล่าเรื่องที่มีบรรยากาศเป็นสุนทรียะมากขึ้นผลงานช้ินน้ี 
น าเสนอในงานนิทรรศการศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 TADE 2rd Thailand 
Art and Design Exhibition ช่ือผลงาน “ The moon, Rose and Mattana” 
 

กลวิธีการน าเสนอ 
ผู้วิจัยน าเนื้อหาส่วนหนึ่งของมัทนะพาธาในช่วงที่มัทนะพาธากลายร่างเป็นมนุษย์ในวัน

พระจันทร์เต็มดวง เป็นการสื่อความหมายเป็นสญัลกัษณ์ของความสมบรูณ์ งานออกแบบช้ินน้ีผู้วิจัยไม่
มีตัวอักษร มีแต่ภาพและกลิ่นเพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษา 
 

 
ภาพที่ 70  ภาพใช้สื่อความหมายในนิทรรศการ The moon, Rose and Mattana 

                                    

วิเคราะห์ผลงาน 
ผู้วิจัยไม่ได้รับผลตอบรับจากผู้ชมงานมากนัก จึงเป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งว่า การใช้กลิ่นเพื่อ

ออกแบบประสบการณ์ยังจ าเป็นต้องมีการสื่อสารและสื่อความหมายให้ ชัดเจน หรือมีการออกแบบ
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประสบการณ์  
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งานเสวนา “ สุนทรยีศาสตร์ของกลิ่นและกาลเวลา” 

ผู้วิจัยบรรยายในการจัดประชุมวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ ศาลายา ในหัวข้อ       
“สุนทรียศาสตร์ของกลิ่นและกาลเวลา” ใน “โครงการแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 2” โดยมีจุดประสงค์ในการเสวนาเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และส ารวจการ
ตระหนักรู้เกี่ยวสุนทรียศาสตร์ของกลิ่นไทย จากการเก็บผลในงานเสวนาผู้ร่วมฟังบรรยายส่วนใหญ่   
ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสุนทรียภาพของกลิ่นและเครื่องหอมไทยแม้จะเคยมีประสบการณ์ในการใช้
เครื่องหอมไทย อีกทั้งยังไม่เคยทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการใช้สมุนไพรในงานเครื่องหอมไทยที่
ผสมผสานกันอย่างมีศิลปะระหว่างกลิ่นของพืชสมุนไพรแต่ละชนิด โดยศิลปะการเลือกกลิ่นจากพืช
หอมนั้นถือเป็นศิลปะช้ันสูง เพราะต้องมีความเข้าใจในลักษณะของกลิ่นตามหลักเภสัชพฤกษศาสตร์ 
และถ่ายทอดทักษะนั้นออกมาเป็นงานศิลปะเครื่องหอมตามหลักศิลปศาสตร์ ซึ่งสามารถน ามาสรุปผล
แนวคิดสุนทรีภาพของเครื่องหอมไทยที่ผสมผสานกันระหว่างศาสตร์ได้        
 
 

 
 
 
 
 
 
           
 
                      
                        ภาพที่ 71  งานเสวนา “ สุนทรียศาสตร์ของกลิ่นและกาลเวลา” 
                                          ที่มา : https://iac.rmutr.ac.th/ 
                                     

ขั้นตอนท่ี 6   
สังเคราะห์ข้อมูล สร้างโมเดลที่ 2 น าทดลองใช้ เก็บผล สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 
กระบวนการวิจัยข้ันที่ 6 นี้ ผู้วิจัยเน้นการเผยแพร่งานสร้างสรรค์และแนวคิดในการท างาน

ออกแบบ โดยมีการท างานสร้างสรรค์จ านวน 2 ช้ิน 
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ผู้วิจัยท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากงานวิจัย (รูปแบบTree U (3U) และพัฒนางานออกแบบ
สร้างสรรค์ สร้างต้นแบบงานออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยด้วยการใช้กลิ่น      
เสนอต่อสาธารณะในงานนิทรรศการรายงานความก้าวหน้าผลงานดุษฎีนิพนธ์ ณ หอศิลป์ราชด าเนิน 
ผลงานช่ือ Love and Lost in time โดยมีผู้วิจัยเก็บผลการวิจัยจากการเลือกตัวอย่างตามโอกาสหรอื
ตามข้อมูลที่ปรากฏ (Opportunistic or Emergent Sampling) โดยผู้วิจัยเลือกกลุ่มผู้ใหข้้อมูลซึ่งเปน็
ผู้มีประสบการณ์ในงานออกแบบสร้างสรรค์ อีกทั้งผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ ด้านออกแบบ
พิพิธภัณฑ์ ด้านการศึกษาวิจัยผู้ใช้สื่อ ด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ด้านการออกแบบกลิ่น
และการรับรู้กลิ่นระดับนานาชาติ  

 
การทดลองต้นแบบการออกแบบประสบการณ์เลา่เรื่องประวัติศาสตร์ (พระราชวัง        

พญาไท) ด้วยการใช้กลิ่นนอกพ้ืนท่ีประวัติศาสตร์  
          ผู้วิจัยน าผลทดลองทั้งหมดข้างต้นมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อสร้างต้นแบบการออกแบบ
ประสบการณ์การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยด้วยการใช้กลิ่นโดยน าเสนอผลงานออกแบบสรา้งสรรค์ใน
งานนิทรรศการรายงานความก้าวหน้าผลงานดุษฎีนิพนธ์ ที่หอศิลป์ราชด าเนิน ระหว่างวันที่ 4 -8 
มีนาคม 2564  
 

ชื่องาน 
The aesthetic experience: Scent-Love-Lost in time  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
ภาพที่ 72  โปสการ์ดงานแสดง 

                                               ที่มา : นลินณัฐ ดีสวัสดิ์  
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 วัตถุประสงค์  
ผลงานช้ินนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานดุษฎีบัณฑิตสาขาการออกแบบในหัวข้อ “การออกแบบ

ประสบการณ์เลา่เรือ่งประวัติศาสตร์ไทยด้วยการใช้กลิ่น” ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่า “กลิ่น” สามารถ
น ามาออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยตลอดจนสามารถสื่อสารเนื้อหาและสร้าง
ความรู้สึกรับรู้ผ่านประสบการณ์สุนทรียะให้ผู้ชมได้ ทั้งนี้เพื่อหาข้อสรุปในการท างานพัฒนาและวิจัย
ต้นแบบการออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยด้วยกลิ่นที่ได้จากการเก็บข้อมูลที่
พิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไทและน าเสนอเรื่องเล่าประวัติศาสตร์นอกพื้นที่ประวัติศาสตร์ 
                                            

 แนวความคิดในการออกแบบ 
ผู้วิจัยไม่เพียงแต่น าผลลัพธ์ความต้องการของผู้ใช้บริการที่ได้จากการวิจัยภาคสนามที่

พิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไทมาสร้างต้นแบบการออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทย
ด้วยการใช้กลิ่นเท่านั้น แต่ผู้วิจัยได้ค้นพบปรัชญาในวรรณกรรมเรื่องมัทนะพาธาผลงานประพันธ์ช้ิน
สุดท้ายของรัชกาลที่ 6 ในระหว่างวิเคราะห์เนื้อหาด้วย ผู้วิจัยสังเคราะห์พบว่าเรื่องมัทนะพาธามีแก่น
ของเรื่องคือปรัชญาของความรัก ความรักที่ไม่ยั่งยืนในรูปธรรมแต่คงอยู่เสมอในนามธรรมที่ได้กลับ
กลายเป็นกลิ่นในตอนสุดท้าย  ผู้วิจัยได้น าการตีความเนื้อหาปรัชญาความรักที่สะท้อนมุมมองของ
รัชกาลที่ 6 ผ่านเรื่องเล่าประวัติศาสตร์สูก่ารสือ่ความหมายทางสญัลกัษณ์และสญัญะ ซึ่งผู้วิจัยได้น าไป
พัฒนาเป็นการออกแบบประสบการณ์ต่อไป  

 

 การพัฒนางานออกแบบ 
ผู้วิจัยน าแนวคิดในการออกแบบข้างต้นมาถอดความหมายเป็นโครงสร้างการเล่าเรื่องที่ใช้ใน

การออกแบบดังนี้ 
 

ตารางท่ี 12 โครงสร้างการเล่าเรื่องที่ใช้ในการออกแบบ 
เหตุแห่งการเล่าเรื่อง การเล่าเรื่องพระปรีชาสามารถ 

ด้านวรรณกรรมของรัชกาลที่ 6 
สัญลักษณ์/สัญญะ         
ห้องสมุด  
ภาษาในบทกลอน  

แนวความคิดหลัก 
ของเรื่องเล่า 

ปรัชญาความรกัทีส่ะท้อน
มุมมองของรัชกาลที่ 6 ผ่าน
วรรณกรรม 

สัญลักษณ์/สัญญะ   
รูปทรงของดอกกหุลาบที่ถอดจาก
จิตรกรรมฝาผนังที่พิพิธภัณฑ์
พระราชวังพญาไทและรูปทรงแปร
สภาพของดอกกุหลาบ  
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รูปแบบการออกแบบ
ประสบการณ ์

ผ่านกิจกรรมช่ือ “Love’s 
Reflection”  

สัญลักษณ์/สัญญะ   
1.สร้างพื้นทีป่ระวัติศาสตร์ใหมโ่ดย
สร้างห้องโรงละครเล็ก    
2.กลิ่นเป็นสัญลักษณ์แทน
ความรู้สึกและการตีความปรัชญา
ความรักในเรือ่งมทันะพาธา      

 
ผู้วิจัยน าโครงสร้างข้างต้นมาคลี่คลายในงานออกแบบโดยเริ่มขั้นตอนการออกแบบ ดังนี ้
 
1. ออกแบบพ้ืนท่ีเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ 
เนื่องจากพื้นที่จัดแสดงเป็นพื้นที่โล่ง หากจะสร้างพื้นที่ที่สามารถสร้างบรรยากาศเชิง

ประวัติศาสตร์ได้อย่างสัมฤทธ์ิผลจ าเป็นต้องออกแบบพื้นที่อย่างแยบยล โดยผู้วิจัยได้ท าการออกแบบ
พี้นที่ให้มีลักษณะเสมือนโรงละครเล็ก (ภาพที่ 81)  มีผ้าม่านโปร่งบางปิดกั้นระหว่างพื้นที่ด้านนอก
และด้านใน เพื่อให้ภาพเหมือนจริงถูดตัดทอนลง ข้างในพื้นที่ผู้วิจัยจะน าเสนอภาพดอกกุหลาบอนัเปน็
การเล่าเรื่องด้วยวิธีการมองเห็น (Seeing) เพื่อสร้างประสบการณ์ในพื้นที่ที่ถูกสร้างสรรค์ข้ึนใหม่ใน
พื้นที่เดิม   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 

ภาพที่ 73  ภาพร่างการออกแบบโรงละครเล็ก 
ที่มา : วาดโดย ผศ. ขัยณรงค์ อริยะประเสริฐ 
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เมื่อได้สร้างพื้นที่จริง ผู้วิจัยได้ปรับการจัดการแสดงให้มีพื้นที่สัดส่วนเฉพาะเพื่อให้ผู้ชม
สามารถเรียนรู้ประสบการณ์ได้โดยในพื้นที่นี้จ าลองให้มีลักษณะเหมือนโรงละครเล็กที่สามารถเข้าชม
ได้ไม่เกิน 3 คน  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 74  ลักษณะการออกแบบพื้นทีจ่ าลองคล้ายโรงละคร 
ที่มา: นลินณัฐ ดีสวัสดิ์ 2563 

 
2. เครื่องมือสื่อความหมาย 
ดังที่ผู้วิจัยได้กล่าวไว้ในโครงสร้างการเล่าเรื่องที่ใช้ในการออกแบบ งานแสดงช้ินนี้สร้างข้ึน

เพื่อทดลองและแสวงหาข้อยืนยันผลในการสื่อสารเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ด้วยสัญญะ โดยผู้วิจัย
ก าหนดใช้สัญญะทั้งหมด 5 สัญญะ ได้แก่ ห้องสมุด บทกลอนมัทนะพาธา ดอกกุหลาบ โรงละคร และ 
กลิ่น 

ห้องสมุด  
 
 

 
 

 
                             
 
 

ภาพที่ 75  จ าลองภาพห้องทรงพระอักษรในพระที่นั่งพระพมิานจักรีบนผ้า 
ที่มา : นลินณัฐ ดีสวัสดิ ์
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ผู้วิจัยน าภาพถ่ายจากห้องทรงพระอักษรในพระที่นั่งพิมานจักรีซึ่งเป็นสัญลักษณ์สื่อเหตุแห่ง
การเล่าเรื่องในหลวงรัชกาลที่ 6 ผู้วิจัยท าการพิมพ์ภาพถ่ายลงผ้าด้วยเทคนิคดิจิทัล ผ้าช้ินน้ีได้รับการ
อบร่ าด้วยน้ าหอมเพื่อเป็นสัญลักษณ์การเดินข้ามเข้าสู่พื้นที่ใหม่  
 
        บทกลอนมัทนะพาธา 
 

 
 

ภาพที่ 76  ค ากลอนจากวรรณกรรมมัทนะพาธา 
                                             ที่มา: นลินณัฐ ดีสวัสดิ์ 
 

ผู้วิจัยน าค ากลอนที่แสดงออกซึ่งปรัชญาความรักในวรรณกรรมมัทนะพาธาจ านวน 24    
วรรคตอน เพื่อเป็นสิ่งสื่อความหมายเรื่องเลา่เกี่ยวกับรายละเอียดวิธีทรงพระอักษรที่ใช้ดินสอ 24 ด้าม    
ทุกวันในการประพันธ์จะต้องมีการเหลาดินสอให้แหลมทุกด้าม ซึ่งเป็นเรื่องเล่าเกร็ดเล็กเกรด็น้อยจาก
ผู้น าเที่ยวในพิพิธภัณฑ์           
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ดอกกุหลาบ       
ผู้วิจัยอธิบายการน ากุหลาบมาใช้ออกแบบซึ่งมาจากการเก็บงานวิจัยภาคสนามที่บันทึกผลว่า

ลวดลายดอกกุหลาบเป็นลวดลายที่ใช้มากที่สุดในพิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไท โดยผู้วิจัยตีความดอก
กุหลาบเสมือนกับความรัก มีรูปทรงที่เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 77  การออกแบบการสื่อความหมายด้วยรปูทรงของดอกกุหลาบ 
 

ผู้วิจัยใช้กลิ่นเป็นสัญญะที่เช่ือมระหว่างเรื่องเล่าประวัติศาสตร์และกับผู้ชมโดยน ากลิ่นที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตนมาออกแบบร่วมกับเรื่องราวของมัทนะพาธา โดยผู้วิจัยน าแนวคิดวงจรกลิ่นหอม
ของ คุณมาร์ติน เฮงไลน์ มาเป็นต้นแบบการวางพื้นฐานของการผสมผสานกลิ่น  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 

ภาพที่ 84  การออกแบบลักษณะของกลิ่น 
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การจัดแสง 
ผู้วิจัยจัดแสงให้มีลักษณะเหมือนโรงละครและลดทอนความชัดเจนของภาพเหมือนจริง 

เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมเกิดจินตนาการ ซึ่งจากการแสดงงานครั้งนี้การควบคุมไฟท าได้ดีพอสมควร
อย่างไรก็ตามหากแสงสามารถควบคุมให้มีมิติมากกว่าน้ีจะส่งผลต่อการรับรู้มากขึ้น  
 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
                 
 

 
ภาพที่ 78  จ าลองคล้ายแสงในโรงละคร 

ที่มา : นลินณัฐ ดีสวัสดิ์ และ นรรชนภ ทาสุวรรณ 
 

การออกแบบสัญลักษณ์ในงานเรขศิลป์  
การออกแบบดัดแปลงและถอดแบบจากภาพจิตรกรรมฝาผนังที่พิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไท

โดยเน้นเป็นรูปแบบตะวันตกตามบริบทของพื้นที่ประวัติศาสตร์เพื่อให้การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทย
นอกพื้นที่ยังคงมีบรรยกาศที่จ าลองมาจากสถานที่จริง  
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ภาพที่ 79  ถอดแบบงานเรขศิลป์จากงานตกแต่งสถาปัตยกรรม 

ที่มา: นลินณัฐ ดีสวัสดิ ์
 

การออกแบบกิจกรรมออกแบบประสบการณ์ 
หัวใจหลักของการออกแบบกิจกรรมคือเพือ่สรา้งบรรยากาศการเรยีนรู้ประวัติศาสตร์ผูวิ้จัยจงึ

ได้น าแนวคิดของ Benjamin Bloom มาออกแบบกิจกรรมดังภาพประกอบที่ 80 
 

                     

 
ภาพที่ 80  การออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้  

 

 

 การออกแบบกิจกรรมเพ่ือสร้างการเรียนรู้ตามทฤษฎีของ Bloom  
 
1. ความจ า (Remembering) ผู้วิจัยรวบรวมบทกลอนค าฉันท์เรื่องมัทนะพาธาบรรยายให้ผู้

ร่วมกิจกรรมเข้าใจกิจกรรมผ่านการอ่านบทกลอน(Reading Poems)  

Creating

Evaluating

Analyzing

Applying

Understanding

Remembering

Expression in writing

Identify scent and memory

Select scents 

Engage with smelling 

Decoding symbols by scents

Reading Poems 

ณ. พิ  พิ  ธภิ  ณฑิ  พระราชวิ  งพญาไท อิ  นเคยเปิ  นทิ  ิ ประทิ  บของพระบาทสมเดิ  จพระเจิ  าอยิ  ิ  หิ  ว ริ  ชกาลทิ  ิ  6 
ณ.ทิ  ิ แหิ  งนิ  ิ น มิ  หิ  องทรงพระอิ  กษรจิ  านวนสองหิ  อง ซิ  ิ งติ  างเปิ  นหิ  องทิ  ิ ตกแติ  งดิ  วยลวดลายอิ  นเกิ  ิ ยวขิ  อง
กิ  บ “ความริ  ก”  
  

Blue Rose 

Heart shape 
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2. ความเข้าใจ(Understanding)  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทดลองดมกลิ่นที่ตนเองชอบและท าการ
บันทึกตามค าแนะน าของผู้วิจัย (Decoding symbols by scent) ตามภาพประกอบที่ 82 

 
3. การน าความรู้ไปใช้ (Applying) ผู้วิจัยอธิบายกลิ่นตามช่องที่ผู้ร่วมกจิกรรมเลอืกนั้นตรงกบั

รูปทรงของดอกกุหลาบแบบใด(Engage with smelling) ตามภาพประกอบที่ 83    
                                                                            
4. การวิเคราะห์ (Analyzing) ผู้วิจัยน าผู้ร่วมกิจกรรมเข้าห้อง ‘Love’s Reflection’ (ห้อง

โรงละครเล็ก) อธิบายวงจรความรักตามปรัชญาของดอกกุหลาบของรัชกาลที่ 6 ผ่านเรื่องมัทนะพาธา
และกลิ่นที่สะท้อนความรักของผู้ร่วมกิจกรรม (Select scents) ตามภาพประกอบที่ 84 

 
  5. การประเมินผล (Evaluation) ผู้วิจัยเสนอกลอนมัทธะพาธาที่ตรงกับช่องความรัก/มุมมอง
ความรักของผู้ร่วมกิจกรรม (Identity scent and memory) ตามภาพประกอบที่ 85 และ 86 
 

6. ความคิดสร้างสรรค์ (Creating) ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสือ่ความรู้สกึถึงมทันาผ่านการเขียน 
(Expression in writing) ตามภาพประกอบที่ 87 
 

 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

ภาพที่ 81  กิจกรรมการเรียนรูป้ระวัติศาสตร์จากประสบการณ์ 
ที่มา : หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน 
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ภาพที่ 82  การออกแบบประสบการณ์ด้วยการใช้กลิ่นกับผูช้ม 
  
 
 

 
 
                         
 
 
 
           
 
 
 
 

ภาพที่ 83  การตีความเนื้อหาจากวรรณกรรมมัทนะพาธาสูก่ารรบัรูก้ลิ่นที่สะท้อน 
มุมมองความรัก 

 
 

Love’s Reflection and Scents 

1

2

3 4

5

6
7

8

910

11

12

Rosemary 

Lemon 

Holy Basil 

Grapefruit 

Mandarin 

Fennel 

Lavender 

Ylang Ylang 

Yarrow Vertiver 

Cinnnamon 

Clove 
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ภาพที่ 84  การออกแบบประสบการณ์ด้วยการใช้กลิ่นเช่ือมกับเนื้อหา 

 
 
 

 
 
                         
 
 
    

 
  
 

 
ภาพที่ 85  QR Code ส าหรบัอ่านกลิ่นทีเ่ลือก 
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ภาพที่ 86  กระดาษจดหมายส าหรบัสง่ข้อความถึงนางมทันา 
 

การออกแบบรูปแบบกลิ่น 
ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบกลิ่นจ านวน 4 รูปแบบ 

1. อบร่ ากลิ่นผ้าด้วยกลวิธีโบราณ  
2. ปรุงน้ าหอมที่ผสมขึ้นจากกลิ่นที่ได้ถอดความหมายจากสัญลักษณ์ที่วิเคราะห์ 
   ในบทกลอนมัทนะพาธาดังที่ได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้  
3. ใช้เตาเผาก ายานสร้างกลิ่นแบบควันไฟ (smoke) ตามฉากในละคร 
4. ขวดโหลแช่น้ ามันหอม  
 

ผู้วิจัยใช้กลิ่นธรรมชาติทุกอย่างไม่ใช่สารสังเคราะห์เพื่อสร้างบรรยากาศของกลิ่นแบบโบราณ
ตามที่ได้วิเคราะห์มาจากงานวรรณกรรมในบทที่ 2 

 

 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 87  การน าเสนอกลิ่นน้ าหอมในนิทรรศการ 

                                          ที่มา : ผู้วิจัย  
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                                      ภาพที่ 88  ขวดโหลแช่น้ ามันหอม 

ที่มา: facebook page หอศิลปร์่วมสมัยราชด าเนิน มีนาคม 2563 
 

งานแสดงช้ินน้ีเป็นการทดลองต้นแบบการออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทย
ด้วยการใช้กลิ่น ผู้วิจัยจึงได้เชิญผู้เช่ียวชาญจ านวน 4 ท่านเช้าร่วมกิจกรรมในงานนิทรรศการมีด้วยกัน
ดังนี้  

 
1. คุณจุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา ผู้เช่ียวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมและวิทยากรพิพิธ ภัณฑ์

พระราชวังพญาไท                       
ความคิดเห็น 
“น่าสนใจมากที่น าเรื่องมัทนะพาธามาเสนอในรูปแบบใหม่เช่นนี้ เป็นการตีความมุมมองพระ

ปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่ 6 ในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการใช้กลิ่นเพื่อ
ดึงความรู้สึกของเราเข้าสู่ความงดงามทางวรรณกรรมผมก็ไม่เคยเห็น ที่ส าคัญผมยังไม่เคยเห็นการ
ตีความประวัติศาสตร์ของในหลวงในเชิงสุนทรียะเช่นนี้เลย การเช่ือมปรัชญาทางความรักที่ผู้วิจัยได้
ค้นพบกับเรื่องราวความรักของผู้ที่เข้ามาชมงาน ก็เป็นเรื่องเหลือเช่ือที่ท าได้อย่างดี ผมสนับสนุนให้มี
การจัดกิจกรรมอย่างนี้อย่างต่อเนื่อง ที่ส าคัญคือการน าเอาเรื่องประวัติศาสตร์มาเล่านอกพื้นที่ก็
น่าสนใจมาก แต่น่าจะมีองค์ประกอบที่โยงใยกันมากข้ึนในเชิงการบรรยายด้วยภาพ” 
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 2. คุณจิตติพล มโนพัฒนะ ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบพิพิธภัณฑ์  
           ความคิดเห็น 

“เป็นปรากฎการณ์ใหม่ที่เห็นวรรณกรรมมายืนอยู่ตรงหน้าเรา โดยที่เราไม่ต้องอ่านแต่เรา
สัมผัสได้ถึงความงดงามในพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่ 6 การที่ผู้วิจัยกล่าวว่าเหมือนผู้วิจัย
ได้ค้นพบปรัชญาความรักที่ในหลวงทรงพระอักษรทิ้งไว้ให้เราได้คิดนั้น ผมรู้สึกทึ่งและประทับใจอย่าง
มาก สิ่งที่เหนือกว่าองค์ประกอบใด ๆในการจัดนิทรรศการครั้งนี้คือความรู้สึกตระหนักถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ ในส่วนของการเล่าเรื่องพระราชวังพญาไทนอกพื้นที่นั้นคิดว่าควรจะเพิ่มเรื่องเล่าผ่าน
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม เช่นลักษณะของผนัง ลวดลายของพื้น เหมือนจ าลองพื้นที่ให้ย้อนกลบัไปที่
นั่น ไม่ได้หมายถึงความเนี้ยบในงานออกแบบแต่หมายถึงร่องรอยต่าง ๆที่ท าให้เรารู้สึกถึงพื้นที่ที่ได้
เกิดข้ึนแล้วและผ่านได้ไปแล้ว” 

 
3. ดร. รุ่งทิพย์ โชตินภาลัย ผู้เช่ียวชาญด้านการวิเคราะห์ผู้ชม (เช่ียวชาญด้านสัญศาสตร์) 

 ความคิดเห็น 
“การน าเสนองานเต็มไปด้วยสัญศาสตร์และออกแบบสื่อสัญญะอย่างแยบยล ช่วงที่ได้ทดลอง

ดมกลิ่นและได้รับการตีความจากผู้วิจัยน้ันก็รู้สึกได้ถึงปรากฎการณ์ทางสัญญะ การตีความความรักให้
เป็นตัวแทนของการสื่อสารจากรัชกาลที่ 6 นั้นท าได้อย่างสวยงามและมีความละเอียดอ่อน อย่างไรก็
ตามแนะน าให้ขยายผลการออกแบบเชิงสัญลักษณ์ให้เช่ือมกับผู้ชมมากข้ึนในมิติต่าง ๆ กัน” 

 
4. คุณมาร์ติน เฮงไลน์ ผู้เช่ียวชาญด้านกลิ่นและการรับรู้กลิ่น  
ความคิดเห็น 
“ผมรู้สึกประทับใจที่ได้เห็นการเข้าใจการสื่อความหมายของกลิ่นกุหลาบอย่างลึกซึ้ง โดย

เฉพาะที่คุณเช่ือมกับงานวรรณกรรมของในหลวงรัชกาลที่ 6 ผมไม่เคยได้มีโอกาสอ่านวรรณกรรมของ
ท่าน แต่เมื่อได้อ่านก็ประทับใจอย่างมาก ผมเช่ือมั่นว่าในหลวงทรงน าการประพันธ์เกี่ยวกับกุหลาบ
เรื่องนี้เป็นสัญลักษณ์ขององค์ความรู้บางประการ ซึ่งผมคิดว่าผู้วิจัยน่าจะถอดความตรงนั้นออกมาได้ดี
ในอนาคต ส่วนในเรื่องการออกแบบกลิ่นที่โยงกับความรู้สึกในความรักและเช่ือมกับบทกลอนในเรื่อง
ต านานกุหลาบนั้นท าได้อย่างละเอียดอ่อนและงดงาม ผมชอบการจัดวางขวดโหลที่มีการกระจาย
น้ าหอมมากกว่าส่วนอื่น ๆ ผมว่าท าให้คิดได้ไปในหลายมิติ มีเสน่ห์ ส่วนกลิ่นที่น ามาปรุงเล่าเรื่องนั้น
น้ าหอมยังคงต้องปรับกลวิธีให้กลิ่นผนึกตัวกันมากกว่านี้ กลิ่นยังเบาบางไป อาจจะส่งผลต่อการแสดง
ความรู้สึกของผู้เข้ามามีส่วนร่วมได้ แต่หัวใจหลักคือการแนวทางผสมกลิ่นที่ได้มาจากวรรณกรรม 
สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจได้ดีในอนาคต” 
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 ข้อสังเกตท่ีผู้วิจัยค้นพบระหว่างสังเกตการณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ในระหว่างจัดนิทรรศการมีผู้ เ ข้าร่วมกิจกกรรมเพื่อทดสอบกลิ่นจ านวน 25 คน  เป็น

ชาวต่างชาติจ านวน 5 คน ซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาดูงานที่หอศิลป์โดยไม่ได้รู้จักกับผู้วิจัยมาก่อน  
ผู้วิจัยมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมชาวต่างชาติพบว่า ชาวต่างชาติมีการ
บรรยายลักษณะของกลิ่นแตกต่างจากคนไทยและสามารถบรรยายกลิ่นในเชิงเปรียบเทียบได้เร็วและ
ชัดเจนกว่าคนไทย  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 89  รวมภาพผู้ร่วมกิจกรรมในนิทรรศการ 
ที่มา:นลินณัฐ ดสีวัสดิ์ 2563 

 

 การวิเคราะห์ผลการศึกษาจากนิทรรศการ  
จากการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ชมและผู้

ร่วมกิจกรรมดังนี้  
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจความหมายของปรัชญาความรักในวรรณกรรมของในหลวง

รัชกาลที่ 6 มากขึ้นและเกิดความซาบซึ้งใจ 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีปฏิกิริยาที่ดีต่อได้รับกลิ่นในช่วงทดลองกลิ่น ไม่มีใครรู้สึกแพ้กลิ่น 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้สกึตื่นเต้น และกระตือรือล้นในการรบัฟงัค าท านายความรกั

จากการได้กลิ่น 
4. ผู้ร่วมกิจกรรมมีความใส่ใจในการที่รู้ว่ากลิ่นที่ตัวเองเลือกนั้นเป็นกลิ่นจากพืชชนิดใด 
5. การออกแบบกิจกรรมมีกลไกที่สามารถท าให้ผู้ออกแบบไม่จ าเป็นต้องด าเนินการเอง  

 



  
 

157 

จากการเก็บผลที่ได้จากการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ผู้ชมงานและผู้ร่วมกิจกรรมข้างต้น  
การออกแบบประสบการณ์การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยด้วยกลิ่นนั้น ได้ก่อให้เกิดประสบการณ์
สุนทรียศาสตร์อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งหากเปรียบกับการออกแบบประสบการณ์เล่าเรือ่งประวัติศาสตร์ไทย
ด้วยการใช้กลิ่นในพื้นที่ประวัติศาสตร์ (ในพิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไท) สามารถวิเคราะห์เพื่อน าไปสู่ 
 

 จากผลการศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้  
การจัดกิจกรรมออกแบบประสบการณ์ในพื้นที่พระราชวังพญาไทเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

ประวัติศาสตร์ผ่านประสบการณ์เล่าเรื่องด้วยกลิ่นนั้นได้ผลลัพธ์ที่ดี การออกแบบกลิ่นและการสื่อ
ความหมายมีผลต่อการเรียนรู้  หากผลที่ ได้มีขอบเขตจ ากัดและอยู่ ในบริบทของการเข้าใจ
ประวัติศาสตร์ได้มากข้ึนเท่าน้ัน ผู้ชมมีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาน้อยเพราะบรรยากาศดั้งเดิมในพื้นที่มี
อิทธิพลสูง ซึ่งท าให้ผู้ชมขาดจินตนาการได้ ในขณะที่การจัดกิจกรรมออกแบบประสบการณ์นอกพื้นที่
พิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไทนั้น ผู้วิจัยสร้างสามารถสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ชมผ่านกิจกรรมได้ 
ผู้ชมสามารถเกิดจินตนาการได้มากกว่า การที่ผู้ชมมีส่วนร่วมในการงานออกแบบประสบการณ์ด้วย
กลิ่นระหว่างการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ท าให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์มีมิติที่ขยายข้ึนซึ่งเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 

 แนวทางพัฒนางานออกแบบ  
จากที่ได้ท าการเก็บผลการศึกษาในงานแสดง The aesthetics experince: scent-love-

lost in time ครั้งนี้ ส่วนที่ได้รับความสนใจและได้ผลลัพธ์ที่ดีมากคือในส่วนของการออกแบบกลิ่นที่
เช่ือมกับความรู้สึกสุนทรียะของผู้ร่วมกิจกรรม โดยเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้านวรรณกรรมของ
ในหลวงรัชกาลที่ 6 ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการพัฒนางานออกแบบควรเน้นที่กิจกรรมการออกแบบกลิ่นและ
ออกแบบการวัดผลเพื่อให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการแสดงความรู้สึกได้มากข้ึน 

 
ขั้นตอนท่ี 7   

สร้างต้นแบบครั้งท่ี 2 วัดผล และสัมภาษณ์ผู้เชีย่วชาญ  
จากงานแสดงเพื่อทดลองต้นแบบงานออกแบบสร้างสรรค์ออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่อง

ประวัติศาสตร์ไทยด้วยการใช้กลิ่นในงานนิทรรศการรายงานความก้าวหน้าผลงานดุษฎีนิพนธ์ ที่หอ
ศิลป์ราชด าเนิน ผู้วิจัยน าผลที่ได้รับจากผู้เช่ียวชาญมาพัฒนาและวิจัยรูปแบบที่ 2 ซึ่งผู้วิจัยได้พบข้อ
ค้นพบด้านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไม่จ าเป็นต้องสร้างที่พื้นที่ประวัติศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียว แต่
สามารถท าให้เกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์นอกพื้นที่ประวัติศาสตร์ได้ด้วย ซึ่งหัวใจหลักอยู่ที่การ
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ออกแบบวิธีเช่ือมเนื้อหา ประสบการณ์ และกลิ่นเข้าด้วยกันผ่านกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เกิดประสบการณ์
สุนทรียะ ผู้วิจัยจึงได้ทดลองออกแบบรูปแบบดอกล าดวนข้ึน เพื่อทดลองการออกแบบกิจกรรมต่อไป  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 90  รูปแบบดอกล าดวน 

ที่มา: นลินณัฐ ดีสวัสดิ ์
 

รูปแบบดอกล าดวนน้ี ผู้วิจัยปรับรูปแบบมาจากรปูแบบ Museum Interactive Experience 
ดังที่ได้กล่าวแล้วในบทที่ 2 โดยให้ความส าคัญของบริบท 3 ด้าน ได้แก่  

 
1.  บริบทด้านเนื้อหา (Narrative-Personal Content) หมายถึงกิจกรรมนั้นเช่ือ

เรื่องเล่ากับมุมมองของผู้ออกแบบ                 
       
2. บริบทการสื่อสารผ่านสังคม (Communication-Social Content) หมายถึง

กิจกรรมนั้นสร้างให้ผู้ร่วมกิจกรรมมีประสบการณ์ร่วมกับผู้อื่น  
 
3. บริบททางกายภาพด้วยการใช้กลิ่นสร้างประสบการณ์ (Scent Physical 

Content) หมายถึง กิจกรรมนั้นมีการใช้ผัสสะกลิ่นให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรม  
 

ซึ่งการผสมผสานของกิจกรรมทั้งสามจะก่อให้เกิดประสบการณ์สุนทรียะ ทั้งนี้ผู้วิจัยน า
รูปแบบนี้ไปทดลองเพื่อปรับปรุงและหาวิธีสื่อความหมายการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านประสบการณ์
ด้วยกลิ่นในการจัดนิทรรการครั้งต่อไปเพื่อแสวงหาการยืนยันผลการศึกษา  
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ขั้นตอนท่ี 8   
สร้างต้นแบบครั้งท่ี 3 วัดผล ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
จากผลการวิเคราะห์งานแสดง The aesthetic experience: scent-love-lost in time 

ผู้วิจัยได้น าผลวิเคราะห์มาออกแบบต้นแบบการน าเสนองานออกแบบประสบการณ์การเล่าเรื่อง
ประวัติศาสตร์ด้วยการใช้กลิ่น โดยทดลองกลวิธีใหม่ โดยเล่าผ่านวัตถุที่มีสัญลักษณ์เชิงความทรงจ า 
(Memorial objects) ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการแสดงงานที่เรียกว่า Wunderkammer (ห้องสารภัณฑ์) 
แสดง ณ. The Nestle Gallery ภายใต้โครงการนักออกแบบในย่านเจริญกรุง ช่ือผลงาน “Scent 
and Memories” เป็นเวลา 3 เดือน ผู้วิจัยเก็บผลทดลองจากการสัมภาษณ์ผู้เข้าชมและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในแกลอรี่ 

 
การทดลองต้นแบบการออกแบบประสบการณ์เลา่เรื่องประวัติศาสตรไ์ทยด้วยการใช้กลิ่น

เพ่ือสร้างต้นแบบครั้งท่ี 3  
 
ชื่องาน 
 Scent and Memories 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 
                       ภาพที่ 91  ภาพจากนิทรรศการ Scents and Memories 
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 วัตถุประสงค์  
การแสดงงานออกแบบครั้งนี้ผู้วิจัยท าต่อเนื่องนิทรรศการ Love, Scent and Lost in time 

โดยพัฒนาต่อจากการเก็บบันทึกผลการแสดงความรู้สึกของผู้ได้รับกลิ่นซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับกลิ่นและ
ความทรงจ า โดยวัตถุประสงค์ครั้งผู้วิจัยมุ่งแสวงหาเครื่องมือในการสื่อความหมายของประวัติศาสตร์
ไทยและเก็บผลวิจัย โดยใช้รูปแบบดอกล าดวนเป็นแกนกลางของการออกแบบแบบ งานแสดง ช้ินน้ี
เน้นแนวความคิดในการใช้สัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของความทรงจ าร่วมกับการออกแบบกลิ่นที่ผสม
กลิ่นกุหลาบร่วมกับแนวกลิ่นต่างๆเป็นจ านวน 3 กลิ่นผู้วิจัยจัดนิทรรศการที่เน้นการบรรยากาศ
ออกแบบ 
 

 กลวิธีการน าเสนอ  
การออกแบบประสบการณ์ด้วยกลิ่นเพื่อเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านวัสดุด้วยกลวิธี 2 รูปแบบ 
 

1. กลวิธีรักษาลักษณะของพืชในน้ ามัน (Herbarium in oil) คือ การเก็บรักษาพืชใน
ลักษณะพิพิธภัณฑ์พืช ซึ่งกลวิธี ผู้วิจัยมีความถนัดในการออกแบบองค์ประกอบและเทคนิคทางการท า
ให้เกิดกลิ่นหอม ทั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์การน าเสนอภาพของพืชในน้ ามันสามารถท าหน้าที่เล่าเรื่อง
เกี่ยวกับความหมายของกลิ่นได้ในอีกรูปหนึ่ง (ภาพที่ 92)   

 
2. กลวิธีน าเสนอด้วยการเล่าเรื่องแบบห้องสารภัณฑ์ (Wunderkammer) หรือ 

cabinets of curiosities คือ กลวิธีน าเสนอเรื่องเล่าผ่านประสบการณ์ความทรงจ าที่ใช้วัตถุจัดแสดง
เป็นสิ่งด าเนินเรื่อง ห้องสารภัณฑ์เกิดข้ึนมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เป็นห้องสะสมของนักเดินทางที่มีทั้ง
วัตถุที่แปลกจากวัฒนธรรมเดิมหรือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  ผู้วิจัยได้เลือกทั้ง 2 กลวิธีนี้เนื่องการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้สร้างสรรค์ที่ผ่านมา การใช้ภาพสื่อความหมายที่ผู้ใช้บริการ/ผู้ชมมีประสบการณ์
ความทรงจ าร่วมกันมาก่อนเป็นส่วนหนึ่งของสัญศาสตร์และมีความส าคัญต่อการออกแบบ
ประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ด้วยการใช้กลิ่น (ภาพที่ 93)  
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ภาพที่ 92  กลวิธีรักษาลักษณะของพืชในน้ ามัน (Herbarium in oil) 
ที่มา: นลินณัฐ ดีสวัสดิ์ 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ภาพที่ 93  กลวิธีน าเสนอด้วยการเล่าเรือ่งแบบหอ้งสารภัณฑ์ (Wunderkammer) 
 

 แนวความคิด  
อ้างถึงรูปแบบดอกล าดวนตามที่อธิบายข้างต้น การเช่ือมเนื้อหาสู่ประสบการณ์ด้วยการใช้

กลิ่นต้องมีการเช่ือมผสมผสานกันโดยมีหัวใจหลักตรงบริบทของสังคม ซึ่งในที่นี้ ผู้วิจัยใช้การออกแบบ
สัญญะเป็นการเช่ือมบริบททางสังคม โดยผู้ วิจัยออกแบบประสบการณ์ความทรงจ าที่มีต่อ
ประวัติศาสตร์ให้ถูกจ าลองผ่านการจัดวางพื้นที่ องค์ประกอบของการเล่าเรื่องอยู่บนโครงสร้างของ



  
 

162 

บรรยากาศเชิงประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ วัตถุจัดวาง หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ล้วนแล้วแต่
เล่าเรื่องราวและสะท้อนความทรงจ า ณ. พระราชวังพญาไท นักออกแบบประสบการณ์ด้วยกลิ่นท า
การวิจัยและค้นพบกลิ่นประจ าพื้นที่ นั่นคือ “กลิ่นกุหลาบ” “กลิ่นกุหลาบ” ถูกน ามาเล่าเรื่องความรัก
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ซึ่งในพื้นที่จริงห้องในพระราชวังพญาไทล้วนแล้วแต่ประดับ
ตกแต่งด้วยกุหลาบเป็นหลัก เรื่องราวความรักถูกเล่าผ่านกระจกและวัตถุจัดวาง ผ่านกลิ่นในขวด
น้ าหอมโบราณ ผ่านดอกไม้ที่จัดในขวดแก้วเสมือนอันเป็นกลวิธีของ Wunderkammer ผู้เข้าชม
นิทรรศการสามารถจับวัตถุจัดแสดง สามารถนั่งและดมกลิ่นที่ผู้วิจัยจัดไว้ได้อย่างเสรี เพื่อเป็นการเปิด
ประสบการณ์ใหม่ของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 

 

 การออกแบบกลิ่น 
จากการจัดแสดงงาน ผู้วิจัยออกแบบประสบการณ์ด้วยการคัดเลือกต้นแบบของกลิ่นใน

ความรู้สึกที่ถ่ายทอดความรักของในหลวงรัชการที่ 6 ผ่านบทกวีเรื่องสุดท้าย มัทนะพาธา จ านวน     2 
กลิ่น ดังนี้  
 
 

 
                 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 94  การออกแบบกลิ่นน้ าหอมจากบทกลอนมัทนะพาธา 
ที่มา: นลินณัฐ ดีสวัสดิ ์

 
กลิ่นทั้ง 2 กลิ่นน้ี ผู้วิจัยปรุงกลิ่นจากการตีความความรักในบทกลอนมัทนะพาธา ซึ่งรัชกาลที่ 

6 ทรงประพันธ์ด้วยภาษาอังกฤษและภาษาไทย  
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 วิเคราะห์ผลการศึกษาการจัดแสดงงานออกแบบประสบการณผ์ลงาน “Scent and 
Memories” 

ผู้วิจัยแสดงงานออกแบบประสบการณ์ความทรงจ าเปน็เวลาทั้งสิน้ 3 เดือน เนื่องจากเป็นการ
แสดงงานที่ใช้ระยะเวลานานพอสมควร จึงเหมาะสมส าหรับเก็บผลวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งผู้วิจัยใช้การ
สังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ได้รับผลลัพธ์ที่มีความเสถียรและถึงจุดอิ่มตัวภายใน 1 เดือนแรก       
โดยผลการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
 

ผู้ชมท่ัวไป  
ผู้ชมทั่วไปรู้สึกได้ถึงประสบการณ์ที่เช่ือมกับสิ่งดั้งเดิม ความทรงจ าเก่าๆ ผ่านวัตถุจัดแสดงที่

คัดสรรมาแล้วโดยเฉพาะดอกไม้แห้งลอยในน้ ามัน ผู้วิจัยบรรจุในขวดยาไทยแบบโบราณ ท าให้ผู้ชม
รับรู้ผ่านประสบการณ์ความทรงจ าได้ ส่วนด้านของกลิ่นที่น ามาจัดแสดงเป็นที่ช่ืนชอบของผู้ชมทุกคน
โดยไม่จ ากัดเพศและวัยจากผู้เช่ียวชาญงานออกแบบแขนงต่าง ๆ ระหว่างจัดแสดงงาน มีนักออกแบบ 
ด้านสิ่งทอ ด้านผลิตภัณฑ์ สถาปนิก ศิลปิน ให้ค าแนะน ากับผู้วิจัยทุกคนเข้าใจเครื่องมือที่ผู้วิจัยสื่อ
ความหมายเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในส่วนการคัดเลือกวัสดุ ส่วนที่โดดเด่นคือเรื่องของกลิ่นที่ผู้วิจัย
ออกแบบและต่างยอมรับน้ าหอมที่ปรุงจากธรรมชาติในส่วนที่ว่ามีกลิ่นหอมไม่แรงเท่ากับกลิ่นน้ าหอม
สังเคราะห์แต่กลับมีความเป็นเอกลักษณ์กว่า อย่างไรก็ตามค าแนะน าส่วนใหญ่ให้เพิ่มการอธิบายขวด
น้ าหอมด้านเรขศิลป์เพื่อความหมายให้ชัดเจนข้ึน จากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์การสื่อ
ความหมายเพื่อน าไปออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ด้วยการใช้กลิ่นดังจะอภิปรายใน
บทสรุปและอภิปรายผลการศึกษาต่อไป  

 
จากการทดลองสร้างต้นแบบครั้งที่ 3 ผู้วิจัยค้นพบว่าการศึกษายังต้องพัฒนาเรื่องการวัดผล

และตรวจสอบการวิจัย ซึ่งผู้ วิจัยจึงได้ขยายการทดลองการออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่อง
ประวัติศาสตร์ไทยด้วยการใช้กลิ่นที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และค้นหาการการวัดผลที่เหมาะสมผ่าน
การออกแบบกิจกรรมที่เช่ือมกับการออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์  
 

โดยผู้วิจัยท าการออกแบบการเรียนรู้การออกแบบเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ด้วยการใช้กลิ่น
ทดลองกับนักศึกษาจ านวน 65 คน ภายใต้กิจกรรมการเรียนรู้ Art of Scent Communication โดย
วัดผลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์  

 
 



  
 

164 

 วิธีการและการวิเคราะห์ผลการศึกษาจากการออกแบบกจิกรรม 

 
1. กิจกรรมการเรียนรู้ Art of Scent Communications  
การวิเคราะห์กิจกรรมการออกแบบการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยผ่านการออกแบบ

ประสบการณ์เล่าเรื่องด้วยการใช้กลิ่น โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ านวน 65 คน ทั้งนี้ผู้วิจัย
วิเคราะห์ได้ว่าการเก็บผลการออกแบบการเรียนรู้ไม่ได้อยู่ในขอบเขตเพียงแค่วัดความเข้าใจการ
ออกแบบประสบการณ์เล่าเรือ่งประวัติศาสตร์ไทยด้วยการใช้กลิ่นเท่านั้น ผู้วิจัยประเมินผลและคาดว่า
การออกแบบประสบการณ์ด้วยการใช้กลิ่นสามารถส่งเสริมศักยภาพให้นักศึกษาเกิดความคิดเชิง
วิพากษ์และความคิดเชิงสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ผู้วิจัยได้จากศึกษาเอกสารและจากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักด้านการส่งเสริมการศึกษาด้วยความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย  
 

วิธีการออกแบบกิจกรรม 
การออกแบบกิจกรรมนี้ผู้วิจัยได้ปรับเปลี่ยนและพัฒนาจากรูปแบบดอกล าดวน     

โดยกิจกรรมนี้เน้นโครงสร้างให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้แสดงออกในด้านความคิดสร้างสรรค์ได้มากข้ึน โดย
รูปแบบนี้ผู้วิจัยเรียกว่ารูปแบบ Blue Rose ที่ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องจากแม่ดอกล าดวน โดยรูปแบบ 
Blue Rose มีความซับซ้อนมากข้ึนและเน้นให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ใช้การออกแบบประสบการณ์ด้วยกลิน่
เพื่อแสดงออกความคิดสร้างคิดสร้างสรรค์ในการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์  
 
 

 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 

ภาพที่ 95  รูปแบบ Blue Rose 
ที่มา: นลินณัฐ ดีสวัสดิ ์
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ค าอธิบายรูปแบบ Blue Rose  
 
ผู้วิจัยได้รับแรงบันดาลใจลักษณะของ Blue Rose มาจากภาพจิตรกรรมฝาผนังในห้องทรง

พระอักษรของในหลวงรัชกาลที่ 6 ณ พิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไท ลักษณะกลีบที่ซ้อนกันโยงมาจาก
รูปแบบ Love’s Reflection ในการจัดนิทรรศการที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน โดยแนวความคิด
พัฒนาต่อเนื่องจากรูปแบบดอกล าดวน กล่าวคือเน้นบริบทที่ส าคัญ อันประกอบไปด้วย 

 
1) บริบทด้านเนื้อหา (Narrative-Personal Content)  หมายถึง กิจกรรมนั้นเช่ือมเรื่องเล่า

กับมุมมองของผู้ออกแบบ/ผู้เล่า 
  2) บริบทการสื่อสารผ่านสังคม (Communication-Social Content) หมายถึง กิจกรรมนั้น
สร้างให้ผู้ร่วมกิจกรรมมีประสบการณ์ร่วมกับผู้อื่น  

3) บริบททางกายภาพด้วยการใช้กลิ่นสร้างประสบการณ์ (Scent Physical Content) 
หมายถึง กิจกรรมนั้นมีการใช้ผัสสะกลิ่นให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรม  
 

แต่ที่เพิ่มเติมจากรูปแบบล าดวน คือ กิจกรรมที่สร้างให้เกิดการเรียนรู้นั้นนอกจากจะมีการ
ออกแบบประสบการณ์ด้วยการใช้กลิ่นเป็นตัวก าหนดแล้ว ยังสามารถออกแบบให้ผัสสะอื่น ๆ  มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมได้ด้วย อีกทั้งควรจะออกแบบวิธีการวัดผลการเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์งานของผู้ร่วม
กิจกรรม เช่น ให้ผู้ร่วมกิจกรรมบรรยายความรู้สกึของการที่ได้ร่วมประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์
ไทยด้วยการใช้กลิ่นผ่านภาษา ผ่านการออกแบบตัวละคร เป็นต้น รูปแบบ Blue Rose นี้เป็นรูปแบบ
ที่เป็นบูรณาการศาสตร์ส าคัญทั้ง 3 ศาสตร์เข้าด้วยกัน ได้แก่ การออกแบบประสบการณ์ การเล่าเรื่อง
ประวัติศาสตร์ และการออกแบบกลิ่น ซึ่งทั้ง 3 ศาสตร์เช่ือมจนเป็นรูปแบบเดียวภายใต้ค าเรียกว่า การ
ออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยด้วยการใช้กลิ่น โดยรูปแบบนี้เน้นกิจกรรมให้
ผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้และแสดงออกถึงความเข้าใจที่มีต่อประวัติศาสตร์ไทยนั้น ๆ ได้ ซึ่งถือเป็น
การวัดผลการท างานประเภทหนึ่ง  
 

การทดลองออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการใช้กลิ่นเพื่อเล่าเรื่องประวัติศาสตร์นี้ 
ผู้วิจัยได้แบ่ง นักศึกษาเป็น 3 กลุ่มตามใบงานที่ได้รับมอบหมายต่อไปนี้    

 
 กลุ่มที่ 1 นักศึกษาปีที่ 2 สาขา Film and Moving Image กิจกรรมเน้นกระบวนการคิด

สร้างสรรค์ที่เน้นการน ากลิ่นและการมองเห็น Smell and Seeing  
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กลุ่มที่ 2 นักศึกษาปีที่ 2 สาขา Graphic  กิจกรรมเน้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ที่เน้นการ 
น ากลิ่นและการมองเห็น Smell and Touching / taste 

กลุ่มที่ 3 นักศึกษาปีที่ 2 สาขา Animation กิจกรรมเน้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ที่เน้นการ
น ากลิ่นและการมองเห็น Smell and Hearing   
 

โดยผู้วิจัยได้ออกแบบการเรียนรู้ตามใบงานที่ได้รับมอบหมายต่อไปนี้ 

               
ภาพที่ 96  ใบงานกิจกรรม Art of Scent Communication 
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ตารางท่ี 13 กิจกรรมการเรียนรู ้
รายละเอียดกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สังเกตการณ ์

วัตถุประสงค์                 
เพื่อให้นกัศึกษาผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งหมด 65 คน 
เกิดประสบการณ์การเรียนรู้
เกี่ยวกับการท างานของกลิ่น
และสามารถถ่ายทอดความ
เข้าใจอย่างเป็นรูปธรรม 
  
 

กิจกรรมเน้นทกัษะเชิงวิพากษ์
และเชิงสร้างสรรค์ โดยผู้วิจัย
ให้น าเรือ่งมทันะพาธาเล่าให้
นักศึกษาฟังพรอ้มทัง้ให้กลิ่นที่
ผู้วิจัยปรุงข้ึน โดยให้นักศึกษา
แยกกลุ่มเป็นกลุม่ละ 4 คน  
ทุกคนฝึกทักษะดมกลิ่น บันทกึ
และสร้างงานสร้างสรรค์ดังนี้  
     กลุ่มที่ 1 สร้างตัวละคร
ผ่านกลิ่นน้ าหอมและภาพที่
ได้รับ   
     กลุ่มที่ 2 สร้างเมนูอาหาร
ผ่านกลิ่นน้ าหอมและพืช
สมุนไพรที่ได้รับ  
     กลุ่มที่ 3 สร้างฉากละคร
จากกลิ่นน้ าหอมและบทกลอน
มัทนะพาธาที่ได้รบั  

นักศึกษามีความตื่นตัวและ
สามารถสร้างสรรค์งานโดยมี
พลังและไม่เกิดอาการเบือ่
หน่าย หลงัจากเลกิกจิกรรม
นักศึกษาต่างร่วมแลกเปลี่ยน
มุมมองและการตีความเรื่อง
มัทนะพาธาและประสบการณ์
กลิ่นของตนขณะเข้ากิจกรรม
ด้วยความสนใจอย่างยิ่ง  

 
ผู้วิจัยวัดผลการวิจัยด้วยการให้นักศึกษาท าใบงานที่ได้รับมอบหมายพรัอมทั้งตอบค าถาม

เกี่ยวกับกลิ่นที่ได้รับในใบงาน โดยมีข้อมูลน่าสังเกต ดังนี้  
 
จากการสัมภาษณ์นักศึกษาที่ไม่รู้สึกชอบกลิน่ เพราะเกิดจากความรู้สึกว่ากลิน่มีความแรงและ

ฉุน ท าให้เวียนศรีษะ ซึ่งมักจะเกิดในตอนต้นและหายไปภายในเวลาครึ่งช่ัวโมง ทั้งนี้การไม่ชอบกลิ่น 
ไม่เป็นอุปสรรคต่อความคิดสร้างสรรค์หรือกระบวนการสร้างสรรค์ในการท างานออกแบบเรื่องเล่า  
 

นักศึกษากลุ่มที่ 2 ที่ได้สัมผัสกลิ่นจากเครื่องเทศชนิดต่างๆ จากวัสดุจริงที่ผู้วิจัยได้เตรียมมา  
ผู้วิจัยสังเกตการณ์และซักถาม พบว่าการออกแบบกิจกรรมที่ท าให้นักศึกษามีปฎิสัมพันธ์กับวัสดุ       
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มีความส าคัญและส่งผลต่อความรู้สึกที่มีต่อกลิ่น เพราะเป็นนักศึกษากลุ่มเดียวที่ไม่มี ใครตอบว่า      
ไม่ชอบกลิ่นน้ าหอม  

 
จากการสัมภาษณ์นักศึกษาทั้งสามกลุ่ม ได้ให้ความคิดเห็นว่า กลิ่นกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 

แม้กลิ่นน้ันจะท าให้รู้สึกชอบหรอืไม่ชอบชอบก็ตาม นักศึกษาแสดงออกชัดเจนถึงความคิดสร้างสรรค์ที่
มีต่อเรื่องมัทนะพาธา 
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ภาพที่ 97  ภาพกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลิ่น 
ที่มา: อาจารย์ Jung Hur 2564 

 
จากการท ากิจกรรมปฏิบัติการนี้ ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้ร่วมกิจกรรมจ านวน 2 ท่าน  

ได้แก่  
 

1. อาจารย์ Jung Hur ซึ่งแสดงความคิดเห็นว่า “เป็นนวัตกรรมการศึกษาทางศิลปะและการ
ออกแบบอย่างแท้จริง น่าจะน าไปต่อยอดงานวิจัย” 

 
2. อาจารย ์ดร. จักรพิพัฒน์ อัศวบุญญาเลิศ แสดงความคิดเห็นว่า “ เป็นรูปแบบใหม่ในการ

เปิดโลกทัศน์ของการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา ที่มองศาสตร์หลายศาสตร์ให้เช่ือมโยงกัน มีความส าคัญ
อย่างมากในการให้นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลการตีความเพื่อเล่าเรื่องได้อย่างหลากหลายมิติ” 
 

การออกแบบบันทึกข้อมูล 
ผู้วิจัยใช้การบันทึกข้อมูลด้วยลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ได้ผลบันทึกที่แม่นย า ผู้วิจัยเก็บผลการ

บันทึกภาคสนาม (Field Note) แบบ Cornell เป็นการบันทึกจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยผู้วิจัยต้อง
พึงระลึกถึงข้อมูลที่บันทึกและสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็นของตัวเอง             
ดังตัวอย่างเช่น 
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ตารางท่ี 14 การบันทึกผลกจิกรรมนักศึกษา 

ความคิดเห็นผู้วิจัย ข้อเท็จจริง 

กิจกรรมท าตามการออกแบบ
กระบวนการเรยีนรู้ process การ
เรียนรู้ตามขั้นตอน 

เวลาในเวลาปฏิบัติการ 3 ช่ัวโมง นักศึกษาฝึกปฏิบัติอย่าง
เป็นระเบียบ และสามารถสร้างสรรค์งานได้บรรลุ
เป้าหมายอย่างดี  

กิจกรรมเข้าสู่กระบวนการคิด
สร้างสรรค์  

นักศึกษามีความกระตือรือร้น เมื่อผู้วิจัยได้ให้กระดาษ
ทดลองกลิ่นและให้ถ่ายทอดความเข้าใจการรบัรูก้ลิ่น 

  นักศึกษากลุ่มที่ 2 ที่มีโอกาสสมัผสัวัสดจุริงของกลิ่น มี
ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานได้หลากหลายกว่า
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ  

 
 
จากการจัดกิจกรรมการออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทย (มัทนะพาธา - 

พระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมของรัชกาลที่ 6) ด้วยกลิ่น ผู้วิจัยพบว่ารูปแบบการน าเสนอกิจกรรม
การออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยด้วยกลิ่นควรเตรียมการดังนี้ 

 
1. กิจกรรมควรมีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ตามขั้นตอน 
2. รูปแบบของกลิ่นที่จะน าไปใช้ในควรเลือกที่ผู้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้ 
    เป็นอย่างดี  
3. กิจกรรมควรประกอบไปด้วยทุกผัสสะแต่มีแกนกลาง คือ กลิ่น  
 
จากผลการศึกษา การสัมผัสจะท าการเรียนรู้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น 

ซึ่งผลการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้ยืนยันว่ารูปแบบ Blue Rose นั้นสามารถน าไปใช้ได้จริง 
 
การวัดผล 
            จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้วิจัยวัดผล 2 ลักษณะ คือ 1) วัดผลจากบันทึกผลกิจกรรม
ของนักศึกษา และ 2) วัดผลจากแบบสอบถาม ซึ่งนักศึกษาร้อยละ 97 ตอบว่าได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์
ไทยในมิติใหม่ผ่านประสบการณ์การได้กลิ่น ในขณะที่นักศึกษาร้อยละ 3 ตอบว่าได้เรียนรู้เรื่อง
ความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  
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 ผลการศึกษาเพ่ือค้นหาคณุลักษณะของกลิ่นท่ีสะท้อนความรู้สึกของคนไทย 
 

จากการศึกษากิจกรรมผู้วิจัยได้วิเคราะห์การแสดงออกทางความรู้สึกที่มีต่อกลิ่นซึ่งเป็นไป
ตามแนวคิดทางจิตวิทยาการเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างรูปแบบ Pyramid of Scent Experience and 
Reflection  เพื่ออธิบายการแสดงออกทางความรู้สึกที่มีต่อกลิ่นดังนี้  

 

 

 
ภาพที่ 98  รูปแบบ Pyramid of Scent Experience and Reflection 

 
แนวความคิดของรูปแบบ Pyramid of Scent Experience and Reflection 
เป็นรูปแบบที่แสดงให้เห็นถึงการท างานของการรับรู้กลิ่นและการสะท้อนประสบการณ์ความ

ทรงจ าได้ผู้วิจัยได้ ซึ่งผู้วิจัยใช้วางรากการออกแบบแนวคิด โดย แบ่งเป็น 3 ระดับได้แก่ 
 
ระดับท่ี 1 การรับรู้กลิ่นแสดงออกผ่านการจ าแนกลักษณะของกลิ่น (กลิ่นเป็นตัวแทนของ

ความรู้สึกที่มีต่อกลิ่น) 
กลิ่นระดับนี้จะเกิดระหว่าง 5 นาทีแรก ผู้รับรู้กลิ่นจะแสดงออกอย่างรวดเร็วและอธิบาย

ความรู้สึก ยกตัวอย่างเช่น กลิ่นดอกไม้ กลิ่นไม้ หรือแม้กระทั่งจ าแนกด้วยความรู้สึก เช่น กลิ่นหอม     
สดช่ืน กลิ่นฉุนเป็นต้น  
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ระดับท่ี 2 การรับรู้กลิ่นแสดงออกผ่านความเช่ือมโยงเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง (กลิ่นเป็นตัวแทน
ของความจ า) 

กลิ่นระดับที่ 2 นี้ จะเกิดระหว่าง 5 -10  นาที ผู้รับรู้กลิ่นจะแสดงออกถึงความทรงจ าของ
กลิ่นและตนเอง ยกตัวอย่างเช่น กลิ่นเหมือนขนมเค้ก กลิ่นเหมือนสวนดอกไม้ ซึ่งเป็นการอธิบายขยาย
ความรู้สึกที่มีต่อกลิ่นน้ัน 

 
ระดับท่ี 3 การรับรู้กลิ่นแสดงออกผ่านความทรงจ าของแต่ละบุคคลโดยอาจจะไม่เช่ือมกับ

ลักษณะของกลิ่น (กลิ่นเป็นตัวแทนของประสบการณ์) 
กลิ่นระดับที่ 3 นี้ จะเกิดระหว่าง 10 - 15 นาทีข้ึนไปกลิ่นจะเช่ือมกับประสบการณ์ที่สมอง

บันทึกไว้ความทรงจ าระยะยาว ยกตัวอย่าง เช่น กลิ่นคล้ายเหมือนบ้านไทยโบราณที่เคยไปตอนเด็ก
เป็นต้น ทั้ง 3 ระดับ มีผลต่อการน ากลิ่นมาสร้างประสบการณ์รับรู้ดังนั้นหากจะเช่ือมกับการเล่าเรื่อง 
จึงท าได ้ดังนี้ 
 

 

ภาพที่ 99  รูปแบบ Pyramid of Scent Experiece and Reflection 
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ตารางท่ี 15 การเช่ือมเนื้อหาเรื่องเล่าประวัติศาสตร์กบัการสื่อความหมายของกลิ่น 
       ระดับขั้น   ลักษณะเฉพาะของกลิ่น    เนื้อหาประวัติศาสตร์     รูปแบบการสื่อ      

     ความหมาย  
ระดับที่ 1  
Scent Presentation 

ใช้กลิ่นที่มลีักษณะที่
ชัดเจน เช่น กลิ่นมะนาว 
กลิ่นสม้ เป็นต้น 

เล่าเรื่องประวัติศาสตรท์ี่
เน้นจินตนาการความรูส้ึก
เช่นเล่า เรื่องประวัติศาสตร์
ที่ไม่เห็นร่องรอยในที่นั้น
แล้ว 

ใช้สื่อที่เน้นการเช่ือม
ประสาทการรบัรูผ้สัสะ
ทั้ง 5  
 

ระดับที่2 
Scent Association 

ใช้กลิ่นที่มักอยู่ในชีวิต 
ประจ าวันและท าให้
จดจ าได้ง่าย เช่น กลิ่น
ดอกมะลิ เป็นต้น 

เล่าเรื่องประวัติศาสตรท์ี่
สะท้อนเรือ่ง /วิถีชีวิตที่
เกิดข้ึนจริงในอดีต  

เลือกใช้สื่อทีส่ื่อความ 
หมายเล่าเรื่องชัดเจนเช่น 
ออกแบบเรขศิลปท์ี่
เหมอืนจริง/สื่อวิดีโอ 

ระดับที่ 3 
Scent 
Interpretation  

ใช้กลิ่นที่มีความซบัซ้อน
และไม่สามารถแยก
ลักษณะกลิ่นได้ง่าย เช่น 
กลิ่นไม้จันทน์เป็นต้น  

เล่าเรื่องประวัติศาสตรท์ี่
สลบัซบัซ้อนส าหรับเปิดให้
ตีความ  

จัดวางสื่อที่ซบัซ้อน เน้น
สื่อทีส่ื่อความ หมายของ
เวลาโดยใช้ตีความตาม
แนวคิดสัญญะ 

 
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษานี้ ผู้วิจัยได้น าไปสร้างต้นแบบการออกแบบประสบการณ์เล่า

เรื่องประวัติศาสตร์ด้วยการใช้กลิ่นต่อไป  
 
การออกแบบประสบการณ์ด้วยการใช้กลิ่น 
ผู้วิจัยร่วมแสดงงานผลงานสร้างสรรค์ในนิทรรศการแสดงศิลปะและการออกแบบแห่ง

ประเทศไทย ครั้งที่ 3 TADE 3rd  Thailand Art and Design Exhibition ช่ือผลงาน “The Father’s 
garden” เพื่อตรวจสอบวิธีการเล่าเรื่องที่มีไม่เกี่ยวกับการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ แต่ยังคงไม่ทิ้งการ
เปิดช่องเพื่อให้ผู้ชมเกิดประสบการณ์ในงานสร้างสรรค์ตามแบบแนวคิดปรากฎการณ์  
 

แนวความคิด 
ผู้วิจัยเลือกใช้ดอกกล้วยไม้สดที่มีกลิ่นหอมมากโดยไม่ผ่านการออกแบบวัสดุใด ๆ แต่เน้นการ

จัดวางองค์ประกอบและใช้กลิ่นวนิลาเพื่อเช่ือมไปกับความทรงจ าวัยเด็ก  
สัญลักษณ์ : ความตายและความอ่อนเยาว์  
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ภาพที่ 100  ผลงาน The Father’s garden และถ่ายพร้อมกับท่านศาสตราจารยป์รีชา เถาทอง 

ที่มา: นลินณัฐ ดีสวัสดิ์ และ ดลพร ศรีฟ้า 
 
 

การน าเสนอ ผู้วิจัยได้น ากลวิธีการน าวัตถุมีความทรงจ ามาจัดแสดง โดยผู้วิจัยใช้หีบร่ าผ้า
โบราณมาเปลี่ยนมุมมองใหม่เพื่อให้สื่อความหมายอื่นตามความคิดสัญศาสตร์ โดยท่านศาสตราจารย์
ปรีชา เถาทอง ได้ให้ค าแนะน าว่าน่าจะจัดแสดงให้เห็นตัววัสดุที่มาของกลิ่นด้วย  

 
การวิเคราะห์ผลการศึกษา 
การออกแบบประสบการณ์ด้วยกลิ่นแมจ้ะมีวัตถุจัดแสดงที่เช่ือมกบัประสบการณ์ความทรงจ า 

เช่น หีบผ้า ขวดน้ าหอมโบราณซึ่งสามารถท าให้ผู้ชมงานเข้าใจเรื่องราวที่ผู้วิจัยต้องการจะสื่อสารได้
พอสมควร แต่ผู้วิจัยไม่ได้ออกแบบแนวกลิ่นที่สะท้อนความเป็นไทย จึงท าให้ผู้ชมงานไม่ได้รู้สกึมีส่วน
ร่วมกับเรื่องราวเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ ผลการศึกษาจากการจัดแสดงผลงานศิลปะช้ินน้ีจึงเป็นสิ่ง
ที่ย้ าชัดเจนว่า การตีความหมายของความเป็นไทยนั้น กลิ่นไม่ได้เป็นกลิ่นที่หมายถึงผัสสะที่ได้รับรู้จาก
การดมกลิ่นเพียงอย่างเดียว แต่กลิ่นน้ัน ๆ ยังเป็นสัญลักษณ์ของห้วงสมัยหรือเป็นสัญญะของเวลา 

 
 
 



  
 

175 

แผนการน าเสนอการจัดนิทรรศการเพ่ือน าเสนอต้นแบบการออกแบบประสบการณ์เล่า
เรื่องประวัติศาสตรไ์ทยด้วยการใช้กลิ่นเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ตลอดระยะการศึกษาผู้จัยได้น าผลงานศิลปะและออกแบบเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่าง
สม่ าเสมอ พร้อมทั้งเก็บข้อมูล บันทึกและสังเคราะห์ผลการทดลองจนสามารถสร้างเป็นต้นแบบการ
ออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยด้วยการใช้กลิ่นได้ ผู้วิจัยจึงน าเสนอแผนการจัด
นิทรรศการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในงานนิทรรศการช่ือ “Reminiscing –The Pain of Love 
through scents” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
ภาพที่ 101 ตัวอย่างโปสเตอร์งานนิทรรศการ Reminiscing –The Pain of Love Through Scents 
 

 วัตถุประสงค์    
งาน “Reminiscing –The Pain of Love Through Scents” เป็นงานแสดงเพื่อเสนอ

ต้นแบบการออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยด้วยการใช้กลิ่นที่ได้รับแรงบันดาลใจ
จากการศึกษา เก็บผล และวิเคราะห์เรื่องเล่าประวัติศาสตร์กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไท
อันเป็นส่วนหนึ่งของงานดุษฎีบัณฑิตสาขาการออกแบบเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยผลงาน
ออกแบบประสบการณ์ด้วยการใช้กลิ่นช้ินนี้เป็นการน าเสนอการออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่อง
ประวัติศาสตร์พระราชวังพญาไทในแง่มุมเชิงวรรณกรรม     
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 ท่ีมาของงานออกแบบ 
จากการแสดงงาน The Aesthetic Experience: Scent-Love-Lost in time ง าน

นิทรรศการรายงานความก้าวหน้าผลงานดุษฎีนิพนธ์ ที่หอศิลป์ราชด าเนิน ในระหว่างวันที่ 4  - 8 
มีนาคม 2564 ผู้วิจัยค้นพบต้นแบบการออกแบบที่สามารถขยายมิติการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทย
ด้วยการออกแบบประสบการณ์ด้วยการใช้กลิ่นนอกพื้นที่ประวัติศาสตร์ได้ ซึ่งผู้วิจัยน าต้นแบบการ
ออกแบบไปทดลองการออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ด้วยการใช้กลิ่นข้ึนอีกผลงาน
หนึ่ง  เพื่อเป็นการยืนยันข้ันตอนการออกแบบ โดยน าเสนอในงานแสดง ช่ือ “Scents and 
Memories” โดยผู้วิจัยได้ออกแบบเพิ่มเติ่มรูปแบบการน าเสนองานผ่านกลิ่นและวัตถุที่มีสัญลักษณ์
เชิงความทรงจ า (Memorial Objects) ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการแสดงงานที่เรียกว่า Wunderkammer 
(ห้องสารภัณฑ์) แสดง ณ The Nestle Gallery เป็นเวลา 3 เดือน (ระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม 
2564) จากการจัดแสดงงานทั้ง 2 ครั้ง ผู้วิจัยจึงได้ต้นแบบการออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่อง
ประวัติศาสตร์ไทยด้วยการใช้กลิ่นซึ่งต้นแบบนี้เหมาะส าหรับการน าไปใช้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์เชิง
วรรณกรรมโดยผู้วิจัยจะได้น าเสนอต้นแบบในผลงานแสดง “Reminiscing –The Pain of Love 
Through Scents  

 

 แนวความคิดในการออกแบบ                                                    
ง า น  “ Reminiscing – The Pain of Love Through Scents”  เ ป็ น ง า น อ อ ก แบบ

ประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยในด้านวรรณกรรมของในหลวงรัชกาลที่ 6 ผ่านการตีความ
เล่าเรื่องมุมมองปรัชญาความรักและความเจ็บปวดในความรักของมัทนะพาธา โดยผู้วิจัยน าเสนอ
แนวความคิดการสื่อสารผ่านกลิ่นที่มีผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้ชมจนสามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์ของตนผ่านการแสดงออกทางการสร้างสรรค์งานเขียนและการออกแบบได้ 
 

ขั้นตอนการออกแบบ  
 

 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 102  ข้ันตอนการออกแบบ 
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 ขั้นตอนท่ี 1 การออกแบบเล่าเรื่องประวัติศาสตร ์
ผู้ วิจัยเลือกเรื่องมัทนะพาธาเพื่อเล่าเรื่องประวัติศาสตร์พระราชวังพญาไทจากมิติทาง

วรรณกรรมโดยผ่านกระบวนการวิจัยความต้องการของผู้เรียนรู้เป็นศูนย์กลาง ผู้วิจัยได้ตีความหมาย
การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านวรรณกรรมเรื่อง ‘มัทนะพาธา’ ซึ่งเป็นผลงานพระราชนิพนธ์บทละคร
พูดค าฉันท์ช้ินสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่ 6 ประหนึ่งเป็นวรรณกรรมปรัชญาความรักที่ให้ความ
หมายถึง ความรักมีเกิด มีเติบโต และมีจุดสลายไปตามธรรมชาติ เสมือนดอกกุหลาบที่แม้จะบานหอม
และมีคุณค่าเพียงใด ก็ต้องมีวันสลายหรือแปรรูปไป ซึ่งปรัชญาจากเรื่องมัทนะพาธาน้ีเป็นสิ่งที่สามารถ
น ามาใช้ปฎิบัติให้เกิดความเข้าใจได้ในชีวิตจริง การออกแบบเล่าเรื่องจึงสร้างข้ึนเป็นให้ผู้เรียนรู้
ประวัติศาสตร์ได้เข้าใจพระปรีชาสามารถของผู้ประพันธ์หรือในหลวงรัชกาลที่ 6 และสามารถร่วม
แบ่งปันประสบการณ์สุนทรียะ ความรู้สึก ความนึกคิดที่มีต่อปรัชญาความรักในต านานกุหลาบ      
เรื่องนี้ได้  

 

 ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบประสบการณ ์
การออกแบบประสบการณ์มีองค์ประกอบส าคัญที่ผู้วิจัยได้น ามาออกแบบนิทรรศการ 

“Reminiscing –The Pain of Love Through Scents” ดังนี ้
 

องค์ประกอบส าคัญในการออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยด้วยการใช้
กลิ่นในนิทรรศการ 

 

การออกแบบพ้ืนท่ี          
การออกแบบพื้นที่มีความส าคัญเนื่องจากจะเป็นส่วนหนึ่งของการจ าลองเรื่องเล่า

ประวัติศาสตร์มาสร้างข้ึนใหม่ ถึงกระนั้นผู้วิจัยต้องค านึงการออกแบบประสบการณ์ด้วยการใช้กลิ่น
ด้วย ผู้วิจัยจึงออกแบบพื้นที่ให้มีลักษณะทางกายภาพกึ่งจินตนาการ ไม่มีขนาดกว้างมากเกินไปเพื่อ
การควบคุมกลิ่น โดยแบ่งสัดส่วนพื้นที่เป็น 4 ส่วนใหญ่ ๆ ตามห้วงความรักทั้ง 4 ดังนี้  

 
1. ห้องแรกพบ  
2. ห้องแรกรัก 
3. ห้องรักผูก- รักพันธะ 
4. ห้องรักร่วงกลาย 
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เครื่องมือสื่อความหมาย 
เนื่องจากผลงานแสดงช้ินนี้ เป็นการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยนอกพื้นที่

ประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องมือสื่อความหมายที่สามารถโยงเรื่องราวที่เช่ือมโยงกับพื้นที่
ประวัติศาสตร์หรือในที่นี้หมายถึงพิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไท ด้วยการใช้ 3 กลวิธีส าคัญ ดังนี้                                      

 
1. การใช้ภาพถ่ายโดยใช้ภาพถ่ายจริงจากห้องทรงพระอักษรในพระที่นั่งพมิานจักรี

ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์สื่อเหตุแหง่การเล่าเรื่องและท าการพิมพ์ลงบนผ้าโปรง่แสง  
 

2. การใช้วัตถุที่มีสัญลักษณ์เชิงความทรงจ า (Memorial Objects) สร้างบรรยากาศ
การเล่าเรื่องความทรงจ าในความเจ็บปวดในความรักของมัทนะพาธา โดยผ่านกลิ่นในขวดน้ าหอม
โบราณ ผ่านดอกไม้ที่จัดในขวดแก้วเสมือนอันเป็นกลวิธีของ Wunderkammer ผู้เข้าชมนิทรรศการ
สามารถจับวัตถุจัดแสดง สามารถนั่งและดมกลิ่นที่ผู้ วิจัยจัดไว้ได้อย่างเสรี เพื่อเป็นการเปิด
ประสบการณ์ใหม่ของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์   

 
3. การน าเสนอรูปทรงของดอกกุหลาบด้วยวิธีการแช่ในน้ ามันหอม (Herbarium in 

oil) ผู้วิจัยมีความถนัดในการออกแบบองค์ประกอบและเทคนิคการท าให้เกิดกลิ่นหอมจากการแช่
ดอกไม้ในน้ ามัน ซึ่งการผลการทดลองที่ผ่านมา กลวิธีน าเสนอน้ีสร้างความรู้สึกและอารมณ์ให้กับผู้ชม
ได้มาก โดยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการผสมผสานกลิ่นหอมในน้ ามันด้วย  
 

 

                                                               
 
 
 
 
 
 
                              
 

ภาพที่ 103  ภาพร่างงานนิทรรศการ 
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การจัดแสง 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เชิงวรรณกรรม ผู้วิจัยได้ออกแบบการจัดแสง

ให้มีลักษณะเหมือนในโรงละคร เพื่อกระตุ้นให้ผู้ร่วมกิจกรรมเกิดจินตนาการ 
 
การออกแบบสัญลักษณ์ในงานเรขศิลป์  
ผู้วิจัยได้เน้นการออกแบบเรขศิลป์และภาพประกอบในงานให้คล้ายคลึงกับยุคสมัยของ

รัชกาลที่ 6 โดยงานเรขศิลป์ส่วนใหญ่จะปรากฏในงานออกแบบขวดน้ าหอมที่ออกแบบร่วมกับบท
กลอนค าฉันท์เรื่องมัทนะพาธา  
 

 
 
 
 
 
 
                   
 

 
ภาพที่ 104  การออกแบบกลิ่นน้ าหอมช่ือ มัทนะพาธา 

 
รูปแบบการใช้กลิ่น 
งานนิทรรศการช้ินน้ีจะน าเสนอรูปแบบกลิ่น 3 วิธี 
 
  1. ผู้วิจัยใช้วิธีอบร่ ากลิ่นลงบนผ้าโปร่ง ขนาด 1 x 2.5 เมตร ที่จะติดตั้งจากเพดาน

ยาวจรดพื้น โดยผู้เข้าร่วมชมงานต้องเปิดผ้าโปร่งนี้จึงจะเดินผ่านเข้าไปในงานได้ ซึ่งจะท าให้ได้รับกลิน่
ทั้งจากการได้กลิ่นที่กระจายจากผ้าและจากการสัมผัส 
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ภาพที่ 105  การติดตั้งผ้าโปรง่ที่อบร่ าด้วยกลิ่น 

 

 

  2. กุลาบที่แช่ในน้ ามันหอม (Herbarium in oil) ผู้ชมจะได้กลิ่นอ่อน ๆ จาก
กุหลาบที่แช่ในน้ ามันหอมและสามารถสัมผัสกับน้ ามันหอมได้  

 
 3. ขวดน้ าหอมมัทนะพาธา 

 
การออกแบบการเข้าร่วมกิจกรรม 
การออกแบบการเข้าร่วมกิจกรรมถือเป็นการวัดผลของผู้ชมอีกวิธีหนึ่ง ผู้วิจัยจึงได้จัดห้อง

กิจกรรมให้เป็นสัดสว่นเพื่อให้ผู้รว่มกิจกรรมสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ โดยห้องนี้
ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถจับต้องวัตถุที่สื่อความหมายได้ทุกช้ิน  
 

1. ผู้ร่วมกิจกรรมทดลองดมกลิ่นที่ตนเองชอบและท าการบันทึกตามค าแนะน า  
2. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถอ่านค าท านายความทรงจ าในความรักของตนเองจาก

เอกสาร 
3. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถผสมผสานกลิ่นที่ผู้วิจัยจัดให้ไว้ด้วยตนเอง โดยใช้คู่มือ

ส าหรับอบรมเชิงปฎิบัติการการออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยด้วยการใช้กลิ่น 
4. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถอ่านบทกลอนมัทนะพาธาพร้อมกลิ่นที่ผู้วิจัยได้ออกแบบไว้

แล้วและสามารถสื่อสารแสดงความคิดสร้างสรรค์ของตนเองด้วยวิธีการเขียนลงบนกระดาษที่ผู้วิจัย
จัดท าไว้  
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ภาพที่ 106  ห้องออกแบบประสบการณ์ 

 
ทั้งนี้แผนงานจัดนิทรรศการครั้งนี้ผู้วิจัยไม่สามารถจัดข้ึนได้ตามห้วงเวลาที่ก าหนดเนื่องจาก  

มีเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 ผู้วิจัยจึงไม่สามารถเก็บผลวิจัยได้ ถึงกระนั้นผู้วิจัยได้ถือ
ว่างานแสดงครั้งนี้ได้รวบรวมผลการศึกษาที่ได้ท าการทดลองไปแล้วในอดีตซึ่งได้มีการวัดผลถูกต้อง
ตามระเบียบวิจัย งานแสดงช้ินน้ีจึงได้เลื่อนการแสดงเพื่อเผยแพร่ผลงานออกไป 
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 

งานวิจัยช้ินนี้มีที่มาจากการเห็นความส าคัญของการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ที่ก าลังเป็น
ประเด็นอย่างมากโดยเฉพาะประเด็นจ านวนถดถอยของผู้ที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยจึง
ตระหนักถึงกลวิธีถ่ายทอดประวัติศาสตร์ที่จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ไม่ให้จ ากัดอยู่ในบริบทเดียวหรือ
ถ่ายทอดผ่านการเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียนที่เน้นผลลัพธ์อันเกิดจากการจดจ าข้อมูลประวัติศาสตร์
อย่างแม่นย าเท่านั้น งานวิจัยนี้จึงเสนอกลวิธีใหม่ที่นอกจากจากจะท าให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์แล้วยังท าให้เกิดการพัฒนาทักษะการรู้คิด (Cognitive Skill) โดยผ่านการออกแบบ
ประสบการณ์ด้วยการใช้กลิ่นตามหลักที่เช่ือมกับวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ จากการศึกษาและวิจัยตาม
กระบวนการวิจัยแบบผสมผสานทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อสร้างต้นแบบการ
ออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยด้วยการใช้กลิ่น ซึ่งผู้วิจัยทดลองออกแบบและเก็บ
ผลการศึกษา ทั้งจากที่ท าในพื้นที่กรณีศึกษา: พิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไทและนอกพื้นที่กรณีศึกษา 
สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 16 ข้อเปรียบเทียบจากผลการศึกษา: กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์พระราชวังพญาไท 

หัวข้อ จุดแข็ง จุดอ่อน 

การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์
ในพ้ืนท่ีประวัติศาสตร์ด้วย
การใช้กลิ่น        

ผู้ร่วมกจิกรรมอยู่ในบรรยากาศ
การเรียนรูจ้รงิและสามารถ
ศึกษาสิ่งต่าง ๆได้ด้วย
ประสบการณ์ตัวเอง 

   1.การออกแบบกลิ่นเพื่อสือ่
ความหมายก่อใหเ้กิดการ
เรียนรู้มีขอบเขตจ ากัดเพราะ
เงื่อนไขต่างๆของสถานที่ เช่น 
ไม่สามารถใช้กลิ่นในอากาศได้
ในระยะเวลานานเพราะอาจจะ
มีสารท าลายโบราณวัตถุได้  
   2. ร่วมกิจกรรมอยู่ใน
บรรยากาศการเรียนรู้จริง  
ถึงกระนั้น บรรยากาศการ
เรียนรู้จริงกอ็าจจะบดบัง
จินตนาการได้  
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หัวข้อ จุดแข็ง จุดอ่อน 

การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์
ในนอกพ้ืนท่ีประวัติศาสตร์
ด้วยการใช้กลิ่น        

การออกแบบกลิ่นเพื่อสื่อ
ความหมายและก่อใหเ้กิดการ
เรียนรู้ไม่มีขอบเขตจ ากัด อีก
ทั้งสามารถออกแบบกิจกรรม
การเรียนรูผ้่านประสบการณ์ได้
หลากหลายกว่า  
 

ไม่ได้สัมผสับรรยากาศที่แท้จริง 

                                                               
 

นอกจากนั้น ผู้วิจัยได้ท าการทดลองออกแบบงานสร้างสรรค์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษา 
ผู้วิจัยค้นพบว่าหัวใจส าคัญที่ท าให้โครงการวิจัยส าเร็จได้น้ัน คือ ความเข้าใจแก่นแท้ของประสบการณ์
ด้านการตีความหมายกลิ่นของคนไทย ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลตลอดการศึกษากับคนไทยทั้งสิ้น 250 คน 
โดยวิเคราะห์ผ่านทั้งค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ  (Significance) วัดผลจากแบบสอบถามและการ
วิเคราะห์แบบสังเคราะห์ค าตอบจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยพบข้อมูลที่น่าสนใจในลักษณะเฉพาะของคน
ไทยเกี่ยวกับวัฒนธรรมกลิ่นดังนี้ 

 
1. คนไทยสามารถแยกประเภทของกลิ่นได้อย่างรวดเร็วและมีความละเอียดอ่อนแต่เมื่อต้อง

อธิบาย/บรรยายกลิ่นความคิดสร้างสรรค์ยังถูกจ ากัดขอบเขตด้วยภาษา ซึ่งในข้อนี้สามารถแก้ปัญหา
โดยให้มีการออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ช่วยสร้างการถ่ายทอดประสบการณ์ต่อไปได้ เช่น กิจกรรม
การเล่าเรื่องกลิ่นผ่านการเขียนวรรณกรรม เป็นต้น 

 
2. คนไทยโยงความทรงจ าด้านกลิ่นเกี่ยวข้องกับอาหาร/เครื่องดื่มมากที่สุด และรองลงไปคือ

ด้านยาบ ารุงสุขภาพ ช้ีให้เห็นว่าวัฒนธรรมกลิ่นของไทยซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ถูกถ่ายทอด
ผ่านอาหารและยาบ ารุงสุขภาพซึ่งเป็นสิ่งที่ควรค่าต่อการศึกษา อนุรักษ์และถ่ายทอดต่อเนื่องต่อไปใน
อนาคต  
 

3. คนไทยเช่ือมกลิ่นเครื่องหอมไทยหรือกลิ่นที่เป็นส่วนส าคัญในการปรุงเครื่องหอมไทยเข้า
กับประเพณีและศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมจนกลิ่นน้ันกลายเป็นเครื่องหมาย (Sign) ของอดีต   
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จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ได้ว่าในวัฒนธรรมกลิ่นของไทยนั้นมีความแข็งแกร่งและ
เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ หากศึกษาเจาะเข้าถึงแก่นแท้ของประวัติที่มาของกลิ่นที่ถูกสร้างสรรค์ข้ึนก็
จะเข้าใจถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในประวัติศาสตร์ได้เช่นกัน ตามที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงสรุปและ
อภิปรายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี ้
 

1. เพ่ือศึกษา ค้นคว้า สุนทรียศาสตร์ของกลิ่นในวัฒนธรรมไทย  
สุนทรียศาสตร์ของกลิ่นในวัฒนธรรมไทยซึ่งผู้วิจัยได้กล่าวสรุปในบทที่ 4 ผู้วิจัยศึกษา ค้นคว้า 

วิเคราะห์ จากข้อมูลทาง ปฐมภูมิและทุติยภูมิ ได้ข้อสรุปสุนทรียศาสตร์ของกลิ่นในวัฒนธรรมไทยที่
ได้มาจากการวิเคราะห์ผ่านมุมมองมานุษยวิทยาซึ่งได้กลิ่นที่สะท้อนความเป็นไทย 3 ด้าน ด้วยกัน
ได้แก่  
 

 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 

ภาพที่ 107  การวิเคราะห์กลิ่นสะท้อนความเป็นไทย 3 ด้าน 
 

 

จากการวิเคราะห์ข้างต้น ผู้วิจัยค้นพบแก่นส าคัญของกลิ่นในวัฒนธรรมไทยที่สามารถน ามา
สร้างรูปแบบสุนทรียศาสตร์ของกลิ่นในวัฒนธรรมไทยได้ชัดเจนที่สุดคือกลิ่นเครื่องหอมไทย เนื่องจาก
เครื่องหอมไทยได้รับการคิดการปรุงการสร้างสรรค์ที่ผสมผสานของกลิ่นที่สะท้อนความเป็นไทยทั้ ง    
3 ด้าน กล่าวคือ สุนทรียศาสตร์ของกลิ่นในเครื่องหอมไทยต้องประกอบไปด้วยกลิ่นที่ผสมผสานอย่าง
กลมกลืนของวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ โดยเครื่องหอมไทยมีกลิ่นที่หอมและมีคุณสมบตัิบ ารุงจิตใจ
และร่างกายในเวลาเดียวกัน ดังนั้น หากนักออกแบบจะน าสุนทรียศาสตรข์องกลิน่ในวัฒนธรรมไทยไป
ใช้สิ่งที่ควรค านึงถึงมี 2 ส่วนส าคัญนี้      
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1. ไม่ลืมข้อเท็จจริงในสว่นที่น าไปใช้ให้เกิดผลดีต่อสขุภาพควรที่จะใช้สารเคมีให้นอ้ย
หรือไม่ใช้เลย  

 
2. กลิ่นของเครื่องหอมไทยได้เป็นตัวแทนห้วงเวลาหนึ่ง (Representation of  

Time) เป็นกลิ่นแห่งสัญญะของวัฒนธรรมไทยในอดีตซึ่งสุนทรียศาสตร์ของกลิ่นในวัฒนธรรมไทย
เช่ือมโยงกับประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่ ถูกถ่ายทอดในเชิงสัญญะ นักออกแบบ ที่จะสร้าง
สุนทรียศาสตร์ของกลิ่นในวัฒนธรรมไทยจึงควรเน้นประสบการณ์สุนทรียะอันเป็นแกนหลักของเครื่อง
หอมไทย (นลินณัฐ ดีสวัสดิ์, 2565) เพื่อให้การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยไม่ละ
ทิ้งองค์ความรู้ในอดีต ผู้วิจัยได้น าเสนอผ่านกระบวนการคิดเพื่อสร้างประสบการณ์สุนทรียะให้กับ
เครื่องหอมไทยตามภาพที่ 108 

 

 

 
ภาพที่ 108  กระบวนการคิดเพื่อสร้างประสบการณ์สุนทรียะให้กับเครื่องหอมไทย 

 

ภาพประกอบนี้อธิบายการรับรู้กลิ่นเครื่องหอมของไทย (นลินณัฐ, 2564) ซึ่งประกอบไปด้วย
ผัสสะทั้ง 5 (A) อันเป็นข้ันตอนการผสมผสานกันระหว่างความรู้ทางเภสัชพฤกษศาสตร ์(วิทยาศาสตร)์
และความงามทางศิลปะ (ศิลปศาสตร์) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของสุนทรีภาพแบบตะวันตก โดยการ
ประกอบเครื่องหอมนั้นเมื่อได้รับกลิ่นแล้วกลิ่นจะส่งสู่ผู้ใช้ (B) และประสาทการรับรู้กลิ่นจะส่งไปยัง
สมองและแปลข้อมูลการจดจ ากลิ่นเพื่อน าไปตีความ (C) ในช่วงดังกล่าว หากผู้ได้รับกลิ่นเกิดความพึง
พอใจหรือไม่พึงพอใจต่อกลิ่น เช่น รู้สึกหอมหรือไม่หอม ก็จะท าให้กลิ่นน้ันไม่ก่อให้เกิดความตระหนัก
รู้ทางวัฒนธรรมไทยมากไปกว่าสัญชาติญาณการรับรู้กลิ่น (ภาพประกอบที่ 110)  
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ภาพที่ 109  ภาพอธิบายความรู้สึกพึงพอใจของกลิ่น 

                           
แต่หากกลิ่นนั้นเกิดการตีความที่ ได้จากประสบการณ์หรือความรู้ทางวัฒนธรรม 

(สังคมศาสตร์) โดยผู้ได้รับกลิ่นไม่ได้รู้สึกเพียงแค่พึงพอใจหรือไม่พอใจ หากความรู้สึกส่งต่อไปยังการ
รับรู้ทางสุนทรียภาพ (D) ก็จะท าให้เกิดประสบการณ์สุนทรียะ เช่น ได้กลิ่นแล้วนึกถึงภาพผู้คนสมัย
โบราณเป็นต้น ซึ่งจากกระบวนการ C ถึง D นั้นเป็นการตีความสุนทรียภาพแบบมานุษยวิทยา โดย
อธิบายตามภาพประกอบดังนี้ (ภาพที่ 110) 
 
 
                                                         

 
    
 

 
ภาพที่ 110  ภาพอธิบายการเกิดความรูส้ึกสุนทรียะ 

 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกระบวนการตามที่ผู้วิจัยอธิบายนี้ท าข้ึนเพื่อเป็นกรอบในการท าความ
เข้าใจเรื่องสุนทรียภาพของเครื่องหอมไทยเพื่อเป็นแนวทางให้นักออกแบบน าไปพัฒนาผลต่อไป  
ดังนั้นในช่วงข้ันตอน C หรือช่วงการตีความ จึงเป็นช่วงส าคัญส าหรับนักออกแบบที่จะสร้างเรื่องราว 

A

Fragrance 

B

Perception

C

Interpretation

Pleasure/

Displeasure

A
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B
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D
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สร้างบรรยากาศ สร้างความรู้สึก เพื่อส่งทอดไปยังข้ัน D ให้ผู้รับรู้จนเกิดประสบการณ์สุนทรียะได้    
ซึ่งจะท าให้สุนทรียภาพของเครื่องหอมไทยนั้นอิงไปตามแนวคิดสุนทรียภาพทางมานุษวิทยา            
ในลักษณะที่รวมประสาทการรับรู้ทั้งห้าไว้ด้วยกัน ประกอบกับผสมผสานการตีความร่วมกับความ
เป็นไปทางวัฒนธรรมที่แฝงไปด้วยคติความเช่ือทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ ศิลปศาสตร์ 
กล่าวคือศาสตร์ของการผลิตเครื่องหอมไทยไม่ถือว่าเป็นการแยกศาสตร์ออกจากกัน วิทยาศาสตร์และ
ศิลปะต่างอยู่ร่วมกันจนเกิดเป็นหลักในศิลปศาสตร์ของเครื่องหอมไทย  

 
2. เพ่ือสร้างแนวทางการออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยด้วยกลิ่นได้  
ในระหว่างการศึกษาตลอดระยะเวลา 3 ปี ผู้วิจัยได้ทดลองการออกแบบซึ่งได้เผยแพร่สู่

สาธารณชนผ่านการจัดนิทรรศการเป็นจ านวนทั้งสิ้ น 6 ผลงาน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ไทยด้วยการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านกลิ่นจ านวน 4 กิจกรรม จากผลการศึกษาผู้วิจัย
สรุปผลได้ว่าแนวทางการออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยด้วยกลิ่นมีหัวใจหลักคือ 
ต้องเข้าใจว่าเรื่องที่จะถูกน ามาเล่านั้นเป็นเรื่องที่ผู้ใช้ต้องการ โดยวิธีการที่จะได้ค าตอบของค าถาม
ความต้องการของผู้ใช้นี้ สามารถปฎิบัติได้ดังนี้   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 111  แผนท างานของนักเล่าเรือ่ง (Plan for a story teller) 
 
 

แผนท างานของนักเล่าเรื่องเรื่อง (Plan for a story telller) เป็นกรอบอธิบายการท างาน
ของผู้ที่ต้องการที่ เริ่มท างานออกแบบเนื้อหาร่วมกับผู้ ใ ช้บริการ โดยอธิบายกลวิธีได้ดังนี้                                                          
Prepare stories เ ต รี ย ม ข้ อมู ล เ รื่ อ ง เ ล่ า ที่ ต ร ง ต าม เ กณฑ์  ( ผู้ เ ล่ า เ รื่ อ ง เ ป็ น แก นกล าง )                                                                           
Test stories ทดลองเรื่องเล่ากับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบความพึงพอใจ  (ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/
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ผู้ใช้บริการเป็นแกนกลาง) Tell stories เล่าเรื่องให้กับผู้ใช้บริการ (ผู้ใช้บริการเป็นแกนกลาง) ทั้งนี้  
ทั้ง 3 ข้ันตอนผู้เล่าเรื่องต้องเป็นค าเนินการ ควบคุม และวัดผลการเล่าเรื่องเองตลอดข้ันตอน         
โดยทั้ง 3 ข้ันตอนข้างต้น จะด าเนินตามการวิจัยจากรูปแบบ Tree U (3U) ซึ่งผู้วิจัยได้รับอิทธิพลจาก
ต้นไม้ของไฮเดกเกอร์ เกี่ยวกับอธิบายประสบการณ์ปรากฎการณ์วิทยา โดยต้นไม้แห่งความเข้าใจนี้ 
(Tree Understanding) สามารถสร้างปรากฏการณ์ที่เคลื่อนไหวได้ (สามารถรายละเอียดของแนวคิด    
Tree – U (3U) ได้ในบทที่ 4 หน้า 146-148) 
 

              

 
ภาพที่ 112  รูปแบบ Tree – U (3U) 

 
ซึ่งจากแนวทางการออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยด้วยกลิ่นนี้ผู้วิจัยได้

น าไปสร้างต้นแบบการออกแบบประสบการณ์เลา่เรือ่งประวัติศาสตร์ไทยด้วยการใช้กลิ่น เพื่อขยายมิติ
การศึกษาและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย 

 
 3. เพ่ือน าเสนอต้นแบบการออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยด้วยการใช้

กลิ่นเพื่อขยายมิติการศึกษาและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย 
จากผลการศึกษาที่ได้มาจากกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้น ามาสร้าง

องค์ความรู้ด้านการออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยด้วยการใช้กลิ่นโดยไม่ยึดโยงกับ
สถานที่หรือพื้นที่ประวัติศาสตร์ ซึ่งที่เป็นการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในมิติใหม่ ผู้วิจัย
จึงสร้างต้นแบบการออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยด้วยการใช้กลิ่นเพื่อขยายมิติ
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การศึกษา โดยมีองค์ประกอบด้านการออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ ไทยด้วยการใช้
กลิ่นที่ส าคัญ ดังนี้  
 

องค์ประกอบส าคัญในการออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยด้วยการใช้กลิ่น
นอกพื้นที่ประวัติศาสตร์ต้องมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกันดังนี้ 

a. การออกแบบเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ 
b. การออกแบบพื้นที่          
c. เครื่องมือสื่อความหมาย 
d. การจัดแสง 
e. การออกแบบสัญลักษณ์ในงานเรขศิลป์  
f. รูปแบบการใช้กลิ่น 
g. การออกแบบการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
โดยองค์ประกอบที่ส าคัญนี้ สามารถศึกษาและทดลองปฎิบัติผ่านรูปแบบกลิ่นไทยและการ

เล่าเรื่อง (Thai Scent and Story Telling) (ภาพที่ 112)     
 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

   ภาพที่ 112  ภาพรูปแบบกลิ่นสะท้อนอารมณ์ของคนไทย 
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 แนวคิดและท่ีมาของรูปแบบกลิ่นไทยและการเล่าเรื่อง (Thai Scent and Story 
Telling) 

 รูปแบบกลิ่นไทยและการเล่าเรื่องสร้างข้ึนจากการเก็บผลการวิจัยด้วยการทดลองกลิ่นที่ได้
จากการจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมในระหว่างการศึกษาวิจัยผู้วิจัยได้เก็บผลเป็นตัวเลขที่ได้จาก
แบบสอบถาม ได้ นัยส าคัญทางสถิติ(Significance) โดยการสร้างสรรค์กลิ่นที่ผู้วิจัยได้น ามาแปล
ผลการวิจัยนี้ ผู้ วิจัยค้นพบแนวทางของกลิ่นที่สื่อความหมายของความเป็นไทยที่สะท้อนจาก
ประสบการณ์ความทรงจ า จากการเก็บผลตามแนวกลิ่นแกน 4 หลัก ตามหลักการผสมผสานกลิ่นของ
วงจรน้ าหอม (Fragrance Circle) คุณมาร์ติน เฮงไลน์ ผู้วิจัยค้นพบองค์ความรู้ส าคัญดังนี้  

 
 1. การใช้กลิ่นจากน้ ามันหอมระเหยสามารถดึงความทรงจ าได้สูงกว่าน้ าหอมสังเคราะห์

เพราะสารส าคัญในน้ ามันหอมระเหยส่งผลต่อระบบประสาทรับรู้และอารมณ์ 
 
 2. กลิ่นสามารถเช่ือมกับประสบการณ์ผ่านความทรงจ าและสะท้อนการรับรู้ได้ 
 
 3. กลิ่นที่สะท้อนประสบการณ์เดิมมีผลเฉพาะกับของคนไทยในขณะที่คนต่างชาติมี

ประสบการณ์เดิมแตกต่างตามวัฒนธรรมของตัวเอง   
 
ผู้วิจัยจึงน าข้อมูลที่ได้รับมาสังเคราะห์เป็นตารางอภิปรายการสะท้อนของกลิ่นและความรู้สึก 

ดังนี้  
 

ตารางท่ี 17 ตารางอภิปรายการสะท้อนของกลิ่นและความรู้สึก 

แนวกลิ่น การรับรู้กลิน่ กลิ่นสะท้อนความทรงจ า 
แนวกลิ่นสมุนไพร 
มีการบูร (Camphor) 
เป็นหลัก 

แนวกลิ่นที่แสดงออกถึง
ประสบการณ์เดมิ 

กลิ่นยาดม ยาหม่อง ยานวด  
ยาหอม  

แนวกลิ่นผลไม้ 
มีกลุ่มมะกรูด 
เป็นหลัก  

แนวกลิ่นที่แสดงออกถึงความคิด
สร้างสรรค์ จากผลทดลองเป็น
แนวกลิ่นที่ท าใหผู้้ดมกลิ่นอธิบาย
ความรู้สึกของตัวเองได้ง่าย 

กลิ่นที่อยูอ่าศัยที่ตกแต่งด้วยเครื่อง
หอม/กลิ่นความทรงจ าเกี่ยวกบัครัว
และอาหาร  
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แนวกลิ่น การรับรู้กลิน่ กลิ่นสะท้อนความทรงจ า 
แนวกลิ่นดอกไม้ 
มีดอกมะลิ ดอกกระดังงา
เป็นหลัก  

แนวกลิ่นที่แสดงออกถึงอารมณ์
ความรู้สึก จากผลทดลองเป็น
แนวกลิ่นที่ท าใหผู้้ดมกลิ่นอธิบาย
ความรู้สึกของตัวเองได้ง่าย 
 

กลิ่นหอมหวานบุคลิกลักษณะของ
ผู้หญิงโดยเฉพาะผูห้ญงิไทยโบราณ/ 
กลิ่นน้ าหอมโบราณ 

แนวกลิ่นไม้/ดิน 
มีพิมเสน (Patchouli)  
เป็นหลัก  

แนวกลิ่นที่แสดงออกถึง
ประสบการณ์เดมิ  

กลิ่นหนกัแน่นคล้ายลักษณะของ
ผู้ชาย/กลิ่นระลกึถึงความโบราณจาก
ที่เคยเห็นหรือไม่เคยเห็นก็ตามแต่
เกิดภาพความเก่า ความเป็นอดีต  

 
จากการเก็บผลการทดลองสะท้อนให้เห็นว่ากลิ่นสามารถเช่ือมโยงกับการเล่าประวัติศาสตร์

โดยเรียงล าดับความชัดเจนดังนี้ 
 

1. แนวกลิ่นไม้/ดิน เช่ือมโยงกับการเล่าเรือ่งประวัติศาสตรไ์ด้ดีที่สุด รายงานกล่าวว่า
กลิ่นแนวกลิ่นไม้/ดิน แสดงออกถึงความเป็นไทยดั้งเดิมโดยเฉพาะเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมไทยโบราณ  

 
2. แนวกลิ่นดอกไม้ เช่ือมโยงกับการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประเพณีและวิถี

ชีวิตสตรีไทยโบราณ 
 
3. แนวกลิ่นผลไม้ เช่ือมโยงกับการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ 

อาหารของไทย  
 
4. แนวกลิ่นสมุนไพร เช่ือมโยงกับการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวิถีชีวิตทาง

สุขภาพ เช่น ยาดม ยาหอม  
 

โดยผู้วิจัยสังเคราะห์ได้ว่า กลิ่นที่เช่ือมกับประสบการณ์เดิมสูง เช่น แนวกลิ่นสมุนไพร      
และกลิ่นดอกไม้นั้น อาจจะจะท าให้การออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องถูกจ ากัดขอบเขตความเข้าใจ
และสามารถเปิดจินตนาการได้น้อย เนื่องจากประสบการณ์เดิมที่สูงในวัฒนธรรมไทยนั้นกลายเป็น
สัญลักษณ์และเครื่องหมาย นอกจากจะต้องการออกแบบในส่วนเนื้อหาน้ันโดยตรง กลิ่นที่มีความเป็น
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ประสบการณ์เดิมสูงจะช่วยให้การสื่อความหมายชัดเจนย่ิงข้ึน ผลการวิเคราะห์นี้ท าให้ผู้วิจัยตระหนัก
ถึงปรากฎการณ์ที่เป็นการตอกย้ าผลการศึกษาที่ได้รายงานในบทที่ 4 เกี่ยวกับสุนทรี ยศาสตร์ของ  
กลิ่นไทย ที่ถูกแปลความหมายให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของประวัติศาสตร์ไทย ดังนั้นผู้ที่จะออกแบบ
ประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยด้วยการใช้กลิ่นจึงต้องน าไปใช้ด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้
โดยผู้วิจัยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ต้นแบบการออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยด้วย
การใช้กลิ่นในคู่มือส าหรับอบรมเชิงปฎิบัติการการออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทย
ด้วยการใช้กลิ่น ซึ่งคู่มือส าหรับอบรมเชิงปฎิบัติการการออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์
ไทยด้วยการใช้กลิ่นจะประกอบไปด้วยสิ่งส าคัญ ดังนี ้
 

1) ที่มาของคู่มือ 
2) ความส าคัญของคู่มือ 
3) ผู้ใช้คู่มือ 
4) วิธีการใช้คู่มือ 
5) ประโยชน์ของคู่มือ 
6) ทดลองปฎิบัตกิาร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 113  อธิบายที่มาของคู่มือ 
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ภาพที่ 114  ความส าคัญของคู่มือ 

 
 
 

 
               
                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
ภาพที่ 115  ผู้ใช้คู่มือ 
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ภาพที่ 116  วิธีการใช้คู่มือ 

 
 

 
 
 

                            
 
 
 
 
 

 
     

 
ภาพที่ 117  ประโยชน์ของคู่มือ 
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ภาพที่ 118  ทดลองการปฎิบัตกิาร 
 
รูปแบบการใช้กลิ่นในการจัดกิจกรรม 
รูปแบบการใช้กลิ่นในการจัดกิจกรรมเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ควรค านึงถึงความสะดวกในการ

ใช้และสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างการจดจ าเนื้อหาประวัติศาสตร์
ผ่านประสบการณ์สุนทรียะได้ โดยสามารถน ารูปแบบการใช้กลิ่นที่อยู่ในวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมมาใช้ 
เช่น ดอกไม้สด น ามาร้อยมาลัยข้อมือ ร้อยอุบะ หรือ พวงมาลัยดอกไม้สด เป็นต้น 
 

 

 
 
 
 
 
 
                                 
 
 

ภาพที่ 119  รูปแบบการใช้กลิ่น 
 

ร  ูปแบบการใชกล  ูู น  

ฉ  ูดดวยสเปรย  ดอกไมสด บ  ูหงา

ใชอบร  ูู าผา

ต  ูวอยางการใชเพ  ู ูอเลาเร  ู ูองประ ว  ูต  ูศาสตรไทย

ใชการแชสม  ูนไพรในขวด
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ผู้วิจัยได้น าคู่มือนี้เสนอต่อคุณมาร์ติน เฮงไลน์ ผู้เช่ียวชาญด้านกลิ่น ซึ่งได้อธิบายและแนะน า
ผู้วิจัยในการปรับเนื้อหาบางส่วนให้มีความง่ายในการเข้าใจมากขึ้นทั้งนี้เพื่อสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้จริงในอนาคต 

 
อุปสรรคและปัญหา 
ในระหว่างที่ศึกษาผู้วิจัยได้พบอุปสรรคและปัญหาส าคัญดังนี้  
 

1. ช่วงระหว่างศึกษาและเก็บข้อมูลวิจัยเป็นช่วงเหตุการณ์โรคระบาดโควิด 19 
ระหว่างปี 2563 - 2564 ท าให้เกิดความยากล าบากในการเก็บผลการทดลองเนื่องจากงานออกแบบ
ประสบการณ์ด้วยการใช้กลิ่นซึ่งมีความอ่อนไหวกับโรคระบาดที่เกิดข้ึน ถึงกระนั้น จากวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ต้องมีความระวังและมีแนวป้องกันท าให้ผู้วิจัยสามารถเก็บข้อมูลจนส าเร็จงานวิจัยได้  

 
2. ระหว่างเก็บผลงานวิจัยผู้วิจัยพบปัญหาเรื่ องความเข้าใจในการใช้กลิ่นซึ่งถูก

ละเลยให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ จากการที่ผู้วิจัยได้ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับผลิตภัณฑ์หรือ
การออกแบบแนวกลิ่นให้กับนิทรรศการ ส่วนใหญ่ผู้ผลิตหรือนักออกแบบนิทรรศการจะไม่ใส่ ใจใน
รายละเอียดของการรับรู้กลิ่นและการตีความของกลิ่นสู่ประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ อีกทั้งยังนิยมใช้
กลิ่นที่ได้จากสารสังเคราะห์ซึ่งอาจจะเสี่ยงต่อการรับกลิ่นจากสารเคมีอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม   
การที่ส่วนใหญ่นิยมใช้กลิ่นสังเคราะห์ เพราะในประเทศไทยยังมีการพัฒนาด้านการผลิตกลิ่นจาก
ธรรมชาติได้น้อย ยกตัวอย่างเช่น น้ ามันหอมระเหยที่ประเทศไทยยังผลิตได้น้อยถ้าเทียบกับประเทศ
อื่นที่มีวัตถุดิบในปริมาณเท่ากัน ถึงกระนั้น หากจะน ากลิ่นธรรมชาติไปใช้ ก็จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจ
คุณและโทษของกลิ่นก่อนน าไปใช้ออกแบบ จึงเห็นว่าการออกแบบกลิ่นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและตอ้ง
อาศัยผู้ช านาญการมากกว่าให้เกิดเป็นแค่แนวโน้มและสมัยนิยมทางการตลาด  
 

การน ามาผลวิจัยไปประยุกต์ใช ้
จากการอธิบายการท างานออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยด้วยการใช้กลิ่น

ไปเพื่อน าไปใช้ในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยแลว้นั้น ผู้วิจัยยังถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดจนกลวิธีการ
น าแนวกลิ่นที่ได้จากผลวิจัยไปใช้ในงานออกแบบต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยรวบรวมไว้ในคู่มือส าหรับอบรมเชิง
ปฎิบัติการการออกแบบประสบการณ์เลา่เรื่องประวัติศาสตร์ไทยด้วยการใช้กลิ่น โดยผู้วิจัยคาดหวังว่า
จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยกลวิธีใหม่และส่งเสริมด้านธุรกิจการออกแบบ
เกี่ยวกับกลิ่นต่อไปในอนาคต  
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ภาพที่ 120  คู่มือส าหรับอบรมเชิงปฎิบัติการนกัออกแบบประสบการณ์เล่าเรือ่ง 

ประวัติศาสตร์ไทยด้วยการใช้กลิน่ 
 

ประโยชน์ของงานวิจัย 
ต้นแบบงานวิจัยการออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยด้วยการใช้กลิ่นนี้กลุ่ม

บุคคลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์จากงานวิจัยช้ิน มีดังต่อไปนี้  
 

1. นักออกแบบเนื้อหาประวัติศาสตร์ไทยโดยค านึงถึงกลวิธีการถ่ายทอดเนื้อหาที่มี
ส่วนกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้มีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการใช้กลิ่น เช่น ภัณฑารักษ์ที่ต้องการถ่ายทอด
เรื่องประวัติศาสตร์ เป็นต้น 

 
2. นักออกแบบประสบการณ์ด้วยการใช้กลิ่นทีต่้องการน ากลวิธีสร้างบรรยากาศแหง่

การรู้ประวัติศาสตร์ไทยไปใช้ในงานออกแบบได้ เช่น นักออกแบบเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยส าหรับ
นิทรรศการ เป็นต้น  

 
3. นอกจากนั้นยังมีผู้ที่สามารถน าต้นแบบไปใช้ในกรณีอื่นได้เช่น อาจารย์ผู้สอนวิชา

ประวัติศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ศิลปะ สามารถน าไปใช้ในการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นต้น  
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โดยรูปแบบ แนวทาง และต้นแบบการออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยด้วย
การใช้กลิ่นทั้งหมดนี้ ได้รับการแก้ไข ตรวจสอบและปรับปรุงจากคณะกรรมการ ผู้ เช่ียวชาญ           
เพื่อพร้อมใช้งานได้จริงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
การขยายผลการวิจัย 
นอกเหนือไปจากการเก็บผลการวิจัยตามแผนการวิจัย ผู้วิจัยได้ท าการเก็บกรณีศึกษาเพิ่มเติม

โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบสุ่มตามวัตถุประสงค์งานวิจัย (Purposeful Random Sampling)      โดย
ผู้วิจัยเก็บการทดลองกับผู้ทดลองจ านวน 57 คน ภายใต้โครงการ Hiranya Aroma Consulting 
Project ซึ่งเป็นโครงการรับปรึกษาด้านกลิ่นหอมโดยมีผู้เช่ียวชาญ คุณมาร์ติน เฮงไลน์ เป็นที่ปรึกษา
โครงการ โครงการนี้เป็นโครงการที่ปฏิบัติงานจริงในฐานะผู้ออกแบบกลิ่น ซึ่งจากการศึกษาวิจัย
ต่อเนื่อง ผู้วิจัยค้นพบว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์กลิ่นสะท้อนประสบการณ์มีลักษณะตรงกันกับ
รูปแบบกลิ่นสะท้อนอารมณ์ของคน ท าให้สามารถวัดผลได้ว่ารูปแบบกลิ่นสะท้อนอารมณ์ของคนไทย
สามารถน าไปใช้ได้จริง และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะออกแบบกลิ่นเพื่อเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ต่อไป
ในอนาคต  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 121  สัมภาษณ์ในรายการเที่ยวละไมกบั มล.สราลี กติติยากร 2564 
 

ข้อเสนอแนะ 
ตลอดระยะเวลาที่ผู้วิจัยศึกษาและท าการวิจัยในหัวข้อ “การออกแบบประสบการณ์เล่าเรื่อง

ประวัติศาสตร์ด้วยการใช้กลิ่น” นอกเหนือจากข้อค้นพบในงานวิจัยแล้ว ผู้วิจัยยังค้นพบข้อเสนอแนะที่
สามารถท าให้งานวิจัยน้ีพัฒนาต่อไปได้ ดังนี ้
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1. ในระหว่างปี 2020 -2021 เป็นช่วงที่คนส่วนใหญ่หวาดกลัวโรคระบาด Covid 19 
และต่างแสวงหาหนทางการด ารงชีวิตอยู่อย่างไร้โรค จึงเกิดรณรงค์ให้หวนกลับมาตระหนักถึงคุณค่า
ของสมุนไพรไม่ว่าจะได้รับจากการรับประทานหรือน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน วัตถุดิบธรรมชาติเป็นที่
น่าสนใจมากข้ึนซึ่งตรงกับเป้าหมายของนักวิจัยที่ต้องการผลิตหรือใช้สิ่งที่ผลิตจากธรรมชาติเท่านั้น 
ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการพัฒนาทรัพยากรให้เกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะ
ทรัพยากรธรรมชาติที่อาจจะสูญหายไปได้ถ้าขาดความรู้ในการจัดการทรัพยากร 

 
2. ผู้วิจัยมีโอกาสได้ศึกษาในศาสตร์ทุกศาสตร์ที่ล้วนแล้วแต่สามารถบูรณาการ

ร่วมกันและโยงใยจนเกิดศาสตร์องค์รวมได้ (Holistics) โดยเฉพาะศาสตร์ของการรับรู้กลิ่นที่ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาในระดับเป็นผู้มีความช านาญในการเลือกกลิ่นที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน
ผ่านโครงการ Hiranya Aroma Consulting ที่เปิดมาต้ังแต่เดือนกรกฎาคมปี 2563 ดังที่กล่าวไว้แล้ว
ในท้ายบทที่ 5 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เข้าร่วมสร้างเครือข่ายการศึกษาด้านรับรู้กลิ่นที่ก าลังเริ่มก่อตั้งและ
เคลื่อนไหวอยู่ในทวีปยุโรป ยกตัวอย่างเช่น โครงการ Odeuropa ที่สนับสนุนการศึกษาและวิจัยด้าน
กลิ่น (Smell)  โดยโครงการนี้ริเริ่มก่อตั้งราวปลายปี 2563 ผู้วิจัยจึงได้มีโอกาสเข้าร่วมเสวนาศาสตร์
ด้านกลิ่นกับนักวิชาการในหลากหลายมิติ ซึ่งช้ีชัดว่าในวงการนักวิชาการที่ท างานวิจัยเกี่ยวกับประสาท
สัมผัสก าลังพัฒนาอย่างมีเป้าหมายในยุโรป มีการจัดตั้งโครงการเกี่ยวกับการศึกษากลิ่นเช่ือมกับ
การศึกษาประวัติศาสตร์ศิลป์ สุนทรียศาสตร์ และงานออกแบบ เพื่อยกระดับศาสตร์การรับรู้กลิ่นให้
เป็นศาสตร์ส าคัญทางการศึกษาเช่ือมศาสตร์ต่อไปในอนาคตส าหรบัประเทศไทยนั้น การออกแบบกลิน่
ยังถูกจัดให้อยู่ในขอบเขตการศึกษาทางเภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้ง ๆที่
นอกเหนือจากความหอมของกลิ่นแล้วยังมีองค์ประกอบของสุนทรียศาสตร์และบริบททาง
มานุษยวิทยาที่มีความส าคัญต่อการออกแบบกลิ่น อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเช่ือมั่นว่าหากแนวคิดนี้ได้รับ
การสนับสนุนอย่างถูกต้องจะสามารถขับเคลื่อนการศึกษาด้านการรับรู้กลิ่นให้ขยายข้ึนจนอาจจะเป็น
ศาสตร์ด้านหนึ่งได้ในอนาคต เพราะประเทศไทยของเรามีวัตถุดิบที่พร้อมส าหรับการศึกษา มากไป
กว่านั้น ผู้วิจัยยังมีความมุ่งหวังที่จะเห็นการศึกษาเรื่องการออกแบบกลิ่นอยู่ในหลักสูตรการศึกษา
ศิลปะและการออกแบบเพื่อวางรากฐานความรู้แจ้งในธรรมชาติผ่านประสาทสัมผัสอย่างครบถ้วนใน
อนาคต  
 

3. จากคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ได้แนะน าว่าองค์ความรู้เรื่องการรับรู้กลิ่น
สามารถน ามาอธิบายได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้นักออกแบบหรือศิลปินน ามาใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงานออกแบบและศิลปะ เช่น กลิ่นกับทัศนศิลป์อื่น ๆ จะใช้ร่วมกันได้อย่างไร เป็นต้น  
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การเผยแผร่ผลงาน 

 
หลักฐานการน าผลงานวิจัยไปใช้ส าหรับงานบริการวิชาการ 
 

- จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการให้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 และ 2 คณะมีเดียอาร์ต  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี(บางขุนเทียน) ในหัวข้อ “ Art of Scent Communication” 
(เดือนมีนาคม - เมษายน 2564)  
 

- ที่ปรีกษาด้านการบ าบัดด้วยกลิ่น (Aromatherapy) ให้กับโรงแรมอริยาศรมวิลล่า (ตั้งแต่
เดือนธันวาคม 2563 ถึงปัจจุบัน)  
 

- ที่ปรึกษาด้านการใช้กลิ่นส าหรบัพัฒนาบุคลิกภาพ (Scent Counseling) ให้กับบริษัท Three 
World Creators (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ถึงปัจจุบัน) 
 

- ที่ปรึกษาด้านการใช้กลิ่นสมุนไพรให้กบันิทรรศการ “ Art and Science: Live with Covid” 
งานวิชาการระดับนานาชาติ (เดือนกันยายน 2563)  
 

- บรรยายในการจัดประชุมวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ ศาลายา ในหัวข้อ  
“ สุนทรียศาสตร์ของกลิ่นและกาลเวลา” (เดือนมีนาคม 2563) 
 

- น าเสนอผลงานวิจัยกรณีศึกษา การออกแบบกลิ่นเพื่อลดความอับช้ืนในห้องแสดงงาน ผ้าราช
ส านัก พิพิธภัณฑ์สถาน พระนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้โครงการ “ศิลปะการ
ท างานพิพิธภัณฑ์” และได้รับรางวัลดีเด่นในการน าเสนอผลงาน E-Poster (เดือนสิงหาคม
2562) 
 

- ที่ปรึกษาด้านการจัดพิพิธภัณฑ์ให้กับ พิพิธภัณฑ์โรงเรียนจิตรลดา (ระหว่างปี 2561 - 2562) 
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หลักฐานการน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่งานสร้างสรรค ์
 

- ร่วมแสดงงาน “In the Father’s garden” ในนิทรรศการแสดงศิลปะและการออกแบบแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 3 TADE 3rd  Thailand Art and Design Exhibition ( มีนาคม 2564)  
 

- ได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงงาน  กับ The Nestle Gallery ในโครงการนักออกแบบในย่าน
เจริญกรุง, “Scent and Memories” ( ระหว่างเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2563)  
 

- ร่วมแสดงนิทรรศการรายงานความก้าวหน้าผลงานดุษฎีนิพนธ์ ที่หอศิลป์ราชด าเนิน, Love 
and Lost in time (เดือนมีนาคม 2563)  

 
- ร่วมแสดงงาน “ The moon, Rose and Mattana” นิทรรศการแสดงศิลปะและการ

ออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่  2 TADE 2nd  Thailand Art and Design Exhibition 
(มีนาคม 2563) 
 

- ร่วมแสดงผลงานออกแบบ“ โคมไฟนางมัทนา” ในงานแสดงระดับนานาชาติ “เชียงใหม่ 
Design Week” (ธันวาคม 2562)  

 
- ร่วมแสดงงาน “ Talk to the Rose” ในนิทรรศการแสดงศิลปะและการออกแบบแห่ง

ประเทศไทย ครั้งที่ 1 TADE 1st  Thailand Art and Design Exhibition (มีนาคม 2562)  
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