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พนักงานเกิดความรักและผูกพันกับองค์กร พนักงานทางานกับโรงแรมเป็นเวลานาน อัตราการเปลี่ยน
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และยิมมวยไทยให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรม
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Koh Samui is one of the popular destinations with average of 1,800,000
visitors per year. However, the continuously growing of competitors, especially the 5
stars chain hotel, raised the awareness to maintain the occupancy rate and loyalty
guests. Additionally, with the changing behaviors of tourists that want local experiences
while traveling than ever before, implementation of the Thainess hospitality design
and local ways of life may help enhancing guest experience. This study aimed to
examine tourists’ perceptions and hotels’ managers’ perceptions towards Thainess
and present Thainess hospitality design for hotels in Koh Samui, Surat Thani Province.
Data was collected using questionnaire to international tourists visiting Koh Samui (n =
400) and in-depth interview of 10 hotels managers.
It was found that majority of tourists preferred contemporary Thai design
and popular Thai cuisine such as Pad Thai, Som Tam and mango with sticky rice. The
preferred Thai festival included Songkran and Loy Kratong. Additionally, they would
like to participate in doing garland and Muey Thai. The hotels managers perceived that
Thainess is about tradition, culture, language, local life style, social, wisdom, housing,
decorating, costume, and cuisine that could be applied to overall hotel
management.

ฉ

Hotel managers should apply Thainess to improve management and
services to impress hotel guests. Thai management such as look after staff as parents
look after their children will create staff loyalty and sense of belonging and mitigate
turnover. Staff knew all returning guests well resulting in increasing occupancy rate. In
addition, Thainess could also be apply to service such as providing popular Thai cuisine
in hotel restaurant and providing Thai cooking class. Thai activities such as floating
market and Muey Thai could also be applied.
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บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ความเป็นไทยเป็นเอกลักษณ์ที่สาคัญของชาติแสดงถึงความเป็นเอกราช ความมั่นคงเป็น
ปึกแผ่นและเป็นรากฐานของสังคมมาทุกยุคทุกสมัย คนในชาติควรต้องตระหนักและร่วมกันอนุรักษ์
ความเป็นไทย อย่างไรก็ดีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ส่งผลให้ สังคมโลกเขสู่
ยุ ค แห่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร การติ ด ต่ อ สื่ อ สารเป็ น ไปได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว กระแสวั ฒ นธรรมต่ า งประเทศ
ไดหลั่งไหลเข้าสู่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ทาให้ผู้คนในสังคมจานวนไมน้อยปล่อยปละละเลย แบบแผน
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย หันไปหลงใหลกับวัฒนธรรมต่างชาติส่งผลให้เอกลักษณ์ไทยที่ดี
งาม บางประการเปลี่ ย นแปลงไป หรื อ บางส่ ว นถู ก กลื น หายไป หรื อ อาจกล่ า วได ว่ า คนไทยมี
คุณลักษณะรักความเป็นไทยลดน้อยลง โดยสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันคนไทยขาดสานึกในความเป็น
ไทย เช่น ความย่อหย่อนทางคุณธรรมและจริยธรรมสภาวะวิกฤตในความวิบัติของภาษาไทย การแต่ง
กาย และความบกพรองในกริยามรรยาทและบุคลิ กไทย จากความสาคัญของความเป็นไทยและ
ปัญหาที่เกิดขึ้น การให้ความสาคัญกับการสร้างคนให้มีคุณลักษณะที่หวงแหนและภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย
รัฐบาลตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงให้การส่งเสริมการอนุรักษ์ความเป็นไทย อันจะเห็นได้
จากสารของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในประเพณีสงกรานต์และเทศกาลงาน
บุญปีใหม่ไทย ประจาปี 2560 ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2560 ที่มีใจความว่า “รัฐบาลมุ่งปลูกฝัง
ค่านิยมความเป็นไทยและการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทยทุกแขนง และส่งเสริมให้คนไทยทุกคน
ได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ เพื่อให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษที่ได้
สรรค์สร้างเอกลักษณ์ของชาติไว้ให้ลูกหลานในวันนี้ โดยให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมแบบอนุรักษ์
และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย เพื่อคงคุณค่าความเป็นเอกลักษณ์ของไทยไว้ให้
ยั่ ง ยื น ” ถื อ เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการสร้ า งความตระหนั ก ในการอนุ รั ก ษ์ ค วามเป็ น ไทยที่ มี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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การด าเนิ น ธุ ร กิ จ โรงแรมและการท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยจึ ง ควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ
“การให้บริการด้วยความเป็นไทย (Services with Thainess)” ควบคู่ไปกับ “การให้บริการด้วยใจ
(Service Mind)” เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับบริการโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกิดความประทับใจ
บอกต่อ และเข้ามาใช้บริการซ้าในโอกาสต่อไป ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวควร
ดาเนินการเร่งด่วนใน 2 เรื่อง คือ การสอดแทรกความเป็นไทยในการให้บริการทุกรูปแบบ เช่น อาหาร
ไทยภาษาไทย มารยาทไทย สถาปัตยกรรมไทย ศิลปะไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และการ
พัฒนาบุ คลากรที่ อยู่ ในสังกั ดให้มี ความรู้ความเข้าใจที่ดีในเรื่อ ง“ความเป็นไทย” ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาสมรรถนะที่จาเป็นด้านอื่น ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ทักษะการสื่อสาร เป็นต้นเพื่อส่งเสริมให้คน
ไทยมีความภาคภูมิใจในชาติของตนเอง
งานวิจัยนี้จึงมุ่งศีกษาความเป็นไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และความเป็นไทย
ในสายตาผู้บริหารโรงแรม เพื่อนามาออกแบบกิจกรรมและบริการในรูปแบบความเป็นไทยส าหรับ
โรงแรมในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความเป็นไทย หรือวิถีไทยเหล่านี้ถือว่าเป็นเสน่ห์ที่ช่วงดึงดูด
ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาค้นหาและเรียนรู้ ซึ่งนอกจากจะสร้างความประทับใจแล้ว แม้แต่คน
ไทยเองที่เป็นผู้ให้บริการยังเกิดความภาคภูมิใจในชาติของตนเอง และร่วมกันอนุรักษ์ความเป็นไทยที่
โดดเด่นดังกล่าวอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 ศึกษาสิ่งที่แสดงถึงความเป็นไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เ ดินทางมา
เยือนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2.2 ศึกษาสิ่งที่แสดงถึงความเป็นไทยในสายตาของผู้บริหารโรงแรมในเกาะสมุย และการ
นาไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้โรงแรม
2.2 ออกแบบกิจกรรมและบริการในรูปแบบความเป็นไทยสาหรับโรงแรมในเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
3. ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยเรื่องการออกแบบการให้บริการในรูปแบบความเป็นไทยสาหรับโรงแรมในเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฏร์ธานี มีขอบเขตการวิจัยดังนี้
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3.1 ด้านพื้นที่
เก็บข้อมูลในพื้นที่ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3.2 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
1. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. เจ้าของหรือผู้จัดการโรงแรมที่มีประสบการณ์ในการทางานอย่างน้อย 5 ปี
3.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
1. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนเกาะสมุยจานวน 442 คน โ ด ย
ให้เลือกรูปภาพที่แสดงถึงความเป็นไทย และใช้วิธีสุ่มแบบสะดวกจากผู้ที่ยินดีให้ข้อมูล
2. ผู้ให้ข้อมูลหลัก ที่เป็นเจ้าของหรือผู้จัดการโรงแรมที่มีประสบการณ์ในการ
ทางานอย่างน้อย 5 ปี จานวน 10 คน โดยการเลือกแบบเจาะจงและนัดหมายเพื่อให้ข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์
3.3 ด้านเนื้อหาของการวิจัย
เป็นการศึกษาสิ่งที่แสดงถึงความเป็นไทยทั้งในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
และผู้บริหารโรงแรมในเกาะสมุย โดยการเก็บข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของไทยในเรื่อง อาหาร การแต่งกาย กิจกรรมประเพณี สถาปัตยกรรม
ไทย และลักษณะการให้บริการแบบไทย
3.3.1 ข้อมูลทุติยภูมิ การศึกษาครั้งนี้ได้ทาการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล จาก
แหล่ง ข้อ มูล ที่มีผู้ศึก ษาและเก็บ ข้อ มูล ไว้แ ล้ว เช่น ตาราและเอกสารทางวิช าการ วิท ยานิพ นธ์
สารนิพนธ์ รายงานการวิจัย ข้อมูลด้านสถิติ ค้นคว้าจากวารสาร เอกสาร หนังสือจากห้องสมุดต่างๆ
รวมทั้งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.3.2 ข้อมูลปฐมภูมิ ศึกษาจากการใช้ การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักจานวน 10 คน
และใช้แบบสอบถามแบบรูปภาพเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเยือน
เกาะสมุยจานวน 442 คน
3.4 ด้านเวลา
ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยระหว่าง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.
2561
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4. นิยามศัพท์เฉพาะ
นักท่องเที่ยว หมายถึง นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์
ธานี
โรงแรม หมายถึง โรงแรมที่ตั้งอยู่ในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ความเป็น ไทย หมายถึง สิ่ งที่แสดงถึงความเป็น ไทยผ่ า นอาหาร การแต่งกาย กืจกรรม
ประเพณี ที่อยู่อาศัย และลักษณะการให้บริการ
การให้บริการในรูปแบบความเป็นไทย หมายถึง การออกแบบที่แสดงถึงความเป็นไทยทั้งใน
สายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และผู้บริหารโรงแรมในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ทราบถึงสิ่งที่แสดงถึงความเป็นไทยทั้งในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และใน
สายตาของผู้บริหารโรงแรมในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5.2 โรงแรมที่ตั้งอยู่ในเกาะสมุย และโรงแรมที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศ สามารถนาผล
การศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบบริการในรูปแบบความเป็นไทยที่เหมาะสมกับโรงแรมของ
ตนได้
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่อง การออกแบบการให้บริการในรูปแบบความเป็นไทยเพื่อโรงแรมบนเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฏร์ธานี ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามลาดับ ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความเป็นไทย
2. แนวคิดและทฤษฎีด้านอาหารไทย
3. แนวคิดและทฤษฎีด้านภาษาไทย
4. แนวคิดและทฤษฎีด้านมารยาทไทย
5. แนวคิดและทฤษฎีด้านการแต่งกายของไทย
6. แนวคิดและทฤษฎีด้านวัฒนธรรม
7. แนวคิดและทฤษฎีด้านศิลปกรรมไทย
8. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการให้บริการแบบไทย
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความเป็นไทย
ความเป็นไทย หรือ Thainess เป็นสิ่งที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลานาน และส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
ผ่านวิถีการดาเนินชีวิต วัฒนธรรมประเพณี การแต่งกาย และที่อยู่อาศัย การจะดารงรักษาเอกลักษณ์
ความเป็นไทยไว้ได้ ต้องมีการศึกษาเพื่อให้ตระหนักถึง “ความเป็นไทย”
1.1 ความหมายของความเป็นไทย (Thainess)
TAT Review Magazine ซึ่ ง เป็ น นิ ต ยสารของการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย (The
Tourism Authority of Thailand หรื อ TAT) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของ “ความเป็ น ไทย” หรื อ
“Thainess” ว่าหมายถึง วัฒนธรรมไทย (Thai Culture) ซึ่งหมายรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในประเทศ
ไทยเช่น คน ประเพณี วิถีชีวิต สถาปัตยกรรมธรรมชาติ ภาษา การแต่งกาย เป็นต้น ที่ถูกส่งมอบจาก
รุ่นสู่รุ่น หรือ ถูกปรับปรุง ให้สอดคล้องกับการดารงชีวิตในปัจจุบันซึ่งอาจจะมีในลักษณะที่เป็นแบบ
ดั้ ง เดิ ม (Traditional) และแบบร่ ว มสมั ย (Contemporary) (Pongwiritthon, Pakvipak et al.
2016)
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Farrelly และคณะ ซึ่งเป็นนักวิจัยที่ the Coral Bell School of Asia Pacific Affairs ของ
Australian National University ได้ให้ แนวคิดของ “Thainess” หรือ “Kwampehn thai” ไว้ว่า
คานี้เป็นสานวนภาษาที่ง่ายที่สุดที่ทาให้เข้าใจว่าประเทศไทยเป็นดินแดนของความมีอิสระ เพราะคา
ว่า “ความเป็นไทย” มีลักษณะที่เด่นเฉพาะของตนเอง (Robinson, Harmon et al. 2016)เละคานี้
รุ่ ง เรื อ งในรั ช สมั ย ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 9 เป็ น อย่ า งมากเนื่ อ งด้ ว ยใน
รัชสมัยของพระองค์ท่านนั้นได้มีการส่งเสริมในเรื่องความภูมิใจในความเป็นไทยซึ่งจะพบเห็นได้จาก
อาหารไทย ภาษาไทย มารยาทไทยและวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ โดย Farrelly และคณะได้เน้นย้า
ว่า ความเป็นไทยคือ ความเป็นเจ้าของคุณค่าที่กล่าวถึงเหล่านี้ สิ่งที่คนไทยมีแสดงให้เห็นถึงความมี
อารยธรรมที่น่าเคารพนับถือ ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยที่ปี พ.ศ. 2558 รัฐบาลไทยในสมัย
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้เป็นปี ท่องเที่ยววิถีไทย และกาหนดให้
เป็นวาระแห่งชาติ ตามนโยบาย “คืนความสุขให้ประชาชน” (ศิริเพ็ญ ดาบเพชร 2015)
อย่างไรก็ตาม คาว่า “ความเป็นไทย” มีการกล่าวถึงมายาวนานแล้วในสังคมไทย เช่น จาก
ผลงานเขียนเรื่อง“สี่แผ่นดิน” หรือ “ไผ่แดง” ของ ม. ร. ว. คึกฤทธิ์ ปราโมชโดยเนื้อหาของงานเขียน
เรื่องนี้ได้สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าคนไทยควรภูมิใจในความเป็นไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปกครอบ
แบบไทย ความจงรักภั กดีต่อพระมหากษัตริย์ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ระหว่างคนที่ชนชั้นต่างกัน
ตลอดจนในเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมที่ผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระพุทธศาสนา เป็นต้น
(นันธิดา จันทร์ศิริ 2017) โดยความเป็นไทยตามความหมายนี้หมายรวมถึงอารยธรรมของ“ชาติไทย”
และ “คนไทย” ที่ สื บ ทอดต่ อ กั น มาจากรุ่ น สู่ รุ่ น และน าไปสู่ ก ารสร้ า งจิ น ตภาพที่ ชั ด เจนในเรื่ อ ง
“ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” (Sattayanurak 2002)
ช่ว งหลั งการเปลี่ ย นแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ผู้ ที่มีบทบาทส าคัญในการสร้ า ง
“ความเป็นไทย” ในสังคมไทยคือ หลวงวิจิตรวาทการ ในสมัยที่ท่านดารงตาแหน่งอธิบดีกรมศิลปากร
โดยท่ า นให้ ค วามส าคั ญ กั บ “มติ ม หาชน” และคนไทยจะต้ อ งยึ ด ถื อ “ความเป็ น ไทย” ร่ ว มกั น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านศิลปะไทยที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณกาล เพื่อมุ่งส่งเสริมให้คน
ไทยมีความภาคภูมิใจในชาติของตนเอง
สรุปได้ว่า Thainess หมายถึง วัฒนธรรมไทย หรือ Thai Culture ซึ่งทุกสิ่งที่มีในประเทศ
ไทย ไม่ว่าจะเป็นคน ประเพณี วิถีชีวิต สถาปัตยกรรมธรรมชาติ ภาษา การแต่งกาย เป็นต้น ที่ถูกส่ง
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มอบจากรุ่นสู่รุ่น หรือ ถูกปรับปรุง ให้สอดคล้องกับการดารงชีวิตในปัจจุบัน ซึ่งอาจจะมีในลักษณะที่
เป็นแบบดั้งเดิม (Traditional) และแบบร่วมสมัย (Contemporary)
1.2 อัตลักษณ์ของความเป็นไทย
อัตลักษณ์ไทย คือ เอกลักษณ์ หรือลักษณะเฉพาะของคนไทย ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3
กลุ่ม ดังนี้ (Arphattananon 2013)
1) ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom)
ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดขึ้นได้เองและนามาใช้ใน
การแก้ปัญหา เป็นเทคนิควิธีเป็นองค์ความรู้ของชาวบ้าน ทั้งทางกว้างและทางลึกที่ชาวบ้านคิดเอง ทา
เอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการดาเนินชีวิตในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมั ยความ
เหมือนกันของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ เป็นองค์ความรู้ และเทคนิคที่นามาใช้ในการ
แก้ ปั ญ หาและการตั ด สิ น ใจ ซึ่ ง ได้ สื บ ทอดและเชื่ อ มโยงมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ อ ดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น
(Yoadsomsuay 2013)
2) ศิลปะและวัฒนธรรมไทย (Thai Art & Culture)
ศิลปะและวัฒนธรรม คือ วิถีการดาเนินชีวิต ที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั่นเอง ไม่ว่าจะเป็น
การละเล่น การแสดง การร้องเพลง พฤติกรรม และบรรดาผลงานทั้งมวลที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้น ไม่
ว่าจะเป็นงานด้านจิตกรรม สถาปัตยกรรม ตลอดจนความคิด ความเชื่อ ความรู้ ลักษณะที่แสดงความ
เจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบความรู้สึก ความประพฤติและกิริยาอาการ หรือการกระทาใด ๆ ของ
มนุษย์ในส่วนรวม ลงรูปเป็นพิมพ์เดียวกันและสาแดงออกมาให้ปรากฏเป็นภาษา ศิลปะ ความเชื่ อ ถือ
ระเบียบ ประเพณี ความกลมเกลียว (Arphattananon 2013) ความก้าวหน้า ของชาติและศีลธรรม
อันดี

งามของประชาชน ซึ่งวัฒนธรรมของคนแต่ละภาคในประเทศไทยมีความเหมือนและแตกต่าง

กันบ้างตามแต่ละพื้นที่ของประเทศย รวมทั้งการสืบทอดหรือ อาจมี ก ารดั ด แปลงบ้ า งเพื่ อ ให้ มี ความ
เป็นสมัยนิยมมากขึ้น รวมทั้งสามารถประพฤติปฏิบัติกันได้อย่างทั่วถึงด้วย
3) สังคมและชุมชนไทย (Society & Thai Communities)
ชนทุกกลุ่มที่ดารงชีวิตอยู่ร่วมกัน โดยมีวัฒนธรรมไทยเป็นพื้นฐานในการดาเนินชีวิต
สังคมไทยมิได้เน้นเฉพาะชนเชื้อชาติไทยเท่านั้น แต่รวมถึงชนกลุ่มน้อยอื่นๆ ซึ่งอาจมีเชื้อชาติ ศาสนา
และวัฒนธรรมบางอย่างแตกต่างกัน แต่ทุกกลุ่มยึดถือวัฒนธรรมไทยเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต
ร่วมกัน (Kraithaworn, Sirapo-ngam et al. 2011)
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เอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะของความเป็นไทยเป็นสิ่งสาคัญที่จาเป็นสาหรับการสร้างความ
โดดเด่น ที่น่ าประทับ ใจในงานบริ ก าร ดังนั้นสาระส าคัญของความเป็น ไทย (Thainess) ซึ่งได้ แ ก่
วิถีชีวิต (Way of Life) ภายใต้ “ความสนุก (Fun)” และ “ความไม่เป็นไร (Don’t Worry & Not Be
Serious)” ซึ่งเป็นทัศนคติที่แสดงออกถึงความไม่เครียด สบาย ยืดหยุ่น มีจิตใจดีและมีอัธยาศัยไมตรีที่
ดีต่อผู้อื่น ลักษณะนี้ทาให้วัฒนธรรมไทย วิถีชีวิตไทย และความเป็นคนไทย มีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใคร
และทาให้ประเทศไทยแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ (Tejapira 2002)
เมื่อได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไทยแล้วนั้น สิ่งที่มีความสาคัญต่อมาคือเรื่องของอาหาร
ไทย ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก
2. แนวคิดและทฤษฎีด้านอาหารไทย
อาหารเป็นวัฒนธรรมที่เกิดจากการกินของมนุษย์ มีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละภูมิภาค
ของสังคม ขึ้นอยู่กับบริบททางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์กล่าวได้ว่าอาหารกาเนิด จากวัฒนธรรม
การกินของแต่ละชาติพันธุ์ อาหารไทยนับเป็นมรดกสาคัญทางวัฒนธรรมที่สาคัญของชาติ เนื่องจาก
ประเทศไทยมี ป ระวั ติ ศ าสตร์ ข องชาติอ ย่ า งยาวนาน ตั้ ง อยู่ บ นภู มิ ภ าคที่ มี ค วามหลากหลายทาง
ทรัพยากรที่สาคัญของโลก ทาให้อาหารไทยมีความหลากหลาย มีเอกลักษณ์ และรสชาติเฉพาะตัวเป็น
ที่รู้จักของคนส่วนใหญ่ทั่วโลก และยกย่องว่าอาหารไทยมีความอร่อยไม่แพ้ชาติใดในโลก ทาให้อาหาร
ไทยได้รับการโหวตอย่างต่อเนื่องให้เป็นอาหารยอดนิยมติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก ส่งผลให้อาหาร
ไทยได้รั บ ความสนใจอย่ างมาก (ศรุดา นิติว รการ 2014) แต่จากสถานการณ์ของสั งคมโลกในยุค
โลกาภิวัตน์ ที่การติดต่อสื่อสาร การเดินทางผ่านการค้า การศึกษา การท่องเที่ยว และการอพยพ
เคลื่อนย้ายถิ่นฐานที่ทาได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้หลายวัฒนธรรมของสังคมโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไป
2.1 ประวัติอาหารไทย
ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศหนึ่งของโลกที่มีประวัติศาสตร์การสร้างชาติที่เก่าแก่ชาติ
หนึ่ง เหตุนี้เองจึงทาให้มีการสั่งสมมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยาวนาน ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงประวัติศาสตร์
อาหารชาติไทยจึงไม่สามารถแยกออกจากประวัติศาสตร์การก่อตั้งชาติเช่นกัน อาหารไทยโบราณใน
วรรณคดี เกิดขึ้นสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) ทรงมีพระปรีชาสามารถ
ในการแต่งกาพย์ กลอน โคลง เกี่ยวกับชื่ออาหารมากมายไว้ในบทกลอน เช่น กาพย์เห่เรือชมเครื่อง
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คาวหวาน ขุนช้างขุนแผนวรรณคดีไทย เป็นต้น (อมรรัตน์ เปี่ยมดนตรี and ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ 2015)
จึงทาให้คนรุ่นหลังรับรู้ได้ถึงประวิติศาสตร์ที่สาคัญด้านอาหารไทย
สาระสาคัญของอาหารไทยนั้นเริ่มต้นจากสมัยสุโขทัยที่มีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องอาหารไทย
ผ่านศิลาจารึก และวรรณคดีที่สาคัญคือ ไตรภูมิพระร่วง พญาลิไทได้บันทึกไว้ว่าอาหารไทยในสมัยนี้มี
ข้าวเป็นส่วนประกอบของอาหารหลักและกินร่วมกับกับข้าว ที่ส่วนใหญ่ปรุงจากปลา และมีเนื้อ สัตว์
อื่นบ้างสาหรับวิธีการปรุงอาหารพบว่าคาว่า แกง ได้ปรากฏขึ้นในสมัยนี้ ในส่วนของอาหารหวานมักใช้
วัตถุดิบพื้นบ้านได้แก่ ข้าวตอกและน้าผึ้งมาเป็นส่วนประกอบหลัก และนิยมกินผลไม้แทนอาหารหวาน
ตามช่วงฤดูกาลของผลไม้ชนิดนั้นๆ
ต่อมาในสมัยอยุธยามีการนาเข้าเหล้าองุ่นจากสเปนเครื่องเทศจากอินเดีย ของหวานจาก
โปรตุเกส รวมทั้งอาหารจีนทาให้เกิดการผสมผสานของวัฒนธรรมการกินที่หลากหลาย ดังนั้นอาหาร
ไทยเกิดการผสมผสานและรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจากต่างชาติ ผ่านทางสัมพันธไมตรีทั้งทางการทูต
และการค้า โดยเฉพาะการดัดแปลงจากชนชั้นสูงในราชสานัก ต่อมาจึงกระจายสู่ประชาชน และผสม
กลมกลืนกลายเป็นอาหารไทยไปในที่สุด ในสมัยอยุธยาจึงนับเป็นยุคทองของการสร้าง และผสมผสาน
ความงดงามทางวัฒ นธรรม โดยเฉพาะในเรื่องอาหารของชาติไ ทย ในสมัยธนบุรีนับว่าเป็นยุ ค ที่
เชื่อมต่อของอาหารในยุคอยุธยาเข้าสู่ยุคสมัยรัตนโกสินทร์
ในสมัยรัตนโกสินทร์ อาหารไทยในยุคนี้เป็นลักษณะเดียวกันกับสมัยธนบุรี แต่มีอาหารไทย
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งประเภทนอกจากมีอาหารคาวและอาหารหวาน นั่นคืออาหารว่าง ยุคนี้ถือว่าเป็นยุค
สมัยที่มีศิลปะการประกอบอาหารที่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดทั้งรสกลิ่น สี และการตกแต่งที่สวยงาม อีก
ทั้งวรรณคดีไทยหลายเรื่องได้สะท้อนวิถีชีวิตของคนในยุคนั้นไว้ (เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์ 2017) และ
เมื่อมีเทคโนโลยีความทันสมัยของสื่อต่างๆในปัจจุบันส่งผลให้เกิดผลงานลักษณะต่าง ๆ ซึ่งข้อมูล
เหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นลักษณะของอาหารไทยที่มีการผสมผสานจากวัฒนธรรมที่แพร่ขยายเข้ามา
(ลฎาภา มอร์เตโร 2013) อย่างไรก็ตามปัจจุบันการประกอบของอาหารไทยมีความผิดเพี้ยนไปจาก
ของดั้งเดิม จึงทาให้รสชาติของอาหารรวมถึงความประณีตที่น่าจะถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สาคัญของ
อาหารไทยลดลง อีกทั้งตาราอาหารไทยที่พบยังมีน้อยมากเมื่อเทียบกับชนิดอาหารที่ประเทศมีอยู่
อาหารไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย และสะท้อนความเป็นอาหารที่มาจากภูมิปัญญาของ
บรรพบุรุษ (Cohen and Avieli 2004) อาหารไทยเป็นที่นิยมทั้งในประเทศไทยเองและในต่างประเทศ
เป็นที่ยอมรับและรู้จักอย่างแพร่หลาย

เห็นได้อย่างความประสบความสาเร็จของร้านอาหารไทยใน
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ต่างประเทศ

เสน่ห์ของอาหารไทยแต่ละจานมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปมีส่วนผสมที่หลากหลาย

นามาผสมผสานกันเพื่อให้เป็นเกิดความอร่อยและประทับใจอีกทั้งอาหารไทยเป็นอาหารสุขภาพ ใช้
ไขมันในการปรุงอาหารน้อย ใช้เนื้อสัตว์น้อย เน้นผักเป็นสาคัญ ทาให้มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และ
มีสรรพคุณทางยาในคราวเดียวกัน (Sunanta 2005) การปรุงแต่งกลิ่น สี รส มาจากธรรมชาติ จาก
พืชผัก ดอกไม้ เครื่องเทศและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทั้งสิ้น เช่น ต้มยากุ้ง ข้าวผัดกระเพราส้มตา เป็น
ต้น
การทาอาหารไทยนั้นเกิดจากการที่ประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ตามเขตต่างๆในประเทศไทยนา
วัตถุดิบที่หาได้หรือมีอยู่ในชุมชนของตนเองมาเป็นวัตถุดิบในการทาอาหาร อีกทั้งอาหารไทยยังถือได้
เป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมอีกรูปแบบหนึ่งเพราะมีการปรุงแต่งอย่างประณีตบรรจง ซึ่งอาหารคาว
อาหารหวานแต่ละชนิดต้องใช้เวลาในการทาอย่างมากเพราะมีความสวยงามทั้งรูปลักษณ์และสีสันทา
ให้ชวนรับประทาน
2.2 ประเภทของอาหารไทย
อาหารไทยแท้ คืออาหารที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งมีกรรมวิธีในการทาอย่างง่าย เช่น น้าพริก
หลน ต้ ม โคล้ ง เป็ น ต้ น ในส่ ว นของหวานนั้ นก็ จ ะมี ก ารปรุ งแต่ ง หลั ก จากแป้ ง กะทิ น้ าตาล เช่น
ลอดช่อง ขนมใส่ไส้ ขนมครก เป็นต้น อาหารในแต่ละอย่างนั้นจะมีการคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เข้ากับ
ภูมิอากาศ ภูมิ ประเทศของแต่ละพื้นที่ในการหาวัตถุดิบเพื่อการประกอบอาหารพร้อมทั้งยังมีการ
คานึงถึงคุณค่าทางโภชนาการอีกด้วยเพราะวัตถุดิบส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสมุนไพรที่ช่วยรักษาโรคเป็น
ส่วนใหญ่ (Tasaudom, Srapinkaraburi et al. 2013) ปัจจุบันชาวต่างชาตินั้นมีกระแสความนิยมใน
การรับประทานอาหารไทยมากขึ้น เนื่องจาก ติดใจในรสชาติที่เป็นไทยๆที่รวมทุกรสชาติทั้งเผ็ด เค็ม
หวาน เปรี้ยว เข้าไว้ด้วยกัน มีโภชนาการ และมีการส่วนประกอบของอาหารที่หลากหลายเช่น หัว
หอม กระเทียม กะปิ น้าปลา สิ่งเหล่านี้ถือเป็นของติดบ้านที่ทุกบ้านต้องมี อีกทั้งอาหารไทยและขนม
หวานยังมีการปรุงแต่งที่หลากหลาย ดังนี้ (สริตา พันธ์เทียน 2017)
1) อาหารประเภทแกงและต้ม เป็นการผสมอาหารหลายสิ่งโดยใช้เครื่องปรุงโขลก
ละเอียด แล้วนามาละลายกับน้าหรือกะทิ ให้เป็นน้าแกง โดยมีเนื้อสัตว์ผสมกับผักด้วย แกงของไทยมี
หลายชนิด ได้แก่ แกงเผ็ดมีทั้งแบบใส่กะทิและไม่ใส่กะทิ เช่น แกงเขียวหวาน แกงส้ม แกงกะทิที่ ไม่ใช้
น้าพริกแกง เช่น ต้มกะทิสายบัว ต้มข่า เป็นต้น หรืออาจจาแนกย่อยได้ตามจานวนของเครื่องเทศที่ใช้
เช่น แกงเลียง จัดว่าเป็นแกงที่มีเครื่องแกงน้อยที่สุด แต่เครื่องแกงนั้นเป็นส่วนประกอบหลักพื้ นฐาน
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ของเครื่องแกงกลุ่มแกงส้ม แกงป่า แกงเผ็ด จนถึงแกงที่ถือว่ามีส่วนประกอบในเครื่องแกงมากที่สุด
คือ แกงกะหรี่ แกงมัสมั่นเป็นต้น หรืออาจจาแนกได้จากการใช้หรือไม่ใช้กะทิในการปรุงอาหาร หรือ
การจาแนกตามรสชาติของอาหาร เช่น แกงเผ็ด แกงส้ม ต้มจืด หรือแม้แต่การแบ่งตามสีของอาหาร
เช่นแกงแดง แกงเขียวหวาน เป็นต้น
2) อาหารประเภทผัด เป็นวิธีปรุงที่ได้รับอิทธิพลมาจากจีนแม้ไม่ได้วิธีไทยดั้งเดิมแต่
ได้เข้ามา แพร่หลายในเมืองไทยนานกว่าร้อยปี และมีการดัดแปลงผสมผสานจนเข้ากับวัฒนธรรมไทย
เป็นการทาอาหารสิ่งเดียวหรือหลายสิ่งซึ่งต้องการจะให้สุก โดยการใส่น้ามันลงในกระทะ พอร้อนจึงใส่
ของที่ต้องการให้สุกลงไป คนให้สุก จากนั้นปรุงรสตามความชอบ ผัดแบ่งเป็น 2 อย่าง คือ ผัดจืดและ
ผัดเผ็ด ผัดจะใช้ผักและเนื้อทุกชนิด ปรุงรสด้วยน้าปลาหรือซีอิ๊วขาว ส่วนผัดเผ็ดใช้เนื้อทุกชนิดผัดกับ
พริกสด หรือพริกแห้งซึ่งอาจจะนาเครื่องแกงมาผัดแห้งเช่น พะแนงไก่ ปลาดุกผัดเผ็ด เป็นต้น
3) อาหารประเภทยา และพล่า สามารถจาแนกย่อยได้ต่าง ๆ กัน เช่น การจาแนก
ตามวิธีการเตรียมอาหาร เช่น ถ้าทาเนื้อสัตว์ให้สุกจะจัดเป็นพวกยา ถ้ากึ่งสุกกึ่งดิบ จะเรียกว่า พล่า
โดยมีการใช้เครื่องเทศที่แตกต่างกันบ้าง เพื่อดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ การยาเป็นการประกอบอาหาร
สิ่งเดียวหรือหลายสิ่งมาผสมรวมกัน ปรุงให้มีรสเปรี้ยว เค็ม หวาน และเผ็ด ยาจะคล้ายกับสลัดผักของ
ชาวตะวันตกแต่จะปรุงรสชาติให้เหมาะกับความชอบของคนไทย คือ มีรสจัด ยาแบบไทยแยกได้เป็น
2 รส คือ รสหวานและรสเปรี้ยว ยาที่มีรสหวานประกอบด้วย กะทิ มะพร้าวคั่ว เช่นยาถั่วพู ยาทวาย
ยาหัวปลี ส่วนยาที่มีรสเปรี้ยวได้แก่ ยาใหญ่ และยาที่ใช้เนื้อประกอบผัก เป็นต้น
4) อาหารประเภททอด เผา หรือย่าง สาหรับเนื้อสัตว์จะปรุงรสและดับกลิ่นคาวด้วย
รากผักชี กระเทียม พริกไทยและเกลือ เช่น กุ้งทอด หมูทอด ปลาทอด หรือจะเผาหรือย่าง เช่น กุ้งเผา
ไก่ย่าง เป็นต้น อาหารเหล่านี้มักจะเป็นเครื่องเคียงในสารับอาหาร เช่น นาของเค็มมาเป็นเครื่องเคียง
คู่กับแกงเผ็ด ได้แก่ ปลาเค็ม ไข่เค็ม
5) อาหารประเภทเครื่องจิ้ม ถือเป็นอาหารที่คนไทยชอบรับประทาน ได้แก่ น้าพริก
กะปิ น้าพริกมะม่วง กะปิคั่ว แสร้งว่า ปลาร้าหลน เต้าเจี้ยวหลน และน้าปลาหวานเป็นต้น เครื่องจิ้มนี้
จะรับประทานกับผัก ทั้งผักสดและผักสุก ผักสด ได้แก่ มะเขือ แตงกวา ผักบุ้ง ขมิ้นขาวผักสุก ได้แก่
หน่อไม้ลวก มะเขือยาวเผาหรือชุบไข่ทอด ชะอมทอด ถ้าต้องการให้อร่อยมากขึ้นก็จะรับประทานกับ
ปลาทอด กุ้งเผาหรือกุ้งต้ม ตัวอย่างเช่น น้าพริกและ ผักรับประทานกับปลาทูทอดหรือกุ้งต้ม หลนกับ
ปลาช่อนทอดและผัก น้าปลาหวานยอดสะเดากับกุ้งเผาหรือปลาดุกย่าง เป็นต้น
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6) อาหารประเภทเครื่องเคียง โดยทั่วไปอาหารไทยจะมีเครื่องเคียงหรือเครื่องแนม
ประกอบเพื่อที่ช่วยเสริมให้อาหารในสารับอร่อย หรือเด่นขึ้น เช่นแกงเผ็ด จะมีของเค็มเป็นเครื่อง
เคียง ได้แก่ ไข่เค็มปลาเค็ม หรือเนื้อเค็ม เป็นต้น นอกจากนี้พบว่าอาหารบางชนิดจะรับประทานกับ
ผักดอง เช่น แตงกวาดอง ขิงดอง กระเทียมดอง เป็นต้น โดยผู้ปรุงจะเลือกจัดให้เข้ากันตามลักษณะ
ของอาหาร
ในส่วนของอาหารหวานมักให้ คานิยามว่าเป็นอาหารชนิดที่ไม่ใช่กับข้าว แต่เป็นอาหารที่
รับประทานหลังอาหารคาว โดยทั่วไปนิยมแยกออกเป็นชนิดน้าและแห้ง ความหวานของขนมไทย
หวานด้วยน้าตาลและกะทิ ทาให้อาหารหวานไทยมักมีรสหวานปนมันเช่น กล้วยบวชชี ขนมเปียกปูน
ขนมใส่ไส้หรือสอดไส้ขนมเหนียว เป็นต้น หลักฐานชิ้นสาคัญสาหรับอาหารหวานของไทยพบบันทึกไว้
ในสมั ย สมเด็ จ พระนารายณ์ ม หาราช ว่ า ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากชาวยุ โ รปโดยการน าไข่ เ ข้ า มาเป็ น
ส่วนประกอบสาคัญในขนม ตัวอย่างเช่นทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง สังขยา และขนมหม้อแกง
เป็นต้น (ศศินิภา ดุสิตานนท์ 2017)
อาหารหวานหลายชนิดของไทยยังประกอบด้วยผลไม้ที่มีกระบวนการแปรรูปในหลายรูปแบบ
เนื่ อ งจากประเทศไทยมี ผ ลไม้ ม ากมายหลายชนิ ด จ าเป็ น ต้ อ งหาวิ ธี เ ก็ บ รั ก ษาผลไม้ เ หล่ า นั้ น ไว้
รับประทานนาน ๆ คนไทยจึงมีวิธีถนอมอาหารหลายวิธี ได้แก่ วิธีดอง เช่น มะม่วงดอง มะยมดอง วิธี
กวน เช่น กล้วยกวน ทุเรียนกวนสับปะรดกวน วิธีตาก เช่น กล้วยตาก วิธีเชื่อม เช่นกล้วยเชื่อม สาเก
เชื่อม วิธีแช่อิ่ม เช่น มะดันแช่อิ่มฟักแช่อิ่ม เป็นต้น ส่วนอาหารหวานที่เป็นชนิดแห้ง มักเป็นของหวาน
ที่สามารถนามารับประทานได้ทุกเวลาส่วนมากจะเป็นขนมอบเพื่อยืดอายุการเก็บโดยมักใส่ขวดโหลไว้
เช่น ขนมกลี บ ล าดวน ขนมโสมนั ส ขนมหน้านวล ขนมทองม้ว น และขนมผิ ง เป็นต้น (Bunnag,
Sangperm et al. 2010)
2.3 เอกลักษณ์ของอาหารไทย
อาหารไทยมี ค วามโดดเด่ น และมี เ อกลั ก ษณ์ โ ดยเฉพาะในเรื่ อ งของรสชาติจ นเป็นที่
ประทับใจของคนทั่วโลกจากผลการสารวจความคิดเห็นของอาหารที่อร่อยที่สุดในโลก มักพบว่าชื่อ
ของอาหารไทยหลายชนิดปรากฏในลาดับต้น ๆ ของทุกการสารวจ เหตุผลสาคัญส่วนหนึ่งน่าจะมา
จากรสชาติรวมถึงวัตถุดิบที่นิยมนามาใช้ในการประกอบอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างมากซึ่ง
สามารถจาแนกได้ 3 ด้านดังนี้ (Counihan and Van Esterik 2012)

13
1) คุณค่าทางโภชนาการ อาหารไทยแต่ละจานมีสารอาหารหลายตัว สารอาหาร
แต่ละตัวร่างกายจะใช้ประโยชน์ได้ต้องทางานร่วมกัน เช่น วิตามินเอที่มีอยู่ในมะเขือพวง เมื่อใส่ใน
แกงเขียวหวาน ร่างกายจะใช้วิตามินเอที่มีอยู่ในมะเขือพวงได้ก็ต้องได้ไขมันจากกะทิและโปรตีนจาก
ไก่ เป็นต้น
2) คุณค่าสรรพคุณทางยาของผักและสมุนไพรที่เป็นเครื่องปรุงของอาหารแต่ละ
จาน เช่น หอมแดงและกระเทียมที่ใส่ในน้าพริกแกงช่วยลดไขมันในเลือด เส้นใยอาหารในมะเขือพวง
ช่วยกวาดน้าตาลในเลือด พริกทาให้การไหลเวียนของเลือดดี สลายลิ่มเลือด ลดความดัน
3) คุณค่าทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม โดยปกติพืชผัก สมุนไพร เครื่องเทศ แต่
ละอย่างจะมีรสชาติและลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง เช่น ขี้เหล็กจะมีรสขมม ยิ่งกว่ายาขมใด ๆ
เพราะภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ เมื่อนามาทาเป็นแกงขี้เหล็กโดยมีส่วนผสมของน้าพริกแกง (น้าพริก
แกง คือ การนาเอาสมุนไพรและเครื่องเทศหลายอย่างมาผสมเข้าด้วยกัน) กะทิและเนื้อสัตว์ทาให้
อาหารจากผักที่ขมเกิดความอร่อยขึ้นมาได้
อีกทั้งยังรวมไปถึงความประณีตความละเอียดอ่อนในการประกอบและการจัดเตรียมอาหาร
ความขึ้นชื่อในเรื่องความงดงามของการตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทยที่ยากจะหาชาติใด
เทียบ พบว่าอาหารไทยนอกจากจะมีรสชาติที่อร่อยแล้วยังเป็นอาหารสุขภาพมีคุณค่าทางโภชนาการ
สูง ที่ส่วนใหญ่มาจากเครื่องเทศนานาชนิดที่มีคุณสมบัติทางสมุนไพร (Cheftel and Culioli 1997)
พบว่า อาหารพื้นบ้านของไทยที่ประกอบจากพืชสมุนไพรหลายชนิดมีส่วนช่วยในการลดและป้องกัน
การเกิดของเนื้องอกเป็นสาเหตุข องโรคมะเร็งได้ (Sunanta 2005) นอกจากนี้ยังพบว่าสมุนไพรและ
ส่วนประกอบอาหารพื้นบ้านของไทยหลายชนิดมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลชีพได้ดี
จากรายงานวิจัยจานวนมากพบว่า อาหารไทยหลายชนิดนอกจากจะมีคุณค่าทางโภชนาการและให้
พลังงานเพื่อใช้ในการดารงชีวิตในปริมาณที่เหมาะสมแล้ว ยังพบว่าอาหารไทยมีประโยชน์ต่อร่างกาย
ในการช่ ว ยบ ารุ ง รั ก ษาและส่ ง เสริ ม ให้ มี สุ ข ภาพที่ ดี หากรั บ ประทานในปริ ม าณที่ เ หมาะสม
(Limpipatwattana 2008) โดยเฉพาะข้าวที่คนไทยนามารับประทานร่วมกับอาหารอื่น ๆ เป็นแหล่ง
ให้พลังงานและมีคุณค่าทางโภชนาการสาคัญของอาหารไทย
อาหารไทยนั้นถือเป็นสิ่ งที่โดดเด่นของประเทศไทยแล้วนั้น แต่ก็ยังมีภาษาไทยซึ่งถื อเป็น
ภาษาประจาชาติไทยที่ถือเป็นภาษาราชการที่คนไทยใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน
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3. แนวคิดและทฤษฎีด้านภาษาไทย
ในสังคมมนุษย์เรื่อยมาตั่งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้หลายๆ อย่างจะเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา
ตามยุคสมัย ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป แต่กลับมีสิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้ นั้นคือการติดต่อสื่อสาร การ
สร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เราวิวัฒน์วิธีการสื่อสาร เราเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้คา เพื่อให้การสื่อสารกันง่าย
ขึ้น เรามีภาษาสากลเพื่อให้สามารถเข้าใจการสื่อสารได้ตรงกัน และทุกธุรกิจเองต่างต่างต้องการการ
สื่อสารเพื่อการค้าขาย เพื่อการบริการ การสื่อสารที่ชาญฉลาด การสื่อสารที่ดี และมีประสิทธิภาพจึง
เป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้ เพราะภาษาและการสื่อสาร คือรากฐานสู่ความสาเร็จอย่างหนึ่งของคนที่ต้องการ
จะประสบความสาเร็จ
ภาษาไทยเป็ น ภาษาที่เก่าเเก่ที่สุ ดในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีรากฐานมาจาก
ออสโตรไทย ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับภาษาจีน มีหลายคาที่ขอยืมมาจากภาษาจีน อีกทั้ งภาษาไทยยัง
เป็นเครื่องมือของคนในชาติที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารเพื่อทาความเข้าใจกันและใช้ภาษาในการประกอบ
กิจ การงานทั้งส่ ว นตัว ครอบครั ว กิจกรรมทางสั งคมต่างๆ เพราะเหตุนี้จึงใช้ภ าษาเป็นเครื่องมือ
การเรียนรู้ การบันทึกเรื่องราวจากอดีตถึงปัจจุบัน และเป็นวัฒนธรรมของชาติ (Benedict 1975)
3.1 ความสาคัญของภาษาไทย
ภาษาไทยเริ่มมาแต่สมัยสุโขทัย โดยพ่อขุนรามคาแหงมหาราช ทาให้คนไทยมีภาษาไทย
เป็นเอกลักษณ์ และเป็นภาษาพูดที่ใช้สื่อสารกันได้อย่างเข้าใจ ถึงแม้จะมีสาเนียงที่แตกต่างกันไปบ้าง
ในแต่ละพื้นที่ รวมถึงการใช้ศัพท์กับบุคคลในระดับต่าง ๆ และอักษรไทยที่ใช้ในภาษาเขียนโดยทั่วไป
ภาษาไทยจึงเป็นเอกลักษณ์ของชาติ มีถ้องคาที่สละสลวย ในปัจจุบันมีชาวต่างชาติจานวนไม่น้อยที่
สนใจและสมัครเรียนภาษาไทย เพื่อความสะดวกใน การสื่ อ สารและท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย
(Campbell and Shaweevongse 1957)
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจาชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ
และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารความ
เข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดี ต่อกัน ทาให้สามารถประกอบกิจธุระ การงานและดารงชีวิตร่วมกันใน
สั งคมประชาชาติได้อย่ างสัน ติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ จาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้า ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีตลอดจนนาไปใช้ในการ
พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง ทางสังคมและเศรษฐกิจ (Morita 2003) นอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่แสดง
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ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี ชีวทัศน์ โลกทัศน์ และสุนทรียภาพ โดยบันทึกไว้
เป็ น วรรณคดี แ ละวรรณกรรมอั น ล้ าค่ า ภาษาไทยจึ ง เป็ น สมบั ติ ข องชาติ ที่ ค วรค่ า แก่ ก ารเรี ย นรู้
เพื่ออนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
ภาษาเป็นวัฒนธรรมที่สาคัญของชาติ ภาษาเป็นสื่อใช้ติดต่อกันและทาให้วัฒนธรรมอื่นๆ
เจริญขึ้น แต่ละภาษามีระเบียบของตนแล้วแต่จะตกลงกันในหมู่ชนชาตินั้น ภาษาจึงเป็นศูนย์กลางยืด
คนทั้งชาติ ดังข้อความ ตอนหนึ่งในพระราชนิพนธ์ในพระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง
"ความเป็นชาติโดยแท้จริง" ว่า ภาษาเป็นเครื่องผูกพันมนุษย์ต่อมนุษย์แน่นแฟ้นกว่าสิ่งอื่น และไม่มีสิ่ง
ใด ที่จะทาให้คนรู้สึกเป็นพวกเดียวกันหรือแน่นอนยิ่งไปกว่าภาษาเดียวกัน รัฐบาลทั้งปวงย่อมรู้สึกใน
ข้อนี้อยู่ดี เพราะฉะนั้น รัฐบาลใดที่ต้องปกครองคนต่างชาติต่างภาษา จึงต้องพยายามตั้งโรงเรียนและ
ออกบัญญัติบั งคับ ให้ชนต่างภาษาเรียนภาษาของผู้ ปกครองแต่ความคิดเห็นเช่นนี้ จะสาเร็จตาม
ปรารถนาของรัฐบาลเสมอก็หามิได้ แต่ถ้ายังจัดการแปลง ภาษาไม่สาเร็จอยู่ตราบใด ก็แปลว่า ผู้พูด
ภาษากับผู้ปกครองนั้นยังไม่เชื่ออยู่ตราบนั้น และยังจะเรียกว่าเป็นชาติเดียวกันกับมหาชนพื้นเมือง
ไม่ ไ ด้ อยู่ ต ราบนั้ น ภาษาเป็ น สิ่ ง ซึ่ ง ฝั ง อยู่ ใ นใจมนุ ษ ย์ แ น่ น แฟ้ น ยิ่ ง กว่ า สิ่ ง อื่ น (Dangsaart,
Naruedomkul et al. 2008)
3.2 ธรรมชาติ / ลักษณะเฉพาะ ของภาษาไทย
ภาษา (Language) เกิดขึ้นเพื่อเสนอความต้องการของมนุษย์ โดยมนุษย์เป็นผู้สร้างและ
ใช้ภาษาเพื่อประโยชน์ในการดาเนินชีวิตของตน ภาษาหมายถึง เสียง หรือกิริยาอาการตลอดจนระบบ
สัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยตกลง รับรู้ และเข้าใจความหมายร่วมกันในการติดต่อ สื่อสาร ถ่ายทอด
ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ความรู้สึก และอารมณ์ จากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่งไม่ว่า
จะวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ตาม (Boriboon 2011)
ภาษาไทยเป็ น ทั ก ษะที่ ต้ องฝึ ก ฝนจนเกิด ความช านาญ ในการใช้ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สาร
การอ่าน การฟังเป็นทักษะของการแสดงออกด้วยการแสดงความคิดเห็น ความรู้และประสบการณ์การ
เรียนรู้ภาษาไทยจึงต้องเรี ยนเพื่อการสื่ อสารให้ส ามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างพินิจพิเคราะห์
สามารถเลือกใช้คา เรียบเรียงความคิด ความรู้ และใช้ภาษาได้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ (Campbell
and Shaweevongse 1957) ได้ตรงตามความหมาย และถูก ต้องตามกาลเทศะ บุคคล และใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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ภาษาไทยเป็นเครื่องมือใช้สื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและตรงตามจุดหมายไม่ว่าจะ
เป็ น การแสดงความคิ ด ความต้ อ งการและความ รู้ สึ ก ค าในภาษาไทยย่ อ มประกอบด้ ว ยเสี ย ง
รูปพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และความหมาย ส่วนประโยคเป็นการเรียงคาตามหลักเกณฑ์ของภาษา
และประโยคหลายประโยคเรียงกันเป็นข้อความ นอกจากนั้นคาในภาษาไทยยังมีเสียงหนัก เบา มี
ระดับของภาษา ซึ่งใช้ให้เหมาะแก่กาลเทศะและบุคคล ภาษาย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา
ตามสภาพวัฒนธรรมของกลุ่มคน ตามสภาพของสังคมและเศรษฐกิจ การใช้ภาษาเป็นทักษะที่ผู้ใช้ต้อง
ฝึกฝนให้เกิดความชานาญ ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน การเขียน การพูด การฟัง และการดูสื่อต่างๆ รวมทั้ง
ต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษา เพื่อสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพ และ ใช้อย่างคล่องแคล่ว
มีวิจารณญาณและมีคุณธรรม
เมื่อทาการศึกษาภาษาไทยแล้วนั้น เพื่อให้มีความเข้าใจลึกซึ้งถึงความเป็นไทยมากขึ้นนั้น ใน
เรื่องมารยาทก็เป็นอีกเรื่องที่คนไทยให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก
4. แนวคิดและทฤษฎีด้านมารยาทไทย
4.1 ความหมายของมารยาท
มารยาทไทย เป็ น เอกลั กษณ์ส าคัญ ของคนไทยมาตั้ง แต่ อ ดี ตจนถึ งปั จจุบั น โดยการ
แสดงออกให้เห็นทางความประพฤติทั้งกิริยา วาจาและใจที่สุภาพเรียบร้อยที่บุคคลพึงปฏิบัติ ในสังคม
โดยมีระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมตามกาลเทศะ โดยทั่วไปแล้ว มารยาทย่อมเป็นส่วนหนึ่งของการ
ดาเนินชีวิตในสังคม เป็นวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงลักษณะนิสัยภายในของบุคคล และเป็นค่านิยม
การแสดงออกด้วยความอ่อนน้อม ดีงาม (Boonprasert 2013) สามารถสร้างความยินดีและความ
ประทับใจให้ประจักษ์แก่ผู้พบเห็น หรือผู้ติดต่อสมาคมด้วยการเป็นผู้มีกิริยามารยาทดีงามและรู้จัก
วางตัวให้เหมาะสมกับสังคม ย่อมเป็นผู้ที่มีเสน่ห์ เป็นที่รักและชื่นชอบของผู้อื่น ทั้งยังดูมีคุณค่าใน
ตัวเองด้วย สามารถครองใจคนได้ กิริยาสุภาพ พูดจาถูกกาลเทศะย่อมเป็นที่นิยมรักใคร่ของบุคคล
ทั่ว ไป ทาให้ การดาเนิ น ชีวิตมีร ะเบียบแบบแผน ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และอยู่ร่วมกันในสั งคมได้ดี
ส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพให้งดงามน่าเลื่อมใสได้ดังนั้น บุคคลควรแสดงกิริยามารยาทที่ดีงามออกมา
เพื่อคุณค่าของตัวเอง และควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องหลักของมารยาทต่าง ๆ ให้ทันกับการ
พัฒนาของสังคมโลก (Burnard 2006)
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มารยาท หมายถึง แนวทางในการปฏิบัติ หรือการแสดงวาจา ภาษา ท่าทาง และพฤติกรรม
ต่าง ๆออกมาให้ปรากฏแก่สายตาของผู้อื่นคนทั่ว ๆ ไปจะมีมารยาทดีมาก หรือน้อยขึ้นอยู่กับการ
ฝึกอบรมของแต่ละครอบครัว บุคลิกภาพของแต่ละคนจะบอกให้รู้ว่าคนคนนั้นมีความสุภาพ อ่อนน้อม
มีสัมมาคารวะ และมีระเบียบวินัยเพียงใด มารยาทไทย เช่น การไหว้ เป็นต้น เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความ
เป็นไทยอย่างชัดเจน เข้าข่ายคากล่าวที่ว่า “คนไทย ไปลา มาไหว้” ที่แสดงออกถึงความเคารพอ่อน
น้อม และเรียบง่าย ซึ่งเป็นเรื่องที่คนไทยจะต้องเข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้อง เพราะการไหว้มีห ลาย
ระดับ มีหลายท่าแตกต่างกัน ซึ่งแบ่งแยกออกได้อย่างชัดเจน เช่น กราบพระพุทธรูป กราบพระสงฆ์
กราบไหว้บุคคลในฐานะ หรือวัยต่าง ๆ (Suwannapong and Prapnok 2018) ตลอดจนการวางตน
ด้ ว ยความสุ ภ าพอ่ อ นน้ อ มถ่ อ มตนการแสดงความกตั ญ ญู ก ตเวที ต่ อ ผู้ มี พ ระคุ ณ ความมี น้ าใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมไปถึงความเกรงใจ เอกลักษณ์เหล่านี้สืบเนื่องมาจากคา
สอนในพระพุทธศาสนาคอยอบรมบ่มนิสัยคนไทยจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะคนไทยจนถึงปัจจุบัน และ
ยังเป็นเอกลักษณ์ของสังคมที่ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น มีความผูกพันเคารพในระบบอาวุโส ทาให้คน
ไทยมีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ
4.2 ประเภทของมารยาท
โดยทั่วไปมารยาทแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ มารยาทโดยทั่วไป และมารยาทตาม
กาละเทศะ
4.2.1 มารยาทโดยทั่วไป
การมีมารยาทเป็นเรื่องสาคัญของมนุษย์ที่อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน เป็นการแสดง
ความเคารพให้เกียรติกัน คนไทยปัจจุบันมักเรียกตนเองว่ า เป็นคนยุคใหม่ และชอบทาอะไรแบบ
ง่ายๆ ถือเอาความสะดวกสบายเป็นหลั กพฤติกรรมที่แสดงออกมาในบางครั้งจึงกลายเป็นคนได้
มารยาทไปโดยไม่ตั้งใจ การให้เรียนรู้มารยาทในสังคมจึงยังเป็นสิ่งสาคัญต่อเยาวชนไทยเป็นอย่างยิ่ง
มารยาทโดยทั่วไปที่ควรทราบมีดังนี้ (Burnard 2006)
1) การแต่งกายให้เรียบร้อย การแต่งกายให้เรียบร้อยเหมาะสมกับเวลา และสถานที่
ถือว่าเป็นผู้มีวัฒนธรรม และจะได้รับความเกรงใจจากผู้พบเห็น
2) การสารวมกิริยาท่าทาง และคาพูด การอยู่ต่อหน้าผู้อื่นต้องสารวมเรื่องการพูดไม่
พูดคาหยาบคายตลกคะนอง เอะอะ แสดงกิริยาท่าทางให้สบเสงี่ยมเป็นการเคารพสถานที่ และรักษา
บุคลิกของตนให้ดูดีในสายตาของคนอื่น
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3) การรู้ จั กเกรงใจ ไม่ถือวิส าสะ คือ การรู้จักระวังความรู้สึ กของคนอื่นในเรื่อง
ต่อไปนี้การขอความช่วยเหลือ การขออาศัยรถ หรือบ้าน การไปเยี่ยมเยือนในเวลาเช้า หรือดึกเกินไป
และไม่ควรปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้ เข้าห้องผู้อื่นโดยไม่เคาะประตู หยิบของ หรือใช้ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับ
อนุญาต เดินเข้าไปสารวจในบ้านคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เปิดจดหมายของคนอื่นออกอ่านโดยไม่ได้
รับอนุญาต
4) การให้เกียรติผู้อื่น ด้วยวาจา ได้แก่ ไม่พูดใส่หน้าจนน้าลายกระเด็น ไม่กล่าวคา
ล้อเลียนนินทา ไม่พูดข่มเยาะเย้ยดูถูกเหยียดหยาม การให้เกียรติด้วยท่าทาง ได้แก่ ไม่สูบบุหรี่ในห้อง
ปรับอากาศ หรือในลิฟต์ ไม่นั่งกางขา นั่งไขว่ห้าง นั่งโยกเก้าอี้ ไม่ถอดร้องเท้า บิดขี้เกียจ อ้าปากหาว
ไม่หวีผม ตัดเล็บ แคะ แกะ เกา ไม่ยกเท้าไว้บนโต๊ะทางาน หรือยกเท้า ถีบพนัก พิงเก้าอี้ ไม่ยกปลาย
เท้าชี้แทนมือ หรือยกขาพาดตักผู้อื่น เป็นต้น
5) การกล่าวคาขอโทษ และขอบคุณ ควรใช้คาขอโทษ และขอบคุณให้ติดเป็นนิสัย
แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตาม
6) การไม่พูดเพ้อเจ้อหรือพูดจาพร่าเพรื่อ
7) การทักทายด้วยรอยยิ้ม และอัธยาศัยไมตรี การทักทายเมื่อพบคนที่รู้จักทาได้
หลายวิธี เช่น การยกมือไหว้ผู้ใหญ่ การทักทายด้วยความยินดี และการส่งยิ้มให้ก็เป็นการแสดงถึง
ความเป็นคนที่มีอัธยาศัยไมตรีอันดีใคร ๆ ก็ต้องการคบหาด้วย
8) การระมัดระวังตัว และอ่อนน้อมถ่อมตน คนที่คอยระมัดระวังตนเองจะไม่เหลียว
หน้า เหลียวหลังทาท่าทางเลิกลัก หรือทาตัวเป็นจุดเด่น ส่งเสียงดังเหมือนคนมีปัญหา ส่วนคนที่นอบ
น้อมถ่อมตนจะไม่แสดงหรือเย่อหยิ่ง จองหอง ซึ่งจะเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่น
9) การไม่ทาอะไรตามใจตน และไม่ต่อปากต่อคากับผู้ใหญ่ วัยรุ่นหรือเยาวชนส่วน
ใหญ่จะมีลักษณะใจร้อน จึงคิดและตัดสินใจทาอะไรรวดเร็วตามวัย แต่การทาตามใจตนเองนั้นส่วน
ใหญ่มักผิดพลาด จึงควรยั้งคิดฟังคาตักเตือน และปรึกษาผู้ใหญ่ การสนทนากับผู้ใหญ่บางครั้งด้วยวัย
ที่แตกต่างกันความคิดอาจขัดแย้งกันได้ แต่ก็ไม่ควรโต้เถียงกับผู้ใหญ่ ควรใช้วิธีอธิบายเหตุผลจะมี
ประสิทธิภาพดีกว่า
4.2.2 มารยาทตามกาลเทศะ
มารยาทตามกาลเทศะมีอยู่หลายประการ คือ มารยาทในการยืน เดิน นั่ง
การยืน มีอยู่ 2 แบบ
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1) ยืนแบบธรรมดา ส้นเท้าชิด ปลายเท้าแยกเล็กน้อย ปล่อยตัวตามสบาย
แขนห้อยแนบลาตัวตามองตรง ไม่กอดอก หรือล้วงกระเป๋า
2) ยื น ต่อหน้าผู้ ใหญ่ ตัว ตรงเท้าชิด แสดงความนอบน้อมด้ว ยไหล่ และ
ศีรษะที่ก้มลงเล็กน้อยสองมือประสานไว้ข้างหน้า ไม่ยืนค้าหัวผู้ใหญ่ ไม่จ้องผู้ใหญ่
การเดิน มีอยู่ 4 แบบ คือ
1) เดินแบบธรรมดา อย่าเดินเรียงแถวหน้ากระดานขวางทางผู้ อื่น หรือ
กระโดดไปเต้นไปเดินแกว่งแขนแต่พองาม ไม่เดินช้า หรือเร็วเกินไปและไม่ควรเดินก้มหน้า
2) เดินกับผู้ใหญ่ ไม่เดินนาหน้า (ยกเว้นเมื่อต้องเป็นคนนาทาง) ให้เดินเยื้อง
ไปด้านข้าง หรือด้านหลัง ไม่เดินเหม่อลอยต้องเดินระวังตัวตลอดเวลา
3) เดินสวนทางกัน ถ้าสวนทางกับเพื่อนควรชิดซ้าย สวนทางกับผู้ใหญ่ควร
ก้มตัวเมื่อเดินผ่าน ถ้าเป็นทางแคบควรหยุดให้ท่านไปก่อน ถ้าผู้ใหญ่นั่งอยู่ ควรหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทาง
อื่นหรือคลานเข่า
4) เดิ น ในที่ ชุ ม ชน ถ้ า มี ค นนั่ ง อยู่ ค วรมี ค นเดิ น ค้ อ มหลั ง และยกมื อ ไหว้
สาหรับผู้ใหญ่ที่คุ้นเคยถ้ามีประธานนั่งอยู่ต้องทาความเคารพก่อนจะเดินเข้าไปหรือเดินออกมา
การนั่ง มีอยู่ 2 แบบ คือ
1) การนั่งแบบธรรมดา หรือนั่งประชุม ผู้ชายถ้านั่งเก้าอี้แบบมีพนักพิง ก็ให้
เอนหลังพองาม นั่งตามสบาย เหยียดขา ไม่กระดิกเท้า ไขว่ห้าง หรือขยับขาไปมา ผู้หญิงให้นั่งเข่าชิด
ไม่แคะ แกะ เกา สะกิดคนอื่น ตั้งใจฟังการประชุม
2) การนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่ ควรนั่งตัวตรง ไม่พิงพนัก น้อมตัวลงเล็กน้อย ตั้งใจ
ฟังคาพูดแต่ไม่ควรจ้องหน้าผู้ใหญ่ตลอดเวลา
มารยาททางสั งคมจึ งเป็ น สิ่ งที่จาเป็นที่ทาให้คนเรารู้สึ กดีต่อกัน สิ่ งที่ดูเล็ กน้อยแต่ส าคัญ
เพราะการมีมารยาทดีเปรียบเสมือนมีอาภรณ์ประดับกายที่งดงาม เป็นที่ชื่นชนและยอมรับของบุคคล
รอบข้าง ผู้ที่มีมารยาทดี มักประสบความสาเร็ จในชีวิตและหน้าที่การงาน (Kanchananaga 1979)
เนื่องจากได้รั บการยอมรับ และเชื่อถือทางสังคม การมีมารยาทดีจึงเปรียบเสมือนในเบิกทางไปสู่
ความสาเร็จ นอกเหนือจากมารยาทแล้วนั้น การแต่งกายก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะแสดงออกถึงกาละเทศะ
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5. แนวคิดและทฤษฎีด้านการแต่งกายของไทย
"เสื้อผ้า” เป็นหนึ่งในองค์ประกอบพื้นฐาน ที่สาคัญของมนุษย์ทุกคน แต่เสื้อผ้าไม่ใช่เป็ น
เพียงแค่สิ่ง ที่นามาปกปิดร่างกายหรือให้ความอบอุ่นเท่านั้น เสื้อผ้ายังสะท้อนถึงเอกลักษณ์ คุณค่า
ความเป็ น มา กระบวนการต่างๆ และถูกหลอมรวมจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ แต่ล ะ
ประเทศ และในส่วนของประเทศไทย "ผ้าไทย” ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ประจาชาติอย่างหนึ่งของไทย
เนื่องจาก ผ้าไทยมีหลายชนิดและหลากหลายลวดลายซึ่งแต่ละชนิดสามารถสะท้อนถึงขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาของแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า ผ้าไทย
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สาคัญและต้องอนุรักษ์อีกอย่างหนึ่งของชาติไทย (Morris 1994)
สาหรับวัฒนธรรมไทยด้านการแต่งกาย ในสมัยก่อนคนไทยส่วนใหญ่จะนิยมใส่ชุดที่ตัดเย็บ
จากผ้าไทยไม่ว่าจะเป็นผ้าไหม ผ้าซิ่น ผ้าฝ้าย เป็นต้น เพราะเป็นผ้าที่แต่ละชุมชนผลิตขึ้นเอง นามาทา
เป็นผ้าสไบสาหรับผู้หญิงไทย ส่วนผู้ชายก็มีการแต่งกายที่นิยมสาหรับชาวบ้านก็คงหนีไม่พ้นผ้าขาวม้า
ซึ่งนิยมใช้มาตั้งแต่สมั ยโบราณจนถึงปัจจุบันก็ยังมีอยู่ เนื้อผ้าก็ใส่สบายเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ
ของประเทศไทย อีกทั้งคนไทยยังถูกบ่มเพาะให้มีความรักนวลสงวนตัว รูปแบบของชุดเสื้อผ้าไทยจึงมี
ลักษณะที่สุภาพเรียบร้อย สามารถสวมใส่ได้ทุกสถานที่ (Chatakananda and Kitkerdsang 2015)
5.1 การแต่งกายในสมัยสุโขทัย
ข้อมูลจากหลักศิลาจารึกหลักที่ 1 สมัยพ่อขุนรามคาแหงนั้นได้กล่าวว่า “1214 ศก.ปี
มะโรงพ่อขุนรามคาแหง เจ้าเมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัยนี้ เมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัยนี้ ปลูกไม้ตาลนี้ได้สิบสี่
เข้า จึงให้ช่างฟันขะดาร หินตั้งหว่างกลาง ไม้ตาลนี้ วันเดือนดับ เดือนออกแปดวัน ฝูงปู่ครูเถรมหาเถร
ขึ้นนั่ง เหนือขะดารนี้สวดธรรมแก่อุบาสกฝูง ท่วยจาศีลมิใช่วันสวดธรรม พ่อขุนรามคาแหง เจ้าเมือง
ศรีสัชนาลัยสุโขทัย ขึ้นนั่ง เหนือขะดารหิน ให้ฝูงทวยลูกเจ้า ลูกขุน ฝูงท่วยถือบ้านถือเมืองกัน วัน
เดือนดับ เดือนเต็ม ท่านแต่งช้างเผือก กระพัดลยาง เทียรย่อม ทองงานซ้ายขวา ชื่อ รูจาศรี พ่อขุน
รามคาแหง ขึ้นขี่ ไปนบพระอรัญญิกแล้วเข้ามา”
สามารถกล่าวได้ว่าการแต่งกายสตรีส่วนมากนิยมนุ่งผ้ายาวครึ่งแข้ง รัดกลีบซับซ้อนมากชั้นมี
เข็มขัด ขนาดใหญ่คาดทับประดับด้วยลวดลายละเอียดมากทิ้งชายผ้าเป็นกาบขนาดใหญ่ ตรงด้านหน้า
หรือยักเยื้องไปทางด้านข้าง บุคคลธรรมดาทั้งชายและหญิงมักนิยมนุ่งผ้าโจงกระเบน หวีผมแสกยาว
ประบ่ามีผ้ารัดต้นคอ ผู้หญิงธรรมดามีผ้าแถบคาดอก ใส่กาไลข้อมือรัดแขนและกาไลข้อเท้ากรองคอทา
เป็นสายหยักโดยรอบ (Arphattananon 2013)
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5.2 การแต่งกายในสมัยอยุธยา
ในสังคมชั้นสูงสตรีไทยไว้ผมยาวเกล้ามวยบนศีรษะ สวมเสื้อบางผ่าอกคอรูปสามเหลี่ยม
แขนสั้นขลิบขอบ สาบเสื้อ ชายเสื้อปรกเอวย้วย รัดกับสะโพก สวมกาไลแขนเป็นปลอก นุ่งผ้าโจง
กระเบนยาวครึ่งแข้ง ส่วนชาวบ้านไว้ผมยาวประบ่า หวีแสกกลาง ไม่สวมเสื้อ ห่อผ้าสไบเฉียง ปิดอก
นุ่ งผ้ าเชิง ใต้ส ะดือยาวครึ่ งแข้ง จี บหน้านาง ชักชายพกยาวตกลงมาตรงกลาง แบบผมบางแบบ
เกล้าขึ้นไปแล้วคาดกลาง ปล่อยให้ปลายบานออก หรือไว้ผมหวี แสกกลาง ไปรวมกัน เป็นพุ่มทรง
ด้านหลังใส่สร้อยสังวาล แต่มีผ้าคล้ง อกไหล่ปิดออก ทั้งสองข้าง นุ่งผ้าเชิงยาวครึ่งแข้ง จีบหน้าชักชาย
พกยาวลงมา ตรงกลางช่วงขา การดาเนินชีวิตไว้ผมยาว เกล้ามวย ไม่สวมเสื้อแต่ห่มผ้าแบบ ตะเบง
มานแทน โดยนุ่ง ผ้าโจงกระเบน เพื่อสะดวกแก่การทางาน บางครั้งก็หยักรั่ง เหนือเข่า แต่มีบางพวก
นุ่งผ้าเชิงยาวครึ่งแข้ง จีบหน้านางและไว้ผมยาว ประบ่า ตอนบนหวีแสกกลาง เป็นรูปปีกนก ( ผมปีก )
ห่มผ้าสะไบเฉียง นุ่งผ้าเชิงจีบ หน้านางยาวครึ่งแข้ง (ธีรวัฒน์ ช่างสาน 2017)
5.3 การแต่งกายในสมัยกรุงธนบุรี
มีการนาเอาวัฒนธรรมการแต่งกายบ้าง เครื่องแพรพรรณ เช่น ผ้าแพรจีน นิยมนามานุ่ง
มากขึ้น หญิง (เนื่องจาก การขาดแคลนผ้าสมัยนั้น เพราะเป็นการสร้างกรุงใหม่หลังจากกรุงศรีอยุธยา
แตก) จึงได้กลับมานุ่งผ้าถุงอีกโดยขมวดชายพกไว้ตามสบาย ห่มสไบรั ดหน้าอกอย่างธรรมดา นิยมใช้
ผ้าแพร อาจจะได้มาจากประเทศจีน ชายเริ่มมีการนุ่งกางเกง เพราะสมัยนี้ได้มีชาวจีนมารับราชการ
ทหารด้วยเป็นอันมากและ เพื่อให้สะดวกในการออกรบส่วนเสื้อนั้นจะเป็นแบบคอกลม แขนขึ้นท่อน
ผ่าอกแล้วมีกระดุม ผ้าขดไว้ มีกระเป๋าใหญ่ข้างละใบสาหรับใส่ ของ พบจาก ข้อความที่ว่า “ทัดพวง
มาลา” ของหนังสือกฤษณาสอนน้อง แสดงว่าสมัยนี้นิยมไว้ผมทรงแบบใหม่ เรียก “ผมทัด” คือ ผมที่
เป็ น พู่ตรงชายผมตกที่ริ มหู ทั้งสองข้ างส าหรับ ห้ อ ยดอกไม้ จากข้อความที่ว่ า “เสยผม” แสดงว่า
ผมทรงนี้ มีการไว้ผม ข้างหน้าสั้น แต่ก็ยาวพอจะใช้มือเสย ไปข้างหลังได้ยาวกว่าปีกแน่ๆ และไม่มีการ
แสกผม
5.4 การแต่งกายในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
การแต่งกายสมัยรั ตนโกสินทร์ในระยะแรก คงมีลักษณะคล้ายคลึงกับ สมัยอยุธยาตอน
ปลาย แต่ต่อมาภายหลัง เมื่อได้ติดต่อกับ ชาวยุโรป และได้รับ วัฒนธรรมตะวันตก แบบอย่างประเพณี
และการแต่งกาย จึงเปลี่ยนไปตามสมัยนิยม ในรัชกาลที่ 1-3 ผู้ชายนิยมไว้ "ผมทรงมหาดไทย" หรือ
"ทรงหลักแจว" ไม่นิยมใส่เสื้อ นุ่งโจงกระเบน ผู้หญิงไว้ผมทรงปีก เพียงแต่ไม่สั้นเกรียน แบบผู้ชาย ห่ม
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สไบทับเสื้อแบบแขนทรงกระบอก นุ่งผ้าโจงกระเบน ส่วนเจ้านายฝ่ายใน นิยมห่มสไบปัก นุ่งผ้าลาย
ทอง
ในรัชกาลที่ 4 (พ.ศ. 2394-2411) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการติดต่อกับ
ฝรั่งมากขึ้น การแต่งกาย ของข้าราชการฝ่ายชาย เริ่มมีการ ใส่เสื้อเข้าเฝ้า และสวมรองเท้า ส่วนผู้หญิง
ห่มสไบใส่เสื้อแขนกระบอกนุ่งผ้าโจงกระเบน ถ้าเป็นเด็กนิยมเกล้าผมไว้เป็นจุก ใส่เสื้อคอกลมติดลูกไม้
ในรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411-2453) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายหลังจากที่
ได้เสด็จประพาสยุโรปแล้ว อิทธิพลการแต่งกาย ของฝรั่งได้เข้ามา เจ้านายฝ่ายในได้เปลี่ยนจากห่มสไบ
มาใส่ เสื้อลูกไม้แขนพองแบบฝรั่ ง ตกแต่งด้วยสร้อยคอยาว สวมถุงเท้ายาว ซึ่งเจ้านายสตรีชั้นสู ง
เป็นผู้ริเริ่มการแต่งกายของสตรี โดยเฉพาะสตรีในราชสานักมี การดัดแปลง แก้ไข หลายครั้ง ต้น
รัชกาลภายในวังฝ่ายใน ขึ้นกับสมเด็จกรมพระยาสุดารัตนราประยูร (พระราชธิดาในรัชกาลที่ 3) ซึ่ง
โปรดให้ เ จ้ า นายฝ่ า ยใน เปลี่ ย นจากนุ่ ง โจง มานุ่ ง จี บ ห่ ม แพรสไบเฉี ย งตั ว เปล่ า ถึ ง พ.ศ. 2416
พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้แก้ไขใหม่คือ ให้คงการนุ่งจีบไว้เฉพาะ เมื่อจะแต่ง
กับห่มตาด หรือ สไบปัก ซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายเต็มยศใหญ่ของสตรีในวังเท่านั้น ปกติให้นุ่งโจงใส่เสื้อ
แขนกระบอก แล้งห่มผ้าสไบเฉียง ทับตัวเสื้อ และให้สวมรองเท้ากับถุงเท้าหุ้มให้ตลอดน่อง สาหรับ
เสื้อแขนกระบอกในสมัย นี้ มีการดัดแปลง เป็นแบบต่างๆ แล้วแต่ ความพอใจของ แต่ละ บุคคล
เชื่อว่าเมื่อเลิ กนุ่ งจี บ ห่ มสไบตัว เปล่ า เครื่องประดับแบบ ที่เหมาะกับการแต่งกาย ดังกล่ าว เช่น
สร้อยสังวาลย์ กาไลต้นแขน จี้ขนาดใหญ่ ก็มักจะไม่ได้นาออกมาใช้ จึงหันไป ประดับเครื่องประดับอื่น
แทน เช่น เข็มกลั ดติดผ้าสไบ ทารูปแบบ อย่างเข็มกลัด ติดเสื้อของสตรีตะวันตก ต่อมาได้ มี การ
ดัดแปลงการห่มสไบ มาเป็นสะพายแพรแทน โดยการนาแพรที่จีบตามขวางเอว มาจีบตามยาวอีกครั้ง
จนเหลือเป็น ผ้าแอบตรึงให้เหมาะ แล้วสะพายบนบ่าซ้ายรวมชายไว้ที่เองด้านขวา เป็นที่นิยมกว่าการ
ห่มสไบเฉียง อาจเป็น เพราะว่าแพรสะพาย ไม่ปิดบัง ความงามของเสื้อ เช่น การห่มสไบ เพราะตัวเสื้อ
ไม่มีการประดับประดามากต่อๆมา
ในช่ว งที่รั ชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสยุโรปแล้วนั้นสตรีในราชสานักได้เลิกไว้ผมปลีก แต่
เปลี่ยนมา ไว้ผมยาวประบ่าแทน ตามพระราชดาริ อยู่ระยะหนึ่ง ต่อมาก็ เปลี่ยนมา ไว้ผมทรงดอก
กระทุ่ม คือ ตัดผมทั้งศีรษะ ปล่อยให้ยาวชี้ขึ้นมาเล็กน้อย คล้ายดอกกระทุ่ม เมื่อผมยาว พอดีแล้วก็จะ
หวีเสย ขึ้นไปตรงๆ และตัดพองามเรียกกันว่า ”ผมตัด” แต่อนุโลม เรียกว่า ”ผมดอกกระทุ่ม” เช่นกับ
ผมทรงดอกกระทุ่มนี้ เป็นที่นิยมกันโดยทั่วไป แม้สตรีนอกราชสานัก (ไกร ปกรณ์ 2013)
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ต้นรัชกาลที่ 6 ยังคงนุ่งโจงกระเบนใส่เสื้อระบายลูกไม้แต่คอจะลึกกว่าเก่า และนิยมแขนยาว
เสมอศอก แขนไม่พองมากและไม่รัดปลายแขนเป็นชั้นๆ มีผ้าสไบพาดไหล่โดยรอบ ตอนหัวไหล่ติดเข็ม
กลัดแล้วปล่อยให้หย่อนลงมา รวบชายสไบไว้ข้างลาตัวทิ้งชายยาวมีการใช้ผ้าแพรพิมพ์ดอกเป็นแพร
สะพาย นอกเหนือจากผ้าแพรบางหรือผ้าลูกไม้อย่างสมัยก่อน ต่อมาเริ่มนุ่งซิ่นตามพระราชนิยมใน
รัชกาลที่ 6 นิยมผ้าซิ่นมีลายเชิงงดงามแบบเสื้อจึงเปลี่ยนไปเพื่อให้เหมาะสม สาหรับใส่เข้าชุดกับผ้าซิ่น
เสื้อระบายลูกไม้เป็นชั้นหรือเชิง ซึ่งนิยมกันมาแต่เดิมจึงเสื่อมความนิยมลงมาเป็นผ้าแพร ผ้าโปร่งบาง
หรือผ้าพิมพ์ดอก คอเสื้อกว้างขึ้นอีกและแขนเสื้อสั้นประมาณต้นแขน นอกจากนี้ยังตบแต่งด้วยเสื้อ
ตามความพอใจของผู้สวมใส่ เมื่อหันมานุ่งซิ่นแล้วก็ไม่นิยมสะพายแพรอีกต่อไป การสะพายแพรซึ่ง
พัฒนามาจากการห่มสไบเฉียงตามลักษณะการแต่งกายแบบสตรีไทยแต่โบราณจึงถูกยกเลิกไปโดย
ปริยาย (เตชิต เฉยพ่วง 2015)
ในรัชการที่ 7 การแต่งกายของทั้งชายและหญิงได้เปลี่ยนไปเป็นแบบตะวันตกมากขึ้นในระยะ
ต่อมา แต่พัฒนาการแต่งกายของชายไม่ค่อยมีขั้นตอนมากนัก ข้าราชการและคนในสังคมชั้นสูงทั่วไป
ยังคงนุ่งผ้าม่วงโจงกระเบน ใส่เสื้อราชปะแตน สวมถุงเท้ารองเท้า ตามแบบตั้งแต่รัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็น
แบบการแต่งกาย สาหรับ การแต่งกาย ออกงานสังคมต่างๆ ด้วยใน รัชกาลที่ 7 เมื่อมีพระราชทาน
เลี้ยงในวัง โปรดให้เจ้านายและข้าราชการ นุ่งโจงกระเบน สีกรมท่า แต่ ใส่เสื้อ ราชปะแตนสีดา แทนสี
ขาว และในสมัยนี้ชายในสังคมชั้นสูง บางคน ก็เริ่มแต่ง ราตรีสโมสร อย่างฝรั่ง ออกงานราตรีสโมสร
บ้างแล้ว
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 มีการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรม การแต่ง
กาย บางอย่างตามนโยบายของรัฐบาลสมัยนั้น คือ ในปี พ.ศ. 2478 ได้มีการตราพระราชบัญญัติ การ
แต่งกายพลเรือนให้ ข้าราชการชายนุ่งกางเกงยาว แทนผ้าม่วงโจงกระเบน แต่แบบเสื้อ ยังไม่มีการ
กาหนดให้ ใช้แบบเสื้ออย่างชาวตะวันตก อย่างไรก็ตาม การนุ่งกางเกง ก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในเวลา
นั้น ด้านทรงผมสตรีสมัยนี้ไม่นิยมไว้ผ มบ๊อบแบบครั้งรัชกาลที่ 6 แต่จะดัดผม เป็นคลื่น ด้วยน้ายาดัด
ผม ที่ส่งเข้ามาขาย และหวีเรียบร้อยเรียกกันว่า ”ผมคลื่น” ก่อนที่จะมี น้ายาดัดผมส่งเข้ามาขายนั้น
นิยมดัดกันด้วย คีมเผาไฟจากเตาถ่าน แล้วนามานาบ ที่ผมให้หยิกเป็นลอน ต้องใช้ความระมัดระวังใน
การทามาก ถ้าไม่ดัดผม ก็จะตัดผม ” บ๊อบ ” เดิมนั้นให้สั้น เข้าที่ท้ายทอยให้จนเห็นเชิงผมสูง คล้าย
ผมผู้ชาย เรียกว่า ผมทรง ” ซิงเกิล ” ถ้าซอยเชิงผมให้สูงขึ้นไปมาก และตัดผม เปิดให้เห็นใบหู จนดู
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เป็นทรงผม ผู้ชาย เรียกกันว่า ” อีตันคร็อป ” แต่นิยมเฉพาะผู้ที่ ” ทันสมัย ” เท่านั้น (Leksawat
2014)
การแต่งกายสมัยรัฐนิยมและหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2480-2500 ) ให้แต่งกายให้สม
กับเป็นอารยชน โดยกาหนด การแต่งกาย และทรงผมแบบใหม่ ขอให้สตรีทุกคน ไว้ผมยาว เลิกใช้ผ้า
โจงกระเบน เปลี่ยนเป็นนุ่งผ้าถุงแทน เลิกการใช้ผืนเดียวคาดอก หรือเปลือยกาย ท่อนบน ให้ใส่เสื้อ
แทน ส่วนชายนั้นขอให้เลิกนุ่งกางเกงแพรสีต่างๆ หรือผ้าม่วง เปลี่ยนมาเป็นนุ่งกางเกงขายาวแทน
นอกจากนี้ยังมีประกาศของ กรมโฆษณาการ ออกมาเป็นระยะๆ แล้วยังมีประกาศของกระทรวง
ทบวง กรมต่างๆ วางระเบียบการแต่งกายของราชการ ในเวลาทางานปกติ และทั่วไป เพื่อให้เป็น
แบบอย่าง (ปิยวรรณ อัศวราชันย์ 2015)
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการแต่งกายของชาวไทยจะเป็นสากลมากขึ้น แต่ก็ยังคงเครื่องแต่งกาย
ของไทยไว้ในโอกาสสาคัญต่าง ๆ เช่น ในงานพระราชพิธี งานที่เป็นพิธีการ หรือในโอกาสพบปะ
สังสรรค์ระหว่างผู้นา พิธีแต่งงาน เทศกาลและงานประเพณีที่จัดขึ้น หรือในกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องการ
แสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยอย่างชัดเจน ในบางหน่วยงานของราชการ มีการรณรงค์ให้แต่งกายในรูป
แบบไทย ๆ ด้วย ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เช่น วันอังคาร ชาวเชียงรายแต่งชุดสี ม่วงซึ่งเป็น
สีประจาจังหวัดเชียงราย วันจันทร์ ข้าราชการแต่งชุดสีกากี เป็นต้น ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของไทยอีก
ประการหนึ่ง ตัวอย่าง ในสมัยอยุธยาตอนปลายนั้นหญิงไทยจะนุ่งโจงกระเบนสวนเสื้อรัดรู ปแขน
กระบอก ผู้ชายจะนุ่งผ้าม่วงโจง สวมเสื้อคอปิด ผ่าอกแขนยาว โดยปกติจะไม่นิยมใส่เสื้อซึ่งในปัจจุบัน
นี้เราหา แทบไม่ได้แล้วสาหรับการแต่งกายแบบนี้ เนื่องจากคนไทยสมัยปัจจุบันนิยมแต่งกายตามแบบ
นิยมตามชาวยุโรปซึ่งทาให้กายแต่งกายแบบอดีตเริ่มเลื่อนหายไปมากเพราะการที่คนส่วนใหญ่หันไป
นิยมสวมใส่ชุดเสื้อผ้าตามกระแสหรือตามแฟชั่นนั้น อาจทาให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมายตามมา(ศศิธร
โรจน์สงคราม and อุบลวรรณ สงกรานตานนท์ 2014) เช่น
- ปั ญหาการสู ญหายของเอกลั กษณ์ประจาชาติ ในปัจจุบันนี้เราจะสั งเกตเห็ นว่าคนไทย
ส่ ว นมากไม่นิ ย มการแต่งกายด้ว ยผ้ า ไทยหรื อรูป แบบที่สุ ภ าพเรียบร้ อยแบบไทยๆ ในการดาเนิ น
ชีวิตประจาวัน นอกจากงานพระราชพิธี งานมงคลต่างๆ เนื่องจากคนไทยสมัยปัจจุบันนิยมแต่งกาย
ตามแบบชาติยุโรป และชาติตะวันออก ซึ่งทาให้การแต่งกายแบบอดีตเริ่มเลื อนหายไปอย่า งมาก
ดังนั้นหากคนไทยไม่เริ่มที่จะอนุรักษ์ตั้งแต่ตอนนี้ และแน่นอนว่าในอนาคตลูกหลานของเราอาจจะ
เหลือเพียงความทรงจาและภาพถ่ายความงดงามของผ้าไทยได้ชื่นชม
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- ปัญหาการแต่งกายที่ไม่รัดกุมหรือไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ ปัจจุบันแฟชั่นของเสื้อผ้า ใน
ประเทศไทยมีหลายรูปแบบ แต่แบบที่มักได้ความนิยมมักจะมีลักษณะเป็นเสื้อผ้าน้อยชิ้นหรือรัดรูป
สามารถให้ผู้สวมใส่อวดสัดส่วนของร่างกายได้ เช่น กระโปรงสั้น กางเกงขาสั้น เสื้อแขนกุด เสื้อสาย
เดี่ยว เป็นต้น ซึ่งเสื้อผ้าแฟชั่นดังกล่าวสามารถสวมใส่ได้ แต่ควรจากัดแค่บางโอกาสหรือบางสถานที่
เท่านั้น เพราะบางสถานที่ต้องมีกฎ ระเบียบ หรือข้อห้ามเกี่ยวกับรูปแบบเสื้ อผ้าเข้ามาเกี่ยวข้ อง
โดยเฉพาะเขตพระราชวัง เขตศาสนสถาน เขตโบราณสถาน หรือส่วนราชการต่างๆ แต่ในปัจจุบันผู้คน
ส่วนใหญ่กลับไม่รู้สึกว่าการเข้าเขตสถานที่ดังกล่าวควรจะต้องใส่เสื้อผ้าที่เรียบร้อยรัดกุม เพื่อเป็นการ
แสดงถึงการให้เกียรติและแสดงความเคารพต่อสถานที่นั้นๆ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอาจเป็นแบบอย่างที่
ไม่ถูกต้องหรือทาให้เกิดความเข้าใจผิดให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เข้ามาท่องเที่ยวในสถานที่
สาคัญต่างๆ ได้
- ปัญหาการคุกคามทางเพศ จากความคุ้นชินในการสวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่รัดกุมจนถูกมองว่าเป็น
เรื่องปกติ และผู้หญิงเริ่มมีความใจกล้าและมั่นใจในตัวเองสูงกับการสวมเสื้อผ้าโชว์หวิว อีกทั้งผู้ชายใน
ปัจจุบัน ก็มีความยับยั้งชั่งใจน้อยลงทุกที ซึ่งอาจเป็นเพราะการสวมใส่เสื้อผ้าโชว์สัดส่วนของผู้หญิงจะ
ทาให้เกิดความรู้ สึกพลุ่ งพล่าน ปลุกใจเสือป่าจากบรรดาชายฉกรรจ์ทั้งหลายโดยเฉพาะพวกกลุ่ ม
มิจฉาชีพ สาเหตุดังกล่าว จึงเป็นเหตุนาไปสู่ปัญหาการคุมคามทางเพศหรือการก่อคดีข่มขืนมากขึ้น
กว่าในอดีต
วั ฒ นธรรมไทยเป็ น เรื่ อ งที่ ช าวต่ า งชาติ ค่ อ นข้ า งให้ ค วามสนใจในวั น ส าคั ญ และเทศกาล
การละเล่ น ในแต่ ล ะวั น เพราะมี เ อกลั ก ษณ์ เ ป็ น ของตนเอง จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
วัฒนธรรมต่างๆของประเทศไทยด้วย
6. แนวคิดและทฤษฎีด้านวัฒนธรรม
วั ฒ นธรรมตรงกั บ ค าในภาษาอั ง กฤษว่ า “Culture” มี ร ากศั พ ท์ ม าจากภาษาละติ น ว่ า
“Cultura” หมายถึงการเพาะปลูกและบารุงให้เจริญงอกงาม เดิมนิยมใช้กับกลุ่มเกษตรกรในทวีป
ยุ โ รป ต่อมาน ามาประยุ กต์ใช้กับความเจริญในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ (ประสิ ทธิ์ สระทอง 2017)
สาหรับคาในภาษาไทย พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ทรงบัญญัติคาว่า
วัฒนธรรมขึ้นโดยนาคาภาษาบาลีมารวมกับคาภาษาสันสกฤตคือ “วัฒน” มาจากคาว่า “วฑฺฒน”
จากภาษาบาลีแปลว่าความเจริญงอกงามและ “ธรรม” มาจากคาว่า “ธรฺม” ในภาษาสันสกฤตแปลว่า
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สภาพที่เป็นอยู่จริง รวมความแล้วหมายถึงสภาพที่แสดงถึงความเจริญงอกงามหรือความมีระเบียบ
วินัย นามาใช้ในทางราชการครั้งแรกในพระราชบัญญัติบารุงวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2483 และนิยม
ใช้สืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันมีการนิยามคาว่าวัฒนธรรมในหลากหลายมิติขึ้นกับบริบทต่าง ๆ ตาม
การแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ช่วงเวลา และเงื่อนไขต่าง ๆ ของผู้คนในแต่ละยุคสมัย (ฉลองรัฐ
เจริญศรี 2003)
อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมกับมนุษย์เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้ง จึงอาจเรียกว่าสังคม–
วัฒนธรรม (Socio – Cultural) ซึ่งหมายถึง สภาวะทางสังคมที่มีวัฒนธรรมเป็นตัวกาหนดสภาพเป็น
แบบแผนในการปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดาเนินชีวิตรวมถึงใช้ในการกาหนดพฤติกรรมหรือ
ความประพฤติของมนุษย์ในแต่ละสังคม ดังนั้น โดยรวมคาว่า วัฒนธรรมคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อ
ความเจริญงอกงามในวิถีแห่งชีวิตของส่วนรวม ของการดาเนินชีวิตมีการถ่ายทอดสืบต่อกันมา เช่น
การละเล่น การแสดง การขับร้อง และอาหารการกิน เป็นต้น (สาราญ จูช่วย 2013)
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความหมายของวัฒนธรรมดังกล่าวพบว่านักวิชาการส่วน
ใหญ่นิยามความหมายของวัฒนธรรมไว้คล้ายคลึงกันโดยสามารถสรุปพอสังเขปได้ว่า วัฒนธรรม คือ
สิ่ งที่มนุ ษย์ เปลี่ ย นแปลง ปรั บ ปรุ งเพื่อความเจริญงอกงามในวิถีแห่งชีวิตซึ่งมีความเป็นองค์รวมที่
ซับซ้อน และมีความหมายรวมถึงวิถีการดาเนินชีวิตเกี่ยวกับเรื่องต่างๆของมนุษย์ที่สะท้อนถึง ความคิด
ความเชื่อ ความรู้สึก ทัศนคติ ค่านิยม ประเพณีและการแสดงออกอันเป็นพฤติกรรมร่วมกันของมนุษย์
ในเรื่องต่างๆ
6.1 ความสาคัญของวัฒนธรรม
วัฒนธรรมไทยครอบคลุมถึงทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นแบบแผนในความคิด และการกระทาที่
แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือสังคมใดสังคมหนึ่ง มนุษย์ได้คิดสร้าง
ระเบียบกฎเกณฑ์วิธีการในการปฏิบัติ การจัดระเบียบตลอดจนความเชื่อ ความนิยม ความรู้ และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการควบคุม และใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ อีกทั้งวัฒนธรรมเป็นเครื่องวัดและ
เครื่องกาหนดความเจริญหรือความเสื่อมของสังคม และขณะเดียวกัน วัฒนธรรมยังกาหนดชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนในสังคม ดังนั้นวัฒนธรรมจึงมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของประชาชน และต่ อ
ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติมาก โดยวัฒนธรรมไทยมีความสาคัญดังต่อไปนี้
1) วัฒ นธรรมเป็ นเครื่องสร้างระเบียบแก่สั งคมมนุษย์ วัฒ นธรรมไทยเป็นเครื่อง
กาหนดพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมไทย ให้มีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนรวมถึงผลของการแสดง
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พฤติกรรมตลอดจนถึงการสร้างแบบแผนของความคิด ความเชื่อ และค่านิยมของสมาชิกให้อยู่ใน
รูปแบบเดียวกัน
2) วั ฒ นธรรมท าให้ เ กิ ด ความสามั ค คี ค วามเป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น สั ง คมที่ มี
วัฒนธรรมเดียวกันย่อมจะมีความรู้สึกผูกพันเดียวกัน เกิดความเป็นปึกแผ่น จงรักภักดีและอุทิศตน
ให้กับสังคมทาให้สังคมอยู่รอด
3) วัฒนธรรมเป็นตัวกาหนดรูปแบบของสถาบัน เช่น รูปแบบของครอบครัวจะเห็น
ได้ว่าลักษณะของครอบครัวแต่ละสังคมต่างกันไป ทั้งนี้เนื่องจากวัฒนธรรมในสังคมเป็นตัวกาหนด
รูปแบบ เช่น วัฒนธรรมไทยกาหนดเป็นแบบสามีภรรยาเดียว ในอีกสังคมหนึ่งกาหนดว่าชายอาจมี
ภรรยาได้หลายคน หรือหญิงอาจมีสามีได้หลายคน ความสัมพันธ์ทางเพศก่อนแต่งงานเป็นสิ่งที่ดีหรือ
เป็นเรื่องขัดต่อศีลธรรม
4) วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือช่วยแก้ปัญหา และสนองความต้องการของมนุษย์ มนุษย์
ไม่ ส ามารถด ารงชี วิ ต ภายใต้ สิ่ ง แวดล้ อ มได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ ดั ง นั้ น มนุ ษ ย์ ต้ อ งแสวงหาคว ามรู้ จ าก
ประสบการณ์ที่ตนได้รั บ การประดิ ษฐ์ คิ ดค้นวิธี การใช้ท รัพ ยากรนั้น ให้ เ กิด ประโยชน์ต่ อชีวิ ต และ
ถ่ายทอดจากสมาชิกรุ่นหนึ่งไปสู่สมาชิกรุ่นต่อไปได้โดยวัฒนธรรมของสังคม
5) วัฒนธรรมช่วยให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า หากสังคมใดมีวัฒนธรรมที่ดีงาม
เหมาะสม เช่น ความมีระเบียบวินัย ขยัน ประหยัด อดทน การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว
เป็นต้น สังคมนั้นย่อมจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว
6) วั ฒ นธรรมเป็ น เครื่ อ งแสดงเอกลั ก ษณ์ ข องชาติ ค าว่ า เอกลั ก ษณ์ หมายถึ ง
ลักษณะพิเศษหรือลักษณะเด่นของบุคคลหรือสังคม ที่แสดงว่าสังคมหนึ่งแตกต่างไปจากอีกสังคมหนึ่ง
เช่น วัฒนธรรมการพบปะกันในสังคมไทย จะมีการยกมือไหว้กันแต่ในสังคมญี่ปุ่นใช้การคานับกัน เป็น
ต้น
วั ฒ นธรรม เป็ น สิ่ ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลเหนื อ ความคิ ด และพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ ใ นสั ง คม เพราะ
วัฒนธรรมคือ วิถีชีวิตของคนในสังคมนั้นเอง การท าตามวัฒนธรรมของบุค คลจะเป็นที่ยอมรับของ
กลุ่มถ้าบุคคลใดไม่ปฏิบัติตามวัฒนธรรมของสังคม จะกลายเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนา มนุษย์จึงมี
พฤติกรรมและความคิด อยู่ ในขอบเขตของวัฒ นธรรมจนอาจกล่ าวได้ว่า วัฒ นธรรมเป็นลั ก ษณะ
ประจาตัวของมนุษย์ แต่ละกลุ่มจะมีวัฒนธรรมหรือแบบชีวิตของตนเอง บุคคลจะได้รับการอบรบให้
รู้จักวัฒนธรรมตั้งแต่เด็ก โดยการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่และครู บางครั้งเมื่อเข้าสังคมพฤติกรรมของ
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บุคคลถูกบังคับโดยปริยาย ให้ทาตามแบบอย่างตามวัฒนธรรมที่ทุกคนหรือสังคมนั้นๆ ยึดถือโดย
อัตโนมัติอย่างไม่รู้สึกตัวจนถือเป็นความเคยชิน นั่นคือพฤติกรรมของคนถูกควบคุมโดยวัฒนธรรม
นั่นเอง (Laeheem and Baka 2010)
องค์การใดที่ขาดวัฒนธรรมจะเป็นองค์การที่ขาดศูนย์รวม ขาดพลังยึดเหนี่ยวบุคลากรเข้า
ด้วยกัน เป็นองค์การที่ขาดขวัญ กาลังใจ วัฒนธรรมจะเป็นคานชี้นา ช่วยให้บุคลากรทางานดีขึ้น
วัฒนธรรมแข็งแกร่ง (Strong Culture) คือ กฎระเบียบที่ไม่เป็นทางการที่บอกบุคลากรว่าควรปฏิบัติ
ตนอย่างไร องค์การคาดหวังอะไร ควรทาอย่างไรภายใต้วัฒนธรรมที่แข็งแกร่งบุคลากรจะไม่เสียเวลา
ในการพยายามค้นหาว่า ควรปฏิบัติ ตัวอย่างไร วัฒนธรรมที่แข็งแกร่งจึงมีผลต่อการปฏิบัติงานอย่าง
มาก บุคลากรจะทุ่มเทการท างานมากขึ้น 1 - 2 ชั่วโมงต่อวัน จะช่วยลดอัตราการลาออก การขาด
งาน วัฒนธรรมในองค์การ อาจทาให้บุคลากรเฉื่อยชาหรือปราดเปรียว เป็นผู้จัดการที่ทรหด เป็นครูที่
อดทน เป็นคนที่มีความรับผิดชอบ
วัฒนธรรมจึงมีผลมากต่อชีวิตการทางาน องค์การที่แข็งแกร่งยังลดการเข้ามาทางานอย่าง
ฉาบฉวยของพนักงาน เพราะพนักงานใหม่มักขาดความซาบซึ้งและความเข้าใจวัฒนธรรมองค์การ ทา
ให้ยากที่จะปรับตัวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม อันที่จริงแล้วความไม่เข้าใจเป็นเรื่องของความไม่ แน่ใจ
ในสิ่งที่เห็น ได้ยิน ได้รับรู้องค์การที่มีวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งจะขจัดความไม่แน่ใจนี้ลงได้ เพราะจะ
ชี้ให้เห็นโครงสร้างมาตรฐานและค่านิยมวัฒนธรรมที่มีอยู่ อาจกล่าวได้ว่าองค์การเป็นสถาบันสุดท้าย
ของสังคม (Saffold III 1988) ที่สามารถมีบทบาทในการหล่อหลอมค่านิยมที่ถูกต้องแก่คนรุ่นใหม่ใน
สังคม ให้เลิกความจับจดไม่มีการวางแผนในการทางาน การใช้ชีวิต หล่อหลอมคนรุ่นใหม่ใ ห้ เป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการจึงควรตระหนักถึงความสาคัญของวัฒนธรรมองค์การ
คนในทุกอาชีพทุกระดับจาเป็นต้องเข้าใจวัฒนธรรม เข้าใจว่าวัฒนธรรมทางานกันอย่ างไร เพราะ
วัฒนธรรมมีผลมากต่อชีวิตการทางาน คนที่เพิ่งเริ่มทางานอาจคิดว่า งานก็คืองาน แต่ความจริงแล้ว
เมื่อเขาเลือกทางานที่ใด เท่ากับเขาเลือกวิถีทางดาเนินชีวิตวัฒนธรรมในองค์การ อาจทาให้เขาเป็นครู
ที่อดทนเป็นคนมีความรับผิดชอบ นิยมการรักษามิตรภาพ ทางานเป็นทีมหรืออยู่คนเดียว แต่เมื่อเวลา
ผ่านไปหลายๆ ปี เขาจะปรับเข้ากับวัฒนธรรมนั้นโดยไม่รู้ตัว และเมื่อเปลี่ยนงานใหม่ เขาจะพบความ
ประหลาดใจถึงความแตกต่างของที่ทางานเก่ากับที่ทางานใหม่
ความตื่นตระหนกทางวัฒนธรรม (Culture Shock) เป็นสาเหตุสาคัญประการหนึ่งที่ว่าทาไม
คนจึงพลาด เมื่อออกจากองค์การหนึ่งไปทางานในอีกองค์การหนึ่ง การที่เขาพลาดมิได้เนื่องมาจาก
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การทางาน แต่เนื่องมาจากเขาอ่านวัฒนธรรมองค์การใหม่ไม่ถูกต้อง ไม่เข้าใจและไม่คาดคิดมาก่อน
ทุกองค์การสามารถมีวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งได้ ถ้าผู้บริหารระดับสูงรู้ว่าองค์การมีวัฒนธรรมลั กษณะใด
อยู่ แม้ว่าจะมีอยู่อย่างเลือนลางก็ตาม ความสาเร็จในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับผู้จัดการระดับสูงสามารถอ่าน
วัฒนธรรมที่เป็นอยู่ได้ถูกต้องเพียงใด สามารถขัดเกลา ปรับ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้อย่างไร
ผู้บริหารที่ประสบความสาเร็จจะสร้างความสาเร็จให้องค์การ โดยการชี้ นาความคิดเห็น สร้างค่านิยม
ร่วมกันเป็นผู้นาด้านอื่นๆ และเข้าใจความสาคัญของการทางานร่วมกันกับคนในองค์การ (Ward,
Furnham et al. 2005) วัฒนธรรมในสังคมเป็นวิถีทางในการดารงชีวิตของมนุษย์ในสังคมนั้นๆ ร่วม
ยึดถือและกาหนดลั กษณะการปฏิบัติงานของกลุ่ มในสังคม ตลอดจนเสมือนเป็นมาตรการในการ
ประเมินคุณค่าทางวัตถุและพฤติกรรม ซึ่งพฤติกรรมเป็นผลมาจากวัฒนธรรมจะแสดงออกได้ทั้งจิตใจ
หรืออารมณ์และความเข้าใจง่ายๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมเป็นสิ่งสาคัญมาก เพราะวัฒนธรรม
จะแสดงให้เห็นความเจริญของสังคมทั้งในทางจิตใจและวัตถุ ดังนั้นวัฒนธรรมจึงเป็นเรื่องที่ควรเอาใจ
ใส่พิจารณาลึกซึ้งว่าวัฒนธรรมด้านใดบ้างที่ช่วยส่งเสริมการบริหารพัฒนา อันจะเป็นประโยชน์ต่ อการ
วางแนวทาง
6.2 ลักษณะพื้นฐานทางวัฒนธรรม
Kroeber และ Clyde Kluckhohn (1952) คิดว่า วัฒนธรรม เป็นระบบความเชื่อและ
ค่านิยมทางสังคมที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมของมนุษย์ เป็นกฎระเบียบหรือมาตรฐานที่คนในสังคม
ยอมรั บ จนเป็ น วิถีชีวิตของคนในสังคม และอธิบายลั กษณะพื้นฐานทางวัฒนธรรมไว้ 6 ประการ
(Kroeber and Kluckhohn 1952) คือ
1) วัฒนธรรม เป็นความคิดร่วมและค่านิยมทางสังคม ซึ่งเป็นตัวกาหนดมาตรฐาน
ของพฤติกรรมคน ในวัฒ นธรรมเดียวกันจะสามารถคาดคะเนพฤติ กรรมของพฤติ กรรมผู้ อื่น ใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้ ซึ่งทาให้พฤติกรรมของเขามีความสอดคล้องต้องกันกับผู้อื่น
2) วัฒนธรรม เป็นสิ่งที่มนุษย์เรียนรู้ทีละเล็กทีละน้อย จากการเกิดและเติบโตใน
สังคมแห่งนี้ เปรียบเสมือนมรดกทางสังคม ได้รับถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งโดยผ่าน
กระบวนการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม หรือกระบวนการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
3) วัฒนธรรม มีพื้นฐานมาจากการใช้สัญลักษณ์ พฤติกรรมของมนุษย์มีต้นกาเนิดมา
จากการใช้สัญลักษณ์ ระบบสัญลักษณ์ช่วยให้มนุษย์สามารถเก็บรวบรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ธรรมชาติอย่างเป็นระบบและสามารถถ่ายทอดความรู้นั้นไปยังคนรุ่นหลังต่อไป
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4) วั ฒ นธรรม เป็ น องค์ ค วามรู้ แ ละภู มิ ปั ญ ญา ในลั ก ษณะนี้ วั ฒ นธรรมมี ห น้ า ที่
สนองตอบความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ วางกฎเกณฑ์ให้มนุษย์ดาเนินชีวิตอย่างมีระเบียบแบบแผน
เพื่ อ ให้ สั ง คมท างานได้ อ ย่ า งมี ร ะบบและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ช่ ว ยให้ ม นุ ษ ย์ ส ามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ
สภาพแวดล้อม เป็นพื้นฐานของการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี เพื่อความเจริญและความอยู่รอดของ
มนุษย์นอกจากนี้ประเพณียังแตกแขนง แบ่งตามระดับความเข้มงวดมากไปหาเข้มงวดน้อย ดังนี้ จารีต
ประเพณีหรือศีลธรรม ขนบประเพณี และธรรมเนียมประเพณี
- จารีตประเพณี คือค่านิยมที่สังคมมองว่าหากฝ่าฝืน ไม่ทาตาม ถือเป็นความผิด
หรือเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรม แต่เนื่องจากจารีตประเพณีของแต่ละสังคมไม่เหมือนกัน การยึดถือจารีต
ประเพณีของแต่ละสังคมจึงแตกต่างกัน
- ขนบประเพณี หมายถึง ค่านิยมที่สังคมกาหนดเป็นแบบแผนชั ดเจนว่า ควรจะ
ปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนอย่างไร เช่น พิธีการต่างๆ
- ธรรมเนียมประเพณี หมายถึงค่านิยมที่ปฏิบัติกันอยู่ในชีวิตประจาวัน ฝ่าฝืนได้ไม่
ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง หากแต่เป็นเรื่องเสียมารยาทเท่านั้น
6.3 ความสาคัญของวัฒนธรรมไทย
จากที่กล่าวมาแล้ว สามารถสรุปความสาคัญของวัฒนธรรมได้ดังนี้
1) วัฒ นธรรมเป็ นเครื่องสร้างระเบียบแก่สั งคมมนุษย์ วัฒ นธรรมไทยเป็นเครื่อง
กาหนดพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมไทย ให้มีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนรวมถึงผลของการแสดง
พฤติกรรมตลอดจนถึงการสร้างแบบแผนของความคิด ความเชื่อ และค่านิยมของสมาชิกให้อยู่ใน
รูปแบบเดียวกัน
2) วั ฒ นธรรมท าให้ เ กิ ด ความสามั ค คี ค วามเป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น สั ง คมที่ มี
วัฒนธรรมเดียวกันย่อมจะมีความรู้สึกผูกพันเดียวกัน เกิดความเป็นปึกแผ่น จงรักภักดีและอุทิศตน
ให้กับสังคมทาให้สังคมอยู่รอด
3) วัฒนธรรมเป็นตัวกาหนดรูป แบบของสถาบัน เช่น รูปแบบของครอบครัวจะเห็น
ได้ว่าลักษณะของครอบครัวแต่ละสังคมต่างกันไป ทั้งนี้เนื่องจากวัฒนธรรมในสังคมเป็นตัวกาหนด
รูปแบบ เช่น วัฒนธรรมไทยกาหนดเป็นแบบสามีภรรยาเดียว ในอีกสังคมหนึ่งกาหนดว่าชายอาจมี
ภรรยาได้หลายคน หรือหญิงอาจมีสามีได้หลายคน ความสั มพันธ์ทางเพศก่อนแต่งงานเป็นสิ่งที่ดีหรือ
เป็นเรื่องขัดต่อศีลธรรม
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4) วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือช่วยแก้ปัญหา และสนองความต้องการของมนุษย์ มนุษย์
ไม่ ส ามารถด ารงชี วิ ต ภายใต้ สิ่ ง แวดล้ อ มได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ ดั ง นั้ น มนุ ษ ย์ ต้ อ งแสวงหาความรู้ จ าก
ประสบการณ์ที่ตนได้รั บ การประดิ ษฐ์ คิ ดค้นวิธี การใช้ท รัพ ยากรนั้น ให้ เ กิด ประโยชน์ต่ อชีวิ ต และ
ถ่ายทอดจากสมาชิกรุ่นหนึ่งไปสู่สมาชิกรุ่นต่อไปได้โดยวัฒนธรรมของสังคม
5) วัฒนธรรมช่วยให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า หากสังคมใดมีวัฒนธรรมที่ดีงาม
เหมาะสม เช่น ความมีระเบียบวินัย ขยัน ประหยัด อดทน การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว
เป็นต้น สังคมนั้นย่อมจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว
6) วั ฒ นธรรมเป็ น เครื่ อ งแสดงเอกลั ก ษณ์ ข องชาติ ค าว่ า เอกลั ก ษณ์ หมายถึ ง
ลักษณะพิเศษหรือลักษณะเด่นของบุคคลหรือสังคม ที่แสดงว่าสังคมหนึ่งแตกต่างไปจากอีกสังคมหนึ่ง
เช่น วัฒนธรรมการพบปะกันในสังคมไทย จะมีการยกมือไหว้กันแต่ในสังคมญี่ปุ่นใช้การคานับกัน เป็น
ต้น
วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ ประเทศไทยมีการติดต่อกับหลายเชื้อชาติ ทาให้มีการรับ
วัฒนธรรมของชาติต่าง ๆ เข้ามา แต่คนไทยสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และปฏิบัติสืบ
ต่อกันมาจนกลายเป็น ส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของไทย เช่น ประเพณีทานก๋วยสลาก ประเพณีล่องเรือไฟ
ประเพณีแข่งเรือ ประเพณีลอยกระทง ที่จัดขึ้นในทุกวันขึ้น 15 ค่า เดือน 12 และจัดในทุกพื้นที่ของ
ประเทศไทย หรือประเพณีรดน้าในวันสงกรานต์ ที่จัดขึ้นในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นต้น อีกทั้ง
สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทาให้คนไทยมีความผูกพัน
กับธรรมชาติ มีความอดทน การร่วมมือร่วมใจ รู้จักบุญของธรรมชาติและบุญคุณของแผ่นดิน
ดังนั้นอาจกล่าวไดวา วัฒนธรรมมีลักษณะที่ไดจากการเรียนรู และสั่งสมเป็นเวลานานไมใช่สิ่ง
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ พรอมกับมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นและถ่ายทอดสูสังคมจนกลายเป็นมรดกทาง
สั ง คม วั ฒ นธรรมเป็ น สิ่ ง ที่ มี อ ยู่ ใ นสั ง คม และมี ก ารถ่ า ยทอดเป็ น แบบอย่ างในการด าเนิ นชีวิตใน
ขณะเดียวกันก็มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณและความเปลี่ยนแปลงของ
แต่ละสังคมไดอีกด้วย อีกหนึ่งด้านที่สามารถแสดงออกถึงความเป็นไทยก็คือศิลปกรรมซึ่งมีมากมาย
หลากหลายรูปแบบ

32
7. แนวคิดและทฤษฎีด้านศิลปกรรมไทย
ชนชาติไทยเป็นชนชาติที่มีเอกลั กษณ์ทางศิล ปกรรมสูงงานศิล ปะเป็นงาน ที่ให้ความรู้สึ ก
ทางด้านสุนทรีย์ของมนุษย์ที่มีจิตใจสูง ซึ่งถ่ายทอดความรู้สึกที่มีคุณค่าทางจิตใจ ส่งผลให้คนไทยเป็นผู้
มีวัฒนธรรมทางจิตใจที่ถ่ายทอดทางอารมณ์ได้ 2 ลักษณะคือ (พิชิตชัย รัชตามพร 2008)
1) ถ่ายทอดออกมาเป็นรูปธรรม ได้แก่ สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม และประณีต
ศิลป์
2) ถ่ายทอดออกมาไม่เป็นรูปธรรม ได้แก วรรณคดี ดนตรี และนาฏศิลป์ ศิลปวัฒนธรรมไทย
ที่ปรากฏจะสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของพุทธศาสนา การถ่ายทอดทาง อารมณ์ทั้ง 2 ลักษณะ
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะชาติของคนไทย ผลงานที่ช่างฝีมือไทยหรือศิลปินไทยได้
สร้างสมไว้จากความรู้สึกนึกคิดหรือจินตนาการ
7.1 จิตรกรรม (Painting)
จิตรกรรม หมายถึง ภาพที่แสดงถึงเรื่องราว ตลอดไปถึงจนเขียนภาพลวดลายประดับ
ตกแต่งในงานช่างต่างๆ ซึ่งเป็นศิลปกรรมชั้นสูง และเพื่อให้เกิดความงามในศิลปะตามคติของชาติ
โดยการเขียนซึ่งใช้สีหรือวัสดุใดๆ ก็ตามให้บังเกิดเป็นภาพต่างๆ เช่น ภาพคนเหมือน (Portrait) ภาพ
หุ่นนิ่ง (Still Life) ภาพคน (Human Figure) ภาพสัตว์ (Animal Figure) ภาพทิวทัศน์ (Landscape)
เป็นต้น (Tangtulanont 2013) ซึ่งเป็นการถ่ายทอดภาพจากธรรมชาติหรือสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ ลงบน
ระนาบ 2 มิติ แบบราบ เช่น กระดาษ ผ้าใบ ผนัง เป็นต้น จิตรกรรมมีหลายแขนง จึงมีการเรียกชื่อ
ของจิตรกรรมแต่ละแขนงแตกต่างกันไปโดยพิจารณาจากวัสดุที่ใช้หรือจากเรื่องราว หรือจากตาแหน่ง
ที่ติดตั้งผลงานที่สร้างขึ้น ฯลฯ แล้วแต่ความเหมาะสม เช่น จิตรกรรมสีน้า จิตรกรรมสีฝุ่น จิตรกรรม
หุ่นนิ่ง จิตรกรรมภาพคน จิตรกรรมฝาผนัง เป็นต้น ศิลปินผู้สร้างงานจิตรกรรมนี้ เรียกว่า จิตรกร
ดังนั้นจิตรกรรม (Painting) หมายรวมถึง ผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการขีดเขียน การวาด
และระบายสี เพื่อให้เกิดภาพ เป็นงานศิลปะที่มี 2 มิติ เป็นรูปแบบไม่มีความลึ กหรือนูนหนา แต่
สามารถเขียนลวงตาให้เห็นว่ามีความลึกหรือนูนได้ ความงามของจิตรกรรมเกิดจากการใช้สีในลักษณะ
ต่าง ๆ กัน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ 2 ชนิด คือ
1) การวาดเส้น (Drawing) เป็นการวาดภาพโดยใช้ปากกา หรือดินสอ ขีดเขียนลงไป
บนพื้นผิววัสดุรองรับเพื่อให้เกิดภาพ การวาดเส้น คือ การขีดเขียนให้เป็นเส้นไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็ก หรือ
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เส้นใหญ่ ๆ มักมีสีเดียว แต่การวาดเส้นไม่ได้จากัดที่จะต้องมีสีเดียว อาจมีสีหลาย ๆ สีก็ได้ การวาด
เส้น จัดเป็นพื้นฐานที่สาคัญของงานศิลปะแทบทุกชนิด
2) การระบายสี (Painting) เป็นการวาดภาพโดยการใช้พู่กัน หรือแปรง หรือวัสดุ
อย่างอื่น มาระบายให้เกิดเป็นภาพ การระบายสี ต้องใช้ทักษะการควบคุมสีและเครื่องมือมากกว่าการ
วาดเส้ น ผลงานการระบายสี จ ะสวยงาม เหมื อ นจริ ง และสมบู ร ณ์ แ บบมากกว่ า การวาดเส้ น
(Choadchong 2015)
งานจิตรกรรม ที่นิยมสร้างสรรค์ ขึ้นมีหลายลักษณะ ดังนี้ คือ
1) ภาพทิ ว ทั ศ น์ (Landscape Painting) เป็ น ภาพที่ แ สดงความงาม หรื อ ความ
ประทับใจในความงาม ของธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมของศิลปินผู้วาด ภาพทิวทัศน์แบ่งเป็นลักษณะ
ต่าง ๆ ได้แก่

ภาพทิ ว ทั ศ น์ ผื น น้า หรื อ ทะเล (Seascape ) ภาพทิ ว ทั ศ น์ พื้ น ดิ น (Landscape)

ภาพทิวทัศน์ของชุมชนหรือเมือง (Cityscape)
2) ภาพคน (Figure Painting) เป็นภาพที่แสดงกิริยาท่าทางต่าง ๆ ของมนุษย์แบบ
เต็มตัว โดยไม่เน้นแสดงความเหมือนของใบหน้า
3) ภาพคนเหมือน (Portrait Painting) เป็นภาพที่แสดงความเหมือนของใบหน้า
ของคน ๆ ใดคนหนึ่ง
4) ภาพสัตว์ ( Animals Figure Painting) แสดงกิริยาท่าทางของสัตว์ในลั ก ษณะ
ต่าง ๆ
5) ภาพประกอบเรื่อง (Illustration Painting) เป็นภาพที่เขียนขึ้น เพื่อบอกเล่ า
เรื่องราว หรือถ่ายทอดเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้อื่นได้รับรู้ โดยอาจเป็นทั้งภาพประกอบเรื่องในหนังสือ
พระคัมภีร์ หรือภาพเขียนบนฝาผนัง อาคารสถาปัตยกรรมต่าง ๆ และรวมถึงภาพโฆษณาต่าง ๆ
6) ภาพหุ่นนิ่ง (Still Painting) เป็นภาพวาดเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ หรือ วัสดุที่ไม่
มีการเคลื่อนไหว เป็นสิ่งที่อยู่กับที่
7) ภาพจิตรกรรมฝาผนัง (Mural Painting ) เป็นภาพเขียนที่เขียนไว้ตามผนังอาคาร
โบสถ์ หรือวิหารต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะแสดงเรื่องราวศาสนา ชาดก ประวัติของศาสดา กิจกรรมของ
พระมหากษัตริย์ บางแห่งเขียนไว้เพื่อประดับตกแต่ง
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7.2 ประติมากรรมไทย (Thai Sculpture)
ประติมากรรมไทย หมายถึง ผลงานศิลปะที่แสดงออกโดยกรรมวิธีงานปั้น และแกะสลัก
ที่จะต้องนามาทาการหล่ออีกทีหนึ่ง หรือการประกอบเข้าเป็นรูปทรง 3 มิติ ซึ่งมีแบบอย่างเป็นของ
ไทยโดยเฉพาะ วัสดุที่ใช้ในการสร้างมักจะเป็น ดิน ปูน หิน อิฐ โลหะ ไม้ งาช้าง เขาสัตว์ กระดูก ฯลฯ
(Boisselier and Beurdeley 1975) ซึ่งเป็นงานฝีมือโดยมากมักจะเป็นงานปั้นเกี่ยวกับพระพุทธรูป มี
ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ เครื่องใช้และเครื่องประดับต่างๆผลงานประติมากรรมไทย มีทั้ง
แบบ นูนต่า นูนสูง และลอยตัว งานประติมากรรมนูนต่า และนูนสูงมักทา เป็นลวดลายประกอบกับ
สถาปั ต ยกรรม เช่ น ลวดลายปู น ปั้ น ลวดลายแกะสลั ก ประดั บ ตามอาคารบ้ า นเรือ นโบสถ์ วิ ห าร
พระราชวัง ฯลฯ นอกจากนี้ยังอาจเป็นลวดลายตกแต่งงานประติมากรรมแบบลอยตัวด้วย สาหรับงาน
ประติมากรรมแบบลอยตัว มักทาเป็นพระพุทธรูป เทวรูป รูปเคารพต่างๆ ตุ๊กตา ภาชนะดินเผา ตลอด
จนถึงเครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามสกุลช่างของแต่ละท้องถิ่น หรือแตกต่างกัน
ไปตามคตินิยมในแต่ละยุคสมัย โดยทั่วไปแล้วเรามักศึกษาลักษณะของสกุล ช่างที่เป็นรูปแบบของ
ศิลปะสมัยต่างๆ ในประเทศไทยจากลักษณะของพระพุทธรูป เนื่องจากเป็นงานที่มีวิวัฒนาการมา
อย่ างต่อเนื่ องยาวนาน จั ดสร้ างอย่ างปราณีต บรรจง (Listopad 1995) ผู้ ส ร้างมักเป็นช่า งฝี มื อ ที่
เชี่ยวชาญที่สุดในท้องถิ่นหรือยุคสมัยนั้น และเป็นประติมากรรมที่มีวิธีการจัดสร้างอย่างศักดิ์สิทธิ์เปี่ยม
ศรัทธา ลักษณะของประติมากรรมของไทยในสมัยต่างๆ สามารถลาดับได้ดังนี้
1) ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 11 - 16 ศูนย์กลางของอาณาจักรทวาราวดีของ
ชนชาติมอญ ละว้า อยู่แถบนครปฐม ราชบุรี อู่ทอง และกินพื้นที่ไปจนถึงภาคตะวันออก และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แถบ บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี และขึ้นมาทางเหนือแถบ ลาพูน ลักษณะสาคัญของ
พระพุทธรูปสมัยทวาราวดี คือ พระเกตุมาลาเป็นต่อมนูน และสั้น พระพักตร์แบนกว้าง พระหนุป้าน
พระนาฏแคบ พระนาสิกป้านใหญ่ พระโอษฐ์หนา พระหัตถ์และพระบาทใหญ่ (Listopad 1999)
2) ศิ ล ปะศรี วิ ชั ย พุ ท ธศตวรรษที่ 13 - 18 อาณาจั ก รศรี วิ ชั ย อยู่ ท างภาคใต้ มี
ศูนย์กลางอยู่ที่ชวาภาคกลางและมีอาณาเขตมาถึงทางภาคใต้ของไทย มีการขุดค้นพบโบราณวัตถุสมัย
ศรีวิชัยอยู่มากมายทั่วไป โดยเฉพาะที่เมืองไชยา จ.สุราษฎร์ธานี นิยมสร้างรูปพระโพธิสัตว์มากกว่า
พระพุทธรูป เนื่องจากสร้างตามลัทธิมหายาน พระพุทธรูปสมัยศรีวิชัยมีลักษณะสาคัญ คือ พระวรกาย
อวบอ้วนได้ส่วนสัด พระโอษฐ์เล็กได้สัดส่วน พระพักตร์คล้ายพระพุทธรูปเชียงแสน
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3) ศิลปะลพบุรี พุทธศตวรรษที่ 16 - 18 ศิลปะลพบุรีพบที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนในประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นของชนชาติขอม แต่เดิมเป็นศิลปะ
ขอม แต่เมื่อชนชาติไทยเข้ามาครอบดินแดนแถบนี้ และมีการผสมผสานศิลปะขอมกับศิ ลปะไทย จึง
เรี ย กว่า ศิล ปะลพบุ รี ลั กษณะที่ส าคัญของพระพุทธรูปแบบลพบุรี คือ พระพักตร์สั้ นออกเป็ น รู ป
สี่เหลี่ยม มีพระเนตรโปน พระโอษฐ์แบะกว้าง พระเกตุมาลาทาเป็นต่อมพูน บางองค์เป็นแบบฝาชี
ครอบ พระนาสิกใหญ่ พระขนงต่อกันเป็นรูปปีกกา พระกรรณยาวย้อยลงมาและมีกุณฑลประดับ ด้วย
เสมอ
4) ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ 16 - 21 ศิลปะล้านนา หรือศิลปะเชียงแสน อยู่
ทางตอนเหนือของประเทศไทย และมีลักษณะเก่าแก่มาก คาดว่ามีการสืบทอดต่อเนื่องของศิลปะทวา
ราวดี และลพบุรี ในดินแดนแถบนี้มาตั้งแต่สมัยหริภุญชัย ศูนย์กลางของศิลปะ ล้านนาเดิมอยู่ที่เชี ยง
แสน เรียกว่าอาณาจักรโยนก ต่อมาเมื่อ พญามังรายได้ย้ายมาสร้างเมืองเชียงใหม่ ศูนย์กลางของของ
อาณาจักรล้านนาก็อยู่ที่เมืองเชียงใหม่สืบต่อมาอีกเป็นเวลานาน ลักษณะสาคัญของพระพุทธรูปศิลปะ
ล้านนา ซึ่งมักเรียกว่า แบบเชียงแสน คือ พระวรกายอวบอูม พระพักตร์อิ่ม ยิ้มสารวม กระเกตุมาลา
เป็นรูปต่อมกลม และดอกบัวตูม ไม่มีไรพระศก พระศกเป็นแบบก้นหอย พระขนงโก่งรับพระนาสิกงุ้ม
เล็กน้อย ชายสังฆาฏิสั้นเหนือพระถัน พระอุระนูนดังราชสีห์ ท่านั่งขัดมาธิเพชร
5) ศิลปะสุโขทัย พุทธศตวรรษที่ 17 - 20 อาณาจักรสุโขทัย นับเป็นอาณาจักรแรก
ของคนไทย ศิลปะสุโขทัยจึงนับเป็นสกุลศิลปะแบบแรกของชนชาติไทย ที่ผ่านการคิดค้น สร้างสรรค์
คลี่คลาย สังเคราะห์ในแผ่นดินที่เป็นปึกแผ่น มั่นคงจนได้รูปแบบที่งดงาม พระพุทธรูปสุโขทัย ถือว่ามี
ความงามตามอุดมคติไทยอย่างแท้จริง ลักษณะสาคัญของพระพุทธรูปสุโขทัย คือ พระวรกายโปร่ง
เส้นรอบนอกโค้งงามได้จังหวะ พระพักตร์รูปไข่ยาวสมส่วน ยิ้มพองาม พระขนงโก่ง รับกับพระนาสิกที่
งุ้มเล็กน้อย พระโอษฐ์แย้มอิ่ม ดูสารวม มีเมตตา พระเกตุมาลารูปเปลวเพลิง พระสังฆาฏิยาวจรดพระ
นาภี พระศกแบบก้นหอย ไม่มีไรพระศก พระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยมีความงดงามมาก ที่มีชื่ อเสียงมาก
ได้แก่ พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห ์พระศาสดา พระพุทธไตรรัตนายก และพระพุทธรูปปางลีลา
นอกจากพระพุ ท ธรู ป แล้ ว ในสมั ย สุ โ ขทั ย ยั ง มี ง านประติ ม ากรรมที่ มี ชื่ อ เสี ย งอี ก อย่ า งหนึ่ ง คื อ
เครื่ อ งสั ง คโลก ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาสมั ย สุ โ ขทั ย ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะ มี ชื่ อ เสี ยงไปทั่ ว โลก
เครื่องปั้นดินเผาสังคโลก เป็นเครื่องปั้นดินเผาเคลือบ สีเขียวไข่กา สีน้าตาล สีใส เขียนทับลายเขียนรูป
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ต่างๆ มี ผิวเคลือบแตกราน สังคโลกเป็นสินค้าออกที่สาคัญของอาณาจักรสุโขทัยที่ ส่งไปจาหน่ายนอก
อาณาเขต จนถึงฟิลิปินส์ อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น (Bowie 1960)
6) ศิลปะอู่ทอง พุทธศตวรรษที่ 17 - 20 อาณาจักรอู่ทอง เป็นอาณาจักรเก่าแก่ก่อน
อาณาจักรอยุธยา ซึ่งมีความสัมพันธ์กับอาณาจักรต่างๆ ได้แก่ ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี รวมทั้งสุโขทัย
ดั ง นั้ น รู ป แบบศิ ล ปะจึ ง ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลของสกุ ล ช่ า งต่ า งๆ ดั ง ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว ลั ก ษณะส าคั ญ ของ
พระพุทธรูปอู่ทอง คือ พระวรกายดูสง่า พระพักตร์ขรึมดูเป็นรูปเหลี่ยม คิ้วต่อกันไม่โก่งอย่างสุโขทัย
หรือเชียงแสน พระศกนิยมทาเป็นแบบหนามขนุน มีไรพระศก สังฆาฏิยาวจรดพระนาภี ปลายตัดตรง
พระเกตุมาลาทาเป็นทรงแบบฝาชี รับอิทธิพลศิลปะลพบุรี แต่ยุคต่อมาเป็นแบบเปลวเพลิงงามแบบ
ศิลปะสุโขทัย
7) ศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 19 - 24 อาณาจักรอยุธยา เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่
และมีอายุยาวนานถึง 417 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1893 - 2310 ศิลปะอยุธยาที่เจริญรุ่งเรืองมีหลายแขนง
ได้แก่ การประดับมุก การเขียนลายรดน้า ลวดลายปูนปั้น การแกะสลักไม้ และเครื่องปั้นดินเผาลาย
เบญจรงค์ ฯลฯ ศิลปะการสร้างพระพุทธรูปในสมัยอยุธยาไม่ค่อยรุ่งเรืองนัก ไม่มีลักษณะเฉพาะที่
เด่นชัด ลักษณะทั่วไปจะเป็นการผสมผสานศิลปะแบบอื่นๆ มีพระวรกายคล้ายกับพระพุทธรูปอู่ทอง
พระพักตร์ยาวแบบสุโขทัย พระเกตุมาลาเป็นหยักแหลมสูงรูปเปลวเพลิง พระขนงโก่งแบบสุโ ขทัย
สังฆาฏิใหญ่ปลายตัดตรง หรือสองแฉกแต่ไม่ เป็นเขี้ยวตะขาบ แบบเชียงแสน หรือสุโขทัย ตอนหลัง
นิยมสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องแบบกษัตราธิราช (Michaelsen 1993)
8) ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 25 - ปัจจุบัน ศิลปะรัตนโกสินทร์ในตอนต้น
เป็นการสืบทอดมาจากสกุลช่างอยุธยาไม่ว่าจะเป็นการเขียนลายรดน้า ลวดลายปูนปั้น การแกะสลัก
ไม้ เครื่องเงิน เครื่องทอง การสร้างพระพุทธรูป ล้วนแต่สืบทอดความงามและวิธีการของศิลปะอยุธยา
ทั้งสิ้น ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 มีการติดต่อกับชาวต่างชาติมากขึ้นโดยเฉพาะชาติตะวันตก ทาให้
ลักษณะศิลปะตะวันตกหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทย และมีอิทธิพลต่อศิลปะไทยในสมัยต่อมา หลังจาก
การเสด็จประพาสยุโรปทั้ง 2 ครั้งของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ได้มีการนาเอาแบบอย่างทางศิลปะ
ตะวัน ตกเข้ามาผสมผสานกับ ศิล ปะไทยทาให้ ศิล ปะไทยแบบประเพณี ซึ่งเป็นแบบดั้งเดิม มี การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเป็นศิลปะไทยแบบร่วมสมัยในที่สุด ลักษณะของพระพุทธรูปเน้นความเหมือน
จริ ง มากขึ้ น เช่ น พระศรี ศ ากยทศพลญาณฯ พระประธานพุ ท ธมณฑล จั ง หวั ด นครปฐม เป็ น
พระพุทธรูปปางลีลาโดยการผสมผสานความงามแบบสุโขทัย
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7.3 สถาปัตยกรรม (Architecture)
สถาปัตยกรรม (Architecture) คือ อาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น อาคาร ตึก บ้านเรือน
พระราชวัง ตลอดจนอนุสาวรีย์ใหญ่ๆ พีรามิด สถูป เจดีย์ วิหาร ปราสาท พระปรางค์ มณฑป อุโบสถ
ดังจะเห็นได้ว่างานสถาปัตยกรรมมักควบคู่ไปกับงาน ประติมากรรม สถาปัตยกรรม เป็นผลทางวัตถุที่
ได้รับการสร้างสรรค์ด้วยศิลปะและวิทยาการในการก่อสร้าง เป็นสิ่งที่อานวยประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งใน
ด้านความสะดวกสบาย ปลอดภัย และพึงพอใจ ควรสร้างสรรค์งานทางด้านศิลปะแห่งการก่อสร้างมิ
ให้จากัดจาเพาะเพียงแต่การสร้าง ที่อยู่อาศัยเท่านั้น แต่ในความเชื่อและศรัทธาในศาสนา (Aasen
1998) ก็เป็นเหตุสาคัญประการหนึ่งที่ทาให้คน สร้างสรรค์งานทางด้านสถาปัตยกรรมขึ้น ต่างไปจาก
ความมั่นคงแข็งแรงและสวยงาม ซึ่งเป็นผล ต่อจิตใจของผู้คนส่วนรวม
ประเภทของสถาปัตยกรรมไทย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตของคนไทย จาแนกได้ 4
ประเภท คือ (Woodward 2003)
1) สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา จัดเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้าง ขึ้นตามวัดวา
อารามต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางพุทธศาสนา มีดังนี้ พระสถูปเจดีย์ต่างๆ พระมหาธาตุ เจดีย์ พระ
พุทธปรางค์ พระอุโบสถ พระวิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิ หอฉัน ซุ้ม ระเบียง กาแพงแก้ว ศาลา
ราย เป็นต้น
2) สถาปัตยกรรมประเภทปูชนียสถาน เป็นสถาปัตยกรรมที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็น
อนุสรณ์สถานอันควรแก่การสักการบูชาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จาแนกเป็นพระ สถูปเจดีย์และ
พระปรางค์ ปูชนียสถานดังกล่าวนี้ใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ แต่เมื่อใดที่มีการ
สร้างพระอุโบสถเป็นประธานของวัดแล้วความสาคัญของพระสถูปและพระปรางค์ก็จะลดลงไปเพียง
ส่วนประกอบของเขตพุทธาวาสเท่านั้น
3) สถาปัตยกรรมประเภทอาคารสถาน คือ สถานที่ซึ่งก่อสร้าง ขึ้น เพื่อใช้เป็นที่
ประดิษฐานปูชนียวัตถุ มีรูปแบบเป็นเรือนหรือโรงอันเป็นที่อยู่อาศัยประจา เป็นที่ประชุมคณะสงฆ์
หรื อพุทธศาสนิ กชนประกอบพิธีกรรมเช่น เป็นสถานที่ประกอบพิธีอุปสมบท และ เป็นที่รับกฐิน
ตลอดจนประโยชน์อื่น ๆ ได้แก่ เป็นที่สวดพระอภิธรรม เป็นที่พักของอุโบสถ เป็นที่ บอกเวลา เป็นที่
เก็บพระธรรม เป็นต้น สถาปัตยกรรมประเภทอาคารสถาน ได้แก่ วิหาร โบสถ์ และ สถาปัตยกรรม
ประเภทบริวารสถาน (พระระเบียง หอไตร ศาลาการเปรียญ ศาลาบาตร ศาลาราย ศาลาเปลื้องเครื่อง
สีมาและซุ้มสีมา กาแพงแก้ว) เป็นต้น
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4) สถาปัตยกรรมประเภทที่อยู่อาศัยหรือสถาปัตยกรรม พื้นบ้าน ของไทยคือศิลปะ
หรื อ วิ ธี ก ารว่ า ด้ ว ยการก่ อ สร้ า งที่ ช าวบ้ า นยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ เ ป็ น แบบอย่ า งที่ สื บ ทอดต่ อ กั น มา ซึ่ ง
ประกอบด้วยคตินิยมในการเลือกใช้วัสดุ กรรมวิธีการสรรหา ใช้รูปแบบ และ องค์ประกอบสาคัญ ที่
มุ่งประโยชน์ใช้สอยของสิ่งก่อสร้างและการตกแต่งสิ่งเหล่านี้จะต้องปรากฏให้เห็นเป็นลักษณะร่วมของ
ชุมชนนั้นอย่างปกติ
ลั กษณะของสถาปั ตยกรรมพื้นบ้านจะมีความสั มพันธ์กับสภาพภูมิประเทศ ดินฟ้า
อากาศทรัพยากรธรรมชาติในเขตของท้องถิ่น ขีดความสามารถในการผลิตและเทคนิควิทยาการของ
ชุมชน คติความเชื่อพื้นฐานของชุมชน ตลอดจนคติของศาสนา และวัฒนธรรมของกลุ่มชนอื่นที่ชุมชน
นั้น ๆ มีความพึงพอใจ ทั้งยังขึ้นอยู่กับประโยชน์ใช้สอยหลักของชุมชนอีกด้วย
สถาปั ต ยกรรมพื้ น บ้ า นของไทยจ าแนกได้ ต ามสภาพภู มิ ศ าสตร์ โดย จั ด แบ่ ง
สถาปัตยกรรมพื้นบ้านภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ซึ่งแต่ละภูมิภาคจะ
มีการปลูกสร้างทีอยู่อาศัย โดยสืบทอดเอกลักษณ์พิเศษของเรือแต่ละ ภูมิภาค ให้คงไว้ซึ่งรูปแบบของ
เรือนไทยเฉพาะภูมิภาคปรากฏในเรือนเครื่องผูกภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ ดังที่
เรียกกันว่าเรือนพื้นถิ่น ส่วนเรือนเครื่องสับหรือเรือนไทย ปรากฏ ลักษณะเฉพาะแบบไทยตั้งแต่การมุง
หลังคา การวางตัวเรือนหรือรูปเรือน ในภาคเหนือมีเอกลักษณ์ ส่วนบนหัวจั่วลักษณะกาแล ภาคกลาง
ลักษณะป้านลมมีเหงา ภาคใต้เรือนที่มีหลังคาทรงปั้นหยา (Sthapitanond and Mertens 2012)
7.4 วรรณกรรม (Literature)
วรรณกรรม หมายถึ ง วรรณคดี ห รื อ ศิ ล ปะ ที่ เ ป็ น ผลงานอั น เกิ ด จากการคิ ด และ
จินตนาการ แล้วเรียบเรียง นามาบอกเล่า บันทึก ขับร้อง หรือสื่อออกมาด้วยกลวิธีต่างๆ (Jones and
Mendiones 1970) โดยทั่วไปแล้ว จะแบ่งวรรณกรรมเป็น 2 ประเภท คือ วรรณกรรมลายลักษณ์ คือ
วรรณกรรมที่บันทึกเป็นตัวหนังสือ และวรรณกรรมมุขปาฐะ อันได้แก่วรรณกรรมที่เล่าด้วยปาก ไม่ได้
จดบันทึก
วรรณกรรมเป็นผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการใช้ภาษา เพื่อการสื่อสารเรื่องราวให้
เข้าใจระหว่างมนุษย์ ภาษาเป็นสิ่งที่มนุษย์คิดค้น และสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้สื่อความหมาย เรื่องราวต่าง
ๆ ภาษาที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสาร ได้แก่ (Khematassi, Palapanyo et al. 2016)
1) ภาษาพูด โดยการใช้เสียง
2) ภาษาเขียน โดยการใช้ตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ และภาพ
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3) ภาษาท่าทาง โดยการใช้กิริยาท่าทาง หรือประกอบวัสดุอย่างอื่น
ความงามหรื อ ศิ ล ปะในการใช้ ภ าษาขึ้ น อยู่ กั บ การใช้ ภ าษาให้ ถู ก ต้ อ ง ชั ด เจน และ
เหมาะสมกับเวลา โอกาส และบุคคล นอกจากนี้ ภาษาแต่ละภาษายังสามารถปรุงแต่ง ให้เกิดความ
เหมาะสม ไพเราะ หรือสวยงามได้ นอกจากนี้ ยังมีการบัญญัติคาราชาศัพท์ คาสุภาพ ขึ้นมาใช้ได้อย่าง
เหมาะสม แสดงให้เห็นวัฒนธรรมที่เป็นเลิศทางการใช้ภาษาที่ควรดารงและยึดถือต่อไป ผู้สร้างสรรค์
งานวรรณกรรม เรียกว่า นักเขียน นักประพันธ์ หรือ กวี
วรรณกรรมไทย แบ่งออกได้ 2 ชนิด คือ
1) ร้อยแก้ว เป็นข้อความเรียงที่แสดงเนื้อหา เรื่องราวต่างๆ การจดจาเรื่องราวต่างๆ
เช่น นิทาน ตานาน วรรณกรรมที่เป็นอมตะ เช่นพระอภัยมณี ขุนช้างขุนแผน ด้วยเหตุนี้ วรรณกรรม
จึงมีความหมายครอบคลุมกว้าง ถึงประวัติ นิทาน ตานาน เรื่องเล่า ขาขัน เรื่องสั้น นวนิยาย บทเพลง
คาคม เป็นต้น
2) ร้อยกรอง เป็นข้อความที่มีการใช้คาที่สั มผัส คล้องจอง ทาให้สัมผัสได้ถึงความ
งามของภาษาไทย ร้อยกรองมีหลายแบบ คือ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และร่าย
วรรณกรรมปรากฏขึ้นครั้งแรกในพระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม
พ.ศ. 2475 คาว่า วรรณกรรม อาจเทียบเคียงได้กับคาภาษาอังกฤษว่า Literary work หรือ general
literature ความหมายแปลตามรูปศัพท์ว่า ทาให้เป็นหนังสือ ซึ่งดูตามความหมายนี้แล้วจะเห็นว่า
กว้างขวางมาก นั่นก็คือการเขียนหนังสือจะเป็นข้อความสั้น ๆ หรือเรื่องราวสมบูรณ์ก็ได้ เช่น ข้อความ
ที่เขียนตามใบปลิว ป้ายโฆษณาต่าง ๆ ตลอดไปจนถึงบทความ หรือ หนังสือที่ พิมพ์เป็นเล่มทุกชนิด
เช่น ตารับตาราต่าง ๆ นวนิยาย กาพย์ กลอนต่าง ๆ ก็ถือเป็นวรรณกรรมทั้งสิ้น จากลักษณะกว้าง ๆ
ของวรรณกรรม สามารถทาให้ทราบถึงคุณค่ามากน้อยของวรรณกรรมได้โดยขึ้นอยู่กับ วรรณศิลป์ คือ
ศิลปะในการแต่งหนังสือนั้นเป็นสาคัญ ถ้าวรรณกรรมเรื่องใดมีคุณค่ าทางวรรณศิลป์สูง เป็นที่ยอมรับ
กันโดยทั่วไปว่าเป็นหนังสือดี วรรณกรรมก็อาจได้รับยกย่องว่าเป็น วรรณคดี อย่างไรก็ตามการที่จะ
กาหนดว่า วรรณกรรมเรื่องใดควรเป็นวรรณคดีหรือไม่นั้น ต้องคานึงถึงระยะเวลาที่แต่งหนังสือนั้น
ยาวนานพอควรด้วย เพื่อพิสูจน์ว่าคุณค่าของวรรณกรรมนั้นเป็นอมตะ เป็นที่ยอมรับกันทุกยุคทุกสมัย
หรือไม่ เพราะอาจมีวรรณกรรมบางเรื่องที่ดีเหมาะสมกับระยะเวลาเพียงบางช่วงเท่านั้น ดังนั้นอาจ
สรุปได้ว่า วรรณคดีนั้นก็คือวรรณกรรมชนิดหนึ่งนั่นเอง กล่าวคือ เป็นวรรณกรรมที่กลั่นกรองและ
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ตกแต่งให้ประณีต มีความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ อันเป็นคุณค่าของการประพันธ์ หรือจะกล่าวอีกนัย
หนึ่ง วรรณคดีนั้นเป็นวรรณกรรมไม่จาเป็นต้องเป็นวรรณคดีเสมอไป
7.5 นาฏศิลป์ และดุริยางดศิตกรรม
นาฏศิลป์ และดุริยางดศิตกรรม คือ ศิลปะการฟ้อนรา หรือความรู้แบบแผนของการ
ฟ้อนรา เป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นด้วยความประณีตงดงาม ให้ความบันเทิง อันโน้มน้าวอารมณ์และ
ความรู้สึกของผู้ชมให้คล้อยตาม ศิลปะประเภทนี้ต้องอาศัยการบรรเลงดนตรี และการขับร้องเข้าร่วม
ด้วย อีกทั้งยังรวมไปถึงดนตรีทุกประเภท รวมทั้งการร่ายรา ระบาต่างๆ เช่น โขน ลิเก ละครรา ราไทย
การแสดงต่างๆ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณค่ายิ่งขึ้น หรือเรียกว่า ศิลปะของการร้องราทาเพลง
โดยมีที่กาเนิดจากสิ่งดังต่อไปนี้ (สุภาวดี โพธิเวชกุล 2008)
1) จากการเลียนแบบธรรมชาติ แบ่งเป็น 3 ขั้น คือ
- ขั้นหนึ่ง เกิดแต่วิสัยสัตว์ เมื่อเวทนาเสวยอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาหรือ
ทุกขเวทนาก็ตาม ถ้าอารมณ์แรงกล้าไม่กลั้นไว้ได้ ก็แสดงออกมาให้เห็นปรากฏ เช่น เด็กทารกเมื่อ
พอใจ ก็หัวเราะตบมือ กระโดดโลดเต้น เมื่อไม่พอใจก็ร้องไห้ ดิ้นรน
- ขั้นสอง เมื่อคนรู้ความหมายของกิริยาท่าทางมากขึ้น ก็ใช้กิริยาเหล่านั้นเป็น
ภาษาสื่อความหมาย ให้ผู้อื่นรู้ความรู้สึกและความประสงค์ เช่น ต้องการแสดงความเสน่หาก็ยิ้มแย้ม
กรุ้มกริ่มชม้อยชม้ายชายตา หรือโกรธเคืองก็ทาหน้าตาถมึงทึง กระทืบ กระแทก
- ขั้นสาม มีผู้ฉลาดเลือกเอากิริยาท่าทาง ซึ่งแสดงอารมณ์ต่างๆ นั้นมาเรียบเรียง
สอดคล้อง ติดต่อกันเป็นขบวนฟ้อนราให้เห็นงาม จนเป็นที่ต้องตาติดใจคน
2) การเซ่นสรวงบูชา มนุษย์แต่โบราณมามีความเชื่อถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงมีการ
บูชา เซ่นสรวง เพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้ตนสมปรารถนา หรือขอให้ขจัดปัดเป่าสิ่งที่ตนไม่
ปรารถนาให้สิ้นไป การบูชาเซ่นสรวง มักถวายสิ่งที่ตนเห็นว่าดีหรือที่ตนพอใจ เช่น ข้าวปลาอาหาร
ขนมหวาน ผลไม้ ดอกไม้ จนถึง การขับร้อง ฟ้อนรา เพื่อให้สิ่งที่ตนเคารพบูชานั้นพอใจ ต่อมามีการ
ฟ้อนราบาเรอกษัตริย์ด้วย ถือว่าเป็นสมมุติเทพที่ช่วยบาบัดทุกข์บารุงสุขให้ มีการฟ้อนรารับขวัญขุน
ศึกนักรบผู้กล้าหาญ ที่มีชัยในการสงครามปราบข้าศึกศัตรู ต่อมาการฟ้อนราก็คลายความศักดิ์สิทธิ์ลง
มา กลายเป็นการฟ้อนราเพื่อความบันเทิงของคนทั่วไป
3) การรับอารยธรรมของอินเดีย เมื่อไทยมาอยู่ในสุวรรณภูมิ ใหม่ๆ นั้น มีชนชาติ
มอญ และชาติขอมเจริญรุ่งเรืองอยู่ก่อนแล้ว ชาติทั้งสองนั้นได้รับอารยธรรมของอินเดียไว้มากมายเป็น
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เวลานาน เมื่อไทยมาอยู่ในระหว่างชนชาติทั้งสองนี้ ก็มีการติดต่อกันอย่างใกล้ชิด ไทยจึงพลอยได้รับ
อารยธรรมอินเดียไว้หลายด้าน เช่น ภาษา ประเพณี ตลอดจนศิลปะการละคร ได้แก่ ระบา ละครและ
โขน
นาฎศิลป์ของไทย แบ่งออกตามลักษณะของรูปแบบการแสดงเป็นประเภทใหญ่ ๆ 4
ประเภท คือ
1) โขน เป็นการแสดงนาฎศิลป์ชั้นสูงของไทยที่มีเอกลักษณ์ คือ ผู้แสดงจะต้องสวม
หัวที่เรียกว่า หัวโขน และใช้ลีลาท่าทางการแสดงด้วยการเต้นไปตามบทพากย์ การเจรจาของผู้พากย์
และตามทานองเพลงหน้าพาทย์ที่บรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ (ปิยวดี มากพา 2012) เรื่องที่นิยมนามา
แสดง คือ พระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ แต่งการเลียนแบบเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์ที่
เป็นเครื่องต้น เรียกว่าการแต่งกายแบบ “ยื่นเครื่อง” มีจารีตขั้นตอนการแสดงที่เป็นแบบแผน นิยมจัด
แสดงเฉพาะพิธีสาคัญได้แก่ งานพระราชพิธีต่าง ๆ (ประวิทย์ ฤทธิบูลย์ 2015)
2) ละคร ละครใน เป็นศิลปะการร่ายราที่เล่นเป็นเรื่องราว มีพัฒนาการมาจากการ
เล่านิทาน ละครมีเอกลักษณ์ในการแสดงและการดาเนินเรื่องด้วยกระบวนลีล าท่ารา เข้าบทร้อง
ทานองเพลงและเพลงหน้าพาทย์ที่บรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ มีแบบแผนการเล่นที่เป็นทั้งของชาวบ้าน
และของหลวงที่เรียกว่า ละครโนราชาตรี ละครนอก ละครใน เรื่องที่นิยมนามาแสดงคือ พระสุธน
สังข์ทอง คาวี อิเหนา อุณรุท นอกจากนี้ยังมีละครที่ปรับปรุงขึ้นใหม่อีกหลายชนิด การแต่งกายของ
ละครจะเลียนแบบเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์ เรียกว่า การแต่งการแบบยืนเครื่อง นิยมเล่นในงาน
พิธีสาคัญและงานพระราชพิธีของพระมหากษัตริย์
3) รา และ ระบา เป็นศิลปะแห่งการร่ายราประกอบเพลงดนตรีและบทขับร้อง โดย
ไม่ เ ล่ น เป็ น เรื่ อ งราว ในที่ นี้ ห มายถึ ง ร าและระบ าที่ มี ลั ก ษณะเป็ น การแสดงแบบมาตรฐาน ซึ่ ง มี
ความหมายที่จะอธิบายได้พอสังเขป ดังนี้
3.1) รา ราไทย หมายถึง ศิลปะแห่งการรายราที่มีผู้แสดง ตั้งแต่ 1-2 คน เช่น การ
ราเดี่ยว การราคู่ การราอาวุธ เป็นต้น มีลักษณะการแต่งการตามรูปแบบของการแสดง ไม่เล่นเป็น
เรื่องราวอาจมีบทขับร้องประกอบการราเข้ากับทานองเพลงดนตรี มีกระบวนท่ารา โดยเฉพาะการรา
คู่จะต่างกับระบา เนื่องจากท่าราจะมีความ เชื่อมโยงสอดคล้องต่อเนื่องกัน และเป็นบทเฉพาะสาหรับ
ผู้แสดงนั้น ๆ เช่น ราเพลงช้าเพลงเร็ว ราแม่บท เป็นต้น
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3.2) ระบา หมายถึง ศิลปะแห่งการร่ายราที่มีผู้เล่นตังแต่ 2 คนขึ้นไป มีลักษณะ
การแต่งกายคล้ า ยคลึ ง กัน กระบวนท่ารายราคล้ าคลึ ง กัน ไม่เล่ นเป็นเรื่ องราว อาจมีบทขั บ ร้ อ ง
ประกอบการราเข้าทานองเพลงดนตรี ซึ่งระบาแบบมาตรฐานมักบรรเลงวงปี่พาทย์ การ แต่งกายนิยม
แต่งกายยืนเครื่องพระนาง-หรือแต่งแบบนางในราชสานัก เช่น ระบาสี่บท ระบากฤดาภินิหาร ระบาฉิ่ง
เป็นต้น
4) การแสดงพื้นเมือง เป็นศิลปะแห่งการร่ายราที่มีทั้งรา ระบา หรือการละเล่นที่เป็น
เอกลักษณ์ของกลุ่มชนตามวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นภูมิภาคได้ 4 ภาค (ประ
วิทย์ ฤทธิบูลย์ 2015) ดังนี้
4.1) การแสดงพี้นเมืองภาคเหนือ ราพื้นบ้านภาคเหนือ เป็นศิลปะการรา และ
การละเล่น หรือที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่า “ฟ้อน” การฟ้อนเป็นวัฒนธรรมของชาวล้านนา และ

กลุ่ม

ชนเผ่าต่าง ๆ เช่น ชาวไต ชาวลื้อ ชาวยอง ชาวเขิน เป็นต้น ลักษณะของการฟ้อน แบ่งเป็น 2 แบบ
คือ แบบดั้งเดิม และแบบที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ แต่ยังคงมีการรักษาเอกลักษณ์ทางการแสดงไว้คือ มีลีลา
ท่าราที่แช่มช้า อ่อนช้อยมีการแต่งกายตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สวยงามประกอบกับการบรรเลงและ
ขับร้องด้วยวงดนตรีพื้นบ้าน เช่น วงสะล้อ ซอ ซึง วงปูเจ่ วงกลองแอว เป็นต้น โอกาสที่แสดงมัก เล่น
กันในงานประเพณีหรือต้นรับแขกบ้านแขกเมือง ได้แก่ ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน ฟ้อนครัวทาน ฟ้อนสาว
ไหมและฟ้อนเจิง
4.2) การแสดงพื้ น เมื อ งภาคกลาง ร ากลองยาวเป็ น ศิ ล ปะการร่ า ยร าและ
การละเล่นของชนชาวพื้นบ้านภาคกลาง ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรม ศิลปะการแสดงจึงมี
ความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและเพื่อความบันเทิงสนุกสนาน เป็นการพักผ่อนหย่อนใจจากการทางาน
หรือเมื่อเสร็จจากเทศการฤดูเก็บเก็บเกี่ยว เช่น การเล่นเพลงเกี่ยวข้าว เต้นการาเคียว ราโทนหรือราวง
ราเถิดเทอง รากลองยาว เป็นต้น มีการแต่งกายตามวัฒนธรรมของท้องถิ่น และใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้าน
เช่น กลองยาว กลองโทน ฉิ่ง ฉาบ กรับ และโหม่ง
4.3) การแสดงพื้นเมืองภาคอีสาน ราพื้นบ้านเป็นศิลปะการราและการเล่นของ
ชาวพื้นบ้านภาคอีสาน หรือ ภาคตะวนออกเฉียงเหนือของไทย แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มวัฒนธรรม

ใหญ่

คือ กลุ่มอีสานเหนือ มีวัฒนธรรมไทยลาวซึ่งมักเรียกการละเล่นว่า “เซิ้ง ฟ้อน และ หมอลา” เช่น เซิ้ง
บังไฟ เซิ้งสวิง ฟ้อนภูไท ลากลอนเกี้ยว ลาเต้ย ซึ่งใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านประกอบ ได้แก่ แคน พิณ ซอ
กลองยาว อีสาน ฉิ่ง ฉาบ ฆ้อง และกรับ ภายหลังเพิ่มเติมโปงลางและโหวดเข้ามาด้วย ส่วนกลุ่มอีสาน
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ใต้ได้รับอิทธิพลไทยเขมร มีการละเล่นที่

เรี ย กว่ า เรื อ ม หรื อ เร็ อ ม เช่ น เรื อ มลู ด อั น เร หรื อ ร า

กระทบสาก รากระเน็บติงต็อง หรือระบา ตั๊กแตนตาข้าว ราอาไย หรือราตัด หรือเพลงอีแซวแบบ
ภาคกลาง วงดนตรีที่ใช้บรรเลง คือ วงมโหรี อีสานใต้ มีเครื่องดนตรี คือ ซอด้วง ซอด้วง ซอครัวเอก
กลองกันตรึม พิณ ระนาด เอกไม้ ปี่ ส ไล กลองร ามะนาและเครื่ อ งประกอบจั ง หวะ การแต่ ง กาย
ประกอบการแสดงเป็นไปตามวัฒนธรรมของพื้นบ้าน ลักษณะท่าราและท่วงทานองดนตรีในการแสดง
ค่อนข้าง กระชับ รวดเร็ว และสนุกสนาน
4.4) การแสดงพื้นเมืองภาคใต้

โนราเป็นศิลปะการราและการละเล่นของชาว

พื้นบ้านภาคใต้อาจแบ่งตามกลุ่มวัฒนธรรมได้ 2 กลุ่มคือ วัฒนธรรมไทยพุทธ ได้แก่ การแสดงโนรา
หนังตะลุง เพลงบอก เพลงนา และวัฒนธรรมไทยมุสลิม ได้แก่ รองเง็ง ซาแปง มะโย่ง

(การแสดง

ละคร) ลิเกฮูลู (คล้ายลิเกภาคกลาง) และซิละ มีเครื่องดนตรีประกอบที่สาคัญ เช่น กลองโนรา กลอง
โพน กลองปืด โทน ทับ กรับพวง โหม่ง ปี่กาหลอ ปี่ไหน รามะนา ไวโอลิน อัคคอร์เดียน ภายหลังได้มี
ระบาที่ปรับปรุงจากกิจกรรมในวิถีชีวิต ศิลปะต่างๆ เข่น ระบาร่อนแต่ การีดยาง ปาเตต๊ะ เป็นต้น
เมื่อทาการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไทยในด้านต่างๆแล้วนั้น การให้บริการก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่
สาคัญเพราะประเทศไทยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการบริการที่ดี

เป็นที่ชอบของนักท่องเที่ยวจึง

จาเป็นต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับการให้บริการตามรูปแบบวัฒนธรรมไทยอีกด้วย

8. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการให้บริการแบบไทย
การให้บริการตามรูปแบบวัฒนธรรมไทย
นับเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่เป็นที่ชื่นชมของ
ชาวต่างชาติ จึงมีการนามาใช้ในการให้บริการในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวอย่างกว้างขวาง
8.1 การให้บริการแบบไทยในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว
การให้ บ ริ ก ารแบบไทยได้ รั บ การยื น ยั น แล้ ว ว่ า จะน าไปสู่ ค วามประทั บ ใจแรกพบ
(First Impression) (Lindgaard, Fernandes et al. 2006) และวลี ที่กล่ าวว่า “การให้ บริการด้ว ย
ความเป็นไทย” เกิดขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วและมีความชัดเจนมากขึ้นในปี พ.ศ. 2558 เพราะอยู่
ในช่ว งที่ป ระเทศไทยกาลั งก้าวเข้าสู่ การเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนและจะต้องเร่งพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้การเติบโตของชาติ เป็นไปอย่าง
ยั่ ง ยื น โ ด ย เ ห ตุ ผ ล ที่ ปี พ . ศ . 2 5 5 8 ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว วิ ถี ไ ท ย เ ป็ น ว า ร ะ แ ห่ ง ช า ติ นั้ น
ก็ เ นื่ อ งจากทรั พ ยากรด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว สิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ้ น และสิ่ ง ที่ เ ป็ นธรรมชาติ อ าจมี ความ
เสียเปรียบประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศ แต่ “วิถีไทย”หรือ “ความเป็นไทย” คือ จุดเด่นที่ประเทศ
ไทยมีความแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ และสามารถดารงความได้เปรียบในการแข่งขันไว้ได้ เพราะจะ
เป็นหัวใจสาคัญของการตลาดต่อไปในอนาคต นอกเหนือจากการที่ประเทศไทยจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
และลดความเหลื่ อมล้ าในสั งคมแล้ ว จากการท่องเที่ยวและการให้ บริ การในรูปแบบต่าง ๆ การ
ใช้“ความเป็นไทย” ให้เป็นจุดเด่นในเชิงการตลาดกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังจะเป็นการช่วย
ส่งเสริมให้คนไทยมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเกิดความปรองดองภายในชาติมากยิ่งขึ้นทั้ง
ในระดับชุมชน สังคมและประเทศชาติโดยรวม
ในปี พ.ศ. 2558 เป็นปีของการปรับเปลี่ยนแนวทางการนาเสนอแบบใหม่ที่ต่างจากที่ประเทศ
ไทยเคยทามานั่นคือ การนาเสนอในเรื่องการท่องเที่ยววิถีไทยแทนการนาเสนอในลักษณะของสินค้า
และบริ ก าร (Product Approach) การให้ บ ริ ก ารด้ ว ยความเป็ น ไทยจึ ง ให้ ค วามส าคั ญ กั บ คุ ณ ค่า
(Value) ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับซึ่งเน้นการให้บริการที่จะทาให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการมีความสุขในแบบ
ไทย ๆ (Amazing Happiness) ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ 1) Feel Energetic 2) Feel Fun 3)
Feel Creative 4 ) Feel Harmonious 5 ) Feel Sophisticated 6 ) Feel Prestigious แ ล ะ
7) Feel a Peace
ความเป็นไทยเป็น เอกลักษณ์ที่สาคัญของชาติแสดงถึงความเป็นเอกราช ความมั่นคงเป็น
ปึกแผ่นและเป็นรากฐานของสังคมมาทุกยุคทุกสมัย จึงควรอย่างยิ่งที่คนในชาติต้ององตระหนักและ
ร่วมกันความเป็นไทย แต่ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ คนไทยจานวนมากปล่อยปละละเลย แบบแผน
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย หันไปหลงใหลกับวัฒนธรรมต่างชาติส่งผลให้เอกลักษณ์ไทยที่ดี
งาม บางประการเปลี่ยนแปลงไป หรืออาจกล่าวไดว่าคนไทยมีคุณลักษณะรักความเป็นไทยลดน้อยลง
โดยสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันคนไทยขาดสานึกในความเป็นไทย เช่น ความย่อหย่อนทางคุณธรรม
และจริยธรรมสภาวะวิกฤตในความวิบัติของภาษาไทย การแต่งกายที่ไม่มีเอกลักษณ์ไทย และความบก
พรองในกริยามรรยาท การให้ความสาคัญกับการสร้างคนให้มีคุณลักษณะที่หวงแหนและภาคภูมิใจ
ในความเป็ น ไทย จึ งเป็ น สิ่ งส าคัญที่ควรพัฒ นาให้ เกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อให้ คุณลั กษณะนี้สั่ งสม
กลายเป็นค่านิยมและทัศนคติภายในจนแสดงออกเป็นพฤติกรรมถาวรไดในที่สุด
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8.2 การต้อนรับแบบมีอัธยาศัยที่งดงามตามอย่างไทย
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ โรงแรมและการท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ
“การให้บริการด้วยความเป็นไทย (Services with Thainess)” ควบคู่ไปกับ “การให้บริการด้วยใจ
(Service Mind)” เนื่ องจากการบริการแบบไทยมีลักษณะพิเศษ ได้แก่ ลั กษณะพฤติกรรมที่สงบ
สุภาพและรื่นรมย์ หรืออีกความหมายหนึ่งคือ มีความสะดวกสบาย สวยงาม และมีอิสระ เป็นแบบ
ฉบับของคนมีอันจะกิน (Audi 1999) อีกนัยหนึ่งยังหมายถึงการแสดงออกถึงความสง่างามและความ
สะดวกสบายในสั ง คมชั้ น สู ง ” หรื อ “Gracious” (Oxford English Dictionary 2008) Longman
Dictionary ได้ให้ความหมายของคาว่า “Gracious” ไว้ว่า “ความมีสไตล์ มีราคา สะดวกสบาย มี
ความงดงามเหมาะสมกับผู้ที่มีฐานะ” (Goldenson 1984) ในขณะที่ความหมายของ “Hospitality”
ได้ให้คาจากัดความที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ “เป็นการต้อนรับที่เป็นมิตรกับแขกผู้มาเยือน”(จีณัสมา
ศรีหิรัญ 2018)
อย่างไรก็ตาม “Gracious Hospitality” อาจแปลได้ว่า อัธยาศัยไมตรีแบบประณีตและสง่า
งามเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการงานบริการและการต้อนรับซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดเพื่ อทาให้แขก
หรือผู้มาเยือนได้สัมผัสถึงบริการที่เต็มเปี่ยมไปด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างประณีต เข้าใจถึงความรู้สึก
และความปรารถนาที่แท้จริงของแขกหรือผู้มาเยือนอย่างแท้จริง ตามอย่างที่แขกแต่ละท่านต้องการ
การส่งมอบบริการที่สุดพิเศษเหนือความคาดหวังที่เต็มไปด้วยอัธยาศั ยไมตรีแบบประณีตและสง่างาม
มีเอกลักษณ์เฉพาะ และไม่เคยพบที่ใดมาก่อน
การนาลักษณะความเป็นไทย หรือ Thainess ในรูปแบบต่างๆ ที่กล่าวมา มาประยุกต์ใน
ธุรกิจโรงแรม ทั้งในการการออกแบบสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน อาหาร การแต่งกาย และการ
นากิจกรรมประเพณีไทยมานาเสนอในรู ปแบบที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ จะทาให้
นักท่องเที่ยวในปัจจุบันที่นิยมการท่องเที่ยวที่ต้องการได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยววิถีไทย ได้รับ
สิ่งที่ตนคาดหวัง เกิดความพึงพอใจและกลับมาใช้บริการอีก โดยเฉพาะการบริการแบบไทยที่มีความ
นุ่มนวล ใส่ใจถือเป็นบริการที่หาไม่ได้ในการท่องเที่ยวในส่วนอื่นๆของโลก

จากการทบทวนวรรณกรรม ได้กรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพที่ 1
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สถาปัตยกรรมไทยและการตกแต่ง
ภายในที่แสดงความเป็นไทย

การแต่งกายที่แสดงความเป็นไทย

อาหารไทย
-

อาหารคาว
อาหารหวาน
ของว่าง

กิจกรรมประเพณีไทย

การบริการแบบไทย

ภาพที่ 1กรอบแนวคิดในการวิจัย

การออกแบบการให้บริการในรูปแบบความเป็น
ไทยสาหรับโรงแรมในเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจั ย นี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อเป็นการศึกษาสิ่ งที่แสดงถึงความเป็นไทยทั้งในสายตาของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและผู้บริห ารโรงแรมในเกาะสมุย เพื่อออกแบบกิจกรรมและบริก ารใน
รูปแบบความเป็นไทยสาหรับโรงแรมในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุมตาม
จุ ด มุ่ ง หมาย จึ ง เลื อ กใช้ วิ ธี ก ารศึ ก ษาโดยใช้ ก ารวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพขั้ น ตอนในการ
ดาเนินการวิจัยมีดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1.1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก และประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
1) นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2) เจ้าของหรือผู้จัดการโรงแรมที่มีประสบการณ์ในการทางานอย่างน้อย 5 ปี
1.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
1) จากสถิตินักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ. ศ.
2559 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยือนเกาะสมุยจานวน 1,976,921 คน สาหรับปี พ.ศ. 2560 และ
2561 ยั ง ไม่ ท ราบจ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ แ น่ น อนที่ ม าเยื อ นเกาะสมุ ย แต่ ค าดว่ า
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเยือนเกาะสมุยในปี พ.ศ. 2561 จะมีจานวนมากกว่า 2,000,000 คน
จากการเปิดตารางของยามาเน่ ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการวิจัยนี้ จานวน 442 คน
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2) ผู้ให้ข้อมูลหลัก ที่เป็นเจ้าของหรือผู้จัดการโรงแรมที่มีประสบการณ์ในการ
ทางานอย่างน้อย 5 ปี จานวน 10 คน โดยการเลือกแบบเจาะจงและนัดหมายเพื่อให้ข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์
ขั้นตอนในการดาเนินงานวิจัยสรุปได้ดังภาพที่ 2
ข้อมูลเชิงปริมาณ
แบบสอบถามที่ใช้รูปภาพ
จานวนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนเกาะสมุย
จานวน 442 คน

สิ่งที่แสดงถึงความเป็นไทยในสายตา
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ข้อมูลเชิงคุณภาพ
การสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ให้ข้อมูลหลัก จานวน 10 คน

สิ่งที่แสดงถึงความเป็นไทยในสายตาของ
ผู้บริหารโรงแรมและการนาไป
ประยุกต์ใช้

การออกแบบบริการในรูปแบบความเป็นไทยสาหรับโรงแรมในเกาะสมุย

ภาพที่ 2 ขั้นตอนในการดาเนินงานวิจัย
โดยมีวิธีการสุ่มตัวอย่างดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1
ดาเนินการเก็บข้อมูลการตอบแบบสอบถามใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 442 คน โดยวิธี สุ่ม
ตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมา
เยือนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ยินดีตอบแบบสอบถาม
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ขั้นที่ 2
การสุ่ มตัว อย่ างแบบเจาะจง (Proposive Sampling) เพื่อทาบทามและนัดหมายผู้ ใ ห้
ข้อมูลหลักให้เพื่อเข้าสัมภาษณ์ ตามวันเวลาที่ผู้ให้ข้อมูลสะดวก
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
การสร้างเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนในการดาเนินการดังนี้
1. แบบสอบถามที่ใช้รูปภาพ
1.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ จากเอกสาร ตารา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่แสดงถึงความเป็น ไทย ได้แก่ อาหาร การแต่งกาย กิจกรรม
ประเพณี ที่อยู่อาศัย และลักษณะการให้บริการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
1.2 นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความครอบคลุม
ของเนื้อหาในเรื่องของสิ่งที่แสดงความเป็นไทย
1.3 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงด้านรูปภาพต่างๆให้ชัดเจน รวมถึงรูปแบบการพิมพ์
แบบสอบถามเพื่อให้เหมาะสม แล้วไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก
ศึกษาเทคนิควิธีในการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อคาถามที่ครอบคลุมสิ่งที่แสดงถึง
ความเป็นไทยและการออกแบบบริการในรูปแบบความเป็นไทย
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. การวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามที่ใช้รูปภาพ เกี่ยวกับสิ่งที่แสดงถึงความเป็นไทย
5 ส่วน ดังนี้ (ภาคผนวก ก)
ส่วนที่ 1 รูปภาพอาหาร แบ่งเป็น อาหารคาว 5 รูป อาหารหวาน 5 รูป และของ
ว่าง 5 รูป
ส่วนที่ 2 รู ป ภาพการแต่ ง กายแบบเป็ น ทางการ 5 รู ป และเครื่ อ งแต่ ง กายใน
ชีวิตประจาวัน 5 รูป
ส่วนที่ 3 รูปภาพกิจกรรม 5 รูป รูปภาพประเพณี 5 รูป
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ส่วนที่ 4 รูปภาพสถาปัตยกรรมไทย 5 รูป การตกแต่งภายในที่แสดงถึงความเป็นไทย
5 รูป
ส่วนที่ 5 รูปภาพลักษณะการให้บริการแบบไทย 5 รูป
โดยให้กลุ่มตัวอย่างเลือกรูปภาพที่คิดว่าแสดงถึงความเป็นไทยมาส่วนละ 2 รูป
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงร่าง (SemiStructured Interview)
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดาเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ต่อไปนี้
1. ทาหนังสือขอความร่วมมือในการทาวิจัยจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงเจ้าของหรือ
ผู้จัดการโรงแรม ที่จะเข้าไปทาการเก็บข้อมูล
2. จัดเตรียมแบบสอบถามให้พร้อมที่จะทาการเก็บข้อมูลและวางแผนในการเก็บข้อมูล
จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจานวน 442 คน
3. นาเครื่องมือไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้ทาการวิจัยเดินทางไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเอง ในวันธรรมดา และวันหยุดสุดสัปดาห์ ในช่วงเวลาต่างกัน เพื่อให้มีการกระจายของ
ข้อมูล
4.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
4.1.1 ใช้วิธีเก็บ รวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามที่ใช้รูปภาพกับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติจานวน 442 คน
4.1.2 ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก 10 คน
4.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
ศึกษาและรวบรวมเอกสาร บทความ ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สิ่งพิมพ์ ต่างๆ และ
ค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดทฤษฎีต่างๆ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนรายงานผลการวิจัย
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 ทาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม แล้วนาข้อมูลที่ได้ไป
วิเคราะห์ดังนี้
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ส่วนที่ 1 ถึงส่วนที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลรูปภาพของสิ่งที่แสดงความเป็นไทย แบบสอบถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ซึ่งประกอบไปด้วยภาพที่แสดงถึงความเป็นไทย นาข้อมูล
มาใช้วิธีการหาค่าความถี่ (Frequency) แล้ว สรุปคานวณค่าเป็นร้อยละ (Percentage) นาเสนอ
ในรูปแบบตารางและความเรียง
5.2 วิเคราะห์ และจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)
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บทที่ 4
รายงานผลการวิจัย
ในบทนี้จะเป็นรายงานการวิจั ย แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ ผลจากแบบสอบถามสิ่งที่แสดงถึง
ความเป็นไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกสิ่งที่แสดงถึงความเป็นไทยในสายตาของผู้บริหารโรงแรมในเกาะสมุย
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ผลที่ได้จากแบบสอบถามนักท่องเที่ยว
ผลที่ได้จากแบบสอบถามนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเยือนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี
จานวน 442 คน มีดังนี้ ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคล
จานวน
เพศ
ชาย
237
หญิง
199
ไม่ประสงค์จะตอบ
6
อายุ
20-25 ปี
142
26-30 ปี
102
31-35 ปี
62
36-40 ปี
47
41-45 ปี
35
46-50 ปี
40
51-55 ปี
5
56-60 ปี
1
มากกว่า 60 ปี
8
รวม
442

ร้อยละ
53.6
45.0
1.4
32.1
23.1
14.0
10.6
7.9
9.1
1.1
0.2
1.8
100
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จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นชายร้อยละ 53.6 และเป็นหญิงร้อยละ 45.0
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-25 ปี ร้อยละ 32.1 และมีอายุระหว่าง 26-30 ปีร้อยละ 23.1
ตารางที่ 2 การรับรู้ความเป็นไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
(รูปที่แสดงด้านล่างนี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น)
ความเป็นไทย
2 ภาพที่มีผู้เลือกมากที่สุด

ร้อยละ

สถาปัตยกรรมไทย
Six Senses Yao Noi

59.3

(Thai Architectural)
Royal Muang Samui Villas

44.1

การตกแต่งภายใน

53.2

Yao Noi Resort

(Interior design)
Royal Muang Samui Villas

46.4
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ความเป็นไทย

2 ภาพที่มีผู้เลือกมากที่สุด

ร้อยละ

การแต่งกาย

ชุดไทย ออเจ้าการเกด

50.0

(Thai clothing)

44.3

ชุดย่าหยา ภูเก็ต

วัฒนธรรมความเป็นอยู่

46.6

บ้านปากประ จ.พัทลุง

(Cultural life style)

ตลาดน้าสี่ภาค

45.7
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ความเป็นไทย

2 ภาพที่มีผู้เลือกมากที่สุด

ร้อยละ

กิจกรรมแบบไทย

การร้อยมาลัยแบบชาววัง

43.0

(Cultural activities)

39.6

ท่าแม่ไม้มวยไทย และ
ลูกไม้มวยไทย-มวยไทย

บริการแบบไทย

นวดแผนไทย (Fantastic Thai)

48.9

ที่บรีซสปา

(Thai service)
Khaolak - Laguna
Thai Cooking Class

48.9
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ความเป็นไทย
ประเพณี

2 ภาพที่มีผู้เลือกมากที่สุด

ร้อยละ
59.3

วันสงกรานต์

(Thai festivals)

49.1

ประเพณีลอยกระทง

ของว่าง

หมูสะเต๊ะ

51.8

(Thai appetizer)

42.3

ปอเปี๊ยะกะเพราหมู

อาหารไทย

ผัดไทย

54.3
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ความเป็นไทย

2 ภาพที่มีผู้เลือกมากที่สุด

ร้อยละ

(Thai cuisine)

ชุดข้าวเหนียว ส้มตา

46.2

ไก่ย่าง

ขนมไทย

ข้าวเหนียวมะม่วง

75.8

(Thai dessert)

กล้วยบวชชี

44.8

จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกสองภาพที่ตรงกับความคิดเห็นในเรื่องความเป็น
ไทย ในด้าน สถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน การแต่งกาย วัฒนธรรมความเป็นอยู่ กิจกรรมแบบ
ไทย บริการแบบไทย ประเพณีไทย ของว่าง อาหารไทย และขนมไทย ผลการเลือกภาพมีดังนี้
สถาปัตยกรรม ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกมากที่สุดสองภาพเป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย
(Thai Contemporary Architectural Design) คิดเป็นร้อยละ 59.3 และ ร้อยละ 44.1 ตามลาดับ
การตกแต่งภายใน ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกมากที่สุดสองภาพเป็นการตกแต่งห้องพักที่มี
พื้นไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ ห้องมีลักษณะโล่ง มีมุ้งที่เตียงนอน และมีระเบียง คิดเป็นร้อยละ 53.2 และร้อย
ละ 46.4 ตามลาดับ
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การแต่งกาย

ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกมากที่สุดสองภาพเป็นการแต่งกายในยุคกรุงศรี

อยุธยาตอนปลาย ซึ่งเป็นที่รู้จักจากละครบุพเพสันนิวาส (ร้อยละ 50.0) และการแต่งการแบบย่าหย่า
ซึ่งเป็นการแต่งกายของสตรีภาคใต้ (ร้อยละ 44.3)
วัฒนธรรมความเป็นอยู่ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกมากที่สุดสองภาพเป็นการทอดแหจับปลา
(ร้อยละ 46.6) และตลาดน้า (ร้อยละ 45.7)
กิจกรรมแบบไทย ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกมากที่สุดสองภาพเป็นการร้อยมาลัย (ร้อยละ
43.0) และมวยไทย (ร้อยละ 39.6)
บริการแบบไทย ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกมากที่สุดสองภาพจานวนเท่ากันเป็นการนวดแผน
ไทย (ร้อยละ 48.9) และการทาอาหารไทย (ร้อยละ 48.9)
ประเพณีไทย ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกมากที่สุดสองภาพเป็นประเพณีสงกรานต์ (ร้อยละ
59.3) และลอยกระทง (ร้อยละ 49.1)
ของว่าง ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกมากที่สุดสองภาพเป็นหมูสะเต๊ะ (ร้อยละ 51.8) และปอ
เปี๊ยะทอด (ร้อยละ 42.3)
อาหารไทย ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกมากที่สุดสองภาพเป็นผัดไทย (ร้อยละ 54.3) และ
ส้มตา ไก่ย่าง (ร้อยละ 46.2)
ขนมไทย ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกมากที่สุดสองภาพเป็น ข้าวเหนียวมะม่วง (ร้อยละ 75.8)
และกล้วยบวชชี (ร้อยละ 44.8)
2. ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกสิ่งที่แสดงถึงความเป็นไทยในสายตาของผู้บริหารโรงแรม
ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารโรงแรมในเกาะสมุยจานวน 10 คน มีดังนี้
2.1 ความเป็นไทย หรือ Thainess ในสายตาของผู้บริหารโรงแรม คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่
แสดงความเป็นไทย ได้แก่ ประเพณี วัฒนธรรม ภาษา วิถีชีวิต สังคม ภูมิปัญญา ที่อยู่อาศัย การ
ตกแต่งประดับประดา การแต่งกาย อาหารการกิน การไหว้ มารยาทและความอ่อนน้อมถ่อมตน และ
เป็นสิ่งที่สืบถอดจากอดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังมีการยกย่องเทิดทูนพระมหากษัตริย์อีกด้วย
2.2 การนาลักษณะความเป็นไทยมาใช้ในการบริหารองค์กรได้ในทุกด้าน เริ่มตั้งแต่มีนโยบาย
เน้นความเป็นไทย การจัดการแบบพ่อดูแลลูก ซึ่งเหมาะกับการบริหารจัดการของโรงแรมที่บริหารโดย
คนในท้องถิ่น สื่อสารความเป็นไทยในองค์กร เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความเป็นไทยและถ่ายทอดสู่
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ผู้อื่นรวมถึงแขกที่มาใช้บริการ เพื่อสร้างความผูกพันที่ดีในองค์กรและความผูกพันกับแขกที่มาใช้
บริการ ด้วยการบริการที่มีไมตรีจิต เน้นการปฏิบัติต่อกันด้วยความจริงใจ ร่วมงานกันด้วยความ
เข้าใจ ถ้อยทีถ้อยอาศัย
2.3 ความเป็นไทยสามารถนามาพัฒนาเพื่อให้เกิดคุณค่าแก่โรงแรมได้ โดย
- อบรมพนักงานให้มีการบริการแบบไทย และถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยไปสู่ผู้อื่นได้
- ให้พนักงานใส่เครื่องแบบที่เป็นการแต่งกายแบบไทย
- จัดกิจกรรมที่เน้นความเป็นไทยทั้งภายใน และกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก อย่าง
ต่อเนื่อง
- ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีแบบไทย ทั้งประเพณีของท้องถิ่น และประเพณีไทยในเทศกาล
ต่างๆ เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกิจกรรม
2.4 การนาความเป็นไทยมาใช้ในการบริการ และสร้างอัตลักษณ์ให้กับโรงแรม ได้ดังนี้
- นาสถาปัตยกรรมและการตกแต่งแบบไทยมาใช้ เพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นไทย
- พนักงานทักทายแขกทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยการไหว้
- ให้บริการอาหารไทยดั้งเดิม และอาหารไทยที่เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ
- จัดแสดงอาหารไทย และจัดอบรมการทาอาหารไทยแก่นักท่องเที่ยว
- อนุรักษ์กิจกรรมประเพณีไทยอันดีงาม โดยมีการจัดกิจกรรมประเพณีในเทศกาลต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง ให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเรียนรู้ประเพณีอันดีงาม และมี ส่วนร่วมในประเพณีต่างๆ
ด้วย
- จัดการละเล่นและกิจกรรมต่างๆแก่แขกที่มาใช้บริการ เช่น มวยไทย
- จัดมุมแสดงการแต่งกายแบบไทยในยุคสมัยต่างๆ เพื่อการศึกษา และเป็นมุมให้ถ่ายรูปได้
- จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น ดนตรีไทย โขน
ในบทต่อไปจะเป็นการอภิปรายผล และเสนอการออกแบบการให้บริการในรูปแบบความเป็น
ไทยเพื่อโรงแรมบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี
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บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผล

บทนี้เป็นการสรุปผลที่ได้จากการวิจัย และเสนอการออกแบบการให้บริการในรูปแบบความ
เป็นไทยเพื่อโรงแรมบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี
1. สรุปผลที่ได้จากการวิจัย
1.1 สรุปผลจากแบบสอบถามนักท่องเที่ยว
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นชายร้อยละ 53.6 และเป็นหญิงร้อยละ 45.0 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง
20-25 ปี ร้อยละ 32.1
ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกสองภาพที่ตรงกับความคิดเห็นในเรื่องความเป็นไทย ในด้านต่างๆ
ดังนี้
สถาปัตยกรรม ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกมากที่สุดสองภาพเป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย
(Thai Contemporary Architectural Design)
การตกแต่งภายใน ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกมากที่สุดสองภาพเป็นการตกแต่งห้องพักที่มี
พื้นไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ ห้องมีลักษณะโล่ง มีมุ้งที่เตียงนอน และมีระเบียง
การแต่งกาย ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลื อกมากที่สุดสองภาพเป็นการแต่งกายในยุคกรุ งศรี
อยุธยาตอนปลาย ซึ่งเป็นที่รู้จักจากละครบุพเพสันนิวาส และการแต่งการแบบย่าหย่าซึ่งเป็นการแต่ง
กายของสตรีภาคใต้
วัฒนธรรมความเป็นอยู่ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกมากที่สุดสองภาพเป็นการทอดแหจับปลา
และตลาดน้า
กิจกรรมแบบไทย ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกมากที่สุดสองภาพเป็นการร้อยมาลัย และมวย
ไทย
บริการแบบไทย ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกมากที่สุดสองภาพจานวนเท่ากันเป็นการนวดแผน
ไทย และการทาอาหารไทย
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ประเพณีไทย ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกมากที่สุดสองภาพเป็นประเพณีสงกรานต์และลอย
กระทง
ของว่าง ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกมากที่สุดสองภาพเป็นหมูสะเต๊ะและปอเปี๊ยะทอด
อาหารไทย ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกมากที่สุดสองภาพเป็นผัดไทยและส้มตา ไก่ย่าง
ขนมไทย ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกมากที่สุดสองภาพเป็นข้าวเหนียวมะม่วงและกล้วยบวชชี
1.2 สรุปผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารโรงแรม
ความเป็นไทย หรือ Thainess ในสายตาของผู้บริหารโรงแรม คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดง
ความเป็นไทย ได้แก่ ประเพณี วัฒนธรรม ภาษา วิถีชีวิต สังคม ภูมิปัญญา ที่อยู่อาศัย การตกแต่ง
ประดับประดา การแต่งกาย อาหารการกิน การไหว้ มารยาทและความอ่อนน้อมถ่อมตน
การนาลักษณะความเป็นไทยมาใช้ในการบริหารองค์กรได้ในทุกด้าน เริ่มตั้งแต่มีนโยบายเน้น
ความเป็นไทย การจัดการแบบพ่อดูแลลูก ซึ่งเหมาะกับการบริหารจัดการของโรงแรมที่บริหารโดยคน
ในท้องถิ่น สื่อสารความเป็นไทยในองค์กร เพื่อให้พนักงานตระหนักถึ งความเป็นไทยและถ่ายทอดสู่
ผู้อื่นรวมถึงแขกที่มาใช้บริการ
ความเป็นไทยสามารถนามาพัฒนาเพื่อให้เกิดคุณค่าแก่โรงแรมได้ โดย
- อบรมพนักงานให้มีการบริการแบบไทย และถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยไปสู่ผู้อื่นได้
- ให้พนักงานใส่เครื่องแบบที่เป็นการแต่งกายแบบไทย
- จัดกิจกรรมที่เน้นความเป็นไทยทั้งภายใน และกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก อย่าง
ต่อเนื่อง
- ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีแบบไทย ทั้งประเพณีของท้องถิ่น และประเพณีไทยในเทศกาล
ต่างๆ เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกิจกรรม
2. อภิปรายผลและเสนอการออกแบบการให้บริการในรูปแบบความเป็นไทย
2.1 อภิปรายผล
จะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวรับรู้ความเป็นไทยจากประสบการณ์ที่ได้รับจากการมาเยือน
ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็ น ในเรื่ องสถาปัตยกรรมไทยร่ว มสมัยที่โ รงแรมต่างๆหลายแห่ งได้นามา
ประยุกต์ใช้ การตกแต่งภายใน เครื่องแต่งกาย อาหารไทยที่เป็นที่นิยม เช่น ผัดไทยและส้มตา ไก่ย่าง
วัฒนธรรมความเป็นอยู่ เช่น ตลาดน้า รวมถึงบริการต่างๆ เช่น นวดแผนไทย และประเพณี สงกรานต์
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ลอยกระทง ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะได้สัมผัสและเข้าร่วมโดยไม่ได้ทราบถึงที่มาของวัฒนธรรม
ประเพณีเหล่านั้น โรงแรมซึ่งเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวพักอาศัยและใช้เวลาส่วนใหญ่ในการพักผ่อน
จึ งเป็ น โอกาสที่จ ะน าความเป็ น ไทยมาสร้างเอกลั กษณ์ให้ กับโรงแรม ในขณะเดียวกันก็ส ามารถ
ถ่ายทอดความเป็นไทยสู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยนอกจากการจัดกิจกรรมที่แสดงถึงความเป็น
ไทยแล้วควรให้ความรู้ในเรื่องกิจกรรมความเป็นไทยเหล่านั้นแก่นักท่องเที่ยวด้วย เช่น ในการแต่งกาย
นอกจากให้พนักงานใส่เครื่องแบบไทยแล้ว ควรมีมุมนิทรรศการเครื่องแต่งกายไทยของภาคต่างๆ
และการแต่งการไทยในยุคต่างๆ การแต่งกายในโอกาสและเทศกาลต่างๆ พร้อมคาอธิบายให้แขกที่มา
ใช้บริการได้ศึกษาและสามารถถ่านรูปเป็นที่ระลึกได้เป็นต้น
ผู้บริหารโรงแรมเองก็มีมุมมองในการนาความเป็นไทยมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการ
และการบริการให้แก่แขกเพื่อสร้างความประทับใจ โดยการบริหารแบบไทยในลักษณะพ่อดูแลลูกจะ
ทาให้พนักงานเกิดความรักและผูกพันกับองค์กร พนักงานทางานกับโรงแรมเป็นเวลานาน อัตราการ
เปลี่ ย นงานจะลดลง และพนั กงานรู้จักแขกที่ม าพั กประจ าเป็น อย่างดี ทาให้ อัตราการเข้ า พั ก ซ้ า
(Returning Guest) สูงขึ้นด้วย นอกจากนั้นความเป็นไทยสามารนามาออกแบบบริการได้อีกด้วย
2.2 การออกแบบการให้บริการในรูปแบบความเป็นไทย
ผลที่ได้จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์นามาออกแบบบริการแบบไทยได้ดังนี้
สถาปัตยกรรมและ ควรออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย ซึ่งให้ประโยชน์การใช้สอย
สูงสุด ก่อสร้างสะดวก หาวัสดุได้ไม่ยาก ราคาไม่สูงเท่าบ้านที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทย และดูแล
รักษาง่าย (ภาพที่ 3) และในสายตานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะชื่นชอบสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมั ย
มากกว่าสถาปัตยกรรมไทยพื้นบ้าน

ภาพที่ 3 การประยุก์ใช
ต์สถาป
์ตยกรรมไทยรวมสมัยกับอาคารโรงแรม
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การตกแต่งภายใน การตกแต่งภายในแบ่งเป็นการตกแต่งภายในห้ องพักและการตกแต่ง
บริเวณอื่นๆ ของโรงแรม เช่น ล๊อบบี้ และห้องประชุม
ภาพที่ 4 แสดงการตกแต่งภายในห้องพักที่โปร่งโล่งและยังคงความเป็นไทย ใกล้เคียงกับ
รูปแบบที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือก และมีมุ้งตกแต่งที่เตียงนอน

ภาพที่ 4 การตกแต่งภายในห้องพักแบบไทยร่วมสมัย
ภาพที่ 5 การตกแต่ ง ห้ อ งน้ าภายในห้ อ งพั ก โดยใช้ ก ระจกลวดลายไทยแต่ ยั ง คงความ
สะดวกสบายและการใช้งานง่าย
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ภาพที่ 5 การตกแต่งห้องน้าภายในห้องพัก โดยใช้กระจกลวดลายไทย
นอกจากนั้นการตกแต่งภายในนอกเหนือจากส่วนห้องพัก ได้มีการนาการตกแต่งแบบไทย
ร่วมสมัยมาประยุกต์ใช้เช่นกัน โดยเน้นการใช้ลายไทยและสีสว่าง บริเวณล็อบบี้ที่นาสถาปัตยกรรม
ไทยร่วมสมัยมาใช้แสดงในภาพที่ 6

ภาพที่ 6 การตกแต่งล็อบบี้แสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทย
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ภาพที่ 7 และ 8 แสดงการตกแต่งห้องประชุม โดยใช้ผ้าลายไทยในการตกแต่ง

ภาพที่ 7 การออกแบบห้องประชุมขนาดเล็กโดยใช้ผ้าลายไทยในการตกแต่ง

ภาพที่ 8 การตกแต่งห้องประชุมสัมมนาโดยใช้ศิลปะไทยร่วมสมัย
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การแต่งกาย มีการออกแบบเครื่องแบบพนักงาน ในรูปแบบการแต่งการแบบย่าหย่าซึ่งเป็น
การแต่งกายของสตรีภาคใต้ เพื่อแสดงเอกลักษณ์การแต่งการของภาคใต้ของไทย
วัฒนธรรมความเป็นอยู่ จัดตลาดน้าและผังตลาดรอบๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้บรรยากาศใน
การจับจ่ายซื้อของของชาวไทยพื้นบ้าน ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของผู้ตอบแบบสอบถาม (ภาพที่ 9 และ 10)
พร้อมความรู้ประกอบเกี่ยวกับตลาดน้า ว่าเป็นตลาดนัดประเภทหนึ่งของชาวบ้านที่มีการนัดในวันที่
กาหนดในแต่ละที่ เพื่อแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าในแต่ละชุมชน เนื่องจากในสมัยก่อนเมืองไทยใช้การ
สัญจรทางน้าเป็นหลัก จึงมีตลาดน้าแทบจะทุกพื้นที่ของประเทศไทย

ภาพที่ 9 กิจกรรมตลาดน้าภายในโรงแรม
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ภาพที่ 10 ผังตลาดบริเวณโดยรอบตลาดน้า
กิจกรรมแบบไทย เพื่อให้แขกที่เข้าพักเป็นเวลาหลายวันมีกิจกรรมต่างๆทา การร้อยมาลัย
เป็นกิจกรรมที่ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจมากที่สุด ควรจัดให้แขกที่เข้าพักได้เรียนรู้และสามารถร้อย
มาลัยอย่างง่ายๆได้ โดยให้แขกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์เช่นเข็ม และดอกไม้ และร้อยมาลัยเป็นของตนเอง
นอกจากร้อยมาลัยกิจกรรมที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสนใจคือมวยไทย โรงแรมน่าจะจัด
โซนออกกาลังกายที่มีส่วนของมวยไทย ที่มีการโชว์การชกมวย และสอนมวยไทยพื้นฐานแก่แขกที่
สนใจ ทั้งนี้กิจกรรมเหล่านี้นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ความเป็นไทยแล้ว อาจทาให้แขกเข้าพักกับ
โรงแรมเป็นระยะเวลานานขึ้น เพราะต้องการเข้าร่วมกิจกรรม ภาพที่ 10 แสดงแผนผังโซนออกกาลัง
กาย และยิมมวยไทย
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ภาพที่ 11 แผนผังโซนออกกาลังกาย และยิมมวยไทย
บริการแบบไทย การบริการแบบไทยที่ผู้ตอบแบบสอบถามชื่นชอบมากที่สุดคือคือการนวด
แผนไทย โรงแรมควรจัดสถานที่นวดที่มีเอกลักษณ์ให้ได้บรรยากาศที่สงบและผ่อนคลาย เสริมด้วย
สปาแบบต่างๆ ซึ่งช่วยให้ร่างกายสดชื่น ภาพที่ 12 แสดงห้องนวดแบบต่างๆ สาหรับผู้ที่ต้องการอยู่
กับธรรมชาติมีห้องนวดแบบกระต๊อบ ที่อากาศถ่ายเท มองเห็นต้นไม้โดยรอบ ผู้ที่ต้องการความสงบ
และการพักผ่อนอาจเลือกห้องนวดแบบถ้าที่สามารถปรับอุณหภูมิและแสงสว่างได้
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ภาพที่ 12 ห้องนวดประเภทต่างๆ เพื่อความสงบและผ่อนคลาย
การให้บริการอาหารไทยในโรงแรมควรเป็นอาหารไทยในท้องถิ่นและอาหารที่ชาวต่างชาติชื่น
ชอบและรู้จักดี เช่น ผัดไทย ส้มตา อาหารว่าง เช่น หมูสะเตะ และปอเป๊ยะทอด ขนมไทย ได้แก่ ข้าว
เหนียวมะม่วงและกล้วยบวชชี เป็นต้น
นอกจากการให้บริการอาหารไทยในห้องอาหารของโรงแรมแล้ว โรงแรมในเกาะสมุยควรมี
การสาธิตและสอนทาอาหารไทย ภาพที่ 13 เป็นการประชาสัมพันธ์การสาธิตและการทาอาหารไทย
แบบชาววัง ซึ่งมีการสลักผักและผลไม้อย่างงดงาม เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของชาวต่างชาติ อาจเปิดเป็น
คอร์สสอนทาอาหารไทยระยะสั้นๆ ทาอาหารที่ชาวต่างชาตินิยมรับประทาน เช่น ผัดไทย และส้มตา
เมื่อเรียนแล้วสามารถนาไปทารับประทานเองได้
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ภาพที่ 13 การสาธิตการทาอาหารไทยและแกะสลักผักผลไม้
ประเพณีไทย โรงแรมควรจัดกิจกรรมประเพณีไทยตามเทศกาลต่างๆและเปิดโอกาสให้แขก
ได้มีส่วนร่วม เช่น ประเพณีสงกรานต์ นอกจากการเล่นสาดน้าแล้วยังมีการสรงน้าพระพุทธรูปและรด
น้าดาหัวขอพรจากผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของไทย
ประเพณีลอยกระทงเป็นกิจกรรมอีกประการหนึ่งที่ชาวต่างชาติสนใจและต้องการมีส่วนร่วม
โรงแรมที่มีสถานที่อาจจั ดประกวดกระทง และลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ และอธิบายการเกิด
ประเพณีลอยกระทงขึ้นในประเทศไทย
การบริการแบบไทยที่เสนอแนะนี้ โรงแรมที่ตั้งอยู่บนเกาะสมุย และที่อื่ นๆสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ เพื่อให้บริการที่แขกพึงพอใจและกลับมาใช้บริการอีก
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