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Abstract 
 

This research entitled The Narrative of Eastern History and Archaeology 
through Playwriting and Directing: Princess Khok Phanom di the Musical, aimed to 
create play script as well as a theatre production from the original script of Eastern 
Thailand history and archaeology, which applied artistic creation procedure to raise 
awareness and spirit engagement of Eastern Thailand community. The qualitative 
research methods were conducted by in-depth interview and field trip, together with, 
historical and archeological documents of Khok Phanom di for composing play scripts 
to exhibit in the museum. The study found that play composition from historical, 
livelihood, and cultural records were enabled to compose play scripts and develop 
characters; such as an analysis of explored skeletons conveyed the Princess Khok 
Phanom di’s age, which was 35 years old. The evidence such as accessories and 
housewares were brought to costume design; meanwhile, make-up design and 
theatre props design were photographed to explore characters. Plays, moreover, 
were consisted of 3 scenes, whereby the theme was “sustainable future came from 
the robust roots”. 3 characters were designated; Apiwat as the leading character; 
Princess Khok Phanom di as the antagonist; and Pan as the supporting character. The 
concept of the play directing was “Untrue Truth” to narrate the story in the Museum 
of Eastern History and Archeology, Center of Arts and Culture, Burapha University. 
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บทน ำ 
 

1.1 ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำ 
 ศิลปะการละครเป็นศาสตร์ที่ปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงค์ มุ่งหมายที่จะสะท้อนความ
จริงของโลก ขัดเกลาอารมณ์และจิตใจ กระตุ้นให้เกิดปัญญาและการเรียนรู้ผ่านสุนทรียะของศิลปะ
การละครอันจะส่งผลให้การพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่ลึกซึ้งและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อ
ส่วนรวม ปัจจุบันรูปแบบของการสื่อสารและการสร้างความหมายในสังคมไทยนั้นมีการพัฒนาไปอย่าง
หลากหลาย แนวคิดและสื่อด้านละครถูกน าไปใช้อย่างกว้างขวาง เพ่ือวัตถุประสงค์ทั้งหลายทาง
วัฒนธรรม สังคม การบันเทิง การค้า การเมือง รวมถึงการก าหนดตัวตนและบทบาทของบุคคลด้วย 
เมื่อศิลปะการละครเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพสูงในการสื่อสารความคิดและความหมายต่างๆ  
สู่สาธารณะชนไม่ว่าจะเป็นในด้านบวกหรือด้านลบ อีกทั้งยังเป็นสื่อที่สามารถปรับทัศนคติของคนใน
สังคมได้อย่างแนบเนียนและลึกซึ้ งเช่นนี้  การสร้างสรรค์งานศิลปะการละครที่ มีที่ มาจาก
กระบวนการวิจัยจึงย่อมส่งผลให้งานละครชิ้นนั้นๆ มีความแม่นตรงตามวัตถุประสงค์ของงานที่มีต่อ
กลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น ไม่ใช่งานเชิงอัตวิสัยที่มีความคลุมเครือ อธิบาย วัดผลและพัฒนาไม่ได้ ทั้งยังท าให้
งานละครนั้นๆ มีจริยธรรม จรรยาบรรณและมารยาทของผู้สร้างงานที่เป็นมาตรฐาน มีการสังเคราะห์
และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณะเพ่ือการต่อยอดทั้งในเชิงการศึกษา พัฒนาและทดลองสร้างสรรค์
ได้เช่นเดียวกับงานวิจัย (ดังกมล ณ ป้อมเพชร และทีมผู้วิจัย, 2556, หน้า 1-2) 
 ผู้วิจัยมีความสนใจในการเชื่อมโยงตัวเองกับพ้ืนที่ในภาคตะวันออก เนื่องจากเป็นคนจากถิ่น
อ่ืนมาท างานและอาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี ประกอบกับมหาวิทยาลัยบูรพามีวิสัยทัศน์เพ่ือเป็น “ขุม
ปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน” ตัวผู้วิจัยเองนั้นยังขาดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของภาค
ตะวันออกจึงมีความสนใจศึกษาประวัติศาสตร์ของภาคตะวันออกเพ่ือน ามาบูรณาการด้วยการ
สร้างสรรค์ผ่านการเล่าเรื่องเพ่ือให้ผู้วิจัยและผู้ชมสามารถเชื่อมโยงกับพ้ืนที่โดยใช้ศิลปะการแสดงเป็น
เครื่องมือน าพาให้เกิดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชน ดังนั้นจึงมีความสนใจศึกษา เรียนรู้ คุณค่า
ของความเป็นอยู่และวัฒนธรรมในอดีตท่ีส่งผ่านมาถึงปัจจุบัน 
 การวิจัยครั้งจึงเป็นการสร้างความหมายใหม่จากการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์และโบราณคดีใน
ภาคตะวันออกโดยใช้ศาสตร์แห่งการสร้างสรรค์สาขาศิลปะการละครกับสหสาขาอันได้แก่ คติชนวิทยา 
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ดนตรี นาฏศิลป์ จิตวิทยา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งน าไปสู่ความ
รักในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สร้างคุณค่าแก่ชุมชนโดยใช้ทฤษฎีการเล่าเรื่องเพ่ือการศึกษาจิตนาการ 
ความคิด ความรู้สึกที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เพราะประวัติศาสตร์เป็นเรื่องเล่าชนิดหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือหลอมรวมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในพ้ืนที่หนึ่งๆ 
 
 
 



 

2 
 

1.2 วัตถุประสงค์และขอบเขตของกำรวิจัย 
 1.2.1 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
  1.2.1.1 เพ่ือสร้างสรรค์บทละครและก ากับการแสดงรูปแบบละครเพลงจาก
ประวัติศาสตร์โบราณคดีภาคตะวันออก 
  1.2.1.2 ใช้กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะการละครเป็นเครื่องมือในการสร้าง
ความตระหนักในจิตวิญญาณของชุมชนภาคตะวันออก ดังนี้ 
   - วิถีชีวิต ความคิด คุณค่าของชุมชนในอดีตที่ปรากฎจากหลักฐานทาง
โบราณคดตีะวันออกจากการตีความเชิงสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
   - แนวทางการน าเสนอศิลปะการแสดงที่สามารถสร้างความตระหนักแก่ผู้ชม
และสังคมไทยร่วมสมัยอย่างสัมฤทธิ์ผล 
 
 1.2.2 ขอบเขตของกำรวิจัย 
  งานวิจัยเรื่อง การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์และโบราณคดีภาคตะวันออกผ่านการสร้าง
บทและก ากับละครเพลงเรื่อง “เจ้าแม่โคกพนมดี” ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตในการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลโบราณคดีในยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยอยุธยา 
 
1.3 ทฤษฎี สมมติฐำน และกรอบแนวคิดของกำรวิจัย 
 1.3.1 ทฤษฎีกำรเล่ำเรื่อง (Narrative Theory)  

Jim Phelan (จาก https://projectnarrative.osu.edu สืบค้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.
2561) กล่าวว่าทฤษฎีการเล่าเรื่องเริ่มต้นจากสมมติฐานว่า “การเล่าเรื่อง” เป็นกลยุทธพ้ืนฐานของ
มนุษย์ น ามาซึ่งการศึกษาธรรมชาติของการเล่าเรื่อง โครงสร้างการเล่าเรื่อง องค์ประกอบ การใช้งาน 
และผลกระทบจากการเล่าเรื่อง นักเล่าเรื่องมีความโดดเด่นในการเล่าเรื่องแตกต่างกันไปด้วยประเภท
ของการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นบทกวี เนื้อเพลง การโต้วาที ฯลฯ ทฤษฎีการเล่าเรื่องนั้นช่วยให้ผู้คนเกิด
ความเข้าใจในเรื่องราว และผู้คนนั้นสามารถเข้าใจเรื่องราวได้อย่างไร 
 อาทรี วณิชตระกูล (2558, หน้า 128) ได้กล่าวถึงศาสตร์แห่งการเล่าเรื่องไว้ว่า มนุษย์รู้จัก
คุ้นเคยกับการเล่าเรื่องมาเป็นเวลาช้านานแล้ว มนุษย์ผลิตเรื่องเล่า (Narrative) เพ่ือใช้แลกเปลี่ยน
แบ่งปันข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความคิด ความรู้สึก ตลอดจนประสบการณ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน  
“การเล่าเรื่อง” พบได้ในทุกๆ การสร้างสรรค์ ศิลปะ และความบันเทิงของมนุษย์ รวมไปถึงสุนทรพจน์, 
วรรณกรรม, ละครเวที, ดนตรีและบทเพลง, การ์ตูน, สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อโทรทัศน์, วีดีโอเกมส์, วิทยุ, 
นันทนาการ, จิตรกรรม, ประติมากรรม, ภาพถ่าย และทัศนศิลป์อ่ืนๆ ล้วนมีส่วนประกอบของการเล่า
เรื่องอยู่ด้วย เราสามารถจ าแนกประเภทเรื่องเล่าได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ เรื่องบันเทิงคดี 
(Fiction) ซึ่งเป็นเรื่องแต่งจากจินตนาการ และเรื่องที่ไม่ใช่บันเทิงคดี (Non-fiction) ซึ่งเป็นเรื่องที่เน้น
การให้ข้อมูลและอิงกับข้อเท็จจริง (Herman, 2007, หน้า 22-33) 
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 โครงสร้างการเล่าเรื่องประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 7 ข้อ คือ โครงเรื่อง (Plot), แก่น
เรื่อง (Theme), ความขัดแย้ง (Conflict), ตัวละคร (Character), ฉาก (Setting), สัญลักษณ์พิเศษ 
(Symbol) และมุมมองในการเล่าเรื่อง (Point of view) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1.3.1.1 โครงเรื่อง (Plot) 
  Colin Welch (จาก https://learn.lexiconic.net/ สืบค้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 
พ.ศ.2561) กล่าวว่า โครงเรื่องคือการก าหนดหรือล าดับเหตุการณ์ไว้ล่วงหน้าว่าจะให้เรื่องราวด าเนิน
ไปอย่างไร เป็นการก าหนดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการด าเนินเรื่องไปอย่างมีนัยส าคัญด้วยจุดเริ่มต้น 
กลางเรื่อง จนกระทั่งจบเรื่องราว โดยเชื่อมต่อเหตุการณ์หนึ่งไปยังอีกเหตุการณ์หนึ่งโดยมีจุดประสงค์ที่
จะคลี่คลายความขัดแย้ง (conflict) โดยมีองค์ประกอบหลักของโครงเรื่อง ดังนี้ 
   (1.) กำรเปิดเรื่อง (Exposition) สามารถเริ่มต้นได้อย่างหลากหลาย เช่น 
เริ่มจากการแนะน าตัวละคร แนะน าฉากหรือสถานที่ หรือเปิดด้วยประเด็นความขัดแย้งเริ่มต้น (Initial 
conflicts) ซึ่งการเปิดเรื่องนั้นเป็นการดึงความสนใจให้ผู้รับสารติดตามเรื่องราวต่อไป โดยที่ไม่
จ าเป็นต้องเรียงตามล าดับเหตุการณ์เสมอไป อาจเริ่มจากตอนกลางเรื่อง หรือจากท้ายเรื่องไปหาต้น
เรื่องก็ได้ 
   (2.) กำรพัฒนำเหตุกำรณ์ (Rising Action) เป็นการด าเนินเรื่องราวที่อาจ
มีความตึงเครียดมากขึ้น การเริ่มสถานการณ์ของตัวละครหรือบางสิ่งที่เหนี่ยวน าให้เกิดเรื่องราวใน
ล าดับต่อไป หรือเหตุการณ์ใหม่ที่เข้ามาอย่างแยบยลแต่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของเรื่อง 
เป็นต้น หลังจากผ่านการเปิดเรื่องไปแล้ว มักจะมีการสร้างเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เด่นชั ดเพ่ือให้
เชื่อมต่อไปยังอีกเรื่องราวหนึ่ง ตอนใหม่หรือฉากใหม่จะเริ่มขึ้นเมื่อสถานที่และเวลาเปลี่ยนไป หรือมี
บางสิ่งที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่งเข้ามาขัดจังหวะสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเป็นปกติ ด้วยเหตุการณ์ที่สอดแทรก 
เปลี่ยนแปลงนี้ จะท าให้สถานการณ์มีความขัดแย้งมากขึ้น และน ามาซึ่งการแก้ปัญหา 
   (3.) ภำวะวิกฤติ (Climax) เป็นเหตุการณ์ส าคัญที่ความขัดแย้งหลักนั้นถูก
เปิดเผยในที่สุด นักแสดงหลักจะชนะหรือพ่ายแพ้กับปมปัญหาดังกล่าว ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของ
เรื่องราว อย่างไรก็ตามในส่วนของภาวะวิกฤตินี้ไม่ได้เป็นการสิ้นสุดของความขัดแย้ง  แต่เป็นการ
ก าหนดวิธีการตัดสินใจกับความขัดแย้งดังกล่าวในล าดับต่อไป จุดที่เป็นภาวะวิกฤติมักอยู่ในช่วง
ประมาณร้อยละ ๕๐ ถึง ร้อยละ ๙๐ ของเรื่องทั้งหมด 
   (4.) ภำวะคลี่คลำย (Falling Action) เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจาก
ภาวะวิกฤติได้เกิดข้ึน เป็นส่วนเล็กๆ ที่ส าคัญท่ีจะช่วยเติมเต็มตัวละครเอก  
   (5.) ยุติเรื่องรำว (Ending) เป็นขั้นตอนการสิ้นสุดเรื่องราวทั้งหมด ซึ่งมีจุด
จบได้หลากหลายรูปแบบ ภาวะนี้เป็นจุดที่ท้าทายความสามารถในการเล่าเรื่องเป็นอย่ างมาก ต้อง
ตัดสินใจว่าจุดไหนควรจะถูกผูกเป็นปมและเป็นการตั้งค าถามให้ผู้รับสารได้คิดตาม หรือจะตัดสินใจ
ปล่อยให้เปิดกว้างไว้เช่นนั้น ขึ้นอยู่กับผู้เล่าเรื่องว่ามีความต้องการให้ผู้รับสารรู้สึกถึงสิ่งใด โดยสุมาภา 
ประดับแก้ว (2556, หน้า 9) ได้ท าการแบ่งวิธีการยุติเรื่องราวไว้ 4 แบบคือ 
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    - การยุติเรื่องแบบไม่คาดคิด หรือยุติแบบหักมุม (surprise of 
twist ending) เป็นการยุติเรื่องในรูปแบบที่ผิดไปจากสิ่งที่ผู้รับสารคาดคิด เป็นการจบเพ่ือช่วยเสริม
ความหมายและความชัดเจนของเรื่องที่ต้องการเล่า 
    - การยุติเรื่องแบบตัวละครประสบความสุข (happy ending) เป็น
การจบโดยให้ตัวละครหลักในเรื่องสามารถไขปัญหา จบความขัดแย้ง ชนะอุปสรรค หรือสมหวังในสิ่งที่
ปรารถนา เป็นต้น 
    - การยุติเรื่องแบบตัวละครประสบความโศกเศร้า (unhappy 
ending) เป็นการจบโดยให้ตัวละครหลักในเรื่องพ่ายแพ้ สูญเสีย ไม่เป็นดังปรารถนา ซึ่งก่อให้ผู้รับสาร
เกิดความเศร้าใจ การยุติเรื่องด้วยวิธีดังกล่าวอาจเพ่ือแฝงการสะท้อนคุณค่า ความเป็นจริง หรือ
ผลลัพธ์ของการกระท าของตัวละครก็ได้ 
    - การยุติเรื่องแบบปลายเปิด (intermediate ending) เป็นการยุติ
เรื่องราวที่ผู้รับสารไม่ทราบผลหรือข้อสรุปของเรื่องราวที่ท าการเล่า เป็นการยุติแบบปลายเปิดให้ผู้รับ
สารคิดต่อด้วยตนเองว่า เหตุการณ์จะด าเนินต่อไปอย่างไรได้บ้าง น าไปสู่การจินตนาการอัน
หลากหลายของผู้รับสารอีกต่อหนึ่ง 
   (6.) วิธีกำรสร้ำงสรรค์โครงเรื่อง (Plot Techniques) 
   Colin Welch (จาก https://learn.lexiconic.net/ สืบค้น เมื่ อวันที่  2 
พฤษภาคม พ.ศ.2561) ได้เสนอวิธีการสร้างสรรค์โครงเรื่องไว้ 4 วิธีดังนี้ 

 - ภาวะที่เป็นปมปัญหา (Suspense) การสร้างให้ตัวละครใดๆ มี
ภาวะที่เคยมีเหตุการณ์เลวร้าย ฝังใจ จนท าให้เกิดความวิตกกังวล 

 - เล่าเรื่องย้อนอดีต (Flashback) เป็นการที่ด าเนินเรื่องมาถึงจุด
หนึ่ง แล้วมีการเปิดเผยเรื่องราวในอดีต เช่นชีวประวัติ หรือเหตุผลเบื้องลึกในจิตใจ ให้ผู้รับสารเล็งเห็น
ว่าท าไมตัวละครนั้นๆ จึงต้องท าเช่นนั้น 

 - สร้างความกระชับ (Telescoping) ผู้เล่าเรื่องไม่สามารถอธิบาย
ทุกการเคลื่อนไหวของตัวละครหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างครอบคลุม จึงควรเลือกเสนอเฉพาะจุด
ที่ส าคัญหรือมุ่งเสนอด้วยการกล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องพรรณนามากมายนักอย่างมีศิลปะ แต่ไม่
จ าเป็นต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 

 - การเกริ่นการณ์ (Foreshadowing) ผลของปมขัดแย้งมักตามมา
ด้วยปริศนาและการคาดเดาก่อนที่จะกลายเป็นภาวะวิกฤติและเกิดการยุติ ปมเหล่านี้จะเป็นจุดที่มี
ความลึกลับ เป็นสิ่งที่ผู้รับสารไม่เคยรู้ตัวเลยว่ารู้เบาะแสนี้แล้วจนกระท่ังจบเรื่องราว 
  1.3.1.2 แก่นเรื่อง (Theme) 
  วาณิช จรุงกิจอนันต์ (2538, หน้า 28) ได้ให้ความหมายของแก่นเรื่องไว้ว่า แก่นของ
เรื่อง ควรเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “สารสาระ” ซึ่งหมายถึง สมมติฐานหรือการแสดงนัยแฝงไว้ โดยที่ไม่
จ าเป็นว่าต้องเป็นข้อก าหนดทางศีลธรรม ไม่ใช่เพียงความจริงสั้นๆ ในลักษณะค าขวัญ เช่น “ความ
ซื่อสัตย์เป็นนโยบายที่ดีที่สุด” หรือ “ธรรมะย่อมชนะอธรรม” เพราะในความเป็นจริงชีวิตของมนุษย์มี
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ความซับซ้อน สารสาระ หรือที่ เรียกว่าแก่นของเรื่อง สามารถพิจารณาได้จากตัวละครในเรื่อง 
สถานการณ์ของเรื่อง ปัญหาที่ต้องเผชิญ ปฏิกิริยาตอบโต้ต่อสถานการณ์และปัญหา และผลที่เกิดขึ้น
คืออะไร ซึ่งทั้งหมดนี้จะท าให้ได้เค้าโครงของสารสาระ 

แก่นเรื่อง คือความคิดหลักที่ผู้เล่าเรื่องต้องการน าเสนอ เช่น ปมปัญหาทางสังคม 
หรือทางจิตวิทยา เช่น วัยที่เปลี่ยนแปลง ความรุนแรง ความห่างเหิน และวุฒิภาวะ ฯลฯ ซึ่ง แก่นเรื่อง 
จะเป็นแกนกลางในการสร้างโครงเรื่องและเป็นตัวกลางที่ช่วยขับเคลื่อนเรื่องเล่า โดยมีแก่นเรื่องหลัก 
และเรื่องอ่ืนๆ ที่น ามาสนับสนุนความคิดหลักก็ได้ โดยชื่อของเรื่องเล่านั้นๆ เอง มักจะมีนัยส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับแก่นเรื่องด้วย โดย แก่นเรื่อง (Theme) สามารถอธิบายได้ดังนี ้

(1.) แก่นเรื่อง คือ แนวความคิดโดยรวม หรือศูนย์กลางของเรื่อง 
(2.) แก่นเรื่อง คือ หลักการของชีวิตซึ่งท าหน้าที่เป็นแรงผลักดันในเรื่องเล่า 

หรือเป็นข้อเท็จจริงโดยทั่วไปที่เรื่องเล่าต้องการอธิบาย 
(3.) วิธีที่ง่ายที่สุดในการก าหนดแก่นเรื่องคือ การกล่าวถึงความท้าทายที่มี

โดยทั่วไปของมนุษย์ (เช่น ปัจจัยแวดล้อมของมนุษย์) 
(4.) เรื่องราวโดยส่วนใหญ่นั้น ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าที่ถูกศีลธรรมแต่เพียง

อย่ างเดี ยว  ผู้ เล่ า เรื่ องสามารถคิดและเลื อกแก่น เรื่อ งได้อย่ างอิสระ  (Colin Welch, จาก 
https://learn.lexiconic.net/ สืบค้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2561) 
  1.3.1.3 ควำมขัดแย้ง (Conflict) 
  โครงเรื่องโดยปกติแล้วมักจะมีการยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งซึ่งต้องการการแก้ไข
มากกว่าหนึ่งเรื่อง ความพยายามที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาจะช่วยผลักดันการเล่าเรื่องไปข้างหน้า ซึ่ง
หน้าที่นี้ย่อมเป็นของตัวละครหลัก โดยสร้างความเป็นปรปักษ์ต่อกันของตัวละครทั้งพฤติกรรม การ
กระท า ความคิด ความปรารถนา โครงเรื่องที่เกี่ยวกับการต่อสู้ สงคราม การสืบสวน และการเอาตัว
รอด มักจะสร้างความตื่นเต้นและความใจจดใจจ่อได้เป็นอย่างดี โดยประเภทหลักๆ ของความขัดแย้ง 
มีดังต่อไปนี้คือ 

(1.) ความขัดแย้งภายนอก (external conflicts) 
    - บุคคล กับ ธรรมชาติ 
    - บุคคล กับ บุคคล 
    - บุคคล กับ สังคม 
    - บุคคล กับ ชะตากรรม 

(2.) ความขัดแย้งภายใน (internal conflict) 
    บุคคล กับ ตัวของเขา/เธอ เอง (เช่น การพบกับเรื่องยุ่งยาก
บางอย่าง หรือทางเลือกที่ท าให้ตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก) 
 1.3.1.4 ตัวละคร (Character) 

 ในการเล่าเรื่อง ผู้เล่าเรื่องนั้นใช้ตัวละครมากมายหลายแบบเพ่ือที่จะเล่าเรื่อง การมี
ตัวละครที่หลากหลายนั้นย่อมเติมเต็มให้การเล่าเรื่องเป็นไปด้วยดี ประเภทของตัวละครในเรื่องเล่าโดย
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ส่วนใหญ่ Colin Welch (จาก https://learn.lexiconic.net/ สืบค้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.
2561) ได้ระบุประเภทของตัวละครและอธิบายไว้ดังต่อไปนี้ 

  (1.) ตัวละครหลัก (Major or Central) เป็นตัวละครส าคัญซึ่งเป็นตัว
หลักในการด าเนินเรื่อง และเป็นตัวกลางของความขัดแย้งในเรื่อง หรืออีกอย่างหนึ่งคือความขัดแย้งจะ
อยู่ใกล้ตัวละครหลักนี้เสมอ 

  (2.) ตัวละครรอง (Minor Characters) เป็นอีกหนึ่งตัวละครส าคัญที่
ช่วยเหลือตัวละครหลัก ให้ด าเนินเรื่องราวต่อไปได้ 

  (3.) ตัวละครไดนำมิก (Dynamic Characters) เป็นตัวละครที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มักจะส่งผลต่อการตัดสินใจในความขัดแย้งหลัก หรือพบในช่วงภาวะวิกฤติ
ส าคัญ ตัวละครไดนามิกอาจเป็นหัวใจส าคัญยิ่งกว่าตัวละครอ่ืนๆ เสียอีก เพราะส่งผลต่อการตัดสินใจ
จุดขัดแย้งของตัวละครหลักมากทีเดียว 

  (4.) ตัวละครที่ไม่มีกำรพัฒนำ (Static) ตัวละครนี้เป็นเพียงใครบางคนที่
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ บุคลิกภาพและนิสัยเขาหรือเธอนั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผยใดๆ 

  (5.) ตัวละครหลำยมิติ (Round) ตัวละครเหล่านี้ คือใครก็ตามที่มีนิสัย 
ท่าทางดูซับซ้อน จุกจิก เขาหรือเธอมักเป็นตัวละครที่ขัดแย้ง ขวางโลก อยู่เสมอ 

  (6.) ตัวละครมิติเดียว (Flat) ตัวละครที่เป็นแบบตรงข้ามกับตัวละคร
หลายมิติ ซึ่งมักจะมีท่าทางโดดเด่น น่าจดจ า เป็นบุคคลที่บุคลิกภาพดีและอุปนิสัยดี 

  (7.) ตัวละครเข้ำแบบ (Stock) เป็นตัวละครที่กลายเป็นเหยื่อ หรือโดน
เหมารวมกระทั่งถูกจ าเพาะให้อยู่ในเรื่องราวเป็นพิเศษ ตัวละครเข้าแบบเหล่านี้มักจะตราตรึงใจผู้รับ
สารในทันที ตัวละครเข้าแบบนั้นเหมือนกันกับตัวละครมิติเดียว และบางครั้ง ก็มีบทบาทส าคัญในปม
ขัดแย้งมากกว่าตัวละครหลายมิติ 

  (8.) ตัวละครสนับสนุน (Protagonist) เป็นบุคคลที่ส าคัญคนหนึ่งในเรื่อง 
หรือจะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครหลักก็ได้ เขาหรือเธอ (หรือพวกเขา) จะมีส่วนส าคัญในความ
ขัดแย้งที่ต้องได้รับการแก้ไข ตัวละครสนับสนุนอาจไม่เป็นที่น่าชื่นชมนัก (เช่นเป็นฝ่ายตรงข้ามกับตัว
ละครหลัก) อย่างไรก็ตาม เขาหรือเธอ มีส่วนพัวพันในเรื่องส าคัญๆ ที่ผู้รับสารต้องสนใจเป็นพิเศษ 

  (9.) ผู้เป็นปรปักษ์ (Antagonist) คือตัวละคร หรือสถานการณ์ที่แสดงถึง
ความขัดแย้งที่ตัวละครต้องต่อสู้ หรือเป็นอุปสรรคท่ีตัวเองของเรื่องจะต้องผ่านพ้นไปให้ได้ เป็นต้น 

  (10.) ผู้ต่อต้ำนตัวละครหลัก (Anti-Hero) เป็นตัวละครหลัก และส าคัญ
เป็นอย่างยิ่ง เป็นตัวละครที่มักจะขาดความมีสามัญส านึก และเป็นผู้ที่พยายามเป็นอย่างยิ่งให้ตนเองได้
เป็นที่ยอมรับ หรือตั้งตนเองเป็นศูนย์กลาง 

  (11.) คนหรือสิ่งที่ มีควำมขัดแย้งแต่เข้ำกันได้ดีกับคุณลักษณะผู้ อ่ืน 
(Foil) เป็นตัวละครอ่ืนๆ (มักจะเป็นศัตรูหรือตัวประกอบส าคัญ) ที่มีนิสัย และบุคลิกภาพที่เด่นชัด
มากกว่าตัวละครอื่นๆ และในความเด่นชัดนี้ จะท าให้รู้จักตัวละครอื่นๆ ได้ดียิ่งขึ้น 
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  (12.) ตัวละครสัญลักษณ์ (Symbolic) อาจเป็นตัวละครหลัก หรือรองก็
ได้ ซึ่งตัวละครเหล่านี้มีตัวตนเพ่ือแสดงถึงความคิดหลักๆ บางอย่างหรือแง่มุมทางสังคมบางอย่าง 
  1.3.1.5 ฉำก (Setting) 

 ฉาก คือการก าหนดสถานที่และเวลาของเรื่องเล่า ซึ่งสามารถสื่อสารความหมาย
บางอย่างออกมาได้ เช่น ฐานะ และอาชีพ เป็นต้น 

(1.) โลกที่ตัวละครอยู ่(Physical World in which Characters Live) 
   - ที่ ตั้ งทางภูมิศาสตร์ สภาพความเป็นอยู่  ทัศนียภาพ หรือ

แม้กระท่ังการจัดเรียงของวัตถุในห้อง ก็สามารถแสดงถึงนัยส าคัญได้ 
   - ใช้การกล่าวถึงท่ีท าให้เห็นภาพและรู้สึกถึงสถานที่นั้นๆ ได้ 
  (2.) กำรน ำเสนอตัวละครด้วยฉำก (Characters Revealed by 

Setting) 
  วัตถุต่างๆ ที่อยู่รายรอบตัวละครในที่เกิดการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง

เหล่านั้นช่วยเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงของตัวละครได้ การน าเสนอตัวละครด้วย ฉาก(setting) มี
ดังต่อไปนี้ 

   - การกล่าวถึง จิตใจ จิตวิญญาณ สภาพความเป็นอยู่ และร่างกาย 
   - การสังเกตความรู้สึกและปฏิกิริยาของตั วละครโดยยึดถือ

สิ่งแวดล้อม เช่น เมื่อฉากมีการเปลี่ยนแปลง มักจะส่งผลกระทบต่อตัวละครอย่างไร 
   - ฟังในทุกสิ่งที่ตัวละครกระท ากับ ฉาก ของพวกเขา 
   - มองหาเงื่อนไขและปัญหาที่ตัวละครกระท าต่อวัตถุใดๆ ที่พวกเขา

มีอยู่ในโลกของพวกเขา 
  (3.) ก ำ ร น ำ เส น อ ฉ ำ ก ด้ ว ย ตั ว ล ะ ค ร  ( Setting Revealed by 

Characters) 
   - ตัวละครมีส่วนสนับสนุน หรือมีร่องรอยที่เก่ียวกับ ฉาก 
   - ในการเล่าเรื่องเมื่อเวลาเกิดความไม่ชัดเจน ผู้รับสารสามารถรับรู้

ได้จากวัตถุใดๆ ที่ตัวละครกระท าในฉากนั้นๆ 
   - การแต่งกายและภาษาพ้ืนเมือง ช่วยสร้างร่องรอยของช่วง

ประวัติศาสตร์ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือรับรู้ถึงฉากเฉพาะถิ่น ชนชั้นในสังคมภายในบริเวณนั้น 
   (4.) สนับสนุนโครงเรื่องด้วยฉำก (Plot Assisted by Setting) 
   - ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ส่งต่อมาหลายชั่วอายุคน เป็นอิทธิพล

ส าคัญอย่างยิ่ง กับการกระท าใดๆ ของตัวละคร 
   - ธรรมชาติมีผลต่อการสร้างเงื่อนไขของโครงเรื่อง ฉากนั้นจะ

สามารถจ ากัดขอบเขตของการกระท าได้เช่น ในทะเล หรือบนยอดเขา เป็นต้น 
  (5.) บรรยำกำศ (Atmospheric Setting) 
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   - ความรู้สึกและอารมณ์ สามารถใช้ค าพูดและน้ าเสียงเพ่ือบรรยาย
ออกมาได้ เช่น มีชีวิตชีวา ความตื่นเต้น ความมืดมิด ลางสังหรณ์ และเต็มไปด้วยสิ่งเลวร้าย เป็นต้น 

   - บรรยากาศสามารถขยายความได้ เช่น ความรักอันมากมายของ
ตัวละคร แต่งเติมด้วยการสร้างความเหนียวแน่นทางความรู้สึก มีการเปรียบเปรย ซึ่งสร้างความลึกซึ้ง
ให้กับบรรยากาศและตัวละคร (Colin Welch, จาก https://learn.lexiconic.net/ สืบค้นเมื่อวันที่ 2 
พฤษภาคม พ.ศ.2561)  

1.3.1.6 สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) 
 ในวรรณกรรม สัญลักษณ์มักจะเป็นวัตถุ เหตุการณ์ หรือตัวละครที่ใช้น าเสนอ

แนวคิดที่เป็นนามธรรม อาจเป็นสิ่งหนึ่งที่หมายถึงอะไรบางอย่าง สัญลักษณ์เป็นเหมือนเงื่อนง าว่าจะ
เกิดอะไรขึ้นภายในเรื่องเล่าและมักจะเป็นกุญแจของแก่นเรื่อง สัญลักษณ์นั้นคล้ายกับการ
อุปมาอุปไมยและการเปรียบเปรยเพียงแต่ไม่ได้ปรากฏในการสนทนาหรือบอกเล่า สัญลักษณ์นั้นจะ
แตกต่างจากค าอุปมา (เช่น ดอกไม้แห่งความรักของฉัน) หรือการเปรียบเปรย (เช่น ความรักของฉัน
เป็นเหมือนดอกไม้) แต่สัญลักษณ์ เพียงแค่อยู่ที่นั่น ภายในเรื่องเล่า โดยให้ผู้รับสารเข้าใจสัญลักษณ์นั้น
ด้วยตนเอง ตัวอย่างสัญลักษณ์ต่างๆ ดังนี้ 

  (1.) นกพิราบขาว หมายถึง สันติภาพ 
  (2.) ซานตา/มิสเซิลโท หมายถึง คริสมาสต์ 
  (3.) กุหลาบแดง หมายถึง ความรัก 
  (4.) แหวนแต่งงาน หมายถึง การสมรส / ความรักนิรันดร์ 

1.3.1.7 มุมมองในกำรเล่ำเรื่อง (Point of view) 
 มุมมองในการเล่าเรื่อง (Point of view หรือ p.o.v.) คือ มุมมองของสิ่งที่ เรื่อง

ต้องการเล่า โดยผ่านจากสายตาตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือผู้เล่าเรื่อง เล่าเรื่องโดยเป็นผู้มองเหตุการณ์
จากวงในหรือวงนอก ซึ่งผู้รับสารจะรับรู้เรื่องราว ณ จุดยืนเดียวกันกับผู้เล่าเรื่อง  

 มุมมองในการเล่าเรื่อง เป็นเครื่องส าคัญส าหรับผู้ เล่ าเรื่อง การเลือกมุมมองที่
แตกต่างกันท าให้เกิดความแตกต่างในหลายๆ ด้าน หากเรื่องเล่าที่ผู้รับสารได้รับ เกิดการเปลี่ยน
มุมมองในการเล่าเรื่อง เรื่องเล่านั้นๆ ก็จะเกิดความแตกต่างขึ้นมากมายทั้งทางด้านอารมณ์ การรับรู้ 
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แม้เป็นเหตุการณ์เดียวกัน แต่จะได้แง่มุมที่ต่างกันออกไป มุมมองในการเล่า
เรื่องนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ดังนี้ 

  (1.) มุมมองของบุคคลที่สำม ผู้รู้รอบด้ำน (3rd Person: Omniscient) 
“ผู้รู้รอบด้าน (Omniscient)” เป็นผู้รอบรู้ทุกเรื่อง สามารถเข้าถึงจิตใจของตัวละครได้ทั้งหมดทุกตัว 
ล่วงรู้ทุกเหตุการณ์ในทุกช่วงเวลาและทุกๆ สถานที่ และสื่อสารให้ผู้รับสารรับรู้ตามได้ 

  (2.) มุมมองของบุคคลที่สำม ผู้รู้รอบด้ำนแบบก ำหนดขอบเขต (3rd 
Person: Limited Omniscient) เพ่ือจ ากัดข้อมูล และมุ่งเน้นความสนใจของผู้อ่านเข้าสู่ตัวละครตัว
หนึ่งที่ผู้เขียนต้องการเล่าเรื่องราว โดยผู้เล่าเรื่องจะเล่าโดยการเข้าไปยังความคิดของตัวละครที่ส าคัญ 
(โดยปกติแล้วจะเป็นตัวละครหลัก) แต่ไม่ได้เล่าด้วยการแทนด้วย “ฉัน” 
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  (3.) มุมมองของบุคคลที่สำม เป้ำหมำยและอำรมณ์  (3rd Person: 
Objective or Dramatic) เป็นมุมมองที่ผู้เล่าเรื่องและผู้รับสารได้เพียงสังเกตจากภายนอก ด้วย
พฤติกรรมและบทสนทนา โดยต้องไต่ตรองด้วยตนเองว่าตัวละครแต่ละตัวนั้นเป็นเช่นไร หรือในอีก
ความหมายหนึ่งคือ ผู้สื่อสารได้อธิบายท่าทางและการกระท าที่แสดงให้เห็นเป็นทางอ้อมว่าตัวละคร
รู้สึก คิด และปฏิบัติตนกับความขัดแย้งภายในของตนเองอย่างไร ผู้เล่าเรื่องที่ใช้มุมมองการเล่าเรื่อง
รูปแบบนี้ ต้องการความสมจริง เพราะเป็นมุมมองที่เลียนแบบวิธีการที่เราใช้ปฏิสัมพันธ์ในชีวิตจริง นอ 

  (4.) มุมมองของบุคคลที่หนึ่ง (1st Person Central) มุมมองนี้เป็นการ
เล่าเรื่องราวผ่านตัวละครหลัก จะช่วยให้ผู้เล่าเรื่องน าพาผู้รับสารเข้ามาใกล้ชิดกับตัวละครและสร้าง
อารมณ์ร่วมกับตัวละครได้เป็นอย่างมาก แต่ก็ยังมีข้อจ ากัดเพราะผู้รับสาร ก็จะได้รับเพียงโลกทัศน์ของ
ตัวละครหลัก ไม่เหมือนการรับรู้จากมุมมองอ่ืนๆ อย่างไรก็ตามมุมมองนี้ก็เอ้ือต่อการเข้าถึงความรู้สึก
ได้โดยผ่านสายตาของตัวละครดังกล่าว 

  (5.) มุ มม อ งข อ งบุ ค ค ลที่ ห นึ่ ง  ผ่ ำน ตั วล ะค รรอ ง (1st Person 
Peripheral) ยังคงเป็นการเล่าเรื่องโดยใช้ “ฉัน” แต่มาจากมุมมองของตัวละครรองผู้ซึ่งเป็นเหมือนผู้
สังเกตการณ์ มักเป็นผู้ที่เป็นกลางและไม่ได้เกี่ยวข้องมากมายนัก คล้ายกับมุมมองของบุคคลที่สาม ไม่
เอนเอียงเข้าข้างตัวละครหลัก มีความรู้ความเข้าใจ และมีความเป็นกลาง 

  (6.) มุมมองของบุคคลที่สอง (2nd Person) เป็นมุมมองที่ไม่ค่อยนิยมนัก 
และมุมมองที่ประคับประคองได้ยาก เป็นการเล่าเรื่องผ่านการสื่อสารด้วยบุคคลที่สอง โดยใช้ค าว่า 
“เธอ” หรือ “คุณ” เป็นสรรพนามตลอดการเล่าเรื่อง เช่น “คุณจะได้รับเรียงความฉบับปรับปรุงใหม่
ภายในวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน และคุณจะต้องท าการตอบกลับก่อนวันที่ ๑๗ ตุลาคม” ในการเล่า
เรื่อง ค าว่า “คุณ” ในที่นี้หมายถึงตัวละครหลัก และผลที่ได้คือผู้รับสารนั้นได้เข้าถึงตัวละครดังกล่าว 
ตัวอย่างนั้นคือผลงานของ วิล เบคเกอร์ (Will Baker) เรื่อง “Grace Period” (Colin Welch, จาก 
https://learn.lexiconic.net/ สืบค้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2561) 
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 1.3.2 กรอบแนวคิดกำรวิจัย  
กำรเล่ำเรื่องประวัติศำสตร์และโบรำณคดีภำคตะวันออกผ่ำนกำรสร้ำงบทและก ำกับละครเพลง

เรื่อง “เจ้ำหญิงโคกพนมดี” 

 
1.2.1.1 เพ่ือสร้างสรรค์บทละครและก ากับการแสดงรูปแบบละครเพลงจาก

ประวัติศาสตร์โบราณคดีภาคตะวันออก 
1.2.1.2 ใช้กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะการละครเป็นเครื่องมือในการสร้าง

ความตระหนักในจิตวิญญาณของชุมชนภาคตะวันออก ดังนี้ 
- วิถีชีวิต ความคิด คุณค่าของชุมชนในอดีตที่ปรากฎจากหลักฐานทาง

โบราณคดีตะวันออกจากการตีความเชิงสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
- แนวทางการน าเสนอศิลปะการแสดงที่สามารถสร้างความตระหนัก

แก่ผู้ชมและสังคมไทยร่วมสมัยอย่างสัมฤทธิ์ผล 

                 
ศึกษาแนวคิด/ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องจากเอกสาร
วิชาการและงานวิจัย 

ศึกษาผลงานสร้างสรรค์
และวรรณกรรมที่

เกี่ยวข้อง 

ลงพื้นทีภ่าคสนามเพ่ือ
เก็บข้อมูลและหาแรง

บันดาลใจ 

  
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สร้างบทละครจากโบราณคดีภาคตะวันออก 
 

Narrative Theory 

บทละครใหม่ 

ก าหนดกรอบแนวคิดเพ่ือวางโครง
เรื่อง การตีความ และการก าหนด
แนวทางในการก ากับการแสดง 

 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรสร้ำงสรรค์ 
- การเล่าเรื่องและองค์ประกอบการ

เล่าเรื่องจากโบราณคดี 
- การสร้างวาทกรรมใหม่และการ

ตีความ 
- แนวคิดและการก ากับการแสดง 
- ดนตรีประกอบการแสดง 
- การออกแบบและการสร้างภาพ

บนเวท ี
- ความรู้สึกของผู้ชม 

ผลงำน
ละครเพลง 

น ำเสนอต่อสำธำรณชน และกำรเสวนำหลัง
ชมกำรแสดง 

ดนตรี 

เสื้อผ้ำและอุปกรณ์ 

ฉำก และ แสง 

กำรเต้น/เคลื่อนไหว 
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1.3 วิธดี ำเนินกำรวิจัย 
 1.3.1 กำรรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต ารา หนังสือ บทความวิชาการ งานวิจัย การ
สัมภาษณ์ และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย น าข้อมูลมาจัดระเบียบตามล าดับ
ความส าคัญตามหัวเรื่อง เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การพรรณนาวิเคราะห์ และน ามาสร้างสรรค์
ตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 
 
 1.3.2 วิธีกำรที่ใช้ในกำรวิจัย 
  1.3.2.1 การฝึกซ้อมในสตูดิโอและห้องซ้อม 
  1.3.2.2 การน าเสนอผลงานการแสดงต่อสาธารณชน 
 
 1.3.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับส าคัญของหัวเรื่อง และกรอบแนวคิดทฤษฎีที่ผู้วิจัย
ศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้ 
  1.3.3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร ต าราและงานวิชาการ 
  1.3.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลองสร้างสรรค์ 
  1.3.3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการอภิปรายผลงานการแสดง และแบบสอบถาม
ผู้ชม 
 
 1.3.4 กำรสร้ำงสรรค์ และกำรค้นหำ 
  เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
และการท างานแบบมีส่วนร่วมกับนักดนตรี นักแสดง สามารถแบ่งรายละเอียดได้ดังนี้ 
  1.3.4.1 การวิเคราะห์บทละคร 
  1.3.4.2 การก าหนดแนวคิดของการออกแบบและสร้างสรรค์ดนตรี 
  1.3.4.3 การคัดเลือกนักดนตรีและนักแสดง 
  1.3.4.4 การฝึกซ้อม 
  1.3.4.5 การน าเสนอต่อสาธารณชน 
  1.3.4.6 การอภิปรายหลังจบการแสดง 
 
 1.3.5 กำรตรวจสอบข้อมูล 
  ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสาร การวิเคราะห์ การทดลองสร้างสรรค์ ให้
ผู้เชี่ยวชาญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูล 
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  การเสวนาหลังจบการแสดง ผู้วิจัยเรียนเชิญนักวิชาการสาขาต่าง ๆ เพ่ือร่วมแสดง
ความคิดเห็น ค าแนะน า และแนวทางการพัฒนาผลงาน ดังนี้ 

1.3.5.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ภารดี มหาขันธ์ 
1.3.5.2 อาจารย์ ดร.พิชัย สนแจ้ง   
1.3.5.3 อาจารย์ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ 

 
 1.3.6 กำรน ำเสนอข้อมูล 

1.3.6.1 ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลในรูปแบบการแสดงต่อสาธารณชน ความยาว 60 นาที 
ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และโบราณคดีภาคตะวันออก 
หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพาจ านวน 4 รอบในเทศกาลดนตรีและการ
แสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปี พ.ศ. 2561 
  1.3.6.2 ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลในรูปแบบรายงานการวิจัย และตีพิมพ์บทความลงใน
วารสารวิชาการดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
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 1.3.7 ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย 
ตำรำงท่ี 1.1 ตำรำงแสดงระยะเวลำท ำกำรวิจัย และแผนกำรด ำเนินงำนตลอดโครงกำรวิจัย 

กระบวนกำรวิจัย 
ระยะเวลำ (เดือนที่) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1.) ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล 
          

(2.) วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
          

(3.) พัฒนาบทละคร 
          

(4.) ฝึกซ้อม / แก้ไขและพัฒนาผลงานด้านการแสดง, ดนตรี, ฉาก, เสื้อผ้า 
          

(5.) น าเสนอต่อสาธารณชน และจัดเสวนาหลังจบการแสดงโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
          

(6.) จัดท ารายงานการวิจัยและบทความ 
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1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.5.1 จัดพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
 1.5.2 องค์ความรู้ใหม่ในการสร้างบทจากประวัติศาสตร์และโบราณคดีสามารถเป็นต้นแบบ
การพัฒนาบทละครและการท าการแสดงจากรากวัฒนธรรมท้องถิ่นและชุมชนเพ่ือการเผยแพร่ 
 1.5.3 การเชื่อมคุณค่าของผู้คนในอดีตสู่ปัจจุบันด้วยศิลปะการแสดง 
 1.5.4 การสร้างผู้ชมในสังคมร่วมสมัย 
 1.5.5 กระตุ้นความรักและความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นเพ่ือความยั่งยืนของ
ชุมชน 
 1.5.6 การเรียนรู้ชุมชน 
 1.5.7 โรงเรียนหรือหน่วยงานต่างๆ น าบทละครไปพัฒนาหรือสร้างกิจกรรมศิลปะการแสดง
ในโรงเรียนเพ่ือเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
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กำรศึกษำประวัติศำสตรภ์ำคตะวันออกเพ่ือกำรสร้ำงบทละคร 
 

2.1 ประวัติศำสตร์ภำคตะวันออก 
 ภารดี  มหาขันธ์  (2554, หน้า 7-31) ได้กล่าวไว้ว่า ลักษณะที่ตั้ งที่ อุดมสมบู รณ์ ด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภาคตะวันออก ท าให้บริเวณนี้เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มาก
ว่าหมื่นปี การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในภาคตะวันออกจ าแนกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มที่อยู่ตาม
ถ้ าและเพิงผา เช่น เขาชะอางคร่อมคลอง (เขาชะอางค์ห้ายอด) อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี, เขาวง 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง, กลุ่มเขาแก้ว จังหวัดจันทบุรีและเขาฉกรรจ์ อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
โดยมากแล้วกลุ่มที่ 1 ตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ทั่วภาคตะวันออก อายุอยู่ที่ประมาณ 10,000-20,000 ปี
มาแล้ว กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่อยู่เนินดินที่ราบเชิงเขา เช่น แหล่งโบราณคดีโคกมะกอก สระมะม่วง บ้าง
วงรี จังหวัดสระแก้ว และแหล่งโบราณคดีบ้านคลองบอน จังหวัดจันทบุรี อายุประมาณ 2,000-3,000 
ปีมาแล้ว และกลุ่มที่อยู่ตามเนินดินที่ล้อมรอบด้วยป่าชายเลนหรือป่าโกงกาง ซึ่งสภาพภูมิประเทศของ
ภาคตะวันออกในยุคนั้นพ้ืนที่บางส่วนเป็นที่ดอนมีน้ าทะเลล้อมรอบซึ่งแตกต่างจากปัจจุบัน เช่น โคก
พนมดี อ าเภอพนัสนิคม, โคกระกา โคกกระเหรี่ยง หรือโคกฝรั่ง อ าเภอพานทอง , เนินส าโรง อ าเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี, บึงไผ่ด า อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว, โคกพนมราบ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประมาณอายุแหล่งโบราณคดีเหล่านี้ไว้ที่ประมาณ 4,000-3,500 ปีมาแล้ว จนถึงยุคประวัติศาสตร์ก่อน
สมัยราชอาณาจักรไทย ได้พบการพัฒนาของชุมชนต่างๆ ได้มีการพัฒนาเป็นเมือง บริเวณลุ่มน้ าบาง
ปะกง เช่น ชุมชนเมืองพระรถ เมืองพญาเร่ เมืองศรีพโล จังหวัดชลบุรีและชุมชนเมืองเกาะขนุน บ้านคู
เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา บริเวณลุ่มน้ านครนายก เช่น เมืองดงละคร กระทั่งในสมัยอยุธยาปรากฏชื่อ
เมืองปราจีนบุรี วัฒนานคร ตาพระยา อรัญประเทศ นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี บางละมุง ระยอง 
จันทบุรี และตราด ซึ่งมีบทบาทอย่างยิ่งต่อความมั่นคงปลอดภัยของอาณาจักรและประชาชน ในตอน
ปลายสมัยอยุธยาได้มีบทบาทส าคัญในการกอบกู้เอกราชอีกด้วย นับแต่ปลายสมัยอยุธยาเป็นต้นมา 
ภาคตะวันออกนั้นเป็นดังศูนย์รวมของประชากรหลากหลายเชื้อชาติ หลากหลายศาสนาและ
วัฒนธรรม ชาวจีนเข้ามามากกว่าชาติอ่ืนๆ ประชากรชาวจีนมีอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรใน
เมือง  
 
2.2 แหล่งโบรำณคดีโคกพนมดี 
 แหล่งโบราณคดีโคกพนมดี อยู่ในเขตปกครองของหมู่ที่ 3 ต าบลท่าข้าม อ าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี ลักษณะของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินรูปร่างกลม สูง ขนาดใหญ่ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 230 เมตร คลอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 25 ไร่ ตัวเนินดินสูงกว่าพ้ืนรอบๆ ประมาณ 12 เมตร 
สภาพในปัจจุบัน พ้ืนที่รอบๆ เนินดินนั้นเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งก่อนหน้านี้
เคยเป็นนาข้าวที่อุดมสมบูรณ์ บนเนินดินมีวัดโคกพนมดีและบ้านเรือนไม่ก่ีหลังทางด้านตะวันออกของ
ชายเนิน 
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คนโบราณได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานที่โคกพนมดีเมื่อประมาณ 4 ,000 ปีมาแล้ว ในช่วงนั้นมี
ระดับน้ าทะเลที่สูงกว่าปัจจุบันนี้ โคกพนมดีนั้นจึงตั้งอยู่ในบริเวณปากน้ าใกล้ๆ กับทะเลมาก่อน ท าให้
บริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งจากทะเลและบนบก คนโบราณกลุ่มนี้ได้อยู่
อาศัยที่โคกพนมดีราว 500 ปี หลักฐานได้หายไปช่วงเวลาหนึ่งโดยสันนิษฐานว่าอาจมีการอพยพย้าย
เนื่องจากน้ าทะเลขึ้นสูง และได้มีการกลับมาอยู่อาศัยอีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง (3 ,500-3,000 ปีมาแล้ว) 
จนกระท่ังทิ้งร้างไปในที่สุด ช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ในช่วง (อ าพัน กิจงาม, 2556, หน้า 17-36) 

ในช่วงปี พ.ศ.2516-2528 นักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยศิลปากร กรมศิลปากรร่วมกับ
มหาวิทยาลัยโอตาโก ประเทศนิวซีแลนด์ ได้ท าการขุดค้นและได้พบว่า ในพ้ืนที่เขตอ าเภอพนัสนิคม 
อ าเภอพานทอง และอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เป็นพ้ืนที่ที่มีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างกระจัด
กระจาย รวมถึงในจังหวัดอ่ืนๆ ของภาคตะวันออก เช่น จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดระยอง จังหวัด
ปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว เป็นต้น โดยแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี ในพ้ืนที่เขตอ าเภอพนัสนิคม ถือ
เป็นแหล่งโบราณคดีที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีหลักฐานทางโบราณคดีมากมาย และมีการอยู่
อาศัยเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 2 สมัย สมัยละ 500 ร้อยปี (ภารดี มหาขันธ์, 2554, 7-17) 

นายสมดุล ท าเนาว์ (สัมภาษณ์, 20 มิถุนายน 2561) ได้กล่าวถึงความเป็นมาก่อนที่จะมีการ
ขุดค้นแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีว่า เนินดินดังกล่าวเคยเป็นที่รกร้างและหวังจะท าการถางสร้างที่อยู่ 
จนกระท่ังมีการพบเศษภาชนะดินเผาและโครงกระดูกโครงหนึ่งอยู่บริเวณทางเข้าเนินดิน จึงได้ยกพ้ืนที่
ดังกล่าวให้สร้างเป็นวัด เมื่อเริ่มถางพ้ืนที่บริเวณเนินดิน ยิ่งพบเศษภาชนะดินเผา และเปลือกหอยอีก
เป็นจ านวนมาก ทางวัดจึงได้แจ้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาท าการตรวจสอบ ตั้งแต่นั้นมาก็ได้
ท าการตรวจสอบ ขุดค้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งสิ้นสุดที่ปี พ.ศ.2528 แหล่งโบราณคดีโคกพนมดีเป็น
อีกแหล่งโบราณคดีที่ส าคัญและมีชื่อเสียงในระดับโลก ชาวต่างชาติจ านวนหนึ่งเดินทางเพ่ือชมเชยอยู่
บ่อยครั้ง 
 คงศักดิ์ สายอร่าม (สัมภาษณ์, 20 มิถุนายน 2561) รองประธานสภาวัฒนธรรมอ าเภอพนัส
นิคม ได้กล่าวถึงช่วงที่มีการขุดค้นแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีว่า ตนได้มีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือ และ
อ านวยความสะดวกให้กับผู้ขุดค้นในช่วงเวลานั้น ในช่วงเวลาดังกล่าวนักโบราณคดีทั้งไทยและ
ต่างประเทศเข้ามาท าการขุดค้นพ้ืนที่ดังกล่าว  แต่เดิมทีเนินดินแห่งนี้เป็นพ้ืนที่รกร้างและมีสภาพ
ค่อนข้างเป็นป่า จนกระทั่งประมาณ 100 ปีที่ผ่านมา เริ่มมีการขยายตัวของชุมชนและมีการอพยพจาก
ต่างแดนเข้ามาสู่ประเทศ พ้ืนที่ดังกล่าวจึงเริ่มมีการการจับจองเป็นพื้นที่อยู่อาศัย 

อ าพัน กิจงาม (2556, หน้า 17-36) ได้กล่าวถึงแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีว่า แหล่งโบราณคดี
โคกพนมดีได้มีการขุดส ารวจหลายครั้ง ครั้งแรกโดยนายศิริ ดวงดี หัวหน้าหน่วยศิลปากรที่ 5 
ฉะเชิงเทรา (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นส านักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี) เมื่อปี พ.ศ.2516 เนื่องจากมีผู้แจ้งมา
ว่าได้พบโบราณวัตถุ เช่น ขวานหินขัด เศษภาชนะดินเผา และเปลือกหอยแครงจ านวนมาก ต่อมาราว 
พ.ศ.2520 นายศิริ ดวงดี ได้รับแจ้งอีกครั้งจากอาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ บางแสน ว่ามีพระภิกษุมาปลูกสร้างส านักวิปัสสนาบนเนินดินโคกพนมดี มีการปรับไถที่ดินเพ่ือท า
ถนนทางขึ้นสู่ส านักวิปัสสนาทางทิศเหนือของเนินดิน ท าให้พบหลักฐานทางโบราณคดีจ านวนมาก 
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และในระหว่าง พ.ศ.2521 ได้มีการส ารวจแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีอีก โดยอาจารย์พรชัย สุจิตต์ 
(Suchilta 1980) เคยมีการส ารวจดินในบริเวณนาข้างโคกพนมดี โดย Van de Kevie เขาได้พบดินสี
เทาอมเขียวเข้มเหมือนกับดินเหนียวทะเลซึ่งสอดคล้องกับผลที่เคยศึกษาว่า ในอดีตระดับน้ าทะเลสูง
กว่าในปัจจุบันมาก ดังภาพ 

 

 
ภาพที่ 2.1 แผนที่แสดงทะเลโบราณและที่ตั้งชุมชนสมัยทวารวด ี

(ท่ีมา: หนังสือโบราณคดคีอกช้างดินส านักงานโบราณคด ี
และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติที่ ๒ สุพรรณบุรี, 2545, หน้า 3-4) 

 
 นอกจากนี้ยังได้มีการเก็บตัวอย่างดินจากบ่อน้ าที่ขุดขึ้นบริเวณหลังแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี 
ซึ่ง Dr.Van Liere เชื่อว่าเป็นดินเหนียวป่าชายเลน ดังนั้น อาจารย์พรชัย สุจิตต์ ได้ให้ความเห็นว่า คน
โบราณรุ่นแรกที่แหล่งโบราณคดีโคกพนมดี ตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้ทะเล สภาพแวดล้อมของแหล่งโบราณคดี
โคกพนมดีในอดีตมีลักษณะเป็นป่าชายเลนที่มีน้ ากร่อยซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง ต่อมาใน 
พ.ศ.2522 นายด ารงเกียรติ นกสกุล อาจารย์ภาควิชาศิลปศึกษา วิทยาลัยครู ฉะเชิงเทรา ขณะก าลัง
ศึกษาในระดับปริญญาโทที่ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ด าเนินการขุดค้นที่แหล่ง
โบราณคดีโคกพนมดีเป็นครั้งแรกระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน พ.ศ.2522 และกองโบราณคดี 
กรมศิลปากร โดยโครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคกลาง) มีนายพีรพน พิสณุพงศ์ เป็นผู้ขุดค้นใน
ปี พ.ศ.2525 
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 หลักฐานมากมายที่ได้จากการส ารวจ น าไปสู่การขุดค้นครั้งใหญ่ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 
พ.ศ.2527 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2528 เป็นความร่วมมือระหว่างกรมศิลปากร และมหาวิทยาลัย
โอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีศาสตราจารย์ชาร์ลส ไฮแอม (Professor Charies Higham) และ
นางรัชนี ทศรัตน์ เป็นผู้อ านวยการขุดค้นร่วม ในการขุดค้นครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาจากหลาย
สถาบัน รวมไปถึงราษฎรที่อาศัยอยู่ที่โคกพนมดีและบริเวณใกล้เคียง 
 

 
ภาพที่ 2.2 ผังของเนินดินโคกพนมด ี

(ท่ีมา: นิตยสารศิลปากร ปีที่ 56 ฉบับท่ี 4 ก.ค. - ส.ค. 2556 หน้า 19) 
 
  คงศักดิ์ สายอร่าม (2549, หน้า 22) ได้กล่าวเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีว่า 
แหล่งโบราณคดีแห่งนี้มีอายุกว่า 4,000 ปีมาแล้ว ซึ่งจัดเป็นสถานศึกษาโบราณคดีในระดับเดียวกันกับ 
ปิระมิด ประเทศอียิปต์, กรุงโรม ประเทศอิตาลี และโบราณสถานในประเทศกรีก เป็นต้น อีกทั้งเป็น
การขุดค้นพบโครงกระดูกของมนุษย์ที่ลึกที่สุดในโลกที่ประมาณ 7 เมตร (การขุดค้นพบโครงกระดูก
ของมนุษย์ในแหล่งอ่ืนๆ อยู่ที่ประมาณ 2-4 เมตร) 
 

2.2.1 หลักฐำนทำงโบรำณคดี โคกพนมดี 
  จากการขุดค้นและสันนิษฐานของนักโบราณคดี พบหลักฐานทางโบราณคดี
ดังต่อไปนี้ 
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2.2.1.1 กำรจ ำแนกล ำดับชั้นกำรฝังศพ  (Mortuary Phrase - MP) 
 แหล่งโบราณโคกพนมดี ได้มีการแบ่งสมัยของการฝังศพ (Mortally Phase) 

โดยใช้อักษรย่อ M.P. ออกเป็น 7 สมัยด้วยกันคือ 
(1.) M.P. 1 (ระดับความลึก ระหว่าง 88-6.512 เมตร) 
(2.) M.P. 2 (ระดับความลึก ระหว่าง 95-5.57 เมตร) 
(3.) M.P. 3 (ระดับความลึก ระหว่าง 4-4.85 เมตร) 
(4.) M.P. 4 (ระดับความลึก ระหว่าง 60-3.60 เมตร) 
(5.) M.P. 5 (ระดับความลึก ระหว่าง 35-2.50 เมตร) 
(6.) M.P. 6 (ระดับความลึก ระหว่าง 55-2.24 เมตร) 
(7.) M.P. 7 (ระดับความลึก ระหว่าง 20-1.45 เมตร) 

2.2.1.2 ชั้นดิน จากการท าการขุดค้นครั้งล่าสุด ในปี พ.ศ.2527 -2528 ได้พบ
หลักฐานต่างมากมาย เช่น ค้นพบชั้นดินทางวัฒนธรรมทั้งสิ้น 11 ชั้น ในความลึกประมาณ 7 เมตร ชั้น
ดินชั้นแรกเกิดจากการทับถมของดินในปัจจุบัน ส่วนชั้นดินที่ 2 , 3 และ 4 นั้นค่อนข้างแข็ง และมีเศษ
ภาชนะดินเผามากมาย ส่วนในชั้นดินที่ 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 พบว่ามีชั้นดินแทรกอยู่มากมายซึ่งเกิด
จากการกระท าของมนุษย์และตามธรรมชาติ มีกองหอยแครงและกองถ่านเป็นหย่อมๆ สลับกับชั้นดิน 
โดยเฉพาะกองหอยแครงนั้นพบว่ามีมากมายตามระดับความลึก ส่วนชั้นดินที่ 11 ประกอบด้วยกองเถ้า
ถ่าน ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการเข้าถากถางตั้งถิ่นฐานของคนโบราณรุ่นแรก 

2.2.1.3 โบรำณวัตถุ จากการท าการขุดค้นครั้งล่าสุด ในปี  พ.ศ.2527-2528 
โบราณวัตถุท่ีพบมีดังต่อไปนี้ 

  (1.) เครื่องมือเครื่องใช้  
- เศษภำชนะดินเผำ พบเศษภาชนะดินเผาในชั้นดินที่ 2-11 ซึ่ง

ส่วนใหญ่เป็นลายเชือกทาบ ในชั้นดินที่ 2-4 พบภาชนะดินเผามากมายกว่าชั้นดินอื่นๆ 
 

 
ภาพที่ 2.3 ภาพภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี จังหวัดชลบุร ี

(ท่ีมา: นิตยสารศิลปากร ปีที่ 56 ฉบับท่ี 4 ก.ค. - ส.ค. 2556 หน้า 33) 
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- หินดุ คือหินที่มีไว้ส าหรับรองอีกด้านหนึ่งของภาชนะดินเผาใน
ขณะที่ท าการท าลาย พบหินดุอยู่ตลอดตั้งแต่ชั้นดินที่ 2-10 

- ฉมวก  

 
ภาพที่ 2.4 ภาพฉมวกกระดูกจากแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี จังหวัดชลบุร ี

(ท่ีมา: นิตยสารศิลปากร ปีที่ 56 ฉบับท่ี 4 ก.ค. - ส.ค. 2556 หน้า 26) 
 

- เบ็ดตกปลำที่ท ำด้วยกระดูก  

 
ภาพที่ 2.5 ภาพเบ็ดตกปลาท าจากกระดูก ที่แหล่งโบราณคดโีคกพนมดี จังหวัดชลบรุี 

(ท่ีมา: นิตยสารศิลปากร ปีที่ 56 ฉบับท่ี 4 ก.ค. - ส.ค. 2556 หน้า 26) 
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- ขวำนหินขัด 

 
ภาพที่ 2.6 ภาพขวานหินขัดจากแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี จังหวัดชลบุรี 
(ท่ีมา: นิตยสารศิลปากร ปีที่ 56 ฉบับท่ี 4 ก.ค. - ส.ค. 2556 หน้า 27) 

 
(2.) เครื่องประดับ 

   - ลูกปัดที่ท ำด้วยกระดูกสันหลังปลำ , ลูกปัดหอยมือเสือ พบ
จ านวนมากในชั้นดินที่ 2-4 แต่ในชั้นดินที่ 5-10 นั้นพบได้น้อยมาก หรือแทบไม่พบเลย มีหลากหลาย
รูปแบบ เช่น แผ่นดิสก์ขนาดเล็ก รูปตัว H รูปตัว I ต่างหูมีรูปแบบไม่มากนัก รูปแบบส าคัญพบที่โครง
กระดูกของเจ้าแม่โคกพนมดี มีลูกปัดรูปดิสก์กระจายไปทั่วโครงกระดูกจ านวนมาก และมีต่างหู ท า
จากหอยมือเสือ เป็นรูปกลมใหญ่ เจาะรูปร้อยสลับกลับลูกปัดเม็ดเล็ก ๆ รูปทรงดิสก์ 

 

 
ภาพที่ 2.7 ภาพสร้อยคอเปลือกหอยรูปตัว I จากแหล่งโบราณคดโีคกพนมดี จังหวัดชลบุร ี

(ท่ีมา: คม ชัด ลึก, http://www.komchadluek.net/news/local/7980, สืบค้นวันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ.2561) 
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ภาพที่ 2.8 ลูกปัดหอยท่ีท าเป็นแผน่กลมบางๆ จากแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี จังหวัดชลบรุี 

(ท่ีมา: ความงามของอารยธรรมมนุษย์, https://janthimablog.wordpress.com, 
สืบค้นวันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ.2561) 

 

 
ภาพที่ 2.9 ลูกปัดรูปทรงดสิก ์

(ท่ีมา: วรณัย พงศาชลากร, http://oknation.nationtv.tv/blog/voranai, สืบค้นวันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ.2561) 
 
   - ก ำไลหิน พบจ านวนมากในชั้นดินที่ 2-4 แต่ในชั้นดินที่ 5-10 นั้น

พบได้น้อยมาก หรือแทบไม่พบเลย 
 

(3.) พืชและกระดูกสัตว ์
   มีการขุดค้นพบเมล็ดข้าวที่เป็นถ่านในชั้นดิน และพบรอยประทับ

ของแกลบข้าวที่ติดกับเศษภาชนะดินเผาและดินเหนียว แต่ยากท่ีจะวิเคราะห์ได้ว่าเป็นข้าวปลูกหรือไม่ 
เนื่องจากอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ อีกทั้งสภาพแวดล้อมที่เป็นป่าชายเลน ไม่เหมาะส าหรับปลูกข้าว
เพราะดินมีความเค็ม ข้าวนั้นอาจจะมาจากการแลกเปลี่ยน 

https://janthimablog.files.wordpress.com/2013/09/e0b8a5e0b881e0b89be0b8b1e0b8948.jpg
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   การขุดค้นพบกระดูกสัตว์ส่วนมากจะเป็นกระดูกสัตว์ป่า เช่น กวาง 
ละอง/ละมั่ง เก้ง หมู วัว ลิง ค่าง และปลาน้ ากร่อย ซึ่งพบกระดูกสัตว์ป่ามากกว่ากระดูกปลา ในชั้นดิน
ที่ 2, 3 และ 4 ส่วนกระดูกสัตว์ที่พบในชั้นดินที่ 5-10 นั้น พบว่า มีกระดูกปลาน้ ากร่อย ปู เต่า และ
เปลือกหอยแครงเป็นจ านวนมาก ในขณะเดียวกันในชั้นดินดังกล่าวก็พบกระดูกสัตว์ป่าน้อยลง (อ าพัน 
กิจงาม, 2554, หน้า 21-28) 

 
2.2.2 คนก่อนประวัติศำสตร์ที่แหล่งโบรำณคดีโคกพนมดี 

  2.2.2.1 ควำมเป็นอยู่และกำรด ำรงชีวิต 
   อ าพัน กิจงาม (2554) ได้กล่าวไว้ว่า คนโบราณกลุ่มหนึ่งได้เข้ามาอยู่อาศัย
ในบริเวณโคกพนมดีติดต่อกันราวๆ 500 ปี (4,000-3,500 ปี) มีหลักฐานปรากฏว่า โคกพนมดีได้ถูกท้ิง
ร้างไประยะหนึ่ง ก่อนจะเข้ามาอยู่อาศัยใหม่อีกครั้งจนกระทั่งทิ้งร้างไปในที่สุด (3 ,500-3,000 ปี
มาแล้ว) ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวระดับน้ าทะเลได้ลดลง เนินดินโคกพนมดีอยู่ห่างไกลจากทะเล จึงอาจจะมี
การโยกย้ายถิ่นฐานใหม่ 
   คนโบราณที่โคกพนมดีเป็นสังคมหาอาหารจากธรรมชาติ โดยการล่าสัตว์ป่า 
จับสัตว์น้ า สัตว์ปีก และเก็บพืชผลไม้ที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติ โดยปกติคนโบราณในช่วงยุคหินจะท าการ
ย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆ แต่คนโบราณโคกพนมดีมีการตั้งบ้านเรือนเป็นหลักแหล่งและอยู่อาศัยอย่าง
ยาวนาน บริเวณโคกพนมดีอุดมสมบูรณ์ไม่มีการขาดแคลนอาหารการกิน สามารถหาอาหารได้ทั้งจาก
ทะเล ป่าชายเลน แหล่งน้ าจืด และภายในป่า แต่โคกพนมดีในสมัยหลัง ชายฝั่งทะเลเริ่มไกลห่าง
ออกไป คนโบราณที่โคกพนมดีจึงเริ่มมีการปรับตัวและเพาะปลูก ผู้ขุดค้นได้พบหลักฐานทางการ
เกษตรกรรม เช่น จอบหินแกรนิต มีดเปลือกหอยน้ าจืดใช้ส าหรับเกี่ยวข้าว และเมล็ดข้าวปลูก และ
พบว่ามีการหาอาหารจากแหล่งน้ าจืดมากขึ้น จากหลักฐานการค้นพบดังกล่าวเป็นไปได้ว่า โคกพนมดี
อาจเป็นชุมชนแรกๆ ที่มีการเพาะปลูกข้าวก็เป็นได้ 
 

  

ภาพที่ 2.10 ภาพถ่ายการจ าลองแหล่งโบราณคดีโคกพนมด ี
(โดย ศุธาศินี บุญเกาะ วันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561) 
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ภาพที่ 2.10 ภาพถ่ายการจ าลองแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี (20 มิถุนายน พ.ศ. 2561) 
(โดย ศุธาศินี บุญเกาะ วันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561) 

 
  2.2.2.2 สุขภำพ 
   จากการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2542 ของ Nancy G. Tayles กล่าวถึงประเด็น
ความสมบูรณ์ของสุขภาพตัวอย่างโครงกระดูกคนโบราณโคกพนมดี โดยศึกษาจากร่องรอยสภาวะ
ความสมบูรณ์ของการเจริญเติบโต, การชะงักของการเจริญเติบโต อัตราการตายในกลุ่มตัวอย่างโครง
กระดูกวัยต่างๆ การเจริญพันธุ์ และค่าอายุขัยโดยวิเคราะห์ร่วมกันกับร่องรอยของโรคสมัยโบราณ โดย 
Nancy G. Tayles ได้ท าการสรุปสุขภาพของประชากรคนโบราณแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีดังนี้ 
   โดยส่วนใหญ่แล้วคนโบราณโคกพนมดีพบลักษณะความผิดปกติหรือโรค
เกี่ยวกับเลือด (Haemoglobinopathy) ตั้งแต่สมัย MP1 แล้ว ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้ทารกหรือเด็กเล็ก
เสียชีวิต นอกเหนือจากสาเหตุดังกล่าว คนโบราณโคกพนมดีถือว่ามีสุขภาพที่ค่อนข้างดี แต่เมื่อสมัย 
MP2 พบว่าอัตราการตายของเด็กแรกเกิดนั้นสูงขึ้นกว่าเดิม ยกเว้นกรณีที่เด็กสามารถเจริญเติบโตเกิน
อายุ 1 ปีขึ้นไปจะสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้ตามปกติ ทั้งนี้พบว่าทั้งเพศหญิงและเพศชายของคน
โบราณโคกพนมดีนั้นล้วนใช้ก าลังเป็นอย่างมากในแต่ละวัน เพศชายมีการใช้ส่วนกระดูกสันหลัง 
กระดูกช่วงบนและหัวไหล่มากกว่าหญิง อีกทั้งยังพบว่าเพศหญิงมีโรคในช่องปากและฟันมากกว่าอาจ
เป็นเพราะการบริโภคอาหาร 
   ในสมัย MP3 พบว่าเพศชายมีความสมบูรณ์ แข็งแรง อีกทั้งมีความสูง
มากกว่าสมัยที่ผ่านมาด้วย แต่มักเสียชีวิตในช่วงต้นของวัยหนุ่ม เริ่มพบภาวะโลหิตจางในโครงกระดูก
ผู้ใหญ่ 
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   เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมัย MP4 คือ คนโบราณโคกพนมดีเริ่มบริโภค
อาหารที่มีกากใย อัตราการสึกของฟันสูงขึ้นแต่ผุน้อยลง อัตราการตายของเด็กแรกเกิดลดลงแต่อัตรา
การตายของเด็กและวัยรุ่นกลับเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม 
   ในสมัยที่ MP5-7 คนโบราณโคกพนมดีในช่วงสมัยดังกล่าวประสบปัญหา
เด็กตายก่อนที่จะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ผู้อยู่รอดก็มักจะไม่แข็งแรงและยังเสียชีวิตเร็วขึ้นด้วย สมัย MP7 
ได้เกิดการย้ายถิ่นฐานออกไปจากโคกพนมดี หรืออาจจะมีเปลี่ยนสถานที่ฝังศพไป 
   สรุปสุขภาพของคนโบราณโคกพนมดี ถึงแม้ว่าโคกพนมดีจะอุดมสมบูรณ์
ด้วยทรัพยากรและอาหาร แต่อากาศร้อนชื้นก็เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการระบาดของเชื้อมาลาเรีย 
ประชากรโคกพนมดีส่วนใหญ่มีความผิดปกติในเลือดและสภาวะโลหิตจางซึ่งมีการถ่ายทอดทาง
พั น ธุ ก รรมด้ วย  (จาก  http://www.sac.or.th/databases/physanth/app/works.php?id=17
สืบค้นวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561) 
    
  2.2.2.3 อำยุเมื่อตำยและเพศ 

ประพิช ชูศิริ (2534, หน้า 34-48) ได้ท าการวิเคราะห์เพศและอายุของโครง
กระดูก โดยใช้บรรทัดฐานของการก าหนดอายุโดย การขึ้นของฟัน , ความยาวของกระดูกยาว, การ
เชื่อมของกระดูก, การเสื่อมสภาพของกระดูก, การสึกของฟัน, การเชื่อมของแกนกระดูกของกระดูกไข
สันหลัง และ Public symphysis ส่วนบรรทัดฐานของการก าหนดเพศประกอบด้วย กระดูกเชิงกราน, 
กระดูกขากรรไกรล่าง และกะโหลกศีรษะ 

การขุดค้นตั้งแต่ พ.ศ. 2527 กระทั่ง พ.ศ. 2528 ได้ค้นพบตัวอย่างโครง
กระดูกมนุษย์ทั้งสิ้น 154 โครง สามารถจ าแนกเป็นโครงกระดูกผู้ใหญ่ได้จ านวน 68 โครง (โครงกระดูก
เพศหญิง 36 โครง และโครงกระดูกเพศชาย 32 โครง) โครงกระดูกเด็กโตจ านวน 14 โครง และโครง
กระดูกเด็กแรกเกิดจ านวน 72 โครง โดยโครงกระดูกเพศหญิงพบร่อยรอยการมีบุตรแล้วทั้งสิ้น 
ค่าเฉลี่ยอายุเมื่อตายของคนโบราณโคกพนมดีสูงสุดอยู่ที่อายุราว 45-49 ปี เพศชายจะมีอายุสั้นกว่า
เพศหญิง ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้ว เพศชายอายุเมื่อตายอยู่ที่ประมาณ 27.2 ปี ส่วนเพศหญิงอายุเมื่อตายอยู่ที่
ประมาณ 29 ปี อีกกลุ่มหนึ่งคือตายเมื่อแรกเกิด และอัตราการตายของเด็กเล็กแรกเกิดจนถึงอายุ
ประมาณ 2 ขวบมีความถี่สูง โดยได้จ าแนกตัวอย่างโครงกระดูกจากแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี ตาม
เพศและค่าประเมินอายุเม่ือตายดังตารางดังต่อไปนี้ 
 
ตำรำงท่ี 2.1 จ ำแนกเพศ ค่ำประเมินอำยุเมื่อตำย 

อำยเุมื่อตำย 
เพศ 

รวม 
หญิง ชำย จ ำแนกเพศไม่ได้ 

ทารก (0-2 ปี)   72 72 
เด็กเล็ก (2-12 ปี)   14 14 
วัยรุ่น (12-20 ปี) 5 3  8 
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ตำรำงท่ี 2.1 จ ำแนกเพศ ค่ำประเมินอำยุเมื่อตำย (ต่อ) 

อำยเุมื่อตำย 
เพศ 

รวม 
หญิง ชำย จ ำแนกเพศไม่ได้ 

วัยหนุ่มสาว (20-35 ปี) 22 20  42 
วัยกลางคน (35-50 ปี) 5 12  17 
วัยสูงอายุ (มากกว่า 50 ปี)  1  1 
รวม 32 36 86 154 

หมายเหตุ. จาก ผลการวิเคราะห์โครงกระดูกมนุษย์ที่แหล่งโบราณคดีโคกพนมดี  (หน้า 40-48) โดย ประพิช ชูศิริ, 
2534, กรุงเทพฯ: โครงการส ารวจแหล่งโบราณคดี ฝ่ายวิชาการ กองโบราณคดี 
 
  2.2.2.3 ประเพณีกำรฝังศพ 
   โครงกระดูกมนุษย์ที่ขุดค้นพบในแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี ได้แสดงให้เห็น
ถึงประเพณีการฝังศพของคนโบราณเหล่านี้ แม้จะมีบางส่วนที่ผิดแผกจากส่วนใหญ่ แต่สามารถสรุป
ประเพณีการฝังศพของคนโบราณในแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีได้ 
   (1.) ลักษณะกำรฝังศพ 

การฝังผู้ตายจะอยู่ในท่านอนหงายเหยียดยาวอยู่ในหลุ่มขุดลึกลงในดินเป็น
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พบว่ามีการห่อศพด้วยเส้นใยพืชหรือแผ่นแร่ใยหิน บางศพมีแผ่นไม้หรือกระดานรอง
อยู่ข้างใต้ร่าง มีเพียงโครงกระดูกเดียวมราถูกบรรจุไว้ในภาชนะดินเผาอยู่ในหลุมที่ขุดเป็นวงกลม เป็น
โครงกระดูกของทารกอายุประมาณ 15 เดือน 

(2.) พิธีกรรมกำรฝังศพ 
ศีรษะของผู้ตายมีการจัดให้หันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศ

ตะวันออก มีการใส่สิ่งของต่างๆ ลงไปในหลุมศพ แต่งตัวศพและประดับด้วยเครื่องประดับต่างๆ ลงบน
ร่างกาย เช่น สร้อยคอลูกปัดท าจากเปลือกหอย ก าไลข้อมือ เป็นต้น หลุมศพบางหลุมมีการวางภาชนะ
ดินเผาไว้ใกล้ๆ ร่างผู้ตาย แต่การประดับร่างกายและการวางภาชนะดินเผานั้นไม่ได้ปฏิบัติต่อโครง
กระดูกทุกโครง มีการโรยดินเทศลงบนศพผู้ตาย คาดว่าเป็นการประกอบพิธีศพ แต่ไม่ได้พบบนโครง
กระดูกทุกโครงเช่นกัน นอกจากนี้ยังพบเปลือกหอยแครงจ านวนหนึ่งใกล้ๆ กับบริเวณฝังศพ เป็นไปได้
ว่าอาจมีการกินเลี้ยงอ าลาหลังจากท าพิธีฝังศพก็เป็นได้ (อ าพัน กิจงาม, 2556, หน้า 28-29) 
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2.3 เจ้ำแม่โคกพนมดี 
 

 
ภาพที่ 2.11 ภาพแสดงผังการขุดค้น MP5 (ที่มา: https://www.cambridge.org/core/books/death-rituals-

social-order-and-the-archaeology-of-immortality-in-the-ancient-world/death-and-mortuary-rituals-
in-mainland-southeast-asia-from-huntergatherers-to-the-god-kings-of-

angkor/A74754387ABFA4B614EA89B40CF9560F สบืค้นเมื่อ 13 สิงหาคม พ.ศ.2561) 
 

 หนึ่งในการค้นพบที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่งในแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี คือการขุดค้นพบโครง
กระดูกหมายเลข 15 เพศหญิง อายุ เมื่อตายประมาณ 35 ปี  โครงกระดูกถูกประดับไปด้วย
เครื่องประดับมากมายกว่าโครงกระดูกอ่ืนๆ เป็นพิเศษ เช่น สร้อยลูกปัดเปลือกหอยรูปตัว I เกือบพัน
เม็ด เครื่องประดับลูกปัดเปลือกหอยแบบแว่นกว่า 120,000 เม็ด แผ่นวงกลมมีเดือยที่อาจจะเป็นต่าง
หู ก าไลข้อมือ และเครื่องประดับศีรษะ ทั่วร่างของเธอถูกปกคลุมไปด้วยดินเทศตามประเพณีการฝัง
ศพของแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี (อัญชลี สินธุสอน, 2552, หน้า 29) 
 อัญชลี สินธุสอน (2552, หน้า 94) ได้กล่าวไว้อีกว่า มีโครงกระดูกโครงหนึ่งที่ถูกฝังก่อนเจ้า
แม่โคกพนมดี ถูกประดับประดาด้วยเครื่องประดับ และมีการฝังศพอย่างทรงเกียรติเช่นกัน แต่ก็ไม่
เทียบเท่าโครงการดูกของเจ้าแม่โคกพนมดี จากล าดับการฝังซึ่งโครงกระดูกของเจ้าแม่โคกพนมดีถูกฝัง
อยู่ตื้นกว่า นักโบราณคดีได้สันนิษฐานไว้ว่าเจ้าแม่โคกพนมดีนั้น อาจเป็นลูกหลานของโครงกระดูกที่ 
16 ก็ได้ และโครงกระดูกหมายเลข 14 เป็นโครงกระดูกของเด็กอายุประมาณ 15 เดือน ถูกฝังไว้เคียง
ข้างโครงกระดูกของเจ้าแม่โคกพนมดี สิ่งของที่ถูกฝังร่วมกับโครงกระดูกของเด็กนั้นใกล้เคียงกันกับ
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โครงกระดูกของเจ้าแม่โคกพนมดี เป็นไปได้สูงว่าเด็กทารกนี้อาจเป็นลูกของเธอ เนื่องจากบริเวณ
กระดูกเชิงกรานมีร่องรอยที่บ่งบอกว่าเจ้าแม่โคกพนมดีเคยมีการคลอดบุตรประมาณ 3 คนหรือ
มากกว่านั้น (Charles F.W. Higham, จาก http://www.pbs.org/wgbh/nova/icemummies/re 
mains.html สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน พ.ศ.2561) 
 

 
ภาพที่ 2.12 ภาพแสดงการขุดค้น MP5 (ที่มา: https://www.world-

archaeology.com/world/asia/thailand/charles-higham-a-prehistoric-mystery/  
สืบค้นเมื่อ สืบค้นเมื่อ 13 สิงหาคม พ.ศ.2561) 

 
เจ้าแม่โคกพนมดีมีกระดูกนิ้วมือที่แข็งแรงของเธอ ภาชนะดินเผาที่วางไว้มากมาย เชือกทาบที่

ห้อยไว้บริเวณสะโพก และอุปกรณ์ส าหรับท าภาชนะดินเผาถูกน ามาวางไว้ในหลุมศพเช่นกัน 
สันนิษฐานได้ว่า เธออาจจะเป็นช่างปั้นภาชนะดินเผายอดฝีมือคนหนึ่งก็เป็นได้  อีกทั้งเปลือกหอยที่
ประดับอยู่บนร่างกายเธอบางส่วนมาจากสายพันธุ์หอยที่ชอบอยู่อาศัยในทะเลที่อุดมไปด้วยปะการัง 
บ่งบอกว่าเธออาจได้รับมาจากการแลกเปลี่ยนกับชุมชนอ่ืนๆ ก็เป็นได้   

จากข้อมูลมากมายดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เธอเป็นบุคคลที่อาจจะมีความสามารถมากมายจน
เป็นที่เคารพ หรืออาจจะมีต าแหน่งทางสังคมที่สูงกว่าคนอ่ืนๆ ในแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี แต่ที่
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น่าสนใจก็คือ ต าแหน่งดังกล่าวไม่ได้ถูกส่งต่อไปยังผู้ใดอย่างเด่นชัด โดยเฉพาะการส่งต่อไปยังลูกหลาน 
จากการที่การฝังศพบริเวณใกล้เคียงนั้นมีการประดับตกแต่งที่ไม่เท่าเทียมกับเจ้าแม่โคกพนมดี แสดง
ให้เห็นว่าสถานะไม่ได้ถูกสืบทอด แต่ได้รับผ่านความกล้าหาญหรือทักษะของเธอ  (Charles F.W. 
Higham, จาก http://www.pbs.org/wgbh/nova/icemummies/remains.html สืบค้นเมื่อ 10 
กันยายน พ.ศ.2561) 

เป็นที่เด่นชัดผ่านประเพณีการฝังศพของเจ้าแม่โคกพนมดีว่าเธออาจจะมีอ านาจและความ
เคารพนับถือจากทักษะของเธอ ไม่ว่าจะเป็นการปั้นเครื่องปั้นดินเผา หรือการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยน
กับชุมชนอ่ืนๆ จากหลักฐานทางโบราณคดีโดยทั่วไปแล้วไม่ได้ชี้ชัดในเรื่องอ านาจของผู้หญิง เราได้
ทราบเพียงวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์จากที่ผู้ชายเป็นผู้ล่า (Man the Hunter) เป็นผู้หญิงเป็นผู้
รวบรวม (Woman the Gatherer) เป็นไปได้ว่า เป็นผู้หญิงที่รู้จักการประดิษฐ์เครื่องมือต่างๆ ส่วน
ผู้ชายมีหน้าที่ออกล่าสัตว์ หรือเลี้ยงสัตว์เป็นต้น (คณะอนุกรรมการการศึกษา อาชีพ และวัฒนธรรม , 
2541, หน้า 27) หากเพศชายและเพศหญิง ไม่ได้ถูกบ่งชัดผูกขาดในเรื่องทักษะ ก็เป็นไปได้ว่าเจ้าแม่
โคกพนมดีนั้น มีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก หรือมีความโดดเด่นในเรื่องอ่ืนๆ ด้วย 

จากข้อมูลดังกล่าวที่สถานะของเจ้าแม่โคกพนมดีนั้นไม่ได้สืบต่อไปยังลูกหลานของเธอ และ
สังคมในยุคสมัยนั้นไม่ได้มีการแบ่งชนชั้น ผูกขาดทักษะใดๆ นั้น เป็นไปได้ว่าต้องหาอ านาจหรือบารมี
นอกสังคมตนเอง เช่น จากป่า ผี หรือจากการเข้าทรง ผู้ที่แสวงหาอ านาจในด้านนี้จะถูกเรียกว่าหมอผี 
และเป็นผู้ซึ่งสามารถไกล่เกลี่ยความขัดแย้งได้ (ปรานี วงษ์เทศ , 2549, หน้า 39) สถานะดังกล่าวอาจ
เกี่ยวข้องกับ “ศาสนาผี” ซึ่ง พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ ได้กล่าวไว้ว่า ศาสนาผีเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดใน
โลก คนดึกด าบรรพ์สุวรรณภูมิในอุษาคเนย์นั้นนับถือศาสนาผีมาเมื่อหลายพันปีแล้ว โดยมีหัวหน้า
พิธีกรรมเป็นผู้หญิง เป็นศาสนาของผู้หญิงที่มีผู้ชายเป็นบริวารของผู้หญิง ผู้หญิงจะเป็นช่างร า ช่างร้อง 
ช่างศิลป์ ซึ่งสอดคล้องกับทักษะฝีมือของเจ้าแม่โคกพนมดีเช่นกัน  (จาก https://thestandard.co 
/goddess-movement/ สืบค้นเมื่อ 3 กันยายน พ.ศ.2561) 

สุจิตต์ วงษ์เทศ (2558, มปก.) กล่าวถึงการเป็นใหญ่ของเพศหญิงว่า ตั้งแต่ยุคดึกด าบรรพ์นั้น 
โครงสร้างทางสังคมจัดระเบียบครอบครัวให้ความส าคัญกับความเป็นแม่ ให้เป็นศูนย์กลางของเครือ
ญาติ ความรู้ความสามารถ เช่น ตีหม้อ ทอผ้า การทาบลายลงบนภาชนะดินเผานั้นล้วนเป็นฝีมือของ
ผู้หญิงซึ่งยังคงสืบต่อมากระทั่งปัจจุบันนี้ อาจสรุปได้ว่า การเป็นใหญ่ของเพศหญิงหรืออ านาจพิเศษ
ของสตรีเพศที่มอบความอุดมสมบูรณ์เป็นความเชื่อที่มีเค้ามาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จาก
พ้ืนฐานความเชื่อในเรื่องอ านาจมหัศจรรย์ของเพศหญิงในฐานะผู้ให้ก าเนิดลูกหลานสืบตระกูล ความ
นับถือในแม่ หรือพระแม่ กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังอ านาจที่เกื้อกูลชีวิต ให้ความอุดมสมบูรณ์ต่อ
แผ่นดิน ความเจริญ พืชผลสัตว์เลี้ยง ฯลฯ สืบต่อจนเป็นความเชื่อในเทพีต่างๆ มาจนปัจจุบัน ( เทวส
ตรี: คติพุทธ พราหมณ์ และความเชื่อในประเทศไทย, 2558, หน้า 1-4) 
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กำรสร้ำงและกำรพัฒนำบทละครเพลงเรื่อง เจ้ำแม่โคกพนมด ี
 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์โบราณคดีภาคตะวันออกเพ่ือผ่าน
การสร้างสรรค์บทและก ากับการแสดงละครเพลงเรื่อง เจ้าแม่โคกพนมดีโดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
วิชาการต่างๆ  ลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อม ค้นหาแรงบันดาลใจเพ่ือน ามาสร้างเรื่อง
เล่าจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกอยู่ในเอกสารต่างๆ  นอกจากนั้นผู้วิจัยศึกษา
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน และครูภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือน าข้อมูลต่าง ๆ มาพัฒนาบท
ส าหรับการแสดง โดยน าข้อมูล มาเรียบเรียงและวิเคราะห์ตามประเด็นที่ผู้วิจัยสนใจน ามาพัฒนาการ
เล่าเรื่อง และพัฒนาบทละครโดยก าหนดหัวเรื่องท่ีน ามาศึกษาดังนี้ 

- เรื่องเล่าจากโครงกระดูก 
- เส้นเวลาของประวัติศาสตร์จากกรอบความคิดด้านศาสนา คือ ศาสนาผี ศาสนาพราหมณ์ 

และศาสนาพุทธ 
- อ านาจของผู้หญิง และ อ านาจของผู้ชาย 
- อ านาจของความเป็น “แม่” 
ผู้วิจัยต้องการเล่าเรื่องของเจ้าแม่โคกพนมดีโดยใช้ทฤษฎีการเล่าเรื่องแต่มีวิธีที่แตกต่างไปจาก

ขนบเดิม โดยเล่าเรื่องตามแบบโครงเรื่อง (linear plot) เพราะการเล่าเรื่องถูกก าหนดด้วยโจทย์ของ
พ้ืนที่จัดแสดงภายในห้องพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์โบราณคดีภาคตะวันออก หอศิลปะและวัฒนธรรม
ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นส่วนก าหนดให้การเล่าเรื่องในรูปแบบละครเพลงนี้ถูกแบ่ง
ออกเป็น 3 ช่วงตามพ้ืนที่จัดแสดงภายในหอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก ดังนั้นผู้วิจัยขอเสนอ
กระบวนการพัฒนาผลงานการสร้างสรรค์บทละครดังนี้ 
 
3.1 กำรก ำหนดพื้นที่ สถำนที่ในกำรจัดแสดง 

การเล่าเรื่องของเจ้าแม่โคกพนมดี โดยศึกษาและวิเคราะห์จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพ่ือ
น ามาสร้างวาทกรรมในการเล่าเรื่องเพ่ือหาความเชื่อมโยงตัวละครเจ้าแม่โคกพนมดีโดยพอสรุปจาก
ประวัติศาสตร์ได้ว่าชุมชนโบราณ โคกพนมดีเป็นบริเวณเนินดินกลางทุ่งของโคกพนมดี อ าเภอ 
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี หากย้อนอดีตไปเมื่อ 3,000-4,000 ปี คือบริเวณที่ตั้งของชุมชนโบราณ
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ พบหลักฐานทางโบราณคดีจ านวนมาก มีการอยู่อาศัยต่อเนื่องยาวนานถึง 
400 ปี โดยการศึกษาจากลักษณะทางธรณีวิทยาของชั้นดินแต่ละชั้น เปลือกหอย กระดูกสัตว์ทะเล 
รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่พบจากหลุมขุดค้น นักโบราณคดีได้ตีความว่า ชุมชนโบราณแห่งนี้
เป็นชุมชนชายฝั่งทะเล เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชนที่อยู่ใกล้ทะเลกับชุมชนภายใน
ผืนแผ่นดินใหญ่ ด้วยความอุดมสมบูรณ์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชายเลน ท้องทะเลผู้คนรู้จักออก
หาอาหารจากทะเล โดยเฉพาะหอยและปลา โดยพบหลักฐานเป็นเบ็ดตกปลา และฉมวกที่ท าจาก
กระดูกสัตว์ มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ท าจากหินขัด รู้จักใช้หินลับเพ่ือท าให้เครื่องมือหินขัดมีความคมอยู่
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เสมอ ซึ่งหินเนื้อดีเหล่านี้ได้มาจากการแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริเวณพ้ืนที่ไม่พบแหล่งหินประเภทนี้  
การพบเศษแกลบข้าวในบริเวณช่องท้องของโครงกระดูก  
 คนโบราณที่โคกพนมดีเป็นสังคมหาอาหารจากธรรมชาติ โดยการล่าสัตว์ป่า จับสัตว์น้ า สัตว์
ปีก และเก็บพืชผลไม้ที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติ โดยปกติคนโบราณในช่วงยุคหินจะท าการย้ายถิ่นฐานไป
เรื่อยๆ แต่คนโบราณโคกพนมดีมีการตั้งบ้านเรือนเป็นหลักแหล่งและอยู่อาศัยอย่างยาวนาน บริเวณ
โคกพนมดีอุดมสมบูรณ์ไม่มีการขาดแคลนอาหารการกิน สามารถหาอาหารได้ทั้งจากทะเล ป่าชายเลน 
แหล่งน้ าจืด และภายในป่า แต่โคกพนมดีในสมัยหลัง ชายฝั่งทะเลเริ่มไกลห่างออกไป คนโบราณที่โคก
พนมดีจึงเริ่มมีการปรับตัวและเพาะปลูก ผู้ขุดค้นได้พบหลักฐานทางการเกษตรกรรม เช่น จอบ
หินแกรนิต มีดเปลือกหอยน้ าจืดใช้ส าหรับเกี่ยวข้าว และเมล็ดข้าวปลูก และพบว่ามีการหาอาหารจาก
แหล่งน้ าจืดมากขึ้น จากหลักฐานการค้นพบดังกล่าวเป็นไปได้ว่า โคกพนมดีอาจเป็นชุมชนแรกๆ ที่มี
การเพาะปลูกข้าวก็เป็นได้ 

ข้อสันนิษฐานว่า ชุมชนแห่งนี้มีการปลูกข้าวตามหนองน้ าในขณะที่ระดับน้ าทะเลลดลง
ช่วงเวลาสั้นๆ พบเครื่องมือคล้ายเคียวที่ท าจากเปลือกหอยน้ าจืด และหน้าจอบที่ท าจากหินแกรนิต
นอกจากนั้นลักษณะพ้ืนที่ซึ่งมีแหล่งดินเหนียวคุณภาพดี ชุมชนแห่งนี้จึงมีการท าเครื่องปั้นดินเผา
จ านวนมาก โดยผู้หญิงเป็นช่างปั้น เนื่องจากพบเครื่องมือเครื่องใช้ในการท าภาชนะดินเผาเฉพาะใน
หลุมศพของผู้หญิง ภาชนะดินเผายังได้ใช้เป็นสิ่งของแลกเปลี่ยนกับชุมชนอ่ืนเมื่อมีคนตายจะน าไปฝัง 
โดยน าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ภาชนะดินเผา เครื่องประดับฝังลงไปในหลุม และสร้างเพิงคลุมหลุม
ศพ ซึ่งปรากฏร่องรอยของหลุมเสา ซึ่งยังคงมีเสาไม้ปักอยู่  พ้ืนที่บริเวณโคกพนมดีแห่งนี้ถูกทิ้งร้างไป
เมื่อน้ าทะเลลดระดับลงอย่างมากในที่สุดผู้คนก็ได้อพยพโยกย้ายไปตั้งถิ่นฐานยังบริเวณอ่ืน   

ผู้วิจัยจึงสนใจน าข้อมูลอ่ืน ๆ มาศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือค้นหาการเล่าเรื่องภายในพ้ืนที่ต่าง ๆ 
ดังนั้นจึงก าหนดให้การเล่าเรื่องชีวิตเจ้าแม่โคกพนมดีเป็นโครงเรื่องหลักในการเล่าเรื่อง และเพ่ิมเติม
การเล่าเรื่องแบบแฟนตาซีเพ่ือเพ่ิมมิติของการเล่าเรื่องให้ตัวละครเจ้าแม่โคกพนมดีสามารถเข้ามาเล่า
เรื่องภายในพ้ืนที่หอศิลป์กับเรื่องที่จะเล่าในพ้ืนที่จัดแสดงจิตรกรรมฝาผนังวัดเตาปูน และพ้ืนที่จัด
แสดงประติมากรรมและเทวรูปในดินแดนศรีมโหสถซึ่งเคยเป็นดินแดนที่เคยเจริญรุ่งเรื่องในยุคที่
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เข้ามามีอิทธิพลเผยแพร่ในดินแดนแถบนี้ถือว่าเป็นช่วงประวัติศาสตร์ของภาค
ตะวันออกที่สามารถเชื่อมโยงและมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงเก็บรักษาและเชื่อมโยงได้กับ
ผู้คนในภาคตะวันออกโดยเฉพาะในจังหวัดต่าง ๆ ที่พบแหล่งโบราณคดีรวมถึงการขุดค้นหลักฐานทาง
โบราณคดีต่าง ๆ  ผู้วิจัยจึงเลือกวิธีการเล่าเรื่องโดยใช้โครงเรื่องจ านวน 2 โครงเรื่องเพ่ือเสนอเรื่องราว
ของตัวละคร “เจ้าแม่โคกพนมดี”  และตัวละคร “อภิวัฒน์” โดยเล่าเรื่องของตัวละครในยุคปัจจุบัน
และตัวละครในยุคอดีตเพ่ือสร้างวิธีการเล่าเรื่องที่สามารถเล่าผ่านพ้ืนที่ที่ถูกก าหนดไว้ โดยพ้ืนที่ในการ
จัดแสดงเรื่องเล่าจ านวน ๓ พ้ืนที่ภายในห้องพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์โบราณคดีภาคตะวันออก หอ
ศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่ 
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3.1.1 พื้นที่จัดแสดงจิตรกรรมฝำผนังวัดเตำปูน 
 

  

 
ภาพที่ 3.1 ภาพถ่ายพ้ืนท่ีจัดแสดงจิตรกรรมฝาผนังวัดเตาปูน 
(โดย สณัหไ์ชญ์ เอื้อศิลป์ วันท่ี 14 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2561) 

 
3.1.2 พื้นที่จัดแสดงผลงำนประติมำกรรมและเทวรูปในดินแดนศรีมโหสถ 

 

 
ภาพที่ 3.2 ภาพถ่ายพื้นที่จัดแสดงผลงานประติมากรรมและเทวรูปในดินแดนศรมีโหสถ 

(โดย สณัหไ์ชญ์ เอื้อศิลป์ วันท่ี 14 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2561) 
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3.2.3 พื้นที่จัดแสดงประวัติศำสตร์โบรำณคดีโคกพนมดี 
 

 
ภาพที่ 3.3 ภาพถ่ายพื้นที่จัดแสดงประวัติศาสตร์โบราณคดีโคกพนมดี 

(โดย สณัหไ์ชญ์ เอื้อศิลป์ วันท่ี 14 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2561) 
 

ผู้วิจัยเลือกการใช้พ้ืนที่ดังกล่าวโดยการก าหนดให้ผู้ชมต้องเคลื่อนย้ายการชมการแสดงใน  
แต่ละพ้ืนที่โดยสลับล าดับการเข้าชมต่างจากเส้นทางการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่หอศิลปะและวัฒนธรรม
ภาคตะวันออกก าหนดไว้คือ ส่วนเข้าชมที่ 1 คือ ส่วนนิทรรศการประวัติศาสตร์โบราณคดีภาค
ตะวันออก ส่วนที่ 2 คือ นิทรรศการจัดแสดงผลงานประติมากรรมและเทวรูปในดินแดนศรีมโหสถ  
และส่วนที่ 3 คือ นิทรรศการจัดแสดงจิตรกรรมฝาผนังวัดเตาปูน แล้วจึงเดินออกจากส่วนพิพิธภัณฑ์  
แต่ในการแสดงละครเพลงในพิพิธภัณฑ์ครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดให้ผู้ชมเดินย้อนมาจากส่วนที่ 3 ของห้อง
พิพิธภัณฑ์ออกมาสู่ส่วนที่ 1 เพ่ือล าดับการเล่าเรื่องตามเส้นเวลาของประวัติศาสตร์จากกรอบความคิด
ด้านศาสนาที่มีอิทธิพลในดินแดนภาคตะวันออกจากยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ตามแผนผัง
การใช้พื้นท่ีจัดแสดงละครเพลงพิพิธภัณฑ์ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 3.4 ภาพประกอบ เส้นทางการเข้าชมละครในพิพิธภณัฑ ์
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3.2 กำรเล่ำเรื่องเจ้ำแม่โคกพนมดี 
การเล่าเรื่องใหม่จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเพ่ือสร้างเป็นบทละครเพลง 

ผู้วิจัยมีความต้องการเล่าเรื่องความเป็นผู้หญิง ซึ่งมีความเป็นแม่ค าว่าแม่ แม่ในความหมายของค าว่า 
ผู้หญิงผู้ให้ก าเนิด และแม่ในความหมายของผู้เป็นใหญ่หรือหัวหน้า ใช้เรียกยกย่องผู้หญิง หรือแม้แต่สิ่ง
ส าคัญๆ เช่นค าว่าแม่น้ า กระทั่งผู้ชายที่เป็นใหญ่ในกองทัพสมัยหลัง ยังเรียกด้วยค าดั้งเดิมว่า แม่ทัพ
ผู้ชายคือบริวารของผู้หญิง ยังมีร่องรอยเหลือเค้าอยู่ในพิธีแต่งงานทุกวันนี้ เรียกผู้หญิงว่า เจ้าสาว 
แปลว่า นาย เรียกผู้ชายว่า เจ้าบ่าว แปลว่า ขี้ข้า และมีความต้องการการศึกษา เรียนรู้ คุณค่าของ
ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมในอดีตที่ส่งผ่านมาถึงปัจจุบันผ่านคุณค่าของผู้หญิง  ความรักท่ีเราสามารถ
เชื่อมโยงได้ระหว่างความเป็นแม่และความเป็นลูก  หน้าที่และความเสียสละของผู้หญิงในการปกป้อง 
รับผิดชอบและดูแลลูกหรือผู้คนในปกครอง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความส าคัญกับ “โครงกระดูก” 
ซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติทางศิลปะที่ส าคัญท าให้การขุดค้นพบแหล่งประวัติศาสตร์โคกพนมดี
เปรียบเสมือนต าราที่ท าให้เราค้นคว้าและย้อนกลับไปศึกษาสภาพภูมิศาสตร์และสังคมศาสตร์ใน
ประวัติศาสตร์เพ่ือเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนั้นวัฒนธรรมการเก็บกระดูก
ของบรรพบุรุษฝังไว้ในดิน หรือเมื่อเผาศพแล้วก็น ากระดูกเก็บเอาไว้เพ่ือเป็นอนุสรณ์ให้รุ่นลูกรุ่นหลาน
ได้เคารพสักการะในคุณค่าของความดีและการส่งต่ออุดมการณ์  ประการส าคัญผู้วิจัยต้องการให้
มองเห็นคุณค่าของอดีต แม้ว่าเหตุการณ์ในอดีตนั้นไม่สามารถย้อนกลับมาได้ แต่การเจริญเติบโตและ
ก้าวหน้าต่อไปของมนุษย์หากรู้จักรากฐานทางประวัติศาสตร์ ได้ศึกษาเรียนรู้จากปัญหาที่บรรพบุรุษได้
เคยสร้างภูมิปัญญาไว้เราสามารถต่อยอดพัฒนาคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ เพ่ือให้มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน จากทัศนคติของผู้วิจัยต่อการมองโลกและสังคมในปัจจุบันเกี่ยวกับปัญหาด้านการเมือง 
เศรษฐกิจและความมั่นคงในประเทศมาจากปัญหาของที่พบจากความพยายามเปลี่ยนโครงสร้างทาง
สังคม  การเมืองและเศรษฐกิจในทันทีจนลืมกลับไปมองรากฐานทางความคิดที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น 
และลืมฐานของคนในประเทศจ านวนมากที่ยังใช้ชีวิตอยู่กับวิถีชนบทเดิม ๆ จึงเกิดการตั้งค าถามถึงการ
น าความเจริญหรือเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัฒน์เข้ามาเปลี่ยนแปลงจนสังคมชนบทถูกกลืนจากสังคม
เมือง การสร้างบทละครเรื่องนี้จึงมีความต้องการสร้างความสะเทือนใจแก่ผู้ชมให้ตระหนักถึงการสร้าง
จิตวิญญาณของมนุษย์ควบคู่พร้อมกันกับความเจริญรุ่งเรื่องที่เราไม่อาจปฏิเสธได้  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงก าหนดแก่นของเรื่องคือ อนาคตที่ยั่งยืนมาจากรากที่แข็งแรง โดยก าหนดโจทย์
ในการสร้างโครงเรื่องคือ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าโคกพนมดีในปัจจุบันจะกลายเป็นนิคมอุตสาหกรรมและ
สนามบินขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 

 
3.2.1 กำรสร้ำงตัวละคร (Character) 
ผู้วิจัยก าหนดให้ตัวละครหญิงซึ่งเป็นชื่อโครงกระดูกที่สันนิษฐานจากการขุดค้นพบเป็น

ผู้หญิงที่มีบทบาทและเป็นผู้มีความส าคัญจากหลักฐานที่ปรากฏในหลุมศพคือ “เจ้าแม่โคกพนมดี” 
เป็นตัวละครที่มีบทบาทต่อการด าเนินเรื่อง โดยมีตัวละครอภิวัฒน์เป็นตัวละครหลัก (protagonist) 
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และก าหนดให้ตัวละคร “เจ้าแม่โคกพนมดี” เป็นตัวละครปะทะ (antagonist) เพ่ือสร้างความขัดแย้ง
ของเรื่อง โดยก าหนดให้มีตัวละครดังนี้ 

อภิวัฒน์ วิศวกรหนุ่มหัวก้าวหน้า ทายาทคนเดียวของที่ดินโคกพนมดี  ที่
ก าลังตัดสินใจขายที่ดินให้กับนายทุนต่างชาติที่จะเข้ามาพัฒนา
ที่ดินเป็นนิคมโคกพนมดี 

ปัน  มั คคุ เท ศ ก์ ฝึ กหั ด  เพ่ื อน สมั ย เด็ ก ขอ งอภิ วัฒ น์  นิ สิ ต เอก
ประวัติศาสตร์ กลับมาฝึกงานและท าวิจัยโคกพนมดี 

เจ้าแม่โคกพนมดี  ตัวละครจากประวัติศาสตร์ 
พิชชี่ เพ่ือนสาวเจ้าแม่ไอที เพ่ือนของ ปัน กับ อภิวัฒน์ เป็นเพ่ือนกันมา

ตั้งแต่เด็ก 
ปุ๋ย เพ่ือนสาวท่าทางกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วเป็นเพื่อนคู่หูกับพิชชี่ 
นักแสดงหมู่มวล  รับบทเป็นชาวบ้านและตัวละครต่างๆ 5-6 คน 

 
3.2.2 โครงเรื่อง (Plot) 
วัดโคกพนมดีก าหนดให้มีการจัดงานร าลึกเจ้าแม่โคกพนมดี และการท าบุญกระดูกของ

บรรพบุรุษประจ าปีของชาวบ้านโคกพนมดี ปันเป็นนิสิตเอกประวัติศาสตร์เธอท าวิจัยเกี่ยวกับบ้านโคก
พนมดีจึงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดงานประจ าปีครั้งนี้โดยมีเพ่ือนของพวกเขาคือ พิชชี่และปุ๋ยมาช่วย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวกับการจัดนิทรรศการเพ่ือน าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ภายในบริเวณวัด
โคกพนมดีซึ่งมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์โบราณคดีโคกพนมดีพิชชี่และปุ๋ยมีหน้าที่ดูแลการจัด
นิทรรศการเกี่ยวกับประวัติและเส้นทางการพัฒนาของประวัติศาสตร์ภาคตะวันออกและจังหวัดชลบุรี 
ในขณะที่พิชชี่ ปัน และปุ๋ยก าลังน าเสนอนิทรรศการอยู่ อภิวัฒน์ก็เข้ามาพอดีแล้วก็บอกเพ่ือน ๆ ถึง
การวางแผนที่ตัวเขาได้เซ็นยินยอมให้ครอบครัวของเขาขายที่ดินบริเวณโคกพนมดีนี้ให้กับเอกชนเพ่ือ
พัฒนาที่ดินเป็นนิคมอุตสาหกรรมและสนามบินโดยจะลงทุนขุดกระดูกอีกครั้งเพ่ือย้ายกระดูกไปเก็บไว้
ที่พิพิธภัณฑ์ทั้งหมด จึงเกิดความขัดแย้งและโต้เถียงกันของอภิวัฒน์กับเพ่ือน ๆ เมื่ออภิวัฒน์เข้าไปใน
บริเวณแสดงงานก็พูดจาเสียงดังลบหลู่ แสงไฟในห้องดับลงแล้วอยู่ ๆ ก็มีแสงออกมาจากทางประตู
ห้องเล็ก ๆ พบว่า เจ้าแม่โคกพนมดีพร้อมด้วยบริวารหลุดทะลุมิติออกมาที่พิพิธภัณฑ์โคกพนมดี  
อภิวัฒน์จึงถูกจับตัวไปเนื่องจากโยนสร้อยของเจ้าแม่ที่ขัดจากหลุมศพแล้วน ามาจัดแสดงทิ้งลงพ้ืน 
อภิวัฒน์ถูกลากไปส่วนแสดงนิทรรศการยุคโคกพนมดี ปัน พิชชี่ ปุ๋ยจึงตามไปช่วยอภิวัฒน์ พวกเขาเห็น
อภิวัฒน์ถูกจับตัวอยู่ เจ้าแม่โกรธก าลังจะลงโทษพิชชี่ขอร้องให้ปันไปช่วยพูดกับเจ้าแม่ ปันมีท่าที่ตื่น
กลัวมาก แต่พ่ีคอของปันห้อยสร้อยกระดูกของเจ้าแม่ไว้ ปันเจรจาขอร้องให้เจ้าแม่ให้อภัยอภิวัฒน์ เจ้า
แม่จึงปล่อยอภิวัฒน์ เจ้าแม่ถามปันว่าที่ที่อยู่ตอนนี้คือที่ไหน ปันเล่าความจริงให้ฟังว่าเจ้าแม่มาอยู่ใน
ยุคปัจจุบัน เจ้าแม่ถามปันเกี่ยวกับโคกพนมดี ปันเล่าให้ฟังว่าโคกพนมดีเป็นเพียงประวัติศาสตร์  
อภิวัฒน์พูดจาย้ าว่าแล้วมันก็ก าลังจะกลายเป็นสนามบิน แล้วอภิวัฒน์ชี้ให้เจ้าแม่เห็นหลุมฝังศพจ าลอง
ของตนเองที่อยู่ในห้องนิทรรศการ เจ้าแม่เสียใจเพราะไม่คิดว่าถิ่นที่ตนเองอยู่จะไม่เหลืออะไรเลย ปัน



 

36 
 

จึงหยุดสถานการณ์ด้วยการถามถึงอดีตในช่วงระยะเวลานั้นว่าเป็นอย่างไร  และเกิดอะไรขึ้น เจ้ าแม่
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังจนไปถึงจุดสูงสุดของเรื่องคือ เมื่อเกิดภัยแล้งผู้คนล้มตายไม่มีอาหาร  เจ้าแม่เล่าให้
ฟังว่าผีประจ าหมู่บ้านคงจะโกรธ ดังนั้นการช่วยเหลือชีวิตของทุกคนคือการแลกด้วยชีวิตของเจ้าแม่  
เจ้าแม่จึงตัดสินใจสังเวยชีวิตตัวเองเพ่ือความอยู่รอดของทุกคนในหมู่บ้าน  ก่อนเจ้าแม่จะกลับได้สวม
สร้อยคอให้อภิวัฒน์ อภิวัฒน์จึงรู้สึกกับการเสียสละที่เจ้าแม่มีต่อผู้คนในหมู่บ้าน  อภิวัฒน์จึงโทรไปขอ
ระงับโครงการขายที่ดินของแม่ที่โคกพนมดี 
 

3.2.3 กำรเล่ำเรื่องและบทสนทนำ (Narration and Dialogue) 
จากโครงเรื่อง แก่นของเรื่อง และโจทย์ในการสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้จึงพัฒนาเป็น

บทละครเพลงโดยมีความต้องการให้วิธีการเล่าเรื่องด้วยบทสนทนาและการขับร้องเพลงผสมกันไป
ตามท่ีก าหนดไว้ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
(1.) พื้นที่จัดแสดงภำพจิตรกรรมฝำผนังวัดเตำปูน 
 

 
ภาพที่ 3.5 ภาพถ่ายพ้ืนท่ีจัดแสดงจิตรกรรมฝาผนังวัดเตาปูน 
(โดย สณัหไ์ชญ์ เอื้อศิลป์ วันท่ี 14 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2561) 

 
ฉากที่ 1  โคกพนมดีร าลึก / ห้องลานวัด  
ตัวละคร  ปัน / เจ้าแม่โคกพนมดี / อองซอมชาวบ้าน 5 คน 
 
- ผู้ชมเดินเข้ามาพร้อมกันที่ ฉากที่ 1 ลานวัดเตาปูน ที่ตกแต่งใหม่ให้เป็นการฉลองวันร าลึกถึง
ประวัติศาสตร์เจ้าแม่โคกพนมดี  
- ผู้ชมเข้ามาพร้อมกัน ณ บริเวณห้องลานวัดที่ตกแต่งให้เป็นงานเฉลิมฉลอง 
- เริ่มจากเสียงดนตรีเริ่มบรรเลงท านองเพลงแสงทองแห่งอารยธรรม 
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แสงธรรมส่องอารยธรรม 
*แว่วส าเนียงเสียงแห่งอดีต  ผ่านม่านหมอกแห่งกรรม 

วันเวลาผ่านผัน ดวงวิญญาณยังคงสถิตย์ 
ตั้งจิตอธิษฐาน คือความทรงจ านฤมิตร 

ศาสนากับชีวิต  เปรียบดังจิตคู่กาย 
ชีวิตของมนุษย์  เกิดและดับตามวัฏสงสาร 

ตั้งแต่ยุคดึกด าบรรพ์  จนปัจจุบันยังเวียนวน 
เมื่อศาสนาได้ก่อเกิด  ต้นก าเนิดศาสนิกชน 

คือปรัชญาที่สร้างสม  เป็นอารยะของเผ่าพันธุ์ 
แสงสว่างเพ่ือใจบริสุทธิ์ เป็นมนุษย์แห่งอารยธรรม  
ไม่มืดมนเหมือนอยู่ในถ้ า เพราะวัดคือแหล่งปัญญา 

 
- นักแสดงอองซอม ออกมาเป็นชาวบ้าน จัดเก็บของใช้ ก าลังเตรียมงานงานร าลึกเจ้าแม่โคกพนมดี 
แต่งตัวในยุคหิน แบบชาวบ้านโคกพนมดีให้เข้ากับงาน ต่างท ากิจกรรมแตกต่างกัน บ้างขายลอตเตอรี่ 
บ้างเตรียมของมาไหว้บรรพบุรุษ  มีทักทายผู้ชมเหมือนเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยว  จากนั้นก็พากัน
เต้นร าร้องร าท าเพลง  
 

เพลง ประเพณีของเรา 
เฮฮ้า เฮฮา  ร้องร าระบ าว่อน 
เฮฮ้า เฮฮา ร้องร าระบ าก่อน 

เมื่อเวลาเวียนวนมาครบบรรจบรอบ 
วันส าคัญร่วมร าลึกต านานถิ่น 

เป็นประเพณีสืบสานบรรพบุรุษ 
สู่วิถีสู่ชีวิตสู่เยาวชน 

เฮฮ้า เฮฮา ร้องร าระบ าว่อน 
เฮฮ้า เฮฮา ร้องร าระบ าก่อน 

 
- เปิดตัวปันในชุดมัคคุเทศก์สาว เดินออกมาร่วมร้องเพลงกับอองซอมชาวบ้าน  
 

ปัน    (ร้องเพลง) เฝ้ารอนับวัน ให้ถึงปี วันที่พ่ีน้องจะคืนถิ่นพร้อมหน้า 
ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของประเพณี เพ่ือช่วยกันสานต่อ ไม่ยอมให้เลือนหาย 

(คอรัส)  หากไร้ราก ไร้จารีต ไร้ขนบ เหมือนไร้ตัวตนสิ้นวัฒนธรรม (พร้อมกัน) 
คอรัส 1  (พูดกับปัน) อ้าวหนูปัน...ต้องขอชมเลย งานวันนี้จัดออกมาได้ดีมาก 
คอรัส 2  ต้องขอบคุณหนูมากๆนะที่ช่วยเป็นแม่แรงจัดงานให้ 
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คอรัส 3  ใช่ๆๆ เดี๋ยวนี้หายากแล้ว คนรุ่นใหม่ที่ไม่ลืมประเพณีบ้านเกิด 
ปัน ไม่เป็นไรเลยจ่ะ หนูก็ลูกโคกพนมดีเหมือนกัน ไม่มีทางลืมวันส าคัญแบบนี้

แน่นอน 
 

- ปันและชาวบ้านร่วมร้องเพลงต่อ 
 

เฮฮ้า เฮฮา ร้องร าระบ าว่อน 
เฮฮ้า เฮฮา ร้องร าระบ าก่อน 

 
- เพลงจบนักแสดงชาวบ้านต่างแยกกันไปท ากิจกรรมของตัวเองเหลือปันไว้กลางเวทีกล่าวต้อนรับผู้ชม
ที่เป็นเหมือนนักท่องเที่ยว 

 
ปัน ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่งานร าลึกประวัติศาสตร์โคกพนมดี หรือถ้าจะพูดให้ถูกคือ 

“ยุคก่อนประวัติศาสตร์” ฉันชื่อ ปัน รับหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์บอกเล่าเรื่องราวความ
เป็นมาให้ทุกท่านได้ทราบถึง บรรพบุรุษ ที่ได้ชื่อว่าเป็น รากวัฒนธรรมของภาค
ตะวันออก  

 
- จากพูด เปลี่ยนเป็นร้องเพลง ท านองช้าๆแต่ให้ความรู้สึกภูมิใจ 

 
ประวัติศาสตร์ต านานที่เลือนหาย 

บอกเล่าเรื่องราวแหล่งก าเนิดเป็นที่มา 
ดั่งรากฐานแห่งอารยะ 

กลายเป็นต านานเล่าขานถึง บรรพบุรุษเรา 
 
- ตัดสลับไปปันก าลังรอพิชชี่และอภิวัฒน์อยู่ 

 
ปัน (ท าท่าทางเหมือนรอใคร) นี่ก็ใกล้เวลาที่ผู้ว่าฯ จะมาเปิดงานแล้ว ไปไหนกันนะ 

โอ้ยยย  ..เสียงานหมด  (หยิบโทรศัพท์ขึ้นมา)  ฮัลโหล พิชชี่  ได้ยินมั้ย..  นี่เธออยู่
ไหน  ฮะ.. อะไรนะ  อยู่แยกพนัสนิคม  นี่ พิชชี่ท าไมท าแบบนี้ เธอรู้มั้ยว่าถ้ามาไม่ทัน
พิธีเปิดจะเกิดอะไรขึ้น  รีบขับรถมาเลยนะ  อีก 10 นาทีเธอต้องมาถึงที่นี่  เขาก าลัง
เตรียมงานกันอยู่  (หันไปคุยกับชาวบ้าน รีบเร่งช่วยจัดสถานที่) 

 
- เสียงเพลง “หงุดหงิดร้อนใน” ขึ้น 
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เพลง หงุดหงิดร้อนใน 
อากาศร้อนหงุดหงิดฝุ่นควันฟุ้ง  ตื่นแต่เช้ารีบเร่งมาที่นี่ 
ไม่มีความเป็นมืออาชีพแย่สิ้นดี  คนมากมายรอเราอยู่เสียเวลา 
เวลานัดถ้ามาช้าเขาเรียก “มาสาย”  จะท าอะไรควรวางแผนจะไม่สายแบบนี้ 
มาถึงก่อนเตรียมการงานก็จะดี  สมกับที่มีการศึกษาพาชาติเจริญ 
อีกห้านาทีถ้าไม่มาฉันจะกลับแล้ว  มาเอาเปรียบเหยียบสิทธิ์ชักทนไม่ไหว 
วาระแย่แห่งชาติยากจะท าใจ   ความตรงเวลาท่องไว้คือสมบัติผู้ดี 

อองซอม (พูด) ใจเย็น ๆ นะคะ  เดี๋ยวเพ่ือนก็คงมาถึงนะคะ 
รออีกนิดพ่ีว่าทุกคนก าลังมา   อาจขับรถวนหาทางมาที่นี่ 
ขอเวลาอีกห้านาทีพอเข้าใจ   เอาพัดมา  ฉันพัดให้  ใจเย็น ๆ 

(เสียงดนตรี) 
 

ปัน (พูด)    ไม่หรอกค่ะ  เกรงใจทุกคนมากกว่า แล้วนี่ยังไม่ได้เตรียมคิวพิธีการเลย ที่ส าคัญของ
ช าร่วยที่จะมอบให้ท่านผู้ว่า ฯ ก็อยู่กับเพ่ือนค่ะ กลัวจะเสียงาน 

 
(จบเพลง) 

 
ปัน ท่านผู้ว่าใกล้มาแล้วนะคะทุกคน  ส ารวจความพร้อมกันนะคะ  (พูดกับอองซอม)  

เดี๋ยวปันไปเชคอาหารว่างส าหรับรับรองแขกก่อนนะคะ เดี๋ยวพบกันค่ะ 
 

- เพลงค่อย ๆ ขึ้น แสงค่อย ๆ เฟดลง ผู้คนที่เดินไปมากลับกลายเป็นอีกสถานที่หนึ่งในลานวัด  
- ท านองเพลงจากช้าเปลี่ยนเป็นจังหวะหนักแน่นยิ่งใหญ่ 
- ตัวละครอองซอมเปลี่ยนจากแม่ค้า กลายเป็นชาวบ้านโคกพนมดี 
- เนื้อเพลง (เล่าถึงการบูชาไฟที่ใช้เผาดินจนเป็นไห สวยงามและทุกคนยอมก้มลงค านับเจ้าแม่โคกพนม
ดี) เป็นการแสดง การบูชาเจ้าแม่โคกพนมดี ผู้ที่มั่งค่ังที่สุด โชว์ไห ที่สวยงาม 
- ชาวบ้านโคกพนมวิ่งออกมาเตรียมปลา และเปลือกหอย ดิน ปลา แห กระดูกปลา คล้ายเป็นงาน
เฉลิมฉลอง 
 

เพลง นางพญาแห่งโคกพนมดี 
อองซอม (ร้อง)   ฮู่ ฮ่ะ ฮู่ ฮ่ะ ฮูลันลันลา  ฮูลันลันลา 

ดุจดั่งเทพธิดา นางพญาผู้ยิ่งใหญ่ 
เป็นแม่คอยหวงใยลูกทุกคน 
ให้อยู่ดีมีสุขด้วยมนต์แห่งนางพญา 
ด้วยมนต์แห่งนางพญา 
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ดุจดั่งเทพผู้ยิ่งใหญ่ คุ้มครองปวงประชา 
ปกปักษ์ พิทักษ์ รักษาผู้คน 
ให้อยู่ดีมีสุขดั่งเวทมนต์ 
มนต์แห่งนางพญา 

 
- เจ้าแม่จะร้องเพลงคล้ายท่องคาถาจุดไฟ 
 

โอม เวทย์มนต์แห่งเพลิง 
หลอมรวมอ านาจยิ่งใหญ่ 

เสกธุลี ให้กลายเป็นสิ่งเลอล้ าค่า 
ด้วยมนต์ตราแห่งเปลวไฟ 

 
- ไฟเผาเครื่องดินจนกลายเป็นไหใบสวยที่สุด ชาวบ้านต่างโห่ร้องชื่นชมเจ้าแม่ ร้องร าท าเพลงจนจบ 
 

อองซอม (ร้อง)   ฮู่ ฮ่ะ ฮู่ ฮ่ะ ฮูลันลันลา  ฮูลันลันลา  
ดุจดั่งเทพธิดา นางพญาผู้ยิ่งใหญ่ 
เป็นแม่คอยหวงใยลูกทุกคน 
ให้อยู่ดีมีสุขด้วยมนต์แห่งนางพญา 
ด้วยมนต์แห่งนางพญา  

 
- อองซอมเตรียมแท่นบูชาไฟ ออกมาพร้อมระบ าที่สนุกสนาน ร้องเพลงเปิดตัวเจ้าแม่โคกพนมดีอย่าง
ยิ่งใหญ่ 
- เปิดตัวเจ้าแม่โคกพนมดีเดินออกมา (ท่ีคอเห็นสร้อยคอเปลือกห้อยซึ่งเป็นแบบพิเศษมีส าหรับเจ้าแม่
โคกพนมดีเท่านั้น) เจ้าแม่ร้องเพลงฟังดูน่าเกรงขาม ก่อนที่เจ้าแม่จะเดินไปที่แท่นพิธีเพ่ือท าการจุดไฟ 
(อาจจะใช้โปรเจคเตอร์ฉายภาพเปลวไฟรอบๆ บวกกับแสง) 
- จบที่ไหใบสวยงามเปลี่ยนเป็นไหใบเก่าแตกหัก โดยอองซอมยกมาสลับ 
- ปันเดินเข้ามาหยุดที่ไหใบเก่า เหมือนเป็นคนเล่าเรื่องทั้งหมด โดยอองซอมกลับมาเป็นชาวบ้าน
ปัจจุบัน  

 
ปัน ในสมัยนั้นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแม่โคกพนมดีจะมีหน้าที่ทางพิธีกรรมต่างๆ คล้ายหมอผี 

หรือหมอขวัญ ซึ่งจะสืบทอดกันผ่านทางเครือญาติหรือจากแม่สู่ลูก และยังเป็นผู้ที่มี
อ านาจและมั่งค่ังที่สุดในหมู่บ้าน (เดินมาที่ไห) ส่วนโบราญวัตถุชิ้นนี้เราขุดพบในหลุม
ศพเจ้าแม่โคกพนมดี เป็นโบราณวัตถุที่ส าคัญ ด้านในยังมีงานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ของภาคตะวันออกและโคกพนมดีอีกมากมาย เชิญตามมาปันมาได้เลยค่ะ 
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- ปันเดินน าออกไป  
- ดนตรีดังขึ้นเป็นบรรยากาศประกอบการย้ายชุดชมละคร ก่อนผู้ชมจะเดินออกจากห้อง อองซอม 2 
คนยืนถือกระจาดสร้อยที่ร้อยด้วยเปลือกหอย แจกให้ผู้ชมเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องและบรรยากาศ  
- ปันและอองซอมช่วยกันพาผู้ชมเดินเข้าไปที่จุดชมละครที่ 2 ระหว่างตัวอย่างบ้านเก่า กับห้อง
พราหมณ์ (มุมมองให้เห็นทั้ง ห้องพราหมณ์ กับ ตู้ที่มีเสียงเรื่องหมู่บ้าน   

 
(2.) พื้นที่จัดแสดงผลงำนประติมำกรรมและเทวรูปในดินแดนศรีมโหสถ 

 

 
ภาพที่ 3.6 ภาพถ่ายพื้นที่จัดแสดงผลงานประติมากรรมและเทวรูปในดินแดนศรมีโหสถ 

(โดย สณัหไ์ชญ์ เอื้อศิลป์ วันท่ี 14 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2561) 
 
ฉากที ่2  ประวัติศาสตร์ไร้สาระ  
ตัวละคร  ปัน / พีชชี่ / อภิวัฒน์ / เจ้าแม่โคกพนมดี / อองซอม 2 คน  

 
- ที่จุดชมละครที่2 มีสื่อการเรียนรู้ป้ายข้อความ เรื่องศาสนาที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยจากผีมา
พราหมณ์ และพราหมณ์ไปพุทธวางอยู่จุดต่างๆของห้อง ในนั้นมีรูปเจ้าแม่โคกพนมดีวางไว้ด้วย  (เป็น
รูปถ่ายนักแสดง) 
- เสียงเพลงเปลี่ยนเป็นบรรยากาศเปิดตัว พิชชี่ เพื่อนสาวเจ้าแม่ไอที 
- เปิดตัวพีชชี่เดินออกมาท่ามกลางผู้ชมยืนสวยเชิด  

 
พิชชี่ เปลือกหอย...คือเครื่องบ่งบอกฐานะที่ส าคัญในยุคสมัยนั้นด้วยเหตุที่ชุมชนตั้งอยู่ติด

แหล่งน้ า แต่เดี๋ยวก่อน บ้านโคกพนมดีตั้งอยู่ที่ อ าเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีจะมี
ทะเลได้ยังไง เป็นหน้าที่ของพีชชี่ เจ้าแม่ไอทีแห่งโคกพนมดี จะมาแถลงไขค่ะ 
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- พีชชี่หยิบเครื่อง VR ออกมาใส่ ก่อนปรบมือให้สัญญาณแสงมืดลงพร้อมมีภาพพ้ืนที่ทะเลฉายขึ้นผ่าน
เครื่องโปรเจคเตอร์ เห็นเป็นภาพแผนที่ภูมิประเทศในสมัยทวาราวดี 
  

(ภาพจากเครื่อง VR) 
 

พิชชี่ นี่คือแผนที่ภูมิประเทศในสมัยทวารวดี แสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่ของน้ านั้นกินอาณาเขต
มาถึงโคกพนมดี หลักฐานก็คือ 

 
- ภาพโปรเจคเตอร์เปลี่ยนไปเป็นภาพชั้นดินของหมู่บ้านโคกพนมดี  

 
พิชชี่ เมื่อมีการขุดลึกลงไปในชั้นดิน ของหมู่บ้านโคกพนมดี  ก็ต้องอ้ึง ! เพราะในชั้นดินนั้น

เราพบเปลือกหอยมากมายอยู่เกือบทุกบริเวณ ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ว่าในอดีตนั้นบ้านโคก
พนมดีเป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเล อเมซิ่ง!  

 
- ปันเดินเข้าไปสมทบกับพีชชี่พูดต่อหลังจากพีชชี่พูดจบ 

 
ปัน แต่เวลาผ่านไประดับน้ าทะเลก็ลดลงไป เหลือก็แต่เปลือกหอยพวกนี้มันเปรียบเสมือน

กระดูกของบรรพบุรุษ ที่ถูกฝั่งเอาไว้ พวกเราเชื่อว่าถ้าห้อยเปลือกหอยพวกนี้ไว้จะท า
ให้เป็นสิริมงคล  

 
- พีชชี่กับปันหันมาตีมือกัน 

 
 พีชชี่ เลิศ... (กับคนดู) ปรบมือซิคะ... 
 
- เสียงข้อความใหม่ดังข้ึนจากเครื่อง VR ของพีชชี่ ตื่อดึ้ง! 

 
 พีชชี่ อุ๊ย! ข้อความเข้า มีเรื่องให้อัพเดทอีกแล้ว 
 ปัน สมแล้วที่เป็นเจ้าแม่ไอที ข่าวไวตลอด 

ปัน นี่พิชชี่ อย่ามาท าเป็นยิ้มแย้มแจ่มใส  ถ้าคิดจะเป็นตัวแม่แห่งวงการไอที แต่นัดแล้ว
มาสายละก็ ฉันบอกเลยว่า  มนต์มืด!!..... สุดมืดมน 

พิชชี่ เอาน่า ฉันขอโทษ นี่ไงมาทันแล้ว และไม่ต้องกลัวจะเสียงาน เพราะพิชชี่ราชินีแห่ง
อนาคตผู้มีตาหยั่งรู้โลกหน้าและชะตาชีวิตของมนุษยชนอยู่ที่นี่แล้ว 

 
- เสียงข้อความเข้า 
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- พีชชี่กดอ่านข้อความก็ต้องตกใจ 
 
พีชชี่  ปัน...ฉันว่าแกต้องดูนี่ 
 

- พีชชี่กดเปิดภาพเครื่อง VR ฉายขึ้นจอโปรเจคเตอร์ เห็นเป็นรูปภาพแผนพัฒนาเศรษฐกิจนิคม
อุตสาหกรรมโคกพนมดี โดย นายอภิวัฒน์    

 
(ภาพกราฟฟิคข่าว) 

 
- ปันอ่านข้อความบนจอภาพ 
 
 ปัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจนิคมอุตสาหกรรมโคกพนมดี โดย นายอภิวัฒน์  
 
- เสียงดนตรีให้ความรู้สึกทะเยอทะยานดังเข้ามา เพลงสู่อนาคต 
- นักแสดงอองซอม 2 คน ในชุดสูทมูฟเม้นท์ให้ความรู้สึกจู่โจมแข็งแรง เปิดตัวอภิวัฒน์เดินออกมาจาก
คนดู  

 
 อภิวัฒน์  ขอต้อนรับสู่ยุคใหม่  
 
- แสงกลับเป็นปกต ิ
- ปันกับพีชชี่หันไปหาอภิวัฒน์ 

 
 ปัน,พีชชี่ (พร้อมกัน)  อภิวัฒน์ !!! 
 อภิวัฒน์   เป็นไง...เฉียบไหม 
 ปัน   นายท าแบบนี้ไม่ได้นะ ที่นี่คือแหล่งข้อมูลประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ 

อภิวัฒน์ ไร้สาระ ประวัติศาสตร์อะไร ที่นี่มันก็แค่ที่ดินด้อยพัฒนา ฉันจะ
เปลี่ยนไอ้กองดินนี่ให้กลายเป็นกองทอง  

 
- พีชชี่เข้ามาห้ามศึกไว้ก่อน 

 
พีชชี่ เดี๋ยวก่อน...ใจเย็นวัฒน์ แกคิดให้ดีก่อนนะ ดูสถานที่ประวัติศาสตร์ที่อ่ืนๆ 

ถ้าพัฒนาดีๆ ก็กลายเป็นแลนด์มาร์คที่ส าคัญได้เหมือนกัน 
 

- อภิวัฒน์เดินไปที่รูปของเจ้าแม่โคกพนมดี 
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อภิวัฒน์ แล้วการเรียนรู้เรื่องมนุษย์หินมันจะช่วยอะไรได้ สู้มีที่ท ามาหากินสร้าง
รายได้ไม่ดีกว่าเหรอ..จะได้ไม่ต้องอายใครที่เกิดเป็นคนโคกพนมดี 

 
- ปันโมโหจะเข้าไปเล่นงานอภิวัฒน์แต่พีชชี่จับเอาไว้  

 
ปัน พูดงี้ได้ไง นายก็คนโคกพนมดีเหมือนกัน แม่นาย ครอบครัวนาย เป็นคน

บุกเบิกที่ดินแถบนี้เพื่อการค้นคว้าประวัติศาสตร์มาตลอด แล้วท าไมนาย... 
 อภิวัฒน์  เพราะส าหรับฉัน ประวัติศาสตร์มันไร้สาระ... 
 
- ท านองเพลงเข้ามา 

 
เพลง ประวัติศาสตร์ไร้สาระ 

เนื้อเพลง (ร้องตอบโต้กัน คล้ายโต้วาที ดูสมัยใหม่) 
ใจความเพลงถกเถียงเรื่องประวัติศาสตร์ ให้เนื้อเพลงเล่าย้อนประวัติศาสตร์โดยย่อ 

 
 อภิวัฒน์  (ร้องเพลง) ฟังแล้วฟังเล่า จากเด็กจนแก่ ซ้ าไปซ้ ามา ความยิ่งใหญ่จากเม่ือ 

วาน แต่พรุ่งนี้ต่างหากคือเรื่องส าคัญ 
ปัน (พูด) ถ้าไม่มีเมื่อวานแล้วจะมี วันนี้ พรุ่งนี้ได้ยังไง ยังไม่เคยศึกษาให้รู้จริง ตี

ค่าว่าไร้สาระ ทั้งท่ีจริงรู้แค่เปลือกผิว 
อภิวัฒน์  (พูด) ไหนแม่รู้ลึก ลองเล่าให้ฟังหน่อย 
 

- พิชชี่เข้ามาห้ามศึกทั้งสองคนแล้วเริ่มร้องเพลง 
 

พีชชี่ ถ้าอย่างนั้นเราจะเปิดเวทีแจ้งแถลงถึงประวัติศาสตร์ที่ส าคัญของภาค
ตะวันออก 

 
- แสงเปลี่ยน 
 

พีชชี่  (ร้องเพลง)ย้อนไปในประวัติศาสตร์ ก่อนจะมีเราในปัจจุบัน เกิดเรื่องราว 
ส าคัญมากมาย ให้เราได้จดจ า(ชี้ไปที่ห้องวัดเตาปูน)  
 

- แทรกดนตรีระทึก (อองซอมออกมาแสดงเป็นทหารปราบกลุ่มโจร ชนะศึก)  
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เพลง จุดเริ่มต้นของชีวิต 
ชีวิตหนึ่งเกิด  ชีวิตหนึ่งดับ  เมื่อเริ่มต้นก็มีวันลับดับสิ้น 

ต่างต่อสู้แย่งอ านาจสร้างแผ่นดิน   แม้พลัดถิ่นพรากลูกจากรัง 
เสียงระงมร้องลั่นบนสนามรบ เสียงสงบผู้แพ้พ่ายตายเป็นผี 
จะตั้งเมืองสร้างบาปปราบทรพี ใช้เลือดล้างธรณีเพ่ือก าชัย 

(เสียง ตะโกนดัง..  ชัยชนะเป็นของพระยาวชิรปราการแล้ว ๆ ๆ) 
ทรงนามพระเจ้าตากสินมหาราช สร้างชาติปราบอริให้ตื่นจากฝันร้าย 
แล้วสร้างบ้านทรงหลักเมืองฉลองชัย แล้วเดินทางปราบภัยที่จันทบุรี 

เมืองเล็ก ๆ ริมทะเลตะวันรุ่ง สมบูรณ์สุขค้าขายย้ายถิ่นใหม่ 
วันเวลาฝันเปลี่ยนผู้คนมากมาย เมืองขยายวัฒนธรรม....นาม ชลบุรี 

(จบเพลง) 
 
ปัน พระเจ้าตาก กู้เมืองปราบโจรที่เมืองชล สร้างบ้านเมืองสร้างศาสนาพุทธ 

สร้างวัดเตาปูน แหล่งประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ เปลี่ยนความเชื่อเรื่องพราหมณ์ 
เป็นพุทธ 

อภิวัฒน์  รู้แล้วไง สุดท้ายก็เป็นเพียงซากปูนไร้คุณค่า มีค่าไว้แค่ขอหวย  
 

- ปันกับอภิวัฒน์เดินหน้าเข้าหากันต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกัน พีชชี่เข้ามาขวางไว้  
 
พีชชี่ ย้อนถอยไปในประวัติศาสตร์ ก่อนจะมีเราในปัจจุบัน เกิดเรื่องราวส าคัญ

มากมายให้เราจดจ า(ชี้ไปท่ีห้องพราหมณ์) 
 

- แทรกเพลงนมัสเต 
- นักแสดงอองซอมเปลี่ยนเป็นกลุ่มพราหมณ์ 
 

เพลง นมัสเต 
(ระบ าพราหมณ์) 

นมัสเต  นมัสเต  นมัสเต 
เราศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า  ท่านช่วยปัดเป่า  ผู้ก าหนดชีวิตเรา 

ทรงลิขิต  ทรงสร้าง ทรงป้องกัน คือพรของสวรรค์  นมัสเต 
อ่านมนต์คัมภีร์พระเวท  ชาวอารยันคือเหตุแห่งศาสนาพราหมณ์ 

หากเชื่อในพระเจ้า   ท่านจะอวยพร 
หากเชื่อในค าสอน   เราจะพ้นภัย 

หากต้องการสุข   จงตั้งจิตอธิษฐาน 
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หากต้องบ าเพ็ญญาณ   จงตั้งพิธีบูชาไฟ 
นมัสเต  นมัสเต  นมัสเต 

 
- นักแสดงพราหมณ์ก าลังท าพิธีบูชา 
- ดนตรียังคลอในขณะที่นักแสดงพูด 

 
ปัน  ยุคเปลี่ยนผ่านความเชื่อ จากผี เป็นพราหมณ์ หาทางหลุดพ้น ที่ส าคัญเป็น 

ยุคที่ผู้ชายกลับมามีอ านาจ ทั้งท่ีก่อนนี้ ผู้หญิงครองเมือง 
 

- ปันเอาสร้อยเปลือกหอยออกมาประกอบการร้อง 
 

อภิวัฒน์ (เดินเข้าไปท าท่าเลียนแบบพราหมณ์) รู้แล้วยังไง เพราะสุดท้ายผู้ชายก็ยึด
อ านาจได้อยู่ดี 

 
- อภิวัฒน์แย่งเปลือกหอยออกจากมือของปัน 
- ปันพยายามแย่งคืน 
 

พีชชี่ ย้อนไปในประวัติศาสตร์ ก่อนจะมีเราในปัจจุบัน เกิดเรื่องราวส าคัญ
มากมาย ให้เราจดจ า (ชี้ไปที่รูปเจ้าแม่พนมดี) 

ปัน ยุคก่อนประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าสี่พันปี บอกให้รู้ถึงจุดก าเนิดของวิถีชีวิต 
เป็นประเพณี เป็นราก สร้างวัฒนธรรม 

 อภิวัฒน์  แล้วยังไง ไอ้เปลือกหอยพวกนี้ก็เอาไปใช้อะไรไม่ได้ ไร้ประโยชน์ ไม่มีมูลค่า 
 
- อภิวัฒน์โยนสร้อยคอทิ้งไปกับพ้ืน 
- เพลงหยุด 
- ทุกคนตะลึงกับการกระท าของอภิวัฒน์ 
 
 ปัน  เก็บข้ึนมาเดี๋ยวนี้ 
 พีชชี่  ไอ้วัฒน์ฉันว่าแกท าเกินไปนะ  
 
- อภิวัฒน์เดินไปไม่สนใจ 

 
 อภิวัฒน์  พรุ่งนี้ฉันจะโอนที่ดิน รีบเก็บของแล้วออกไปซะ 
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ปัน การเรียนรู้ราก เพ่ือให้รู้ว่าแก่นแท้จริงของชีวิตของพวกเราคืออะไร ความ
ต้องการแท้จริงของการด ารงชีวิตในแบบของเรา ไม่ใช่อยากเปลี่ยนอะไร
ใหม่ก็ขุดรากเดิมทิ้งไป แล้วเอาของใหม่มาสวมแทน มันไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น
หรอก 

อภิวัฒน์  งั้นเธอก็ย้ายไปอยู่ยุคหินก็แล้วกัน  
 

- ปันไปเก็บสร้อยเปลือกหอยข้ึนมาด้วยความโกรธ แล้วหันไปต่อว่าอภิวัฒน์ 
 

ปัน  นายมันพวกวัวลืมตีน คนไม่รู้ก าพืด ฉันขอให้เจ้าแม่ลงโทษนาย! 
 

- อภิวัฒน์จากนิ่งอยู่ก็หันกลับมาระเบิดอารมณ์ใส่ปัน 
 

อภิวัฒน์ เจ้ามงเจ้าแม่อะไร แน่จริงก็ออกมาเลยสิ เจ้าแม่ที่ทุกคนศรัทธากันนัก อยู่ที่
ไหนในเวลาที่เราต้องการท่านมากที่สุด ตอนที่แม่ฉันป่วยใกล้ตาย ไม่มีเงิน
เหลือจะรักษาตัวเอง แทนที่จะขายที่ดินแต่ดันเก็บไอ้กองดินบ้าๆนี่ไว้ มีเจ้า
แม่ท่ีไหนเห็นใจไหม ไม่มี! 

 
- อภิวัฒน์เดินไปหยุดที่รูปเจ้าแม่โคกพนมดี 

 
 อภิวัฒน์  เอาซิ ถ้ามีจริงก็มาเลย!! 
 
- เสียงเพลงดังขึ้น ท าบรรยากาศน่าพิศวง  
- ปัน พิชชี่ อภิวัฒน์รู้สึกถึงความไม่ปกติ  
- อองซอมออกมาเป็นชาวบ้านโคกพนมดี ก่อนที่จะเรียงแถวเปิดตัวเจ้าแม่โคกพนมดีเดินออกมา  
 

ปัน  เจ้าแม่..? 
 

- พีชชี่เอาเครื่อง VR ขึ้นมาดูว่าใช่เรื่องจริงรึเปล่า 
 
 พีชชี่  ตัวจริงเสียงจริง  
 ปัน,พีชชี่  เจ้าแม่โคกพนมด!ี! 
 
- ปันกับพีชชี่รีบคุกเข่ายกมือไหว้  
- เจ้าแม่โคกพนมดีออกมา มองตรงมาท่ีอภิวัฒน์ เห็นอภิวัฒน์ไม่ยอมเคารพ  
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 อภิวัฒน์  เจ้าแม่อะไร แค่คอสเพลย์รึเปล่า ? จะหลอกฉันแค่นี้มันตื้นไป 
 
- เจ้าแม่ชี้นิ้วสั่งให้ลูกน้องจับตัวอภิวัฒน์ไว้ 
- เจ้าแม่โคกพนมดีเดินไปที่อภิวัฒน์ท าท่าร่ายมนต์ใส่อภิวัฒน์สลบไป จากนั้นลูกน้องพาตัวอภิวัฒน์
ออกไปเหลือ พีชชี่กับปันไว้ เจ้าแม่ค่อยๆ เดินผ่านพีชชี่กับปันออกไป 
 
 พีชชี่  เจ้าแม่จับตัวไอ้วัฒน์ไปแล้ว เอาไงดีปัน 
 ปัน  คนอย่างนั้นปล่อยให้เจ้าแม่ลงโทษซะให้เข็ด  
 พีชชี่  เออดี เฮ้ย! ไม่ได้ดิยังไงไอ้วัฒน์มันก็เพ่ือนเรา เราต้องไปช่วยมัน 
 ปัน  ไม่ค่อยเต็มใจแต่ไปก็ได้ 

พีชชี่  (กับผู้ชม) งั้นพวกเราไปช่วยอภิวัฒน์กัน 
 

- ปันกับพีชชี่พาผู้ชมย้ายไปจุดชมละครจุดสุดท้าย (ระหว่างทางมีเสียงเพลงคลอเป็นบรรยากาศลุ้น
ระทึก  

 
(3.) พื้นที่จัดแสดงประวัติศำสตร์โบรำณคดีโคกพนมดี 

 

 
ภาพที่ 3.7 ภาพถ่ายพื้นที่จัดแสดงประวัติศาสตร์โบราณคดีโคกพนมดี 

(โดย สณัหไ์ชญ์ เอื้อศิลป์ วันท่ี 14 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2561) 
 

ฉาก 3    เจ้าแม่ผู้เสียสละ 
ตัวละคร  อภิวัฒน์/เจ้าแม่โคกพนมดี/ปัน/พีชชี่/อองซอม 5 คน 
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- เจ้าแม่กับลูกน้อง จับอภิวัฒน์มามัดไว้ เพลงเล่นไปเรื่อยๆ จนปันมาเข้ามาเป็นการให้คิว เริ่มแสดงต่อ  
- ปันกับพีชชี่พาผู้ชมมาที่บริเวณห้องโคกพนมดี  
- ปันกับพีชชี่แอบอยู่ท่ีมุมใดมุมหนึ่ง 
- เห็นอภิวัฒน์สลบอยู่ถูกมัดเอาไว้ โดยมีอองซอมชาวบ้านถือหอกเฝ้าอยู่รอบๆ 
- เจ้าแม่โคกพนมดีเดินเข้าไปคลายมนต์อภิวัฒน์รู้สึกตัวอีกครั้ง เห็นชาวบ้านกับเจ้าแม่โคกพนมดีก็
ตกใจกลัวร้องสาวแตก อ๊ากกกก!!! 
 
      เจ้าแม ่  (สั่งอภิวัฒน์) เงียบ!! 
 
- อภิวัฒน์ปิดปากเงียบ 
 

เจ้าแม ่ ที่นี่คือที่ไหน ใยแตกต่างจากที่ที่ข้าอยู่ ทุกสิ่งทุกอย่างแปลกประหลาดเกิน
เข้าใจ 

อภิวัฒน์ ผมก็ไม่รู้นะว่าท่านมาได้ยังไง แต่ที่นี้คือโคกพนมดีในโลกอนาคต ท่านคง
ทะลุมิติมา 

เจ้าแม ่  มนต์มืด !!  
 
- เจ้าแม่รีบสั่งลูกน้องเอาหอกเตรียมแทงอภิวัฒน์ 

 
 อภิวัฒน์  มนต์มืดอะไร ไม่มี ใจเย็นๆกันก่อนนะ (เห็นท่าไม่ดี) ช่วยด้วย!  
 
- ปันเข้ามาห้ามไว้  

 
ปัน  เดี๋ยวก่อนค่ะเจ้าแม่ 
 

- ทุกคนหยุด เจ้าแม่หันไปที่ปัน 
 

เจ้าแม ่  ไปจับพวกมันไว้ ! 
 

- อองซอมวิ่งไปจับปันกับพีชชี่ไว้ 
- เจ้าแม่เดินไปดูสร้อยเปลือกหอยของปัน  
 

เจ้าแม ่  เจ้าคนโคกพนม.. 
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- เจ้าแม่ส่งสัญญาณให้ปล่อยตัวปันกับพีชชี่  
 

เจ้าแม ่  บอกข้าหน่อย ข้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไง 
 
- ปันหันไปบอกให้พีชชี่ช่วยตอบ 
 
 พีชชี่  อย่าพึ่งหลักวิทยาศาสตร์เลย ตอนนี้มันเกินกว่านั้นไปมากแล้ว สู้เค้าปัน 

ปัน ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ที่แน่ๆ นี่ไม่ใช่ยุคของท่าน แต่เป็นยุคที่เวลาผ่านไป
แล้วกว่าสี่พันปี  

 เจ้าแม ่  สี่พันปี ? 
 
- เจ้าแม่กับชาวบ้านแปลกใจหันมองหน้ากัน 
 
 เจ้าแม ่  แล้วหมู่บ้านของข้าเป็นยังไงบ้าง บ้านโคกพนมดี ยังอุดมสมบูรณ์ดีใช่ไหม 
 
- ปันกับพีชชี่มองหน้ากันพูดไม่ออก ได้แต่อ้ าอ้ึง 
 
 อภิวัฒน์  มันไม่เหลืออะไรแล้ว 
 
- ทุกคนหันไปที่อภิวัฒน์สายตาติเตียน  
 
 อภิวัฒน์  ถ้าไม่เชื่อท่านก็ไปดูให้เห็นกับตา (ท าท่าให้มองไปที่ตู้โชว์หลุมศพ) โน่นไง...  
 
- เจ้าแม่โคกพนมดีเดินไปท่ีตู้หลุมศพท่าทางสะเทือนใจกับภาพที่เกิดขึ้น  
 
 อภิวัฒน์  เข้าใจแล้วใช่ไหม ...ทีนี้ก็ปล่อยผมได้รึยัง 
 
- เจ้าแม่มองไปที่อองซอมแล้วพยักหน้าเป็นสัญญาณให้ปล่อยตัว 
- อองซอมวิ่งไปแก้มัดอภิวัฒน์ 
 

เจ้าแม ่ ไม่เหลืออะไรเลย เหลือเพียงซากและโครงกระดูก แล้วบ้านเมืองตอนนี้เป็น
อย่างไรบ้าง  

 
- ดนตรีเข้า บรรยากาศเศร้า 
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- ปันมองพีชชี่เหมือนส่งสัญญาณยอมให้เจ้าแม่ได้เห็นโลกปัจจุบัน 
 
 พีชชี่  เจ้าแม่ท าใจดีๆนะคะ 
 
- พีชชี่เอาเครื่อง VR เปิดภาพโปรเจคเตอร์ ขึ้นฉายให้เห็นภาพบ้านเมืองปัจจุบัน โรงงานอุตสาหกรรม 
ธรรมชาติที่หายไป ความเชื่อเรื่องศาสนาที่หายไป 
- เจ้าแม่โคกพนมดีมองภาพที่ปรากฏต่อหน้าอย่างสงบนิ่ง  
- ท านองเพลงแทรกเข้ามาในบรรยากาศ 
 

เพลง ลมหายใจของวันวาน 
เจ้าแม่โคกพนมดี (ร้อง)   มันไม่เหลืออยู่ ทุกสิ่งเกิดขึ้นและหายไป 

มันไม่เหลืออยู่ แม้อยากให้เป็นแค่ฝันไป 
สิ่งที่เคยวาดไว้ ตอนนี้มีเพียงแค่ความว่างเปล่า 
มันไม่เหลืออยู่...เลย 
 

 เจ้าแม ่  (พูด) พวกเจ้าน่าจะได้เห็น หมู่บ้านโคกพนมดีในยุคของข้า 
 ปัน  ฉันอยากเห็น ใช่ไหม พีชชี่ 
 พีชชี่  ใช่ค่ะเจ้าแม่ พาพวกเราไปดูได้ไหม 
 อภิวัฒน์  มีประโยชน์อะไร อดีตก็คืออดีต ไม่ส าคัญเท่าปัจจุบัน 
 
- เจ้าแม่โคกพนมดีท าท่าร่ายมนต์ ภาพโปรเจคเตอร์จากเมืองเปลี่ยนเป็นป่าไม้ ธรรมชาติสวยงาม 
- ปันกับพีชชี่ได้เห็นถึงกับอ้ึง รวมถึงอภิวัฒน์ที่ยืนอ้ึงให้กับความงดงาม 
- อองซอมเปลี่ยนบรรยากาศออกมาร้องร า สนุกสนาน พร้อมพา ปัน พีชชี่ อภิวัฒน์เข้าไประบ าด้วย  
 
 เจ้าแม/่คอรัส (ร้อง) ก่อนเคยชื่นมื่น สมบูรณ์ อยู่เป็นสุข มีน้ ามีปลาอิ่มเอม พอกินไม่ต้อง 

หิวไม่ต้องโหย 
 ปัน  แล้วเกิดอะไรขึ้น ท าไมชุมชนถึงหายไป 
 
- ดนตรีเปลี่ยนเป็นบรรยากาศน่ากลัว  
 

เจ้าแม ่ เหมือนฟ้าแกล้ง เกิดภัยแล้ง แม่น้ าหดหาย ไร้ฝนจากฟ้า ทุ่งนาถูกเพลิงเผา
วอดวาย ผู้คนล่มตายจากความหิว ศรัทธาแตกกระจาย ต่างคนต่างเรียกร้อง
พิธีกรรมแห่งนางพญา 

 อภิวัฒน์  (พูด) คืออะไร 
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- อองซอมค่อยๆ ออกมาพูดทีละคร 
- ระหว่างนั้นเจ้าแม่โคกพนมดีค่อยๆ เดินไปท่ีหลุมศพช้าๆ 
 
 อองซอม 1 พิธีกรรมสุดท้าย สละตน 
 อองซอม 2 สังเวยตัวเองแด่เทวา  
 อองซอม 3 หนึ่งชีวิต แลก กับความอยู่รอดของหมู่บ้าน 
 อองซอม 4 ท่านตัดสินใจโดยไม่ลังเล 
 อองซอม 5 เจ้าแม่พนมดี นางพญาผู้เสียสละ 
 
- เจ้าแม่โคกพนมดีเดินไปใกล้จะถึงหลุมศพ 

 
อภิวัฒน์  ท าไมท่านต้องท าขนาดนั้น  
 

- ปันกับพีชชี่เดินเข้าไปห้ามอภิวัฒน์   
- เจ้าแม่เดินมาหยุดที่หน้าหลุมศพ 
 

เจ้าแม่พนมดี ที่นี้คือบ้านของข้า ผู้คนของข้า รากเหง้าของข้าถือก าเนิดที่นี่ สิ่งเดียวที่ข้า
ต้องการคือส่งผ่านสิ่งเหล่านี้ไปสู่ลูกหลาน ให้ชีวิตด าเนินต่อ ให้ความหวังยัง
อยู่ต่อไป ให้รากนี้แข็งแรงพอที่พวกเขาจะสานต่อ 

อภิวัฒน์ แต่ความจริงก็ไม่มีใครจ าท่านได้ ไม่มีใครให้ความส าคัญกับท่าน ท่านเป็น
เพียงอดีตที่ค่อยๆ หายไป ไม่มีใครรู้ด้วยซ้ าว่าท่านยอมสละตัวเองเพ่ือใคร 
 

- เจ้าแม่โคกพนมดีหันมามองอภิวัฒน์ด้วยรอยยิ้ม ก่อนจะเอาสร้อยคอเปลือกหอยไปสวมให้อภิวัฒน์ 
 
 เจ้าแม ่  ข้าท าในสิ่งที่ข้าท าได้แล้ว ต่อไปก็ข้ึนอยู่กับพวกเจ้าแล้ว  
 
- ท านองเพลงลมหายใจของวันวาน 
 

(ร้อง) รากไม้ฝั่งลึกเพียงใด ไม่อาจยืนหยัดได้ หากไร้น้ าเลี้ยง 
รากเหง้าแข็งแรงเพียงใด ไม่อาจทนไหวหากไร้ ผู้ใดสานต่อ 

 
- เจ้าแม่โคกพนมดีค่อยๆเดินออกไปทางต้นโกงกาง จนหายออกไปพร้อมอองซอม 
- แสงเปลี่ยนกับมาเป็นปัจจุบัน  
- เหลือ อภิวัฒน์ ปัน พิชชี่ ยืนมองหลุมศพของเจ้าแม่โคกพนมดี 
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 อภิวัฒน์  (ร้อง) มันไม่เหลืออยู่ ทุกสิ่งเกิดขึ้นและหายไป 
มันไม่เหลืออยู่ แม้อยากให้เป็นแค่ฝันไป 
สิ่งที่เคยวาดไว้ ตอนนี้มีเพียงแค่ความว่างเปล่า 
มันไม่เหลืออยู่...เลย 
 

- ปันมองอภิวัฒน์อย่างเห็นใจก่อนค่อยๆเดินเข้าไปปลอบ 
 
 ปัน  (ร้อง) ลองคิดดูใหม ่ทุกสิ่งเกิดขึ้นไม่หายไป 
   ลองคิดดูใหม่  ตอนนี้ยังมีลมหายใจ 

จะไม่ลืมความหลัง ถึงแม้เรายังต้องเดินก้าวไป 
ทุกสิ่งเกิดขึ้นในใจ มีตัวตน... 

(พร้อมกัน)  จะคงเดินต่อไป ไม่เกรงพายุลูกใด เพราะยังมีรากคงไว้ เป็นหลักยึดไว้ในใจ 
จะเล่าขานต่อ จะสืบสานต่อ โลกจะหมุนวนเปลี่ยนเช่นไร ไม่อาจยั่งอยู่แต่ให้
รู้ไว้ ว่าเรามีที่มา.... 

 
- อภิวัฒน์ ปัน พีชชี่ เอาสร้อยเปลือกหอยไปวางไว้ในหลุมศพ ก่อนจะหันมาพูดกับผู้ชม 
- เพลงอดีตท่ีทิ้งไว้ขึ้น อองซอมออกมา 
 

เพลง อดีตที่ทิ้งไว้ 
เวลาผ่านไปเท่าใด ความทรงจ าจะย้ าเตือนให้คิด 
ถึงร่องรอยความงามของอดีต ไว้สะกิดเหมือนเป็นแผลไม่อาจลืม 
แต่ละวันมุ่งมั่นเดินไปข้างหน้า จนลืมคนรักที่ดับสูญ 
เก็บกระดูกเป็นเครื่องหมายความอาดูร เป็นอนุสรณ์ความดีงามท่ีสร้างมา 
แม้ดินกลบร่างที่ฝังไว้ จากคนรักกลับกลายเป็นผี 
บรรพบุรุษฝากไว้ซึ่งความดี เพ่ือสานต่อสร้างบุญกุศลธรรม 

อภิวัฒน์  เรามีญาติชาติพันธุ์ฝังอยู่ ให้ได้รู้รากพงศ์ตามวิถี 
อดีตที่ทิ้งไว้จนวันนี้ คือร่องรอยอารยวิถีบรรพชน 

พร้อมกัน คือร่องรอยอารยวิถีบรรพชน 
 

 อภิวัฒน์  ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการร าลึกถึงการเสียสละของบรรพบุรุษ  
ปัน  ด้วยการเอาสร้อยเปลือกหอยวางลงในหลุมศพเจ้าแม่ด้วยกัน 
 

- อองซอมออกมาพาคนดูเรียงแถวฝั่งเปลือกหอยลงในหลุมศพเจ้าแม่โคกพนมดี 
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ปัน ทางออกทางด้ านซ้ ายมือ  หรือท่ านสามารถจะเดินย้อนกลับ ไปดู
ประวัติศาสตร์พร้อมถ่ายรูปกับตัวละคร ต่างๆด้านขวามือได้ตามสะดวก สุด
แล้วแต่ท่านตัดสินใจ ขอบคุณค่ะ 

 
- อภิวัฒน์หยิบโทรศัพท์ออกมากดโทรออก เลือกจะเดินออกไปทางขวามือเพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์ 

 
อภิวัฒน์ สวัสดีครับผมอภิวัฒน์นะครับ เรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจผมของดไว้ก่อนนะ

ขอบคุณครับ 
 

- ดนตรีบรรเลงเพลงส่งท้าย ท านองเพลงนางพญาโคกพนมดี  
 

3.2.4 กำรวิเครำะห์บทละครและตัวละคร 
บทละครเพลงเรื่อง เจ้าแม่โคกพนมดี ส าหรับจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์โบราณคดี

ภาคตะวันออก หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพามีการก าหนดโจทย์ในการ
เล่าเรื่องจากพ้ืนที่ภายในส่วนนิทรรศการจ านวน 3 ส่วนคือ ส่วนนิทรรศการจิตรกรรมฝาผนังวัดเตาปูน 
นิทรรศการประติมากรรมและเทวรูป และนิทรรศการประวัติศาสตร์โบราณคดีภาคตะวันออกโดย
ก าหนดสถานการณ์ของเรื่องให้เหตุการณ์ที่ตัวละครก าลังอยู่ในสถานที่ทั้ง 3 ส่วน บทละครมีจ านวน  
3 ฉากโดยแบ่งตามพ้ืนที่ที่ใช้แสดง จากแก่นของเรื่องคือ อนาคตที่ยั่งยืนมาจากรากที่แข็งแรง  โดยมีตัว
ละครอภิวัฒน์เป็นตัวละครหลัก และตัวละครปันเป็นตัวละครปะทะ โดยวิเคราะห์บทละครเพ่ือใช้ใน
การแสดงได้ดังนี้ 

ฉากที่ 1  จุดเริ่มต้นของเรื่องคือเหตุการณ์การจัดงานร าลึกถึงเจ้าแม่โคกพนมดีที่วัดโคกพนมดี 
ปันเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดงานเนื่องจากเธอเป็นมัคคุเทศก์และสนใจในการรวมรวมเรื่องเล่าจาก
ประวัติศาสตร์ของโคกพนมดี  ที่วัดโคกพนมดีมีพิพิธภัณฑ์ที่สร้างทิ้งไว้แต่ยังด าเนินการไม่เสร็จปันจึงมี
ความคิดที่ท านิทรรศการเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ชาวบ้านในบ้านโคกพนมดีสนใจในประวัติศาสตร์
ท้องถิน่และการสร้างความแข็งแรงให้กับชุมชน ชาวบ้านช่วยงานกันอย่างสนุกสนานจนถึงเวลาเริ่มงาน 

ฉากที่ 2 เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ห้องแสดงนิทรรศการประติมากรรมและเทวรูปตัวละครพิชชี่ก าลัง
อธิบายถึงประวัติศาสตร์ภาคตะวันออกในช่วงเวลาที่ศาสนาพราหมณ์และฮินดูเข้ามามีอิทธิพลและ
เจริญรุ่งเรืองจนกลายเป็นอาณาจักรศรีมโหสถทิ้งร่องรอยอารยธรรมไว้มากมาย และเป็นจุดเริ่มความ
ขัดแย้งของเรื่อง ตัวละครอภิวัฒน์เข้ามาเพ่ือแจ้งกับเพ่ือน ๆ ว่าเขามีแผนการจะขายที่ดินให้กับ
บริษัทเอกชนที่ก าลังจะสร้างนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ในภาคตะวันออกและสนามบินขนาดใหญ่  ปัน
ไม่เห็นด้วยและพยายามบอกอภิวัฒน์ว่าที่ดินโคกพนมดีนี้มีประวัติศาสตร์  เป็นรากฐานของจิต
วิญญาณ  และที่ส าคัญกระดูกของแม่ของอภิวัฒน์ก็อยู่ที่วัดนี้แต่อภิวัฒน์ไม่ได้สนใจเพราะทุกอย่าง
ตัดสินใจแล้ว  เรื่องราวในฉากท่ี 2 เป็นส่วนวิกฤติของตัวละครอภิวัฒน์ บทละครใช้วิธีการเล่าเรื่องแนว
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แฟนตาซี ตัวละครเจ้าแม่โคกพนมดีสามารถทะลุมิติเข้ามาได้เพราะอภิวัฒน์พูดจาลบหลู่และโยนสร้อย
ที่จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ลงพื้น 

ฉากที่ 3 เหตุการณ์ของเรื่องเข้าสู่จุดสูงสุดเพราะอภิวัฒน์ถูกจับตัวไปบริเวณส่วนนิทรรศการ
ประวัติศาสตร์ภาคตะวันออก โดยมีปัน พีชชี่ ปุ๋ยเป็นผู้ช่วยเหลือให้อภิวัฒน์รอดพ้นภัยจากการถูกเจ้า
แม่โคกพนมดีท าโทษ เรื่องราวด าเนินไปถึงค าถามที่เจ้าแม่โคกพนมดีสงสัยว่าที่นี่คือที่ไหน  อภิวัฒน์
เสียงดังและบอกให้เจ้าแม่โคกพนมดีหันไปดูหลุมฝังศพของตัวเองซึ่งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่จัดนิทรรศการ  
เจ้าแม่โคกพนมดีเสียใจมากที่ร่องรอยความดีของเจ้าแม่กลายเป็นอดีตและฝังลึกอยู่ในดิน  เหตุการณ์
เริ่มสะเทือนใจเจ้าแม่จึงพูดถึงเรื่องราวในอดีตท าให้อภิวัฒน์และเพ่ือน ๆ ได้ยินการตัดสินใจสละชีพ
ของเจ้าแม่โคกพนมดีเพ่ือบูชาผีประจ าหมู่บ้านเพ่ือแลกกับชีวิตของคนในหมู่บ้านด้วยเหตุที่เกิดโรค
ระบาด ขาดน้ า อภิวัฒน์เสียใจกับการเสียสละของเจ้าแม่โคกพนมดี  เมื่อเจ้าแม่ก าลังจะกลับไปได้มอบ
สร้อยคล้องคออภิวัฒน์  ท าให้อภิวัฒน์นึกถึงแม่ที่จากไปและอภิวัฒน์ตัดสินใจขอระงับการขายที่ดินที่
โคกพนมดีไว้ก่อน 

บทเพลงที่ใช้ในการแสดงมีจ านวนทั้งสิ้น 9 เพลงปรากฏดังต่อไปนี้ 
(1.) เพลงแสงธรรมส่องอารยธรรม 
(2.) เพลงประเพณีของเรา 
(3.) เพลงหงุดหงิดร้อนใน 
(4.) เพลงนางพญาแห่งโคกพนมดี 
(5.) เพลงประวัติศาสตร์ไร้สาระ 
(6.) เพลงจุดเริ่มต้นของชีวิต 
(7.) เพลงนมัสเต 
(8.) เพลงลมหายใจของวันวาน 
(9.) เพลงอดีตท่ีทิ้งไว้ 

ตัวละครอภิวัฒน์  หนุ่มวิศวกรรุ่นใหม่ แม่เสียชีวิตทิ้งมรดกเป็นที่ดินที่โคกพนมดีไว้ให้ เขาเป็น
คนมั่นใจในตัวเองมาก บุคลิกภาพดี เรียนเก่ง และเป็นหนุ่มวิศวกรโยธาที่มีความสามารถ อภิวัฒน์เคย
อยู่ที่โคกพนมดีตอนเด็ก เพราะแม่ให้ก าเนิดเขาที่นี่ เมื่อเริ่มโตขึ้นแม่จึงพาไปอยู่ที่กรุงเทพเพ่ือให้เรียน
หนังสือ จนเมื่อเขาสามารถไปเรียนต่างประเทศได้  แม่ของอภิวัฒน์ก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ก่อนแม่
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลแม่ของอภิวัฒน์ถอดสร้อยที่บรรจุกระดูกของคุณย่าทวดจากคอคล้องให้กับเขา  
เขาจึงมีความต้องการพัฒนาพ้ืนที่ให้เจริญรุ่งเรืองทันสมัย   

ตัวละครปัน ปันมีบ้านอยู่ที่ชลบุรีในอ าเภอพนัสนิคมเป็นเพ่ือนกับอภิวัฒน์สมัยที่เรียนมัธยม
ด้วยกันที่กรุงเทพ แต่ปันกลับมาเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยบูรพาวิชาเอกประวัติศาสตร์และสนใจ
อาชีพมัคคุเทศก์ เธอมีความต้องการที่จะท าให้พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์โคกพนมดีที่วัดโคกพนมดีมีการ
ด าเนินการต่อ โดยการจัดงานร าลึกเจ้าแม่โคกพนมดีครั้งนี้เธอมีความหวังว่าทางหน่วยงานราชการจะ
เห็นความส าคัญและเร่งจัดหางบประมาณมาด าเนินการต่อ  และเธอคาดหวังจะมาท างานเพ่ือพัฒนา
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พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนี้ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโคกพนมดีและเป็นศูนย์กลางของชุมชน
บ้านโคกพนมดี  

 
3.2.5 ล ำดับเหตุกำรณ์และกำรกระท ำของตัวละคร 

(1.) เพลงเปิดเรื่อง แสงธรรมส่องอารยธรรม 
(2.) ปันและชาวบ้านก าลังเตรียมงานร าลึกเจ้าแม่โคกพนมดี 
(3.) พิชชี่ยังมาไม่ถึงบริเวณงานท าให้ปันโกรธเพราะกลัวเตรียมงานไม่ทัน 
(4.) เมื่อผู้ว่า ฯ มาถึงงานจึงเริ่มขึ้น 
(5.) พิชชี่มาถึงทันเวลาและบรรยายเรื่องราวประวัติศาสตร์ให้ผู้ที่มาชมงานได้ฟัง 
(6.) อภิวัฒน์เข้ามาหาเพ่ือน  ๆ และบอกเรื่องโครงการขายที่ดินท่ีโคกพนมดี 
(7.) อภิวัฒน์เถียงกับเพ่ือน ๆ และลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเหตุให้เจ้าแม่โคกพนมดีทะลุ

มิติออกมา 
(8.) เจ้าแม่โคกพนมดีจับตัวอภิวัฒน์ไปลงโทษ 
(9.) ปันเข้าไปขอร้องเจ้าแม่โคกพนมดีเพ่ือช่วยเหลืออภิวัฒน์ 
(10.) ปันเล่าความจริงเกี่ยวกับโลกในปัจจุบัน 
(11.) เจ้าแม่โคกพนมดีเห็นหลุมศพตัวเองในห้องนิทรรศการ 
(12.) เจ้าแม่โคกพนมดีเล่าถึงการตัดสินใจสละชีวิตของตนเอง 
(13.) อภิวัฒน์สะเทือนใจในการเสียสละของเจ้าแม่โคกพนมดี 
(14.) เจ้าแม่โคกพนมดีให้สร้อยคอกับอภิวัฒน์ 
(15.) อภิวัฒน์นึกถึงแม่ของเขาที่ตายไปแล้ว 
(16.) อภิวัฒน์ตัดสินใจเลื่อนโครงการการขายท่ีดิน 

จากการวิเคราะห์ข้างต้นละครเพลงในพิพิธภัณฑ์เรื่องเจ้าแม่โคกพนมดีเป็นละครที่ต้องการ
สร้างความสะเทือนใจแก่ผู้ชม ตอนจบของเรื่องใช้ลักษณะโศกนาฏกรรมในการเล่าเรื่อง นอกจากนั้น
บทละครก าหนดให้แนวทางการก ากับการแสดงมีการท ากิจกรรมกับผู้ชมระหว่างการชมการแสดง ใน
บางขณะตัวละครจะอยู่มนต์สมมติ และในบางช่วงขณะตัวละครจะแสดงให้คนดูได้เห็นซึ่งจะอธิบายใน
ขั้นตอนการก ากับการแสดงและน าบทไปใช้ในการแสดงในบทต่อไป 
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ผลกำรศึกษำ 

กำรเล่ำเรื่องประวัติศำสตร์โบรำณคดีภำคตะวันออกผ่ำนกำรสร้ำงบทและกำรก ำกับกำร
แสดงละครเพลงในพิพิธภัณฑ์ 

 

 
ภาพที่ 4.1 ภาพสื่อประชาสมัพันธ์ละครเพลงในพิพิธภัณฑ์ “เจ้าแม่โคกพนมดี” 

(โดย ศุธาศินี บุญเกาะ วันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ.2561) 
 

จากการศึกษาประวัติศาสตร์ภาคตะวันออกด้วยการค้นคว้าเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้วิจัยน า
ข้อมูลต่างๆ  มาวิเคราะห์ เรียบเรียง และน ามาเลือกเพ่ือน ามาเล่าเรื่องภายใต้แก่นของเรื่องคือ อนาคต
ที่ยั่งยืนมาจากรากท่ีแข็งแรง เพื่อต้องการสื่อสารเรื่องการเรียนรู้คุณค่าของความเป็นอยู่และวัฒนธรรม
ในอดีตที่ส่งผ่านมาถึงปัจจุบัน การให้ความเคารพในบรรพชนเพ่ือศึกษาสิ่งที่คนรุ่นหลังได้สร้างไว้หาก
เป็นสิ่งที่ดีสามารถน ามาสานต่อ พัฒนาได้ หากเป็นสิ่งที่ท าแล้วไม่ได้เกิดผลดีสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็
สามารถสอนให้เราเรียนรู้ที่จะไม่กระท าผิดอีก ประการส าคัญผลงานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานสร้างสรรค์ที่
สามารถสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับผู้สร้างและผู้เสพ นอกจากจะกลับไปค้นคว้าประวัติศาสตร์ภาค
ตะวันออกให้ เข้าใจมากขึ้ นแล้วเนื่องจากผู้วิจัยย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ ในจังหวัดชลบุรี จาก
ประสบการณ์การท างานพบว่าเมื่อค้นคว้าเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของชาวภาคตะวันออกของ
ประเทศไทยเพ่ือน ามาพัฒนาอัตลักษณ์  วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรม
ใหม่ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงท าให้เห็นรอยต่อที่หายไปของเส้นทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในภาค
ตะวันออก ผู้วิจัยพบว่าความเป็นภาคตะวันออกนั้นสามารถเชื่อมได้กับประวัติศาสตร์ในช่วงอาณาจักร
ศรีมโหสถที่ทิ้งร่องรอยอารยธรรมทางศาสนาพราหมณ์ – ฮินดูเนื่องจากอารยธรรมนี้เชื่อมต่อกับ
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ศาสนาและความเชื่อจึงท าให้คนในชุมชนที่ขุดค้นพบโบราณวัตถุต่าง ๆ เกิดความเป็นเจ้าของพ้ืนที่และ
ท าให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ประจ าพ้ืนที่  ส่วนที่เชื่อมได้อย่างชัดเจนคือช่วงระยะเวลาการปกครองของ
กษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่สร้างฐานทางวัฒนธรรมให้ผู้คนในเขตดินแดนภาคตะวันออกได้มี
ความรู้สึกการเป็นรัฐจนกระทั่งกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่เข้ามามีบทบาทในพ้ืนที่ต่าง ๆ ในภาค
ตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรี จันทบุรี และฉะเชิงเทรา  ดังนั้นเรื่องราวต่าง ๆ ที่ศึกษามาแล้วนี้จึง
ถูกน าไปเล่าในบทละครเพ่ือสื่อสารให้เห็นถึงเส้นเวลาของประวัติศาสตร์โดยการใช้อิทธิพลทางศาสนา
ที่เข้ามามีบทบาทกับศรัทธาและความเชื่อของคนในแต่ละยุคสมัยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่เชื่อว่า
นับถือศาสนาผี  จนพัฒนาเป็นศาสนาพราหมณ์ในยุคศรีมโหสถ  และเมื่อทัพของพระเจ้าตากเข้ามา
นั้นวัดต่าง ๆ ได้รับการบูรณะจนเป็นมรดกทางศิลปะประจ าท้องถิ่นตะวันออกที่ปรากฏอยู่จนทุกวันนี้ 

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการใช้ศิลปะการแสดงเป็นเครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
โดยมีประเด็นส าคัญเพ่ือน ามาใช้เป็นกรอบและแนวคิดในการก ากับการแสดง ดังนี้ 

- เรื่องราวของโครงกระดูก  งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากการขุดพบ
ซากโครงกระดูกของมนุษย์โบราณ ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้กระดูกเป็นสัญลักษณ์การสื่อถึงบรรพบุรุษ
โดยเฉพาะบิดาและมารดาของผู้วิจัยเพ่ือให้ผลงานวิจัยชิ้นนี้เป็นอนุสรณ์ในการเชื่อมโยงความรัก ความ
กตัญญูและการคิดถึงความดีงามที่บรรพบุรุษส่งต่อชีวิตและอุดมการณ์ให้กับเรา 

- เส้นเวลาของประวัติศาสตร์จากกรอบความคิดด้านศาสนา คือ  ศาสนาผี  ศาสนาพราหมณ์ 
และศาสนาพุทธ 

- อ านาจของผู้หญิง และ อ านาจจากบทบาทของความเป็น “แม่” ตั้งแต่ยุคดึกด าบรรพ์นั้น 
โครงสร้างทางสังคมจัดระเบียบครอบครัวให้ความส าคัญกับความเป็นแม่ ให้เป็นศูนย์กลางของเครือ
ญาติ ความรู้ความสามารถ เช่น ตีหม้อ ทอผ้า การทาบลายลงบนภาชนะดินเผานั้นล้วนเป็นฝีมือของ
ผู้หญิงซึ่งยังคงสืบต่อมากระทั่งปัจจุบันนี้ อาจสรุปได้ว่า การเป็นใหญ่ของเพศหญิงหรืออ านาจพิเศษ
ของสตรีเพศที่มอบความอุดมสมบูรณ์เป็นความเชื่อที่มีเค้ามาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จาก
พ้ืนฐานความเชื่อในเรื่องอ านาจมหัศจรรย์ของเพศหญิงในฐานะผู้ให้ก าเนิดลูกหลานสืบตระกูล ความ
นับถือในแม่ หรือพระแม่ กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังอ านาจที่เกื้อกูลชีวิต ให้ความอุดมสมบูรณ์ต่อ
แผ่นดิน ความเจริญ พืชผลสัตว์เลี้ยง ฯลฯ สืบต่อจนเป็นความเชื่อในเทพีต่างๆ มาจนปัจจุบัน 

- คุณค่าของความรับผิดชอบ หน้าที่และการเสียสละ 
 

4.1 แนวคิดในกำรก ำกับกำรแสดง 
 โจทย์ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้คือการเล่าเรื่องภายในพ้ืนที่พิพิธภัณฑ์ ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ก าหนด แนวคิดในการออกแบบ (Director Design Concept) คือรากโกงกางของป่าชายเลน 
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ภาพที่ 4.2 ภาพถ่ายป่าชายเลน 

(โดย yaipearn จาก http://topicstock.pantip.com/blueplanet/topicstock 
/2012/07/E12421658/E12421658.html สืบค้นเมื่อ 25 กันยายน พ.ศ.2561) 

 
4.1.1 กำรค้นหำตัวละครชำวโคกพนมดีจำกกำรถ่ำยภำพ  
จากการก าหนดแนวคิดในการก ากับการแสดง และแนวคิดในการออกแบบผู้วิจัยจึงวางแผน

เพ่ือค้นหาลักษณะทางกายภาพของเจ้าแม่โคกพนมดีที่จะปรากฏให้เห็นในละคร เพ่ือท าความรู้จักตัว
ละคร โดยสร้างตัวละครจากจินตภาพและน าข้อมูลทางประวัติศาสตร์มาพัฒนาเครื่องแต่งกาย 
อุปกรณ์ประกอบ ฯลฯ ดังนั้นนักออกแบบเสื้อผ้าจึงน าสีเขียวของตะไคร่น้ า วัสดุที่มีความรู้สึกต่อชีวิต
ความเป็นอยู่พื้นที่ใกล้น้ าเพ่ือน ามาค้นหาตัวละครโดยก าหนดตัวละครจากการออกแบบเครื่องแต่งกาย 
และการแต่งหน้าและถ่ายรูปนักแสดงเพ่ือค้นหาตัวละครที่ต้องการ โดยก าหนดโจทย์ในการถ่ายรูปให้
นักแสดงมีภาวการณ์ขาดสารอาหาร ความไม่แข็งแรงของสุขภาพจากผลการวิเคราะห์โครงกระดูก 
และจากข้อมูลที่ศึกษา 

การค้นพบที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่งในแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี คือการขุดค้นพบโครงกระดูก
หมายเลข 15 เพศหญิง อายุเมื่อตายประมาณ 35 ปี โครงกระดูกถูกประดับไปด้วยเครื่องประดั บ
มากมายกว่าโครงกระดูกอ่ืนๆ เป็นพิเศษ เช่น สร้อยลูกปัดเปลือกหอยรูปตัว I เกือบพันเม็ด 
เครื่องประดับลูกปัดเปลือกหอยแบบแว่นกว่า 120 ,000 เม็ด แผ่นวงกลมมีเดือยที่อาจจะเป็นต่างหู 
ก าไลข้อมือ และเครื่องประดับศีรษะ ทั่วร่างของเธอถูกปกคลุมไปด้วยดินเทศตามประเพณีการฝังศพ
ของแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี  โครงกระดูกนิ้วมือที่แข็งแรงของเธอ ภาชนะดินเผาที่วางไว้มากมาย 
เชือกทาบที่ห้อยไว้บริเวณสะโพก และอุปกรณ์ส าหรับท าภาชนะดินเผาถูกน ามาวางไว้ในหลุมศพ
เช่นกัน สันนิษฐานได้ว่า เธออาจจะเป็นช่างปั้นภาชนะดินเผายอดฝีมือคนหนึ่งก็เป็นได้  อีกทั้งเปลือก
หอยที่ประดับอยู่บนร่างกายบางส่วนมาจากสายพันธุ์หอยที่ชอบอยู่อาศัยในทะเลที่อุดมไปด้วยปะการัง 
ซึ่งสันนิษฐานว่าอาจมีการแลกเปลี่ยนเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับกับชุมชมอ่ืน ๆ  
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โดยส่วนใหญ่แล้วคนโบราณโคกพนมดีพบลักษณะความผิดปกติหรือโรคเกี่ยวกับเลือด 
(Haemoglobinopathy) ตั้งแต่สมัย MP1 แล้ว ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้ทารกหรือเด็กเล็กเสียชีวิต 
นอกเหนือจากสาเหตุดังกล่าว คนโบราณโคกพนมดีถือว่ามีสุขภาพที่ค่อนข้างดี แต่เมื่อสมัย MP2 
พบว่าอัตราการตายของเด็กแรกเกิดนั้นสูงขึ้นกว่าเดิม ยกเว้นกรณีที่เด็กสามารถเจริญเติบโตเกินอายุ 1 
ปีขึ้นไปจะสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้ตามปกติ ทั้งนี้พบว่าทั้งเพศหญิงและเพศชายของคนโบราณโคก
พนมดีนั้นล้วนใช้ก าลังเป็นอย่างมากในแต่ละวัน เพศชายมีการใช้ส่วนกระดูกสันหลัง กระดูกช่วงบน
และหัวไหล่มากกว่าหญิง อีกทั้งยังพบว่าเพศหญิงมีโรคในช่องปากและฟันมากกว่าอาจเป็นเพราะการ
บริโภคอาหารในสมัย MP3 พบว่าเพศชายมีความสมบูรณ์ แข็งแรง อีกท้ังมีความสูงมากกว่าสมัยที่ผ่าน
มาด้วย แต่มักเสียชีวิตในช่วงต้นของวัยหนุ่ม เริ่มพบภาวะโลหิตจางในโครงกระดูกผู้ใหญ่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในสมัย MP4 คือ คนโบราณโคกพนมดีเริ่มบริโภคอาหารที่มีกากใย อัตราการสึกของฟัน
สูงขึ้นแต่ผุน้อยลง อัตราการตายของเด็กแรกเกิดลดลงแต่อัตราการตายของเด็กและวัยรุ่นกลับเพ่ิมมาก
ขึ้นกว่าเดิมในสมัยที่ MP5-7 คนโบราณโคกพนมดีในช่วงสมัยดังกล่าวประสบปัญหาเด็กตายก่อนที่จะ
ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ผู้อยู่รอดก็มักจะไม่แข็งแรงและยังเสียชีวิตเร็วขึ้นด้วย สมัย MP7 ได้เกิดการย้าย
ถิ่นฐานออกไปจากโคกพนมดี หรืออาจจะมีเปลี่ยนสถานที่ฝังศพไป 

 

 
ภาพที่ 4.3 ลักษณะบุคลิกภาพของเจ้าแม่โคกพนมดีจากการถา่ยภาพ 

(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561) 
 
จากการศึกษาข้อมูลการขุดค้นตั้งแต่ พ.ศ. 2527 กระทั่ง พ.ศ. 2528 ได้มีการค้นพบตัวอย่าง

โครงกระดูกมนุษย์ทั้งสิ้น 154 โครง สามารถจ าแนกเป็นโครงกระดูกผู้ใหญ่ได้จ านวน 68 โครง (โครง
กระดูกเพศหญิง 36 โครง และโครงกระดูกเพศชาย 32 โครง) โครงกระดูกเด็กโตจ านวน 14 โครง 
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และโครงกระดูกเด็กแรกเกิดจ านวน 72 โครง  โครงกระดูกเพศหญิงพบร่อยรอยการมีบุตรแล้วทั้งสิ้น 
ค่าเฉลี่ยอายุเมื่อตายของคนโบราณโคกพนมดีสูงสุดอยู่ที่อายุราว 45 -49 ปี เพศชายจะมีอายุสั้นกว่า
เพศหญิง ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้ว เพศชายอายุเมื่อตายอยู่ที่ประมาณ 27.2 ปี ส่วนเพศหญิงอายุเมื่อตายอยู่ที่
ประมาณ 29 ปี อีกกลุ่มหนึ่งคือตายเมื่อแรกเกิด และอัตราการตายของเด็กเล็กแรกเกิดจนถึงอายุ
ประมาณ 2 ขวบมีความถี่สูง 
 จึงสรุปได้ว่าสุขภาพของคนโบราณโคกพนมดี ถึงแม้ว่าโคกพนมดีจะอุดมสมบูรณ์ด้ว ย
ทรัพยากรและอาหาร แต่อากาศร้อนชื้นก็เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการระบาดของเชื้อมาลาเรีย ประชากร
โคกพนมดีส่วนใหญ่มีความผิดปกติในเลือดและสภาวะโลหิตจางซึ่งมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมด้วย 

นอกจากนั้นยังมีการขุดค้นพบเครื่องมือเครื่องใช้เช่น เศษภำชนะดินเผำ พบเศษภาชนะดิน
เผาในชั้นดินที่ 2-11 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลายเชือกทาบ ก ำไลหิน พบจ านวนมากในชั้นดินที่ 2-4 ลูกปัดที่
ท ำด้วยกระดูกสันหลังปลำ, ลูกปัดหอยมือเสือ พบจ านวนมากในชั้นดินที่ 2-4 มีหลากหลายรูปแบบ 
เช่น แผ่นดิสก์ขนาดเล็ก รูปตัว H รูปตัว I ต่างหูมีรูปแบบไม่มากนัก รูปแบบส าคัญพบที่โครงกระดูก
ของเจ้าแม่โคกพนมดี มีลูกปัดรูปดิสก์กระจายไปทั่วโครงกระดูกจ านวนมาก และมีต่างหู ท าจากหอย
มือเสือ เป็นรูปกลมใหญ่ เจาะรูปร้อยสลับกลับลูกปัดเม็ดเล็ก ๆ รูปทรงดิสก์ 
  

   

   
ภาพที่ 4.4 ตัวละครกลุ่มชาวบ้านโคกพนมดีจากการถา่ยภาพ 
(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561) 
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จากการศึกษาการขุดค้นแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีพบโบราณวัตถุ เช่น ขวานหินขัด เศษ
ภาชนะดินเผา และเปลือกหอยแครงจ านวนมาก การส ารวจดินในบริเวณนาข้างโคกพนมดีได้พบดินสี
เทาอมเขียวเข้มเหมือนกับดินเหนียวทะเล  การขุดค้นดังกล่าวผู้วิจัยและนักออกแบบได้น ามาใช้
ออกแบบให้มีสีเขียวบนตัวนักแสดงเพ่ือท าให้ตัวละครชาวโคกพนมดีมีความเป็นจริงตามจินตนาการ
มากขึ้น 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสร้างจินตภาพของตัวละครเจ้าแม่โคกพนมดีและชาวโคกพนมดีด้วยการ
ออกแบบเครื่องแต่งกาย การค้นหาลักษณะทางกายภาพ ความเชื่อภายในโดยให้นักแสดงแต่งหน้า  
แต่งตัว และก าหนดโจทย์ให้นักแสดงท าความเข้าใจกับชาวโคกพนมดี  แล้วท าการถ่ายภาพเพ่ือหาพลัง
ชีวิตของชาวโคกพนมดี เมื่อถ่ายภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ผู้วิจัยใช้การค้นหาจากภาพถ่ายเพ่ือน าตัว
ละครไปพัฒนาในห้องซ้อม และท าความเข้าใจกับชีวิตของคนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ต้องต่อสู้เพ่ือ
น าพาให้ชีวิตตัวเองอยู่รอด สู้กับความตาย ความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณสิ่งลี้ลับ และการรักษาชีวิตของ
ตัวเอง 

 

    
ภาพที่ 4.5 ภาพถ่ายตัวละคร อภิวฒัน์/ปัน/พิชช่ี/ปุ๋ย 

(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561) 
 
4.2 ทีมงำนและนักแสดง 

(1.) สัณห์ไชญ์  เอื้อศิลป์   Director 
(2.) จิรวัฒน์ ชาญเชี่ยว   Script writer / Assistant Director 

  (3.) โสพล ชิณราด   Costume and Props 
  (4.) วิสาขา แซ่อุ้ย   Choreographer 
  (5.) มานพ  เกษประดิษฐ์   Lighting Designer 
  (6.) ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน  Composer 
  (7.) ธนพล ปิ่นแก้ว   Sound Designer 
  (8.) สุภัทรา มณีแสง   Stage Manager 
  (9.) พีรพงษ์ พันธุ์เผือก   Assistant stage manager 
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  (10.) อัครพล  เดชวัชรนนท์  Musician (Clarinet) 
  (11.) ณัชชา พฤกษชลธาร   Musician (Piano) 
  (12.) ณัฐพงศ์ธร เอ่ียมสอาด  Photographer and Sound Crew 
  (13.) ณรัก ไชยมิตร   Sound crew 
 (14.) แพรวพรรณ นาวีว่อง  Actress (เจ้าแม่โคกพนมดี) 
 (15.) ฐิติ โพธิจักร   Actor (อภิวัฒน์)    
 (16.) สุรเชษฐ์ จิตต์รังสี   Actor (พิชชี่) 
 (17.) ศศิวิมล คลายทุกข์   Actress (ปุ๋ย) 
 (18.) วันวิสาข์ โรจนธรรม   Actress (ปัน) 
 (19.) ชญาธร ปิ่นมณี    Ensemble 
 (20.) น้ าเพชร ผิวส าโรง   Ensemble 
 (21.) พลาธิป ตันประเสริฐ  Ensemble 
 (22.) เจริญพงษ์ โพสาวัง    Ensemble 
 (23.) ธรรศวฤณ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา Ensemble 
 (24.) ไกรฤกษ์ โพธิ์พันธุ์    Ensemble 
 (25.) ธันยบูรณ์ จันแทง    Ensemble 
 
4.3 กำรเล่ำเรื่องประวัติศำสตร์ภำคตะวันออกผ่ำนกำรก ำกับกำรแสดงละครเพลงใน
พิพิธภัณฑ ์

การสร้างบทละครเพ่ือหาวิธีการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ภาคตะวันออก โดยเลือกการน า
เรื่องราวประวัติศาสตร์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ของภาคตะวันออกในช่วงยุค “โคกพนมดี” เพ่ือ
กลับไปศึกษารากทางประวัติศาสตร์ จากการศึกษาพบว่าประวัติศาสตร์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์จาก
การขุดค้นโครงกระดูกชุมชนโคกพนมดีไม่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมในชุมชนใกล้เคียงในภาคตะวันออก 
เพราะประวัติศาสตร์ที่ยาวนานจากช่วงเวลาในยุคโคกพนมดีไม่มีผลต่ออ านาจทางวัฒนธรรมและ
การเมืองที่มีต่อคนในชุมชน หรือการตั้งรัฐ   แต่พบว่าอารยธรรมที่เกิดขึ้นในดินแดนศรีมโหสถมีความ
เจริญรุ่งเรืองส่งผลให้พ้ืนที่ในแถบจังหวัดปราจีนบุรีจนถึงฉะเชิงเทรามีความเชื่อมโยงกับความเจริญรุ่ง
เรื่องของศาสนาโดยศาสนาฮินดู และศาสนาพุทธเข้ามามีอิทธิพลต่อความเชื่อ และชีวิตความเป็นอยู่
ของคนในชุมชนอย่างชัดเจน  โดยพบประเด็นส าคัญท่ีมีผลต่อการเล่าเรื่องของเจ้าแม่โคกพนมดี ดังนี้ 

- การสร้างวาทกรรมในการเล่าเรื่องโดยสร้างให้ตัวละครเจ้าแม่โคกพนมดีเป็น “ผู้เสียสละ”
หมายถึงการเลือกเสียสละชีวิตของตนเองเพ่ือผู้อ่ืนเป็นเหตุการณ์กระตุ้นให้ผู้รับสารเกิดความสะเทือน
ใจ เห็นอกเห็นใจ และสร้างให้การตัดสินใจครั้งนี้ส่งผลต่อความศรัทธาในเจ้าแม่โคกพนมดี เพ่ือตอบข้อ
สันนิษฐานถึงสาเหตุการเสียชีวิตของเจ้าแม่โคกพนมดีของผู้วิจัยผ่านการเล่าเรื่องครั้งนี้ 
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- การสร้างตัวละครอภิวัฒน์ซึ่งเป็นตัวละครเอกท่ีมีความต้องการพัฒนาพ้ืนดินเดิมให้ตัวละคร
ได้เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ ความสมัยใหม่ ความเจริญรุ่งเรื่อง หรือโลกาภิวัฒน์ให้ตระหนักถึงการ
พัฒนาบนรากฐานของรากท่ีแข็งแรง 

- ความต้องการให้ พิ พิ ธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ โบราณ คดีภาคตะวันออก หอศิลปะ 
และวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพามีชีวิตใหม่อีกครั้งโดยการใช้ศิลปะการแสดงเล่าเรื่อง
ในพ้ืนที่นิทรรศการ ดังนั้นการสร้างบทส าหรับเล่าเรื่อง พื้นที่ภายในพิพิธภัณฑ์มีผลต่อโครงสร้างในการ
เล่าเรื่องด้วย 

- ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก อ านาจของความเป็นแม่ที่มีผลต่อความรัก  ความอบอุ่นใน
การเจริญเติบโตของชีวิต  

- การเสริมสร้างความรักในท้องถิ่นเพ่ือหาแนวทางในการสร้างความเจริญอย่างยั่งยืนในชุมชน  
จากการลงพ้ืนที่ภาคสนามที่วัดโคกพนมดีผู้วิจัยมีความสนใจสร้างความตระหนักให้คนในชุมชนร่วมกัน
ท าให้พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์โคกพนมดีได้รับการพัฒนาและเปิดบริการให้กับประชาชนอย่างแท้จริง 

- ความรักในบรรพบุรุษโดยใช้ความกตัญญูเป็นสะพานในการเชื่อมอุดมการณ์และความดีที่
บรรพบุรุษส่งต่อให้กับรุ่นของเราในปัจจุบัน 
 ประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยค้นพบจากการสร้างบทและการตีความตัวละคร การกระท าของตัว
ละคร และการหาแรงจูงใจต่าง ๆ จากกระบวนการท างานในการพัฒนานักแสดงและการก ากับการ
แสดงดังนี้ 
 

4.3.1 กำรพัฒนำตัวละคร 
(1.) ตัวละครอภิวัฒน์ 

 
ภาพที่ 4.6 ภาพถ่ายตัวละคร อภิวฒัน์ ระหว่างท าการแสดง 
(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 
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ตัวละครอภิวัฒน์ถูกสร้างมาเพ่ือเป็นตัวละครหลัก อภิวัฒน์มีความต้องการเปลี่ยนแปลงให้
ที่ดินของเก่าที่ไม่ได้ใช้ท าประโยชน์ซึ่งเป็นมรดกของแม่ได้รับการพัฒนาให้กลายเป็นนิคมอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลกับประเทศ  ตัวละครอภิวัฒน์จึง
เป็นตัวแทนความคิดของคนในยุคปัจจุบันที่มุ่งการพัฒนาไปข้างหน้า  อภิวัฒน์เป็นภาพแทนการเจริญ
อย่างรวดเร็วไม่หยุดยั้งของทุก ๆ สังคมในโลกที่มุ่งสร้างความเจริญให้กับประเทศจนอาจลืมจิต
วิญญาณและรากของวัฒนธรรม เพราะมีหลายสังคมที่ประชาชนในท้องถิ่นไม่สามารถปรับตัวก้าวทัน
ความเจริญที่เปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยี  แนวคิดทุนนิยม หรือแนวคิดท่ีต้องการล้มล้างอ านาจเก่า   

 
(2.) ตัวละครเจ้าแม่โคกพนมดี 

 
ภาพที่ 4.7 ภาพถ่ายตัวละคร เจ้าแม่โคกพนมดี ระหว่างท าการแสดง 

(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 
 

ตัวละครเจ้าแม่โคกพนมดีสร้างมาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์คือ การฝังศพของเจ้าแม่
โคกพนมดีสันนิษฐานได้ว่าว่ามีอ านาจและความเคารพนับถือที่ผู้คนในยุคนั้นมีต่อเจ้าแม่โคกพนมดีมาก
จากทักษะและความสามารถของเธอคือความเชี่ยวชาญด้านการปั้นเครื่องปั้นดินเผา หรือการ
ติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนกับชุมชนอ่ืนๆ จากหลักฐานทางโบราณคดีโดยทั่วไปไม่ได้ชี้ชัดเรื่องอ านาจ
ของผู้หญิง โดยวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์นั้นผู้ชายเป็นผู้ล่า (Man the Hunter) และผู้หญิงเป็นผู้
รวบรวม (Woman the Gatherer) ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าผู้หญิงที่รู้จักการประดิษฐ์เครื่องมือต่างๆ ส่วน
ผู้ชายมีหน้าที่ออกล่าสัตว์ หรือเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น  

หากเพศชายและเพศหญิง ไม่ได้ถูกบ่งชัดผูกขาดในเรื่องทักษะมีความเป็นไปได้ว่าเจ้าแม่โคก
พนมดีนั้น มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากอีกทั้งเป็นบุคคลที่มีความสามารถมากมายจนเป็นที่เคารพ 
หรืออาจจะมีต าแหน่งทางสังคมที่สูงกว่าคนอ่ืนๆ ในแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี แต่ที่น่าสน ใจก็คือ
ต าแหน่งดังกล่าวไม่ได้ถูกส่งต่อไปยังผู้ใด โดยเฉพาะการส่งต่อไปยังลูกหลาน จากหลักฐานการขุดค้น
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โครงกระดูกพบว่า การที่การฝังศพบริเวณใกล้เคียงนั้นมีการประดับตกแต่งที่ไม่เท่าเทียมกับเจ้าแม่โคก
พนมดี แสดงให้เห็นว่าสถานะไม่ได้ถูกสืบทอด แต่ได้รับผ่านความกล้าหาญหรือทักษะของเธอ  
 จากรายละเอียดข้อมูลการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์โบราณคดีจากหลุมศพที่ขุดค้นพบนั้น 
ผู้วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์มาใช้ก าหนดลักษณะทางสังคมของตัวละคร สถานภาพของตัวละคร  และ
ลักษณะความคิดลักษณะภายในจิตใจของตัวละคร   
 

4.3.2 กำรสร้ำงสรรค์และกำรก ำกับกำรแสดง 
 เมื่อผู้วิจัยได้ศึกษาประวัติศาสตร์โบราณคดีโคกพนมดีและน ามาสร้างบทละครโดยเลือกโจทย์
ในการสร้างสรรค์บทละครเพ่ือใช้แสดงในพิพิธภัณฑ์ การเข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์ ผู้วิจัยได้ค้นหา
ลักษณะทางกายภาพของตัวละครจากการถ่ายภาพและน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาประวัติศาสตร์
น ามาสร้างตัวละครโดยผ่านการออกแบบและสร้างสรรค์การแต่งหน้า เสื้อผ้าและการแต่งกายเพ่ือท า
ให้เกิดตัวละครและน ามาพัฒนาต่อกับนักแสดง โดยการค้นหาตัวละครและท างานกับบทละคร  ทั้งนี้
ได้ก าหนดแนวคิดในการก ากับการแสดงคือ จริงหรือไม่จริง (เพ่ือให้พิพิธภัณฑ์มีชีวิตอีกครั้ง) ดังนั้ นใน
การท างานภายในพ้ืนที่พิพิธภัณฑ์ทุกอย่างที่อยู่ในบริเวณแสดงสามารถมีชีวิตเกิดขึ้นมาใหม่  มีเสียงได้ 
หรือสามารถพูดกับคนดูได้ และตัวละครสามารถปรากฏตัวออกมาได้จากทุกทิศภายในห้องแสดง  โดย
มีทิศทางในการก ากับการแสดงในแต่ละห้องแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ดังนี้  
 
ตำรำงท่ี 4.1 ตำรำงแสดงทิศทำงกำรก ำกับกำรแสดง 

พื้นที่ ทิศทำงกำรก ำกับกำรแสดง 
ฉากที่ 1 ลานวัดเตาปูน การน าเสนอความสวยงาม  ความสุข และความ

สงบของวัดที่เป็นสถานที่สร้างปัญญา ผูกติดเชื่อมโยงกับ
คนชุมชน การก ากับการแสดงเน้นวิถีชีวิต  ความเป็น
ชนบท  ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน และสถานที่เปิดตัวเจ้า
แม่โคกพนมดี   

ฉากที่ 2 ห้องแสดงประติมากรรมและ
เทวรูป 

ภาพโปรเจคเตอร์บนผนั งสีขาวภายในห้องจัด
นิทรรศการ  การจัดแสงเพ่ิมความขลัง  ศักดิ์สิทธิ์ของ
เทวรูปเพื่อให้พ้ืนที่แสดงมีความลึกลับน่ากลัว 

ฉากที่ 3 ลานหินก่อนประวัติศาสตร์ การใช้พ้ืนที่ภายในห้องนิทรรศการโบราณคดีก่อน
ประวัติ ศาสตร์ เป็ น พ้ืนที่ ในยุค โคกพนมดี  และใน
ขณะเดียวกันพ้ืนที่นี้ก็เป็นพ้ืนที่จัดแสดงนิทรรศการเพ่ือ
สร้างความไม่จริงให้เป็นจริง และความจริงในพ้ืนที่ไม่จริง 
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 การแสดงครั้งนี้มีความยาว 60 นาทีเพ่ือให้มีความเหมาะสมกับเวลาที่คนดูจะเดินชมในแต่ละ
จุด โดยเรื่องเล่าของเจ้าแม่โคกพนมดีจะเพ่ิมความตื่นเต้นและน าพาเรื่องไปสู่จุดสูงสุดจนถึงความ
สะเทือนใจในช่วงที่ 3 ดังกราฟที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 4.8 กราฟแสดงกรอบความคิดในการก าหนดการน าเสนอเรือ่ง 

(โดย สณัหไ์ชญ์ เอื้อศิลป์ วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561) 
  

จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย และการสร้างสรรค์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย
ที่ได้ก าหนดไว้ โดยมีผลการศึกษาจากการก ากับการแสดงละครเพลงในพิพิธภัณฑ์เรื่องเจ้าแม่โคกพนม
ดี ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
ฉำกที่ 1 
สถานที่    โคกพนมดีร าลึก/ห้องลานวัด  
ตัวละคร  ปัน / ปุ๋ย / เจ้าแม่โคกพนมดี / อองซอมชาวบ้าน 5 คน 
 

 
ภาพที่ 4.9 ภาพถ่ายผู้ชมละครเพลงในพิพิธภัณฑ์ “เจ้าแมโ่คกพนมดี” 

(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 

 

                                                               จุดสูงสุด 

      จุดเร่ิมเรื่อง                         จุดขัดแย้ง                                

                                                                                                    จุดจบของเรื่อง 

       ฉากที่ 1                                         ฉากที่ 2                                         ฉากที่ 3 
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ผู้ชมเดินเข้ามาพร้อมกันที่ ฉากที่ 1 ลานวัดเตาปูน ที่ตกแต่งใหม่ให้เป็นการฉลองวันร าลึกถึง
ประวัติศาสตร์เจ้าแม่โคกพนมดี ผู้ชมเข้ามาพร้อมกัน ณ บริเวณห้องลานวัดที่ตกแต่งให้เป็นงานเฉลิม
ฉลองเริ่มจากเสี ยงดนตรี เริ่มบรรเลงท านองเพลงแสงทองแห่ งอารยธรรม ประพันธ์ โดย  
สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์ เรียบเรียงเสียงประสานโดย ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน โดยมีเนื้อร้องดังนี้ 
 

แว่วส าเนียงเสียงแห่งอดีต  ผ่านม่านหมอกแห่งกรรม 
วันเวลาผ่านผัน ดวงวิญญาณยังคงสถิตย์ 

ตั้งจิตอธิษฐาน คือความทรงจ านฤมิตร  ศาสนากับชีวิต  เปรียบดังจิตคู่กาย 
ชีวิตของมนุษย์  เกิดและดับตามวัฏสงสาร  ตั้งแต่ยุคดึกด าบรรพ์  จนปัจจุบันยังเวียนวน 

เมื่อศาสนาได้ก่อเกิด   ต้นก าเนิดศาสนิกชน  คือปรัชญาที่สร้างสม  เป็นอารยะของเผ่าพันธุ์ 
แสงสว่างเพ่ือใจบริสุทธิ์ เป็นมนุษย์แห่งอารยธรรม ไม่มืดมนเหมือนอยู่ในถ้ า 

เพราะวัดคือแหล่งปัญญา 
 

 
ภาพที่ 4.10 ภาพถ่ายช่วงขับร้องบทเพลง แสงธรรมส่องอารยธรรม 

(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 
 

 เพลง แสงธรรมส่องอารยธรรม เป็นบทเพลงที่ใช้ในการเปิดเรื่อง เรียบเรียงดนตรีให้ได้อารมณ์
เบาบางล่องลอยที่ท าให้หวนนึกถึงอดีต เริ่มต้นท่อน Introduction (ท่อนเกริ่นน า) ด้วยคลาริเน็ตและ
เปียโน ในจังหวะ Moderato (จังหวะปานกลาง) ดังตัวอย่าง 
 

 
ตัวอย่างที่ 4.1 ท่อน Introduction เพลง แสงธรรมส่องอารยธรรม 
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 ห้องท่ี 5-20 ผู้วิจัยได้ก าหนดให้นักแสดงขับร้องด้วยเสียงเบาและลอย แต่ยังต้องมีความคมชัด
ของค าร้อง จนกระทั่งในห้องที่ 21-28 ผู้วิจัยได้ก าหนดให้นักแสดงขับร้องด้วยเสียงที่ค่อยๆ ดังขึ้น  
แต่ยังคงความล่องลอยไม่ดังมากจนเกินไป เพ่ือส่งไปยังห้องที่ 29 ซึ่งถือเป็นช่วง Climax ของบทเพลง 
ดังตัวอย่าง 

 
ตัวอย่างที่ 4.2 ห้องที่ 5-28 เพลง แสงธรรมส่องอารยธรรม 

 
 ห้องที่ 29-44 ถือเป็นจุด Climax ของบทเพลง ผู้วิจัยได้ก าหนดให้นักแสดงขับร้องด้วยเสียงที่
มีพลังมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงนักดนตรีที่เล่นด้วย Dynamic ที่ดังขึ้นจนกระทั่งจบเพลงและต่อด้วยเพลง
ถัดไปทันท ี
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ตัวอย่างที่ 4.3 ห้องที่ 29-44 เพลง แสงธรรมส่องอารยธรรม 

 
นักแสดงหมู่มวลออกมาเป็นชาวบ้าน จัดเก็บของใช้ ก าลังเตรียมงานงานร าลึกเจ้าแม่โคกพนม

ดีแต่งตัวในยุคหิน แบบชาวบ้านโคกพนมดีให้เข้ากับงาน ต่างท ากิจกรรมแตกต่างกัน บ้างขาย
ลอตเตอรี่ บ้างเตรียมของมาไหว้บรรพบุรุษ  มีทักทายผู้ชมเหมือนเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยว  
จากนั้นก็พากันเต้นร าร้องร าท าเพลงด้วยเพลงประเพณีของเรา  

 

 
ภาพที่ 4.11 ภาพถ่ายช่วงเตรียมงานงานร าลึกเจ้าแม่โคกพนมด ี

(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 
 

เพลงประเพณีของเราประพันธ์โดย จิรวัฒน์ ชาญเชี่ยว เรียบเรียงเสียงประสานโดย  
ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน โดยมีเนื้องร้อง ดังนี้ 
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เฮฮ้า เฮฮา  ร้องร าระบ าว่อน 
เฮฮ้า เฮฮา ร้องร าระบ าก่อน 

เมื่อเวลาเวียนวนมาครบบรรจบรอบ 
วันส าคัญร่วมร าลึกต านานถิ่น 

เป็นประเพณีสืบสานบรรพบุรุษ 
สู่วิถีสู่ชีวิตสู่เยาวชน 

เฮฮ้า เฮฮา ร้องร าระบ าว่อน 
เฮฮ้า เฮฮา ร้องร าระบ าก่อน 

 

 
ภาพที่ 4.12 ภาพถ่ายช่วงขับร้องบทเพลง ประเพณีของเรา 
(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 

 
เพลง ประเพณีของเรา เป็นบทเพลงที่ต่อเนื่องจากเพลงแสงธรรมส่องอารยธรรม ผู้เรียบเรียง

เสียงประสานได้เรียบเรียงในจังหวะที่สนุกสนาน ครื้นเครง ให้เข้ากับงานประเพณี ร าวง โดยเริ่มต้น
ท่อน Introduction (ท่อนเกริ่นน า) ด้วยเปียโน ในจังหวะ Moderato (จังหวะปานกลาง) ดังตัวอย่าง 
 

 
ตัวอย่างที่ 4.4 ท่อน Introduction เพลง ประเพณีของเรา 
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 ในตัวอย่างที่ 4.5 ห้องที่ 5-21 นักแสดงขับร้องพร้อมกันด้วยเสียงที่ดัง ค าร้องชัดเจน และ
สนุกสนาน เมื่อเข้าสู่ห้องที่ 22 ดังกรอบสีน้ าเงินในตัวอย่างที่ 4.6 นักดนตรีท าการเล่นในจังหวะหลัก
ของเพลงวนไปเรื่อยๆ ในคอร์ด Am ระหว่างที่นักแสดงมีบทพูดแทรกเข้ามา จนกระทั่งสิ้นสุดบทพูด
ดังกล่าวจึงเริ่มเข้าบทเพลงต่อในห้องท่ี 25 
 

 
ตัวอย่างที่ 4.5 ห้องที่ 5-21 เพลง ประเพณีของเรา 

 

 
ตัวอย่างที่ 4.6 ห้องที่ 22-35 เพลง ประเพณีของเรา 

 
 นักดนตรีได้ท าการเล่นวนภายในกรอบสีน้ าเงินดังตัวอย่างที่ 4.6 จนกระทั่งนักแสดงพูดบทจน
เสร็จสิ้น นักดนตรีด าเนินบทเพลงต่อในห้องที่ 25 ซึ่งในห้องที่ 25-35 เป็นการเปิดตัวและเป็นการขับ
ร้องเดี่ยวของตัวละคร “ปัน” และต่อด้วยบทพูดของนักแสดงอีกครั้ง 
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 จากนั้นนักแสดงทุกคนในฉาก ขับร้องพร้อมกันในห้องที่ 37-44 ด้วยพลังเสียงเต็มที่ ใช้โทน
เสียงสดใส แสดงอารมณ์ภาคภูมิใจและสื่อสารกับผู้ฟัง 
 

 
ตัวอย่างที่ 4.7 ห้องที่ 37-44 เพลง ประเพณีของเรา 

 
 การแสดงอยู่ในฉากที่ก าลังสนุกสนานกับการเตรียมงานประเพณี นักแสดงได้ท าการขับร้อง
พร้อมกันในห้องที่ 49-57 ด้วยเสียงดังฟังชัด สนุกสนานเช่นเคย (ตัวอย่างที่ 4.8) ก่อนจะเหลือแค่ตัว
ละคร “ปัน” ขับร้องเดี่ยวในห้องที่ 62-79 ซึ่งเปลี่ยน Tempo เป็น Slowly (ช้า) ในตัวอย่างที่ 4.9 
 

 

 
ตัวอย่างที่ 4.8 ห้องที่ 49-57 เพลง ประเพณีของเรา 

 
 

 
ตัวอย่างที่ 4.9 ห้องที่ 62-79 เพลง ประเพณีของเรา 
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การขับร้องในห้องที่ 67-79 ในกรอบสีแดงดังตัวอย่างที่ 4.9 โน้ตค่อนข้างสูงส าหรับนักแสดง 
ผู้วิจัยจึงก าหนัดให้นักแสดงฝึกขับร้องในเทคนิคแบบ Opera เพ่ือให้นักแสดงสามารถขับร้องถึงโน้ต
ดังกล่าวได้ด้วยเสียงที่ก้องกังวานยิ่งขึ้น 
 

 
ภาพที่ 4.13 ภาพถ่ายการเปิดตัว ตัวละครปัน ในชุดมัคคุเทศกส์าว 

(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 
 

ในฉากนี้เป็นการเปิดตัวปันในชุดมัคคุเทศก์สาว เดินออกมาร่วมร้องเพลงกับชาวบ้าน และสร้าง
ความสั ม พั นธ์ ระห ว่ างตั วละครปั น และปุ๋ ย  โดย ใช้ เพล งห งุดห งิด ร้อน ใน  ประพัน ธ์ โดย  
สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์ เรียบเรียงเสียงประสานโดย ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน  โดยมีเนื้อร้องดังนี้ 

 
   อากาศร้อนหงุดหงิดฝุ่นควันฟุ้ง  ตื่นแต่เช้ารีบเร่งมาที่นี่ 

ไม่มีความเป็นมืออาชีพแย่สิ้นดี  คนมากมายรอเราอยู่เสียเวลา 
เวลานัดถ้ามาช้าเขาเรียก “มาสาย”  จะท าอะไรควรวางแผนจะไม่สายแบบนี้ 
มาถึงก่อนเตรียมการงานก็จะดี  สมกับที่มีการศึกษาพาชาติเจริญ 
อีกห้านาทีถ้าไม่มาฉันจะกลับแล้ว  มาเอาเปรียบเหยียบสิทธิ์ชักทนไม่ไหว 
วาระแย่แห่งชาติยากจะท าใจ  ความตรงเวลาท่องไว้คือสมบัติผู้ดี 

หมู่มวล (พูด)  ใจเย็น ๆ นะคะ  เดี๋ยวเพ่ือนก็คงมาถึงนะคะ 
รออีกนิดพ่ีว่าทุกคนก าลังมา  อาจขับรถวนหาทางมาที่นี่ 
ขอเวลาอีกห้านาทีพอเข้าใจ  เอาพัดมา  ฉันพัดให้  ใจเย็น ๆ  
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เพลง หงุดหงิดร้อนใน เป็นบทเพลงที่มีจังหวะสนุกสนาน เนื้อหาของเพลงนั้นบ่งบอกถึงความ
โมโหของตัวละคร “ปัน” ซึ่งขับร้องเดี่ยวในห้องที่ 3-26 และตัวละคร “ปุ๋ย” ซึ่งขับร้องในห้องที่ 27-
34 ความต้องการของผู้วิจัยต้องการให้บทเพลงนี้ออกมาตลกขบขัน จึงได้ก าหนดตัวละครปันใส่
น้ าเสียงด้วยอารมณ์หงุดหงิด ค าร้องกระชับ ชัดเจน และเน้นขับร้องตามอารมณ์ของตัวละครเป็นหลัก 
เมื่อประกอบกับดนตรีแล้วท าให้ออกมาสนุกสนานน่ารัก แต่ก็ยังสื่อสารอารมณ์และเนื้อเพลงออกมาได้
อย่างครบถ้วน บทเพลงนี้บรรเลงด้วยเปียโน ความเร็วของเพลงอยู่ที่ Allegro (จังหวะเร็วปานกลาง) 
ดังตัวอย่าง 

 

 

 

 
ตัวอย่างที่ 4.10 เพลง หงุดหงิดร้อนใน 



 

76 
 

 
 “ปุ๋ย” ซึ่งขับร้องในห้องที่ 27-34 ผู้วิจัยให้นักแสดงขับร้องตามอารมณ์ของตัวละครเป็นหลัก 
ค าร้องกระชับ ชัดเจน เช่นเดียวกันกับการร้องของตัวละคร “ปัน” 

ท านองเพลงจากช้าเปลี่ยนเป็นจังหวะหนักแน่นยิ่งใหญ่   ตัวละครหมู่มวลเปลี่ยนจากแม่ค้า 
กลายเป็นชาวบ้านโคกพนมดี การแสดง การบูชาเจ้าแม่โคกพนมดี ผู้ที่มั่งคั่งที่สุด โชว์ไหและสิ่งของ
เครื่องใช้ที่สวยงาม ชาวบ้านโคกพนมวิ่งออกมาเตรียมปลา และเปลือกหอย ดิน ปลา แห กระดูกปลา  
คล้ายเป็นงานเฉลิมฉลอง 

ในช่วงท้ายของฉากที่ 1 ภายหลังจากที่นักแสดงหมู่มวลชาวบ้านแยกย้ายแล้ว  ผู้วิจัยเลือกให้
มีการเปิดตัวเจ้าแม่โคกพนมดีเพ่ือเป็นการสร้างกติกาแบบละครแนวแฟนตาซี  เจ้าแม่โคกพนมดีและ
ชาวบ้านปรากฏตัวเข้ามาในพ้ืนที่แสดง โดยใช้เพลงนางพญาแห่งโคกพนมดี   

 

 
ภาพที่ 4.14 ภาพถ่ายการเปิดตัวตวัละครเจ้าแมโ่คกพนมดี (1) 
(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 

 
เพลง นางพญาแห่งโคกพนมดี ประพันธ์โดย จิรวัฒน์ ชาญเชี่ยว  ท านองโดย ศักดิ์ชัย 

เจริญสุขสนาน เรียบเรียงดนตรีโดย ธนพล ปิ่นแก้ว โดยมีเนื้อร้องดังนี้ 
 
หมู่มวล (ร้อง)    ฮู่ ฮ่ะ ฮู่ ฮ่ะ ฮูลันลันลา  ฮูลันลันลา  

ดุจดั่งเทพธิดา นางพญาผู้ยิ่งใหญ่ 
เป็นแม่คอยหวงใยลูกทุกคน 
ให้อยู่ดีมีสุขด้วยมนต์แห่งนางพญา 
ด้วยมนต์แห่งนางพญา  
ดุจดั่งเทพผู้ยิ่งใหญ่ คุ้มครองปวงประชา 
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ปกปักษ์ พิทักษ์ รักษาผู้คน 
ให้อยู่ดีมีสุขดั่งเวทมนต์ 
มนต์แห่งนางพญา 

เจ้าแม่โคกพนมดี (ร้อง)   โอม เวทย์มนต์แห่งเพลิง  
หลอมรวมอ านาจยิ่งใหญ่ 
เสกธุลี ให้กลายเป็นสิ่งเลอล้ าค่า 
ด้วยมนต์ตราแห่งเปลวไฟ 

อองซอม (ร้อง)    ฮู่ ฮ่ะ ฮู่ ฮ่ะ ฮูลันลันลา  ฮูลันลันลา  
ดุจดั่งเทพธิดา นางพญาผู้ยิ่งใหญ่ 
เป็นแม่คอยหวงใยลูกทุกคน 
ให้อยู่ดีมีสุขด้วยมนต์แห่งนางพญา 
ด้วยมนต์แห่งนางพญา  

 
บทเพลง นางพญาแห่งโคกพนมดี ได้มีการเรียบเรียงดนตรีและออกแบบเสียงโดยนายธนพล 

ปิ่นแก้ว ผ่านการสร้างงานเพลงผ่านคอมพิวเตอร์ เพ่ือสร้างบรรยากาศที่แตกต่างไปจากการเล่นดนตรี
สด โดยนายธนพล ปิ่นแก้ว ได้เลือกใช้เสียงของเครื่องกระทบ หรือกลองเป็นหลัก โดยผู้วิจัยต้องการให้
ลักษณะของบทเพลงออกมาคล้ายพิธีกรรม การบูชายัญ เพลงนี้นักแสดง Ensemble ได้เปลี่ยนเป็น
คนโบราณโคกพนมดีและขับร้องในห้องที่ 3-20 และห้องที่ 31-41 (ดังกรอบสีน้ าเงินในตัวอย่างที่ 
5.11) ด้วยโทนเสียงเข้มแข็ง กระชับ ผู้วิจัยได้ก าหนดให้นักแสดงขับร้องด้วยเสียงเต็มแข็งแ รง ดุดัน 
เนื่องจากผู้วิจัยเล็งเห็นว่า โทนเสียงดังกล่าวมีความเหมาะสมกับภาพหรือยุคสมัยโบราณ 

 

 
ภาพที่ 4.15 ภาพถ่ายการเปิดตัวตวัละครเจ้าแมโ่คกพนมดี (2) 
(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 
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ตัวอย่างที่ 4.11 เพลง นางพญาโคกพนมด ี

 
ในห้องที่ 22-27 (กรอบสีแดงในตัวอย่างที่ 4.11) ขับร้องเดี่ยวโดยตัวละคร “เจ้าแม่โคกพนม

ดี” ผู้วิจัยได้ก าหนดให้ขับร้องด้วยเต็มแข็งแรง ดุดัน ค าร้องชัดเจนเช่นเดียวกันกับนักแสดง 
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Ensemble ท่อนดังกล่าวเป็นการเปิดตัวตัวละคร “เจ้าแม่โคกพนมดี” เมื่อนักแสดงต้องขับร้องต่อสู้
กับเสียงจากเครื่องขยายเสียง นักแสดงจึงต้องขับร้องด้วยเสียงที่ดังและแข็งแรงมากยิ่งขึ้น 

 
ฉำกที ่2  ประวัติศำสตร์ไร้สำระ 
สถานที่  ห้องนิทรรศการเทวรูป  
ตัวละคร  ปัน / พีชชี่ / ปุ๋ย / อภิวัฒน์ / เจ้าแม่โคกพนมดี / อองซอม 2 คน  
 
 ที่จุดชมละครที่ 2 ผู้วิจัยก าหนดให้มีสื่อการเรียนรู้ป้ายข้อความ เรื่องศาสนาที่เปลี่ยนแปลง
ตามยุคสมัยจากศาสนาผีและศาสนาพราหมณ์ และศาสนาพราหมณ์เชื่อมโยงไปถึงศาสนาพุทธถูกวาง
อยู่จุดต่าง ๆ ของห้อง ในนั้นมีรูปเจ้าแม่โคกพนมดีวางไว้ด้วย (เป็นรูปถ่ายนักแสดง)  
 

 
ภาพที่ 4.16 ภาพถ่ายการน าเสนอของตัวละครพิชช่ี (1) 

(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 
 

 ตัวละครพิชชี่เป็นตัวละครถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับชีวิตประจ าวันของมนุษย์  
โดยเลือกใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงที่ปรากฏให้เห็นถึงความทันสมัย และวิถีวัฒนธรรมที่ต้องอยู่กับ
เทคโนโลยี 
 ตัวอย่างบทสนทนาของตัวละครพิชชี่ : 

พิชชี่ เปลือกหอย...คือเครื่องบ่งบอกฐานะที่ส าคัญในยุคสมัยนั้นด้วยเหตุที่ชุมชน
ตั้งอยู่ติดแหล่งน้ า แต่เดี๋ยวก่อน บ้านโคกพนมดีตั้งอยู่ที่ อ าเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรีจะมีทะเลได้ยังไง เป็นหน้าที่ของพีชชี่ เจ้าแม่ไอทีแห่งโคกพนม
ดี จะมาแถลงไขค่ะ 

- พิชชี่หยิบเครื่อง VR ออกมาใส่ ก่อนปรบมือให้สัญญาณแสงมืดลงพร้อมมีภาพพ้ืนที่ทะเลฉายขึ้นผ่าน
เครื่องโปรเจคเตอร์ เห็นเป็นภาพแผนที่ภูมิประเทศในสมัยทวาราวดี 
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ภาพที่ 4.17 ภาพถ่ายการน าเสนอของตัวละครพิชช่ี (2) 

(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 
 

 ตัวอย่างบทสนทนาของตัวละครพิชชี่ (ต่อ) : 
พิชชี่ นี่คือแผนที่ภูมิประเทศในสมัยทวารวดี แสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่ของน้ านั้นกิน

อาณาเขตมาถึงโคกพนมดี หลักฐานก็คือ 
 

- ภาพโปรเจคเตอร์เปลี่ยนไปเป็นภาพชั้นดินของหมู่บ้านโคกพนมดี  
 

พิชชี่ เมื่อมีการขุดลึกลงไปในชั้นดิน ของหมู่บ้านโคกพนมดี ก็ต้องอ้ึง ! เพราะใน
ชั้นดินนั้นเราพบเปลือกหอยมากมายอยู่เกือบทุกบริเวณ ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ว่า
ในอดีตนั้นบ้านโคกพนมดีเป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเล อเมซิ่ง!  

ปัน แต่เวลาผ่านไประดับน้ าทะเลก็ลดลงไป เหลือก็แต่เปลือกหอยพวกนี้มัน
เปรียบเสมือนกระดูกของบรรพบุรุษ ที่ถูกฝั่งเอาไว้ พวกเราเชื่อว่าถ้าห้อย
เปลือกหอยพวกนี้ไว้จะท าให้เป็นสิริมงคล  

 

 
ภาพที่ 4.18 ภาพถ่ายการน าเสนอของตัวละครพิชช่ี (3) 

(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 
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 การแสดงในฉากท่ี 2 นี้เป็นจุดเริ่มความขัดแย้งของเรื่องโดย การปรากฏตัวของอภิวัฒน์ใน
ห้องนิทรรศการเพ่ือเข้ามาหาปันในฐานะเพ่ือนเก่าและต้องการจะบอกถึงโครงการที่ก าลังจะเกิดขึ้น 
โดยเล่าเรื่องผ่านข้อความบนจอภาพ 
 

 ตัวอย่างบทสนทนา : 
ปัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจนิคมอุตสาหกรรมโคกพนมดี โดย นาย

อภิวัฒน์  
 อภิวัฒน์   ขอต้อนรับสู่ยุคใหม่  
 ปัน,พีชชี่ (พร้อมกัน)  อภิวัฒน์ !!! 
 อภิวัฒน์   เป็นไง...เฉียบไหม 
 ปัน   นายท าแบบนี้ไม่ได้นะ ที่นี่คือแหล่งข้อมูลประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ 

อภิวัฒน์ ไร้สาระ ประวัติศาสตร์อะไร ที่นี่มันก็แค่ที่ดินด้อยพัฒนา ฉันจะ
เปลี่ยนไอ้กองดินนี่ให้กลายเป็นกองทอง  

พีชชี่ เดี๋ยวก่อน...ใจเย็นวัฒน์ แกคิดให้ดีก่อนนะ ดูสถานที่ประวัติศาสตร์
ที่อ่ืนๆ ถ้าพัฒนาดี ๆ ก็กลายเป็นแลนด์มาร์คที่ส าคัญได้เหมือนกัน 

 
- อภิวัฒน์เดินไปที่รูปของเจ้าแม่โคกพนมดี 
 

อภิวัฒน์ แล้วการเรียนรู้เรื่องมนุษย์หินมันจะช่วยอะไรได้ สู้มีที่ท ามาหากินสร้าง
รายได้ไม่ดีกว่าเหรอ..จะได้ไม่ต้องอายใครที่เกิดเป็นคนโคกพนมดี 

 
- ปันโมโหจะเข้าไปเล่นงานอภิวัฒน์แต่พีชชี่จับเอาไว้  
 

ปัน พูดงี้ได้ไง นายก็คนโคกพนมดีเหมือนกัน แม่นาย ครอบครัวนาย เป็นคน
บุกเบิกที่ดินแถบนี้เพื่อการค้นคว้าประวัติศาสตร์มาตลอด แล้วท าไมนาย... 

 อภิวัฒน์  เพราะส าหรับฉัน ประวัติศาสตร์มันไร้สาระ... 
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ภาพที่ 4.19 ภาพถ่ายความขัดแยง้ระหว่างนักอนุรักษ์กับนักพัฒนา 

(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 
 

ในฉากนี้ผู้วิจัยต้องการน าเสนอภาพของสังคมในปัจจุบัน  ภาพความขัดแย้งระหว่างนัก
อนุรักษ์กับนักพัฒนาโดยเลือกใช้ดนตรีที่ทันสมัยในการเล่าเรื่อง โดยใช้เพลง ประวัติศาสตร์ไร้สาระให้
ตัวละครร้องตอบโต้กัน คล้ายโต้วาทีใจความเพลงถกเถียงเรื่องประวัติศาสตร์ ให้เนื้อเพลงเล่าย้อน
ประวัติศาสตร์โดยย่อ  

 
 อภิวัฒน์  (ร้องเพลง) ฟังแล้วฟังเล่า จากเด็กจนแก่ ซ้ าไปซ้ ามา ความยิ่งใหญ่จากเม่ือ 

วาน แต่พรุ่งนี้ต่างหากคือเรื่องส าคัญ 
ปัน (พูด) ถ้าไม่มีเมื่อวานแล้วจะมี วันนี้ พรุ่งนี้ได้ยังไง ยังไม่เคยศึกษาให้รู้จริง ตี

ค่าว่าไร้สาระ ทั้งท่ีจริงรู้แค่เปลือกผิว 
อภิวัฒน์  (พูด) ไหนแม่รู้ลึก ลองเล่าให้ฟังหน่อย 

  
 พิชชี่ ปัน และปุ๋ยน าพาเรื่องราวย้อนไปในประวัติศาสตร์ของภาคตะวันออก ผ่านการเล่าเรื่อง
ด้วยภาพในประวัติศาสตร์ที่ส าคัญโดยใช้เพลง จุดเริ่มต้นของชีวิต ประพันธ์โดย สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์  
เรียบเรียงเสียงประสานโดย ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน ตามเนื้อเพลง ดังนี้ 
 

ชีวิตหนึ่งเกิด ชีวิตหนึ่งดับ เมื่อเริ่มต้นก็มีวันลับดับสิ้น 
ต่างต่อสู้แย่งอ านาจสร้างแผ่นดิน แม้พลัดถิ่นพรากลูกจากรัง 
เสียงระงมร้องลั่นบนสนามรบ เสียงสงบผู้แพ้พ่ายตายเป็นผี 
จะตั้งเมืองสร้างบาปปราบทรพี ใช้เลือดล้างธรณีเพ่ือก าชัย 

ทรงนามพระเจ้าตากสินมหาราช สร้างชาติปราบอริให้ตื่นจากฝันร้าย 
แล้วสร้างบ้านทรงหลักเมืองฉลองชัย แล้วเดินทางปราบภัยที่จันทบุรี 
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เมืองเล็กๆ ริมทะเลตะวันรุ่ง สมบูรณ์สุขค้าขายย้ายถิ่นใหม่ 
วันเวลาฝันเปลี่ยนผู้คนมากมาย เมืองขยายวัฒนธรรม....นาม ชลบุรี 

 
เพลงจุดเริ่มต้นของชีวิต เป็นเพลงที่มีความเร็วอยู่ที่ Slowly (ช้า) ในท่อน Introduction ของ

เพลงได้เริ่มต้นด้วยเปียโนและคลาริเน็ต ดนตรีที่บรรเลง ให้ความรู้สึกโศกเศร้า ร าลึก ย้อนอดีต ดัง
ตัวอย่าง 
 

 
ตัวอย่างที่ 4.12 ท่อน Introduction เพลง จุดเริม่ต้นของชีวิต 

 
เพลง จุดเริ่มต้นของชีวิต เป็นเพลงที่ตัวละคร ปัน ปุ๋ย และตัวละครพิชชี่ ขับร้องพร้อมกันเพ่ือ

บอกเล่าเรื่องราวการเสียสละของเหล่าบรรพชนกว่าจะมาเป็นชลบุรี ผู้วิจัยได้ก าหนดให้นักแสดงขับ
ร้องด้วยเสียงดัง กระชับ ค าร้องชัดเจน เพ่ือให้ผู้ชมได้รับสารที่ต้องการสื่อจากเนื้อหาของเพลงมาก
ที่สุด ทั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่ง Dynamic ของการขับร้องเป็น 4 ช่วง ดังนี้ 
 

 
ตัวอย่างที่ 4.13 ห้องที่ 4-12 เพลง จุดเริ่มต้นของชีวิต 

 
 ช่วงที่  1 คือในห้องที่  4 -12 ผู้วิจัยได้ก าหนดให้ผู้วิจัยร้องด้วยเสียงดังฟังชัด แต่อยู่ ใน 
Dynamic ที่เบาเล็กน้อย เพ่ือให้ได้อารมณ์ในลักษณะของการร าลึก คิดถึง โศกเศร้า 
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ตัวอย่างที่ 4.14 ห้องที่ 13-20 เพลง จุดเริม่ต้นของชีวิต 

 
 ช่วงที่ 2 คือห้องที่ 13-20 ผู้วิจัยให้นักแสดงขับร้องด้วยเสียงที่ค่อยๆ ดังขึ้นในห้องที่ 16-18 
จากนั้นในห้องที่ 19-20 มีการขับร้องด้วยเสียงที่เบาลงเล็กน้อย แต่ให้นักแสดงตีความเนื้อหาของเพลง
และขับร้องตามอารมณ์ของตัวละคร ซึ่งในห้องที่ 19-20 พบว่า นักแสดงขับร้องด้วยเสียงที่กระชับ
แข็งแรงข้ึนเล็กน้อย 
 

 
ตัวอย่างที่ 4.15 ห้องที่ 21-29 เพลง จุดเริม่ต้นของชีวิต 

 
 ช่วงที่ 3 คือห้องที่ 21-29 ผู้วิจัยให้นักแสดงขับร้องด้วยเสียงดัง ใส่พลังเต็มที่ ตีความให้
นักแสดงขับร้องในห้องที่ 21-29 ด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจ แต่ในห้องที่ 21-29 โน้ตขับร้องค่อนข้างสูง
ส าหรับนักแสดงหญิง ผู้วิจัยจึงให้นักแสดงขับร้องใน Octave (ช่วงของระดับเสียง) ที่ต่ าลง 1 Octave 
 

 
ตัวอย่างที่ 4.16 ห้องที่ 30-35 เพลง จุดเริม่ต้นของชีวิต 
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ตัวอย่างที่ 4.16 ห้องที่ 30-35 เพลง จุดเริม่ต้นของชีวิต (ต่อ) 

 
 ช่วงที่ 4 คือห้องที่ 30-35 ผู้วิจัยได้ก าหนดให้นักแสดงขับร้องด้วยเสียงที่เบาลง นุ่มและลึก
มากยิ่งขึ้น ก่อนจะค่อยๆ ดังขึ้นในห้องท่ี 34-37 และขับร้องด้วยเสียงดัง แข็งแรง ในห้องที่ 38-39 
 

ในฉากนี้ผู้วิจัยต้องการเชื่อมโยงเรื่องราวกับพ้ืนที่ภายในห้องนิทรรศการ ในช่วงระยะเวลาที่
ศาสนาพราหมณ์มีอิทธิพลขยายอาณาเขตเข้ามามีอิทธิพลในประวัติศาสตร์ภาคตะวันออก โดยใช้เพลง
นมัสเต ย้อนถอยไปในประวัติศาสตร์ ก่อนจะมีเราในปัจจุบัน เกิดเรื่องราวส าคัญมากมายให้เราจดจ า 
เพลงนมัสเต (ระบ าพราหมณ์) ประพันธ์โดย สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์ เรียบเรียงเสียงประสานโดย ศักดิ์ชัย 
เจริญสุขสนาน โดยมีเนื้อเพลงดังนี้ 

 
นมัสเต  นมัสเต  นมัสเต 

เราศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า  ท่านช่วยปัดเป่า  ผู้ก าหนดชีวิตเรา 
ทรงลิขิต  ทรงสร้าง ทรงป้องกัน คือพรของสวรรค์  นมัสเต 

อ่านมนต์คัมภีร์พระเวท  ชาวอารยันคือเหตุแห่งศาสนาพราหมณ์ 
หากเชื่อในพระเจ้า   ท่านจะอวยพร 
หากเชื่อในค าสอน   เราจะพ้นภัย 

หากต้องการสุข   จงตั้งจิตอธิษฐาน 
หากต้องบ าเพ็ญญาณ   จงตั้งพิธีบูชาไฟ 

นมัสเต  นมัสเต  นมัสเต 
 

 
ภาพที่ 4.20 ภาพถ่ายช่วงบทเพลง นมัสเต 

(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 
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ตัวอย่างที่ 5.17 เพลง นมัสเต 

 
เพลงนมัสเต เป็นเพลงที่มีความเร็วในระดับ Allegro (จังหวะเร็วปานกลาง) เพลงมีความ

สนุกสนาน มีท านองซ้ าๆ ในลักษณะคล้ายการสวดมนต์ ผู้วิจัยได้ก าหนดให้นักแสดงขับร้องเสียงดังฟัง
ชัด กระชับ และสนุกสนานไปกับบทเพลง  

จุดเริ่มความขัดแย้งของเรื่องก่อนน าไปสู่ความหายนะของอภิวัฒน์ เพราะความต้องการ
เปลี่ยนแปลงและก้าวไปข้างหน้าโดยไม่สนใจอดีต ผู้วัยต้องการน าเสนอแนวคิดของการล้มล้างอ านาจ
เก่าโดยไม่สนใจรากทางความคิดที่ฝังยึดมานาน และใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลง จากบทละคร
ดังนี้ 

ตัวอย่างบทละคร จุดเริ่มความขัดแย้งของอภิวัฒน์ : 
พีชชี่ ย้อนไปในประวัติศาสตร์ ก่อนจะมีเราในปัจจุบัน เกิดเรื่องราวส าคัญ

มากมาย ให้เราจดจ า (ชี้ไปที่รูปเจ้าแม่โคกพนมดี) 
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ปัน ยุคก่อนประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าสี่พันปี บอกให้รู้ถึงจุดก าเนิดของวิถีชีวิต 
เป็นประเพณี เป็นราก สร้างวัฒนธรรม 

 อภิวัฒน์  แล้วยังไง ไอ้เปลือกหอยพวกนี้ก็เอาไปใช้อะไรไม่ได้ ไร้ประโยชน์ ไม่มีมูลค่า 
 ปัน  เก็บข้ึนมาเดี๋ยวนี้ 
 พีชชี่  ไอ้วัฒน์ฉันว่าแกท าเกินไปนะ  
 อภิวัฒน์  พรุ่งนี้ฉันจะโอนที่ดิน รีบเก็บของแล้วออกไปซะ 

ปัน การเรียนรู้ราก เพ่ือให้รู้ว่าแก่นแท้จริงของชีวิตของพวกเราคืออะไร ความ
ต้องการแท้จริงของการด ารงชีวิตในแบบของเรา ไม่ใช่อยากเปลี่ยนอะไร
ใหม่ก็ขุดรากเดิมทิ้งไป แล้วเอาของใหม่มาสวมแทน มันไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น
หรอก 

อภิวัฒน์  งั้นเธอก็ย้ายไปอยู่ยุคหินก็แล้วกัน  
ปัน  นายมันพวกวัวลืมตีน คนไม่รู้ก าพืด ฉันขอให้เจ้าแม่ลงโทษนาย! 
อภิวัฒน์ เจ้ามงเจ้าแม่อะไร แน่จริงก็ออกมาเลยสิ เจ้าแม่ที่ทุกคนศรัทธากันนัก อยู่ที่

ไหนในเวลาที่เราต้องการท่านมากที่สุด ตอนที่แม่ฉันป่วยใกล้ตาย ไม่มีเงิน
เหลือจะรักษาตัวเอง แทนที่จะขายที่ดินแต่ดันเก็บไอ้กองดินบ้าๆนี่ไว้ มีเจ้า
แม่ท่ีไหนเห็นใจไหม ไม่มี! 

 
- อภิวัฒน์เดินไปหยุดที่รูปเจ้าแม่โคกพนมดี 
 
 อภิวัฒน์  เอาซิ ถ้ามีจริงก็มาเลย!! 
  
 ในช่วงท้ายของฉากนี้เริ่มเข้าสู่หายนะของตัวละครอภิวัฒน์ เพราะถูกเจ้าแม่โคกพนมดีซึ่งทะลุ
ออกมาจากอดีตจับตัวไป 
 
ฉำก 3    เจ้ำแม่ผู้เสียสละ 
สถานที่  ห้องนิทรรศการโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ 
ตัวละคร  อภิวัฒน์ / เจ้าแม่โคกพนมดี / ปัน / ปุ๋ย / พีชชี่ / อองซอม 5 คน 
 

เจ้าแม่กับลูกน้อง จับอภิวัฒน์มามัดไว้  ปันกับพีชชี่พาผู้ชมมาที่บริเวณห้องโคกพนมดี และ
แอบอยู่ที่มุมใดมุมหนึ่ง เห็นอภิวัฒน์สลบอยู่ถูกมัดเอาไว้ โดยมีชาวบ้านโคกพนมดีถือหอกเฝ้าอยู่รอบๆ 
เมื่อเจ้าแม่โคกพนมดีเดินเข้าไปคลายมนต์อภิวัฒน์รู้สึกตัวอีกครั้ง เห็นชาวบ้านกับเจ้าแม่โคกพนมดีก็
ตกใจกลัว 
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ภาพที่ 4.21 ภาพถ่ายช่วงอภิวัฒน์ถูกจับตัวไป 

(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 
 
 ในฉากนี้ผู้วิจัยต้องการสื่อสารชีวิต ความคิด และน าเรื่องราวประวัติศาสตร์ในยุคโคกพนมดี
สื่อสารถึงผู้ชม  แม้ตัวละครอภิวัฒน์ก าลังเผชิญอยู่ในหายนะ ตัวละครยังคงยืนยันความต้องการในการ
ล้มล้างความคิดเก่าเพ่ือไปสู่เป้าหมายใหม่ในอนาคตที่คิดว่าดีกว่า จึงท าให้เกิดหายนะซ้อนของตัวละคร
เจ้าแม่โคกพนมดีเมื่อรับรู้ความจริงว่าเรื่องราวในชีวิตของเจ้าแม่ โคกพนมดีกลายเป็นเพียง
ประวัติศาสตร์ที่ถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์และแสดงเป็นนิทรรศการให้คนในปัจจุบันเดินเข้ามาดูเท่านั้น  
โดยบนสนทนาของตัวละครอภิวัฒน์ดังนี้ 
  

ตัวอย่างบทสนทนา : 
 อภิวัฒน์  มันไม่เหลืออะไรแล้ว 
 อภิวัฒน์  ถ้าไม่เชื่อท่านก็ไปดูให้เห็นกับตา (ท าท่าให้มองไปที่ตู้โชว์หลมุศพ) โน่นไง...  
 

 
ภาพที่ 4.22 ภาพถ่ายช่วงหายนะซ้อนของตัวละครเจ้าแมโ่คกพนมด ี

(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 
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ในฉากนี้ตัวละครเจ้าแม่โคกพนมดีเดินไปที่ตู้หลุมศพของตัวเองจึงเกิดความสะเทือนใจกับภาพ
ที่เกิดขึ้น ความจริงที่ไม่จริง และความไม่จริงที่จริงตามแนวคิดของการก ากับการแสดงเพ่ือให้ตัวละคร
มองเห็นอดีตที่ซ้อนทับกันอยู่ และในขณะเดียวกันผู้วิจัยต้องการให้เกิดความสะเทือนใจ ความหมาย
ทางสัญญะที่ผู้ชมมีต่อกระดูกในห้องนิทรรศการ การให้คุณค่า ความส าคัญ หรือผู้ชมอาจเชื่อมโยง
เรื่องราวของตนเองกับโครงกระดูกที่ถูกจัดแสดงไว้ในห้องพิพิธภัณฑ์ ฯ นี้ ตัวละครเจ้าแม่โคกพนมดี
เกิดความสะเทือนใจอย่างมาก ตามบทสนทนาดังนี้ 
 ตัวอย่างบทสนทนา : 

เจ้าแม่ ไม่เหลืออะไรเลย เหลือเพียงซากและโครงกระดูก แล้วบ้านเมืองตอนนี้เป็น
อย่างไรบ้าง  

 

 
ภาพที่ 4.23 ภาพถ่ายช่วงความจริงเปิดเผย 

(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 
 

 ตัวละครเจ้าแม่โคกพนมดีมีเกิดความโศกเศร้ากับชะตากรรมของตนเองและชาวบ้าน 
โคกพนมดี ความเป็นผู้น าในหมู่บ้านท าให้ยิ่งเกิดความรู้สึกในเหตุการณ์ที่รับรู้จากความจริงที่ปรากฏ  
โดยเล่าเรื่องผ่านบทเพลงเพลงลมหายใจของวันวาน ประพันธ์โดย จิรวัฒน ์ชาญเชี่ยว เรยีบเรียงเสียง
ประสานโดย ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน โดยมีเนื้อร้องดังนี้ 
 

มันไม่เหลืออยู่ ทุกสิ่งเกิดขึ้นและหายไป 
มันไม่เหลืออยู่ แม้อยากให้เป็นแค่ฝันไป 

สิ่งที่เคยวาดไว้ ตอนนี้มีเพียงแค่ความว่างเปล่า 
มันไม่เหลืออยู่...เลย 
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ตัวละครอภิวัฒน์เริ่มคลี่คลายเพราะตัวละครเจ้าแม่โคกพนมดีไม่สามารถควบคุมอภิวัฒน์ไว้ได้
อีกต่อไป แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้ปัน พิชชี่และปุ๋ยกลับเห็นใจในชะตากรรมของเจ้าแม่โคกพนมดี  
โดยมีบทสนทนาของตัวละครดังนี้ 
 
 ตัวอย่างบทสนทนา : 
 เจ้าแม่  พวกเจ้าน่าจะได้เห็น หมู่บ้านโคกพนมดีในยุคของข้า 
 ปัน  ฉันอยากเห็น ใช่ไหม พีชชี่ 
 พีชชี่  ใช่ค่ะเจ้าแม่ พาพวกเราไปดูได้ไหม 
 อภิวัฒน์  มีประโยชน์อะไร อดีตก็คืออดีต ไม่ส าคัญเท่าปัจจุบัน 
 

เจ้าแม่โคกพนมดีท าท่าร่ายมนต์ น าเสนอภาพโปรเจคเตอร์จากเมืองเปลี่ยนเป็นป่าไม้ 
ธรรมชาติสวยงามความอุดมสมบูรณ์ในยุคโคกพนมดี  

  
เจ้าแม/่คอรัส ก่อนเคยชื่นมื่น สมบูรณ์ อยู่เป็นสุข มีน้ ามีปลาอ่ิมเอม พอกินไม่ต้องหิวไม่

ต้องโหย 
 ปัน  แล้วเกิดอะไรขึ้น ท าไมชุมชนถึงหายไป 
 
- ดนตรีเปลี่ยนเป็นบรรยากาศน่ากลัว  
 

เจ้าแม่ เหมือนฟ้าแกล้ง เกิดภัยแล้ง แม่น้ าหดหาย ไร้ฝนจากฟ้า ทุ่งนาถูกเพลิงเผา
วอดวายผู้คนล่มตายจากความหิว ศรัทธาแตกกระจาย ต่างคนต่างเรียกร้อง
พิธีกรรมแห่งนางพญา 

 อภิวัฒน์ (พูด) คืออะไร 
 
 หายนะของตัวละครเจ้าแม่โคกพนมดีเป็นจุดคลี่คลายของตัวละครอภิวัฒน์ อภิวัฒน์เกิด
ความรู้สึกสะเทือนใจอย่างมากในการตัดสินใจเสียสละชีวิตของเจ้าแม่โคกพนมดี การขาดความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ท าให้ความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติอยู่เหนือความจริง ชีวิตที่บริสุทธิ์ มีความรัก ความ
เมตตา ความรับผิดชอบและความเป็นผู้น าหญิงของกลุ่มชนต้องจบชีวิตตัวเองลง 
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ภาพที่ 4.24 ภาพถ่ายช่วงพิธีกรรมแห่งนางพญา 

(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 
  

อองซอม 1 พิธีกรรมสุดท้าย สละตน 
 อองซอม 2 สังเวยตัวเองแด่เทวา  
 อองซอม 3 หนึ่งชีวิต แลก กับความอยู่รอดของหมู่บ้าน 
 อองซอม 4 ท่านตัดสินใจโดยไม่ลังเล 
 อองซอม 5 เจ้าแม่พนมดี นางพญาผู้เสียสละ 
 
 ฉากสุดท้ายของเรื่อง ตัวละครอภิวัฒน์เกิดความเห็นอกเห็นใจตัวละครเจ้าแม่โคกพนมดี และ
เกิดความขัดแย้งภายในใจของอภิวัฒน์ในฐานะความคิดของคนรุ่นใหม่ ความเชื่อในเรื่องเหตุและผล  
ความรู้ที่ต้องพิสูจน์ได้  
 

 ตัวอย่างบทสนทนา : 
อภิวัฒน์  ท าไมท่านต้องท าขนาดนั้น  
เจ้าแมพ่นมดี ที่นี้คือบ้านของข้า ผู้คนของข้า รากเหง้าของข้าถือก าเนิดที่นี่ สิ่งเดียวที่ข้า

ต้องการคือส่งผ่านสิ่งเหล่านี้ไปสู่ลูกหลาน ให้ชีวิตด าเนินต่อ ให้ความหวังยัง
อยู่ต่อไป ให้รากนี้แข็งแรงพอที่พวกเขาจะสานต่อ 

อภิวัฒน์ แต่ความจริงก็ไม่มีใครจ าท่านได้ ไม่มีใครให้ความส าคัญกับท่าน ท่านเป็น
เพียงอดีตที่ค่อย ๆ หายไป ไม่มีใครรู้ด้วยซ้ าว่าท่านยอมสละตัวเองเพ่ือใคร 

- เจ้าแม่โคกพนมดีหันมามองอภิวัฒน์ด้วยรอยยิ้ม ก่อนจะเอาสร้อยคอเปลือกหอยไปสวมให้อภิวัฒน์ 
 
 เจ้าแม่  ข้าท าในสิ่งที่ข้าท าได้แล้ว ต่อไปก็ข้ึนอยู่กับพวกเจ้าแล้ว  
 
- ท านองเพลงลมหายใจของวันวาน 
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(ร้อง)  รากไม้ฝั่งลึกเพียงใด ไม่อาจยืนหยัดได้ หากไร้น้ าเลี้ยง 
รากเหง้าแข็งแรงเพียงใด ไม่อาจทนไหวหากไร้ ผู้ใดสานต่อ 

  
 จุดสูงสุดของความรู้สึกของตัวละครอภิวัฒน์เมื่อเจ้าแม่โคกพนมดีน าสร้อยคอเปลือกหอยจาก
คอของเจ้าแม่คล้องให้กับอภิวัฒน์ เขาจึงนึกถึงแม่ของตัวเอง ภาพสุดท้ายก่อนที่แม่ที่แม่จะสิ้นลม
หายใจบนเตียงนอนในโรงพยาบาล แม่คล้องสร้อยที่มีร็อคเก็ตกระดูกของบรรพบุรุษของเขา และฝาก
ฝังให้สานต่อความดีงามที่ปู่ย่าตายายได้สร้างไว้ให้  ท าให้เขาทบทวนเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ผืนดิน
ที่บรรพบุรุษเก็บรักษาไว้ให้ รวมถึงกระดูกของแม่และบรรพบุรุษที่เก็บไว้ในบริเวณวัดโคกพนมดี  เขา
รู้สึกว่าเขาก าลังจะท าลายสิ่งที่แม่ได้สร้างไว้ให้กับเขา โดยเล่าเรื่องผ่านบทเพลงลมหายใจของวันวาน 
ดังนี้ 
 
 อภิวัฒน์  (ร้อง)      มันไม่เหลืออยู่ ทุกสิ่งเกิดขึ้นและหายไป 

มันไม่เหลืออยู่ แม้อยากให้เป็นแค่ฝันไป 
สิ่งที่เคยวาดไว้ ตอนนี้มีเพียงแค่ความว่างเปล่า 
มันไม่เหลืออยู่...เลย 

 

 
ภาพที่ 4.25 ภาพถ่ายช่วงจุดสูงสุดของความรู้สึกของตัวละครอภิวัฒน์ 

(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 
 

- ปันมองอภิวัฒน์อย่างเห็นใจก่อนค่อยๆ เดินเข้าไปปลอบ 
 ปัน  ลองคิดดูก่อน ทุกสิ่งเกิดข้ึนไม่หายไป 
   ลองคิดดูใหม่  ตอนนี้ยังมีลมหายใจ 

จะไม่ลืมความหลัง ถึงแม้เรายังต้องเดินก้าวไป 
ทุกสิ่งเกิดขึ้นในใจ มีตัวตน... 

(พร้อมกัน)  จะคงเดินต่อไป ไม่เกรงพายุลูกใด  
เพราะยังมีรากคงไว้ เป็นหลักยึดไว้ในใจ  
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จะเล่าขานต่อ จะสืบสานต่อ โลกจะหมุนวนเปลี่ยนเช่นไร  
ไม่อาจยั่งอยู่แต่ให้รู้ไว้ ว่าเรามีที่มา.... 

 
บทเพลงลมหายใจของวันวาน เป็นบทเพลงที่เน้นการขับร้องด้วยอารมณ์ของตัวละครเป็น

หลัก เน้นให้นักแสดงร้องด้วยเสียงดัง ชัดถ้อยชัดค า เนื่องจากบทเพลงมีเนื้อหาเป็นการสนทนาโต้ตอบ
กันของตัวละคร นักแสดงจึงสร้าง Dynamic ตามการตีความของตนเองและการก ากับการแสดง โดย
ท่อน Introduction บรรเลงด้วยเปียโนและคลาริเน็ต ด้วยอัตราจังหวะ 12/8 ดังตัวอย่าง 

 

 
ตัวอย่างที่ 4.18 ท่อน Introduction เพลง ลมหายใจของวันวาน 

 
 ในห้องที่ 3-12 ขับร้องเดี่ยวโดยตัวละคร “เจ้าแม่โคกพนมดี” เพ่ือบอกเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต 
นักแสดงยังคงเลือกวิธีการในรูปแบบเต็มเสียง ชัดถ้อยค า คมเข้ม ตามลักษณะของตัวละครเจ้าแม่โคก
พนมด ี

 
ตัวอย่างที่ 4.19 ห้องที่ 3-12 เพลง ลมหายใจของวันวาน 

  
หลังจากห้องที่ 12 ตัวละครจะมีบทพูด นักดนตรีจะท าการบรรเลงวนในห้องที่ 13 -16 จนกว่าบทพูด
จะจบ จึงด าเนินต่อในห้องท่ี 17-20 และนักแสดง Ensemble ขับร้องในห้องที่ 21-24 
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ตัวอย่างที่ 4.20 ห้องที่ 13-20 เพลง ลมหายใจของวันวาน 

 
 นักแสดง Ensemble ขับร้องในห้องที่ 21-24 ด้วยเสียงดังกังวาน แข็งแรง ชัดถ้อยชัดค า 
นักแสดงมีการตีความระลึกถึงวันเวลาที่เคยมีความสุข ณ เนินดินโคกพนมดี ต่อด้วยการขับร้องเดี่ยว
ของตัวละคร “ปัน” ในห้องที่ 25-26 

 
ตัวอย่างที่ 4.21 ห้องที่ 21-24 เพลง ลมหายใจของวันวาน 

 
 การขับร้องเดี่ยวของตัวละคร “ปัน” ในห้องที่ 25-26 นักแสดงขับร้องด้วยเสียงดังกังวาน  
ชัดถ้อยชัดค า เนื่องจากค าร้องเป็นบทพูดที่ส าคัญที่จะน าไปสู่การตอบค าถามของเจ้าแม่โคกพนมดีใน
ห้องท่ี 29-42  

 

 

 
ตัวอย่างที่ 4.22 ห้องที่ 29-42 เพลง ลมหายใจของวันวาน 

 
 ตัวละครเจ้าแม่โคกพนมดี ขับร้องเดี่ยวในห้องที่ 29-42 ซึ่งเป็นช่วงเป็นจุด Climax ของเพลง 
ทั้งดนตรีและผู้ร้องต้องมี Dynamic ที่ดัง กระชับ แต่เนื่องด้วยนักแสดงต้องขับร้องสดโดยไม่มีอุปกรณ์
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ขยายเสียง ท าให้เครื่องดนตรีเสียงดังกลบนักแสดง จึงมีการแก้ไขปัญหาด้วยการบรรเลงตามปกติ แต่
ลดเสียงจากอุปกรณ์ขยายเสียงของเครื่องดนตรีแทน เพ่ือให้ค าร้องซึ่งเป็นเนื้อหาส าคัญถึงผู้รับสารได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ในห้องที่ 43-50 ดนตรีบรรเลงประกอบระหว่างพิธีกรรมสังเวยตนของนางพญา บรรเลงคลอ
เบาๆ จนกระทั่งสิ้นสุดฉากพิธีกรรมสังเวย ตัวละครเจ้าแม่โคกพนมดีได้ขับร้องเดี่ยวในห้องที่ 51-58 
ด้วยเสียงนุ่ม เบา นักแสดงเกิดการตีความให้มีอารมณ์เศร้า และต้องการสื่อสารให้กับตัวละครอภิวัฒน์ 
 

 
ตัวอย่างที่ 4.23 ห้องที่ 60-69 เพลง ลมหายใจของวันวาน 

 
 ในห้องที่ 60-69 เป็นท่อนที่ขับร้องเดี่ยวโดยตัวละคร “อภิวัฒน์” นักแสดงขับร้องด้วย 
Dynamic จากการตีความตามอารมณ์ของตัวละคร นักแสดงเลือกร้องด้วยเสียงเบา แต่ชัดถ้อยชัดค า 
ในห้องที่ 71-80 เป็นท่อนที่ขับร้องเดี่ยวโดยตัวละคร “ปัน” นักแสดงขับร้องด้วย Dynamic จากการ
ตีความตามอารมณ์ของตัวละคร นักแสดงเลือกร้องด้วยเสียงกังวาน ชัดถ้อยชัดค า ในห้องที่ 76 -77 
นักแสดงต้องขับร้องด้วยโน้ตที่ค่อนข้างสูง จึงได้ก าหนดให้นักแสดงใช้ช่องเสียงแบบ Opera อีกครั้ง
เพ่ือความก้องกังวาน ในกรอบสีแดงดังตัวอย่าง 
 

 
ตัวอย่างที่ 4.24 ห้องที่ 71-80 เพลง ลมหายใจของวันวาน 
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ตัวอย่างที่ 4.24 ห้องที่ 71-80 เพลง ลมหายใจของวันวาน (ต่อ) 

 
 นักแสดง ปัน พิชชี่ และปุ๋ย ขับร้องในห้องที่ 83-92 พร้อมกัน ด้วยเสียงดัง ค าร้องชัดเจน 
สื่อสารกับตัวละคร อภิวัฒน์ และผู้ชม โดยยังคงการตีความระลึกถึง เศร้าโศก 
 

 
ตัวอย่างท่ี 4.25 ห้องที่ 71-80 เพลง ลมหายใจของวันวาน 

 
เพลงสุดท้ายของเรื่องผู้วิจัยต้องการสร้างบทสรุปของเรื่องเพ่ือต้องการสื่อสารถึงหน้าที่ของคน

ในปัจจุบันที่ก าลังเดินหน้าไปสู่อนาคต ความเจริญรุ่งเรืองอาจไม่ใช่เพียงแค่ความก้าวหน้าของ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี หากความเจริญของมนุษย์ไม่สามารถน าพาจิตวิญญาณให้เจริญควบคู่กับไปได้
พร้อมกัน ก็อาจส่งผลถึงโครงสร้างของสังคมที่มีชนชั้นล่าง และชนชั้นกลางอยู่มาก ดังนั้นการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไรก็ตามหากเรายังพอนึกถึงรากฐานทางความคิดที่ส่งต่อกันมาจากบรรพ
บุรุษอย่างยาวนาน ค่อย ๆ แก้ไข ค่อย ๆ ปรับ อาจท าให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน การเปลี่ยนแปลง
ภายในจิตใจหรือโครงสร้างภายนอกที่ไร้ซึ่งอ านาจการบังคับหรือการใช้แนวคิดอ่ืน ๆ ผู้วิจัยจึงเล่าเรื่อง
ผ่านบทเพลงอดีตที่ทิ้งไว้ ประพันธ์โดย สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์ เรียบเรียงเสียงประสานโดย ศักดิ์ชัย  
เจริญสุขสนาน โดยมีเนื้อร้องดังนี้ 
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เวลาผ่านไปเท่าใด     ความทรงจ าจะย้ าเตือนให้คิด 
ถึงร่องรอยความงามของอดีต    ไว้สะกิดเหมือนเป็นแผลไม่อาจลืม 

แต่ละวันมุ่งมั่นเดินไปข้างหน้า    จนลืมคนรักที่ดับสูญ 
เก็บกระดูกเป็นเครื่องหมายความอาดูร    เป็นอนุสรณ์ความดีงามที่สร้างมา 

แม้ดินกลบร่างที่ฝังไว้    จากคนรักกลับกลายเป็นผี 
บรรพบุรุษฝากไว้ซึ่งความดี    เพื่อสานต่อสร้างบุญกุศลธรรม 

เรามีญาติชาติพันธุ์ฝังอยู่    ให้ได้รู้รากพงศ์ตามวิถี 
อดีตที่ทิ้งไว้จนวันนี้    คือร่องรอยอารยวิถีบรรพชน 
 

 
ภาพที่ 4.26 ภาพถ่ายช่วงขับร้องบทเพลง อดีตที่ท้ิงไว ้

(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 
 
บทเพลงอดีตที่ทิ้งไว้ บรรเลงด้วยความเร็ว Slowly (ช้า) ด้วยอัตราจังหวะ 3/4 เป็นบทเพลงที่

นักแสดงทุกคนร่วมขับร้องเพ่ือสื่อสารกับผู้ชม ผู้วิจัยก าหนดให้นักแสดงขับร้องด้วยเสียงที่เบาแต่มีพลัง 
ถ้อยค าชัดเจน ต้องการอารมณ์เศร้าโสก หวนร าลึก  และย้ าเตือน จนถึงห้องที่ 33-35 ผู้วิจัยได้
ก าหนดให้นักแสดงค่อยๆ ขับร้องดังข้ึน เพ่ือส่งเข้าสู่ห้องที่ 37-53 ที่ขับร้องด้วยเสียงที่ดังกังวาน 
 ในห้องที่ 55-70 (กรอบสีแดงในตัวอย่างที่ 5.26) ขับร้องเดี่ยวโดยตัวละคร “อภิวัฒน์” ซึ่ง
นักแสดงขับร้องด้วย Dynamic ทีต่ีความตามอารมณ์ของตัวละคร นักแสดงเลือกใช้เสียงดัง ชัดถ้อยชัด
ค า เน้นสื่อสารกับผู้ชม 
 นักแสดงทุกคนขับร้องพร้อมกันอีกครั้งในห้องที่ 72-79 ด้วยเสียงดังกังวาน มีพลัง ถ้อยค า
ชัดเจน เน้นสื่อสารกับผู้ชม ก่อนจะค่อยๆ เสียงเบาลงในห้องท่ี 76-79 
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ตัวอย่างที่ 4.26 เพลง อดีตที่ท้ิงไว้ 
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ตัวอย่างที่ 4.26 เพลง อดีตที่ท้ิงไว้ (ต่อ) 

 
- อภิวัฒน์หยิบโทรศัพท์ออกมากดโทรออก เลือกจะเดินออกไปทางขวามือเพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์ 
 

อภิวัฒน์ สวัสดีครับผมอภิวัฒน์นะครับ เรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจผมของดไว้ก่อนนะ 
ขอบคุณครับ 
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4.4 บทสรุป 
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการใช้ศิลปะการแสดงเป็นเครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

โดยสามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญจากการศึกษาได้ ดังนี้ 
4.4.1 เรื่องรำวของโครงกระดูก งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากการขุด

พบซากโครงกระดูกของมนุษย์โบราณ ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้กระดูกเป็นสัญลักษณ์การสื่อถึงบรรพบุรุษ
โดยเฉพาะบิดาและมารดาของผู้วิจัยเพ่ือให้ผลงานวิจัยชิ้นนี้เป็นอนุสรณ์ในการเชื่อมโยงความรัก ความ
กตัญญูและการคิดถึงความดีงามที่บรรพบุรุษส่งต่อชีวิตและอุดมการณ์ให้กับเรา  การค้นพบที่ส าคัญ
เป็นอย่างยิ่งในแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี คือการขุดค้นพบโครงกระดูกหมายเลข 15 เพศหญิง อายุ
เมื่อตายประมาณ 35 ปี โครงกระดูกถูกประดับไปด้วยเครื่องประดับมากมายกว่าโครงกระดูกอ่ืนๆ 
เป็นพิเศษ เช่น สร้อยลูกปัดเปลือกหอยรูปตัว I เกือบพันเม็ด เครื่องประดับลูกปัดเปลือกหอยแบบแว่น
กว่า 120,000 เม็ด แผ่นวงกลมมีเดือยที่อาจจะเป็นต่างหู ก าไลข้อมือ และเครื่องประดับศีรษะ ทั่วร่าง
ของเธอถูกปกคลุมไปด้วยดินเทศตามประเพณีการฝังศพของแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี  โครงกระดูก
นิ้วมือที่แข็งแรงของเธอ ภาชนะดินเผาที่วางไว้มากมาย เชือกทาบที่ห้อยไว้บริเวณสะโพกและอุปกรณ์
ส าหรับท าภาชนะดินเผาถูกน ามาวางไว้ในหลุมศพเช่นกัน สันนิษฐานได้ว่า เธออาจจะเป็นช่างปั้น
ภาชนะดินเผายอดฝีมือคนหนึ่งก็เป็นได้ อีกทั้งเปลือกหอยที่ประดับอยู่บนร่างกายบางส่วนมาจากสาย
พันธุ์หอยที่ชอบอยู่อาศัยในทะเลที่อุดมไปด้วยปะการัง ซึ่งสันนิษฐานว่าอาจมีการแลกเปลี่ยนเครื่องมือ
เครื่องใช้และเครื่องประดับกับชุมชมอ่ืน ๆ  โดยส่วนใหญ่แล้วคนโบราณโคกพนมดีพบลักษณะความ
ผิดปกติหรือโรคเกี่ยวกับเลือด (Haemoglobinopathy) ตั้งแต่สมัย MP1 แล้ว ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้
ทารกหรือเด็กเล็กเสียชีวิต นอกเหนือจากสาเหตุดังกล่าว คนโบราณโคกพนมดีถือว่ามีสุขภาพที่
ค่อนข้างดี แต่เมื่อสมัย MP2 พบว่าอัตราการตายของเด็กแรกเกิดนั้นสูงขึ้นกว่าเดิม ยกเว้นกรณีที่เด็ก
สามารถเจริญเติบโตเกินอายุ 1 ปีขึ้นไปจะสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้ตามปกติ ทั้งนี้พบว่าทั้งเพศหญิง
และเพศชายของคนโบราณโคกพนมดีนั้นล้วนใช้ก าลังเป็นอย่างมากในแต่ละวัน เพศชายมีการใช้ส่วน
กระดูกสันหลัง กระดูกช่วงบนและหัวไหล่มากกว่าหญิง อีกทั้งยังพบว่าเพศหญิงมีโรคในช่องปากและ
ฟันมากกว่าอาจเป็นเพราะการบริโภคอาหารในสมัย MP3 พบว่าเพศชายมีความสมบูรณ์ แข็งแรง 
อีกท้ังมีความสูงมากกว่าสมัยที่ผ่านมาด้วย แต่มักเสียชีวิตในช่วงต้นของวัยหนุ่ม เริ่มพบภาวะโลหิตจาง
ในโครงกระดูกผู้ใหญ่เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมัย MP4 คือ คนโบราณโคกพนมดีเริ่มบริโภคอาหารที่มี
กากใย อัตราการสึกของฟันสูงขึ้นแต่ผุน้อยลง อัตราการตายของเด็กแรกเกิดลดลงแต่อัตราการตาย
ของเด็กและวัยรุ่นกลับเพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิมในสมัยที่ MP5-7 คนโบราณโคกพนมดีในช่วงสมัยดังกล่าว
ประสบปัญหาเด็กตายก่อนที่จะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ผู้อยู่รอดก็มักจะไม่แข็งแรงและยังเสียชีวิตเร็วขึ้น
ด้วย สมัย MP7 ได้เกิดการย้ายถิ่นฐานออกไปจากโคกพนมดี หรืออาจจะมีเปลี่ยนสถานที่ฝังศพไป  
จึงสรุปได้ว่าสุขภาพของคนโบราณโคกพนมดี ถึงแม้ว่าโคกพนมดีจะอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรและ
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อาหาร แต่อากาศร้อนชื้นก็เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการระบาดของเชื้อมาลาเรีย ประชากรโคกพนมดีส่วน
ใหญ่มีความผิดปกติในเลือดและสภาวะโลหิตจางซึ่งมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมด้วย 

4.4.2 ร่องรอยทำงวัฒนธรรมและชีวิตควำมเป็นอยู่ นอกจากนั้นยังมีการขุดค้นพบเครื่องมือ
เครื่องใช้เช่น เศษภำชนะดินเผำ พบเศษภาชนะดินเผาในชั้นดินที่ 2-11 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลายเชือก
ทาบ ก ำไลหิน พบจ านวนมากในชั้นดินที่ 2-4 ลูกปัดที่ท ำด้วยกระดูกสันหลังปลำ, ลูกปัดหอยมือเสือ 
พบจ านวนมากในชั้นดินที่ 2-4 มีหลากหลายรูปแบบ เช่น แผ่นดิสก์ขนาดเล็ก รูปตัว H รูปตัว I ต่างหูมี
รูปแบบไม่มากนัก รูปแบบส าคัญพบที่โครงกระดูกของเจ้าแม่โคกพนมดี มีลูกปัดรูปดิสก์กระจายไปทั่ว
โครงกระดูกจ านวนมาก และมีต่างหู ท าจากหอยมือเสือ เป็นรูปกลมใหญ่ เจาะรูปร้อยสลับกลับลูกปัด
เม็ดเล็ก ๆ รูปทรงดิสก์ 

มีการขุดค้นพบเมล็ดข้าวที่เป็นถ่านในชั้นดิน และพบรอยประทับของแกลบข้าวที่ติดกับเศษ
ภาชนะดินเผาและดินเหนียว แต่ยากที่จะวิเคราะห์ได้ว่าเป็นข้าวปลูกหรือไม่ เนื่องจากอยู่ในสภาพที่ไม่
สมบูรณ์ อีกท้ังสภาพแวดล้อมที่เป็นป่าชายเลน ไม่เหมาะส าหรับปลูกข้าวเพราะดินมีความเค็ม ข้าวนั้น
อาจจะมาจากการแลกเปลี่ยน  คนโบราณที่โคกพนมดีเป็นสังคมหาอาหารจากธรรมชาติ โดยการล่า
สัตว์ป่า จับสัตว์น้ า สัตว์ปีก และเก็บพืชผลไม้ที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติ โดยปกติคนโบราณในช่วงยุคหิน
จะท าการย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆ แต่คนโบราณโคกพนมดีมีการตั้งบ้านเรือนเป็นหลักแหล่งและอยู่อาศัย
อย่างยาวนาน บริเวณโคกพนมดีอุดมสมบูรณ์ไม่มีการขาดแคลนอาหารการกิน สามารถหาอาหารได้ท้ัง
จากทะเล ป่าชายเลน แหล่งน้ าจืด และภายในป่า แต่โคกพนมดีในสมัยหลัง ชายฝั่งทะเลเริ่มไกลห่าง
ออกไป คนโบราณที่โคกพนมดีจึงเริ่มมีการปรับตัวและเพาะปลูก ผู้ขุดค้นได้พบหลักฐานทางการ
เกษตรกรรม เช่น จอบหินแกรนิต มีดเปลือกหอยน้ าจืดใช้ส าหรับเกี่ยวข้าว และเมล็ดข้าวปลูก และ
พบว่ามีการหาอาหารจากแหล่งน้ าจืดมากขึ้น จากหลักฐานการค้นพบดังกล่าวเป็นไปได้ว่า โคกพนมดี
อาจเป็นชุมชนแรกๆ ที่มีการเพาะปลูกข้าวก็เป็นได้ 

โครงกระดูกมนุษย์ที่ขุดค้นพบในแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี ได้แสดงให้เห็นถึงประเพณีการฝัง
ศพของคนโบราณเหล่านี้ แม้จะมีบางส่วนที่ผิดแผกจากส่วนใหญ่ แต่สามารถสรุปประเพณีการฝังศพ
ของคนโบราณในแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีได้ 

4.4.2.1 ลักษณะการฝังศพ การฝังผู้ตายจะอยู่ในท่านอนหงายเหยียดยาวอยู่ในหลุ่ม
ขุดลึกลงในดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พบว่ามีการห่อศพด้วยเส้นใยพืชหรือแผ่นแร่ใยหิน บางศพมีแผ่น
ไม้หรือกระดานรองอยู่ข้างใต้ร่าง มีเพียงโครงกระดูกเดียวมราถูกบรรจุไว้ในภาชนะดินเผาอยู่ในหลุมที่
ขุดเป็นวงกลม เป็นโครงกระดูกของทารกอายุประมาณ 15 เดือน 

4.4.2.2 พิธีกรรมการฝังศพ  ศีรษะของผู้ตายมีการจัดให้หันไปทางทิศตะวันออก 
เฉียงเหนือ และทิศตะวันออก มีการใส่สิ่งของต่างๆ ลงไปในหลุมศพ แต่งตัวศพและประดับด้วย
เครื่องประดับต่างๆ ลงบนร่างกาย เช่น สร้อยคอลูกปัดท าจากเปลือกหอย ก าไลข้อมือ เป็นต้น หลุม
ศพบางหลุมมีการวางภาชนะดินเผาไว้ใกล้ๆ ร่างผู้ตาย แต่การประดับร่างกายและการวางภาชนะดิน
เผานั้นไม่ได้ปฏิบัติต่อโครงกระดูกทุกโครง มีการโรยดินเทศลงบนศพผู้ตาย คาดว่าเป็นการประกอบพิธี
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ศพ แต่ไม่ได้พบบนโครงกระดูกทุกโครงเช่นกัน นอกจากนี้ยังพบเปลือกหอยแครงจ านวนหนึ่งใกล้ๆ กับ
บริเวณฝังศพ เป็นไปได้ว่าอาจมีการกินเลี้ยงอ าลาหลังจากท าพิธีฝังศพก็เป็นได้ 

4.4.3 อ ำนำจของผู้หญิง และอ านาจจากบทบาทของความเป็น “แม่” ตั้งแต่ยุคดึกด าบรรพ์
นั้น โครงสร้างทางสังคมจัดระเบียบครอบครัวให้ความส าคัญกับความเป็นแม่ ให้เป็นศูนย์กลางของ
เครือญาติ ความรู้ความสามารถ เช่น ตีหม้อ ทอผ้า การทาบลายลงบนภาชนะดินเผานั้นล้วนเป็นฝีมือ
ของผู้หญิงซึ่งยังคงสืบต่อมากระทั่งปัจจุบันนี้ อาจสรุปได้ว่า การเป็นใหญ่ของเพศหญิงหรืออ านาจ
พิเศษของสตรีเพศที่มอบความอุดมสมบูรณ์เป็นความเชื่อที่มีเค้ามาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จาก
พ้ืนฐานความเชื่อในเรื่องอ านาจมหัศจรรย์ของเพศหญิงในฐานะผู้ให้ก าเนิดลูกหลานสืบตระกูล ความ
นับถือในแม่ หรือพระแม่ กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังอ านาจที่เกื้อกูลชีวิต ให้ความอุดมสมบูรณ์ต่อ
แผ่นดิน ความเจริญ พืชผลสัตว์เลี้ยง ฯลฯ สืบต่อจนเป็นความเชื่อในเทพีต่างๆ มาจนปัจจุบัน   ตัว
ละครเจ้าแม่โคกพนมดีสร้างมาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์คือ การฝังศพของเจ้าแม่โคกพนมดี
สันนิษฐานได้ว่าว่ามีอ านาจและความเคารพนับถือที่ผู้คนในยุคนั้นมีต่อเจ้าแม่โคกพนมดีมากจากทักษะ
และความสามารถของเธอคือความเชี่ยวชาญด้านการปั้นเครื่องปั้นดินเผา หรือการติดต่อสื่อสาร
แลกเปลี่ยนกับชุมชนอ่ืนๆ จากหลักฐานทางโบราณคดีโดยทั่วไปไม่ได้ชี้ชัดเรื่องอ านาจของผู้หญิง โดย
วิวัฒนาการของสังคมมนุษย์นั้นผู้ชายเป็นผู้ล่า (Man the Hunter) และผู้หญิงเป็นผู้รวบรวม 
(Woman the Gatherer) ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าผู้หญิงที่รู้จักการประดิษฐ์เครื่องมือต่างๆ ส่วนผู้ชายมี
หน้าที่ออกล่าสัตว์ หรือเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น  

หากเพศชายและเพศหญิง ไม่ได้ถูกบ่งชัดผูกขาดในเรื่องทักษะมีความเป็นไปได้ว่าเจ้าแม่โคก
พนมดีนั้น มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากอีกทั้งเป็นบุคคลที่มีความสามารถมากมายจนเป็นที่เคารพ 
หรืออาจจะมีต าแหน่งทางสังคมที่สูงกว่าคนอ่ืนๆ ในแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี แต่ที่น่าสนใจก็คือ
ต าแหน่งดังกล่าวไม่ได้ถูกส่งต่อไปยังผู้ใด โดยเฉพาะการส่งต่อไปยังลูกหลาน จากหลักฐานการขุดค้น
โครงกระดูกพบว่า การที่การฝังศพบริเวณใกล้เคียงนั้นมีการประดับตกแต่งที่ไม่เท่าเทียมกับเจ้าแม่โคก
พนมดี แสดงให้เห็นว่าสถานะไม่ได้ถูกสืบทอด แต่ได้รับผ่านความกล้าหาญหรือทักษะของเธอ  
 
 



 

103 
 

 
ภาพที่ 4.27 ภาพการตกแต่งภายในบริเวณส ารองที่น่ัง 

(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 
 

 
ภาพที่ 4.28 ภาพบรรยากาศบริเวณส ารองที่น่ัง 

(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 
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ภาพที่ 4.29 ภาพบรรยากาศบริเวณส ารองที่น่ัง 

(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 
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สรุปผลกำรวิจัย 
 

งานวิจัยเรื่อง การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์และโบราณคดีภาคตะวันออกผ่านการสร้างบทและ
การก ากับละครเพลงเรื่อง “เจ้าหญิงโคกพนมดี” ผู้วิจัยมีความสนใจในการเชื่อมโยงตัวเองกับพ้ืนที่ใน
ภาคตะวันออก เนื่องจากเป็นคนจากถิ่นอ่ืนมาท างานและอาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี ประกอบกับ
มหาวิทยาลัยบูรพามีวิสัยทัศน์เพ่ือเป็น “ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน” จึงมีความสนใจ
ศึกษาประวัติศาสตร์ของภาคตะวันออกเพ่ือน ามาบูรณาการด้วยการสร้างสรรค์ผ่านการเล่าเรื่องเพ่ือให้
ผู้วิจัยและผู้ชมสามารถเชื่อมโยงกับพ้ืนที่โดยใช้ศิลปะการแสดงเป็นเครื่องมือน าพาให้เกิดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ของชุมชน ดังนั้นจึงมีความสนใจศึกษา เรียนรู้ คุณค่าของความเป็นอยู่และวัฒนธรรมใน
อดีตที่ส่งผ่านมาถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยคือ เพ่ือสร้างสรรค์บทละครและก ากับการ
แสดงรูปแบบละครเพลงจากประวัติศาสตร์โบราณคดีภาคตะวันออก และใช้กระบวนการสร้างสรรค์
งานศิลปะการละครเป็นเครื่องมือในการสร้างความตระหนักในจิตวิญญาณของชุมชนภาคตะวันออก 
โดยจัดแสดงในรูปแบบละครเพลงในพิพิธภัณฑ์จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสารวิชาการต่างๆ  ลงพ้ืนที่
ภาคสนามเพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อม ศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ แล้วน ามาสร้ างบทส าหรับการ
แสดง โดยน าข้อมูลต่าง ๆ มาเรียบเรียงและวิเคราะห์ประเด็นเพ่ือน ามาพัฒนาบทละคร และจัดแสดง
ต่อสาธารณชนได้ผลสรุปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  การศึกษาประวัติศาสตร์โบราณคดีโคกพนมดี
เพ่ือน ามาสร้างบทละครในการวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญจากการศึกษาได้ ดังนี้ 
 

5.1 กำรศึกษำประวัติศำสตร์โบรำณคดีโคกพนมดี 
5.1.1 เรื่องรำวของโครงกระดูก งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากการขุด

พบซากโครงกระดูกของมนุษย์โบราณ ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้กระดูกเป็นสัญลักษณ์การสื่อถึงบรรพบุรุษ
โดยเฉพาะบิดาและมารดาของผู้วิจัยเพ่ือให้ผลงานวิจัยชิ้นนี้เป็นอนุสรณ์ในการเชื่อมโยงความรัก ความ
กตัญญูและการคิดถึงความดีงามที่บรรพบุรุษส่งต่อชีวิตและอุดมการณ์ให้กับเรา  การค้นพบที่ส าคัญ
เป็นอย่างยิ่งในแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี คือการขุดค้นพบโครงกระดูกหมายเลข 15 เพศหญิง อายุ
เมื่อตายประมาณ 35 ปี โครงกระดูกถูกประดับไปด้วยเครื่องประดับมากมายกว่าโครงกระดูกอ่ืนๆ 
เป็นพิเศษ เช่น สร้อยลูกปัดเปลือกหอยรูปตัว I เกือบพันเม็ด เครื่องประดับลูกปัดเปลือกหอยแบบแว่น
กว่า 120,000 เม็ด แผ่นวงกลมมีเดือยที่อาจจะเป็นต่างหู ก าไลข้อมือ และเครื่องประดับศีรษะ ทั่วร่าง
ของเธอถูกปกคลุมไปด้วยดินเทศตามประเพณีการฝังศพของแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี   โครงกระดูก
นิ้วมือที่แข็งแรงของเธอ ภาชนะดินเผาที่วางไว้มากมาย เชือกทาบที่ห้อยไว้บริเวณสะโพก และอุปกรณ์
ส าหรับท าภาชนะดินเผาถูกน ามาวางไว้ในหลุมศพเช่นกัน สันนิษฐานได้ว่า เธออาจจะเป็นช่างปั้น
ภาชนะดินเผายอดฝีมือคนหนึ่งก็เป็นได้ อีกทั้งเปลือกหอยที่ประดับอยู่บนร่างกายบางส่วนมาจากสาย
พันธุ์หอยที่ชอบอยู่อาศัยในทะเลที่อุดมไปด้วยปะการัง ซึ่งสันนิษฐานว่าอาจมีการแลกเปลี่ยนเครื่องมือ
เครื่องใช้และเครื่องประดับกับชุมชมอ่ืน ๆ  โดยส่วนใหญ่แล้วคนโบราณโคกพนมดีพบลักษณะความ
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ผิดปกติหรือโรคเกี่ยวกับเลือด (Haemoglobinopathy) ตั้งแต่สมัย MP1 แล้ว ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้
ทารกหรือเด็กเล็กเสียชีวิต นอกเหนือจากสาเหตุดังกล่าว คนโบราณโคกพนมดีถือว่ามีสุขภาพที่
ค่อนข้างดี แต่เมื่อสมัย MP2 พบว่าอัตราการตายของเด็กแรกเกิดนั้นสูงขึ้นกว่าเดิม ยกเว้นกรณีที่เด็ก
สามารถเจริญเติบโตเกินอายุ 1 ปีขึ้นไปจะสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้ตามปกติ ทั้งนี้พบว่าทั้งเพศหญิง
และเพศชายของคนโบราณโคกพนมดีนั้นล้วนใช้ก าลังเป็นอย่างมากในแต่ละวัน เพศชายมีการใช้ส่วน
กระดูกสันหลัง กระดูกช่วงบนและหัวไหล่มากกว่าหญิง อีกทั้งยังพบว่าเพศหญิงมีโรคในช่องปากและ
ฟันมากกว่าอาจเป็นเพราะการบริโภคอาหารในสมัย MP3 พบว่าเพศชายมีความสมบูรณ์ แข็งแรง อีก
ทั้งมีความสูงมากกว่าสมัยที่ผ่านมาด้วย แต่มักเสียชีวิตในช่วงต้นของวัยหนุ่ม เริ่มพบภาวะโลหิตจางใน
โครงกระดูกผู้ใหญ่เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมัย MP4 คือ คนโบราณโคกพนมดีเริ่มบริโภคอาหารที่มี
กากใย อัตราการสึกของฟันสูงขึ้นแต่ผุน้อยลง อัตราการตายของเด็กแรกเกิดลดลงแต่อัตราการตาย
ของเด็กและวัยรุ่นกลับเพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิมในสมัยที่ MP5-7 คนโบราณโคกพนมดีในช่วงสมัยดังกล่าว
ประสบปัญหาเด็กตายก่อนที่จะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ผู้อยู่รอดก็มักจะไม่แข็งแรงและยังเสียชีวิตเร็วขึ้น
ด้วย สมัย MP7 ได้เกิดการย้ายถิ่นฐานออกไปจากโคกพนมดี หรืออาจจะมีเปลี่ยนสถานที่ฝังศพไป จึง
สรุปได้ว่าสุขภาพของคนโบราณโคกพนมดี ถึงแม้ว่าโคกพนมดีจะอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรและ
อาหาร แต่อากาศร้อนชื้นก็เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการระบาดของเชื้อมาลาเรีย ประชากรโคกพนมดีส่วน
ใหญ่มีความผิดปกติในเลือดและสภาวะโลหิตจางซึ่งมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมด้วย 

5.1.2 ร่องรอยทำงวัฒนธรรมและชีวิตควำมเป็นอยู่ นอกจากนั้นยังมีการขุดค้นพบเครื่องมือ 

เครื่องใช้เช่น เศษภาชนะดินเผา พบเศษภาชนะดินเผาในชั้นดินที่ 2-11 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลายเชือกทาบ 
ก าไลหิน พบจ านวนมากในชั้นดินที่ 2-4 ลูกปัดที่ท าด้วยกระดูกสันหลังปลา, ลูกปัดหอยมือเสือ พบ
จ านวนมากในชั้นดินที่ 2-4 มีหลากหลายรูปแบบ เช่น แผ่นดิสก์ขนาดเล็ก รูปตัว H รูปตัว I ต่างหูมี
รูปแบบไม่มากนัก รูปแบบส าคัญพบที่โครงกระดูกของเจ้าแม่โคกพนมดี มีลูกปัดรูปดิสก์กระจายไปทั่ว
โครงกระดูกจ านวนมาก และมีต่างหู ท าจากหอยมือเสือ เป็นรูปกลมใหญ่ เจาะรูปร้อยสลับกลับลูกปัด
เม็ดเล็ก ๆ รูปทรงดิสก์ 

มีการขุดค้นพบเมล็ดข้าวที่เป็นถ่านในชั้นดิน และพบรอยประทับของแกลบข้าวที่ติดกับเศษ
ภาชนะดินเผาและดินเหนียว แต่ยากที่จะวิเคราะห์ได้ว่าเป็นข้าวปลูกหรือไม่ เนื่องจากอยู่ในสภาพที่ไม่
สมบูรณ์ อีกท้ังสภาพแวดล้อมที่เป็นป่าชายเลน ไม่เหมาะส าหรับปลูกข้าวเพราะดินมีความเค็ม ข้าวนั้น
อาจจะมาจากการแลกเปลี่ยน  คนโบราณที่โคกพนมดีเป็นสังคมหาอาหารจากธรรมชาติ โดยการล่า
สัตว์ป่า จับสัตว์น้ า สัตว์ปีก และเก็บพืชผลไม้ที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติ โดยปกติคนโบราณในช่วงยุคหิน
จะท าการย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆ แต่คนโบราณโคกพนมดีมีการตั้งบ้านเรือนเป็นหลักแหล่งและอยู่อาศัย
อย่างยาวนาน บริเวณโคกพนมดีอุดมสมบูรณ์ไม่มีการขาดแคลนอาหารการกิน สามารถหาอาหารได้ท้ัง
จากทะเล ป่าชายเลน แหล่งน้ าจืด และภายในป่า แต่โคกพนมดีในสมัยหลัง ชายฝั่ งทะเลเริ่มไกลห่าง
ออกไป คนโบราณที่โคกพนมดีจึงเริ่มมีการปรับตัวและเพาะปลูก ผู้ขุดค้นได้พบหลักฐานทางการ
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เกษตรกรรม เช่น จอบหินแกรนิต มีดเปลือกหอยน้ าจืดใช้ส าหรับเกี่ยวข้าว และเมล็ดข้าวปลูก และ
พบว่ามีการหาอาหารจากแหล่งน้ าจืดมากขึ้น จากหลักฐานการค้นพบดังกล่าวเป็นไปได้ว่า โคกพนมดี
อาจเป็นชุมชนแรกๆ ที่มีการเพาะปลูกข้าวก็เป็นได้ 

โครงกระดูกมนุษย์ที่ขุดค้นพบในแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี ได้แสดงให้เห็นถึงประเพณีการฝัง
ศพของคนโบราณเหล่านี้ แม้จะมีบางส่วนที่ผิดแผกจากส่วนใหญ่ แต่สามารถสรุปประเพณีการฝังศพ
ของคนโบราณในแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีได้ 

(1.) ลักษณะการฝังศพ การฝังผู้ตายจะอยู่ในท่านอนหงายเหยียดยาวอยู่ในหลุ่มขุด
ลึกลงในดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พบว่ามีการห่อศพด้วยเส้นใยพืชหรือแผ่นแร่ใยหิน บางศพมีแผ่นไม้
หรือกระดานรองอยู่ข้างใต้ร่าง มีเพียงโครงกระดูกเดียวถูกบรรจุไว้ในภาชนะดินเผาอยู่ในหลุมที่ขุดเป็น
วงกลม เป็นโครงกระดูกของทารกอายุประมาณ 15 เดือน 

(2.) พิธีกรรมการฝังศพ ศีรษะของผู้ตายมีการจัดให้หันไปทางทิศตะวันออกเฉียง 
เหนือและทิศตะวันออก มีการใส่สิ่ งของต่างๆ ลงไปในหลุมศพ แต่งตัวศพและประดับด้วย
เครื่องประดับต่างๆ ลงบนร่างกาย เช่น สร้อยคอลูกปัดท าจากเปลือกหอย ก าไลข้อมือ เป็นต้น หลุม
ศพบางหลุมมีการวางภาชนะดินเผาไว้ใกล้ๆ ร่างผู้ตาย แต่การประดับร่างกายและการวางภาชนะดิน
เผานั้นไม่ได้ปฏิบัติต่อโครงกระดูกทุกโครง มีการโรยดินเทศลงบนศพผู้ตาย คาดว่าเป็นการประกอบพิธี
ศพ แต่ไม่ได้พบบนโครงกระดูกทุกโครงเช่นกัน นอกจากนี้ยังพบเปลือกหอยแครงจ านวนหนึ่งใกล้ๆ กับ
บริเวณฝังศพ เป็นไปได้ว่าอาจมีการกินเลี้ยงอ าลาหลังจากท าพิธีฝังศพก็เป็นได้ 

5.1.3 อ ำนำจของผู้หญิง และ อ านาจจากบทบาทของความเป็น “แม่” ตั้งแต่ยุคดึกด าบรรพ์
นั้น โครงสร้างทางสังคมจัดระเบียบครอบครัวให้ความส าคัญกับความเป็นแม่ ให้เป็นศูนย์กลางของ
เครือญาติ ความรู้ความสามารถ เช่น ตีหม้อ ทอผ้า การทาบลายลงบนภาชนะดินเผานั้นล้วนเป็นฝีมือ
ของผู้หญิงซึ่งยังคงสืบต่อมากระทั่งปัจจุบันนี้ อาจสรุปได้ว่า การเป็นใหญ่ของเพศหญิงหรืออ านาจ
พิเศษของสตรีเพศที่มอบความอุดมสมบูรณ์เป็นความเชื่อที่มีเค้ามาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จาก
พ้ืนฐานความเชื่อในเรื่องอ านาจมหัศจรรย์ของเพศหญิงในฐานะผู้ให้ก าเนิดลูกหลานสืบตระกูล ความ
นับถือในแม่ หรือพระแม่ กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังอ านาจที่เกื้อกูลชีวิต ให้ความอุดมสมบูรณ์ต่อ
แผ่นดิน ความเจริญ พืชผลสัตว์เลี้ยง ฯลฯ สืบต่อจนเป็นความเชื่อในเทพีต่างๆ มาจนปัจจุบัน    ตัว
ละครเจ้าแม่โคกพนมดีสร้างมาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์คือ การฝังศพของเจ้าแม่โคกพนมดี
สันนิษฐานได้ว่าว่ามีอ านาจและความเคารพนับถือที่ผู้คนในยุคนั้นมีต่อเจ้าแม่โคกพนมดีมากจากทักษะ
และความสามารถของเธอคือความเชี่ยวชาญด้านการปั้นเครื่องปั้นดินเผา หรือการติดต่อสื่อสาร
แลกเปลี่ยนกับชุมชนอ่ืนๆ จากหลักฐานทางโบราณคดีโดยทั่วไปไม่ได้ชี้ชัดเรื่องอ านาจของผู้หญิง โดย
วิวัฒนาการของสังคมมนุษย์นั้นผู้ชายเป็นผู้ล่า (Man the Hunter) และผู้หญิงเป็นผู้รวบรวม 
(Woman the Gatherer) ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าผู้หญิงที่รู้จักการประดิษฐ์เครื่องมือต่างๆ ส่วนผู้ชายมี
หน้าที่ออกล่าสัตว์ หรือเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น  

หากเพศชายและเพศหญิง ไม่ได้ถูกบ่งชัดผูกขาดในเรื่องทักษะมีความเป็นไปได้ว่าเจ้าแม่โคก
พนมดีนั้น มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากอีกทั้งเป็นบุคคลที่มีความสามารถมากมายจนเป็นที่เคารพ 



 

108 
 

หรืออาจจะมีต าแหน่งทางสังคมที่สูงกว่าคนอ่ืนๆ ในแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี แต่ที่น่าสนใจก็คือ
ต าแหน่งดังกล่าวไม่ได้ถูกส่งต่อไปยังผู้ใด โดยเฉพาะการส่งต่อไปยังลูกหลาน จากหลักฐานการขุดค้น
โครงกระดูกพบว่า การที่การฝังศพบริเวณใกล้เคียงนั้นมีการประดับตกแต่งที่ไม่เท่าเทียมกับเจ้าแม่โคก
พนมดี แสดงให้เห็นว่าสถานะไม่ได้ถูกสืบทอด แต่ได้รับผ่านความกล้าหาญหรือทักษะของเธอ 

 
5.2 กำรสร้ำงบทละคร 

ผู้วิจัยเล่าเรื่องของเจ้าแม่โคกพนมดีโดยใช้ทฤษฎีการเล่าเรื่องแต่มีวิธีที่แตกต่างไปจากขนบเดิม 

เพราะการเล่าเรื่องถูกก าหนดด้วยโจทย์ของพ้ืนที่จัดแสดงภายในห้องพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
โบราณคดีภาคตะวันออก หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นส่วน
ก าหนดให้การเล่าเรื่องในรูปแบบละครเพลงนี้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่วงตามพ้ืนที่จัดแสดงภายในหอ
ศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก ดังนั้นผู้วิจัยขอเสนอกระบวนการพัฒนาผลงานการสร้างสรรค์บท
ละครดังนี้ 

5.2.1 กำรก ำหนดพื้นที่ สถำนที่ในกำรจัดแสดง 

ผู้วิจัยจึงเลือกวิธีการเล่าเรื่องโดยใช้โครงเรื่องจ านวน 2 โครงเรื่องเพ่ือเสนอเรื่องราวของตัว
ละคร “เจ้าแม่โคกพนมดี”  และตัวละคร “อภิวัฒน์” โดยเล่าเรื่องของตัวละครในยุคปัจจุบันและตัว
ละครในยุคอดีตเพ่ือสร้างวิธีการเล่าเรื่องที่สามารถเล่าผ่านพ้ืนที่ที่ถูกก าหนดไว้ โดย พ้ืนที่ในการจัด
แสดงเรื่องเล่าจ านวน ๓ พ้ืนที่ภายในห้องพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์โบราณคดีภาคตะวันออก หอศิลปะ
และวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่ 

 

(1.) พื้นที่จัดแสดงจิตรกรรมฝำผนังวัดเตำปูน 
     

 
ภาพที่ 5.1 ภาพพื้นที่จัดแสดงจิตรกรรมฝาผนังวัดเตาปูน 
(โดย สณัหไ์ชญ์ เอื้อศิลป์ วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561) 
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(2.) พื้นที่จัดแสดงผลงำนประติมำกรรมและเทวรูป 
 

 
ภาพที่ 5.2 ภาพพื้นที่จัดแสดงผลงานประตมิากรรมและเทวรูป 

(โดย สณัหไ์ชญ์ เอื้อศิลป์ วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561) 
 

(3.) พื้นที่จัดแสดงประวัติศำสตร์โบรำณคดีโคกพนมดี 
 

 
ภาพที่ 5.3 ภาพพื้นที่จัดแสดงประวัติศาสตร์โบราณคดีโคกพนมด ี

(โดย สณัหไ์ชญ์ เอื้อศิลป์ วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561) 
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5.2.2 กำรสร้ำงตัวละคร (Character)  
ผู้วิจัยก าหนดให้ตัวละครหญิงซึ่งเป็นชื่อโครงกระดูกที่สันนิษฐานจากการขุดค้นพบเป็นผู้หญิง

ที่มีบทบาทและเป็นผู้มีความส าคัญจากหลักฐานที่ปรากฏในหลุมศพคือ “เจ้าแม่โคกพนมดี” เป็นตัว
ละครที่มีบทบาทต่อการด าเนินเรื่อง โดยมีตัวละครอภิวัฒน์เป็นตัวละครหลัก (protagonist) และ
ก าหนดให้ตัวละคร “ปัน” เป็นตัวละครปะทะ (antagonist) เพ่ือสร้างความขัดแย้งของเรื่อง  โดย
ก าหนดให้มีตัวละครดังนี้ 

อภิวัฒน์ วิศวกรหนุ่มหัวก้าวหน้า ทายาทคนเดียวของที่ดินโคกพนมดี 
ที่ก าลังตัดสินใจขายที่ดินให้กับนายทุนต่างชาติที่จะเข้ามาพัฒนา
ที่ดินเป็นนิคมโคกพนมดี 

ปัน  มั คคุ เท ศ ก์ ฝึ กหั ด  เพ่ื อน สมั ย เด็ ก ขอ งอภิ วัฒ น์  นิ สิ ต เอก
ประวัติศาสตร์กลับมาฝึกงานและท าวิจัยโคกพนมดี 

เจ้าแม่โคกพนมดี  ตัวละครจากประวัติศาสตร์ 
พิชชี่ เพ่ือนสาวเจ้าแม่ไอที เพ่ือนของ ปัน กับ อภิวัฒน์ เป็นเพ่ือนกันมา

ตั้งแต่เด็ก 
ปุ๋ย เพ่ือนสาวท่าทางกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วเป็นเพื่อนคู่หูกับพิชชี่ 
นักแสดงหมู่มวล  รับบทเป็นชาวบ้านและตัวละครต่างๆ 5-6 คน 

 
5.2.3 โครงเรื่อง (Plot) 
วัดโคกพนมดีก าหนดให้มีการจัดงานร าลึกเจ้าแม่โคกพนมดี และการท าบุญกระดูกของบรรพ

บุรุษประจ าปีของชาวบ้านโคกพนมดี  ปันเป็นนิสิตเอกประวัติศาสตร์เธอท าวิจัยเกี่ยวกับบ้านโคกพนม
ดีจึงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดงานประจ าปีครั้งนี้โดยมีเพ่ือนของพวกเขาคือ พิชชี่และปุ๋ยมาช่วยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวกับการจัดนิทรรศการเพื่อน าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ภายในบริเวณวัดโคก
พนมดีซึ่งมีพิพิธภิณฑ์ประวัติศาสตร์โบราณคดีโคกพนมดีพิชชี่และปุ๋ยมีหน้าที่ดูแลการจัดนิทรรศการ
เกี่ยวกับประวัติและเส้นทางการพัฒนาของประวัติศาสตร์ภาคตะวันออกและจังหวัดชลบุรี ในขณะ
ที่พิชชี่ ปัน และปุ๋ยก าลังน าเสนอนิทรรศการอยู่ อภิวัฒน์ก็เข้ามาพอดีแล้วก็บอกเพ่ือน ๆ ถึงการ
วางแผนที่ตัวเขาได้เซ็นต์ยินยอมให้ครอบครัวของเขาขายที่ดินบริเวณโคกพนมดีนี้ให้กับเอกชนเพ่ือ
พัฒนาที่ดินเป็นนิคมอุตสาหกรรมและสนามบินโดยจะลงทุนขุดกระดูกอีกครั้งเพ่ือย้ายกระดูกไปเก็บไว้
ที่พิพิธภัณฑ์ทั้งหมด  จึงเกิดความขัดแย้งและโต้เถียงกันของอภิวัฒน์กับเพ่ือน ๆ เมื่ออภิวัฒน์เข้าไปใน
บริเวณแสดงงานก็พูดจาเสียงดังลบหลู่ แสงไฟในห้องดับลงแล้วอยู่ ๆ ก็มีแสงออกมาจากทางประตู
ห้องเล็ก ๆ พบว่า เจ้าแม่โคกพนมดีพร้อมด้วยบริวารหลุดทะลุมิติออกมาที่พิพิธภัณฑ์โคกพนมดี  
อภิวัฒน์จึงถูกจับตัวไปเนื่องจากโยนสร้อยของเจ้าแม่ที่ขัดจากหลุมศพแล้วน ามาจัดแสดงทิ้งลงพ้ืน 
อภิวัฒน์ถูกลากไปส่วนแสดงนิทรรศการยุคโคกพนมดี  ปัน พิชชี่ ปุ๋ยจึงตามไปช่วยอภิวัฒน์  พวกเขา
เห็นอภิวัฒน์ถูกจับตัวอยู่ เจ้าแม่โกรธก าลังจะลงโทษพิชชี่ขอร้องให้ปันไปช่วยพูดกับเจ้าแม่ ปันมีท่าที่
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ตื่นกลัวมาก แต่พ่ีคอของปันห้อยสร้อยกระดูกของเจ้าแม่ไว้  ปันเจรจาขอร้องให้เจ้าแม่ให้อภัยอภิวัฒน์ 
เจ้าแม่จึงปล่อยอภิวัฒน์  เจ้าแม่ถามปันว่าที่ที่อยู่ตอนนี้คือที่ไหน ปันเล่าความจริงให้ฟังว่าเจ้าแม่มาอยู่
ในยุคปัจจุบัน  เจ้าแม่ถามปันเกี่ยวกับโคกพนมดี  ปันเล่าให้ฟังว่าโคกพนมดีเป็นเพียงประวัติศาสตร์  
อภิวัฒน์พูดจาย้ าว่าแล้วมันก็ก าลังจะกลายเป็นสนามบิน แล้วอภิวัฒน์ชี้ให้เจ้าแม่เห็นหลุมฝังศพจ าลอง
ของตนเองที่อยู่ในห้องนิทรรศการ เจ้าแม่เสียใจเพราะไม่คิดว่าถิ่นที่ตนเองอยู่จะไม่เหลืออะไรเลย ปัน
จึงหยุดสถานการณ์ด้วยการถามถึงอดีตในช่วงระยะเวลานั้นว่าเป็นอย่างไร  และเกิดอะไรขึ้น เจ้าแม่
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังจนไปถึงจุดสูงสุดของเรื่องคือ เมื่อเกิดภัยแล้งผู้คนล้มตายไม่มีอาหาร  เจ้าแม่เล่าให้
ฟังว่าผีประจ าหมู่บ้านคงจะโกรธ ดังนั้นการช่วยเหลือชีวิตของทุกคนคือการแลกด้วยชีวิตของเจ้าแม่  
เจ้าแม่จึงตัดสินใจสังเวยชีวิตตัวเองเพ่ือความอยู่รอดของทุกคนในหมู่บ้าน  ก่อนเจ้าแม่จะกลับได้สวม
สร้อยคอให้อภิวัฒน์ อภิวัฒน์จึงรู้สึกกับการเสียสละที่เจ้าแม่มีต่อผู้คนในหมู่บ้าน  อภิวัฒน์จึงโทรไปขอ
ระงับโครงการขายที่ดินของแม่ที่โคกพนมดี 

บทละครมีจ านวน 3 ฉากโดยแบ่งตามพ้ืนที่ที่ใช้แสดง จากแก่นของเรื่องคือ อนาคตที่ยั่งยืนมา 
จากรากที่แข็งแรง  โดยมีตัวละครอภิวัฒน์เป็นตัวละครหลัก และตัวละครปันเป็นตัวละครปะทะ โดย
วิเคราะห์บทละครเพ่ือใช้ในการแสดงได้ดังนี้ 

ฉำกที่ 1 จุดเริ่มต้นของเรื่องคือเหตุการณ์การจัดงานร าลึกถึงเจ้าแม่โคกพนมดีที่วัดโคกพนมดี  

ปันเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดงานเนื่องจากเธอเป็นมัคคุเทศก์และสนใจในการรวมรวมเรื่องเล่าจาก
ประวัติศาสตร์ของโคกพนมดี  ที่วัดโคกพนมดีมีพิพิธภัณฑ์ที่สร้างทิ้งไว้แต่ยังด าเนินการไม่เสร็จปันจึงมี
ความคิดที่ท านิทรรศการเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ชาวบ้านในบ้านโคกพนมดีสนใจในประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นและการสร้างความแข็งแรงให้กับชุมชน ชาวบ้านช่วยงานกันอย่างสนุกสนานจนถึงเวลาเริ่มงาน 

ฉำกที่ 2 เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ห้องแสดงนิทรรศการประติมากรรมและเทวรูปตัวละครพิชชี
ก าลังอธิบายถึงประวัติศาสตร์ภาคตะวันออกในช่วงเวลาที่ศาสนาพราหมณ์และฮินดูเข้ามามีอิทธิพล
และเจริญรุ่งเรืองจนกลายเป็นอาณาจักรศรีมโหสถทิ้งร่องรอยอารยธรรมไว้มากมาย และเป็นจุดเริ่ม
ความขัดแย้งของเรื่อง ตัวละครอภิวัฒน์เข้ามาเพ่ือแจ้งกับเพ่ือน ๆ ว่าเขามีแผนการจะขายที่ดินให้กับ
บริษัทเอกชนที่ก าลังจะสร้างนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ในภาคตะวันออกและสนามบินขนาดใหญ่  ปัน
ไม่เห็นด้วยและพยายามบอกอภิวัฒน์ว่าที่ดินโคกพนมดีนี้มีประวัติศาสตร์  เป็นรากฐานของจิต
วิญญาณ และที่ส าคัญกระดูกของแม่ของอภิวัฒน์ก็อยู่ที่วัดนี้แต่อภิวัฒน์ไม่ได้สนใจเพราะทุกอย่าง
ตัดสินใจแล้ว  เรื่องราวในฉากท่ี 2 เป็นส่วนวิกฤติของตัวละครอภิวัฒน์ บทละครใช้วิธีการเล่าเรื่องแนว
แฟนตาซี ตัวละครเจ้าแม่โคกพนมดีสามารถทะลุมิติเข้ามาได้เพราะอภิวัฒน์พูดจาลบหลู่และโยนสร้อย
ที่จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ลงพื้น 

ฉำกที่ 3 เหตุการณ์ของเรื่องเข้าสู่จุดสูงสุดเพราะอภิวัฒน์ถูกจับตัวไปบริเวณส่วนนิทรรศการ
ประวัติศาสตร์ภาคตะวันออก โดยมีปัน พีชชี่ ปุ๋ยเป็นผู้ช่วยเหลือให้อภิวัฒน์รอดพ้นภัยจากการถูกเจ้า
แม่โคกพนมดีท าโทษ เรื่องราวด าเนินไปถึงค าถามที่เจ้าแม่โคกพนมดีสงสัยว่าที่นี่คือที่ไหน  อภิวัฒน์
เสียงดังและบอกให้เจ้าแม่โคกพนมดีหันไปดูหลุมฝังศพของตัวเองซึ่งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่จั ดนิทรรศการ  
เจ้าแม่โคกพนมดีเสียใจมากที่ร่องรอยความดีของเจ้าแม่กลายเป็นอดีตและฝังลึกอยู่ในดิน  เหตุการณ์
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เริ่มสะเทือนใจเจ้าแม่จึงพูดถึงเรื่องราวในอดีตท าให้อภิวัฒน์และเพ่ือน ๆ ได้ยินการตัดสินใจสละชีพ
ของเจ้าแม่โคกพนมดีเพ่ือบูชาผีประจ าหมู่บ้านเพ่ือแลกกับชีวิตของคนในหมู่บ้านด้วยเหตุที่เกิดโรค
ระบาด ขาดน้ า อภิวัฒน์เสียใจกับการเสียสละของเจ้าแม่โคกพนมดี  เมื่อเจ้าแม่ก าลังจะกลับไปได้มอบ
สร้อยคล้องคออภิวัฒน์  ท าให้อภิวัฒน์นึกถึงแม่ที่จากไปและอภิวัฒน์ตัดสินใจขอระงับการขายที่ดินที่
โคกพนมดีไว้ก่อน 

บทเพลงที่ใช้ในการแสดงมีจ านวนทั้งสิ้น 9 เพลงปรากฏดังต่อไปนี้ 
(1.) เพลงแสงธรรมส่องอารยธรรม 
(2.) เพลงประเพณีของเรา 
(3.) เพลงหงุดหงิดร้อนใน 
(4.) เพลงนางพญาแห่งโคกพนมดี 
(5.) เพลงประวัติศาสตร์ไร้สาระ 
(6.) เพลงจุดเริ่มต้นของชีวิต 
(7.) เพลงนมัสเต 
(8.) เพลงลมหายใจของวันวาน 
(9.) เพลงอดีตท่ีทิ้งไว้ 

ตัวละครอภิวัฒน์ หนุ่มวิศวกรรุ่นใหม่ แม่เสียชีวิตทิ้งมรดกเป็นที่ดินที่โคกพนมดีไว้ให้ เขาเป็น
คนมั่นใจในตัวเองมาก บุคลิกภาพดี เรียนเก่ง และเป็นหนุ่มวิศวกรโยธาที่มีความสามารถ อภิวัฒน์เคย
อยู่ที่โคกพนมดีตอนเด็ก เพราะแม่ให้ก าเนิดเขาที่นี่ เมื่อเริ่มโตขึ้นแม่จึงพาไปอยู่ที่กรุงเทพเพ่ือให้เรียน
หนังสือ จนเมื่อเขาสามารถไปเรียนต่างประเทศได้  แม่ของอภิวัฒน์ก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ก่อนแม่
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลแม่ของอภิวัฒน์ถอดสร้อยที่บรรจุกระดูกของคุณย่าทวดจากคอคล้องให้กับเขา  

เขาจึงมีความต้องการพัฒนาพ้ืนที่ให้เจริญรุ่งเรืองทันสมัย   
ตัวละครปัน ปันมีบ้านอยู่ที่ชลบุรีในอ าเภอพนัสนิคมเป็นเพ่ือนกับอภิวัฒน์สมัยที่เรียนมัธยม

ด้วยกันที่กรุงเทพ แต่ปันกลับมาเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยบูรพาวิชาเอกประวัติศาสตร์และสนใจ
อาชีพมัคคุเทศก์ เธอมีความต้องการที่จะท าให้พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์โคกพนมดีที่วัดโคกพนมดีมีการ
ด าเนินการต่อ โดยการจัดงานร าลึกเจ้าแม่โคกพนมดีครั้งนี้เธอมีความหวังว่าทางหน่วยงานราชการจะ
เห็นความส าคัญและเร่งจัดหางบประมาณมาด าเนินการต่อ  และเธอคาดหวังจะมาท างานเพ่ือพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนี้ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโคกพนมดีและเป็นศูนย์กลางของชุมชน
บ้านโคกพนมดี  

 

5.2.4 ล ำดับเหตุกำรณ์และกำรกระท ำของตัวละคร 

(1.) เพลงเปิดเรื่อง แสงธรรมส่องอารยธรรม 

(2.) ปันและชาวบ้านก าลังเตรียมงานร าลึกเจ้าแม่โคกพนมดี 
(3.) พิชชี่ยังมาไม่ถึงบริเวณงานท าให้ปันโกรธเพราะกลัวเตรียมงานไม่ทัน 

(4.) เมื่อผู้ว่า ฯ มาถึงงานจึงเริ่มขึ้น 
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(5.) พิชชี่มาถึงทันเวลาและบรรยายเรื่องราวประวัติศาสตร์ให้ผู้ที่มาชมงานได้ฟัง 

(6.) อภิวัฒน์เข้ามาหาเพ่ือน ๆ และบอกเรื่องโครงการขายที่ดินท่ีโคกพนมดี 
(7.) อภิวัฒน์เถียงกับเพ่ือน ๆ และลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเหตุให้เจ้าแม่โคกพนมดีทะลุ

มิติออกมา 

(8.) เจ้าแม่โคกพนมดีจับตัวอภิวัฒน์ไปลงโทษ 

(9.) ปันเข้าไปขอร้องเจ้าแม่โคกพนมดีเพ่ือช่วยเหลืออภิวัฒน์ 
(10.) ปันเล่าความจริงเกี่ยวกับโลกในปัจจุบัน 

(11.) เจ้าแม่โคกพนมดีเห็นหลุมศพตัวเองในห้องนิทรรศการ 

(12.) เจ้าแม่โคกพนมดีเล่าถึงการตัดสินใจสละชีวิตของตนเอง 

(13.) อภิวัฒน์สะเทือนใจในการเสียสละของเจ้าแม่โคกพนมดี 
(14.) เจ้าแม่โคกพนมดีให้สร้อยคอกับอภิวัฒน์ 
(15.) อภิวัฒน์นึกถึงแม่ของเขาที่ตายไปแล้ว 

(16.) อภิวัฒน์ตัดสินใจเลื่อนโครงการการขายท่ีดิน 

 

5.2.5 แนวคิดในกำรก ำกับกำรแสดง 

 โจทย์ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้คือการเล่าเรื่องภายในพ้ืนที่พิพิธภัณฑ์ ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ก าหนด แนวคิดในการออกแบบ (Director Design Concept) คือรากโกงกางของป่าชายเลน 

จากการก าหนดแนวคิดในการก ากับการแสดง และแนวคิดในการออกแบบผู้วิจัยจึงวางแผน
เพ่ือค้นหาลักษณะทางกายภาพของเจ้าแม่โคกพนมดีที่จะปรากฏให้เห็นในละคร เพ่ือท าความรู้จักตัว
ละคร โดยสร้างตัวละครจากจินตภาพและน าข้อมูลทางประวัติศาสตร์มาพัฒนาเครื่องแต่งกาย 
อุปกรณ์ประกอบ ฯลฯ ดังนั้นนักออกแบบเสื้อผ้าจึงน าสีเขียวของตะไคร่น้ า วัสดุที่มีความรู้สึกต่อชีวิต
ความเป็นอยู่พื้นที่ใกล้น้ าเพ่ือน ามาค้นหาตัวละครโดยก าหนดตัวละครจากการออกแบบเครื่องแต่งกาย 
และการแต่งหน้าและถ่ายรูปนักแสดงเพ่ือค้นหาตัวละครที่ต้องการ โดยก าหนดโจทย์ในการถ่ายรูปให้
นักแสดงมีภาวการณ์ขาดสารอาหาร ความไม่แข็งแรงของสุขภาพจากผลการวิเคราะห์โครงกระดูก 
และจากข้อมูลที่ศึกษา 

จึงสรุปได้ว่าสุขภาพของคนโบราณโคกพนมดี ถึงแม้ว่าโคกพนมดีจะอุดมสมบูรณ์ด้วย
ทรัพยากรและอาหาร แต่อากาศร้อนชื้นก็เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการระบาดของเชื้อมาลาเรีย ประชากร
โคกพนมดีส่วนใหญ่มีความผิดปกติในเลือดและสภาวะโลหิตจางซึ่งมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมด้วย 

นอกจากนั้นยังมีการขุดค้นพบเครื่องมือเครื่องใช้เช่น เศษภำชนะดินเผำ พบเศษภาชนะดิน
เผาในชั้นดินที่ 2-11 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลายเชือกทาบ ก ำไลหิน พบจ านวนมากในชั้นดินที่ 2-4 ลูกปัดที่
ท ำด้วยกระดูกสันหลังปลำ, ลูกปัดหอยมือเสือ พบจ านวนมากในชั้นดินที่ 2-4 มีหลากหลายรูปแบบ 
เช่น แผ่นดิสก์ขนาดเล็ก รูปตัว H รูปตัว I ต่างหูมีรูปแบบไม่มากนัก รูปแบบส าคัญพบที่โครงกระดูก
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ของเจ้าแม่โคกพนมดี มีลูกปัดรูปดิสก์กระจายไปทั่วโครงกระดูกจ านวนมาก และมีต่างหู ท าจากหอย
มือเสือ เป็นรูปกลมใหญ่ เจาะรูปร้อยสลับกลับลูกปัดเม็ดเล็ก ๆ รูปทรงดิสก์ 

จากการศึกษาการขุดค้นแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีพบโบราณวัตถุ เช่น ขวานหินขัด  
เศษภาชนะดินเผา และเปลือกหอยแครงจ านวนมาก การส ารวจดินในบริเวณนาข้างโคกพนมดีได้พบ
ดินสีเทาอมเขียวเข้มเหมือนกับดินเหนียวทะเล   การขุดค้นดังกล่าวผู้วิจัยและนักออกแบบได้น ามาใช้
ออกแบบให้มีสีเขียวบนตัวนักแสดงเพ่ือท าให้ตัวละครชาวโคกพนมดีมีความเป็นจริงตามจินตนาการ
มากขึ้น 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสร้างจินตภาพของตัวละครเจ้าแม่โคกพนมดีและชาวโคกพนมดีด้วยการ
ออกแบบเครื่องแต่งกาย  การค้นหาลักษณะทางกายภาพ  ความเชื่อภายในโดยให้นักแสดงแต่งหน้า  
แต่งตัว และก าหนดโจทย์ให้นักแสดงท าความเข้าใจกับชาวโคกพนมดี  แล้วท าการถ่ายภาพเพ่ือหาพลัง
ชีวิตของชาวโคกพนมดี เมื่อถ่ายภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ผู้วิจัยใช้การค้นหาจากภาพถ่ายเพ่ือน าตัว
ละครไปพัฒนาในห้องซ้อม  และท าความเข้าใจกับชีวิตของคนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ต้องต่อสู้เพ่ือ
น าพาให้ชีวิตตัวเองอยู่รอด สู้กับความตาย  ความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณสิ่งลี้ลับ และการรักษาชีวิตของ
ตัวเองประเด็นส าคัญที่มีผลต่อการเล่าเรื่องของเจ้าแม่โคกพนมดี ดังนี้ 

(1.) การสร้างวาทกรรมในการเล่าเรื่องโดยสร้างให้ตัวละครเจ้าแม่โคกพนมดีเป็น “ผู้
เสียสละ” หมายถึงการเลือกเสียสละชีวิตของตนเองเพ่ือผู้อ่ืนเป็นเหตุการณ์กระตุ้นให้ผู้รับสารเกิด
ความสะเทือนใจ เห็นอกเห็นใจ และสร้างให้การตัดสินใจครั้งนี้ส่งผลต่อความศรัทธาในเจ้าแม่โคกพนม
ดี เพื่อตอบข้อสันนิษฐานถึงสาเหตุการเสียชีวิตของเจ้าแม่โคกพนมดีของผู้วิจัยผ่านการเล่าเรื่องครั้งนี ้

(2.) การสร้างตัวละครอภิวัฒน์ซึ่งเป็นตัวละครเอกที่มีความต้องการพัฒนาพ้ืนดินเดิม
ให้ตัวละครได้เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ ความสมัยใหม่ ความเจริญรุ่งเรื่อง หรือโลกาภิวัฒน์ให้
ตระหนักถึงการพัฒนาบนรากฐานของรากท่ีแข็งแรง 

(3.) ความต้องการให้พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์โบราณคดีภาคตะวันออก หอศิลปะ
และวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพามีชีวิตใหม่อีกครั้งโดยการใช้ศิลปะการแสดงเล่าเรื่อง
ในพ้ืนที่นิทรรศการ ดังนั้นการสร้างบทส าหรับเล่าเรื่อง พื้นที่ภายในพิพิธภัณฑ์มีผลต่อโครงสร้างในการ
เล่าเรื่องด้วย 

(4.) ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก อ านาจของความเป็นแม่ที่มีผลต่อความรัก  
ความอบอุ่นในการเจริญเติบโตของชีวิต  

(5.) การเสริมสร้างความรักในท้องถิ่นเพ่ือหาแนวทางในการสร้างความเจริญอย่าง
ยั่งยืนในชุมชนจากการลงพ้ืนที่ภาคสนามที่วัดโคกพนมดีผู้วิจัยมีความสนใจสร้างความตระหนักให้คน
ในชุมชนร่วมกันท าให้พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์โคกพนมดีได้รับการพัฒนาและเปิดบริการให้กับ
ประชาชนอย่างแท้จริง 

(6.) ความรักในบรรพบุรุษโดยใช้ความกตัญญูเป็นสะพานในการเชื่อมอุดมการณ์และ
ความดทีี่บรรพบุรุษส่งต่อให้กับรุ่นของเราในปัจจุบัน 
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เมื่อผู้วิจัยได้ศึกษาประวัติศาสตร์โบราณคดีโคกพนมดีและน ามาสร้างบทละครโดยเลือกโจทย์
ในการสร้างสรรค์บทละครเพ่ือใช้แสดงในพิพิธภัณฑ์ การเข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์ ผู้วิจัยได้ค้นหา
ลักษณะทางกายภาพของตัวละครจากการถ่ายภาพและน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาประวัติศาสตร์
น ามาสร้างตัวละครโดยผ่านการออกแบบและสร้างสรรค์การแต่งหน้า เสื้อผ้าและการแต่งกายเพ่ือท า
ให้เกิดตัวละครและน ามาพัฒนาต่อกับนักแสดง โดยการค้นหาตัวละครและท างานกับบทละคร  ทั้งนี้
ได้ก าหนดแนวคิดในการก ากับการแสดงคือ จริงหรือไม่จริง (เพ่ือให้พิพิธภัณฑ์มีชีวิตอีกครั้ง) ดังนั้นใน
การท างานภายในพ้ืนที่พิพิธภัณฑ์ทุกอย่างที่อยู่ในบริเวณแสดงสามารถมีชีวิตเกิดขึ้นมาใหม่  มีเสียงได้ 
หรือสามารถพูดกับคนดูได้ และตัวละครสามารถปรากฏตัวออกมาได้จากทุกทิศภายในห้องแสดง  โดย
มีทิศทางในการก ากับการแสดงในแต่ละห้องแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ดังนี้  
 

ตำรำงท่ี 5.1 ตำรำงสรุปทิศทำงกำรก ำกับกำรแสดง 

พื้นที่ ทิศทำงกำรก ำกับกำรแสดง 

ฉากที่ 1 ลานวัดเตาปูน การน าเสนอความสวยงาม ความสุข และความ
สงบของวัดที่เป็นสถานที่สร้างปัญญา ผูกติดเชื่อมโยงกับ
คนชุมชน การก ากับการแสดงเน้นวิถีชีวิต ความเป็น
ชนบท  ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน และสถานที่เปิดตัวเจ้า
แม่โคกพนมดี   

ฉากที่  2 ห้องแสดงประติมากรรมและ
เทวรูป 

ภาพโปรเจคเตอร์บนผนังสีขาวภายในห้องจัด
นิทรรศการ การจัดแสงเพ่ิมความขลัง ศักดิ์สิทธิ์ของ
เทวรูปเพื่อให้พ้ืนที่แสดงมีความลึกลับน่ากลัว 

ฉากที่ 3 ลานหินก่อนประวัติศาสตร์ การใช้พ้ืนที่ภายในห้องนิทรรศการโบราณคดีก่อน
ประวัติ ศาสตร์ เป็ น พ้ืนที่ ในยุค โคกพนมดี  และใน
ขณะเดียวกันพ้ืนที่นี้ก็เป็นพ้ืนที่จัดแสดงนิทรรศการเพ่ือ
สร้างความไม่จริงให้เป็นจริง และความจริงในพ้ืนที่ไม่จริง 

 

 การแสดงครั้งนี้มีความยาว 60 นาทีเพ่ือให้มีความเหมาะสมกับเวลาที่คนดูจะเดินชมในแต่ละ
จุด โดยเรื่องเล่าของเจ้าแม่โคกพนมดีจะเพ่ิมความตื่นเต้นและน าพาเรื่องไปสู่จุดสูงสุดจนถึงความ
สะเทือนใจในช่วงที่ 3 ดังกราฟที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ ดังนี้ 
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ภาพที่ 5.4 ภาพกราฟแสดงกรอบความคิดในการก าหนดการน าเสนอเรื่อง 

(โดย สณัหไ์ชญ์ เอื้อศิลป์ วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561) 
 
5.3 กำรจัดกำรเสวนำหลังชมกำรแสดง 

ผู้วิจัยได้ก าหนดให้มีการเสวนาหลังจบการแสดงโดยได้เชิญนักวิชาการสาขาต่าง ๆ เข้าร่วม
พูดคุยเพ่ือเสนอความคิดเห็น  ให้ข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถามประเด็นเกี่ยวกับคุณค่าจากเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ภาคตะวันออกภายหลังชมการแสดง ได้เชิญนักวิชาการดังนี้ 

(1.) รองศาสตราจารย์ ดร.ภารดี  มหาขันธ์ 
(2.) ดร.พิชัย สนแจ้ง  ผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรม 
(3.) อาจารย์ไพบูลย์  โสภณสุวภาพ   

นอกจากนั้นยังได้รีบเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทิน  มหาขันธ์ เข้าร่วมพูดคุยใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการแสดงละครเพลงในพิพิธภัณฑ์ เรื่องเจ้าแม่โคกพนมดี 
   

 
ภาพที่ 5.5 ภาพการจัดเสวนาหลังชมการแสดง (1) 
(โดย มโน วนเวฬุสิต วันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 

 

                                                               จุดสูงสุด 

      จุดเร่ิมเร่ือง                         จุดขัดแย้ง                                

                                                                                                    จุดจบของเรื่อง 

       ฉากที่ 1                                         ฉากที่ 2                                         ฉากที่ 3 
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ภาพที่ 5.6 ภาพการจัดเสวนาหลังชมการแสดง (2) 
(โดย มโน วนเวฬุสิต วันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 

 
 ผลจากการเสวนาสรุปได้ว่า ผลงานการแสดงชิ้นนี้มีความแปลกใหม่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการน าละครเพลงเข้ามาแสดงในพิพิธภัณฑ์ซึ่งเพ่ิมความน่าสนใจ และการเล่ าเรื่องภายในห้อง
นิทรรศการท าให้พิพิธภัณฑ์มีชีวิต  สื่อสารได้  และมีประเด็นของการแนะน าเรื่องจุดมุ่งหมายของการ
เล่าเรื่องที่มีหลากหลายเช่น ประวัติการสร้างเมืองชลบุรี หากผลงานมุ่งเน้นเรื่องราวชีวิตของเจ้าแม่โคก
พนมดีก็จะท าให้การเล่าเรื่องมีทิศทางที่ชัดเจนมากข้ึน 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทิน  มหาขันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านละครร้องมีความเห็นจากการเสวนา
ว่า องค์ประกอบของการแสดงรวมถึงดนตรีประกอบสวยงาม และสามารถสื่อสารเรื่องราวได้ดีมาก  
ในฐานะผู้ชมรู้สึกสนุกและสะเทือนอารมณ์ไปกับเรื่องราวชะตากรรมของเจ้าแม่โคกพนมดี  เมื่อถามถึง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างวาทกรรมในการเล่าเรื่องของผู้วิจัยที่สร้างให้เจ้าแม่โคกพนมดีเสียสละ
ชีวิตตอนจบของเรื่องนั้น ท่านให้ความเห็นว่าเป็นสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ที่จะเล่าเรื่องให้เกิดความ
สะเทือนอารมณ์และผู้ชมรู้สึกถึงเรื่องท่ีต้องการสื่อสารได้ 
 

 
ภาพที่ 5.7 ภาพการจัดเสวนาหลังชมการแสดง (3) 
(โดย มโน วนเวฬุสิต วันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 
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 รองศาสตราจารย์ ดร. ภารดี  มหาขันธ์ นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ และเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประวัติศาสตร์ภาคตะวันออกให้ความเห็นถึงการแสดงละครเพลงในพิพิธภัณฑ์เรื่องเจ้าแม่โคก
พนมดีว่า มีความสนุก  และชื่นชมนักแสดงทุก ๆ คนที่สามารถเข้าถึงตัวละครได้ดี  ในฐานะผู้ชมรู้สึก
สงสารตัวละครเจ้าแม่โคกพนมดี และสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านการแสดง และองค์ประกอบใน
พิพิธภัณฑ์เช่นในวัด หรือบรรยากาศภายในหอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกได้ดีมาก 
 

 
ภาพที่ 5.8 ภาพการจัดเสวนาหลังชมการแสดง (4) 
(โดย มโน วนเวฬุสิต วันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 

 
 ดร.พิชัย  สนแจ้ง  ผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรม ได้ให้ความเห็นในมุมมองของการสร้าง
ประสบการณ์กับผู้ชม  การใช้นวัตกรรมการเล่าเรื่อง และการใช้พิพิธภัณฑ์เป็นพ้ืนที่เล่าเรื่อง  ท่านให้
ข้อเสนอเกี่ยวกับทิศทางการเล่าเรื่อง เนื่องจากยังไม่เห็นทิศทางที่ชัดเจนว่าต้องการเล่าเรื่องใดแน่ 
เพราะมีทั้งประวัติศาสตร์ของจังหวัดชลบุรี และเจ้าแม่โคกพนมดี   
 อาจารย์ไพบูลย์  โสภณสุวภาพ  อาจารย์ประจ าสาขาศิลปะการแสดง ผู้เชี่ยวชาญด้านละคร
เพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคม และการสร้างละครในพ้ืนที่พิพิธภัณฑ์  ได้ให้ความเห็นเพ่ิมเติมต่อการ
เชื่อมโยงถึงสภาพปัจจุบันที่แท้จริงของสังคมในภาคตะวันออก  หากน าปัญหาหรือเหตุการณ์ที่ส าคัญ
จะท าให้ผลงานสร้างสรรค์ชิ้นนี้มีมิติของความเป็นตะวันออกชัดเจนมากขึ้น 
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5.4 แบบสอบถำมจำกผู้ชมหลังจบกำรแสดง 
5.4.1 ข้อมูลทั่วไป 

  (1.) เพศ 
ตำรำงท่ี 5.2 ตำรำงแสดงจ ำนวนของเพศผู้ตอบแบบสอบถำม 
เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
หญิง 19 58 
ชาย 14 42 
รวม 33 100 

 
(2.) อายุ 

ตำรำงท่ี 5.3 ตำรำงแสดงจ ำนวนของอำยุผู้ตอบแบบสอบถำม 
อำย ุ จ ำนวน ร้อยละ 
18-20 ปี 14 42 
21-25 ปี 18 55 
41-50 ปี 1 3 
รวม 33 100 

 
(3.) ระดับการศึกษา 

ตำรำงท่ี 5.4 ตำรำงแสดงจ ำนวนของระดับกำรศึกษำผู้ตอบแบบสอบถำม 
ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 
ระดับปริญญาตรี 32 97 
ระดับปริญญาโท 1 3 
รวม  100 

 
(4.) อาชีพ 

ตำรำงท่ี 5.5 ตำรำงแสดงจ ำนวนของอำชีพผู้ตอบแบบสอบถำม 
อำชีพ จ ำนวน ร้อยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 29 88 
ไม่ระบุ 4 12 
รวม 33 100 
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(5.) สังกัด/หน่วยงาน 
ตำรำงท่ี 5.6 ตำรำงแสดงจ ำนวนของสังกัด/หน่วยงำนผู้ตอบแบบสอบถำม 
สังกัด/หน่วยงำน จ ำนวน ร้อยละ 
คณะดนตรีและการแสดง 7 20 
มหาวิทยาลัยบูรพา 13 40 
ไม่ระบุ 13 40 
รวม 33 100 
 

5.4.2 แบบสอบถำมและข้อเสนอแนะ  
(1.) ก่อนเข้าชมการแสดง ละครเพลงในพิพิธภัณฑ์ “เจ้าแม่โคกพนมดี” ท่านมีความ

เข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของภาคตะวันออกอย่างไรบ้าง 
ตำรำงท่ี 5.7 ตำรำงแสดงจ ำนวนกำรตอบแบบสอบถำม 
ควำมคิดเห็น จ ำนวน ร้อยละ 
ไม่เคยทราบมาก่อน 24 73 
ทราบมาเพียงเล็กน้อย 4 12 
ทราบอยู่แล้ว 2 6 
ไม่ระบุ 3 9 
รวม 33 100 
 
  (2.) หลังชมการแสดง ละครเพลงในพิพิธภัณฑ์ “เจ้าแม่โคกพนมดี” ท่านมีความคิด
เห็นอย่างไรกับละครในพิพิธภัณฑ์เรื่องนี้ 
ตำรำงท่ี 5.8 ตำรำงแสดงจ ำนวนกำรตอบแบบสอบถำม 
ควำมคิดเห็น จ ำนวน ร้อยละ 
ได้รับความรู้/เกิดความส านึกรักวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์/ต้องการสืบต่อและ
อนุรักษ์ไว้ 

13 40 

ต้องการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมต่อไป 3 8 
ได้รับความบันเทิงจากละคร/ประทับใจใน
การแสดง/ชื่ น ชอบการน า เสนอ การ
ออกแบบ ดนตรี และบทละคร 

13 40 

ไม่แสดงความคิดเห็น 4 12 
รวม 33 100 
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5.5 กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย 
การจัดการแสดงละครเพลงในพิพิธภัณฑ์เรื่อง เจ้าแม่โคกพนมดี เปิดการแสดงระหว่างวันที่ 

26- 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 รอบเวลา 14.00 น. ด้วยความสนใจของผู้ชม และข้อจ ากัดของพ้ืนที่จึงไม่
สามารถบรรจุผู้ชมได้ ดังนั้นในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 จึงได้เพ่ิมรอบ 11.30 น. ส าหรับผู้ชมที่ไม่
สามารถส ารองที่นั่งเข้าชมได้ 
 

 
ภาพที่ 5.9 ภาพสื่อประชาสมัพันธ์ ประกาศเพิ่มรอบการแสดง 

(โดย ศุธาศินี บุญเกาะ วันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ.2561) 
 

 ผลการวิจัยท าให้ผู้วิจัยพบวิธีการสร้างบทละครจากข้อมูลประวัติศาสตร์ และการน าข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตและวัฒนธรรมน ามาสร้างบท และพัฒนาตัวละครเช่น  ข้อมูลจากผลการ
วิเคราะห์กระดูกที่ขุดค้นพบ ท าให้ทราบว่าตัวละครเจ้าแม่โคกพนมดีมีอายุ 35 ปี หลักฐานที่ปรากฏ
เกี่ยวกับเครื่องประดับและเครื่องใช้ท าให้สามารถน ามาพัฒนาลักษณะทางกายภาพของตัวละคร เช่น
การแต่งกาย  หรือจินตภาพของตัวละครเกี่ยวกับข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมจากการศึกษาการขุดค้น
แหล่งโบราณคดีโคกพนมดีพบโบราณวัตถุ เช่น ขวานหินขัด เศษภาชนะดินเผา และเปลือกหอยแครง
จ านวนมาก การส ารวจดินในบริเวณนาข้างโคกพนมดีได้พบดินสีเทาอมเขียวเข้มเหมือนกับดินเหนียว
ทะเล  การขุดค้นดังกล่าวผู้วิจัยและนักออกแบบได้น ามาใช้ออกแบบให้มีสีเขียวบนตัวนักแสดงท าให้
ค้นพบลักษณะทางกายภาพของตัวละคร 

 นอกจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์แล้วผู้วิจัยยังค้นพบว่า การถ่ายภาพส าหรับ
นักแสดงเป็นวิธีการที่น ามาใช้ในการพัฒนาตัวละครและค้นหาลักษณะของตัวละครที่ปรากฏเห็นได้ชัด
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จากการถ่ายภาพ โดยการแต่งหน้า แต่งกาย การน าอุปกรณ์ที่มีตามหลักฐานการค้นพบ โดยการสร้าง
วัสดุตามหลักฐานที่ปรากฏท าให้เห็นตัวละครและสามารถพัฒนาการเล่าเรื่องได้ 
 ผลงานการวิจัยครั้งนี้ยังต้องการการพัฒนาบทละครเพ่ือสร้างให้เป็นละครเพลงฉบับละครเวที 
เนื่องจากโจทย์ในการท าวิจัยครั้งนี้มุ่งสร้างบทและก ากับการแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และ
โบราณคดีภาคตะวันออก  ทั้งนี้ผู้วิจัยพบประเด็นในการพัฒนาดังนี้ 

5.5.1 การสร้างมิติตัวละครเจ้าแม่โคกพนมดี 
5.5.2 การขยายเรื่องราวและเหตุการณ์เกี่ยวกับแม่ของอภิวัฒน์เพ่ือปูพ้ืนเรื่องให้เชื่อมโยงกับ

เรื่องราวสะเทือนใจในช่วงท้าย 
5.5.3 การเล่าเรื่องในแต่ละช่วงมีความรวดเร็วเป็นภาพจึงท าให้ไม่เห็นการกระท าของตัวละคร 

ดังนั้นหากสร้างเหตุการณ์และการกระท าของตัวละครให้ชัด จะท าให้การด าเนินเรื่องมีความชัดเจนขึ้น 
5.5.4 ดนตรีประกอบที่สร้างสรรค์ไปตามแนวคิดและสิ่งแวดล้อมของเรื่อง 
5.5.5 การเพ่ิมการประสานเสียงในการขับร้อง หรือออกแบบเสียงร้องให้เข้ากับเรื่อง 
5.5.6 การพัฒนาการออกแบบลีลา  ด้วยระยะเวลาในการพัฒนาการออกแบบลีลาและการ

เคลื่อนไหวที่มีจ ากัด จึงท าให้ผู้วิจัยเลือกใช้การเคลื่อนไหวของชาวบ้านโคกพนมดีในเรื่องตามแบบชาว
ป่าโดยทั่วไป ท าให้ไม่เห็นอัตลักษณ์เฉพาะของกลุ่มชนนี้ตามจินตนาการและความจริงในการเล่าเรื่อง 
 
5.6  ข้อเสนอแนะ 
 หลังจากการศึกษาค้นคว้าโดยการรวบรวมเอกสาร งานวิชาการ งานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีโคกพนมดี ผู้วิจัยน าข้อมูลมาสร้างสรรค์บทละครโดยก าหนดโจทย์ส าหรับ
แสดงในพ้ืนที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และโบราณคดีภาคตะวันออก หอศิลปะและวัฒนธรรมภาค
ตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพาโดยน าเสนอต่อสาธารณชนนั้น  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดังนี้ 

5.6.1 จัดให้มีการแสดงละครเพลงในพิพิธภัณฑ์เรื่อง เจ้าแม่โคกพนมดีขึ้นอีก เพ่ือพัฒนาและ
แก้ปัญหาโครงสร้างและบทสนทนาของตัวละครให้ดียิ่งขึ้น 

5.6.2 พัฒนาบทละครเป็นบทละครที่ใช้ส าหรับการแสดงละครเพลงในโรงละคร 
5.6.3 เปลี่ยนพื้นที่ท่ีใช้ในการแสดงเป็นโรงละคร 
5.6.4 ปรับหรือพัฒนาบทละครเพลงฉบับพิพิธภัณฑ์นี้ให้เหมาะสมจัดแสดงได้ในโรงเรียน

เพ่ือให้นักเรียนในโรงเรียนมัธยมต่าง ๆ ในภูมิภาคตะวันออกสามารถน าบท และโน้ตเพลงไปใช้ในการ
แสดงละครเพลงในโรงเรียนเพ่ือเสริมทักษะทางวิชาการ และสร้างวัฒนธรรมการเล่าเรื่องด้วยศิลปะ
การละครในโรงเรียนต่าง ๆ  
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เอกสารแนบท้ายสัญญา  หมายเลข ๓ 

รายงานสรุปการเงิน 
เลขที่โครงการระบบบริหารงานวิจัย  (NRMS 13 หลัก) -  สัญญาเลขท่ี  194/2560 

โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  มหาวิทยาลัยบูรพา 

ชื่อโครงการ  การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์และโบราณคดีภาคตะวันออกผ่านการสร้างบทและการก ากับ
ละครเพลงเรื่อง เจ้าหญิงโคกพนมดี 
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน นายสัณห์ไชญ์  เอ้ือศิลป์ 
รายงานในช่วงตั้งแต่วันที่ (วัน/เดือน/ปี)  1 ตุลาคม  2558  ถึงวันที่  (วัน/เดือน/ปี)  28  กันยายน 2561 
ระยะเวลาด าเนินการ   2  ปี  - เดือน  

 
รายรับ 

จ านวนเงินที่ได้รับ 
งวดที่  1 (50%)  220,572 บาท  เมื่อวัน เดือน ปี   13 พ.ค. 59 
งวดที่  2 (40%)  176,458 บาท  เมื่อวัน เดือน ปี   2 ก.ย. 59 
งวดที่  3 (10%)    44,144 บาท  เมื่อวัน เดือน ปี   28 ก.ย. 61 
  รวม      441,144 บาท 

 
รายจ่าย 

รายการ งบประมาณท่ีตั้งไว้ งบประมาณท่ีใช้จริง 
จ านวนเงินคงเหลือ/

เกิน 
1. งบบุคลากร 52,000 52,000 - 
2. ค่าตอบแทน 79,703 79,703 - 
3. ค่าวัสดุ 120,327 120,327 - 
4. ค่าใช้สอย 105,000 100,500 - 
5. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา 40,000 40,000  
6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
  - ค่าสาธารณูปโภค 
  - ค่าธรรมเนียมอดหนุนสถาบัน 

44,114 44,114 - 

รวม 441,144 
 

     (นายสัณห์ไชญ์  เอื้อศิลป์) 
ลงนามหัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
สื่อประชาสัมพันธ์ 
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ภาพโปสเตอร์แบบที่ 1 โดย ศุธาศินี บุญเกาะ (วันที่ 22 มีนาคม 2561) 

 

 
ภาพโปสเตอร์แบบที่ 2 โดย ศุธาศินี บุญเกาะ (วันที่ 22 มีนาคม 2561) 
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ภาพโปสเตอร์แบบที่ 2 โดย ศุธาศินี บุญเกาะ (วันที่ 22 มีนาคม 2561) 

 

 
ภาพไวนิลขนาด 2.83x2 เมตร โดย ศุธาศินี บุญเกาะ (วันที่ 22 มีนาคม 2561) 
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ภาพสูจิบัตร หน้า 1-2 โดยศุธาศินี บุญเกาะ (วันที่ 25 มีนาคม 2561) 

 

  
ภาพสูจิบัตร หน้า 3-4 โดยศุธาศินี บุญเกาะ (วันที่ 25 มีนาคม 2561) 
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ภาพสูจิบัตร หน้า 5-6 โดยศุธาศินี บุญเกาะ (วันที่ 25 มีนาคม 2561) 

 

  
ภาพสูจิบัตร หน้า 7-8 โดยศุธาศินี บุญเกาะ (วันที่ 25 มีนาคม 2561) 
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ภาพสูจิบัตร หน้า 9-10 โดยศุธาศินี บุญเกาะ (วันที่ 25 มีนาคม 2561) 

 

  
ภาพสูจิบัตร หน้า 11-12 โดยศุธาศินี บุญเกาะ (วันที่ 25 มีนาคม 2561) 
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ภาพ Roll-up แสดงข้อมูลงานวิจัย ขนาด 80x2.10 เมตร  

โดยศุธาศินี บุญเกาะ (วันที่ 24 มีนาคม 2561) 
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ภาพ Roll-up แสดงข้อมูลนักแสดง ขนาด 80x2.10 เมตร  

โดยศุธาศินี บุญเกาะ (วันที่ 24 มีนาคม 2561) 
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ภาพ Roll-up แสดงข้อมูลนักแสดงและทีมงาน 

ขนาด 80x2.10 เมตร โดยศุธาศินี บุญเกาะ (วันที่ 24 มีนาคม 2561) 
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ภาคผนวก ข 
ภาพบรรยากาศระหว่างการแสดง 
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ภาพบรรยากาศระหว่างการแสดง  

(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 
 

 
ภาพบรรยากาศระหว่างการแสดง 

(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 
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ภาพบรรยากาศระหว่างการแสดง 

(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 
 

 
ภาพบรรยากาศระหว่างการแสดง 

(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 
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ภาพบรรยากาศระหว่างการแสดง 

(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 
 

 
ภาพบรรยากาศระหว่างการแสดง 

(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 
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ภาพบรรยากาศระหว่างการแสดง 

(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 
 

 
ภาพบรรยากาศระหว่างการแสดง 

(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 
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ภาพบรรยากาศระหว่างการแสดง 

(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 
 

 
ภาพบรรยากาศระหว่างการแสดง 

(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 
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ภาพบรรยากาศระหว่างการแสดง 

(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 
 

 
ภาพบรรยากาศระหว่างการแสดง 

(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 
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ภาพบรรยากาศระหว่างการแสดง 

(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 
 

 
ภาพบรรยากาศระหว่างการแสดง 

(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 
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ภาพบรรยากาศระหว่างการแสดง 

(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 
 

 
ภาพบรรยากาศระหว่างการแสดง 

(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 
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ภาพบรรยากาศระหว่างการแสดง 

(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 
 

 
ภาพบรรยากาศระหว่างการแสดง 

(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 
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ภาพบรรยากาศระหว่างการแสดง 

(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 
 

 
ภาพบรรยากาศระหว่างการแสดง 

(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 
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ภาพบรรยากาศระหว่างการแสดง 

(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 
 

 
ภาพบรรยากาศระหว่างการแสดง 

(โดย ณัฐพงศ์ธร เอี่ยมสะอาด วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561) 
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ภาคผนวก ค 
บทละครฉบับสมบูรณ์ 
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บทละครเพลงในพิพิธภัณฑ์เรื่อง 
เจ้าแม่โคกพนมดี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งานวิจัยเรื่อง การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์โบราณคดีภาคตะวันออก 
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ผ่านละครเพลง เรื่องเจา้แม่โคกพนมด ี
ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปี พ.ศ. 2559 

บทละคร เจ้าแม่โคกพนมดี 
ตัวละคร 
อภิวัฒน์    วิศวกรหนุ่มหัวก้าวหน้า ทายาทคนเดียวของที่ดินโคกพนมดี  ที่ตัดสินใจขาย
ที่ดิน 

ให้กับนายทุนต่างชาติที่จะเข้ามาพัฒนาที่ดินเป็นนิคมโคกพนมดี 
ปัน    มัคคุเทศก์ฝึกหัด เพื่อนสมัยเด็กของอภิวัฒน์  นักเรียนประวัติศาสตร์ 
กลับมาฝึกงาน 

และท าวิจัยโคกพนมดี 
เจ้าแม่โคกพนมดี  ตัวละครจากประวัติศาสตร์ 
พีชชี่   เพ่ือนสาวเจ้าแม่ไอที เพ่ือนของ ปัน กับ อภิวัฒน์ เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็ก 
ปุ๋ย   เพ่ือนสาวท่าทางกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วเป็นเพื่อนคู่หูกับพิชชี่ 
นักแสดงหมู่มวล  รับบทเป็นชาวบ้านและตัวละครต่างๆ 5-6 คน 
 

ล าดับบทเพลงท่ีใช้ในการแสดง 
1. เพลงแสงธรรมส่องอารยธรรม 
2. เพลงประเพณีของเรา 
3. เพลงหงุดหงิดร้อนใน 
4. เพลงนางพญาแห่งโคกพนมดี 
5. เพลงประวัติศาสตร์ไร้สาระ 
6. เพลงจุดเริ่มต้นของชีวิต 
7. เพลงนมัสเต 
8. เพลงลมหายใจของวันวาน 
9. เพลงอดีตที่ทิ้งไว้ 
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ฉากที่ 1  โคกพนมดีร าลึก / ห้องลานวัด  
ตัวละคร  ปัน / เจ้าแม่โคกพนมดี / อองซอมชาวบ้าน 5 คน 
- ผู้ชมเดินเข้ามาพร้อมกันที่ ฉากท่ี 1 ลานวัดเตาปูน ที่ตกแต่งใหม่ให้เป็นการฉลองวันร าลึกถึง
ประวัติศาสตร์เจ้าแม่โคกพนมดี  
- ผู้ชมเข้ามาพร้อมกัน ณ บริเวณห้องลานวัดที่ตกแต่งให้เป็นงานเฉลิมฉลอง 
- เริ่มจากเสียงดนตรีเริ่มบรรเลงท านองเพลงแสงทองแห่งอารยธรรม 
 

แสงธรรมส่องอารยธรรม 
*แว่วส าเนียงเสียงแห่งอดีต  ผ่านม่านหมอกแห่งกรรม  วันเวลาผ่านผัน ดวงวิญญาณยังคงสถิตย์ 

ตั้งจิตอธิษฐาน คือความทรงจ านฤมิตร  ศาสนากับชีวิต  เปรียบดังจิตคู่กาย 
ชีวิตของมนุษย์  เกิดและดับตามวัฏสงสาร  ตั้งแต่ยุคดึกด าบรรพ์  จนปัจจุบันยังเวียนวน 

เมื่อศาสนาได้ก่อเกิด   ต้นก าเนิดศาสนิกชน  คือปรัชญาที่สร้างสม  เป็นอารยะของเผ่าพันธุ์ 
แสงสว่างเพ่ือใจบริสุทธิ์ เป็นมนุษย์แห่งอารยธรรม ไม่มืดมนเหมือนอยู่ในถ้ า  เพราะวัดคือแหล่งปัญญา 
 
- นักแสดงอองซอม ออกมาเป็นชาวบ้าน จัดเก็บของใช้ ก าลังเตรียมงานงานร าลึกเจ้าแม่โคกพนมดี 

แต่งตัว 
ในยุคหิน แบบชาวบ้านโคกพนมดีให้เข้ากับงาน ต่างท ากิจกรรมแตกต่างกัน บ้างขายลอตเตอรี่ บ้าง
เตรียมของมาไหว้บรรพบุรุษ  มีทักทายผู้ชมเหมือนเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยว  จากนั้นก็พากัน
เต้นร าร้องร าท าเพลง  
 

เพลง ประเพณีของเรา 
เฮฮ้า เฮฮา  ร้องร าระบ าว่อน 
เฮฮ้า เฮฮา ร้องร าระบ าก่อน 

เมื่อเวลาเวียนวนมาครบบรรจบรอบ 
วันส าคัญร่วมร าลึกต านานถิ่น 

เป็นประเพณีสืบสานบรรพบุรุษ 
สู่วิถีสู่ชีวิตสู่เยาวชน 

เฮฮ้า เฮฮา ร้องร าระบ าว่อน 
เฮฮ้า เฮฮา ร้องร าระบ าก่อน 

 
- เปิดตัวปันในชุดมัคคุเทศก์สาว เดินออกมาร่วมร้องเพลงกับอองซอมชาวบ้าน  

ปัน    (ร้องเพลง) เฝ้ารอนับวัน ให้ถึงปี วันที่พ่ีน้องจะคืนถิ่นพร้อมหน้า 
ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของประเพณี เพื่อช่วยกันสานต่อ ไม่ยอมให้เลือนหาย 

(คอรัส) 
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หากไร้ราก ไร้จารีต ไร้ขนบ เหมือนไร้ตัวตนสิ้นวัฒนธรรม 
(พร้อมกัน) 

คอรัส 1  (พูดกับปัน) อ้าวหนูปัน...ต้องขอชมเลย งานวันนี้จัดออกมาได้ดีมาก 
คอรัส 2  ต้องขอบคุณหนูมากๆนะที่ช่วยเป็นแม่แรงจัดงานให้ 
คอรัส 3  ใช่ๆๆ เดี๋ยวนี้หายากแล้ว คนรุ่นใหม่ที่ไม่ลืมประเพณีบ้านเกิด 
ปัน  ไม่เป็นไรเลยจ่ะ หนูก็ลูกโคกพนมดีเหมือนกัน ไม่มีทางลืมวันส าคัญแบบนี้

แน่นอน 
 

- ปันและชาวบ้านร่วมร้องเพลงต่อ 
เฮฮ้า เฮฮา ร้องร าระบ าว่อน 
เฮฮ้า เฮฮา ร้องร าระบ าก่อน 

 
- เพลงจบนักแสดงชาวบ้านต่างแยกกันไปท ากิจกรรมของตัวเองเหลือปันไว้กลางเวทีกล่าวต้อนรับผู้ชม

ที่เป็น 
เหมือนนักท่องเที่ยว 

ปัน ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่งานร าลึกประวัติศาสตร์โคกพนมดี หรือถ้าจะพูดให้ถูกคือ 
“ยุคก่อน 

ประวัติศาสตร์”  ฉันชื่อ ปัน รับหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาให้
ทุกท่าน 

ได้ทราบถึง บรรพบุรุษ ที่ได้ชื่อว่าเป็น รากวัฒนธรรมของภาคตะวันออก  
 

- จากพูด เปลี่ยนเป็นร้องเพลง ท านองช้าๆแต่ให้ความรู้สึกภูมิใจ)  
“ประวัติศาสตร์ต านานที่เลือนหาย  

บอกเล่าเรื่องราวแหล่งก าเนิดเป็นที่มา  
ดั่งรากฐานแห่งอารยะ  

กลายเป็นต านานเล่าขานถึง บรรพบุรุษเรา  
 

- ตัดสลับไปปันก าลังรอพิชชี่และอภิวัฒน์อยู่ 
ปัน (ท าท่าทางเหมือนรอใคร)  นี่ก็ใกล้เวลาที่ผู้ว่าฯ จะมาเปิดงานแล้ว  ไปไหนกันนะ 
โอ้ยยย  ..เสียงานหมด  (หยิบโทรศัพท์ขึ้นมา)  ฮัลโหล พิชชี่  ได้ยินมั้ย..  นี่เธออยู่ไหน  ฮะ.. 
อะไรนะ  อยู่แยกพนัสนิคม  นี่ พิชชี่ท าไมท าแบบนี้ เธอรู้มั้ยว่าถ้ามาไม่ทันพิธีเปิดจะเกิดอะไร
ขึ้น  รีบขับรถมาเลยนะ  อีก 10 นาทีเธอต้องมาถึงที่นี่  เขาก าลังเตรียมงานกันอยู่  (หันไปคุย
กับชาวบ้าน รีบเร่งช่วยจัดสถานที่) 
 



 

153 
 

- เสียงเพลง “หงุดหงิดร้อนใน” ขึ้น 
หงุดหงิดร้อนใน 

   อากาศร้อนหงุดหงิดฝุ่นควันฟุ้ง  ตื่นแต่เช้ารีบเร่งมาที่นี่ 
ไม่มีความเป็นมืออาชีพแย่สิ้นดี  คนมากมายรอเราอยู่เสียเวลา 
เวลานัดถ้ามาช้าเขาเรียก “มาสาย”  จะท าอะไรควรวางแผนจะไม่สายแบบนี้ 
มาถึงก่อนเตรียมการงานก็จะดี  สมกับที่มีการศึกษาพาชาติเจริญ 
อีกห้านาทีถ้าไม่มาฉันจะกลับแล้ว  มาเอาเปรียบเหยียบสิทธิ์ชักทนไม่ไหว 
วาระแย่แห่งชาติยากจะท าใจ  ความตรงเวลาท่องไว้คือสมบัติผู้ดี 

อองซอม (พูด)  ใจเย็น ๆ นะคะ  เดี๋ยวเพ่ือนก็คงมาถึงนะคะ 
รออีกนิดพ่ีว่าทุกคนก าลังมา  อาจขับรถวนหาทางมาที่นี่ 
ขอเวลาอีกห้านาทีพอเข้าใจ  เอาพัดมา  ฉันพัดให้  ใจเย็น ๆ  

(เสียงดนตรี) 
ปัน (พูด)   ไม่หรอกค่ะ  เกรงใจทุกคนมากกว่า แล้วนี่ยังไม่ได้เตรียมคิวพิธีการเลย ที่ส าคัญของ
ช าร่วยที่จะมอบให้ท่านผู้ว่า ฯ ก็อยู่กับเพ่ือนค่ะ  กลัวจะเสียงาน 

(จบเพลง) 
 

     ปัน  ท่านผู้ว่าใกล้มาแล้วนะคะทุกคน  ส ารวจความพร้อมกันนะคะ  (พูดกับอองซอม)  
เดี๋ยวปันไปเชคอาหารว่างส าหรับรับรองแขกก่อนนะคะ  เดี๋ยวพบกันค่ะ 
- เพลงค่อย ๆ ขึ้น  แสงค่อย ๆ เฟดลง  ผู้คนที่เดินไปมากลับกลายเป็นอีกสถานที่หนึ่งในลานวัด 

“เจ้าแม่พนมดี”  
- ท านองเพลงจากช้าเปลี่ยนเป็นจังหวะหนักแน่นยิ่งใหญ่ 
- ตัวละครอองซอมเปลี่ยนจากแม่ค้า กลายเป็นชาวบ้านโคกพนมดี 
- เนื้อเพลง (เล่าถึงการบูชาไฟที่ใช้เผาดินจนเป็นไห สวยงามและทุกคนยอมก้มลงค านับเจ้าแม่โคกพนม

ดี) เป็นการ 
แสดง การบูชาเจ้าแม่โคกพนมดี ผู้ที่มั่งคั่งที่สุด โชว์ไห ที่สวยงาม 
- ชาวบ้านโคกพนมวิ่งออกมาเตรียมปลา และเปลือกหอย ดิน ปลา แห กระดูกปลา  คล้ายเป็นงาน 
เฉลิมฉลอง   
 
 

“เพลง นางพญาแห่งโคกพนมดี” 
อองซอม (ร้อง) ฮู่ ฮ่ะ ฮู่ ฮ่ะ ฮูลันลันลา  ฮูลันลันลา  

ดุจดั่งเทพธิดา นางพญาผู้ยิ่งใหญ่ 
เป็นแม่คอยหวงใยลูกทุกคน 

ให้อยู่ดีมีสุขด้วยมนต์แห่งนางพญา 
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ด้วยมนต์แห่งนางพญา  
ดุจดั่งเทพผู้ยิ่งใหญ่ คุ้มครองปวงประชา 

ปกปักษ์ พิทักษ์ รักษาผู้คน 
ให้อยู่ดีมีสุขดั่งเวทมนต์ 

มนต์แห่งนางพญา 
 

- เจ้าแม่จะร้องเพลงคล้ายท่องคาถาจุดไฟ 
     โอม เวทย์มนต์แห่งเพลิง  

หลอมรวมอ านาจยิ่งใหญ่ 
เสกธุลี ให้กลายเป็นสิ่งเลอล้ าค่า 

ด้วยมนต์ตราแห่งเปลวไฟ 
- ไฟเผาเครื่องดินจนกลายเป็นไหใบสวยที่สุด ชาวบ้านต่างโห่ร้องชื่นชมเจ้าแม่ ร้องร าท าเพลงจนจบ 

อองซอม (ร้อง) ฮู่ ฮ่ะ ฮู่ ฮ่ะ ฮูลันลันลา  ฮูลันลันลา  
ดุจดั่งเทพธิดา นางพญาผู้ยิ่งใหญ่ 

เป็นแม่คอยหวงใยลูกทุกคน 
ให้อยู่ดีมีสุขด้วยมนต์แห่งนางพญา 

ด้วยมนต์แห่งนางพญา  
 

- อองซอมเตรียมแท่นบูชาไฟ ออกมาพร้อมระบ าที่สนุกสนาน ร้องเพลงเปิดตัวเจ้าแม่โคกพนมดีอย่าง
ยิ่งใหญ่ 
- เปิดตัวเจ้าแม่โคกพนมดีเดินออกมา (ที่คอเห็นสร้อยคอเปลือกห้อยซึ่งเป็นแบบพิเศษมีส าหรับเจ้าแม่
โคกพนมดีเท่านั้น)เจ้าแม่ร้องเพลงฟังดูน่าเกรงขาม ก่อนที่เจ้าแม่จะเดินไปที่แท่นพิธีเพ่ือท าการจุดไฟ 
(อาจจะใช้โปรเจคเตอร์ฉายภาพเปลวไฟรอบๆบวกกับแสง) 
- จบที่ไหใบสวยงามเปลี่ยนเป็นไหใบเก่าแตกหัก โดยอองซอมยกมาสลับ 
- ปันเดินเข้ามาหยุดที่ไหใบเก่า เหมือนเป็นคนเล่าเรื่องทัง้หมด โดยอองซอมกลับมาเป็นชาวบ้าน
ปัจจุบัน  

ปัน ในสมัยนั้นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแม่โคกพนมดีจะมีหน้าที่ทางพิธีกรรมต่างๆ คล้ายหมอผี 
หรือ 

หมอขวัญ ซึ่งจะสืบทอดกันผ่านทางเครือญาติหรือจากแม่สู่ลูก และยังเป็นผู้ที่มี
อ านาจและมั่ง 

คั่งท่ีสุดในหมู่บ้าน (เดินมาที่ไห) ส่วนโบราญวัตถุชิ้นนี้เราขุดพบในหลุมศพเจ้าแม่โคก
พนมดี  

เป็นโบราณวัตถุท่ีส าคัญ ด้านในยังมีงานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของภาคตะวันออก
และโคก 
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พนมดีอีกมากมาย เชิญตามมาปันมาได้เลยค่ะ 
- ปันเดินน าออกไป  
- ดนตรีดังขึ้นเป็นบรรยากาศประกอบการย้ายชุดชมละคร  
ก่อนผู้ชมจะเดินออกจากห้อง อองซอม 2 คนยืนถือกระจาดสร้อยที่ร้อยด้วยเปลือกหอย แจกให้ผู้ชม
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องและบรรยากาศ  

- ปันและอองซอมช่วยกันพาผู้ชมเดินเข้าไปที่จุดชมละครที่ 2 ระหว่างตัวอย่างบ้านเก่า กับ
ห้องพราหมณ์(มุมมองให้เห็นทั้ง ห้องพราหมณ์ กับ ตู้ที่มีเสียงเรื่องหมู่บ้าน   

 
 
ฉากที ่2  ประวัติศาสตร์ไร้สาระ  
ตัวละคร ปัน / พีชช่ี / อภิวัฒน์ / เจ้าแม่โคกพนมดี / อองซอม 2 คน  
- ที่จุดชมละครที่2 มีสื่อการเรียนรู้ป้ายข้อความ เรื่องศาสนาที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยจากผีมา
พราหมณ์ และพราหมณ์ไปพุทธวางอยู่จุดต่างๆของห้อง ในนั้นมีรูปเจ้าแม่โคกพนมดีวางไว้ด้วย (เป็น
รูปถ่ายนักแสดง) 
- เสียงเพลงเปลี่ยนเป็นบรรยากาศเปิดตัว พิชชี่ เพื่อนสาวเจ้าแม่ไอที 
- เปิดตัวพีชชี่เดินออกมาท่ามกลางผู้ชมยืนสวยเชิด  
 พิชชี่  เปลือกหอย...คือเครื่องบ่งบอกฐานะท่ีส าคัญในยุคสมัยนั้นด้วยเหตุที่ชุมชน
ตั้งอยู่ติด 

แหล่งน้ า แต่เดี๋ยวก่อน บ้านโคกพนมดีตั้งอยู่ที่ อ าเภอพนัสนิคมจังหวัด
ชลบุรีจะมี 

ทะเลได้ยังไง เป็นหน้าที่ของพีชชี่ เจ้าแม่ไอทีแห่งโคกพนมดี จะมาแถลงไข
ค่ะ 

- พีชชี่หยิบเครื่อง VR ออกมาใส่ ก่อนปรบมือให้สัญญาณแสงมืดลงพร้อมมีภาพพ้ืนที่ทะเลฉายขึ้นผ่าน
เครื่องโปรเจคเตอร์ เห็นเป็นภาพแผนที่ภูมิประเทศในสมัยทวาราวดี 

  
(ภาพจากเครื่อง VR) 

 
 พิชชี่  นี่คือแผนที่ภูมิประเทศในสมัยทวารวดี แสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่ของน้ านั้นกินอ
นาเขต 

มาถึงโคกพนมดี หลักฐานก็คือ 
 

- ภาพโปรเจคเตอร์เปลี่ยนไปเป็นภาพชั้นดินของหมู่บ้านโคกพนมดี  
พิชชี่  เมื่อมีการขุดลึกลงไปในชั้นดิน ของหมู่บ้านโคกพนมดี  ก็ต้องอ้ึง! เพราะใน

ชั้นดินนั้น 
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เราพบเปลือกหอยมากมายอยู่เกือบทุกบริเวณ ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ว่าในอดีต
นั้นบ้านโคก 

พนมดีเป็นพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล อเมซิ่ง!  
 

- ปันเดินเข้าไปสมทบกับพีชชี่พูดต่อหลังจากพีชชี่พูดจบ 
ปัน  แต่เวลาผ่านไประดับน้ าทะเลก็ลดลงไป เหลือก็แต่เปลือกหอยพวกนี้มัน
เปรียบเสมือน 

กระดูกของบรรพบุรุษ ที่ถูกฝั่งเอาไว้ พวกเราเชื่อว่าถ้าห้อยเปลือกหอยพวก
นี้ไว้จะท าให้เป็นสิริมงคล  
 

- พีชชี่กับปันหันมาตีมือกัน 
 พีชชี่  เลิศ... (กับคนดู) ปรบมือซิคะ... 
 
- เสียงข้อความใหม่ดังขึ้นจากเครื่องVRของพีชชี่  ตื่อดึ้ง! 
 พีชชี่  อุ๊ย! ข้อความเข้า มีเรื่องให้อัพเดทอีกแล้ว 
 ปัน  สมแล้วที่เป็นเจ้าแม่ไอที ข่าวไวตลอด 
 ปัน  นี่พิชชี่ อย่ามาท าเป็นยิ้มแย้มแจ่มใส  ถ้าคิดจะเป็นตัวแม่แห่งวงการไอที แต่
นัดแล้วมาสายละก็ ฉันบอกเลยว่า   มนต์มืด!!..... สุดมืดมน 
 พิชชี่  เอาน่า ฉันขอโทษ  นี่ไงมาทันแล้ว และไม่ต้องกลัวจะเสียงาน เพราะพิชชี่
ราชินีแห่งอนาคตผู้มีตาหยั่งรู้โลกหน้าและชะตาชีวิตของมนุษยชนอยู่ที่นี่แล้ว 
-  เสียงข้อความเข้า 
- พีชชี่กดอ่านข้อความก็ต้องตกใจ 
 พีชชี่  ปัน...ฉันว่าแกต้องดูนี่ 
- พีชชี่กดเปิดภาพเครื่องVRฉายขึ้นจอโปรเจคเตอร์ เห็นเป็นรูปภาพแผนพัฒนาเศรษฐกิจนิคม

อุตสาหกรรมโคกพนมดี โดย นายอภิวัฒน์    
 

(ภาพกราฟฟิคข่าว) 
 

- ปันอ่านข้อความบนจอภาพ 
 ปัน  แผนพัฒนาเศรษฐกิจนิคมอุตสาหกรรมโคกพนมดี โดย นายอภิวัฒน์ 
  
- เสียงดนตรีให้ความรู้สึกทะเยอทะยานดังเข้ามา เพลงสู่อนาคต 
- นักแสดงอองซอม 2 คน ในชุดสูทมูฟเม้นท์ให้ความรู้สึกจู่โจมแข็งแรง เปิดตัวอภิวัฒน์เดินออกมาจาก
คนดู  
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 อภิวัฒน์  ขอต้อนรับสู่ยุคใหม่  
- แสงกลับเป็นปกติ 
- ปันกับพีชชี่หันไปหาอภิวัฒน์ 
 ปัน,พีชชี่ (พร้อมกัน) อภิวัฒน์ !!! 
 อภิวัฒน์  เป็นไง...เฉียบไหม 
 ปัน  นายท าแบบนี้ไม่ได้นะ ที่นี่คือแหล่งข้อมูลประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ 

อภิวัฒน์  ไร้สาระ ประวัติศาสตร์อะไร ที่นี่มันก็แค่ท่ีดินด้อยพัฒนา ฉันจะเปลี่ยนไอ้
กองดินนี่ให้ 

กลายเป็นกองทอง  
 

- พีชชี่เข้ามาห้ามศึกไว้ก่อน 
พีชชี่  เดี๋ยวก่อน...ใจเย็นวัฒน์ แกคิดให้ดีก่อนนะ ดูสถานที่ประวัติศาสตร์ที่อ่ืนๆถ้า

พัฒนา 
ดีๆก็กลายเป็นแลนด์มาร์คที่ส าคัญได้เหมือนกัน 
 

- อภิวัฒน์เดินไปที่รูปของเจ้าแม่โคกพนมดี 
 อภิวัฒน์  แล้วการเรียนรู้เรื่องมนุษย์หินมันจะช่วยอะไรได้ สู้มีที่ท ามาหากินสร้าง
รายได้ไม่ดีกว่า 

เหรอ..จะได้ไม่ต้องอายใครที่เกิดเป็นคนโคกพนมดี 
 

- ปันโมโหจะเข้าไปเล่นงานอภิวัฒน์แต่พีชชี่จับเอาไว้  
 ปัน  พูดงี้ได้ไง นายก็คนโคกพนมดีเหมือนกัน แม่นาย ครอบครัวนาย เป็นคน
บุกเบกิท่ีดิน 

แถบนี้เพื่อการค้นคว้าประวัติศาสตร์มาตลอด แล้วท าไมนาย... 
 อภิวัฒน์  เพราะส าหรับฉัน ประวัติศาสตร์มันไร้สาระ... 
- ท านองเพลงเข้ามา 

 
     เพลง ประวัติศาสตร์ไร้สาระ 
เนื้อเพลง(ร้องตอบโต้กัน คล้ายโต้วาที ดูสมัยใหม่)  

ใจความเพลงถกเถียงเรื่องประวัติศาสตร์ ให้เนื้อเพลงเล่าย้อนประวัติศาสตร์โดยย่อ  
 อภิวัฒน์  (ร้องเพลง) ฟังแล้วฟังเล่า จากเด็กจนแก่ ซ้ าไปซ้ ามา ความยิ่งใหญ่จากเมื่อ 

วาน แต่พรุ่งนี้ต่างหากคือเรื่องส าคัญ 
ปัน  (พูด) ถ้าไม่มีเมื่อวานแล้วจะมี วันนี้ พรุ่งนี้ได้ยังไง ยังไม่เคยศึกษาให้รู้จริง ตี

ค่าว่าไร้ 
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สาระ ทั้งที่จริงรู้แค่เปลือกผิว 
อภิวัฒน์  (พูด) ไหนแม่รู้ลึก ลองเล่าให้ฟังหน่อย 
 

- พิชชี่เข้ามาห้ามศึกทั้งสองคนแล้วเริ่มร้องเพลง 
พีชชี่  ถ้าอย่างนั้นเราจะเปิดเวทีแจ้งแถลงถึงประวัติศาสตร์ที่ส าคัญของภาค

ตะวันออก 
- แสงเปลี่ยน 

พีชชี่  (ร้องเพลง)ย้อนไปในประวัติศาสตร์ ก่อนจะมีเราในปัจจุบัน เกิดเรื่องราว 
ส าคัญมากมาย ให้เราได้จดจ า(ชี้ไปที่ห้องวัดเตาปูน)  

- แทรกดนตรีระทึก (อองซอมออกมาแสดงเป็นทหารปราบกลุ่มโจร ชนะศึก)  
 

เพลง จุดเริ่มต้นของชีวิต 
ชีวิตหนึ่งเกิด  ชีวิตหนึ่งดับ  เมื่อเริ่มต้นก็มีวันลับดับสิ้น 
ต่างต่อสู้แย่งอ านาจสร้างแผ่นดิน   แม้พลัดถิ่นพรากลูกจากรัง 
เสียงระงมร้องลั่นบนสนามรบ เสียงสงบผู้แพ้พ่ายตายเป็นผี 
จะตั้งเมืองสร้างบาปปราบทรพี ใช้เลือดล้างธรณีเพ่ือก าชัย 
(เสียง ตะโกนดัง..  ชัยชนะเป็นของพระยาวชิรปราการแล้ว ๆ   ๆ) 
ทรงนามพระเจ้าตากสินมหาราช สร้างชาติปราบอริให้ตื่นจากฝันร้าย 
แล้วสร้างบ้านทรงหลักเมืองฉลองชัย แล้วเดินทางปราบภัยที่จันทบุรี 
เมืองเล็ก  ๆ ริมทะเลตะวันรุ่ง สมบูรณ์สุขค้าขายย้ายถิ่นใหม่ 
วันเวลาฝันเปลี่ยนผู้คนมากมาย เมืองขยายวัฒนธรรม....นาม ชลบุรี 

(จบเพลง) 
 

ปัน   พระเจ้าตาก กู้เมืองปราบโจรที่เมืองชล สร้างบ้านเมืองสร้างศาสนา
พุทธ  

สร้างวัดเตาปูน แหล่งประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ เปลี่ยนความเชื่อเรื่อง
พราหมณ์  

เป็นพุทธ 
อภิวัฒน์    รู้แล้วไง สุดท้ายก็เป็นเพียงซากปูนไร้คุณค่า มีค่าไว้แค่ขอหวย  
 

- ปันกับอภิวัฒน์เดินหน้าเข้าหากันต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกัน พีชชี่เข้ามาขวางไว้  
พีชชี่   ย้อนถอยไปในประวัติศาสตร์ ก่อนจะมีเราในปัจจุบัน เกิดเรื่องราว

ส าคัญ 
มากมายให้เราจดจ า(ชี้ไปที่ห้องพราหมณ์) 

- แทรกเพลงนมัสเต 
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- นักแสดงอองซอมเปลี่ยนเป็นกลุ่มพราหมณ์ 
 

นมัสเต 
(ระบ าพราหมณ์) 
  นมัสเต  นมัสเต  นมัสเต 

เราศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า  ท่านช่วยปัดเป่า  ผู้ก าหนดชีวิตเรา 
ทรงลิขิต  ทรงสร้าง ทรงป้องกัน คือพรของสวรรค์  นมัสเต 
อ่านมนต์คัมภีร์พระเวท  ชาวอารยันคือเหตุแห่งศาสนาพราหมณ์ 

หากเชื่อในพระเจ้า   ท่านจะอวยพร 
หากเชื่อในค าสอน   เราจะพ้นภัย 
หากต้องการสุข   จงตั้งจิตอธิษฐาน 
หากต้องบ าเพ็ญญาณ   จงตั้งพิธีบูชาไฟ 
            นมัสเต  นมัสเต  นมัสเต 

- นักแสดงพราหมณ์ก าลังท าพิธีบูชา 
- ดนตรียังคลอในขณะที่นักแสดงพูด 
ปัน  ยุคเปลี่ยนผ่านความเชื่อ จากผี เป็นพราหมณ์ หาทางหลุดพ้น ที่ส าคัญเป็น 

ยุคที่ผู้ชายกลับมามีอ านาจ ทั้งที่ก่อนนี้ ผู้หญิงครองเมือง 
 

- ปันเอาสร้อยเปลือกหอยออกมาประกอบการร้อง 
อภิวัฒน์  (เดินเข้าไปท าท่าเลียนแบบพราหมณ์) รู้แล้วยังไง เพราะสุดท้ายผู้ชายก็ยึด

อ านาจได้ 
อยู่ดี 
 

- อภิวัฒน์แย่งเปลือกหอยออกจากมือของปัน 
- ปันพยายามแย่งคืน 

พีชชี่  ย้อนไปในประวัติศาสตร์ ก่อนจะมีเราในปัจจุบัน เกิดเรื่องราวส าคัญ
มากมาย ให้เรา 

จดจ า (ชี้ไปที่รูปเจ้าแม่พนมดี) 
 ปัน  ยุคก่อนประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าสี่พันปี บอกให้รู้ถึงจุดก าเนิดของวิถีชีวิต 
เป็น 

ประเพณี เป็นราก สร้างวัฒนธรรม 
 อภิวัฒน์  แล้วยังไง ไอ้เปลือกหอยพวกนี้ก็เอาไปใช้อะไรไม่ได้ ไร้ประโยชน์ ไม่มีมูลค่า 
- อภิวัฒน์โยนสร้อยคอทิ้งไปกับพื้น 
- เพลงหยุด 
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- ทุกคนตะลึงกับการกระท าของอภิวัฒน์ 
 ปัน  เก็บข้ึนมาเดี๋ยวนี้ 
 พีชชี่  ไอ้วัฒน์ฉันว่าแกท าเกินไปนะ  
 
- อภิวัฒน์เดินไปไม่สนใจ 
 อภิวัฒน์  พรุ่งนี้ฉันจะโอนที่ดิน รีบเก็บของแล้วออกไปซะ 

ปัน  การเรียนรู้ราก เพื่อให้รู้ว่าแก่นแท้จริงของชีวิตของพวกเราคืออะไร ความ
ต้องการ 

แท้จริงของการด ารงชีวิตในแบบของเรา ไม่ใช่อยากเปลี่ยนอะไรใหม่ก็ขุด
รากเดิมท้ิงไป แล้วเอาของใหม่มาสวมแทน มันไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นหรอก 

อภิวัฒน์  งั้นเธอก็ย้ายไปอยู่ยุคหินก็แล้วกัน  
 

- ปันไปเก็บสร้อยเปลือกหอยขึ้นมาด้วยความโกรธ แล้วหันไปต่อว่าอภิวัฒน์ 
ปัน  นายมันพวกวัวลืมตีน คนไม่รู้ก าพืด ฉันขอให้เจ้าแม่ลงโทษนาย! 
 

- อภิวัฒน์จากนิ่งอยู่ก็หันกลับมาระเบิดอารมณ์ใส่ปัน 
 อภิวัฒน์  เจ้ามงเจ้าแม่อะไร แน่จริงก็ออกมาเลยสิ เจ้าแม่ที่ทุกคนศรัทธากันนัก อยู่ที่
ไหนใน 

เวลาที่เราต้องการท่านมากท่ีสุด ตอนที่แม่ฉันป่วยใกล้ตาย ไม่มีเงินเหลือจะ
รักษาตัวเอง แทนที่จะขายที่ดินแต่ดันเก็บไอ้กองดินบ้าๆนี่ไว้ มีเจ้าแม่ที่ไหน
เห็นใจไหม ไม่มี! 
 

- อภิวัฒน์เดินไปหยุดที่รูปเจ้าแม่โคกพนมดี 
 อภิวัฒน์  เอาซิ ถ้ามีจริงก็มาเลย!! 
- เสียงเพลงดังขึ้น ท าบรรยากาศน่าพิศวง  
- ปัน พิชชี่ อภิวัฒน์รู้สึกถึงความไม่ปกติ  
- อองซอมออกมาเป็นชาวบ้านโคกพนมดี ก่อนที่จะเรียงแถวเปิดตัวเจ้าแม่โคกพนมดีเดินออกมา  

ปัน  เจ้าแม่..? 
 

- พีชชี่เอาเครื่องVR ขึ้นมาดูว่าใช่เรื่องจริงรึเปล่า 
 พีชชี่  ตัวจริงเสียงจริง  
 ปัน,พีชชี่ เจ้าแม่โคกพนมดี!! 
 
- ปันกับพีชชี่รีบคุกเข่ายกมือไหว้  
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- เจ้าแม่โคกพนมดีออกมา มองตรงมาท่ีอภิวัฒน์ เห็นอภิวัฒน์ไม่ยอมเคารพ  
 อภิวัฒน์  เจ้าแม่อะไร แค่คอสเพลย์รึเปล่า ? จะหลอกฉันแค่นี้มันตื้นไป 
- เจ้าแม่ชี้นิ้วสั่งให้ลูกน้องจับตัวอภิวัฒน์ไว้ 
- เจ้าแม่โคกพนมดีเดินไปที่อภิวัฒน์ท าท่าร่ายมนต์ใส่อภิวัฒน์สลบไป จากนั้นลูกน้องพาตัวอภิวัฒน์
ออกไป 
เหลือ พีชชี่กับปันไว้ เจ้าแม่ค่อยๆเดินผ่านพีชชี่กับปันออกไป 
 พีชชี่  เจ้าแม่จับตัวไอ้วัฒน์ไปแล้ว เอาไงดีปัน 
 ปัน  คนอย่างนั้นปล่อยให้เจ้าแม่ลงโทษซะให้เข็ด  
 พีชชี่  เออดี เฮ้ย! ไม่ได้ดิยังไงไอ้วัฒน์มันก็เพ่ือนเรา เราต้องไปช่วยมัน 
 ปัน  ไม่ค่อยเต็มใจแต่ไปก็ได้ 

พีชชี่  (กับผู้ชม) งั้นพวกเราไปช่วยอภิวัฒน์กัน 
- ปันกับพีชชี่พาผู้ชมย้ายไปจุดชมละครจุดสุดท้าย (ระหว่างทางมีเสียงเพลงคลอเป็นบรรยากาศลุ้น

ระทึก  
 

ฉาก 3    เจ้าแม่ผู้เสียสละ 
ตัวละคร อภิวัฒน์ / เจ้าแม่โคกพนมดี / ปัน / พีชชี่ / อองซอม 5 คน 
- เจ้าแม่กับลูกน้อง จับอภิวัฒน์มามัดไว้ เพลงเล่นไปเรื่อยๆ จนปันมาเข้ามาเป็นการให้คิว เริ่มแสดงต่อ  
- ปันกับพีชชี่พาผู้ชมมาที่บริเวณห้องโคกพนมดี  
- ปันกับพีชชี่แอบอยู่ที่มุมใดมุมหนึ่ง 
- เห็นอภิวัฒน์สลบอยู่ถูกมัดเอาไว้ โดยมีอองซอมชาวบ้านถือหอกเฝ้าอยู่รอบๆ 
- เจ้าแม่โคกพนมดีเดินเข้าไปคลายมนต์อภิวัฒน์รู้สึกตัวอีกครั้ง เห็นชาวบ้านกับเจ้าแม่โคกพนมดีก็
ตกใจกลัวร้องสาวแตก อ๊ากกกก!!! 
      เจ้าแม่  (สั่งอภิวัฒน์) เงียบ!! 
- อภิวัฒน์ปิดปากเงียบ 
      เจ้าแม่  ที่นี่คือที่ไหน ใยแตกต่างจากท่ีๆข้าอยู่ ทุกสิ่งทุกอย่างแปลกประหลาดเกิน
เข้าใจ 
 อภิวัฒน์  ผมก็ไม่รู้นะว่าท่านมาได้ยังไง แต่ที่นี้คือโคกพนมดีในโลกอนาคต ท่านคง
ทะลุมิติมา 

เจ้าแม่  มนต์มืด !!  
 

- เจ้าแม่รีบสั่งลูกน้องเอาหอกเตรียมแทงอภิวัฒน์ 
 อภิวัฒน์  มนต์มืดอะไร ไม่มี ใจเย็นๆกันก่อนนะ (เห็นท่าไม่ดี) ช่วยด้วย!  
 
- ปันเข้ามาห้ามไว้  
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ปัน  เดี๋ยวก่อนค่ะเจ้าแม่ 
 

- ทุกคนหยุด เจ้าแม่หันไปที่ปัน 
เจ้าแม่  ไปจับพวกมันไว้ ! 
 

- อองซอมวิ่งไปจับปันกับพีชชี่ไว้ 
- เจ้าแม่เดินไปดูสร้อยเปลือกหอยของปัน  

เจ้าแม่  เจ้าคนโคกพนม.. 
- เจ้าแม่ส่งสัญญาณให้ปล่อยตัวปันกับพีชชี่  

เจ้าแม่  บอกข้าหน่อย ข้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไง 
 

- ปันหันไปบอกให้พีชชี่ช่วยตอบ 
 พีชชี่  อย่าพึ่งหลักวิทยาศาสตร์เลย ตอนนี้มันเกินกว่านั้นไปมากแล้ว สู้เค้าปัน 
 ปัน  ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ที่แน่ๆนี่ไม่ใช่ยุคของท่าน แต่เป็นยุคที่เวลาผ่านไป
แล้วกว่าสี่พัน 

ปี  
 เจ้าแม่  สี่พันปี ? 
 
- เจ้าแม่กับชาวบ้านแปลกใจหันมองหน้ากัน 
 เจ้าแม่  แล้วหมู่บ้านของข้าเป็นยังไงบ้าง บ้านโคกพนมดี ยังอุดมสมบูรณ์ดีใช่ไหม 
- ปันกับพีชชี่มองหน้ากันพูดไม่ออก ได้แต่อ้ าอ้ึง 
 อภิวัฒน์  มันไม่เหลืออะไรแล้ว 
- ทุกคนหันไปที่อภิวัฒน์สายตาติเตียน  
 อภิวัฒน์  ถ้าไม่เชื่อท่านก็ไปดูให้เห็นกับตา (ท าท่าให้มองไปที่ตู้โชว์หลมุศพ) โน่นไง...  
- เจ้าแม่โคกพนมดีเดินไปท่ีตู้หลุมศพท่าทางสะเทือนใจกับภาพท่ีเกิดขึ้น  
 อภิวัฒน์  เข้าใจแล้วใช่ไหม ...ทีนี้ก็ปล่อยผมได้รึยัง 
- เจ้าแม่มองไปที่อองซอมแล้วพยักหน้าเป็นสัญญาณให้ปล่อยตัว 
 
- อองซอมวิ่งไปแก้มัดอภิวัฒน์ 
      เจ้าแม่  ไม่เหลืออะไรเลย เหลือเพียงซากและโครงกระดูก แล้วบ้านเมืองตอนนี้เป็น
อย่างไร 

บ้าง  
 
- ดนตรีเข้า บรรยากาศเศร้า 
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- ปันมองพีชชี่เหมือนส่งสัญญาณยอมให้เจ้าแม่ได้เห็นโลกปัจจุบัน 
 พีชชี่  เจ้าแม่ท าใจดีๆนะคะ 
- พีชชี่เอาเครื่อง VR เปิดภาพโปรเจคเตอร์ ขึ้นฉายให้เห็นภาพบ้านเมืองปัจจุบัน โรงงานอุตสาหกรรม 
ธรรมชาติที่หายไป ความเชื่อเรื่องศาสนาที่หายไป 
- เจ้าแม่โคกพนมดีมองภาพที่ปรากฏต่อหน้าอย่างสงบนิ่ง  
- ท านองเพลงแทรกเข้ามาในบรรยากาศ 
 

เพลงลมหายใจของวันวาน 
เจ้าแม่โคกพนมดี (ร้อง)    มันไม่เหลืออยู่ ทุกสิ่งเกิดขึ้นและหายไป 

มันไม่เหลืออยู่ แม้อยากให้เป็นแค่ฝันไป 
สิ่งที่เคยวาดไว้ ตอนนี้มีเพียงแค่ความว่างเปล่า 

มันไม่เหลืออยู่...เลย 
 เจ้าแม่  (พูด) พวกเจ้าน่าจะได้เห็น หมู่บ้านโคกพนมดีในยุคของข้า 
 ปัน  ฉันอยากเห็น ใช่ไหม พีชชี่ 
 พีชชี่  ใช่ค่ะเจ้าแม่ พาพวกเราไปดูได้ไหม 
 อภิวัฒน์  มีประโยชน์อะไร อดีตก็คืออดีต ไม่ส าคัญเท่าปัจจุบัน 
- เจ้าแม่โคกพนมดีท าท่าร่ายมนต์ ภาพโปรเจคเตอร์จากเมืองเปลี่ยนเป็นป่าไม้ ธรรมชาติสวยงาม 
- ปันกับพีชชี่ได้เห็นถึงกับอ้ึง รวมถึงอภิวัฒน์ที่ยืนอ้ึงให้กับความงดงาม 
- อองซอมเปลี่ยนบรรยากาศออกมาร้องร า สนุกสนาน พร้อมพา ปัน พีชชี่ อภิวัฒน์เข้าไประบ าด้วย  
 เจ้าแม่  (ร้อง) ก่อนเคยชื่นมื่น สมบูรณ์ อยู่เป็นสุข มีน้ ามีปลาอ่ิมเอม พอกินไม่ต้อง
หิวไม่ต้อง 

โหย 
 ปัน  แล้วเกิดอะไรขึ้น ท าไมชุมชนถึงหายไป 
 
- ดนตรีเปลี่ยนเป็นบรรยากาศน่ากลัว  
 เจ้าแม่  เหมือนฟ้าแกล้ง เกิดภัยแล้ง แม่น้ าหดหาย ไร้ฝนจากฟ้า ทุ่งนาถูกเพลิงเผา
วอดวาย 
   ผู้คนล่มตายจากความหิว ศรัทธาแตกกระจาย ต่างคนต่างเรียกร้องพิธีกรรม
แห่ง 

นางพญา 
 อภิวัฒน์  คืออะไร 
- อองซอมค่อยๆออกมาพูดทีละคร 
- ระหว่างนั้นเจ้าแม่โคกพนมดีค่อยๆเดินไปที่หลุมศพช้าๆ 
 อองซอม 1 พิธีกรรมสุดท้าย สละตน 
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 อองซอม 2 สังเวยตัวเองแด่เทวา  
 อองซอม 3 หนึ่งชีวิต แลก กับความอยู่รอดของหมู่บ้าน 
 อองซอม 4 ท่านตัดสินใจโดยไม่ลังเล 
 อองซอม 5 เจ้าแม่พนมดี นางพญาผู้เสียสละ 
- เจ้าแม่โคกพนมดีเดินไปใกล้จะถึงหลุมศพ 

อภิวัฒน์  ท าไมท่านต้องท าขนาดนั้น  
- ปันกับพีชชี่เดินเข้าไปห้ามอภิวัฒน์   
- เจ้าแม่เดินมาหยุดที่หน้าหลุมศพ 
     เจ้าแม่พนมดี  ที่นี้คือบ้านของข้า ผู้คนของข้า รากเหง้าของข้าถือก าเนิดที่นี่ สิ่งเดียวที่ข้า
ต้องการคือ 

ส่งผ่านสิ่งเหล่านี้ไปสู่ลูกหลาน ให้ชีวิตด าเนินต่อ ให้ความหวังยังอยู่ต่อไป ให้
รากนี้ 

แข็งแรงพอที่พวกเขาจะสานต่อ 
 อภิวัฒน์  แต่ความจริงก็ไม่มีใครจ าท่านได้ ไม่มีใครให้ความส าคัญกับท่าน ท่านเป็น
เพียงอดีตที่ 

ค่อยๆหายไป ไม่มีใครรู้ด้วยซ้ าว่าท่านยอมสละตัวเองเพ่ือใคร 
 

- เจ้าแม่โคกพนมดีหันมามองอภิวัฒน์ด้วยรอยยิ้ม ก่อนจะเอาสร้อยคอเปลือกหอยไปสวมให้อภิวัฒน์ 
 เจ้าแม่  ข้าท าในสิ่งที่ข้าท าได้แล้ว ต่อไปก็ข้ึนอยู่กับพวกเจ้าแล้ว  
 
- ท านองเพลงลมหายใจของวันวาน 

(ร้อง)รากไม้ฝั่งลึกเพียงใด ไม่อาจยืนหยัดได้ หากไร้น้ าเลี้ยง 
รากเหง้าแข็งแรงเพียงใด ไม่อาจทนไหวหากไร้ ผู้ใดสานต่อ 

 
- เจ้าแม่โคกพนมดีค่อยๆเดินออกไปทางต้นโกงกาง จนหายออกไปพร้อมอองซอม 
- แสงเปลี่ยนกับมาเป็นปัจจุบัน  
- เหลือ อภิวัฒน์ ปัน พิชชี่ ยืนมองหลุมศพของเจ้าแม่โคกพนมดี 
 อภิวัฒน์  (ร้อง)     มันไม่เหลืออยู่ ทุกสิ่งเกิดข้ึนและหายไป 

มันไม่เหลืออยู่ แม้อยากให้เป็นแค่ฝันไป 
สิ่งที่เคยวาดไว้ ตอนนี้มีเพียงแค่ความว่างเปล่า 

มันไม่เหลืออยู่...เลย 
 

- ปันมองอภิวัฒน์อย่างเห็นใจก่อนค่อยๆเดินเข้าไปปลอบ 
 ปัน  (ร้อง) ลองคิดดูก่อน ทุกสิ่งเกิดข้ึนไม่หายไป 
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    ลองคิดดูใหม่  ตอนนี้ยังมีลมหายใจ 
จะไม่ลืมความหลัง ถึงแม้เรายังต้องเดินก้าวไป 

ทุกสิ่งเกิดขึ้นในใจ มีตัวตน... 
(พร้อมกัน)   

จะคงเดินต่อไป ไม่เกรงพายุลูกใด เพราะยังมีรากคงไว้ เป็นหลักยึดไว้ในใจ  
จะเล่าขานต่อ จะสืบสานต่อ โลกจะหมุนวนเปลี่ยนเช่นไร ไม่อาจยั่งอยู่ 

แต่ให้รู้ไว้ ว่าเรามีที่มา.... 
 

- อภิวัฒน์ ปัน พีชชี่ เอาสร้อยเปลือกหอยไปวางไว้ในหลุมศพ ก่อนจะหันมาพูดกับผู้ชม 
- เพลงอดีตท่ีทิง้ไว้ขึ้น อองซอมออกมา 
 

อดีตที่ทิ้งไว้ 
เวลาผ่านไปเท่าใด   ความทรงจ าจะย้ าเตือนให้คิด 
ถึงร่องรอยความงามของอดีต   ไว้สะกิดเหมือนเป็นแผลไม่อาจลืม 
แต่ละวันมุ่งมั่นเดินไปข้างหน้า    จนลืมคนรักที่ดับสูญ 
เก็บกระดูกเป็นเครื่องหมายความอาดูร    เป็นอนุสรณ์ความดีงามที่สร้างมา 
(พร้อม)   แม้ดินกลบร่างที่ฝังไว้    จากคนรักกลับกลายเป็นผี 
บรรพบุรุษฝากไว้ซึ่งความดี    เพื่อสานต่อสร้างบุญกุศลธรรม 
เรามีญาติชาติพันธุ์ฝังอยู่  ให้ได้รู้รากพงศ์ตามวิถี 
อดีตที่ทิ้งไว้จนวันนี้ คือร่องรอยอารยวิถีบรรพชน (ซ้ า 2 ครั้ง) 

 อภิวัฒน์  ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการร าลึกถึงการเสียสละของบรรพบุรุษ  
ปัน  ด้วยการเอาสร้อยเปลือกหอยวางลงในหลุมศพเจ้าแม่ด้วยกัน 
 

- อองซอมออกมาพาคนดูเรียงแถวฝั่งเปลือกหอยลงในหลุมศพเจ้าแม่โคกพนมดี 
ปัน   ทางออกทางด้านซ้ายมือ หรือท่านสามารถจะเดินย้อนกลับไปดู

ประวัติศาสตร์พร้อม 
ถ่ายรูปกับตัวละคร ต่างๆด้านขวามือได้ตามสะดวก สุดแล้วแต่ท่านตัดสินใจ 
ขอบคุณค่ะ 
 

- อภิวัฒน์หยิบโทรศัพท์ออกมากดโทรออก เลือกจะเดินออกไปทางขวามือเพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์ 
อภิวัฒน์ สวัสดีครับผมอภิวัฒน์นะครับ เรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจผมของดไว้ก่อนนะ 

ขอบคุณครับ 
 

- ดนตรีบรรเลงเพลงส่งท้าย ท านองเพลงนางพญาโคกพนมดี  



 

166 
 

ปัน พีชชี่ ร้องด้วยกัน 
“ประวัติศาสตร์ต านานที่เลือนหาย  

บอกเล่าเรื่องราวแหล่งก าเนิดเป็นที่มา  
ดั่งรากฐานแห่งอารยะ  

กลายเป็นต านานเล่าขานถึง บรรพบุรุษเรา  
เจ้าแม่พนมดี” 

ดนตรีบรรเลงโน๊ตสุดท้าย 
 

****จบการแสดง**** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

167 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
โน้ตเพลงประกอบละครเพลงเรื่อง เจ้าแม่โคกพนมดี 
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