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 กระแสละครบุพเพสันนวิาสขณะนี้ ไดถู้กน ามาวจิารณ์ในเชงิการกระตุน้การท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถาน 
การสรา้งกระแสความสนใจขอ้มลูทางประวัตศิาสตร ์หรอืแมก้ระท่ังแนวคดิวา่คนไทยนัน้โหยหาอดตีเพือ่แสวงหา
มายาคตใินความมั่นคง บทความนี้ผูเ้ขยีนอยากจะเนน้ “อนาคตของกระแสอดตี” กอ่นทีฉ่ากละครสดุทา้ยจะฉาย 

ปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้นีจ้ะท าอยา่งไรไมใ่หปิ้ดฉากไปกับละคร?? 

 

ใชป้ระโยชนข์องมรดกทางวฒันธรรมเพือ่มองใหเ้ห็นมติทิ ีล่กึกวา่ “การทอ่งเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร”์ 

 ปัจจุบันนี้เมือ่กล่าวถงึโบราณสถานและพพิธิภัณฑใ์นเชงินโยบายรัฐ เรื่องการท่องเที่ยวมักเป็นสิง่แรกที่
งบประมาณรัฐสนับสนุน ไมว่า่จะเป็นการจัดงานการทอ่งเทีย่วหรอืการอ านวยความสะดวกทางดา้นคมนาคมเพือ่ให ้
เขา้ถงึแหลง่ประวัตศิาสตร ์นโยบายเหลา่นี้เนน้ดงึดดูการท่องเทีย่วจากบคุคลภายนอกบรเิวณแหลง่ประวัตศิาสตร ์
ท าใหพ้ืน้ทีเ่หล่านี้เหลอืเพยีงมติกิารขายจากภายในสูภ่ายนอกแทนทีจ่ะเป็นระบบเศรษฐกจิครบวงจรทีจ่ะสามารถ
ขบัเคลือ่นวถิขีองคนในทอ้งถิน่ใหก้า้วไปพรอ้มกับการน ามรดกทางประวตัศิาสตรข์องตนมาใชป้ระโยชน ์

 โบราณสถานและแหลง่ทอ่งเทีย่วทางวัฒนธรรมมสีถานะไมต่า่งอะไรจากมรดกทางธรรมชาต ิหากไมม่กีาร
ลงทุนเพื่อพัฒนาใหย้ั่งยืนหรือโดนใชไ้ปอย่างไม่มีการพัฒนาและปรับปรุง ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและ
ประวัตศิาสตรเ์หลา่นี้ก็จะหายไป ยิง่เป็นมรดกทีย่ังมชีวีติ (living heritage) และ มรดกทางวัฒนธรรมทีจั่บตอ้ง
ไมไ่ด ้(intangible heritage) มักเป็นเรือ่งละเอยีดออ่นในการสรา้งกลไกการดแูลและรักษา เพราะหากเนน้เพยีง
การขายหรอืมนีโยบายการพัฒนาทีไ่มถ่กูตอ้ง ทนุทางวฒันธรรมเหลา่นีก็้จะหมดไปกับขัน้ตอนการพัฒนาทีข่าดการ

ไตรต่รองในเรือ่งทีเ่กีย่วกับปัจจัยและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ที ่

 การพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมจงึสมควรเป็นไปในทศิทางทีเ่นน้การ “ปรับโครงสรา้ง” ใหเ้ขม้แข็งมากกวา่
การไปสนับสนุนขัน้ตอนซึง่เป็นผลพลอยไดจ้ากสิง่ทีม่อียู่ เชน่ การน าเงนิมาเพือ่ท าละคร หรอืการลงทุนจัดงาน
นทิรรศการและกจิกรรมชัว่คราว 

แบบฝึกทกัษะการคดิในหลากหลายมติ ิ :   
กรณีศกึษาความส าเร็จของละคร “บพุเพสนันวิาส”  
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 หัวใจของการพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมใหย้ั่งยนืนัน้คอื “การศกึษา” (education) ความสนุกของละคร
เรือ่งบุพเพสันนวิาสและละครยอ้นยุคอืน่ๆ ทีไ่ดรั้บความนยิมคอืการสรา้งมายาคตขิองความสมจรงิซึง่ผูช้มในยุค
สมัยใหม่สามารถเขา้ถงึไดห้รอืมจีุดขายซึง่โยงเขา้หาตนเอง เชน่ ตัวละครทีม่นีสิัยและมมุมองสมัยใหมแ่ตเ่ขา้ไป
เรยีนรูแ้ละซมึซับวัฒนธรรมและศลิปะในอดตี ในขณะเดยีวกันก็ถ่ายทอดสังคมในอดตีใหส้มจรงิโดยการเนน้มติทิี่

หลากหลายทัง้ดา้นดแีละดา้นเสยีของธรรมเนยีมประเพณีและประวตัศิาสตร ์

 การทีผู่เ้ขยีนนยิายและผูส้รา้งละครรวมถงึคนเขยีนบทจะเก็บรายละเอยีดเหลา่นี้ไดต้อ้งมกีารคน้ควา้ขอ้มูล
บนพืน้ฐานเรือ่งราวทีม่โีครงเรือ่งอยูแ่ลว้ บางเรือ่งการเปลีย่นจากนยิายใหก้ลายเป็นการแสดงในละครเป็นเรือ่งยาก 

และอาจท าใหเ้นือ้หาตกหลน่หรอืน่าเบือ่ส าหรับคนด ู

 ดังนัน้ การแขง่ขันโดยใชผู้บ้รโิภคตัดสนิเนื้อเรือ่งโดยใหเ้ป็นไปตามกลไกของตลาดและไม่มกีารอุม้ชโูดย
ภาครัฐ (state subsidies) แตเ่นน้เพิม่ศักยภาพใหผู้เ้ขยีนมทีรัพยากรมรดกทางวฒันธรรมทีส่ามารถหยบิมาเป็นแรง
บันดาลใจ จงึเป็นนโยบายทีด่ทีีส่ดุส าหรับการขับเคลือ่นใหเ้กดิละครและภาพยนตรท์างประวัตศิาสตรท์ีต่ดิกระแส
ดั่งบพุเพสนันวิาส ซึง่เนน้ประวตัศิาสตรส์มัยพระนารายณ์ทีม่ขีอ้มลูทางประวตัศิาสตรแ์ละโบราณคดรีองรับมากมาย 
ท าใหส้ามารถผกูเรือ่งราวและสรา้งโลกของตัวละครไดส้มจรงิ 

 

จากรอ่งรอยทางประวตัศิาสตรแ์ปรเปลีย่นเป็นปจัจบุนั 

 การน ามรดกทางวฒันธรรมมาใชไ้ดแ้บบยั่งยนืมคีวามยากอยูท่ีก่ารบรูณาการอัตลักษณ์และการใชง้านมรดก
ทางวฒันธรรมใหเ้ป็นสว่นหนึง่ของการใชช้วีติสมัยใหม ่(modernity) หลายๆ ครัง้คอืการแฝงและสรา้งมายาคตใิน
เชงิเอกลักษณ์ของ “ชาต”ิ หรือ “วัฒนธรรม” เขา้ไปในลักษณะการออกแบบสนิคา้สมัยใหม่และการใชช้วีติ 
ยกตัวอย่างเช่น การน าประวัตศิาสตร์และปรัชญาของเซนและชนิโตมาใชใ้นงานการออกแบบผังเมืองและ
ผลติภัณฑข์องญีปุ่่ น หรอืวถิกีารดืม่ชาของอังกฤษซึง่มรีากมาจากความตอ้งการสรา้งวัฒนธรรมอังกฤษใหก้ับชาว
อังกฤษทีต่อ้งไปประจ าในสว่นตา่งๆ ของจักรวรรดใินสมัยอาณานคิม ซึง่ปัจจุบันนี้ถูกน ามาใชเ้ป็นวัฒนธรรมในการ

เจรจาธรุกจิหรอืสงัสรรคท่ั์วไป 

 เมือ่ทุนทางประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมมบีทบาทในการตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชช้วีติในปัจจุบัน 
การรักษา สบืสาน และน ามาใชใ้หย้ั่งยืน ผ่านการสรา้งเอกลักษณ์ในสมัยใหม่ จะท าใหม้รดกทางวัฒนธรรม
กลายเป็นสว่นหนึง่ของการบรโิภคภายใน (domestic consumption) เชน่ การน าประวัตศิาสตรม์าเขยีนนยิาย การ

สรา้งละคร การผลติเสือ้ผา้ เครือ่งใช ้และอาหาร 

 ดังนัน้ สญัญาณทีส่ ือ่ถงึความเสีย่งของกระแสทีไ่มย่ั่งยนืคอื การสังเกตแหลง่ทีม่าของสนิคา้และปัจจัยการ
ผลติทีเ่กดิขึน้ตามกระแส เชน่ สไบและผา้พมิพล์ายไทยทีม่กีารไปน ามาจากอนิเดยีมากกวา่เป็นผลผลติจากงาน
หัตถกรรมในประเทศ จรงิๆ แลว้ถา้มองในระยะสัน้อาจกลา่วไดว้า่ปรากฏการณ์บพุเพสันนวิาสท าใหเ้กดิ short run 
market shock หรอืแรงกดดันชั่วคราวตอ่ตลาดชดุไทยและสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกับประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม เมือ่
ผูผ้ลติผา้ไทยมจี านวนไม่เพยีงพอหรือการเชือ่มต่อของผูผ้ลติผา้ไทยกับพ่อคา้แม่คา้ในตลาดไม่มกีารรองรับอุป
สงคข์องผูบ้รโิภคทุกระดับความตอ้งการ เหลา่ผูป้ระกอบการจงึตอ้งไปหาแหลง่ผลติในตา่งประเทศทีม่ขีอ้มลูและ

เขา้ถงึงา่ยมากกวา่ 

 ปัญหาราคาวัตถุดบิและการเขา้ถงึผูผ้ลติผา้หรอืสนิคา้ทางวัฒนธรรมนี้ไม่ใชปั่ญหาที่มแีต่ในไทย แมแ้ต่
ตลาดญีปุ่่ นก็เจอปัญหาราคาวัตถุดบิแพงและผูป้ระกอบการผลติกโิมโนตอ้งหันไปใชผ้า้ไหมจนีกับเวยีดนามซึง่ท า
ใหอ้ตุสาหกรรมผา้ไหมทีเ่ป็นความภาคภมูใิจของญีปุ่่ นเริม่เขา้สูก่ารถดถอย เรือ่งผา้ไทยและแบบชดุไทยทีรั่ฐบาล
ตอ้งการจะสนับสนุนใหเ้ป็นกระแสนี้ผูเ้ขยีนขอทิง้ประเด็นไวก้่อน เพราะเรือ่งนี้ยาวเกนิไปส าหรับบทความนี้จงึจะ
น ามาเล่าในโอกาสหนา้ แต่ประเด็นหลักๆ คอืการจัดงานหรอืโฆษณานัน้เป็นการสรา้งกระแสนยิมแบบชั่วคราวที่
เป็นความพยายามเลีย้งอปุสงคโ์ดยการโหนกระแสทีเ่ป็นปัจจัย หาไดเ้ปลีย่นกระแสใหเ้ป็นวถิชีวีติไม ่ซึง่การจะท า
ใหย้ั่งยืนไดจ้ าเป็นตอ้งมีการปรับเปลี่ยนหรือสรา้งวัฒนธรรมสมัยใหม่ขึน้ภายใตก้รอบการใชง้านผลผลติทาง
วัฒนธรรมโดยมกีฎเกณฑแ์ละทางเลอืก ไมใ่ชเ่ป็นเพยีงชดุแฟนซทีีใ่สส่วยๆ ชั่วคราวแตเ่ป็นเสือ้ผา้ทีม่จีุดประสงค์
ในการใชง้าน เชน่ การสวมใสส่ าหรับงานแตง่งาน การสวมใสไ่ปเทีย่ว หรอืไปศาสนสถาน และทีส่ าคัญทีส่ดุคอืการ
สง่เสรมิผูผ้ลติใหเ้ขา้ถงึผูค้า้และตลาดไดม้ากขึน้ในทกุระดับ 

 

การสง่ออก “วฒันธรรม” (Culture Export) 

 การเพิ่มมูลค่าของการส่งออกจะเขม้แข็งไดจ้ าเป็นตอ้งอาศัยการสรา้งความรูแ้ละความไวใ้จใน 
“เอกลักษณ์” ของประเทศผูผ้ลติ ความไวใ้จนี้เป็นอ านาจอ่อนหรืออ านาจละมุน (soft power) อย่างหนึ่ง 
ภาพลักษณ์ทีก่่อใหเ้กดิความไวใ้จนัน้สว่นหนึง่มาจากทัศนคตทิีค่นภายนอกมองความเก่งและนสิัยของประชากร
ประเทศผูส้ง่ออกและการกระท าของรัฐบาลในการด าเนนินโยบาย หากประเทศไทยคดิจะด าเนนินโยบายสง่ออก
วฒันธรรมอยา่งยั่งยนืมากกวา่การขายแบบฉาบฉวยแลว้ สิง่ทีต่อ้งท าใหเ้กดิในการเชือ่มตอ่กับโลกภายนอกคอืการ
กลับไปลงทุนกับ “ขอ้มลู” มรดกทางวัฒนธรรมและน ามาเสนอในเชงิทีล่กึกวา่ภาพสวยๆ ในหนังสอืมากมายทีถู่ก

วางขายเป็นหนังสอืภาพในทอ้งตลาด 



 ปัญหาที่เราตอ้งยอมรับในการบรหิารขอ้มูลมรดกทางวัฒนธรรมก็คือ ขอ้มูลส่วนใหญ่ถูกออกแบบมา
น าเสนอใหค้นสว่นนอ้ย เชน่ นักวชิาการหรอืผูท้ีส่นใจเท่านัน้ คนภายในประเทศสว่นใหญ่จะจ าแบบเรยีนทีถู่กให ้
ทอ่งในต าราเรยีนไดไ้มม่าก และหากใชช้วีติในสาขาทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกับมรดกทางวฒันธรรม เรือ่งเหลา่นี้มักเป็นเรือ่ง
หา่งไกลการใชช้วีติในกระแสปัจจุบัน ท าใหข้าดองคค์วามรูท้ีจ่ะบรโิภคผลผลติทางประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม 

เวน้แตเ่กดิเป็นกระแสละครหรอืแฟชัน่ชัว่คราว 

 ปัญหานี้สังเกตไดจ้ากการทีพ่ืน้ทีท่างประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมมักไม่ไดเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่วหรอืพืน้ที่
ส าหรับการใชเ้วลาวา่งหลักของคนทอ้งถิน่ การขาดหนังสอืแนะน าทีช่ัดเจนในสถานทีท่่องเทีย่วตา่งๆ ทีจ่ะมเีพยีง
ป้ายทีอ่ธบิายสัน้ๆ ในเชงิอาย ุรูปแบบ และผูส้รา้ง ซึง่บางครัง้ผูท้ีไ่มใ่ชผู่ศ้กึษาประวัตศิาสตรม์ักไม่เขา้ใจบทบาท
และความส าคัญของสถานที่ เมื่อคนไทยเองยังไม่รูห้รือจ าสิง่ที่เรียนมาไม่ได ้ผูบ้ริหารไม่ควรคาดหวังว่า
นักท่องเทีย่วหรอืชาวตา่งชาตทิีม่าสัมผัสแหลง่มรดกทางวัฒนธรรมจะเขา้ใจหรอืเคารพสถานทีม่ากไปกวา่สถานะ

ของความเป็นฉากประกอบรปูถา่ยทีจ่ะเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

 สิง่ทีต่อ้งแกไ้ขคอืการน าเสนอและการใหข้อ้มูลทีม่มีติกิารอธบิายทีม่าทีไ่ปและเนื้อเรือ่งทีน่่าคน้หา สิง่ที่
ควรพัฒนาเกีย่วกับการน าเสนอประวัตศิาสตรค์อืการอธบิายเนื้อเรือ่งใหก้ับคนทีม่าจากวัฒนธรรมและพืน้ฐานทาง
สังคมทีแ่ตกต่าง ผูท้ีน่ าเสนอเนื้อหาและแปลความจะตอ้งน าเสนอโดยตัง้สมมตฐิานอยู่บนความคดิทีว่า่ผูรั้บไม่รู ้
เรือ่งและไมม่ลีักษณะทางวัฒนธรรมเหมอืนผูรั้บของตลาดภายในประเทศ ดังนัน้ การน าเสนอเนื้อหาจ าเป็นตอ้งมี
การอธบิายเนือ้หาใหล้ะเอยีดและเนน้คตซิ ึง่เป็นเรือ่งทีไ่ดรั้บการยอมรับในสังคมสากล (universal values) เชน่ ใน

สือ่เกาหลมีเีนือ้หาทีใ่หค้วามส าคัญกับสถาบันครอบครัว 

 ความละเอยีดในการถ่ายทอดเรือ่งราวทีเ่กดิจากการสนับสนุนการศกึษาและพัฒนาฝีมอื การเนน้ผลผลติ
งานหัตถกรรมและอุตสาหกรรมที่มาจากมรดกทางวัฒนธรรม การบริโภคทอ้งถิ่นที่เปลี่ยนจากกระแสเป็น
ชวีติประจ าวนั จะท าใหก้ารสง่ออกวฒันธรรมมมีลูคา่เพิม่ขึน้และผลักดันใหเ้กดิผลพลอยได ้เชน่ การท่องเทีย่วและ
ความเชือ่มั่นใน “แบรนดไ์ทย” 

 ในความเห็นของผูเ้ขยีน กระแสทีเ่กดิขึน้อาจเป็นโอกาสทีด่ใีนการสง่เสรมิและปรับโครงสรา้งเศรษฐกจิให ้
เพิม่โอกาสทางการคา้ใหเ้ขา้ถงึมอืชมุชนผูผ้ลติและเป็นเจา้ของพืน้ทีม่รดกทางวฒันธรรม อกีทัง้ยังเป็นการกระจาย
รายไดจ้ากสังคมเมอืงและหา้งสรรพสนิคา้สูต่ลาดงานหัตถกรรมทอ้งถิน่ แต่ส ิง่ทีต่อ้งท าคอืการสนับสนุนใหเ้พิม่
องคค์วามรูใ้นหลายระดับ การลงทนุชว่ยผูผ้ลติสนิคา้หัตถกรรม และการวางแผนนโยบายทีเ่ชือ่มโยงวัฒนธรรมเขา้
กับการศกึษา ผังเมอืง ทรัพยากรทางธรรมชาต ิเทคโนโลย ีและอตุสาหกรรมการคา้ทีด่ ีเมือ่นัน้ “บพุเพสันนวิาส” 
จงึจะกา้วขา้มกระแสการหวนหาอดตีอันหวอืหวาและเปลี่ยนอดีตใหเ้ป็นปัจจุบันและอนาคตของปากทอ้งของ

ประชากรอกีเป็นจ านวนมาก 

 

ทีม่า : https://thaipublica.org/2018/04/econoarchaeology6/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

วธิกีารคดิ 
การพจิารณาปจัจยัความส าเร็จของ 

 “บพุเพสนันวิาส” โดยผา่นทกัษะการคดิในมติติา่งๆ 

การน าปจัจยัความส าเร็จ  
“ตอ่ยอด” อยา่งเป็นรปูธรรม 

การคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ 

  

การคดิแนวขนาน   

การคดิแนวขา้ง   

 

ใบกจิกรรมทกัษะการคดิในหลากหลายมติ ิ :  
กรณีศกึษาความส าเร็จของละคร “บุพเพสนันวิาส” (10 คะแนน) 
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