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วิทยานิพนธ์เร่ือง “วสัดุใหม่กบัจิตวิญญาณพื้นบา้น”  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือมุ่งเนน้ใหเ้ห็นถึงการอยูร่่วมกนั
ของวฒันธรรมเก่ากับวฒันธรรมใหม่ในสังคมปัจจุบัน วฒันธรรมเก่าคือการใช้ชีวิตในแบบพ้ืนบ้าน หรือ         
แบบชนบท ส่วนวฒันธรรมใหม่ คือสังคมอุตสาหกรรมท่ีมุ่งเน้นความสะดวกสบายเป็นหลัก ข้อเสียของ       
สังคมอุตสาหกรรม คือถา้คนรับเอาแต่ความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยีมากเกินไป โดยไม่ไตร่ตรองอาจแฝง   
ไปดว้ยความวุ่นวาย และตามมาดว้ยปัญหาต่าง ๆ อย่างไรก็ดีขา้พเจ้าเห็นว่าสังคมปัจจุบนัไม่สามารถปฏิเสธ
วฒันธรรมใหม่จึงไดน้ําทศันคติการประนีประนอมระหว่างวฒันธรรมใหม่ และเก่ามาเป็นแรงบนัดาลใจใน      
การสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมโปร่ง หรือเคา้โครง แสดงออกดว้ยตวัวสัดุสังเคราะห์ผสมกบัวสัดุพ้ืนบา้น 
โดยใช้เทคนิคการผูก มัด รัดท่อพลาสติก ตาข่ายพลาสติก ไม้ไผ่ หวาย  รูปทรงท่ีใช้เป็นรูปทรงนามธรรม              
มีเอกลกัษณ์เฉพาะ สังเกตไดจ้ากการตดัทอน คล่ีคลาย เพ่ิมเติมรูปทรงนามธรรมดงักล่าว สรุปไดว้่าการเรียนรู้
ว ัฒนธรรมเก่าเ พ่ืออยู่ในสังคมปัจจุบันนั้ น  จะนําไปสู่อนาคตได้อย่างย ั่งยืน  โดยนําเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้                   
จักสานพ้ืนบ้าน  เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงวัฒนธรรมแต่ละพื้นถ่ินมาแสดงออกผ่านผลงานศิลปะ ซ่ึงดึงมาจาก
ประสบการณ์ และความรู้สึกส่วนตวัท่ีมีต่อขา้วของเคร่ืองใชพ้ื้นบา้นมาใชใ้นการทาํงาน  

ขอบเขตของการศึกษา เป็นการศึกษาหาแนวคิดรูปแบบสู่การสร้างสรรค ์แสดงออกซ่ึงอารมณ์ความรู้สึก
ของผูส้ร้างสรรค ์ดว้ยการใชรู้ปแบบศิลปะดา้นประติมากรรม แบบนามธรรม โดยไดรั้บแรงบนัดาลใจจากรูปทรง
จากเคร่ืองจกัสานพ้ืนบา้น เช่น ขอ้ง ไซ สุ่ม ลอบ ตะกร้อสอยผลไม ้เป็นตน้ ศึกษาแนวคิด รูปแบบผลงานศิลปะ
ของศิลปินท่ีไดรั้บอิทธิพลจากแนวคิดการผสมผสานความเก่า-ใหม่ และรูปแบบงานประติมากรรมแบบโปร่ง เป็น
ฐานขอ้มูลในการสร้างสรรคผ์ลงาน ท่ีมุ่งให้เห็นรูปทรง และความเป็นธรรมชาติของวสัดุเก่า-ใหม่ ผสมผสานกบั
จินตนาการส่วนตัว ใช้หลักของทัศนธาตุ โครงสร้างท่ีมี รูปทรงเรขาคณิต และรูปทรงอินทรีย์รูป ขั้นตอน         
การสร้างสรรคแ์บ่งเป็น 5 ขั้นตอน ขั้นตอนท่ี 1 การร่างภาพแนวคิดท่ีไดจ้าการศึกษา ขั้นตอนท่ี 2 สาํรวจหาวสัดุ
ขั้นตอนท่ี 3 สร้างโครงสร้างขยายจากแบบร่าง ขั้นตอนท่ี 4 เก็บรายละเอียด ขั้นตอนท่ี 5 การติดตั้งเพ่ือการ 
นาํเสนอผลงาน 

ผลของการศึกษาและสร้างสรรคใ์นคร้ังน้ี ไดน้าํขอ้มูลมาวิเคราะห์ และสร้างผลงานให้ตอบสนองตรง
ตามแนวความคิดส่วนตวั รวมทั้งแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกถ่ายทอดออกมาผ่านเป็นผลงานประติมากรรม
โปร่ง จาํนวน 5 ช้ิน เพ่ือสะทอ้นให้เห็นถึง การผสมผสานระหว่างวิถีชีวิตแบบพ้ืนบา้นท่ีมีความเรียบง่ายกับ   
สังคมเมืองท่ีมีความทนัสมยัใหอ้ยูร่่วมกนัในสังคมปัจจุบนัไดอ้ยา่งลงตวั 
สาขาวิชาทศันศิลปศึกษา                บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร               
ลายมือช่ือนกัศึกษา………………………….                       ปีการศึกษา 2556 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 1………………………….2…………………………….. 
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KEYWORDS: NEW MATERIAL /OLD CULTURE /MODERN CULTURE 
WITSANU NAULMAI: NEW MATERIAL AND FOLK SPIRIT. THESIS ADVISORS: 

TOEINGAM GUPTABUTRA, Ph.D. AND WISUD PO NGERN, Ph.D. 100 pp. 
 

The objectives of thesis of “New Material and Folk Spirit” are to emphasis on the living between an 
old culture and a modern culture in a current social. The old culture is the way of life in the local or in rural 
which has changed into the current of modern culture that is industrial social. It is stress on the comfort. The 
disadvantage are receiving high technology without awareness, it causes more problems in a social. I really 
agree that we can not avoid new culture so I got an idea for mixing new culture and old culture for an 
inspiration to create a porous sculpture or outline shown with synthesis plastic and rural material with  binder 
technique, plastic net, bamboo stick and rattan in the abstract form which merged with an abstract shape.     
They were also curtailed, raveled and adjuncted by the old knowledge adjustment. It can be concluded that 
learning the old culture for living in a current social makes a stability of future by using the local handicrafts.    
It is the ways of each local culture to represent by art which is from experiences and self idea toward local 
materials.  

The contents area of is to study the aspect of creative form with an emotional creator by the way of an 
abstract sculpture. The inspiration is from local handicrafts such a fish trap, a bamboo fish trap, a coop and fruit 
rattan basket. To study the style of the art from the artists which is influenced by new and old idea merging and 
a porous sculpture It is a creative work piece data to show a new and old shape and nature of the contours 
mixing with self-imagine by the visual material of the outline with its geometry shape and organic shape.      
The steps of creating are the first is to sketch the idea from the studying, the second is to survey the material, the 
third is to create the expanded outline, the fourth is to collect all details and the fifth is to install and present the 
workings. 

The result of studying and creating is data analyzed and workings created for self idea responding. 
Furthermore, it shows feeling which expresses by the five porous sculptures for inspiration making and showing 
the mixing of local way of life and a modern social perfectly.  
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กติติกรรมประกาศ 
 

การคน้ควา้ และสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ของขา้พเจา้สาํเร็จได ้ก็ดว้ยความอนุเคราะห์
ช่วยเหลือ และใหค้าํปรึกษาเป็นอยา่งดีจากท่านคณะกรรมการ รองศาสตราจารยสุ์ธี คุณาวิชยานนท ์
รองศาสตราจารยป์ริญญา ตนัติสุข รองศาสตราจารยพ์ิเชษฐ์ เปียร์กล่ิน ผูท้รงคุณวุฒิ และคณาจารย ์
จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์และคณะศึกษาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย ์
ดร.เตยงาม คุปตะบุตร และอาจารย ์ดร.วิสูตร โพธ์ิเงิน อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีให้ความรู้ 
และคาํแนะนําในการปรับปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องต่าง ๆ รวมถึงเจ้าหน้าท่ีฝ่ายวิชาการทั้ งคณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์  เจ้าหน้าท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากรทุกท่าน ท่ีคอยช่วยเหลือติดต่อประสานงาน ขอขอบพระคุณ 

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ นอ้ง ๆ ท่ีคอยให้คาํแนะนาํช่วยเหลือเสมอมา และขอขอบคุณคุณ
ฉัตรชยั ศรีสมบูรณ์ และพ่ี ๆ จากสถาบนัวิจยัประชากรและสังคม มหาวิทยาลยัมหิดล ซ่ึงคอยเป็น
กาํลงัใจ และช่วยเหลือเสมอมา       

สุดทา้ยน้ีขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาท่ีคอยอบรมสั่งสอน และญาติพี่น้องท่ีคอยเป็น
แรงใจสนบัสนุนในทุก ๆ ดา้นตลอดมา ความดีงามอนัเกิดจากการศึกษาคร้ังน้ีขอมอบแด่ผูมี้พระคุณ
ทุกท่าน 
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