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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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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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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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บทที ่1 
 

บทนํา 
 
 สังคมไทยในปัจจุบนัมิไดห้ยดุน่ิง หากเรามีการเปล่ียนแปลง และเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา  

จากสังคมในอดีตมนุษย์ดํารงชีพอย่างเรียบง่ายเพียงการล่าสัตว์ เก็บพืชผกั และผลไม้มาเพ่ือ         
เป็นอาหาร แทบไม่กระทบกระเทือนธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มเลย ต่อมาเม่ือมนุษยรู้์จกัเพาะปลูก 
และเล้ียงสัตวม์นุษยจึ์งเร่ิมพยายามเปล่ียนแปลง ควบคุมธรรมชาติโดยการนาํเอาเทคโนโลยีมาช่วย
ในการทาํงานจึงเป็นการกา้วเขา้สู่สงัคมยคุอุตสาหกรรม ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยทีาํใหม้นุษยมี์
พลังงานใช้ได้มากข้ึนสามารถผลิตสินค้าได้มากข้ึน เ ล้ียงประชากรได้มากข้ึน นําไปสู่การ
เปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตในชนบท ทั้งขา้วของเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการประกอบอาชีพทุกอยา่งเกิด
การปรับตวัเพื่อใหเ้ขา้กบัสงัคมในยคุปัจจุบนั   

จากสภาพการเปล่ียนแปลงของสังคมชนบทการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ ท่ี คุ ้นเคยได้
เปล่ียนแปลงไปสู่การพฒันาทางเทคโนโลยี ซ่ึงด้านหน่ึงก็นําความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต   
อีกดา้นหน่ึงก็สามารถนาํปัญหาความวุ่นวายต่าง ๆ มาสู่สังคมไดเ้ช่นกนั ดงันั้นขา้พเจา้ไดเ้ฝ้าสังเกต
เก็บขอ้มูลเพื่อเป็นแรงจูงใจในการสร้างผลงานศิลปะ เพื่อให้มีโครงการวิทยานิพนธ์เป็นไปตาม
จุดประสงคซ่ึ์งไดม้องเห็นถึงความสาํคญัของการศึกษาตามแนวทาง และวิธีการสร้างสรรคผ์ลงาน
ประติมากรรม 
  
ความเป็นมา และความสําคญัของปัญหา 

สังคมปัจจุบนัมุ่งท่ีจะพฒันาทางเทคโนโลยีแต่เพียงอย่างเดียว เนน้ความสะดวกสบายเป็น
หลกัหากไม่สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมในปัจจุบนัน้ีได ้อาจจะเกิดปัญหามากกวา่ประโยชน์ท่ีจะ
ไดรั้บ ขา้พเจา้เป็นผูห้น่ึงท่ีมีชีวิตในวยัเด็กท่ีเรียบง่ายในต่างจงัหวดั ปัจจุบนัตอ้งปรับตวัให้เขา้กบั
สังคมในเมืองท่ีมุ่งการพฒันาเป็นหลัก ขา้พเจ้าจึงรู้สึกโหยหาวฒันธรรมเดิมในวิถีชีวิตใหม่ท่ี
ผสมผสานกันอย่างลงตัว และยัง่ยืนเพื่อตอบสนองความต้องการภายในจิตใจ และถ่ายทอด
ความรู้สึกท่ีมีต่อสงัคมในปัจจุบนัมาเป็นผลงานประติมากรรมจากวสัดุพื้นบา้น และวสัดุสงัเคราะห์  
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย                                                                                                                  
1. เพื่อศึกษาเทคนิควสัดุพื้นบา้นผสมผสานกับเทคนิควสัดุสมยัใหม่นํามาสร้างผลงาน

ประติมากรรมมีลกัษณะเฉพาะตวั 
2. เพ่ือสะทอ้นใหเ้ห็นการอยูร่่วมกนัของวฒันธรรมเก่ากบัวฒันธรรมใหม่ในสังคมปัจจุบนั

ผา่นผลงานประติมากรรม 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา แสดงเน้ือหาเก่ียวกบัวิถีชีวิตพื้นบา้น กบัการผสมผสานวิถีชีวิตแบบ
เก่าและแบบสมยัใหม่ 

2. ขอบเขตดา้นรูปแบบ เป็นงานแบบ 3 มิติ มีลกัษณะแบบประติมากรรมใชว้สัดุพื้นบา้นกบั
วสัดุสมยัใหม่ เช่น 

 2.1 วสัดุพื้นบา้น เช่น ไมไ้ผ ่หวาย เชือก เป็นตน้ 
 2.2 วสัดุสมยัใหม่ เช่น ท่อพลาสติก สายรัดเคเบิลไทร์ ลวด เป็นตน้ 
3. ขอบเขตดา้นรูปทรงจากขา้วของเคร่ืองมือเคร่ืองใชพ้ื้นบา้นโดยการตดั ต่อ ผกู มดั สาน 

และนาํมาพฒันาใหเ้กิดรูปทรงท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั 
 
ขั้นตอน และวธีิการสร้างสรรค์ 

 1. ศึกษาขอ้มูลภาคเอกสารเก่ียวกบัเร่ืองวิถีชีวิตพื้นบา้น การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม
พื้นบา้นไปสู่สงัคมเมือง และการโหยหาวิถีชีวิตแบบเก่า 

2. ศึกษาขอ้มูลภาคสนามตามสถานท่ีแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่นหมู่บา้นตามชนบท และสังคม
เมือง พิพิธภณัฑพ์ื้นบา้น ฯลฯ 

3. วิเคราะห์ขอ้มูลหาความเป็นไปไดท้ดลองทาํภาพร่างทางความคิด พร้อมดว้ยเอกสาร
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในการทาํวิทยานิพนธ์ ช้ีแจงโดยย่อในภาคเอกสาร เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์  
และภาพร่างความคิด (Sketch) ติดต่อคณะกรรมการ 

4. ช้ีแจงท่ีมาของแรงบนัดาลใจ และอิทธิพลต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานคร้ังน้ีทั้ ง
นาํเสนอผลงานท่ีผา่นมาเพ่ือแสดงใหเ้ห็นพฒันาการทางความคิด และเทคนิคต่าง ๆ 

5. แสดงกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรม และเอกสารวิทยานิพนธ์ 
6. สรุปปัญหาทั้งหมด แสดงความคาดหวงัสาํหรับผลงานในอนาคต หลงัจากทาํทั้งส่วนผลงาน

ประติมากรรม และส่วนเอกสารแลว้นาํเสนอผลงานต่อคณะกรรมการเพื่อตรวจต่อไป 
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วธีิการศึกษา 
1. ศึกษาจากการเขา้ไปดูสภาพพื้นท่ีของปัญหาตามแหล่งชุมชนในเมือง และชนบท 
2. ศึกษาในภาคเอกสารตาํรา บทความจากบณัฑิต นกัเขียน และนกัวิชาการเก่ียวกบัประเด็น

ท่ีศึกษา 
3. ประมวลเหตุการณ์วิเคราะห์ขอ้มูล กาํหนดแนวความคิด และความเช่ือของตนเอง 
4. ภาพร่างความคิด (Sketch) คน้หารูปแบบ รูปทรง วสัดุให้ส่ือสารตรงกบัความคิดและ

ความเช่ือของตนเอง 
5. เร่ิมปฏิบติังานจริงไปพร้อมกับการแก้ปัญหา เพื่อให้ผลงานส่ือความหมายตรงตาม

ความคิด และมีผลต่อสุนทรียภาพท่ีดี 
6. จดัทาํเอกสาร อธิบายความเป็นมาของวิทยานิพนธ์น้ี 
  

คาํจํากดัความ 
 วสัดุใหม่ หมายถึง พลาสติก ท่ีเป็นสารประกอบอินทรียท่ี์สังเคราะห์ข้ึนนํามาใช้แทน    
วสัดุธรรมชาติ เหมาะท่ีจะนาํมาใชใ้นอุตสาหกรรม เช่น ท่อนํ้า ถงั และถุงเป็นตน้ 

 วฒันธรรมเก่า หมายถึง วิถีชีวิตพ้ืนบา้น และความเป็นวฒันธรรม ความเช่ือ ภูมิปัญญาท่ีเกิด
จากการนาํความรู้ ประสบการณ์ท่ีสืบต่อกนัมาจากบรรพบุรุษ    

 วฒันธรรมใหม่ หมายถึง สังคมเมืองในกระแสบริโภคนิยมท่ีมีความเปล่ียนแปลงไปตาม  
ยคุสมยั              
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ                    

1. เพื่อได้พฒันาความคิดท่ีมาจากความรู้สึกภายในมาสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการทาง
ทศันศิลป์ ไดอ้ยา่งเป็นระบบ         

2. เพื่อไดพ้ฒันาทกัษะ และเทคนิคในการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมจากวสัดุพื้นบา้น 
และวสัดุสงัเคราะห์ท่ีมีรูปแบบเฉพาะตวั           

3. ผลงานไดเ้ผยแผต่่อสาธารณะเพื่อเกิดแรงกระตุน้ให้คนในสังคมตระหนกัถึงการใชชี้วิต
ของคนสองวฒันธรรมท่ีสามารถนาํมาปรับใชไ้ดอ้ยา่งลงตวั                                
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บทที ่2 
 

เอกสาร และข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง 
 

ทีม่าของความคดิ และแรงบนัดาลใจ 
 การศึกษาขอ้มูลของขา้พเจา้ เร่ิมจากประสบการณ์โดยตรงท่ีไดส้ัมผสักบัการเปล่ียนแปลง

วิถีชีวิตของสังคมไทยตั้งแต่อดีต มาจนถึงปัจจุบนั ไม่เวน้แมแ้ต่ขา้วของเคร่ืองใชพ้ื้นบา้นท่ีขา้พเจา้
พบเห็นมาตั้งแต่ในวยัเด็ก ก็เกิดการเปล่ียนแปลงทั้งรูปทรง สีสัน ตลอดจนวสัดุท่ีใชใ้นการผลิต เพี่อ
ใหเ้กิดความคงทนแขง็แรง และเหมาะสมกบัการใชง้านในยคุปัจจุบนั 

 จากประสบการณ์จากการใช้ชีวิตท่ีอยู่ในสภาพสังคมดังกล่าว ข้าพเจ้าเกิดความรู้สึก
ประทบัใจและสะเทือนใจ ในการดาํเนินชีวิตของผูค้นท่ีมีความผสมผสานระหวา่งชีวิตแบบเรียบง่าย
กับความทนัสมยัอยู่ร่วมกันซ่ึงถา้คนรุ่นใหม่ต่อ ๆ ไปรับเอาความทนัสมยัจากต่างประเทศมาก
เกินไป จะทาํใหว้ิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของเราเส่ือมหายไป เป็นสังคมใหม่ท่ีก่อใหเ้กิดปัญหา และวิกฤติ
ทางสงัคม และวฒันธรรมตามมา ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัท่ีมีอิทธิพลต่อแนวคิดในการการสร้างสรรคข์อง
ขา้พเจา้ 

 จากความคิดดงักล่าว ขา้พเจา้จาํแนกประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพการเปล่ียนแปลงทาง
สงัคม ซ่ึงจดัวา่เป็นอิทธิพลต่อการสร้างสรรคผ์ลงานออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. อทิธิพลจากเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
 1.1 เคร่ืองจกัสานของไทยแบบดั้งเดิม 
 1.2 เคร่ืองจกัสานแบบสมยัใหม่ 

2. กระแสการโหยหาอดีต หน่ึงในแนวคดิ โพสท์โมเดิร์น (Postmodernism)  
3. อทิธิพลทีมี่ต่องานศิลปกรรม 

 3.1 ศิลปินท่ีมีอิทธิพลทางดา้นแนวความคิด   
3.2 ศิลปินท่ีมีอิทธิพลทางดา้นรูปแบบ 
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1. อทิธิพลจากเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
ในอดีตมนุษยย์ุคก่อนประวติัศาสตร์ไดมี้วิวฒันาการ การดาํรงชีพเพื่อให้อยู่รอดในสภาพ

ภูมิประเทศท่ีตอ้งเผชิญอนัตราย และการท่ีจะดาํรงชีวิตไดอ้ย่างดี และปลอดภยั มนุษยเ์ร่ิมคิดคน้
เคร่ืองมือเคร่ืองใชอ้าํนวยความสะดวกอยา่งง่าย ๆ ข้ึนใช ้เช่นอุปกรณ์จาํพวกขวานท่ีทาํจากหิน และ
เคร่ืองป้ันดินเผาสมยัหินเก่า นอกจากน้ีนกัโบราณคดียงัไดขุ้ดพบหลกัฐานท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองจกัสาน
ในยุคหินใหม่ ในเขตอาํเภอศรีสวสัด์ิ จงัหวดักาญจนบุรี เคร่ืองจกัสานท่ีพบทาํดว้ยไมไ้ผ่มีอายุราว 
4,000 ปีมาแลว้ ซ่ึงเก่ากวา่เคร่ืองจกัสานท่ีเคยพบมา ไม่วา่จะเป็นทวีปเอเชีย แอฟริกา และอเมริกา ซ่ึง
เคร่ืองจกัสานยงัไดเ้ขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัคติความเช่ือของมนุษยน์อกจากทาํข้ึนเพื่อประโยชน์ใช้
สอยในชีวิตประจาํวนั ดงัเช่นการขุดพบเคร่ืองจกัสานกองรวมอยู่กบัขา้วของเคร่ืองใชช้นิดอ่ืน ๆ 
ของคนตาย ในยุคหิน ซ่ึงพบอยู่ในบริเวณแหลมมลายู และในยุคแรก ๆ ของการทาํเคร่ืองจกัสาน 
มนุษยใ์ชว้สัดุท่ีหาไดง่้าย และใกลต้วัมาทาํใหเ้กิดประโยชน์ เช่น ใบไม ้ก่ิงไม ้เถาวลัย ์มาถกัเป็นเส่ือ
รองนัง่ รองนอน และพฒันาเป็นเคร่ืองจกัสานท่ีมีความประณีต งดงามดัง่เช่นในยคุต่อ ๆ มา1 

 
1.1 เคร่ืองจักสานของไทยแบบด้ังเดิม 
เคร่ืองจกัสานของไทยเป็นศิลปหัตถกรรม และหัตถกรรมอย่างหน่ึงซ่ึงมนุษยคิ์ดวิธีต่าง ๆ 

ข้ึนเพื่อใชส้ร้างเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นชีวิตประจาํวนัดว้ยวิธีการสอดขดั และสานกนัของวสัดุท่ีใชเ้สน้  
เป็นร้ิว โครงสร้างรูปทรงของส่ิงประดิษฐ์ข้ึนตามความประสงค์ในการใช้สอย การสร้างเคร่ือง      
จักสานของมนุษย์โดยทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยจะข้ึนอยู่กับเง่ือนไขทางความ
ตอ้งการดา้นประโยชน์ใชส้อยตามสภาพภูมิศาสตร์ประสานกบัขนบประเพณี ความเช่ือ ศาสนา และ
วสัดุในทอ้งถ่ินนั้น ๆ ประกอบกบัเป็นเคร่ืองจกัสาน การเรียกเคร่ืองจกัสานว่าจกัสานนั้นเขา้ใจว่า
เป็นคาํท่ีเรียกข้ึนตามวิธีการท่ีทาํใหเ้กิดเคร่ืองจกัสานนัน่เอง “จกั” คือการทาํวสัดุใหเ้ป็นแฉกหรือร้ิว 
“สาน”  เป็นการผสมผสานไปตามแนวราบใชว้สัดุขดักนัไปมาอย่างง่าย ๆ ตามแบบท่ีเรียกกนัว่า 
ลายขดั และต่อมามนุษยก์็ใชค้วามคิดสร้างสรรคพ์ฒันาลวดลายในการสานไปดว้ย เพื่อให้ภาชนะท่ี
มีรูปทรงเหมาะสมกบัการใชส้อย และเกิดความสวยงามน่าใชย้ิ่งข้ึนขั้นตอนสาํคญัอีกขั้นหน่ึงของ
การทาํเคร่ืองจักสานคือ “การถกั” จะเป็นกระบวนการประกอบท่ีช่วยให้การทาํเคร่ืองจักสาน
สมบูรณ์ เช่น  การถกัขอบภาชนะจกัสานไมไ้ผ ่การถกัหูภาชนะ หรือการถกัโครงต่าง ๆ ของภาชนะ 
เป็นตน้2 
                                                 

1 วบิูลย ์ ล้ีสุวรรณ, เคร่ืองจักสานในประเทศไทย, พิมคร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพโ์อเดียนสโตร์, 
2539), 1.                                                                                                                      

2 เร่ืองเดียวกนั, 2. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



6 
 

 

 

จะเห็นได้ว่าเคร่ืองจกัสานของไทยในแต่ละภาคต่าง ๆ นั้นมีมากมายหลายชนิด และมี
เอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินท่ีแตกต่างกนัออกไปตามความตอ้งการ ตามความเหมาะสม ซ่ึงจะมีปัจจยัจาก
ชุมชนนั้น ๆ ส่งเป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิดการทาํเคร่ืองจกัสานท่ีสาํคญั 3 ประการ ดงัน้ี 

1) ความจําเป็นในการดํารงชีวิต การดาํรงชีพในชนบทมีความจาํเป็นอย่างยิ่งต้องการ
เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้เรียบง่าย สามารถผลิตไดเ้องจะช่วยใหเ้กิดประโยชน์ และความสะดวกสบาย ทั้ง
การประกอบอาชีพ เช่นเคร่ืองมือทาํเกษตรกรรม แมแ้ต่การกิน อยู ่หลบั นอน ท่ีดูแลว้ยากท่ีจะแยก
ออกจากวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องคนในชนบทได ้ 

2) ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติตามสภาพภูมิศาสตร์ ซ่ึงเป็นแรงผลกัดนัท่ีสาํคญัอีกอยา่งท่ีทาํ
ให้เกิดการทาํเคร่ืองจกัสาน เพราะคนไทยในชนบทส่วนใหญ่มีอาชีพทางเกษตรกรรม ทาํมาหากิน
ตามสภาพส่ิงแวดลอ้ม และภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นท่ีนั้น ๆ ชาวชนบททาํเคร่ืองจกัสานข้ึนมาเพื่อใช้
ในการจบัสัตวน์ํ้ า ซ่ึงไดแ้ก่ ลอบ ไซ ชะนาง โดยใชว้สัดุทอ้งถ่ินเป็นหลกั เช่นไมไ้ผ ่และหวาย โดย
ใชว้ิธีการจกัสานให้เหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ี และประโยชน์ใชส้อยโดยใชด้กั กุง้ หอย ปู ปลา ตาม
ริมแม่นํ้าลาํคลองท่ีมีนํ้ าไหล เป็นตน้  

3) ความเช่ือ ขนบประเพณี และศาสนา มีเคร่ืองจกัสานท่ีสร้างตามความเช่ือ ประเพณี และ
ศาสนาของทอ้งถ่ิน เพื่อใชใ้นงานพิธีทางศาสนา หรือพิธีกรรมเพื่อเป็นขวญักาํลงัใจใหก้บัชาวนาใน
การทาํนาในแต่ละคร้ัง ดงัเช่น เฉลว สานดว้ยไมไ้ผ่เพื่อเป็นสัญลกัษณ์เพื่อแสดงขอบเขต หรือเพื่อ
ป้องกนัส่ิงชั่วร้ายตามความเช่ือ ยงัปักในนาขา้วเพื่อให้ตน้ขา้วเจริญงอกงามไดผ้ลดีเป็นศิริมงคล 
หรือใชปั้กลงในหมอ้ยา หา้มยกส่ิงใดขา้มจะทาํใหห้มอ้ยาเส่ือม เป็นตน้3 

จากแรงผลกัดนัในการสร้างเคร่ืองจกัสานท่ีสาํคญัทั้ง 3 ประการ ดงักล่าวน้ีเคร่ืองจกัสานยงั
เป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้มีความสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตของคนไทยในชนบทถึงแมว้่าปัจจุบนัการทาํ
เคร่ืองจกัสานท่ีเปล่ียนไปจากเดิม แต่ลกัษณะของเคร่ืองจกัสานอนัเป็นเอกลกัษณ์ประจาํถ่ินของ
เคร่ืองจกัสานแต่ละภาคกย็งัคงอยู ่

 
เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2555 ขา้พเจา้ไดล้งพื้นท่ีไปศึกษาท่ีแหล่งขอ้มูล ซ่ึงไดร้วบรวม    

เคร่ืองจักสานพื้นบ้าน ณ ห้องไทยศึกษานิทัศน์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา ขา้พเจา้สนใจในรูปทรง ขอ้ง ไซ ลอบ สุ่ม ตะกร้อสอยผลไม ้และสุ่มไก่ ท่ีมีลกัษณะ
เฉพาะตัว ซ่ึงนํามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างประติมากรรมอีกทั้ งยงัเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
ชีวิตประจาํวนัท่ีขา้พเจา้คุน้เคย และพบเห็นกนัทัว่ไปในชนบท  

                                                 
3 เร่ืองเดียวกนั. 2-3.                                                                                                                      
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ภาพท่ี 1 ขอ้ง หรือ ข่อง 
ท่ีมา : โดยผูศึ้กษา หอ้งไทยศึกษานิทศัน์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี จงัหวดันครราชสีมา      
ถ่ายเม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2555 
 

ขอ้ง หรือ ข่อง เป็นเคร่ืองจกัสานชนิดหน่ึงสานดว้ยไมไ้ผ่ปากแคบคลา้ยกบัคอหมอ้ดินมี  
ฝาปิดเปิดไดเ้รียกว่าฝาขอ้งฝาขอ้งยงัมีบางชนิดท่ีทาํดว้ยกะลามะพร้าว และมีท่ีใชไ้มไ้ผ่สานเป็น
รูปทรงกรวย ปลายกรวยแหลมปล่อยเป็นซ่ีไมไ้วเ้รียกว่าแซง ประโยชน์ใช้สอยขอ้งมีไวส้ําหรับ     
ใส่ปลา กุง้หอย กบ เขียด เป็นตน้ ขอ้งยงัมีหลายลกัษณะ เช่น ขอ้งยืนมีลกัษณะคลา้ยรูปทรงของ  
โอ่งนํ้า หรือรูปทรงกระบอก มีปลายปากขอ้งบานออก ขอ้งนอนหรือขอ้งเป็ดมีรูปทรงเป็นแนวนอน 
และขอ้งลอยเป็นขอ้งท่ีลอยในนํ้าไดใ้นระหวา่งจบัปลาปัจจุบนัยงันิยมใชก้นัอยูม่าก 
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ภาพท่ี 2 ไซ หรือ อีโต่ง หรือ อีซ่อน หรือ ไซ ้
ท่ีมา : โดยผูศึ้กษา หอ้งไทยศึกษานิทศัน์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี จงัหวดันครราชสีมา      
ถ่ายเม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2555 
 

ไซ หรือ อีโต่ง หรือ อีซ่อน หรือ ไซ้ ลกัษณะของไซทาํดว้ยไมไ้ผ่ผูกร้อยดว้ยซ่ีไมไ้ผ่ดว้ย
หวายเถาวลัย ์ตอก หรือลวด ใส่งาแซงเป็นช่องทางให้ปลา กุง้ ปู เขา้ภายใน ไซเป็นเคร่ืองมือดกั  
สตัวน์ํ้ า และไซยงัมีหลายลกัษณะวิธีการทาํ และการใชง้านก็จะแตกต่างกนั เช่น ไซปากแตร ทาํเป็น
กรวยเวลาดกัไม่ใส่เหยือ่ล่อไวภ้ายในแต่วางดกัไวต้ามคนันา ไซท่อสานดว้ยผิวไมไ้ผเ่ป็นลายขดัทึบ
ใช้ในการดกัสัตวทุ์กประเภทในบริเวณนํ้ าไหล ไซลอยสานดว้ยผิวไมไ้ผ่เป็นลายขดัตาส่ีเหล่ียม     
ใชด้กัปลาในนํ้าน่ิง เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 3 ลอบ หรือ กน้ตง้ 
ท่ีมา : โดยผูศึ้กษา หอ้งไทยศึกษานิทศัน์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี จงัหวดันครราชสีมา      
ถ่ายเม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2555 
 

ลอบ หรือ กน้ตง้ ลกัษณะท่ีสานดว้ยไมไ้ผ่ ใช้หวายเถาวลัย ์หรือลวดรัดโครงไม ้ลอบมี
ช่องว่างให้ปลาว่ายเขา้ไปติดอยู่ภายในลอบเป็นเคร่ืองมือดักจับปลา ลอบท่ีใช้อยู่ในพื้นบา้นมี        
อยู ่3 ประเภท คือ ลอบนอน ใชใ้นการดกัปลาในลกัษณะนํ้ าไหล ลอบยนืใชใ้นการดกัจบัปลาในนํ้ า
ลึก และลอบกุง้ใชล้กัษณะของลอบยืน หรือลอบนอนก็ไดแ้ต่การสานซ่ีไมไ้ผ่จะตอ้งมีระยะชิดกนั
เพี่อไม่ให้กุง้รอดออกไดบ้างทีใชต้าข่ายดี ๆ หรือผา้มุง้คลุมตวัลอบดว้ยเหยื่อท่ีใช ้เช่น กากนํ้ าตาล        
รําละเอียดผสมดินเหนียวป้ันเป็นกอ้น  
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ภาพท่ี 4  สุ่ม หรือ สุม้ 
ท่ีมา : โดยผูศึ้กษา หอ้งไทยศึกษานิทศัน์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี จงัหวดันครราชสีมา      
ถ่ายเม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2555 
 

สุ่ม หรือ สุ้ม ลกัษณะของการสาน สานดว้ยซ่ีไมไ้ผเ่ป็นตา ๆ หรือถกัดว้ยหวายเถาวลัย ์และ
ลวด สุ่มเป็นเคร่ืองมือสําหรับครอบปลา สุ่มนับเป็นของใช้พื้นบา้นท่ีมีอยู่ทุกภูมิภาคการสุ่มปลา    
มกัสุ่มในหว้งนํ้าไม่กวา้ง และลึกนกัสุ่มไปเร่ือย ๆ แลว้เอามือลว้งควานหาภายในสุ่มถา้ครอบปลาได้
จะควานจบัใส่ขอ้งท่ีมดัสะพายติดตวัไป สมยัก่อนนั้นการสุ่มปลาจะใชค้นลากไมค้อ้นลากในหว้งนํ้า
คนถือสุ่มจะเดินตามไมค้อ้น ปลาเม่ือเห็นไมค้อ้นลากมาใกลต้วั หรือถูกตวัจะกระโดดหนีบางทีมี
ฟองนํ้าเป็นทิว ๆ ไปขา้งหนา้การกระโดด และวา่ยนํ้าหนีจึงเป็นขอ้สงัเกตใหสุ่้มปลาไดถู้ก 
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ภาพท่ี 6 ตะกร้อสอยผลไม ้
ท่ีมา : โดยผูศึ้กษา หอ้งไทยศึกษานิทศัน์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี จงัหวดันครราชสีมา      
ถ่ายเม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2555 
 

ตะกร้อสอยผลไมส่้วนใหญ่จะทาํมาจากหวายหรือไมไ้ผส่านเป็นกระพุง้ มีไมไ้ผเ่หลาเป็นซ่ี
ติดอยู่ท่ีปากเพ่ือใช้เก่ียวขั้วมะม่วงให้หล่นลงในตะกร้อ ส่วนด้ามตะกร้อจะใช้ไมไ้ผ่เกล้ียงยาว  
ตลอดทั้งลาํ ประมาณ 10-12 เมตร มดัตะกร้อติดกบัส่วนปลายใหแ้น่น สาํหรับคาํหา้มของคนโบราณ
ท่ีไม่ใหใ้ชไ้มร้วกทาํดา้มตะกร้อ น่าจะสืบเน่ืองมาจากเหตุผลท่ีวา่ไมร้วกเป็นไมไ้ผต่ระกลูหน่ึงท่ี เน้ือ
ไมบ้างเปราะแตกง่าย และมีผิวคมมาก ดงันั้นคนโบราณจึงนาํมาเป็นอุบายเพื่อไม่ตอ้งการให้ใชไ้ม้
ไผ่รวกเพราะกลวับาดมือโดยอา้งเร่ืองท่ีมะม่วงเป็นหนอนเพราะชาวสวนย่อมไม่ตอ้งการให้เกิด
ความเสียหายในการประกอบอาชีพนัน่เอง 
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ภาพท่ี 5 สุ่มไก่ 
ท่ีมา : Raya Beading.com, สุ่มไก่งานสานฝีมือภูมิปัญญาชาวบ้าน, เขา้ถึงเม่ือ 26 กรกฎาคม 2556, 
เขา้ถึงไดจ้าก from www.rayabeading.com/creative_detail.php?id=24&ln=th 
 

สุ่มไก่ เป็นเคร่ืองจกัสานประเภทหน่ึงใชข้งัสัตวใ์ห้อยู่ในบริเวณจาํกดัทาํข้ึนจากไมไ้ผ่ท่ี 
สานลายขดั โปร่งเป็นตาห่าง ๆ สุ่มไก่มีรูปร่างคลา้ยขนัคว ํ่ามีทั้งขนาดเลก็ และขนาดใหญ่ การสาน
จะสานแบบเวียนออกจากส่วนหวัแผโ่คง้ออกไปยงัตีนสุ่ม ท่ีตีนสุ่มจะสานใหถ่ี้ข้ึนเพิ่มความแขง็แรง 
และป้องกนัลูกไก่ รอดออกไปไดด้ว้ยบริเวณหวัสุ่มมีช่องกลม ๆ เพื่อท่ีจะสามารถลว้งลงไปจบัไก่ได้
นอกจากน้ีสุ่มไก่ในบางทอ้งท่ีก็อาจทาํแปลกออกไปโดยใชล้าํไมไ้ผม่าจบัเป็นซ่ี ๆ และถ่างออกเป็น
ตอกตั้ ง เวน้ปล้องข้อข้างบนไว้แล้วสานด้วยตอกนอนให้กางออกคล้ายกรวยใช้ครอบไก่ได้
เช่นเดียวกนั นอกจากนั้นสุ่มไก่ยงัเป็นเคร่ืองป้องกนัอนัตรายใหส้ัตวเ์ล้ียงปลอดภยัจากสัตวน์กัล่าได้
อีกทางหน่ึงการใช้งานสะดวกสามารถเคล่ือนยา้ยไปจากบริเวณใดก็ได้ จังเป็นเคร่ืองจักสาน 
ท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั4 

 
 

                                                 
4  ศนูยส่์งเสริมศิลปาชีพระหวา่งประเทศ องคก์ารมหาชน, การสานสุ่มไก่  (กรุงเทพฯ: หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

ไอคอนพร้ินต้ิง, 2551), 2-3. 
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1.2 เคร่ืองจักสานแบบสมัยใหม่ 
ต่อมาสภาพสังคมวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปจากสังคมเกษตรกรรมมาเป็นสังคมเกษตร

อุตสาหกรรม และกา้วต่อไปน้ีเป็นสังคมอุตสาหกรรมท่ีการผลิตต่าง ๆ ดว้ยมือตอ้งลดลงเปล่ียนมา
เป็นการผลิตดว้ยเคร่ืองจกักลก็ตาม รูปแบบท่ีเปล่ียนไป เช่น เพ่ิมสีสัน หรือนาํวสัดุสมยัใหม่เขา้มา
ประยกุตใ์ชป้ระกอบกบัเคร่ืองจกัสาน เช่น เหลก็ และพลาสติก ซ่ึงโดยเฉพาะปัจจุบนัพลาสติกไดเ้ขา้
มามีบทบาทต่อชีวิตประจาํวนัของคนมากข้ึนเร่ือย ๆ เน่ืองจากคุณสมบติัของพลาสติกในดา้นความ
คงทน นํ้าหนกัเบา ความหลากหลายของรูปแบบ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 7  ตะกร้าพลาสติก  
ท่ีมา : บริษทั แอล ดี พลาส จาํกดั LD Plast CO, LTD, ตะกร้าพลาสติก, เขา้ถึงเม่ือ 26 กรกฎาคม 
2556, เขา้ถึงไดจ้าก from www.24plast.com/product.detail_226378_th_2184694 
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ภาพท่ี 8 ตะกร้าสานท่ีทาํจากเสน้พลาสติก 
ท่ีมา : Market in Thailand, ตลาดกลุ่มชุมชนสานตะกร้าพลาสติกบ้านม่วงไข่, เขา้ถึงเม่ือ 26 กรกฎาคม 
2556, เขา้ถึงไดจ้าก from www.marketinthailand.com/talad.php?id=290 

 

 
 

 ภาพท่ี 9 ตะกร้อสอยผลไมพ้ลาสติก 
ท่ีมา : Greenbonus, ตะกร้อสอยผลไม้, เขา้ถึงเม่ือ 26 กรกฎาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก from 
www.greenbonus.tarad.com/product.detail_644834_th_4433133 
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ภาพท่ี 10 อีจู ้หรือ จูด้กัปลาไหลพลาสติก 
ท่ีมา : Chiangrai Focus, ตุ้มดกัปลาไหลแบบพลาสติก, เขา้ถึงเม่ือ 26 กรกฎาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก from 
www.chiangraifocus.com/forums/index.php?topic=243401.0 

 

 
 

ภาพท่ี 11 ลอบดกัปลา หรือ คอนโดปลาท่ีทาํจากเหลก็ และตาข่าย 
ท่ีมา : ประมงไทย.Net, คอนโดปลา, เขา้ถึงเม่ือ 26 กรกฎาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก from www. xn--
72c6akyhc5gwh.net/ 
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ภาพท่ี 12 สุ่มไก่ท่ีทาํจากเหลก็ และตาข่าย 
ท่ีมา : อุทยัไก่เชิง, WWW.Kaichon.Com, เขา้ถึงเม่ือ 26 กรกฎาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก from  
www.kaichon.com/webboard/index.php?topic=20019.0 
 

พลาสติกสังเคราะห์ดว้ยฝีมือมนุษยใ์นช่วงร้อยกว่าปีท่ีผ่านมา เราตอ้งยอ้นกลบัไปศึกษา
ประวติัการสังเคราะห์พลาสติกชนิดแรกของโลกในปี ค.ศ.1863 เม่ือบริษทัผลิตลูกบิลเลียดใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศให้รางวลัแก่บุคคลใดท่ีสามารถหาวสัดุทดแทนงาชา้งเพื่อมาทาํลูก
บิลเลียดซ่ึงกาํลงัขาดแคลน นายจอห์น เวสลีย ์ไฮเอตต ์(John Wegley Hyatt) ช่างไมช้าวอเมริกาก็
เป็นหน่ึงในผูส้นใจทาํการทดลองอยู่หลายปีก็สามารถคิดคน้พลาสติกชนิดแรกของโลกได้คือ 
เซลลูลอยด์ (Celluloid) ต่อมาในปี ค.ศ.1907 นกัเคมีช่ือนายลีโอ เบคแลนด์ (Leo Backland) ได้
คน้พบวิธีการผลิต เบคเคอไลต ์(Bakelite) ในช่วงทศวรรษท่ี 30-40 จนกระทัง่ในปี ค.ศ.1942 ซ่ึงเป็น
ช่วงเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เบคเคอไลต ์(Bakelite) ถูกนาํไปผลิตโทรศพัท ์แว่นตานกับิน และดา้ม
อาวุธต่าง ๆ จนกระทัง่สงครามส้ินสุดลง เทคโนโลยกีารฉีดข้ึนรูปพลาสติก (Injection Mold) ไดถู้ก
พฒันาข้ึน และพลาสติกชนิดใหม่ ๆ ไดถื้อกาํเนิดข้ึนจากการคน้ควา้วิจยัของนกัวิทยาศาสตร์5 

                                                 
5 MTEC, เทคโนโลยเีป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อมเพือ่การพฒันาที่ยัง่ยนื,  เขา้ถึงเม่ือ 19 มิถุนายน  2556,    

เขา้ถึงไดจ้าก from www.2.mtec.or.th/th/special/biodegnadable_plastic/nistory_plas.html 
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พลาสติกเขา้มามีบทบาทในประเทศไทยนั้นตั้งแต่ปีพ.ศ.2495 เม่ือมีการนาํผลิตภณัฑจ์าก 
ปิโตรเคมี และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการนาํพลาสติกแผน่ใสทาํเป็นถุง ซองผลิตภณัฑพ์ลาสติก
จึงมีบทบาทในชีวิตประจาํวนัของคนไทยนบัตั้งแต่วนันั้นเป็นตน้มา และไดเ้ร่ิมขยายตวัอยา่งรวดเร็ว
ตั้งแต่ปีพ.ศ.2510 เม่ือมีการนาํเอาบรรจุภณัฑพ์ลาสติกมาใชใ้นการขนถ่ายนํ้าแทนการใชป๊ี้บบรรจุนํ้ า 
และถังสังกะสี นอกจากนั้ นแล้วยงัมีการนําเอาผลิตภัณฑ์พลาสติกใช้แล้วมาแปรสภาพเป็น            
ถงัแกลลอนพลาสติกอีก6 

 จากคุณสมบติัของพลาสติกท่ีเป็นวสัดุสังเคราะห์สามารถทดแทนวสัดุธรรมชาติไดเ้ป็น
อยา่งดี  และมีความตอ้งการจากผูบ้ริโภคเป็นจาํนวนมากจึงส่งผลต่อส่ิงแวดลอ้มในระยะยาวเพราะ
พลาสติกเป็นสารท่ีคงทน สลายตวัช้ามากการเผาไหมข้องพลาสติกบางชนิดทาํให้เกิดควนัพิษ       
ในอากาศ โรงงานผลิตพลาสติกมนัเป็นแหล่งก่อสารเคมีท่ีเป็นมลพิษมากในบรรยากาศ กลบัมา
ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยูข่องมนุษยเ์อง7 

 
ดงันั้นการท่ีมนุษยรั์บเอาวฒันธรรมแบบสมยัใหม่เขา้มา ตอ้งไตร่ตรอง เลือกสรรส่ิงท่ีดี   

เขา้มาดดัแปลง แกไ้ขส่ิงนั้นให้เขา้กบัวิถีชีวิตดั้งเดิมอย่างเหมาะสมพอควร เพราะการพฒันาของ
สังคมยุคอุตสาหกรรมท่ีเน้นไปในเชิงวตัถุนิยมจนเกินความพอดีอาจกลืนวฒันธรรมเดิมท่ีมี      
คุณค่าอนัยาวนาน ให้สูญเสียเอกลกัษณ์ของตนเอง ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้พเจา้คิดว่า การปรับปรุง 
สร้างส่ิงใหม่ให้อยู่บนรากฐานท่ีมัน่คงของส่ิงเดิมท่ีมีอยู่แลว้ จะเป็นการรักษาเอกลกัษณ์ควบคู่กบั
ความเจริญให ้ยัง่ยนืคงอยูต่ลอดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

6 สุภาภรณ์  สุขประเสร็จ และสุวิมล  ลาภานนัท,์ “รายงานการศึกษาเร่ืองอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์
พลาสติกในประเทศไทย” (กลุ่มวจิยัอุตสาหกรรม  ฝ่ายวจิยับริษทัเงินอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2534). 

7 คณาจารย ์ คณะเภสัชเคมี  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร, พลาสติก, เขา้ถึงเม่ือ 19 มิถุนายน  
2556,  เขา้ถึงไดจ้าก from www.pharm.su.ac.th/cheminlife/cms/index.php/kitchen - room/21-plastic.html  
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2. กระแสการโหยหาอดีต 
หน่ึงในแนวคดิในยุคหลงัสมัยใหม่  (Postmodernism)  

ยคุหลงัสมยัใหม่ (Postmodernism)  คือแนวความคิดท่ีมาหลงัจากยคุสมยัใหม่ (Modern) ซ่ึง
เป็นช่วงการปฏิวติัอุตสาหกรรม ท่ีมีพฒันาการทางดา้นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที ไม่เคยมี      
มาก่อน แต่ยุคหลงัสมยัใหม่ (Postmodernism) เป็นยคุท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงทางความคิดใหม่ ๆ 
ปฏิเสธส่ิงเดิม ๆ ความคิดเดิม ๆ ในยคุสมยัใหม่ (Modern) ท่ีไม่มีความสุข หรือการหลุดพน้ท่ีแทจ้ริง
และมีแนวคิดใหม้นุษยน์ั้นดาํรงชีวิตอยูไ่ดใ้นโลกท่ีไม่มีความแน่นอนน้ีไดอ้ยา่งดีข้ึน8 

เม่ือเรามองยอ้นกลบัไปนักสังคมวิทยา และนักปรัชญากลุ่มหน่ึงมองว่าการเปล่ียนแปลง
ของยคุหลงัอุตสาหกรรม ยคุข่าวสาร ยคุโลกาภิวตัน์จะส่งผลต่อมนุษยม์ากท่ีสุดกว่าทุกยคุพฒันาการ
มนุษย์ตั้ งแต่เ ร่ิมรู้จักการทําเกษตรกรรม จัดตั้ งหมู่บ้าน เป็นกระบวนการสร้างความผูกพัน 
(Embedded) มนุษยก์บัพื้นถ่ิน (Locality) ชุมชน (Community) คติความเช่ือ วฒันธรรม ประเพณี 
ศาสนา เม่ือมนุษยพ์ฒันาข้ึนมาเร่ือย ๆ จนเกิดชาติ ประเทศ และระบบเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม
นิยม และทุนนิยม จึงเป็นการยึดมนุษยผ์ูกติดอยู่กบัสถานะชนชั้น อาชีพ สถาบนั จงัหวดั รัฐ หรือ
ชาติของตน รวมทั้ งส่ิงท่ีเป็นลักษณะร่วมของชาติ นั่นก็คือ กระบวนการชาตินิยม หรือสังคม
วฒันธรรมเดียวกนั9 

สังคมหลงัอุตสาหกรรม หรือหลงัสมยัใหม่ (Postmodernism) โดยจะเป็นการยอ้นกระบวน 
การผกูมดัมนุษย ์เป็นการถอดถอย (Disembedded) ซ่ึงมีสองส่วนดงัน้ี ถอดจากกรอบต่างๆ และถอย
ให้พน้จากส่ิงท่ียึดตรึงไว  ้ไม่ว่าจะเป็นทอ้งถ่ิน ประเทศ ชาติ องค์กร สถาบนัต่าง ๆ ดังตวัอย่าง
ต่อไปน้ี 

1) เพราะอาํนาจของรัฐถูกลดบทบาทลง เพราะการปฏิวติัการเงินของโลกโดยใหห้น่วยงาน
การเงินระดบัโลกเป็นผูก้าํหนด และประเมินผล เช่นมี Standard & Poor, ISO เขา้มาเป็นผูป้ระเมิน
แมแ้ต่ฐานะเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเอง กถู็กประเมินโดย World Bank, IMF หรือสถาบนัเอกชน
บางแห่ง เป็นตน้ 

 
 

                                                 
8 ธีรยทุธ บุญมี, โลก Modern & Post Modern, พิมพค์ร้ังท่ี 4 (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพ ์สายธาร ในเครือ

บริษทั สาํนกัพิมพว์ญิญูชน, 2550), 6-7. 
9 เร่ืองเดียวกนั, 122-123. 
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2) สงัคมสมยัใหม่เกิดอุตสาหกรรมนิยมข้ึน ทาํใหผู้ค้นออกจากพ้ืนถ่ิน (Locality) ทางสังคม
คือชาวนาเคล่ือนยา้ยมาทาํงานในเมือง หรือชาวบา้นสามญัชนไปเป็นราชการ นักกฎหมาย พ่อคา้ 
ในทางวฒันธรรมชาวชนบทก็ตอ้งเปล่ียนมารับวฒันธรรมเมือง ชนชั้นล่างจะเล่ือนชั้นสังคมไปทาํ
อาชีพใหม่ ๆ ไดก้็ตอ้งเรียนรู้วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมใหม่ ๆ คนบางส่วนยงัถูกบงัคบัใหเ้ป็นทาส 
หรือไปใชแ้รงงาน ประกอบอาชีพในถ่ินอ่ืน ๆ เกิดปัญหาแรงงานอพยพ (Migrants) เพราะรัฐไปมี
ประสิทธิภาพพอจะกาํหนดทิศทางการลงทุน ตอ้งตกอยู่ภายใตก้ลไกของทุนการเงินโลก หรือ
ตลาดโลก คนในศตวรรษท่ี 21 จะมีลกัษณะมีความเป็นปัจเจกบุคคลสูง ไม่ไดก้าํหนดตวัเองกบั
ทอ้งถ่ิน หรือชาติ แต่กาํหนดตวัเองกบัวฒันธรรม ความคิดความเช่ือ รวมทั้งความผูกพนัทางการ
เมืองท่ีหลากหลาย แมแ้ต่การกินอาหารต่างประเทศ เสพความบนัเทิงต่างประเทศ เหล่าน้ีเป็นเร่ือง
ปกติของคนในยคุสมยัน้ี 

3) การผลิตแบบหลงัอุตสาหกรรม และการปฏิบติัการเงินโลก ทาํให้เกิดความผนัผวนใน
ภูมิลาํเนา อาชีพการงาน อตัลกัษณ์มากยิ่งข้ึน ตอ้งมีการปรับองคก์ร (Re-Engineering) ตอ้งมีการ
เคล่ือนยา้ยไปทาํงานท่ีใหม่ ๆ (Re-Location) แสวงหาทกัษะใหม่ ๆ (Re-Skilling) เรียนรู้ท่ีจะใชชี้วิต 
เสพวัฒนธรรมใหม่ ๆ มีรสนิยมใหม่ ๆ ท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน (Re-Socializing) การปฏิวัติ
อุตสาหกรรมทาํให้ทอ้งถ่ินชุมชนลดความสาํคญัลง ทาํให้เกิดกระบวนการท่ีนกัสังคมวิทยาเรียกว่า
การถอดถอย (Disembedded) ซ่ึงกล่าวโดยสรุป คือมนุษยใ์นยคุอุตสาหกรรม หรือก่อนอุตสาหกรรม
เป็นมนุษยท่ี์อยู่กบัความผกูพนั (Embeddedness) ในยุคก่อนอุตสาหกรรม มนุษยมี์ความสัมพนัธ์
ใกลชิ้ดกนั สร้างสัมพนัธ์ทางอารมณ์ความรู้สึกของบุคคล แต่ในยคุหลงัสมยัใหม่ (Postmodernism)  
จะไม่มีใครแมก้ระทัง่ครอบครัวใกลชิ้ดท่ีจะควบคุมพฤติกรรมคนได ้

4) กระแสศิลปะ และปรัชญาก็ถอยจากโลกความจริง ศิลปะท่ีคาํนึงถึงความสัมพนัธ์ภายใน
ตัวเองว่า ตรงไหนควรมีสีอย่างไร เส้นสาย รูปทรงอย่างไร มากกว่าท่ีจะแสดงว่ามันบ่งบอก 
(Represent) ถึงอะไร ส่วนปรัชญาก็เช่นกนั ไม่ไดมุ่้งท่ีจะบอกว่าความจริงทางโลกขา้งนอกเป็น
อยา่งไร แต่พยายามสนใจ หรืออธิบายว่าทาํไมตวัเองจึงคิดอยา่งน้ี และกระบวนการคิดอยา่งนั้น มนั
บ่งบอกถึงทิฐิ อาํนาจ ขอ้อ่อน ขอ้ดอ้ยของคน ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นแก่นของความจริง แต่เป็นผลประโยชน์
หรืออคติของมนุษยเ์สียมากกว่า ทั้งสองส่ิงน้ีส่งผลใหโ้ลกยคุหลงัสมยัใหม่ (Postmodernism) อยูใ่น
กระบวนการถอดถอยมากยิง่ข้ึน10 

จะเห็นไดว้่านกัมานุษยวิทยาศึกษากระบวนการถอดถอยน้ีในหลาย ๆ ดา้น ศตวรรษท่ี 21 
จึงจะเป็นศตวรรษแห่งความผนัแปร แปลกใหม่ และความเส่ียงอยา่งแทจ้ริง 

                                                 
10 เร่ืองเดียวกนั, 123-126. 
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ในยคุหลงัสมยัใหม่ (Postmodernism) นั้นมีอิทธิพลต่อคนร่วมสมยัเราอยา่งไร ถึงขนาดท่ี
นกัเขียนชาวญ่ีปุ่นท่านหน่ึงท่ีมีลกัษณะการเขียนวรรณกรรมตามยคุหลงัสมยัใหม่ (Postmodernism) 
โดยท่ีเจา้ตวัก็ไม่รู้ตวั นกัเขียนท่านนั้นคือ ฮารูกิ มูราคามิ (Haruki Murakami) เป็นนกัเขียนคล่ืนลูก
ใหม่แห่งวงการวรรณกรรมญ่ีปุ่นในขณะนั้น เป็นนกัเขียนท่ีมีคนช่ืนชอบไปทัว่โลก แต่กลบัไม่เป็นท่ี
ช่ืนชอบของนกัเขียนรางวลัโนเบลอยา่ง เคนซาบุโร่ โอเอะ (Kenzaburo Oe) ท่ีกล่าวโจมตีงานของ   
มูราคามิ ว่าเป็นเพียงภาพจาํลองอนาคตญ่ีปุ่นท่ีสะเปะสะปะไร้ทิศทาง และลม้เหลวอยา่งส้ินเชิงใน
การเรียกร้องความสนใจจากปัญญาชน ทั้งน้ีก็เพราะนวนิยายของ มูราคามิ จะมีกล่ินอายของชนชาติ
ตะวนัตกอยู่ตลอดเร่ือง มีเพียงช่ือตวัละคร หรือสถานท่ีเท่านั้นท่ีเป็นญ่ีปุ่น ไม่ฉะนั้นจะคิดว่าเป็น    
นวนิยายท่ีเกิดข้ึนในอเมริการ หรือยโุรปเป็นแน่ มนัเป็นเหมือนความลุ่มหลงต่ออเมริกา ส่ิงน้ีเองทาํ
ให้ มูราคามิ เป็นท่ีรังเกียจของ โอเอะ แต่ มูราคามิ ก็เป็นคนหน่ึงซ่ึงพยายามให้ญ่ีปุ่นออกมาพบปะ
โลกภายนอก ซ่ึงเป็นแนวความคิดสอดคลอ้งกบัยคุหลงัสมยัใหม่ (Postmodernism) มูราคามิ จึงเป็น
นกัเขียนคนแรกท่ีไม่รู้สึกติดลบกบัอเมริกา เน่ืองจากเขาไม่มีอคติต่ออเมริกาน่ีเอง เขาจึงเติบโตข้ึนมา
พร้อมกบัการอ่านหนังสือของนักเขียนชาวอเมริกนั ทาํให้เขากา้วผ่านความคิดแบบแปลกแยกท่ี
ครอบคลุมญ่ีปุ่นไวไ้ด้11                                                                                                                                       

เน่ืองจากไดก้ล่าวไปแลว้ว่าทศันคติของ มูราคามิ ท่ีมีต่อสังคมญ่ีปุ่นนั้นเหมือนทศันคติของ
นกัคิดทฤษฎีโครงสร้างท่ีมีต่อสังคมยคุสมยัใหม่ (Modern) ซ่ึงพยายามร้ือถอนระบบ ระเบียบเก่า ๆ 
เขาคิดว่าคนญ่ีปุ่นมีความภาคภูมิใจผิด ๆ เก่ียวกบัชาติตวัเอง เช่น ความภูมิใจเก่ียวกบัภาษาญ่ีปุ่นว่า
เป็นภาษาท่ีพิเศษ และเหนือกวา่ภาษาอ่ืน ซ่ึงตรงน้ีเขาไม่เห็นดว้ย เพราะนอกจากน้ีเขายงัเห็นวา่ความ
สามคัคี และชาตินิยมของญ่ีปุ่นนั้นรุนแรงเกินไป ทาํให้ผูอ่ื้นหลงเช่ือเห็นว่าชาติตนเองดีเหนือกว่า
ชาติอ่ืน ส่วนน้ีมีความคิดท่ีสอดคลอ้งกบัแบบยุคหลงัสมยัใหม่ (Postmodernism) เป็นอย่างมาก 
เพราะปรัชญาของแบบยคุสมยัใหม่ (Modern) มีความเก่ียวขอ้งกบัปรัชญาของภาษาท่ีแยกกนัไม่ออก 
ความคิดพื้นฐานแบบยคุหลงัสมยัใหม่ (Postmodernism) นั้นขดัแยง้กบัแบบยคุสมยัใหม่ (Modern) ก็
คือเร่ืองภาษานัน่เอง และยงับอกวา่การรู้แจง้ของพวกยคุสมยัใหม่ (Modern) เป็นของปลอม และเป็น
ส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้เพราะมนุษยย์ดึติดอยูก่บัภาษาจึงไม่เขา้สู่ความจริง หรือการรู้แจง้ได ้มูราคามิ เช่ือ
วา่ส่ิงท่ีทาํใหผ้ลงานของเขาเขา้สู่จิตใจของผูอ่้าน กเ็พราะความเป็นสากล และอิทธิพลของวฒันธรรม 
โลก ท่ีผูอ่้านพบในหนงัสือของเขา นวนิยายของเขาไดรั้บอิทธิพลจากวรรณกรรมจากตะวนัตกมาก 
โดยเฉพาะอเมริกา จึงมีความเป็นญ่ีปุ่นน้อย แต่มีความเป็นญ่ีปุ่นแบบปัจจุบนัมาก เพราะผูค้น
                                                 

11 นริศรา  ศิริมงคล, แกะรอยโพสต์โมเดร์ินใน Kafka On The Shore, เขา้ถึงเม่ือ 11 กรกฎาคม  2556, 

เขา้ถึงไดจ้าก from www.siamintelligence.com/postmodern-in-kafka-on-the-shore/ 
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มากมายในญ่ีปุ่นรู้สึกว่าถูกกีดกนัจากโลกภายนอก แน่นอนจึงทาํให ้มูราคามิ ถูกกีดกนัจากนกัเขียน
หวันกัอนุรักษนิ์ยม ทาํใหเ้ขาเดินทางไปใชชี้วิตอยูท่ี่อเมริกา เม่ือเขากา้วออกจากญ่ีปุ่นเขาจึงสามารถ
มองญ่ีปุ่นไดแ้บบคนนอก สามารถเขียนเร่ืองของญ่ีปุ่นไดอ้ย่างชดัเจนยิ่งข้ึน เป็นวิธีการเหมือนกบั
พวกยคุหลงัสมยัใหม่ (Postmodernism) ปฏิเสธกรอบความคิดแบบเดิม ๆ ทั้งหมด12 

มูราคามิ มองว่าญ่ีปุ่นมีความภูมิใจในตวัเองผดิ ๆ แมจ้ะประสบความสาํเร็จดา้นวตัถุไปทัว่
โลก แต่พวกเขาไม่เคยส่ือสารกบัโลกในเร่ืองจิตใจ และวฒันธรรมเลยเขาจึงพยายามให้โลกรู้จกั
ญ่ีปุ่น และใหญ่ี้ปุ่นรู้จกัโลกมากข้ึน และคาํวิจารณ์ในทางลบของ โอเอะ กมิ็ไดท้าํใหค้วามนิยมในตวั
เขาลดลงเลย กลบัเป็นท่ีรู้จกักนัเป็นวงกวา้งมากข้ึนไปอีก นกัอ่านท่ีช่ืนชอบผลงานของเขามีตั้งแต่
วยัรุ่นยนัแก่ วยัรุ่นนั้นพบเจอตวัเองในตวัละครของ มูราคามิ เพราะความตอ้งการท่ีจะเป็นตวัของ
ตวัเอง แต่กลบัตอ้งทาํใหต้วัเองโดดเด่ียว ส่วนคนท่ีพน้วยัรุ่นไปแลว้คน้พบอดีตท่ีตนโหยหาเหมือน
ตวัละครจากนวนิยายเร่ือง Kafka on the Shore ท่ีเป็นดงั “ฮิปป้ีหลงยคุในโลกทุนนิยม” เพราะยคุ
สมยัแห่งความฝันอย่างปี 1960 ไดผ้่านไปแลว้ และถูกแทนท่ียุคสมยัซ่ึงเต็มไปดว้ยเหตุผล ระบบ 
ระเบียบแต่กลับขาดจิตวิญญาณ และเต็มไปด้วยความสับสน คนหนุ่มสาวก็จะหลงใหลใน
วฒันธรรมของเหล่าบุปผาชนท่ีส้ินสุดไปแลว้หลายทศวรรษ ส่วนคนท่ีมีมากหน่อยก็รู้สึกโหยหา
อดีต (Nostalgia) ซ่ึงเป็นอาการอยา่งหน่ึงของความคิดแบบหลงัสมยัใหม่ (Postmodernism) อีกดว้ย13                           

จากสถานการณ์ของสังคมโลกท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง ข้าพเจ้าเป็นผูห้น่ึงท่ีสนใจใน     
สภาพสังคมปัจจุบนั ยุคหลงัทนัสมยั (Postmodernism) การใชชี้วิตแบบโหยหา หรือถวิลหาอดีต 
(Nostalgia) เป็นวิธีมองโลก หรือวิธีการให้ความหมายแก่ประสบการณ์ชีวิตของมนุษยอ์ย่างหน่ึง
โดยเนน้ความสาํคญัของจินตนาการ และอารมณ์ความรู้สึกของคนในปัจจุบนัขณะ ท่ีมีต่ออดีตท่ีผา่น
พน้ไปแลว้ นบัตั้งแต่หลงัเหตุการณ์วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศเม่ือกลางปี 2540 เป็นตน้
มา สังคมไทยไดมี้ประสบการณ์กบัปรากฏการณ์ท่ีบ่งบอกถึงอาการโหยหาอดีต หรือความไม่มัน่ใจ
ในความเป็นตวัของตวัเอง และอนาคตของสังคมไทยอย่างแพร่หลาย เช่น แฟชั่นยอ้นยุค กาแฟ
โบราณ การร้ือฟ้ืนเมืองน่าอยู่ สินคา้ภูมิปัญญาพ้ืนบา้น ลทัธิพิธีท่ีอิงอยู่กับวีรกรรมของวีรบุรุษ       
วีรสตรี ภาพยนตร์แนวชาตินิยม หนงัสือยอ้นยคุ ฯลฯ อาจเป็นการโหยหาอดีต อารมณ์ดงักล่าวน้ีเกิด
จากความผนัผวนของชีวิตท่ีกาํลงัเพลิดเพลินอยูใ่นความทนัสมยั และความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ แต่
แลว้วิกฤติเศรษฐกิจตอ้งฉุดร้ังใหก้บัสงัคมไทยตอ้งเผชิญหนา้กบัความเป็นจริงท่ีเจบ็ปวด ผูค้นเห็นวา่

                                                 
12 เร่ืองเดียวกนั. 
13 เร่ืองเดียวกนั. 
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ระบบทุนนิยม และแนวทางการพฒันาแบบตะวนัตกไม่ใช่คาํตอบ พวกเขาพากนัหวนกลบัไปหา
ความเป็นไทยวฒันธรรม และสถาบนัดั้งเดิมพวกเขากาํลงัเผชิญหนา้กบัวิกฤติอตัลกัษณ์หรือตวัตน 
พวกเขากาํลงัตามหาตวัตนท่ีหายไปในวฒันธรรมบริโภคนิยมโดยเฉพาะในโลกมายาเป็นท่ีน่าสนใจ
วา่กระแสการถวิลหาอดีตดงักล่าวนั้นมีความใกลเ้คียงกนัเป็นอยา่งยิง่กบัความคิดเร่ืองชาตินิยม14 

ในสังคมไทยปัจจุบนัอาจเรียกไดว้่าเป็นสังคมแบบยคุหลงัสมยัใหม่ (Postmodernism) โดย
ท่ีเราหลายคนอาจไม่ทนัไดรู้้ตวั ซ่ึงในการเสพส่ือโทรทศัน์ก็เป็นปรากฏการณ์หน่ึง ซ่ึงแสดงไดอ้ยา่ง
ชดัเจน และแพร่หลาย ดงัเช่น สุวรรณมาศ เหลก็งาม กล่าวไวว้่า “วฒันธรรมการจบัตอ้งมิติแห่งการ
เวลาในลกัษณะการหวนกลบัไปใหคุ้ณค่าแก่อดีต” ซ่ึงเกิดข้ึนในรายการโทรทศัน์หลายรูปแบบ เช่น 
รายการวนัวานยงัหวานอยู่ มีรูปแบบรายการท่ีเล่าถึงชีวิต หรือประสบการณ์ ท่ีเป็นความทรงจาํใน
อดีตของแขกรับเชิญ ต่อมารายการตลาดสดสนามเป้า เป็นรายการท่ีส่งเสริมอาชีพ และภูมิปัญญาใน
ทอ้งถ่ินผ่านรูปแบบรายการท่ีสนุกสนานตามแบบฉบบัพ่อคา้แม่คา้ในตลาดสด และรายการชิงชา้
สวรรค ์เป็นรายการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท่ีมีรูปแบบยอ้นยคุ ไม่ว่าจะเป็นการจดัฉาก และเวทีใน
แบบงานวดัท่ีคนในเมืองยากท่ีจะไดส้ัมผสั เป็นตน้ นอกจากรายการทางโทรทศัน์แลว้ยงัมีละคร 
ภาพยนตร์ ท่ีถูกนาํมาสร้างข้ึนใหม่อยู่หลายคร้ัง ซ่ึงลกัษณะน้ีเราไดพ้บเห็นกนัอย่างแพร่หลายใน
ส่ือมวลชนของไทยในปัจจุบนั ซ่ึงในทศันะของแนวคิดยคุหลงัสมยัใหม่ (Postmodernism) เรียกส่ิง
น้ีว่าเป็นลกัษณะของการโหยหาอดีตหรือการถวิลหาอดีต (Nostalgia) หรือในทศันะทางการตลาด
เรียกว่าการยอ้นยคุ (Retro) ดงันั้นวฒันธรรมในส่ือโทรทศัน์ปัจจุบนัไดส้ะทอ้นภาพเหตุการณ์ และ
วิถีชีวิตของคนในสังคมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั จะเห็นไดว้่ารายการโทรทศัน์เหล่าน้ีไม่ได้
คิดถึงแค่ความบนัเทิงเพียงอย่างเดียว แต่ทว่ายงัแฝงสาระแห่งอดีตความเป็นไทยไว ้นบัว่าเป็นการ
ปลูกฝังใหผู้ช้มไดต้ระหนกัถึงรากเหงา้ และจิตวิญญาณของตนเองอีกดว้ย15  

 
 
 

                                                 
14 พฒันา  กิติอาษา, มนุษย์วทิยากบัการศึกษาปรากฏการณ์โหยหาอดตีในสังคมไทยร่วมสมยั

(กรุงเทพฯ:  สาํนกัพิมพ ์แปลน พร้ินต้ิง จาํกดั,  2546). 
15 สุวรรณมาศ  เหลก็งาม, “วฒันธรรมแห่งการยอ้นเวลาไปส่ือโทรทศัน์ไทยยคุหลงัสมยัใหม่  

มหาวทิยาลยักรุงเทพ,” เขา้ถึงเม่ือ 19 มิถุนายน  2556, เขา้ถึงไดจ้าก from www.bu.ac.th/knowledgecenter/ 
executive_journal/april.../aw34.pd 
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เม่ืออารยธรรมตะวนัตกเขา้มามีบทบาทกบัวิถีชีวิตคนไทย เกิดการพฒันาประเทศไปสู่ความ
เจริญไปสู่ระบบทุนนิยม ในสังคมอุตสาหกรรมโดยนําวิทยาการสมยัใหม่มาเป็นตวัขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของสังคมนิยมวตัถุท่ีเน้นการบริโภคเป็นหลกั แต่เม่ือการพฒันานั้นมี
ขอ้จาํกดั และขอ้บกพร่องอยู่หลายดา้น เม่ือไม่สามารถปรับใชใ้นชีวิตสังคมไทยได ้อาจเป็นความ
ลม้เหลวท่ีการพฒันาส่งผลกระทบต่อชุมชนพื้นบา้นโดยตรงท่ีมีอาชีพจากภูมิปัญญาท่ีสําคญัของ
สังคมไทย คือ ภาคเกษตรกรรมท่ีอยู่ตามชนบทของไทย ถูกกล่าวหาว่าเป็นอุปสรรคต่อการพฒันา 
เตม็ไปดว้ยคนท่ีดอ้ยพฒันา ขาดความรู้ เฉ่ือยชากา้วไม่ทนัโลก ส่งผลใหส้งัคมพ้ืนบา้นท่ีเป็นรากฐาน
ภูมิปัญญาของไทยถูกจดัใหเ้ป็นสงัคมชั้นล่างเป็นผลใหไ้ม่ไดรั้บการสนบัสนุนเท่าท่ีควร16 

เ ม่ือสังคมไทยเ กิดการ เป ล่ียนแปลงจากกระแสแนวคิดสังคมยุคหลังสมัยใหม่ 
(Postmodernism) แทรกซึมเข้าสู่กระบวนการคิดของสังคมไทย ท่ีเกิดการต่อต้านกระแสโลก
สมยัใหม่ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบจากความทนัสมยัต่าง ๆ ส่งผลให้คนไทยเห็นความสําคญัของภูมิ
ปัญญาของไทย เกิดกระแสการอนุรักษม์รดกแห่งภูมิปัญญา ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงสังคมสมยัใหม่ใน 
ยุคหลงัสมยัใหม่ (Postmodernism) นั้นเพื่อให้กา้วไปสู่การพฒันาไดอ้ย่างเหมาะสมไม่เพียงเรียนรู้
เร่ืองวิทยาการสมยัใหม่ หากตอ้งเรียนรู้ ทาํความเขา้ใจภูมิปัญญา และวฒันธรรมของตนควบคู่ไป
ดว้ย เปรียบไดด้ัง่การปรับตวัโดยการผสมผสานกนัระหว่างวฒันธรรมเป็นรากฐานภูมิปัญญาของ
ไทยกบัแนวคิดสมยัใหม่แห่งโลกตะวนัตก ซ่ึงเป็นกระแสท่ีคนไทยจะตอ้งใชส้ติปัญญา พิจารณา
เลือกสรรแลว้วา่มีความเหมาะสม17 

 
ขา้พเจา้เป็นผูห้น่ึงซ่ึงอยู่ในภาวะโหยหาอดีตในสังคมหลงัสมยัใหม่ ขา้พเจา้เกิด และโตท่ี

ต่างจงัหวดัทางภาคอีสาน  ชีวิตในวยัเด็กเรียบง่ายมีวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือท่ีเรียบง่ายไม่ซบัซอ้น
ต่อมาเม่ือสังคมเมืองรุกเขา้สู่ชนบท สัญชาตญาณแห่งความอยูร่อดส่ังให้ขา้พเจา้ปรับตวัใหท้นั และ
สอดคลอ้งกบัสภาพการเปล่ียนแปลงทางส่ิงแวดลอ้มรอบตวั เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม ซ่ึงจากการ
พฒันาประเทศกระแสสังคมตะวนัตก ภูมิปัญญาของสังคมไทยเกิดการเปล่ียนแปลง และสูญหาย  
ทาํใหข้า้พเจา้มีความคิดต่อตา้นกระแสสมยัใหม่ เห็นความสาํคญักบัภูมิปัญญา และสนใจในรูปทรง
ของเคร่ืองมือเคร่ืองใชพ้ื้นบา้นการสาน การมดั ท่ีมีเสน่ห์เฉพาะตวัของแต่ละทอ้งถ่ิน 

 

                                                 
16 จรัสพิมพ ์ วงัเยน็,  “แนวคิดหลงัสมยัใหม่ : การยอ้นสู่โลกแห่งภูมิปัญญา” วารสารสถาบันวฒันธรรม

และศิลปะ สาขามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 13, 1 (กรกฎาคม-ธนัวาคม) : 20.                                   
17 เร่ืองเดียวกนั, 22. 
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จากประสบการณ์ และแนวคิดความประทบัใจในการจกัสาน และความเป็นโครงข่ายใน
เคร่ืองจกัสานของไทยแต่ละลวดลายจะมีระเบียบ และหลกัในการสอนสืบทอดกนัต่อ ๆ กนัมาแต่
โบราณ ซ่ึงส่งผลต่อความเช่ือ และแนวคิดเบ้ืองตน้ ขา้พเจา้ปรารถนาท่ีจะสร้างผลงานประติมากรรม
ท่ีแสดงให้เห็นวิถีชีวิตพ้ืนบา้นในสังคมสมยัใหม่ การผสมผสานของวฒันธรรมพ้ืนบา้นกบักระแส
การพฒันาในสังคมยคุอุตสาหกรรม ท่ีส่ิงต่าง ๆ ท่ีทาํข้ึนดว้ยมือจะตอ้งลดลง และเปล่ียนมาเป็นการ
ผลิตดว้ยเคร่ืองจกัรกลก็ตาม แต่เคร่ืองจกัสานเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้มีลกัษณะพิเศษท่ีไม่สามารถ
ผลิตข้ึนได้ด้วยเคร่ืองจักรกลได้ การทาํเคร่ืองจักสานต้องใช้ความชํานาญ และความสามารถ
เฉพาะตวัของช่างพื้นบา้นแต่ละทอ้งถ่ินท่ีมีคุณค่าอยา่งยิง่ของไทยท่ีควรอนุรักษสื์บไป    

จากการศึกษาขอ้มูลจากภาคสนาม และภาคเอกสารในเบ้ืองตน้แลว้ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีอนั
เป็นประโยชน์ ดงันั้นขา้พเจา้จึงศึกษาผลงานของศิลปินท่ีมีแนวคิด และรูปแบบ ส่ิงดงักล่าวเป็น
เง่ือนไขพ้ืนฐาน และแรงบนัดาลใจในการกาํหนดแนวคิด วิธีการแสดงออกทางศิลปะของขา้พเจา้ 
 
3.  อทิธิพลทีมี่ต่องานศิลปกรรม 

 

 
 

ภาพท่ี 13 อาจารยปั์ญญา วิจินธนสาร 

ท่ีมา :  ThaiPR.net, Gossip News อ.ปัญญา วจิินธนสาร, เขา้ถึงเม่ือ 29 กรกฎาคม 2556, เขา้ถึงได้
จาก from www.ryt9.com/si/prg/393854 
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3.1 อทิธิพลทางด้านแนวความคดิ   
3.1.1 การสร้างงานผลงานประติมากรรมชุดน้ี ขา้พเจา้ไดศึ้กษาแนวคิดของศิลปินหลายท่าน

เพื่อเป็นแบบอยา่งในการศึกษา หน่ึงในนั้นคือ ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปิน และอาจารยส์อนศิลปะผู ้
มากไปด้วยความสามารถของไทย ศิลปินท่ีมีประสบการณ์ในด้านการสร้างสรรค์ศิลปะพร้อม
ผสมผสานกบัการศึกษาคน้ควา้วิชาการศิลปะโดยนาํไปสร้างสรรคผ์ลงานในแบบไทยร่วมสมยัท่ีมี
บุคลิกเฉพาะตวั และพฒันาไปสู่ความสาํเร็จสูงสุดจนเป็นท่ีรู้จกัในวงการศิลปะทั้งในระดบัประเทศ 
และต่างประเทศ ปัญญาเกิดเม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2499 ท่ีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และศึกษาต่อจนไดป้ระกาศนียบตัรทางดา้นภาพพิมพ ์(Slade School of Fine Art, 
University College London) ลอนดอนประเทศองักฤษ หลงัจากนั้นก็ไดม้าเป็นอาจารยป์ระจาํคณะ
จิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร ผลงานศิลปกรรมของปัญญา เป็นงาน
ท่ีมีความโดดเด่น และเป็นท่ีช่ืนชอบของวงการศิลปะโดยไดจ้ดันิทรรศการแสดงเด่ียว และกลุ่ม
อย่างต่อเน่ือง แสดงในประเทศ และหลายภูมิภาคทัว่โลกทั้งเอเชีย ยุโรป ออสเตรเลีย และอเมริกา 
เป็นต้น จากประสบการณ์ทาํงานศิลปะของปัญญา ทาํให้ท่านมีโอกาสได้ถวายงานรับใช้ต่อ        
พระบรมวงศานุวงศ์ในด้านศิลปะหลายคร้ังล่าสุดเป็นผูถ้วายงานรับใช้แด่ พระเจ้าหลานเธอ 
พระองคเ์จา้ศิริภาจุฑาภรณ์ ในการสร้างพระอุโบสถวดัธาราทิพย ์จงัหวดัเชียงใหม่18 และผลงาน
จิตรกรรม  ฝาผนงัช้ินสาํคญัท่ีวดัพุทธปทีป ลอนดอนประเทศองักฤษ ท่ีปัญญาร่วมเขียนกบัเฉลิมชยั          
โฆษิตพิพฒัน์  เป็นตน้ 

การวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีวดัพุทธปทีป ประเทศองักฤษ เป็นจุดเปล่ียนสําคญัของ  
ศิลปะไทยรูปแบบใหม่ท่ีปัญญา และเฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ นาํไปเผยแพร่ในต่างประเทศไดน้าํเอา
เร่ืองราวร่วมสมยัท่ีผสมผสานกนัอย่างหลากหลายเขา้มารวมกบัจิตรกรรมไทย เช่น การนาํภาพ
บุคคลสาํคญั ภาพศิลปินคนสาํคญั ภาพบางส่วนของศิลปิน หรือการวาดภาพวตัถุท่ีบ่งบอกถึงสังคม
โลกในปัจจุบนัอย่าง เคร่ืองบิน ยานอวกาศ หรือขีปนาวุธ นอกจากน้ีการผสมผสานรูปแบบวิธีการ
วาดภาพแบบตะวนัตกก็ถูกนาํมารวมกบัวิธีแบบวาดภาพแบบจิตรกรรมไทย เช่นการใชสี้จดัอย่าง
รุนแรง การใชน้ํ้ าหนักของสีท่ีตดักนัชดัเจน การใชร้ายละเอียด และขนาดของรูปลวงให้ดูมีระยะ
ความลึกในภาพ และท่ีสําคญัคือ การทาํให้รู้สึกถึงความเป็นวตัถุดว้ยการเน้นลกัษณะของพ้ืนผิว  
ของวตัถุ หรือลวงให้รู้สึกถึงปริมาตรของรูปคน และวตัถุ ภาพจิตรกรรมฝาผนังวดัพุทธปทีปจึงดู

                                                 
18 นิทานแผน่ดิน,  อาจารย์ปัญญา  วจิินธนสาร, เขา้ถึงเม่ือ  24 เมษายน 2556,  เขา้ถึงไดจ้าก from 

www.nitarnpandin.org/site/?page_id=304 
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แลว้รู้สึกไม่เบา ลอย และหยุดน่ิง กลบัดูหนัก และมีความเคล่ือนไหว วุ่นวาย และการท่ีนําเอา
เร่ืองราวร่วมสมยัเขา้มาวาดทาํใหจิ้ตรกรรมไทยดูมีความเป็นปัจจุบนั ผสมผสานความรู้จากตะวนัตก
เขา้มารวมกบัรูปแบบจิตรกรรมไทยว่าเป็นการสร้างสรรคท์างศิลปะ และเป็นการต่อยอดจากความรู้
แบบดั้งเดิม ดว้ยเหตุน้ีทาํใหเ้กิดความสนใจในระดบันานาชาติ และไดป้ลุกใหเ้กิดความต่ืนตวัข้ึนใน
ประเทศดว้ย ในช่วงเวลาเดียวกนักบักระแสโลกาภิวตัน์ไดก้ระตุน้ให้เกิดปฏิกิริยาโตต้อบเกิดเป็น
กระบวนการแสวงหาอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมในแต่ละประเทศ ศิลปะไทยร่วมสมยัจึงตอบสนอง 
กับกระแสความนิยมขณะนั้ นเป็นอย่างดี นอกจากน้ีการกลายของศิลปะสมัยใหม่ไปสู่ศิลปะ            
หลงัสมยัใหม่ในระดบันานาชาติกระจายไปทัว่ภูมิภาคในโลกภายใตก้ารจดัการนิทรรศการศิลปะ
นานาชาติ จิตรกรรมไทยร่วมสมยัจึงถูกนาํไปเผยแพร่ช่วยให้ศิลปินไทยในแนวทางใหม่ไดก้าร
ยอมรับในประเทศมากข้ึนดว้ย19  

ปัญญา วิจินธนสารเสนอผลงานชุดวิทยานิพนธ์จึงเร่ิมคน้พบว่าตวัเองไดเ้ร่ิมแหวกแนวออก
จากความเป็นศิลปะไทยประเพณีเดิมในดา้นเน้ือหาท่ีพยายามเสนอความเป็นปัจจุบนั ซ่ึงแตกต่างไป
จากเน้ือหา และรูปแบบโบราณเดิมนั่นทาํให้ปัญญา ต้องคิดสร้างรูปแบบ และรูปทรง หรือว่า
สัญลกัษณ์ท่ีเป็นลกัษณะใหม่ข้ึนมาใช้งานถึงกระนั้นปัญญาก็ยงัยึดพื้นฐานความเขา้ใจท่ีไดจ้าก
การศึกษาศิลปะไทยประเพณี เช่น ดา้นเทคนิคท่ีใชใ้นงาน และลกัษณะงานท่ีดูในระยะไกลจะเห็น
เน้ือหาโดยรวม พอมาดูระยะใกลก้็จะเห็นรายละเอียด ท่ีซ่อนเร้นอยู่ในผลงานนั้น ๆ ซ่ึงคลา้ยกบั
ผลงานจิตรกรรมฝาผนังโบสถเ์ม่ือพิจารณาดูจิตรกรรมฝาผนัง เราจะเห็นโครงสร้างของเร่ืองราว
ทั้งหมดแต่เม่ือเขา้ไปดูในรายละเอียดกจ็ะเป็นเร่ืองราว และเน้ือหาท่ีลาํดบัเองอยูใ่นจิตรกรรมฝาผนงั
นั้น ๆ ลกัษณะการทาํงานท่ีดูไดส้องลกัษณะน้ีไดจ้ากการศึกษางานศิลปะไทยประเพณี ส่วนเน้ือหา
เป็นเร่ืองเก่ียวกบัวิกฤต หรือวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบนั เพราะตอนท่ีปัญญาทาํงานศิลปะ ไม่ไดม้อง
เฉพาะสังคมไทยอยา่งเดียว ปัญญามองสังคมในมุมกวา้งมองวิกฤตท่ีมนัเกิดข้ึนในโลกดว้ย ตอนท่ี
ปัญญาไดไ้ปใชชี้วิตอยู่ท่ีออสเตรเลียไดส้ัมผสักบัสังคม สภาพแวดลอ้มของออสเตรเลียส่งผลต่อ
อารมณ์ความรู้สึกท่ีไดเ้ห็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน ทาํให้ปัญญาไดคิ้ด และไดค้วามรู้สึกซ่ึงส่งผลต่อ
งานของปัญญาในสองลกัษณะคือไดเ้ปล่ียนแปลงเทคนิค และเปล่ียนแปลงลกัษณะของงานท่ีหนัมา
เนน้พื้นท่ีวา่ง และเนน้บรรยากาศท่ีค่อนขา้งจะสมจริงมากกวา่ท่ีเคยเขียนในยคุแรก ๆ20 

 

                                                 
19 จกัรพนัธ์  วิลาสินีกลุ, ปัญญา  วิจินธนสาร ปรากฏการณ์ศิลปะไทยร่วมสมยั  (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพ์

ชมนาด, 2555), 171-176. 
20 เร่ืองเดียวกนั, 106-108. 
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จากการท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้ผลงาน และแนวความคิดของอาจารยปั์ญญา วิจินธนสาร ท่ีกล่าว
มาขา้งตน้นั้นเป็นอิทธิพลส่วนหน่ึงท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกับกระบวนการทางความคิด และรูปแบบ 
ในการสร้างผลงานประติมากรรมของขา้พเจา้ โดยเฉพาะการผสมผสานความคิดใหม่กบัเทคนิค
วิธีการแบบเก่าไดอ้ยา่งกลมกลืน 
 

 
 
 

ภาพท่ี 14 ช่ือศิลปิน ปัญญา วิจินธนสาร  
ช่ือผลงาน “วิกฤตการณ์ปัจจุบนั 2” ขนาด 123 x 145 cm. เทคนิค Tempera on SA Paper 
ท่ีมา :  บนัทึกของนํ้าตาล, ประวตัิศาสตร์ศิลปะแห่งรัชกาลที ่9, เขา้ถึงเม่ือ 26 กรกฎาคม 2556, เขา้ถึง
ไดจ้าก from www.numtan.com/story_2/view.php?id=116 
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ภาพท่ี 15 ช่ือศิลปิน ปัญญา วิจินธนสาร  
ช่ือผลงาน “มารผจญ” (ภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดั พทุธปทีป ลอนดอน ประเทศองักฤษ)   
ท่ีมา :  ครูแผน, จิตรกรรมฝาผนังร่วมสมัย: วดัพุทธปทปี ณ ลอนดอน, เขา้ถึงเม่ือ 26 กรกฎาคม 
2556, เขา้ถึงไดจ้าก from http://www.oknation.net/blog/phaen/2007/08/03/entry-1 
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ภาพท่ี 16 อาจารยม์ณเฑียร บุญมา 

ท่ีมา :  ASTVผูจ้ดัการออนไลน์, ศิลปะทีส่ร้างไม่เสร็จ และหาชมยาก ของ มณเฑียร บุญมา,               
เขา้ถึงเม่ือ 29 กรกฎาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก from 
www.manager.co.th/celebonline/viewnews.aspx?NewsID=9560000051255 

3.1.2 ผลงานศิลปะของอาจารยม์ณเฑียร บุญมา 
 ศิลปินอีกท่านท่ีขา้พเจา้ศึกษาคน้ควา้ และมีอิทธิพลแนวคิดส่งผลต่อแนวคิดของขา้พเจา้  
มณเฑียร บุญมา เกิดวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2496 ท่ีกรุงเทพมหานคร เป็นบุตรคนท่ี 2 ของ นายสุรักษ ์
บุญมา และนางจิรวรรณ บุญมา มีพี่น้องรวมทั้ งหมด 6 คน สมรสกับนางสาวจันทร์แจ่ม            
มุกดาประกร และมณเฑียรถึงแก่กรรมดว้ยโรคมะเร็งเม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2537 โดยมีสาเหตุ
พื้นฐานจากการสะสมของสารในวสัดุธรรมชาติท่ีศิลปินใชท้าํงานศิลปะมาตลอดชีวิต และมีบุตร 1 
คน ช่ือนายจุมพงษ์ บุญมา ในวยัเด็กมณเฑียร ไดส้ัมผสักบัชีวิตในชนบทแมจ้ะเกิด และอาศยัใน
เมืองหลวงในระยะเวลาหน่ึงก็ตาม และนั้นเป็นส่ิงหน่ึงท่ีทาํให้มณเฑียรสนใจในการสร้างงานจาก
วสัดุธรรมชาติรอบตวั มณเฑียรเป็นคนรักการวาดภาพเป็นอย่างมาก จึงไดเ้ขา้ศึกษาต่อท่ีโรงเรียน      
เพาะช่าง ในคณะวิจิตรศิลป์ หลงัจากจบการศึกษาท่ีเพาะช่าง มณเฑียรไดเ้ขา้ศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลยั
ศิลปากร ท่ีน่ีเองท่ีทาํให้มณเฑียรได้แนวคิดในการแสดงออกในรูปแบบของงานจิตรกรรมของ
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ตนเองข้ึนช่ือไดว้่า กฎเกณฑข์องสังคม สะทอ้นให้เห็นถึงความคิด ความรู้สึกของมนุษยต่์อสังคม            
ต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงยงัสะทอ้นแง่มุมต่าง ๆ อนัเป็นทศันะส่วนตวัของเขา21  
 ขา้พเจา้ขอยกตวัอย่างผลงานชุด “กิจกรรมของชีวิตชนบท” ของมณเฑียร บุญมา มีความ
สนใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสงัคม และวฒันธรรมไทย โดยเฉพาะรูปแบบการดาํรงชีวิตท่ีจากเดิม 
คนส่วนใหญ่ในประเทศมีอาชีพเกษตรกรรมไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม วิถีของการ
ดาํรงชีวิตแบบไทยจะถูกลบเลือนไป ดว้ยเหตุน้ีมณเฑียรจึงมีความปรารถนาท่ีจะสร้างงานศิลปกรรม
ท่ีสะทอ้นความประทบัใจในอดีต โดยมณเฑียรนาํวสัดุพื้นบา้นของชาวชนบททางภาคเหนือ เช่น 
คราด จอบ เสียม ไมน้วดขา้ว ฟ่อนฟาง ฯลฯ มาเป็นส่ือวสัดุท่ีสะทอ้นให้เห็นภาพ วิถีชีวิตทาง
เกษตรกรรมของชาวชนบท การใชแ้รงกายสู้งานหนกัในทอ้งทุ่ง ซ่ึงวสัดุท่ีนาํมาใชน้ั้นลว้นใช ้“มือ” 
เป็นส่วนช่วยในการปฏิบติังาน เคร่ืองมือแต่ละชนิดนั้นลว้นมีคุณค่า และความหมายทางกายภาพ 
และทางสญัลกัษณ์ในตวัเอง22 
 มณเฑียร บุญมา ศิลปินคนสําคญัท่ีมกัจะถูกอา้งอิงจากวงการศิลปะทั้งในประเทศ และ
ระดบันานาชาติ ในฐานะตาํนานของศิลปะร่วมสมยัไทย สะทอ้นให้เห็นถึงแนวความคิดในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะท่ีมีลกัษณะพิเศษ มีความเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะตวัสูง มีความเป็นร่วมสมยั 
ลกัษณะในการทาํงานของมณเฑียรมีสองลกัษณะ คือ 1) ใชว้สัดุในการสร้างสรรค ์มีความเคารพใน
ธรรมชาติของวสัดุ และนาํมาประกอบเขา้ดว้ยกนัอย่างเรียบง่าย สะทอ้นให้เห็นถึงชีวิตจิตวิญญาณ 
และความเช่ือของไทย 2) ใชส้มุนไพรมาเป็นส่วนประกอบในผลงานศิลปะ เพ่ือก่อให้เกิดอรรถรส
ต่อประสาทสัมผสัทางการไดก้ล่ินของผูช้ม และน่ียงัเป็นแนวคิดท่ีสร้างความแปลกใหม่ให้กบัผูช้ม 
อีกทั้งยงัเช่ือมโยงกบัคติความเช่ือ และวิถีชีวิตของไทยไดอ้ยา่งลึกซ้ึง และน่าสนใจ ส่วนผลงานของ
มณเฑียรท่ีน่าสนใจ และรู้จกักนัดียงัมีอีกหลายรูปแบบ อาทิเช่น ผลงานท่ีนาํมารูปรอยมือจบัทาํจาก
ดินเผา จิตรกรรมจากเทียนไข ดิน ผงซกัฟอก ผลงานจดัวางบาตร โอ่งดินเผา ชามขา้ว เป็นตน้ โดย
จะเห็นวา่การทาํงานของมณเฑียรมีความหลากหลาย และน่าต่ืนเตน้อยูเ่สมอ โดยมณเฑียรไดรั้บแรง
บนัดาลใจจากประสบการณ์รอบตวั วิถีชีวิตชนบท สังคมเมืองสมยัใหม่ เหตุการณ์ทางการเมือง 
มลภาวะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ไปจนถึงการตั้งคาํถามถึงความตายท่ีแทจ้ริงของชีวิต และความตาย23 

                                                 
21 ธนากร  ด่วนศิริ, “การศึกษาผลงานของมณเฑียร  บุญมา  และกมล  เผา่สวสัด์ิ  เพ่ือสร้างสรรคง์าน

ศิลปะสะทอ้นสังคม” (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาทศันศิลป์ : ศิลปะสมยัใหม่ บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทร์วโิรฒ, 2548), 39-40.  

22 เร่ืองเดียวกนั, 42. 
23 วชิญ  มุกดามณี, “การกลบัมา (อีกคร้ัง) ของมณเฑียร บุญมา,” ไฟน์อาร์ท 10, 102 (2556): 24, 27.  
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 จากการศึกษาแนวความคิด และผลงานของมณเฑียร บุญมา ศิลปินแนวส่ือผสมผูห้น่ึง       
ท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นตาํนานแห่งวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย โดยเฉพาะแนวความคิด  
กระบวนการสร้างสรรคข์องมณเฑียร มีท่ีมาน่าสนใจส่งอิทธิพลต่อแนวความคิด และผลงานของ
ขา้พเจา้ นอกเหนือจากความน่าสนใจของผลงานแลว้ ความกลา้คิดกลา้ทาํ แนวคิดแปลกใหม่ท่ี
ถ่ายทอดออกสู่สาธารณะชนคือความรู้สามารถเรียนรู้ขอ้คิด และคน้หาแรงบนัดาลใจในงานศิลปะ
ของมณเฑียรไดจ้ากทุกขั้นตอน ทุกแง่มุมในการทาํงาน  
 

 
 

ภาพท่ี 17 ช่ือศิลปิน มณเฑียร บุญมา 
ช่ือผลงาน  “หกมือและเคร่ืองมือ” ขนาด  แปรผนัตามพ้ืนท่ี 

เทคนิค  พิมพมื์อปูนขาวต่อประกอบกบัวสัดุพ้ืนบา้น 

ท่ีมา : มณเฑียร บุญมา, “กิจกรรมของชีวิตชนบท” (วทิยานิพนธ์ศิลปมหาบณัฑิต สาขาทศันศิลป์ บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2532), 18.  
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ภาพท่ี 18 ช่ือศิลปิน มณเฑียร บุญมา 
ช่ือผลงาน  “การคน้หา” ขนาด  แปรผนัตามพื้นท่ี 
เทคนิค  พิมพมื์อดินเผา ต่อประกอบกบัวสัดุพื้นบา้น 
ท่ีมา : มณเฑียร บุญมา “กิจกรรมของชีวิตชนบท” (วิทยานิพนธ์ศิลปมหาบณัฑิต สาขาทศันศิลป์ 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2532), 23.  
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ภาพท่ี 19 อาจารยณ์ภทัร ธรรมนิยา 
ท่ีมา : facebook, ณภัทร ธรรมนิยา,  เขา้ถึงเม่ือ 29 กรกฎาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก from 
www.m.facebook.com/naphaton?_ft_=fbid.121532264624505 
 

3.2 ศิลปินทีมี่อทิธิพลทีมี่ต่อรูปแบบ 
 3.2.1 ณภทัร ธรรมนิยา เกิดวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ.2513 เป็นคนกรุงเทพมหานคร ณภทัรสาํเร็จ
การศึกษาปริญญาตรี-โท จากคณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ณภทัร เป็นศิลปินท่ีมีคุณภาพ มีรูปแบบในการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมท่ีหลากหลายมีความ
เป็นเฉพาะตัวสูง และเป็นท่ียอมรับในแวดวงศิลปินด้วยกัน เห็นได้จากผลงานท่ีได้รับรางวลั        
จากการประกวดศิลปกรรมในระดับชาติมากมาย ดังนั้ นขา้พเจ้าจึงได้ศึกษารูปแบบผลงานช่ือ            
“มุมของความสับสน” ซ่ึงเป็นหน่ึงในชุดผลงานวิทยานิพนธ์ สภาวะจิตภายใตก้รอบความศิวิไลษ ์
ของ ณภทัร ธรรมนิยา ท่ีมีแนวความคิดจากสภาวะการดาํรงอยูไ่ปดว้ยวตัถุซ่ึงดูแลว้ชีวิตของผูค้นใน
สังคมไม่อาจจะสลัดภาพของความเป็นจริงไปได้เป็นความจริงท่ีมีพนัธนาการผูกติดกับชีวิต
ตลอดเวลา การสร้างพื้นท่ี ท่ีไดรั้บการแบ่งส่วน เส้นทางท่ีตดัผ่านเขา้มาในพ้ืนท่ีไดน้าํความเจริญ
ของวตัถุปะปนมาเห็นไดจ้ากส่ิงก่อสร้าง รถยนต์ต่าง ๆ ท่ีวิ่งอยู่บนทางสายใหม่ การครอบครอง
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ไขวค่วา้ของผูค้นมีมากข้ึน ปัญหาของการแยง่ชิงมีมากข้ึน ภาพความไม่สมดุลของสังคมเพ่ิมมากข้ึน 
สร้างความวุน่วาย ความสบัสนต่อผูค้น24 

เป็นภาพของสังคมท่ีมีชีวิต ไปพร้อมกับความต้องการอย่างไร้ขอบเขต รูปทรง ท่ีมา
แสดงออกทางความคิดความรู้สึก ซ่ึงณภัทรนึกถึงการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบัน ซ่ึงแต่ละวนั
สภาพแวดลอ้มของสังคมส่งผลกระทบต่อสภาวะทางอารมณ์ และจิตใจสร้างความเครียดของคน 
ณภทัรตอ้งการรูปทรงท่ีลดความกดดนัของสภาวะทางอารมณ์ สร้างจินตนาการ และการผอ่นคลาย 
รูปทรงหมอนเป็นรูปทรงท่ี ณภทัรนาํมาใชส้ร้างเป็นตน้แบบของผลงาน พื้นผิว และปริมาตรท่ีดูตึง
ของหมอน สร้างอารมณ์ความรู้สึกท่ีสัมผสัได ้รูปทรงของหมอนจึงเป็นแรงบนัดาลใจให้ ณภทัร
แสดงความซับซ้อนของอารมณ์ กับการสร้างรูปเพื่อความผ่อนคลายจึงเป็นภาวะหน่ึงท่ีแสดง
ความหมายทางจิตใตส้าํนึกของการมีชีวิตอยู่25 
 วสัดุท่ีนาํมาสร้างผลงาน ณภทัรใชเ้ป็นเหลก็เส้นตดัแบ่งให้มีขนาดสั้นยาวแตกต่างกนั และ
นาํมาประกอบกนัเป็นผลงาน ส่วนลายละเอียดของผลงานท่ีเกิดข้ึนเป็นจินตนาการไดส้ร้างตามแบบ
แผนผงัเมืองแต่ดว้ยแนวคิดท่ีว่าการขยายตวัของผงัเมืองเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง จึงทาํให้มีอิสระใน
การสร้างโดยไม่คาํนึงถึงความถูกตอ้งท่ีเกิดข้ึน การประกอบเหลก็เสน้เป็นไปดว้ยความอิสระมีความ
สนุก เส้นของเหล็กแต่ละช้ินจะทาํหน้าท่ีคลา้ยเส้นทางท่ีมุ่งไปหาพื้นท่ีว่างซ่ึงในตวัของผลงานดู
เหมือนทิศทางของเส้นต่าง ๆ จะครอบคลุมพื้นท่ีของอากาศเขา้ไว ้ภายในรูปทรงแสดงปริมาตรของ
อากาศท่ีปรากฏอยู่ในผลงาน ซ่ึงเร่ืองราวของเส้นจะทาํหน้าท่ีลวงตาระหว่างผิวระนาบ รูปทรง
ดา้นหนา้กบัรูปทรงของผวิระนาบดา้นหลงัสร้างความสัมพนัธ์ ความซบัซอ้นของเร่ืองราวท่ีปรากฏ
ข้ึนภายในใจท่ีมีผลต่อผลงาน26 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 ณภทัร ธรรมนิยา, “สภาวะจิตใตก้รอบความศิวไิลษ”์ (วทิยานิพนธ์ศิลปมหาบณัฑิต สาขาทศันศิลป์

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร,  2543), 32.    
25 เร่ืองเดียวกนั, 32.  
26 เร่ืองเดียวกนั, 32-33. 
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ภาพท่ี 20 ช่ือศิลปิน ณภทัร ธรรมนิยา 

ช่ือผลงาน “มุมของความสับสน” ขนาด  155 x 250 x 150 ซม.  
เทคนิค  เช่ือมโลหะ 
ท่ีมา : ณภทัร ธรรมนิยา “สภาวะจิตใตก้รอบความศิวไิลษ”์ (วทิยานิพนธ์ศิลปมหาบณัฑิต สาขาทศันศิลป์      
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2543), 35.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

 

 

 
 

ภาพท่ี 21 Martin Puryear                                                                                                              
ท่ีมา: Mulljeezy, ECU Sculpture: Martin Puryear, accessed July 29, 2013, available from 
www.ecusculpture.blogspot.com/2010/08/martin-puryear.html 

3.2.2 Martin Puryear ศิลปินชาวอเมริกาผิวดาํคนแรกท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล 
ศิลปะของเขามีความหลากหลาย ผสมผสานกนัระหว่างประติมากรรม สถาปัตยกรรม และงานฝีมือ 
ผลท่ีไดเ้ป็นงานศิลปะท่ีทาํหนา้ท่ีระหวา่ง “ศิลปะ และฝีมือ” ท่ีฟันฝ่ารูปแบบสู่ระดบันานาชาติ  

มาร์ตินเกิดในกรุงวอชิงตนั ดีซี เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 1941 ในวยัเด็กมาร์ตินมีความสนใจ
ในธรรมชาติโดยการวาดภาพรายละเอียดของนก และแมลง นอกจากนั้นเขามีความสามารถในการ
สร้างวตัถุท่ีใชง้านไดจ้ริง เช่น กีตา้ร์ เรือแคนู คนัธนู ลูกศร และเฟอร์นิเจอร์ มาร์ตินเขา้ศึกษาทาง        
ดา้นศิลปะท่ีมหาวิทยาลยัคาทอลิก (Catholic University) จนจบการศึกษาปริญญาตรีในปี ค.ศ1963 

ค.ศ. 1969 มาร์ตินเขา้ศึกษาต่อทางดา้นประติมากรรมท่ีมหาวิทยาลยัเยล (Yale University) 
หลงัจากท่ีจบการศึกษาในปี ค.ศ 1971 มาร์ตินไดเ้ขา้สอนท่ีมหาวิทยาลยัฟิสก ์(Fisk University) เป็น
เวลาสองปี มหาวิทยาลยัแมร่ีแลนด ์(University Of Maryland) เป็นเวลาส่ีปี ในช่วงเวลาน้ีเป็นช่วงท่ี
ดีของเขาในฐานะศิลปิน ในปี ค.ศ 1979 มาร์ตินยายไปสอนท่ีมหาวิทยาลยัอิลลินอยส์ชิคาโก 
(University Of Lllinois At Chicago) ผลงานส่วนใหญ่ของมาร์ติน เป็นงานประติมากรรม เขามี
แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานจากส่ิงท่ีเขาสนใจ คือวฒันธรรมพื้นถ่ิน อุปกรณ์การทาํงาน 
เคร่ืองใชต่้าง ๆ ท่ีพบเห็นไดใ้นชีวิตประจาํวนั มาร์ติน เคยไดก้ล่าวไวว้่า “วตัถุเป็นผลิตภณัฑ์จาก   
จิตใตส้าํนึก” และวสัดุท่ีเขาใชส่้วนใหญ่เป็น ไม ้ตาข่าย ลวดเหล็ก และโลหะต่าง ๆ เป็นหลกัส่วน
รูปทรงของผลงานมีหลายลกัษณะ บา้งคลายกบัส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น เคร่ืองมือ เรือ กระท่อม 
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เป็นตน้นอกจากนั้นยงัมีรูปทรงจากธรรมชาติ เช่น พืช สัตว ์เป็นตน้ เทคนิคของเขา ส่วนใหญ่สร้าง
ดว้ยมือ (Crafted) มาร์ติน เรียนรู้ทกัษะแบบดัง่เดิมและทาํความเขา้ใจกบัวิธีการแบบดัง่เดิม เช่น 
เทคนิคการประกอบไม ้เป็นตน้ ประติมากรรมของมาร์ติน มีอิทธิพลมากในเวลาน้ี ผลงานของเขาได้
จดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ทัว่โลก ผลงานของเขาแตกต่าง และได้รับความช่ืนชม เป็นอย่างมากใน
ขณะนั้น27 

หลงัจากท่ีขา้พเจา้ได้ศึกษาแนวคิด เทคนิค และรูปแบบ ตลอดจนการเลือกใช้วสัดุของ    
มาร์ติน ส่งอิทธิพลต่อผลงานประติมากรรมของขา้พเจา้โดยเฉพาะทางดา้นรูปแบบ วสัดุ และเทคนิค
โดยขา้พเจา้นาํมาปรับใชใ้นงานใหมี้ความเหมาะสม และกลมกลืนกบัแนวความคิดเดิม 

 

 
 

ภาพท่ี 22 ศิลปิน Martin Puryear                                                                                                      
ช่ือผลงาน Structure via ขนาด 62.2 x 73.7 x 78.7 cm. เทคนิค Steel Wire Ash and Pine                
ท่ีมา: Answers, Gale Encyclopedia of Biography: Martin Puryear, accessed June 27, 2013, available from 

www.answers.com/topic/martin-puryear 
                                                 
27 Answers, Gale Encyclopedia of Biography: Martin Puryear, accessed June 27, 2013, available from 
 www.answers.com/topic/martin-puryear 
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ภาพท่ี 23 Sopheap  Pich                                                                                                                 
ท่ีมา :  4.bp.blogspot, Sopheap, accessed July 29,2013, available from 
www.4.bp.blogspot.com/_8up7h6T0Kzc/SsQ9JOc1T5I/AAAAAAAAOF4/N00WEPnfk1w/s1600
-h/Sopheap+Pich+sculptor+%28Stephane+Janin%29 

 
3.2.3 Sopheap  Pich เป็นอีกหน่ึงศิลปินต่างชาติท่ีขา้พเจา้ศึกษา Sopheap  Pich เป็นศิลปิน

ร่วมสมยัจากกมัพชูาท่ีไดรั้บการยอมรับจากวงการศิลปะระดบัโลก การท่ีไดเ้ดินทางไปแสดงผลงาน
เกือบทัว่ทุกมุมโลก เขาไม่เพียงแต่นาํผลงานศิลปะของเขาไปแสดงเท่านั้น แต่ผลงานของเขายงับอก
เล่าถึงสงัคมผูค้น และวฒันธรรมของกมัพชูา ใหก้บัคนทัว่โลกไดรั้บรู้ และซาบซ้ึงไปกบัผลงานของ
เขา 
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Sopheap Pich เกิดท่ีพระตะบอง ประเทศกมัพูชาในปี 1971 เขาไดเ้ขา้ศึกษาศิลปะท่ี 
มหาวิทยาลยัแมสซาชุเซต (University Of Massachusetts) ปี 1995 และเขา้ศึกษาต่อท่ีสถาบนัสอน
ศิลปะแห่งชิคาโก (School Of The Art Institute Of Chicago) ปี 1999 ผลงานท่ีผา่นมาเขาทาํงาน
เก่ียวกบัความทรงจาํท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์ของกมัพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองเก่ียวกบั
ความทรงจาํในวยัเด็กของเขา ท่ีอยู่ในช่วงเวลาเดียวกบัการปกครองภายใตรั้ฐบาลเขมรแดงในปี 
(1975-1979) และเขายงัมีความคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมประเพณีโบราณ ท่ีต่อสูก้บัสงัคมร่วมสมยั28 

รูปทรงท่ี Sopheap  Pich ใชใ้นงานของเขาส่วนใหญ่ มีลกัษณะนามธรรม แต่มีท่ีมาจาก
แนวความคิดแรงบนัดาลใจจากองค์ประกอบของร่างกายมนุษย ์และธรรมชาติ เช่น พืช เป็นตน้ 
รูปทรงของเขาใหค้วามรู้สึกถึงความเป็นพื้นบา้น และยงับ่งบอกถึงวิถีชีวิตในสังคมภายในกมัพชูาท่ี
เขาอยากถ่ายทอดผ่านงานศิลปะของเขา ดา้นเทคนิค เขาใช้วิธีการมดัไมไ้ผ่ และหวาย ดว้ยลวด 
ขดักนัเป็นช่องตาราง ลกัษณะเป็นเคา้โครง คลา้ยสุ่มวสัดุท่ีใชใ้นการทาํงานส่วนใหญ่เขาใชว้สัดุ
พื้นเมืองของกมัพชูา เช่น ไมไ้ผ ่หวาย ผา้ใบข้ีผึ้ง แผน่ดินสี เป็นตน้29 

จากท่ีขา้พเจา้ไดศึ้กษาผลงานของ Sopheap  Pich ทั้งแนวความคิด รูปแบบ เทคนิค และวสัดุ
พื้นถ่ินของกมัพูชาท่ีเขาเลือกใช ้ซ่ึงสามารถแสดงความเป็นเอกลกัษณ์ ผสมกบัความทรงจาํ และ
ประสบการณ์ในวยัเดก็ ถ่ายทอดผา่นผลงานประติมากรรมไดอ้ยา่งมีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีน่าสนใจ 

ท่ีไดก้ล่าวมาในบทน้ีขา้พเจา้ไดส้รุปวิธีคิด รูปแบบ ความเช่ือ ของศิลปินท่ีศึกษามาขา้งตน้น้ี 
เพื่อนาํมาปรับใชใ้นงานประติมากรรม สร้างให้เกิดเป็นรูปธรรมแลว้ สามารถส่ือความหมายตาม
ความมุ่งหวงัได ้
 
 

                                                 
28 Season of Cambodia A Living Arts Festival, Sopheap  Pich, accessed June 27, 2013, available from 

http://seasonofcambodia.org/sopheap-pich/ 
29 เร่ืองเดียวกนั. 
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ภาพท่ี 24 ศิลปิน Sopheap Pich                                                                                                         
ช่ือผลงาน  “ Morning Glory, 2011” ขนาด 533.4 X 261.6 X 188 Cm                                       
เทคนิค  Rattan, Bamboo, Wire, Plywood, Steelbolts                                                                    
ท่ีมา : Season of Cambodia A Living Arts Festival, Sopheap  Pich, accessed June 27, 2013, 
available from http://seasonofcambodia.org/sopheap-pich/ 
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ตารางที ่1 วเิคราะห์ เปรียบเทยีบผลงานของศิลปินทีมี่รูปแบบ และแนวคดิเกีย่วกบัการผสมผสาน 
                 ระหว่างวฒันธรรมเก่า-ใหม่    
 
ลาํดบั ช่ือศิลปิน/เทคนิค วตัถุประสงค์ รูปแบบ วเิคราะห์ทศันธาตุ 

1 อาจารยปั์ญญา 

วจิินธนสาร 
 
 
 

 
 

Tempera On Sa Papen 

แสดงถึงวกิฤตหรือวถีิชีวติใน
สังคมปัจจุบนั ซ่ึงอาจารย์
ไม่ไดม้องสังคมไทยอยา่ง
เดียวยงัมองวกิฤตท่ีมนัเกิดข้ึน
ในโลกดว้ย 

ก่ึงนามธรรม ดา้นเทคนิคการเขียน
เปล่ียนแปลงจากเดิม  

เนน้พ้ืนท่ีวา่งใหก้วา้ง
ข้ึน และมีบรรยากาศ
ท่ีสมจริงข้ึน 

2 อาจารยม์ณเฑียร 

บุญมา 
 
 
 
 
 
 

ประกอบวสัดุ 

การเปล่ียนแปลงสังคมและ
วฒันธรรมไทย เขานาํวสัดุ
พ้ืนบา้นของชนบทมาสะทอ้น
ใหเ้ห็นภาพชีวิตทาง
เกษตรกรรมของชนบทการ
ใชแ้รงกายสู้งานหนกัในทอ้ง
ทุ่ง 

ก่ึงนามธรรม เป็นงานส่ือประสมท่ี
นาํเคร่ืองมือในการทาํ
เกษตรมาประกอบกบั
รอยพิมพมื์ออยา่ง
เรียบง่าย เกิดรูปใหม่
โดยวสัดุสามารถ
แสดงความหมายไดดี้ 

3 อาจารยณ์ภทัร 
ธรรมนิยา 

 
 
 

 
 

เช่ือมโลหะ 

สภาวะการดาํรงอยูไ่ปดว้ย
วตัถุซ่ึงดูแลว้ชีวิตของผูค้นใน
สังคมไม่อาจจะสลดัภาพของ
ความเป็นจริงไปได ้

ก่ึงนามธรรม รูปทรงหมอนเป็นการ
ลดความกดดนัของ
สภาวะอารมณ์ พ้ืนผวิ
และปริมาตรท่ีดูเรียบ
ตึง สร้างอารมณ์
ความรู้สึกท่ีสัมผสัได ้
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ตารางที ่1 วเิคราะห์ เปรียบเทยีบผลงานของศิลปินทีมี่รูปแบบ และแนวคดิเกีย่วกบัการผสมผสาน 
                 ระหว่างวฒันธรรมเก่า-ใหม่ (ต่อ) 
 
ลาํดบั ช่ือศิลปิน/เทคนิค วตัถุประสงค์ รูปแบบ วเิคราะห์ทศันธาตุ 

4 Martin Puryear 
(first African American) 

 

 

 
 

ลวดเหลก็ เถ้าถ่าน ไม้สน 

จากสิง่ท่ีเขาสนใจ คือ
วฒันธรรมท้องถ่ิน อปุกรณ์
การทํางาน เคร่ืองใช้ตา่ง ๆ 
ท่ีพบเหน็ได้ในชีวิต 
ประจําวนั 

นามธรรม  รูปทรงอินทรียรูปท่ี
คล้ายเปลือกหอยท่ี
สร้างขึน้ด้วยลวด
เหลก็ ไม้ สานขดักนั
จงึเกิดโครงสร้างท่ีมี
ลกัษณะโปร่งเบา 

5 Sopheap  Pich 
(Cambodian) 

 
 
 

 
ไมไ้ผ ่หวาย 

ผลงานท่ีเกิดจากความทรงจาํ
ในวยัเดก็ประวติัศาสตร์ของ
กมัพชูา วฒันธรรมประเพณี
โบราณท่ีต่อสู้กบัสังคมร่วม
สมยั 

ก่ึงนามธรรม รูปทรงท่ีโปร่ง สร้าง
ดว้ยเทคนิคพ้ืนบา้น 
มีลกัษณะเป็นเครือ
ผกับุง้ ผกัพ้ืนบา้นซ่ึง
ผกูพนักบัชีวติใน
ชนบทของศิลปิน 
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บทที ่3 
 

ขั้นตอน และการดําเนินงานสร้างสรรค์ 
 

 ในบทท่ีผา่นมานั้น ขา้พเจา้อธิบายถึงอิทธิพล และแรงบนัดาลใจต่าง ๆ ซ่ึงนาํไปสู่การศึกษา
คน้ควา้เพื่อการสร้างสรรค ์ผลงานวิทยานิพนธ์ หวัขอ้ “วสัดุใหม่กบัจิตวิญญาณพ้ืนบา้น” ขา้พเจา้ได้
ศึกษา สังเกต พิจารณาจากประสบการณ์โดยตรง และอ่านขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ควบคู่กันไป      
จากการคน้ควา้ของขา้พเจา้ไดว้างจุดประสงค์ของการสร้างผลงานท่ีมิใช่เป็นเพียงการออกแบบ
รูปทรงเพื่อแสวงหาสุนทรียภาพท่ีแปลกใหม่เท่านั้ นหากต้องการผสมผสานเร่ืองราวจาก
ประสบการณ์กบัจินตนาการทางรูปทรงเพ่ือให้ผลงานประติมากรรมแสดงความหมายทางเน้ือหา 
แนวความคิด และรูปแบบทางสุนทรียภาพอีกดว้ย 

 ดงันั้นในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์คร้ังน้ี จาํเป็นตอ้งเขา้ใจถึงองคป์ระกอบ และ
กระบวนการสร้างสรรคเ์พื่อใหต้อบสนองทั้งความหมาย และสุนทรียภาพผา่นผลงานประติมากรรม
ต่อไปน้ี 

1. การประมวลความคดิจากประสบการณ์      

2. วเิคราะห์ข้อมูล 

2.1 วสัดุเก่า-ใหม่ 

2.2 กระแสการโหยหาอดีต หน่ึงในแนวคิด โพสทโ์มเดิร์น (Postmodernism)  

2.3 ศิลปินท่ีมีอิทธิพลต่อแนวความคิด 

2.4 ศิลปินท่ีมีอิทธิพลต่อรูปแบบ 

3. ขั้นตอนปฏิบัติงาน 

3.1 ระยะก่อนวิทยานิพนธ์ 

3.2 ระยะวิทยานิพนธ์ 
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1. การประมวลความคดิจากประสบการณ์       
 จากชีวิตในวยัเด็กท่ีเรียบง่ายในต่างจงัหวดั ปัจจุบนัตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัสังคมในเมือง      
ท่ีมุ่งแต่การพฒันาโดยการนําเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการทาํงาน จึงเป็นการก้าวเข้าสู่สังคม                  
ยคุอุตสาหกรรม ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยทีาํใหมี้พลงังานท่ีมนุษยน์าํมาใชไ้ดม้ากข้ึนสร้างความ
สะดวกสบายมากข้ึนสามารถผลิตสินค้าได้มากข้ึน  เ ล้ียงประชากรได้มากข้ึนนําไปสู่การ
เปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตในชนบท ทั้งขา้วของเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการประกอบอาชีพ ทุกอยา่งเกิด
การปรับตวัเพื่อให้เขา้กบัสังคมในยุคปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงของสังคมชนบท การใชชี้วิตความ
เป็นอยู่ท่ีคุน้เคยไดเ้ปล่ียนแปลงไปสู่การพฒันาทางเทคโนโลยี ซ่ึงดา้นหน่ึงก็นาํความสะดวกสบาย
ในการใชชี้วิตไดจ้ริง อีกดา้นหน่ึงถา้เราไม่สามารถปรับตวัไดก้อ็าจนาํปัญหาความวุน่วายต่าง ๆ มาสู่
สงัคมไดเ้ช่นกนั         

ดงันั้นขา้พเจา้จึงรู้สึกโหยหาวฒันธรรมเดิมในวิถีชีวิตใหม่ท่ีผสมผสานกนัอยา่งลงตวั และ
ยัง่ยืนเพื่อตอบสนองความตอ้งการภายในจิตใจ และถ่ายทอดความรู้สึกท่ีมีต่อสังคมในปัจจุบนัมา
เป็นผลงานประติมากรรมจากวสัดุสาํเร็จรูป ขา้พเจา้ไดเ้ฝ้าสังเกตเก็บขอ้มูลเพื่อเป็นแรงจูงใจในการ
สร้างผลงานศิลปะ เพื่อใหโ้ครงการวิทยานิพนธ์เป็นไปตามวตัถุประสงค ์
2. วเิคราะห์ข้อมูล         
 จากท่ีขา้พเจา้ไดศึ้กษาขอ้มูลทางเอกสารต่าง ๆ อยา่งรอบดา้นเพ่ือนาํมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
จนสามารถตกตะกอนของขอ้มูลท่ีใช้ในการสร้างสรรคผ์ลงานให้สมบูรณ์ทั้งในแง่แนวคิด และ
สุนทรียภาพ 

2.1 วสัดุเก่า-ใหม่         
  ขา้พเจา้เกิด และโตอยู่ท่ีต่างจงัหวดัมาโดยตลอดจึงมีความคุน้เคยกบัเคร่ืองจกัสานซ่ึงเป็น
เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือในการทาํมาหากินของผูค้นในชนบท นอกจากนั้นเคร่ืองจกัสานยงับ่งบอกถึง
ประเพณี ความเช่ือ ศาสนา จึงเป็นศิลปหตัถกรรมท่ีมีคุณค่า มีเอกลกัษณ์ประจาํทอ้งถ่ินนั้น ๆ  
 ดว้ยเหตุน้ีขา้พเจา้มีความประทบัใจในวิธีการสอดขดั และสานกนัของวสัดุท่ีใชเ้ส้น เป็นร้ิว 
และโครงสร้างของรูปทรงท่ีสร้างตามความประสงคใ์นการใชส้อยโดยใชว้สัดุพื้นบา้นท่ีสามารถหา
ไดใ้นทอ้งถ่ินนั้น ๆ เช่น ไมไ้ผ่ หวาย เป็นตน้ ต่อมาสภาพสังคม วฒันธรรมเปล่ียนแปลงไปเป็น
อุตสาหกรรม การผลิตต่าง ๆ ด้วยมือลดลง เปล่ียนเป็นการผลิตด้วยเคร่ืองจักรกลเพ่ิมมากข้ึน 
รูปแบบของเคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้ปล่ียนไป มีการนาํวสัดุสมยัใหม่เขา้มาประยกุต ์เช่น พลาสติก และ
เหลก็ โดยเฉพาะพลาสติกนั้นไดรั้บความนิยมเน่ืองจากมีคุณสมบติัคงทน นํ้าหนกัเบา สีสันสวยงาม 
มีความหลากหลายของรูปแบบ ดว้ยคุณสมบติัดงักล่าวผลิตภณัฑจ์ากพลาสติกจึงเขา้มามีบทบาทต่อ
ชีวิตประจาํวนัของคนมากข้ึนเร่ือย ๆ            
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 จากท่ีไดก้ล่าวมาน้ี ขา้พเจา้ประทบัใจในเอกลกัษณ์ของเคร่ืองจกัสานพื้นบา้น วิธีการสอด
ขัดกันของเส้น เป็นร้ิวของไม้ไผ่ และหวาย มาผสมผสานกับวสัดุสมัยใหม่ คือพลาสติก ท่ีมี
เอกลกัษณ์โดดเด่นของสีสันท่ีสดใสแสดงถึงความเป็นวตัถุร่วมสมยั ดงันั้นขา้พเจา้จึงนาํเอกลกัษณ์
ของวสัดุเก่า และใหม่ ดงักล่าวมาออกแบบรูปทรงเพ่ือหาความลงตวัต่อไป 

2.2  กระแสการโหยหาอดีต หน่ึงในแนวคดิ โพสท์โมเดิร์น (Postmodernism)   
 จากแนวคิดเดิมของขา้พเจา้ ท่ีมีความโหยหาอดีตในวยัเด็กท่ีอยู่ในต่างจงัหวดัท่ีเรียบง่าย 
และตอ้งการหนีจากสภาพความวุ่นวายในระบบสังคมเมือง เป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้ ยิ่งขา้พเจา้ไดศึ้กษา
ลึกเขา้ไปยิ่งตอกย ํ้าความคิดขา้งตน้ให้ชดัเจน และหนกัแน่นมากยิ่งข้ึน เพราะสภาพสังคมปัจจุบนั 
ยคุหลงัสมยัใหม่ (Postmodernism) การใชชี้วิตแบบโหยหา หรือถวิลหาอดีต (Nostalgia) เป็นวิธีการ
มองโลก หรือวิธีการใหค้วามหมายแก่ประสบการณ์ชีวิตของมนุษย ์เนน้ความสาํคญัของจินตนาการ 
ความรู้สึกของคนในปัจจุบนัท่ีมีต่ออดีตท่ีผา่นพน้ไปแลว้      

จากการศึกษาประเด็นน้ีช่วยยืนยนัให้แนวความคิดของขา้พเจา้ชดัเจน และหนักแน่นมาก
ข้ึนส่งผลในการสร้างสรรคง์านในขั้นต่อไป 

2.3 ศิลปินทีมี่อทิธิพลต่อแนวความคดิ     
 ขา้พเจา้ไดศึ้กษาแนวคิดของศิลปินไทยท่ีมีแนวคิดในการทาํงานศิลปะท่ีมีการผสมผสาน
วฒันธรรมเก่ากบัความเป็นสมยัใหม่หน่ึงในนั้นคือ ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินท่ีมีประสบการณ์    
ในดา้นการสร้างสรรคศิ์ลปะโดยสร้างสรรคผ์ลงานในแบบไทยร่วมสมยัท่ีมีบุคลิกเฉพาะตวั ปัญญา
เสนอความเป็นปัจจุบนั ซ่ึงแตกต่างไปจากเน้ือหา และรูปแบบโบราณทาํให้ตอ้งคิดสร้างรูปแบบ 
และรูปทรง หรือสัญลกัษณ์ท่ีมีลกัษณะใหม่ข้ึนมาในงาน แต่ถึงกระนั้นปัญญา ก็ยงัยึดพ้ืนฐานของ
ศิลปะไทยประเพณีเป็นหลกั  

ส่วนศิลปินไทยอีกหน่ึงท่านท่ีมีอิทธิพลต่อแนวความคิดของขา้พเจา้คือ มณเฑียร บุญมา 
เป็นศิลปินผูห้น่ึงท่ีถูกอา้งอิงจากวงการศิลปะทั้งในประเทศ และต่างประเทศในฐานะตาํนานของ
ศิลปะร่วมสมยัไทย สะทอ้นใหเ้ห็นถึงแนวคิดในการสร้างผลงานท่ีมีลกัษณะพิเศษเฉพาะตวั การใช้
วสัดุของ มณเฑียรมีความเคารพในตวัของวสัดุ นาํมาประกอบกนัดว้ยกระบวนการท่ีเรียบง่าย 
สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตจิตวิญญาณ และความเช่ือของไทย มณเฑียรได้รับแรงบันดาลใจจาก
ประสบการณ์รอบตวั วิถีชีวิตชนบท สงัคมเมืองสมยัใหม่ เป็นตน้     

จากท่ีไดศึ้กษาแนวคิดของศิลปินทั้งสองท่านท่ีกล่าวมา ขา้พเจา้ไดน้าํเอาแนวความคิดการ
ผสมผสานระหว่างความเก่ากบัใหม่ของปัญญา วิจินธนสาร และแนวคิดการยอ้นกลบัไปหาอดีต 
การใชว้สัดุพื้นบา้นของมณเฑียร บุญมา เพื่อนาํมาใชเ้ป็นแรงสนบัสนุนความคิดของขา้พเจา้ต่อไป 
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2.4 ศิลปินทีมี่อทิธิพลต่อรูปแบบ       
 ในหวัขอ้น้ีขา้พเจา้ไดศึ้กษารูปแบบงานศิลปะของศิลปิน 3 คน มีทั้งศิลปินไทย และต่างชาติ 
ไดแ้ก่ ณภทัร ธรรมนิยา (ศิลปินไทย) Martin Puryear (ศิลปินอเมริกนั) และSopheap Pich (ศิลปิน
กมัพชูา) ทั้ง 3 คน มีการสร้างสรรคง์านในรูปแบบของงานประติมากรรมโปร่ง หรือเป็นโครงข่าย 
คลา้ยกนัแต่กมี็รายละเอียดท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละคนต่างกนัออกไปดงัน้ี 

ณภทัร ธรรมนิยา ใชว้สัดุท่ีเป็นเหลก็ท่ีมีขนาดสั้นยาวต่างกนั นาํมาประกอบกนัเป็นช้ินงาน
ข้ึนตามจินตนาการสร้างตามแบบแผนผงัเมืองเป็นไปอยา่งไร้ทิศทาง มีอิสระในการสร้างไม่คาํนึงถึง
ความถูกตอ้ง การประกอบเหลก็มีความสนุก เส้นของเหลก็แต่ละช้ินจะทาํหนา้ท่ีคลา้ยเส้นทางท่ีมุ่ง
ไปหาพื้นท่ีวา่ง ซ่ึงผลงานของณภทัรมีอิทธิพลต่อการทาํแบบร่าง (Sketch) ของขา้พเจา้ในช่วงแรก ๆ 
ขา้พเจา้นาํการใชเ้สน้ท่ีมีความสั้นยาวต่างกนัมาประกอบกนัเป็นรูปทรง ทบัซอ้นกนัอยา่งอิสระ 
 Martin Puryear เป็นศิลปินท่ีสร้างสรรคง์านจากแนวคิดวฒันธรรมพ้ืนถ่ินอุปกรณ์การ
ทาํงาน ขา้วของเคร่ืองใชต่้าง ๆ ท่ีพบเห็นไดใ้นชีวิตประจาํวนั และวสัดุท่ีเขาใชส่้วนใหญ่เป็นไม ้   
ตาข่าย ลวด เหลก็ และโลหะต่าง ๆ เทคนิคส่วนใหญ่ของเขาสร้างดว้ยมือ เช่น เทคนิคการประกอบ
ไม้แบบดั้ งเดิม เป็นต้น ผลงานของเขาได้รับความช่ืนชมเป็นอย่างมาก และยงัได้จัดแสดงใน
พิพิธภณัฑท์ัว่โลก รูปแบบงานของ Martin Puryear ส่งอิทธิพลต่องานของขา้พเจา้ในช่วงต่อมา    
โดยนาํเอาวิธีการประกอบรูปทรงการสอดขดักนั เป็นช่องตาราง อยา่งเรียบง่ายข้ึน ลดการซบัซอ้น
ของเสน้ลง 

Sopheap Pich มีลกัษณะงานท่ีมีแนวความคิดมาจากร่างกายมนุษย ์ธรรมชาติ พืช รูปทรง
ของเขาให้ความรู้สึกถึงความเป็นพื้นบา้น ดา้นเทคนิคเขาใชว้ิธีมดัไมไ้ผ ่และหวายดว้ยลวด ขดักนั
เป็นช่องตาราง ลกัษณะเป็นเคา้โครง คลา้ยสุ่ม วสัดุท่ีใชเ้ป็นวสัดุพื้นเมืองกมัพูชา เช่น ไมไ้ผ่ หวาย 
ผา้ใบข้ีผึ้ง และแผน่ดินสี เป็นตน้ Sopheap Pich เป็นศิลปินท่ีมีรูปแบบท่ีส่งอิทธิพลทั้งทางรูปแบบ 
วสัดุ และเทคนิค ใหก้บัรูปแบบงานของขา้พเจา้ไดส้มบูรณ์ท่ีสุดคนหน่ึง    
 เห็นไดว้่าจากการศึกษารูปแบบงานของศิลปินทั้ง 3 คน ขา้พเจา้สามารถนาํรูปแบบงาน   
การเลือกใชว้สัดุ และเทคนิค ไปปรับใชใ้นการร่างแบบสเกต็ (Sketch)  
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แผนภาพที ่1 กรอบแนวคดิในการสร้างสรรค์งาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นําเอกลกัษณ์ของวสัดุเก่า 
และใหม่ มาออกแบบ

รูปทรงเพือ่หาความลงตัว

จากการศึกษาช่วยยนืยนั
ให้แนวความคดิชัดเจน

ยิง่ขึน้ 

นําแนวคดิการผสมผสาน 
เก่า-ใหม่ของศิลปินทั้ง 2 
มาปรับใช้ให้เข้ากบังาน 

นํารูปแบบและ การเลอืกใช้

วสัดุ เทคนิค ของศิลปินทั้ง 3
ไปปรับใช้ในการทํางาน 

วสัดุเก่า-ใหม่ กระแสการโหยหา
อดีต 

อทิธิพลต่อ
แนวความคดิ 

อทิธิพลต่อ
รูปแบบ 

ประมวลความคดิ 

รูปทรง เนือ้หา 

พืน้ผวิ ของ
งานเกดิจากตา
ข่ายพลาสตกิ
นํามาปะ
ตดิตาม
โครงสร้าง

สร้างนํา้หนักที่
แตกต่างกนั 

สี ทีเ่กดิจากตวั
ของวสัดุทีใ่ช้
เช่น ท่อ และ 

ตาข่าย
พลาสติก 

มลีกัษณะของ
รูปทรงเป็น

แนวนามธรรม 
(Abstract)     

ใช้วสัดุพืน้บ้าน
ร่วมกบัวสัดุ
สมยัใหม่ ให้
ผสมผสานกนั
อย่างลงตวั 

มลีกัษณะโปร่ง 
หรือเป็นเค้า
โครง โดยใช้
เส้น ขึน้เป็น

โครงสร้างหลกั 

การโหยหา
วฒันธรรมเดมิ
ในวถิีชีวติใหม่
ทีผ่สมผสาน
กนัอย่างลงตวั
และยัง่ยนื 

จากความ
ประทบัใจจาก

อุปกรณ์
พืน้บ้าน เช่น 
สุ่ม ไซ ลอบ

ตะกร้อ เป็นต้น  
 

นําแนวคดิ และ
รูปแบบงาน 
การเลอืกวสัดุ 
และเทคนิค 
ของศิลปินไป
ปรับใช้ในการ
ออกแบบ 

นําเอกลกัษณ์
ของวสัดุเก่า 
และใหม่ มา
ออกแบบ
รูปทรงใหม่ 
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3. ขั้นตอนปฏิบัติงาน         
 3.1 ระยะก่อนวทิยานิพนธ์     
ขั้นตอนที ่1           
 ก่อนการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ชุด “วสัดุใหม่กบัจิตวิญญาณพ้ืนบา้น” โดยมีความ
ประทบัใจจากเคร่ืองจกัสานนั้น ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวยอ้นไปถึงผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ซ่ึงเป็น
การเร่ิมตน้ของการศึกษาคน้ควา้ ตลอดจนหาแนวทางในการพฒันาอยา่งจริงจงั โดยมีแนวความคิดท่ี
ตอ้งการแสดงออกถึงความรู้สึก และอารมณ์ส่วนตวั ท่ีแสดงถึงการอยู่ร่วมกนัระหว่างวฒันธรรม
เก่า-ใหม่ โดยนาํรูปทรงจากเคร่ืองมือเคร่ืองใชพ้ื้นบา้น และวสัดุสมยัใหม่มาเป็นแรงบนัดาลใจใน
การสร้างสรรคผ์ลงาน  
  
โดยแบ่ง ออกเป็น 3 ช่วงระยะเวลา ก่อนผลงานวิทยานิพนธ์   
 

 
 

ภาพท่ี 25 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ช่วงท่ี 1 (พ.ศ. 2555) 
ท่ีมา : โดยผูศึ้กษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์
จงัหวดันครปฐม ถ่ายเม่ือวนัท่ี 6 เมษายน 2555 
 
ผลงานช่วงที ่1          
 ผลงานในช่วงน้ี เป็นช่วงแรกท่ีขา้พเจา้ไดท้ดลองใชว้สัดุพื้นบา้นเช่นหวาย หรือแมแ้ต่ตวั
ของวตัถุท่ีเป็นเคร่ืองจากสานแท ้ๆ มาผสมกบัวสัดุสมยัใหม่ เช่น ท่อพลาสติก ดว้ยการใชเ้ทคนิค
การผกู มดั และการสาน เพื่อใหไ้ดรู้ปทรงใหม่       

ผลงานในช่วงน้ียงัมีปัญหาในเร่ืองของรูปทรง และตวัวสัดุท่ีใช ้ยงัไม่ประสานกลมกลืนกนั
เท่าท่ีควรจึงยงัไม่สามารถส่ือไดท้ั้งความงาม และความคิด 
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ภาพท่ี 26 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ช่วงท่ี 2 (พ.ศ. 2555)  
ท่ีมา: โดยผูศึ้กษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
จงัหวดันครปฐม ถ่ายเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2555 
ผลงานช่วงที ่2          
 ในช่วงท่ี 2 น้ีขา้พเจา้ได้ลดวสัดุท่ีเป็นพื้นบา้นออกทั้งหมดโดยเน้นวสัดุสมยัใหม่ท่ีเป็น     
ท่อพลาสติกเป็นหลกั แต่ยงัคงความเป็นพื้นบา้นดว้ยวิธีการใชเ้ชือกมาสาน ยดึกบัตวัพลาสติกไวใ้ห้
เกิดเป็นรูปทรงใหม่ท่ีเห็นแลว้ใหค้วามรู้สึกล่ืนไหล และมีจงัหวะในการเคล่ือนไหวได ้ 

ผลของการทาํงานในช่วงน้ียงัมีปัญหาในเร่ืองรูปทรงท่ีใช้ยงัไม่น่าสนใจเท่าท่ีควร ไม่มี
ความแขง็แรง และโครงสร้างของงานถา้มองในแง่ของประติมากรรม  
 

 
 

ภาพท่ี 27 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ช่วงท่ี 3 (พ.ศ. 2555)   
ท่ีมา : โดยผูศึ้กษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์
จงัหวดันครปฐม ถ่ายเม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2555 
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ผลงานช่วงที ่3          
 ในช่วงท่ี 3 น้ีขา้พเจา้เร่ิมตน้ดว้ยการแกปั้ญหาท่ีการออกแบบรูปทรงก่อน โดยการนาํรูปทรง
ของขอ้ง ไซ มาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างรูปทรง โดยการตดัทอน เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดรูปทรง
ใหม่ วสัดุท่ีใชข้า้พเจา้ยงัคงใชท่้อพลาสติกท่ีมีขนาดเล็ก ใหญ่ไม่เท่ากนัมามดั ผกูติดกนัไปมาอย่าง
อิสระไร้ทิศทาง นอกจากท่อพลาสติกแลว้ ยงันาํตาข่ายพลาสติก และเชือกไปถกัเพิ่มเพื่อใหผ้ลงานมี
สีสนัสดใส จดัจา้น เกิดนํ้าหนกัแตกต่างกนั      
 ในช่วงน้ีจากการแก้ปัญหาของรูปทรง เทคนิค ตลอดจนวัสดุท่ีใช้เร่ิมสอดคล้องกับ
ความรู้สึก อารมณ์ และแนวความคิดท่ีน่าพึงพอใจ ในระดับหน่ึงเท่านั้น อย่างไรก็ตามขา้พเจ้า       
จะนําเอาการแก้ไขปัญหาในผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ไปสู่การพฒันาผลงานในช่วงวิทยานิพนธ์
ต่อไป 
 ในช่วงของการทาํวิทยานิพนธ์น้ี ขา้พเจา้นาํประสบการณ์ในวยัเด็กท่ีมีชีวิตเรียบง่ายใน
ต่างจงัหวดั  ปัจจุบนัตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมในเมือง นาํไปสู่การเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิต ทั้งขา้ว
ของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการประกอบอาชีพ ทุกอย่างเกิดการปรับตัวเพื่อให้เขา้กับสังคมใน          
ยคุปัจจุบนั ดงันั้นขา้พเจา้ไดก้าํหนดกรอบแนวความคิด การโหยหาวฒันธรรมเดิมในวิถีชีวิตใหม่ท่ี
ผสมผสานกนัอยา่งลงตวั และยัง่ยนืเพื่อตอบสนองความตอ้งการภายในจิตใจ จึงถ่ายทอดความรู้สึก
ท่ีมีต่อสังคมในปัจจุบัน ผ่านรูปแบบของงานประติมากรรมโปร่ง ซ่ึงสามารถแสดงอารมณ์ 
ความรู้สึก ผา่นโครงข่าย เสน้ และสี ท่ีเกิดจากตวัของวสัดุท่ีใช ้ไดอ้ยา่งชดัเจนสูงสุด 
 

3.2 ระยะวทิยานิพนธ์         
การคน้หารูปทรงจากแนวความคิดโดยวิเคราะห์ประสบการณ์เพื่อหาเหตุผลท่ีจะให้กลาย 

เป็นรูปทรงทางประติมากรรม โดยใชว้ิธีวาดเส้นบนกระดาษใหดู้คลา้ยภาพ 3 มิติ เม่ือไดรู้ปทรงตาม
จินตนาการแลว้จึงนาํไปลงสีดว้ยคอมพิวเตอร์ เพื่อสาํรวจปัญหา และความเป็นไปไดใ้นทุกๆ ดา้น
ก่อนการสร้างผลงานจริง ดว้ยจินตนาการ เช่น ขนาดท่ีเหมาะสม เอกภาพของรูปทรง โครงสร้าง
โดยรวม จุดเด่น ความซับซ้อน องค์ประกอบ จังหวะสัดส่วน พื้นผิว และสีรวมทั้ งคาดการณ์          
วา่รูปทรงท่ีสร้างข้ึนนั้นสามารถส่ือสารเน้ือหาเร่ืองราวท่ีตอ้งการไดห้รือไม่ 

น่ีคือการแกปั้ญหาท่ีขั้นตอนการสเก็ตซ์ (Sketch) ดว้ยการวาดเส้น และการสร้างภาพจาํลอง
รูปทรงดว้ยคอมพิวเตอร์ จาํนวน 5 ช้ิน เม่ือสาํรวจอยา่งรอบคอบจนเกิดความเช่ือมัน่ และพึงพอใจ
ในระดบัหน่ึงก่อนเร่ิมตน้ลงมือปฏิบติังานจริง 
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ขั้นที1่ ภาพร่างแนวความคดิ (Sketch)  
 

 
ภาพท่ี 28 ภาพร่างผลงานช้ินท่ี 1                     
ภาพร่างผลงานช้ินที ่1     
 
 
 

 

 

1. ขา้พเจา้นาํความประทบัใจจากรูปทรงของสุ่มจบัปลากบัไซดกัปลามาสร้างรูปทรงใหม่ท่ี

ผสมผสานกบัจินตนาการส่วนตวั แต่รูปทรงท่ีไดย้งัไม่สมบูรณ์ ขา้พเจา้จึงนาํรูปทรงท่ีไดม้าประกบ

ติดกนัซ่ึงรูปทรงท่ีไดดู้มีความสมดุลกนั มีเอกภาพมากข้ึน 

 
 
 
 

 

 2. พื้นผิว ของงานเกิดจากตาข่ายพลาสติกท่ีขา้พเจา้สร้างข้ึนเพื่อให้ดูคลา้ยกบัการสานของ

ไมไ้ผซ่ึ่งเป็นวสัดุพื้นบา้น โดยนาํมาปะติดตามโครงสร้างของรูปทรงสร้างนํ้าหนกัท่ีแตกต่างกนั  
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ภาพท่ี 29 ภาพร่างผลงานช้ินท่ี 2 
                                  

ภาพร่างผลงานช้ินที ่2  
 
 
 
 

 

 

1. ภาพร่างผลงานช้ินท่ี 2 ขา้พเจา้นาํรูปทรงของลอบดกัปลา มาตดัส่วนปลายออกแลว้จดั

รูปทรงในแนวนอน ซ่ึงทาํใหเ้กิดรูปทรงใหม่ไม่เหมือนลอบดกัปลาอีกต่อไป แต่รูปทรงท่ีมีลกัษณะ

โปร่งสามารถมองลอดผ่านไดมี้ลกัษณะคลา้ยกบัรูปทรงของหัวใจ หรือกอ้นเน้ืออะไรบางอย่างท่ี

สามารถจินตนาการต่อไดอี้ก   
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2. ลกัษณะพื้นผิวของช้ินท่ี 2 น้ีขา้พเจา้ไดใ้ชต้าข่ายพลาสติกปะติดตามโครงสร้างของ

รูปทรงโดยท้ิงจงัหวะปล่อยใหโ้ล่งบา้ง เพื่อใหเ้กิดนํ้าหนกัท่ีแตกต่างน่าสนใจ 

 

 

 
 
 
           
 
 

3. โครงสร้างไมไ้ผท่ี่ขา้พเจา้นาํมาใส่ในผลงาน เกิดจากการท่ีขา้พเจา้ไดส้ังเกตเห็นชาวบา้น                       

เวลาไปวางลอบดกัปลาจะใชไ้มไ้ผ่ปักลงไปดว้ยเพื่อให้ลอบอยู่กบัท่ี ดงันั้นขา้พเจา้จึงนาํลกัษณะ 

การปักไม้ไผ่มาใช้ร่วมกับงานด้วย และยงัเป็นการใช้ว ัสดุพื้นบ้านร่วมกับวัสดุสมัยใหม่ให้

ผสมผสานกนัอยา่งลงตวั  
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ภาพท่ี 30 ภาพร่างผลงานช้ินท่ี 3                               
 
ภาพร่างผลงานช้ินที ่3 
 
 
 

 

 

ภาพร่างผลงานช้ินท่ี 3 ขา้พเจา้ประทบัใจในรูปทรง และโครงสร้างของตะกร้อสอยผลไม้

โดยนาํมาตดัทอน ปรับเปล่ียนโครงสร้างออก แต่ไม่มากนกัยงัยดึตามรูปแบบเดิมซ่ึงมีความน่าสนใจ 

และมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัสูง รูปทรงท่ีไดจึ้งยงัมีความเป็นตะกร้ออยู่ในลกัษณะควํ่า ส่วนลกัษณะ

พื้นผวิ และการนาํไมไ้ผม่าใชใ้นงานยงัยดึตามรูปแบบคลา้ยผลงานช้ินท่ี 2 
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ภาพท่ี 31 ภาพร่างผลงานช้ินท่ี 4  
    

ภาพร่างผลงานช้ินที ่4  
 
 
 

 

 

1. ภาพร่างผลงานช้ินน้ียงัยึดรูปทรงจากตะกร้อสอยผลไมม้าพฒันารูปทรงใหม่ ซ่ึงต่อ

เน่ืองมาจากผลงานช้ินท่ี 3 โดยขา้พเจา้นาํรูปทรงจากผลงานช้ินท่ี 3 มาประกบโดยมีลกัษณะควํ่าลง 

มีอาการเหล่ือมกนัเลก็นอ้ย ทาํให้เกิดรูปทรงใหม่ท่ีต่างไปจากช้ินท่ีผา่นมา และยงัทาํให้เกิดความ

สมดุลของรูปทรง  

2. งานช้ินน้ียงัใชโ้ครงไมไ้ผ่ หวายท่ีเป็นวสัดุพื้นบา้น และพ้ืนผิวท่ีมีสีสันเพิ่มข้ึนจากช้ินท่ี

ผา่นมา โดยสีเกิดจากตวัวสัดุท่ีเป็นตาข่ายพลาสติก  
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ภาพท่ี 32 ภาพร่างผลงานช้ินท่ี 5      
ภาพร่างผลงานช้ินที ่5 
 
 

 

 

1. ผลงานช้ินท่ี 5 ขา้พเจา้นาํรูปทรงของสุ่มไก่ท่ีมีลกัษณะท่ีเป็นทรงกลมมีช่องตาราง และ

คอนโดปลาท่ีเป็นอุปกรณ์จบัปลาท่ีประยกุตจ์ากลอบดกัปลาพื้นบา้นโดยขา้พเจา้ไดน้าํลกัษณะของ

การยืดเขา้ยืดออกไดมี้ความเป็นโคง้เวา้ของคอนโดปลามาสร้างรูปทรงใหม่โดยไม่เหลือความเป็น

สุ่ม หรือคอนโดปลาเช่นเดิม แต่ใหมี้ความเป็นวตัถุร่วมสมยัแทน 

 

 

 

2. สีเป็นส่ิงท่ีเพิ่มมาในงานช้ินน้ีอยา่งชดัเจน ขา้พเจา้พยายามท่ีจะไล่นํ้าหนกัอ่อนแก่ของสีท่ี 

เกิดจากตวัแผน่ตาข่ายพลาสติก เพื่อส่งผลทางการมอง     
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ขั้นที ่2 ลงพืน้ทีห่าวสัดุ        
 เม่ือไดแ้บบจาํลองท่ีพึงพอใจแลว้ ขา้พเจา้ไดล้งพื้นท่ีสาํรวจเพื่อหาวสัดุท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะ 
ท่ีสามารถส่ือถึงความเป็นวสัดุสมยัใหม่ไดดี้ และจะตอ้งสามารถนาํไปใชใ้นการสร้างสรรคเ์ป็น
ประติมากรรมได ้ จากการท่ีไดท้ดลองวสัดุอยูร่ะยะหน่ึง จึงมาลงตวัท่ีกา้นลูกโปร่งพลาสติกเพราะ
พลาสติก มีความยืดหยุ่น มีสีสันสดใส มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เม่ือเห็นแลว้รู้สึกถึงความสมยัใหม่    
จึงตรงตามวตัถุประสงคข์า้งตน้ 

 
 

ภาพท่ี 33 ลงพื้นท่ีสาํรวจวสัดุพื้นบา้น 
ท่ีมา : โดยผูศึ้กษา ตลาดหลกัเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ถ่ายเม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2555 

 

 
 

ภาพท่ี 34 ลงพื้นท่ีสาํรวจวสัดุพื้นบา้น 
ท่ีมา : โดยผูศึ้กษา ตลาดหลกัเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ถ่ายเม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2555 
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ภาพท่ี 35 ลงพื้นท่ีสาํรวจวสัดุสมยัใหม่ 
ท่ีมา : โดยผูศึ้กษา ตลาดหลกัเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ถ่ายเม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2555 
 

 
 

ภาพท่ี 36 ลงพื้นท่ีสาํรวจวสัดุสมยัใหม่ 
ท่ีมา : โดยผูศึ้กษา ตลาดหลกัเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ถ่ายเม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2555 
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อุปกรณ์ และวสัดุทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ 
1. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เช่น อุปกรณ์วาดเขียน กระดาษ กลอ้งถ่ายรูป 

คอมพิวเตอร์ 
2. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรม แบ่งออกเป็น     

2.1 วสัดุสมยัใหม่ ไดแ้ก่ กา้นลูกโปร่งพลาสติก ตาข่ายพลาสติก ลวด สายรัดเคเบิล
ไทร์ และเชือกปอ        

2.2 วสัดุพื้นบา้น ไดแ้ก่ ไมไ้ผ ่และหวาย 

 
 

ภาพท่ี 37 วสัดุสมยัใหม่ ไดแ้ก่ กา้นลูกโปร่งพลาสติก 
ท่ีมา : โดยผูศึ้กษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
จงัหวดันครปฐม ถ่ายเม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2556 
 

กา้นลูกโปร่งพลาสติกสีต่าง ๆ ประกอบดว้ย 
สีแดง (Fire Brick)  สีแดง (Dark Rad)  
สีม่วง (Medium Violet Red) สีชมพ ู(Deep Pink) 
สีชมพ ู(Light Pink)  สีสม้ (Tomato) 
สีสม้ (Coral)   สีเหลือง (Yellow)  
สีเขียว (Lime)   สีเขียว (Lime Green) 
สีฟ้า (Deep Sky Blue)  สีนํ้ าเงิน (Midnight Blue)     
หมายเหตุ (เทียบสีจาก http://en.wikipedia.org/wiki/Web_colors) 
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ภาพท่ี 38 วสัดุสมยัใหม่ ไดแ้ก่ ตาข่ายพลาสติก 
ท่ีมา : โดยผูศึ้กษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
จงัหวดันครปฐม ถ่ายเม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2556 
 

 
 

ภาพท่ี 39 วสัดุสมยัใหม่ ไดแ้ก่ ลวด สายรัดเคเบิล ไทร์ และเชือกปอ 
ท่ีมา : โดยผูศึ้กษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
จงัหวดันครปฐม ถ่ายเม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2556 
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ภาพท่ี 40 วสัดุพื้นบา้น ไดแ้ก่ ไมไ้ผ ่และหวาย 
ท่ีมา : โดยผูศึ้กษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
จงัหวดันครปฐม ถ่ายเม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2556 
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ขั้นที ่3 ขึน้โครงสร้าง          
เม่ือได้ว ัสดุหลักท่ีต้องการแล้ว ก็เร่ิมขั้นตอนการข้ึนโครงสร้างโดยรวม ท่ีขยายจาก       

แบบสเก็ตซ์ (Sketch) จะตอ้งใชว้ิธีการผูก มดั รัด ตวัวสัดุเขา้ดว้ยกนัให้เกิดเป็นรูปทรง ขั้นตอนน้ี
จะตอ้งสํารวจความสมบูรณ์ของรูปทรงทั้งหมดอย่างจริงจงัในขณะท่ีกาํลงัข้ึนโครงสร้างอยู่นั้น
พร้อมท่ีจะแก้ไขปรับปรุงเปล่ียนแปลงองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีเป็นจินตนาการจากแบบสเก็ตซ์ 
(Sketch) ท่ีเป็นการจาํลองภาพ 3 มิติ ดงัเช่น 

-องค์ประกอบ หรือเส้นรอบนอกของรูปทรงท่ีสามารถมองได้อย่างสมบูรณ์          
มีเอกภาพภายในทุกๆ มุมมองรอบดา้นของผลงานประติมากรรม    

-ขนาดจริงท่ีเหมาะสมกบัรูปทรง และเหมาะสมกบัส่ิงแวดลอ้ม   
-ขอ้จาํกดัในตวัวสัดุท่ีใชข้ึ้นโครงสร้าง ซ่ึงมีผลโดยตรงกบัการออกแบบรูปทรง 

ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ข และตอ้งตดัสินใจในขณะทาํงานทั้งส้ินเพี่อให้เกิด
รูปทรงท่ีมีความสมบูรณ์สูงสุด  

 

 
 

ภาพท่ี 41 ขั้นตอนการข้ึนโครงสร้างโดยรวม 
ท่ีมา : โดยผูศึ้กษา ตาํบลบา้นใหม่ อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ถ่ายเม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2556 
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ขั้นที ่4 ตกแต่งลายละเอยีด        
 การใส่รายละเอียดของช้ินงาน หลงัจากท่ีข้ึนโครงสร้างโดยรวมแลว้รูปทรงยงัขาดความ
สมบูรณ์ของเน้ือหากบัพื้นผิว การตกแต่งพ้ืนผิวยอ่มตอ้งเกิดข้ึน ขั้นตอนน้ีจะใชว้สัดุสังเคราะห์ คือ
ตาข่ายพลาสติก ซ่ึงมีความเหนียว มีสีสนัสวยงาม และมีความหมายในตวัของมนัเอง ขั้นตอนในการ
ติดตาข่าย ตอ้งติดให้อยู่ในช่อง และทิศทางท่ีติดให้เกิดจงัหวะท่ีลงตวั เพื่อให้เกิดการลวงตาของ
ระนาบของรูปทรง และตอ้งคาํนึงถึงความงามดว้ย จึงเป็นขั้นตอนท่ีตอ้งการความเรียบร้อย และ
ประณีตอยา่งมาก  

 
ภาพท่ี 42 ขั้นตอนการเกบ็รายละเอียด          
ท่ีมา : โดยผูศึ้กษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
จงัหวดันครปฐม ถ่ายเม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2556 
 

 
ภาพท่ี 43 ขั้นตอนการเกบ็รายละเอียด 
ท่ีมา : โดยผูศึ้กษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
จงัหวดันครปฐม ถ่ายเม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2556 
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ขั้นที ่5 การติดตั้ง และจัดแสดงผลงาน      
 หลงัจากสร้างประติมากรรมเสร็จขั้นตอนต่อมาคือ การติดตั้ง เพื่อเป็นการนาํเสนอผลงาน 
และการจัดเตรียมสถานท่ี ท่ีต้องการติดตั้ งเพื่อความเหมาะสม และเพ่ือให้ตอบรับกับผลงาน
ประติมากรรมอีกดว้ย 

 
ภาพท่ี 44 ขั้นตอนการติดตั้งผลงาน           
ท่ีมา : โดยผูศึ้กษา หอศิลป์บรมราชกมุารี มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
จงัหวดันครปฐม ถ่ายเม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2556 
 

 
ภาพท่ี 45 การจดัแสดงผลงาน 
ท่ีมา : โดยผูศึ้กษา หอศิลป์บรมราชกมุารี มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
จงัหวดันครปฐม ถ่ายเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2556 

จะเห็นไดว้่ากระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอนในการสร้างสรรคผ์ลงานแต่ละช้ินนั้นใชร้ะยะเวลา 
ท่ียาวนาน และความอดทนอยา่งสูง เพื่อใหไ้ดผ้ลงานประติมากรรมท่ีสมบูรณ์ทั้งในแง่แนวคิด และ
สุนทรียภาพท่ีแสดงผา่นรูปทรงทางประติมากรรม 
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ตารางที ่2 สรุปผลการสร้างสรรค์ และพฒันาผลงาน 
 

เทคนิค/การพฒันาผลงาน ภาพผลงานการสร้างสรรค์ 

ภาพร่างแนวความคดิเบือ้งต้น 

‐ วาดเส้นดว้ยดินสอ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จําลองภาพร่างแนวความคดิ 
เป็นภาพ 3 มติิ 

‐ คอมพิวเตอร์ 
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ตารางที2่ สรุปผลการสร้างสรรค์ และพฒันาผลงาน (ต่อ) 
 

เทคนิค/การพฒันาผลงาน ภาพผลงานการสร้างสรรค์ 

การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ระยะที ่1 
เป็นช่วงการทดลองใชว้สัดุสังเคราะห์ 

ผลงานช้ินที ่1 

1. นาํรูปทรงของสุ่ม และไซมาตดัทอน เพ่ิมเติม เพ่ือใหไ้ด้
รูปทรงใหม่  
2. พ้ืนผวิของงานเกิดจากการใชต้าข่ายพลาสติก 
3. สีท่ีเกิดข้ึนในงานเป็นสีท่ีเกิดจากตวัวสัดุสังเคราะห์ 

 
ช้ินที่ 1 

  

การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ระยะที ่2 
เป็นช่วงท่ีเร่ิมนาํไมไ้ผเ่ขา้มาใชร่้วมกนัในงาน และยงัลดเส้นท่ี
สานกนัไปมา ใหรู้ปทรงดูเรียบง่าย โล่งโปร่ง  
ผลงานช้ินที ่2  และผลงานช้ินที่ 3 

1. รูปทรงจากลอบดกัปลา และตะกร้อสอยผลไมม้าตดัทอน 
คล่ีคลาย สร้างรูปทรงใหม่  
2. พ้ืนผวิใชต้าข่ายพลาสติกปะติดตามโครงสร้างโดยท้ิง
จงัหวะ เพ่ือใหเ้กิดนํ้าหนกัท่ีแตกต่าง 
3.โครงสร้างไมไ้ผเ่ขา้มาใชร่้วมกบัตวังาน และยงัเป็น
โครงสร้างช่วยใหรู้ปทรงแขง็แรงข้ึน 
 
 
 

 
ช้ินที่ 2 

  
ช้ินที่ 3 
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ตารางที ่2 สรุปผลการสร้างสรรค์ และพฒันาผลงาน (ต่อ) 
 

เทคนิค/การพฒันาผลงาน ภาพผลงานการสร้างสรรค์ 
การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ระยะที ่3 
เป็นการนาํวสัดุพ้ืนบา้น และวสัดุสังเคราะห์มาใชร่้วมกนั  
ผลงานช้ินที่ 4   
1. รูปทรงเกิดจากการนาํรูปทรงของตะกร้อสอยผลไมม้า
ประกบกนัโดย คว ํา่ลงใหมี้อาการเหล่ือมกนัเลก็นอ้ย 
2. ข้ึนโครงสร้างโดยใชว้สัดุพ้ืนบา้นร่วมกบัวสัดุสังเคราะห์ 
3. ใชต้าข่ายสีท่ีมีนํ้าหนกัเขม้ อ่อน เพ่ือใหเ้กิดนํ้าหนกัท่ี
แตกต่าง 
ผลงานช้ินที ่5 
1. รูปทรงท่ีไดจ้ากสุ่มไก่ และคอนโดปลามาตดัทอน เพ่ิมเติม 
ใหเ้กิดเป็นรูปทรงใหม่ท่ีมีความเป็นวตัถุร่วมสมยั 
2. สีท่ีเกิดจากตวัวสัดุสังเคราะห์ โดยไล่นํ้าหนกัอ่อน เขม้ ของ
สีจากพลาสติก 
 
 

 
ช้ินที่ 4 

 
 
ช้ินที่ 5 
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บทที ่4 
 

วเิคราะห์ผลการดําเนินงานสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
 

 ขา้พเจา้สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมชุด “วสัดุใหม่กบัจิตวิญญาณพื้นบา้น” โดยนํา
ความประทบัใจจากเคร่ืองจกัสานท่ีทาํจากวสัดุพื้นถ่ิน เคร่ืองจกัสานสามารถบ่งบอกถึงวฒันธรรม 
ประเพณี ความเป็นอยู่ของแต่ละทอ้งถ่ินได ้อย่างไรก็ดีเราก็ไม่สามารถปฏิเสธวสัดุสมยัใหม่ เช่น 
พลาสติก ท่ีเขา้มามีบทบาทในชีวิตของผูค้นในสังคม ขา้พเจ้าจึงได้นําวสัดุพื้นบ้าน และวสัดุ
สมยัใหม่ มาสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกผา่นกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงาน
ประติมากรรมท่ีมีรูปแบบนามธรรมโดยในบทท่ี 4 จะเป็นการวิเคราะห์ผลการดาํเนินการสร้างสรรค์
ผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจอย่างถ่องแท ้และจะนาํไปสู่การพฒันาการสร้างสรรค์
ผลงานต่อไป 
 การวิเคราะห์ศึกษาถึงลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการคิดท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั โดยมี
ความสาํคญัอยา่งยิง่ในการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรม เพื่อส่ือความหมาย ความรู้สึก อารมณ์ 
และสุนทรียภาพ นอกจากน้ียงัทาํใหเ้ห็นถึงกระบวนการของการทาํงาน โครงสร้าง รูปทรง และเพื่อ
ความชดัเจนในเน้ือหา ขา้พเจา้ไดท้าํการวิเคราะห์ทางกายภาพ ตลอดจนกระบวนการคิด ของผลงาน
ประติมากรรม จาํนวน 5 ช้ินไวด้งัต่อไปน้ี      

ผลงานประติมากรรมช้ินท่ี 1        
  ช่ือผลงาน “วตัถุร่วมสมยั หมายเลข 1” (พ.ศ. 2556) ขนาด 400 x 180 x 180 ซม. 

ผลงานประติมากรรมช้ินท่ี 2        
  ช่ือผลงาน “วตัถุร่วมสมยั หมายเลข 2” (พ.ศ. 2556) ขนาด 111 x 72 x 92 ซม. 

ผลงานประติมากรรมช้ินท่ี 3        
  ช่ือผลงาน “วตัถุร่วมสมยั หมายเลข 3” (พ.ศ. 2556) ขนาด 142 x 213 x 82 ซม. 

ผลงานประติมากรรมช้ินท่ี 4        
  ช่ือผลงาน “วตัถุร่วมสมยั หมายเลข 4” (พ.ศ. 2556) ขนาด 91 x 202 x 113 ซม. 

ผลงานประติมากรรมช้ินท่ี 5        
  ช่ือผลงาน “วตัถุร่วมสมยั หมายเลข 5” (พ.ศ. 2556) ขนาด 240 x 113 x 226 ซม. 
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ผลงานประติมากรรม ช้ินที ่1 ช่ือผลงาน “วตัถุร่วมสมัย หมายเลข 1”      
วเิคราะห์การสร้างสรรค์ทางกายภาพ       
 ลกัษณะของงานเป็นประติมากรรมแบบโปร่ง หรือโครงข่าย คลา้ยช่องตารางประกอบกนั
เป็นรูปทรงใหม่ โดยรูปทรงในงานช้ินน้ีมีลกัษณะเป็นรูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) ซ่ึงจะ
ประกอบดว้ยสามเหล่ียม ทรงกลม และทรงกระบอก เป็นหลกั โดยเส้นท่ีพบในงานประติมากรรม
ช้ินน้ี มีลกัษณะเป็นเส้นตั้ง และเส้นนอนเป็นโครงสร้างหลกัโดยใชเ้ส้นท่ีมีขนาดสั้น ยาวไม่เท่ากนั 
ซอ้นไขวก้นัไปมาอยา่งอิสระ ใหค้วามรู้สึกเคล่ือนไหวอยา่งไร้ทิศทาง     

ส่วนสีท่ีเกิดข้ึนในงานประติมากรรมช้ินน้ี เป็นสีท่ีเกิดการนาํวสัดุท่ีเป็นพลาสติกสังเคราะห์ 
จะมีสีสันท่ีฉูดฉาดเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และสาํหรับงานช้ินท่ี 1 น้ีขา้พเจา้ยงัไม่ไดเ้ขา้ไปจดัการ 
หรือควบคุมมากนกั เพื่อใหต้วัวสัดุแสดงความเป็นวตัถุร่วมสมยัไดอ้ยา่งชดัเจน 
วเิคราะห์การสร้างสรรค์ทางความคดิ       
 รูปทรงในงานช้ินท่ี 1 น้ีมีท่ีมาจากสุ่ม และไซดกัปลาท่ีมีลกัษณะเป็นโครงข่ายท่ีประกอบ          
ดว้ยเสน้ตั้ง และเสน้นอนเป็นหลกั ขา้พเจา้นาํรูปทรงของวสัดุพื้นบา้นทั้ง 2 ชนิดมาตดัทอน คล่ีคลาย 
ออกแบบรูปทรงท่ีมีความเป็นเหล่ียมเป็นช่องตารางบวกกบัจินตนาการส่วนตวั จึงไดรู้ปทรงใหม่ท่ี
ไดเ้ป็นรูปทรงท่ีคลา้ยกบัระฆงั 2 ใบประกบกนัจดัวางให้เหมือนรูปทรงน้ีกาํลงัหมุน หรือ
เคล่ือนไหวได ้ดูแลว้ให้ความรู้สึกร่วมสมยัมากข้ึน เพื่อแสดงนยัแห่งการเปล่ียนแปลงของวิถีของ
สงัคมปัจจุบนั           

ส่วนเสน้ท่ีเกิดข้ึนในงานช้ินน้ี โดยขา้พเจา้ไดใ้ชพ้ลาสติกท่ีมีลกัษณะเป็นเสน้ยาว คลา้ยเสน้
ไมไ้ผท่ี่ผา่เป็นซ่ี เพื่อนาํมาข้ึนเป็นโครงสร้างหลกัในงานประติมากรรมช้ินน้ีโดยท่ีขา้พเจา้ตอ้งการท่ี
จะนาํพลาสติกท่ีเป็นตวัแทนของวสัดุสมยัใหม่  มาบงัคบัดว้ยการผกู มดั รัด ซ่ึงเป็นวิธีของพ้ืนบา้น 
จนเกิดรูปทรงใหม่ท่ีมีจิตวิญญาณพ้ืนบา้นอยู ่       

และสีท่ีปรากฏในงานช้ินน้ีเกิดจากสีของตวัวสัดุสงัเคราะห์ เช่นท่อพลาสติก ตาข่าย เป็นตน้ 
ซ่ึงสีของพลาสติกยงับ่งบอกไดถึ้งความเป็นวสัดุทางอุตสาหกรรม ซ่ึงแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของ
วิถีการบริโภค ตลอดจนรสนิยมในการเลือกขา้วของเคร่ืองใชข้องผูค้น ท่ีเนน้ความสะดวกสบายเป็น
หลกั ดงันั้นพลาสติกจึงเขา้มามีบทบาทในสังคมไทยตลอดมา 
ปัญหา และการแก้ไข 

ดว้ยรูปทรงท่ีมีขนาดใหญ่ และใช้เส้นพลาสติกข้ึนเป็นโครงสร้างหลกัทั้งหมด จึงทาํให้
โครงสร้างของรูปทรงขาดความแข็งแรง คงทน ดงันั้นจะตอ้งพฒันาเร่ืองตวัวสัดุท่ีใช้ในการข้ึน
โครงสร้าง และขนาดเพ่ือใหรู้ปทรงมีความสมดุล เพื่อเพิ่มความแขง็แรงมากยิง่ข้ึน 
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ผลงานชุดที ่1 
 

 
 

ภาพท่ี 46 ช่ือผลงาน “วตัถุร่วมสมยั หมายเลข 1”  
ปี พ.ศ. 2556       
ขนาด 400 x 180 x 180 ซม.           
เทคนิค ผกู มดั รัดท่อพลาสติก                                    
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ผลงานชุดที ่1 
 

 
 

ภาพท่ี 47 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 48 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 
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ผลงานชุดที ่1 
 

 
 

ภาพท่ี 49 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 50 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 
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ผลงานประติมากรรม ช้ินที ่2 ช่ือผลงาน “วตัถุร่วมสมัย หมายเลข 2”      
วเิคราะห์การสร้างสรรค์ทางกายภาพ       
 ลกัษณะงานเป็นประติมากรรมโปร่ง หรือเคา้โครงท่ีมีรูปทรงอินทรียรูป (Organic Form) 
รูปทรงท่ีมีลกัษณะเป็นกอ้นใหค้วามรู้สึกคลา้ยส่ิงมีชีวิต      
 โดยเส้นท่ีใช้เป็นเส้นตั้ง และเส้นนอนเป็นหลกัโดยลดเส้นท่ีปรากฏภายในรูปทรงออก
ทั้งหมด เพื่อให้เกิดความรู้สึกโล่ง โปร่ง เบา และเรียบง่ายแต่ในความเรียบง่ายนั้นมีความมัน่คง   
หนกัแน่นดว้ยเสน้แนวตั้ง และเสน้แนวนอน สร้างความสมดุลใหก้บัรูปทรงอีกดว้ย  
 ส่วนสีท่ีเกิดข้ึนในงานยงัเป็นสีท่ีเกิดจากตวัวสัดุสังเคราะห์ท่ีขา้พเจา้นาํมาใช ้ซ่ึงส่งผลตรง
ตามความตอ้งการของความคิดในขา้งตน้        
 ในงานช้ินท่ี 2 น้ีขา้พเจา้ยงัยึดถือแบบอย่างจากผลงานช้ินท่ี 1 เป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ไดน้ํา   
โครงไมไ้ผ่เขา้มาช่วยในการคํ้ายนัโครงสร้างพลาสติกให้เกิดความแข็งแรงทางกายภาพ และยงั
สอดคลอ้งต่อแนวความคิดในขา้งตน้ ดว้ยการผสมผสานกนัของวสัดุเก่า-ใหม่ 
วเิคราะห์การสร้างสรรค์ทางความคดิ       
 ผลงานช้ินท่ี 2 น้ี ขา้พเจา้ไดแ้รงบนัดาลใจมาจาก ลอบยืน มีลกัษณะทรงกระบอกปลาย
แหลม มีจงัหวะการเรียงตวัของซ่ีไมไ้ผโ่คง้ลงเขา้หาแกนกลาง ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของลอบ
ยนื จากความประทบัใจดงักล่าวขา้พเจา้จึงนาํมาออกแบบรูปทรงใหม่ โดยตดัทอนส่วนปลายแหลม
ออก แต่ยงัคงความเป็นเอกลกัษณ์ไว ้เพ่ือให้รู้สึกถึงความเรียบง่าย ความเป็นพื้นบา้น ส่วนรูปทรงท่ี
ไดน้ั้นมีลกัษณะเป็นกอ้นคลา้ยอวยัวะ หรือรูปหวัใจ และยงัสามารถจินตนาการต่อไปไดอี้ก 
 เส้นท่ีเกิดข้ึนในงานช้ินน้ี ขา้พเจา้ยงัคงใชเ้ส้นท่ีเกิดจากการนาํท่อพลาสติก มาสานขดักนั
เป็นช่องตาราง และลดเส้นท่ีปรากฎภายในรูปทรงออกทั้งหมด เพื่อลดความรู้สึกสับสน ความ
วุ่นวาย ให้ผลงานดูมีความเรียบง่าย โปร่ง เบา ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ท่ีสาํคญัของเคร่ืองจกัสานพื้นบา้น
อยา่งหน่ึง          
 ในผลงานช้ินท่ี 2 น้ี ขา้พเจา้นาํโครงไมไ้ผเ่ขา้มาใชร่้วมกบัโครงสร้างพลาสติกดว้ย ในแง่
ความคิด ขา้พเจา้ไดแ้รงบนัดาลใจจากการสังเกต การดกัจบัปลาของชาวบา้น สังเกตเห็นว่านอกจาก
ตวัลอบแลว้จะตอ้งมีไมไ้ผย่าว ๆ เป็นอุปกรณ์เสริมเพ่ือใชใ้นการปัก ยนัลอบใหอ้ยูก่บัท่ี จากเหตุผล
ดงักล่าวขา้พเจา้จึงนาํไมไ้ผ่มาเป็นส่วนหน่ึงของงาน อีกทั้งยงัสามารถตอบโจทยท์ั้งในดา้นเทคนิค 
และเร่ืองของการผสมผสานการอยูร่่วมกนัของวสัดุเก่า-ใหม่ ไดอี้กดว้ย 
ปัญหา และการแก้ไข 

รูปทรงท่ีไดถึ้งแมจ้ะไดต้รงตามความตอ้งการในระดบัหน่ึงแต่ผลงานยงัตอ้งการพฒันา
รูปทรงเพื่อแสดงความรู้สึกถึงการเคล่ือนไหวไดข้องรูปทรงในผลงานช้ินต่อไป 
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ผลงานชุดที ่2 
 

 
 

ภาพท่ี 51 ช่ือผลงาน “วตัถุร่วมสมยั หมายเลข 2” 
ปี พ.ศ. 2556               
ขนาด 111 x 72 x 92 ซม.             
เทคนิค ผกู มดั รัดท่อพลาสติก ไมไ้ผ ่
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ผลงานชุดที ่2 
 

 
 

ภาพท่ี 52 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 
 

 
 

ภาพท่ี 53 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 
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ผลงานชุดที ่2 
 

 
 

ภาพท่ี 54 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 
 

 
 

ภาพท่ี 55 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 
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ผลงานประติมากรรม ช้ินที ่3 ช่ือผลงาน “วตัถุร่วมสมัย หมายเลข 3”         
วเิคราะห์การสร้างสรรค์ทางกายภาพ       
 รูปทรงท่ีเกิดข้ึนกบัผลงานชุดท่ี 3 น้ี เป็นมีรูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) มีลกัษณะ
เป็นคร่ึงวงกลม เป็นกลาง น่ิง ราบเรียบ แต่เม่ือมองในมุมมองท่ีแตกต่างกนั รูปทรงท่ีดูน่ิง ๆ ก็คลา้ย
ท่ีจะขยบัได ้ลกัษณะเส้น และรูปแบบท่ีใชใ้นผลงานช้ินท่ี 3 นั้นไม่ต่างจากผลงานช้ินท่ี 2 มากนัก
เน่ือง จากระยะเวลาในการพฒันางานเป็นช่วงเวลาใกลเ้คียงกนั ซ่ึงยงัยึดแบบอยา่งจากช้ินท่ีผ่านมา
เป็น ส่วนใหญ่ 
วเิคราะห์การสร้างสรรค์ทางแนวคดิ       
 ท่ีมาของรูปทรงในผลงานช้ินท่ี 3 น้ี มาจากรูปทรงของตะกร้อสอยผลไม ้โดยขา้พเจา้มี
ความประทบัใจในลกัษณะเป็นโครงข่าย โปร่ง เบา จึงนาํลกัษณะพิเศษดงักล่าวมาออกแบบรูปทรง
ใหม่บวกกบัจินตนาการ และจากการท่ีประทบัใจในรูปทรงเดิมของตะกร้อสอยผลไมอ้ยู่แลว้นั้น 
ขา้พเจา้จึงสร้างรูปทรงท่ีมีลกัษณะคลา้ยกระบวยคว ํ่า ท่ีมีรูปทรงใกลเ้คียงกับตะกร้อสอยผลไม ้     
รูปแบบเดิม โดยตดัทอน ลายละเอียดเล็กน้อย เพื่อให้รูปทรงดังกล่าวแสดงความรู้สึกถึงความ    
เรียบง่ายของวิถีชีวิตของผูค้นในชนบท       
 นอกจากเร่ืองรูปทรงท่ีมีการพฒันาอยูต่ลอดแลว้นั้น แต่ในรูปแบบของผลงานช้ินท่ี 3 น้ี ยงั
เป็นการพฒันาท่ีมีรูปแบบใกลเ้คียงจากผลงานในช้ินท่ีผา่นมา เน่ืองจากช่วงระยะเวลาในการทาํงาน
ค่อนขา้งใกลเ้คียงกนั อยา่งไรก็ตามขา้พเจา้ไดน้าํเอาการแกปั้ญหาในผลงานทั้งหมดท่ีผา่นมานาํไป
พฒันาผลงานในช้ินต่อไป 
ปัญหา และการแก้ไข 

การท่ีไดใ้ชโ้ครงไมไ้ผ่มาร่วมกบัวสัดุสังเคราะห์เป็นการพฒันางานไปไดดี้ในระดบัหน่ึง 
แต่สําหรับการพฒันาต่อไป ตอ้งจดัการกับสีท่ีเกิดจากตวัของวสัดุ และรูปทรงในช้ินต่อไปตอ้ง    
เพิ่มความรู้สึกถึงการเคล่ือนไหวในผลงานเพื่อใหต้รงตามความรู้สึกภายใน 
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ผลงานชุดที ่3 
 

 
 

ภาพท่ี 56 ช่ือผลงาน “วตัถุร่วมสมยั หมายเลข 3” 
ปี พ.ศ. 2556           
ขนาด 142 x 213 x 82 ซม.            
เทคนิค ผกู มดั รัดท่อพลาสติก ไมไ้ผ ่
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ผลงานชุดที ่3 
 

 
 

ภาพท่ี 57 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 3   
 

 
 

ภาพท่ี 58 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 
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ผลงานชุดที ่3 
 

 
 

ภาพท่ี 59 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 
 

 
 

ภาพท่ี 60 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 
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ผลงานประติมากรรม ช้ินที ่4 ช่ือผลงาน “วตัถุร่วมสมัย หมายเลข 4”      
วเิคราะห์การสร้างสรรค์ทางกายภาพ       
 รูปทรงของผลงานในช้ินท่ี 4 นั้น ขา้พเจา้นาํรูปทรงจากผลงานช้ินท่ี 3 มาพฒันารูปทรงเพิ่ม 
โดยการนาํรูปทรงคร่ึงวงกลมมาประกบกนั โดยใหมี้อาการเหล่ือมกินกนัเลก็นอ้ย เพื่อใหรู้ปทรงดูมี
ความสมดุลจึงไดเ้ป็นรูปทรงอินทรียรูป (Organic) คลา้ยกบัมีชีวิต มีการเคล่ือนไหว (Dynamic) ของ
รูปทรงได ้  

เสน้ท่ีใชย้งัใชล้กัษณะของการสานขดักนัของเสน้เป็นช่องตารางเนน้ความเรียบง่ายของเส้น  
แต่มีการเพิ่มวสัดุท่ีใชใ้นการข้ึนโครงสร้างของรูปทรง โดยการนาํหวายท่ีเป็นวสัดุพื้นถ่ินเขา้มาใช้
ร่วมกบัพลาสติกท่ีเป็นวสัดุสงัเคราะห์ ใหเ้กิดการทาํงานร่วมกนัระหวา่งวสัดุเก่า-ใหม่  

ส่วนสีท่ีเกิดข้ึนในงานช้ินน้ี ขา้พเจา้ไดน้าํตาข่ายพลาสติกสีนํ้ าเงินเขม้กบัสีเขียวอ่อนมาใช้
ในงาน โดยพยายามเขา้ไปจัดการกับนํ้ าหนักของสีให้ประสานกลมกลืน เพื่อแสดงความเป็น      
วตัถุร่วมสมยัใหก้บัรูปทรง 
วเิคราะห์การสร้างสรรค์ทางความคดิ       
 รูปทรงท่ีไดจ้ากงานช้ินท่ี 4 น้ี เป็นการนาํความประทบัใจจากรูปทรงของตะกร้อสอยผลไม้
จากผลงานช้ินท่ี 3 มีพฒันาปรับเปล่ียน เพิ่มเติมโดยการนาํเอารูปทรงท่ีคลา้ยกระบวยคว ํ่า มาประกบ
กนัโดยมีอาการเหล่ือมกินกนัเลก็นอ้ย เพื่อใหรู้ปทรงมีเอกภาพ มีความสมดุลเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
โดยรูปทรงท่ีไดมี้ความคลา้ยคลึงกบัส่ิงท่ีมีชีวิต มีการเคล่ือนไหวไปมาซ่ึงสามารถจินตนาการต่อได้
และงานช้ินน้ีขา้พเจา้ไดน้าํวสัดุพื้นบา้นอยา่งไมไ้ผแ่ลว้นั้น ยงัเพิ่มหวายมาใชร่้วมกบัวสัดุสังเคราะห์
อยา่งท่อพลาสติกมากข้ึนเพื่อใหว้สัดุทั้ง 2 ชนิด แสดงตวัออกมามากข้ึน    

ส่วนสีท่ีเกิดข้ึนจากตวัพลาสติกขา้พเจา้เร่ิมเขา้ไปจดัการมากข้ึนโดยพยายามใชสี้ท่ีมีนํ้ าหนกั
ใกลเ้คียงกนั ใชสี้แบบประสานให้มีนํ้ าหนกัอ่อนแก่ เพ่ือให้สีในงานดูมีเอกภาพ แลว้สีท่ีแสดงออก  
มาจากวสัดุสงัเคราะห์ยงัแสดงตวัตนของความเป็นวตัถุร่วมสมยั ท่ีเขา้มามีบทบาทในสงัคมปัจจุบนั 
ปัญหา และการแก้ไข 

ดว้ยการท่ีรูปทรงของผลงานช้ินน้ีไม่สามารถตั้งอยูไ่ดด้ว้ยตวัเอง การแกปั้ญหาในการติดตั้ง
ผลงานช้ินน้ีโดยการใชก้อ้นหินถ่วงให้มีอาการโคง้เอียงข้ึนให้รูปทรงดูคลา้ยว่ามีการเคล่ือนไหว   
ข้ึนลง (Dynamic) ได ้  
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ผลงานชุดที ่4 
 

 
 

ภาพท่ี 61 ช่ือผลงาน “วตัถุร่วมสมยั หมายเลข 4” 
ปี พ.ศ. 2556           
ขนาด 91 x 202 x 113 ซม.             
เทคนิค ผกู มดั รัดท่อพลาสติก ไมไ้ผ ่หวาย กอ้นหิน 
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ผลงานชุดที ่4 
 

 
 

ภาพท่ี 62 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 4 
 

 
 

ภาพท่ี 63 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 4 
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ผลงานชุดที ่4 
 

 
 

ภาพท่ี 64 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 4 
 

 
 
ภาพท่ี 65 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 4 
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ผลงานประติมากรรม ช้ินที ่5 ช่ือผลงาน “วตัถุร่วมสมัย หมายเลข 5”        
 ผลงานช้ินท่ี 5 ซ่ึงถือเป็นผลงานช้ินสุดทา้ยของวิทยานิพนธ์ชุดน้ี “วสัดุใหม่กบัจิตวิญญาณ
พื้นบา้น” โดยเป็นการรวบรวม ขอ้ดี ขอ้เสีย ประสบการณ์ และตลอดจนปัญหาทั้งหมดของการ
ทาํงานท่ีผา่นมา เพ่ือนาํมาปรับปรุงให้ผลงานช้ินท่ี 5 น้ี เกิดความสมบูรณ์ท่ีสุด ทั้งทางดา้นกายภาพ 
และทางดา้นความคิด ท่ีตอ้งการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกของขา้พเจา้ท่ีมีต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู ่   
ของผูค้นในสงัคมปัจจุบนั   
วเิคราะห์การสร้างสรรค์ทางกายภาพ       
 รูปทรงในงานช้ินน้ี มีการเร่ิมตน้ของรูปทรงท่ีประกอบกนัข้ึนดว้ยรูปทรงท่ีเป็นทรงกลม 
และช่องตารางสีเหล่ียม ซ่ึงเป็นรูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) แต่เม่ือมองในทิศทางท่ีต่างกนั
ออกไปรูปทรงท่ีดูน่ิงเป็นกลาง ก็ใหค้วามรู้สึกเหมือนรูปทรงของส่ิงชีวิต (Organic Form) คลา้ยกบั
วา่รูปทรงน้ีมนัจะเคล่ือนไหวได ้โดยการเดินเปล่ียนทิศทางไปรอบ ๆ ผลงาน   
 สีท่ีเกิดข้ึนในงานช้ินน้ี ส่วนหน่ึงเป็นสีซ่ึงเกิดจากตวัของวสัดุเอง ซ่ึงขา้พเจา้พยายามเขา้ไป
จดัการ โดยการใชสี้ของวสัดุท่ีมีความใกลเ้คียงกนั เช่น สีของตาข่ายพลาสติกท่ีมีสีดาํ สีนํ้ าเงินเขม้
และสีเขียวเขม้เป็นการไล่นํ้าหนกัอ่อน กลาง เขม้ของสีวสัดุสงัเคราะห์ใหมี้ความกลมกลืนกนั 
วเิคราะห์การสร้างสรรค์ทางความคดิ       
 รูปทรงท่ีเกิดข้ึนในผลงานช้ินท่ี 5 น้ี ขา้พเจา้ไดแ้รงบนัดาลใจมาจากเคร่ืองจกัสานสองชนิด 
คือ “สุ่มไก่” ท่ีเกิดจากวสัดุพื้นบา้นแบบดัง่เดิม ท่ีมีเอกลกัษณ์เป็นทรงกลม มีโครงสร้างท่ีโปร่ง หรือ
เป็นช่องตาราง ดว้ยการสาน ขดักนัไปมาจนเกิดเป็นรูปทรงท่ีเรียบง่ายของแต่ละทอ้งถ่ินนั้น ๆ และ
รูปทรงท่ีมาจาก “คอนโดปลา” ท่ีเป็นการประยกุตก์นัระหว่างความเป็นเคร่ืองจกัสานแบบดัง่เดิมกบั
เคร่ืองจกัสานแบบสมยัใหม่ โดยการใชว้สัดุท่ีมาจาก เหล็ก และตาข่ายเชือกไนรอน เป็นตน้ โดย
ความพิเศษของรูปทรงท่ีมีการออกแบบโครงสร้างเป็นชั้น ๆ สามารถยืดออกเม่ือเวลานาํไปใชง้าน 
และสามารถยืดเก็บได ้ในเวลาเลิกใชง้านนั้น จึงทาํให้ไดช่ื้อว่าคอนโดปลา ตามลกัษณะดงักล่าว
 ดว้ยคุณสมบติัของวตัถุทั้งสองชนิดท่ีกล่าวมานั้นขา้พเจา้จึงนาํมาออกแบบรูปทรงใหม่โดย
การทาํมาตดัทอน คล่ีคลาย ออกจนไดรู้ปทรงท่ีมีลกัษณะดงัน้ี จากรูปทรงท่ีเป็นทรงกลมใหญ่ คลา้ย
กบัลอ้เกวียนท่ีตั้งตรง แขง็แรง ในระหว่างการทาํงานดว้ยความท่ีมีลกัษณะท่ีใหญ่ข้ึน และตวัวสัดุมี
ความยืดหยุ่นสูงจึงทาํให้รูปทรงน้ีเกิดอาการบิดตวัคลา้ยอาการของปีกของส่ิงมีชีวิตท่ีพยายามจะ 
โบยบิน ใหค้วามรู้สึกนุ่มนวล อ่อนชอ้ย ชวนฝันชวนจินตนาการ ซ่ึงอาจเป็นส่ิงท่ีมิไดค้าดคิดไวก่้อน 
แต่ในลกัษณะอาการท่ีเกิดข้ึนนั้นมิไดส่้งผลเสียต่อความคิดในขา้งตน้ ขา้พเจา้กลบัพอใจกบัผล        
ท่ีเกิดข้ึนเป็นอยา่งมาก 
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ปัญหา และการแก้ไข 
การมดั การประกอบไม ้และพลาสติกสังเคราะห์ยงัไม่เรียบร้อยเท่าท่ีควร และดว้ยความท่ี  

มีขนาดใหญ่จะมีปัญหาในเร่ืองความแขง็แรงของผลงาน ในการทาํงานวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ช้ินแรกจน
มาช้ินท่ี 5 น้ีมีการพฒันาแกปั้ญหามาโดยตลอด ในแนวทางการพฒันาต่อไปผูว้ิจยัจะตอ้งทดลอง
ปรับเปล่ียนวสัดุมาใชใ้นงานเพื่อหาความลงตวัใหก้บัผลงานต่อไป 

 
ผลงานชุดที ่5 

 
 
ภาพท่ี 66 ช่ือผลงาน “วตัถุร่วมสมยั หมายเลข 5” 
ปี พ.ศ. 2556            
ขนาด 240 x 113 x 226 ซม.            
เทคนิค ผกู มดั รัดท่อพลาสติก ไมไ้ผ ่หวาย 
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ผลงานชุดที ่5 
 

 
 

ภาพท่ี 67 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 5 
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ผลงานชุดที ่5 
 

 
 
ภาพท่ี 68 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 5 
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ผลงานชุดที ่5 
 

 
 
ภาพท่ี 69 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 5 
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ผลงานชุดที ่5 
 

 
 
ภาพท่ี 70 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 5 
 
สรุปผลการวเิคราะห์งานสร้างสรรค์วทิยานิพนธ์   
 กล่าวโดยสรุป ผลงานวิทยานิพนธ์ทั้งหมดน้ี เป็นเพียงการส่ือความตอ้งการแสดงออก      
ถึงสภาวะอารมณ์ ซ่ึงไดรั้บแรงบนัดาลใจจากการเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ตลอดจน
ขา้วของเคร่ืองใชใ้นชนบท ท่ีแสดงออกดว้ยรูปทรงของเคร่ืองมือเคร่ืองใชพ้ื้นบา้น กบัวสัดุสมยัใหม่ 
ผสมผสานกับจินตนาการส่วนตัว นํามาสร้างผลงานประติมากรรมซ่ึงมีลักษณะเฉพาะตัว ท่ี
แสดงออกถึงความรู้สึกภายใน โดยมีการตดัทอน คล่ีคลาย เพิ่มเติม ภายในรูปทรงท่ีใหค้วามรู้สึกถึง
การอยู่ร่วมกันระหว่างวฒันธรรมเดิมในสังคมปัจจุบนั เป็นการเปล่ียนแปลงรูปทรงของวสัดุท่ี
คุน้เคย ให้เป็นวตัถุท่ีมีความเป็นร่วมสมยั เพื่อถ่ายทอดเป็นลกัษณะงานประติมากรรมโปร่ง หรือ  
เคา้โครง ในรูปแบบนามธรรม (Abstract) ดว้ยเทคนิคการผูก มดั รัด ท่อพลาสติก ตาข่ายพลาสติก 
ไมไ้ผ ่และหวาย มาเป็นส่ิงท่ีใชใ้นการแสดงออก 
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ตารางที ่3 สรุปการวเิคราะห์ผลการดําเนินงานสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
 
ลาํ 
ดบั 

ภาพผลงาน 
รูปแบบ/ขนาด/เทคนิค 

แนวคดิ จุดเด่น จุดด้อย แนวทางการ
พฒันา 

1  
 
 
นามธรรม  
400 x 180 x 180 ซม. 
ผกู มดั รัดท่อพลาสติก 
 

ประติมา 
กรรมโปร่ง 
หรือเคา้
โครง 
แสดงออก
ดว้ยตวัวสัดุ
สังเคราะห์ 
วสัดุ
พ้ืนบา้น ท่ีมี
เอกลกัษณ์
เฉพาะ และ
รูปทรง ซ่ึงมี
การตดัทอน 
คล่ีคลาย 
เพ่ิมเติมโดย
การเรียนรู้
ปรับเปล่ียน
จากรากฐาน
ความรู้แบบ
ดัง่เดิม สรุป
ไดว้า่การ
เรียนรู้
วฒันธรรม
เก่าเพ่ืออยู่
ในสังคม
ปัจจุบนันั้น 
จะนาํไปสู่
อนาคตได้
อยา่งย ัง่ยนื 

-รูปทรงท่ีขนาดใหญ่มี
ผลต่อสายตาโดยเป็น
ประติมากรรมแบบ
โปร่ง หรือเคา้โครง 
ประกอบกนัดว้ยเส้น
พลาสติกสีทั้งหมด สาน
ทบัซอ้นกนั อยา่งอิสระ  
-พ้ืนผิวมีลกัษณะเป็น
ระนาบลวงตาท่ีสานกนั
ดว้ยเส้นพลาสติก  
-สีเกิดจากของตวัวสัดุ
สังเคราะห์มีสีสันสดใส 
สนุกสนาน 

ดว้ยความท่ีมี
ขนาดใหญ่ 
และใชเ้ส้น
พลาสติกเป็น
โครงสร้าง
หลกัทั้งหมด 
จึงทาํให้
โครงสร้าง
ของรูปทรง
ขาดความ
แขง็แรง 
คงทน 

 

พฒันาเร่ือง
รูปทรงใหมี้ขนาด
ท่ีสมดุล และวสัดุ
ท่ีใชเ้พ่ือเพ่ิมความ
แขง็แรงใหก้บั
รูปทรงมากยิง่ข้ึน 
 

2  
 
 
นามธรรม 
111 x 72 x 92 ซม.  
ผกู มดั รัดท่อพลาสติก 
ไมไ้ผ ่

-พฒันารูปทรงโดยการ
ลดเส้นท่ีอยูภ่ายในรูป 
ทรงออกทั้งหมดและ 
เพ่ิมโครงสร้างไมไ้ผ ่
เพ่ือความแขง็แรงใหก้บั 
ผลงาน ยงัคล่ีคลายให้
รูปทรง เรียบง่ายข้ึน 

-พ้ืนผิวมีการใชต้าข่าย
พลาสติกมาปะติดกบั
โครงสร้างมีระนาบลวง
ท่ีดูโปร่งเพ่ือใหเ้ห็นมิติ
ท่ีอยูภ่ายในโครงสร้าง 
-สีเกิดจากตวัวสัดุ
สังเคราะห์ มีสีสันสดใส 
ใหค้วามรู้สึกเบาสบาย 

รูปทรงท่ีได้
ในผลงานทั้ง 
2 ช้ินน้ีถึงแม้
จะไดต้รงตาม
ความตอ้งการ
ในระดบัหน่ึง
แต่ผลงานยงั
ตอ้งการ
พฒันารูปทรง
เพ่ือแสดง
ความรู้สึก 
ถึงการ
เคล่ือนไหวได ้
ของรูปทรง 

การท่ีไดใ้ชโ้ครง
ไมไ้ผม่าร่วมกบั
วสัดุสังเคราะห์ 
เป็นการพฒันา
งานไปไดดี้ใน
ระดบัหน่ึง 
การพฒันาต่อไป
ตอ้งจดัการกบัสีท่ี
เกิดจากตวัของ
วสัดุ และรูปทรง
ในช้ินต่อไปตอ้ง
เพ่ิมความรู้สึกถึง
การเคล่ือนไหวใน
ผลงานเพ่ือใหต้รง
ตามความรู้สึก 

3  
 
 
นามธรรม 
142 x 213 x 82 ซม. 
ผกู มดั รัดท่อพลาสติก 
ไมไ้ผ ่
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ตารางที ่3 สรุปการวเิคราะห์ผลการดําเนินงานสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ (ต่อ) 
 
ลาํ 
ดบั 

ภาพผลงาน 
รูปแบบ/ขนาด/เทคนิค 

แนวคดิ จุดเด่น จุดด้อย แนวทางการ
พฒันา 

4  
 
 
 
นามธรรม 
91 x 202 x 113 ซม. 
ผกู มดั รัดท่อพลาสติก 
ไมไ้ผ ่หวาย กอ้นหิน 
 

ประติมา 
กรรมโปร่ง 
หรือเคา้
โครง 
แสดงออก
ดว้ยตวัวสัดุ
สังเคราะห์ 
วสัดุ
พ้ืนบา้น ท่ีมี
เอกลกัษณ์
เฉพาะ และ
รูปทรง ซ่ึงมี
การตดัทอน 
คล่ีคลาย 
เพ่ิมเติมโดย
การเรียนรู้
ปรับเปล่ียน
จากรากฐาน
ความรู้แบบ
ดัง่เดิม สรุป
ไดว้า่การ
เรียนรู้
วฒันธรรม
เก่าเพ่ืออยู่
ในสังคม
ปัจจุบนันั้น 
จะนาํไปสู่
อนาคตได้
อยา่งย ัง่ยนื 

-รูปทรงท่ีดูแลว้รู้สึกวา่ 
คลา้ยกบัเคล่ือนไหวได ้ 
-พ้ืนผิวมีการใชต้าข่าย
พลาสติกมาปะติดกบั
โครงสร้างมีระนาบลวง
ท่ีดูโปร่งเพ่ือใหเ้ห็นมิติ
ท่ีอยูภ่ายในโครงสร้าง 
-สีท่ีเกิดข้ึนในผลงานมี
การเขา้ไปจดัการโดย
การใชแ้ผน่พลาสติก 
สีเขม้และอ่อน วาง
สลบักนัใหเ้กิดนํ้าหนกั
ท่ีต่างกนั 

รูปทรงและ
โครงสร้างใน
งานช้ินน้ียงั
ไม่สามารถ
ตั้งอยูไ่ดด้ว้ย
ตวัเอง 

ดว้ยการท่ีรูปทรง
น้ีไม่สามารถ
ตั้งอยูไ่ดจึ้งตอ้งหา
วธีิในการติดตั้ง
ผลงานโดยการใช้
กอ้นหินถ่วงให้
รูปทรงดูมีวา่การ
เคล่ือนไหว 

5  
 
 
 
 
 
 
นามธรรม 
240 x 113 x 226 ซม. 
ผกู มดั รัดท่อพลาสติก 
ไมไ้ผ ่หวาย 
 

-งานช้ินน้ีใชว้สัดุ 
พ้ืนบา้นร่วมกบัวสัดุ
สังเคราะห์ประกอบกนั
จึงไดรู้ปทรงท่ีคลา้ยกบั
วตัถุร่วมสมยัมีอาการท่ี
คลา้ยวา่มนัจะขยบั 
เคล่ือนได ้
-พ้ืนผิวมีการใชต้าข่าย
พลาสติกมาปะติดกบั
โครงสร้างมีระนาบลวง
ท่ีดูโปร่งเพ่ือใหเ้ห็นมิติ
ท่ีทบัซอ้นกนัภายใน 
-สีท่ีมีการไล่นํ้ าหนกัทบั
ซอ้น สีเขม้ กลาง อ่อน
ของวสัดุสังเคราะห์ใหมี้
มีเอกภาพ มีความ
กลมกลืน 

การมดั การ
ประกอบ 
ไมย้งั 
ไม่เรียบร้อย
เท่าท่ีควร  
และดว้ยความ
ท่ีมีขนาดใหญ่
จะมีปัญหาใน
เร่ืองความ
แขง็แรงของ
ผลงาน 

ในการทาํงาน
วทิยานิพนธ์ตั้งแต่
ช้ินแรกจนมาช้ิน
น้ีมีการพฒันา
แกปั้ญหามาโดย
ตลอด ในแนวทาง
การพฒันาต่อไป 
ผูว้จิยัจะตอ้ง
ทดลอง
ปรับเปล่ียนวสัดุ
มาใชใ้นงานเพ่ือ
หาความลงตวั
ใหก้บัผลงาน
ต่อไป 
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บทที ่5 
 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
 

สรุป           
 สังคมไทยในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลง และเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา จากสังคมในอดีต
มนุษยด์าํรงชีพอย่างเรียบง่ายเพียงการล่าสัตว์ เก็บพืชผกั และผลไมม้าเพื่อเป็นอาหาร แทบไม่
กระทบกระเทือนธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มเลย ต่อมาเม่ือมนุษยรู้์จกัเพาะปลูก และเล้ียงสัตว ์มนุษย์
จึงเร่ิมพยายามเปล่ียนแปลง และควบคุมธรรมชาติโดยการนาํเอาเทคโนโลยมีาช่วยในการทาํงานจึง
เป็นการกา้วเขา้สู่สงัคมยคุอุตสาหกรรม ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยทีาํใหน้าํไปสู่การเปล่ียนแปลง
ของวิถีชีวิตในชนบท ทั้งขา้วของเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการประกอบอาชีพทุกอย่างเกิดการปรับตวั
เพื่อให้เขา้กับสังคมในยุคปัจจุบัน จากสภาพการเปล่ียนแปลงของสังคมชนบทจึงนํามาสู่การ
สร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ในชุด “วสัดุใหม่กบัจิตวิญญาณพ้ืนบา้น”   
 ดงันั้น ขา้พเจา้จึงมีความสนใจในวิถีชีวิตในชนบทท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงแมแ้ต่ขา้วของ
เคร่ืองใช้ในการประกอบอาชีพทุกอย่างเกิดการปรับตวัจึงเกิดแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์
ผลงานประติมากรรมโปร่ง หรือเคา้โครง โดยเร่ิมจากการศึกษาขอ้มูลจากการเขา้ไปดูสภาพพื้นท่ี
ของปัญหา ตามแหล่งชุมชนในเมือง และชนบทบวกกบัประสบการณ์ส่วนตวัของขา้พเจา้ นาํมา
วิเคราะห์ สังเคราะห์จึงนาํไปสู่การโหยหาอดีตในสังคมปัจจุบนัท่ีผา่นผลงานประติมากรรมโปร่ง ท่ี
ได้รับแรงบนัดาลใจจากเคร่ืองจกัสานนํามาสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการผูก มดั รัด ท่อพลาสติก       
ตาข่ายพลาสติก ไมไ้ผ่ หวาย ฯลฯ ในรูปแบบประติมากรรมนามธรรม ผสมกบัจินตนาการส่วนตวั
แสดงออกด้วยโครงสร้าง รูปทรง สีจากตวัวสัดุพื้นบา้น และวสัดุสังเคราะห์เองมีการตดัทอน 
คล่ีคลาย เพิ่มเติม จากรูปทรงเดิมซ่ึงผลจากการรับรู้ และเรียนรู้จากสภาพสงัคม สรุปไดว้า่การดาํเนิน
ชีวิตของผูค้นท่ีมีความผสมผสานระหว่างชีวิตแบบเรียบง่ายกับความทนัสมยัอยู่ร่วมกัน ซ่ึงถา้      
คนรุ่นใหม่ต่อ ๆ ไปรับเอาความทนัสมยัจากต่างประเทศมากเกินไปจะทาํใหว้ิถีชีวิตแบบดัง่เดิมของ
เราเส่ือมหายไป เป็นสังคมใหม่ท่ีก่อให้เกิดปัญหาวิกฤติทางสังคม และวฒันธรรมตามมา เพื่อให้
ผูค้นในสังคมตระหนัก และเป็นส่ิงเตือนใจ แสดงออกผ่านผลงานศิลปะถ่ายทอดให้เห็นเป็น
รูปธรรมในผลงานประติมากรรมชุดดงักล่าวน้ี 
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อภิปราย          
 ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์เร่ือง “วสัดุใหม่กับจิตวิญญาณพ้ืนบา้น” เพียงแค่
ประสบการณ์ และความรู้สึกนั้นยงัไม่เพียงพอท่ีจะนาํมาถ่ายทอดในผลงานได ้ยงัตอ้งมีการทาํความ
เขา้ใจ และศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเชิงลึกประกอบอีกดว้ยการเขา้ใจถึงสถานการณ์ หรือการดาํรงชีวิต
ของคนในสังคมปัจจุบนั เช่น การเปล่ียนแปลงของเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือในการประกอบอาชีพ ท่ีมี
ความน่าสนใจเป็นพิเศษซ่ึงการถ่ายทอดผลงานท่ีเกิดจากความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง ตอ้งอาศยัการไปดู
สภาพพื้นท่ีของปัญหาตามแหล่งชุมชนในเมือง และชนบทเกิดการรับรู้ได้ในสถานการณ์จริง 
สามารถสร้างแรงกระตุน้ภายใน เป็นพลงัในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะท่ีแสดงออกจากสภาวะ
อารมณ์ความรู้สึกจากสถานการณ์นั้น ประกอบด้วยความรู้สึกโหยหาวฒันธรรมเดิมในสภาวะ 
สังคมใหม่ ท่ีจะผสมผสานกันอย่างลงตัว และยัง่ยืนเพื่อตอบสนองความตอ้งการภายในจิตใจ      
โดยการแสดงออกผ่านผลงานประติมากรรมโปร่ง หรือโครงข่าย ไดอ้ย่างสมบูรณ์ดว้ยมีรูปแบบ     
สี และเทคนิค ในการสร้างสรรคเ์ฉพาะตวั       
 ขา้พเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม โดยเร่ิมจากการศึกษาแนวคิด และขอ้มูล      
ทางเอกสารต่าง ๆ อย่างรอบดา้นเปรียบเทียบกบัรูปแบบผลงานทางศิลปะท่ีมีความเก่ียวขอ้งทั้ง
แนวความคิด และรูปแบบในงานของศิลปินท่ีไดรั้บการยอมรับเพื่อนาํมาคิดวิเคราะห์ จนสามารถ
ตกตะกอนของขอ้มูลท่ีใชใ้นการสร้างภาพจากแนวความคิด ดว้ยเทคนิคดินสอดาํ ปากกาดาํ และการ
ใชค้อมพิวเตอร์ในการสร้างแบบจาํลองภาพ 3 มิติ จากนั้นตอ้งผา่นกระบวนการทดลองทั้งเทคนิค 
และตัววสัดุ เพื่อหาความเหมาะสมต่อรูปแบบของผลงานประติมากรรมของข้าพเจ้า ดั่งเช่น         
การทดลองเทคนิคการผกู มดั ถกั สาน และวตัถุท่ีเป็นเคร่ืองจกัสานพื้นบา้นจริง ๆ มาประกอบกบั
วสัดุท่ีเป็นสมยัใหม่ ผลท่ีไดรั้บสามารถตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกไดเ้พียงบางส่วนโดยเฉพาะ
รูปทรง กบัวสัดุ ยงัไม่มีความเป็นเอกภาพร่วมกนั ซ่ึงในการสร้างสรรคผ์ลงานมีการปรับปรุงพฒันา
ผลงาน โดยเรียนรู้จากการสร้างสรรคเ์ทคนิค รูปทรง และวสัดุมีการแกไ้ขโดยการใชรู้ปทรงท่ีเกิด
จากโครงสร้างหลกัท่ีใช้เส้นจากท่อพลาสติก และหวายร่วมกัน มาสาน ขดักันคลา้ยช่องตาข่าย 
แสดงออกถึงความโปร่ง เบา เรียบง่าย สามารถตอบสนองในการสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งดี ซ่ึงเป็นผลท่ี
เกิดจากการทดลองสามารถนาํมาสร้างสรรคป์รับปรุงใหมี้ความเหมาะสมกบัผลงาน การสร้างสรรค์
ผลงานส่วนใหญ่จะประสบปัญหาในเร่ืองท่ีมาของรูปทรงท่ีไม่ชดัเจน ดว้ยความท่ีมีรูปทรงเป็น
นามธรรม และรายละเอียดของผลงานท่ียงัขาดความสมดุล และองค์ประกอบท่ีสวยงาม แนว
ทางการปรับปรุง พฒันา แกไ้ข โดยการดึงเอกลกัษณ์ของรูปทรงเดิมมาใชร่้วมกบัรูปทรงใหม่ มี
วิธีการเขา้ไปจัดการกับตัววสัดุมากข้ึน แต่ก็พยายามให้ตัววสัดุแสดงความเป็นธรรมชาติของ       
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วตัถุร่วมสมยั ผลจากการสร้างสรรค์ดงักล่าวทาํให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติัสามารถนาํไปสู่
ผลงานนามธรรมท่ีสมบูรณ์ 
 จากการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์เร่ือง “วสัดุใหม่กบัจิตวิญญาณพ้ืนบา้น” ไดมี้การ
แกไ้ขพฒันามาเป็นระยะจากการตกผลึกทางความคิด และเทคนิควิธีการไดรั้บแนะนาํจากคณาจารย์
เพื่อความสมบูรณ์ของเน้ือหา เทคนิควิธีการ และความรู้ความเขา้ใจในการสร้างสรรค์ผลงานท่ี
ถูกตอ้ง โดยวิธีการวิเคราะห์ผลงาน รวมถึงการแกไ้ขปัญหา และการคน้ควา้หาขอ้มูลใหม่ ๆ มาปรับ
ใชใ้นการพฒันาศิลปะในรูปแบบนามธรรมน้ีให้สามารถเป็นนามธรรมท่ีสมบูรณ์ทั้งความคิด และ
รูปแบบไดถู้กตอ้งเหมาะสม เพื่อใชใ้นการสร้างสรรคง์านต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ          
 1. ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของสังคมชนบทสู่วิถีชีวิตแบบคนเมือง เป็นอีกแง่มุมหน่ึงของ
วิธีการปรับตวัให้เขา้กบัวิถีของสังคมในยคุปัจจุบนั เป็นการนาํเสนอมุมมองท่ีสามารถนาํมาพฒันา
รูปแบบของผลงานศิลปะได ้        
 2. การถ่ายทอดมุมมองทางสังคมจาํเป็นตอ้งศึกษาขอ้มูลจากสถานท่ีจริง เช่น ชุมชนใน
ชนบท การเขา้ไปศึกษา สังเกต ทดลองปฏิบติั นั้นจะเป็นประโยชน์ในการซึมซับทั้งทางกายภาพ 
และทางความคิดไดอ้ยา่งลึกซ้ึง        
 3. การศึกษารูปแบบผลงานของศิลปินไทยแลว้ควรจะศึกษาผลงานของศิลปินต่างชาติ 
เพื่อใหมี้มุมมอง และมีแนวทางในการพฒันา ทั้งทางดา้นแนวคิด ตลอดจนเทคนิคใหม่  
 4. ก่อนเร่ิมการปฏิบติังานจริงควรมีการทดลองวสัดุ และพฒันาเทคนิคการสร้างสรรค์
เสียก่อน โดยเฉพาะงานในรูปแบบใหม่ท่ีไม่คุน้เคยเพื่อให้สามารถรู้ถึงปัญหาของกระบวนการ
ทั้งหมด และสามารถปรับปรุงแกไ้ขไดเ้ป็นอยา่งดี      
 5. การสร้างสรรค์งานประติมากรรมชุด “วสัดุใหม่กับจิตวิญญาณพื้นบา้น” เป็นการนํา   
วสัดุพื้นบา้น และวสัดุสังเคราะห์เขา้มาประกอบกบัทางเทคนิคทางประติมากรรม การลงพ้ืนท่ีเพ่ือ
คน้หาวสัดุสังเคราะห์มาใชใ้นงานชุดน้ีมีความสําคญัถือเป็นวสัดุหลกัจึงตอ้งมีการทดลองคดัสรร
วสัดุท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมในการนาํมาสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรม 
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