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บทคัดย่อ 

กลุ่มคนไร้บา้นในเมืองหลวงของประเทศไทยคือส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากความเหล่ือมลํ้าทางสังคม

เป็นปัจจยัสาํคญั   ความเป็นอยูท่ ัว่ไปของกลุ่มคนเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็นความไร้ตวัตนของ

กลุ่มคนไร้บา้นในสังคมเมือง ท่ีเป็นเสมือนส่วนเกินในสังคมอุดมคติท่ีเนน้การพฒันาความกา้วหนา้

ถึงความเจริญแต่ปัจจยัภายนอก ดงันั้นขา้พเจา้จึงตอ้งการเนน้ความสําคญัของการมีอยูใ่ห้กบักลุ่มคน

เหล่าน้ีดว้ยวธีิการออกแบบพื้นท่ีสามมิติเชิงสัญลกัษณ์แทนกลุ่มคนไร้บา้นเขา้ไปสอดแทรกในพื้นท่ี

สาธารณะ และขบัเคล่ือนไปตามสถานท่ีต่างๆทั้งท่ีเป็นเป็นแหล่งท่ีอยู่ของกลุ่มคนไร้บา้นรวมถึง

สถานท่ีสําคญัต่างๆ พร้อมทั้งบนัทึกภาพเหตุการณ์ในรูปแบบของส่ือวิดีทศัน์ เพื่อถ่ายทอดให้เห็น

การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มคนไร้บา้น และผูค้นทัว่ไปท่ีใชพ้ื้นท่ีสาธารณะดงักล่าวกบัผลงานพื้นท่ี

เชิงสัญลกัษณ์ เพื่อแสดงความเช่ือมโยงถึงการมีตวัตน พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึง

ปัญหาของกลุ่มคนไร้บา้นและเล็งเห็นความสําคญัของคุณค่าความเป็นมนุษยอ์ย่างเท่าเทียมกัน      

ในสังคมไทย ผา่นกระบวนการสร้างสรรคท์างทศันศิลป์ในโครงการศิลปนิพนธ์ดงักล่าวน้ี 
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Abstract 

Homeless persons in Bangkok are causing from social hierarchy as the main reason. 

Their livings are reflecting the unseeing and homeless people who seem to be surplus in the ideal 

society which stresses only the external development, and progress. Thus, I wanted to focus on 

these people living by designing the three-dimension spaces as the symbol where the homeless 

persons who got in the public places, and moved in to any places where were the homeless 

accommodations, including recorded the events as video to present the relationship between 

homeless persons, other people who use the same public places and the spaces as the symbol to 

show their existence, also motivate the realization to homeless persons problems, and the 

importance of human value equally through the created visual art process in this art thesis. 
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กติติกรรมประกาศ 

ขา้พเจา้นอ้มรําลึกถึงคุณบิดา มารดา ผูใ้ห้กาํเนิด ให้การศึกษา อบรมเล้ียงดูปลูกฝังให้เป็น

นกัคิดมีความสร้างสรรคใ์นดา้นท่ีดี และน้อมรําลึกถึงพระเยซูเจา้ท่ีทรงประทานชีวิต และสอนให้

ข้าพเจ้ามีจิตวิญญาณในการอุทิศความรักและเมตตาต่อมนุษย์ทั้ งหลายรวมถึงผู ้ท่ีมอบความ

ปรารถนาดีแก่ขา้พเจา้ในดา้นการศึกษาทั้งท่ีเป็นญาติมิตรและบุคคลทัว่ไปท่ีขา้พเจา้พานพบ 

ขา้พเจ้าขอขอบคุณ อาจารย์ทวีวิทย์  กิจธนสุนทร ผูแ้นะนําแนวทางในการสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะ และคณาจารยค์ณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพทุ์กท่านท่ีไดอ้บรมสั่งสอน

ขา้พเจา้ในดา้นศิลปะมาตลอดระยะเวลา 5 ปีในการศึกษาศิลปะในร้ัวมหาวทิยาลยัศิลปากร 

ขอขอบคุณนํ้าใจและความรู้ท่ีหลากหลายจากประสบการณ์ของนกัศึกษาคณะจิตรกรรมรุ่น

ต่างๆ ท่ีร่วมแบ่งปันประสบการณ์ดา้นต่างๆ แก่ขา้พเจา้ ทาํให้ขา้พเจา้สามารถนาํมาใชใ้นการสร้าง

แรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะของขา้พเจา้ไดอ้ยา่งไม่รู้จบ 
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ปีการศึกษา 2557 ซ่ึงเป็นการสรุปสาระสําคญัของการสร้างสรรค ์ การศึกษาปฏิบติังานศิลปนิพนธ์  

ภายใตห้วัขอ้เร่ือง “พื้นท่ีสร้างสรรคเ์ชิงสัญลกัษณ์ของกลุ่มคนไร้บา้น”  ( Creating space symbolic 

of the homeless )  โดยมุ่งให้ทราบถึงแนวความคิด ขั้นตอนการศึกษา แรงบนัดาลใจ  การคิด

วเิคราะห์รวบรวมขอ้มูล และอธิบายกระบวนการในการสร้างสรรค ์การศึกษาปฏิบติังานศิลปนิพนธ์  

โดยคาดหวงัวา่จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็นอ้ยต่อผูท่ี้สนใจ 
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บทที ่1  

บทนํา 

 

ในปัจจุบนัน้ีมีประชากรจากต่างถ่ินอพยพเขา้มาสู่เมืองหลวงมากข้ึน  ทาํให้การขยายตวั

และการเพิ่มบริการดา้นต่างๆเพื่อรองรับจาํนวนประชากรมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการท่ีแทจ้ริง 

การท่ีมีประชากรมากเกินไปในเมืองหลวงก่อให้เกิดความแออดัและปัญหาต่อเน่ืองตามมา ทั้ง

ปัญหาดา้นสังคม เช่น อาชญากรรม ยาเสพติด การคา้บริการทางเพศ ฯลฯ นอกจากน้ียงัก่อให้เกิด

ปัญหาส่ิงแวดล้อม เช่น ชุมชนแออดั มลพิษต่างๆ รวมถึงการขาดแคลนท่ีอยู่อาศยั  ซ่ึงส่ิงต่างๆ

เหล่าน้ีเองเป็นท่ีมาของ “คนไร้บา้น” หรืออีกช่ือท่ีเรารู้จกัคือ “คนจนเมือง” 

คนไร้บา้น หรือ คนจนเมือง จดัอยูใ่นประเภท คนชายขอบ (Marginal peoples)  เป็นกลุ่ม

คนท่ีมีท่ีมาหลากหลาย เช่น  คนยากจนท่ีเขา้มาหางานทาํในเมืองหลวง คนไม่มีท่ีดินทาํกินคนไร้

ญาติขาดมิตร  คนวิกลจริต ผู ้พิการ เป็นต้น โดยกลุ่มคนเหล่าน้ีดํารงชีพด้วยวิธีการต่างๆ  

ทั้งอาชีพสุจริตและไม่สุจริต ซ่ึงถือเป็นการดาํรงชีพดว้ยสวสัดิการนอกรัฐ โดยรัฐมิไดเ้ป็นผูจ้ดัหาให ้

คือดาํรงชีพดว้ยทรัพยากรท่ีเหลือของสังคม เราสามารถพบเห็นกลุ่มคนไร้บา้นไดท้ัว่ไปตามท่ีต่างๆ 

เช่น  ใตส้ะพานลอย สวนสาธารณะ ป้ายรถเมล์ เป็นตน้ ถือไดว้า่ปัญหาคนไร้บา้นเป็นปัญหาท่ีอยู่

ควบคู่กับสังคมเมืองมาอย่างยาวนาน แม้รัฐจะมีความพยายามนําเสนอวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ  

แก่คนเหล่าน้ีแต่ก็ไม่สามารถจดัการต่อปัญหาน้ีไดอ้ยา่งถาวร เน่ืองจากระบบการดูแลของรัฐยงัไม่มี

ประสิทธิภาพเพียงพอ ดงันั้นแล้วการแก้ปัญหาด้วยการขบัไล่คนไร้บา้นย่อมไม่สามารถช่วยให้

ปัญหาเหล่าน้ีหมดไปจากสังคมได ้           

 

ความเป็นมาและความสําคัญของการสร้างสรรค์ 

เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีท่ีกลุ่มคนไร้บา้นส่วนใหญ่อาศยัอยูท่ ั้งแบบถาวรและแบบชัว่คราวนั้น 

มกัจะเป็นท่ีสาธารณะสมบติัท่ีกลุ่มคนไร้บา้นเขา้ไปจบัจองเป็นเจา้ของ ในบางพื้นท่ีมีการใช้สอย

ร่วมกบัสังคมส่วนรวม และดว้ยสภาพของการดาํรงชีวิตขา้งถนนนั้นทาํให้เป็นภาพลกัษณ์ท่ีไม่พึง

ปรารถนาต่อผูพ้บเห็น เป็นแหล่งเส่ือมโทรมทาํลายบรรยากาศของสภาพแวดล้อมโดยรอบ และ

ภาครัฐยงัไม่สามารถหาวธีิการจดัการต่อปัญหาน้ีไดอ้ยา่งถาวร ดงันั้นเพื่อทาํให้คนในสังคมสามารถ

อยู่ร่วมกนักบักลุ่มคนไร้บา้นอย่างมีความสุขได้นั่นก็คือการสร้างความเขา้ใจแก่คนในสังคมให้

ตระหนักว่า กลุ่มคนไร้บา้นนั้นมีความเป็นมนุษยไ์ม่ต่างไปกบัพวกเราทุกคน เพียงแต่พวกเขามี
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ปัญหาบางประการ จึงทาํให้ไม่สามารถอยู่ท่ีบา้นหรือภูมิลาํเนาของตนเองได ้ตอ้งออกมาอยู่นอก

บา้นจนกลายเป็นคนไร้บา้นในท่ีสุด และอีกประการหน่ึงท่ีสําคญัคือภาครัฐบาลตอ้งปรับเปล่ียนคติ

ในกระบวนการการแก้ไขปัญหาต่อกลุ่มคนไร้บา้น จากการขบัไล่แบบชั่วคร้ังชั่วคราวไปสู่การ

แกไ้ขปัญหากลุ่มคนไร้บา้นอยา่งย ัง่ยนื 

 

วตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

 1. สร้างพื้นท่ีทศันศิลป์เชิงสัญลกัษณ์เพื่อการแสดงออกแก่กลุ่มคนไร้บา้นในรูปแบบของท่ี

พกัชัว่คราว ท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยได ้ให้มีรูปลกัษณ์ท่ีแปลกใหม่ เกิดการใช้งานสอดรับกบัสภาพ

พื้นท่ีเป้าหมายท่ีขา้พเจา้ไดท้าํการศึกษา โดยให้กลุ่มคนไร้บา้นมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น

และจดัการกบัพื้นท่ีทศันศิลป์ในตวัผลงานตามความเหมาะสม 

 2. นาํความรู้ความสามารถทางดา้นทศันศิลป์ในการออกแบบพื้นท่ีสร้างสรรคเ์ชิงสัญลกัษณ์

สําหรับกลุ่มคนไร้บา้น ให้เกิดความน่าสนใจแก่ผูพ้บเห็นและไดส้ัมผสัถึงสุนทรียะภายในผลงาน

ทศันศิลป์เชิงสัญลกัษณ์ท่ีมีความเก่ียวโยงกบักลุ่มคนไร้บา้น 

 3. กระตุน้ผูพ้บเห็นให้เกิดกระบวนการการตีความผลงานพื้นท่ีสร้างสรรคเ์ชิงสัญลกัษณ์ ท่ี

ไดถ่้ายทอดเร่ืองราวท่ีเก่ียวโยงกบับุคคลไร้บา้นสอดแทรกภายในผลงาน 

 4. มุ่งหวงัใหผ้ลงานเป็นแรงผลกัดนัต่อสังคมและภาครัฐบาลให้ไดต้ระหนกัถึงการยอมรับ

ในสิทธ์ิมนุษยชนของกลุ่มคนไร้บา้นในฐานะเพื่อนมนุษย ์และแกไ้ขปัญหาท่ีอยูอ่าศยัให้แก่กลุ่มคน

ไร้บา้นในเมืองหลวงอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

แนวคิดในการสร้างสรรค์ 

ขา้พเจา้มีความตอ้งการออกแบบพื้นท่ีเชิงสัญลกัษณ์จากจิตนาการของขา้พเจ้าท่ีมีความ

เช่ือมโยงกบักลุ่มคนไร้บา้นในเขตพื้นท่ีกรุงเทพฯชั้นใน ซ่ึงเป็นพื้นท่ีส่วนใหญ่ท่ีกลุ่มคนไร้บา้น

อาศยัอยูท่ ั้งแบบชัว่คราวและแบบถาวร โดยจะทาํการเลือกพื้นท่ีท่ีสนใจเพื่อทาํการศึกษาบริบทของ

กลุ่มคนไร้บ้านเพื่อนาํมาใช้เป็นขอ้มูลในการออกแบบพื้นท่ีเชิงสัญลกัษณ์จากจินตนาการ โดย

มุ่งหวงัให้ผลงานการออกแบบของขา้พเจา้สร้างแรงกระตุน้ต่อผูท่ี้พบเห็นให้เกิดการตระหนกัถึง

การมีตวัตนของกลุ่มคนไร้บา้น 
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ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 

ออกแบบและสร้างท่ีอยู่อาศยัชั่วคราวตามจินตนาการของขา้พเจา้ในรูปแบบของผลงาน

สร้างสรรคเ์ชิงสัญลกัษณ์ของกลุ่มคนไร้บา้นท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยได ้จากกลุ่มพื้นท่ีเป้าหมายท่ีได้

คดัเลือกภายหลงัการลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลในเขตพื้นท่ีกรุงเทพฯชั้นใน จนได้พื้นท่ีเป้าหมายจาํนวน  

2 แห่ง ไดแ้ก่ บริเวณใกลเ้คียงทอ้งสนามหลวง และ บริเวณวดัมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ โดยจะผลิต

ช้ินงานท่ีเป็นสองรูปแบบคือ  

รูปแบบท่ี 1 พื้นท่ีสาํหรับคนไร้บา้นแบบชัว่คราวท่ีสามารถพกพาได ้ 

รูปแบบท่ี 2 พื้นท่ีสาํหรับคนไร้บา้นแบบก่ึงถาวรท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยได ้

 

ข้ันตอนและวธีิการสร้างสรรค์ 

 1.   ก่อนปฏิบติังาน 

 - ศึกษาทาํความเขา้ใจต่อบุคคลคนไร้บา้นในดา้นต่างๆท่ีมีความสอดคลอ้งกบัสภาวะ

ในการเลือกอาศยัในพื้นท่ีสาธารณะต่างๆ เพื่อเป็นขอ้มูลในการเลือกพื้นท่ีเป้าหมายท่ีตอ้งการใชเ้ป็น

พื้นท่ีทาํการศึกษา 

 - ศึกษาเร่ืองการสร้างสรรคท่ี์อยูอ่าศยัท่ีมีขนาดเล็กแบบชัว่คราว และแบบก่ิงถาวร เพื่อ

หาความเป็นไปไดใ้นการกาํหนดขอบเขตการเลือกใชว้สัดุในการสร้างสรรคร์วมถึงความเป็นไปได้

ของรูปทรงและโครงสร้างต่างๆในผลงานแต่ละช้ิน 

  2. ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

 - หลังจากสืบค้นข้อมูลต่างๆท่ีเ ก่ียวข้องกับกลุ่มคนไร้บ้าน  เพื่อใช้ เป็นข้อมูล

ประกอบการตดัสินใจในการออกแบบ และ ศึกษาเร่ืองการออกแบบท่ีอยูอ่าศยัทั้งแบบชัว่คราวและ

แบบก่ิงถาวรแลว้ จากนั้นประมวลผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีได ้เพื่อทาํการเลือกพื้นท่ีเป้าหมายใน

การออกแบบงานใหส้อดรับต่อพื้นท่ี 

 - ออกแบบผลงานให้สอดรับกับพื้นท่ีท่ีได้เลือก จาํนวน 2-3 ช้ิน ต่อ 1 พื้นท่ี สร้าง

ตน้แบบจาํลองผลงาน 

 - นาํโมเดลจาํลองผลงานท่ีไดล้งพื้นท่ีเป้าหมายท่ีตอ้งการศึกษา เพื่อให้กลุ่มคนไร้บา้น

ไดท้าํการเสนอแนะและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรคเ์พิ่มเติม 

 - ปรับแกผ้ลงานใหส้อดคลอ้งต่อแนวคิดท่ีไดรั้บจากกลุ่มคนไร้บา้นตามความเหมาะสม 

โดยอยูใ่นดุลยพินิจของขา้พเจา้แลของอาจารยท่ี์ปรึกษาผลงาน 
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 3. การนาํเสนอผลงาน 

 - นาํผลงานพื้นท่ีสร้างสรรค์เชิงสัญลกัษณ์ของกลุ่มคนไร้บา้นออกสู่พื้นท่ีสาธารณะใน

เขตพื้นท่ีกรุงเทพฯชั้นในท่ีเป็นพื้นท่ีเป้าหมาย และจดัเก็บผลการทาํงานศิลปะขณะท่ีนาํออกสู่พื้นท่ี

ในลกัษณะของส่ือวดีีทศัน์ 

 - จดัแสดงผลงานการออกแบบพื้นท่ีสร้างสรรคเ์ชิงสัญลกัษณ์ของกลุ่มคนไร้บา้น จาํนวน 

2 ช้ิน พร้อมกบัส่ือวดีีทศัน์ท่ีไดผ้า่นการตดัต่อเรียบเรียง 

 

แหล่งข้อมูลทีนํ่ามาใช้สร้างสรรค์ 

 1. ศึกษาจากหนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนไร้บา้น สังคมสงเคราะห์และสังคมวทิยา  

 2. ศึกษาจากขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ตเก่ียวกบัการออกแบบท่ีอยูอ่าศยัแบบชัว่คราวของศิลปิน

ต่างประเทศท่ีทาํงานเก่ียวขอ้งคนไร้บา้น และขอ้มูลทางสถิติเก่ียวกบัคนไร้บา้นในแง่มุมต่างๆ 

 3. ศึกษาจากการลงพื้นท่ีคนไร้บา้นบริเวณสนามหลวงและโดยรอบ 

 4. ศึกษาดา้นการจดัการวสัดุท่ีเลือกใช้จากผูรู้้ต่างเช่น ช่างตดัเยบ็ ช่างทาํเบาะรถยนต ์และ

ปรึกษาดา้นการออกแบบจากอาจารยต่์างๆ 

 

วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ 

  1. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

- กลอ้งดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ต่างๆในการบนัทึกภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว 

- Laptop สาํหรับสืบคน้ขอ้มูล ตดัต่อภาพเคล่ือนไหว ฯลฯ 

- สมุด Sketch และเคร่ืองเขียน 

- แบบสอบถามสาํหรับคนไร้บา้น 

2. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์ 

2.1 วสัดุสาํหรับทาํตน้แบบ 

- ไมส้าํหรับทาํโมเดล 

- สายไฟทองแดงแบบเส้นเด่ียว 

- แผน่โฟมยาง 

- พลาสติกใส 

- ลวดชนิดอ่อน 
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2.2 วสัดุสาํหรับท่ีใชส้ร้างผลงาน 

- แผน่ป้ายโฆษณา VINYL 

- แผน่ฟองนํ้าวทิยาศาสตร์ 

- ผา้ยางกนัเป้ือนสองหนา้ 

- แผน่พลาสติกใสชนิดหนา 

- แผน่โพลีคาร์บอเนตแบบลูกฟูก (Polycarbonate Sheet) 

- สายกระเป๋าขนาดเล็ก และ ขนาดใหญ่ 

- ตีนตุก๊แก 

- ซิปกระเป๋า และ หวัซิปเบอร์ 6 และ 9 

- ตวัล๊อกกระเป๋าพลาสติก 

- สายกระเป๋าขนาดต่างๆ 

-  เหล็กเส้นแบบต่างๆ 

- น๊อตขนาดต่างๆ 

- ขวดนํ้าด่ืม และ ขวดนํ้าอดัลม 

- ซิปกระเป๋า และ หวัซิปเบอร์ 6 และ 9 

- เหล็กเคลือบทองแดง 

- สีนํ้ามนักระป๋อง 

- นํ้ามนัสน 

- ทินเนอร์ 

- สีเคลือบเงา และ สีสเปรย ์

2.3 อุปกรณ์ต่างๆ 

- ไมบ้รรทดั สายวดั ตลบัเมตร และอุปกรณ์วดัขนาดอ่ืนๆ 

- อุปกรณ์ช่างพื้นฐาน เช่น สวา่น ไขควง ประแจ เล่ือย เป็นตน้ 

- จกัรเยบ็อุตสาหกรรม และ อุปกรณ์การเยบ็ผา้ 

- ตูเ้ช่ือมเหล็กไฟฟ้า และ ธูปเช่ือมเหล็ก  

- หนา้กากตดัแสง และ ถุงมือหนงังานเช่ือม 

- ท่ีหนีบกระดาษ คีมล๊อก ซีแคมป์ล๊อก 

- ใบขดั และ ใบเจียเหล็ก 

- ดอกสวา่นขนาดต่างๆ 

- เคร่ืองเจาะเหล็ก 
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- กระดาษ 80 ปอนด ์

- กาว UHU allplast  

- กาวร้อน 

- ปากกาเคมี 
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บทที ่2 

ข้อมูลทีเ่กี่ยวกบัการสร้างสรรค์ 

 

ทศันคติทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างสรรค์ 

ขา้พเจา้ตอ้งการแสดงออกถึงความเป็นไปไดท่ี้คนนอกจะสามารถเขา้ถึงคนไร้บา้นในพื้นท่ี

บริเวณทอ้งสนามหลวง และบริเวณขา้งวดัมหาธาตุยวุราชรังสฤษฎ ์ดว้ยวธีิการสร้างปฏิสัมพนัธ์ผา่น

ทางผลงานศิลปะ ใหผ้ลงานศิลปะเรียกร้องผูช้ม และสะทอ้นการมีอยูข่องกลุ่มคนกลุ่มหน่ึงท่ีสังคม

มองวา่เป็นส่วนเกิน  ซ่ึงขา้พเจา้มีความตั้งใจวา่การทาํงานของปฏิสัมพนัธ์นั้นจะตอ้งไม่สร้างความ

เปล่ียนแปลงในเชิงลบให้แก่กลุ่มคนไร้บา้นท่ีเลือกเขา้ไปร่วมงานดว้ย และคาดหวงัวา่ในระหวา่งท่ี

ขา้พเจา้เขา้ไปมีปฏิสัมพนัธ์นั้นจะทาํให้กลุ่มคนเหล่าน้ีเกิดความรู้สึกไดรั้บการปลดปล่อยส่ิงอย่าง

ต่างๆ ท่ีนึกคิด  แง่มุมท่ีไม่ได้รับการถ่ายทอดผ่านการรับฟังจากสังคมภายนอกมาก่อน แมจ้ะไม่

สามารถทาํใหพ้วกเขาหลุดพน้จากความเป็นคนไร้บา้นโดยส้ินเชิง แต่ขา้พเจา้หวงัใจวา่กิจกรรมของ

ขา้พเจา้ จะสามารถเปิดโอกาสให้คนไร้บา้นไดรั้บการปฏิบติัอบัปลอบประโลมจากความปรารถนา

ดีของขา้พเจา้ต่อพวกเขา ในช่วงเวลาหน่ึงซ่ึงอาจไม่มากมายนกั  

 

ข้อมูลทีเ่กี่ยวกบัการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 

 ส่ิงสําคญัของการเร่ิมตน้สร้างสรรค์ผลงานในหัวขอ้ พื้นท่ีสร้างสรรค์เชิงสัญลกัษณ์ของ

กลุ่มคนไร้บา้น นั้นคือการศึกษาหาขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัทางดา้นสังคมศาสตร์ ทั้งงานสร้างสรรค์ต่างๆ  

ท่ีเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบักลุ่มคนไร้บา้นโดยแบ่งออกเป็น ดงัน้ี 

 1. อิทธิพลจากทฤษฏีสังคมวทิยา 

 1.1 ทฤษฏีวพิากษ ์(Critical Theory)  โดย เจอร์เกน้ ฮาเบอร์มาส 

 1.2 แนวคิดของ ปิแอร์ บูร์ดิเออ เร่ือง พื้นท่ีทางสังคม ชนชั้นและรสนิยม 

 1.3 แนวคิดของ เออร์วิง่ กอ้ฟมัน่ เร่ือง มลทิน 

 2. อิทธิพลจากมานุษยวทิยา สถานการณ์ปัญหาคนไร้บา้น 

  2.1 งานศึกษาวธีิชีวติคนไร้บา้น ของ เดวดิ สโนว ์และ ลีออน แอนเดอร์สัน 
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 3. อิทธิพลจากศิลปินท่ีทาํงานเก่ียวขอ้งกบักลุ่มคนไร้บา้น 

        3.1 ผลงานของ ทีน่า  เฮวซีเพี่ยน   

        3.2 ผลงานของ ปีเตอร์ ซามูเอล 

        3.3 ผลงานของ อีวาน ลองฮิน่ี 

       3.4 ผลงานของ เดนนิส  ออ๊พเพนฮิม 

 

อทิธิพลจากทฤษฏีสังคมวทิยา 

ในแง่ระเบียบวิธีทางสังคมวิทยา เราตอ้งทาํความเขา้ใจสังคมจาก “ภายใน” หมายถึง จาก

ความรู้สึกนึกคิดของคนท่ีมีการกระทาํโตต้อบกนัในสถานการณ์ปกติธรรมดา เช่น ใชว้ิธีการสังเกต

แบบมีส่วนร่วมเพื่อจะได้เขา้ใจว่าทาํไมเขาจึงกระทาํส่ิงนั้น แทนท่ีจะรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง

ภายนอก  

ความคิดหลกัของทฤษฏีปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์ไวว้า่ (พจนานุกรมศพัทส์ังคมวิทยา, 2549: 245 –

246) 

 1. มนุษยก์ระทาํต่อส่ิงต่างๆ ตามความหมายท่ีใหก้บัส่ิงเหล่านั้น 

 2. ความหมายเกิดข้ึนจากกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 

 3. ความหมายถูกจดัและปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์ทางสังคม 

 4. การกระทาํทางสังคมเป็นผลจากการปรับเปล่ียนความหมาย 

 

 1. ทฤษฏีวิพากษ์ (Critical Theory)  โดย เจอร์เก้น ฮาเบอร์มาส (Jurgen Habermas:  

1929 – ปัจจุบัน) 

            ฮาเบอร์มาสเป็นนกัคิดในสาํนกัแฟรงคเ์ฟิร์ตท่ีตั้งข้ึน ทฤษฎีวิพากตข์องฮาเบอร์มาส

เน้นการวิพากษ ์(criticism) และรับรู้อยา่งลึกซ้ึงในคุณค่า มีการวิพากษ์ตนเองดว้ย นอกจากนั้นยงั

วิพากษ์ระบบทุนนิยม และมุ่งวิพากษ์หลกัเหตุผลเชิงเคร่ืองมือ (instrumentalrationnality) ท่ีนัก

คิดปฏิฐานนิยมไดเ้คยเสนอไวแ้ละเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวางในสังคมศาสตร์แนวประจกัษนิ์ยม 

ความคิดหลกัๆของทฤษฎีวพิากษมี์ดงัน้ี 

  1.1 ความรู้เกิดข้ึนจากสถานการณ์ท่ีมีแลกเปล่ียนความคิด (dialogue) โดยเสรีและ

เปิดกวา้งมีการวิพากษ์กนัได ้มนุษยเ์ป็นผูเ้ลือกใช้สัญลกัษณ์ต่างๆ (symbol using) ทาํให้มนุษยมี์

อิสระในการส่ือสาร แมค้วามไม่เท่าเทียมกนัในสังคมหรือการกดข่ีใดๆ ก็ไม่อาจบิดเบือนอิสรภาพน้ี

ได ้(Marshall, 1998: 132) การแลกเปล่ียนความคิดโดยเสรีและการ  วิพากษจึ์งเป็นกระบวนการท่ี

ก่อใหเ้กิดความรู้ 
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  1.2 วิธีแสวงหาความรู้แบบวิทยาศาสตร์ของแนวคิดปฏิฐานนิยม และหลกัความ

เป็นเหตุเป็นผล (rationality) ในสังคมทุนนิยมทาํลายความเป็นมนุษย ์ทาํให้ชีวิตทางวฒันธรรมอ่อน

ดอ้ย เราควรวิพากษก์ารใชค้วามเป็นเหตุเป็นผลท่ีถูกนาํมาเป็นเคร่ืองมืออธิบายปรากฏการณ์สังคม

และความสัมพนัธ์ทางสังคมของมนุษย ์เพราะมนุษยไ์ม่ไดส้ัมพนัธ์กนัดว้ยหลกัเหตุผลอยา่งเดียว 

  1.3 ความสนใจเชิงปัญญา (cognitive interest) ของมนุษยอ์าจแบ่งไดเ้ป็นสามอยา่ง 

คือ ความสนใจเชิงเทคนิค (technical interest) ท่ีมนุษยใ์ช้ในการเขา้ใจและควบคุมส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง

ได้แก่ความสนใจทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเชิงประจกัษนิยม ความสนใจเชิงปฏิบติั (practical 

interest) ท่ีมนุษยใ์ชใ้นการเขา้ใจและร่วมงานกบัเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั ทา้ยท่ีสุดคือ ความสนใจเชิง

ปลดปล่อย (emancipatory interest) ไดแ้ก่ ความประสงคข์องมนุษยท่ี์จะปลดปล่อยตนเองจากความ

บิดเบือนหรือพนัธนาการของการส่ือสารและการทาํความเข้าใจนําไปสู่การศึกษาจิตวิเคราะห์ 

(Marshall, 1998: 131)   

  1.4 มนุษยส์ามารถมี “lifeworld” ในระดบัปัจเจก เป็นชีวิตประจาํวนั ประกอบดว้ย

ภาษา การส่ือสารระหวา่งกนั และสํานึกเชิงศิลธรรม การวิเคราะห์จึงควรพิจารณาทั้งระดบัปัจเจก

และระดบัสังคม ฮาเบอร์มาสไดรั้บอิทธิพลจากสาํนกัปรากฏการณ์วิทยาในเร่ืองชีวิตประจาํวนั และ

เร่ือง lifeworld คือ โลกแห่งสํานึกและการกระทาํโตต้อบกนั เขาพฒันาความคิดต่อไป และเสนอวา่

ในโครงสร้างของภาษาและการกระทาํโตต้อบกนั มีส่ิงท่ีเป็นสํานึกเชิงศีลธรรมใน lifeworld สํานึก

น้ีเนน้เร่ืองของการปลดปล่อย การปลดปล่อยจึงเป็นพื้นฐานของชีวติทางสังคม (Lechte, 1994: 187) 

  1.5 การกระทาํเชิงส่ือสาร (communicative action) หรืออาจแปลใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึนวา่ 

การกระทาํเชิงโตต้อบซ่ึงกนัและกนัคือการกระทาํท่ีข้ึนอยู่กบักระบวนการร่วมมือในการตีความท่ี

บุคคลเช่ือมโยงการโตต้อบหรือส่ือสารนั้นเขา้กบัส่ิงท่ีอยูใ่นโลกทางสังคม ทั้งท่ีเป็นโลกส่วนตวัเชิง

วตัถุวสิัยและจิตวสิัยของเขา ฮาเบอร์มาสเสนอวา่การส่ือสารเป็นกิจกรรมท่ีสําคญัท่ีสุดใน lifeworld 

เพราะบุคคลจะสามารถรับรู้ว่าส่ิงท่ีเขาเปล่งเสียงออกไปนั้ นถูกรับรู้หรือไม่ ด้วยอิทธิพลของ

นักภาษาศาสตร์ คือ ชอมสก้ี (Chomsky) ฮาเบอร์มาสเช่ือว่าภาษาในฐานนะเคร่ืองมือของการ

ส่ือสารครอบคลุมผูพู้ดและผูฟั้งท่ีต่างมีความสนใจท่ีเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั ภาษาจึงเป็นเร่ืองของการ

ตีความ (Hermeneutic) อย่างแน่นอน (Hambermas, The Therory of Communicative Action 

Volume 2: Lifeworld and System, cited in Lechte, 1994: 188) 

  1.6 รัฐสมยัใหม่จะปกป้องประชาชนจากวกิฤติในทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากระบบทุน

นิยมไดน้อ้ย ทาํใหรั้ฐมีความชอบธรรมนอ้ยลงท่ีจะปกครอง 
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 2. แนวคิดของ ปิแอร์ บูร์ดิเออ (Pierre Bourdieu: 1930 – 2002) 

2.1 พื้นท่ีทางสังคม ชนชั้นและรสนิยม 

 พื้นท่ีทางสังคม (social space) คือ ท่ีท่ีมนุษยมี์ระบบความสัมพนัธ์ท่ีมีพื้นฐานอยูบ่น

อาํนาจ และมนุษยต์อ้งการมีตาํแหน่งอยู่ในพื้นท่ีนั้น หรือ คือเวทีท่ีคนในสังคมกาํลงัมีการกระทาํ

สัมพนัธ์กนัตามสถานภาพ (และอาํนาจ) 

 บูร์ดิเออเสนอความคิดเก่ียวกบัชนชั้น (class) และรสนิยม (teast) ไวด้งัน้ี ชนชั้นคือ 

กลุ่มของผูก้ระทาํ  (agent/actor) ท่ีดาํรงอยูใ่นตาํแหน่งท่ีเหมือนกนั อยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีเหมือนกนั

และยอมรับเงือนไขแบบเดียว เป็นผูมี้โอกาสท่ีจะมีผลประโยชน์และการแสดงออกแบบเดียวกนั 

สร้างการปฏิบติัท่ีเหมือนกนัและรับเอาท่าที ทศันคติท่ีเหมือนกนัมาใช ้ (สุภางค ์จนัทวานิช และรุ้ง

นภา ยรรยเกษมสุข, 2550: 261 )  

  เม่ือพิจารณานิยาม และเง่ือนไขของชนชั้นร่วมกนั ทาํให้เราสามารถอธิบายได้ว่า 

ความแตกต่างของปัจเจกอนัเน่ืองมาจากเง่ือนไขขา้งตน้ นาํไปสู่ความแตกต่างของปัจเจกในพื้นท่ี

และตาํแหน่งแห่งท่ี ท่ีทาํใหเ้กิดชนชั้น รวมทั้งเกิดการสร้างรสนิยม ข้ึนมา 

 รสนิยม คือ ความสามารถในการตดัสินหรือประเมินคุณค่าความงามดว้ยประสาท

สัมผสัอย่างทนัทีทนัใด หรือความสามารถในการรับรู้หรือเห็นความแตกต่างในรสชาติอาหาร ซ่ึง

หมายความถึงความช่ืนชอบในรสชาติอาหารบางอย่างมากเป็นพิเศษ การบอกวา่อะไรดีอะไรไม่ดี 

อะไรอร่อยอะไรไม่อร่อย อะไรดูดีและอะไรดูหยาบคาย บูดิเออร์คิดวา่การกระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึง

อาจถูกมองไดห้ลายแบบข้ึนอยูก่บัผูก้ระทาํ การกระทาํบางอยา่ง เช่นการแต่งตวัแบบเดียวกนัอาจทาํ

ให้บางคนดูโดดเด่น บางคนดูดดัจริตเสแสร้งหรือโชวอ์อฟ และบางคนกลายเป็นไพร่หยาบคายไป

เลย (Bourdieu, 1994: 23) 

 คาํว่า “รสนิยม” จึงมีความหมายได้สองนัย คือ หมายถึง การแสดงออกถึง

ความสามารถในการจาํแนกความแตกต่างและการเห็นคุณค่า (Bourdieu, 1989: 466) ซ่ึงถือไดว้่า

เป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลในการแสดงออกในทุกพื้นท่ี ทั้งการแสดงออกในทางวฒันธรรม การแลกเปล่ียน

เชิงสัญลกัษณ์ อาทิ เส้ือผา้ กีฬา อาหาร ดนตรี วรรณกรรม และศิลปะ ฯลฯ การจดัแยกประเภท

รสนิยมเป็นการจดัแยกท่ีผูท่ี้ทาํการแยกประเภทเป็นผูจ้าํแนกจากความแตกต่างท่ีไดส้ร้างข้ึนมา อาทิ 

ระหว่างความสวยงามกบัความน่าเกลียด ความโดดเด่นกบัความสามญัธรรมดา ทั้งน้ีการบริโภค

ศิลปะและวฒันธรรมถูกจดัเป็นเง่ือนไขท่ีทาํใหเ้กิดการจาํแนกความแตกต่างในการกระทาํทางสังคม

0

1 

 

                                                           
 1 สุภางค ์ จนัทวานิช, ทฤษฏีสังคมวทิยา. (ม.ป.ป., 2551)  250 – 253. 
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 3. แนวคิดของ เออร์วิง่ ก้อฟมั่น (Erving Goffman: 1922 – 1982)  

 มลทนิ (stigma) 

 มลทิน คือ เคร่ืองหมายแห่งตราบาปหรือความอัปยศท่ีสังคมตีตราให้แก่บุคคลอัน

เน่ืองมาจากความผิดปกติทางร่างกายหรือการมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนไปจากมาตรฐานของสังคม 

(พจนานุกรมศพัทส์ังคมวิทยา, 2549: 228 -229) ในการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมในชีวิตประจาํวนั 

บุคคลท่ีมีคุณลกัษณะของตนต่างไปจากคุณลกัษณะท่ีสังคมคาดหวงั จะรู้สึกวา่ตนเองมีมลทิน ไม่ได้

รับการยอมรับอย่างเต็มท่ีจากผู ้อ่ืน ผู ้ท่ีมีคุณลักษณะของตนท่ีแตกต่างจึงมักพยายามปิดบัง

คุณลกัษณะท่ีสังคมคาดหวงั จะรู้สึกว่าตนเองมีมลทิน ไม่ได้รับการยอมรับเต็มท่ีจากผูอ่ื้น ผูท่ี้มี

คุณลกัษณะของตนท่ีแตกต่างจึงมกัพยายามปิดบงัคุณลกัษณะเหล่านั้นถา้สามารถทาํได ้เช่น บุคคลท่ี

เป็นคนรักร่วมเพศ แมคุ้ณลกัษณะทางร่างกายท่ีต่างไปจากคนอ่ืน บุคคลก็ยงัพยายามปิดบงั เช่น คน

ศีรษะลา้นใส่วกิปกปิดศีรษะลา้น ความรู้สึกมีมลทินหรืออปัยศจึงไม่เกิดกบับุคคลในเชิงส่วนตวั แต่

เกิดจากการท่ีบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนหรือเกิดจากสังคมตีตรา ผูท่ี้มีมลทินจะเร่ิมมีอารมณ์ท่ี

รุนแรง รู้สึกส้ินหวงัและอบัอายแลว้ความรู้สึกก็เปล่ียนเป็นความโกรธ ความวุน่วายใจ (frustration) 

หรือถึงขั้นเกลียดตวัเองในท่ีสุด 

 ในหนงัสือเร่ือง Stigma (1961) ก้อฟมัน่ให้คาํอธิบายว่า มลทิน คือ คุณลกัษณะทาง

ร่างกายหรือสังคมท่ีลดทองคุณค่าของอตัลกัษณ์ทางสังคมของบุคคล ทาํให้เขาไม่ไดรั้บการยอมรับ

อยา่งเตม็ท่ี มลทินมีได ้3 แบบ คือ (Goffman, 1961: 2 – 3) 

- ความผดิปกติทางร่างกาย เช่น เป็นง่อย แคระแกร็น หูหนวก ตาเหล่ 

- จุดอ่อนส่วนบุคคลหรือความเส่ือมเสียในอดีต เช่น เคยติดคุก ถูกใหอ้อกจากงาน 

- มลทินเชิงสังคม (social stigma) จากการเป็นสมาชิกของกลุ่มเช้ือชาติหรือศาสนา 

เช่น เป็นชาติพนัธ์ุกลุ่มนอ้ย 

 ส่ิงท่ีก้อฟมัน่คิดว่าน่าสนใจ คือ กลยุทธ์ง่ายๆ ได้แก่ การซ่อมแซมปิดบงัดงัตวัอย่างท่ี

กล่าวมาแลว้ บางคนอาํพรางดว้ยการพยายามทาํให้กลมกลืนไปกบัสังคมของคน “ปกติ” บางคนก็

เก็บตวัหลีกหนีจากสังคม และบางคนก็ใชก้ลยุทธ์ต่อสู้เพื่อให้มลทินของตนกลายเป็นแรงกดดนัให้

สังคมยอมรับ เช่น ขบวนการรักร่วมเพศ ผูท่ี้มีมลทินเป็นผูท่ี้ภาพลกัษณ์ของตนแตกละเอียดป่นป้ี 

โดยเฉพาะถา้มลทินนั้นเกิดข้ึนในช่วงปลายของชีวติ (Slattery, 2003: 185 – 186) 

 ในมุมกลบั มลทินสะทอ้นให้เห็นถึงวิธีท่ีสังคมกาํหนดบรรทดัฐานของความปกติ สังคม

คือผูก้าํหนดว่าการกระทาํแบบใดปกติ การกระทาํแบบใดเบ่ียงเบน สังคมจึงเป็นอีกดา้นหน่ึงของ

เหรียญหรือมลทินนัน่เอง   
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 จะเห็นไดว้า่ ความเบ่ียงเบน (deviance) ถูกสร้างโดยสังคม สังคมนิยามการกระทาํท่ีไม่

ตอ้งการให้เกิดข้ึนเป็นความเบ่ียงเบน เม่ือบุคคลเร่ิมนิยามตนเองวา่มีการกระทาํท่ีสังคมไม่ตอ้งการ

ใหเ้กิดข้ึน เขาจะเร่ิมมีความเบ่ียงเบนระดบัพื้นฐาน หลงัจากนั้นเม่ือเขารับวา่เขามีการกระทาํดงักล่าว 

เขาก็จะเป็นผูมี้ความเบ่ียงเบนระดบัสอง และในท่ีสุดเม่ือเขารับรู้ว่าการกระทาํของเขาไดล้ดทอน

คุณค่าของอตัลกัษณ์ของเขาเอง รับรู้วา่เขาไม่ไดรั้บการยอมรับจากสังคม เขาก็จะกลายเป็นผูมี้มลทิน 

ความเบ่ียงเบนกบัมลทินจึงเป็นสองส่ิงท่ีใกลก้นัมาก กอ้ฟมัน่ระบุว่า ยิ่งสังคมตราหน้าบุคคลว่ามี

มลทินมากเท่าไหร่ บุคคลก็จะยิ่งมีการกระทาํท่ีสังคมไม่ตอ้งการให้เกิดข้ึนหรือไม่ยอมรับเพิ่มมาก

ข้ึนเท่านั้น ในทางตรงกนัขา้ม ถา้บุคคลยอมรับความเบ่ียงเบนท่ีตนมีและยอมรับการดูแลรักษา (ใน

กรณีของผูป่้วยทางจิต) เขาก็มีโอกาสท่ีจะหลุดพน้จากมลทินนั้นได้ สังคมต่างหากท่ีจะไม่ยอม

ยกเลิกตราบาปท่ีประทบัไวใ้หค้นเหล่านั้น1

2 

 

อทิธิพลจากมานุษยวทิยา 

 1. สถานการณ์ปัญหาคนไร้บ้าน 

 จากการทาํงานได้ประมวลปัญหาของคนไร้บ้าน และจดัหมวดหมู่ออกเป็น 6  กลุ่ม

ปัญหาหลกั โดยมองผา่นมิติของการไร้ท่ีอยูอ่าศยั จึงนาํสู่การเกิดปัญหาต่างๆ ไดแ้ก่ 

 1.1 การไม่มีบา้น ทาํใหเ้กิดความยากลาํบากในการดาํรงชีวติ 

  การไม่มีท่ีอยู่อาศยัท่ีมัน่คงปลอดภยัเป็นปัญหาเบ้ืองตน้คนไร้บา้นมีร่วมกนั หลาย

คนมีถ่ินฐานภูมิลาํเนาเดิมอยู่ในชนบท แต่เลือกท่ีจะไม่กลบับา้นดว้ยเหตุผลต่างๆ ขณะท่ีอีกหลาย

คนอยู่ในภาวะบา้นแตกสาแหรกขาดและไม่มีบา้นให้กลบั เม่ืออาศยัอยูใ่นเมืองใหญ่คนไร้บา้นทั้ง

สองกลุ่มน้ีมีปัญหาเหมือนกนัคือไม่สามารถเขา้ถึงท่ีอยูอ่าศยัท่ีเหมาะสมเน่ืองมาจากการมีรายไดต้ ํ่า 

ทาํใหพ้วกเขาอาศยัหลบันอนในพื้นท่ีสาธารณะซ่ึงมีตน้ทุนตํ่ากวา่หรือไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย ซ่ึงก็ตอ้ง

เผชิญกบัความยากลาํบากเม่ือฝนตก ตอ้งอาศยัหลบตามสถานีขนส่ง  ตามตูโ้ทรศพัทส์าธารณะ หรือ

ตามหน้าอาคารต่าง ๆ และอาศยัใช้ห้องนํ้ า ห้องส้วม ตามท่ีสาธารณะเช่น วดับางแห่ง สวนรถไฟ  

ป๊ัมนํ้ ามนั  หรือแหล่งบริการท่ีเก็บเงิน เช่น ห้องนํ้ าเอกชนใกลค้ลองหลอด  หน้ากองสลาก ใตท้าง

ด่วนหน้าขนส่งหมอชิต ห้องนํ้ าตามสถานีขนส่งต่าง ๆ  คร้ังละ 3 บาท  ถา้อาบนํ้ าจะเสียค่าบริการ

คร้ังละ 15 บาท อาศยัแหล่งนํ้ าสาธารณะในการซักผา้ อาบนํ้ า เช่น ริมแม่นํ้ าเจ้าพระยา  บริเวณ

สะพานพุทธ ท่านํ้ าป่ินเกล้า ท่านํ้ านนท์  ท่านํ้ าคลองบางกอกน้อย  คลองหลอด หรือแหล่งนํ้ า

สาธารณะอ่ืน ๆ การเขา้ไม่ถึงท่ีพกัท่ีเหมาะสมทาํให้คนไร้บา้นมีปัญหาด้านความปลอดภยั ด้าน

คุณภาพชีวติ และโอกาสในการพฒันาคุณภาพชีวติในดา้นต่าง ๆ 

                                                           
 2 เร่ืองเดยีวกนั, 135 - 136 
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 1.2 การเขา้ไม่ถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน บริการ และสวสัดิการของรัฐ: 

  การไม่มีท่ีอยู่อาศยัเป็นท่ีมาของปัญหาอ่ืน ๆ มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การขาด

หลกัฐานในการแสดงสถานภาพบุคคล (บตัรประชาชน และทะเบียนบา้น) ซ่ึงเก่ียวพนักบัการมีท่ีอยู่

อาศยัอยา่งเป็นทางการ คนไร้บา้นจาํนวนมากขาดการติดต่อกบับา้นนานพอ ๆ กบัท่ีขาดการติดต่อ

กบัหน่วยงานราชการจึงทาํให้ถูกคดัรายช่ือออกจากระบบทะเบียนราษฎร์ของทางการ จึงทาํให้คน

ไร้บา้นเขา้ไม่ถึงสิทธิและสวสัดิการขั้นพื้นฐานท่ีรัฐจดัใหแ้ก่ประชาชน เช่น  สิทธิในการศึกษา สิทธิ

ในการรักษาพยาบาล สิทธิในการไดรั้บเบ้ียยงัชีพสําหรับผูสู้งอายุและคนพิการ ฯลฯ  นอกจากนั้น 

การไม่มีบตัรประชาชนยงัทาํให้คนไร้บา้นประสบความยุง่ยากในการดาํเนินชีวิต เช่น ถูกตรวจคน้

หรือถูกจบักุมเม่ือไม่มีบตัรประชาชนขณะท่ีตอ้งเดินทางไปต่างจงัหวดัเพื่อขายของ เช่น ผา้ปูรองนัง่ 

หรือจดัซุ้มปาลูกโป่งตามงานวดั อีกกรณีหน่ึงปัญหาการถูกคดัช่ือออกจากทะเบียนบา้น   เน่ืองจาก

ขาดการติดต่อกบัหน่วยงานราชการเป็นเวลานาน คนไร้บา้นเหล่าน้ีขาดโอกาสท่ีจะไดรั้บบริการ

ทางการรักษาพยาบาล การศึกษา และด้านอ่ืน ๆ  ขณะเดียวกัน   คนไร้บ้านบางส่วนท่ีมีบัตร

ประชาชน    แต่มีภูมิลาํเนาอยูต่่างถ่ินซ่ึงไม่ใช่แหล่งท่ีอยูอ่าศยัทาํมาหากินในปัจจุบนั ก็ไม่มีสิทธิเขา้

รับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐ  หรือส่งบุตรหลานเขา้โรงเรียนดว้ยเช่นกนั 

  การเขา้ไม่ถึงการรักษาพยาบาล เป็นความเดือดร้อนด้านการเขา้ไม่ถึงสิทธิอนัดบั

ตน้ๆ ของคนไร้บา้นโดยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง คนไร้บา้นมกัเจ็บไขไ้ดป่้วยอยู่บ่อยๆ เพราะ

พวกเขาใช้ชีวิตในพื้นท่ีสาธารณะท่ามกลางภาวะความตึงเครียดทั้งทางด้านร่างกาย (เช่น กินอยู่

ลาํบาก ไม่มีสุขอนามยั) และจิตใจ ผูท่ี้ไม่สามารถเขา้ถึงระบบการรักษาพยาบาลของรัฐ มกัจะใช้

วธีิการซ้ือยากินเองเม่ือเจ็บป่วยเล็ก ๆ นอ้ย แต่ในกรณีท่ีป่วยหนกัอาจมีคนไร้บา้นดว้ยกนัช่วยเหลือ

พาไปส่งโรงพยาบาล  และใช้สิทธิเขา้รับการรักษาในฐานะผูป่้วยอนาถา   โดยติดต่อแผนกสังคม

สงเคราะห์ของโรงพยาบาล หรืออาจมีหน่วยงานการกุศลให้การช่วยเหลือส่งตัวไปรักษาท่ี

โรงพยาบาล นอกเหนือจากนั้น พบวา่มีคนไร้บา้นจาํนวนไม่นอ้ยท่ีนอนป่วยจนเสียชีวิตอยูใ่นพื้นท่ี

สาธารณะ ซ่ึงหน่วยงานการกุศลก็จะมารับศพไปจดัการในลาํดบัต่อไป 

 1.3 การถูกละเมิดสิทธิ ถูกคุกคาม ทาํร้าย 

  เม่ือเปรียบเทียบกบัประชาชนทัว่ไปในสังคม คนไร้บา้นมีความเส่ียงท่ีจะถูกละเมิด

สิทธิ และถูกคุกคามทาํร้ายมากกวา่คนทัว่ไป เน่ืองจากพวกเขาตอ้งใชชี้วติอยูใ่นพื้นท่ีสาธารณะ  ท่ีมี

ผูค้นมากหน้าหลายตาใช้ชีวิตอยู่ปะปนกนั ขณะท่ีคนไร้บา้นท่ีเป็นผูห้ญิง เด็ก และคนแก่ มีความ

เส่ียงมากกวา่คนไร้บา้นเพศชายวยัรุ่น และวยักลางคน     นอกจากนั้น ดว้ยบุคลิกลกัษณะภายนอกท่ี

ดูไม่สะอาดเรียบร้อยและด้วยสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมดูตํ่าตอ้ย คนไร้บา้นจึงมกัคนใน

สังคมดูถูกดูแคลนและเอารัดเอาเปรียบ รวมถึงถูกเจา้หน้าท่ีรัฐเลือกปฏิบติั ไม่ปกป้อง ดูแล และ
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คุม้ครองสิทธิเท่าเทียมกบัพลเมืองคนอ่ืน ๆ โดยเฉพาะเม่ือพวกเขาเกิดปัญหาต่าง ๆ ทั้งต่อร่างกาย

หรือทรัพยสิ์น ยิง่ไปกวา่นั้น บ่อยคร้ังท่ีพบวา่เจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีละเมิดสิทธิคนไร้บา้นเสียเอง เพราะเช่ือ

วา่คนไร้บา้นจะไม่สามารถกลบัมาทวงสิทธิของตนเอง 

  ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาเครือข่ายคนไร้บา้น และมูลนิธิพฒันาท่ีอยู่อาศยั พยายาม

เดินเร่ือง และร้องเรียนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อขอทาํบตัรประชาชนใหม่ให้แก่คนไร้บา้นท่ีไม่มี

หลกัฐานแสดงตน ตลอดจนยืน่ขอ้เสนอเพื่อขอรับการคุม้ครองสิทธิใหแ้ก่คนไร้บา้นท่ีอยูใ่นระหวา่ง

ดาํเนินการจดัทาํหลกัฐานทางทะเบียนราษฎร์ แต่ก็พบวา่การดาํเนินการในทุกขั้นตอนเป็นไปอยา่ง

ล่าชา้ และมีความคืบหนา้ไปไดน้อ้ยมาก 

 1.4 การขาดโอกาสทางสังคม 

  การสูญเสียทุนทางสังคมเป็นเง่ือนไขสําคญัของการกลายมาเป็นคนไร้บา้น ขณะท่ี

การไม่มีทุนทางสังคมก็ทาํให้คนไร้บา้นไม่ไดรั้บโอกาสจากสังคมในการพฒันาคุณภาพชีวิตของ

ตนเอง ด้วยรูปลกัษณ์ภายนอกท่ีดูสกปรก ทาํให้คนไร้บ้านถูกรังเกียจเดียดฉันท์ ไม่มีผูต้อ้งการ

รับเขา้ทาํงาน หรือถูกขบัไล่ออกจากพื้นท่ีสาธารณะต่าง ๆ โดยไม่ไดรั้บการเคารพในศกัด์ิศรีความ

เป็นมนุษย ์ขณะท่ีหน่วยงานภาครัฐเองก็มกัมองคนไร้บา้นว่าเป็นกลุ่มคนท่ีมีความดอ้ย หรือ เป็น

ปัญหา จึงมกัคิดคน้แนวทางในการแกไ้ขพฤติกรรมหรืออบรมบ่มนิสัยของพวกเขา มากกกว่าจะ

สร้างโอกาสและมีกลไก และมาตรการทางสังคมรองรับ เพื่อท่ีจะให้คนไร้บา้นสามารถใชศ้กัยภาพ

ท่ีมีอยูใ่นการประกอบสัมมาอาชีพและดาํเนินชีวติไดอ้ยา่งเป็นปกติสุขและมีคุณภาพชีวติท่ีดีได ้

 1.5 ปัญหาดา้นอาชีพ 

  คนไร้บา้นโดยส่วนใหญ่มีอาชีพท่ีไม่มัน่คง เป็นอาชีพมีรายไดต้ ํ่าและไม่แน่นอน 

และเป็นอาชีพท่ีคนในสังคมไม่ไดใ้ห้คุณค่าและความสําคญั นอกจากนั้นการศึกษาวิจยัยงัพบว่ามี

คนไร้บา้นจาํนวนไม่นอ้ยท่ีถูกหลอกให้ไปทาํงานท่ียากลาํบาก เส่ียงภยัอนัตรายโดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง

หรือไดรั้บค่าจา้งแรงงานท่ีไม่เป็นธรรม เช่น การไปเป็นลูกเรือประมง จากการสํารวจของมูลนิธิ

พฒันาท่ีอยู่อาศยั พบว่าคนไร้บา้นโดยส่วนใหญ่มีอาชีพเก็บหาของเก่า รองลงมา คืออาชีพรับจา้ง

ทัว่ไป  โดยแบ่งออกเป็นงานรับจา้ง 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ งานรับจา้งท่ีไม่ตอ้งใช้ฝีมือ เช่น การรับจา้ง

แจกใบปลิวตามห้ามสรรพสินค้า รับจ้างปรบมือตามรายการเกมโชว์ต่างๆ หรือรับจ้างเป็นตัว

ประกอบการแสดงโทรทศัน์ และภาพยนตร์ ส่วนงานรับจา้งในลกัษณะท่ีสอง ไดแ้ก่งานรับจา้งท่ี

ตอ้งใช้ฝีมือทางช่าง เช่น ช่างทาสี ช่างปูน ช่างไม ้ซ่ึงตอ้งไปสมคัรตามท่ีก่อสร้างหรือแคมป์งาน 

หรือไปรอรับผูรั้บเหมาตามจุดนดัพบต่าง ๆ เช่น ซอยกีบหมูย่านมีนบุรี แต่ตอ้งแข่งขนัแย่งงานกบั

แรงงานอ่ืน ๆ อีกเป็นจาํนวนมาก 
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 สภาวะดา้นอาชีพในลกัษณะดงักล่าวทาํให้การยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนไร้บา้น

เป็นไปไดย้ากมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจะสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และสังคมจนกระทัง่

พวกเขาหลุดพน้จากการเป็นคนไร้บา้นยิง่ดูจะเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ไดเ้ลย 

 1.6 การขาดนโยบาย กฎหมาย และกลไกทางสังคมในการรองรับและแกไ้ขปัญหา 

  ปฏิเสธไม่ไดว้่าปัญหาคนไร้บา้น เป็นปัญหาท่ีสําคญั และทวีความรุนแรงมากข้ึน

เร่ือย ๆ ในสังคม ถึงแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐจะเร่ิมตระหนักถึงการมีอยู่ของคนไร้บ้าน มองเห็น

ปัญหาของพวกเขา และพยายามหาแนวทางการในการแกไ้ข แต่ยงัไม่มีนโยบาย และมาตรการท่ีจะ

ใช้เป็นกลไกในการรองรับ   และแก้ไขปัญหาให้แก่คนไร้บ้านโดยตรง  และเป็นการเฉพาะ  

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในดา้นการจดัการท่ีอยูอ่าศยัท่ีเหมาะสมให้แก่คนไร้บา้น กฎหมายต่าง ๆ ท่ีมีอยู่

ในขณะน้ีเป็นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสงเคราะห์ช่วยเหลือ   ไม่มีนโยบายวา่ดว้ยการจดัการท่ีอยู่

อาศยัโดยตรง  ถึงแมจ้ะมีโครงการบา้นมัน่คง   โดยการกาํกบั ดูแลของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 

ซ่ึงเป็นโครงการท่ีตั้งข้ึนมา เพื่อแกปั้ญหา และพฒันาท่ีอยูอ่าศยัของคนในชุมชนแออดั  แต่กลุ่มคน

ไร้บา้นก็ไม่ไดอ้ยู่ในเป้าหมาย หรือเง่ือนไของการแกปั้ญหา เพราะคนไร้บา้นมีรายได ้และอาชีพท่ี

ไม่มัน่คง  และไม่สามารถเขา้ถึงความมัน่คงในท่ีอยูอ่าศยัตามกลไก ท่ีมีอยู2่ 3   

 

 2. งานศึกษาวิธีชีวิตคนไร้บ้าน ของ เดวิด สโนว์ และ ลีออน แอนเดอร์สัน (David Snow 

and Leon Anderson) ทีช่ื่อ Down on Their Luck: A Study of Homeless Street People 

 เป็นการศึกษาคนไร้บา้นในเมืองออสติน รัฐเทก็ซสั ทั้งสองมิไดม้องคนไร้บา้นในฐานะท่ี

เป็น “ปัญหา” แต่พยายามทาํความเขา้ใจอยา่งท่ีเขา “เป็น” มากท่ีสุด และแบ่งประเภทของคนไร้บา้น

ออกเป็น 3 กลุ่ม โดยพิจารณาจาก 3 ปัจจยัประกอบกนัคือ รูปแบบการใช้ชีวิต การตระหนักใน

ตวัตน และระยะเวลาการใชชี้วติในทอ้งถนน 

กลุ่มแรกเรียกวา่ “คนเพิ่งพลดัท่ี” (recently dislocate) หมายถึง ผูท่ี้เพิ่งกลายเป็นคนไร้

บา้นและยงัไม่อาจยอมรับการใชชี้วิตอยูข่า้งถนน มีความหวาดระแวง เครียด ไม่รู้วา่จะใชชี้วิตรอด

อย่างไร ทาํให้คิดถึงหนทางท่ีจะกลบัไปมีบา้นเหมือนเดิม พยายามหางานทาํ และไม่ยอมรับการ

มีอตัลกัษณ์ร่วมกบัคนไร้บา้น 

กลุ่มท่ีสองเรียกว่า “พวกเหยียบเรือสองแคม” (straddlers) หลงัจากคนเพิ่งพลดัท่ีไม่

สามารถด้ินรนออกจากทอ้งถนนและเร่ิมปรับตวัเขา้กบัสภาวะใหม่ได ้จากท่ีเคยหวาดกลวักลายเป็น

ความคุน้เคย รู้ช่องทางไปรับการช่วยเหลือในท่ีต่างๆ ขณะท่ีอีกดา้นหน่ึงยงัคิดท่ีจะกลบัไปมีท่ีอยู่

                                                           
 3 คนไร้บ้าน, [ออนไลน์] เขา้ถึงเม่ือ 28 พฤษภาคม 2558 เขา้ถึงไดจ้าก https://www.Voicelaber.org/คนไร้

บา้น-แรงงานท่ีถูกล/ 
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อาศยั แต่ความพยายามด้ินรนนอ้ยลงและเร่ิมยอมรับในโชคชะตา ภาวะแบบน้ีเรียกวา่ “ภาวะกํ้าก่ึง” 

(liminality) คือเป็นความคลุมเครือในช่วงเปล่ียนผา่น 

กลุ่มท่ีสามเรียกว่า “คนนอก” (outsider) หรือผูท่ี้ใช้ชีวิตอยู่บนทอ้งถนนยาวนาน มี

จิตสาํนึกและใชชี้วติประจาํวนัเพื่ออยูร่อดบนทอ้งถนนมากกวา่ท่ีจะพยายามออกจากทอ้งถนน   คน

นอกจึงหมายถึงผูท่ี้แยกตวัจากสังคมใหญ่ดว้ยการตระหนกัรู้ (cognitive) 

งานของสโนวแ์ละแอนเดอร์สัน ยงัถกเถียงในเร่ืองความสัมพนัธ์ของคนไร้บา้นท่ีมกัถูก

มองวา่เป็นปัจเจกท่ีโดดเด่ียว โดยแสดงให้เห็นวา่คนไร้บา้นมีทั้งท่ีโดดเด่ียวและมีความสัมพนัธ์กนั 

นอกจากน้ีทั้งสองยงักล่าวถึงประเด็นท่ีสําคญัคือ “การกอบกูต้วัตน” (salvaging the self) โดยย ํ้าวา่ 

คนไร้บา้นไม่ไดเ้ป็นแค่คนท่ียากจนท่ีสุดในสังคมเท่านั้น หากแต่คนเหล่าน้ียงัตอ้งเผชิญกบัขอ้สงสัย

ท่ีกดักร่อนตนเองเก่ียวกบัคุณค่าและความหมายของการมีชีวิตรอด ซ่ึงจะถูกกระตุน้ในยามท่ีตอ้ง

เผชิญกบัสายตาท่ีมองดว้ยความหวาดระแวง ดูถูก คนไร้บา้นจึงตอ้งพยายามตอบตวัเองเก่ียวกบั

ความหมายของการมีชีวติอยู3่ 4 

การศึกษาทฤษฏีสังคมวิทยา และทฤษฏีมานุษยวิทยา นั้นเป็นส่วนท่ีสําคญัก่อนการทาํ

ศิลปนิพนธ์เพื่อทาํความเขา้ใจสภาวะทางอารมณ์และสถานภาพทางสังคมของคนไร้บา้นอยา่งลึกซ้ึง 

เพื่อจะเขา้ถึง และนาํขอ้มูลท่ีไดศึ้กษานั้นมาสะทอ้นอารมณ์ความรู้สึกของคนไร้บา้นผ่านทางการ

ออกแบบผลงาน กิจกรรม และผลิตส่ือวิดีทศัน์สะทอ้นสภาวะการไร้ท่ีอยูอ่าศยัของกลุ่มคนไร้บา้น 

ในขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการศิลปนิพนธ์ ซ่ึงขา้พเจา้ไดส้รุปทฤษฏีท่ีไดค้น้ควา้ทั้งสองน้ีใน

รูปแบบของแผนภาพความคิด (ภาพท่ี 1 และ ภาพท่ี 2)  ขา้พเจา้สังเกตเห็นความเช่ือมโยงของ

สภาวะทุนนิยมท่ีเป็นปัจจยัสําคญัท่ีก่อให้เกิดคนไร้บา้นในแต่ละประเทศ ซ่ึงมีวงจรหลกั คือ การ

เป็นคนจนแบบเด่ียว ท่ีเป็นไดท้ั้งคนจนในชนบทและคนจนเมือง และรวมถึงคนจนแบบกลุ่ม หรือท่ี

เรียกว่า สลมั นั้นเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเป็นคนไร้บา้น มีลกัษณะร่วมในการเป็นคนไร้บา้นหลาย

ปัจจยัท่ีทบัซอ้นกนั แมใ้นเบ้ืองตน้พวกเขาจะไม่ยอมรับการเป็นคนไร้บา้นทนัทีทนัใด แต่ในท่ีสุดก็

จะสมคัรใจเป็นคนไร้บา้น  เม่ือลงพื้นท่ีทาํการศึกษาคนไร้บา้นจะตอ้งอยูบ่นขอบเขตของหลกัการ

ทาํวจิยัเบ้ือตน้ เพื่อเป็นแนวทางในการเขา้หากลุ่มคนไร้บา้นวา่จะตอ้งใช ้การทาํความรู้จกัคนไร้บา้น

ผ่านทศันคติอย่างคนไร้บา้น เช่น การเร่ิมตน้คาํถามท่ีไม่ไกลตวั การอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีคนไร้

บ้านคุ้นชิน และท่ีสําคัญคือห้ามแสดงกริยาหรือคาํพูดท่ีดูถูก ลดทอน ศักด์ิศรีของคนไร้บ้าน 

เน่ืองจากคนไร้บา้นนั้นมีความรู้สึกเหล่ือมลํ้ าทางสังคมเป็นพื้นฐานส่วนลึกในจิตใจ เป็นทุนเดิม 

และเม่ือส้ินสุดการสนทนาหรือกิจกรรม ควรมอบรางวลัแด่พวกเขาเพื่อนเป็นขวญักาํลงัใจ เน่ืองจาก

คนไร้บา้นนั้นพึงพอใจต่อส่ิงแลกเปล่ียนท่ีไดผ้ลรวดเร็วทนัทีเน่ืองจากชีวิตมีความเส่ียงสูงท่ีจะถูก

                                                           
 4 บุญเลิศ วเิศษปรีชา, โลกของคนไร้บ้าน. (ม.ป.ป., 2552) 10 – 11. 
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เอารัดเอาเปรียบไดง่้าย  จึงไวใ้จใครไดย้ากและประหม่า การเขา้หาอยา่งสุภาพจะช่วยลดความกดดนั

ของคนไร้บา้น   ในเร่ืองของการเลือกคาํถามหรือการตั้งคาํถามท่ีจะถามคนไร้บา้นนั้นจะเป็นจุดท่ี

สามารถทาํให้เกิดการสะทอ้นเร่ืองราวและการตีความไปสู่ผูช้มหรือคนดู เน่ืองจากมนุษยใ์นสังคม

ปกตินั้นมีคติท่ีแบ่งชั้นทางสังคมเป็นทุนเดิม และมนุษยจ์ะแยกแยะจาํพวกของมนุษยด์ว้ยกนัผ่าน

ทางรสนิยมต่างๆ ดงันั้นหากขา้พเจา้ตอ้งการทาํผลงานท่ีส่ือถึงเร่ืองคนไร้บา้น ขา้พเจา้ควรใชส้ัญญะ

ในการส่ือสารถึงคนไร้บา้นผา่นวสัดุท่ีคนไร้บา้นเลือกใชใ้นชีวิตประจาํวนั หรือรูปทรงท่ีแสดงออก

ถึงการไร้ตวัตนในสังคมส่วนใหญ่ จึงจะสามารถเป็นถ่ายทอดความรู้สึกถึงคนไร้บา้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

เพราะคนไร้บา้นตระหนกัวา่ตนเองนั้นเป็นมลทินในสังคม 

 

 
ภาพท่ี 1  แผนภาพความคิดขอ้มูลทางทฤษฏีมานุษยวทิยาและสังคมวทิยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนไร้บา้น 

 

 
ภาพท่ี 2  แผนภาพความคิดขอ้มูลทางทฤษฏีมานุษยวทิยาและสังคมวทิยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนไร้บา้น 
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อทิธิพลจากศิลปินทีท่าํงานเกีย่วข้องกบักลุ่มคนไร้บ้าน 

 1. ทน่ีา  เฮวซีเพีย่น  (Tina Hovsepian) ผลงานช่ือ Cardborigami  

สถาปนิกจากเมือง Santa Monica , Los Angeles มีความสนใจเร่ืองมนุษยธรรมโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งชะตากรรมของคนจรจดัในสลัมในย่านชานเมือง ในปี 2007 เธอได้ออกแบบและสร้าง

ตน้แบบท่ีพกัพิงชัว่คราวท่ีทาํจากกระดาษแข็งพบัช่ือวา่Cardborigami ซ่ึงมีท่ีมาจากการพบักระดาษ 

Origami ของชาวญ่ีปุ่น ทีน่าไดรั้บรางวลัท่ีสองสําหรับนวตักรรม 2009 USC ระดบัปริญญาตรี จาก

การประชุมทางวิชาการในด้านการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน นั่นเป็นคร้ังแรกท่ีนักศึกษา

สถาปัตยกรรมไดรั้บรางวลั 

ปัจจุบนัทีน่า ไดเ้ร่ิมตน้สร้างองคก์รไม่แสวงหากาํไรผา่นผลงาน Cardborigami ซ่ึงไดรั้บ

เสียงตอบรับอย่างท่วมทน้ จาก 88 ประเทศ ผา่นทาง CNN.com และปรากฏในบทความในบล็อก

การออกแบบท่ีมีช่ือเสียงหลายแห่ง 

 

 
ภาพท่ี 3  แบบร่างของผลงานช่ือ Cardborigami 

ท่ีมา   http://cardborigami.org/ เขา้ถึงเม่ือ 15 เมษายน 2558 
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ภาพท่ี 4  การนาํผลงาน Cardborigami ออกสู่พื้นท่ีคนไร้บา้น 

ท่ีมา http://www.polocriativo.com.br/blogcriativo/cardborigami-designer-cria-casa-de-papelao-

para-abrigar-moradores-de-rua/ เขา้ถึงเม่ือ 15 เมษายน 2558 

 

 ส่ิงท่ีนาํมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรคจ์ากผลงานของ ทีน่า เฮวซีเพียน คือ ศึกษาเร่ือง

วธีิการพบั การยดืขยายของผลงาน ท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากส่ิงใกลต้วัซ่ึง คือ ส่วนยืดหดจากรถ

บสั ซ่ึงขา้พเจา้ไดน้าํมาใช้ในการออกแบบผลงานช้ินท่ี 2 พื้นท่ีสําหรับคนไร้บา้นแบบชัว่คราวท่ี

สามารถพกพาได ้ช้ินท่ี 2  ขา้พเจา้ไดส้ังเกตส่ิงใกลต้วัท่ีมีลกัษณะของการยืดและหดตวัท่ีอยู่ใน

ชีวิตประจาํวนัท่ีสนใจ คือ หมอนแบบพบัเก็บ ซ่ึงมีวิธีการเก็บแบบง่ายๆ เวลาเก็บส่วนกลางนั้นไม่

จาํเป็นตอ้งพิถีพิถนัมากนกั แค่เพียงนาํส่วนขยายใส่ลงไปใหพ้อดีกบัขนาดหมอนและรูดซิปเก็บก็จะ

เป็นการเสร็จขั้นตอนการเก็บ 

 

 2. ปีเตอร์ ซามูเอล (Peter Samuelson) ผู้บริหารระดับสูงบริษัทผลติส่ือภาพยนตร์ และ

โทรทัศน์ในประเทศอังกฤษและอเมริกา ผลงาน EDAR (Everyone Deserves A Roof) 

 ซามูเอลดาํรงตาํแหน่งระดบัสูงในบริษทัผลิตส่ือภาพยนตร์และโทรทศัน์ในประเทศ

อเมริกาและองักฤษ และตาํแหน่งสําคญัอ่ืนๆอีกมากมาย รวมถึงองคก์รไม่แสวงหาผลกาํไรท่ีผลิต

รถเขน็ EDER น้ีใหแ้ก่คนไร้บา้นทั้งชายและหญิง                                    

 ท่ีมาของแนวคิดน้ีเร่ิมตน้จากการท่ีเขายา้ยจากลอนดอนมาอยูล่อสแองเจอลิส เขาป่ัน

จกัรยานจากบา้นในย่านเวสต์ฮอลลีวูด้ไปท่ีลอสแองเจอลิส เม่ือเขาป่ันจกัรยานผ่านบริเวณ ริม

ชายหาดเขานบัคนไร้บา้นไดท้ั้งหมด 62 คน ซ่ึงในจาํนวนนั้นมีทั้งเด็กและผูห้ญิงรวมอยู่ดว้ย  และ

นัน่เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีทาํใหเ้ขาเกิดแนวคิดท่ีจะทาํบางส่ิงบางอยา่งข้ึน  หลงัจากท่ีเขาไดท้าํการลงพื้นท่ี
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สัมภาษณ์คนไร้บา้นเขาพบปัญหาในเร่ืองความไม่ปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของคนไร้บา้นใน

ยามวิกาล ด้วยเหตุน่ีเองเขาจึงจดัให้มีการแข่งขนัการออกแบบท่ีอยู่สําหรับคนไร้บ้านข้ึนท่ี the 

Pasadena Art Center College of  Design   เขาไดพ้บกบัสองนกัออกแบบ Eric Lindeman และ Jason 

Zasa 

 ในช่วงฤดูร้อนปี 2008  EDER เปิดตวัอย่างประสบความสําเร็จ ด้วยจาํนวน 60 คนั 

กระจายไปทัว่ลอสแองเจอริส มีการจดัตั้ งหน่วยงานท่ีให้บริการประชาชนท่ีไม่มีท่ีอยู่อาศยัทัว่

ภาคใตข้องรัฐแคลิฟอร์เนียและในชุมชนของ Phoenix, AZ, เดนเวอร์, โคโลราโด และ แคมเดน, 

นิวเจอร์ซีย ์และยงัคงขยายตวัไปทัว่เมืองเหล่าน้ีเช่นเดียวกบัภูมิภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ  ซ่ึงพวกเขา

ไดมี้การพฒันาระบบลอ้ให้สามารถเข็นข้ึนเนินไดง่้าย นํ้ าหนกัเบา และราคาตน้ทุนการผลิตถูกลง 

มัน่ใจไดว้า่ EDAR นั้นแขง็แรงกวา่รถเขน็ในซูเปอร์มาร์เก็ตท่ีคนไร้บา้นส่วนมากใชก้นั   

 

 
ภาพท่ี 5  ปีเตอร์  ซามูเอล และ EDAR ท่ีอยูค่นไร้บา้นแบบเคล่ือนท่ีได ้ 

ท่ีมา http://www.edar.org/history.html เขา้ถึงเม่ือ 15 เมษายน 2558 

 

 
ภาพท่ี 6  คนไร้บา้นผิวดาํท่ีไดเ้ป็นเจา้ของ EDAR 

ท่ีมา http://www.edar.org/homelessness.html เขา้ถึงเม่ือ 15 เมษายน 2558 
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 ส่ิงท่ีนาํมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรคข์อง ปีเตอร์  ซามูเอล  คือ นอกจากในเร่ืองการ

ออกแบบแล้ว ขา้พเจา้สนใจแนวคิดในจุดเร่ิมตน้ของ EDAR นั่นคือการออกแบบท่ีมีจุดประสงค์

สําคญัให้คนไร้บา้นทุกคนมีท่ีนอนท่ีปลอดภยัเป็นของตนเอง ซ่ึงจากการลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลของ

ขา้พเจา้ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนของคนไร้บา้นท่ีตอ้งอาศยัหลบันอนในพื้นท่ีสาธารณะคือความไม่ปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพยสิ์น มกัถูกลกัขโมยส่ิงของต่างๆอยูบ่่อยคร้ัง ดงันั้นขา้พเจา้จึงใชแ้นวทางดงักล่าว

ในการสร้างสรรค์ผลงานให้สามารถเก็บรักษาทรัพยสิ์นได้ดีท่ีสุด ด้วยวิธีการทาํให้ผลงานนั้นมี

พื้นท่ีท่ีสามารถเป็นทั้งท่ีนอนในยามวิกาลและเป็นท่ีเก็บรักษาของใชส่้วนตวัของคนไร้บา้นไดใ้น

คราวเดียวกนั ดว้ยการทาํใหท้ั้งสองส่วนติดกนัเพื่อลดปัญหาการลกัขโมย หรือสูญหาย 

 

 3. อีวาน ลองฮิน่ี (Ivan Longhini) นักออกแบบอุตสาหกรรมชาวอาเจนติน่า ผลงาน 

Calacolito   

ลกัษณะของผลงานช้ินน้ีคือ เป็นรถเข็นเก็บขยะขนาดพอดีตวัท่ีมีฟังชัน่ของการเป็นท่ีนอน 

และพื้นท่ีอเนกประสงคอ่ื์นๆ ท่ีสามารถอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่วถีิชีวติของคนไร้บา้นได ้สามารถ

ใชง้านหลายกหลายช่วงเวลา สอดรับกบัการใชชี้วติของคนไร้บา้นท่ีหาเล้ียงชีพดว้ยอาชีพเก็บ 

 

 
ภาพท่ี 7  ภาพแสดงวธีิการใชง้าน Calacolito ท่ีแบ่งออกเป็นสามช่วงการใชง้าน 

ท่ีมา http://www.designboom.com/project/caracolito/ เขา้ถึงเม่ือ 15 เมษายน 2558 
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 ส่ิงท่ีนาํมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ของ อีวาน ลองฮิน่ี คือ ความสามารถในการใช้

งานท่ีสอดรับกบัอาชีพเก็บขยะและของเก่าท่ีคนไร้บา้นใช้ดาํรงชีวิต เน่ืองจากคนไร้บา้นบริเวณ

พื้นท่ีท่ีขา้พเจา้ให้ความสนใจนั้นโดยส่วนใหญ่ยึดอาชีพเก็บขยะเป็นอาชีพหลกัในการหารายได ้

และจากการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์คนไร้บา้นทาํใหท้ราบวา่ การมีรถเขน็เก็บขยะนั้นเป็นเหมือนความฝัน

สูงสุดของคนไร้บา้นหลายคน นอกจากน้ีผลงานช้ินน้ีไดต้อบสนองการใช้งานกิจกรรมพื้นฐานได้

อีกหลายอยา่งอีกดว้ย  

 

 4.  ผลงานของ เดนนิส  อ๊อพเพนฮิม (Dennis Oppenheim) ศิลปินชาวอเมริกัน  

ช่ือผลงาน Electric Kiss 

 
ภาพท่ี 8  Electric kiss ในสภาพแวดลอ้มตอนช่วงกลางวนั 

ท่ีมา http://dilbelau.hamazo.tv/d2010-05-06.html เขา้ถึงเม่ือ 17 เมษายน 2558 

 

 
ภาพท่ี 9  Electric kiss ในสภาพแวดลอ้มตอนช่วงกลางคืน 

ท่ีมา  http://makingarthappen.com/2011/01/25/electric-kiss/ เขา้ถึงเม่ือ 17 เมษายน 2558 
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 ส่ิงที่นํามาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานของ เดนนิส  อ๊อพเพนฮิม คือ การ

ออกแบบผลงานของศิลปินท่ีสามารถแสดงออกสู่สายตาของผูค้นไดท้ั้งในเวลากลางวนั และในเวลา

กลางคืน โดยทั้งสองช่วงเวลาใหอ้ารมณ์ความรู้สึกท่ีแตกต่างกนั โดยขา้พเจา้เลือกใชล้กัษณะพิเศษน้ี

กบัผลงานออกแบบของขา้พเจา้ท่ีมีลกัษณะก่ึงถาวรในผลงานช้ินท่ี 4 พื้นท่ีสําหรับคนไร้บา้นแบบ

ก่ึงถาวรท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยได ้2 เน่ืองจากผลงานช้ินท่ี 4 จะตอ้งสามารถแสดงออกถึงสัญลกัษณ์

ของการไร้ท่ีอยู่อาศัยได้ทั้ งในเวลากลางวนัและกลางคืน ทาํให้ต้องมีการเพิ่มแสงไฟจากเวลา

กลางคืน ซ่ึงผลงาน Electric Kiss เป็นตวัอยา่งท่ีดีในเร่ืองการเห็นเล็งเห็นถึงความพิเศษของอารมณ์

ความรู้สึกท่ีผูช้มสัมผสัในห่วงเวลาท่ีต่างกนั ผา่นผลงานช้ินเดียวกนัท่ีเพิ่มเติมบางส่ิงบางอยา่งลงไป

เพียงเล็กนอ้ย จนผลงานสามารถแสดงออกไดทุ้กช่วงเวลา 
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บทที ่3 

กระบวนการและข้ันตอนการสร้างสรรค์ 

 

กระบวนการสร้างสรรค์ 

 ศิลปนิพนธ์ชุด “ พื้นท่ีสร้างสรรคเ์ชิงสัญลกัษณ์ของกลุ่มคนไร้บา้น ” เป็นศิลปนิพนธ์ท่ีมี

การทาํกิจกรรมทางศิลปะร่วมกบักลุ่มคนไร้บา้นบริเวณรอบสนามหลวง ซ่ึงมีปัจเจกของลกัษณะวิถี

ชีวติ และการดาํรงชีพของกลุ่มคนไร้บา้นท่ีเฉพาะตวั จึงตอ้งมีการกาํหนดกรอบของการปฏิบติังาน

ปลายเปิด เพื่อให้เกิดความเป็นไปไดใ้นการพฒันาการทาํกิจกรรมต่อกลุ่มคนเหล่าน้ีอย่างสอดรับ

และไม่ก่อความกระทบกระเทือนต่อการดาํรงชีวิติ  ซ่ึงตอ้งอาศยัหลกัความรู้ด้านมานุษยวิทยา, 

สังคมวทิยา, สังคมสงเคราะห์, หลกัการออกแบบท่ีอยูอ่าศยัเพื่อคนไร้บา้นของนกัออกแบบจนไปถึง

หลกัการออกแบบท่ีอยูอ่าศยัขนาดเล็กต่างๆ เช่น เต็นท ์( tent ), รถบา้น, กระโจม เป็นตน้ เพื่อให้

ผลงานเกิดความสัมฤทธ์ิผล ไดรั้บความยอมรับจากกลุ่มเป้าหมายใหไ้ดม้ากท่ีสุด   

 แบ่งช่วงการปฏิบติังานและพฒันาผลงานไดด้งัน้ี คือ 

 1. ระยะก่อนศิลปนิพนธ์ 

 2. ระยะศิลปนิพนธ์ 

 

ระยะก่อนศิลปนิพนธ์ 

 1. การลงพืน้ทีเ่พือ่เกบ็ข้อมูลบริเวณรอบสนามหลวงและพืน้ทีใ่กล้เคียง 

 หลงัจากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวกบักลุ่มคนไร้บา้นเพื่อทาํความเขา้ใจใน

เบ้ืองตน้เป็นท่ีเรียบร้อย  จึงกาํหนดแบบสอบถามท่ีตอ้งการใช้ขอ้มูลเพื่อนาํมาพฒันาการออกแบบ

ผลงานใหส้อดรับต่อกลุ่มคนไร้บา้น โดยขา้พเจา้ไดส้ร้างชุดคาํถามข้ึน 2 กลุ่ม ดงัน้ี  

 กลุ่มท่ี 1  ชุดแบบสอบถามทัว่ไป ใชเ้พื่อการเก็บขอ้มูลเชิงสถิติของกลุ่มคนไร้บา้น   

 กลุ่มท่ี 2  ชุดแบบสอบถามจากภาพ ใชเ้พื่อวิเคราะห์สภาวะทางอารมณ์ความรู้สึกของกลุ่ม

คนไร้บา้น 
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ภาพท่ี 10 ชุดแบบสอบถามทัว่ไป 

 

ชุดแบบสอบถามทัว่ไปนั้นสามารถสะทอ้นอารมณ์ความรู้สึกและทศันคติของคนไร้บา้น

แต่ละคนท่ีขา้พเจา้ลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูล เน่ืองจากในระหว่างการสัมภาษณ์ขา้พเจา้จะสามารถสังเกต

พฤติกรรมต่างๆของคนไร้บา้นแต่ละคนเพื่อทาํความเขา้ใจ และนาํมาปรับใชใ้นกาออกแบบผลงาน 

และการมีปฏิสัมพนัธ์ต่อคนไร้บา้นในขั้นตอนการทาํกิจกรรมผา่นผลงานศิลปนิพนธ์แต่ละช้ิน 
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ตารางท่ี 1 ตารางแสดงผลการลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลดว้ยชุดแบบสอบถามทัว่ไป 

 

การเก็บขอ้มูลเชิงสถิติมีเพื่อทาํความเขา้ใจภาพรวมการใชชี้วิตของคนไร้บา้นตามสถานท่ี

ต่างๆ บริเวณรอบพื้นท่ีสนามหลวง เพื่อนาํมาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการออกแบบรูปทรงให้สอด

รับต่อวถีิชีวติของกลุ่มคนไร้บา้นใหม้ากท่ีสุด และจากการสาํรวจสรุปได ้ดงัน้ี   

คนไร้บา้นส่วนใหญ่บริเวณรอบสนามหลวงและพื้นท่ีใกลเ้คียงมีอายุประมาณ 45 – 70 ปี  

ระยะเวลาในการดาํรงชีวิตแบบคนไร้บา้นเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป จนไปถึงหลายสิบปี  

ส่วนใหญ่จะมีการเคล่ือนยา้ยไม่ไกลไปจากพื้นท่ีทอ้งสนามหลวงมากนกั เน่ืองจากมีอาชีพเก็บขยะ

ขาย ซ่ึงสถานท่ีรับซ้ือขยะนั้นอยู่ภายในซอยคลองหลอด คนไร้บา้นบางส่วนรับจา้งทัว่ไป หรือ

ขอทานตามบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว  โดยปกติคนไร้บ้านจะอาศยันอนหลับในยามวิกาลตาม

สถานท่ีต่างๆแลว้แต่โอกาส โดยจะเป็นท่ีท่ีมีแสงสวา่ง สะดวก ไม่ไกลจากพื้นท่ีประกอบอาชีพ มี

การปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนท่ีเป็นกลุ่มคนไร้บา้นดว้ยกนั หรือผูท่ี้มีวิถีชีวิตคลุกคลีกบักลุ่มคนไร้บา้น 
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วสัดุท่ีนิยมใชใ้นชีวิตประจาํวนั คือ ถุงพลาสติก  สภาวะทางความรู้สึกของกลุ่มคนเหล่าน้ีมีความ

หลากหลาย ซ่ึงเป็นผลมาจากความแตกต่างด้านระยะเวลาในการใช้ชีวิตแบบคนไร้ท่ีอยู่อาศัย 

รวมถึงสภาพร่างกายและสภาวะทางจิต ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีความสอดคลอ้งเช่ือมโยงต่อความมุ่งหวงัใน

อนาคต และการกอบกูต้วัตน ท่ียิ่งนานวนัคนไร้บา้นจะยิ่งมีความหวงัในชีวิตน้อยลงจนทาํให้เกิด

สภาวะยอมรับต่อส่ิงท่ีเป็น จนหมดความตอ้งการในดา้นต่างๆไปในท่ีสุด 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 11 การลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลตามบริเวณรอบพื้นท่ีสนามหลวงและบริเวณใกลเ้คียง 
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ภาพท่ี 12 ชุดแบบสอบถามจากภาพ    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงผลชุดแบบสอบถามจากภาพ    

 

ส่ิงท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ กลุ่มคนไร้บา้นบริเวณรอบพื้นท่ีสนามหลวงนั้น ยงัคงมี

ความสนใจ ความชอบ และมีความตอ้งการพื้นฐานเช่นเดียวกบัคนในสังคมปกติ  มีทศันคติท่ีดีต่อ

ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั มีความอ่อนโยนภายในจิตใจ รักความสงบสันตโ์ดด 

จากการวิเคราะห์บททดสอบทั้งสองกลุ่ม ทาํให้เกิดบทสรุปจากภาพรวมไดด้งัน้ี คือ กลุ่ม

คนไร้บา้นโดยส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้อยู่ในวยัสูงอายุ และมีประสบการณ์ในการใชชี้วิตแบบคนไร้บา้น

มาหลากหลายรูปแบบ จนสามารถหาช่องทางในการประกอบอาชีพได ้ มกัยดึอาชีพเก็บขยะขาย แต่

มีปัญหาในเร่ืองการจดัเก็บขยะ เพราะคนไร้บา้นท่ีมีอาชีพเก็บขยะส่วนใหญ่ใช้ถุงพลาสติกขนาด

ใหญ่ในการบรรจุขวดนํ้ าเพื่อนาํไปขาย ซ่ึงไม่สะดวกต่อการพกพาเท่าท่ีควร และยงัชาํรุดได้ง่าย     

ทาํให้คนไร้บา้นจะต้องหาถุงพลาสติกใบใหม่มาสับเปล่ียนอยู่บ่อยคร้ัง นอกจากน้ีนํ้ าหนักของ

ถุงพลาสติกขนาดใหญ่ท่ีบรรจุขวดพลาสติกอยู่ภายในในน้ีเอง จะก่อให้เกิดนํ้ าหนักกดทบับนบ่า

ของคนไร้บา้น ทาํให้รู้สึกปวดกล้ามเน้ือบริเวณบ่า ส่งผลให้การเดินทางในแต่ละวนัเป็นไปโดย

ลาํบาก เกิดความล่าชา้ เป็นอุปสรรคต่อการหาไดใ้นแต่ละวนั   
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ระยะศิลปนิพนธ์ 

 แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ขั้นตอนการออกแบบผลงาน 

2. ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

 

 1. ข้ันตอนการออกแบบผลงาน 

1.1 ข้ันตอนการสร้างภาพร่าง 2 มิติ  

คือ ภาพร่างลายเส้น เป็นกระบวนการท่ีนาํขอ้มูลจากการลงพื้นท่ีมาประมวลผลเพื่อ

สร้างสรรค์กาํหนดรูปแบบ รูปทรง และความเป็นไปได้ในการออกแบบต่างๆข้ึนมาอย่างคร่าวๆ 

โดยสามารถนาํจิตนาการท่ีตอ้งการถ่ายทอดผา่นรูปทรง และรายละเอียดต่างไดอ้ยา่งอิสระ แต่ยงัอยู่

ในกรอบของการคาํนึงถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ดงัน้ี  

 

 ภาพร่าง 2 มิติ  สําหรับผลงานรูปแบบที ่1  

 - พื้นท่ีสาํหรับคนไร้บา้นแบบชัว่คราวท่ีสามารถพกพาได ้ช้ินท่ี 1  

 กลุ่มเป้าหมาย คือ คนไร้บา้นประเภทเร่ร่อนท่ีมีอาชีพเก็บขยะขาย บริเวณพื้นท่ีรอบ

สนามหลวง จาํนวน 1 คน  

 ลกัษณะของผลงาน คือ กระเป๋าสะพายสําหรับใช้เก็บขยะขนาดใหญ่ มีท่ีนอนสําหรับ

คนไร้บา้นติดอยูท่ี่ดา้นขา้งของกระเป๋า และช่องสาํหรับเก็บของใชส่้วนตวั 

 

 

 
ภาพท่ี 13  พื้นท่ีสาํหรับคนไร้บา้นแบบชัว่คราวท่ีสามารถพกพาได ้ช้ินท่ี 1 
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 - พื้นท่ีสาํหรับคนไร้บา้นแบบชัว่คราวท่ีสามารถพกพาได ้ช้ินท่ี 2  

 กลุ่มเป้าหมาย คือ คนไร้บา้นประเภทเร่ร่อนท่ีไม่มีอาชีพ บริเวณพื้นท่ีรอบสนามหลวง 

จาํนวน 1 คน  

 ลกัษณะของผลงาน คือ กระเป๋าสะพายรูปทรงโคง้ ส่วนหนา้มีกระเป๋าใส่ของ ส่วนกลาง

กระเป๋าสามารถยดืขยายออกมาเป็นท่ีนอนได ้ใชว้ธีิการยดึติดกบัเสาหรือตน้ไมเ้พื่อใหส้ามารถตั้งได ้

 

 
ภาพท่ี 14  พื้นท่ีสาํหรับคนไร้บา้นแบบชัว่คราวท่ีสามารถพกพาได ้ช้ินท่ี 2 

 

 ภาพร่าง 2 มิติ  สําหรับผลงานรูปแบบที ่2  

 - พื้นท่ีสาํหรับคนไร้บา้นแบบก่ึงถาวรท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยได ้ช้ินท่ี 1 

 กลุ่มเป้าหมาย คือ คนไร้บ้านประเภทมีท่ีอยู่ เ ป็นหลักแหล่ง  บริเวณพื้นท่ีรอบ

สนามหลวงและคลองหลอด โดยตวัผลงานนั้นเพื่อเป็นกิจกรรมท่ีใหค้นไร้บา้นไดมี้ส่วนร่วม  

 ลกัษณะของผลงาน คือ เป็นพื้นท่ีรูปทรงบา้นท่ีสามารถใส่ขวดนํ้ าด่ืมลงไปในช่องท่ีตดั

เยบ็ข้ึนเป็นแถวแนวตั้งทั้ง 4 ดา้น 
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ภาพท่ี 15 พื้นท่ีสาํหรับคนไร้บา้นแบบก่ึงถาวรท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยได ้ช้ินท่ี 1 

 

- พื้นท่ีสาํหรับคนไร้บา้นแบบก่ึงถาวรท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยได ้ช้ินท่ี 2 

 กลุ่มเป้าหมาย คือ คนไร้บา้นประเภทเร่ร่อนไม่จาํกดัอาชีพ บริเวณพื้นท่ีรอบสนามหลวง

และวดัมหาธาตุยวุราชรังสฤษฎ ์โดยตวัผลงานนั้นเพื่อเป็นกิจกรรมท่ีใหค้นไร้บา้นไดมี้ส่วนร่วม  

 ลกัษณะของผลงาน คือ เป็นโครงสร้างเหล็กรูปทรงโคง้เปลือกหอย มีลอ้เล่ือนสามารถ

เคล่ือนท่ีได ้ภายในเป็นฟูกสาํหรับนอน 

 

   
ภาพท่ี 16 พื้นท่ีสาํหรับคนไร้บา้นแบบก่ึงถาวรท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยได ้ช้ินท่ี 2 
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1.2 ข้ันตอนการสร้างแบบจําลอง 3 มิติ    

หลงัจากร่างภาพดว้ยลายเส้นแลว้ จึงทาํการสร้างรูปทรงจาํลองข้ึนเพื่อทาํความเขา้ใจใน

เร่ืองโครงสร้างในการใช้งานจริง ส่ิงสําคญัคือตอ้งคาํนึงถึงเร่ืองการรับนํ้ าหนักของผลงาน และ

คาํนึงถึงขีดจาํกดัในการรับนํ้าหนกัของร่างกายมนุษย ์      

             

 
ภาพท่ี 17 ค่าเฉล่ียความสูงของคนไทยเพศชายและเพศหญิง 

ท่ีมา  http://board.postjung.com/762662.html เขา้ถึงเม่ือ 24 พฤษภาคม 2558 

 

 
ตารางท่ี 3 ตารางแสดงค่าเฉล่ียนํ้าหนกัมาตรฐานของคนไทย 

ท่ีมา  http://www.dek-d.com/board/view/885123/ เขา้ถึงเม่ือ 24 พฤษภาคม 2558 
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จากการศึกษาคน้ควา้ทาํให้ทราบวา่ ค่าเฉล่ียความสูงของคนไทยเพศชายและเพศหญิง นั้น

อยูท่ี่ 159 – 170 เซนติเมตร นํ้าหนกัร่างกายท่ีตํ่าสุดของคนไทย คือ นํ้ าหนกัตวัของเพศหญิง ซ่ึงอยูท่ี่

ประมาณ 50 กิโลกรัม นํ้ าหนกัตวัท่ีสูงสุดของคนไทย คือ นํ้ าหนักตวัของเพศชายสูงสุดอยู่ท่ี 75 

กิโลกรัม ดงันั้นการออกแบบผลงานจะตอ้งสามารถรองรับนํ้ าหนกัไดป้ระมาณ 50 – 75 กิโลกรัม 

หรือมากกวา่นั้น ในขณะท่ีร่างกายของมนุษยโ์ดยปกติสามารถรองรับนํ้ าหนกัจากส่ิงของท่ีตอ้งแบก

รับไดม้ากท่ีสุดไม่เกินนํ้าหนกัร่างกาย ส่ิงน้ีเองคือขอ้มูลท่ีตอ้งคาํนึงในกระบวนการออกแบบผลงาน

ให้สามารถใชง้านไดจ้ริง และสอดรับต่อนํ้ าหนกัของร่างกายของคนไร้บา้นอีกดว้ย นอกจากน้ีแลว้

ยงัตอ้งวเิคราะห์ถึงลกัษณะการนอนในท่ีเป้าหมายวา่มีลกัษณะอยา่งไร มีพื้นท่ีสําหรับจดัวางผลงาน

ให้สามารถอยูใ่นพื้นท่ีนั้นไดจ้ริงดว้ย ซ่ึงขอ้มูลน้ีขา้พเจา้จะนาํไปปรับใชใ้นขั้นตอนการขยายแบบ

ร่างเป็นผลงานจริง 

 

 
ภาพท่ี 18  ภาพตวัอยา่งแบบจาํลอง 3 มิติ จากผลงานรูปแบบท่ี 2 ช้ินท่ี 2  
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1.3 ข้ันตอนการขยายแบบร่างเป็นผลงานจริง   นาํแบบจาํลองท่ีผา่นการปรึกษา ประเมิน

และตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษามาขยายเป็นผลงานจริง ซ่ึงในผลงานแต่ละช้ินของขา้พเจา้นั้นมี

รูปทรงท่ีแตกต่างกนัออกไปตามสภาพพื้นท่ีท่ีกาํหนดเป็นพื้นท่ีเป้าหมาย มีลกัษณะรูปทรงและการ

ใช้งานท่ีแต่งต่างกนัตามเทคนิคท่ีสนใจ คือ การมว้นเก็บ การยืดขยาย การแทนท่ี และการพบัเก็บ           

ซ่ึงประกอบดว้ยวสัดุและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน ดงัน้ี 

 1.3.1 วสัดุสาํหรับท่ีใชส้ร้างผลงาน 

 - แผน่ป้ายโฆษณา VINYL 

 - แผน่ฟองนํ้าวทิยาศาสตร์ 

 - ผา้ยางกนัเป้ือนสองหนา้ 

 - แผน่พลาสติกใสชนิดหนา 

 - แผน่โพลีคาร์บอเนตแบบลูกฟูก (Polycarbonate Sheet) 

 - สายกระเป๋าขนาดเล็ก และ ขนาดใหญ่ 

 - ตีนตุก๊แก 

 - ซิปกระเป๋า และ หวัซิปเบอร์ 6 และ 9 

 - ตวัล๊อกกระเป๋าพลาสติก 

 - สายกระเป๋าขนาดต่างๆ 

 -  เหล็กเส้นแบบต่างๆ 

 - น๊อตขนาดต่างๆ 

 - ขวดนํ้าด่ืม และ ขวดนํ้าอดัลม 

 - ซิปกระเป๋า และ หวัซิปเบอร์ 6 และ 9 

 - เหล็กเคลือบทองแดง 

 - สีนํ้ามนักระป๋อง 

 - นํ้ามนัสน 

 - ทินเนอร์ 

 - สีเคลือบเงา และ สีสเปรย ์
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ภาพท่ี 19 วสัดุท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน: แผน่ป้ายโฆษณา VINYL 

 

  
ภาพท่ี 20  วสัดุท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน: แผน่ฟองนํ้ าวทิยาศาสตร์ 

 

 
ภาพท่ี 21 วสัดุสาํหรับทาํผลงานศิลปนิพนธ์ : ผา้ยางกนัเป้ือนสองหนา้ 
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ภาพท่ี 22 วสัดุสาํหรับทาํผลงานศิลปนิพนธ์ : แผน่โพลีคาร์บอเนตแบบลูกฟูก  

 

 
ภาพท่ี 23 วสัดุท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน : สายกระเป๋า ตีนตุก๊แก ซิปกระเป๋า ตวัล๊อกกระเป๋า  

     
ภาพท่ี 24 วสัดุท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน : เหล็กเส้นแบบต่างๆ ท่ีหนีบกระดาษ คีมล๊อก 
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1.3.2 อุปกรณ์ต่างๆ 

- ไมบ้รรทดั สายวดั ตลบัเมตร และอุปกรณ์วดัขนาดอ่ืนๆ 

- อุปกรณ์ช่างพื้นฐาน เช่น สวา่น ไขควง ประแจ เล่ือย เป็นตน้ 

- จกัรเยบ็อุตสาหกรรม และ อุปกรณ์การเยบ็ผา้ 

- ตูเ้ช่ือมเหล็กไฟฟ้า และ ธูปเช่ือมเหล็ก  

- หนา้กากตดัแสง และ ถุงมือหนงังานเช่ือม 

- ท่ีหนีบกระดาษ คีมล๊อก ซีแคมป์ล๊อก 

- ใบขดั และ ใบเจียเหล็ก 

- ดอกสวา่นขนาดต่างๆ 

 - เคร่ืองเจาะเหล็ก 

 - กระดาษ 80 ปอนด ์

 - กาว UHU allplast  

 - กาวร้อน 

 - ปากกาเคมี 

 

  
ภาพท่ี 25 วสัดุท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน : สีนํ้ามนักระป๋อง  

ถุงมือหนงังานเช่ือม นํ้ามนัสน สีเคลือบเงา และ สีสเปรย ์
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ภาพท่ี 26 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน : กาวร้อน กาว UHU   

 

 
ภาพท่ี 27 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน : ธูปเช่ือมเหล็ก ดอกสวา่น น๊อต ซีแคมป์ล๊อก 

ปากกาเคมี น๊อตหนุนคร่ึงน้ิว ใบขดั และ ใบเจียเหล็ก 
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ภาพท่ี 28 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน : จกัรเยบ็ผา้อุตสาหกรรม 

 

 2. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 2.1 กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงาน รูปแบบท่ี 1  

 2.1.1 พื้นท่ีสาํหรับคนไร้บา้นแบบชัว่คราวท่ีสามารถพกพาได ้ช้ินท่ี 1 

 วธีิการทาํ 

 1. นาํแผน่ป้ายไวนิลมาวดัและตดัเป็นส่วนประกอบต่างๆตามแบบร่าง 2 มิติ ของ

กระเป๋า ซ่ึงในขั้นตอนน้ีเราต้องให้ความสําคญักบัการเลือกสีสันของแผ่นป้ายและกาํหนดส่ิงท่ี

ตอ้งการนาํเสนอในแต่ละส่วนท่ีจะออกมาเป็นกระเป๋า เช่น ลวดลาย ตวัหนงัสือ เป็นตน้ โดยแบ่ง

ส่วนต่างๆของช้ินงานออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี  

 กลุ่มท่ี 1 

 - ดา้นบนของกระเป๋า รูปคร่ึงวงกลม 2 ช้ิน ขนาด 54 × 36 ซม. 

 - ส่วนหลงัของกระเป๋า รูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ 2 ช้ิน ขนาด 84 × 54 ซม. 

 - ดา้นล่างของกระเป๋า รูปคร่ึงวงกลม 2 ช้ิน ขนาด 54 × 36 ซม. 

 กลุ่มท่ี 2 

 - ส่วนกลางกระเป๋า รูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ 4 × 2 ช้ิน ขนาด 54 × 84 ซ.ม. 

 กลุ่มท่ี 3 

 - ส่วนท่ีนอน รูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ 2 ช้ิน ขนาด 170 × 84 ซ.ม. 

 - สายรัดเก็บท่ีนอน 3 ช้ิน ขนาด 3 × 80 ซ.ม.  
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 กลุ่มท่ี 4 

 - สายสะพาย 2 ช้ิน ขนาด 5 × 33 ซ.ม.  

 - ท่ีรัดเอว 2 ช้ิน ขนาด 12 × 17 ซ.ม. 

 

 
ภาพท่ี 29 ช้ินส่วนของกระเป๋าส่วนท่ีประกอบกนัเป็นตวักระเป๋า 

 

 
ภาพท่ี 30 ช้ินส่วนของกระเป๋าส่วนท่ีประกอบกนัระหวา่งส่วนท่ีนอนและดา้นหลงักระเป๋า 
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 2. นาํส่วนต่างๆท่ีไดม้าเยบ็ประกอบกนั โดยจะใชห้ลกัการตดัเยบ็ผา้มาเป็นพื้นฐาน

ในการตดัเยบ็ประกอบส่วนตางๆท่ีอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัเขา้ดว้ยกนั (ตามภาพตวัอยา่งภาพท่ี 31) 

 

 
ภาพท่ี 31 ตวัอยา่งการประกอบพื้นท่ีสาํหรับคนไร้บา้นแบบชัว่คราวท่ีสามารถพกพาได ้ช้ินท่ี 1 

  

         2.1 นาํกลุ่มท่ี 1 เยบ็ประกอบเขา้ดว้ยกนัโดยส่วนน้ีคือ ความสูงของกระเป๋า  

ซ่ึงลกัษณะของผลงานจะมีความสูงกวา่กระเป๋าปกติทัว่ไปเพื่อใชใ้นการบรรจุขยะท่ีมีไดป้ริมาณมาก

ข้ึน 

  2.2 นาํกลุ่มท่ี 1 เยบ็ประกอบกบัเขา้กบักลุ่มท่ี 4 ในส่วนน้ีจะตอ้งมีการคาํนวณ

ระยะความสูงของสายกระเป๋าจากระดบัความกวา้งของบ่าคนจริง โดยให้ส่วนความห่างของสาย

กระเป๋าสองขา้งนั้นมีความกวา้ง 7 เซนติเมตร ตามแบบกระเป๋าเป้ทัว่ไป ให้ส่วนล่างของกระเป๋าจะ

อยูร่ะดบัเอวเพื่อไม่ใหเ้สียดสีกบัขาขณะเดิน และสายรัดเอวจะตอ้งมีระยะห่างจากกนั 14 ซม. 

   2.3 นาํส่ิงท่ีไดจ้ากกระบวนการเบ้ืองตน้ทั้งหมดมาเยบ็ประกอบกบักลุ่มท่ี 3 

คือท่ีนอนท่ีติดกบักระเป๋าอยู่บริเวณดา้นขา้งของตวักระเป๋า สามารถมว้นเก็บได ้ใช้หลกัการมว้น

เก็บท่ีศึกษามาจากการมว้นผา้ใบกนัแดดของร้านคา้ และการมว้นเก็บเส่ือ ท่ีจะไม่ทาํให้ส่วนท่ีมว้น

เก็บหอ้ยหล่น ดว้ยวธีิการรัดใหตึ้ง และมีตีนตุก๊แกรัดปิดเพิ่มความแน่นหนาในกนัรัดอีกดว้ย 

  2.4 ประกอบส่วนท่ี 2 เขา้ดว้ยกนัโดยตอ้งเวน้พื้นท่ีสาํหรับใส่ซิปกระเป๋าตรงกลาง 

ขนาดความยาว 84 ซ.ม. 

  2.5 นาํกลุ่มท่ี 2 มาเยบ็ประกอบกบัส่ิงท่ีไดก่้อนหนา้น้ีเขา้ดว้ยกนั  

ในระหว่างทาํส่วนน้ีจะตอ้งเยบ็ซํ้ าเพราะเป็นส่วนท่ีอาจชาํรุดไดง่้ายเน่ืองจากเป็นส่วนต่อระหว่าง

กระเป๋าและท่ีนอน โดยจะใชก้ารเยบ็ซํ้ าขอบดา้นในเพื่อช่วยพยงุนํ้าหนกั 
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ภาพท่ี 32 กระบวนการผลิตผลงานพื้นท่ีสาํหรับคนไร้บา้นแบบชัว่คราวท่ีสามารถพกพาได ้ช้ินท่ี 1 
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 2.1.2.พื้นท่ีสาํหรับคนไร้บา้นแบบชัว่คราวท่ีสามารถพกพาได ้ช้ินท่ี 2 

 ส่วนประกอบของผลงาน 

 1. ส่วนโครงดา้นใน 

 โครงดา้นในท่ีวา่น้ีมีเพื่อสอดอยูภ่ายในส่วนของตวักระเป๋า ทาํให้กระเป๋าสามารถ

ตั้งได ้เป็นรูปทรงอยา่งท่ีตอ้งการ วสัดุท่ีนาํมาทาํโครงนั้นตอ้งมีความแข็งแรงและตอ้งมีนํ้ าหนกัไม่

มาก นั้นคือ เส้นเหล็กเคลือบทองแดง โดยเลือกใชข้นาดใหญ่ และขนาดกลางเพื่อความแขง็แรง 

 

 
ภาพท่ี 33 การทาํโครงกระเป๋าจากลวดทองแดง 

 

 2. ส่วนของกระเป๋ามีลกัษณะพิเศษท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน คือ การยืดขยาย 

โดยกระเป๋าสามารถยืดขยายไดบ้ริเวณส่วนกลาง ซ่ึงวสัดุท่ีเลือกมาทาํส่วนน้ี คือ ผา้ยางกนัเป้ือน มี

คุณสมบติักนันํ้ า สามารถกนัฝนไดดี้ มีนํ้ าหนกัเบา โดยส่วนประกอบของกระเป๋ามี 9 ส่วน ดงัน้ี 

(ตามตวัอยา่งภาพท่ี31) 

 2.1 ดา้นหนา้กระเป๋า รูปคร่ึงทรงโคง้ จาํนวน 2 ช้ิน (ใน-นอก) ขนาด 82 × 95 ซม. 

 2.2 ดา้นหลงักระเป๋า รูปคร่ึงทรงโคง้ จาํนวน 2 ช้ิน (ใน-นอก)  ขนาด 82 × 95 ซม. 

 2.3 ส่วนกระเป๋าใส่ของ รูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ (ติดอยู่ด้านหน้าของกระเป๋า)  

ขนาด 40 × 60 ซม. 

 2.4 แผ่นรองหลัง รูปทรงคร่ึงวงกลม (ติดอยู่กับด้านหลังของกระเป๋า)  

ขนาด 52 × 73 ซม. 

 2.5 ส่วนกลาง เป็นส่ีเหล่ียมผนืผา้ (มีประตูทางเขา้ดา้นหนา้) ขนาด 82 × 180 ซม. 

 2.6 สายสะพายกระเป๋า จาํนวน 2 ช้ิน (ติดกบัแผน่รองหลงั) ขนาด 10 × 40 ซม. 
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 2.7 แถวรัดเอว จาํนวน 2 ช้ิน (ติดกบัแผน่รองหลงั) ขนาด 17 × 17 ซม. 

 2.8 สายยดึกบัเสาหรือตน้ไม ้จาํนวน 2 ช้ิน ขนาด 4 × 75 ซม. 

 

 
ภาพท่ี 34 ตวัอยา่งการประกอบพื้นท่ีสาํหรับคนไร้บา้นแบบชัว่คราวท่ีสามารถพกพาได ้ช้ินท่ี 2 

 

 วธีิการทาํ (ดูตวัอยา่งภาพท่ี 34  ประกอบการอธิบาย) 

 1. เยบ็ส่วนของกระเป๋าใส่ของ เป็นท่ีสําหรับใส่ของต่างๆ มีซิปดา้นบน มีขนาด 28 

ซ.ม. ไม่มีความกวา้งไม่มากนกัเน่ืองจากจะทาํให้ถ่วงนํ้ าหนกัมากจนเกินไป เม่ือเยบ็เสร็จจึงเตรียม

ไปเยบ็ติดกบัส่วนดา้นหนา้กระเป๋าต่อไป 

  2. นาํส่วนของกระเป๋าใส่ของท่ีไดม้าเยบ็ติดกบัส่วนดา้นหนา้กระเป๋าช้ินนอก โดย

เยบ็ใหส่้วนล่างของกระเป๋าใส่ของเท่ากนักบัส่วนล่างของดา้นหนา้กระเป๋า  จากนั้นจึงเยบ็ดา้นหนา้

กระเป๋าช้ินนอกและช้ินในเข้าด้วยกัน ทั้ งน้ีให้เย็บเหลือด้านล่างไว้เพื่อสอดโครงกระเป๋า

ลวดทองแดงเขา้ไปดา้นใน  แลว้จึงค่อยเยบ็หูห้ิวเพื่อความแขง็แรง 

 3. นาํส่วนท่ีไดจ้ากขอ้ 2. มาเยบ็สายรัดขนาดสั้นท่ีมีตวัล๊อกกระเป๋าตวัเมียติดอยูใ่ห้

ติดทั้งสามดา้น คือ ดา้นซา้ย ดา้นขวา และดา้นล่าง ดา้นละ 2 เส้น รวมทั้งส้ิน 6 เส้น 
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  4. ตดัฟองนํ้าหนา 1 เซนติเมตร ให้มีขนาดเท่าแผน่รองหลงั จากนั้นจึงเยบ็แผน่รอง

หลังติดกบัส่วนด้านหลังของกระเป๋าช้ินนอก โดยเย็บให้อยู่ก่ึงกลาง แล้วนําส่วนด้านหลังของ

กระเป๋าช้ินในมาเยบ็เขา้ดว้ยกนั โดยเวน้ดา้นล่างไวเ้พื่อสอดโครงกระเป๋าลวดทองแดงเขา้ไป แลว้จึง

เยบ็สายสะพายและสายรัดเอวทบัอีกที เพื่อเพิ่มความแขง็แรงใหแ้ก่ทั้งสองส่วน แลว้จึงเยบ็หูห้ิว 

  5. นาํส่วนท่ีไดจ้ากขอ้ 4. มาเยบ็สายรัดขนาดยาวท่ีมีตวัล๊อกกระเป๋าตวัผูติ้ดอยู ่ติด

ทั้งสามดา้น คือ ดา้นซา้ย ดา้นขวา และดา้นล่าง ดา้นละ 2 เส้น รวมทั้งส้ิน 6 เส้น 

  6. สังเกตส่วนกลางกระเป๋านั้นใชผ้า้ยางกนัเป้ือน แต่ผา้ยางกนัเป้ือนนั้นมีหนา้กวา้ง

ท่ีจาํกดั ดงันั้นตอ้งนาํผา้ยางมาเยบ็ต่อกนัเพื่อทาํให้มีความกวา้งพอดีกบัดา้นล่างกระเป๋า เม่ือเยบ็ต่อ

กนัเสร็จแลว้จึงกรีดช่องทางเขา้ออกเป็นรูปตวัที (T) คว ํ่า เพื่อเยบ็ตรงกลางดว้ยซิปสําหรับเปิดใน

แนวตรง และใส่ตีนตุ๊กแกเพื่อเปิดในส่วนล่าง แลว้เจาะช่องหน้าต่างเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้แนวนอน

บริเวณฝ่ังตรงขา้มกบัประตู จากนั้นจึงเยบ็พลาสติกใสลงไปเพื่อเป็นช่องรับแสง 

  7.  นาํส่วนท่ีไดจ้ากขอ้ 3. และ ขอ้ 5. มาเยบ็ติดกบัขอ้ 6. ใชว้ิธีการเยบ็โพง้เหมือน

การโพง้เส้ือ โพง้จากฝ่ังหน่ึงไปอีกฝ่ังหน่ึงทีละดา้นแลว้จึงนาํส่วนดา้นล่างของกระเป๋ามาเยบ็ปิดทา้ย 

โดยเยบ็เมม้ขอบทั้งส่ีดา้นป้องกนัการขาด  

  8. เยบ็สายยึด 2 เส้น ขนาด 4 × 75 ซ.ม.  โดยติดตวัล๊อกกระเป๋าไวเ้พื่อใชย้ึดกบั

ตน้ไมห้รือเสา 

 
ภาพท่ี 35 การเพิ่มฟองนํ้าก่อนการเยบ็กระเป๋าส่วนหลงั 
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ภาพท่ี 36 ส่วนดา้นหนา้และส่วนดา้นหลงัของกระเป๋า 

 

 2.2 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบที ่2  

 2.2.1 พื้นท่ีสาํหรับคนไร้บา้นแบบก่ึงถาวรท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยได ้1 

 ผลงานช้ินน้ีเป็นผลงานท่ีได้รับแรงบันดาลใจมาจากของรูปทรงของบ้าน 

ใชเ้ทคนิคข้ึนโครงสร้างดว้ยการแทนท่ีพื้นท่ีรูปทรงของวตัถุท่ีมีปริมาตรในตวัเอง นั้นคือ ขวดนํ้ าด่ืม

ต่างๆ ขนาด 600 มิลลิลิตร ซ่ึงเป็นขนาดมาตรฐานของขวดนํ้ าด่ืมท่ีคนไร้บา้นสามารถพบัเก็บได้

โดยทัว่ไป  

 วิธีการในการแทนท่ีปริมาตรของรูปทรง คือ การนําขวดนํ้ าด่ืม 600 มิลลิลิตร 

ท่ีไม่มีนํ้ าปิดฝาขวดให้สนิทใส่ลงในช่องท่ีตดัเยบ็เป็นเส้นตรงพอดีกบัขนาดขวด โดยใส่ขวดลงไป

จนเต็มทุกช่องจะทาํให้ทุกดา้นของผลงานมีปริมาตร สามารถตั้งได ้เป็นเหมือนผนงั 4 ดา้น ส่วน

ดา้นบนของผลงานนั้นจะใชว้ธีิการติดตีนตุก๊แกทุกมุมใหย้ดึกบัส่วนขอบบนทั้งส่ีดา้น เป็นหลงัคา   
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ภาพท่ี 37 ช้ินส่วนต่างๆ ของผลงานรูปแบบท่ี 2 ช้ินท่ี1 

 

 กิจกรรมท่ีกาํหนดข้ึนเพื่อผลงานรูปแบบท่ี2 ช้ินท่ี1 คือ ให้กลุ่มคนไร้บา้นในพื้นท่ี

คลองหลอด และพื้นท่ีสนามหลวงไดร่้วมกนัเป็นกลุ่มทาํกิจกรรมกบัผลงานช้ินท่ี 3 คือการนาํขวด

นํ้าใส่ลงไปในช่องท่ีตดัเยบ็ทั้งหมดจนเต็มทุกช่อง จนเกิดเป็นปริมาตรทั้ง 4 ดา้น  เม่ือเสร็จกิจกรรม

คนไร้บา้นจะไดมี้โอกาสทดลองเขา้ไปนัง่และนอนภายในผลงานท่ีสร้างข้ึน โดยขา้พเจา้จะบนัทึกวี

ดีทศัน์การทดลองใชผ้ลงานน้ี และรวมถึงทาํการสอบถามเร่ืองราวต่างๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึก

คิดของพวกเขาในระหว่างนั้นเพื่อนํามาเป็นส่วนหน่ึงของการผลิตเป็นส่ือวีดีทศัน์ต่อไป ซ่ึงจะ

อธิบายรายละเอียดส่วนน้ีต่อไปในบทท่ี 4 (ดูภาพท่ี 37 ประกอบการอธิบาย) 

 

   ส
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ภาพท่ี 38 ภาพผลงานรูปแบบท่ี 1 ก่อนและหลงัการแทนท่ีปริมาตรดว้ยขวดนํ้าด่ืม 

 

 2.2.2. พื้นท่ีสาํหรับคนไร้บา้นแบบก่ึงถาวรท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยไดช้ิ้นท่ี 2 

 ผลงานช้ินน้ีไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากรูปทรงของเปลือกหอย โดยการสร้างสรรค์

ดดัแปลงรูปทรงให้มีลกัษณะเป็นระนาบในดา้นขา้ง เน่ืองจากตอ้งการให้สามารถตั้งไดบ้นบาทวิถี 

ส่วนโครงดา้นบนเป็นทรงโคง้ตามแบบของหลงัคาโดยทัว่ไปเพื่อป้องกนัไม่ให้นํ้ าเขา้ ดา้นล่างมี

ลอ้เล่ือนทาํใหส้ามารถเคล่ือนยา้ยไปตามท่ีต่างๆ ได ้ 

 

 
ภาพท่ี 39 โครงสร้างภายในของผลงานรูปแบบท่ี 2 ช้ินท่ี 2 ท่ีตอ้งข้ึนรูปจากเหล็กเส้น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 40 ประเภทวสัดุท่ีจะนาํมาติดเป็นพื้นผวิผลงานรูปแบบท่ี 2 ช้ินท่ี 2 

 

   
ภาพท่ี 41 การคาํนวณหาพื้นท่ีและการวางแผนก่อนขยายผลงานรูปแบบท่ี 2 ช้ินท่ี 2 
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 วธีิการทาํ (ดูภาพท่ี 39 และ 40 ประกอบการอธิบาย) 

1. ขยายแบบร่าง 3 มิติ ข้ึนเป็นแบบร่างตามขนาดจริงบนกระดาษ 80 ปอนด ์

2. ตดัเหล็กออกเป็นส่วนตามแบบท่ีร่างข้ึน และเจาะรูดว้ยเคร่ืองเจาะเหล็ก จากนั้นจึง

เช่ือมเหล็กดว้ยเคร่ืองเช่ือมเหล็ก แต่ละส่วนย่อยๆเขา้ดว้ยกนั จนไดเ้ป็นโครงส่วนรวมทั้งหมดซ่ึง

โครงฝ่ังซา้ยและขวาจะสลบัทิศทางส่วนท่ีสูงตรงขา้มกนัตามการออกแบบเพื่อความสวยงาม 

3. ทาํการเช่ือมเหล็กเพิ่มส่วนหลงัคาโคง้ดา้นบนจนเสร็จแลว้จึงเช่ือมเหล็กเส้นกลม

โคง้ไปตามความยาวเป็นระนาบเพิ่มความแขง็แรงของโครงดา้นบน 

4. เช่ือมลอ้เล่ือนแบบตายท่ีฐานดา้นหนา้ 2 ลอ้ และ แบบหมุนไดร้อบทิศทาง บริเวณ

ฐานดา้นหลงั 2 ลอ้ 

5. ใชเ้คร่ืองเจียเหล็กและขดัเหล็กตกแต่งโครงสร้างทั้งหมดให้สวยงาม ไม่ให้มีส่วน

ท่ีคมป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ จากนั้นจึงพน้สเปรยเ์คลือบโครงทั้งหมดป้องกนัสนิม  

6. ใส่ไมอ้ดัแผ่นท่ีตดัตามขนาดโครงเขา้ท่ีโครง 3 ส่วน คือ โครงส่วนหลงั โครง

ส่วนกลาง และ โครงส่วนพบับานประตู และยดึติดดว้ยน๊อต 

7. นาํแผน่โพลีคาร์บอร์เนตท่ีตดัขนาดตามช่องว่างระหวา่งโครงทั้งหมดมาใส่ขอบ

เก็บมุมทุกดา้นดว้ยรางอะลูมิเนียมแลว้อดักาวเพิ่มการยึดเกาะ จากนั้นจึงเจาะรูให้พอดีกบัรูบน

โครงในแต่ละส่วนท่ีจะติดดว้ยสวา่น และพกัไว ้

8. นาํแผน่ไวนิลมาทาบบนโครงและร่างเส้นตามโครงเพื่อนาํไปตดัเยบ็ให้พอดีกบั

โครงสร้าง เจาะช่องหนา้ต่างสาํหรับผลงาน และตกแต่งตามจิตนาการดว้ยไวนิลลวดลายต่างๆท่ี

สะทอ้นเร่ืองราวคนไร้บา้น 

9. นาํผลท่ีไดจ้ากขอ้ 8. มาติดตั้งบนโครงสร้างผลงานควบคู่ไปกบัส่ิงท่ีไดจ้ากขอ้ 7. 

ไปพร้อมๆกนั เร่ิมจากโครงดา้นซ้ายและขวา แลว้จึงค่อยติดตั้งในส่วนโครงดา้นบนทีละชั้นๆ 

จากส่วนล่างของหลงัคาโคง้ด้านซ้ายขวาก่อน จนไปถึงส่วนบนสุดของหลงัคาเพื่อให้กนันํ้ า

ร่ัวซึม ซ่ึงการติดตั้งทั้งหมดใช้น๊อตตวัเล็กเพื่อความสะดวกในการเปล่ียนแผ่นไวนิลในกรณี

เส่ือมสภาพหรือชาํรุด 
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ภาพท่ี 41  ขั้นตอนต่างๆในการขยายผลงานรูปแบบท่ี 2 ช้ินท่ี 2 
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ผลงานสร้างสรรครู์ปแบบท่ี 2 ช้ินท่ี 2 น้ี ขา้พเจา้ไดน้าํผลงานท่ีผลิตข้ึนออกไปทาํกิจกรรม

ร่วมกับกลุ่มคนไร้บ้านบริเวณรอบสนามหลวง และข้างวดัมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ ภายใต้

แนวความคิดท่ีว่า คนไร้บา้นนั้นไม่มีโอกาสได้สัมผสักบัการนอนบนเตียงนอน การมีบา้นให้อยู่

อาศยั หรือการไม่ไดก้ลบับา้นมาเป็นเวลานาน ดงันั้นแลว้การให้คนไร้บา้นไดเ้ขา้ไปนัง่หรือนอน

ตามอธัยาศยั จึงเป็นกิจกรรมท่ีกระตุน้ความรู้สึกถึงความทรงจาํเก่ียวกบัท่ีพกัพิงของตวัคนไร้บา้น

เองทาํใหง่้ายต่อการสอบถาม เพื่อนาํมาผลิตเป็นส่ือวีดีทศัน์ต่อไป ซ่ึงรายละเอียดจะอธิบายในบทท่ี 4 
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บทที ่4 

การวเิคราะห์และพฒันาผลงานศิลปนิพนธ์ 

 

ผลงานสร้างสรรค์ท่ีไดจ้ากศิลปนิพนธ์ชุดน้ีประกอบด้วยผลงานศิลปนิพนธ์ 2 รูปแบบ 

แบบแรกเป็นพื้นท่ีสําหรับคนไร้บา้นแบบชัว่คราวท่ีสามารถพกพาได ้จาํนวน 2 ช้ิน แบบท่ี 2 เป็น

พื้นท่ีสาํหรับคนไร้บา้นแบบก่ึงถาวรท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยได ้จาํนวน 2 ช้ิน ซ่ึงผลงานทั้งหมดท่ีกล่าว

มามีการพฒันาจากการนาํผลงานท่ีไดส้ร้างข้ึนไปทาํกิจกรรมในพื้นท่ีจริง ขา้พเจา้ไดเ้ห็นถึงความ

แตกต่างของปฏิกิริยาของคนไร้บา้นท่ีมีต่อในผลงานแต่ละช้ิน ซ่ึงเป็นผลงมาจากความแตกต่างของ

ทั้งรูปแบบ รูปทรง วธีิการ สถานท่ี และกิจกรรมท่ีคนไร้บา้นไดมี้ส่วนร่วม ซ่ึงในระหวา่งการทาํงาน

นั้นเองก่อให้เกิดความรู้ต่างๆจากทุกๆขั้นตอนและกระบวนการ จนก่อให้เกิดเป็นแนวทางในการ

พฒันาผลงานศิลปนิพนธ์ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

ผลงานศิลปนิพนธ์รูปแบบที ่1  

 พืน้ทีสํ่าหรับคนไร้บ้านแบบช่ัวคราวทีส่ามารถพกพาได้ช้ินที ่1 

จากการวิเคราะห์ประมวลผลขอ้มูลท่ีไดจ้ากการลงพื้นท่ีบริเวณรอบสนามหลวง ทาํให้ได้

ขอ้มูลท่ีสาํคญัต่อการออกแบบ 3 ส่วน ท่ีในการออกแบบผงงานศิลปนิพนธ์รูปแบบท่ี 1 ดงัน้ี 

 1. คนไร้บา้นส่วนใหญ่มีอาชีพเก็บขวดนํ้าด่ืมขาย และมีอุปกรณ์หลกัท่ีใชใ้ส่ขวดนํ้ าด่ืม คือ 

ถุงพลาสติกขนาดใหญ่ ซ่ึงชาํรุดและเสียหายอยูบ่่อยคร้ังตอ้งหาถุงใบอ่ืนไวค้อยสับเปล่ียน และเม่ือ

นํ้าหนกัของขวดนํ้าในถุงเพิ่มมากข้ึน การถือถุงจะลาํบากข้ึน 

 2. คนเก็บขยะส่วนใหญ่รอบสนามหลวง คือคนไร้บา้นท่ีมีลกัษณะเป็นคนจร ร่อนเร่ไป

เร่ือยๆรอบๆพื้นท่ีสนามหลวง มกันอนตามท่ีสาธารณะต่างๆ หรือท่ีมีแสงไฟส่องสวา่ง 

 3. มีปัญหาทรัพยสิ์นสูญหายในยามวิกาล เกิดการลกัขโมยขวดนํ้ าด่ืมท่ีเตรียมไปขาย หรือ

ของมีค่าอ่ืนๆ ท่ีคนไร้บา้นเก็บไวน้อกกาย เช่น รองเทา้แตะ กระเป๋า เป็นตน้ 
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 จากผลวิเคราะห์ทั้ง 3 ส่วน เป็นแนวทางให้ขา้พเจา้เลือกออกแบบผลงานศิลปนิพนธ์

รูปแบบท่ี 1 ช้ินท่ี 1 ใหมี้ส่วนประกอบสาํคญัดงัน้ีคือ  

               1. ผลงานจะตอ้งสามารถลดนํ้ าหนกัของการแบกรับไดด้ว้ยการใชห้ลกัการการสะพายบ่า

เป็นการช่วยกระจายนํ้ าหนัก และจะต้องมีขนาดของพื้นท่ีเก็บขวดนํ้ าด่ืมเทียบเท่าหรือมากกว่า

ถุงพลาสติกท่ีคนไร้บา้นนิยมใชท้ัว่ๆ ไป 

2. สามารถใชน้อนได ้และพบัเก็บสะดวกดว้ยวธีิการมว้นเก็บแบบเส่ือ 

3. ส่วนของ ขอ้ 1 กระเป๋าใส่ขวดนํ้ าด่ืม และส่วนของขอ้ 2 ท่ีนอนสามารถมว้นเก็บไดน้ั้น

ตอ้งติดเขา้ดว้ยกนั เพื่อท่ีจะสามารถลดปัญหาทรัพยสิ์นสูญหายในยามวกิาลได ้

4. สามารถแทรกสัญญะต่างๆลงในผลงานเพื่อสะทอ้นเร่ืองราวของกลุ่มคนไร้บา้นได้

อยา่งกลมกลืน และไม่ทาํลายความสามารถในการใชง้านของผลงาน 

 

 
ภาพท่ี 43  ศิลปนิพนธ์รูปแบบท่ี 1 ช้ินท่ี 1 พื้นท่ีสาํหรับคนไร้บา้นแบบชัว่คราวท่ีสามารถพกพาได ้ 
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ขา้พเจา้ไดส้ร้างสรรค์ผลงานข้ึนและทาํการมอบให้แก่คนไร้บา้นท่ีขา้พเจา้พบท่ีบริเวณ

ทอ้งสนามหลวง จากนั้นไดท้าํการติดตามผลของการใชง้านเป็นระยะเวลา 1 วนั เพื่อสังเกตการใช้

งานในอิริยาบถและสถานท่ีท่ีแตกต่างกนั เพื่อทาํการเก็บขอ้มูลนาํมาพฒันาผลงานช้ินต่อๆไป 

ผลของส่ิงท่ีไดท่ี้ไดรั้บจากการสร้างสรรคผ์ลงานช้ินน้ีใหแ้ก่คนไร้บา้นไดน้าํไปใช ้คือ คน

ไร้บา้นสามารถทาํความเขา้ใจการใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี  ขนาดของช้ินงานนั้นสามารถเรียกร้องความ

สนใจของผูพ้บเห็นได ้ซ่ึงสอดคลอ้งต่อเป้าประสงค์ของการสร้างสรรค์ผลงานท่ีตอ้งการให้ผูพ้บ

เห็นเกิดความสะดุดตา และให้ความสนใจต่อทั้งตวัผลงานและผูใ้ช้งาน นั่นคือคนไร้บ้าน ใน

ขณะเดียวกนัคนไร้บา้นจะทาํหนา้ท่ีเป็นผูน้าํพาผลงานเคล่ือนท่ีไปยงัท่ีต่างๆของสังคม เป็นอีกกลไก

หน่ึงท่ีผลงานช้ินท่ีหน่ึงนั้นตอบสนองไดเ้ป็นอยา่งดี สอดคลอ้งไปกบัวิถีชีวิตของคนไร้บา้นท่ีอาชีพ

เก็บขยะขาย 

 

 พืน้ทีสํ่าหรับคนไร้บ้านแบบช่ัวคราวทีส่ามารถพกพาได้ช้ินที ่2  

จากผลงานช้ินท่ี 1 นั้นทาํให้ไดท้ราบว่า คนไร้บา้นสามารถเขา้ใจกระบวนการยืดขยาย   

การพบัเก็บ และการใช้ท่ีล๊อคกระเป๋าไดเ้ป็นอย่างดี ดงันั้นแลว้ขา้พเจา้สามารถเพิ่มการออกแบบท่ี

ซับซ้อนมากข้ึน แต่คงไวซ่ึ้งส่ิงสําคญัของผลงานคือ ให้ผูพ้บเห็นเกิดความสะดุดตา และให้ความ

สนใจต่อทั้งตวัผลงานและผูใ้ช้งาน และยงัสามารถถ่ายทอดสัญญะของคนไร้บา้นลงในผลงานได้

บางส่วน โดยผลงานช้ินน้ีขา้พเจา้เลือกใชรู้ปแบบการยดืขยายมาเป็นส่วนประกอบภายในผลงาน  

ในระหวา่งขั้นตอนการการผลิตช้ินงานนั้น ขา้พเจา้ไดท้าํการเรียนรู้การใชว้สัดุอ่ืนๆ มาใส่

ในผลงานช้ินน้ี เช่น การใส่โครงท่ีทาํจากเหล็กเส้นเคลือบทองแดง การใช้วสัดุท่ีมีคุณสมบัติ

ใกล้เคียงกับแผ่นไวนิลแต่มีนํ้ าหนักเบา คือ ผา้ยางกนัเป้ือน รวมไปถึงเพิ่มการตดัเย็บผลงานท่ี

ซบัซ้อนมากข้ึนในหลายๆส่วน โดยในคร้ังน้ีขา้พเจา้ไดก้าํหนดขอบเขตของผลงานให้มีความสอด

รับต่อคนไร้บา้นประเภทเร่ร่อนไม่มีอาชีพ  ซ่ึงคนไร้บ้านประเภทน้ีจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการ

เดินทางอยู่ตามทอ้งถนน หรือนอนหลบัอยู่ตามท่ีสาธารณะต่างๆ ทั้งในเวลากลางวนัและในยาม

วิกาล เพราะฉะนั้นการใชชี้วิตในลกัษณะน้ีจะอยู่ในพื้นท่ีโคจรของคนทัว่ไป บางคร้ังอาจมีการทบั

ซ้อนในการใช้พื้นท่ีร่วมกบัผูอ่ื้น การออกแบบพื้นท่ีสําหรับคนไร้บา้นประเภทน้ีจึงควรคาํนึงถึง

ความรวดเร็วในการเคล่ือนยา้ย ตลอดจนวิธีการใช้งานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะพื้นท่ีตามทอ้งถนน 

ซ่ึงขา้พเจา้ไดเ้ลือกใช้วิธีการผกูติด ในส่วนของการทาํให้ผลงานสามารถตั้งอยู่ได ้คือหลกัของแรง

ดึงแรงเหน่ียวทั่วไปท่ีคาดว่าคนไร้บ้านน่าจะรู้จักดี ยกตัวอย่างเช่น การเก่ียวมุ้งนอน เป็นต้น   

เน่ืองจากผลงานท่ีออกแบบน้ีมีนํ้ าหนกัเบากวา่ช้ินท่ี 1 เพราะไม่ตอ้งใส่ขวดนํ้ าด่ืม ดงันั้นจึงสามารถ

เดินทางไดส้ะดวกข้ึน เคล่ือนยา้ยไดง่้ายข้ึน นอกจากนน้ียงัสามารถกนัฝนได ้เหมาะกบัคนไร้บา้นท่ี
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ตอ้งนอนในท่ีโล่งแจง้อีกดว้ย  ในการแสดงออกยงัคงใชห้ลกัการเหมือนผลงานช้ินท่ี 1 คือ เร่ืองของ

ขนาด ขนาดท่ีใหญ่ผิดจากขนาดกระเป๋าท่ีพบเห็นโดยทัว่ไปทาํให้ยงัคงเรียกร้องความสนใจจากคน

ทัว่ไปไดอ้ยา่งเด่นชดั  

ผลท่ีไดเ้รียนรู้จากการท่ีนาํผลงานช้ินน้ีออกไปมีปฏิสัมพนัธ์กบัคนไร้บา้นขา้พเจา้ไดเ้ห็นถึง

ความสัมพนัธ์ของคนไร้บา้นท่ีมีต่อคนไร้บา้นดว้ยกนัเอง การช่วยเหลือและการแลกเปล่ียนทศันคติ

ของคนไร้บา้นท่ีมีต่อผลงานออกแบบของขา้พเจา้นั้น ก่อให้เกิดการรวมตวักนัทีละนอ้ยของกลุ่มคน

ไร้บ้าน ทําให้ข้าพเจ้าเกิดความเข้าใจว่าผลงานท่ีข้าพเจ้าออกแบบนั้ นนอกจากจะเรียกร้อง

บุคคลภายนอกใหส้นใจไดแ้ลว้นั้น ยงัสามารถเรียกร้องการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนไร้บา้นไดอี้กดว้ย 

 

 
ภาพท่ี 44 ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 2 พื้นท่ีสาํหรับคนไร้บา้นแบบชัว่คราวท่ีสามารถพกพาได ้ 
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ผลงานศิลปนิพนธ์รูปแบบที ่2  

 พืน้ทีสํ่าหรับคนไร้บ้านแบบกึ่งถาวรทีส่ามารถเคลือ่นย้ายได้ช้ินที ่1 

จากผลงานช้ินท่ี 2 รูปแบบท่ี 2 ทาํให้เกิดขอ้ตระหนกัท่ีวา่คนไร้บา้นมีความสามารถดา้น

การจินตนาการไม่นอ้ยไปกว่าคนทัว่ไปในสังคมปกติเลยแมแ้ต่น้อย ทาํให้ขา้พเจา้เล็งเห็นถึงความ

เป็นไปไดท่ี้จะสร้างกิจกรรมบางอยา่งข้ึนเพื่อใหค้นไร้บา้นไดมี้ส่วนร่วม โดยขา้พเจา้ตอ้งการให้เป็น

กิจกรรมกลุ่ม โดยมีจุดเร่ิมตน้ของกิจกรรม จากการกระทาํของคนไร้บา้นในคร้ังแรกเพียงแค่ 1 คน 

และคาดหวงัให้เกิดการกระจายตวัจาก 1 เป็น 2 และกระจายตวัเพิ่มข้ึนจนมีลกัษณะเป็นการทาํงาน

แบบกลุ่มเกิดข้ึน ซ่ึงขา้พเจา้ไดเ้ลือกพื้นท่ีเป้าหมายของกิจกรรมน้ีไว ้2 แห่ง คือ  

1. ในบริเวณสนามหลวง เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีการกระจายตวัของกลุ่มคนไร้บา้นอยูท่ ัว่ไป 

2. บริเวณคลองหลอด เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีคนไร้บา้นอยูก่นัเป็นกลุ่มสังคมขนาดใหญ่ 

 

วิธีการทาํกิจกรรม คือ ให้คนไร้บ้านร่วมมือกันสร้างพื้นท่ีรูปทรงบ้านด้วยการแทนท่ี

ปริมาตรผลงานศิลปะรูปแบบท่ี 2 ช้ินท่ี 1 ดว้ยขวดเปล่านํ้ าด่ืมท่ีปิดฝาสนิท  ขวดเปล่านํ้ าด่ืมนั้นเป็น

วสัดุท่ีคุน้ชินและมีมูลค่าต่อคนไร้บา้นอยา่งมาก มีความเหมาะสมท่ีจะเลือกนาํมาเป็นส่ือกลางของ

กิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน นอกจากจะเป็นการก่อให้เกิดความเขา้ใจง่ายและดึงดูดต่อคนไร้บา้นแล้ว 

รูปแบบของการจดักิจกรรมนั้นจะช่วยให้มีกระบวนการท่ีอาศยัช่วงเวลา ทาํให้คนไร้บา้นสามารถ

เป็นท่ีสนใจไดม้ากกวา่ผลงานรูปแบบท่ี 1  

ผลท่ีไดจ้ากการลงพื้นท่ีทาํกิจกรรมดงักล่าว คือ ในบริเวณพื้นท่ีคลองหลอดนั้นไดผ้ลการ

ตอบรับจากการทาํกิจกรรมดีกวา่ท่ีบริเวณทอ้งสนามหลวง เน่ืองจากในบริเวณทอ้งสนามหลวงนั้น

แมจ้ะมีปริมาณคนไร้บา้นใกลเ้คียงกบัในคลองหลอด แต่บริเวณทอ้งสนามหลวงมีลกัษณะต่างคน

ต่างอยูเ่พราะเป็นคนไร้บา้นท่ีมาจากหลากหลายพื้นท่ี และขนาดของพื้นท่ีสนามหลวงนั้นกวา้งกวา่

จึงทาํให้ยากต่อการดึงความสนใจจากคนไร้บา้น ในขณะท่ีในพื้นท่ีคลองหลอดนั้นกิจกรรมใดๆก็

ตามท่ีเกิดความเคล่ือนไหวภายในพื้นท่ีจะถูกจบัตามอง และไดรั้บการตอบรับในทนัที ซ่ึงทาํให้เกิด

การรวมกลุ่มกนัอยา่งรวดเร็ว   ระหวา่งท่ีกลุ่มคนไร้บา้นไดช่้วยกนันาํขวดนํ้ าด่ืมใส่ลงในช่องแต่ละ

ช่องคนไร้บา้นได้เกิดการสนทนาแลกเปล่ียนทศันคติต่างๆกนั และวิภาควิจารณ์เก่ียวกบัผลงาน

ศิลปะท่ีร่วมกนัสร้าง และให้ขอ้เสนอแนะต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรคง์านของขา้พเจา้

อยา่งมาก นอกจากน้ีขา้พเจา้ยงัสังเกตเห็นถึงอิริยาบถท่ีผอ่นคลายในระหวา่งท่ีคนไร้บา้นไดเ้ขา้ไป

ทดลองใช้พื้นท่ีภายในผลงาน จากท่าทางการนั่ง การนอน และ การแสดงออกต่อผลงานท่ีให้

ความรู้สึกราวกบัวา่เป็นบา้น ขา้พเจา้รู้สึกถึงอาการผอ่นคลายเม่ือพวกเขาอยูภ่ายในผนงั ซ่ึงก็คือดา้น
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ทั้ง 4 ของผลงาน วา่พวกเขามีความกลา้ท่ีจะแสดงออกมากข้ึนและเกรงกลวัต่อสายตาคนภายนอก

นอ้ยลง ทาํใหข้า้พเจา้สามารถนาํจุดน้ีมาใชเ้ป็นแนวทางในการผลิตผลงานช้ินสุดทา้ย  

 

  
ภาพท่ี 45  ผลงานศิลปนิพนธ์รูปแบบท่ี 2 ช้ินท่ี 3 ในพื้นท่ีสนามหลวง และในคลองหลอด 
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ภาพท่ี 45  กลุ่มคนไร้บา้นในคลองหลอดช่วยกนั 

ใส่ขวดนํ้าด่ืมลงในผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 3 

 

 พืน้ทีสํ่าหรับคนไร้บ้านแบบกึ่งถาวรทีส่ามารถเคลือ่นย้ายได้ช้ินที ่2 

อาการผอ่นคลายเม่ืออยูภ่ายใตผ้นงัเกาะบงักายจากสายตาคนนอกของคนไร้บา้นท่ีขา้พเจา้

สังเกตเห็นระหว่างการทาํกิจกรรมศิลปนิพนธ์รูปแบบท่ี 2 ช้ินท่ี 1 ในคลองหลอด ประกอบกบั

อาการผอ่นคลายของคนไร้บา้นในขณะท่ีไดน้ัง่และนอนภายในผลงาน ทาํใหข้า้พเจา้เกิดแรงบนัดาล

ใจท่ีจะออกแบบพื้นท่ีของกลุ่มคนไร้บา้นช้ินสุดทา้ยท่ีสามารถตอบสนองต่อทั้งสองส่ิงท่ีกล่าวมาได ้

และตอ้งการให้มีลกัษณะคงทนถาวร ขา้พเจา้จึงเลือกใชโ้ครงสร้างท่ีทาํดว้ยเหล็กและเพิ่มลอ้ให้กบั

ผลงาน นอกจากจะเพื่อทาํให้ผลงานเคล่ือนยา้ยได้ง่ายและไปได้ทุกท่ีแล้ว ข้าพเจ้ายงัต้องการ

แสดงออกถึงปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งขา้พเจา้ท่ีมีต่อตวัผลงานช้ินน้ีผา่นทางวีดีทศัน์ท่ีนาํมาเสนอต่อผูช้ม 

โดยขา้พเจา้จะถ่ายทอดภาพเหตุการณ์ระหวา่งท่ีขา้พเจา้นาํผลงานเคล่ือนท่ีไปตามสถานท่ีต่างๆ เพื่อ

เป็นสัญลกัษณ์ในการเรียกร้องพื้นท่ีใหแ้ก่คนไร้บา้นอีกดว้ย 
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การเลือกใชเ้ทคนิควิธีการในการออกแบบผลงานรูปแบบท่ี 2 ช้ินท่ี 2 แบ่งออกเป็น 3 ขอ้

ดงัน้ี 

1. การเลือกรูปทรงท่ีสะทอ้นภาพลกัษณ์ของการไร้ท่ีอยูอ่าศยั 

2. การคงไวซ่ึ้งความสามารถในการเป็นท่ีอยูอ่าศยั 

3. การใชคุ้ณลกัษณะเฉพาะของวสัดุมาเป็นส่วนสาํคญัในการออกแบบ 

 

ในการเลือกออกแบบรูปทรงของผลงาน ข้าพเจ้าเลือกใช้รูปทรงของเปลือกหอย เพื่อ

สะทอ้นสภาวะของการไร้ท่ีอยู่อาศยั ขา้พเจา้เปรียบเทียบคนไร้บา้นเสมือนส่ิงมีชีวิตในทอ้งทะเล

ประเภทท่ีตอ้งอาศยัเปลือกหอยเป็นท่ีหลบภยั เช่น กุง้ ปู หมึกทะเล เป็นตน้ ขา้พเจา้มีความเห็นวา่คน

ไร้บา้นนั้นมีสภาวะเหมือนส่ิงมีชีวิตในทอ้งทะเลท่ีไร้ซ่ึงเปลือกหอยเป็นเกราะกาํบงั ทั้งกายและ

จิตใจ ดังนั้นรูปทรงเปลือกหอยจึงน่าจะสะทอ้นภาพของท่ีอยู่อาศยัได้ดีท่ีสุด ขา้พเจ้าได้ทาํการ

ลดทอนรูปทรงของเปลือกหอยออกเป็นระนาบ เป็นรูปทรงส่ีเหลียมคางหมู 5 ช้ินต่อกนั แต่มีขนาด

ท่ีแตกต่างกนัทาํให้เกิดรูปทรงใหม่ข้ึน และเพิ่มความน่าสนใจให้แก่รูปทรงดว้ยการสลบัดา้นกนั

ของระนาบสองขา้ง สร้างความลวงตาให้แก่รูปทรง และใชว้ิธีการเช่ือมระนาบทั้งสองดา้นเขา้ดว้ย

ส่วนโคง้ดา้นบนของผลงาน   พื้นท่ีวา่งภายในส่วนกลางของผลงานขา้พเจา้มีความตอ้งการท่ีจะเพิ่ม

สัมผสัของการนอนเสมือนเตียงนอนลงไป เน่ืองจากคนไร้บา้นนั้นไม่ไดมี้โอกาสนอนบนเตียงนอน

เหมือนคนทัว่ไปมาเป็นเวลานาน ดงันั้นการทาํให้ภายในผลงานนั้นสามารถนอนไดส้บายนอกจาก

จะช่วยผอ่นคลายให้แก่คนไร้บา้นระหวา่งทาํกิจกรรมแลว้ ยงัสามารถสะทอ้นภาพความยากลาํบาก

ของการใชชี้วตินอนกลางดินกินกลางทรายในวถีิชีวติของคนไร้บา้นท่ีผา่นมา 

วสัดุหลกัของผลงานทั้งหมดคือ แผ่นป้ายโฆษณาเหลือใช้นั้นนอกจากความคงทนและ

ลวดลายสะท้อนความเป็นทุนนิยมได้เป็นอย่างดีแล้ว ยงัมีคุณลกัษณะพิเศษท่ีโปร่งแสงอีกด้วย 

ดงันั้นในเวลากลางวนัแผน่ไวนิลจะทาํหน้าท่ีป้องกนัแสงแดดและนาํเสนอลวดลายท่ีขา้พเจา้เลือก

แสดงออกในแต่ละส่วนของผลงาน แต่เม่ือผลงานอยู่ในเวลากลางคืน และไดรั้บแสงจากด้านใน

ผลงาน ผลงานจะมีคุณสมบติัคล้ายกบัโคมไฟตั้งโต๊ะ ท่ีสะทอ้นทั้งสีสันของแผ่นป้ายไวนิล และ

สะทอ้นส่ิงท่ีอยู่ภายในซ่ึงก็คือคนไร้บา้นได้เป็นอย่างดี  ซ่ึงขา้พเจา้ได้นาํวสัดุอ่ืนๆท่ีมีคุณสมบติั

คลา้ยคลึงกนัมาใชภ้ายในผลงานดว้ยนัน่คือ แผน่โพลีคาร์บอเนตแบบลูกฟูก  และเพื่อทาํให้ผลงาน

น้ีเกิดการใช้งานไดคุ้ม้ค่าท่ีสุด ดงันั้นแลว้ขา้พเจา้จึงเลือกท่ีจะให้ทุกส่วนของระนาบบนโครงสร้าง

รูปเปลือกหอย สามารถถอดออกมาซ่อมแซมเม่ือเกิดการชาํรุดอีกดว้ย 
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วิธีการทํากิจกรรม คือ นําผลงานออกไปยงัพื้นท่ีข้างวดัมหาธาตุฯ และรอบพื้นท่ี

สนามหลวงในเวลากลางวนัและกลางคืน เพื่อให้คนไร้บ้านได้ทาํการนั่งและนอนผ่อนคลาย 

หลงัจากนั้นจึงบนัทึกวิดีทศัน์เก็บขอ้มูลต่างๆ ท่ีคนไร้บา้นได้ให้สัมภาษณ์ ซ่ึงในระหว่างนั้นเอง

ผลงานจะทาํหนา้ท่ีเรียกร้องความสนใจจากคนทัว่ไปท่ีไดพ้บเห็นกิจกรรมดงักล่าวใหเ้ร่ิมวิเคราะห์

สถานการณ์ของกิจกรรมวา่มีความขอ้งเก่ียวกบัคนไร้บา้นอยา่งไร รวมถึงกระตุน้ให้เกิดการตีความ

จากกายภาพของผลงาน 

ผลท่ีไดจ้ากการลงพื้นท่ีทาํกิจกรรมดงักล่าว คือ ในเบ้ืองตน้คนไร้บา้นนั้นมีความลงัเลท่ีจะ

เขา้ไปนัง่หรือนอนภายในผลงาน แต่เม่ือไดต้ดัสินใจเขา้ไปแลว้ สัมผสัของความอ่อนนุ่มของพื้นผิว

ท่ีเสมือนเตียงนอน และความรู้สึกปลอดภยัจากผนงัท่ีกาํบงักายก็ทาํให้การสัมภาษณ์ดาํเนินไปอยา่ง

ราบร่ืน คนไร้บา้นส่วนใหญ่พึงพอใจต่อผลการออกแบบ และจินตนาการกายภาพของผลงานไปถึง

ภาพเรือ อนัเป็นภาพจาํในอดีตของพวกเขา ในขณะท่ีผูค้นท่ีไดพ้บเห็นรู้สึกพอใจในเร่ืองของการ

เลือกใชว้สัดุ และมีความตอ้งการท่ีจะช่วยเหลือดา้นอ่ืนๆต่อไป 

 

 
ภาพท่ี 46  ผลงานศิลปนิพนธ์รูปแบบท่ี 2 ช้ินท่ี 2  

ในสนามหลวง และขา้งวดัมหาธาตุฯ (ช่วงเวลากลางวนั) 
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ภาพท่ี 47  ผลงานศิลปนิพนธ์รูปแบบท่ี 2 ช้ินท่ี 2  

ในพื้นท่ีรอบทอ้งสนามหลวง (ในเวลากลางคืน) 
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บทที ่5 

บทสรุป 

 

การมีสิทธ์ิท่ีเท่าเทียมกนัของคนในสังคมเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดย้ากในระบบสังคมทุนนิยม 

และโลกโลกาพิวฒัน์ กลุ่มคนไร้บา้นหรือปัญหาของการไม่เท่าเทียมกนัในสังคมนั้นคือผลผลิตจาก

ระบบสังคมท่ีเปล่ียนแปลง ดงันั้นแลว้การเขา้ไปมีส่วนร่วมในการเรียกร้องสิทธ์ิให้แก่กลุ่มคนไร้

บา้นในฐานะศิลปินจึงมิใช่การรักษาอาการป่วยเร้ือรังของสังคม เพียงแต่เป็นยาบรรเทาท่ีช่วย

กระตุน้ให้ทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อกลุ่มคนเหล่าน้ีต่ืนตวัต่อการเร่งแกปั้ญหา 

กระตุน้ให้คนในสังคมร่วมรับรู้และตระหนกัถึงส่ิงท่ีเป็นภาพชินตาวา่เป็นเร่ืองท่ีไม่ควรปล่อยเลย

ไป และช่วยย ํ้าเตือนคุณค่าในชีวติใหแ้ก่กลุ่มคนไร้บา้นในประเทศไทยทุกคน วา่พวกเขาเหล่าน้ีมิได้

ถูกทอดทิ้งไปจากสังคม ยงัคงมีกลุ่มคนหลายกลุ่มรวมถึงขา้พเจา้ท่ีตระหนกัถึงคุณภาพชีวิตของพวก

เขาในฐานะเพื่อนมนุษย ์และปรารถนาท่ีจะเห็นคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนของพวกเขาในฐานะเพื่อนมนุษย ์

จนเกิดแรงผลกัดนัใหข้า้พเจา้สร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ีข้ึน 

ศิลปนิพนธ์พื้นท่ีสร้างสรรค์เชิงสัญลกัษณ์ของกลุ่มคนไร้บา้นน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้าง

พื้นท่ีเชิงสัญลกัษณ์ของการแสดงออกให้แก่กลุ่มคนไร้บา้น ในลกัษณะของพื้นท่ีชัว่คราว และเกิด

การใช้งานท่ีสอดรับกับสภาพพื้นท่ีเป้าหมายท่ีได้ทาํการศึกษาผ่านกระบวนการสร้างสรรค์เชิง

ทศันศิลป์ รวมถึงกระตุน้ให้ผูพ้บเห็นเกิดการตีความพื้นท่ีสร้างสรรค์เชิงสัญลกัษณ์ดงักล่าว โดย

มุ่งเนน้ให้เกิดเป็นแรงผลกัดนัแก่สังคมและภาครัฐ ให้ไดต้ระหนกัถึงการยอมรับในสิทธิของความ

เป็นมนุษย ์จนนาํไปสู่การแกปั้ญหาอยา่งเขา้ใจ 

ผลลบัของศิลปะนิพนธ์ทั้งสองรูปแบบ อนัไดแ้ก่ รูปแบบท่ี 1 พื้นท่ีสําหรับคนไร้บา้นแบบ

ชัว่คราวท่ีสามารถพกพาได ้จาํนวน 2 ช้ิน และ พื้นท่ีสําหรับคนไร้บา้นแบบก่ึงถาวรท่ีสามารถ

เคล่ือนยา้ยไดจ้าํนวน 2 ช้ิน นั้นทาํให้ขา้พเจา้ไดต้ระหนกัถึงเร่ืองการตอบรับในกลุ่มคนไร้บา้น ท่ี

ตอ้งมีจุดเร่ิมตน้จากการกระบวนการสังเกตวิถีชีวิตของพวกเขาอย่างละเอียด ส่ิงสําคญัอยู่ท่ีการลง

พื้นท่ีเก็บขอ้มูล แมว้า่ระยะเวลารวบรวมขอ้มูลของขา้พเจา้จะมีไม่มาก แต่เป็นท่ีน่ายนิดีวา่กลุ่มคนไร้

บา้นนั้นมีการตอบรับท่ีดีต่อผลงานทุกช้ิน ทาํให้ผลงานสามารถทาํหน้าท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของการ

เรียกร้องพื้นท่ีไดใ้นระดบัท่ีน่าพอใจ ไดรั้บความสนใจจากคนในสังคมจนก่อให้เกิดการตั้งคาํถาม

จากผูท่ี้พบเห็น ในเร่ืองการออกแบบท่ีกระตุน้จินตนาการดา้นรูปทรงให้แก่พวกเขา ตลอดจนการ

กล่าวถึงความรู้สึกท่ีมีต่อคนไร้บา้นในแง่มุมต่างๆ ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ และทา้ยท่ีสุดคือการ
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ยอมรับมุมมองใหม่ในการทาํความเขา้ใจคนไร้บา้นท่ีขา้พเจา้นาํเสนอให้แก่พวกเขาผา่นทางผลงาน

การออกแบบ นําไปสู่ความต้องการเป็นส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ทาํให้ผลงานของข้าพเจ้าได้

กระจายตวัอยา่งแพร่หลายในสังคมเป็นวงกวา้งเกินความคาดหมาย 

  

ข้อเสนอแนะ 

คนไร้บา้นนั้นมีท่ีมาของเหตุปัจจยัให้ตอ้งออกมาใชชี้วิตตามทอ้งถนนท่ีหลากหลาย พวก

เขาสูญเสียตวัตนในสังคม เน่ืองจากไร้ซ่ึงตน้ทุนทางสังคมเหมือนคนทัว่ไป มีคนไร้บา้นบางส่วน

พยายามท่ีจะหลุดพน้ออกจากวิถีชีวิตคนไร้บา้น แต่บางส่วนนั้นไดย้อมรับสภาวะความเป็นคนไร้ท่ี

อยูอ่าศยั การเขา้ไปมีปฏิสัมพนัธ์กบัคนไร้บา้นนั้นจึงถือวา่เป็นความพยายามท่ีจะช่วยเยียวยาความ

โดดเด่ียวใหแ้ก่พวกเขาในทั้งทางตรงและทางออ้ม ตราบใดท่ีสังคมส่วนรวมยงัไม่ทาํความเขา้ใจคน

ไร้บา้นดว้ยความรู้สึกท่ีเปิดกวา้ง คนไร้บา้นก็จะยงัคงตอ้งเผชิญกบัสภาวะไร้ตวัตนในสังคมต่อไป 

แต่หากขา้พเจา้หรือองคก์รใด สามารถเพิ่มความเขา้ใจหรือกระตุน้เตือนให้คนในสังคมตระหนกัถึง

ความมีตวัตนของกลุ่มคนไร้บา้นไดแ้ลว้ ยอ่มทาํใหก้ารเขา้ถึงความช่วยเหลือไปสู่คนไร้บา้นเพิ่มมาก

ข้ึน  ดงันั้นแลว้ขา้พเจา้จึงไดใ้ชโ้อกาสของการทาํศิลปนิพนธ์เร่ืองพื้นท่ีเชิงสัญลกัษณ์ของกลุ่มคนไร้

บา้นให้เกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีสุดด้วยการสร้างพื้นท่ีดาํเนินกิจกรรมผ่านทางส่ือออนไลน์ จนได้รับผล

ตอบรับท่ีเป็นรูปธรรมจากสังคมมากข้ึนตามลาํดบั 
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ภาพท่ี 48 หนา้เพจ Hope Bag for Homeless  

ท่ีมา https://www.facebook.com/pages/Hope-Bag-for-Homeless เขา้ถึงเม่ือ 30 พฤษภาคม 2558 

 

  

ภาพท่ี 49  หนงัสือพิมพ ์Post today ฉบบัวนัองัคารท่ี 26 พฤษภาคม 2558 
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ภาพท่ี 50  ผลตอบรับจากสังคมออนไลน์ท่ีมีต่อผลงานผลงานรูปแบบท่ี 1 ช้ินท่ี 2  

ท่ีมอบใหแ้ด่คนไร้บา้น เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา  

ท่ีมา https://www.facebook.com เขา้ถึงเม่ือ 30 พฤษภาคม 2558 
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ภาพ 51 ข่าวยอ้นหลงัจากเวบ็ไซด ์YouTube : ข่าวจากสถานีโทรทศัน์ Thai PBS วนัท่ี 22 พ.ค. 2558 

ท่ีมา https://www.youtube.com/watch?v=CKwMyTj2-cI เขา้ถึงเม่ือ 30 พฤษภาคม 2558 
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บรรณานุกรม 

 

ภาษาไทย 

 สุภางค ์ จนัทวานิช. ทฤษฏีสังคมวทิยา.(ม.ป.ป. , 2551)  

 บุญเลิศ วเิศษปรีชา. โลกของคนไร้บ้าน. (ม.ป.ป. , 2552)   

คนไร้บ้าน. [ออนไลน์]. เขา้ถึงเม่ือ 28 พฤษภาคม 2558 เขา้ถึงไดจ้ากhttps://www.Voice laber.org /   

คนไร้บา้น-แรงงานท่ีถูกล/ 
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  ประวตัิการศึกษา 

ช่ือ-นามสกุล ฐิตาภา  ทินราช   

วนัเดือนปีเกดิ  26 พฤษภาคม 2534 

ทีอ่ยู่   76/404  กรมการอุตสาหกรรมทหาร ส่ีแยกเกียกกาย แขวงถนนนครไชยศรี  

  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

โทรศัพท์  085-9698875  

E-mail  art_of_earth@hotmail.com 

 

ประวตัิการศึกษา 

 - คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพม์หาวทิยาลยัศิลปากร  

 - โรงเรียนโยธินบูรณะ 

 - โรงเรียนราชินีบน 

 

การแสดงผลงาน  

2557   - ไดร่้วมแสดงผลงาน VDO ART  นิทรรศการ Work shop “metro nine art ขิง ขิง”  

  MRT พระราม9           

  - ไดร่้วมแสดงผลงาน VDO ART  นิทรรศการ ไท นยั ASEAN  พิพิธภณัฑไ์ทย 

  ธนาคารไทยพานิชย ์   

 2556   - ร่วมแสดง Performance art ภายใต้กลุ่ม Devenus (PSG Performance  

  art Group) เทศกาลละครกรุงเทพคร้ังท่ี 11 หอศิลปวฒันธรรมแห่ง 

  กรุงเทพมหานคร 

                      -  ได้รับรางวลัชมเชย รางวลัส่ือสร้างสรรค์ประเภทหนงัสั้ น อายุไม่เกิน 35 ปี   

   หวัขอ้ Charming ASEAN, Youth for ASEAN’s future จากสํานกัส่งเสริมและ 

   พิทกัษเ์ยาวชน สํานกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษเ์ด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส  

   และผูสู้งอาย ุ(สท.)  

2555    - ร่วมแสดงผลงานแสดงผลงานจากการสัมมนาเชิงปฏิบติัการ “จระเขฟ้าดหาง:  

  ศิลปะขยบัได”้ (Robot Art Workshop) หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2552      -ได้รับรางว ัลรองช นะ เ ลิ ศอันดับ  2 กา รป ระ กวดผล งานด้า น ICT  

  (ICT CONTAST) การออกแบบ Mascot ระดบัมธัยมศึกษาประเภทบุคคล 

   “กิจกรรมการพฒันาเครือค่ายเยาวชนไทยในยคุ ICT ปี2552 

2549     - ไดรั้บรางวลัชมเชย ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ชั้นปีท่ี 1 – 3 จากการประกวด

  วา ด ภ า พ ร ะ บ า ย สี โ ค ร ง ก า ร  Michelin Drewing Conttest 2006  

  หวัขอ้ “พลงัเยาวชนพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม” 

 

เกยีรติประวตัิ  

2558   - ทุนส่งเสริมการศึกษาศิลปะ “เมทินี ธารวณิชกุล” 

 

 

   ส
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