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 บทคัดย่อ  

การค้ามนุษย์หรือการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กในประเทศไทย เป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้น 
ในสังคมมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าประเวณี บังคับใช้แรงงาน ไปจนถึงกระบวนการ
ค้ายาเสพติด เป็นต้น ประเทศไทยได้กลายเป็นประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทางของการค้า
มนุษย์ และในปีพ.ศ.2557 จ่านวนสถิติการค้าประเวณีเด็กอายุต่่ากว่า 18 ปี เพ่ิมขึ้นอย่างน่าตกใจ 
เด็กบางกลุ่มถูกปฏิบัติเยี่ยงสินค้าและวัตถุทางเพศ สาเหตุเหล่านี้ เกิดจากการขาดการศึกษา  
การถูกล่วงละเมิดทางเพศ และความไม่เท่าเทียมกันทั้งทางสังคมและทางเพศต่อชนกลุ่มน้อยทาง 
ชาติพันธุ์ ท่าให้เด็กเหล่านี้ถูกล่อลวงโดยง่ายจากกลุ่มกระบวนการค้ามนุษย์ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบจากเด็กในรูปแบบต่างๆ   

ข้าพเจ้าได้มองเห็นความส่าคัญของปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นจริง น่าไปสู่ความต้องการตีแผ่และ 
สะท้อนเรื่องราวของเด็กที่ถูกแสวงหาผลประโยชน์  จากกลุ่มกระบวนการค้ามนุษย์เหล่านี้ ผ่าน 
กระบวนการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ในศิลปนิพนธ์ชุดนี้ โดยอาศัยการค้นคว้าข้อมูลจริงจากมูลนิธิ 
และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการไขปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก  รวมไปถึงการท่ากิจกรรม 
ร่วมกับเด็กที่อยู่ ในภาวะกลุ่มเสี่ยง เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลน่ามาใช้ในการตีความใหม่  
ด้วยวิธีการเขียนและการถ่ายภาพ โดยท้ายสุดน่ากระบวนการที่ได้ทั้งหมดมาเรียบเรียงเป็นเรื่องเล่า
ใหม่ที่อยู่ในบริบทของงานเขียนเชิงทัศนศิลป์ 

ซึ่งเป้าหมายของศิลปนิพนธ์ เรื่องเล่าเชิงทัศนศิลป์เพ่ือเด็กที่ถูกแสวงหาผลประโยชน์ เป็นสื่อ
ผลงานทางศิลปะเพ่ือต้องการตีแผ่สะท้อนปัญหา และถ่ายทอดเรื่องราว เกี่ยวกับการแสวงหา
ผลประโยชน์จากเด็กในรูปแบบหนึ่งให้สังคมทั่วไปได้รับรู้ และตระหนักถึงความ ส่าคัญของปัญหาที่
เกิด อันเป็นก้าวเริ่มต้นที่ข้าพเจ้ามุ่งหวังถึงความร่วมมือจากภาคสังคมต่างๆ ใน การแก้ไขปัญหา และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาสหรือชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ต่างๆ ที่อยู่ในประเทศไทยให้ดี
ยิ่งขึ้น  
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Abstract 

 Trafficking or exploitation of children in Thailand is one major problem that has 
been occurring for a long period of time. 

 Whether in regards to children being subject to prostitution, forced labor or 
those involved in the drug trade, Thailand has become a country of origin, transit 
and a destination for human trafficking. Since the year 2014, statistics regarding the 
number of children under 18 years of age affected by prostitution have increased 
alarmingly. Some groups are treated like sex objects due to a lack of education, 
harassment and sexual inequality imposed upon both social and sexual minorities. 
Therefore, these children were tempted into human trafficking resulting in the 
wrongful exploitation of children in various ways. I have seen the importance of this 
issue first hand and have encountered the stories of children who have been 
exploited by traffickers through these processes. 

 The creative visual arts explored in this thesis were achieved through research 
of actual data from foundations and organizations concerned with the issue of 
exploitation of children. Following activities in which children of high-risk groups were 
studied and analyzed, the data was reinterpreted into new ways of writing and 
creating photography.  

 The final process of this work compiles all stories in the new contexts of writing 
and the visual arts.  At the start, the cooperation of various sectors of the society is 
required in order to step forward and solve problems resulting in the improvement 
of the lives of these disadvantaged children and ethnic minorities. This thesis aims to 
promote a new way of thinking, addressing and ultimately improving the lives of 
these children who have been exploited via the forms of these visual narratives.



ฉ 
 

กิตติกรรมประกาศ  
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ค่าปรึกษาในผลงานศิลปนิพนธ์ครั้งนี้ 

 ขอบพระคุณหน่วยงานมูลนิธิที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก ที่ให้ความ
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ให้เกิดการแก้ไขปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กและการค้ามนุษย์ไม่มากก็น้อย ส่าหรับผู้ที่
ช่วยเหลือข้าพเจ้าตลอดการด่าเนินศิลปนิพนธ์ ขอให้คุณความดีเหล่านั้นส่งผลให้เกิดความเจริญยิ่ง 
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 เนื้อหาศิลปนิพนธ์เล่มนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนของความเป็นมาของปัญหาวิเคราะห์และน่าเสนอ
เรื่องราว และพัฒนาสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาและการวิเคราะห์
ผลงาน 

 ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสร้างสรรค์ผลงานในศิลปนิพนธ์นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ
และเป็นการกระตุ้นสังคมให้ช่วยยุติปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กหมดไปจากประเทศไทย 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การค้ามนุษย์หรือการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กในประเทศไทย  ไม่ว่าจะเป็นการค้า
ประเวณี บังคับใช้แรงงาน ขอทาน กระบวนการค้ายาเสพติดหรือมิจฉาชีพ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมา
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีสถานะเป็นประเทศต้นทาง ปลายทาง และ
ทางผ่าน ของการค้ามนุษย์ ในปี พ.ศ.2557 มีจ่านวนสถิติการค้าประเวณีเด็กอายุต่่ากว่า 18 ปี เพ่ิมขึ้น
อย่างน่าตกใจ เด็กบางกลุ่มถูกปฏิบัติเยี่ยงสินค้าและวัตถุทางเพศ ปัญหาของเด็กเหล่านี้เกิดจากวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ยากล่าบาก ปัญหาความยากจน ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ การขาดการศึกษา  
การถูกล่วงละเมิดทางเพศมาก่อนและการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นชนกลุ่มน้อยหรือต่างด้าว  
ความไม่เท่าเทียมกันในสังคมท่าให้เด็กเกิดความรู้สึกว่ามีคุณค่าในตัวเองลดน้อยลง  เป็นสาเหตุท่าให้
เด็กเหล่านี้ตกอยู่ในธุรกิจการค้ามนุษย์ในรูปแบบต่างๆ โดยการล่อลวงของนายหน้าธุรกิจที่จัดหา 
น่าพา หรือส่งตัว บุคคลไปยังที่ใดที่หนึ่ง หรือรับตัวไว้โดยการใช้ก่าลังบังคับ ข่มขู่ ลักพาตัว ฉ้อฉล 
หลอกลวงใช้อ่านาจโดยมิชอบ การให้เงินหรือให้ผลประโยชน์อย่างอ่ืนแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความ
ยินยอมแก่ผู้กระท่าผิด ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคล
ดังกล่าว  
 ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมายาวนานและไม่ได้ถูกแก้ไขอย่าง
ถูกต้องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือการมีช่องว่างทางกฎหมายในปี พ .ศ.2557 ประเทศไทยถูกจัด
อันดับให้อยู่ในประเทศกลุ่มสถานการณ์ค้ามนุษย์ในระดับเทียร์ 3 ซึ่งหมายถึงประเทศที่ด่าเนินการ 
ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่่าตามกฎหมายการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกาและไม่ได้ใช้ความ
พยายามที่จะแก้ไขปัญหา  
 จากปัญหาดังกล่าวข้าพเจ้ามองเห็นว่าสังคมควรได้รับการกระตุ้นและผลักดันให้เกิดการแก้ไข
ปัญหานี้อย่างจริงจัง การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของกลุ่มเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของธุรกิจการค้า
มนุษย์จึงเป็นเรื่องท่ีส่าคัญ การให้ความรู้และการพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนต่างด้าวในไทย
จึงเป็นเรื่องที่ควรถูกสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐ ข้าพเจ้ามองเห็นความส่าคัญของปัญหาที่
เกิดข้ึนจริงและควรได้รับการกระตุ้นตีแผ่ให้สังคมมองเห็นปัญหามากยิ่งขึ้น การน่าเสนอเรื่องของเด็กที่ 
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ถูกแสวงหาผลประโยชน์ในลักษณะต่างๆ ใช้กระบวนการท่างานที่อาศัยการบันทึกข้อมูลจากมูลนิธิ
องค์กรที่ดูแลปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา และน่าข้อมูลที่ได้
เหล่านั้นมาสรุปเป็นงานศิลปนิพนธ์ที่ต้องการสะท้อนและช่วยให้สังคมมองเห็นปัญหาการค้ามนุษย์ใน
ไทยเป็นเรื่องจ่าเป็นที่ต้องมีการกระตุ้นร่วมมือกันในการลดปัญหาการค้ามนุษย์ 
 
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 
 1. ข้าพเจ้าต้องการน่าเสนอและสะท้อนเรื่องราวของกลุ่มเด็กท่ีถูกแสวงหาผลประโยชน์  
 2. ช่วยกระตุ้นให้สังคมได้เข้าใจ    เห็นถึงปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กมากยิ่งขึ้น
และมุ่งหวังไปสู่ความร่วมมือกันแก้ปัญหาของคนในสังคมไม่มากก็น้อย  
 3. ใช้กระบวนการตีความจากเรื่องราวของเด็กผ่านกระบวนการทางทัศนศิลป์ที่เป็นลักษณะ
ของงานเขียน รูปวาด และภาพถ่ายประกอบกันออกมาเป็นรูปแบบหนังสือ 
 
แนวความคิดในการสร้างสรรค์  
 ศิลปนิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือน่าเสนอเรื่องราวของเด็กที่ถูกแสวงหาผลประโยชน์ เพ่ือสื่อสาร
ให้คนในสังคมเข้าใจและตระหนักถึงปัญหามากยิ่งขึ้น โดยอาศัยการบันทึกข้อมูลและผลจาก
กระบวนการสร้างสรรค์ของเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยง จากนั้นน่ามาตีความเนื้อหาที่ได้ผ่านมุมมองของ
ข้าพเจ้าโดยกระบวนการทางทัศนศิลป์ผ่านรูปแบบของการเล่าเรื่องด้วยงานเขียนและภาพถ่าย  
 
ขอบเขตของการศึกษา  
 1. ศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์จาก
เด็ก จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับการดูแลปัญหาการแสวงหา
ผลประโยชน์จากเด็ก 
 2. การลงส่ารวจข้อมูลภาคสนามกับกลุ่มเด็กที่ได้รับความเสี่ยงและผลกระทบจากการค้า
มนุษย์ จากกรณีศึกษากลุ่มเด็ก 8-10 คน ที่ได้รับผลกระทบและกลุ่มเสี่ยงที่แนวโน้มที่จะถูกชักจูงสู่
ธุรกิจการค้าประเวณีในบ้านพักเด็กจังหวัดเชียงรายแต่ละแห่ง  
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แหล่งข้อมูล 
 1. ข้อมูลที่ได้จากการท่ากิจกรรมร่วมกับเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 
 2. ข้อมูลจากเด็กกลุ่มตัวอย่างและองค์กรที่รับผิดชอบน่ามาวิเคราะห์  
 3. ข้อมูลจากมูลนิธิหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก 
 4. หนังสือและเว็บไซต์เกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย 
  
อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าศิลปนิพนธ์ 
 1. อุปกรณ์วาดเขียน ได้แก่  
  - กระดาษวาดเขียน 
  - ดินสอสี 
  - สีน้่า 
  - สีเทียน 
  - หนังสือนิตยสาร 
  - กรรไกร 
  - กาว 
  - คอมพิวเตอร์ 
 2. กล้องดิจิตอล DSLR 
 3. เครื่องบันทึกเสียง 
 4. อุปกรณ์การจัดแสงถ่ายภาพ 
 5. คอมพิวเตอร์ 
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บทที่ 2 

ข้อมูลที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ 
 

 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์เรื่อง เล่าเชิงทัศนศิลป์เพ่ือเด็กที่ถูกแสวงหาผลประโยชน์  
สิ่งส าคัญคือ การศึกษาเรื่องปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย เพ่ือท าความเข้าใจถึงสาเหตุที่มาของ
ธุรกิจการค้ามนุษย์ในไทย ประกอบรวมไปถึงข้อมูลเชิงแนวคิดและอิทธิพลเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์
ในทางทัศนศิลป์ ที่ใช้ในการท างาน และพัฒนาผลงานเพ่ือสื่อสารและแสดงออกในเชิงสื่อสร้างสรรค์
ทางทัศนศิลป์ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ ดังนี้ 
 1. แนวคิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์ 
 2. ข้อมูลจากการลงพ้ืนในกรณีศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาแสวงหาผลประโยชน์จาก
เด็ก 
 3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างสรรค์ 
 4. อิทธิพลจากผลงานสร้างสรรค์ 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย ์
 1. ความหมายของการค้ามนุษย์ 
 คือ การแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบ  กระท าการอย่ างหนึ่ งอย่ างใด  ดั งต่อไปนี้  
เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือ
รับไว้ซึ่งบุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้ก าลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อ านาจโดยมิชอบ หรือโดยให้
เงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้น เพ่ือให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความ
ยินยอมแก่ผู้กระท าความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล หรือเป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย 
จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขังจัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็กผู้นั้นกระท า
ความผิดฐานค้ามนุษย์ 
 รูปแบบของการการแสวงหาประโยชน์อาจแบ่งออกได้ เป็นหลายรูปแบบอย่างเช่น 
ที่พบมากในประเทศไทยคือ การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีการผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือ
สื่อลามก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืน การเอาคนลงเป็นทาส การน าคนมาขอทาน 
การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การบังคับตัดอวัยวะเพ่ือการค้าหรือการอ่ืนใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็น
การขูดรีดบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม1 
                                                 

1 “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551”, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125    
ตอนที 29 ก, 6 กุมภาพันธ์ 2551, 29. 
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 เมื่อเอ่ยถึงการค้าทาส เราจะนึกถึงภาพชนผิวด าจากทวีปอัฟริกาที่ถูกนักล่าอาณานิคมจับและ
น ามาขายทอดตลาดในอเมริกาหรือโลกใหม่ ทาสเหล่านี้ต้องถูกบังคับให้ท างานหนัก และถูกกระท า
ตามอ าเภอใจของผู้ที่เป็นเจ้าของ แม้จะมีอนุสัญญา พ.ศ.2469 เรื่องการค้าทาสของสันนิบาตชาติ 
ปฏิญญาสากลเรื่องสิทธิมนุษยชน พ.ศ.2491 และอนุสัญญาเพ่ิมเติมเรื่องการขจัดการค้าทาส 
พ.ศ.2499 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขจัดการค้าทาส และปฏิบัติเยี่ยงทาสให้หมดสิ้นไป แต่ในปัจจุบันก็
ยังพบว่ามีผู้ใหญ่และเด็กจ านวนมากทั่วโลกที่ถูกกระท าและตกอยู่ในสภาวะ  เยี่ยงทาส สมาคมขจัด
การค้าทาสสากล (Anti-slavery International) ซึ่งเป็นองค์การเอกชนแห่งแรกที่ก าเนิดขึ้นเพ่ือ
ด าเนินการสอดส่องและยุติการค้าทาส ระบุว่า ปัจจุบันการค้าทาสยังคงด ารงอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้2 
 - แรงงานติดหนี้ (debt bonded labour) ประเมินว่ามีประชากรราว 20 ล้านคนทั่วโลกที่
ตกเป็นแรงงานติดหนี้ เนื่องจากตกเป็นเหยื่อของกลโกงในการกู้เงินแม้เพียงเล็กน้อยเพ่ือใช้เป็นค่ายา
ดูแลลูกที่เจ็บป่วย และเพ่ือเป็นการใช้หนี้ พวกเขาจะถูกบังคับให้ท างานนานหลายชั่วโมงโดยไม่มี
วันหยุดและได้รับค่าตอบแทนเพียงอาหารพอยังชีพและท่ีพัก 
 - แรงงานเด็กที่ตกเป็นเหยื่อในรูปแบบที่เลวร้าย หมายถึงเด็กที่ต้องท างานในสภาวะที่ถูก
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบธรรมหรือเป็นอันตราย ปะเมินว่าเด็กจ านวนหลายสิบล้านคนทั่วโลก
ต้องท างานเต็มเวลา ท าให้ไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาและนันทนาการที่จ าเป็นต่อการพัฒนาตนเอง 
 - การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็ก เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ด้วยการให้เด็ก
ค้าประเวณี ใช้ในการผลิตสื่อลามก และการค้ามนุษย์ เด็กเหล่านี้ส่วนใหญ่จะถูกลักพาตัว ซื้อขาย หรือ
บังคับเข้าสู่ตลาดทางเพศ  
 ข้อมูลในส่วนความหมายของการค้ามนุษย์หรือการแสวงหาผลประโยชน์นั้น ท าให้ผู้ศึกษาได้
เข้าใจถึง รูปแบบของกระบวนการนี้มาจากการค้าทาสในอดีตที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนามาสู่การค้า
มนุษย์ในปัจจุบัน รวมถึงความเข้าใจขอบเขตของค าว่า "การค้ามนุษย์"  ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาแหล่ง
อ้างอิงโดยหยิบยกข้อกฎหมายบางมาตราเพ่ืออธิบายว่า การกระท ารูปแบบไหนที่จัดว่าเป็นการค้า
มนุษย์และการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก นอกจากนี้ยังได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการค้าทาส ที่เป็น
การกดขี่ความเป็นมนุษย์ในอดีต ซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างจากปัจจุบันอย่างไร จึงเห็นได้ว่าการค้าทาส
เป็นข้อมูลที่ส าคัญที่แสดงให้เห็นถึงที่มาของการค้ามนุษย์ในปัจจุบัน 
  

                                                 
 2 ศิริพร สโครบาเนค, การค้ามนุษย์ แนวคิด กลไก และประเด็นท้าทาย, (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง 
แอนด์ พับลิชช่ิง, 2548), 22-23. 
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 2. การค้ามนุษย์และรูปแบบของการค้าทาสยุคใหม่ 
 การค้ามนุษย์ อันได้แก่การขนส่งและการซื้อขายมนุษย์เพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นมักจะเป็นเด็กและผู้หญิง ด้วยการใช้ก าลังและการหลอกลวง แรงงานหญิงย้ายถิ่นจะตกเป็น
เหยื่อของการใช้เล่ห์เหลี่ยมเพ่ือน าไปสู่การบังคับค้าประเวณีหรือการบังคับใช้แรงงาน  
 ปัจจุบันมีประชากรราว  27 ล้านคนที่ตกอยู่ในสภาพทาสยุคใหม่ ราว 15 - 20 ล้านคนที่เป็น
แรงงานติดหนี้ในประเทศแถบเอเชีย ซึ่งส่วนใหญ่ถูกบังคับใช้ในแรง โดยเฉพาะผู้หญิงย้ายถิ่นต้อง
กลายเป็นทาสติดหนี้ และถูกบังคับค้าประเวณีเพ่ือใช้ลดหนี้  เควิน เบลส์ (Kevin Bales) ได้
เปรียบเทียบการเป็นทาสยุคเก่าและยุคใหม่มีลักษณะแตกต่างกันคือ 
 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบการค้าทาสยุคเก่ากับการค้าทาสยุคใหม่ (Kevin Bales)                           
 

 
 

ที่มา:  ศิริพร สโครบาเนค, การค้ามนุษย์ แนวคิด กลไก และประเด็นท้าทาย, (กรุงเทพฯ : 
อมรินทร์พริ้น ติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2548), 25. 
 
 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของการค้าทาสและการค้ามนุษย์   แต่สิ่งที่
ยังคงอยู่คือการที่บุคคลเหล่านั้นต่างถูกแสวงหาผลประโยชน์และถูกกดขี่สิทธิเสรีภาพ ซึ่งการพัฒนา
รูปแบบนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและยุคสมัย การแสวงหาผลประโยชน์ยังคงเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในปัจจุบัน มีเด็กและผู้หญิงอีกจ านวนมากที่ยังคงตกอยู่ในกระบวนการเหล่านี้ ผู้ศึกษาได้ท า
ความเข้าใจในส่วนนี้และน าข้อมูลไปประกอบและพัฒนาสร้างสรรค์การท างานศิลปนิพนธ์ในขั้นตอน
ต่อไป 
  



7 

 
 

 3. การค้ามนุษย์ในแถบภาคเหนือและชายแดนไทย 
 จากปัญหาการอพยพเข้ามาของผู้ลี้ภัยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ในไทย ท าให้มีกลุ่มคนจ านวนมากที่
ยังขาดการพัฒนาทางด้านการศึกษาและระดับคุณภาพชีวิตขั้นพ้ืนฐาน โดยกลุ่มประชากรดังกล่าวนั้น 
กระจายตัวอยู่ทางแถบภาคเหนือของประเทศไทยรวมไปถึงแนวชายแดน การเข้าถึงคนกลุ่มนี้
ยากล าบาก เนื่องจากภูมิล าเนาที่ตั้งท าให้การพัฒนานั้นเข้าไปได้อย่างไม่ทั่วถึง การเข้ามาของสิ่งผิด
กฎหมายจึงเป็นเรื่องที่ง่าย ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาเช่น ปัญหายาเสพติด การท าลายป่า การ
ท าไร่เลื่อนลอย รวมไปถึงการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและ
สมควรที่จะได้รับการปรับปรุงและแก้ไขให้ดีขึ้น 
 ปัญหาการค้ามนุษย์ที่พบมากคือ การส่งลูกหลานเข้ามาในเมืองใหญ่ๆ โดยมีนายหน้าธุรกิจ
เป็นคนติดต่อและให้ค้าตอบแทนขนย้าย หรือการลักลอบโยกย้ายถิ่นฐานเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย 
อันน าไปสู่การถูกล่อลวง บังคับ แต่มีการใช้ผลประโยชน์ เงินทอง มาหลอกล่อ จูงใจ ให้กลุ่มคนเหล่านี้
ยอมท าตามเกิดเป็นรูปแบบการแสวงหาผลประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจการค้าประเวณี   
 
 4. กลุ่มต่างด้าวและกลุ่มชาติพันธุ์ 
 เด็กส่วนใหญ่ที่พบว่าถูกน ามาแสวงหาผลประโยชน์นั้น มักประกอบไปด้วยเด็กชาวเขาที่อยู่ใน
กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และกลุ่มเด็กต่างด้าว เช่น พม่า กัมพูชา  
 เด็กที่เป็นชาวต่างด้าวส่วนใหญ่จะเข้ามาในรูปแบบการลักลอบเข้าเมือง หรือการอพยพย้าย
ถิ่นฐานอย่างผิดกฎหมายของชาวพม่าและชาวกัมพูชา  โดยเด็กบางคนนั้นมากับพ่อแม่ 
การอพยพย้ายถิ่นท าให้เด็กบางคนขาดโอกาสและมีความเสี่ยงในการที่จะถูกชักจูงน าไปแสวงหา
ผลประโยชน์โดยการให้เงินหรือผลประโยชน์กับผู้ปกครองในการน าตัวเด็กไป 
 เด็กอีกกลุ่มที่มักตกเป็นเหยื่อของการแสวงหาผลประโยชน์คือ กลุ่มชาติพันธุ์ เนื่องจากการ
ขาดความรู้และการเข้าถึงการพัฒนา ท าให้ผู้ปกครองและตัวเด็กมักถูกหลอกลวงได้ง่าย กลุ่มชาติพันธุ์
ในประเทศไทยที่ยังขาดการพัฒนา และมักตกเป็นเหยื่อของการแสวงหาผลประโยชน์ประกอบไปด้วย 
ชาวม้ง ชาวอาข่า ชาวกะเหรี่ยง เป็นต้น     
 ม้ง หรือ แม้ว เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตภูเขาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชาวม้งอพยพลงมา
ทางใต้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่สงบทางการเมืองและหาพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการ
เพาะปลูก ปัจจุบันมีชาวม้งอาศัยอยู่ในประเทศไทย เวียดนาม ลาว และพม่า 3 
  

                                                 
 3ม้ง, เข้าถึงเมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม  2559, เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/ม้ง 
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 กระเหรี่ยง ในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 46.80 ของจ านวนประชากรชาวเขาอาศัยอยู่ใน 15 
จังหวัด ของภาคเหนือและภาคตะวันตก เช่น  กาญจนบุรี, ก าแพงเพชร, เชียงราย, เชียงใหม่, ตาก, 
ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, แพร่, น่าน, แม่ฮ่องสอน, ราชบุรี, ล าปาง, เป็นต้น4 
 อาข่า เป็นชนเผ่าที่สืบเชื้อสายมาจากไหนไม่ทราบแน่ชัด แต่มีชาวอาข่าอาศัยกระจัดกระจาย
อยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย , เชียงตุง, รัฐฉานของประเทศพม่า และทางแคว้นสิบสอง 
ปันนาทางตอนใต้ของจีน และลาวที่ติดกับพม่าไทยและเวียดนาม ภาษาอาข่าจัดอยู่ในกลุ่มภาษาจีน5 
 เนื้อหาส่วนนี้เป็นการศึกษาลักษณะกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่มีในประเทศไทย โดยเป็นการท า
ความเข้าใจถึงท าเลที่ตั้งถิ่นฐานและการอพยพเข้ามาในไทย ลักษณะของแต่ละเผ่าโดยการอ้างอิง
ข้อมูลจากหลายส่วนที่อธิบายถึงรายละเอียดของเผ่านั้น เช่น ม้ง กระเหรี่ยง อาข่า  ที่มีการอาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่แถบเดียวกัน ซึ่งกลุ่มดังกล่าวมีข้อมูลว่า ในปัจจุบันกลุ่มชนเผ่าเหล่านี้ยังถูกแสวงหาผลประโยชน์ 
 
ข้อมูลจากการลงพ้ืนในกรณีศึกษาหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับปัญหาแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก 
 ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการบันทึกเสียงและจดบันทึกข้อมูล 
จากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับปัญหาแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก ดังต่อไปนี้ คือ มูลนิธิ
เพ่ือยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก จังหวัดเชียงราย มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ จังหวัดเชียงราย 
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านปลาดาว จังหวัดเชียงราย และมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ซึ่งข้าพเจ้าได้ท า
การสรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์หน่วยงานดังกล่าว ถึงสาเหตุปัญหาที่เด็กส่วนใหญ่ตัดสินใจเข้าสู่
กระบวนการค้ามนุษย์นั้นแบ่งออกเป็น 3 ข้อ ดังต่อไปนี้  
  
 1. ปัญหาความยากจน   
 เราจะพบกรณีนี้มากที่สุดในบรรดาสาเหตุทั้งหมด เนื่องจากความยากจนและล าบากท าให้
เด็กบางส่วนอพยพเข้ามาในไทยและตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ได้ง่าย นอกจากนี้เด็กที่อยู่ตาม
ชายแดนหรือต่างด้าว มักถูกหลอกล่อชักจูงให้เข้าไปท างานในเมืองกับนายหน้าธุรกิจโดยไม่ทราบว่า
งานที่จะท านั้นคืออะไร ทราบเพียงว่าจะได้รับเงินเมื่อเข้าไปท างาน นอกจากนี้ยังมีการจ่ายเงินให้กับ
ผู้ปกครองของเด็กเพ่ือน าตัวเด็กเหล่านั้นไปแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ  
  

                                                 
 4 กะเหร่ียง, เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม  2559, เข้าถึงได้จากhttps://th.wikipedia.org/wiki/ชาว
กะเหรี่ยง 
 5 อาข่า, เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม  2559, เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/ อาข่า 
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 2. ปัญหายาเสพติด  
 ปัญหายาเสพติดเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและไม่สามารถแก้ไขได้อย่าง
จริงจัง การระบาดหนักของยาเสพติดในแถบชายแดน เป็นปัญหาใหญ่ มีการผลิตส่งต่อไปขาย และ
เสพ ท าให้เด็กบางส่วนได้รับผลกระทบจากการยาเสพติด เช่น การที่ผู้ปกครองบางรายนั้นมีอาการติด
ยาเสพติดจนไม่สามารถท่ีจะดูแลลูกของตนเองได้ ท าให้เกิดปัญหาเด็กขาดคนเลี้ยงดูจนน าไปสู่สาเหตุ
ของการถูกล่อลวงไปแสวงหาผลประโยชน์ได้ง่าย 
 
 3. ปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศ   
 เด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศหรือผ่านประสบการณ์ทางด้านเพศ  มักเป็น
สาเหตุหลักที่ถูกชักจูงสู่การค้าประเวณีได้ง่ายโดยกรณีได้มีการยกตัวอย่างเรื่องของเด็ก คือ กรณีการ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศของเด็กสาวชาวอาข่าโดยผู้น าศาสนา น้องเอ (นามสมมุติ) น้องเอตกเป็นเหยื่อ
ของการข่มข่ืนมาเป็นระยะเวลาหลายปี จากชายผู้น าความเชื่อของเผ่า  น้องเอถูกบังคับข่มขู่ไม่ให้บอก
ความจริงหรือเผยแพร่ เรื่องนี้กับใคร  เนื่องจากวุฒิภาวะที่ยังเด็กและความกลัวว่าจะโดน 
ท าร้าย ท าให้เธอไม่เปิดเผยความจริงหรือเล่าเรื่องนี้ให้กับไครทราบ จนเมื่อครูประจ าชั้นของเด็กสาว
พบความผิดปกติของสภาพจิตใจเด็ก จึงได้ท าการซักถามจนน้องพูดความจริง เมื่อทราบเรื่องราว
ทั้งหมดครูประจ าชั้นจึงน าเด็กสาวเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ  เพ่ือเข้าจับกุมผู้น าศาสนา 
เด็กสาวผู้ตกเป็นเหยื่อการข่มขื่นส่วนใหญ่มักมีปัญหาสภาพทางด้านจิตใจ ประกอบกับความเชื่อของ
ชนเผ่าในเรื่องของการผิดผีหรือการความสัมพันธ์กับผู้ชายที่ผิดประเพณี  สร้างแรงกดดันและ
ความเครียดให้เด็กสาวจนไม่สามารถอยู่ในเผ่าได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวหากไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูก
วิธี บ าบัดสภาพจิตใจเด็กเป็นเรื่องท่ีจ าเป็น เด็กส่วนใหญ่ที่เป็นเหยื่อทางเพศ เด็กกลุ่มนี้เองที่ผันตัวเอง
เข้าสู่ธุรกิจการค้าประเวณีได้ง่าย เนื่องจากคิดว่าตนเองหมดคุณค่าสูญเสียพรหมจรรย์ไปแล้ว ประกอบ
กับการพูดจาโน้มน้าวจากนายหน้าธุรกิจที่แฝงตัวเข้ามาหาเหยื่อ ท าให้เด็กสาวจ านวนไม่น้อยตัดสินใจ
เข้าสู่กิจทางด้านเพศ 
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ภาพที่ 1 มูลนิธิเพ่ือยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก จังหวัดเชียงราย 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างสรรค์ 
 การสร้างสรรค์วรรณกรรมและจินตนาการ ซิกมุนด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) (ค.ศ.1856-
1939) บิดาแห่งทฤษฎีจิตวิ เคราะห์  นักจิตวิทยาชาวออสเตรีย ผู้ที่สร้างทฤษฎีจิตวิ เคราะห์ 
(Psychoanalytic Theory) จากบทความเรื่องการสร้างสรรค์วรรณกรรมและจินตนาการ ในทัศนะ
ของฟรอยด ์การสร้างงานวรรณกรรมจึงเป็นการที่ผู้เขียนฉายภาพความปรารถนาของตนที่สมประสงค์
โดยอาศัยตัวละคร ฟรอยด์มีข้อสังเกตที่น่าสนใจเกี่ยวกับ “มุมมอง” (le point  de vue) ซึ่งนักเขียน
นวนิยายใช้เล่าเหตุการณ์ และมุมมองนี้เองที่เอ้ือให้ตัวตนหนึ่งของผู้แต่งได้ครอบง าเรื่องเล่าภายในนว
นิยาย นอกจากนี้ ฟรอยด์ ยังเชื่อว่าตัวละครต่างๆ ที่โลดแล่นในโลกสมมตินั้น แท้จริงแล้วก็คือตัวตน
ภาคต่างๆ ของผู้ประพันธ์นั่นเอง6 
 การสร้างสรรค์ทางศิลปะ โดยเฉพาะงานวรรณกรรม มีกระบวนการคล้ายจินตนาการเพ้อฝัน 
ฟรอยด ์ชี้ว่าสิ่งส าคัญในงานศิลปะมิใช่ประสบการณ์ปัจจุบันของศิลปิน บริบทปัจจุบันเป็นเพียงปัจจัย
เอ้ือให้ศิลปินมีความปรารถนา แต่ความปรารถนานั่นเองท่ีเป็นหัวใจของการสร้างงานศิลปะ7 
 
  

                                                 
 6 พิริยะดิส มานิตย์, ฟรอยด์กับศิลปะ, (กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาตร์.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557), 12. 
 7 พิริยะดสิ มานิตย,์ ฟรอยด์กับศิลปะ, 13. 
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อิทธิพลจากผลงานสร้างสรรค์ 
 อิทธิพลที่ได้รับจากรูปแบบผลงานภาพถ่าย 
 ทิม วอลเกอร์ (Tim Walker) ช่างภาพแฟชั่นชาวอังกฤษ จบการศึกษาในปี ค.ศ.1994  
ผลงานของเขาถูกตีพิมพ์ในนิตยาสารโว้ก (Vogue)  ส่วนมากจะเป็นของประเทศอิตาลีกับอังกฤษ มี
ญี่ปุ่นและอเมริกาบ้าง ทิมหาแรงบันดาลใจจากการเดินเล่นในพ้ืนที่ชนบทกับกล้องถ่ายรูป งาน
ภาพถ่ายส าหรับเขาเป็นเหมือนของสะสม เขาพยายามจินตนาการถึงบางสิ่งบางอย่างที่เคยถูกสร้างมัน
ขึ้นมาในวัยเด็ก ถึงแม้ปัจจุบันจะห่างไกลจากอดีตในช่วงวัยเด็กที่เขารัก แต่มันก็กลายเป็นแรงบันดาล
ใจในการสร้างสรรค์งานได้เป็นอย่างดี  เขาสังเกตเห็นการลดลงของสถาปัตยกรรมแบบเก่า และ
ความสัมพันธ์กับบุคคลในอดีตทีเ่ริ่มแก่ตัวขึ้น ความเป็นปัจจุบันเกิดแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น 
 ท่ามกลางประวัติศาสตร์ภาพถ่าย เมื่อนึกถึงผลงานของทิม คือการสร้างเรื่องเล่าผ่านแฟชั่นที่
มีความกล้าหาญในการใช้สีสัน  ท าให้นึกถึงภาพยนตร์ยุคสงครามของ  ไมเคิล  พาวเวลล์  
(Michael Powell) และเอ็มเมริก เพลส โบเกอร์ (Emeric  Pressburger) ที่แสดงความโรแมนติค
ของตัวเองผ่านทัศนียภาพของอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีรูปแบบของศิลปินในยุค ค.ศ.1940 และยุคลัทธิ
หลังโรแมนติคของอังกฤษ ที่มีการพลิกผันในงานจิตรกรรมที่สามารถเป็นอะไรก็ได้ไม่ยึดติด อังกฤษ
ภายใต้การคุกคามของความแปลกท่ีมีทั้งความหวังและความสิ้นหวังสลับกันไปเป็นจังหวะ  ความเหงา
หงอย สิ้นหวัง ถูกถ่ายทอดผ่านทัศนียภาพในงานทิวทัศน์ของอังกฤษ เช่น ผลงาน เอ็ดวิน สมิธ 
(Edwin Smith) 
 งานของทิม มีการแสดงออกในลักษณะที่เหนือจริง ความแปลกของจินตนาการและความไม่มี
ที่สิ้นสุดของความสนุกสนาน งานของเขาได้รับอิทธิพลในช่วงยุครุ่ งเรืองของ  ซีซิล   บีทัน  
(Cecil Beaton) ซึ่งรูปแบบดังกล่าวอาจเกิดขึ้นอีกครั้ง ซึ่งเขาพยายามผสมผสาน ความเป็นบีทันให้
เข้ากับยุค 30 งานของเขามีความเป็นรอคโคโคและเหนือจริงมากขึ้นในปีหลังๆ มานี้  ภาพถ่าย
นางแบบของเขามีความหรูหราประกอบกับท่าทางที่สร้างมนต์ขลัง การสวมใส่ผ้าที่มีเนื้อบางละเอียด  
เช่น สเตลล่า เทนแนนท์  (Stella Tennant) ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ให้มีความมหัศจรรย์เหนือจริง รูปแบบ
ผลงาน ทิม วอลเกอร์ ได้ขยายวงกว้างในวงการแฟชั่นโว้กอิตาลี ในการออกแบบแฟชั่นแบบผสมผสาน 
ช่วงเวลาที่ผ่านมาสามารถมั่นใจได้ว่าผลงานของทิม ได้กลายเป็นต้นแบบให้กับวงการแฟชั่นโลก  
เขาสร้างสรรค์งานที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยความหวังความฝัน ถึงแม้ว่าปัญหาจะเกิดขึ้น 
เขาก็จะพยายามแก้ไขมันให้ผ่านไปได้ทุกครั้งด้วยตัวของเขาเอง นั่นคือความรับผิดชอบของเขา 
ทิมถูกเรียกเข้ามาปฏิบัติงานที่นิตยาสารโว้กโดย โรบิน เดอร์ริค (Robin Derrick) ครีเอทีฟชาวอังกฤษ 
และนั้นคือการเริ่มต้นเส้นทางการเป็นช่างภาพแฟชั่นอย่างเต็มตัวของเขา 
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 อิทธิพลจากผลงานของ ทิม วอลเกอร์ ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์เห็นถึงลักษณะการท างานที่
มีการสร้างสภาพแวดล้อมข้ึนมาใหม่ การใช้สิ่งของเข้ามาประกอบในฉาก โดยสิ่งของมีขนาดใหญ่เหนือ
จริ ง  และตัวนางแบบในงานภาพถ่ายของเขาก็สร้ างความน่าสนใจ   จากการแต่ งหน้าที่ 
แฟนตาซี  สวมเสื้อผ้าที่ท าให้เกิดความรู้สึกแปลกประหลาดเหนือจริง  สีในบรรยากาศผลงานของทิม 
ถือว่า เป็นรูปแบบเฉพาะมาก  การจัดวางสีของสิ่ งต่าง   หรือการแต่งตัวนางแบบสิ่ งเหล่านี้ 
สร้างบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะผลงานของเขา ซึ่งส่วนนี้ที่ผู้ศึกษาน ามาปรับใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์นี้  
 

 
 

ภาพที่ 2 ผลงานภาพถ่ายของ ทิม วอลเกอร์ (Tim Walker) 
ที่มา : Tim Walker Photography เข้าถึงเมื่อ 11 พฤษภาคม  2559 เข้าถึงได้จาก : http://cdni. 
condenast.co.uk /1280x1920/s_v/TWalker03_v_3oct12_TimWalker_b.jpg 



 
 

 

 
 

บทที่ 3  
กระบวนการและข้ันตอนการสร้างสรรค์  

 
 กระบวนการและขั้นตอนสร้างสรรค์ เรื่องเล่าเชิงทัศนศิลป์เพ่ือเด็กที่ถูกแสวงหาผลประโยชน์  
จะประกอบด้วยกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามที่ได้จากการลงพ้ืนที่จริง รวมถึงขั้นตอนการน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ บูรณาการกับการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3  
ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้ 
 1. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์กับเด็กท่ีอยู่ในภาวะกลุ่มเสี่ยง 
 2. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์   
 3. ขั้นตอนการออกแบบรูปเล่มหนังสือ 
 
ข้าพเจ้าได้สร้างแผนภูมิที่แสดงล าดับการวิเคราะห์และขั้นตอนการสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้  
 
   
 
 
 

 
 
 
แผนภูมิที่ 1  แผนภูมิแสดงขั้นตอนการท างาน 

เผยแพร่ 

มูลนิธิ 

เก็บข้อมูล วิเคราะห ์ ขั้นตอนการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปนิพนธ์ 

งานเขียน แสดงศิลปนิพนธ์ 

ภาพถา่ย เด็กกลุ่มเสี่ยง องค์กร มูลนิธ ิ

กิจกรรม 
หนังสือเร่ืองเล่า 

13 
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ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์กับเด็กที่อยู่ในภาวะกลุ่มเสี่ยง 
 1. รายละเอียดและแผนการดําเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
 การลงพ้ืนด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์กับเด็กที่อยู่ในภาวะกลุ่มเสี่ยงในครั้งนี้  
มุ่งหมายเพ่ือท าความวิเคราะห์และสร้างความเข้าใจต่อปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ   
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากเด็กในภาวะกลุ่มเสี่ยงโดยตรง โดยกิจกรรมที่จะสร้างเป็นกิจกรรมที่ท าให้เด็ก
แสดงความคิดความรู้สึก ทัศนคติ เรื่องราวของตนเองออกมา และหลีกเลี่ยงการถามเด็กโดยตรง 
เพ่ือไม่ให้ส่งผลต่อความรู้สึกและสภาพจิตใจของเด็กที่มีความเสี่ยง การด าเนินการกิจกรรมร่วมกับเด็ก
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมีรายละเอียดดังนี้ 
 ชื่อกิจกรรม สร้างฝันเล่าเรื่องราวในจินตนาการเพ่ือต่อต้านการแสวงหาผลประโยชน์จาก
เด็กมูลนิธิบ้านครูน้ า จังหวัดเชียงราย  
 วันที่ด าเนินงาน 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ.2558  
   
 วัตถุประสงค์โครงการ 
 - ต้องการให้เด็กน าเสนอเรื่องราวของตนเองผ่านจินตนาการในรูปแบบผลงานศิลปะ  
 - กระตุ้นให้เด็กกลุ่มเสี่ยงมองเห็นคุณค่าตัวเองมากยิ่งขึ้นและลดโอกาสการถูกล่อลวง 
 - ใช้กระบวนการตีความเรื่องราวจากนิทานของเด็ก ปรับประยุกต์สร้างสรรค์สู่งานเขียน  
รูปวาด และภาพถ่าย   
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 แผนการด าเนินกิจกรรม   
 
ตารางท่ี 2  แผนการด าเนินกิจกรรม   
กระบวนการ  รายละเอียดกิจกรรม  ว/ด/ป  ผู้รับผิดชอบ  

วางแผนเพื่อ
เตรียมความพร้อม
ด าเนินกิจกรรม  

 

1.วางแผนรายละเอียดโครงการ  
2.เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
3.ติดต่อสถานที ่ 
4.เข้าไปส ารวจสถานที่  

7 มิ.ย. -
31 ส.ค 
58  
 

1.กรวิก สายบัวแก้ว  
 

ด าเนินการจัด
กิจกรรม  

 

ประชุมวางแผนกับผู้ร่วมโครงการเพ่ืออธิบาย 
รายละเอียดกิจกรรม  
ดําเนินการจัดกิจกรรม  
9.00-12.00 น. การส ารวจบันทึกข้อมูลของเด็ก 
มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก (มูลนิธิบ้านครูน้ า)  
12.00 น. กิจกรรมแจกขนมและของว่าง ส าหรับ
น้องๆ 
13.0-15.00 น. กิจกรรมสร้างเรื่องราวใน
จินตนาการ หัวข้อ “ความฝันของหนูสู่โลกกว้าง” 
จ านวน เด็ก 40 คน แบ่งเป็นกลุ่มล่ะ 5 คน 
14.00 น. กิจกรรมเล่าเรื่องราวจากจินตนาการ 

6 พ.ย. 58  
 
 
 
 
7 พ.ย. 58  
 

1.กรวิก สายบัวแก้ว 

ตรวจสอบและ
แก้ไขในขณะ    

ด าเนินการเพ่ือให้ 
บรรลุตาม
เป้าหมาย  

ตรวจสอบผลการด าเนินงานว่าบรรลุตาม 
วัตถุประสงค์หรือไม่  
 

8 พ.ย. 58  
 

1.กรวิก สายบัวแก้ว  
 

ปรับปรุงและ
พัฒนา หลังการ

จัดกิจกรรม  
 

1. สรุปผลจากการจัดกิจกรรม  
2. ประชุมสรุปกับผู้ร่วมโครงการเพื่อรวบรวม 
ค าแนะน าไปปรับปรุงในการด าเนินโครงการ ใน
ครั้งต่อไป  

8 พ.ย. 58  
 

1.กรวิก สายบัวแก้ว  
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2. ข้อมูลที่ได้จากการดําเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

 การท ากิจกรรมร่วมกับเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง โดยมีกลุ่มเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 40 คน 
จากบ้านพักเด็กในจังหวัดเชียงราย กระบวนการในการท างานร่วมกับเด็กนั้นผู้ศึกษาได้ใช้กิจกรรม
ทางด้านศิลปะมาเป็นสื่อกลาง ในการที่เด็กจะน าเสนอเรื่องราวของตนเอง ความคิด ความรู้สึก  
ความฝัน ผ่านผลงานศิลปะ การท ากิจกรรมท าให้ทราบถึงเรื่องราวของเด็กแต่ละคนที่พบกับปัญหาที่
แตกต่างกัน ทั้งจากการพูดคุย และการให้เด็กน าเสนอเรื่องราวของตนเอง เรื่องราวของเด็กกลุ่มเสี่ยง
บางคนมีความน่าสนใจต่อการศึกษาการน ามาวิเคราะห์เป็นข้อมูล โดยมีกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจดังนี้ 
 กรณีเด็กชายสามพ่ีน้อง พ่อแม่ติดฝิ่น จากการท ากิจกรรมและพูดคุยเด็กชายชาวเขาสามคน
ซึ่งเป็นพ่ีน้องกัน ท าให้ทราบถึงสาเหตุการถูกน าตัวมาท่ีบ้านพักเด็ก เด็กชายอาศัยอยู่กับพ่อแม่ที่ติดฝิ่น 
ปัจจุบันการลักลอบเสพฝิ่นและยาเสพติดยังมีอยู่ในแถบชายแดนของภาคเหนือ มีอาการเสพติดฝิ่น
อย่างรุนแรงท าให้พ่อแม่ของเด็กขาดวุฒิภาวะในการเลี้ยงดูลูก  
 กรณีแม่ป่วยลมบ้าหมู จากการพูดคุยกับเด็กชายในกรณีดังกล่าว ท าให้ทราบถึงรายละเอียด
ของ เด็กที่ เ ติบ โตมาพร้อมกับแม่ที่ มี อาการป่วย เป็น โรคลมบ้ าหมูมาตั้ งแต่  เกิด ไม่มี พ่อ  
อีกทั้งสภาพครอบครัวยังยากจน ผู้ป่วยโรคนี้จะมีอาการ หมดสติ กล้ามเนื้อเกร็ง หายใจล าบาก 
หน้าเขียว การที่ผู้ปกครองไม่สามารถดูแลเด็กได้ท าให้เด็กอาจเกิดอันตราย ทางมูลนิธิจึงได้ช่วยเหลือ
เด็กชายในกรณีนี้มาดูแลที่บ้านพักเด็ก นอกจากนี้ยังมีการช่วยเหลือครอบครัวของเด็กให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีมากยิ่งข้ึน 
 กรณี เด็ กขอทานตามชายแดนแม่ ส าย  เด็ ก ในกลุ่ มนี้ เ ป็ น เด็ ก เ ร่ ร่ อนไม่ มี พ่ อแม่  
เด็กส่วนใหญ่จะถูกน ามาขอทานที่ชายแดนแม่สาย ทางมูลนิธิได้เข้าไปช่วยเหลือโดยการให้เด็กยินยอม
ที่จะถูกช่วยเหลือ และน าตัวเด็กเหล่านี้มาดูแลให้การศึกษา เพ่ือไม่ให้เด็กกลุ่มนี้ถูกน าไปแสวงหา
ผลประโยชน์ในอนาคต 
 

 
ภาพที่ 3 การด าเนินงานกิจกรรมสร้างฝันเล่าเรื่องราวในจินตนาการ เพ่ือต่อต้านการแสวงหา
ผลประโยชน์จากเด็ก 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการดําเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์  
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการท ากิจกรรมมาประมวลผลถึงสาเหตุต่างๆ 
ที่เด็กถูกตกเป็นเหยื่อของการแสวงหาผลประโยชน์ ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
  3.1. เด็กที่ถูกข่มขืนหรือถูกลวนลามทางเพศ ส่วนใหญ่เด็กกลุ่มนี้มักสูญเสียการ
มองเห็นคุณค่าในตนเองท าให้ถูกชักจูงเข้าสู่กระบวนการค้าประเวณีหรือธุรกิจทางเพศได้ง่าย 
เนื่องจากเคยผ่านประสบการณ์ทางด้านเพศมาก่อนแล้ว เด็กบางกลุ่มจึงมองว่าการค้าประเวณีนั้นไม่
เป็นเรื่องใหญ ่
  3.2. กลุ่มเด็กที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองไม่สามารถเลี้ยงดู เนื่องจากปัญหาที่แตกต่างกัน 
เช่น การติดยาเสพติด หรือมีอาการป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ การขาดการดูแลจากผู้ใหญ่ท า
ให้ระดับคุณภาพชีวิตของเด็กกลุ่มนี้อยู่ในระดับที่แย่  และอาจถูกล่อลวง บังคับ ลักพาตัว เพ่ือน าไป
แสวงหาผลประโยชน์ได้ง่าย รูปแบบของการถูกน าไปหาแสวงผลประโยชน์คือ แรงงานเถื่อน ขอทาน 
หรือสิ่งผิดกฎหมาย 
  3.3. เด็กเร่ร่อน ไม่มีพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เด็กกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีระดับคุณภาพแย่
ที่สุด ขาดที่พักอาศัย ขาดการศึกษา ท าให้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ รูปแบบของการถูกน าไปหา
แสวงผลประโยชน์คือ แรงงานเถื่อน ขอทาน หรือสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งผิดกฎหมายได้ง่ายกว่ากลุ่ม
อ่ืนๆ 
 
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ 
 1. การปฏิบัติงานเขียน 
 การตีความเนื้อหาจากเรื่องจริง โครงสร้างจากเรื่องจริง จากข้อมูลที่รวบรวมมาผ่านการ
วิเคราะห์ และถูกปรับแต่งเนื้อหาบางส่วนโดยการผสมเรื่องราวของเด็กหลายคนเข้าไป เพ่ือท าให้ตัว
ผลงานสามารถน าเสนอปัญหาของการแสวงหาผลประโยชน์ได้หลายด้าน  โดยมีการวิเคราะห์แบ่ง
ออกมาเป็น 4 โครงสร้าง ดังนี้ (ดูแผนภูมิที ่2 ประกอบ) 
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แผนภูมิที่ 2  โครงสร้างของงานเขียน 

 
  โครงสร้างที่ 1 น าเสนอที่มาของกลุ่มเด็กที่เป็นตัวแทนของเหยื่อการค้ามนุษย์ โดย
การคัดเลือกกรณีท่ีน่าสนใจมาเป็นแนวทางในการเขียน โดยผู้ศึกษาได้น าเรื่องราวของเด็กชายชาวเขา
สามพ่ีน้อง มีพ่อแม่ติดฝิ่นอย่างรุนแรงจนขาดวุฒิภาวะในการเลี้ยงดูลูก กรณีที่สองเรื่องราวของ
เด็กหญิงที่ถูกแลกกับเงินและผลประโยชน์ให้กับนายหน้าธุรกิจ เด็กเหล่านี้จะตกอยู่ในขั้นตอนการหา
เหยื่อเพ่ือส่งทอดให้กับธุรกิจการค้ามนุษย์ 
  โครงสร้างที่ 2 เมื่อได้เหยื่อแล้ว ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการขนย้ายเด็กเข้ามาแสวงหา
ผลประโยชน์ในหัวเมืองใหญ่ กรุงเทพฯ พัทยา หาดใหญ่ เมืองท่องเที่ยวส าคัญๆ ต่างมักมีการพบธุรกิจ
การค้าประเวณี รูปแบบการขนย้ายจะเป็นการลักลอบเด็กเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น 
การให้เด็กแอบอยู่ในกล่องสินค้า หรือการขนย้ายในรูปแบบต่างๆ กันไปที่สามารถหลบซ่อนการ
ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ได้ 
  โครงสร้างที่ 3 เมื่อขนส่งไปถึงเป้าหมายแล้ว จะมีการจัดส่งเด็กให้กับนายหน้าธุรกิจ 
เด็กจะถูกคัดแยกไปตามแหล่งต่างๆ เช่น เด็กผู้หญิงจะถูกส่งไปยังแหล่งขายบริการทางเพศ และ
เด็กผู้ชายจะถูกน าไปใช้แรงงาน รวมไปถึงการท างานที่ผิดกฎหมาย เช่น การผลิตยาเสพติดหรือส่งยา
เสพติด เด็กเห่ลานี้เป็นเด็กที่ต้องท างานหนักเพ่ือชดใช้หนี้สินที่ผู้ปกครองรับไปเป็นสัญญาทาสหรือถูก
หลอกให้ท างาน  และเด็กบางคนถูกเอาเปรียบให้ท างานวันละหลายชั่วโมงโดยไม่ได้พักผ่อน  เด็ก
เหล่านี้ที่ถูกพาตัวมาส่วนใหญ่จะไม่มีที่ไป เมื่อถูกน าตัวเข้ามาในเมืองแล้ว เด็กบางส่วนต้องจ าใจท างาน

ที่มาของเด็ก การน าเด็กเข้าสู่ 
การแสวงหาผล 

ประโยชน์ 

ขนย้ายเด็ก 

แรงงานเด็กและ 
สิ่งผิดกฎหมาย 

บทสรุป 

ค้าประเวณี 
ยากจน, 
เร่ร่อน 

ต่างด้าว, 
กลุ่มชาติพันธุ์ 
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เนื่องจากไม่สามารถหนีออกไปได้ อีกทั้งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ รูปแบบการใช้แรงงานเด็กเหล่านี้
เป็นกระบวนการที่ท าอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนการจัดหาและน ามาส่งต่อ ให้กับนายทุนหรือเจ้าของ
ธุรกิจ 
  โครงสร้างที่ 4 สุดท้ายคือ การสรุปปลายทางเด็กที่เป็นเหยื่อจากการแสวงหา
ผลประโยชน์ เด็กบางส่วนถูกช่วยเหลือออกมาจากความช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ แต่มีเด็ กอีก
จ านวนมากที่ยังไม่ได้ถูกช่วยเหลือ และต้องตกอยู่ในกระบวนการการแสวงหาผลประโยชน์ ในบท
สุดท้ายผู้วิจัยไม่ได้ชี้ชัดถึงปลายทางของเด็กแต่จะเปิดให้ผู้อ่านตีความเอง ว่าสุดท้ายแล้วเด็กเหล่านี้จะ
ถูกช่วยเหลือหรือต้องตกอยู่ในกระบวนการค้ามนุษย์จนเติบโตและกลายเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจบาปใน
ประเทศไทย 
 

2. การปฏิบัติงานภาพถ่าย ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนที่1 การเตรียมการถ่ายภาพ 
 การตีความภาพ การตีความจากงานเขียน เพ่ือขยายให้ชิ้นงานสามารถแสดงเรื่องราวของการ
แสวงหาผลประโยชน์ได้น่าสนใจ แฝงไปด้วยสัญลักษณ์เรื่องราวการเดินทางที่มีความแฟนตาซี ลึกลับ
และประหลาด เนื้อหาในงานเขียนโดยเฉพาะจุดส าคัญของเรื่องจะถูกน ามาตีความเป็นภาพถ่าย 
  2.1. ภาพชุดสถานที่เด็กเติบโตที่มาของเด็ก 
  2.2. ภาพชุดการขนย้ายเด็กผ่านกล่องสินค้าเข้ามาในเมือง 
  2.3. ภาพชุดโรงงานตุ๊กตา 
  2.4. ภาพชุดโรงงานยาวิเศษ 
  2.5. ภาพชุดตุ๊กตาเด็กสาวกับชายแปลกหน้า 
  2.6. ภาพชุดบทสรุปของเด็กที่ถูกแสวงหาผลประโยชน์ 
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  การสร้างแบบร่าง ในแต่ละฉาก ผู้ศึกษาได้ท าการสร้างแบบจ าลองภาพถ่ายขึ้นมา
จากการร่างสเกตซ์ โดยในแต่ละฉากจะเลือกเหตุการณ์ส าคัญออกมาสร้างเป็นภาพร่าง โดยการ
ค านึงถึงฉากในเรื่อง การแต่งกายของตัวละคร และสิ่งที่ตัวละครก าลังเผชิญอยู่สิ่งเหล่านี้ต้องถูก
ถ่ายทอดออกมาผ่านผลงานภาพถ่าย เมื่อสเกตซเ์สร็จจึงน าแบบที่ได้ไปสร้างเป็นผลงานจริง 
 

 
 

ภาพที่ 4 แบบร่างภาพถ่ายในฉากการขนย้ายเด็ก 
 
  การหาสถานที่ถ่ายทํา ผู้ศึกษาเลือกพ้ืนที่จากสถานที่ในแต่ละฉากในเนื้อหาของงาน
เขียนให้มีความสอดคล้องกัน โดยในแต่ละตอนของงานเขียนจะมีรายละเอียดของพ้ืนที่แตกต่างกันไป 
เช่น ในฉากแรกของเรื่องจะเป็นฉากห้องสี่เหลี่ยมทึบตันที่เอาไว้กักขังเด็กก่อนส่งตัวไปแสวงหา
ผลประโยชน์ ส าหรับพื้นที่ท่ีใช้ในการถ่ายท าภาพนั้นมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. โรงเรียนวัดสบจาง ต าบลนาสัก อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
  2. หมู่บ้านทาน ต าบลจางเหนือ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
  3. หมู่บ้านวังตม ต าบลจางเหนือ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
  4. อาคารอเนกประสงค์ หมู่บ้านสบจาง ต าบลนาสัก อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
  5. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
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ภาพที่ 5 ฉากจ าลองบริเวณภายในรถส่งสินค้า สถานที่ถ่ายท าอาคารอเนกประสงค์ หมู่บ้านสบจาง 
ต าบลนาสัก อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

 
 

ภาพที่ 6 ฉากบนภูเขา สถานที่ถ่ายท าหมู่บ้านทาน ต าบลจางเหนือ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
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ภาพที่ 7  ฉากโรงงาน สถานที่ถ่ายท าโรงเรียนวัดสบจาง ต าบลนาสัก อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

 
ภาพที่ 8 ฉากถ่ายในสตูดิโอ สถานที่ถ่ายท าคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
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  การออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับสําหรับตัวละคร การท างานส่วนนี้
จ าเป็นต้องมีข้อมูลอ้างอิงเพ่ือให้การถ่ายภาพนั้นสามารถสร้างให้คนเชื่อว่าตัวละครนั้นมีอยู่จริง 
ขั้นตอนนี้จ าเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลการแต่งกายเพื่อมาประยุกต์เป็นชุดส าหรับใส่ในการถ่ายภาพ เช่น 
ชุดชนเผ่าต่างๆ จากนั้นจึงน ามาศึกษารูปแบบเพ่ือสร้างชุดที่เหมาะสมในแต่ละภาพ 

 
ภาพที่ 9 การแต่งกายของชาวม้ง 
ที่มา : ชุดม้ง, เข้าถึงเมื่อ : 10 พฤษภาคม  2559 เข้าถึงได้จาก : http://www.baanjomyut.com                       
 /library_2 /history_of_costume/06_1.html. 

   
  - ชุดชนเผ่าม้ง ลักษณะการแต่งกาย 
 ผู้ชาย นุ่งกางเกงด าเป้าต่ า เสื้อด าแขนยาว เอวลอย (มีเสื้อข้างในสีขาว) ผ้าคาดเอวสี 
แดง คาดทับด้วยเข็มขัดเงิน ห่วงเงินคล้องคอ 1 ห่วง หมวกผ้าด ามีจุกแดงตรงกลาง ผู้หญิงใส่กระโปรง
พับเป็นพลีทเล็กๆ แล้วใช้ไม้กดทับไว้ให้จีบอยู่ตัวแล้วใช้ด้ายร้อยระหว่างจีบจากด้านหนึ่งไปยังด้าน
หนึ่งเป็นเอวของกระโปรง ใช้ผ้าขาวต่อเป็นเอวใช้ผ้าสีต่างๆ กุ๊นตกแต่งกระโปรงและปักด้วยด้ายสี
ต่างๆ เสื้อเอวเกือบจะลอย แขนยาว มีปกเสื้อด้านหลัง ผ่าหน้า หรือทับไปทางซ้ายท าด้วยผ้าสีด า 
มีตกแต่งลวดลาย ผ้าคาดเอวสีด ามีพู่แดง เป็นชายครุย มีสนับแข็งสีด า ผมขมวดเป็นมวย ใส่หมวดผ้า
หรือโพกผ้าสีด า ใส่ต่างหูเงิน ห่วงคอท าด้วยเงิน 3-4 วงซ้อนกัน ด้านหลังเสื้อตกแต่ง ด้วยเหรียญเงิน
เก่า1 
                                                 
 1 ชุดม้งลักษณะ, เข้าถึงเมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม  2559, เข้าถึงได้จาก http://www.baanjomyut.com 
/library_2/history_of_costume/06_1.html. 
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ภาพที่ 10 การแต่งกายของชาวอาข่า 
ที่มา : ชุดอาข่า, เข้าถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม  2559, เข้าถึงได้จาก : 
http://www.peace.mahidol.ac.th /th/index.phpoption=com_content&task=vie 
w&id=744&Itemid=172, 

 
  - ชุดชนเผ่าอาข่า ลักษณะการแต่งกาย  
  ผู้ชายทั้งเด็กและผู้ ใหญ่ สวมกางเกงสองหน้าขายาวสีด า สวมเสื้อแขนยาว
ทรงกระบอกผ่าปล่อยชายแค่เอว ผู้ชายที่ยังไม่แต่งงานจะติดกระดุมเงินตามเสื้อสวม ก าไลคอและ
ข้อมือส่วนผู้ชาย ที่แต่งงานแล้วจะไม่ใส่เครื่องประดับ ทรงผมทุกคนจะโกนผมรอบศีรษะท าเป็นจุก
ปล่อยยาวไม่ถักเปียและใช้ผ้าด าพันรอบศีรษะ ส่วนผู้หญิงอาข่าเปลี่ยนไปตามวัยเมื่ออายุมาก
เครื่องประดับก็มากขึ้น ผู้หญิงจะนุ่งกระโปรงสั้นสีด ามีจีบรอบตัวรอบเอว  สวมเสื้อแขนยาวสีด า 
มีกระดุมเงิน หญิงสาวจะมีผ้า คาดเอวปล่อยชายลงสองข้าง ใช้ผ้ารัดหน้าอกแทนยกทรง ที่แข้งใส่
ปลอกผ้าสลับสีสวมหมวกทรงต่ าตลอดเวลา ส่วนผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจะสวมหมวกทรงสูงกว่า2 
 

                                                 
 2 ชุดอาข่าลักษณะ, เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม  2559, เข้าถึงได้จาก http://www.tpso10.org/ 
index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=38. 
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ภาพที่ 11 การแต่งกายของนักโทษเด็กในค่ายกักกันนาซี 
ที่มา : ชุดนักโทษนาซี, เข้าถึงเมื่อ 11 พฤษภาคม  2559, เข้าถึงได้จาก : http://news.tlcthai.com 
/world/ 62060.html.  
  
 - ชุดนักโทษ   
 ชุดของนักโทษสมัยสงครามโลก เป็นอีกชุดที่ผู้ศึกษาได้เลือกใช้น าเสนอมุมมองของ
เด็กท่ีถูกแสวงหาผลประโยชน์  จากชุดภายในค่ายกักกันเชลยศึกของนาซี ที่มีการค้าล้างเผ่าพันธุ์ โดย
การยิงทิ้ง รมแก๊ส เผาศพ การกระเท่าเหล่านี้เป็นการกระท าโหดเหี้ยมและทารุณและเป็นการกักขัง
สิทธิความเป็นมนุษย์ของผู้อ่ืน ลักษณะการแต่งกายของนักโทษภายในค่ายกักกันนาซี ทั้งผู้ชายและ
ผู้หญิงจะสวมเสื้อแขนยาวลายทาง และกางเกงขายาวลายทาง การน าลักษณะชุดนักโทษของนาซีมา
ใช้จึงเป็นการน าสัญลักษณ์ของการกังขัง ทารุณ ความโหดเหี้ยมที่นักโทษได้รับมาใช้สื่อถึงการกดขี่
ความเป็นมนุษย์   
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ภาพที่ 13 การแต่งกายของพระราชินีอลิซาเบธที่ 1 ในภาพยนตร์เรื่อง Elizabeth The Golden Age 
ที่มา : Elizabeth The Golden Age, เข้าถึงเมื่อ 22 พฤษภาคม  2559,                                      
เข้าถึงได้จาก : https://www.pinterest.com/pin/231091024605134039/. 
 
 - ชุดของภูตดอกไม้  
  ชุดของภูตดอกไม้ ชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชุดชนชั้นสูงของชาวตะวันตกที่
แสดงถึงอ านาจการปกครอง โดยลักษณะของเครื่องแต่งกายนั้นคือ สวมมงกุฎ เครื่องประดับหรูหรา 
แสดงถึงความร่ ารวย สวมแต่งกายหนาทึบ มีลักษณะของปกคอเสื้อที่เรียกว่า คอกิ้งก่า  มีการสวม
สร้อยคอแบบ Carcanet หรือสร้อยคอแบบสั้น 
  การน าชุดลักษณะดังกล่าวมาใช้ในภาพ เนื่องจากสาเหตุของการแพร่ระบาดฝิ่นที่เข้า
มาในทวีปเอเชียและจีนเกิดจากการท าสงครามทางการค้าระหว่างอังกฤษและจีน หรือที่เรียกว่า 
"สงครามฝิ่น" ผลของสงครามดังกล่าวท าให้ฝิ่นแพร่ระบาดมากในประเทศจีน ชาวจีนและชนกลุ่มน้อย
บางส่วนได้แพร่กระจายฝิ่นไปยังพ้ืนที่ต่างๆ จากการอพยพย้ายถิ่นฐานท าให้การเสพติดฝิ่นกระจายไป
ในประเทศต่างๆ 
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ภาพที่ 14 การแต่งกายของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 1 แห่งอังกฤษ 
ที่มา : พระราชินีนาถอลิซาเบธ, เข้าถึงเมื่อ 22 พฤษภาคม  2559,                                                     
เข้าถึงได้จาก: https://th.wikipedia.org /wiki/สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่_1_แห่งอังกฤษ, 
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 ส่วนที่ 2 การดําเนินการถ่ายภาพ  
 ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดในกระบวนการท างาน เพราะภาพถ่ายเป็นส่วนจ าเป็นใน
การประกอบเนื้อหาของงานเขียนให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น มุมมองของภาพต้องน าเสนอเนื้อหาของเรื่อง
ได้อย่างชัดเจนมีความน่าสนใจ สามารถดึงเอาเรื่องราวในเนื้อหาของงานเขียนออกมาให้ได้มากที่สุด 
การท างานในส่วนนี้ต้องเดินทางไปในหลายพื้นตามที่ ได้วางแผนและร่างแบบจ าลองไว้  การท างานใน
ส่วนนี้ต้องใช้เวลานาน เนื่องจากต้องหาแบบที่มาแสดงเป็นตัวละครและต้องมีการถ่ายแก้ไขหลายรอบ 
เ พ่ือ ให้ ไ ด้ ภ าพตามที่ ตั้ ง ใ จ ไว้     กา รท า งานภาพถ่ า ยกิน เ วล ายาวนานในการท า งาน 
ศิลปนิพนธ์ ภาพถ่ายหนึ่งตอนใช้เวลาในการถ่ายท าประมาณ 2 – 3 วัน 
 
 ขั้นตอนการท างานถ่าย 
 1. จัดเตรียมสถานที่ถ่ายท า  
 2. จัดแสงไฟ จากอุปกรณ์การถ่ายภาพให้ได้แสงเงาตามต้องการ 
 3. แต่งหน้า แต่งตัวนางแบบตามเนื้อหาของตัวละครในเรื่อง 
 4. เริ่มท าการถ่ายภาพจากหลายมุมๆ เพ่ือให้ได้มุมมองที่สวยที่สุด 
 5. ตรวจสอบภาพที่ถ่ายเบื้องต้นว่าได้ตามที่ต้องการแล้วหรือไม่ ถ้าไม่ได้ตามท่ีต้องการจึงท า
การถ่ายเพ่ิมและแก้ไขส่วนต่างๆที่ยังบกพร่อง 
 

 
 

ภาพที่ 15 ขณะปฏิบัติงานขั้นตอนการถ่ายภาพ 
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 ส่วนที่ 3 กระบวนการหลังการถ่ายภาพ 
 การท างานหลังการถ่ายภาพจะเป็นเรื่องของการปรับแสงสีและองค์ประกอบของภาพ  
ภาพที่เลือกนั้นต้องมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาของงานเขียนและบ่งบอกถึงเหตุการณ์ในเนื้อเรื่อง อีกทั้ง
ยังต้องส่งเสริมความรู้สึกที่สามารถดึงผู้ชมให้เข้าใจความนึกคิดอารมณ์ของตัวละครที่อยู่ในเรื่อง 
จากนั้นจึงท าการปรับแต่งสีบรรยากาศให้ได้ความรู้สึกที่ประหลาดน่ากลัว ราวกับอยู่ในโลกที่ถูกสร้าง
ขึ้นมาใหม่เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจให้กับภาพถ่าย 
 
 ขั้นตอนกระบวนการหลังการถ่ายภาพ 
 1. เลือกรูปที่ดีที่สุดในการถ่ายภาพครั้งนั้น 
 2. ปรับความคมชัด ความละเอียด รวมถึงปรับแต่งสีภาพถ่ายให้ได้บรรยากาศตามที่ต้องการ
โดยโปรแกรม อะโดบี โฟโตชอป (Adobe Photoshop)  
 3. ท าการบันทึกไฟล์ภาพภาพที่ผ่านการปรับแต่งแล้ว 
 4. ท าการพิมพ์ภาพถ่ายเพ่ือตรวจสอบสีที่ได้จากการปรับว่าได้ค่าตามท่ีต้องการหรือไม่ 
 

 
 

ภาพที่ 16 ขั้นตอนการปรับแต่งภาพ โดยโปรแกรม อะโดบี โฟโตชอป (Adobe Photoshop)  
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ขั้นตอนการออกแบบรูปเล่มหนังสือ 
 การออกแบบรูปเล่มหนังสือคือ การเรียบเรียงและรวบรวมผลงานสร้างสรรค์ของการท า 
ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนงานเขียนและส่วนของภาพถ่ายประกอบเชื่อมโยงเป็นผลสัมฤทธิ์
เดียวกัน ซ่ึงการออกแบบรูปเล่มหนังสือ มีข้ันตอนและรายละเอียดการท างาน ดังนี้ 
 1. รวบรวมงานเขียนและงานภาพถ่าย 
 2. ตรวจสอบค าผิดในงานเขียน  
 3. จัดวางเนื้อหาและภาพประกอบให้มีความสัมพันธ์กันกับงานเขียน  
 4. ออกแบบโครงสร้างหน้ากระดาษแต่ละหน้า ในโปรแกรม อะโดบี้ อินดีไซน์ 
 (Adobe InDesign)  
 5. ออกแบบลวดลายที่จะใช้ประกอบในหนังสือในโปรแกรม อะโดบี อิลลัสเตรเตอร์ 
 (Adobe Illustrator) โดยลวดลายส่วนใหญ่ได้รับแรงบันดาลใจจากลายผ้าของกลุ่มชนเผ่าทาง
ภาคเหนือ 
 6. ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานการจัดวางหน้าและภาพประกอบเพ่ือบันทึกไฟล์ 
 7. สร้างแบบจ าลองโดยการพิมพ์หนังสือขึ้นมาเพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ของเล่ม 
 

 
ภาพที่ 17 จัดวางเนื้อหาและภาพประกอบให้มีความสัมพันธ์กัน 



31 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 18 ขั้นตอนการออกแบบโครงสร้างหน้ากระดาษแต่ละหน้าในโปรแกรม อะโดบี้ อินดีไซน์           
(Adobe InDesign)  
 

 
 

ภาพที่ 19 ขั้นตอนการออกแบบลวดลายที่จะใช้ประกอบในหนังสือในโปรแกรม อะโดบี  
อิลลัสเตรเตอร์ (Adobe Illustrator)  
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บทที่ 4 
การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน 

 
 รูปแบบการสร้างสรรค์ในระยะแรกผู้ศึกษาให้ความสนใจประเด็นเกี่ยวกับเพศกับสังคมไทยใน
ด้านต่างๆ ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นและไม่ได้รับการแก้ไข จนกลายเป็นประเด็นปัญหา
ทีส่ะสมมายาวนาน จากปัญหาดังกล่าวกลายมาเป็นการพัฒนาแนวงานในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ใน
ระยะต่อมา ที่ครอบคลุมปัญหาทางด้านเพศที่ไม่ใช้เพียงการค้าประเวณีแต่รวมไปถึงการค้ามนุษย์ 
แรงงานเถื่อน การกดขี่สิทธิเสรีภาพและปัญหายาเสพติด ที่ถูกน ามาตีความเพ่ือให้เห็นถึงการเชื่อมโยง
กันของปัญหาในส่วนต่างๆ ซ่ึงทั้งหมดแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้ 
 1. การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 
 2. การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานระยะศิลปนิพนธ์  
 
การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานก่อนศิลปนิพนธ์  
 ปัญหาทางด้านเพศในสังคมไทยนั้นเกิดขึ้นมานานโดยเฉพาะรูปแบบการเข้ามาท่องเที่ยวเพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในไทย อีกทั้งสังคมไทยเป็นสังคมที่ปิดหากมีการพูดถึงประเด็นทางด้าน
เพศอย่างเปิดเผย จึงเป็นเรื่องยากที่จะมีการพูดถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเพศในบริบทของ
สังคมไทย แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมกลับสวนทางกันกับค่านิยมปัญหาทางเพศในไทยนั้นมีความรุนแรง
เป็นอย่างมาก มีเด็กจ านวนมากที่ท้องในวัยเรียนเนื่องจากการมีเพศสัมพันธ์แบบผิดวิธี และปัญหาการ
ล่วงละเมิดทางเพศเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี ประเด็นที่กล่าวไปถูกหยิบยกน ามาตีความเป็นผลงานโดยมี
กระบวนการสร้างสสรค์ที่ใช้รูปแบบของงานภาพถ่าย การน าเสนอเรื่องราวปัญหาที่เกิดจริงในสังคม 
โดยการศึกษาข้อมูลและแหล่งข่าวต่างๆ จากสื่อภายในประเทศที่มีการน าเสนอปัญหา  
 ข้อมูลเหล่านี้ถูกน ามาวิเคราะห์เพ่ือสร้างเป็นภาพที่ใช้น าเสนอเรื่องราวผ่านการใช้สัญลักษณ์
ในการแทนค่าความหมาย จากการท างานในระยะก่อนศิลปนิพนธ์ท าให้ได้เรียนรู้วิธีการน าสัญลักษณ์
ต่างๆ เข้ามาใช้สื่อแทนภาพเหตุการณ์โดยไม่ต้องใช้ภาพเหตุการที่เกิดขึ้นจริง แต่ให้คนดูตี ความผ่าน
การใช้ภาพแทนความหมาย โดยลัญลักษณ์ที่ถูกเลือกใช้ในการสื่อความหมายคือ "รองเท้า"  
 รองเท้าสามารถท าหน้าที่แทนความหมายในเรื่องเพศได้อย่างเหมาะสม เพราะสามารถ 
บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ความเป็นเพศชายและเพศหญิง รองเท้าของผู้ชายและรองเท้าของผู้หญิงมี
ลักษณะที่แตกต่างกันออกไปอย่างชัดเจนทั้งรูปทรงสีสัน ขนาด อีกทั้งยังสามารถบอกถึงสถานะทาง
สังคม อายุช่วงวัยของผู้สวมใส่ ผู้ศึกษาเลือกเอาสัญลักษณ์รองเท้าดังกล่าวมาใช้แทนภาพปัญหาต่างๆ
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ที่เกิดขึ้นอย่างเช่น ประเด็นการมีเพศสัมพันธ์แบบผิดวิธีและการท้องก่อนวัยอันควร ในปัญหานี้ได้มี
การเลือกใช้ร้องเท้านักเรียนผู้ชายและผู้หญิงให้อยู่ในพ้ืนที่ของสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ จากการส ารวจ
ข้อมูลแหล่งข่าวอ้างอิง พบว่ามีเหตุการณ์ที่น่าตกใจคือ วัยรุ่นไทยนิยมร่วมเพศกันในพ้ืนที่สาธารณะ 
ตามข่าวพบว่ามีเด็กนักเรียนชายหญิงร่วมรักกันในห้องน้ าชาย การกระท าลักษณะดังกล่าวเป็นเรื่องที่
ผิ ด ห รื อ ไ ม่ นั้ น เ ป็ น มุ ม ม อ ง ข อ ง แ ต่ ล ะ ค น ใ น ก า ร ตั ด สิ น  แ ต่ ผ ล ที่ เ กิ ด ขึ้ น ต า ม ม า แ ล ะ 
น่าเป็นห่วงคือ หากไม่มีการปูองกันอย่างถูกวิธีสิ่งนี้อาจส่งผลตามมาภายหลัง อย่างเรื่องของการท้อง
ก่อนวัยอันควร ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศอันดับต้นๆ ของเอเชียที่มีการส ารวจแล้วพบว่า มีวัยรุ่น
จ านวนมากที่ท้องก่อนวัยอันควรและเป็นคุณแม่วัยเรียน นอกจากนี้รองเท้ายังสามารถบ่งบอกถึง
ลักษณะนิสัย สถานะทางสังคม หน้าที่การงานของบุคคลนั้น เช่น รองเท้าส้นสูง รองเท้าหนัง รองเท้า
ผ้าใบ อย่างปัญหาการค้าประเวณี การเลือกสวมใส่รองเท้าของผู้หญิงกลุ่มนี้ จะมีลักษณะเฉพาะตัว 
การที่ต้องท างานเน้นการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ จึงจ าเป็นต้องมีรองเท้าที่สามารถดึงดูดความเซ็กซี่
ของผู้สวมใส่ออกมาได้อย่างชัดเจน ผู้ศึกษาได้ท าการส ารวจลักษณะการสวมใส่รองเท้าของผู้หญิงกลุ่ม
นี้ แล้วตีความออกมาเป็นภาพที่มีการน ารองเท้าส้นสูงแทนค่าของหญิงขายบริการ การศึกษาข้อมูล
พ้ืนที่ขายบริการและเลือกภาพสถานที่นั้นๆ มาประกอบเรื่องราวให้สมจริงตามสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม 
 จากความสนใจในประเด็นเรื่องเพศ โดยเฉพาะเรื่องการค้าประเวณี ผู้ศึกษาจึงได้หาข้อมูล
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมากขึ้น ว่าสาเหตุที่ท าให้หญิงสาวมาค้าประเวณีนั้นเกิดจากอะไร เมื่อเริ่มท าการ
หาข้อมูลและลงพ้ืนที่สัมภาษณ์หน่วยงานต่างๆ ท าให้ทราบถึงสาเหตุหลักของการค้าประเวณีใน
ปัจจุบันนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็นได้ 2 ส่วนใหญ่ๆ ส่วนแรกคือ กลุ่มที่มีฐานะ มีการศึกษา แต่อยาก
ขายบริการเพ่ือน าเงินไปใช้จ่ายหรือเพ่ือความสนุก กลุ่มนี้เมื่อไม่อยากท าหรืออยากเลิกแล้วก็จะหยุด
เอง แต่ส่วนที่สองคือ กลุ่มที่ถูกบังคับน ามาค้าประเวณี กลุ่มนี้เป็นกรณีที่ผู้ศึกษาให้ความสนใจ  
จากข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ เหยื่อที่ถูกน ามาค้าประเวณีตามสถานบริการส่วนใหญ่จะถูกบังคับข่มขู่ให้ท า 
และไม่สามารถท าอย่างอ่ืนได้ บางส่วนอาจมีการรับเงินมาแล้วต้องชดใช้หนี้ รวมถึงส่วนที่ถูกหลอกให้
มาค้าประเวณี กลุ่มที่ถูกหลอกให้มาค้าประเวณีมักเป็นกลุ่มคนต่างด้าว ซึ่งผลส ารวจพบว่า มีเด็ก
จ านวนมากที่อายุต่ ากว่า 18  ปี ถูกล่อลวงให้มาค้าประเวณีในประเทศไทย ปัญหานี้เองที่เป็นการจุด
ประเด็นให้ข้าพเจ้ามีความสนใจเรื่องการน าเด็กต่างด้าวหรือกลุ่มชาติพันธุ์เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ 
นอกจากการหลอกมาค้าประเวณีแล้ว ยังมีการแสวงหาผลประโยชน์รูปแบบอ่ืนอีก เช่น การหลอกเข้า
มาใช้แรงงานผิดกฎหมาย การน าเด็กเข้าสู่กระบวนการค้ายาเสพติด สิ่งเหล่านี้ท าให้ผู้ศึกษาต้องการ
การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานระยะศิลปนิพนธ์ ที่เน้นประเด็นการแสวงหาผลประโยชน์จน
กลายเป็นเครือข่ายของการค้ามนุษย์  
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ภาพที่ 20 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ภาพถ่ายในชุด เพศกับสังคมไทย 

 

 
 

ภาพที่ 21 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ภาพถ่ายในชุด เพศกับสังคมไทย 
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การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานระยะศิลปนิพนธ์  
 การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าในระยะต่อมา มีรูปแบบการพัฒนามาจากความสนใจใน
ปัญหาการค้าประเวณีรวมไปถึงการค้ามุษย์ เพ่ือเข้าใจถึงปัญหาให้มากขึ้นจึงมีการลงพ้ืนที่ท างาน
ร่วมกับเด็กและหน่วยงานที่คุ้มครองเด็ก ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่เป็นสาเหตุของการค้ามนุษย์ในไทย 
จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาบูรณาการสร้างสรรค์และพัฒนาสู่งานศิลปะนิพนธ์ที่ประกอบไปด้วย 2 ส่วน
คือ ส่วนของงานเขียนและส่วนของภาพถ่าย โดยทั้งสองส่วนนั้นมีความเชื่อมโยงกัน ซึ่ง เนื้อหาและ
เรื่องราวพูดถึงการเดินทางของเด็กชาวเขา ที่เติบโตบนที่ห่างไกลและต้องถูกส่งตัวไปแสวงหา
ผลประโยชน์ในเมือง เหตุการณ์ในเรื่องจะถูกเขียนขึ้นมาคล้ายลักษณะของบทกวี โดยการถ่ายทอด
ภาพเหตุการณ์ที่ เป็นเรื่องราวแนวลึกลับประหลาดและน่ากลัว มุมมองการเล่าจะเป็นมุมมอง
สถานการณ์ที่เด็กเผชิญอยู่และเด็กเป็นคนด าเนินเรื่องราวจนไปสู่เหตุการณ์ต่างๆ ภายในเรื่องจนถึง
บทสรุป วิธีการเขียนข้าพเจ้าได้แบ่งเนื้อหาเรื่องราวออกเป็นตอนต่างๆ โดยมีขั้นตอนการพัฒนางาน
ศิลปนิพนธ์ ตามรายละเอียดดังนี้ 
 1. ตอนการขนย้ายเด็ก 
 2. ตอนสถานที่เด็กเติบโตของเด็ก 
 3. ตอนการเสพติดฝิ่น 
 4. ตอนโรงงานตุ๊กตา 
 5. ตอนโรงงานผลิตยาเสพติด 
 6. ตอนบทสรุปของเด็กที่ถูกแสวงหาผลประโยชน์ 
 7. สรุปการสร้างสรรค์สัญลักษณ์แทนความหมาย 
 
 1. ตอนกับการขนย้ายเด็ก  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของเนื้อหาที่เกี่ยวกับการขนย้ายเด็กเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ 
เด็กบางส่วนถูกขนย้ายโดยการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย โดยการแอบซ่อนเด็กไว้ตามสถานที่
ต่างๆ ท าเป็นกระบวนการใหญ่ มีนายหน้าธุรกิจเป็นผู้จัดหาและมีการว่าจ้างให้ส่งตัวเด็กเข้าไปในเมือง
โดยมีสถานประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจผิดกฎหมายรอรับที่ปลายทาง เด็กเหล่านี้เมื่อถึงที่หมายจะ
ถูกน าตัวไปแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น แรงงานอย่างผิดกฎหมายในโรงงาน
อุตสาหกรรม จากการการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และด าเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
ดังกล่าว ข้าพเจ้าได้สังเคราะห์และสร้างสรรค์ผ่านจินตนาการออกมาเป็นงานเขียน โดยยกตัวอย่าง
รายละเอียดเนื้อหาบางส่วน ดังนี้ 
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 ไม่รู้วัน - คืน เราเดินทางยาวนาน  
 ไม่มีน้ า  ไม่มีอาหาร  
 เราทานเพียงขนม เราหิวแต่เรากลัว  
 ภายในห้องที่ทึบตัน อับชื้น ไร้ทางออก มีเพียงล าแสงเท่านั้นที่ลอดเข้ามา ล าแสงที่ลอดผ่าน
กรงเหล็ก เมื่อมองออกไปรอบๆ ที่นี้เต็มไปด้วยความว่างเปล่า เราถูกซ่อนให้พ้นจากผู้คน ผู้คน
มากมายที่อยู่บนโลก เพ่ือที่จะสามารถเดินทางไปในที่อันไกลแสนไกล เราเดินทางอย่างยาวนาน 
วิญญาณและร่างกายถูกกังขังทิ้งไว้ให้โดดเดี่ยว รอเพียงคนมาปลดปล่อยร่างกายให้ไปจากกรงขังนี้ 
เวลาผ่านไปอย่างยาวนาน จนวันหนึ่งกล่องใบใหญ่ถูกน ามาทิ้งในห้องที่ว่างเปล่า ในนั้นมีบางสิ่ง
บางอย่างความหวังกับความกลัวเพ่ิมขึ้นอีกครั้ง เราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ภายในนั้น ภายในกล่องที่ถูกปิด  
เราอยู่ด้วยกันฉันและกล่องใบใหญ่ 
 เนื้อหาดังกล่าวอธิบายถึงสถานการณ์ของเด็กสี่คนถูกกักขังไว้ในห้องแห่งหนึ่ง ก่อนที่จะท า
การขนย้าย ในภาพเด็กผู้หญิงถูกน าตัวมาก่อน จากนั้นจึงมีเด็กชายอีกสามคนที่ถูกขังไว้ในกล่อง
ตามมาภายหลัง เด็กทั้งสี่คนถูกน าตัวมาเพ่ือขนย้ายไปยังสถานที่ส าหรับการแสวงหาผลประโยชน์  
จากเนื้อหางานเขียนถูกพัฒนามาเป็นผลงานในส่วนของภาพถ่าย  
 

 
ภาพที่ 22 ผลงานศิลปนิพนธ์ในชื่อตอน  ไม่รู้วัน - คืน เราเดินทางยาวนาน ไม่มีน้ า ไม่มีอาหาร 
เราทานเพียงขนม เราหิวแต่เรากลัว   
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ภาพที่ 23  ผลงานศิลปนิพนธ์ในชื่อตอน กล่องใบใหญ่กับเด็กชายผู้หิวโหย  

 
ภาพที่ 24   ผลงานศิลปนิพนธ์ในชื่อตอน เดินทางสู่โลกใหม่ 
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 2. ตอนสถานที่เด็กเติบโตของเด็ก 
 การสร้างสรรค์และพัฒนาเนื้อหาที่เกี่ยวกับสถานที่เด็กเติบโต ซึ่งเด็กจ านวนมากที่ถูกน ามา
แสวงหาผลประโยชน์ ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่ฐานะทางครอบครัวยากจนขาดการศึกษา และครอบครัวมี
ปัญหา  ภู มิ ล า เนาห่ า ง ไกลความ เจริญรวมถึ ง เป็ น เด็ กต่ า งด้ า วที่ ไ ม่ มี สัญชาติ ไทย  เช่ น  
เด็กพม่า เด็กกัมพูชา หรือเด็กชาวเขา ที่อยู่ตามชายแดนและยังไม่ได้รับการพัฒนาทางด้านการศึกษา 
สภาพชีวิตของเด็กมีความยากล าบาก การเข้าไปถึงพ้ืนที่เหล่านั้นเป็นไปได้ยาก จากการการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และด าเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ สรุปได้ว่า เด็กบางส่วนที่ถูกชักจูงไป
เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือเกิดจากการใช้กลอุบายหลอกล่อชักชวนเด็กท าให้ยินยอมไปด้วย 
อีกกรณีคือ ผู้ปกครองนั้นยินยอมโดยมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับการแลกเอาตัวเด็กไป  
จากข้อมูลดังกล่าวข้าพเจ้าได้สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ผ่านจินตนาการออกมาเป็นงานเขียน  
โดยยกตัวอย่างรายละเอียดเนื้อหาบางส่วน ดังนี้ 
 เคยมีท้องฟูา ภูเขา ดอกไม้ และกระต่ายปุา 
 ชื่อฉันในภาษาหนึ่ง  แปลว่า กระต่ายปุา ฉันเคย กระโดด เติบโต วิ่งเล่น บนที่สูง เด็กมากมาย
ถูกส่งไปตามหาดินแดนแห่งความสุข ดินแดนแห่งใหม่ที่ชีวิตจะดีกว่าเดิม แต่มันอาจไม่มีจริง เราจาก
บ้านมาแสนไกล คนที่เรารักก็จากไปเช่นกัน ดินแดนที่พวกเราตามหานั้นมีอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้ เราเลือก
จะเกิดไม่ได้ ชีวิตที่เคยอยู่ล าบากเหลือเกิน เราไม่มีเงิน เราล้มปุวย ผู้คนจากไปเหลือไว้เพียงความ
เจ็บปวด พวกเขาแลกเราให้ได้เงิน เงินที่ต่อชีวิตคนที่รัก สิ่งที่แลกกับเงิน คือวิญญาณ เราต้องเดินทาง
แสนไกลเพื่อใช้หนี้ที่เกิดมา เด็กหลายคนมาท่ีนี้ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน มีเด็กมากมายที่ก าลังหลงทาง 
ในห้องที่ว่างเปล่าฉันพบเจอเด็กมากมายที่เคยอยู่และถูกพาไป ภาษาของพวกเราต่างกัน พวกเขา
เดินทางมาจากที่อ่ืน ผ่านดินแดนที่โหดร้ายเพ่ือตามหาโลกใหม่  
 เนื้อหาดังกล่าวอธิบายถึงสถานที่เติบโตของเด็ก เด็กหญิงชาวเขาเติบโตบนภูเขาในแถบ
ชายแดนภาคเหนือที่มีสภาพแห้งแล้งยากล าบาก อธิบายสภาพพ้ืนที่ที่เด็กอาศัยมีการน าสัญลักษณ์เข้า
มาใช้ประกอบ เช่น กระต่ายปุาที่เป็นตัวแทนของสัตว์ที่อาศัยในปุาและแสดงถึงความบริสุทธิ์ของเด็ก
สาว จากงานเขียนพัฒนามาเป็นผลงานในส่วนของภาพถ่ายเป็นตัวสร้างจินตนาการให้คนดูมองเห็น
ภาพสถานที่มากยิ่งขึ้น มีการเลือกใช้สถานที่ถ่ายท าที่มีความใกล้เคียงกับสภาพพ้ืนที่จริง และมีการ
สร้างบรรยากาศเรื่องราวของสภาพขึ้นมาใหม่ โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆเข้ามาจัดประกอบเป็น สัญลักษณ์
แฝงในผลงาน 
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ภาพที่ 25 ผลงานศิลปนิพนธ์ในชื่อตอน เคยมีท้องฟูา ภูเขา ดอกไม้ และกระต่ายปุา 

ภาพที่ 26 ผลงานศิลปนิพนธ์ในชื่อตอน จากดินแดนที่แห้งแล้ง 
 
  



40 
 

 3. ตอนการเสพติดฝิ่น  
 การสร้างสรรค์และพัฒนาเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเสพติดฝิ่น การแพร่ระบาดของยาเสพติดยัง
เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่น่าเป็นห่วงในพ้ืนที่แถบชายแดน จากการท างานภาคสนามท าให้ทราบถึงสาเหตุที่
เด็กถูกน าตัวมาดูแลที่บ้านพักเด็ก กรณีของเด็กชายสามพ่ีน้องที่พ่อแม่ของเด็กมีอาการเสพติดฝิ่นอย่าง
รุนแรงจนไม่สามารถเลี้ยงดูลูกของตนเองได้ ข้าพเจ้าได้น าสถานการณ์ดังกล่าวมาใช้สื่อถึงความเสี่ยงที่
พ่อแม่เด็กยอมแลกบุตรของตนกับสารเสพติด โดยเรื่องราวถูกสมมุติขึ้นมาเพ่ือเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้นกับของครอบครัวชาวเขาครอบครัวหนึ่งที่ปลูกและเสพติดฝิ่น โดยการเล่าถึงสภาพที่พ่อแม่ที่มี
อาการเสพติดฝิ่นอย่างรุนแรง อยู่ในโลกที่ถูกฤทธิ์ของสารเสพติดครอบง า มีอาการเพ้อฝัน จิตใจเลื่อน
ลอย ซึม ง่วง พูดจาวกวนไปมา ความคิดและการตัดสินใจเชื่องช้า ไม่สนใจครอบครัว โดยอาการนี้ได้
ถูกเปรียบเปรยเป็นเหมือนการถูกค าสาปของดอกฝิ่น จากการที่น ายางของฝิ่นมาเสพ เมื่อใช้สารเสพ
ติดไปนานๆ ท าให้ต้องการที่จะเสพปริมาณที่มากขึ้น เมื่อขาดก็จะท าให้เกิดอาการเศร้าซึม เบื่อโลก 
มีความต้องการเพียงแต่สารเสพติดหรือท่ีเรียกว่า ลงแดง จนเป็นสาเหตุของการขายลูกตนเองเพ่ือแลก
กับยาเสพติดในตอนนี้อธิบายถึงความเชื่อมโยงกันของธุรกิจการค้ายาเสพติดกับธุรกิจการแสวงหา
ผลประโยชน์จากเด็ก ซึ่งข้าพเจ้าได้สังเคราะห์และสร้างสรรค์ผ่านจินตนาการออกมาเป็นงานเขียน ได้
ดังนี้ 
 ภูตดอกไม้กับเลือดสีน้ าตาล 
 ในต านานกล่าวว่ามีภูตแสนสวยอยู่ในภูเขา ว่ากันว่าภูตเหล่านี้มาจากดอกไม้ ภูตปรากฎกาย
ต่อผู้คนใจร้ายที่กรีดเอาเลือดของดอกไม้ไป แต่ใครบ้างที่ภูตจะเลือกสิงร่าง มีเพียงคนที่สูบดมเลือด
ของพวกเขาเท่านั้น เมื่อเลือดสีขาวของดอกไม้แสนสวยกลายเป็นสีน้ าตาลหมายถึงการที่ภูตสาปสิ่งชั่ว
ร้าย เลือดเหล่านั้นต้องค าสาป แต่ใครจะกลัวล่ะ เมื่อเลือดของดอกไม้ท าเงินได้มากมาย 
เราเคยคิดว่าเรื่องต านานนี้มีไว้แค่หลอกให้เรากลัวดอกไม้เหล่านั้นแสนงดงาม มันงามเกินกว่าจะท า
ร้ายเราได้ แต่ต านานทุกอย่างล้วนมีจริง  
 เมื่อภูตสิงร่างผู้คนมากมายต่างหลงอยู่ในดินแดนสวรรค์ พวกเขาต้องการไขว่คว้าหาเพียงแต่
มัน เพราะความทุกข์ทั้งหมดนั้นหายไป งดงามอยู่บนโลกที่ภูตคอยน าทางให้สมหมาย ในดินแดนที่
รอบกายสมหมายทุกประการ แตค่วามสุขอยู่ได้ไม่นาน ต้องหาเลือดนั้น มาสะสม แล้วทุกข์อย่างจบลง 
เพียงสูดดมเลือดเข้าไป 
 เนื้อหาดังกล่าวอธิบายถึงสถานการณ์ที่พ่อแม่เด็กที่ก าลังเพ้อฝันถึงโลกท่ีไม่มีจริงซึ่งมีสาเหตุจา
การเสพฝิ่นเข้าไปจ านวนมากท าให้เกิดภาพหลอน จากเนื้อหาดังกล่าวถูกพัฒนามาเป็นผลงาน
ภาพถ่ายที่ต้องการน าเสนอมุมมองโลกเหนือจริงของผู้ที่เสพสารเสพติด มองเห็นภูตสวยงามมา  
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ปรากฏกายอยู่เบื้องหนา คอยปรนนิบัติรับใช้ให้การดูแล ภูตดังกล่าวคือตัวแทนของดอกฝิ่นที่คอยมอม
เมาให้เคลิบเคลิ้มไปกับโลกที่ไม่จริงและกัดกินวิญญานไปเรื่อยๆ เมื่อฝิ่นหมดฤทธิ์ก็จะท าให้รู้สึกเศร้า 
ไม่ท าอะไร เหม่อลอย ทรมาน ไม่สนใจครอบครัว มีแต่ความต้องการเพียงสารเสพติด 

     
ภาพที่ 27 ผลงานศิลปนิพนธ์ในชื่อตอน ในปุาลีกลับยังมีต านานดอกไม้ที่เบ่งบานไม่ใช่เพียงต านานที่กล่าวไว ้

 
ภาพที่ 28 ผลงานศิลปนิพนธ์ในชื่อตอน ภูตดอกไม้กับเลือดสีน้ าตาล 
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ภาพที่ 29 ผลงานศิลปนิพนธ์ในชื่อตอน เลือดสีน้ าตาลของดอกไม้ 

 
ภาพที่ 30 ผลงานศิลปนิพนธ์ในชื่อตอน ครั้งหนึ่งในความทรงจ า 
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 4. ตอนโรงงานตุ๊กตา  
 การสร้างสรรค์และพัฒนาเนื้อหาที่เกี่ยวกับสถานที่ค้าประเวณี จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับปัญหาแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กในเรื่อง
การค้ามนุษย์ ปัจจุบันมีเด็กท่ีอายุต่ ากว่า 18 ปีจ านวนมาก ตกอยู่ในธุรกิจการค้าประเวณี โดยเด็กส่วน
ใหญ่ที่ถูกน าไปแสวงหาผลประโยชน์ในเรื่องของการค้าประเวณี ถือเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุด เส้นทาง
ที่มาของเด็กเหล่านี้เกิดจากสาเหตุที่ได้กล่าวไปในเนื้อหาก่อนหน้านี้ โดยมากกลุ่มเด็กที่ตกเป็นเหยื่อ
นั้นส่วนใหญ่จะเป็นเด็กต่างด้าวหรือเด็กชาติพันธุ์ต่างๆ ที่ถูกบังคับหรือถูกล่อลวงมา ซึ่งในครั้งแรกเด็ก
เหล่านี้จะถูกบังคับให้ร่วมประเวณีกับชายแปลกหน้า และตกเข้าสู่กระบวนการค้าประเวณีอย่างเต็ม
รูปแบบ จากข้อมูลตัวอย่างดังกล่าว ข้าพเจ้าได้สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ผ่านจินตนาการออกมาเป็น
งานเขียน ดังนี้ 
 ดินแดนเด็กสาวบริสุทธิ์ 
 เด็กสาวพวกนั้นถูกพาไป พวกเขาไปที่ไหน พวกเขาถูกน าตัวไปในดินแดนที่แห้งแล้งเต็มไป
ด้วยกลิ่นเหม็น เธอถูกฝึกเพ่ือเตรียมตัวเป็นตุ๊กตาที่แสนน่ารัก เด็กสาวที่มาก่อนพวกเขาก าลังถูกฝึก 
ฝึกเพ่ือเตรียมตัวเป็นตุ๊กตาตัวใหม่ พวกเธอจะต้องโดดเดี่ยวและถูกเกลียดชังจากโลกทั้งใบ  เด็กสาว
เหล่านั้นจะกลายเป็นตุ๊กตาในตู้กระจก เป็นสินค้าตัวใหม่ของโรงงานแห่งนี้ ทุกค่ าคืนมีผู้ชายที่ชอบ
พวกเธอ เพราะพวกเธอจะให้ความสุขแก่ผู้ชายเหล่านั้นอย่างมากมาย   
 เนื้อหาดังกล่าวอธิบายถึงสถานที่ค้าประเวณี สถานบริการทางเพศ หรืออาบอบนวดผิด
กฎหมาย ที่มีผู้ชายเข้ามาใช้บริการตลอด ในงานเขียนมีการเปรียบเทียบถึงสถานที่ที่คาวโลกีย์มีกลิ่น
เหม็นของการท าผิดศีลธรรม โดยเด็กสาวที่ถูกน ามาขายบริการถูกแทนค่าเป็นตุ๊กตาที่ให้ผู้คนเข้ามา
เลือกซื้อเป็นคู่นอน เด็กสาวรายใหม่ถูกน าเข้ามา ซึ่งในครั้งแรกจะโดนบังคับให้ร่วมเพศกับชายแปลก
หน้า เด็กสาวผู้ตกเป็นเหยื่อจึงไม่สามารถท าอะไรและไม่สามารถหนีไปท่ีไหนได้ เด็กสาวส่วนใหญ่จึงจ า
ยอมท างานในสถานที่ค้าประเวณีนั้นต่อไป   
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ภาพที่ 31 ผลงานศิลปนิพนธ์ในชื่อตอน ดินแดนเด็กสาวบริสุทธิ์ 
 
 

 
 
ภาพที่ 32 ผลงานศิลปนิพนธ์ในชื่อตอน วิญญาณ ถูกกักขัง 
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 5. ตอนโรงงานผลิตยาเสพติด  
 การสร้างสรรค์และพัฒนาเนื้อหาเกี่ยวกับโรงงานยาผลิตยาเสพติด กรณีเด็กที่เป็นผู้ชายส่วน
ใหญ่จะถูกส่งไปแสวงหาผลประโยชน์ในลักษณะของการใช้แรงงาน เด็กที่ถูกส่งไปใช้แรงงานเหล่านี้มัก
ถูกกดข่ีแรงงานสิทธิต้องท างานอย่างหนัก ไม่มีเวลาให้พัก โดยเฉพาะโรงงานที่ท าสิ่งผิดกฎหมายอย่าง
การผลิตยาเสพติด รวมถึงการบังคับให้เป็นขอทาน ผู้ที่ท าธุรกิจผิดกฎหมายเหล่านี้ไม่สนใจสภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของเด็กที่ถูกน าตัวมา พวกเขาสนใจแต่ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการท างานของเด็ก
เหล่านั้นเพียงอย่างเดียว เมื่อเด็กคนไหนที่ไม่สามารถท างานได้ก็ถูกก าจัดทิ้งหรือส่งไปแสวงหา
ผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืน นอกจากนี้เด็กบางคนยังถูกฝึกให้ท าสิ่งผิดกฎหมาย เช่น การขโมยของ 
และเป็นคนส่งยาเสพติด จากข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้าได้สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ผ่านจินตนาการ
ออกมาเป็นงานเขียน ดังนี้ 
 เมื่อเราหยุดชีวิตของเราก็หยุดเช่นกัน 
 ออกมาจากโลกใบเล็กที่ปิดตาย เราหลุดพ้นจากห้องที่กักขังใบเก่าสู่ห้องใบใหม่ที่ใหญ่กว่า 
พวก เขาแยกเด็ กผู้ หญิ งออกไปน า เด็ กผู้ ช ายมารวมกัน  เด็ กมากมายถู กพามาที่ แห่ งนี้ 
มันแปลกมันประหลาดมันเป็นโรงงานเก่าที่แออัดสกปรก พวกเขาพาตัวเราไป เราเดินไปตามทางที่
ยาวและมืดผ่านห้องเล็กๆ จ านวนมากมายมีบันได บันไดท่ียาวและลาดชัน ไม่รู้จุดสิ้นสุดอยู่ที่ไหน  
 การเดินทางไปสิ้นสุดที่ห้องใต้ดินที่มืดไม่มีทางออก ห้องที่เต็มไปด้วยเด็กผู้ชาย พวกเขา
ท างานในโรงงานผลิตยา ยาเหล่านี้คือชีวิตของเรา พวกเราผลิตมันตลอดเวลา เราไม่ได้พักเราต้องท า 
เราอยากหยุดแต่เราท าไม่ได้ พวกเขามีปืนเรากลัวมัน เมื่อเด็กเหล่านั้นไม่สามารถท างานได้แล้ว พวก
เขาพร้อมก าจัดทิ้งเมื่อต้องการ ท าไมยาเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ผู้คนมากมายต้องการเพราะมันคือ 
“ยาวิเศษ” ผู้คนกินมันเพราะท าให้มีพลังที่มากขึ้น พวกเขามีความสุขไร้ความทุกข์หลุดพ้น พวกเขา
ยอมแลกเงินมากมายเพ่ือที่จะได้อยู่ในโลกแสนวิเศษที่อยู่บรรจุในเม็ดยาเหล่านั้น พวกเขาต้องการมันและ
เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เมื่อยาหมดพวกเขาจะหวยหา เรามีหน้าที่เพียงผลิตมัน 
 เรื่องราวดังกล่าวบอกเล่าถึงเด็กที่ถูกใช้แรงงานในสถานที่ผลิตยาเสพติด โดยมีการอธิบาย
ลักษณะของโรงงานที่กักขังเด็กมีพ้ืนที่ปิดทึบไม่มีทางออก เด็กที่ถูกใช้แรงงานในนั้นไม่สามารถออกไป
ภายนอกได้ และลักษณะโรงงานแบบนี้ท าให้การเข้าถึงของหน่วยงานที่ตรวจสอบเป็นไปได้ยาก 
โรงงานเถื่อนเหล่านี้มักบังคับข่มขู่ให้ท างานตลอดเวลาโดยไม่ได้มีการให้พักผ่อน จากเนื้อหาดังกล่าวได้
ถูกตีความออกมาโดยการน าสัญลักษณ์เข้ามาใช้ เช่น ปืน หมายถึงอ านาจ การท าให้ยอมกลัว การข่มขู่
และการฆ่า นอกจากนี้ยังใช้ยาเม็ดที่มีสีสัน เข้ามาใช้แทนยาเสพติดชนิดต่างๆ  
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ภาพที่ 33 ผลงานศิลปนิพนธ์ในชื่อตอน เมื่อเราหยุดชีวิตของเราก็หยุดเช่นกัน 

 
ภาพที่ 34 ผลงานศิลปนิพนธ์ในชื่อตอน ในก ามือคือ ชีวิต แสงตะวัน เหมือนดังความฝัน 
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 6. ตอนบทสรุปของเด็กที่ถูกแสวงหาผลประโยชน์ 
  การสร้างสรรค์และพัฒนาเนื้อหาที่เกี่ยวกับบทสรุปของเด็กที่ถูกแสวงหาผลประโยชน์ เนื้อหา
ส่วนนี้จะเป็นการสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตอนจบของเรื่อง เป็นการเขียนตอนจบของ
เรื่องราวเป็นลักษณะแบบปลายเปิด ให้ผู้อ่านเป็นคนตีความว่า ตอนจบท้ายที่สุดของเรื่องนั้น เด็ก
เหล่านี้จะเป็นอย่างไร อนาคตของพวกเขาจะเป็นแบบไหน แล้วจะมีใครมาช่วยเหลือพวกเขาออกไป
จากสถานที่โหดร้ายแบบนั้น สุดท้ายจึงเป็นการให้คนดูเป็นผู้ถกคิด กระตุ้นให้คนหันมาสนใจเรื่องราว
ของเด็กที่ถูกแสวงหาผลประโยชน์ว่า พวกเขาควรร่วมมือกันช่วยเหลือหรือเพียงแค่มองผ่านปัญหาไป
และละเลยมัน 
 ทุ่งดอกไม้ยังเบ่งบานและแห้งเหี่ยวไป เด็กชายจากไปยังไม่หวนกลับ 
 ดอกไม้ปุายังคงเติบโตและเบ่งบานเพ่ือผลิบานปล่อยมวลละอองเกสร แต่ดอกไม้นั้นแสน
งดงามเกินไป เชิญชวนให้ผู้คนหลงใหลเด็ดดมมันออกไปจากต้น เสียดายดอกไม้ไม่ได้เติบโตเป็นเมล็ด 
แห้งเหี่ยวตามกาลเวลา พรากความสดใสของมันไป โดยไม่มีใครนึกถึงเมื่อครั้งยังเบ่งบานบนต้นไม้ 
ภูเขาที่เคยวิ่งเล่นยังเต็มเปี่ยมไปด้วยเสียงแห่งความสุข ร่องรอยแห่งความทรงจ านั้นยังคงอยู่ แต่
ความสุขนั้นอาจมิหวนกลับคืนมา เป็นเพียงปุาที่ต้นไม้ขึ้นมาทับทมแทนที่ความทรงจ า ข้าวโพดที่เคย
เติบโตตอนนี้แห้งเหี่ยวเหลือเพียงความว่างเปล่า จะมีใครไหมที่นึกถึง ว่าครั้งหนึ่งยังมีเด็กชายผู้หิวโหย 
รอคอยวันกลับคืนบ้าน 
 บทสรุปดังกล่าวในเรื่องนี้ไม่ได้สรุปชี้ชัดว่า เด็กเหล่านี้จะมีชีวิตต่อไปเช่นไร  แต่ใช้การ
เปรียบเทียบเชิงสัญลักษณ์ให้ผู้อ่านตีความและร าลึกถึงพวกเด็กที่ตกเป็นเหยื่อว่า จะได้กลับคืนบ้านอีก
ครั้งหรือต้องทนทุกข์ต่อไปในโลกที่แสนโหดร้ายกับการถูกแสวงหาผลประโยชน์รวมถึงการถูกลืมเลือน
ไปว่าเคยมีตัวตน ทั้งหมดต้องการกระตุ้นให้ผู้คนเข้าใจถึงปัญหา ตั้งแต่เด็กถูกน าตัวมาจากสถานที่ที่
เคยเติบโตและกลายเป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์ของกลุ่มคนบางกลุ่มที่หยิบฉวยความเป็นมนุษย์ของ
พวกเขาไป ซึ่งเนื้อหาส่วนนี้คงช่วยกระตุ้นจิตส านึกของคนที่ได้อ่านและได้ดูภาพถึงความสะเทือนใจ 
และร่วมมือกันเพ่ือยุติปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยให้ดีขึ้น 
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ภาพที่ 35 ผลงานศิลปนิพนธ์ในชื่อตอน ทุ่งดอกไม้ยังเบ่งบานและแห้งเหี่ยวไป เด็กชายจากไปยังไม่
หวนกลับ 
 
 7. สรุปการสร้างสรรค์สัญลักษณ์แทนความหมาย 
 หน้ากาก การกล่าวถึงเด็กในเนื้อหาที่มีความละเอียดอ่อนนั้นจ าเป็นต้องค านึงของสิทธิเด็กที่
ไม่ควรถูกเปิดเผย สัญลักษณ์ของหน้ากากเป็นการปกปิด การซ่อนเร้น หน้ากากคือ การที่เด็กเหล่านี้
อยู่ในโลกที่ไม่มีใครมองเห็น พวกเขาไร้ตัวตนในโลกความเป็นจริง พวกเขาถูกแอบซ่อนให้อยู่ใน
สถานที่ที่ไม่มีใครเข้าถึงตัวได้ ไม่มีใครรู้ว่าเด็กเหล่านี้เป็นใครหรือมาจากไหน 
 กระต่ายปุา การใช้กระต่ายเข้ามาแทนสัญลักษณ์ของเด็กผู้หญิงที่ไร้เดียงสา มีความอ่อนแอ 
พร้อมที่จะตกเป็นเหยื่อของผู้ล่าได้เสมอ 
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 ดอกฝิ่น ตัวแทนของยาเสพติด จากเนื้อหาของการที่พ่อแม่เด็กชายสามพ่ีน้องเสพติดฝิ่นอย่าง
รุนแรง การตีความในส่วนนี้ต้องการพูดถึงของการระบาดของฝิ่นและยาเสพติดในแถบชายแดน  
 ภูตดอกไม้ ภูตดอกไม้ถูกแทนค่าเป็นตัวแทนของดอกฝิ่นและอาการออกฤทธิ์ของสารเสพติดที่
ท าให้เห็นภาพหลอน มึนเมา เห็นสิ่งแปลกประหลาด 
 เลือดสีน้ าตาล คือยางของดอกฝิ่นที่ถูกกรีด เมื่อกรีดยางออกมาทิ้งไว้ยางของดอกฝิ่นจะ
กลายเป็นสีน้ าตาล จากนั้นจึงน าสารที่ได้จากยางของดอกฝิ่นมาผลิตเป็นสารเสพติด 
 โรงงานยาวิเศษ โรงงานในที่นี้คือ ตัวแทนของสถานที่ผลิตยาเสพติด ที่มีการใช้แรงงานเด็ก
อย่างโหดร้ายและทารุนเด็ก โรงงานผิดกฎหมายหลายแห่งมีการใช้แรงงานเด็กโดยที่ไม่ให้เด็กพักและ
ท าร้ายร่างกาย ข่มขู่ให้เด็กท างานตามค าสั่ง 
 ยาวิเศษ เม็ดยาหลากสีแทนสีสันของยาเสพติด การใช้ค าว่ายาวิเศษเพ่ือแสดงถึงการกออก
ฤทธิ์ที่ท าให้มึนเมา มีความสุข เกิดอาการประสาทหลอน ฝันเฟ่ืองเห็นแสงสีวิจิตรพิสดาร  
 ปืน สัญลักษณ์ของอ านาจความความโหดร้าย รุนแรง การข่มขู่บังคับให้หวาดกลัว 
 ตุ๊กตา ตัวแทนความความอ่อนเยาว์ของเด็กผู้หญิงที่มีความน่ารัก น่าเอ็นดู การเป็นสินค้าที่
ได้รับความนิยม ในเนื้อหาตุ๊กตาเด็กถูกแทนค่าถึงเด็กสาวที่ถูกน ามาขายบริการทางเพศเป็นเหมือน
วัตถุทางทุนนิยมที่ถูกสร้างและผลิตใหม่ข้ึนมาเรื่อย 
 โรงงานตุ๊กตา สถานที่ผลิตและขายตุ๊กตา ในเชิงสัญญะถูกน ามาเปรียบเทียบเป็นแหล่งขาย
เด็กหรือค้าเด็ก การจัดหาเด็กหน้าใหม่ๆ มาเป็นสินค้าและส่งออกไปยังที่ต่างๆ เพ่ือค้าประเวณี 
 
 การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานในขั้นตอนสุดท้ายหลังจากกระบวนการทั้งหมดคือ  
การรวบรวมผลงานให้อยู่ในรูปเล่มหนังสือ เรื่องเล่าเชิงทัศนศิลป์เพ่ือเด็กที่ถูกแสวงหาผลประโยชน์  
ทั้งส่วนงานเขียนและภาพถ่ายประกอบ รูปแบบหนังสือนั้นสามารถกระจายออกไปได้หลากหลายแบบ
และง่ายกว่าสื่อชนิดอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือในรูปเล่มที่ถูกตีพิมพ์ขึ้นจริง หรือในรูปแบบสื่อ      
อิเล็กทรอนิค จากเหตุผลดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงได้เลือกใช้กระบวนการผลิตหนังสือขึ้นมา เพ่ือเป็นสื่อใน
การเผยแพร่จุดประสงค์ของการท างานให้สามารถกระจายข้อมูลออกไปในวงกว้างมากขึ้น การท างาน
ในครั้งนี้คือ การช่วยเหลือและลดการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก โดยการให้ความรู้ความเข้าใจกับ
คนในสังคมเกี่ยวกับเด็กที่เป็นเหยื่อของการแสวงหาผลประโยชน์ ผ่านงานเขียนในหนังสือที่ถูก
ออกแบบมาเพ่ือให้เล่าถึงปัญหา ต้นเหตุ สาเหตุ ที่เด็กถูกน าพามาแสวงหาผลประโยชน์ในประเทศไทย  
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ภาพที่ 36 รูปเล่มหนังสือ เรื่องเล่าเชิงทัศนศิลป์เพ่ือเด็กท่ีถูกแสวงหาผลประโยชน์ 
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บทที่ 5 
บทสรุป 

 
 การแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กในปัจจุบันยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะทวี
ความรุนแรงเพ่ิมขึ้น การพัฒนาทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมในเมืองใหญ่  
เป็นตัวกระตุ้นให้มีการหาเด็กมาแสวงหาผลประโยชน์ เช่น การหาเด็กมาค้าประเวณีเพ่ือสนองต่อ
รูปแบบการท่องเที่ยวทางเพศ ความเข้าใจที่ว่าประเทศไทยนั้นเป็นเมืองที่สามารถแสวงหาความสุข
ทางเพศได้อย่างเสรีไม่ต้องกลัวกฎหมายท าให้มีนักท่องเที่ยวจ านวนมากที่เข้ามา ต่างต้องการแสวงหา
ผลประโยชน์ในลักษณะการซื้อประเวณี ความต้องการดังกล่าวท าให้มีการน าชาวต่างด้าวเข้ามาท างาน
อย่างผิดกฎหมายเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบของการค้าทาสยุคใหม่ การละเลยการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนชายขอบ ท าให้คนกลุ่มนี้อาจตกเป็นเหยื่อของการล่อลวงเพ่ือมาแสวงหา
ผลประโยชน์ได้ง่าย การล่อลวงนั้นมีหลายรูปแบบแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ เช่น เด็กที่เคยถูก
ลวนลามหรือข่มขืนเด็กกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมการค้าประเวณีได้ง่าย อีกกลุ่มคือการที่ผู้ปกครอง
ยินยอมส่งตัวบุตรเพื่อแลกกับผลประโยชน์ด้านต่างๆ ปัจจุบันกลุ่มนี้พบได้น้อยลง  
 การท างานครั้งนี้อาศัยการท างานหลายส่วนในการหาข้อมูลเพ่ือท าการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงาน มูลนิธิ องค์กรที่ต่อต้านการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก ที่ช่วยเหลือในการให้ข้อมูลที่
จ าเป็นในการท างาน และ การจัดหากลุ่มเด็กตัวอย่างที่มีความเสี่ยงมาร่วมกิจกรรม เพ่ือท าการศึกษา
ปัญหา ขั้นตอนทั้งหมดเกิดจากการวางแผนการพัฒนางานที่เริ่มด้วยการลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือเก็บ
ข้อมูล สาเหตุที่แท้จริงของการเกิดปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก จากนั้นจึงน าข้อมูลทั้งหมด
ที่ได้จากการลงพ้ืนที่กลับมาวิเคราะห์ปัญหา ว่ารูปแบบการแสวงหาผลประโยชน์กับเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 
18 ปี เกิดจากอะไรมีลักษณะขบวนการอย่างไร เมื่อเก็บข้อมูลที่จ าเป็นทั้งหมดแล้วจากนั้นจึงเป็นการ
สรุปข้อมูลที่แยกออกเป็นส่วนๆ เช่น การใช้แรงงานในธุรกิจผิดกฎหมาย การค้าประเวณี การค้ายา
เสพติด  ปัญหาทั้งหมดนี้เป็นการรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กที่ถูกน ามาแสวงหาผลประโยชน์
ประเทศไทย ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ก่อให้เกิดกระบวนการนี้ เมื่อสามารถเข้าใจถึงปัญหาโดยรวม ขั้นตอน
ต่อไปจึงเป็นการหาวิธีพัฒนารูปแบบ สิ่งที่จะน าเสนอปัญหาให้คนภายนอกได้รับรู้ ในส่วนการเผยแพร่
ข้อมูลออกไปจ าเป็นต้องมีการปรับแต่งและปกปิดข้อมูลที่แท้จริงบางส่วน เพ่ือไม่ให้เป็นการละเมิด
สิทธิของเด็กกรณีศึกษานั้นๆ ที่ถูกน ามาเป็นฐานข้อมูลในการน าเสนอ โดยการใช้สัญลักษณ์แทนค่าใน
ลักษณะของการเปรียบเทียบเปรียบเปรย เพ่ือลดการพูดถึงเหตุการณ์ที่รุนแรงและเคยเกิดขึ้นจริง
อย่างตรงไปตรงมา แต่สิ่งที่ใช้แทนค่าสามารถน าเสนอและกระตุ้นความคิดให้คนดูเข้าใจและ
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จินตนาการถึงสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้    
 กระบวนการดังกล่าวถูกน ามาพัฒนาเป็นงานในส่วนแรกคือ การถ่ายทอดเรื่องราวในลักษณะ
งานเขียนที่เป็นเรื่องเล่าที่ถูกแบ่งออกเป็นตอนๆ โดยสร้างเหตุการณ์จ าลองขึ้น เพ่ือจะแฝงวิธีการของ
กลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายใช้แสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก ในส่วนที่สองของการท างานศิลปนิพนธ์ชิ้นนี้คือ 
การสร้างสรรค์ภาพถ่ายที่ถูกพัฒนามาจากงานเขียน โดยเน้นสิ่งที่ประกอบเชิงสัญลักษณ์และสถานที่ที่
ปรากฏในภาพท าให้มองเห็น สภาพความเป็นอยู่การใช้ชีวิตของเด็กกลุ่มนี้ออกมาเป็นภาษาภาพถ่าย
เชิงทัศนศิลป์ เพ่ือกระตุ้นจินตนาการความคิดความรู้สึกให้คนดูได้สัมผัสถึงเรื่องราวการแสวงหา
ผลประโยชน์จากเด็กโดยผิดกฎหมายได้ดียิ่งข้ึน   
 ในท้ายสุดความมุ่งหมายของศิลปนิพนธ์โครงการนี้ต้องการน าเสนอปัญหาที่มาของเด็กจาก
การถูกแสวงหาผลประโยชน์ในประเทศไทย เพื่อหวังกระตุ้นและการปลูกจิตส านึกให้คนในสังคม หรือ
หน่วยงานทุกภาคส่วน หันมาให้ความส าคัญร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มเด็กที่ตกเป็นเหยื่อ เหล่านี้ที่ไม่
สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ ให้หลุดพ้นออกมาจากสภาพแวดล้อมที่โหดร้าย ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องมีคน
เข้าไปช่วยเหลือ และมุ่งหวังถึงการแก้ปัญหาต้นทางที่มาความยากจน ความล าบาก และขาดโอกาส
ทางการศึกษา ท าให้ไม่มีทางเลือกในการด าเนินชีวิต รวมถึงความเหลื่อมล้ าทางชาติพันธุ์ เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนกลุ่มนี้ มีความรู้ การศึกษา มีสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียม
กัน จะน าพาไปสู่การแก้ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน  
 



53 
 

บรรณานุกรม 
 
ภาษาไทย 
“พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ .ศ. 2551,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม        
 125 ตอนที 29 ก, 2551 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 
พิริยะดิส มานิตย์, ฟรอยด์กับศิลปะ, กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ   
ศิริพร สโครบาเนค, การค้ามนุษย์ แนวคิด กลไก และประเด็นท้าทาย, กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง
 แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2548 
 
ฐานข้อมูลออนไลน์ 
กะเหรี่ยง, เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม  2559, เข้าถึงได้จากhttps://th.wikipedia.org/wiki/ ชาว

กะเหรี่ยง. 
ชุดม้งลักษณะ, เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม  2559, เข้าถึงได้จาก http://www.  
 Baanjomyut.com/library_2/history_of_costume/06_1.html.  
ชุดอาข่าลักษณะ, เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม  2559, เข้าถึงได้จากhttp:ww.tpso10.org 
 /index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=38. 
ม้ง, เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม  2559, เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/ม้ง. 
อาข่า, เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม  2559, เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/ อาข่า. 
  



54 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ - นามสกุล  นายกรวิก  สายบัวแก้ว 
วันเดือนปีเกิด  30 มกราคม พ.ศ.2536 
ที่อยู่    156 ม.6 ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง 52220  
อีเมลล์   Tekap3001@hotmail.com 
โทรศัพท์   087-076-0187 

 
ประวัติการศึกษา   
2554 - ปัจจุบัน   -สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกสื่อผสม 
    คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,  
    กรุงเทพมหานคร 
2551 - 2553   -วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง, จังหวัดล าปาง 
2548 - 2550  -โรงเรียนแม่เมาะวิทยา, จังหวัดล าปาง 
2542 - 2547   -โรงเรียนสบจางวิทยา, จังหวัดล าปาง 
 
ประวัติการแสดงผลงาน  
2559    - Myanma MyFriend เมียนมา เพ่ือนเรา แสดงผลงานร่วมโครงการจัดตั้ง 
   ภาควิชาสื่อผสม หอศิลป์ BACC กรุงเทพฯ 
   -“search : ค้นหา ร่วมแสดงนิทรรศการแนะน าหลักสูตรและภาควิชา ” 
   คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลป์  
   PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ วังท่าพระ  
   กรุงเทพฯ  
2558   - นิทรรศการ สัตย์ ฉันจะซื่อตรง, หอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ, กรุงเทพมหานคร 
   - เผ่ารักป่า แสดงผลงานศิลปะการแสดงสดในเทศกาลศิลปะน่านครั้งที่ 2                
   Nan Arts Festival 2014, จังหวัดน่าน 
   - ผลงานศิลปะการแสดงสดในเทศกาลละครกรุงเทพ 2557, หอศิลปวัฒนธรรม
   แห่งกรุงเทพมหานคร, กรุงเทพมหานคร  
  



55 
 

2557   - แสดงผลงานศิลปะการแสดงสดในเทศกาลศิลปะน่าน Nan Arts Festival  
   2014, จังหวัดน่าน 
   - ละครเพลงสุดอลังการ ศิลปะการแสดงสด ร่วมแสดงระหว่าง มหาวิทยาลัย 
   ศิลปากร และมหาวิทยาลัยตงไห่ ประเทศใต้หวัน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
   ศาลายา  
    - Metro9 เมโทรไนน์อาร์ตขิงขิง แสดงผลงานร่วมนิทรรศการ จัดโดย 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ สถานรีถไฟฟ้า Metro nine พระรามเก้า  
2556   - นิทรรศการ Sea Land, ร้อยสี แกลเลอรี่ กรุงเทพมหานคร 
2555    - 10 Step, หอศิลป์ PSG Art Gallery, กรุงเทพมหานคร  
 
 


