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บทที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  งานชา่งพืน้บ้าน คือ งานฝีมือของชาวบ้านท่ีเกิดขึน้โดยการใช้องค์ความรู้ทางภมูิปัญญา
ประกอบกบัทกัษะความชํานาญในการจดัการวสัดท่ีุหาได้ตามท้องถ่ินนัน้ ๆ เพ่ือใช้สร้างสิ่งของให้
สามารถตอบสนองประโยชน์ใช้สอยและสอดแทรกคติความเช่ือทางศาสนา โดยมีสํานึกด้านความงาม
และคณุคา่ตอ่วตัถเุหลา่นัน้ ซึง่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตและการปรับใช้วสัดขุองแตล่ะท้องถ่ินได้อย่าง
ชดัเจน 

  งานชา่งพืน้บ้านถกูสร้างขึน้จากการพึง่พานํา้พกันํา้แรงของภาคแรงงานอย่างแท้จริง 
จนกระทัง่เกิดการรับอิทธิพลการพฒันาอตุสาหกรรมทางตะวนัตกเข้าสู่ประเทศไทย เป็นการพฒันา
เทคโนโลยีการผลิตจํานวนมาก โดยใช้เคร่ืองจกัรกลในโรงงานอตุสาหกรรมแทนท่ีแรงงานมนษุย์ ซึง่ทํา
ให้ได้ผลผลิตท่ีง่ายและรวดเร็ว เกิดการบริโภคสินค้าเกินกวา่ประโยชน์ใช้สอยและความจําเป็นในการ
ดํารงชีวิต ซึง่เป็นสว่นสําคญัท่ีทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงผลผลิตทางวฒันธรรมทัง้ทางด้านวตัถแุละจิต
วิญญาณให้กลายเป็นผลผลิตเชิงพาณิชย์ สง่ผลให้เกิดความเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม คา่นิยมทาง
สงัคม รวมถึงนโยบายของรัฐไปจากเดมิ 

  จากปรากฏการณ์ข้างต้นได้สง่ผลกระทบตอ่งานชา่งพืน้บ้านจากมรดกทางภมูิปัญญา
กลายเป็นสินค้าซึง่ลดทอนบทบาทคณุคา่ดัง้เดมิไปจากสงัคม เม่ืองานชา่งพืน้บ้านได้รับการสนบัสนนุ
น้อยลงเน่ืองจากคา่นิยมทางสงัคมและประโยชน์ใช้สอยไมส่อดรับกบัการใช้งานในชีวิตประจําวนัของ
คนในปัจจบุนั บทบาทสถานะทางสงัคมและวิถีชีวิตดัง้เดิมของชา่งพืน้บ้านจงึคอ่ย ๆ หายไปเหลือเพียง
ชา่งพืน้บ้านบางคน หรือบางกลุม่เล็ก ๆ น้อย ๆ ในสงัคมท่ีอยูด้่วยความยากลําบากและขาดโอกาสใน
เข้าถึงทรัพยากรทางด้านความรู้และเศรษฐกิจของสงัคม นํามาซึง่ความยากจน ไมม่ัน่ใจในตนเอง
สญูเสียความคิดริเร่ิม และนําไปสูส่ถานการณ์ท่ีต้องรอคอยความชว่ยเหลือจากรัฐ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานทศันศิลป์ท่ีนําเสนอการแปรเปล่ียนคณุคา่ของงานชา่งพืน้บ้าน 

สมมตฐิานของการวิจัย 

  สมมตฐิานทางความคดิ 

สมมตฐิานของวิทยานิพนธ์ จะออกมาในรูปแบบผลงานทศันศลิป์ โดยผลงานจะมีเนือ้หาท่ีแสดงให้
เห็นถึงการแปรเปล่ียนคณุคา่ในงานชา่งพืน้บ้านภายในเง่ือนไขของพฒันาการทางสงัคมและการ
พฒันาระบบอตุสาหกรรมท่ีทําให้งานชา่งพืน้บ้านท่ีเคยมีบทบาทในสงัคมน้อยลงจนถึงคอ่ย ๆ ลด
บทบาทและหมดบทบาททางเศรษฐกิจและสงัคมลงไปโดยมีสมมตฐิานทางความคดิดงันี ้

  1. นโยบายในการจดัการบริหารของรัฐในแตล่ะยคุสมยั สง่ผลในการกําหนดรูปแบบและการ
ลดทอนคณุคา่ในงานชา่งพืน้บ้าน 

  2. การเปล่ียนผา่นวิถีชีวิตในสงัคมเกษตรกรรมสูส่งัคมอตุสาหกรรมทําให้ชา่งชาวบ้านได้ละ
ทิง้แบบแผนการดําเนินชีวิตแบบเก่าโดยมีการดําเนินชีวิตแบบใหมเ่ข้ามาแทนท่ี ทําให้งานชา่งพืน้บ้าน
แบบดัง้เดมิท่ีผลิตด้วยนํา้พกันํา้แรงถกูลดบทบาทลงเน่ืองจากประโยชน์ใช้สอยไม่สอดรับกบัการดําเนิน
ชีวิตในปัจจบุนัเกิดเป็นการสร้างขึน้เพ่ือรอการสลายไปในกระบวนการทางวฒันธรรม 

  สมมตฐิานทางรูปแบบ 

  1. ใช้วิธีการนําเร่ืองราวท่ีเป็นจริงในประวตัิศาสตร์มาตีความใหมแ่ละแกะลงไปในเคร่ืองมือ
ชา่งเพื่อสร้างเร่ืองเลา่ท่ีแสดงให้เห็นปรากฏการณ์ทางสงัคมท่ีมีผลกระทบตอ่งานช่างพืน้บ้าน 

  2. ทําให้เห็นธรรมชาตขิองวสัดทุ้องถ่ินท่ีสามารถนํามาใช้ในกระบวนการสร้างขึน้แตใ่น
ขณะเดียวกนัตวัวสัดก็ุสามารถถกูทําลายสะท้อนให้เห็นความเป็นพืน้ถ่ินและมรดกทางภมูิปัญญาท่ี
กําลงัสญูหายไป 
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  3. ใช้ลกัษณะของการเปล่ียนความจริงทางการมองเห็น โดยใช้วิธีการเปิดรูปทรงให้เห็น
รูปทรงท่ีเกิดขึน้ใหมภ่ายในของงานชา่งพืน้บ้านดัง้เดมิ โดยการเปล่ียนจากวสัดทุางธรรมชาตใินท้องถ่ิน
นัน้ ๆให้กลายไปเป็นวสัดแุละรูปทรงอ่ืน ๆ  

ขอบเขตของการวิจัย 

โครงการวิจยันีจ้ะใช้วิธีวิจยัเชิงคณุภาพ ซึง่ประกอบด้วย  

  1. การเก็บข้อมลูในประวตัศิาสตร์ของการเปล่ียนแปลงงานหตัถกรมในบริบทสงัคมและ
วฒันธรรมไทยตัง้แตรั่ชกาลท่ี 6 ถึงปัจจบุนั 

  2. การเก็บข้อมลูการเปล่ียนแปลงของงานชา่งพืน้บ้านทัง้ทางกายภาพ บทบาทและหน้าท่ี
การใช้งาน โดยเลือกกรณีศกึษา งานแกะไม้บ้านหนองยางไคล ต.ทาทุง่หลวง อ. บ้านทา จ.ลําพนู และ
งานเคร่ืองปัน้ดินเผา บ้านเหมืองกงุ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

  3. การเก็บข้อมลูการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของชา่งพืน้บ้านตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนัโดย
การศกึษาสํารวจ รวบรวมข้อมลูทัง้ทางด้านเอกสาร การลงพืน้ท่ีภาคสนาม และการสมัภาษณ์  

  4. ส่ือท่ีใช้ในการสร้างสรรค์คือประตมิากรรมท่ีมีลกัษณะผสมผสานส่ือท่ีหลากหลายเข้า 
และ/หรือ การทํางานร่วมกบัส่ืออ่ืน ๆ 

ขัน้ตอนของการวิจัย 

        1. เก็บข้อมลูภาคเอกสาร 

        2. เก็บข้อมลูภาคสนาม 

        3. สมัภาษณ์กรณีศกึษา 

        4. ศกึษาข้อมลูศลิปินกรณีศกึษา 

        5. สร้างสรรค์ผลงาน พร้อมเก็บข้อมลูเพิ่มเตมิ 

        6. วิเคราะห์ผลงาน 
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วิธีการวิจัย 

  1. รวบรวมเอกสาร 

  2. การสมัภาษณ์กรณีศกึษา  

  3. การเก็บข้อมลูภาคสนาม 

  4. การสร้างสรรค์ผลงานในสตดูิโอ และ การสร้างสรรค์งานภายนอกสตดูโิอ 

  5. การนําเสนอผลงานในท่ีสาธารณะ 

  6. การวิเคราะห์และสรุปผลการวิจยั 

การเสนอผลงาน 

  1. ผลงานศลิปะจํานวน 3 ชดุ 

  2. เอกสารประกอบวิทยานิพนธ์ จํานวน   3 เลม่ 

  3. แสดงผลงานผา่นนิทรรศการศลิปะ “เม่ือวนัก่อนนี”้ ณ People’s gallery ห้อง P2              
        หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร (BACC) 

แหล่งข้อมูล 

  1.หมูบ้่านแกะสลกั บ้านหนองยางไคล อ. บ้านทา จ.ลําพนู 

  2. หมูบ้่านเคร่ืองปัน้ดินเผา บ้านเหมืองกงุ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

  3. ห้องสมดุและห้องวารสารของมหาวิทยาลยัศลิปากร 

  4. แกลอร่ีและพิพิธภณัฑ์ 

  5. ส่ือประเภทตา่งๆ ได้แก่ หนงัสือพิมพ์ เว็บไซด์ และรายการโทรทศัน์  

  6. บ้านหรือสตดูิโอของผู้วิจยั 
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บทที่ 2 

ข้อมูลท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ 

  โครงการวิจยั “การแปรเปล่ียนคณุคา่ในงานชา่งไทย” ผู้วิจยัได้ดําเนินการวิจยัโดยการศกึษา
ข้อมลูในส่ีแนวทางควบคูก่นัดงันีแ้นวทางแรกคือ การศกึษาข้อมลูทางประวตัศิาสตร์การเปล่ียนแปลง
ของงานชา่งพืน้บ้านในบริบทสงัคมไทยตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 6 ถึงปัจจบุนั แนวทางท่ีสองคือ การศกึษา
ข้อมลูทฤษฎีและบทความท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิวตัอิตุสาหกรรมในตะวนัตกท่ีแพร่เข้ามาในประเทศ
ไทย แนวทางท่ีสามคือ การลงพืน้ท่ีสมัภาษณ์กรณีศกึษาและการหาข้อมลูเชิงภาพ และแนวทางท่ีส่ีคือ 
การศกึษาศลิปินร่วมสมยัท่ีมีเนือ้หา วิธีการ คล้ายคลงึกนัมาใช้ในผลงาน โดยมีลกัษณะดงันี  ้

  1. ข้อมลูประวตัิศาสตร์ความเปล่ียนแปลงงานชา่งในบริบทสงัคมไทย 

 1.1 สมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั 

 การอนรัุกษ์งานช่างไทยและการพึง่พาตนเอง 

 1.2 สมยัจอมพลป. พิบลู สงคราม  

 การสร้างชาตแิละปรับปรุงประเทศให้ทนัสมยัแบบตะวนัตก  

 1.3 สมยัจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์   

 การพฒันาเศรษฐกิจแหง่ชาตกิารค้าแบบเสรี  

 1.4 สมยัทกัษิณ ชินวตัร - ปัจจบุนั  

 สง่เสริมรายได้ชมุชนผา่นการจดัการของกลุม่นกัธุรกิจและองค์กรเอกชน  

  2. วิเคราะห์ความผิดพลาดในการบริหารจดัการของรัฐแตล่ะยคุสมยัในการขบัเคล่ือน
นโยบายท่ีเก่ียวเน่ืองกบังานชา่งไทยให้สมัฤทธ์ิผล
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2.1 สมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั 

2.2 สมยัจอมพลป. พิบลู สงคราม  

2.3 สมยัจอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต์   

2.4 สมยัทกัษิณ ชินวตัร - ปัจจบุนั  

  3. ข้อมลูในการลงพืน้ท่ีสมัภาษณ์ 

  3.1 กรณีศกึษาหมูบ้่านแกะสลกัไม้ บ้านหนองยางไคล อ. บ้านทา จ.ลําพูน 

  3.2 กรณีศกึษาหมูบ้่านเคร่ืองปัน้ดนิเผา บ้านเหมืองกงุ อ. หางดง  จ. เชียงใหม่ 

 4. ข้อมลูศลิปินจํานวน 4 คน  

4.1 สธีุ คณุาวิชยานนท์  

4.2 Maskull Lasserre  

4.3 Haim Steinbach 

4.4 Yee Soo-kyung 

1.ความเปล่ียนแปลงของงานช่างพืน้บ้านในบริบทสังคมวัฒนธรรมไทย 

  งานชา่งของไทยนัน้เป็นผลผลิตทางวฒันธรรมท่ีเกิดขึน้จากพฤติกรรมการเรียนรู้ในการ
ปรับตวัเข้าสูส่ภาพแวดล้อมเพ่ือการดําเนินชีวิตและการอาศยัอยูร่่วมกนัในสงัคม ซึง่สมัพนัธ์กบั
ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีแตกตา่งกนั เป็นปัจจยัในการพฒันารูปแบบของงานช่างนัน้ ๆ หาก
พิจารณาความเป็นมาทางประวตัศิาสตร์ลกัษณะของวฒันธรรมไทยนัน้จะมีลกัษณะอ่อนไหว ไมห่ยดุ
นิ่ง มีความพร้อมอยูเ่สมอท่ีจะรับความเปล่ียนแปลงจากอิทธิพลภายนอกมาผสมผสานและ
เปล่ียนแปลงรูปแบบของวฒันธรรมเดมิ การรับอิทธิพลแบบตะวนัตกท่ีเผยแพร่เข้ามาในประเทศไทย
ทําให้ความนิยมในวตัถ ุสิ่งของ เคร่ืองใช้แบบตะวนัตกกลายเป็นมาตรฐานในการแสดงถึง
ความก้าวหน้าและทนัสมยั คา่นิยมดงักลา่วนีค้อ่ย ๆ เพิ่มสงูขึน้ในชนชัน้นําซึง่เป็นผู้อปุถมัป์หลกัของ
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งานชา่งไทยแล้วจงึสง่ผลมายงัระดบัสามญัชนในท้องถ่ินตา่ง ๆ  ประกอบกบังานช่างไทยท่ีสร้างขึน้เพ่ือ
ตอบสนองวิถีชีวิตแบบดัง้เดิมไมส่ามารถปรับเปล่ียนเพ่ือตอบสนองวิถีชีวิตรูปแบบใหมท่ี่เปล่ียนไป
อยา่งรวดเร็วได้ กระบวนทางการสงัคมเหลา่นีส้ง่ผลให้งานชา่งไทยขาดผู้อปุถมัป์และคอ่ย ๆ เส่ือม
ความนิยมลง จนนําไปสู่การขาดความนิยมในท่ีสดุ ดงันัน้การทําความเข้าใจพฒันาการของการ
เปล่ียนแปลงคณุคา่ในงานช่างไทยจงึสมัพนัธ์กบับริบททางสงัคมไทยโดยมี   นยัยะเก่ียวข้องกบั
นโยบายเชิงอํานาจของรัฐท่ีมีผลกระทบตอ่บทบาทคณุคา่ของชา่งพืน้บ้าน จากการศกึษาข้อมลูเชิง
ประวตัิศาสตร์สามารถแบง่ได้เป็นส่ีชว่งเวลาดงันี ้

  1.1 สมัยพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) - การอนุรักษ์งาน
ช่างไทยและการพึ่งพาตนเอง 

  ความเปล่ียนแปลงของงานช่างพืน้บ้านในสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วันัน้
เกิดจากกระแสวฒันธรรมตะวนัตกท่ีเร่ิมเข้ามาในประเทศไทยทําให้เกิดการปฏิรูปสังคมในสมยัตา่ง ๆ 
ซึง่สง่ผลตอ่พฒันาการศกึษาทางด้านศลิปวฒันธรรมโดยได้มีแนวพระราชดําริแบง่ออกเป็นสอง
แนวทางคือ  1. พระราชประสงค์ให้ราษฎรมีการพึง่พาและสร้างงานด้วยตนเอง โดยได้ทรงเล็งเห็นวา่
ราษฎรมีคา่นิยมท่ีสงูขึน้ในความต้องการทํางานรับราชการซึง่สวนทางกบัตําแหนง่งานราชการท่ีมี
เพียงพออยูแ่ล้วจงึทรงมีพระราชดําริในการเปิดการแสดงศลิปหตัถกรรมท่ีโรงเรียนสวนกหุลาบ โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือจงูใจให้นกัเรียนชายหญิงหนัมาสนใจวิชาชีพทางด้านศลิปหตัถกรรมเพ่ือการหาเลีย้ง
ชีพแบบพึง่พาตนเองได้ตอ่ไป รวมทัง้จดังานประกวดงานศิลปหตัถกรรมประเภทตา่ง ๆ เพ่ือเพิ่มโอกาส
ให้งานชา่งของประชาชนในท้องถ่ินตา่ง ๆ เข้ามาแสดง 2. แนวพระราชดําริในการอนรัุกษ์ศลิปะ อนั
เป็นเอกลกัษณ์และ แสดงความเจริญของชาติ โดยมีการสถาปนาสถาบนัการศกึษาด้านศลิปกรรมท่ี
สําคญัคือ การก่อตัง้โรงเรียนเพาะชา่งเมื่อวนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2456 ซึง่เป็นโรงเรียนท่ีเปิดทําการ
เรียนการสอนศลิปะการชา่งท่ีเน้นงานชา่งหตัถกรรม ดงัมีพระราชดํารัสตอบในการเปิดโรงเรียนเพาะ
ชา่งดงันี ้ 

  “…เราเห็นว่าศลิปะวิชาชา่งเป็นสิ่งสําคญัอนัหนึง่ ซึง่สําหรับแสดงให้ปรากฏวา่ชาตไิด้ถึงซึง่
ความเจริญเพียงใดแล้ว วิชาชา่งและฝีมือการชา่งทัง้สองอยา่งนี ้เป็นเคร่ืองแสดงความงามและความ
ประณีต ซึง่จะมีได้เป็นไปแตใ่นประเทศบ้านเมืองท่ีสงบราบคาบ และมีการปกครองเป็นอนัดี ไพร่ฟ้า
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ประชาชนได้รับความสงบร่มเย็นเพ่ือประกอบการอาชีวะได้สะดวก จงึมีเวลาคดิและบํารุงความงาม
ความประณีตให้เป็นท่ีน่าสรรเสริญ วตัถท่ีุประณีตงามได้แก่ การเขียน การปัน้ และการก่อสร้าง เหล่านี ้
ล้วนเป็นสิ่งท่ีต้องการเวลาตรึกตรองแลเวลาทํานาน ๆ จงึจะสําเร็จได้ถ้าบ้านเมืองใดต้องกงัวลในการ
ตอ่สู้ ป้องกนัข้าศกึศตัรูภายนอกหรือต้องระส่ําระสา่ยในการปราบปรามเหลา่ร้ายภายในบ้านเมืองนัน้ก็
ไมอ่าจทําการเหลา่นีใ้ห้สําเร็จไปได้เพราะฉะนัน้ความเจริญในวิชาชา่งจงึเป็นเคร่ืองวดัความเจริญ
แหง่ชาติ… 

  …ชาตไิทยเราได้เคยถึงซึง่ความเจริญมานานแล้ว ดงัปรากฏด้วยระเบียบแบบแผนและ
ตํานานของเรา แตบ่างสมยัในพงศาวดารของเราได้มีข้าศกึศตัรูเข้ามาย่ํายีและทําลายวตัถตุา่ง ๆ และ
ทําความทรุดโทรมให้เป็นอนัมาก ครัน้ตอ่มาเม่ือเราต้องดําเนินตามสมยัใหม ่วิชาช่างของเราก็จวนจะ
ลืมเสียหมด ไปหลงเพลินแตจ่ะเอาอย่างคนอ่ืนเขาเพียงฝ่ายเดียว ผลในท่ีสดุคือกรุงเทพฯ เดี๋ยวนีเ้ตม็
ไปด้วยสถานท่ีอนัเป็นเคร่ืองรําคาญตาตา่ง ๆ แท้จริงวิชาชา่งเป็นวิชาพืน้เมืองจะคอยแตเ่อาอย่างคน
อ่ืนฝ่ายเดียวไมไ่ด้ เพราะงานของเขาไมเ่หมาะแก่ตาเรา และฐานะของเราตา่งกนั ท่ีถกูนัน้ควรจะแก้ไข
พืน้วิชาของเราให้ดีขึน้ตามความรู้และวตัถอุนัเกิดขึน้อนัเกิดขึน้ใหมต่ามสมยั ในข้อนีส้มเดจ็พระบรม
ชนกนาถได้ทรงปรารภอยูม่ากและเพื่อจะทรงบํารุงวิชาช่างของไทยเราท่ีมีมาแล้วแตโ่บราณให้ถาวรอยู่
สืบไป…” 1 

  เหตสํุาคญัในการก่อตัง้โรงเรียนเพาะชา่งนัน้สืบเน่ืองจากพระราชดําริในพระบาทสมเดจ็พระ
จลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี5) ทรงหว่งใยว่าศลิปะการชา่งของไทยท่ีกําลงัถกูอิทธิพลของ
ศลิปวฒันธรรมตา่งชาตท่ีิแพร่หลายเข้าครอบงําอาจถึงคราวเส่ือมสญูได้ จงึมีพระราชประสงค์จะทํานุ
บํารุงชา่งทัง้หลาย และศลิปะการชา่งของไทยให้มีคณุคา่ถาวรสืบไป ประกอบกบัปัจจยัภายนอกท่ี
สําคญัคือ การเกิดสงครามโลกครัง้ท่ี 1 ในยโุรปทําให้สินค้าท่ีเคยพึง่พาจากตะวนัตกเร่ิมขาดแคลน การ
สนบัสนนุให้พึง่พาตวัเองโดยการผลิตสินค้าภายในครัวเรือนของตนเองในยามสงครามจงึเป็นสิ่งสําคญั 
อีกทัง้การปรับปรุงวิชาความรู้เดมิท่ีมีอยู่ให้เจริญขึน้แตย่งัคงมีเอกลกัษณ์ความเป็นไทยยงัแสดงให้เห็น

                                                           
 1แนวพระราชด าริในรัชกาลที่ ๖ ด้านการศึกษา. (พิมพ์พระราชทานเป็นอนสุรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ 
ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ทา่นผู้หญิงศรีนาถ สริุยะ กนัยายน 2554),70. 
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ถึงความเจริญของชาติอีกด้วย โดยยงัมีพระราชดําริวา่ การท่ีประชาชนมีการปกครองท่ีดีทําให้ความ
เป็นอยู่ดีจงึมีเวลาสร้างสรรค์งานศลิปะ 

  สรุป  

  ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วังานชา่งไทยได้ถกูทําให้มีบทบาทเพิ่มมาก
ขึน้ภายใต้นโยบายหลกัคือ การอนรัุกษ์งานชา่งไทยและการพึง่พาตนเองเน่ืองด้วยเล็งเห็นวา่ความ
ต้องการของประชาชนในการเข้ารับราชการมีเพิ่มมากขึน้ ซึง่สวนทางกบัความต้องการในการรับคนเข้า
ทํางานราชการ งานด้านศลิปหตัถกรรมจงึเป็นอีกทางหนึง่ในการสามารถสร้างเป็นอาชีพเพ่ือใช้ในการ
ดํารงชีวิตได้ โดยเฉพาะนโยบายการสานตอ่ริเร่ิมสืบเน่ืองมาจากสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า
เจ้าอยูห่วัทรงหว่งใยการชา่งไทยท่ีเร่ิมจะหมดไป โดยการก่อตัง้โรงเรียนเพาะชา่งท่ีบรรจหุลกัสตูรงาน
ชา่งไทยเป็นการให้ความสําคญัทางด้านอาชีวศกึษา  

  1.2 สมัยจอมพลป. พบูิลสงคราม - การสร้างชาตแิละปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย
แบบตะวันตก 

  หลงัการเปล่ียนแปลงการปกครองในปี 2475 จอมพลป. พิบลูสงครามได้เข้ามามีบทบาทใน
การปกครองของสงัคมไทยอยา่งมากโดยมีโดยมี “นโยบายสร้างชาติ” เป็นแนวทางการเผยแพร่ลทัธิ
ชาตนิิยมของรัฐบาล ประกอบกบัสถานการณ์ทางสงัคมขณะนัน้ยงัไมเ่สถียรภาพเน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงการปกครองและภาวะสงครามโลก จงึมีความจําเป็นต้องสร้างชาตใิห้เข้มแข็งและ
ยกระดบัประเทศไทยให้เทียบเทา่อารยะประเทศ ซึง่สง่ผลกระทบตอ่การเปล่ียนแปลงงานชา่งไทยจาก
ประกาศนโยบายรัฐนิยม 12 ฉบบัเพ่ือเป็นแนวทางบงัคบัให้ชาวไทยปฏิบตัิตาม โดยประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง
กบังานชา่งปรากฎอยูใ่นรัฐนิยมฉบบัท่ี 5 เร่ืองให้ชาวไทยพยายามใช้เคร่ืองอปุโภคบริโภคท่ีมีกําเนิด
หรือทําขึน้ในประเทศไทย รัฐนิยมฉบบัท่ี 5 นีแ้สดงให้เห็นถึงความพยายามในการสนบัสนนุการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจแบบชาตินิยม ปรับปรุงแก้ไขให้คนไทยมีอาชีพเป็นหลกัแหลง่เน้นการบริโภคของ
ไทยรวมทัง้กีดกนัชาวตา่งชาตซิึง่เห็นวา่เป็นความมัน่คงของชาต ิโดยสง่เสริมและชกัจงูให้คนไทยมีการ
พฒันากระบวนการผลิตสินค้าทัง้การเกษตรกรรม พาณิชย์ และอตุสาหกรรมภายในประเทศไทยโดย
คนไทยภายใต้การควบคมุของรัฐบาลทัง้ทางตรงคือ รัฐเข้ามาดําเนินกิจการเอง และทางอ้อมคือ รัฐ
ชีนํ้าแนวทางทางเศรษฐกิจของเอกชนตามแนวทางท่ีรัฐต้องการ นโยบายเศรษฐกิจแบบชาตนิิยมนีทํ้า
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ให้เกิดการก้าวเข้าสูร่ะบบอตุสาหกรรมครัง้แรกของประเทศไทยขึน้ โดยการตัง้กระทรวงอตุสาหกรรม
ในปี พศ. 2484 เน้นนโยบายหนกัในการสง่เสริมอตุสาหกรรมทกุประเภทในประเทศไทยท่ีดําเนินการ
โดยรัฐเป็นสําคญั และมีการวา่จ้างผู้ เช่ียวชาญตา่งประเทศมาฝึกอบรมรวมถึงสง่คนไทยไปดงูาน
ตา่งประเทศเพ่ือขจดัวฒันธรรมท่ีล้าหลงัให้ทนัสมยัตามแบบสากลนิยม จะเห็นได้จากคําปราศรัยทาง
วิทยกุระจายเสียงเน่ืองในวนัฉลองรัฐธรรมนญูเม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2482 ดงันี ้

  “…การอตุสาหกรรมตา่ง ๆ ในสมยัก่อนเกือบจะวา่ไมมี่เลยก็ได้ คนไทยต้องพึง่สินค้าจาก
ตา่งประเทศทัง้สิน้ รัฐบาลในระบบนีต้ัง้ใจจะอปุถมัภ์ฟืน้ฟสูายโลหิตสําคญัชองชาตเิส้นนีใ้ห้วฒันาถาร 
สมเป็นหลกัการครองชีพของพ่ีน้องชาวไทยได้จริง ๆ จงึได้พยายามจดัตัง้แหลง่อตุสาหกรรมไทยขึน้แล้ว
หลายแหง่ เท่าท่ีกําลงัทรัพย์และโอกาสจะอํานวยได้ อาทิเชน่ โรงสีข้าว โรงงานทอผ้า โรงงานทํา
กระดาษ โรงงานกลัน่นํา้มนั โรงงานทํานํา้ตาล โรงงานทํายาง โรงงานทําเคร่ืองกระป๋อง โรงงานทํานม 
โรงงานมวนบหุร่ี โรงงานทําสรุาทนัสมยัและท่ีกําลงัจะจดัตัง้ขึน้ก็ยงัมี เชน่ โรงเล่ือยไม้ และโรงงานถลงุ
แร่ตา่ง ๆ เป็นอาทิ ในทางการทหาร รัฐบาลก็ได้จดัตัง้โรงงานทําอาวธุเพิ่มขึน้ สร้างอูต่อ่เรือเพิ่มขึน้ 
โรงงานทําเคร่ืองบิน หรือท่ีเรียกวา่กรมโรงงานทหารอากาศ ก็ได้ขยายงานออกกว้างใหญ่ไพศาล 
สามารถประดษิฐ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในทางเคร่ืองยนต์เคร่ืองกลขึน้มาก ซึง่ทางราชการทหารสว่นใหญ่
ได้รับผลจากโรงงานนีเ้นืองนิตย์ นบัวา่ประหยดัรายจา่ยโดยมิต้องไปซือ้หาจากตา่งประเทศได้เป็น
จํานวนไมน้่อย…”2 

 นอกจากการสง่เสริมให้เกิดโรงงานอตุสาหกรรมแล้ว ในระดบัของงานชา่งพืน้บ้านรัฐบาลก็ได้มี
นโยบายสง่เสริมและสนบัสนนุด้วยได้แก่การจดัประกวดสิ่งประดษิฐ์ทางหตัถกรรมตา่ง ๆ อีกทัง้ได้มี
การสร้างโรงเรียนหตัถกรรมขึน้เป็นจํานวนมากรวมทัง้โรงเรียนประณีตศลิปกรรมซึง่กลายเป็น
มหาวิทยาลยัศลิปากรในปัจจบุนั และพยายามผลกัดนัให้มีการอนรัุกษ์ความเป็นไทยและยกระดบั 
“มาตราฐาน” ของงานชา่งพืน้บ้านให้เทา่เทียมกบัอารยะประเทศ ความพยายามผลกัดนัให้งานชา่ง
พืน้บ้านเข้าสูร่ะบบมาตรฐานนีส้ง่ผลให้ ปี พ.ศ.2482 กระทรวงอตุสาหกรรมให้บริการรับรองคณุภาพ
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมท่ีผลิตขึน้ในประเทศ โดยการออกหนงัสือรับรองคณุภาพผลิตภณัฑ์ให้แก่ผู้
ขอรับบริการ ตามระเบียบของราชการ การรับรองคณุภาพผลิตภณัฑ์ ในระยะนัน้ใช้มาตรฐาน

                                                           

 
2อนนัต์ พิบลูสงคราม, จอมพล ป. พิบูลสงคราม เล่ม 1 (กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟิค, 2540), 119. 
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ตา่งประเทศหรือมาตรฐานระหวา่งประเทศเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา  เกิดเป็นมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) และขยายเพิ่มมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชมุชน (มผช.) ในเวลาตอ่มา3โดย
รัฐเล็งเห็นวา่ประเทศไทยนัน้ประกอบไปด้วยประชาชนท่ีหลากหลายทางด้านชาตพินัธุ์ ตา่งศาสนา 
และมีขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษา ความแตกตา่งกนัดงักลา่วนีทํ้าให้เกิดเป็นปัญหาขดัแย้งและ
เป็นอปุสรรคในการในการสร้างความเข้าใจในการอยูร่่วมกนั จงึจําเป็นต้องสร้างความเหมือนกนัและ
ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัขึน้โดยการสร้างระเบียบแบบแผนทางศลิปวฒันธรรมโดยรัฐเป็นผู้ มี
อํานาจในการปกครองกําหนดขึน้และให้กลุม่ผู้คนท่ีมีความแตกตา่งกนัทัง้หลายปฏิบตัิร่วมกนั พร้อม
ทัง้มีการจดัให้ความรู้ แก้ไขวฒันธรรมท่ีล้าหลงั และสร้าง กฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนทางศลิปกรรม
แบบเดียวกนัอยา่งมีมาตราฐานเพ่ือให้มีความสวยงามเหมาะสมเป็นวฒันธรรมของชาต ิจะเห็นได้จาก
บนัทกึคําสัง่ทางการเมือง และกรณีตวัอยา่ง การออกแบบพระอโุบสถมาตรฐานแบบ ก ข ค ดงันี ้การ
ออกแบบพระอโุบสถมาตรฐานแบบ ก ข ค ดงันี ้

ให้ต่างจังหวัดส่งผู้แทนมาดูงานแสดงการอุตสาหกรรมเพ่ือน าไปเป็นตัวอย่าง 

11 มิ.ย. 86 

ให้สัง่มหาดไทยว่าในงานวนัชาตปีินี ้ขอให้สัง่ข้าหลวงหรือปลดัจงัหวดัหรือผู้แทน มาดงูานแสดงการ
อตุสาหกรรม เพ่ือไปเป็นตวัอยา่งแก่จงัหวดัของตน การมานีข้อให้นําไปดเูป็นหมู ่มีคนอธิบายด้วย4 

กรณีตัวอย่าง การออกแบบพระอุโบสถมาตรฐานแบบ ก ข ค ในปี พ.ศ. 2483 

 เน่ืองด้วยในโอกาสท่ีนายกรัฐมนตรีจอมพล ป. พิบลูสงครามเดนิทางไปตรวจราชการจงัหวดั
ภาคใต้ และได้สงัเกตเห็นวา่พระอโุบสถตามวดัตา่ง ๆ มีลกัษณะทรวดทรงไมง่ดงาม รัฐบาลจงึมีมตใิห้
กรมศลิปากรออกแบบพระอโุบสถท่ีมีลกัษณะงดงามได้มาตรฐานเพ่ือสมกบัเป็นเคร่ืองแสดง
ศลิปวฒันธรรมของชาตแิละจดัสง่แบบไปยงัจงัหวดัตา่ง ๆ สําหบัให้ประชาชนดเูป็นตวัอยา่ง ซึง่พระ
พรหมพิจิตรเป็นผู้ได้รับมอบหมายในการออกแบบพระอโุบสถ 3 แบบ โดยท่ีมีขนาดตา่งกนัตามกําลงั 

                                                           

 
3มาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม, เข้าถึงเมื่อ 29 มิถนุายน 2560, เข้าถึงได้จาก https://www.tisi.go.th/ 

 
4อนนัต์ พิบลูสงคราม, จอมพล ป. พิบูลสงคราม เล่ม 1 (กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟิค, 2540), 264. 
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เงินซึง่มีผู้ศรัทธาจะสร้างได้ เม่ือปี พ.ศ.2483 และให้ใช้ช่ือวา่ ก ข ค โดยลกัษณะและรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมแบบ ก เป็นพระอโุบสถขนาดใหญ่ท่ีสดุ แบบ ข เป็นพระอโุบสถขนาดเล็กสดุ และแบบ ค 
เป็นพระอโุบสถขนาดกลาง5 ทัง้นีเ้พ่ือชว่ยกนัรักษามาตราฐานแหง่ศลิปกรรมของชาติตามความ
ปรารถนาของนายกรัฐมนตรี 

 

 
 

ภาพท่ี 1 แปลนพระอโุบสถแบบมาตรฐาน ก ข ค 

ท่ีมา : สิปปะ ด้วงผึง้. “การศกึษาสถาปัตยกรรมโครงสร้างคอนกรีตของพระพรหมพิจิตร.” วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาประวตัศิาสตร์สถาปัตยกรรม บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 
2548. 

สรุป 

                                                           

 
5สิปปะ ด้วงผึง้. “การศกึษาสถาปัตยกรรมโครงสร้างคอนกรีตของพระพรหมพิจิตร.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 

สาขาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2548. 
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 สมยัจอมพลป. พิบลูสงครามมีความก้าวหน้าทางอตุสาหกรรมอย่างมาก ซึง่มาจากนโยบาย
การสร้างชาตขิองรัฐในการส่งเสริมและแก้ไขวฒันธรรมท่ีล้าหลงัและสร้างเอกลกัษณ์ความเป็นชาติ
ไทยเพ่ือยกระดบัประเทศไทยให้เทียบเทา่อารยะประเทศ โดยการดําเนินแนวทางวฒันธรรมและ
เศรษฐกิจโดยการชีนํ้าและดําเนินกิจการโดยรัฐเป็นสําคญั พร้อมทัง้พยายามผลกัดนังานชา่งพืน้บ้าน
ในแตล่ะท้องถ่ินให้มีมาตราฐานเป็นการเผยแพร่ความรู้จากสว่นกลางในการสร้างแบบแผนงานชา่ง
ไทยร่วมกนั การพฒันาทางอตุสาหกรรมและการสร้างมาตรฐานโดยการกระจายแบบแผนความรู้จาก
สว่นกลางไปสูท้่องถ่ิน ประกอบกบัคา่นิยมแบบตะวนัตกท่ีคอ่ยๆ เพิ่มสงูขึน้นีทํ้าให้ งานชา่งไทยแบบ
ดัง้เดมิจงึคอ่ย ๆ เส่ือมความนิยมไป 

 1.3 สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ - แผนการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาตกิารค้าแบบเสรี 

 ตอ่มาในสมยัจอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชย์ ได้มีการดําเนินนโยบายหลกัของรัฐในการมุง่
ความสําคญัในเร่ืองเศรษฐกิจ เน้นการจดัจําหน่ายสินค้าเพ่ือการสง่ออกท่ีพฒันารูปแบบตามความ
ต้องการของตลาดอตุสาหกรรมแบบเสรีโดยทําการแก้ไขจดุอ่อนทางนโยบายสมยัจอมพล ป. พิบลู
สงครามในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมฉบบัตา่ง ๆ ท่ีมีประเดน็สง่ผลตอ่งานชา่งไทยดงันี  ้

 ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2504-2509) สง่เสริมและชว่ยเหลืออตุสาหกรรมขนาดย่อมในครอบครัว โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือให้พฒันาเป็นอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ตอ่ไปในอนาคต 

 ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2510-2514) เน้นการบริการด้านตลาดสําหรับสินค้าอตุสาหกรรมและ
หตัถกรรมไทย เพราะตลาดยงัแคบอยูม่าก โครงการบริการมีตัง้แตจ่ัดหาอปุกรณ์ และฝึกอบรมด้าน
วิชาการ ตัง้ร้านค้าปลีก จดัห้องแสดงสินค้า ชว่ยบริการด้านสง่ออกโดยโฆษณาเผยแพร่ทัง้ในและนอก
ประเทศ 

 ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2515-2519) เน้นการสง่เสริมสินค้าหตัถกรรมเพื่อการสง่ออกเพ่ือเป็นการ
ขยายตลาดให้แก่อตุสาหกรรมและหตัถกรรมไทย และเป็นการสง่เสริมให้เกษตรกรในภมูิภาคสามารถ
เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวมากขึน้โดยรัฐบาลจะได้ตัง้โครงการเร่งสง่เสริมหตัถกรรมเพื่อสง่ออกขึน้ 
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ปรับปรุงในด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์สินค้าหตัถกรรมให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งตลาดตา่งประเทศและนกัทอ่งเท่ียว6 

 หากพิจารณาแผนพฒันาเศรษฐกิจแหง่ชาติทัง้ 3 ฉบบันีจ้ะเห็นวา่เกิดการเปล่ียนแปลง
ทางด้านวฒันธรรมในการเข้าสูร่ะบบอตุสาหกรรมอยา่งเห็นได้ชดัเจนตัง้แตก่ารพฒันาอตุสาหกรรมใน
ครอบครัวสง่ผลให้เกิดโรงงานอตุสาหกรรมเอกชนตามท้องถ่ินตา่ง ๆ เพิ่มมากขึน้ เน้นการจดัจําหนา่ย
สินค้าเพ่ือการสง่ออกท่ีพฒันารูปแบบตามความต้องการของตลาดตา่งประเทศและนกัทอ่งเท่ียวทําให้
กิจการอตุสาหกรรมขยายตวัออกไปอย่างกว้างขวาง  อีกทัง้ให้เสรีภาพทางด้านเศรษฐกิจ แกช่นชัน้
นายทนุซึง่ร่วมมือกบัข้าราชการระดบัสงู และนกัลงทนุชาตอ่ืินๆ ท่ีเข้ามาดําเนินธุรกิจการลงทนุใน
ประเทศไทยทําให้นายทนุเหลา่นีมี้บทบาทในการดําเนินงานทางด้านธุรกิจและการลงทนุในประเทศ
ไทยเพิ่มมากขึน้ สง่ผลให้ผลิตผลทางวฒันธรรมทกุอยา่งกลายเป็นสินค้าในเชิงพาณิชย์ นโยบาย
พฒันาเศรษฐกิจแบบอตุสาหกรรมเสรีนีส้ร้างความเปล่ียนแปลงทางในงานชา่งพืน้บ้านอยา่งเห็นได้ชดั 
ซึง่ถือได้วา่หลงัจากการปกครองของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชย์ ประเทศไทยได้เข้าสูร่ะบบอตุสาหกรรม
เสรีในการเปิดกว้างให้กลุม่ลงทนุทัง้นายทนุตา่งชาตแิละนายทนุในไทยสามารถลงทนุได้อยา่งเสรีมาก
ยิ่งขึน้  

 สรุป  

 สมยัจอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต์ มีการพฒันาเข้าสูร่ะบบอตุสาหกรรมอยา่งเตม็รูปแบบตลอดจน
การสนบัสนนุสินค้าเพ่ือการสง่ออกนอกประเทศตามนโยบายแผนการพฒันาเศรษฐกิจแหง่ชาตกิารค้า
แบบเสรี ทําให้พอ่ค้าคนกลางเข้ามามีบทบาทในการซือ้ขายระหวา่งแหลง่ผลิตสูต่ลาดพร้อมกบัการ
ขยายตวัของโรงงานอตุสาหกรรมโดยเอกชนมากขึน้ สง่ผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบของงานชา่ง
พืน้บ้านไปสูผ่ลผลิตเชิงพาณิชย์อยา่งชดัเจน งานชา่งพืน้บ้านดัง้เดมิกลายสภาพเป็นของท่ีระลกึเพ่ือ
จําหนา่ยได้ง่ายตามความต้องการของตลาดนกัท่องเท่ียวจงึทําให้งานชา่งพืน้บ้านแบบดัง้เดมิเส่ือมลง  

 

                                                           

 
6สาวิตรี เจริญพงศ์. ววิัฒนการของศิลปหตัถกรรมในสังคมไทยสมัยรัตนโกสนิทร์ : เคร่ืองป้ันเผา เคร่ืองจักสาน 

ดอกไม้ประดษิฐ์. กรุงเทพมหานคร: จฬุาลงกรณ์มหาราชวิทยาลยั, 2539. 
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1.4 สมัยทักษิณ ชินวัตร - ปัจจุบัน 

 ในปีพ.ศ. 2544 -2549  รัฐบาลพรรคไทยรักไทยโดยมี พ.ต.ท.. ทกัษิณ ชินวตัรเป็น
นายกรัฐมนตรีมีนโยบายสง่เสริมวฒันธรรมและสร้างรายได้ให้แก่คนไทยผา่นการจดัการของกลุม่
นกัวิชาการ นกัธุรกิจและองค์กรพฒันาเอกชนตา่ง ๆ ไปสู่กลุม่ชาวบ้านในตําบลตา่ง ๆ โดยมีโครงการ
หนึง่ตําบลหนึง่ผลิตภณัฑ์หรือเรียกยอ่ว่า โอทอป (OTOP) เป็นโครงการหลกัของรัฐบาลในการกระตุ้น
ธุรกิจประกอบการท้องถ่ิน ซึ่งมีท่ีมาจากแนวคดิ One Village, One Product (OVOP) ท่ีประสบ
ความสําเร็จของเมืองโออิตะ ประเทศญ่ีปุ่ น มาปรับใช้โดยมีเป้าหมายสนบัสนนุให้แตล่ะหมูบ้่านท่ีมี
ผลิตภณัฑ์หลกัในแตล่ะตําบลและนําภมูิปัญญาท้องถ่ินมาทําการพฒันาจนกลายเป็นสินค้าท่ีสามารถ
สร้างรายได้แก่ชมุชน สง่เสริมให้กระตุ้นเศรษฐกิจระดบัรากหญ้า โครงการโอทอปกระตุ้นให้ชมุชนแต่
ละหมูบ้่านพฒันาคณุภาพผลิตภณัฑ์ท้องถ่ินและการตลาด และจดัหาเวทีในประเทศและระหวา่ง
ประเทศเพ่ือประชาสมัพนัธ์สินค้าเหลา่นี ้ผลิตภณัฑ์โอทอปครอบคลมุผลิตภณัฑ์ท้องถ่ินอยา่ง
กว้างขวาง ซึง่รวมไปถึงงานหตัถกรรม ฝ้ายและผ้าไหม เคร่ืองปัน้ดนิเผา ของใช้ในครัวเรือนและอาหาร
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั ดร.สมคิด จาตศุรีพิทกัษ์ จากรัฐบาลพรรคไทยรักไทย กลา่ววา่  

 “…เป้าหมายหลกัท่ีสําคญัของการพฒันาสินค้าโอทอปในปีนี ้เป็นการเพิ่มอาวธุทางปัญญา
ให้กบัชาวบ้าน ด้วยการให้ความรู้ เพ่ือให้ชาวบ้านสามารถนําไปพฒันาสินค้าของตนเอง และเป็นการ
เพิ่มมลูคา่ให้กบัสินค้าด้วย รวมถึงมีการจ้างงานเพิ่มขึน้ ส่วนโครงการท่ีทําควบคูไ่ปกบัการพฒันา
สินค้าโอทอปให้ยัง่ยืน คือ การท่ีจดัให้มีการนํานกัทอ่งเท่ียวเข้าสูแ่หลง่ผลิตโดยตรง หรือ โครงการ
หมูบ้่านโอทอป ท่ีได้ดําเนินการมาก่อนหน้านีแ้ล้ว เพ่ือเป็นการเพิ่มมลูคา่ให้กบัสินค้าโอทอป โดยคาด
วา่ตอ่ไปสินค้าโอทอป จะต้องเป็นสิ่งท่ีเชิดหน้าชตูาให้กบัแตล่ะจงัหวดัได้ ซึง่โอทอปจะไมเ่ป็นเพียงแค่
การเพิ่มรายได้ให้กบัท้องถ่ิน แตจ่ะต้องพฒันาให้โอทอปเป็นธุรกิจเอสเอ็มอี อย่างยัง่ยืน ด้วยการให้
ความรู้ ความเข้าใจ ในทกุขัน้ตอนของการทําธุรกิจ ตัง้แตก่ารพฒันาผลิตภณัฑ์ จนถึงขัน้ตอนการทํา
การตลาดเพ่ือหาชอ่งทางการจําหนา่ยตอ่ไป…”7 

                                                           

 
7
Smart OTOP ตดิปีกภูมปัิญญา ยกระดับรากหญ้าพัฒนาสู่สากล, เข้าถึงเมื่อ 23 มิถนุายน 2560, เข้าถึงได้จาก 

http://www.manager.co.th/iBizchannel/ViewNews.aspx?NewsID=9470000019013 
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ภาพท่ี 2 สญัลกัษณ์โครงการหนึง่ตําบล หนึง่ผลิตภณัฑ์ (OTOP) 

ท่ีมา : OTOP, เข้าถึงเม่ือ 23 มิถนุายน 2560, เข้าถึงได้จาก
http://www.thaitechno.net/otop/contactus.html 

 จากคํากลา่วข้างต้น ชมุชนต้องปรับเปล่ียนตนเองยกระดบัจากฐานะผู้ผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เป็นผู้ผลิตสินค้าเหมือนเป็นบริษัทย่อย ๆ ครบวงจร  ทัง้การบริหารจดัการ ดแูลระบบการเงินและระบบ
บญัชี ควบคมุการผลิตให้ได้มาตรฐาน ออกแบบบรรจภุณัฑ์ให้มีความทนัสมยั มีความคลอ่งตวัในการ
ตดิตอ่ตลาด เพ่ือทํารายได้จากการขายสินค้าสง่ผลให้มีการเร่งผลิตสินค้าท่ีผลิตซํา้จํานวนมากขึน้เพ่ือ
ตอบสนองตลาดของนกัทอ่งเท่ียวอยา่งเตม็รูปแบบ ซึ่งแนวคดิดงักลา่วยงัได้สืบเน่ืองมายงัปัจจบุนัโดย
ดงันี ้

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่11 (พ.ศ.2555-2559) 

 แนวคิดและทิศทางการพฒันาประเทศได้กําหนดทิศทางการพฒันาประเทศ โดยการ
สร้างสรรค์ความแตกตา่งให้กบัสินค้าและบริการ กระตุ้นให้สินค้าและบริการนัน้ มีขีดความสามารถ
และศกัยภาพในการแขง่ขนักบัประเทศคูแ่ขง่ทางการค้าอยา่งยัง่ยืนและมีความสมดลุคํานงึถึงการนํา
ต้นทนุทางสงัคมและทนุทางวฒันธรรมท่ีเป็นจดุแข็งและมีศกัยภาพของประเทศมาใช้ประโยชน์แบบ
บรูณาการอยา่งสร้างสรรค์และเกือ้กลูกนัและนําไปสูก่ารพฒันาประเทศ พฒันาคณุภาพชีวิตท่ีดีมี
ภมูิคุ้มกนัตอ่ภาวการณ์การเปล่ียนแปลงของโลก สอดคล้องกบัมรดกทางวฒันธรรมท่ีดีงามของไทย
เป็นไปตามความต้องการของตลาดภายในประเทศและตา่งประเทศ 8 

 

                                                           

 8
 แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่11, เข้าถึงเมื่อ 23 มิถนุายน 2560, เข้าถึงได้จาก

http://www.nesdb.go.th/ewt_news.php?nid=5748 
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แผนเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติตัง้แตท่กัษิณ ชินวตัรจนถึงปัจจบุนันีมี้เนือ้หาเน้นหลกัไปทางการ
กระตุ้นการแขง่ขนัทางด้านการลงทนุและสินค้าสง่ออกเป็นสําคญั นโยบายพฒันาเศรษฐกิจนีมี้อิทธิพล
อยา่งมากในการสร้างความเปล่ียนแปลงคณุคา่ในงานช่างพืน้บ้าน เดมิทีงานชา่งพืน้บ้านเป็นการสร้าง
ขึน้เพ่ือตอบสนองวิถีชีวิตคนไทยไมไ่ด้มีจดุประสงค์ในการแขง่ขนัทางการค้าในตา่งประเทศ การให้
ความสําคญักบัเศรษฐกิจเพียงอยา่งเดียว โดยท่ีไมไ่ด้คํานงึถึงคณุคา่ความสําคญัของงานชา่งพืน้บ้าน
ในฐานะเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในครัวเรือนท่ีรวม ปรัชญา สนุทรียภาพซึง่เป็นรากฐานทางด้านจิตใจ
กลายสภาพเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์เพียงอยา่งเดียว จงึทําให้เกิดการเส่ือมลงของงานชา่งพืน้บ้าน 

 สรุป 

 สมยัทกัษิณ ชินวตัร จนถึงปัจจบุนัมีนโยบายสง่เสริมรายได้ชมุชนผา่นการจดัการของกลุม่นกั
ธุรกิจและองค์กรเอกชน เน้นหนกัไปทางการให้ความสําคญักบัเศรษฐกิจและการสง่ออกอยา่งเตม็
รูปแบบรวมถึงการพฒันาชมุชนดัง้เดมิไปสูแ่หลง่ท่องเท่ียว ซึง่เดมิทีงานชา่งพืน้บ้านเป็นการสร้างขึน้
เพ่ือตอบสนองตอ่การใช้สอยในวิถีชีวิตคนไทยไมไ่ด้มีจดุประสงค์ในการแขง่ขนัทางการค้าใน
ตา่งประเทศ แม้ว่าวตัถปุระสงค์หลกัของรัฐคือการสง่เสริมรายได้ให้กบัประชาชนและเศรษฐกิจของ
ประเทศแตก่ารพฒันางานชา่งพืน้บ้านโดยเน้นแรงจงูใจทางเศรษฐกิจเพียงอยา่งเดียวโดยไมทํ่าให้ไม่
สามารถพฒันางานชา่งอยา่งยัง่ยืนได้  

2. วิเคราะห์ความผิดพลาดในการบริหารจัดการของรัฐแต่ละยุคสมัยในการขับเคล่ือน
นโยบายท่ีเก่ียวเน่ืองกับงานช่างไทยให้สัมฤทธ์ิผล  

 แม้วา่การกําหนดนโยบายในการอนรัุกษ์ฟืน้ฟ ูสง่เสริมการผลิตและการพฒันางานชา่งไทย
เพ่ือปรับตวัเข้าสูส่ภาวะสงัคมและเศรษฐกิจโลกเป็นความพยายามหลกัของภาครัฐในแตล่ะยคุสมยั 
แตเ่ม่ือวิเคราะห์ลงไปในรายละเอียดแล้วจะพบความผิดพลาดในทิศทางการบริหารจดัการนโยบาย
ของรัฐซึง่มีผลกระทบตอ่การแปรเปล่ียนคณุคา่ในงานชา่งไทยโดยรู้ไมเ่ทา่ทนัขึน้ ทําให้การขบัเคล่ือน
นโยบายการพฒันางานชา่งพืน้บ้านในท้องถ่ินไมป่ระสบความสําเร็จเท่าท่ีควร ดงัท่ีจะกลา่วใน
รายละเอียดตอ่ไปนี ้
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2.1 สมัยพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)  

 นโยบายในสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัมีความมุง่หมายท่ีจะสง่เสริมการ
พึง่พาตนเองและการอนรัุกษ์งานชา่งไทย เน่ืองจากการรับอิทธิพลแบบตะวนัตกท่ีเพิ่มขึน้อยา่ง
หลีกเล่ียงไมไ่ด้ ซึง่จะเห็นได้จากคา่นิยมแบบตะวนัตกของชนชัน้สงูซึง่เป็นผู้อปุถมัป์ท่ีคอ่ยๆเตบิโตขึน้
สง่ผลให้งานชา่งไทยมีลกัษณะท่ีเร่ิมเส่ือมโทรมลง โดยการก่อตัง้โรงเรียนเพาะชา่งตามพระราชดําริใน
สมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัท่ีมีความหว่งใยงานชา่งไทย โดยเน้นการเรียนการสอน
งานชา่งหตัถกรรมอยา่งมีแบบแผนเป็นหลกัและมีการวา่จ้างบคุคลจากประเทศญ่ีปุ่ นและตะวนัตกมา
เป็นผู้สอน  

 นอกจากการให้ความสําคญักบัการศกึษางานชา่งไทยแล้ว พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้า
เจ้าอยูห่วัได้ทรงมีพระราชดําประสงค์ในการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนในท้องถ่ินท่ีอยูห่่างไกลได้แสดง
งานชา่งของตนเอง โดยการจดัตัง้ประกวดงานชา่งประเภทตา่ง ๆ อย่างไรก็ตามหลกัสตูรวิชาบงัคบั
พืน้ฐานศลิปหตัถกรรมซึง่มีการเรียนการสอนตามแบบแผนของประเพณีหลวงมีกรรมวิธีก็มีขัน้ตอนท่ี
ซบัซ้อนและยากพอสมควร อีกทัง้ต้องใช้ทนุทรัพย์คอ่นข้างสงูในการผลิต จงึทําให้งานชา่งเหลา่นีไ้ม่
สามารถใช้งานได้จริงในหมูช่าวบ้านหากแตง่านชา่งหลวงเร่ิมเปล่ียนบทบาทมาเป็น “ของสงู”หรือของ 
“สะสม” ของผู้ มีบรรดาศกัดิ์หรือชนชัน้สงู ประกอบกบัเม่ือพิจารณาบญัชีผลิตภณัฑ์ท่ีสง่มาร่วมแสดง
ในงานประกวดศลิปหตัถกรรมชว่งระยะเวลา 5 ปีคือ พ.ศ. 2455 – 24599 พบวา่งานชา่งพืน้บ้านบาง
ชนิดในตา่งจงัหวดั เชน่ เคร่ืองปัน้ดนิเผา แทบจะไมไ่ด้ร่วมแสดงอยูเ่ลยเน่ืองจากงานชา่งพืน้บ้านเป็น
ผลผลิตท่ีกระทํากนัเฉพาะในพืน้ท่ี มีกรรมวิธีการผลิตและวตัถดุบิเฉพาะรวมถึงปัจจยัอ่ืน ๆ เชน่ การ
ขนสง่ท่ีต้องใช้ทนุทรัพย์คอ่นข้างสงูในการลําเลียงมายงักรุงเทพฯ ชอ่งวา่งดงักลา่วนีส้่งผลให้เกิด
ลกัษณะการแบง่ชัน้ของวฒันธรรมในระดบังานชา่งหลวงท่ีถกูพฒันาเป็นท่ียอมรับซึง่ถือมีการศกึษา
ตามแบบแผนท่ีดีเป็นความก้าวหน้า ส่วนงานชา่งพืน้บ้านท่ีไมไ่ด้รับการอบรมตามแบบแผนถือว่าล้า
หลงั  

 

                                                           

 
9สาวิตรี เจริญพงศ์. ววิัฒนการของศิลปหตัถกรรมในสังคมไทยสมัยรัตนโกสนิทร์ : เคร่ืองป้ันเผา เคร่ืองจักสาน 

ดอกไม้ประดษิฐ์. กรุงเทพมหานคร: จฬุาลงกรณ์มหาราชวิทยาลยั, 2539. 
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2.2 สมัยจอมพล ป. พบูิลสงคราม 

 นโยบายเศรษฐกิจแบบชาตนิิยมของจอมพลป. พิบลูสงครามรัฐมีความพยายามชีนํ้าแนว
ทางการดําเนินเศรษฐกิจและออกมาตราการกระตุ้นการบริโภคและผลิตสินค้าโดยคนไทย แก้ไข
วฒันธรรมท่ีล้าหลงั รวมทัง้สง่เสริมอตุสาหกรรมทกุประเภทในประเทศไทยท่ีดําเนินการโดยรัฐเป็น
สําคญั เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นท่ียอมรับในอารยประเทศ การเปล่ียนแปลงนัน้สง่ผลกระทบตอ่งานชา่ง
ไทยไทยอย่างมีนยัยะสําคญัทัง้ทางตรงคือ การสนบัสนนุให้เกิดการเคล่ือนไหวเข้าสูร่ะบบอตุสาหกรรม
ของรัฐสง่ผลให้โรงงานอตุสาหกรรมทัง้ของรัฐบาลและเอกชนเพิ่มขึน้ในประเทศไทยจํานวนมาก 
ความก้าวหน้าทางอตุสาหกรรมนีส้ง่ผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านวิถีชีวิตของประชาชนในการ
เข้าถึงข้าวของเคร่ืองใช้เชน่ ภาชนะประเภทตา่ง ๆ เช่น เขง่ ขนั กระเป๋า ถงุ ท่ีทําจากวสัดอ่ืุน วสัดใุหมท่ี่
ผลิตขึน้จากโรงงานอตุสาหกรรมเหลา่นีไ้ด้มีบทบาทเพิ่มมากขึน้จนสามารถทดแทนการใช้งานชา่ง
พืน้บ้านแบบเดมิได้ในระดบัหนึง่ดงัจะเห็นได้ตามตารางสถิติตอ่ไปนี ้

ตารางท่ี 1 สถิติการจดทะเบียนโรงงานอตุสาหกรรมตัง้แตปี่ พ.ศ. 2494 -2500 แยกตามชนิดของวสัด ุ

การจดทะเบียนโรงงาน จํานวน (แหง่) 

โรงงานพลาสตกิ 22 

เคร่ืองเคลือบโลหะ (อลมูิเนียม) 6 

เคร่ืองแก้วไทย 1 

กระสอบ 1 

 

ท่ีมา : สาวิตรี เจริญพงศ์. วิวัฒนการของศิลปหัตถกรรมในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ : เคร่ือง

ป้ันเผา เคร่ืองจักสาน ดอกไม้ประดษิฐ์. กรุงเทพมหานคร: จฬุาลงกรณ์มหาราชวิทยาลยั, 2539. 

 จากตารางแสดงจะเห็นว่าพลาสตกิเพิ่มจํานวนโรงงานผลิตขึน้เร่ือย ๆ จนถึง 22 แหง่ เคร่ือง
เคลือบโลหะเพิ่มโรงงานผลิตจนถึง 6 แหง่เคร่ืองแก้วไทย 1 แหง่ และกระสอบ 1 แหง่หลงัสงครามโลก
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ครัง้ท่ี 2 จนถึงปี พ.ศ. 2500 เข้ามามีบทบาทแพร่หลายแทนท่ีภาชนะเคร่ืองปัน้ดนิเผาและสิ่งของท่ีผลิต
จากการจกัรสาน  

 นอกจากผลกระทบจากนโยบายในการสนบัสนนุผลผลิตจากโรงงานอตุสาหกรรมท่ีสง่ผลตอ่
การเส่ือมความนิยมของงานชา่งพืน้บ้านอยา่งคาดไมถ่ึงแล้ว ในทางอ้อมนัน้รัฐยงัมีความพยายาม
พฒันาแบบแผนวฒันธรรม ในประเทศไทยให้มีคณุภาพเทียบเทา่กบัสากล โดยการปรับปรุงมาตรฐาน
ของวฒันธรรมถกูกําหนดโดยกรมศลิปากร จะเห็นได้ในตวัอยา่งกรณีของการสร้างพระอโุบสถแบบ
มาตรฐาน ก ข ค เพ่ือจดัสง่แบบไปยงัจงัหวดัตา่ง ๆ สําหรับให้ประชาชนดเูป็นตวัอยา่ง นําไปสูก่าร
เปล่ียนแปลงงานชา่งไปสูรู่ปแบบมาตราฐานแบบเดียวกนัภายในประเทศทัง้หมด ซึง่หมอ่มเจ้าอิทธิเทพ
สรรค์ กฤดากรได้แสดงทรรศนะเก่ียวกบัการสร้างมาตราฐานไว้ในงานเขียนดงันี ้

 “…การประกอบสรรพวตัถดุ้วยฝีมือคนนัน้ จะใช้ทําโดยวิธีการสมยัใหมอ่นัมีลกัษณะ 
“มาตราการ” (Standardize) นัน้ไมไ่ด้และไมค่วรเลย เพราะงานท่ีประกอบขึน้ด้วยฝีมือคนก็จําเป็นต้อง
มีลกัษณะพิเศษอนัเป็นผลมาจากฝีมือของชา่งผู้ ทํานัน้ติดมาด้วยเสมอ จะให้เหมือนกนัไปหมดตาม
ลกัษณะ “มาตราการ” อยา่งเคร่ืองจกัรนัน้ไมใ่ชทํ่าไมไ่ด้ จะเป็นการไมดี่และไมส่มควรเลยด้วยซํา้ ถ้า
เราจะใช้ฝีมือคนโดยไมใ่ห้อิสรภาพในทางความคดิ และความคล่องแคลว่ในฝีมือแล้ว ความคบัใจของ
ชา่งก็จะเป็นเหตใุห้เขาทําการงานนัน้ ปราศจากความร่าเริงในการนิรมิต (Creation) หรือ “เพลินงาน” 
และปราศจากความภมูิใจในผลอยา่งท่ีชา่งเขาเรียกกนัวา่ “สนกุ” หรือ “ออกรส” อนัมีความรู้สกึ
คล้ายกนักบัพอ่ภมูิใจในลกูของตน  

 ดงันี ้ศลิปหตัถกรรม จงึมีลกัษณะ “เฉพาะสิ่ง” และ “เฉพาะบคุคล” (Individuals) ในการ
ออกแบบ เพื่อตัง้มาตรฐานแหง่ “คณุภาพ” ของวตัถอุนัประกอบขึน้ด้วยวิจิตรศาสตร์ ฝ่ายหตัถกรรม
เคร่ืองจกัรนัน้มีลกัษณะ “มาตรการ” เพ่ือจําลองของแบบเดียวกนั ด้วยการประหยดั และ “ปริมาณ” 
อนัมากมาย ทําของ “หมูม่าก” ให้แก่ชน “หมูม่าก” ถ้าจะพดูอีกทางหนึ่งก็ได้ว่า ศลิปหตัถกรรมนัน้ชา่ง
ต้องมีความสามารถในทาง “ความคดิ” ประดษิฐ์ทําวตัถ ุตา่ง ๆ ด้วย ฝีมืออนัดีเลิศ ฝ่ายหตัถกรรม
เคร่ืองจกัรนัน้ชา่งต้องมีความสามารถในทาง “จําลอง” วตัถท่ีุมีตวัอยา่งมาแล้ว โดยรักษาไว้ซึง่
“คณุภาพ” การประหยดัและ “ปริมาณ” งานทัง้สองประเภทนีไ้มเ่ป็นงานท่ีเก่ียงแยง่กนัเลย “คณุภาพ”
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การประหยดัและ “ปริมาณ” งานทัง้สองประเภทนีไ้มเ่ป็นงานท่ีเก่ียงแยง่กนัเลย ตา่งประเทศก็อาศยักนั
ไป เพ่ือสนองให้แก่มหาชนตามหน้าท่ี…”10 

 จากทรรศนะเหลา่นี ้แสดงให้เห็นถึงจากนโยบายชาตนิิยมและความพยายามผลกัดนัให้งาน
ศลิปวฒันธรรมไทยมีแบบแผนมาตราฐานร่วมกนัโดยนําความรู้จากศนูย์กลางในการกระจายความรู้สู่
ท้องถ่ินตา่ง ๆ อยา่งไรก็ตามโครงการสนบัสนนุคณุภาพมาตรฐานการพฒันางานช่างพืน้บ้านต้อง
ยอมรับวา่การสร้างงานชา่งด้วยฝีมือมนษุย์นัน้ มีลกัษณะพิเศษเฉพาะแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะท้องถ่ิน
และบคุคล เน่ืองด้วยชา่งพืน้บ้านมีอิสระทางความคิดและใช้ทกัษะความสามารถในการปรับประยกุต์
วสัดตุา่ง ๆ เพ่ือทําให้เกิดผลอยา่งสร้างสรรค์ งานช่างพืน้บ้านแตล่ะชิน้จงึมีการแสดงออกท่ีเฉพาะตวั 
เฉพาะบคุคล (Individual) การใช้มาตราฐานคณุภาพแบบอตุสาหกรรมในการกํากบัการสร้างงานชา่ง 
สง่ผลให้งานชา่งถกูผลิตออกมามีคณุภาพซํา้ ๆ แบบเดียวกนัทัง้หมด จงึเป็นการจํากดัอิสรภาพทาง
ความคดิ และเปล่ียนแปลงคณุคา่ทกัษะฝีมือของงานชา่งพืน้บ้านดัง้เดมิ สง่ผลให้งานชา่งพืน้บ้าน
กลายสูรู่ปแบบใหมท่ี่มีลกัษณะคล้ายคลงึกนัทัว่ทัง้ประเทศ  

 2.3 สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์   

 นโยบายหลกัภายใต้รัฐบาลสมยัจอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต์ เป็นแบบเศรษฐกิจแบบเสรีเน้นการ
ลงทนุจากภายในและภายนอกประเทศโดยมีการขยายเป้าหมายสง่ออกไปตลาดตา่งประเทศเพิ่มมาก
ขึน้เพ่ือสง่เสริมความเจริญเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลกั โดยเปิดกว้างในการสร้างอตุสาหกรรมขนาด
เล็กภายในครัวเรือนและการเข้ามาก่อตัง้โรงงานอตุสาหกรรมโดยบคุคลตา่งประเทศไมไ่ด้มีวงจํากดัแค่
คนไทยอยา่งสมยัจอมพลป. พิบลูสงคราม นอกจากนีย้งัมีการพฒันาและทดลองปรับปรุงรูปแบบงาน
ชา่งพืน้บ้านในตา่งจงัหวดัท่ีอยูใ่นภาวะซบเซาให้มีรูปแบบในเชิงพาณิชย์มากขึน้ตามความต้องการของ
ตลาดนกัท่องเท่ียว นโยบายดงักลา่วนีส้ร้างความเปล่ียนแปลงทางในงานชา่งพืน้บ้านกลายเป็นสินค้า
ในเชิงพาณิชย์ งานชา่งพืน้บ้านตา่ง ๆ ถกูลอกเลียนแบบ ลดขนาดลงให้กระทดัรัด เน้นความสวยงาม 
ปรับเปล่ียนวสัด ุรวมถึงถกูลดทอนประโยชน์ใช้สอยแบบเดมิกลายสภาพไปสูข่องท่ีระลกึท่ีผลิตซํา้กัน
จํานวนมากเพ่ือความง่ายและรวดเร็วในการจําหนา่ยได้สะดวกให้กบันกัทอ่งเท่ียว การสร้างแรงจงูใจ

                                                           

 10เร่ืองเก่ียวกบัสถาปัตยกรรมไทย หมอ่มเจ้าอิทธิเทพสรรค์ กฤดากร, (พิมพ์เป็นอนสุรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พนั
ตํารวจโทมานิต อทุยัวรรณ์ และ พนัตํารวจตรีสเุทพ สมัปัตตะวนิช 12 มิถนุายน 2511), 65-66. 
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ในเร่ืองเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวของนโยบายของรัฐสง่ผลให้คณุคา่ภมูิปัญญาแบบดัง้เดมิหายไป
กลายเป็นการผลิตซํา้ทัง้ของจริงและของเลียนแบบซึง่บดบงั อตัลกัษณ์ของชา่งพืน้บ้านจนหมดสิน้ 

 2.4 สมัยทักษิณ ชินวัตร - ปัจจุบัน 

 สมยัทกัษิณ ชินวตัร จนถึงปัจจบุนัมีนโยบายสง่เสริมรายได้ชมุชนผา่นการจดัการของกลุม่นกั
ธุรกิจและองค์กรเอกชนเพ่ือสง่เสริมรายได้ให้ชมุชนในระดบัรากหญ้า โดยให้ความสําคญักบัเศรษฐกิจ
และการสง่ออกอยา่งเตม็รูปแบบรวมถึงการพฒันาชมุชนดัง้เดมิไปสูแ่หลง่ท่องเท่ียวภายใต้นโยบาย
หลกัของรัฐบาล คือ โครงการหนึง่ตําบลหนึง่ผลิตภณัฑ์ แตเ่ม่ือพิจารณาในรายละเอียดยงัมีข้อสงัเกต
บางประการคือ ผู้ ท่ีได้รับผลประโยชน์และประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจจากโครงการหนึง่
ตําบลหนึง่ผลิตภณัฑ์สว่นใหญ่คือ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมหรือเอกชนท่ีมีโรงงานอยูก่่อนแล้ว 
และ กลุม่ท่ีหนว่ยงานของรัฐบาลตา่ง ๆ สนบัสนนุ เชน่ สํานกังานเกษตรกรรมและอตุสาหกรรม ส่วน
ชา่งชาวบ้านเข้ามารับประโยชน์ในรูปแบบของแรงงานรับจ้างเทา่นัน้เน่ืองจากชาวบ้านขาด
ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจเอกชนรายยอ่ยจงึไมส่ามารถสร้างธุรกิจชมุชนท่ีประสบความสําเร็จ
ได้ด้วยตนเองจงึต้องรอคอยความชว่ยเหลือจากรัฐ ซึง่ขดัแย้งกบัเป้าหมายหลกัของโครงการ คือ การ
สร้างความเข้มแข็งของกลุม่ชาวบ้านในการสร้างผลิตภณัฑ์ของชมุชนเพ่ือพึง่พาตนเองได้อย่างยัง่ยืน 
รวมทัง้พบวา่มีชาวบ้านกู้ เงินจากกองทนุหมูบ้่านมาลงทนุผลิตสินค้าในโครงการหนึง่ตําบลหนึง่
ผลิตภณัฑ์เป็นจํานวนมากทําให้เกิดหนีใ้นครัวเรือนเพิ่มมากขึน้ ความผิดพลาดนีเ้กิดขึน้ เน่ืองจากการ
ขาดสว่นร่วมของชมุชนผู้ เป็นเจ้าของทรัพยากรในเข้ามากําหนดแผนยทุธศาสตร์การพฒันาร่วมกนั ดงั
จะเห็นได้ในสถิตติอ่ไปนี ้
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ตารางท่ี 2 สถิตแิสดงการมีสว่นร่วมและความต้องการพฒันาชมุชนบ้านเหมืองกงุ อําเภอหางดง  
จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
ท่ีมา : พรพิมล วิกรัยพฒัน์, การมีส่วนร่วมและความต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน

บ้านเหมืองกุง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, เข้าถึงเม่ือ 4 กรกฎาคม 2560, เข้าถึงได้จาก
http://researchconference.kps.ku.ac.th/article_9/pdf/o_human20.pdf 

 จากตาราง พบว่าประชากรในชมุชนมีสว่นร่วมในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางเกือบทกุด้าน 
และในสว่นของการร่วมวางแผนนัน้ประชากรมีสว่นร่วมในระดบัน้อย11 

 จากข้อมลูทางสถิตพิบวา่ปัญหาหลกัของชมุชนคือ ความกระตือรือร้นและการมีสว่นร่วม
บทบาทในวางแผนการพฒันาผลิตภณัฑ์ในชมุชนของชา่งพืน้บ้านมีไมม่ากเทา่ท่ีควร อีกทัง้ขาด
แรงจงูใจในการเข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ ซึง่อาจเป็นเพราะแผน โครงการตา่ง ๆ ท่ีเข้ามาสูห่มูบ้่าน        

                                                           

 
11พรพิมล วิกรัยพฒัน์, การมีส่วนร่วมและความต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านเหมืองกุง อ าเภอ

หางดง จังหวัดเชียงใหม่, เข้าถึงเมื่อ 4 กรกฎาคม 2560, เข้าถึงได้จาก
http://researchconference.kps.ku.ac.th/article_9/pdf/o_human20.pdf 
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ถกูกําหนดขึน้จากหน่วยงานของรัฐเป็นสว่นใหญ่ไมไ่ด้เป็นความต้องการของชา่งพืน้บ้านโดยตรง เชน่ 
การปรับเปล่ียนงานชา่งพืน้บ้านในรูปแบบใหมท่ี่ชา่งพืน้บ้านไมถ่นดั 

 สรุป 

 จากการวิเคราะห์ความผิดพลาดในการบริหารจดัการของรัฐแตล่ะยคุสมยัในการขบัเคล่ือน
นโยบายท่ีเก่ียวเน่ืองกบังานชา่งไทยให้สมัฤทธ์ิผลจะพบประเดน็สําคญัท่ีมีผลกระทบตอ่การ
แปรเปล่ียนคณุคา่ในงานชา่งไทยโดยรู้ไมเ่ทา่ทนัทําให้การพฒันางานชา่งพืน้บ้านไมป่ระสบ
ความสําเร็จเท่าท่ีควร ดงันี ้

 1. การสร้างคา่มาตรฐาน (Standardize) จากความพยายามนโยบายของรัฐในการผลกัดนัให้
งานชา่งไทยมีคณุภาพและแบบแผนมาตราฐานร่วมกนั จะเห็นได้วา่รัฐขาดความเข้าใจใน
ลกัษณะเฉพาะของงานชา่งพืน้บ้าน เน่ืองจากงานชา่งท่ีทําขึน้ด้วยมือมนษุย์นัน้จะมีลกัษณะแตกตา่ง
กนัไปการแสดงออกเฉพาะบคุคล (Individual) การใช้มาตราฐานคณุภาพแบบอตุสาหกรรมหรือตาม
มาตราฐานท่ีรัฐกําหนดขึน้ในการกํากบัการสร้างงานชา่งจึงเป็นการจํากดัอิสระทางความคดิและ
ลดทอนทกัษะความสามารถเพ่ือให้เกิดผลอยา่งสร้างสรรค์ สง่ผลให้งานชา่งพืน้บ้านกลายสูรู่ปแบบ
ใหมท่ี่มีลกัษณะคล้ายคลงึกนัทัว่ทัง้ประเทศและถกูผลิตออกมามีคณุภาพซํา้ ๆ แบบเดียวกนัทัง้หมด 
เน่ืองจากการทําซํา้ของเดมิถกูมองวา่มีมาตราฐานแล้ว ประกอบกบัการทําแบบกรรมวิธีเดมิท่ีชํานาญ
อยูแ่ล้วง่ายตอ่การจดัการ ชา่งชาวบ้านจงึไมเ่ห็นถึงความจําเป็นในการพฒันาสร้างสรรค์หรือปรับปรุง
ของเดมิ ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงคณุคา่ทกัษะฝีมือของงานชา่งพืน้บ้านดัง้เดมิ 

 2. การสร้างตวัลอ่ทางด้านเศรษฐกิจมากจนเกินไป นโยบายในแตย่คุสมยัจะพบวา่การ
สนบัสนนุงานชา่งนัน้มกัจะมีจดุประสงค์เน้นหนกัไปในทางเศรษฐกิจและการสร้างรายได้เป็นหลกัเพียง
อยา่งเดียว รวมทัง้การสนบัสนนุการสร้างผลิตภณัฑ์โดยหนว่ยงานของรัฐบาลตา่ง ๆ เป็นการเข้าไป
สนบัสนนุโดยการให้งบประมาณ การกําหนดทิศทางของนโยบายโดยสร้างแรงจงูใจในเร่ืองของเงินตรา
ท่ีมากเกินไปนัน้สง่ผลชา่งชาวบ้านเร่งผลิตสินค้าเพ่ือสร้างเศรษฐกิจท่ีมัง่คัง่จนลืมให้ความสําคญักบั
งานชา่งพืน้บ้านว่าเป็นมรดกทางวฒันธรรมและมีคณุคา่ทางภมูิปัญญาสดุท้ายตวัตนและอตัลกัษณ์ใน
ฐานะศลิปินผู้สร้างสรรค์หายไป 
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 3. การขาดการมีสว่นร่วม การกําหนดนโยบายท่ีผา่นมาพบวา่เป็นการกําหนดขึน้โดยมมุมอง
ของรัฐในการเข้าไปพฒันาพืน้ท่ีตา่ง ๆ  ซึง่ขาดการสํารวจความต้องการและการมีสว่นร่วมในการวาง
แผนการพฒันาผลิตภณัฑ์ของคนในชมุชน เป็นลกัษณะการการจดัตัง้โครงการตา่ง ๆ ให้คนในชมุชน
ปฏิบตัิตาม การปรับเปล่ียนงานชา่งพืน้บ้านในรูปแบบใหมท่ี่ชา่งพืน้บ้านไมถ่นดัหรือไมส่อดรับกบั
ความต้องการนีทํ้าให้คนในชมุชนขาดความกระตือรือร้นและขาดแรงจงูใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
รวมทัง้ไมเ่ห็นประโยชน์ของการสง่เสริมนี ้เพียงแครั่บรู้ ปฏิบตัิตามและรอความชว่ยเหลือของรัฐแตไ่ม่
สามารถมีความคิดริเร่ิมในการวางแผนการพฒันาผลิตภณัฑ์ในชมุชนให้ยัง่ยืนด้วยตนเองได้  

3. การลงพืน้ท่ีสัมภาษณ์กรณีศึกษาและการหาข้อมูลเชิงภาพ 

 3.1 กรณีศึกษาหมู่บ้านหนองยางไคล ต.ท่าทุ่งหลวง อ. บ้านทา จ.ล าพูน 

 หมูบ้่านหนองยางไคล เดมิทีช่ือวา่ บ้านหนองยัง้ไข้ เป็นพืน้ท่ีท่ีมีประชากรสว่นมากเป็น
ผู้สงูอายแุละมีผู้คนอาศยัอยู่น้อยเน่ืองจากมีลกัษณะภมูิประเทศเป็นป่าเขาและอยูไ่กลจากตวัเมือง
ลําพนู อาชีพหลกัของคนในหมูบ้่านคือการทําไร่ทําสวนซึ่งสร้างรายได้ไมเ่พียงพอท่ีจะสง่ลกูหลานเรียน
หนงัสือ ตอ่มาพ่อหลวงสิงห์ชยั ปะระดี12  ซึง่เดมิเป็นพอ่ค้าและชา่งแกะสลกัไม้นํางานช้างแกะสลกัไม้
เข้ามาเผยแพร่ให้ชาวบ้านในพืน้ท่ีทําเป็นอาชีพ ชว่งแรกทางหมูบ้่านแกะสลกัเฉพาะไม้สกัเทา่นัน้เพราะ
เป็นวสัดท่ีุแกะง่ายและทนทาน งานแกะไม้ในสมยันัน้ไมมี่การลงสีมีเพียงแตก่ารเคลือบเงาด้วยแล็ค
เกอร์เพ่ือเน้นให้เห็นลายไม้ตามธรรมชาต ิและนําไปจําหนา่ยได้อยา่งกว้างขวางทัง้ในลําพนูและ
เชียงใหม ่จนพฒันารูปแบบท่ีมีการแกะสลกัให้หลากหลายย่ิงขึน้ เชน่ สตัว์ ,ของใช้, นางไหว้ ,เซียน ,
เทพและพระพทุธรูป, ลายไทยประกอบหน้าตา่งเพื่อนําไปตดิวดั 

 จนเม่ือประมาณปี พ.ศ. 2525 มีการออกกฎหมายห้ามตดัไม้สกั ชาวบ้านจงึซือ้วตัถดุิบไม้จาก
องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้สกัแทน ตอ่มาพฒันาเป็นใช้ไม้นุน่และไม้มะกอกมาแทนไม้สกัท่ีหายากขึน้ 
จนกระทัง่ราวปีพ.ศ. 2526 ได้มีการนําไม้ต้นจามจรีุหรือไม้ฉําฉา และไม้ก้ามป ูซึง่เป็นไม้ท่ีไมผ่ิด
กฎหมายโตเร็วและหาได้ง่ายซึง่ไม้มกัจะพบบริเวณพืน้ท่ีนาและริมนํา้ในหมู่บ้าน อีกทัง้เนือ้ไม้ออ่นทํา 

                                                           

 
12

 ประวัตคิวามเป็นมาของหมู่บ้านหมู่บ้านหนองยางไคล, เข้าถึงเมื่อ 4 กรกฎาคม 2560, เข้าถึงได้จาก 

http://www.handicrafttourism.com 
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ให้ง่ายสําหรับการแกะสลกั ประกอบกบัการมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาชว่ยอํานวยความสะดวกทําให้
สามารถสร้างผลงานได้อย่างรวดเร็วและขยายธุรกิจออกไปได้อยา่งกว้างขวางมากขึน้  

 ปัจจบุนับ้านหนองยางไคลเป็นหมูบ้่านท่ีทําไม้แกะสลกัทัง้ในเชิงอตุสาหกรรมท่ีทําชิน้งานแบบ
เดียวกนัเป็นจํานวนมากโดยแกะสลกัให้มีขนาดท่ีใกล้เคียงกนั สว่นหนึง่ใช้เคร่ืองขดุไม้เพ่ือใช้ในการขึน้
รูปให้เป็นรูปทรงอยา่งคร่าวๆ แล้วคอ่ยลงมือแกะสลกัให้เป็นรูปร่างในขัน้ตอ่มา รูปแบบของงาน
ปัจจบุนัจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ชดุโต๊ะเก้าอีช้้าง เก้าอีบ้ิดเกลียว เก้าอีไ้ม้แฟนซี รถเวสป้า เคร่ืองบนิไม้ เด็ก
หนนุแตง กะเหร่ียงคอยาว นอกจากนีย้งัมีการเพิ่มวสัดสุมยัใหมเ่ข้าไปในผลงานเช่น การประดบักระจก 
กากเพชร และการลงสีสนัท่ีดสูะดดุตามากขึน้เป็นต้น 

 
ภาพท่ี 3 ชา่งแกะไม้บ้านหนองยางไคล ต.ท่าทุง่หลวง อ. บ้านทา จ.ลําพนู 

 
ภาพท่ี 4 ไม้แกะสลกัเชิงอตุสาหกรรมท่ีทําแบบเดียวกนัเป็นจํานวนมาก 
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ภาพท่ี 5 งานแกะสลกันางไหว้แบบดัง้เดมิทําจากไม้สกั 

 
ภาพท่ี 6 นางไหว้ในปัจจบุนัทําจากไม้จามจรีุ(ฉําฉา)ประดบัตกแตง่กระจก ลงสีและปิดทอง 
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1.2 กรณีศึกษาบ้านเหมืองกุง อ. หางดง จ. เชียงใหม่   

 หมูบ้่านเหมืองกงุเดมิมีช่ือว่า บ้านสนัดอกคําใต้ เป็นหมูบ้่านเก่าแก่ในการปัน้นํา้ต้นและหม้อ
นํา้มานานกวา่ 200 ปี ชาวบ้านเหมืองกงุอพยพมาตัง้หลกัปักฐานอยูใ่นพืน้ท่ีปัจจบุนัเร่ิมต้นเพียง 5 
ครัวเรือน จากการจดัเรียงนามสกลุ ได้แก่ ฟักทอง สืบคําเปียง ศรีจนัทร์(สีจนัทร์) สืบสริุยะ และกา
วิโรจน์13 บรรพบรุุษท่ีมาตัง้รกรากอยู่ท่ีบ้านเหมืองกงุมีอาชีพทํานาเป็นหลกัเม่ือเข้าสูช่่วงฤดแูล้ง
ชาวบ้านจะขดุดนิจากท่ีนาใกล้หมูบ้่านมาทํา นํา้หม้อ (หม้อสําหรับใสนํ่า้ด่ืม) และนํา้ต้น (คนโท) เพ่ือ
ใสนํ่า้ด่ืม ,การรับแขกรวมทัง้ใช้เป็นสงัฆทานถวายวดัในพิธีทางพทุธศาสนา หากเหลือจงึนําไปขายเป็น
รายได้เสริม การผลิตเคร่ืองปัน้ดนิเผาจงึถือวา่เป็นกิจกรรมท่ีสําคญัของหมูบ้่าน 

 หตัถกรรมเคร่ืองปัน้ดนิเผาบ้านเหมืองกงุแตล่ะครอบครัวมีลกัษณะแตกตา่งกนัไปตามความ
ถนดั กระบวนการผลิตเร่ิมต้นจากการเลือกดนิในชัน้ทรายเพราะดนิสามารถอุ้มนํา้ได้ดีกวา่ดนิหน้านา 
และใช้ครกกระเดื่องใช้ตําดนิให้ร่วน นําดนิท่ีผา่นการนวดแล้วมาปัน้ขึน้รูปด้วยจ๊าด (แป้นมือสําหรับใช้
มือหมนุ) ทําลวดลายตามความถนดัของชา่งแล้วเคลือบสีผิวด้วยดนิแดงตากให้แห้งและขดัให้เงาด้วย
หินจากนัน้นําไปเผาด้วยเตาท่ีก่อขึน้เองจากอิฐละดนิ บ้านเหมืองกงุมีช่ือเสียงวา่นํา้ต้นมีคณุภาพดีท่ีสดุ
เพราะนํา้ต้นท่ีทําออกมามีความบางเบาและทนทาน จบัรินแล้วคอนํา้ต้นไมห่กัง่าย สามารถเก็บความ
เย็นได้ดี 

  ปัจจบุนัภาชนะในการใส่นํา้กินเปล่ียนเป็นแก้วหรือพลาสตกิแทนเคร่ืองปัน้ดนิเผา ทําให้
ชาวบ้านท่ีทํางานเคร่ืองปัน้ดินเผาดัง้เดมิเหลืออยูไ่มม่ากนกั เน่ืองจากชาวบ้านสว่นหนึง่เปล่ียนไปทํา
อาชีพรับจ้างตา่ง ๆ ชาวบ้านท่ียงัคงปัน้นํา้ต้นอยู่ ก็อาศยัการซือ้ดนิจากเคร่ืองโมด่ินไฟฟ้าจากโรงงาน 
รวมทัง้แป้นหมนุมอเตอร์ไฟฟ้าทําให้กระบวนการผลิตมีความสะดวกและรวดเร็วขึน้และสามารถผลิต
ได้จํานวนมากและจําหนา่ยให้โรงงานอตุสาหกรรมรายยอ่ย นอกจากนัน้ยงัมีการปรับปรุงรูปแบบ
ผลิตภณัฑ์เพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดท่องเท่ียว เชน่ การตกแตง่ลวดลายและสีสนัให้
ทนัสมยั, การเปล่ียนรูปแบบการใช้งาน เชน่ จากนํา้ต้นเจาะลวดลายให้กลายเป็นโคมไฟ รวมถึงการ
เปล่ียนแปลงขนาดให้เล็กลงเป็นของท่ีระลึก เป็นต้น 

                                                           

 
13ประวัตคิวามเป็นมาของหมู่บ้านเหมืองกุง, เข้าถึงเมื่อ 4 กรกฎาคม 2560, เข้าถึงได้จาก, 

http://www.handicrafttourism.com 
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 ชา่งพืน้บ้านท่ีอาศยัอยูใ่นหมู่บ้านและเป็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ปัจจบุนันัน้ เป็นเพศหญิง 
อายเุฉล่ียมากกว่า51 ปี การศกึษาระดบัประถม หรือไมไ่ด้รับการศกึษา มีสถานภาพสมรส มีรายได้
เฉล่ียอยูท่ี่ 6,000 บาทตอ่เดือน และอาศยัภายในหมู่บ้านมาตัง้แตเ่กิด สว่นใหญ่ประกอบอาชีพผลิต
เคร่ืองปัน้ดนิเผาสง่ให้โรงงานและรับจ้างทัว่ไปซึง่มีลกัษณะทําซํา้แบบเดมิเพียงแบบเดียวในแตล่ะ
ครัวเรือน เชน่ ครัวเรือนนีปั้น้เฉพาะนํา้หม้อ อีกครัวเรือนปัน้เฉพาะนํา้ต้น โดยซือ้วตัถดุิบจากโรงงาน
อตุสาหกรรมและจําหนา่ยคืนให้กบัโรงงานอตุสาหกรรมจากนัน้โรงงานอตุสาหกรรมจงึนําไปแปรรูป
เป็นของท่ีระลึก ของตกแตง่ตอ่ไป โดยกรณีศกึษาให้สมัภาษณ์ระบวุา่หากทําเคร่ืองปัน้ดนิเผาเพื่อ
จําหนา่ยเองจะมีรายได้น้อยกวา่การไปรับจ้างทํางานกบัผู้ประกอบการท่ีเป็นอตุสาหกรรมรายยอ่ย 

 

 
ภาพท่ี 7 ขัน้ตอนการปัน้นํา้ต้นโดยใช้จ๊ากแบบดัง้เดมิ 
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ภาพท่ี 8 ผลงานนํา้ต้นพร้อมสง่จําหนา่ยให้โรงงาน 

 
ภาพท่ี 9 ผลงานการปรับปรุงรูปแบบนํา้ต้นและนํา้หม้อเพ่ือรองรับตลาดในปัจจบุนั 

 สรุป  

 จากข้อมลูการลงพืน้ท่ีและสมัภาษณ์กรณีศกึษาทัง้สองหมูบ้่าน พบวา่ชา่งพืน้บ้านสว่นใหญ่
อาศยัอยูใ่นท้องถ่ินตัง้แตกํ่าเนิด มีการศกึษาในระดบัประถมหรือไมไ่ด้รับการศกึษา มีการประกอบ
อาชีพทําผลผลิตงานชา่งพืน้บ้านร่วมกบัรับจ้างทัว่ไป ผลผลิตนัน้มีลกัษณะทําซํา้ ๆ แบบเดมิเพียงแบบ
เดียวจํานวนมาก โดยซือ้วตัถดุบิจากโรงงานอตุสาหกรรมและจําหนา่ยคืนให้กบัโรงงานอตุสาหกรรมใน
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ราคาถกูจากนัน้โรงงานอตุสาหกรรมจงึนําไปแปรรูปเป็นของท่ีระลกึ ของตกแตง่ตอ่ไป ชา่งพืน้บ้านสว่น
ใหญ่ขาดความกระตือรือร้นและความริเร่ิมสร้างสรรค์ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ของตนเองเน่ืองจากการ
สร้างผลผลิตซํา้ ๆ แบบเดมินัน้ง่ายตอ่ความถนดัของตน และเห็นวา่การรับจ้างทํางานกบั
ผู้ประกอบการท่ีเป็นอตุสาหกรรมรายยอ่ยจะมีรายได้มากกวา่การจําหน่ายเอง เน่ืองจากไมมี่ความ
ซบัซ้อนและยุง่ยากในการบริหารจดัการ  

 หากพิจารณาจากข้อมลูข้างต้นแล้วจะเห็นได้วา่พฒันาการทางสงัคมจากการเข้ามาของ
อิทธิพลทางตะวนัตกและนยัยะเชิงอํานาจจากนโยบายของรัฐในแตล่ะยคุสมยัตา่ง ๆ ซึง่สง่ผลตอ่การ
เปล่ียนแปลงคา่นิยมของผู้อปุถมัป์งานช่างไทยเน่ืองจากงานชา่งรูปแบบเก่าไมส่อดรับกบัวิถีชีวิตแบบ
ใหมเ่ปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วนําไปสูก่ารขาดผู้อปุถมัป์ในท่ีสดุ อีกทัง้ชา่งพืน้บ้านไมส่ามารถปรับตวั
ผลิตภณัฑ์ของตนเพ่ือให้ทนักบัยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วได้ ทําให้เกิดผลกระทบตอ่การเส่ือม
ลงของงานชา่งพืน้บ้าน ทัง้การเปล่ียนแปลงทัง้เชิงกายภาพ อตัลกัษณ์ท้องถ่ิน บทบาทและคณุคา่ของ
งานชา่งพืน้บ้านไทย 

4. ศิลปินกรณีศึกษา 

 4.1 สุธี คุณาวิชยานนท์  

 สธีุ คณุาวิชยานนท์ เกิดเม่ือปี ค.ศ. 1965 กรุงเทพมหานคร จบปริญญาตรีคณะจิตรกรรม
ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ ปริญญาโท Sydney College of the Arts มหาวิทยาลยัซิดนีย์ ประเทศ
ออสเตรเลีย ปัจจบุนัเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิขาทฤษฎีศิลป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ผลงาน 
“ห้องเรียนประวตัิศาสตร์ (2543)" เป็นผลงานจดัวาง (Installation) แสดงขึน้ครัง้แรกในงานศลิปกรรม
กลางแจ้งปประชาธิปไตยในแง่งามเน่ืองในโอกาสการฉลอง 100 ปีของนายปรีดี พนมยงค์ ท่ีจดัขึน้บน
ถนนราชดําเนิน14 นําไปสูก่ารสร้างสรรค์ผลงานชดุนีอ้ยา่งตอ่เน่ือง ผลงานประกอบด้วยโต๊ะเรียนทํา
ด้วยไม้สําหรับเด็กจํานวน 14 โต๊ะถกูติดตัง้ไว้เป็นแถวอย่างมีระเบียบเรียบง่ายแบบในชัน้เรียน ศลิปิน
ได้ใช้ข้อมลูท่ีเกิดขึน้จริงจากเหตกุารณ์ตา่ง ๆ เก่ียวกบัประวตัศิาสตร์การเมืองท่ีเก่ียวข้องกบั

                                                           

 
14ถนอม ชาภกัดี. ศิลปะปริทศัน์ เชงิอรรถการวจิารณ์. กรุงเทพมหานคร: เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน), 

2525. 
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ประชาธิปไตยท่ีเกิดขึน้ในประเทศไทย มาแปลงเป็นชดุความคดิของตวัเองและแกะลงไปบริเวณหน้า
โต๊ะนกัเรียน ตัง้แตค่วามเคล่ือนไหวของ กลุม่ ร.ศ.103, การเปล่ียนแปลงในวนัท่ี 24 มิถนุายน 
2475,14 ตลุาและ 6 ตลุา มาจนถึงพฤษภาทมิฬ 2535   

 ผลงานสามารถให้ผู้ชมสามารถเข้ามามีสว่นร่วมด้วยการใช้กระดาษวางทาบบนหน้าโต๊ะแล้ว
ใช้ดนิสอหรือสีฝนระบายลงบนกระดาษ จะทําให้ได้ภาพพิมพ์อย่างง่าย 1 แผน่ตอ่ 1 ครัง้ ผู้ ท่ีทําจะได้
ภาพพิมพ์บนัทกึประวตัศิาสตร์นัน้เป็นท่ีระลกึ การฝนระบายภาพพิมพ์ก็คือการบนัทึกตํารา
ประวตัิศาสตร์ด้วยตนเอง ซึง่แตล่ะคนก็จะมีบคุลิกลกัษณะการฝนระบายให้ได้ภาพท่ีแตกตา่งกนั
ออกไป ทัง้ทา่ทีการระบาย การเลือกใช้สีสนั การผสมผสานสีหรือการจดัองค์ประกอบของภาพใหม่15 
ผลงานของสธีุท้าทายความเช่ือและระบบคณุคา่ เชิญชวนการเรียกค้นอดีตของประวตัศิาสตร์ความ
เป็นมาของประเทศ พร้อมทัง้สํารวจประวตัิศาสตร์และความจริงท่ีย้อนแย้งนา่ขนั โดยการตรวจสอบ
การเปล่ียนแปลงในด้านสงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองท่ีเกิดขึน้อยา่งรวดเร็วและสง่ผลกระทบตอ่
ประเทศไทยตัง้แตท่ศวรรษท่ี 1990  

 ประวตัิศาสตร์มกัมีความสมัพนัธ์กบัทิศทางท่ีเก่ียวกบักรอบความเช่ือ วิธีคิด วฒันธรรม และ
การใช้ชีวิตของผู้คนในสงัคม บทบาทของประวตัิศาสตร์จงึไมใ่ชเ่พียงการบนัทกึสิ่งท่ีผา่นมาแล้วแตมี่
ความเก่ียวโยงตอ่เน่ืองจนถึงกรอบความคิดในปัจจบุนั สิ่งท่ีเกิดขึน้ในอดีตสามารถนํามาใช้ในการมอง
ปัจจบุนั และการกระทําในปัจจบุนัก็สง่ผลให้มองย้อนกลบัไปในอดีตได้เชน่กนั สธีุได้อธิบาย
แนวความคิดของงานตนเองไว้วา่ “วนัวานอนัแสนหวาน พล็อตของอดีตท่ีกลายเป็นประวตัศิาสตร์ 
อดีตท่ีคนแกล้งลืมและเลือกจํา”  การใช้ดนิสอฝนระบายโต๊ะแกะสลกัโดยมีบรรยากาศของ
ความคุ้นเคยของโต๊ะในห้องเรียนยงัหมายถึงนยัยะของการผลิตซํา้ทางด้านกรอบความคดิแบบไทย
โบราณผ่านการทอ่งจําแบบซํา้ ๆ แตข่าดการทําความเข้าใจในเนือ้หาประวตัิศาสตร์ หรือปราศจากการ
ตัง้คําถามจากท่ีอดีตท่ีผ่านมาซึ่งมีลกัษณะของการถกูครอบงําด้วยอํานาจท่ีซบัซ้อนโดยโครงสร้างทาง
การเมืองท่ีเป็นผู้ กําหนดประวตัศิาสตร์ท่ีควรจะจํา แตก่ระนัน้การฝนระบายภาพพิมพ์คือการบนัทกึ
ตําราประวตัศิาสตร์ด้วยตนเอง ประกอบสร้างความหมาย พยายามปะติดปะตอ่ภาพอดีตท่ีพร่าเลือน

                                                           

 
15สุธี คุณาวชิยานนท์, เข้าถึงเมื่อ 4 กรกฎาคม 2560, เข้าถึงได้จาก

http://www.rama9art.org/sutee/09_history_class.html 
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และความสมัพนัธ์อนัคลมุเครือในฉากเหตกุารณ์ให้กลายเป็นภาพปัจจบุนัตามความเข้าใจของแตล่ะ
บคุคล เพ่ือเชิญชวนให้ผู้ชมตระหนกัถึงการเจรจาตอ่รองประวตัคิวามเป็นมา ประวตัิศาสตร์ของตนเอง
และเรียกค้นอดีตของผู้ชม เป็นความท้าทายตอ่โครงสร้างอํานาจแหง่ชาต ิอํานาจเผดจ็การ การละเมิด
อํานาจความลําเอียงด้านเร่ืองราวทางด้านประวตัิศาสตร์ 

 
ภาพท่ี 10 ผลงานห้องเรียนประวตัศิาสตร์, สธีุ คณุาวิชยานนท์ 

ท่ีมา : สุธี คุณาวิชยานนท์, เข้าถึงเม่ือ 4 กรกฎาคม 2560, เข้าถึงได้จาก
http://www.rama9art.org/sutee/09_history_class.html 

 
ภาพท่ี 11 ผลงานห้องเรียนประวตัศิาสตร์ (รายละเอียด), สธีุ คณุาวิชยานนท์ 

ท่ีมา : สุธี คุณาวิชยานนท์, เข้าถึงเม่ือ 4 กรกฎาคม 2560, เข้าถึงได้จาก
http://www.rama9art.org/sutee/09_history_class.html 
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 4.2 Maskull Lasserre  

 มสัคลู ลาสซิเล เกิดในปีค.ศ.1978 สญัชาตแิคนาดา จบปริญญาตรีมหาวิทยาลยั Mount 
Allison สาขาทศันศลิป์และปรัชญา และ ปริญญาโทมหาวิทยาลยั Concordia สาขาประตมิากรรม 
ศลิปินใช้เวลาชว่งปฐมวยัในประเทศแอฟริกาใต้จนตอ่มาได้เข้าร่วมโครงการของกองทพัแคนาดาใน
การเดนิทางไปยงักนัดาฮาร์ในประเทศอฟักานิสถาน ประสบการณ์ในครัง้นัน้เป็นพืน้ฐานในการเปล่ียน
มมุมองในชีวิตเก่ียวกบัความตายซึง่นํามาสู่การแสดงออกทางด้านศลิปะในเวลาตอ่มา 

 ศลิปินสํารวจความเข้าใจเก่ียวกบัวตัถแุละธรรมชาตขิองสสารและความเป็นธาตแุละการใช้
โครงสร้างทางวิทยาศาสตร์ชีววิทยามาเป็นสว่นหนึง่ในการทํางาน โดยการเปล่ียนวตัถธุรรมดาให้
กลายเป็นศลิปะโดยการแกะสลกัไม้ลงไปในวตัถ ุสิ่งของทัว่ไปในชีวิตประจําวนัให้กลายเป็นลกัษณะ
ของกายวิภาค โครงกระดกูและชิน้สว่นของสตัว์ ซึง่วตัถุส่วนใหญ่ท่ีศลิปินเลือกนํามาแกะนัน้มกัเป็น
งานประตมิากรรมแบบดัง้เดิมท่ีสามารถพบได้ในพืน้ท่ีแกลเลอร่ีในยา่นเมืองเก่าแก่ ซึง่ทําให้รูปทรงของ
งานของเขาถกูกําหนดตามวตัถท่ีุพบเจอ สถานะแหง่ความเป็นวตัถนุัน้มีรากฐานของการก่อรูปและ
กายภาพขึน้มาในความเป็นวสัด ุความหมายของผลงานจึงเกิดจากการสลบัเปล่ียนระหวา่งเนือ้สสาร
ของวสัดแุละรูปแบบความเป็นภาพ การสร้างรูปทรงเก่าท่ีนําไปสูรู่ปทรงใหม ่โดยการแสดงของเนือ้สาร
ของวตัถผุา่นการจดัการกบัโลกของวสัดท่ีุเป็นตวัแทน ทัง้นีก้ลายเป็นประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัของความ
ตาย ของวตัถท่ีุอยูใ่นสภาพอนัเปราะบางและชัว่คราวรวมไปถึงการถกูทอดทิง้ 

 ในปี 2010 ศลิปินได้สร้างผลงานช่ือ Epiphany เป็นการแกะสลกักระดกูลงในด้ามขวานอยา่ง
ละเอียดเป็นลกัษณะหนึง่ของวิธีการท่ีศลิปินทํางานคือการทําลายเขตแดนระหว่างเคร่ืองมือและงาน
ประตมิากรรม การแกะสลกัเป็นเทคนิคแบบดัง้เดมิแตศ่ลิปินสร้างหมายความท่ีพิเศษโดยการแกะสลกั
ลงไปท่ีบนตวัเคร่ืองมือของตวัมนัเอง คล้ายตลกร้ายสําหรับตวัวตัถแุละการใช้งาน 

 ศลิปินนําวิธีการทางฝีมือและการแสดงผลของวตัถท่ีุสะท้อนคณุคา่ในความงามโดยเลือกของ
ใช้ในชีวิตประจําวนัท่ีมีความละเอียดออ่น ขณะเดียวกนัก็ถกูทําลายลง มนัเป็นวิธีการในการเข้าถึงโศก
นาฎกรรมได้อยา่งนา่ทึง่ ผลงานของศลิปินให้เหตผุลกบัความเป็นจริงอยา่งหนกัเพ่ือแสดงทศันะของ
การโน้มเอียงของการทําลายของมนษุย์และความเปราะบางและชัว่คราวของการดํารงอยู่  
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ภาพท่ี 12 ผลงาน Epiphany (2011), Maskull Lasserre 

ท่ีมา : Maskull Lasserre, เข้าถึงเม่ือ 4 กรกฎาคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://maskulllasserre.com 

 
ภาพท่ี 13 ผลงาน Epiphany (2008), Maskull Lasserre 

ท่ีมา : Maskull Lasserre, เข้าถึงเม่ือ 4 กรกฎาคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://maskulllasserre.com

 
ภาพท่ี 14  ผลงาน Totem (2009), Maskull Lasserre 

ท่ีมา : Maskull Lasserre, เข้าถึงเม่ือ 4 กรกฎาคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://maskulllasserre.com 

http://maskulllasserre.com/
http://maskulllasserre.com/
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 4.3 Haim Steinbach  

 ไฮม์ สเตนบาค เกิดเม่ือปี ค.ศ. 1944 เมือง Rehovot ประเทศอิสราเอล ปัจจบุนัอาศยัอยูใ่น
นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกนั จบปริญญาตรี Pratt Institute เมือง Brooklyn นิวยอร์ก ตอ่มาเข้า
ศกึษา Université d'Aix Marseille ประเทศฝร่ังเศส และจบปริญญาโทท่ีมหาวิทยาลยั Yale  ศลิปิน
อพยพจากอิสราเอลมาอาศยัในนิวยอร์คในขณะอายไุด้เพียง 13 ปี และเติบโตขึน้มาจากความเช่ือของ
ศาสนาในการห้ามไมใ่ห้สร้างสิ่งจําลองเหมือนจริง จากวิถีชีวิตและวฒันธรรมอนัขดัแย้งและซบัซ้อนทํา
ให้ศลิปินมีความสนใจในเร่ืองเก่ียวกบั การสร้างอตัลกัษณ์ การผสมผสานทางวฒันธรรม รวมทัง้วตัถุ
สิ่งของไปจนถึงวตัถใุนโลกอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวฒันธรรมผู้บริโภคในปัจจบุนั จนในปี 1975 
ศลิปินเร่ิมเปล่ียนจากการทํางานจิตรกรรมมาเป็นประตมิากรรม โดยสร้างผลงานชดุตา่ง ๆ จากนําวตัถุ
ในชีวิตประจําวนัมาจดัวางแสดงบนชัน้วางของธรรมดา  

 ชัน้วางเป็นสิ่งประดษิฐ์ท่ีเกิดขึน้ตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 18 เพ่ือเป็นพืน้ท่ีจดัเก็บสําหรับวตัถตุา่ง ๆ 
เพ่ือให้สะดวกในการใช้สอย และยงัพฒันาเป็นพืน้ท่ีสําหรับจดัวางของสะสมเพ่ือการแสดงออกทาง
รสนิยมของปัจเจกบคุคล (private collection) ซึง่ตรงข้ามกบัการสะสมของชนชัง้สงู เชน่ กษัตริย์หรือ
บคุคลในราชวงศ์รวมถึงพิพิธภณัฑ์ในอดีต  วตัถตุา่ง ๆ ทัง้ท่ีประดิษฐ์ขึน้ด้วยมือและระบบอตุสาหกรรม
ทัง้หมดล้วนเป็นวตัถสํุาเร็จรูป (ready-made) ท่ีถกูนิยามวา่เป็นต้นแบบของสินค้าในโลกทนุนิยม ท่ี
เป็นสว่นประกอบหนึง่ของการค้า โฆษณา และอํานาจของทนุและเงิน ซึง่ตอ่มามีสว่นสําคญัในการ
แสดงถึงอตัลกัษณ์ของมนษุย์  มนษุย์ทกุคนตา่งซือ้ เก็บสะสมวตัถแุละจดัวางพวกมนัในท่ีตา่ง ๆ วตัถุ
จงึเป็นภาพตวัแทน (representation) ในการส่ือความหมายท่ีคล้ายกบัการส่ือสารในภาษาโดยมีการ
จดัวางสิ่งของคล้ายกบัการสร้างไวยากรณ์ การสะสมเหล่านีย้งัแสดงถึงบทบาทของคนชนชัน้ใหมท่ี่
เก่ียวเน่ืองกบัวฒันธรรมทางด้านวตัถอีุกด้วย 

 ศลิปินกลา่วว่า “ผมไมไ่ด้ออกแบบหรือสร้างสิ่งจําลองใด ๆ ขึน้มา ผมแคนํ่าพวกมนัมาจดั
แสดง (display) เทา่นัน้”  ในปีค.ศ. 1985 ศลิปินได้สร้างสรรค์ผลงานช่ือ Supremely Black เป็นชัน้
วางของรูปแบบเรียบง่ายท่ีมีสองสีคือแดงและดํา บนชัน้วางนัน้มีเหยือกเซรามิคสีดําสองชิน้และกลอ่ง
ผงซกัฟอกสีแดงสามกลอ่งวางในลกัษณะของการซํา้จงัหวะ การไขว้ และสลบัจงัหวะกนัในเร่ืองพืน้ท่ี สี 
และจํานวน ศลิปินจดัแสดงวตัถท่ีุมีตราสินค้า (Branding) ท่ีทําให้ต้องนึกถึงห้างสรรพสินค้าและวิถี
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ชีวิตแบบบริโภคนิยมคูก่บังานเซรามิคแบบดัง้เดมิสร้างการเปรียบเทียบระหวา่งผลงานศลิปะและ
สินค้า หรือ การจดัแสดงผลงานประตมิากรรมและการจดัแสดงสินค้า ความเบลอเลือนเส้นแบง่
ระหวา่งวตัถศุลิปะชัน้สงูกบัโลกแหง่การบริโภคในชีวิตประจําวนัและบทบาทหน้าท่ีของวตัถสํุาเร็จรูป 
ทําให้เกิดการตัง้คําถามถึงการให้คณุคา่ เช่นเดียวกบัผลงานช่ือ An Offering ศลิปินสร้างสรรค์ผลงาน
โดยนําสิ่งของสว่นตวัในห้องทํางานของ Jan Hoet ผู้ อํานวยการพิพิธภณัฑ์ Ghent Museum of 
Hedendaagse Kunst และภณัฑารักษ์ ในการจดัแสดง Documenta IX  มาจดัวางอยูบ่นชัน้ไม้หลาย
ชัน้ทรงกลม ศลิปินรือ้สร้างบริบทและความหมาย ของรสนิยมในพืน้ท่ีสว่นตวั ของสะสมและการจดั
แสดงในพืน้ท่ีสาธารณะด้วยการพลิกแพลงและสบัเปล่ียนบทบาทหน้าท่ี ทําให้ลําดบัวฒันธรรม 'สงู' 
กบั 'ต่ํา'ในเชิงของความหมายและบทบาทของวตัถสุิ่งของถกูจดัลําดบัใหมห่มด ศลิปินได้เปล่ียน
คณุคา่ความหมายจากวตัถหุนึง่ไปสูว่ตัถหุนึง่ จากการประกอบจดัวางตําแหนง่ (positioned) การ
แยกแยะจดัประเภท (classified) และการจดัระเบียบ (ordered) สะท้อนถึงพืน้ฐานของความหมายท่ี
แตกตา่งกนัทางสงัคมและวฒันธรรมเพื่อเน้นยํา้ถึงเง่ือนไขของคณุคา่ตา่ง ๆ ท่ีมีอยูใ่นชีวิตประจําวนั 

 
ภาพท่ี 15 ผลงาน Supremely Black (1985), Haim Steinbach 

ท่ีมา : Haim Steinbach, เข้าถึงเม่ือ 4 กรกฎาคม 2560, เข้าถึงได้จาก
https://www.pinterest.com/pin/455848793506749599/ 
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ภาพท่ี 16 ผลงาน An Offering (1992), Haim Steinbach 

ท่ีมา : Haim Steinbach, เข้าถึงเม่ือ 4 กรกฎาคม 2560, เข้าถึงได้จาก
http://www.tanyabonakdargallery.com/artists/haim-steinbach/series-works_18/30 

 
ภาพท่ี 17 ผลงาน Stay with Friends 2 (1986), Haim Steinbach 

ท่ีมา : Haim Steinbach, เข้าถึงเม่ือ 4 กรกฎาคม 2560, เข้าถึงได้จาก
https://theartstack.com/artist/haim-steinbach/stay-with-friends-kellogg-s-1b 

http://www.tanyabonakdargallery.com/artists/haim-steinbach/series-works_18/30
https://theartstack.com/artist/haim-steinbach/stay-with-friends-kellogg-s-1b
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1.4 Yee Soo-kyung 

 หยี ซู คยอง เกิดท่ีโซล ประเทศเกาหลีใต้ ในปีค.ศ. 1963 จบปริญญาตรีและปริญญาโทสาขา
จิตรกรรม มหาวิทยาลยัโซล ประเทศเกาหลีใต้ เป็นสมาชิกของกลุม่ศลิปินหญิงและภณัฑารักษ์แหง่
แรกท่ีเกิดขึน้ท่ีเกาหลีใต้ ผลงานของศลิปินมีการแสดงออกท่ีหลากหลายทัง้ งานประติมากรรม เซรามิค 
ภาพวาด วิดีโอและมลัตมีิเดีย 

 Translated Vase ชดุงานประตมิากรรมท่ีโดง่ดงัท่ีสดุของศลิปิน กระบวนการทํางานชดุนีเ้ร่ิม
จากเก็บรวบรวมเศษเซรามิกท่ีถกูทิง้จากหมูบ้่านเซรามิคโดยชา่งปัน้ต้นแบบท่ีทําด้วยกรรมวิธีแบบ
ดัง้เดมิทัว่เกาหลี ในการทํางานพอร์ซเลน (porcelain) แบบดัง้เดมิของเกาหลีนัน้ หลงัจากอบในเตาเผา
เสร็จ พบวา่มีพอร์ซเลนถกูทําลายเกือบร้อยละ 70 ท่ีไมถ่ึงเกณฑ์มาตรฐานจากผลงานทัง้หมด ศลิปิน
ประกอบเศษชิน้สว่นท่ีถกูทําลายเหลา่นีแ้ตล่ะชิน้เข้าด้วยกนัเหมือนกบัลกัษณะของการตอ่ภาพจิ๊กซอว์
และใช้ทองคํา 24 กะรัตทาเน้นบริเวณรอยตอ่ด้วยมือทีละชิน้จนเป็นผลงานประตมิากรรม  

 หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี1 วฒันธรรมในเกาหลีใต้เร่ิมถกูท้าทายโดยรูปแบบของศลิปะในแบบ
วฒันธรรมตะวนัตกซึง่กลายจดุศนูย์กลางท่ีมีผลตอ่การทํางานศลิปะในเกาหลี เชน่ การเช่ือมตอ่
ระหวา่งคณิตศาสตร์และความงามอยา่งการใช้อตัราสว่นทองคํา ความงามมกัเก่ียวข้องกบัสมมาตรซึง่
เป็นตวับง่ชีค้ณุภาพวตัถตุา่ง ๆ ซึง่ถกูนํามาใช้ในการกําหนดคณุคา่มาตรฐานของงานศลิปะพืน้บ้าน 
โดยศลิปินกลา่ววา่ “ความสนใจของฉนัไมใ่ชเ่ร่ืองเก่ียวกบัประวตัคิวามเป็นมาของงานเซรามิคเกาหลี 
แตคื่อใช้ชิน้สว่นท่ีถกูทิง้จากต้นแบบเคร่ืองปัน้ดนิเผาท่ีมีวิธีการผลิตแบบดัง้เดมิ มาประกอบสร้างเป็น
รูปทรงใหมท่ี่แตกตา่งไปจากเดมิ” แนวคิดของศลิปินคือการสอบสวนเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงความ
แตกตา่งระหวา่งวฒันธรรม คา่มาตรฐาน และความเป็นสิ่งเฉพาะ ชิน้สว่นท่ีแตกหกัแตล่ะชิน้แสดงถึง
ความเป็นเฉพาะในตวัเอง การนําชิน้สว่นเซรามิคท่ีเกิดจากการประกอบกนัแบบคาดไมถ่ึงนี ้เป็นการ
กําหนดรูปแบบใหมอ่อกไปจากขอบเขตของวฒันธรรมเซรามิคแบบดัง้เดมิของชาวเกาหลี การรับรู้ของ
ผู้ชมจากรูปทรงท่ีบดิเบีย้วจากการประกอบขึน้จากวสัดท่ีุแตกหกัขดัแย้งกบัเส้นโค้งท่ีสง่างามของถ้วย 
โถและพืน้ผิวของพอร์ซเลนสีขาว ศลิปินเข้าไปแทรกแซงและประดษิฐ์เร่ืองเลา่ใหม่ เป็นการสร้างสิ่ง
ใหมบ่นซากของสิ่งเดมิเพ่ือแสดงถึงคณุคา่ของความเฉพาะของงานศลิปะพืน้บ้านท่ียงัหลงเหลืออยู่ 
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ภาพท่ี 18 ผลงาน Translated Vase (2009), Yee Soo-kyung 

ท่ีมา : Yee Soo-kyung, เข้าถึงเม่ือ 4 กรกฎาคม 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://www.yeesookyung.com/translated-vase- 

 
ภาพท่ี 19 ผลงาน Translated Vase(รายละเอียด), Yee Soo-kyung 

ท่ีมา : Yee Soo-kyung, เข้าถึงเม่ือ 4 กรกฎาคม 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://www.yeesookyung.com/translated-vase- 

http://www.yeesookyung.com/translated-vase-
http://www.yeesookyung.com/translated-vase-
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ภาพท่ี 20 ผลงาน Translated Vase (2012), Yee Soo-kyung 

ท่ีมา : Yee Soo-kyung, เข้าถึงเม่ือ 4 กรกฎาคม 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://www.yeesookyung.com/translated-vase-

 
ภาพท่ี 21 ผลงาน Translated Vase (รายละเอียด), Yee Soo-kyung 

ท่ีมา : ท่ีมา : Yee Soo-kyung, เข้าถึงเม่ือ 4 กรกฎาคม 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://www.yeesookyung.com/translated-vase-

http://www.yeesookyung.com/translated-vase-
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บทที่ 3 

การสร้างสรรค์ผลงาน 

 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของผู้วิจยัเร่ิมต้นจากการวิเคราะห์รวบรวมและสรุปข้อมลูทัง้
ทางด้านเอกสารและการสมัภาษณ์กรณีศกึษา เพ่ือนําไปสูก่ารสร้างประเดน็ทางศลิปะ และหาความ
เป็นไปได้ทางด้านสมมตฐิานไปจนถึงกระบวนการสร้างสรรค์ และนําเสนอผลงานแก่ผู้ชมโดยแบง่เป็น
ขัน้ตอนตา่ง ๆ ดงันี ้ 

 1.  การประมวลความคิดเพ่ือหาความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ 

    1.1 การวิเคราะห์เนือ้หาเพ่ือนําไปสูก่ารสร้างประเด็นทางศลิปะ 

   1.1.1 ประเดน็ท่ี 1 นโยบายของรัฐมีผลกระทบตอ่งานชา่งไทย 

   1.1.2 ประเดน็ท่ี 2 วิถีชีวิตดัง้เดมิท่ีถกูเปล่ียนไป 

    1.2 การสร้างกลยทุธ์ในการนําเสนอและการแสดงออกทางภาษาทางศลิปะ  

  1.2.1 ประเดน็ท่ี 1 นําไปสูก่ารสร้างผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 1 

  1.2.2 ประเดน็ท่ี 2 นําไปสูก่ารสร้างผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 2 

  1.2.3 ประเดน็ท่ี 2 นําไปสูก่ารสร้างผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 3 

 2.  การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

  2.1 ผลงานวิทยานิพนธ์ชดุท่ี 1 

   2.1.1 ภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์ 

   2.1.2 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์
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 2.2 ผลงานวิทยานิพนธ์ชดุท่ี 2 

  2.2.1 ภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์ 

 2.2.2 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ 

   2.3 ผลงานวิทยานิพนธ์ชดุท่ี 3 

 2.3.1 ภาพร่างและการออกแบบ 

  2.3.2 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ 

1.  การประมวลความคิดเพื่อหาความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ 

 1.1 การวิเคราะห์เนือ้หาเพ่ือน าไปสู่การสร้างประเด็นทางศิลปะ 

 จากการศกึษางานชา่งพืน้บ้านในแง่ความสมัพนัธ์ของสงัคมพบวา่ การเปล่ียนแปลงของงาน

ชา่งพืน้บ้านไมว่า่จะเป็นทางด้านรูปแบบ เนือ้หา และกรรมวิธี นัน้สมัพนัธ์อยู่กบัเง่ือนไขพฒันาการทาง

สงัคมอยา่งไมส่ามารถแยกออกจากกนัได้ แม้วา่การเข้ามาของกระแสอิทธิพลวฒันธรรมทางตะวนัตก

ท่ีเป็นปัจจยัภายนอกมีความสําคญัในการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมบางอย่างของไทยท่ีเคยมีบทบาทเร่ิม

หายไป รวมถึงการเปล่ียนแปลงคา่นิยมทางสงัคมของผู้อปุถมัป์งานช่างไทย แตก็่สามารถเล็งเห็นถึง

ความพยายามในการกําหนดนโยบายของรัฐในแตล่ะยคุสมยัเพ่ือการอนรัุกษ์ฟืน้ฟแูละการสร้าง

ผลิตผลทางงานชา่งเพื่อพึง่พาตนเอง อย่างไรก็ตามการกําหนดนโยบายของรัฐก็ได้สง่ผลกระทบในการ

เปล่ียนแปลงพฒันาการทัง้ทางด้านคณุคา่และลกัษณะรูปแบบของงานชา่ง รวมถึงคา่นิยมของคนใน

สงัคมอยา่งรู้ไมเ่ทา่ทนั โดยจากการศกึษาข้อมลูในบทท่ี 2 ได้พบประเดน็ทางศลิปะดงันี ้

 1.1.1 ประเด็นท่ี 1 นโยบายในการจัดการบริหารของรัฐในแต่ละยุคสมัย
ส่งผลในการก าหนดรูปแบบและการเปล่ียนแปลงคุณค่าในงานช่างพืน้บ้านไทย 

 จากการศกึษาข้อมลูจะพบนยัยะความเปล่ียนแปลงของงานชา่งพืน้บ้านในบริบทสงัคม

วฒันธรรมไทยท่ีแฝงไปด้วยมิตเิชิงอํานาจจากนโยบายของภาครัฐท่ีสง่ผลกระทบตอ่การเปล่ียนแปลง

และเลือนหายของงานชา่งพืน้บ้านดงัท่ีปรากฏในแผนภมูิด้านลา่งตอ่ไปนี ้
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สมยัพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั 

แผนภูมิความเปล่ียนแปลงของงานช่างพืน้บ้านในบริบทสังคมวัฒนธรรมไทยท่ีส่งผลกระทบ
ต่องานช่างพืน้บ้าน 

 

   

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

กระแสวฒันธรรมตะวนัตกท่ีสงูขึน้ในประเทศไทย 

งานชา่งหลวงกลายเป็นของสงู 

และของสะสมแก้ผู้ มีบรรดาศกัดิ์ 

พ.ศ. 2456 ก่อตัง้โรงเรียนเพาะชา่ง งานชา่งพืน้บ้านเร่ิมถกูมองวา่ล้าหลงั 

สมยัจอมพล ป. พิบลูสงคราม 

พ. ศ. 2484 ก่อตัง้กระทรวงอตุสาหกรรม 

วสัดใุหมจ่ากโรงงานอตุสาหกรรม

เร่ิมมีบทบาทแทนงานชา่งพืน้บ้าน 

งานชา่งพืน้บ้านมีลกัษณะ

มาตราฐานแบบเดียวกนัทัง้หมด 
มีนโยบายผลกัดนัให้งานช่างเข้าสูม่าตราฐาน 

สมยัจอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต์ 

เศรษฐกิจอตุสาหกรรมแบบเสรี 

พฒันารูปแบบงานชา่งตาม

ตลาดเพ่ือการทอ่งเท่ียว 

งานชา่งกลายเป็นของท่ีระลึก 
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 จากแผนภมูิ ต้องการสะท้อนให้เห็นความรู้ไมเ่ทา่ทนัของนโยบายเชิงอํานาจของภาครัฐท่ีมี

เป็นตวัแปรต้นนําไปสูก่ารเปล่ียนแปลงของคณุคา่งานชา่งพืน้บ้านแบบดัง้เดมิ ตัง้แตก่ารกําหนด

นโยบายการอนรัุกษ์ความเป็นไทยและการพึง่พาตนเองสมยัสมยัพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัท่ีไมส่ามารถ

ต้านทานกระแสตะวนัตกคา่นิยมท่ีเพิ่มขึน้ในกลุม่ผู้อปุถมัป์งานชา่งไทย จงึยกระดบังานชา่งหลวงให้มี

การเรียนการสอนตามแบบแผนท่ีดียิ่งขึน้กลายเป็นสถานะของสงูท่ีไมส่ามารถจบัต้องได้แยกตวัออก

ชดัเจนกบังานชา่งพืน้บ้านท่ีถกูมองวา่ล้าหลงั  การกําหนดนโยบายชาตินิยมในการสง่เสริม

อตุสาหกรรมท่ีกํากบัโดยรัฐของจอมพลป. พิบลูสงคราม สง่ผลให้เกิดการใช้วสัดใุหมจ่ากโรงงาน

อตุสาหกรรมท่ีแพร่หลายและคนสามญัชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึน้มีบทบาทในการทดแทนงานช่าง

แบบเดมิ ไปจนถึงการพยายามผลกัดนัให้เกิดระบบมาตราฐานแบบเดียวกนัโดยศนูย์กลางเป็นคน

เผยแพร่ความรู้ให้ปฏิบตัิตามสง่ผลให้งานชา่งมีลกัษณะอยา่งมาตราฐานซํา้แบบเดียวกนัจน

ลกัษณะเฉพาะของรสมือช่างหายไป สมยัของสมยัจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้สร้างนโยบายการค้า

แบบเศรษฐกิจเสรีขึน้สง่ผลให้เกิดการเปล่ียนรูปแบบของงานชา่งพืน้บ้านให้กลายเป็นสินค้าของท่ีระลกึ

ทางด้านอตุสาหกรรมเพื่อเปิดรับตลาดการทอ่งเท่ียว และการสง่เสริมรายได้ผ่านกลุม่ธุรกิจและองค์กร

เอกชนจากโครงการหนึง่ตําบลหนึง่ผลิตภณัฑ์ท่ีทําให้อตัลกัษณ์ของชา่งพืน้บ้านกลายเป็นแรงงานผลิต

สินค้า การกําหนดนโยบายของภาครัฐนีทํ้าให้เกิดตวัแปรต้นท่ีสง่ผลให้เกิดตวัแปรตามท่ีสําคญัตอ่การ

แปรเปล่ียนคณุคา่ อตัลกัษณ์ของงานชา่งดัง้เดมิในสงัคม        

การสง่เสริมรายได้ชมุชนผ่านการจดัการ

ของกลุม่นกัธุรกิจและองค์กรเอกชน 

โครงการหนึง่ตําบลหนึง่ผลิตภณัฑ์ 

อตัลกัษณ์ของชา่งพืน้บ้านถกู

เปล่ียนเป็นแรงงานผลิตสินค้า 

ทกัษิณ ชินวตัร - ปัจจบุนั 
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 1.1.2 ประเด็นท่ี 2 การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตจากวัฒนธรรมในสังคมเกษตรกรรม
สู่สังคมอุตสาหกรรมท าให้เกิดการละทิง้แบบแผนการด าเนินชีวิตวัฒนธรรมแบบเดมิและ
สร้างวัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตแบบใหม่เข้ามาแทนที่  

 จากการศกึษาข้อมลูจะสงัเกตเห็นได้ว่าการดําเนินชีวิตและวฒันธรรมในแตล่ะยคุสมยัเป็นสิ่ง

ท่ีไมห่ยดุนิ่งและมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ หากแตก่ารเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากสภาพสงัคมมีลกัษณะท่ี

เกิดขึน้อยา่งรวดเร็วจนกลุม่คนหรือบคุคลในสงัคมไมส่ามารถปรับตวัได้ทนัอาจก่อให้เกิดสภาวะเส่ือม

ลงของวิถีชีวิตนัน้ได้ งานชา่งพืน้บ้านเป็นสิ่งท่ีเกิดจากกระบวนการสร้างของวฒันธรรมในชว่งเวลาหนึง่

ซึง่มีปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบั รสนิยม เทคโนโลยี ท่ีแปรเปล่ียนไปตามสภาพสงัคม เม่ือทิศทางของผู้

อปุถมัป์เปล่ียนแปลงไปตามปัจจยัภายนอก งานช่างพืน้บ้านบางสว่นถกูปรับเปล่ียนทัง้ทางลกัษณะ

ทางกายภาพ ไปจนถึงวิธีคิด วิธีการให้คณุคา่ ผา่นลกัษณะของสงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัวฒันธรรม

สมยัใหม ่ทําให้งานชา่งพืน้บ้านแบบดัง้เดมิท่ีไมส่ามารถปรับตวัได้ทนัถกูลดบทบาทลงเน่ืองจาก

ประโยชน์ใช้สอยไมส่อดรับกบัการดําเนินชีวิตในปัจจบุนัเกิดเป็นการสร้างขึน้เพ่ือรอการสลายไปใน

กระบวนการทางวฒันธรรม 

1.2 การสร้างกลยุทธ์ในการน าเสนอและการแสดงออกทางภาษาทางศิลปะ 

 1.2.1 ประเด็นท่ี 1 น าไปสู่การสร้างผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 1 

 จากประเดน็ท่ี 1 นําไปสูก่ารสร้างผลงานโดยมีเนือ้หาท่ีแสดงให้เห็นถึงนโยบายของรัฐท่ีมี

ผลกระทบตอ่การแปรเปล่ียนคณุคา่ในงานชา่งพืน้บ้านภายใต้เง่ือนไขของพฒันาการทางสงัคมท่ีทําให้

งานชา่งพืน้บ้านท่ีเคยมีบทบาทในสงัคมน้อยลงจนถึงคอ่ย ๆ ลดบทบาทและหมดบทบาททางเศรษฐกิจ

และสงัคมลงไป ผู้วิจยัตีความเร่ืองราวในประวตัิศาสตร์และพบวา่นโยบายของรัฐนัน้เป็นตวัแปรต้นท่ี

นําไปสูน่ยัยะการเปล่ียนแปลงงานชา่งพืน้บ้านทัง้ในเชิงคณุคา่ และรูปแบบตา่ง ๆ ซึง่เป็นตวัแปรตาม

คําสําคญั (keyword)เหลา่นีส้ามารถส่ือสารทําให้ผู้ชมเข้าใจถึงสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ได้ ผู้วิจยัจงึใช้   

กลยทุธ์ในการส่ือสารคือ วิธีการนําเร่ืองราวท่ีเป็นจริงในประวตัิศาสตร์มาตีความใหม่และแกะลงไปใน
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เคร่ืองมือช่างเพื่อสร้างเร่ืองเลา่ท่ีแสดงให้เห็นปรากฎการณ์ทางสงัคมท่ีมีผลกระทบตอ่งานชา่งพืน้บ้าน 

โดยมีภาษาทางศลิปะดงันี ้

 1. ตวัอกัษร :  ผู้วิจยัได้ศกึษาลกัษณะรูปแบบตวัอกัษรของสิ่งพิมพ์ท่ีรัฐใช้ในแตล่ะยคุสมยั 
และนํารูปแบบของตวัอกัษรในแตล่ะยคุสมยันัน้ ๆ มาออกแบบคําสําคญัท่ีเกิดจากการตีความ
ประวตัิศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบันโยบายโดยมีคําสําคญัตา่ง ๆ ดงันี ้ 

 สมยัพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั      “การมาของ Popular culture”  

 “สินค้าฝร่ังนีโ้ก้จริงๆ”   

 “ศลิปหตัถกรรมเพ่ือพึง่พาตนเอง”   

 “๒๓๔๖ ก่อตัง้รร เพาะชา่ง” 

 “ของสะสมแก่ผู้ มีบรรดาศกัดิ์” 

 สมยัจอมพลป. พิบลูสงคราม       “ศตวรรษท่ี 19 แนวคิดชาตนิิยมขยายตวัในยโุรป” 

 “จงทําแบบสากลนิยม” 

 “พ.ศ. 2457 ก่อตัง้กระทรวงอตุสาหกรรม”  

 “อตุสาหกรรมท่ีดําเนินโดยรัฐเป็นสําคญั”  

 “ศลิปินและชา่ง” 

 สมยัจอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต์         “ระบบอตุสาหกรรมเพื่อการท่องเท่ียว”  

  “หตัถกรรมเพื่ออตุสาหกรรม”  

  “หตัถกรรมสูข่องท่ีระลึก” 

 สมยัทกัษิณ ชินวตัร                     “โครงการหนึง่ตําบลหนึง่ผลิตภณัฑ์”  

 “มหศัจรรย์การท่องเท่ียว” 

 “สดุยอดของดี OTOP” 
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 2. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ของชา่ง : นําข้าวของเคร่ืองใช้ในชีวิตประจําวนัท่ีช่างพืน้บ้านใช้ในการ

ประกอบอาชีพได้แก่ สิ่วขนาดตา่ง ๆ  ตะลมุพกุ รวมถึงท่อนไม้ท่ีเป็นวตัถดุบิในการสร้างงาน มา

แกะสลกัตวัอกัษรท่ีเป็นคําสําคญัของนโยบายของรัฐลงไป  

 3. รูปทรงมือ :  ผู้วิจยัใช้วิธีการแกะรูปทรงของมือลงไปบนทอ่นไม้ท่ีเป็นวสัดหุลกัสําคญัในการ

สร้างงานชา่งไม้เป็นการจําลองลกัษณะอากปักิริยาและการกระทํา  

 4. การนําเสนอ : วางทอ่นไม้ท่ีแกะเป็นรูปทรงมือทัง้หมด 4 ทอ่นวางตอ่กนัในลกัษณะซ้อนทบั

กนัไลเ่รียงกนัไป ท่อนแรกมีสิ่วท่ีแกะสลกัคําสําคญัจากนโยบายในสมยัรัชกาลท่ี 6 ปักอยู ่ท่อนท่ีสองมี

สิ่วท่ีแกะสลกัคําสําคญัจากนโยบายในสมยัของจอมพลป. พิบลูสงคราม ทอ่นท่ีสามมีสิ่วท่ีแกะสลกัคํา

สําคญัจากนโยบายในสมยัจอมพล สฤษดิ ์ธนะรัชต์ และทอ่นท่ีส่ีมีสิ่วท่ีแกะสลกัคําสําคญัจากนโยบาย

ในสมยัทกัษิณ ชินวตัร ทําให้ผู้ชมสามารถอ่านเร่ืองราวท่ีเช่ือมตอ่กนัได้ 

  1.2.2 ประเด็นท่ี 2 น าไปสู่การสร้างผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 2 

 จากประเดน็ท่ี 2 นําไปสูก่ารสร้างผลงานโดยมีเนือ้หาท่ีแสดงให้เห็น การเส่ือมลงของงานชา่ง

พืน้บ้าน เกิดจากกระบวนการทางสงัคมในการเปล่ียนแปลงคา่นิยมของผู้อปุถมัป์นําไปสูก่ารขาดความ

นิยมในท่ีสดุ กระบวนการสร้างสิ่งใหมแ่ทนสิ่งเก่าของวฒันธรรมในแตล่ะชว่งเวลาซึง่มีปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง

กบั รสนิยม เทคโนโลยี ท่ีแปรเปล่ียนไปอยา่งรวดเร็วตามสภาพสงัคมเป็นการสร้างและการทําลายท่ี

เกิดขึน้เสมอ เม่ืองานช่างพืน้บ้านแบบดัง้เดมิท่ีไมส่ามารถปรับตวัได้กบัยคุสมยัท่ีเปล่ียนไปอยา่ง

รวดเร็วได้ทนั เน่ืองจากการใช้งานไมส่อดรับกบัการดําเนินชีวิตสมยัใหมเ่กิดเป็นการสร้างขึน้เพ่ือรอการ

สลายไปในกระบวนการทางวฒันธรรม ผู้วิจยัใช้กลยทุธ์ ในการทําให้เห็นธรรมชาตขิองวสัดทุ้องถ่ินท่ี

สามารถนํามาใช้ในกระบวนการสร้างขึน้แตใ่นขณะเดียวกนัตวัวสัดก็ุสามารถถกูทําลายสะท้อนให้เห็น

งานชา่งพืน้บ้านในบริบทของการเกิดขึน้และการเส่ือมสลายโดยมีภาษาทางศลิปะดงันี ้

 1. รูปทรง และ วสัด ุ: ผู้วิจยัเลือกใช้รูปทรงของงานเคร่ืองปัน้ดนิเผาแบบดัง้เดมิท่ีปัน้ดินเสร็จ

สมบรูณ์แล้วแตย่งัไมไ่ด้เผาให้แกร่ง  
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 2. วิดีโอแสดงขัน้ตอนการปัน้ : แสดงขัน้ตอนกรรมวิธีในการสร้างรูปทรงเคร่ืองปัน้ดินเผาเพ่ือ

นําเสนอให้เห็นสภาวะของช่างพืน้บ้านและนํา้พกันํา้แรง 

 3. นํา้ใช้ทําละลาย : เลือกใช้นํา้ซึง่สามารถทําปฏิกิริยากบัคณุสมบตัขิองดนิในการสามารถ

ละลายรูปทรงเคร่ืองปัน้ดินเผาได้ดี เพ่ือนําเสนอการทําลาย 

 4. การนําเสนอ :  ผู้วิจยัได้ผลงานสามมิตใินลกัษณะท่ีผู้ชมสามารถมองย้อนกลบัไปมา

ระหวา่งการสร้างและการทําลายในขณะเดียวกนัได้ โดยการนําผลงานภาชนะเคร่ืองปัน้ดนิเผาท่ีปัน้ดนิ

เป็นเสร็จเป็นรูปทรงท่ีสมบรูณ์แตไ่มไ่ด้เผามาจดัวาง แล้วจงึปลอ่ยให้นํา้ไหลไปเพ่ือคอ่ยๆละลายรูปทรง

ให้คอ่ย ๆ สลายเลือนลางไป ประกอบกบัการฉายวิดีโอแสดงขัน้ตอน การขึน้รูปดนิจนเสร็จเป็นรูปทรง

ภาชนะพืน้บ้านซึง่เป็นกระบวนการของการสร้างเคร่ืองปัน้ดนิเผาแบบดัง้เดมิ เพื่อทําให้เห็นถึง

สถานการณ์ของบทบาททางด้านสภาพสงัคมของงานชา่งพืน้บ้านท่ีสร้างขึน้เพ่ือสลายไป 

  1.2.3 ประเด็นท่ี 2 น าไปสู่การสร้างผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 3 

 จากประเดน็ท่ี 2 นําไปสูก่ารสร้างผลงานโดยมีเนือ้หาท่ีแสดงให้เห็นถึงบทบาทคณุคา่และวิถี

ของงานชา่งดัง้เดมิท่ีถกูแทนท่ีด้วยวิถีชีวิตสมยัใหม ่งานช่างบางสว่นถกูพฒันารูปแบบให้กลายเป็น

สินค้าเชิงอตุสาหกรรมขณะท่ีงานชา่งดัง้เดมิท่ีไมส่ามารถปรับตวัได้ทนัและขาดผู้อปุถมัป์จงึมี

สถานภาพทางสงัคมท่ีคอ่ย ๆ ตกต่ําลงไปจนหมดสภาพทางสงัคมจากกระบวนการดงักลา่วจะเห็นการ

แปรเปล่ียนไปทัง้ทางรูปแบบและวิถีชีวิต และคณุคา่ดัง้เดิมของงานชา่ง กลยทุธ์ในการสร้างสรรค์

ผลงาน ใช้ลกัษณะของการเปล่ียนความจริงทางการมองเห็น โดยใช้วิธีการเปิดรูปทรงให้เห็นรูปทรงท่ี

เกิดขึน้ใหมภ่ายในของงานชา่งพืน้บ้านดัง้เดมิ โดยการเปล่ียนจากวสัดทุางธรรมชาตใินท้องถ่ินนัน้ ๆให้

กลายไปเป็นรูปทรงอ่ืน ๆ โดยมีภาษาทางศลิปะดงันี ้

 1. รูปทรง : รูปทรงท่ีใช้เลือกรูปทรงจากวสัดสํุาเร็จ (ready-made) จากผลงานแกะสลกัไม้

แบบดัง้เดมิของชา่งพืน้บ้านโดยเลือกใช้งานแกะสลกัไม้ นางไหว้ เพ่ือแสดงถึงสถานะและรูปลกัษณ์

ของงานชา่งแบบดัง้เดมิ 
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 2. การนําเสนอ ใช้วิธีการแกะลงไปในรูปทรงงานชา่งเดมิบางสว่นเพ่ือให้เห็นรู้ทรงใหม่ท่ีเกิดขึน้

สร้างความเปรียบระหวา่งสว่นท่ีแกะลงไปและสว่นท่ียงัคงรูปทรงดัง้เดมิ 

2.  การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์       

 ผู้วิจยัได้สร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์จํานวนสามชดุด้วยกนัได้แก่ ผลงานชิน้ท่ีหนึง่ บนัทกึ
ของชา่ง  (The diary of craftsman ) ผลงานชิน้ท่ีสอง การเกิดและการสลาย (incidence and 
dissolution) และผลงานชิน้ท่ีสาม ยินดีต้อนรับ (Welcome ) โดยมีรายละเอียดในการสร้างสรรค์
ดงัตอ่ไปนี ้

 2.1 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ที่ 1  

  2.1.1  ภาพร่างและการออกแบบ  

 

ภาพท่ี 22 ภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 
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2.2.2 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 1 

 

 

ภาพท่ี 23 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 1  

 ช่ือผลงาน : บนัทึกของชา่ง 

 เทคนิค : แกะสลกัไม้ 

 ขนาด : ผนัแปร 
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ภาพท่ี 24 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 1  

 ช่ือผลงาน : บนัทึกของชา่ง 

 เทคนิค : แกะสลกัไม้ 

 ขนาด : ผนัแปร 
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ภาพท่ี 25 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 1  

 ช่ือผลงาน : บนัทึกของชา่ง (รายละเอียด) 

 เทคนิค : แกะสลกัไม้ 

 ขนาด : ผนัแปร 
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ภาพท่ี 26 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 1  

 ช่ือผลงาน : บนัทึกของชา่ง (รายละเอียด) 

 เทคนิค : แกะสลกัไม้ 

 ขนาด : ผนัแปร 
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2.2 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ที่ 2  

  2.2.1 ภาพร่างและการออกแบบ 

 

ภาพท่ี 27 ภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 2 
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  2.2.2 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 2  

 

ภาพท่ี 28 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 2  

 ช่ือผลงาน : การเกิดและการสลาย 

 เทคนิค : ส่ือผสม 

 ขนาด : ผนัแปร 
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ภาพท่ี 29 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 2  

 ช่ือผลงาน : การเกิดและการสลาย (รายละเอียด) 

 เทคนิค : ส่ือผสม 

 ขนาด : ผนัแปร 
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  2.3 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ที่ 3  

  2.3.1 ภาพร่างและการออกแบบ 

 

 

ภาพท่ี 30 ภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 3 
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  2.3.2 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 3  

 

ภาพท่ี 31 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 3  

 ช่ือผลงาน : ยินดีต้อนรับ 

 เทคนิค : แกะสลกัไม้  

 ขนาด : 35 x 45 x 150 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 32 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 3 (รายละเอียด) 

 ช่ือผลงาน : ยินดีต้อนรับ 

 เทคนิค : แกะสลกัไม้  

 ขนาด : 35 x 45 x 150 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี  33 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 3 (รายละเอียด) 

 ช่ือผลงาน : ยินดีต้อนรับ 

 เทคนิค : แกะสลกัไม้  

 ขนาด : 35 x 45 x 150 เซนติเมตร 
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บทที่ 4 

การวิเคราะห์ผลงาน 

 การวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นการวิเคราะห์เชิงทศันธาต ุและองค์ประกอบทางศลิปะ 

โดยวิเคราะห์ควบคูไ่ปกบัการพิจารณาการรับรู้และการตีความทางด้านเนือ้หาข้อมลู เพ่ือแสดงให้เห็น

ถึงความเข้าใจและการตรวจสอบผลสมัฤทธ์ิในผลงาน ซึง่ประกอบด้วยผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ีหนึง่ 

บนัทกึของชา่ง (The diary of craftsman) ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ีสอง การเกิดและการสลาย       

(incidence and dissolution) และผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ีสาม ยินดีต้อนรับ (Welcome) โดยมี

รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 1. การวิเคราะห์ผลงานผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 1 

  1.1 การวิเคราะห์การสร้างรูปแบบ 

  1.2 การวิเคราะห์ทศันธาตพืุน้ฐาน 

 2. การวิเคราะห์ผลงานผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 2 

  2.1 การวิเคราะห์การสร้างรูปแบบ 

  2.2 การวิเคราะห์ทศันธาตพืุน้ฐาน 

 3. การวิเคราะห์ผลงานผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 3 

  3.1 การวิเคราะห์การสร้างรูปแบบ 

  3.2 การวิเคราะห์ทศันธาตพืุน้ฐาน 
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1. การวิเคราะห์ผลงานผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 1 

 1.1. การวิเคราะห์การสร้างรูปแบบ 

 ผู้วิจยัได้วิเคราะห์เนือ้หาเก่ียวกบันโยบายทางด้านเศรษฐกิจและวฒันธรรมในประเทศไทย
พบวา่ การกําหนดทิศทางของนโยบายในแตล่ะชว่งเวลาสร้างผลกระทบโดยท่ีรัฐรู้ไมเ่ท่าทนัและทําให้
งานชา่งพืน้บ้านมีคณุคา่ท่ีแตกตา่งไปจากเดมิ การกําหนดเป้าหมายของการวิจยัคือการสร้างสรรค์
ผลงานทศันศลิป์ท่ีนําเสนอการแปรเปล่ียนคณุคา่ของงานชา่งไทยดงันัน้ผู้วิจยัจงึให้ความสําคญักบัการ
นําเสนอความคดิในเชิงการเลา่เร่ือง โดยโครงสร้างหลกัของผลงานได้มาจากบริบททางด้าน
ประวตัิศาสตร์นโยบายของรัฐ โดยการจําลองลกัษณะของปรากฎการณ์ซึง่ประกอบไปด้วย 1. การ
สร้างการเลือกใช้วสัดใุนธรรมชาตมิาสร้างสรรค์งานชา่ง 2. นําไปสูก่ารเกิดกิจกรรมในสงัคมท่ีสง่ผลเป็น
วฒันธรรม 3. มีการกําหนดนโยบายของรัฐตามมาในท้ายท่ีสดุ เป็นรูปแบบท่ีแสดงถึงวฏัจกัรท่ีสง่ผลตอ่
การเปล่ียนแปลงงานชา่งไทย 

 
ภาพท่ี 34 ภาพร่างโครงสร้างของผลงานแสดงการลําดบัจากสว่นท่ีเป็นธรรมชาตกิลายเป็นลกัษณะ
ของกิจกรรมสง่ผลมายงัการกําหนดนโยบายของรัฐเป็นการจําลองปรากฎการณ์  

 การเลา่เร่ืองผา่นลกัษณะทางกายภาพของงานนีผู้้ชมสามารถเข้าใจได้อยา่งตรงไปตรงมาและ

ชดัเจน เพื่อให้ผู้ชมสามารถพิจารณาองค์ประกอบทางทศันศลิป์ท่ีประกอบอยูแ่ละสร้างความเข้าใจ

ผา่นการอา่นเพ่ือสร้างการปะตดิปะตอ่เร่ืองราว โดยใช้หลกัการพืน้ฐานในการสร้างงานประตมิากรรม
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ได้แก่ กระบวนการใช้เคร่ืองมือทําการ ขดุ ตดั ควกั แล้วแกะเอาเนือ้วสัดนุัน้ออกเพ่ือให้เห็นรูปทรงท่ี

ปรากฏเป็นสามมิตจิากคําสําคญัท่ีเกิดจากการตีความประวตัศิาสตร์ของผู้วิจยัและแกะลงไปใน

เคร่ืองมือช่างเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมในการกําหนดนโยบายท่ีมีส่วนในการทําให้งานชา่ง

เปล่ียนแปลงไปโดย 

 1.2 การวิเคราะห์ทัศนธาตุพืน้ฐาน 

 ตวัอกัษร : ตวัอกัษรท่ีแกะลงไปบนด้ามสิ่วทําหน้าท่ีเพ่ือใช้ในการส่ือสารเชน่เดียวกบัรูปทรง 

โดยเลือกใช้คําสําคญัจากการตีความประวตัิศาสตร์นโยบาย ทําให้ผู้ชมสามารถส่ือความหมายของคํา

และประโยคอยา่งตรงไปตรงมา เม่ือพิจารณาการเลือกใช้คําสําคญัจะพบนยัยะท่ีแฝงอยูใ่นคําเชน่ คํา

วา่ “จงทําตามแบบสากล”  คําวา่ .”จง”  ในประโยคมีลกัษณะท่ีเป็นคําสัง่ซึง่ทําให้นกึถึงบริบทการ

จดัการบริหารในสมยัจอมพลป. พิบลูสงคราม หรือคําวา่ “สดุยอดของดี OTOP” ท่ีมีลกัษณะในการ

โฆษณาชวนเช่ือทางการค้าในแบบทนุนิยมทําให้เข้าใจถึงการจดัการบริหารในยคุทกัษิณ ชินวตัรท่ีมี

การนําเอาองค์กรเอกชนเข้ามามีสว่นร่วมในนโยบาย อีกทัง้การเลือกใช้ลกัษณะรูปแบบตวัอกัษร 

(Front) ของสิ่งพิมพ์ท่ีรัฐใช้ในแตล่ะยคุสมยัท่ีมีความแตกตา่งกนั เชน่ รูปแบบตวัอกัษรจากประกาศ

ของรัฐ เป็นต้น ก็สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสงัคมวฒันธรรมของยคุสมยัในขณะนัน้ได้ อีกทัง้รูปลกัษณ์

ของตวัอกัษรยงัสามารถแสดงความเป็นทศันธาตโุดยการรับรู้ถึงความงามจากลกัษณะท่ีปรากฏได้  

 
ภาพท่ี 35 แสดงการออกแบบตวัอกัษรโดยใช้เค้าโครงมาจากสิ่งพิมพ์ในยคุนัน้ ๆ 
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 วสัด ุ: การเลือกใช้วตัถท่ีุเป็นข้าวของเคร่ืองใช้ในการประกอบอาชีพของชา่ง ได้แก่ โต๊ะ

เคร่ืองมือ สิ่ว ตะลมุพกุ มีด ทอ่นไม้ และใช้การแกะคําสําคญัจากนโยบายของรัฐในยคุสมยัตา่ง ๆ ลง

ไป โดยความยาวของด้ามสิ่วจะสามารถยืดและหดแปรผนัไปตามข้อความและประโยคนัน้ ๆ ผลงาน

ได้นําเสนอความงามทางกายภาพ ผา่นการยืดออกของรูปทรง พืน้ผิว แสงเงา แตเ่ม่ือพิจารณาถึง

ความหมายโดยเฉพาะอยา่งยิ่งลกัษณะแกะฝังลงไปในวตัถ ุก็สะท้อนให้เห็นวา่เป็นการถกูประทบัตีตรา

ลงไป หรือการสร้างตราผลิตภณัฑ์ (Branding) ซึง่สามารถทําให้เห็นถึงเร่ืองราวสถานการณ์ของการ

ถกูคกุคามทางวฒันธรรมของของรัฐในการบริหารจดัการภาพลกัษณ์คณุคา่ของผลิตภณัฑ์ชาวบ้าน 

 

 ภาพท่ี 36 แสดงการแกะคําสําคญัจากนโยบายของรัฐลงไปบนด้ามสิ่วท่ีมีลกัษณะคล้ายกบั

การสร้างตราผลิตภณัฑ์ 

 การจดัองค์ประกอบ : นําเสนอโดยการจดัวางทอ่นไม้ท่ีแกะเป็นรูปทรงมือในลกัษณะแนว

ระนาบ ลกัษณะของมือเป็นการจําลองกบัอากปักิริยาและการกระทํา ซึง่หากมองย้อนกลบัอีกนยัยะ

หนึง่ งานชา่งคือการผลของการกระทําของมนษุย์ในการใช้ทกัษะฝีมือในการสร้างขึน้จากวสัดรุอบตวั

ดงันัน้รูปทรงมือท่ีเกิดจากการแกะลงไปบนวสัดไุม้ก็คือผลผลิตทางงานชา่งชนิดหนึง่ การวางทอ่นไม้ให้

มีลกัษณะซ้อนทบักนัไร่เรียงกนัจํานวนส่ีทอ่น อย่างหมิ่นเหม ่แสดงถึงอาการไมม่ัน่คง ซึง่ในแตล่ะทอ่น
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จะมีสิ่วท่ีแกะนโยบายของรัฐในแตล่ะยคุสมยัในลกัษณะ ไม้ทอ่นท่ีหนึง่ถกูแกะโดยไม้ท่อนท่ีสอง ไม้

ทอ่นท่ีสองถกูแกะโดยไม้ทอ่นท่ีสาม ไม้ทอ่นท่ีสามถกูแกะโดยไม้ทอ่นท่ีส่ี เป็นการกระทําลงไปบนท่อน

ไม้ซํา้แล้วซํา้เลา่ โดยสามารถอา่นเร่ืองราวท่ีเช่ือมตอ่กนัจากการแกะด้ามสิ่ว แตใ่นขณะเดียวกนัทิศทาง

เส้นของสิ่วก็ชวนให้นกึถึงการเสียบ ทิ่ม แทง ลงมาอยา่งตอ่เน่ืองซํา้แล้วซํา้เลา่ หากพิจารณาถึง

ความสมัพนัธ์ผู้ชมจะสามารถเห็นลกัษณะของการใช้วสัดธุรรมชาต ิท่ีสร้างขึน้กลายเป็นกิจกรรมการ

ทํางานชา่ง และการกําหนดนโยบายของรัฐอย่างเป็นลําดบัชัน้ขึน้ไปเป็นวฏัจกัรในตวัเอง ทําให้เห็นถึงส

ถาณการณ์ทางวฒันธรรมโดยสร้างการปะติปะตอ่เนือ้หาทางประวตัศิาสตร์ให้เห็นถึงสถานการณ์ 

เร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ตัง้แตอ่ดีตจนปัจจบุนัจากของนโยบายของรัฐท่ีมีผลกระทบตอ่งานชา่งพืน้บ้านได้ 

 

ภาพท่ี 37 แสดงลกัษณะทิศทางของเส้นในผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 1 

2. การวิเคราะห์ผลงานผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 2  

 2.1 การวิเคราะห์การสร้างรูปแบบ 

 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 2 มีการวิเคราะห์เนือ้หาท่ีแสดงให้เห็น กระบวนการเปล่ียนแปลงวิถี

ชีวิตและการสร้างสิ่งใหมแ่ทนสิ่งเก่าเกิดขึน้ในวฒันธรรมแตล่ะชว่งเวลาอยูเ่สมอ ซึง่มีปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง
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กบัพฒันาการทางสงัคมตา่ง ๆ งานชา่งพืน้บ้านแบบดัง้เดิมท่ีไมส่ามารถปรับตวัได้กบัยคุสมยัท่ี

เปล่ียนไปได้ทนัเน่ืองจากการใช้งานไมส่อดรับกบัการดําเนินชีวิตสมยัใหมเ่กิดเป็นการสร้างขึน้เพ่ือรอ

การสลายไป ผู้วิจยัได้สงัเกตวา่การสร้างและการถกูทําลายเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ซํา้แล้วซํา้เล่าผา่น

กระบวนการทางวฒันธรรมซึง่เป็นสว่นหลกัในการเปล่ียนแปลงคณุคา่ของงานชา่งไทยซึง่สมัพนัธ์กบั

เป้าหมายท่ีต้องการนําเสนอ ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 2 จงึเลือกใช้วิธีการทําให้เห็นความขดัแย้ง

ระหวา่งภาพของการมีอยูแ่ละการทําให้สลายไปมาเป็นโครงสร้างหลกัในการสร้างรูปแบบงาน

ทศันศลิป์ 

 2.2 การวิเคราะห์ทัศนธาตุพืน้ฐาน 

 รูปทรงและวสัด ุ: งานชา่งพืน้บ้านคือการจดัการกบัวสัดท่ีุอยูร่อบตวัโดยใช้ทกัษะฝีมือร่วมกบั

ภมูิปัญญาอย่างได้ผล แตเ่ม่ือบทบาทสถานะของงานช่างถกูเปล่ียนให้ใช้การไมไ่ด้ (nonfunctional) ใน

สงัคมปัจจบุนั งานชา่งแบบดัง้เดมิจงึเส่ือมลงไป ผู้วิจยัจงึเลือกใช้ลกัษณะเคร่ืองปัน้ดนิเผาแบบดัง้เดมิ

ทําให้เห็นรูปลกัษณ์ท่ีสามารถสร้างการตีความได้ถึงลกัษณะวิถีดัง้เดมิของชาวบ้าน  ได้แก่ ความเรียบ

ง่าย ไมซ่บัซ้อน ไมต่กแตง่  แตใ่นขณะเดียวกนั ก็รู้สึกได้ถึงความเปราะบาง เน่ืองจากในกรรมวิธีการ

สร้างงานเคร่ืองปัน้ดนิเผามีการใช้ดนิเป็นวสัดหุลกั ซึง่ดนิเป็นวสัดท่ีุหาได้โดยรอบมีคณุสมบตัเิหมาะ

สําหรับนํามาใช้สร้าง โดยสถานภาพของดนิตามธรรมชาตมีิลกัษณะหลากหลายทัง้ เหลว ก่อตวัขึน้

เป็นรูปทรง และสามารถผกุร่อนและแตกสลายลงไปได้โดยธรรมชาตซิึง่กรรมวิธีในการปัน้ขึน้รูปทรง

ของงานเคร่ืองปัน้ดนิเผาจากนํา้มือของชา่งเป็นการสร้างและการทําลายรูปทรงในตวัเองอยูเ่สมอ งาน

เคร่ืองปัน้ดนิเผาจงึสามารถแสดงให้เห็นถึงธรรมชาตขิองวสัดไุด้อยา่งดี  

 การเปล่ียนเง่ือนไข : การนํางานเคร่ืองปัน้ดนิเผามาเปล่ียนเง่ือนไขของกรรมวิธีในการสร้างคือ 

การใช้รูปทรงท่ีปัน้เสร็จสมบรูณ์ถึงขัน้ตอนดนิแตไ่มไ่ด้รับการเผาให้ครบขัน้ตอนกระบวนการสร้าง

เคร่ืองปัน้ดนิเผามาใช้ในผลงาน เป็นการเปล่ียนเง่ือนไขทางความจริงเดมิท่ีมีอยูใ่นการใช้ภมูิปัญญาใน

การสร้างงานชา่ง เม่ือไมเ่ผาคณุสมบตัขิองวสัดจุงึไมทํ่าหน้าท่ี  บทบาทของงานชา่งจงึถกูเปล่ียนให้

สามารถใช้งานได้แสดงถึงสภาวะของงานชา่งท่ีดํารงอยูใ่นปัจจบุนั 
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 การเลือกใช้ผลงานในลกัษณะเชิงกระบวนการ (process base) : ความเปล่ียนแปลงใน

วฒันธรรมในยคุ ๆ หนึง่เกิดจากการสร้างสิ่งใหมแ่ทนท่ีสิ่งเดมิ เป็นการสร้างสรรค์และการทําลายซํา้

แล้วซํา้เลา่ เป็นการเปล่ียนแปลงโดยสมัพนัธ์กบัเง่ือนไขของเวลา ผู้วิจยัจงึเลือกใช้การแสดงออกของ

ผลงานในลกัษณะเชิงกระบวนการ การใช้นํา้ซึง่ทําปฏิกิริยากบัคณุสมบตัขิองวสัดุคือ ดิน ในการ

สามารถทําลายรูปทรงไปเร่ือย ๆ จนกระทัง่สญูหายและหมดไป เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดขึน้ตามเง่ือนไขของเวลาท่ีเป็นสาระสําคญั 

 การฉายวิดีโอ : การฉายวิดีโอแสดงขัน้ตอนการปัน้เคร่ืองปัน้ดนิเผาด้วยกรรมวิธีแบบดัง้เดมิ

แสดงลกัษณะของความเป็นภาพซึง่ความหมายของภาพคือ รูปท่ีปรากฏโดยใช้ประสาทสมัผสัในการ

มองเห็นด้วยตาแตใ่นขณะเดียวกนัก็เป็นภาพท่ีนกึเห็นได้เหมือนกนั การฉายวิดีโอขัน้ตอนการปัน้จงึ

เป็นภาพท่ีแสดงการสร้างท่ีเก่ียวเน่ืองไปถึงสภาวะการมีอยูข่องชา่งแบบดัง้เดมิในปัจจบุนั 

 การสร้างความขดัแย้ง : เม่ือผู้ชมมองย้อนกลบัไปมาจะพบความสมัพนัธ์ระหวา่งภาพจากการ

ฉายวิดีโอขัน้ตอนกรรมวิธีการสร้างของงานชา่งแบบดัง้เดิมและพืน้ท่ีการจดัวางผลงานเคร่ืองปัน้ดนิเผา

ท่ีวางอยู่ด้านหน้า ท่ีกําลงัคอ่ยๆเปล่ียนรูปทรงไปเร่ือย ๆ ทําให้เห็นถึงการคอ่ย ๆ สลายไป ทําให้เกิด

ความรู้สกึขดัแย้งทางความรู้สกึระหวา่งคณุคา่ทกัษะฝีมือจากนํา้พกันํา้แรงของชา่งพืน้บ้านและการถกู

ทําลายไปภายในเง่ือนไขของเวลา นําไปสู่การเข้าใจถึงสถานการณ์ของสภาวะของงานชา่งพืน้บ้าน 

และสร้างการตระหนกั เรียกร้องให้เห็นถึงคณุคา่ความสําคญัของงานชา่งไทย  

3.การวิเคราะห์ผลงานผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 3 

 3.1 การวิเคราะห์การสร้างรูปแบบ 

 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 3 ได้วิเคราะห์เนือ้หาทางด้านบทบาทคณุคา่และวิถีของงานชา่ง

ดัง้เดมิจะพบผลกระทบจากการเปล่ียนผา่นสงัคมเกษตรกรรมไปสูส่งัคมอตุสาหกรรม กระบวนการ

ผลิตของวสัดสุมยัใหมจ่ากโรงงานอตุสาหกรรมท่ีรวดเร็ว ง่าย และทนัสมยั มีผลคา่นิยมของคนใน

สงัคมประกอบกบัการบริหารจดัการของรัฐในการผลกัดนัรูปแบบของงานช่างให้เข้าไปสูร่ะบบ

อตุสาหกรรมเพ่ือเป็นของท่ีระลกึเพ่ือการท่องเท่ียวทําให้งานชา่งแบบดงัเดมิท่ีไมส่ามารถปรับตวัได้ทนั
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จงึขาดผู้อปุถมัป์ ทําให้งานช่างพืน้บ้านเส่ือมลงจนหมดสภาพทางสงัคม จากกระบวนการดงักล่าวจะ

เห็นการแปรเปล่ียนไปทัง้ทางรูปแบบและวิถีชีวิตเดมิของงานชา่ง ผู้วิจยัเลือกใช้การแปรเปล่ียนไปของ

งานชา่งเป็นโครงสร้างหลกัในการสร้างรูปแบบซึง่สอดรับกบัวตัถปุระสงค์ โดยการนําเสนอผา่น

กายภาพของวสัดงุานชา่งท่ีมีลกัษณะของการเปล่ียนรูปทรงดัง้เดมิท่ีกลายไปเป็นรูปทรงอ่ืน เพ่ือให้เกิด

การเปรียบเทียบระหว่างการสร้างสิ่งใหมบ่นสิ่งเดมิ 

 3.2 การวิเคราะห์ทัศนธาตุพืน้ฐาน 

 วสัด ุ: การนํางานหตัถกรรมไม้แกะสลกัของชา่งชาวบ้านซึ่งเป็นวสัดสํุาเร็จรูปท่ีมีอยูท่ัว่ไปมา

จดัการและนําเสนอ ทัง้นีว้สัดสํุาเร็จรูปเช่ือมโยงถึงเร่ืองราวความหมายท่ีผู้คนจดจําว่าสิ่งนีคื้ออะไร มี

บทบาทและใช้ประโยชน์อยา่งไรซึง่เป็นคณุสมบตัิท่ีติดอยู่กบัวสัดสํุาเร็จรูปตา่ง ๆ เม่ือวสัดสํุาเร็จรูปถกู

นํามาจดัการในลกัษณะท่ีแตกตา่งไปจากเดมิ ยอ่มทําให้เกิดการรับรู้ความหมายท่ีแตกตา่งไป 

 การเปล่ียนแปลงกายภาพของรูปทรง : ในการทํางานแกะสลกัไม้นัน้ชา่งจะใช้ภมูิปัญญาใน

วิธีการสงัเกตจากรูปทรงภายนอกของวสัดแุละพิจารณาว่าสามารถแกะให้ออกมาเป็นลกัษณะใดได้ 

เพ่ือให้ไมใ่ห้เสียเนือ้วสัดไุปอยา่งเปลา่ประโยชน์ ลกัษณะทางกายภาพของงานช่างท่ีถกูแกะจากท่อน

ไม้จงึมีความหนกัแนน่ ทบัตนั การเลือกใช้วิธีการแกะ ขดุเจาะ นําด้านในออกมาด้านนอก การ

ย้อนกลบัรูปทรง จากรูปทรงท่ีมีย้อนกลบัไปเป็นไมมี่ รูปทรงท่ีไมมี่ย้อนกลบัเป็นมี โดยรูปทรงของงาน

ชา่งถกูทําให้แยกออกเป็น 2 สว่น โดยใช้วิธีสร้างการเปล่ียนแปลง (Transformation) เพ่ือเปล่ียน

รูปลกัษณ์ของการมีอยูรู่ปแบบเดมิให้กลายเป็นรูปทรงใหม่ ระหวา่งรูปทรงของการมีอยูข่องงานชา่งใน

รูปแบบดัง้เดมิ และรูปทรงโครงสร้างกระดกูด้านในท่ีเกิดขึน้ใหมอ่ยา่งผิดเพีย้นไปจากความเป็นจริง 

สร้างการเปรียบเทียบให้เห็นวา่สิ่งเดมิถกูเปล่ียนไป แสดงถึงการหายไปของมวลซึง่ให้ความรู้สกึท่ีเบา

บางลง เป็นการเปล่ียนความจริงทางการมองเห็นของงานชา่งดัง้เดมิ ผู้ชมสามารถสํารวจรูปทรง สร้าง

ความเปรียบจากอีกด้านและจินตนาการเค้าโครงภายนอกลาง ๆ แสดงถึงสภาวะการดํารงอยูข่องงาน

ชา่งในปัจจบุนัท่ีคอ่ย ๆ เหือดแห้ง สลายไป เป็นการสร้างขึน้ใหมบ่นซากของสิ่งเดมิ ซึง่สะท้อนให้เห็น

สภาพสงัคมวฒันธรรม และวิถีชีวิตดัง้เดมิท่ีแปรเปล่ียนไป 
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ภาพท่ี 38 แสดงลกัษณะของเส้นรอบนอก (outline) ของงานชา่งพืน้บ้านก่อนทําการแกะสลกัลงไปเพ่ือ

แสดงให้เห็นการเปล่ียนแปลงของรูปทรง 

 

ภาพท่ี 39 แสดงลกัษณะการเปรียบเทียบของมวลในรูปทรงระหวา่งมวลท่ีทบึตนัท่ีให้ความรู้สกึหนกั

แนน่และ มวลท่ีแสดงถึงความโปร่ง
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บทที่ 5 

บทสรุป 

 ผลงานวิทยานิพนธ์เกิดจากการตัง้ข้อสงัเกตเก่ียวกบัประเดน็ทางสงัคมศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบั

ความเปล่ียนแปลงของงานช่างไทยซึง่สมัพนัธ์อยูก่บัเง่ือนไขพฒันาการทางสงัคมและการกําหนด

นโยบายของภาครัฐท่ีสง่ผลกระทบตอ่การเปล่ียนแปลงรูปแบบและคณุคา่ของงานชา่งไทยแบบดัง้เดมิ 

ประกอบกบังานชา่งดัง้เดมิไมส่ามารถปรับเปล่ียนเพ่ือตอบสนองวิถีชีวิตรูปแบบใหมท่ี่เปล่ียนไปอยา่ง

รวดเร็ว กระบวนทางการสงัคมเหลา่นีส้ง่ผลให้งานชา่งไทยคอ่ย ๆ เลือนหายไปจากสงัคม  

 วตัถปุระสงค์ของงานวิจยัคือ เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานทศันศิลป์ท่ีนําเสนอการแปรเปล่ียนคณุคา่

ของงานชา่งพืน้บ้าน  

 วิธีวิทยาประกอบไปด้วย วิธีการท่ีหนึง่ การศกึษาข้อมลูเชิงประวตัิศาสตร์ของการเปล่ียนแปลง

งานชา่งพืน้บ้านในบริบทสงัคมและวฒันธรรมไทย รวมถึงนยัยะเชิงอํานาจจากนโยบายของรัฐตัง้แต่

รัชกาลท่ี 6 ถึงปัจจบุนั วิธีการท่ีสอง ข้อมลูการเปล่ียนแปลงของงานชา่งพืน้บ้านทัง้ทางกายภาพ 

บทบาทและหน้าท่ีการใช้งานวิธีการท่ีสาม คือการศกึษาศิลปินกรณีศกึษาโดยเลือกผลงานศลิปะท่ีมี

เนือ้หาและวิธีการท่ีใกล้เคียงกบังานของตนเอง วิธีการท่ีส่ี ลงพืน้ท่ี สมัภาษณ์กรณีศกึษาเพ่ือศกึษาวิถี

ชีวิตความเป็นอยูร่วมไปถึงสภาพสงัคมท่ีแวดล้อม วิธีการท่ีห้า นําสิ่งท่ีได้จากวิธีการท่ีหนึง่ถึงส่ีมาปรับ

ประยกุต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะและวิธีการสดุท้ายคือการวิเคราะห์ผลงานท่ีทศันศลิป์   

 ผลงานวิทยานิพนธ์ประกอบไปด้วยผลงานจํานวน 3 ชิน้ได้แก่ 1. บนัทกึของชา่ง ขนาดผนัแปร 

เทคนิคแกะไม้ 2. การบงัเกิดและการสลาย ขนาดผนัแปร เทคนิคส่ือผสม 3. ของท่ีระลึกจากประเทศ

ไทย ขนาดผนัแปร เทคนิค แกะสลกัไม้  

 ผลวิเคราะห์ของงานวิทยานิพนธ์ สามารถสรุปได้วา่ ประการท่ีหนึง่การนําเสนอนโยบายของรัฐ

ท่ีมีผลกระทบตอ่งานช่างพืน้บ้านใช้วิธีการนําเสนอผา่นการนําประวตัิศาสตร์มาใช้ซํา้โดยตีความใหม่
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ออกมาเป็นคําสําคญัและแกะลงไปบนเคร่ืองมือชา่ง สร้างการเลา่เร่ืองและการปะตดิปะตอ่เพ่ือให้

เข้าใจผลกระทบจากนโยบายของรัฐท่ีมีตอ่งานชา่งพืน้บ้าน ประการท่ีสอง การทําให้เห็นความสมัพนัธ์

ของกระบวนการสร้างขึน้ของงานชา่งจากวสัดทุ้องถ่ินแต่ในขณะเดียวกนัก็ถกูทําลายในเง่ือนไขของ

เวลาสะท้อนให้เห็นงานชา่งพืน้บ้านในบริบทของการเกิดขึน้และการเส่ือมสลายประการท่ีสาม เนือ้หา

แสดงให้เห็นการเปล่ียนแปลงของงานชา่งและวิถีชีวิตดัง้เดมิโดยการใช้วิธีสร้างความเปรียบจากการ

แปรเปล่ียนไปทางความจริงทางการมองเห็นให้กลายไปเป็นรูปทรงอ่ืน เป็นการสร้างขึน้ใหมบ่นซาก

ของสิ่งเดมิ เป็นสาระสําคญัในการสร้างความคดิและเนือ้หาให้ผลงานศลิปะ  ทําให้เห็นถึงสถานการณ์

ทางด้านสภาพสงัคมของงานชา่ง และสร้างการตระหนกั เรียกร้องให้เห็นความสําคญัของงานชา่งไทย 

 การรับรู้และการตีความในผลงานวิทยานิพนธ์สามารถทําความเข้าใจได้อยา่งตรงไปตรงมา 

จากการปะติดปะตอ่ความหมายจากลกัษณะทางกายภาพของผลงาน ซึง่บง่บอกถึงสถานการณ์

ทางด้านสภาพสงัคมของงานชา่งพืน้บ้านรวมถึงผู้ชมอาจจะถกูกระตุ้นให้ตระหนกัถึงความสําคญัของ

งานชา่งพืน้บ้านโดยใช้การรับรู้จากผลงานทศันศลิป์ 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 1. เนือ้หาในผลงานทศันศลิป์เป็นเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัปรากฏการณ์ทางสงัคมและ

ประวตัิศาสตร์ ซึง่นอกจากการค้นคว้าทางด้านศลิปะ และวฒันธรรมแล้ว จําเป็นต้องศกึษาค้นคว้าหา

ข้อมลูจากหนงัสือหรือโครงการวิจยัในสาขาอ่ืน ๆ เทียบเคียง เชน่ สถาปัตยกรรม สงัคมศาสตร์ และ

มนษุยศาสตร์ เป็นต้น จะทําให้สามารถได้ข้อมลูท่ีมีลกัษณะครอบคลมุและชว่ยในการสร้างสรรค์งาน

วิทยานิพนธ์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

 2. โครงการวิจยันีถื้อเป็นประสบการณ์แรกของผู้วิจยัในการค้นคว้าและเข้าไปในพืน้ท่ีเพ่ือหา

ข้อมลู ดงันัน้การวางแผนในการเรียนรู้และเข้าใจในการสร้างสรรค์จงึต้องคอ่นข้างชดัเจนภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด  เน่ืองด้วยพืน้ท่ีจริงท่ีมีลกัษณะเป็นพืน้ท่ีเฉพาะคือจงัหวดัเชียงใหมแ่ละจงัหวดั

ลําพนู ด้วยเหตนีุจ้งึคอ่นข้างใช้เวลาและคา่ใช้จ่ายสงูในการเดนิทาง การวางแผนผิดพลาดทําให้

เสียเวลาและคา่ใช้จา่ยเกินกวา่ท่ีตัง้เอาไว้ การวางแผนและการเข้าใจกระบวนการ ขอบเขตของ

การศกึษาท่ีชดัเจนจะชว่ยลดคา่ใช้จา่ยและดําเนินโครงการวิจยัได้เสร็จในเวลาท่ีกําหนดได้
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