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        การกีดกนัทางสังคม คือการท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ถูกปิดกั้น ขดัขวาง ไม่ให้ไดสิ้ทธิ
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ขดัแยง้ 2.วิถีเกษตรกรรมไทยเป็นหน่ึงในรูปแบบการกีดกนัทางสังคม 3.การกีดกนัผูป่้วยจากการ
รักษาจากแพทยแ์ผนปัจจุบนั เพื่อสร้างความตระหนกัรู้ให้แก่ผูช้มในเร่ือง “การกีดกนัทางสังคม”  
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ผา่นการน าเสนอเป็นผลงานประติมากรรม เพื่อตอ้งการแสดงให้เห็นปรากฏการณ์ท่ีเป็นขอ้เท็จจริง
ทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั  
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   Social Exclusion is the circumstance when people or groups of people are blocked off or 
obstructed from receiving basic rights.  It is regarded that social exclusion is a process depriving 
others’ rights and it is considered as an obvious human right violation.  Nowadays, there are 
problems on blocking off and obstructing various basic rights.  Some cases are complicated and 
difficult to understand them easily.  Thus, the researcher has interests and begins to study using 
the following forms of study - 1) social exclusion from receiving conventionally medical 
treatment – to create knowledge awareness on “Social Exclusion.”  According to each case study, 
there are always significant meanings.  So, the researcher must convey attitudes through 
sculptural works to present social facts in today world. 
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บทที่ 1 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

“การกีดกนัทางสังคม” คือ กระบวนการปิดกั้นขดัขวาง บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ไม่ให้เขา้ถึง

สิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ อาทิ สิทธิเสรีภาพในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สิทธิในการเลือกนับถือ

ศาสนา   สิทธิในการไดรั้บค่าตอบแทนจากการท างาน สิทธิในการไดรั้บราคาค่าผลผลิตอย่างเป็น

ธรรมไม่ถูกเอาเปรียบหรือกดราคา สิทธิในการไดรั้บการรักษาจากโรงพยาบาลของรัฐ เป็นตน้ 

ปัจจุบนัปัญหา การกีดกนัทางสังคม มากมายหลายกรณี เช่น กรณีท่ีเกิดข้ึนจากความขดัแยง้ ระหวา่ง

บุคคลต่อบุคคล อาจขยายไปเป็นความขดัแยง้ระดบัหมู่คณะ หากคู่ขดัแยง้สร้างให้เกิดกลุ่ม“แบ่งฝัก

แบ่งฝ่าย”  (Group polarization)  ในท่ีน้ีหมายถึง บุคคลท่ีมีทศันคติทางความคิดท่ีไม่ตรงกนั และ

การด าเนินชีวิตท่ีไม่เหมือนกบักลุ่มคนส่วนใหญ่ จะถูกผลกัไปอยูอี่กฝ่ายหน่ึง นอกจากน้ี “การแบ่ง

ฝักแบ่งฝ่าย” กลุ่มท่ีมีอ านาจมากกว่าจะเร่ิมจ ากดัพื้นผูท่ี้เห็นต่างในการมีส่วนร่วมในสังคม และ

น าไปสู่การกีดกนัให้พน้ไปจากสังคม จะพบว่ามีหลายกรณีท่ีเกิดข้ึนทั้งอดีตและปัจจุบนั เช่นกรณี

ความขดัแยง้ทางความคิดท่ีม่ีต่อค าสอนทางศาสนา โดยมีการกล่าวหานกัวิทยาศาสตร์ หรือผูท่ี้มี

ความคิดเห็นขดัแยง้ต่อค าสอนของคริสตศ์าสนาวา่เป็นแม่มด ท่ีเกิดข้ึนในยุคกลาง  และกรณีความ

ขดัแยง้ระหวา่งชาวบา้นกบัผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบในภาคอีสานจากทั้งสองกรณี ส่ิงท่ีเหมือนกนั

ก็คือการกีดทางสังคมท่ีเกิดจากความขดัแยง้แฝง ระหวา่งผูมี้อ  านาจในสังคมกบัผูท่ี้ถูกกีดกนั โดยผูมี้

อ  านาจในสังคมเป็นผูท่ี้ช้ีน ามวลชน ในการกีดกนัผูท่ี้มีความคิดเห็นแตกต่างออกไปจากสังคม หรือ

ผูท่ี้ขดัแยง้กบักลุ่มตน จะเห็นวา่มีการบิดเบือนความเป็นจริงเพื่อผลประโยชน์ของฝ่ายตน โดยการ

หาแนวร่วมหาพรรคพวก เม่ือกลุ่มคนมีความคิดเห็นหรือความเช่ือท่ีเหมือนกนัจึงง่ายต่อการชกัจูง

หรือชกัน าไปสู่การกระท าท่ีสุดโต่ง 

วิถีเกษตรกรรมไทยซ่ึงเป็นตวัอยา่งหน่ึงใน “การกีดกนัทางสังคม” เพราะระบบการเกษตร

ท่ีเอ้ือผลประโยชน์ใหก้บันายทุนท่ีเป็นกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆซ่ึงเป็นผูค้วบคุม ตน้ทุนการผลิต ปุ๋ย ยาฆ่า

แมลง เคมีเกษตรต่าง ๆ ท่ีสามารถปรับราคาข้ึนลงเองได ้และการรับซ้ือผลผลิตของเกษตรกรโดยให้

ราคาต ่ามาก แต่น าไปขายต่อในราคาท่ีสูง ส่วนต่างจ านวนมากน้ีท าใหไ้ดก้  าไรเกือบจะทั้งหมดท่ี 
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ใหเ้กษตรกรซ่ึงเป็นคนกลุ่มใหญ่ไม่สามารถเขา้ถึงการจดัการของภาครัฐ ในการแกไ้ขปัญหาความ

ยากจนและปัญหาหน้ีสินได ้เป็นตน้ จะเห็นวา่เกษตรกรไม่สามารถก าหนดอะไรไดเ้ลย ทั้งตน้ทุน 

จ านวนผลผลิต และราคารับซ้ือลว้นถูกก าหนดโดยผูอ่ื้น 

การกีดกนัผูป่้วยจากการรักษาจากแพทย ์โดยเลือกท่ีจะพาผูป่้วยไปรักษาตามความเช่ือของ

กลุ่มตนเช่น กรณีผูป่้วยมีอาการคลุง้คลัง่ไม่สามารถส่ือสารและควบคุมตวัเองได ้ท าให้คนส่วนใหญ่

เช้ือวา่เป็นเพราะผเีขา้สิง จึงน าผูป่้วยไปรักษากบัหมอผ ีซ่ึงผูป่้วยเองจะไม่สามารถเลือกการรักษาเอง

ได ้ท าใหถู้กปิดกั้นหรือถูกลิดรอนสิทธิในการท่ีจะไดรั้บการรักษาพยาบาลจากแพทยอ์ยา่งถูกวิธี ซ่ึง

เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีทุกคนตอ้งไดรั้บอย่างเท่าเทียมกนั จะเห็นวา่ผูป่้วยตอ้งเอาชีวิตไปเส่ียงเพียง

ล าพงั จากการท่ีตอ้งไปรักษาตามความเช่ือของคนหมู่มาก  

ในทุกสังคมทั้งจากอดีตจนมาถึงปัจจุบนั ลว้นมีเหตุการณ์การกีดกนัทางสังคมเกิดข้ึน ใน

ปัจจุบนัเป็นยคุท่ีสังคมใหค้วามส าคญัเร่ืองสิทธิความเท่าเทียมกนั แต่ยงัปรากฏเหตุการณ์ท่ีมีผูค้นถูก

ขดัขวางปิดกั้นการไดรั้บสิทธิ โอกาส ความช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ มากมายและบางกรณีมีความ

ซับซ้อนยากท่ีจะเข้าใจปัญหาได้โดยง่าย จากข้อมูลข้างต้นท าให้ผูว้ิจ ัยมีความสนใจจะศึกษา

ปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเกิดข้ึน และน ามาสู่วตัถุประสงคแ์ยกยอ่ยต่อไปน้ี 

 

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 ผูว้ิจยัมีความมุ่งหมายการสร้างความตระหนกัรู้ให้แก่ผูช้มในเร่ือง “การกีดกันทางสังคม”  

จากการศึกษารวบรวมขอ้มูลในแต่ละกรณีศึกษาลว้นมีนยัยะส าคญัซ่อนอยู ่จึงตอ้งการแสดงทศันคติ

ผา่นการน าเสนอผลงานประติมากรรม โดยมีประเด็นแยกยอ่ยดงัน้ี 

 1. ตอ้งการสร้างผลงานประติมากรรมท่ีแสดงถึงประเด็น “การกีดกันทางสังคม” ท่ีเกิดข้ึน

จากความขดัแยง้ ซ่ึงฝ่ายหน่ึงจะได้รับประโยชน์จากการสร้างให้เกิดการกีดกนัทางสังคมข้ึน ทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม 

 2. ตอ้งการสร้างผลงานประติมากรรมท่ีแสดงถึงประเด็น “การกีดกันทางสังคม” ท่ีเกิดข้ึน

จาก กลุ่มคนกลุ่มเล็ก ๆ ท่ีมีอ านาจทางเศรษฐกิจ อ านาจทางการเงิน และอ านาจทางสังคม ท่ีสามารถ

ปิดกั้นการช่วยเหลือจากภาครัฐต่อเกษตรกรอยา่งเป็นระบบ 
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 3. ตอ้งการสร้างผลงานประติมากรรมท่ีแสดงถึงประเด็น “การกีดกันทางสังคม” ท่ีเกิดข้ึน

จากค่านิยมความเช่ือท่ีอธิบายไม่ไดเ้ช่น ความเช่ือทางไสยศาสตร์ ท่ียงัหลงเหลืออยูใ่นสังคมไทยท า

ใหเ้กิดผลกระทบต่อผูป่้วย เป็นตน้ 

 เพื่อตอ้งการแสดงใหเ้ห็นปรากฏการณ์ซ้ึงเป็นขอ้เทจ็จริงทางสังคมทั้งในเมืองและชนบท ท่ี

เกิดข้ึนในปัจจุบนั 

 

สมมติฐานของการศึกษา 

 ในการศึกษาเพื่อท าความเขา้ใจในดา้นเน้ือหาและแสดงทศันะ ผา่นการสร้างสรรคผ์ลงาน

วทิยานิพนธ์ชุดน้ี แยกยอ่ยผลงานตามแต่กรณีศึกษา หากแต่อยูภ่ายใตโ้ครงสร้างท่ีวา่ดว้ยเร่ืองการกีด

กนัทางสังคม มีสมมติฐานในเชิงความคิดและดา้นรูปแบบโดยสังเขปดงัน้ี 

สมมติฐานทางด้านความคิด 

1.การกีดกนัทางสังคมท่ีเกิดจากความขดัแยง้ 

ประเด็น “คนท่ีสร้างอ านาจดว้ยการใส่ร้ายผูอ่ื้น” 

เม่ือผูท่ี้มีอ านาจในสังคมไดก้ล่าวให้ร้ายผูใ้ดผูห้น่ึง จนท าให้คนในสังคมเช่ือยอมรับและ

เห็นดว้ยหรือคลอ้ยตามในการกล่าวหานั้น ผูว้จิยัจึงเห็นวา่ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บท่ีข้ึนเป็นส่ิงแรกก็คือ

การก าจดัผูท่ี้ขดัแยง้กบัตนโดยใชผู้ค้นในสังคมเป็นผูจ้ดัการ และประโยชน์ท่ีจะไดรั้บล าดบัต่อมา

คือเป็นผูท่ี้มีอ านาจต่อความคิดของคนในสังคม เม่ือเป็นท่ียอมรับย่อมเป็นผูมี้อิทธิพลต่อความคิด

ของคนกลุ่มใหญ่ยอ่ม เป็นการง่าย ในการท่ีจะชกัน าหรือช้ีน าผูค้นใหท้ าตามค าสั่งหรือสนบัสนุนตน

ในดา้นต่างๆ 

2.วถีิเกษตรกรรมไทยท่ีเป็นตวัอยา่งหน่ึงในรูปแบบของการกีดกนัทางสังคม 

ประเด็น “เกษตรกรไม่สามารถก าหนดอะไรไดเ้ลย” 

ในปัจจุบนัการท าเกษตรไม่สามารถหลีกเล่ียงท่ีจะต้องใช้เคมีเกษตร เน่ืองจากแร่ธาตุท่ี

จ  าเป็นส าหรับพืชไดห้มดไปเพราะเกิดจากการใชเ้คมีเกษตรมาเป็นเวลานาน ทุกๆปีเกษตรกรตอ้ง

ลงทุนในการหาซ้ือเคมีเกษตร เพื่อท่ีจะไดผ้ลผลิตตามท่ีตอ้งการ อีกปัจจยัท่ีมีผลต่อการท าเกษตร

มากคือ น ้า ซ่ึงในหลายพื้นท่ีตอ้งรอน ้าทั้งจากชลประทานและตามฤดูกาล ถา้น ้านอ้ยหรือมากเกินไป

ยอ่มส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ และส่ิงท่ีเกษตรกรคาดหวงัเป็น
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อยา่งมากในแต่ละปีคือราคารับซ้ือผลผลิต ซ่ึงบางปีไดร้าคาดีแต่บางปีก็ราคาตกต ่า จะเห็นวา่การท า

เกษตรกรรมตั้งแต่ตน้ทุนการผลิต น ้าท่ีใชใ้นการเกษตร และราคารับซ้ือผลผลิต ลว้นถูกควบคุมจาก

ภายนอกทั้งส้ิน 

3.การกีดกนัผูป่้วยจากการรักษาจากแพทยแ์ผนปัจจุบนั 

ประเด็น “ผูป่้วยตอ้งเอาชีวติไปเส่ียงเพียงล าพงั จากการรักษาตามความเช่ือ” 

เม่ือมีเหตุการณ์การเจ็บป่วยดว้ยอาการของโรคท่ีไม่ปกติและไม่เคยเกิดข้ึน ไม่สามมารถ

อธิบายการเจ็บป่วยนั้น ไดเ้กิดข้ึนกบัครอบครัวหรือชุมชนท่ีมีความเช่ือเร่ือง ผี ไสยสาสตร์ มนตด์ า 

มกัจะเช่ือว่าอาการของผูป่้วย เกิดจากการกระท าของภูตผีหรือการถูกคุณไสย และเลือกท่ีจะพา

ผูป่้วยไปรักษาตามพิธีกรรมทางความเช่ือ ท่ีรักษาโดยหมอผีหรือร่างทรง จะมีการท าพิธีกรรมต่างๆ

ทั้งเสกน ้ ามนต์ให้ด่ืม ปัดเป่าด้วยคาถาอาคม ฯลฯ ซ่ึงไม่มีอะไรเป็นขอ้พิสูจน์ได้เลยว่าการรักษา

ดงักล่าว สามารถรักษาผูป่้วยได ้มีแต่จะท าใหโ้อกาสท่ีจะหายจากการเจบ็ป่วยนอ้ยลงเร่ือย ๆ หรือถึง

ขั้นเสียชีวติได ้

สมมติฐานทางด้านรูปแบบ 

1.คนท่ีสร้างอ านาจดว้ยการใส่ร้ายผูอ่ื้น 

ใช้กลยุทธ์ท่ีท าให้เห็นสองเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนพร้อมกัน โดยต้องการแสดงให้เห็นว่ามี

รูปทรง ๆ หน่ึงก าลงัไดรั้บความส าคญั แต่อีกรูปทรงหน่ึงก าลงัโดเดียวเควง้ขวา้ง ซ่ึงใชว้ิธีแบ่งพื้น

ออกเป็นสองส่วนดา้นบนดา้นล่างเพื่อแสดงเหตุการณ์สองเหตุการณ์ ดา้นบนจะเป็นกลุ่มรูปทรงท่ี

เป็นเคา้โครงรูปคน ตรงกลางจะมีขนาดท่ีใหญ่กวา่รูปทรงอ่ืนในขณะท่ีรูปทรงอ่ืนลอยอยูร่ายลอ้ม 

โดยจดัให้ตรงกลางท่ีใกล้รูปทรงใหญ่มีความหนาแน่นของรูปทรงเล็ก ๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่า

รูปทรงเล็ก ๆ ท่ีอยู่รายลอ้มก าลงัเดินเขา้หารูปทรงใหญ่ท่ีอยู่ตรงกลาง แสดงถึงอ านาจท่ีมีก าลงั

ไดรั้บความส าคญั ด้วยรูปทรงท่ีมีดา้นหนา้ดา้นหลงัจึงง่ายท่ีจะจินตนาการถึงทิศทาง ส่วนรูปทรง

ด้านล่างจะลอยเควง้เหมือนไม่มีแรงดึงดูดของโลกเพื่อตอ้งการแสดงถึงคนท่ีถูกโดดเด่ียวจาก

สังคม ไร้จุดยนื ไม่มีความมัน่คง  

2. เกษตรกรไม่สามารถก าหนดอะไรไดเ้ลย 

กลยทุธ์ ตอ้งการท าใหเ้ห็นวา่พื้นท่ีทางการเกษตรไม่มีธาตุอาหารส าหรับพืชเหลืออยู ่แต่พืช

เจริญเติบโตไดจ้ากเคมีเกษตร ใชรู้ปทรงท่ีมีท่ีมาจากพื้นท่ีทางการเกษตรน ามายอ่-ขยายขนาด แสดง
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ให้เห็นความเป็นจริงของพื้นท่ีทางการเกษตร ซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะท่ีจะมีทั้งพืชท่ีอยู่ในทุ่งนา ท่ีพกั

และคนันา เพื่อแสดงลกัษณะทางกายภาพความเป็นจริงของพื้นท่ี ใชรู้ปทรงท่ีมีท่ีมาจากรากขา้ว ยอ่

ขยายบางส่วนเพื่อเป็นตวักลางเสร้างความเขา้ใจ แสดงใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งพืชท่ีอยูใ่นพื้นท่ี

ทางการเกษตรและเคมีท่ีจ  าเป็นต่อพืช ใชรู้ปทรงท่ีมีท่ีมาจากภาชนะเคมีเกษตร โดยการท าซ ้ าจาก

ของจริงเพื่อ ภาชนะท่ีถูกออกแบบมาเฉพาะในการบรรจุเคมีเกษตร เพื่อตอ้งการแสดงให้เห็นว่า

เกษตรกรตอ้งพึ่งพาเคมีเกษตร 

3. ผูป่้วยตอ้งเอาชีวติไปเส่ียงเพียงล าพงั จากการรักษาตามความเช่ือ 

กลยุทธ์ ตอ้งการท าให้เห็นวา่ผูป่้วยไม่สามารถเขา้ถึงการรักษาจากแพทย ์แต่ตอ้งตกอยูใ่น

การรักษาท่ีไม่สามารถอธิบายอย่างสมเหตุผลได้การออกแบบส่ือ ใช้รูปผูห้ญิงแสดงนัยการเป็น

ตวัแทนของผูป่้วยรูปทรงของการสร้างพื้นท่ีเฉพาะแสดงอาเขตชดัเจน เพื่อท่ีจะแสดงให้เห็นพื้นท่ี

ของการรักษาตามความเช่ือการใชว้ตัถุท่ีอยูใ่นพิธีกรรมของการรักษามารวมกบัรูปคน เพื่อแสดงให้

เห็นถึงการรักษาท่ีไม่สมเหตุผล 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกีดกันทางสังคมที่เป็นการปิดกั้นขัดขว้างการได้รับโอกาส

และสิทธิต่าง ๆ 

 1. หนงัสือสิทธิในชีวติ 

 2. หนงัสือส่องกลอ้งสิทธิมนุษยชน 

 กรณศึีกษา 

 1. กรณีการกีดกนัทางสังคมท่ีเกิดจากความขดัแยง้ 

  1.1. การขบัไล่ผูท่ี้ถูกกล่าวหาวา่เป็นผปีอบในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

  1.2. การไล่ล่าผูท่ี้ถูกกล่าวหาวา่เป็นแม่มดในยคุกลาง 

 2. กรณีเกษตรกรรมไทยเป็นรูปแบบหน่ึงของการกีดกนัทางสังคม 

2.1. การท าเกษตรกรรมของครอบครัวผูว้ิจยั 

 3. กรณีการกีดกนัผูป่้วยไม่ใหไ้ดรั้บการรักษาจากแพทยแ์ผนปัจจุบนั 

  3.1. เหตุการณ์ความเจบ็ป่วยของยายไข 
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 ศิลปิน 

1. อลัเฟรโด จาอาร์ (Alfredo Jaar) 

    2.อนัโตนี กอร์มลีย ์(Antony Gormley) 
    3.  วลิล่ี เวอร์จินเนอร์ (Willy Verginer) 
วธีิการเกบ็ข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลสังเกตและจดบนัทึกการกีดกนัทางสังคม ในประเด็นการศึกษากรณี

ต่างๆจากหนงัสือ ส่ือออนไลน์ เพื่อศึกษาวเิคราะห์แยกแยะนยัยะต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ศึกษากระบวนการท่ีเรียกวา่การกีดกนัทางสังคมวา่คืออะไร 

2. ลกัษณะของผูท่ี้ถูกกีดกนัทางสังคมวา่เป็นอยา่งไร 

2.1 สภาพสังคมเป็นอยา่งไร 

2.2 ฐานะของผูถู้กกีดกนัเป็นอยา่งไร 

2.3 ท่ีอยูอ่าศยัเป็นแบบไหน 

2.4 แต่งกายอยา่ไร 

2.5 มีนิสัยอยา่งไร 

2.6 เพศอะไร อายเุท่าไร  

2.7 คนใกลชิ้ด(ผูถู้กกีดกนัเป็นอยา่งไร) 

3. ลกัษณะกลไกลหรือวธีิการในการท่ีใช ้กีดกนัทางสังคมแต่ละกรณีเป็นอยา่งไร 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการค้นคว้า 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
1. Laptop 
2. Internet 
3. เอกสารอา้งอิง 
4. แบบสัมภาษณ์ 
5. ภาพวาด 
6. ภาพถ่าย 
7. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสร้างสรรค ์
8. เคร่ืองมือและอุปกรณ์พื้นฐานต่าง ๆ ท่ีใชใ้นหอ้งท างานศิลปะ  
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บทที่2 
 

ข้อมูลทีเ่กี่ยวกบัการสร้างสรรค์ 
 การศึกษาเพื่อท าความเขา้ใจประเด็นท่ีตอ้งการน าเสนอ ตอ้งมีการรวบรวมขอ้มูลเพื่อท า
ความเข้าใจและประมวลความคิด เพื่อน าข้อมูลมาสังเคราะห์และสร้างทัศนคติน าไปสู่การ
สร้างสรรค์ โดยแบ่งขอ้มูลออกเป็น3ส่วน ขอ้มูลทฤษฎีอา้งอิงเพื่อก าหนดกรอบความคิด ก าหนด
ขอบเขตของประเด็นท่ีศึกษาและการสร้างทศันคติ ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์คือขอ้มูลท่ีมีเน้ือหาสัมพนัธ์
กบัประเด็นท่ีจะศึกษาและขอ้มูลกรณีศึกษา สุดทา้ยคือขอ้มูลการสร้างสรรค์ผลงาน ของศิลปินท่ี
ไดรั้บอิทธิพลทั้งมูลดา้นเน้ือหาและรูปแบบผลงาน 
 
1. ข้อมูลทฤษฎอ้ีางองิ 

1.1 แนวคิด นีโอมาร์กซิสม ์ในเร่ืองความขดัแยง้และสิทธิอ านาจ ของ ราล์ฟดาห์เรนดอร์ฟ 
(Ralph Dahrendorf) 

1.2 แนวคิดเร่ืองสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 

2. ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
   2.1 ขอ้มูลความหมายของ การกีดกนัทางสังคม 
   2.2 ขอ้มูลสิทธิมนุษยชน 
 2.3 ขอ้มูลกรณีศึกษา 
    2.3.1 การกีดกนัทางสังคมท่ีเกิดจากความขดัแยง้ 
     กรณีศึกษา การขบัไล่ผูท่ี้ถูกกล่าวหาวา่เป็นผปีอบในภาคอีสาน 
     กรณีศึกษา การไล่ล่าผูท่ี้ถูกกล่าวหาวา่เป็นแม่มดหมอผใีนยคุกลาง 
    2.3.2 วถีิเกษตรกรรมไทยเป็นหน่ึงในรูปแบบการกีดกนัทางสังคม 
     กรณีศึกษา การท าเกษตรกรรมของครอบครัวผูว้จิยัเอง 
    2.3.3 การกีดกนัผูป่้วยจากการรักษาจากแพทยแ์ผนปัจจุบนั 

กรณีศึกษา ยายไขเกิดอาการป่วยกะทนัหัน ญาติเลือกพาไปรักษาตาม
พิธีกรรมทางความเช่ือ 

2.4 สรุป  



8 
 

 
 

3.ข้อมูลการสร้างสรรค์ผลงาน  
   3.1 ศิลปกรรมของอลัเฟรโด จาอาร์ (Alfredo Jaar) 
   3.2 ศิลปกรรมของแอนโตนี กอร์มลีย ์(Antony Gormley) 
   3.3 ศิลปกรรมของวลิล่ี เวอร์จินเนอร์ (Willy Verginer) 

3.4 สรุปการวเิคราะห์ผลงานของศิลปิน 
 
1.ข้อมูลทฤษฎอ้ีางองิ 
 1.1 แนวคิดนีโอมาร์กซิสม์ในเร่ืองความขัดแย้ง ของ ราล์ฟดาห์เรนดอร์ฟ (Ralph 
Dahrendorf) 
 ความขดัแยง้(Conflict) ในหนงัสือเร่ือง Class and Class Conflict in Industrial Society 
(1967) ดาห์เรนดอร์ฟได้เสนอความคิดของเขาว่า สังคมด ารงอยู่ท่ามกลางความขัดแยง้ของ
ผลประโยชน์และความกดดนัจากพลงับีบบงัคบั ความขดัแยง้และความสมานฉันท์ (Consensus) 
เป็นความจ าเป็นพื้นฐานของกนัและกนัท าให้สังคมด ารงอยูไ่ด ้ความขดัแยง้ไม่ไดเ้กิดจากการเป็น
หรือไม่เป็นเป็นเจา้ของปัจจยัผลผลิต แต่อยู่ท่ีสิทธิอ านาจ (Authority) ท่ีคนกลุ่มหน่ึงมีเหนือคนอีก
กลุ่มหน่ึง1 
 จากแนวคิดของ ราล์ฟดาห์เรนดอร์ฟ จะเห็นกลุ่มคนสองกลุ่มมีสถานภาพทางสังคมท่ีไม่
เท่าเทียมกนั และคนสองกลุ่มน้ีต่างก็มีผลประโยชน์ต่อกนั ทั้งทางตรงและทางออ้มจึงสามารถอยู่
ร่วมกนัได ้ แต่เม่ือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ไม่ยอมรับเง่ือนไขหรือผลประโยชน์ท่ีตนจะไดรั้บ ก็จะน ามาซ่ึง
ปัญหาความขดัแยง้ และความขดัแยง้จะรุนแรงมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับระดับของสังคมเป็น
ตวัก าหนด 
 
 1.2 แนวคิดเร่ืองสิทธิทางเศรษฐกจิ สังคม และวฒันธรรม 

ความหมายท่ีสั้นท่ีสุดของสิทธิมนุษยชน คือ สิทธิในชีวิต แต่ชีวิตจะด ารงอยู่ไม่ไดห้ากว่า
ขาดปัจจยัในการด ารงชีพหากขาดส่ิงหน่ึงจะส้ินสุดไปดว้ย ดงันั้น สิทธิมนุษยชนจึงมี 2 ดา้น เสมือน
กบัเหรียญ ดา้นหน่ึง คือสิทธิในชีวิต และอีกดา้นหน่ึง คือ สิทธิในปัจจยัด ารงชีพ สองดา้นน้ีจะแยก
ออกจากกนัไม่ได้ ขาดด้านหน่ึงอีกด้านหน่ึงก็ไม่อาจจะด ารงอยู่ได้ เม่ือใดท่ีมีการอา้งอิงถึงสิทธิ
มนุษยชน จะตอ้งอา้งถึงทั้งสองดา้นถึงจะสมบูรณ์ 

                                                           

 1สุภางค ์จนัทวานิช, ทฤษฎสัีงคมวทิยา (กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2559), 201. 
2กมล กมลตระกลู, ส่องกล้องสิทธิมนุษยชน ด้านเศรษฐกจิ สังคม และวฒันธรรม
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 สิทธิมนุษยชน คือ สิทธิในชีวิต การท าร้ายชีวิต เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการ
ละเมิดกฎหมายของทุกสังคม ส่ิงท่ีท าให้ชีวิตด ารงอยูไ่ด ้คือ ปัจจยัในการด ารงชีวิต อนัไดแ้ก่ การมี
อาชีพ หรือ มีงานท าท่ีได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม การมีท่ีอยู่อาศยั การมีอาหารกินอย่าง
พอเพียง การมียาและการได้รับการรักษาพยาบาลเม่ือป่วยและมีโอกาสศึกษาเพื่อน าความรู้ไป
ประกอบวชิาชีพเพื่อหางานท าและไดเ้งินมาซ้ือปัจจยัด ารงชีพ ความยากจน คือภาวะท่ีขาดปัจจยัใน
การด ารงชีพ ซ่ึงท าใหชี้วติด ารงอยูไ่ม่ได ้ความยากจนจึงเป็นภาวะท่ีสิทธิในชีวิตหรือสิทธิมนุษยชน
ถูกคุกคามหรือถูกละเมิด2 

   จะเห็นวา่แนวคิดเร่ืองสิทธิเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม เป็นการสรุปให้เห็นความหมาย
ของสิทธิมนุษยชน ท่ีแบ่งออกเป็นสองอยา่ง อยากแรกคือสิทธิในการมีชีวิตอยู ่อยา่งท่ีสองคือสิทธิ
ในการมีปัจจยัการด ารงชีวติท่ีจะท าไหมี้ชีวติอยูไ่ด ้
 
2.ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

2.1ข้อมูลความหมายของ การกดีกนัทางสังคม 

  การกีดกนัทางสังคม (Social exclusion) เป็นการขดัขวางทางสังคมและขบัออกไปสุดขอบ
ของสังคม ค าน้ีใชก้นัแพร่หลายในทวีปยุโรปและใช้คร้ังแรกในประเทศฝร่ังเศส มีการใชใ้นหลาย
สาขาวชิารวมทั้งการศึกษา สังคมวทิยา จิตวทิยา รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ 

การกีดกันทางสังคมเป็นกระบวนการซ่ึงปัจเจกบุคคลหรือทั้งชุมชนถูกสกัดกั้น (หรือ
ปฏิเสธการเขา้ถึงอย่างเต็มท่ี) ซ่ึงสิทธิ โอกาสและทรัพยากรต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ ซ่ึงสมาชิกของ
กลุ่มอ่ืนเขา้ถึงไดเ้ป็นปกติ และเป็นมูลฐานของบูรณาการทางสังคมในกลุ่มจ าเพาะนั้น เช่น ท่ีอยู่
อาศยั การจา้งงาน การสาธารณสุข การร่วมมือของพลเมือง การมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย
และกระบวนการทางกฎหมาย บุคคลท่ีถูกกีดกันทางสังคมอาจเรียกว่า “ผูท่ี้ถูกสังคมปฏิเสธ” 
(marginal people; marginalization)3 
   ความเขา้ใจต่อค าวา่ “การกดีกนัทางสังคม” ไม่ไดจ้  ากดัความหมายไวเ้พียงแค่การผลกัคน ๆ 
หน่ึงออกจากกลุ่ม แต่ยงัหมายถึงการปิดกั้น การขดัขวาง ไม่ให้ไดรั้บสิทธิต่าง ๆ ท่ีคนอ่ืนในสังคม

                                                           
2กมล กมลตระกลู, ส่องกล้องสิทธิมนุษยชน ด้านเศรษฐกจิ สังคม และวฒันธรรม

(กรุงเทพฯ: ส านกังานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2550), 3. 
 3วกิิพีเดีย: สารานุกรมเสรี, เขา้ถึงเม่ือ 3 กรกฎาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก 
https://th.wikipedia.org/wiki 
 

https://th.wikipedia.org/wiki
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สามารถได้รับ เช่น สิทธิในการเลือกท่ีอยู่อาศัย สิทธิในการเข้ารับการศึกษา สิทธิในการ
รักษาพยาบาลสิทธิในการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมจากการขายผลผลิต เป็นตน้  
   การปิดกั้นขดัขวางการไดรั้บสิทธิดงักล่าว ถือไดว้า่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึน 
ถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย ซ่ึงประเทศไทยได้เขา้ร่วมกบัสนธิสัญญาหลกัด้านสิทธิมนุษยชน 
(Core international human rights treaties) ตราสารระหว่างประเทศดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีถือเป็น
สนธิสัญญาหลกัดา้นสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ  
   สิทธิมนุษยชน คือความเช่ือท่ีวา่มนุษยทุ์กคนมีสิทธิและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยท่ี์เท่าเทียม
กนั มีอิสระทางความคิด มนุษยทุ์กคนบนโลกมีความเท่าเทียม มีสิทธิท่ีจะมีชีวติและรักษาชีวติ  
   หลงัจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ไดส้ิ้นสุดลง แนวคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชนเร่ิมไดรั้บการยอมรับ 
และให้ความส าคญั เน่ืองจากผลของความโหดร้ายท่ีเกิดข้ึนจากสงคราม มีการฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุ การ
กระท ารุนแรงต่อเด็ก สตรี และคนชรา จึงน าไปสู่การพฒันากฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ  
ซ่ึงเป็นหลกัสากลในการปกป้องคุม้ครองสิทธิมนุษยชนของคนทุกคนบนโลกใบน้ี ความเช่ือท่ีว่า
มนุษยทุ์กคนมีสิทธิและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยท่ี์เท่าเทียมกนั จึงไดรั้บการคุม้ครองโดยหลกัการ
และกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รวมถึงกฎหมายในแต่ละประเทศ ท่ีรัฐธรรมนูญของ
ประเทศต่างๆซ่ึงบญัญติัหลกัการสิทธิมนุษยชนไว ้
   2.2 ข้อมูลสิทธิมนุษยชน  

สิทธิมนุษยชนแบ่งได ้5 ประเภท ตามหลกัปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน 
(Universal Declaration of Human Rights-UDSR) 

  1. สิทธิพลเมือง (Civil Rights) ไดแ้ก่ สิทธิในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพและความ
มัน่คงในชีวิต การไม่ถูกทรมาน ไม่ถูกกระท าทารุณโหดร้ายไร้มนุษยธรรมสิทธิในความเสมอภาค
ทางกฎหมายและไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนัโดยปราศจากการเลือกปฏิบติั สิทธิ
ในการซ้ือสัญชาติ สิทธิในกระบวนการยติุธรรม สิทธิในการเคล่ือนยา้ยถ่ินฐาน เป็นตน้ 
  2. สิทธิทางการเมือง (Political Rights) ไดแ้ก่ สิทธิในการมีส่วนร่วมกบัรัฐในการ
ด าเนินกิจการท่ีเป็นประโยชน์สาธารนะ เสรีภาพในการร่วมกลุ่มเป็นพรรคการเมือง เสรีภาพในการ
ชุมนุมและการสมาคมโดยสงบ สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก สิทธิการ
เลือกตั้งอยา่งเสรี เป็นตน้ 
  3. สิทธิทางเศรษฐกิจ (Economic Rights) ไดแ้ก่ สิทธิการมีงานท าไดเ้ลือกงาน
อย่างอิสระสิทธิในการรับค่าตอบแทนเท่ากนัส าหรับการท างานประเภทเดียวกนั ได้รับค่าจา้งท่ี
เหมาะสม สิทธิในการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น เป็นตน้ 
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  4. สิทธิทางสังคม (Social Rights) ไดแ้ก่สิทธิการไดรั้บการศึกษา สิทธิการไดรั้บ
หลกัประกนัดา้นสุขภาพ สิทธิในการไดรั้บสวสัดิการในสังคม การไม่ถูกเลือกปฏิบติัเน่ืองจากความ
แตกต่างดา้นความเช่ือ การเมือง ศาสนา เช้ือชาติ อายุ เพศและผิว มีเสรีภาพในการเลือกคู่ครอง และ
สร้างครอบครัว เป็นตน้ 
  5. สิทธิทางวฒันธรรม (Cultural Rights) ไดแ้ก่ สิทธิท่ีจะเขา้ร่วมในวฒันธรรมใน
ชุมชน สิทธิท่ีจะหาความเพลิดเพลินกบัศิลปะ สิทธิท่ีจะได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ สิทธิในการไดรั้บความคุม้ครองกรณีคิดคน้ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ การมีเสรีภาพในการใช้
ภาษาหรือส่ือ เป็นตน้ 
  การใชสิ้ทธินั้นๆ ตอ้งไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอ่ืน หรือท าให้คนในสังคมมีสิทธิ
ในทางท่ีถูกท่ีควรลดลง4 

2.3 ข้อมูลกรณศึีกษา 
    2.3.1 การกดีกนัทางสังคมทีเ่กดิจากความขัดแย้ง 

กรณีศึกษา การขบัไล่ผูท่ี้ถูกกล่าวหาวา่เป็นผปีอบในภาคอีสาน 

 
   ภาพท่ี 1บุตรสาวและผูท่ี้ถูกกล่าวหาวา่เป็นผปีอบ   

ท่ีมา: ข่าวสด. แบบนีก้ม็ีด้วย! รุมด่าว่าเป็น"ปอบ" . เขา้ถึงวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2560, 
  เขา้ถึงไดจ้าก https://www.khaosod.co.th/upload/files/1466397580_201606191203496-

20041019172247.jpg 
    เหตุดงักล่าวเกิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 19 มิ.ย น.ส.ณัฎฐณิดา (สงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี ไดพ้านาง
ผนั (สงวนนามสกุล) แม่อายุ 56 ปี เขา้แจง้ความกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจ สภ.เมืองบุรีรัมย ์ให้เอาผิดกบั
                                                           

4กมล กมลตระกลู, สิทธิในชีวติ (กรุงเทพฯ: ส านกังานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558), 16. 
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ญาติและชาวบา้นในหมู่บา้น หลงัไดถู้กญาติและชาวบา้นรุมกล่าวหาใส่ร้ายวา่นางผนัเป็นผีปอบ ทั้ง
ได้บีบบงัคบัพาแม่ไปหาพระ หมอผียงัจังหวดัต่างๆ เพื่อท าพิธีขบัไล่ภูตผีหลายคร้ัง จนท าให้
ครอบครัวเกิดความ 
อบัอายเส่ือมเสีย ถูกชาวบา้นเกลียดชงั อีกทั้งยงัไดท้  าร้ายร่างกายแม่ ไดรั้บบาดเจ็บหลายคร้ังดว้ย จน
ไม่สามารถใชชี้วติอยูท่ี่บา้นของตวัเองไดอ้ยา่งปกติสุขเป็นเวลานานกวา่ 3 ปีแลว้5 
   จากเหตุการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ ผูท่ี้ถูกกล่าวหาวา่เป็นผปีอบ จะเป็นผูท่ี้อ่อนแอ เป็นผูห้ญิงท่ีมี
อายมุากและอยูค่นเดียวตามล าพงั ไม่มีผูใ้หก้ารคุม้ครอง เป็นผูท่ี้ดอ้ยโอกาสทางสังคมมีฐานะยากจน 
แต่ส่ิงท่ีน่าสังเกตในกรณีน้ี ผูท่ี้ถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบมีญาติอยูใ่นหมู่บา้นเดียวกนัและมีบา้นท่ีอยู่
ติดกนั แต่ไม่มีใครให้ความช่วยเหลือหรือปกป้องผูท่ี้ถูกกล่าวหาเลยแมแ้ต่คนเดียวจะเห็นว่าผูท่ี้ถูก
กล่าวหาวา่เป็นผปีอบอาจจะมีความขดัแยง้แฝงกบัญาติของตน เม่ือมีการขบัไล่ผูท่ี้ถูกกล่าวหาวา่เป็น
ผปีอบออกไปจากหมู่บา้น ส่ิงท่ีผูถู้กกล่าวหาไม่สามารถน าออกไปจากหมู่บา้นดว้ยไดก้็คือทรัพยสิ์น
ท่ีเป็นท่ีดินและบา้น ทรัพยสิ์นเหล่าน้ีย่อมถูกขายในราคาถูกหรือตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผูอ่ื้นอย่าง
แน่นอน เม่ือผูท่ี้ถูกล่าวหาไม่สามารถอยูใ่นหมู่บา้นไดต่้อไป 

กรณีศึกษา การไล่ล่าผูท่ี้ถูกกล่าวหาวา่เป็นแม่มดหมอผใีนยคุกลาง 

 
ภาพท่ี 2 ภาพวาดการไล่ล่าแม่มดในยคุกลาง  
ท่ีมา: สังคมราตรี, การล่าแม่มดในยุคกลาง, เขา้ถึงวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.bloggang.com/data/nainokkamin/picture/1275635697.jpg 

  
                                                           

5ข่าวสด. แบบนีก้ม็ีด้วย! รุมด่าว่าเป็น"ปอบ".  เขา้ถึงวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก 

https://www.khaosod.co.th/upload/files/1466397580_201606191203496-20041019172247.jpg 

https://www.khaosod.co.th/upload/files/1466397580_201606191203496-20041019172247.jpg
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ในยคุกลาง หรือ ยุคมืด คือ ยุคท่ีอยูใ่ตก้ารปกครองของคริสตจกัร เม่ือมีเหตุการณ์การณ์ภยั
พิบติั หรือโรคระบาด ท่ีไม่สามารถอธิบายต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนได ้มกัจะมีการกล่าวโทษวา่เกิดจาก
การกระท าของแม่มด จ าน ามาสู่การไล่ล่าและท าร้ายเข่นฆ่าคนท่ีถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดซ่ึงส่วน
ใหญ่จะเป็นผูห้ญิง ท่ีไม่มีคนปกป้องผูห้ญิงแก่ หญิงหมา้ยรวมถึงบุคคลท่ีมีความแตกต่างจากคนอ่ืน 
พิการ อปัลกัษณ์ และคนท่ีมีความคิดและความเช่ือท่ีขดัต่อหลกัค าสอนของคริสตน์า  ออกไป แมแ้ต่ 
กาลิเลโอ นกัวิทยาศาสตร์ผูย้ิ่งใหญ่ ยงัถูกศาสนาพิจารณาความผิด เพราะมีความคิดและความเช่ือ
ท่ีวา่ โลกกลม ไม่ไดแ้บน และ โลกไม่ไดเ้ป็นจุดศูนยก์ลางของจกัรวาล ซ่ึงขดัแยง้ต่อหลกัของคมัภีร์
ไบเบิล  อยา่งชดัเจน 
 จะเห็นวา่ผูมี้อ  านาจหาแพะรับบาปต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน อีกทั้งยงัใชก้ารกล่าวหาวา่เป็นแม่
มดต่อผูท่ี้แข็งขอ้กบัตน หรือผูท่ี้มีหลกัความคิดท่ีขดัแยง้ต่อความเช่ือในค าสอนของคริสตจกัรซ่ึง
เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการควบคุมผูค้น 

2.3.2 วถิีเกษตรกรรมไทยเป็นหน่ึงในรูปแบบการกดีกนัทางสังคม 
กรณีศึกษา การท าเกษตรกรรมของครอบครัวผูว้จิยัเอง 

 
ภาพท่ี 3 เคมีเกษตรท่ีใชใ้นการเพาะปลูก 
 
จากข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะพบว่าราคาต้นทุนในการท าเกษตร

โดยเฉพาะเคมีเกษตรมีการขยายตวัและปรับราคาข้ึนทุกปี ซ่ึงตรงกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการท าเกษตร
ของครอบครัวของผูว้ิจยัท่ีไดจ้ดบนัทึกไวใ้นการท าเกษตร ปี 2557-2559 ท่ีตน้ทุนในการเพาะปลูก
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ทั้งค่าหวานไถ ค่าเคมีเกษตร ค่าใชจ่้ายในเก็บเก่ียวผลผลิต ผลผลิตท่ีไดรั้บ และราคารับซ้ือ ในการ
เพาะปลูก 6 ไร่ ปลูกขา้วในฤดูฤดูฝนและปลูกขา้วโพดในฤดูแลง้ 

 
ภาพท่ี 4 เคมีเกษตรท่ีใชใ้นการเพาะปลูก 
 

ตารางท่ี 1 บนัทึกตน้ทุนในการท านาขา้ว 

ปี ตน้ทุนในการปลูก ผลผลิตท่ีได ้(kg) 
ราคาผลผลิต 

(kg/บาท) 

2557 21,230 6,750 12 

2558 27,890 6,260 9 

2559 3,2530 6,540 5 

 
ตารางท่ี 2 บนัทึกตน้ทุนในการปลูกขา้วโพด 

ปี ตน้ทุนในการปลูก ผลผลิตท่ีได ้(kg) 
ราคาผลผลิต 

(kg/บาท) 

2557 6,7200 1,7000 7 

2558 7,7000 1,1000 7 

2559 5,5000 2,1000 5.53 
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จากขอ้มูล บนัทึกการท าเกษตรของครอบครัวของผูว้ิจยั มีตน้ทุนในการท าเกษตรท่ีสูงข้ึน
ทุกปี มีผลผลิตท่ีไม่แน่นอน และราคาการรับซ้ือท่ีมีการข้ึน-ลงซ่ึงทั้งตน้ทุนการผลิตและปริมาณ
ผลผลิต และราคารับซ้ือ ลว้นถูกก าหนดโดยปัจจยัภายนอกทั้งส้ิน 

2.3.3 การกดีกนัผู้ป่วยจากการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบัน 
กรณีศึกษา ยายไขเกิดอาการป่วยกะทนัหนั ญาติเลือกพาไปรักษาตามพิธีกรรมทาง

ความเช่ือ 

 
ภาพท่ี 5 ลกัษณะของน ้ามนตท่ี์ใชใ้นการปะพรมผูป่้วย 
ท่ีมา : Tnews, เกดิอะไรขึน้?!! เมื่อญาติโยมนิมนต์ให้พรมน า้มนต์จากบาตร, เขา้ถึงวนัท่ี 4 
กรกฎาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://img.tnews.co.th/userfiles/images/16779_077ca08a5 
df4f6ade38f121b19a78535.JPG 
กรณียายไข ยายไขอายุ 70 ปี อาศยัอยูบ่า้นอานวย หมู่ 5 ต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 

เม่ือปี พ.ศ. 2554 ยายไขเกิดอาการป่วยกะทนัหนั มีอาการแขนขาอ่อนแรง พูดไม่ได ้ท าให้ลูกหลาน
และผูค้นในหมู่บา้นแตกต่ืนตกใจ คนเฒ่าคนแก่ผูมี้อายเุป็นท่ีนบัถือในหมู่บา้นเช่ือวา่เป็นการกระท า
ของผปีอบ ตอ้งพาไปท าพิธีรดน ้ามนต ์

เม่ือเสร็จพิธีแลว้ ลูกหลานจึงพายายไขน าส่งโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ ซ่ึงแพทยว์ินิจฉยัว่า
เป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ ตอ้งส่งต่อผูป่้วยไปโรงพยาบาลประจ าจงัหวดั เน่ืองจากโรงพยาล
ประจ าอ าเภอไม่มีเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั และแพทยอ์ธิบายวา่ถา้หากน าตวัผูป่้วยมาโรงพยาบาลชา้กวา่
น้ีอาจท าใหเ้กิดอาการทรุดหนกัและเสียชีวติได ้
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จะเห็นวา่ ผูค้นในหมู่บา้นเลือกท่ีจะพาผูป่้วยไปรักษาตามความเช่ือก่อน เพราะอาการป่วยท่ี
เกิดข้ึนเป็นอาการท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนบ่อยซ่ึงชาวบา้นยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ จึงตดัสินอาการป่วยว่า
เกิดจากการกระท าของภูตผีปีศาจ โดยท่ีผูป่้วยไม่สามารถเลือกรับการรักษาได้เลยตอ้งปล่อยให้
ข้ึนอยูก่บัผูอ่ื้นในการเลือกพาไปรักษา  

 

2.4 สรุป 

ตารางท่ี 3 สรุปความเช่ือโยงขอ้มูลกบักรณีศึกษา 

กรณีศึกษาตัวอย่าง 
การกดีกนัทางสังคม การขัดขวาง และการปิดกั้น 
ไม่ให้ได้รับสิทธิต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในแต่ละกรณีศึกษา 

เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน อย่างไร 

การกดีกนัทางสังคมทีเ่กดิจากความขัดแย้ง 

กรณีศึกษาการขบัไล่ผูท่ี้ถูกกล่าวหาวา่เป็นผปีอบใน

ภาคอีสาน 

กรณีศึกษา การไล่ล่าผูท่ี้ถูกกล่าวหาวา่เป็นแม่มด

หมอผใีนยคุกลาง 

 

ละเมิดสิทธิชีวติและร่างกาย 

ละเมิดสิทธิในการเลือกท่ีอยูอ่าศยั 

 

วถิีเกษตรกรรมไทยเป็นหน่ึงในรูปแบบการ 

การกดีกนัทางสังคม 

กรณีศึกษา ท าเกษตรกรรมของครอบครัวผูว้จิยัเอง 

ละเมิดสิทธิในปัจจยัในการด ารงชีพ ความยากจน 
คือภาวะปัจจยัการด ารงชีพถูกละเมิดและฉกฉวยเอา
ไป 

การกดีกนัผู้ป่วยจากการรักษาจากแพทย์แผน

ปัจจุบัน 

กรณีศึกษา ยายไขเกิดอาการป่วยกะทนัหนั ญาติ

เลือกพาไปรักษาตามพิธีกรรมทางความเช่ือ 

ละเมิดสิทธิการไดรั้บหลกัประกนัสุขภาพ 

 
3.ข้อมูลการสร้างสรรค์ผลงาน  
   3.1 ศิลปกรรมของอลัเฟรโด จาอาร์ (Alfredo Jaar) 
   อลัเฟรโด จาอาร์เกิดเม่ือปี 1956 ท่ีเมืองวอลิงฟอร์ดคอนเนคติคทั ประเทศชิลี  ผลงาน
ของอัลเฟรโด จาอาร์ มีความหลากหลายในการสร้างสรรค์ ทั้ งภาพถ่าย ภาพยนตร์ งานด้าน
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สถาปัตยกรรม และศิลปะ ส าหรับผลงานของอลัเฟรโด จาอาร์ส่วนใหญ่ผลงานมีเน้ือหาท่ีท่ีพูดถึง
เร่ืองสิทธิมนุษยชน การเมือง และสงคราม อลัเฟรโด จาอาร์ มีวิธีการท างานท่ีเร่ิมตน้จากการเก็บ
ขอ้มูลตั้งตน้ ก่อนท่ีจะผลิตผลงานแต่ในละคร้ัง ท าให้ตอ้งเดินทางไปยงัท่ีต่าง ๆ ทัว่โลก เพื่อให้
ได้มาซ่ึงขอ้มูลขอ้เท็จจริง วงการศิลปะมกัให้ความสนใจทุกคร้ังเม่ือเร่ิมมีการเดินทางเก็บขอ้มูล 
วิธีการน าเสนอผลงานของอลัเฟรโด จาอาร์ นั้นไม่ไดย้ึดติดกบัส่ือใดส่ือหน่ึงวิธีการใดวิธีการหน่ึง 
แต่จะเร่ิมตน้จากการเก็บรวบรวมขอ้มูล สร้างประเด็นทางความคิดจึงมาสู่การสร้างกลวิธีในการ
ส่ือสาร  

 
   ภาพท่ี 6 Geography = War , 1989 

ท่ีมา : art21, Still Reading by the Firemagazine, เขา้ถึงวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2560, เขา้ถึงได้
จากhttp://magazine.art21.org/wp-content/uploads/2015/12/Geography-War-Portlandart. 
net_.jpg 

 
   ผลงาน Geography = War , 1989 เป็นผลงานจดัวาง (Installation)  การสร้างผลงานเร่ิมจาก
การเก็บขอ้มูลจ านวนมากด้วยภาพถ่าย ท่ีหมู่บ้านแห่งหน่ึงเป็นพื้นท่ีขดัแยง้ระหว่างชาวบา้นกับ
บริษทั ท่ีไดรั้บสัมปทานการขุดเจาะน ้ ามนัจากรัฐบาลไนจีเรีย เม่ือน ้ ามนัท่ีได้ขุดเจาะหมดลงทาง
บริษทัก็ไดย้า้ยออกจากพื้นท่ีเหลือไวแ้ต่ส่ิงของท่ีปนเป้ือนสารเคมี และการปนเป้ือนสารพิษลงสู่
พื้นท่ีโดยรอบ ชาวบา้นตอ้งอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีเต็มไปดว้ยสารพิษ และการน าวตัถุท่ีปนเป้ือน
สารพิษมาดดัแปลงเป็นภาชนะ ยอ่มส่งผลต่อสุขภาพส่งผลต่อชีวติความเป็นอยูข่องชาวบา้นในพื้นท่ี
อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้  
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   ผลงานถูกน าเสนอสร้างความหมายอย่างตรงไปตรงมา แต่มากด้วยชั้ นเ ชิงและ
ประสบการณ์ทางศิลปะคนดูสามารถรับรู้ได้ถึงความสะเทือนอารมณ์การถูกเอาเปรียบการถูก
ลิดรอนสิทธิและการเรียกร้องความเป็นธรรม 
   จากผลงานจะเห็นวา่มีถงัน ้ ามนัสีด าจ านวน 48 ใบ เรียงเป็นแถวตอน 8 แถว แถวละ 6 ใบ 
โดยวางถงัน ้ ามนัชิดกนัอยูใ่นลกัษณะส่ีเหลียมผืนผา้ ภายในถงัสีด าบรรจุน ้ า ดา้นบนติดตั้งภาพถ่าย
ของชาวบา้นอยูใ่นกล่องไฟส่ีเหล่ียมส่ีใบ เม่ือเปิดไฟให้มีแสงสวา่งภาพของชาวบา้นจะสะทอ้นลง
บนผวิน ้าจะมีการรับรู้สองลกัษณะเกิดข้ึนคือภาพถูกสะทอ้นจากดา้นบนและเหมือนภาพจมอยูใ่นถงั
น ้ามนั 
   3.2 ศิลปกรรมของแอนโตนี กอร์มลย์ี (Antony Gormley) 

แอนโตนี กอร์มลีย ์(Antony Gormley) เป็นประติมากรชาวองักฤษ ในช่วงทศวรรษท่ี 1980 

ประติมากรหนุ่มชาวองักฤษกลุ่มหน่ึงมีช่ือเสียงโดดเด่นข้ึนพร้อมกนั อาทิ โทน่ี คราก (Tony Cragg) 

ริชาร์ด ดีคอน (Richard Deacon) ดาวิชนาช (David Nash) บิล วู๊ดโรว (Bill Woodrow) อานิช 

คาปัวร์ (Anish Kapoor) และแอนโตนี กอร์มลีย ์ศิลปินหนุ่มกลุ่มน้ีไดส้ร้างสรรค์งานฉีกแนวทาง

แบบดั้งเดิมออกไป จนเป็นท่ีจบัตามองของวงการศิลปะร่วมสมยัทัว่โลก ท าให้เกิดการยอมรับ

ประติมากรรมขององักฤษแนวใหม่ข้ึน ในประติมากรกลุ่มน้ีมีแอนโตนี กอร์มลียเ์พียงคนเดียวท่ี

ท างานโดยสร้างสรรครู์ปคน เขายึดมัน่ในแนวทางน้ีตั้งแต่ตน้ ผลงานรูปคนเขามีเอกลกัษณ์สูง เขา

มกัใชรู้ปทรงคนท่ีดูเรียบง่ายและลบรายละเอียดออกไปให้เห็นเพียงเคา้โครงร่างของคนเท่านั้น รูป

คนของกอร์มลียไ์ม่แสดงออกดว้ยท่าทางอยา่งศิลปะคลาสสิกและไม่ส่ือถึงเร่ืองราวชดัเจน แต่เขาให้

ความส าคญัสูงกบัการจดัวางประติมากรรมในพื้นท่ีว่างและส่ิงแวดลอ้ม ความสัมพนัธ์ระหว่างรูป

คนท่ีน่ิงเฉยกบัสถานท่ีติดตั้งท่ีดูเวง้วา้ง แสดงถึงภาระของมนุษยท่ี์ไม่อาจแยกออกจากธรรมชาติ 

สังคมและโลก ผลงานของเขางดงามอยา่งน่าท่ึงและถูกอา้งวา้งเวลาเดียวกนั ในระยะหลงักอร์มลีย์

คล่ีคลายรูปคนของเขาให้มีลกัษณะนามธรรมมากข้ึน แต่การคล่ีคลายงานไปสู่นามธรรมของกอร์ม

ลียแ์ตกต่างไปจากประติมากรรุ่นครูในอดีตอย่างแฮนร่ี มวัร์ เขายงัยึดมัน่ในรูปของคนอย่างเหนียว

แน่นและมกัใช้สัดส่วนรูปทรงคนเป็นหลกัในการวางโครสร้าง โดยจดัวางรูปส่ีเหล่ียมขนาดต่างๆ

เขา้มาแทนท่ีรูปร่างคน ประติมากรรมนามธรรมรูปเหล่ียมของเขาจึงมีเคา้โครงรูปคนให้เห็น6 

                                                           
6จกัรพนัธ์ วลิาสินีกุล,วสัดุในงานประติมากรรม (กรุงเทพฯ: คณะจิตรกรรมฯ มหาวทิยาลยั

ศิลปากร, 2560), 39. 
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ในปี1989 แอนโตนี กอร์มลียเ์ร่ิมท างานประติมากรรมท่ีเป็นวสัดุดินซ่ึงมีความแตกต่างจาก

ผลงานชุดก่อนๆท่ีเป็นวสัดุโลหะเป็นส่วนใหญ่ ผลงานท่ีช่ือ ทอ้งทุ่ง (Field) ท่ีจดัแสดงท่ีหอศิลป์

ของรัฐนิวเซาทเ์วลส์ 

เป็นผลงานดินเผาท่ีแอนโตนี กอร์มลียไ์ดร่้วมมือกบัชุมชนในการสร้างสรรค์ผลงาน ใน

หน่ึงนิทรรศการตอ้งใชช้ิ้นงานเป็นจ านวน 1,100 ช้ิน ชาวบา้นจึงเป็นคนสร้างผลงานแต่ขนาดและ

รูปแบบถูกก าหนดโดย กอร์มลีย์ ผลงานจัดแสดงอยู่ในห้องนิทรรศการ จัดให้อยู่ในลักษณะ

โครงสร้างรูปวงกลม มีการแบ่งกลุ่มรูปทรงออกเป็นสองฝ่ังมีช่องวา่งตรงกลางสามารถเดินเขาสู่ใจ

กลางผลงานได ้เม่ืออยูใ่จกลางผลงาน1, 100 ผูช้มจะรู้สึกถึงการจอ้งมองจากผลงานทั้งหมด ดว้ยการ

ท่ีรูปทรงเคา้โครงท่ีมาจากรูปคนยงัแสดงใหเ้ขา้ใจไดว้า่เป็นดา้นหนา้หรือดา้นหลงั และการท่ีผลงาน

มีการเจาะรูคู่ ตรงส่วนหวัยิง่ท  าใหรู้้สึกถึงการจอ้งมองมากข้ึน 

 

ภาพท่ี 7 Field  

ท่ีมา : ANTONYGORMLEY, FIELD, 1989 – 2003, เขา้ถึงวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2560, เขา้ถึง

ไดจ้าก:https://www.artgallery.nsw.gov.au/media/thumbnails/collection_images/3/314. 

1993%23%23S.jpg.505x293_q85.jpg 



20 
 

 
 

 
ภาพท่ี 8 Field 

ท่ีมา: ANTONYGORMLEY, FIELD, 1989 – 2003, เขา้ถึงวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2560, เขา้ถึง

ไดจ้ากhttps://www.artgallery.nsw.gov.au/media/thumbnails/collection_images/3/314. 

1993%23view05%23S.jpg.155x103_q85.jpg 

 

 3.3 ศิลปกรรมของวลิลี ่เวอร์จินเนอร์ (Willy Verginer) 

   วินล่ี เวอร์จิเนอร์ (Willy Verginer) เป็นประติมากรอีกคนหน่ึงในกลุ่มทรีสมาท่ีใชสี้อย่าง
ไดผ้ลในวิธีการของตวัเอง เวอร์จิเนอร์ไม่ไดใ้ช้สีเพื่อสนบัสนุนรูปทรง แต่สีในผลงานของเขาท า
หน้าท่ีเป็นองค์ประกอบส าคญัอย่างชัดเจน เวอร์จิเนอร์ มกัใช้เน้ือสีทึบในงานและมกัจะก าหนด
ขอบเขตของสีบนผวิหนา้งานโดยไม่สัมพนัธ์กบัความเป็นจริง หรือกล่าวไดว้า่สีไม่ไดล้อ้ไปตามรูป
คน เช่น เขาอาจจะระบายสีเดียวบนใบหนา้เด็กผูห้ญิงและบายต่อเน่ืองจนเลยเขา้ไปบนเส้ีอผา้ของ
เธอ เขามกัจะสร้างขอบเขตของสีเป็นขอบตดัตรงพาดอยูบ่นตวั แทนทีจะระบายสีลอ้ไปตามรูปร่าง
คน เม่ือมองผลงานจากระยะไกลระนาบของสีจะเห็นเด่นชดั จะแยกตวัออกมาจากบริเวณอ่ืนอยา่ง
ชดัเจน ท าให้เห็นเป็นแถบสีหรือกรอบสีคาดทบัไปบนรูปคน เหมือนมีแผ่นฟิล์มแทรกเขา้มาใน
อากาศ เวอร์จิเนอร์ ใช้วิธีน้ีเช่ือมรูปคนกบับริเวณรอบ ๆ เป็นการรวมเอาความว่างในอากาศและ
ส่ิงแวดลอ้มเขา้มาเป็นองคป์ระกอบของงานดว้ย7 

                                                           
7จกัรพนัธ์ วลิาสินีกุล, วสัดุในงานประติมากรรม (กรุงเทพฯ: คณะจิตรกรรมฯ มหาวทิยาลยั

ศิลปากร, 2560), 151. 

https://www.artgallery.nsw.gov.au/media/thumbnails/collection_images/3/314.%201993%23view
https://www.artgallery.nsw.gov.au/media/thumbnails/collection_images/3/314.%201993%23view
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 ภาพท่ี 9 Between idyllic and reality 

ท่ีมา: Openart, 55 WILLY VERGINER, เขา้ถึงวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://openart.se/2015/wpcontent/uploads/2015/06/150611_FotoSusanneFlink_webbIMG
_4611. Jpg 

 
 ประติมากร วิลล่ีเวอร์จินเนอร์ แกะสลกัตวัละครท่ีสมจริงในมิติของมนุษย ์จากตน้ไม้ ท่ีมี
ความแม่นย  าโดดเด่นและใส่ใจในรายละเอียด เขาโชวผ์ลงานบุคคลสามญัในบางคร้ังรวมกบัวตัถุ
หรือสัตวอ์ยา่งมีนยัส าคญั ศิลปินมีความสามารถในการแกะไม ้ดว้ยวธีิการแบบดั้งเดิมและเลือกท่ีจะ
น ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการแสดงออกซ่ึงศิลปะร่วมสมยั ผลงานมีเน้ือหาท่ีพูดถึงส่ิงท่ีอยู่รอบตวั 
การตั้งค  าถามกบัสังคม พูดถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และความพิเศษอีกอยา่งหน่ึงคือการติดตั้งผลงาน
ไดอ้ยา่งลงตวั 
 ในภาพท่ี 9 จะเห็นวา่ผลงานช้ินน้ีของ วิลล่ี เวอร์จินเนอร์ เม่ือมองจากระยะไกลจะเห็นการ
แบ่งรูปทรงอยา่งชดัเจนท่ีเกิดข้ึนจากสี กล่าวคือรูปทรงจะไม่เด่นชดัเท่าสี สีละลายความเป็นรูปทรง
แต่ก็มีส่วนเช่ือมรูปทรงท่ีจะใชส่ื้อสารความหมายไดเ้ป็นอยา่งดี ระหวา่งรูปกวางสีขาวท่ียนือยูบ่นถงั
น ้ามนัและมีป่าเล็กท่ีถูกยอ่ขนาดอยูบ่นหลงักวาง การเช่ือมความหมายโดยการละบายสีด าทบัลงบน
ส่วนหวัของกวาง ซ่ึงเป็นสีเดียวกนักบัถงัน ้ ามนัท่ีกวางยืนทบัอยู ่ท  าให้รับรู้ไดท้นัทีวา่รูปทรงกวาง
ก าลงัถูกรุกรานดว้ยสีท่ีมาจากถงัน ้ ามนั หรือกวางก าลงัจมลงไปในถงัน ้ ามนั และมีพื้นท่ีป่าสีเขียว
เล็กท่ียอ่ส่วนอยูบ่นหลงักวางและสูงท่ีสุดในผลงาน  

http://openart.se/2015/wp-ที่มา%20:%20Openart,%2055%20WILLY%20VERGINER,%20เข้าถึงวันที่%204%20กรกฎาคม%202560,%20เข้าถึงได้จากhttp:/openart.se/2015/wpcontent/uploads/2015/06/%20150611_FotoSusanneFlink_webbIMG_4611.jpg
http://openart.se/2015/wp-ที่มา%20:%20Openart,%2055%20WILLY%20VERGINER,%20เข้าถึงวันที่%204%20กรกฎาคม%202560,%20เข้าถึงได้จากhttp:/openart.se/2015/wpcontent/uploads/2015/06/%20150611_FotoSusanneFlink_webbIMG_4611.jpg
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ตารางท่ี 4 สรุปการวเิคราะห์ผลงานของศิลปิน 
 

ศิลปิน 
ประเด็นในการน าเสนอ

ผลงาน 
รูปแบบ วสัดุ 

อลัเฟรโด จาอาร์ การเรียกร้องสิทธิ,

ผลกระทบจากสงคราม 

ใชค้วามหลากหลาย

ผสมผสานส่ือต่างๆ

ภาพถ่าย,วดีีโอฯลฯ

แลว้แต่ประเด็นและ

ขอ้มูลในการน าเสนอ 

วสัดุท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ขอ้มูลแต่และ

กรณีศึกษา เช่น

ภาพถ่าย,กล่องไฟ 

แอนโตนี กอร์มลีย ์ การน าเสนอ

ประติมากรรมผา่นรูป

คน,ผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม 

มีความหลากหลายทาง

รูปแบบแต่ยดึเคา้โครง

รูปคนในการน าเสนอ

ผลงาน 

วสัดุมีความ

หลากหลายไม,้ดิน,

โลหะ,วสัดุผสมเป็น

ตน้ 

วลิล่ีเวอร์จินเนอร์ การตั้งค  าถามกบัสังคม

ส่ิงรอบตวัและปัญหา

ส่ิงแวดลอ้ม 

ใชรู้ปแบบการ

แกะสลกัไม,้ใชสี้ช่วย

ใหผ้ลงานมีความ

น่าสนใจโดยเช่ือมต่อ

รูปทรงกบัพื้นท่ีและ

เช่ือมต่อรูปทรงกบั

รูปทรงดว้ยสี เพื่อส่ือ

ความหมาย 

วสัดุไม ้
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บทที่ 3 

 

กระบวนการและองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ 

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ี มีล าดบัขั้นตอนการด าเนินงาน

ต่าง ๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา การวิเคราะห์ขอ้มูล การสร้าง

ประเด็นทางความคิด และศึกษาความเป็นไปไดใ้นการเลือกใชภ้าษาทางศิลปะ เพื่อท่ีจะน ามาใชใ้น

การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม และการสร้างกลยุทธ์ในการส่ือสาร โดยผลงานแต่ละช้ินมี

กระบวนการในการสร้างสรรคต่์อไปน้ี 

1.การประมวลผลทางความคิด 

 1.1 การสร้างประเด็นมีการสร้างประเด็นในการศึกษา โดยอา้งอิงจากการรวบรวมขอ้มูล

กรณีศึกษาและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 1.2 วัตถุประสงค์ในการแสดงออกสรุปรวบยอดทางความคิด สร้างกลยุทธ์ในการส่ือสาร 

ก าหนดรูปแบบและการเลือกใชภ้าษาทางประติมากรรม 

2.การสร้างสรรค์ 

 2.1 ภาพร่างต้นแบบท าแบบร่างเพื่อหาความเป็นไปไดใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน 

 2.2 การเลือกใช้ภาษาและตัวส่ือในการสร้างสรรค์อธิบายท่ีมาของส่ือและอธิบายการใช้

ภาษาทางประติมากรรม 

 2.3 ขั้นตอนปฏิบัติงานแสดงขั้นตอนในการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรม 

 

ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่1 

1.1 การประมวลผลทางความคิด 

การสร้างประเด็นทางการศึกษา 

จากการศึกษา การกีดกนัทางสังคมท่ีเกิดจาความขดัแยง้ ในกรณีการขบัไล่ผูท่ี้ถูกกล่าวหาวา่

เป็นผีปอบในภาคอีสาน และการไล่ล่าผูท่ี้ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดในยุคกลาง ทั้งสองกรณีมีส่ิงท่ี

เหมือนกนัก็คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลถูกกล่าวหาจากคนกลุ่มใหญ่วา่เป็นภูตผี ปีศาจ เป็นตวัอนัตรา
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ตอ้งถูกขบัไล่ ถูกก าจดั ไม่ตอ้งการให้อยู่ร่วมสังคมดว้ย ผูท่ี้ถูกกล่าวหามกัมีความขดัแยง้

แฝงกบัผูท่ี้มีอ านาจในสังคม จนน ามาสู่การกล่าวหาและการกีดกนัทางสังคมในท่ีสุด 

ทั้งสองกรณีท่ีกล่าวมาขา้งตน้หากมองในแง่สิทธิมนุษยชน จะเห็นวา่มีการละเมิดสิทธิผูท่ี้

ถูกใส่ร้ายอยา่งชดัเจน ไม่วา่จะเป็นการลิดรอนสิทธิพลเมือง สิทธิในการรักษาชีวิตของตวัเอง ไม่ได้

รับการคุม้ครองดว้ยกฎหมาย การไม่มีสิทธิเลือกท่ีอยูอ่าศยั หากแตกต่างกนัในกรณีการไล่ล่าแม่มด

หมอผใีนยุคกลาง ท่ีไม่มีกฎหมายสิทธิมนุษยชนคุม้ครอง แต่กรณีการขบัไล่ผูท่ี้ถูกกล่าวหาวา่เป็นผี

ปอบ ยงัมีเหตุการณ์เกิดข้ึนอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองในสังคม 

ซ่ึงทั้งสองกรณีมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีเร่ืองความขดัแยง้และสิทธิอ านาจ ของ ราล์ฟ

ดาห์เรนดอร์ฟ ท่ีกล่าวว่าความขดัแยง้ไม่ไดเ้กิดจากใครคนใดคนหน่ึง หากแต่เกิดจากอ านาจท่ีคน

กลุ่มหน่ึงมีเหนือคนอีกกลุ่มหน่ึง ซ่ึงทั้งสองกรณีเกิดจากความขดัแยง้ระหวา่งผูท่ี้ถูกกล่าวหาและผูมี้

อ  านาจในสังคม เม่ือผูท่ี้มีอ านาจตอ้งรักษาอ านาจของตนไว ้ แต่มีคนคนหน่ึงไม่ตอ้งการอยูใ่นการ

ควบคุม จะส่งผลให้อ านาจท่ีมีอยูเ่กิดความสั่นคลอน ท าให้ผูมี้อ  านาจตอ้งการก าจดัผูท่ี้ไม่อยูใ่นการ

ควบคุมโดยการใส่ร้ายกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ เป็นแม่มด เป็นตัวอนัตราย ท าให้ผูค้นในสังคม

หวาดกลวัและตอ้งการขบัไล่ใหอ้อกไปจากสังคมการกีดกนัทางสังคมท่ีเกิดจาความขดัแยง้ สามารถ

เกิดข้ึนไดใ้นทุกสังคมทุกชนชั้น จะแตกต่างกนัไปตามแต่ละกรณี 

 

ประเด็นที ่1 “คนทีส่ร้างอ านาจด้วยการใส่ร้ายผู้อืน่” 

เม่ือผูท่ี้มีอ านาจในสังคมไดก้ล่าวใหร้้ายผูใ้ดผูห้น่ึง จนท าให้คนในสังคมเช่ือหรือคลอ้ยตาม

ในการกล่าวหานั้น ผูว้ิจยัจึงเห็นว่าประโยชน์ท่ีจะไดรั้บเป็นส่ิงแรกก็คือการก าจดัผูท่ี้ขดัแยง้กบัตน

โดยใช้ผูค้นในสังคมเป็นคนจดัการ และประโยชน์ท่ีจะได้รับล าดบัต่อมาคือเป็นผูท่ี้มีอ านาจต่อ

ความคิดของคนในสังคม เป็นท่ียอมรับและเป็นผูมี้อิทธิพลต่อความคิดของคนกลุ่มใหญ่ ย่อมเป็น

การง่ายในการท่ีจะชกัน าหรือช้ีน าผูค้นใหท้ าตามค าสั่งหรือสนบัสนุนตนในดา้นต่าง ๆ 
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กระบวนการท างาน : ผลงานศิลปะนิพนธ์ช้ินที ่1 

วตัถุประสงคใ์นการแสดงออก : ผลงานศิลปะนิพนธ์ช้ินท่ี 1 

 

ตารางท่ี 5 ตารางวตัถุประสงคใ์นการแสดงออก 

เชิงความคิด เชิงรูปแบบ 
ผูท่ี้มีอ าอาจ มีอิทธิพลมากกวา่ผูอ่ื้น รูปทรงคนท่ีใหญ่กวา่ รูปทรงคนรูปอ่ืน ๆ 
ปรากฏการณ์ดงักล่าวสามารถเกิดข้ึนไดทุ้ก
สังคม 

การใชเ้คา้โครงรูปคน แต่ไม่ไดเ้จาะจง
รายละเอียดวา่เป็นใคร หรือกลุ่มใด 

การมีอ านาจไดรั้บการยอมรับ : การอยูอ่ยา่งโดด
เด่ียว 
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนพร้อมกนัทั้งสองพื้นท่ี 

กลุ่มรูปทรงคนท่ีอยูด่า้นบน : อาการกดทบั
รูปทรงรูปคนเด่ียวท่ีอยูด่า้นล่าง 

คนท่ีเควง้ขวา้ง โดดเด่ียว รูปทรงคนมีอาการก่ึงลอยก่ึงจม 
 

ภาพที ่10 ภาพร่างต้นแบบ: ผลงานช้ินที ่1 
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ขั้นตอนการปฏิบัติและการสร้างผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11 การข้ึนโครงดว้ยลวดและการป้ันตน้แบบดว้ยดินน ้ามนั 

ข้ึนโครงสร้างดว้ยเส้นลวด เพื่อเสริมโครงสร้างดา้นในและใหดิ้นน ้ามนัเกาะติด เร่ิมข้ึนดิน

ตามรูปตน้แบบ แลว้เร่ิมป้ันใหไ้ดส้ัดส่วนตามท่ีตอ้งการ เก็บรายละเอียดผลงานใหมี้เคา้โครงของ

การมีชีวติ โดยไม่สวมใส่เส้ือผา้ 
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ภาพท่ี 12 การกั้นตน้แบบดว้ยดินน ้ามนัเพื่อเพื่อท าพิมพ ์

การแบ่งพิมพด์ว้ยการหาก่ึงกลางของช้ินงานและดูความเหมาะสม ใชมี้ดคตัเตอร์กรีดลงบน

ช้ินงานตามท่ีก าหนดไวแ้ลว้ใชดิ้นน ้ามนักั้นเพื่อแบ่งแม่พิมพ ์

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 13 การท าพิมพจ์ากตน้แบบดว้ยยางซิลิโคน 

การท าแม่พิมพย์างซิลิโคน ผสมยางซิลิโคนกบัตวัเร่งคนใหเ้ขา้กนั จากนั้นเทน ้ายาใส่

ตน้แบบ ใชแ้ปรงเกล่ียใหท้ัว่ จากนั้นปล่อยทิ้งไวใ้หซิ้ลิโคนแหง้ จึงผสมปูนปลาสเตอร์แลว้เทลงบน

ซิลิโคนใหมี้ความหนาเท่ากนัทั้งพิมพ ์
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ภาพท่ี 14 การท าพิมพจ์ากตน้แบบดว้ยปูนปลาสเตอร์ 

การท าแม่พิมพป์ลาสเตอร์ ผสมน ้ากบัปูนปลาสเตอร์ใหปู้นเหลว ใชแ้ปรงจุ่มปูนปลาสเตอร์

ทาไปใหท้ัว่ตน้แบบและผสมปูนใหมี้ความเขม้ขน้พอกให้มีความหนาเท่ากนัทั้งพิมพ์
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ภาพท่ี 15 การหล่อช้ินงานดว้ยเรซ่ิน, ไฟเบอร์กลาสส์ 

หล่อผลงานดว้ยเรซ่ิน,ไฟเบอร์กลาสส์ เม่ือหล่อผลงานเสร็จแลว้รอจนช้ินงานแขง็ตวั 

กะเทาะจากพิมพป์ูนปลาสเตอร์และน าออกจากพิมพย์างซิลิโคน จากนั้นขดัแต่งผลงาน ซ่อมแซมใน

ส่วนท่ีไม่สมบูรณ์  
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ภาพท่ี 16 ติดกระดาษและผกูสายเอน็ 

การติดกระดาษเพื่อลดทอนรายละเอียดจากตน้แบบ ใชก้าวน ้าทาลงบนช้ินงานแลว้น า

กระดาษมาติดลูบดว้ยน ้าเปล่าเพื่อใหก้ระดาษแนบกบัช้ินงานมากข้ึน ผกูสายเอน็เพื่อใชแ้ขวน

ผลงานและผึ่งแดดใหผ้ลงานแหง้ 

 

 ภาพท่ี 17 ท าโครงสร้างเหล็กส าหรับแขวนผลงาน 

 โครงสร้างเหล็กมีขนาด กวา้ง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สามารถถอดประกอบได ้มีทั้งหมดส่ีช้ิน 

ดา้นในเป็นเหล็กเส้นขนาดเล็ก เช่ือมกบัโครงสร้างหลกัเป็นรูปวงกลม จะมีตะขอเหล็กท่ีมีไวใ้ชรั้บ

น ้าหนกัทั้งเกา้มุม 
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 ภาพท่ี 18 การแขวนช้ินงานเขา้กบัโครงสร้างเหล็ก 

 ก าหนดส่วนท่ีสูงของช้ินงานอยูท่ี่ระดบั 150 เซนติเมตร โครงสร้างเหล็กจึงตอ้งมีความสูง

จากพื้น 300 เซนติเมตร และเร่ิมจากการแขวนงานช้ินใหญ่ท่ีอยูต่รงกลาง แลว้ค่อยๆไล่ระดบัออกสู่

ดา้นขา้งจนครบตามจ านวน 



32 

 
 

 

 ภาพท่ี 19 ผลงานท่ีแขวนเสร็จแลว้ 

 เม่ือแขวนผลงานเสร็จแลว้ ตรวจความเรียบร้อยของผลงาน รอท าสี 

 

 ภาพท่ี 20 การท าสีผลงาน 

 เร่ิมจากการก าหนดโครงสีแลว้ผสมไวใ้หค้รบตามจ านวนท่ีตอ้งการ ท าสีโดยรวมทั้งหมด

ของผลงานใหเ้สร็จ แลว้ค่อย ๆ เพิ่มน ้าหนกัและเนน้ตรงจุดท่ีตอ้งการใหเ้ขม้ท่ีสุด  
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ภาพท่ี 21 ผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

 

ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่2 

1.1 การประมวลผลทางความคิด 

การสร้างประเด็นทางการศึกษา 

 จากการศึกษาวิถีเกษตรกรรมไทยซ่ึงเป็นหน่ึงในตวัอย่างการกีดกนัทางสังคม โดยศึกษา

กรณีการท าเกษตรกรรมของครอบครัวผูว้ิจยั มีพื้นท่ีในการท าเกษตรกรรมจ านวน  6 ไร่ ใชใ้นการ

เพาะปลูกขา้วในฤดูฝน และใช้ในการเพาะปลูกขา้วโพดในฤดูแลง้ การท าเกษตรแต่ละคร้ังมีการ

ลงทุนในการซ้ือปุ๋ยเคมีเกษตร หรือในบางปีตอ้งกูย้ืมนายทุนร้านขายเคมีเกษตร เม่ือถึงฤดูการเก็บ

เก่ียวผลผลิตไปขายได้แล้ว จะตอ้งน าเงินตน้มาคืนพร้อมดอกเบ้ีย หากปีไหนผลผลิตราคาตกต ่า 

หน้ีสินก็จะเพิ่มสะสมมากข้ึน แมว้่ารัฐบาลจะพยายามช่วยเหลือโดยการพยุงราคาผลผลิต แต่ก็เป็น

การแกปั้ญหาท่ีปลายเหตุ เพราะปัญหาดงักล่าวก็จะวนเวยีนไปไม่ส้ินสุด 

 ดว้ยโครงสร้างของเกษตรกรรมไทยท่ีเอ้ือผลประโยชน์ให้นายทุนซ่ึงเป็นคนกลุ่มเล็ก ๆ แต่

มีอ านาจในการควบคุมตน้ทุนในการท าเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง เคมีเกษตรต่าง ๆ ท่ีสามารถปรับ

ลดราคาเองไดร้วมถึงการรับซ้ือผลผลิตทางการเกษตรในราคาท่ีต ่า แต่น าไปขายต่อในราคาท่ีสูง 
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ส่วนต่างจ านวนมากท าให้ไดรั้บผลก าไรเกือบจะทั้งหมด เกษตรกรก็จะถูกปิดกั้นโอกาสในการมี

ชีวติท่ีดีข้ึน ยงัคงเผชิญกบัปัญหาความยากจนและปัญหาหน้ีสินต่อไป 

 ปัญหาหน้ีสินและความยากจนของเกษตรกรมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กมล กมล

ตระกูล ท่ีวา่ ความยากจน คือภาวะท่ีขาดปัจจยัการด ารงชีพ ซ่ึงท าใหชี้วติด ารงอยูไ่ม่ได ้ความยากจน

จึงเป็นภาวะท่ีสิทธิในชีวติหรือสิทธิมนุษยชนถูกคุกคามหรือถูกละเมิด  

 

 ประเด็นที ่2 “เกษตรกรไม่สามารถก าหนดอะไรได้เลย”  

ผูว้ิจยัมองว่าเกษตรกรหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้ตอ้งใชส้ารเคมีในการท าเกษตรกรรม เน่ืองจากแร่

ธาตุอาหารส าหรับพืชไม่มี เพราะการใชส้ารเคมีมาเป็นระยะเวลานาน ในการท าเกษตรกรรมน ้ าเป็น

อีกส่ิงท่ีมีความส าคญั ซ่ึงบางพื้นท่ีชลประทานมาไม่ถึง ตอ้งรอฝนตามฤดูกาลซ่ึงไม่มีความแน่นอน 

ผลผลิตก็ข้ึนอยูก่บัการใส่ปุ๋ยและราคารับซ้ือท่ีไม่มีความแน่นอน 

 

กระบวนการท างาน : ผลงานศิลปะนิพนธ์ช้ินที ่2 

วตัถุประสงคใ์นการแสดงออก : ผลงานศิลปะนิพนธ์ช้ินท่ี 2 

 

ตารางท่ี 6 ตารางวตัถุประสงคใ์นการแสดงออก 

เชิงความคิด เชิงรูปแบบ 
พื้นท่ีเกษตรกรรม รูปทรงท่ีมาจากการยอ่ขนาดพื้นท่ีการท าเกษตร 
พื้นดินท่ีไม่มีแร่ธาตุเหลืออยู ่พืชตอ้งอาศยัธาตุ
อาหารจากเคมีเกษตร 

การยอ่ตน้พืชและขยายส่วนรากดูดสารอาหาร
จากภาชนะท่ีใชบ้รรจุเคมีเกษตร 

พื้นท่ีการเกษตรเส่ือมโทรม 
พื้นท่ีการเกษตรท่ีถูกยอ่ขนาดมีความแหง้แลง้ 
ไม่มีพืชชนิดอ่ืนนอกจากพืชท่ีเพาะปลูก 

พื้นท่ีทางการเกษตรขาดน ้า 
บนพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ียอ่ขนาดไม่แสดงระบบ
ชลประทาน มีเพียงกอ้นเมฆ 
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ภาพที ่ 22 ภาพร่างต้นแบบ: ผลงานช้ินที ่2 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติในการสร้างผลงาน 

 

ภาพท่ี 23 การข้ึนโครงเหล็กและการป้ันตน้แบบดว้ยดินเหนียว 

ข้ึนโครงสร้างดว้ยเหล็กเส้น พนัดว้ยลวดเพื่อใหดิ้นเหนียวแกะยดึโครงไดดี้ ป้ันดินเหนียว

ข้ึนรูปโดยรวมใหเ้หมือนแบบร่างและเก็บรายละเอียดให้สมบูรณ์ 
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ภาพท่ี 24 การท าพิมพป์ูนปลาสเตอร์ 

ก าหนดเส้นแบ่งพิมพเ์พื่อให้ง่ายในการหล่อ ผสมปูนกบัน ้ าใหเ้น้ือปูนเหลวในการเก็บ

รายละเอียดช้ินงาน เพิ่มความหนาของแม่พิมพใ์หมี้ความหนาเท่ากนั และเพิ่มความแขง็แรงใหแ้ก่

พิมพโ์ดยการจบัไมเ้ป็นโครงภายนอก 

 

ภาพท่ี 25 การหล่อเรซ่ิน 

ผสมเรซ่ิน+ตวัม่วง+ทลัคมั จะไดเ้รซ่ินท่ีพร้อมหล่อช้ินงาน ผสมเรซ่ินกบัตวัเร่งทาลงบน

พมิพ ์รอใหเ้รซ่ินผวิแรกแหง้ ปูใยแกว้และซบัดว้ยเรซ่ินใสรอใหแ้หง้ วางโครงเหล็กดา้นในเพื่อเพิ่ม

ความแขง็แรง และประกอบช้ินงาน 
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ภาพท่ี 26 การประกอบผลงานแต่ละส่วนเขา้ดว้ยกนั 

ประกอบช้ินส่วนของผลงานเขา้ดว้ยกนั ตรวจดูภาพรวมของผลงาน และเก็บลายละเอียด

ส่วนท่ีไม่สมบูรณ์ 

 

 ภาพท่ี 27 ขั้นตอนการท าสี 
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ภาพท่ี 28 ผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่3 

1.1 การประมวลผลทางความคิด 

การสร้างประเด็นทางการศึกษา 

จากการศึกษา การกีดกนัผูป่้วยจากการไดรั้บการรักษาจากแพทย ์โดยศึกษาจากกรณีอาการ

ป่วยของยายไขท่ีเกิดข้ึนในหมู่บา้นของผูว้จิยั ยายไขป่วยอยา่งเฉียบพลนัมีอาการแขนขาอ่อนแรงพูด

ไม่ได ้แต่สามารถโตต้อบไดด้ว้ยสีหนา้แววตาและการส่ายหวัเบา ๆ ท าใหลู้กหลานและคนในชุมชน

ตกใจ เพราะไม่เคยมีเหตุการณ์แบบน้ีเกิดข้ึนในชุมชน คนเฒ่าคนแก่ต่างลงความเห็นว่าเป็นการ

กระท าของผีปอบหรือผีไร่พี่นา ลูกหลานจึงพาไปรักษากบัหมอธรรม (หมอผี) ประจ าหมู่บา้น แต่

อาการยงัไม่ดีข้ึนจึงส่งตวัยายไขไปท่ีโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ หมอไดส่้งตวัต่อไปท่ีโรงพยาบาล

ประจ าจงัหวดั เน่ืองจากวินิจฉัยแล้วพบว่าผูป่้วยมีอาการเส้นเลือดในสมองตีบเส่ียงต่อการเป็น

อมัพาตและการเสียชีวติ 



39 

 
 

จากกรณีศึกษามีการปิดกั้นผูป่้วยไม่ให้ไดรั้บสิทธิในการรับหลกัประกนัสุขภาพและการ

รักษาจากแพทยซ่ึ์งขดักบัหลกัสิทธิมนุษยชนท่ีว่าด้วยสิทธิทางสังคมอย่างชัดเจนด้วยความไม่รู้

เก่ียวกบัอาการป่วยท่ีเกิดข้ึน จึงเลือกให้เหตุผลของอาการป่วยดงักล่าววา่เป็นการกระท าของส่ิงท่ีมี

อ านาจเหนือธรรมชาติ เป็นการกระท าของผ ีญาติหรือผูค้นในชุมชนเลือกท่ีจะพาผูป่้วยไปรักษาตาม

พิธีกรรมทางความเช่ือท่ีสืบต่อกนัมา ซ่ึงไม่มีอะไรรับรองเร่ืองการรักษาวา่เป็นวิธีการรักษาท่ีถูกตอ้ง 

และปลอดภยัต่อผูป่้วย 

 

ประเด็น “ผู้ป่วยต้องเอาชีวติไปเส่ียงเพยีงล าพงัจากการรักษาทางความเช่ือ” 

ผูว้จิยัมองวา่ จากการท่ีคนกลุ่มใหญ่เช่ือวา่อาการป่วยนั้นเกิดจากการกระท าของผี หรือส่ิงท่ี

อยูเ่หนือธรรมชาติ และเลือกท่ีจะน าผูป่้วยไปรักษาจากหมอผี ร่างทรง ท่ีจะมีพิธีกรรมการรักษาใน

แบบต่าง ๆ เช่นการเสกน ้ ามนตใ์ห้ด่ืม การรดน ้ ามนต ์การเฆ่ียนตีในกรณีท่ีเช่ือวา่ผีเขา้ ให้ผูป่้วยท า

เคร่ืองเซ่นไหว ้ฯลฯ ซ่ึงไม่มีอะไรท่ีพิสูจน์ไดเ้ลยว่าการรักษาดว้ยวิธีการดงักล่าวจะสามารถรักษา

อาการป่วยได ้มีแต่จะส่งผลเสียใหผู้ป่้วยตกอยูบ่นความเส่ียงต่อการเสียชีวติจากการรักษาอยา่งผิดวิธี 

และขาดโอกาสในการรับการรักษาอยา่งถูกตอ้งจากแพทยแ์ผนปัจจุบนั 

 

กระบวนการท างาน : ผลงานศิลปะนิพนธ์ช้ินที ่3 

วตัถุประสงคใ์นการแสดงออก : ผลงานศิลปะนิพนธ์ช้ินท่ี 3 

 

ตารางท่ี 7 ตารางวตัถุประสงคใ์นการแสดงออก 

เชิงความคิด เชิงรูปแบบ 
พื้นท่ีพิธีกรรม การสร้างขอบเขตท่ีตั้งของรูปทรง 
การรักษาท่ีไม่มีขอ้พิสูจน์วา่สามารถท าใหห้าย
จากอาการป่วยได ้

การใชภ้าชนะท่ีอยูใ่นพิธีกรรมการรักษาตาม
ความเช่ือมารวมกบัรูปทรงของคน 

ผูป่้วยอยูใ่นความเส่ียงต่อการเสียชีวติ 
รูปทรงของคนมีสัดส่วนยดืยาวผดิปกติ  และ
ค่อยๆลดความเหมือนจริง 
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ภาพที ่ 29 ภาพร่างต้นแบบ: ผลงานช้ินที ่3 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติการสร้างผลงาน 

 

ภาพท่ี 30 การข้ึนโครงเหล็ก 

ข้ึนโครงสร้างดว้ยเหล็กเส้น พนัดว้ยลวดเพื่อใหดิ้นเหนียวแกะยดึโครงไดดี้ข้ึน
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ภาพท่ี 31 การป้ันตน้แบบดว้ยดินเหนียว 

ป้ันดินเหนียวข้ึนรูปโดยรวมใหเ้หมือนแบบร่างเก็บรายละเอียดไม่เนน้ความเหมือนจริงของ

ใบหนา้ และน าวสัดุส าเร็จรูปมาทดลองประกอบรวมกนั

 
ภาพท่ี 32 การกั้นพิมพ ์

การแบ่งพิมพด์ว้ยการหาก่ึงกลางของช้ินงานและดูความเหมาะสม ใชมี้ดคดัเตอร์กรีดลงบน

ช้ินงานตามท่ีก าหนด และน าแผน่อลูมิเนียมมาเสียบตามรอยกรีดเพื่อกั้นแบ่งช้ินส่วนพิมพ ์
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ภาพท่ี 33 การท าแม่พิมพป์ลาสเตอร์ 

การท าแม่พิมพป์ลาสเตอร์ น าปูนปลาสเตอร์ผสมกบัน ้าใหปู้นเหลว ดีดปูนปลาสเตอร์ให้

ทัว่ตน้แบบ ผสมปูนใหมี้ความเขม้ขน้พอกใหมี้ความหนาเท่ากนัทั้งพิมพแ์ละเสริมความแขง็แรงให้

พิมพโ์ดยจบัไมอี้กชั้นหน่ึง 

 
ภาพท่ี 34 ผลงานท่ีหล่อเรซ่ิน, ไฟเบอร์กลาสส์เสร็จแลว้ 

 ซ่อมแซมส่วนท่ีแตกหกั ตกแต่งเก็บรายละเอียดให้ผลงานเสร็จสมบูรณ์
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ภาพท่ี 35 ผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ 
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บทที ่4 

 

วเิคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ 

 การวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ คือการวิเคราะห์ผลงานของผูว้ิจยั รวมทั้งกระบวนการ

สร้างสรรค์ ในด้านผลงานและด้านเน้ือหา เป็นการตรวจสอบส่วนต่างๆของผลงานว่าตรงตาม

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไวม้ากนอ้ยเพียงใด  

 การสร้างสรรคผ์ลงานในโครงการวิทยานิพนธ์ “การกีดกันทางสังคม” มีผลงานจ านวน 3 

ผลงานแต่ละผลงานใช้กรณีศึกษาท่ีแตกต่างกนั แต่อยู่ภายใตโ้ครงสร้างเน้ือหาของการกีดกนัทาง

สังคม ท าให้ประเด็นในการน าเสนอและรูปแบบของผลงานมีความแตกต่างกนัออกไป โดยแยก

ประเด็นและรูปแบบในการน าเสนอไดด้งัน้ี 

 

ประเด็นที่ 1 “คนที่สร้างอ านาจด้วยการใส่ร้ายผู้อื่น”เป็นผลงานประติมากรรมแขวน ใช้

รูปทรง ของคนในการส่ือสารมีทั้งขนาดเล็กและใหญ่  

 

ประเด็นที ่2 “เกษตรกรไม่สามารถก าหนดอะไรได้เลย” เป็นผลงานประติมากรรมท่ีใชก้าร

ยอ่ขยายรูปทรงและประกอบกนัเพื่อส่ือความหมาย 

 

ประเด็นที ่3 “ผู้ป่วยต้องเอาชีวติไปเส่ียงเพยีงล าพงัจากการรักษาทางความเช่ือ” เป็นผลงาน 

ประติมากรรม ท่ีใช้รูปคนลดทอนรายละเอียดและประกอบกันกับวตัถุในการส่ือความหมาย
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ภาพท่ี 36 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี1 

ช่ือผลงาน พวกผมเช่ือท่าน/2017 

ขนาด  280 x 280 x 150 เซนติเมตร 
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วเิคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่1 

 ผลงาน “พวกผมเช่ือท่าน/ 2017” คือผลงานประติมากรรมท่ีมีลกัษณะการแขวน จะเห็น

เป็นรูปของกลุ่มคนท่ีรวมตวักนัอย่างหนาแน่นลอยตวัอยูใ่นอากาศ และมีรูปทรงของคนอีกรูปอยู่

ดา้นล่าง เม่ือเร่ิมสังเกตกลุ่มรูปทรงจากตรงกลางจะเห็นว่า มีรูปทรงของคนรูปใหญ่ ท่ีมีลกัษณะ

ถูกต้องตามสัดส่วนมนุษย์จริง ๆ เป็นรูปผูช้ายอ้วนท าอาการผายมือ ไม่มีเคร่ืองแต่งกายและ

เคร่ืองประดบั รายละเอียดถูกลดทอนลงดว้ยวสัดุท่ีเป็นกระดาษ ส่วนรูปคนท่ีอยูต่  ่าลงมามีขนาดเล็ก

กว่ายืนรายลอ้มเป็นชั้นๆไล่ระดบัลงมา โดยชั้นแรกมีทั้งรูปทรงของคนท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นเพศ

ชาย เพศหญิง อว้น ผอม สลบักนัไป ไม่มีเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดบั รายละเอียดถูกลดทอน

เหมือนกบัรูปใหญ่ ชั้นต่อมาเป็นรูปทรงของคนท่ีมีขนาดเล็กเท่ากบัชั้นแรก แต่มีระยะห่างและ

จ านวนของรูปทรงท่ีเพิ่มข้ึน รูปทรงของคนแต่ละรูปท าอาการกา้วเดิน บางรูปทรง ใชเ้ทา้ซ้ายในการ

กา้วเดิน หรือบางรูปทรงก็ใชเ้ทา้ขวาสลบักนัไป รูปทรงของคนมีทั้งรูปทรงของผูช้ายและ ผูห้ญิง มี

ทั้งอว้นและผอมสลบักนั รายละเอียดของรูปทรงถูกลดทอนเหมือนกบัรูปทรงแถวก่อนหนา้ มีการ

ซ้อนแถว ลดระดบัความสูงและปล่อยระยะห่าง เหมือนกบัชั้นท่ีแลว้ออกมาอีกสามชั้น ในสามชั้น

สุดทา้ยรูปทรงมีขนาดความสูงท่ีเท่ากนั มีระยะชิดกนัมากกว่าชั้นก่อนหน้า แต่สองชั้นสุดทา้ยจะมี

ลกัษณะการยนืแบบสลบัฟันปลา มีทั้งรูปทรงของคนท่ีเป็นผูห้ญิงและผูช้าย มีทั้งอว้นและผอมส่วน

รูปทรงของคนรูปเด่ียวท่ีอยูด่า้นล่างจะอยูต่รงกบัรูปทรงรูปใหญ่ท่ีอยูต่รงกลาง มีลกัษณะลอยอยูบ่น

อากาศ ส่วนหวัจะอยูต่  ่ากวา่เทา้มือทั้งสองขา้งแนบล าตวั งอเข่าเล็กนอ้ย 

 รูปทรงของคนกลุ่มดงักล่าวนั้น ท าอาการเหมือนเคล่ือนท่ีเขา้ไปรายลอ้มรูปทรงรูปใหญ่ท่ี

อยูต่รงกลางอยา่งเป็นระเบียบและมีความสัมพนัธ์กนั โดยลกัษณะร่างกายแสดงถึงการมีชีวิตท่ีอาศยั

เคา้โครงของรูปคนท่ีไม่ไดส้วมใส่เส้ือผา้ พื้นผิวถูกแปะทบัดว้ยกระดาษท่ีอยูด่า้นบน แสดงเจตนาท่ี

จะไม่เจาะจงวา่เป็นใครหรืออยูใ่นสังคมไหน ส่วนรูปทรงของคนท่ีอยูต่รงกลางมีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน

รูปทรงของคนทั้งหมด มีลกัษณะการยืนท่ีแข็งแรงมัน่คง ท าอาการผายมือทั้งสองขา้ง ถูกรายลอ้ม

ดว้ยรูปทรงของคนเล็ก ๆ ท่ีท าอาการเหมือนเคล่ือนท่ีเขา้หา แสดงนยัของอ านาจท่ีมีอยูใ่นรูปทรงรูป

ใหญ่ ท่ีดึงดูดรูปทรงเล็ก ๆ ในขณะเดียวกนัรูปทรงของคนเล็ก ๆ ก็ให้ความส าคญัและยอมรับใน

อ านาจนั้น จะเห็นไดจ้ากทิศทางการเคล่ือนท่ีท่ีเขา้หารูปทรงรูปใหญ่   

รูปทรงของคนรูปเด่ียว ท่ีอยู่ดา้นล่างของกลุ่มรูปทรง ท าอาการคดตวัแสดงความเจ็บปวด 

เหมือนลอยเควง้อยู่ในอากาศ ในขณะเดียวกนัก็เหมือนก าลงัร่วงหล่นลงสู่ด้านล่าง ต าแหน่งของ
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รูปทรงท่ีอยู่ดา้นล่างตรงกบัรูปทรงรูปใหญ่และต ่าจากกลุ่มท่ีอยูด่า้นบน ให้ความรู้สึกถึงการถูกกด

ทบัและถูกแยกออกจากดา้นบนอยา่งชดัเจนเม่ือมองผลงานในแนวนอน แต่หากมองในแนวตั้งจะ

เห็นความส าพนัธ์ท่ีเกิดข้ึน โดยจะเห็นวา่รูปทรงรูปใหญ่ท่ีมีพลงัอ านาจก าลงัไดรั้บความสนใจจาก

กลุ่มรูปทรงเล็กๆ ท่ีอยูร่ายลอ้ม แต่ในขณะเดียวกนัรูปทรงรูปเด่ียวท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มก าลงัเจ็บปวด

และโดดเด่ียว 

 

ภาพท่ี 37 ภาพโดยรวมของผลงาน 

 

ภาพท่ี 38 แสดงใหเ้ห็นกลุ่มของรูปทรงกบัรูปทรงเด่ียวอยา่งชดัเจน 
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ภาพท่ี 39 กลุ่มของรูปทรงรูปเล็กรายลอ้มใหค้วามส าคญัต่อรูปทรงรูปใหญ่ 

 

 

ภาพท่ี 40 รูปทรงรูปเด่ียวท่ีก าลงัเควง้ขวา้ง 
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วเิคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่2 

ผลงาน “ใช้แล้วดีจริง” เป็นผลงานประติมากรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นพื้นท่ีท่ีถูกยอ่ขนาด เป็นการ

จ าลองพื้นท่ีเพาะปลูกให้มีขนาดเล็ก มีรายละเอียดของท่ีพกัส าหรับการท าเกษตร มีคนันาและพืช

เล็ก ๆ ท่ีรวมกนัอยู่ตรงกลาง  บริเวณโดยรอบเป็นพื้นท่ีโล่งท่ีมีลกัษณะเหมือนทรายสีเหลืองรอบ

พื้นท่ีการเกษตร และมีกอ้นเมฆเล็ก ๆ ลอยอยูด่า้นบน เม่ือมองต ่าลงมาจากพื้นท่ีดา้นบนจะเห็นพื้นท่ี

เป็นเหมือนชั้นดินท่ีถูกแบ่งดว้ยสีและระนาบ ท าให้เขา้ใจไดว้่าเป็นชั้นของดินท่ีมีสีไล่ระดบัลงไป 

(เหมือนพื้นท่ีถูกขุดออกมา) จะเห็นรากท่ีมีการขยายสัดส่วนให้ใหญ่เกินความเป็นจริงขนาดต่าง ๆ 

แทงทะลุออกมาจากพื้นดินและเร่ิมแผไ่ปรอบทิศทาง แตกเป็นรากเล็ก ๆลงสู่พื้น จนสามารถพยุง

พื้นท่ีดา้นบนใหต้ั้งอยูไ่ด ้นอกจากรากแลว้ยงัมีภาชนะท่ีเป็นกระป๋องและขวดส าหรับบรรจุสารเคมี 

ท่ีมีขนาดและลกัษณะเหมือนจริงอยูใ่นต าแหน่งโดยรอบบนพื้นดา้นล่างและแกนกลาง ท่ีถูกรากไม้

เกาะเก่ียวบีบรัดและเจาะจนทะลุ ต าแหน่งของภาชนะเหมือนก าลงัถูกดึงเขา้ไปใจกลางของราก 

ส่วนสีท่ีใช้ในผลงานแต่ละส่วนจะมีความแตกต่างกนั สีของกอ้นเมฆเป็นสีขาว สีของพื้นท่ีเป็นสี

เหลืองแสด สีของรากไม้เป็นสีเขียวฟ้า ภาชนะบรรจุสารเคมีเป็นสีด าม่วง สีโดยภาพรวมของ

ดา้นบนท่ีเป็นพื้นท่ีทางการเกษตรจะมีลกัษณะเป็นโทนสีสวา่ง ส่วนดา้นล่างจะเป็นโทนสีท่ีทึบกวา่ 

รูปทรงดา้นบนท่ีไดจ้  าลองพื้นท่ีทางการเกษตร ท่ีพกั และกลุ่มตน้พืชรวมกนัอยู่ตรงกลาง 

แต่พื้นท่ีโดยรอบเป็นพื้นท่ีแหง้แลง้ แสดงให้เห็นถึงพื้นท่ีทางการเกษตรท่ีไม่มีความอุดมสมบูรณ์ มี

ตน้พืชเหลืออยูเ่พียงนอ้ยนิด ท่ีพกัของเกษตรกรท่ีเร่ิมจะผุพงัแสดงให้เห็นถึงชะตากรรมและความ

ล าบากท่ีเกษตรกรตอ้งเผชิญ 

ส่วนรากท่ีทะลุออกมาจากพื้นท่ีทางการเกษตรท่ีถูกย่อขนาดนั้ น หากมองให้เห็น

ความสัมพนัธ์ จะเขา้ใจไดว้่าเป็นรากของพืชเล็ก ๆ ท่ีอยู่ตรงกลางของพื้นท่ีดา้นบน มีรากแผข่ยาย

ออกไปรอบทิศทางอย่างอิสระดูมีชีวิต มีการเกาะเก่ียวกบัภาชนะบรรจุสารเคมีทางการเกษตรและ

เจาะทะลุเขา้ไปในภาชนะเหมือนก าลงัดูดสารท่ีอยูด่า้นใน แสดงให้เห็นนยัท่ีว่า พื้นท่ีท่ีมีแร่ธาตุใน

การเพาะปลูกถูกท าลายจากการใช้สารเคมีเป็นเวลานาน เม่ือไม่มีแร่ธาตุการเพาะปลูกพืชก็

จ  าเป็นตอ้งใช้สารเคมีเช่นเดิม ส่งผลให้เกษตรกรหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้จะตอ้งใช้สารเคมีเพื่อท าให้พืช

เจริญเติบโต  
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ภาพท่ี 41ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 

ช่ือผลงาน “ใช้แล้วดีจริง” 

ขนาด   200 x 200 x 180 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 42 ภาพรวมของผลงาน 

 

ภาพท่ี 43 ส่วนของพื้นท่ีทางการเกษตรท่ีถูกยอ่ขนาด 
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ภาพท่ี 44 ส่วนของรากท่ีถูกขยายใหใ้หญ่แทงทุออกมาจากพื้นท่ี 

 

ภาพท่ี 45 ส่วนของรากท่ีแตกออกเป็นส่วนเล็ก ๆ และเช่ือมต่อกบัภาชนะบรรจุเคมีเกษตร
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วเิคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่3 

 ผลงาน “ไล่ผี” เป็นผลงานประติมากรรมรูปผูห้ญิงนัง่อยู่บนพื้นคดตวัประสานมือระหวา่ง

ท้อง มีสัดส่วนท่ีผิดไปจากมนุษย์ธรรมดา ส่วนหัวมีการประกอบเข้ากับภาชนะท่ีใส่น ้ าและมี

น ้ าตาเทียนอยู่ด้านใน เม่ือเร่ิมสังเกตจากส่วนหัวจะเห็นว่ามีการประกอบกนัระหว่างภาชนะกับ

ศีรษะ เหมือนการตดัศีรษะส่วนบนและเอาภาชนะท่ีบรรจุน ้ ามีน ้ าตาเทียนอยู่ด้านในมาใส่แทน 

ใบหนา้ไม่แสดงรายละเอียด มีเพียงเคา้โครงท่ีท าให้รับรู้วา่เป็นต าแหน่งของตาหูจมูกปาก มีผิวหนงั

ท่ีหย่อนยาน ส่วนคอมีการยืดออกมา ล าตวัมีการหดและห่อล าตวั หน้าอกหย่อนยานพาดอยู่เหนือ

แขน จากสะโพกไปหัวเข่ามีสัดส่วนยืดยาวผิดปกติ และจากหวัเข่าไปถึงขอ้เทา้มีความยาวกว่าทุก

ส่วน บริเวณหนา้แขง้เหนือขอ้เทา้มีความสมจริงกบัเทา้มนุษยป์กติ ทั้งสีท่ีดูมีชีวติต่างกบัสีท่ีอยูเ่หนือ

ขอ้เทา้ข้ึนไปท่ีเป็นสีเทาทั้งหมด พื้นดา้นล่างถูกปูดว้ยทรายเป็นวงกลม 

 รูปผูห้ญิงดงักล่าวเป็นผูห้ญิงท่ีอายุมาก มีสัดส่วนของร่างกายท่ีหยอ่นยานและยืดยาวผิดรูป

ในบางส่วน ท่าทางของการนัง่มีการยืดขาและห่อตวั แสดงอาการของการหวาดกลวั ใบหนา้ท่ีไม่มี

ปาก ไม่มีรูจมูก และไม่มีดวงตาแสดงให้เห็นว่ารูปผูห้ญิงแก่รูปน้ีไม่สามารถส่ือสารหรือรับรู้ส่ิง

ต่างๆ ภายนอกได ้

 ส่วนหวัท่ีมีภาชนะโปร่งใสมีน ้ าและมีน ้ าตาเทียนอยูด่า้นใน ซ่ึงเป็นลกัษณะส่ิงของท่ีอยูใ่น

พิธีกรรมทางความเช่ือ ประกอบเขา้กบัศีรษะส่วนบนท่ีไม่มีรายละเอียดของอวยัวะบนใบหนา้เลย 

แสดงใหเ้ห็นวา่ก าลงัอยูใ่นพิธีกรรมทางความเช่ือ ไม่สามารถรับรู้และส่ือสารกบัใครได ้

 ส่วนของเทา้ท่ีมีความสมจริงและค่อยๆ ยดืยาวจนถึงหวัเขา แสดงใหเ้ห็นการเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดข้ึนของร่างกายท่ีค่อยๆ ยืดเปล่ียนไป ขณะเดียวกนัก็เหมือนค่อย ๆ เปล่ียนแปลงมายงัส่วนท่ี

สมจริง 

 สีท่ีใชมี้ทั้งส่วนของสีท่ีสมจริงและส่วนท่ีเป็นสีเทา ส่วนของสีท่ีสมจริงแสดงให้เห็นถึงการ

มีชีวติและค่อย ๆ เปล่ียนเป็นสีเทาท่ีใหค้วามรู้สึกวา่รูปผูห้ญิงดงักล่าวไม่มีสัญญาณของการมีชีวติ 
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ภาพท่ี 46 ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 

ช่ือผลงาน “ไล่ผ”ี 

ขนาด  150x 120 x 60 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 47 ส่วนศีรษะท่ีประกอบกนักบัภาชนะท่ีอยูใ่นพิธีกรรมทางความเช่ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 48 ส่วนของภาชนะท่ีมีน ้ากบัน ้าตาเทียนเม่ือมองจากดา้นบน
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ภาพท่ี 49 แสดงใหเ้ห็นส่วนเทา้ท่ีมีความสมจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 50 แสดงใหเ้ห็นสัดส่วนท่ียดืยาวผดิปกติอยา่งชดัเจน 
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บทที ่5 

 

สรุป 

 ในสังคมปัจจุบนัต่างให้ความส าคญักบัสิทธิและความเสมอภาคในสังคม แต่ยงัปรากฏ

เหตุการณ์ท่ีมีผูถู้กปิดกั้น ขดัขวาง  ไม่ให้ไดรั้บสิทธิ โอกาส ความช่วยเหลือในดา้นต่างๆมากมายท่ี

เกิดข้ึน ในบางกรณีมีความสลบัซบัซอ้นของปัญหายากท่ีจะท าความเขา้ใจไดโ้ดยง่าย จากท่ีกล่าวมา

ขา้งตน้ ท าให้ผูว้ิจยัมีความตอ้งการท่ีจะศึกษาคน้ควา้หาขอ้เท็จจริง และสร้างประเด็นทางความคิด

น ามาสู่การสร้างผลงานศิลปะจากปรากฏการณ์ทางสังคม 

 จากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล ท่ีเก่ียวขอ้งกบั การกีดกนัทางสังคม การปิดกนั ขดัขวา้ง ไม่ให้

ได้รับสิทธิ โอกาสต่างๆ ผูว้ิจยัเร่ิมมีความสนใจในปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเกิดข้ึนใกล้ตวัเป็น

ลกัษณะประสบการณ์ตรง สามารถแตกเป็นหวัขอ้ยอ่ยได ้3 หวัขอ้ ดงัน้ี 

    หวัขอ้ยอ่ยท่ี 1 การกีดกนัทางสังคมท่ีเกิดจากความขดัแยง้ ท าการศึกษากรณี การ
ขบัไล่ผูท่ี้ถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบในภาคอีสาน และการไล่ล่าผูท่ี้ถูกกล่าวหาวา่เป็นแม่มดหมอผีใน
ยุคกลางและไดท้  าความเขา้ต่อเน้ือหา น าไปสู่การวิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ จนไดป้ระเด็น “คนท่ีสร้าง
อ านาจดว้ยการใส่ร้ายผูอ่ื้น” 
    หัวข้อย่อยท่ี 2 วิถีเกษตรกรรมไทยเป็นหน่ึงในรูปแบบการกีดกันทางสังคม 
ท าการศึกษากรณี การท าเกษตรกรรมของครอบครัวผูว้ิจยัเอง และได้ท าความเขา้ใจต่อเน้ือหา 
น าไปสู่การวเิคราะห์ขอ้มูล ๆ จนไดป้ระเด็น “เกษตรกรไม่สามารถก าหนดอะไรไดเ้ลย” 
    หวัขอ้ยอ่ยท่ี 3 การกีดกนัผูป่้วยจากการรักษาจากแพทยแ์ผนปัจจุบนัท าการศึกษา
กรณี ยายไขเกิดอาการป่วยกะทนัหันญาติไดน้ าตวัไปรักษาตามความเช่ือกบัหมอธรรม และไดท้  า
ความเขา้ใจต่อเน้ือหา น าไปสู่การวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ จนไดป้ระเด็น “ผูป่้วยตอ้งเอาชีวิตไปเส่ียง
เพียงล าพงัจากการรักษาทางความเช่ือ” 
   จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลทั้ง 3 หัวขอ้ยอ้ย ท าให้ได้มาซ่ึงประเด็นทางความคิด 
น าไปสู่การก าหนดเป้าหมายและการน าเสนอผลงาน 
   โครงการวิทยานิพนธ์น้ี มีจุดมุ่งหมายในการสร้างผลงานประติมากรรม ท่ีจะสร้างความ
ตระหนกัรู้แก่ผูช้มในเร่ือง “การกีดกนัทางสังคม” ท่ีเกิดข้ึน โดยท่ีเจตนาน าเสนอให้ผูช้มไดรั้บรู้และ
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ขบคิด ถึงเหตุการณ์ทางสังคมท่ีมีความหลากหลายและซบัซอ้น วา่แต่ละผลงานเป็นการกีดกนัทาง
สังคมอยา่งไร ก าลงัจะบอกถึงเร่ืองอะไรไดแ้ละ มีนยัยะอะไรท่ีซอ้นอยูใ่นเหตุการณ์นั้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
   1.โครงการวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นเพียงแนวทางหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นการกีดกนัทางสังคม 
จึงไม่สามารถครอบคลุมเน้ือหา ท่ีวา่ดว้ยเร่ืองการกีดกนัทางสังคมไดร้อบดา้น เน่ืองจากระยะเวลาท่ี
อยูภ่ายใตร้ะบบของการศึกษาท่ีมีเวลาจ ากดั ผูว้ิจยัยงัเห็นวา่สามารถพฒันาต่อยอดทางความคิด และ
การพฒันาทางดา้นกระบวนการในสร้างสรรคผ์ลงาน ไดอี้กหลากหลาย 
   2.ผลงานวทิยานิพนธ์โครงการน้ี น าเสนอในรูปแบบผลงานประติมากรรม ท่ีตอ้งอาศยั การ
ตีความ รสนิยม และทศันคติ การท าความเข้าใจกับรูปทรงเพื่อให้เข้าใจความหมาย ต้องอาศยั
ประสบการณ์ของผูช้มในการเห็นผลงานจริงๆ ผลงานไม่ไดส้รุปทุกอยา่ง ผลงานมุ่งท่ีจะหลอมรวม
กบัประสบการณ์ของผูช้มแต่ละคน 
 3.ผูว้จิยัมีความคาดหวงัวา่ผลงานวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้ให้ความสนใจ 

และสามารถเป็นแรงบลัดาลใจต่อการสร้างสรรค ์และน าไปต่อยอดใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดส าหรับผู ้

ท่ีสนใจ 
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