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The “Materil Refleclions of Esan Countrylife” thesis is an expression of the story 

about northeast country life in Thailand. This thesis presenting an easy-living, being one with 

nature in northeast in a form of mixing technique. I use form and format combined together with 

the related materials. All feelings and emotions from living in the country show the real 

northeastlife style which has different beauty in a different period of time. 
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บทที ่1 
บทน า 

วถีิชีวติของผูค้นชนบทอีสาน  ซ่ึงความเป็นอยูข่องส่วนหน่ึงท่ีใชชี้วติอยูอ่ยา่งเรียบง่าย  
พออยูพ่อกิน ในการท ามาหากิน และประกอบอาชีพ ท่ีพึ่งพาธรรมชาติเป็นจุดเร่ิมตน้การด าเนินชีวิต
จากอดีตจนถึงปัจจุบนั ขา้พเจา้สร้างสรรคง์านศิลปะท่ีมีแรงบนัดาลใจจากในชนบท การแสดงออก
ทั้งทางดา้นความคิด อารมณ์ ความรู้สึก น ามาถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะท่ีขา้พเจา้จึงน า
สภาพแวดลอ้มในวถีิชนบทอีสานมาสร้างสรรค์ เป็นส่ือแสดงถึงบรรยากาศตามธรรมชาติของวถีิ
ชีวติในชนบทอีสานท่ีพบเห็นไดอ้ยูท่ ัว่ไปของในชนบท 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ภาคอีสาน หรือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นเขตหรือภาคหน่ึงของประเทศไทย  คน
อีสานส่วนใหญ่จะมีวิถีชีวิตประจ าวนัท่ีเรียบง่ายไม่หวือหวาอะไร เวลาส่วนใหญ่จะหมดไปกบัการ
ใช้ชีวิตในท้องทุ่ง  สภาพแวดล้อมพื้นถ่ินในชนบทอีสานการอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ 
ประกอบดว้ย ทอ้งทุ่งท านา สัตวป่์าและสัตวน์ ้ าจ  านวนมาก  ชีวิตผูค้นในชนบทจึงมีความสัมพนัธ์
กบัธรรมชาติ  วถีิชีวติท่ีส าคญัของคนในชนบท ไม่วา่จะท าอะไร เม่ือไร หรือจะกินอะไรก็ข้ึนอยูก่บั
ธรรมชาติ การด ารงชีวิตของชาวอีสานวิถีชีวิตความเป็นอยูเ่ป็นไปอยา่งเรียบง่ายตามธรรมชาติและ
เป็นลกัษณะของการพึ่งพาอาศยักนัภายในหมู่บา้น และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เช่น การท ามาหากิน 
การประกอบอาชีพ เป็นตน้ ท าใหก่้อเกิดเป็นวฒันธรรมแตกต่างกนัไปแต่ละทอ้งถ่ิน 

ความเป็นอยู่ของผู ้คนส่วนหน่ึงท่ีใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย การท ามาหากิน และ
ประกอบอาชีพ ท่ีพึ่งพาธรรมชาติเป็นจุดเร่ิมตน้การด าเนินชีวิตของคนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั จึง
ท าให้เกิดการแนวความคิดท่ีจะสร้างสรรค์งานศิลปะท่ีมีแรงบนัดาลใจจากทอ้งถ่ินชนบทในพื้นท่ี
อีสาน การน าอารมณ์ความรู้สึกและอารมณ์ส่วนตวั และการสภาพแวดลอ้มในสังคมชนบทอีสานท่ี
ยงัคงอยูใ่นปัจจุบนั 

การด าเนินชีวิตส่วนหน่ึงของคนชนบทอีสานโดยเฉพาะการท ามาหากินท่ีส่งเสริมให้
เป็นในกลุ่มท่ีประกอบอาชีพ เกษตรกรรม วิถีชีวิตท่ีถ่ายทอดออกมาเป็นวฒันธรรมท่ีด ารงมาแต่
ดั้งเดิม ปัจจุบนัคงยงัมีให้เห็นกนัอยูเ่ป็นการด ารงชีวิตท่ีเรียบง่าย ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีน ามาซ่ึงความสุขใน
ชีวติชนบทอีสานโดยแทจ้ริง  
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ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 
ขา้พเจา้ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากวถีิชีวติในชนบทอีสานท่ีขา้พเจา้มีความผกูพนัมาตั้งแต่

เด็ก มาสร้างสรรค์ผ่านงานจิตรกรรมวสัดุผสม  เพื่อถ่ายทอดให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่อีสานส่วน
หน่ึงท่ีใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ความรู้สึกและอารมณ์ส่วนตวัท่ีมีสภาพแวดล้อมกับท่ีอยู่อาศยัและ
เคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ ในชนบทอีสานการด ารงชีวิตท่ีสัมพนัธ์กบัธรรมชาติ ขา้พเจา้จึงสร้างงาน
ความงามสร้างบรรยากาศ สีและน ้าหนกั สัมพนัธ์กบัอารมณ์ความรู้สึก และความงามของธรรมชาติ
สภาพแวดลอ้มในชนบทอีสานท่ียงัพบเห็นไดใ้นปัจจุบนั 
 
สมมติฐานของการศึกษา 

ขา้พเจา้ไดศึ้กษาจากวถีิชีวติในชนบทพื้นถ่ินอีสานในปัจจุบนั โดยน ามาสังเคราะห์และ
สร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรมส่ือผสมการใช้ว ัสดุ เช่น ไม้ สังกะสี กระสอบและอ่ืนๆ 
ความสัมพนัธ์กบัวถีิชีวติ ท าใหเ้ขา้ถึงกบัความรู้สึกและอารมณ์เฉพาะตวัโดยใช ้มีลกัษณะสี เส้น พื้น 
ผิว มิติ และแสงเงา ผลงานสร้างประกอบกันเป็นรูปแบบและรูปทรงนั้น เป็นการสร้างความ
กลมกลืน ท่ีมีเขียนบา้นเรือน เลา้ไก่ เคร่ืองมือเคร่ืองใชส่ิ้งของและอ่ืนๆ บนงานวสัดุ เพื่อแสดงถึงวิถี
ชีวิตแบบชาวบ้านพื้นถ่ินอีสานโดยแท้จริง ความรู้สึกนึกถึงของภาคอีสานมีความผูกพันกับ
ธรรมชาติแบบพึ่งพาอาศยั มีความงามของธรรมชาติในแต่ละช่วงฤดูกาล ความเป็นอยูข่องส่วนหน่ึง
ท่ีใชชี้วติอยูอ่ยา่งเรียบง่ายสภาพความเป็นไปตามธรรมชาติแวดลอ้มในชนบทท่ีประสานสัมพนัธ์จน
ก่อใหเ้กิดเป็นอีสานท่ียงัพบเห็นไดใ้นปัจจุบนั 
 
ขอบเขตการศึกษา 

1. เนือ้หา น าเสนอการแสดงออกดว้ยเร่ืองราวของวถีิชีวติ และมุมมองท่ีเกิดจากแรง
บนัดาลใจในชนบทอีสาน ซ่ึงประกอบไปดว้ยสภาพแวดลอ้มในธรรมชาติ ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นอยูข่องวถีิชีวติชนบทอีสาน 

2. รูปแบบ การแสดงออกโดยผลงานสร้างสรรคง์านจิตรกรรมส่ือผสม 2 มิติ ท่ีมี
ลกัษณะรูปแบบ เหมือนจริงผสมผสานกบัการน าวสัดุ การสร้างองคป์ระกอบของภาพและการสีดว้ย
ค่าของโทนสีหม่นความกลมกลืน เพื่อส่ือแสดงถึงบรรยากาศตามธรรมชาติของวถีิชีวติในชนบท
อีสาน 

3. เทคนิควธีิการ ผลงานจิตรกรรมท่ีสร้างใชว้สัดุจากธรรมชาติท่ีเก่ียวโยงกบัวถีิชีวติ สี
น ้าพลาสติก สีน ้ามนั กาว และเคร่ืองมือต่างๆ การใชส้ าหรับการท างานศิลปะ 
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วธีิการศึกษา 
1. ศึกษาความคิด ความรู้สึกในการท างานศิลปะของตนเอง 
2. ลงพื้นท่ีทางภาคอีสานจริง และเก็บขอ้มูลดว้ยการบนัทึกภาพ 
3. ศึกษาการร่างภาพสเกต 
4. การสร้างสรรคผ์ลงานจริง แสดงผลทางความรู้สึกและอารมณ์ส่วนตวัไดม้ากท่ีสุด 

ผลงานจึงมุ่งสู่   เป้าหมายของการแสดงออกถึงวถีิชีวติชนบทในภาคอีสาน 
5. น าผลงานเขา้สู่สัมมนา การวจิารณ์ เพื่อแกไ้ขปัญหาทางจิตรกรรมในเร่ืองราวของ

รูปแบบและเทคนิควธีิการ 
6. สรุปผลงานวทิยานิพนธ์ พร้อมกบัเอกสารประกอบการท าวทิยานิพนธ์ 

 
แหล่งข้อมูล 

1. สถานท่ีจริงจากพื้นท่ีหมู่บา้น ในจงัหวดัศรีสะเกษ 
2. อินเทอร์เน็ต 
3. หนงัสือเก่ียวกบัวถีิชีวติชนบทต่างๆในหอสมุดศิลปากร และหอสมุดพระราชวงั

สนามจนัทร์ 
 
อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการค้นคว้า 

1. วสัดุ เช่น ไม ้ดิน กระสอบ สังกะสี เศษไม ้และอ่ืนๆ 
2. เคร่ืองมือใชส้ าหรับการท างานศิลปะ เช่น เคร่ืองสวา่นใชไ้ฟฟ้า เคร่ืองเล่ือยตดัใช้

ไฟฟ้า เล่ือยตดัไมใ้ชมื้อ มีดอีโต ้คอ้น ตะปู สกรู ตลบัเมตร ไมบ้รรทดั ดินสอ ส่ิว ไขควง แมก็ซ์ยงิ 
และอ่ืนๆ 

3.เทคนิคใชท้  างานศิลปะ เช่น สีน ้ามนั สีน ้าพลาสติก น ้ามนัลิดสีด กาวลาเทก็ซ์ พูก่นั 
แปรง 

4. กลอ้งถ่ายรูป สมุดร่างภาพ ปากกาและดินสอ 
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บทที ่2 
ข้อมูลเกีย่วกบัการสร้างสรรค์ 

 
ในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะนั้น การไดรั้บประสบการณ์ในส่ิงท่ีพบเห็นและคุน้เคย

ซ่ึงอยูใ่กลต้วัและแรงบนัดาลใจ แบ่งออกได ้4 คือ 
1. ท่ีมาจากแรงบนัดาลใจ 
2. ท่ีมาจากการดาํรงชีวติและส่ิงแวดลอ้มในชนบท 
3. ท่ีมาจากส่ิงของเคร่ืองมือเคร่ืองใชจ้ากเคร่ืองจกัสาน 
4. ท่ีมาจากเคร่ืองมือเคร่ืองใชก้ารเกษตร   
5. ท่ีมาจากการศึกษาและขอ้มูลดา้นศิลปะ 

 
1. ทีม่าจากแรงบันดาลใจ 

ขา้พเจา้เกิด เติบโตมาจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบชนบท ท่ีอยู่ใกล้ชิดกบัธรรมชาติ
สภาพแวดลอ้ม ซ่ึงมีชีวิตเรียบง่าย ผูค้นส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพการเกษตรกรรม คือ การทาํนา 
ซ่ึงพื้นท่ีทางภาคอีสานนั้นจะเหมาะแก่การทาํเกษตร เช่น มีห้วย หนอง บึง เป็นต้น ความอุดม
สมบูรณ์ของป่าธรรมชาติ ทาํให้สามารถไปเก็บหาของป่า ล่าสัตวต์ามฤดูกาลได ้การดาํรงชีวิตจะ
พึ่งพาอาศยัธรรมชาติ พึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั  การดาํเนินชีวิตเรียบง่ายสภาพแวดลอ้มในพื้นถ่ิน
ชนบทอีสาน 

ขา้พเจา้จึงนาํประทบัใจท่ีมีต่อวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย โดยไดน้าํขอ้มูลจากแรงบนัดาลใจ
ในความรู้สึกนึกคิดรูปทรงและสีผสมผสานกบัจินตนาการ เป็นส่วนประกอบในผลงานแลว้นาํมา
สร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะโดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะส่ือให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผูใ้นชนบท แสดงถึง
รูปแบบของวถีิชีวติในปัจจุบนั  
 
2. ทีม่าจากการด ารงชีวติและสภาพแวดล้อมในชนบท 

คนในชนบทส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร การเกษตรเป็นเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัดินและ
นํ้า ชีวติคนในชนบทจึงมีความสัมพนัธ์กบัธรรมชาติ จึงไดเ้ขา้ไปใชป้ระโยชน์จากป่าและนํ้ า เพื่อหา
อาหารเก็บของป่า ล่าสัตวแ์ละสัตวเ์ล้ียง วิถีชีวิตของชาวบา้นเป็นลกัษณะกินอยู่อย่างเรียบง่าย การ
ดาํรงชีวติอยูไ่ด ้และเป็นลกัษณะของการพึ่งพาอาศยักนัภายในหมู่บา้นและช่วยเหลือซึงกนัและกนั 
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ในช่วงฤดูฝนจะพบปู ปลา หอย กบ เขียด ฯลฯ ส่วนในฤดูแลง้ชาวบา้นจะเล้ียงสัตวว์วั
ควายในท่ีทุ่งนา ในฤดูฝนจึงเหมาะสําหรับใชป้ระโยชน์ทาํนาการปลูกขา้วมากท่ีสุด  ชาวบา้นมกัจะ
เร่ิมปลูกขา้วในช่วงฝน โดยการใช้ไถนาและหว่านหรือปักดาํนาในช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 
และจะเก็บเก่ียวในช่วงหนา้หนาวเดือนพฤศจิกายน - มกราคม การปลูกขา้วเป็นอาหารและรายได้
เป็นหลกั มีการเล้ียงสัตวเ์ป็นอาชีพเสริม เช่น ไก่ เป็ด ววั ควาย เป็นตน้ การกินของคนชนบทก็อาศยั
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสําคญั พวกพืชผักท้องถ่ิน เช่น กระถิน ยอดมะขาม หน่อไม ้ผกับุง้ ผกั
กระเฉด ตาํลึง เป็นตน้ พวกสัตวท่ี์มีอยูใ่นทอ้งถ่ินก็ใชเ้ป็นอาหารสําหรับคนชนบทไดใ้นภาคอีสาน 
เช่น แมงอีนูน ไข่มดแดง จ้ิงหรีด ตัก๊แตน จิโป่ม แมงกุดจ่ี ฯลฯ และส่วนทัว่ๆ ไปก็กินปูนา กบและ
เขียด ตลอดจนกุง้ฝอยและปลา ท่ีมากบักระแสนํ้ าในฤดูนํ้ า แต่ส่วนใหญ่แลว้จะกินปลามากกวา่สัตว์
ชนิดอ่ืนๆ เป็นอาหารการกินของชนบทท่ีหาง่ายตามป่าเป็นวิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายของคนในชนบท ผกั
สวนครัวให้แก่ครอบครัว เช่น มะพร้าว หมาก กลว้ย ตะไคร้ ข่า ขิง ขมิ้น พริก ฯลฯ แต่ในช่วงฤดู
หนาวบางคนในชนบทปลูกผกัสวนครัวไวบ้ริโภคในครัวเรือน การทาํมาหากินของคนชนบทจึง
ข้ึนอยูก่บัสภาพธรรมชาติของแต่ละทอ้งถ่ินซ่ึงไม่เหมือนกนั 
 
3. อทิธิพลมาจากส่ิงของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้จากเคร่ืองจักสาน 

ในอดีตมนุษยย์ุคก่อนประวติัศาสตร์ได้มีวิวฒันาการ การดาํรงชีพเพื่อให้อยู่รอดใน
สภาพภูมิประเทศท่ีตอ้งเผชิญอนัตราย และการท่ีจะดาํรงชีวิตได้อย่างดี และปลอดภยั มนุษยเ์ร่ิม
คิดคน้เคร่ืองมือเคร่ืองใชอ้าํนวยความสะดวกอยา่งง่ายๆ ข้ึนใช ้เช่นอุปกรณ์จาํพวกขวานท่ีทาํจากหิน 
และเคร่ืองป้ันดินเผาสมยัหินเก่า นอกจากน้ีนกัโบราณคดียงัไดขุ้ดพบหลกัฐานท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองจกั
สานในยุคหินใหม่ ในเขตอาํเภอศรีสวสัด์ิ จงัหวดักาญจนบุรี เคร่ืองจกัสานท่ีพบทาํดว้ยไมไ้ผ่มีอายุ
ราว 4,000 ปีมาแล้ว ซ่ึงเก่ากว่าเคร่ืองจกัสานท่ีเคยพบมา ไม่ว่าจะเป็นทวีปเอเชีย แอฟริกา และ
อเมริกา ซ่ึงเคร่ืองจกัสานยงัไดเ้ขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัคติความเช่ือของมนุษยน์อกจากทาํข้ึนเพื่อ
ประโยชน์ใชส้อยในชีวิตประจาํวนั ดงัเช่นการขุดพบเคร่ืองจกัสานกองรวมอยูก่บัขา้วของเคร่ืองใช้
ชนิดอ่ืนๆ ของคนตาย ในยุคหิน ซ่ึงพบอยูใ่นบริเวณแหลมมลาย ูและในยุคแรกๆ ของการทาํเคร่ือง
จกัสานมนุษยใ์ชว้สัดุท่ีหาไดง่้าย และใกลต้วัมาทาํให้เกิดประโยชน์ เช่น ใบไม ้ก่ิงไม ้เถาวลัย ์มาถกั
เป็นเส่ือ รองนัง่ รองนอน และพฒันาเป็นเคร่ืองจกัสานท่ีมีความประณีต งดงามดัง่เช่นในยคุต่อๆมา1 

                                                           
1 วบิูลย ์ล้ีสุวรรณ, เคร่ืองจักสานในประเทศไทย พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: โอเดียนส

โตร์, 2539), 1. 



6 

 

เคร่ืองจกัสาน เป็นคาํท่ีบ่งบอกกลวิธีการทาํอยูใ่นตวัคือ หมายถึงภาชนะเคร่ืองใช้ท่ีทาํ

ข้ึนดว้ยวธีิ จัก และ สาน จึงเรียกรวมกนัวา่ จักสาน ภาชนะเคร่ืองใชท่ี้ทาํดว้ยวิธีดงักล่าวเรียก เคร่ือง

จักสาน 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 อธิบายคาํวา่ เคร่ืองจกัสาน และกลวิธี
ต่างๆ วา่ 

 “เคร่ืองจักสาน เคร่ืองใชท่ี้ทาํดว้ยไมไ้ผห่รือหวาย” 
“จัก ก. เอาคมมีดผา่ไมไ้ผห่รือหวายใหแ้ตกจากกนัเป็นเส้นบางๆ” 
“จักตอก ก. เอามีดคมผา่ๆ ผา่ไมไ้ผใ่หเ้ป็นเส้นบางๆ สาํหรับผกูมดัหรือสานส่ิงต่างๆ” 
“สาน ก. อาการท่ีใชเ้ส้นตอกทาํดว้ยไมไ้ผ ่หวาย กก ใบลาน เป็นตน้” 2 
เคร่ืองมือจกัสาน  อุปกรณ์ท่ีใชส้าํหรับทาํเคร่ืองจกัสาน มกัเป็นเคร่ืองมือพื้นๆ ท่ีช่างจกั

สานสามารถทาํใชด้ว้ยตนเอง เช่น มีดตอก มีดโต ้ 
มีดตอก  มีดรูปเรียวปลายแหลม ด้ามงอนยาว ตวัมีดยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร 

ดา้มทาํด้วยไมย้าวประมาณ 35 เซนติเมตร ตวัมีดค่อนขา้งบางเพื่อให้จกัตอกไดดี้ ปลายแหลมใช้
ควา้นหรือเจาะไดส้ะดวก ดา้มกลมยาวและงอนกระชบักบัขอ้ศอกช่วยให้จกัหรือเหลาตอกไดดี้ไม่
เกะกะ 

มีดโต้ มีดสําหรับฟัน ตดั ผา่ไม ้สันมีดหนาประมาณคร่ึงเซนติเมตร ดา้นคมบางเพื่อให้
ตดัหรือผ่าไมไ้ดเ้บาแรง มีดสําหรับตดัและผ่าไมก่้อนนาํไปจกัเป็นเส้นตอกอาจเป็นมีดโตห้รือมีด
อีโต ้หรือมีดหวัตดั3  

คนในชนบทมีความจาํเป็นอยา่งยิ่งตอ้งการเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้เรียบง่าย ในทอ้งถ่ินมา
ผลิตได้ดว้ยตนเอง และยงัเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้พื้นบา้นท่ีมีประโยชน์ใช้สอยไดดี้ เคร่ืองจกัสาน
ภาคอีสานส่วนมาก โดยใชท้าํจากไมไ้ผ ่วธีิการจกัสานใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เพื่อการทาํมาหากินเป็นอุปกรณ์ทีใช้ในชีวิตประจาํวนัท่ีขา้พเจ้า
คุน้เคยและพบเห็นกนัทัว่ในชนบทแต่ละช่วงฤดูกาล  เคร่ืองจกัสานยงัเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีมี
ความสาํคญัต่อการดาํรงชีวติของคนไทยในชนบทถึงแมว้า่ปัจจุบนัการทาํเคร่ืองจกัสานท่ีจากเดิมแต่
มีเปล่ียนไปบา้ง แต่ลกัษณะของเคร่ืองจกัสานอนัเป็นเอกลกัษณ์ประจาํถ่ินของเคร่ืองจกัสานก็ยงัคง
อยู่ เคร่ืองจกัสาน มีรูปแบบและใช้วสัดุต่างกนัไปตามความนิยมของแต่ละทอ้งถ่ินและการใชส้อย 
ซ่ึงแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น เคร่ืองจกัสานท่ีใชใ้นครัวเรือน ใชจ้บัและดกัสัตว ์มีดงัน้ี  

                                                           
2 วบิูลย ์ล้ีสุวรรณ, นามานุกรมเคร่ืองจักสาน, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2553), 6. 
3 เร่ืองเดียวกนั, 153-154. 
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3.1 เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในครัวเรือน และใช้ประโยชน์ในชีวติประจ าวนั 
3.1.1 กระด้ง ภาชนะสําหรับฝัดส่ิงเจือปนออกจากเมล็ดพนัธ์ุพืชหรือใช้ตากส่ิง

ต่างๆ สานดว้ยตอกมีหลายแบบ เช่น รูปกลมแบน กลมรี 
กระดง้ตากปลา กระดง้สาํหรับตากปากเคม็ ปลาแหง้ 
กระดง้ฝัดขา้ว กระดง้สาํหรับฝัดแยกส่ิงเจือปนออกจากเมล็ดขา้วเปลือก 
กระดง้พาขา้ว กระดง้ขนาดเล็กใชว้างบนพาขา้ว เป็นสาํหรับอาหาร4  

3.1.2 กระติบ  ภาชนะสานด้วยไม้ไผ่สีสุก ใช้ข้าวเหนียวน่ึงและส่ิงต่างๆ
ทรงกระบอก มีเชิงทาํดว้ยไมไ้ผ่หรือกา้นตาลโคง้เป็นวง มีฝา มีหูห้ิว กระติบมีขนาดต่างๆ กนัและ
เรียกช่ือตามการสอย เช่น ใชใ้ส่ขา้วเหนียวน่ึงเรียกกระติบขา้ว หรือกระติบเขา้ ใส่หมากเรียก กระติบ
หมาก กระติบทาํกนัในหลายพื้นท่ี 

กระติบเขา้ ภาชนะสานดว้ยตอกสําหรับใส่ขา้วเหนียวน่ึง รูปทรงกระบอก
โดยทัว่ไปสานสองชั้น ตวักระติบเล็กกวา่ฝาเล็กนอ้ย เพื่อใหฝ้าสวมไดพ้อดี ตวักระติบมีฐานหรือเชิง
ทาํดว้ยกา้นตาลหรือไมไ้ผเ่หล่าเป็นแผน่บางๆ ขดเป็นวงใหพ้อดีกบักน้กระติบ แลว้ผกูกบักน้กระติบ
ดว้ยหวาย ใชเ้ชือกทาํเป็นหูสาํหรับแขวน ห้ิว หรือสะพาย 

กระติบดอก กระติบสานดว้ยตอกไมไ้ผเ่ฮ้ียะซ่ึงมีปลอ้งยาว เน้ืออ่อน จกัเป็น
ตอกไดง่้ายและยอ้มสีไดดี้ มกัยอ้มเป็นสีกรมท่า แลว้สานสลบักบัตอกธรรมดา เรียก กระติบสอดสี 
หรือ กระติบลาย ใชใ้ส่ขา้วเหนียวน่ึงไปกินขณะเดินทาง 

กระติบเผือก กระติบสําหรับใส่ขา้วเหนียวน่ึงไวบ้ริโภคในครัวเรือนหรือนาํ
ติดตวัเดินทาง มกัสานดว้ยตอกไมไ้ผสี่สุกไม่ยอ้มสีจึงเป็นสีเน้ือไมต้ามธรรมชาติ 5 

3.1.3 ก่องเข้า ภาชนะสําหรับขา้วเหนียวน่ึง รูปร่างคลา้ยโถทรงสูง มีฝาคลา้ยฝาชี 
มกัสานดว้ยตอกป้ืนเป็นลายเกล็ดเต่า มีขอบทาํดว้ยกา้นตาล ตีนหรือฐานทาํดว้ยไมเ้บญจพรรณไขว้
กนัเป็นรูปกากบาทผายออกเล็กนอ้ย นิยมใชก้นัในบริเวณจงัหวดัมหาสารคามและจงัหวดัร้อยเอด็ 

ก่องเขา้หรือก่องขา้วเป็นวตัถุวฒันธรรมของกลุ่มชนชาวลาว นอกจากใชใ้ส่
ขา้วเหนียวน่ึงบริโภคแลว้ยงัใชใ้นพิธีกรรมดว้ย เช่น ก่องขา้วขวญั ก่องเขา้จงัหนั ใชใ้ส่ขา้วเหนียวน่ึง
ในพิธีกรรมของชาวอีสาน มีรูปทรงและตกแต่งใหส้วยงามเป็นพิเศษต่างไปจากก่องขา้วทัว่ไป 

ก่องเขา้ลาย ก่องเขา้ภาชนะสาํหรับขา้วเหนียวน่ึง สานดว้ยตอกและตอกยอ้ม
สีสลบักนัเป็นลาย รูปร่างคลา้ยโถทรงสูง มีฝาคลา้ยฝาชี มกัสานดว้ยตอกป้ืนเป็นลายเกล็ดเต่า มีขอบ 

                                                           
4 เร่ืองเดียวกนั, 52. 
5 เร่ืองเดียวกนั, 52-54. 
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ทาํดว้ยกา้นตาล ตีนหรือฐานทาํดว้ยไมเ้บญจพรรณไขวก้นัเป็นรูปกากบาทผายออกเล็กนอ้ย มีเชือก
ร้อยเป็นหูจากตีนข้ึนไปสอดกบัหูขา้งตวักระติบสาํหรับสะพายหรือแขวน 6 

3.1.4 กะต่า ภาชนะจกัสานไมไ้ผ ่รูปร่างคลา้ยตะกร้าหรือครุ มีขนาดและประโยชน์
ใช้สอยต่างๆ กนั เช่น กะต่ามีหูใช้หาบหรือห้ิวเรียก กะต่างวง หรือกะต่าฮวง กะต่ามีหูเป็นเชือก
สาํหรับสะพายเรียก กะต่าพาย หรือกะต่าสาย หากสานโปร่งสําหรับใส่ของใหญ่ๆ ใส่หมากพลูเรียก 
กะต่าหมากหรือเรียกวา่ คุหมาก หรือบางคร้ังยาดว้ยชนัผสมนํ้ ามนัยางหรือยาดว้ยข้ีซ่ี (ยางไมจ้ากตน้
จิกบดเป็นผง ผสมกบันํ้ามนัยาง) ทาํเป็นครุตกันํ้า หรือใชต้าข่ายปิดปากใชใ้ส่ปลา กบ เขียด 

กะต่าคุ กะต่ามีหูหรือกะต่าฮวง สานดว้ยตอก ปากกลม กลางป่องเล็กน้อย
กน้สอบเป็นส่ีเหล่ียม ใช้ไมไ้ผ่สอดเป็นขาเต้ียๆ ส่ีมุม มีหูทาํด้วยไมไ้ผ่ยาด้วยข้ีซ่ีหรือชันใช้ตกันํ้ า
หรือหาบนํ้า 

กะต่าหมาก กะต่ามีหูห้ิวสําหรับใส่หมากพลูเหมือนเช่ียนหมาก สานดว้ยไม้
ไผ ่ขนาดเล็กมกัยาดว้ยชนั เรียก คุหมาก 

กะต่าฮวง กะต่ามีหูห้ิวสําหรับใส่ส่ิงต่างๆ หากสานทึบยาด้วยชันใช้ใส่นํ้ า 
เช่นเดียวกบัคุ ถา้ใชต้าข่ายปิดปากใชข้งัปลา กบ เขียด เรียก ขอ้งคุ 7 

3.1.5 โตก ท่ีสําหรับรองรับภาชนะบรรจุอาหาร สานด้วยตอกหรือหวาย รูปร่าง
คลา้ยถาดมีขาโดยรอบ ขาทาํดว้ยหวายยึดกบัวงแหวนท่ีมีขนาดเล็กกวา่ปานเล็กน้อย โตกอีสานมกั
เรียก พาขา้ว หรือ พาเขา้ (ดู พาเขา้)8 

3.1.6 หวด ภาชนะสาํหรับน่ึงขา้วเหนียว ผกั ถัว่ งา เป็นตน้ หวดสานดว้ยตอก สาน
ทึบตลอดตลอดใบ รูปร่างคลา้ยกรวย กน้สอบ ปากผาย การน่ึงขา้วเหนียวตอ้งซาวนํ้ าให้เมล็ดขา้ว
สะอาดแลว้ใส่ไวใ้นหวดปล่อยให้สะเด็ดนํ้ า นาํหวดไปวางบนปากหมอ้ ซ่ึงมีนํ้ าพอประมาณไม่ให้
นํ้ าจรดกน้หวด เม่ือนาํหมอ้ไปตั้งไปจนนํ้ าเดือด ไอนํ้ าระเหยเขา้ไปภายในหวดตามช่องวา่งระหวา่ง
รอยสานของตอก ทาํให้ความร้อนระอุอยูภ่ายในจนของน่ึงสุก การน่ึงดว้ยหวดจะตอ้งมีใบตองหรือ
ผา้ขาวบางปิดปากหวด เพื่อใหค้วามร้อนระอุอยูภ่ายในหวด 
 

 

 

                                                           
6 เร่ืองเดียวกนั, 84-86. 
7 เร่ืองเดียวกนั, 92-94. 
8 เร่ืองเดียวกนั, 240. 
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3.2 เคร่ืองมือเคร่ืองใช้จับ ดักสัตว์ เพือ่การท ามาหากนิ 
3.2.1 ข้องกบ หรือตะขอ้งใส่กบ เป็นขอ้งขนาดเล็กสานดว้ยไมไ้ผ่ รูปร่างต่างจาก

ขอ้งชนิดอ่ืนคือ รูปร่างคลา้ยสามเหล่ียม ปากกลม มีฝาเป็นงาเช่นเดียวกนั ถดัจากคอลงมามกัสาน
โปร่งลงมามากเกือบถึงกน้ ทั้งน้ีเพื่อให้ขอ้งมีนํ้ าหนกัเบาและอากาศถ่ายเทไดดี้ ช่วยให้กบไม่ตาย 
ส่วนกน้เป็นส่ีเหล่ียมสอบเขา้หากนั ขอ้งกบจะมีขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกนัไปตามความตอ้งการของ
ผูใ้ช ้9 

3.2.2 งา ส่วนหน่ึงของเคร่ืองดกัสัตว ์เช่น งาลอบ งาไซ สานด้วยตอกหรือไมไ้ผ่
เหลาเป็นซ่ีๆ ปลายสอบเขา้หากนัเพื่อใหป้ลาเขา้ไปไดแ้ต่ออกไม่ได ้งาท่ีใชก้บัเคร่ืองดกัปลาและกุง้มี 
2 ชนิด งาแขง็ และ งาอ่อน 

งาแข็ง คืองาท่ีใช้ตอกสานขดัเป็นวง ปล่อยปลายตอกให้สอบเขา้หากนั งา
ชนิดน้ีปลาจะเขา้ไปไดไ้ม่ง่าย มกัใชก้บัเคร่ืองดกัปลาท่ีมีเกล็ด 

งาอ่อน งาท่ีทาํดว้ยไมไ้ผ่เหล่าเป็นซ่ีๆ ปลายแหลม ใชห้วายหรือดา้ยผูกโยง
ให้อยูใ่นลกัษณะของงา งาชนิดน้ีปลาผา่นเขา้ไปไดง่้าย โดยเฉพาะปลามีเกล็ดจะว่ายผา่นเขา้ไดง่้าย 
งากาออกไดง่้ายกวา่งาแขง็ 

งาท่ีเป็นส่วนประกอบของเคร่ืองจกัสานสําหรับดกัปลาหลายชนิด ทั้งท่ีดกั
โดยใชเ้หยือ่ล่อไวภ้ายใน และใชก้บัเคร่ืองดกัปลาท่ีดกัปลาตามทางนํ้ าไหล เพื่อดกัปลาท่ีวา่ยทวนนํ้ า
เขา้ไปติดอยูข่า้งใน ไดแ้ก่ ลอบนอน ลอบยนื ไซ เป็นตน้ 10  

3.2.3 ชนาง เคร่ืองดกัปลา สานดว้ยตอกไผเ่ป็นลายขดัเป็นแผงส่ีเหล่ียม แลว้พบัมุม
สองมุมของดา้นยาวเขา้หากนั ทาํให้มีรูปร่างคลา้ยบุง้ก๋ี ชนางประเภทน้ีมกัใช้ชอ้นปลาตามกอหญา้
ในแหล่งนํ้ าต้ืนๆ การช้อนปลาจะต้องจบัท่ีขอบสองมือแล้วช้อนเข้าหาตัว หรือจะเดินช้อนไป
ขา้งหนา้เช่นเดียวกบัตะแกรงก็ได ้11 

3.2.4 ไซ เคร่ืองดกัและจบัสัตวน์ํ้ า เช่น กุ้ง ปลา สานด้วยไม้ผาเป็นซ่ีถ่ีๆ รูปร่าง
ต่างๆ กนั ดา้นหนา้มีงาสาํหรับให้กุง้หรือปูปลาเล็กๆ เขา้ ไซใชด้กัตามทางนํ้ าไหลท่ีนํ้ าไม่ลึกนกั ใช้
เฝือกซ่ึงเป็นไมไ้ผซ่ี่ๆ ถกัเป็นแผงยาวๆกั้นขวางทางนํ้ าไหล เวน้ช่องเล็กๆ ไวใ้ห้ปลาเขา้ไซ การดกั
ไซจะตอ้งวางไซใหห้นา้ไซประกบติดเฝือก ตรงช่องท่ีเจาะไวโ้ดยหนา้ไซจะหนัตามนํ้ า เพื่อให้กุง้ ปู 
ปลา ท่ีวา่ยทวนนํ้าเขา้ไปติดในไซ 

                                                           
9 เร่ืองเดียวกนั, 126. 
10 เร่ืองเดียวกนั, 161-162. 
11 เร่ืองเดียวกนั, 178. 
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3.2.5 ตะข้อง สําหรับดกักบ สานดว้ยตอก รูปร่างคลา้ยตะขอ้งยืนหรือขอ้งยืน ปาก
กลมมีงา คอคอดสานทึบดว้ยตอกไพล ตรงกลางสานโปร่งเป็นตาห่างๆ ดา้นขา้งมีงาเป็นช่องให้กบ
เขา้ กน้ทึบสานเป็นส่ีมุม การดกักบตอ้งใชเ้หยื่อล่อ เช่น ปลาสับ หอยโข่งทุบ เม่ือกบไกก้ล่ินเหยื่อก็
จะเขา้ไปกินแลว้ติดอยูภ่ายใน12  

3.2.6 ตุ้ม สาํหรับดกัปลาในบริเวณนํ้ าต้ืน ทาํดว้ยไมไ้ผเ่หลาเป็นซ่ีกลมๆ ขนาดเล็ก 
กรองด้วยหวาย รูปร่างคลา้ยขวด ปากมีไมข้ดัคลา้ยกน้ตะกร้า ส่วนกน้มีไมส้านทึบเป็นรูปรีปิด มี
ช่องติดงาให้ปลาเขา้ การดกัตุม้ลานตอ้งเหยื่อล่อ ใชไ้มแ้หลมๆ ผกูเชือกยึดกบัตุม้ไม่ให้ตุม้เคล่ือนท่ี
หรือถูกสัตวค์าบเคล่ือนไป13 

3.2.7 ลอบ เคร่ืองดกัปลาหรือกุง้ ทาํดว้ยไมไ้ผ่เกรียกเป็นซ่ีกลมๆ กรองดว้ยหวาย
ตามโครง อาจเป็นทรงกระบอกหรือรูปร่างอ่ืนๆ ใชด้กัปลาหรือกุง้ท่ีวา่ยทวนนํ้า 

ลอบตั้ ง เคร่ืองดักปลาขนาดใหญ่ ใช้ไม้ไผ่เป็นโครง ถักด้วยหวายเป็น
ทรงกระบอกในแนวตั้ง เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 70 เซนติเมตร สูง ประมาณ 250 เซนติเมตร มีงา
ตลอดความสูง มีลาํไมไ้ผเ่ป็นขาส่ีขา สําหรับตั้งไม่ให้ลอยหรือหรือเคล่ือนท่ีไปตามนํ้ า การดกัตอ้ง
หนังานตามทางนํ้าไหล เม่ือปลาวา่ยทวนนํ้าข้ึนมาจะเขา้ไปติดสอบ 

ลอบนอน เคร่ืองจกัสานสําหรับดกัปลา สานดว้ยไมไ้ผ่เหลาเป็นซ่ีเล็กๆ ถกั
ติดกบัโครงเป็นรูปทรงกระบอก ปากมีงาสองชั้นเป็นทางให้ปลาเขา้ กน้มีท่ีปิดเปิด การดกัลอบตอ้ง
เอาลอบจมลงในนํ้ าให้ปากลอบชนกบัเฝือกท่ีเจาะเป็นช่องไวใ้ห้ปลาท่ีวา่ยทวนนํ้ าเลาะผิวดินเขา้ไป
ในลอบ รูปทรงของลอบและความถ่ีห่างของซ่ีลอบจะต่างกนัไปตามประเภทของปลาท่ีตอ้งการดกั14  

3.3 เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในชีวติประจ าวนั 
3.3.1 ตรอมไก่ เคร่ืองรองรังไก่ใหไ้ก่วางไข่และฟักไข่ ทาํดว้ยลาํไมไ้ผย่าวประมาณ 

4 ปลอ้ง ปลายเกรียกเป็นซ่ีๆ ใชต้อกสานให้บานออกคลา้ยสุ่ม นาํไปตั้งไวใ้นเลา้ไก่หรือใตถุ้นบา้น 
ผกูติดกบัหลกัหรือเสาใหแ้น่น นาํฟางหรือหญา้แหง้ใส่ลงไปจนเตม็ เม่ือไก่ฟักไข่แลว้ก็เปล่ียนเคร่ือง
รองเสียใหม่เพื่อกนัเรือดไรรบกวน15  

3.3.2 สุ่มไก่ เคร่ืองสําหรับครอบไก่หรือสัตวเ์ล้ียงบางชนิดให้อยู่ในบริเวณท่ีจาํกดั
สุ่มไก่สานดว้ยไมไ้ผเ่ป็นตาห่างๆ รูปร่างคลา้ยขนัคว ํ่า มีขนาดเล็กและใหญ่ วธีิการสานเวียนออกจาก

                                                           
12 เร่ืองเดียวกนั, 224. 
13 เร่ืองเดียวกนั, 236. 
14 เร่ืองเดียวกนั, 294-295. 
15 เร่ืองเดียวกนั, 214. 
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ส่วนหัวแผโ่คง้ออกไปยงัตีนสุ่ม ท่ีตีนสุ่มบางทีสานถ่ีเพื่อความแข็งแรงและป้องกนัมิให้ลูกไก่ลอด
ออก หวัสุ่มมีช่องกลมๆสําหรับลว้งลงไปจบัไก่ได ้สุ่มไก่ในบางทอ้งถ่ินทาํแปลกออกไป โดยใชล้าํ
ไมไ้ผ่มาจกัเป็นซ่ีๆ แลว้ถ่างออกเป็นตอกตั้ง โดยเวน้ปลอ้งขอ้ขา้งบนไวส้านดว้ยตอกนอนให้กาง
ออกคลา้ยรูปกรวยหรือฝาชี ใชค้รอบขงัไก่เช่นเดียวกนั16  
 
4. อทิธิพลมาจากเคร่ืองมือเคร่ืองใช้การเกษตร   

ส่ิงมีชีวติทั้งหลาย ทั้งพืชและสัตวใ์นโลกน้ี ลว้นวิวฒันาการมาจากส่ิงมีชีวิตเชิงเด่ียวซ่ึง
เกิดข้ึนในทะเลมาก่อน แลว้ไดพ้ฒันาสายพนัธ์ุเป็นตระกูลต่างๆ จนกระทัง่มาเป็นมนุษย ์สัตว ์และ
พืชในปัจจุบนัแลว้ เราจะเห็นวา่เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการทาํนา ซ่ึงถือเป็นส่ิงจาํเป็นพื้นฐานประการ
หน่ึง (ทุน) ในการทาํนาเกิดข้ึนเป็นมาในทาํนองเดียวกบัส่ิงมีชีวิตดงักล่าวขา้งตน้ กล่าวคือ กวา่ท่ีคนั
ไถ (และเคร่ืองมืออ่ืนๆ ในการทาํนา) จะพฒันาการจากรูปแบบเชิงเด่ียวมาเป็นรูปแบบเชิงซ้อน 
อยา่งเช่น คนัไถกวา่จะพฒันามาเป็นรถแทรกเตอร์อยา่งท่ีเห็นในปัจจุบนัไดต้อ้งใชเ้วลาวิวฒันาการ 
(ปรับปรุงเปล่ียนแปลงแกไ้ขใหเ้หมาะสมแต่ละยุคสมยั) มาเป็นพนัๆปี จากไมท้่อนเดียว สําหรับปัก
ดินให้เป็นรู เพื่อหยอดเมล็ดพนัธ์ุขา้ว พฒันามาเป็นไมท่ี้ใช้ไถไปขา้งหน้าทาํดินให้ร่วนเพื่อหว่าน
เมล็ดพนัธ์ุขา้ว ต่อมา จึงพฒันามาเป็นสองท่อนมีแรงฉุดอยู่ขา้งหน้า และมาเป็นไมส้ามท่อนใน
ลกัษณะเดียวกนั จนกระทัง่มาเป็นไถววัไถควายในอดีตท่ีผา่นมา17 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการทาํนาของชาวบา้น แบ่งออกเป็นได ้2 ประเภท ตามรูปแบบ
และประวติัความเป็นมา คือ 

4.1 เคร่ืองมือเคร่ืองใช้แบบพืน้บ้าน  
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการทํานาปลูกข้าวท่ีใช้สืบทอดมาจากอดีต เป็นส่ิงท่ี

วิวฒันาการมาจากพื้นบา้น โดยการทาํข้ึนใช้เอง ใช้วสัดุอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ิน แบ่งออกไดเ้ป็น
ชนิดต่างๆ ดงัน้ี 

4.1.1 เคร่ืองมือเตรียมดิน ได้แก่ ไถ คราด ไม้มอบ มีด พร้า จอบ เสียม ไห 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เหล่าน้ีบางอย่างทาํข้ึนเพื่อการเตรียมดินปลุกขา้วโดยเฉพาะ เช่น ไถ คราด แต่
บางอยา่งทาํข้ึนเพื่อประโยชน์อยา่งอ่ืนดว้ย เช่น มีด พร้า จอบ เสียม ซ่ึงใชใ้นการขดุดินฟันไมจ้กัตอก 
และใชง้านโดยทัว่ไปดว้ยดงัน้ี 

                                                           
16 เร่ืองเดียวกนั, 327. 
17

 เอ่ียม ทองดี, ข้าววฒันธรรมและการเปลี่ยนแปลง (กรุงเทพฯ: มติชน), 2538), 85. 
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ไถ เป็นเคร่ืองมือไถนาเตรียมดินปลูกขา้ว ไถมีอยู ่2 ชนิด คือไถควาย กบั ไถ
ววั (ซ่ึงนิยมใช้ในบางทอ้งถ่ิน) ซ่ึงไถควายตวัเดียวประกอบดว้ยส่วนต่างๆ เช่น หัวหมูหรือหัวไถ 
ง่อนไถ คนัชกัหรือฮากไถ แอกนอ้ย ค่าวไถ แอกใหญ่ ฯลฯ 

คาด (คราด)   เป็นเคร่ืองมือคราดหญ้าและดินท่ีไถแล้วให้แตกย่อย มี
ส่วนประกอบคือ คนัคาด แม่คาด แข่วคาด คนัทัง่ มือจบั ฯลฯ 

ไมม้อบ เป็นไมส้าํหรับลูบดินท่ีคราดแลว้ใหเ้สมอราบเรียบ ไม่เป็นหลุม เพื่อ
หวา่นขา้วเมล็ดปลูก ไมม้อบเป็นไมก้ระดาน หรือไมก้ลม หรือตน้กลว้ยก็ได ้ใชเ้ชือกค่าวไถผกูปลาย
ทั้งสองขา้งใหค้วายลาก 

มีดพร้า เป็นเคร่ืองมือมีคม ทาํดว้ยเหล็กมีดา้ม ใชถ้างหญา้หรือฟันตดัส่ิงของ 
ลกัษณะปลายเป็นจะงอยงุม้ รูปแบน สันหนา มีบอ้งใส่ดา้ม ดา้มสั้นทาํดว้ยไมก้ลมเน้ือแข็ง มีดพร้า
ตอ้งช้ือมาจากตลาด แต่ตอ้งลบับ่อยๆไม่เช่นนั้น ไม่คม ใชก้ารไม่ไดดี้ มีดพร้าเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
ชีวติประจาํวนัตลอดปี 

ขอบก (หรือจอบ) เป็นเคร่ืองมือมีคม ใช้ขุดดิน ถากหญา้ ทาํดว้ยเหล็ก รูป
แบน หน้ากวา้ง มีบอ้งใส่ดา้ม ทาํดว้ยไมเ้น้ือแข็ง รูปกลม ส่วนตน้ใหญ่ เรียวไปสู่ปลาย ดา้มหาได้
จากทอ้งถ่ิน ขอบกเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นชีวติประจาํวนัตลอดปี 

เสียม เป็นเคร่ืองมือขุดดิน พรวนดิน ดายหญา้ ทาํด้วยเหล็ก ลกัษณะหน้า
แบนงุม้ มีบอ้งใส่ดา้ม ดา้มทาํดว้ยไมก้ลม18  

4.1.2 เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการเกบ็เกีย่วนวดข้าว ไดแ้ก่ เคียว ตอก คนัหลาว ขาหมา 
ไมตี้ขา้ว ไมเ้ข่ียฟาง กระสอบ ถงั วี ไมส้าดขา้ว ฟอยหนาม เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เหล่าน้ีบางอยา่ง เช่น 
ยงัใชอ้ยูเ่หมือนเดิม แต่บางอยา่ง เช่น ว ีเลิกใชไ้ปแลว้ 

เค่ียว เป็นเคร่ืองมือเก่ียวขา้ว ทาํดว้ยเหล็กมีคม รูปโคง้ มี 2 ชนิด คือ เคียวลา 
และ เคียวงอ คมเคียวเป็นฟันเหมือนฟันเล่ือย เคียวงอมีบอ้งสาํหรับใส่ดา้ม ดา้มทาํดว้ยไม ้

ตอก เป็นเคร่ืองมดัฟ่อนขา้วและกาํกลา้ มี 2 ชนิด คือ ตอกมดัฟ่อนขา้วท่ีเก่ียว
แลว้ กบั ตอกมดักาํกลา้ ตอกทาํดว้ยไมบ้งหนุ่มจกัตอกเป็นซ่ีแบน 

คนัหลาว เป็นเคร่ืองมือหาบฟ่อนขา้วจากนาสู่ลานนวด คนัหลาวทาํดว้ยไม้
ไผสี่สุกหรือไมไ้ผม่นัก็ได ้ 

                                                           
18เร่ืองเดียวกนั, 86-97. 
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ขาหมา เป็นเคร่ืองรองรับคนัหลาวหรือวางคนหลาว เพื่อเอาฟ่อนขา้วมา
แขวนเตรียมหาบ ขาหมาประกอบดว้ยไมฐ้านซ่ึงเป็นไมเ้หล่ียม ปักอยูบ่นฐาน ปลายเสามีง่ามสําหรับ
วางคนัหลาว 

ไมตี้ขา้ว หรือ ไมฟ้าดขา้ว หรือ คอ้นตีขา้ว เป็นไมห้นีบฟ่อนขา้วยกข้ึนฟาด
หรือตีใหเ้มล็ดขา้วร่วง มี 2 ท่อน ลกัษณะกลม ทาํดว้ยไมเ้น้ือแขง็ เจาะรูร้อยเชือกตรงปลายไมท้ั้งสอง
อนั สาํหรับเก่ียวพนัฟ่อนขา้ว ไมตี้ขา้วทาํใชเ้อง 

ไมเ้ข่ียฟาง เป็นเคร่ืองเข่ียฟางขา้วท่ีนวดแลว้ให้ออกนอกลานนวด และใช้ตี
ฟ่อนขา้วท่ีนวดแลว้ใหเ้มล็ดขา้วท่ีหลงเหลืออยูห่ลุดร่วงลง ไมเ้ข่ียฟางขา้วทาํดว้ยไมเ้น้ืออ่อนหรือไม้
เน้ือแขง็ก็ได ้

ไมส้าดขา้ว เป็นเคร่ืองตกัเมล็ดขา้วในกองสาดข้ึน เพื่อพดัวีให้ฝุ่ นและเศษ
ฟางรวมทั้งขา้วลีบปลิวไปตามแรงลมท่ีพดั 

ฟอยหนาม เป็นเคร่ืองกวาดเศษฟางออกจากกองเมล็ดขา้ว และกวาดเมล็ด
ขา้วท่ีกระจายให้เขา้รวมในกอง ฟอยหนามทาํดว้ยไมไ้ผ่หรือก่ิงไมอ้นัเล็กๆ ตดัมาหลายอนัแลว้มดั
ส่วนตน้รวมกนั ทาํใหส่้วนปลายเป็นพวง19 

4.1.3 เคร่ืองขนส่ง ไดแ้ก่ เกวยีน สาแหรก สระสอบ ถงั ดงัไดน้าํมากล่าวไวแ้ต่เพียง
สังเขปต่อไปน้ี 

เกวยีน เป็นพาหนะขนส่งขา้วจากนามาบา้น หรือไปขายในตลาด หรือใชรั้บ
ช้ือขา้ว หรือบรรทุกส่ิงของอ่ืนๆ 

สาแหรก เป็นเคร่ืองหาบขา้วและส่ิงของอ่ืนๆ 
กระสอบ เป็นภาชนะใส่เมล็ดขา้ว หรือส่ิงของอ่ืนๆ 
ถงั เป็นเคร่ืองตกัตวงขา้ว20 

4.2 เคร่ืองมือเคร่ืองใช้แบบสมัยใหม่ 
4.2.1 เคร่ืองมือเตรียมดิน เคร่ืองมือสมยัใหม่ท่ีใชเ้ตรียมดินปลูกขา้ว ไดแ้ก่ รถไถ

เดินตามและรถแทรกเตอร์หรือรถจกัรไถนา 4 ลอ้ 
รถไถนาเดินตาม  หรือท่ีชาวบ้านเรียกว่า “ควายเหล็ก” เป็นเคร่ืองมือ

สมยัใหม่ท่ีชาวนานิยมใช้มากในปัจจุบนั ใชไ้ดท้ั้งไถและคราดตลอดถึงแปลงให้บรรทุกส่ิงของได้
ดว้ย 

                                                           
19เร่ืองเดียวกนั, 95-98. 

20 เร่ืองเดียวกนั, 98-103. 
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รถแทรกเตอร์ เป็นเคร่ืองมือเตรียมดินทาํนา ทาํสวน ทาํไร่ หรือหกัร้างถาง
พงจากทุ่งจากป่าเป็นท่ีนา 

4.2.2 เคร่ืองนวดข้าว เคร่ืองนวดขา้วสมยัใหม่ท่ีนิยมใชอ้ยูใ่นหมูบา้นทั้งสองแห่งน้ี
มีหลายขนาด หลายยีห่อ้ เคร่ืองนวดขา้วหาช้ือไดจ้ากบริษทั เคร่ืองนวดขา้วบางชนิดมีขนาดใหญ่ ใช้
กระสอบรองรับเมล็ดขา้วจากเคร่ืองไดท้นัที แต่บางทีเคร่ืองมีขนาดเล็ก ปล่อยเมล็ดขา้วให้ร่วงลง
กองบนพื้นผา้ใบ จากนั้นจึงตกัตวงใส่กระสอบอีกต่อหน่ึง 

4.2.3 เคร่ืองขนส่ง เคร่ืองขนส่งขา้วในปัจจุบนั ชาวนาทั้งสองหมู่บา้นนิยมใช้รถส่ี
ลอ้เล็ก รถอีแต๋น รถเข็น รถมอเตอร์ไซค์ และรถยนต์ 6 ลอ้ แทนเกวียนลอ้ ชาวนาส่วนใหญ่ไม่ได้
เป็นเจา้ของยานพาหนะเหล่าน้ี ตอ้งวา่จา้งคนอ่ืนมาขนส่งในราคา ตามระยะทางใกลห้รือไกล21 
 

ปัจจุบนัการทาํนาขา้วก็ยงัคงเหมือนในอดีตทอดต่อกนัมาเร่ือยแต่จะแตกต่างกนัไปตาม
สมยั เช่น สมยัก่อน ใช้ควายในการไถนา แต่ปัจจุบนัน้ีการใช้ควายไถนาคงไม่มีอีกต่อไป เพราะ
ปัจจุบนัน้ีมีการใชร้ถไถแทนกนัหมดแลว้ 
 

 

 
 

 

ภาพท่ี 1 ภาพขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก หมู่บา้นเหล่าโนนตูม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  
              (จากการสาํรวจของผูว้จิยั) 

                                                           
21 เร่ืองเดียวกนั, 104-107. 
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ภาพท่ี 2   ภาพขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก หมู่บา้นโนนแกด อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  
                (จากการสาํรวจของผูว้จิยั)  

 

 

 
 

ภาพท่ี 3  ภาพขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก หมู่บา้นสร้างจาํปา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  
               (จากการสาํรวจของผูว้จิยั) 
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ภาพท่ี 4  ภาพขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก หมู่บา้นโนนแกด อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  
               (จากการสาํรวจของผูว้จิยั) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

ภาพท่ี 5  ภาพขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก หมู่บา้นโพธ์ิศรี อ.พยห์ุ จ.ศรีสะเกษ  
              (จากการสาํรวจของผูว้จิยั) 
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ภาพท่ี 6  ภาพขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก หมู่บา้นโนนแกด อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 
              (จากการสาํรวจของผูว้จิยั) 
 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 7  ภาพขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก หมู่บา้นโนนแกด อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 
               (จากการสาํรวจของผูว้จิยั) 
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ภาพท่ี 8  ภาพขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก หมู่บา้นเหล่าโนนตูม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 
               (จากการสาํรวจของผูว้จิยั) 

 
 

 

 
 

 

ภาพท่ี 9  ภาพขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก หมู่บา้นเหล่าโนนตูม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  
               (จากการสาํรวจของผูว้จิยั)  
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ภาพท่ี 10  ภาพขอ้มูลจากท่ีไดรั้บจาก หมู่บา้นโพธ์ิศรี อ.พยห์ุ จ.ศรีสะเกษ  
                 (จากการสาํรวจของผูว้จิยั) 
 

 

 

 
 
 
 

ภาพท่ี 11  ภาพขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก หมู่บา้นโนนแกด อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 
                 (จากการสาํรวจของผูว้จิยั) 
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ภาพท่ี 12  ภาพขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก หมู่บา้นโนนแกด อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  
                 (จากการสาํรวจของผูว้จิยั) 
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 13  ภาพขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก หมู่บา้นโพธ์ิศรี อ.พยห์ุ  จ.ศรีสะเกษ  
                 (จากการสาํรวจของผูว้จิยั) 
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ภาพท่ี 14  ภาพขอ้มูลจากท่ีไดรั้บจาก หมู่บา้นโพธ์ิศรี อ.พยห์ุ จ.ศรีสะเกษ 
                 (จากการสาํรวจของผูว้จิยั) 
 

 

 

 
 

ภาพท่ี 15  ภาพขอ้มูลท่ีไดรั้บ จากหมู่บา้นโพธ์ิศรี อ.พยห์ุ จ.ศรีสะเกษ  
                 (จากการสาํรวจของผูว้จิยั) 

 



22 

 

 
 

ภาพท่ี 16  ภาพขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก หมู่บา้นโนนแกด อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 
                 (จากการสาํรวจของผูว้จิยั) 
 

5. ทีม่าจากการศึกษาและข้อมูลด้านศิลปะ 
5.1. วสัดุและวตัถุใช้ในงานศิลปะ 
ความหมายของคาํวา่ “วสัดุ” (Object ) ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานกล่าวไว ้

คือ วตัถุท่ีนาํมาใช้ เช่น วสัดุก่อสร้าง ของใช้ท่ีมีอายุการใช้ในระยะเวลาสั้ นๆ เช่น กระดาษ ดินสอ 
ซ่ึงต่างกบัคาํวา่ “วตัถุ” (Material) ท่ีมีความหมาย คือส่ิงของ ทั้งสองคาํน้ีมีความหมายท่ีใกลเ้คียงกนั
และบางคร้ังก็อาจหมายถึงส่ิงๆ เดียวกนั หรือเป็นเร่ืองเดียวกนั ซ่ึงเราอาจจะใช้คาํว่า “วสัดุ” และ 
“Object” แทนความหมายถึงส่ิงของต่างๆ ทั้งวสัดุและวตัถุท่ีนาํมาใชใ้นการสร้างผลงานศิลปะ22  

จิตรกรรมท่ีเป็น “วตัถุ” ไม่ลวงตา ไม่เลียนแบบส่ิงใดๆ จิตรกรรมประเภทน้ีใชท้ศันธาตุ 
ส่ือความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ความงาม และความหมายโดยตรง23   

                                                           
22 รณภพ เตชะวงศ,์ วสัดุและสัญลกัษณ์ในจิตกรรม, (ขอนแก่น: โรงพิมพ์

มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2552), 17. 

23 อิทธิพล ตั้งโฉลก, แนวทางการสอนและสร้างสรรค์จิตรกรรมข้ันสูง, (กรุงเทพฯ: 
อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2550), 66. 
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ดว้ยประสบการณ์และความผูกพนักบัธรรมชาติถึงวิถีชีวิตชนชาวบา้นสภาพแวดลอ้ม 
ลว้นเป็นส่ิงกระตุน้ใหข้า้พเจา้เลือกวสัดุจากธรรมชาติ วิธีการเหล่าน้ีมาใชก้ารสร้างสรรคเ์ป็นผลงาน
ศิลปะ แสดงออกถึงดว้ยเร่ืองราวของวถีิชีวติ และมุมมองท่ีเกิดจากแรงบนัดาลใจในชนบทอีสาน ซ่ึง
ประกอบไปด้วยสภาพแวดลอ้มในธรรมชาติ ท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพ
ความเป็นอยูข่องวถีิชีวติชนบทอีสาน 

5.2. อทิธิพลจากการทางศิลปกรรม 
อาจารยม์ณเฑียร บุญมา เป็นศิลปินท่ีมีความสนใจในคุณค่า ความหมายในแง่มุมต่างๆ 

ของวตัถุส่ิงของรอบตวั โดยมีความคิดท่ีวา่ วตัถุต่างๆ เกิดข้ึนมาเน่ืองมาจากธรรมชาติและมนุษยโ์ดย
มีความสัมพนัธ์เวลาและการววิฒันาการของสังคม และความหมายอีกรูปแบบทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและ
นามธรรม คือความหมายท่ีเก่ียวท่ีเก่ียวโยงเขา้กบัความเช่ือ จารีตประเพณีวฒันธรรมต่างๆ ของแต่ละ
สังคม ซ่ึงสร้างคุณค่าและความหมายท่ีแตกต่างกนั การทาํงานศิลปะของมณเฑียร นั้นยึดถือในความ
จริงของวสัดุ ไม่ว่าจะเป็นดา้นคุณลกัษณะดั้งเดิม คุณค่าความหมายเชิงรูปธรรมและนามธรรม โดย
ใหต้วัวสัดุแสดงเน้ือหาโดยตวัมนัเองจากคุณลกัษณะทางกายภาพและนามธรรม โดยศิลปินเป็นเพียง
ผูป้ระสานนาํเอาวสัดุส่ิงของต่างๆ มาประกอบสัมพนัธ์กนัเพื่อมาใชแ้สดงเน้ือหาสาระให้ผูช้มไดช้ม 
มิใช่นําวสัดุมาเปล่ียนแปลง เพื่อใช้เป็นส่ือแทนความหมาย ถ่ายทอดคิดท่ีศิลปินต้องการส่ือ
ความหมาย 

ผลงานส่ือประสมในชุด “เร่ืองราวจากทอ้งทุ่ง” เม่ือปี พ.ศ.2534 ไวว้่า “ในการสร้าง
ผลงานของขา้พเจา้นั้น นาํคุณลกัษณะเฉพาะท่ีมีอยูใ่นวตัถุส่ิงของในสังคม ทั้งคุณลกัษณะนามธรรม
และรูปธรรมของแต่ละส่ิงมาเป็นสาระสําคัญ เพื่อสร้างและค้นหารูปจินตภาพใหม่ท่ี เสนอ
ประสบการณ์ และความหมายนยัสาํคญัแก่สาธารณชน วสัดุ, เคร่ืองใช ้นั้นมีรูปลกัษณ์, ส่ิงท่ีแสดงค่า
ความหมายเก่ียวเน่ืองกับสังคมมนุษย์ในหลายด้าน ในการสร้างผลงานของข้าพเจ้าจึงเป็นการ
แกปั้ญหาของความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อกนั ระหวา่งภาพต่อภาพ และภาพในภาพ เป็นเง่ือนไขสําคญั ภาพ
ของวสัดุหน่ึงรูปลกัษณ์และความหมายเม่ือประกอบอยูร่่วมกนักบัภาพของวสัดุอีกอยา่งหน่ึง แต่จะ
เปล่ียนและมีค่าความหมายต่างออกไป เม่ือไปอยูร่่วมกบัอีกภาพหน่ึง ความแต่งต่างกนัของภาพของ
วสัดุส่ิงของต่างๆ ทั้งดา้นรูปธรรมและนามธรรม เป็นตวักลางสาํคญัของการก่อความหมายและสร้าง
จินตภาพให้แก่ขา้พเจา้ข้ึน ประเภทต่างๆ ของภาพท่ีแสดงออกจากรูปวตัถุ วสัดุ หรือ รูปสัญลกัษณ์ 
ท่ีมนุษยส์ร้างและท่ีขา้พเจา้สร้างข้ึน ในรูปแทนเหมือนจริงและรูปแทนค่าความหมายเป็นคุณสมบติั
ท่ีช่วยสร้างและดลใจเบ้ืองตน้ท่ีกาํหนดความคิดและจิตนาการของขา้พเจา้ในการสร้างผลงานข้ึน 
ความสัมพนัธ์และการเก่ียวเน่ืองกนัและกนั ของภาพจากกวสัดุ, วตัถุต่างๆ มีบทบาทสําคญัยิ่งต่อการ
สร้างความหมาย และแสดงรูปแห่งจินตภาพท่ีขา้พเจา้ปรารถนาให้เกิดข้ึน ดั้งนั้นการเลือกภาพนั้นๆ 
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เพื่อส่ือความหมายขา้พเจา้พิจารณาถึง ความจาํเป็นและความเป็นไปไดข้องภาพต่างๆ ท่ีจะนาํมา
สร้างข้ึน ภาพของไฟอาจจะชกัจูงจินตภาพของนํ้ าและควนัให้ปรากฏ การเลือกท่ีจะใชน้ํ้ า หรือควนั 
เป็นความไปได ้ท่ีขา้พเจา้สามารถส่ือความหมายเป็นนยัไดแ้ตกต่างกนัภาพหน่ึงๆนั้น จะถูกแปลและ
ให้ค่าความหมายไดห้ลายดา้น มีนยัท่ีบางคร้ังชดัเจน คลุมเครือซ่ึงส่ิงต่างๆ น้ีคือ ค่าความหมายใน
ภาพท่ีขา้พเจา้สนใจ24  

 
ขา้พเจา้ขอยกตวัอย่างผลงานชุด กิจกรรมของชีวิตชนบท ของอาจารยม์ณเฑียร บุญมา 

มีความสนใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสังคม และวฒันธรรมไทย โดยเฉพาะรูปแบบการดาํรงชีวิตท่ี
จากเดิมคนส่วนใหญ่ในประเทศมีอาชีพเกษตรกรรมไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม วิถีของการ
ดาํรงชีวติแบบไทยจะถูกลบเลือนไป ดว้ยเหตุน้ีมณเฑียรจึงมีความปรารถนาท่ีจะสร้างงานศิลปกรรม
ท่ีสะทอ้นความประทบัใจในอดีต โดยมณเฑียรนาํวสัดุพื้นบา้นของชาวชนบททางภาคเหนือ เช่น 
คราด จอบ เสียม ไมน้วดขา้ว ฟ่อนฟ่าง ฯลฯ มาเป็นส่ือวสัดุให้เห็นภาพ วิถีชีวิตทางเกษตรกรรมของ
ชาวชนบท การใชแ้รงกายสู้งานหนกัในทอ้งทุ่ง ซ่ึงวสัดุท่ีนาํมาใชน้ั้นลว้นใช ้”มือ” เป็นส่วนช่วยใน
การปฏิบติังาน เคร่ืองมือแต่ละช้ินนั้นลว้นมีคุณค่า และความหมายทางกายภาพและทางสัญลกัษณ์
ในตวัเอง25 

ผลงานของอาจารย์มณเฑียร บุญมา ผลงานเก่ียวกับวิถีชีวิตชนบท สะท้อนถึง
ความสัมพนัธ์กบับางช่วงชีวิตของศิลปินอย่างน่าสนใจ  ศิลปินจะเลือกท่ีจะใช้วสัดุอุปกรณ์จาก
ทอ้งถ่ิน มาเป็นส่ือในการสร้างสรรคผ์ลงาน แสดงออกถึงเร่ืองราวการดาํเนินชีวิตของผูค้น ซ่ึงคลา้ย
กบัขา้พเจา้ท่ีเก่ียวกบัวถีิชนบท และไดรั้บอิทธิพลในการเลือกใชว้สัดุ ขา้พเจา้คน้หาแรงบนัดาลใจใน
งานศิลปะของอาจารย์มณเฑียร บุญมา นํามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน และรูปแบบในการ
แสดงออกทางผลงานศิลปะของขา้พเจา้ 
 
 

 

                                                           
24 รณภพ เตชะวงศ,์ วสัดุและสัญลกัษณ์ในจิตกรรม, 111- 112. 
25 ธนากร ด่วนศิริ, “การศึกษาผลงานของมณเฑียร บุญมา และกมล เผา่สวสัด์ิ เพื่อ

สร้างสรรคง์านศิลปะสะทอ้นสังคม” (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาทศันศิลป์ : ศิลปะ

สมยัใหม่ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ, 2548), 42. 
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ภาพท่ี 17  ภาพผลงานศิลปิน มณเฑียร บุญมา 
ท่ีมา: Art Database Rama IX Art Museum, รายช่ือศิลปิน, เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2558, 
เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php?p=profiles&name=Montien 
%20Boonma 
 
 

 
 
ภาพท่ี 18  ภาพผลงานศิลปิน มณเฑียร บุญมา 
ท่ีมา: สุริยะ ฉายะเจริญ, อตัลกัษณ์ศิลปะร่วมสมัยไทยจ าเป็นหรือไม่, เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 
2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://jumpsuri.blogspot.com/2009_03_01_archive.html 
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การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้ายงัได้รับอิทธิพลจากผลงานของศิลปินท่ีมาของ
รูปแบบการแสดงออกแนวความคิด รูปแบบ เทคนิค วสัดุ และเป็นแรงบนัดาลใจ  นาํมาสร้างสรรค์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตชนบท เพื่อแสดงออกถึงอิสระทางความคิดอยา่งเต็มท่ี  ผลงานออกมาเป็นใน
รูปแบบจิตกรรมผสม ในการสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ชุดน้ี  
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บทที ่3 

กระบวนการสร้างสรรค์ 

แรงบนัดาลใจของขา้พเจา้ท่ีมีต่อทอ้งถ่ินในชนบทอีสาน การด ารงชีวิตอนัเรียบง่าย
สภาพแวดลอ้มในตามธรรมชาติ ดว้ยเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการท ามาหา
กิน และการประกอบอาชีพของในชนบท รูปแบบในการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของขา้พเจา้
เป็นรูปแบบของผลงานสร้างสรรค์งานจิตรกรรมส่ือผสม 2 มิติ ท่ีมีลักษณะรูปแบบเหมือนจริง
ผสมผสานกบัการน าวสัดุ เพื่อส่ือแสดงถึงบรรยากาศตามธรรมชาติของวถีิชีวิตในชนบทอีสาน ซ่ึงมี
กระบวนการสร้างสรรคมี์ดงัน้ี 

ขั้นตอนของการศึกษา 
1. วิเคราะห์แนวความคิด ความรู้สึกและความสนใจของส่วนตนเอง เพื่อน ามา

ท าการศึกษา คน้ควา้ 
2. แหล่งขอ้มูลแบ่งออกเป็น สอง ส่วนคือ 

2.1. ขอ้มูลจากสภาพแวดลอ้มในชนบทภาคอีสาน เป็นประสบการณ์ท่ีไดส้ัมผสัใน
การเป็นอยูก่ารด าเนินชีวติ โดยการบนัทึกเป็นภาพถ่าย 

2.2. ข้อมูลจากพื้นท่ีจริง การด าเนินชีวิตของชนบทอีสาน อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ต่างๆในการ ด ารงชีวิต ส าหรับการพฒันาการทางความรู้สึกและจินตนาการในการน ามา
สร้างสรรคใ์นขั้นต่อไป 

3. จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดข้า้งตน้มาประมวลวิเคราะห์รวมกนั เพื่อให้ตรงกบั
เป้าหมายท่ีตนเองตอ้งการน าเสนอและแสดงทางความรู้สึกส่วนตวัให้ชดัเจนยิ่งข้ึน เพื่อน าไปพฒันา
เป็นงานการสร้างสรรค์ ขา้พเจา้ได้เร่ิมร่างเป็นผลงานสเกต เพื่อสรุปรูปแบบท่ีแน่นอน และเห็น
ลกัษณะท่ีมีความเป็นไปไดข้องผลงานศิลปะท่ีออกมา แต่อาจจะมีการปรับเปล่ียนบาง อยา่งไดเ้วลา
สร้างสรรคจ์ริง 
 
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 

1. เตรียมหาวสัดุจากธรรมชาติกบัวิถีชีวิต เช่น ไมไ้ผ ่ไม ้สังกะสี กระสอบ ตาข่าย และ
อ่ืนๆ 

2. สีน ้าพลาสติก กาว สีน ้ามนั น ้ามนัลีคซีด พูก่นั และจานสี 



28 

 

3. อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ การใชส้ าหรับการท างานศิลปะ เช่น เคร่ืองเล่ือยตดั
ใช้ไฟฟ้า เคร่ืองสว่าน เล่ือยใช้มือ คอ้น ตะปู คีม ไขควง แม็กช์ยิง กรรไกรตดัสังกะสี มีดอีโต ้ส่ิว 
ตะไบ ตลบัเมตร ไมบ้รรทดั บรรทดัมุมฉาก มีดคตัเตอร์ กรรไกร ดินสอ ปากกาเมจิ กาวยาง ปลัก๊ไฟ 
ฯลฯ 

4. เตรียมร่างภาพสเกต น าไปขยายผลงานสร้างสรรคจ์ริง 
5. เตรียมร่างบนไมอ้ดั เพื่อรองงานวสัดุลงบนงานไมอ้ดั ร่างเสร็จน าไปตดัไมแ้ลว้ขดั

ขอบไมอ้ดั เพื่อขอบอดัไมท้  าใหเ้รียบไม่ใหมี้ขนไม ้น ามาวสัดุลงบนไมอ้ดั  
6. ท าประกอบโครงสร้างของผลงาน เร่ิมใช้เลือกวสัดุมาผสมผสานกันความคิด

สร้างสรรคแ์ละอารมณ์ตวัเอง เช่น กระสอบ สังกะสี ไม ้และอ่ืนๆ เพื่อน ามาท าเป็นโครงสร้างหลกั
โดยรวมผลงานวสัดุ การใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ ตอก ตะปู แมก็ซ์ยงิเขา้ประกอบงานวสัดุ 

7. การลงสี การร่างภาพใชสี้น ้ าพลาสติกผสมกาว ขั้นตอนการลงสีรองพื้นก่อนคือ ใช้
เทคนิคสีน ้าพลาสติกผสมกาวลงบนงานวสัดุแลว้ เพื่อจะไดเ้ร็วและประหยดัเวลา เม่ือสีรองพื้นแห้ง
แลว้ 

8. เม่ือการลงสีใช้เทคนิคสีน ้ าพลาสติก สีรองพื้นแห้งแลว้เสร็จ ขั้นตอนต่อไปการใช้
เทคนิคสีน ้ามนับนงานวสัดุ เพื่อเขียนรายละเอียดของผลงาน การสร้างค่าน ้ าหนกัของสีและแสง เงา
สร้างจนก่อเกิดกลมกลืน สร้างบรรยากาศโทนสีหม่น เพื่อใหเ้ขา้ถึงความรู้สึกจิตวิญญาณของชนบท
ชาวบา้นท่ีมีการด าเนินชีวิตไปกบัตามธรรมชาติอยา่งเรียบง่าย และเพื่อส่ือแสดงถึงบรรยากาศตาม
ธรรมชาติของวถีิชีวติในชนบทอีสาน 
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ขั้นตอนการท างานสร้างสรรค์ผลงาน 
 

 

ภาพท่ี 19  วสัดุ ไม ้สังกะสี 

 

 

ภาพท่ี 20  วสัดุ กระสอบ ตาข่าย และอ่ืนๆ 
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ภาพท่ี 21  สีน ้าพลาสติก กาวลาเทก็ซ์ 

 

 

ภาพท่ี 22  สีน ้ามนั น ้ามนัลีดซีด พูก่นั และจานสี 
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ภาพท่ี 23  ตะปู คีม ไขควง กรรไกร แมก็ซ์ยงิ คอ้น  

 

 

ภาพท่ี 24  ส่ิว ตะไบ ปากกา ไมบ้รรทดัมุมฉาก ไมบ้รรทดั มีดคตัเตอร์ ตลบัเมตร และกาวยาง 
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ภาพท่ี 25  เคร่ืองเล่ือยตดัใชไ้ฟฟ้า เคร่ืองสวา่น เล่ือยใชมื้อ มีดอีโต ้ปลัก๊ไฟ 

 

 

ภาพท่ี 26  การร่างภาพสเก็ตซ์  
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ภาพท่ี 27  การร่างภาพสเก็ตซ์  

 

 

ภาพท่ี 28 การร่างภาพสเก็ตซ์  
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ภาพท่ี 29  ร่างบนไมอ้ดั เพื่อรองงาน 

 

 

ภาพท่ี 30  ร่างเสร็จน าไปตดัไม ้
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ภาพท่ี 31  น าตดัไมเ้สร็จเป็นรูปงานรอง เตรียมน ามาวสัดุลงบนไมอ้ดั 

 

 

  ภาพท่ี 32  ท าประกอบโครงสร้างของผลงาน ผสมผสานกบัการน าใชว้สัดุ 
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ภาพท่ี 33  ท าเป็นโครงสร้างหลกัโดยรวมผลงานวสัดุ 

 

 

ภาพท่ี 34  การร่างภาพใชเ้ขียนสีน ้าพลาสติกผสมกาว 
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ภาพท่ี 35  การลงสีรองพื้น ใชเ้ทคนิคสีน ้าพลาสติกผสมกาว  

 

 

 
 

ภาพท่ี 36  เก็บรายละเอียดของผลงาน จนกวา่จะไดส้มบูรณ์ 
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วเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 

สีและน ้ าหนกั  ขา้พเจา้ไดก้ าหนดสีในภาพรวมของงานให้ใกลเ้คียงกบัสีในธรรมชาติ  
เพื่อให้เขา้ถึงความรู้สึกของชนบทอีสาน  ดว้ยค่าของโทนสีหม่นความกลมกลืน  สร้างบรรยากาศ
ของผลงานไดเ้ป็นอยา่งดี 

รูปร่างรูปทรง ท่ีไดจ้ากสภาพแวดลอ้ม ขา้พเจา้น ารูปทรงจากวิถีชีวิตความเป็นอยูข่อง
ในชนบท รวมถึงสภาพแวดลอ้มน ามาเป็นรูปทรงหลกั   

ระนาบ ในงานสร้างสรรคข์องขา้พเจา้ มีท่ีต่างระดบัรูปทรงของวสัดุดูแลว้รู้สึกใกลไ้กล 
ซ่ึงระนาบไดถู้กการลงสีลงไปท าใหเ้กิดมิติข้ึนมาเหมือนจริง 

พื้นผิว จากวสัดุท่ีได้จากธรรมชาติท่ีแสดงออกในงาน มีลกัษณะแตกต่างกนัของผิว
วสัดุนั้น ท าใหเ้กิดความรู้สึกอารมณ์ตรงกบัเน้ือหา พื้นผวิในงานจึงมีความแตกต่างไป  
 
วเิคราะห์ทางอารมณ์ความรู้สึกและเนือ้หาของผลงาน 

การแสดงออกด้วยมุมมองของบรรยากาศการด ารงชีวิตท่ีเรียบง่ายแบบทอ้งพื้นถ่ิน
อีสาน  ซ่ึง ประกอบไปดว้ย  การท ามาหากินและประกอบอาชีพ  ดว้ยเทคนิควิธีการเฉพาะตวัของ
ขา้พเจา้  ในงานของขา้พเจา้ไดว้า่เป็นการจิตรกรรมผสมเทคนิคส่ือผสม เน้ือหาท่ีมีอยูจ่ริงให้เขา้กบั
ความรู้สึก  ทศันคติ  ท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มทางสังคมในภาคอีสาน  มาผสมกบัเทคนิคและวิธีการดา้น
ศิลปะโดยสร้างสรรคผ์ลงานส่ือผสม 2 มิติ ท าให้เขา้ถึงกบัความรู้สึกและอารมณ์ส่วนตวั  ผา่นทศัน
ธาตุต่างๆ  เช่น สี น ้ าหนัก รูปทรง  พื้นผิว มิติและแสงเงา ผลงานศิลปะสร้างประกอบท่ีสามารถ
แสดงออกไดอ้ยา่งทั้งรูปแบบและรูปทรง  เพื่อแสดงถึงวถีิชีวิตของชนบทอีสานท่ีการด าเนินชีวิตไป
กบัตามสภาพแวดลอ้มธรรมชาติอยา่งเรียบง่าย 
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บทที ่4 
การพฒันารูปแบบและการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 
ผลงานวทิยานิพนธ์ชุดน้ี เป็นการน าเสนอเร่ืองราวของวิถีชีวิต แรงบนัดาลใจในชนบท

อีสาน  สภาพแวดลอ้ม และมุมมองของบรรยากาศการด ารงชีวติท่ีเรียบง่ายในชนบทอีสานท่ียงัคงอยู่
ในปัจจุบนั น้ีเป็นผลงานจิตรกรรมส่ือผสม โดยมีระยะเวลาในรูปแบบเทคนิคการทดลองคน้ควา้
และการสร้างสรรค ์รวมถึงการแกไ้ขปัญหาต่างๆ มาเป็นช่วงๆ ดงัต่อไปน้ี 
 
การสร้างสรรค์ช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ 

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะช้ินที่ 1-2  ผลงานชุดน้ีเป็นผลงานจิตรกรรมส่ือผสม 
ข้ึนมาเป็นรูปแบบ 3 มิติ เพื่อจะไดเ้ห็นมุมมองทุกดา้น ขา้พเจา้จะใชน้ าวสัดุมาสร้างประกอบรูปทรง
และรูปแบบ เตรียมใช้ดินและกาว ใช้แปรงทากาวบนงานไมอ้ดัแลว้ น าดินมาโปรยและเอาเศษก่ิง
ไมแ้ละใบไมล้งบนงานท่ีทากาวไว ้การร่างภาพลงสีใชเ้ทคนิคสีน ้ าพลาสติกผสมกาวลงบนงานวสัดุ
เป็นการรองสีพื้นน ้ าหนักของงาน แล้วใช้เทคนิคสีน ้ ามนัเขียนทบับนงานท่ีเขียนสีน ้ าพลาสติก 
เพื่อให้เขียนรายละเอียดของงานมีเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละอ่ืนๆ ส่วนในเร่ืองของมีปัญหา คือ ติดตั้ง
ผลงาน 3 มิติ ความรู้สึกของผลงานดูแลว้งานไม่ค่อยแขง็แรงเท่าไรนกั 

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะช้ินที่ 3-4 ผลงานชุดน้ีเป็นการเปล่ียนการปรับปรุงใหม่
ออกมาเป็นผลงานจิตรกรรม 2 มิติ น ามาใช้วสัดุสร้างประกอบรูปทรงให้แบบมุมมองของภาพ
บรรยากาศ น าไมอ้ดัมาตดัไมท้  าเป็นพื้นดิน ใชแ้ปรงทากาวบนงานไมอ้ดัแลว้ น าดินมาโปรย และใช้
เทคนิคเดิมเขียนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้บนงานวสัดุ เพื่อให้เกิดโทนสีนุ่มนวลส่ือถึงบรรยากาศตาม
ธรรมชาติของวถีิชีวติท่ีเรียบง่าย โดยรวมในภาพช้ินงานยงัดูงานยงัไม่เป็นธรรมชาติของช้ินงาน คือ 
พื้นดิน เพราะตรงขอบไมเ้ป็นพื้นดินของงานดูขอบไมแ้ขง็ไป 

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะช้ินที่ 5-6 การพฒันาความคิดรูปแบบรูปทรงและเทคนิค 
เพื่อปรับเปล่ียนมุมมองของผลงานให้เกิดมีระยะของภาพ ไกล ใกล ้ภาพหลงัสุดเป็นการน ้ าหนัก
อ่อน และภาพระยะหน้าจะมีรูปทรงรูปแบบของวสัดุ ใช้เทคนิคแบบเดิมลงบนงานวสัดุมีการ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอ่ืนๆ ท าให้รู้สึกถึงระยะใกล ้ไกล และการน ้ าหนกัของสี เพื่อแสดงออกให้
เกิดเป็นระยะของภาพ ท าใหผ้ลงานมีความเป็นตามธรรมชาติและเสมือนเหมือนจริง 
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การสร้างสรรค์ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ 

ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ระยะช้ินที่ 1 การน าเสนอสร้างสรรค์ผลงานเป็นเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชใ้นห้องครัว ขา้พเจา้ไดน้ าวสัดุมาสร้างประกอบสร้างสรรครู์ปทรงและรูปแบบผสมผสาน 
งานประกอบอยา่งละช้ิน และการลงสีบนงานวสัดุ สังกะสี ไม ้กระสอบ เทคนิคจิตรกรรมผสม แบบ
เหมือนจริง ใชสี้น ้ าพลาสติกผสมกาวและสีน ้ ามนั การสร้างค่าน ้ าหนกัของสี จนเกิดภาพกลมกลืน
สร้างบรรยากาศโทนสีหม่น เพื่อให้เขา้ถึงกบัความรู้สึกและอารมณ์ของขา้พเจา้ เป็นผลงานช้ินน้ีถึง
เก่ียวกบัเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน แบบเงียบง่าย และมีเตา หมอ้  จาน หอมแดง ขา้วโพด ไห
ปลาร้า พริกแห้ง เผาถ่าน ท่อนไม้  และอ่ืนๆ ท่ีใช้ส าหรับเป็นห้องครัวและท าอาหาร การกิน
ชาวบา้นก็อาศยัอยู่ใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ มีพวกพืชผกัทอ้งถ่ิน และพวกสัตวท่ี์มีอยู่ในทอ้งถ่ิน เป็น
อาหารกินของชาวบา้นท่ีหาง่าย เป็นวิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายของผูค้นในชนบท  การท ามาหากินของ
ชนบทจึงข้ึนอยู่กบัสภาพธรรมชาติ ผลงานน้ีเป็นช้ินๆน ามาจดัองค์ประกอบของงานติดบนผนัง 
เพื่อใหเ้กิดมุมมองของผลงานมีภาพบรรยากาศและมีระยะใกล ้ไกล ภาพหลงัสุดเป็นการน ้ าหนกัเบา
สุด เพื่อดูมุมมองของงานความรู้สึกระยะไกลของงาน 

ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ระยะช้ินที่ 2 การน าเสนอสร้างสรรค์ผลงานเป็นเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้การช่วงในปลูกขา้วของชนบท ใช้รูปแบบและเทคนิค ความรู้สึกและอารมณ์เช่นเดียวกนั 
ขา้พเจา้มุ่งน าเสนอการก าหนดมุมมองของวถีิชีวติชนบทท่ีเรียบง่ายใหมี้ความเป็นธรรมชาติ เก่ียวกบั
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้การปลูกข้าว ในภาพผลงานนั้นมีรถไถ คราด ถังน ้ ามนัรถไถ ตาข่าย เส้ือผา้ 
รองเทา้บูท หมวก และกระสอบมีขา้วเปลือกอยูใ่นนั้นเพื่อเตรียมการปลูกขา้ว ในช่วงฤดูฝนชาวบา้น
น าใชร้ถไถนาเดินตามและหวา่นขา้ว ปลูกเสร็จชาวบา้นรอจะเก็บเก่ียวถึงในช่วงหนา้หนาว น าเป็น
ช้ินผลงานมาติดผนงั ช้ินงานระยะใกลสุ้ดเป็นภาพเส้ือผา้ กระสอบ ถงั ช้ินงานระยะกลางเป็นภาพ
รถไถ และช้ินงานระยะไกลเป็นภาพมีอุปกรณ์ของรถไถอยู่ขา้งล่างของภาพ ภาพบนเป็นตาข่าย 
เคร่ืองสูบน ้ า และกระสอบ ช้ินงานรวมน ามาจดัวางองค์ประกอบของงานติดบนผนงั เพื่อดูมุมมอง
ของงาน จากระยะใกลไ้กล ผลงานท่ีมีภาพบรรยากาศถึงวิถีชีวิตของชาวชนบทกบัสภาพแวดลอ้ม
ธรรมชาติ  

ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ระยะช้ินที่ 3 การน าเสนอสร้างสรรค์ผลงานเป็นเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชใ้นการจบัดกัสัตว ์น าวสัดุมาสร้างประกอบสร้างสรรครู์ปทรงของช้ินงาน ใชรู้ปแบบและ
เทคนิคเช่นเดียวกนั มุมมองในการแสดงออกถึงวถีิชีวติของในชนบท ชาวบา้นใชใ้นการท ามาหากิน 
เป็นวิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายของชาวชนบท จากบริเวณชุมชนท่ีเป็นแหล่งลุ่มน ้ า ห้วย หนอง บึง เป็นตน้ 
ชาวบา้นท าเคร่ืองมือข้ึนมาเพื่อใช้การจบัสัตว ์ส่วนมากในช่วงฤดูฝน คือ มีปลา กุง้ ปู และล่าสัตว์
ตามฤดูกาลได้ เพื่อใช้การกินอาหารท่ีหาง่ายในตามธรรมชาติได้ทุกปี วิถีชีวิตของชาวบ้านเป็น
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ลกัษณะกินอยู่อย่างเรียบง่าย การด ารงชีวิตอยู่ได ้น าช้ินงานมาจดังานประกอบงานวางติดบนผนงั 
เพื่อใหเ้กิดมุมมองบรรยากาศระยะของผลงาน 

ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ระยะช้ินที่ 4 การน าเสนอสร้างสรรค์ผลงานเป็นเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้การช่วงเก็บเก่ียวขา้ว ขา้พเจา้ไดน้ าวสัดุมาสร้างประกอบรูปทรงรูปแบบ และภาพระยะ
มุมมองของงานไกล ใกล้ การสร้างค่าน ้ าหนกัของภาพบรรยากาศโทนสีหม่น ขา้พเจา้เขียนรูปงาน
บนงานวสัดุนั้นถึงเก่ียวกบัในช่วงการเก็บเก่ียวขา้ว มีกระสอบ ถงั รถเข็นและอ่ืนๆ การด ารงชีวิตท่ี
เรียบง่าย พออยู ่พอกิน พึ่งพาธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มน าช้ินมารวมกนัจดัวางประกอบของผลงาน 
แสดงออกถึงบรรยากาศตามธรรมชาติอย่างท่ีเรียบง่ายของผู ้คนในชนบทและเร่ืองราวใน
ชีวติประจ าวนัของชาวบา้น  

ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ระยะช้ินที่ 5 การน าเสนอสร้างสรรค์ผลงานเป็นเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ในการเคร่ืองสูบน ้ า ขา้พเจา้ไดน้ าวสัดุมาสร้างประกอบสร้างสรรค์รูปทรงและรูปแบบ
ออกมาเป็นรูปผลงานสร้างสรรค์ ใช้เทคนิคและความรู้สึกอารมณ์เช่นเดียวกนั เป็นภาพผลงานนั้น
เก่ียวกับเคร่ืองมือเคร่ืองใช้การเคร่ืองสูบน ้ า ในภาพผลงานมีเคร่ืองสูบน ้ า ถังน ้ ามัน ล้อรถไถ 
กระสอบท่ีเก็บไวใ้นช่วงเก่ียวเสร็จ ถัง เส้ือผา้ หมวก และจกัรยาน ในภาพบรรยากาศของงาน
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอ่ืนๆ หลังจากงานช่วงเก็บเก่ียวข้าวเสร็จ ชาวชนบทหันมาปลูกอีกเช่น 
หอมแดง พริก มนัและอ่ืนๆ เพื่อหารายไดเ้สริมเล้ียงครอบครัว ส่วนมากชาวชนบทปลูกหอมแดง
เก็บไวกิ้นไดท้ั้งปี แต่ปลูกปีละคร้ังในช่วงหลงัเก่ียวขา้ว   

ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์ระยะช้ินที่ 6 การน าเสนอสร้างสรรคผ์ลงานนั้นวิถีชีวิตชนบท
เล้ียงไก่ ขา้พเจา้ไดน้ าวสัดุกระสอบ สังกะสี ไม ้มาสร้างประกอบสร้างสรรค์รูปทรงและรูปแบบ
ออกมาเป็นรูปผลงาน ในภาพผลงานเก่ียวกบัผูค้นในชนบทการเล้ียงไก่ เพื่อมาเป็นอาหารได้ใน
ชีวติประจ าวนั การเทคนิคของผลงานน้ีการมุมมองระยะของน ้ าหนกัของสี ความรู้สึกระยะไกลของ
สีน ้าหนกัเขม้ เหมือนอยูข่า้งในเลา้ของไก่ ในภาพผลงานมีสุ่มไก่ รังไข่ บรรยากาศภาพในเลา้ของไก่ 
ชาวชนบทเล้ียงอาหารให้ไก่ และมีเวลาท าจกัสานสุ่มไก่ได ้ การด ารงวิถีชีวิตของชาวบา้นท่ีอย่าง
เรียบง่าย และในชีวติประจ าวนัของชนบท 
 
สรุปผลงานในช่วงวทิยานิพนธ์ 

ผลงานในช่วงน้ี เป็นการรวบรวมความคิดใหมี้ความชดัเจนข้ึน มีการพฒันาทั้งทางดา้น
เทคนิครูปแบบ เน้ือหา มุมมองในการแสดงออกท่ีจะน าขอ้มูลท่ีพบเห็นไดท้ัว่ๆไปในชนบท มาเป็น
ตวัแทนแสดงถึงวถีิชีวติของในชนบทในปัจจุบนั ในส่วนรวมของผลงานทั้งเน้ือหาและเร่ืองราวของ
วถีิชีวติในชนบท ภาพบรรยากาศของเวลาท่ีแตกต่างในแต่ละช้ินงาน เพื่อท่ีจะไดมี้ความหลากหลาย 
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ไม่ช ้าบรรยากาศแต่ละช่วงฤดูกาลของผลงาน สร้างองคป์ระกอบของภาพและการสีดว้ยค่าของโทน
สีหม่นความกลมกลืนกนัมากยิง่ข้ึน เพื่อใหเ้ขา้ถึงความรู้สึกของวิถีชีวิตในชนบทอีสานท่ีการด าเนิน
ชีวิตไปตามธรรมชาติอย่างเรียบง่าย  การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี  ท าให้ผลงานชุดน้ีมี
ความลงตวัและสมบูรณ์ท่ีสุด 
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ภาพท่ี 37 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1  
                ช่ือผลงาน    เผาถ่าน 
                เทคนิค         จิตรกรรมผสม 
                ขนาด           200 x 150 ซ.ม. 
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ภาพท่ี 38 ภาพรายละเอียดผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1  
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ภาพท่ี 39 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 
                ช่ือผลงาน    ห้องครัวชนบท 
                เทคนิค         จิตรกรรมผสม 
                ขนาด           250 x 210 ซ.ม. 
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ภาพท่ี 40 ภาพรายละเอียดผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2  
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ภาพท่ี 41  ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 
                ช่ือผลงาน    บรรยากาศเก็บเผาถ่าน 
                เทคนิค         จิตรกรรมผสม 
                ขนาด           160 x 250 ซ.ม. 
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ภาพท่ี 42  ภาพรายละเอียดผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 
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ภาพท่ี 43  ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 
                 ช่ือผลงาน    วถีิชนบท 
                 เทคนิค         จิตรกรรมผสม 
                 ขนาด           170 x 200 ซ.ม. 
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ภาพท่ี 44  ภาพรายละเอียดผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 
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ภาพท่ี 45  ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 5 
                 ช่ือผลงาน     วถีิชนบท หมายเลข 1 
                  เทคนิค          จิตรกรรมผสม 
                  ขนาด           170 x 200 ซ.ม. 
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ภาพท่ี 46  ภาพรายละเอียดผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 5 
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ภาพท่ี 47  ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 6 
                 ช่ือผลงาน    วถีิชนบท หมายเลข 2 
                  เทคนิค         จิตรกรรมผสม 
                  ขนาด           170 x 200 ซ.ม. 
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ภาพท่ี 48  ภาพรายละเอียดผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 6 
 
 

 



55 

 

 

ภาพท่ี 49  ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1  
                 ช่ือผลงาน       ส่ือวสัดุ สะทอ้นวถีิชนบทอีสาน หมายเลข 1 
                 เทคนิค            จิตรกรรมผสม 
                 ขนาด              200 x 460 ซ.ม. 
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ภาพท่ี 50  ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 
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ภาพท่ี 51  ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 
                 ช่ือผลงาน       ส่ือวสัดุ สะทอ้นวถีิชนบทอีสาน หมายเลข 2 
                 เทคนิค            จิตรกรรมผสม 
                 ขนาด              200 x 365 ซ.ม. 
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ภาพท่ี 52  ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 
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ภาพท่ี 53  ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 
                 ช่ือผลงาน       ส่ือวสัดุ สะทอ้นวถีิชนบทอีสาน หมายเลข 3 
                 เทคนิค            จิตรกรรมผสม 
                 ขนาด              170 x 165 ซ.ม. 
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ภาพท่ี 54  ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 
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ภาพท่ี 55  ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 
                 ช่ือผลงาน       ส่ือวสัดุ สะทอ้นวถีิชนบทอีสาน หมายเลข 4 
                 เทคนิค            จิตรกรรมผสม 
                 ขนาด              150 x 165 ซ.ม. 
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ภาพท่ี 56  ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 
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ภาพท่ี 57  ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 5 
                 ช่ือผลงาน       ส่ือวสัดุ สะทอ้นวถีิชนบทอีสาน หมายเลข 5 
                 เทคนิค            จิตรกรรมผสม 
                 ขนาด              140 x 195 ซ.ม. 
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ภาพท่ี 58  ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 5 
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ภาพท่ี 59  ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 6 
                 ช่ือผลงาน       ส่ือวสัดุ สะทอ้นวถีิชนบทอีสาน หมายเลข 6 
                  เทคนิค            จิตรกรรมผสม 
                  ขนาด              300 x 175 ซ.ม. 
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ภาพท่ี 60  ภาพรายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 6 
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บทที ่5 
บทสรุป 

 

จากการสร้างสรรค์ศึกษาวิทยานิพนธ์ชุด “ส่ือวสัดุ สะทอ้นวิถีชนบทอีสาน”  เป็น

เร่ืองราวและเน้ือหาวิถีชีวิติชนบทท่ีเรียบง่ายสภาพแวดลอ้มในธรรมชาติ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เป็น

อุปกรณ์เพื่อการท ามาหากิน ชาวชนบทอีสานส่วนใหญ่การประกอบอาชีพการท านา ชีวิตผูค้นใน

ชนบทจึงมีความสัมพนัธ์กบัธรรมชาติ การกินของคนชนบทก็อาศยัทรัพยากรธรรมชาติเป็นส าคญั 

การกินเป็นอาหารท่ีหาง่ายตามป่าในธรรมชาติ วิถีชีวิตของชาวชนบทเป็นลกัษณะกินอยู่ อย่าง

เรียบง่าย วถีิชีวติท่ีถ่ายทอดออกมาเป็นวฒันธรรมท่ีด ารงมาแต่ดั้งเดิม ปัจจุบนัคงยงัมีให้เห็นกนัอยู่

เป็นการด ารงชีวติท่ีเรียบง่ายสภาพแวดลอ้มในพื้นถ่ินชนบทอีสาน  ความส าคญัต่อทศันคติในการ

สร้างสรรค์ทั้งดา้นความคิดเน้ือหา รูปแบบ เทคนิค ความรู้สึกและอารมณ์  จึงน าสภาพแวดลอ้ม

ในวถีิชีวติชนบทอีสานมาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานศิลปะ โดยมีรูปแบบและเทคนิควิธีการเฉพาะตวั

เอง เป็นงานสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมวสัดุผสมผสาน  ผลงานสร้างประกอบกนัเป็นรูปแบบ

และรูปทรงนั้นใชว้สัดุความสัมพนัธ์กบัธรรมชาติ การน ้ าหนกัของสีดว้ยค่าของโทนสีหม่นความ

กลมกลืน เพื่อส่ือแสดงถึงบรรยากาศตามธรรมชาติของวิถีชีวิตในชนบทอีสาน โดยแสดงให้เห็น

คุณค่าความงามของธรรมชาติสภาพแวดลอ้มท่ีประสานสัมพนัธ์ไปกบัคนในชนบทอีสานโดย

แทจ้ริง 

ขา้พเจา้หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่การศึกษาคน้ควา้วิทยานิพนธ์ชุดน้ีสามารถเป็นประโยชน์

ต่อผูส้นใจศิลปะไดศึ้กษาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ อีกทั้งยงัจะช่วยเขา้ใจในการสร้างสรรค์

ผลงานของข้าพเจ้าได้ดียิ่งข้ึนและเป็นกระบวนการพฒันาผลงานช่วงหน่ึงท่ีจะน าไปสู่การ

สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะในอนาคตต่อไป 
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รายการอ้างอิง 

ธนากร ด่วนศิริ. “การศึกษาผลงานของมณเฑียร บุญมา และกมล เผ่าสวสัด์ิ เพื่อสร้างสรรค์งาน
ศิลปะสะทอ้นสังคม.” ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาทศันศิลป์: ศิลปะ
สมยัใหม่ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทร์วโิรฒ, 2548. 

รณภพ เตชะวงศ.์ วสัดุและสัญลกัษณ์ในจิตกรรม. ขอนแก่น: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัขอนแก่น. 2552). 
วบิูลย ์ล้ีสุวรรณ. เคร่ืองจักสานในประเทศไทย. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2539. 
__________. นามานุกรมเคร่ืองจักสาน. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ. 2553. 
อิทธิพล ตั้งโฉลก. แนวทางการสอนและสร้างสรรค์จิตรกรรมข้ันสูง. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิง

แอนดพ์บัลิชช่ิง. 2550. 
เอ่ียม ทองดี. ข้าววฒันธรรมและการเปลีย่นแปลง. กรุงเทพฯ: มติชน. 2538. 
สุริยะ ฉายะเจริญ. อตัลกัษณ์ศิลปะร่วมสมัยไทยจ าเป็นหรือไม่. เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2558. 

เขา้ถึงไดจ้าก http://jumpsuri.blogspot.com/2009_03_01_archive.html 
Art Database Rama IX Art Museum. รายช่ือศิลปิน. เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2558. เขา้ถึงได้

จาก http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php?p=profiles&name= 
  Montien%20Boonma 
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ประวตัิผู้วจัิย 

ช่ือ-สกุล                    นางสาวอารีรัตน์   ทรงกลด    
เกิด                           8 มิถุนายน 2529 
ท่ีอยู ่                         146 ม.6 ต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 
ประวติัการศึกษา  

พ.ศ. 2555 ส าเร็จการศึกษาศิลปบณัฑิต สาขาทศันศิลป์ คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร 

พ.ศ. 2556         ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาทศันศิลป์ บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ประวติัแสดงผลงาน 
พ.ศ. 2553         ไดร่้วมแสดงผลงานภาพประกอบปฎิทิน2554 ของบริษทัศรีอยธุยา

ประกนัภยั โครงการความสุขการให ้ณ หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลเวลิด์ 
พ.ศ. 2555         งานนิทรรศการ”ภาพลวงตาแห่งความสุข”โดยนกัศึกษาภาควชิาจิตรกรรม  

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์  มหาวทิยาลยัศิลปากร  
ณ หอศิลป์ แอด บอง แกลเลอเรีย ตลาด บองมาร์เช่ กรุงเทพฯ  

                                 งานนิทรรศการแสดงงานในเทศกาลดอกล าดวนบาน คร้ังท่ี 5  
                                 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ศรีสะเกษ 

พ.ศ. 2556          งานนิทรรศการแสดงงานศิลปนิพนธ์ของนกัศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดทา้ย  
                                 ปีการศึกษา 2555 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์  
                                  มหาวทิยาลยัศิลปากร ณ หอศิลป์สนามจนัทร์ จ.นครปฐม 

พ.ศ. 2558           งานนิทรรศการศิลปกรรม  “แปร(ล)ร่าง” โดยนกัศึกษาปริญญาโท  
                                  สาขาวชิาทศันศิลป์ (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ

พิมพม์หาวทิยาลยัศิลปากร ประจ าปี 2558  ท่ีหอศิลป์ Hof art space 
                                 งานนิทรรศการศิลปะเพื่อพ่อของแผน่ดิน "กษตัริย ์เกษตร ศิลปะ" 

ณ พิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  
จ.ปทุมธานี 

เกียรติประวติั 
พ.ศ. 2552        ไดรั้บทุนการศึกษา  ของ ดร.ภทัรพล 
พ.ศ. 2553         ไดรั้บทุนการศึกษา  ของ มูลนิธิทิสโก ้
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                                  ไดรั้บทุนงานปฏิทิน 2554 ของ บริษทัศรีอยธุยาประกนัภยั 
พ.ศ. 2555          ไดรั้บทุนการศึกษากองทุนส่งเสริมการนกัศึกษาการสร้างสรรคศิ์ลปะ 

                                 “มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท”์ 
พ.ศ. 2558        ไดรั้บทุนการศึกษากองทุนส่งเสริมการนกัศึกษาการสร้างสรรคศิ์ลปะ 

                                 “มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท”์ 
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