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 การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเชิงสัญลักษณ์ส าหรับติดตั้งในโครงการท่องเที่ยว  

OTOP นวัตวิถี บ้านเมืองน้อย จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์ในการท าวิจัยครั้งนี้เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
ประติมากรรม ส าหรับจัดแสดงในศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเมืองน้อย น าไปสู่การส่งเสริมโครงการ
ท่องเที่ยวหมู่บ้าน  OTOP นวัตวิถี  ในการท าวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative 
Research) ค้นหาข้อเท็จจริงจากสภาพแวดล้อมที่อย่างลึกซึ้ง ด้วยการใช้เครื่องมือการเก็บข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ การลงพื้นที่ การสังเกต และการสัมผัส ประยุกต์เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่พบ
เห็น โดยมีชาวนาของบ้านเมืองน้อยเป็นกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างที่ท างานร่วมกันกับผู้วิจัยแลกเปลี่ยน
ความคิดซึ่งกัน เพื่อให้ได้แนวทางการออกแบบสร้างสรรค์ประติมากรรม ในด้านรูปทรง และด้าน
เทคนิควัสดุ ที่จะเข้าถึงสื่อสารกับชุมชนได ้

 โดยเนื้อหาของผลงานสะท้อนมาจากวิถีชีวิตของคนบ้านเมืองน้อยเล่าถึงสังคม
เกษตรกรรม ที่ยังคงยึดมั่นแนวทางการท านาในแบบรากเหง้าของตัวเอง ไม่วิ่งตามวิวัฒนาการ
สมัยใหม่เพื่อที่จะให้ได้เงินโดยการยอมติดหนี้สินตามรูปแบบการท าเกษตรกรรมในแบบยุคปัจจุบัน ซึ่ง
วิถชีวิตของคนบ้านเมืองน้อยนั้น แสดงให้เห็นถึงความพอเพียง พึ่งพาตนเองเป็นหลัก ด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข รูปแบบของผลงานจึงน าเครื่องจักรสมัยใหม่ในการท าเกษตรกรรมหยิบมาเป็นตัวสื่อสาร ด้วย
ทักษะภูมิปัญญาจักสานของท้องถิ่น เพื่อให้เป็นประติมากรรมเชิงสัญลักษณ์ ลักษณะเฉพาะของ
บ้านเมืองนอ้ย 

  ผลจากการวิจัยพบว่า ผู้วิจัยได้ค้นพบเทคนิคจักสานรูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมาจากการ
แก้ไขปัญหา ซึ่งได้ผลลัพธ์ที่ดี และการที่ได้ท างานร่วมกับชุมชนครั้งนี้ จากการส ารวจตัวผลงาน
สามารถเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

59156321 : Major DESIGN ARTS 
Keyword : Symbolic Sculpture, Area, Weave, Tourism Village, Muang Noi Village, 
Buriram 

MR. RATTACHAT PHONSAEN : CREATING ICONIC LANDMARK SCULPTURES FOR 
INSTALLATION IN THE OTOP TOURISM PROJECT,BURIRAM PROVINCE. THESIS ADVISOR : 
ASSOCIATE PROFESSOR PREECHA PUN-KLUM 

 This study aimed to create symbolic sculpture for OTOP Nawat Vithee 
Tourism Project in Ban Muang Noi, Buriram province. The purpose of this research was 
to create a sculpture for exhibitions in Muang Noi  Village Learning Center towards 
OTOP Nawat Vithee Tourism Project.  This study was a qualitative research.  The 
methodology was conducted by in- depth exploration of facts.  The research 
instruments were interview, field trip, observation, touch, and application to 
discovering situations.  The target group was farmers in Ban Mueang Noi who jointly 
worked with the researcher to exchange opinions to obtain the way to design a 
sculpture in terms of the shape and material technique to communicate with the 
community. 

 The content of the work reflected the way of life of local people in Ban 
Muang Noi through storytelling of the agricultural society that still holds traditional 
farming and does not change itself to keep up with the modern evolution by finding 
money even owing debts through present farming. Local way of life in Ban Muang Noi 
reflected the self-sufficiency, self-reliance, and happy living. The work was created by 
applying modern agricultural machine to communicate with local wisdom of basketry 
as a traditional symbolic sculpture of Ban Mueang Noi. 

 The results indicated that new basketry techniques were discovered. The 
findings were from solving the problems, leading to good outcomes and participation 
with the community.  From the survey, the work was acceptable in the community, 
generating local people’s pride.  
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การด าเนินงานท าโครงการวิจัยส าเร็จไปด้วยดี เนื่องจากผู้จัดท าได้รับความอนุเคราะห์อย่างสูง 
จากอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าทุกท่าน ที่ให้ข้อเสนอแนะ และความช่วยเหลือในด้านต่างๆ จน
โครงการวิจัยนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณอาจารย์ปรีชา ปั่นกล่ า อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ที่
ให้ข้อเสนอแนะ ช่วยเหลือในด้านการท าวิจัย ตั้งแต่กระบวนการคิด การออกแบบ ปฏิบัติงาน 
ขอขอบพระคุณบิดา มารดาซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของความส าเร็จโครงการวิจัยครั้งนี้ ที่เป็นก าลังส าคัญ
ทั้งด้านเงินทุน ด้านก าลังใจ และการให้ค าแนะน า ขอขอบพระคุณท่านชนัญญา คงยืน อีกหนึ่งบุคคลที่
ส าคัญอย่างยิ่ง ค่อยช่วยเหลือการท างานทุกด้าน จนท าให้โครงการวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และ
ขอขอบพระคุณความอนุเคราะห์ และความช่วยเหลือต่างๆ อีกมากมายจากบุคคลที่ เกี่ยวกับ
โครงการวิจัยที่ไม่ได้กล่าวถึง สุดท้ายนี้ผู้จัดท ารู้สึกขอบพระคุณในความกรุณาอันดียิ่งของทุกๆ ท่านเป็น
อย่างมาก จึงกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี ้
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

 

ความเป็นมาและความส าคญั. 

 บ้านเมืองน้อย ต าบลศรีสว่าง อ าเภอนาโพธิ ์จังหวัดบุรีรัมย ์เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก ตั้งขึ้นเมือง
ปี พ.ศ.2442 มีพื้นที่ ประมาณ 35 ไร่ ที่ท าการเกษตร 2,768 ไร่ มีครัวเรือนทั้งหมด 182 ครัวเรือน 
และมีจ านวนประชากร 453 คน มีพื้นที่ท าเลเป็นที่ราบ คนในชุมชนประกอบอาชีพกเกษตรกร ซึ่งเป็น
สิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยทุกภูมิภาคมานาน จะปลูกข้าวเป็นพืชชนิดหลักที่ท ากันส่วนใหญ่ โดยชาวนาใน
ประเทศไทยนับว่าเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่สุด เพราะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย อาชีพท านาเป็นอาชีพ
ดั้งเดิมของคนไทย สืบทอดมายังอนุชนรุ่นหลัง อดีตชาวนาจะใช้ชีวิตสอดคล้องกับธรรมชาต ิและอาศัย
ธรรมชาติ เชื่อในอ านาจของดิน ฟ้า นับถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครอง มายึดถือเป็นแบบ
แผนปฏิบัติ และ จะพึ่งพาตัวเองอย่างพอเพียง เห็นได้ชัดจาก รูปแบบของอุปกรณ์การท านาก็ใช้วัสดุที่
หาได้ง่ายในพื้นที่อย่าง ไม้ ไม้ไผ่ มาท าด้วยภูมิปัญญาของตัวเอง ลักษณะทางสังคมจะเป็นแบบเกื้อกุล
ช่วยเหลือกัน ในชนบท การท างานของชาวนาจะเริ่มท างานตั้งแต่เช้าจรดค่ าตลอดทั้งฤดูกาลท านา 
หลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวเสร็จ ชาวนาก็จะไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ หรือเลี้ยงสัตว์แทน 
  
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที ่1 (ซา้ย) ทางเข้าหมู่บ้านเมืองน้อย 
                                  รูปภาพที ่2 (ขวา) การปลูกขา้ว 

ภาพโดย : รัฐชาต ิพลแสน (ถ่ายเมื่อ 30 มกราคม 2561) 
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 เนื่องจากบ้านเมืองน้อยมีอาชีพหลักเป็นเกษตรกรจึงมีพิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับ
การเกษตร การท านาเป็นอย่างมาก เหตุเพราะบ้านเมืองน้อย หรือจังหวัดบุรีรัมย์ขึ้นชื่อในเรื่องของ
ความแห้งแล้ง บ่อยครั้งที่ชาวบ้านปลูกข้าวไม่ประสบผลส าเร็จ ปลูกแล้วก็ตายเนื่องจากฝนไม่ตกไม่มี
น้ า ข้าวจึงตายทั้งหมด ชาวบ้านจึงไม่มีผลผลิต ขาดรายได้ และขาดทุนจากการลงทุนซื้อปุ๋ย ปลูกข้าว
ชาวบ้านจึงจ าเป็นจะต้องมีเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ พึ่งพาเทพ เทวดา ให้ปกปักรักษาทุ่งนา โดยการ
ท าพิธีรรมต่างๆเพื่อให้การท านาในแต่ละฤดูประสบผลส าเร็จ ท าให้ข้าวเจริญงอกงาม พิธีกรรมที่
ชาวบ้านท าเป็นประจ าทุกปี ปีละ2 ครั้ง คือพิธีกรรม “ผีตาแฮก”  
 

 
 

รูปภาพที ่3 ทุง่นาในหมู่บ้านเมืองน้อย 
ภาพโดย : รัฐชาต ิพลแสน (ถ่ายเมื่อ 30 มกราคม 2561) 

 
 ผีตาแฮก คือพิธีกรรมเกี่ยวกับการเกษตรที่ส าคัญมากของชาวไทยอีสาน เชื่อกันว่าเป็นผี
ประจ าท้องไร่ท้องนา เปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่ที่คอยปกปักรักษานาข้าวให้กล้า เจริญงอกงาม อุดม
สมบูรณ์ และท าให้นาข้าวได้ผลผลิตดี  ชาวบ้านจะเซ่นไหว้ผีตาแฮกอยู่เป็นประจ าในทุกๆปีเรียกว่าพิธี
ปักกกแฮก โดยจะเซ่นไหว้ปีละ 2 ครั้ง คือ ก่อนปักด าและหลังฤดูการเก็บเกี่ยว โดยจะท าเป็นเพิงเล็กๆ
คล้ายกับศาลปักอยู่บนเสาต้นเดียวซึ่งท าจากไม้ไผ่และปักอยู่ในบริเวณมุมใดมุมหนึ่งของที่นา บางแห่ง
จะท าเป็นรั้วถี่ๆอ้อมบริเวณใดบริเวณหนึ่งไว้ชาวบ้านจะทราบกันดีว่าเป็นที่อยู่ของผีตาแฮกและจะตั้ง
ไว้แบบนั้นเมื่อถึงฤดูการท าพิธีกรรมผีตาแฮกอีกครั้ง ชาวบ้านจะซ่อมแซมศาลตาแฮกทุกๆครั้ง หากพัง
ก็จะท าใหม่ และวางของเซ่นไหว้เป็น เหล้าขาว น้ า ไก่ต้มสุกพร้อมเครื่องใน ดอกไม้ ธูป เทียน กระติ๊บ
ข้าวเหนียว เป็นต้น  ซึ่งบ้านเมืองน้อยได้สืบทอดประเพณีนี้มาตั้งแต่บรรพบุรุษและท าเรื่อยมาจนถึง
ปัจจุบัน  
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รูปภาพที ่4 การท าพิธีกรรมผีตาแฮก 
ภาพโดย : นายหมอก (ถ่ายเมื่อ 8 มกราคม 2561) 

 
 ด้วยความที่ชาวบ้านบ้านเมืองน้อยมีการใช้ชีวิตแบบพอเพียง  มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน มี
ผลิตภัณฑ์ OTOP และผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ และเป็นหมู่บ้านที่สืบทอดวัฒนาธรรม 
ประเพณีโบราณได้อย่างน่าสนใจ บ้านเมืองน้อยจึงถูกคัดเลือกจากจังหวัดบุรีรัมย์ได้เข้าร่วมโครงการ 
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลให้งบสนับสนุนเพื่อพัฒนาหมู่บ้านให้เป็น
หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชมการแสดงของชาวบ้าน รับประทานอาหารพื้นบ้าน ซึมซับวิถีชีวิต
ชาวบ้านและการเป็นอยู่แบบเรียบง่ายของชาวบ้าน  

 
รูปภาพที ่5 กจิกรรมในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถขีองบ้านเมืองน้อย 

ที่มา : ที่ว่าการอ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย ์บ าบัดทุกข์บ ารุงสุข (ถ่ายเมือ่ 29 สิงหาคม 2561) 
 
 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100024095979731&__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARCGXRbCCVloIeB6gObgSbvIYUQJ4RvtdAjJwVrLCX0tXRXMxHiCiJTFu8hOx74sqSfGnUd9fs8FoPoK&tn-str=%2AF
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โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นการสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานราก 
และเพื่อลดความเหลื่อมล้ าของสังคม เกิดชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน โดยการน านวัตกรรมาผสมผสานกับวิถี
ชีวิต ในการผลิตสินค้าท้องถิ่นหรือผลิตภัณฑ์โอทอป ภายใต้แนวคิด ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย 
(Happiness Oriented)พร้อมกับผนวกการท่องเที่ยวของชุมชนเข้าไป (ข่าวสด, 2561) 

 
 
 
 
 
 

รูปภาพที ่6 ผลิตภัณฑ ์OTOP ของบ้านเมืองน้อย 
ที่มา : ที่ว่าการอ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย ์บ าบัดทุกข์บ ารุงสุข (ถ่ายเมือ่ 29 สิงหาคม 2561) 

 
ด้วยความผูกผันต่อบ้านเมืองน้อย ข้าพเจ้าจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะน าเรื่องราว การท า

การเกษตร วิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของชุมชนบ้านเมืองน้อย มาน าเสนอผ่านแง่มุมของ
ข้าพเจ้า ด้วยประสบการณ์ที่ได้รับรู้เรื่องราวมาเป็นเวลากว่า 20 ปี สะท้อนออกมาเป็นผลงาน
สร้างสรรค์ประติมากรรม ด้วยเทคนิคการจักสาน และวัสดุไม้ไผ่ ของภูมิปัญญาชาวบ้านมาน าเสนอ 
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ใช้จัดแสดงในพื้นที่ของหมู่บ้าน ผลงานจะมีส่วนร่วมกับโครงการชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถขีองบ้านเมืองน้อย ติดต้ังในบริเวณพื้นที่ส าคัญชมุชนเพื่อเป็นเอกลักษณ์ให้นักท่องเที่ยว
ได้รับรู้ถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านผ่านผลงานศิลปะ และถ่ายรูปกับผลงานสร้างสรรค์  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 จากการวิจัยเรื่องการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเชิงสัญลักษณส์ าหรบัติดตั้งในโครงการ
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถ ีบา้นเมืองน้อย จังหวัดบุรีรัมย ์ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัญลักษณ์
ให้กับชุมชนบ้านเมืองน้อยมีความเหมาะสม สอดคล้องกับพื้นที่และการจดัวางในโครงการท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถ ีโดยศึกษาประเด็นในประเด็นดังต่อไปน้ี 

1. ศึกษาวิถีฃีวิต วัฒนธรรม ความเช่ือ และภูมิปญัญาบ้านเมืองน้อย ต าบลศรีสว่าง อ าเภอนา
โพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมย ์เพื่อดึงลักษณะเฉพาะมาใช้เป็นแรงดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม 
 2. ศึกษาลักษณะพื้นที่บ้านเมืองน้อย เพื่อติดต้ังผลงานประติมากรรม 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100024095979731&__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARCGXRbCCVloIeB6gObgSbvIYUQJ4RvtdAjJwVrLCX0tXRXMxHiCiJTFu8hOx74sqSfGnUd9fs8FoPoK&tn-str=%2AF
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          3. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม ส าหรับติดตั้งในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัต
วิถีของ บ้านเมืองน้อย ต าบลศรีสว่าง อ าเภอนาโพธิ ์จังหวัดบุรีรัมย ์ 
 

สมมุติฐานของการศึกษา   

การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเชิงสัญลักษณ์ส าหรับติดต้ังในโครงการท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี บ้านเมืองน้อย จังหวัดบุรีรัมย ์จะมีความสวยงามสอดคล้องกับพื้นที่และดึงดูดนักท่องเที่ยวได้
หรือไม่ 

 

ขอบเขตการศกึษา   

การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเชิงสัญลักษณ์ส าหรับติดตั้งในโครงการท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี บ้านเมืองน้อย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้าพเจ้าได้ก าหนดขอบเขต
การศึกษาไว้ดังนี ้  

1. ขอบเขตการศึกษาด้านเน้ือหาข้อมูล    
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพเกษตรกร ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อของชุมชน

บ้านเมืองน้อย   
   1.2 ข้อมูลวัสดุหัตถกรรมท้องถิ่นที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน   

1.3 ข้อมูลโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
1.4 ข้อมูลด้านเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน 
1.5 ข้อมูลด้านศิลปะการออกแบบ 

 2. ขอบเขตการศึกษาด้านพ้ืนที ่ทุ่งนา บ้านเมืองน้อย อ าเภอนาโพธิ ์จังหวัดบุรีรัมย ์   
   2.1 บรรยากาศ สภาพแวดล้อมภายในพื้นที ่  
   2.2 ลักษณะพื้นที่ใช้สอย    

2.3 ขนาดของพ้ืนที่บริเวณจัดวางผลงาน   
  2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานที ่คน และผลงาน  
3. ขอบเขตการศึกษาด้านประชากร   

   ประชากรบ้านเมืองน้อย ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธ์ิ จ.บุรีรัมย ์
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ขั้นตอนการวจิัย   

1.  ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล   
1.1 รวบรวมข้อมูลเอกสาร          

1.1.1 ทบทวนข้อมูลแนวความคิด ทัศนคติและประสบการณ์เกี่ยวกับแรง บันดาลใจ         
1.1.2  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพเกษตรกร ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อของ

ชาวบ้านชุมชนบ้านเมืองน้อย   
1.1.3  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุหัตถกรรมท้องถิ่นที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน   
1.1.4 รวบรวมข้อมูลเอกสารเนื้อหาเกี่ยวกับโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัต
วิถ ี
1.1.5  รวบรวมข้อมูลเอกสารเนื้อหาเกี่ยวกับผลงานประติมากรรมและ ตัวอย่าง
ผลงานของศิลปิน          
1.1.6 รวบรวมเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน          
1.1.7 รวบรวมข้อมูลเนื้อหาพื้นที่ติดตั้ง บ้านเมืองน้อย ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.
บุรีรัมย ์                     

1.2 รวบรวมข้อมูลจากการใช้เครื่องมือ         
1.2.1 สัมภาษณค์นในชุมชนบ้านเมืองนอ้ย ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธ์ิ จ.บุรีรัมย ์
1.2.2 จดบันทึกความรู้สึกเมื่อเกิดประสบการณ์การให้ในรูปแบบต่างๆ          

1.3 รวบรวมข้อมูลจากการลงพ้ืนที่สังเกต                            
1.3.1 การลงพ้ืนที่สังเกตวิถีชีวิต  คนในชุมชนบ้านเมืองน้อย ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธ์ิ  

จ.บุรีรัมย ์
2.  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้และสังเคราะห์ข้อมูลสู่แนวความคิดในการสร้างสรรค์  
3.  สร้างผลงานการสร้างสรรค์  

3.1 การร่างแบบตามแนวความคิด 
3.2 ก าหนดเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน    
3.3 ร่างแบบ 2 มิต ิดูความงามด้านทัศนศิลป์ของรูปแบบ ความสอดคล้องใน แนวความคิด    
3.4 สร้างแบบจ าลอง 3มิติ ศึกษาวัสดุและเทคนิคการสร้างผลงานไปพร้อมกับการ วิเคราะห์

ขนาดและความเป็นไปได้ในการขึ้นรูปผลงานพร้อมทั้งดูความงามด้านทัศนศิลป์    
3.5 น าเสนอผลงาน 3มิติต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับค าแนะน าในการแก้ไขรูปแบบสู่ การ

ขยายผลงาน    
3.6  ด าเนินการขยายผลงานตามรูปแบบของแบบจ าลอง3มิติที่ผ่านการวิเคราะห์ และได้รับ

การอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา   
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4.  จ าลองการติดต้ังผลงานในสถานที่โดยการตัดต่อคอมพิวเตอร์กราฟฟิก   
5.  ประเมิณผลงานการสร้างสรรค์   
6.  วิเคราะห์และอภิปรายผลการศึกษา   
7.  สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

 ประติมากรรมเชิงสัญลักษณ์ เป็นการสื่อความหมายที่สะท้อนถึงลักษณะแบบเฉพาะตัว 

ต้องการที่จะบ่งบอกตัวตนให้เห็นได้อย่างชัดเจน ทั้งด้านรูปแบบ หรือความหมายที่ปรากฎออกมา โดย

ผลงานจะท าหน้าที่ได้ดีก็ต่อเมื่อมีความสอดคล้องไปกับสถานการณ์ และพื้นที่ก าลังปฏิบัติงาน ศิลปะ

เชิงสัญลักษณ์พบเห็นได้อย่างหลาก เช่น งานจิตรกรรม งานประติมากรรม งานบทกวี หรือประเภท

งานวิจิตรศิลป์ ต่างๆ 

 ประติมากรรมติดตั้งกับพื้นที่ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่ค านึงถึงต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ซึ่ง

จะต้องมีความสอดคล้องระหว่างพื้นที่กับตัวผลงานอย่างเหมาะสม ทั้งด้านรูปแบบ และความหมาย 

การสร้างสรรค์ผลงานประเภทนี้ส่วนมากจะเน้นท างานให้มีขนาดใหญ่ เพื่อให้ดูสง่าดึงดูดความสนใจ

จากผู้คน ตัวของผลงานจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลอยู่ตลอด เพราะจะท าให้พื้นที่ถูกท างานจาก

ผลงานได้ด ีและผลงานจะต้องสามารถบ ารุงรักษาได้ตลอดของระยะเวลาในการแสดง 

 ผีตาแฮก ชาวบ้านเช่ือว่าเป็นผีเฝ้าไร่นา เมื่อชาวบ้านเข้าหักร้างถางพง เพื่อแปรสภาพที่ดินไป

เป็นที่นา พวกเขาจะท าพิธีเชิญผีตาแฮกตนหนึ่งมาเป็นผู้เฝ้ารักษาที่นาและข้าวกล้า แต่ละปีเจ้าของนา

จะต้องท าพิธีเซ่นสังเวยก่อนลงไถนา และเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จแล้ว จะต้องแบ่งข้าวสี่เกวียน (เกวียน

จ ำลองเล็กๆ) ให้แก่ผีตาแฮกด้วยทุกปี (ทิดหม ูมักม่วน, 2561) 

 OTOP นวัตวิถี คือ การสร้างชุมชนแห่งการท่องเที่ยว ให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวใน

ชุมชน  รายได้หมุนเวียนกระจายสู่ชุมชน  โดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ ์OTOP  ให้สามารถยกระดับสู่

การจ าหน่าย ในชุมชน  ได้และเกิดการหมุนเวียนในชุมชน ให้สามารถดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน 

หลักการส าคัญของการพัฒนาในด้านนี้  ได้แก่  การดึงเสนอเสน่ห์ชุมชน  ค้นหาอัตลักษณ์ชุมชน เพื่อ

น าเสนอสู่นักท่องเที่ยว  และค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานให้เกิดคุณค่า  น าไปสู่การมีมูลค่าใน

เชิงเศรษฐกิจ (สรรณ์ญา กระสังข,์ 2561) 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

สร้างสัญลักษณ์ให้กับชุมชนบ้านเมืองน้อยมีความเหมาะสม สอดคล้องกับพื้นที่และการจัด

วางในโครงการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีการศึกษาข้อมูลองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆเพื่อ

น ามาสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมและสนับสนุนแนวทางการออกแบบ โดยแบ่งเป็นประเด็น 

ดังต่อไปนี ้

1. ข้อมูลด้านการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล 
1.1 หมู่บ้านเมืองน้อย 
1.2 อาชีพ 

 1.3 ประเพณ ีวัฒนธรรม และความเช่ือ 
 1.4 รูปแบบการท าเกษตรของคนในชุมชน 
2. ข้อมูลด้านเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน 
 2.1 เทคนิคการจักสาน 
 2.2 เทคนิคการจักสานในท้องถิ่น 
3. ข้อมูลด้านศลิปะการออกแบบ 
 3.1 ทีม่าแนวความคิด 
 3.2 แรงบันดาลใจในการออกแบบ 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 4.1 ข้อมูลทั่วไป 
 4.2 สภาพแวดล้อม 
 4.3 ความสอดคล้องระหว่างพื้นที่กับผลงาน 
5. ประติมากรรมติดต้ัง อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ประติมากรรมกับพื้นที ่
 5.2 ประติมากรรมเชิงสัญลักษณ์ 
6. โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถ ี
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1. ข้อมูลด้านการลงพื้นที่เกบ็ข้อมูล 

1.1 หมู่บ้านเมืองน้อย 

 บ้านเมืองน้อย ตั้งขึ้นเมื่อประมาณ พ .ศ.2442 โดยมีกลุ่มคนอพยพมาจากบ้านหนองแปน 

อ าเภอ พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม น าโดย นายเลื่อน นายสอน นายไพร มาตั้งบ้านติดกับ

หนองน้ าชื่อ หนองเมืองน้อย จนเกิดเป็นหมู่บ้านเมืองน้อยขึ้นมา ปัจจุบันบ้านเมืองน้อย มีพื้นที ่

ประมาณ 35 ไร ่ที่ท าการเกษตร 2,768 ไร ่มีทั้งหมดจ านวน 182 ครัวเรือน มีประชาการทั้งหมด 453 

คน ตั้งห่างจากอ าเภอนาโพธิ ์ประมาณ 5 กิโลเมตร (มณี ส าเภาเงิน, 2561b) 

 1.1.1 ชุมชนเพื่อนบ้าน  
  ก. ทิศเหนือติดกับ บ้านดอนกลาง ต.บ้านค ูอ.นาโพธ์ิจ.บุรีรัมย์  
  ข. ทิศใต้ติดกับ บ้านจอก ต.นาโพธ์ิ อ.นาโพธิ์จ.บุรีรัมย์  
  ค. ทิศตะวันออกติดกับ บ้านสว่าง ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์จ.บุรีรัมย์  
  ง. ทิศตะวันตกติดกับ บ้านโนนสะอาด ต.บ้านคู อ.นาโพธ์ิจ.บุรีรัมย ์ 
 1.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
  ที่ตั้งหมู่บ้านเป็นที่ราบ 100 %  
 1.1.3 แหล่งน้ าส าคัญ  
  มีหนองน้ าขนาดเล็กที่ใช้ในการอุปโภค และท าการเกษตร คือ หนองหินตั้ง หนอง 
 เมืองน้อย และหนองแห้ว  
 1.1.4 พื้นที่ป่าสงวน  
  พื้นที่ป่าโคกหนองโพธ์ิ จ านวน 138 ไร ่ 
 1.1.5 อาชีพของประชากรในชุมชน  
  ก. การเกษตร(คนส่วนใหญ่ท านา)  
  ข. ข้าราชการ  
  ค. ประกอบธุระกิจส่วนตัว  
  ง. รับจ้าง  
 1.1.6  วิสัยทัศน์ของหมู่บ้าน  
  สร้างงาน สร้างคน สู่ชุมชนทีเ่ข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น 
 1.1.7 ค าขวัญประจ าหมู่บ้าน  
  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องผ้าซิ่นตีนแดง แหล่งจกัสานก่องข้าวใหญ ่สืบสาน 
 วัฒนธรรมไทย มีน้ าใจ รู้รักสามัคคี  
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 1.1.8  ผู้น าหมูบ่้าน  
  นางมณี ส าเภาเงิน ก านันต าบลศรีสว่าง อ.นาโพธ์ิจ.บุรีรัมย์  
 1.1.9 กลุ่มเศรษฐกิจชองชุมชน  
  ก. กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่  
  ข. กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ  
  ค. กลุ่มจักสานไม้ไผ่  
  ง. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
  จ. กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์  
  ฉ. กลุ่มเลี้ยงสัตว ์ 
  ช. กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต(กองทุนหมู่บ้าน และกองทุนพ่ึงพาตนเอง)  
  ญ. กองทุนแม่ของแผ่นดิน(ช่วยเหลือผู้ติดสารเสพติด) 
 1.1.10 กิจกรรมที่ด าเนินการในชุมชน  
  ก. ท าบุญตามฮีต 12(บญุประจ าเดือน) 
   ข. จัดกิจกรรมวันส าคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตรย์ (วันพ่อ และวันแม่)  
  ค. ท าบุญตามเทศกาล(วันสงกรานต์และวันลอยกระทง)  
  ง. กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน(ทุกวันที่ 15 ของเดือน)  
  จ. ท าบุญตักบาตรและเข้าวัดปฏิบัติธรรม  
 1.1.11 การปกครองและการบริหารหมู่บ้าน  
  ก. ผู้น าหมู่บ้านและผู้ช่วย  
  ข. คณะกรรมการหมู่บ้าน(ก.ม.)  
  ค. คุ้มบ้าน จ านวน 10 คุ้ม มีผู้ใหญ่คุ้ม ผู้ช่วยคุ้ม และสมาชิกคุ้ม 
  ง. กลุ่มอาสาต ารวจบ้าน  
  จ. อ.พ.ปร.  
  ช. กลุ่มประสานพลังแผ่นดิน  
  ญ. กลุ่ม อ.ส.ม. 
 1.1.12 รางวัลที่ได้รับ  
  ก. รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นระดับอ าเภอ  
  ข. รางวัลหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง ป้องกันและแก้ไขอาชญากรรมดีเด่น  
  ค. รางวัลชนะเลิศประกวดหมู่บ้านในผัน  
  ง. ได้รับเลือกเป็นหมู่บ้านกองทุนชุมชนพึ่งพาตนเองต้นแบบของอ าเภอนาโพธิ์ 
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ตารางที่ 1 สรุปที่มา และสถานการณ์ส าคัญของการพัฒนาชุมชนบ้านเมืองน้อย 
ระยะเวลา 
(ป ีพ.ศ.) 

ที่มา/สถานการณ์ส าคัญของการพัฒนาของชุมชน 

2442 มีกลุ่มคนอพยพมาจากบ้านหนองแปน อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
นาโดย นายเลื่อน นายสอน นายไพร มาตั้งบ้านติดกับหนองน้า ชื่อหนองเมืองน้อย 
จนเกิดเป็นหมู่บ้านเมืองน้อยขึ้นมา 

2518 ปราชญ์ชาวบ้านด้านการจักสานที่มีความรู้ความชานาญ เพื่อเป็นการอนุรักษ์อาชีพ 
มีการรวมกลุ่มผู้มีความรู้ และถ่ายทอดให้แก่ชุมชน เพื่อเป็นรายได้เสริมให้แก่
ครอบครัว 

2549 อ าเภอนาโพธิ์ และจังหวัดบุรีรัมย์ได้สนับสนุนงบประมาณ 100,000 บาท เมื่อ
ชาวบ้านมีเวลาว่างจากการประกอบอาชีพหลักคือท านา จึงรณรงค์ให้รวมกลุ่มกัน
เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง เพือ่ลดต้นทุนการท านา 

2556 ส านักงานพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ให้การสนับสนุนงบประมาณและให้ฝึกอบรม
เกี่ยวกับการท าขนมไทยเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เนื่องจากชาวบ้านมีเวลาว่างหลัง
การเก็บเกี่ยวจากการท านา 

2561 หมู่บ้านเมืองน้อยถูกคัดเลือกจากโครงการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อ
ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้เสริม 
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 1.2 ประเพณ ีวัฒนธรรม และความเชื่อของบ้านเมืองน้อย 

 1.2.1 ประเพณี 
 ประเพณี เป็นกิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมา เป็นเอกลักษณ์และมีความส าคัญต่อ
สังคม เช่น การแต่งกาย ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปกรรม กฎหมาย คุณธรรม ความเชื่อ ฯลฯ อัน
เป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมของสังคมเชื้อชาติต่างๆ กลายเป็นประเพณีประจ าชาติและถ่ายทอดกันมา
โดยล าดับ หากประเพณีนั้นดีอยู่แล้วก็รักษาไว้เป็นวัฒนธรรมประจ าชาติ หากไม่ดีก็แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ไปตามกาลเทศะ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสร,ี 2561b) 

บ้านเมืองน้อยมีประเพณีที่ดีงามท าสืบทอดต่อกันมาเป็นวัฒนธรรมจนถึงปัจจุบัน  โดย
ประเพณีที่ท าในทุกๆปีดังนี้คือ การท าบุญข้าวสากเป็นหนึ่งในประเพณีฮีต 12 การจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ (วันพ่อ และวันแม่) การท าบุญตามเทศกาล(วันสงกรานต์และวันลอย
กระทง) การกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน(ทุกวันที่ 15 ของเดือน) และการท าบุญตักบาตรและเข้าวัดปฏิบัติ
ธรรม ประเพณีเหล่านี้มักจะท าต่อเนื่องกันทุกๆป ี

 
1.2.2 วัฒนธรรม 
วัฒนธรรม โดยทั่วไปหมายถึง รูปแบบของกิจกรรมมนุษย์และโครงสร้างเชิงสัญลักษณ์ที่ท าให้

กิจกรรมนั้นเด่นชัดและมีความส าคัญ วิถีการด าเนินชีวิต ซึ่งเป็นพฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมู่ผลิตสร้าง
ขึ้น ด้วยการเรียนรู้จากกันและกัน และร่วมใช้อยู่ในหมู่พวกของตน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามยุค
สมัย และ ความเหมาะสม แต่ถ้าเป็นในวิชาหน้าที่พลเมืองจะแปลว่าสิ่งที่มนุษย์  เปลี่ยนแปลงเพื่อ
ความเจริญงอกงาม และสืบต่อกันมา (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2561c) 

วัฒนธรรมของบ้านเมืองน้อยประกอบไปด้วยวัฒนธรรมการแต่งกาย วัฒนธรรมการใช้ชีวิต 
วัฒนธรรมการทอผ้าไหม และวัฒนธรรมการจักสาน 

วัฒนธรรมการแต่งกายของบ้านเมืองน้อยเป็นวัฒนธรรมที่เรียบง่ายผู้หญิงจะนิยมสวมใส่เสื้อ
แขนกระบอกกับผ้าซิ่นตีนแดง เนื่องจากผ้าซิ่นตีนแดงเป็นผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ และขึ้นชื่อของ
จังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งบ้านเมืองน้อยยังเป็นแหล่งผลิตผ้าซิ่นตีนแดงที่ส าคัญของจังหวัด ส่วนผู้ชายจะ
นิยมสวมใส่ผ้าโสร่ง ในอดีตการสวมใส่ผ้าโสร่งจะแบ่งสีในการสวมใส่ตามช่วงอายุ ผู้ชายที่เป็นเด็กหนุ่ม
จะสวมใส่ผ้าโสร่งสีบานเย็น ผู้ชายที่มีอายุมากจะสวมใส่สีที่เข้มขึ้นเช่นสีเขียว สีม่วง เป็นต้น แต่
ปัจจุบันทุกช่วงอายุมักจะนิยมใส่สีบานเย็นเน่ืองจากมีสีที่สดใสและสวยงามมากกว่าสีอื่นๆ 

 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%25B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2592%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%258E%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%258D%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%2593%25E0%25B9%258C
https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A4%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1
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รูปภาพที ่7 การแต่งกายของชาวบ้านบ้านเมืองน้อย 

ที่มา : ที่ว่าการอ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย ์บ าบัดทุกข์บ ารุงสุข (ถ่ายเมือ่ 29 สิงหาคม 2561) 
 

วัฒนธรรมการใช้ชีวิตของบ้านเมืองน้อยมีวิธีการใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง พึ่งพาตนเองและพึ่งพาอาศัยกันภายในชุมชน ชาวบ้านเลี้ยงสัตว์และปลูกผักรับประทานเอง 
เงิน ไม่ใช่ปัจจัยใจหลักในการด าเนินชีวิตแบบปกติของชาวบ้านบ้านเมืองน้อย การด าเนินชีวิตแบบนี้  
เป็นมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน ถึงโลกจะเปลี่ยนแปลงไปแต่บ้านเมืองน้อยก็ยังคงวัฒนธรรมการ
ใช้ชีวิตเช่นนี้อยู่ตลอด 

 
รูปภาพที ่8 (ซา้ย) แปลงผักของชาวบ้านบ้านเมืองน้อย 

       รูปภาพที ่9 (ขวา) ไกท่ี่ชาวบ้านเลี้ยง 
ภาพโดย : รัฐชาต ิพลแสน (ถ่ายเมื่อ 30 มกราคม 2561) 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100024095979731&__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARCGXRbCCVloIeB6gObgSbvIYUQJ4RvtdAjJwVrLCX0tXRXMxHiCiJTFu8hOx74sqSfGnUd9fs8FoPoK&tn-str=%2AF
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วัฒนธรรมการทอผ้าไหม และวัฒนธรรมการจักสาน นอกจากการประกอบอาชีพหลักคือ
เกษตรกรรมอาชีพรองของชาวบ้านคือ ผู้หญิงทอผ้าไหม ส่วนผู้ชายท าจักสาน การทอผ้าไหมและการ
จักสานเป็นวัฒนธรรมที่เกิดมานานมากกว่าร้อยปี เนื่องจากมีหลักฐานยืนยันคือผ้าไหมที่ถูกส่งต่อๆ
มาถึงลูกหลานเป็นและถูกเก็บไว้อย่างดี บ้านเมืองน้อยนิยมทอผ้าซิ่นตีนแดง เพราะเป็นเอหลักษณ์ของ
จังหวัดบุรีรัมย์และบ้านเมืองน้อยยังเป็นแหล่งผลิตผ้าซิ่นตีนแดงที่ส าคัญของจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย 
ส่วนการจักสานนั้นบ้านเมืองน้อยมีการจักสานกระติ๊บที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุด แตกต่างจากหมู่บ้านอื่น
อย่างชัดเจน ซึ่งกระติ๊บที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมืองน้อย เป็นกระติ๊บที่ชาวบ้านนิยมใช้ใส่ข้าวเหนียว
ไปถวายพระที่วัด ไม่นิยมน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากเป็นกระติ๊บที่มีความพิเศษกว่ากระติ๊บ
ธรรมดา ฐานของกระติ๊บท าด้วยไม้อย่างดี ส่วนตัวกระติ๊บสานด้วยตอกไม้ไผ่สองชั้น ท าให้เก็บความ
ร้อนและระบายความชื้นได้อย่างดี 

                     
รูปภาพที ่10 (ซ้าย) การทอผ้าซิ่นตีนแดงของชาวบ้าน 

    รูปภาพที ่11 (ขวา) ตัวอย่างกระติ๊บข้าวเหนียวของบ้านเมืองน้อย 
ภาพโดย : รัฐชาต ิพลแสน (ถ่ายเมื่อ 30 มกราคม 2561) 

 
1.2.3 ความเช่ือ 
ความเชื่อ หมายถึง การยอมรับว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นความจริง หรือมีการด ารงอยู่จริง โดย

อาศัยประสบการณ์ตรง การไตร่ตรอง หรือการอนุมาน (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสร,ี 2561a) 
ความเชื่อของชาวบ้านบ้านเมืองน้อยมักจะมีความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับการท า

เกษตรกรรม ชาวบ้านในหมู่บ้านเมืองน้อยมีการยึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่บรรพบุรุษในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2587
https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2588
https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2593%25E0%25B9%258C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599
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เนื่องจากลักษณะชุมชนเป็นสังคมเกษตรกรรมอยู่อาศัยแบบพึ่งพากับธรรมชาติ จึงมักจะน าความเชื่อ
ความศรัทธามาสร้างขวัญก าลังใจ เป็นที่พึ่งทางใจ เพื่อความเป็นสิริมงคลมงคลในการด าเนินชีวิตของ
คนในชุมชน โดยมีพิธีกรรมแฮกนา หรือเรียกอีกอย่างว่าผีตาแฮก เป็นพิธีกรรมที่มีความส าคัญกับ
ชาวบ้านเป็นอย่างมาก เนื่องจากอาชีพหลักของเกษตรกรคือการท านา 
 ชาวบ้านเชื่อว่าผีตาแฮกคือผีประจ าไร่นาที่คอยปกปักรักษาท้องนาให้นาข้าวเกิดผลผลิตดี  
ข้าวเจริญงอกงาม  อุดมสมบูรณ์ การท านาจะได้ผลดี ชาวบ้านจึงท าพิธีกรรมนี้ทุกๆปี ปีละ2 ครั้ง 
เนื่องจากบ้านเมืองน้อยเป็นหมู่บ้านที่แห้งแล้ง ในบางปีการปลูกข้าวจึงไม่ประสบผลส าเร็จ เหตุเพราะ
ฝนไม่ตก น้ าน้อย ชาวบ้านจึงขาดรายได้และขาดทุน การท าพิธีกรรมผีตาแฮกจึงเป็นทางเลือกและเป็น
ที่พึ่งทางใจของชาวบ้าน (ดาบ แปไธสง, 2561) 

1.3 การประกอบอาชีพของคนในชุมชน 

 
 

รูปภาพที ่12 แผนภูมิอัตราการประกอบอาชีพของคนในชุมชนบ้านเมืองน้อย 
ที่มา : รวบรวมจากแบบสอบถาม จปฐ. (สืบค้นวันที ่3/9/2561) 

 
ค่าเฉลี่ยในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชน คือ ท านามีจ านวนถึง 280 คน คิด

เป็น 64% ของอาชีพทั้งหมด และมีจ านวนคนประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีจ านวนถึง 120 คนคิด
เป็น 27% ของอาชีพทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนในชุมชนจ านวนมาก มีคุณภาพการด ารงชีวิตที่
ล าบาก และท างานหนัก มีปัญหาเศษฐกิจ ปัญหาหนี้สิน และมีรายได้น้อย เป็นปัญหาหลักที่เกิดขึ้นกับ
ครัวเรือนในชุมชนเป็นจ านวนมาก มีบางครัวเรือนไม่มีที่การเกษตรท ากิน และการท านา ซึ่งเป็นอาชีพ
หลักของคนในชุมชน บางปีก็ได้รับผลผลิตน้อย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาล 
ท าให้ขาดแคลนน้ า ท าให้อัตราการเกิดปัญหาหนี้สินของคนภายในชุมชนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทางอ าเภอจึง
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มีนโยบายให้มีการรวมกลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มจักสาน กลุ่มท าขนมไทย เพื่อสร้างรายได้เสริมขึ้นมา และ
ได้รับงบสนับสนุนช่วยเหลือจากภาคอ าเภอ และภาคจังหวัดเพื่อมาแก้ไขปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้น แต่
ปัญหาที่กาลังเกิดขึ้นในปัจจุบันคือ คนทอผ้าไหม รูปแบบผลิตภัณฑ์ก็ยังไม่มีการพัฒนา และคนท าจัก
สานก าลังจะหายไป เนื่องจากรายได้ไม่คุ้มค่ากับการผลิต  

ปัญหาด้านการศึกษา คนในชุมชนเป็นจ านวนมากที่จบการศึกษาเพียง ป.4 ท าให้ขาดโอกาส
ในการท างานที่เปิดกว้าง และขาดความรู้ที่จะไปใช้ในการท าการตลาด ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรซึ่ง
เป็นปัญหาทาให้เกษตรกรถูกนายทุนเอารัดเอาเปรียบ  

ปัญหาด้านสุขภาพและการเจ็บป่วยในอนาคต ปัญหาผู้สูงอายุกาลังจะเพิ่มมากขึ้น ช่วงวัย
กลุ่มคน อายุ 20-40 ปี ก าลังจะลดน้อยลง เนื่องจากเป็นกลุ่มวัยที่ก าลังเรียนมหาวิทยาลัย และออกไป
ทางานต่างถิ่นในปัจจุบัน ท าให้เริ่มเกิดปัญหาผู้สูงอายุขาดการดูแล อัตราโรคเรื้อรังที่เกิดกับผู้สูงอาย ุก็
ยังเป็นปัญหาสุขภาพที่พบมากที่สุขภายในชุมชน 

 

1.4 รูปแบบการเกษตรของคนในชุมชน 

บ้านเมืองน้อยมีอาชีพหลักคือเกษตรกร การเกษตรของบ้านเมืองน้อยนั้นมีทั้งท าเพ่ือจ าหน่าย 
และท าเพื่อรับประทานในครัวเรือน การเกษตรของบ้านเมืองน้อยเน้นการปลูกพืชตามฤดูกาลและการ
เลี้ยงสัตว์เช่น วัวและไก ่วัวมักจะเลี้ยงเพื่อจ าหน่าย แต่ไก่เลี้ยงเพื่อรับประทานในครัวเรอืน 

การปลูกผักตามฤดูกาลของบ้านเมืองน้อย จะแบ่งเป็น 4 ฤดูกาล เดือนธันวาคมถึงเดือน
กุมภาพันธ ์จะปลูกกะหล่ าดอก กะหล่ าป ีบลอคโคลี ่ผักกาดหอม ผักช ีขึ้นฉ่าย เดือนมีนาคมถึงเดือน
เมษายน จะปลูกข้าวโพด เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมจะปลูกแตงโม เดือนมิถุนายนถึงเดือน
พฤศจิกายนเป็นฤดูของการท านา และพืชที่ปลูกรับประทานทุกฤดูจะปลูกหอมแดง กระเทียม ผักช ี
กระเพรา โหระพา คะน้า กวางตุ้ง ชาวบ้านจะปลูกพืชรูปแบบนี้ทุกๆปแีต่อาจจะมีบางปีที่มีพืชอ่ืนๆที่
นิยมปลูกนอกเหนือจากที่ปลกูอยู่เป็นประจ า (บุญเลิศ พลแสน, 2561) 
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รูปภาพที ่13 พืชที่บ้านเมืองน้อยนิยมปลูก 
ที่มา : บ้านเมืองน้อย อ าเภอนาโพธิ ์จังหวัดบุรีรัมย์ (สืบคน้วันที ่3/9/2561) 

 การเกษตรของบ้านเมืองน้อย โดยหลักๆแล้วจะท านา ถึงแม้บ้านเมืองน้อยจะท านาได้ปีละ 1 
ครั้งเท่าน้ัน แตก่ารท านาก็เป็นอาชีพหลัก แล้วเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ได้ดีที่สุด ท าให้ชาวบ้านได้อยู่ดี
กินด ี 
 การท านาของบ้านเมืองน้อย ท ากันมาต้ังแต่บรรพบุรุษเพราะได้รับมรดกที่นามาจากรุ่นพ่อแม่ 
รุ่นลูกจึงต้องท าต่อ และ “ข้าว” เป็นอาหารหลักของคนไทย การท านาจึงเป็นสิ่งจ านวนที่ทุกครัวเรือ
ต้องท าในทุกๆป ี ปัจจุบันการท านาเปลี่ยนแปลงไป เมื่อเทคโนโลยีถูกน ามาใช้ในชีวิตประจ าวนัมาก
ขึ้นก็ท าให้มนษุย์สบายขึ้น อปุกรณ์การท านาแบบด้ังเดิม ถูกดัดแปลงโดยการน ามาใส่เครื่องจักร ท าให้
ท างานได้ไวและง่ายขึ้น การท านาในรูปแบบเดิมๆเลยเริ่มค่อยๆหายไป โดยอุปกรณ์ท านาในปัจจุบัน มี
ดังนี้ 
 

 
 

รูปภาพที ่14 อุปกรณ์ที่ใช้ท านาในปัจจุบัน 
                        ทีม่า : talaythong (สืบค้นวันที ่3/9/2561) 
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2. ข้อมูลด้านวัสดุ และเทคนิคการสร้างสรรคผ์ลงาน 

2.1 วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในท้องถิ่น 

 2.1.1 วสัดุหลกัของชุมชน 
วัสดุการท าเครื่องจักสานจะเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายตามแต่ละพื้นที่นั้นๆซึ่งคุณสมบัติแต่ละชนิดก็

จะแตกต่างกันออกไป โดยมีวัสดุที่ใช้ในการท าเครื่องจักสานหลักๆ ได้แก่ ไม้ไผ่ ในวงศ์ Poaceae (ชื่อ
วิทยาศาสตร์) เป็นไม้ลักษณะที่มีล าต้นสูงเป็นปล้องๆ ไม้ไผ่จะมีอยู่หลายชนิดโดยแต่ละชนิดคุณสมบัติ
ก็จะแตกต่างกันออกไป มีชนิดหลักๆที่น ามาใช้ประโยชน์ ได้แก่ (ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่ง
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า), 2557) 

ไผ่สีสุก พบได้ตามทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยจ านวนส่วนใหญ่พบมากในภาคกลางและ
ภาคใต้ ลักษณะไผ่สีสุกจะมีล าต้นที่สูง ขนาดล าต้นใหญ่ ในอดีตชาวน าไปปลูกเป็นรั้วบ้านเพื่อป้องกัน
ลม คุณสมบัติไผ่ชนิดที่จะเหมาะในการท าเครื่องจักสานทุกชนิด 

                           
รูปภาพที ่15 ไผ่สีสุก 

ที่มา : ส านักงานทางหลวงที ่6 (เพชรบูรณ์) (สืบค้นวันที ่28/10/61) 

 
ไผ่รวก เป็นไผท่ี่พบมากในภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันตก ลักษณะล าต้นไผ่ชนิดนี้จะ

สวยขนาดเล็กนิยมปลูกเพื่อตกแต่งท ารั้วบ้านหรือน าไปใช้ในงานก่อสร้าง 

 
รูปภาพที ่16 ไผ่รวก 

ที่มา : ส านักงานทางหลวงที ่6 (เพชรบูรณ์) (สืบค้นวันที ่28/10/61) 
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 หวาย มีลักษณะเป็นกอผิวเกลี้ยงมีคุณสมบัติที่เหนียวใช้ท าเครื่องจักสานได้หลายประเภท 

 
รูปภาพที ่17 หวายแบบล า 

ภาพโดย : รัฐชาต ิพลแสน (ถ่ายเมื่อ 30 มกราคม 2561) 
 

ตอกไม้ไผ่ เป็นวัสดุหลักที่ใช้ในการจักสาน โดยมีวิธีการแปรรูปจักตอกเป็นลักษณะเส้นๆจาก
ล าไม้ไผ ่

 
รูปภาพที ่18 ตอกไม้ไผ่สีสุก 

ภาพโดย : รัฐชาต ิพลแสน (ถ่ายเมื่อ 30 มกราคม 2561) 
 

หวายเป็นวัสดุที่ใช้ส าหรับในการถัก เก็บรายละเอียดกระติบข้าวเหนียว โดยมีวิธีการแปรรูป
จักหวายออกเป็นเส้นบางๆในอดีตมีจ าหน่ายที่ร้านขายวัสดุทั่วไปปัจจุบันท้องถิ่นไม่มีจ าหน่าย จะต้อง
ไปซื้อที่จังหวัดสุรินทร์) 

                                
รูปภาพที ่19 หวายแบบปอก 

ภาพโดย : รัฐชาต ิพลแสน (ถ่ายเมื่อ 30 มกราคม 2561) 
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ไม้แคป่าน ามาใช้ในส่วนประกอบของโครงสร้างฝา และขากระติบข้าวเหนียว 

 
รูปภาพที ่20 ไม้แคป่า 

ภาพโดย : รัฐชาต ิพลแสน (ถ่ายเมื่อ 30 มกราคม 2561) 
 

2.1.1 อุปกรณ ์

 
 

รูปภาพที ่21 อุปกรณ์ที่ใช้ในการจักสาน 
ที่มา : บ้านเมืองน้อย อ าเภอนาโพธิ ์จังหวัดบุรีรัมย์ (สืบคน้วันที ่3/9/2561) 
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รูปภาพที ่22 อุปกรณ์ที่ใช้ในการจักสาน 

ที่มา : บ้านเมืองน้อย อ าเภอนาโพธิ ์จังหวัดบุรีรัมย์ (สืบคน้วันที ่3/9/2561) 
 

2.2 เทคนิคการจักสานภายในท้องถิ่น 

 เครื่องจักสาน เครื่องสานเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มาตั้งแต่อดีตหลายพันปี ถูกคิดค้นด้วยภูมิ
ปัญญาขึ้นมาเพื่อใช้ในการดารงชีวิต และใช้ในการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ รูปแบบของเครื่อง
จักสานจะมีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่วัตถุที่ใช้จะเป็นไม้ไผ่เป็นหลักเพราะหาได้ง่ายใน
ตามแต่ละพื้นที่ นอกจากจะใช้ไม้ไผ่ในการจักสานเป็นวัตถุดิบหลักแล้ว ยังการใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติ
อีกหลายชนิด เช่น เถาวัลย์ ผักตบชวา ใบตาล ใบลาน เป็นต้น (เฉลียว พลแสน, 2561) 
 บ้านเมืองน้อยท าการจักสานจากไม้ไผ่เท่านั้น เนื่องจากไม้ไผ่เป็นพืชที่หาได้ง่าย และมีอยู่มาก
ในชุมชน โดยจะนิยมท ากระติ๊บข้าวเหนียว โดยมีเทคนิคการท าดังนี้ 
 

2.2.1 ฝาสานด้วยตอกแบนลายตาแหลวห่อ ถ้าเป็นกระติบข้าวขนาดใหญ่ฝาจะสาน2ชั้น 
ชั้นนอกสานลายตาแหลวห่อ ชั้นในจะสานลายที่ชาวบ้านเรียกว่าลายสองขัดด ี 

 
รูปภาพที ่23 ลายสานฝา ชาวบ้านเรียกว่า ลายสองขัดด ี
ภาพโดย : รัฐชาต ิพลแสน (ถ่ายเมื่อ 30 มกราคม 2561) 
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2.2.2 ตรงกลางฝาจะท าเป็นจุกไหมสานถักรัดด้วยหวายไว้เป็นที่จับเวลาเปิด และขอบฝาท า
ไม้แคป่าเป็นไม้เนื้ออ่อน ละเอียดดัดโค้งไม่หักง่ายมีในท้องถิ่น 

   
รูปภาพที ่24 ลายถักหวาย 

ภาพโดย : รัฐชาต ิพลแสน (ถ่ายเมื่อ 30 มกราคม 2561) 
 

 
รูปภาพที ่25 ขอบไม้แค 

ภาพโดย : รัฐชาต ิพลแสน (ถ่ายเมื่อ 30 มกราคม 2561) 
 

2.2.3 รูปแบบการขึ้นลายฐานเพื่อการขึ้นรูปทรงของกระติบข้าวเหนียว 

 
รูปภาพที ่26 ลายสานฐาน   

ภาพโดย : รัฐชาต ิพลแสน (ถ่ายเมื่อ 30 มกราคม 2561) 
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2.2.4 ตัวกระตบิข้าวจะสานด้วยตอกไม้ไผ่ 2 ชั้น ชั้นในสานลายกาวชั้นนอกสานลายซ้ายขวา
สาเหตุที่ท า2ชั้นเพราะจะท าให้ทนทานใช้งานได้นานและเก็บความร้อนได้ดี 

 
รูปแบบการขึ้นลายกราวชั้นในของตัวกระติบข้าวเหนียว 

 
รูปภาพที ่27 การสานลายกาวขัด   

ภาพโดย : รัฐชาต ิพลแสน (ถ่ายเมื่อ 30 มกราคม 2561) 
 

รูปแบบการขึ้นลายซ้าย-ขวาช้ันนอกของตัวกระติบข้าวเหนียว 
 

 
 
 

 
              

รูปภาพที ่28 การสานลายซ้ายขวา 
ภาพโดย : รัฐชาต ิพลแสน (ถ่ายเมื่อ 30 มกราคม 2561) 

 
2.2.5 รูปแบบการเข้าขอบจูนหวายใส่ปากกระติบข้าวเหนียวลายตะเข็บในชุมชนจะนิยมท า

สืบทอดกันมาจากอดีต คุณสมบัติที่คงทนยืดหยุ่นในการรองรับเปิดปิดฝาให้สนิท 

                 
รูปภาพที ่29 การเข้าขอบจูนหวายชาวบ้านเรียกลายตะเข็บ ลายตะขาบ 

ภาพโดย : รัฐชาต ิพลแสน (ถ่ายเมื่อ 30 มกราคม 2561) 
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2.2.6 ตีนกระติบท าด้วยไม้แผ่น2 แผ่นไขวก้ันด้วยไม้แคป่าเช่นเดียวกับขอบฝา 

 
รูปภาพที ่30 รายละเอียดตีนกระติบ 

ภาพโดย : รัฐชาต ิพลแสน (ถ่ายเมื่อ 30 มกราคม 2561) 
 

2.2.7 หูร้อยเชือกสายถือ ท าไว้ด้านข้างตัวก่องข้าว 2 หูและที่ขอบฝา2 หู ร้อยเชือกส าหรับ
ถือหูสานด้วยหวายลายตะเข็บ 

 
รูปภาพที ่31 ลายหูร้อยเชือกชาวบ้านเรียก ลายตะเข็บตะขาบ 

ภาพโดย : รัฐชาต ิพลแสน (ถ่ายเมื่อ 30 มกราคม 2561) 
 

3. ข้อมูลด้านศิลปะการออกแบบ 

3.1 ที่มาแนวความคิด 

 ในงานวิจัยเล่มนี้มีที่มาและแนวความคิดของการสร้างสรรค์ผลงานคือ วิถีชีวิตของบ้านเมือง
น้อย อาทิเช่น อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการด ารงชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมความเชื่อ และความ
เป็นอยู่ของชาวบ้าน 
 ผู้วิจัยเป็นคนบ้านเมืองน้อยตั้งแต่ก าหนดใช้ชีวิตแบบคนปกติทั่วไปในหมู่บ้าน จึงเข้าใจ และ
ซาบซึ้งถึงวิถีชีวิตคนที่นี่เป็นอย่างดี บ้านเมืองน้อยมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจ เช่นการจักสานไม้ไผ่ การทอ
ผ้าไหมมัดหมี่ และการท าเกษตรกรรม ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจและมีความต้องการอยากจะถ่ายทอด
วิถีชีวิตของเกษตรกรบ้านเมืองน้อยผ่านการสร้างสรรค์ประติมากรรมเชิงสัญลักษณ์ในเรื่องของ  ข้าว 
วัฒนธรรมเรื่องข้าว ประเพณีเกี่ยวกับข้าว อุปกรณ์ที่ใช้ในการท านา และความเช่ือเรื่องข้าว โดยใช้วัสดุ
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ที่หาได้ในหมู่บ้านและเทคนิคดั้งเดิมของหมู่บ้านคือเทคนิคการจักสาน ที่มาจากการจักสานกระต๊ิบข้าว
เหนียว และน าผลงานสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์แล้วไปจัดวางให้เป็นจุดถ่ายรูปของหมู่บ้าน เพื่อเป็นส่วน
หนึ่งในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส และชื่นชมผลงาน
ประติมากรรมได ้
 

3.2 แรงบันดาลใจในการออกแบบ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากวิธีชีวิตของเกษตรกรบ้านเมืองน้อย
โดยจ าแนกได้ดังนี้คือ 
 3.2.1 แรงบันดาลใจจากข้าว ข้าวคืออาหารหลักของคนไทยทุกคน และข้าวคือผลผลิตหลักที่
สร้างชีวิต สร้างรายได้ให้เกษตรกรบ้านเมืองน้อย เพราะอาชีพหลักของประชากรบ้านเมืองน้อยคือการ
ท านา ถึงแม้บ้านเมืองน้อยจะอยู่ในพื้นที่ที่สามารถท านาได้เพียงปีละครั้ง แต่ข้าวก็เป็นผลผลิตที่สร้าง
รายได้ให้ชาวบ้าน "ข้าว" เป็นธัญญาหารหลักของชาวโลก จัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับ หญ้าซึ่งนับได้
ว่า เป็นหญ้าที่มีขนาด ใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมี
ความทนทานต่อทุก สภาพภูม ิประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งแบบทะเลทราย พื้นที่ราบลุ่มน้ า
ท่วมถึง หรือแม้กระทั่ง บนเทือก เขาที่หนาวเย็น ข้าวก็ยังสามารถงอกงานขึ้นมาได้อย่างทรหด
อดทน  ข้าวชนิดแรกที่มนุษย์รู้จักน ามากินคือ ข้าวป่า (ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การ
มหาชน), มปป.) 

3.2.2 แรงบันดาลใจจากอุปกรณ์การท านา คือ รถไถนา 2 รูปแบบ รถไถเดินตามและรถ
แทรกเตอร์ซึ่งในสภาพปัจจุบันการใช้รถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงทางการเกษตรนับได้ว่ามีความ
จ าเป็นอย่างมากทั้งนี้เนื่องจากการเพิ่มของจ านวนประชากรที่ท าให้ความต้องการอาหารและผลผลิต 
ทางการเกษตรเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ถ้าเกษตรกรยังคงใช้วิธีการผลิตแบบเดิม ที่อาศัยแรงงานจากคน 
และสัตว์ก็จะท าให้ท างานไม่เสร็จทันตามเวลาที่ก าหนด และได้ปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอต่อ ความ
ต้องการของประชากรผู้บริโภคเนื่องจาก การเตรียมดินเพื่อปลูกด้วยแรงงานสัตว์นั้นล่าช้า เสร็จไม่ทัน
ตามเวลาที่ต้องการหรือไม่ทันต่อฤดูกาลเพาะปลูก ดังนั้น การน าเอารถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรง
ทางการเกษตรมาใช้ในการเตรียมดิน และเพาะปลูกแทน แรงงานคนและสัตว์ จะท าให้ประสิทธิภาพ
ในการท างานสูงขึ้น เพราะ สามารถท างานได้รวดเร็ว ได้ปริมาณงานมากกว่า ส่งผลท าให้ต้นทุนการ
ผลิตลดลง ได้ผลตอบแทนคุ้มค่า รถแทรกเตอร์ และเครื่องทุ่นแรงทางการเกษตรจึงนับได้ว่ามี
ความส าคัญต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างยิ่ง (นวินพงศ,์ 2552) 
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รูปภาพที ่32 รถแทรกเตอร ์

ที่มา : อีสานรอ้ยแปด ดอทคอม (สืบค้นวันที่ 28/10/61) 
 

3.2.3 ประเพณีและความเชื่อ ประเพณีความเชื่อของบ้านเมืองน้อยก็มักเกี่ยวข้องกับ
การเกษตร เนื่องจากบ้านเมืองน้อยท าเกษตร คือ ท านาเป็นหลักจึงต้องท าพิธีกรรมเกี่ยวกับความ
ความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งพิธีกรรมนี้เรียกว่า การท าแฮกนา หรือเรียนอีกอย่างว่า ผีตาแฮก  

ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นผีประจ าท้องไร่ท้องนา ถือกันว่าเป็นผีที่ปกปักรักษาพืชสวนไร่นา และท า
ให้ข้าวกล้า เจริญงอกงาม อุดมสมบูรณ์ การท านาจะได้ผลดี จึงมีการเซ่นไหว้ผีตาแฮกทุกปี ปีละ ๒ 
ครั้ง คือ ก่อนลงมือปักด า และหลังการเก็บเกี่ยว ฉะนั้นในที่นาของแต่ละคนจะมีที่ที่ให้ผีตาแฮกอยู่ ซึ่ง
บางคนอาจปลูกกระท่อมหลังเล็ก ๆ บางคนจะปักเสาเป็นสัญลักษณ์ว่าที่ตรงนี้คือ ที่อยู่ของผีตาแฮก 
หรือบางแห่งจะท ารั้วถี่ ๆ ล้อมบริเวณใดบริเวณหนึ่งไว ้ซึ่งชาวบ้านจะทราบดีถึงที่อยู่ของผีตาแฮกนี ้

ต านานตาแฮก กล่าวว่า ครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีบุตรชายกุฎุมพีผู้หนึ่ง เมื่อบิดาสิ้นชีพได้ทิ้ง
ทรัพย์สินจ านวนมากไว้กับบุตรชาย มารดาได้เลือกหญิงผู้มีตระกูลเสมอกันมาเป็นภรรยา อยู่กินกันฉัน
สามีภรรยาเป็นเวลานานแต่ไม่มีบุตรสืบสกุล มารดาจึงหาหญิงอื่นมาให้เป็นภรรยาอีกคน ไม่นาน
ภรรยาน้อยตั้งครรภ์จะมีบุตร ภรรยาหลวงก็สมัครใจรักใคร่กับภรรยาน้อยด้วยดี เห็นสามีหลงรักใคร่
ภรรยาน้อยมากจึงผูกใจอาฆาต แต่ก็ยังท าตนเป็นมิตรจนภรรยาน้อยตายใจ 
ครั้นเมื่อภรรยาน้อยตั้งครรภ์ ภรรยาหลวงก็หลอกให้นางกินยาจนแท้งลูก เมื่อตั้งครรภ์อีกครั้งหนึ่ง
ภรรยาหลวงก็น ายาแท้งให้นางกินจนแท้งลูกเช่นเดิม ครั้นเมื่อนางตั้งครรภ์บุตรครั้งที่สาม นางจึงไป
อาศัยอยู่ที่บ้านบิดามารดาของนาง ภรรยาหลวงทราบก็ส่งคนน ายามาให้กินจนภรรยาน้อยตายทั้งกลม 
นางภรรยาน้อยจึงผูกใจอาฆาตภรรยาหลวงทุกชาติเมื่อสามีทราบว่าภรรยาหลวงลอบให้ยาพิษภรรยา
น้อยกินจนถึงแก่ชีวิตทั้งบุตรและนางจึงมีความแค้นภรรยาหลวงมาก ด้วยความโกรธจึงฆ่านางเสีย 
นางภรรยาหลวงก่อนตาย จึงต้ังจิตรอาฆาตผูกพยาบาทกับภรรยาน้อยไปทุกชาต ิ

ชาติต่อมา ภรรยาน้อยเกิดเป็นแมว ส่วนภรรยาหลวงเกิดเป็นแม่ไก่ ครั้นเมื่อแม่ไก่ไข่มานาง
แมวก็กินไข่ทุกครั้ง ครั้งสุดท้ายนาวแมวจึงกินแม่ไก่ด้วยทั้งสองจึงผูกอาฆาตกันต่อไปไม่สิ้นสุด  
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เมื่อถึงชาติที่เกิดเป็นมนุษย์ภรรยาหลวงเกิดเป็นนางยักษ์ พระพุทธองค์เทศโปรดให้ละเวรให้
นางยักษ์ไปอยู่ที่ปลายนา นางยักษ์มีความรู้เรื่องเกณฑ์ฟ้าฝนจึงช่วยให้การท านาได้ผลผลิตดี จึงเกิดพิธี
เลี้ยงนาผืนแรกของนางเรียกว่าเลี้ยงตาแฮก (บุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล, 2544) 

 

4. ข้อมูลพื้นทีต่ิดตั้งผลงาน 

4.1 ข้อมูลทั่วไป 

 บ้านเมืองน้อย ตั้งขึ้นเมื่อประมาณ พ .ศ. 2442 โดยมีกลุ่มคนอพยพมาจากบ้านหนองแปน 
อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม น าโดย นายเลื่อน นายสอน นายไพร มาตั้งบ้านติดกับ
หนองน้ าชื่อ หนองเมืองน้อย จนเกิดเป็นหมู่บ้านเมืองน้อยขึ้นมา ปัจจุบันบ้านเมืองน้อย มีพื้นที่ 
ประมาณ 35 ไร่ ที่ท าการเกษตร 2,768 ไร่ มีทั้งหมดจ านวน 182 ครัวเรือน มีประชาการทั้งหมด 453 
คน ตั้งห่างจากอ าเภอนาโพธิ์ ประมาณ 5 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นา ทิศเหนือติดกับ บ้าน
ดอนกลาง ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ทิศใต้ติดกับ บ้านจอก ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์  ทิศ
ตะวันออกติดกับ บ้านสว่าง ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ทิศตะวันตกติดกับ บ้านโนนสะอาด  
ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ลักษณะภูมิประเทศ ที่ตั้งหมู่บ้านเป็นที่ราบ 100 % มีแหล่งน้าส าคัญคือ  
มีหนองน้าขนาดเล็กที่ใช้ในการอุปโภค และทาการเกษตร คือ หนองหินต้ัง หนองเมืองน้อย และหนอง
แห้ว มีพื้นที่ป่าสงวน คือ พื้นที่ป่าโคกหนองโพธ์ิ จ านวน 138 ไร่  

 
รูปภาพที ่33 ภาพดาวเทียมหมู่บ้าน บ้านเมืองน้อย 

ที่มา : Google map (สืบคน้วันที ่28/10/61) 
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4.2 สภาพแวดล้อม 

พื้นที่ติดตั้งผลงานตั้งอยู่ระหว่างทางเข้าหมู่บ้านด้านขาวเมือง สามารถเดินเท้าจากหมู่บ้านได้
ระยะทางประมาณ 300 เมตรโดยประมาณ สภาพแวดล้อมพื้นที่ส าหรับติดตั้งผลงานทุกๆด้านเป็น
พื้นที่ทุ่งนา และอยู่ใกล้กับหนองเมืองน้อย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที ่34 จุดติดตั้งผลงานในแผนที่การท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถ ี
      ที่มา : บ้านเมืองน้อย อ าเภอนาโพธิ ์จังหวัดบุรีรัมย ์(สืบค้นวันที ่3/9/2561) 

 

4.3 ความสอดคล้องระหว่างพื้นที่และผลงาน 

 การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเชิงสัญลักษณ์ส าหรับติดตั้งในโครงการท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับพื้นที่ติดตั้งผลงานทั้งในแง่ของแนวความคิดวัตถุประสงค์และ
สภาพแวดล้อมโดยรอบที่มีความเป็นธรรมชาติ  เป็นนาข้าว โดยบริบทรอบๆล้วนเกี่ยวข้องกับ
การเกษตร การท านา การปลูกพืช ผสมผสานกลิ่นอายวิถีชีวิตของชาวบ้านบ้านเมืองน้อย โดยผลงาน
ประติมากรรมแสดงออกถึงแนวความคิดเรื่องข้าว อุปกรณ์ที่ท าให้ซึ่งได้มาของเมล็ดข้าว วัฒนธรรม 
ประเพณี ความเช่ือที่มีความเช่ือมโยงกับข้าวและการท านาซึ่งตรงกับจุดประสงค์หลักของ 
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5. ประติมากรรมติดตั้ง อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5.1 ประติมากรรมกับพื้นที ่

 ประติมากรรมติดตั้งกับพื้นที่ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่ค านึงถึงต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ซึ่ง

จะต้องมีความสอดคล้องระหว่างพื้นที่กับตัวผลงานอย่างเหมาะสม ทั้งด้านรูปแบบ และความหมาย 

การสร้างสรรค์ผลงานประเภทนี้ส่วนมากจะเน้นท างานให้มีขนาดใหญ่ เพื่อให้ดูสง่าดึงดูดความสนใจ

จากผู้คน ตัวของผลงานจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลอยู่ตลอด เพราะจะท าให้พื้นที่ถูกท างานจาก

ผลงานได้ด ีและผลงานจะต้องสามารถบ ารุงรักษาได้ตลอดของระยะเวลาในการแสดง 

5.2 ประติมากรรมเชิงสัญลักษณ์ 

ประติมากรรมเชิงสัญลักษณ์ เป็นการสื่อความหมายที่สะท้อนถึงลักษณะแบบเฉพาะตัว 

ต้องการที่จะบ่งบอกตัวตนให้เห็นได้อย่างชัดเจน ทั้งด้านรูปแบบ หรือความหมายที่ปรากฎออกมา โดย

ผลงานจะท าหน้าที่ได้ดีก็ต่อเมื่อมีความสอดคล้องไปกับสถานการณ์ และพื้นที่ก าลังปฏิบัติงาน ศิลปะ

เชิงสัญลักษณ์พบเห็นได้อย่างหลาก เช่น งานจิตรกรรม งานประติมากรรม งานบทกวี หรือประเภท

งานวิจิตรศิลป์ ต่างๆ 

ยกตัวอย่างผลงานที่แสดงถึงประติมากรรมกับพื้นที่  และประติมากรรมเชิงสัญลักษณ์ของ

อาจารย์ชลูด นิ่มเสมอ “โลกุตระ” เป็นผลงานประติมากรรมไฟเบอร์กลาส สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2534 

ตั้งอยู่ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ประติมากรรมชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเปลวไฟรัศมีของ

พระพุทธรูป ซึ่งหมายถึงสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แบบผู้มีปัญญาด้วยความดีงาม น ามาถ่ายทอดตัด

ทอนด้วยรูปแบบของตัวศิลปิน จนเกิดรูปทรงที่สามารถสื่อสารได้หลากหลายแง่มุม ทั้งการให้

ความหมายจากรูปทรงก่อนตัดทอน หรือ มีลักษณะเป็นรูปดอกบัวที่เป็นเชิงสัญลักษณ์แสดงออกถึง

ความดีความงาม อีกทั้งยังมีลักษณะเป็นรูปประนมมือ ที่แสดงในเชิงสัญลักษณ์ ถึงการเชื้อเชิญนอบ

น้อมคารวะแก่ผู้มาใช้พื้นที่  ผลงานชุดนี้มีการท างานต่อพื้นที่ และผู้เข้ามาใช้พื้นที่ได้เป็นอย่างดี 

สอดคล้องเข้ากับตัวสถาปัตยกรรม และมีขนาดใหญ่ตั้งสง่าทรงพลังอย่างโดดเด่น (ศิลปินบนเวิร์ลด์ไวด์

เว็บ, 2543) 
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รูปภาพที ่35 “โลกุตระ” ผลงานของอาจารย์ชลูด นิ่มเสมอ 
ที่มา : Artists thai chalood (สืบค้นวันที ่3/9/2561) 

 
6. โครงการชมุชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถ ี

OTOP นวัตวิถี คือ การสร้างชุมชนแห่งการท่องเที่ยว ให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวใน

ชุมชน  รายได้หมุนเวียนกระจายสู่ชุมชน  โดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ ์OTOP  ให้สามารถยกระดับสู่

การจ าหน่าย ในชุมชน  ได้และเกิดการหมุนเวียนในชุมชน ให้สามารถดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน 

หลักการส าคัญของการพัฒนาในด้านนี้  ได้แก่  การดึงเสนอเสน่ห์ชุมชน  ค้นหาอัตลักษณ์ชุมชน เพื่อ

น าเสนอสู่นักท่องเที่ยว  และค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานให้เกิดคุณค่า  น าไปสู่การมีมูลค่าใน

เชิงเศรษฐกิจ (สรรณ์ญา กระสังข,์ 2561) 

โดยหมู่บ้านเมืองน้อย ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ถูกคัดเลือกให้เข้าโครงการชุมชน

ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เนื่องจากชุมชนแห่งนี้มีวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาที่น่าสนใจ ด าเนินวิถี

ชีวิตเป็นแบบสังคมเกษตรกรรมด้วยความพอเพียง สามัคคีกันในชุมชน พึ่งพาตัวเองเป็นหลัก อัต

ลักษณ์ของชุมชนที่เห็นได้ชัดเจน คือการปลูกข้าวที่เป็นหัวใจส าคัญเพื่อใช้หล่อเลี้ยงชีวิต มีภูมิปัญญา

ด้านงานจักสานไม้ไผ่ และการทอผ้าไหมตีนแดง ที่เป็นแบบเฉพาะของตัว ซึ่งสิ่งเหล่าจะสามารถดึงดูด

นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี โดยหมู่บ้านเมืองน้อย จะมีการปรับปรุงพื้นที่ส าคัญอยู่ 3 จุด หลักๆ (มณี 

ส าเภาเงิน, 2561a) 
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ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านเมืองน้อย เป็นแหล่งรวบรวมประวัติศาสตร์ของชุมชนตั้งแต่อดีต

ถึงปัจจุบัน เป็นพ้ืนที่ส าคัญสว่นหน้าใช้ท ากิจกรรมต่างๆ ในชุมชน และใช้ต้อนรับบุคคลส าคัญ ผู้ที่เขา้

มาเยี่ยมชมหมู่บ้าน 

 

รูปภาพที ่36 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านเมืองน้อย 
ภาพโดย : รัฐชาต ิพลแสน (ถ่ายเมื่อ 30 มกราคม 2561) 

 

ซุ้มประตูบา้นเมืองน้อย จุดทางเข้าหมู่บ้าน และเป็นสัญลษัณ์บ่งบอกถึงชุมชน 

 

รูปภาพที ่37 ซุ้มประตูบ้านเมืองน้อย 
ภาพโดย : รัฐชาต ิพลแสน (ถ่ายเมื่อ 30 มกราคม 2561) 
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แปลงผักบ้านเมืองน้อย พื้นที่ส่วนกลางของชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนมพีื้นที่ท ากิน ใชป้ลูก

พืชผักสร้างรายได ้และน าไปเป็นอาหารในครัวเรือน 

 

รูปภาพที ่38 แปลงผักบ้านเมืองน้อย 
ภาพโดย : รัฐชาต ิพลแสน (ถ่ายเมื่อ 30 มกราคม 2561) 
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บทท่ี 3 

วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเชิงสัญลักษณ์ส าหรับติดตั้งในโครงการท่องเที่ยว 

OTOP นวัตวิถี บ้านเมืองน้อย จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเชิง

สัญลักษณ์จากวิถีชีวิตชุมชนบ้านเมืองน้อย น าไปสู่การจัดพื้นในจุดถ่ายรูปเพื่อส่งเสริมโครงการ

ท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี และการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative 

Research) เป็นวิธีค้นหาความจริงจากเหตุการณ์ด้วยการลงพื้นที่ส ารวจประชากรเป้าหมาย และ

สภาพแวดล้อมที่มีอยู่ตามความเป็นจริงอย่างลึกซึ้ง โดยมีวิธีการศึกษา หรือวิธีการวิจัย ดังนี ้

 

 1. ก าหนดประเด็นปัญหาของงานวิจัย 

 2. เลือกรูปแบบของงานวิจัย 

 3. ก าหนดกลุ่มประชากรตัวอย่าง  

 4. สร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลผลงาน 

 5. วิเคราะห์ข้อมูลจากการรวบรวม 

 6. สร้างสรรคผ์ลงานการออกแบบ 

 7. ขั้นตอนและกระบวนการ  
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รูปภาพที ่39 กรอบแนวคิดของงานวิจัยการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเชิงสัญลักษณ์ส าหรับ

ติดต้ังในโครงการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถ ีบ้านเมืองน้อย จังหวัดบุรีรัมย ์
      ที่มา : บ้านเมืองน้อย อ าเภอนาโพธิ ์จังหวัดบุรีรัมย ์(สืบค้นวันที ่3/9/2561) 
 

1. ก าหนดประเด็นปัญหาของงานวิจัย 

 จากการเกิดในชุมชนบ้านเมืองน้อย และเป็นประชากรบ้านเมืองน้อย ผู้วิจัยได้คลุกคลีกับ

การท านาและการเกษตรมาตั้งแต่เด็ก จึงเห็นวิถีชีวิต การท าการเกษตร วัฒนธรรม ความเชื่อของ

ชุมชนบ้านเมืองน้อยอย่างลึกซึ้ง บ้านเมืองน้อยด าเนินชีวิตด้วยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพา

ตนเองเป็นหลัก ไม่ยึดติดกับสิ่งของสิ้นเปลือง อาชีพหลักของคนในชุมชนคือเกษตรกร วัฒนธรรม 

ความเชื่อจึงมักจะสอดคล้องกับการเกษตร ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเชิง

สัญลักษณ์เพื่อติกตั้งในจุดถ่ายรูปในโครงการท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี และผู้วิจัยได้ตั้งค าถาม

ในการวิจัยดังนี ้

  

 

 

 

ตัวแปรตาม                  
- ประติมากรรมเชิงสัญลักษณ์ 
- จุดถ่ายรูป 
- แหล่งท่องเที่ยวใหม ่
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 - ชาวบ้านมีความรู้เกี่ยวกับการท าการเกษตรหรือไม่ ? 

 - วัฒนธรรม ภมูิปัญญา ที่เปน็อยู่ทุกวันนี้เกิดจากบ้านเมืองน้อยหรือรับวัฒนธรรมมาจาก    

  ที่อื่น ? 

 - ผลงานประติมากรรมเชิงสัญลักษณ์จะสามารถตอบวัตถุประสงค์ได้อย่างไร ? 

 - ชาวบ้านจะเข้าใจผลงานสรา้งสรรค์ที่ผู้วิจยัต้องการสื่อหรือไม่?  

 - อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการท านามีอะไรบ้าง? 

 - เด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านรู้จักวิธีการ และอุปกรณ์การท านารูปแบบเก่าหรือไม่? 

 

2. เลือกรปูแบบของงานวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research)  ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูลด้วยตนเองโดยการสัมภาษณ์ชาวบ้าน นักปราชญ์ชาวบ้าน และบุคคลที่มีความส าคัญกับชมชน 
การสังเกต สังเกตจากพฤติกรรม การใช้ชีวิตในแต่ละวัน และการคลุกคลีอยู่กับชาวบ้านอย่างเป็น
ธรรมชาติ การวิจัยเชิงคุณภาพ มีรากฐานมาจากความเชื่อในแนวคิดเชิงธรรมชาตินิยม (naturalism) 
การวิจัยในรูปแบบนี้จึงมีความสอดคล้องกับการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเชิงสัญลักษณ์ส าหรับ
ติดต้ังในโครงการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถ ี
 

3. ก าหนดกลุ่มประชากรตัวอย่าง 

 การวิจัยในครั้งนี้มีกลุ่มประชากรตัวอย่างเพื่อใช้ในการศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่และน าไปสู่
การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเชิงสัญลักษณ์โดยมีวิธีการสุ่มตัวอย่างประชากรดังนี้ 

3.1 ประชากร (Population)  

ต าบลศรีสว่าง อ าเภอนาโพธิ ์มีจ านวนประชากรทั้งหมด 4,923 คน มีจ านวนหลังคาเรือน 
ทั้งหมด 1,127 หลังคาเรือน มีหมู่บ้านทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่1 บ้านโนนลาน , หมู่2 
บ้านหนองม่วง , หมู่3 บ้านเมืองน้อย , หมู่4 บ้านสงแดง , หมู่5 บ้านหัวขัว , หมู่6 บ้านเบ็ญ , หมู่7 
บ้านสว่าง ,หมู่8 บ้านหนองแต้ และ หมู่9 บ้านหินตั้ง  
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3.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample)  

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)  
โดย เลือกกลุ่มประชากรหมู่ที่ 3 บ้านเมืองน้อย ซึ่งเป็นบ้านเกิดของผู้วิจัย จึงท าให้ผู้วิจัยเข้าถึงวิถีชีวิต
คนที่นี่อย่างลึกซึ้ง และบ้านเมืองน้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ที่สุด จึงใช้กลุ่ม
ประชากรบ้านเมืองน้อยเป็นกลุ่มเก็บข้อมูลแล้วทดลองในงานวิจัยในครั้งนี้ 

 

4. สร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลผลงาน 

 ผู้วัยจัยได้เก็บข้อมูลผลงานด้วยกัน 3 วิธีคือการเก็บข้อมูลด้านเอกสาร การสัมภาษณ ์และการ
สังเกตจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และตีความเพื่อน ามาใช้ในการออกแบบผลงานสร้างสรรค ์

4.1 การรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร 

 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลเอกสารด้านต่างๆเพื่อใช้ประกอบการออกแบบสร้างสรรค์โดยรวบรวม
ข้อมูลดังน้ี 

 

รูปภาพที ่40 การรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร 
ที่มา : บ้านเมืองน้อย อ าเภอนาโพธิ ์จังหวัดบุรีรัมย์ (สืบคน้วันที ่3/9/2561) 
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4.2 การรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ ์

 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลเอกสารด้านต่างๆจากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล ด้วยวิธีการสัมภาษณ์จาก
ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน โดยรวบรวมข้อมูลดังนี ้
 

 
รูปภาพที ่41 การรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

ที่มา : บ้านเมืองน้อย อ าเภอนาโพธิ ์จังหวัดบุรีรัมย์ (สืบคน้วันที ่3/9/2561) 
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ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน 

 
รูปภาพที ่42 ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ 

ที่มา : บ้านเมืองน้อย อ าเภอนาโพธิ ์จังหวัดบุรีรัมย์ (สืบคน้วันที ่3/9/2561) 
 

 จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลบ้านเมืองน้อยในด้านต่างๆอย่างครบถ้วน 
บ้านเมืองน้อยมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ส่วนมากมีการชีพเกษตรกร สร้างแหล่งอาหารด้วยตอนเอง ไม่ต้อง
ไปซื้อในเมืองปลูกผักรับประทานเป็นหลัก มีผลงานการจักสานกระติ๊บข้าวที่น่าสนใจ แตกต่างจากที่
อื่นและเป็นเอกลักษณ์ วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์กระติ๊บข้าวก็หาได้ง่ายและมีมากในท้องถิ่น อาชีพ
หลักที่ชาวบ้านให้ความส าคัญคือการท านา 
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 4.3 การรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต 

 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากการสังเกตโดยสังเกตกิจกรรมการใช้ชีวิตในแต่
ละวันของชาวบ้าน และการสังเกตรอบๆหมู่บ้าน เพื่อน ามาข้อมูลที่ได้มาประกอบการออกแบบ
สร้างสรรค์ให้สมบูรณ์แบบที่สุด 

 
รูปภาพที ่43 รูปภาพการเก็บข้อมูลจากการสังเกต 

ภาพโดย : รัฐชาต ิพลแสน (ถ่ายเมื่อ 30 มกราคม 2561) 
 

 จากการสังเกตพบว่า ชาวบ้านมีการใช้ชีวิตแบบคล้ายๆเดิมในทุกๆวัน ตื่นแต่เช้ามืดเตรียมนึ่ง
ข้าวเหนียว ท าอาหาร และไปวัดในเวลา 6 โมงเช้า ถึง 7 โมงเช้า จากนั้นก็กลับบ้านท าภารกิจส่วนตัว
ให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จแล้ว บ้างก็ท างานบ้าน บ้างก็ทอผ้า บ้างก็ปลูกผักท าสวน บ้างก็ไปนาเพื่อเลี้ยงวัว 
เลี้ยง โดยการไปตัดหญ้าแล้วน ามาให้วัว ควาย ควาย แต่ในฤดูการท านา เมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจแล้ว
ชาวบ้านจะไปท านาในทุกๆวันตกเย็นก็กลับบ้านรับประทานอาหารเย็นและแช่ข้าวเหนียวเพื่อเตรียม
ไว้ส าหรับนึ่งในเช้าต่อไป ชาวบ้านมีความสุขได้ในรูปแบบของความเรียบง่าย ไม่ต้องดิ้นรน ไม่ต้อง
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แข่งขันกับใคร ไม่ต้องเจอปัญหารถติดในทุกๆเช้าและทุกๆเย็น แต่อาชีพที่ชาวบ้านท าก็สร้างรายได้ให้
ชาวบ้านได้ใช้อย่างพอเพียงไม่ขัดสน ชาวบ้านจะมีประชุมกันอยู่บ่อยครั้ง เพื่อวางแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
ท างานร่วมกัน ท ากิจกรรมร่วมกัน ท าความสะอาดหมู่บ้านช่วยกัน อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ผู้วิจัย
จึงสนใจถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวบ้าน บ้านเมืองน้อยผ่านการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม เพื่อให้
นักท่องเที่ยวที่มาบ้านเมืองน้อยจะได้สัมผัสความรู้สึกนั้นอย่างสุนทรีย์ 
 

5. วิเคราะห์ขอ้มูลจากการรวบรวม 

 จากการสร้างเครื่องมือเพื่อรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร ด้านการสัมภาษณ ์ และด้านการ

สังเกต ผู้วิจัยได้น าเอาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ในรูปแบบของแผนภาพวงกลม (Circle diagram) ดังนี ้

 
รูปภาพที ่44 แผนภาพวงกลม (circle diagram) การวิเคราะห์ข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูลด้าน

เอกสาร การสมัภาษณ ์และการสังเกต 
ที่มา : บ้านเมืองน้อย อ าเภอนาโพธิ ์จังหวัดบุรีรัมย์ (สืบคน้วันที ่3/9/2561) 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ชาวบ้านมีอาชีพเกษตรกร มีทักษะอื่นๆทางด้านจักสาน และ
ทอผ้าไหม มีกลุ่มเศรษฐกิจหลากหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มจักสาน กลุ่มผลิตข้าว 
และกลุ่มทอผ้าไหม เป็นต้น นอกจาก กลุ่มทางเศรษฐกิจแล้ว ชาวบ้านยังมีประเพณี ความเชื่อที่
น่าสนใจ ผู้วิจัยจึงน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม  เพื่อเป็น
สัญลักษณ์ หรือเป็น Land mark ของบ้านเมืองน้อย ส าหรับเป็นจุดถ่ายรูปในโครงการท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถ ี
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6. สร้างสรรคผ์ลงานการออกแบบ 

การสร้างสรรค์ผลงานผู้วิจัยเริ่มจากศึกษารูปแบบการท านาของชุมชน โดยการสังเกต 
สอบถามจากชาวบ้านเพื่อใช้ตีความหมายหาความแตกต่างจากท้องถิ่นอื่น  ผู้วิจัยจึงน าลักษณะ
เครื่องมือท านา และความเชื่อเกี่ยวกับการท านาของชุมชนมาเป็นสื่อในการสร้างสรรค์ เนื่องจากเป็น
สิ่งคนในชมุชนสามารถรับรู้เข้าใจได้ง่าย โดยถ่ายทอดผ่านผลงานประติมากรรมจากเทคนิคการจักสาน 
ซึ่งเป็นเทคนิคที่ชาวบ้านใช้ท าเครื่องมือท ามาหากินเช่น การจักสานกระติ๊บ ไซ สุ่มดักปลา และข้อง 
เป็นต้น 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมร่วมกับชุมชน โดยรูปแบบผลงาน
ค านึงถึงความเข้าใจคนในชุมชนเป็นหลัก โดยเริ่มจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ชาวบ้านและหยิบเอาค า
ส าคัญที่ได้จากการพูดคุยกับชาวบ้านมาตีความ เพื่อน าไปสู่การออกแบบผลงานสร้างสรรค์ต่อไป โดย
มีขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานดังนี ้

 
รูปภาพที ่45 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 

ที่มา : บ้านเมืองน้อย อ าเภอนาโพธิ ์จังหวัดบุรีรัมย์ (สืบคน้วันที ่3/9/2561) 
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6.1 หา Key word (ค าส าคัญ) 

การลงพ้ืนที่พูดคุยกับชาวบ้านท าให้ผู้วิจัยทราบถึงความต้องการของชาวบ้าน และผู้วจิัยได้
หยิบเอาค าส าคัญจากการพดูคุยกับชาวบ้านได้ดังนี้ 

 
รูปภาพที ่46 Key word (ค าส าคัญ) 

ที่มา : บ้านเมืองน้อย อ าเภอนาโพธิ ์จังหวัดบุรีรัมย์ (สืบคน้วันที ่3/9/2561) 
 

6.2 การตีความจาก Key word ที่ได ้

เมื่อได้ค าส าคัญแล้วผู้วิจัยได้น ามาตีความ เพื่อหาความหมายของแต่ค าละค าและน าไป
ประกอบการออกแบบผลงานสร้างสรรค์ 

-เทคนิคท้องถิ่น เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานควรเป็นเทคนิคที่ชาวบ้านใช้ท ามาหากินใน
ชีวิตประจ าวัน และเทคนิคควรเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน 

-เข้าใจง่าย รูปแบบของผลงานควรเป็นรูปแบบที่เข้าใจง่าย ชาวบ้านเข้าถึงได ้ 
-ความเชื่อ ควรเป็นผลงานที่มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อที่มีในหมู่บ้าน บ้านเมืองน้อยเป็น

สังคมเกษตรกร ความเช่ือส่วนใหญ่มักจะมีความเกี่ยวข้องกับการท าเกษตร 
-การเกษตร บ้านเมืองน้อยเน้นท าการเกษตร การเกษตรคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้าน 
-การท านา อาหารหลักของคนไทยคือ “ข้าว” การท านาจึงเป็นอาชีพหลักของชาวบ้าน

บ้านเมืองน้อย และการท านาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้ชาวบ้านรวมทั้งท าให้ชาวบ้านมีข้าวกินอีกด้วย 
-แตกต่าง ปัจจุบันโครงการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีมีอยู่เป็นจ านวนมาก ผลงานสร้างสรรค์

จึงต้องมีความแตกต่างและชูให้บ้านเมืองน้อยมีความโดดเด่นจากที่อื่น  และเป็นหนึ่งแรงดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวมาที่บ้านเมืองน้อย 

-วัสดุท้องถิ่น วัสดุควรเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น หากใช้วัสดุในท้องถิ่นจะท าให้ผลงาน
สร้างสรรค์เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมืองน้อยมากยิ่งขึ้น 

-เครื่องมือและอุปกรณ์ เครื่องมือและอุปกรณ์การท าการเกษตร เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่บ่ง
บอกว่าบ้านเมืองน้อยเป็นสังคมเกษตรกร และเครื่องมือมีวิวัฒนาการที่ชัดเจน เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป มี
การใช้เทคโนโลยีมากขึ้น เครื่องมือการเกษตรจึงเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เกษตรกรได้ท างานง่ายขึ้นและ
รวดเร็วขึ้น เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ในปัจจุบันที่มีความต้องการมากขึ้น 

-ติดต้ัง จุดส าคัญของชุมชนผู้คนทั่วไปเข้าถึงพื้นที่ได้ง่าย 
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 6.3 ร่างแบบ 

 การร่างแบบต้องค านึงถึงความต้องการของชาวบ้านเป็นหลัก บวกกับการออกแบบใหม่ให้มี
ความสวยงามโดยการร่างแบบนั้นจะเป็นการพูดคุยกับชาวบ้านตลอดเพื่อให้ชาวบ้านเข้าใจรูปแบบ
ร่วมด้วยและจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อร่างแบบทุกครั้งจะต้องน าแบบที่
ได้มาใหอ้าจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบท าเช่นนี้จนได้แบบที่เหมาะสมที่สุด 

 
รูปภาพที ่47 ขั้นตอนการร่างแบบ 

ที่มา : บ้านเมืองน้อย อ าเภอนาโพธิ ์จังหวัดบุรีรัมย์ (สืบคน้วันที ่3/9/2561) 
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 6.4 ทดลองเทคนิค และวสัด ุ

 เมื่อสรุปแบบเรียบร้อยแล้ว จึงน าเทคนิคที่ชาวบ้านใช้ในชีวิตประจ าวันเช่น เทคนิคการจัก
สานและเทคนิคการถักแห มาทดลองเทคนิคพร้อมกับวัสดุในท้องถิ่นเพื่อหาเทคนิคและวัสดุที่
เหมาะสมกับการสร้างสรรค์ผลงาน 

 
รูปภาพที ่48 ตารางการทดลองเทคนิคที่น ามาใช้กับผลงาน 

        ที่มา : บ้านเมืองน้อย อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย ์(สืบค้นวันที ่3/9/2561) 
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จากการทดลองเทคนิคและวัสดุพบว่า เทคนิคการสานกระติ๊บ เทคนิคการสานไซ เทคนิคการ
ถักแห และเทคนิคการเก็บขอบตะกร้าเป็นเทคนิคที่เหมาะสมในการน ามาสร้างสรรค์ผลงาน อีกทั้งยัง
เป็นเทคนิคที่ชาวบ้านใช้ในชีวิตประจ าวัน จึงเป็นเทคนิคที่ชาวบ้านเข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย 
 

 6.5 ผลงานสรา้งสรรค ์

เมื่อได้เทคนิคและวัสดุที่เหมาะสมแล้วจึงน ามาสร้างเป็นผลงานตามแบบร่างที่พูดคุยกับ
ชาวบ้านและได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว 
 

7. ขั้นตอน และกระบวนการ  

7.1 การขึ้นโครงสรา้ง 

  การขึ้นโครงจะเป็นการขึ้นโครงสร้างด้วยเหล็กเริ่มจากการดัดเหล็กตามแบบร่างและเชื่อมต่อ

กันเพื่อให้โครงสร้างสมบูรณ์  

 
                 รูปภาพที ่49 การขึ้นโครง 

     ภาพโดย : รัฐชาต ิพลแสน (ถ่ายเมื่อ 30 มกราคม 2561) 
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7.2 การพ่นส ี

พ่นสีโครงเหล็กเพื่อให้เหล็กมีสีที่สม่ าเสมอโดยเลือกใช้สีทีม่ีความใกล้เคียงกับไม้ที่จะน ามา
สานใส ่

 
         

   รูปภาพที ่50 พ่นสีโครง 
                  ภาพโดย : รัฐชาต ิพลแสน (ถ่ายเมื่อ 30 มกราคม 2561) 

 

7.3 การขึ้นโครงด้วยไม ้

การขึ้นด้วยไม้เป็นการขึ้นโครงด้วยไม้ไผ่ โดยจะใช้ไม้ไผ่ท าโครงที่ไม่ต้องรับน้ าหนักมาก 

             
                  รูปภาพที ่51 การขึ้นโครงไม้ 

                ภาพโดย : รัฐชาต ิพลแสน (ถ่ายเมื่อ 30 มกราคม 2561) 
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7.4 การสานดว้ยเชือก 

ขั้นตอนการสานเป็นขั้นตอนที่ท าให้เห็นรูปทรงของผลงานชัดเจนขึ้น โดยจะใช้เทคนิคการ
สานไซ สานตามโครงสร้างที่ท าเอาไว้จนเสร็จ 

         
รูปภาพที ่52 การสานด้วยเชือก 

              ภาพโดย : รัฐชาต ิพลแสน (ถ่ายเมื่อ 30 มกราคม 2561) 
 

7.5 การจักตอก 

การจักตอนคือการเหลาไม้ไผ่ให้เป็นเส้นเล็กๆ และบางขนาดความหนาบางขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมและความช่ืนชอบของการท าไปใช้งาน 

     
รูปภาพที ่53 เหลาไม้ไผ ่

         ภาพโดย : รัฐชาต ิพลแสน (ถ่ายเมื่อ 30 มกราคม 2561) 
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7.6 การท าแผ่นสาน 

การท าแผ่นสานเป็นการน าเทคนิคมาจากการสานกระติ๊บ โดยเป็นเทคนิคที่ใช้สานในส่วนตัว
กระติ๊บ เรียกว่าการสานขัดแตะ 

 
รูปภาพที ่54 แผ่นสาน 

         ภาพโดย : รัฐชาต ิพลแสน (ถ่ายเมื่อ 30 มกราคม 2561) 
 

7.7 การตัดแผน่สาน 

การตัดแผ่นสาน เริ่มจากการร่างภาพหรือรูปแบบที่ต้องการลงบนแผ่นสานและตัดตามรูปที่
ร่างไว ้

 
รูปภาพที ่55 การตัดแผ่นสาน 

ภาพโดย : รัฐชาต ิพลแสน (ถ่ายเมื่อ 30 มกราคม 2561) 
 
 

 



  49 

7.8 การประกอบแผ่นสาน 

การประกอบแผ่นสานเป็นการน าแผ่นสานที่ร่างภาพ และตัดไว้แล้วมาประกอบเข้ากับผลงาน 
โดยใช้เข็มที่มีขนาดใหญ่เจาะเข้าไปที่แผ่นสาน และมัดเชือกให้แน่เพื่อไม่ให้แผ่นสานเคลื่อนย้าย 

 
รูปภาพที ่56 การประกอบแผ่นสาน 

           ภาพโดย : รัฐชาต ิพลแสน (ถ่ายเมือ่ 30 มกราคม 2561) 
 

7.9 การเก็บขอบ 

การเก็บเก็บเป็นขั้นตอนของการเก็บรายละเอียด โดยเทคนิคที่ใช้เป็นเทคนิคที่น ามาจากการ 
เก็บขอบของตะกร้าสาน 

 
รูปภาพที ่57 การเก็บขอบ 

          ภาพโดย : รัฐชาต ิพลแสน (ถ่ายเมือ่ 30 มกราคม 2561) 
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บทท่ี 4 

ผลงำนกำรออกแบบ 
 

งานวิจัยนี้เป็นการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม ส าหรับติดตั้งในโครงการชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถีของ บ้านเมืองน้อย ต าบลศรีสว่าง อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สนับสนุนชุมชนในรูปแบบการสร้าง Land Mark ในพื้นที่จุดถ่ายรูปของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุมชน 
ในโครงการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จากโครงการนวัตวิถี บ้านเมืองน้อยได้รับงบประมาณเพื่อ
ปรับปรุงหมู่บ้าน ปรับพื้นที่ในหมู่บ้านให้สวยงาม โดยเริ่มจากการประชุมกันกับคนในชุมชน เมื่อได้
แผนที่การท่องเที่ยวในหมู่บ้านแล้ว ผู้น าชุมชน และชาวบ้านได้ลงมติเห็นชอบให้ในจุดถ่ายรูปในชุมชน
นั้นมีผลงานประติมากรรมเพื่อสะท้อนแง่มุมการท านาในรูปแบบของชุมชน ผู้วิจัยจึงเริ่มลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูลในด้านต่างๆที่น ามาใช้ในการออกแบบโดยการสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลแบบการรวบรวมข้อมูล
ด้านเอกสาร การรวบข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต และน าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ จึงได้เกณฑ์ในการออกแบบดังนี ้

 
1. ถ่ายทอดเรือ่งราวของการท านา 
2. ถ่ายทอดเรือ่งราวของความเชื่อเกี่ยวกับการท านาผ่านการจัดวางผลงาน 
3. ใช้สญัลักษณ์ที่ส่งผลให้เขา้ใจง่าย ชาวบ้านเข้าถึงได้ 
4. ใช้วัสดุท้องถิ่น เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชน 
5. ใช้เทคนิคทีช่าวบ้านใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อเป็นการน าเทคนิคที่มใีนหมู่บ้านมาสร้าง
งานศิลปะให้แตกต่าง และโดดเด่น  
6. การออกแบบต้องค านึงถึงชาวบ้านเป็นหลักว่าชาวบ้านเข้าใจในผลงานหรือไม่  
7. มีความเช่ือมโยงระหว่างการเกษตร ความเช่ือ และวิถีชีวิต 
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1. แนวทางการออกแบบ 

การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเชิงสัญลักษณ ์ เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของการท านา
ของหมู่บ้านเมืองน้อย ผ่านกระบวนการ เทคนิค และวัสดทุี่มาจากชุมชน เทคนิคที่ใช้หลักๆคือเทคนิค
การจักสาน และวัสดุที่ใช้คือ ไม้ไผ่ ซึ่งผลงานนั้นเป็นการน าเอา รถไถ และรถแทรกเตอร ์ มาเป็น
สัญลักษณ์ของการท านา ซึ่งในอดีตการไถนานั้นจ าเป็นต้องมีคันไถ ใช้แรงควายและแรงคน แต่ปัจจุบัน
ยุคสมัยเปลี่ยนไป เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องในชีวิตมากขึ้น มนษุยม์ีความต้องการมากขึ้น มนุษย์
จึงน าเทคโนโลเข้ามาใช้ในการท านา จนเกิดเป็นรถต่างๆที่ใช้ท านาเช่น รถไถ รถแทรกเตอร ์รถเกี่ยว รถ
ด า ทั้งหมดนี้เดิมทีล้วนเป็นการใช้แรงคน แต่ปัจจุบันรถต่างๆได้ถูกน ามาใช้มากขึ้น เพราะท าให้ได้ผล
ผลิตเร็วและไมเ่หนื่อย 

การท านามีความเกี่ยวโยงในเรื่องของความเชื่อ ความศรัทธา เนื่องจากจังหวัดบุรีรัมย์เป็น
จังหวัดที่แห้งแล้ง จึงถูกเรียกว่า บุรีรัมย์ต าน ากิน บางปีไม่สามารถน านาได้เนื่องจากไม่มีฝน ชาวบ้านจึง
มีประเพณีที่ท ากันทุกปีคือ พธิีกรรมแฮกนา หรือผีตาแฮก เชื่อกันว่าผีตาแฮกคือผีที่ปกปักรักษาท้องนา
ให้ข้าวงอกงาม ได้ผลผลิตด ีผู้วิจัยจึงมีการน าผลงานที่ได้มาจัดวางให้มีความเชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่อผี
ตาแฮก 
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2. กระบวนการออกแบบ           

รูปภาพที ่58 กระบวนการออกแบบ 
ที่มา : บ้านเมืองน้อย อ าเภอนาโพธิ ์จังหวัดบุรีรัมย์ (สืบคน้วันที ่3/9/2561) 

 

 การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเพื่อชุมชนบ้านเมืองน้อยชุดนี้  เน้นท างานร่วมกับ
ชาวบ้าน แลกเปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและกัน เพื่อให้ผลงานการสร้างสรรค์เข้าถึงชุมชนได้ ทั้งผู้วิจัยและ 
ชาวบ้านต่างก่อเกิดความภาคภูมิในผลงาน ที่สะท้อนเนื้อหาของวิถีชีวิตสังคมเกษตรกรรมที่ยังคงอยู ่
เป็นรากเหง้าอย่างแข็งแรง ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมหมู่บ้านก็จะสัมผัสได้จากงานศิลปะชุดนี ้ 
ในเทคนิคการสร้างสรรค์ก็ใช้ทักษะภูมิปัญญาจักสานของท้องถิ่นมาถ่ายทอดสร้างคุณค่าเสริมอัต 
ลักษณ์ของชุมชนให้แตกต่างจากชุมชนอื่นอย่างเห็นได้ชัด 
 โดยผลงานชุดนี้ จะใช้ติดตั้งในโครงการ OTOP นวัตวิถี ในพ้ืนที่ชุมชนบ้านเมืองน้อย เป็น
สัญลักษณ์แสดงตัวตนแตกต่างจากชุมอื่น 
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3. แนวความคิดในการออกแบบ       

3.1 ค าส าคัญ และการตคีวามหมาย                                                                

แนวความคิดในการออกแบบได้จากการพูดคุยกับชาวบ้านเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆที่

เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน และหาค าส าคัญมาตีความ โดยได้ค าส าคัญ และการตีความดังน้ี 
รูปภาพที ่59 ค าส าคัญ และการตีความ 

ที่มา : บ้านเมืองน้อย อ าเภอนาโพธิ ์จังหวัดบุรีรัมย์ (สืบคน้วันที ่3/9/2561) 
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3.2 สรุปแนวคิดในการออกแบบ 

ผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมชุดนี้เป็นการท างานร่วมกันออกแบบกับชุมชน แนว
ทางการออกแบบจะเน้นเพื่อความเข้าใจกับคนในชุมชนเป็นหลัก ผลงานชุดนี้ใช้ติดตั้งในโครงการ 
OTOP นวัตวิถ ีที่ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเมืองน้อย  โดยเนื้อหาของผลงานสะท้อนมาจากวิถีชีวิตของ
คนบ้านเมืองน้อยเล่าถึงสังคมเกษตรกรรม ทีย่ังคงยึดมั่นแนวทางการท านาในแบบรากเหง้าของตัวเอง 
ไม่วิ่งตามวิวัฒนาการสมัยใหม่เพ่ือที่จะให้ได้เงิน ยอมติดหนี้สินตามรูปแบบการท าเกษตรกรรมในแบบ
ยุคปัจจุบัน ซึ่งวิถีชีวิตของคนบ้านเมืองน้อยนั้น แสดงให้เหน็ถึงความพอเพียง พึ่งพาตนเองเป็นหลัก 
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข รูปแบบของผลงานจึงน าเครื่องจักรสมัยใหม่ในการท าเกษตรออกมาเป็นตัว
สื่อสาร ในทักษะภูมิปัญญาจกัสานของท้องถิ่นแบบอดีต ซึ่งเป็นการบ่งชี้ถึง การ “หยิบเรื่องใหม่ มา
บอกเล่าในวิถีเก่า”  

 

 
รูปภาพที ่60 สรุปแนวความคิด 

ที่มา : บ้านเมืองน้อย อ าเภอนาโพธิ ์จังหวัดบุรีรัมย์ (สืบคน้วันที ่3/9/2561) 
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3.3 สรุปรูปแบบผลงาน 

จากประชากรทั้งหมด 150 คน รอยละ 90% ของชุมชน มีแนวทางใหใชรถไถเดินตาม รถ 
แทรคเตอร เครื่องสูบน้ า มาถายทอดสรางสรรคเป็นผลงาน โดยใหเหตุผลวาเปนเครื่องมือที่ชาวบา
นมีความคุนชิน เขาถึงไดงาย โดยผู้วิจัยมีความเห็นดวย เพราะเปนเครื่่องมือส าคัญในการท า
เกษตรกรรมของยุคสมัยปจจุบัน ซึ่งผลงานก็จะสามารถสื่อสารเป็นวงกว้างได้ น าเสนอผ่านเทคนิคจกั
สานที่เป็นภูมิปญญาชุมชน และวัสดหุลักที่ใช้จะเป็นไม้ไผ่พืชทองถิ่นมาสรางสรรค  

 

 
รูปภาพที ่61 สรุปรูปแบบผลงาน 

ที่มา : บ้านเมืองน้อย อ าเภอนาโพธิ ์จังหวัดบุรีรัมย์ (สืบคน้วันที ่3/9/2561) 
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4. พื้นที่ในการสรา้งสรรค์ผลงาน 

4.1 การวิเคราะห์พืน้ที ่

รูปภาพที ่62 พื้นที่ส าคัญของชุมชนบ้านเมืองน้อย 
ที่มา : บ้านเมืองน้อย อ าเภอนาโพธิ ์จังหวัดบุรีรัมย์ (สืบคน้วันที ่3/9/2561) 
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4.2 การท ากิจกรรมของหมูบ่้านเมืองน้อยในแต่ละพื้นที่  

รูปภาพที ่63 การท ากิจกรรมของหมู่บ้านเมืองน้อยในแต่ละพื้นที ่
ที่มา : บ้านเมืองน้อย อ าเภอนาโพธิ ์จังหวัดบุรีรัมย์ (สืบคน้วันที ่3/9/2561) 
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4.3 พื้นที่ติดตัง้ผลงาน 

 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจะถูกใช้ส าหรับติดตั้งผลงาน ซึ่งได้ลงมติพูดคุยกับชาวบ้านออกมาเป็น
เสียงข้างมาก ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เป็นแหล่งรวบรวมประวัติ อัตลักษณ์ของชุมชนเป็นพื้นที่ท า
กิจกรรม เช่น วันส าคัญต่างๆ ต้อนรับบุคคลส าคัญ และต้อนรับนักท่องเที่ยว เนื่องจากพื้นที่ตรงนี้เป็น
ด้านหน้าชุมชนเป็นที่ ผู้คนพลุกพล่าน มองเห็นได้ไกลจากหลายทิศทางก่อนที่จะเข้าถึงชุมชน และติด
กับวัดที่เป็นจุดส าคัญชุมขนอีกแห่ง ทั้งหมดเป็นปัจจัยน าผลงานเข้ามาติดตั้งเพื่อการส่งเสริมพื้นที่แห่ง
นี้ให้ดีขึ้น  
 
 

 
 
 

 
รูปภาพที ่64 พูดคุยหาแนวทางในการท างาน 

ภาพโดย : รัฐชาต ิพลแสน (ถ่ายเมื่อ 30 มกราคม 2561) 
 

4.3.1 ลักษณะพื้นที่ศูนย์การเรียนรู ้
การใช้งานในพื้นที ่
- แหล่งบันทึกประวัติศาสตร์ชุมชน 
- พื้นที่ท ากิจกรรมในวันส าคญัต่างๆ 
- จุดต้อนรับบุคคลส าคญั และนักท่องเที่ยว 
 

              
รูปภาพที ่65 กิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านเมืองน้อย 

ภาพโดย : รัฐชาต ิพลแสน (ถ่ายเมื่อ 30 มกราคม 2561) 
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สิ่งปลูกสร้าง 
- โดม 
- อาคาร 
 

              
รูปภาพที ่66 โดมของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านเมืองน้อย 
ภาพโดย : รัฐชาต ิพลแสน (ถ่ายเมื่อ 30 มกราคม 2561) 

 
สถานที่ส าคญัที่ใกล้เคียง 
- วัดชัยศรีบ้านเมืองน้อย 
 

             
รูปภาพที ่67 วัดชัยศรี 

ภาพโดย : รัฐชาต ิพลแสน (ถ่ายเมื่อ 30 มกราคม 2561) 
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4.4 แนวทางการติดตั้งผลงาน 

  ใช้พื้นที่ส่วนตรงกลางสถานที่ในการติดต้ัง ซึ่งทั้ง 2 อาคารจะสัมผัสผลงานได้ และบริเวณนี้
เป็นจุดที่ปะทะดึงดูดให้กับผู้ที่เข้ามาเย่ียมชมได้อย่างชัดเจน 
 

                
 

รูปภาพที ่68 ภาพมุมสูงแบบจ าลองติดตั้ง 1 
ภาพโดย : รัฐชาต ิพลแสน (สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2561) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

รูปภาพที ่69 ภาพมุมสูงแบบจ าลองติดตั้ง 2 
ภาพโดย : รัฐชาต ิพลแสน (สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2561) 
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รูปภาพที ่70 ภาพมุมสูงแบบจ าลองติดตั้ง 3 

ภาพโดย : รัฐชาต ิพลแสน (สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2561) 
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6. ผลงานการออกแบบ 
 ผลงานการออกแบบประกอบด้วยผลงาน 4 ชุด คือรถไถนาเดินตาม รถแทรคเตอร ์เครื่องสูบ
น้ า และศาลผตีาแฮก โดยผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมดใช้วัสดุจากไม้ไผ่ และใช้เทคนิคการท าจากเทคนิค 
การจักสานของชาวบ้าน 
 

 

รูปภาพที ่71 ผลงานชุดที ่1 รถไถเดินตาม 
ที่มา : The White Elephant Art Award (สืบค้นเมื่อ 6 ธันวาคม 2561) 

 

 
รูปภาพที ่72 ผลงานชุดที ่2 รถแทรคเตอร ์

ที่มา : Culture Based Design Arts PhD (สืบค้นเมื่อ 6 ธันวาคม 2561) 
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รูปภาพที ่73 ผลงานชุดที ่3 เครื่องสูบน้ า 

ที่มา : Culture Based Design Arts PhD (สืบค้นเมื่อ 6 ธันวาคม 2561) 

 

 

รูปภาพที ่74 ผลงานชุดที ่4 ตาแฮก 
ที่มา : Culture Based Design Arts PhD (สืบค้นเมื่อ 6 ธันวาคม 2561) 
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รูปภาพที ่75 รวมผลงาน 
ที่มา : Culture Based Design Arts PhD (สืบค้นเมื่อ 6 ธันวาคม 2561) 

 

 

รูปภาพที ่76 แบบจ าลองโมลเดลการจัดวางผลงาน 
ที่มา : Culture Based Design Arts PhD (สืบค้นเมื่อ 6 ธันวาคม 2561) 
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บทที่ 5 

สรุปอภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 
 ผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมในพื้นที่บ้านเมืองน้อย ต าบลศรีสว่าง อ าเภอนาโพธิ์ 
จังหวัดบุรีรัมย์  ถ่ายทอดมาจากวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชนบ้านเมืองน้อย บอกเล่าลักษณะ
สังคมการเกษตรกรรม การปฏิบัติงานเป็ณการท างานร่วมกับคนในชุมชน ซึ่งใช้เทคนิคการจักสานที่
เป็นความถนัดของคนในชุมชนมาปฏิบัติงาน โดยระหว่างการท างานมีการแลกเปลี่ยนความรู้กัน เพื่อ
สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ให้ส าหรับคนในชุมชนบ้านเมืองน้อย หรือผู้ที่เข้ามาเย่ียมชมหมู่บ้าน 
 

1. อภิปรายผลงานสร้างสรรค ์

 การสร้างประติมากรรมเชิงสัญลักษณ์ เป็นการสร้างขึ้นเพื่อถ่ายทอดวิถีชีวิตชุมชนผ่าน
อุปกรณ์การท านา เนื่องจากบ้านเมืองน้อยเป็นสังคมเกษตรกรรม อาชีพหลักของชาวบ้าน คือ
เกษตรกร ผู้วิจัยพบว่ารูปแบบของผลงานที่ส่งผลให้ชาวบ้านเข้าถึงได้ง่าย และเข้าใจว่าผู้วิจัยต่อการสื่อ
สิ่งใด คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการท านา ซึ่งรูปแบบค่อนข้างตรงตัวไม่ซับซ้อน และใช้เทคนิคการจักสานซึ่ง
เป็นเทคนิคที่ชาวบ้านคุ้นเคย โดยมีผลงานทั้งหมด 4 ชุด ได้แก ่
 ชดุที ่1 รถไถเดินตาม วัสดุที่ใช้คือ ไม้ไผ่ และทางมะพร้าวโดยเทคนิคการจักสาน รถไถนาเดิน
ตามเป็นรูปแบบของอุปรณ์ที่ใช้ส าหรับไถนาก่อนการปักด า 
 ชุดที่ 2  เครื่องสูบน้ า วัสดุที่ใช้คือ ไม้ไผ่ และทางมะพร้าวโดยเทคนิคการจักสาน เครื่องสูบน้ า
ขนาดเล็กเป็นอุปกรณ์ส าหรับสูบน้ าออกจากนา 
 ชุดที่ 3 รถแทรคเตอร์ วัสดุที่ใช้คือ ไม้ไผ่ โดยเทคนิคการจักสาน รถแทรคเตอร์เป็นอุปกรณ์
ส าหรับไถนา โดยไม่ใช่แรงคนเดิน แต่ใช้แรงคนขับ รถแทรคเตอร์มีขนาดใหญ่ และใช้เครื่องยนต์เป็น
หลัก ท าให้ไถนาได้รวดเร็วกว่ารถไถนาเดินตาม  
 ชุดที่ 4 ผีตาแฮก เป็นการจ าลองศาลผีตาแฮก เมื่อมีอุปกรณ์การท านาแล้วสิ่งที่อยู่คู่กับ
ชาวบ้าน และขาดไม่ได้คือการไหว้ผีตาแฮก เชื่อกันว่าจะท าให้ข้าวเจริญงอกงาม ได้ผลผลิตดี การไหว้
ผีตาแฮกจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญของชาวนา จะต้องท าทุกๆปี ปีละ 2 ครั้ง คือ ก่อนการปักด า และหลังการ
เก็บเก่ียว 
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2. สรุปข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเช่ือ และภูมิปัญญาบ้านเมืองน้อย ต าบล
ศรีสว่าง อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อดึงลักษณะเฉพาะมาใช้เป็นแรงดาลใจในการสร้างสรรค์
ผลงานประติมากรรม 
 ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ผู้วิจัยได้ข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ และภูมิปัญญา
ต่างๆของบ้านเมืองน้อย โดยวิธีการใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลจากเอกสารของอ าเภอ การสัมภาษณ์จาก
บุคคลส าคัญของหมู่บ้าน และการสังเกต ชาวบ้านบ้านเมืองน้อยมีการใช้ชีวิตโดยเน้นหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ท านาเป็นหลัก และมีความเชื่อส่วนใหญ่เกี่ยวข้อกับการเกษตร ภูมิปัญญาที่ชาวบ้านมีคือการ
จักสานเช่นการสานกระติ๊บ สานข้อง ไซ หรืออุปกรณ์ให้กินในรูปแบบอื่นๆ  
 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ศึกษาลักษณะพื้นที่บ้านเมืองน้อย เพื่อติดตั้งผลงานสร้างสรรค์ให้มี
ความสอดคล้องและเหมาะสม 
 ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น บ้านเมืองน้อยมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นนาข้าว และมีพื้นที่ปลูกผักหรือ
พื้นที่ท าการเกษตรอื่นๆเป็นจ านวนมาก และพื้นที่ที่เหมาะส าหรับการติดตั้งผลงานคือ ศูนย์การเรียนรู้ 
เนื่องจากศูนย์การเรียนรู้เป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน และเป็นพื้นที่ท ากิจกรรมของชาวบ้านและ
ชุมชน อีกทั้งยังตั้งอยู่หน้าบริเวณหมู่บ้าน จึงเป็นจุดปะทะนักท่องเที่ยว และยังเป็นจุดส าหรับ
นักท่องเที่ยวอีกด้วย ศูนย์การเรียนรู้จึงเป็นที่ลงมติของคนในชุมชนว่าควรเป็นที่ส าหรับติดตั้งผลงาน
สร้างสรรค์มากที่สุด 
 
         วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม ส าหรับติดตั้งในโครงการชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีของ บ้านเมืองน้อย ต าบลศรีสว่าง อ าเภอนาโพธิ ์จังหวัดบุรีรัมย ์
 ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ได้ผลงานสร้างสรรค์เป็นประติมากรรม 4 ชุดคือ รถไถเดินตาม 
เครื่องสูบน้ า รถแทรคเตอร์ และ ศาลผีตาแฮก ส าหรับติดตั้งในศูนย์การเรียนรู้บ้านเมืองน้อย เพื่อเป็น
จุดต้องรับนักท่องเที่ยวในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
 
 สรุปข้อค้นพบ ผู้วิจัยพบว่าการรวบเก็บไม้ไผ่ หรือการ รวบไม้ไผ่และกระจายออก เป็น
เทคนิคใหม่ และสวยงาม เหมาะสมกับผลงาน และพบว่าโครงสร้างที่ผู้วิจัยสร้างสรรค์ขึ้นสามารถ
น าไปต่อยอดเป็นโครงสร้างได้ทางสถาปัตยกรรมได้ 
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3. ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 3.1 ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการท างาน เนื่องจากผลงานมีส่วนโค้งเป็นจ านวนมาก ไม้ที่
น ามาสานจะต้องมีความยืดหยุ่นดี และอ่อน ถ้าแข็งและเปราะะท าให้ไม้หักขณะโค้ง จึงท าให้ล่าช้าใน
การท างาน 
 3.2 เนื่องจากผลงานท าจากไม้ไผ่ ปัญหาที่พบมากคือปัญหาของการเกิดมอดมาเจาะไม้ไผ่  
ท างานงานเสียหาย 
 

4. ข้อเสนอแนะ 

 4.1 การน าไม้ไผ่มาใช้ในแต่ละครั้งควรน าไปแช่น้ าเกลือทิ้งไว้  1 อาทิตย์ เนื่องจากในไม้ไผ่มี
น้ าตาลจะท าให้มอดขึ้น การแช่น้ าเกลือท าให้ไม้ไผ่เค็ม 
 4.2 วัสดุ เทคนิค และวิธีการในการท าวิจัยในครั้งนี้ สามารถน าไปดัดแปลงเป็นรูปแบบอื่นๆ
ได ้ขึ้นอยู่กับแรงบันดาลใจที่ใช้ในการออกแบบ 
 4.3 การศึกษาในแนวทางเดิม แต่เปลี่ยนชุมชน หรือเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อถ่ายทอดในเรื่อง
อื่นๆ จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับหมู่บ้านอ่ืนๆได้อย่างแพร่หลาย 
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5. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของชาวบ้าน 

 ผลจากการสรา้งสรรค์ผลงานประติมากรรมผู้วิจัยได้จัดท าแบบประเมินเพ่ือสอบถามความพึง

พอใจของชาวบ้านที่มีต่อผลงานจ านวน 30 คน โดยมีผลการประเมินความ พึงพอใจโดยแบ่งเป็น 2 

ตอนดังนี้ 

5.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

 

รูปภาพที ่77 แผนภูมิแสดงจ านวนเพศ 
ที่มา : บ้านเมืองน้อย ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ ์จ.บุรีรัมย ์(สืบค้นเมื่อ 6 ธันวาคม 2561) 

 

จากคนในชุมชนบ้านเมืองน้อยจ านวน 30 ทา่น มีจ านวนเพศชาย 25 คน เพศหญิง 5 คน  

 

2. อายุ 

                       

รูปภาพที ่78 แผนภูมิแสดงจ านวนอายุ 
ที่มา : บ้านเมืองน้อย ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ ์จ.บุรีรัมย ์(สืบค้นเมื่อ 6 ธันวาคม 2561) 
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จากผู้ตอบกลับแบบสอบถามมีจ านวน 30 ท่าน พบว่าชาวบ้านจ านวน 24 ท่าน คิดเป็นร้อย

ละ 80 % มีอายุระหว่าง 36 – 50 ปี มากเป็นอันดับหนึ่ง โดยรองลงมาคืออายุ 25 – 35 ปี จ านวน 4 

ท่าน คิดเป็นร้อยละ 8 % และอันดับสามคือช่วงอายุ 50 – 60 ปี ขึ้นไปจ านวน 2 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 

6 % 

 

3. อาชีพ 

                             

รูปภาพที ่79 แผนภูมิแสดงจ านวนอาชีพ 
ที่มา : บ้านเมืองน้อย ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ ์จ.บุรีรัมย ์(สืบค้นเมื่อ 6 ธันวาคม 2561) 

 

 จากผู้ตอบกลับแบบสอบถามมีจ านวน 30 ท่าน พบว่าชาวบ้านจ านวน 26 ท่าน คิดเป็นร้อย

ละ 86% ประกอบอาชีพท านาเป็นหลัก และจ านวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 13.33% ท างานรับ

ราชการ  

 

สรุปผลการประเมินตอนที ่1  

พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญประกอบอาชีพท านาเป็นหลัก ใช้เกษตรกรรมเป็นสิ่งหล่่อเลี้ยงชีวิต 

และจากการส ารวจ ช่วงวัย 36-50 จะท ากันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแสดงถึงการรักษาปฏิบัติจากบรรพบุรุษ

ไว้เป็นอย่างดีเนื่องจากมีกลุ่มคนวัยกลางคนเข้ามาเป็นชาวนาจ านวนมาก 
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5.2 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลงาน ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 

รูปภาพที ่80 (บน) แผนภูมิแสดงความรู้สึกของคนในชุมชนต่อผลงาน 1 
รูปภาพที ่81 (ล่าง) แผนภูมแิสดงความรู้สึกของคนในชุมชนต่อผลงาน 2 

ที่มา : บ้านเมืองน้อย ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ ์จ.บุรีรัมย ์(สืบค้นเมื่อ 6 ธันวาคม 2561) 

- ความเข้าใจในผลงาน ชาวบ้านเฉลี่ย 4.9% คิดเป็นร้อยละ 98% พอใจในระดับมากที่สุด 
- ความแตกต่างในท้องถิ่นอื่น ชาวบ้านเฉลี่ย 4.93% คิดเป็นร้อยละ 98.6% พอใจในระดับมากที่สุด 
- ความภาคภูมิใจในผลงาน ชาวบ้านเฉลี่ย 4.16% คิดเป็นร้อยละ 83.2% พอใจในระดับมาก 
- ผลงานจะสะท้อนคุณค่าสู่ลกูหลาน ชาวบ้านเฉลี่ย 4.13% คิดเป็นร้อยละ 82.6% พอใจในระดับมาก 
- การใช้เทคนคิและวัสดุท้องถิ่นชุมชน ชาวบ้านเฉลี่ย 4.66% คิดเป็นร้อยละ 93.2% พอใจในระดับ
มากที่สุด 
- ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ชาวบ้านเฉลี่ย 4.6% คิดเป็นร้อยละ 92% พอใจในระดับมากที่สุด 
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สรุปผลการประเมินตอนที ่2 
พบว่า ชาวบ้านที่ท าแบบสอบถามเข้าใจถึงตัวผลงานได้ดีเนื่องสร้างสารรค์ขึ้นมาจากสิ่งที่เขา

คุ้นชินจากรูปแบบและเทคนิคที่ใช้ ที่ส าคัญ คือการได้ท างานร่วมกันในทุกขั้นตอน ผลงานการท างาน
ร่วมกับชุมชนครั้งนี้ชาวบ้านที่ท าแบบส ารวจมีความภาคภูมิต่อผลงานเป็นอย่างดีเนื่องจากพวกเขาได้
ท างานศิลปะให้กับบ้านเกิดของตัวเองเพ่ือที่จะบอกเล่าเรื่องราวไปสู่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมหมู่บ้าน 
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รายการอ้างอิง 
 

รายการอ้างอิง 
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