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55002207 : ทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : การต่อสู้ด้ินรนเพื่อด ารงไว้ซึง่อัตลักษณ์ 

นาย วรภพ ตันตินันทกุล: การต่อสู้ด้ินรนเพื่อด ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ อาจารย์ท่ีปรึกษา
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ข้าพเจ้าได้ก าหนดให้วิทยานิพนธ์ในโครงการนี้ประกอบไปด้วยประเด็นในการน าเสนอ 2 

ประเด็น ด้ังนี้ 1. การต่อสู้ด้ินรนเพื่อความภูมิใจในวิถีวัฒนธรรมด้ังเดิม 2.การต่อสู้เพื่อความรู้สึกทาง
จิตวิญญาณท่ีถูกคุกคาม โดยท้ัง 2 ประเด็นนี้จะเป็นตัวควบคุมและสร้างขอบเขตของการศึกษาและ
การน าเสนอผลงาน ภายใต้วิทยานิพนธ์นี้ประกอบไปด้วยผลงานสร้างสรรค์ประเภทประมากรรมวัสดุ
ผสมจ านวน 2 ช้ินซึ่งข้าพเจ้าเลือกใช้ภาษาทางประติมากรรมมาเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ผลงาน
ดังนี้ 1.ลักษณะของการยืดของระนาบ  2.ลักษณะของการใช้ภาพซ้อน 3.ลักษณะของการต่อประกอบ
กันของรูปทรง ผ่านรูปทรงกึ่งนามธรรม (Semi Abstract form) ประกอบกับการเลือกใช้วัสดุท่ีมี
ความแตกต่างกันในด้านของท่ีมาและความหมายผ่านการจัดการทางด้านเทคนิคท่ีมีความเฉพาะตัว
ตามลักษณะของวัสดุเพื่อสร้างเนื้อหาของกระบวนการในงานสร้างสรรค์ขึ้น  ผลงานสร้างสรรค์ใน
โครงการนี้ถูกควบคุมภายใต้ขอบเขตของเนื้อหาท่ีว่าด้วยการ  ต่อสู้ ด้ินรนเพื่อ ด ารงไว้ซึ่งวิถี ด้ังเดิม
ของชาวเล  ต่อสภาพความเป็นไปในสังคมปัจจุบันผ่านผลงานประติมากรรม 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

55002207 : Major (VISUAL ARTS) 
Keyword : The Struggle  for  Preservation of Identity. 

MR. Woraphob TANTINANTAKUL: The Struggle  for  Preservation of Identity.  
Thesis advisor :  Naphat Thamniya 

  
I determined that the thesis  in  this  project  involved  two  presentation 

issues  as  follows 1)  The struggle for the pride of original style 2)The 
struggle in order to feeling of the soul .These two issues controlled and created the 
scope of research. Furthermore, the presentation of the current thesis included two 
creative work in composite materials sculpture type. The aesthetic of sculpture was 
chosen to be tools  for creativity  as follows 1)the characteristics of stretching 2) the 
characteristics of composite picture and 3) the characteristics of semi abstract form. 
Moreover, they accompanied with using different materials in origins and meaning 
through technical management based on uniqueness of materials in order to 
create content of process in creative  artwork. Artworks in the project were 
controlled under the scope of content in The struggle for Preservation of identity 
.Composite materials sculpture were as communicators. 
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บทท่ี1 

บทน า 

กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลเป็นชนเผ่าพื้นเมืองด้ังเดิมของประเทศไทยท่ีอาศัยหาอยู่หากินกับทะเล

อันดามันมาเป็นเวลายาวนาน  จากงานศึกษาวิจัยของนักวิชาการหลายท่านรวมท้ังการร่วมมือท า

แผนผังตระกูลของชาวเล พบว่า กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลนี้ถูกสืบทอดกันมายาวนานและมีมาแล้วไม่ต่ า

กว่า 300 ปี  พูดได้ว่าคนกลุ่มนี้อาศัยอยู่ในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลของไทยมาเป็นเวลาช้านาน  ชาวเลเป็น

กลุ่มท่ีมีวิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายหาอยู่หากินกับธรรมชาติ  โดยมีบุคลิกลักษณะ รักอิสระ สันโดษ มีความ

ประนีประนอมสูง เคารพธรรมชาติ และบูชาส่ิงศักด์ิสิทธิ์รวมท้ังบรรพบุรุษ  ในปัจจุบันพบว่า ชาวเล

ก าลังประสบปัญหาอันเนื่องมาจากการขาดความรู้และการเข้าไม่ถึงสิทธิข้อมูลทางกฎหมาย  ชาวเลจึง

ถูกเอาเปรียบจากระบบทุนนิยมของสังคมเมืองท่ีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในวิถีแบบด้ังเดิม 

กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลมีปัญหาเหมือนกับชนเผ่าพื้นเมืองในพื้นท่ีอื่นของประเทศไทย กล่าวคือ 

การได้รับผลพวงจากการพัฒนาสมัยใหม่ท่ีขาดความสมดุล ท าให้ส่งผลกระทบต่อชนกลุ่มน้อย  การ

พัฒนาในลักษณะสังคมทุนนิยมเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของชาวเลมากขึ้น  ส่งผลให้ชาวเลเป็นกลุ่ม

คนท่ีก าลังจะเลือนหายไปต้องได้รับการดูแลจากสังคม  เพื่อให้คงวิถีชีวิตวัฒนธรรมแบบชาวเลให้คง

อยู่ และมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมเฉกเช่นกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของการสร้างสรรค์ 

 ส าหรับชาวเลมีผลกระทบมาจากการพัฒนาพื้นท่ีอันดามัน เป็นพื้นท่ีท่องเท่ียวระดับโลก 

และการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล หรือประกาศอื่นๆ ของรัฐ ส่งผลให้เกิดการขับไล่ทาง

วิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนกลุ่มนี้  ความต้องการในการใช้ท่ีดินเพื่อการท่องเท่ียว ท าให้ชาวเลถูกขับออก

จากพื้นท่ีอยู่อาศัยและพื้นท่ีประกอบพิธีกรรม  การถูกยึดด้วยวิธีการต่างๆ รวมท้ังการใช้พื้นท่ีทาง

ทะเลส าหรับบริการนักท่องเท่ียว  และการประกาศเขตหวงห้ามของรัฐ ท่ีมีมาทีหลัง  ท าให้ชาวเลไม่มี

สิทธิเข้าไปหากินในท่ีท ากินด้ังเดิมท่ีเคยท ามาหากินมาต้ังแต่บรรพบุรุษ  ท้ังท่ีรัฐธรรมนูญไทยรับรอง

สิทธิตามจารีตประเพณีด้ังเดิม  แต่ไม่มีผลในทางปฏิบัติ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของชาวเลตกต่ าลง

เรื่อยๆ  ชาวเลจึงเป็นเสมือนพลเมืองช้ันสองของประเทศไทย 



  2 

 การท่ีข้าพเจ้าได้เกิด และเติบโตมาในพื้นท่ี  ท าให้ข้าพเจ้าได้สัมผัสชีวิตของกลุ่มคนเหล่านี้  

การได้เห็นผลกระทบจากการพัฒนาของสังคมทุนนิยม ท่ีเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของชาวเล  การได้

เห็นการต่อสู้ และด้ินรนของคนกลุ่มนี้  ท าให้ข้าพเจ้าได้ตระหนักและรู้สึกว่า ชาวเลเป็นกลุ่มคนท่ีก าลัง

จะเลือนหายไป  เป็นกลุ่มคนท่ีสังคมจะต้องปกป้องดูแล เพื่อให้คงวิถีชีวิตวัฒนธรรมได้อย่างมีศักด์ิศรี

เท่าเทียมกับกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองอื่นๆ  จึงน าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ชุด 

การต่อสู้ด้ินรนเพื่อด ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ 

 

1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

1. ศึกษาวิถีชีวิตการเปล่ียนแปลงไปตามสมัยนิยม ในการด ารงอยู่ของชาวเลจากอดีตถึง

ปัจจุบัน  

2. ส ารวจถึงผลกระทบจากสังคมเมืองท่ีเข้าไปมีบทบาทในวิถีชีวิตของชาวเลในปัจจุบัน 

3. สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมท่ีแสดงออกถึงวิถีการด ารงอยู่ของชาวเลในปัจจุบัน  การ

ต่อสู้และด้ินรนเพื่อด ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และการมีตัวตนในสังคม  ซึ่งนอกจากจะเป็น

การศึกษาทัศนะทางศิลปะแล้ว  ข้าพเจ้ายังมุ่งหวังถึงการเรียนรู้ในเรื่องสังคม เพื่อพัฒนา

ตนเองอีกด้วย 

 

1.3 สมมติฐาน 

1.3.1 สมมุติฐานเชิงความคิด 

 การค้นคว้าและหาข้อมูลของวิถีชีวิตชาวเลในอดีต  เปรียบเทียบการด ารงอยู่ของชาวเลใน

ปัจจุบัน  ท าให้ข้าพเจ้าเห็นความแตกต่าง  อันเป็นผลมาจากการพัฒนาของโครงสร้างทางสังคมท่ีมามี

บทบาท  ซึ่งส่ิงเหล่านี้ ได้ส่งผลกระทบมากมายต่อชีวิตของชาวเล  ข้าพเจ้าได้น าส่ิงท่ีกล่าวมาแล้ว

ข้างต้น เป็นทิศทางและขอบเขตในการสร้างและแสดงออกผ่านรูปทรงสามมิติ 

ประเด็นแยกย่อยทางความคิด 

   1.1 การต่อสู้ด้ินรนเพื่อความภูมิใจในวิถีวัฒนธรรมด้ังเดิม  ชาวเลเผชิญกับปัญหา

ท่ีบั่นทอนความมั่นคงด้านวัฒนธรรม และจิตวิญญาณ  แม้ว่าชาวเลจะเป็นคนพื้นเมือง เป็นผู้อยู่อาศัย
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ด้ังเดิมในบริเวณชายฝ่ังทะเลแถบอันดามัน แต่กลับไม่ได้รับการยอมรับจากคนในท้องถิ่นมากนัก  ใน

หลายพื้นท่ี ค าว่า ‘ชาวเล’ เป็นค าท่ีมักจะใช้ในทางลบ  นอกจากนี้ชาวเลยังมีปัญหาเรื่องการศึกษา 

ภาษา และวัฒนธรรมท่ีก าลังสูญหาย การเผชิญกับอคติของคนในสังคมรอบข้าง  ท าให้เยาวชนชาวเล

ขาดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง   เมื่อครั้งอดีตในหลายๆ เทศกาลของจังหวัดภูเก็ต  

ชาวเลจะออกมาปฏิสัมพันธ์กับคนเมือง เช่น การมารับทานในงานท าบุญเดือนสิบ ก็จะมีชาวเลท้ังเด็ก

เล็กและผู้สูงอายุมารับทานจากคนเมืองในวัด  ซึ่งชาวเลได้กระท ากันเป็นประเพณี  แม้ชาวเลอาจมี

รายได้มากกว่าคนเมืองบางกลุ่มด้วยซ้ า  แต่ด้วยค าสอนของปู่ย่าตายาย ท าให้ลูกๆ หลานๆ ต้อง

ออกมารับทานจากคนเมือง  ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีชาวเลท่ีปฏิบัติอยู่บ้าง แต่ก็มีบางส่วนท่ีเลิกไปเพราะการ

โดนมองเป็นขอทานนั่นเอง   

  1.2 การต่อสู้เพื่อความรู้สึกทางจิตวิญญาณที่ถูกคุกคาม  ชาวเลมีพิธีกรรมหลาย

อย่าง เช่น พิธีลอยเรือ การไหว้บูชาหลาหรือโต๊ะท่ีเป็นส่ิงศักด์ิสิทธิ์ พิธีนอนหาด ซึ่งเป็นการรวมญาติ 

และท าพิธีสะเดาะเคราะห์เส่ียงทาย งานกินข้าวกลางบ้าน พิธีอาบน้ ามนต์ ฯลฯ  ดังนั้น ท้ังสุสานและ

พื้นท่ีพิธีกรรมจึงเป็นแหล่งรวมจิตวิญญาณ  และสืบทอดจารีตประเพณีของชาวเลท่ีมีมาด้ังเดิม  แต่

เมื่อมีนโยบายการส่งเสริมท่องเท่ียว ท าให้เกิดการรุกรานท่ีดินสุสานและยึดพื้นท่ีพิธีกรรมของชาวเลไป

เป็นพื้นท่ีการท่องเท่ียวมากขึ้นเรื่อยๆ  ท าให้ชาวเลบางชุมชนไม่มีพื้นท่ีเพื่อท าพิธีกรรม  แต่ชาวเลก็ไม่

เคยละเว้นการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ท่ีกล่าวมา เพราะความเช่ือความศรัทธาในการเคารพบรรพ

บุรุษและธรรมชาติ ซึ่งเป็นปากท้องของพวกเขา  สุสานชาวเลหลายแห่งถูกอ้างสิทธิครอบครองโดย

นายทุนและผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น  แม้จะมีการต่อสู้ทางกฎหมาย แต่ด้วยการขาดความรู้ จึงท าให้

เสียเปรียบนายทุนในทุกครั้ง  

 เมื่อต้องเผชิญกับสังคมท่ีซับซ้อนมากขึ้น  วัฒนธรรมและความเป็นชาวเลเริ่มอ่อนแอลง  

เพื่อให้เกิดความภาคภูมิ ความเป็นตัวตนของชาวเล  ชาวเลจึงได้มีการฟื้นฟูประเพณีลอยเรือขึ้นมาอีก

ครั้งตามแบบด้ังเดิมในชุมชนโต๊ะบาหลิว เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 

 

1.3.2 สมมุติฐานเชิงรูปแบบ 

 ขั้นตอนการท างานของข้าพเจ้ามีประเด็นในเรื่องการต่อสู้ด้ินรนของชีวิตชาวเล ต่อสภาพ

ความเป็นอยู่ในปัจจุบัน  ข้าพเจ้าจึงมีทัศนคติต่อการต่อสู้และด้ินรนไม่ใช่แค่สู้กับธรรมชาติท่ีก าลังหมด
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ไปเท่านั้น  แต่ยังต้องสู้กับระบบการจัดการแบบทุนนิยมท่ีเข้ามาคุกคาม  เครื่องไม้เครื่องมือท่ีเคยใช้

เพื่อประกอบอาชีพ  กลับกลายเป็นของท่ีถูกลืม  แม้กระท่ังท าขายเป็นของท่ีระลึก  ส่ิงนี้เป็นทิศทาง

และขอบเขตในการสร้างงานประติมากรรมของข้าพเจ้า โดยใช้ภาษาทางประติมากรรมเป็นเครื่องมือ

ในการสร้างสรรค์  ท่ีกล่าวมาท้ังหมดนี้เป็นขั้นตอนในการสร้างสมติฐานเชิงรูปแบบในด้านของการ

สร้างภาพของอดีต  เปรียบเทียบกับภาพในปัจจุบัน รวมกับจินตนาการใหม่  ให้เกิดภาพของรูปทรง

ทางประติมากรรม 

ตารางที่ 1   ประเด็นทางเรื่องสู่ประเด็นทางรูป 

ประเด็นทางเรื่อง ประเด็นทางรูป 

1. การต่อสู้ ด้ินรนเพื่อความภูมิ ใจในวิถี

วัฒนธรรมด้ังเดิม   

1. การน าเครื่องไม้เครื่องมือเก่า  ท่ีปัจจุบันเป็นของท่ี

ระลึก มาจัดองค์ประกอบใหม่  โดยใช้การต่อประกอบ

ท่ีแสดงถึงอาการยึด รั้ง ให้รูปทรงต้ังมั่นอยู่ได้ 

2. การต่อสู้เพื่อความรู้สึกทางจิตวิญญาณท่ี

ถูกคุกคาม 

2. จ าลองพื้นท่ีของสุสาน พื้นท่ีประกอบพิธีกรรม ผ่าน

มุมมองในอุดมคติ 

 

 เมื่อข้าพเจ้าได้เช่ือมโยงความสัมพันธ์กันระหว่างประเด็นทางเรื่องกับประเด็นทางรูปทรง

แล้ว  จึงได้น าค าส าคัญในประเด็นทางรูปทรงมาเป็นทิศทางในการสร้างรูป  และเป็นท้ังขอบเขตใน

งาน  ค าส าคัญมีดังนี้ การยึดเกาะ การประคับประคองรูปทรง เป็นต้น  ค าส าคัญเหล่านี้เป็นท้ังอาการ

ของรูปทรง  ต าแหน่งการจัดวางในแต่ละหน่วย  และภาษาทางในการแสดงออกของผลงาน

ประติมากรรมไปในตัว  

ตารางที่ 2   ประเด็นท่ี 1 การต่อสู้ด้ินรนเพื่อความภูมิใจในวิถีวัฒนธรรมด้ังเดิม 

การต่อสู้ด้ินรนเพื่อความ

ภูมิใจในวิถีวัฒนธรรมด้ังเดิม 

ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง โครงสร้างและการแสดงออกใน

ผลงาน 
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 แห อวน ฉมวก และเครื่องไม้

เค รื่ อ ง มื อ ท่ี ใ ช้ ในอ ดีต  ซึ่ ง

ปัจจุบันไม่ได้ใช้ และกลายเป็น

สินค้าท่ีระลึก  

1. ขอบเขตของรูปทรงท่ีมีท่ีมาจาก

ลักษณะของแหท่ีโดนรัดเป็นรูปทรง 

2. ใช้การเปล่ียนหน้าท่ีของส่ิงของใน

การแสดงออก 

3. การใช้ความแตกต่างของวัสดุ

เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ 

4. การใช้ภาษาทางประติมากรรม 

เช่น การต่อประกอบกันของรูปทรง 

โดยการค้ า การยึด การยืด 

 

 

ตารางที่ 3   ประเด็นท่ี 2 การต่อสู้เพื่อความรู้สึกทางจิตวิญญาณท่ีถูกคุกคาม 

การต่อสู้เพื่อความรู้สึกทาง

จิตวิญญาณท่ีถูกคุกคาม 

ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

 

โครงสร้างและการแสดงออกในผลงาน 

 สุสานของชาวเล  พื้น ท่ี

ประกอบพิธีกรรมของชาวเล  

1. ต้องการแสดงออกโดยวิธีการจัดวาง 

2. ก าหนดให้แต่ละรูปทรงมีลักษณะ

อาการตั้งมั่น แต่มีการเช่ือมโยงกันของ

รูปทรงในแต่ละหน่วย เป็นภาษาของ

การแสดงออกในผลงาน 

3. ใช้ความต่างของวัสดุและอาการของ

รูปทรงเป็นตัวแสดงประเด็นของเนื้อหา 
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ท้ังหมดนี้ คือ วิธีการสร้างสมติฐานทางเพื่อก าหนดทิศทางในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า   

 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

1. ศึกษาอัตลักษณ์ของชาวเลในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลอันดามัน วิเคราะห์ถึงการต่อสู้ด้ินรนเพื่อ

ด ารงไว้ซึ่งรากเหง้าในสภาพสังคมปัจจุบัน  และผลกระทบในด้านต่างๆ ท้ังต่อชาวเล 

ชาวบ้านใกล้เคียงในพื้นท่ี และสังคมท่ัวไปในจังหวัด  โดยมุ่งเน้นการศึกษาไปยังชีวิต

ความเป็นอยู่ของชาวเลในปัจจุบันเป็นหลัก 

2. ศึกษาจากตัวอย่างกรณีศึกษา  

2.1 ชาวเลกับการถูกผลักไสให้กลายเป็นคนชายขอบ 

2.2 พื้นท่ีทางจิตวิญญาณท่ีถูกคุกคามของชาวเล 

3. ศึกษาหรือหาความเป็นไปได้ท้ังทางด้านรูปทรงทางประติมากรรมและตัววัสดุเทคนิค  

เพื่อท่ีจะเป็นตัวกลางส่ือสารความคิดความรู้สึกท่ีข้าพเจ้ามีต่อชาวเลในยุคปัจจุบัน 

    

1.5 ขั้นตอนของการศึกษา 

1. ศึกษาจากตัวเองท่ีเป็นคนในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล 

2. ลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาข้อมูล 

3. ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

4. ศึกษาจากผลงานศิลปะของศิลปินที่เกี่ยวข้อง 

5. เก็บรวบรวมวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูล สร้างประเด็นในการศึกษาท้ังหมด 

6. สร้างแบบร่างจากข้อมูลท่ีได้สรุปมา 

7. น าเสนอแบบร่างและแลกเปล่ียนข้อมูลกับอาจารย์ที่ปรึกษา 

8. แก้ไขและปรับปรุงแบบร่างและสร้างสรรค์ผลงานช้ินท่ี 1  

9. น าเสนอและปรับปรุงผลงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 

10. น าเสนอแบบร่างและแลกเปล่ียนข้อมูลกับอาจารย์ที่ปรึกษา 

11. แก้ไขและปรับปรุงแบบร่างและสร้างสรรค์ผลงานช้ินท่ี 2 

12. น าเสนอและปรับปรุงผลงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
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13. แก้ไขและปรับปรุงผลงานท้ังหมด พร้อมท้ังรับฟังข้อดีข้อเสียจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

14. น าเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ และรับฟังข้อคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ประเมินผลงาน เพื่อ

น าไปปรับปรุงและพัฒนาต่อหลังส าเร็จการศึกษา 

 

1.6 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

ไม้ เหล็ก วัสดุจริง 

 

 
  

  

ภาพที่ 1   วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ 
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บทท่ี 2 

ท่ีมาของแนวความคิด แรงบันดาลใจ และอิทธิพล 

 

 แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมชุดนี้  สืบเนื่องมาจากการเกิดและ

เติบโตมา ได้พบเห็นสภาพความเป็นอยู่ของชาวเล  ซึ่งเปรียบเสมือนคนยากคนจน คนด้อยโอกาส คน

ชายขอบ คนไร้รัฐ และคนถูกทอดท้ิง  มาเป็นเวลาช้านานในความคิดของข้าพเจ้า  ประเทศไทยมีทุน

ต่างๆ มากพอ ท้ังทุนทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา ภาครัฐ และภาค

ธุรกิจเอกชน ซึ่งเป็นทุนท่ีมีมากเกินพอท่ีจะพัฒนาโดยเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ของคน

ทุกคน  และจัดการการพัฒนาท่ีคนไทยไม่ทอดท้ิงกัน  ทุกคนได้รับประโยชน์และเป็นประโยชน์ต่อกัน

และกัน  เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล ระหว่างคนกับคน และระหว่างคนกับส่ิงแวดล้อมอันเป็นการ

พัฒนาท่ียั่งยืน 

 

2.1 ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ 

 ชาวเลเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยึดมั่นประเพณีของตนอย่างเหนียวแน่น  แต่อุปสรรคส าคัญท่ีท า

ให้การปฏิบัติตามประเพณีเป็นไปได้ยากขึ้น คือ การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอก ท่ีก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อภายในพื้นท่ี อาทิเช่น การถูกนายทุนยึดครองท่ีดิน การถูกยึดครองพื้นท่ีสุสาน  กล่าวคือ 

ชาวเลต้องขออนุญาตผู้อ้างสิทธิครอบครองก่อนจะท าการใดๆ ในพื้นท่ี  ท้ังท่ีชาวเลได้อาศัยต้ังรกราก

ในพื้นท่ีนั้นมาก่อน  นโยบายของรัฐบาลในการประกาศพื้นท่ีป่าชายเลนเพิ่มขึ้น  ส่งผลให้เกิดความไม่

มั่นคงด้านท่ีอยู่อาศัยของชาวเล  เพราะกลัวว่าจะถูกไล่ออกจากพื้นท่ีท่ีเคยอาศัยมาต้ังแต่รุ่นปู่ย่าตา

ยาย  นอกจากนี้ชาวเลยังถูกจ ากัดการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี เช่น การปลูกบ้านเรือนหรือต่อเติมบ้าน 

บางครั้งอาจแอบก่อสร้างโดยไม่ได้ขออนุญาตท่ีถูกต้อง  หรืออาจขออนุญาตต่อผู้ใหญ่บ้าน ก านันก่อน 

จึงจะสามารถก่อสร้างหรือต่อเติมบ้านได้  นอกจากนี้ยังขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น 

ไฟฟ้า ประปา และถนน เป็นต้น  ส่วนใหญ่ในปัจจุบันชาวเลใช้ไฟฟ้าฉุกเฉิน ซึ่งเป็นหม้อไฟฟ้ารวม ท า

ให้ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงมาก เฉล่ียรายละ 800 - 1,000 บาท ในส่วนของน้ าประปาจะได้รับการ

บริการจากองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  โดยต้องจ่ายค่าบริการแพงกว่าปกติ คือ หน่วยละ 12
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บาท  ในอดีตชาวเลอยู่กันอย่างมีความสุข ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพรานทะเล คือ การหาของทะเล

กินและขาย  มีชีวิตความเป็นอยู่เรียบง่าย  เมื่อถึงช่วงประเพณีส าคัญจะเป็นเวลาท่ีมีความสุขมาก 

โดยเฉพาะพิธีลอยเรือ ซึ่งการลอยเรือถือเป็นการแสดงความเคารพต่อท้องทะเล  และส่ิงศักด์ิสิทธิ์ใน

ท้องทะเล  เป็นการขอบคุณท่ีให้อาหารและชีวิตแก่ชาวเล  ตามความเช่ือในสมัยโบราณ การลอยเรือ

ยังสัมพันธ์กับโชคร้ายท่ีเกิดขึ้นด้วย  เช่น เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นผู้คนจะล้มตายจ านวนมาก หากมี

เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น บรรพบุรุษถือว่าเป็นเคราะห์ร้าย และจะมีความโชคร้ายเกิดขึ้นกับชาวเล  

ฉะนั้นการลอยเรือเป็นการลอยเอาความเคราะห์ร้าย และส่ิงช่ัวร้ายต่างๆ ไปกับทะเล  นอกจากนี้โต๊ะ

หมอผู้ท าพิธีจะท าไม้ปาดัก (คล้ายไม้กางเขน) จ านวน 7 อัน ปักตามชายหาด เพื่อป้องกันไม่ให้ผีสาง 

หรือเคราะห์ร้ายเข้ามาสู่หมู่บ้านได้ หลังจากคืนท าพิธีลอยเรือแล้ว ในคืนท่ีสองจะมีการร้องร ามะนากัน

อย่างสนุกสนานกลางหาดทราย มีพ่อเฒ่าแม่เฒ่าร้องเพลงและเด็กๆ นั่งล้อมฟังเพลงอย่างสนุกสนาน 

โดยชาวเลจะร้องร ากันตลอดท้ังคืนเลยทีเดียว 

 แต่ชีวิตและสังคมเรียบง่ายของชาวเลเริ่มเปล่ียนแปลงไป  เมื่อสังคมรอบข้างเริ่มเจริญมาก

ขึ้น พื้นท่ีชายทะเลกลายเป็นพื้นท่ีเป้าหมายในการพัฒนาการท่องเท่ียวส าคัญของประเทศไทย   

ในขณะท่ีชาวเลยังคงประกอบอาชีพการประมงเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งอาชีพของชาวเลกับมุมมองเรื่องการ

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของนักท่องเท่ียวกลับสวนทางกัน  เช่น ชาวเลเอาเครื่องมือจับปลาไปวางลงใน

ทะเลเพื่อดักปลา บางครั้งอยู่ใกล้กับแหล่งปะการัง แหล่งด าน้ าของภาคธุรกิจท่องเท่ียว ท้ังท่ีเมื่อก่อน

พื้นท่ีบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งท ามาหากินส าคัญของชาวเล  แต่ในมุมมองของนักท่องเท่ียวเมื่อเห็น

เครื่องมือจับปลาเหล่านี้ กลับมองว่าเป็นการท าลายส่ิงแวดล้อม  หรือเป็นการจับปลาสวยงาม  

นักท่องเท่ียวก็จะตัดลวดท าลายเครื่องมือจับปลาของพวกชาวเลเพื่อปล่อยให้ปลาเป็นอิสระ ซึ่งมักเกิด

เหตุการณ์แบบนี้ขึ้นบ่อย  ท าให้ชาวเลต้องเสียเงิน เสียเวลา เกิดความเสียหายของเครื่องมือ ทรัพย์สิน

อยู่เรื่อยๆ  แต่เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ โดยการออกไปวางอวนหรือเครื่องมือจับปลาให้ไกลออกไปกว่า 

5,400 เมตร กลับมีอุปสรรคอย่างอื่น คือ เรือประมงอวนลากขนาดใหญ่จะลากเอาอวนหรือเครื่องมือ

ของชาวเลไปด้วย ซึ่งก็เป็นปัญหาในการท ามาหากินอีกเช่นกัน 

 อย่างไรก็ตาม ชาวเลรุ่นเก่ายังคงด ารงชีพด้วยการท าประมงเป็นหลัก  แม้ว่าคนรุ่นใหม่จะ

เปล่ียนไปท างานกับภาคธุรกิจท่องเท่ียวมากขึ้น  แต่งานด้านธุรกิจท่องเท่ียวเป็นงานท่ีไม่มีความยั่งยืน 

มักถูกเลิกจ้างโดยง่ายเมื่อฤดูกาลท่องเท่ียวจบลง   
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 ชีวิตท่ีเรียบง่ายเปล่ียนแปลงไปตามสังคมท่ีซับซ้อนมากขึ้น  ชาวเลรุ่นใหม่ในปัจจุบันเริ่ม

ละเลยในประเพณีของตน  เพราะหลายคนเข้าศึกษาในโรงเรียน มีความอับอายในความเป็นชาวเล  

เกิดความรู้สึกว่าชาวเลมีภาษาและวัฒนธรรมต่ าต้อยกว่าคนไทยกลุ่มอื่น  เด็กชาวเลหลายคนจึงไม่พูด

ภาษาของตนเมื่อออกไปใช้ชีวิตนอกชุมชนชาวเล 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2   พิธีนอนหาดของชาวเล 
 ปัญหาความไม่มั่นคงในท่ีอยู่อาศัยของชาวเลนั้น  ไม่เพียงแต่ท่ีดินส าหรับปลูกสร้างท่ีอยู่

อาศัยเท่านั้น ท่ีอยู่ในการอ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองของนายทุน  แม้กระท่ังท่ีฝังร่างและวิญญาณของ

บรรพบุรุษ สุสานชาวเลยังกลายเป็นท่ีดินอันมีค่าทางธุรกิจของกลุ่มคนนอกท่ีไม่มีศรัทธาต่อส่ิงใด  

กลุ่มคนเหล่านี้สามารถเข้ายึดและอ้างสิทธิครอบครองได้  ท้ังท่ีบางสุสานมีท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีของรัฐ  จาก

การส ารวจข้อมูลเบ้ืองต้น พบว่า พื้นท่ีสุสานและพื้นท่ีประกอบพิธีกรรมของชาวเล มีปัญหาถูกรุกราน

ในรูปแบบต่างๆ 
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ภาพที่ 3   สุสานชุมชนแหลมตุ๊กแก (สิเหร่) ทางเข้าถูกปิดกั้นอย่างหนาแน่น 
 สุสานของชาวเลถูกรุกรานจากกลุ่มนายทุนเพื่อน าพื้นท่ีไปพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว   

เนื่องจากชาวเลบุกเบิกพื้นท่ีใกล้กับชายฝ่ังทะเลเพราะวิถีชีวิตด ารงอยู่กับทะเล  สุสานจึงต้ังอยู่ไม่ไกล

จากท่ีต้ังชุมชนมากนัก เพื่อการเดินทางท่ีสะดวกระหว่างบ้านกับสุสาน   บางสุสานต้ังอยู่บนเนินเขา 

แต่ก็มีบางสุสานต้ังอยู่ไกลออกไปจากชุมชนและชายหาด  ส าหรับชาวเลแล้วพื้นท่ีสุสาน คือ พื้นท่ีท่ีมี

วิญญาณอันสงบของบรรพบุรุษท่ีเฝ้าเวียนวนลูกหลานเพื่อปกปักษ์คุ้มครอง และสัมพันธ์กับจิตใจอย่าง

แยกออกจากกันไม่ได้  มูลค่าของท่ีดินไม่ได้ถูกประเมินด่ังเช่นกลุ่มนายทุนท่ีมองเห็นเป็นเงินจ านวน

มหาศาล จากท าเลท่ีต้ังท่ีเหมาะสมในการปลูกสร้างสถานท่ีเพื่อธุรกิจการท่องเท่ียว 

 

2.2 ผลงานวิจัยและบทความที่เก่ียวข้อง 

 จากการเก็บข้อมูลงานวิจัยของมูลนิธิชุมชนไท  ระบุว่า ชุมชนชาวเลบ้านราไวย์ อ าเภอเมือง 

จังหวัดภูเก็ต จ านวน 255 ครัวเรือน หรือกว่า 2,000 คน เริ่มถูกฟ้องขับไล่แล้ว 10 ครอบครัว  และ

ศาลช้ันต้นตัดสินให้ 2 ครอบครัวออกจากพื้นท่ี  ขณะนี้อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะถูก

ทยอยฟ้องท้ังหมด  ชาวเลเกือบท้ังชุมชนไม่มีความรู้ทางกฎหมาย หลายคนสามารถพูดภาษาไทยได้ 

แต่ก็เข้าใจการใช้ภาษาไทยในเบ้ืองต้นท่ีพอจะท าการค้าขายได้เท่านั้น  จึงกลัวการไปขึ้นศาลเป็นอย่าง

มาก  การขาดกรรมสิทธิ์ในการครอบครองท่ีดินยังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและสวัสดิการในด้าน

อื่นๆ ด้วย เช่น การใช้น้ าประปา ไฟฟ้า ในราคาแพงกว่าคนท่ัวไปหลายเท่า เพราะต้องซื้อแบบต่อพ่วง

มาใช้และการขาดโอกาสท่ีจะได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานท้องถิ่น เช่น ในชุมชนบ้านราไวย์ บ้าน

บางหลังต้องใช้ตะเกียงในเวลากลางคืน ต้องใช้น้ าบ่อ ไม่มีห้องน้ า ไม่มีท่อระบายน้ า ฯลฯ 
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 เนื่องจากนโยบายรัฐบาลท่ีประกาศพื้นท่ีอุทยานทางทะเลทับซ้อนพื้นท่ีท ากินด้ังเดิมของ

ชาวเล ท าให้การเข้าไปท ากินผิดกฎหมาย  แต่เดิมชาวเลสามารถท ามาหากินตามเกาะแก่งท้องทะเล

และหน้าหาด โดยใช้อุปกรณ์ประมงแบบพื้นบ้านได้  แต่เมื่อภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียว 

ท าให้ชายหาดท้องทะเลและแหล่งปะการังถูกยึดเป็นพื้นท่ีส าหรับนักท่องเท่ียว  เมื่อชาวเลเข้าไปวาง

เครื่องมือในการท ากินอาจต้องเผชิญกับความเส่ียงในการถูกท าลายโดยนักท่องเท่ียวหรือกลุ่มคนของ

บริษัท  ท่ีผ่านมามีชาวเลถูกคุกคามเกือบถึงชีวิตโดยการตัดสายลมในขณะด าน้ าหาปลาบริเวณท่ีกันไว้

ให้นักท่องเท่ียว  ในขณะท่ีเมื่อไปแจ้งความ เจ้าหน้าท่ีต ารวจกลับไม่ได้ให้ความสนใจมากนัก  และ

บ่อยครั้งอีกเช่นกันท่ีถูกนักท่องเท่ียวด าน้ าแอบปล่อยปลาในอุปกรณ์ท่ีได้วางไว้ แทนท่ีชาวเลจะมี

รายได้ กลับเป็นภาระท่ีเพิ่มขึ้น  ในทางกลับกันเมื่อชาวเลถูกจับกุม การถูกจับกุมส่งผลให้ครอบครัว

ชาวเลต้องมีหนี้สินเพิ่มข้ึนอีกจ านวนมาก เพราะก่อนการออกทะเล หลายครอบครัวต้องกู้เงินเพื่อเป็น

ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าน้ ามัน ข้าวสาร อาหารแห้ง ยา และอุปกรณ์การประมงเพื่อใช้ในการออกทะเล 

 ถึงแม้รัฐบาลจะมีมติให้ผ่อนปรนการท ากินในวิถีด้ังเดิม  แทนท่ีจะเป็นการแก้ปัญหาให้

ชาวเล กลับเป็นการเพิ่มภาระ เพราะเกิดการแสวงหาผลประโยชน์จากช่องว่างทางกฎหมายของ

เรือประมงพาณิชย์  บ่อยครั้งท่ีเกิดปัญหาเรืออวนลากหรืออวนรุนขนาดใหญ่เข้ามาในเขตประมง

พื้นบ้าน และได้ลากท าลายเครื่องมือประมงของชาวเลไปด้วย โดยท่ีชาวเลไม่มีหนทางในการป้องกัน

หรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ  จากบทสัมภาษณ์ของ ปรีดา คงแป้น จากมูลนิธิชุมชนไท ได้มีชาวเล

ท่านหนึ่งบอกเล่าว่า “เราด าน้ าลงไปเห็นฝูงปลาแล้วดักมาได้สัก 100 โล แบ่งกันกินและขายมีรายได้

กันท้ังชุมชน แต่ก่อนค่ าเห็นเรือล าใหญ่เข้ามาแล้วปลาฝูงนี้หมดแน่ เขาลากไปทีละหลายตันเข้ามาใน

เขตพื้นบ้านก็ไม่มีใครจับหากเรือใหญ่มาเราก็อดกันท้ังชุมชน”1  หลายส่ิงเหล่านี้ท าให้การด ารงชีวิตอยู่

ของชาวเลเริ่มเลือนหายไป 

 

 

 

                                                             
1

 ปรีดา, ค. (2554). "วิกฤต ชาวเล." วารสารมลูนิธิชมุชนไท. 
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ภาพที่ 4   ภาพที่พักอาศัยของชาวเล 
 จากงานศึกษาวิจัยของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า วิถีด้ังเดิมชาวเล

ยากจะเปล่ียนแปลงได้โดยง่าย  เหตุผลแรกเพราะความช านาญในการอยู่กับท้องทะเลเป็นปัจจัย

ส าคัญ ฉะนั้นการเปล่ียนจากการท าประมงหรือหาของทะเลไปท าอาชีพอื่น จึงไม่ใช่ทางเลือกอันดับ

ต้นๆ  เหตุผลท่ีสอง คือ ความไม่คุ้นชินกับสังคมภายนอกเพราะความรู้สึกต่ า ต้อยกว่าคนกลุ่มอื่น 

เนื่องจากถูกกดทับทางชาติพันธุ์มานาน  เหตุผลท่ีสาม คือ การศึกษาท่ีสัมพันธ์กับงาน อย่างน้อยต้อง

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จึงเป็นปัญหาส าคัญส าหรับชาวเลรุ่นใหญ่ ซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานในการหา

รายได้ของครอบครัวท่ีส่วนใหญ่จบการศึกษาเพียงแค่ระดับประถมศึกษา  ดังนั้น การเปล่ียนอาชีพไป

ท างานบริษัทท่ีมีความมั่นคงและมีระบบสวัสดิการดีจึงเป็นไปได้ยาก ส่วนใหญ่รับจ้างใช้แรงงาน เช่น 

การรับจ้างรับเงินรายวันท่ัวไปหรือใช้ความช านาญของความเป็นชาวเล อาทิความรู้เรื่องสัตว์ทะเล 

ความรู้เรื่องคล่ืนลมทะเล ความช านาญในการด าน้ า ความช านาญในการขับเรือ เป็นใบเบิกทางแทรก

เข้าไปสู่แรงงานของภาคธุรกิจท่องเท่ียว เช่น รับจ้างขับเรือให้นักท่องเท่ียว เป็นพนักงานพา

นักท่องเท่ียวไปด าน้ า เป็นไกด์น าเท่ียวทางทะเล และดูแลความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว เป็นความ

ต้องการของเจ้าของบริษัทท่องเท่ียวเนื่องจากชาวเลมีความรู้ เรื่องทะเล สามารถอธิบายให้

นักท่องเท่ียวรับทราบข้อมูลท่ีถูกต้อง  และชาวเลรู้เรื่องสัตว์มีพิษและการเอาตัวรอดในทะเลช านาญ

กว่านักด าน้ ากลุ่มอื่นๆ  แต่อาชีพดังกล่าวมีความเส่ียงในเรื่องความมั่นคง เนื่องจากฤดูกาลท่องเท่ียวมี

เพียงระยะเวลาส้ันๆ ในช่วงหน้าร้อนเท่านั้น  เมื่อหมดช่วงฤดูท่องเท่ียว ชาวเลก็จะถูกเลิกจ้างและ

กลับมาท าใหม่เมื่อฤดูท่องเท่ียวมาถึง  ขณะท่ีอาชีพประมงและหาของทะเลสามารถท าได้ตลอดป ี

 จากประสบการณ์ท่ีได้รับรู้นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีไร้ทิศทางของภาครัฐในปัจจุบัน  

เน้นส่งเสริมการท่องเท่ียว  ส่วนชาวเลบ้านราไวย์ท่ีบุกเบิกเกาะภูเก็ตก าลังจะถูกไล่ท่ี ไม่มีน้ า ไม่มี

ไฟฟ้าใช้ ต้องต่ืนต้ังแต่ตี 4 เพื่อแย่งกันเข้าส้วมกลางแจ้งท่ีชายหาด ท าอะไรไม่ได้แม้แต่ขุดบ่อน้ าสร้าง

ห้องน้ าและก าลังถูกกดขี่ขูดเลือดขูดเนื้อเป็นกระสอบทรายให้กับนายทุนหน้าเลือดจากการปล่อยเงินกู้
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นอกระบบ จนท าให้บางรายต้องหนีหนี้ จนเด็กไม่ได้ไปโรงเรียนหลายวัน  จะมีใครในประเทศนี้กี่คนท่ี

เข้าใจวิถีชีวิตคนด้ังเดิมของประเทศนี้  จะมีรัฐบาลไหนท่ีเห็นใจคนจนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยอย่างนี้  สังคม

ต้องดูแลพวกเขาก่อนท่ีสังคมเราจะไม่มีพวกเขาให้เราได้ดูแลอีกต่อไปเฉกเช่นท่ีผ่านมา  ฉะนั้นภาครัฐ

ควรปฏิรูประบบเศรษฐกิจให้เป็นแบบทุนนิยมท่ีมีความแข่งขันอย่างเป็นธรรมและระบบสังคมนิยม

ประชาธิปไตยแนวระบบนิเวศมุ่งเน้นการกระจายทรัพย์สินและรายได้ ให้เป็นธรรม  พัฒนาการใช้

แรงงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่วนรวมเพื่อคุณภาพชีวิตของคนในทุกระดับในสังคม2 

2.3 ทฤษฎีและแนวคิดที่เก่ียวข้อง 

 ศิลปะแบบปฐมภูมิหรือบรรพกาล (Primitive)  หมายถึง  งานกลุ่มชนปฐมภูมิท่ีมีความ

เป็นอยู่อย่างอิสระ มีลักษณะร่วมกันด้วยประเพณี ความเช่ือ ส่วนใหญ่จะยังคงเหลือให้พบเห็นตาม

เกาะแก่งหรือป่าเขา  

 

2.4 สถานที่พบงาน 

 หมู่เกาะ - แปซิฟิกใต้ เกาะนิวกินีเกาะ อีสเตอร์ทวีป 

 แอฟริกา-ประเทศซาอี ไนจีเรียและกาบองอเมริกาเช่น กลุ่มชนอินเดียนแดงในรัฐอลาสกา  

 

2.5 ลักษณะเคร่ืองมือแบบแบบปฐมภูมิ 

 

 

   

 

 

 

                                                             
2

 วิทยากร, เ. (2557). เพื่อการปฏิรูป มนษุย ์และสงัคมอยา่งลกึซึง้. 
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ภาพที่ 5   เครื่องมือล่าสัตว์ ก่อนค.ศ. ประมาณ 8000 - 3000 ปี 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 6   ขวานหินและใบหอกโลหะ 

บ่อเกิดของศิลปะแบบปฐมภูมิมีมากมาย เช่น การบูชาผีบรรพบุรุษ การนับถือเทพารักษ์ การ

นับถือบูชาหัวหน้าเผ่า หรือผู้ปกครอง  แม้กระท่ังการท าหน้ากาก 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7   Male figure Surmounted by a Bird  รูปไม้แกะสูง 48 นิ้ว พบในปาปัวนิวกิน ี
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ภาพที่ 8   ประติมากรรมหน้ากากจากบริเวรแม่น้ าเซปิก ปาปัวนิวกินี 
 

2.6 อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปินอืน่ 

2.6.1 มณเฑียร บุญมา  เกิดวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 ท่ีกรุงเทพมหานคร ศึกษาช้ันอนุบาล 

และประถมศึกษาท่ีกรุงเทพมหานคร ต่อมาได้ศึกษาท่ีโรงเรียนเพาะช่างในปี พ.ศ. 2514 - 2516 หลัง

จบการศึกษาจากเพาะช่างแล้ว ได้เข้าศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะจิตรกรรมประติมากรรม

และภาพพิมพ์ จนจบและท างานเป็นฝ่ายศิลป์ หนังสือพิมพ์ Bangkok post  ต่อมาได้เข้าท างานเป็น

ฝ่ายศิลปะมหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นอาจารย์สอน จนในปี พ.ศ.2529 – 2531 ได้รับทุนไปศึกษา

ต่อท่ีประเทศอิตาลี และย้ายไปท่ีกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส จนได้รับปริญญามหาบัณฑิต จาก Jean 

LouisBoissier จากสถาบันแห่งนี้ ใน พ.ศ. 2531 

 
  

ภาพที่ 9   กิจกรรมของชีวิตชนบท same day payday loans 

http://4mincashadvance.com/
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ภาพที่ 10   กิจกรรมของชีวิตชนบท same day payday loans 
“กิจกรรมของชีวิตชนบท” เป็นการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การด ารงชีพในท้องถิ่นชนบท เช่น เสียม คราด ไม้นวดข้าว ขนาดรดน้ า กระบวยน้ า และส่ือวัสดุ เช่น 

ฟางข้าว รวงข้าว ดินเหนียว ปูนขาว เป็นส่ือประกอบเข้ากับร่องรอยของมือ เพื่อแทนสัญลักษณ์ของ

การใช้แรงกายต่องานหนักท่ีเป็นแบบของการด ารงชีวิตของผู้คนในชนบทไทย 

 จากการที่ข้าพเจ้าได้ศึกษางานของ อาจารย์มณเฑียร บุญมา ท่านเป็นผู้ท่ีชอบหยิบจับวัสดุ

มาท างาน ซึ่งอาจารย์มีวิธีการท างานโดยเข้าไปจัดการกับโครงสร้าง รูปทรง ขนาด หรือน้ าหนักท่ีเป็น

ของวัตถุ เครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อเป็นผลงานนั้นๆ ท่านจะสร้างรูปทรงของวัสดุท่ีมีรูปร่าง ขนาด ตาม

สัดส่วนในตัวเอง ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการท างานของท่าน ท่านมีลักษณะการจัดองค์ประกอบกันระหว่าง

ส่ือวัตถุแต่ละช้ิน ผลส าเร็จของรูปทรงนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการสร้างเพื่อเป็นรูปทรงท่ีเลียนแบบ หรือ

เป็นสัญลักษณ์แทนรูปทรงอื่นใด แต่เกิดจากความเป็นไปได้ของการจัดองค์ประกอบประสานกัน

ระหว่างส่ือวัสดุนั้นๆ โดยตรง  กระบวนการสร้างสรรค์และเทคนิคของการสร้างผลงานไม่มีรูปแบบท่ี

ตายตัว แต่จะเปล่ียนไปตามคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้นั้นๆ  ตัวข้าพเจ้าเอง

ท่ีมีความคิดเช่นเดียวกันกับอาจารย์ ท่ีว่ากระบวนการสร้างสรรค์และเทคนิคของการสร้างผลงานไม่มี

รูปแบบท่ีตายตัว แต่จะเปล่ียนไปตามประสบการณ์ต่างๆ ท่ีตัวข้าพเจ้าเองต้องการจะส่ือออกไป 

 

http://4mincashadvance.com/
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2.6.2 ไอ้เว่ยเว่ย (AI WEIWEI)  ศิลปินร่วมสมัยท่ีสร้างสรรค์ผลงานระดับโลก อาทิ “สนามรังนก” 

(สนามกีฬาแห่งชาติปักกิ่งท่ีสร้างขึ้นในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก 2008)  และอาคาร Tsai Residence 

ในนิวยอร์ก ซึ่งเคยได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นในปี 2009  ไอ้เว่ยเว่ยเกิดในปี 1957 ท่ีกรุงปักกิ่ง 

เป็นบุตรของกวีจีน ไอ้ฉิ่ง หนึ่งในปัญญาชนท่ีถูกตราหน้าว่าเป็นพวกฝ่ายขวาจัด และนั่นท าให้ไอ้ฉิ่งกับ

ครอบครัวต้องถูกเนรเทศไปอยู่ในมณฑลซินเจียงนานถึง 16 ปี จนกระท่ังเหมาเจ๋อตุงส้ินชีวิตและ

ส้ินสุดการปฏิวัติวัฒนธรรม ครอบครัวของไอ้เว่ยเว่ยจึงได้กลับมาอยู่ท่ีปักกิ่ง  เขาศึกษาด้านแอนิเมช่ัน

ในวิทยาลัยภาพยนตร์ปักกิ่ง และเป็นหนึ่งในหัวหอกกลุ่มศิลปินอะวองต์การ์ดของจีนในช่วงทศวรรษ 

70-80  และในทศวรรษ 80-90 ไอ้เว่ยเว่ยย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอเมริกา ท่ีนั่นเขาได้รับอิทธิพล

งานศิลปะแบบ conceptual art จากมาเซล ดูช็องป์ และ pop art จากแอนดี วอร์ฮอล ในปี 1993 

ไอ้เว่ยเว่ยกลับประเทศจีนเพื่อมาดูแลพ่อท่ีป่วยหนัก และปักหลักท างานด้านศิลปะอยู่ในจีนมาจนถึง

ปัจจุบัน โดยเขาได้ก่อต้ังสตูดิโอช่ือ FAKE Design ขึ้นในกรุงปักกิ่ง และท างานศิลปะในบทบาทของ

นักเคล่ือนไหวเพื่อสังคม ผู้ปวารณาตนต่อสู้แบบถวายชีวิตเพื่อเรียกร้องสิทธิมนุษยชนในจีน จนกระท่ัง

เขากลายเป็นศัตรูตัวฉกาจและไม้เบื่อไม้เมาของรัฐบาลจีน ผลงานแนว conceptual art ของไอ้เว่ย

เว่ยนั้น นอกจากจะแฝงอารมณ์ขันแล้ว มักจะสอดแทรกนัยยะทางสังคม วัฒนธรรม และการเมือง ซึ่ง

จุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ได้เสมอ 

ผลงานของ AI WEIWEI ท่ีข้าพเจ้าได้วิเคราะห์และน ามาปรับใช้ในผลงานวิจัยชุดนี้ 

 

 

ภาพที่ 11   Coca-Cola Vase 
ช่ือผลงาน  Coca-Cola Vase 
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ปีท่ีสร้าง  2009 

เทคนิค  ดินเผา 

 ศิลปินน าไหโบราณยุคราชวงศ์ถังมาระบายสีโลโก้เครื่องด่ืมอัดลม  และน าไหยุคฮั่นมาโยน

ลงพื้น จนเกิดเสียงวิจารณ์เป็นอย่างมาก  ซึ่งศิลปินให้เหตุผลว่า เขาต้องการจะสะท้อนถึงด้านลบของ

โลกาภิวัตน์ท่ีก าลังครอบง าและกลืนกินขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์  โลโก้เครื่องด่ืม

อัดลมเป็นสัญญะท่ีใช้แทนความเป็นโลกาภิวัฒน์  ส่วนการทุ่มแจกันลงพื้นส่ือถึงการท าลายรากเหง้า 

ข้าพเจ้าสนใจในกระบวนการเล่าเรื่องของศิลปินท่ีมีการใช้ข้อมูลในเชิงข้อเท็จจริงประกอบกับวิธีการ

จัดการข้อมูล  การน าเอาส่ิงของท่ีมีความเป็นอดีต มาผนวกกับการจัดการวัสดุโดยการระบายสีโดย

หยิบยืมโลโก้ของเครื่องด่ืมอัดลมในปัจจุบัน เป็นกลวิธีในการน าเสนอท่ีน่าสนใจอย่างยิ่ง ท้ังหมดนี้คือ

ส่ิงท่ีข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เพื่อท่ีจะน ามาปรับใช้ในผลงาน 

 

2.6.3 มูไค คัทสึมิ (katsumi mukai)  เกิดเมื่อปี พ.ศ 2490 ชาวญี่ปุ่น เป็นศิลปินท่ีสร้างสรรค์

ผลงานผ่านวิธีแกะสลักไม้ ลักษณะเด่นในผลงานศิลปะของเขา คือ การใช้ภาษาทางรูปทรงโดยการใช้ 

มวล ปริมาตรและเส้นท่ีดูมั่นคง โดยใช้การท างานของรูปทรงกับท่ีว่างเข้ามาช่วยให้เกิดความ

เคล่ือนไหวในตัวผลงาน  การท้ิงร่องรอยของการแกะสลัก ไม่ขัดเรียบเหมือนงานแกะสลักท่ัวไปเป็นอีก

ส่ิงหนึ่งท่ีท าให้ผลงานดูแปลกตา  ข้าพเจ้าสนใจเทคนิคและวิธีการน าเสนอของศิลปิน และได้มีการ

น ามาปรับใช้ในผลงาน 
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ภาพที่ 12   The wind of Penang 
ช่ือผลงาน  The wind of Penang 

ปีท่ีสร้าง  2005 

เทคนิค  แกะสลักไม้ 
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บทท่ี 3 

วิธีการด าเนินงาน 

 

3.1 การตีความข้อมูลเพื่อน าไปสู่ประเด็น 

 ปัจจุบันนี้ ในยุคของการการปฏิรูปประเทศไทย  ชาวเลมีทะเลแต่ไม่มีท่ีท ากิน ชาวเลมีท่ีดิน

แต่ไม่มีท่ีอยู่อาศัย  ชาวเลมีหน้าท่ีคอยปกป้องดูแลรักษาทรัพยากรสาธารณะ สมบัติของแผ่นดิน  แล้ว

ประเทศไทยจะปฏิรูปได้อย่างไร  คนมีหน้าท่ีท่ีควรท ากลับไม่ท า คนท่ีไม่มีหน้าท่ีกลับต้องท าเกินหน้าท่ี

อย่างพวกชาวเลในปัจจุบัน  ส่ิงเหล่านี้ข้าพเจ้าได้น ามาตีความเพื่อหาข้อสรุปทางประเด็นในแนวทาง

ของเรื่องได้ ดังนี้ 

1. การต่อสู้ด้ินรนเพื่อความภูมิใจในวิถีวัฒนธรรมด้ังเดิม 

2. การต่อสู้เพื่อความรู้สึกทางจิตวิญญาณท่ีถูกคุกคาม 

 

3.2 การค้นหารูปแบบทางศิลปะหรือรูปทรงทางประติมากรรม 

การค้นหารูปแบบหรือวิธีการน าเสนอความคิดของข้าพเจ้าในงานวิจัยนี้  โดยปกติผลงานก่อน

หน้างานวิจัยนี้  ข้าพเจ้าใช้วิธีการน าเสนอด้วยผลงานประติมากรรมแกะสลักไม้และเช่ือมโลหะ โดยจะ

มีการก าหนดให้มีรูปทรงใหญ่ก่อน เช่น รูปทรงของแหท่ีโดนมัดรวมกัน โครงสร้างของไม้พายท่ีเป็น

ตัวรับน้ าหนักหลัก เป็นต้น  จากนั้นค่อยมาก าหนดหรือแทนค่าตัววัสดุและกระบวนการทางเทคนิคใน

การจัดการวัสดุให้มีความสอดคล้องกับแนวเรื่อง ซึ่งถ้ามองในภาพกว้างข้าพเจ้าจะแยกออกเป็น 2 

ส่วน คือ ส่วนของเรื่อง กับส่วนของรูป แล้วก็ค่อยหาประเด็นร่วม จากนั้นค่อยเลือกส่ือทางศิลปะท่ีจะ

เป็นตัวน าเสนอ เมื่อได้ประเด็นทางความคิดแล้วค้นหาส่ือท่ีจะแสดงออก  ประเด็นท่ีข้าพเจ้าเลือกมา

น าเสนอในผลงานประติมากรรมของข้าพเจ้าก็คือ  การปรับเปล่ียนหน้าท่ีของส่ิงของ แทนประเด็นการ

ต่อสู้ด้ินรนเพื่อความภูมิใจในวิถีวัฒนธรรมด้ังเดิม และการท าศิลปะจัดวางเรียงแบบพื้นท่ีสุสาน แทน



  22 

ประเด็นการต่อสู้เพื่อความรู้สึกทางจิตวิญญาณท่ีถูกคุกคาม  ท้ังสองประเด็นนี้ข้าพเจ้าได้ใช้แสดงออก

ในงานโดยแยกเอาแต่ละประเด็นไปสร้างเป็นหนึ่งช้ินผลงาน ดังนี้ 

3.3 ผลงานก่อนงานวิจัย 

 

 

ภาพที่ 13   ภาพผลงานก่อนงานวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14   ภาพผลงานก่อนงานวิจัย 
 

ประเด็นท่ีข้าพเจ้าเลือกใช้ในผลงานช้ินนี้ คือ “เครื่องมือพื้นบ้านสู่จินตนาการใหม่” ข้าพเจ้า

ได้เลือกใช้ท่ีมาของรูปทรง คือ ไทรดักปลา ฉมวก และลูกทุ่น 
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3.4 วิธีการค้นหารูปทรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 15   การค้นหารูปทรงในผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ 
 

 

3.5 กระบวนการในระหว่างท างาน 
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ภาพที่ 16   กระบวนการในระหว่างท างานในผลงานก่อนงานวิจัย 
 ส่ิงท่ีได้จากการท างานก่อนงานวิจัย คือ การได้รู้วิธีการสร้างรูปทรงท่ีสอดคล้องกับประเด็น

ท่ีต้ังเอาไว้  เพราะก่อนหน้านั้น ข้าพเจ้ามีวิธีการท างานแบบประดิษฐ์โดยไม่มีกรอบมาวางไว้เป็น

ตัวก าหนดรูป และได้เข้าใจในการเลือกใช้วัสดุอีกด้วย 

 

 3.5.1 ผลงานชิ้นที่ 1 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 17   ภาพผลงานช้ินท่ี 1 
 ประเด็นท่ีเลือกใช้  “การต่อสู้ด้ินรนเพื่อความภูมิใจในวิถีวัฒนธรรมด้ังเดิม”  ข้าพเจ้า

ต้องการน าเสนอรูปทรงประติมากรรมท่ีดูไม่แข็งแรง แต่สามารถต้ังมั่นได้ โดยผ่านการยึดต่อกันจาก

หลายๆ หน่วยของวัสดุท่ีน ามาสร้างรูป  

การคัดเลือกข้อมูล  ข้าพเจ้าได้ท าการแยกข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นวัตถุก็คือ แห เรือ 

และเครื่องมือ  และส่วนท่ีเป็นโครงสร้างรับน้ าหนักรูปทรงหลัก คือ ไม้พาย โดยมีหลักเกณฑ์ในการ

คัดเลือกก็คือ ส่วนท่ีเป็นแห และฉมวก  โดยปกติแล้วเป็นเครื่องมือในการหาปลาของชาวเล แต่

ปัจจุบันมีแต่เรือหาปลาน้ าลึกเท่านั้นท่ีใช้ส่ิงของเหล่านี้  จึงกลายเป็นสินค้าท่ีระลึกส าหรับนักท่องเทียว 
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การต่อประกอบหยิบยืมรูปแบบจากพิธีลอยเรือของชาวเล  แต่ใช้รูปทรงของแหเป็นตัวยึดต่อกันของ

รูปทรงแสดงอาการดึงและรั้งให้รูปทรงต้ังมั่นอยู่ได้  โดยตัวโครงสร้างไม้พายเป็นตัวค้ ารูปทรงหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 18   สินค้าท่ีระลึกส าหรับขายนักท่องเท่ียว 
ท่ีมา http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9560000065869 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 19   พิธีกรรมลอยเรือ 
ท่ีมา httpswww.pstip.com 
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การค้นหารูปทรงจากแบบร่าง 2 มิติ น าสองส่วนนี้มารวมกันเพื่อค้นหารูปทรงท่ีต้องการด้วย

วิธีการ sketch drawing  การค้นหาแบบร่าง 2 มิตินี้ เป็นขั้นตอนพื้นฐานของการท างาน

ประติมากรรมเพราะแบบร่าง 2 มิติ  จะเปรียบเสมือนการถอดแบบเอาความคิดท่ีเป็นนามธรรมมา

เป็นรูปธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 20   ภาพแบบร่าง 2 มิติ ผลงานช้ินท่ี 1 
 

การจ าลองแบบจาก 2 มิติ ให้เป็น 3 มิติ  เป็นวิธีการก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการขยายผลงานจริง แบบ 

3 มิติ ท่ีพัฒนามาจากแบบร่าง 2 มิติ จะมีความใกล้เคียงงานจริงมากท่ีสุด  ท าให้ภาพในจินตนาการ

ชัดท่ีสุดมองเห็นข้อดีข้อเสียได้มากท่ีสุด และยังสามารถคาดเดาปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้ เมื่อเข้า

สู่ขั้นตอนการขยายเป็นงานจริง 
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ภาพที่ 21   ภาพแบบร่าง 3 มิติ ผลงานช้ินท่ี 1 
 

การขยายผลงาน   เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการท างาน โดยผลงานของข้าพเจ้าจะมีขั้นตอนท่ี

หลากหลายขึ้นอยู่กับวัสดุท่ีเลือกมาใช้  ซึ่งจะขออธิบายขั้นตอนการท างานดังนี้ ข้าพเจ้าได้เลือกใช้

วิธีการขยายผลงาน ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ส่วนท่ีมาจากวัสดุไม้ ข้าพเจ้าใช้วิธีการแกะสลัก  

และส่วนท่ี 2 ส่วนท่ีเป็นเหล็ก ข้าพเจ้าใช้วิธีการเช่ือมโลหะ ยึดด้วยสเก็นและข้อต่อ  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 22   การแกะสลักไม้ 
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ภาพที่ 23   การเช่ือมโลหะ 
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 ภาพท่ี 24   การท าพื้นผิวของโลหะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 25   ขั้นตอนของการยึดด้วยข้อต่อ 
 

 3.5.2 ผลงานชิ้นที่ 2 
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ภาพที่ 26   ภาพผลงานช้ินท่ี 2 
 

 ประเด็นท่ีเลือกใช้ “ประเด็นการต่อสู้ เพื่อความรู้สึกทางจิตวิญญาณที่ ถูกคุกคาม”  

ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอรูปทรงประติมากรรมผ่านวิธีการจัดวาง ตามรูปแบบของสุสานชาวเล  โดยมี

รูปทรงของนาฬิกาแดด ซึ่งเป็นเครื่องมือดูเวลาในสมัยก่อนมารวมอยู่ในตัวผลงาน 

 

การคัดเลือกข้อมูล  ข้าพเจ้าได้ลงพื้นท่ีเพื่อเก็บข้อมูลและรับรู้จากข่าวสารต่อสภาพความเป็นไปใน

พื้นท่ีสุสาน และพื้นท่ีประกอบพิธีกรรมของชาวเลท่ีถูกคุกคามจากกลุ่มนายทุน  แล้วน ามาวิเคราะห์

เพื่อก าหนดกรอบและทิศทางของตัวผลงาน โดยก าหนดให้ผลงานมีลักษณะเป็นศิลปะแบบจัดวาง  

 

 

ภาพที่ 27   พื้นท่ีสุสานชาวเล 
การค้นหารูปทรงจากแบบร่าง 2 มิติ  เป็นการค้นหารูปทรงท่ีต้องการด้วยวิธีการ sketch drawing  

การค้นหาแบบร่าง 2 มิตินี้ เป็นขั้นตอนพื้นฐานของการท างานประติมากรรม เพราะแบบร่าง 2 มิติ 

จะเปรียบเสมือนการถอดแบบเอาความคิดท่ีเป็นนามธรรมมาเป็นรูปธรรม 
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ภาพที่ 28   แบบร่างผลงานช้ินท่ี 2  

การจ าลองแบบจาก 2 มิติ ให้เป็น 3 มิติ  เป็นวิธีการก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการขยายผลงานจริง แบบ 

3 มิติ จะถูกพัฒนามาจากแบบร่าง 2 มิติ  มีความใกล้เคียงงานจริงมากท่ีสุด ท าให้ภาพในจินตนาการ

ชัดท่ีสุด มองเห็นข้อดีข้อเสียมากท่ีสุด และสามารถคาดเดาปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้ เมื่อเข้าสู่

ขั้นตอนการขยายเป็นงานจริง 

 

การขยายผลงาน  เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการท างาน โดยผลงานของข้าพเจ้าจะมีขั้นตอนท่ี

หลากหลายข้ึนอยู่กับวัสดุท่ีเลือกมาใช้  ซึ่งจะขออธิบายข้ันตอนการท างานดังนี้  ข้าพเจ้าได้เลือกใช้ไม้

สองท่อน เป็นรูปทรงหลัก และจัดวางองค์ประกอบอื่นๆ ตามแบบร่าง โดยให้รูปทรงกลม (นาฬิกา

แดด) เป็นจุดเด่น  

 

 

 

 

 

 



  32 

 

 

ภาพที่ 29   การขยายจากต้นแบบด้วยการลงพื้นท่ีจริงเพื่อก าหนดขอบเขตของการจัดวาง 

 

 

ภาพที่ 30   ขั้นตอนของการแกะสลักไม้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 31   ขั้นตอนของการเช่ือมโลหะ 
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ภาพที่ 32   ขั้นตอนการจัดวาง 
ข้อตกลงเบื้องต้นที่ข้าพเจ้าใช้ยึดถือในการท างานโครงการวิจัยน้ี คือ 

1. ผลงานควรมีความเป็นประติมากรรมในเชิงของการรับรู้ 

2. ผลงานควรมีภาษาของวัสดุและภาษาของการจัดการควบคุมวัสดุท่ีน ามาใช้  สามารถ

สะท้อนได้ท้ังแนวคิดและแนวทางของประติมากรรม 

3. ผลงานควรมีความหลากหลายในการน าข้อมูลมาใช้ถึงแม้ว่าข้อมูลจะมีน้อย แต่ควรมีการ

เล่นกับข้อมูลเพื่อให้รับรู้ถึงความมีอิสรภาพในการแสดงออก 

ส่ิงเหล่านี้ คือ วิธีการของข้าพเจ้าในการน าเสนอผลงานหรือจะพูดว่าข้อตกลงส่วนตัวในการท่ี

จะก าหนดรูปแบบวิธีการส่ือสารผลงานก็ได้ 
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บทท่ี 4 

บทวิเคราะห์ทัศนธาตุพื้นฐานและองค์ประกอบในผลงาน 

 

4.1 วิเคราะห์เนื้อเร่ืองและรูปทรง 

4.1.1 ผลงานชิ้นที่ 1 

ประเด็นในแนวเร่ือง 

 เนื่องจากโครงสร้างของเรื่องในงานวิจัยชุดนี้ของข้าพเจ้า คือ การท าความเข้าใจกับปัญหา 

เรื่อง ความภูมิใจในวิถีวัฒนธรรมด้ังเดิม จากข้อมูลท่ีได้สืบค้นมา  ข้าพเจ้าได้สรุปเป็นประเด็นในการ

ท างาน คือ “การสร้างรูปทรงจากเครื่องไม้เครื่องมือหาปลา”  ค าส าคัญ คือ “การท าให้รูปทรงท่ี

เหมือนจะล้มสามารถต้ังมั่นอยู่ได้” 

ประเด็นในแนวทางรูปทรง 

การท าให้รูปทรงท่ีเหมือนจะล้มสามารถต้ังมั่นอยู่ได้  เป็นค าส าคัญในการสร้างสรรค์ผลงาน

ช้ินนี้ของข้าพเจ้า ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงมีทิศทางในการสร้างรูปทรงโดยมีเป้าหมายคือการยึดเกาะกันในแต่

ละหน่วย จนเกิดเป็นรูปทรง  และมีเป้าหมายทางอารมณ์คือการแสดงอาการของการรั้ง และอาการ

ของการค้ า ให้รูปทรงผนึกรวมเป็นหนึ่งเดียวกันผ่านการเช่ือมโยงของเส้น 

 

4.1.2 ผลงานชิ้นที่ 2 

ประเด็นในแนวเร่ือง 

 เนื่องจากโครงสร้างของเรื่องในงานวิจัยชุดนี้ของข้าพเจ้า คือ การท าความเข้าใจกับปัญหา 

เรื่อง พื้นท่ีทางจิตวิญญาณ กล่าวคือ สุสานหรือสถานท่ีประกอบพิธีกรรมท่ีถูกคุกความจากกลุ่ม

นายทุน และน ามาวิเคราะห์เพื่อสร้างสรรค์เป็นตัวผลงานแบบจัดวาง   
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ประเด็นในแนวทางของรูปทรง 

 เมื่อข้าพเจ้าได้ท าการวิเคราะห์หาประเด็นในแนวเรื่องแล้ว  ขั้นตอนต่อไปคือการค้นหา

ประเด็นในแนวทางของรูปทรงหรือรูปแบบผลงาน 3 มิติ และค าส าคัญท่ีข้าพเจ้าได้มาจากการ

วิเคราะห์แนวเรื่อง คือ “สุสาน”  ข้าพเจ้าจึงมองค านี้ในฐานะเป็นบทบาทของข้อมูลท่ีจะเป็นตัว

สะท้อนให้เห็นถึงพื้นท่ีท่ีถูกคุกคามของชาวเล  ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงก าหนดให้ผลงานในแต่ละหน่วย มี

ท่ีมาจากรูปทรงท่ีแตกต่างกัน แต่มาอยู่รวมกันโดยการจัดวางองค์ประกอบ  

 

4.2 วิเคราะห์ทัศนธาตุ 

4.2.1 ผลงานชิ้นที่ 1   

 จุด - เส้น  ในตัวผลงานประติมากรรมชุดนี้ ถือว่าจุดและเส้นมีส่วนส าคัญและโดดเด่นอย่าง

มากในการน ามาใช้  ซึ่งส่วนมากแล้วในทางประติมากรรมแทบกลืนหายไปกับตัวผลงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 33   แสดงจุด – เส้นในผลงาน 
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 ระนาบ - ปริมาตร  ปริมาตรที่เกิดข้ึนในตัวผลงานเกิดจากระนาบท่ีเป็นหน่วยย่อยจากการ

สานต่อกันของโลหะภายในโครงสร้าง  ซึ่งเป็นตัวก าหนดทิศทางของปริมาตรที่เกิดจากการรวมตัวของ

เส้นระนาบเล็กๆ สานต่อกันจนดูทึบตัน  นอกจากนี้พื้นท่ีรอบนอกท่ีเปิดให้เห็นโครงสร้างภายใน เป็น

การลดความทึบตันของรูปทรงจากเหล็กท่ีสานต่อกันเป็นระนาบหรือปริมาตรลวง ท าให้รูปทรงเกิด

ความโปร่งในตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 34   แสดงระนาบ - ปริมาตรในผลงาน 
 รูปร่าง - รูปทรง  ในผลงานประติมากรรมชุดนี้ ได้มีการผสมผสานกันระหว่างรูปทรงท่ีมี

ท่ีมาจากชาวเล คือ เครื่องไม้เครื่องมือ ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักกับรูปทรงเรือ  และเป็นโครงสร้างของ

รายละเอียดท่ีอยู่ด้านใน แยกประเภทรูปทรงท่ีทึบตันกับรูปทรงท่ีโปร่งผสมผสานอยู่ร่วมกัน  ประกอบ

กันเป็นรูปทรงท่ีชัดเจนท าให้เกิดความลงตัว รวมท้ังการจัดวางรูปทรงท่ีแสดงให้เห็นความส าคัญของ

มุมมอง จึงท าให้เกิดความงาม การประคับประคอง เพื่อส่ือความหมายได้อย่างตรงตามความต้องการ 
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ภาพที่ 35   แสดงรูปร่าง - รูปทรงในผลงาน 
 พื้นที่ว่าง  เนื่องจากผลงานโดยรวมประกอบไปด้วยโครงสร้างท่ีเปิดโล่ง  ฉะนั้น จึงท าให้

เกิดพื้นท่ีว่างขึ้นมาก  ท้ังพื้นท่ีว่างหลัก คือ พื้นท่ีว่างภายในรูปทรงและพื้นท่ีว่างรอบนอกรูปทรง  และ

ยังเกิดพื้นท่ีว่างเล็กๆ เป็นช่องๆ ท่ีเกิดจากการประกอบกันของเหล็กเส้นรอบนอกของโครงสร้างท่ี

ก าหนดขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 36   แสดงพื้นท่ีว่างในผลงาน 
 

 จังหวะ  ในผลงานท่ีชัดเจนมาก คือ จังหวะของเส้นท่ีประกอบกันเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิด

ทิศทางล้อกับโครงสร้างหลัก  
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ภาพที่ 37   แสดงจังหวะในผลงาน 
 พื้นผิว  ส าหรับพื้นผิวในงานท่ีสร้างขั้นมานั้น  ในส่วนของวัสดุท่ีเป็นไม้  ข้าพเจ้าได้ท้ิง

ร่องรอยของการแกะสลักไว้ เกิดเป็นพื้นผิวขรุขระ  รวมถึงพื้นผิวของตัววัสดุท่ีเป็นโลหะ ท่ีเกิดจากการ

แต้มลวดเช่ือมไฟฟ้าให้เป็นจุดเป็นเม็ดของเหล็กท่ีเช่ือมต่อกัน  ส่วนพื้นท่ีผิวในส่วนอื่น ข้าพเจ้าปล่อย

ให้เป็นไปตามธรรมชาติของวัสดุจริงท่ีน าเข้ามาใช้ในตัวผลงาน 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพที่ 38   แสดงพื้นผิวในผลงาน 
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 สี - น้ าหนัก  สีของวัสดุท่ีข้าพเจ้าเลือกใช้ สามารถแสดงตัวส่ือความหมายได้ดีอยู่แล้ว นั่น

คือ สีของโลหะท่ีมีความเข้มข้นและน้ าหนักอยู่ในตัวของวัสดุเองแล้ว ท าให้ส่ือถึงความเป็นพื้นบ้าน 

ความต้องการ รวมกับสีของไม้  และรอยไหม้ท่ีเกิดจากการประกอบรูปทรงก็ช่วยท าให้สีของไม้และ

เหล็กเกิดความกลมกลืนขึ้นมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 39   แสดงสี - น้ าหนักในผลงาน 
 

4.2.2 ผลงานชิ้นที่ 2  

จุด - เส้น  ในตัวผลงานประติมากรรมชุดนี้ ถือว่าจุดและเส้นมีส่วนส าคัญ  โดยข้าพเจ้า

เลือกใช้เส้นในแนวตั้งเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้เกิดความมั่นคงในตัวผลงาน 
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ภาพที่ 40   แสดงจุดและเส้น 
รูปร่าง - รูปทรง  รูปทรงกลมเป็นเสมือนจุดเด่นในตัวผลงาน โดยอยู่ในโครงสร้างของเสา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 41   แสดงรูปร่าง - รูปทรงในผลงาน 
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 พื้นที่ว่าง  เนื่องจากผลงานโดยรวมประกอบไปด้วยโครงสร้างท่ีเปิดโล่ง  ฉะนั้น จึงท าให้

เกิดพื้นท่ีว่างขึ้นมาก  ท้ังพื้นท่ีว่างหลัก คือ พื้นท่ีว่างภายในรูปทรงและพื้นท่ีว่างรอบนอกรูปทรง และ

ยังเกิดพื้นท่ีว่างเล็กๆ เป็นช่องๆ ท่ีเกิดจากการประกอบกันของเหล็กเส้นรอบนอกของโครงสร้า งท่ี

ก าหนดขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 42   แสดงพื้นท่ีว่างในผลงาน 
 พื้นผิว  ส าหรับพื้นผิวในผลงานท่ีสร้างขั้นมานั้น ในส่วนของวัสดุท่ีเป็นไม้  ข้าพเจ้าได้ท้ิง

ร่องรอยของการแกะสลักไว้ เกิดเป็นพื้นผิวขรุขระ รวมถึงพื้นผิวของตัววัสดุท่ีเป็นโลหะท่ีเกิดจากการ

แต้มลวดเช่ือมไฟฟ้า ให้เป็นจุดเป็นเม็ดเหล็กท่ีเช่ือมต่อกัน  ส่วนพื้นท่ีผิวในส่วนอื่น ข้าพเจ้าปล่อยให้

เป็นไปตามธรรมชาติของวัสดุจริงท่ีน าเข้ามาใช้ในตัวผลงาน 
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ภาพที่ 43   แสดงพื้นผิวในผลงาน 
 

สี – น้ าหนัก  สีของวัสดุท่ีข้าพเจ้าเลือกใช้สามารถแสดงตัวส่ือความหมายได้ดีอยู่แล้ว นั่นคือ 

สีของโลหะท่ีมีความเข้มข้นและน้ าหนักอยู่ในตัวของวัสดุเองแล้ว ท าให้ส่ือถึงความเป็นพื้นบ้าน ความ

ต้องการรวมกับสีของไม้ และรอยไหม้ท่ีเกิดจากการประกอบรูปทรง  ช่วยท าให้สีของไม้และเหล็กเกิด

ความกลมกลืนขึ้นมา 
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ภาพที่ 44   แสดงสีและน้ าหนักในผลงาน 
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บทท่ี 5 

สรุปผลงานวิจัย 

 

 การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมภายใต้โครงการวิจัย หัวข้อ  “การต่อสู้ด้ินรนเพื่อด ารง

ไว้ซึ่งอัตลักษณ์”  ข้าพเจ้าได้สร้างระบบของการด าเนินงาน ท้ังในด้านของการสืบค้นข้อมูลท่ีพอจะ

น ามาสรุปเป็นเนื้อหาและเข้าสู่กระบวนการของการค้นหาประเด็นท่ีสนใจ  โดยมีประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. การต่อสู้ด้ินรนเพื่อความภูมิใจในวิถีวัฒนธรรมด้ังเดิม 

2. การต่อสู้เพื่อความรู้สึกทางจิตวิญญาณท่ีถูกคุกคาม 

 

 เมื่อข้าพเจ้าได้ข้อสรุปประเด็นเชิงรูปทรงแล้ว  ก็เข้าสู่ขั้นตอนของการท างานและวิเคราะห์

ผล ว่าสัมฤทธิ์ผลมากน้อยเพียงใด  ข้าพเจ้าขอแยกผลสรุปผลของโครงการนี้ โดยแยกออกเป็นหัวข้อ

ต่างๆ ท้ังข้อดีและข้อท่ีควรปรับปรุง ดังนี้ 

 

5.1 ผลสรุปในการตีความในเชิงประเด็นทางเรื่อง 

1. การค้นหาข้อมูลยังไม่กว้างและหลากหลายพอท่ีจะสามารถสร้างมิติในการมองต่อเรื่องนี้

ได้หลากหลายข้ึน เพื่อเป็นประโยชน์ในการค้นหาประเด็นในแนวเรื่อง 

2. การสรุปประเด็นท้ัง 2 ประเด็น สามารถน าไปแยกเป็นหัวข้อในงานสร้างสรรค์ชุดต่อไป

ได้  โดยการเลือกเอาแต่ละประเด็นมาค้นหาในเชิงลึกเพิ่มขึ้น 

3. การเลือกใช้ข้อมูลยังไม่สัมฤทธิ์ผลท่ีสุดอาจจะเป็นเพราะยังกังวลต่อความรับผิดชอบต่อ

จ านวนช้ินงานเมื่อเทียบกับเวลา 

4. ความสมบูรณ์ของการตีความในการสร้างประเด็น  ถือว่าสัมฤทธิ์ผลเพราะสังเกตจากการ

ท างาน คือ พอมีขอบเขตทางประเด็นแล้วขั้นตอนต่อไป เริ่มเห็นทิศทางในการท างาน

อย่างมีข้ันตอน 

5. จากประเด็นท้ัง 2 ประเด็น สามารถสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคมชาวเลของ

พื้นท่ีจังหวัดภูเก็ตได้ 
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5.2 ผลสรุปของการตีความประเด็นในทางรูปทรงประติมากรรม 

1. มีการสร้างวิธีการในการถอดเอาค าส าคัญมาใช้ เพื่อเป็นทิศทางในการสร้างรูปทรง เช่น 

ค าว่าการยึดเกาะ ประคับประคอง เป็นต้น  ซึ่งเป็นวิธีการแสดงออกอีกแบบหนึ่ง 

2. การน าเอาประเด็นท่ีผ่านการตีความมาแล้ว  มาสร้างเป็นผลงานประติมากรรม มีการ

สร้างกลวิธีในการเล่าเรื่องหรือส่ือสารท่ีมากไปกว่าการใช้ลักษณะของรูปทรงเพียงอย่าง

เดียว  แต่มีการคัดเลือกข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริงมาใช้ และก าหนดให้อยู่ในรูปทรงท่ีถูก

ควบคุมด้วยประเด็น 

3. ในหนึ่งรูปทรงประติมากรรม มีการเช่ือมโยงความหมายทางเทคนิค วัสดุ และประเด็นให้

มีความสัมพันธ์กัน 

4. เกิดประเด็นใหม่ข้ึนมาในขณะปฏิบัติงาน กล่าวคือ เห็นคุณค่าของข้อเท็จจริงและข้อมูลท่ี

น ามาใช้ และมีความตระหนักต่อส่ิงนี้มากขึ้นจริง  เกิดความคิดขึ้นว่าในอนาคตรูปแบบ

ทางศิลปะของข้าพเจ้าควรจะต้องคงข้อเท็จจริงและข้อมูลให้มากขึ้น  และความเป็น

ประติมากรรมก็ไม่ท าให้เสียหาย 

 

5.3 ผลสรุปในการเลือกใช้วัสดุและเทคนิคมาใชใ้นผลงาน 

1. มีการควบคุมประเด็นท้ัง 2 ประเด็น ให้อยู่ภายใต้โครงสร้างของเรื่องเดียวกัน ด้วย

วิธีการใช้รูปทรงท่ีมีท่ีมาจากเครื่องไม้เครื่องมือ และการประกอบพิธีกรรม มาเป็น

ตัวเช่ือมความสัมพันธ์กันของท้ัง 2 ประเด็น ผ่านวิธีการทางเทคนิคในการจัดการวัสดุ ท่ี

เป็นท่ีมาของข้อเท็จจริงในเชิงเรื่องมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน 

2. งานวิจัยในครั้งนี้ ท าให้ข้าพเจ้าได้เปิดมุมมองเกี่ยวกับการคัดเลือกวัสดุและเทคนิค โดยมี

ประเด็นทางความคิดเป็นตัวควบคุม และมีการใช้วัสดุใหม่ๆ ท่ีข้าพเจ้าไม่เคยใช้มาใช้ใน

ผลงานอีกด้วย 

 

 ดังท่ีข้าพเจ้าได้สรุป  โดยได้แยกออกเป็นหัวข้อด้านบน ทุกกระบวนการของการท างานใน

โครงการวิจัยในครั้งนี้  ข้าพเจ้าได้รับรู้ถึงหลักการวิจัยในงานศิลปะ เพราะโดยปกติแล้ว การท างาน

ของข้าพเจ้านั้น  ท าโดยการขาดการจดบันทึกอย่างเป็นขั้นเป็นตอน การศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด 
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และขาดการแยกแยะประเด็นท่ีเป็นแนวเรื่อง กับแนวรูปทรงออกจากกัน  แล้วค่อยน ามารวมกันโดย

ใช้ภาษาทางประติมากรรมเป็นตัวจัดการ  แต่ข้อดีของโครงการวิจัยในครั้งนี้ในความเป็นส่วนตัว  ท า

ให้ข้าพเจ้าได้คนพบแนวทางในการท างานศิลปะประเภทประติมากรรมท่ีมีความเป็นลักษณะเฉพาะตัว

มากขึ้น และได้เข้าใจต่อปัญหาของชาวเลมากขึ้น  โดยมองเห็นองค์ประกอบต่างๆ ท่ีมีต่อวิถีชีวิตของ

สังคมชาวเล  และข้าพเจ้าหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนท่ีสนใจในประเด็นเดียวกันกับข้าพเจ้า หรือ

เข้าใจต่อบทบาทหน้าท่ีของประติมากรรมมากขึ้น  ท้ังในด้านความงามและเนื้อหาใน การสะท้อน

สภาพสังคมอีกด้วย  

 



 

 

รายการอ้า งอิง 

รายการอ้างอิง 
 

ปรีดา, ค. (2554). "วิกฤต ชาวเล." วารสารมูลนิธิชุมชนไท. 

  
วิทยากร, เ. (2557). เพ่ือการปฏิรูป มนุษย์ และสังคมอย่างลึกซึ้ง. 

  

 

 



 

ผลงานท่ีได้รับการเผยแพร ่
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ประว ัติผู้เขียน 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล วรภพ ตันตินันทกุล 

วัน เดือน ปี เกิด 5 เมษายน 2532 
สถานที่เกิด ภูเก็ต 

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาวิจิตรศิลปื สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

ที่อยู่ปัจจุบัน 101 ถ.กระบี ่ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต   
รางวัลที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานประเภททีม การประกวดเรือประดับไฟฟ้า  

ของ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ปี 2554  

รางวัลชนะเลิศประกวดประติมากรรมตกแต่งสวน  สมเด็จพระบรมราชินี  จ.

นนทบุรี  
นักศึกษาดีเด่นสาขา งานวิจัยดีเด่น 2554  

รางวัลชมเชย รุ่นอายุ20 -25 ปี การแสดงศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 

ครั้งท่ี 7  

รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลท่ี 1 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ 

ครั้งท่ี 57  

รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่น
เยาวน์ครั้งท่ี  29  

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานประเภททีม การประกวดเรือประดับไฟฟ้า  

ของ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ปี 25 
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