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การน าเสนอ 3 ประเด็น ดั้งน้ี 1. คลอบง าหรือความคุมให้ส่ิงมีชีวิต(ชาวนา)ขาดอิสระ 2.การท าส่ิงม่ี
ชีวติใหก้ลายเป็นวตัถุ 3. การแทรกซึมหรือแทรกแซงเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงเพือ่หวงัผลประโยชน์ โดย
ทั้ง 3 ประเด็นน้ีจะเป็นตวัควบคุมและสร้างขอบเขตของการศึกษาและการน าเสนอผลงาน   ภายใต้
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ขา้พเจา้เลือกใชภ้าษาทางประติมากรรมมาเป็นเคร่ืองมือในการสร้างสรรคผ์ลงานดงัน้ี1.ลกัษณะของ
การยดืรูปทรง 2.ลกัษณะของการใชภ้าพซ้อน 3.ลกัษณะของการต่อประกอบกนัของรูปทรง ผ่าน
รูปทรงก่ึงนามธรรม (Semi Abstract form) ประกอบกบัการเลือกใชว้สัดุที่มีความแตกต่างกนัใน
ดา้นของที่มาและความหมายผา่นการจดัการทางดา้นเทคนิคที่มีความเฉพาะตวัตามลกัษณะของวสัดุ
เพือ่สร้างเน้ือหาของกระบวนการในงานสร้างสรรคข์ึ้น ผลงานสร้างสรรคใ์นโครงการน้ีถูกควบคุม
ภายใตข้อบเขตของเน้ือหาที่ว่าดว้ยภาพสะทอ้งของการเร่งพฒันาชนบท เพื่อที่ตอ้งการสะทอ้นให้
เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวนาที่ไดรั้บผลกระทบต่อโครงสร้างของระบบการพฒันาในประเทศและยงั
ตอ้งการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลของการเร่งผลิตเพื่อป้อนตลาดจนเกิดเป็นช่องทางของคนที่จะเขา้มา
แสวงหาผลประโยชน์เลยท าให้ชาวนาไดรั้บความเดือดร้อนโดยใชผ้ลงานประติมากรรมวสัดุผสม
เป็นตวัส่ือสาร 
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SITTIKORN KHAWSA-AD:The Reflection of Accelerating Development 

(Rural).THESIS ADVISORS: ASST . PROF. ADIREK LOHAKUL AND EMERITUS 
PROF.KHEMRAT KONGSOOK. 

I determined that the thesis in this project involved three presenting issues as 
follows 1) dominating the living (farmers) to lack freedom 2) Changing a living to be an object 
and 3) Intervening to be a part for benefits. These three issues controlled and created the scope of 
study. Furthermore, the presentation of the current thesis included three pieces of creative work in 
composite materials sculpture type. The language of sculpture was chosen to be tools for 
creativity as follows 1) the characteristics of stretching 2) the characteristics of using overlays and 
3) the characteristics of composition of semi abstract form. Moreover, they accompanied with 
using different materials in origins and meanings 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 reflection of accelerating rural development 
to show affected farmer’s way of life on the structure of the domestic development system. The 
reflection of the results in accelerated production to market was content created. It became a gap 
which a person could seek to benefit, so that farmers suffered. Composite materials sculptures 
were as communicators. 
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บทที ่1 

บทน า 

 ปัญหาเร่ืองความยากจนกับชาวนาไทยนับเป็นปัญหาที่เร้ือรังและยงัคงด าเนินมาอย่าง
ยาวนาน สถาบนัวจิยัเพือ่พฒันาประเทศไทย(2546) นิยามวา่ ความยากจน หมายถึง ความยากจนใน
เชิงเศรษฐกิจซ่ึงพจิารณาที่ระดบัรายไดห้รือฐานะทางเศรษฐกิจของบุคคลว่ามีรายไดไ้ม่เพียงพอกบั
การด ารงชีวติไดต้ามมาตรฐานขั้นต ่าหรือมีรายไดต้  ่ากวา่มาตรฐานคุณภาพชีวติขั้นต ่าที่ยอมรับไดใ้น
สงัคม. ซ่ึงถา้เราจะลองตั้งค  าถามว่าท าไมชาวนาไทยในภาคอีสานจึงยากจนเราก็สามรถพบสาเหตุ
หลายประการมากและถา้เราลองมองจากโครงสร้างใหญ่ก่อนก็จะสามารถแยกไดด้งัน้ี ความยากจน
ที่มีผลมาจากมนุษยก์ระท าต่อมนุษยแ์ละความยากจนที่มีผลมาจากธรรมชาติกระท าต่อมนุษย ์ เราจะ
สงัเกตไดว้า่ความยากจนนั้นจะตอ้งมีผุก้ระท าหรือการกระท า ดงันั้นส่ิงที่จะตอ้งตั้งค  าถามต่อไปคือ 
พลวตัรอะไรที่ท  าใหช้าวนาตอ้งยากจน จากการสืบคน้หาสาเหตุของความยากจนโดยมุ่งเป้าไปที่มนุ
ยษก์ระท าต่อมนุษยด์ว้ยกันเองนั้นขา้พเจา้ไดแ้บ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆคือ ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคเพราะสองส่วนน้ีมีการท าปฏิกิริยาร่วมกนัตลอดมาหรืออาจจะกล่าวอีกนัยน์หน่ึงก็คือค  าว่า
ยากจนหรือคนจนนั้นเร่ิมก่อรูปขึ้นตั้งแต่ส่วนกลางเร่ิมเขา้มามีบทบาทกบัส่วนภูมิภาค 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 ดังที่ข ้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นบทน า เร่ืองของปัญหาความยากจนของชาวนาไทยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นปัญหาเร่ืองรังที่ เกิดจากนโยบายว่าด้วยเร่ืองการพัฒนาประเทศ
องค์ประกอบต่างๆที่เข้ามามีส่วนร่วนกับนโยบายน่ีได้ก่อให้เกิดผลกระทบกับชาวบ้าน เช่น 
นโยบายการปฏิวติัเขียว การกระจายกลุ่มองคก์รต่างๆสู่ชุมชน เป็นตน้ 

หลงัปฏิวติั 2475 ประเทศไทยเร่ิมที่จะมีการกระจายอ านาจออกจากส่านกลางซ่ึงเป็นผลมาจากการ
เคล่ือนตวัของสภาวการณ์โลกที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคอาเช่ียนเและอีกเหตุผลหน่ึงที่ก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในช่วงน้ีก็คือ ประเทศไทยตอ้งการเป็นประเทศที่ทนัสมยัเหมือนชาวตะวนัตกซ่ึงมีผล
พวงมาจากช่วงของการล่าอาณานิคม ดงันั้นการเปล่ียนแปลงที่เห็นไดช้ัดเจนก็คือ ความสัมพนัธ์
ของ”ภาครัฐ”กบั”หมู่บา้น”ซ่ึงส่องส่วนน้ีตั้งแต่อดีตเป็นตน้มาส่วนกลาง(ภาครัฐ)ค่อนขา้งที่จะ
วางตวัมีอ านาจเหนือกวา่เลยส่งผลใหช้าวบา้นต่างจงัหวดัมีอาการเกรงกลวัรัฐ กระบวนการที่จะที่ให ้
“รัฐ”และ “หมู่บา้น”มีความสมัพนัธก์นัก็คือ 

 1.ภาครัฐสร้างหรือจดัสรรองคก์รต่างๆเขา้ไปในส่วนภูมิภาค 
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 2.ภาครัฐสร้างหรือจดัสรรเคร่ืองสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ถนน ไฟฟ้า คลองชลประทาน 
ยานพาหนะ เป็นตน้ เขา้ไปสู่ชนบท 

 3.ภาครัฐสร้างชุดความรู้ขึ้นมาเพือ่ที่จะเป็นการโฆษณาใหช้าวบา้นในส่วนภูมิภาคเขา้ใจ
ภาครัฐตามที่เขาอยากใหเ้ขา้ใจ(ชุดความรู้แบบครอบง า) 
 ส่ิงเหล่าน้ีคือส่วนหน่ึงของวธีิการปฏิรูปเศรษฐกิจและอีกตวัอยา่งหน่ึงที่สามารถช้ีให้เห็นว่า
ประเทศไทยก าลงัมีการพฒันาเศรษฐกิจก็คือแผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัที่ 4และ 5 เช่น โครงการ
ต่างๆที่เขา้ไปพฒันาทุ่งกุลาร้องไห้และฉบบัที่6ยงัมีการเน้นน ้ าหนักไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตต่อน ้ าหนักของพื้นที่ให้ได้มากที่สุด โดยภาครัฐได้ส่งหน่วยงานมาเป็นส่ือกลางระหว่าง
ชาวบา้นกับรัฐบาล ส่ิงเหล่าน้ีก่อให้เกิดความสัมพนัธ์กนัขึ้นระหว่าง”ภาครัฐ”และ”หมู่บา้น”จน
ส่งผลให้เกิดกลุ่มพ่อคา้ขึ้นมาซ่ึงกลุ่มน้ีมีบทบาทมากในการก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในสังคม
ชนบทดงันั้นการเปล่ียนแปลงประเทศจึงกลายเป็นสาเหตุที่ค่อยๆบีบให้ชาวบา้นตอ้งปรับเปล่ียนวิถี
ชีวติของตนเองเพื่อให้กา้วทนักระแสหลกั(ที่ส่งผลต่อการด ารงชีวิต)การเปล่ียนแปลงที่ว่าน้ีคือใน
เชิงการผลิตซ่ึงเปล่ียนจากการผลิตแบบพอกินในครัวเรือนมาเป็นการผลิตแบบคา้ขายป้อนตลาดจึง
เร่ิมมีการใชปุ้๋ ยเคมี เคร่ืองจกัรขนาดยอ่มเช่น ถนไถ เคร่ืองหว่า เคร่ืองสีขา้ว และ เมล็ดพนัธุ์ที่ทาง
ภาครัฐน ามาจ าหน่าย (เกิดจากโครงการปฏิวตัิเขียว)ภาครัฐไดมี้การท าการวจิยัร่วมกบัสหรัฐอเมริกา
เก่ียวกับพนัธุ์ขา้วพื้นเมืองเพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นนั้นคือจุดเร่ิมตน้ของการผลิตแบบป้อน
อุตสาหกรรมซ่ึงจะไม่ใช่การผลิตแบบครัวเรือนอีกต่อไป การที่ภาครัฐได้เร่ิมลงทุนเก่ียงกับ
อุสาหกรรมการเกษตรน้ีในแง่ของผลผลิตถือว่าไดป้ริมารณเยอะแต่ส่ิงตามมาคือปัญหาของระบบ
นิเวศ ปัญหาความเหล่ือมล ่าทางสงัคม ปัญหาของการเขา้ถึงทรัพยากรของชาวบา้น ปัญหาเร่ืองของ
สุขภาพ(มีผลมาจากการใชส้ารเคมีเป็นส่วนใหญ่) และปัญหาที่ตามมาอีกมาก ปัญหาเหล่าน้ีเป็น
ส่วนที่ท  าใหเ้กิด”ความยากจน”ขึ้นกบัชาวนาไทยในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 ดงันั้นในวทิยานิพนธน้ี์ขา้พเจา้มุ่งเน้นความสนใจไปที่ปัญหาความยากจนของชาวนาไทย
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือซ่ึงเกิดจากผลของการผลิตแบบป้อนตลาด(การผลิตแบบสมยัใหม่)โดย
มุ่งเป้าไปที่การแทรกซึมของกลุ่มคนที่มีอ  านาจและมุ่งที่จะหาผลประโยชน์จากชาวนาผ่านกรรมวิธี
ต่างๆเช่น 

1.การครอบง าทางความคิดและอิสระของการเขา้ถึงทรัพยากร 

2.การกดขี่หรือตรึงใหช้าวนาเป็นแค่เคร่ืองมือ แรงงาน 

3.การแทรกซึมหรือท าให้เกิดปัญหาขึ้นในชุมชน 
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ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

 ความมุ่งหมายของการท าวทิยานิพนธน้ี์คือตอ้งการสะทอ้นให้เห็นถึงผลกระทบที่มาพร้อม
การพฒันาประเทศที่ส่งผลต่อวถีิชีวติสงัคมเกษตรกรรมของภาคอีสานโดยมุ่งเป้าของประเด็นไปที่
กลุ่มคนที่คอยฉกฉวยผลประโยชน์จากชาวนาดว้ยวธีิการใชช้าวนาเป็นเคร่ืองมือของตน 

1.1วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
 1.1.1 ตอ้งการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเปล่ียนแปลงของวถีิชีวติชาวนาที่เกิดจากการเขา้มา
หาผลประโยชน์ของกลุ่มคนผูมี้อ  านาจดว้ยวธีิการ แทรกแซง แทรกซึม คลอบง า คนในชุมชน 

 1.1.2 ตอ้งการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการมีปฏิสมัพนัธข์องวสัดุหรือวตัถุที่เป็นตวัแทนของ
การปะทะกนัระหวา่งวฒันธรรมกสิกรรมแบบธรรมชาติและวฒันธรรมการผลิตแบบอุตสาหกรรม 

 1.1.3 ตอ้งการใชส่ื้อประติมากรรมเป็นตวับอกความคิดและความรู้สึกที่มีต่อความ
เปล่ียนแปลงวถีิชีวติชาวนาในยคุของการเร่งผลิตแบบอุตสาหกรรม 

สมมติฐาน 

สมมติฐานเชิงความคดิ 

 ปัจจุบนัการปะทะกันระหว่างวฒันธรรมกสิกรรมธรรมชาติและการพฒันาเมืองสู่ระบบ
อุตสาหกรรมเกิดขึ้นอยา่งรุนแรงซ่ึงส่ิงเหล่านน้ีมาพร้อมกบัวาทะกรรมที่ว่าดว้ยการพฒันา การท า
ใหดี้ขึ้น เห็นผลทนัตา รับประกนั เป็นตน้ วาทะกรรมเหล่าน้ีไดแ้ทรกซึมเขา้ไปอยูใ่นความคิดของ
ชาวนาจนเกิดเป็นชุดความเช่ือขึ้น จึงก่อใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงขึ้นในวถีิชีวติของสงัคมชาวนา แต่
ผลที่ตามมากลบัเป็นในแง่ลบ เช่น ชาวนายงัจนเหมือนเดิมแต่ท างานมากขึ้น ป่วยง่าย และยงัไม่สาม
รถเขา้ถึงทรัพยากรเท่าที่ควร เป็นตน้นั้นสะทอ้นให้เห็นถึงภายใตค้วามเปล่ียนแปลงน้ีสามารถ
ช้ีให้เห็นถึงกลุ่มคนที่เขา้มาหาผลประโยชน์ด้วยวิธีการ แทรกแซง แทรกซึม คลอบง า จนชาวนา
กลายเป็นแค่เคร่ืองมือในการแสวงหาผล 

เป็นทิศทางและขอบเขตในการสร้างและแสดงออกผา่นรูปทรงสามมิติ 

สมมติฐานเชิงรูปแบบ 

 เม่ือขา้พเจา้ไดส้ร้างสมมุติฐานเชิงความคิดขึ้นมาแลว้ส่วนต่อไปก็คือการสร้างสมมุติฐาน
เชิงรูปแบบจากการที่แนวความคิดมีที่มาจากส่ิงหน่ึงกระท าต่อส่ิงหน่ึง(กลุ่มคนที่มีอ  านาจมากกว่า
กระท ากบัชานนา)ดงันั้นการที่จะน าแนวคิดน้ีไปพฒันาเป็นรูปทรงทางประติมากรรมขา้พเจา้จึง
เปล่ียนค าว่า “กระท า”เป็น ปัญหาเกิดจากส่ิงสองส่ิงที่เกิดหรือ”มีปฏิกิริยาร่วมกนั”(กลุ่มคนที่มี
อ  านาจมากกว่าและชาวนา)แลว้ส่งผลต่อหรือเกิดผลขึ้น(ผลที่เกิดจากการกระท าของส่ิงที่มีอ  านาจ
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หรือพลงัมากกวา่)ดงันั้นการที่จะถอดความหรือตีความให้เป็นงานสร้างสรรคน์ั้นขา้พเจา้ไดจ้บัเอา
ใจความส าคญัมาท าการวิเคราะห์เพื่อที่จะสามารถเกิดจินตนาการขอบเขตของรูปทรงขึ้นมาได ้ก็
คือ”ส่ิงสองส่ิงที่กระท ากนัหรือเกิดปฏิกิริยาร่วมกนัแลว้เกิดผมขึ้น”ส่ิงน้ีเป็นทิศทางและขอบเขตใน
การสร้างงานประติมากรรมของข้าพเจ้าโดยใช้ภาษาทางประติมากรรมเป็นเคร่ืองมือในการ
สร้างสรรคท์ี่กล่าวมาทั้งหมดน้ีเป็นขั้นตอนในการสร้างสมมติฐานเชิงรูปแบบในดา้นของการถอด
ความจากภาษาของถ้อยค าหรือขอ้ความมาเป็นมโนภาพของรูปทรงทางประติมากรรม ขั้นตอน
ต่อไปคือการเช่ือมโยงประเด็นทางเร่ืองและประเด็นทางรูปให้มีความสอดคลองกนัเพื่อง่ายต่อการ
สร้างผลงานที่เป็นวตัถุศิลปะดงัน้ี 

ประเด็นทางเร่ือง                                          

 1.การครอบง าทางความคิดและขาดอิสระในการเขา้ถึงทรัพยากรการ                                          
2.การกดขี่หรือตรึงใหช้าวนาเป็นแค่เคร่ืองมือในการแสวงหาผลประโยชน์ 
3.การแทรกซึมหรือท าใหเ้กิดปัญหาขึ้นในชุมชน 

ประเด็นทางรูป 

1. ครอบง าหรือความคุมใหส่ิ้งมีชีวติ (ชาวนา) ขาดอิสระ                        
  
2.การท าส่ิงม่ีชีวติใหก้ลายเป็นวตัถุ 
3. การแทรกซึมหรือแทรกแซงเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน                                                  
                                                                 
 เม่ือขา้พเจา้ไดเ้ช่ือมโยงความสัมพนัธ์กนัระหว่างประเด็นทางเร่ืองกบัประเด็นทางรูปทรง
แลว้ขั้นตอนต่อไปคือการถอดเอาค าส าคญัในประเด็นทางรูปทรงมาเป็นทิศทางในการสร้างรูปทรง
และเป็นทั้งขอบเขตในงานค าส าคญัมีดงัน้ี การแทรกซึม ท าใหก้ลายเป็นวตัถุ ควบคุม ครอบง า เป็น
ต้น ค  าส าคัญเหล่าน้ีเป็นทั้ งอาการของรูปทรงและภาษาทางในการแสดงออกของผลงาน
ประติมากรรมไปในตวั  

ประเด็นที่ 1 ท าให้กลายเป็นวัตถุ 

     ประเด็นทางเร่ือง     
          1.การครอบง าทางความคิดและขาดอิสระในการเขา้ถึงทรัพยากรการ    
          2.การกดขี่หรือตรึงใหช้าวนาเป็นแค่เคร่ืองมือในการแสวงหาผลประโยชน์ 
         3.การแทรกซึมหรือท าให้เกิดปัญหาขึ้นในชุมชน 
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ประเด็นทางรูป 

1.ครอบง าหรือความคุมใหส่ิ้งมีชีวติ(ชาวนา)ขาดอิสระ   
2.การท าส่ิงม่ีชีวติใหก้ลายเป็นวตัถุ  
3.การแทรกซึมหรือแทรกแซงเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน                             

ประเด็นที่ 2 . การแทรกซึมหรือแทรกแซงเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน 

ขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง 
-ขาควาย เทา้ควาย กระดูกคน กระสอบปุ๋ ย ดิน 

โครงสร้างและการแสดงออกในผลงาน 

-ก าหนดโครงสร้างใหญ่ของรูปทรงใหมี้ลกัษณะเป็นเสน้ที่มีทิศทางเล่ือนที่ไปดา้นบนโดย
มีที่มาจากตน้ขา้วที่งอกหาแสงแดด 
- ก าหนดให้แต่ละรูปทรงมีลกัษณะอาการเคล่ือนไหวโดยใชก้ารต่อประกอบรูปทรงและ
ลกัษณะของการยดืรูปทรงเป็นภาษาของการแสดงออกในผลงานประติมากรรม 
-ใชค้วามต่างของวสัดุและอาการของรูปทรงเป็นตวัแสดงประเด็นของเน้ือหา 

ประเด็นที่ 3 . คลอบง าหรือความคุมให้ส่ิงมีชีวิต(ชาวนา)ขาดอิสระ 

ขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง 
- กระสอบปุ๋ ย ดิน รูปทรงขาควาย รูปทรงกระดูก 

 
โครงสร้างและการแสดงออกในผลงาน 

-ใชโ้ครงสร้างที่มีที่มาจากรูปทรงของควายที่มีลกัษณะของการถูกคลอบคุมไว ้
-ก าหนดใหรู้ปทรงแสดงอาการของการเคล่ือนไหวแบบด้ินไปมา 
-ใชก้ระสอบปุ๋ ยเป็นวสัดุในการสร้างรูปทรงผา่นการเยบ็ปัก 
-ก าหนดให้รูปทรงมีลกัษณะของการเคล่ือนไหวของขาที่มีที่มาจากขาควายโดยการปรุง
สร้างใหจ้  านวนขามีมากกว่าปกติ(ตามขอ้เท็จจริง)เพื่อเป็นการเน้นย  ้าให้อาการของรูปทรง
แสดงตวัจดัยิง่ขึ้น 
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ทั้งหมดน้ีคือวิธีการสร้างสมมติฐานทางแนวความคิดและสมมติฐานทางรูปทรงของขา้พเจา้เพื่อ
เปรียบเสมือนมโนภาพของงานที่จะสามารถเป็นทิศทางของการท างานไดง่้ายและตรงตามเป้าหมาย
ที่วางไว ้                      
 ขั้นตอนต่อไปเป็นการสร้างหลกัการหรือทิศทางของการท างานเพือ่ใหม้โนภาพทาง
ความคิดของมาเป็นผลงานดงัน้ี 

1.ผลงานควรมีความเป็นประติมากรรมในเชิงของการรับรู้ 
2.ผลงานควรมีภาษาของวสัดุและภาษาของการจดัการควบคุมวสัดุที่น ามาใชแ้ละสามารถสะทอ้น
ไดท้ั้งแนวคิดและแนวทางประติมากรรมประเภทวสัดุผสมไดต้รงตามเน้ือหา 
3.ผลงานควรมีความหลากหลายในเร่ืองการน าขอ้มูลมาใชถึ้งแมว้า่ขอ้มูลจะมีนอ้ยแต่ควรมีการเล่น
หรือสร้างกลวธีิในการน าเสนอขอ้มูลใหอ้ออกมาเป็นผลงานประติมากรรมเพือ่ใหรั้บรู้ถึงความมี
อิสรภาพในการแสดงออก 

4.ความเหมาะสมของการเล่าเร่ืองแบบช้ินต่อช้ินวา่ช้ินน้ีควรเล่าแค่น้ีเพราะจะส่ือสารแค่น้ีเพือ่เป็น
การท าความเขา้ใจกบัภาษาของการแสดงออก 

5.ผลงานตอ้งประกอบหรือแสดงใหเ้ห็นถึงส่ิง 2 ส่ิง มาท าปฏิกิริยากนัและส่งผลขึ้น 

 ส่ิงเหล่าน้ีคือสมมติฐานในการสร้างงานประติมากรรมประกอบกบัวธีิการของขา้พเจา้ใน
การน าเสนอผลงานหรือจะพดูวา่ขอ้ตกลงส่วนตวัในการที่จะก าหนดรูปแบบวธีิการส่ือสารผลงานก็
ได ้

ขอบเขตของการศึกษา 

 1.ตอ้งการศึกษาวถีิชีวติของคนและสงัคมกสิกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือที่ไดรั้บ
ผลกระทบจากวธีิการผลิตแบบวฒันธรรมอุสาหกรรมโดยเลือกศึกษาจากครอบครัวและเครือญาติ
ของขา้พเจา้เองเป็นอนัดบัแรก 

 2.ตอ้งการศึกษาความสมัพนัธห์รือการมีปฏิสมัพนัธก์นัของวตัถุและวสัดุที่มีทีม่าจากสอง
วฒันธรรมคือวฒันธรรมกสิกรรมแบบธรรมชาติและวฒันธรรมการเร่งผลผลิตแบบสงัคม
อุตสาหกรรม 

 3.ตอ้งการศึกษาหรือหาความเป็นไปไดท้ั้งทางดา้นรูปทรงทางประติมากรรมและตวัวสัดุ 
เทคนิคเพือ่ที่จะเป็นตวักลางส่ือสารความคิด ความรู้สึก ที่ขา้พเจา้มีต่อวถีิชีวติสงัคมชาวนาในยคุ
ปัจจุบนั 
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ขั้นตอนของการศึกษา 

6.1 รวบรวมขอ้มูลต่างๆ จากทฤษฎีอา้งอิง กรณีศึกษา 
6.2สอบถามจากบุคคลใกลชิ้ดที่มีประสบการณ์ทีค่ลา้ยคลึงกบัเรา แลว้น ามาวเิคราะห์หาความ
เป็นไปได ้

6.3 ศึกษางานประติมาที่ตรงกบัประเด็นและรูปแบบคลา้ยคลึงกบัสมมุติฐาน 

6.4 สร้างแบบจ าจ  าลองภาพร่าง 2 มิติ และ 3 มิติ 

6.5 สร้างสรรคผ์ลงานงานจริงโดยมีตน้แบบจ าลองที่เหมาะสม 

6.6 รวบรวมขอ้มูลการท างานเพือ่สรุปและประมวลผล 

วสัดุและอุปกรณ์ที่ใชใ้นการสร้างสรรค ์

ดินสอ กระดาษ ปากกา ไมป้ั้น พูก่นั ลวด กรรไกร ดินน ้ ามนั ดิน เหล็ก ไมไ้ผ ่กระสอบปุ๋ ย กาว ใย
มะพร้าว ปูนปลาสเตอร์ 
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บทที ่2 

ข้อมูลที่เกีย่วข้องกับการสร้างสรรค์ 

 ทุนนิยมเป็นระบบทางเศรษฐกิจอยา่งหน่ึงซ่ึงวา่ดว้ยเร่ืองของการควบคุมทางการคา้ วิธีการ
ผลิต กรรมวิธีทางอุตสาหกรรม  เป็นตน้ ซ่ึงระบบทุนนิยมน้ีจะตอ้งมีองค์ประกอบคือ แรงงาน 
การตลาด การสะสมทุน และการผกูขาด องคป์ระกอบน้ีจะเป็นตวัขบัเคล่ือนให้ระบบด าเนินไปได ้
ระบบทุนนิยมน้ีจะถูกควบคุมโดยเอกชน บริษทัต่างๆ และกลุ่มนายทุน กลุ่มหรือองคก์รเหล่าน้ีจะมี
การควบคุมกลไกทั้งหมด เช่น กลไกการผลิต กลไกการตลาด ซ่ึงจะสวนทางกนักบัระบบสังคม
นิยมโดยส่วนใหญ่แล้วโครงสร้างของชุมชนหมู่บา้นในภาคอีสานแต่ดั้งเดิมจะมีความเป็นระบบ
สงัคมนิยมสูง เช่น การผลิตแบบพอเพยีงในครัวเรือน การช่วยเหลือกนัในเชิงแรงงาน (การลงแขก) 
เป็นตน้ หลงัจากที่ประเทศไทยไดมี้การเปล่ียนแปลงการปกครองในปี พ.ศ ๒๕๔๗ เป็นตน้มา ทาง
ภาครัฐไดมี้การจดัระบบทางเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่นั้นก็คือ แผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัต่างๆ ซ่ึงหัวใจ
หลกัของแผนการน้ีคือ การที่จะท าให้ประชาชนมีความเป็นอยูดี่ขึ้นซ่ึงทุกๆประเทศทัว่โลกก็มีการ
จดัท าเช่นกนั ลกัษณะหรือโครงสร้างใหญ่ของแผนงานน้ีก็คือ พฒันาดา้นเศรษฐกิจ ดา้นประชากร 
ดา้นวฒันธรรม และดา้นเทคโนโลย ี 
 โดยปกติแล้วชุมชนชนบทในอีสานจะยึดอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลักแต่เป็นแค่
ผูป้ระกอบการรายยอ่ยเท่านั้น โดยอาชีพน้ีโดยส่วนใหญ่จะมีการสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น หลงัจากมี
การเปล่ียนแปลง พ.ศ ๒๕๔๗ ประเทศไทยเร่ิมที่จะมีการกระจายอ านาจออกจากส่วนกลางและเกิด
การหวาดกลัวต่อกระบวนการคอมมิวนิสต ์ และจากการที่ภาคอีสานถูกเพ่งเล็งว่าเป็นเขตที่มีการ
แทรกซึมของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยท าให้ต้องเร่งพฒันาอย่างรวดเร็วเพื่อความ
สะดวกสบายในการดูแลและเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารภาครัฐจึงมีนโยบายพฒันาพื้นที่ดังกล่าวผ่าน
โครงการพฒันาทุ่งกุลาร้องไห้โดยโครงการต่างๆเหล่านั้นถูกบรรจุอยูใ่นแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 4และฉบบัที่ 5 (ปี พ.ศ.2524-2529)และต่อดว้ยฉบบัที่6(ปี พ.ศ.2530-2534)๕ 
โดยเนน้หนกัไปที่การเพิม่ผลการเพิม่ผลผลิตทางการเกษตร จึงท าให้ธุรกิจทางการเกษตรเกิดขึ้นมา 
ระบบต่างๆได้ถูกน ามาใช้ไม่ว่าจะเป็น การใช้เคร่ืองจกัรแทนววั ควาย คน  การใชส้ารเคมี เกิด
แรงงานที่มาจากการวา่จา้ง เป็นตน้ การเปล่ียนแปลงน้ีค่อยๆส่งผลกระทบต่อผูค้นในชนบทจึงเกิด
เป็นความทบัซอ้นกนัของวถีิการผลิตแบบสมยัเก่า(พึ่งพงิธรรมชาติ)กบัการผลิตแบบสมยัใหม่(ป้อน
ตลาด)ความทบัซอ้นกนัของสองวิถีการผลิตน้ีไดท้  าให้เกิดเป็นช่องว่างและช่องว่างน้ีจึงท าให้กลุ่ม
คนที่มีอ  านาจในการต่อรองกลไกทางตลาดและ การผลิตได ้เขา้มาควบคุม เพื่อหาผลประโยชน์จาก
เกษตรกรรายยอ่ยส่วนเกษตรกรรายยอ่ยก็ขาดอ านาจและความรู้เพือ่ใชใ้นการต่อรองและยงัมีปัญหา
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ผลพวงที่มาพร้อมกับวิธีการผลิตแบบสมัยใหม่เช่น ดินเส่ือม เกิดโรคภคัที่มาจากการใชส้ารเคมี 
ระบบนิเวศเสีย ปัญหา เร่ืองของการว่างาน เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีคือที่มาของปัญหาในการที่จะท าให้
ชาวนารายย่อยตกอยู่สภาวะของความยากจนและเป็นตัวน าไปสู่ประเด็นที่ขา้พเจ้าสนใจและ
ตอ้งการสะทอ้นใหเ้ห็น 

ผลงานวิจัยและบทความที่เกี่ยวข้อง 

ขา้พเจา้ไดน้ าขอ้มูลบางส่วนจากเอกสารวชิากา เร่ือง รัฐกบัหมู่บา้น ของคุณ อนญัญา ภุชงคกุล มา
เปรียบเทียบในเร่ืองของความเปล่ียนแปลงของช่วงระยะเวลาของแบบแผนพฒันาเศรษฐกิจใน
ประเทศไทยและขอ้มูลภาคสนามจากการสมัภาษณ์ชาวนาในเร่ืองของการลงทุนในการผลิตขา้วแต่
ละคร้ังวา่ม่ีที่มาทีไ่ปอยา่งไรและผลที่มาจากการเปล่ียนแปลงประเทศจากอดีต(2475 – ปัจจุบนั)
ส่งผลต่อวธีิการผลิตอยา่งไร เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูลในการวเิคราะห์หาประเด็นในผลงานสร้างสรรคข์อง
ขา้พเจา้โดยเร่ิมจาก 
.ความสัมพันธ์เศรษฐกิจโลก กับเศรษฐกิจไทย:กลไกเบ้ืองต้นในช่วงปี 2475-2500 : “ทุนนิยมขุน
นางหรือทุนนิยมโดยรัฐ” :ชนช้ันใหม่หาทางที่จะสร้างฐานขึน้ให้อยู่นอกภาคเกษตร  รัฐเป็นพลังใน
การท าให้ทันสมัยทหารมีอ านาจมากขึน้1 
ในช่วงเวลาน้ีระบบการปกครองของประเทศไทยตกอยูภ่ายใตข้องระบบทหารและกลุ่มขนุนางเก่า
หรือกลุ่มอ านาจเดิม ไดค้ิดหาวธีิการที่จะรักษาผลประโยชน์ของตนเอาไวแ้ละผลประโยชน์ในภาค
ของเกษตรกรรมก็เป็นหน่ึงในนั้น ดงันั้นภาครัฐจึงไดพ้ยายามท าใหก้ารผลิตในภาคของการเกษตร
ทนัสมยัมากขึ้น(ในช่วงแรกของการเร่ิมเขา้มามีบทบาทต่อวธีิการผลิตของชาวนา) 
 
 
เศรษฐกิจโลกและความสัมพนัธ์ระหว่างเมืองกับชนบท : พิจารณาจากวิธีการขูดรีดส่วนเกิน รัฐ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยใช้ส่วนเกนิทางเกษตรเป็นฐาน  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือการ
พัฒนาแบบทุนนิยม 
กล่าวคือ ทางภาครัฐในช่วงเวลาน้ีไดใ้ชว้ิธีการน าเอาผลผลิตที่เป็นส่วนเกิน ก็คือที่นอกเหนือจากการ
บริโภคในครัวเรือนมาจดัการหือบริหารในแบบของทุนนิยม นั้นแสดงใหเ้ห็นวา่แนวคิดแบบทุน
นิยมไดเ้ขา้มามีบทบาทกบัประเทศไทยบา้งแลว้  

                                                             
1

 ภุชงคกลุ, อ. (2533). รัฐกบัหมูบ้่าน. 
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การก่อตัวทางชนช้ันและความสัมพันธ์ระหว่างเพศ ในช่วงปี 2500-2513 :ชนช้ันนายทุนใหม่ได้ผนึก
ก าลังกนัโดยเป็นผลมาจากนโยบายการผลิตเพ่ือทดแทนการน าเข้าและการเช่ือมโยงกับทุนต่างชาติ:
นับเป็นการยืนยัน”ความร่วมมือกันหระหว่างธุระกิจกับราชการ” , การก่อให้เกิดชนช้ันกรรมกรใน
ภาคอุตสาหกรรม(และการเกษตร),มีการใช้แรงงานผู้หญิงในหัตถอุตสาหกรรม ที่ใช้แรงงานมาก
และในภาคบริการ(คนรับใช้และโสเภณ)ีการผลิตแบบยังชีพในสลัม,ชนช้ันผู้ไร้ที่ดินในชนบท,ความ
เติบโตของการท านาเช่า2 
ช่วงเวลาน้ีกลุ่มทุนใหม่(กลุ่มพอ่คา้หรือชนชั้นกลาง)เร่ิมเขา้มามีบทบาทกบัธุระกิจการเกษตรระบบ
ของอุตสาหกรรมแรงงานในฐานการผลิตเร่ิมมีความชดัเจนขึ้น และความสมัพนัธร์ะหวา่งการร่วม
ลงทุนกบัต่างประเทศมีมากขึ้น 
การก่อตัวทางชนช้ันและความสัมพันธ์ระหว่างเพศ ในช่วงปี 2513-2528 ความเป็นปึกแผน่เหนียว
แน่นของชนชั้นนายทุน:การกระจุกตวัที่เพิม่มากขึ้นในดา้นโครงสร้างและการเป็นเจา้ของปัจจยัการ
ผลิต 
- ความสมัพนัธท์างชนชั้นขยายไปสู่ระดบัประเทศ 
- การลุกฮือของชาวนานกัศึกษาและกรรมกรเพือ่ต่อตา้นความขดัแยง้ในตวัของการพฒันา

แบบทุนนิยมและพลงัจากภายนอก 
- การแบ่งแยกชนชั้นในเขตชนบทเพิม่มากขึ้น 
- การดูดกลืนแรงงานเป็นปัญหาทั้งในเมืองและชนบท 

การค านึงถึงเพศของแรงงานในฐานะปัจจยัการผลิตมีความส าคญัมากขึ้น3 
ในช่วงน้ีไดมี้การแบ่งแยกชนชั้นชดัเจนกลุ่มพอ่คา้ไดแ้สดงตวัวา่มีอ านาจมากกวา่ชาวนาเพราะเป็น
ผลมาจากระบบของการลงทุนในโลกของทุนนิยมการถูกกลืนของแรงงานในชนบทไปสู่เมืองมีมาก
ขึ้น 

ทฤษฎีและแนวคดิที่เกี่ยวข้อง 

ลัทธิเหนือจริง หรือ เซอร์เรียลลิซึม (อังกฤษ: Surrealism) เป็น”ลัทธิ” หรือ “ขบวนการ” ทาง
วรรณศิลป์และทัศนศิลป์ที่เกดิขึน้ในฝร่ังเศสช่วงหลังสงครามโลกคร้ังที่หน่ึง ออ็งเดร เบรอตง 
(Andre Breton)เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มดาดา (Dadaissm)ที่มีเป้าหมายใช้ความก้าวร้าวรุนแรงเพ่ือ

                                                             
2

 Ibid. 
  
3

 Ibid. 
  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
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ต่อต้านสงคราม ต่อต้านค่านิยมของชนช้ันกลางทุกชนิดรวมทั้งคริสต์ศาสนา ต้องการท าลาย
ขนบประเพณทีี่ชนช้ันกลางสะสมไว้รวมทั้งศิลปะวรรณคดีด้วย4 กลุ่มเซอร์เรียลลิซึมก่อตั้งขึ้นหลงั
สงคามโลกคร่ังที่ 1 ในปี พ.ศ 2459สมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่แยกตวัมาจากกลุ่มดาดา กลุ่มเซอร์เรียล
ลิซึมไดมี้การแถลงการณ์ซ่ึงเน้ือหาส าคญัในแถลงการณ์ คือ การขบถต่อค่านิยมของชนช้ันกลาง
ตลอดจนขนบและกฎเกณฑ์ทุกชนิดเพ่ือให้ได้มาซ่ึงเสรีภาพในการแสดงออกซ่ึง “ตัวตนภายใน” 
หรือ “ความคดิบริสุทธ์ิ” หรือ “จิตไร้ส านึก” ที่ถูกเก็บกดไว้ต้องการแสวงหรือบรรลถุึงความจริง
สูงสุดอนัเกิดจากการผสานรวมของความฝันกับความจริงแห่งโลกภายนอก กล่าวคือ ต้องการ
แสดงออกซ่ึงความรู้สึกนึกคดิภายในออกมาอย่างเสรีในทกุรูปแบบ 
 ลทัธิเซอร์เรียลลิซึมน้ีมีเอกลกัษณ์อยูท่ี่การน าเอาส่ิงสองส่ิงขึ้นไปมาอยูร่่วมกนัซ่ึงอาจจะมีทีม่าไม่
เก่ียวขอ้งกนัเลยหรือเก่ียวขอ้งกนับา้งแลว้ท าใหเ้กิดความหมายใหม่  ผลงานส่วนใหญ่เฉพาะใน
รูปแบบของทศันศิลป์จะมีการจดัการโดยการใชว้ธีิการเช่น การน าวางวางเคียงกนั การใชส้เกลเล็ก
ใหญ่ การรวมกนัของรูป การยดืหดรูปทรง การใชภ้าพซอ้น เป็นตน้ ซ่ึงวิธีการเหล่าน่ีจะท าใหเ้กิด
รูปแบบภาษาในการส่ือสารแบบใหม่ขึ้นนอกเหนือจากภาษาที่ติดตวัมาตามขอ้มูลเดิมเบื้องตน้ 
ขา้พเจา้ไดน้ าเอาหลกัการในการสร้างภาษาและวธีิการส่ือสารดว้ยภาษาภาพแบบน้ีมาใชใ้นผลงาน 

อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน 

มณเฑียร บุญมา เป็นศิลปินไทยที่มีความโดดเด่นในการน าเอาเน้ือหาที่มีความเป็นไทย ปรัชญา
ตะวนัออกและความเช่ือในแบบของสังคมชาวพุธรมาใช้รวมกันกับวิธีการแสดงออดที่เป็นแบบ
สมยัใหม่ผ่านการสร้างสรรค์ศิลปะแบบจดัวาง ส่ือผสมและแบบคอนเซ็ปชวล อาร์ต(Conceptual 
art) วสัดุและอุปกรณ์ที่เขาน ามาใชส่้วนใหญ่จะมาจากขา้วของเคร่ืองใชท้ี่อยูต่ามสังคมหมู่บา้นใน
ชนบทแลว้น ามาตีความผา่นเน้ือหาใหม่และจุดเด่นอีกเร่ืองหน่ึงของเขาก็คือวธีิการจดัการกบัวสัดุซ่ึง
สามารถท าให้เป็นได้ทั้งในเชิงของเทคนิคและในเชิงของเน้ือหาไปในตัวได้พร้อมกัน ผลงาน
ช่วงแรกในช่วงปี 2532-2533 เป็นเร่ืองของ เร่ืองราวในทอ้งทุ่ง Story From The Farm และ  Thaiaht; 
Thai-Thai มีการจกัแสดงในหอศิลป์แห่งชาติ โดยเขาไดเ้ล่าถึงนิยามของความเป็นไทยผ่านมุมมอง
ของบริบทของสงัคมสมยัใหม่และช่วงทา้ยของชีวติช่วงปี 2539-2540เขาไดมี้ความสนใจในปรัชญา
พระพุธรศาสนาบวกกับการได้สูญเสียภรรยาไปด้วยโรงมะเร็งจึงเกิดเป็นผลงานชุด”บา้นแห่ง

                                                             
4

 วิกิเดีย. "ลทัธิเหนอืจริง." from 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B
9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%
B8%87. 
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ความหวงั House of Hope ”ขึ้นมาซ่ึงเป็นชุดที่ท  าให้เขาไดมี้ช่ือเสียงในระดบันานาชาติ ขา้พเจา้ได้
รบอิทธิพลในดา้นของการตีความวสัดุและการจดัการวสัดุที่น ามาใชใ้หเ้ป็นทั้งเทคนิคและเน้ือหาไป
ในตวั อีกส่วนหน่ึงจะไดรั้บอิทธิพลในเร่ืองของเน้ือหาที่เก่ียวกบัวิถีชีวิตของคนในสังคมชนบทกบั
วิถีชีวิตที่เปล่ียนไปแบบสมยัใหม่ การน าขอ้มูลมาใช้โดยไม่ท าลายขอ้มูลเดิม การสร้างเร่ืองราว
ขึ้นมาใหม่ผา่นเน้ือหาของขอ้มูลเดิม 
ตัวอย่างของผลงานที่ได้รับอิทธิพล 

 
ภาพที่ 1 ตวัอยา่งภาพผลงานศิลปินที่ไดรั้บอิทธิพล 

ที่มา www.rama9art.org/montien. 
 
 ผลงานช้ินน้ีอยูใ่นชุดของ”Story from The fame”ศิลปินไดเ้ล่าถึงสังคมกสิกรรมและการ
ท างานของคนผา่นอาการของเคล่ือนไหวของรูปทรงและการประกอบกนัของวสัดุศิลปินไดส้ร้าง
รูปทรงขึ้นมาใหม่แต่ก็ยงัคงลกัษณะหรือเคา้โครงเดิมของขอ้มูลที่เป็นวสัดุอยู ่เช่า คาด ครุถงั พัว่ ไม ้
และรอยมือ อยูค่งเดิม ส่วนอาการทางรูปทรงศิลปินเลือกใชรู้ปทรงที่มีทิศทางและโครงสร้างใน
แนวด่ิงมีลกัษณะเป็นเสน้แต่ภายในรูปทรงน้ีแสดงออกอยูส่องส่วนที่ส าคญัคืออาการของวสัดุที่คล ่า
หงาย(ครุถงั)การจิกกดของคาด ไมท้ี่มีลกัษณะของการเคล่ือนไหวและส่วนที่เป็นดินเผ่าที่เกิดจาก
การป้ัมรูปทรงของมือที่อยูใ่นลกัษณะของการก าส่ิงของ ทั้งหมดน้ีเป็นการสร้างเร่ืองราวให้เห็นถึง
การท างานของคนกสิกรรมโดยไม่ใชรู้ปทรงของคนเป็นตวัเล่าเร่ือง 
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ภาพที่ 2 ตวัอยา่งภาพผลงานศิลปินที่ไดรั้บอิทธิพล 

ที่มา www.rama9art.org/montien. Art database,มณเฑียร บุญมา. A pair of water-buffaloes.[อนน
ไลน]์,เขา้ถึงเม่ือวนัที่ 4 พ.ค 2560.เขา้ถึงไดจ้าก 
ผลงานช้ินน้ีอยูใ่นชุดของ”Story from The fame” มีช่ือวา่ “A pair of water –buffaloes” 
 ศิลปินยงัคงเน้ือหาเดิมคือวิถีชีวิตของคนชนบทที่ท  าอาชีพกสิกรรมภายใตว้ฒันธรรมการ
ผลิตแบบสมยัใหม่ โดยใช้ลกัษณะของการเล่าเร่ืองแบบใชภ้าพแทน(ใชรู้ปของวตัถุแทนคนหรือ
สงัคม) งานช้ินน้ีประกอบไปดว้ย กระสอบป่าน ฟางขา้ว เชือก มา้นัง่ และเขาควาย(ไม่ทราบว่าดา้น
ในกระสอบขา้วนั้นมีขา้วจริงอยูด่ว้ยหรือเปล่า) ซ่ึงแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนที่อยูบ่นมา้นัง่(กระสอบ 
ฟางขา้ เขาควาย)และมา้นัง่ที่ใชร้องรับซึงศิลปินไดส้ร้างภาษาหรือเร่ืองราวขึ้นมาผ่านการร้อยเรียง
กนัของความหมายเดินของวสัดุและวิธีการจดัวางท าให้ผูช้มสามารถอุปมาไปไดว้่าคนหรือควาย
ก าลังนั่ง มีการใช้ภาษาของรูปทรงภายในงานคือ รูปทรงที่มีโครงสร้างและทิศทางในแนวด่ิง 2 
รูปทรง มีอาการของการวา่งพงิกนัและภายในหน่ึงรูปทรงมีการแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนล่างมีลกัษณะ
เป็นโครงสร้างโดยมีลกัษณะของเกา้อ้ีไม ้ส่วนกลางมีลกัษณะเป็นมวลโดยมีที่มาจากกระสอบเขา้ที่
มีขา้วบรรจุอยู่ขา้งในและส่วนบนมีลักษณะเป็นเส้นซ่ึงมีที่มาจากลกัษณะของเขาควาย อาการที่
แสดงออกอยา่งชดัเจนของรูปทรงน้ีคืออาการของการพงิกนัของ2รูปทรง 
 จากการที่ขา้พเจา้ไดท้  าการวเิคราะห์ผลงานทั้ง2ช้ินของศิลปินมาน้ีขา้พเจา้ไดน้ ามาปรับใช้
กบัผลงานในวทิยานิพนธชุ์ดน้ีดว้ยตามที่ไดร้ะบุไวด้า้นบน 
Alfredo Jaar  
 เป็นศิลปินเช้ือสายซีเลีย เกิดในปี 1956 ในเมือง ซานติอาโก ประเทศ ชิลี ปัจจุบนัใชชี้วิตอยู่
ในนิวยอร์คเขาเป็นที่รู้จกัในฐานของศิลปินที่ท  างานแนวจดัวาง(Installation Art)ที่มกัใชภ้าพถ่ายใน
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การน าเสนอ เขามีความสนใจในประเด็นสงัคม การเมืองผลงานส่วนใหญ่ของเขามกัจะมีการต่อรอง
กนัระหวา่งขอ้มูลที่เป็นขอ้เทจ็จริงและสภาวะของการรับรู้ของคนที่ไดเ้ห็นขอ้เท็จจริงนั้นผลงานที่
ขา้พเจา้ไดน้ ามาวเิคราะห์เพือ่ที่จะน ามาเป็นอิทธิพลต่องานของขา้พเจา้คือ 

 
ภาพที่ 3 ตวัอยา่งภาพผลงานศิลปินที่ไดรั้บอิทธิพล 

ที่มา https://artmap.com/kiasma/exhibition/alfredo-jaar-2014. 
ช่ือผลงาน  Geography=War 
ป่ีที่สร้าง    1956 
เทคนิค       Light boxes , 55 gallon metal barrels , and water 
 ศิลปินไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากเหตุการณ์ที่ koko,Nigeria ในปี 1987 – 1988 มีเรือบรรทุก
น ้ ามนัของอิตารีจ  านวน 5 ล าไดบ้รรทุกของเสีย(Toxic waste)แลว้มาว่าจา้งให้ชาวบา้นแถบนั้นเก็บ
รักษาโดยใหค้่าจา้ง 100เหรียญต่อเดือนโดยที่ชาวบา้นไม่รู้วา่ภายในถงัน ้ ามนันั้นบรรจุอะไรอยูต่่อมา
ถงัจ านวนนั้นไดเ้กิดระเบิดขึ้นท าให้ของเสียหรือสารพิษไดก้ระจายลงไปในน ้ าจนท าให้ชาวนาใน
ละแวกนั้นไดรั้บผลกระทบ ศิลปินจึงน าเอาขอ้เท็จจริงเหล่านั้นมาท างานผ่านวิธีการใชภ้าพถ่ายซ่ึง
ศิลปินไดไ้ปถ่ายชาวบา้นจ านวนหน่ึงที่ไดรั้บผลจากสารพษินั้นแลว้น าภาพถ่ายเหล่านั้นมาบรรจุใน
กล่องไฟแลว้จดัวางอยูเ่หนือ(ขา้งบน)ถงัน ้ ามนั(ตามภาพ)ที่บรรจุน ้ าอยูจ่  านวน 55 ถงัเพื่อให้ภาพถ่าย
ขา้งบนสะทอ้นลงมาในน ้ าคนดูก็จะเห็นภาพถ่ายผ่านผิวน ้ าดว้ยวิธีการสะทอ้นภาพลงในน ้ าศิลปิน
ได้มีการส่งใจความส าคญัผ่านภาษาของภาพก็คือการสะทอ้นให้เห็นถึงปัญหามลภาวะโลกและ
ปัญหาของชาติที่มีอ  านาจกระท าต่อชาติอ่ืนที่เล็กกว่าตนเอง ขา้พเจา้สนใจในกระบวนการเล่าเร่ือง
ของศิลปินที่มีการใชข้อ้มูลในเชิงขอ้เท็จจริงประกอบกบัวิธีการจดัการขอ้มูลเพื่อไม่ให้ส่ิงที่น ามา
ขาดการจดัการหรือมีการจดัการนอ้ยไปซ่ึงส่ิงที่ขา้พเจา้ไดก้็คือ1. การส่ือสารที่ชดัแบบตรงไปตรงมา
(การสะทอ้นใหเ้ห็นถึงปัญหาและผลเสียที่เกิด) 2. การใชรู้ปของค าวา่ “สะทอ้น” จากเชิงของเร่ืองมา
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ปรับใชใ้นเชิงของภาษาภาพ(เปล่ียนจากความหมายมาเป็นวิธีการแสดงออก) 3.การประกอบสร้าง
ของวสัดุไม่ว่าจะเป็น ถังน ้ ามัน น ้ า กล่องไฟ และภาพถ่าย  ร่วมกับส่ิงที่เป็นผลจากการท างาน
ร่วมกนัของวสัดุทั้งหมดก็คือตวัภาพที่สะทอ้นลงบนผวิน ้ า ท  าใหเ้ห็นวา่วสัดุหรือตวัขอ้มูลเดิมไม่ได้
ถูกท าลายเลยมนัยงัคงท าหนา้ที่ของมนัอยูแ่ต่ในทางกลบักนักบัก่อให้เกิดเป็นภาษาหรือรูปประโยค
ขึ้นมาใหม่ 
ทั้งหมดน้ีคือส่ิงที่ขา้พเจา้ไดว้เิคราะห์เพือ่ที่จะน ามาปรับใชใ้นผลงาน 
ฮาร์น อาร์พ (Hans Arp)  
 เกิดเมือปี พ.ศ 2429 ที่เมืองAlsace ในช่วงเวลานั้นเมือง Alsace ยงัคงเป็นส่วนหน่ึงของ
ประเทศเยอรมนัอยูเ่ขา้ไดเ้ร่ิมศึกษาศิลปะที่เมืองสตราสบูร์กต่อจากนั้นยา้ยไปศึกษาต่อที่ไวมาร์และ
ไปจบส้ินที่ปารีส 
 ฮาร์น อาร์พ จดัอยูใ่นกลุ่มศิลปินลทัธิดาดา งานประติมากรรมส่วนใหญ่ของเขาจะมีจุดเด่น
อยูท่ี่การใชรู้ปทรงชีวอินทรีย(์Biomorphic form) เช่น มีลกัษณะคลา้ยกบัเซลยเ์ดียวหรือคลา้ยกบั
ส่ิงมีชีวติที่ก  าลงัจะเติบโต ผลงานของเขาเป็นศิลปะแบบนามธรรม(Abstract art)ลกัษณะเด่นใน
ผลงานศิลปะของเขาอีกอยา่งหน่ึงก็คือ การใชภ้าษาทางรูปทรงซ่ึงมีการใช ้มวล ปริมาตรและเสน้ที่
เคล่ือนไหว จนท าใหรู้ปทรงของเขามีอาการคลา้ยกบัส่ิงมีชีวติที่แสดงให้เห็นถึงลกัษณะของการ
เจริญเติบโต และการท างานของรูปทรงกบัที่วา่ง ส่ิงเหล่าน้ีที่ขา้พเจา้มีความสนใจและไดมี้การน ามา
ปรับใชใ้นผลงาน 
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ภาพที่ 4  ตวัอยา่งภาพผลงานศิลปินที่ไดรั้บอิทธิพล 

ที่มา https://www.guggenheim.org/artwork/artist/jean-arp. 
วสันต์ สิทธิเขตต์ 
 เป็นศิลปินและนกัเคล่ือนไหวทางสงัคม เกิดที่อ  าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค ์เป็นพี่ชาย
ของวิสามัญเมือง สิทธิเขตต ์นักวาดและช่างภาพเปลือย เรียนศิลป์ที่วิทยาลัยช่างศิลป์ กรุงเทพฯ
ระหว่าง พ.ศ. 2518-2524ไดรั้บรางวลัศิลปาธร ประจ าปี พ.ศ. 2550 ผลงานแทบทั้งหมดที่ผ่านมามี
เน้ือหาเก่ียวกับการวิพากท์สังคมทั้งในเชิงโครงสร้างและส่วนบุคคล ผลงานช้ินส าคญัที่เป็นที่
กล่าวถึงก็คือ การจดัตั้งพรรคการเมืองขึ้นในช่ือพรรคศิลปิน และพรรคเพื่อกูมีนโยบายที่เสียดสี 
พรรคไทยรักไทย อาทิ โครงการหน่ึงต าบล หน่ึงกองพนั เพื่อก่อตั้งแก๊งมือปืน นโยบายไล่ล่า
นักการเมืองที่หากินกบัโครงการของรัฐ รวมทั้งการจดัซ้ือเคร่ืองบินเอฟ 16อีก20 ฝูง เพื่อจะไดค้่า
คอมมิสชัน่มาแจกจ่ายสมาชิคพรรค และผลงานPaintingที่มาเน้ือหาวิพากทน์ักการเมืองพ่อคา้และ
กลุ่มนายทุนที่ใชอ้  านาจกดขี่ชาวบา้นโดยแสดงออกผ่านภาษาภาพที่ตรงไปตรงมาในลกัษณะงาน
แบบกลุ่มexpressionism 
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ภาพที่ 5 ตวัอยา่งภาพผลงานศิลปินที่ไดรั้บอิทธิพล 

ที่มา http://www.manager.co.th/asp- 
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บทที ่3 

วธีิการด าเนินงาน 

การตีความข้อมูลเพ่ือน าไปสู่ประเด็น 

 จากแรงบนัดาลใจที่ขา้พเจา้ไดรั้บทั้งในแง่ของประสบการณ์ตรงและจากการติดตามอ่าน
ข่าวสารผา่นส่ือต่างๆในเร่ืองของอาชีพเกษตรกรไทยในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขา้พเจา้ไดรั้บรู้ถึง
ปัญหาเร่ืองของความยากจน การขาดอิสระในการต่อรองกบัคนที่มีอ  านาจมากกวา่หรือแมแ้ต่ชาวนา
เองไม่มีความรู้เพยีงพอที่จะท าความเขา้ใจกบัระบบของความซับซ้อนของรูปแบบอาชีพเกษตรกร
สมัยใหม่ได้จึงก่อให้เกิดความยากล าบากในการด ารงชีวิตในอาชีพน้ี ส่ิงเหล่าน้ีขา้พเจา้ไดน้ ามา
ตีความเพือ่หาขอ้สรุปทางประเด็นในแนวทางของเร่ืองไดด้งัน้ี 
1.การครอบง าทางความคิดและขาดอิสระในการเขา้ถึงทรัพยากร 
2.การกดขี่หรือตรึงใหช้าวนาเป็นแค่เคร่ืองมือในการแสวงหาผลประโยชน์ 
3.การแทรกซึมหรือท าใหเ้กิดปัญหาขึ้นในชุมชน 

การค้นหารูปแบบทางศิลปะหรือรูปทรงทางประติมากรรม 

 การคน้หารูปแบบหรือวิธีการน าเสนอความคิดของขา้พเจา้ในวิทยานิพนธ์น้ี โดยปกติ
ผลงานก่อนหนา้วทิยานิพนธน้ี์ ขา้พเจา้ใชว้ธีิการน าเสนอดว้ยผลงานประติมากรรมวสัดุผสมโดยจะ
มีการก าหนดใหมี้โครงสร้างใหญ่ก่อน เช่น โครงสร้างของคนที่ก  าลงัแบกของ โครงสร้างของคนที่
นัง่บนเกา้อ้ีโยก เป็นตน้ จากนั้นค่อยมาก าหนดหรือแทนค่าตวัวสัดุและกระบวนการทางเทคนิคใน
การจดัการวสัดุให้มีความสอดคลอ้งกบัแนวเร่ือง ซ่ึงถา้มองในภาพกวา้งขา้พเจา้จะแยกออกเป็น 2 
ส่วน คือ ส่วนของเรือง กบัส่วนของรูป แลว้ก็ค่อยหาประเด็นร่วมจากนั้นค่อยเลือกส่ือทางศิลปะที่
จะเป็นตวัน าเสนอ วิทยานิพนธ์ชุดน้ีก็เหมือนกันเม่ือขา้พเจา้ไดป้ระเด็นทางความคิดแล้วก็ค่อย
คน้หาส่ือที่จะแสดงออก   ประเด็นที่ขา้พเจา้เลือกมากน าเสนอในผลงานประติมากรรมของขา้พเจา้ก็
คือ 1. การท าส่ิงม่ีชีวติใหก้ลายเป็นวตัถุ 2.การคลอบง าหรือความคุมให้ส่ิงมีชีวิต(ชาวนา)ขาดอิสระ 
3. การแทรกซึมหรือแทรกแซงเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน(รูปทรง)  ทั้ง 3 ประเด็นน้ีขา้พเจา้ใช้
แสดงออกในงานโดยแยกเอาแต่ละประเด็นไปสร้างเป็นหน่ึงช้ินผลงาน ดงัน้ี 
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ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ 

 
ภาพที่ 6ตวัอยา่งภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์
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ภาพที่ 7 ตวัอยา่งภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ ์

 ประเด็นที่ขา้พเจา้เลือกใชใ้นผลงานช้ินน้ีก็คือ “.การคลอบง าหรือความคุมใหส่ิ้งมีชีวติ(ชาวนา)ขาด
อิสระ” ขา้พเจา้ไดเ้ลือกใชท้ี่มาของรูปทรงก็คือ คนที่นัง่บนเกา้อ้ี รูปทรงของรถลอ้ที่ใชใ้นการขน
ของของชาวนา รูปทรงขอ้ง รูปทรงของขาควาย 
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ภาพที่ 8 ตวัอยา่งวธีิการคน้หารูปทรง 3 มิต ิ

 
 
 
 
 
วธีิการคดัเลือกวสัดุและเทคนิคที่จะน ามาใชใ้นการสร้างรูปทรง ขา้พเจา้ใดเ้ลือก ไมไ้ผ ่เชือก เรซ่ิน
ใส มาเป็นวสัดุและเทคนิคในการสร้างรูปทรง 
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ภาพที่ 9 ตวัอยา่งภาพวสัดุที่ใชใ้นผลงาน 
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ภาพที่ 10 ตวัอยา่งภาพกระบวนการในระหวา่งท างาน 

 
ส่ิงที่ไดจ้ากการท างานก่อนวทิยานิพนธ ์คือ 

1. การที่ไดรั้บรู้ถึงการตีความในแนวเร่ืองและแนวรูปทรง 
2. การที่ไดรั้บรู้ถึงการเลือกใช ้ขอ้มูล มาเป็นที่มาในการสร้างรูปทรง 
3. การที่ไดรั้บรู้ถึงการคดัเลือกเทคนิคและวสัดุที่มีผลต่อสร้างรูปทรง 

ส่ิงเหล่าน้ีขา้พเจา้ใชเ้ป็นตวัเบิกทางในการท าความเขา้ใจและในการท างานในโครงการวทิยานิพนธ์
ในโครงการน้ี  
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ช้ินงานที1่ 

 
ภาพที่ 11 ตวัอยา่งภาพผลงานช้ินที่ 1 

 
ภาพที่ 12 ตวัอยา่งภาพผลงานช้ินที่1 
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 ประเด็นที่เล่ือกใช้” การท าส่ิงมีชีวิตให้กลายเป็นวัตถุ “ ขา้พเจา้ตอ้งการน าเสนอรูปทรง
ประติมากรรมใหมี้ความเป็นวตัถุแต่รายละเอียดภายในงานกบัเป็นส่ิงมีชีวติ   วธีิการก็คือ 
 คดัเลือกขอ้มูล ขา้พเจา้ไดท้  าการแยกขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นวตัถุก็คือ ถงัน า  
และส่วนที่เป็นส่ิงมีชีวิตก็คือ หัวควาย โดยมีหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกก็คือ ส่วนที่เป็นถงัน ้ า โดย
ปกติแลว้ถงัน ้ าเป็นอุปกรณ์ที่ใชใ้นการเกษตรและชาวชนบทอีสานไดใ้ชถ้งัน ้ าเป็นตวัรองน ้ าใหค้วาย
กินและอีกเหตุผลหน่ึงก็คือความเป็นวสัดุของถงัน ้ าที่มีความเป็นสมยัใหม่และแปลกแยกเม่ือไปวาง
อยูใ่นทุ่งนา   ส่วนที่เป็นควายก็คือ ควายเป็นสตัวท์ี่อยูคู่่กบัสงัคมเกษตรกรรมมาชา้นาน 

 
ภาพที่ 13 ตวัอยา่งภาพขอ้มูลที่เลือกมาใชใ้นงาน 

ที่มา
http://www.kitchenwaremarket.com/oscommerce/catalog/product_info.php?cPath=27_35_311&p

roducts_id=1649. 
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ภาพที่ 14 ตวัอยา่งภาพขอ้มูลที่เลือกมาใชใ้นงาน 

ที่มา https://wallpaper.thaiware.com/download/440633/. 
 การคน้หารูปทรงจากแบบร่าง 2 มิติ น าสองส่วนน้ีมารวมกนัเพื่อคน้หารูปทรงที่ตอ้งการ
ด้วยวิธีการ sketch drawing การคน้หาแบบร่าง 2 มิติน้ีเป็นขั้นตอนพื้นฐานของการท างาน
ประติมากรรมเพราะแบบร่าง 2 มิติจะเปรียบเสมือนการถอดแบบเอาความคิดที่เป็นนามธรรมมา
เป็นรูปธรรม 
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ภาพที่ 15 ตวัอยา่งภาพการคน้หารูปทรงจากแบบร่าง 2 มิต ิ
   
 การจ าลองแบบจาก 2มิติ ให้เป็น 3 มิติ เป็นวิธีการรองสุดทา้ยเพื่อที่จะเขา้สู่ขั้นตอนการ
ขยายผลงานจริง แบบ 3 มิติจะถูกพฒันามาจากแบบร่าง 2มิติและจะมีความใกลเ้คียงงานจริงมาก
ที่สุดและจะท าใหภ้าพในจินตนาการชดัที่สุดเห็นขอ้ดีขอ้เสียมากที่สุดและยงัสามรถคาดเดาปัญหาที่
จะเกิดขึ้นล่วงหนา้ไดเ้ม่ือเขา้สู่ขั้นตอนการขยายเป็นงานจริง 

  
ภาพที่ 16 ตวัอยา่งภาพการจ าลองแบบจาก 2 มิติ ใหเ้ป็น 3 มิติ 

   การขยายผลงาน ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนสุดทา้ยในการท างานแต่ผลงานของขา้พเจา้จะมี
ขั้นตอนที่หลากหลายขึ้นอยูก่บัวสัดุที่เลือกมาใชโ้ดยจะขออธิบายตามน้ี ขา้พเจา้ไดเ้ลือกใชว้ิธีการ
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ขยายผลงาน ออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่รูปทรงเป็นถงัน ้ ารวมกบัส่วนหวัของควาย ขา้พเจา้ใชว้ิธีการ
ส่งให้ระบบที่เป็นโรงงานผลิตถงัน ้ าเป็นที่ผลิตงานเพราะจะไดเ้ติมเต็มส่านของเร่ืองราว ที่ว่าดว้ย
การผลิตแบบทุนนิยม(ตามภาพดา้นล่าง)และ ส่วนที่เป็นเขาควาวยที่เกิดจากการน าเอากระดูก ขา
ควาย และไมค้าน มาเป็นตวัสร้างรูปทรงขา้พเจา้ใชว้ธีิการป้ันหล่อ (ตามภาพดา้นล่าง) 

 
ภาพที่ 17  ตวัอยา่งภาพเตรียมวสัดุอุปกรณ์ 
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ภาพที่ 18 ตวัอยา่งภาพการขยายจากตน้แบบดว้ยวธีิการป้ันดิน 
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ภาพที่ 19 ตวัอยา่งการท าพมิพ ์
 

 
ภาพที่ 19 ตวัอยา่ง-หล่อดว้ยกระดาษ 

 
ภาพที่ 20 ตวัอยา่งภาพขั้นตอนการท าสี 
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ช้ินที่ 2 

 
ภาพที่ 21 ตวัอยา่งภาพผลงานช้ินที่2 

 การแทรกซึมหรือแทรกแซงเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน(รูปทรง)  ขา้พเจา้ใชป้ระเด็นน้ี
มาเป็นแนวคิดในการสร้างรูปทรงทางประติมากรรมในช้ินที่ 2 โดยการน าเอาค  าว่า “การแทรกซึม”
บวกกบั”เป็นส่วนหน่ึงของรูปทรง”มาเป็นค าส าคญัของการสร้างรูปทรงโดยยงัคงวางโครงสร้าง
ใหญ่ออกเป็น 2 ส่วนเหมือนช้ินก่อนหน้าน้ีก็คือ รูปทรงที่มีที่มาจากส่ิงมีชีวิต(ควาย)และรูปทรง
เรขาคณิต(มีที่มาจากขอบเขตของที่นา)  
การคดัเลือกข้อมูล 
 ขั้นต่อไปคือการคัดเลือกวสัดุที่จะน ามาใช้ในงาน ข้าพเจ้ายงัคงใช้หลักการเดิมในการ
คดัเลือกวสัดุก็คือ การแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือวสัดุที่มาจากธรรมชาติ(ดิน)และวสัดุที่มาจาก
วฒันธรรมที่มาจากการผลิตแบบสมยัใหม่(กระสอบปุ๋ ย) 
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ภาพที่ 22 ตวัอยา่งภาพขอ้มูลที่เลือกมาใช ้

 

ภาพที่ 23 ตวัอยา่งภาพขอ้มูลที่เลือกมาใช ้
ที่มา:https://www.teedin108.com/land/view/962311/ 
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ภาพที่ 24 ตวัอยา่งภาพขอ้มูลที่เลือกมาใช ้

ที่มา: http://www.krusarawut.net/wp/?p=12915 

 
ภาพที่ 25  ตวัอยา่งภาพขอ้มูลที่เลือกมาใช ้
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ภาพที่ 26 ตวัอยา่งภาพขอ้มูลที่เลือกมาใช ้

 
ภาพที่ 27 ตวัอยา่งภาพขอ้มูลที่เลือกมาใช ้
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การค้นหารูปทรงจากแบบร่าง 2 มิติ 
 เป็นการคน้หารูปทรงที่ตอ้งการดว้ยวิธีการ sketch drawing การคน้หาแบบร่าง 2 มิติน้ีเป็น
ขั้นตอนพื้นฐานของการท างานประติมากรรมเพราะแบบร่าง 2 มิติจะเปรียบเสมือนการถอดแบบเอา
ความคิดที่เป็นนามธรรมมาเป็นรูปธรรม 

 

ภาพที่ 28 ตวัอยา่งภาพการคน้หารูปทรงจากแบบร่าง 2 มิต ิ
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การจ าลองแบบจาก 2มิติ ให้เป็น 3 มิติ  
 เป็นวธีิการรองสุดทา้ยเพือ่ที่จะเขา้สู่ขั้นตอนการขยายผลงานจริง แบบ 3 มิติจะถูกพฒันามา
จากแบบร่าง 2มิติและจะมีความใกลเ้คียงงานจริงมากที่สุดและจะท าให้ภาพในจินตนาการชดัที่สุด
เห็นขอ้ดีขอ้เสียมากที่สุดและยงัสามรถคาดเดาปัญหาที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าไดเ้ม่ือเขา้สู่ขั้นตอนการ
ขยายเป็นงานจริง 
การขยายผลงาน 
 ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนสุดทา้ยในการท างานแต่ผลงานของขา้พเจา้จะมีขั้นตอนที่หลากหลาย
ขึ้นอยูก่บัวสัดุที่เลือกมาใชโ้ดยจะขออธิบายตามน้ี ขา้พเจา้ไดเ้ลือกใชว้ธีิการขยายผลงาน ออกเป็น 2 
ส่วน คือส่วนที่รูปทรงเรขาคณิตขา้พเจา้ไดส้ร้างรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ขึ้นมาดว้ยกระดาษแข็งแลว้
ติดกระสอบปุ๋ ยไวอี้กด้านหน่ึงของกระดาษส่วนอีกดา้นขา้พเจา้ใช้ดินที่ขา้พเจา้ไดน้ ามาจากที่นา
ต่างจงัหวดัทาเคลือบไวแ้ล้วปล่อยให้แตก(ตามรูป)และ ส่วนที่เป็นขาควาวยเกิดจากการน าเอา
กระดูก ขาควาย และไมค้าน มาเป็นตวัสร้างรูปทรงขา้พเจา้ใชว้ธีิการป้ันหล่อ (ตามภาพดา้นล่าง) 
เตรียมวสัดุอุปกรณ์ 

 
ภาพที่ 29 ตวัอยา่งภาพการเตรียมวสัดุ 
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ภาพที่ 30 ตวัอยา่งภาพขยายจากตน้แบบดว้ยวิธีการป้ันดินและใชก้ระปุ๋ ยเป็นตวัขึ้นรูป 

 
ภาพที่ 31  ตวัอยา่งภาพขั้นตอนของการท าพมิพ ์
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ภาพที่ 32 ตวัอยา่งภาพขั้นตอนของการหล่อดว้ยกระดาษผสมดิน 

 
ภาพที่ 33  ตวัอยา่งภาพขั้นตอนการท าฐาน 
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ผลงานช้ินที่ 3 

 
ภาพที่ 34 ตวัอยา่งภาพผลงานช้ินที่3 

  ประเด็นในงานช้ินน้ีคือ”.การคลอบง าหรือความคุมให้ส่ิงมีชีวิต(ชาวนา)ขาดอิสระ” 
ขา้พเจา้ไดค้  าส าคญัก็คือ “ครอบง า””ควบคุม” จึงน าเอาค  าน้ีมาเป็นทิศทางในการคน้หารูปทรงโดย
ยงัคงวางโครงสร้างของการสร้างรูปทรงออกเป็น 2 ส่วน ก็คือ 1. ส่วนที่มา”ควบคุม” กบัส่วนที่ “ถูก
ควบคุม” สองส่ิงน้ีสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงประเด็นของงานได ้
 การคดัเลือกขอ้มูลที่จะน ามาใชใ้นการสร้างรูปทรง ดงัที่ไดก้ล่าวมาแลว้ว่าโครงสร้างหลกั
ภายในงานมีอยู ่2 ส่วน คือ “ส่วนที่ควบคุม” กบั “ส่วนที่ถูกควบคุม” ดงันั้นการคดัเลือกขอ้มูลก็ใช ้2
ส่วนน้ีเป็นทิศทางในการคดัเลือก 
 “ส่วนที่ควบคุม” ในทางของเร่ืองก็คือกลุ่มของผู ้ที่ มีอ  านาจมากกว่าที่ เข ้ามาเพื่อหา
ผลประโยชน์กบัชาวนาขา้พเจา้จึงตีความวา่ส่ิงใดที่จะสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงได ้ขา้พเจา้จึงสร้าง
มุมมองที่มีต่อกลุ่มคนเหล่าน้ีวา่เป็นส่ิงที่มาพร้อมกบัวถีิของการผลิตแบบสมยัใหม่ไดแ้ก่ เคร่ืองจกัร 
ปุ๋ ยเคมี เป็นตน้และส่ิงที่ขา้พเจา้ไดค้ดัเลือกมาใชใ้นงานก็คือ “กระสอบปุ๋ ย” ซ่ืงกระสอบปุ๋ ยสามารถ
ส่ือสารเร่ืองน้ีไดแ้ละในเชิงเทคนิคการจดัการกบักระสอบปุ๋ ยก็มีส่วนของขอ้เทจ็จริงประปนอยูด่ว้ย 
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ภาพที่ 35  ตวัอยา่งภาพขอ้มูลที่เลือกมาใชใ้นผลงาน 

 
 “ส่วนที่ถูกควบคุม”ขอ้มูลส่วนน้ีนับว่าง่ายต่อการตีความเพราะเป็นประสบการณ์ตรงของ
ขา้พเจา้เอง  ขา้พเจา้เลือกใชรู้ปทรงของควายมาเป็นที่มาในการสร้างรูปทรงมีเหตุผลเพราะ 1. ควาย
เป็นสตัวส์ญัลกัษณ์ในสงัคมเกษตรกรรมมาชา้นาน 2.ความเป็นรูปทรงหลกัที่ขา้พเจา้ใชเ้ล่าเร่ืองใน
โครงการวทิยานิพนธน้ี์ 

 
ภาพที่ 36 ตวัอยา่งภาพขอ้มูลที่เลือกมาใชใ้นผลงาน 
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ภาพที่ 37 ตวัอยา่งภาพขั้นตอนในการคน้หารูปทรงดว้ยวธีิการ sketch drawing 
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 ขั้นตอนของการขยายผลงาน ขา้พเจา้เลือกวธีิการขยายผลงานช้ินน้ีดว้ยวิธีการให้ชาวบา้นที่
หมู่บา้นต่างจงัหวดัเป็นผูผ้ลิตเพราะขา้พเจา้ตอ้งการความรู้สึกนึกคิดของชาวนาเองที่ก  าลังสร้าง
รูปทรงที่เป็นส่วนหน่ึงในชีวติของเขา ดงันั้นส่ิงที่ขา้พเจา้ตอ้งควบคุมก็คือ  

1. อธิบายแนวคิดใหช้าวนาฟัง 
2. น าแบบของงานที่จะใชใ้นการตดัเยบ็ใหช้าวนา ในงานช้ินน้ีขา้พเจา้เลือกใช้

วธีิการเยบ็กระสอบปุ๋ ยเป็นตวัสร้างรูปทรง 
 

 
ภาพที่ 38  ตวัอยา่งภาพการท างาน 
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ภาพที่ 39 ตวัอยา่งภาพการท างาน 

ขอ้ตกลงเบื้องตน้ที่ขา้พเจา้ใชย้ดึถือในการท างานวทิยานิพนธโ์ครงการน้ีก็คือ 
1.ผลงานควรมีความเป็นประติมากรรมในเชิงของการรับรู้ 
2.ผลงานควรมีภาษาของวสัดุและภาษาของการจดัการควบคุมวสัดุที่น ามาใชแ้ละสามารถสะทอ้น
ไดท้ั้งแนวคิดและแนวทางประติมากรรมประเภทวสัดุผสม 
3.ผลงานควรมีความหลากหลายในการน าขอ้มูลมาใชถึ้งแมว้า่ขอ้มูลจะมีนอ้ยแต่ควรมีการเล่นกบั
ขอ้มูลเพือ่ใหรั้บรู้ถึงความมีอิสรภาพในการแสดงออก 
4.ความเหมาะสมของการเล่าเร่ืองแบบช้ินต่อช้ินวา่ช้ินน้ีควรเล่าแค่น้ีเพราะจะส่ือสารแค่น้ีเพือ่เป็น
การท าความเขา้ใจกบัภาษาของการแสดงออก 
ส่ิงเหล่าน้ีคือวธีิการของขา้พเจา้ในการน าเสนอผลงานหรือจะพดูวา่ขอ้ตกลงส่วนตวัในการที่จะ
ก าหนดรูปแบบวธีิการส่ือสารผลงานก็ได ้
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บทที ่4 

บทวเิคราะห์ทศันะธาตุพืน้ฐานและองค์ประกอบในผลงาน 

ด้านเน้ือหาและรูปทรง 

ดงัที่ไดก้ล่าวมาเบื้องตน้แลว้วา่ขา้พเจา้มีความสนใจในปัญหาเร่ืองของความยากจนของ

ชาวนาไทยในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เน้ือหาหลกัในผลงานวทิยานิพนธก์็คือปัญหาเก่ียวกบั

ชาวนาในภาคอีสานท าไมถึงตกอยูใ่นสภาวะยากจนมานานและมีองคป์ระกอบอะไรบา้งที่ท  าใหเ้กิด

สภาวะน้ีขึ้นซ้ึงขา้พเจา้ก็ไดท้  าการสืบคน้และไดว้เิคราะห์วา่ส่ิงที่ท  าใหเ้กิดสภาวะน้ีขึ้นมานั้นเกิดจาก

สองสาเหตุคือ 1. ภยัธรรมชาติ 2. มนุษยก์ระท าต่อมนุษยด์ว้ยกนัเอง ขา้พเจา้จึงมุ่งเป้าไปที่มนุษย์

กระท าต่อมนุษยด์ว้ยกนัเอง ดงันั้นในวทิยานิพนธน้ี์ขา้พเจา้มุ่งเนน้ความสนใจไปที่ปัญหาความ

ยากจนของชาวนาไทยในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือซ่ึงเกิดจากผลของการผลิตแบบป้อนตลาด(การ

ผลิตแบบสมยัใหม่)โดยเลงไปที่การแทรกซึมของกลุ่มคนทีมี่อ  านาจและมุ่งที่จะหาผลประโยชน์จาก

ชาวนาผา่นกรรมวธีิต่างๆ ดงัน้ี 

1. การกดขี่หรือตรึงใหช้าวนาเป็นแค่เคร่ืองมือในการแสวงหาผลประโยชน์ 

2. การแทรกซึมหรือท าใหเ้กิดปัญหาขึ้นในชุมชน 

3. การครอบง าทางความคิดและขาดอิสระในการเขา้ถึงทรัพยากร 

 

ในดา้นรูปแบบทางศิลปะขา้พเจา้เห็นความเป็นไปไดว้า่ ประติมากรรม สามารถเป็น

เคร่ืองมือส่ือสารขอ้ความหรือความคิดที่ขา้พเจา้มีต่อวถีิชีวติของสงัคมชาวนาที่ไดรั้บผลกระทบจาก

การพฒันาเมืองสู่ระบบอุตสาหกรรม  การอุปมาอุปมยัเพือ่ใหนึ้กถึงกลุ่มคนผูท้ี่เขา้มาหา

ผลประโยชน์จากชาวบา้น ดว้ยวิธีการทางประติมากรรมโดยตีความการกระท าดงัน้ี 1. การท าส่ิงม่ี

ชีวติใหก้ลายเป็นวตัถุ 2.การคลอบง าหรือความคุมใหส่ิ้งมีชีวติ(ชาวนา)ขาดอิสระ 3. การแทรกซึม

หรือแทรกแซงเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน(รูปทรง)  ทั้ง 3 ประเด็นน้ีขา้พเจา้ใชแ้สดงออกในงาน

โดยแยกเอาแต่ละประเด็นไปสร้างเป็นหน่ึงช้ินผลงาน ดงัน้ี 
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ผลงานช้ินที่ 1 

 

ภาพที่ 40  ตวัอยา่งภาพผลงานช้ินที่1 

 

ภาพที่ 41 ตวัอยา่งภาพผลงานช้ินที่1 



  46 

ประเด็นในแนวเร่ือง 

เน่ืองจากโครงสร้างของเร่ืองในวทิยานิพนธ์ชุดน้ีของขา้พเจา้คือ การท าความเขา้ใจกบั

ปัญหาเร่ืองของสภาวะความยากจนของชาวนาไทยในภาตะวนัออกเฉียงเหนือและจากการที่ไดท้  า

การวเิคราะห์จากขอ้มูลที่ไดสื้บคน้มาขา้พเจา้ไดส้รุปเป็นประเด็นในการท างานช้ินที่1คือ “การท าให้

ชาวนากลายเป็นแค่เคร่ืองมือในการแสวงหาผลประโยชน์” ค  าส าคญัคือ “การท าใหเ้ป็นเคร่ืองมือ

หรือการท าใหก้ลายเป็นแค่วตัถุ” 

ประเด็นในแนวทางรูปทรง (ผลงาน 3 มิติ) 

เม่ือขา้พเจา้ไดป้ระเด็นในแนวเร่ืองเสร็จแลว้ขั้นตอนต่อไปคือการน าประเด็นน้ีมาสร้างให้

อยูใ่นรูปทรงของศิลปวตัถุ(ผลงาน 3 มิติ )ค  าส าคญัที่ไดม้าคือ “การท าใหเ้ป็นวตัถุหรือเคร่ืองมือ” 

ดงันั้นขา้พเจา้จึงมีทิศทางในการสร้างรูปทรงโดยมีเป้าคือ การน าทีม่าของส่ิงมีชีวติ(ควาย)แลว้ท าให้

กลายเป็นวตัถุดว้ยวธีิการผสมสองขอ้มูลเขา้ดว้ยกนัคือรูปทรงของหวัควายกบัรูปทรงของ ครุถงัและ

ไมค้าน ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ในการท างานของชาวนา และมีเป้าทางอารมณ์คือ การแสดงอาการของการ

ถูกกระท า และ อาการของการถูกกระท าในรูปทรงน้ีมีอยู ่2 ลกัษณะ คอื ถูกขงัแบบท าใหก้ลายเป็น

วตัถุ น่ิง ไร้ชีวติดว้ยเทคนิคการเช่ือสงักะสีในลกัษณะระบบของการผลิตจากโรงงาน และอีกส่วน

คือส่วนเขาควายจะแสดงอาการของการถูกกระท าดว้ยวธีิการท าใหรู้ปทรง 2 รูปทรงผนึกรวมเป็น

เสน้เดียวกนัและมีอาการของการเคล่ือนไหวบิดไปมาเหมือกบัพยายามหลุดออกจากกนัดว้ยเทคนิค

ป้ันหล่อกระดาษผสมดินเพือ่ใหมี้ลกัษณะของพืน้ผวิที่เป็นธรรมชาติ 

การวิเคราะห์ทัศนะธาตุ 

รูปทรง(Form) รูปทรงเกิดจากการน าเอาสองขอ้มูลมาใชร่้วมกนัคือ ครุถงักบัไมค้าน

(ขอ้มูลเชิงวตัถุ)และหวัควาย(ขอ้มูลส่ิงมีชีวติ)มาสร้างเป็นรูปทรงใหม่ดว้ยวิธีการตดัต่อและ

ประกอบกนัเพือ่ใหเ้กิดผลเป็นภาพซอ้น เช่น ภาพในรูปทรงหน่ึงสามารถมองเป็นหวัควายก็ไดห้รือ

จะมองเป็นถงัน ้ ากบัไมค้านกไ็ด ้เพือ่แสดงใหเ้ห็นถึงอาการของการถูกท าใหเ้ป็นวตัถุหรือเคร่ืองมือ  

เส้น(Line) ท าหนา้ที่เป็นตวัก าหนดขอบเขตของรูปทรงและแสดงอาการของรูปงานช้ินน้ี

ของขา้พเจา้ใชเ้สน้แสดง 2 ส่ิงน้ี 
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-ก าหนดขอบเขตเพือ่แสดงใหเ้ห็นถึงที่มาของรูปทรงเพือ่ให้เขา้ใจตรงกนัวา่รูปทรงน้ีมีบริบทหรือ

แวดลอ้มมาจากไหนเป็นการเนน้ย  ้าใหค้นดูมโนภาพตาม 

-เสน้แสดงอาการภายในรูปทรงคือแสดงลกัษณะของการเคล่ือนไหวด้ิน(ส่วนของเขาควาย)โดยใช้

ลกัษณะของเสน้ใหเ้คล่ือนที่บิด มว้นกนัและแสดงอาการน่ิงไม่เคล่ือนไหว(ส่วนหวัควาย)เหมือนถูก

กกัขงัไวโ้ดยใชล้กัษณะของเสน้ตรงเฉียงเสน้ขอบชดัเจนท างานร่วมกบัตวัวสัดุและเทคนิคเป็นตวั

ช่วยใหเ้สน้เกิดความหมายขึ้นมาและมีความเป็นวตัถุ 

ระนาบ(Plane) มีบทบาทนอ้ยมากในงานช้ินน้ีแต่ระนาบก็มีบทบาทในเร่ืองของการแสดง

ค่าของน ้ าหนกัภายในรูปทรง 

สี(Color)เป็นหน่ึงในทศันะธาตุที่ส าคญัในผลงานช้ินน้ีเพราะวา่ขา้พเจา้ใชสี้เป็นตวัเป็นตวั

แสดงความหมายเชิงขอ้เท็จจริงของที่มาทางรูปทรง เช่น สีของวสัดุที่สงักระสี(ตรงส่วนหวั)จะ

แสดงขอ้เทจ็จริงของขอ้มูลในดา้นของวสัดุสมยัใหม่และมีระบบของการผลิตแบบใชร้ะบบโรงงาน

ส่วนของสีที่เป็นสีของดินจะแสดงขอ้เทจ็จริงของขอ้มูลที่เป็นธรรมชาติความมีชีวติและแสดงล่อง

รอยของความเป็นมนุษย(์การผลิตแบบ hand make) 

พื้นผิว(Texture) ท าหนา้ที่ของการแสดงความแตกต่างของที่มาของการผลิตและความเป็น

ธรรมชาติกบัความเป็นวตัถุสมยัใหม่อีกทั้งพื้นผวิยงัแสดงใหเ้ห็นถึงความมีชีวติและความไร้ชีวติ 

ของงานช้ินน้ีดว้ย 

ทิศทาง() ในงานช้ินน้ีขา้พเจา้ก าหนดทิศทางของรูปทรงใหมี้ลกัษณะในแนวราบไปกบัพื้น

เพือ่แสดงให้เห็นถึงอารมณ์ของความน่ิง 
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ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินที่2 

 

ภาพที่ 42 ตวัอยา่งภาพผลงานช้ินที่2 
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ภาพที่ 43ตวัอยา่งภาพแสดงรายละเอียดในผลงานช้ินที่2 
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ภาพที่ 44 ตวัอยา่งภาพขอ้มูลแสดงใหเ้ห็นถึงการใชปุ้๋ ยในนาขา้ว 
 

ประเด็นในแนวเร่ือง 

 เน่ืองจากโครงสร้างของเร่ืองในวทิยานิพนธ์ชุดน้ีของขา้พเจา้คือ การท าความเขา้ใจกบั

ปัญหาเร่ืองของสภาวะความยากจนของชาวนาไทยในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและจากการที่ไดท้  า

การวเิคราะห์จากขอ้มูลที่ไดสื้บคน้มาขา้พเจา้ไดส้รุปเป็นประเด็นในการท างานช้ินที่ 2 คือ การ

แทรกซึมของกลุ่มคนที่มีอ  านาจมากกวา่เพือ่หาผลประโยชน์จากชาวนา เป็นประเด็นในการท างาน 

ประเด็นในแนวทางของรูปทรงประติมากรรม(ผลงาน 3 มิติ) 

 เม่ือขา้พเจา้ไดท้  าการวเิคราะห์หาประเด็นในแนวเร่ืองแลว้ขั้นตอนต่อไปก็คือการคน้หา

ประเด็นในแนวทางของรูปทรงหรือรูปแบบผลงาน 3 มิติ และ  ค  าส าคญัที่ขา้พเจา้ไดม้าจากการ

วเิคราะห์แนวเร่ืองคือ “การแทรกซึม” ขา้พเจา้จึงมองค าน้ีในฐานะเป็นตวักิริยา อาการและบทบาท

ของขอ้มูลที่จะเป็นตวัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงกลุ่มคนที่มีอ  านาจ แทรกซึมในทางของรูปทรงน้ีคือลกัษณะ

ของส่ิงหน่ึงที่เขา้ไปอยูใ่นส่ิงหน่ึงและส่ิงที่เขา้ไปแทรกซึมนั้นตอ้งมีบทบาท(เป็นตวักระท า)ที่ท  าให้

ส่ิงที่ถูกแทรกซึมนั้นเกิดอาการหรือเกิดปฏิกิริยาขึ้นโดยขา้พเจา้สร้างสภาวะหน่ึงขึ้นในผลงานเพื่อ

แสดงให้เห็นถึงภาพของการแทรกซึมโดยใชว้ิธีการต่อรองระหวา่งขอ้เทจ็จริงคือวธีิการปลูกขา้ว
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และการสร้างรูปทรงที่เกิดจากผลกระทบที่เกิดจากปัญหาของเร่ืองน้ีเพือ่สร้างสภาวะของการรับรู้

ขึ้นมา 

 ดงันั้นขา้พเจา้จึงก าหนดใหภ้ายในหน่ึงรูปทรงหรือหน่ึงตวัช้ินงานประกอบไปดว้ย  

โครงสร้างภายในงาน การคดัเลือกวสัดุและเทคนิค ทิศทางของรูปทรง ขอ้เทจ็จริง  คือ 

1. วสัดุที่น ามาใชต้อ้งแสดงใหเ้ห็นถึงสองที่มาอยา่งชดัเจน ขา้พเจา้เลือกใช ้กระสอบปุ๋ ย และ

ดิน 

2. รูปทรงในแนวตั้งและรูปทรงในแนวนอน(โครงสร้างของรูปทรง) 

3. ส่ิงที่แสดงออกอยา่งชดัเจนกบัส่ิงที่แอบซอ้นเร้น(การใหค้วามหมายทางเน้ือหาในการ

แสดงออก) 

4.  ส่วนน้ีจะเป็นตวัควบคุมทิศทางของการท างานหรือสร้างรูปทรง 3 มิต ิ

5. รูปทรงที่เกิดจากผลของปัญหาและขอ้เทจ็จริงที่ก  าลงเกิดขึ้น 

 

วิเคราะห์การท างานของทัศนะธาตุ 

พื้นผิว (Texture) ขา้พเจา้เลือกใชพ้ื้นผวิที่มีลกัษณะแตกต่างกนัในการแสดงออก เช่น 

พื้นผวิที่มาจากวสัดุธรรมชาติ(ดิน)เพือ่เผยให้เห็นถึงความเป็นที่มาของเร่ืองราวที่มาจากอาชีพ

เกษตรกรและพื้นผวิที่มาจากกระสอบปุ๋ ยเพือ่แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นวสัดุสมยัใหม่หือวถีิชีวติแบบ

ใหม่ ในดา้นของลกัษณะของพื้นผวิจะตดักนัอยา่งส้ินเชิงคือผวิดา้นกบัผวิมนั 

เส้น(Line)ขา้พเจา้เลือกใชเ้สน้ในแนวราบกบัแนวด่ิงเป็นหลกัเพือ่ที่จะแยกกลุ่มของรูปทรง

ออกเป็นสองส่วนและเสน้ยงัเป็นตวัสร้างลกัษณะของรูปทรงกบัทิศทางของการเคล่ือนที ่ขอบเขต

ของรูปทรง 

ที่ว่าง(Space)ก าหนดใหท้ี่วา่งแสดงตวัในเชิงการรับรู้ทางความคิดคือที่วา่งในเชิงของเน้ือหาคือพื้นที่

ใหม่ที่ดีกวา่เดิม ส่วนที่วา่งที่เป็นทศันะธาตุก็คือพื้นที่ดา้นบนที่รูปทรงก าลงัเคล่ือนทีข่ึ้นไป ที่วา่งจะ

แสดงตวัไปพร้อมกบัอาการและทิศทางของรูปทรง 
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ระนาบ(Plane)มีบทบาทนอ้ยมากแต่ก็มีส่วนส าคญัคือระนาบในแนวราบจะเป็นอาการของ

การพลิกไปมาของอาการแตกของดินและระนาบในแนวด่ิงคือการผลิกไปมาของการเคล่ือนไหว

ของรูปทรงเพือ่ให้เห็นถึงการเคล่ือนที่ขึ้นไปขา้งบน 

รูปทรง(Form) รูปทรงที่น ามาใชมี้ที่มาจากขาของววั ควาย กระดูก เป็นตน้ เพือ่แสดงให้

เห็นถึงอาการของส่ิงมีชีวติที่ก  าลงัมีชีวติอยูแ่ละตอ้งการหาพื้นที่ใหม่ที่ดีกวา่เดิมโดยใชว้ธีิการ ตดัต่อ 

และประกอบกนัของรูปทรงมาใชซ่ึ้งเป็นวธีิการสร้างรูปทรงทางประติมากรรม รูปทรงมีบทบาทคือ

แสดงที่มาของบริบทของขอ้มูลที่น ามาใชแ้ละรูปทรงจะเป็นตวัรวบรวมทศันะธาตุทั้งหมดให้

รวมตวักนัจนเกิดเป็นภาษาทางศิลปะ3มิติขึ้นมา 

ทิศทาง ในงานช้ินน้ีขา้พเจา้ก าหนดใหรู้ปทรงแสดงทิศทางของการเคล่ือนที2่แบบคือ

ทิศทางในแนวด่ิงขึ้นไปขา้งบนและทิศทางในแนวราบเคล่ือนที่ระนาบไปกบัพื้นโดยอิงมาจากตน้

ขา้วที่พุง่หาแสงแดดและส่ิงมีชีวติที่เกลือกกล้ิงไปกบัพื้น 

ผลงานช้ินที่ 3 

 

ภาพที่ 45 ตวัอยา่งผลงานช้ินที่3 
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ภาพที่ 46 ตวัอยา่งผลงานช้ินที่3 

ประเด็นในแนวเร่ือง 

จากการท าความเขา้ใจกบัขอ้มูลทั้งในทางตรงและทางออ้มในโครงการวทิยานิพนธน้ี์

ขา้พเจา้ไดรั้บรู้ถึงปัญหาที่ชาวนนาไดรั้บผลกระทบจากระบบของการจดัการในอาชีพเกษตรคือ

ชาวนาไม่สามารถเขา้ถึงผลประโยชน์ที่ควรจะไดรั้บหรือแมก้ระทั้งการเขา้ถึงทรัพยากรที่เป็น

ประโยชน์ในการด ารงชีพก็ไม่เท่าถึงขา้พเจา้จึงพอจะสรุปเป็นประเด็นของปัญหาในเร่ืองน้ีไดว้า่

เป็น.การครอบง าทางความคิดและขาดอิสระในการเขา้ถึงทรัพยากรการ   เป็นประเด็นในแนวเร่ือขอ

งานช้ินน้ี  

ประเด็นในแนวทางของรูปทรงประติมากรรม(ผลงาน 3 มิติ) 

การครอบง าทางความคิดและขาดอิสรภาพในการเขา้ถึงทรัพยากรขอชาวนาเป็นประเด็น

ทางเร่ือง ขา้พเจา้ไดว้เิคราะห์หาประเด็นที่จะน ามาเป็นแนวทางในการสร้างรูปทรงดว้ยวธีิการถอด

เอาค าส าคญัมาใชเ้ป็นตวัควบคุมอาการของรูปทรงก็คือ “การควบคุม” “การควบคุม”น้ีเป็นอาการ

ทางรูปทรงขา้พเจา้ไดส้ร้างรูปทรงที่มีที่มาจากส่ิงมีชีวติ(อินทรียรู์ป)คือรูปทรงของช้ินส่วนของควาย
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มาสร้างดว้ยวธีิการ ตดัต่อ ประกอบ การสร้างภาพเชิงอุปมา เป็นตน้ ผา่นการแสดงตวัของเทคนิคก็

คือการปักเยบ็ดว้ยกระสอบปุ๋ ยเพือ่แสดงความหมายในเชิงของเร่ืองคือการน าเอากระสอบปุ๋ ยไป ผกู 

คลุม คลอบ รูปทรงและท างานร่วมกบัรูปทรงกล่องส่ีเหล่ียมที่มีที่มาจากกล่องบรรจุสินคา้ในเชิง

พานิชโดยใชส้องส่วนน้ีท าปฏิกิริยาร่วมกนัเพือ่แสดงอาการของการถูกควบคุมเพือ่อุปมาใหเ้ห็นถึง

ชาวนาเคล่ือนไหวไม่เป็นอิสระ 

วิเคราะห์ทัศนะธาตุ 

พื้นผิว (Texture)เป็นหน่ึงในทศันะธาตุที่มีบทบาทในผลงานช้ินน้ีเพราะพื้นผวิเป็นทั้งตวัที่

แสดงที่มาของเร่ืองและแสดงความแตกต่างของวสัดุเพือ่ใหมี้อิทธิพลต่อการรับรู้ เช่น ผวิเรียบมนัที่

สามารถส่ือใหเ้ห็นถึงความเป็นวสัดุที่มาจากการผลิตแบบระบบอุตสาหกรรมและพื้นผวิที่หยาบ

แหง้ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงที่มาที่มาจากวสัดุธรรมชาติ 

 

ภาพที่ 47 ตวัอยา่งภาพของการแสดงให้เห็นถึงความต่างของพื้นผวิ 
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เส้น(Line)เป็นทศันะธาตุที่ท  าหนา้ที่เป็นตวัสร้างขอบเขตในรูปทรงและแสดง out line เพือ่

บ่งบอกถึงรูปทรงน้ีเป็นรูปทรงของอะไรและมีทีม่าจากไหนและอีกหนา้ที่ห่ึงของเสน้ก็คือการแสดง

อาการของรูปทรง ขา้พเจา้ใชเ้สน้แสดงอาการของรูปทรงใหเ้คล่ือนไหวในลกัษณะบิดไปมา 

ที่ว่าง(Space)ในผลงานช้ินน้ีที่วา่งท างานอยู ่2 ส่วนก็คือส่วนที่ท  างานร่วมกบัเสน้ out line 

ที่วา่งจะท าใหเ้สน้รอบนอกของรูปทรงแสดงตวัชดัเจนขึ้นดว้ยการจดัวางและใชว้ธีิการสร้างรูปทรง

ใหมี้ลกัษณะเป็นเสน้แลว้จดัวา่งโดยใชท้ี่วา่งเป็นตวัประสานรูปทรงและส่วนที่2ก็คือการสร้างที่วา่ง

เชิงอุปมาดว้ยวธีิการสร้างขอบเขตของฐานใหเ้ป็นส่ีเหล่ียมผนืผา้แลว้น ารูปทรงวามจดัวา่งดา้นบน

เพือ่ส่ือถึงที่วา่งเชิงอุปมาในการรับรู้วา่การพยายามด้ินรนเพือ่ใหห้ลุดออกจากที่พื้นที่หน่ึง 

รูปทรง(Form)ผลงานช้ินน้ีขา้พเจา้เลือกใชรู้ปทรงที่มีที่มาจากรูปทรงของควายก าลงันอน

กล้ิงอยูก่บัพื้นมาใชผ้า่นการใชภ้าษาทางประติมากรรมคือ การตดัต่อรูปทรง การยดืรูปทรง การ

สร้างภาพซอ้นภายในรูปทรงเพือ่ใหรู้ปทรงแสดงอาการของการด้ินรน การพยายามหลุดออกจาก

รูปทรงส่ีเหล่ียมเพือ่แสดงใหเ้ห็นถึงส่ิงที่ควบคุมอยู ่

โครงสร้างและทิศทาง  ผลงานช้ินน้ีขา้พเจา้เลือกใชรู้ปทรงที่มีที่มาจากรูปทรงของควาย

ที่นอนกล้ิงอยูก่บัพื้นกบัรูปทรงของกล่องส่ีเหล่ียมผนืผา้ที่มีที่มาจากกล่องบรรจุสินคา้ โดยก าหนด

เสน้แกนของโครงสร้างใหอ้ยูใ่นแนวนอนกบัแนวเฉียงทแยงขึ้นแลว้สร้างอาการของรูปทรงให้

เหมือนกบัพยายามผนืหรือด้ินใหห้ลุดไปจากเสน้โครงสร้างหลกัน้ี 
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บทที ่5 

สรุปผลงานวิจยั 

การสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมภายใตโ้ครงการวทิยานิพนธห์วัขอ้” ภาพสะทอ้นของ

สงัคมเร่งพฒันา(ชนบท)” ขา้พเจา้ไดส้ร้างระบบของการด าเนินงานทั้งในดา้นของการสืบคน้ขอ้มูล

ที่พอจะน ามาสรุปเป็นเน้ือหาและเขา้สู่กระบวนการของการคน้หาประเด็นที่สนใจโดยมีประเด็น

หลกัดงัน้ี 

1.การครอบง าทางความคิดและขาดอิสระในการเขา้ถึงทรัพยากร 

2.การกดขี่หรือตรึงใหช้าวนาเป็นแค่เคร่ืองมือในการแสวงหาผลประโยชน์ 

3.การแทรกซึมหรือท าใหเ้กิดปัญหาขึ้นในชุมชน 

ต่อจากนั้นขา้พเจา้ไดน้ าประเด็นเหล่าน้ีมาสรุปเป็นประเด็นในเชิงรูปทรงทางประติมากรรมโดย

ขา้พเจา้สรุปไดด้งัน้ีคือ 

 1. การท าส่ิงม่ีชีวติใหก้ลายเป็นวตัถุ 

 2.การคลอบง าหรือความคุมใหส่ิ้งมีชีวติ(ชาวนา)ขาดอิสระ 

 3. การแทรกซึมหรือแทรกแซงเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน(รูปทรง) 

เม่ือขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปประเด็นเชิงรูปทรงแลว้ก็เขา้สู่ขั้นตอนของการท างานและวเิคราะห์ผลวา่

สมัฤทธ์ิผลมากนอ้ยเพยีงใด ขา้พเจา้ขอแยกผลสรุปผลของโครงการน้ีโดยแยกออกเป็นหวัขอ้ต่างๆ

ทั้งขอ้ดีและขอ้ที่ควรปรับปรุงดงัน้ี 

ผลสรุปในการตีความในเชิงประเด็นทางเร่ือง 

1. การคน้หาขอ้มูลยงัไม่กวา้งและหลากหลายพอทีจ่ะสามารถสร้างมิติในการมองต่อเร่ืองน้ีได้

หลากหลายขึ้นเพือ่เป็นประโยชน์ในการคน้หาประเด็นในแนวเร่ือง 
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2. การสรุปประเด็นทั้ง 3ประเด็น สามารถน าไปแยกเป็นหวัขอ้ในงานสร้างสรรคชุ์ดต่อไปได้

โดยการเลือกเอาแต่ละประเด็นมาคน้หาในเชิงลึกเพิม่ขึ้น 

3. การเลือกใชข้อ้มูลยงัไม่สมัฤทธ์ิผลที่สุดอาจจะเป็นเพราะยงักงัวลต่อความรับผดิชอบต่อ

จ านวนช้ินงานเม่ือเทียบกบัเวลา 

4. ความสมบูรณ์ของการตีความในการสร้างประเด็นถือวา่สมัฤทธ์ิผลเพราะสงัเกตจากการ

ท างานคือพอมีขอบเขตทางประเด็นแลว้ขั้นตอนต่อไปเร่ิมเห็นทิศทางในการท างานอยา่งมี

ขั้นตอน 

5. จากประเด็นทั้ง 3 ประเด็นสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสงัคมชาวนาที่อาศยั

อยูภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือได ้

ผลสรุปของการตีความประเด็นในทางรูปทรงประติมากรรม 

1.มีการสร้างวธีิการในการถอกเอาค าส าคญัมาใชเ้พือ่เป็นทิศทางในการสร้างรูปทรงเช่นค า

วา่ “ครอบง า” “ควบคุม” แทรงซึม” และ “ท าให้กลายเป็นวตัถุ” เป็นตน้ ซ่ึงเป็นวธีิการใน

การหาช่องทางในการแสดงออกอีกแบบหน่ึง 

2. การน าเอาประเด็นที่ผา่นการตีความมาแลว้มาสร้างเป็นผลงานประติมากรรมมีการสร้าง

กลวธีิในการเล่าเร่ืองหรือส่ือสารที่มากไปกวา่การใชล้กัษณะของรูปทรงเพียงอยา่งเดียวแต่

มีการคดัเลือกขอ้มูลที่เป็นขอ้เทจ็จริงมาใชแ้ละก าหนดใหอ้ยูใ่นรูปทรงที่ถูกควบคุมดว้ย

ประเด็น 

3 .ในหน่ึงรูปทรงประติมากรรมมีการเช่ือมโยงความหมายทางเทคนิค วสัดุและประเด็นให้

มีความสมัพนัธก์นั 

      4.เกิดประเด็นใหม่ขึ้นมาในขณะปฏิบติังาน กล่าวคือ เห็นคุณค่าของขอ้เทจ็จริงและขอ้มูลที่

น ามาใชแ้ละมีความตะหนกัต่อส่ิงน้ีมากขึ้นจริงเกิดความคิดขึ้นวา่ในอนาคตรูปแบบทางศิลปะ

ของขา้พเจา้ควรจะตอ้งคงขอ้เทจ็จริงและขอ้มูลใหม้ากขึ้นและความเป็นประติมากรรมก็ไม่ท า

ใหเ้สียหาย 
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ผลสรุปในการเลือกใช้วัสดุและเทคนิคมาใช้ในผลงาน 

1. มีการควบคุมประเด็นทั้ง 3 ประเด็นใหอ้ยูภ่ายใตโ้ครงสร้างของเร่ืองเดียวกนัดว้ย

วธีิการใชรู้ปทรงที่มีที่มาจากควายมาเป็นตวัเช่ือมความสมัพนัธก์นัของทั้ง 3 ประเด็น 

ผา่นวธีิการทางเทคนิคในการจดัการวสัดุที่เป็นที่มาของขอ้เทจ็จริงในเชิงเร่ืองมีความ

สอดคลอ้งองและสมัพนัธก์นั 

2. งานวจิยัในคร้ังน้ีไดท้  าใหข้า้พเจา้ไดเ้ปิดมุมมองเก่ียวกบัการคดัเลือกวสัดุและเทคนิค

โดยมีประเด็นทางความคิดเป็นตวัควบคุม 

3. เทคนิคและวสัดุในผลงานวจิยัของโครงการน้ียงัจดัอยูใ่นกลุ่มของงานทดลองอยูจ่าก

ผลของการวเิคราะห์ถา้จะใหไ้ดผ้มมากขึ้นควรแสดงออกใหเ้ห็นมากกวา่น้ี 

 

 

ดงัที่ขา้พเจา้ไดส้รุปโดยไดแ้ยกออกเป็นหวัขอ้ดา้นบน ทุกกระบวนการของการ

ท างานในโครงการวจิยัในคร้ังน้ี ขา้พเจา้ไดรั้บรู้ถึงหลกัการวจิยัในงานศิลปะเพราะโดย

ปกติแลว้การท างานของขา้พเจา้นั้นท าโดยการขาดการจดบนัทึกอยา่งเป็นขั้นเป็นตอน 

การศึกษาขอ้มูลอยา่งละเอียดและขาดการแยกแยะประเด็นที่เป็นแนวเร่ืองกบัแนว

รูปทรงออกจากกนัแลว้คอ่ยน ามารวามกนัโดยใชภ้าษาทางประติมากรรมเป็นตวัจดัการ

แต่ขอ้ดีของโครงการวจิยัในคร้ังน้ี ในความเป็นส่วนตวัท าใหข้า้พเจา้ไดค้นพบแนวทาง

ในการท างานศิลปะประเภทประติมากรรมที่มีความเป็นลกัษณะเฉพาะตวัมากขึ้นและ

ไดเ้ขา้ใจต่อปัญหาของชาวนามากขึ้นโดยมองเห็นองคป์ระกอบต่างๆที่มีต่อวถีิชีวติของ

สงัคมชาวนาและขา้พเจา้หวงัวา่จะเป็นประโยชน์ต่อผูค้นที่สนใจในประเด็นเดียวกนั

กบัขา้พเจา้หรือเขา้ใจต่อบทบาทหนา้ที่ของศิลปะประเภทประติมากรรมมากขึ้นทั้งใน

ดา้นความงามและประโยชน์ในดา้นของการเป็นกระบอกเสียงหน่ึงของมนุษย ์
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ผลงานที่ไดรั้บการเผยแพร่ 
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