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ภาคสนามด้วยวิธีการลงพ้ืนที่และสัมภาษณ์เกี่ยวกับชีวิตและประสบการณ์ของผู้หญิงอีสานที่  
ประกอบอาชีพแตกต่างกัน 3 อาชีพ ได้แก่ สาวโรงงาน สาวขายลอตเตอรี่ และสาวหมอล าซิ่ง รวมทั้ง 
แรงบันดาลใจจากตัวละครนางผมหอมซึ่งเป็นวรรณกรรมอีสานที่สะท้อนชีวิตของผู้หญิงในเรื่องเล่า
พ้ืนบ้าน ที่ถูกสังคมตัดสินในเรื่องของคุณธรรมและความดีของนาง ซึ่งเผยให้เห็นความไม่เท่าเทียมกัน
ทางเพศสภาวะ และการตกอยู่ใต้อ านาจที่เหนือกว่าของเพศชาย ผู้วิจัยต้องการน าเสนอเรื่องเล่า
เกี่ยวกับผู้หญิงอีสานจากการ ตีความและการให้ความหมายผ่านบุคลิกตัวละคร ฉาก และการด าเนิน
เรื่องที่มีความเป็นแฟนตาซีซึ่งมีลักษณะ ของการน าเสนอแบบเกินความจริง (Dramatisation) โดย
เน้นการสื่อความหมายให้เห็นถึงการต่อสู้กับความ ยากล าบากในการด ารงชีพ ความหวังและความ
ผูกพันกับครอบครัว และอคติทางเพศ กับการตกอยู่ภายใต้ อ านาจของเพศชาย ผ่านผลงานศิลปะ
ภาพเคลื่อนไหว 3 เรื่องที่ใช้เทคนิค clay animation การวาด 2 มิติ และการชักหุ่น ได้แก่ เรื่อง 
“ฉันทนา” “เรื่องเล่าสาวเลย” และ “โลกของบัวศรี” 
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The Art of Moving Image : Narrative By Isan Women derived from field 
data and interviewing about the life and experiences of  key informants; three Thai 
Northeastern women in three different occupations; including factory worker/ lottery 
saleswoman /Northeastern Thai folk singer( Mor lam sing), and was inspired by the 
drama characters in  the “She’s Got Scented Hair” film, the northeastern literature 
which reflects the life of the women through the folktale where a woman had been 
judged by the society with respect to her integrity and goodness that unveiled the 
gender inequality and the male predominance. In this study, the story of the 
northeastern women was presented in the interpretation and definition through the 
characters, scenes, and fanciful continuity in dramatization, focusing on life struggling 
against the difficulties, hope, and family involvement of the northeastern women, 
sex prejudice and male predominance through three stories; “The Factory Girl”, “The 
story of Loei Provincial Girl, and “The World of Bua Sri” in the visual art through the 
animation. 
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บทที่1 

บทน า  

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

   พ้ืนเพเดิมของผู้วิจัยเป็นผู้หญิงอีสานมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่
ผ่านมา ผู้วิจัยได้เห็นการด ารงชีวิตของผู้หญิงอีสานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่พวกเธอ
ต้องมีบทบาทในสังคมและต้องรับผิดชอบในการหารายได้เข้ามาในครอบครัว เพ่ือให้คุณภาพชีวิตของ
ตนเองและครอบครัวดีขึ้น ดังนั้นการหางานท าในต่างถิ่นโดยเฉพาะเมืองหลวง จึงกลายเป็นทางเลือก
หลัก ซึ่งอาชีพส่วนใหญ่คือ การท างานในโรงงานอุตสาหกรรม การขายลอตเตอรี่ ในขณะที่คนที่มี
ความสามารถในการแสดงและกล้าแสดงออกก็มักจะเลือกท่ีจะขายเสียงหรือขายการแสดงพ้ืนบ้านเช่น 
อาชีพหมอล า แดนเซอร์หรือนักร้องลูกทุ่ง เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม ด้วยเพราะผู้หญิงอีสานที่ประกอบอาชีพดังกล่าว ส่วนใหญ่มักจะได้รับ
การศึกษาน้อยจึงไม่สามารถที่จะต่อรองกับผู้ที่เป็นนายจ้างได้ และมักจะถูกเอารัดเอาเปรียบและถูก
กดทับด้วยกรอบความคิดในการแบ่งชนชั้นที่กลายเป็นการลดทอนคุณค่าของผู้หญิงอีสานไปโดย
ปริยาย  

ผู้วิจัยจึงต้องการน าเสนอชีวิตและการเผชิญกับป๎ญหาต่างๆ จากประสบการณ์และเรื่องราวใน
การใช้ชีวิตของผู้หญิงอีสานผ่าน สามอาชีพ โดยได้เลือกกรณีศึกษากลุ่มผู้หญิงอีสานทีอายุไล่เลี่ยกัน 
ได้แก่ อาชีพสาวโรงงาน อาชีพสาวขายลอตเตอรี่ และอาชีพสาวหมอล า ผสมผสานกับต านานท้องถิ่น
ด้วยรูปแบบผลงานศิลปะภาพเคลื่อนไหว เพ่ือให้ผู้ชมตระหนักถึงความส าคัญและป๎ญหาในเชิง
โครงสร้างที่กดทับชีวิตของผู้หญิงอีสานทั้งทางอุดมคติและทางกายภาพ 

 

1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

 เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพเคลื่อนไหว เทคนิค Clay animation, Drawing และหุ่นชัก 
ที่หลอมรวมกับต านานพ้ืนถิ่นทางอีสาน ในการสร้างเรื่องเล่าที่แตกต่างออกไป ซึ่งรับแรงบันดาลใจมา
จากประสบการณ์จริงของสาวอีสานสามอาชีพ อันได้แก ่สาวโรงงาน สาวขายลอตเตอรี่ และสาวหมอ-
ล าซิ่ง  
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1.3 สมมติฐานของการศึกษา  
  การประกอบอาชีพที่แตกต่างกันของสาวอีสานทั้งสามอาชีพ จะสามารถสะท้อนให้เห็นความ
หลากหลายในการท างานของผู้หญิงอีสานในป๎จจุบัน  ซึ่งความหลากหลายนั้นไม่ได้ส่งผลต่ออัตลักษณ์ 
ของผู้หญิงอีสาน 
  
1.4.  ขอบเขตการศึกษา  

ด้านเนื้อหา   

 น าเสนอตัวตนของผู้หญิงอีสาน ผ่านเรื่องเล่าที่สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตชะตากรรมและความยาก 
ล าบากในการดิ้นร้นต่อสู้ของสาวอีสานทั้งสามอาชีพ  

ด้านรูปแบบ  

 น าเสนอเป็นผลงานศิลปะภาพเคลื่อนไหวที่ประกอบด้วย ภาพ และเสียงพร้อมค าบรรยายใต้
ภาพ ความยาวไม่เกินเรื่องละ 5 นาท ี

ด้านเทคนิค   

 กระบวนการสร้างภาพเคลื่อนไหวในเรื่องเล่าทั้งสามมีเทคนิคที่ใช้ได้แก่  เทคนิค Clay 
animation เทคนิค Drawing และเทคนิคหุ่นชัก  

  1.5. วิธีวิทยา  

 1.5.1.  เขียนโครงการปฏิบัติการทางทัศน์ศิลป์ 
 1.5.2.  ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวข้องกับประเด็นผู้หญิงอีสาน 
 1.5.3.  ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภามสนาม สัมภาษณ์ผู้หญิงอีสานที่ท างานในโรงงาน  
  สาวอีสานขายลอตเตอรี่ และสาวหมอล า 
 1.5.4.  น าข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปเป็นโครงเรื่อง (Story board) 
 1.5.5.  ออกแบบตัวละคร 
 1.5.6.  ลงมือปฏิบัติทางทัศน์ศิลป์   
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 1.6.  แผนการด าเนินงาน 

      กุมภาพันธ์      ศึกษาและค้นคว้า ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
 มีนาคม      สัมภาษณ์ลงพ้ืนที่ โรงงานอุตสาหกรรม 
       คณะหมอล า 
 เมษายน      ออกแบบตัวละครและสร้างเนื้อหา  
 พฤษภาคม-กรกฎาคม    ปฏิบัติงานชุดที่1 เรื่องฉันทนา 
 พฤศจิกายน2559-มกราคม 2560   ปฏิบัติงานชุดที ่2 เรื่องเล่าสาวเลย 
 กุมภาพันธ์-เมษายน2560    ปฏิบัติงานชุดที่ 3 โลกของบัวศรี 
 พฤษภาคม-มิถุนายน    รวบรวมข้อมูลและเขียนหนังสือ 
 กรกฎาคม     สอบจบ    
  

  1.7 อุปกรณ์ส าหรับค้นคว้า  

         กล้อง  
         คอมพิวเตอร์    
         เครื่องฉาย(โปรเจคเตอร์)  
         เครื่องบันทึกเสียง   

 



 

 
 

บทที่2 
 

 ทบทวนวรรณกรรม 
 

 2.1  เอกสารและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับอาชีพผู้หญิงอีสานที่ใช้วิธีการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล

ภาคสนาม:กรณีศึกษาผู้หญิงอีสานที่ท าอาชีพ สาวโรงงาน สาวขายลอตเตอรี่และสาวหมอล าซิ่ง  

 ผู้วิจัยได้ส ารวจและเลือกอาชีพของผู้หญิงอีสานในจังหวัดเลยเนื่องจากเป็นภูมิล าเนาเดิมของ
ผู้วิจัย โดยคัดเลือกกรณีศึกษาที่สนใจจากผู้หญิงอีสานที่มีอายุและช่วงวัยใกล้เคียงกับผู้วิจัย  ระหว่าง
อายุ 25-35ปี  ได้แก่อาชีพ สาวโรงงาน สาวขายลอตเตอรี่และสาวหมอล าซิ่ง โดยผู้วิจัยได้ศึกษาผ่าน
การสัมภาษณ์ และการสืบค้นข้อมูลทางเอกสารวิจัยดังต่อไปนี้ 

ผลงานวิจัยของ สมพจน์  กวางแก้ว ได้ศึกษาในกรณีเกี่ยวกับป๎ญหาคุณภาพชีวิตของผู้หญิง
อีสานในโรงงานอุตสาหกรรมตัดเย็บ ที่ประสบกับป๎ญหาการเลิกจ้างสืบเนื่องมาจากการลดอัตราการ
ผลิตในอุตสาหกรรมการตัดเย็บช่วงปี พ.ศ.2545-2546 ผลส ารวจที่พบในข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตของสาวอีสานในโรงงาน ทางด้านคุณภาพชีวิต ทั่วไป ได้แก่ ด้านของการท างาน พบว่ามี
ผู้ใช้แรงงานผู้หญิงบางส่วนได้รับอัตราค่าจ้างที่น้อย และผู้ใช้แรงงานผู้หญิงบางคนไม่ได้รับค่าจ้างใน
วันที่ลาปุวย บางส่วนต้องดิ้นร้นในการหารายได้จากอาชีพเสริม เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอ  เรื่อง
ความมั่งคงและความก้าวหน้าในการท างานไม่ได้รับการฝึกฝนให้เป็นช่างฝีมือ  ในครั้งการพัฒนา
แรงงาน  ความปลอดภัยในการท างาน ความเสมอภาคในการท างาน และชั่วโมงในการท างานที่เกิด
กว่าเวลาที่ก าหนด   
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาชีพขายลอตเตอรี่  ชื่อ วิถีของคนขายลอตเตอรี่:กรณีศึกษาอ าเภอ
วังสะพุง จังหวัดเลยของ วชิราวรรณ  เทียมทัน บางส่วนได้อ้างถึง สาเหตุการเข้ามาขายลอตเตอรี่ตาม
หัวเมืองของคนอีสานเกี่ยวข้องกับป๎ญหาที่ดินท ากินและการเป็นหนี้สินจากการลงทุนทางการเกษตร 
จึงท าให้การขายลอตเตอรี่เป็นอาชีพหนึ่งที่ช่วยในการเพ่ิมรายได้เข้ามายังครอบครัว  เพราะผลก าไร
จากการขายมากกว่าการท าการเกษตร ซึ่งมักเดินทางเข้ามาขายเร่ในเมือง เนื่องจากในเมืองมีกลุ่มคน
หลากหลายและมีก าลังในการซื้อขาย และนอกจากนั้นยังอาชีพที่มีความอิสระในการขาย และรายได้ดี 

 ความหวังในผลก าไรในการขายลอตเตอรี่กระตุ้นให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นเติบโตเพราะการ
เดินทางกลับมายังบ้านเกิดของสาวขายลอตเตอรี่  ท าให้ตนมีเงินเก็บ และขจัดหนี้สินของตัวเองได้
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บางส่วน แต่ในทางกลับกันผลกระทบเชิงความสัมพันธ์ในครอบครัวกลับน้อยลงการดูแลและกลายเป็น
ภาระหน้าที่ของผู้สูงอายุเช่น ปูุย่า ตายาย เป็นผู้ที่คอยเลี้ยงดูแทน 

งานวิจัยที่เกี่ยวกับหมอล า ในงานวิจัยชื่อ หมอล า อ านาจและการต่อรองต่อระบบทุนนิยมใน
ยุคอุตสาหกรรม ของ ประยุทธ  วรรณอุดม ได้ชี้ให้เห็นว่าหมอล าต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยเพ่ือ
ความอยู่รอดในวงการ รวมทั้งรักษาต าแหน่งความนิยมของสาวหมอล าซิ่งที่จะเสื่อมไปตามอายุและวัย
ที่มีผลต่อการว่าจ้างและสร้างชื่อเสียงให้กับวง และบทบาทสถานะทางเพศของสาวหมอล าซิ่ง ที่อยู่ใน
ฐานะของผู้น าวงหมอล า และการเอาตัวรอดของสาวหมอล าบนเวทีเมื่อพบเจอกับเหตุการณ์การ
ลวนลามทางเพศของผู้ชมหน้าเวที 
 สรุปการวิเคราะห์เชิงข้อมูลกับป๎ญหาการท างานของผู้หญิงอีสานท าให้เห็นการดิ้นร้นต่อสู้ของ
ผู้หญิงอีสานในแต่ละอาชีพที่ต้องเผชิญกับป๎ญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ในสังคม ทั้งเรื่องของ
การกดขี่ทางเพศที่มาจากที่ท างานและอาชีพที่ตนประกอบอยู่  อีกทั้งผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ส่งผล
ต่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต ได้สะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของผู้หญิงอีสานกับสภาพของจิตใจที่ต้องทน
รบัและต่อสู้กับป๎ญหาชีวิตและการท างานในสังคม   
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2.2 งานสร้างสรรค์กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตัวละคร 

 2.2.1 วรรณกรรมอีสานเรื่องนางผมหอม 

 
   
  
 

วรรณกรรมอีสาน เรื่องนางผมหอม1 มีใจความดังต่อไปนี้ เจ้าเมืองสีหิงค์ มีธิดาชื่อ สีดา พอ
อายุย่างเข้า16 ปีนางได้ออกไปเที่ยวปุา ชมสวนดอกไม้กับบริวาร แล้วเกิดพลัดหลง จนกระทั่งพบน้ า
ขังอยู่ในรอยเท้าช้าง ด้วยความหิวจึงกินเข้าไป เมื่อกลับไปเมืองแล้วก็เกิดการตั้งครรภ์ เมื่อประสูติ
ออกมาเป็นธิดาชื่อว่านางผมหอม และคลอดธิดาอีกคนชื่อว่าลุนนี เมื่อโตขึ้นนางผมหอมถูกเพ่ือนๆล้อ
ว่าไม่มีบิดาเป็นลูกของผีสางสัตว์ปุา จึงได้ท าการสอบถามความจริงกับพระมารดา และท าให้ได้รู้ความ
จริงว่าบิดาของตนเป็นพญาช้าง นางจึงตัดสินใจเข้าปุาเพ่ือตามหาบิดา สุดท้ายนางได้เจอกับพญาช้าง
และได้บอกกับช้างตนนั้นว่าตนเป็นลูก ช้างจึงพิสูจน์โดยให้นางผมหอมปีนขึ้นไต่ตามงาของตนขึ้นไป
บนหลัง นางผมหอมท าได้ส าเร็จ พญาช้างจึงเอานางไปไว้ในปราสาทบนภูเขา อยู่มาวันหนึ่งนางรู้สึก
เหงาอยากจะมีคู่รักจึงเอาผมใส่ผอบอธิษฐานแล้วลอยน้ าไป จนเจ้าชายเป็นคนเก็บผอบได้ จึงออก

                                                           
1

 เกษร สวา่งวงศ์, การศกึษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเร่ืองนางผมหอม ฉบบัล้านนาอีสานและไทยลือ้ = a Comparative 

Study of a Lanna Thai, a Northeastern Thai and a Thai Lue Versions of the Nang Phom Hom / โดย เกษร 
สวา่งวงศ์ (2531). 

รูปที่ 1 วรรณกรรมอีสานเรื่องนางผมหอม 

ที่มา นิทานร้อยแปด, วรรณกรรมเรื่องนางผมหอม, เข้าถึงเมื่อ 10 กรกฎาคม 2560,  
เข้าถึงจากhttp://www.nitan108.com/wpcontent/uploads/2014/02/phomhom2a.jpg 



  7 

เดินทางตามหาหญิงสาวที่เป็นเจ้าของผอบนี้โดยทวนกระแสน้ าขึ้นไปจนกระทั่งได้เจอปราสาทนางผม
หอม และได้อยู่กินกระทั่งลูกชายและลูกสาว โดยที่พญาช้างไม่รู้เรื่องนี้เลย  เมื่อมีลูกแล้วนางก็
อยากจะหลบหนีบิดาของตนเองไปเมืองเจ้าชาย  เมือพญาช้างทราบข่าวดังนี้ถึงกลับโกรธมากจึงพัง
ปราสาทและภูเขาบริเวณนั้นจนเตียนราบกลายเป็น สัญลักษณ์ของภูหอ ภูเขาที่อยู่ในพ้ืนที่ อ.ภูหลวง 
จ.เลย พญาช้างได้ตามไปหาลูกสาว และอ้อนวอนให้ลูกกลับพร้อมตน แต่นางผมหอมไม่กลับเนื่องจาก
ลูกและสามีรอตนอยู่ พญาช้างจึงกลั้นใจตาย ก่อนตายได้ให้งากับนางผมหอมเอาไว้ นางผมหอมเสียใจ
กับการกระท าของตนเอง จึงท าศพพญาช้างเพ่ือเป็นการแสดงความกตัญํูครั้งสุดท้าย จากนั้นนางได้
เดินทางเข้าไปในเมือง ระหว่างทางได้มีผีโพรงแปลงกายเป็นนางผมหอมแล้วผลักนางลงน้ า  โดยที่
เจ้าชายไม่รู้เรื่อง เมื่อเดินทางมาถึงเมืองแล้วได้มีพิธีการรับขวัญ และต่อมาลูกชายของนางผมหอมได้
บอกความจริงกับบิดาของตน เจ้าชายจึงออกอุบายให้อ ามาตย์ฆ่าผีโพรงเสียแล้วรับนางผมหอมกลับมา
สู่เมือง จากนั้นก็ได้ฉลองกันสนุกสนานและครองรักกันอย่างมีความสุข 
 จากวรรณกรรมเรื่องนี้จะเห็นได้ว่า ชะตากรรมของตัวละครเป็นลักษณะของผู้หญิงที่ต้อง
เผชิญกบัเรื่องท่ีเป็นตราบาปของตัวละคร และการต้องเลือกหน้าที่ระหว่างการเป็นลูกท่ีดี หรือการเป็น
ภรรยาและแม่ที่ดี ซึ่งการเลือกของนางผมหอมสุดท้ายก็ต้องจบด้วยโศกอนาถกรรม บิดาของตนต้อง
กลั้นใจตายในที่สุด ในส่วนนี้หากวิเคราะห์จากตัวของละครนางผมหอมแล้ว นางไม่สามารถที่จะเลือก
ชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเองได้เลย เพราะนางอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องยอมจ านนต่ออ านาจผู้ที่เป็นเจ้าของตัว
นางผมหอม เช่น พญาช้างที่เป็นบิดา หรือ เจ้าชายที่เป็นสวามี   
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  2.2.2  ศิลปินที่ให้อิทธิพลเรื่องเนื้อหาของแรงงานหญิงในกรุงเทพ ในภาพยนตร์สารคดีเรื่อง 

“สาวทรานซิสเตอร์” โดย สันติ  แต้พานิช2 

  สาวอีสานทรานซิสเตอร์ เป็นผลงานของ สันติ แต้พานิช ที่สะท้อนถึงตัวตนของผู้หญิงอีสาน
ที่เดินทางมาใช้แรงงานในกรุงเทพมหานคร สะท้อนมุมมองความคิดของตัวผู้เล่าผ่านเรื่อง เล่าของ
ผู้หญิงอีสานที่ให้สัมภาษณ์ ในภาพยนตร์ ประกอบไปด้วยกลุ่มสาวอีสานที่ใช้แรงงาน ได้แก่ ผู้หญิงหลัง
พวงมาลัย( ผู้หญิงอีสานอาชีพขับแท็กซี่ ) ผู้หญิง สาวพนักงานเสริฟอาหารญี่ปุุน นักร้องสาวในคาเฟุ 
และสาวข้ามเพศในร้านคาบาเร ่ 
 สิ่งที่น่าสนใจคือประเด็นทางสังคมที่ สันติ ได้น าเสนอสะท้อนถึง คุณค่าของชีวิต ความพ่าย-
แพ้ การประสบความส าเร็จในชีวิต อุปสรรค์ ความฝ๎น ความคาดหวังของคน และการดิ้นรนต่อสู้ของ
คนชนชั้นรากหญ้าที่พร้อมจะขึ้นสังเวียน และขึ้นชกกับศัตรูที่ตนเองไม่รู้ว่าใคร เช่น ในผลงาน
ภาพยนตร์สารคดีที่ชื่อชุด อีสานเมืองยิ้ม  ได้สะท้อนวิถีชีวิต มุมมองความคิดของคนอีสาน ผ่านการ
บันทึกเป็นภาพเคลื่อนไหว สารคดีชีวิตของคนอีสาน น าเสนอประเด็นของคนอีสานในแง่ของการใช้
ชีวิต กับพ้ืนที่ๆทุกคนกล่าวขานว่าเป็นพ้ืนที่แห้งแล้ง ทุรกันดาร แต่ในเชิงเนื้อหาของดินแดนที่แห้งแล้ง
แต่มีเรื่องราวของความเชื่อและวิถีแบบเก่า รวมไปถึงค่านิยมของคนอีสาน ความเป็นอีสานรุ่นใหม่ที่
ผสมกันระหว่างความทันสมัยที่ได้มาจากคนอีสานที่ไปท างานในเมืองเอากลับมาแลกเปลี่ยนกับคนใน
หมู่บ้านที่มีลักษณะของความชนบทอยู่  
 โดยเริ่มจาก สาวอีสานที่เข้ามาท างานขับแท็กซี่ ที่มีความฝ๎นที่จะขับรถคอนเทนเนอร์ขนาด
ใหญ่ขนส่งสินค้าไปนอกเขตเมือง เพ่ือที่จะได้กลับบ้านไปหาพ่อ เนื่องจากพ่อของเธอไม่สบายและ
เรื่องราวชีวิตของเด็กสาวที่เข้ามาเป็นพนักงานเสริฟอาหารอาหารญี่ปุุน สวมใส่ชุดกิโมโนสีเขียวเป็นชุด
ประจ าตัวของพนักงานที่ร้านอาหารญี่ปุุนในกรุงเทพ กับความรู้สึกส่วนตัวที่ได้งานเป็นพนักงานเสริฟ
ร้านอาหารญี่ปุุนเป็นงานแรกในกรุงเทพ มีสีหน้าที่ตื่นเต้นและดีใจที่ได้งานพร้อมความภาคภูมิใจใน
ตนเองที่ได้ท าอาชีพนี้ 

                                                           
2

 สันติ แต้พานิช, "อีสานทรานซิสเตอร์," (2017).เป็นผู้ก ากับภาพยนตร์อิสระ ผลงานที่สร้างช่ือเสียงให้เขาคือ 
ภาพยนตร์สารคดีชื่อ เสือร้องไห้  เข้าฉายในปี พ.ศ.2548 ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่น าเสนอชีวิตของคนในรูปแบบreality 
show  โดยผ่านนักแสดงในเรื่องทั้งหมด 5 คน ได้แก่  พรศักดิ์ ส่องแสง ชีวิตของหมอล า หรือ  ที่ทราบกันในฉายาไอ้
หนุ่มแขนซ้ายลายมังกร  เหลือเฟือ ม๊กจ๊ก ผู้ที่ไต่เต้ามาจากชีวิตการเป็นกรรมกร วิเนตร เพชรชัย( แมน หัวปลา)เอก-
พล สมบูรณ์ (เนตร อินทรีย์เหล็ก) และรัตนกรณ์  สุทธิประภา (อ้อย สิงค์นักขับ)  ในภาพยนตร์ได้ติดตามถ่ายท าชีวิต
จริงของนักแสดงทั้งหมดเพื่อเผยการสู้ชีวิตของคนจาก-ต่างจังหวัดที่เข้ามาท างานในเมืองกรุง ฉายในความยาว 94 
นาที นอกจากนั้นยังมีงานภาพยนตร์สารคดีสั้นเรื่องอื่นๆอีก อาทิเช่น  Live in bangkok (2554) เราอยู่ร่วมกัน 
(2553) Wake up comedy 8 (2552)ตัวก-ูของก ู(2551) แอบถ่าย เดี่ยว 7 (2551)  ฯลฯ 
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 ซึ่งตรงข้ามกับชีวิตสาวนักร้องในคาเฟุ แสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ชีวิตที่แสนจะล าบากทั้งกาย
และใจ ชีวิตที่เป็นมุมมืดของสังคมที่มองไม่เห็น ด้วยการประกอบอาชีพที่สังคมตัดสินผู้หญิงที่ท างาน
ในคาเฟุว่าเป็นคนไม่ดี ท าให้เห็นมุมมองที่แสนเศร้าของผู้หญิงอีสาน ที่ต้องท าหน้าที่และความรักใน
การร้องเพลง อาชีพที่ต้องฉีกยิ้มและบริการร่างกายเพ่ือสร้างความบันเทิงในสถานเริงรมย์  เพ่ือผ่อน
คลายความเครียดให้แก่เหล่าผู้ชายที่เข้ามาใช้บริการ กับอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นความเศร้าและทุกข์ระทม 
ของชีวิตที่เธอไม่สามารถท่ีจะระบายความทุกข์นี้กับใครได้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2  อาชีพของพ่ีอ้อยสาวอีสานขับแท็กซี่ 
ที่มา: สันติ  แต้พานิช, สาวอีสานทรานซิสเตอร์, เข้าถึงเมือ 5 กันยายน 2559, 
เข้าถึงได้จากhttps://www.youtube.com/watch?v=1VFqa2U8vlY 

รูปที่ 3 สาวเสริฟในร้านอาหารญี่ปุุน 
ที่มา: สันติ  แต้พานิช, สาวอีสานทรานซิสเตอร์, เข้าถึงเมือ 5 กันยายน 2559,  
เข้าถึงได้จากhttps://www.youtube.com/watch?v=1VFqa2U8vlY 
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รูปที่ 4 สาวนักร้องในคาเฟุ 

ที่มา: สันติ แต้พานิช, สาวอีสานทรานซิสเตอร์, เข้าถึงเมือ 5 กันยายน 2559, 
เข้าถึงได้จากhttps://www.youtube.com/watch?v=1VFqa2U8vlY 
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2.2.3  ศิลปินที่ให้อิทธิพลเรื่องวิธีการ ลงพ้ืนที่ และการน าข้อมูลมาสร้างเป็นผลงาน ในภาพยนตร์

เรื่อง “ลุงบุญมีระลึกชาติ” โดย อภิชาติพงษ์  วีระเศรษฐกุล 

ลุงบุญมีระลึกชาติ3 เป็นภาพยนตร์ที่ผู้วิจัยสนใจในวิธีการคิดของตัวอภิชาติพงษ์เกี่ยวกับ 
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเรื่องราวที่เป็นเรื่องเล่าในการน าเสนอ พ้ืนที่ เวลา ผ่านภาพรวมไปถึง
กระบวนการคิดของเขา ในแง่มุมของผู้สร้างภาพยนตร์ การตีความ และการล าดับเรื่อง ซึ่งวิธีการคิด
และผลิตงานของ อภิชาติพงษ์ เกิดจากส่วนที่เป็นความรู้เชิงประวัติศาสตร์ทางการเมืองผ่านเส้นทางที่
เขาเข้าไปส ารวจ กับอีกส่วนหนึ่งที่เขาตั้งใจที่จะค้นหาอยู่แล้ว คือ การตามหา ลุงบุญมี บุคคลที่ถูก
กล่าวถึงในหนังสือ คนระลึกชาติ โดย พระสรี-ปริยัติเวที แห่งวัดปุาแสงอรุณ เพ่ือแสดงให้คนดูได้เห็น
ถึงประสบการณ์ที่คนไม่เคยรับรู้มาก่อน หรือการเลือนรางของชุดประวัติศาสตร์ที่ถูกลืมไปใน
การศึกษา การระลึกเข้าไปสู่ เหตุการณ์ ของพ้ืนที่ และเวลา ในภาพยนตร์ ที่มีนัยเกี่ยวกับการเมือง 
ในช่วงเหตุการณ์ วันเสียงปืนแตกท่ีนาบัว4 

 ฉากเหตุการณ์ต่างๆในชุดข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ กับสิ่งที่เป็นเรื่องเล่ามีลักษณะเป็น นว-
นิยาย(Fiction) ถูกรวมมาอยู่ในวิธีล าดับและเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ของการระลึกของตัวละคร และผู้
ก ากับที่เอามารวมในพ้ืนที่และเวลาที่ทับซ้อน และปนเปกันไปเพ่ือสร้างความรู้สึกคลุมเครือกับชุด
ข้อมูลและข้อเท็จจริงเหล่านั้น ที่ตัวศิลปินเน้นแนวคิด “สัจจะ- นิยมมหัศจรรย์” (magical realism)5 
ยกตัวอย่างเช่น ฉากการรับประทานอาหารรวมกัน ที่มี ลุงบุญมี ปูาเจน และโต้ง ที่พบกับฮวย เมีย
ของลุงบุญมีที่ตายไปแล้ว และบุญส่ง ลูกชายของลุงบุญมี ซึ่งหนีหายไปในปุา เพ่ืออยู่กินกับเมียมนุษย์
วานร จนตนเองกลายร่างเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน ศิลปินได้จับเอาสิ่งมีชีวิต คือ คน สัตว์ประหลาด 
และ ผี มาร่วมวงสนทนาในโต๊ะกินข้าวเดียวกัน ภาพของมิติเวลาและเหตุการณ์ที่ซ้ าซ้อนกันจนเรา
แยกไม่ได้ว่าแท้จริงแล้วสถานการณ์นี้มันคือจินตนาการ ความฝ๎น หรือความจริงที่ซ้อนทับความจริงอีก
ที  
  
 
 
 

                                                           
3

 วิกิพิเดีย สารานกุรมเสรี, "ลงุบญุมีระลกึชาติ." 
4

 สมศกัด์ิ เจียมธีรกลุ, "8 สิงหาคม 2508 (8-8-08) "วนัเสียงปืนแตก"(ตอน1)," ประชาไท, 

https://prachatai.com/journal/2009/08/25380. 
5

 สจิุตต์  วงษ์เทศ, "สจิุตต์ วงษ์เทศ:สจันิยมมหศัจรรย์," มติชนออนไลน์, https://www.matichon.co.th/news/182639. 
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    2.2.4  ศิลปินที่ให้อิทธิพลในเรื่องของเทคนิค Nathalie Djurberg & Hans Berg 

  Nathalie Djurberg & Hans Berg  ชาวสวีเดน ผลงานของศิลปินทั้งคู่เป็นการผสมกัน
ระหว่าง ภาพเคลื่อนไหว(Animation)  ประติมากรรม(Sculpture ) และเสียง(Sound) ศิลปินทั้งสอง
ได้สร้างบทภาพยนตร์เชิงจิตวิทยาว่าด้วยเรื่องของความปรารถนาของมนุษย์และความเป็นสัตว์ ทั้ง
สองได้รวบรวมสื่อในการน าเสนอระหว่างพ้ืนที่ของความเป็นภาพยนตร์ งานประติมากรรม และการ
สร้างให้บรรยากาศให้คนดื่มด่ าอยู่กับสภาพแวดล้อม  จัดองค์ประกอบของภาพเคลื่อนไหวและเสียง
โดยเชื่อมความสัมพันธ์กับวัตถุที่ศิลปินได้สร้างขึ้นมาในห้องแสดงผลงาน 
 ในชุดผลงานWorship เป็นการใช้เทคนิคป๎้นดิน(Clay animation) ท าให้เกิดภาพเคลื่อนไหว 
มีลักษณะของหลากหลายแบบ ดูมีความพิลึก ด้วยหน้าตาที่ไม่สมประกอบ หุ่นตัวละครที่ไม่ได้เป็นไป
ตามลักษณะทางกายวิภาค ลักษณะผมยาว และแต่งตัดจัด มีท่าทางการยั่วยวนทางเพศผสมกันความ
วิตถารประปนกับความรู้สึกคล้ายผู้หญิงขายบริการ อีกทั้งพร้อมด้วยสัญลักษณ์ในงานที่เต็มไปด้วย
อาการของการบอกเล่า เรื่องของเพศ เช่น การคลึงตัวของผู้หญิงกับกล้วย การปอกฝ๎กข้าวโพด ที่ข้าง
ในเต็มไปด้วยวัสดุที่มีความแวววาว ภาพการน าเสนอผู้หญิงที่นอนบนเฟอร์นิเจอร์ สัญลักษณ์ของงูที่ดู
อ่อนแอ  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 5 ผลงานชื่อ Worship 2016, Stop-motion, 08:26 นาที, 

ที่มา: Nathalie Djurberg & Hans Berg,เข้าถึงเมื่อ 17 กรกฎาคม 2560, 
เข้าถึงจาก http://www.artnet.com/artists/nathalie-djurberg-and-hans-
berg/worship-a-H6P0xBJn_1D7hizaADmWUw2 

http://www.artnet.com/artists/nathalie-djurberg-and-hans-berg/worship-a-H6P0xBJn_1D7hizaADmWUw2
http://www.artnet.com/artists/nathalie-djurberg-and-hans-berg/worship-a-H6P0xBJn_1D7hizaADmWUw2
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 ลักษณะความประหลาดของตัวละครปลดปล่อยสัญชาติญาณและความไม่สมประกอบ เป็น
การสะท้อนให้เห็นถึง ความไม่ปกติของมนุษย์ที่ถูกซ่อนอยู่ภายในจิตใจเพราะ ไม่สามารถแสดงออกใน
ที่สาธารณะได้ ในอีกด้าน ความไม่ปกตินี้ไดใ้ห้เป็นอิสระจากโลกของความจริง การจัดวางในงานศิลปะ
จึงเป็นตัวน าเสนอชุดความคิดทั้งหมด โดยผ่านภาพ เสียงและบรรยากาศ น าไปสู่ประเด็นในงาน 

 

 

 

 

รูปที่ 6 ชื่อผลงาน Worship 2016 installation 

ที่มา: Nathalie Djurberg & Hans Berg,เข้าถึงเมื่อ 17 กรกฎาคม 2560, 
เข้าถึงจากhttp://stavangerkunstmuseum.no/en/events/nathalie-djurberg-og-hans-berg 

http://stavangerkunstmuseum.no/en/events/nathalie-djurberg-og-hans-berg


 

 

บทที่3 

วิธีวิทยา 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 ในการด าเนินการวิธีวิจัยจะถูกแบ่งเป็นสามส่วน ได้แก่ ส่วนแรกคือ ขั้นตอนก่อนการถ่ายท า
(Pre-Production) ได้แก่ การลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือเก็บข้อมูลกลุ่มอาชีพของผู้หญิงอีสานทั้งสาม
อาชีพได้แก่ สาวโรงงาน สาวขายลอตเตอรี่และสาวหมอ-ล าซิ่ง เพ่ือน าเอาเรื่องเล่าและประสบการณ์
ของผู้หญิงอีสานมาสรุปเป็นเรื่องย่อ(Synopsis)และสร้างโครงเรื่อง(Plot)ในส่วนที่สองคือขั้นตอนการ
ถ่ายท า(Production)และจากนั้นเป็นขั้นตอนหลังการถ่ายท าส่วนที่สาม(Post-Production) 
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  ขั้นตอนก่อนการถ่ายท า (Pre-Production) 

 3.1. การลงพ้ืนที่ภาคสนาม 

   สรุปบทสัมภาษณ์สาวโรงงานของ ชไมพร  เกษทองมา(กุล) บันทึกเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 
พ.ศ.2559 สถานที ่บ้านพักคนงานโรงงานอุตสาหกรรม  จ.ชลบุรี  
         กุลเดินทางจากอีสานเข้ามาเป็นสาวโรงงาน  เมื่อตอนอายุราวๆ 17 ปี เนื่องจากป๎ญหา
ชีวิตทางครอบครัวและชีวิตส่วนตัวที่ไม่ได้ราบรื่น จึงท าให้กุลมาเป็นสาวโรงงานที่ท างานในเขตนิคม
อุตสาหกรรม จ.ชลบุรี โรงงานที่กุลท างานเป็นโรงงานทอถุงมือส่งออกไปยังประเทศญี่ปุุน เธอเริ่มต้น
ตั้งแต่แผนกผลิตจนป๎จจุบันท าอยู่แผนกตรวจสอบสินค้า เธอให้ความคิดเห็นว่า ชีวิตการท างานของ
สาวโรงงานอาจดูไม่แตกต่างจากคนงานในสายอาชีพอ่ืนมากนัก แต่ความล าบากคือการอดทนในการ
ท าสิ่งซ้ าๆและอยู่กับการผลิตใน และกระบวนการอุตสาหกรรม ท างานตามค าสั่งเพ่ือท างานให้ตรง
ตามเปูาในแต่ละวัน สาวโรงงานรวมทั้งเธอเองมักจะชอบการท างานล่วงเวลาหรือโอที(OT) และมักจะ
รอคอยรอโบนัสประจ าปี “ ทุกคนจะตั้งใจท างาน ท างานเร่งกับเวลา ท างานอย่างเต็มที่ และรอตัด
เกรดประจ าปี ถ้าได้เกรดดีก็จะได้เงินหลาย”เงินโบนัสคือค่าตอบแทนการท างานและความขยันของ
สาวโรงงาน เงินอีกก้อนหนึ่งสิ่งที่เธอและเพ่ือนสาวโรงงานคนอ่ืนๆรอคอย คือเงินปลายปี เป็นเงิน
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สะสมก้อนใหญ่ของสาวโรงงานที่จะตัดทุกๆปี จากการท างาน การท ายอดของแต่ละคน ซึ่งบางคนถึง
ขั้นไม่ยอมกลับบ้านในช่วงเทศกาลเพ่ือแลกกับการสะสมเงินปลายปี ซึ่งกุลและเพ่ือนๆสาวโรงงานต่าง
ก็รอและคาดหวังจากเงินก้อนนี้ เพ่ือไว้เงินเก็บไว้ ซื้อบ้าน ซื้อรถ หรือไปต่อยอดความฝ๎นทางการศึกษา
เช่นเดียวกับกุลที่ต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีแม้ว่าเธอจะไม่สามารถท าตามความฝ๎นได้แต่แรก โรงงานจึง
เป็นที่ๆให้เงินทุนที่เธอแลกมาด้วยแรงจากความตั้งใจท างานของเธอ   

 

รูปที่ 7  การสัมภาษณ์สาวโรงงาน 
 

   สรุปบทสัมภาษณ์ สาวขายลอตเตอรี่ ลมัย พลซา(จ๋อม) บันทึกเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ ์
พ.ศ.2560  
          จ๋อมเป็นสาวขายลอตเตอรี่ ที่เดินทางมาจากจังหวัดเลย ครอบครัวของจ๋อมประกอบ
อาชีพเกษตรกร หลังจากส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เธอได้แต่งงานและมีลูกสาวหนึ่งคน 
หลังจากคลอดบุตรเธอได้ช่วยครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรและมีหน้าที่ต้องดูแลลูกสาวของตนจน
ลูกสาวของเธอจนโตเข้าเรียนช่วงชั้นอนุบาล สามีได้ชักชวนให้มาท างาน ขายลอตเตอรี่ ซึ่งอาชีพนี้เป็น
ที่นิยมท ากันในหมู่บ้าน โดยเฉพาะพ้ืนที่ในแถบ อ.วังสะพุง จ.เลย และเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตร
ในพ้ืนที่ท ากิน มีราคาตกต่ า เกษตรกรได้เงินจาการขายผลผลิตจ านวนน้อย ประกอบภาระหนี้สินของ
เกษตรกร จึงท าให้คนอีสานในพ้ืนที่ อ.วังสะพุง จ.เลย หาอาชีพเสริมโดยการเข้ามาขาย ลอตเตอรี่ใน
เมือง ในช่วงแรกๆจะมีพ่อค้าหลักที่จ าหน่ายฉลากหรือยี่ป๎๊ว ส่วนใหญ่พ่อค้าจะมีสถานที่จ าหน่ายอยู่ใน
แถบ จ. เพชรบูรณ์ เป็นต้น แต่ในป๎จจุบันนี้ คนขายลอตเตอรี่ต้องไป “รับเลข” หรือการไปซื้อฉลากที่
ธนาคาร  
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        ทุกๆกลางเดือนจ๋อมจะเดินทางจากวังสะพุง ไปขายลอตเตอรี่ที่ จ.อยุธยาโดยพักในบ้าน
เช่าที่หารรวมกับเพื่อนที่ไปด้วยกัน การขายเร่แต่ละครั้งจะเริ่มตั้งแต่เช้าถึงเย็นทุกวันจนกว่าลอตเตอรี่
ในแผงจะหมด เพราะเธอไม่อยากขาดทุน จ๋อมเลือกที่จะขายลอตเตอรี่ก็เพราะลูกสาว อยากมีเวลาให้
ลูกสาว “คั้นถ้าไปท างานโรงงานแบบผู้อื่น เฮากะบ่ได้อยู่กับลูกเต็มท่ี”6 เพราะงานขายลอตเตอรี่ อย่าง
น้อยเธอก็ได้กลับไป ดูแลลูกสาวของเธอทุกๆเดือน เธอพูดถึงใบตอง ลูกสาวคนเดียวของเธอที่หวัง
อยากให้ลูกมีอนาคตมีการศึกษาที่ดีเพราะไม่อยากให้ลูกล าบากและมีชีวิตเหมือนเธอ เธอจึงตั้งใจที่จะ
ขายลอตเตอรี่ไปตลอดเพราะคิดว่าเป็นรายได้เสริมที่ท าให้เธอและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
 
   

 

รูปที่ 8  แผงขายลอตเตอรี่ 
 

 

 

 

                                                           
6

 แปลว่า ถ้าเกิดเราไปท างานแบบสาวโรงงานเหมือนคนอื่น เราก็จะไม่มเีวลาอยู่กับลูกสาวของเราอย่างเต็มที่ 
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สรุปบทสัมภาษณ์ของสาวหมอล าซิ่ง พัชรี  วงษ์จันทร์ (ม้ิว) หัวหน้าวงหมอล าซิ่ง คณะ 
กุ้ม มิวซิค แอนซาว สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 7 กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 
         มิ้วเล่าว่าเธอตั้งวงหมอล าร่วมกับสามีของเธอที่ท าอาชีพเป็นนักดนตรีการท าวงหมอล า
ซ่ิงเป็นสิ่งที่เธออยากจะท ามานาน เธอเล่าว่าอาชีพหมอล าซิ่งเมื่อเทียบกับหมอล าคณะแล้ว เป็นอาชีพ
ที่สามารถออกงานได้ตลอดเวลาเนื่องจากจ านวนคนและวงไม่ได้ใหญ่เหมือนกับหมอล าคณะใหญ่ๆ อีก
ทั้งยังสามารถออกงานได้ทุกพ้ืนที่และทุกเวลา ทั้งงานประจ าปีและงานมงคลต่างๆ มิ้วได้เล่าถึงชีวิต
การท างานของเธอผ่านการเผชิญป๎ญหากับความปลอดภัยตอนที่เธอแสดงอยู่บนเวทีที่ต้องเอาตัวรอด
จากการลวนลามทางเพศจากกลุ่มผู้ชมที่เมาสุรา รวมทั้งการโกงค่าจ้างจากผู้ว่าจ้าง นอกจากนั้นยังมี
ภาระของเธอที่ต้องดูแลลูกน้องในวงที่ต้องบริหารงานเข้ามาอย่างสม่ าเสมอเพราะต้องประสบกับ
สภาวะการแข่งขันทางอาชีพที่สูง เพราะฉะนั้นการโชว์แต่ละครั้งจึงต้องปรับเปลี่ยนและสร้างให้มีความ
ตื่นตา ตื่นใจอยู่เสมอ อาชีพหมอล าซิ่งเป็นอาชีพที่เธอเล่าว่าสามารถที่จะปรับประยุกต์ให้ทันสมัยไป
ตามสังคมได้เรื่อยๆแต่ต้องอาศัยความอดทนและความพยามยามในช่วงแรกๆที่ยังไม่มีคนว่าจ้าง  ต้อง
อดทนต่อค าสบประมาทของคนรอบข้าง เพราะการเลือกอาชีพการเป็นหมอล านั้นมักจะโดยสังคมผ่าน 
นอกตัดสินว่าเป็นอาชีพที่เต้นกินร ากิน ไม่มีความม่ันคงไร้เกียรติและศักดิ์ศรี 

 

รูปที่ 9  สาวหมอล าซิ่ง 
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การลงพ้ืนที่สังเกตการณ์ คณะหมอล า วงสาวน้อยเพชรบ้านแพง 
 ลงพ้ืนที่เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 สถานที่ วัดบ้านปวนพุ บ้านปวนพุ ต.ปวนพ ุอ าเภอ
หนองหิน จังหวัดเลย 

  คณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นวงหมอล า จากจังหวัดมหาสารคาม โดยผู้น าวงชื่อ คุณแม่
สุภาพ  นามวงษ์ษา จากคณะหมอล าเพลิน ที่มีจังหวะและท านองเพลงแบบจังหวะที่สนุกสนานพร้อม
ด้วยการแต่งกายของฝุายหญิงที่เป็นเอกลักษณ์คือการนุ่งผ้าซิ่นสั้นๆ ประกอบกับเครื่องดนตรีอีสาน 
คือพิณและแคน ซึ่งในป๎จจุบันได้ประยุกต์เอาเครื่องดนตรีตะวันตกเช่น คีย์บอร์ด กลองชุด แซกโซโฟน 
ฯลฯ เข้าไปผสมกับกลอนล าให้มีจังหวะสนุกสนานและเป็นสากลยิ่งขึ้น โดยสาวหมอล า คุณพร อภิรดี 
เป็นผู้สืบกิจการแทน 
    รูปแบบกลอนล าและลักษณะการน าเสนอ การแสดงบนหน้าเวที แบ่งออกเป็นสามช่วงการ
แสดง ช่วงแรกเป็น การน าเสนอ แสง สี เสียง บนเวที พร้อมกับกลุ่มหางเครื่องที่สวมอาภรณ์ประดับ
ตกแต่งแบบเต็มยศ เช่น การสวมใส่เครื่องทรงที่คล้ายปีกนก ที่สวมบนศีรษะ และส่วนที่เป็นสะโพก 
เป็นต้น ช่วงที่สองเป็น ช่วงเปิดตัวนักร้องในคณะ ตั้งแต่นักร้องคนเก่า ไปจนถึงนักร้องที่มีชื่อเสียงที่สุด
ในคณะ และนักร้องหน้าใหม่ ซึ่งบทเพลงที่ใช้เป็นเพลงลูกทุ่งที่ทางคณะได้แต่งขึ้น หรือการประยุกต์
เอาท านองเพลงสากลเข้ามาผสมกับเพลงอีสานโดยเปลี่ยนเนื้อร้องและจังหวะเพลงที่มีลักษณะเป็น  
เมดเล่ย์ คือการเอาเพลงและดนตรีมาผสมรวมกันและเพ่ิมให้เป็นจังหวะที่สนุกสนาน และมีการเอา
จังหวะหมอล าเพลินเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในช่วงนี้ด้วย  ช่วงที่สามเป็นช่วงของหมอล าเรื่องต่อกลอน มี
ลักษณะของการเอากลอนล ามาแต่งเป็นเรื่องสมัยก่อนนิยมเอานิทานปรัมปรา เช่น สินไชย ท้าวก่ ากา-
ด า แก้วหน้าม้า เป็นต้น จนถึงป๎จจุบันเรื่องที่เอามาท าเป็นหมอล ากลอนจะปรับเปลี่ยนจากเดิมซึ่งจะมี
ลักษณะคล้ายกับ ละครหลังข่าว เกี่ยวกับเรื่องราวความรักต่างชนชั้น การแย่งชิงมรดก ปิดท้ายด้วย
การกล่าวอ าลา ของคณะหมอล า จะมีลูกทีมทั้งหมดข้ึนมากล่าวอ าลาผู้ชม 
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รูปที่ 10  การแสดงบนเวทีของคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพง 
 

 

รูปที่ 11  ภาพหลังจากการแสดงชุดแรกเสร็จ 
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รูปที่ 12  ภาพบรรยากาศหลังเวทีการแสดง 
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3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลและก าหนดแนวทางในการสร้างโครงเรื่อง ตัวละคร และฉาก 

จากการข้อมูลเชิงทฤษฏีและข้อมูลจากภาคสนาม ได้น ามาสรุปและถอดความเป็นเรื่องย่อ 
ประกอบด้วยเรื่องเล่าผ่านผลงานภาพเคลื่อนไหว 3 เรื่อง ได้แก่ ฉันทนา เรื่องราวของสาวโรงงานที่
ท างานหนัก เรื่องเล่าสาวเลยที่เล่าถึงสาวขายลอตเตอรี่ที่ผูกพันกับลูกสาว และโลกของบัวศรีเล่าถึง
การต่อสู้กับการตัดสินตัวตนของเธอในการประกอบอาชีพหมอล าซิ่ง ผ่านตัวละครเพศหญิงที่ได้แรง-
บันดาลใจจากการสร้างตัวละครจากวรรณกรรมอีสานเรื่องนางผมหอม การตีความและการให้
ความหมายผ่านทัศนคติของผู้วิจัย เป็นการสร้างเรื่องราวที่อ้างอิงจากความจริงเล่าผ่านเรื่องเล่าที่มี
ลักษณะของภาพและชีวิตที่เกินจริง (Dramaticsation) ดังภาพแผนภูม ิ

 

 
 
 
 

รูปที่ 13  วิธีการถอดภาพความคิดในการสร้างโครงเรื่อง 
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3.2.1 เรื่อง ฉันทนา  
สาระของเรื่อง (Them)   
สาวโรงงานที่ต้องท างานใช้แรงในโรงงานอุตสาหกรรมจนตัวตาย  
 
โครงเรื่อง(Plot) 

 

รูปที่ 14 แผนผังทางความคิดการสร้างโครงและล าดับเรื่อง ฉันทนา 
 
ตัวละคร 
ตัวละครฉันทนา 

 
ภาพที1่8 แผนผังทางความคิดการสร้างโครงเรื่อง ฉันทนา 

 
 
 
 
ฉาก 

 
 

 

 

 

 

 

ชีวิตจริงของกุล 

สาวอีสานท างานโรงงาน  

ผู้หญิงตัวเล็ก รูปร่างผอม 

ในตามีดวงตาที่เศร้ามีเรื่อง

ในอดีตที่ไม่ประสบ

ความส าเร็จในการเรียน 

นิทาน นางผมหอม 

ธิดาของพญาช้าง มีผมที่

ยาวสวยและมีกลิ่นหอม 

เป็นผู้หญิงที่สวย มีตรา

บาปในชีวิตที่ต้องท าให้

บิดาต้องเสียชีวิต 

ผลงานชื่อ ฉันทนา 

สาวโรงงาน หน้าตา

อัปลักษณ์มีงวงเหมือนช้าง 

มีผมที่ยาว ตัวซูบผอม 

ดวงตาอิดโรย 

รูปที่ 15  แผนผังทางความคิดการสร้างตัวละคร ฉันทนา 
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ฉาก 

 

รูปที่ 16  แผนผังทางความคิดการสร้างฉากในเรื่อง ฉันทนา 
 
เสียงพากย์ และเสียงขับร้อง(Voice)  

เสียงของกลอนล าภาษาอีสาน เรื่องนางผมหอม เป็นบทสนทนาระหว่างนางผม
หอมกับบิดาของตนเอง 

เสียงค าสัมภาษณ์ ของกุลและสาวโรงงาน 
เสียง(Sound) บรรยากาศและเสียงเครื่องจักรกลในโรงงานในเรื่องนี้คือจักรเย็บผ้า  
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3.2.2 เรื่องเล่าสาวเลย 
สาระของเรื่อง (Them)   
ห้วงความทรงจ าของผู้หญิงอีสาน ผู้เป็นแม่ที่ยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่ออนาคตท่ีดีของลูกสาว 
โครงเรื่อง(Plot) 

 

รูปที่ 17  แผนผังการล าดับโครงเรื่อง เรื่องเล่าสาวเลย 
 
ตัวละคร 
ตัวละครสาวงวงช้างขายลอตเตอรี่ 

ภาพที2่2 แผนผังทางความคิดการสร้างตัวละคร เรื่องเล่าสาวเลย 

ตัวละครเด็กหญิง 

 
ภาพที2่3 แผนผังทางความคิดการตัวละครในเรื่องเล่าสาวเลย 

 
ฉาก 

ตัวละครเด็กหญิง 

ชีวิตจริงของจ๋อม 

 สาวขายลอตเตอรี่
เดินทางมาจาก
จังหวัดเลยเพ่ือ
ท างานขายลอตเตอรี่ 

 ผู้หญิงอีสานอายุ
ราวๆ26ปี 

 มีลูกสาวอายุ8ปี 

 ขยันและเอาการเอา
งาน 

นิทาน 

นางผมหอม +ช้าง 

 สาวผมยาว
สลวย  

           บิดาที่เป็นช้าง 

ผลงานชื่อ เรื่องเล่าสาวเลย 

สาวงวงช้างขายลอตเตอรี่ 

 แต่งกายสวมเสื้อผ้า
ลายสก๊อต 

 หอบแผงไม้ขาย
ลอตเตอรี่ 

 ขยันและเอาการเอา
งาน 

 มีความเป็นแม่ 

รูปที่ 18  แผนผังการสร้างตัวละครสาวงวงช้างขายลอตเตอรี่ 
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ตัวละครเด็กหญิง 

 

รูปที่ 19  แผนผังการสร้างตัวละครเด็กหญิง 
 
 
ตัวละครเด็กหญิงงวงช้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบตอง 

 ลูกสาวของจ๋อม  
เด็กผู้หญิงผมสั้น ตัวเล็ก 
อายุ8ปี 

 

เด็กหญิงงวงช้าง 

 เป็นเด็กนักเรียนหญิงที่ก าลัง
เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษา 

 เด็กสาวที่ร่าเริงสมวัยมีหัว
เป็นช้างเหมือนแม่ที่เป็นสาว
งวงช้างขายลอตเตอรี่ 

รูปที่ 20  แผนผังการสร้างตัวละครเด็กหญิงงวงช้าง 
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ฉาก 

 

รูปที่ 21  แผนผังทางความคิดการสร้างฉากในเรื่องเล่าสาวเลย 
  
เสียงพากย์และการขับร้อง(Voice)   

เสียงเพลงกล่อมเด็กภาษาอีสาน โดยดัดแปลงเนื้อเพลงกล่อมเด็ก มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการ
เดินทางมาขายลอตเตอรี่และหวนค านึงหาลูกสาวของสาวงวงช้าง 

เสียงค าสัมภาษณ์ ของสาวขายลอตเตอรี่ที่เล่าเรื่องราวชีวิตของตนครั้งแรกท่ีได้เข้ามาท างาน
ขายลอตเตอรี่ในเมือง 
เสียง(Sound) บรรยากาศของรถทัวร์ 
 
 



  27 

 
 3.2.3.โลกของบัวศรี 

สาระของเรื่อง (Them)  การต่อสู้ด้วยศักดิ์ศรีของสาวหมอล าต่ออาชีพ 
โครงเรื่อง(Plot) 
 

 

รูปที่ 22  แผนผังทางความคิดการล าดับโครงเรื่อง โลกของบัวศรี 
 

 
ตัวละคร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที2่7 แผนผังทางความคิดการสร้างตัวละคร โลกของบัวศร ี

 
 
 
 

ชีวิตจริง ของม้ิว 

 สาวหมอล า 

 รูปร่างหน้าตา
สวยงาม 

 ใบหน้าคมสนั 

 

นิทาน นางผมหอม 

 เป็นมเหสีของ
พระราชา 

 ผู้หญิงที่สงา่งาม 

 เป็นมเหสีที่มี
ความอดทนและ
แข็งแกร่ง 

 

ผลงานชื่อ โลกของบัว

ศรี 

 สาวหมอล าที่มี
ความงดงาม 

 รูปร่างสมสว่น 

 ร่ายร าได ้

 เป็นสาวหมอล า
ที่ไม่ยอมพ่ายแพ้
ต่อค าปรามาส
ของคน 

รูปที่ 23  แผนผังการสร้างตัวละครเรื่อง โลกของบัวศรี 
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ฉาก 
ห้องสีด า คล้ายกับห้องละครหุ่น ในห้องนั้นปรากฏเพียงหุ่นละครที่เป็นสาวหมอล า ผ่านการ

ชักหุ่นละครบัวศรีจากคน ซึ่งในห้องสีด านั้นจะสร้างบรรยากาศโดยใช้เสียงบนเวทีการแสดงสดของวง
หมอล าซิ่ง 

เสียงพากย์ /การขับร้อง (Voice) 
เสียงเพลง ที่ใช้ประกอบเป็นเสียงเพลงหมอล าชื่อเพลง คนหลังยังคอยเนื่องจากเป็น

เพลงที่วงดนตรีหมอล านิยมน ามาใช้ในการแสดง 
เสียงค าสัมภาษณ์ ของมิ้ว สาวหมอล าที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของตนเองที่ยึดมั่น

และยืนหยัดที่จะท าอาชีพที่ตนเองรัก  
เสียงการฮัมเพลง  แทรกอยู่ในช่วงจังหวะของค าสัมภาษณ์ของมิ้วที่ประทับใจในบท

เพลง โลกของผึ้ง ของศิลปิน พุ่มพวง ดวงจันทร์  
เสียง(Sound) บรรยากาศและเสียงเครื่องดนตรีของวงดนตรีหมอล า  
 

3.3  เรื่องย่อ(Synopsis)  

 3.3.1 เรื่อง ฉันทนา   ชีวิตสาวโรงงานหน้าตาอัปลักษณ์ที่ท างานเย็บถุงมือในโนโรงงาน
อุตสาหกรรม สะท้อนภาพของและความเป็นมนุษย์ของสาวโรงงานที่ใช้ชีวิตอยู่กับกระบวนการท างาน
แบบซ้ าๆ ราวกับว่าร่างกายและจิตใจของเธอติดกับสถานที่ท างาน เรื่องราวอันแสนหดหู่ของชีวิต
ผู้หญิงที่ใช้แรงงานที่ทุ่มแรงกายแรงใจ ตัวตนร่างกายและชีวิต 
 3.3.2  เรื่อง เรื่องเล่าสาวเลย  เป็นเรื่องเล่าจากการความฝ๎นของเด็กหญิงคนหนึ่งที่เดินทาง 
เข้าเมืองกรุงช่วงเที่ยวรถกลางคืนโดยรถโดยสารประจ าทางหรือรถทัวร์ ในขณะการเดินทางเธอได้ถูก
น าเข้าไปในมิติหนึ่งสู่มิติโลกของความฝ๎น เด็กหญิงพบกับกลุ่มสาวงวงช้างที่ขายลอตเตอรี่ที่ก าลังเดิน
ทางเข้ากรุงเช่นกัน ความโลกความฝ๎นของเด็กหญิงทับซ้อนอยู่กับเรื่องราวของฝ๎นของสาวขายลอต -
เตอรี่เป็นฉากของชีวิตการท างานขายลอตเตอรี่และความคิดถึงลูกสาวของตน  
 3.3.3  เรื่อง โลกของบัวศรี  เป็นเรื่องเล่าของสาวหมอล าซิ่งที่เป็นหัวหน้าวงหมอล าซิ่ง  ที่
ต้องเผชิญและต่อสู้กับชีวิตการท าอาชีพหมอล า ผ่านเรื่องจริงของสาวหมอล าซิ่ง  โลกของบัวศรี ซ่ึง 
คือโลกของผู้หญิงอีสานที่ยืนหยัดต่ออาชีพและการท างานของตนที่ต่อสู้กับค าปรามาสและอคติของ 
คนที่มองว่าอาชีพหมอล าเป็นเพียงอาชีพเต้นกินร ากิน 
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3.4 การเขียนเรื่องขยาย (Treatment) 

เรื่อง ฉันทนา   
Scene 1  ในห้องแผนกผลิตโรงงานเย็บถุงมือ/ตอนกลางวัน 
  เสียงวิทยุกลอนหมอล าดังขึ้นมาพร้อมๆกับเสียงดังของแรงป๎่นจักรเย็บผ้าของสาวโรงงานชื่อ ฉันทนา
ในขณะที่เธอมีสติจดจ่ออยู่กับงานของเธอที่แผนกผลิตถุงมือ ภาพใบหน้าของหญิงสาวที่มีงวงคล้ายกับ
ช้าง เธอมีผมที่เงางามและยาวถึงพ้ืน เธอสวมชุดประจ าต าแหน่งสีเขียวอมฟูาก าลังง่วนอยู่กับกรรมวิธี
การผลิตถุงมือแต่ละชิ้นที่มาจากความตั้งใจท างานของเธอ   
Scene 2  ในห้องแผนกผลิตโรงงานเย็บถุงมือ/ตอนกลางวัน 
  เสียงจักรในโรงงานเข้ามาแทนท่ีในขณะเสียงกลอนล านั้นได้ค่อยๆเงียบหายไป ฉันทนาได้ผลิตน้ ายา-
เคลือบถุงมือจากตัวเธอเป็นน ายางสีด าก้อนขมุกขมัว เส้นผมของเธอถูกโยงติดกับเครื่องป๎่นด้าย
ในขณะจักรกรอด้ายแต่ละครั้งผมของเธอจะหลุดไปทีละเส้นๆ เพ่ือสร้างถุงมือที่ฉันทนาตั้งใจเย็บเป็น
ด้ายไปทีละเส้น ถุงมือสีด าจากผมของเธอขยับและเดินได้ราวกับมันมีชีวิต 
Scene 3  ในห้องแผนกผลิตโรงงานเย็บถุงมือ/ตอนกลางวัน 
   ระหว่างที่เส้นผมของฉันทนาค่อยๆหายไปที่ละเส้น ภาพฉายไปยังเงาของฉันทนาที่ก าลังท างาน
อย่างขะมักเขม้น ร่างกายของฉันทนาท างานไม่มีหยุดพัก ในขณะนั้นเอง เสียงกลอนล าก็ดังก้องขึ้นมา
ในความทรงจ าที่เคยได้ยินได้ฟ๎งมาตั้งแต่ครั้งเธอยังเยาว์ จนกระทั่งเธอเขามาท างานในโรงงานแห่งนี้ 
กลอนล านั้นเป็นกลอนล าเสียงของของมารดานางผมหอมที่ก าชับนางผมหอมครั้งที่นางตัดสินใจจะ
ออกเดินทางตามหาพ่อ  
Scene 4  ในห้องแผนกผลิตโรงงานเย็บถุงมือ/ตอนพักกลางวัน 
   เสียงพูดคุยของสาวโรงงานในช่วงพักกลางวัน  ในขณะที่ฉันทนายังอดทนนั่งท างานของตัวเองให้
เสร็จตามและตอ้งการผลิตถุงมือออกมาให้เยอะที่สุด เธอรู้สึกเหน็ดเหนื่อยและร่างกายเริ่มอ่อนแรงลง 
Scene 5  ในห้องแผนกผลิตโรงงานเย็บถุงมือ/ตอนกลางวัน 
   เสียงสะท้อนของการพูดคุยของสาวโรงงานพูดถึงการตัดสินใจเข้ามาท างานเป็นสาวโรงงานสะท้อน
อยู่ข้างในหัวของเธอ ค าชักชวนของเพ่ือนแนะน าเข้ามาท างานในโรงงาน พร้อมๆกับเส้นผมของเธอบน
หนังศีรษะไม่เหลือสักเส้นเดียว 
Scene 6  ในห้องแผนกผลิตโรงงานเย็บถุงมือ/ตอนกลางวัน 
   เธอค านวณถึงค่าแรงที่เธอได้ต่อเดือนเป็นเสียงที่เธอพูดกับตัวเธอเอง เธอนึกถึงคนทางบ้านและหน้า
ทีของเธอที่ต้องท างานให้เสร็จ 
Scene 7  ในห้องแผนกผลิตโรงงานเย็บถุงมือ/ตอนกลางวัน 
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   ในห้องท างานของฉันทนา เธอรู้สึกได้ว่าเส้นผมของเธอได้หายไปหมดทุกเส้นแล้วแต่ภายในจิตส านึก
ของเธอบอกตัวเธอว่าต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่และท างานต่อให้เสร็จเธอค่อยๆผลิตเส้นด้ายจากผิวหนัง
ของเธอค่อยๆคลี่มันออกมาทีละชั้นๆจนกลายเป็นเส้นด้ายและวัตถุดิบในการผลิตถุงมือ 
Scene 8  ในห้องแผนกผลิตโรงงานเย็บถุงมือ/ตอนกลางวัน 
  ร่างกายของฉันทนาเริ่มกลายเป็นวัตถุดิบในการผลิตถุงมือ จากผ้าสีด ากลายเป็นสีเขียวอมฟูา และสี
เนื้อตามล าดับ 
Scene 9  ในห้องแผนกผลิตโรงงานเย็บถุงมือ/ตอนกลางวัน 
  ถุงมือที่ผลิตขึ้นมาในแต่ละชุดเป็นสีต่างๆตามเกรดคุณภาพถุงมือของโรงงาน ถุงมือมีชีวิตและ
กระจายไปยังคลังสินค้า 
 

เรื่องเล่าสาวเลย 
Scene 1 บนรถทัวร์สายอีสาน(กรุงเทพ – เมืองเลย) /ตอนกลางคืน  
  เด็กหญิงเดินทางเข้ากรุงเทพเพ่ือไปเรียนหนังสือ เธอหาที่นั่งและรู้สึกผิดปกติที่กล่องเก็บสัมภาระ 
เธอได้ยินเสียงกระซิบและทันใดนั้นเองแผงไม้บนกล่องสัมภาระก็หล่นลงมาตรงพ้ืนทางเดินของรถทัวร์ 
เด็กหญิงเอ้ือมมือไปเปิดแผงไม้ที่หล่นอยู่  
Scene 2  บนรถทัวร์สายอีสาน(กรุงเทพ – เมืองเลย) /แผงไม้ลอตเตอรี่/ตอนกลางคืน/ทางเดินขึ้น
ทางบันได/ตอนกลางวัน 
  เด็กหญิงถูกดูดเข้าไปในแผงไม้ที่เธอเปิด  ภาพที่เธอเห็นคือภาพผู้หญิงมีงวงคล้ายช้างนั่งสะพายแผง
ไม้ข้างทางเดินขึ้นทางบันไดในสถานที่แห่งหนึ่ง ในแผงนั้นมีฉลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่ ซึ่งเธอ
น ามาจากท่ีๆหนึ่ง 
Scene 3  หลังรถกระบะ/ตอนกลางคืน 
  กลุ่มผู้หญิงที่มีงวงช้างก าลังเดินทางไปขายลอตเตอรี่ในเมือง หญิงสาวกลุ่มนั้นสวมเสื้อเชิ้ต ลายสก็อต 
สวมใส่กางเกงขายาว มีหมวกฟางและมีแผงไม้ซึ่งคือเครื่องมือในการขายลอตเตอรี่ 
Scene 4   บ้านเช่าของสาวงวงช้างขายลอตเตอรี่/ตอนกลางคืน  
  ก่อนเข้านอนสาวงวงช้างขายลอตเตอรี่จะมองในลอตเตอรี่ ฉลากกินแบ่งใบนั้นคือความหวังในการท า
มาหากินของเธอที่จะท าให้เธอมีเงินเลี้ยงดูลูกสาวและน าพาไปสู่อนาคตที่ดีเธอคิดถึงและจากมาใน
ระยะทางท่ีไกลจากกัน ใบลอตเตอรี่ที่อยู่ในมือกลายเป็นรูปลูกสาวของเธอ 
 
 
 
Scene 5 แผนที่อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
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  สองแม่ลูกได้พบหน้ากันผ่านภาพมโนของสาวงวงช้างขายลอตเตอรี่ เธอเข้าสวมกอดลูกสาวอย่างมี
ความสุข มโนภาพนั้นเลือนหายและกลายเป็นแผนที่ของอ าเภอวังสะพุงอันเป็นแหล่งที่เธอได้อพยพ
ก่อนเข้ามาท ามาหากิน 
Scene 6 ภาพนกกระดาษ 
  ภาพแผนที่ กลายเป็นภาพนกตัวตัวเมียที่ก าลังบินอยู่ท่ามกลางท้องฟูาที่แปรปรวน ร่างของนกค่อยๆ
สลาย จนเหลือเพียงโครงกระดูกของนักตัวเมียตัวนั้น โครงกระดูกนั้นได้ค่อยๆกลายสภาพเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการท าการเกษตร  
Scene 7 ภาพภูหอ ภูเขาท่ีอ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
  ภาพเชื่อมโยงมาเป็นทัศนียภาพของท้องทุ่งนาที่แห้งแล้ง  
Scene 8 แผงขายลอตเตอรี่ 
  ภาพทัศนียภาพถูกซ้อนทับกับแผงลอตเตอรี่  ราวกับว่าหนทางในการท ามาหากินทั้งหมดขึ้นอยู่กับ
การเข้ามาท ามาหากินในเมือง 
Scene 9 ดวงตา 
   ภาพของแผงลอตเตอรี่จางหายไปสักพัก มีรูปดวงตาขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นมา ในดวงตาเคลื่อนไหว
โดยเส้นเล็กๆที่ดูคล้ายกับรูปร่างของหนังสือเรียน 
Scene 10 ตื่นจากความฝ๎น บนรถทัวร์สายอีสาน(กรุงเทพ – เมืองเลย) 
  เด็กหญิงตื่นขึ้นจากความฝ๎น เธอลืมตาขึ้นมาพร้อมกับฉลากกินแบ่งที่อยู่ในมือของเธอ  
  

เรื่อง โลกของบัวศรี  
Scene 1  ห้องมืดสีด า 
  ใบหน้าของสาวสวย รูปร่างสมส่วน เพรียวบาง สายตาของเธอที่โปรยมานั่นมีเสน่ห์ เธอนุ่งกระโปรง
สั้นชุดสีแดงมีลวดลายเลื่อมพรายและมีระบายกระโปรงด้านหลังเป็นผ้าสีชมพูยาว เธอเริ่มขยับร่างกาย
เมื่อดนตรีจากเพลงหมอล าดังขึ้น มันดูยั่วยวนครั้งที่เธอยักย้ายส่ายสะโพก เธอโชว์ลีลาท่าทางที่
สวยงาม ภาพจับที่มุมต่างๆของร่างกายเธอ ให้เห็นชุดที่เธอสวมใส่กับการเต้นไปพร้อมจังหวะของ
ดนตรีในจังหวะที่สนุกสนาน 
Scene 2  ห้องมืดสีด า  
  เธอชื่อบัวศรี เธอท างานในอาชีพสาวหมอล าซิ่ง บัวศรีเริ่มเล่าถึงชีวิต และความฝ๎นของเธอวัยเด็กใน
การอยากมีอาชีพเป็นหมอล าซิ่ง ความชอบในการร้องล า และความชอบในท่าทางการเต้นที่ท าให้คนดู
สนุกไปกับเธอ  
 
Scene 3  ห้องมืดสีด า 
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  บัวศรีเล่าเรื่องความรักของเธอกับเสียงดนตรีและเสียงเพลง วงหมอล าซิ่งของเธอได้รับการว่าจ้างไป
ทุกที ่ บ้างครั้งเธอก็ได้รับความปรานีจากเจ้าภาพที่เมตตาหาข้าวหาปลามาเลี้ยงรองรับในงานที่เธอไป
แสดง แต่บางครั้งก็ประสบกับป๎ญหาการว่าจ้างที่นายจ้างไม่ยอมจ่ายค่าจ้าให้เธอ ซ้ าร้ายยังมาว่าเธอ
โกงเวลาการแสดง 
Scene 4  ห้องมืดสีด า 
  แต่ทุกครั้งที่เธอประสบกับป๎ญหาหรืออุปสรรค์เธอมักจะไม่ยอมแพ้กับมันง่ายๆ เพราะเธอรักในอาชีพ
ของเธอ เธอจึงพยายามพิสูจน์ให้คนได้เห็นว่าการด ารงอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีคุณค่ายามที่เธอท้อเธอมัก 
จะนึกถึงบุคคลที่เป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตของเธอคือ พุ่มพวง ดวงจันทร์ นักร้องเพลงลูกทุ่งที่มี
ชื่อเสียงซึ่งและได้รับฉายาเป็นราชินีเพลงลูกทุ่งในบทเพลงโลกของผึ้ง 
Scene 5  ห้องมืดสีด า 
  เธอเล่าถึงประสบการณ์ที่โดนค าสบประมาทจากคนรอบข้างเก่ียวกับอาชีพของเธอ หนทางในการ
ด าเนินชีวิตที่โดยดูถูกว่า ท างานที่ใช้ร่างกายยั่วยวน อาชีพเต้นกินร ากิน 
Scene 6  ห้องมืดสีด า 
 เธอต้องทนกับความค าของคนที่เหยียดหยามการท าอาชีพหมอล า 
Scene 7  ห้องมืดสีด า 
  เสียงฮัมเพลงโลกของผึ้ง ท่าทางของเธอดูเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองท า เธอเริ่มบิดตัวให้กับกล้องราวกับว่า
เธอมีความสามารถในการแสดง 
Scene 8  ห้องมืดสีด า 
  กลับมาสู่ท่าเต้นและการเต้นร าของเธอที่ผสมระหว่างการร่ายร าแบบอ้อนช้อยตามแบบฉบับของการ
ร่ายร าของหมอล าแขนงเก่ากับตัวตนของบัวศรีบนเวทีหมอล าซิ่งที่มีการเอาท่าเต้นที่เร้าใจเข้ากับเสียง
และจังหวะเพลง  
Scene 9 ห้องมืดสีด า 
  บัวศรีเล่าถึงความฝ๎นในอนาคตของเธอกับอาชีพหมอล า 
 

3.5 บทภาพยนตร์ (Screen play) 

เรื่อง ฉันทนา   
Scene 1  ในห้องแผนกผลิตโรงงานเย็บถุงมือ/ตอนกลางวัน 
  เสียงวิทยุดังกลอนหมอล าขึ้นมาพร้อมๆกับเสียงดังของแรงป๎่นจักรเย็บผ้าของสาวโรงงานชื่อ ฉันทนา
ในขณะที่เธอมีสติจดจ่ออยู่กับงานของเธอที่แผนกผลิตถุงมือ ภาพใบหน้าของหญิงสาวที่มีงวงคล้ายกับ
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กับช้าง เธอมีผมที่เงางามและยาวถึงพ้ืน เธอสวมชุดประจ าต าแหน่งสีเขียวอมฟูาก าลังมีสมาธิจดจ่ออยู่
กับกรรมวิธีการผลิตถุงมือแต่ละชิ้นที่มาจากความตั้งใจท างานของเธอ 
 เสียงกลอนล า “แม ่ลูกอยากหนีไกลบ้าน ไปติดตามหาพ่อ”   
Scene 2  ในห้องแผนกผลิตโรงงานเย็บถุงมือ/ตอนกลางวัน 
  เสียงจักรในโรงงานเข้ามาแทนที่ในขณะเสียงกลอนล านั้นได้ค่อยๆเงียบหายไป ฉันทนาผลิตสาร
เคลือบถุงมือจากตัวเธอเป็นน ายางสีด าก้อนขมุกขมัว เส้นผมของเธอถูกโยงติดกับเครื่องป๎่นด้าย
ในขณะจักรกรอด้ายแต่ละครั้งผมของเธอจะหลุดไปทีละเส้นๆ เพ่ือสร้างถุงมือที่ฉันทนาตั้งใจเย็บเป็น
ด้ายไปทีละเส้น ถุงมือสีด าจากผมของเธอขยับและเดินได้ราวกับมันมีชีวิต 
 
Scene 3  ในห้องแผนกผลิตโรงงานเย็บถุงมือ/ตอนกลางวัน 
   ระหว่างที่เส้นผมของฉันทนาค่อยๆหายไปที่ละเส้น ภาพฉายไปยังเงาของฉันทนาที่ก าลังท างาน
อย่างขะมักเขม้น ร่างกายของฉันทนาท างานไม่มีหยุดพัก ในขณะนั้นเองเสียงกลอนล าก็ดังก้องขึ้นมา
ในความทรงจ าที่เคยได้ยินได้ฟ๎งมาตั้งแต่เธอยังเยาว์ จนกระทั่งเธอเขามาท างานในโรงงานแห่งนี้ 
กลอนล านั้นเป็นกลอนล าเสียงของของมารดานางผมหอมที่ก าชับนางผมหอมครั้งที่นางตัดสินใจจะ
ออกเดินทางตามหาพ่อ  
 เสียงกลอนล า  “ผมหอมเอ๋ย หากแม่ห้ามบ่ได้ สัญชาติญาณคน 

   แม่ก็ขอตามใจ ให้เจ้าไปดงด้าว” 
 แปลว่า  ผมหอมเอ๋ย หากแม่ห้ามไม่ได้ ตามชาติญาณคน แม่ก็อนุญาติให้เจ้าเข้าไปในป่าเพ่ือ
ตามหาบิดา 
Scene 4  ในห้องแผนกผลิตโรงงานเย็บถุงมือ/ตอนพักกลางวัน 
   เสียงพูดคุยของสาวโรงงานในช่วงพักกลางวัน ในขณะที่ฉันทนายังอดทนนั่งท างานของตัวเองให้
เสร็จตามและต้องการผลิตถุงมือออกมาให้เยอะที่สุด เธอรู้สึกเหน็ดเหนื่อยและร่างกายเริ่มอ่อนแรงลง 
Scene 5  ในห้องแผนกผลิตโรงงานเย็บถุงมือ/ตอนกลางวัน 
   เสียงสะท้อนของการพูดคุยของสาวโรงงานพูดถึงการตัดสินใจเข้ามาท างานเป็นสาวโรงงานสะท้อน
อยู่ข้างในหัวของเธอ ค าชักชวนของเพ่ือนแนะน าเข้ามาท างานในโรงงาน พร้อมๆกับเส้นผมของเธอบน
หนังศีรษะไม่เหลือสักเส้น 

เพ่ือนสาวโรงงาน   “มาท างานที่โรงงานแล้วไม่ต้องตากแดด  
มาท างานที่กรุงเทพแล้วผิวก็จะขาว” 

Scene 6  ในห้องแผนกผลิตโรงงานเย็บถุงมือ/ตอนกลางวัน 
   เธอค านวณถึงค่าแรงที่เธอได้ต่อเดือนเป็นเสียงที่เธอพูดกับตัวเธอเอง เธอนึกถึงใบหน้าคนทางบ้าน
และหน้าที่ของเธอที่ต้องท างานให้เสร็จ 
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 ฉันทนา  “ได้งานค่าแรงวันละสามร้อย  จะได้พอส่งให้ลูกเรียน” 
Scene 7  ในห้องแผนกผลิตโรงงานเย็บถุงมือ/ตอนกลางวัน 
   ในห้องท างานของฉันทนา เธอรู้สึกได้ว่าเส้นผมของเธอได้หายไปหมดทุกเส้นแล้วแต่ภายในจิตส านึก
ของเธอบอกตัวเธอว่าต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่และท างานต่อให้เสร็จ เธอค่อยๆผลิตเส้นด้ายจาก
ผิวหนังของเธอค่อยๆคลี่มันออกมาทีละชั้นๆจนกลายเป็นเส้นด้ายและวัตถุดิบในการผลิตถุงมือ 
Scene 8  ในห้องแผนกผลิตโรงงานเย็บถุงมือ/ตอนกลางวัน 
  ร่างกายของฉันทนาเริ่มกลายเป็นวัตถุดิบในการผลิตถุงมือ จากผ้าสีด ากลายเป็นสีเขียวอมฟูา และสี
เนื้อตามล าดับ 
Scene 9  ในห้องแผนกผลิตโรงงานเย็บถุงมือ/ตอนกลางวัน 
  ถุงมือที่ผลิตขึ้นมาในแต่ละชุดเป็นสีต่างๆตามเกรดของโรงงาน ถุงมือมีชีวิตและกระจายตัวเข้าไปยัง
คลังเก็บสินค้า 
 
 เรื่องเล่าสาวเลย 
Scene 1 บนรถทัวร์สายอีสาน(กรุงเทพ – เมืองเลย) /ตอนกลางคืน  
  เด็กหญิงก าลังเดินทางเข้ากรุงเทพเพ่ือไปเรียนหนังสือ เธอหาที่นั่งบนรถ สักพักหนึ่งเธอรู้สึกถึงความ
ผิดปกติตรงบริเวณกล่องเก็บสัมภาระ เธอได้ยินเสียงกระซิบและทันใดนั้นเองแผงไม้บนกล่องสัมภาระ
ก็หล่นลงมาตรงพ้ืนทางเดินของรถทัวร์ เด็กหญิงเอ้ือมมือไปเปิดแผงไม้ที่หล่นอยู่  
Scene 2  บนรถทัวร์สายอีสาน(กรุงเทพ – เมืองเลย) /กล่องไม้/ตอนกลางคืน/ทางเดินขึ้นทางบันได 
ตอนกลางวัน 
  เด็กหญิงถูกดูดเข้าไปในแผงไม้ที่เธอเปิด ภาพที่เธอเห็นคือภาพผู้หญิงมีงวงคล้ายช้างนั่งสะพายแผง
ไม้ข้างทางเดินขึ้นทางบันไดในสถานที่แห่งหนึ่ง ในแผงนั้นมีฉลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่ ซึ่งเธอ
น ามันมาจากที่ๆหนึ่ง 
 เพลงกล่อมเด็กภาษาอีสาน นอนซาล่า แม่ท่าว่าซิกล่อม 
     แม่ต้องยอม ปะเข้ากรุงเทพ 
 แปลว่า นอนเถอะลูก แม่จะกล่อม แม่ต้องยอมหนีไปกรุงเทพฯ 
Scene 3  หลังรถกระบะ/ตอนกลางคืน 
  กลุ่มผู้หญิงที่มีงวงก าลังเดินทางไปขายลอตเตอรี่ในเมือง หญิงสาวกลุ่มนั้นสวมเสื้อเชิ้ต ลายสก๊อต 
สวมใส่กางเกงขายาว มีหมวกฟางและมีแผงไม้ซึ่งคือเครื่องมือในการขายลอตเตอรี่ 

เพลงกล่อมเด็กภาษาอีสาน ย้อนว่าเบ็ด ตกปลาบ่อ่ิม 
     บ่ได้ถ่ิม เจ้าอย่าหัวซา 
 แปลว่า เพราะว่าการท ามาหากินที่บ้านเราไม่ท าให้เจ้ามีชีวิตดีได้ อย่าได้น้อยใจเลย 
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Scene 4   บ้านเช่าของสาวงวงช้างขายลอตเตอรี่ ตอนกลางคืน  
  ก่อนเข้านอนสาวงวงช้างขายลอตเตอรี่จะมองมาที่ฉลากลอตเตอรี่ ฉลากกินแบ่งใบนั้นคือความหวัง
ในการท ามาหากินของเธอที่จะน าไปสู่อนาคตที่ดีของลูกสาวที่เธอคิดถึงและจากมาในระยะทางที่ไกล
จากกัน ใบลอตเตอรี่ที่อยู่ในมือกลายเป็นรูปลูกสาวของเธอ 
 เพลงกล่อมเด็กภาษาอีสาน ทนเอานา แม่หาเงินแลกเข่า 
     อยากให้เจ้า เป็นเจ้าเป็นนาย 
 แปลว่า  อดทนเอานะ แม่หาเงินมาแลกข้าว 
Scene 5 แผนที่อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
  สองแม่ลูกได้พบหน้าภายในมโนภาพของสาวงวงช้างขายลอตเตอรี่ เธอรุดเข้าสวมกอดลูกเปี่ยมล้นไป
ด้วยความสุข มโนภาพนั้นได้เลือนหายและกลายเป็นแผนที่ของอ าเภอวังสะพุงพ้ืนที่ๆเป็นภูมิล าเนาอัน 
เดิมของเธอ ก่อนที่เธอจะอพยพเข้ามาท ามาหากินในเมือง 

เพลงกล่อมเด็กภาษาอีสาน อย่าสูอาย ให้เจ้านอนซา  
แปลว่า  อย่าได้อายให้เจ้านอนหลับเถิด 

Scene 6 ภาพนกกระดาษ 
  ภาพแผนที่ กลายเป็นภาพนกตัวตัวเมียที่ก าลังบินอยู่ท่ามกลางท้องฟูาที่แปรปรวน ร่างของนกค่อยๆ
สลายจนเหลือเพียงโครงกระดูกของนกตัวเมียตัวนั้น โครงกระดูกนั้นกลายสภาพเป็นเครื่องมือท าในที่
ใช้ในการเกษตร  
 สาวขายลอตเตอรี่ นอกจากเฮ็ดนาเฮ็ดไฮ่แล้ว เขาว่าไปขายลอตเตอรี่แล้วได้เงินดี 

ได้เอาเงินมาใช้สอย เวลาขายเสร็จแล้วก็กลับไปเฮ็ดนาคือเก่า 
 แปลว่า นอกจากท าไร่ท านาแล้ว ชาวบ้านเขาว่าถ้าไปขายลอตเตอรี่แล่วจะได้เงินดี ได้เอาเงิน
มาใช้สอย เวลาขายเสร็จแล้วก็กลับไปท านาเหมือนเดิม 
Scene 7 ภาพภูหอ ภูเขาท่ีอ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
  ภาพเชื่อมโยงมาเป็นทัศนียภาพของท้องทุ่งนาที่แห้งแล้ง  

สาวขายลอตเตอรี่ แต่ก่อนเขาคิดว่าถ้าเขามากรุงเทพฯ เขากะคิดว่ามาเป็นขอทาน 
หรือบ่คันเขาเว้าว่ามาเป็นกระหรี่ จั่งสี 

แปลว่า แต่ก่อนชาวบ้านคิดว่าถ้าผู้หญิงที่เข้ามาท างานที่กรุงเทพฯ เขาก็จะคิดว่ามาเป็น
ขอทานหรือไม่ก็เป็นโสเภณี 

Scene 8 แผงขายลอตเตอรี่ 
  ภาพทัศนียภาพถูกซ้อนทับกับแผงลอตเตอรี่ ราวกับว่าหนทางในการท ามาหากินท้ังหมดขึ้นอยู่กับ
การเข้ามาท ามาหากินในเมือง 

สาวขายลอตเตอรี่ แต่ก้ีเขาเว้า บ่ฮ้ันกะโดนจับไปขาย ไทบ้านเขาเว้ากัน 
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แปลว่า  เมื่อก่อนชาวบ้านพูดกันว่า ผู้หญิงที่ไปท างานนั้นโดนจับไปขาย 
Scene 9 ดวงตา 
  ภาพของแผงลอตเตอรี่จางหายไปสักพัก มีรูปดวงตาขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นมา ในดวงตาเคลื่อนไหว
โดยเส้นเล็กๆที่ดูคล้ายกับรูปร่างของหนังสือเรียน 
Scene 10 ตื่นจากความฝ๎น บนรถทัวร์สายอีสาน(กรุงเทพ – เมืองเลย) 
  เด็กหญิงตื่นขึ้นจากความฝ๎น เธอลืมตาขึ้นมาพร้อมกับฉลากกินแบ่งที่อยู่ในมือของเธอ   
เรื่อง โลกของบัวศรี  
Scene 1  ห้องมืดสีด า 
  ใบหน้าของสาวสวย รูปร่างสมส่วน เพรียวบาง สายตาของเธอที่โปรยมานั่นมีเสน่ห์ เธอนุ่งกระโปรง
สั้นชุดสีแดงมีลวดลายเลื่อมพรายและมีระบายกระโปรงด้านหลังเป็นผ้าสีชมพูยาว เธอเริ่มขยับร่างกาย
เมื่อดนตรีจากเพลงหมอล าดังขึ้น  มันดูยั่วยวนครั้งที่เธอยักย้ายส่ายสะโพก เธอโชว์ลีลาท่าทางที่
สวยงาม ภาพจับที่มุมต่างๆของร่างกายเธอ ให้เห็นชุดที่เธอสวมใส่กับการเต้นไป พร้อมจังหวะของ
ดนตรีในจังหวะที่สนุกสนาน 
Scene 2  ห้องมืดสีด า  
  เธอชื่อบัวศรี เธอท างานในอาชีพสาวหมอล าซิ่ง บัวศรีเริ่มเล่าถึงชีวิตและความฝ๎นของเธอวัยเด็กใน
การอยากมีอาชีพเป็นหมอล าซิ่ง ความชอบในการร้องล า และความชอบในท่าทางการเต้นที่ท าให้คนดู
สนุกไปกับเธอ 
  บัวศรี : เฮารักในเสียงเพลงตั้งแต่น้อยๆ มักการฟูอนการล าตั้งแต่น้อยๆ เริ่มตั้งแต่อนุบาล  
เฮาฮักในเสียงดนตรี เฮาฮักในแสงสีเสียง  
   แปลว่า เรารักในเสียงเพลงมาตั้งแต่เด็กๆ ชอบการฟ้อนร าตั้งแต่อนุบาล เรารักในเสียงดนตรีและ
แสงสีเสียง 
Scene 3  ห้องมืดสีด า 
บัวศรีเล่าเรื่องความรักของเธอกับเสียงดนตรีและเสียงเพลง วงหมอล าซิ่งของเธอได้รับการว่าจ้างทุกที่ 
บ้างครั้งเธอก็ได้รับความปรานีจากเจ้าภาพที่เมตตาหาข้าวปลามาเลี้ยงรองรับในงานที่เธอไปแสดง แต่
บางครั้งก็ประสบกับป๎ญหาการว่าจ้างที่นายจ้างไม่ยอมจ่ายค่าจ้าให้เธอ ซ้ าร้ายยังมาว่าเธอโกงเวลาการ
แสดง 
  บัวศรี : เจ้าภาพบางเจ้ากะเลี้ยงเฮาดีอยู่ บางเจ้าภาพกะโกงเฮาบ่เอาเงินให้เฮา 
  แปลว่า  เจ้าภาพบางที่ก็เลี้ยงดูแลเราดี แต่บางที่ก็โกงไม่จ่ายเงินค่าจ้าง 
Scene 4  ห้องมืดสีด า 
  แต่ทุกครั้งที่เธอประสบกับป๎ญหาหรืออุปสรรค์เธอมักจะไม่ยอมแพ้กับมันง่ายๆ เพราะเธอรักในอาชีพ
ของเธอ เธอจึงพยายามพิสูจน์ให้คนได้เห็นว่าการด ารงอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีคุณค่า ยามที่เธอท้อแท้กับ
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ชีวิตเธอมักจะนึกถึงบุคคลที่เป็นแบบอย่างในชีวิตของเธอคือ พุ่มพวง ดวงจันทร์ ราชินีเพลงลูกทุ่ง ที่มี
ชีวิตที่ล าบากคล้ายกับชีวิตเธอและเป็นนักร้องผู้เป็นแรงบันดาลใจในการร้องร า 
  บัวศรี : เฮามักเพลงโลกของผึ้ง เฮามักหลายเพลงแม่ผึ้งนะ ทุกมื้อนี้มีแรงบันดาลใจกะความคิด เฮา
ฮักหลาย 
  แปลว่า  เราชอบเพลงโลกของผึ้ง  เราชอบเพลงแม่ผึ้งมากๆ ทุกวันนี้เรามีแรงบันดาลใจก็เพราะแม่
ผึ้ง เราชอบมาก 
Scene 5  ห้องมืดสีด า 
  เธอเล่าถึงประสบการณ์ที่โดนค าสบประมาทจากคนรอบข้างเก่ียวกับอาชีพของเธอ หนทางในการ
ด าเนินชีวิตที่โดยดูถูกว่า ท างานที่ใช้ร่างกายยั่วยวน อาชีพเต้นกินร ากิน 
  บัวศรี : คือกับว่าเขามองเป็นเรื่องตลกไป เป็นหมอหลอก หมอล า หมอล าซิ่ง 
  แปลว่า  เหมือนเขามองเราเป็นเรื่องตลกที่เป็นหมอล าซิ่ง 
Scene 6  ห้องมืดสีด า 
  เธอต้องทนกับความค าของคนที่เหยียดหยามการท าอาชีพหมอล า  
  บัวศรี : เป็นหมอล าแล้วเป็นอีหยังหว่า 
  แปลว่า  เป็นหมอล าแล้วมันผิดตรงไหน 
Scene 7  ห้องมืดสีด า 
  เสียงฮัมเพลงโลกของผึ้ง ท่าทางของเธอดูเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองท า เธอเริ่มบิดตัวให้กับกล้องราวกับว่า
เธอมีความสามารถในการแสดง 
  บัวศรี : อาชีพทุกอาชีพมันก็มีเกียรติมีศรีกันทุกอาชีพ 
Scene 8  ห้องมืดสีด า 
  กลับมาสู่ท่าเต้นและการเต้นร าของเธอที่ผสมระหว่างการร่ายร าแบบอ้อนช้อยตามแบบฉบับของการ
ร่ายร าของหมอล าแขนงเก่ากับตัวตนของบัวศรีบนเวทีหมอล าซิ่งที่มีการเอาท่าเต้นที่เร้าใจเข้ากับ
จังหวะเพลง  
Scene 9 ห้องมืดสีด า 
  บัวศรีเล่าถึงความฝ๎นในอนาคตของเธอกับอาชีพหมอล า 
  บัวศรี : อนาคตกะเฮาอยากให้วงของเฮาเจริญรุ่งเรืองต่อไปอย่างนี้ แล้วก็อยากท าเวทีให้ใหญ่ขึ้น  
จากตอนนี้สองชั้นเป็นสามชั้น และก็อยากมีนักเต้นเยอะกว่าเก่า 
   แปลว่า  อนาคตเราก็อยากให้วงของเราเจริญรุ่งเรืองต่อไปอย่างนี้ แล้วเราก็อยากท าเวทีให้ใหญ่ข้ึน 
จากที่มีสองชั้นเป็นสามชั้น และก็อยากให้มีนักเต้นเยอะกว่านี้ 
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3.6 การวาดบทภาพ(Story board) และการก าหนดบทถ่ายท า(Shooting script) 

 3.6.1 ฉันทนา

 
รูปที่ 24  ภาพ Story Board เรื่องฉันทนา Shot No: 5-6 
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รูปที่ 25  ภาพ Story Board เรื่องฉันทนา Shot No:  7-8 
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รูปที่ 26  ภาพ Story Board เรื่องฉันทนา Shot No:  9-10 
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รูปที่ 27  ภาพ Story Board เรื่องฉันทนา Shot No: 11-12 
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รูปที่ 28  ภาพ Story Board เรื่องฉันทนา Shot No:  13-14 
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รูปที่ 29  ภาพ Story Board เรื่องฉันทนา Shot No:  15-16 
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3.6.2 เรื่องเล่าสาวเลย

 

รูปที่ 30  ภาพ Story Board เรื่องเล่าสาวเลย Shot No:  1-2 
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รูปที่ 31 ภาพ Story Board เรื่องเล่าสาวเลย Shot No:  3-4 
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รูปที่ 32   ภาพ Story Board เรื่องเล่าสาวเลย Shot No:  5-6 
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รูปที่ 33  ภาพ Story Board เรื่องเล่าสาวเลย Shot No:  7-8 
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รูปที่ 34  ภาพ Story Board เรื่องเล่าสาวเลย Shot No:  9-10 
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รูปที่ 35  ภาพ Story Board เรื่องเล่าสาวเลย Shot No:  11-12 
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รูปที่ 36  ภาพ Story Board เรื่องเล่าสาวเลย Shot No:  13-14 
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รูปที่ 37  ภาพ Story Board เรื่องเล่าสาวเลย Shot No:  15-16 
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รูปที่ 38  ภาพ Story Board เรื่องเล่าสาวเลย Shot No:  17-18 
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รูปที่ 39  ภาพ Story Board เรื่องเล่าสาวเลย Shot No:  19-20 
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 3.6.3  โลกของบัวศรี

 
รูปที่ 40  ภาพ Story Board เรื่องโลกของบัวศรี Shot No: 1-2 
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รูปที่ 41  ภาพ Story Board เรื่องโลกของบัวศรี Shot No:  3-4 
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รูปที่ 42  ภาพ Story Board เรื่องโลกของบัวศรี Shot No:  5-6 
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รูปที่ 43    ภาพ Story Board เรื่องโลกของบัวศรี Shot No:  7-8 
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รูปที่ 44    ภาพ Story Board เรื่องโลกของบัวศรี Shot No:  9-10 
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รูปที่ 45  ภาพ Story Board เรื่องโลกของบัวศรี Shot No: 9-10 
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รูปที่ 46  ภาพ Story Board เรื่องโลกของบัวศรี Shot No:  11-12 
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รูปที่ 47  ภาพ Story Board เรื่องโลกของบัวศรี Shot No:  15-16 
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รูปที่ 48  ภาพ Story Board เรื่องโลกของบัวศรี Shot No:  17-18 
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รูปที่ 49  ภาพ Story Board เรื่องโลกของบัวศรี Shot No:  19-20 
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รูปที่ 50  ภาพ Story Board เรื่องโลกของบัวศรี Shot No:  21-22 
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3.7  ภาพร่างการออกแบบตัวละครและฉาก 

3.7.1 เรื่องฉันทนา  
  ฉาก ที่มาของฉากในแต่ละฉากอ้างอิงมาจากพ้ืนที่ในโรงงาน ที่มีลักษณะเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมผสมกับลักษณะของพ้ืนที่ในบ้านเพราะต้องการสร้างความรู้สึกว่าเป็นห้องท างานส่วนตัว
ของสาวโรงงานแต่ในห้องนั้นก็เต็มไปด้วยเครื่องมือของโรงงานอุตสาหกรรม เป็นห้องขนาดเล็กและมี
ข้าวของเรียงรายอยู่ 
 

 

รูปที่ 51  ภาพร่างฉาก เรื่องฉันทนา 

 

รูปที่ 52  ภาพร่างในห้อง เรื่องฉันทนา 

 



  66 

 
ตัวละคร 

 

 

รูปที่ 53  ภาพร่างตัวละครฉันทนา 
 

 

รูปที่ 54  ภาพร่างชุดตัวละครฉันทนา 
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 3.7.2 เรื่องเล่าสาวเลย 
  ฉาก ฉากในเรื่องจะแบ่งเป็นสองแบบ ตามเทคนิคท่ีเลือกใช้อันได้แก่ 
  ฉากสามมิติ โดยสร้างเป็นฉากบนรถทัวร์ มีรายละเอียด คือ เบาะโดยสาร ที่เก็บของ
เป็นชั้นไว้เก็บสัมภาระและการตกแต่งภายในของห้องโดยสารบนรถทัวร์ 
  ฉากสองมิติ เป็นการสร้างฉากอ้างอิงจากสถานที่ในเขตพ้ืนที่ของ อ.วังสะพุง จ.เลย 
และข้อมูลต่างๆได้แก่ บ้านเช่า แหล่งที่พักอาศัยของคนขายลอตเตอรี่โดยเลือกใช้โทนสีคุมโทนเพ่ือ
เป็นการแสดงถึงความทรงจ าและภาพของความฝ๎น 
 

 

รูปที่ 55  ภาพร่างในรถทัวร์ในเรื่องเล่าสาวเลย 
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ตัวละคร 

 

 

รูปที่ 56  ภาพร่างตัวละครสาวงวงช้าง 
 

 

รูปที่ 57  ภาพร่างตัวละครสาวงวงช้างที่สมบูรณ์ 
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3.7.3 เรื่อง โลกของบัวศรี 

ฉาก   
  ฉากของเรื่องโลกของบัวศรีเป็นฉากผ้าสีด าที่ให้บรรยากาศของตอนกลางคืนเหมือนอยู่บน

เวทีหมอล าโดยได้สร้างฉากที่มีความสูงประมาณ4-5 เมตร ความกว้างประมาณ 3-4 เมตร ในห้องมืด 

  

รูปที่ 58  การจ าลองฉากพื้นหลังสีด า 
      

ตัวละคร 
  การออกแบบกลไกลตัวละครเป็นหุ่นกระบอกมีการแบ่งสัดส่วนในการท าข้อประกอบในการ

เคลื่อนไหว โดยเฉพาะข้อต่อและส่วนที่เป็นกระดูกสันหลังของตัวละคร ทั้งนี้เพ่ือจะได้มีความอิสระใน
การเคลื่อนไหวของตัวหุ่นตัวละครบัวศรี 

 

 

รูปที่ 59  ภาพการออกแบบกลไกตัวละครบัวศรี 
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ขั้นตอนการถ่ายท า( Production) 

  3.8 การปฏิบัติการและกระบวนการถ่ายท า 
 3.8.1 เรื่อง ฉันทนา 

   การสร้างหุ่นจากโมเดล  
  โมเดลสามมิติของตัวละคนฉันทนาเริ่มจาการป๎้นหุ่นจากดินน้ ามันและหล่อเป็น

แม่พิมพ์เพ่ือสร้างร่างกายของตัวละครที่สร้างจากซิลิโคน(Silicone) โดยจะเสริมโครงสร้างด้านในจาก
โครงลวด จากนั้นจะติดส่วนที่เป็นผมให้กับตัวละครฉันทนา 

   การสร้างฉาก 
  โครงสร้างไม้อัดถูกน ามาสร้างเป็นฉากห้องท างานของฉันทนามีลักษณะเป็นกล่อง

สี่เหลี่ยมขนาด  45x30x40 cm บรรยากาศในห้องเป็นสีคุมโทนสีเทา เพ่ือให้บรรยากาศของห้อง
ท างานที่มีความเป็นห้องส่วนตัวกึ่งห้องท างาน 
  

 

รูปที่ 60  ตัวละครฉันทนา 
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รูปที่ 61  โครงไม้อัดฉากห้องท างานในโรงงานและตัวละครฉันทนา 

 
 

 

รูปที่ 62  ฉากห้องท างานในโรงงานที่เสร็จสมบูรณ์ 
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รูปที่ 63  ฉากมุมกล้องในเรื่อง ฉันทนา 
 

 

รูปที่ 64  อุปกรณ์ในการระบายสีฉากและตัวละครฉันทนา 
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การจัดแสง เรื่อง ฉันทนา 
 

 

รูปที่ 65  ต าแหน่งการจัดแสงในเรื่องฉันทนา(Clay Animation) 
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3.8.2 เรื่องเล่าสาวเลย 
การสร้างหุ่นจากโมเดล  
   โมเดลสามมิติของตัวละครเด็กหญิงท่ีสร้างจากดินญี่ปุุน โดยการสร้างโครงสร้างข้างในจาก

โฟมและใยสังเคราะห์ในการเพ่ิมส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อ  
การสร้างฉาก 

    ฉากในรถทัวร์สร้างโครงสร้างภายในจากโฟม โดยมีสัดส่วนของโมเดลภายห้องผู้โดยสาร
ขนาดกลาง  ที่นั่งของผู้โดยสารท าจากโฟมและดินญี่ปุุนป๎้นให้เบาะมีขนาดและรูปทรงที่คล้ายกับเบาะ
ที่นั่งโดยสารในรถทัวร์ 
  

      

       รูปที่ 66  ตัวละครสามมิติที่สร้างจากดินญี่ปุุนเรื่องเล่าสาวเลย 

       

รูปที่ 67  ฉากในรถทัวร์เรื่องเล่าสาวเลย 
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รูปที่ 68  ฉากในรถทัวร์ที่สมบูรณ์ในเรื่องเล่าสาวเลย 

 

รูปที่ 69  ฉากภาพวาดเส้นสองมิติในเรื่องเล่าสาวเลย 

 

รูปที่ 70  ฉากสองมิติในเรื่องเล่าสาวเลย 
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การจัดแสง เรื่องเล่าสาวเลย 

 

 

รูปที่ 71  ต าแหน่งการจัดแสงในเรื่องเล่าสาวเลย (Clay Animation) 
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รูปที่ 72  ต าแหน่งการจัดแสงไปเรื่องเล่าสาวเลย (Drawing ) 
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3.8.3 เรื่อง โลกของบัวศรี 
การสร้างหุ่นตัวละครบัวศรี 
  กระบวนการสร้างแบบหุ่นกระบอกเริ่มจากการป๎้นหุ่นต้นแบบตัวละครบัวศรี เพ่ือใช้ในการ

หล่อเป็นแบบแม่พิมพ์โดยพิมพ์ซิลิโคน จากนั้นใช้เรซิ่น(Resins)ในการหล่อหุ่นตัวละครบัวศรี หลังจาก
ที่ได้หุ่นตัวละครบัวศรีที่เป็นเรซิ่นแล้ว ล าดับต่อไปคือการผ่าชิ้นส่วนเป็นชิ้นๆ เพ่ือการเคลื่อนไหวของ
หุ่นจะได้มีความสมจริง จนไปถึงกระบวนการใส่กระดูกไม้ที่ร้อยข้ึนจากเอ็นทั้งนี้เพ่ือความยืดหยุ่นของ
หุ่นให้มีอิสระในการหมุน  

ขั้นตอนของการประกอบ 
  การประกอบหุ่นตัวละครบัวศรีประกอบด้วยชิ้นส่วนหุ่นที่ท าจากเรซิ่น เอ็นกระดูกไม้ที่ และ

ข้อต่อที่ท าจากไม้ชิ้นเล็กๆเพ่ือให้ตัวหุ่นสามารถขยับและเคลื่อนไหวในทางทางอิสระได้ 
ขั้นตอนในการท าสีตัวหุ่นตัวละครบัวศรี  
  การท าสีหุ่นในจะใช้สีอะคริลิค(Acrylic- colour) ชุบฟองน้ าเพ่ือท าให้เกิดคุณสมบัติของผิว 

และเลือกใช้สีผิวที่มีความเป็นธรรมชาติคือสีผิวที่ใกล้เคียงกับผิวของคนผิวคล้ า มีลักษณะเป็นสีแดงปน
สีเหลือง ใกล้เคียงกับสีผิวผู้หญิงอีสาน 

  
  

 

รูปที่ 73  แม่พิมพ์และอุปกรณ์ในการหล่อหุ่นตัวละครบัวศรี 
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รูปที่ 74  การหล่อโมเดลหุ่นตัวละครบัวศรี 

 

รูปที่ 75  แบบหล่อหุ่นตัวละครบัวศรีที่เสร็จสมบูรณ์ 
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รูปที่ 76  ขั้นตอนการต่อประกอบและการท าสีหุ่นตัวละครบัวศรี 
 

 

รูปที่ 77  ข้อต่อของหุ่นที่ท าด้วยไม้ของหุ่นตัวละครบัวศรี 
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รูปที่ 78  หุ่นตัวละครบัวศรีที่ประกอบสมบูรณ์ 
 

 

 

รูปที่ 79  ตัวหุ่นตัวละครบัวศรีที่สมบูรณ์แล้ว 
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การจัดแสง เรื่องโลกของบัวศรี 
 

 

รูปที่ 80  ต าแหน่งการจัดแสงในเรื่องโลกของบัวศรี 
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รูปที่ 81  การจัดแสงจริงในเรื่องโลกของบัวศรี 
 

 

 

รูปที่ 82  การเชิดหุ่นตัวละครบัวศรี 
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ขั้นตอนหลังการถ่ายท า(Post-Production) 

3.9การตัดต่อและล าดับภาพและเสียง 
  3.9.1 การตัดต่อเรียบเรียง ภาพ/เสียง เรื่อง ฉันทนา 

  การตัดต่อและเรียบเรียงภาพจะให้โปรแกรมส าหรับถ่ายท า ภาพเคลื่อนไหว ( Animation) 
Dragon Frame ส าหรับการถ่ายท าภาพที่ใช้เทคนิคStop-motionโดยเฉพาะซึ่งกระบวนการในการ
สร้างภาพเคลื่อนไหวในแต่ละเรื่องนั้น จะมีวิธีการที่ท าให้ภาพขยับที่แตกต่างกันออกไป เช่น การ
เคลื่อนต าแหน่งของหุ่นในเรื่องฉันทนา วิธีการเพ่ิม-ลดภาพวาดในเรื่องเล่าสาวเลย เป็นต้น  จากนั้นจะ
น ามาปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop และเรียบเรียงภาพและเสียงโดย โปรแกรม Premiere 
Pro CS6 
 

 

รูปที่ 83  การใช้โปรแกรม Dragon Frameในการถ่ายท า อนิเมะชั่น 
 
  3.9.2 การตัดต่อเรียบเรียง ภาพ/เสียง เรื่อง เรื่องเล่าสาวเลย 
 การถ่ายท ามีกระบวนการใช้เทคนิค สองแบบ คือเทคนิคสามมิติ และและเทคนิคสองมิติ โดย
ใช้โปรแกรมในการถ่ายท าคือ โปรแกรมที่ชื่อว่า Dragon Frame เป็น โปรแกรมที่ใช้ถ่ายงานStop-
motionโดยเฉพาะ ในการท าจะเป็นลักษณะการถ่ายภาพนิ่ง ที่เป็นเฟรมต่อเนื่องกัน จากนั้นจะน า
ภาพเหล่านั้นมาเรียงต่อกันเป็นภาพเคลื่อนไหว โดยที่การตั้งค่าขนาดของภาพอยู่ที่ 16:9 Frame rate 
จ านวน 25 frame rate แล้วต่อเข้ากับกล้องDSLR  จากนั้นจะมีการexport ออกมาในรูปแบบไฟล์ 
mov. จากนั้นใช้โปรแกรมในการตัดต่อPremiere Pro CS6 ในการจัดเรียงภาพและเสียงตามล าดับ 
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3.9.3  การตัดต่อเรียบเรียง ภาพ/เสียง เรื่อง โลกของบัวศรี 
         ขั้นตอนการถ่ายท าหลังจากบันทึกการเคลื่อนไหว การเชิดหุ่นตัวละครบัวศรี ให้เต้น
ตามจังหวะเพลง ในขณะที่ท าการบันทึก และก าหนดบทพูดของบัวศรีให้ผู้ที่ชักหุ่นสามารถควบคุม
อารมณ์และความรู้สึกของหุ่นผ่านภาพเคลื่อนไหว จากนั้นจะล าดับและเรียบเรียงภาพลงในโปรแกรม
ตัดต่อชื่อ Premiere Pro CS6 ในการเพ่ือจัดเรียงล าดับภาพและเสียงจากโปรแกรม Reactor 
ตามล าดับ  
 

 

รูปที่ 84  การใช้โปรแกรม Premiere Pro ตัดต่อเรื่องโลกของบัวศรี 
 

 
 



 

 

บทที่4 

บทวิเคราะห์ 

 

4.1 การวิเคราะห์โครงเรื่อง ตัวละคร ฉากและเวลา  

4.1.1  เรื่องฉันทนา 
  เรื่องฉันทนา มีการเล่าเรื่องแบบเรียงล าดับเหตุการณ์ ตั้งแต่ต้นเรื่องด าเนินมาสู่กลาง
เรื่องจนถึงบทสรุปที่เป็นตอนจบ ทั้งสามช่วงมีจุดที่น าผู้ชมให้เข้าไปดูเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่
ท างานอยู่กับจักรเย็บผ้าตัวเก่า ในห้องที่เป็นห้องท างานของเธอมีลักษณะเป็นห้องท างานส่วนตัว 
ผู้หญิงที่นั่งเย็บจักรอยู่นั้นมีรูปร่างซูบผอม และมีหน้าตาที่อัปลักษณ์  คล้ายการผสมกันระหว่างคนกับ
สัตว์ เป็นผู้หญิงที่มีงวงช้างยาวออกมา ภายในงวงของเธอนั้นมีท่อที่ผลิตสารเคลือบถุงมือที่เธอก าลัง
ทออยู่ นอกจากนั้นเธอยังมีผมของเธอที่ยาวลากดิน ผมที่เงาด านั้นผสานเข้ากับกระสวยของจักรเย็บ
ผ้าของเธอ  สินค้าท่ีเธอผลิตคือถุงมือกระจายไปยังที่ต่างๆ ในขณะที่เธอค่อยๆเย็บถุงมือจนเส้นผมของ
ตนเองไปทีละเส้นจนหมดตัวและสละตัวเองไปในที่สุด 

          จากเส้นด้ายจากผมที่เป็นถุงมือสีด า กลายเป็นถุงมือสีเนื้อตามเกรดคุณภาพของถุง-
มือที่เธอเย็บ การใช้เส้นผมที่ เป็นเหมือนเส้นด้ายที่ พันติดกับกระสวยบนจักร ที่มีลักษณะไม่
สมประกอบ คล้ายกับลักษณะความไม่เสถียรภาพของชีวิตและอาชีพที่ การเป็นสาวโรงงานใน
อุตสาหกรรม เส้นผมที่ถูกป๎่นเป็นเส้นด้ายค่อยๆหายไปที่ละเส้น จนในที่สุดเธอก็ใช้เลือดเนื้อของเธอ
ผลิตเป็นสินค้า คือถุงมือ ต่อไปจนหมด แสดงให้เห็นถึงชีวิตของเธอที่ใช้เวลาอยู่การท างานหามรุ่งหาม
ค่ า ในขณะเดียวกันเรี่ยวแรงในการท างานทั้งชีวิตก็ได้สละให้กับการท างานไปเสียทั้งหมด  การ
น าเสนอกายภาพของตัวละครที่มีความขรุขระและอัปลักษณ์ได้มีที่มาจากลักษณะของสาวอีสานที่ดู
สมบุกสมบัน เป็นตัวละครทีแ่ทนตัวตนของสาวอีสานที่ท างานในโรงงานที่มีความขยันและตั้งใจท างาน
โดยไม่ค านึงถึงสุขภาพของตัวเองจนร่างกายผอมซูบ ในขณะที่ตัวละครเองมีการท างานตามค าสั่ง 
คล้ายเครื่องจักรกล จังหวะของฝีเท้าที่เย็บจักรสร้างเสียงให้เป็นพ้ืนที่ของสถานที่ท างานกับคนงานที่
ต้องใช้เวลากับการท างานการ ซ้ าๆ ด้วยการจัดท่าทางของตัวละครในท่านั่งท างานไม่สามารถไปไหน
มาไหนได้ เพราะตัวเองกับงานได้ผูกมัดติดรวมกันที่เป็นสัญญะ ผ่านด้ายเส้นผมที่พันธนาการอยู่ และ
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ไม่สามารถที่จะหนีออกไปจากห้องที่ท างานอยู่ได้ การพันธนาการร่างกายกับการท างานนั้นคล้ายกับ
เป็นยอมรับเงื่อนไขในการเข้ามาท างานของฉันทนาในโรงงานอุตสาหกรรม เธอจึงมีสภาพที่ต้องยอม
จ านนกับชะตาชีวิตของตนเอง เพลงหมอล าที่สอดแทรกเข้ามาในขณะที่ท างานนั้นเป็นเสมือนการ
จิตส านึกของตนเองที่คิดถึงบ้านผ่านเสียงหมอจากวิทยุที่มีเนื้อหาในกลอนหมอล าเกี่ยวกับการตามหา
พ่อของนางผมหอมที่เป็นวรรณกรรมอีสาน  
 

ตัวละคร 
   ตัวละครฉันทนาออกแบบมาให้มีลักษณะเป็นผู้หญิงความอัปลักษณ์ ซึ่งเป็นการผสมกัน
ระหว่างคนกับช้างโดยมีแรงบันดาลใจจากวรรณกรรมนางผมหอม และบุคลิกภาพของ กุล สาวอีสาน
ในโรงงาน ตัวละครฉันทนา มีลักษณะทางกายภาพเป็นผู้หญิง มีจมูกเป็นงวงช้างเชื่อมต่อกับจักรที่เป็น
ท่อที่ส่งสารเคลือบถุงมือ รูปร่างซูบผอม แคระแกน อัปลักษณ์ และดูไม่ค่อยสมประกอบ และได้สร้าง
ตัวตนของตัวละครฉันทนาให้เป็น ผู้หญิงที่ตั้งใจท างานเย็บถุงมือโดยไม่ปริปากบ่น และมีความอดทน
ต่อการท างานโดยไม่ขยับตัวไปไหน แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่มีความรับผิดชอบต่องานท า แสดงออกจาก
ท่าทาง คล้ายกับเครื่องจักรกลตัวหนึ่ง  ตัวละครฉันทนาสร้างจากวัสดุที่เป็นยางเพ่ือให้เชื่อมโยงกับถุง
มือยางพาราที่โรงงานอุตสาหกรรมท าถุงมือ กับสารเคลือบถุงมือที่เป็นดินน้ ามันที่ค่อยๆก่อตัวใน
ขณะที่ตัวละครท าการเย็บถุงมือนั้นอยู่  ถุงมือนั้นได้มีชีวิตและกระจายตัวออกไปตามค าสั่งเป็นเหมือน
ตัวแสดงผลงานความขยันในการท างานของสาวโรงงานที่ผลิตท าถุงมือ  
 

ฉาก 
   ฉากที่ใช้เป็นฉากที่จ าลองมาจากฉากในโรงงานอุตสาหกรรมของกุลที่โรงงานแต่จะมีเพ่ิม
ลักษณะของความเก่าและสร้างเป็นพ้ืนที่ท างานของสาวโรงงาน ที่ท างานหามรุ่งหามค่ า จึงเลือกใช้
ฉากที่เป็นมุมห้อง ท าให้เหมือนกับโรงงานนั้นมีทางเข้าออก ไม่มาก เพ่ือเน้นไปที่ตัวละครฉันทนาที่เป็น
สาระหลัก ฉากจึงเป็นส่วนที่มารองรับกับบรรยากาศของงาน และให้ผู้ชมรับรู้ถึงสถานที่นั้น ซึ่งผู้วิจัย 
มีจุดประสงค์ที่จะสร้างพ้ืนที่ทางความรู้สึกของสาวโรงงานที่ท างานอยู่ในห้องท างานที่ได้จากการผสม
พ้ืนที่ห้องพักกับพ้ืนที่ท างานไว้ด้วยกันเพ่ือน าเสนอชีวิตและการงานของตัวละครที่ไม่ได้แยกขาดจาก
กัน ดังนั้นฉากในห้องท างานจึงมีลักษณะที่เป็นทั้งที่ท างานและที่พักในที่เดียวกัน ประกอบกับเสียงที่
ใช้เป็นเสียงที่คล้ายกับค าพูดที่พูดถึง ตัวเอง ครอบครัว และสถานที่ท างาน   

เวลา 
  เวลาในผลงานจะแบ่งเป็นช่วงเวลาเข้าท างานจนถึงช่วงที่เลิกงาน ซึ่งแสงที่ใช้ในงานเป็น

สภาพแสงในห้องท างานที่เป็นแสงไปฟลูออเรสเซน  แสงไฟในฉากมีความสลัวเปลี่ยนไปตามอาการ
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ของตัวละครที่ท างานไม่ค่อยคงที่แต่ตัวละครก็ยังท าตามหน้าที่นั้นๆ บรรยากาศในห้องท างานเป็น
เพียงแสงไปท่ีใช้เพื่อท างานและดูราวกับว่าช่วงเวลาในนั้นมีเพียงแต่ช่วงกลางวันเพียงช่วงเวลาเดียว 
 

4.1.3  เรื่องเล่าสาวเลย 
           การล าดับในเรื่องแบ่งออกเป็นสามช่วง คือช่วงต้น ช่วงกลางและช่วงปลาย โดยมี
เทคนิควิธีการสองแบบ ได้แก่ แบบวาดเส้นสองมิติ(Drawing) และแบบสามมิติ( Clay animation) 
ในช่วงแรกจะใช้เทคนิคสามมิติ (Clay animation) ในช่วงแรกเป็นการเดินทางเข้าเมืองกรุงของ
เด็กหญิง ในช่วงเวลาตอนกลางคืนเพราะเป็นช่วงที่คนนิยมเดินทางเข้ากรุงเทพ บนรถมีสัมภาระและ
ข้าวของ-เรียงราย ช่วงที่สองเป็นการเชื่อมโยงภาพเข้าไปสู่ภาพในมิติความฝ๎นโดยใช้เทคนิควาดเส้น
(Drawing) สองมิติเชื่อมโยงโดยการพบแผงลอตเตอรี่ที่หล่นบนระหว่างทางเดินผู้โดยสารบนรถทัวร์ 
เทคนิคของภาพได้น าตัวเด็กหญิงและผู้ชมเข้าไปอยู่ในพ้ืนที่ของโลกของสาวขายลอตเตอรี่ ช่วงที่สาม
เป็นภาพความฝ๎นของสาวงวงช้างขายลอตเตอรี่  ที่คิดถึงลูกสาวของเธอและเชื่อมโยงเข้าไปสู่สิ่งที่
ผูกพันกับสาว-งวงช้างผ่านสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น แผนที่อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย นกที่ก าลังบินอยู่บน
สภาพอากาศที่แปรปรวนจนสลายตัวตนเหลือเพียงโครงกระดูก และได้กลายเป็นทัศนียภาพของทุ่งนา
และภูหอ  ถิ่นก าเนิดของสาวงวงช้างและเคยเป็นที่อยู่ของนางผมหอมเช่นกัน จากภาพของทัศนียภาพ
เข้าสู่การตื่นจากความฝ๎น เข้ามาสู่โลกแห่งความจริง เด็กหญิงเดินถึงกรุงเทพฯ พร้อมฉลากลอตเตอรี่ที่
อยู่ในมือผลสุดท้ายของเรื่องไม่ระบุว่าชีวิตของสาวลอตเตอรี่จะด าเนินราบรื่นหรือไม่ แต่เป็นการทิ้ง
ท้ายด้วยฉลากลอตเตอรี่ที่ติดมาท่ีมีของเด็กหญิง 
 เนื้อหาทีป่รากฏในล าดับเหตุการณ์ข้างต้นได้ตีความตามภาพที่อธิบายดังต่อไปดัง ช่วงต้นของ
เรื่อง ได้กล่าวถึงสถานการณ์ป๎จจุบันที่คนขายลอตเตอรี่นั้นจะนิยมมาขายแรงงาน โดยขึ้นรถโดยสาร
ประจ าทาง และรถยนต์ ในการเข้ามาท างานในเมืองกรุง ช่วงกลางได้ตีความเป็นช่วงที่เข้าไปสู่ชีวิต
ของสาวขายลอตเตอรี่มีต้องท างานในที่ต่างๆ และความเป็นอยู่ที่ต้องอาศัยและอยู่รวมกัน เพราะคน
อีสานส่วนใหญ่มักจะพ่ึงพาอาศัยและคอยช่วยเหลือกันยามล าบาก ดังภาพของสาวขายลอตเตอรี่ ที่
มองดูฉลากลอตเตอรี่ที่เป็นความหวังของเธอ เผยให้เห็นภาพความหวังในอนาคตของตนและลูกที่
อยากจะมีชีวิตที่ดีและกลับมาอยู่พร้อมหน้ากันจนกระทั่งถึง ภาพที่โอบกอดกันระหว่างสองแม่ลูกคือ
สาวงวงช้างขายลอตเตอรี่และลูกสาว  ภาพนั้น ได้น าผู้ชมเข้าสู่ช่วงปลายของเรื่องที่เป็นภาพที่ไม่ระบุ
เรื่องราวแต่เป็นการแทนภาพสัญลักษณ์ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับสาวขายลอตเตอรี่โดยใช้ภาพที่มีลักษณะ
เป็นความฝ๎นแบบSubconscious ดังเช่น ภาพของแผนที่กลายเป็นนกกลับรัง และการกลายจากตัว
นกให้เหลือเพียงโครงกระดูก จากนั้นได้กลายเป็นเครื่องมือทางการเกษตรและภาพได้เปลี่ยนไปเป็น
ภาพภูมิทัศน์ของหมู่บ้านที่แห้งแล้ง 
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ตัวละคร แบ่งเป็นตัวละครหลัก3ตัว ได้แก่  
ตัวละครเด็กหญิง  
        ตัวละครเด็กหญิงจะมีอายุราว16 ปี อ้างอิงจากตัวผู้วิจัย ที่เข้าไปเรียนพิเศษใน

กรุงเทพฯ ตอนอายุ16 ปี และช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่ตัวผู้วิจัยได้ เคยเข้าไปอาศัยอยู่รวมกับคนขาย
ลอตเตอรี่ การออกแบบใบหน้าของตัวละครจึงได้มาจากหน้าตาเป็นคนอีสานที่อาศัยอยู่ในแถบภูมิภาค
อีสานตอนบนคือ คนจังหวัดเลย มีลักษณะของสีผิวขาวเหลือง จมูกแบนหรือไม่มีดั้ง หน้าม้าสั้นเหมือน
นักเรียนมัธยม ตัวละครเด็กหญิงเป็นตัวน าผู้ชมเข้าไปสู่ภาพชีวิตของสาวขายลอตเตอรี่  

ตัวละครสาว งวงช้างขายลอตเตอรี่  
        สาวขายลอตเตอรี่จะมีช่วงอายุราวๆ 28 ปีได้ท่ีมาจากอายุของ จ๋อม สาวขายลอตเตอรี่ 

และจากวรรณกรรมอีสาน เรื่องนางผมหอมที่มีบิดาเป็นช้างและนิสัยของช้างที่มักจะอยู่รวมกันเป็น
โขลงและมีการอพยพถิ่นที่อยู่ มีลักษณะเป็นผู้หญิงที่มีงวงเหมือนช้าง การแต่งกายของตัวละครจะ
ประกอบด้วย ด้วยเสื้อผ้าหลวมๆคล้ายชาวนา มักเสื้อเชิ้ต ลายสก๊อต หาบแผงขายลอตเตอรี่ และ
น าเอาเรื่องราวชีวิตจริงของเธอ ในบทสัมภาษณ์ เรื่องการเลือกเข้ามาท างานขายลอตเตอรี่เพราะเธอ
เป็นห่วง ไม่อยากไกลจากลูกไปนานและเพ่ืออนาคตของเธอ ที่ไม่ต้องการให้ลูกสาวต้องมาล าบาก จึง
น าเสนอเป็น ตัวละครสาวงวงช้างขายลอตเตอรี่มีลักษณะเป็นแม่ที่ยอมทนกับความล าบาก 

 ตัวละครเด็กหญิงงวงช้าง  
        เด็กหญิงงวงช้างเป็นลูกสาวงวงช้างขายลอตเตอรี่เป็นเด็กผู้หญิงอายุแปดปี ที่ได้มาจาก 

ใบตอง ลูกสาวของจ๋อม สาวขายลอตเตอรี่ เป็นเด็กนักเรียนในชั้นประถม  มีลักษณะทางพันธุกรรม
คล้ายสาวงวงช้างขายลอตเตอรี่ คือมีงวง เหมือนช้าง แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน ตัวละคร
เด็กหญิงงวงช้าง เป็นตัวละคร ที่เชื่อมโยงไปยังภาพความฝ๎นของสาวงวงช้างขายลอตเตอรี่ เธอที่เป็น
ความหวังของของแม่ และเธอคือความโชคดีของสาวขายลอตเตอรี่และเป็นเหมือนทุกสิ่งทุกย่างใน
ชีวิตของแม่  
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ฉาก  
  เรื่องเล่าสาวเลย เป็นการเล่าเรื่องที่สลับกับเทคนิคในการน าเสนอ เทคนิคที่เป็นสองมิติ 

(Drawing ) และเทคนิคสามมิติ ( Clay animation) ฉากสามมิติคือพ้ืนที่ทางกายภาพที่แสดงความ
เป็นป๎จจุบัน ส่วนฉากที่เป็น เทคนิคสองมิติคือ ฉากภาพที่เป็นความฝ๎นของเด็กหญิง และเมื่อเข้าไปสู่
โลกของภาพสองมิตินั้น ได้แบ่งพ้ืนที่ๆเป็นจินตนาการของตัวละคร ระหว่าง ชีวิตสาวขาย ลอตเตอรี่ 
กับพ้ืนที่ๆมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ โดยใช้วิธีการร่างเส้นด้วยแท่งถ่านลงบนกระดาษและลบด้วยสีขาว
เพ่ือให้เหลือร่องรอยของความฝ๎นนั้น  

เวลา  
  เรื่องถูกแบ่งเป็นสองช่วงตามมิติของภาพตามเทคนิคที่ใช้ในการน าเสนอ  

เทคนิคสามมิติ(Clay animation)เทคนิคสามมิติเป็นเทคนิคที่ระบุเวลาในช่วงตอนกลางคืนราวๆสอง
ทุ่ม ถึงเที่ยงคืน มีการแสดงเวลาโดยการใช้ภาพเหตุการณ์เล่าเรื่อง ได้แก่ ฉากที่ผู้โดยสารบนรถหลับ 
ไปจนถึงระยะเวลาในการเข้าไปสู่ฉากที่เป็นเทคนิควาดเส้นสองมิต ิ(Drawing) เป็นเวลาที่อยู่ในมิติของ
ความฝ๎นของเด็กหญิงและความทรงจ าของสาวขายลอตเตอรี่ มีระดับช่วงของความฝ๎นตั้งแต่การเข้า
ไปสู่ภาพชีวิตของสาวขายลอตเตอรี่จนไปถึงช่วงที่เป็นสัญลักษณ์ต่างๆในภาพ เวลาที่อยู่ในผลงานเป็น
เวลาบอกการเปลี่ยนผ่านของช่วงชีวิตของตัวละครในเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันในการเดินทางและช่วง
อายุที่มีความต่างกัน มีลักษณะของการสลับไปมาของเหตุการณ์ในชีวิต เพ่ือให้คนดูเห็นความล าบาก
ของและการด าเนินชีวิตที่ไม่ราบรื่นของตัวละคร แต่คงความปรารถนาของตัวละครไว้คือ การกลับไป
ดูแลลูก  
 
4.1.3 เรื่อง โลกของบัวศรี  

  โลกของบัวศรี เป็นการน าเสนอมุมมองการต่อสู้ชีวิตของสาวหมอซิ่ง ผ่านตัวละครที่ชื่อบัว-
ศรี สาวหมอล าซิ่ง โดยการน าเสนอจะแบ่งเป็นสามส่วนที่ส าคัญตัดประกอบกับเพลงหมอล า  ในช่วง
แรกจะเป็นการแนะน าตัวละคร บัวศรีผ่านการเต้นร าเพ่ือน าเสนอตัวตนของบัวศรีว่าเป็นหุ่นกระบอกที่
ผ่านการชักของคนกลุ่มหนึ่งเบื้องหลัง จากนั้นภาพเริ่มจับมาที่ตัวตนของบัวศรีผ่านการเล่าเรื่องชีวิต
ของเธอตั้งแต่เด็กที่สนใจในการร้องการร าของหมอล าและเป็นสาเหตุที่ท าให้เธอตัดสินใจที่จะมาเป็น
หมอ-ล า ในช่วงที่สองคือการเล่าถึงป๎ญหาครั้นเมื่อเธอตั้งวงหมอล าซิ่งได้แล้วชีวิตของเธอต้องประสบ
กับอุป-สรรค์การท างานพร้อมๆกับค าปรามาสของคนในสังคมที่คิดอคติกับการเป็นสาวหมอล าซิ่ง ช่วง
ที่สามความฝ๎นของตัวละครในอนาคต 

ตัวละคร  
  ตัวละครบัวศรีเป็นตัวละครสาวอายุประมาณ27ปี ผ่านหุ่นตัวละคร มีใบหน้าสวยงาม ขนตา

ยาว รูปร่างดี สวมชุดกระโปรงหมอล าซิ่ง ที่มีความสั้น และดูยั่วยวนพร้อมระบายด้านหลังกระโปรงสี
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ชมพู ดูงดงาม มีความสง่างามคล้ายกับเจ้าหญิงและดูเป็นมืออาชีพในการแสดงครั้งอยู่บนเวที  มี
ลักษณะคล้ายกับมิ้วสาวหมอล าซิ่ง ที่ชอบการเต้นร า และแสงสีเสียงบนเวที ซึ่งจะแสดงออกจากการ
เต้นและร่ายร าของสาวหมอล าซิ่งด้วยท่าทางที่ดูยั่วยวน และขบขัน ในบางที่ท่ามีลักษณะของการเล่น
กับมุมกลอ้งในขณะที่ถ่ายท าตัวเธอ   

ฉาก  
  ฉากที่ใช้เป็นฉากสีด าในฉาก จะประกอบไปคนชักหุ่นสามคนซึ่งสมาชิก ทั้งสามคนจะเป็นผู้-

ก าหนดทิศทางการเคลื่อนไหวร่างกายของหุ่นบัวศรี ตามจังหวะเสียงเพลงหมอล า ภายในฉากสีด าจะมี
การจะมีการจัดแสงให้ส่องไปยังตัวละครเพียงส่วนเดียวคนที่ชักหุ่นจะเป็นเพียงคนที่อยู่ภายใต้ความมืด
ของฉากนั้น เพ่ือสร้างบรรยากาศให้ดูคล้ายกับตัวละครก าลังแสดงอยู่บนเวทีที่ไม่มีคนดู 

เวลา  
  เวลาในงานเป็นช่วงเวลาตอนกลางคืน ตามช่วงเวลาที่วงหมอล านิยมแสดงกัน เวลาของการ

แสดงจะเปลี่ยนไปตามเสียงดนตรีและท่าเต้นของตัวละคร พร้อมทั้งเป็นตัวเปลี่ยนเหตุการณ์และพ้ืนที่
ที่เกิดขึ้นบนหน้าเวที การใช้เวลาและความมืดแสดงให้เห็นภาพตอนกลางคืน 
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4.2 ตารางการวิเคราะห์การเชื่อมโยงความหมายของสัญลักษณ์ 

 

รูปตาราง 1  การเชื่อมโยงความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในผลงาน “ฉันทนา” 
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รูปตาราง 2  การเชื่อมโยงความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในผลงาน “เรื่องเล่าสาวเลย” 
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รูปตาราง 3 การเชื่อมโยงความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในผลงาน “โลกของบัวศรี” 



 

 

บทที่5 

สรุป 

  

สาระส าคัญ 

  
 การเรียนรู้ในเชิงบูรณาการอันมีความรู้สองชุดได้แก่ ชุดความรู้ทางด้านศิลปะ และชุดความรู้
ทางด้านสังคม การน าเอาชุดข้อมูลและการลงพ้ืนที่เพ่ือรับประสบการณ์ในพ้ืนที่จริง ท าให้ตัวผู้วิจัยได้
เห็นสาระส าคัญของชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้หญิงอีสานมากขึ้น ทั้งยังสามารถปรับทัศนคติในการ
ท างานศิลปะในเชิงความคิดในเรื่องของการมโนภาพจากเดิม  
 การลงพ้ืนที่เป็นตัวเปิดประสบการณ์ในการรับรู้และท าให้มองเห็นประเด็นและป๎ญหาของ
สังคมได้ลึกซึ่งมากยิ่งข้ึน ในเรื่องของการ เก็บข้อมูลในการน ามาสร้างเป็นเรื่องเล่า ผู้วิจัยต้องค่อยๆท า
ความเข้าใจกับประสบการณ์และมุมมองการใช้ชีวิตและการท างานของผู้หญิงอีสาน ในแง่ของความ
เป็นอยู่และความล าบากของพวกเธอ ซึ่งในเรื่องเล่าจากชีวิตจริงของพวกเธอเมือน าเรื่องทั้งสามมา
เรียบเรียงและเปรียบเทียบแล้ว ท าให้ผู้วิจัยมองเห็นความทัศนคติของผู้หญิงอีสานที่ไม่ว่าตนเองจะอยู่
ในสถานการณ์ท่ีเลวร้ายหรือความยากล าบากเพียงใดก็มักจะอดทนและมองโลกในแง่ดีเสมอ  
 การรับประสบการณ์จากเรื่องเล่า กระตุ้นให้ผู้วิจัยมีแรงผลักดันที่อยากจะให้สังคมได้เห็น 
ชีวิตและความล าบากของพวกเธอ เพ่ือให้เป็นคุณค่าและความเสียสละในตัวผู้หญิง ที่ท าทุกอย่างเพ่ือ
จะได้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่เท่าเทียมกับคนอ่ืนๆ และท าให้ชีวิตและครอบครัวของพวกเธอดีขึ้น 
ประสบการณ์จากเรื่องเล่า อาจเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่  ท าให้สังคมได้ตระหนักและเห็นคุณค่า
ความส าคัญของคนไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพใดของสังคม อย่างไรก็ตามประสบการณ์จากการลงพ้ืนที่
ไม่เพียงจะท าให้ผู้วิจัยมองเห็นประเด็นผู้หญิงอีสานเพียงอย่างเดียว แต่ท าให้ผู้วิจัยมองเห็นเรื่องราว
ของคนอ่ืนๆในสังคม ท าให้เห็นมิติของชีวิตอันเป็นที่กุญแจน าพาไปสู่ประเด็นป๎ญหาอ่ืนๆทางสังคม 
และการบูรณศาสตร์ที่มีองค์ความรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมองเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการ
ผลิตผลงานสร้างสรรค์ท่ีสามารถเข้าไปแทรกซึมอยู่กับองค์ความรู้ใหม่ อีกทั้งยังสามารถกระจายความ
เป็นไปได้ในสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้หลากหลายและท าให้ผู้วิจัยเข้าใจสาระขององค์ความรู้อีกหนึ่ง
ชุดอย่างถ่องแท้ 
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะทางเทคนิคภาพเคลื่อนไหว(Animation) 
   สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการท างานภาพเคลื่อนไหวคือเวลา เพราะในกระบวนของภาพเคลื่อนไหว
มีความละเอียดและผู้วิจัยต้องเข้าใจหลักการท างาน ในแต่ละทักษะกระบวนการท างาน ซึ่งผลลัพธ์ที่
ออกมานั้นจ าต้องใช้เวลาที่ท างานนาน และแตกต่างจากกระบวนการท างานศิลปะทั่วไป จ าเป็นต้องมี
การวางแผนงาน มีความละเอียด และความอดทนสูง เพราะกว่าผลงานจะออกน าเสนอได้แต่ละฉาก
นั้นต้องใช้กระบวนการถ่ายภาพเป็นฉากๆเพ่ือให้สิ่งที่ตนเองสร้างนั้นเคลื่อนไหวดังภาพที่คิดเอาไว้  
ดังนั้นหากมีการสร้างงานประเภทนี้ควรมีผู้ช่วยที่สามารถช่วยเหลือให้งานพัฒนาและใช้ระยะเวลาตรง
ตามแผนงาน 
 ข้อเสนอแนะในการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับชีวิตของสาวอีสาน 
   การลงพ้ืนที่สัมภาษณ์และการเก็บข้อมูลควรมีการจัดเตรียมประเด็นค าถามที่ชัดเจน การใช้
ภาษาท่ีเข้าใจง่ายและดูไม่เป็นการเสียมารยาทหรือล่วงเกินสิทธิส่วนบุคคล เช่น เรื่องชีวิตส่วนตัว  ควร
ตระหนักและให้ความส าคัญกับผู้ให้สัมภาษณ์ มีกลวิธีในการซักถาม เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ ในขณะ
สนทนาควรท าให้ผู้ให้สัมภาษณ์มีความสบายใจที่จะให้ข้อมูล และสะดวกใจที่จะเล่าข้อมูลนั้นออกมา 
ทั้งนี้หากข้อมูลบางส่วน ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ยินยอมให้น าไปเสนอเนื่องจาก อาจเกิดความเสียหายทาง
หน้าที่การงานของผู้สัมภาษณ์ ซึ่งอาจส่งผลเสียทางใดทางหนึ่ง ดังนั้นผู้วิจัยควรตระหนักถึงสิ่งนี้เป็น
ส าคัญ อีกอย่างหนึ่งคือ ระยะเวลา หรือช่วงเวลาในการลงพ้ืนที่ขอสัมภาษณ์ ควรตรวจสอบเวลาใน
การเข้า-ออกในการท างานในแต่ละวันของแต่ละอาชีพให้แน่ชัดเพ่ือจะได้ไม่เป็นการไปรบกวนเวลา
ท างาน เพราะอาจส่งผลต่อการท างานของผู้ให้สัมภาษณ์ 
  

แนวทางในการสร้างผลงานในอนาคต 

เชิงเทคนิคภาพเคลื่อนไหว(Animation) 
   กระบวนการและเทคนิคในสร้างภาพเคลื่อนไหวกระตุ้นจินตนาการของผู้วิจัยให้มองเห็น
ภาพในจินตนาการในตัวบุคคล ผ่านลักษณะเด่น หรือเอกลักษณ์ของบุคคล พ้ืนที่ และเวลาให้เกิดขึ้น
จริงในพ้ืนที่ของงานศิลปะได้ มีความอิสระและไม่มีขอบเขตจ ากัดและปิดกั้นการแสดงความคิดของ
ตนเองผ่านตัวตนที่เป็นเรื่องสมมุติได้ ภาพเคลื่อนไหวท้าทายการน าเสนอผ่านเทคนิคต่างๆทักษะของ
งานศิลปะการเนรมิตบางสิ่งบางอย่างให้มีชีวิตและเคลื่อนไหวไปตามที่ตนก าหนด อีกยังฝึกให้ผู้วิจัย
ออกแบบและมองการเคลื่อนไหวเหล่านั้นอย่างปราณีและมีความละเอียดกับตัวงานมากขึ้น  อีกทั้งใน
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ป๎จจุบันเครื่องมือในการสร้างภาพเคลื่อนไหวมีหลากหลายและมีวิธีการน าเสนอที่แปลกใหม่มากมาย
เช่น การสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยการฉายลงบนร่างกายของมนุษย์ การจ าลองภาพในจิตนาการให้มี
ความสมจริง หรือการจ าลองภาพเก่าหรือบุคคลที่จากเราไปในอดีตให้กลับมาอีกครั้งโดยใช้เทคนิคทาง
คอมพิวเตอร์ช่วยน าเสนอภาพนั้น เป็นต้น ด้วยเหตุที่ภาพเคลื่อนไหวเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงผู้ชมได้
ง่ายจึงท าให้ผู้วิจัยมองเห็นว่าเทคนิคภาพเคลื่อนไหว คือสิ่งที่ไม่หยุดนิ่งและพร้อมที่จะตอบสนอง
ความคิดจินตนาการโลดแล่นอยู่กับการรับรู้และตอบสนองความรู้สึกของคนต่อพ้ืนที่และเวลาแล้ว
น าพาไปสู่ความเป็นอิสระของตัวตนเข้าไปสู่โลกของจินตนาการนั้นได้ 
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ชื่อ-สกุล วิลาวัณย์  เวียงทอง 

วัน เดือน ปี เกิด 18 เมษายน 2533 
สถานที่เกิด เลย 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  ศิลปบัณฑิต(ทัศนศิลป์)[ศ.บ.(ทัศนศิลป์) ]สื่อผสม 
ที่อยู่ปัจจุบัน 142หมู่3 ต.ศรีสงคราม อ.วังะพุง จ.เลย  42130 
ผลงานตีพิมพ์ 2558    ผลงาน "The white room" ร่วมแสดงในงาน Artist Fair Taiwan ที่ 

Taipei Expro park Expro Dome,ไทเป.ไต้หวัน  

2559    ผลงาน " Black stone" ร่วมแสดงในงาน The 3rd Xi-an International 

Performance Art Festival ณ Xiang Xishi center for Contemporary Art 

ประเทศจีน  

2560     ผลงาน ฉันทนา ร่วมแสดงในนิทรรศการ De Ja Vu โดยโครงการ
แลกเปลี่ยน นักเรียนไทย-ฝรั่งเศส ณTentacle Art Space กรุงเทพ 

รางวัลที่ได้รับ 2553  รางวัลเหรียญทองแดง จากการประกวดเทศกาลศิลปะ ประเทศฮังการี  
2558  รองชนะเลิศอันดับที่2 การแข่งขันศิลปะ จากรายการ ต้นศิลปะ 

ออกอากาศทางช่อง Thai PBS  

2559  นักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยน ไทย-ฝรั่งเศส โดยความร่วมมือ
ระหว่างสถานทูตฝรั่งเศสและมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ. Beaux Art de Paris 

ประเทศฝรั่งเศส 
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