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บทคั ดย่อ ภำษำอังกฤษ  
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form 

MR. THANOMCHIT CHUMWONG : MEMORIAL TO PHO-SAMTON CAMP THESIS 
ADVISOR : PROFESSOR VICHOKE MUKDAMANEE 

The study examines sculpture creation for public space related to a case 
study of area with historical events. Ancient Thai warships are found since they are 
cultural symbols of Ayutthaya Kingdom as seen from the paintings of the Royal 
Barges. Moreover, certain historical records indicate that similar boats were used as 
warships in the important battle at Pho-Samton camp after the second defeat of 
Ayutthaya. For these reasons, "ancient Thai warships" are a significant inspiration of 
this study to create a sculpture for commemorate the historical as they are the 
cultural symbols representing the glory of Ayutthaya civilization. 

The process of sculpture creation under the semiotic framework 
demonstrates overlapping relationship between historical events and the watershed 
culture. According to the paintings of ancient Thai boats, they are utilized as 
significant forms through a comparative proof to illustrate a cultural identity. 
Furthermore, they are the inspiration to create symbols under the retrospection 
framework based on a combination of conservation techniques and frame structure 
associated with layouts of ecological and geographic public sculptures. Their 
functions are similar to the landscape designed under art and environment to be 
absolute sustainable cultural ecology. The ecological culture conservation model 
is concordant with the objective of sculpture creation for public space. This is used 
as a sculpture prototyping model installed in Pho-Samton area, Pho-Samton sub-
district, Bang Pahan district, Phra Nakhon Si Ayutthaya province. Ultimately, this will 
be the symbol of the historical events for Pho-Samton camp. 
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กิตติกรรมประกำศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

น้อมจิตใจคุณพระศรีรัตนตรัยหลังจำกลืมตำทุกเช้ำ ส ำนึกในผืนแผ่นดินไทย ร ำลึกและเทิดทูน
ในองค์พระมหำกษัตริย์ทุกพระองค ์ตระหนักถึงควำมเพียรพยำยำมควำมเสียสละชีวิตและจิตใจ ร ำลึกใน
คุณลักษณะอดีตวัฒนธรรมและประเพณีท่ีล้ ำค่ำ เป็นบทเรียน ต้นแบบควำมส ำเร็จของสุนทรียศิลป์ และ
ส ำนึกในพระคุณคณำจำรย์ทุกท่ำนที่ให้ควำมรู้ ค ำชี้แนะ ให้ก ำลังใจและผลักดันจนท ำให้กระบวนกำร
สร้ำงสรรค์ศิลปะเชิงวิจัยเล่มนี้ส ำเร็จเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 

"เรือ คือสัญลักษณ์ของกำรศึกษำสร้ำงสรรค์โครงกำรนี้"  เป็นประโยคเริ่มต้นและสรุปของ
แนวทำงสู่เป้ำหมำย ของพระคุณศำสตรำจำรย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร เป็นท่ำนแรกที่ให้จุดเริ่มต้นของ
ควำมส ำเร็จ 

"เป็นองค์ควำมรู้เก่ำสู่องค์ควำมรู้ใหม่" ขอบพระคุณศำสตรำจำรย์เกียรติคุณปรีชำ เถำทอง 
ทวงถำมเม่ือเจอท่ำนตลอดเวลำของกำรสร้ำงสรรค์ 

"เรือพิฆำต ต้องไม่คว่ ำ ฯลฯ" ขอบพระคุณศำสตรำจำรย์เกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน์ ท่ำนให้
มำกกว่ำค ำว่ำคุณูปกำรส ำหรับชีวิต 

"ไม่เป็นวิชำกำร เรื่องรำวมำกเกินไปฯ" เป็นสิ่งที่ท่ำนมองเห็นควำมไม่เป็นโล้ไม่เป็นพำย ร ำลึก
ในพระคุณศำสตรำจำรย์เมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ที่ท ำให้ผมมีควำมพยำยำมและมองเห็นตัวเอง 

มำกกว่ำควำมรู้ในบทเรียน เปิดโอกำสเส้นทำงชีวิตกำรสร้ำงสรรค์มำโดยตลอด ขอบพระคุณ
ศำสตรำจำรย์วิโชค มุกดำมณี หลำยครั้งที่ท ำให้ท่ำนไม่พอใจ 

มำกกว่ำค ำว่ำอำจำรย์ ควำมเมตตำที่ท่ำนมอบให้แต่แรกเริ่มชีวิตกำรสร้ำงสรรค์ประติมำกรรม 
ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณเข็มรัตน์ กองสุข กำรออกนอกลู่นอกทำงท ำให้ท่ำนไม่พอใจเสมอ 

ขอบพระคุณเป็นอย่ำงสูงส ำหรับจุดเริ่มต้นของควำมเชื่อมั่น และควำมไว้วำงใจในกำรศึกษำ
เชิงสำธำรณะ พลเรือเอกนพพร วุฒิรณฤทธิ์ ผู้ให้โจทย์ ผู้น ำพำบูรณำกำรกับหน่วยงำนต่ำงๆ และทวง
ถำมควำมคืบหน้ำมำโดยตลอด และเรืออำกำศตรีสุรศำสตร์ วิเศษลำ ผู้รักในอุดมกำรณ์เดียวกัน และ
ส ำคัญยิ่งส ำหรับกำรต้อนรับและข้อมูลพ้ืนฐำนของพ้ืนที่ที่ศึกษำ ขอขอบคุณคณะผู้บริหำรส่วนต ำบลโพธิ์
สำมต้น อ ำเภอบำงปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ทุกท่ำน 

ท้ำยสุด กล่องดวงใจคือบิดำผู้ให้ชีวิต วิญญำณนักประดิษฐ์ ก ำลังใจไม่มีจืดจำงจำก ภรรยำ 
บุตรทั้งสอง และร ำลึกในควำมเมตตำเสมอมำของครอบครัวหลังใหญ่ที่แสนอบอุ่น 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 จำกเรื่องรำวภำพเหตุกำรณ์ส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ไทยของพ้ืนที่บ้ำนโพธิ์สำมต้นเมื่อครั้งถูก

พม่ำเข้ำตีกรุงศรีอยุธยำครั้งที่ 2 และพม่ำให้กองทหำรตั้งกองก ำลังในพ้ืนที่โพธิ์สำมต้น เนื่องด้วยพ้ืนที่

โพธิ์สำมต้นมีภูมิประเทศที่เหมำะสมในทุกด้ำน ด้วยลักษณะพิเศษของพ้ืนที่น้ ำไม่ท่วมถึงในฤดูหน้ำน้ ำ

หลำก แต่มีคลองเชื่อมทั่วบริเวณพ้ืนที่และเชื่อมแม่น้ ำใหญ่ขนำบสองข้ำงของพ้ืนที่ มีวัดสร้ำงเรียงรำย

ริมคลองกว่ำสิบวัด และมีหมู่บ้ำนรำยรอบจึงเป็นพ้ืนที่ที่ถูกเลือกเป็นที่ตั้งมั่นของกองบัญชำกำรทัพ

ทหำรพม่ำ ซึ่งเรียกว่ำ “ค่ำยโพธิ์สำมต้น” กองทัพพม่ำยกทพัมำท้ังทำงเหนือและทำงใต้รวมพลกว่ำหก

หมื่นนำย ตั้งค่ำยเป็นระยะเวลำกว่ำ 14 เดือน และในคืนวันที่ 7 ต่อกับวันที่ 8 เมษำยน พ.ศ. 2310 

เป็นเวลำที่ทัพพม่ำเข้ำตีกรุงศรีอยุธยำส ำเร็จ และในปีเดียวกันภำยหลังจำกนั้นระยะเวลำเพียง 7 เดือน

ทัพสยำมน ำโดยสมเด็จพระเจ้ำตำกสินฯ ก็ท ำกำรบุกยึดกรุงศรีกลับคืนส ำเร็จในพ้ืนที่ค่ำยโพธิ์สำมต้น 

เป็นเหตุกำรณ์ที่สิ้นสุดจำกสงครำมรบกับทัพพม่ำในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยำรำชธำนี 

บ้ำนโพธิ์สำมต้น ห่ำงขึ้นไปทำงทิศเหนือของกรุงศรีอยุธยำ 6 กิโลเมตร มีคลองโพธิ์สำมต้น 
เชื่อมต่อกับคลองรอบกรุง ทำงทิศเหนือของกรุงศรีอยุธยำ มีวัดมำกมำยที่สร้ำงติดริมคลอง แม่น้ ำ และ
ที่พักอำศัยไม่หนำแน่นด้วยเป็นชุมชนนอกเมือง ทั้งนั้นมีวัดเรียงรำยติด ๆ กันที่ซึ่งกองทหำรพม่ำยึด
เป็นที่พักอำศัยซึ่งเป็นกำรง่ำยที่สุดที่จะสร้ำงที่พักขึ้นใหม่กำรปรับพ้ืนที่วัด และเสริมสร้ำงก ำแพง
บำงส่วนให้เป็นสถำนที่บัญชำกำรกองทัพ และเป็นสถำนที่กักเชลยเชื้อพระวงศ์กรุงศรีฯ ตำมเอกสำร
กำรบันทึกในพระรำชพงศำวดำรกล่ำวว่ำ นอกจำกกำรปล้นสะดมรำษฎรแล้ววัดวำอำรำมส่วนใหญ่ได้
เผำทิ้งซึ่งเป็นวิธีกำรที่ดีส ำหรับกำรตัดก ำลังหรือสถำนที่ชุมนุมของประชำชนที่จะตั้งตัวต่อสู้กับทหำร
พม่ำ ซึ่งผลของสงครำมครั้งนั้นสร้ำงควำมเสียหำยให้กับพุทธศำสนำ ที่อยู่อำศัย กำรล้มตำยผู้คน
ประชำชนเป็นอันมำก จำกหลักฐำนทำงโบรำณสถำนและวัตถุที่หลงเหลือได้แสดงให้เห็นควำมสูญเสีย
ที่เกิดจำกสงครำมแต่อดีตเป็นอันมำก จำกหลักฐำนที่ถูกค้นพบของนักโบรำณคดีในเอกสำรวิจัยกำรขุด
ค้นทำงโบรำณคดีค่ำยโพธิ์สำมต้น (วรำภรณ์ พูนวิทย์, 2526) มีร่องรอยเศษอิฐเรียงรำยเป็นแนว
ก ำแพงเดิมมีควำมยำวกว่ำ 300 เมตรเชื่อมต่อกับก ำแพงวัดจำกหลักฐำนที่ค้นพบว่ำมีกองอิฐผังโบสถ์
และส่วนอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียง 

ต้นปี พ.ศ. 2309 กองก ำลังพม่ำได้เข้ำมำยึดพ้ืนที่บริเวณบ้ำนโพธิ์สำมต้นเป็นพ้ืนที่ค่ำย
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บัญชำกำรและส่งกองก ำลังทหำรประชิดรำยล้อมรอบนอกกรุงศรีอยุธยำเพ่ือเตรียมในกำรรบเป็น
ระยะเวลำกว่ำ 14 เดือนจึงน ำกองก ำลังเข้ำตีในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2310 ล่วงอีกปีได้ส ำเร็จ และ
ในช่วงก่อนระยะเวลำที่กรุงศรีอยุธยำจะถูกตีแตกพระยำตำกเป็นนำยทหำรได้น ำกองก ำลังจำกหัว
เมืองตำกลงมำปกป้องรอบนอกกรุงศรีอยุธยำ ครั้งเห็นว่ำกรุงศรีอยุธยำพ่ำยแพ้ในสงครำมครั้งนี้เป็น
แน่ จึงได้น ำทหำรในบังคับบัญชำตีฝ่ำวงล้อมของกองทัพพม่ำไปทำงด้ำนทิศตะวันออกของกรุงศรี
อยุธยำมุ่งสู่เมืองฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ระยอง ตลำด และจันทบุรี เพ่ือรวบรวมกองก ำลังทหำรที่จะ
กลับมำตีทัพพม่ำท่ีค่ำยโพธิ์สำมต้นคืนกรุงศรีแก่สยำม ซึ่งเป็นกองทัพนักรบที่ไม่มีแม้แต่ยศต ำแหน่งแต่
พร้อมสละชีวิตพร้อมด้วยยุทธปัจจัย และที่ส ำคัญยิ่งด้วยมีวิสัยทัศน์ในกำรรบด้วยยุทธวิธี อันเฉียบ 
แหลมด้วยกำรเดินทัพด้วยเรือ กำรใช้เรือส ำเภำบรรทุกสิ่งที่จ ำเป็นในกำรรบจำกเมืองจันทบุรีกลับไป
ยังกรุงศรีอยุธยำทำงปำกแม่น้ ำเจ้ำพระยำ และปัจจัยส ำคัญยิ่งของควำมส ำเร็จในครั้งนั้น คือมีรับสั่ง 
ให้สร้ำงเรือรบเคลื่อนที่เร็วขึ้นเป็นจ ำนวนกว่ำ 100 ล ำที่เรียกว่ำ “เรือแซง”1 เป็นเรือขนำดเล็กน ำ
ก ำลังพลหรือฝีพำยได้ 15 ถึง 50 นำย ซึ่งมีคุณสมบัติเหมำะสมในศึกพ้ืนที่ค่ำยโพธิ์สำมต้นเป็นอย่ำงดี
ยิ่ง กำรเคลื่อนทัพเรือจำกที่ตั้งมั่นสู่ในแม่น้ ำล ำคลองอย่ำงรวดเร็วทุกพ้ืนที่ของโพธิ์สำมต้น อีกทั้งกำร
ศึกครั้งนั้นเป็นฤดูกำลหน้ำน้ ำหลำก มีน้ ำเต็มท้องทุ่งรอบด้ำน กำรน ำกองทัพเรือเป็นกำรออกศึกตีล้อม
ด้วยยุทธวิธีเงียบและรวดเร็วทั้งนี้ด้วยรู้ภูมิประเทศเป็นอย่ำงดียิ่ง และตรงตำมต ำรำพิชัยสงครำมแต่
อยุธยำ 

ค่ำยโพธิ์สำมต้นในปัจจุบันตั้งอยู่ริมคลองโพธิ์สำมต้น ก่อนนั้นเชื่อมต่อแม่น้ ำลพบุรี (ปัจจุบันมี
กำรถมคลองท ำถนนสำยเอเชียท ำให้ท้ำยคลองน้ ำน้อยจึงเป็นเหตุให้กำรพัฒนำพ้ืนที่เขตท ำกำรถม
สร้ำงถนนเลียบคลอง ท ำให้คลองลดควำมส ำคัญ ที่ตั้งปัจจุบันตั้งอยู่บนพ้ืนที่ของ 2 ต ำบล คือ ต ำบล
พุทเลำและต ำบลโพธิ์สำมต้น อ ำเภอบำงปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ลักษณะพ้ืนที่เป็น ทุ่งนำ 
และมีบึงเล็ก ๆ หลำยบึงในบริเวณใกล้เคียงกัน มีเส้นทำงรถเข้ำออก 3 เส้นทำง  และเชื่อมต่อกับพ้ืนที่
ทุ่งมะขำมหย่อมซึ่งเป็นพ้ืนที่สนำมรบในครั้งเสียกรุงศรีครั้งแรก ปัจจุบัน บริเวณพ้ืนที่ค่ำยโพธิ์สำมต้น
เป็นที่ตั้งของศำลสมเด็จพระเจ้ำตำกสินหลังเล็ก ๆ ก่อสร้ำงโดยผู้มีจิตศรัทธำ และเป็นที่ทรำบกันในหมู่
ประชำชนไทย ข้ำรำชกำร ทหำร ต ำรวจที่ให้ควำมเคำรพในสมเด็จพระเจ้ำตำกสินและบรรพบุรุษ จึงมี
                                           
1 เรือแซง คือ เรือกรำบซึ่งจัดเข้ำร่วมไปในกระบวนเรือหลวง มีหน้ำที่ป้องกันภัยกระบวนเรือพระที่นั่ง
โดยแซงขนำบอยู่ 2 ข้ำงและปิดท้ำยกระบวน, เรือกรำบ คือ เรือที่ขุดจำกซุงทั้งต้น รูปร่ำงเพรียว หัว
ท้ำยเรือแหลม และเชิดขึ้นเล็กน้อย เสริมกรำบที่แคบตลอดสองข้ำงล ำ เรือวำงกระทงขวำงล ำส ำหรับ
คนนั่งพำยได้ประมำณ 30 ฝีพำยขึ้นไป แล่นเร็วเป็นเรือรบที่ใช้รำชกำรมำแต่โบรำณในกระบวนพยุ
หยำตรำทำงชลมำรค ใช้เป็นเรือกลำงเรือแซงหรือเรือกันได้ 
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กำรจัดกิจกรรมพิธีบวงสรวงร ำลึกเหตุกำรณ์ชัยชนะในกำรรบเพ่ือเน้นกำรร ำลึกในเหตุกำรณ์ชัยชนะใน
กำรรบครั้งนั้น และมีกิจกรรมประเพณีกำรแข่งขันพำยเรือแต่ละชุมชนใกล้เคียง ในวันที่ 6 เดือน
พฤศจิกำยนของทุกปี 

เหตุผลและควำมส ำคัญของโครงกำร “ร ำลึกค่ำยโพธิ์สำมต้น” เพ่ือเป็นกำรร ำลึกภำพ
เหตุกำรณ์และเชิดชูเกียรติบรรพบุรุษที่สร้ำงคุณควำมดีต่อชำติมำแต่ก่อน และจะเป็นสถำนที่บ่งบอก
ถึงเรื่องรำวเหตุกำรณ์ให้คนรุ่นปัจจุบันและอนำคตได้ทรำบและส ำนึกในสิ่งที่ดีงำมที่เป็นปัจจัยท ำให้ทัพ
ไทยประสบควำมส ำเร็จในกำรรบครั้งนั้น อนุสรณ์กำรร ำลึกศึกค่ำยโพธิ์สำมต้นแห่งนี้สร้ำงสรรค์ใน
รูปแบบทำงทัศนศิลป์โดยมีประเด็นที่ชัดเจนของเรื่องรำวในประวัติศำสตร์ กำรสร้ำงกองทัพเรือที่จะ
ย้อนกลับมำตีทัพพม่ำได้ส ำเร็จด้วยพระอัจฉริยะ พระหฤทัยรักในผืนแผ่นดินที่ต้องกำรคืนควำมสงบสุข
แก่คนไทยและด้วยควำมส ำคัญของควำมศรัทธำในพุทธศำสนำเป็นเบื้องต้นกำรที่เห็นศำสนสถำนถูก
ท ำลำยทั่วทั้งกรุงศรีอยุธยำ ดังควำมยืนยันตำมในพระรำชพงศำวดำรกรุงธนบุรีฉบับพันจันทนุมำศ
(เจิม) กล่ำวแจ้งไว้ตอนหนึ่งหลังจำกที่พระองค์พร้อมด้วยทหำรคู่ใจได้ตีฝ่ำวงล้อมทัพพม่ำทำงทิศ
ตะวันออกด้ำนวัดพิชัย “ครั้ งพระองค์ได้ทอดทัศนำเห็นก็สังเวชสลดพระทัย ด้วยอำลัยถึง 
สมณพรำณำจำรย์ขัติยวงศำนุวงศ์ แลเสนำพฤฒำมำตย์รำษฎร และพระบวรพุทธศำสนำ มิใคร่จะไป
ได้ ดุจมีใจย่อหย่อนจำกอุตสำหะ ซึ่งตั้งปณิธำนปรำรถนำว่ำจะแก้กรุงเทพมหำนครทั้งพระบวรพุทธ
ศำสนำ เทพดำเจ้ำจึงบันดำลให้สมฤดีมีก ำลังกรุณำอุตสำหะ” (พันจันทนุมำศ (เจิม), 2551) จำก
ข้อควำม หำกมองย้อนควำมเป็นกรุงศรีอยุธยำแต่นั้นก็เปรียบประดังกับเรือที่มีแต่รอยรั่ว และ
โครงสร้ำงกระดูกงูผุพังไม่สำมำรถแล่นโต้กับคลื่นน้ ำกระแสที่เชี่ยวกลำกมุ่งไปข้ำงหน้ำได้ 

ด้วยควำมส ำคัญประวัติศำสตร์เป็นเหตุผลส ำคัญในกำรศึกษำและสร้ำงสรรค์เพ่ือเป็นสถำนที่
ศึกษำประวัติศำสตร์และสร้ำงจิตส ำนึกแก่ประชำชนชำวไทยและชำวโลกในอนำคตหน้ำ “กำรร ำลึก
ศึกค่ำยโพธิ์สำมต้น” สภำพแวดล้อมขำดกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรรองรับกิจกรรมต่ำง  ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับประวัติศำสตร์ และรองรับนักท่องเทียวที่เพ่ิมจ ำนวนขึ้นทุกปี และควำมเสื่อมโทรมที่เกิด
จำกควำมรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ของผู้อำศัยนอกพ้ืนที่ที่ย้ำยถิ่นฐำนเข้ำมำอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ได้สร้ำง
มลภำวะที่เป็นปัจจัยเสียงกับภำพลักษณ์ของพ้ืนที่ และที่ส ำคัญยิ่งควำมผิดพลำดของประชำชนที่ไม่มี
จิตส ำนึกในประวัติศำสตร์ (เป็นผู้เข้ำไปอำศัยใหม่ในระยะเวลำ 10-20 ปีที่ผ่ำนมำ) ท ำกำรขุดขำยหน้ำ
ดินถมที่รุกล้ ำล ำน้ ำให้ตื้นเขิน ด้วยลักษณะใต้ดินเป็นทรำยที่ทับถมจำกกำรที่น้ ำพัดพำของนิเวศเดิม
เปลี่ยน ซึ่งเป็นเหตุให้สภำพภูมิประเทศไม่เป็นไปตำมระบบธรณีวิทยำภูมิภำคลุ่มน้ ำ ส่งผลให้ภำพแห่ง
อำรยธรรมลุ่มน้ ำอยุธยำจำงหำยไปกับสภำพที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงสิ้นเชิง ไม่สอดคล้องรองรับกับ
กิจกรรมประเพณีท่ีมีมำแต่ดั้งเดิม 
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1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือสร้ำงศิลปกรรมเชิงพ้ืนที่ (landscape) เชิงนิเวศวิทยำและธรณีวิทยำ ย้อนสภำพธรณี

ดั้งเดิมภำยใต้หลักกำรศิลปะกับสิ่งแวดล้อม 

2) เพ่ือสร้ำงประติมำกรรมขนำดที่สำมำรถรองรับผู้ชมเข้ำสัมผัสหรือเป็นส่วนหนึ่งของ

ประติมำกรรม และมีประโยชน์ใช้สอย (function) เชิงกิจกรรมร ำลึก 

3) เพ่ือวิจัยสร้ำงสรรค์ประติมำกรรมต้นแบบจ ำลอง เพ่ือกำรสร้ำงอนุสรณ์สถำนร ำลึกศึกกำร

รบประวัติศำสตร์ในพื้นที่ค่ำยโพธิ์สำมต้น 

4) เพ่ือกำรศึกษำและสร้ำงเสริมศิลปกรรมจำกชุมชนสู่ชุมชนเชิงร ำลึกเรื่องรำวประวัติศำสตร์ 

 

1.3 สมมติฐาน 

กำรศึกษำกำรสร้ำงสรรค์ศิลปะสำธำรณะ ภำยใต้หัวข้อ “ร ำลึกค่ำยโพธิ์สำมต้น” (Memorial 

to Pho-Samton Camp) เพ่ือกำรร ำลึกภำพเหตุกำรณ์ในประวัติศำสตร์กำรรบกู้เอกรำชสยำม

ประเทศรูปแบบขบวนยุทธวิธีกองทัพเรือในพ้ืนที่ภูมิประเทศรำบลุ่มน้ ำท่วมหลำก ซึ่งทั้งนี้เป็นเหตุ

ปัจจัยของชัยชนะ และเป็นประเด็นของกำรก ำหนดสมมติฐำนกำรศึกษำ 1) กำรสร้ำงสรรค์

ประติมำกรรมเชิงสัญลักษณ์ และ 2) ศิลปะสิ่งแวดล้อมหรือศิลปะพ้ืนที่ ตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

สมมติฐำนที่ 1 ประติมำกรรมเชิงสัญลักษณ์ (symbolism sculpture) มีคุณลักษณะที่

คำดหมำยสื่อควำมหมำยเรื่องประวัติศำสตร์ เหตุกำรณ์ และรวมถึงศิลปวัฒนธรรม ด้วยสมมติฐำน

รูปทรงโครงสร้ำงเรือเป็นประติมำกรรมเชิงสัญญะที่ให้ควำมรู้สึกทำงสุนทรียะสัมผัสและมีควำมหมำย

บ่งบอกถึงเหตุปัจจัยชัยชนะในศึกสงครำมยึดคืนกรุงศรีอยุธยำ ณ ค่ำยโพธิ์สำมต้น ทั้งนี้  ด้วยคำดหวัง

แรงบันดำลใจจำกข้อมูลเรือรบโบรำณและข้อมูลภำพเหตุกำรณ์เรื่องรำวในประวัติศำสตร์จำกกำร

บันทึกในหนังสือพระรำชพงศำวดำรและหนังสืออ่ืน ๆ ที่กล่ำวถึงกำรรบในกำลครั้งนั้น คือกำรเดินทัพ

ด้วยทัพเรือท่ำมกลำงในสภำพแวดล้อมของบ้ำนเมือง สังคม วัฒนธรรมที่ถูกท ำลำยเพ่ือไม่ให้เห็นควำม

เจริญรุ่งเรืองแต่ก่อนเดิม เหตุกำรณ์ที่ศำสนสถำนถูกเผำโดยนโยบำยของพระเจ้ำมังระที่ต้องกำรไม่ให้

ควำมเจริญรุ่งเรืองฟ้ืนคืน คือกำรตีเมืองรำยทำงไปตลอดจับข้ำศึกได้ และปล้นชิงทรัพย์สมบัติพร้อม

กันก็ริบเก็บเสบียงมำตลอดทำง ไม่เพียงเท่ำนั้น ยังมคี ำสั่งให้เมื่อตีเมืองไหนส ำเร็จแล้วก็ให้เผำเมืองนั้น

เสียด้วย แต่หำกใครยอมแพ้ก็ให้ท ำสัตย์และต้องไม่ท ำร้ำย (เริงวุฒิ มิตรสุริยะ, 2557) ดังบันทึกจะเห็น
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สภำพของบ้ำนเมืองก่อนและหลังสงครำม กำรสร้ำงรูปทรงโครงสร้ำงจำกเรือเพ่ือสมมติฐำนเชิง

อุปมำอุปไมยมีควำมหมำยถึงปัจจัยชัยชนะและสะท้อนเรื่องรำวของบ้ำนเมืองที่ถูกท ำลำยยำมศึก

สงครำม ศิลปะและวัฒนธรรมหรืออำรยธรรมแฝง และท่ีได้ประสิทธิผล (outcome) สร้ำงรับรสสัมผัส

ที่มีปฏิสัมพันธ์ (interactive) เชิงกิจกรรม กำรก ำหนดสมมติฐำนเหล่ำนี้เพ่ือต้องกำรให้ประชำชนได้

เรียนรู้ผ่ำนประสำทสัมผัสซึมทรำบสุนทรียะในเนื้อหำของภำพเหตุกำรณ์กำรประวัติศำสตร์และสร้ำง

ควำมประทับใจของผู้เข้ำชมผลงำนหรือผู้ที่เข้ำร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผลงำน โดยเกิดควำมศรัทธำ

นอกเหนือจำกควำมตื่นตำตื่นใจในสุนทรียภำพ  

สมมติฐำนเหตุของรูปทรงเรือโครงสร้ำงด้วย 3 ข้อมูล 1) จำกเจตนำที่สมเด็จพระเจ้ำตำกสิน

ให้ประชำชนสร้ำงเรือขุดจ ำนวนกว่ำ 100 ล ำจำกหัวเมืองจันทบรี ด้วยลักษณะของเรือขนำดไม่ใหญ่

เกินควำมสำมำรถของประชำชนจะสร้ำงด้วยตัวเองได้ ด้วยคุณสมบัติเรือวิ่งบนน้ ำที่ตื้นเช่นตำมทุ่งนำที่

มีน้ ำท่วมหลำก และท่ีส ำคัญคือเป็นเรือที่วิ่งได้เร็ว 2) ประชำชนส่วนใหญ่คุ้นเคยและใช้เรือเป็นพำหนะ

ในกำรด ำรงชีวิตทุกบ้ำนเรือนในสมัยนั้นในช่วงฤดูน้ ำท่วมทุ่งของทุกปี และ 3) จำกข้อมูลภำพเขียน

ของคณะมิชชันนำรีชำวฝรั่งเศสเมื่อครั้งสมัยสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำชและบันทึกอ่ืน ๆ ตอนหนึ่ง

ควำมว่ำ 

“น้ ำสำยนี้ท่วมที่รำบใหญ่ทุกปี ตั้งแต่เดือนมิถุนำยนเป็นต้นไป น้ ำจะเริ่มขุ่นเป็นสี

แดงด้วยโคลนตมที่พัดมำจำกทำงเหนือ กระแสน้ ำไหลเชี่ยวขึ้นระดับน้ ำสูงขึ้นวันละหลำย ๆ 

ปุ๊ช (ปุ๊ชหนึ่งรำว 27 มิลลิเมตร มำกกว่ำหนึ่งนิ้วฟุตเล็กน้อย) ตกถึงเดือนสิงหำคมก็จะล้นฝั่ง

ท่วมเข้ำไปในท้องทุ่ง และมีระดับสูงจำกตลิ่งถึง 1 เมตร บำงทีถึง 2 เมตรก็มี ต้นข้ำวเติบโต

ขึ้นในระยะที่น้ ำท่วมอยู่นี้ แทนที่น้ ำท่วมนำจะเป็นอุทกภัยกลับมีคุณประโยชน์ท ำให้ต้นข้ำวใน

นำเจริญขึ้นเสียอีก น้ ำจะท่วมทุ่งอยู่จนถึงเดือนพฤศจิกำยน ตลอดระยะเวลำนี้ เรือแจวเรือ

พำย จ ำนวนนับไม่ถ้วนจะขึ้นล่องในท้องทุ่งผ่ำนเข้ำไปในท้องร่องนำ ซึ่งเว้นระยะไว้ส ำหรับ

กำรสัญจรทำงน้ ำในฤดูนี”้ (ฌัง-บัปติสต์ ปำลเลกัวซ์, 2552) 

จำกข้ำงต้นเป็นข้อควำมที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีของชำวสยำมแต่

อดีตที่อยู่กับเรือทุกครัวเรือน โดยเฉพำะประชำชนที่เป็นชำวนำ จ ำต้องมีเรือเป็นของแต่ละครอบครัว 

และอีกอย่ำงกำรบอกเล่ำถึงน้ ำที่เป็นส่วนหนึ่งของชำวสยำมโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำคกลำงตอนล่ำง

รวมถึงกรุงศรีอยุธยำ ฉะนั้น จะเห็นว่ำเหตุผลส ำคัญกำรศึกรบที่ค่ำยโพธิ์สำมต้น และด้วยที่สมเด็จพระ

เจ้ำตำกสินทรงสั่งให้ประชำชนสร้ำงเรือเพ่ือใช้เป็นพำหนะเข้ำตีค่ำยพม่ำกว่ำ 60 ค่ำย รวมค่ำยโพธิ์
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สำมต้นที่เป็นสถำนที่กักขังเชลยศึกและเป็นที่พ ำนักของแม่ทัพพม่ำ เป็นมูลเหตุของสมมติฐำนกำร

สร้ำงสรรค์ประติมำกรรมรูปทรงสัญลักษณ์ เพ่ือพ้ืนที่ทำงประวัติศำสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยำสิ้นรำชธำนี 

กำรก ำหนด “รูปทรงเชิงสัญลักษณ์” (symbolic form) โดยทฤษฎีสัญศำสตร์ (semiotic 

theory) ที่มีประสิทธิผลกำรรับรู้เรื่องรำวในอดีต กำรร ำลึก กำรหวนค ำนึง ประวัติศำสตร์ จำกหลัก

แนวคิดแบบย้อนยุค (retrospection theory) ด้วยเทคนิควิธีกำรแบบงำนไม้ฝีมือประเพณีแบบ

ดั้งเดิม (traditional woodcraft) ในที่นี้คำดหมำยรูปทรงโครงสร้ำงกระดูกงูเรือ (skeleton 

construction system) มีควำมหมำยอุปมำอุปไมย ควำมเข้มแข็ง อำรยธรรม ประเพณีที่สวยงำม 

ด้วยควำมเชื่อควำมศรัทธำ และเป็นสัญลักษณ์ทำงวัฒนธรรมที่ก่อก ำเนิดมำยำวนำนสภำวะนิเวศที่

อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณธัญญำหำร เป็นสัญญะวิวัฒนำกำรทำงวัฒนธรรมลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ 

สมมติฐำนที่ 2 กำรสร้ำงสรรค์ศิลปกรรมภูมิทัศน์ รูปแบบผังพ้ืนที่เพ่ือรองรับประติมำกรรม 

(สมมติฐำนที่ 1) และกรอบแนวควำมคิดเพ่ือกำรก ำหนดสภำพแวดล้อมที่สอดคล้องสภำวะธรณีวิทยำ

และระบบนิเวศวิทยำสีเขียว โดยรูปแบบผลงำนสร้ำงสรรค์ (output) ซึ่งจะเป็นประติมำกรรมต้น

แบบจ ำลอง (sculpture model prototyping) โดยมีมำตรำส่วน 1: 200 และ 1: 100 โดยกำร

ก ำหนดระบบเส้นทำงเข้ำออก บึง คลอง ถนนทำงเดินและบริเวณต ำแหน่งพ้ืนที่พิเศษ (site specific) 

สวมทับบนระบบนิเวศดั้งเดิม เพื่อสภำพสิ่งแวดล้อมและเพ่ือสุนทรียะทัศนีย์สัมผัส โดยอำศัยหลักกำร

กำรออกแบบเอกภำพกลมกลืน (unity) ทั้งนี้ ภำยใต้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูปทรงประติมำกรรมและ

ผังพ้ืนที่ภูมิทัศน์ที่ได้แรงบันดำลใจจำกคุณลักษณะทำงธรณีวิทยำรำบลุ่มที่ประกอบด้วยคลอง แม่น้ ำ 

และพ้ืนที่น้ ำท่วมขังในฤดูหน้ำน้ ำหลำก โดยจะต้องมีคุณลักษณะรูปแบบ land art หรือ art space 

เพ่ือเป็นพื้นที่รองรับพิธีกรรมกำรร ำลึกบรรพบุรุษ ประวัติศำสตร์เหตุกำรณ์ รองรับกิจกรรมวัฒนธรรม

เชิงสัญญะ (semiotic cultural activities) และกิจกรรมอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่คำดหวังว่ำจะมีผลเพ่ือกำร

ก่อเกิดควำมรักสำมัคคีในชุมชนและสังคม 

มูลเหตุบ่งบอกอำรยธรรมศรีอยุธยำเดิม จำกบันทึกของมงเซเญอร์ ปำลเลกัวซ์ บันทึกไว้เมื่อ

วันที่ 10 มกรำคม พ.ศ. 2377 หลังจำกที่ กรุงศรีอยุธยำแตก 67 ปี ควำมว่ำ เหนือขึ้นไปจำกสำมโคก 

5 ลิเออ มีแควซึ่งเป็นแม่น้ ำเจ้ำพระยำแยกไปทำงขวำเป็นแม่น้ ำป่ำสัก ซึ่งสองข้ำงแม่น้ ำจะเห็นเจดีย์สี

คร่ ำคร่ำไปตำมเวลำชูยอดแหลม ต้นไม้มีอำยุนับร้อย ๆ ปีแผ่กิ่งก้ำนปกคลุมโบรำณวัตถุอันส ำคัญ ๆ 

ท ำให้เป็นที่สังเกตว่ำ ใกล้นครอันลือนำมในภำคตะวันออกในอดีตสมัยเมืองอยุธยำ แม่น้ ำแบ่งออกเป็น

คลองหลำยคลอง ตัวพระนครเป็นเกำะใหญ่ยำว 3 ลิเออ โดยรอบที่น่ำอัศจรรย์คือพระบรมมหำรำชวัง
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และวัด ยังมีพระพุทธรูปสูงใหญ่หล่อด้วยส ำริด และที่หักพังก็จะเป็นปั้นด้วยปูน ก ำแพงนั้นปรักหักพัง

หมดแล้วและมหำโบรำณสถำนนี้ มีต้นไม้ขึ้นรกปกคลุมหนำแน่นไปด้วยต้นตำล (ฌัง-บัปติสต์ ปำล

เลกัวซ์, 2552) สภำพแวดล้อมที่กลำยเป็นเมืองล้ำงหลังจำกสงครำมเสียกรุง สร้ำงควำมเสียหำยทำง

วัฒนธรรมที่เคยเจริญรุ่งเรืองเป็นที่รู้จักกันถึงยุโรปและนำนำประเทศของควำมสวยงำมศิลปวัฒนธรรม

อันลือเลื่อง และก็เป็นเหตุผลส ำคัญที่ท ำให้สมเด็จพระเจ้ำตำกสินทรงมีควำมมุ่งมั่นที่จะฟ้ืนฟูพระ

ศำสนำ ด้วยเล็งเห็นควำมส ำคัญเพ่ือกำรปกครองและศิลปวัฒนธรรมอันล้ ำค่ำ  

จำกค ำบันทึกเห็นถึงประวัติศำสตร์อำรยธรรมที่สั่งสมกันมำยำวนำน มีองค์ประกอบทำงนิเวศ

เป็นพ้ืนฐำนของควำมเจริญรุ่งเรืองทำงวัฒนธรรม (cultural ecology) เป็นอำรยธรรมลุ่มน้ ำ 

(watershed culture) ซึ่งเป็นปัจจัยเพ่ือสมมติฐำนกำรออกแบบสร้ำงสรรค์ประติมำกรรมเชิง

สัญลักษณ์ (symbolic sculpture) และศิลปกรรมผังพ้ืนที่ภูมิทัศน์ ทั้งนี้ อำศัยหลักกำรตรรกะที่

เชื่อมต่อจำกภำพในอดีตเป็นศิลปกรรมรูปแบบย้อนอนำคต (retro futurism) เพ่ือต้องกำรให้เห็นถึง

หัวใจของสุนทรียะอดีตสัมผัสควำมค ำนึง กำรร ำลึกเรื่องรำวในประวัติศำสตร์ กำรคำดหมำยหรือกำร

ก ำหนดสมมติฐำนกำรศึกษำภำยใต้หลักกำรเพ่ือกำรสร้ำงสรรค์ในกรอบทฤษฎี 2 ด้ำน คือ ทฤษฎีด้ำน

ทัศนศิลป์ และด้ำนวิวัฒนำกำรวัฒนธรรมภำยใต้กรอบก ำหนด 4 ข้อตำมรำยละเอียดสมมติฐำน ดังนี้  

กำรก ำหนด “พ้ืนที่มีชีวิต” (enlivened space) โดยต้องกำรสร้ำงพ้ืนที่มีพลังโดดเด่น ตื่นตำ 

มีชีวิตชีวำ บนทฤษฎีจิตวิทยำเกสตัลท์2 (Gestalt Psychology) (Wertheimer & Riezler, 1944) 

เป็นเบื้องต้นสู่หลักกำรออกแบบผังพ้ืนที่สัมพันธ์กับมนุษย์ ด้วยทฤษฎีของเอมอส รำโปพอร์ท 

(Rapoport, 2016) ในองค์ประกอบ 3 ทำง คือ เอกลักษณ์ (identity) โครงสร้ำง (structure) และ

ควำมหมำย (meaning) เป็นแนวคิดกำรออกแบบสร้ำงสรรค์ที่แสดงให้เห็นถึงควำมเป็นพ้ืนที่ที่มี

เอกลักษณ์เฉพำะ ภูมิศำสตร์ที่มีองค์ประกอบคลอง แม่น้ ำ และพ้ืนที่สันดอนน้ ำไม่ท่วมถึงในหน้ำน้ ำ

หลำก เพ่ือต้องกำรให้เป็นสถำนที่ส ำคัญในประวัติศำสตร์ เกิดเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ

เป็นพื้นที่ก ำหนด (landmark) ของชุมชนต่อไป 

                                           
2 ค้นพบโดยนักจิตวิทยำชำวยิวในเยอรมัน เกี่ยวกับ รูปร่ำง รูปทรง หรือโครงสร้ำงสัณฐำน (หรือ 
Gestalt ในภำษำเยอรมัน) ไปประยุกต์ ใช้ในกำรสอนสำขำทัศนศิลป์ กำรออกแบบ และ
สถำปัตยกรรม ตั้งแต่ช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 1940 จนแพร่หลำยและถ่ำยทอดเป็นทฤษฎีในสำขำกำร
ออกแบบชุมชนเมือง 
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กำรก ำหนด “สร้ำงสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศที่มีควำมส ำคัญกับชุมชน” (holistic ecology) 

บนทฤษฎีสิ่งแวดล้อม (environmental theory) เพ่ือเอ้ือกับสุนทรียะกำรด ำรงชีวิตของชุมชนบน

พ้ืนฐำนทำงกำยภำพภูมิประเทศรอบด้ำนที่มีบึง คลอง และน้ ำท่วมรอบด้ำนในช่วงฤดูน้ ำหลำก 

กำรก ำหนด “วัฒนธรรมสัมพันธภำพ” (cultural relativism) ประชำชนมีส่วนร่วมในศิลปะ

ที่เกิดขึ้นเพ่ือเอกภำพของชุมชนและสังคม เพ่ือมุ่งเน้นกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม (art and culture 

activity)  

  

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

กำรก ำหนดขอบเขตกำรศึกษำวิจัย เชิ งสร้ ำงสรรค์ศิลปกรรมต้นแบบในหลักกำร 

preproduction3 เพ่ือกำรน ำไปสร้ำงขยำยในสถำนที่ศึกษำ หรือจะเรียกว่ำกระบวนกำรศึกษำสร้ำง

แบบจ ำลองด้วยกรอบทฤษฎีย้อนยุค (retrospection) ทฤษฎีกำรมองผ่ำนแว่นสีชมพู (rosy 

retrospection) และทฤษฎีย้อนเวลำ (retro futurism theory) ซึ่งทั้ง 3 มีควำมเชื่อมโยงกัน มี

ขอบเขตเนื้อหำกำรรบด้วยยุทธวิธีแบบกองเรือรบโบรำณ มุ่งเน้นประวัติศำสตร์กำรรบ ณ ค่ำยโพธิ์สำม

ต้น และขอบเขตเป้ำหมำยเพ่ือกำรร ำลึกเหตุกำรณ์ เชิดชูเกียรติบรรพบุรุษ และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม

อันดีงำมในสมัยอยุธยำกลับคืนสู่ชุมชนในพ้ืนที่ทำงประวัติศำสตร์ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ศึกษำวิจัยและสร้ำงสรรค์ประติมำกรรมเชิงสัญลักษณ์ (symbol sculpture) โดยสร้ำง

ประติมำกรรมต้นแบบจ ำลอง (sculpture model prototyping) มีมำตรำส่วน 1:10  

2) ศึกษำวิจัยและสร้ำงสรรค์ศิลปกรรมพ้ืนที่ภูมิทัศน์ในแนวคิดศิลปะสิ่งแวดล้อม 

(environmental art) เป็นต้นแบบจ ำลอง โดยมีมำตรำส่วน 1: 200, 1: 100 

3) ศึกษำวิจัยและสร้ำงสรรค์ค้นคว้ำหำรูปทรงประติมำกรรมเพ่ือพัฒนำเป็นประติมำกรรมเชิง

สัญลักษณ์ โดยศึกษำจำกรูปทรงของเรือรบโบรำณ ด้วยกรอบแนวคิด reproduction, repair, 

                                           
3 ขั้นตอนก่อนกำรลงมือผลิตชิ้นงำนจริง  เช่น กำรหำข้อมูล กำรประชุมดูสถำนที่ (ถ้ำต้องใช้สถำนที่ใน
กำรจัดงำนหรือผลิตงำน) กำรท ำตัวอย่ำงชิ้นงำน เช่น กำรสร้ำงโมเดลของสถำปนิกก่อนที่จะลงมือ
ก่อสร้ำงจริง 



  9 

restoration, reformation และ reanimate ด้วยเทคนิคงำนไม้แบบดั้งเดิม (traditional 

woodworking) 

4) ศึกษำขอบเขตเนื้อหำเรื่องรำวประวัติศำสตร์เหตุกำรณ์กำรรบกู้เอกรำชหลังเสียกรุงศรี

อยุธยำครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2310 โดยพระยำตำกเป็นผู้น ำทัพพร้อมทหำรคู่พระทัยและเหล่ำทหำรกล้ำ

อำสำ และเรื่องรำวประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นเหตุกำรณ์และปัจจัยของควำมส ำเร็จศึก

กำรรบ ณ พ้ืนที่ค่ำยโพธิ์สำมต้น และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องในเหตุกำรณ์  

5) ศึกษำและสร้ำงสรรค์กิจกรรมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งแวดล้อม (ในพ้ืนที่ศึกษำ) กับ

ศิลปกรรมโดยขอบเขตด้ำนระบบภูมิศำสตร์ นิเวศวิทยำ และขอบเขตเนื้อหำด้ำนประเพณีและ

วัฒนธรรมทำงน้ ำ ที่เกิดจำกสภำพแวดล้อมที่อยู่อำศัยและทำงกำยภำพทำงภูมิประเทศที่เกิดจำกน้ ำ

ท่วมหน้ำน้ ำหลำก หรือเรียกว่ำ ทฤษฎีนิเวศวิทยำวัฒนธรรม (cultural ecology) ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนว

ทำงกำรสร้ำงสรรค์ศิลปะปฏิสัมพันธ์ (interactive art, sculpture playground)  

  

1.5 ขั้นตอนของการศึกษา 

กำรศึกษำวิจัยเชิงสร้ำงสรรค์ (research for art) มีข้ันตอนกำรศึกษำ 8 ขั้นตอน คือ 

1) ขั้นตอนกำรศึกษำรวบรวมข้อมูล 4 ด้ำน 

1.1) จำกเอกสำรผลงำนวิจัยที่ เกี่ยวข้องทำงประวัติศำสตร์  หนังสือบันทึก

ชำวต่ำงชำติ และพระรำชพงศำวดำร  

1.2) กำรสัมภำษณ์ (interview) กำรสังเกตกำรณ์ (observation)  

1.3) ชุดแบบสอบถำม (questionnaire model) 

1.4) กำรศึกษำส ำรวจพื้นที่ (site survey) โยธำวิทยำ  

2) ขั้นตอนกำรวิเครำะห์ข้อมูล (analysis) กำรพิสูจน์ (verification) กำรตั้งสมมติฐำน 

(hypothesis) และกำรก ำหนดทฤษฎีพ้ืนฐำน (basic theory) ที่ศึกษำแยกแยะจำกเอกสำรที่มีกำร

บันทึก เช่น พระรำชพงศำวดำรกรุงศรีอยุธยำ พระรำชพงศำวดำรกรุงธนบุรี จำกข้อมูลส ำรวจพ้ืนที่ภูมิ

ประเทศ และจำกกำรศึกษำเก็บข้อมูลทำงศิลปวัฒนธรรม กำรด ำรงชีวิตของประชำชนในชุมชนพ้ืนที่ 

และชุมชนใกล้เคียงจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  
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3) ขั้นตอนทบทวนวรรณกรรมเชิงเปรียบเทียบ โดยมุ่งเน้นแนวคิด หลักกำรและทฤษฎี

เบื้องต้น 

4) ขัน้ตอนสังเครำะห์ด้วยวิธีกำรทดลองทำงกระบวนกำรสร้ำงสรรค์ศิลปะ (experiment of 

visual art) กำรค้นหำสร้ำงสรรค์รูปทรงประติมำกรรม ด้วยหลักกำรแนวคิดเทคนิคแบบดั้งเดิม 

(traditional technique) และหลักกำรสร้ำงเลียนแบบแก้ไขปรับเปลี่ยน ( reproduction 

transform) 

5) ขั้นตอนกำรร่ำงแบบลำยเส้น (drawing) กำรร่ำงแบบ 2 มิติบนกระดำษ กำรร่ำงแบบ 3 

มิติบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Sculpt 3D) และกำรสร้ำงแบบแปลนด้วย CAD ก ำหนดขนำดใหญ่ไม่

เกิน 10 เมตร  

6) ขั้นตอนสร้ำงสรรค์ผลงำนประติมำกรรม (art form) โดยมีล ำดับระยะ ดังนี้ 

6.1) กำรซ่อมแซมเรือเก่ำโบรำณ 

6.2) กำรศึกษำสร้ำงโครงสร้ำง 

6.3) กำรศึกษำค้นหำทำงเทคนิค 

6.4) กำรสร้ำงสังเครำะห์สรุปผล ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ำยเป็นประติมำกรรมต้น

แบบจ ำลอง  

7) ขัน้ตอนสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปกรรมพ้ืนที่ภูมิทัศน์ก ำหนดสิ่งแวดล้อมหรือส่วนของผังพ้ืนที่

ชุมชนโดยอำศัยกำรออกแบบโครงสร้ำงผังพ้ืนที่ทั้งหมด ด้วยหลักกำรออกแบบผังพ้ืนที่ urban design 

ให้สอดคลอ้งกับชุมชนและศิลปะสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศชุมชน (holistic ecology)  

7.1) กำรก ำหนดขอบเขตพ้ืนที่ 

7.2) กำรก ำหนดระบบทำงเข้ำ-ออก ต ำแหน่ง ทิศทำง และมุมมอง 

7.3) กำรก ำหนดวัสดุ และวิธีกำรด ำเนินกำร 

7.4) กำรสร้ำงรูปทรงต้นแบบจ ำลอง (model prototyping) 

8) ขั้นตอนกำรสร้ำงภำพเชิงซ้อน (Double Exposure Photoshop) และภำพแบบแปลน 

CAD  
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1.6 เวลาที่ใช้ในการวิจัยสร้างสรรค์  

ประมำณ 1 ปี 6 เดือน 

ล ำดับ ระยะเวลำด ำเนินกำร / เดือน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. กำรศึกษำแหล่ง,ข้อมูล (data, source)             
2.กำรวิเครำะห์ (analysis) กำรพิสูจน์ (verification)             
3.กำรสังเครำะห์ (synthesis)  
กำรทดลอง (experimental)  
กำรทบทวนวรรณกรรม (literature review) 

            

4.กำรส ำรวจพื้นท่ี (site survey) กำรสัมภำษณ์ 
(interview) กำรท ำแบบสอบถำม 

            

5.กำรร่ำงแบบลำยเส้น 2 มิติ และ 3 มิติ ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

            

6.กำรสร้ำงผลงำนระยะ 1 กำรซ่อมแซม อนุรักษ์             
7.กำรสร้ำงผลงำนระยะ 2 กำรลอกเลียน (โครงสร้ำง)             
8.กำรสร้ำงผลงำนระยะ 3 กำรค้นหำเทคนิคดั้งเดิม             
9.กำรสร้ำงผลงำนต้นแบบสมบูรณ์สุดท้ำย 4 ชิ้น             
10. กำรสร้ำงประติมำกรรมภูมิศิลป์จ ำลอง             
11.กำรเขียนรำยงำนผลกำรสร้ำงสรรค์             
12.กำรเผยแพร่ จัดแสดงนิทรรศกำร             

 

1.7 วิธีการศึกษา 

กำรศึกษำวิจัยเชิงสร้ำงสรรค์ประติมำกรรมสำธำรณะซึ่งเป็นรูปแบบเป้ำหมำยของกำร

สร้ำงสรรค์ กำรให้ควำมส ำคัญกับกำรศึกษำข้อมูลพ้ืนฐำนทำงประวัติศำสตร์ ข้อมูลพ้ืนที่เฉพำะ (site 

specific) จึงเป็นสิ่งส ำคัญเบื้องต้น เพ่ือกำรค้นหำสร้ำงสรรค์รูปแบบประติมำกรรมสำธำรณะ วิธี

กำรศึกษำจะถูกแบ่งเป็น 2 ด้ำน คือ 1) ด้ำนกำรก ำหนดหลักกำรและกรอบทฤษฎี และ 2) ด้ำนกำร

ปฏิบัติงำนสร้ำงสรรค์ซึ่งมุ่งเน้นกระบวนกำรสร้ำงเป็นดัชนีสัมฤทธิ์ผลท้ำยสุด ทั้งนี้  มีรำยละเอียด

วิธีกำร แบ่งเป็นข้อ ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) ด้ำนเนื้อหำ กำรก ำหนดหลักกำรและกรอบทฤษฎี 
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1.1) ศึกษำค้นคว้ำประวัติศำสตร์ ส ำรวจและจัดเก็บข้อมูล  

- สืบค้นเนื้อหำ (content) เรื่องรำวประวัติศำสตร์ จำกเอกสำรหนังสือ

ผลงำนวิจัย พระรำชพงศำวดำร เอกสำรบทควำมงำนวิจัยตีพิมพ์ และเอกสำรจำก

สื่อออนไลน์ 

- รวบรวมข้อมูลภำพด้ำนวัตถุ (objects) และเอกสำรจำกแหล่ง

โบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ในพิพิธภัณฑ์ประวัติศำสตร์ พิพิธภัณฑ์ทหำรเรือ 

พิพิธภัณฑ์เรือพระรำชพิธี พระรำชวังเดิมกรุงธนบุรี และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

- ส ำรวจพ้ืนที่ (site survey) คุณลักษณะทำงกำยภำพ ภูมิประเทศ 

สภำพแวดล้อม ในเขตพ้ืนที่ต ำบลโพธิ์สำมต้น และใกล้เคียง อ ำเภอบำงปะหัน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

- สัมภำษณ์ (interview) และกำรสังเกต (observation) และกำรหำระดับ

ของค ำถำมต ำตอบจำกแบบสอบถำม ท ำกำรสอบถำมประชำกรในพ้ืนที่เขตต ำบล 

และนอกพ้ืนที่ใกล้เคียง  

1.2) วิเครำะห์ข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม และก ำหนดทฤษฎี  

ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ศึกษำจำกเอกสำรและสภำพแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม กำร

ด ำรงชีวิต และข้อมูลที่ส ำคัญพ้ืนที่ทำงประวัติศำสตร์ และอ่ืน ๆ ที่มีฐำนข้อมูลสนับสนุน และกำร

ก ำหนดกรอบแนวควำมคิด ดังแยกเป็นล ำดับดังนี้ 

- กำรวิเครำะห์เนื้อหำเชิงโครงสร้ำง  

  - หัวเรื่อง (topic) 

  - เรื่องรำว หรืออรรถบท (story) 

  - ประเด็นปัญหำ (issue) 

  - เหตุปัจจัย (factor) 

1.3) กำรก ำหนดกรอบทฤษฎี 2 ด้ำน คือ  

1.3.1) ทัศนศิลป์ (visual theory) ประกอบด้วยดังนี้ 
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- ทฤษฎีย้อนยุค (retro futurism) 4 

- ทฤษฎีเบื้องต้นจิตวิทยำเกสตัลท์ (Gestalt psychology) โดย 

Max Wertheimer ที่ว่ำด้วยกฎต่ำงๆ คือ แรงดึงดูด สมดุลและ

สมมำตร (gravity, balance and symmetry) 

- ทฤษฎีสัญศำสตร์ (semiotic theory) ของชำร์ลส์ แซนเดอร์ส 

เพิร์ส 

- ทฤษฎีกำรออกแบบผังพ้ืนที่ (urban design theory) ของ 

อะมอส รัพพอพอร์ต 

1.3.2) ทฤษฎีทำงสังคมวิทยำ (sociological theory) ซึ่งมีเนื้อหำเพ่ือทำง

สังคม ประเพณี วัฒนธรรม ที่สัมพันธ์กับสภำวะแวดล้อม และหรือสภำพของควำม

เจริญทำงวัฒนธรรมที่เกิดจำกภูมิประเทศและระบบนิเวศวิทยำศำสตร์ ทั้งนี้พอแยก

ให้เห็นเป็นล ำดับ ดังนี้ 

- ทฤษฎีสิ่งแวดล้อม (environmental theory) ในระบบนิเวศที่มี

ควำมส ำคัญกับชุมชน (holistic ecology) 

- ทฤษฎีนิเวศวิทยำวัฒนธรรม (cultural ecology)5 

                                           
4 ทฤษฎีสไตล์ "ย้อนยุค" เกิดในช่วงทศวรรษที่ 1940 ด้วยเทคโนโลยีล้ ำหน้ำ retro futurism ให้กำร
รับรู้ (perception) รูปแบบของควำมย้อนแย้งระหว่ำงอดีตและอนำคตและควำมต่ำงของผลที่แปลก 
หรือเป็นกำรเพ่ิมคุณลักษณะของเทคโนโลยี เป็นกำรสร้ำงสรรค์ที่สะท้อน และกำรปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นไปท่ีสิ่งประดิษฐ์ 
5 นิเวศวิทยำวัฒนธรรม (cultural ecology) (Steward, 2006) เป็นแนวคิดทำงมำนุษยวิทยำแนว
หนึ่งที่สนใจศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม วัฒนธรรม โดยเน้นถึงอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมว่ำเป็น
ตัวก ำหนดกระบวนกำรวิวัฒนำกำรทำง สังคมวัฒนธรรม จูเลียน สจ๊วด (Julian Steward) นัก
มำนุษยวิทยำอเมริกัน ได้อธิบำยแนวควำมคิดแบบนิเวศวิทยำวัฒนธรรมว่ ำ เป็นกำรศึกษำ
กระบวนกำรปรับตัวของสังคมภำยใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกำรศึกษำวิวัฒนำกำรหรือกำร
เปลี่ยนแปลงอันเกิดจำกกำรปรับตัว (adaptation) ของสังคม แนวควำมคิดนี้มองสังคมในลักษณะ
เป็นพลวัตหรือเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ กำรเปลี่ยนแปลงเป็นผลมำจำกกำรปรับตัวให้ เข้ำกับ
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1.4) กำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนในชุมชน ด้วยวิธีกำรตอบแบบสอบถำม 

บุคคลในชุมชนและนอกชุมชน เขตต ำบลบ้ำนโพธิ์สำมต้น โดยมีชุดค ำถำมวัดควำมพึงพอใจ ควำมมุ่ ง

หมำยและวัตถุประสงค์ของโครงกำรเพ่ือเป็นฐำนข้อมูลควำมต้องกำรสู่ขั้นตอนกำรออกแบบ

สร้ำงสรรค์เพ่ือจักเป็นเครื่องรองรับระดับควำมต้องกำรของชุมชน 

2) ศึกษำวิจัยสร้ำงสรรค์กรอบกำรปฏิบัติ 

2.1) กำรทดลอง (experimental) ศึกษำและทดลองสร้ำงสรรค์ค้นคว้ำหำรูปทรง

ประติมำกรรม เพ่ือพัฒนำเป็นประติมำกรรมเชิงสัญลักษณ์ โดยศึกษำรูปทรงของเรื อรบ

โบรำณ ประเภทเรือแซง เรือกรำบสมัยอยุธยำตอนปลำยด้วยวิธีกำร Reproduction 

transform 

2.2) กำรสร้ำงประติมำกรรมต้นแบบจ ำลอง (sculpture model prototyping) 

สร้ำงสรรค์ผลงำนประติมำกรรมรูปทรงเชิงสัญลักษณ์ (symbol sculpture) โดยมีขนำด 

ควำมกว้ำง ควำมยำวไม่เกิน 10 เมตร 

2.3) ผังพื้นที่แบบศิลปะภูมิศิลป์จ ำลอง (land art model prototyping) หลักกำร

นิเวศสิ่งแวดล้อม (environmental ecology) โดยมีขนำด ควำมกว้ำง ควำมยำวไม่เกิน 2 x 

2 เมตร 

 

1.8 แหล่งข้อมูล 

แหล่งข้อมูลที่มำของกำรวิจัยสร้ำงสรรค์มี 3 ข้อมูล คือ 

1) ข้อมูลจำกภำคเอกสำร หนังสือ บทควำม และผลงำนวิจัย จำกเอกสำรหนังสือผลงำนวิจัย 

เช่น งำนวิจัยแหล่งโบรำณสถำนโพธิ์สำมต้น พระรำชพงศำวดำรกรุงศรีอยุธยำและพระรำชพงศำวดำร

กรุงธนบุรี ฉบับจันทนุมำศ (เจิม) พระรำชพงศำวดำรกรุงกัมพูชำ ของนักองค์นพรัตน์ นำยพันตรี 

หลวงเรืองเดชอนันต์ (ทองดี ธนรัชต์) แปลจำกภำษำเขมร หนังสือ“เล่ำเรื่องกรุงสยำม” เขียนโดยมง

เซเญอร์ ปำลเลกัวซ์ หนังสือ “ฝรั่งบันทึกสยำม” ประวัติศำสตร์นิพนธ์ฉบับนักล่ำอำณำนิคมในสมัย

                                                                                                                         
สภำพแวดล้อม โดยมีพ้ืนฐำนส ำคัญคือ เทคโนโลยีกำรผลิตโครงสร้ำงสังคม และลักษณะของ
สภำพแวดล้อมธรรมชำติเป็นเงื่อนไข (sucheep.kar, 2552) 
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กรุงศรีอยุธยำ (เริงวุฒิ มิตรสุริยะ, 2557) เอกสำรบทควำมงำนวิจัยตีพิมพ์ และเอกสำรจำกสื่อ

ออนไลน์ 

2) ข้อมูลจำกกำรส ำรวจ สืบค้นสัมภำษณ์ และกำรสังเกตกำรณ์ในพ้ืนที่ มุ่งเน้นเนื้อหำด้ำนภูมิ

ประเทศ สภำพแวดล้อม ชุมชน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่ ต ำบลโพธิ์สำมต้น และใกล้เคียง 

ในอ ำเภอบำงปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

3) ข้อมูลจำกแหล่งโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ในพิพิธภัณฑ์ประวัติศำสตร์และหอแสดงศิลปะ

โบรำณพระนคร พิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติเจ้ำสำมพระยำ พิพิธภัณฑ์ทหำรเรือสมุทรปรำกำร 

พิพิธภัณฑ์แห่งชำติเรือพระรำชพิธี อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้ำตำกสินจังหวัดจันทบุรี พระรำชวังเดิมกรุง

ธนบุรี  

4) ข้อมูลจำกผลงำนสร้ำงสรรค์ที่ให้อิทธิพลต่อแนวคิดและรูปแบบ คือ สะพำน Webb 

Bridge โดยสถำปนิกเดนตัน คอร์เกอร์ มำร์แชล (Denton Corker Marshall) และศิลปินโรเบิร์ต โอ

เวน (Robert Owen) เป็นโครงกำรสำธำรณะในพ้ืนที่ Docklands ของเมืองเมลเบิร์น ประเทศ

ออสเตรเลีย 

5) ข้อมูลอิทธิพลของศิลปิน ที่ส ำคัญอีกหลำยคนที่สร้ำงแนวคิดแบบต่อยอด คือ  

- Sol Lewitt ซึ่งผลงำนประติมำกรรมของเขำเป็นงำนแนวนำมธรรม ซึ่งใช้หลัก

ตรรกะแสดงเนื้อหำในควำมคิดของรูปแบบมำกกว่ำรูปลักษณ์ประจักษ์ (object)  

- Richard Deacon ประติมำกรชำวอังกฤษ กำรสร้ำงรูปทรงด้วยวิธีกำรประกอบ

ชิ้นส่วนซ่ึงเขำจะเรียกตัวเองว่ำนักประดิษฐ์ (fabricator) 

- Martin Puryear ศิลปินชำวอเมริกัน กำรสร้ำงรูปทรงด้วยประสบกำรณ์เรียนด้ำน

งำนฝีมือ (craftsman) โดยเฉพำะกำรสร้ำงเรือแคนนู (canoe) ด้วยเทคนิคงำนไม้แบบดั้งเดิม 

 

1.9 อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้าและสร้างสรรค์ 

วัสดุและอุปกรณ์แบ่งเป็น 3 ส่วน 

1) ด้ำนงำนช่ำงไม้ ด้วยหลักกำรทำงเทคนิคแบบดั้งเดิมผสมผสำนแบบงำนไม้ฝีมือ ซึ่งให้ผล

กับกำรรับรู้สัมผัสย้อนอดีต 
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2) ด้ำนสื่อคอมพิวเตอร์ ใช้ส ำหรับกำรสร้ำงแบบแปลน (CAD)  

3) ด้ำนอุปกรณ์สนับสนุน เช่น กล้องถ่ำยภำพ กล้องวัดระดับต ำแหน่งพ้ืนที่ทำงวิศวกรรม

โยธำ 

 

1.10 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการวิจัย (โดยประมาณ) 

600,000 บำท (หกแสนบำทถ้วน) 

 

1.11 การเสนอผลงาน 

1) ผลงำนค้นหำรูปทรงประติมำกรรม เกิดจำกกำรทดลอง (experiment) เป็นผลงำนที่เกิด

จำกกำรค้นคว้ำประติมำกรรมเชิงสัญลักษณ์ในระยะแรกเริ่ม จ ำนวน 1 ชุด 

2) ผลงำนประติมำกรรมต้นแบบจ ำลอง โดยมีขนำดของผลงำนไม่เกิน 10 เมตร เป็นผลงำน

สร้ำงสรรค์ที่พัฒนำจำกผลงำนประติมำกรรมเชิงทดลองค้นคว้ำหำรูปแบบ (จำกข้อ 1) เพ่ือเป็น

ประติมำกรรมต้นแบบจ ำลองขนำดมำตรำส่วน 1: 10 จ ำนวน 1 ชุด 

3) ศิลปะสิ่งแวดล้อมรูปแบบศิลปกรรมพ้ืนที่ภูมิทัศน์โดยผังพ้ืนที่ต้นแบบจ ำลอง (plan 

model prototyping) ขนำดมำตรำส่วน 1: 200 และ 1: 100 จ ำนวน 1 ชุด 

 

1.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ได้เรียนรู้เหตุกำรณ์ในประวัติศำสตร์ศึกค่ำยโพธิ์สำมต้น ประวัติศำสตร์วีรกรรม บรรพบุรุษ

ที่ส ำคัญยิ่งต่อประเทศชำติในอดีต 

2) เกิดกำรส ำนึกและร ำลึกเชิดชูเกียรติบรรพบุรุษผู้กล้ำหำญในประวัติศำสตร์ชำติไทย 

3) เป็นสัญลักษณ์ที่สร้ำงเสริมและสร้ำงจิตส ำนึกเพ่ือสร้ำงควำมรักสำมัคคีแก่ชุมชน สังคม

และประเทศชำติ 
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4) เป็นสถำนที่ส่งเสริม สร้ำงสรรค์พิธีกรรม กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม ประเพณี และเป็น

สัญลักษณ์ของอำรยธรรมสยำมชำติไทยมำตั้งแต่อดีตกำล 

5) เป็นสถำนที่ศึกษำและท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์วัฒนธรรม 

6) เป็นหลักเขต (landmark) ของชุมชนที่แสดงควำมเป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ 

7) กระตุ้นและส่งเสริมกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม (semiotic cultural activities) ในพ้ืนที่

สำธำรณะของชุมชน     
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บทที่ 2 

ผลงานประติมากรรม ศิลปกรรมสาธารณะและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 

เนื้อหำในบทนี้จะกล่ำวถึงเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์เกี่ยวข้องจำกกำรศึกษำรวบรวมจำก

เอกสำรส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ในยุคสมัยอยุธยำ ยุคกรุงธนบุรี และรัตนโกสินทร์ตอนต้น ข้อมูลภำค

ส ำรวจ ข้อมูลภำพที่ถูกบันทึกไว้ในอดีต และกำรน ำเสนอหลักกำร แนวคิด ทฤษฎี และตัวอย่ำงผลงำน

สร้ำงสรรค์ประติมำกรรมของศิลปิน ผลงำนศิลปกรรมในพ้ืนที่สำธำรณะที่ส ำคัญ ๆ ที่มีคุณลักษณะ

ผลงำนคล้ำยคลึงในแง่ของหลักกำร วิธีกำร ทฤษฎี เทคนิค เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจและช่วยใน

กำรสร้ำงสรรค์ประติมำกรรมให้เป็นไปอย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิผลสมบูรณ์ของกระบวนกำรสร้ำง

ประติมำกรรมสำธำรณะสัญลักษณ์ที่กล่ำวถึงเรื่องรำว “เหตุกำรณ์ประวัติศำสตร์” ในรูปแบบอนุสรณ์

สถำน ดังนั้น กำรน ำเสนอเนื้อควำมในบทนี้จะเป็นในเชิงเปรียบเทียบ เพ่ือกำรศึกษำสร้ำงสรรค์หัวข้อ 

“ร ำลึกค่ำยโพธิ์สำมต้น” (Memorial to Pho-Samton Camp) เพ่ืออธิบำยคุณลักษณะกำร

สร้ำงสรรค์เชิงวิจัย กรณีศึกษำเพ่ือพ้ืนที่ทำงประวัติศำสตร์ในรูปแบบศิลปกรรมสำธำรณะ 

 

ข้อควำมส ำคัญ (keywords)  

 - กำรร ำลึก (memorial) 

 - เรือไทยโบรำณ (ancient Thai boat)6 

- ภำพสัญลักษณ์ย้อนอดีต (retrospective symbolic) 

 - ประติมำกรรมสำธำรณะ (public sculpture) 

                                           
6 เรือไทยโบรำณจะสร้ำงด้วยไม้ซุงท่อนเดียว ขนำดเรือจะเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยู่กับขนำดล ำต้นของไม้ซุง
ที่น ำมำสร้ำง วิธีกำรสร้ำงด้วยกำรขุดเป็นร่องลึกยำวตลอดล ำต้นโดยให้เหลือขอบให้บำงเพ่ือต้องกำร
ให้น้ ำหนักเบำ และท ำกำรเสริมโครงสร้ำงภำยในซึ่งประกอบด้วยกระดูกงูเรือ กงเรือ และกระทงเรือ 
ซึ่งเป็นส่วนที่สร้ำงควำมแข็งแรง ทดแรงกดและกระแทกของคลื่นน้ ำ 
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ภำพที่ 1 วงจรควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกรอบทฤษฎีและกำรปฏิบัติ ในงำนสร้ำงสรรค์ศิลปะ 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

เนื้อหำของกรอบกำรทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วยกัน 2 ส่วน จำกภำพที่ 1 ให้

ควำมส ำคัญสมดุลแสดงควำมสัมพันธ์เป็นวงกลมซึ่งมีควำมแปรผันเกี่ยวเนื่องได้ตลอดระยะเวลำของ

กำรสร้ำงสรรค์ กล่ำวคือส่วนของกรอบทฤษฎีและแนวควำมคิดของกำรสร้ำงสรรค์ (conceptual 

frameworks) กำรรวบรวม และภำยหลังจำกกำรวิเครำะห์ กำรเห็นถึงปัญหำ จึงมีกำรปรับแก้

หลักกำรและปรับเปลี่ยนทฤษฎี อย่ำงไรก็ตำมควำมสอดคล้องแบบวงกลมเป็นควำมสัมพันธ์ของ

รูปแบบที่สร้ำงควำมเข้ำใจเป้ำหมำยเรื่องรำวที่เป็นประเด็นเนื้อหำซึ่งเป็นกรอบของแรงบันดำลใจ ใน

กำรสร้ำงสรรค์รูปแบบของประติมำกรรม (ในที่นี่หมำยถึงประเด็นของเนื้อหำเทียบเคียง) และส่วนที่ 2 

กรอบกำรศึกษำงำนปฏิบัติเป็นกำรทบทวนวรรณกรรมส่วนปฏิบัติผลงำนประติมำกรรมและผลงำน

สร้ำงสรรค์เชิงศิลปกรรมในพ้ืนที่สำธำรณะ แยกตำมรำยละเอียดควำมส ำคัญ ดังนี้ 

 

2.1 กรอบแนวความคิด 

2.1.1 กรอบโครงสร้างของแนวคิดการสร้างสรรค์ 

แนวควำมคิดกำรสร้ำงสรรค์ศิลปกรรมเ พ่ือพ้ืนที่สำธำรณะที่มี เนื้อหำเรื่องรำวใน

ประวัติศำสตร์ มีองค์ประกอบของควำมเป็นเมืองแห่งอำรยธรรมในอดีตที่เจริญรุ่งเรืองภำยใต้หัวข้อ 

ร ำลึกค่ำยโพธิ์สำมต้น (Memorial to Pho-Samton Camp) จำกข้อมูลจะเห็นถึงประเด็นส ำคัญที่

เป็นส่วนประกอบ 3 ด้ำน คือ  

1. ด้ำนกำรเมือง 

Art 

Conceptual Frameworks 

Practical Frameworks 
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2. ด้ำนภูมิประเทศ ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม ที่รำบลุ่ม แม่น้ ำ ล ำคลอง 

3. ด้ำนสภำพสังคม ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต และแหล่งโบรำณสถำน (archaeological 

site) โบรำณวัตถุ (antiquities) 

จำกองค์ประกอบส ำคัญของเมืองทั้ง 3 ด้ำนที่มีควำมสัมพันธ์กันเป็นดรรชนีชี้วัดควำม

เจริญรุ่งเรืองของบ้ำนเมืองนั้น ๆ ดังนั้น กำรที่จะกล่ำวถึงเรื่องรำวภำพเหตุกำรณ์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งที่

เกิดขึ้นในอดีต ควำมเชื่อมโยงของทั้ง 3 ส่วนจะเป็นประเด็นส ำคัญสู่เหตุปัจจัยกำรสร้ำงสรรค์

ประติมำกรรมสำธำรณะ 

จำกข้อมูล 3 ด้ำนท ำให้รู้ได้ว่ำมีโครงสร้ำงที่มองเห็นหยิบยืมทฤษฎีหรือหลักกำรของเหตุผลที่

จะเป็นกลไกสร้ำงสรรค์ผลงำนประติมำกรรมท่ีสื่อชวนให้ชนรุ่นหลังได้ร ำลึกประวัติศำสตร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่

จะเป็นตัวเชื่อมให้ร ำลึกด้วยวิธีกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เช่น กำรจ ำลองภำพรูปแบบประติมำกรรม กำร

สร้ำงกิจกรรม พิธีกรรม โดยอำศัยหลักกำรพื้นฐำนหลำยด้ำนของกระบวนในกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงควำม

เข้ำใจกำรร ำลึก และส ำคัญท่ีสุดเพื่อจักเป็นสิ่งที่สร้ำงสุนทรียะทำงจินตนำกำรได้อย่ำงสมบูรณ์ 

 

 

ภำพที่ 2 แผนภำพล ำดับขั้นของโครงสร้ำงเนื้อหำที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีเป็นผลและประโยชน์ที่
ได้ (output and outcome) 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
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จำกแผนภำพข้ำงต้นแสดงโครงสร้ำงประติมำกรรมสำธำรณะมีเนื้อหำส ำคัญที่ชี้ให้เห็นทิศทำง

ของกำรสร้ำงสรรค์ จำกเรื่องรำวของพ้ืนที่สมรภูมิในกำรสู้รบซึ่งเป็นเหตุปัจจัยเพ่ือสร้ำงสรรค์

ประติมำกรรมและสิ่งแวดล้อม และหัวใจส ำคัญต้องมีควำมสัมพันธ์สอดคล้องกับชุมชนและตอบรับ

ประโยชน์ใช้สอย ซึ่งแยกเป็น 3 ส่วนคือ ประติมำกรรมสัญลักษณ์ ศิลปกรรมพ้ืนที่ภูมิทัศน์และสร้ำง

พ้ืนที่รองรับกิจกรรมทำงศิลปวัฒนธรรม  

กำรออกแบบฟ้ืนฟูพ้ืนที่สำธำรณะในเขตชุมชน มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องหลำยด้ำนที่มี

ควำมสัมพันธ์แบบองค์รวม และจำกกรณีศึกษำและสร้ำงสรรค์ประติมำกรรมในพ้ืนที่ให้เป็นพ้ืนที่เพ่ือ

กำรร ำลึกเหตุกำรณ์ประวัติศำสตร์ ซึ่งเป็นเสมือนกำรสร้ำงโซ่ที่เชื่อมโยงสิ่งที่ขำดหำยเชื่อมต่อให้เห็น

เป็นภำพอดีตเพ่ือสื่อถึงกำรรับรู้ของชุมชน หรือผู้คนในยุคปัจจุบันและอนำคต เสมือนกำรหยิบยก

มรดกที่ขำดหำยไปให้ประจักษ์ เกิดควำมภำคภูมิใจบรรพบุรุษในเหตุกำรณ์บนพ้ืนฐำนรำกเหง้ำอำรย

ธรรมศิวิไลซ์เก่ำก่อน กำรออกแบบสร้ำงสรรค์รูปทรงประติมำกรรม หลักกำรควำมสัมพันธ์กับพ้ืนที่ 

ศิลปะสิ่งแวดล้อมนิเวศวิทยำ และภูมิประเทศดินดอนจำกระบบธรณีวิทยำ พ้ืนฐำนของควำม

เจริญรุ่งเรืองทำงวัฒนธรรมอำรยธรรมลุ่มน้ ำ (watershed culture) เป็นมรดกของชุมชน เป็น

สัญลักษณ์อนุรักษ์ควำมทรงจ ำ เป็นประติมำกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์ เป็นฟันเฟืองหนึ่งของวงจรแสดง

ควำมเข้ำใจควำมสัมพันธ์แบบวงจรโดยมีพ้ืนที่เป็นส่วนส ำคัญของกำรพัฒนำกำรทำงวัฒนธรรมแบบ

ด้ังเดิมตรงตำมทฤษฎีนิเวศวิทยำวัฒนธรรม (cultural ecology) (ภำพที่ 4) 
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ภำพที่ 3 แสดงควำมสัมพันธ์ที่มีปฏิสัมพันธ์บนรำกฐำนอำรยธรรมมรดกดั้งเดิม 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์  

 

จำกภำพแยกให้เห็นเป็น 4 ข้อ ที่มีควำมเชื่อมต่อกันเป็นทำงเดียวกัน ดังนี้  

ตำรำงที่ 1 แสดงแยกส่วนต่ำง ๆ ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับหลักกำรแนวควำมคิด 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

1 กำร ำลึก 

(memorial) 

ประวัติศำสตร์ 

(history) 

-กำรสู้รบคืนสยำม

ครั้งเสียกรุงศรีอยุธยำ

ครั้งที่ 2 น ำโดยพระ

ยำตำก 

ค ำจำรึก   

บันทึก  

ควำมทรงจ ำ 

แผ่นจำรึก  

หนังสือ พงศำวดำร 

2 เรือ 

(เรือรบไทยโบรำณ) 

 

-กำรอนุรักษ์ 

(conservation) 

-กำรซ่อมแซม 

-กำรท ำส ำเนำ

(reproduction) 

-กำรย้อนหลัง

ประติมำกรรม

สัญลักษณ์ 

(sculpture 
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(repair) (retrospection) symbol) 

-สิ่งก่อสร้ำงถำวร 

3 พ้ืนที่ (place) 

-ดินดอนโพธิ์สำมต้น 

-ควำมยั่งยืน 

(sustainable) 

-ภูมิประเทศ คลอง 

แม่น้ ำ     

-ธรณีวิทยำ สภำวะ

ดินดอนสำมเหลี่ยม 

(delta) 

ศิลปะสิ่งแวดล้อม 

(environmental 

art), 

ศิลปกรรมพ้ืนที่ภูมิ

ทัศน์ (landscape) 

อนุสรณ์สถำน

(monumental) 

-สิ่งก่อสร้ำงถำวร 

4 ชุมชน 

(community) 

-บ้ำนโพธิ์สำมต้น 

นิเวศวิทยำทำง

วัฒนธรรม (culture 

ecology) 

-อำรยธรรมลุ่มน้ ำ 

สัมพันธภำพ 

(relativism) 

กิจกรรม (activity)  

-สันติภำพ (peace) 

 

จำกภำพที่ 3 แยกส่วนออกให้เห็นตำมตำรำงที่ 1 จะเห็นส่วนต่ำง ๆ อย่ำงชัดเจน ซึ่งเป็นกำร

ง่ำยที่จะมุ่งเน้นส่วนใดส่วนหนึ่งหรือให้สัมพันธ์กัน ด้วยหลักกำรทำงทัศนศิลป์ ด้วยวิธีกำรออกแบบ

ตำมทฤษฎีที่คำดหมำยไว้ (ในบทที่ 1) พ้ืนที่เป็นส่วนส ำคัญ (กลำง) ที่เชื่อมต่อรองรับกับส่วนอ่ืน ๆ โดย

สำมส่วนวิ่งเป็นเส้นวงกลม มีรำยละเอียดของแต่ละส่วนเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน มีเนื้อหำครอบคลุมครบ

ทุกด้ำน 

 

กรอบการร าลึก (memorial) 

กรอบแนวคิดเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์กำรน ำเสนอเหตุกำรณ์ส ำคัญในอดีตเป็นหลักกำร

หรือกระบวนกำรร ำลึก 
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ตำรำงที่ 2 ควำมหมำยค ำนำมของ Memorial 
ที่มำ: Longdo, Memorial, accessed August 28, 2018, available from 

https://dict.longdo.com/search/memorial  

ค ำนำม  

อนุสรณ์ monument, memorial, cenotaph 

อนุสำวรีย์ monument, memorial 
อนุสรณ์สถำน monument, memorial 

สิ่งเตือนควำมทรงจ ำ Memorial 
เครื่องระลึกถึง Memorial 

ที่ระลึก commemoration, memorial 

 

ตัวอย่ำงประโยคภำษำอังกฤษ “The governor dedicated the memorial to the 

soldiers who died in the war.” เป็นกำรหยิบยกเรื่องรำวประวัติศำสตร์ เหตุกำรณ์ วัฒนธรรม 

บุคคลส ำคัญ พ้ืนที่อำศัย ภูมิอำกำศ กำรน ำเสนอในรูปแบบประติมำกรรม และเป็นรูปแบบวิธีกำร

เสนอในพ้ืนที่สำธำรณะ เพ่ือกำรเรียนรู้ในเรื่องรำวต่ำง ๆ ที่ผ่ำนมำแต่อดีต ซึ่งเป็นแบบอย่ำงให้แก่

สังคม และประเทศชำติที่จะก้ำวเดินไปข้ำงหน้ำอย่ำงระมัดระวัง เป็นเสมือเครื่องเตือนใจ เป็นกำร

ร ำลึกถึงคุณควำมดี และเพ่ือเป็นแบบอย่ำงที่น ำมำถือปฏิบัติในปัจจุบันและอนำคต ทั้งนี้ มีเนื้อหำ

สำธำรณะจะประกอบด้วยประเด็น 4 ด้ำน คือ 

1) กำรร ำลึกด้ำนเหตุกำรณ์ประวัติศำสตร์ 

2) กำรร ำลึกด้ำนประเพณี วัฒนธรรม และบรรพบุรุษ 

3) กำรร ำลึกด้ำนสถำนที่ส ำคัญ ๆ ทำงประวัติศำสตร์ เช่น โบรำณสถำน 

4) กำรร ำลึกด้ำนสภำวะทำงธรรมชำติ 

“กำรร ำลึก” ที่เป็นสำธำรณะในที่นี่มีควำมส ำคัญที่เชื่อมโยงในประเด็นทั้ง 4 ด้ำนข้ำงต้นซึ่ง

สันพันธ์กัน ในภำษำอังกฤษ memorial สร้ำงควำมเข้ำใจในภำพลักษณ์ในรูปแบบอนุสรณ์สถำนที่เป็น

เครื่องแสดงควำมทรงจ ำหรือเตือนควำมจ ำ ร ำลึกในสิ่งที่เกิดขึ้นมำแต่อดีต ดังประเด็นที่กล่ำวข้ำงต้น  

หรือควำมแตกต่ำงระหว่ำงอนุสำวรีย์ (monument) และอนุสรณ์ (memorial) อนุสำวรีย์สำมำรถ
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เป็นที่ระลึก (memorial) และอนุสรณ์ก็สำมำรถเป็นอนุสำวรีย์ ยกตัวอย่ำง อนุสำวรีย์วอชิงตัน (the 

Washington Monument) และอนุสรณ์สถำนลินคอล์น (the Lincoln Memorial) แต่ละส่วนก็เป็น

ที่ระลึกถึงอดีตประธำนำธิบดี เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวชื่นชม และทั้ง 2 ส่วนเป็นงำนศิลปะและ

สถำปัตยกรรมที่น่ำประทับใจ อนุสำวรีย์วอชิงตันเป็นอนุสรณ์ของจอร์ช วอชิงตัน (George 

Washington) ประธำนำธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกำ รูปทรงสัญลักษณ์แท่งหินขนำดใหญ่ ส่วน

อนุสรณ์ลินคอล์นเป็นกำรร ำลึก (ในควำมทรงจ ำ) ถึงอับรำฮัม ลินคอล์น (Abraham Lincoln) 

ประธำนำธิบดีคนที่ 16 แห่งสหรัฐอเมริกำ ซึ่งรูปแบบเป็นรูปเหมือนขนำดใหญ่กว่ำคนจริง แกะสลัก

ด้วยหินอ่อน (miesby, 2013) 

เห็นได้ว่ำ สิ่งที่จะเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงกำรร ำลึกจะออกมำในรูปแบบของสิ่งก่อสร้ำงที่

เป็นศิลปวัตถุรูปทรงต่ำง ๆ และอำคำรสิ่ งก่อสร้ำงสถำนที่  ซึ่ งก็จะใช้ค ำว่ำ อนุสรณ์สถำน 

(monumental) คือสถำนที่ หรืออำคำร ซึ่งก่อสร้ำงขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงเหตุกำรณ์ หรือคุณ

ควำมดีของบุคคล และอนุสรณ์สถำนมักจะก่อสร้ำงเป็นอำคำร ซึ่งมักใช้เป็นอำคำรอเนกประสงค์ เช่น

อำจมีพิพิธภัณฑ์ ห้องประชุม ลำนอเนกประสงค์ ห้องจัดนิทรรศกำร ส่วนประกอบพิธี หรือบริเวณ

บรรจุอัฐิ เป็นต้น 

จำกค ำนิยำมของค ำว่ำ กำรร ำลึกและอนุสรณ์สถำน จะประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ                           

 1) ศิลปวัตถุ เช่น ประติมำกรรม สถำปัตยกรรม 

2) พ้ืนที่บริเวณ  

3) ประชำชน ชุมชน สังคม 

ซึ่งแต่ละส่วนจะประกอบด้วยส่วนย่อยออกไปอีกเป็นอันมำก ทั้งนี้ควำมสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ที่เป็นประเด็นกำรร ำลึก 4 ประเด็นข้ำงต้น ดังแยกแยะให้เห็นเป็นภำพ 3 ด้ำน (ภำพที ่4) 
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ภำพที่ 4 แสดงโครงสร้ำงของกรอบควำมคิดของโครงกำรศิลปะชุมชนอนุสรณ์สถำน 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

จำกภำพจะเห็นว่ำมีสำมด้ำนที่จะประกอบพร้อมกัน ซึ่งจะต้องมีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงด้วย 

กำรให้ประติมำกรรมเป็นสัญลักษณ์พ้ืนที่ท ำหน้ำที่ ประชำชนเป็นกลไกทำงกิจกรรม (activities) และ

ควำมมีปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่ำงกัน ซึ่งเป็นรูปโครงสร้ำงกำรแปรผันสู่ประเพณีวัฒนธรรม (the 

transformation to culture) และเป็นรูปโครงสร้ำงของศิลปะชุมชน (public art) ที่มีศิลปะเป็น

ศูนย์กลำง มีประชำชนเป็นส่วนร่วมในทุกด้ำนและเนื้อหำมีควำมส ำคัญจำกชุมชน ดังนั้น ศิลปะนั้นจะ

มีชุมชนสังคมนั้น ๆ เป็นเจ้ำของร่วมกัน 

 มีสุภำษิตจำกค ำศัพท์ภำษำลำติน “ทอผ้ำร่วมกัน” (weaving together) มีควำมหมำยใน

กำรท ำกิจกรรมของคนหลำยคน จะตรงกับส ำนวนไทยที่ว่ำ “ลงเรือล ำเดียวกัน”  

 กิจกรรมหมำยถึงกำรร่วมกันท ำหลำยภำคส่วน บริบทจึงเป็นสิ่งที่จะต้องมำก่อนในทำง 

ปฏิบัติของนักพัฒนำ นักออกแบบ และนักบริหำรสังคม ซึ่งจะเป็นกำรได้เนื้อหำที่ครบถ้วนตรงตำม 3 

ด้ำนที่แสดงข้ำงบนนี่ หรือเป็นองค์ประกอบของ “กำรร ำลึก” (memorial) เป็น “อนุสรณ์สถำน” 

(monumental) 

 สรุป กำรร ำลึกมีส่วนประกอบที่จะก่อให้เกิดควำมรับรู้คิดค ำนึง ระลึก ซำบซึ้ง ตรึงในใจ 

อำลัย หวงแหน ในสิ่งที่ส ำคัญต่อตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศ และโลก กำรหยิบยืมสิ่งที่เป็นสื่อ

สัญลักษณ์อดีตในรูปแบบศิลปกรรม ที่เรียกว่ำ ประติมำกรรม และกำรสร้ำงกิจกรรมพิธีกรรม เช่น 

กำรบูชำบวงสรวง วำงช่อดอกไม้และกิจกรรมทำงวัฒนธรรมมรดกสืบทอด เช่น กำรแสดง กำรละเล่น 

ประเพณีต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง เหล่ำนี้ล้วนเป็นส่วนส ำคัญของกำรร ำลึก ซึ่งเรียกว่ำ อนุสรณ์หรืออนุสรณ์

สถำนในพื้นที่ท่ีก ำหนด 
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กรอบประวัติศาสตร์ (history) 

 ข้อมูลทำงประวัติศำสตร์มีแหล่งที่มำหลำยด้ำน ซึ่งเป็นสิ่งส ำคัญในกำรศึกษำเพ่ือหำ

ข้อเท็จจริงของเรื่องรำวในประวัติศำสตร์ที่เกิดขึ้นมำกว่ำ 250 ปี กำรเริ่มต้นจำกผลลัพธ์ปลำยทำง 

ด้วยข้อมูลรอบด้ำนสู่เป้ำหลำยต้นทำงที่ที่ท ำกำรศึกษำ ดังนั้นกำรอำศัยหลักกำรทฤษฎีสื บค้น กำร

วิเครำะห์ กำรเปรียบเทียบ กำรพิสูจน์ กำรประเมิน และกำรคำดกำรณ์ จึงเป็นหัวใจส ำคัญของข้อสรุป

เรื่องรำวในอดีต 

 ควำมเป็นมำของพ้ืนที่ “ค่ำยโพธิ์สำมต้น” เดิมเมื่อพระนครศรีอยุธยำเป็นรำชธำนีของสยำม 

พ้ืนที่บริเวณต ำแหน่งที่เรียกในปัจจุบันว่ำค่ำยโพธิ์สำมต้น เป็นสถำนที่ตั้งกองก ำลังทหำรพม่ำ ซึ่งเป็น 

ค่ำยใหญ่ที่ทัพพม่ำเลือกพ้ืนที่นี้เป็นค่ำยกองบัญชำกำร ตำมประวัติศำสตร์กล่ำวไว้ว่ำพม่ำได้น ำกองทัพ 

มำตั้งในพ้ืนที่นี้ 2 ครั้งคือเมื่อเสียกรุงครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2112 และในครั้งเสียกรุงครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 

2310 ซึ่งในครั้งนี้ที่กองทัพสยำมโดยพระยำตำกยกทัพเรือเข้ำตีและประกำศเอกรำช พร้อมรวบรวม 

สยำมไปทั่วทิศ  

 กำรร ำลึกถึงเรื่องรำวส ำคัญในประวัติศำสตร์ ค่ำยโพธิ์สำมต้นเป็นพ้ืนที่ตั้งของกองทัพทหำร 

พม่ำและภำยหลังจำกท่ีพม่ำชนะและเผำกรุงศรีอยุธยำสิ้นแล้ว (กำรเสียกรุงศรีอยุธยำครั้งที่ 2) ก็ได้ใช้

พ้ืนที่ค่ำยโพธิ์สำมต้นเป็นที่เก็บกักเชลยศึกเชื้อพระวงศแ์ละใช้พ้ืนที่เป็นกองบัญชำกำรปกครองของกรุง

ศรีอยุธยำ โดยมีสุกี้ผู้เป็นพระนำยกอง และก่อนกรุงจะถูกเผำ เจ้ำตำกพร้อมทหำรคู่ใจและเหล่ำทหำร

ที่พร้อมสู้กับพระองค์อีกพันกว่ำนำยได้ออกจำกกรุงศรีอยุธยำตำมบันทึกไว้ว่ำ “จ ำเดิมแต่นั้นมำ จึงให้

ยกพลพยุหกองทัพออกจำกวัดพิชัยฝ่ำกองทัพพม่ำ ออกมำเป็นเพลำย่ ำฆ้องยำมเสำร์ ได้รบกันกับพม่ำ

เป็นสำมำรถ พม่ำมิอำจจะต่อต้ำนทำนพระบำรมีได้ก็ถอยไป จึงด ำเนินด้วยพลทหำรมำโดยสวัสดิภำพ

ไปตำมทำงบ้ำนข้ำวเม่ำพอบรรลุถึงส ำ บัณฑิตเพลำเที่ยงคืน 2 ยำมเศษ” (พันจันทนุมำศ (เจิม), 

2551) ผ่ำนไปแล้วกว่ำเจ็ดเดือน กำรกลับมำของกองทัพสยำมซึ่งน ำโดยพระยำตำกสินเข้ำตีค่ำยโพธิ์

สำมต้นจนสิ้นทหำรของพม่ำแล้วประกำศชัยชนะไม่เป็นเมืองขึ้นของประเทศพม่ำอีกต่อไป ตำมบันทึก

ประวัติศำสตร์ภำพเหตุกำรณ์ในพ้ืนที่ตำมเอกสำรพระรำชพงศำวดำรกรุงธนบุรีกล่ำวว่ำ “ครั้งรุ่งขึ้น ณ 

วันศุกร์ ขึ้น 12 ค่ ำ เพลำเช้ำ 3 โมงเศษ ยกเข้ำตีค่ำยโพธิ์สำมต้นฟำกตะวันออก พม่ำก็แตกหนีเข้ำค่ำย 

จึงตรัสสั่งให้ท ำบันไดจะเข้ำตีค่ำยด้ำนตะวันตก ซึ่งพระยำยกองตั้งอยู่นั้น และกองพระยำพิพิธพระยำ

พิชัยเป็นทัพหน้ำเข้ำค่ำยประชิด ณ วัดกลำงห่ำงค่ำยประมำณ 7 เส้นเศษ ด้วยพระเดชำนุภำพ ฝ่ำย

ข้ำศึกให้สยบสยองกลัวเป็นก ำลัง ต่ำงคนต่ำงก็หนีออกจำกค่ำยพระนำยกองสิ้น” และอีกวรรคถัดมำ 
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“จึงรับสั่งมิให้ทหำรกระท ำอันตรำยเบียดเบียนแก่ไพร่ฟ้ำประชำกรทั้งปวงแล้วทองพระเนตรเห็นขัตติ

ยวงศำเสนำบดี ซึ่งอนำถำได้ควำมล ำบำกเวทนำนักก็พระรำชทำนทรัพย์เสื้อผ้ำต่ำง ๆ แก่พระนำยกอง 

แก่เสนำบดีผู้ใหญ่น้อยเป็นอันมำก แล้วจึงให้เชิญเสด็จพระบรมศพพระที่นั่งสุริยำศน์อมรินทร์แห่แหน

มำ ณ โพธิ์สามต้น ถวำยพระเพลิงแล้วจึงพระรำชทำนฐำนำศักดิ์แก่เสนำบดีให้คงที่อยู่กับพระนำยกอง

ดังเก่ำ (พันจันทนุมำศ (เจิม), 2551)  

สิ่งที่บันทึกว่ำเป็นค่ำยที่นอกจำกจะเป็นสถำนที่พักของเหล่ำทหำรก็ยังเป็นสถำนที่กักขัง 

ดังนั้น ลักษณะของค่ำยก็คงจะมีก ำแพงที่ก่อด้วยอิฐผนังสูงถำวรหรือบำงส่วนก็อำจจะเป็นก ำแพงที่ท ำ

ด้วยไม้ ไม้ไผ่ และเม่ือส ำรวจพื้นที่แล้วก็จะเห็นอีกส่วนที่เป็นคลอง แม่น้ ำด้ำนหน้ำ ดังค ำบันทึกที่กล่ำว

ได้ว่ำ อีกค่ำยทำงทิศตะวันตกของแม่น้ ำ แต่ก็มีก ำแพงด้วยเช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำเป็นค่ำยใหญ่ที่มี

สองด้ำนของแม่น้ ำ หรือมีแม่น้ ำอยู่ระหว่ำงกลำงของค่ำย ซึ่งเป็นท ำเลที่ตั้งสมบูรณ์ในทุกด้ำนทั้ง

ทำงกำรเดินทำงและเป็นเสมือนก ำแพงขวำงกันชั้นแรกก่อนที่จะเข้ำถึงก ำแพงไม้และอิฐ  

วิเครำะห์เหตุที่กองทัพสยำมได้รับชัยชนะ ทั้งที่ค่ำยโพธิ์สำมต้นมีทั้งชัยภูมิที่ดี  แต่ทั้งนั้นก็ไม่ 

เป็นอุปสรรคท่ีจะเอำชนะของทัพสยำมในครั้งนั้นได้ ทั้งนี้พอจะแยกให้เห็นเป็นข้อ ๆ โดยรวม ดังนี้  

1) ทัพสยำมรู้จักและคุ้นเคยกับภูมิประเทศด้วยกำรเดินทัพเป็นกองทัพเรือ            

2) พ้ืนที่โพธิ์สำมต้นเป็นสันดอนในฤดูหน้ำน้ ำหลำกน้ ำไม่ท่วมถึง แต่ในขณะเดียวกันก็สร้ำง

ปัญหำเมื่อต้องกำรหลบหนีเพรำะรอบด้ำนเต็มไปด้วยน้ ำที่ท่วมทั่วท้องทุ่ง หรือเปลี่ยนสภำพเป็น

เสมือนเกำะ  

3) กำรใช้เรือเป็นยำนพำหนะรูปแบบกองทัพเรืออย่ำงช ำนำญ และท ำให้กำรเคลื่อนพลจู่โจม 

อย่ำงเฉียบพลันได้ทุกทิศรอบด้ำนของพ้ืนที่             

4) เรือยำวท้องแบนเท่ำเน้นที่จะใช้เป็นพำหนะซึ่งพม่ำมีไม่เพียงพอ และไม่มีควำมช ำนำญกำร

ใช้  

5) เดือนพฤศจิกำยนของทุกปีเขตพ้ืนที่พระนครศรีอยุธยำจะมีน้ ำท่วมสูงเต็มท้องทุ่ง ด้วยน้ ำ

เหนือไหลหลำก (ภำยหลังจำกมีกำรสร้ำงเขื่อนทำงภำคเหนือของไทย เช่น เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์  ฯ 

น้ ำก็ไม่ไหลล้นท่วมท้องทุกเหมือนแต่อดีต)  

*หมำยเหตุ กำรวิจัยสร้ำงสรรค์ฉบบันี้ไม่ได้มีเป้ำหมำยที่ตัวบุคคลแต่อย่ำงไร 



  29 

หลักกำรวิเครำะห์ กำรหำควำมเป็นไปได้เพ่ือกำรสร้ำงสรรค์:ควำมเป็นมำของเหตุกำรณ์ซึ่ง 

เป็นเหตุและเป็นปัจจัยของประวัติศำสตร์ “ศึกกำรรบ-ชัยชนะ” กำรหำข้อมูลและหลักฐำน กำรพิสูจน์

ข้อมูลและหลักฐำนกำรประเมินควำมชัดเจนในควำมเป็นไปได้จำกข้อมูลและหลักฐำนที่เป็นเครื่อง

ยืนยันควำมส ำเร็จชัยชนะในศึกกำรรบค่ำยโพธิ์สำมต้น 

กำรใช้หลักกำรหรือทฤษฎีเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสร้ำงควำมเข้ำใจและเป็นเครื่องยืนยันใน 

ข้อเท็จจริง ซึ่งวิธีกำรแยกแยะที่มีระบบของตรรกะ จำกกำรบันทึกในพระรำชพงศำวดำรและบันทึก 

จำกบุคคลชำวต่ำงชำติที่อำศัยในสมัยนั้นหรือกำรบอกเล่ำในระยะเวลำใกล้เคียง ทั้งกำรหำหลักฐำน

ทำงโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ และหลักฐำนทำงภูมิศำสตร์ที่หลงเหลือให้เห็นเป็นเครื่องยืนยัน 

เรื่องรำวที่เกิดแต่ในอดีตนั้นเป็นเรื่องจริงที่ผ่ำนมำแล้วกว่ำสองร้อยกว่ำปี   

ประเด็นเรื่องรำวในเหตุกำรณ์คือ “ศึกกำรรบ-ชัยชนะ” และยุทธวิธีคือ “ทำงน้ ำ” ปัจจัย

ส่งเสริมคือ “เรือ” ดั้งนั้นเรือจึงเป็นหัวใจในเหตุกำรณ์กำรศึกในเวลำนั้น  

จำกข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นประเด็นส ำคัญส ำหรับกำรออกแบบศิลปกรรมโดยตั้งอยู่บน

พ้ืนฐำนศิลปะรูปแบบประติมำกรรมสำธำรณะ ซึ่งรูปแบบลักษณะไม่ได้ท ำหน้ำที่ บรรยำยเรื่องรำว

หรือ บอกเรื่องเสมือนเป็นภำพประกอบ ( illustration) แต่กำรสร้ำงอนุสรณ์สถำน เป็นวิธีกำรสร้ำง

จินตภำพให้กับผู้ดูเกิดกำรร ำลึก ส ำนึก หรือตระหนักในใจ ที่จะน ำภำพเหล่ำนั้นเมื่อ ได้สัมผัสหรือจะ

เป็นส่วนหนึ่งของประติมำกรรมนั้น ๆ ซึ่งต้องกำรให้เป็นข้อคิดในเหตุกำรณ์ที่เกิดในอดีต หรือเป็นคติ

เตือนใจ  

กำรตีควำมหรือกำรแปลควำมหมำย (interpretation) กำรแยกแยะ (identify) เพ่ือหำ

ข้อสรุปที่มองเห็นหรือสำมำรถสร้ำงจินตภำพ ( imagination) ที่เป็นสัญลักษณ์ (symbolic) ดังนั้น

หลักกำร ค้นหำ กำรสืบค้นหำจำกเหตุผลข้อเท็จจริงในประวัติศำสต ร์ และภูมิประเทศและ

สภำพแวดล้อมเป็นสิ่งส ำคัญยิ่งเพ่ือกำรสร้ำงสรรค์อย่ำงสมเหตุสมผล 

 

2.1.2 กรอบการพิสูจน์ข้อมูลด้วยหลักการตรรกศาสตร์ 

ซึ่งจะขอกล่ำวเพียงเป็นที่เข้ำใจโลกปัจจุบันที่มีระบบกำรศึกษำเข้ำถึงทุกส่วนของโลก และก็

เป็นที่ยอมรับกันว่ำ ตรรกะเป็นส่วนส ำคัญที่แทรกอยู่ในวิถีชีวิตของมนุษย์ชำติในยุคปัจจุบัน เริ่ มต้น

ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงกลับเข้ำนอนก็ว่ำได้ ในที่นี่จึงขอกล่ำวเพ่ือเป็นที่เข้ำใจเบื้องต้นของตรรกวิทยำ หรือ
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ตรรกศำสตร์ (logic – มี รำกศัพท์จำกภำษำกรีก คือ λόγος, logos) โดยทั่วไปประกอบด้วย

กำรศึกษำรูปแบบของข้อโต้แย้งอย่ำงเป็นระบบ ข้อโต้แย้งที่สมเหตุสมผลคือข้อโต้แย้งที่มีควำมสัมพันธ์

ของกำรสนับสนุนเชิงตรรกะทีเ่ฉพำะเจำะจงระหว่ำงข้อสมมุติพ้ืนฐำนของข้อโต้แย้งและข้อสรุป มนุษย์

ที่อำศัยอยู่ในโลกใบนี้ต่ำงก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในระบบของตรรกะ กล่ำวง่ำยก็คือ ควำมจริงที่เกิดขึ้น

เป็นเหตุของข้อเท็จจริงที่เชื่อมต่อกันเป็นระบบ และตรรกะก็เป็นระบบของควำมจริง ซึ่งเป็นศำสตร์ที่

มีกำรเรียนสืบกันมำช้ำนำน ตรรกศำสตร์จึงมีโครงสร้ำงส ำหรับโปรแกรมพิสูจน์เพ่ือหำข้อเท็จจริง 

(program verification) ประกอบด้วย 1) ตรรกะเชิงประพจน์ 2) ตรรกศำสตร์ที่คำดเดำ และ 3) 

เงื่อนไขกำรตรวจพิสูจน์ ซึ่งหลักกำรเหล่ำนี้น ำไปพัฒนำเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์พิสูจน์ควำมถูกต้อง 

(Grolier Academic Encyclopedia, 1991) 

กำรพิสูจน์โครงสร้ำง (verification in structural) เป็นหลักกำรของกำรหำค ำตอบที่เชื่อได้

ว่ำ เป็นข้อมูลที่ได้บันทึกถึงเรื่องรำวต่ำง ๆ เหล่ำนั้น เป็นที่น่ำเชื่อมั่นได้ว่ำถูกต้องตำมที่บันทึกที่เป็น

เอกสำร ซึ่งกำรพิสูจน์โครงสร้ำงอักษรกำรบันทึกเหล่ำนั้น เป็นวิธีกำรในมุมมองของนักภำษำศำสตร์ 

และด้วยกำรพิสูจน์บนหลักกำรกำรตั้งข้อสมมติฐำนของกำรสืบค้นหำควำมเป็นไปได้สองด้ำนที่ช่วย

ตรวจสอบหำข้อเท็จจริง คือ ภำยในและภำยนอก (internal and external) กำรวิเครำะห์โครงสร้ำง

ของภำษำศำสตร์เกี่ยวกับประโยคควำมหมำยเดียวกันในแต่ละประโยคที่มีโครงสร้ำงต่ำงกัน  (Rossi, 

1982) 

 

 

ภำพที่ 5 แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบโครงสร้ำงหลักกำรหำข้อเท็จจริงในประวัติศำสตร์ค่ำยโพธิ์สำมต้น 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
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จำกโครงสร้ำงข้ำงต้น บนทฤษฎีกำรพิสูจน์โครงสร้ำง (verification in structural theory) 

กำรตั้งค ำถำมเพ่ือเป็นสมมติฐำน ทั้งนี้  เรำต้องค้นหำค ำตอบทั้งภำยในและกำรค้นหำค ำตอบทำง

ภำยนอก เช่น เอกสำรบันทึกในพระรำชพงศำวดำรอยุธยำและพงศำวดำรกรุงธนบุรี และเอกสำรกำร

บันทึกพงศำวดำรของพม่ำ หรือชำติอ่ืน ๆ เรื่องรำวในประวัติศำสตร์ เหตุกำรณ์กำรรบขับไล่กองทัพ

ทหำรพม่ำโดยทัพพระเจ้ำตำก ผลของกำรรบของกองทัพสยำมได้รับชัยชนะ กำรประกำศไม่ได้เป็น

ประเทศรำชของพม่ำจะเท็จจริงอย่ำงไร เพ่ือหำค ำตอบที่ถูกต้องตำมหลักกำรสมมติฐำน และกำร

ตั้งสมมติฐำนค ำถำมที่สำมำรถได้ค ำตอบตำมบันทึกต่ำงประเทศ 

ดังเช่นกำรตั้งสมมติฐำนพฤติกรรมกำรรบโดยยุทธวิธีกำรรบที่ใช้คือ “ต ำรำพิไชยสงครำม” 

โดยมีองค์ประกอบทหำร ทหำรอำสำนักรบอำสำต่ำงชำติ กำรเดินทัพเรือในแม่น้ ำล ำคลอง และพ้ืนที่ 

น้ ำท่วม รอบรู้ชัยภูมิและทักษะกำรใช้กระบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค ซึ่งเชื่อกันว่ำเป็นกำรจัด  

กระบวนตำมต ำรำพิไชยสงครำมที่มีมำตั้งแต่สมัยพระนำรำยณ์มหำรำช ด้วยหลักสมมติฐำนภูมิประ 

เทศในสมัยพระองค์ที่ต้องใช้เรือเป็นพำหนะหลักในกำรเดินทำงจำกกรุงศรีอยุธยำกับเมื องลพบุรี ซึ่ง

เป็นเมืองหลวงที่ส ำคัญในยุคสมัยของพระองค์ 

กำรเสด็จทำงน้ ำที่เรียกว่ำกระบวนพยุหยำตรำชลมำรคนั้นมีหลักฐำนมำตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย 

ปรำกฏไว้ว่ำ พระร่วงเจ้ำ (พระมหำธรรมรำชำ 1) ทรงใช้เรือออกลอยกระทงหรือพิธีจองเปรียง ณ 

กลำงสระน้ ำ พร้อมทั้งเผำเทียนเล่นไฟในยำมคืนเพ็ญเดือนสิบสอง ซึ่งปัจจุบันพิธีดังกล่ำวถูกน ำมำใช้

ในเทศกำลวันลอยกระทงทุกปี ดังเช่น จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นกำรร ำลึกถึงเรื่องรำวในอดีตที่สวยงำมใน

ยุคสมัยก่อนกำล  

“ครั้น ณ วันจันทร์ จุลศักรำช 1129 ปีกุน นพศก เสด็จพระรำชด ำเนินทัพโดยทำงสถลมำรค 

กอบด้วยพลทหำรประมำณ 1,000 เศษ เดชะพระบรมโพธิสมภำรฝนตก 7 วัน 7 คืน แล้ว ตรัสสั่งให้

พระพิชัยหลวงรำชนรินทร์ เป็นแม่ทัพคุมเรือประมำณ 50 ล ำเศษ พร้อมด้วยพยุหโยธำทั้งปวงยกไป 

ทัพหลวงเสด็จโดยทำงสถลมำรคถึงบ้ำนทุ่งใหญ่ แล้วเสด็จเรือไปล้อมข้ำศึกไว้คืนหนึ่ง  (พันจันทนุมำศ 

(เจิม), 2551) 

มีข้อควำมหนึ่งที่เป็นเครื่องยืนยันได้ว่ำ “เรือ” เป็นสิ่งที่ส ำคัญในประวัติศำสตร์กำรรบ “ฝ่ำย

จีน เจียมผู้เป็นใหญ่กว่ำชำวส ำเภำทั้งปวงยอมสำมิภักดิ์ ในเวลำนั้นก็เสด็จกลับมำ ณ เมืองจันทบุรี

ยับยั้งอยู่ ต่อเรือรบได้ 100 เศษ” (พันจันทนุมำศ (เจิม), 2551) เรือที่รวมเป็นทัพจึงมีรูปแบบ

หลำกหลำยด้วยที่มำ และที่ส ำคัญคือลักษณะประเภทของเรือที่พิเศษ ซึ่งพอจะแยกให้เห็นว่ำ
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ประกอบด้วยเรือส ำเภำถูกน ำมำใช้ขนสรรพำวุธทุกอย่ำงที่ใช้ในกำรรบ และเรือฝีพำยแบบหำงยำวที่จะ

น ำไปใช้กับบริเวณพ้ืนที่สนำมรบ ซึ่งสอดคล้องกับสมรภูมิที่เข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ และสะท้อนให้เห็นถึง

สำยสัมพันธ์ในผืนแผ่นดินที่ก ำเนิด 

หลักฐำนทำงโบรำณวัตถุที่แสดงให้เห็นว่ำภำพเหตุกำรณ์ในประวัติศำสตร์มีควำมเป็นจริง คือ 

แหล่งเรือเสม็ดงำม ขุดค้นในพ้ืนที่ริมฝั่งอ่ำวขุนไชย แม่น้ ำจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นแหล่ง

โบรำณคดทีี่ชำวบ้ำนเรียกว่ำ “อู่ต่อเรือพระเจ้ำตำก” จำกหลักฐำนที่กองโบรำณคดี กรมศิลปำกรได้ท ำ

กำรขุดเป็นสิ่งยืนยันได้ว่ำเป็นอู่ต่อเรือส ำเภำจีนลักษณะใกล้เคียงส ำเภำแบบฟูเจี้ยน (Fujian junk 

type) “กำรขุดค้นครั้งแรกท ำให้ทรำบว่ำ ซำกเรือเสม็ดงำมที่พบเห็นนั้นเป็นเรือส ำเภำท้ำยตัดควำม

กว้ำงประมำณ 7-8 เมตร ยำวประมำณ 25 เมตร ไม้เปลือกเรือไม้เนื้ออ่อนในตระกูลไม้สน สันนิษฐำน

ว่ำเป็นเรือที่ต่อมำจำกต่ำงประเทศ พิจำรณำจำกเรือและสภำพแวดล้อมสันนิษฐำนว่ำ เรือล ำนี้ถูกน ำ

ขึ้นคำนเพ่ือซ่อมแซม และเจ้ำของคงเห็นว่ำเรือช ำรุดเกินกว่ำจะซ่อมใช้กำรได้ดี หรือมีเวลำซ่อมไม่พอ

จึงทิ้งเรือให้อยู่ในอู่ซ่อมนั้นเอง” (ฝ่ำยวิชำกำรกองโบรำณคดี, 2533) เป็นโบรำณวัตถุที่สร้ำงควำม

ชัดเจนได้ว่ำประวัติศำสตร์เหตุกำรณ์ทัพเรือในยุคสมัยนั้นเป็น แม้ว่ำจะมีกำรน ำตัวอย่ำงไม้เรือไป

วิเครำะห์หำอำยุด้วยวิธีคำร์บอนว่ำมีอำยุรำว พ.ศ. 2343 บวก-ลบ 150 ปี ซึ่งก็ยังสร้ำงควำมไม่ชัดเจน 

จนเป็นเหตุให้มีกำรขุดครั้งที่สองด้วยต้องกำรหำข้อสรุปให้แน่ชัดว่ำ เป็นอู่ต่อเรือจริงหรือเป็นเพียงแค่

เรือที่ถูกน้ ำมำจอดทิ้งไว้เท่ำนั้น จึงท ำกำรขุดค้นหลุมตรวจสอบชั้นทับถมทำงโบรำณคดีเป็นครั้งที่สอง

บริเวณใกล้ด้ำนท้ำยของซำกเรือที่เจอก่อนหน้ำนั้นซึ่งเป็นหลักฐำนที่ตอกย้ ำประวัติศำสตร์กองทัพเรือ

พระเจ้ำตำก ควำมว่ำ “ในระดับควำมลึก 180 เซนติเมตร (ระดับเดียวกับแนวกระดูกงูท้องเรือ) พบ

แผ่นกระดำนเปลือกเรือถูกตัดเป็นท่อน ๆ วำงซ้อนทับกันใช้เป็นหมอนรองรับเสำค้ ำผนังล ำเรือ และ

พบท่อนเสำสี่เหลี่ยมต้นบนขุดเป็นหลุมตื้น ๆ ส ำหรับรองรับเสำลอยค้ ำยันผนังท้ำยเรือ ซึ่งท่อนไม้

ลักษณะเดียวกันนี้พบวำงเป็นท่อนไม้ขนำดต่ำง ๆ บำงท่อนเป็นไม้ทั้งต้นขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง

ประมำณ 200 มิลลิเมตร วำงอยู่ในลักษณะหันปลำยต้ำนหนึ่งเข้ำหำตัวเรือ และสภำพเดิมคงจะเป็นไม้

สดที่เพิ่งตัดข้นเอำมำค้ ำตัวเรือ” (ฝ่ำยวิชำกำรกองโบรำณคด,ี 2533) 
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ภำพที่ 6 ซำกเรือส ำเภำเสม็ดงำม “อู่ต่อเรือพระเจ้ำตำก” 
ที่มำ: สำยันต์ ไพรชำญจิตร์, โบราณคดีสีคราม 3: เรือส าเภาเสม็ดงาม: รายงานการส ารวจขุด-ค้น 

(กรุงเทพฯ: กองโบรำณคดี กรมศิลปำกร, 2533), 15, 26. 

 

สรุปเรื่องรำวศึกรบในประวัติศำสตร์ จำกหลักกำรพิสูจน์และอ่ืน ๆ แสดงให้เห็นได้ว่ำกำรศึก

รบครั้งกู้เอกรำชสยำมจำกพม่ำหลังเสียกรุงศรีอยุธยำครั้งที่ 2 เป็นศึกที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ค่ำยทหำรพม่ำ 

ที่เรียกว่ำ “ค่ำยโพธิ์สำมต้น” เป็นศึกกำรรบรูปแบบยุทธวิธีกองทัพเรือที่เคลื่อนทัพจำกเมืองจันทบุรี 

จำกหลักฐำนและข้อมูลเป็นจ ำนวนมำกที่เป็นเครื่องแสดงให้เห็นภำพเหตุกำรณ์ที่เชื่อได้ว่ำเป็น

ข้อเท็จจริงของเหตุกำรณ์ในศึกครั้งนั้น 

 

2.1.3 กรอบการวิเคราะห์เชิงข้อมูลและแนวความคิด 

 จำกกำรพิสูจน์ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่ำ เรือเป็นปัจจัยส ำคัญของภำพเหตุกำรณ์ ดังนั้น 

กำรศึกษำในทิศทำงลึกที่เจำะจงวิเครำะห์ทุกมิติของข้อมูลเรือ ทั้งนี้ มุ่งเน้นเรือรบสยำมโบรำณ หรือ

เรือรบหลวงไทยโบรำณจำกหลักฐำนภำพจิตรกรรมฝำผนังวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และ

กำรศึกษำวิเครำะห์เปรียบเทียบภำพถ่ำยภำพเขียนเรืองที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์หลำย ๆ แห่ง และ

เอกสำรกำรบันทึกข้อมูลที่เก่ียวกับเรือรบและเรือในพระรำชพิธีทำงชลมำรคโบรำณไทยในสมัยสมเด็จ

พระนำรำยณ์มหำรำชโดยชำวต่ำงชำติ 
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การวิเคราะห์เรือรบ เรือหลวงพระราชพิธีโบราณเชิงเปรียบเทียบข้อมูลภาพและการ

บันทึก 

 กำรใช้เรือในประเทศสยำม หำกศึกษำประวัติศำสตร์กำรใช้เรือในสยำมประเทศตำมที่พอจะมี 

กำรบันทึกน่ำจะเริ่มมีมำตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยำ ซึ่งด้วยเหตุที่เมืองหลวง ที่พระนครกรุงศรีอยุธยำ 

เป็นเมืองที่มีแม่น้ ำล ำคลองเชื่อมโยงกันมำกมำยจนเป็นที่กล่ำวกันในชำวต่ำงชำติว่ ำ เป็นเมืองเวนิช

ตะวันออก และอีกสิ่งที่ท ำให้มีกำรใช้เรือเป็นยำนพำหนะ คือ ป่ำไม้ที่มีทั่วทุกภูมิภำคและแม่น้ ำล ำ

คลองก็เป็นแม่น้ ำไหลเอ่อ มีน้ ำตลอดทั้งปีท่ีไหลผ่ำนตั้งแต่ตอนเหนือสู่อ่ำวไทย  

 จิตรกรรมฝำผนังในต ำหนักสมเด็จพระพุทธโฆษำจำรย์ ณ วัดพุทไธสวรรย์ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยำ เขียนถึงเหตุกำรณ์พระพุทธโฆษำจำรย์เดินทำงโดยเรือส ำเภำอยู่กลำงทะเล จำก

ภำพแสดงให้เห็นว่ำกำรใช้เรือส ำเภำมีมำแต่สมัยอยุธยำ ทั้งนั้น ท ำให้จิตรกรได้จินตนำกำรไว้อย่ำงที่มี

ให้เห็นในยุคสมัยนั้น (รูปภำพด้ำนล่ำงนี้) 
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ภำพที่ 7 จิตรกรรมฝำผนังวัดพุทไธสวรรค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำลักษณะรูปเรือส ำเภำจีน 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

 เรือท่ีใช้ในทัพพระยำตำกครั้งยกทัพเข้ำตีค่ำยโพธิ์สำมต้น ลักษณะควำมพิเศษของเรือจะเป็น 

เรือขุดด้วยไม้ตะเคียนซุงท่อนเดียว ซึ่งมีควำมแข็งแรงกว่ำเรือต่อ มีฝีพำยได้ถึง 60 คน เป็นเรือท้อง 

แบน แล่นในคลองที่ตื้นและในท้องนำที่มีน้ ำท่วมหลำกล้นในฤดูหน้ำน้ ำหลำกได้เป็นอย่ำงดี แต่อย่ำงไร 

ก็ตำมกำรที่จะใช้เรือเล็กพำยผ่ำนชำยฝั่งจำกจันทบุรี ระยอง ชลบุรี เข้ำเมืองหน้ำด่ำนธนบุรี และเดิน 
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ทัพเรือไปยังกรุงศรีอยุธยำ อำจจะคลำยควำมสงสัยของควำมเป็นไปได้จริงหรือไม่จำกข้อส ำคัญอย่ำงที่

มีบันทึกในพงศำวดำรว่ำกำรต่อเรือก ำปั้นแบบฝรั่งชำวฮอลันดำในรัชสมัยพระเอกำทศรถ ซึ่งก่อนพระ

เจ้ำตำกกว่ำร้อยปีจึงไม่เป็นเรื่องแปลกที่สมัยพระองค์จะใช้เรือส ำเภำซึ่งมีใบ ไม่ต่ำงกับเรือก ำปั้นแบบ

ตะวันตก และส่วนใหญ่เรือส ำเภำในสมัยนั้นก็เป็นเรือขนำดเล็กซ่ึงก็สำมำรถแล่นในแม่น้ ำเจ้ำพระยำได้

อย่ำงสะดวก เกิดเป็น “เรือส ำปั้นแปลง” ใช้ในรำชกำรหลวง (ตำรำงที ่3) 

 

ตำรำงที่ 3 ประเภทเรือท่ีใช้ในรำชกำรทหำรสมัยอยุธยำ 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

ประเภทเรือในสมัยกรุงศรีอยุธยำ คุณสมบัติเรือ 

 
ภำพที่ 8 เรือดั้งไทย 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

ภาพร่างเรือดั้งไทย   
เป็นเรือขุดใช้ไม้ท่อนเดียวไม่มีรอยต่อ ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ 
ตะเคียน ควำมยำวตั้งแต่ 6 ไปจนถึง 30 เมตร   .มีควำม  
กว้ำงระหว่ำง 80 เซนติเมตร ถึง 2 เมตร หำกมีควำมยำว 
จึงมีกระดูกเป็นโครงสร้ำงภำยในท้องเรือเพ่ือสร้ำงควำม 
แข็งแรงไม่บิดงอได้ง่ำย คุณสมบัติพิเศษเคลื่อนที่ได้เร็วด้วย
พ้ืนผิวสัมผัสกับผิวแคบ ซึ่งเป็นลักษณะที่ตอบสนองกำร
เคลื่อนตัวไปข้ำงหน้ำอย่ำงรวดเร็ว บรรทุกทหำรได้เป็น
จ ำนวนมำก ในขณะที่มีควำมคล่องแคล่วในกำรใช้งำน  

 
ภำพที่ 9 เรือส ำปั้นแปลง 
ที่มำ: แชน ปัจจุสำนนท์, ประวัติกำร
ทหำรเรือไทย (พระนคร: โรงพิมพ์กรม
สำรบรรณทหำรเรือ, 2509), 142. 

เรือส าปั้นแปลง เป็นเรือที่ใช้ลำดตระเวนตรวจอ่ำวและใช้
ในกำรปรำบโจร สลัดซึ่งในครั้งโบรำณเรียก “เรือไล่” เป็น
เรือที่สร้ำงมำตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยำ โดยช่ำงไทยได้รับ
อิทธิพลกำรสร้ำงจำกเรือส ำเภำจีน และเรือก ำปั้นชำวฝรั่ง
ตะวันตก ต ำแหน่งกำรตั้งเสำใบเป็นอย่ำงเรือส ำเภำจีน 
ขนำดควำมยำวประมำณ 7 ถึง 8 เมตร ซึ่งสำมำรถใช้แล่น
ในแม่น้ ำล ำคลองได้เป็นอย่ำงดียิ่ง จึงสันนิษฐำนว่ำน ำมำใช้
ในสงครำมและกำรเดินทำงทำงทะเล 
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จำกหลักฐำนซำก “เรือเสม็ดงำม” จังหวัดจันทบุรี โดยส ำนักโบรำณคดีใต้น้ ำได้ท ำกำรส ำรวจ 

เขตบริเวณแหล่งโบรำณคดี “อู่ต่อเรือพระเจ้ำตำกสิน” (ซึ่งเป็นที่กล่ำวสืบกันต่อ ๆ มำของชำวบ้ำน) 

ในปี พ.ศ. 2525 พบว่ำเป็นซำกเรือ ลักษณะเป็นส ำเภำจีน เป็นเรือส ำเภำขนำดเล็กมีใบสำมเสำ มี

ขนำดควำมยำวตลอดล ำเรือประมำณ 12 วำหรือ 24 เมตร ควำมกว้ำง 4 วำหรือ 8 เมตร เมื่อ

พิจำรณำในควำมสัมพันธ์ระหว่ำงซำกเรือกับกำรเตรียมกำรกองทัพเรือของสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน ดู

แล้วจะไม่เป็นตำมบันทึกในพระรำชพงศำวดำรที่กล่ำวว่ำให้ต่อเรือกว่ำ 100 แต่หำกพิจำรณำควำม ใน

พงศำวดำรกรุงธนบุรี ซึ่งบันทึกเหตุกำรณ์กำรสถำปนำกรุงธนบุรีเป็นรำชธำนีแล้ว เมื่อครั้งยกทัพเรือ 

ไปตีพม่ำที่บำงกุ้ง พระองค์ก็ทรงด้วยเรือพระที่นั่งสุวรรณมหำพิชัยนำวำ ซึ่งเป็นเรือยำวมีควำมยำว 11 

วำ กว้ำง 3 ศอกเศษ มีฝีพำย 28 คน (พันจันทนุมำศ (เจิม), 2551) และเมื่อครำวเสด็จตีเมืองพุทไธ

มำศในปี พ.ศ. 2314 ซึ่งเป็นกำรเดินทัพทำงทะเล เป็นเส้นทำงเดิมทับเมื่อครำวยกทัพจำกเมือง

จันทบุรีมำขับไล่พม่ำที่ธนบุรี ครำวนี้พระองค์ใช้เรือพระที่นั่งส ำเภำทองพร้อมเรือรบ 200 ล ำ พร้อม

เรือส ำเภำกว่ำ 100 ล ำ (พันจันทนุมำศ (เจิม), 2551) ด้วยบันทึกทั้งสองเหตุกำรณ์เป็นกำรยืนยันได้ว่ำ 

กำรใช้เรือส ำเภำกับแหล่งโบรำณอู่ต่อเรือเสม็ดงำมเป็นสถำนที่เชื่อมด้วยเหตุผลในสมัยพระเจ้ำตำกจริง 

 

 

ภำพที่ 10 ลักษณะเรือดั้งไทย เป็นเรือขุดจำกไม้ซุงท่อนเดียว 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

เหตุผลอะไรที่พระเจ้ำตำกต้องใช้เรือทั้งสองชนิดที่มีลักษณะแตกต่ำงกันมำก ต้องวิเครำะห์

คุณสมบัติที่มีควำมพิเศษของเรือทั้งสองชนิดนี้ คือ เรือยำวสำมำรถแล่นไปในพ้ืนที่ที่เป็นคลองน้ ำตื้น
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เคลื่อนตัวได้รวดเร็ว และมีทหำรเป็นแรงขับเคลื่อนเหมำะส ำหรับยุทธวิธีกำรรบจู่โจม ส่วนเรือส ำเภำ

จนีและเรือก ำปั้นแปลงมีขนำดที่ใหญ่เดินทำงทะเลได้ดี ขนอำวุธปืนใหญ่และใช้ก ำลังกำรเคลื่อนที่ด้วย

ใบ เรือช่วยลดก ำลังของทหำรที่จะต้องเหนื่อยกับกำรคัดพำย ซึ่งหำกเปรียบเทียบกับเรือในปัจจุบันก็

ไมแ่ตกต่ำงกัน เพียงแต่พระองค์เลือกเรือล ำเล็กท่ีสำมำรถแล่นตำมแม่น้ ำล ำคลองได้อย่ำงคล่องตัว 

เอกสำรบันทึกชำวฝรั่งเศสได้บันทึกเรื่องรำวเกี่ยวกับเรือในสมัยสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช

ไว้ ดังนี้ “เรือนั้นล ำยำวและแคบมำก มักจะท ำจำกซุงท่อนเดียว ใช้สิ่วเจำะเอำตำมควำมยำวแล้วถำก

ด้วย เครื่องมือเหล็กแล้วน ำขึ้นแขวนย่ำงไฟ และค่อย ๆ เบิกให้กว้ำงที่สุดเท่ำที่จะท ำได้โดยไม่ให้เนื้อไม้

แตก เรือล ำหนึ่ง ๆ ใช้ฝีพำยรวม 50-60 คน” (นิโกลำส แชรเวส, 2506) จำกข้อควำม ท ำให้เข้ำใจได้

ว่ำเป็นเรือยำวที่ขั้นตอนกำรสร้ำงไม่ได้ประกอบขึ้นด้วยท่อนไม้หลำยท่อน ซึ่งวิธีกำรจะยุ่งยำกมำกขึ้น 

ทั้งประกอบควำมอุดมสมบูรณ์ของป่ำไม้ที่มีอำยุเป็นร้อยปีที่มีล ำต้นที่สูง และยำวพอกับจ ำนวนฝีพำย 

50-60 คนที่นั่งเรียงเป็นแถว 

ในยุคสมัยของพระนำรำยณ์ให้เห็นได้ว่ำมีควำมเจริญรุ่งเรืองมำกกว่ำเมืองอ่ืนในภูมิภำค 

กำรค้ำขำยกับนำนำประเทศทั้งในประเทศในภูมิภำคเดียวกันและในหลำยประเทศในตะวันตก ที่

ส ำคัญมีสัมพันธไมตรีกับพระเจ้ำหลุยส์ที่ 14 แห่งประเทศฝรั่งเศส มีกำรส่งรำชทูตระหว่ำงประเทศซึ่ง

ในเวลำนั้นเดินทำงโดยเรืออย่ำงเดียว 

กำรใช้เรือเป็นพำหนะเป็นสิ่งส ำคัญในกำรเดินทำงเป็นในยุคสมัยอยุธยำดังนั้นเรือจึงมีรูปแบบ

ที่แตกต่ำงกันตำมลักษณะของกำรใช้งำน และส ำคัญยิ่งกว่ำกำรใช้งำนเรือที่ถูกน ำมำใช้ในรำชพิธีต่ำง ๆ

มีรูปแบบมำกมำยและล้วนแต่ประดับตำมกำรใช้งำนและสถำนะของขุนนำงที่ตำมเสด็จ ตำมบันทึก

ของนิโคลำส แชแวร์ กระบวนเรือในพระรำชพิธีในสมัยสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำชว่ำไม่สำมำรถที่จะ

เทียบควำมงำมกับขบวนเรือที่ไหน ๆ ได้เท่ำเทียม เป็นขบวนเรือที่สวยงำมมโหฬำรยิ่ง มีเรือกว่ำ 250 

ล ำ เรียงรำยอยู่สองฟำกฝั่งแม่น้ ำ ในจ ำนวนกว่ำ 20 ถึง 30 ล ำ  โดยมีเรือพระที่นั่งพำยเป็นคู่ ๆ ไป

ข้ำงหน้ำเรือพระท่ีนั่งนั้น ใช้ฝีพำยของพวกแขนแดงที่ได้รับกำรฝึกพำยมำจนช ำนำญ ทุกคนสวมหมวก 

เสื้อ ปลอกเข่ำ ปลอกแขน มีทองค ำประกอบ เวลำพำยพร้อมกับเป็นจังหวะจะโคนพำยนั้นก็เป็นทอง 

เสียงพำยกระทบเป็นเสียงประสำนไปกับท ำนองเพลงยอพระเกียรติของพระเจ้ำแผ่นดินเป็นคล้ำยเสียง 

ดนตรีที่เสนำะโสตของพวกชำวบ้ำนเมืองเป็นอันมำก (นิโกลำส แชรเวส, 2506) 
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ภำพที่ 11 ริ้วกระบวนพยุหยำตรำชลมำรค บำทหลวงชำวฝรั่งเศสเขียนไว้ในรัชสมัยสมเด็จพระ
นำรำยณ์มหำรำช (พ.ศ. 2199-2231) 
ที่มำ: Guy Tachard, Voyage to Siam (Bangkok: White Orchid Press, 1981), 151. 

 

ด้วยลักษณะของเรือแต่ละล ำมีรูปแบบแตกต่ำงกัน หำกมองแบบวิเครำะห์ก็จะเห็นว่ำเรือที่ใช้

ในกำรเคลื่อนก ำลังทหำรไปสู้รบ หรือป้องกันภัยให้กับพระเจ้ำแผ่นดินจะมีลักษณะที่ไม่ได้ประดับ

สวยงำม เช่น เรือแซ เรือพิฆำต ซึ่งในที่นี้น่ำจะเป็นเรือแซง เรือดั้งที่เห็นในพระรำชพิธีทำงชลมำรคใน

ปัจจุบัน แต่จะอยู่ในด้ำนข้ำงซ้ำยขวำและด้ำนทำ้ยขบวนเรือ  
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ภำพที่ 12 แผนผังกระบวนพยุหยำตรำชลมำรค 
ที่มำ:  Wikipedia, ขบวนหยุหยาตราชลมารค, accessed May 20, 2017, available from 

https://th.wikipedia.org/wiki/ขบวนพยุหยำตรำชลมำรค#/media/File:Barge-Major-

Procession.jpg 
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กำรใช้เรือในช่วงระยะเวลำ พ.ศ. 2310 ซึ่งกรุงศรีอยุธยำถูกเผำ และเรือที่ใช้ในพระรำชพิธี

ต่ำง ๆ ก็ถูกท ำลำยด้วยเหตุผลต้องกำรไม่ให้มีรำชกษัตริย์ล้มล้ำงอำรยธรรมสยำมให้สิ้นแผ่นดิน 

หลังจำกนั้นในสมัยสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำชทรงสร้ำงเรือขึ้นใหม่ทั้งชุด แต่ส่วนใหญ่เป็นเรือที่ใช้

ในกำรรบทั้งสิ้นเพรำะในสมัยนั้นมีแต่กำรศึกสงครำม จะมีที่บันทึกก็เห็นจะเป็นกำรแห่เรือส ำคัญ คือ 

ในกำรพระรำชพิธีสมโภชรับพระพุทธมหำมณีรัตนะปฏิมำกร ซึ่งอัญเชิญมำจำกเวียงจันทน์และมำแห่

พักไว้ที่กรุงเก่ำคือ พระนครศรีอยุธยำมีข้อควำมในหมำยรับสั่งพรรณนำกระบวนเรือที่แห่มำจำกต้น

ทำงว่ำรวมเรือแห่ทั้งปวง 115 ล ำ และสมเด็จพระเจ้ำกรุงธนบุรีเสด็จพระรำชด ำเนินขึ้นไปสมทบที่พระ

ต ำหนักบำงธรณีกรุงเก่ำควำมว่ำ มีเรือแห่มำรวมกันเป็นจ ำนวน 246 ล ำ พร้อมด้วยเรือชัยต่ำง ๆ เรือ

ดั้งกัน 16 คู่ เรือรูปสัตว์ 10 คู่ มีเรือเครื่องสูงเศวตฉัตรกลองชนะมโหระทึกดนตรีประจ ำทุกล ำ แห่ล่อง

มำเป็นขบวนพยุหยำตรำนำวำจนถึงกรุงธนบุรี 

“มีเรื่องเล่ำกันว่ำเมื่อกรุงศรีอยุธยำใกล้จะแตกเมื่อ พ.ศ. 2310 นั้น นำยสุดจินดำกับเพ่ือนอีก 

3 คนได้ชวนกันลงเรือหลบหนีข้ำศึกลงมำทำงแม่น้ ำเจ้ำพระยำ ค่ ำวันหนึ่ งพำยล่องมำถึงหน้ำวัดสลัก

หรือทีเ่รียกในปัจจุบันว่ำ วัดมหำธำตุยุวรำชรังสฤษฏ์ พอดีมีเรือรบพม่ำพำยสวนขึ้นมำจะหลบก็ไม่พ้น

จึงแก้ปัญหำด้วยกำรล่มเรือให้คว่ ำแล้วเข้ำไปซ่อนตัวอยู่ภำยใต้ท้องเรือ คะเนว่ำเรือพม่ำผ่ำนเลยไปแล้ว 

จึงได้พลิกเรือหงำยขึ้น (ส. พลำยน้อย, 2552) เป็นเรื่องเล่ำขำนกันของชำวพระนครศรีอยุธยำแสดงให้

เห็นว่ำแต่ก่อนนั้นชำวกรุงศรี ทุกคนจะต้องมีควำมสำมำรถในกำรว่ำยน้ ำ กำรพำยเรือ และมีเรือเป็น

ยำนพำหนะท่ีใช้กันทุกบ้ำน 

หำกที่จริงแล้วกำรต่อเรือส ำเภำก็มีมำแต่ พ.ศ. 2153 ด้วยทำงฝ่ำยฮอลันดำได้เข้ำมำท ำ

กำรค้ำและรับรำชกำรในสยำม จึงได้ส่งช่ำงต่อเรือ ช่ำงไม้ ช่ำงเคลือบและช่ำงอ่ืน  ๆ ทั้งนี้ ด้วยเหตุที่

ฮอลันดำต้องกำรมีสัมพันธไมตรีกับสยำมเหนือกว่ำโปรตุเกสด้วยมีกำรท ำกำรค้ำขำยก่อนหน้ำกับสยำม

มำก่อน “นอกจำกนี้ก็ยังได้ส่งปืนใหญ่มำให้ไทย เพ่ือปรำบปรำมควำมยุ่งยำกทำงด้ำนหลวงพระบำง 

แม้ในสมัยกรุงธนบุรีก็ปรำกฏว่ำฮอลันดำได้ส่งปืนใหญ่มำให้ไทยตำมที่ต้องกำร (ปืนใหญ่บำงกระบอกที่

ฮอลันดำส่งมำให้ยังมีตั้งอยู่ที่หน้ำกระทรวงกลำโหม) (กองทัพเรือ, 2509) ดังนั้น จะเห็นว่ำนอกจำก

ชำวสยำมจะมีกำรสร้ำงเรือจำกไม้ท่อนซุงด้วยวิธีกำรขุด (เรือขุดเป็นเรือยำว) กำรสร้ำงด้วยวิธีกำรต่อ

เป็นเรือส ำเภำซึ่งพ่อค้ำฮอลันดำให้เทคโนโลยีครั้งตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเอกำทศรถ จึงไม่เป็นที่น่ำ

แปลกใจว่ำชำวอยุธยำมีกำรค้ำขำยในแม่น้ ำสู่ปำกอ่ำวไทย และออกสู่กำรค้ำขำยกับประเทศเพ่ือนบ้ำน

รวมไปถึงประเทศญี่ปุ่นในเวลำต่อมำ  
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ควำมรู้และเทคโนโลยีที่ได้จำกชำวตะวันตกบวกกับต้นทุนทักษะดั้งเดิมด้ำนงำนไม้มำยำวนำน

และที่ส ำคัญธรรมชำติที่เป็นป่ำไม้มีมำกมำยให้สั่งสมทับซ้อนองค์ควำมรู้ด้ำนช่ำงไม้อย่ำงที่สร้ำงควำม

น่ำอัศจรรย์ใจชวนให้คนปัจจุบันไขว่คว้ำเรียนรู้ที่เรียกว่ำ วัฒนธรรมนิเวศวิทยำ (culture ecology) 

ทรัพยำกรธรรมชำติเป็นปัจจัยก่อเกิดวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์แบบเฉพำะถิ่น ด้วยองค์ประกอบทำงภูมิ

ประเทศที่ส่งเสริมและเชิญชวนให้ผู้คนทั้งในและต่ำงพ้ืนถิ่นเดินทำงเข้ำอยู่อำศัย เกิดวิวัฒนำกำรแบบ

ก้ำวกระโดด ดังแยกให้เห็นเป็นข้อ ๆ ดังนี้ 

1) ภูเขำเต็มไปด้วยป่ำเป็นต้นน้ ำไหลลงแม่น้ ำหลำยสำย 

2) สำยน้ ำเสมือนเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงทั่วผืนแผ่นดินที่รำบลุ่ม 

3) เดินทำงติดต่อกำรค้ำจำกเหนือออกสู่อ่ำวที่คับคั่งด้วยเรือท้ังไทยเทศ 

4) วิวัฒนำกำรแบบผสมผสำนเป็นอำรยธรรมลุ่มน้ ำสยำมอยุธยำ 

สัญลักษณ์แห่งอำรยธรรมรำบลุ่มเป็นองค์ควำมรู้ที่สั่งสมลองผิดลองถูกมำกว่ำพันปี กำร

เรียนรู้สิ่งที่เป็นธรรมชำติ วัสดุธรรมชำติ เทคนิค รูปแบบรูปทรง หลักกำรและทฤษฎีพ้ืนฐำนของกลไก

ควำมยั่งยืนทำงมรดกวัฒนธรรม (sustainable cultural heritage) 
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ภำพที่ 13 แบบแปลนเรือกรำบ (ไทยโบรำณ) หรือเรือดั้ง เรือแซงใช้ในขบวนรำชพิธีทำงชลมำรค 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

เอกลักษณ์ของอำรยธรรมลุ่มน้ ำ เรือรบไทยโบรำณเป็นรูปแบบที่ออกแบบตำมลักษณะ

พ้ืนฐำนของวัสดุไม้ซุง ซึ่งมีรูปทรงยำวเป็นกรำบเสมือนกำบหุ้มช่อดอกมะพร้ำว ซึ่งสอดคล้องตำม

หลักกำรวิศวกรรมโครงสร้ำงแนวนอน กำรถ่ำยเทน้ ำหนักแนวนอนตำมแรงถึงดูด และเมื่อลอยน้ ำก็

เช่นเดียวกันจะอยู่ในแนวนอน อีกทั้งคุณสมบัติไม้ที่มีมวลเบำลอยน้ ำ และหำกท ำให้เป็นกระทงก็จะ

สร้ำงคุณสมบัติลอยน้ ำได้ดียิ่งขึ้นเพรำะน้ ำหนักเบำท ำให้ลอยบนผิวน้ ำได้ดียิ่งขึ้น และสำมำรถรับ

น้ ำหนักที่อยู่ในกระทง สิ่งที่มีลักษณะพิเศษอีกอย่ำงคือ รูปทรงแนวยำวเป็นกำรกระจำยน้ ำหนักที่กด

ทับได้เป็นอย่ำงดี รูปทรงที่ยำวเป็นกำรก ำหนดทิศทำงกำรเคลื่อนตัวในด้ำนยำว และรวดเร็วเพ่ือลด

แรงเสียดทำนน้อยคือผิวสัมผัสกับผิวน้ ำเป็นเส้นตรงจะสร้ำงกำรเคลื่อนตัวได้ดียิ่งขึ้น 

กล่ำวโดยสรุป “เรือ” ในประวัติศำสตร์ในกรุงศรีอยุธยำหรือในสยำมประเทศแต่อดีต หำก

มอง ย้อนในพ้ืนที่โพธิ์สำมต้นที่มีแม่น้ ำล ำคลองไหลผ่ำน และในยำมสงครำมที่มีทัพเรือจ ำนวนกว่ำ

หลำยร้อย ล ำจอดเรียงรำย และจำกกำรสืบค้นพิสูจน์โครงสร้ำงทำงวัฒนธรรม (verification in 
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structural culture)  พยุหยำตรำเรือในพระรำชพิธีชลมำรค เป็นพระรำชพิธีที่เทียบเคียงกันได้ 

“เรือ” เป็นต้น แบบหรือแม่แบบที่จะสร้ำงจินตภำพแก่พ้ืนที่โพธิ์สำมต้น กำรสร้ำงประติมำกรรมหรือ 

อนุสำวรีย์ที่จะบอกเรื่องรำวต่ำง ๆ ของพ้ืนที่ “กำรร ำลึก” และในขณะเดียวกันก็สร้ำงจินตนำกำรให้

เห็นถึงภำพย้อนมรดกทำงวัฒนธรรมอดีตของยุคสมัยเวลำนั้นให้กับคนรุ่นปัจจุบันและอนำคต เป็น

รูปทรงประติมำกรรมที่แสดงอัตลักษณ์ของพ้ืนที่เป็นสัญลักษณ์ (symbol) เรื่องรำวฯ ประวัติศำสตร์

พ้ืนที่สร้ำงควำมรู้สึกถึงอดีต “กำรร ำลึก” จำกเรือไทยเสมือน กำรอนุรักษ์ ที่ให้ผลกระทบทำง

ควำมรู้สึกย้อนเวลำ  

 

วิเคราะห์แนวความคิดเชิงการอนุรักษ์  

กำรอนุรักษ์มีควำมหมำยมำกว่ำ กำรเก็บรักษำ กำรซ่อมแซม กำรบูรณะ กำรป้องกัน กำร

วำงแผนสิ่งที่จะสูญเสียบำงสิ่งในอนำคต ซึ่งสิ่งที่อนุรักษ์ประกอบด้วยหลำยส่วน คือ สิ่งของเครื่องใช้ที่

มีอำยุผ่ำนมำหลำยปี มรดกทำงวัฒนธรรม และธรรมชำติสิ่งแวดล้อม หรือกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ หมำยถึง กำรค ำนึงคุณลักษณะที่มีประสิทธิภำพหรือจริยธรรม หรือกำรอนุรักษ์เป็นกำร

เพ่ิมปริมำณคุณค่ำให้สูงขึ้น กำรอนุรักษ์และกำรวำงแผนเป็นกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำโดยนโยบำยและ

กำรปฏิบัติ (Hobson, 2003) ภำยใต้กฎหมำยทำงกำยภำพ และมีควำมหมำยที่กล่ำวเฉพำะเจำะจง

ทำงคุณธรรมจริยธรรม ที่มีผลต่อช่วงระยะเวลำต่อมำ ซึ่งแปลควำมหมำยในกำรส ำนึกร ำลึกในสิ่งที่มี  

ควำมส ำคัญที่มีขึ้นบนโลก รวมหมำยถึงสิ่งที่ถูกสร้ำงขึ้นมำด้วยมนุษย์หรือสัตว์และสิ่ งที่เกิดขึ้นด้วย

ธรรมชำติ ทั้ งนี้กำรอนุรักษ์ (ทำงจริยธรรม) ของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสิ่งแวดล้อม

ทรัพยำกรธรรมชำติ  

เรือไทยโบรำณเป็นมรดกทำงวัฒนธรรม ซึ่งหลักกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม (conservation  

cultural) ซ่ึงรวมถึงกิจกรรมที่ถือปฏิบัติ เป็นสัญลักษณ์ทำงประวัติศำสตร์วัฒนธรรม และใน

ควำมหมำยของวัฒนธรรมนั้น ๆ ดังนั้น กำรที่ร ำลึกถึงวัฒนธรรมมีวิธีกำรหลำกหลำยในเบื้องต้นที่เป็น

รูปธรรมคือสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นวัสดุ (object) ด้วยวิธีกำรทำงกำรลอกแบบเดิม (copy) กำรท ำส ำเนำ 

(reproduction) กำรปรับเปลี่ยน (reformation) ล้วนแต่เป็นหลักกำรวิธีกำรกำรอนุรักษ์ที่สื่อถึงกำร

ร ำลึก  
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วิเคราะห์แนวความคิดเชิงชุมชน 

ชุมชนเป็นส่วนส ำคัญในกำรก ำหนดทิศทำงสิ่งแวดล้อม รวมถึงศิลปะเพ่ือสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ ใน 

พ้ืนที่สำธำรณะ หรือศิลปะสำธำรณะ (public art) เป็นสื่อหลำยด้ำนที่มีกำรวำงแผนและด ำเนินกำร 

โดยเจตนำที่จะแสดงในเขตพ้ืนที่สำธำรณะ (public domain)7 ทำงกำยภำพซึ่งมักติดตั้งภำยนอก 

และสำมำรถเข้ำถึงได้ทั้งหมด ศิลปะสำธำรณะมีควำมหมำยถึงกำรปฏิบัติงำนที่เฉพำะเจำะจงเกี่ยวกับ

ไซต์ (site specificity) มรดกทำงวัฒนธรรม (culture heritage) กำรมีส่วนร่วมและกำรท ำงำน

ร่วมกับชุมชน ศิลปะสำธำรณะอำจรวมถึงงำนศิลปะที่จัดแสดงไว้ในพ้ืนที่สำธำรณะรวมถึงอำคำรที่

เข้ำถึงได้ทั่วไป แต่มักไม่ง่ำยนักกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเนื้อหำและประชำชนในชุมชน อะไรคือสิ่งที่

ศิลปะกล่ำวถึง และเป็นเรื่องของใคร ที่ส ำคัญถ้ำสิ่งที่ศิลปะนั้นพูดไม่มีควำมส ำคัญมำกกว่ำต ำแหน่ง

ทำงกำยภำพของพ้ืนที่ที่ติดตั้งอยู่ ดังนั้น ศิลปะชิ้นนั้นก็ไม่มีคุณสมบัติเป็น “ศิลปะสำธำรณะที่มี

ควำมสัมพันธ์ในหลำยมิติกับชุมชน” 

 

วิเคราะห์แนวความคิดเชิงความสัมพันธ์ซึ่งกัน 

สัญลักษณ์ทำงวัฒนธรรมเกิดจำก “วัฒนธรรมสัมพันธ์” (cultural relativism) ประกอบกำร

เกิดกิจกรรม พิธีกรรม เป็นหลักกำรที่สอดคล้องกัน ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในนักสังคมวิทยำที่เชื่อว่ำสังคม

มีกำรพัฒนำจำกกระบวนกำรเหล่ำนี้หรือกล่ำวได้ว่ำ วัฒนธรรมสัมพันธ์เป็นแนวควำมคิดที่ว่ำควำมเชื่อ

และกิจกรรม บุคคลควรจะเข้ำใจได้โดยอำศัยวัฒนธรรมของตัวเอง หมำยควำมว่ำ กิจกรรม พิธีกรรมมี

กำรพัฒนำตำมยุคสมัยที่มีควำมสัมพันธ์ภำยนอก วัฒนธรรมสัมพันธิ์นี้ ได้รับกำรยอมรับว่ำเป็น

ผลงำนวิจัยด้ำนมำนุษยวิทยำโดยฟรำนซ์ โบแอส (Franz Boas ค.ศ.1858-1942) ในช่วงสองสำม

ทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 20 และต่อมำได้รับควำม นิยมจำกนักเรียนของเขำ Boas ได้กล่ำวถึง

ควำมคิดครั้งแรกในปี 1887 ว่ำ "อำรยธรรมไม่ใช่สิ่งที่ แน่นอน แต่เป็นสัมพันธ์และ ..ควำมคิดและ

แนวควำมคิดของเรำเป็นควำมจริงเท่ำนั้นในอำรยธรรม" (Jr., 1966) 

เซอร์เอ็ดเวิร์ด เบอร์เน็ท ไทเลอร์ (Sir Edward Burnett Tylor ค.ศ. 1832-1917) 

มำนุษยวิทยำชำวอังกฤษ และได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นผู้ก่อตั้งมำนุษยวิทยำทำงวัฒนธรรม งำนส ำคัญ

                                           
7 ที่ดินในพ้ืนที่สำธำรณะเป็นที่ดินที่ไม่สำมำรถขำยได้เนื่องจำกถือว่ำเป็นพื้นที่ของชุมชนทั้งหมด ที่ดิน
สำธำรณะมีกำรจัดกำรโดยหน่วยงำนของรัฐ 
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ที่สุดของเขำ คือ Primitive Culture (1871) ได้รับอิทธิพลจำก ทฤษฎีวิวัฒนำกำรทำงชีววิทยำของ

ดำร์วินได้พัฒนำทฤษฎีวิวัฒนำกำรควำมสัมพันธ์ที่ก้ำวหน้ำจำกวัฒนธรรมดั้งเดิมกับวัฒนธรรมสมัยใหม่ 

ไทเลอร์เป็นอัศวินในปี พ. ศ. 2455 ปัจจุบันเขำเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดในบรรดำเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรม

ในยุคนี้ซึ่งเป็นที่ยอมรับและใช้กันอย่ำงแพร่หลำยในหมู่นักมำนุษยวิทยำร่วมสมัย (Street, 2014)  

กิจกรรม (activity) บนพ้ืนฐำนจำกด้วยเหตุผล หลักกำรและทฤษฎีข้ำงต้น เป็นกำรก ำหนด 

วัฒนธรรมสัมพันธ์มุ่งเน้นคุณลักษณะของประเพณีที่แสดงและก่อเกิดให้เห็นถึงควำมส ำคัญของควำม

รักสำมัคคีและ ร ำลึกประวัติศำสตร์ ซึ่งจักก่อเกิดวัฒนธรรมแบบยั่งยืนในชุมชนทำงประวัติศำสตร์ 

กิจกรรม “พิธีกรรม” เป็นหลักกำรที่สอดคล้องกับแนวคิด “วัฒนธรรมสัมพันธ์” (cultural 

relativism) ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในนักสังคมวิทยำ ที่เชื่อว่ำสังคมมีกำรพัฒนำจำกกระบวนกำรเหล่ำนี้ 

หรือกล่ำวได้ว่ำ วัฒนธรรมสัมพันธ์เป็นแนวควำมคิดที่ว่ำ ควำมเชื่อและกิจกรรมบุคคลควรจะเข้ำใจได้

โดยอำศัยวัฒนธรรมของตัวเอง หมำยควำมว่ำ กิจกรรมพิธีกรรมมีกำรพัฒนำตำมยุคสมัยที่มี

ควำมสัมพันธ์ ภำยนอก 

 กิจกรรมสัญญะ เป็นกำรแสดงถึงควำมร ำลึกที่เป็นที่ยอมรับโดยไม่ได้ไตร่ตรอง พิธีกรรมเกิด

มำพร้อมกับควำมเคำรพศรัทธำ กิริยำท่ำทำง กำรถือปฏิบัติรวมเป็นพฤติกรรม ที่ถูกก ำหนดกฎเกณฑ์

เรียกว่ำ พิธีกรรม (rite) เมื่อถูกพัฒนำเป็นมวลรวมของชุมชนที่รับรู้ร่วมกันก็จะกลำยเป็นเทศกำลซึ่งก็

ท ำหน้ำที่เป็นสิ่งที่เรียกว่ำ สัญลักษณ์ของสังคมนั้น ๆ ที่พร้อมด้วยจิตใจร่วมในเรื่องเดียวกันในทิศทำง

เดียวกัน พิธีกรรม หรือ ศำสนพิธี อังกฤษ Ritual หมำยถึง กำรบูชำ แบบอย่ำงหรือแบบแผนต่ำงๆที่

ปฏิบัติในทำงศำสนำ (Bell, 1992) และหำกเป็นกำรปฏิบัติเป็นนิจก็จะเป็นประเพณีของสังคมและ

แปรเปลี่ยนเป็นเทศกำรในควำมหมำยของค ำว่ำ “เทศกำล” คือเหตุกำรณ์ชนิดหนึ่ง ซึ่งตำมปกติ

ธรรมดำจังตั้งขึ้นโดยชุมขนถ้องถิ่นที่มุ่งควำมสนใจและเฉลิมฉลองเอกลักษณ์บำงอย่ำงของชุมชนนั้น 

และเทศกำลนั้นมักเกี่ยวข้องกับประเพณี ควำมเชื่อ หรือศำสนำของชุมชน ตัวอย่ำง เช่น สงกรำนต์ 

ลอยกระทง ในประเทศไทยซึ่งในแผ่นศิลำจำรึกได้บันทึกไว้ พระรำชพงศำวดำรในหนังสือสมุดข่อยที่

ยังหลงเหลือเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ นักกำรปกคลองแต่โบรำณเชื่อว่ำพิธีกรรม ศำสนพิธีเป็นเครื่องมือ

กลไกที่สร้ำงกฎระเบียบขึ้นในสังคม เพ่ือกำรปกครอง เพ่ือกำรด ำรงชีวิต และที่ส ำคัญเป็นอำหำรใจที่

หล่อเลี้ยงจิตวิญญำณผู้คนให้มีควำมสุขสร้ำงควำมหวังและจินตนำกำรแก่กำรพัฒนำควำมเป็นอำรย

ธรรมที่แกร่ง ซึ่งมีส่วนประกอบหลำยด้ำน 

1) ระเบียบแบบแผน ขั้นตอนในกำรปฏิบัติ และเวลำก่อนหลังที่ส ำคัญมำกน้อย 
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2) ก ำหนดสถำนที่ ตกแต่งส่วนต่ำง ๆ เรียงล ำดับควำมสูงต่ ำ เป็นสัญลักษณ์สื่อควำมหมำย 

3) กำรอำหำร นุ่งห่ม และควำมสะอำด เป็นกำรดูแลสุขภำพ  

4) กำรก ำหนดกิริยำท่ำทำงไหว้ ค ำนับ หมอบคลำน ซึ่งเป็นกำรพ้ืนฐำนของมรรยำท 

5) กำรถือปฏิบัติและข้อยกเว้น ให้เหมำะสม เพ่ือกำรบริสุทธิ์ในศีลสู่จิตใจที่ผ่องใส 

จำกองค์ประกอบทั้ง 5 ข้ำงต้นผู้ที่กระท ำพิธีควรถือปฏิบัติ หำกจะวิเครำะห์เหตุและผลที่เกิด

แล้วล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์และมวลชน สังคมท่ีมีแต่ควำมสวยงำม 

“ข้ำพเจ้ำสำมำรถบอกท่ำนทั้งหลำยได้ว่ำ ข้ำพเจ้ำเชื่อในเรื่องควำมมีอยู่จริงของพระเป็นเจ้ำ

มำก กว่ำเชื่อว่ำข้ำพเจ้ำและท่ำนก ำลังนั่งอยู่ในห้องนี้ ยิ่งกว่ำนั้น ข้ำพเจ้ำสำมำรถพิสูจน์ให้ท่ำนเห็นจริง

ได้ว่ำ ข้ำพเจ้ำสำมำรถมีชีวิตอยู่โดยปรำศจำกอำกำศและน้ ำ แต่ข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถมีชีวิตอยู่ได้ ถ้ำไม่มี

พระเป็นเจ้ำ ถึงท่ำนจะควักดวงตำของข้ำพเจ้ำออกไป ข้ำพเจ้ำก็ไม่ตำยแต่ถ้ำท่ำนท ำลำยศรัทธำที่

ข้ำพเจ้ำ มีต่อพระเป็นเจ้ำเสียแล้ว ข้ำพเจ้ำตำยแน่ ๆ” เป็นข้อควำมที่ มหำตมำ คำนธี (เขียนไว้ใน

วำรสำร Young India ฉบับประจ ำวันที่ 4 ตุลำคม 24) เป็นข้อควำมที่เป็นข้อพิสูจน์ได้ว่ำท่ำนมหำต

มำ คำนธี ให้ควำมเชื่อในพระเจ้ำซึ่งท่ำน ก็ให้กำรท ำควำมเคำรพในพระเจ้ำทุกพระองค์  (ท่ำนอำจ

หมำยถึง “สัตย์” คือควำมจริง) ดังข้อควำมต่อไปนี้ “พระเป็นเจ้ำจะทรงมีพระนำมว่ำกระไรก็ตำมที 

แต่ถ้ำหำกพระเป็นเจ้ำมีคุณสมบัติของเทวะแล้วไซร้เรำต้องค้อมศีรษะลงถวำยควำมเคำรพแด่พระองค์ 

ท่ำน” (อดิศักดิ์ ทองบุญ, 2532) 

 ทฤษฎีศำสนำและควำมศรัทธำ ซึ่งควำมศรัทธำเป็นฐำนของศำสนำและในทำงปฏิบัติของ

พระพุทธศำสนำ “ควำมศรัทธำ” มีเหตุมีผลสำมำรถอธิบำยสิ่งที่สงสัยไดชัดเจนอย่ำงมีระบบและที่

ส ำคัญควำมเชื่อก ำหนดพิธีกรรม ซึ่งเป็นพ้ืนฐำนของวิถีชีวิตของคนเรำ อำจจะคำดเดำได้ว่ำพิธีกรรม

เกิดสืบเนื่องในดินแดนประเทศอินเดียด้วยเป็นส่วนหนึ่งของพรำหมณ์ที่จะมีวิธีกรรมต่ำงๆที่เป็นเครื่อง

แสดงให้เห็นถึงควำมเชื่อที่มำจำกควำมศรัทธำอยู่คู่มำแต่โบรำณกว่ำ 1000 ปี ซึ่งในที่นี้จะมี

กระบวนกำรวิธีกำรที่สมเหตุสมผลอยู่บนพื้นฐำนของทฤษฎีควำมเชื่อ     

พระไตรปิฎกได้ให้ค ำจ ำกัด “สังเวชนียสถำน” หมำยถึงสถำนที่ท่ีท ำให้เกิดควำมรู้สึกระลึก ถึง

พระพุทธเจ้ำ เกิดควำมแช่มชื่น เบิกบำน เกิดแรงบันดำลใจที่จะท ำควำมดี เมื่อได้ไปพบเห็นและจำก

เนื้อควำมในมหำปรินิพพำนสูตร แสดงให้เห็นว่ำ สังเวชนียสถำนทั้งสี่นี้ได้เกิดขึ้นโดยค ำแนะน ำของ 
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พระพุทธองค์ได้ตรัสว่ำ ผู้ใดระลึกถึงพระองค์พึงจำริกไปยังสังเวชนียสถำนทั้งสี่นี้ (พระไตรปิฎก, 

2546) 

จำกค ำตรัสของพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ แสดงให้เห็นว่ำกำรปฏิบัติอย่ำงไรอย่ำงหนึ่งในที่ใดที่

หนึ่งที่ เป็นสถำนที่ท่ีเกิดแห่งเหตุ และให้ท ำกำรบันทึกด้วยสิ่งปลูกสร้ำงที่จะตำมมำที่ก ำหนดก่อนหน้ำ

นี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่ำเป็นกำรร ำลึกถึงสิ่งอันเป็นที่รักเคำรพและศรัทธำ มหำวิหำรพุทธคยำเป็น

สถำนที่ และเป็นสิ่งที่ควรแก่กำรเคำรพน้อมร ำลึกถึงพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ  

 

 

ภำพที่ 14 แสดงโครงสร้ำงของพุทธศำสนำเชื่อมโยงสู่กำรร ำลึกและ Mahabodhi Mahavihara, 
Bodhgaya, Bihar, India 
ที่มำ  ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

วิเคราะห์ผลความหมายเชิงอุปมาอุปไมย 

 สัญลักษณ์ของ น้ ำ แม่น้ ำ ทะเล กำรเดินทำงแห่งควำมเจริญรุ่งเรือง มหำอ ำนำจทำงกำรเมือง

กำรปกคลอง อำรยธรรม และสัญลักษณ์แผงทำงเทคโนโลยี ในทำงกำยภำพประโยชน์ใช้สอย

(function) ในกำรขับเคลื่อนด้วยพละก ำลังของมนุษย์เป็นจ ำนวนกว่ำหลำยสิบคนที่มีควำมพร้อมทั้ง

กำยใจและกฎระเบียบที่ถูกก ำหนดด้วยผู้ที่เรียกว่ำกัปตันเรือ เรือรบเมื่อครั้งโบรำณที่ถูกสร้ำงด้วยไม้ซุง
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ท่อนเดียวที่มีลักษณะรูปทรงยำว จำกขนำดของซุงใหญ่ กำรเสริมโครงสร้ำงจำกโครงสร้ำงภำยในที่

เรียกว่ำ กระดูกงูเรือ เสมือนโครงสร้ำงที่ต้ำนทำนคลื่นก ำลังฝ่ำยศัตรูที่ปะทะ เป็นโครงสร้ำงอยุธยำเมื่อ

ครั้งถึงยุคปลำยสมัยแผงอำรยธรรมลุ่มน้ ำ  

 - ลงเรือล ำเดียวกัน (In the Same Way)8  

- “ชุมชนของเรำก็เปรียบเสมือนเรือ ทุกคนควรจะเตรียมพร้อมในกำรเข้ำมำถือพังงำเรื อ9”  

(A community is like a ship; everyone ought to be prepared to take the helm) จำก 

เฮนริค อิบเซ็น (Henrik Ibsen ค.ศ. 1828-1906) (BrainyQuote, 2001b) 

- “ข้ำพเจ้ำไม่รู้หรอกว่ำในสงครำมโลกครั้งที่ 3 จะใช้อำวุธอะไรกัน แต่สงครำมโลกครั้งที่ 4 

จะสู้กันโดยใช้ไม้ตะพดและก้อนหิน” (I know not with what weapons World War III will be 

fought, but World War IV will be fought with sticks and stones.) จำก อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ 

(Albert Eistein ค.ศ. 1879-1955) (BrainyQuote, 2001a) 

 - “ประติมำกรรมนี้ไม่ได้สร้ำงไว้เพ่ือให้ดูอย่ำงเดียว แต่สร้ำงไว้ช่วยให้คิด” โดยถนอมจิตร์ ชุ่ม

วงค ์

 

2.1.4 กรอบทฤษฎี 

  2.1.4.1 ทฤษฎีสัญลักษณ์ (symbolic theory) 

1) สัญลักษณ์ของคำร์ล ยุง (Carl Jung) 

รูปทรงสื่อสัญลักษณ์ที่ถูกรวบรวมในหนังสือ The Signs and Symbols Bible เขียนโดยมำ

ดอนนำ ก็อดดิง (Madonna Gauding) เป็นหนังสือรวบรวมภำพที่เป็นสัญลักษณ์ในยุคสมัย ประเทศ 

เมือง และลัทธิควำมเชื่อต่ำง ๆ เขำได้กล่ำวถึงนักปรัชญำจิตแพทย์ชื่อ คำร์ล ยุง (Carl Jung ค.ศ. 

1875-1961) เขำพูดถึงสิ่งที่เป็นต้นแบบหรือแม่แบบ (archetypes) เขำเป็นจิตแพทย์ชำวสวิสเป็นผู้

ก่อตั้งจิตวิทยำเชิงวิเครำะห์ เรื่องควำมเชื่อที่ว่ำกำรมองเห็นสัญลักษณ์ที่สร้ำงสรรค์ ขึ้นมำ เป็นกุญแจ

ส ำคัญในกำรท ำควำมเข้ำใจธรรมชำติของมนุษย์ กำรค้นพบสัญลักษณ์ของยุง คือกำรแสดงออกที่ดี

                                           
8 สุภำษิตไทย, หมำยถึง อยู่ในสถำนกำรณ์เดียวกันที่ต้องรับผลกระทบเหมือนกัน 
9 พังงำ หมำยถึง ไม้ติดหำงเสือส ำหรับมือจับ มีไว้ส ำหรับบังคับทิศทำงกำรเคลื่อนที่ของเรือ 
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ที่สุดที่เป็น ไปได้ของสิ่งบำงอย่ำงที่เป็นเรื่องยำกที่จะอธิบำยหรือกำรรับรู้ได้ เช่น สัญลักษณ์ ทำง

ศำสนำ ระบบ เทพนิยำย และเวทมนตร์ เขำค้นพบกำรสร้ำงสัญลักษณ์และมีควำมคล้ำยคลึงกันที่โดด

เด่นของแต่ละกลุ่มศำสนำ วัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ของกำรรับรู้และกำรถ่ำยทอดของมนุษย์ แม้

จะมีควำมแตกต่ำงกันในเผ่ำพันธุ์ ควำมเชื่อและศำสนำ และเพ่ือควำมเข้ำใจถึงสิ่ งเหล่ำนี้เขำอธิบำย

เหตุที่เป็น เช่นนั้นว่ำ เกิดจำกควำมไม่ได้สติหรือจิตใต้ส ำนึก (unconscious) ซึ่งเขำแบ่งออกเป็นสอง

ชั้น ดังนี้ ชั้นแรก กำรขำดจิตใต้ส ำนึก ซึ่งเขำเรือกว่ำ บุคคลขำดจิตใต้ส ำนึกไม่มีกำรจดจ ำ เป็นกำรกัก

เก็บเรื่องรำวต่ำง ๆ ที่รับมำโดยส่วนตัวของคนเรำ หรือในชีวิตของคนเรำที่ผ่ำนมำส่วนใหญ่คนเรำจะ

ลืมหรือให้ผ่ำนไป และประเภทกลุ่มที่สองของจิตใต้ส ำนึกที่ชื่อว่ำกลุ่มบุคคลจิตใต้ส ำนึก มีควำมทรงจ ำ

ที่เป็นแบบฉบับของมวลมนุษยชำติที่เป็นควำมทรงจ ำทั่วไป และประสบกำรณ์ร่วมกันเหล่ำนี้ท ำให้เกิด

แบบจ ำลองหรือภำพลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์ซึ่งแสดงถึงรูปแบบพ้ืนฐำนของรูปทรงต้นแบบ “แบบ

สำกล” (universal archetype) ที่เป็นแบบฉบับของมนุษย์ทุก ๆ คนที่รับรู้ร่วมกัน 

 

 

ภำพที่ 15 ระดับของสภำวะจิตภำยใต้ทฤษฎีคำร์ล ยุง 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
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ภำพที่ 16 นิยำม “สัญลักษณ์” ของคำร์ล ยุง 
ที่มำ: Gibran Ali, Archetypes - An Introduction, accessed July 26, 2017, available 

from https://gibranali.com/archetypes 

 

แม่แบบสำกลที่รับรู้กันโดยทั่วไป ซึ่งยุงได้ก ำหนดสิ่งที่เรียกว่ำ “แม่แบบ” เกิดจำกกำรสะสม

ของจิตใต้ส ำนึก มนุษย์จะมีสิ่งต่ำง ๆ บนเส้นทำงที่เหมือน ๆ กัน จำกกำรมีสิ่งที่พบเจอมำก่อนหน้ำนี้

กำรค้นพบที่เรียกว่ำเป็นแบบแผน (patterns) ที่ถูกบรรจุไว้ในโครงสร้ำงของจิต และกำรสร้ำงจินตนำ

ภำพ Pattern ที่ซึมทรำบท ำให้เกิดในจินตนำกำรจำกกำรสั่งสมข้อมูล (Gauding, 2009) 
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ภำพที่ 17 ตัวอย่ำงภำพสัญลักษณ์ที่มีควำมหมำยเรื่องรำว 
ที่มำ: Madonna Gauding, The Sings and Symbols Bible, (London: Octopus, 2009), 

146-184. 

 

จำกภำพสัญลักษณ์แต่ละภำพอธิบำยเรื่องรำวและมีควำมหมำย ซึ่งเป็นที่ยอมรับและเข้ำใจ

กันได้ว่ำหมำยถึงอะไร เช่น พระพุทธเจ้ำ ลัทธิ ควำมเชื่อ ศำสนำ ชีวิต จักรวำล ผู้น ำ อัศวิน สิ่งชั่วร้ ำย 

ควำมหวัง เทพเจ้ำ ควำมตำย มำยำ กษัตริย์ ฯลฯ ในแต่ละภำพข้ำงต้นมีชื่อเรียกกันคือ (ภำพท่ี 18) 

1. Footpraints of the Buddha    2. Winged Sphinx 3. Caduceus    

4. Namaskara Maudra     5. Aztec Calendar    6. Hourglass   

7. Yin and Yang      8. Latin Cross    9. Horseshoe   

10. Ouroboros     11. Eleven Star   12. Star and Crescent 

13. Hammer and Sickle    14. Vishnu    15. Maya   

16. Nandi        17. Swastika    18. Passant   

19. Sword     20. Scorpion  
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2) สัญลักษณข์องชำร์ลส์ แซนเดอร์ส เพิร์ซ (Charles Sanders Peirce) 

ในทฤษฎีสัญศำสตร์ (semiotic theory) ซึ่งชำร์ลส์ แซนเดอร์ส เพิร์ซ (Charles Sanders 

Peirce ค.ศ. 1839-1914) เรียกว่ำ semiotics หมำยถึงกำรศึกษำทำงปรัชญำของสัญญำณ (sign) 

เขำได้ก ำหนดองค์ประกอบของสัญศำสตร์เป็นนิยำมของควำมสัมพันธ์ออกเป็นแกนโครง 3 ขำเป็น

ตรรกะนิยำมของเขำ ประกอบด้วย 1) สัญญะ (sign) 2) กำรตีควำมหมำยสัญญะ (interpretant 

sign) และ 3) วัตถุหรือวัสดุ (objects) ซึ่งทั้งสำมจะต้องสัมพันธ์กันและได้แบ่งสัญญะของเขำออกเป็น

ตรีลักษณะ (trichotomy) ซึ่งมีอยู่ 3 ชุด และชุดที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย รูปเหมือน (icon) ตัวบ่งชี้ 

(index) สัญลักษณ์ (symbol) สัญลักษณ์นี้ที่สื่อถึงวัตถุผ่ำนนัยยะบำงสิ่ง เป็นกระบวนกำรทำง

ควำมคิดท่ีเกี่ยวกับกำรตีควำมจำกวัตถุนั้น ๆ หมำยถึงต้องใช้องค์ประกอบทำงตรรกะที่มีควำมสัมพันธ์ 

3 ขำตำมที่เขำนิยำมไว้ (ดังกล่ำวไว้ข้ำงต้น) (Chandler, 2007) หน้ำ 29-44 

 

 

ภำพที่ 18 ตรรกะควำมสัมพันธ์ของสัญลักษณ์โดยซำร์ลส แซนเดอร์ส เพิร์ซ 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

2.1.4.2 จิตวิทยาเกสตัลท์ (Gestalt Psychology) 

 รูปทรงที่เกิดจำกภำพต้นแบบสัญลักษณ์ สร้ำงกำรรับรู้ที่สำมำรถคำดคะเนรูปทรงนั้น ๆ ว่ำ

เป็นรูปทรงอะไร เป็นกำรสร้ำงจำกควำมทรงจ ำ กำรจดจ ำ กำรร ำลึกเบื้องต้นบนพ้ืนฐำนหลักกำรกำร

รับรู้ ในทฤษฎีจิตวิทยำเกสตัลท์ (Gestalt psychology) ซึ่งเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงรูปทรงเพ่ือกำร 

ตอบสนองกำรรับรู้ คือ กำรเลือกกฎเกสตัลท์ที่มีหลักกำรของรูปทรงที่สื่อเป้ำหมำย 
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 Gestalt ในภำษำเยอรมัน หมำยถึง โครงสร้ำงสัณฐำน ซึ่งเกี่ยวกับรูปร่ำง รูปทรง กำร

ประกอบขึ้นเป็นรูปทรงให้รู้สึกหลำกหลำย หรือส่งผลที่กระทบทำงสำยตำให้รับรู้ว่ำอย่ำงนั้นอย่ำงนี้ 

ซึ่ ง เป็นหลักกำรพ้ืนฐำนและน ำไปประยุกต์ ใช้ ในกำรสอนในสำขำทัศนศิลป์  กำรออกแบบ 

สถำปัตยกรรม ออกแบบชุมชน และกำรออกแบบสิ่งแวดล้อมของชุมชนเมือง   

 แม็กซ์ เวอร์ไธเมอร์ (Max Wertheimer ค.ศ.1880-1943) เขำเกิดที่กรุงปรำก พ่อของเขำ

เป็นครูและผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพำณิชย์ เวอร์ไธเมอร์ศึกษำกฎหมำยมำนำนกว่ำสองปี แต่ตัดสินใจ

เปลี่ยนไปเรียนปรัชญำ เขำไปเรียนที่เบอร์ลินซึ่งเขำเรียนจำก Stumpf จำกนั้น เข้ำรับปริญญำเอก 

(เกียรตินิยมจำก Külpe และมหำวิทยำลัย Würzburg) ในปี ค.ศ. 1904 

 จิตวิทยำเกสตัลท์ เริ่มต้นจำกกำรสังเกตประสบกำรณ์ที่มักจะประสบกับสิ่งที่ไม่ได้เป็นส่วน

หนึ่ง ของควำมรู้สึกที่เรียบง่ำย กำรสังเกตกำรณ์แรกเริ่มของเวอร์ไธเมอร์ คือเมื่อสังเกตเห็นว่ำกำรรับรู้

ถึงกำรเคลื่อนที่ ซึ่งไม่มีอะไรมำกไปกว่ำควำมรวดเร็วของสภำวกำรณ์ทำงประสำทสัมผัสแต่ละอย่ำง นี่

คือสิ่งที่เขำเห็นในของเล่นที่มีชื่อเรียกว่ำ stroboscope ที่เขำซื้อที่สถำนีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต และสิ่งที่

เขำเห็นในห้อง ทดลองของเขำเมื่อเขำทดลองกับไฟกระพริบอย่ำงรวดเร็ว (เช่น ไฟคริสต์มำสที่ปรำกฏ

อยู่รอบ ๆ ต้นไม้ หรือไฟนีออนแฟนซี สัญญำณในลำสเวกัสที่ดูเหมือนจะเคลื่อนที่ไป) ผลรับให้  (รู้สึก) 

เห็นเสมือนเกิดกำรเคลื่อนไหวที่ชัดเจนและเหมือนจริง ซึ่งเป็นหลักกำรพ้ืนฐำนของภำพเคลื่อนไหว 

(Boeree, 2000) 

 หำกเรำเห็นในสิ่งที่ไม่มีอย่ำงที่เห็น ซึ่งสิ่งที่เห็นนั้นไม่ใช่ภำพลวงตำ เวอร์ไธเมอร์อธิบำยว่ำ

ก ำลังเห็นผลกระทบของเหตุกำรณ์ทั้งหมดที่ไม่ได้มีอยู่ในส่วนรวมของชิ้นส่วนนั้น เขำได้ทดลองน ำเส้น 

วำงตั้งกลำงบนโต๊ะทดลอง โดยมีหลอดไฟสองหลอดวำงขอบมุมด้ำนหน้ำของโต๊ะ และมีฉำกด้ำนตรง

ข้ำมเป็นก ำแพงรับเงำของเส้นที่วำงกลำงโต๊ะที่กระทบ วิธีกำรคือกำรเปิดหลอดไฟทีละหลอดสลับกัน 

อย่ำงต่อเนื่อง ผลที่ได้คือให้รู้สึกถึงกำรเคลื่อนไหว เหตุกำรณ์ทั้งหมดนี้มีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแสงแต่

ละดวงที่เรำได้รับด้วยเช่นกัน เรียกปรำกฏกำรณ์นี้ว่ำ Apparent Movement ซึ่งต่อมำคือหลักกำร

สร้ำงภำพยนตร์ ป้ำยอิเล็กทรอนิกส์แสง และภำพโฆษณำที่เกิดบนแผงหลอดไฟนับพันหมื่นดวงที่

ควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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ภำพที่ 19 กำรทดลองเก่ียวกับปรำกฏกำรณ์ Apparent Movement 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

จิตวิทยำเกสตัลท์ได้จัดแบ่งหมวดหมู่กำรรับรู้ออกแบบเป็นลักษณะของกำรรับรู้ซึ่งคนเรำ มี

กำรรับรู้จำกประสบกำรณ์ และกำรเรียนรู้จำกสิ่งที่ได้รับรู้ในประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ มนุษย์เรำมีกำรสั่ง 

สมประสบกำรณ์บันทึกเป็นควำมจ ำ ซึ่งต่อมำกลำยเป็นต้นแบบ pattern ที่น ำมำใช้ในกำรรับรู้ อ่ืนๆ 

ที่โสตสัมผัส ในทุกด้ำนของอวัยวะที่รับรู้ได้ เหล่ำนี้เป็นที่มำของกำรจัดระเบียบของทฤษฎีของ 

จิตวิทยำเกสตัลท์สร้ำงบนควำมเรียบง่ำยและเข้ำใจได้ง่ำย ซึ่งกลุ่มทฤษฎีนี้ได้ก ำหนดเป็นกฎของกำร

รับรู้ ทั้งนี้จะขอหยิบมำกล่ำวหลักกำรใหญ่ ๆ (ที่เก่ียวข้องกับกำรท ำวิจัยสร้ำงสรรคฉ์บับนี้) ดังนี้ 
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1) กฎควำมแน่นอนหรือชัดเจน (Law of Pragnanz) 

 

 

ภำพที่ 20 จิตวิทยำเกสตัลท์ที่ว่ำด้วยควำมสัมพันธ์ระหว่ำง รูปทรง กับพ้ืนหลัง ซึ่งต่ำงก็ให้รูปทรงที่มี
ควำมหมำย 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

Multi stability (หรือ multi stable perception) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูปทรงกับพ้ืน 

(figure-ground) แนวโน้มของประสบกำรณ์กำรรับรู้ที่คลุมเครือที่จะเดินไปหรือย้อนหลัง อย่ำงไม่

เสถียร กำรตีควำมทำงเลือกระหว่ำงสองทำงหรือมำกกว่ำนั้น นี่คือภำพตัวอย่ำง Necker cube  
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2) กฎสมมำตร (law of symmetry) 

 

ภำพที่ 21 สองรูปทรงด้ำนซ้ำยและขวำ หำกจับแยกจำกกันจะไม่เหมือนกัน (A) หำกน ำมำวำงชิดกัน
หรือในต ำแหน่งเคียงกันจะให้รับรู้ว่ำเป็นชิ้นเดียวกัน 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

   กฎสมมำตร (symmetry) กฎสมมำตรระบุว่ำ กำรรับรู้ของจิตว่ำวัตถุเป็นสมมำตร และก่อตัว

แผ่ไปรอบ จุดศูนย์กลำง เป็นผลกำรรับรู้ลักษณะเป็นที่นิยมของรูปทรง (พ้ืนฐำน) โดยเฉพำะใน

ธรรมชำติ และ กำรแบ่งวัตถุเป็นจ ำนวนคู่ของส่วนสมมำตร (สองข้ำง ,เท่ำกัน,เหมือนกัน,สลับซ้ ำกัน) 

ดังนั้นเมื่อสององค์ประกอบสมมำตรไม่ได้เชื่อมต่อในรูปแบบที่สอดคล้องกัน ควำมคล้ำยคลึงกัน

ระหว่ำงวัตถุสมมำตร เพ่ิมควำมเป็นไปได้ที่วัตถุจะถูกจัดกลุ่มให้เป็นวัตถุสมมำตรรวมกัน ตัวอย่ำงเช่น 

รูปที่แสดงถึงกฎของสมมำตรแสดงกำรก ำหนดค่ำของปีกสองข้ำงของเรือ (pattern) ซึ่งในควำมเป็น

จริงแล้วมีรูปทรงสองอย่ำง แต่เรำจะเห็นเป็นรูปทรงเดียว 

  

2.1.4.3 ทฤษฎีทางปัญญา (intellectualist theory) 

สิ่งที่มีควำมพิเศษของกำรถ่ำยทอดออกมำเป็นภำพวำดของเด็ก ซึ่งเรำจะอธิบำยใน

ปรำกฏกำรณ์จำกภำพวำดเหล่ำนั้นว่ำเกิดจำกข้อจ ำกัดของประสบกำรณ์ในกำรแสดงออกใน

คุณลักษณะของวัตถุ เช่น ควำมถูกต้องของขำ รอบศีรษะ ควำมสมมำตรของร่ำงกำย คือเขำไม่

สำมำรถวำดในสิ่งที่เขำเห็นได้ทั้งหมด เป็นกำรประเมินจำกกำรสังเกต กล่ำวได้ว่ำเป็นภำพเลียนแบบ 

จำกควำมเจ้ำใจพ้ืนฐำนจำกสิ่งที่เห็น เช่น ต้นไม้ประกอบด้วยอะไร ร่ำงกำยมนุษย์ประกอบด้วยอะไร  
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ทฤษฎีทำงปัญญำ อ้ำงจำกภำพวำดของเด็กเช่นกัน ไม่ได้ประกอบจำกข้อมูลจำกกำรทัศน์ 

(visual source) เป็นแนวควำมคิด “นำมธรรม” (abstract) ซึ่งหมำยถึงกำรอธิบำยควำมรู้ที่ไม่ผ่ำน

กำรรับรู้ แต่เป็นกำรแปลย้อนส่วนที่เป็น รูปทัศน์ (visual shape) ดังเช่น Primitives ซึ่งเป็นกำร

ประมวลผลจำกวัฒนธรรมและวิธีกำรดังกล่ำวนี้เป็นกำรประยุกต์ไปสู่ประเภทของรูปทรงขั้นสูง 

“รูปทรงเรขำคณิต” (geometric form) ซึ่งเป็นควำมพิเศษของ Primitive ที่ท ำควำมเข้ำใจได้ดีกับ

ประชำชนทั่วไป (Arnheim, 2001) 

จำกประสบกำรณ์กำรสังเกต ควำมจ ำ และกำรรับรู้ พัฒนำเป็นควำมรู้ มนุษย์เรำเมื่อจดจ ำ

เรื่องรำวควำมหลัง หรือสิ่งของแต่อดีตจะชวนให้คิดถึงเหตุกำรณ์ หรือร ำลึกเรื่องรำวที่เกี่ยวข้องกับ

วัตถุนั้น ๆ เช่น ประวัติศำสตร์ ประเพณี สังคม วิถีชีวิต ควำมเป็นอยู่ ซึ่งจะส่งผลถึงควำมรู้สึก 

(อำรมณ์) เกิดมโนภำพที่ได้ประสบมำก่อนหรือจำกกำรอ่ำนบันทึก ภำพบันทึกที่เคยสั่งสมมำแต่เด็กที่

เรียกว่ำกระบวนกำรทำงปัญญำ 

 

2.1.4.4 การประดิษฐ์ (fabrication) 

กำรประดิษฐ์ คือ กำรสร้ำงประกอบ หรือดัดแปลงที่มีมำก่อนให้มีรูปแบบหรือรูปลักษณ์ต่ำง

ไปจำกเดิม ปลอมแปลงขึ้นใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้ำงขึ้นด้วยเป้ำหมำยเหมือนของที่เคยมีก่อน เพ่ือ

ประโยชน์ใช้สอยอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ทั้งนั้น ไม่มีเจตนำเพ่ือศิลปะเป็นล ำดับแรก แต่เปี่ยมด้วยคุณค่ำ

ทำงสุนทรียศำสตร์ทำงวัฒนธรรม (ธรรมเนียม + ศิลปกรรม) จำกกระบวนกำรกำรประดิษฐ์

หลำกหลำยเทคนิคทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุที่เลือกน ำมำประดิษฐ์ด้วยคุณสมบัติของวัสดุนั้น ๆ เช่น เหล็กมี

คุณสมบัติแข็งแรงทนควำมร้อนสูง สำมำรถหลอมละลำยและเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันได้ ดัดงอ ไม่คืนรูป 

หำกเมื่อน ำมำเป็นวัสดุเพ่ือกำรสร้ำงประดิษฐกรรมก็ให้สอดคล้องกับคุณสมบัติเพ่ือประโยชน์ใช้สอย 

เป็นต้น ทั้งนี้ เจำะจงงำนไม้แบบประเพณีดั้งเดิม (traditional woodworking) ซึ่งมีกำรสร้ำงซ้ ำกำร

ลอกเลียนแบบอย่ำงต่อเนื่อง กำรประดิษฐ์แบบพัฒนำนิยมเดิม วัสดุไม้จึงมีควำมสอดคล้องใน

กระบวนกำรของเทคนิคข้ันพื้นฐำนกับผลลัพธ์ทำงกำรรับรู้ทำงควำมรู้สึก อำรมณ์ ธรรมชำติ และอดีต

กำลที่เกิดจำกกำรประดิษฐ์ด้วยเครื่องมือ มือ หรืออุปกรณ์ พลังงำนจำกมนุษย์  และด้วยคุณลักษณะ

รูปแบบย้อนยุคซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์กรรมแบบเก่ำ ๆ ดั้งเดิม มีควำมหมำย กำรหวนคิดค ำนึง กำรร ำลึก 

เป็นต้น 
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2.1.4.5 ทฤษฎีย้อนยุค (Retrospection theory) 

กำรจัดสร้ำงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมำแล้วแต่ในอดีต ที่เป็นที่ส ำคัญในประโยชน์และเห็นเหมำะสมแก่

กำลน ำมำเพ่ือเวลำปัจจุบัน ซึ่งเป็นกำรกระท ำของกำรมองย้อนกลับไปหรือทบทวนเหตุกำรณ์หรือ

สถำนกำรณ์ที่ผ่ำนมำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสิ่งที่สะเทือนใจ ให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่ำที่จะดื่มด่ ำในกำร

ย้อนหลัง 

 

 

ภำพที่ 22 ขั้นตอนกำรน ำทฤษฎีย้อนยุคสู่กำรสร้ำงรูปทรงสัญลักษณ์ 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

  จำกภำพข้ำงต้น เห็นโครงสร้ำงของหลักกำรและทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน ซึ่งผลลัพธ์คือ ภำพอดีต

ที่เกิดจำกจินตนำกำร รับรู้จำกกำรสัมผัสผ่ำนวัสดุ วิธีกำรทำงเทคนิคให้โยงใยหรือชวนให้ร ำลึกถึง

เรื่องรำวในอดีต 
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2.1.4.6 ศิลปะสาธารณะ (public art) 

ส่วนประกอบของศิลปะสำธำรณะ มี 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือพ้ืนที่ร่วมของประชำชนที่รัฐเป็น

เจ้ำของจะเป็นส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค หรือส่วนชุมชนเล็ก ๆ ตลอดแม้แต่เป็นของส่วนบุคคลแต่ถูกใช้

เพ่ือรองรับประชำชนที่เข้ำใช้พ้ืนที่นั้น ๆ เช่น ส ำนักงำน องค์กรอิสระ บริษัทฯ ส่วนที่สองเป็นวัตถุที่มี

ขนำดข้อนข้ำงใหญ่เหมำะสมคือควำมสัมพันธ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะและมีควำมหมำยกับบริเวณพ้ืนที่

โดยกำรก ำหนดให้อยู่ในต ำแหน่งที่สร้ำงควำมสวยสง่ำงำมให้กับพ้ืนที่เพ่ิมคุณค่ำของพ้ืนที่ เปลี่ยน

ภำพลักษณ์ให้กับพ้ืนที่ในแง่ของเรื่องรำวที่มีควำมหมำยทำงใดทำงหนึ่งของพ้ืนที่ประชำชนที่มีอัต

ลักษณ์ทำงประวัติศำสตร์หรืออ่ืน ๆ ก่อนเดิมในมุมมองที่สร้ำงสุนทรียะทำงผัสสะสัมผัส 

ขอบเขตศิลปะสำธำรณะนี้มีไว้ส ำหรับทุกคน ลักษณะรูปแบบของกำรแสดงออกเพ่ือชุมชน

โดยรวม ศิลปะสำธำรณะเป็นภำพสะท้อนของวิธีที่แสดงควำมคิดเห็นโลก กำรตอบสนองของศิลปินที่

กระท ำต่อเวลำและสถำนที่รวมร่วมของชุมชน ที่สร้ำงทัศนะธำตุมีผลกับควำมรู้สึกของเรำเองเสมือน

เป็นกระจกเงำสะท้อนให้เห็นว่ำเรำเป็นใคร 

มีประเด็นที่ส ำคัญส ำหรับสำธำรณะ คือ ควำมยั่งยืน (sustainability) หมำยถึง ยั่งยืนถำวร 

ซึ่งในท่ีนี่หมำยถึงวิธีกำรแบบอนุรักษ์ โดยใช้หลักกำรศิลปกรรมกับนิเวศวิทยำ (ecology and art) ซึ่ง

เป็นกำรน ำสิ่งที่มีอยู่ในพ้ืนที่นั้นๆ หมำยถึงกำรจัดกำรกับวัสดุธรรมชำติในพ้ืนที่ให้เกิดเป็นรูปร่ำงตำม

ต้องกำรทั้งนั้นต้องอยู่บนพ้ืนฐำนระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมที่ไม่ก่อมลภำวะ ซึ่งเป็นเสมือนกำรพัฒนำ

ชุมชน (evolutional community) สู่ชุมชนด้วยแนวคิดยั่งยืน ซึ่งเป็นหลักกำรส ำคัญมำกว่ำทศวรรษ 

โดยเฉพำะในแวดวงของนักออกแบบสิ่งก่อสร้ำงและสถำปนิกได้น ำมำเป็นหลักกำรในกำรออกแบบบน

กระแสของกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน (environmentally sensitive design หรือ 

ecological design) เป็นเป้ำหมำยมนุษยชำติในโลกปัจจุบันเพ่ือสีเขียว เป็นอนำคตที่มวลมนุษย์

ต้องกำรภำพเหล่ำนั้นให้เกิดข้ึน 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ รวมถึงศิลปะเพ่ือสิ่งแวดล้อมสีเขียว 

แนวคิดศิลปกรรมกับสิ่งแวดล้อมได้ถือก ำเนิดมำหลำยสิบปีเป็นแนวปฏิบัติทำงศิลปะที่

ครอบคลุมทั้งทำงประวัติศำสตร์ กำรเข้ำถึงธรรมชำติในศิลปะนิเวศวิทยำ และแรงจูงใจทำงด้ำน

กำรเมืองในรูปแบบใหม่ ๆ ของศิลปะ และศิลปะด้ำนสิ่งแวดล้อมได้พัฒนำออกไปจำกควำมกังวลอย่ำง

เป็นทำงกำรใช้ส่วนหนึ่งของโลกในฐำนะวัสดุประติมำกรรม (earth sculpture) เป็นควำมสัมพันธ์ที่

ลึกซึ้งต่อระบบ กระบวนกำร และปรำกฏกำรณ์ในควำมสัมพันธ์กับปัญหำทำงสังคม กำรบูรณำกำร
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ทำงสังคม และระบบนิเวศที่พัฒนำขึ้นในฐำนะจริยธรรม ท่วงท่ำบูรณะปรำกฏชัดเจนในยุคช่วงปี 90 

ที่ผ่ำนมำ ในช่วงกว่ำยี่สิบปีที่ผ่ำนมำ ศิลปะด้ำนสิ่งแวดล้อมได้กลำยเป็นจุดโฟกัสของกำรจัด

นิทรรศกำรทั่วโลก เนื่องจำกด้ำนสังคมและวัฒนธรรมของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (climate 

change) ได้ก้ำวมำอยู่ในระดับควำมน่ำสนใจระดับต้น จะเห็นว่ำศิลปะมีควำมรับผิดชอบกับ

สิ่งแวดล้อมในแง่ของแนวควำมคิดโลกสดสวย ผลงำนที่สร้ำงสรรค์อำจจะน ำเสนอมุมมองส่วนเล็ก ๆ ที่

สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และแนวโน้มประเด็นกำรปกป้องโลก มักเกี่ยวข้องกับ "นิเวศวิทยำ" ที่หยิบยก

มำนี้ไม่ได้หมำยแต่เฉพำะกับศิลปินส่วนใหญ่ที่ใช้วัสดุธรรมชำติ แต่รวมถึงศิ ลปินแนวควำมคิดใน

ควำมสัมพันธ์กับดินแดนคือศิลปะดินแดน (earth art) ศิลปะพ้ืนที่ (land art) และศิลปะด้ำน

นิเวศวิทยำ (ecological art) เป็นเรื่องด้ำนสำขำสหวิทยำกำร เป็นควำมแท้จริงในปัจจุบันที่ศิลปิน

ด้ำนสิ่งแวดล้อมยอมรับแนวคิดจำกวิทยำศำสตร์และปรัชญำมำกขึ้น ซึ่งกระบวนกำรสร้ำงสรรค์

ดังกล่ำวจะน ำสื่อดั้งเดิม ๆ (ที่เคยใช้กันมำ) จำกสื่อใหม่และรูปแบบของผลงำนสร้ำงสรรค์ในแวดวง

สังคม (ศิลปะด้วยกันเอง) รูปแบบงำนจะครอบคลุมไปถึงภูมิทัศน์ (landscape) และสภำพแวดล้อมที่

หลำกหลำยตั้งแต่ในชนบทไปจนถึงชำนเมืองและตลอดจนเมือง (urban) มีข้อถกเถียงกันเกี่ยวกับภูมิ

ศิลป์ (land art) และ nature art ในภำพรวมทั้งหมดไม่จ ำเป็นต้องมีรำยละเอียดถี่ถ้วนและขอบเขต

ของวัตถุประสงค์ ก็เพียงพอที่จะท ำให้มีควำมเคลื่อนไหวเหล่ำนั้นเข้ำถึงมำกขึ้นและสร้ำงควำมเข้ำใจได้

ดีขึ้น และที่น่ำสนใจคือค ำตอบเบื้องต้นเหล่ำนั้นจะเป็นค ำถำมที่เกี่ยวกับวิธีกำรที่ศิลปะกับสิ่งแวดล้อม

และภูมิศิลป์มีส่วนร่วมในกำรใช้ภำษำร่วมกับภูมิทัศน์ (landscape) (Weilacher, 1999) 
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ภำพที่ 23 โครงสร้ำงของศิลปะสำธำรณะ อนุสรณ์สถำน (พ้ืนที่ประวัติศำสตร์วัฒนธรรม) 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

จำกภำพแสดงให้เห็นควำมเชื่อมโยงของโครงสร้ำงศิลปะสำธำรณะ ที่ก่อให้เกิดลักษณะ

รูปแบบศิลปะกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งหมดจะจัดอยู่ในประเภทของประติมำกรรม (3 มิติ) จะเห็นว่ำทุก

ส่วนจะสัมพันธ์กันเว้นแต่ว่ำจะโฟกัสสิ่งไหนให้เป็นประเด็นของกำรสร้ำงสรรค์ แต่ถึงอย่ำงไรก็ตำม

ผลงำนเกือบทุกชิ้นที่เป็นศิลปะสิ่งแวดล้อมหำกวิเครำะห์แล้วก็จะมีครบทั้งองค์ประกอบที่เห็นในภำพ 

และเมื่อแยกแยะจำกภำพก็จะเห็นควำมสัมพันธ์ เริ่มจำกศิลปะประติมำกรรมที่มีเรื่องรำวใน

ประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม ในพ้ืนที่ทำงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมประเพณีที่ยังมีให้เห็นในชุมชน

ที่อำศัยมีสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับกำรด ำรงชีวิต เช่นเกษตรกรรมนำข้ำว มีระบบนิเวศที่เอ้ือกับกำร

เพำะปลูก ดังนั้นรูปแบบของงำนสร้ำงสรรค์อยู่บนพ้ืนฐำนสภำวะล้อมรอบ (surrounding) ศิลปะ

นิเวศ (eco art) ศิลปะพ้ืนที่ (earth art) ศิลปะสิ่งแวดล้อมทิศทำงชีวภำพ (environmental 

movement Bio Art)หรือศิลปะกำรผังเข็มเมือง (urban acupuncture art) หรือด้ำนโลก (earth) 

และด้ำนธรรมชำติ (nature) ฯลฯ ควำมยั่งยืนเป็นหลักกำรของแนวคิดในพ้ืนที่ 
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2.1.4.7 ศิลปะพ้ืนที่ (land art) 

ในแนวคิด “ควำมยั่งยืน” คือกำรจัดกำรพ้ืนที่ โดยทำงศิลปะเพ่ือมี ควำมรู้สึกทำงอำรมณ์ที่

สื่อจำกเรื่องรำวของพ้ืนที่เพ่ือกำรอนุรักษ์และทำงสภำพแล้วล้อมแบบยั่งยืน ซึ่งหมำยถึง ระบบนิเวศ 

(ecology) ที่ตอบสนองกับแนวคิดยั่งยืน กระบวนกำรเลือกสรรสิ่งที่เป็นวัตถุและกำรก ำหนด

สิ่งแวดล้อมต้องมีควำมพิถีพิถัน และส ำคัญต้องมีควำมสัมพันธ์กันทั้งระบบนั้นหมำยควำมถึงระบบ

นิเวศท่ีสมบูรณ์ บนพื้นที่ทำงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมชุมชนหรือผู้ที่อยู่อำศัยในพ้ืนที ่

Environmental psychology = จิตวิทยำสิ่งแวดล้อมเป็นสำขำสหวิทยำกำรที่มุ่งเน้นกำรมี 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล (มนุษย์) และสภำพแวดล้อม (Gifford, 1987) มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของ

สิ่งแวดล้อมร่วมใช้สร้ำงและท ำลำยสิ่งแวดล้อม หมำยถึง กำรท ำลำยระบบนิเวศ ท ำให้สิ่งแวดล้อมเกิด

ปัญหำทำงระบบนิเวศที่ มีผลย้อนมำท ำลำยมนุษย์เอง จิตวิทยำสิ่งแวดล้อมเป็นบททบทวนทำง

วรรณกรรมที่ชี้ทำงให้มนุษย์รู้จักกำรกระท ำของตัวเองที่เป็นตัวเปลี่ยนกลไกของระบบนิเวศ พ้ืนที่ทั่ว

โลกก ำลังเปลี่ยนไปอย่ำงรวดเร็ว หลำยเมืองส ำคัญต้องเจอปัญหำสิ่งแวดล้อมที่สร้ำงควำมหำยนะอย่ำง

ใหญ่หลวง 

ดังนั้น กำรท ำควำมเข้ำใจสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตำมสภำวะที่เกิดจำกปัจจัยเดียวคือ

มนุษย์ มนุษย์เองจึงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและท ำควำมเข้ำใจที่จะต้องช่วยกันไขปัญหำด้วย

หลักกำรและวิธีกำรปฏิบัติที่ถูกต้องให้เกิดผลลัพธ์ที่มีองค์ประกอบพ้ืนฐำนของธรรมชำติวิทยำ กำร

ก ำหนดมำตรฐำนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อยู่อำศัย ทัศนียภำพธรรมชำติในหลำยเมืองใหญ่ ๆ เกิดขึ้นอย่ำง

รวดเร็ว ทัศนียภำพเป็นหลักกำรเบื้องต้นที่เป็นส่วนเสริมสร้ำงระบบนิเวศ พัฒนำประโยชน์ ส่งผลถึง

สิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ และควำมสวยงำม ซึ่งอำจเป็นรูปลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของพ้ืนที่ทิวทัศน์ที่สวยงำม

รองรับ (Gifford, 1987) 

ศิลปะพ้ืนที่ต้องมีควำมสัมพันธ์ทั้งระบบสิ่งแวดล้อมและผู้อยู่อำศัย ซึ่งเป็นชุมชนที่ไม่ท ำกำร

เปลี่ยนแปลงหรือท ำลำย ซึ่งมีผู้ค้นพบหลักกำรหรือทฤษฎีที่ว่ำด้วยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับ

สภำพแวดล้อม โดยเอมอส รำโปพอร์ต (Amos Rapoport ค.ศ.1929-) โดยเป็นที่เข้ำใจของนัก

สิ่งแวดล้อมจะเห็นสิ่งที่เป็นมลพิษที่ท ำลำยระบบนิเวศและทัศนียภำพแก่สำยตำและควำมรู้สึกที่ไม่

ชวนรื่นรมย์ให้หมดไปจำกพ้ืนที่ กำรเกิดสิ่งแวดล้อมที่สวยงำมและระบบนิเวศที่คงที่จ ำต้องอำศัย

ประชำชนในชุมชนเป็นส ำคัญในกำรสำรต่อกับสิ่งที่ เกิดขึ้นก่อนหน้ำและหลังจำกนั้น ซึ่งแน่นอนกำร

ออกแบบต้องค ำนึงถึงมนุษย์หรือประชำชน กำรใช้ทฤษฎีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
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รำโปพอร์ตในฐำนะท่ีเป็นสถำปนิก และเป็นอำจำรย์สอนในหลำยมหำวิทยำลัยทั่วโลก ล่ำสุด เขำสอน

ที่มหำวิทยำลัยวิสคอนซินมิลวอกี เขำเป็นศำสตรำจำรยสำขำวิชำสถำปัตยกรรมและกำรวำงผังเมือง 

นอกเหนือจำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งแวดล้อมที่ดีกับผู้อำศัยแล้ว กำรก ำหนดพ้ืนที่จ ำต้องให้มี

ควำมหมำยที่จะสร้ำงภำพและสีสันให้กับพ้ืนที่ซึ่งสิ่งผลกับผู้อำศัย 

จะเห็นว่ำมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่พ่ึงพำกัน ส ำคัญที่ระบบกำรจัดกำรและแง่คิดที่มีต่อ

สิ่งแวดล้อมและควำมเชื่อที่มีผลต่อสภำวะจิตใจ เอมอส รำโปพอร์ตได้เขียนหนังสือ The Meaning of 

the built environment ที่ก ำหนดรูปแบบมีเอกลักษณ์ (identity) โครงสร้ำง (structure) และ

ควำมหมำย (meaning) ที่แสดงให้เห็นถึงควำมเป็นพ้ืนที่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะโดยเขำมุ่งเน้นคือ 

“ทฤษฎีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับสภำพแวดล้อม” ให้เป็นสถำนที่ส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ และ

เกิดเปน็สถำนที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเป็นพ้ืนที่หลักเขต (landmark) (Rapoport, 1990) 

จำกทฤษฎีของเอมอส รำโปพอร์ตเป็นส่วนส ำคัญในกำรก ำหนดผังโครงสร้ำงของกำรน ำ 

ประติมำกรรมสู่พื้นที่ชุมชน อันที่จริงในงำนสถำปัตยกรรมโดยเฉพำะภูมิสถำปัตยกรรมมีมำกว่ำหลำย 

ศตวรรษที่ผ่ำนมำ และนักออกแบบสร้ำงสรรค์ที่เกี่ยวกับพ้ืนที่สำธำรณะก็ยังน ำมำเป็นแนวทำงปฏิบัติ 

“กำรสร้ำงสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่มีควำมสัมพันธ์กับชุมชน” (holistic ecology) ที่เอ้ือกับกำร

ด ำรงชีวิตของประชุนชนบนพื้นฐำนสัมพันธภำพทำงกำยภำพภูมิประเทศรอบด้ำน  

บทสรุป หลักกำรและทฤษฎีต่ำง ๆ ที่น ำเสนอเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจแนวทำงกำรสร้ำงสรรค์ที่มี

เป้ำหมำย 4 ด้ำนดังกล่ำวข้ำงต้น กระบวนกำรสังเครำะห์จึงเป็นส่วนส ำคัญที่น ำมำซึ่งภำพของควำม 

เป็นไปได้ในเป้ำหมำย หมำยควำมว่ำกำรก ำหนดหลักกำรในหลำย ๆ ด้ำนหรือด้ำนเฉพำะทำงโดยมี

ทฤษฎีต่ำง ๆ ที่ถูกยอมรับและผ่ำนกำรพิสูจน์ทฤษฎีเหล่ำนั้นมำแล้ว เป็นเข็มทิศในกำรวิจัยสร้ำงสรรค์ 

ที่ต้องกำรกำรยอมรับจำกสำธำรณชน จึงประกอบด้วยหลำยทฤษฎีเพ่ือสู่กำรปฏิบัติอันเป็นหัวใจของ

กำรวิจัยเชิงสร้ำงสรรค์ 
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ภำพที่ 24 โครงสร้ำงประติมำกรรมสำธำรณะ 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

จำกแผนภูมิเป็นบทสรุปโครงสร้ำงที่แสดงควำมสัมพันธ์ของแต่ละส่วน ซึ่งจะมีหลักกำรและ

หลำยทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ผลลัพธ์ในศูนย์ที่รวมสำมส่วนเข้ำด้วยกัน คือ ประติมำกรรม สิ่งแวดล้อม และ

พ้ืนที่สำธำรณะ และในทำงตรงข้ำม หำกมองออกไปทั้งสำมด้ำนก็จะประกอบด้วยประติมำกรรม ซึ่ง

จะเกิดขึ้นโดยผู้ออกแบบสร้ำงสรรค์ (ศิลปิน ประติมำกร) และอีกสองส่วนที่มีในพ้ืนที่  คือ สิ่งแวดล้อม

มีระบบนิเวศแปรผัน และวัฒนธรรมชุมชนที่มีประวัติปฏิบัติสืบต่อกันมำนำน 

 

2.2 กรอบการศึกษางานปฏิบัติ 

กำรน ำเสนอผลงำนสร้ำงสรรค์ท่ีน่ำสนใจเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรศึกษำ และเพ่ือเป็นกำรสร้ำง

ควำมเข้ำใจเบื้องต้น ด้วยข้อมูลด้ำนหลักกำร ทฤษฎี และรวมถึงกำรวิเครำะห์เบื้องต้นที่สำมำรถสร้ำง

ควำมเข้ำใจและเห็นภำพหรือแนวทำงกำรสร้ำงสรรค์ ทั้งนี้  ประกอบด้วย 2 เรื่อง คือ กำรน ำเสนอ 

วิเครำะห์ผลงำนของศิลปิน และโครงกำรศิลปะในพ้ืนที่สำธำรณะ 
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2.2.1 ผลงานศิลปะ 

ผลงำนสร้ำงสรรค์ของศิลปินที่มีแนวทำงควำมคิดเทียบเคียงประกอบด้วยศิลปะแบบเฉพำะ

ตน (individual) ศิลปินที่น ำมำศึกษำมีทั้งหมด 3 ท่ำน และศิลปะสิ่งแวดล้อม (environmental art) 

 

 

ภำพที่ 25 โซล เลอวิตต์ 
ที่มำ: The Art Story Foundation, Sol Lewitt, accessed May 20, 2017, available from 

https://www.m.theartstory.org/artist-lewitt-sol.htm 

 

1) โซล เลอวิตต์  (Sol Lewitt)  

โซล เลอวิตต์ (Sol Lewitt ค.ศ. 1928-2007) เป็นศิลปินชำวอเมริกัน สร้ำงสรรค์ผลงำน 

Conceptual มีทั้งที่เป็นประติมำกรรม และจิตรกรรม เกิดที่ฮำร์ตฟอร์ด (คอนเนกติกัต) เสียชีวิตที่

นิวยอร์ก มีค ำนิยำมที่เขำกล่ำวไว้ "I wasn't really that interested in objects. I was interested 

in ideas." หมำยควำมว่ำ เขำมีควำมใส่ใจกับเรื่องรำวทำงควำมคิดมำกกว่ำ ดังนั้น ไม่น่ำจะแปลกใจที่

ผลงำนสร้ำงสรรค์ของเขำออกมำในรูปแบบนำมธรรมที่เต็มเปี่ยมด้วยแนวควำมคิดมำกกว่ำ มีผลงำน

ประติมำกรรมของเขำทั้งหมดจัดอยู่ในแนวทำงจุลนิยม (minimal art) ลักษณะกำรสร้ำงรูปทรงเชิง

โครงสร้ำง (constructive) มีจ ำนวนมำกมำยที่ทั้งจัดแสดงในหอศิลป์ และจัดติดตั้งถำวรในสถำนที่

ส ำคัญ ๆ ในหลำยประเทศ เลอวิตต์เป็นผู้ที่มีบทบำทในประวัติศำสตร์ของแวดวงศิลปะคนหนึ่งของ

โลกในช่วงศตวรรษที่ 20 และเป็นหนึ่งผู้น ำแนวทำงกำรเคลื่อนไหวของศิลปะแนวควำมคิด เขำเป็น

กลไกของกำรเปลี่ยนแปลงสู่ควำมเป็นสมัยใหม่ ศิลปะแบบนำมธรรมเป็นเสมือนแรงผลักดันมิติใหม่ให้

เกิดในวงกำรศิลปินที่สร้ำงงำนแบบเดิมที่เป็นลัทธิส ำแดงพลังอำรมณ์แนวนำมธรรม (abstract 

expressionism) เขำมีควำมเชื่อมั่นในศิลปะแนวควำมคิดจะเห็นได้จำกผลงำนที่มีควำมประณีต ต้อง
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ท ำกำรดูแลรักษำใส่ใจเหมือนกับสถำปนิกที่สร้ำงแบบพิมพ์เขียวก่อสร้ำงแล้วน ำพิมพ์เขียวสู่ยังกำร

ก่อสร้ำงจริง กำรเป็นศิลปินจะฟูมฟักผลงำนและสำมำรถมอบหมำยให้ผู้ช่วยสู่กำรผลิตหรือไม่ก็ท ำให้

มำกเลยไปกว่ำควำมเป็นที่ต้องกำรแต่แรกที่คิดไว้ เช่น ล ำดับขั้นตอนกำรสร้ำงสรรค์ของผลงำน

ประติมำกรรม โดยในงำนที่เป็นควำมคิดล้วน ๆ และ/หรือกำรก ำหนดทัศนธำตุ (visual elements) 

ของกระบวนกำรทำงศิลปะที่เป็นลักษณะเฉพำะตัวเอง ซึ่งต้องให้ควำมใส่ใจเป็นพิเศษ   

ส ำหรับผลงำนขนำดใหญ่มำก ๆ เช่น ประติมำกรรมท่ีติดตั้งภำยนอกอำคำร ควำมเอำใจใส่ทุก

ล ำดับจนสิ้นสุดของผลงำนที่ไม่ควบคุมอย่ำงสมบูรณ์โดยศิลปิน ซึ่งมีทำงออกอย่ำงคือเขำเชื่อว่ำบำงสิ่ง

บำงอย่ำงที่สนุกสนำนอยู่ในศิลปะ เป็นทำงเลือกที่ศิลปินเองพิจำรณำในกำรสร้ำงผลงำน บ่อยครั้งมำก

ที่เขำเน้นกระบวนกำรและวัสดุ กำรคลี่คลำยให้เรียบง่ำยให้เป็นไปตำมวัสดุแบบเดิม ๆ เช่น ไม้ ผ้ำใบ

ส ำหรับกำรรีบเร่ง แต่ก็ให้ควำมส ำคัญเจำะจงในแนวควำมคิดและระบบ เช่น กำรใช้วัสดุอุตสำหกรรม

ที่รองรับคำดหวังให้มีควำมแข็งแรงถำวรทนทำนกับกำรถูกกระทบกระแทก เขำเองมีควำมชื่นชอบ 

ลักษณะแบบควำมชั่วครำวและควำมไม่ถำวรในงำนศิลปะแนวควำมคิดระยะสั้น ๆ เขำปล่อยให้วัสดุ 

แบบเดิม ๆ ที่มันพูดเองเป็นกำรให้เห็นถึงช่องโหว่ของตัวมันเองในกำรสลำยถูกท ำลำยหรือเสื่อมสภำพ 

 

วิเคราะห์หลักการและทฤษฎี 

ศัพท์ของทัศนศิลป์พื้นฐำนที่เป็นที่เข้ำใจ เช่น สีพ้ืนฐำน และกำรคลี่คลำยรูปร่ำง (simplified 

shapes) กำรประยุกต์แบบเรียบง่ำยเป็นที่เข้ำใจกันแบบพ้ืน ๆ กำรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มี

ลักษณะเฉพำะทำงสถำปัตยกรรมตำมสูตรของกำรประดิษฐ์ของเขำเองซึ่งเป็นนัยสมกำรทำง

คณิตศำสตร์และข้อก ำหนดทำงสถำปัตยกรรม แต่ก็ไม่สำมำรถคำดเดำได้ว่ำ ไม่จ ำเป็นต้องตำมหลัก

ตรรกะเสมอไป ส ำหรับทิศทำงในกำรสร้ำงสรรค์ ศิลปะจะมีควำมเป็นลักษณะขอตัวเองอย่ำงเห็นได้

ชัดเจน กำรท ำงำนก็ไม่ได้ต้องกำรวัสดุจริงที่เกิดขึ้นจริงของควำมเป็นศิลปะ แนวควำมคิดของเข ำ

มักจะไม่ใช้เวลำในกำรหำรูปทรงและวัสดุพ้ืนฐำนน้อยนิด แต่ก็ไม่จ ำเป็นต้องสร้ำงด้วยมือของเขำเอง 

กำรค้นหำเสำะแสวงหำจนเกิดต้นแบบรูปผลงำน เป็นหัวใจกำรท ำงำนและกำรจะเริ่มด้วยกำรทดลอง

ค้นหำตำมควำมคิดเห็นของเขำอยู่บนวิธีของกำรวำดภำพเป็นพ้ืนฐำนเบื้องต้น และหลังจำกนั้นเขำจะ

ให้ผู้ช่วยหรือกลุ่มของผู้ช่วยที่มีทักษะในกำรผลิตงำนน ำไปช่วยสร้ำง ส ำหรับประติมำกรรมที่อยู่

กลำงแจ้งจะไม่เข้มงวดมำก ทั้งนี้ ให้ผู้ช่วยที่มีทักษะในกำรสร้ำงเป็นผู้ตัดสินใจ ควำมท้ำทำยเป็น

พ้ืนฐำนของกำรสร้ำงสรรค์ที่สวยงำมมันเป็นมำกกว่ำที่จะท ำงำนด้วยกำรชี้เฉพำะเจำะจง ศิลปะ
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ส ำหรับเลอวิตต์อำจมีอยู่เพ่ือประโยชน์ของตัวเอง ควำมหมำยก็ไม่จ ำเป็น ในขณะที่ศิลปินแนวทำงจุล

นิยมจ ำนวนมำกหันไปใช้วัสดุอุตสำหกรรม ส่วนเขำเองยังคงใช้วัสดุแบบดั้งเดิม เช่น ไม้ ผ้ำใบ สี

พ้ืนฐำน แต่เขำกลับมุ่งเน้นในแนวควำมคิดและระบบมำกกว่ำ ขณะที่กำรใช้วัสดุอุตสำหกรรมโดยนัยที่

คำดหวังบำงอย่ำงของควำมคงทน ในทำงตรงกันข้ำมเขำกับชื่นชมควำมที่ไม่จีรังของวัสดุ และไม่เที่ยง

ของ ศิลปะนำมธรรมอย่ำงที่เขำกล่ำว่ำคุณค่ำไม่ได้อยู่ที่วัตถุแต่อยู่ในควำมคิด เป็นหลักปรัชญำทำง

กลุ่ม “ตรรกะที่ว่ำด้วยสัจพจน์” (สมใจ จิตพิทักษ์ & เสกสรรค์ ด ำกระบี่, 2552) ซี่งเห็นได้ชัดใน

ผลงำนประติมำกรรมของเขำ 

  

ผลงานศิลปะที่ส าคัญ 

ผลงำนต่อไปนี้เป็นบำงส่วนที่เป็นงำนประติมำกรรมที่มีควำมส ำคัญมำกส ำหรับเขำในช่วง

ระยะเวลำที่เขำสร้ำงสรรค์และได้รับควำมส ำเร็จสูงสุดของกำรเป็นผู้สร้ำงงำนศิลปะ อันที่จริงแล้วเลอ

วิตต์เป็นศิลปินที่สร้ำงสรรค์ด้ำนจิตรกรรมที่มีควำมโดดเด่นก่อนหน้ำนั้น ผลงำนของเขำได้จัดแสดง

อย่ำงต่อเนื่องในหอศิลปะและในสถำนที่ต่ำง ๆ ที่เขำได้รับเชิญให้ไปแสดงงำนของเขำจะเป็นนำมธรรม

ต่อเนื่องมำเป็นงำนแนวทำงจุลนิยม และท้ำยสุดของเขำ คอนเซ็ปชวลลิสม์ แต่ในที่นี่จะขอน ำเสนอ

เพียงผลงำนที่เป็นจุลนิยมเท่ำนั้น 
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ภำพที่ 26 Sol Lewitt, 13 Straight lines in four directions and all their possible 
combinations, 1973. 
ที่มำ: fineartmultiple, Sol LeWitt Straight lines in four directions and all their 

possible combinations, 1973, accessed April 2, 2017, available from 

https://fineartmultiple.com/sol-lewitt-straight-lines-in-four-directions-and-all-their-

possible-combinations 

 

 

ภำพที่ 27 Sol Lewitt, Wall Structure Blue, 1962. Classification Sculpture oil on canvas 
and painted wood, 158.12 x 158.12 x 24.77 cm. 
ที่มำ: San Francisco Museum of Modern Art, Sol LeWitt, Wall Structure Blue, 1962 , 

accessed April 2, 2017, available from https://www.sfmoma.org/artwork/2000.441 

 

https://fineartmultiple.com/sol-lewitt-straight-lines-in-four-directions-and-all-their-possible-combinations
https://fineartmultiple.com/sol-lewitt-straight-lines-in-four-directions-and-all-their-possible-combinations
https://www.sfmoma.org/artwork/2000.441
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ภำพที่ 28 Sol Lewitt, Standing Open Structure Black, 1964. 
ที่มำ: Wikiart, Standing Open Structure Black, accessed April 2, 2017, available from 

https://www.wikiart.org/en/sol-lewitt/standing-open-structure-black-1964 

 

วัสดุที่ใช้เป็นไม้แบบเก่ำ ๆ เดิม ๆ เขียนด้วยสีน้ ำมันทับบนไม้ รูปแบบคือสีฟ้ำที่ เป็นรูปพ้ืน

สี่เหลี่ยมขนำดใหญ่และมีสีแดงเป็นเป้ำสำยตำตรงกลำง วิธีวำงภำพที่เป็นสมมำตรแบบรวมที่ต ำแหน่ง

เดียวเรียบง่ำยสี่เหลี่ยมตรงกลำงของผ้ำใบทั้งหมด ในขณะที่เขำสร้ำงผลงำนชิ้นนี้ งำนจิตรกรรม 

Minimalist มีกำรแบ่งแยกให้เห็นอย่ำงชัดเจนกับตัวผลงำนเขำที่มีก่อนหน้ำแล้ว เป็นภำษำและมำจำก

รูปทรงของคนสู่ควำมเรียบง่ำยแบบนำมธรรม (ภำพที ่28) 

 ผลงำนชิ้นนี้เหมือนได้มำจำกภำพผลงำนจิตรกรรม Wall Structure Blue มีควำมโดดเด่น

เรียบง่ำยด้วยทัศนธำตุที่แข็งแรงที่สุดแม้ว่ำจะเป็นเพียงรูปทรงนำมธรรมก็ตำมที แต่ก็เสมือนสัดส่วน

ของมนุษย์ที่ยืนมีโครงสร้ำงที่ประกอบด้วยกระดูก สีที่เคร่งขรึมและช็อคตะลึงเป็นผลงำนชิ้นแรกของ

รูปโครงสร้ำง Standing Open Structure Black สำมำรถเห็นกรอบโครงสร้ำง ในผลงำนของเขำใน

ชิ้นต่อ ๆ มำภำยหลังและส่งผลถึงงำนเขียนของเขำที่เรียบง่ำย ผลงำนชิ้นเรียบง่ำยชิ้นนี้ถือว่ำเป็นช่วง

ระยะงำนที่ท้ำทำยควำมคิดที่สมบูรณ์ลงตัวที่สุด และยังเป็นแบบอย่ำงให้เขำต้องค ำนึงถึงกำรเพ่ิมสิ่ง

ต่ำง ๆ พ้ืนฐำนทำงทัศนศิลป์ที่เคยมีมำกเกินไปออกจนเป็นควำมเรียบง่ำย (ภำพท่ี 29) 

 

https://www.wikiart.org/en/sol-lewitt/standing-open-structure-black-1964
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ภำพที่ 29 Sol Lewitt, Serial Project#1 (ABCD), 1966. Baked enamel on aluminum. 
ที่มำ: Joseph Manca, 30 Millennia of Sculpture (New York : Parkstone International, 

2011), 500. 

 

กำรเพ่ิมพูนของรูปทรงโครงสร้ำงที่บ่งชี้ให้เห็นลักษณะที่เป็นชุด Seriality ในผลงำนของเขำ

แรงบันดำลใจอำจจะมำจำกอะไรสักอย่ำงที่ต่อเนื่องจำก Wall Structure Blue และกำรสั่งสม

ควำมคิดแบบสถำปัตยกรรมได้เพ่ิมพูนมำกขึ้นมีลักษณะของกำรศึกษำ กำรตีควำมของขนำดสัดส่วน

รูปร่ำงที่เป็นกฎระเบียบที่ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำ เขำเคยเอ่ยเรื่องกำรสร้ำงสรรค์งำนตำมแบบโดย

มอบหมำยให้ผู้ช่วยหรือช่ำงเทคนิคที่มีควำมช ำนำญกำรด้ำนกำรสร้ำงผลิตแบบอุตสำหกรรม ซึ่งเปรียบ

กับสถำปนิกที่สร้ำงแบบพิมพ์เขียวแล้วน ำไปให้ช่ำงก่อสร้ำง เช่นกันเขำน ำมำใช้กับกำรสร้ำงสรรค์

ผลงำนของเขำด้วยกำรที่เขำจะวำดเป็นลำยเส้นแบบสถำปัตยกรรม ซึ่งแน่นอนว่ำเป็นกระบวนทำง

ควำมคิดชนิดเดียวกัน แต่สิ่งที่วิเศษกว่ำคือกำรที่เขำให้ควำมส ำคัญกับทัศนธำตุที่กระท ำร่วม

ประสำนกันอย่ำงกลมกลืน กำรมองเห็นควำมพิเศษของกำรส ร้ำงรูปทรงที่ เป็นทรงเหลี่ยม

ประกอบด้วยโครงสร้ำงที่ท ำหน้ำที่รับน้ ำหนัก ขณะเดียวกันกำรท ำงำนร่วมระหว่ำงรูปทรงโครงสร้ำง

กับพ้ืนที่ว่ำงที่เกิดมำพร้อมกันเป็นสิ่งที่เขำให้ควำมสนใจเป็นส ำคัญ ด้วยลักษณะพิเศษที่เขำเห็นคือ

ควำมเป็นอย่ำงที่ไม่มีจุดจบ มีสิ่งที่เห็นจริงอีกอย่ำงคือลักษณะงำนแบบนี้เป็นที่ทรำบกันว่ำมีหลักกำร

ทำงตรรกะแต่สมมติฐำนและแนวควำมคิดของเขำมักจะไร้เหตุผลอย่ำงสิ้นเชิงอยู่บ่อย  ๆ และที่น่ำ

แปลกคือควำมไม่มีควำมขัดแย้งในตัวของมัน “ควำมคิดที่ไร้เหตุผลควรจะถูกติดตำมอย่ำงมีตรรกะ

และสมบูรณ์แบบ” (Marzona, 2004) 
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ภำพที่ 30 Sol Lewitt 155Part Piece (Open Cubes) in form of a Cross, 1966-1969. 
Painted steel (enameled lacquer), 160 x 450 x 450 cm. 
ที่มำ: Daniel Marzona and Uta Grosenick, Minimal art (Koln: Taschen, 2006), 66. 

 

 

ภำพที่ 31 Sol Lewitt, Open Cube, 1966. Aluminium, 105 x 105 x 105 cm. 
ที่มำ: Daniel Marzona and Uta Grosenick, Minimal art (Koln: Taschen, 2006), 67. 

 

 

ภำพที่ 32 Sol Lewitt, HRZL1, 1990. Concrete blocks, 160 x 160 x 720 cm. 
ที่มำ: Daniel Marzona and Uta Grosenick, Minimal art (Koln: Taschen, 2006), 69. 
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วิเคราะห์งานประติมากรรมของโซล เลอวิตต์ 

ผลงำนประติมำกรรมที่ติดตั้งในพ้ืนที่ภำยนอกอำคำรเป็นกำรขยำยให้ใหญ่เพ่ือติดตั้งจำก

ผลงำนชิ้นเล็กที่เขำสร้ำงเพ่ือแสดงในหอศิลป์ ไม่ได้ออกแบบเพ่ือพ้ืนที่เหล่ำนั้น กล่ำวคือ  ไม่ได้สร้ำง

เพ่ือสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่เดิม แต่ผลงำนก็ดูสวยงำม สร้ำงสีสันสัญลักษณ์กับพ้ืนที่ ได้สิ่งที่เห็นว่ำไม่ขัด

กับพ้ืนทีช่นิดที่ว่ำเป็นสิ่งแปลกปลอมคือรูปทรงที่เป็นสำกล (universal forms)  

 

 

ภำพที่ 33 Sol Lewitt, Five Modular Units, 1971 (refabricated 2008). Aluminum painted 
white, 6160 × 740.4 × 160 cm. 
ที่มำ: https://www.artsy.net/artwork/sol-lewitt-five-modular-units), สืบค้นเมื่อวันที่ 2 

พฤษภำคม 2559 
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ภำพที่ 34 Perspective: projection changes 
ที่มำ: art and visual perception, A psychology of the creative eye (London: 

University of California Press, 1974), 106. 

 

 

 

ภำพที่ 35 Isometric: apparently simple object 
ที่มำ: art and visual perception, A psychology of the creative eye (London: 

University of California Press, 1974), 110. 

 

 จำกรูปทรงสี่เหลี่ยม 2 มิติ เมื่อเรำก ำหนดเส้น projection จำกจุดเดียวหรือกำรเขียนภำพ 

perspective เรำจะเห็นมิติที่ 3 นั้นหมำยควำมว่ำ หำกเรำสร้ำงรูปทรงกล่อง 4 ด้ำนเท่ำกันมีควำมลึก 

ซึ่งในข้อเท็จจริงจะมีควำมยำวที่เท่ำกันทุกด้ำน แต่ด้วยมุมมองที่ต่ำงกันเรำจะเห็นควำมลึกที่มีควำม

แตกต่ำงกัน (ภำพที่ 35 และ 36) หำกเป็นภำพ isometric เรำจะเห็นทุกด้ำนเท่ำกัน ซึ่งเป็นภำพที่

เข้ำใจพื้นฐำนของวัตถุ ซึ่งจะเป็นภำพรับรู้ที่เกิดกับเด็ก ฉะนั้น กำรมองเห็น กำรรับรู้ และกำรถ่ำยทอด
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จะพัฒนำด้วยประสบกำรณ์ สังเกตจำกลักษณะกำรเปลี่ยนไปของควำมเข้ำใจที่มีรูปทรงแตกต่ำงกัน

ด้วยมุมมองที่แตกต่ำงกันซึ่งเป็นหลักกำรที่อยู่ในทฤษฎีทำงปัญญำ แสดงกำรรับรู้รูปทรงพ้ืนฐำนสู่กำร

เรียนรู้พัฒนำรูปทรงด้วยประสบกำรณ์กำรรับรู้  แสดงล ำดับขั้นตอนกำรน ำทฤษฎีย้อนยุคสู่กำรสร้ำง

รูปทรงสัญลักษณ์ซึ่งเป็นกำรสั่งสมประสบกำรณ์จำกเกิดกับเด็ก ๆ 

 

 

ภำพที่ 36 Range dimensional 
ที่มำ: art and visual perception, A psychology of the creative eye (London: 

University of California Press, 1974), 111. 
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ภำพที่ 37 กำรถ่ำยทอดรูปทรงเรียบง่ำยเป็น 2 มิติ 
ที่มำ: เบญจรัตน์ ชุ่มวงค์, วันเด็กแห่งชำติ ปี พ.ศ. 2553, 2010. กระดำษ, 20 x 27 ซม. 

 

ในผลงำนของเลอวิตต์เป็นหลักกำรหนึ่งในกำรสร้ำงรูปทรงดังหลักกำรข้ำงต้น ซึ่งเป็นรูปทรง

สำกลพ้ืนฐำนและเรียบง่ำยเข้ำใจและจดจ ำได้ง่ำยหลำยหน่วยที่ท ำซ้ ำ  ๆ บนหลักกำรของกำรท ำซ้ ำ

รูปทรง (repeat) เกิดรูปทรงที่เป็น โครงสร้ำง (constructivism) และจุดมุมมอง (view point) รอบ

ด้ำนด้วยควำมเข้ำใจ หลักกำรหรือทฤษฎีกำรเรยีงกันของหน่อยย่อยของรูปทรงเรขำคณิต (modular) 

หรือกำรท ำควำมเข้ำใจโครงสร้ำงที่ซับซ้อนต่อเนื่องเป็นระบบไม่สิ้นสุดหรือสิ้นสุดโดยกำรค ำนวณหำ

ผลลัพธ์ได้คลี่คลำยให้ง่ำยสู่ควำมเข้ำใจแบบเริ่มต้น เป็นวิธีกำรหนึ่งที่อยู่ในแนวทำงจุลนิยมซึ่งเขำเชื่อ

ว่ำเป็นควำมแนวควำมคิดแบบระบบตรรกะ 
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วิเคราะห์ผลงานประติมากรรมโซล เลอวิตต์ 

ตำรำงที่ 4 ภำพแสดงแยกส่วนประกอบโครงสร้ำงผลงำนของเลอวิตต์ 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

ลักษณะรูปแบบ 
(style, characteristic) 

วัสดุ  เทคนิค วิธีกำร 
(methodology) 

หลักกำรทฤษฎี=กำรรับรู้  (principle 
theory=perceptional) 

-รูปทรงนำมธรรม 
(abstract form) 
-รูปแบบสัญลักษณ์ 
(symbolic) 
-ลักษณะกรอบโครงสร้ำง 
(construction framework) 
-ติดตั้งในอำคำรนอกอำคำร 
-พ้ืนที่สำธำรณะ 
- ศิลปะแนวควำมคิด  
- ศิลปะแนวทำงจุลนิยม 

- วิธีกำร Fabrication 
จำกแบบมอบให้ช่ำง
ด ำเนินกำรสร้ำง 
(เหมือนสถำปนิก) 
-วัสดุส ำเร็จ เช่น ไม้  
โลหะ และวัสดุ
ธรรมชำติ เช่นหิน 
-เทคนิคไม่จ ำกัด 
 
 

-อำศัยควำมเข้ำใจแบบพ้ืนฐำนของ
ควำมทรงจ ำรูปทรงที่ เป็นต้นแบบ 
(archetypes) 
-หลักกำรทฤษฎี  (intellectualistic 
theory) 
-กฎเกณฑ์ท่ีมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง, 
-กำรเปลี่ยนแปลงล ำดับที่เป็นเอกเทศ 
จะกลำยเป็นสำระส ำคัญ 
-ควำมสุนทรียะทำงตรรกะและ
เรขำคณิต 

 

สรุป หำกน ำข้อควำมที่อยู่ในช่องแบบคิดวิเครำะห์แต่ละช่องอำจจะมีควำมคลำดเคลื่อนไป

อย่ำงแน่นอน ซึ่งเป็นที่ยำกยิ่งส ำหรับนักวิจำรณ์ด้วยมีส่วนเป็นใดส่วนหนึ่งก็เป็นได้ เว้นแต่กำรให้ค่ำ

น้ ำหนักของแต่ละควำมหมำย รูปลักษณ์ของงำนแยกให้เห็นถึงควำมแตกต่ำงอย่ำงสิ้นเชิง แต่หำกแยก

ตำมเนื้อหำในแต่ละส่วนมันสร้ำงควำมสับสน บำงชิ้นมองไม่เห็นควำมงำมแต่มีสุนทรียะทำงเหตุผล 

และส ำหรับงำนที่เป็นจุลนิยม ควำมสุนทรียะอยู่ที่เหตุผลทำงควำมคิด ซึ่งก้ำวเป็นศิลปะแนวควำมคิด

ที่อำศัยกฎเกณฑ์ท่ีมีซ่อนอยู่ภำยในทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเป็นแรงบันดำลใจในกำรสร้ำงสรรค์ ซึ่งเหล่ำนี้อยู่

ในผลงำนของเลอวิตต์ 

 

2) มาร์ติน พูรเยียร์ (Martin Puryear)  

มำร์ติน พูรเยียร์ (Martin Puryear ค.ศ.1941-) เป็นประติมำกรชำวอเมริกันที่ยืดมั่นต่องำน

ฝีมือแบบดั้งเดิม (traditional craft) ก่อนนั้นผลงำนส่วนใหญ่ของเขำถูกสร้ำงด้วยไม้ ส ำริด และ



  78 

ระหว่ำงนั้นก็มีกำรน ำสื่ออ่ืน ๆ ต่อมำยุคหลัง ๆ เขำได้ลดเทคนิคและวิธีกำรน ำสื่ออ่ืน ๆ ให้น้อยลง ซึ่ง

เป็นควำมทำ้ทำยทำงกำยภำพของเนื้อวัสดุไม้ได้อย่ำงน่ำทึ่ง 

 

 

ภำพที่ 38 มำร์ติน พูรเยียร์ 
ที่มำ: Prabook, Martin Puryear, accessed April 23, 2017, available from 

https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Puryear) 

 

 มำร์ติน พูรเยียร์เกิดที่วอชิงตัน ดี. ซี. เริ่มต้นทำงด้ำนศิลปะด้วยกำรส ำรวจวิธีกำรหัตถกรรม

แบบดั้งเดิม ตั้งแต่ในวัยหนุ่มของเขำได้ท ำเครื่องมือเรือ เครื่องดนตรี และเฟอร์นิ เจอร์ หลังจำกได้รับ

ปริญญำตรีวิจิตรศิลป์จำกมหำวิทยำลัยคำทอลิกแห่งอเมริกำในปี ค. ศ. 1963 พูรเยียร์ ใช้เวลำสองปี

ในกำรเป็นอำสำสมัครสันติภำพใน เซียร์รำลีโอน ณ ที่นั้นเขำได้เรียนรู้เทคนิคช่ำงไม้ในท้องถิ่นจำกนั้น

ปี ค.ศ. 1966 - 1968 เขำเรียนศิลปะที่ Royal Swedish Academy ในสตอกโฮล์ม และกลับไปที่

ประเทศสหรัฐอเมริกำ หลังจำกนั้น ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษำส ำหรับประติมำกรรม

ที่มหำวิทยำลัยเยล แม้ว่ำเขำจะพบกับลัทธิจุลนิยมในยุครูปทรงนิยมซึ่งเป็นระยะเวลำกำรพัฒนำของ

เขำ และในท้ำยที่สุด เขำก็ปฏิเสธควำมไม่เป็นตัวเองและลัทธิรูปทรง 

 พูรเยียร์ไดป้ริญญำมหำบัณฑิตจำกมหำวิทยำลัยเยล และได้เริ่มสอนที่มหำวิทยำลัย Fisk ใน

แนชวิลล์และ University of Maryland ในคอลเลจพำร์ค ปี ค.ศ. 1977 หลังจำกได้เกิดไฟไหม้รุนแรง

ในสตูดิโอบรูคลิของเขำ มีกำรแสดงเดี่ยวที่หอศิลป์คอร์โคแรนในวอชิงตัน ดี.ซี. ไม่นำนหลังนั้น เขำย้ำย

ไปอยู่ที่ชิคำโก  
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 ในปี ค.ศ. 1979 และ 1981 และอีกครั้งในปี ค.ศ. 1989 ผลงำนของเขำถูกร่วมใน Whitney 

Biennial ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะอเมริกัน Whitney ในนิวยอร์กซิตี้ เขำเดินทำงไปประเทศญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 

1982 ผ่ำนมูลนิธิกุกเกนไฮม์อนุสรณ์มูลนิธิ ที่นั่นเขำได้ศึกษำกำรออกแบบสถำปัตยกรรมและสวนในปี 

ค.ศ. 1989 และเขำได้รับรำงวัล MacArthur Foundation Fellowship เขำได้รับเหรียญทองใน

ประติมำกรรมจำก American Academy of Arts and Letters ในปี ค.ศ. 2007 และได้รับรำงวัล 

National Medal of Arts 

ชีวิตเขำอำศัยอยู่ ในหุบเขำฮัดสันในนิวยอร์กตั้งแต่ปี  1990 ที่ซึ่งเป็นสตูดิโอเขำเอง 

(Encyclopedia of World Biography, n.d.) 

ศิลปินชั้นครูระดับโลกที่มีหัวใจเต็มควำมยุติธรรมรักษ์ในอำรยธรรมของชำติพันธุ์ คือสำย 

เลือดของควำมเป็นศิลปินควำมประณีตเป็นเครื่องชี้ให้เห็นวิญญำณเด็ดเดี่ยวของมำร์ติน พูรเยียร์ที่

บอกกล่ำวลงบนกระดำษเป็นลำยเส้นประดิษฐ์ด้วยศำสตร์ดั่งเดิมบนวัสดุที่ไม่ปรุงแต่ง (ปฏิเสธวัสดุ

อุตสำหกรรม) ควำมเรียบง่ำยของเทคนิคที่หำหยิบได้โดยทั่วไป แต่สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศำสตร์ 

วัฒนธรรมที่สวยงำมเป็นเป้ำหมำยของอำรยบุคคลในศตวรรษที่ 21 แทนหมำย “นิยำมในรูป

นำมธรรม” 

 

 

ภำพที่ 39 ผลงำนภำพพิมพ์ที่ท ำข้ึนจำกผลงำนวำดเส้น 
ที่มำ: artsy, Martin Puryear, accessed January 7, 2017, available from 

https://www.artsy.net/artwork/martin-puryear-lean-to 
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รูปทรงไม่รู้ว่ำเป็นรูปอะไรแต่มีกลิ่นไอของเรื่องรำว “รูปทรงนำมธรรม” มันถูกเขียนด้วยเส้น

ง่ำย ๆ ท ำให้ดูแล้วถึงเห็นว่ำมันมีมิติ มีควำมลึก มองเห็นอีกด้ำนหนึ่งของรูปทรง ไม่มีกำรลงเงำอ่อน -

แก่ แต่ให้รู้สึกว่ำเป็นมวลมีน้ ำหนัก รูปทรงนิยม (formalism) แสดงตัวว่ำเป็นประติมำกรรม บอกได้ว่ำ

อยู่ทุกส่วนของเส้นเลือดของมำร์ติน พูรเยียร์  

 ภำพวำดลำยเส้นที่น ำมำนี่น ำกลับมำเสนอในเทคนิคที่สำมำรถสร้ำงในจ ำนวนที่มำกเป็นที่

ต้องกำรของนักสะสมผลงำนศิลปะของศิลปินที่ยิ่งใหญ่ในศตวรรษที่ 20 และ 21 ซึ่งภำพเหล่ำนี้ก่อน

หน้ำนี้จะอยู่แต่ในหนังสือศิลปะและในห้องสมุดเท่ำนั้น ซึ่งปัจจุบันนอกจำกจะเป็นองค์ควำมรู้ในรูป

ศิลปะแล้ว แต่ก็เป็นที่ปรำรถนำของนักท่ีชอบอ่ำนนวนิยำยประวัติศำสตร์ของพูรเยียร์ 

 รูปทรงที่มีโครงสร้ำงตำมหลักกำรสร้ำงของรูปทรงนิยม ข้ำมขั้นตอนมำแบบก้ำวกระโดดเลยก็

ว่ำได้ อะไรที่ท ำให้เกิดขึ้นได้แบบข้ำมกระโดดสิ่งหนึ่งที่ส ำคัญที่เขำใช้ด้วยวิญญำณ คือเทคนิคที่ผ่ำน

กำรฝึกฝนอย่ำงช ำนิช ำนำญ เป็นควำมเข้ำกันที่เหมือนว่ำเทพเจ้ำก ำหนดมำก่อนแล้ว วัสดุทุกชิ้นดูแล

เห็นว่ำเป็นวัสดุอะไรมำจำกไหน ธรรมชำติในคุณสมบัติวัสดุไม่ได้หลบหำยไปแบบไม่เห็นธำตุหรือสสำร

เดิม แต่กำรให้ควำมเป็นแก่นแท้ของควำมเป็นวัสดุนั้นได้แสดงสัจจะในตัวมันเองเป็นหลักกำรพ้ืนฐำน 

แต่ผลวิเศษเป็นหลักทฤษฎีธรรมชำตินิยม (naturalism) ซึ่งเชื่อมั่นในธรรมชำติหำกเป็นประติมำกรดั่ง

พูรเยียร์ก็มองเห็นสุนทรียะในวัตถุในธรรมชำติ 

 ในผลงำนประติมำกรรมคือกลิ่นอำยของนักอนุรักษ์นิยม (conservation cultural 

heritage) ซึ่งมีอยู่ในผลงำนทุกชิ้น โดยเฉพำะชิ้นที่ท ำด้วยไม้ ไม่มีส่วนผสมของโลหะให้เห็น จะกล่ำว

ว่ำงำนมันบริสุทธิ์ปรำศจำกสิ่งปฏิกูลอ่ืนใดที่จะคิดท ำให้คิดเป็นอ่ืนที่มัวหมองได้ 
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ภำพที่ 40 Martin Puryear, Ladder for Booker T. Washington, 1996. Installation view at 
the Modern Art Museum of Fort Worth, Texas. 
ที่มำ: Modern Art Museum of Fort Worth, Ladder for Booker T. Washington, 
accessed May 10, 2017, available from https://www.themodern.org/collection/ladder-
for-booker-t-washington/1198 
 

Ladder for Booker T. Washington จัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่แห่งเมืองฟอร์ต

เวิร์ท รัฐเท็กซัส โดย ART21 "Art in the Twenty-First Century" ตอน 2 ฤดู "Time" 2003 ซึ่ง

ผลงำนชิ้นนี่เป็นที่โดดเด่นและสร้ำงควำมประทับใจมีค ำตอบที่ชวดให้เกิดควำมคิดที่ศิลปินในยุค

ปัจจุบันมีควำมเข้ำใจในกำรก้ำวต่อไปของทิศทำงกำรสร้ำงสรรค์ศิลปะในศตวรรษนี้เพ่ือสร้ำงควำม

เข้ำใจในเนื้อหำและควำมสุนทรียะในผลงำนชิ้นนี้จะขอกล่ำวถึงชื่อชิ้นงำนก่อน Booker T. Washi-

ngton เป็นชื่อนักต่อสู้ผิวสี มีอำยุระหว่ำงปี ค.ศ. 1856 - 1915 เป็นนักกำรศึกษำชำวอเมริกัน 

นักเขียน นักพูด และที่ปรึกษำแก่ประธำนำธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกำ ระหว่ำงปี ค.ศ. 1890 และ 1915 
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T. Washington เป็นผู้น ำในชุมชนแอฟริกัน – อเมริกันเขำอยู่ในยุคสุดท้ำยของผู้น ำชำวอเมริกันผิวสีที่

เกิดมำเป็นทำส และเขำก็กลำยเป็นผู้น ำเสียงของอดีตทำส (Harlan, 1972) มีค ำถำมที่พูรเยียร์ตอบได้

น่ำสนใจ ให้เห็นว่ำบุคคลในประวัติศำสตร์นั้นมีควำมส ำคัญในบทเรียนของมนุษยชำติ ในแง่กำรสร้ำง

ผลงำนศิลปะว่ำจะเชื่อมต่อคุณกับประวัติศำสตร์อย่ำงไร เขำกล่ำวว่ำ “เชื่อว่ำใน ผลงำนมีเอกลักษณ์ 

ที่หวังจะให้พูดไม่ว่ำจะผ่ำนควำมงำมหรือควำมอัปลักษณ์หรือคุณภำพใด ๆ ที่คุณใส่ลงไปในงำน นั่นก็

คือ งำนสำมำรถสื่อควำมหมำยได้และเกี่ยวกับกรรมวิธี กำรเลือกวัสดุ กำรประดิษฐ์ ( fabrication) 

ของสิ่งต่ำง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้ำงควำมน่ำสนใจ........งำนนี้เป็นกำรใช้ต้นไม้ที่มีควำมยำวกว่ำ 10 เมตร 

และท ำให้งำนที่มีมุมมองที่ศิลปินก ำหนด มุมมองที่ถูกบังคับ มุมมองที่เกินจริง (ไม่ใช้แนวรำบ) ท ำให้ดู

เหมือนว่ำจะหลุดออกไปในอวกำศ... ” (art21, 2011) ซึ่งเขำหมำยถึงสัญลักษณ์ควำมคิดของ T. 

Washington ในทัศนคติของตัวเขำเอง 

 

 

ภำพที่ 41 Martin Puryear, Desire, 1981. 
ที่มำ: Jason Keenan, Martin Puryear, accessed May 12, 2017, available from 

https://jasonkeenan.wordpress.com/tag/usa/ สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม 2560 
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น้อยมำกงำนของเขำในช่วงแรกผลงำนชื่อ Desire หรือปรำรถนำ สร้ำงขึ้นในปี ค.ศ. 1981 

แสดงให้เห็นถึงศำสนำหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รูปประติมำกรรมล้อไม้ขนำดใหญ่เกินจริงแกนของวงล้อผสำน

กับตะกร้ำที่วำงคว่ ำสร้ำงขึ้นจำกวัสดุพ้ืนถิ่น มำกกว่ำไม้ที่หำยำกหรือแปลกใหม่ ล้อมีควำมสูงสองเท่ำ

ของผู้ชมและกระเช้ำสูงขึ้นไปถึงแปดฟุตไปยังเพดำนแต่ละคนรับรู้ถึงคุณสมบัติที่น่ำอัศจรรย์ที่วำงใน

พ้ืนที่ที่มีขนำดมหึมำ (พ้ืนที่ภำยในที่ก ำหนดมุมมอง) ของวัตถุที่คุ้นเคยที่สร้ำงควำมแปลกประหลำด 

(Wolf, 2014) 

 ในควำมหมำยที่เขำก ำหนดให้ตัวประติมำกรรมสื่อถึงหลักธรรม ซึ่งหำกเปรี ยบเทียบกับ

พระพุทธศำสนำคือวงล้อที่พระพุทธศำสนำน ำเป็นเครื่องแสดงถึงวัฏจักรชีวิต แต่ผลงำนของเขำเป็น

กำรน ำให้เรำเข้ำสู่ดินแดนแห่งวัตถุในชีวิตประจ ำวัน โลกของวัตถุที่ท ำด้วยมือและแรงงำนด้วยตัวเขำ

เอง อันที่จริงทั้งสองส่วนมันไม่น่ำอยู่ร่วมกันได้ แต่ด้วยกำรก ำหนดให้จุดศูนย์กลำงของทั่งสองส่วน

เชื่อมต่อกัน ซึ่งอย่ำงไรก็เป็นคู่ที่ไม่สำมำรถเป็นได้ในแง่ของนำมธรรมในศำสนำและอำรยธรรม

ประวัติศำสตร์อเมริกำแอฟริกันเงียบสงบในศตวรรษที่ 19 

 

 

ภำพที่ 42 Martin Puryear, The Load, 2012. 
ที่มำ: Jason Keenan, Martin Puryear, accessed May 12, 2017, available from 

https://jasonkeenan.wordpress.com/tag/usa/ 

 

 Load แปลว่ำ บรรทุก ซึ่งในควำมหมำยน่ำจะเป็นเรื่องต่อเนื่องกับ Desire ประวัติศำสตร์กำร

ต่อสู้ของคนอเมริกันเชื้อสำยแอฟริกันอเมริกันและควำมเชื่อทำงศำสนำ กล่องสี่เหลี่ยมที่มองเห็นข้ำง

ในแต่ก็ไม่เจตนำให้เห็น ซึ่งผลงำน Desire ก็มีสิ่งที่อยู่ข้ำงในเช่นกัน ควำมหมำยโดยผ่ำนกำรรับรู้แล้วก็
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รู้สึกอึดอัดไร้ซึ่งอนำคต เป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภำยในสิ่งที่หมุนเวียนไปเหมือนกับวงล้อที่เกี่ยวกับค ำถำม 

เรื่องควำมยุติธรรมและควำมอยู่รอด ควำมต้องกำรยืนยันทั้งควำมสุขและควำมเหนื่อยล้ำของ

ประวัติศำสตร์ 

 Scholar Robert Stepto อธิบำยถึงวรรณคดีอเมริกันแอฟริกันตำมประเพณีที่เขียนขึ้นจำก 

"หลังม่ำน" ชีวิตของคนอเมริกันเชื้อสำยแอฟริกันอเมริกันเต็มไปด้วยเสียงที่ซ่อนตัวอยู่ในสิ่งที่พวก เขำ

ไม่สำมำรถจะเปิดเผยได้ สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบอันสง่ำงำมสี่ร้อยปีของประสบกำรณ์แอฟริกัน

อเมริกัน และมีกำรประกำศออกมำพร้อมกับรูปวงล้อที่กลมกลืนไปกับมัน ซึ่งเป็นค ำสอนทำงตรรกะที่

ไม่มีวันสิ้นสุด ซึ่งน ำควำมรักและควำมยุติธรรม ควำมบำปและประวัติมำไว้ด้วยกัน (Wolf, 2014) 

 

 

ภำพที่ 43 แสดงระยะกำรเปลี่ยนแปลงพัฒนำกำรผลงำนที่เป็นรูปทรงลักษณะเดียวกัน 
ที่มำ: ArtStack, Martin Puryear, accessed May 12, 2017, available from 

http://13.92.176.97/artists/martin-puryear  

 

 จำกภำพของผลงำนทั้ง 3 ชิ้นที่มีควำมแตกต่ำงของรูปทรงลักษณะเดียวกัน ซึ่งสิ่งที่เป็นหลัก 

กำรกำรสร้ำงรูปทรงไม่ว่ำรูปทรงจะมีกำรเปลี่ยนแปลงด้วยวัสดุ เทคนิคที่หลำกหลำย แต่กำรสร้ำงรูป 

ทรงยังคงเริ่มต้นที่เส้นรอบนอกของรูปทรง กล่ำวคือ มำจำกกำรวำดเป็นลำยเส้นรอบนอก (outline) 

แล้วก ำหนดโครงสร้ำงของรูปทรงตำมมำภำยหลัง ซึ่งแต่ละรูปมีควำมแตกต่ำงกันก็เนื่องด้วยควำมต้อง 

กำรให้ชิ้นงำนสื่อถึงเรื่องที่ต้องกำร ดังเช่นรูปสุดท้ำยเป็นวิธีกำรที่ต้องกำรให้รู ปทรงที่อยู่ด้ำนใน

สำมำรถมองเห็นจำกด้ำนนอกแบบรอบด้ำน 
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ภำพที่ 44 แสดงกำรเปลี่ยนแปลงวัฒนำกำรของวิธีกำร Big Bling จำกภำพ 2 มิติ เป็น 3 มิติ และ 
กรอบโครงสร้ำง 
ที่มำ: Michelle Z. Donahue, New facets of Martin Puryear’s inspiration explored in 

‘Multiple Dimensions’ at American Art, accessed April 25, 2017, available from 

https://insider.si.edu/2016/06/martin-puryear/ 

 

 

ภำพที่ 45 แสดงควำมสัมพันธ์ของรูปทรง Big Bling ที่มีขนำดใหญ่กับบริเวณพ้ืนที่สวน 
ที่มำ: art21, "Big Bling" Martin Puryear, accessed April 25, 2017, available from 

https://art21.org/watch/exclusive/martin-puryear-big-bling-short/  
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กำรติดตั้งอนุสำวรีย์ประติมำกรรมสำธำรณะ Big Bling (2016) "มีเรื่องในกำรท ำวัตถุ" Art21 

บอกในกำรสัมภำษณ์จดหมำยเหตุ "มีเรื่องเล่ำในกำรประดิษฐ์ของสิ่งต่ำง ๆ ซ่ึงเป็นสิ่งที่น่ำสนใจ"

เนื่องจำกพูรเยียร์ไม่สำมำรถสร้ำงประติมำกรรม 40 ฟุตขนำดใหญ่ ในสตูดิโอของเขำได้เขำจึงท ำงำน

ร่วมกับทีมผู้ผลิตผู้เชี่ยวชำญเพ่ือให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของเขำ ที่ Unalam ผู้ผลิตชิ้นส่วนไม้แบบพิเศษใน

ซิดนีย์และนิวยอร์ก  คำนไม้ประดุจก้มลงเพ่ือสร้ำงเส้นโค้งแน่น ๆ ที่ระบุโดยกำรออกแบบของเขำ Jon 

Lash จำก Digital Atelier อธิบำยว่ำวัสดุประเภทใดที่เหมำะสม เช่น รั้ว กำรเชื่อมโยง “โซ่” ได้รับ

กำรเลือกเพ่ือสร้ำงพ้ืนผิวที่ดูเป็นอุตสำหกรรมซึ่งตรงกันข้ำมกับ "bling" สีทองที่จุดสูงสุดของ

ประติมำกรรม  

 วัตถุและกำรติดตั้งในพ้ืนที่สำธำรณะเป็นหลักกำรแบบตรรกะแบบเรียบง่ำยกับ วิธีกำรแบบ

ดั้งเดิมในรูปแบบจุลนิยม ตรรกะในหลักกำรช่วยรักษำองค์ประกอบจำกสิ่งของในชีวิตประจ ำวันที่พบ

ในโลก ในผลงำนหินขนำดใหญ่ Untitled เขำขอควำมช่วยเหลือจำกช่ำงก่ออิฐในท้องที่เพ่ือช่วยสร้ำง

ผลงำน ลักษณะผลงำนที่มีโครงสร้ำงที่ เหมือนอำคำรบนฟำร์มปศุสัตว์ ในภำคเหนือของรัฐ

แคลิฟอร์เนีย ด้ำนหนึ่งของงำนคือก ำแพงสูงสิบแปดฟุต อีกด้ำนเป็นรูปทรงอินทรีย์กลม ที่น่ำแปลกใจ 

ชวนให้จินตนำกำรว่ำเป็นอะไร ใช้ท ำอะไร ซึ่งก็เกิดจำกวัสดุที่เขำเลือกใช้จำกวัสดุดั้งเดิมที่คนคุ้นเคย

กับหน้ำที่เดิม ๆ ซึ่งมันสื่อควำมหมำยด้วยกำรสั่งสมประสบกำรณ์กำรรับรู้เดิมของมนุษย์ จำกค ำกล่ำว

ที่ว่ำ “There’s a narrative in the fabrication of things, which to me is fascinating.” 

(madisonsquarepark, 2017) 

 

วิเคราะห์ผลงานประติมากรรมมาร์ติน พูร์เยียร์ 

ตำรำงที่ 5 ภำพแสดงแยกส่วนประกอบโครงสร้ำงผลงำนของพูรเยียร์ 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์  

ลักษณะรูปแบบ 
(style, characteristic) 

วัสดุ  เทคนิค วิธีกำร 
(methodology) 

หลักกำรทฤษฎี=กำรรับรู้  (principle 
theory=perceptional) 

- รูปทรงนำมธรรม 
(abstract form) 
- รูปแบบสัญลักษณ์ 
(symbolic) 

- วิธีกำรประดิษฐ์จำก
แบบมอบให้ช่ำง
ด ำเนินกำรสร้ำง 
(เหมือนสถำปนิก) 

- อำศัยควำมเข้ำใจแบบพื้นฐำนของ
ควำมทรงจ ำรูปทรงที่เป็นต้นแบบ 
(archetypes) 
- หลักกำรทฤษฎี (intellectualistic 
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-ลักษณะกรอบโครงสร้ำง 
(construction framework) 
- ติดตั้งในอำคำร, นอกอำคำร 
- พ้ืนที่สำธำรณะ 
- รูปแบบดั้งเดิม (traditional) 
- ศิลปะแนวควำมคิด 
- ศิลปะแนวทำงจุลนิยม 
 

- วัสดุส ำเร็จ เช่น ไม้  
โลหะ และวัสดุ
ธรรมชำติ เช่น หิน 
- เทคนิคงำนไม้แบบ
ดั้งเดิม  
- กำรยึดด้วยไม้ด้วย
งำนช่ำงไม้ฝีมือ  
 

theory) 
- กำรเปลี่ยนแปลงล ำดับที่เป็นเอกเทศ 
จะกลำยเป็นสำระส ำคัญ 
- ควำมสุนทรียะทำงงำนช่ำงประดิษฐ์
ประณีตสูง 
- เป็นรูปทรงที่สร้ำงจินตนำกำรโดย
อำศัยควำมเข้ำใจแบบพ้ืนฐำนของ
ควำมทรงจ ำรูปทรงที่เป็นต้นแบบ 
- โครงสร้ำงสมมำตร (symmetry) 
- เรื่องรำวประวัติศำสตร์ 
- เสมือนสิ่งของเครื่องใช้ (function) 
- สิ่งประดิษฐ์พื้นบ้ำนในอดีต  
-สิ่งที่เป็นธรรมชำติ 

 

สรุป ผลงำนของพูรเยียร์เป็นประติมำกรรมแบบรูปทรงนิยม (formalist) กำรรับรู้และสัมผัส 

ทั้งระยะไกลและประชิด มีสุนทรียะสร้ำงจินตนำกำรกว้ำง ต้องใช้เวลำในกำรชมเพรำะเป็นกำรสร้ำง 

รูปทรงนำมธรรมที่ไม่เหมือนรูปทรงเหมือนจริง แต่รับรู้สึกถึงอำรมณ์ได้เร็ว และมองเห็นเรื่องรำว

ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม ซึ่งรูปทรงจะมีที่มำจำกรูปทรงต้นแบบ ทั้งนี่ด้วยวิธีกำรผันแปร กำรเลือกใช้ 

เทคนิคแบบดั้งเดิม (traditional technique) มีประดิษฐ์กรรมพิถีพิถัน (fabrication) ซึ่งสร้ำงควำม

พอใจและเข้ำถึงแก่ผู้ชมได้อย่ำงดี โดยเฉพำะเทคนิคที่ประณีตชวนให้สภำวะกำรรับรู้เข้ำถึงเรื่องจิต

วิญญำณ ศำสนำ ควำมเชื่อ และชีวิตที่เต็มด้วยวัฒนธรรมดั้งเดิม 

 

3) ริชาร์ด แดคอน (Richard Deacon)  

ริชำร์ด แดคอน (Richard Deacon ค.ศ. 1949) เกิดที่เวลส์ และได้รับกำรศึกษำที่ 

Plymouth College จำกนั้นเขำศึกษำที่ Somerset College of Art, Taunton ที่โรงเรียนศิลปะ 

Saint Martin กรุงลอนดอนและ Royal College of Art เขำออกจำกรอยัลคอลเลจ ในปี ค.ศ. 1977 

และเข้ำศึกษำต่อในโรงเรียนสอนศิลปะเชลซี กำรแสดงเดี่ยวครั้งแรกในปี ค.ศ. 1978 ใน Brixton 
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ภำพที่ 46 ริชำร์ด แดคอน 
ที่มำ: Revolvy, Richard Deacon (sculptor), accessed March 25, 2017, available from 

https://www.revolvy.com/page/Richard-Deacon-(sculptor) 

 

รูปแบบผลงำนเป็นนำมธรรม แต่มักจะพำดพิงถึงกำรใช้สอยทำงกำยภำพ ผลงำนของเขำมัก

ถูกสร้ำงขึ้นจำกวัสดุในชีวิตประจ ำวัน เช่น  ไม้อัดลำมิเนต และเขำเรียกตัวเองว่ำ " fabricator" 

(หมำยถึง นักประดิษฐ์ช่ำงฝีมือ) ผลงำนชิ้นแรกของเขำ ส่วนใหญ่ท ำขึ้นจำกรูปแบบโค้งเพรียวบำง 

ส่วนงำนในภำยหลังบำงครั้งจะมีขนำดใหญ่มำกขึ้น ผลงำนของเขำที่มีขนำดเล็กถูกรวบรวมที่เหมำะ

ส ำหรับกำรแสดงในหอศิลป์ และรวมถึงชิ้นงำนขนำดใหญ่ที่แสดงในสวนประติมำกรรม และซึ่งเป็น

วัตถุท่ีท ำข้ึนส ำหรับกิจกรรมเฉพำะทำง ซึ่งที่เหมำะสมกับพ้ืนที่และเพ่ือเป้ำหมำยของพื้นที่สำธำรณะ 

แดคอนได้รับรำงวัล Turner Prize ในปี ค.ศ. 1987 (เขำได้รับกำรเสนอชื่อในกำรเดินทำง

เพ่ือจัดผลงำนแสดงส ำหรับผู้มีดวงตำ) หลังจำกได้รับกำรเสนอชื่อเข้ำชิงในปี  ค.ศ. 1984 เขำได้เป็นผู้

บัญชำกำรของจักรวรรดิอังกฤษ (CBE) ในปี ค.ศ. 1999 และในปี ค.ศ. 2007 เขำเป็นตัวแทนศิลปิน

ของเวลส์ใน Venice Biennale เขำเป็นหนึ่งในห้ำศิลปินคัดเลือกส ำหรับโครงกำร Angel of South 

ในเดือนมกรำคม ปี ค.ศ. 2008 และที่น่ำทึ่งที่สุดของควำมเป็นศิลปินคือเขำเป็นตัวแทนจำก Lisson 

Gallery ลอนดอน และมิลำน; Marian Goodman Gallery นิวยอร์ก; Galerie Thomas Schulte 

เบอร์ลิน; Galerie Thaddaeus Ropac ซำลซ์บูร์ก และปำรีส; LA Louver Gallery ลอสแองเจลิส 

(CASS Sculpture Foundation, 2015) 

ผลงำนของเขำท ำไมถึงสร้ำงควำมน่ำสนใจ จะด้วยหลักกำร วิธีกำร หรือทฤษฎีที่ที่เป็นที่ก ำลัง

นิยม หรือน ำกระแสแวดวงผู้สร้ำงสรรค์ศิลปะ หรือเป็นกระแสสังคมในช่วงเวลำนั้นก็หำได้โดดเด่นด้ำน

เรื่องนั้นไม่ แต่กลับเป็นเรื่องรำวที่เกิดกับหลำย ๆ คนที่พบเห็นซึ่งอำจจะไม่เห็นว่ำส ำคัญด้วยเป็นสิ่ง
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ใกล้ตัว ด้วยมุมมองแบบนักประดิษฐ์กลับเป็นสิ่งที่ท ำให้ผลงำนน่ำสนใจ มำกกว่ำที่เรียกว่ำยุคแรกเริ่ม

ไซเบอร์สเปซ (cyberspace) ของเวลำคู่ขนำน 

 

ความน่าสนใจและความสอดคล้องระหว่างผลงานของแดคอน 

 

ภำพที่ 47 กำรแปรรูปลักษณะจำกภำพร่ำงลำยเส้นเป็นประติมำกรรม 
ที่มำ: Jon Thompson, Pier Luigi Tazzi and Peter Schjeldahl, Richard Deacon (London: 

Phaidon Press Limited, 2000), 66-67, 116-117. 

 

สิ่งที่สร้ำงควำมประทับใจในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนของแดคอน คือเขำกล่ำวว่ำ เขำเป็นนัก 

ประดิษฐ์ และวิธีกำรหลักกำรสร้ำงผลงำนจะเริ่มต้นด้วยกำรวำดลำยเส้น ซึ่งเป็นกำรก ำหนดรูปทรง 

เห็นโครงสร้ำงทั้งหมดเป็นเบื้องต้น ซึ่งในภำพวำดลำยเส้น (drawing sketch) ของเขำทั้งหมดจะไม่

สร้ำงให้เรำเห็นถึงควำมลึกหมำยถึงเป็นสำมมิติแบบประติมำกรรม สิ่งที่น่ำสนใจในกำรสร้ำงผลงำน 

ด้วยกำรทีเ่ขำมีทักษะที่สูงมำกทำงเทคนิคมำกกว่ำกำรเริ่มต้นด้วยกำรวำดลำยเส้นแล้วเรำ ๆ เข้ำใจได้ 
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ซึ่งก็เป็นอย่ำงที่ตัวเขำเองเรียกตัวเองว่ำเป็นช่ำงประดิษฐ์จักสำน ซึ่งหำกพิจำรณำผลงำนทุกชิ้นของ 

เขำก็จะเป็นอย่ำงที่เขำกล่ำว ซึ่งเป็นกำรน ำชิ้นส่วน (slice) ของวัสดุจ ำนวนหลำย ๆ ชิ้นด้วยวิธีกำร

ประกอบเข้ำด้วยกัน หำกมองแบบแยกแยะให้เห็นทำงกระบวนกำรสร้ำงแล้วยิ่งมั่นใจได้ว่ำ ผลงำนของ

เขำแทบจะไม่มีผู้ช่วยศิลปินคนไหนที่จะเป็นช่ำงทำงเทคนิคด้วยกำรน ำแบบร่ำง (drawing sketch) 

น ำไปสร้ำงให้ส ำเร็จตั้งแต่ต้นจนแล้วเสร็จ 

 

 

ภำพที่ 48 Keeping the Faith 1992, Beechwood, epoxy 75 x 175 x 170 cm. 
ที่มำ: Jon Thompson, Pier Luigi Tazzi and Peter Schjeldahl, Richard Deacon (London: 

Phaidon Press Limited, 2000), 91, 93. 

  

รูปทรงและเทคนิคและวัสดุ เมื่อผสมผสำนทัศธำตุแล้วมีผลน ำมำซึ่งควำมรู้สึกที่เป็น

วัฒนธรรม สิ่งที่ท ำหน้ำที่ให้ควำมเป็นวัฒนธรรม และมองเห็นจิตวิญญำณ (primitive) วิธีกำรแบบง่ำย 

ที่มีกำรท ำ มำแต่โบรำณ ให้รับรู้ถึงเรื่องรำวแต่อดีต แสดงถึงกำรอนุรักษ์ (conservation) วัฒนธรรม

แบบเดิม ๆ สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนมำกที่สุดคือรูปทรงที่ไม่เสถียร ทั้งในแง่ของควำมกลมกลืนของ

โครงสร้ำง ซึ่งชวนให้รู้สึกว่ำรูปทรงนี้ใช้ประโยชน์อะไร มันเป็นวิธีกำรเชื่อมรูปทรงแบบ function 

มำกกว่ำวิธีกำรแบบ harmony นั้นเป็นเหตุผลที่ท ำให้เห็นว่ำมันมีเรื่องรำวของมัน Fish Out of 

Water มีขนำดที่ใหญ่แต่กลับมองเห็นส่วนรำยละเอียดมำกกว่ำรูปทรงภำยนอก ทิศทำงของเส้นที่

เคลื่อนไหวสร้ำงแรงปะทะ (impact) ได้เป็นอย่ำงดี ซึ่งเป็นคุณลักษณะของรูปทรงโครงสร้ำงและควำม

น่ำสนใจของสิ่งที่เรียกว่ำกำรประดิษฐ์เป็นคุณลักษณะพิเศษที่ลงตัวกับรูปทรงชนิดกรองโครงสร้ำง 
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ภำพที่ 49 Richard Deacon, Fish Out of Water, 1986. Laminate wood, 245 x 350 x 190 
cm. 
ที่มำ: Jon Thompson, Pier Luigi Tazzi and Peter Schjeldahl, Richard Deacon (London: 

Phaidon Press Limited, 2000), 13. 

 

จำกภำพผลงำนที่บอกถึงผู้สร้ำงคือนักประดิษฐ์ ซึ่งศิลปินจะกล่ำวเสมอ (จำกบทควำมกำรให้

สัมภำษณ์) ลักษณะ วัสดุ และเทคนิค และรูปทรงโครงสร้ำงที่ได้หยิบมำพัฒนำมำใช้ในกำรสร้ำงสรรค์

ศิลปะร่วมสมัย แนวคิดกำรอนุรักษ์และเป็นจ ำนวนผลงำนหลำยชิ้นที่ใช้วัสดุอุตสำหกรรม ซึ่งเขำให้

ควำมสนใจที่จะสร้ำงควำมหลำกหลำยในควำมรู้สึกแต่อย่ำงไรก็ตำมวิธีกำรก็ยังใช่วิธีกำรยืดต่อ

หลักกำรเดิม ๆ จะมีน้อยมำกที่จะใช้วิธีกำรเชื่อมแบบด้วยกำรหลอมโลหะ (welding) ซึ่งจะไม่ใช่ควำม

เป็นช่ำงประดิษฐ์จักสำนอย่ำงที่เขำนิยำมตัวเขำเอง และผลงำนชื่อ “Between the Eyes” เป็นอีก

ชิ้นหนึ่ง สร้ำงในปี ค.ศ. 1990 ตั้งอยู่ Youge Square ชำยฝั่งท่ำเรือโตรอนโต ประเทศแคนนำดำ ซึ่ง

ก่อนหน้ำนั้นเป็นพ้ืนที่จอดรถ และซึ่งเป็นประเด็นวำทะสังคมของเมืองของผู้อำศัยในพ้ืนที่ในเรื่องจะ

จัดสร้ำงประติมำกรรมในพ้ืนที่ กำรก ำหนดพ้ืนที่ใหม่ของสังคมด้วยผู้น ำท้องถิ่น (Urban society the 

chairman) (Thompson, Tazzi, & Schjeldahl, 1995) 
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ภำพที่ 50 Richard Deacon, Between the Eyes, 1990. Mild painted steel, stainless steel, 
cement, granite base, 800 x 1900 x 700 cm. 
ที่มำ: Jon Thompson, Pier Luigi Tazzi and Peter Schjeldahl, Richard Deacon (London: 

Phaidon Press Limited, 2000), 122.  

 

แดคอนกับประติมากรรมในพื้นที่สาธารณะ 

 ในนิตยสำรออนไลน์ได้กล่ำวขึ้นต้นเกี่ยวกับผลงำนของเขำไว้ว่ำ ศิลปะสำธำรณะเป็นพลังแห่ง

ธรรมชำติ เมื่องำนศิลปะใหม่ปรำกฏขึ้น (สิ่งใหม่ในพ้ืนที่นั้น) เหมือนรูปแบบชีวิตใหม่ที่ผุดขึ้นมำใน

ระบบนิเวศแล้ว คนที่อำศัยอยู่จะต้องปรับตัวเข้ำกับผู้บุกรุก กำรโต้ตอบและเรียนรู้หรืออย่ำงน้อยก็อยู่

ร่วมกับมัน เป็นแนวคิดที่เห็นว่ำศิลปะก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชำติ เป็นสิ่งที่สร้ำงควำมอัศจรรย์ให้กับ

พ้ืนที่ มีควำมหมำยและจดจ ำ ในธรรมชำติจะขำดศิลปะไม่ได้ เว้นแต่ว่ำใครเป็นผู้รังสรรค์ และหมำยถึง 

พ้ืนที่ต้องมีจิตวิญญำณ (ideelart, 2016) 
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ประติมำกรรมเปรียบเสมือนดอกไม้ที่เกิดขึ้นในธรรมชำติ เป็นส่วนที่สร้ำงข้ึนมำเพ่ือดึงดูดผู้คน

ให้สนใจในพ้ืนที่สำธำรณะ ประติมำกรรมไม่ได้หมำยถึงรูปทรงที่มีควำมงดงำมทำงกำยภำพแต่เป็น

สุนทรียะมำกกว่ำ ดังนั้น ศิลปะสำธำรณะเป็นสิ่งที่ยำกที่จะสร้ำงควำมเข้ำใจกับคนทั่วไป และเป็นที่

ถกเถียงกัน กำรสร้ำงพ้ืนที่สำธำรณะด้วยกำรดึงดูดผู้คนให้มำกที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ เพ่ือเป็น

ประโยชน์สูงสุดของกำรสร้ำงวัฒนธรรมสัมพันธ์ 

 

 

ภำพที่ 51 Richard Deacon, Never Mind, 1993 – 2017. Stainless steel, 310 x 765 x 300 
cm.  
ที่มำ: Mark Westall, RICHARD DEACON Never Mind, accessed April 19, 2017, available 

from http://fadmagazine.com/2017/05/29/richard-deacon-some-time/   

 

 

ภำพที่ 52 Richard Deacon, Moor, 1990. Painted mild steel, 500 x 247 x 350 cm. 
ที่มำ: Jon Thompson, Pier Luigi Tazzi and Peter Schjeldahl, Richard Deacon (London: 

Phaidon Press Limited, 2000), 80. 
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ตัวผลงำนตั้งอยู่บนตอสะพำนรถไฟที่เลิกใช้แล้ว ต ำแหน่งตอนท้ำยของสวน Victoria Park 

"Moor" ลักษณะเสมือนคำนขนำดใหญ่ที่เป็นเส้นวงกลมรียำว ต ำแหน่งที่ติดตั้งเป็นสถำนที่ที่ดีที่สุดใน

กำรชมจำกรถไฟที่ออกจำกสถำนี Plymouth ควำมรู้สึกท่ีสะท้อนเรื่องรำวทำงอุตสำหกรรม ให้เห็นถึง

โครงสร้ำงพ้ืนฐำนของศตวรรษที่ 19 ซึ่งมันอำจจะเป็นรูปทรงไม่สวยงำม แต่ซ่อนควำมสุนทรียะทำง

เนื้อหำที่แสดงประวัติศำสตร์อุตสำหกรรมที่ผ่ำนมำ 

 

วิเคราะห์ผลงานประติมากรรมริชาร์ด แดคอน 

ตำรำงที่ 6 กำรวิเครำะห์ผลงำนประติมำกรรมริชำร์ด แดคอน 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์  

ลักษณะรูปแบบ 
(style, characteristic) 

วั ส ดุ  เ ท ค นิ ค  วิ ธี ก ำ ร 
(methodology) 

หลักกำรทฤษฎี=กำรรับรู้  
(principle 
theory=perceptional) 

- รูปทรงนำมธรรม (abstract form) 
- รูปแบบสัญลักษณ์ (symbolic) 
- ลักษณะกรอบโครงสร้ำง (construction 
framework) 
- Conceptual art  
- รูปทรงนำมธรรม (abstract form) 
- รปูแบบสัญลักษณ์ (symbolic) 
- ติดต้ังภำยนอกอำคำร 
- รูปทรงนำมธรรมในคุณสมบัติพิเศษท่ีสร้ำง
จินตนำกำรให้กับผู้ชมได้อย่ำงไม่มีที่สิ้นสุด ดู
เหมือนเป็นสิ่งที่มีหน้ำที่ใช้สอยได้ 
(function) ประโยชน์อะไรบำง อย่ำงหรือว่ำ
มำจำกสิ่งประดิษฐ์ที่มีมำแต่อดีตบำงชิ้นดู
เหมือนบำงส่วนของร่ำงกำย เช่น ตำ ห ูและ
หลำยชิ้นเป็นเสมือนสิ่งที่มีในธรรมชำติ 
 

- วิธีกำร fabrication จำก
แบบมอบให้ช่ำงด ำเนินกำร
สร้ำง (เหมือนสถำปนิก)  
- เทคนิคงำนไม้แบบดั้งเดิม  
- กำรยึดด้วยไม้ด้วยงำนช่ำง
ไม้ฝีมือ  
- วัสดุส ำเร็จ เช่น ไม้ ยำง 
หนังเหล็ก ทองเหลือง 
ทองแดง สแตนเลส 
อลูมิเนียม พลำสติก ฯลฯ 
(วัสดุอุตสำหกรรม) 
- กำรยึดด้วยตะปู นอตสกรู  
- กำรประกอบ ประกบ 
เชื่อม 
- กำรขัดแต่งผิว 
- กำรยืด ปิด งอ ตัด พับ  

- อำศัยควำมเข้ำใจแบบ
พ้ืนฐำนของรูปทรง 
- หลักกำรทฤษฎี 
Intellectualistic theory  
- กำรเปลี่ยนแปลงล ำดับที่
เป็นเอกเทศจะกลำยเป็น
สำระส ำคัญ 
- ควำมสุนทรียะทำงงำน
ช่ำงประดิษฐ์ (fabrication) 
ประณีตสูง 
- แบบดั้งเดิม (traditional) 
- เป็นรูปทรงที่สร้ำง
จินตนำกำรโดยอำศัยควำม
เข้ำใจแบบพ้ืนฐำนของ
ควำมทรงจ ำรูปทรงที่เป็น
ต้นแบบ  
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 - โครงสร้ำงสมมำตร   
- เรื่องรำวประวัติศำสตร์ 
- เสมือนสิ่งของเครื่องใช้  

 

สรุป ผลงำนประติมำกรรมของแดคอนส่วนใหญ่จะมีลักษณะรูปทรงโครงสร้ำงด้วยเทคนิค

วิธีกำรที่เขำเรียกตัวเองว่ำนักประดิษฐ์ ซึ่งสร้ำงควำมน่ำสนใจและประทับใจในควำมทึ่งของควำม

ละเอียดที่มองเห็นกระบวนกำรทำงเทคนิค อีกทั้งวัสดุที่เลือกน ำมำใช้ก็ให้เห็นกระบวนกำรผลิต

ถึงแม้ว่ำวัสดุจะเป็นโลหะแต่ก็เป็นวิธีกำรประกอบด้วยเครื่องมือพ้ืนฐำน สร้ำงควำมกลมกลืนกับ

เรื่องรำวประสบกำรณ์ อดีต และสิ่งที่เป็นประวัติศำสตร์ ทั้งนั้น ประสมกับทักษะทำงด้ำนช่ำงสูงที่เคย

เรียนรู้มำแต่ยังเยำว์ และด้วยคุณลักษณะของควำมเป็นสิ่งประดิษฐ์แนวอนุรักษ์ และยั่งยืนสร้ำงกำร

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับเมือง กำรสร้ำงสีสันให้กันพ้ืนที่สำธำรณะ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มศิลปะ eco art 

หรือ ecological art ดังเช่น ผลงำนที่ติดตั้งในพ้ืนที่สำธำรณะ urban acupuncture art ดั่งปรำกฏ

จำกสบืค้นในแต่ละช่วงเวลำของผลงำนที่แดคอนสร้ำงแล้วก็เห็นได้ว่ำแนวคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ได้อยู่ในใจของเขำมำแต่เริ่มแรกของกำรสร้ำงสรรค์ ซึ่งควำมแนวคิดนี้เป็นเสมือนวิญญำณที่อยู่กับเขำ 

โดยตลอดเวลำ และผลงำนชื่อ Moor ซึ่งมีเป้ำหมำยส่วนหนึ่งเพ่ือลดมลภำวะทำงกำรรับรู้จำก

สิ่งก่อสร้ำงเดิม ๆ ของคำนทำงรถไฟ 

 

2.2.2 โครงการศิลปะสาธารณะ 

มีโครงกำรที่น่ำสนใจและมีลักษณะรูปแบบและแนวคิดจำกสิ่งแวดล้อมเพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ดี

แบบยั่งยืน และส ำคัญในแง่ของกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งที่เรียกว่ำศิลปกรรมให้มีควำม

สอดคล้องกับพ้ืนที่ ชุมชน สังคม และรวมถึงกำรสร้ำงบรรยำกำศที่ชวนให้ประชำชนเข้ำมำเป็นส่วน

ร่วมและเป็นกิจกรรมในกำรใช้ชีวิตในแต่ละวันที่ส ำคัญในส่วนที่เป็นสำธำรณะ นอกเหนือจำก

ประโยชน์ในกำรใช้สอยของชุมชน ทั้งนี้  มี 2 โครงกำรที่น่ำสนใจ คือ Floodable Square และ 

Webb Bridge 
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1) Floodable Square  

ลำนที่ก่อสร้ำงท่ำเรือริมแม่น้ ำกำโรนน์ (Garonne) เมืองบอร์โดซ์ (Bordeaux) ประเทศ

ฝรั่งเศส ปีที่สร้ำงเสร็จสมบูรณ์ ปี ค.ศ. 1997 

กำรออกแบบจัตุรัสใหม่ลักษณะที่โดดเด่นด้วยควำมสำมำรถในกำรออกแบบกำรก ำหนดน้ ำ

ท่วม ด้วยควำมหนำของน้ ำเหนือระดับพื้น (floors) เกอืบ 1 นิ้ว (0.79 inch) ที่เมืองบอร์โดซ์ ประเทศ

ฝรั่งเศส เป็นกำรได้รับพ้ืนที่ศิลปกรรมสำธำรณะต้นแบบ (original) แห่งแรกของแนวคิดจัตุรัสที่มีน้ ำ

ท่วมแบบนี้ สถำนที่แห่งนี้จึงกลำยเป็นสถำนที่นัดพบใหม่ส ำหรับผู้ที่อำศัยอยู่ในชุมชนนั้น ซึ่ง

ขณะเดียวกันก็สำมำรถเดินเล่นบนผิวน้ ำ หรือเสมือนไปยังกระจกอันยิ่งใหญ่แห่งน้ ำได้ ซึ่งจะกลำยเป็น

กระจกเมื่อเขำฉีดน้ ำให้เอ่อล้นท่วมบริเวณพ้ืนที่ที่ระดับก ำหนด (Holden, 2008) 

 

 

ภำพที่ 53 จัตุรัส Floodable Square ปี ค.ศ. 2006 
ที่มำ: Agata Losantos, Urban landscape : new tendencies, new resources, new 

solutions (Barcelona, Loft Publications, 2007), 255. 

  

กำรลงทุนที่เกินคุ้มจำกภำพพอจะมองเห็นว่ำต้องใช้งบประมำณที่สูงแต่หำกเป็นกำรแก้ปัญหำ

ได้ผลจริงคุ้มค่ำกับกำรลงทุนอย่ำงที่กล่ำวข้ำงต้น แนวคิดศิลปะนิเวศที่เรียกได้ว่ำเป็นศิลปะที่รองรับ

หรือแบบบูรณำกำรนั้น เป็นประเด็นของศตวรรษที่ 21 ซึ่งยอมรับกันทุกระดับของประชำชนเมืองที่มี

ควำมต้องกำรส ำคัญที่สุด ก็คือกำรแก้ปัญหำทำงมลภำวะสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ำยในเขตพ้ืนที่เมืองใน

ปัจจุบัน  
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ภำพที่ 54 ภำพแสดงโครงสร้ำงด้ำนใต้ของพ้ืนที่ที่สวยงำมที่กลำยเป็นจัตุรัสของเมือง 
ที่มำ: Agata Losantos, Urban landscape : new tendencies, new resources, new 

solutions (Barcelona, Loft Publications, 2007), 254. 

  

จัตุรัสที่เต็มไปด้วยน้ ำโครงกำรโดย Jln Arquirectura del agua เป็นหนึ่งในโครงกำรที่ระบุ

ไว้ในแผนของชุมชนเมืองบอร์โดซ์ (cub) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดโครงสร้ำงท่ำเรือของแม่น้ ำ 

Garonne ในโครงกำรเป็นกำรรวมหรือบูรณะกำรระหว่ำงพ้ืนที่สวนและจัตุรัสให้เป็นส่วนเดียวกัน 

พ้ืนที่เหล่ำนี้ช่วยให้ชำวบ้ำนเดินเล่นรอบ ๆ และใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่นอกอำคำรแห่งใหม่ในกำรติดตั้ง

เพ่ือแสดงกิจกรรมของเมอืง 

 บริเวณพ้ืนที่โครงกำรเดิมจะเกิดน้ ำท่วมสภำวะกำรธรรมชำติเป็นปกติของพ้ืนที่ ซึ่งจำกสภำวะ

เดิมของจัตุรัสซำนมำร์โค ในเขตเวียนนำ ประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ทำงตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเป็น

แม่น้ ำท้องลึกสำยใหญ่จำกทะเลเข้ำถึงเมือง ในกำรออกแบบพ้ืนที่ทั้งหมดให้เป็นลำนที่เปิดกว้ำง กำร

ออกแบบเป็นตำรำงถูกปูคลุมไปด้วยแผ่นหินแกรนิต และอยู่ในต ำแหน่งที่ปูคลุมทั่วพ้ืนที่ทั้งหมด จำก

ข้อมูลพื้นด้ำนใต้ของท่ำเรือนี้มีกำรติดตั้งระบบปั๊มน้ ำขนำดใหญ่ซึ่งควบคุมและกรองน้ ำได้อย่ำงต่อเนื่อง 

และมีศักยภำพสูงเรื่องกำรก ำหนดให้น้ ำท่วมเหนือผิวพ้ืน ช่วยให้พ้ืนผิวของจัตุรัสที่จะถูกน้ ำท่วมใน

ระยะเวลำไม่กี่นำที สร้ำงอัศจรรย์เสมือนรำวกระจกที่คลอบคุมพ้ืนที่กว่ำ 3,229 ตำรำงฟุตของผิวน้ ำ 
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และซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอำคำรที่อยู่ใกล้เคียงและท่ีผู้เข้ำชมสำมำรถเดินรอบด้วยเท้ำเปล่ำเพ่ือท ำควำม

สะอำดตัวเองไปในตัว (Holden, 2008) 

กำรก ำหนดระยะเวลำที่น้ ำท่วมทั้งหมดในพ้ืนที่ตำรำงสี่เหลี่ยมที่ออกแบบไว้ใช้เวลำประมำณ 

สำมนำที และในตอนท้ำยของน้ ำจะหำยตัวไปพร้อมกับเกิดกลุ่มละอองหมอกที่มีไอระเหยอยู่ตรงกลำง 

สร้ำงควำมตื่นตำตื่นใจของประชำชนนอกจำกนี้บริเวณพ้ืนผิวที่กว้ำงขวำงของสี่เหลี่ยมก็กลำยเป็น

สถำนที่ที่มีผู้คนมำเดินเล่น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเด็ก ๆ ซึ่งโดยธรรมชำติจะมีนิสัยชอบเล่นในพ้ืนน้ ำจึง

กลำยเป็นที่ที่เต็มแน่นด้วยผู้คนในเวลำนันทนำกำรในแต่ละสัปดำห์ และพ้ืนที่จัตุรัสนี้ยังสำมำรถใช้

ส ำหรับคอนเสิร์ตและกิจกรรมกลำงแจ้งอ่ืน ๆ ได้ตลอดทั้งปี  

 น้ ำเป็นเรื่องที่ถูกน ำมำสนทนำส ำหรับเมืองใหญ่ซึ่งเป็นของคู่กับเมืองที่มีประชำกรอำศัยเป็น

จ ำนวนมำก และมักไม่สำมำรถมองเห็นกำรแก้ปัญหำได้ในควำมจริงที่น้ ำเป็นองค์ประกอบส ำคัญของ

พ้ืนที่ในเมืองใหญ่ ๆ ทั่วโลกปัจจุบันทั้งทรัพยำกรที่มีควำมต้องกำรมำก และภัยคุกคำมเมื่อน้ ำที่มีมำ

เป็นจ ำนวนมำกแปรเปลี่ยนเป็นน้ ำท่วม และอำจจะเป็นสึนำมิส ำหรับเมืองที่อยู่ริมทะเลไม่ว่ำในกรณีใด

จะไม่เป็นกำรสร้ำงควำมปลอดภัยทำงหลักกำรวิศวรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนในรูปแบบ

ต่ำง ๆ หรือนักจัดแสดงผลงำนสร้ำงสรรค์ (นักออกแบบสร้ำงสรรค์, ศิลปิน) “ทั่วทุกมุมของโลกต่ำงก็มี

แนวควำมคิดแบบแนวควำมคิด (conceptual) ซึ่งก ำลังท ำให้เป็นเรื่องหนึ่งในที่นิยมและเป็น

องค์ประกอบหลักของโครงกำรของพวกเขำ พ้ืนผิวของเมืองซึ่งเป็นที่รำบสูงในเกือบไม่กี่ศตวรรษนี้ได้

ถูกเว้นวรรคโดยสวนที่จะจมและลุ่มน้ ำพำยุ” (AA L’architechture D’Aujourd’HUI, 2015) เป็น

บทควำมสั้น ๆ ที่บริษัทสถำปัตยกรรมกล่ำว จะเห็นว่ำกำรแก้ปัญหำเรื่องของน้ ำท่วมที่ในเมืองต่ำง ๆ 

ของโลกกลับเป็นประเด็นที่ทุกฝ่ำยให้ควำมส ำคัญยิ่ง และนั่นก็เป็นประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เหล่ำศิลปิน

ต่ำงให้ควำมสนใจ “Floodable Square” เป็นผลงำนสร้ำงสรรค์ที่ยอดเยี่ยมและเท่ำที่ทรำบกันคือ 

เป็นชิ้นงำนต้นแบบให้อีกหลำย ๆ แห่งที่มีปัญหำแบบเดียวกันนี้ 
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ภำพที่ 55 จัตุรัส Floodable Square ภำพเป็นพื้นกระจก 
ที่มำ: Agata Losantos, Urban landscape : new tendencies, new resources, new 

solutions (Barcelona, Loft Publications, 2007), 252. 

 

 น้ ำและเมืองเป็นเรื่องที่ถูกกล่ำวมำแต่โบรำณ ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องเก่ำๆที่จะโยนมันทิ้งไป กำร

ก ำหนดพ้ืนที่ที่เป็นสำธำรณะ หำกก ำหนดแคบ ๆ ก็ต้องให้ควำมส ำคัญว่ำน้ ำมีควำมจ ำเป็นในกำรด ำรง 

ชีวิต ส ำหรับนักบริหำรผู้น ำระดับประเทศกำรบริหำรจัดกำรน้ ำมีควำมส ำคัญทั้งในอดีต และยิ่งใน

สภำวะโลกปัจจุบันหลำยเมืองใหญ่ ๆ ทั่วโลกเจอปัญหำเรื่องน้ ำ กำรท่วมสูงในพ้ืนที่เขตชุมชน

โดยเฉพำะเมืองที่ติดริมแม่น้ ำซึ่งก็ดูเหมือนว่ำผู้น ำประเทศตั้งแต่โบรำณก็แสวงหำพ้ืนที่ที่จะสร้ำงเมือง

ริมแม่น้ ำด้วยกันทั้งสิ้น และปัจจุบันเป็นสิ่งที่สร้ำงปัญหำและหมดงบประมำณที่ทุ่มไปกับกำรแก้ปัญหำ

น้ ำที่เน่ำเสียด้วยจ ำนวนประชำกรอำศัยเพิ่มมำกขึ้น 

 วิศวกร นักธรณีวิทยำ สถำปนิก ศิลปิน และผู้บริหำรชุมชน (ในพ้ืนที่ที่มีน้ ำท่วมขังหรือพ้ืนที่

รับน้ ำในฤดูน้ ำ) น้ ำเป็นประเด็นส ำคัญที่น่ำสนใจและต่ำงก็ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของ

น้ ำที่ให้ทั้งประโยชน์และยำมที่เรำไม่ต้องกำรเมื่อมีจ ำนวนเกินล้นควำมต้องกำร กำรร่วมกันคิดและ

แก้ปัญหำแบบบูรณำกำรจะต้องเกิดกับผู้คนทุกระดับ กำรออกแบบด้วยสถำปนิกในกำรที่จะช่วยสร้ำง

ภำพใหม่ให้กับพ้ืนที่ที่มีน้ ำท่วมและมีหลำยโครงกำรที่ถูกออกแบบด้วยศิลปินที่ต้องกำรสร้ำงสรรค์
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ศิลปะในพ้ืนที่สำธำรณะ ซึ่งหมำยควำมถึงศิลปะที่สำมำรถใช้ประโยชน์มี function เป็นประเด็นร้อน

ในโลกของสังคมของศิลปินในยุคอนำคต  

 

 2) Webb Bridge  

สถำนที่เมืองเมลเบิร์น (Melbourne) ประเทศออสเตรเลีย ปี ค.ศ. 2003 โดยมีผู้ออกแบบ 2 

ท่ำนคือ สถำปนิกกลุ่มเดนตัน คอร์เกอร์ มำร์แชล (Denton Corker Marshall) และ ศิลปินโรเบิร์ต 

โอเวน (Robert Owen ค.ศ. 1937-)  

 Fictive Landscape ในพ้ืนที่ส ำคัญที่มีควำมเจริญมำก่อนเป็นสิ่งที่นักออกแบบสร้ำงสรรค์ไม่

ว่ำจะเป็นสถำปนิก ศิลปิน ต่ำงให้ควำมส ำคัญกับเรื่องรำวในประวัติศำสตร์ทั้งนี่เพ่ือกำรบอกกล่ำว

ควำมเป็นสัญลักษณ์ของพ้ืนที่ Webb Bridge ก็เป็นอีกโครงกำรหนึ่งของพ้ืนที่ที่มีประวัติศำสตร์ควำม

เป็นวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่มำกว่ำพันปี ซึ่งรูปลักษณ์สิ่งก่อสร้ำงพยำยำมจะบอกถึงสุนทรียะที่มำกว่ำ

พันปีให้แก่คนรุ่นหลังได้ร ำลึกถึงวิถีแบบดั้งเดิมท่ีมีคุณลักษณะแบบอนุรักษ์นิยม 

 ภำพลักษณ์ของสะพำนรูปแบบโครงสร้ำงจักสำนตะแกรงตกปลำของ “ชำวอะบอริจิน” มี

ลักษณะเป็นซี่โครงรูปวงรีซึ่งล้อมรอบดำดฟ้ำของสะพำนซึ่งท ำจำกคอนกรีต เป็นส่วนหนึ่งของ

โครงกำรศิลปะสำธำรณะ กำรออกแบบสะพำนนี้เรียกว่ำกำรใช้สะพำนรถไฟใหม่เพ่ือเชื่อมต่อ 

Docklands กำรพัฒนำที่ส ำคัญในตอนเหนือเพ่ือกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยใหม่ในตอนใต้ของธนำคำร 

(Holden, 2008) 
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ภำพที่ 56 The Former Webb Dock Railway Bridge 
ที่มำ: Denton Corker Marshall, Webb bridge, accessed May 20, 2017, available from 

http://modulo.net/en/realizzazioni/webb-bridge 

 

 

ภำพที่ 57 มุมด้ำนหน้ำทำงเข้ำ 
ที่มำ: Denton Corker Marshall, Webb bridge, accessed May 20, 2017, available from 

http://modulo.net/en/realizzazioni/webb-bridge 
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 กำรออกแบบที่ชนะกำรประกวดส ำหรับสะพำนคนเดิน/คนใหม่บนแม่น้ ำ Yarra ซึ่งเป็น ส่วน

หนึ่งของโครงกำรศิลปะสำธำรณะในย่ำน Docklands ของเมลเบิร์นช่วงสั้น ๆ เรียกร้องให้ใช้ ส่วนที่

เหลืออีกส่วนหนึ่งของสะพำนรถไฟท่ำเรือเว็บบ์เพ่ือเชื่อมโยงย่ำน Docklands ทำงด้ำนทิศเหนือกับ

กำรพัฒนำที่อยู่อำศัยใหม่ทำงด้ำนใต้สะพำนประกอบด้วยสองส่วนที่แตกต่ำงกัน: โครงสร้ำงที่มีอยู่ยำว 

145 เมตรและมีทำงเชื่อมโค้งยำว 80 เมตรใหม่ ทำงลำดขึ้นไปถึงระดับที่เปลี่ยนแปลงและสร้ำง Point 

มำถึงที่ธนำคำรทำงใต้ทั้งสองส่วนเข้ำกันได้อย่ำงรำบรื่นสวยงำม โดยให้ควำมส ำคัญกับปริมำณและ

ควำมหนำแน่นภำยในรูปแบบโค้งและแบบขดคดเลื้อย สะพำนมีสองส่วนหลัก ๆ คือพ้ืนท้องของ

คอนกรีตสีคล้ ำ บนเหล็กเส้นกล่อง (เหล็กรูปพรรณ) และตะกร้ำหรือซี่โครงที่มีห่วงกลมและวงรีซึ่ง

ล้อมรอบดำดฟ้ำของสะพำนดูเหมือนตะกร้อหรือไซดักปลำของชำวนำไทย ห่วงมีควำมกว้ำงตั้งแต่ 5 - 

8.7 เมตรและสูงจำกระดับควำมสูงพ้ืนเพดำน 4-8.9 เมตร มันถูกสร้ำงขึ้นด้วยเหล็ก 15 x 150 

มิลลิเมตร ขนำดที่แตกต่ำงกันไปตำมสะพำนเหล่ำนี้เชื่อมต่อกันโดยชุดของสำยรัดเหล็กกว้ำง 150 

มิลลิเมตรถูกก ำหนดด้วยเหล็กกล้ำเป็นโครงสร้ำงทั้งหมด 

 เรื่องรำวของพ้ืนที่เป็นเหมือนนิยำยที่จะเล่ำต่อ ๆ กันไปเป็นข้อควำมที่สร้ำงบริเวณของพ้ืนที่

สำธำรณะกำรก ำหนดสิ่งก่อสร้ำงหรือสร้ำงสรรค์ศิลปะให้อยู่ในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นสื่อสัญลักษณ์ที่บอก

บรรยำยเรื่องรำว “ชำวอะบอริจิน” สะพำน Webb ช่วยให้ผู้ใช้สำมำรถชื่นชมทิวทัศน์โดยรอบและ

กิจกรรมตำมแนวแม่น้ ำและสำมำรถใช้เป็นจุดหมำยปลำยทำงได้ด้วยตัวของมันเองรวมถึงจุดนัดพบ

หรือเพียงแค่สถำนที่พักผ่อนหย่อนใจยำมเช้ำเย็น ซึ่งเป็นหลักกำรแนวคิด “ประติมำกรรมและพ้ืนที่มี

ชีวิต” (sculpture and enlivened space) ซึ่งผลทำงกำรรับรู้ที่ได้สัมผัสในยำมกลำงคืนก็เป็นย่ำนที่

มำกมำยด้วยแสงสีที่ให้รู้สึกถึงควำมล่องลอยเหนือแม่น้ ำ ประกอบด้วยทัศนธำตุที่ประสำนด้วยเส้นใน

ทิศทำงแนวนอนและตัดขวำงกันเป็นบรรยำกำศแบบไดนำมิคและเปลี่ยนผ่ำน 
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ภำพที่ 58 ภำพร่ำงลำยเส้น plan, perspectives และ elevations 
ที่มำ: Agata Losantos, Urban landscape : new tendencies, new resources, new 

solutions (Barcelona, Loft Publications, 2007), 248. 

  

ภำพลำยเส้นที่ให้รู้สึก fabrication แสดงโครงสร้ำงของรูปทรงเสมือนสิ่งของรูปแบบประดิษฐ์

กรรม โครงสร้ำงแบบจักสำนและซ้ ำของเส้นในทิศทำงที่เคลื่อนตำมแกนเส้นภำยในของสิ่งประดิษฐ์

แบบโบรำณ ซึ่งมันสำมำรถแสดงขั้นตอนกำรสร้ำงงำนเพ่ือกำรน ำไปให้ช่ำงก่อสร้ำงด ำเนินกำร และ

วิศวกรโครงสร้ำงค ำนวณในทำงกำยภำพของกำรรับน้ ำหนัก เป็นจุดเริ่มต้นหลังจำกเกิดจิตนำกำรสู่กำร
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สร้ำงสรรค์ ซึ่งลักษณะกำรสร้ำงงำนโครงกำรที่มีขนำดใหญ่ ผู้ออกแบบจ ำเป็นต้องควบคุมแก้ไขในส่วน

รำยละเอียดที่เห็นว่ำมีควำมส ำคัญต่อระยะกำรสัมผัสหรือเกิดปฏิกิริยำโต้ตอบประชิด 

 

 

 

ภำพที่ 59 ภำพร่ำงลำยเส้น Drawing, Plan, Perspectives, elevations เขียนด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำมมิติ 
ที่มำ: Agata Losantos, Urban landscape : new tendencies, new resources, new 

solutions (Barcelona, Loft Publications, 2007), 250. 
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ภำพที่ 60 สะพำนเวลำกลำงคืน ผืนน้ ำเสมือนดังกระจกสะท้อนกลับด้ำน 
ที่มำ: Denton Corker Marshall, Webb bridge, accessed May 20, 2017, available from 

http://modulo.net/en/realizzazioni/webb-bridge 

 

สรุป โครงกำรศิลปะสำธำรณะทั้งสองแห่งพยำยำมจะกล่ำวถึงสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์เดิมของพ้ืนที่

โดยค ำนึงถึงกำรต้องกำรสร้ำงภำพลักษณ์เดิมให้ประจักษ์จำกควำมทรงจ ำที่เคยมีมำแต่อดีต โครงกำร 

Floodable Square พ้ืนที่ของท่ำเรือที่มีน้ ำท่วมขังอยู่ก่อนหน้ำนั้นยังคงมีแต่ด้วยให้เป็นมุมมองใหม่ที่

สร้ำงปฏิสัมพันธ์ร่วมแก่ประชำชนบนแนวคิดปฏิรูปใหม่ (reformation) ซึ่งเป็นกำรสร้ำงสิ่งแวดล้อมที่

ดีบนแนวทำงระบบนิเวศที่ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง และโครงกำร Webb Bridge เป็นหลักกำรทฤษฎี

ย้อนอดีต (retrospection) เพ่ือให้กับชนรุ่นหลังได้ร ำลึกและยังเป็นกำรน ำสิ่งที่มีมำแต่อดีตให้กลับมำ

เป็นเครื่องแสดงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรมดังเดิม ซึ่งท ำให้พ้ืนที่มีควำมส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ เป็น

กำรสร้ำงควำมมีชีวิตชีวำ (reanimate) ให้กับพ้ืนที่ที่มีจุดบอดทำงสภำพแวดล้อมก่อนหน้ำนี้ 
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ภำพที่ 61 โครงสร้ำงทบทวนวรรณกรรม 
ที่มำ:  ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

บทสรุป กำรทบทวนวรรณกรรมเพ่ือควำมเข้ำใจใน “ร ำลึกค่ำยโพธิ์สำมต้น” ในรูปแบบกำร

สร้ำงสรรค์ประติมำกรรมต้นแบบจ ำลอง (sculpture model prototyping) เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของ

อนุสรณ์สถำน ซึ่งเป็นโครงกำรศิลปกรรมกับสิ่งแวดล้อมลักษณะในพ้ืนที่สำธำรณะ (public art) มี

เป้ำหมำยเพ่ือชุมชน สังคม ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม และเพ่ือสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักกำรและกรอบ

ของทฤษฎีและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและกำรแนะน ำผลงำนสร้ำงสรรค์ของศิลปินที่น่ำสนใจที่มี

เนื้อหำ หลักกำร รูปแบบ และเทคนิค รวมทั้งผลงำนสร้ำงสรรค์อ่ืน ๆ ซึ่งมีเนื้อหำที่สร้ำงเสริมควำม

เข้ำใจในทิศทำงและขอบเขตของกำรวิจัยสร้ำงสรรค์พอสรุปได ้2 ส่วน ดังนี้ 

 

ส่วนที่ 1 กรอบกำรใช้ทฤษฎีและหลักกำรกำรสร้ำงสรรค์อยู่บนโครงสร้ำง 2 ด้ำน คือ  ด้ำน

แนวควำมคิดและด้ำนทฤษฎี ด้ำนแนวควำมคิดมี 4 ข้อย่อยดังนี้ 

  1) กำรร ำลึก (memorial) กำรกล่ำวควำมเป็นเรื่องรำวในประวัติศำสตร์ในสมัย

อยุธยำตอน ปลำย และรำยละเอียดเรื่องรำวที่เกี่ยวข้อง และกำรกล่ำวอ้ำงตำมหลักกำรและทฤษฎี
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ต่ำง ๆ เพื่อกำรชี้แจงควำมชัดเจน เรื่องรำวในประวัติศำสตร์ด้วยสืบค้นกำรพิสูจน์หำข้อมูลทำง

ประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม  

  2) เรือ (boat) ด้วยกำรกล่ำวควำมเป็นมำของเรือที่ส ำคัญๆในประวัติศำสตร์ กำร

อนุรักษ์ (conservation) เพ่ือกำรร ำลึกด้วยหลักกำรวิธีสร้ำงสรรค์แบบกำรท ำส ำเนำท ำซ้ ำและกำร

ปรับเปลี่ยน (reproduction and reformation)   

  3) พ้ืนที่ (place) ภำยใต้แนวคิดควำมยั่งยืน (sustainable) หลักกำรออกแบบผัง

พ้ืนที่ศิลปะกับสิ่งแวดล้อม (environmental art) ศิลปะพ้ืนที่ภูมิทัศน์เชิงภูมิศิลป์ (land art) โดย

ค ำนึงถึงระบบนิเวศวิทยำ (ecological) เพ่ือสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน 

  4) ชุมชน (community) ที่มีแนวควำมคิดเรื่องควำมสัมพันธภำพ (relativism) โดย

อำศัยกิจกรรม (activity) ด้ำนวัฒนธรรม ประเพณี หมำยถึงหลักกำรด้ำนสังคม ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ประชำชนในชุมชน และนอกชุมชนที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์โดยอนุสรณ์สถำน สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เป็น

อุปกรณ์เพ่ือสร้ำงกิจกรรมทำงวัฒนธรรมประเพณีให้ซึมซับประวัติศำสตร์  

  และส่วนสุดท้ำยเป็นกำรวิเครำะห์งำนสรร้ำงสรรค์ในพ้ืนที่สำธำรณะซึ่งเป็นกำร

ออกแบบที่ค ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ที่รองรับสภำวะของควำมเป็นสถำนที่สำธำรณะของ

ชุมชนเมือง 

   ด้ำนที่ 2 ทฤษฎี มี 2 ข้อย่อยดังนี้ 

  1) ทฤษฎีกำรเห็นและกำรรับรู้ (visual and perception) โดยอำศัยทฤษฎีกำร

สร้ำงรูปทรงต้นแบบและรูปทรงสัญลักษณ์ ทฤษฎีกำรรับรู้เกสตัลท์ และปรัชญำเพ่ือกำรออกแบบ

ประติมำกรรม 

  2) ทฤษฎีศิลปะและกำรออกแบบ (art and design) โดยอำศัยกลุ่มแนวคิดศิลปะ

ย้อนยุค (retrospection) ทฤษฎีอดีตที่สวยงำม (rosy retrospection theory) ทฤษฎีทำงปัญญำ 

(intellectualist theory) และกฎเกณฑ์องค์ประกอบศิลปะ (art composition) คือ ควำมสมดุล 

(balance) จุดศูนย์ถ่วง (gravity) ควำมสมมำตร (symmetry) และ รูปทรงโครงสร้ำงประเภทกรอบ

โครงสร้ำง (structural framework) และกำรออกแบบภูมิทัศน์ (landscape design) โดยหลักำร

ศิลปะกับสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศธรณีวิทยำ 
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ส่วนที่ 2 กรอบกำรปฏิบัติกำรสร้ำงสรรค์อยู่บนโครงสร้ำง 2 ด้ำน คือ 

ด้ำนที่ 1 กำรค้นหำศึกษำผลงำนสร้ำงสรรค์ที่น่ำสนใจซึ่งแบ่งเป็น 2 ข้อย่อย 

1) ผลงำนประติมำกรรม รูปแบบประดิษฐ์กรรม (fabrication) รูปทรงกรอบโครงสร้ำง 

(structural framework) วิธีกำรงำนช่ำงฝีมือ (craftsman) และเทคนิคแบบประเพณีดั้งเดิม 

(traditional technique) 

2) ผลงำนของศิลปินทีมีชื่อเสียงและมีทิศทำงกรอบแนวคิดแบบใกล้เคียงเรื่องประวัติศำสตร์ 

บุคคลส ำคัญในประวัติศำสตร์ เรื่องรำว อุดมกำรณ์แบบอนุรักษ์ ซึ่งประกอบด้วย  

 - โซล เลอร์วิตต์ (Sol Lewitt) 

 - มำร์ติน พูรเยียร์ (Martin Puryear) 

 - ริชำร์ด แดคอน (Richard Deacon) 

ด้ำนที่ 2 กำรศึกษำผลงำนโครงกำรศิลปะเพ่ือพ้ืนที่สำธำรณะ (public place) มี 2 ข้อย่อย 

ดังนี้ 

 1) พ้ืนที่ย่ำนน้ ำท่วม (Floodable Square) เป็นพ้ืนที่เขตท่ำเรือของเมืองบอร์โดซ์ ประเทศ

ฝรั่งเศส โดยลักษณะก ำหนดพ้ืนที่ให้มีน้ ำท่วมเป็นช่วงระยะเวลำที่ประชำชนจะลงไปเล่นน้ ำ เสมือน

สระน้ ำตื้น ๆ ที่ชวนให้เด็กวิ่งเล่นอย่ำงสนุกสนำน  

 2)  สะพำน Webb Bridge ข้ำมแม่น้ ำ Yarra เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ปี ค.ศ. 

2003 โดยมีผู้ออกแบบ 2 ท่ำนคือ สถำปนิกกลุ่มเดนตัน คอร์เกอร์ มำร์แชล (Denton Corker 

Marshall) และศิลปินโรเบิร์ต โอเวน ประติมำกรรมขนำดใหญ่เพ่ือประโยชน์เป็นสะพำนข้ำมแม่น้ ำ 

เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจำกเรื่องรำวในอดีตของชนพื้นเมืองชำวอะบอริจินที่อำศัยมำกว่ำพันปี 
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ 

 

วิธีกำรสร้ำงสรรค์ประติมำกรรมเพ่ือพ้ืนที่สำธำรณะโดยมีเป้ำหมำย กรณีศึกษำค้นหำรูปแบบ

สร้ำงประติมำกรรมต้นแบบจ ำลอง จัดสร้ำงในพ้ืนที่สำธำรณะเขตชุมชนบ้ำนโพธิ์สำมต้น จังหวัด

พระนครศรีอยุธยำ ด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือจักเป็นสัญลักษณ์ และเป็นอนุสรณ์สถำนร ำลึกพ้ืนที่

เหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์ ทั้งนี้  กำรด ำเนินกำรวิจัยเ พ่ือศึกษำสร้ำงสรรค์ค้นหำรูปแบบ

ประติมำกรรมต้นแบบ แบ่งเป็น 3 ล ำดับ คือ 

1) กำรวิเครำะห์ข้อมูลหลักกำรและทฤษฎีเชิงคุณภำพ 

2) ประติมำกรรม เป็นสัญลักษณ์ เรียกว่ำ ประติมำกรรมสัญลักษณ์  

3) ศิลปกรรมพ้ืนที่ หรือเรียกว่ำ ภูมิทัศน์เชิงประติมำกรรม 

ขั้นตอนของกำรศึกษำมีโครงสร้ำงล ำดับเหมือนกันทั้ง 2 ส่วน เว้นแต่รำยละเอียดแตกต่ำงกัน 

ด้วยคุณลักษณะต่ำงกัน แต่อยู่บนพ้ืนฐำนข้อมูลเดียวกันและจักต้องมีควำมสัมพันธ์กันทั้งในแง่ของ

เนื้อหำ และทำงกำยภำพที่ว่ำด้วยกำรเป็นส่วนหนึ่งของอนุสรณ์สถำนในรูปแบบประติมำกรรม

สำธำรณะ 

 

3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลหลักการและทฤษฎีเชิงคุณภาพ 

กำรตั้งสมมุติฐำนของกำรสร้ำงสรรค์ประติมำกรรมสำธำรณะ กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือสร้ำง

ควำมชัดเจนและควำมเป็นไปได้จริงของกำรสร้ำงสรรค์ที่ไม่เป็นข้อสงสัยในภำยหลัง โดยวิธีกำรพิสูจน์

เชิงเปรียบเทียบ ดังแยกกำรวิเครำะห์ ดังนี้ 

 

3.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 

จำกกำรศึกษำผ่ำนเรือไทยโบรำณจำกภำพเขียนขบวนเรือรำชพิธีทำงชลมำรค และกำรบันทึก

กล่ำวว่ำ เรือลักษณะแบบเดียวกันใช้เป็นเรือรบและรูปลักษณ์แบบเดียวกันที่ใช้ในกำรรบในพ้ืนที่โพธิ์

สำมต้น และหนังสือพระรำชพงศำวดำรฉบับกรุงธนบุรีกล่ำวเหตุกำรณ์ส ำคัญครั้งกำรรบในพ้ืนที่ค่ำย
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โพธิ์สำมต้นหลังเสียกรุงศรีอยุธยำครั้งที่ 2 ด้วยขบวนเรือรบจำกหัวเมืองจันทบุรี และหนังสื อบันทึก

ของคณะมิชชันนำรี กำรส ำรวจ กำรสัมภำษณ์ และพิสูจน์เชิงเปรียบเทียบ “เรือขุดไทยโบรำณ” เป็น

เหตุปัจจัยส ำคัญทำงหลักฐำนยืนยันของเหตุกำรณ์และพัฒนำองค์ควำมรู้ของแรงบันดำลใจสู่กำร

สังเครำะห์ประติมำกรรมสัญลักษณ์ที่มีประสิทธิผลแก่กำรร ำลึก 

 

1) ข้อมูลภาคเอกสาร 

เหตุกำรณ์กำรเข้ำตีค่ำยโพธิ์สำมต้นด้วยขบวนเรือที่เดินทำงมำจำกเมืองจันทบุรี  ซึ่งหลักฐำน

ระบุเป็นเรือประเภทเรือยำวขุดจำกท่อนซุง เรือไทยสมัยอยุธยำถูกแบ่งเป็น 2 ประเภทตำมเทคนิคกำร

สร้ำง คือ เรือต่อและเรือขุด เรือต่อ หมำยถึง เรือที่น ำแผ่นกระดำนมำต่อประกอบเป็นรูปเรือ ขั้นตอน

ของกำรสร้ำงเริ่มต้นด้วยกำรสร้ำงกระดูกงูเรือก่อนแล้วถึงน ำแผ่นไม้มำประกอบเป็นส่วนกรำบเรือ  มี

ขนำดเล็กไปจนถึงขนำดใหญ่ออกมหำสมุทรข้ำมทวีป ได้รับอิทธิพลและถ่ำยทอดวิชำกำรต่อเรือจำก

ชำวตะวันตกมำตั้งแต่อยุธยำมีสัมพันธไมตรีกับฮอลันดำในปี พ.ศ. 2153 สมัยสมเด็จพระเอกำทศรถ 

ชำวฮอลันดำได้เอำใจใส่ช่วยเหลือต่อรำชกำรไทย เช่น ส่งช่ำงต่อเรือ ช่ำงไม้ ช่ำงเคลือบและช่ำงอ่ืน ๆ 

มำช่วยเหลือ (กองทัพเรือ, 2509) ส่วนเรือขุด เชื่อกันว่ำมีใช้กันมำตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัย ด้วยวิธีกำร

สร้ำงง่ำยกว่ำเรือต่อ เพรำะไม่ต้องใช้อุปกรณ์มำกมำยในกำรสร้ำง ระยะเวลำสั้นและด้วยแต่ก่อนต้นไม้

ใหญ่ ๆ ยังมีอุดมสมบูรณ์ ดังนั้น กำรที่จะหำไม้ซุงท่อนเดียวจึงไม่ใช่เรื่องยำกส ำหรับเรือขนำดยำว

ตั้งแต่ 3-30 เมตร ควำมกว้ำงก็เริ่มต้นแต่ 0.80-2 เมตร ตำมบันทึกที่มีในพระรำชพงศำวดำรและ

จดหมำยเหตุของชำวต่ำงชำติในช่วงระยะเวลำนั้น ได้กล่ำวว่ำ เรือรบของสยำมท ำมำจำกไม้ซุงท่อน

เดียว และมีข้อพิสูจน์ที่เชื่อได้ว่ำเป็นเรือที่ใช้รบกู้เอกรำชหลังเสียกรุงศรีครั้งที่ 2 แม้ว่ำไม่มีเอกสำรที่

บันทึกลักษณะเรือชัดเจนที่ใช้โจมตี ณ ค่ำยโพธิ์สำมต้น แต่ก่อนจะออกจำกจันทบุรีกล่ำวว่ำได้มีรับสั่ง

ให้ทหำรอำสำเร่งสร้ำงเรือกว่ำ 100 ล ำ ภำยหลังในพงศำวดำรกรุงธนบุรี ซึ่งบันทึกเหตุกำรณ์กำร

สถำปนำกรุงธนบุรีเป็นรำชธำนีแล้ว เมื่อครั้งยกทัพเรือไปตีพม่ำที่บำงกุ้ง พระองค์ (สมเด็จพระเจ้ำตำก

สิน10) ก็ทรงด้วยเรือพระที่นั่งสุวรรณมหำพิชัยนำวำ ซึ่งเป็นเรือยำว มีควำมยำว 11 วำ กว้ำง 3 ศอก

                                           
10 สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช หลักฐำนส่วนใหญ่เชื่อว่ำ ทรงเคยเป็นพ่อค้ำเกวียนผู้ทรงปัญญำ
เฉลียวฉลำดและมีควำมสำมำรถด้ำนกฎหมำย ช่วยกรมกำรเมืองช ำระถ้อยควำมของรำษฎรทำง
ภำคเหนือมีควำมชอบในแผ่นดิน ต่อมำได้รับพระมหำกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งเป็นเจ้ำเมือง ต ำแหน่ง 
พระยำตำก ครั้งสงครำมกำรเสียกรุงครั้งที่ 2 พระยำตำกได้น ำไพร่พลลงมำสมทบเสริมก ำลังป้องกัน
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เศษ มีฝีพำย 28 คน (พันจันทนุมำศ (เจิม), 2551) และอีกบันทึกที่สนับสนุนขบวนทัพเรือที่มีมำแต่

เริ่มกรุงศรีอยุธยำ จำกบันทึกของรำชทูตฝรั่งเศสในรัชสมัยสมเด็จพระนำรำยณ์ในภำพเหตุกำรณ์กำร

ต้อนรับพระรำชสำสน์กล่ำวถึงขบวนเรือในกำรครั้งนั้นว่ำเป็นขบวนเรือจ ำนวนกว่ำร่วมร้อยล ำเต็ม

แม่น้ ำล ำคลองที่ไหลผ่ำนอยุธยำ ซึ่งสร้ำงควำมประทับใจเป็นอย่ำงมำก (โคลด์ เซเบเรต์ เดอ บูเล, 

2560) และในทำงธรณีวิทยำพ้ืนที่ตั้งของพระนครกรุงศรีอยุธยำมีลักษณะเป็นภูมิประเทศแบนรำบมี

แม่น้ ำ ล ำคลองเชื่อมโยงคดเคี้ยว เอ้ือกับกำรสร้ำงบ้ำนเมืองผู้คนอำศัย ติดต่อค้ำขำย พัฒนำวัฒนธรรม

ลุ่มน้ ำ หรือจะเรียกว่ำอำรยธรรมบนพ้ืนที่ดินดอนสำมเหลี่ยม (Kaida, 1974) ปัจจัยส ำคัญทำง

ธรณีวิทยำที่ท ำให้เกิดระบบวงจรนิเวศช่วงฤดูหน้ำน้ ำหลำก เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนำยนเป็นต้นไป น้ ำจะ

เริ่มขุ่นเป็นสีแดงด้วยโคลนตมที่พัดมำจำกทำงเหนือ กระแสน้ ำไหลเชี่ยวขึ้นระดับน้ ำสูงขึ้นวันละหลำย

ปุ๊ช ตกถึงเดือนสิงหำคมก็ล้นฝั่งท่วมในท้องทุ่ง มีระดับสูงหนึ่งถึงสองเมตร ต้นข้ำวเติบโตหนีน้ ำแทนที่

จะเป็นอุทกภัยกลับท ำให้เจริญเสียอีก น้ ำท่วมทุ่งจนถึงเดือนพฤศจิกำยน ตลอดเวลำนี้เรือแจวเรือพำย

จ ำนวนนับไม่ถ้วนจะขึ้นล่องในท้องทุ่งผ่ำนเข้ำไปในท้องร่องนำ (ฌัง-บัปติสต์ ปำลเลกัวซ์, 2552) เป็น

สภำวะของระบบนิเวศพ้ืนที่ดินดอนสำมเหลี่ยม เป็นกำยภำพที่สอดคล้องกับกำรใช้เรือเป็นพำหนะ

และคุณสมบัติที่อุดมด้วยแร่ธำตุสำรอำหำรที่เอื้อต่อพืชพรรณธัญญำหำรและสัตว์น้ ำ เหมำะสมกับกำร

ตั้งถิ่นฐำนบ้ำนเมือง พัฒนำจนกลำยเป็นอำรยธรรมที่เจริญรุ่งเรือง 

ในเรื่องรำวเส้นทำงกำรเดินทัพของสมเด็จพระเจ้ำตำกสินแรกออกจำกอยุธยำมุ่งสู่ทิศ

ตะวันออกหลังจำกกำรรวบรวมกองทัพที่เมืองจันทบุรี (ส ำรำญ ผลดี, 2558) เป็นกำรเคลื่อนทัพด้วย

เรือและเจำะจงเรือแจวที่เหมำะที่จะน ำใช้ในพื้นที่ที่คุ้นเคยลักษณะภูมิประเทศที่มีน้ ำท่วมหลำกในยำม

เวลำนั้น และด้วยระยะเวลำที่สั้น กำรเลือกสร้ำงเรือที่ง่ำยทันกับระยะเวลำฤดูปลำยหน้ำน้ ำหลำกเอ่อ

ล้นตลิ่ง และกำรเลือกสร้ำงเรือขุดด้วยเหตุผลด้วยเทคนิคกำรขุดจะใช้อุปกรณ์ที่มีโดยทั่วไปคือ มีดและ

ขวำนตัดไม้ที่ชำวบ้ำนสะดวกคุ้นเคย ซึ่งเสร็จทันเวลำช่วงฤดูกำลก่อนน้ ำลดและสอดคล้องตำมต ำรำ

ยุทธวิธีกำรรบกำรก ำหนดทิศในช่วงฤดูกำลตำมหลักกำรของวิชำกำรรบต ำรำพิชัยสงครำม กำรออกศึก 

                                                                                                                         
กรุงศรีอยุธยำ จนเป็นที่เลื่องลือว่ำเป็นแม่ทัพที่เข้มแข็ง ไม่นำนก่อนเสียกรุงแก่พม่ำ พระยำตำกได้น ำ
ก ำลังทหำรคู่ใจกว่ำ 500 คนตีแหวกวงล้อมพม่ำมุ่งไปยังหัวเมืองฝั่งตะวันออก เพ่ือรวบรวมไพร่พลและ
อำวุธยุทโธปกรณ์กลับมำกอบกู้กรุงศรีอยุธยำส ำเร็จในเวลำเพียง 7 เดือนหลังจำกออกจำกกรุงศรี
อยุธยำ  และหลังจำกนั้นได้ทรงเลือกกรุงธนบุรี ซึ่งเป็นเมืองยุทธศำสตร์ใกล้ปำกแม่น้ ำเจ้ำพระยำเป็น
รำชธำนี และทรงครองรำชย์สมบัติเป็นระยะเวลำ 15 ปี และทรงเป็นพระมหำกษัตริย์พระองค์เดียวใน
ประวัติศำสตร์สมัยธนบุรี (พันจันทนุมำศ (เจิม), 2551) 
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กล่ำวไว้ดังนี้ “เดือน 10 เดือน 11 และเดือน 12 สำมเดือนนี้เป็นปริมณฑลน้ ำ นำคเอำหัวไปบูรพ์หำง

ไปประจิม เสนำผู้ใดน ำพลแต่ประจิม แม้นมีฤทธิดังพระนำรำยณ์ก็ดี แลพระยำผู้นั้นในยุทธนั้นก็

จะต้องปรำไชยแล.” (หลวงพิไชยเสนำ, 2555) หมำยควำมว่ำ กำรตั้งทัพทิศตะวันออกจะได้รับชัยชนะ 

ซ่ึงตรงตำมบันทึกกล่ำวไว้ว่ำเมื่อตีค่ำยด้ำนตะวันออกชนะแล้วข้ำมรุ่งอีกวันก็เข้ำตีค่ำยฝั่งตะวันตก เป็น

อีกหลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำกำรเดินทัพด้วยเรือ ซึ่งเป็นต้นน้ ำเข้ำสู่พื้นที่ค่ำยโพธิ์สำมต้น 

 

2) ข้อมูลภาคโบราณวัตถุและโบราณสถาน 

กำรเก็บรักษำเรือโบรำณโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเรือหลวงที่ถูกจัดเก็บแสดงในพิพิธภัณฑ์หลำยแห่ง

ทั้งของหน่วยงำนของรัฐบำล เช่น พิพิธภัณฑ์กองทัพเรือ จังหวัดสมุทรปรำกำร มีเรือไม้เก่ำอำยุรำว

ร้อยกว่ำปี จัดแสดงให้ประชำชนได้เข้ำชม ซึ่งลักษณะเป็นเรือไม้แกะสลักลวดลำยสวยงำมและน่ำเกรง

ขำม ด้วยขนำดที่ใหญ่ที่มีลวดลำยบอกเรื่องรำวสัตว์ในวรรณคดีควำมเชื่อที่มีมำแต่สมัยสุโขทัย ซึ่งเป็น

สัญลักษณ์บ่งบอกถึงอำรยธรรมมีมำแต่โบรำณไทย และในส่วนพิพิธภัณฑ์เอกชนและหน่วยงำนส่วน

ท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ภำคกลำงจะมีให้เห็นเกือบทุกพ้ืนที่ ซึ่งประเภทและลักษณะเรือจะเป็นเรือที่ใช้ใน

กำรสัญจร กำรขนส่ง และใช้ในชีวิตประจ ำวันมีรูปทรงหลำกหลำย เช่น เรือต่อขนำดใหญ่ที่ใช้ในกำร

ขนส่งสินค้ำ ซึ่งบดระวำงจัดเก็บโดยนักสะสม ส่วนเรือขนำดเล็กประเภทเรือขุดก็มีเก็บแสดงเป็น

จ ำนวนหนึ่ง อำจด้วยเรือขุดภำยหลัง 200 ปีที่ผ่ำนมำมีจ ำนวนลดน้อยลงด้วยเหตุผลป่ำไม้ ไม่มีต้นไม้

ขนำดใหญ่ให้เพ่ือสร้ำงเรือขุด และอีกเหตุผลหนึ่งด้วยวิธีกำร เครื่องมือในกำรตัดไม้แปรรูปมีใช้ใน

อุตสำหกรรม และเข้ำสู่กลุ่มช่ำงแกะไม้ต่อเรือในสยำมที่มีกำรติดต่อค้ำขำยกับชำวต่ำงชำติมำกขึ้น  ซึ่ง

เป็นหลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำกำรสร้ำงเรือยำวมีกำรพัฒนำมำตำมล ำดับ 

 



  113 

 

ภำพที่ 62 เรือรบโทยโบรำณมีช่องวำงปืนใหญ่พิพิธภัณฑ์สถำนกองทัพเรือ จังหวัดสมุทรปรำกำร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

กำรศึกษำด้วยวิธีกำรสืบค้นที่มำของแรงบันดำลใจ และกำรตั้งสมมติฐำนในหลักกำรพิสูจน์ 

(verification) ข้อมูลภำพเชิงเปรียบเทียบที่มีในบันทึกตั้งแต่อดีต เป็นวิธีกำรหำข้อสรุปเหตุผล

สนับสนุนควำมคล้ำยคลึงกันของวัฒนธรรมถ่ำยเทระหว่ำงอำณำจักรเพ่ือนบ้ำนดัง 3 ภำพด้ำนล่ำง 

 

ตำรำงที่ 7 ตำรำงแสดงกำรวิเครำะห์เชิงเปรียบเทียบเรือในประเทศเพ่ือนบ้ำนและสยำม 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
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ภำพที่ 63 เรือรบของพม่ำ ในปี พ.ศ. 2338 
ที่มำ: Wikipedia, A Birman War Boat, 
accessed February 20, 2018, 
available from 
https://th.m.wikipedia.org/wiki/
ไฟล์:An_account_of_an_embassy_to_
the_kingdom_of_Ava_00493-s.gif 

เรือรบของพม่ำ ในปี พ.ศ. 2338 (A Burmese war 
boat in 1795) วำดโดย Singey Bey พิมพ์โดย T. 
Medland – ของสถำนเอกอัครรำชทูตใน
รำชอำณำจักรอำวำ: ส่งโดยข้ำหลวงใหญ่แห่งอินเดีย
ในปี พ.ศ. 2338 จ ำนวนชิ้นที่ 428 ผู้แต่ง:ไมเคิลไซส 
ประเภทเรือขุด ลักษณะของฝีพำยจะนั่งหันหลังให้
หัวเรือซึ่งแสดงให้เห็นว่ำด้ำมไม้พำยจะต้องขัดกับ
กรำบเรือ แต่ก็คงไม่ถึงกับยึดติดกรำบ 

 
ภำพที่ 64 ภำพสลักบนหินทรำยนูนต่ ำ
ปรำสำทบำยน นครธม กัมพูชำ 
ที่มำ: Asia Pacific Travel, Bas Reliefs 
at Bayon Temple Angkor Temple, 
accessed June 19, 2018, available 
from http://www.angkortravel 
cambodia.com/cambodiaphotos/te
mple_bayon_siemreap.htm 

ภำพสลักบนหินทรำยนูนต่ ำปรำสำทบำยน นครธม 
กัมพูชำ เป็นภำพทหำรนั่งบนเรือที่มีฝีพำยจ ำนวน
มำกนั่งเรียงกันซึ่งหัวเรือแกะสลักลวดลำยเหรำ 
ทหำรฝีพำยจะนั่งหันหลังให้หัวเรือ ซึ่งไม้พำยจะลอด
จำกช่องบังด้ำนข้ำงเหนือกรำบเรือ และลักษณะ
รูปทรงเป็นเรือที่สร้ำงจำกซุงท่อนเดียว 

 
ภำพที่ 65 เรือในรำชพิธีทำงชลมำรค 

เรือที่ใช้ในรำชพิธีทำงชลมำรคหรือเสด็จประพำส 
ลักษณะเป็นเรือขุดด้วยไม้ท่อนซุงขนำดใหญ่ บันทึก
กล่ำวว่ำมีจ ำนวนฝีพำย 120  คน วิธีกำรพำยให้พร้อม
เพรียงกันด้วยกำรร้องเพลงเป็นจังหวะ ท ำให้เรือวิ่ง
ได้รวดเร็ว เมื่อวิเครำะห์จะเห็นวิวัฒนำกำรอำรย
ธรรมลุ่มน้ ำ เห็นธรรมชำติป่ำเขตร้อนชื้น มีต้นไม้
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ที่มำ: Hagley, Travel to 17th-Century 
Siam through a Rare Acquisition, 
accessed June 19, 2018, available 
from https://www.hagley.org 
/librarynews/travel-17th-century-
siam-through-rare-acquisition  

แน่นหนำ ด้วยขนำดของเรือที่สำมำรถบรรทุกคนได้
เป็นจ ำนวนมำก เขียนบันทึกโดย ซิมอง เดอ ลำลู
แบร์ ในรัชสมัยสมเด็จพระนำรำยณ์ 

 

ตำรำงภำพเปรียบเทียบแสดงให้เห็นข้อแตกต่ำงของเรือประเทศในสำมลุ่มแม่น้ ำ คือ  สยำม 

พม่ำ และกัมพูชำ ซึ่งล้วนแต่เป็นเรือขุด ทั้งนี้ มีแนวควำมเชื่อที่คล้ำยคลึงกันเกี่ยวกับลวดลำยหัวเรือที่

เป็นรูปสัตว์ในวรรณคดี เพียงแต่รูปทรงและรำยละเอียดไม่เหมือนกันเสียทีเดียว แต่มีข้อแตกต่ำงที่

เห็นชัดคือฝีพำยที่นั่งเป็นแถวหันหน้ำไปทำงท้ำยเรือ ซึ่งมีควำมแตกต่ำงกันกับเรือของสยำม และสิ่งที่

เห็นแตกต่ำงกันไดช้ัดคือ เรือพระเจ้ำแผ่นดินของแต่ละประเทศท่ีมีลวดลำยแตกต่ำงกันด้วยเหตุผลทำง

ควำมเชื่อ แต่อย่ำงไรก็ตำม เรือขุดเหล่ำนี้ (ด้วยไม้ซุงท่อนเดียว) ก็ถูกน ำมำเป็นเรือรบด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่ง

แสดงให้เห็นกำรพัฒนำกำรของเรือท่ีมีปัจจัยพื้นฐำนธรรมชำติ โดยเฉพำะป่ำไม้ใหญ่ที่ขึ้นหนำแน่นทำง

ตอนเหนือของแม่น้ ำเหมือนกัน และนครเมืองต่ำงก็ตั้งอยู่ในภูมิประเทศลุ่มน้ ำมีแม่น้ ำไหลผ่ำน คือ

แม่น้ ำอิรวดี แม่น้ ำเจ้ำพระยำ และแม่น้ ำโขง ซึ่งมีล ำคลองเล็ก ล ำคลองน้อยแตกเป็นแขนงเชื่อมต่อทั่ว

ทั้งพ้ืนที่รำบของประเทศ 

 

ตำรำงที่ 8 ตำรำงแสดงกำรวิเครำะห์เชิงเปรียบเทียบเรือในประเทศไทย 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์  

ชนิดเรือและรูปแบบ กำรวิเครำะห์ 
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ภำพที่ 66 เรือมำด 
ที่มำ: พลอยโพยม, เรือมาด, accessed June 27, 
2018, available from 
http://bangkrod.blogspot.com/ 2010/10/3. html  

เรือมาด ขนำดเล็ก เป็นเรือขุดจำกไม้ซุงท่อน
เดียว วิธีกำรสร้ำงด้วยเครื่องมือพ้ืนฐำนทั่วไป 
ขนำดเรือยำวประมำณ 8 เมตร กลำงล ำเรือเบิก
กว้ำง หัวและท้ำยเรียวเล็ก มีกงเรือและกระทง
ส ำหรับนั่งพำย ไม่มีกระดูกงูเนื่องด้วยขนำดล ำที่
เล็กและเป็นไม้ท่อนเดียว ไม่เกิดกำรแตกร้ำว
จำกกำรยืดหดของไม้ 

 
ภำพที่ 67 เรือดั้งที่พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ เรือพระ
รำชพิธี เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์  

เรือดั้ง มีรูปลักษณ์และโครงสร้ำงที่พัฒนำจำก
เรือมำดเป็นเรือขุดใช้ไม้ท่อนเดียวไม่มีรอยต่อ 
เป็นไม้ตะเคียน ควำมยำว 25 เมตร ควำมกว้ำง 
2 เมตร มีกระดูกงูเป็นโครงสร้ำงภำยในท้องเรือ 
คุณสมบัติพิเศษเคลื่อนที่ได้เร็ว เนื่องด้วยพ้ืน
ผิวสัมผัสกับผิวน้ ำแคบ อกเป็นมุมแหลม ซึ่งเป็น
ลักษณะที่ตอบสนองกำรเคลื่อนตัวไปข้ำงหน้ำ
อย่ำงรวดเร็ว บรรทุกทหำรได้จ ำนวนกว่ำ 50 
นำย ในขณะที่มีควำมคล่องแคล่วในกำรใช้งำน 
มีประวัติกำรใช้มำตั้งแต่สมัยอยุธยำ กรุงธนบุรี
และรัตนโกสินทร์ 

 
ภำพที่ 68 เรือศีรษะสัตว์ที่พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ เรือ
พระรำชพิธี เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

เรือศีรษะสัตว์ เป็นเรือรบที่ใช้โจมตี กลุ่มเรือ
พิฆำตด้วยคุณสมบัติแล่นเร็ว และยังเป็นเรือที่
ใช้ในรำชพิธีทำงชลมำรค สังเกตเห็นว่ำลวดลำย
หัวสัตว์จะเป็นสัตว์ชั้นรอง และรูปแบบเป็นแค่
เขียนสีทับบนกรำบเรือ ไม่มีกำรแกะสลักนูน 
ควำมยำว 22.23 เมตร กว้ำง 1.75 เมตร ท้อง
เรือลึก 0.70 เมตร เรือชนิดนี้เรียกว่ำ เรือเหล่ำ
แสนยำกร มีมำตั้งแต่สมัยพระนำรำยณ์มหำรำช 
พ.ศ. 2231-2199 เป็นเรือที่พัฒนำด้วยเทคนิค
เรือขุด ลักษณะโครงสร้ำงเหมือนกับเรือดั้ง 
เพียงแต่หัวท้ำยเป็นรูปสัตว์ 



  117 

ตำรำงแสดงกำรวิเครำะห์เชิงเปรียบเทียบประเภทเรือเก่ำโบรำณ พัฒนำจำกขนำดเล็กสู่

ขนำดใหญ่เพ่ือกำรใช้ในกำรรำชพิธีและใช้ในกำรรบ ซึ่งแยกแยะให้เห็นกำรพัฒนำเป็น 2 ส่วน คือ กำร

พัฒนำด้ำนรูปแบบและขนำด ซึ่งอำศัยหลักกำรพ้ืนฐำนกำรลอยตัว กำรเคลื่อนที่รวดเร็ว เป็นหัวใจ

ส ำคัญของเรือที่มีประสิทธิภำพสูง และประเด็นที่ 2 เป็นเรื่องของสถำนะทำงสังคม หรือบ่งบอก

สถำนะอ ำนำจหน้ำที่ของผู้ใช้เรือ ซึ่งแสดงควำมแตกต่ำงของรูปทรง และกำรเขียนลวดลำยข้ำงเรือ

อย่ำงชัดเจน ซึ่งสองรูปหลังเป็นเรือรบหลวงที่มีขนำดของเรือใหญ่ เพ่ือรองรับจ ำนวนทหำรเคลื่อนพล

ออกศึก 

จำกข้อมูลผล (วัตถุ) วิเครำะห์ข้ำงต้นเปรียบเทียบข้อมูลจำกเอกสำรบันทึกชำวฝรั่งเศส (สมัย

พระนำรำยณ์) เป็นเข็มทิศชี้น ำกำรน้อมร ำลึกองค์ควำมรู้พ้ืนฐำนแบบดั้งเดิมเพ่ือเป็นลำยแทงสู่

ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำจำกหลำยศำสตร์ของช่วงระยะเวลำยุคคริสต์ศตวรรษที่ 21 แบบยั่งยืน ดัง

บทสรุปสั้น ๆ ของบันทึกเรื่องรำวเกี่ยวกับเรือในสมัยสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำชไว้ ดังนี้ “เรือนั้นล ำ

ยำวและแคบมำก มักจะท ำจำกซุงท่อนเดียว ใช้สิ่วเจำะเอำตำมควำมยำวแล้วถำกด้วยเครื่องมือเหล็ก

แล้วน ำขึ้นแขวนย่ำงไฟ และค่อย ๆ เบิกให้กว้ำงที่สุดเท่ำที่จะท ำได้โดยไม่ให้เนื้อไม้แตก เรือล ำหนึ่ง ๆ 

ใช้ฝีพำยรวม 50-60 คน” (นิโกลำส แชรเวส, 2506) แสดงให้เห็นองค์ควำมรู้ทำงเทคโนโลยีที่จ ำกัด 

และควำมรู้ในหลักกำรและทฤษฎีกำรลอยตัวเคลื่อนที่ของเรือ ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจใน

ลักษณะของรูปทรงและโครงสร้ำงเรือที่มีประสิทธิภำพในกำรลอยตัวและเคลื่อนบนผิวน้ ำ มี

คุณลักษณะทำงวิศวกรรมทำงกำยภำพที่มีประสิทธิภำพสูง ดังนั้น เรือเป็นข้อสรุปได้ว่ำ เป็นส่วนหนึ่ง

ของสัญลักษณ์ทำงวัฒนธรรมยุคสมัยอยุธยำรำชธำนีที่เกิดจำกองค์ประกอบทำงธรณีวิทยำลักษณะภูมิ

ประเทศรำบลุ่ม 

 

3) ข้อมูลพื้นฐานเชิงภูมิประเทศ 

  ลักษณะภูมิประเทศของพระนครศรีอยุธยำเป็นที่รำบลุ่ม สังเกตเห็นได้จำกลักษณะแม่น้ ำทั้ง

สำมสำยไหลคดเคี้ยวมำบรรจบ ซึ่งนักวิชำกำรถือกันว่ำอยู่ในกลุ่มของดินดอนสำมเหลี่ยมปำกแม่น้ ำ

เก่ำซ่ึงอยู่สูงกว่ำระดับน้ ำทะเลประมำณ 3.5 เมตร (kungwal066, 2015) โดยที่ตอนล่ำงสุดต่อกับดิน

ดอนสำมเหลี่ยมปำกแม่น้ ำใหม่คือบริเวณท่ีอยู่ติดทะเลกรุงเทพฯ ปัจจุบัน 
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ภำพที่ 69 สภำวะของกำรตกตะกอนจำกกำรเกิดน้ ำท่วมล้นตลิ่ง 
ที่มำ: J. David Rogers, Natural levees exist along most perennial channels subject 

to periodic overbank, accessed September 20, 2018, available from 

https://www.researchgate.net/figure/Natural-levees-exist-along-most-perennial-

channels-subject-to-periodic-overbank_fig3_237543570 

 

จำกพ้ืนที่ป่ำไม้ภูเขำสูงต้นแม่น้ ำไหลลงที่รำบลุ่มเกิดดินสันดอนจำกกำรที่พัดตะกอนมำทับถม

กลำยเป็นพ้ืนที่สันดอนริมแม่น้ ำ นำนปีพ้ืนที่ริมแม่น้ ำก็จะสูงเป็นเขื่อนและเอียงเป็นแนวดิ่ง (ดังภำพ) 

เช่นเดียวกับพ้ืนที่ต ำบลโพธิ์สำมต้น ซึ่งน้ ำไม่ท่วมถึงในบำงส่วนหรือบำงปีที่น้ ำน้อยจำกกำรไหลหลำก

ของฤดู ซึ่งระบบกำรเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่ำ “Growth of natural levees from successive flood 

events” และจะเกิดในภูมิประเทศที่เป็นดินดอนสำมเหลี่ยม (delta) หลำยพันป ี
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ภำพที่ 70 กำรก ำเนิดดินดอนสำมเหลี่ยม 
ที่มำ: eSchooltoday, Formation of a delta landform, accessed March 22, 2017, 

available from http://www.eschooltoday.com/landforms/what-is-a-delta-

landform.html 

 

 

ภำพที่ 71 ภำพมุมสูงอยุธยำจำกภำพถ่ำยทำงอำกำศบน Google earth 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

จำกหลำยปัจจัยที่เป็นข้อมูลพ้ืนฐำน ได้รวบรวมทั้งภำคสนำมพ้ืนที่ นอกพ้ืนที่ และจำก

เอกสำรต่ำง ๆ ที่มีกำรบันทึก และปัจจัยทำงภูมิประเทศที่เป็นพ้ืนที่รำบลุ่ม มีแม่น้ ำผ่ำน 3 สำยมำ

บรรจบพื้นที่พระนครกรุงศรีอยุธยำ เป็นเส้นทำงส ำคัญสันจรกำรค้ำขำยของพ่อค้ำทั้งไทยและเทศ โดย

ส่วนใหญ่ขนส่งสินค้นด้วยเรือออกสู่ทะเลปำกแม่น้ ำเจ้ำพระยำ และด้วยภูมิประเทศเป็นปัจจัยให้

ประชำชนจะมีควำมช ำนำญในกำรใช้เรือ รวมถึงกำรสร้ำงเรือกำรต่อเรือ และมีช่ำงฝีมือจ ำนวน
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มำกมำยในกำรต่อเรือโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรขุดเรือที่มีมำแต่โบรำณที่สอดคล้องกับทฤษฎีนิเวศ

วัฒนธรรม (ecological culture) ป่ำไม้เป็นหัวใจส ำคัญของควำมเจริญรุ่งเรืองของอำณำจักรอยุธยำ

เป็นเมืองที่มำกมำยด้วยองค์ควำมรู้ทำงนิเวศนวัตกรรมดั้งเดิม (ecological innovation) 

 

3.1.2 การวิเคราะห์เชิงโครงสร้างหลักการและทฤษฎี  

กำรสร้ำงศึกษำเพ่ือสร้ำงสรรค์ ร ำลึกค่ำยโพธิ์สำมต้น ใช้หลักกำรทฤษฎีดังต่อไปนี้ 

1) สัญศำสตร์ (semiotic) เพ่ือกำรตีควำมรูปทรงสัญลักษณ์ 

2) หลักกำรทำงปัญญำ (intellectualism) เพ่ือกำรก ำหนดรูปลักษณ์ของรูปทรงสัญลักษณ์ 

3) หลักกำรแนวคิดย้อนยุค (retrospection) บนทฤษฎี Rosy Retrospection11 เพ่ือกำร

ร ำลึก หวนคิดค ำนึง เรื่องรำวประวัติศำสตร์ 

4) หลักกำรวิธีกำรประดิษฐ์กรรม (fabrication) เพ่ือกำรปฏิบัติสร้ำงประติมำกรรม รูปแบบ

ดั้งเดิม 

5) หลักกำรสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยำ (environment and ecology) เพ่ือกำรออกแบบ

ศิลปะภูมทิัศน์เชิงประติมำกรรม (landscape sculpture) 

 

3.1.2.1 ความสัมพันธ์โครงสร้างหลักการทฤษฎีเพ่ือทัศนศิลป์ (การออกแบบ) 

หลักกำร (principle) วิธีกำรกระบวนกำรสร้ำงสรรค์และกำรออกแบบ แยกเป็น 2 ส่วน คือ 

1) กำรสร้ำงสรรค์ประติมำกรรม: เริ่มต้นก ำหนดหลักกำรอนุรักษ์ (conservation) ด้วย

วิธีกำรซ่อมแซม (repair) กำรวิธีกำรสร้ำงซ้ ำ (reproduction) แก้ไขพัฒนำ (reformation) โดยอำศัย

                                           
11 Rosy Retrospection หมำยถึง แนวโน้มของมนุษย์ในกำรจดจ ำ (หรือแม้แต่พูดเกินจริง) บวกจำก
เหตุกำรณ์ที่ผ่ำนมำและลดเชิงลบ แม้ว่ำผลกระทบนี้จะปรำกฏขึ้นอย่ำงมำกกับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นใน
เวลำเพียงเล็กน้อยในระดับปำนกลำง แต่ก็เป็นผลมำจำกควำมทรงจ ำของควำมร ำคำญเล็กน้อยที่
เกี่ยวข้องกับมันจำงหำยไปอย่ำงรวดเร็วกว่ำควำมทรงจ ำในเชิงบวก สรุปกำรคิดว่ำ “อดีตดีกว่ำ
ปัจจุบัน” 
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ทักษะกำรประดิษฐ์กรรม (fabrication) เทคนิคงำนช่ำงไม้ประเพณีดั้งเดิม (traditional technique 

woodcraft) เพ่ือกำรศึกษำเชิงปฏิบัติสร้ำงสรรค์จำกรูปทรงเรือรบไทยโบรำณ ด้วยกำรแปรผันรูปทรง

โครงสร้ำงกระดูกงูเรือ (keel structure) สู่รูปทรงกรอบโครงสร้ำง (frame structure) หรือเรียกว่ำ 

โครงถัก  

2) กำรก ำหนดผังพ้ืนที่: หลักกำรสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยำ (environment and ecology) 

โดยพ้ืนฐำนข้อมูลทำงธรณีวิทยำกำรเกิดดินดอนสำมเหลี่ยม (delta) สร้ำงควำมสัมพันธ์ย้อนยุค เพ่ือ

ระบบนิเวศวัฒนธรรมแบบยั่งยืนในรูปแบบภูมิทัศน์เชิงประติมำกรรม 

 

3.1.2.2 ความสัมพันธ์ทฤษฎีสัญศาสตร์ (semiotic theory) และทฤษฎีทางปัญญา 

(intellectualist theory) 

สัญลักษณ์รูปทรง “เรือ” มีรูปทรงที่คนเข้ำใจได้ง่ำยในควำมทรงจ ำที่เกิดจำกประสบกำรณ์

จำกเรยีนรู้ กำรสัมผัส และกำรสังเกต ทรำบถึงคุณลักษณะของเรือ ซึ่งสิ่งที่เรียกว่ำมโนภำพ “เรือ” จะ

อยู่ในจินตนำกำรควำมทรงจ ำ และควำมรู้สึกถึงรูปลักษณ์ที่เข้ำใจได้ในคุณลักษณะของเรือนั้นๆได้เป็น

อย่ำงดียิ่ง จำกสิ่งที่กล่ำวมำนี้คือคุณลักษณะทำงปัญญำ หรือ intellectual (เกิดจำกประสบกำรณ์ 

ควำมจดจ ำและกำรสังเกตท่ีเป็นคู่ขนำนกับเรำมำแต่เดิม) กำรเริ่มต้นของกำรถ่ำยทอดเป็นรูปภำพจำก

ควำมทรงจ ำและประสบกำรณ์ ซึ่งสำมำรถถ่ำยทอดแบบง่ำย ๆ ด้วยกำรวำดเป็นรำยเส้นเป็นรูปต่ำง ๆ

แบบตัดทอน เช่นเดียวกับที่เกิดกับภำพวำดของเด็กที่เขียนตำมควำมเข้ำใจแบบพ้ืนฐำน และผู้ใหญ่ก็

เช่นกัน (ไม่ได้ผ่ำนกำรเรียนด้ำนศิลปะ) ลักษณะภำพวำดจะเป็นภำพด้ำนข้ำงและเห็นอีกด้ำนของวัตถุ

นั้น ๆ แต่ก็เข้ำใจได้ว่ำเป็นรูปสิ่งของอะไร ทั้งนั้น ผู้วำดภำพต้องได้รับประสบกำรณ์สิ่งเหล่ำนั้นมำก่อน 

ซึ่งตรงกับทฤษฎีสัญญะ (semiotic theory) ของชำร์ล แซนเดอร์ส เพิร์ส (Charles Sanders 

Peirce)12 ที่ว่ำด้วยกำรรูปทรงสัญลักษณ์ (symbol) 

                                           
12 สัญศำสตร์ คือ สัญญะ (sign) เกิดจำกควำมสัมพันธ์รูปแกนสำมทำงของตรรกะนิยำม ประกอบด้วย 
1) สัญญะบำงอย่ำง (sign) 2) สิ่งบำงอย่ำงวัตถุ (object) 3) กำรตีควำม (interpretation) หรือ
เครื่องหมำยตีควำม...สรุปได้ว่ำ เครื่องหมำย หมำยถึง วัตถุที่แปลควำมหมำย โดยสัญลักษณ์หรือ
เครื่องหมำยนั้น จะเกิดควำมเข้ำใจบำงอย่ำงที่จ ำเป็นต่อจิตใจขึ้นอยู่กับควำมคุ้นเคยกับวัตถุในล ำดับ
กำรรับรู้อะไรเพ่ือที่จะทรำบว่ำสัญลักษณ์ใดที่ระบุไว้ในใจ บำงประสบกำรณ์ของสัญลักษณ์ วัสดุที่
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ภำพวำดของเด็กมีลักษณะคล้ำยกับศิลปะยุคดั้งเดิม (primitive art) และศิลปะบนผนังของ

อียิปต์ กำรลดทอนรำยละเอียดให้เหลือเพียงโครงสร้ำง กลับสร้ำงรำยละเอียดควำมเข้ำใจได้เป็นอย่ำง

ดี เป็นลักษณะพิเศษแผง ซึ่งไม่มีกฎตำยตัวในกำรจัดภำพ ดังนั้น งำนลักษณะนี้จึงสร้ำงควำมเข้ำใจได้

ง่ำยกับกำรสัมผัส แม้แต่ผู้ที่ไม่มีควำมรู้ด้ำนศิลปะเป็นพ้ืนฐำน หรือประชำชนโดยทั่วไปก็เกิดควำม

เข้ำใจ 

 

 

ภำพที่ 72 ตัวอย่ำงภำพวำดของเด็ก 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

                                                                                                                         
จดจ ำสัญลักษณ์นั้นหรือระบบสัญลักษณ์ดังกล่ำว และในบริบทนี้ เพิร์สได้พูดถึงประสบกำรณ์ประกอบ 
(collateral experience) ประสบกำรณ์กำรสังเกตประกอบ (collateral observation) 
ควำมคุ้นเคยประกอบ (collateral acquaintance) เขำได้แบ่งสัญญะเป็นตรีลักษณะ (trichotomy) 
3 ชุด และชุดที่ 2 ซึ่งเป็นที่รู้จักและเข้ำใจง่ำย คือ ตรีลักษณะที่ประกอบด้วย 1) Icon 2) Index 3) 
symbol (เป็นสัญลักษณ์ที่พ่ึงพิงกฎเกณฑ์บำงอย่ำง เช่น สิ่งของที่สื่อให้เห็นควำมเชื่อ วัฒนธรรมของ
กลุ่มหรือสังคมนั้น ๆ ที่ยอมรับเป็นที่เข้ำใจกันว่ำหมำยถึงอะไร (Chandler, 2007) 
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ภำพที่ 73 ภำพจิตรกรรมฝำผนังถ้ ำ 
ที่มำ: ForestGirl, 9 Primitive brushes, accessed April 20, 2018, available from 

https://qbrushes.net/9-primitive-art-brushes/ 

 

วิเครำะห์คุณลักษณะรูปแบบและหลักกำรกำรสร้ำงรูปทรงภำพวำดของเด็กและในศิลปะยุค

ดั้งเดิม ซึ่งเป็นวิธีกำรแบบตัดทอนให้เรียบง่ำย ซึ่งเป็นลักษณะเฉพำะของศิลปะยุคดั้งเดิม เป็นรูปทรงที่

ตัดทอนและซ่อนเร้นเนื้อหำได้ชัดเจน ด้วยคุณลักษณะดังกล่ำวนี้ ศิลปะรูปแบบสมัยใหม่ (modern 

art) ได้น ำกลับมำใช้และระยะต่อมำได้เพ่ิมหลักกำรวิธีกำรต่ำง ๆ และในกำรสร้ำงสรรค์ ซึ่งเป็น

กระบวนกำรทำงปัญญำ (cognition process) 

 

 

 

ภำพที่ 74 ควำมสัมพันธ์หลักกำรแนวคิดและทฤษฎีทำงปัญญำ 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
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สัญลักษณ์กับทฤษฎีทำงปัญญำในกรอบสี่เหลี่ยมของตำรำงภำพข้ำงต้น แสดงให้เห็นว่ำมี

ควำมสัมพันธ์กัน กล่ำวคือ กำรสร้ำงสรรค์รูปทรงสัญลักษณ์อำศัยหลักกำรทฤษฎีทำงปัญญำที่ว่ำด้วย

กำรรับรู้ที่เกิดด้วยประสบกำรณ์และควำมทรงจ ำ ซึ่งลักษณะของรูปทรงจะสร้ำงควำมเข้ำใจได้เป็น

สำกลเบื้องต้น (common sense) ซึ่งลักษณะเรียบง่ำย (simple form) และหลังจำกรูปทรงนั้นถูก

ก ำหนดใช้ในกำลจะท ำหน้ำที่เป็นสัญลักษณ์ทำงวัตถุเป็นที่ยอมรับในควำมหมำยในสังคม วัฒนธรรม 

ประเพณี ควำมเชื่อเดียวกัน หรือกระทั้งต่ำงสังคม วัฒนธรรม หำกแต่สิ่งนั้น  ๆ (หมำยถึงเรือรบ ซึ่ง

เป็นสำกล) ซึ่งมีคุณลักษณะเหมือนกันก็ให้ควำมหมำยเช่นเดียวกัน เป็นคุณลักษณะของรูปทรง

สัญลักษณ์ (signified) (เป็นมุมด้ำนหนึ่งของตรีลักษณ์ทฤษฎีสัญศำสตร์ของเพิร์ส) ดังภำพท้ำยนี้ 

 

 

ภำพที่ 75 โครงสร้ำงควำมสัมพันธ์ส่งต่อต้นทำงสร้ำงสรรค์ถึงผู้รับสัมผัส 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

3.2.1.3 ความสัมพันธ์กับทฤษฎีสัญศาสตร์ 

 กำรน ำทฤษฎีสัญญะประเภทรูปทรงสัญลักษณ์ (symbol) โดยอำศัยหลักกำรทฤษฎีทำง

ปัญญำของกำรสร้ำงสรรค์ กำรเริ่มต้นของกำรถ่ำยทอดแบบง่ำย ๆ ด้วยกำรวำดเป็นลำยเส้นเป็นรูป

ต่ำง ๆ แบบตัดทอนด้ำนใดด้ำนหนึ่ง หรือเพียงโครงสร้ำงของส่วนประกอบ เช่นเดียวกับที่เกิดกับ

ภำพวำดของเด็กที่เขียนตำมควำมเข้ำใจแบบพ้ืนฐำน แต่ก็เข้ำใจได้ว่ำเป็นรูปสิ่งของอะไร กล่ำวคือ 

สัญลักษณ์รูปทรง “เรือ” มีรูปทรงที่คนเข้ำใจได้ง่ำยจำกประสบกำรณ์ 3 ทำง ควำมทรงจ ำ กำรสัมผัส 

และกำรสังเกต ทรำบถึงคุณลักษณะเห็นภำพในใจ เรียกว่ำมโนภำพ “เรือ” รู้ถึงรูปลักษณ์เป็นเสมือน

กำบกล้วย เป็นเปลือกกะลำทรงยำว มีคุณลักษณะลอยบนผิวน้ ำ เคลื่อนที่ได้ และรับน้ ำหนักได้ จำก
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สิ่งที่กล่ำวมำนี้เป็นหลักกำรทฤษฎีทำงปัญญำ หลักกระบวนกำรนี้ตรงกับทฤษฎีสัญวิทยำ (semiotic 

theory) ของชำร์ล แซนเดอร์ส เพิร์สทีว่่ำด้วยประเภทรูปทรงสัญลักษณ์ ซึ่งรูปทรงสัญลักษณ์ท ำควำม

เข้ำใจด้วยองค์ประกอบสำมทำง ดังตำรำงด้ำนล่ำง 

 

ตำรำงที่ 9 แผนภูมิแสดงตรีลักษณ์ ทฤษฎีสัญญะในส่วนสัญลักษณ์ 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

ตรีลักษณ์ สัญลักษณ์ เรือรบไทยโบรำณ 

 
ภำพที่ 76 แผนภูมิแสดงตรีลักษณ์ 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
 

ตีควำม (interpretant): ลอยบนผิวน้ ำ เคลื่อน
บนผิวน้ ำและรับน้ ำหนักได้,  เป็นสิ่งประดิษฐ์ใช้
ประโยชน์ในกำรเดินทำงทำงน้ ำ มีองค์ควำมรู้ด้ำน
พลศำสตร์, ทักษะเทคโนโลยีงำนไม้พ้ืนฐำน
ระดับสูง, วัฒนธรรมลุ่มน้ ำ, แสดงสถำนะอ ำนำจ, 
เกรียงไกรและผู้น ำ 
สัญญะ (sign): พำหนะใช้บรรทุก, กำรเดินทำง
ทำงน้ ำ, กำรเคลื่อนพล, กองก ำลัง, ยุทธกำร, 
ออกศึกสงครำม 
วัตถุ (object): ไม้, เรือ, มำจำกซุง, รูปทรงยำว, 
เป็นรำงยำว, พ้ืนผิวเลียบเสมอกัน, โครงสร้ำง
ประกอบยึดเหนี่ยวเป็นส่วนเดียวกัน 

 

3.1.2.4 ความสัมพันธ์โครงสร้างทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 

ล ำดับของกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะสำธำรณะ ไม่มีควำมเป็นไปได้ที่จะมองเห็นรูปแบบก่อน

กำรซึมซับข้อมูล ต้นตอของเรื่องรำว เหตุปัจจัย และสิ่งต่ำงๆที่สนับสนุนเป็นข้อเท็จจริงที่ผ่ำนกำร

พิสูจน์ด้วยหลักกำรหลำยทำง และหำกเป็นที่ยอมรับกันของผู้ที่อยู่ในแวดวงหรือนอกวงกำร ซึ่งเป็นสิ่ง

ส ำคัญเบื้องต้นของกำรสร้ำงสรรค์ที่เป็นรูปแบบใหม่เพ่ือสิ่งนั้นเฉพำะ กำรก ำหนดทฤษฎีหรือหลักกำร

อำจมีกำรปรับเปลี่ยน ได้ระหว่ำงทำงกำรสร้ำงสรรค์ เป็นกำรปรับปรุงทฤษฎีที่มีอยู่ เดิมให้มี

ควำมสัมพันธ์ถึงปลำยทำงได้ชัดเจนของวัตถุประสงค์กำรสร้ำงผลงำนและผลลัพธ์ (output and 

outcome) ที่ให้ประโยชน์กับสังคม 
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ภำพที่ 77 ทิศทำงควำมสัมพันธ์โครงสร้ำงงำนสร้ำงสรรค์เชิงวิจัย 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

จำกภำพตำรำงแสดงกรอบโครงสร้ำงกำรสร้ำงสรรค์เชิงวิจัยชี้ให้เห็น 3 ล ำดับใน 3 ส่วนที่มี

ควำมสัมพันธ์ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ในกรอบของแต่ละล ำดับ 1 , 2, 3 คือ 

ควำมส ำคัญหรือปัญหำ และทัศนคติกำรจัดกำรวิธีกำรในกำรน ำเสนอ และล ำดับสุดท้ำยเป็น
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วัตถุประสงค์ผลที่จะได้รับหรือประโยชน์ที่ได้ A, B, C คือ กำรแยกแยะ กำรวิเครำะห์ และกำร

สังเครำะห์ ดังทีจ่ะแสดงให้เห็นเป็นข้อ ๆ ดังนี้ 

1/A B C.ควำมส ำคัญและปัญหำ = ค่ำยโพธิ์สำมต้น ต ำบลโพธิ์สำมต้น อ ำเภอบำงปะหัน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ, พ้ืนที่ประวัติศำสตร์เหตุกำรณ์กำรรบ , กำรกู้เอกรำช, ด้วยยุทธวิธี

กองทัพเรือ, เรือรบไทยโบรำณ 

2/A B C.หลักกำร แนวคิด ทฤษฎี = ปัญญำ (intellectualistic), ทฤษฎีสัญญะ (semiotic) 

ทฤษฎีย้อนยุค (retro futurism) = ย้อนรอยเรือรบไทยโบรำณ, สัญลักษณ์ควำมเจริญรุ่งเรืองอยุธยำ

รำชธำนี, ย้อนอดีตวัฒนธรรมลุ่มน้ ำ = ประดิษฐ์กรรม (fabrication), งำนไม้เทคนิคดั้งเดิม 

(traditional woodworking), งำนหัตกรรมไม้ (wood craft) 

3/A B C.วัตถุประสงค์ = กำรร ำลึกเหตุกำรณ์ในประวัติศำสตร์ ควำมค ำนึง กำรเทิดทูนบรรพ

บุรุษ ควำมสมบูรณ์แห่งอำรยธรรมและธรรมชำติแห่งยุคสมัยกรุงศรีอยุธยำ 

สรุป ควำมสัมพันธ์ทฤษฎีและกำรปฏิบัติ กำรสร้ำงรูปแบบประติมำกรรมสำธำรณะ ร ำลึก

ค่ำยโพธิ์สำมต้นนี้ได้อำศัยหลักกำรออกแบบทัศนศิลป์ วิธีกำรทำงเทคนิคที่สื่ อควำมหมำยกรอบ

แนวคิดกำรย้อนอดีตและอำศัยหลักกำรของทฤษฎีทำงปัญญำ และทฤษฎีสัญศำสตร์ ด้ำนสัญลักษณ์ 

ในก ำหนดรูปทรงแบบสัญลักษณ์ ซึ่งในที่นี้คือกำรน ำรูปทรงของเรือรบสยำมโบรำณ (หรือเรือยำวของ

พระเจ้ำแผ่นดิน) ที่เป็นเอกลักษณ์ของอำณำจักรอยุธยำเป็นรูปทรงต้นแบบของกำรสร้ำงสรรค์รูปทรง

สัญลักษณ์ของกำรร ำลึกค่ำยโพธิ์สำมต้น โดยใช้หลักกำร แนวคิด วิธีกำรในกำรสร้ ำงสรรค์ (ดังตำรำง

ภำพทิศทำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกรอบโครงสร้ำงงำนสร้ำงสรรค์ข้ำงต้น 2ABC) 

 

3.1.2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการวิธีการประดิษฐ์กับผลลัพธ์หมายความ 

กำรประดิษฐ์ ในที่นี้เป็นหลักกำรวิธีกำรที่มีคุณลักษณะทำงเทคนิคแบบช่ำงฝีมือหรือนัก

ประดิษฐ์ซึ่งมุ่งเน้นช่ำงไม้และเจำะจงเทคนิคแบบประเพณีดั้งเดิม คือวิธีกำรแบบดั้งเดิมที่ไม่พ่ึงพำ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีเครื่องจักรประเภทอุตสำหกรรมโรงงำนมำช่วยในกำรสร้ำงสรรค์ กำรประดิษฐ์

แบบดั้งเดิมส่งผลกระทบกำรรับรู้ สัมผัสถึงเรื่องรำวอดีตหรือเสมือนของเก่ำโบรำณ เป็นกำรย้อน

ควำมรู้สึก และรูปทรง (สิ่งของ เครื่องใช้ ควำมเชื่อ) น้อมน ำมโนภำพร ำลึกถึงสิ่ง  ๆ หนึ่งที่เกิดมำก่อน
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หน้ำและเป็นสัญญะ (signified) ของสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ในเรื่องรำวตัวมันเอง และในรูปลักษณ์

(ผลลัพธ์) เป็นตัวแทนควำมหมำยทำงวัฒนธรรมที่ปฏิบัติและยอมรับกันเมื่อครั้งกระนั้น   

 

 

ภำพที่ 78 โครงสร้ำงวิธีกำรประดิษฐ์แสดงกระบวนกำรวิธีกำรสู่ควำมหมำย 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

จำกภำพแผนผังแสดงล ำดับวิธีกำรของประดิษฐ์กรรมให้ควำมหมำยที่สอดคล้องกับแนวคิด

ย้อนยุคอีกท้ังยังมีควำมหมำยในกำรน ำเสนอใหม่ ซึ่งเป็นหัวใจส ำคัญของงำนศิลปะ หมำยถึงกำรสร้ำง 

กำรคิดค้น มีกำรพัฒนำปรับแปลงตำมรำยละเอียดส่วนต่ำง ๆ ท ำให้ผลงำนที่ผลิตทุกชิ้นไม่เหมือนกัน

เลยที่เดียว และโดยธรรมชำติของเทคนิคงำนสร้ำงด้วยเครื่องมือ (hand tools) จะมีกำรพัฒนำทั้งนี้

ด้วยประสบกำรณ์ของช่ำงมีกำรคิดค้นวิธีกำรที่ดีกว่ำเดิม คือคุณลักษณะพิเศษของกำรประดิษฐ์ด้วย

ช่ำงฝีมืองำนไม้ 

สรุป ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหลักกำรวิธีกำรประดิษฐ์ กับผลลัพธ์หมำยควำม จำกกำรเลือกใช้ 

ไม้เป็นวัสดุ วัตถุ (signified) เป็นส่วนหนึ่งในหลักกำรทฤษฎีสัญลักษณ์ของเพิร์ส ซึ่งเป็นวัสดุที่มีมำ

พร้อมกับกำรสร้ำงสรรค์ มนุษย์รู้จักกำรน ำทุกส่วนของไม้มำประดิษฐ์สิ่งต่ำง ๆ เพ่ือประโยชน์ใช้สอยใน

กำรด ำรงชีวิต ไม้ก็เป็นวัสดุพ้ืนฐำนในกำรประกอบสร้ำงและทุกสิ่ง ซึ่งรวมถึงกำรน ำมำสร้ำงเป็น

ยำนพำหนะในกำรเดินทำง ตัวอย่ำงเช่น เรือพัฒนำมำจำกแพซึ่งคุณสมบัติลอยน้ ำ กำรขุดเป็นอ่ำงด้วย
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เครื่องมือที่ท ำมำจำกโลหะ และพัฒนำกำรทำงเทคนิคและวิศวกรรมอย่ำงรวดเร็วจนกลำยเป็นสิ่งที่

สร้ำงให้ผู้คนจำกอีกซีกโลกหนึ่งเดินทำงไปยังอีกซีกโลกหนึ่ง และเรือก็เป็นสัญลักษณ์ของสถำนะ พลัง

อ ำนำจ ควำมเชื่อ กำรเดินทำง วัฒนธรรมทำงน้ ำ และควำมหมำยอ่ืน ๆ ที่สังคมนั้นก ำหนดกฎระเบียบ

และยอมรับกันของเรื่องนั้นเป็นกระบวนกำรเชิงสัญญะ (sign procession) หรือเป็นสิ่งที่นับถือและ

น ำไปปฏิบัติ (signifier) ดังเช่น เวลำผ่ำนไปเรือไม้เทคนิคโบรำณกับควำมหมำยทำงวัฒนธรรมและ

เรื่องรำวอันยิ่งใหญ่ในประวัติศำสตร์ของพ้ืนที่นั้น ๆ 

 

3.2 การสังเคราะห์เชิงการสร้างสรรค์ 

กำรค้นหำรูปทรงประติมำกรรมจำกกำรศึกษำรูปทรงเรือโดยมีเป้ำหมำยเพ่ือเป็นสัญลักษณ์

ร ำลึก จำกเหตุปัจจัยของเรื่องรำวกำรรบในประวัติศำสตร์เรือรบไทยโบรำณจึงเป็นผลสรุปของ

กระบวนกำรศึกษำวิจัยข้อมูลเพ่ือกำรสร้ำงสรรค์ข้ำงต้น เรือเป็นประดิษฐ์กรรมในกำรเดินทำง มี

หลักกำรวิธีกำรประดิษฐ์และรูปแบบที่ชี้เฉพำะของลักษณะเรือที่ใช้ในกำรออกแบบ เป็นเรือหลวง 

มีอัตลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมในยุคสมัยอยุธยำและสืบต่อรัชสมัยกรุงธนบุรี ทั้งนี้เป็นเหตุผลของแรง

บันดำลใจ ดังนั้น วิธีกำรศึกษำแรกเริ่มด้วยกำรน ำเรือจริงมำวิเครำะห์รูปทรงเบื้องต้นสู่กำรสังเครำะห์

ซึ่งเรียกว่ำกระบวนกำรสร้ำงสรรค์เพ่ือกำรสร้ำงประติมำกรรมสำธำรณะ ซึ่งในกระบวนวิธีกำรขั้นตอน

มีระยะของกำรศึกษำในล ำดับต่ำง ๆ แบ่งออกเป็นจ ำนวนผลงำนที่สร้ำงสรรค์กว่ำ 9 ชิ้น มีล ำดับ 5 

ระยะขั้นตอน ตำมล ำดับเนื้อหำกำรศึกษำสร้ำงสรรค์ ดังต่อไปนี้ 

 

3.2.1 ระยะที่ 1 การศึกษาและสร้างสรรค์เชิงการซ่อมแซมบูรณะ 

กำรซ่อมแซม กำรบูรณะ กำรปฏิสังขรณ์ กำรท ำให้กลับมำเสมือนเดิม ( reconstruct) ด้วย

วิธีกำรซ่อมแซม (repair) เป็นกำรเริ่มต้นแนวคิดเชิงกำรอนุรักษ์ (conservation) ด้วยกำรค้นหำเรือ

ขุดในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ซึ่งเจำะจงเรือขุดไม้ตะเคียนและได้หำเจอตำมที่ต้องกำร อำยุรำว

ไม่ต่ ำกว่ำ 100 ปี มีควำมยำว 7.80 เมตร สภำพเรือผุกร่อน ลักษณะรูปทรงหัวท้ำยเล็กเชิดขึ้นสูง 75 

เซนติเมตรเมื่อวัดจำกระดับท้องเรือถึงหัวเรือในแนวตั้งฉำก กรำบเรือมีควำมหนำ 1.5 เซนติเมตร  ซึ่ง

ถือว่ำบำงมำกเมื่อเปรียบกับควำมยำวของเรือ กรำบเบิกส่วนที่กว้ำงสุด 110 เซนติเมตร กงเรือสภำพผุ

กร่อนทั้งหมด ในกำรเคลื่อนย้ำยด้วยวิธีกำรใช้ไม้ยำวเท่ำล ำเรือขนำบสองด้ำน วิธีกำรซ่อมแซมด้วย
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หลักกำร “กำรคืนโครงสร้ำง” เริ่มด้วยกำรน ำส่วนที่ผุออกแล้วเสริมโครงสร้ำงรองรับทั้งภำยในและ

นอก ซึ่งจะท ำหน้ำที่แทนกงเรือและกระทงเรือ หลังจำกน ำชิ้นส่วนกงเรือและกระทงที่มีสภำพผุพัง

ออก ตำมด้วยกำรเฉือนบริเวณผุกร่อนบำงส่วนของกรำบออกด้วยกำรตัดเป็นรูปทรงเหลี่ยม ทั้งนี้ เพ่ือ

เป็นกำรง่ำยที่จะยึดด้วยไม้ที่เสริมท ำหน้ำที่แทนโครงสร้ำงเดิม ซึ่งวำงในต ำแหน่งเดิมของกงเรือ และ

ส่วนส ำคัญกำรเพ่ิมโครงในท้องเรือตำมแนวยำวตลอดหัวถึงท้ำยเรือเพ่ือท ำหน้ำที่เสมือนกระดูกงูเรือ 

ด้วยวิธีกำรเทคนิคผสมระหว่ำงกำรเข้ำไม้ด้วยลิ่มไม้และนอตเกลียวแหลม เนื่องด้วยเหตุเนื้อไม้

บำงส่วนไม่แกร่ง สรุปผลจำกกำรศึกษำพบว่ำ ควำมแข็งแรงของเรือเกิดจำกโครงสร้ำงเสริมที่น ำ

ประกอบ ทั้งนั้น ด้วยกรำบเรือมีคุณลักษณะบำงและรูปทรงแนวยำวที่มีคุณสมบัติเกิดกำรปิดเกลียว 

ซึ่งเป็นคุณสมบัติส ำคัญของหลักกำรยืดหยุ่นแรงเค้นของเรือต่อคลื่นน้ ำ 

 

 

ภำพที่ 79 ภำพผลงำนกำร “ซ่อมแซม” (ภำพเรือคว่ ำ 1) ขนำดควำมกว้ำง 1.10 เมตร ยำว 7.80 
เมตร วัสดุไม้ตะเคียนและไม้เนื้อแข็ง เรือเก่ำโบรำณ 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
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ภำพที่ 80 ภำพผลงำนกำร “ซ่อมแซม” (ภำพเรือหงำย 1) ขนำดควำมกว้ำง 1.10 เมตร ยำว 7.80 
เมตร วัสดุไม้ตะเคียนและไม้เนื้อแข็ง เรือเก่ำโบรำณ 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

 

ภำพที่ 81 ภำพรำยละเอียดกำรเสริมโครงสร้ำง ด้วยกระดูกเรือ และกระทงยึดส่วนกรำบเรือท้ังสอง
ด้ำน เป็นหลักกำรซ่อมแซมแบบเสริมโครงสร้ำงด้วยเดือยยึดหัวไม้โครง (ภำพเรือหงำยปกติ 1) 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
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องค์ควำมรู้จำกประดิษฐ์กรรมงำนเไม้เรือเก่ำโบรำณสร้ำงด้วยเทคนิคกำรขุดจำกไม้ซุงท่อน

เดียว ให้เป็นเปลือกบำง ขนำดเรือดั้งนั้นกำรเสริมโครงสร้ำงภำยในเป็นสิ่งส ำคัญยิ่ง กระดูกงูเรือ กง

เรือและกระทงเรือ คือโครงสร้ำงท ำให้มีควำมแข็งแรงที่จะรับกำรบิดของเปลือกที่บำงคือกรำบเรือ 

ดังนั้น โครงสร้ำงภำยในเรือเป็นส่วนส ำคัญของขุดเรือขนำดใหญ่เป็นเทคโนโลยีวิศวกรรมโครงสร้ำงที่

แสดงให้เห็นถึงองค์ควำมรู้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญะอำรยธรรมที่แสดงให้เห็นถึงควำมเจริญรุ่งเรือง 

สรุปผลกำรสร้ำงสรรค์เชิงกำรซ่อมแซมบูรณะเรือเก่ำโดยเป้ำหมำยเพ่ือกำรเรียนรู้องค์ควำมรู้

ที่ซ่อนอยู่ในรูปทรงเรือ แยกให้เห็นตำมล ำดับ คือ ด้ำนวัสดุไม้ตะเคียนมีคุณสมบัติแข็งแรงเนื้ อแน่นไม่

เกิดกำรบิดแตกร้ำวเมื่ออยู่ในน้ ำ และขณะเดียวกันก็เจอแสงแดดที่ร้อน ลักษณะวงปีเป็นแนวระเบียบ

สะดวกแก่กำรแกะสลักหรือขุดเป็นอ่ำงกระทะ ด้ำนรูปทรงและโครงสร้ำงท ำหน้ำที่ยึดโยงสร้ำงควำม

แข็งแรงทำงวิศวกรรมพลศำสตร์ กำรลอยตัวบนพ้ืนผิวน้ ำและกำรบรรทุกน้ ำหนัก 

 

3.2.2 ระยะที่ 2 การศึกษาและสร้างสรรค์เชิงการลอกเลียนแบบจ าลองของเดิม  ประเด็น

กรอบรูปทรงโครงสร้าง 

บนพ้ืนฐำนของกำรทดลองเชิงวิธีกำรลอกเลียนแบบเพ่ือหำค ำตอบของโครงสร้ำงรูปทรงเรือ 

ภำยหลังสร้ำงด้วยวิธีกำรซ่อมแซม ซึ่งมีควำมเข้ำใจกำรท ำงำนรูปทรงและโครงสร้ำงในระดับกำรยึด

โยงของส่วนต่ำง ๆ ให้เกิดควำมแข็งแรงเป็นเบื้องต้น ดังนั้น กำรค้นหำหลักกำรและทฤษฎีกำรลอยล ำ

ที่เป็นตัวก ำหนดรูปทรง (round shape) และส่วนประกอบต่ำง ๆ ท ำหน้ำที่ยึดโยงเป็นโครงสร้ำง ซึ่ง

เป็นเป้ำหมำยของกำรศึกษำสร้ำงสรรค์ กำรค้นหำหลักกำรทฤษฎีส ำคัญเพ่ือกำรพัฒนำรูปทรง

ประติมำกรรมบนเหตุผลแนวทำงตรรกศำสตร์ 

 

3.1.2.1 การค้นหาหลักการและทฤษฎีโครงสร้างเรือ 

กำรวิเครำะห์รูปทรงเรือเพ่ือค้นหำหลักกำรและทฤษฎีที่มีในรูปทรงเรือ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ

กำรท ำงำนของรูปทรงกระดูกงูเรือสู่รูปทรงโครงสร้ำงถัก (truss) ด้วยกำรเริ่มต้นจำกกำรวิเครำะห์

โครงสร้ำงเรือเชิงกฎทฤษฎีกำรลอยล ำเรือบนผิวน้ ำ 

 



  133 

 

ภำพที่ 82 ภำพวำดแสดงโครงสร้ำงภำยในของเรือขุดไทยโบรำณ กรณีขนำดควำมยำวเกิน 3 เมตร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

หลักกำรและทฤษฎี เรือขุดไทยโบรำณ จำกภำพเป็นกำรถอดภำพจำกเรือมำด มี

ส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ กรำบเรือ (เปลือกผิว) มีลักษณะเป็นกรำบบำงโค้ง (เมื่อดูด้ำนตัดหน้ำ-หลัง)

อ่ำงแนวยำว และส่วนประกอบที่ 2 เป็นกรอบโครงสร้ำง (กระดูกงูเรือ) สร้ำงควำมแข็งแรงโดยตั้งอยู่

บนเส้นแกนโครงสร้ำงแนวยำว และผลกำรวิเครำะห์รูปทรงแล้วแยกให้เห็นหลักกำรทฤษฎีกำรลอยตัว

และพลศำสตร์ โดยมีองค์ประกอบ สมมำตร สมดุล ตั้งมั่น และน้ ำหนักเบำเบำ ท ำหน้ำที่สัมพันธ์กัน 3 

ด้ำน คือ  

1) รูปทรงกรอบโครงสร้ำง (structural framework) มีผลให้ควำมรู้สึกสร้ำงควำมแข็งแรง 

2) ควำมสมมำตร ท ำหน้ำที่เป็นควำมสมดุลของน้ ำหนัก (symmetry/balance) 

3) ควำมตั้งมั่น มีผลต่อกำรเคลื่อนที่ (stablity and movement) 
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ภำพที่ 83 ภำพแสดงหลักกำรและทฤษฎีกำรลอยตัวภำยใต้รูปทรงเรือ  
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

ภำพตัดของเรือดั้งไทยที่มีหัวและท้ำยเรือเชิดสูงขึ้นซึ่งเป็นจุดศูนย์ถ่วงของเรือที่สูงขึ้นสร้ำง

กำรเคลื่อนไหวสวิงกลับของเรือด้ำนข้ำง ซึ่งก่อให้เกิดควำมไม่นิ่งตั้งมั่นคงในสภำวะกำรลอยล ำของ

เรือ/จุดศูนย์กลำงของกำรลอยตัวจะมีกำรย้ำยต ำแหน่งตำมกึ่งกลำงของผิวสัมผัสผิวน้ ำ  ดังนั้น กำร

สร้ำงสันอกเรือจะช่วยลดกำรเคลื่อนของศูนย์กลำงแรงลอยตัว (center of buoyancy) 

สรุป วิเครำะห์หลักกำรและทฤษฎีของเรือไทยโบรำณ “เรือมำดและเรือดั้งไทย” พิจำรณำ

แล้วจะเห็นสองส่วนที่ประกอบกันอยู่ คือ ล ำเรือที่เป็นไม้ชิ้นเดียวทั้งล ำประกอบด้วยกรำบหัวท้ำย และ

ส่วนส ำคัญที่สองเป็นโครงสร้ำงที่อยู่ภำยในล ำเรือด้วยวิธีกำรน ำชิ้นส่วนต่ำง  ๆ ประกอบยึดเป็น

โครงสร้ำงท ำหน้ำที่ยึดกรำบเรือที่เบิกกว้ำง สร้ำงควำมแข็งแรงที่จะรับแรงกดระหว่ำงน้ ำหนักผู้โดยสำร

และแรงกดกระแทกของคลื่นน้ ำ และจำกภำพจะเห็นหลักกำรลอยล ำของเรือ คือใต้เรือเป็นเส้นตรง

แล้วโค้งเชิดขึ้นหัวและท้ำยซึ่งไม่เท่ำกันแต่ต้องมีน้ ำหนักเสมอกัน ที่ส ำคัญจะต้องมีควำมเท่ำกันทั้งสอง

ด้ำน และเมื่อดูรูปด้ำนตัดกลำงล ำเรือก็จะเห็นเส้นโค้งมนด้ำนล่ำงแบบครึ่งวงกลมผำยออกขนำด

ปริมำตรเท่ำเสมอกันสองด้ำน ซึ่งเป็นคุณลักษณะของรูปทรงห่อหุ้มโดยมีจุดศูนย์กลำงหรือเส้นรัศมีท ำ

มุม 90 องศำกับเส้นรอบวงคือผิวสัมผัสภำยนอกใต้ท้องเรือ และกำรวิเครำะห์ทำงกำยภำพจะเห็นถึง

หลักกำรกำรลอยตัวและควำมมั่นคงของเรือที่ลอยล ำ (buoyancy and stability of floating 
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vessel) ทฤษฎีแรงดึงดูด สมดุล และสมมำตร (gravity, balance, symmetry) ที่มีจุดศูนย์กลำงของ

รูปทรงหรือจุดศูนย์กลำงของแรงดึงดูด และจุดศูนย์กลำงของกำรลอยตัว  (Schodek, 1993) ซึ่งมี

ควำมสัมพันธ์กับลักษณะและขนำดของรูปทรงซึ่งมีผิวสัมผัสที่ท ำมุมกับแรงกด (พยุง) ของน้ ำ และเมื่อ

แยกแยะโครงสร้ำงที่มีควำมสัมพันธ์กันระหว่ำงโครงสร้ำงภำยในที่ประกอบด้วยโครงกระดูกงูเรือ โครง

กงเรือ โครงกระทง และส่วนที่เป็นเปลือกห่อหุ้มที่เป็นตัวก ำหนดลักษณะของรูปทรงภำยนอก คือ

กรำบเรือ โดยทั้งสองส่วนจะยึดติดกันสร้ำงควำมแข็งแรงให้กับเรือขุดที่มีขนำดใหญ่ได้อย่ำงดีนั้น

หมำยควำมว่ำ เรือขุดที่มีขนำดที่ใหญ่จะมีควำมแข็งแรงได้ก็ต่อเมื่อมีโครงสร้ำงภำยในยึดติดค้ ำยัน

ระหว่ำงกรำบเรือทั้งสองด้ำน และในตรงข้ำมแล้วกรำบเรือก็ท ำหน้ำที่ยึดโครงแต่ละชิ้นของโครงสร้ำง

ภำยในให้เกิดควำมแข็งแรงรับแรงกดของผิวน้ ำที่สัมผัสกับผิวด้ำนนอกของกรำบเรือ เป็นหลักกำร

โครงสร้ำงกระดูกงูท ำหน้ำที่ยึดโยง แข็งแรง ขณะเดียวกันมีคุณสมบัติยืดหยุ่นเมื่อถูกแรงสัมผัสของ

คลื่นน้ ำ 

 

3.1.2.2 การค้นหารูปทรงผลงานชิ้นที่ 1 ประเด็นกรอบรูปทรงโครงสร้าง 

 

ภำพที่ 84 ภำพร่ำง 2 มิติกำรศึกษำกำรท ำงำนของโครงสร้ำง   
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
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จำกภำพวำดลำยเส้นรูปทรงโครงสร้ำงเฉพำะช่วงของส่วนหัวเรือ ทั้งนี้ เพ่ือต้องกำรศึกษำกำร

ท ำงำนของโครงสร้ำงตำมหลักกำรและทฤษฎีกำรลอยตัว โดยอำศัยหลักกำรของแรงดึงดูด สมดุล และ

สมมำตร ด้วยกำรก ำหนดรูปทรงเรือคว่ ำ มีต ำแหน่งสัมผัสทั้ง 3 ขำ ซึ่งเป็นลักษณ์กำรตอบโจทย์ของ

หลักกำรข้ำงต้น โดยมีเป้ำหมำยกำรเรียนรู้กำรท ำงำนของชิ้นส่วนที่น ำมำประกอบเป็นโครงสร้ำงชนิด

กรอบรูปทรง 

 

ภำพที่ 85 รำยละเอียดจุดเชื่อมต่อของท่อน (คำน) 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

จำกรำยละเอียดทำงเทคโนโลยีงำนไม้แบบดัดแปลง สิ่งที่น่ำสนใจและตอบสนองควำมรู้สึก 

กำรย้อนยุค คือวิธีกำรยึดโยงจุดต่อด้วยเทคนิคกำรใช้เดือยสอดระหว่ำงชิ้นงำนไม้ที่น ำมำเชื่ อมต่อกัน 

นอกเหนือจำกควำมรู้สึกย้อนอดีตแล้ว ยังให้ควำมแข็งแรงในระยะอำยุที่ยำวนำน ด้วยคุณสมบัติเป็น

วัสดุชนิดเดียวกันจึงไม่มีผลต่ำงที่เกิดในบริเวณของผิวสัมผัส แตกต่ำงจำกกำรใช้โลหะที่มีปฏิกิริยำกับ

เนื้อไม้ บริเวณผิวสัมผัสเกิดสนิมท ำให้หลวมและคอน 
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ภำพที่ 86 “The Boat Structure” ขนำด 120 x 300 x 155 เซนติเมตร วัสดุไม้สักทอง พ.ศ. 2560 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

กำรท ำควำมเข้ำใจในหลักกำรของ “โครงสร้ำงกระดูก” เพ่ือกำรสร้ำงรูปทรง “กรอบ

โครงสร้ำง” เสมือนโครงสร้ำงถัก (truss structure) (เหมือนโครงสร้ำงเหล็กถักในปัจจุบัน) เป็น

ค ำตอบที่เป็นกุญแจน ำไปสู่เรื่องรำวที่ต้องกำรตำมวัตถุประสงค์กำรสร้ำงประติมำกรรม กรรมวิธีกำร

สร้ำงด้วยเครื่องมือง่ำย ๆ ยึดชิ้นส่วนของไม้ให้ติดเป็นชิ้นเดียวกัน จำกภำพจะเห็นไม้แกนโครง (core 

structure) ขนำดใหญ่ในต ำแหน่งกึ่งกลำงซึ่งเป็นชิ้นส่วนหลักของรูปทรง ในเรือเรียกว่ำ “กระดูกงู

เรือ” เป็นส่วนที่อยู่กึ่งกลำงล ำเรือในแนวยำวตำมทิศทำงยำวของรูปทรง และส่วนที่สองกำรเชื่อมต่อ

ชิ้นส่วนจำกไม้แกนกลำงวำงเป็นระยะแนวขวำงท ำมุม 90 องศำกับแกนกลำงเสมือนกงเรือ วิธีกำร

กรอบโครง ลักษณะกรอบแข็งแรง (rigid framework) (Schodek, 1993) จำก “กงเรือ” ที่มีรูปร่ำง

โค้งเหมือนเขำควำยวำงขวำงกับแนวยำวของเรือ วำงระยะห่ำงเหมำะสมชิ้นส่วนนี้มีสองข้ำงเหมือนกัน

ทุกอย่ำง ซึ่งยืดกับแกนกลำงและตัวถัดไปทุกชิ้นที่วำงห่ำงกันเป็นระยะ ๆ ที่ส ำคัญจะต้องยึดเชื่อมกัน

ของปลำยชิ้นทุกชิ้นส่วน หลักกำรของกำรยึดด้วยไม้ลักษณะตรง ภำพรวมเมื่อเสร็จสิ้นรูปทรงจะไม่

เหมือนเรือ อีกท้ังเป็นรูปทรงในส่วนที่ต้องกำรศึกษำเพียงส่วนหัวเรือเท่ำนั้น  
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กำรศึกษำค้นหำควำมเป็นไปได้ของรูปแบบเป็นวิธีกำรสร้ำงสรรค์ออกแบบเชิงวิเครำะห์ไป

พร้อม ๆ ในเวลำเดียวกัน ทั้งนี้เป็นกำรสร้ำงสรรค์โดยอำศัยหลักกำรทำงตรรกะ ควำมเป็นเหตุผลทำง

รูปทรงที่สอดคล้องทั้งรูปแบบ วิธีกำร ซึ่งอำจมีกำรปรับเปลี่ยนแบบพัฒนำกำรทำงเทคนิคที่เห็นว่ำมี

ควำมเหมำะสม ในขั้นตอนนี้เป็นวิธีกำรลอกเลียนแบบ (reproduction) รูปทรงภำยนอก แต่ทั้งนี้มี

ควำมต่ำงของขนำดที่ต้องกำรเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนในกำรท ำงำนรับน้ ำหนักในตัว ในควำมต้องกำร

ทดลองหำข้อสรุปควำมแข็งแรงโครงสร้ำงขนำดใหญ่ ตำมก ำหนดเดิมมีควำมยำว 9 เมตร แต่ทั้งนั้น

จ ำเป็นต้องใช้ขนำดชิ้นไม้ที่ขนำดใหญ่ ผลคือต้องลดขนำดให้มีควำมยำว 3 เมตร ในล ำดับงำนทดลอง

สร้ำงชิ้นแรกท ำให้เห็นปัญหำเรื่องของควำมไม่สำมำรถเป็นไปได้หำกจะน ำไปสร้ำงเป็นผลงำนขนำด

ใหญ่เพ่ือพ้ืนที่ที่ศึกษำ เพรำะสัดส่วนทุกส่วนจะต้องมีขนำดที่ใหญ่ตำมสัดส่วน ซึ่งส่วนที่เรียกว่ำกระดูก

งูเรือ (ท ำหน้ำที่เป็นเสมือนคำนโครงสร้ำง) จะมีขนำดควำมหนำกว่ำ 1 เมตรและควำมกว้ำงกว่ำ 2 

เมตร ซึ่งใหญ่และมีน้ ำหนักมำกเกินอำจท ำให้โครงสร้ำงหักโค่นล้มได้ง่ำยตำมหลักวิศวกรรมโครงสร้ำง 

สรุป ผลงำนศึกษำกำรท ำงำนของโครงสร้ำง เชิงกำรลอกเลียนแบบ จ ำลองของเดิม ประเด็น

กรอบรูปทรงโครงสร้ำง ชิ้นที่ 1 ชี้ให้เห็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงขนำดรูปทรงทั้งหมด ( round shape) 

และขนำดสัดส่วนของคำน (column or beam) โครงสร้ำงต้องมีขนำดที่สัมพันธ์กับกำรรับน้ ำหนัก

ของตัวมันเองและส่วนอื่นทั้งหมด  ในกำรทดลองสร้ำงผลงำนชิ้นนี้ท ำให้ได้ค ำตอบ สองส่วนคือ ขนำด

และลักษณะของรูปทรงมีผลกับกำรรับน้ ำหนัก คือแรงโน้มถ่วงและ กฎสมดุล รูปทรงมีผลกับกำรรับ

น้ ำหนักกำรลอยตัว 

 

3.2.2.3 การค้นหารูปทรงผลงานชิ้นที่ 2 ประเด็นกรอบรูปทรงโครงสร้าง 

จำกหลักกำรและทฤษฎีโครงสร้ำงเรือที่มีคุณสมบัติลอยตัวบนผิวน้ ำและแล่นไปข้ำงหน้ำและ

อีกทั้งท ำหน้ำที่บรรทุกน้ ำหนัก ดังบทสรุปข้ำงต้นจ ำเป็นต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนคุณลักษณ์ทำง

ทฤษฎี หลักกำรกำรลอยตัวและควำมมั่นคงของเรือที่ลอยล ำ (buoyancy and stability of floating 

vessel) ทฤษฎีแรงดึงดูด สมดุล และสมมำตร (gravity, balance and symmetry) ที่มจีุดศูนย์กลำง

ของรูปทรงหรือจุดศูนย์กลำงของแรงดึงดูด ซึ่งเป็นคุณลักษณ์กำรเคลื่อนที่ (hydrodynamic theory 

physics) ทิศทำงตรง ซึ่งต้องมีลักษณะทำงกำยภำพเป็นเส้นยำว ซึ่งเรือรบโบรำณมีคุณลักษณะ

ดังกล่ำว ดังนั้น กำรค้นหำรูปทรงที่มีแกนโครงสร้ำงยำวตรงของเรือจ ำเป็นส ำคัญสอดคล้องกับทฤษฎี 

ซึ่งในทำงกำรรับรู้สร้ำงควำมเข้ำใจได้ถึงกำรลอยตัวและทิศทำงผ่ำนกำรทัศนธำตุ 
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ภำพที่ 87 ต้นแบบจ ำลองของผลงำนชิ้นที่ 2 ประเด็นกรอบรูปทรงโครงสร้ำง 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

กำรสร้ำงแบบจ ำลองขนำดเล็ก (ควำมกว้ำง 10 ยำว 120 และสูง 15 เซนติเมตร) ด้วยไม้บัล

ซำ อำศัยหลักกำรลอกเลียนแบบ ตัดทอน แต่เน้นหลักกำรโครงสร้ำงของเรือยำว และยึดหลักกำร

ทฤษฎีสมดุล และสมมำตร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องกำรศึกษำค้นหำ กำรท ำงำนของส่วนเฉพำะ

โครงสร้ำงบนหลักกำรของกฎแรงดึงดูด สมมำตร และสมดุลที่มีประสิทธิผลแข็งแรง ท ำหน้ำที่เหนี่ยว

ยึดโยงของข้อจ ำกัด ขนำดและคุณลักษณะของชิ้นส่วนวัสดุที่มีรูปทรงตองสนองแก่กำรท ำงำน สิ่ง

ส ำคัญนอกเหนือจำกขนำด สัดส่วนและรูปทรงแล้ว ระยะควำมห่ำงและทิศทำงก็เป็นปัจจัยส ำคัญของ 

ควำมแข็งแรง 
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ภำพที่ 88 ภำพวำดลำยเส้นบนกระดำษ A4 ชื่อภำพกระดูกงูเรือ 12/12 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

ภำพร่ำงลำยเส้นรูปด้ำนข้ำงและรูปตัด แสดงลักษณะวิธีกำรของกำรสร้ำงโดยก ำหนดขนำด

สัดส่วน 1: 25 ซึ่งกำรก ำหนดขนำดสัดส่วนและที่ส ำคัญคือ ควำมหนำของไม้ที่เหมำะสมกับกำรรับ

น้ ำหนักหรือรับแรงกด ดึงได้อย่ำงแข็งแรง ด้วยหลักกำรพื้นฐำน คือควำมยำวของไม้แค่ไหนเมื่อถูกแรง

กดแล้วไม่คดงอก็ให้ก ำหนดควำมยำวเท่ำนั้น (จำกกำรสังเกตด้วยตำเปล่ำ) 
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ภำพที่ 89 ลักษณะของกงเรือตำมโครงเส้นรอบนอกของใต้ท้องเรือ 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

ภำพร่ำงจำกลักษณะของกงเรือ 2 รูปแบบ ซึ่งควำมแตกต่ำงกันของรูปทรงโค้งแบบครึ่ง

วงกลมและทรงเขำควำย มีวิธีกำรหรือแนวต่อต่ำงกันในกรณีขนำดชิ้นงำนควำมกว้ำง 180 เซนติเมตร 

ควำมสูง (ท ำมุมตั้งฉำก) 70 เซนติเมตรขึ้นไป ซึ่งเป็นขนำดที่ต้องค ำนึงถึงหลักกำรทำงวิศวกรรมและ

ผลทำงควำมแข็งแรงที่เกิดจำกกำรก ำหนดแนวต่อและขนำดของชิ้นส่วนแต่ละท่อนของไม้ และ

ควำมสัมพันธ์ที่ตอบสนองหลักกำรแรงดึงดูดและสมมำตร 
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ภำพที่ 90 ภำพร่ำง 3 มิติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือสร้ำงผลงำน “กระดูกงูเรือ 12/12” 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

ภำพร่ำง 3 มิติเป็นวิธีกำรทำงเทคนิคที่สร้ำงภำพให้ดูรำวกับว่ำเสร็จสิ้น ซึ่งเป็นวิธีกำรของกำร

หำข้อสรุปทำงจินตนำกำรก่อนกำรสร้ำงด้วยวัสดุจริง สำมำรถเพ่ิมประสิทธิภำพของกระบวนกำร

สร้ำงสรรค์ที่สัมพันธ์ระหว่ำงแนวควำมคิดและผลลัพธ์ที่คำดหมำย กำรเปรียบเทียบสัดส่วนคนกับ

ขนำดที่ก ำหนด 20 เมตร เป็นกำรวัดผลขั้นพื้นฐำนที่ก ำหนดระดับควำมพึงพอใจได้ 
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ภำพที่ 91 แบบแปลนเขียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ “กระดูกงูเรือ หมำยเลข 12/12”   
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

แบบแปลนส่วนที่เรียกว่ำกงเรือจ ำนวน 5 ชิ้น ต ำแหน่งกลำงและซ้ำยขวำด้ำนละ 2 ชิ้น โดย

ก ำหนดแนวต่อหัวไม้แต่ละท่อนประกอบเป็นเสำโค้งครึ่งวงกลม และก ำหนดต ำแหน่งส่วนที่เรียกว่ำ

กระทงตั้งและนอน ซึ่งเป็นส่วนส ำคัญของควำมแข็งแรงของเสำทั้งสองด้ำน แบบมีขนำดเท่ำจริงตำม

ก ำหนดในแบบ ส ำหรับกำรน ำไปร่ำงบนกระดำษและไม้เป็นวิธีกำรที่สร้ำงควำมแม่นย ำของกำรตัดต่อ

ไม้ วิธีกำรนี้จะมีควำมผิดพลำดน้อยที่สุด ด้วยขนำดที่ใหญ่อำจท ำให้องศำเปลี่ยนทิศส่งผลควำมสมดุล 

ไม่เท่ำกันสองด้ำน และระหว่ำงชิ้นต่อชิ้นด้วยกันเองซึ่งท ำให้ตัวเลขไม่เสถียร 
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ภำพที่ 92 ขั้นตอนกำรสร้ำงประกอบชิ้นส่วนผลงำน “กระดูกงูเรือ หมำยเลข 12/12” 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

  

จำกภำพล ำดับที่ 1-4 เป็นกระบวนกำรที่ถูกก ำหนดตั้งแต่แรกของกำรร่ำงแบบ 2 มิติ พร้อม

โครงสร้ำงและรำยละเอียดทำงเทคนิค ซึ่งเป็นหลักกำรของกำรประดิษฐ์  หำกแต่ควำมผิดพลำดที่เกิด

จำกทักษะทำงเทคนิคของกำรตัดไม้ไม่อยู่บนเส้นร่ำงที่ก ำหนดหรือตำมแบบแปลน และระนำบ

ผิวสัมผัสไม่เรียบเสมอกันเป็นเหตให้ทิศทำงองศำไม้เปลี่ยนไป 
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ภำพที่ 93“กระดูกงูเรือ หมำยเลข 12/12” เทคนิควัสดุไม้ ขนำดควำมกว้ำง 1.90 ควำมยำว 5.50 
และควำมสูง 1.10 เมตร จัดแสดงที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร นครปฐม 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

 

ภำพที่ 94 “กระดูกงูเรือ หมำยเลข 12/12” เทคนิควัสดุไม้ ขนำดควำมกว้ำง 1.90 เมตร ควำมยำว 
5.50 เมตร และควำมสูง 1.10 เมตร จัดแสดงที่หอศิลป์วัฒนธรรมกรุงเทพมหำนคร (BACC) 
พฤษภำคม 2561 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
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โครงสร้ำงลักษณะรูปแบบโครงถัก (truss structural) แนวยำว มีผลตอบสนองหลักกำรของ

กำรเคลื่อนที่และกำรลอยตัวได้อย่ำงไร โดยควำมเข้ำใจในหลักกำรควำมแข็งแรงของเ รือขุดไทย

โบรำณ ซึ่งมีลักษณะรูปทรงยำวเป็นเปลือกบำงมีโครงสร้ำงแบบกรอบสี่เหลี่ยมและทแยงค้ ำท ำมุม

องศำตำมทิศทำงของเส้นรูปทรงภำยนอกที่เป็นไปตำมกำรท ำงำนใช้สอย ชนิดเรือ รูปทรงของเรือทั้ง

ล ำเรือจะเป็นรูปทรงยำวเส้นตรง ซึ่งเป็นลักษณะทำงกำยภำพที่เอ้ือกับหลักกำรกำรลอยตัว และ

เคลื่อนที่บนผิวน้ ำ (hydrodynamics) และส่วนอ่ืน ๆ ดังนั้น กำรทดลองสร้ำงสรรค์เป็นผลงำน

ประติมำกรรมเพ่ือต้องกำรค้นหำหลักกำรของกำรลอยล ำและกำรเคลื่อนที่ จะต้องสร้ำงรูปทรง

ลักษณะยำวเพ่ือกำรค้นหำกำรท ำงำนในกฎทฤษฎีกำรเคลื่อนที่แบบลูกศร (arrow)  

 สรุป เชิงกำรลอกเลียนแบบ จ ำลองของเดิม ประเด็นกรอบรูปทรงโครงสร้ำง ชิ้นที่ 2 

วิเครำะห์เชิงพรรณนำ (description) “กระดูกงูเรือ หมำยเลข 12/12” เป็นชิ้นงำนรูปทรงโครงสร้ำง

ของเรือยำวขนำดเท่ำจริง มุ่งเน้นศึกษำโครงสร้ำงของรูปทรงขนำดเท่ำจริงของเรือดั้งไทยเทคนิคงำน

ไม้แบบผสม ทั้งนี้ มุ่งเน้นศึกษำกำยภำพ “โครงสร้ำงกรอบแข็งแรง” ซึ่งมีคุณลักษณะแข็งแรงและเบำ

คุณสมบัติพิเศษหลักกำรของกำรสร้ำงรูปทรงโครงสร้ำง (constructive) ซึ่งหลักกำรรูปทรงโครงสร้ำง

ในผลงำนของ Naum Gabo ศิลปินชำวรัสเซียที่ว่ำด้วยควำมแข็งแรง กำรรับน้ ำหนักต่ ำสุด น้ ำหนัก

เบำ ซึ่งเป็นระบบวิศวกรรมในกรอบแนวควำมคิดสุนทรียะทำงโครงสร้ำง (Neurohr & Pasini, 2009) 

ภำพผลงำน “กระดูกงูเรือ หมำยเลข 12/12” เป็นขั้นตอนของกระบวนกำรค้นหำรูปทรงสัญลักษณ์

จำกรูปทรงเรือไทยโบรำณในขั้นตอนนี้คำดหวังควำมเป็นไปได้ ประติมำกรรมสัญลักษณ์ “โครงสร้ำง

กระดูกงูเรือ” มีควำมหมำยที่เป็นหัวใจส ำคัญของเรือ ซึ่งเป็นผลงำนระยะที่ 2 ชิ้นที่ 2 กำรศึกษำ

คุณลักษณะโครงสร้ำง กระดูกงูเรือ พิจำรณำคุณสมบัติสู่ “กรอบรูปทรงโครงสร้ำง” ลักษณะโครงถัก  

 

3.2.3 ระยะที่ 3 การศึกษาและสร้างสรรค์เชิงเทคนิคช่างไม้ 

 ในกำรสร้ำงสรรค์ระยะที่ 3 มีเป้ำหมำยมุ่งเน้นศึกษำทำงเทคนิคเพ่ือหำควำมพอดีที่เหมำะสม

กับรูปแบบและหลักของกำรสร้ำงรูปทรงโครงสร้ำงที่มีกระบวนกำรล ำดับขั้นตอนวิธีกำรก่อนหลังที่

ต้องใช้เวลำ เพ่ือกำรยึดโยงอย่ำงเป็นระบบกำรรับน้ ำหนักและควำมแข็งแรงของรูปทรงโครงสร้ำงที่มี

ขนำดยึดโยงต่อชิ้นที่มีจ ำนวนมำกให้ท ำหน้ำที่รับและถ่ำยน้ ำหนักให้ทั่วเสมอกันตำมลักษณะของ

ขอบเขตรูปทรงภำยนอกของเรือรบโบรำณ 
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ภำพที่ 95 ภำพร่ำง 2 มิติชิ้นงำน "เรือพิฆำต หมำยเลข 1” ก ำหนดขนำดควำมกว้ำง 50 เซนติเมตร 
ควำมยำว 600 เซนติเมตร และควำมสูง 75 เซนติเมตร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

ภำพร่ำงที่สืบเนื่องจำกกำรศึกษำโครงสร้ำงจำกระยะที่ 2 ชิ้นงำนที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ต้องกำรเรียนรู้หลักกำรวิธีกำรทำงเทคนิคงำนไม้ ที่เป็นลักษณะล ำดับขั้นตอนของกำรสร้ำงประกอบ

จำกภำพกำรก ำหนดรูปทรงโดยค ำนึงหลักกำรวิศวกรรมที่สัมพันธ์กับหลักแนวควำมคิดของรูปลักษณ์

ของรูปร่ำง กล่ำวคือก ำหนดเส้นรอบนอกโดยคำดหวังให้ท ำหน้ำที่รับน้ ำหนักในแนวตั้งสัมผัสกับ

พ้ืนฐำนรอบรับ 4 จุด (กำรวำงรูปทรงแบบคว่ ำ) ซึ่งเป็นแนวคิดทำงสังคม “ค่ำนิยมวัฒนธรรม

ธรรมชำติที่เปลี่ยนไป” 
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ภำพที่ 96 ขั้นตอนกำรสร้ำงประกอบชิ้นส่วน ผลงำน “เรือพิฆำต หมำยเลข 1” ขนำด 55 x 300 x 
55 เซนติเมตร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

“เรือพิฆำต หมำยเลข 1” เป็นชิ้นงำนกำรศึกษำเพ่ือกำรค้นหำรูปทรงประติมำกรรม

สัญลักษณ์ซึ่งเป็นช่วงระยะท่ี 3 โดยมีเป้ำหมำยกำรศึกษำ 3 ประเด็น คือ  

1) เป็นผลงำนที่มุ่ ง เน้นหำลักษณะเฉพำะที่สมบูรณ์ทำงเทคนิคแบบดั้ ง เดิม ด้วย

คุณสมบัติเฉพำะแบบช่ำงไม้ ซึ่งสอดคล้องและให้ประสิทธิผลกำรรับรู้อดีตวัฒนธรรม  

2) เป็นกำรเรียนรู้วัสดุและวิธีกำรยึดส่วนเชื่อมต่อด้วยวัสดุไม้ด้วยกันเอง ซึ่งหลักกำร

ประกอบด้วยชิ้นส่วนจ ำนวนมำกให้เป็นรูปทรงกรอบโครงสร้ำงมีคุณสมบัติแข็งแรง มั่นคงแต่ให้

น้ ำหนักเบำ และ  

3) กำรค้นหำรูปทรงโดยมีเป้ำหมำย พลังอ ำนำจ ในแง่ด้ำนทัศนศิลป์กำรรับรู้กำรสัมผัส

สำมำรถสร้ำงควำมรู้สึกย้อนอดีตย้อนยุค 
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ภำพที่ 97 ภำพแสดงรำยะเอียดขั้นตอนกำรประกอบชิ้นส่วน "เรือพิฆำต หมำยเลข 1" 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

เรือพิฆำต หมำยเลข 1 เป็นชิ้นแรกที่มุ่งเป้ำทำงเทคนิค (ด้วยควำมเข้ำใจเรื่องโครงสร้ำงจำก 

ชิ้นก่อน) ควำมส ำคัญทำงเทคนิคเป็นหัวใจที่ก ำหนดให้รูปทรง ด้วยเทคนิคไม้มีคุณสมบัติพิเศษคือ 

ข้อจ ำกัดทำงควำมแข็งแรงที่เกิดจำกกำรต่อ (joints) เป็นกำรมุมมองด้ำนบวกท่ีมีในเทคนิคดั้งเดิม เป็น

เทคนิคแบบพ่ึงพำกันทุกชิ้นส่วนที่น ำมำรวมกัน ต้องมีต ำแหน่งยึดต่อสองหรือสำมต ำแหน่งจึงจะท ำให้

มีควำมแข็งแรงนั้นรวมถึงกำรมำซึ่งรูปทรงที่เกิดจำกหน้ำที่เหตุผลทำงวิศวกรรม หมำยควำมว่ำทุก

ชิ้นส่วนที่เติมลงไปด้วยเหตุผลทำงวิศวกรรมโครงสร้ำง ดังเช่น  ผลงำนของเลโอนำร์โด ดำวินชี 

(Leonardo da Vinci ค.ศ. 1452-1519) ที่ออกแบบชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่ำง ๆ (Nathan & Zollner, 

2016) เป็นภำพวำดลำยเส้นที่ออกแบบ วัตถุต่ำง ๆ ที่เป็นเครื่องมือที่ท ำงำนด้ำนวิศวกรรม และ

ลักษณะเพ่ือกำรประดิษฐ์เป็นนวัตกรรมเพ่ือประโยชน์ใช้สอย โดยเน้นควำมสำมำรถทำงกำรทหำรและ

ด้ำนกำรออกแบบอำคำร เขำก็มีฝีมือไม่ด้อยไปกว่ำใครในด้ำนสถำปัตยกรรม และเครื่องจักรในกำรผัน

น้ ำจำกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง สร้ำงควำมตะลึงกับปัญญำทำงด้ำนวิศวกรรมของดำวินชี และท ำให้เขำ

กลำยเป็นนักประดิษฐ์คนส ำคัญของโลกผู้เดินทำงมำก่อนกำล หำกเปรียบกับผลงำนประติมำกรรมใน

ยุคสมัยนั้นมันอำจจะไม่มีควำมงำมแบบนิยมเรอเนซองส์ (Renaissance) แต่มันเต็มไปด้วยพลังแห่ง

สุนทรีย์ในยุคปัจจุบัน 

 



  150 

 

ภำพที่ 98 Machine to Prevent Fortress Walls being Scaled, c. 1480 
ที่มำ: Nathan, J., & Zollner, F. (2016). Leonardo da Vinci: TASCHEN GnbH. Page 641 

 

 

ภำพที่ 99 วิเครำะห์เส้นแกนแนวตั้งและแนวนอน 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
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จำกภำพเส้นแนวตั้ง แนวนอนแยกได้ 3 ส่วนคือ  

1) รูปทรงสองชิ้นติดกันซ้ำยขวำ  

2) คุณสมบัติโครงสร้ำง  

3) ควำมหมำย 

เป็นหลักกำรของรูปทรงเรือ มีรูปทรงสองข้ำงเท่ำกันประกบกัน ซึ่งก ำหนดด้วยเส้นแกนตั้ง

และเส้นแกนนอน และมีเส้นแกนศูนย์กลำงที่แบ่งสองข้ำงให้เท่ำกัน เมื่อแยกแยะแล้วจะประกอบด้วย

สมมำตร สมดุล ศูนย์ถ่วง (symmetry/balance/gravity) วิธีกำรประกอบด้วย ส ำเนำ ท ำซ้ ำ ลอก

เพ่ิม และกระจกเงำ (copy/repeat/duplicate/mirror) ซึ่งเป็นหลักกำรวิธีกำรกำรกระท ำสิ่งมี

มำแล้วก่อนหน้ำให้ท ำเพ่ิมซ้ ำ 

 

 

ภำพที่ 100 “เรือพิฆำต หมำยเลข 1” เทคนิควัสดุไม้สักทอง ขนำดควำมกว้ำง 0.60 เมตร ควำมยำว 
3.00 เมตร และควำมสูง 0.60 เมตร (มุม1) 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
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ภำพที่ 101 “เรือพิฆำต หมำยเลข 1” เทคนิควัสดุไม้สักทอง ขนำดควำมกว้ำง 0.60 เมตร ควำมยำว 
3.00 เมตร และควำมสูง 0.60 เมตร (มุม 2) 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

สรุป กำรศึกษำทำงเทคนิคจำกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน “เรือพิฆำต หลำยเลข 1” สิ่งที่ได้เรียนรู้

แยกเป็น 3 ส่วน คือ กำรก ำหนดขนำดกว้ำงยำวของทุกชิ้นส่วนมีผลต่อกำรก ำหนดรูปทรงด้วยเหตุผล

ทำงวิศวกรรมเทคนิค ส่วนที่สองเป็นล ำดับขั้นตอนเริ่มต้น และจะจบสุดท้ำยในส่วนไหนของชิ้นงำน 

โดยอยู่บนเส้นแกนแนวตั้ง (vertical line and horizontal line) ด้วยวิธีกำรตั้งระดับน้ ำหรือกำรตั้ง

เส้นดิ่งก่อนเป็นส ำคัญ และท้ำยสุดที่เป็นหลักกำรส ำคัญคือกำรสร้ำงประดิษฐ์จะไม่สำมำรถด ำเนินได้

หำกไม่มีแบบร่ำงที่เรียกว่ำแบบแปลนที่ก ำหนดขนำด (dimension) ซึ่งทั้งสำมประกำรเป็นหัวใจของ

กำรประดิษฐ์ และผู้สร้ำงสรรค์มั่นใจว่ำเป็นองค์ควำมรู้ของช่ำงไม้แบบดั้งเดิมแต่สมัยก่อนอยุธยำ  ซึ่งมี

เอกลักษณ์ของกำรเข้ำไม้ บำกหัวไม้แบบชนิดต่ำงๆ และยึดด้วยเดือยไม้เป็นเหตุผลที่ตอบสนอง

ปฏิกิริยำวัสดุ 

 

3.2.4 ระยะที่ 4 การค้นหารูปทรงเชิงวิเคราะห์ 

 ระยะกำรค้นหำรูปทรงขั้นสุดท้ำย ภำยหลังจำกมีควำมเข้ำใจในกระบวนกำรในแต่ละขั้นตอน

กำรสร้ำงจึงน ำสู่ขั้นตอนกำรหำข้อสรุปของรูปทรง ซึ่งในระยะสุดท้ำยนี้ได้มีกำรพิสูจน์  ประเมิน

วิเครำะห์เชิงเปรียบเทียบรูปแบบ รูปทรง และเนื้อหำประกำรได้มำซึ่งรูปทรงอีกครั้งหนึ่ง  ทั้งนี้ เพ่ือ
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ควำมถูกต้องสอดคล้องกันและสัมพันธ์ทั้งในทำงทฤษฎีและข้อเท็จจริงของข้อมูลทำงประวัติศำสตร์ 

โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ต่อไปนี้ 

 

3.2.4.1 การเริ่มต้นของค้นหารูปทรงด้วยวิธีการร่างแบบวาดเส้น 2 มิติ และ 3 มิติ (บน

โปรแกรม 3D) 

 กำรร่ำงแบบด้วยลำยมือมีควำมสวยงำมนุ่มนวล โค้งได้อย่ำงที่ต้องกำร ภำพแบบร่ำงก ำหนด

มุมมองสองด้ำน ซึ่งสร้ำงควำมเข้ำใจในมุมอ่ืน ๆ ได้ ด้วยลักษณะรูปทรงสมมำตรเพียงพอส ำหรับกำร

น ำขยำยแต่ทั้งนั้นต้องเขียนเทียบสัดส่วน (scale) 1:25 พร้อมรำยกำรขนำดของชิ้นส่วน และแนวคิด

พอสังเขป เป็นเส้นพื้นฐำนส ำหรับน ำใช้ในกำรเขียน 3 มิติในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

 

ภำพที่ 102 ภำพร่ำง 2 มิติ “เรือพิฆำต หมำยเขต 1” (A) ก ำหนดขนำดควำมกว้ำง 12.50 ควำมยำว 
60.00 เมตร และควำมสูง 7.00 เมตร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 



  154 

 

ภำพที่ 103 ภำพร่ำง 2 มิติ “เรือพิฆำต หมำยเขต 1” (B) ก ำหนดขนำดควำมกว้ำง 5 เมตร ควำมยำว 
35 เมตร และควำมสูง 5 เมตร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

 

ภำพที่ 104 ภำพร่ำง 2 มิติ “เรือพิฆำต หมำยเขต 1” (C) ก ำหนดขนำดควำมกว้ำง 15 เมตร ควำม
ยำว 52 เมตร และควำมสูง 7.50 เมตร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
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ภำพที่ 105 ภำพร่ำง 3 มิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เทียบสัดส่วนที่เหมำะสมกับพื้นท่ี 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค ์

 

กำรก ำหนดขนำดสัดส่วนใหญ่-เล็ก สร้ำงในจินตภำพอย่ำงเห็นได้ชัดจ ำเป็นอย่ำงมำกส ำหรับ

ประติมำกรรมขนำดใหญ่ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3D เป็นช่วงระยะที่ใช้เวลำยำวกว่ำสองเดือน และ

ขณะเดียวกัน ก็วิเครำะห์หำควำมเป็นไปได้ของรูปทรงด้วยเหตุผลขนำด สัดส่วน และควำมไม่สัมพันธ์

กับสภำวะสิ่งแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่ที่จะสร้ำงผลงำนประติมำกรรม ประกอบกับกำรหำประเด็นของ

ลักษณะเฉพำะของเรือรบไทยโบรำณที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ไหนทั่วโลก ดังค ำกล่ำวบันทึกของ ม. 

ปำลเลกัวซ์ กองทัพเรือไทยนั้น มีเรือพำยพบประมำณห้ำร้อยล ำ เรือแบบยุโรปยี่สิบล ำ เป็นเรือรบ 

(frigate) เสียสี่ และเรือช่วยรบ (corvette หรือ brick) เสียสิบหกล ำ เรือพำยรบนั้นมีสองชนิด ชนิด

หนึ่งเล็ก มีฝีพำยห้ำสิบถึงหกสิบค้น มีสองเสำใบและมีใบเรือสองใบ รูปร่ำงโอ่อ่ำมำก ทำสีสวยสด
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งดงำม มีปืนใหญ่ขนำดเล็กสองกระบอกตั้งอยู่บนฐำนที่หัวเรือกระบอกหนึ่ง ท้ำยเรือกระบอกหนึ่ง อีก

ชนิดหนึ่งเท่ำก ำปั่นออกทะเล (navir) ธรรมดำ มีเสำใบสำมเสำ ปืนใหญ่สี่กระบอก และทหำรหนึ่งร้อย

ถึงหนึ่งร้อยห้ำสิบคน หัวและท้ำยเรือประดิษฐ์เป็นรูปพญำนำค เสือ สิงห์และสัตว์น่ำกลัวต่ำง  ๆ ทำ

ทองหรือสีฉูดฉำด (ฌัง-บัปติสต์ ปำลเลกัวซ์, 2552) ท ำให้ต้องย้อนกลับไปวิเครำะห์รูปทรงเรือรบไทย

โบรำณโดยละเอียดอีกครั้ง ดังนั้น ระยะที่ 4 นี้จึงไม่ได้ท ำกำรสร้ำงประติมำกรรมตำมแบบร่ำง (ที่แสดง

ในทีน่ี้) และท้ังนั้นรวมกำรวิเครำะห์ผลงำนเรือพิฆำตหมำยเลข 1 

 

3.2.4.2 การวิเคราะห์ภาพร่าง 2 มิติ และ 3 มิติ 

กำรวิเครำะห์ภำพ 2, 3 มิติ เชิงเปรียบเทียบกับเรือรบไทยโบรำณ เป็นวิธีกำรประเมินผลลัพธ์

ก่อนท ำกำรสร้ำงสรรค์ประติมำกรรม จำกเหตุผลที่กล่ำวในบันทึกข้ำงต้น กำรวิเครำะห์ด้วยวิธีกำร

พิสูจน์เชิงเปรียบเทียบ กำรประเมินผลควำมน่ำจะเป็นไปได้ของรูปทรงประติมำกรรมที่ตรงตำม

หลักกำรทฤษฎีสัญลักษณ์และสัมพันธ์ทฤษฎีทำงปัญญำ พ้ืนฐำนควำมจ ำและประสบกำรณ์กำรรับรู้

รูปทรงแบบมุมมองเดียว ด้ำนรอบข้ำงรูปทรง (round shape) และจำกข้อมูลรูปลักษณ์ของ เรือเสือ

ทะยำนชล และเรือเสือค ำรณสินธุ์13 มีผลดังตำรำงต่อไปนี้  

 

 

                                           
13 เรือเสือทะยำนชลและเรือเสือค ำรณสินธุ์เป็นเรือ 2 ล ำที่ดัดแปลงมำจำกเรือรบ (เรือที่ใช้ในกำรรบ
หรือกำรสงครำม) เป็นเรือน ำกระบวนเรือพยุหยำตรำชลมำรค ในสมัยโบรำณเรียกเรือลักษณะนี้ว่ำ 
เรือพิฆำต หัวเรือมีช่องที่มีปืนใหญ่ยื่นออกมำถือเป็นเรือพิทักษ์ขบวนเรือพยุหยำตรำชลมำรคด้วย มี
อ ำมำตย์ใหญ่ฝ่ำยทหำรเป็นผู้นั่งประจ ำในคฤห์  (เก๋ง) ของเรือทั้งสองล ำนี้ ในรัชสมัยสมเด็จพระ
นำรำยณ์มหำรำช (ปี พ.ศ. 2199-2231) ลักษณะเรือทั้ง 2 ล ำ ภำยในท้องเรือทำสีแดง มีควำมยำว 
22.23 เมตร กว้ำง 1.75 เมตร ลึกถึงท้องเรือ 70 เซนติเมตร กินน้ ำลึก 2.45 เมตร มีก ำลังพล
ประกอบด้วยคนนั่งประจ ำคฤห์ 3 คน ฝีพำย 26 คน นำยเรือ 1 คน นำยท้ำย 2 คน คนถือธงท้ำย 1 
คน พลสัญญำณ 1 คน รวม 34 คน (พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติเรือพระรำชพิธี, 2557) 
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ตำรำงที่ 10 เปรียบเทียบลักษณะโครงสร้ำงจำกภำพผลงำนสร้ำงสรรค์และภำพโครงสร้ำงเรือรบไทย
โบรำณ 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

ภำพ 2 มิติจำกผลงำนสร้ำงสรรค์ ภำพโครงสร้ำงของเรือรบ เรือเสือ “เรือพิฆำต” 

 
ภำพที่ 106 ภำพ 2 มิติจำกผลงำนสร้ำงสรรค์ 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 
ภำพที่ 107 ภำพโครงสร้ำงของเรือรบ เรือเสือ 
“เรือพิฆำต” 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

รูปทรงโครงสร้ำงหำกเทียบสัดส่วน มีลักษณะเป็น
เรือส ำเภำ แต่หำกก ำหนดขนำดควำมสูงเท่ำกับ
เรือยำวโบรำณ กลับกลำยเป็นเรือล ำเล็กไม่ยำว
เหมือนเรือรบโบรำณที่มีรูปลักษณ์ยำว หัวเรือ
ท้ำยเรือเชิดงอน ซึ่งเป็นลักษณะของเรือหลวงใน
สมัยนั้น 

รูปทรงโครงสร้ำงภำยในจะยำว หำกเทียบ
สัดส่วนกับควำมกว้ำงของล ำเรือ (ภำพบน) 
ลักษณะหัวเรือ หรือหำงเรือจะเชิดโค้งงอนเป็น
ลักษณะของเรือหลวง (ภำพล่ำง) 

 

ผลกำรวิเครำะห์เชิงเปรียบเทียบพบว่ำ สัดส่วนรูปทรงไม่ตอบสนองข้อมูลเรือรบไทยโบรำณ 

เมื่อเทียบขนำดสัดส่วนเรือรบไทยโบรำณ (1:15 = ควำมสูง : ยำว) คือ เรือมีควำมสูงจำกท้องเรือถึง

หัวเรือท่ีสูงสุด 1.5 เมตร ดังนั้น ควำมยำวจะต้องไม่ต่ ำกว่ำ 22.5 เมตร เป็นสัดส่วนของเรือเสือ เรือรบ 

“เรือพิฆำต” ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เพรียวเป็นเส้นยำว ซึ่งเป็นคุณสมบัติทำงพลศำสตร์ เรื่องหลักกำรอำกำศ

พลศำสตร์ (aerodynamic) อนุภำคกำรเคลื่อนที่ในแนวตรง และเป็นรูปทรงไม่สอดคล้องกับ

คุณสมบัติของเรือขุด เรือรบไทยโบรำณ 
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3.2.5 ระยะที่  5 การสร้างสรรค์รูปทรงโครงสร้าง (กระดูกงู) รูปทรงกรอบโครงสร้าง 

รูปทรงโครงสร้ำงกระดูกงูเป็นข้อมูลพ้ืนฐำนของกำรพัฒนำรูปทรงเพ่ือกำรร ำลึกเรือรบไทย

โบรำณ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของแสนยำนุภำคของกำรรบยุคสมัยอยุธยำ รัตนโกสินทร์

ตอนต้นด้วยคุณลักษณะแกนโครงสร้ำงยำวและซึ่งเป็นโครงสร้ำงแบบโครงถัก ซึ่งมีให้เห็นและใช้กัน

โดยทั่วไปในสิ่งก่อสร้ำงต่ำง ๆ ปัจจุบัน เช่น โครงหลังคำเหล็ก โครงคำนสะพำนลอย สะพำนขนำด

ใหญ่รับน้ ำหนักรถได้เป็นอย่ำงดี ท ำหน้ำที่เป็นคำนรับน้ ำหนักที่กดทับในระยะควำมยำวทั้ง 4 ด้ำน ไม่

เกิดกำรบิดงอด้ำนใดด้ำนหนึ่ง ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษของเรือรบไทยโบรำณ 

 

3.2.5.1 ชิ้นงานที่ 1 ชื่อผลงาน “เรือพิฆาต หมายเลข 2” 

ผลงำนชิ้นที่ 1 มีประเด็นกำรค้นหำรูปทรง โดยอำศัยหลักกำรทฤษฎีคุณสมบัติของเรือรบไทย

โบรำณ คือ วัสดุไม้จำกท่อนซุงต้นเดียวซึ่งเป็นรูปลักษณ์ที่ก ำหนดรูปทรงแนวยำวตำมคุณลักษณะของ

ซุง และด้วยเทคนิคกำรขุดให้เป็นเสมือนกระทะมีเปลือกบำง เสริมโครงสร้ำงภำยในแบบยึดโยง

ต่อเนื่องอย่ำงเป็นระเบียบเสมอกันเป็นระยะช่องว่ำงที่มีประสิทธิผลควำมแข็งแรง ตลอดระยะควำม

ยำวของกฎสมดุลและด้ำนหน้ำของปีกซ้ำยขวำของกฎสมมำตรใต้ท้องมนกลมเรียบเสมอเพ่ือลดแรง

เสียดทำงของคลื่นน้ ำและแรงดึงดูด และส ำคัญยิ่งเพ่ือสุนทรียะมำตรหมำย 
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ภำพที่ 108 ภำพร่ำง 2 มิติ “เรือพิฆำต หมำยเลข 2” บนกระดำษวำดเขียน ขนำด A4 ควำมกว้ำง 55 
เซนติเมตร ควำมยำว 7 เมตร ควำมสูง 60 เซนติเมตร วัสดุไม้ 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

กำรก ำหนดเส้นตำรำงพ้ืนหลังให้มีควำมห่ำงแต่ละช่อง 20 เซนติเมตร หรือ 2 เมตรของ

สัดส่วน 1: 25 และ 1: 250 ดินสอปำกกำลงบนกระดำษ A4 เพียงพอกับควำมยำวที่ก ำหนด 7 เมตร 

ส่วนกว้ำงสุดและส่วนสูงสุด 60 เซนติเมตรของประติมำกรรม (จ ำลอง) และหำกน ำขยำยเพ่ือพ้ืนที่จะ

เท่ำกับยำว 70 เมตร กว้ำงและสูงสุด 6 เมตร ควำมหนำของคำน(กระดูกงูเรือ) หน้ำกว้ำง 25 x 75 

เซนติเมตร และส่วนคำนทั้งหมดขนำด 25 x 25 เซนติเมตร แนวถัก 3 เส้นทั้งแนวตั้งและแนวนอน 

รูปแบบถักหลักกำรควำมแข็งแรงโครงสร้ำงภำยในโพรงกระดูก (pigeon bone) กรรมวิธีทั้งนี้เป็น

วิธีกำรแบบนักประดิษฐ์ 
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ภำพที่ 109 ภำพร่ำง 3 มิติ “เรือพิฆำต หมำยเลข 2” ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ควำมกว้ำง 55 
เซนติเมตร ควำมยำว 7 เมตร ควำมสูง 60 เซนติเมตร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

จำกภำพพัฒนำจำก “เรือพิฆำต หมำยเลข 1” โดยแยกแยะกำรพัฒนำ คือ รูปทรงยำวตำม

ลักษณะเรือรบหลวงโบรำณ สิ่งที่เพ่ิมจำกควำมเป็นเรือคือเส้นโค้งเป็นคลื่น สร้ำงควำมน่ำสนใจและให้

รู้สึกเคลื่อนไหว ลดควำมแข็งกระด้ำงของเส้นแกนยำวแนวนอน และกำรปรับหัวและท้ำยให้เป็นเส้น

โค้งปลำยงอลงเล็กน้อยท ำให้ลักษณะของเส้นทั้งหมดสัมพันธ์กัน เป็นเหตุผลทำงควำมงำมเป็น

สุนทรียะทำงอำรมณ์ (เป็นวิธีกำรสร้ำงสรรค์ลวดลำยศิลปกรรมไทย) และเป็นเหตุผลทำงวิศวกรรม

โครงสร้ำง มีควำมแข็งแรงที่เกิดจำกแรงดึงและแรงอัด  

 อธิบำยทำงเทคนิค: แบบร่ำง 3 มิติ เพื่อสร้ำงจินตภำพก ำหนดรูปทรงควำมเป็นไปได้หลังเสร็จ

สิ้นกำรสร้ำง เปรียบเทียบกับสัดส่วนมนุษย์มำตรฐำนสัดส่วน และเพ่ือกำรพิมพ์แบบ (CAD) ส ำหรับ

กำรสร้ำงผลงำนด้วยวิธีกำรร่ำงแบบลงบนไม้ท ำกำรตัดเป็นแต่ละชิ้นส่วน เป็นวิธีกำรลดปัญหำควำม

ผิดพลำดที่อำจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนทำงเทคนิคเครื่องมือ (hand tools) ให้สมบูรณ์มำกที่สุดซึ่ง

นอกเหนือจำกต้องอำศัยทักษะช่ำงฝีมืองำนไม้ที่มีประสบกำรณ์สูง (craftsman) 

 

 



  161 

 

ภำพที่ 110 ชุดผลงำน "เรือพิฆำต หมำยเลข 2" ควำมยำว 7.00 เมตร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

 

ภำพที่ 111 "เรือพิฆำต หมำยเลข 2" ควำมกว้ำง 55 เซนติเมตร ควำมยำว 7 เมตร ควำมสูง 60 
เซนติเมตร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
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รูปทรงโครงสร้ำงสัมพันธ์กันในทุกส่วนขนำดแต่ละชิ้นส่วน (form) มีควำมเหมำะสมกับพ้ืนที่

ว่ำง (space) ที่ท ำให้มองเห็นชิ้นส่วนด้ำนหลังถัดไปตลอดแนวของรูปทรง (shape) ทั้งหมด ซึ่งสร้ำง

ประสิทธิผลทำงอำรมณ์ได้เป็นอย่ำงดี และเห็นโครงในที่เป็นเส้นตรงให้รู้สึกแข็งแรง  สิ่งที่ได้จำกกำร

สร้ำงโดยหลักคุณสมบัติของไม้ที่ไม่สำมำรถเชื่อมต่อก้นได้ด้วยหัวสัมผัสกันเหมือนกำรต่อโลหะ 

กล่ำวคือผิวหน้ำสัมผัสต้องมีมุมบังคับ และด้วยอำศัยแรงดึงและแรงอัดเท่ำนั้นซึ่งต้องอำศัยแรงเกี่ยว

ร้อยเป็นตัวรั้งไม่ให้หลุดจำกกัน ซึ่งเป็นทัศนะธำตุที่จ ำกัดเหมือนกันทั้งหมดของรูปทรง และที่น่ำทึ่งคือ

กำรบำกหัวไม้แต่ละชิ้นต้องค ำนึงถึงทิศทำงแรงดึงและแรงอัด ไม่เช่นนั้นจะไม่มีควำมแข็งแรง หมำยถึง

ควำมแข็งแรงเกิดจำกพลัง (force) เหนี่ยวน ำซึ่งกันและกัน 

 

 

ภำพที่ 112 รูปเฉียง 45 องศำ "เรือพิฆำต หมำยเลข 2" ควำมกว้ำง 55 เซนติเมตร ควำมยำว 7 เมตร 
ควำมสูง 60 เซนติเมตร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
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ภำพที่ 113 รูปด้ำนข้ำง "เรือพิฆำต หมำยเลข 2" ควำมกว้ำง 55 เซนติเมตร ควำมยำว 7 เมตร ควำม
สูง 60 เซนติเมตร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

ผลส ำเร็จทำงเทคนิคเป็นที่น่ำพอใจระดับต้น ๆ ด้วยเป็นผลงำนชิ้นที่สองของเรือพิฆำตมีควำม

ผิดพลำดในกำรตัดประกอบและกำรเจำะตลอดเวลำ ซึ่งท ำให้ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนของไม้เป็นกำร

สิ้นเปลืองไม้ซึ่งมีคุณค่ำทำงทรัพยำกรธรรมชำติ กำรดัดไม้ให้โค้งสองทิศทำงในชิ้นเดียวกัน ไม่สำมำรถ

กระท ำได้ ซึ่งลักษณะหน้ำไม้ไม่เท่ำกันจะงอได้ทิศทำงเดียวเท่ำนั้น จึงต้องเปลี่ยนมำใช้ไม้หน้ำเท่ำกันที่

สำมำรถดัดโค้งสองทิศทำง ซึ่งคุณสมบัติควำมแข็งแรงก็จะหมดไปส่วนหนึ่ง ตำมหลักกำรกลศำสตร์ 

แต่จะท ำหน้ำที่แรงดึง (tension) และแรงอัด (compression) 
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3.2.5.2 ชิ้นงานที่ 2 ชื่อผลงาน “เรือพิฆาต หมายเลข 3” 

 

ภำพที่ 114 ภำพร่ำง 2 มิติ "เรือพิฆำต หมำยเลข 3" บนกระดำษวำดเขียนขนำด A4 ควำมกว้ำง 55 
เซนติเมตร ควำมยำว 6.5 เมตร ควำมสูง 60 เซนติเมตร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
 

ภำพร่ำงลำยเส้น 2 มิติ (เรือพิฆำต หมำยเลข 3) “กรอบโครงกระดูกเรือยำว” มีขนำดควำม

ยำว 6.50 เมตร ควำมกว้ำง 60 เซนติเมตรและส่วนควำมสูงสุด 75 เซนติเมตร หำกขยำยในสัดส่วน 

1:10 ก็จะได้ควำมยำว 65 เมตร ควำมกว้ำงและสูง 7.50 เมตร จำกภำพร่ำงในผลงำนชิ้นนี้ มีกำร

พัฒนำรูปแบบและแนวควำมคิดทำงเรื่องรำวเกี่ยวกับควำมเชื่อแผง ในภำพลำยเส้นนี้มีคุณลักษณะ
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ของเส้นหัวและท้ำยโค้งเชิดขึ้น ซึ่งเป็นรูปทรงที่มีในเรือในพระรำชพิธีแต่อยุธยำ เป็นลักษณะเฉพำะ

ของเรือหลวงที่มีควำมเชื่อทำงรำชประเพณี ดังรูปสลักหัวเรือท้ำยเรือเป็นเทพและสัตว์ต่ำง ๆ ที่มีใน

วรรณคดีตั้งแต่สมัยสุโขทัย 

 

 

ภำพที่ 115 ภำพร่ำง 3 มิติด้วยคอมพิวเตอร์ “เรือพิฆำต หมำยเลข 3” ควำมยำว 6.5 เมตร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
 

 ภำพร่ำง 3 มิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือเป็นกำรท ำควำมเข้ำใจมิติรอบด้ำนของรูปทรง 

ซึ่งช่วยลดปัญหำข้อผิดพลำดที่จะเกิดในขั้นตอนทำงเทคนิคงำนไม้เสียหำยจำกกำรตัดที่ผิดพลำด  

ผลงำนชิ้นนี้จะมีควำมคล้ำยกันของส่วนหัวและส่วนท้ำย เนื่องด้วยไม่มีกำรก ำหนดแต่แรก แต่ให้

ควำมส ำคัญกับลักษณะที่ต้องกำรแสดงควำมเป็นเอกลักษณ์ของเรือหลวงโบรำณที่เน้นควำมสวยงำม

ของส่วนหัวและท้ำยให้โค้งเชิดขึ้นเพ่ือควำมสวยงำมมำกกว่ำประโยชน์หน้ำที่ของรูปทรง 
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ภำพที่ 116 รำยละเอียดแต่ละมุมของ “เรือพิฆำต หมำยเลข 3” 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
 

 

ภำพที่ 117 “เรือพิฆำต หมำยเลข 3” ควำมยำว 6.5 เมตร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
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จำกภำพจะเห็นควำมไม่สมบูรณ์ กำรปล่อยทิ้งให้บำงส่วนของหัว-ท้ำยไม่ถูกยึด ทิศทำงน ำ

สำยตำที่พุ่งขึ้นต่อเนื่อง ด้ำนข้ำงแผ่นกว้ำงท ำมุมแตกต่ำงกันเป็นล ำดับ ให้รู้สึกเป็นอิสระธรรมชำติมำก

ขึ้น บำงส่วนเทคนิคในแนวเชื่อมต่อโชว์วิธีกำร ทั้งนี้ เพ่ือต้องกำรแสดงให้เห็นถึงวิธีกำรทำงเทคนิค

แบบง่ำย ๆ เพ่ือต้องกำรให้ควำมรู้สึกแบบย้อนยุคโบรำณแลดูเรียบง่ำย 

 

 

ภำพที่ 118 เรือพิฆำต หมำยเลข 3" (มุมเฉียง) ควำมยำว 6.5 เมตร วัสดุไม้ 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
 

 

ภำพที่ 119 "เรือพิฆำต หมำยเลข 3" (ด้ำนข้ำง) ควำมยำว 6.5 เมตร วัสดุไม้ 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
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 สรุปผลกำรสร้ำงสรรค์ “เรือพิฆำต หมำยเลข 3” ขนำดควำมกว้ำง 60 เซนติเมตร ควำมยำว 

6.50 เมตร และควำมสูงหัวและท้ำย 65 เซนติเมตร วิธีกำรสร้ำงด้วยไม้สักทอง เทคนิคช่ำงฝีมืองำนไม้

แบบดั้งเดิม อุปกรณ์เครื่องมือเบื้องต้น จำกผลงำนที่สร้ำงเสร็จเมื่อเทียบเคียงกับภำพร่ำง (3 มิติ) มี

ควำมคลำดเคลื่อนจำกแบบร่ำง ส่วนหัวเรือและหำง ซึ่งมีควำมโค้งเชิดน้อยกว่ำในแบบร่ำง เนื่องด้วย

ค ำนึงคุณลักษณะพิเศษทำงเทคนิคมำกกว่ำรูปภำพร่ำงแบบ 3 มิติ โดยสำเหตุเกิดจำกวิธีกำรทำง

เทคนิคเฉพำะที่เป็นเหตุไม่สำมำรถสร้ำงควำมต้องกำรได้ (ข้อจ ำกัดของไม้ที่ไม่สำมำรถงอได้มำกตำมที่

ต้องกำร) หำกมองในทำงเหตุผลปรัชญำจะเห็นคุณค่ำในแง่ผลตอบสนองทำงสุนทรียะเชิงเทคนิค (มี

ควำมสวยงำม) ซึ่งในผลงำนชิ้นนี้ท ำให้ได้เรียนรู้กระบวนทำงเทคนิคที่เป็นเหตุผลทำงควำมงำมของ

รูปทรงมำกกว่ำรูปทรงก ำหนด เป็นหลักแนวคิดที่ว่ำด้วยเหตุผลเทคนิคและตรรกะทำงวิศวกรรม ซึ่ง

เป็นเป้ำหมำยของกำรวิจัยค้นหำรูปทรงสัญลักษณ์จำกประดิษฐ์กรรม 

 

ชิ้นงานที่ 3  ช่ือผลงาน “เรือพิฆาต หมายเลข 4” 

 

 

ภำพที่ 120 ภำพร่ำง 2 มิติ "เรือพิฆำต หมำยเลข 4" บนกระดำษวำดเขียนขนำด A4 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
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ภำพร่ำง 2 มิติ “เรือพิฆำต หมำยเลข 4” มีลักษณะของรูปทรงที่ไม่มุ่งเน้นรูปร่ำงรำยละเอียด 

ทั้งนี้ ด้วยเป้ำหมำยเพ่ือต้องกำรแสดงควำมรู้สึกแข็งแรงของเส้นที่ถูกจัดเรียงเป็นระเบียบระบบที่

ชัดเจนตำยตัวบนเหตุผลทำงวิศวกรรมที่ท้ำทำยด้ำนเดียว ซึ่งเป็นเหตุผลตรงของหลักกำรกำรสร้ำงเรือ

รบไทยโบรำณ กำรประกอบชิ้นส่วนแต่ละชิ้นที่อยู่บนเส้นตั้งตรงและเส้นนอนอำจจะด้อยควำมแข็งแรง

ทำงกลด้วยไม่มีแรงอัดแรงกดที่ท ำมุม 45 องศำหรือมุมเฉียง แต่จะให้ควำมรู้สึกรำวกับว่ำเคลื่อนไหว

ได้ในหลำย ๆ มุมมอง 

 กำรก ำหนดหัวและท้ำยให้เห็นและเข้ำใจได้ชัดเจนมีเหตุผลวัตถุประสงค์ 2 ประกำรคือ 

ต้องกำรแสดงอัตลักษณ์ของควำมหมำยทำงวัฒนธรรม และอีกประกำรต้องกำรให้รูปทรงมีทิศทำงที่

ชัดเจน ซึ่งส่งผลควำมรู้สึกพลังกำรเคลื่อนที่อย่ำงรวดเร็วจำกกำรก ำหนดส่วนหัวและส่วนท้ำย 

 

 

ภำพที่ 121 “เรือพิฆำต หมำยเลข 4” (ภำพร่ำง 3 มิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์) เปรียบเทียบ
สัดส่วนกับคน ขนำดควำมยำว 9.5 เมตร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
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ภำพที่ 122 ภำพร่ำง 3 มิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  "เรือพิฆำต หมำยเลข 4" ขนำดควำมยำว 9.50 
เมตร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
 

จำกภำพ 3 มิติท ำให้เห็นรูปทรงทั้งรูปได้ชัดเจน ควำมยำวของรูปทรงสร้ำงควำมรู้สึกท้ำทำย

ในกรณีกำรรับน้ ำหนัก ควำมแข็งแรงของโครงสร้ำง ซึ่งหมำยถึงน้ ำหนักที่เพ่ิมมำกขึ้นของส่วนหัวและ

ท้ำย ดังนั้น กำรเพ่ิมโครงสร้ำงในแนวยำวจึงเป็นสิ่งจ ำเป็น ซึ่งต้องอำศัยหลักกำรทำงวิศวกรรมและ

ขณะเดียวกันก็เป็นกำรสร้ำงควำมรู้สึกของกำรเคลื่อนไหวที่เกิดจำกเส้นซ้ ำ ๆ และแสงเงำที่ทับเหลื่อม

ในบำงมุมมองสร้ำงมิติและบรรยำกำศให้น่ำสนใจมำกข้ึน 

ขนำดควำมยำมมำกกว่ำหมำยเลข 2 และ 3 จำก 7.00 เมตรเพ่ิมเป็น 9.50 เมตร ซึ่งเป็น

สัดส่วนของเรือรบหลวงไทยโบรำณ (จำกเรือพิฆำตรูปวำดลำยหัวเสือ) ซึ่งรูปลักษณ์ส่วนหัวจะเป็นเส้น

สันจำกใต้ท้องเรือ เป็นวิธีกำรที่ช่วยกำรพัฒนำรูปแบบ แต่ให้อยู่ในระบบวิธีทำงเทคนิคของกำรสร้ำง

รูปโครงสร้ำง ผลที่คำดว่ำจะได้ควำมหมำยสัญลักษณ์ประเภทเรือรบกว่ำผลงำนชิ้นหมำยเลข 2, 3 
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ภำพที่ 123 โครงตั้ง (กระทงเรือ) ผลงำน "เรือพิฆำต หมำยเลข 4" ควำมยำว 9.50 เมตร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
 

 

ภำพที่ 124 โครงส่วนท้ำยและส่วนหัวผลงำน "เรือพิฆำต หมำยเลข 4" ควำมยำว 9.50 เมตร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
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ภำพที่ 125 ชุดผลงำนรูปส่วนหัว "เรือพิฆำต หมำยเลข 4" ควำมยำว 9.50 เมตร (แยกส่วน) 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
 

 

ภำพที่ 126 รำยละเอียดแต่ละมุมมอง "เรือพิฆำต หมำยเลข 4" ควำมยำว 9.50 เมตร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
 

 บรรดำเรื่องโครงสร้ำงที่มีควำมยำว “โครงสร้ำงถัก” สิ่งที่ค้นพบทำงโครงสร้ำงเชื่อมในแนว

ตรงยำวท ำให้เกิดควำมไม่เสถียรของรูปทรงสองทิศทำงด้ำนข้ำง เป็นเหตุให้ต้องเพ่ิมคำนทั้งสองด้ำน

ด้วยแผ่นบำงวำงในต ำแหน่งส่วนในของโครงและยึดส่วนที่เรียกว่ำ “กง” ทุกตัวให้ระยะห่ำงจำก

กระดูกงู เพื่อให้เกิดแรงยึดเหนี่ยว สร้ำงควำมแข็งแรง ลดกำรโค้งงอ (เป็นทฤษฎีของกำรลอยตัวบนผิว
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น้ ำ) ผลลัพธ์ทำงทัศนะให้เห็นกำรเชื่อมต่อของทัศนธำตุที่รู้สึกรูปทรงหนักแน่นมำกขึ้น แต่ต้องค ำนึงถึง

ข้อจ ำกัดของลักษณะกำรสร้ำงรูปทรงโครงสร้ำงที่ว่ำด้วยส ำคัญน้ ำหนักมวลจะเป็นกำรเพ่ิมก ำลังของ

แรงกด (gravity) มำกเกินซึ่งจะท ำให้ควำมแข็งแรงลดลง อีกประเด็นที่น่ำสนใจคือกำรเพ่ิมต ำแหน่งยึด 

3 จุดขึ้นไป เป็นหลักกำร 3 ขำซึ่งเป็นหลักกำรพื้นฐำนของขำตั้งที่มีให้เห็นทั่วไป  

 สรุป ผลกำรสร้ำงสรรค์ “เรือพิฆำต หมำยเลข 4” กำรก ำหนดรูปทรงส่วนหัวสร้ำงควำมเป็น

เรือรบไทยโบรำณมำกขึ้น และกำรเพ่ิมควำมยำวมำกขึ้นแสดงให้เห็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงข้อมูล มีผลให้

รู้สึกถึงเรือรบ (เรือหลวงพระรำชพิธีฯ) มำกขึ้น และกำรพบปัญหำทำงโครงสร้ำงที่เกิดควำมไม่เสถียร 

กำรค้นหำวิธีกำรทำงเทคนิคหลักกำรทำงทฤษฎีวิศวกรรมโครงสร้ำง และขั้นตอนกำรต่อประกอบ เป็น

องค์ควำมรู้ที่ตอบสนองควำมงำมที่เรียกได้ว่ำ เป็นสุนทรียะผสมผสำนระหว่ำงควำมงำมและหลักกำร

ทำงวิศวกรรม และท่ีส ำคัญ ผลลัพธ์ที่เกิดจำกวิธีกำรและเทคนิคยิ่งสร้ำงจิตวิญญำณทำงควำมรู้สึกร่วม

ควำมเป็นนิเวศวัฒนธรรมของอดีตกำลอยุธยำ 
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ภำพที่ 127 "เรือพิฆำต หมำยเลข 4" (มุมมองเฉียง) วัสดุไม้ ขนำด 60 x 75 เซนติเมตร ควำมยำว 
9.50 เมตร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

 

ภำพที่ 128 รูปด้ำน “เรือพิฆำต หมำยเลข 4” ควำมยำว 9.50 เมตร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
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3.2.5.4 ชิ้นงานที่ 4 ชื่อผลงาน “เรือพิฆาต หมายเลข 5” 

 “เรือพิฆำต หมำยเลข 5” เป็นผลงำนสร้ำงสรรค์ชิ้นที่ 9 ของจ ำนวนทั้งสิ้น และเป็นผลงำน

ชิ้นที่ 2 ระยะสุดท้ำย ชื่อผลงำนต่อเนื่อง “เรือพิฆำต หมำยเลข 5” แสดงระยะกำรค้นหำรูปทรง

ประติมำกรรมประเภทรูปทรงโครงสร้ำง ลักษณะกรอบโครงสร้ำง และในที่นี้เป็นรูปทรงชนิดโครงถัก 

ทิศทำง 2 แกน ในกระบวนกำรวิธีกำรสร้ำงสรรค์มี 9 ขั้นตอนเหมือนชิ้นงำนที่ 1 และด้วยรูปทรงและ

ลำยละเอียดมีควำมแตกต่ำงส่วนหัวและท้ำยเป็นรูปทรงตันด้วยเหตุผลเพ่ือต้องกำรควำมรู้สึกควำม

เป็นพลัง (force) และเป็นกำรเน้นรูปลักษณ์ของอัตลักษณ์ทำงอำรำยธรรมลุ่มน้ ำ และควำมเป็น

วิญญำณของนิเวศวัฒนธรรม (เรือรบมำกขึ้น) มองเห็นองค์ควำมรู้ที่ก่อเกิดสั่งสมมำหลำยร้อยปีของ

บรรพบุรุษชำวสยำมอยุธยำ ดังนั้น กำรน ำอัตลักษณ์ของรูปทรงให้เด่นชัดมำกขึ้นเป็นเหตุผลเพ่ือควำม

สมบูรณ์ของรูปทรง รูปร่ำง ตอบสนองกับแนวคิดของทฤษฎีย้อนยุค (retrospection)  และในทำง

ทฤษฎีกำรรับรู้ (perception theory) ของควำมสมบูรณ์ของกำรสร้ำงรูปทรง หรือทฤษฎีทำง

ทัศนศิลป์ เป็นกำรสร้ำงควำมสมดุลของรูปทรงที่มีทัศนธำตุแตกต่ำงเพ่ือเน้นควำมน่ำสนใจมำกขึ้น ดัง

รำยละเอียด 

 

 

ภำพที่ 129 ภำพร่ำง 2 มิติ "เรือพิฆำต หมำยเลข 5"  บนกระดำษวำดเขียนขนำด A4 ควำมกว้ำง 55 
เซนติเมตร ควำมยำว 9.5 เมตร ควำมสูง 80 เซนติเมตร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
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จำกภำพร่ำง 2 มิติ ก ำหนดควำมยำว 10.80 เมตร หรือก ำหนดส ำหรับพ้ืนที่ 108 เมตร (ตำม

สัดส่วน 1:10) ควำมสูงสุด 8 เมตร วัดจำกพ้ืนเส้นดิ่งท ำมุม 90 องศำ กำรก ำหนดส่วนหัวมีลักษณะ

แหลมและแบน ต่ำงจำกด้ำนท้ำยที่ให้รู้สึกสั้นแต่ก็โค้งงอเชิดและทึบตัน เป็นกำรเพ่ิมน้ ำหนักของ

รูปทรงให้หนักแน่นมำกขึ้น ซึ่งเป็นกำรสร้ำงควำมแข็งแรงในกำรเคลื่อนไหวมำกขึ้นของควำมรู้สึก

สัมผัส  

 แนวคิดที่มุ่งเน้น คือ อัตลักษณ์ทำงอำรยธรรมที่เกิดจำกองค์ควำมรู้ที่เกิดจำกกำรสั่งสม

ประเพณีท่ีเกิดจำกองค์ประกอบทำงสังคมและสิ่งแวดล้อมธรรมชำติ (ระบบนิเวศธรณีวิทยำ) เกื้อหนุน 

ผสมผสำนกับอิทธิพลทำงวัฒนธรรมเพ่ือนบ้ำนที่ไหลเข้ำสู่อำณำจักรอยุธยำหลำยช่วงอำยุคนในบรรพ

บุรุษ ที่ถ่ำยเทอ ำนำจทำงกำรเมือง และที่ส ำคัญคือควำมเจริญทำงเทคโนโลยีที่มำพร้อมกับกำรค้ำกำร

เศรษฐกิจข้ำมชำติ จนพัฒนำเป็นอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรมของตนเองอย่ำงเด่นชัด และสิ่งที่พิเศษบน

พ้ืนฐำนของพุทธศำสนำ และควำมเชื่อกำรเทิดทูนพระมหำกษัตริย์เป็นเทพพระนำรำยณ์อวตำร ซึ่ง

เป็นสำเหตุของกำรสร้ำงสรรค์ทำงวัฒนธรรมที่สวยงำมตระกำรตำอวดชำวต่ำงชำติในยุคสมัยนั้น และ

ก็เป็นพำหนะของกองก ำลังทำงทหำร 

     

 

ภำพที่ 130 ภำพร่ำง 3  "เรือพิฆำต หมำยเลข 5" ด้วยโปรแกรม 3D ควำมกว้ำง 55 เซนติเมตร ควำม
ยำว 9.5 เมตร ควำมสูง 80 เซนติเมตร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
 



  177 

 

ภำพที่ 131 ภำพร่ำง 3 มิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ “เรือพิฆำต หมำยเลข 5” ก ำหนดควำมกว้ำง 6 
เมตร ควำมยำว 108  เมตร ควำมสูง 8 เมตร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
 

จำกภำพ 3 มิติ แสดงควำมยำว 108 เมตร เปรียบเทียบกับสัดส่วนของคนแสดงให้เห็นขนำด

สัดส่วนที่สัมพันธ์เหมำะสมกับขนำดขอบเขตของบริเวณพ้ืนที่ประมำณ 15 ไร่ อีกทั้งเป็นพ้ืนที่เปิดที่มี

มุมมองในระยะไกล 500 เมตร และสิ่งแวดล้อมธรรมชำติทุ่งนำเป็นฉำกหลังของพ้ืนที่โพธิ์สำมต้น

(พ้ืนที่กรณีศึกษำ) ซึ่งในขั้นตอนนี้จะต้องค ำนึงข้อมูลพ้ืนฐำนจำกกำรส ำรวจมำก่อนหน้ำก่อนกำร

ก ำหนดขนำดของประติมำกรรมที่จะน ำติดตั้งในบริเวณนั้น ๆ จำกสภำพแวดล้อมที่มีระบบนิเวศน้ ำ

ในช่วงแต่ละฤดูกำล  

 หลักกำรกำรก ำหนดขนำดของรูปทรงประติมำกรรมให้เหมำะสมกับพ้ืนที่ โดยยึดหลักกำร

และทฤษฎี 3 แนวทำง คือ  

1) ขนำดที่เหมำะสมกับปฏิสัมพันธ์และสร้ำงพ้ืนที่สง่ำงำม (interactive environment and 

smart space)  
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2) ขยำยสัดส่วนเป็น 10 เท่ำจำกรูปทรงประติมำกรรมต้นแบบ  

3) ผลลัพธ์ทำงวิศวกรรมเพ่ือใช้สอย 

 สร้ำงควำมรู้สึกในระยะเข้ำถึงมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของผลงำน ดังนั้น  ขนำดของ

ชิ้นส่วนของเสำคำนมีขนำดมโหฬำร ซึ่งจะสอดคล้องกับควำมเหมำะสมทำงวิศวกรรมในกำรรับ

น้ ำหนักของตัวเองและรับน้ ำหนักที่กดทับ ผลสรุปที่เหมำะสมเป็นสัดส่วนขยำย 10 เท่ำจำกรูปทรง

ต้นแบบ กล่ำวคือ ประติมำกรรมต้นแบบมีควำมยำว 10.80 เมตร และเมื่อขยำย 10 เท่ำก็จะได้ควำม

ยำวเท่ำกับ 108 เมตรและขนำดของชิ้นส่วนคำนเท่ำกับ 25 เซนติเมตร (10 นิ้ว) ซึ่งสอดคล้องกับ

หน้ำที่กำรรับน้ ำหนัก และที่ส ำคัญที่สุดคือขนำดดังกล่ำวมีควำมสมดุลและมีระยะ 200-300 เมตร

ประสิทธิผลในทัศนะวิสัยมุมมองรอบทิศทำง เป็นระยะที่สร้ำงควำมมีชีวิตชีวำตื่นตำตื่นใจแก่พ้ืนที่ 
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ภำพที่ 132 แบบแปลนเรือพิฆำต หมำยเลข 5 (CAD) 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
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ล ำดับขั้นตอนกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน “เรือพิฆำต  หมำยเลข 5” 

 

 

ภำพที่ 133 แสดงกำรรำยละเอียดกำรแกะไม้ส่วนหัวและท้ำย (ด้วยกำรประกอบชิ้นส่วน) 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
 

จำกภำพชุดแสดงระยะกำรสร้ำง ภำยหลังจำกได้ชิ้นส่วนครบทุกส่วนแล้ว ขั้นตอนกำร

ประกอบส่วนกงเข้ำกับแกนโครงแนวยำว (เรียกว่ำกระดูกงูเรือ) เป็นล ำดับแรก ด้วยกำรก ำหนดขนำน

ควำมกว้ำงของกงให้มีหน้ำไม้มำกขึ้น ทั้งนั้น ด้วยต้องกำรควำมแข็งแรงของกงแต่ในทำงกลับกันกลับ

เป็นตัวสร้ำงแรงกดให้กับกระดูกงู ซึ่งไม่สำมำรถต่อส่วนที่เรียกว่ำ กระทงได้ก่อน  (เพ่ือสร้ำงควำม

แข็งแรงของกระดูกงู) ทั้งนี้ ด้วยวิธีกำรสวมของกงเข้ำด้ำนบนทับกระดูกงูถึงจะน ำกระทงตั้งและยึด

ด้วยแนวนอนแต่ก็สร้ำงควำมแข็งแรงแนวเดียว ปัญหำนี้เจอในผลงำนชิ้นหมำยเลข 4 ดังนั้น กำรเพ่ิม

คำนที่อยู่ทับหลังบนสุดเป็นจ ำนวน 2 เส้นด้ำนซ้ำยและขวำ จำกเดิมมี 1 เส้น ตรงกลำงเป็นกำรเพ่ิมจุด

ยึดกับส่วนหัวและท้ำยที่มีน้ ำหนักมำกขึ้นหลำยเท่ำ ส่วนนี้จะต้องเป็นไม้ท่อนเดียวกันกับแกนกระดูกงู 

ซึ่งต้องท ำกำรวำงแผนตั้งแต่แรกของวิธีกำรที่ต้องค ำนึงเรื่องควำมแข็งแรงเป็นส ำคัญรองจำกลักษณะ

ของรูปทรง กำรน ำไม้เป็นท่อน ๆ วำงรวมกันให้เป็นก้อนในขอบเขตของรูปทรง เป็นวิธีกำรที่ลดควำม
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เสี่ยงของกำรรับน้ ำหนักในชุดเชื่อมกับโครงส่วนแกน กำรยึดด้วยกำวไม้ หลังจำกนั้น ตัด แกะสลัก ขัด

แต่งผิวให้ทิศทำงของเส้นรอบนอกสัมพันธ์กับเส้นรอบนอกของรูปทรงทั้งรูป 

 

 

ภำพที่ 134 ภำพแสดงกำรแกะไม้ส่วนหัวด้วยกำรประกอบชิ้นส่วนอัดด้วยกำว 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
 

 

ภำพที่ 135 “เรือพิฆำต หมำยเลข 5” แสดงมุมมองด้ำนหัวไม้สัก ขนำด 60 x สูง 80 เซนติเมตร 
ควำมยำว 10.80 เมตร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
 



  182 

 

ภำพที่ 136 “เรือพิฆำต หมำยเลข 5” แสดงมุมมองด้ำนท้ำยไม้สัก ขนำด 60 x สูง 80 เซนติเมตร 
ควำมยำว 10.80 เมตร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
 

 

ภำพที่ 137 ภำพแสดงรำยละเอียดส่วนหัว “เรือพิฆำต หมำยเลข 5” 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
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ภำพที่ 138 แสดงรำยละเอียดส่วนท้ำย “เรือพิฆำต หมำยเลข 5” 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
 

 

ภำพที่ 139 “เรือพิฆำต หมำยเลข 5” (มุมมองด้ำนบน) ไม้สัก ขนำด 60 x สูง 80 เซนติเมตร ควำม
ยำว 10.80 เมตร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 



  184 

 

ภำพที่ 140 “เรือพิฆำต หมำยเลข 5” ไม้สักทอง ขนำด 60 x สูง 80 เซนติเมตร ควำมยำว 10.80 
เมตร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

สรุปผลกำรสร้ำงผลงำน “เรือพิฆำต หมำยเลข 5” จำกจุดบกพร่องในชิ้นหมำยเลข 4 เป็น

บทเรียนส ำหรับกำรแก้ปัญหำทำงเทคนิค และรูปทรงที่สื่อควำมรู้สึก ควำมหมำย และควำมสวยงำม

ทำงสุนทรียศำสตร์ ดังแยกเป็น 3 ประเด็น คือ โครงสร้ำง เทคนิค และด้ำนเนื้อหำ  

รูปทรงโครงสร้ำง บนแนวควำมคิดที่ค ำนึงควำมรู้สึกของพละพลังงำน ควำมแข็งแรง โดย

ก ำหนดรูปร่ำงรอบนอก กำรเพ่ิมส่วนหัวและท้ำยให้ทึบตัน ช่วยสร้ำงควำมหนักแน่นของรูปทรงได้มำก

ยิ่งขึ้น เป็นวิธีกำรเน้นควำมส ำคัญของรูปทรงให้มีน้ ำหนักในทำงทัศนะ และควำมสมบูรณ์ทั้งรูปทรง 

กำรเพ่ิมควำมยำวท ำให้แต่ละชิ้นส่วนท ำงำนร่วมกันมำกขึ้นเพ่ือเป็นรูปลักษณ์ที่แสดงวัฒนธรรม ในที่นี้

ถือว่ำเป็นสิ่งส ำคัญของสัญลักษณ์ที่สื่อควำมหมำย (เรือพิฆำต) สัญลักษณ์ร ำลึก (พลังอ ำนำจทำงกำร

ปกครอง) ในเรื่องรำวอดีตยุคสมัยอยุธยำ กรุงธนบุรี และสืบเนื่องถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น  

เทคนิคและวิธีกำร มีควำมสัมพันธ์ตำมหลักกำรทำงวิศวกรรมโครงสร้ำง โครงสร้ำง กำรเพ่ิม

ชิ้นส่วนให้มีควำมยำวเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นประสิทธิผลที่เกิดจำกเทคนิคดั้งเดิมโบรำณ มีผลลัพธ์ที่
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สัมพันธ์กับหลักกำรทำงควำมงำมทฤษฎีโครงสร้ำง มีควำมสมดุล เป็นสุนทรียะตรรกะทำงวิศวกรรมที่

สัมพันธ์กับรูปทรง (กำรเพิ่มและกำรลดขนำดมีผลทั้งควำมงำมและควำมแข็งแรง) 

 ด้ำนเนื้อหำกำรรับรู้ ควำมรู้สึกทำงอำรมณ์สัมผัส ในขอบเขตของรูปลักษณ์ประติมำกรรม

สัญลักษณ์ที่เป็นสัญญะของเรื่องสงครำมด้วยยุทธวิธีเดินทัพด้วยเรือสืบเนื่องจำกองค์ควำมรู้พ้ืนฐำน

ของสัญลักษณ์วัฒนธรรมลุ่มน้ ำตำมสภำวะที่เกิดจำกนิเวศวัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบรำกฐำน (ดังเช่น

วัดกับวังคือสิ่งที่ใช้ร่วมกัน) ที่กอปรด้วยองค์ควำมรู้รอบด้ำนที่ประกอบในรูปทรง (เรือรบไทยโบรำณ) 

ควำมสุนทรียศำสตร์ที่มำกกว่ำทฤษฎีพลศำสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของด้ำนจิตใจแก่ควำมศรัทธำ และเป็น

เครื่องหมำยของควำมเจริญทำงวัฒนธรรมเอกลักษณ์อำรยธรรมในยุคสมัยอยุธยำ เป็นสัญลักษณ์ของ

กำรเดินทัพในสงครำมกู้เอกรำชของเหตุกำรณ์ศึกรบกู้เอกรำช อีกด้ำนของเนื้อหำกำรรับรู้ทำงอำรมณ์

จำกรูปทรงที่เป็นนำมธรรม หำกแยกแยะในส่วนประกอบของวัตถุธำตุทัศนศิลป์ที่มี ควำมละเอียด

ซับซ้อนของกระบวนกำรวิธีกำร วัสดุแปรรูปที่ผ่ำนวิธีกำรหลักกำรซึ่งมีควำมหมำยทำงประเพณี

ค่ำนิยมที่เป็นสัญญะทำงสังคมและวัฒนธรรม ในทำงเทคนิคที่มีควำมใส่ใจประณีต เป็นสัญญะจิต

วิญญำณท่ีมีอยู่ในผู้สร้ำงประดิษฐ์ สิ่งที่เรียกได้ว่ำประดิษฐ์กรรมที่ซับซ้อนเป็นสัญญะทำงองค์ควำมรู้ที่

สั่งสมทำงวัฒนธรรมที่วิวัฒนำกำรมำยำวนำนดั่งสัญลักษณ์ที่เป็นเสมือนกุญแจที่บ่งบอกถึงควำม

เจริญรุ่งเรืองของอำณำจักรที่ประกอบด้วยนักปรำชญ์ นักรบ นักกำรเมือง นักประดิษฐ์ นักกำรเกษตร 

และนักกำรศำสนำที่สั่งสอนทำงสภำวะจิตแก่ประชำชนทุกระดับให้มีจิ ตส ำนึกของควำมเป็นมนุษย์ 

ให้ผลทำงสังคม นั้นหมำยถึงควำมจริยธรรม คุณธรรมที่เป็นเบื้องต้น ซึ่งให้ผลิตผลต่อจ ำนวนของ

นักปรำชญ์ นักประดิษฐ์นักสร้ำงสรรค์งำนศิลปกรรมที่สวยงำม 

 ประติมำกรรมสัญลักษณ์ภำยใต้ชื่อ “เรือพิฆำต หมำยเลข 5” เป็นรูปทรงที่ถูกสร้ำงด้วย

หลักกำรทำงเทคนิคงำนไม้แบบดั้งเดิมและวัสดุไม้เฉพำะเจำะจงบนเงื่อนไขที่สอดคล้องกับเหตุกำรณ์

ในอดีต โดยมีกรอบข้อมูลทำงประวัติศำสตร์และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ผ่ำนกำรพิสูจน์ที่

เชื่อมั่นควำมเป็นหลักฐำนควำมเป็นไปได้จริงเป็นสิ่งส ำคัญในแรงบันดำลใจและส ำคัญของจินตนำกำร 

โดยมีเป้ำหมำยเพื่อเป็นสัญลักษณ์เหตุกำรณ์ประวัติศำสตร์ศึกรบกู้เอกรำชหลังเสียกรุงศรีอยุธยำครั้งที่ 

2 ในพ้ืนที่ค่ำยโพธิ์สำมต้น (ตำมเอกสำรบันทึก) เป็นสัญลักษณ์ทับซ้อนนิเวศวัฒนธรรม และอำรย

ธรรมลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำของอำณำจักรกรุงศรีอยุธยำรำชธำนี ด้วยเหตุของกระบวนกำรวิจัยเพ่ือ

สร้ำงสรรค์ประติมำกรรมสัญลักษณ์ร ำลึกค่ำยโพธิ์สำมต้นที่มีลักษณะกำรสร้ำงสรรค์จำกขั้นตอนของ

กำรวิจัยข้อมูลสู่ขั้นตอนของกำรค้นหำรูปทรงเพ่ือ “ควำมหมำยสัญลักษณ์” เป็นเหตุผลของเป้ำหมำย 
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“ไม่ใช่กระบวนกำรออกแบบรูปทรง แต่เป็นกระบวนกำรค้นหำรูปทรง ไม่ได้อยู่บนอำรมณ์จินตนำกำร 

แต่อยู่บนข้อมูลประวัติศำสตร์สร้ำงแรงบันดำลใจเป็นผลงำนสร้ำงสรรค์จำกจินตนำกำรทำงเหตุผล” 

 

 

ภำพที่ 141 เรือพิฆำตหมำยเลข 5 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
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3.2.6 พรรณนาเชิงวิเคราะห์  

3.2.6.1 พรรณนากระบวนการและกรอบความคิด 

นิยำมของกำรวิจัยเพ่ือสร้ำงสรรค์จำกจินตนำกำรของควำมจริงในประวัติศำสตร์ เรำต่ำงก็รู้

ประวัติศำสตร์ว่ำไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้หรือจะกล่ำวอีกประโยคหนึ่งว่ำ ประวัติศำสตร์เป็นควำม

จริง และก็เป็นสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะยอมรับควำมจริง แต่กลับเชื่อมั่นในสิ่งที่ยังเป็นแค่ควำมฝัน

(อนำคต) กับจินตนำกำรชวนเชื่อนั้นเป็นเพรำะมนุษย์ทุกคนมีจินตนำกำร และเพ้อฝันในโลกแห่ง

อนำคตของตนเอง ซึ่งเป็นจุดบอดของควำมล้มเหลวกับกำรเห็นด้วยกับเหตุผลของกำรประชำสัมพันธ์

ชวนเชื่อบนโลกแห่งควำมฝัน แต่อย่ำงไรก็ตำมโลกแห่งจินตนำกำรก็มีควำมส ำคัญยิ่งกับกำรสร้ำงสรรค์ 

ดังนั้น กำรสร้ำงสรรค์ที่อยู่บนพ้ืนฐำนของจินตนำกำรจำกข้อมูลของข้อเท็จจริงหรือควำมจริงเป็นแรง

บันดำลใจ เชื่อมั่นได้ว่ำผลงำนสร้ำงสรรค์นั้นมีคุณค่ำทั้งในโลกแห่งจินตนำกำรและสร้ำงจินตนำกำร

เพ่ือควำมเข้ำใจในโลกแห่งควำมเป็นจริง 

ผลงำน “เรือพิฆำต หมำยเลข 5” ด้วยหลักกำรและแนวคิดย้อนยุค เป็นหลักกำรที่ส่งผลให้

คิดถึงเรื่องในอดีต จำกรูปทรงขนำดยำวกว่ำ 10.80 เมตร ส่งผลให้เห็นควำมเป็นลักษณะพิเศษเฉพำะ

เรือรบไทยโบรำณ เสำและคำนโครงสร้ำงแนวนอนแนวตั้ง (กระทง) วำงเรียงเป็นระยะ (array) ตำม

กฎแห่งควำมคล้ำยคลึง (law of similarity) ในจิตวิทยำเกสตัลท์ ในส่วนของทฤษฎีกำรรับรู้ 

(perception theory) สร้ำงพลังควำมรู้สึกแบบเน้นย้ ำจำกกำรซ้ ำของเสำและคำนที่มีรูปลักษณ์

เหมือนกัน ในที่นี้หมำยถึงกระทงเรือและกงเรือ (เรียกตำมศัพท์ส่วนประกอบเรือ) ลักษณะเส้นตรง

ระยะสัดส่วนที่เท่ำ ๆ กันตลอดแนว ให้รู้สึกเสมือนมีพลังขับเคลื่อน และกำรเคลื่อนที่ (movement) 

จำกแสงเงำที่ทับกันเป็นกำรเพ่ิมมิติ รูปลักษณ์ที่พิเศษของรูปทรง และสร้ำงควำมรู้สึกแข็งแรงมั่นคง 

ด้วยที่ส ำคัญของคุณลักษณะไม้ที่ตัดต่ออย่ำงเป็นระเบียบระบบแบบประเพณีดั้งเดิมที่กระท ำด้วยหัว

ใจควำมเป็นช่ำงที่มีครูที่แฝงควำมเชื่อควำมศรัทธำให้ประสิทธิผลดังรำวกับมีมนตร์ให้รับรู้ถึง

ศิลปวัฒนธรรมที่สวยงำม กล่ำวได้ว่ำ สุนทรียะวัฒนธรรมประดิษฐ์ (aesthetic artificial cultures) 

  กำรค้นหำรูปทรงประติมำกรรมต้นแบบเพ่ือพ้ืนที่สำธำรณะ จำกผลงำน “เรือพิฆำต 

หมำยเลข 4 และ 5” ระยะที่ 5 (สรุปผลกำรค้นหำรูปทรงสัญลักษณ์) เป็นต้นแบบประติมำกรรม

จ ำลองเพ่ือพ้ืนที่ชุมชนโพธิ์สำมต้น โดยคำดหมำยขนำดควำมกว้ำง 6 เมตร ควำมยำว 108.40 เมตร 

ควำมสูง 6 เมตร ซึ่งสอดคล้องกับบริเวณพ้ืนที่ และจุดกำรเข้ำถึง (approach) ระยะ 100 เมตร จำก

ถนนถึงต ำแหน่งติดต้ังผลงำนประติมำกรรม 



  188 

สรุปผลของกรอบแนวควำมคิดเฉพำะทำงเทคนิคงำนไม้ดั้งเดิมระดับสูง (traditionally high-

tech) เป็นวัฒนธรรมเทคนิค ซึ่งเป็นหลักแนวคิดอนุรักษ์ เป็นลักษณะสัญญะย้อนยุค และเข้ำถึง

สุนทรียะสัมผัสเป็นแบบนำมธรรม (abstract structure) รูปทรงกรอบโครงสร้ำง คุณลักษณะ

สัญลักษณ์ของระบบกฎเกณฑ์ ตรรกะทำงวิศวกรรมและพลศำสตร์ ควำมแข็งแรง ก ำลัง (force) และ

ดูรำวกับลอยเคลื่อนที่ (hydrodynamic and buoyancy) เป็นสัญลักษณ์ควำมเกียงไกรเสมือน

กองทัพเรือในประวัติศำสตร์ เป็นสัญลักษณ์วัฒนธรรมลุ่มน้ ำและสัญลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมแฝงที่มี

ควำมหมำยมำกกว่ำ ควำมเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิต ดังเช่นควำมเชื่อที่แผงในคติไตรภูมิที่มีให้เห็นใน

สถำปัตยกรรมศำสนสถำน (ชิตพล โปตะวัฒน์, 2558) เป็นประติมำกรรมสัญลักษณ์สำธำรณะเพ่ือกำร

ร ำลึกประวัติศำสตร์ เทิดทูนบรรพบุรุษ และตระหนักในศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม 

 

ตำรำงที่ 11 สรุปวิเครำะห์ ผลกำรศึกษำสร้ำงสรรค์ประติมำกรรมร ำลึกค่ำยโพธิ์สำมต้น 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

ผลงำน เรือพิฆำต หมำยเลข 3, 4 และ 5 
กรอบโครงสร้ำงกำร
สร้ำงสรรค ์

ควำมสัมพันธ์ ควำมหมำย สุนทรียศิลป์ ผลลัพธ์ 

ข้อมูล/ควำมส ำคัญ พ้ืนที/่
ประวัติศำสตร์ 

พลังกองเรือ 
ประวัติศำสตร์ 

เรื่องรำวผู้กล้ำ 
ประวัติศำสตร์ 

บ้ำนเมือง
ประวัติศำสตร์ 

ทฤษฎีสัญวิทยำ และ
ทฤษฎีทำงปัญญำ 
(semiotic/symbol and 
Intellectualist) 

จ ำลองด้ำนข้ำง 
และโครงสร้ำง 
ประสบกำรณ์
ทำงเรือ 

เป็นสัญลักษณ์ 
ควำมแข็งแรง  
วัฒนธรรม 
ปัญญำ 

ปัญญำ,ปรัชญำ
วัฒนธรรม 
สังคมและ
มนุษย์ 
 

สัญลักษณ์ควำม
กล้ำหำญ  
วัฒนธรรม 
โครงสร้ำงจำก
เรือ 

กรอบควำมคิดย้อนยุค 
(retrospection) 

อดีต, โบรำณ 
ประวัติศำสตร์ 

ร ำลึก ค ำนึง 
หวนคิด 

จินตนำกำร
ย้อนยุค 

ร ำลึก และ 
ส ำนึกในอดีต 

หลักกำรวิธีกำร ปรับแปลง  
(reformation) 

เปลี่ยน
ภำพลักษณ์ 

โครงสร้ำง
แข็งแรง 

สุนทรียะทำง
ควำมคิดใหม่ 

มีชีวิตชีวำ 

กำรประดิษฐ์แบบดั้งเดิม 
(traditional fabrication) 

พ้ืนถิ่น 
ประดิษฐ์กรรม

 วิถีด ำรง 
เทคโนโลยีกำร

สุนทรียะ
เทคนิค, 

องค์ควำมรู้
พ้ืนฐำนระดับสูง 
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ยำนพำหนะ ประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์ ทักษะ และศิลป์ 

วัสดุไม้ (wood) ควำมหมำย
อดีต ธรรมชำติ 

ธรรมชำติ 
น้ ำ แม่น้ ำ 

สุนทรียะ
ธรรมชำติ 

ควำมอุดม
สมบูรณ์ทำง
ธรรมชำติ 

รูปทรง กรอบโครงสร้ำง 
(structural framework)  

รูปทรงเรือ 
 

แข็งแรง ระบบ 
พลัง 

สุนทรียะ 
รูปทรงและ
โครงสร้ำง 

แข็งแรง สมดุล 
กฎระเบียบ 
เหตุผล 

ขนำด/สัดส่วน 
(Size / Scale) 

กับพ้ืนที/่
สิ่งแวดล้อม 

อัศจรรย์ 
ตื่นตำ 

สุนทรียะกำร
สัมผัส 

ควำมยิ่งใหญ่ 
พลัง  

 

 

ภำพที่ 142 ล ำดับกำรสร้ำงผลงำนด้วยวัสดุไม้ 9 ขั้นตอน 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
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ภำพที่ 143 กล่องท่อส ำหรับนึ่งไม้ ขนำดกล่อง 5 x 5 นิ้ว ควำมยำว 3.20 เมตร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

กระบวนกำรที่เรียกได้ว่ำประดิษฐ์กรรม (fabrication) มีล ำดับโดยรวมประมำณ 9 ขั้นตอน

บวก 1 วิธีกำร ตำมล ำดับดังนี้ 

1) กำรวำดแบบลำยเส้นที่เขียนด้วยมือ หลังจำกนั้น ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ CAD 

(Computer Aided Design and Drafting) ช่วยเขียนแบบ สร้ำงควำมแม่นย ำกับควำมผิดพลำดที่

อำจจะเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ ด้วยรูปแบบของรูปทรงจ ำเป็นในควำมแม่นย ำซึ่งเป็นไปตำมหลักกำรสมมำตร 

ด้วยเครื่องมือกลับด้ำน (mirror) และกำรจัดเรียง (array) ให้เป็นแถวเสำคำนของกงเรือที่จัดวำงเรียง

ตลอดรูปทรงล ำเรือ 

2) กำรลอกแบบทำบแบบ (draft) ลงบนหน้ำผิวชิ้นงำน ข้อส ำคัญของกำรก ำหนดลวดลำยไม้ 

ต้องเป็นไปตำมรูปทรงของแต่ละท่อน ซึ่งเป็นหลักกำรของควำมแข็งแรงไม่แตกหักในทิศทำงของเนื้อ

ไม้ คือทิศทำงเนื้อไม้เป็นแนวตั้งและแนวนอน หรือทิศทำงของรูปทรงยำว 

3) กำรตัดหัวไม้บำกเพ่ือกำรต่อตรงและท ำมุม และกำรบำกกลำงไม้ส ำหรับกำกบำทโดยมี

ควำมลึกครึ่งหนึ่งของควำมหนำ (เป็นไปตำมแบบที่ก ำหนดจำกโปรแกรมคอมพิวเตอร์) 

4) กำรแยกกลุ่มชิ้นส่วน ซึ่งแต่ละชิ้นส่วนจะมีส่วนที่บำกท ำมุมไม่เหมือนกัน ดังนั้น จะต้อง

แยกกลุ่มเพื่อให้กำรประกอบถูกต้องตำมแบบ (แต่ละชิ้นองศำบำกจะไม่เท่ำกัน) 
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5) กำรประกอบชุดย่อย ด้วยระบบและต ำแหน่งบำงจุดไม่สำมำรถเข้ำถึงภำยหลัง จึงมี

ขั้นตอนกำรประกอบที่เป็นเฉพำะชุดชิ้นส่วน (กงเรือ) 

6) กำรสร้ำงส่วนแกนกลำง (กระดูกงูเรือและกระทง) จำกหัวถึงท้ำยให้เสร็จสิ้นก่อนส่วนอื่น 

7) กำรประกอบส่วนเสำด้ำนข้ำง (กงเรือ) จำกล ำดับที่ 5 มำประกอบกับส่วนแกนกลำง 

8) เมื่อน ำส่วนเสำด้ำนข้ำง (กงเรือ) เสร็จทั้งหมดแล้วให้ประกบส่วนคำนนอนทับหลัง 

(ด้ำนบนแนวขวำงทับซึ่งจะท ำหน้ำที่ยึดให้สองข้ำงเท่ำกัน) 

9) ขั้นตอนสุดท้ำย คือ กำรน ำเส้นขอบข้ำงด้ำนบนทั้งสองด้ำน และส่วนไม้แป้นแบนวำงใน

ช่องเพ่ือยึดส่วนกงแนวนอนที่ยึดกับกระดูกงูท ำกำรยึดทั้งสองด้ำนตลอดทุกชิ้น (ใช้ศัพท์ที่เรียกชิ้นส่วน

ของเรือเพ่ือควำมเข้ำใจ) และ  

10) กำรดัดไม้ด้วยวิธีกำรน ำไม้ไปนึ่งในท่อ (ท่อจะท ำด้วยไม้หรือเหล็ก) ด้วยกำรต่อท่อจำกถัง

ต้มน้ ำ หรือหม้อต้มน้ ำให้ไอน้ ำระเหยผ่ำนท่อซึ่งมีไม้ที่ต้องกำรดัดวำงลอยเหนือผนังท่อด้ำนใน  ทั้งนี้

เพ่ือให้ไอน้ ำสัมผัสผิวไม้ทั่วถึงท ำให้เนื้อไม้นิ่มให้ตัวในกำรดัดงอ ไม่เกิดกำรแตกหักในบริเวณที่ดัดโค้ง 

(ท้ังนี้ควำมแห้งและอำยุไม้เป็นปัจจัยต่อกำรดัด) วิธีกำรดัดไม้ด้วยควำมร้อนเป็นที่รู้จักและใช้ในกำรดัด

กรำบเรือหรือเรียกว่ำ กำรเบิกกรำบเรือโดยกำรสุมกองไฟใต้เรือที่ยกสูงเหนือเปลวไฟด้ำนล่ำงเรือ ซึ่ง

บำงครั้งก็ใช้น้ ำขังพอประมำณในเรือที่ขุดเพ่ือควำมร้อนจำกน้ ำที่ต้มช่วยไม่ให้เกิดกำรแตกร้ำวจำกกำร

เบิก วิธีเบิกเรือจะค่อยๆเบิกทีละนิดจนกว่ำจะมีควำมกว้ำงที่พอใจ 

หลักกำรกำรประกบแต่ละชิ้นส่วนจะต้องให้หน้ำไม้บริเวณที่บำกแนบสนิทกันและต้องท ำมุม

ขนำนหรือองศำที่ถูกต้องจึงท ำกำรเจำะรูให้ตรงกันทั้งสองชิ้นที่วำงประกบกัน ในขั้นตอนนี้  มีควำมท้ำ

ทำยแก่ช่ำงไม้เป็นพิเศษด้วยต้องระวังที่จะเกิดกับควำมผิดพลำดได้เสมอ ซึ่งจะเห็นเหตุให้ต้องถอด

หลำย ๆ ชิ้นเพ่ือกำรแก้ไขที่เกิดขึ้น เช่น กำรเจำะรูไม่ตรงกัน สำเหตุเกิดจำกกำรวำงต ำแหน่งไม้ไม่

สนิท ไม้ชิ้นส่วนแกนเกิดหัก บิ่น ต ำแหน่งเจำะผิด ซึ่งล้วนต้องแก้ไขด้วยกำรถอดใหม่เป็นชั้นหรือเป็น

ทั้งชุดที่เกีย่วยึดกันเป็นทอด ๆ 
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3.2.6.3 เครื่องมือและวัสดุ 

เครื่องมือช่ำงไม้เป็นพ้ืนฐำนของกำรสร้ำงสรรค์ประติมำกรรมต้นแบบจ ำลอง เพ่ือกำรสร้ำง

ประติมำกรรมในพ้ืนที่ บริเวณค่ำยโพธิ์สำมต้น เป็นข้อจ ำกัดของกำรเลือกใช้เครื่องมือส ำหรับกำร

ประดิษฐ์ที่มีควำมหมำยอีกนัยหนึ่ง (ในที่นี้) คือช่ำงฝีมือเทคนิคไม้แบบดั้งเดิม ซึ่งมีคุณลักษณะที่

ตอบสนองและให้ผลลัพธ์ กรอบควำมคิดทฤษฎีย้อนยุค ซึ่งล้วนแต่เป็นเครื่องมือใช้ด้วยมือ มีจ ำนวน

จ ำกัด ดังภำพ คือ 

 

 

ภำพที่ 144 เครื่องมืองำนไม้พ้ืนฐำนงำนไม้ดั้งเดิม 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์  

 

ตำรำงที่ 12 อุปกรณ์เครื่องมืองำนไม้พ้ืนฐำน 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์  

1. สิ่วขนำดต่ำง ๆ 2. ค้อนไม้ 3. ค้อนเหล็ก 4. มีด 
5. เลื่อยชนิดต่ำง ๆ 6. ไม้ฟุตสั้น-ยำว 7. ตะลับเมตร 8. เหล็กฉำก 

9. บรรทัดระดับน้ ำ 10. ลูกดิ่ง 11. กบไสไม้ 12. สิ่วเล็บขนำดต่ำง ๆ 
13. สว่ำน 14. กำวไม้ 15. หินลับมีด 16. เต้ำ (ตีเส้น) 

17. ตัวหนีบ (คีม) 18. c-clamp, f-clamp 19. เส้นเอน 20. ตะไบขัดไม้ (บุ้ง) 
21. กระดำษทรำย 22. ท่ออบไอน้ ำ (ดัดไม้) 23. แปรงทำสี 24. ดินสอ 
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3.3 การศึกษาสร้างสรรค์ประติมากรรมพื้นที่หรือภูมิทัศน์เชิงประติมากรรม 

  ล ำดับกำรสร้ำงสรรค์ประติมำกรรมภูมิทัศน์ แบ่งเป็น 2 ระยะขั้นตอน คือ ระยะกำรส ำรวจ

สภำวะทำงภูมิประเทศของพ้ืนที่ตำมหลักกำรโยธำวิทยำ และระยะที่สองเป็นกำรสร้ำงรูปจ ำลอง

ประติมำกรรมภูมิทัศน์  

 

3.3.1 การศึกษาข้อมูลและการส ารวจสภาวะทางธรณีวิทยา 

 จำกข้อมูลโยธำส ำรวจภูมิประเทศ พ้ืนที่บริเวณค่ำยโพธิ์สำมต้นมีควำมสูงกว่ำระดับน้ ำทะเล

ปำนกลำง 3.5-5 เมตร เป็นภูมิประเทศรำบลุ่ม ด้วยสังเกตเห็นได้จำกลักษณะแม่น้ ำทั้งสำมสำยไหลคด

เคี้ยวมำบรรจบ นักวิชำกำรถือกันว่ำอยู่ในกลุ่มของดินดอนสำมเหลี่ยมปำกแม่น้ ำเก่ำซึ่งอยู่สูงกว่ำ

ระดับน้ ำทะเลประมำณ 3.5 เมตร (kungwal066, 2015) ที่เรียกว่ำ “ดินดอนสำมเหลี่ยม”14 เป็นคิด

กำรก ำหนดพื้นที่ภูมิทัศน์เชิงประติมำกรรมที่จะกล่ำวถึงลักษณะของพ้ืนที่ในทำงนิเวศ ซึ่งลักษณะของ

พ้ืนที่ดินดอนสำมเหลี่ยมน้ ำไม่ท่วมถึงแต่มีแน่น้ ำล้อมรอบ เป็นชัยภูมิที่ดีในหน้ำน้ ำหลำกและเป็น

สำเหตุสู่เหตุกำรณ์ศึกรบทำงประวัติศำสตร์ 

 

 

ภำพที่ 145 ช่ำงส ำรวจพื้นที่หำค่ำระดับควำมสูงพ้ืนดินและสภำพแวดล้อม 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์  

 

                                           
14 สำเหตุเกิดจำกโคลนเนื้อละเอียดจะถูกพัดพำไปไกลจำกสันทรำยและตกตะกอนสะสมตัวกันแผ่คลุม
ท้องทะเลหรือทะเลสำบในบริเวณที่กว้ำงขวำงเป็นรูปคล้ำยพัดหรืองอกตัวลงทะเลตลอดเวลำ โดย
ธรรมดำแล้วแม่น้ ำทุกสำยที่ไหลลงทะเลหรือทะเลสำบจะมีดินดอนสำมเหลี่ยมปำกแม่น้ ำเกิดขึ้นเสมอ 
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เหตุผลของกำรตั่งถิ่นฐำนที่อยู่อำศัยของประชำชนและเหตุผลกำรเจำะจงเลือกพ้ืนที่ต ำบล

โพธิ์สำมต้นเป็นที่ตั้งทัพและค่ำยพักของทัพทหำรพม่ำ ทุกครั้งที่ยกทัพเพ่ือจะเข้ำตีกรุงศรีอยุธยำ ตั้งแต่

สมัยครั้งเสียกรุงครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ก่อนกำรสิ้นกรุงศรีอยุธยำ พ้ืนที่สันดอนดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วย

แร่ธำตุเหมำะสมกับกำรท ำกำรเกษตรและกำรเพรำะปลูกข้ำวซึ่งเป็นอำหำรหลักของประชำกรชำว

สยำมและประเทศเพ่ือนบ้ำน มีหลักฐำนที่ยืนยันว่ำมีกำรตั้งถิ่นฐำนมำตั้งแต่อยุธยำ คือจ ำนวนวัดเก่ำที่

มีจ ำนวนกว่ำ 9 แห่งเรียงรำยตำมแนวล ำคลองระยะทำงเพียงแค่ 3 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันจ ำนวนวัด

กว่ำครึ่งที่เป็นวัดร้ำงซึ่งเป็นผลจำกศึกสงครำมในครั้งนั้น 

 สภำพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงด้วยประชำชนกลุ่มใหม่เข้ำจับจองพ้ืนที่อยู่อำศัยและด้วยไม่รู้ว่ำ

พ้ืนที่ดังกล่ำวมีควำมส ำคัญอย่ำงไรทำงประวัติศำสตร์หรือไม่รู้ด้วยซ้ ำว่ำเป็นพ้ืนที่สนำมรบในครั้ง

โบรำณ สภำพแวดล้อมมีกำรเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลำ 50 ปีที่ผ่ำนมำ ด้วยกำรปรับเปลี่ยนระบบ

กำรสันจรจำกำรใช้คลองให้เป็นถนน ดังนั้นจึงมีกำรขุดดินบำงส่วนเพ่ือน ำไปถมคลอง สันคลองให้เป็น

ถนน ซึ่งมีผลร้ำยแรงกับระบบนิเวศเดิมจนแทบจะไม่เห็นควำมสวยงำมทำงธรรมชำติเดิม ๆ ให้ชื่นชม 

ผลกำรส ำรวจสิ่งที่บ่งบอกว่ำเป็นพื้นที่สันดอนที่เกิดจำกสภำวะดินดอนสำมเหลี่ยม คือระดับพ้ืนดินที่มี

ควำมลำดเอียงเป็นสิ่งเดียวที่บอกถึงควำมเป็นภูมิประเทศเดิมทำงธรณีวิทยำที่เป็นปัจจัยของกำร

ก ำเนิดวัฒนธรรมลุ่มน้ ำ 
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ภำพที่ 146 พ้ืนที่ที่ท ำกำรศึกษำ 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์  
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ภำพที่ 147 ผังส ำรวจพื้นที่และค่ำเฉลี่ยระดับน้ ำทะเลปำนกลำง  
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์  
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จำกภำพแบบแปลนผลกำรส ำรวจพื้นที่ค่ำยโพธิ์สำมต้น และพ้ืนที่รอบข้ำงใกล้เคียง ดังสรุปให้

เห็นเป็น 2 ส่วนคือ 

 1) พ้ืนที่ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงภำยหลัง 50 ปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งเกิดจำกกำรพัฒนำกำรด้ำนสังคมใหม่ 

(หลังประชำธิปไตย) เช่น กำรสร้ำงถนนขนำนคลองทั้ง 2 ด้ำน ซึ่งบำงส่วนมีกำรถมคลองเพ่ือเป็นถนน 

และมีกำรขุดหน้ำดินจนท ำให้หลำยพื้นท่ีกลำยสภำพเป็นบึงขนำดใหญ่ 

 2) พ้ืนที่สันดอนข้ำงแม่น้ ำและคลอง ที่มีควำมต่ำงของระยะระดับสูงต่ ำ 1-2.50 เมตร โดย

ลักษณะของดินทรำยจะอยู่ในบริเวณริมคลอง แม่น้ ำแผ่ขยำยเป็นระยะ 100-200 เมตร ซึ่งสภำพดิน

เสียไม่มีแร่ธำตุที่เหมำะสมกับกำรเกษตรกรรม 

 

 

ภำพที่ 148 ภำพถ่ำยทำงอำกำศ ตุลำคม 2560 เวลำ 12.00 น. 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์  
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ภำพที่ 149 แบบส ำรวจคุณลักษณะทำงกำยภำพพ้ืนที่ 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์  

 

จำกภำพแรกจะเห็นสิ่งแวดล้อมที่ประกอบด้วยน้ ำเป็นส่วนใหญ่ของพ้ืนที่ทั้งหมด ซึ่งสำมำรถ

คำดเดำว่ำมีน้ ำที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละฤดูกำล แต่ไม่ทรำบในข้อมูลทำงธรณีวิทยำที่จะสร้ำงผลกระทบ

อย่ำงไร ดังนั้น ในภำพที่สองเป็นผลกำรส ำรวจระดับพ้ืนดินทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบระดับเฉลี่ยน้ ำ

ทะเลแล้วหำค่ำควำมเป็นจริงในแต่ละฤดูกำลของแต่ละปี ทั้งนี้  เพ่ือกำรออกแบบสร้ำงสรรค์

ประติมำกรรมพ้ืนที่ ซึ่งตำมหลักทฤษฎีภูมิศิลป์ สภำพภูมิประเทศ สภำวะภูมิอำกำศ สิ่งแวดล้อมที่มี

กำรเปลี่ยนแปลงแต่ละช่วงฤดูกำล 

 ส่วนพ้ืนที่ภูมิศิลป์ ซึ่งเป็นส่วนด้ำนหน้ำของพ้ืนที่ทั้งหมด มีสภำพแวดล้อมที่ประกอบด้วยน้ ำ

เป็นส่วนใหญ่ มีคลองโพธิ์สำมต้น (เดิม) ไหลผ่ำนด้ำนหน้ำซึ่งมีถนนเลียบคลอง มีระดับพ้ืนดินเฉลี่ยน้ ำ

ทะเล 5.5 เมตร ลำดเอียง ส่วนริมบึง 4.50 เมตร และส่วนทุ่งนำ 3-3.50 เมตร (ผืนดินที่เกิดจำกระบบ

ธรณีวิทยำ ดินดอนสำมเหลี่ยมระยะเวลำกว่ำหมื่นปี) มีแนวซำกก ำแพงเดิมวำงเป็นเส้นห่ำงจำกคลอง 

150 เมตร ขนำดคลองควำมยำวประมำณ 300 เมตร ทิศเหนือเป็นเส้นตรงยังทิศใต้ ซึ่งเป็นแนว

ก ำแพงวัดเก่ำ (ปัจจุบันมีกำรบูรณะ ชื่อวัดโพธิ์ใหม่) มีโบรำณวัตถุและหลุมศพเป็นจ ำนวนมำกที่มั่นใจ

ได้ว่ำไม่ได้ท ำพิธีฝังตำมประเพณีด้วยสภำพศพที่ขุดเจอไม่ได้ถูกจัดวำงอย่ำงเป็นระเบียบดังเป็น

ลักษณะพิธีกรรม สันนิษฐำนว่ำเป็นซำกศพที่เกิดจำกกำรสงครำมครั้งนั้น   
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3.3.2 ความส าคัญ  

 กำรศึกษำสร้ำงสรรค์ประติมำกรรม “ดินดอนสำมเหลี่ยม” รูปแบบกำรสร้ำงสรรค์ภูมิศิลป์ 

โดยกรอบแนวควำมคิดหรือเหตุผลควำมส ำคัญ 4 ประกำร คือ  

1) ภูมิทัศน์เชิงประติมำกรรมพ้ืนที่สำธำรณะ 

 2) เป็นพื้นที่บอกเล่ำเรื่องรำวประวัติศำสตร์ 

 3) เป็นสัญลักษณ์อำรยธรรมลุ่มน้ ำ  

 4) มีควำมสัมพันธ์กับสภำพแวดล้อม ส่งเสริมวัฒนธรรมและบูรณำกำรวิถีชุมชน 

  ธรณีกับนิเวศศิลป์เป็นแนวคิดของกำรก ำหนด รูปแบบและวิธีกำรกำรสร้ำงบริเวณผังพ้ืนที่  

“ดินดอนสำมเหลี่ยม” เป็นภูมิศิลป์ ก ำหนดพ้ืนที่เสมือนเกำะสำมเหลี่ยมยกระดับ 3 ชั้นเป็นเนินดิน

เพ่ือเป็นเครื่องวัดระดับน้ ำที่มีกำรเปลี่ยนแปลงในแต่ละฤดูกำล และเป็นฐำนรำกรองรับประติมำกรรม

ที่พำดผ่ำนบึงขนำดใหญ่ ขนำดของเนินดิน 30 x 30 x 30 เมตรโดยรอบ มีควำมสูง 150 เซนติเมตร

แนวระดับน้ ำทะเลเฉลี่ย พ้ืนโดยรอบบึงเป็นลำนลำดเอียงตำมลักษณะอ้ำงอิงสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศ

เดิม (แปรผัน 2 เซนติเมตรต่อ 1 เมตร) เพ่ือตอบสนองกำรไหลของน้ ำลงบึง และไม่ก่อให้เกิดกำรเป็น

แอ่งขังน้ ำด้วยพื้นที่ก ำหนดไว้เป็นดินผสมทรำยอัดแน่น ซึ่งบริเวณด้ำนหน้ำมีบริเวณกว้ำง ต ำแหน่งชิด

ขอบถนนตลอดแนวก ำหนดกำรลำดเอียงพร้อมเนินดินรูปสำมเหลี่ยมใบพัดสูง 0.50 เมตร โดยรัศมี 3 

เมตร เรียงสลับกันมีควำมห่ำงแต่ละเนิน 3-5 เมตร และแนวเขื่อนบึงก่อด้วยอิฐมอญแดงโบรำณสลับ

ดินผสมทรำยอัดแน่นรอบบึง และเป็นลำนเอียงกว้ำง 10 เมตรรอบบึง ทั้งนี้  เพ่ือเป็นลำนรองรับ

กิจกรรมหรืออ่ืน ๆ ของชุมชน 

ผลประสิทธิผลของกำรก ำหนดรูปแบบและหลักกำรวิธีกำร เพ่ือสอดคล้องกับกรอบ

แนวควำมคิดหรือสำเหตุเป้ำหมำย โดยสมมติฐำนดังต่อไปนี้  

1) เนินดินรูปสำมเหลี่ยมใบพัด ตีควำมหมำยเสมือนเนินฝังศพของทหำรหำญ และแทน

ควำมหมำย ดินดอนสำมเหลี่ยม และในแง่ของประโยชน์ใช้สอยเพ่ือเป็นเนินสนำมวิ่งของเด็ก ๆ และ

ตอบสนองระบบนิเวศว่ำด้วยกำรไหลของน้ ำฝนที่ไม่ก่อให้เกิดเป็นพ้ืนที่เฉำะแฉะ  
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2) วัสดุอิฐมอญสีแดงโบรำณ ซึ่งมีขนำดหน้ำกว้ำง 5 x 10 นิ้ว ควำมหนำ 2 นิ้ว เป็นกำร

ก ำหนดวัสดุสัญลักษณ์ทำงวัฒนธรรมเดิมและด้วยคุณสมบัติให้ควำมแข็งแรงรองรับน้ ำหนักจำก

หน้ำสัมผัสพ้ืนดินทรำยอัดแน่นได้เป็นอย่ำงดี  

3) พ้ืนดินผสมทรำยอัดแน่น ให้ผลรูปลักษณ์เป็นธรรมชำติที่ไม่ก่อมลภำวะและระบบนิเวศ

พิกำร ด้วยคุณสมบัติซับน้ ำแต่ไม่เก็บขังน้ ำ ไม่แข็งกระด้ำง มีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะท ำหน้ำที่เป็น

สนำมเด็กเล่นได้เป็นอย่ำงดี  

4) บึงขนำดใหญ่ มีควำมยำว 250 เมตร ปัจจุบันกลำยเป็นสนำมแข่งเรือในเทศกำลร ำลึก

เหตุกำรณ์ประวัติศำสตร์ศึกรบกู้เอกรำชและบรรพบุรุษ สมเด็จพระเจ้ำตำกประจ ำทุกปีของชุมชน 

ประชำชน และสวนองค์กรใกล้เคียง 

 

3.3.3 การร่างแบบประติมากรรมภูมิทัศน์เชิงประติมากรรม 

 จำกผลสรุปข้อมูล 3 ด้ำน คือ 1) เรื่องรำวเหตุกำรณ์ศึกรบในประวัติศำสตร์ (เรือรบโบรำณ

ไทย) 2) สภำพพ้ืนที่ทำงธรณีวิทยำ (นิเวศสิ่งแวดล้อม) และ 3) วัฒนธรรม ประเพณี วิถีสังคมชุมชน 

(กำรด ำรงชีวิตทำงน้ ำ) จะเห็นว่ำมีแม่น้ ำเป็นประเด็นองค์ประกอบพ้ืนฐำนของสิ่งต่ำง  ๆ ที่เกิดขึ้น 

แม่น้ ำท ำให้มีพ้ืนที่สันดอนค่ำย แม่น้ ำน ำมำซึ่งควำมเจริญด้ำนเศรษฐกิจเป็นตัวก ำหนดวิถีชีวิต พัฒนำ

เป็นวัฒนธรรม รุ่งเรืองยำวนำนเป็นอำรยธรรม โดยมีเรือเป็นกลไกลในกำรพัฒนำ และเรือก็เป็น

สัญลักษณ์วัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองในยุคทองของสมัยกรุงศรีอยุธยำ 

 รูปสัญลักษณ์ เรือพิฆำต หมำยเลข 5 จะเป็นสื่อทำงวัฒนธรรมฯ (ดังสรุปในส่วนที่ 2 ของบท

นี้) พ้ืนที่ลำดเอียง ประกอบกับบึงเป็นที่กักเก็บน้ ำขนำดย่อม 20 กว่ำไร่ หรือเกือบครึ่งหนึ่งของพ้ืนที่

ทั้งหมด ซึ่งลักษณะของพ้ืนที่ตอบสนองกับเรื่องรำวทั้งหมดข้ำงต้นประกอบ 3 ด้ำน เป็นเอกลักษณ์ 

(identity) ของพ้ืนที่ กำรก ำหนดโครงสร้ำง (structure) และควำมหมำย (meaning) เป็น

ส่วนประกอบหลักกำรทำงทฤษฎีกำรสร้ำงสรรค์เพ่ือพ้ืนที่สำธำรณะสังคมชุมชน 
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ภำพที่ 150 แสดงควำมสัมพันธ์หลักกำรทฤษฎีและกำรปฏิบัติ 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์  

 

จำกภำพข้ำงต้นเป็นกรอบของกำรก ำหนดรูปแบบโดยอำศัยหลักกำรออกแบบภูมิทัศน์เมือง 

ของเอมอส รำโปพอร์ต องค์ประกอบ 3 ด้ำน คือ  

- เอกลักษณ์ (identity) พ้ืนที่สิ่งแวดล้อมน้ ำธรรมชำติ และประติมำกรรมรูปลักษณ์ 

สัญลักษณ์ของวัฒนธรรมลุ่มน้ ำ สร้ำงเอกลักษณ์พ้ืนที่ยุคสมัยประวัติศำสตร์อยุธยำ 

- โครงสร้ำง (structure) ก ำหนดโครงสร้ำง 2 ส่วน คือ ส่วนพ้ืนที่น้ ำและประติมำกรรม

สัญลักษณ์วัฒนธรรมลุ่มน้ ำ ส่วนที่ 2 เป็นสัญลักษณ์สุสำนเนินดิน ก ำหนดพ้ืนที่ส่วน (zone) ด้ำนหน้ำ 

เพ่ือกำรเข้ำถึงและเชื่อมต่อกับชุมชน 
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- ควำมหมำย (meaning) เรื่องรำวสัญลักษณ์เหตุกำรณ์ศึกกองรบโดยกองทัพเรือเรื่องรำว

ประวัติศำสตร์พ้ืนที่ และอำรยธรรมลุ่มน้ ำจำกควำมอุดมสมบูรณ์ดินดอนสำมเหลี่ยมเจ้ำพระยำ 

 

3.3.4 ต าแหน่งและทิศทางของประติมากรรมกับพื้นที่ 

กำรก ำหนดทิศทำงของรูปทรงประติมำกรรมในต ำแหน่งกลำงบึงโดยมีหลักกำรและแนว

ควำมคิทำงเลือก ซึ่งมีควำมเหมำะสมต่ำงกัน ดังรำยละเอียด 

 

 

ภำพที่ 151 ภำพร่ำงผังโครงสร้ำงต ำแหน่งประติมำกรรม (รูปแบบ 1) 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์  
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รูปแบบที่ 1 ทิศทำงขวำงบึง โดยแกนโครงสร้ำงของรูปทรงประติมำกรรมท ำมุมเฉียงกับ

แกนกลำงของบึง ทั้งนี้เพ่ือต้องกำรให้ทัศนียภำพเปิดเมื่ออยู่ในต ำแหน่งของทำงเข้ำ (ทำงเข้ำ) ด้ำนท ำ

มุมเฉียงทิศตะวันออกท ำให้เกิดแสงเงำเฉียงที่ทับซ้อนกันต่อเนื่อง และอีกทั้งตัวประติมำกรรมสำมำรถ

เข้ำถึงแบบมีปฏิสัมพันธ์ร่วม (interactive) จำกพ้ืนที่ด้ำนหน้ำที่เป็นสนำมหญ้ำ และส่วนอีกด้ำนก็

เชื่อมพ้ืนที่บริเวณด้ำนในของส่วนกิจกรรมพิธีกรรมร ำลึก ซึ่งจะท ำหน้ำที่เป็นเสมือนสะพำนข้ำมบึง 

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องกำรให้เป็นส่วนหนึ่งที่ให้ควำมรู้สึกเป็นส่วนส ำคัญของสิ่งแวดล้อมใน

ควำมรู้สึกแบบธรรมชำติที่อำจจะสร้ำงค ำถำมแก่ผู้ที่พบเห็นว่ำท ำไมดูเหมือนไม่ได้ตั้งในต ำแหน่งใน

ทิศทำงที่อยู่บนกฎสมดุลหรือแกนกลำงพ้ืนที่ ทั้งนี้  ต้องกำรเน้นควำมรู้สึกขนำดใหญ่มโหฬำรด้วย

สำมำรถเข้ำสัมผัสเป็นส่วนของตัวประติมำกรรม 

 

 

ภำพที่ 152 ภำพร่ำงผังโครงสร้ำงต ำแหน่งประติมำกรรม (รูปแบบ 2) 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์  
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รูปแบบที่ 2 ทิศทำงขนำนกับบึง คือแกนโครงสร้ำงของรูปทรงตั้งอยู่บนแกนกลำงของบึง ซึ่ง

สร้ำงควำมรู้สึกรำวกับประติมำกรรมลอยเหนือน้ ำ มีทิศทำงของรูปทรงที่เคลื่อนไปในพ้ืนที่กว้ำงบนผิว

น้ ำที่เปิดกว้ำงด้ำนทิศใต้ และเป็นมุมมองด้ำนข้ำงเมื่อยืนอยู่ในต ำแหน่งด้ำนหน้ำของทำงเข้ำ ซึ่งเป็น

มุมมองที่เห็นรูปทรงในแนวยำวที่สร้ำงควำมรู้สึกตื่นตำตื่นใจ และมีชีวิตชีวำในมองมองในต ำแหน่ง

ด้ำนหน้ำของพ้ืนที่ (ทำงเข้ำ) ด้ำนทิศตะวันออก ซึ่งจะท ำให้เห็นมิติของรูปทรงที่เกิดจำกแสงเงำให้รู้สึก

เคลื่อนไหวที่เกิดจำกแสงแดดช่วงเช้ำและตอนเย็น และขนำดที่ทับซ้อนของเส้นที่ให้ระยะซึ่งมีผลทำง

ควำมรู้สึกท้ำทำย ควำมแข็งแรงของรูปทรง อีกส่วนที่ต้องกำรให้มีปฏิสัมพันธ์เข้ำถึงเป็นส่วนหนึ่งของ

ประติมำกรรม ส่วนด้ำนท้ำยของรูปทรง (ทิศเหนือของพ้ืนที่) 
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ภำพที่ 153 รูปตัดแบบร่ำงแบบแปลนผังพื้นที่ประติมำกรรมสำธำรณะร ำลึกค่ำยโพธิ์สำมต้น 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์  
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ภำพที่ 154 รูปตัดประติมำกรรม "ดินดอนสำมเหลี่ยม" กับสิ่งแวดล้อม 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์  

 

สมมติฐำนแนวควำมคิดอุปมำว่ำเป็นผืนแผ่นดินแห่งควำมอุดมสมบูรณ์ (สสำรทับถมมำกด้วย

สำรอินทรีย์วัตถุ) มีสำยน้ ำพัดมำควำมมั่งคั่งเป็นพ้ืนที่ตั้งถิ่นฐำนของกลุ่มชน ก่อเกิดวัฒนธรรมที่ สั่งสม

สืบทอดมำยำวนำน เป็นอำรยธรรมพรั่งพร้อมด้วยอ ำนำจและควำมขัดแย้งกำรแย่งชิงในหมู่คนทั้งใน

และนอกจึงเกิดเป็นธรรมดำของอุดมกำรณ์ควำมอยู่รอดของชีวิตและเผ่ำพันธุ์ และตรงกันข้ำมของ

ควำมเจริญรุ่งเรืองสูงสุดก็จะกลำยเป็นสุสำนของเหล่ำผู้กล้ำที่เผชิญหน้ำท้ำทำยด้วยศักดิ์ศรีของชำติ

พันธุ์ตนเอง ดินดอนสำมเหลี่ยมจึงเสมือนสัญลักษณ์ของควำมเจริญรุ่งเรืองที่เกิดจำกกระแสน้ ำและ

เป็นสัญลักษณ์สุสำนของเหล่ำผู้กล้ำ ในที่นี้ขอกล่ำวพ้ืนที่นี้ว่ำ “ดินดอนประวัติศำสตร์วัฒนธรรม” 

(land of cultural history) 

กรอบหลักกำรวิธีกำรมองย้อนหลงเพ่ือให้มองเห็นเรื่องรำวในอดีต ด้วยรูปทรงประติมำกรรม

สัญลักษณ์แห่งวัฒนธรรมและสัญลักษณ์ของเหตุกำรณ์ในประวัติศำสตร์กำรรบ ด้วยวิธีกำรฟ้ืนฟู

เรื่องรำวในประวัติศำสตร์เหตุกำรณ์กำรรบ และกำรหยิบคุณลักษณะทำงระบบนิเวศแบบเดิมให้
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กลับคืน เพ่ือเป็นพ้ืนที่รองรับกิจกรรมวิถีชุมชนแบบดั้งเดิมเป็นกำรประกอบสร้ำงสิ่งที่หำยไปกับ

สงครำมให้หวนกลับคืนมำ15 

รูปแบบและควำมหมำยของกำรสร้ำงรูปทรงของภูมิศิลป์ มีลักษณะรูปทรงเนินดินสำมเหลี่ยม

ที่มำจำกรูปสำมเหลี่ยมเป็นแม่แบบ (template) ของดินดอนสำมเหลี่ยมที่ยื่นลงกลำงบึงขนำดใหญ่ 

(ท ำหน้ำที่เป็นฐำนรองรับประติมำกรรม) และในต ำแหน่งรำยรอบบริเวณพ้ืนสนำมด้ำนหน้ำของ

ทำงเข้ำ ซึ่งรูปแบบและเรื่องมีควำมสัมพันธ์ร่วมระหว่ำงประติมำกรรมสัญลักษณ์ “เรือพิฆำต” เป็นสื่อ

สัญลักษณ์เหตุกำรณ์กำรรบประวัติศำสตร์ สื่อสัญลักษณ์วัฒนธรรมและอำรยธรรมลุ่มน้ ำ  ซึ่งให้

ควำมรู้สึกที่สัมผัสถึงเรืองระเบียบแบบแผนเหตุกำรณ์ทำงที่เกิดซ้ ำซ้อน เป็นเสมือนพ้ืนที่ศูนย์รวม นั้น

รวมถึงผู้คน และเป็นเสมือนสุสำนทำงประวัติศำสตร์   

ขนำดเนินดินสูง 50 เซนติเมตร ควำมยำวแต่ละด้ำน 3.5-5 เมตร วำงสลับกัน โดยก ำหนด

วัสดุ ดินเหนียวผสมทรำย 50/50 อัดแน่น เป็นลักษณะเนินลำดเอียงทรงสำมเหลี่ยมลบมุม ปลูกหญ้ำ

คลุมหน้ำดิน 

ผลสัมฤทธิ์ดูรำวกับเป็นสุสำนประวัติศำสตร์ของผู้กล้ำในเหตุกำรณ์ศึกรบในประวัติศำสตร์ 

  

3.3.5 ผังรูปทรงจ าลอง 

 กำรสร้ำงผังโมเดล “ดินดอนสำมเหลี่ยม” มีล ำดับกำรพัฒนำ 3 ระยะของกำรพัฒนำ เนื่อง

ด้วยกำรสร้ำงผังพ้ืนโมเดลประกอบด้วย 2 ส่วนที่อยู่ร่วมกัน และต้องมีควำมสัมพันธ์ทั้งรูปแบบและ

เรื่องรำว ซึ่งกำรสร้ำงสรรค์ผังพ้ืนที่ต้องอยู่บนพ้ืนฐำนข้อมูลทำงกำยภำพของพ้ืนที่จริง กำรส ำรวจเป็น

พ้ืนฐำนของข้อมูลเบื้องต้น ล ำดับที่สองของข้อมูลสิ่งแวดล้อมที่รวมถึงสภำพแล้วล้อมทำงสังคมชุมชน

และส ำคัญส ำหรับกำรสร้ำงสรรค์เพ่ือพ้ืนที่สำธำรณะทำงประวัติศำสตร์  มีควำมละเอียดอ่อนทำง

ประวัติศำสตร์วัฒนธรรมจ ำต้องมีกำรศึกษำ วิเครำะห์ พิสูจน์ ประมวลหำข้อสรุปสมดุลตำม

วัตถุประสงค์ดังกล่ำวข้ำงต้น ดังแสดงรำยละเอียดระยะของแต่ละภำพ ดังต่อไปนี้ 

                                           
15 กำรบูรณะวัฒนธรรมเป็นหลักกำรกำรอนุรักษ์สิ่งของ (object) และประเพณีหรือกิจกรรมที่ถือ
ปฏิบัติในประวัติศำสตร์ทำงวัฒนธรรม รวมถึงสภำวะแวดล้อมของเมืองหรือชุมชนแต่อดีตให้กลับคืนมี
ชีวิต (reanimate) 
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ภำพที่ 155 ผังโมเดลชิ้นที่ 1 รูปแบบที่ 1 สัดส่วน 1/200 วสัดุปูนพลำสเตอร์ ขนำด 80 x 100 
เซนติเมตร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์  

 

จำกภำพผังพ้ืนที่ในระยะเริ่มแรกของกำรก ำหนดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประติมำกรรมและ

สิ่งแวดล้อมทำงภูมิทัศน์ เป็นกำรหำต ำแหน่งที่ตั้งโดยค ำนึงระยะกำรเข้ำถึงและมุมมองจำกด้ำนหน้ำ

ทำงเข้ำ ทั้งนี้ ยังไม่ได้ก ำหนดบริเวณส่วนต่ำง ๆ 

 

 

ภำพที่ 156 ผังโมเดลชิ้นที่ 2 วัสดุปูนพลำสเตอร์และไม้บัลซำ ขนำด 2.00 x 1.50 เมตร สัดส่วน 1: 
100 แสดงต ำแหน่งกำรติดตั้งประติมำกรรม รูปแบบที่ 1 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์  
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ภำพผังโมเดลชิ้นที่ 2 ของระยะที่ 1 เป็นกำรหำควำมเหมำะสมและสัมพันธ์ระหว่ำง

ประติมำกรรมและบริเวณพ้ืนที่ ทั้งนี้  อำศัยหลักกำรของกำรก ำหนดขนำดรูปทรงประติมำกรรมให้

เหมำะสมกับพ้ืนที่ ซึ่งได้กล่ำวแล้วข้ำงต้นโดยยึดหลักกำรและทฤษฎี 3 แนวทำง คือ  

1) ขนำดที่เหมำะสมกับปฏิสัมพันธ์และสร้ำงพ้ืนที่สง่ำงำม (interactive environment and 

smart space)  

2) ขยำยสัดส่วนเป็น 10 เท่ำจำกรูปทรงประติมำกรรมต้นแบบ ด้วยเหตุผลแรงปะทะทำง

อำรมณเ์พ่ือสื่อถึงควำมศิวิไลซ์ของอำรยธรรมที่ยิ่งใหญ่แต่อดีตกำล และ  

3) ผลลัพธ์ทำงวิศวกรรมเพ่ือใช้สอยและส่งผลทำงควำมรู้สึกของพลังที่ซ่อนอยู่ในสิ่งประดิษฐ์

ซึ่งมีควำมหมำยรวมไปถึงองค์ควำมรู้ของบรรพบุรุษที่ใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูง 

 

 

ภำพที่ 157 ผังโมเดลชิ้นที่ 2 วัสดุปูนพลำสเตอร์และไม้บัลซำ ขนำด 2.00 x 1.50 เมตร สัดส่วน 1: 
100 แสดงต ำแหน่งกำรติดตั้งประติมำกรรม รูปแบบที่ 1 (มุมทิศตะวันออก) 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์  
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ภำพที่ 158 ผังโมเดลชิ้นที่ 2 วัสดุปูนพลำสเตอร์และไม้บัลซำ ขนำด 2.00 x 1.50 เมตร สัดส่วน 1: 
100 แสดงต ำแหน่งกำรติดตั้งประติมำกรรม รูปแบบที่ 1 (มุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือ) 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์  

 

 

ภำพที่ 159 ผังโมเดลชิ้นที่ 2  วัสดุปูนพลำสเตอร์และไม้บัลซำ ขนำด 2.00 x 1.50 เมตร สัดส่วน 1: 
100 แสดงต ำแหน่งกำรติดตั้งประติมำกรรม รูปแบบที่ 1 (มุมทิศตะวันออกเฉียงใต้) 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์  

 

สรุปกำรออกแบบภูมิทัศน์เชิงประติมำกรรม โดยค ำนึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงขนำดของ

ประติมำกรรม ต ำแหน่งทิศทำงของรูปทรงประติมำกรรมให้มีควำมสัมพันธ์กับผังพ้ืนที่รูปแบบที่ 1 มี

หลักกำรก ำหนดขนำดตำมหลักกำรดังกล่ำวข้ำงต้น 3 แนวทำง คือ ขนำดที่เหมำะสมกับปฏิสัมพันธ์

และสร้ำงพ้ืนที่สง่ำงำม ขยำยสัดส่วนเป็น 10 เท่ำของต้นแบบ และเพ่ือผลลัพธ์ทำงวิศวกรรมใช้สอย 
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ซึ่งมีขนำดที่สำมำรถเชื่อม 2 บริเวณพ้ืนที่ด้ำนหน้ำและบริเวณพ้ืนที่ด้ำนใน อีกทั้งสร้ำงควำมรู้สึก

ยิ่งใหญ่ด้วยเหตุของกำรก ำหนดทิศทำงเฉียง เป็นกำรแบ่งพ้ืนที่ให้แคบซึ่งเป็นผลตรงข้ำมทำงควำมรู้สึก

รำวกับขนำดของรูปทรงมโหฬำร เป็นหลักกำรกำรเน้นขนำดได้อย่ำงได้ผลต่อควำมรู้สึกทำงกำรมอง 

 

 

ภำพที่ 160 ผังโมเดลชิ้นที่ 2 วัสดุปูนพลำสเตอร์และไม้บัลซำ ขนำด 2.00 x 1.50 เมตร สัดส่วน 1: 
100 แสดงต ำแหน่งกำรติดตั้งประติมำกรรม รูปแบบที่ 2 (มุมทิศตะวันตกเฉียงใต้) 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

จำกผังภูมิทัศน์สัมพันธ์วิธีกำรของรูปแบบที่ 2 ก ำหนดแกนของรูปทรงประติมำกรรมมีทิศทำง

ขนำนไปและวำงทับกับแกนกลำงของรูปทรงบึง สร้ำงควำมรู้สึกรำวกับประติมำกรรมลอยเหนือน้ ำ 

เส้นแกนยำวให้ดูรำวกับว่ำเคลื่อนไปในพ้ืนที่กว้ำงบนผิวน้ ำที่เปิดกว้ำงทำงทิศใต้ ซึ่งเป็นมุมมองท ำให้

เห็นรูปทรงด้ำนข้ำงเมื่อยืนอยู่ในต ำแหน่งด้ำนหน้ำของพ้ืนที่หรือทำงเข้ำเป็นบริเวณพ้ืนที่สนำมหญ้ำ 

มุมมองที่เห็นรูปทรงทั้งรูปแนวยำว ท ำให้พ้ืนที่น้ ำมีต ำแหน่งจุดรวมสำยตำ (focus) ท ำให้พ้ืนที่มี

ชีวิตชีวำ ในต ำแหน่งด้ำนหน้ำของพ้ืนที่สนำมหญ้ำด้ำนหน้ำทิศตะวันออก ท ำให้เห็นเส้นที่เกิดบน
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รูปทรงมีระยะและมุมที่สร้ำงขนำดผลักดัน กำรเรียงกันของเส้นที่ให้ระยะเป็นระบบซึ่งมีผลทำง

ควำมรู้สึกถึงควำมแข็งแรง   

ภูมิทัศน์ที่ก ำหนดวัสดุประดิษฐ์กรรม อิฐมอญขนำดใหญ่ที่มีใช้แต่โบรำณอยุธยำ ด้วย

คุณลักษณะที่เหมำะสมส ำหรับใช้ปูพ้ืนบริเวณสันเขื่อนขอบบึง ซึ่งจะช่วยให้หน้ำดินไม่ไหลเมื่อเจอกับ

น้ ำฝน สิ่งส ำคัญทำงควำมรู้สึกเป็นธรรมชำติวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ซึ่งสร้ำงบรรยำกำศย้อนยุคให้ กับ

พ้ืนที่เพ่ือเป้ำหมำยกำรร ำลึกประวัติศำสตร์พ้ืนที่ วัสดุหญ้ำด้ำนหน้ำซึ่งเป็นสนำมของเนินสำมเหลี่ยม

จ ำนวนมำกที่วำงเรียงสลับเป็นระเบียบ เพ่ือจะสื่อเรื่องรำวที่มีหลำย ๆ ควำมหมำย เสมือนสัญลักษณ์

ทำงจิตวิญญำณ ท ำให้พ้ืนที่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่ำงจำกสิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติ เป็นภูมิทัศน์ที่มี

ควำมหมำยทำงจิตวิญญำณ 

 

 

ภำพที่ 161 ผังโมเดลชิ้นที่ 2 วัสดุปูนพลำสเตอร์และไม้บัลซำ ขนำด 2.00 x 1.50 เมตร สัดส่วน 1: 
100 แสดงต ำแหน่งกำรติดตั้งประติมำกรรม รูปแบบที่ 2 (มุมทิศตะวันออกเฉียงใต้) 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
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สรุป กำรสร้ำงผังพื้นจ ำลอง รวม 2 ระยะกำรพัฒนำ ด้วยเหตุผลทำงข้อมูล และทำงหลักกำร

วิธีกำร ซึ่งกล่ำวไว้ในบทสรุปท้ำยของกำรท ำภำพเชิงซ้อน  

 จำกภำพผังทั้ง 3 ชิ้นมีสัดส่วนต่ำงกัน คือ 1: 100 และ 1: 200 วิธีกำรเพียงเพ่ือต้องกำรให้

เห็นภำพโดยรวมของพ้ืนที่ และเห็นถึงควำมสัมพันธ์ ของตัวประติมำกรรมกับภูมิทัศน์  เทียบเท่ำ

ขนำด ระยะ มุมมองเฉพำะ และมุมมองโดยรอบ กำรก ำหนดทำงเดิน สนำม และลำนประติมำกรรม

ดินดอนสำมเหลี่ยมเชื่อมต่อกับถนน เป็นจุดเน้นด้ำนหน้ำ เป็นจุดเด่นทำงสัญลักษณ์ของพ้ืนที่เมื่อมอง

ด้ำนหน้ำทำงถนน และท ำงำนเชื่อมต่อกับประติมำกรรมที่ เป็นสัญลักษณ์สื่อภำพเหตุกำรณ์

ประวัติศำสตร์เป็นสัญลักษณ์ทำงวัฒนธรรม โครงสร้ำงรูปทรงแบบโอบล้อมโดยมีน้ ำอยู่กลำงพ้ืนที่ท ำ

ให้ควำมเชื่อมต่อกับรอบด้ำน เป็นศูนย์กลำงของพ้ืนที่ทั้งหมดเป็นกำรท ำงำนร่วมสัมพันธ์กันทั้งส่วนภูมิ

ทัศน์และส่วนของประติมำกรรมที่เชื่อมโยงกับส่วนรอบนอกที่เป็นพ้ืนที่ชุมชนข้ำงเคียง เสมือนเป็น

ส่วนของวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เกิดจำกสภำวะระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน โดยมีระบบโครงสร้ำง

นิเวศแบบยั่งยืนทับซ้อนเพ่ือเป้ำหมำยคืนระบบสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนและเขียวสะอำดแก่ชุมชน

ข้ำงเคียง 
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3.3.6 การสร้างภาพเชิงซ้อน 

กำรสร้ำงภำพจินตนำกำรให้ดูเหมือนสร้ำงเสร็จสมบูรณ์ในพ้ืนที่  โดยมีสิ่งแวดล้อมเดิมเป็น

ส่วนประกอบรอบด้ำน ซึ่งเป็นสิ่งส ำคัญของโครงกำรสร้ำงประติมำกรรมสำธำรณะในพ้ืนที่ที่

ท ำกำรศึกษำ วิธีดังนี้เรียกว่ำ “กำรสร้ำงภำพเชิงซ้อน” 

 

3.3.6.1 ภาพเชิงซ้อนชิ้นที่ 1 

 

ภำพที่ 162 ภำพเชิงกรำฟฟิก 3 มิติ ประติมำกรรม “เรือพิฆำต หมำยเลข 2” มีขนำดกว้ำง 6 เมตร 
ควำมยำว 70 เมตร และควำมสูง 6 เมตร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์  

 

อัตลักษณ์ของพ้ืนที่ที่มีเหตุผลทำงธรณีวิทยำและระบบนิเวศสองด้ำนกำรสร้ำงสรรค์

ประติมำกรรมส ำหรับพื้นท่ี โดยใช้วิธีกำรสวมทัพบนพื้นฐำนข้อมูลที่สร้ำงระบบตำมแนวคิดสิ่งแวดล้อม

ยั่งยืน ซึ่งมีผลสัมพันธ์กับพ้ืนที่ส่วนอ่ืน ๆ ใกล้เคียงในเขตอำศัย และที่ส ำคัญของเป้ำหมำยเพ่ือเป็น

พ้ืนที่หมำย (landmark) ของชุมชน ทั้งนี้ ค ำนึงถึงเหตุกำรณ์กำรศึกรบในประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม

อำรยธรรมลุ่มน้ ำ และประโยชน์ใช้สอยรองรับกิจกรรมประเพณีแข่งเรือในปัจจุบัน 
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3.3.6.2 ภาพเชิงซ้อนชิ้นที่ 2 

 

ภำพที่ 163 ภำพเชิงซ้อนกรำฟฟิก 3 มิติ ประติมำกรรม “เรือพิฆำต หมำยเลข 3” มีขนำดกว้ำง 6 
เมตร ควำมยำว 6.50 เมตร และควำมสูง 6 เมตร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์  

 

 

ภำพที่ 164 ชุดภำพเชิงซ้อนกรำฟฟิก 3 มิติ ประติมำกรรม “เรือพิฆำต หมำยเลข 3” มีขนำดกว้ำง 6 
เมตร ควำมยำว 6.50 เมตร และควำมสูง 6 เมตร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์  
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3.3.6.3 ภาพเชิงซ้อนชิ้นที่ 3 

 

ภำพที่ 165 ภำพเชิงซ้อนกรำฟฟิก 3 มิติ ประติมำกรรม “เรือพิฆำต หมำยเลข 4” มีขนำดกว้ำง 6 
เมตร ควำมยำว 108.40 เมตร และควำมสูง 6.50 เมตร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์  

 

 

ภำพที่ 166 ภำพชุดเชิงซ้อนกรำฟฟิก 3 มิติ ประติมำกรรม “เรือพิฆำต หมำยเลข 4” มีขนำดกว้ำง 6 
เมตร ควำมยำว 108.40 เมตร และควำมสูง 6.50 เมตร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์  
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3.3.6.4 ภาพเชิงซ้อน ชิ้นที่ 4 

 

ภำพที่ 167 ภำพเชิงซ้อนกรำฟฟิก 3 มิติ ประติมำกรรม “เรือพิฆำต หมำยเลข 5” มีขนำดกว้ำง 6 
เมตร ควำมยำว 108.40 เมตร และควำมสูง 6.50 เมตร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์  

 



  218 

 

ภำพที่ 168 ภำพชุดเชิงซ้อนกรำฟฟิก 3 มิติ ประติมำกรรม “เรือพิฆำต หมำยเลข 5” มีขนำดกว้ำง 6 
เมตร ควำมยำว 108.40 เมตร และควำมสูง 6.50 เมตร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์  
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ภำพที่ 169 ภำพเชิงซ้อนก่อนและหลังด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์  

 

3.3.7 สรุปผลความสัมพันธ์ของประติมากรรม และผังพ้ืนที่ดินดอนสามเหลี่ยม 

หลักกำรแนวคิด เรือพิฆำตเป็นสัญลักษณ์อัตลักษณ์ของพ้ืนที่ Reanimate เป็นแนวทำงฟ้ืนฟู

ภำพลักษณ์ใหม่ (new image reconstruction) บนสภำวะทำงธรณีวิทยำและระบบนิเวศก่อนหน้ำ 

โดยให้แสดงคุณลักษณะดินดอนสำมเหลี่ยมตำมระบบเดิม เป็นสัญลักษณ์สภำพแวดล้อมย้อนอดีต 

และกำรน ำประติมำกรรม “เรือพิฆำต” เป็นส่วนส ำคัญของสัญลักษณ์และมีควำมสัมพันธ์ทำง
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ประวัติศำสตร์กับพ้ืนที่ ก ำหนดต ำแหน่งตั้งแบบสวมทับ (overlapping) พำดผ่ำนบึงที่มีควำมกว้ำง 90 

เมตร โดยก ำหนดระบบนิเวศสัมพันธ์ทั้งในพ้ืนที่และเชื่อมต่อส่วนพ้ืนที่ชุมชนตำมกรอบแนวคิด

สิ่งแวดล้อมยั่งยืน (environmental sustainability) เป็นพ้ืนที่สุนทรียนิเวศ โดยเป้ำหมำยส ำคัญ

ค ำนึงผลสัมพันธ์กับพ้ืนที่ในเขตอำศัยชุมชน และเพ่ือเป็นเครื่องหมำยสัญลักษณ์ประวัติศำสตร์

เหตุกำรณ์ในพ้ืนที่และเป็นสัญลักษณแ์ห่งอำรยธรรมลุ่มน้ ำ (ดังภำพเชิงซ้อนก่อนและหลังข้ำงต้น) 

  

3.4 สรุปท้ายบท 

 กระบวนกำรสร้ำงสรรค์ประติมำกรรมสำธำรณะ เพื่อพ้ืนที่เหตุกำรณ์กำรรบศึกหลังเสียกรุงศรี

อยุธยำครั้งที่ 2 ค่ำยโพธิ์สำมต้น โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือกำรร ำลึก หวนค ำนึง ตระหนัก และเทิดทูน จำก

ภำพเหตุกำรณ์ในประวัติศำสตร์ โดยแนวควำมคิดประติมำกรรมสัญลักษณ์ในกรอบทฤษฎีสัญศำสตร์ที่

แทนควำมหมำยสัมพันธ์ทับซ้อน (overlapping) เหตุกำรณ์กองทัพเรือรบ และอำรยธรรมลุ่มน้ ำ จำก

ภำพเรือไทยโบรำณเป็นรูปทรงอ้ำงอิง (significance form) ผ่ำนกำรพิสูจน์เชิงเปรียบเทียบที่แสดง

ควำมชัดเจนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและสัญลักษณ์ของกองทัพเรือ แสดงภำพเหตุกำรณ์รบครั้งนั้นและซึ่ง

เป็นปัจจัยแรงบันดำลใจในกำรสร้ำงสรรค์รูปทรงสัญลักษณ์ร ำลึกค่ำยโพธิ์สำมต้น โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือ

กำรหวนค ำนึงถึงวัฒนธรรมลุ่มน้ ำ ตระหนักในสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์และองค์ควำมรู้ด้ำนประดิษฐ์

กรรมโบรำณไทย และและส ำคัญยิ่งคือกำรเทิดทูนบรรพบุรุษผู้กล้ำหำญ ด้วยหลักกำรทฤษฎีกำร

สร้ำงสรรค์ศิลปะโดยกรอบแนวคิดทฤษฎีย้อนยุค (retrospection) ในกระบวนสร้ำงสรรค์เริ่มแรก

แนวคิดอนุรักษ์ (conservation) เทคนิคผสมผสำนแบบพ้ืนฐำนประดิษฐ์ (fabrication) กำรก ำหนด

คุณลักษณะรูปทรงบนหลักกำรวิธีกำรผันแปลง (reformation) สู่รูปทรงกรอบโครงสร้ำง (frame 

structure) มีล ำดับกำรค้นหำ 3 ช่วง โดยช่วงที่ 2 มี 5 ระยะกำรพัฒนำรูปทรงประติมำกรรม เป็น

ประติมำกรรมสัญลักษณ์ “เรือพิฆำต หมำยเลข 2 และ 3” ด้วยส ำคัญกำรศึกษำสร้ำงสรรค์ต้องมี

ควำมสัมพันธ์กับผังพ้ืนที่ (ซึ่งเป็นช่วงที่ 3 ของกำรศึกษำ) ที่มีลักษณะกำรสร้ำงรูปแบบภูมิศิลป์ ( land 

art) เชิงนิเวศวิทยำและธรณีวิทยำ ซึ่งท ำหน้ำที่เป็นเสมือนผังพ้ืนที่ (landscape) โดยมีกระบวนกำร

ออกแบบภำยใต้กรอบแนวคิดสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (environmental sustainability ทั้งนี้เพ่ือสอดคล้อง

กับเป้ำหมำยเพ่ือกำรร ำลึก เป็นสัญลักษณ์ของกำรร ำลึกค่ำยโพธิ์สำมต้น ซึ่งผลงำนสร้ำงสรรค์ทั้งหมด

จะเป็นต้นแบบประติมำกรรมจ ำลอง (sculpture model prototyping) เพ่ือพ้ืนที่โพธิ์สำมต้น ต ำบล

โพธิ์สำมต้น อ ำเภอบำงปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
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บทที่ 4 

การวิเคราะห์และผลงานสร้างสรรค์ 

 

บทนี้กล่ำวถึงกำรวิเครำะห์เนื้อหำข้อมูล ทฤษฎี และผลลัพธ์ของผลงำนกำรสร้ำงสรรค์ 

แสดงผลสร้ำงสรรค์ที่น ำเสนอในบทที่ 3 ทั้งนี้มีส่วนประกอบ 3 ส่วน ตำมล ำดับคือ กำรวิเครำะห์ส่วน

ของข้อมูลเนื้อหำเบื้องต้น กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของหลักกำรและทฤษฎีที่น ำมำใช้ และกำร

วิเครำะห์ผลงำนประติมำกรรมเชิงกระบวนกำรสร้ำงสรรค์  

 

4.1 วิเคราะห์เนื้อหา 

4.1.1 ความสัมพันธ์ข้อมูลและแรงบันดาลใจสู่รูปแบบการสร้างสรรค์ 

ควำมเป็นมำของแรงบันดำลใจของกำรวิจัยเพ่ือสร้ำงสรรค์ ดังเนื้อควำมเป็นระยะเวลำกว่ำ 

417 ปี ก ำเนิดผืนแผ่นดินสยำมแต่อดีตเมื่อครั้งสมัยอยุธยำรำชธำนี อำจไม่กว้ำงใหญ่เทียบเท่ำใน

ปัจจุบัน แต่กำรเสียสิ้นกรุงศรีอยุธยำมีช่วงระยะเวลำแค่ 14 เดือนของกำรยกทัพพม่ำรวบทิศเหนือใต้  

ท ำให้อยุธยำมอดไหม้เน่ำเหม็นคละคลุ้งเต็มแม่น้ ำล ำคลองด้วยซำกศพ กษัตริย์รำชวงศำ ขุนนำง 

ประชำรำษฎร์ถูกจับมัดเฆี่ยนตีเป็นเชลยศึกพลัดพรำกจำกบ้ำนเมือง หัวเมืองต่ำงร้อนลุกเป็นไฟกำร

ปล้นสะดม ข่มขืนฆ่ำฟันไร้ศีลธรรม ประชำชนหำที่พ่ึงใครไม่ได้ ก่อนศึกรำษฎรส่งส่วยบ ำรุงทัพหลวง

แต่ก็หำได้เป็นที่พ่ึงพิงแก่เหล่ำรำษฎร์ทำสไม่ สร้ำงควำมโกรธแค้นชิงชังท ำตัวหนีห่ำงต้องพ่ึงพิงตนจะ

เสมอรอด ท ำให้สยำมหมดสิ้นควำมเจริญรุ่งเรือง ควำมสวยงำมบ้ำนเรือน วัด วัง และวัฒนธรรมที่สั่ง

สมวิวัฒนำที่เป็นที่รู้จักกันในชำวตะวันตกแลว่ำเป็นเมืองที่มีประชำกรมำกที่สุดในแถบเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้   

บ้ำนโพธิ์สำมต้นเป็นค่ำยใหญ่ของทัพพม่ำ เมื่อยกทัพมำครำใดได้ เป็นฐำนบัญชำกำรจะด้วย

เป็นท ำเลชัยภูมิที่เอ้ือแก่กำรเคลื่อนพลขนย้ำย เข้ำถึงได้รอบทิศเชื่อมกรุงศรีอยุธยำเมืองหลวง และ

รอดพ้นภัยธรรมชำติจำกน้ ำท่วมหลำก ต ำแหน่งของพ้ืนที่ตั้งด้ำนทิศเหนือและเหนือน้ ำของเมืองหลวง 

หลังสิ้นกรุงศรีอยุธยำมอดไหม้และเป็นสุสำนซำกศพที่ทัพถม แต่พ้ืนที่ค่ำยโพธิ์สำมต้นยังคลำคล่ ำไป

ด้วยเหล่ำทหำรพม่ำที่ท ำหน้ำที่เข้ำยึดคลองท ำตัวเป็นเจ้ำของผืนแผ่นดินบ้ำนอำศัยของชำวสยำมที่

หมดสิ้นแม้แต่จะเป็นเจ้ำของชีวิตตนเอง โพธิ์สำมต้นจึงเป็นพื้นที่เริ่มต้นของกำรทวงคืนผืนแผ่นดินและ
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ขยำยขอบเขตเป็นประเทศไทยในปัจจุบัน ด้วยกองทัพเรือของสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช หรือ

ตอนนั้นคือพระยำตำก ผู้น ำที่กล้ำหำญและรอบรู้กลศึกสำมก๊กหรือต ำรำพิไชยสงครำม กำรเตรียมกำร

นำนกว่ำ 7 เดือนจึงเป็นผลให้ศึกโพธิ์สำมต้นชนะได้เพียงข้ำมคืน 

ประเด็นปัญหำข้อมูลเรื่องรำวสู่วัตถุประสงค์เพ่ือกำรสร้ำงสรรค์ประติมำกรรมสัญลักษณ์ 

ร ำลึกค่ำยโพธิ์สำมต้น จำกเอกสำรกำรบันทึกเรื่องรำวเหตุกำรณ์ชัยชนะศึกรบในพ้ืนที่ต ำบลโพธิ์สำม

ต้น มีเนื้อหำข้อมูลกล่ำวไว้ว่ำเป็นกำรรบด้วยยุทธวิธีกำรเดินทัพด้วยเรือ และผลจำกกำรวิเคร ำะห์

ข้อมูลและผลลัพธ์ของกำรพิสูจน์หลักฐำน “เรือ” จึงเป็นองค์ประกอบปัจจัยส ำคัญและเป็นรูปลักษณ์

ของ “เรือรบโบรำณไทย” มีคุณลักษณะทำงประสิทธิภำพในกำรเข้ำท ำศึกพ้ืนที่โพธิ์สำมต้น ซึ่งเรือรบ

โบรำณเป็นประดิษฐ์กรรมที่มีผลพวงมำจำกนิเวศวิทยำวัฒนธรรม ประดิษฐ์กรรมนิเวศวัฒนธรรม16  

ซึ่งเป็นเครื่องประดิษฐ์ที่แสดงให้เห็นองค์ควำมรู้ที่ประกอบด้วยหลำยองค์ประกอบ เรียกได้ว่ำเป็น

นวัตกรรมยำนพำนหะทำงน้ ำที่มีประสิทธิภำพสูงและมีคุณสมบัติเหมำะสมส ำหรับเป็นยำนพำหนะใน

กำรศึกสงครำม เป็นสัญลักษณ์ที่เกิดจำกนิเวศวัตนธรรมซึ่งตอบสนองสัมพันธ์ทำงธรณีวิทยำพ้ืนที่ที่มี

ระบบนิเวศน้ ำท่วมทั่วท้องทุ่งในฤดูหน้ำน้ ำหลำก เป็นปัจจัยส่วนสนับสนุนสอดคล้องกับกำรออกทัพ

กองทัพเรือ นั้นหมำยควำมว่ำ พระยำตำกรู้สภำพภูมิประเทศได้เป็นอย่ำงดี ไม่เช่นนั้นคงไม่สั่งให้ต่อ

เรือ ขุดเรือจำกหัวเมืองจันทบุรีเป็นจ ำนวนกว่ำ 100 ล ำเรือเพ่ือกำรนั้น และสอดคล้องกับอีกปัจจัย

ทำงระบบกำรไหลของกระแสน้ ำ ซึ่งจะไหลมำจำกทิศด้ำนตะวันออกเพรำะมีแม่น้ ำ 2 สำยที่น ำพำน้ ำ

ไหลเอ่อล้นทุ่ง หมำยควำมว่ำกระแสน้ ำเป็นใจให้ตั้งทัพออกศึกด้ำนทิศตะวันออก ซึ่งก็ตรงกับศำสตร์

กำรรบตำมต ำรำพิชัยสงครำม17 และเป็นฐำนทัพที่จะส่งเสบียงอำหำรเลี้ยงกองทัพในพ้ืนที่สงครำมห่ำง

จำกฐำนทัพ 3 กิโลเมตร เป็นศำสตร์ท ำนำยสอดคล้องกับภูมิประเทศมีแม่น้ ำเป็นเส้นทำงและต้นทำง

น้ ำที่ไหลบ่ำไปทำงทิศตะวันตกของพ้ืนที่เหตุกำรณ์ ซึ่งแสดงให้เห็นควำมเชี่ยวชำญวำงแผนในกำรศึก

                                           
16 นวัตกรรมที่เกิดจำกกำรพัฒนำกำรทำงเทคโนโลยีเพ่ือประโยชน์ใช้สอยที่สอดคล้องสภำพแวดล้อม

ของระบบนิเวศซึ่งเป็นเงื่อนไขส ำคัญของทิศทำงรูปแบบประดิษฐ์กรรม นอกจำกศำสนำและควำมเชื่อ

ในสังคม 

17 เดือน 10 เดือน 11 เดือน 12 สำมเดือนนี้, เป็นปริมณฑลน้ ำ, นำคเอำหัวไปบูรพำ หำงไปประจิม, 

เสนำผู้ได้น ำพลแต่ประจิม, แม้นมีฤทธิดังพระนำรำยณ์ก็ดี, แลพระยำผู้นั้นในยุทธนั้นก็จะต้องปรำไชย

แล. (หลวงพิไชยเสนำ, 2555) ข้อควำมมีควำมหมำยให้เดินทัพในทิศบูรพำ คือทิศตะวันออก 
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สงครำมทำงน้ ำอย่ำงเห็นได้ชัด และด้วยเหตุผลทำงธรณีวิทยำกำรคมนำคมทำงน้ ำเป็นสำเหตุของกำร

สร้ำงเรือในสมัยพระเจ้ำตำกสิน  และจำกบันทึกกล่ำวว่ำ ภำยหลังกำรที่พระยำตำกเป็นกษัตริย์ ได้ทรง

สั่งให้สร้ำงเรือขึ้นใหม่ทั้งชุด แต่ส่วนใหญ่เป็นเรือที่ใช้ในกำรรบทั้งสิ้น เพรำะในสมัยนั้นมีแต่กำรศึก

สงครำม และโดยมีกำรบันทึกกำรเห่เรือที่ส ำคัญคือ ในกำรพระรำชพิธีสมโภชรับพระพุทธมหำมณี

รัตนะปฏิมำกร ซึ่งอันเชิญมำจำกเวียงจันทร์ ไว้ที่กรุงอยุธยำ  มีจ ำนวนเรือมำกกว่ำ 115 ล ำและขบวน

ของพระองค์ขึ้นไปสมทบอีก รวมกันเป็นจ ำนวนกว่ำ 246 ล ำ อัญเชิญไปยังพระรำชวังกรุงธนบุรี 

ดังนั้นจำกข้อมูลหลำยด้ำนสนับสนุนให้สรุปได้ว่ำ กำรเดินทัพด้วยเรือเป็นจริงเมื่อครั้งกระนั้น และคง

จะไม่น่ำแปลกที่เรือจ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ 100 ล ำที่มุ่งหน้ำเข้ำโจมตีค่ำยบ้ำนโพธิ์สำมต้นที่มีแม่น้ ำล ำคลอง

เชื่อมต่อทุกทิศ และมีน้ ำท่วมรอบด้ำนในช่วงฤดูน้ ำท่วมหลำก  

จำกข้อมูลผลกำรส ำรวจพ้ืนที่ด้วยวิธีกำรทำงวิศวกรรมโยธำด้วยกล้องวัดระดับ Telescope 

(อุปกรณ์วัดระดับควำมสูง-ต่ ำของพ้ืนดิน) ผลจำกกำรส ำรวจพบว่ำ ต ำแหน่งของพ้ืนที่ที่สูงที่สุด คือ

ถนนคันคลอง มีระดับควำมสูงกว่ำระดับน้ ำทะเลปำนกลำง 4.50-5 เมตร เป็นข้อมูลบ่งชี้สันดอนที่เกิด

จำกกำรพัดพำตะกอนมำทับถม และเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนที่อ่ืน ๆ ด้ำนนอกรอบ ๆ กรุงศรีอยุธยำที่มี

น้ ำท่วมในช่วงน้ ำหลำก พ้ืนที่บ้ำนโพธิ์สำมต้นจะไม่ท่วมสูงเหมือนพ้ืนหมู่บ้ำนอ่ืน ๆ ในบริเวณชุมชน

ใกล้เคียง และลักษณะภูมิประเทศที่มีคลองเชื่อมต่อถึงก ำแพงเมืองอยุธยำ แม่น้ ำลพบุรี แม่น้ ำป่ำสัก

ด้ำนทิศตะวันออกเฉียงเหนือและแม่น้ ำเจ้ำพระยำด้ำนทิศตะวันตกซึ่งเป็นเส้นทำงกำรเคลื่อนทัพเข้ำ

โจมตีพระนครศรีอยุธยำ และเส้นทำงคมนำคมน ำมำซึ่งควำมเจริญรุ่งเรืองทำงวัฒนธรรม ซึ่งบ้ำนโพธิ์

สำมต้นก็เป็นพ้ืนที่ที่มีควำมเจริญอุดมสมบูรณ์มีจ ำนวนประชำกรอำศัยเรียงรำยทั่วบริเวณทั้งต ำบล

พ้ืนที่ ดังวัดสถำนเก่ำเรียงรำยกว่ำ 9 วัดในบริเวณใกล้เคียง มีแสดงให้เห็นประจักษ์เป็นเครื่องยืนยันได้

ว่ำเป็นเขตที่เหมำะกับกำรตั้งวัดและพ้ืนที่อำศัย และด้วยหลักฐำนโบรำณสถำนคือแนวก ำแพงของค่ำย

โพธิ์สำมต้นเป็นแนวเดียวกันกับวัดโพธิ์ด้ำนทิศใต้ และด้ำนทิศเหนือมีแนวก ำแพงเดียวกันเป็นวัดร้ำง 

(ปัจจุบัน) และระดับพ้ืนท้องคลองที่ไหลผ่ำนตื้นเขินลักษณะเป็นดินทรำยซึ่งเกิดจำกทรำยที่น้ ำพัดพำ

มำทับถม ซึ่งเป็นข้อมูลคุณสมบัติของดินดอนสำมเหลี่ยม และด้วยลักษณะเหตุผลสนับสนุนหลำยด้ำน

ดังกล่ำว ท ำให้เชื่อได้ว่ำเป็นพ้ืนที่ตั้งค่ำยทัพทหำรพม่ ำและยึดเป็นชัยภูมิตั้งมั่นยึดคลองเป็น

กองบัญชำกำรหัวเมืองต่ำง ๆ ทั้งเหนือ อีสำน และทำงตอนใต้ด้วยเส้นทำงทำงน้ ำสะดวกทั่วถึง 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลแยกได้เป็น 4 ประเด็น ที่สร้ำงแรงบันดำลใจสู่วัตถุประสงค์ของกำร

สร้ำงสรรค์ประติมำกรรมสัญลักษณ์ 
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1) เพ่ือกำรร ำลึกเหตุกำรณ์ศึกรบกู้เอกรำช สัมพันธ์ข้อมูลล ำดับเหตุกำรณ์กำรเคลื่อนทัพเรือ

จำกเมืองจันทบุรีทำงทะเลผ่ำนเมืองชลบุรีเข้ำสู่ปำกแม่น้ ำเจ้ำพระยำ ยึดเมืองหน้ำด่ำนธนบุรี และมุ่ง

หน้ำสู่กรุงศรีอยุธยำ ตั้งฐำนทัพออกศึกด้ำนทิศตะวันออกของค่ำยทัพทหำรพม่ำโพธิ์สำมต้น 

พร้อมสรรพแล้วเคลื่อนกองทัพเรือลัดทุ่งเข้ำโจมตีค่ำยด้ำนฝั่งตะวันออกของแม่น้ ำ ส ำเร็จยำมข้ำมคืน

อีกวันเข้ำโจมตีค่ำยด้ำนทิศตะวันตกของแม่น้ ำ (ลพบุรีเดิม) เป็นชัยชนะที่ใช้เวลำเพียงแค่ 2 วันกับอีก 

1 คืน ด้วยทัพเรือท่ีมีประสิทธิภำพ ซึ่งเป็นไปตำมกลศึกสำมก๊กหรือต ำรำพิไชยสงครำม “เรือ” จึงเป็น

ปัจจัยส ำคัญกลศึก และภำยหลังจำกนั้นกำรเดินทัพทำงเรือจะมีใช้ตลอดรัชสมัยกรุงธนบุรี จำก

หลักฐำนบันทึกกล่ำวว่ำ สมเด็จพระเจ้ำตำกสินทรงมีรับสั่งให้สร้ำงเรือหลวงอีกเป็นจ ำนวนหลำยร้อย

ล ำ ดังนั้น เรือจึงเป็นข้อมูลหลักฐำนที่พิสูจน์เห็นเป็นข้อเท็จจริง เป็นส่วนส ำคัญของแรงบันดำลใจใน

กำรสร้ำงสรรค์รูปทรงสัญลักษณ์ “รูปทรงกรอบโครงสร้ำง โครงถักที่ให้ผลทำงควำมรู้สึกถึงควำม

แข็งแรง ระบบโครงสร้ำงที่เกิดจำกปัญญำองค์ควำมรู้และศำสตร์เทคโนโลยีที่ท ำหน้ำที่รับแรงอัด แรง

กด และแรงดึงที่ท้ำทำยควำมแข็งแรงคือ รูปทรงโครงสร้ำงเชิงวิศวกรรม” จำกรูปลักษณะที่แปรผัน

ให้ผลประจักษ์รับรู้ถึงพลังกำรเคลื่อนที่ ควำมแข็งแรง เป็นนวัตกรรมประติมำกรรมสัญลักษณ์แห่งชัย

ชนะ ประดิษฐ์กรรมกำรเคลื่อนทัพ และเป็นสัญลักษณ์ร ำลึก 

2) เพ่ือกำรร ำลึก เทิดทูน บรรพบุรุษ และพระมหำกษัตริย์ ผู้ซึ่งกอบกู้เอกรำช รวบรวมหัว

เมืองต่ำง ๆ ให้เป็นประเทศแข็งแกร่ง เร่งสร้ำงควำมสงบสุข ทั่วทุกพ้ืนที่ที่ทรงแผ่พระบำรมี ด้วยทรง

น ำพระศำสนำ เป็นเสมือนกฎหมำยเพ่ือควำมสุขของประชำชนทุกชนชั้น ซึ่งจำกหลักฐำนกำรบันทึก 

ค ำปณิธำนของสมเด็จพระเจ้ำตำกบทหนึ่งดังสรุปควำมได้ว่ำ กำรน ำควำมสุขกลับคืนสู่ประชำชนชำว

สยำม กำรปกป้องสืบทอดพระศำสนำ กำรบูรณะบ้ำนเมือง ศิลปกรรม วัฒนธรรม ฯลฯ แสดงให้เห็น

ด้วยควำมมุ่งมั่นในกำรรวบรวมประเทศชำติให้กลับมำเป็นดั่งเดิมและเกรียงไกรกว่ำเก่ำก่อน และ

สัมพันธ์ในรูปแบบกำรน ำเสนอประติมำกรรมสัญลักษณ์ที่สัมพันธ์จำกที่มำของข้อมูลซึ่งเป็นปัจจัยใน

ควำมมีวิสัยทัศน์ของบรรพบุรุษในศำสตร์กลศึกสงครำมตรงตำมหลักกลศึกสำมก๊กและต ำรำพิไชย

สงครำม เป็นสัญลักษณ์ทำงปัญญำของบรรพบุรุษ และรวมถึงรูปแบบภูมิทัศน์ที่แสดงสัญลักษณ์พ้ืนที่

แห่งสุสำนผู้กล้ำที่ควรร ำลึกถึงกำรเสียสละชีพเพ่ือชนรุ่นหลัง 

3) เพ่ือกำรร ำลึกศิลปวัฒนธรรม สัมพันธ์ข้อมูลด้ำน ศำสนำ ควำมเชื่อ และวิถีชีวิต กำร

ด ำเนินชีวิต มีองค์ควำมรู้ที่สั่งสม พัฒนำจำกสภำพทำงธรณีระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และอิทธิพลจำก

ประเทศเพ่ือนบ้ำน พ่อค้ำวำณิช และนักเผยแพร่ศำสนำชำวฝรั่งเศสซึ่งเข้ำมำตั้งแต่สมัยพระนำรำยณ์

ก่อนหน้ำนั้นกว่ำร้อยปีเป็นผู้มีอิทธิพลทำงควำมรู้หลำยด้ำนให้กับกรุงศรีอยุธยำ ซึ่งพร้อมด้วย
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เทคโนโลยีด้ำนกำรสร้ำงเรือที่มอบให้กับช่ำงเป็นควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์ ประดิษฐ์กรรม

ส ำหรับกำรเดินทำงทำงน้ ำ ส ำหรับกำรขนส่งสินค้ำ กำรขนส่งผู้คน ทั้งนี้ เป็นข้อมูลและมีควำมหมำยที่

ซ่อนอยู่ในผลงำนสร้ำงสรรค์ประติมำกรรม สื่อสัญลักษณ์ “ร ำลึกค่ำยโพธิ์สำมต้น” และเป็นสื่อ

สัญลักษณ์องค์ควำมรู้ที่มีนัยยะทำงวัฒนธรรม ทำงวิถีสังคม และบ่งบอกถึงอำรยธรรมที่เกิดจำก ภูมิ

ประเทศและระบบนิเวศก ำเนิดวัฒนธรรม ที่เรียกว่ำ “นิเวศวัฒนธรรม” ซึ่งแสดงถึงควำมเป็นอยุธยำ

ได้อย่ำงถูกต้องตำมหลักฐำนประดิษฐ์กรรมทำงวัฒนธรรม 

4) เพ่ือกิจกรรมร ำลึกเหตุกำรณ์ศึกรบกู้เอกรำช โดยประชำชนในเขตชุมชนและชุมชน

ใกล้เคียง เกิดกิจกรรมที่เป็นสัญลักษณ์แสดงควำมร ำลึกเหตุกำรณ์ศึกรบกู้เอกรำช และสืบเนื่อง

เป็นสัญญะทำงสังคมผ่ำนกิจกรรมกำรแข่งเรือประจ ำปีในวันที่ 6 ของสัปดำห์แรกเดือนพฤศจิกำยนที่

พัฒนำไปสู่ควำมรักสำมัคคีในชุมชน จำกต้นเหตุปัจจัยกำรออกศึกกองทัพเรือที่สร้ำงชัยชนะศึก

สงครำมเมื่อครั้งนั้น 
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ภำพที่ 170 โครงสร้ำงควำมสัมพันธ์เรื่องรำว เนื้อหำ และเป้ำหมำย 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

จำกตำรำงข้ำงต้นแสดงส่วนประกอบควำมสัมพันธ์เฉพำะส่วนข้อมูลที่เชื่อมโยงเป็นล ำดับของ

แต่ละส่วนที่มีทิศทำงของลูกศรรวมไปสู่จุดเป้ำหมำยเดียวกัน ซึ่งแสดงให้เห็นควำมสัมพันธ์ในทุกส่วนที่

เป็นองค์ประกอบของเป้ำหมำยโครงกำร “ร ำลึกค่ำยโพธิ์สำมต้น” และสิ่งที่น่ำสนใจของข้อมูลคือองค์
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ควำมรู้ที่ก่อเกิดในวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ของกรุงศรีอยุธยำที่เรียกได้ว่ำ อำรยธรรมลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ 

และองค์ควำมรู้นั้นเป็นองค์ควำมรู้แห่งปัญญำเป็นนวัตกรรมเครื่องเดินทำงคมนำคมทำงน้ ำที่น ำพำชัย

ชนะคืนแก่สยำมประเทศ อำศัยหลักกำรกลศึกสำมก๊กหรือต ำรำพิไชยสงครำม ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำชัย

ชนะท่ีเกิดข้ึนประกอบด้วยส่วนต่ำง ๆ ที่ร้อยรัดเป็นระบบขั้นตอนบนพ้ืนฐำนของวิสัยทัศน์ของผู้น ำศึก

ค่ำยโพธิ์สำมต้น ด้วยควำมส ำคัญของควำมส ำเร็จในชัยชนะ จึงเป็นเป้ำหมำยส ำคัญยิ่งแก่กำรจดจ ำ 

ร ำลึก เพ่ือกำรเผยแพร่แก่ชนรุ่นหลังได้ศึกษำเรียนรู้ปรัชญำและองค์ควำมรู้ที่สั่งสมของบรรพบุรุษแต่

อดีตกำล 

 องค์ประกอบของประติมำกรรมสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่สำธำรณะจะประกอบด้วย 3 ส่วน 

ตำมล ำดับขั้นตอนกำรศึกษำ คือ  

1) กำรศึกษำข้อมูล เนื้อหำเรื่องรำวประวัติศำสตร์เหตุกำรณ์ศึกกำรรบกู้เอกรำช และ

องคป์ระกอบอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  

2) กำรศึกษำข้อมูล สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศของพ้ืนที่ทำงธรณีวิทยำทำงน้ ำและพ้ืนที่เขต

ชุมชนรอบด้ำน  

3) สร้ำงสรรค์และวิเครำะห์จำกข้อมูลทั้ง 2 ข้อข้ำงต้น และศึกษำหลักกำร วิธีกำร ทฤษฎีเพ่ือ

กำรออกแบบสร้ำงสรรค์ประติมำกรรมและภูมิทัศน์ที่มีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเนื้อหำเรื่องรำว 

สิ่งแวดล้อมและเป้ำหมำยอนุสรณ์สถำนร ำลึกเทิดทูนบรรพบุรุษ และกำรฟ้ืนฟูส่งเสริมกิจกรรม

พิธีกรรมวัฒนธรรมควำมดีงำมในอดีตเพ่ือชุมชนสังคมท่ีสวยงำม 
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ภำพที่ 171 "เรือพิฆำต หมำยเลข 5" เทคนิคงำนไม้ ขนำด 60 x 80 ยำว 10.80 เมตร พ.ศ. 2561 
(มุมหน้ำซ้ำย) 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

จำกภำพ “เรือพิฆำต หมำยเลข 5” วิเครำะห์แล้วจะเห็นว่ำมีควำมสัมพันธ์จำกข้อมูล 

หลักกำรวิธีกำรและทฤษฎี ดังอธิบำยควำมว่ำ ผลงำนประติมำกรรมลักษณะรูปทรงแปรผันมำจำกเรือ

รบไทยโบรำณ ลักษณะโครงสร้ำงที่ประกอบเข้ำด้วยกันของชิ้นส่วนไม้จ ำนวนมำก ยึดโยงด้วยวิธีกำร

งำนไม้แบบดั้งเดิมด้วยชิ้นต่อชิ้นให้ผลลัพธ์ทำงควำมรู้สึกรับรู้อดีตกำล และดูเสมือนสิ่งประดิษฐ์ที่สร้ำง

ขึ้นมำแต่อดีตกำล จำกรูปทรงสิ่งประดิษฐ์ที่ ใช้ เป็นยำนพำหนะทำงน้ ำ มีใช้ในส ำนักหลวง มี

ประสิทธิภำพกำรเคลื่อนที่ได้รวดเร็ว บรรจุฝีพำยจ ำนวนมำก ออกแบบรูปลักษณ์พิเศษตำมควำมเชื่อ

ในวรรณคดีโบรำณ เป็นสัญลักษณ์ทำงหน้ำที่และต ำแหน่งของผู้ใช้ และมีผลในอ ำนำจควำมศักดิ์สิทธิ์

สถำนะทำงกำรเมือง จำกคุณลักษณะทำงวัตถุและคุณสมบัติทำงรูปลักษณ์ที่แสดงสัญญะทำงสังคม

และวัฒนธรรม ตีควำมได้ว่ำเป็นสัญลักษณ์เนื้อหำเรื่องรำวในอดีต ที่ชวนให้ศึกษำติดตำมสัญลักษณ์

ของเรื่องรำวในประวัติศำสตร์ครั้งศึกรบกู้เอกรำช 
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ภำพที่ 172 "เรือพิฆำต หมำยเลข 5" เทคนิคงำนไม้ ขนำด 60 x 80 ยำว 10.80 เมตร พ.ศ. 2561 
(มุมหน้ำขวำ) 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

จำกภำพผังโมเดลและประติมำกรรมโมเดล มีควำมกว้ำง 180 x 250 เมตร หรือ 40 ไร่ มีพ้ืน

น้ ำ 16 ไร่ พ้ืนดินประมำณ 8 ไร่ แบ่งเป็นลำนสุสำน 3 ไร่กว่ำ และด้ำนหลังลำนกิจกรรม 5 ไร่ โดย

บริเวณเป้ำหมำยแบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ และคิดเป็นสัดส่วนของน้ ำร้อยละ 53 พ้ืนดินร้อยละ 47 ของ

พ้ืนที่ทั้งหมด ระดับควำมสูงด้ำนหน้ำติดถนนริมคลองเฉลี่ยปำนกลำงน้ ำทะเล 4.50 เมตร พ้ืนที่

ด้ำนหลังมีระดับเฉลี่ยน้ ำทะเลปำนกลำง 3 เมตร จำกเรื่องรำวของพ้ืนที่ที่เป็นสนำมรบ และเป็นพ้ืนที่ที่

แสดงชัยชนะศึก จึงก ำหนดผลทำงควำมรู้สึกทำงเนื้อหำ 2 ส่วนคือ ควำมแข็งแกร่ำงเกรียงไกรของ

ทัพเรือ และพ้ืนที่สงครำมของผู้กล้ำ โดยก ำหนดรูปแบบที่สัมพันธ์ทั้งส่วน คือบริเวณลำนสนำมหญ้ำ

ด้ำนหน้ำก ำหนดรูปทรงสำมเหลี่ยมใบพัด ขนำด 3.50-5 เมตร ควำมสูงสุดของเนิน 50 เซนติเมตร วำง

เรียงรำยเป็นระยะ 3 แถวสลับซ่องว่ำงระหว่ำงมีจ ำนวน 48 เนินดิน เต็มพ้ืนที่ 3 ไร่ของสนำมหญ้ำซึ่ง

ต้องกำรควำมรู้สึกเสมือนเรื่องรำวสุสำนผู้กล้ำที่วำงซ้อนทับกันทั่วทั้งบริเวณ และต้องกำรให้ท ำหน้ำที่

เป็นเนินก ำหนดเส้นทำงน้ ำฝนที่ตกที่ไหลคดเคี้ยวตำมร่องที่สลับกันซึ่งเป็นกำรชะลอน้ ำให้ไหลช้ำสร้ำง

ควำมชุ่มฉ่ ำแก่หน้ำดินและหญ้ำเขียวทั่งทั้งสนำมหญ้ำเป็นรูปแบบของระบบนิเวศที่มีอยู่เดิม และ

ก ำหนดต ำแหน่งและทิศทำงรูปทรงโครงสร้ำงของผลงำนประติมำกรรม “เรือพิฆำต หมำยเลข 5” ให้

ท ำมุมเฉียง 40 องศำกับเส้นแกนของบึงหรือเส้นขอบเขตของบึง และในต ำแหน่งกลำงบึงเป็นจุด
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ต ำแหน่งกึ่งกลำงของรูปทรงประติมำกรรม จะท ำให้เห็นมิติของด้ำนหลัง (บริเวณด้ำนใน) ซึ่งเป็น

มุมมองเปิดมีมิติที่รับส่งกับสร้ำงบรรยำกำศให้รู้สึกผ่อนคลำยและตื่นตำตื่นใจเมื่อสัมผัส และเมื่อมอง

ในมุมมองอ่ืนก็จะเห็นแสงเงำท่ีทับซ้อน ดูรำวกับว่ำเคลื่อนที่ลอยอยู่เหนือน้ ำ และที่ส ำคัญของทิศทำงนี้

คือ เกิดเงำสะท้อนบนผิวน้ ำของทุกมุมมองรอบด้ำน เป็นกำรเสริมสร้ำงเรื่องรำวที่สัมพันธ์กับ

สภำพแวดล้อมอย่ำงกลมกลืน 

 

 

ภำพที่ 173 ผังบริเวณและก ำหนดต ำแหน่งในส่วนต่ำง ๆ ที่มีควำมสัมพันธ์กันกับเรื่องรำวและ
เป้ำหมำย 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

สรุปผลลัพธ์กำรออกแบบภูมิทัศน์จึงมุ่งเน้นพ้ืนที่ที่ประกอบด้วยน้ ำเป็นหลัก ในต ำแหน่ง

ส่วนกลำงของพ้ืนที่ทั้งหมด ก ำหนดบริเวณสนำมด้ำนหน้ำมีรูปทรงเนินดินเป็นสันดอนเล็กใหญ่จ ำนวน

มำกเรียบรำยเป็นระยะระเบียบ เว้นวรรคช่องว่ำงระหว่ำงกันแสดงควำมรู้สึกเป็นเสมือนสุสำนของ

เหล่ำผู้กล้ำ จุดน ำสำยตำบริเวณส่วนกลำงพ้ืนที่เป็นผืนน้ ำเด่นชัดท ำหน้ำที่ร่วมกับประติมำกรรม
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สัญลักษณ์กองทัพเรือท่ีเกรียงไกร และบริเวณด้ำนในสุดด้ำนทิศตะวันตกเป็นบริเวณที่รองรับกิจกรรม

พิธีกรรมร ำลึกและโดยมีฉำกหลังเป็นทุ่งดอกโสนที่เป็นสัญลักษณ์ของควำมอุดมสมบูรณ์ดินดอน

สำมเหลี่ยม ดังนั้น กำรวิจัยค้นหำข้องเท็จจริงประจักษ์เพ่ือกำรน ำเสนอในมุมมองของผลงำน

สร้ำงสรรค์ ด้วยกระบวนกำรค้นหำรูปทรงประติมำกรรมสัญลักษณ์ ด้วยกระบวนกำรศึกษำรูปทรงจำก

เรือรบไทยโบรำณ โดยอำศัยหลักกำรวิธีกำร ลอกเลียนแบบ ท ำซ้ ำ และกำรบูรณะฟ้ืนฟู แต่จะสร้ำงขึ้น

ใหม่ วัสดุใหม่ ในหลักกำรหรือทฤษฎีเดิมของกำรสร้ำงเรือ ซึ่งผลลัพธ์ไม่มีเจตนำให้เป็นเรือที่สำมำรถ

แล่นบนผิวน้ ำได้จริง แต่เป็นผลของทฤษฎีและหลักกำรทำงวิศวกรรมที่มีอยู่ในรูปทรงเรือ ซึ่งอำจจะ

เรียกว่ำประดิษฐ์กรรมเชิงประติมำกรรมเป็นประดิษฐ์กรรมย้อนยุค (refabrication) ที่ไม่สำมำรถใช้

สอยได้จริงดังคุณลักษณะของเรือ ลักษณะของรูปทรงที่ผ่ำนกำรแปรผัน เป้ำหมำยเพ่ือต้องกำรผลต่อ

ควำมรู้สึก ควำมแข็งแรง ควำมเข้มแข็งและท้ำทำย ยิ่งใหญ่มโหฬำรที่แฝงด้วยองค์ควำมรู้และ

วัฒนธรรมในรูปแบบสิ่งประดิษฐ์ที่มีแนวคิดและควำมรู้สึกรับรู้เรื่องรำวย้อนอดีต ค ำนึง ร ำลึกเรื่องรำว

เหตุกำรณ์ในอดีตกำลสวยงำมส ำคัญ 

 

4.1.2 วิเคราะห์ปัจจัยและข้ันตอนการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ 

กระบวนกำรแยกแยะให้เห็นส่วนประกอบที่ส ำคัญที่เป็นปัจจัยของเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์

เหตุกำรณ์ศึกรบกู้เอกรำชบ้ำนโพธิ์สำมต้นประกอบด้วย 3 ปัจจัย และวิธีกำรส ำรวจทำงธรณีวิทยำ 

กำรค้นหำแหล่งที่มำของข้อมูลมีเนื้อหำสนับสนุนทั้งทำงตรงและเทียบเคียงซึ่งจะเป็นส่วนส ำคัญเพ่ือ

สร้ำงควำมชัดเจนของปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับแนวคิดกำรสร้ำงสรรค์โดยมีจุดมุ่งหมำยคือ กำรร ำลึก 

แยกรำยละเอียด ดังนี้ 

 

ตำรำงที่ 13 วิเครำะห์ปัจจัยเชิงพรรณนำจำกแหล่งที่มำ 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

ปัจจัย เนื้อหำ แหล่งที่มำของข้อมูล 

บุคคล พระยำตำก เหล่ำทหำรคู่พระทัย และ

ทหำรหำญอำสำ 

พระรำชพงศำวดำร, เอกสำร

บันทึกชำวต่ำงชำติ, อนุสำวรีย์

พระเจ้ำตำกสินฯ 
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เรือรบโบรำณ เรือขุดโบรำณ, ขบวนเรือ 3 กลุ่ม 1. เรือ

เหล่ำแสนยำกร ซึ่งเป็นเรือศีรษะสัตว์

หรือรูปสัตว์ 2. เรือชัย มีเจ้ำพนักงำน 3.

เรือต้น เรือพระที่นั่ง และวิเครำะห์ขบวน

เรือแล้วเรือพิฆำตอยู่ตอนหน้ำ ซึ่งเป็น

ลักษณะเรือรบ 

หนังสือประวัติเรือไทยโบรำณ, 

พระรำชพิธีพยุหยำตรำทำง

ชลมำรค, บันทึกชำวต่ำงชำติ, 

พิพิธภัณฑสถำนฯ, แหล่ง

โบรำณวัตถุและโบรำณคดี 

ภูมิประเทศ และ

พ้ืนที่เหตุกำรณ์ 

ชัยภูมิเหนือน้ ำ, ระบบนิเวศน้ ำท่วมหลำก

ท้องทุ่ง และล้อมรอบค่ำยโพธิ์สำมต้น , 

เป็นพ้ืนที่สันดอน, ธรณีวิทยำ:ดินดอน

สำมเหลี่ยม, มีคลองผ่ำนกลำงพ้ืนที่, ค่ำย

ทหำรตั้ง 2 ด้ำนของคลอง, มีระดับพ้ืนที่

สูงกว่ำระดับน้ ำทะเลปำนกลำง 4.50 

เมตร น้ ำไม่ท่วมถึงในฤดูน้ ำหลำก 

งำนวิจัยทำงโบรำณคดี ค่ำย

โพธิ์สำมต้น, บันทึกสยำมของ

ชำวต่ำงชำติ, เอกสำรวิจัยที่

เกี่ยวกับพ้ืนที่สันดอน (กรม

ทรัพยำกรธรณี, 2559) และผล

กำรส ำ รวจทำงธรณี วิ ทย ำ 

วิ ศ ว ก ร ร ม โ ย ธ ำ ที่ ผู้ วิ จั ย

ด ำเนินกำร(เอกสำรแบบแปลน) 

 

จำกปัจจัยทั้ง 3 ด้ำนแสดงข้ำงต้น เป็นข้อมูลที่รวบรวมสืบหำเบื้องต้นเพ่ือควำมชัดเจนใน

บันทึกในเอกสำรดังกล่ำว ทั้งนี้ ด้วยวิธีกำรพิสูจน์เชิงเหตุผลอรรถำธิบำย (explanatory) และเชิง

เปรียบเทียบ บ่งชี้ให้เห็นว่ำปัจจัยใดสัมพันธ์กันกับตัวปัจจัยใดบ้ำง และมีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงไรใน

เชิงของเหตุและผล ระหว่ำงเนื้อหำและวัตถุที่เป็นรูปธรรมดังตำรำงข้ำงล่ำงนี้ 

 

ตำรำงที่ 14 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเรื่องรำว วัตถุ สถำนที่ 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

Subject Object 

อดีต ประวัติศำสตร์ สยำมประเทศ 
สมัยกรุงศรีอยุธยำรำชธำนี ครั้งเมื่อ
จัดขบวนเรือพยุหยำตรำทำง
ชลมำรคในพิธีอันเชิญพระพุทธรูป

เรือขุดไทยโบรำณ 
ขบวนเรือในพระรำชพิธีทำงชลมำรค 
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พระแก้วมรกต  

เหตุกำรณ์ศึกกู้เอกรำชหลังเสียกรุง
ศรีอยุธยำครั้งที่ 2 

กองทัพเรือรบ (เรือรบโบรำณ) 

ควำมรักสำมัคคี ควำมมุ่งม่ัน  
ควำมกล้ำหำญ 

ขบวนเรือรบจำกเมือง  
จันทบูร – ชลบุรี – ธนบุรี - อยุธยำ 

กำรค ำนึง / กำรร ำลึก / ควำมทรง
จ ำ / ท ำให้ร ำลึก 

โบรำณวัตถุ + โบรำณสถำน + ภูมิประเทศลุ่มน้ ำ 

 

จำกตำรำงภำพแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเรื่องรำว และวัตถุ สถำนที่  เป็นพยำนหลักฐำน 

(evidence) รูปธรรม หรือรูปลักษณ์ (object or signifier) ที่เป็นเสมือนกุญแจส ำหรับกำรสืบค้น 

และเป็นเครื่องยืนยัน ข้อมูลเพ่ือกำรศึกษำสร้ำงสรรค์ประติมำกรรมสัญลักษณ์ “ร ำลึกค่ำยโพธิ์สำม

ต้น” เป็นฐำนข้อมูลทำงวัตถุที่ชัดเจนและเป็นจริง เพ่ือเป้ำหมำยของโครงกำรกำรสร้ำงสรรค์

ประติมำกรรมสำธำรณะพ้ืนที่โพธิ์สำมต้น 
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ภำพที่ 174 โครงสร้ำงข้อมูลเพ่ือกำรสร้ำงสรรค์ 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

จำกตำรำงภำพแสดงให้เห็นขั้นตอนของกำรศึกษำข้อมูลโดยล ำดับควำมส ำคัญด้วยหลักกำร

วิธีกำรและทฤษฎีต่อเนื่องเป็นทิศทำงที่น ำไปสู่เป้ำหมำย ซึ่งเป็นกระบวนกำรที่สร้ำงควำมชัดเจนของ

เป้ำหมำยและผลลัพธ์ที่ถูกต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ กล่ำวได้ว่ำเป็นกระบวนกำรวิจัยค้นหำ

พิสูจน์ปัจจัยเพ่ือกำรสร้ำงสรรค์ที่มีควำมสัมพันธ์เชิงคุณภำพของรูปทรงประติมำกรรมเชิงประดิษฐ์

กรรมเพ่ือพ้ืนที่สำธำรณะ มีขั้นตอนกำรศึกษำ 2 ส่วนคือข้อมูลทำงประวัติศำสตร์ และข้อมูลทำงพ้ืนที่

ที่ท ำกำรศึกษำ โดยทั้งสองส่วนมีทิศทำงเป้ำหมำยเดียวกันทั้งนั้นด้วยข้อมูลพ้ืนฐำนเดียวกัน ดังนั้น 

ผลลัพธ์จึงเหมือนกัน ซึ่งกระบวนกำรสร้ำงสรรค์ประติมำกรรมที่มีข้อมูลเป็นพ้ืนฐำนทิศทำงเดียวกัน 
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จะได้ผลงำนสร้ำงสรรค์ที่มีรูปลักษณ์สอดคล้องกับที่มำของข้อมูล ในที่นี่จะเป็นสัญลักษณ์ของ

เหตุกำรณ์ศึกรบ และสัญลักษณ์ทำงวัฒนธรรมซึ่งเป็นเนื้อหำที่ทับซ้อนด้วยหลักฐำนข้อมูลสอดคล้องใน

ทิศทำงเดียวกันซึ่งให้ผลลัพธ์ควำมเป็นจริงสัมพันธ์กันในผลงำนสร้ำงสรรค์ศิลปกรรม 

 

4.1.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง หลักการกรอบแนวความคิด การปฏิบัติ และทฤษฎี  

กำรวิเครำะห์ส่วนของโครงสร้ำงกระบวนกำรสร้ำงสรรค์ประติมำกรรม 

 

 

ภำพที่ 175 โครงสร้ำงแบบปิรำมิด 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
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ฐำนของปีรำมิดเป็นกำรปฏิบัติและกรรมวิธี รูปแบบกำรประดิษฐ์กรรม ด้วยเทคนิคงำนไม้

แบบประเพณีดั้งเดิม ส่วนกลำงของปีรำมิดเป็นกำรก ำหนดกรอบแนวคิดกำรย้อนยุคโดยอำศัยทฤษฎี

อดีตที่สวยงำม และแนวคิดลัทธิย้อนสู่อดีต ประกอบด้วยหลักกำรกำรสร้ำงซ้ ำ กำรฟ้ืนฟู18 ท ำให้มี

ชีวิตชีวำหรือกำรคืนชีพ และส่วนยอดสุดของปีรำมิดโดยทฤษฎีกำรสร้ำงรูปทรงสัญลักษณ์ 

ประกอบด้วย 2 ทฤษฎี คือ สัญศำสตร์และทฤษฎีทำงปัญญำ (ตำมตำรำงต่อไปนี้) 

 

ตำรำงที่ 15 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำทฤษฎี กรอบ/กระบวนกำร และผลลัพธ์ 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

ทฤษฎี-หลักกำร กรอบ /กระบวนกำร  ผลลัพธ์ 

1.ทฤษฎี สัญศำสตร์ส่วนสัญลักษณ์  

- กำรตีควำม 

- รูปสัญญะ 

- ควำมหมำยสัญญะ 

“ประติมำกรรมสัญลักษณ์”  - เห็นประจักษ์ 
“รูปทรงประติมำกรรม”  

- รู้และเข้ำใจ 
“มีควำมหมำยนัยยะ”  

2.ทฤษฎีทำงปัญญำ 

- ควำมจ ำและประสบกำรณ์ 

อธิบำย และถ่ำยทอดได้ 

- รูปลักษณ์  

- เห็นรูปลักษณ์ 

- รู้ควำมหมำย 

กรอบแนวคิด retrospection 

อำศัยทฤษฎี rosy retrospection 

และทฤษฎี retro futurism 

- กล่ำวถึงอดีต 

- สิ่งปัจจุบันนั้นเป็นจริงใน

อดีต “อดีตมักดีกว่ำปัจจุบัน”  

หวนคิดอดีต กำรร ำลึก คิด
ค ำนึง กำรย้อนยุค และ
อดีต-อนำคต 

                                           
18 Reformation กำรน ำสิ่งหนึ่งที่มีอยู่ก่อนหน้ำนี้ แล้วท ำขึ้นมำใหม่ วิธีกำรเดิมและใหม่ ผลลัพธ์มี

หน้ำตำใหม่ของเรื่องรำว (story) เดิมแต่ในควำมหมำยใหม่เชิงบวก เป็นเสมือนกำรมองผ่ำนแว่นตำสี

กุหลำบ “to see through rose-colored glasses” สิ่งที่เห็นสวยงำม ตรงกับทฤษฎี Rosy 

Retrospection 
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เทคนิควิธีกำร ประดิษฐ์กรรม

Fabrication 

- เทคนิคแบบดั้งเดิม  

- งำนไม้ 

- ช่ำงฝีมือ  

- วัฒนธรรมโบรำณ 

- ประเพณีดั้งเดิม 

- เทคนิคพ้ืนฐำนโบรำณ 

- วัสดุธรรมชำต ิ

 

4.1.4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์หลักการปฏิบัติและเทคนิค 

กำรประดิษฐ์ เทคนิคงำนไม้ และวิธีกำรแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นกระบวนกำรที่ให้ควำมรู้สึก

ค ำนึงถึงสิ่งของที่เป็นของเก่ำ เป็นวิธีกำรที่บอกได้ถึงประเพณี ควำมเชื่อ และอำจรวมไปถึงเรื่องของสิ่ง

ศักดิ์สิทธิที่เกิดจำกวัสดุธรรมชำติ (ไม้ตะเคียน) แต่ในทำงตรงกันข้ำมในรูปแบบกลับเป็นหลักกำรทำง

วิศวกรรมพลศำสตร์ทำงน้ ำ ซึ่งมีกฎหรือทฤษฎีที่ว่ำด้วย แรงกด แรงอัด เป็นข้อจ ำกัดส ำหรับเทคนิค ที่

มีควำมสัมพันธ์กำรก ำหนดโครงสร้ำงของรูปทรงที่ประกอบด้วยแกนโครงสร้ำง 2 แกน คือ เส้นแกน

แนวตั้ง และเส้นแกนแนวนอน และข้อจ ำกัดทำงวัสดุและกรรมวิธี แต่ก็ถือได้ว่ำเป็นควำมพิเศษของ 

หลักกำรทำงกำรประดิษฐ์ สร้ำงควำมน่ำสนใจซึ่งนักปรำชญ์ ให้สรรเสริญ “ประดิษฐ์กรรม” เกิดจำกผู้

ที่มีควำมคิดควำมฝันเกิดขึ้นเป็นได้จริงตำมจินตนำกำร และทั้งนี้กำรประดิษฐ์เป็นวิธีกำรส ำคัญ

เหมำะสมส ำหรับสร้ำงสรรค์ประติมำกรรมที่เป็นรูปทรงสัญลักษณ์เรื่องรำวอดีต ซึ่งเป็นเทคนิคที่มี

ประสิทธิผลให้อำรมณ์ควำมรู้สึกแบบย้อนอดีต และเป็นกำรสร้ำงสรรค์แบบแปรผันรูปทรงจำกสิ่งที่

เรียกว่ำประดิษฐ์กรรมยำนพำหนะทำงน้ ำที่เกิดขึ้นมำตั้งแต่มัยอยุธยำ เป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์ใน

ยุคสมัยอยุธยำ 
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ภำพที่ 176 ควำมสัมพันธ์ของหลักกำรวิธีกำรประดิษฐ์และเทคนิค 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

จำกภำพข้ำงต้น ช่องแถวล่ำงเรียงล ำดับเป็นวิธีกำรเทคนิคขั้นพ้ืนฐำนแบบดั้งเดิม เปลี่ยนรูป

จำกกำรตัด กำรต่อ แกะสลัก โดยโครงสร้ำงของวัสดุคงท่ี (ไม่ผันแปรด้วยวิธีกำรหลอม) ยึดต่อด้วยกำร

เกี่ยว รั้ง ดึง ค้ ำยัน ให้ควำมหมำยควำมรู้สึกสิ่งประดิษฐ์เก่ำโบรำณ เทคโนโลยีแบบโบรำณดูเรียบง่ำย

ไม่สร้ำงควำมสงสัย และใช้วัสดุไม้จำกธรรมชำติ 

 

4.1.5 วิเคราะห์ความสัมพันธ์กรอบแนวคิดและหลักการวิธีการ 

จำกกรอบแนวควำมคิดกำรย้อนยุค หรือกำรย้อนหลังจำกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตกลับมำเล่ำ

หรือสร้ำงข้ึนใหม่ด้วยหลักกำรวิธีกำรหลำกหลำยแต่มีผลลัพธ์ใกล้เคียงกัน และบอกเรื่องรำวเหตุกำรณ์

หรือสิ่งที่เกิดข้ึนมำแล้วในอดีต ภำพด้ำนล่ำงนี้ประกอบด้วยหลักกำรวิธีกำร 5 หลักกำร กำรท ำส ำเนำ

หรือกำรสร้ำงซ้ ำให้ผลเป็นเรื่องรำวในอดีต แม้ว่ำจะเป็นของที่ท ำขึ้นใหม่ แต่ด้วยท ำซ้ ำเหมือนเดิม 

ดังนั้นควำมรู้สึกก็ยังเป็นเสมือนเก่ำเรื่องเก่ำ ๆ กำรซ่อมแซมของที่ช ำรุด ในควำมหมำยคือสิ่งของที่จะ

ท ำกำรซ่อมนั้นเป็นของที่ถูกใช้มำแล้ว เมื่อซ่อมแซมเพ่ือให้ใช้ได้หรือเหมือนเดิม ควำมรู้สึกก็เป็น

ของเดิม แม้ว่ำจะมีวัสดุใหม่วิธีกำรอำจจะแบบใหม่ ควำมหมำยยังเป็นเรื่องแบบเดิม กำรบูรณะ 
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(restoration) เป็นกำรปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่เสียหำย เสื่อมสภำพหรือสิ่งที่ขำดหำยไปให้กลับมำเป็น

ดังเดิม ซึ่งมีผลลัพธ์หยิบยื่นหรือน ำเสนอย้อนอดีต 

 

 

ภำพที่ 177 ควำมสัมพันธ์กรอบแนวคิดและหลักกำรวิธีกำร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

กำรท ำส ำเนำ กำรซ่อมแซม กำรบูรณะ (reproduction-repair-restoration) ระดับสอง คือ

หลักกำรกำรดัดแปลง (ตัวอย่ำง new look เช่น กำรตัดทรงผมใหม่ดูแล้วเหมือนเป็นอีกคน) และกำร

ท ำให้มีชีวิตชีวำ (reformation-reanimate) ซึ่งจะให้ลักษณะรูปแบบไม่เหมือนเดิมเป็นกำรเข้ำสู่สำระ

เป้ำหมำยของกำรสร้ำงสรรค์ซึ่งจะให้ควำมหมำย “สุนทรียะกรอบโครงสร้ำงเชิงเทคนิคไม้แบบดั้งเดิม” 

ซึ่งให้ผลลัพธ์เป็นกุญแจน ำไปสู่กำลเวลำอดีต จำกผลลัพธ์นี้ตอบสนองทฤษฎีอดีตที่สวยงำม ( rosy 
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retrospection) กำรมองภำพผ่ำนแว่นตำสีกุหลำบ (to see through rose-colored glasses) คือ

กำรเห็นสิ่งที่ผ่ำนมำสวยงำมหอมหวำนกว่ำปัจจุบันแม้ว่ำสิ่งนั้น ๆ จะมีจุดบกพร่องก็ตำม 

 

4.2 วิเคราะห์ผลงานประติมากรรม 

กำรวิเครำะห์แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ กำรวิเครำะห์ผลงำนประติมำกรรมรูปทรงสัญลักษณ์ 

(symbol sculpture) และกำรวิเครำะห์ภูมิทัศน์ (landscape) โดยวิธีวิเครำะห์อำศัย 3 โมเดลดัง

ตำรำงดังนี้ 

ตำรำงที่ 16 ข้อก ำหนดและขอบเขตของแต่ละโมเดล 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

โมเดล ข้อก ำหนด /ขอบเขต  

1 กำรใช้หลักกำรทฤษฎีจิตวิทยำเกสตัลท์ )Gestalt psychology) เกี่ยวกับกำรรับรู้ที่ใช้

ในกำรออกแบบ 2 กลุ่มคือ  

1. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง รูปทรงกับพ้ืน (figure–ground relationship) =

ประติมำกรรมกับสิ่งแวดล้อม 

2. กำรจัดระเบียบในกำรรับรู้ (organization in perception) = เป็น 1 รูปทรง

โครงสร้ำง 

2.1 สิ่งที่มีลักษณะคล้ำยกัน (similarity) 

2.2 สิ่งที่อยู่ใกล้ ๆ กัน  

2.3 สิ่งที่มีควำมต่อเนื่องกัน (continuity) 

2.4 สิ่งที่สมบูรณ์ในตัว (closure) 

2.5 สิ่งที่มีควำมสมมำตร (symmetry) 

2.6 สิ่งที่มีควำมสมดุล (balance) 

*มองปรำกฏกำรณ์ของสิ่งเร้ำใจ หรือตัวกระตุ้นและเกิดปฏิกิริยำโต้ตอบในแบบทั้ง
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โครงสร้ำง คือกำรวัดผลภำพรวมมำกกว่ำผลรวมของส่วนย่อยของสิ่งที่สัมผัส 

2. ทฤษฎีและหลักกำรสร้ำงสรรค์ 

1.ทฤษฎีนิยมกำรเลียนแบบ (reproduction theory) = สัมพันธ์เรื่องรำวย้อนยุค 
2.ทฤษฎีนิยมรูปทรง (formalism theory) = กรอบรูปทรงโครงสร้ำง  
3.ทฤษฎีนิยมอำรมณ์ (emotionalism theory) รูปแบบนำมธรรม = โครงสร้ำง
แข็งแรง 
4.ทฤษฎีนิยมจินตนำกำร (imaginationalism theory) = อดีต กำลเวลำ 

ประวัติศำสตร์ 

3.  ด้ำนประดิษฐ์กรรม เทคนิควิธีกำรแบบดั้งเดิม เชี่ยวชำญผู้ช ำนำญกำรงำนหัตถกรรม

งำนไม้เทคนิคพ้ืนถิ่น 

4.  ด้ำนคุณสมบัติ 

1.ส่วนประกอบกำรรับรู้ (elemental properties) เส้น สี มวล และวัสดุ 
2.ด้ำนโครงสร้ำง  (structural properties) เอกภำพ สัมพันธ์เนื้อหำควำมแข็งแรง 
3.ด้ำนเนื้อหำ (content properties) ประวัติศำสตร์เหตุกำรณ์กำรรบยุทธวิธีทัพเรือ 
4.ด้ำนควำมรู้สึก (expressional properties) สะเทือนใจ อำลัย ค ำนึง เทิดทูน 

5.  ด้ำนรูปทรงเป็นสัญลักษณ์ เรือรบโบรำณไทย และเรื่องรำวทำงวัฒนธรรมประเพณี 

และสิ่งแวดล้อม 

 

จำกตำรำงแสดงขอบเขตของแต่ละโมเดล ซึ่งแต่ละโมเดลจะมีควำมแตกต่ำงในแต่ละด้ำน 

ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกแต่ละหลักกำรและทฤษฎีที่ให้ผลเหมือน ๆ กันจัดเป็นโมเดลเดียวกัน และเมื่อรวม

แล้วมีจ ำนวน 5 โมเดลที่เป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์ได้ครบด้ำนส ำหรับวิเครำะห์ผลงำนกำรสร้ำงสรรค์

ประติมำกรรมจ ำนวน 8 ชิ้นใน 5 ระยะกำรสร้ำงสรรค์และ 2 รูปแบบผลงำนภูมิทัศน์ ทั้งนี้  มี

รำยละเอียดของแต่ละโมเดลดังนี้ 

โมเดลแรก กำรวัดด้ำนกำรรับรู้หรือด้ำนทฤษฎีจิตวิทยำกำรรับรู้ (perceptual theory) 

โมเดลที่ 2 กำรวัดด้ำนรูปแบบของผลงำนสร้ำงสรรค์ท่ีแยกลักษณะเป็นลัทธิต่ำง ๆ 
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โมเดลที่ 3 กำรวัดกรรมวิธีกำรสร้ำงหรือประดิษฐ์กรรมโดยเน้นเทคนิคงำนไม้แบบดั้งเดิม 

โมเดลที่ 4 กำรวัดด้ำนคุณสมบัติที่มีประสิทธิผลด้ำนอำรมณ์ 

โมเดลที่ 5 กำรวัดด้ำนประเภทลักษณะของวัสดุรูปทรงที่แสดงสัญญะ (sign) 

 

กำรวิเครำะห์ผลงำนประติมำกรรมสัญลักษณ์ แบ่งตำมระยะงำน 5 ระยะ โดยมีควำมต่ำงและ

วัตถุประสงค์แต่ละระยะงำน ดังนี้ 

 

4.2.1 ระยะที่ 1 ผลงานชิ้นที่ 1 

 

ภำพที่ 178 วิเครำะห์ชิ้นงำนที่ 1 "กำรซ่อมแซม” (ภำพเรือคว่ ำ) วัสดุไม้ ขนำด 1.10 x ยำว 7.80 สูง 
0.75 เมตร  
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

ซื่อผลงำน “กำรซ่อมแซม” อำศัยหลักกำรวิธีซ่อมแซมระยะแรกเชิงอนุรักษ์ จำกเรือไทย

โบรำณ หำกวิเครำะห์วิธีกำรและผลที่ประจักษ์ ไม่ใช้วิธีของกำรอนุรักษ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นเพียง

กรอบแนวคิดว่ำจะท ำอย่ำงไรให้เรือไม่ผุ และให้ควำมส ำคัญกับโครงสร้ำงมำกกว่ำ จำกสภำพเรือเดิม

เกือบจะแยกเป็นสองชิ้นส่วน ด้วยกรำบที่ผุทะลุเป็นโพรง และโครงภำยในใช้กำรไม่ได้ กำรซ่อมด้วย
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กำรสร้ำงโครงสร้ำงใหม่ทั้งภำยในและภำยนอก ซึ่งเป็นโครงสร้ำงที่ไม่สัมพันธ์กับรูปทรงเรือในแง่ของ

วิสัยทัศน์ แต่ผลที่ได้มันท ำให้เกิดควำมแข็งแรงท ำให้รูปทรงเรือเดิมคงรูปทรงดังเดิม ผลสรุปด้ำน

รูปทรงที่ไม่ได้คำดหมำยคือ เกิดรูปทรงโครงสร้ำงแบบใหม่โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือท ำหน้ำที่เสริมสร้ำง

ควำมแข็งแรง ซึ่งใช้หลักกำรด้ำนอนุรักษ์และทำงวิศวกรรมมำกกว่ำด้ำนศิลปะ ผลลัพธ์เป็นกำร

เสริมสร้ำงทำงแนวคิดมำกกว่ำควำมสวยงำมของรูปทรง 

 

4.2.2 ระยะที่ 2 ผลงานชิ้นที่ 1 

 

 

ภำพที่ 179 วิเครำะห์ผลงำนระยะที่ 2 ชิ้นที่ 1 ชื่อ โครงสร้ำง" วัสดุไม้ ขนำด 120 x 300 สูง 155 
เซนติเมตร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

ชื่อผลงำน “โครงสร้ำง” เป็นระยะที่  2 ของกำรสร้ำงรูปทรงด้วยวิธีกำรส ำเนำ 

(reproduction) เฉพำะหลักกำรของโครงสร้ำง โดยให้ควำมส ำคัญของกำรท ำงำนของชิ้นส่วนในทำง

วิศวกรรมเป้ำหมำยเพื่อต้องกำรทรำบว่ำ “ควำมสมบูรณ์ของควำมแข็งแรงอยู่ตรงไหน” กำรประกอบ

ทุกชิ้นส่วนให้ครบ ด้ำนซ้ำยด้ำนขวำ ตำมกฎสมมำตร-สมดุล (law of symmetry and balance) 

เป็นหลักกำรของวิศวกรรมและกฎกำรจัดระเบียบในกำรรับรู้ของเกสตัลท์  กำรพัฒนำรูปทรงแบบก้ำว
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กระโดด จำกชิ้น “ซ่อมแซม” มำเป็นโครงสร้ำง เป็นวิธีกำรมุ่งประเด็นหลักกำรทำงวิศวกรรม ไม่ได้

ค ำนึงควำมสมบูรณ์ในแง่ของหลักกำรออกแบบรูปทรง แต่เป็นไปตำมกฎกำรจัดระเบียบในกำรรับรู้สิ่ง

ที่คล้ำยกัน สิ่งที่อยู่ใกล้ ๆ กัน (proximity) ที่เกิดจำกกำรซ้ ำของคำนค้ ำ (กงเรือ) ด้ำนข้ำงทั้งสองด้ำน

เรียงตำมล ำดับ เป็นกระบวนกำรที่ไม่ได้เกิดจำกควำมช ำนำญกำร วัดผลจำกกำรสังเกตลักษณะของ

กำรตัดและต่อไม้เป็นไปตำมระบบของวิศวกรรมหรือตรรกศำสตร์ 

 

ตำรำงที่ 17 ผลกำรวิเครำะห์ "โครงสร้ำง" 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

วิเครำะห์โครงสร้ำงรูปทรง วิเครำะห์เทคนิค/วัสดุ ผลลัพธ์ 

โมเดล 1,2 : ตำมกฎสมมำตร 

และสมดุล ขำดควำมต่อเนื่อง

ของชิ้นส่วนที่น ำมำประกอบ

(แต่เป็นไปตำมภำพรวม) ด้วย

ข ำ ด ก ำ ร ค ำ น ว ณ ร ะห ว่ ำ ง

น้ ำหนักของวัสดุแต่ละชิ้นกับ

กำรท ำงำนคือแรงกด และ

แรงอัด 

โมเดล 3 : ทักษะของประดิษฐ์

กรรมอยู่ในระดับต่ ำ ด้วยเหตุ

ควำมไม่ช ำนำญในกำรก ำหนด

ชิ้นส่วนที่สัมพันธ์ในแง่ของกำร

ถ่ำยและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน 

ควำมไม่แข็งแรงที่เกิดจำกจุด

รอยต่อของหัวไม้ บริเวณหน้ำ

ไม้แคบลักษณะไม่ตอบสนอง

หลักกำรวิศวกรรม 

โมเดล 1,2,3 = แม้ไม่เป็นไป
ตำมหลักกำรวิศวกรรมและกฎ
กำรจัดระเบียบภำพในกำรรับรู้ 
แต่ก็เป็นผลลัพธ์โดยรวมซึ่งให้
ควำมหมำยทำง “โครงสร้ำง” 
ในแง่ของทัศนศิลป์ได้ระดับ
หนึ่ง 

 

สรุปผลกำรวิเครำะห์ ชื่อภำพ “โครงสร้ำง” ไม่มีกำรค้นหำรูปทรงแต่มีกำรใช้กฎกำรจัด

ระเบียบรูปทรงในทฤษฎีจิตวิทยำเกสตัลท์ และไม่มีกำรใช้หลักกำรผู้เชี่ยวชำญ ด้วยไม่ถูกต้องระบบ

วิธีกำรทำงเทคนิคงำนไม้ แต่ได้ภำพรวม (overview) ซึ่งให้ควำมหมำยโดยไม่ได้ค ำนึงส่วนย่อย (จำก

รูปภำพข้ำงบน) 
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4.2.3 ระยะที่ 2 ผลงานชิ้นที่ 2 

ด้วยสัดส่วนเท่ำเรือจริงซึ่งเทียบกับเรือดั้งที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ เรือพระรำช

พิธี ผลงำนสร้ำงสรรค์มีชื่อว่ำ “โครงกระดูงูเรือ” (The Keel) ด้วยลักษณะของรูปทรงเป็นกำรมุ่งเน้น

ศึกษำเฉพำะโครงสร้ำงกระดูกงูเรือ ด้วยหลักวิธีลอกเลียนแบบจำกเรือรบไทยโบรำณ โดยมีขั้นตอน 5 

ขั้นตอน เริ่มด้วยขนำดจ ำลองควำมยำว 120 เซนติเมตร และกำรวำดด้วยลำยเส้นเป็นกำรก ำหนด

ชิ้นส่วนต่ำงๆและจุดเชื่อมต่อของแต่ละชิ้นส่วน เพ่ือควำมมั่นใจในกำรสร้ำงและจึงสร้ำงในโปรแกรม 

3D และใช้แบบดังกล่ำวเป็นแม่พิมพ์ (พิมพ์เขียว) ในกำรร่ำงแบบ (draft) ลงบนไม้เพ่ือกำรตัดและ

ประกอบแต่ละชิ้นส่วนเข้ำด้วยกัน ซึ่งจะท ำให้ข้อผิดพลำดเกิดได้น้อยมำกในขั้นตอนกำรประกอบ

ชิ้นส่วนไม้ 
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ภำพที่ 180 วิเครำะห์ผลงำนระยะที่ 2 ชิ้นที่ 2 ชื่อ “กระดูกงูเรือ"  (The Keel 1,2/12) วัสดุไม้ ขนำด  
1.90 x 5.50 เมตร สูง 1.10 เมตร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

“โครงกระดูกงูเรือ” เป็นชิ้นที่ 2 ที่มีวัตถุประสงค์ในกำรศึกษำหำค ำตอบของโครงสร้ำงภำยใน

ของเรือ เป็นกำรพัฒนำรูปแบบและวิธีกำรเพ่ือค้นหำหลักกำรท ำงำนของโครงสร้ำงกระดูกงูเรือ จำก

เงื่อนไขกฎแรงดึงดูดด้วยกำรก ำหนดเส้นแนวตั้งและเส้นแนวนอน และกฎสมมำตร สมดุล ซึ่งส่งผลให้

ตัวชิ้นงำนตั้งอยู่บนพ้ืนได้ เป็นสิ่งที่น่ำสนใจ สร้ำงควำมแปลกใจจำกผลของแรงดึงดูดที่เรำมองไม่เห็น 
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กล่ำวคือหำกเรำต่อชิ้นส่วนที่เรียกว่ำกง (ครึ่งวงกลม 1 ชุด) ประกอบด้วยกัน 2 ชุดจะไม่สำมำรถตั้งอยู่

บนเส้นแนวดิ่ง และต่อเมื่อประกอบ 3 ชุดขึ้นไปจะไม่ล้มเอียงไปด้ำนใดด้ำนหนึ่ง ซึ่งผลลัพธ์ของกำร

ค้นหำค ำตอบของรูปทรงโครงสร้ำง “กระดูกงูเรือ” ให้ค ำตอบที่เป็นจริงตำมทฤษฎีกำรลอยตัวของเรือ 

(หำกลอยอยู่บนผิวน้ ำจะมีแรงอัด buoyancy force) ยิ่งเพ่ิมสมรรถนะในกำรทรงตัว 

 

ตำรำงที่ 18 ผลกำรวิเครำะห์ "โครงกระดูกงูเรือ" 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

วิเครำะห์โครงสร้ำงรูปทรง วิเครำะห์เทคนิค/วัสดุ ผลลัพธ์ 

โมเดล 1,2 :ลักษณะของรูปทรง

ด้วยสัดส่วนเท่ำเรือจริ ง ด้วย

ก ำหนดวิธีกำรของรูปทรงได้

เป็นไปตำมกฎสมมำตร และ

สมดุล กำรเพ่ิมขนำดควำมยำว

ของผลง ำน เป็ น  6  เ มต ร  มี

ผลลัพธ์ของค ำตอบที่ต้องกำร

ค้นหำจำกข้อสงสัยเรื่องแรงโน้ม

ถ่ว งกับปริมำตร  กระจำยใน

ทิศทำงกว้ำงและทิศทำงยำว ซึ่ง

ค ำตอบเป็นไปตำมทฤษฎีแม้ว่ำ

ไม่ ได้ ก ำหนดมวลของเนื้ อ ไม้

หรือไม่มีกำรค ำนวณระหว่ำง

น้ ำหนักของวัสดุไม้แต่ละชิ้นกับ

กำรท ำงำนคือแรงกด และแรงอัด 

โมเดล 3: กำรออกแบบขนำด

สัดส่วนพร้อมรำยละเอียดและ

ขั้นตอนเป็นวิธีกำรของหลักกำร

กำรประดิษฐ์กรรม ซึ่งสร้ำงควำม

ชัดเจนและแม่นย ำในขั้นตอนกำร

ประกอบ ในแต่ ล ะชิ้ น ส่ วน ใน

ต ำแหน่งของกำรต่อไม้อำจไม่สนิท

ปัญหำเกิดจำกกำรบำกองศำไม่

เป็นไปตำมแบบพิมพ์เขียว ซึ่งจะ

ท ำให้เกิดทิศทำงของรูปทรงเอียง

ไปด้ำนใดด้ำนหนึ่ง ซึ่งมีผลก่อแรง

ดึงและสร้ำงแรดงอัดเป็นสำเหตุ

ของรูปทรงไม่ตั้งอยู่บนเส้นแกน

แนวตั้งและแนวนอนตอบสนอง

หลักกำรวิศวกรรม 

โมเดล 4  : ผลลัพธ์คือ

ค ำ ต อ บ จ ำ ก   “ก ฎ แ ล ะ

ทฤษฎี  ”สมมำตร สมดุล

และเส้นตั้ งแรงดึงดูด ให้

ค ำตอบเป็นไปตำมหลักกำร

และตอบสนองทฤษฎีทำง

พลศำสตร์วิศวกรรม และ

สั ม พั น ธ์ กั บ ก ฎ ก ำ ร จั ด

ระเบียบภำพในกำรรับรู้ 

 )ทฤษฎีจิตวิทยำเกสตัลท์ (

ให้ผลลัพธ์ โดยรวมซึ่ ง ให้

ค ว ำ ม ห ม ำ ย ท ำ ง 

 “โครงสร้ำง  ”ในแง่ ทัศนะได้

เป็นอย่ำงดีและน่ำพอใจ 

 

สรุปผลลัพธ์ “โครงกระดูกงูเรือ” จำกลักษณะของรูปทรง ด้วยมุ่งเน้นศึกษำเฉพำะโครงสร้ำง

กระดูกงูเรือ หลักวิธีกำรลอกเลียนแบบจำกเรือรบไทยโบรำณ ที่มีหลักกำรทฤษฎีพลังของกำรลอยตัว 
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(buoyancy force) ซึ่งสอดคล้องสัมพันธ์กับกฎในทฤษฎีจิตวิทยำเกสตัลท์ (เรื่องกำรรับรู้ที่ใช้เพ่ือวัด

ผลลัพธ์ทำงกำรเห็น) เช่น กำรจัดวำงเส้นในแนวลักษณะคล้ำยกัน เรียงอยู่ใกล้กัน และมีควำม

ต่อเนื่องกัน ให้ผลลัพธ์ให้รู้สึกมีพลังแข็งแรงและเคลื่อนที่ และสิ่งส ำคัญที่ได้จำกกำรทดลองสร้ำงสรรค์ 

“โครงสร้ำงกระดูกงูเรือ” คือพ้ืนที่ว่ำงหรือพ้ืนหลัง (ground) ที่สร้ำงมิติให้รู้สึกรำวกับเคลื่อนไหวด้วย

แสงเงำที่กระทบระหว่ำงชิ้นส่วนที่จัดวำงเรียงรำย 

 

4.2.4 ระยะที่ 3 ผลงานชิ้นที่ 1 

ผลของกำรศึกษำทำงเทคนิควิธีกำรงำนไม้แบบดั้งเดิม ยังเป็นหลักแนวคิดกำรลอกเลียนแบบ 

และกำรปรับปรุงแก้ไข โดยมีเป้ำหมำยมุ่งเน้นศึกษำทำงเทคนิคซึ่งเป็นองค์ควำมรู้ทำงทักษะ ที่มี

ควำมหมำยอัตลักษณ์ทำงประเพณีและวัฒนธรรม หลังจำกที่ได้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำรทำง

วิศวกรรมโครงสร้ำงที่มีในโครงสร้ำงกระดูกงูเรือ (ผลงำนระยะที่ 2 ชิ้นที่ 2) ในล ำดับกำรสร้ำงสรรค์

เริ่มด้วยกำรร่ำงแบบ 2 มิติบนกระดำษที่มีเส้นตำรำง (grid) เป็นกำรก ำหนดควำมห่ำงแต่ละช่องเท่ำ ๆ 

กัน ซึ่งเป็นหลักกำรก ำหนดเส้นแนวตั้งและแนวนอนรูปด้ำน (side view) 
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ภำพที่ 181 วิเครำะห์ผลงำนระยะที่ 3 ชิ้นที่ 1 ชื่อ "เรือพิฆำต หมำยเลข 1" วัสดุไม้ ขนำด 55 x 300 
เซนติเมตร ควำมสูง 55 เซนติเมตร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

ผลงำนระยะที่ 3 ในจ ำนวน 1 ชิ้น ซึ่งเป็นที่เพียงพอกับเป้ำหมำยของกำรศึกษำทำงเทคนิค 

ผลงำนชิ้นนี้ตั้งชื่อหลังสร้ำงเสร็จ ซึ่งเกิดจำกกำรกลับไปหำข้อมูลเพ่ิมในควำมเป็นเรือรบหลวง ซึ่งชิ้น

ก่อนนี้เป็นกำรศึกษำจำกเรือขนำดเล็ก และเรือดั้ง เรือแซง (ประเภทเรือรบเช่นกันแต่ประสิทธิภำพ

กำรเคลื่อนที่ไม่เร็วเท่ำเรือพิฆำต) ในกระบวนกำรทำงเทคนิคซ่ึงมีข้อจ ำกัดหรือจะกล่ำวว่ำเป็นหลักกำร

ที่ต้องถือปฏิบัติเป็นเบื้องต้นส ำคัญคือกำรเริ่มต้นด้วยเส้นแนวนอนและแนวตั้งด้วยวิธีกำรให้ทั้งสองเส้น

เทียบระดับน้ ำทั้งสองแกนให้เสถียรคงที่  (เหมือนกำรตั้งเสำบ้ำน หรือกำรปั้นพระพุทธรูปหรือรูป

อนุสำวรีย์) เส้นดิ่งในวิธีของช่ำงไม้จะนิยมใช้ลูกดิ่ง ทั้งนั้น ด้วยคุณลักษณะที่สำมำรถดูได้รอบ (ต่ำง

จำกไม้ฟุตระดับน้ ำที่ใช้ได้ดีกับแกนนอน) สืบเนื่องจำกควำมรู้ในผลงำนชิ้นก่อนนี้ คือกำรสร้ำงชิ้นส่วน

แกนโครงสร้ำงเป็นล ำดับแรก หลังจำกนั้น เป็นกำรประกอบชิ้นส่วนของเสำที่เป็นส่วนเดียวกันกับแกน

โครงสร้ำง (กระทงเรือ) ถึงจะเป็นกำรน ำชิ้นส่วนที่เรียกว่ำกงเรือต่อเรียงจำกกลำงไปยังหัวและท้ำย
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ของชิ้นงำน สิ่งที่ส ำคัญของเทคนิคคือกำรก ำหนดแนวบำกหัวไม้ กำรจะเลือกบำกด้ำนในหรือด้ำนนอก

ของแต่ละชิ้น ขึ้นอยู่กับเหตุผลต่อแรงกด แรงอัด ที่สร้ำงควำมแข็งแรงต่อจำกแรงเหนี่ยวแรงดึง 

 

ตำรำงที่ 19 ผลกำรวิเครำะห์ “เรือพิฆำต หมำยเลข 1” 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

วิเครำะห์โครงสร้ำงรูปทรง วิเครำะห์เทคนิค/วัสดุ ผลลัพธ์ 

โมเดล 1, 2 :ด้วยขนำดควำม

ยำว 3 เมตรควำมห่ำงของคำน

ห รื อ ก ง เ รื อ แ ต่ ล ะ ชิ้ น  20 

เซนติเมตร. และช่องห่ำงของ

คำน ไม่เกิน 20 เซนติเมตร ผล

คือมีควำมแข็ งแรง กำรตั้ ง

กระทงบนกระดูกงูเรือแต่ให้กง

อยู่ด้ ำนนอก เป็นวิธีที่สร้ ำง

ควำมแข็งแรงที่เกิดจำกแรงดัน

ระหว่ำง ซึ่งเป็นหลักกำรที่สร้ำง

ควำมแข็งแรงให้กับโครงสร้ำง

สอดคล้องกับเทคนิคที่สะดวก

กับกำรต่อประกอบ และกำร

ก ำหนดเส้นชิ้นส่วนเป็นไปตำม

กฎสมมำตร และสมดุล อีกทั้ง

ต ำแหน่ งของแต่ละชิ้นส่ วน

ส่งผลกับแรงกด และแรงอัด 

โมเดล 3 : ทักษะของประดิษฐ์

กรรม ควำมเข้ำใจหลักกำร

วิธีกำร มีกระบวนกำรแบบนัก

ประดิษฐ์ตั้ งแต่กำรร่ำงแบบ

พิมพ์เขียว 3 แบบขั้นพ้ืนฐำน

(วำดบนกระดำษมีเส้นกริด) 

กำรก ำหนดแนวบำกหัวชิ้นส่วน

ไม้ กลำงชิ้นส่วนไม้ เกิดขึ้น

ตั้งแต่ในแบบร่ำง ดังนั้นปัญหำ

ในกำรตัดและกำรก ำหนดจะไม่

เกิดข้ึนในขั้นตอนกำรตัดต่อ สิ่ง

ส ำคัญคือบริเวณแนวต่อมีพ้ืนที่

แคบ ไม่เพียงพอกับกำรเจำะรู

ส ำหรับเดือย 2 ตัว (1 ตัวควำม

แข็งแรงน้อยเกินไป หำกจะลด

ขนำดของเดือยให้เส้นเล็กลง

กลับท ำให้เดือยหัก) ด้วยวัสดุ

ไม ้

โมเดล 4 ผลลัพธ์จำกกำร

มุ่งเน้นศึกษำทำงเทคนิค เป็น

วิธีกำรที่ต้องใช้ทักษะประณีต 

ในรำยละเอียดทั้งกระบวนกำร 

ด้วยคุณสมบัติของไม้ที่กำร

แตกหักได้ ง่ ำย จำกผลงำน 

“เรือพิฆำตหมำยเลข 1” ให้ผล

ควำมรู้สึกท่ีเกิดจำกเทคนิคและ

วั ส ดุ ไ ม้ ซึ่ ง ใ ห้ ค ว ำ ม ห ม ำ ย

เรื่องรำวธรรมชำติควำมเป็น

เทคนิคแบบดั้งเดิม ส่งผลหรือ

สัมพันธ์กับรูปทรงโครงสร้ำง

ที่มำจำกรูปทรงเรือ เป็นเสมือน

สัญลักษณ์ของเรื่องรำวในอดีต

กำลเวลำ หรือย้อนยุคสมัยได้

ระดับหนึ่ง ในแง่ของวิสัยทัศน์ 

ได้เป็นอยำ่งดีและน่ำพอใจ 
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สรุปผลกำรวิเครำะห์ “เรือพิฆำต หมำยเลข 1” มุ่งเน้นวิธีกำรเทคนิคช่ำงฝีมืองำนไม้แบบ

ดั้งเดิม กำรใช้เครื่องมือด้วยมือจึงเป็นสิ่งที่ต้องใช้ทักษะสูง กำรต่อไม้ด้วยวิธีกำรบำกปำกชนบังใบหรือ

เข้ำบ่ำและบำกปำกกำกบำท ซึ่งให้ประสิทธิผลควำมรู้สึกเรื่องรำวทำงประเพณีดั้งเดิม และวัฒนธรรม

แบบพ้ืนถิ่น ให้เห็นถึงองค์ควำมรู้ที่สั่งสมมำแต่อดีต ที่เต็มไปด้วยหลักกำรและวิธีกำรที่เป็นระบบ

ตอบสนองเป้ำหมำยควำมหมำยในแง่ของศิลปวัฒนธรรมและควำมเชื่อ ซึ่ งมีอยู่ ในผลงำน

ประติมำกรรม “เรือพิฆำต หมำยเลข 1” 

 

4.2.5 ระยะที่ 4 ผลงานการค้นหารูปทรงจากการวาดแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 

 

ภำพที่ 182 ภำพร่ำง 2 และ 3 มิติ พิมพ์บนกระดำษขนำด 20 x 30 เซนติเมตร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

ในกำรวิเครำะห์ภำพร่ำง 2 และ 3 มิตินี้เพ่ือเป็นกระบวนกำรในขั้นตอนกำรสร้ำงสรรค์ ซึ่ง

เกิดควำมลังเลจำกผลของค ำแนะน ำจำกผู้ดูผลงำนก่อนหน้ำนี้ กำรหยุดปฏิบัติสร้ำงผลงำนแล้วหันมำ

ให้ควำมส ำคัญกับกำรวิเครำะห์ เพ่ือหำสำเหตุของลักษณะโครงสร้ำงจำกค ำถำม เช่น ลักษณะรูปทรงมี

ควำมเป็นมำอย่ำงไร อยู่บนเป้ำหมำยและควำมหมำยได้อย่ำงไร  
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 สิ่งที่มองเห็นคือรูปทรงที่ประกอบด้วยเส้นตั้งและเส้นนอน อยู่ภำยในกรอบของเส้นรอบนอก

ที่เป็นเส้นตรงโค้งคดสองเส้น คือบนและล่ำงแล้ววิ่งมำบรรจบกัน (ช่องที่ 2,3) ซึ่งสองเส้นนี้ได้จำก

ลักษณะเค้ำโครงของเรือ เป็นหลักกำรที่เรียกว่ำกระบวนกำรทำงปัญญำ (cognitive process) คือ 

จำกควำมจ ำ และประสบกำรณ์ ผ่ำนขั้นตอนของควำมรู้สึกและกำรแยกแยะก่อนหน้ำนั้น ซึ่งเป็น

องค์ประกอบของทฤษฎีทำงปัญญำ (intellectualist theory) เป็นกระบวนกำรสร้ำงภำพแบบที่เรำ

รู้จักกันดีในภำพเขียนของเด็ก หรือภำพจิตรกรรมในถ้ ำ ซึ่งกำรใช้หลักกำรสร้ำงภำพนี้เป็นหลักกำรกำร

สร้ำงจินตนำกำรเป็นเพียงรูปทรงเบื้องต้น ยังไม่เข้ำถึงเป้ำหมำยควำมเป็นเอกลักษณ์ของอดีต

วัฒนธรรมอยุธยำและภำพเหตุกำรณ์ประวัติศำสตร์ 

 กำรศึกษำค้นหำควำมเป็นอัตลักษณ์ที่ชัดเจนสัมผัสได้ถึงเรื่องรำวในประวัติศำสตร์ สัมผัสได้

ถึงวัฒนธรรม และองค์ควำมรู้ที่จะถูกบรรจุไว้ในรูปทรงประติมำกรรม ซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์ที่บอก

เรื่องรำวในอดีต และให้ควำมหมำยในเชิงปรัชญำควำมหมำยโดยนัย (connotative meaning) เป็น

กำรก ำหนดขอบเขตในกระบวนกำรค้นหำทำงแคบมุ่งเน้นทำงลึกเพ่ือควำมเป็นอัตลักษณ์ที่จับต้องได้  

และในผลงำนกำรค้นหำตั้งแต่เริ่มต้นสิ่งที่เป็นส่วนส ำคัญที่เรียกว่ำวิธีกำร “กำรประดิษฐ์” เป็น

เครื่องมือของกำรสร้ำงสรรค์และในผลงำน “เรือพิฆำต หมำยเลข 2” มีลักษณะรูปทรงกรอบ

โครงสร้าง ซึ่งเป็นเสมือนกุญแจ (key word) ของเส้นทำงที่จะก้ำวไปยังจุดมุ่งหมำยโครงกำร คือ

สัญลักษณ์กำรร ำลึกค่ำยโพธิ์สำมต้น 

 มีภำพจิตรกรรมฝำผนังวัดสุวรรณนำรำม จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  ภำพหนึ่งเล่ำถึง

เหตุกำรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหำรำชทรงเรือไล่ล่ำพระยำจีนจันตุ เป็นภำพที่แสดงลักษณะขนำดของ

เรือที่บรรทุกทหำรเป็นจ ำนวนมำก ลักษณะพิเศษคือหัวเรือและท้ำยเรือ บ่งบอกลักษณะของเรือรบ

หลวง และอีกสองภำพนี้เป็นเรือพิฆำต ซึ่งเป็นเรือที่มีมำแต่ยุคสมัยอยุธยำ ดังในบทนิพนธ์เห่เรือของ

เจ้ำฟ้ำธรรมธิเบศไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ (เจ้ำฟ้ำกุ้ง) ตอนหนึ่งได้ใจควำมว่ำมีเรือพิฆำต 6 ล ำในล ำดับหน้ำ

ของขบวนแห่เรือทำงชลมำรค (กรมศิลปำกร ฝ่ำยเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ , 2539) ปัจจุบัน จัด

แสดงให้เห็นในพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ เรือพระรำชพิธี ตั้งอยู่ด้ำนทิศตะวันตกของสะพำนอรุณ

อมรินทร์ และในสมัยกรุงธนบุรีได้มีจ ำนวนมำกเพ่ือใช้ในกำรออกสงครำม ด้วยคุณสมบัติที่ตอบสนอง

กับกำรรบ 
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ภำพที่ 183 จิตรกรรมฝำผนังพระนเรศวรทรงปืนประทับบนเรือที่วัดสุวรรณนำรำม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

 

ภำพที่ 184 เรือในพระรำชพิธี 
ที่มำ: ornyupa, มำรู้จักเรือพระรำชพิธีกันเถอะ, สืบค้นเมื่อ 10 เมษำยน 2561, เข้ำถึงได้จำก 

http://www.reurnthai.com/index.php?topic=1869.15 
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ภำพที่ 185 เรือที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติเรือพระรำชพิธี 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

วิเครำะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่ำง ภำพร่ำงลำยเส้น 2,3 มิติ (ภำพวิเครำะห์ภำพร่ำง 2 และ 3 

มิติ) และภำพวิเครำะห์ข้อมูลเรือรบโบรำณข้ำงต้น จะเห็นว่ำมีควำมแตกต่ำงอย่ำงสิ้นเชิง คุณลักษณะ

ของเรือรบไทยโบรำณตอบสนองกำรออกสงครำม โครงสร้ำงจะเป็นเส้นตรงหัวเรือไม่เชิดสูงมีพ้ืนที่วำง

ปืนใหญ่ (ปืนจ่ำรง) และอกเรือเป็นสันคมมีคุณสมบัติแหวกน้ ำ ซึ่งเป็นหลักกำรของอุทกพลศำสตร์ 

(hydrodynamic) และผลของกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบท ำให้เห็นถึงทิศทำงในกำรศึกษำค้นหว้ำ

รูปทรงประติมำกรรมเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของประวัติศำสตร์ได้ชัดเจนมำกขึ้น  

 

4.2.6 ระยะที่ 5 ผลงานชิ้นที่ 1 

ระยะสุดท้ำยของกำรสร้ำงสรรค์ มี จ ำนวนผลงำน 4 ผลงำน ซึ่ งแบ่ง เป็น 2 ล ำดับ

ควำมก้ำวหน้ำ โดย 2 ชิ้นแรกจะมีขนำดที่สั้นกว่ำ 2 ชิ้นสุดท้ำย ทั้งนั้น ด้วยเหตุผลทำงสัดส่วน

ควำมสัมพันธ์ตอบสนองควำมเป็นเรือรบหลวงไทยโบรำณ และให้ควำมรู้สึกแข็งแรง ยิ่งใหญ่มโหฬำร

เมื่อท ำกำรสร้ำงขยำยติดตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่ศึกษำ (ค่ำยโพธิ์สำมต้น) และมีควำมสัมพันธ์กับขนำดของ

บริเวณพ้ืนที่ และต ำแหน่งมุมมองในบริเวณผังพ้ืนที่ที่ก ำหนด  

 วิเครำะห์ผลงำนชื่อ “เรือพิฆำต หมำยเลข 2” ในกระบวนกำรสร้ำงอำศัยหลักกำรวิธีกำร

ปฏิรูปปรับปรุงของกำรก ำหนดสัดส่วนของรูปทรง กำรให้ควำมส ำคัญกับหลักกำรอุทกพลศำสตร์ที่มี

ผลกับกำรพัฒนำรูปทรงและต้องสัมพันธ์ระบบทำงวิศวกรรมที่สร้ำงควำมแข็งแรงให้กับรูปทรงที่มี

ลักษณะเป็นโครงสร้ำงเป็นเงื่อนไขสอดคล้อง 
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ภำพที่ 186 วิเครำะห์ผลงำนระยะที่ 5 ชิ้นที่ 1 “เรือพิฆำต หมำยเลข 2” วัสดุไม้ ขนำด 55 x สูง 60 
เซนติเมตร ควำมยำว 7.00 เมตร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

จำกภำพผลงำน “เรือพิฆำต หมำยเลข 2” สรุปผลวิเครำะห์ด้ำนสัดส่วน (เทียบเท่ำ) ด้วย

ขนำดควำมยำว 7 เมตร ควำมกว้ำง 55 เซนติเมตร และควำมสูง 60 เซนติเมตร (1:3.5 เทียบเท่ำของ

ขนำดเรือจริง) และเป็นกำรก ำหนดสัดส่วนขยำยที่ 1:10 คือควำมยำว 70 เมตร ควำมกว้ำง 5.50 และ

สูง 6.00 เมตร ขนำดของประติมำกรรมในพื้นที ่
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ภำพที่ 187 ผลกำรวิเครำะห์ผลงำนระยะที่ 5 ชิ้นที่ 1 “เรือพิฆำต หมำยเลข 2” 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

กำรวิเครำะห์ลักษณะของรูปทรง (ด้ำนข้ำงในภำพด้ำนล่ำง) ที่ประกอบด้วยเส้นตรงแนวตั้ง

และเส้นแนวนอน เรียงระยะเป็นระเบียบซ้ ำ ๆ ต่อเนื่องกัน ให้รู้สึกถึงควำมแข็งแรง มิติกำรเคลื่อนไหว 

ซึ่งเป็นไปตำมกฎทฤษฎีจิตวิทยำเกสตัลท์ และมุมมองด้ำนบนลักษณะ 2 ด้ำนเท่ำเสมอ เป็นกฎ

สมมำตร และกฎควำมสมดุลของรูปทรงโดยภำพรวม สิ่งที่น่ำสนใจคือ  เส้นโค้งเสมือนให้รู้สึก

เคลื่อนไหว ลดควำมแข็งกระด้ำงของเส้นในควำมรู้สึกและเป็นรูปลักษณ์เหมือนเรือ ในมุมมองของ

ภำพด้ำนข้ำงท่ีเกิดจำกเส้นรูปนอก 

 

ตำรำงที่ 20 ผลกำรวิเครำะห์ เรือพิฆำต หมำยเลข 2 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

วิเครำะห์โครงสร้ำงรูปทรง วิเครำะห์เทคนิค/วัสดุ ผลลัพธ์ 

โมเดล 1,2: จำกภำพผล

วิเครำะห์จะเห็นโครงสร้ำงกำร

ประกอบกันของเส้น 3  กลุ่ม

เส้น คือ  1 (  แนวตั้งตรงและ

แนวนอน 2 (เส้นตัว  U หรือ C 

หงำย มีปลำยทิศพุ่งขึ้นทั้งสอง

โมเดล 3: ทักษะกำรประดิษฐ์

อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ค ว ำ ม เ ข้ ำ ใ จ

หลักกำรวิธีกำร กระบวนกำร

แบบนักประดิษฐ์ตั้งแต่กำรร่ำง

แบบพิมพ์ เขี ยว  3  แบบขั้ น

พ้ืนฐำน  )วำดบนกระดำษมี

โมเดล 4  บำงข้อ  ผลลัพธ์จำก

ก ำ ร ส ร้ ำ ง ก ำ ห น ด รู ป ท ร ง

โ ค ร ง ส ร้ ำ ง แ น ว ย ำ ว  ต ำ ม

ลักษณะของที่มำของเรือรบ

โบรำณ ด้วยอำศัยหลักกำรวิธี

ปฏิรูปปรับปรุงให้ผลกำรรับรู้
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ข้ำงด้ำนหน้ำเป็นเส้นที่เกิดจำก

ก ง เ รื อ   3 ) เ ส้ น ร อ บ น อ ก 

มุมมองด้ำนข้ำงมีสองเส้นบน

และล่ ำง  ซึ่ งทั้ งสองเส้นนี้ มี

ควำมส ำคัญกับลักษณะรูปทรง

ทั้งหมดทั้งนี้ เส้นล่ำงเป็นเส้น 

mainของโครงสร้ำงทั้งหมดซึ่ง

ปลำยทั้งหัวและท้ำยเชิดขึ้น

แ ล ะ ส ะ บั ด ล ง ท ำ ใ ห้ รู้ สึ ก

อ่อนหวำน และต ำแหน่งของ

ชิ้นส่วนเป็นไปตำมกฎสมมำตร 

และมีครบตำม โมเดล 1-5 

ของหลักกำรวิเครำะห ์  )ก ำหนด

ข้ำงต้น(  

เส้นกริด กำรก ำหนดแนวบำก

หัวชิ้นส่วนไม้ กลำงชิ้นส่วนไม้ 

ในแบบร่ำง ลดปัญหำที่อำจจะ

เกิดจำกกำรตัดและขั้นตอนกำร

ตัดต่อ ค ำนึงควำมส ำคัญของ

แรงดึงและแรงกดของกำรดัด

โค้งของไม้เพ่ือช่วยสร้ำงควำม

แข็ ง แ ร ง  ต ำม ห ลั ก ท ฤ ษ ฎี

โครงสร้ำงตัวยู  )arch) ที่

น่ำสนใจของที่มำของควำม

แข็งแรง คือวิธีกำรตั้งกระทง

บนกระดูกงูเรือแต่ให้กงอยู่ด้ำน

ใต้เป็นวิธีที่สร้ำงควำมแข็งแรง

ที่เกิดจำกแรงดันระหว่ำง ซึ่ง

เป็นหลักกำรทำงวิศวกรรม

โครงสร้ำงที่อำศัยแรงกดและ

แรงอัด อีกทั้ งสอดคล้องกับ

เทคนิคที่ สะดวกกับกำรต่อ

ประกอบ 

เ รื่ อ ง ร ำ ว ข อ ง เ รื อ ที่ เ ป็ น

เอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรมมำก

ขึ้น และผลทำงเทคนิคสร้ำง

ควำมรู้สึกเรื่องรำววัฒนธรรม

แบบพ้ืนถิ่นที่ โยงถึงเรื่องรำว

ของวิถีทำงประเพณีได้ เป็น

อย่ำงดี และด้วยคุณสมบัติของ

วัสดุไม้ เป็นส่วนที่สร้ำงควำม

น่ำพึงพอใจในเรื่องรำวทำงองค์

ควำมรู้ในอดีต และอยู่ใน 

 

สรุปผลวิเครำะห์ “เรือพิฆำต หมำยเลข 2” มีองค์ประกอบครบเกือบทุกโมเดลวิเครำะห์ 

ผลลัพธ์ของรูปทรงมีกำรพัฒนำและสร้ำงควำมน่ำสนใจในทำงเทคนิคที่ตอบสนองกับแนวควำมคิด

เรื่องรำวเรื่อรบไทยมำกขึ้น สิ่งที่บกพร่องคือควำมสวยงำมของรูปทรงที่ยังคงหลงเหลือมำกกว่ำ

ประเด็นควำมรู้สึกทำงโครงสร้ำงแข็งแรง และควำมเป็นเรือรบ ซึ่งอำจจะเกิดจำกลักษณะของเส้นรอบ

นอกที่เกิดจำกเส้นโค้งคดเป็นคลื่น 
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4.2.7 ระยะที่ 5 ผลงานชิ้นที่ 2 

 วิเครำะห์ผลงำนชื่อ “เรือพิฆำต หมำยเลข 3” ภำพร่ำงลำยเส้น 2,3 มิติ และผลงำนสร้ำงแล้ว

เสร็จ มีขนำดควำมยำว 6.50 เมตร ควำมกว้ำง 0.60 และควำมสูง 0.65 เมตร. (1:3.5 เทียบเท่ำของ

ขนำดเรือจริง) เมื่อขยำยในสัดส่วน 1:10 จะได้ควำมยำวเท่ำกับ 65 เมตร ควำมกว้ำงและสูง 7.50 

เมตร. ควำมห่ำงแต่ละช่วงเสำกระทง  2 เมตร เมื่อวัดกึ่งกลำงของเสำคำน มีคุณลักษณะพิเศษ คือเส้น

หัวและท้ำยโค้งเชิดขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะของเรื่อหลวงไทยโบรำณ(ไม่มีในเรือของประชำชนทั่วไป) 

 

 

ภำพที่ 188 ลงำนระยะที่ 5 ชิน้ที่ 2 “เรือพิฆำต หมำยเลข 3” วัสดุไม้ ขนำด 550 x สูง 65 ควำมยำว 
6.50 เมตร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 



  259 

 

ภำพที่ 189 วิเครำะห์ผลงำนระยะที่ 5 ชิ้นที่ 2 “เรือพิฆำต หมำยเลข 3” 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

เรือพิฆำต หมำยเลข 3 ได้ลดควำมยำว จำก 7 เมตร (ในชิ้นงำน หมำยเลข 2) ซึ่งท ำให้รู้สึก

กะทัดรัดมำกขึ้นตัวล ำเรือกว้ำงขึ้นด้วยสัดส่วนที่สั้นลง เป็นลักษณะของเรือมำกขึ้น ควำมหมำยในแง่

ของสัดส่วนที่เคยเห็นทั่ว ๆ ไป เป็นสัดส่วนใกล้เคียงกับเรือกรำบโดยทั่วไป ซึ่งก็เป็นรูปทรงและขนำดที่

สัมพันธ์กัน และมีควำมสวยงำมที่เกิดจำกหัวและท้ำยเรือเป็นเส้นโค้งเชิดขึ้น สัมพันธ์สอดคล้องกับเส้น

โค้งเป็นหลังเต่ำในส่วนกลำงล ำเรือให้ควำมรู้สึกอ่อนหว่ำนและเคลื่อนไหวไปในทีเช่นกัน หำกจะมองใน

ผลที่ต้องกำรให้เห็นถึงควำมเป็นเรือรบแล้วออกจะลดน้อย ทั้งนั้น ด้วยเจตนำต้องกำรควำมรู้สึกถึง

รูปทรงเรืออย่ำงที่เคยประสบและในควำมจ ำ ซึ่งเป็นหลักกำรสร้ำงรูปทรงที่ต้องกำรให้ผู้คนเข้ำใจได้

ง่ำยตำมหลักทฤษฎีทำงปัญญำเกิดจำกควำมทรงจ ำจำกข้อมูลผิดซึ่งมีผลต่อกำรสร้ำงสรรค์ 

 

ตำรำงที่ 21 วิเครำะห์เรือพิฆำต หมำยเลข 3 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

วิเครำะห์โครงสร้ำงรูปทรง วิเครำะห์เทคนิค/วัสดุ ผลลัพธ์ 

โมเดล 1,2  :ด้วยขนำดควำม

ยำว 6.50 เมตรควำมห่ำงของ

คำนหรือกงเรือแต่ละชิ้น 20 

โมเดล 3:ทักษะของประดิษฐ์

กรรมระดับสูงมีควำมเข้ำใจ

หลักกำรวิธีกำร กระบวนกำร

โม เดล  4 :ผลลั พธ์ จ ำกกำร

มุ่งเน้นศึกษำโครงสร้ำงของ

รูปทรงเรือต้นแบบ  )เรือรบ
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เซนติเมตร  .และช่องห่ำงของ

คำน ไม่เกิน  20  เซนติเมตร ซึ่ง

ท ำให้จ ำนวนเส้นตั้งเพ่ิมจ ำนวน

มำกเป็นวิธีกำรที่ตอบสนองกฎ

กำรเคียงและต่อเนื่อง และกำร

ก ำหนดเส้นของชิ้นส่วนเป็นไป

ตำมกฎสมมำตร และสมดุล 

อี ก ทั้ ง ต ำ แห น่ ง ขอ งแ ต่ ล ะ

ชิ้นส่วนส่งผลกับแรงกด และ

แรงอัด แต่ขนำดยังไม่เป็นไป

ตำมโมเดลที่ 5 

แบบนักประดิษฐ์ตั้งแต่กำรร่ำง

แบบพิมพ์ เขี ยว  3  แบบขั้ น

พ้ืนฐำน  )วำดบนกระดำษมี

เส้นกริด) ดังนั้นปัญหำในกำร

ตั ด แล ะค ว ำมผิ ด พล ำด ใ น

ขั้นตอน หัวและท้ำยรูปทรงไม่

สำมำรถใช้หลักกำรทำงเทคนิค

ช่วยให้รูปทรงมีควำมสมบูรณ์ 

โบรำณไทย  (ยังไม่ให้ควำมรู้สึก

เรื่อดังกล่ำว แต่ให้เรื่องทำง

จินตนำกำรมำกกว่ำ อดีตกำล 

องค์ควำมรู้ วัฒนธรรมและวิถี

ชีวิต และธรรมชำติ ที่เกิดจำม

วิธีกำรทำงเทคนิค ทำงทักษะ

ประณีต ที่มีในรำยละเอียดทำง

เทคนิค และด้วยคุณสมบัติของ

ไ ม้  สั ม พั น ธ์ กั บ รู ป ท ร ง

โครงสร้ำงที่มำจำกรูปทรงเรือ 

เป็ น เ สมื อนสัญลั กษณ์ของ

เรื่องรำวในอดีตกำลเวลำ หรือ

ย้อนยุคสมัยได้ระดับหนึ่ง  

 

สรุปวิเครำะห์ ผลงำน “เรือพิฆำต หมำยเลข 3” ลักษณะรูปทรงโครงสร้ำงเป็นไปตำมกฎ

ทฤษฎีจิตวิทยำกำรรับรู้ ในโมเดล 1 และ 2 ทักษะทำงเทคนิคมีกระบวนกำรและรำยละเอียดที่บ่งบอก

ถึงควำมเป็นนักประดิษฐ์กรรมงำนไม้ซึ่งให้ควำมรู้สึกโบรำณ ที่โยงไปถึงควำมเป็นวัฒนธรรมแบบ

ดั้งเดิม ซึ่งสัมพันธ์กับรูปทรงโครงสร้ำงที่น ำเสนอควำมพิเศษทำงเทคนิคได้อย่ำงเปิดเผย เป็นช่องทำงที่

สร้ำงควำมประทับใจกับผู้ชมได้เป็นอย่ำงดี แม้รูปทรงยังไปไม่ถึงควำมเป็นเรือรบโบรำณไทยก็ตำมที 

แต่ก็สร้ำงควำมพึงพอใจ ปีติในองค์ควำมรู้ของบรรพบุรุษช่ำงไทยโบรำณ ซึ่งเป็นเครื่องหมำยของ

วิวัฒนำกำรสู่ควำมเป็นอำรยธรรม 

 

4.2.8 ระยะที่ 5 ผลงานชิ้นที่ 4 

ผลงำนชื่อ “เรือพิฆำต หมำยเลข 4” ภำพร่ำงลำยเส้น 2 และ 3 มิติ ขนำดควำมยำว 9.50 

เมตร ควำมกว้ำง 0.60 เมตรและควำมสูง 0.75 เซนติเมตร (1: 2.37 เทียบเท่ำของขนำดเรือจริง) เป็น

สัดส่วน 1: 10 หรือ 95 เมตร ควำมกว้ำง 6.00 เมตร และสูง 7.50 เมตร ควำมห่ำงแต่ละช่วงเสำ

กระทง 20 เซนติเมตร.หรือ 2 เมตรวัดกึ่งกลำงเสำ ผลงำนชิ้นนี้ได้เพ่ิมควำมยำวมำกขึ้นอึก 3 เมตร 
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เทียบสัดส่วนเรือจริงที่มีควำมยำว 22.50 กว่ำเมตร ซึ่งเป็นลักษณะสัดส่วนของรูปทรงที่ตอบสนอง

ควำมเป็นเรือรบโบรำณเรือหลวงไทย และโดยคุณลักษณะของส่วนหัวเรือไม่เชิดขึ้นแต่เป็นรูปตัด อก

เป็นสันคมมีด ด้ำนท้ำยยกเชิดขึ้น ซึ่งมีควำมต่ำงจำกผลงำนชิ้นก่อนหน้ำนี้อย่ำงเห็นได้ชัด เมื่อดูโดย

ภำพรวมแล้วให้รู้สึกเป็นเรือรบมำกขึ้น ให้รู้สึกถึงพลังอ ำนำจกำรเคลื่อนที่บนผิวน้ ำมำกขึ้น ท ำให้หวน

คิดถึงจินตนำกำรควำมเป็นอดีตของเรือหลวงไทยโบรำณและมองเห็นกองทัพเรือที่มีศักยภำพสูงใน

กำรเคลื่อนทัพ 

 

ภำพที่ 190 ผลงำนระยะที่ 5  ชิ้นที่ 2 “เรือพิฆำต หมำยเลข 4” วัสดุไม้ ขนำด 60 x สูง 75 
เซนติเมตร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
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ภำพที่ 191 วิเครำะห์ผลงำนระยะที่ 5  ชิ้นที่ 2 “เรือพิฆำต หมำยเลข 4” 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

ในหลักวิธีกำรปฏิรูปปรับปรุงและเพ่ิมควำมมีชีวิตชีวำเป็นเสมือนกำรชุบชีวิตทำงด้ำนกำรรับรู้ 

โดยมีเป้ำหมำยที่มุ่งเน้นกำรค้นหำหัวใจของควำมเป็นรูปทรงกรอบโครงสร้ำง จำกพ้ืนฐำนของข้อมูลที่

ต้องกำรสื่อปรัชญำของรูปทรงโครงสร้ำง (ที่ซ่อนอยู่ในเรือรบโบรำณไทย) เป็นค ำตอบที่สมบูรณ์ของ

เหตุผลรูปลักษณ์เรือรบโบรำณขนำดควำมยำวเกือบ 10 เมตร สร้ำงควำมประทับใจในประสิทธิภำพ

ทำงวิศวกรรม และมีควำมแข็งแรงในทำงกำยภำพ คุณสมบัติของโครงสร้ำงแบบถัก แม้ไม่มี

ส่วนประกอบของเส้นทแยง (ค้ ำยันในมุมเฉียง) แต่ก็มีควำมแข็งแรง เพียงพอกับน้ ำหนักของตัวมันเอง 

ที่มีควำมสัมพันธ์กับสัดส่วนควำมงดงำมและรูปทรงที่ตอบสนองหลักกำรอุทกพลศำสตร์ 

(hydrodynamic) 
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ตำรำงที่ 22 ผลกำรวิเครำะห์ เรือพิฆำต หมำยเลข 4 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

วิเครำะห์โครงสร้ำงรูปทรง วิเครำะห์เทคนิค/วัสดุ ผลลัพธ์ 

โมเดล 1  และ  2 : ด้วยขนำด

ควำมยำว 9.50 เมตรเป็นกำร

เพ่ิมจ ำนวนของเส้นกลุ่มตัว U 

เป็นกำรเพ่ิมระยะของมุมมอง 

ควำมรู้สึกที่เป็นมิติระยะควำม

ลึกรำวเป็นประตูแห่งกำลเวลำ

ซึ่งมันเกิดจำกกำรซ้ ำของชุด

เส้นที่ วำงเรียบกัน กำรเกิด

องศำ 45  จำกเส้นนอนเป็นจุด

น ำสำยตำวัดระยะทำงของ

ควำมยำว พ้ืนที่ด้ำนในระหว่ำง

แต่ละคำนสร้ำงควำมงุนงงและ

เคลื่อนไหวรำวกับว่ำมันขยับได้

ด้วยแสงเงำที่ลอดพำดทับซึ่ง

กัน แต่ก็ไม่ท ำให้หลงทิศหลง

ด้ำน เนื่องด้วยลักษณะของเส้น

ที่ถูกจัดเป็นระเบียบและระบบ  

โมเดล 3: ควำมสวยงำมไม่ใช่

เหตุผลหรือเป้ำของเทคนิคกำร

ประดิษฐ์กรรมทำงวิศวกรรม

โครงสร้ำง ตรรกะเป็นกุญแจน ำ

ทำงของควำมแข็งแรงทำง

โครงสร้ำง เทคนิคและวิธีกำรที่

ตอบสนองควำมแข็งแรงของ

ชิ้นส่วนจ ำนวนมำก ท ำหน้ำที่

ถ่ำยเทน้ ำหนักและเหนี่ยวรั้ง

ประสำนเป็นโยงใยและเป็น

ระบบ แต่จะขำดส่วนหนึ่งส่วน

ใดไม่ได้ ควำมเข้ำใจในระบบ

ระเบียบมีควำมส ำคัญมำกกว่ำ

ทักษะทำงเทคนิค แต่ก็ เป็น

พ้ืนฐำนของนั กประดิ ษฐ์ ที่

ช ำนำญกำร คือสิ่งที่ปรำกฏใน

ผลงำนชิ้นนี้ 

โมเดล 4  และ  5  เป็นผลลัพธ์

จำกกำรมุ่งเน้นกำรเข้ำถึงควำม

เป็นคุณลักษณะของเรือรบ

โบรำณไทย บนหลักกำรวิธีกำร 

ปฏิรูปปรับปรุง และเพ่ิมควำม

มีชีวิตชีวำเป็นเสมือนกำรกู้ซำก

เรือท่ีถูกฝังอยู่ในพ้ืนดินพ้ืนน้ ำที่

มีอำยุไขกว่ำสองร้อยปี มันไม่

หล ง เหลื อคว ำม เป็ น เ รื อที่

ส มบู รณ์ แต่ มั นส ร้ ำ งคว ำม

อัศจรรย์ในควำมรอดพ้นยำก

ระยะเวลำที่ผ่ำนมำยำวนำน 

มันเป็นรูปทรงที่สร้ำงควำม

แข็งแรงในจินตนำกำร ให้คิดถึง

เรื่องรำวในอดีตได้เป็นอย่ำงดี 

และจะ เป็ นสัญลั กษณ์ของ

ควำมประทับใจในเรื่องรำวใน

อดีตกำลสยำมอยุธยำ 

 

สรุปผลวิเครำะห์ เรือพิฆำต หมำยเลข 4 มีครบทุกโมเดลของเกณฑ์กำรวิเครำะห์ (ข้ำงต้น) 

สิ่งที่น่ำสนใจในผลงำนชิ้นนี้ เป็นกระบวนกำรประกอบของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นที่เป็นแกนโครงสร้ำง 

(main structure) โดยยังไม่ได้ท ำกำรยึดด้วยเดือยไม้เส้นกลม ๆ แต่โครงนั้นก็มีควำมแข็งแรงในระดับ

หนึ่ง ซึ่งเมื่อแยกแยะแล้วก็ให้รู้ถึงคุณสมบัติหลำยด้ำนที่เป็นหลักกำรของรูปทรงโครงสร้ำงแบบถักที่

เกิดจำกแรงดึง แรงอัด และหน้ำสัมผัสพ้ืนที่สวมล็อก ซึ่งเป็นหลักกำรวิธีกำรช่ำงไม้ไทยโบรำณ ดังเช่น
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กำรรื้อถอนบ้ำนและท ำกำรประกอบเข้ำไปใหม่ดังเดิมโดยไม่ต้องตัดชิ้นส่วนใดให้ต้องเสียหำย เป็น

บทสรุปทำงเทคนิคท่ีคิดว่ำเป็นหัวใจส ำคัญของนักประดิษฐ์ไทยโบรำณ 

 

4.2.9 ระยะที่ 5 ผลงานชิ้นที่ 5 

ผลงำนชื่อ “เรือพิฆำต หมำยเลข 5” ขนำดและสัดส่วนทุกอย่ำงไม่แตกต่ำงกันมำกกับ เรือ

พิฆำต หมำยเลข 4 ด้วยขนำดควำมยำว 10.80 เมตร ควำมกว้ำง 0.60 เมตร และควำมสูง 0.75 

เซนติเมตร (1:2.37 เทียบเท่ำของขนำดเรือจริง) จำกข้อมูลเรือพิฆำตจริงที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถำน

แห่งชำติ มีควำมยำว 22.50 เมตร และจำกต้นแบบผลงำนชิ้นนี้จะขยำยในสัดส่วน 1: 10 คือ 108 

เมตร ควำมกว้ำง 6.00 เมตร และควำมสูง 7.50 เมตร ควำมห่ำงแต่ละช่วงเสำ 2 เมตรวัดกึ่งกลำงเสำ 

ขนำดของเสำหน้ำกว้ำง 0.25 เมตร หรือ 10 นิ้ว (เล็กกว่ำขนำดของเสำชิงช้ำ ของกรุงเทพมหำนคร 

หน้ำวัดสุทัศนเทพวรำรำมฯ ) ซึ่งในผลงำนชิ้นนี้เป็นสัดส่วนของรูปทรงเรือรบโบรำณ เรือพิฆำต เรือ

เสือทะยำนชล และเรือเสือค ำรณสินธุ์ เรือรบหลวงไทย เป็นคุณลักษณะขององค์ประกอบควำมเป็น

เรือรบที่มีประสิทธิภำพสูงยุคสมัยไทยในอดีต ในผลงำน “เรือพิฆำต หมำยเลข 5” มีสิ่งที่ชวนให้

น่ำสนใจและเป็นเหตุผลทำงควำมรู้สึก พลังของกำรเคลื่อนที่ รำวกับว่ำวิ่งได้เร็ว คือหัวและท้ำยเรือจะ

ก ำหนดให้เป็นไม้ทึบตัน เปรียบกับลูกธนู หัวธนูจะมีน้ ำหนัก มีหน้ำที่ไม่ท ำให้หัวธนูเปลี่ยนทิศ ที่จะเกิด

จำกแรงปะทะกับควำมดันอำกำศพลศำสตร์ ที่มีค่ำสัมประสิทธิ์แรงเสียดทำนต่ ำ และท้ำยจะมีหำงที่ท ำ

จำกขนนกเพ่ือบังคับไม่ให้ท้ำยสะบัดซึ่งเป็นเหตุผลเดียวกัน 
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ภำพที่ 192 ผลงำนระยะที่ 5 ชิ้นที่ 2 “เรือพิฆำต หมำยเลข 5” วัสดุไม้ ขนำด 60 x สูง 75 
เซนติเมตร ควำมยำว 10.80 เมตร 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

จำกภำพผลงำน “เรือพิฆำต หมำยเลข 5” เมื่อมองทั้งหมดของรูปทรงแล้วมันช่ำงเป็น

ส่วนประกอบที่ไม่ลงตัวในทำงศิลปะที่เรียกว่ำ ควำมกลมกลืน หรือเอกภำพ ด้วยควำมยำวที่มำกเกิน

ควำมพอดีในควำมรู้สึก หรือจะเรียกว่ำเกินพิกัด (overload) แต่ในเป้ำหมำยของประติมำกรรมชิ้นนี้

ไม่มีควำมต้องกำรจะแสดงควำมลงตัวแบบที่เรียกว่ำสูตรส ำเร็จ “ควำมแข็งแรง” เป็นบทพิสูจน์ของ

รูปทรงกรอบโครงสร้ำง “ควำมท้ำทำย” เป็นโจทย์ที่จะไขค ำตอบนี้ได้ ซึ่งมันซ่อนอยู่ในเรือรบโบรำณ
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ไทย ที่ผู้เชี่ยวชำญในยุคสมัยนั้นให้ควำมใส่ใจในควำมส ำคัญกับสิ่งประดิษฐ์ที่ลอยอยู่บนผิวน้ ำที่บรรพ

บุรุษเหล่ำนั้นขันอำสำในกำรประดิษฐ์เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรปกบ้องเผ่ำพันธุ์และผืนแผ่นดิน 

 ที่น่ำทึ่งที่สุดของค ำตอบที่ใช้เรียกโครงสร้ำงในล ำเรือว่ำ “กระดูกงูเรือ” เป็นวลีที่สร้ำงข้อ

สงสัยให้หลำย ๆ คนรวมทั้งผู้ศึกษำสร้ำงสรรค์ ซึ่งตำมรูปลักษณ์เหมือนกระดูกงูจริง  ๆ จะ

ประกอบด้วยท่อนสั้นๆ วำงในแนวยำวไปกับล ำตัวของงู และมีส่วนของกระดูกซี่  (โค้งๆ) ที่เรียกว่ำ 

ribs ซึ่งหัวกระดูกทั้งสองด้ำนชนกับส่วนท่อนสันหลัง (vertebral column) ซึ่งมันขยับเขยื้อนได้  

หรือบิดงอ (flexible) เป็นค ำตอบที่มีคุณสมบัติเหมำะสมกับเรือรบโบรำณไทย เพรำะมันให้ตัวบิดงอ 

ไม่เช่นนั้นจะท ำให้เกิดกำรแตกหักของเรือที่มีขนำดยำวได้ ด้วยระดับแรงดันของน้ ำไม่เท่ำเสมอกัน 

“เรือพิฆำต หมำยเลข 5” เป็นค ำตอบของค ำว่ำ “สุนทรียะอุทกพลศำสตร์” 

 

 

ภำพที่ 193 วิเครำะห์ผลงำนระยะที่ 5  ชิ้นที่ 2 “เรือพิฆำต หมำยเลข 5” 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
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ตำรำงที่ 23 ผลกำรวิเครำะห์ เรือพิฆำต หมำยเลข 5 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

วิเครำะห์โครงสร้ำงรูปทรง วิเครำะห์เทคนิค/วัสดุ ผลลัพธ์ 

โมเดล 1 และ 2 :ด้วย

ขน ำ ดค ว ำม ย ำ ว  9.50 

เมตร มีส่วนประกอบของ

เส้นที่เหมือนกันวำงเรียง

เป็นระเบียบและมีควำม

ห่ำงของแต่ละเส้นเท่ำกัน

ตั้งแต่หัวไปยังท้ำยอีกด้ำน

หนึ่ ง  ทั้ ง ด้ ำนข้ ำ ง แล ะ

ด้ำนหน้ำ ต่อเมื่อขนำด

ควำมยำวของแต่ละท่อน

แ ล ะ รู ป ท ร ง มี ข น ำ ด ที่

ต่ำงกันไปด้วยระบบของ

กำรยืดหรือขยำยที่ เป็ น

สูตรสัดส่วนเทียบเท่ำ ซึ่ง

หลักกำรของรูปทรงกรอบ

โครงสร้ำงที่มำจำก “เรือ

รบโบรำณไทย หมำยเลข 

5” 

โมเดล 3 : ควำมช ำนำญและ

ค ว ำ ม เ ข้ ำ ใ จ ใ น เ ท ค นิ ค แ ล ะ

คุณสมบัติของเนื้อไม้สัก ควำม

ทุ่มเทมอบให้กับผลงำนชิ้นนี้ เพ่ือ

ต้องกำรค้นหำค ำตอบของค ำว่ำ  

“ควำมแข็งแรง” ของรูปทรง

โครงสร้ำงเรือรบโบรำณไทย กำร

สูญเสียไม้เป็นจ ำนวนมำกพอกับ

ค ว ำ ม ผิ ด พ ล ำ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น

ระหว่ำงทำงที่ ต้องกำรพิสูจน์

ควำมแข็งแรงของรูปทรงกรอบ

โครงสร้ ำ ง  และที่ ท้ ำทำยคื อ 

น้ ำหนักของหัวและท้ำยเป็นกำร

เพ่ิมโจทย์ที่ต้องค้นหำสูตรค ำนวณ

แบบลองผิดลองถูกแบบหนูลอง

ยำ ซึ่ งก็ ได้ค ำตอบที่คุ้มค่ ำกับ

ควำมสิ้ น เปลือง แต่มำกด้ วย

ประสบกำรณ์และทักษะ ซึ่งเป็น

บทเรี ยนของกำร เ รี ยนรู้ ท ำ ง

เทคนิคที่ลงตัวกับ ผลที่เกิดขึ้นใน

ผลงำนสร้ำงสรรค์ 

โมเดล 4 และ 5 เป็นผลลัพธ์จำก

กำรมุ่งเน้นกำรเข้ำถึงควำมเป็น

คุณลักษณะของเรือรบโบรำณไทย 

ด้วยลักษณะของโครงสร้ำงที่ยำว ดู

รำวกับว่ำไม่มีควำมแข็งแรง ซึ่งก็

เป็นส่วนหนึ่ งของรูปทรงกรอบ

โครงสร้ำงบิดงอเป็นหัวใจส ำคัญ

ของโครงสร้ำงที่มีประสิทธิภำพสูง

รับแรงปะทะได้ดี ซึ่งเป็นทฤษฎี

ของยำนยนต์ที่มีใช้ในปัจจุบัน และ

ใน“เรือพิฆำต หมำยเลข 5”เป็น

ส่วนประกอบที่ ให้ผลลัพธ์ทำง

ควำมรู้สึกของควำมแข็งแรงจำก

กำรประกอบร่ำงด้วยวิริยะด้วย

ค ว ำ ม เ พี ย ร พ ย ำ ย ำ ม  จ ำ ก

ประสบกำรณ์และองค์ควำมรู้ที่

ซ่อนอยู่ในกระบวนกำรทำงเทคนิค 

ควำมเป็นผู้เชียวชำญหรือวิศวกรที่

พร้อมด้วยพลังแห่งกำรทุ่มเทและ

ควำมเพียรพยำยำมเท่ำนั้นที่จะ

สร้ำงสรรค์เรือรบที่มีประสิทธิผล

สูงขนำดนั้นได้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์

ซ่อนอยู่เบื้องหลังของสิ่งที่เรียกว่ำ

“อำรยธรรม” 
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สรุปผลวิเครำะห์รูปทรงประติมำกรรม จำกผลงำนสร้ำงสรรค์ที่แบ่งเป็น 5 ระยะกำร

สร้ำงสรรค์ ระยะแรกมีผลงำน 1 ชิ้น ด้วยกรอบแนวควำมคิดกำรอนุรักษ์ในหลักกำรวิธีกำรกำร

ซ่อมแซมเรือเก่ำที่มีสภำพผุพัง วิธีกำรคือกำรรื้อและตัดบริเวณที่ผุกกร่อนออกให้คงเหลือส่วนที่

แข็งแรงพอจะยึดกับโครงสร้ำงที่เสริมทั้งภำยในและภำยนอก เป้ำหมำยเพ่ือต้องกำรคงไว้ของรูปทรง

เรือ  

ระยะที่ 2 มีจ ำนวนชิ้นงำน 2 ชิ้นโดยมีเป้ำหมำยมุ่งเน้นศึกษำหลักกำรของโครงสร้ำงกระดูกงู

เรือด้วยกรอบแนวคิดลอกเลียนแบบ ซึ่งผลลัพธ์ชิ้นแรกได้เรียนรู้กำรท ำงำนของส่วนที่เรียกว่ำกงเรือ ที่

เชื่อมต่อกับกระดูงูเรืออย่ำงเดียวไม่มีควำมแข็งแรงในกำรรับน้ ำหนักตัวมันเองได้ หมำยควำมว่ำต้องมี

ส่วนที่เรียกว่ำกรำบเรือด้วยเช่นกัน ถึงจะสำมำรถทรงตัวแข็งแรงได้ และผลงำนชิ้นที่ 2 สร้ำงส่วนที่

เป็นโครงสร้ำงทั้งหมดของเรือ โดยก ำหนดขนำดเท่ำจริงคือควำมกว้ำงที่สุดของกรำบเรือ 1.90 เมตร 

โดยมีควำมยำว 5.80 เมตร ผลลัพธ์จำกกำรทดลองสร้ำงสรรค์คือรูปทรงจะทรงตัวอยู่ได้ด้วยแรงโน้ม

ถ่วงที่มีมวลและระยะของมวลและปริมำตร ในกำรทรงตัวซึ่งเรือยำวไทยโบรำณมีรูปลักษณ์ที่ตรงตำม

หลักกำรแรงโน้มถ่วงแบบกระจำยพื้นที่จำกขนำดควำมยำว 

ระยะที่ 3 มีผลงำนจ ำนวน 1 ชิ้น โดยเป้ำหมำยเพ่ือกำรศึกษำเชิงเทคนิคงำนไม้ ซึ่งยังคงใช้

หลักกำรสร้ำงรูปแบบ ลอกเลียนแบบและแปรเปลี่ยน ให้เป็นเพียงส่วนกำรสร้ำงรูปทรงโครงสร้ำง(ซึ่ง

พัฒนำจำกชิ้นก่อนหน้ำนี้) ผลลัพธ์ที่ได้คือกระบวนกำรเทคนิคงำนไม้แบบดั้งเดิมที่ต้องอำศัยทักษะและ

ควำมเข้ำใจในคุณสมบัติของไม้เป็นหัวใจส ำคัญของหลักกำรวิธีกำรที่มีควำมสัมพันธ์กับลักษณะของ

ประเภทรูปทรงโครงสร้ำงและที่ส ำคัญคือทุกอย่ำงที่เริ่มต้นด้วยเส้นแกนแนวตั้งและเส้นแกนแนวนอน 

ระยะที่ 4 เป็นขั้นตอนของกำรศึกษำทบทวนรูปทรง จำกผลงำนทั้ง 4 ชิ้นที่สร้ำงสรรค์ ด้วย

วิธีกำรวิเครำะห์ภำพร่ำง 2 และ3 มิติ ผลสรุปคือ รูปทรงที่สร้ำงสรรค์มีควำมสวยงำม แต่ขำดกำร

ตอบสนองเป้ำหมำยทำงควำมรู้สึกที่จะเป็น รูปทรงสัญลักษณ์ของเรื่องรำวในประวัติศำสตร์ และเป็น

เหตุให้กลับไปศึกษำอัตลักษณ์ที่แสดงควำมเป็นเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์ ที่เจำะจงกำรรบในพ้ืนที่

ค่ำยโพธิ์สำมต้น และผลที่ได้คือ มีเรื่องรำวต่ำง  ๆ ที่ทับซ้อนในควำมเป็นส่วนประกอบของ

องค์ประกอบเรื่องรำวทั้งหมด ที่ส ำคัญคืออัตลักษณ์ที่อยู่บนเรือ ในกำรศึกรบครั้งนั้น คือต้องเป็นเรือที่

มีรูปลักษณ์แบบเรือรบโบรำณเท่ำนั้น  
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ระยะที่ 5 มีจ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์รวม 4 ชิ้น โดยยังคงอำศัยหลักกำรสองส่วนประกอบกัน 

คือ กำรลอกเลียนแบบและกำรปฏิรูปปรับปรุง ในโครงสร้ำงของรูปทรงเรือมีควำมเพรียวยำว ซึ่งเป็น

คุณลักษณะของหลักกำรอทุกพลศำสตร์ (hydrodynamic) และขณะเดียวกันก็ต้องค ำนึงทฤษฎีกำร

ลอยตัวบนผิวน้ ำด้วยเช่นกัน ซึ่งมีผลท ำให้รูปลักษณ์อ่อนไหวด้วยเส้นรอบนอกที่ใช้คือเส้นขอบบนและ

เส้นล่ำงที่มีควำมโค้งงอ โดยในชิ้นแรกและชิ้นที่ 2 ได้ลดในส่วนนี้ออกคงไว้แต่เส้นหัวท้ำยที่เชิดขึ้น 

ผลลัพธ์ก็ยังไม่เป็นไปอย่ำงที่จะเป็นสัญลักษณ์ของเรื่องรำวในประวัติศำสตร์ได้ ซึ่งจะอำศัยเพียงวิธีกำร

ทำงเทคนิคและวัสดุไม่สำมำรถแทนและให้ควำมรู้สึกเรื่องรำวแบบร ำลึก หวนค ำนึง เทิดทูน แบบย้อน

ยุคได ้

ระยะสุดท้ำยของกำรค้นพบ มีผลงำน 2 ชิ้น กำรเพ่ิมควำมยำวของเรือส่งผลลัพธ์ได้อย่ำงที่ไม่

คิดว่ำจะตอบโจทย์และไปสู่เป้ำหมำยของเรือรบโบรำณไทยได้ ซึ่งสร้ำงปฏิกิริยำโต้ตอบกับกำรสัมผัส

ได้เป็นอย่ำงไม่คำดคิด บนหลักกำร วิธีกำร กรอบแนวควำมคิดและทฤษฎีต่ำง ๆ ที่คำดหมำยไว้ตั้งแต่

แรก มีควำมสัมพันธ์เกิดขึ้นแบบครบวงจร รูปทรงโครงสร้ำงบอกได้ว่ำเป็นเรือรบโบรำณไทย เป็น

สัญลักษณ์ของพ้ืนที่เหตุกำรณ์เรื่องรำวศึกรบในประวัติศำสตร์ เป็นสัญลักษณ์ของส่วนประกอบอ่ืน ๆ 

ในยุคสมัยได้อย่ำงครบถ้วน เป็นเสมือนซำกวัฒนธรรมในอดีต เป็นสัญลักษณ์สิ่งที่สวยงำมในอดีตและ

อวดควำมสวยงำมของ สุนทรียะทางอารยธรรม ที่ซ่อนวัฒนธรรมอยู่ภำยในรูปทรง วัฒนธรรมที่ลือ

เลื่องเมื่อครั้งอดีตแผ่ไปยังโลกตะวันตกเมื่อกว่ำสำมร้อยปีที่ผ่ำนมำ และด้วยขนำดและสัดส่วนมี

ควำมสัมพันธ์กับขนำดบริเวณพ้ืนที่ที่ท ำกำรศึกษำ ค่ำยโพธิ์สำมต้น ซึ่งผลงำนชิ้นล่ำสุดนี้จะเป็น

ประติมำกรรมจ ำลองต้นแบบเพ่ือกำรขยำยเป็นประติมำกรรมสำธำรณะติดตั้งในพ้ืนที่เป้ำหมำย 
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4.3 วิเคราะห์วิธีการทางเทคนิค 

4.3.1 การใช้อุปกรณ์เครื่องมือด้วยมือ  

 

ภำพที่ 194 กำรวัดระดับเส้นแนวตั้งและแนวนอน 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
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ภำพที่ 195 กำรตัดด้วยเลื่อยมือ 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
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ภำพที่ 196 กำรเจำะรูด้วยสว่ำนมือ 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

 

ภำพที่ 197 กำรเจำะและตัดด้วยเครื่องมือสิ่ว 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
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วิธีกำรที่ใช้เครื่องมืองำนช่ำงไม้ งำนมือ (มีกำรใช้เครื่องมือไฟฟ้ำบำงส่วนในระยะแรกของกำร

สร้ำงสรรค์) ที่ใช้ศึกษำสร้ำงสรรค์ กำรท ำควำมเข้ำใจเพ่ือกำรเรียนรู้ในกำรปฏิบัติ จนเกิดเป็นควำม

ช ำนำญ หรือเชี่ยวชำญด้ำนงำนไม้ เครื่องมือแต่ละอย่ำงจะตอบสนองกำรใช้ซึ่งพอจะแยกได้ดังนี้ คือ 

กำรวัด และกลุ่มกำรตัด กำรแกะ กำรเจำะ กำรฉลุ ซึ่งมีในกระบวนกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนชุดเรือพิฆำต  

เครื่องมือกลุ่มแรกคือเครื่องวัด พ้ืนฐำนของช่ำงไม้ที่ส ำคัญ คือต้องมีควำมเข้ำใจเส้นตั้งและ

เส้นนอน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้วัดเส้นตั้งคือลูกดิ่ง และฟุตระดับน้ ำ ล ำดับต่อไปคือไม้ฟุตหรือไม้เมตร ซึ่ง

ต้องท ำกำรวัดตลอดเวลำที่สร้ำง หมำยควำมว่ำช่ำงไม้จะต้องท ำบนพ้ืนฐำนของตั วเลขตลอดเวลำ 

ล ำดับต่อไปคือต้องใช้ไม้ฉำก 90 องศำ ซึ่งต้องใช้ตลอดเวลำเช่นกัน หมำยควำมว่ำช่ำงไม้มีกำรมอง

วัสดุเป็นลูกบำศก์แม้ว่ำวัตถุนั้นไม่เป็นทรงเหลี่ยมก็ตำม (เป็นหลักกำรตรงข้ำมกับกำรปั้นรูปด้วยดิน) 

กำรใช้ไม้วงเวียนจะน ำมำใช้ในกำรแบ่งพ้ืนที่แทนเครื่องคิดเลข (ซึ่งช่ำงโบรำณมีควำมคุ้นเคยกับวง

เวียนในกำรวัดและแบ่งเฉลี่ยบริเวณพ้ืนที่) แบ่งองศำและควำมยำวของเส้นรอบวงเป็นต้น  

กลุ่มเครื่องมือในกำรตัด เจำะ ฉลุ และแกะสลัก ประกอบด้วยเลื่อย มีด สว่ำนมือ สิ่วและกบ

ใสไม้ จำกภำพท่ี 2 จะเป็นกำรใช้เลื่อยส ำหรับช่วยในกำรท ำให้หน้ำไม้ทั้งสองด้ำนเสมอกัน เรียกว่ำกำร

แทงร่องไม้ ภำพที่ 3 เป็นกำรเจำะไม้ด้วยกำรสว่ำนมือ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ต้องใช้ทักษะสูงและด้วยควำม

ระมัดระวังทิศทำงของรูที่เป็นแนวเส้นระหว่ำงไม้แต่ละชิ้น และภำพที่ 4 คือกำรใช้สิ่วส ำหรับกำรตัด

อย่ำงหนึ่งที่กินพ้ืนที่แคบ ๆ ทั่งนี้ใช้ในพื้นท่ีไม้บำกซึ่งต้องมีในทุกชิ้นส่วนของผลงำน 
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4.3.2 รูปแบบวิธีการตัดและการต่อ 

 

ภำพที่ 198 กำรต่อไม้แนวตรง 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
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ภำพที่ 199 กำรต่อไม้รูปทรงโค้ง 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
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ภำพที่ 200 กำรต่อไม้ส่วนหัวไม้ 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
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ภำพที่ 201 กำรต่อไม้แบบบำกปำกกำกบำท 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
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ภำพที่ 202 ชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อเข้ำด้วยกันสองด้ำน 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 
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ภำพที่ 203 กำรต่อประกบไม้ด้วยกำว 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

กรรมวิธีทำงเทคนิค 3 วิธีกำรคือ กำรตัด กำรแกะและกำรต่อ ซึ่งเป็นพ้ืนฐำนของกำรสร้ำง

งำนที่ใช้ด้วยเครื่องมืองำนไม้ หลักกำรตัดต่อในที่นี้เรียกว่ำกำรเข้ำบำก วิธีง่ำยๆที่สุดคือกำรบำกไม้

ซ้อนทับกันแบบต่อแนวยำว ซึ่งแนวบำกจะตรงเฉียงท้ังนั้นขึ้นอยู่กับบริเวณควำมกว้ำงที่เหมำะสม และ

กำรต่อไม้รูปทรงโค้ง ซึ่งตัวไหนจะอยู่บนหรือล่ำง ขึ้นอยู่กับทิศทำงแรงอัดและแรงกดของชิ้นส่วน

ประกอบ กำรบำกหัวไม้ที่ท ำมุมองศำจะใช้หลักกำรของเส้นตั้งและเส้นนอนหรือให้แนวบำกท ำมุม 90 

องศำกับชิ้นงำนใดชิ้นงำนหนึ่ง ซึ่งจะท ำให้แนวต่อมีควำมแนบสนิทและแข็งแรง กำรบำกกลำงไม้หรือ

เรียกว่ำกำรบำกกำกบำทวิธีกำรนี้ให้แนวบำกท ำมุม 0 องศำ กำรวำงแผนในหลักกำรวิธีกำรตั้งแต่

เริ่มแรก ซึ่งมีสองด้ำนเหมือนกันเป็นวิธีที่ไม่ยุ่ งยำก แต่ในกำรปฏิบัติต้องระมัดระวังไม่เช่นนั้นกำร

ประกอบชิ้นส่วนอำจไม่ได้องศำอย่ำงเสถียรมั่นคง ซึ่งจะมีผลกับชิ้นที่อยู่ข้ำงเคียง ดังนั้นควำมเสถียรจึง

เป็นสิ่งส ำคัญ กำรต่อไม้แบบใช้กำวติดให้แต่ละชิ้นต่อเป็นชิ้นใหญ่ ดูแล้วเหมือนจะไม่ยุ่งยำกแต่ใน
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ควำมเป็นจริงแล้วต้องให้ควำมส ำคัญกับพื้นผิวสัมผัสต้องเรียบเสมอกันทั้งสองชิ้นและต้องได้องศำหรือ

ได้ฉำกของแต่ละชิ้น ไม่เช่นนั้นจะเกิดช่องว่ำงระหว่ำงไม้แต่ละชิ้น ในกำรต่อแบบนี้จ ำเป็นต้องมีกำร

เจำะรูและเข้ำเดือยเพ่ือควำมแข็งแรงของกำรยึดต่อที่อำจจะเกิดจำกแรงบีบอัดมีไม่เพียงพอกับ

น้ ำหนักของชิ้นส่วน 

 

4.4 วิเคราะห์โครงสร้าง ประติมากรรมสัญลักษณ์และภูมิศิลป์ 

ประติมำกรรมสำธำรณะรูปแบบอนุสรณ์สถำน “ร ำลึกค่ำยโพธิ์สำมต้น” ดังสรุปเป้ำหมำยคือ

เพ่ือสร้ำงสัญลักษณ์พ้ืนที่ เพ่ือกำรร ำลึกและเพ่ือประโยชย์ใช้สอย 

 

 

ภำพที่ 204 ควำมสัมพันธ์ 3 ด้ำนกับเรื่องรำวประวัติศำสตร์พื้นที่ 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

จำกภำพตำรำงข้ำงต้น มีส่วนประกอบ 3 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรำวในประวัติศำสตร์ที่

เกิดขึ้นในพ้ืนที่บ้ำนโพธิ์สำมต้น ส่วนที่หนึ่งเป็นรูปทรงประติมำกรรมเป็นรูปสัญลักษณ์จะสร้ำงควำม

โดดเด่นกลำงบริเวณพ้ืนที่ ส่วนที่สองเป็นกำรก ำหนดผังพ้ืนที่ในรูปแบบภูมิทัศน์เชิงประติมำกรรมเพ่ือ

เป็นสัญลักษณ์พ้ืนที่เหตุกำรณ์ศึกกำรรบ ซึ่งให้ผลลัพธ์เสมือนสถำนที่แห่งจิตวิญญำณสุสำนทหำรผู้กล้ำ 

และส่วนสุดท้ำยเป็นเรื่องของประชำชนที่มีส่วนร่วมกิจกรรมร ำลึกและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์

ทำงประวัติศำสตร์ของพ้ืนที่ ทั้งนี้ เพ่ือรูปแบบของกำรออกแบบผังพ้ืนที่ภูมิทัศน์ ซึ่งจะมีลักษณะของ
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ทิศทำงกำรติดตั้งรูปทรงประติมำกรรม 2 รูปแบบ ด้วยเหตุผลและเป้ำหมำยที่ส ำคัญแตกต่ำงกัน จำก

ผลวิเครำะห์ในตำรำงต่อไปนี้ 

 

4.4.1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์บริเวณพื้นที่ 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูปแบบของผังพื้นที่กับรูปทรงประติมำกรรมและเป้ำหมำยหรือแนวควำมคิดของ

กำรออกแบบที่มีหลักกำรและทฤษฎีที่เป็นแนวทำงของควำมสมดุลของรูปแบบอนุสรณ์สถำน ด้วยเป็น

โครงกำรที่จะสร้ำงในพ้ืนที่สำธำรณะ และมีเนื้อหำเกี่ยวข้องกับชุมชน สังคม และที่ส ำคัญเป็นพ้ืนที่

ประวัติศำสตร์ที่มีควำมอ่อนไหวในแง่ของกำรเข้ำไปก่อสร้ำงหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือกำรพัฒนำ 

หรือเพ่ือสิ่งเสริมพัฒนำ ฟ้ืนฟูเรื่องรำวศิลปวัฒนธรรมและเรื่องรำวในประวัติศำสตร์เหตุกำรณ์ศึกกำร

รบกู้เอกรำชเมื่อปี พ.ศ. 2310 และเป็นพ้ืนที่ในควำมดูแลของหน่วยงำนอ่ืนๆที่เป็นผู้บริหำรในพ้ืนที่ 

และนอกพ้ืนที่ ดังนั้นในขั้นตอนศึกษำพ้ืนที่จึงมีควำมส ำคัญเพ่ือกกำรออกแบบผังพ้ืนที่ภูมิทัศน์ให้

สอดคล้องกับผลงำนสร้ำงประติมำกรรม 

 

ตำรำงที่ 24  โครงสร้ำงประติมำกรรมสัญลักษณ์และภูมิทัศน์ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง รูปแบบและ
ผลลัพธ์ 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

รูปแบบ 1 รูปแบบ 2 
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1.ต ำแหน่งติดตั้งประติมำกรรม (กลำงบึง) โดยมี มีลักษณะของทิศทำงกำรติดตั้ง 2 รูปแบบ คือ แกน
รูปทรงขนำนไปตำมทิศทำงของแกนผังพ้ืนที่ทั้งหมด และแกนรูปทรงขนำนกับเส้นแกนบึง 
2.พ้ืนที่ (area 2) เป็นเสมือนสนำมหญ้ำเด็กเล่น (playground) มีเนินดินสำมเหลี่ยมใบพัดลักษณะ
ลำดเอียง ขนำดควำมยำวเฉียง 4-5 เมตร สูง (จุดแหลม) 50-60 เซนติเมตร วำงเรียงเป็นสำมแถวสลับ 
ควำมห่ำงแต่ละเนิน 3.50 เมตร 
3.พ้ืนที่ (area 3) เป็นบริเวณด้ำนใน ใช้ส ำหรับพิธีกรรม-ร ำลึก และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเรื่องรำว
ประวัติศำสตร์ 
4.พ้ืนที่บึง มีควำมกว้ำงสุด 100 เมตร ควำมยำว 250 เมตร ส ำหรับกิจกรรมทำงน้ ำที่เกี่ยวข้อง

เรื่องรำวประวัติศำสตร์ 

 

จำกตำรำงแสดงภูมิทัศน์แต่ละบริเวณมีหน้ำที่แตกต่ำงกันและมีควำมสัมพันธ์กัน รูปทรง

ประติมำกรรมอยู่ในต ำแหน่งกึ่งกลำงของพ้ืนที่ทั้งหมด สำมำรถมองเห็นได้ทุกมุมของบริเวณ และส่วน

ที่สองด้ำนหน้ำติดถนนทำงผ่ำน ก ำหนดสวนหญ้ำมีเนินดินสำมเหลี่ยมใบพัดเพ่ือสื่อสัญลักษณ์สุสำนผู้

กล้ำ เปิดโล่งสำมำรถมองเห็นเนินดินได้ทั่ว ทั้งนี้เพ่ือสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับชุมชนแบบเข้ำถึง และมอง

ผ่ำนเห็นส่วนกลำงซึ่งมีประติมำกรรมเด่นสง่ำอย่ำงชัดเจน ชวนให้เข้ำไปสัมผัสแบบเป็นส่วนหนึ่งของ

กำรร ำลึก มีมโนสัมผัสเรื่องรำววัฒนธรรมย้อนอดีต และพ้ืนที่ส่วนที่ 3 ด้ำนในสุดหรือด้ำนหลังเป็น

บริเวณพ้ืนที่รองรับพิธีกรรม กิจกรรมต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์เหตุกำรณ์ฯ 

ดังกล่ำว ซึ่งสอดคล้องกับกรอบทฤษฎีวัฒนธรรมสัมพันธภำพ (cultural relativism) ที่สร้ำงควำม

ภูมิใจในเรื่องรำวอดีตกำล เกิดควำมรักสำมัคคีขึ้นในใจจำกกำรมีมโนสัมผัสควำมสวยงำมของบรรพ

บุรุษ 

จำก 3 บริเวณเป็นไปตำมหลักกำรกำรออกแบบพ้ืนที่สวนสำธำรณะโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ต้องกำรให้พื้นที่ด้ำนหน้ำเปิดโล่ง เป็นลำนหญ้ำมีเนินดินรูปทรงสำมเหลี่ยมใบพัด ขนำดกว้ำง 4-5 x 4-

5 เมตร และส่วนที่สูงสุด 50-60 เซนติเมตร วำงเรียงรำยแถวสลับ เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อควำมรู้สึก

เสมือนสุสำนผู้กล้ำ และลักษณะรูปทรงจะท ำหน้ำที่ชะลอน้ ำฝนเพื่อให้เกิดระบบนิเวศมีวงจรที่สมบูรณ์ 

ซึ่งเป็นหลักกำรทฤษฎีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ของเอมอส รำโปพอร์ทและกำร

ก ำหนดกำรออกแบบพ้ืนที่ทั้งหมด อำศัยหลักกำรของกำรออกแบบภูมิทัศน์ชุมชนซึ่งประกอบด้วย 3 

องค์ประกอบ คือ เอกลักษณ์ =วัฒนธรรมลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ +โครงสร้ำง=ควำมสัมพันธ์ในแต่ละบริเวณ 
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+และควำมหมำย=ร ำลึกเหตุกำรณ์ศึกรบในประวัติศำสตร์เพ่ือ โดยทั่วทั้งพ้ืนที่จะสร้ำงควำมเข้ำใจ

ในอัตลักษณ์ และเป็นกำรสร้ำงจินตภำพกับผู้คนเมื่อเข้ำสู่พ้ืนที่ 

 

 

ภำพที่ 205 แผนภูมิแท่งแสดงกำรเปรียบเทียบปริมำณพ้ืนที่ในแต่ละส่วน 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

จำกภำพแผนภูมิแสดงเปรียบเทียบขนำดแต่ละบริเวณ จะเห็นว่ำพ้ืนน้ ำมีจ ำนวน 16 ไร่มำก

ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับบริเวณอ่ืน ๆ แสดงให้เห็นว่ำมีบรรยำกำศเปิดโล่งโปร่ง ดังนั้น กำรติดตั้ง

ประติมำกรรมในต ำแหน่งกึ่งกลำงของพ้ืนน้ ำ ท ำให้สำมำรถมองเห็นได้ทั่วทุกมุมและโดดเด่นเป็น

สัญลักษณ์ บริเวณพ้ืนดินมี  25 ไร่ ถูกแบ่งให้ท ำหน้ำที่ต่ำง ๆ คือบริเวณสวนป่ำ ลำนจอดรถ ถนน 

ลำนและบริเวณลำนกิจกรรมมี 5 ไร่ และบริเวณสนำมหญ้ำลำนสุสำน 3 ไร่ มีระดับพ้ืนดินสูงสุดและ

ลำดเอียง ประกอบด้วยเนินดินสำมเหลี่ยมจ ำนวนมำกวำงเรียงรำย ซึ่งจักเป็นสัญลักษณ์ที่เด่นชัด และ

ส่วนบริเวณอ่ืน ๆ จักท ำหน้ำที่เสริมโครงสร้ำงสอดคล้องสัมพันธ์ในพ้ืนที่ทั้งหมด 
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4.4.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทิศทางประติมากรรมและภูมิทัศน์ 

กำรก ำหนดทิศทำงของรูปทรงประติมำกรรมเพ่ือติดตั้งในต ำแหน่งของพ้ืนที่ ได้ก ำหนด

รูปแบบซึ่งมีคุณสมบัติและเป้ำหมำยแนวคิดท่ีน่ำสนใจเพ่ือเป็นทำงเลือก 

 

 

ภำพที่ 206 ควำมสัมพันธ์รูปแบบที่ 1 ทิศทำงประติมำกรรมสัญลักษณ์และภูมิทัศน์ 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

กำรก ำหนดทิศทำงรูปทรงประติมำกรรมรูปแบบที่ 1 เป็นวิธีกำรก ำหนดแกนรูปทรงขนำน

ตำมทิศทำงของแกนผังพ้ืนที่ทั้งหมด ซึ่งท ำมุมเฉียง 25 องศำกับแกนทิศตะวันออกกับทิศตะวันตก 

เป็นกำรสร้ำงมุมมองเปิด สำมำรถมองเห็นบริเวนลำนกิจกรรมด้ำนหลัง เมื่อยืนในต ำแหน่งด้ำนทำงเข้ำ

ของพ้ืนที่ แต่ก็สำมำรถมองเห็นรูปทรงประติมำกรรมจำกหัวและท้ำยซึ่งเป็นมุมมองที่มีมิติที่สร้ำงควำม

น่ำทึ่งจำกผลควำมรู้สึกจำกเส้นและแสงท ำมุมทแยง และทิศทำงนี้จะวำงพำดทแยงข้ำมบึงเชื่อม
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ระหว่ำงบริเวณลำนกิจกรรมและกึ่งกลำงซึ่งมีสันเขื่อนเชื่อมถึง ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึง

ส่วนประติมำกรรมสัมผัสเป็นส่วนหนึ่งของประติมำกรรม และที่ส ำคัญคือเพ่ือต้องกำรให้รูปทรง

ประติมำกรรมมีควำมสัมพันธ์ในแง่ธรรมชำติ และให้ควำมรู้สึกท้ำทำยกำรรับรู้ที่ขัดแย้ง และกำรตั้ง

ค ำถำมเพ่ือหำเหตุผลแบบพยำยำมแบบค้นหำค ำตอบจำกกำรสร้ำงมโนทัศน์ถึงเรื่องรำวทำงวัฒนธรรม

ดั้งเดิม สอดคล้องกับแนวควำมคิดวัฒนธรรมสัมพันธ์ ซึ่งส่งเสริมกิจกรรมทำงวัฒนธรรมเพ่ือควำม

สำมัคคีและเป็นทิศทำงพัฒนำวัฒนธรรมเพื่อสอดคล้องกับสภำวะของสังคมที่เปลี่ยนไป 

 

 

ภำพที่ 207 ควำมสัมพันธ์รูปแบบที่ 2 ทิศทำงประติมำกรรมสัญลักษณ์และภูมิทัศน์ 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

กำรก ำหนดทิศทำงรูปทรงประติมำกรรมรูปแบบที่ 2 แกนโครงสร้ำงขนำนกับแกนพ้ืนน้ ำ หัน

ตำมทิศเหนือ-ทิศใต้ เป็นวิธีกำรหลักกำรออกแบบควำมสมดุลทำงองค์ประกอบทัศนศิลป์ เป็นเอกภำพ

ของหลักกำรควำมสมบูรณ์ของภำพรวม ให้ผลควำมรู้สึกไม่ขัดแย้ง วิธีกำรวำงในทิศทำงนี้มีควำม
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น่ำสนใจในมุมมองด้ำนทำงเข้ำด้ำนหน้ำจะมองเห็นรูปทรงด้ำนข้ำงของรูปทรงประติมำกรรมทั้งหมด 

ซึ่งให้รับรู้รูปลักษณ์และควำมหมำยของรูปทรงได้ชัดเจน และสร้ำงบรรยำกำศตอบสนองกับพ้ืนผิวน้ ำ

เสริมสร้ำงทัศนียภำพสวยงำม แต่ทิศทำงที่ขวำงกั้นกำรเชื่อมต่อ  (มุมมอง) บริเวณลำนกิจกรรม

ด้ำนหลัง เมื่อมองในต ำแหน่งด้ำนหน้ำทำงเข้ำพ้ืนที่  

 

4.4.3 สรุปผลการวิเคราะห์ 

  สรุปท้ำยบท กำรวิเครำะห์กระบวนกำรศึกษำวิจัยเพ่ืองำนสร้ำงสรรค์ประติมำกรรมสำธำรณะ  

รูปแบบอนุสรณ์สถำน เพ่ือกำรร ำลึกเหตุกำรณ์ศึกรบกู้เอกรำชสยำมในบริเวณพ้ืนที่บ้ำนโพธิ์สำมต้น 

ทั้งนี้เริ่มแรกของผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ฉบับนี้มีควำมศรัทธำบรรพบุรุษในประวัติศำสตร์ครั้งนั้น ศึกรบกู้เอก

รำชโดยกำรน ำของสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช (พระยำตำกในตอนนั้น) พร้อมด้วยทหำรคู่พระทัย

และเหล่ำทหำรอำสำผู้กล้ำ ในควำมเสียสละชีวิตเพ่ือกอบกู้เอกรำชของควำมเป็นชำติสยำม ด้วย

วิสัยทัศน์ที่กล้ำงไกล เริ่มกำรรวมกลุ่มนักรบกว่ำสำมพันนำย ยกทัพเดินทำงด้วยเรือจ ำนวนกว่ำร้อยล ำ

ข้ำมทะเลเข้ำสู่แม่น้ ำเจ้ำพระยำมุ่งสู่พ้ืนที่โพธิ์สำมต้นและเหตุกำรณ์ดังกล่ำวเป็นจุดเริ่มต้นของควำม

เป็นชำติไทยในปัจจุบัน สืบเนื่องที่พระองค์เห็นประจักษ์เหตุกำรณ์อำณำจักรกรุงศรีอยุธยำสูญสิ้นทุก

สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของบ้ำนเมืองถูกเผำพังพินำศรำบเรียบ ประชำชนถูกปล้นทรัพย์ลูกเมียและชีวิตหำ

รอดสืบสกุลไม่ กลิ่นเน่ำเหม็นของศพที่ลอยทั่วแม่น้ ำสร้ำงควำมหดหู่น่ำกลัว และเคียดแค้นแก่ผู้กล้ำที่

พบพำ  ด้วยควำมส ำคัญของเรื่องรำวดังกล่ำว กำรวิจัยเพ่ือกำรสร้ำงสรรค์อนุสรณ์สถำนจักเป็น

สัญลักษณ์ส ำคัญในกำรเทิดทูน ร ำลึกในคุณงำมควำมดีและกล้ำหำญ และเป็นสถำนที่ศึกษำและสืบ

ทอดเจนตนำสำนต่อควำมเป็นชำติไทยจำกบรรพบุรุษผู้กล้ำแต่อดีต 

 ผลวิเครำะห์ส่วนประกอบของอนุสรณ์สถำนประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนของประติมำกรรม

ซึ่งจักเป็นสื่อสัญลักษณ์ภำพเหตุกำรณ์ โดยรูปทรงโครงสร้ำง (ที่แฝงด้วยวัฒนธรรม) และส่วนที่สอง 

เป็นผังพ้ืนที่ภูมิทัศน์เชิงประติมำกรรม จักเป็นสัญลักษณ์สุสำนของผู้กล้ำโดยทั้ง 2 ส่วนมีควำมสัมพันธ์

ทั้งเรื่องรำวและทำงกำยภำพ ดังนั้นกระบวนกำรศึกษำจะเป็นรูปแบบของกำรวิจัยเพ่ือกำรสร้ำงสรรค์

ประติมำกรรมสำธำรณะ 

กำรวิเครำะห์ทฤษฎีที่น ำมำใช้เพ่ือกำรก ำหนดรูปแบบประติมำกรรมสัญลักษณ์ หรือกำร

ค้นหำรูปทรงที่แทนควำมหมำยเหตุกำรณ์ศึกรบ ซึ่งประกอบด้วย 3 ทฤษฎีคือ ทฤษฎีทำงปัญญำ 

(intellectualist theory) เพ่ือใช้ส ำหรับก ำหนดจินตภำพลักษณะของรูปทรงประติมำกรรม และ
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ทฤษฎีสัญศำสตร์ (semiotic) ใช้ส ำหรับก ำหนดวัตถุสัญลักษณ์ รูปแบบสัญญะ และกำรตีควำมหมำย

จำก “เรือรบโบรำณไทย” และทฤษฎีอดีตที่สวยงำม (rosy retrospection) ภำยใต้กรอบ

แนวควำมคิดย้อนยุค (retrospection) และแนวคิดลัทธิวิริยะย้อนยุค (retro futurism)   

 กำรวิเครำะห์หลักกำรแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมู ลกับ

รูปทรงผลงำนสร้ำงสรรค์ ส่วนที่ 2 เป็นกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง หลักกำร ทฤษฎีกับผลลัพธ์ 

ซึ่งตลอดระยะกำรสร้ำงสรรค์ปฏิบัติงำนจะท ำกำรประเมินผลลัพธ์ของรูปทรงประติมำกรรมตลอดกำร

สร้ำงสรรค์ โดยเริ่มต้นจำกแนวคิดอนุรักษ์ (conservation) สืบเนื่องหลักกำรวิธีกำร 5 ด้ำน คือ  

1) ลอกเลียนแบบ  

2) ซ่อมแซม  

3) กำรบูรณะ  

4) ปฏิรูปปรับปรุง  

5) ฟ้ืนฟูให้มีชีวิตชีวำ  

ในหลักกำรวิธีกำรทั้ง 5 ด้ำนเป็นเทคนิคที่มีในสิ่งประดิษฐ์กรรมแต่อดีต มีผลลัพธ์สัมพันธ์กับ

ทฤษฎีอดีตที่สวยงำมหรืออดีตย้อนยุค สร้ำงกำรรับรู้หวนคิด ค ำนึง และร ำลึกเหตุกำรณ์เรื่องรำวใน

อดีตกำล 

 กำรวิเครำะห์ด้ำนเทคนิควิธีกำรเชิงประดิษฐ์กรรมจำกงำนไม้แบบดั้งเดิมในจ ำนวนผลงำน

ประติมำกรรมรวมทั้งสิ้น 9 ชิ้น มีขนำดตั้งแต่ 3 – 9.5 เมตร และผลงำนสรุปสุดท้ำยชื่อผลงำน “เรือ

พิฆำต หมำยเลข 5” เป็นรูปทรงโครงสร้ำงที่เกิดจำกเทคนิคงำนไม้กรรมวิธีกำรประกอบชิ้นส่วนด้วย

เทคนิคกำรเข้ำบำกแล้วยึดด้วยเดือย เกิดเป็นรูปทรงโครงสร้ำงขนำดใหญ่ โดยมีข้อจ ำกัดทำง

วิศวกรรมอทุกพลศำสตร์เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำรูปทรงที่ให้ผลควำมรู้สึกควำมแข็งแรง ควำม

สำมัคคี พลังอ ำนำจในอดีตของภำพเหตุกำรณ์ และที่ส ำคัญทำงเนื้อหำในประวัติศำสตร์วัฒนธรรมที่

ซ่อนอยู่ในรูปทรงโครงสร้ำงเรือรบโบรำณไทย เป็นนิเวศวิทยำวัฒนธรรม (culture ecology) ประเภท

วัฒนธรรมลุ่มน้ ำ ซึ่งผลงำนสร้ำงสรรค์ประติมำกรรมชิ้นนี้อำจเรียกได้ว่ำเป็น “ประดิษฐ์กรรม

ประติมำกรรมเชิงวิศวกรรม” ให้ผลลัพธ์ควำมรู้สึกทำงอำรมณ์กำรร ำลึกอดีตกำลศึกรบในพ้ืนที่ค่ำย

โพธิ์สำมต้นได้อย่ำงสมบูรณ์ 
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กำรวิเครำะห์ผลงำนสร้ำงสรรค์ส่วนผังพ้ืนที่ในรูปแบบประติมำกรรมภูมิทัศน์ มีระยะขั้นตอน 

2 ขั้นตอน คือ  

1) กำรส ำรวจพ้ืนที่ทำงโยธำวิทยำ และกำรศึกษำสืบค้นข้อมูลทำงนิเวศและธรณีวิทยำ ซึ่งได้

ข้อสรุปควำมเป็นพ้ืนที่ “ดินดอนสำมเหลี่ยม” และผลที่น่ำสนใจเป็นพิเศษที่มีคุณสมบัติน้ ำไม่ท่วมถึง

เป็นปัจจัยส ำคัญถูกเลือกเป็นพ้ืนที่ค่ำยทัพทหำรพม่ำ ประกอบกับหลักฐำนทำงโบรำณสถำนที่ยังคงมี

ให้เห็น เช่น แนวก ำแพงค่ำยที่เชื่อมต่อวัดเก่ำแก่และวัดร้ำง ซึ่งเป็นหลักฐำนทำงพ้ืนที่เหมำะส ำหรั บ

กำรตั้งถ่ินฐำนอำศัยสอดคล้องกับผลทำงธรณีวิทยำ 

 2) ขั้นตอนกำรสร้ำงสรรค์ค้นหำรูปทรงผังพ้ืนที่ภูมิทัศน์ (landscape) โดยกำรออกแบบจำก

ข้อมูลผลของกำรส ำรวจและระบบนิเวศ ธรณีวิทยำในขั้นตอนที่ 1 เป็นเบื้องต้น โดยน ำทฤษฎี

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม หลักกำรกำรออกแบบเมือง พ้ืนที่ชุมชน สำธำรณะ ทั้งนี้

โดยสรุปของผังพ้ืนที่ภูมิทัศน์อนุสรณ์สถำนค่ำยโพธิ์สำมต้นก ำหนด 3 บริเวณพ้ืนที่โดยมีหน้ำที่และ

วัตถุประสงค์แตกต่ำงกัน กล่ำวคือ  

 - บริเวณกลำงบึงเป็นต ำแหน่งติดตั้งประติมำกรรม ทั้งนี้มีลักษณะของทิศทำงกำรติดตั้ง 2 

รูปแบบ กล่ำวคือ รูปแบบที่ 1 ก ำหนดแกนรูปทรงขนำนกับบึง ด้วยมีผลลัพธ์ควำมสมดุลของ

องค์ประกอบทำงทัศนธำตุซึ่งประกอบด้วยที่ว่ำง ขอบเขตบริเวณและมุมมองด้ำนหน้ำของทำงเข้ำ

พ้ืนที่ซึ่งจะเห็นภำพด้ำนข้ำงของรูปทรงประติมำกรรม เป็นมุมทัศน์ประจักษ์ได้ผลรับรู้ควำมหมำยได้

ง่ำย ส่วนรูปแบบที่ 2 ก ำหนดแกนรูปทรงขนำนไปตำมทิศทำงของแกนผังพ้ืนที่ทั้งหมด ด้วยมี

เป้ำหมำยเพ่ือต้องกำรพ้ืนที่เป็นมุมมองเปิด หมำยควำมว่ำ ต้องกำรให้มองเห็นระยะในพ้ืนที่ทั้งหมด

โดยไม่มีรูปทรงประติมำกรรมวำงขวำงในต ำแหน่งกึ่งกลำงของพ้ืนที่ทั้งหมด และเหตุผลที่สองเพ่ือ

ต้องกำรให้รูปทรงประติมำกรรมมีควำมสัมพันธ์ในแง่ธรรมชำติแบบท้ำทำยควำมรู้สึกของนักออกแบบ 

และเหตุผลสุดท้ำยที่ส ำคัญคือต้องกำรให้มีปฏิสัมพันธ์กับประชำชน หมำยถึงกำรเข้ำถึงแบบสัมผัส 

เป็นวิธีกำรสร้ำงมโนทัศน์สัมผัสให้มนุษย์กับวัฒนธรรมดั้งเดิม สอดคล้องกับแนวควำมคิด วัฒนธรรม

สัมพันธ์ (ดังได้ก ำหนดในบทที่ 1) ซึ่งเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงควำมสุขควำมเข้มแข็งในชุมชน สังคม

มนุษย์ด้วยกันเอง 

 - บริเวณด้ำนหน้ำพ้ืนที่ จัดเป็นสนำมหญ้ำเด็กเล่น ประกอบด้วยเนินดินรูปทรงสำมเหลี่ยม

ใบพัดลำดเอียง วำงเรียงกันเป็นแถวเคียงกัน (law of proximity and continuity) บริเวณเชื่อมต่อ
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กับถนนริมคลองทำงเข้ำด้ำนหน้ำ ตอบสนองควำมเป้ำหมำยว่ำด้วยควำมรู้สึกเสมือนจิตวิญญำณสุสำน

เหล่ำนักรบผู้กล้ำ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงอัตลักษณ์ทำงประวัติศำสตร์พ้ืนที่ 

 - บริเวณพ้ืนที่ด้ำนใน ก ำหนดให้รองรับพิธีกรรมร ำลึกขององค์กร หน่วยรำชกำรท ำหน้ำที่

เกี่ยวกับเรื่องรำวประวัติศำสตร์ศึกรบกู้เอกรำชฯ และเพ่ือรองรับกิจกรรมประเพณีทำงวัฒนธรรมใน

เทศกำลต่ำง ๆ ของชุมชน ซึ่งเก่ียวข้องกับเรื่องรำวบรรพบุรุษในเหตุกำรณ์ดังกล่ำว 

 สิ่งส ำคัญของกำรก ำหนดผังพ้ืนที่ภูมิทัศน์ให้อยู่บนพ้ืนฐำนของระบบนิเวศ ที่สัมพันธ์กับเขต

พ้ืนที่ชุมชนข้ำงเคียงเพ่ือควำมยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือหนุนกับวิถีชุมชนเขตพ้ืนที่ประวัติศำสตร์ชำติ

ไทย 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผลการสร้างสรรค์และข้อเสนอแนะ 

 

5.1 ประเด็นการศึกษา สร้างสรรค์  

 สำระส ำคัญคือควำมศรัทธำ เป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดำลใจที่จะสร้ำงสรรค์ประติมำกรรม

ต้นแบบจ ำลองเพ่ือสร้ำงในพ้ืนที่สำธำรณะ บ้ำนโพธิ์สำมต้น พ้ืนที่เริ่มต้นแห่งกรุงสยำมปัจจุบัน พ้ืนที่ที่

แลกมำด้วยเลือดของบรรพบุรุษผู้กล้ำ ด้วยจิตวิญญำณนักรบเป็นผู้บงกำร และหัวใจที่เพียรพยำยำม

ด้วยแรงจูงใจในพระพุทธศำสนำ คืออุดมกำรณ์เหตุกำรณ์ของกองทัพเรือพระเจ้ำตำก19 ที่ควรแก่กำร

ร ำลึก เทิดทูล พ้ืนที่ผืนแรกในประวัติศำสตร์ที่ควรแก่กำรฟ้ืนฟู ประวัติศำสตร์สัญลักษณ์เป็นระบบ

ตรรกวิทยำสัญลักษณ์เชิงซ้อน คือเครื่องหมำยของสุนทรียะมโนภำพเชิงซ้อน 20 (complex idea) 

ระหว่ำงเรื่องรำวประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม แฝงด้วยปรัชญำและองค์ควำมรู้ที่ทรงคุณค่ำพึงส่งเสริม

ฟ้ืนฟู เรียนรู้ถือปฏิบัติเพ่ือเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจและสร้ำงควำมรู้สึกในชำติพันธุ์ เป็นครอบครัว

มิตรภำพของสังคมท่ีดีงำม 

 ประเด็นกำรวิจัยเพื่อกำรสร้ำงสรรค์ คือกำรร ำลึกเทิดทูน โดยมีเรื่องรำวเหตุกำรณ์ศึกรบกู้เอก

รำชในพ้ืนที่บ้ำนโพธิ์สำมต้นเป็นเนื้อหำของกำรศึกษำ กระบวนกำรสร้ำงสรรค์คือกำรค้นหำรูปทรง

ประติมำกรรมต้นแบบจ ำลอง เพ่ือเป็นสื่อสัญลักษณ์ส ำหรับกำรร ำลึกเทิดทูนคุณงำมควำมดีและกำร

ร ำลึกเหตุกำรณ์ดังกล่ำว กำรพิสูจน์ข้อมูลเป็นล ำดับแรกของกระบวนกำรวิจัย กำรวิเครำะห์ค้นหำ

ประเด็นปัจจัยของภำพเหตุกำรณ์ “เรือรบไทยโบรำณ” คือปัจจัยชัยชนะของภำพเหตุกำรณ์ดังกล่ำว 

รูปทรงเรือเป็นปัจจัยที่เชื่อมโยงถึงศิลปวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์สมัยกรุงศรีอยุธยำ เป็น

รูปทรงที่สัญญะเรื่องควำมอุดมสมบูรณ์ทำงธรรมชำติ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และอ ำนำจ เป็น

ภำพลักษณ์ของอยุธยำที่สร้ำงชื่อเสียงไกลโพ้นทะเลถึงซีกโลกตะวันตก สิ่งประดิษฐ์ลักษณะรูปทรง 

                                           
19 สมเด็จพระเจ้ำตำกสินอำศัยหลักกำรกลศึกสำมก๊กหรือต ำรำพิไชยสงครำม ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำชัย
ชนะท่ีเกิดข้ึนประกอบด้วยส่วนต่ำง ๆ ที่ร้อยรัดเป็นระบบขั้นตอนบนพ้ืนฐำนของวิสัยทัศน์ของผู้น ำศึก
ค่ำยโพธิ์สำมต้น 
20 กำรน ำอัญรูป (mode) เชิงเดี่ยวที่แตกต่ำงกันหลำยอย่ำงมำผสมผสำนเป็นมโนภำพเชิงซ้อน เช่น 

กินนร (มโนภำพคนผสมกับมโนภำพนก) (รำชบัณฑิตยสถำน, 2543) 
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“เรือรบไทยโบรำณ” เป็นสิ่งที่น่ำสนใจคือองค์ควำมรู้ที่อัดแน่นไปด้วยวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของ

อำณำจักรกรุงศรีอยุธยำ อารยธรรมลุ่มน้้าเจ้าพระยา และองค์ควำมรู้นั้นเป็นองค์ควำมรู้แห่งปัญญำที่

น ำพำชัยชนะคืนแก่สยำมประเทศ 

เรือรบไทยโบรำณ เป็นรูปทรงต้นแบบของกระบวนกำรสร้ ำงสรรค์  ผลลัพธ์  คือ 

ประติมำกรรมสัญลักษณ์ท่ีสื่อถึงเหตุกำรณ์ศึกรบกู้เอกรำช เป็นสื่อสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมอยุธยำครั้ง

เรืองอ ำนำจ และสัญลักษณ์ของอำรยธรรมลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ เป็นรูปทรง “โครงสร้ำงศึกรบค่ำยโพธิ์

สำมต้น” หรือ “โครงสร้ำงอำรยธรรมลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ” 

 พ้ืนที่บ้ำนโพธิ์สำมต้น เป็นสถำนที่ต้นทำงของกำรสืบหำและพิสูจน์หลักฐำน กำรส ำรวจเป็น

เบื้องต้นของกำรก ำหนดรูปแบบกำรออกแบบผังพ้ืนที่ภูมิทัศน์ กำรก ำหนดกรอบควำมคิดและ

วิสัยทัศน์แนวทำงพัฒนำ กำรพลิกฟ้ืนพ้ืนที่สูญเปล่ำให้กลำยเป็นพ้ืนที่มีคุณค่ำเดิมแต่เก่ำก่อน 

สภำพแวดล้อมที่เหมำะสมและตองสนองพฤติกรรมกำรด ำรงชีวิต รักษำและฟ้ืนฟูระบบนิเวศให้

สอดคล้องกับสภำวะที่ เป็นอยู่และอำจเปลี่ยนแปลงในอนำคต อัตลักษณ์และเอกลักษณ์คือ

องค์ประกอบส ำคัญหนึ่งของสถำนอนุสรณ์สถำนสำธำรณะ เพ่ือสนับสนุนสัมพันธ์เรื่องรำวและ

เป้ำหมำยกำรร ำลึกค่ำยโพธิ์สำมต้น 

 

5.2 ปรัชญาสัมฤทธิ์ 

สุนทรียภำพที่เกิดจำกสัญลักษณ์ เป็นควำมประทับใจจำกรูปแบบ “โครงสร้ำงอำรยธรรมลุ่ม

น้ ำเจ้ำพระยำ” หรือ “โครงสร้ำง” ที่สื่อควำมหมำยได้อย่ำงเหมำะสมและถูกต้องตำมควำมคำดหมำย 

สัญลักษณ์ที่สื่อถึงสิ่งประดิษฐ์ยำนพำหนะในอดีตที่ภำคภูมิใจในควำมเป็นเอกลักษณ์วัตถุของชำวกรุง

เก่ำอยุธยำ ที่ประกอบด้ำยสุนทรียทำงประสำทสัมผัส สุนทรียภำพที่เกิดจำกรูปทรงควำมหมำยองค์

ควำมรู้ทำงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งสุนทรียทำงปัญญำ สัญลักษณ์ควำมหมำยปรัชญำ

อุปมำอุปไมย 

5.2.1 อุปมาอุปไมย (imagery) 

- เป็นสื่อสัญลักษณ์ควำมจริงของอุดมกำรณ์ผู้กล้ำ 

- เป็นสื่อสัญลักษณ์แห่งควำมเพียรพยำยำม พลังของกำรขับเคลื่อน 
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- เป็นสื่อสัญลักษณ์ศำสตร์และศิลป์ในองค์ควำมรู้ (ประดิษฐ์กรรม) ที่สั่งสมยำวนำน 

- เป็นสื่อสัญลักษณ์อุปมำอุปไมยเสมือนโครงสร้ำงบ้ำนเมือง 

- เป็นสื่อสัญลักษณ์ของธรรมชำติที่อุดมสมบูรณ์  

- เป็นสื่อสัญลักษณ์อำรยธรรมอำณำจักรอยุธยำรำชธำนี 

 

5.2.2 การตีความ (Interpretation) 

องค์ประกอบหนึ่งที่ส ำคัญของกำรท ำควำมเข้ำใจในกระบวนกำรสร้ำงและสัมผัสด้วยกำรดู

รูปทรง เป็นสัญญะ (sign=กฎ เรื่องรำวที่เป็นที่รู้กัน) โดยอำศัยประสบกำรณ์ในกำรตีควำมจำกกำร

เห็นหรือรับรู้วัตถุนั้น ๆ (หลักกำรทฤษฎีสัญญะของเพิร์ส) ก่อนนี้เรำเข้ำใจกันโดยไม่ต้องมีต ำรำก ำหนด

ว่ำ เรือหมำยถึงอะไร และในที่นี่กำรสร้ำงรูปทรงที่มำจำกรูปร่ำง (เส้นรอบนอก) ของเรือรบโบรำณ 

โดยรูปลักษณ์ก็เป็นที่เข้ำใจว่ำเป็นโครงสร้ำงพำหนะในกำรเดินทำงทำงน้ ำ เป็นเครื่องหมำยสัญลักษณ์

ของ น้ ำ แม่น้ ำ ทะเล กำรเดินทำง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แฝงทำงเทคโนโลยียำนพำหนะทำงน้ ำ กำร

ขับเคลื่อนด้วยพละก ำลังของมนุษย์และพลังงำนจำกลม  

ควำมหมำยทำงสังคม ในแง่ของที่มำของรูปทรงเป็นเครื่องมือตัวชี้วัดควำมสำมัคคี ด้วย

จ ำนวนฝีพำยหลำยสิบคนที่มีควำมพร้อมทั้งกำยใจและกฎระเบียบที่ถูกก ำหนดด้วยผู้ที่เรียกว่ำกัปตัน 

พฤติกรรมกำรเป็นนักฝีพำยที่ดีต้องมีควำมพร้อมปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ท ำให้กำรเคลื่อนที่ได้รวดเร็ว 

ไม่เอียงเอนด้ำนใดด้ำนหนึ่ง เป็นสัญญำณทำงสังคมและด้วยรูปลักษณ์โครงสร้ำงจำกเรือรบโบรำณมี

ลักษณะรูปทรงยำว ซึ่งคุณลักษณะรูปทรงภำยนอกตอบสนองกำรเคลื่อนที่บนผิวน้ ำได้ดีแล้ว 

โครงสร้ำงภำยในก็เป็นสิ่งส ำคัญยิ่ง กำรเสริมกรอบโครงสร้ำงซึ่งมำจำกโครงที่เรียกว่ำ กระดูกงูเรือ ท ำ

ให้รับรู้ควำมแข็งแรงรองรับน้ ำหนักแรงกด และแรงอัด ทั้งภำยในตัวมันเองและภำยนอกที่น้ ำปะทะ 

เสมือนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงกำยภำพของผังพื้นที่เมือง หรืออุปมำอุปไมยเสมือนโครงสร้ำงอยุธยำเมื่อ

ครั้งถึงยุคปลำยสมัย  

กำรตีควำมทำงเทคนิคให้เห็นถึงควำมประสำนกันของชิ้นส่วนจ ำนวนมำก กำรรวมยึดเกี่ยว

กันด้วยหลักกำรทำงวิศวกรรมที่ก่อให้เกิดควำมแข็งแรง จ ำนวนท่อนไม้ที่เกิดเป็นเส้นจ ำนวนมำกวำง

เรียงกันอย่ำงเป็นระบบมีระยะห่ำงที่เท่ำกันแต่ด้วยมุมมองและแสดงเงำท ำให้รำวกับทับซ้อนมีพลั ง

เคลื่อนที่ (force) สิ่งที่น่ำสนใจทำงวัสดุไม้บนหลักกำรเทคนิคแบบดั้งเดิม กำรใช้ระบบกำรเข้ำไม้ชนิด
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บำกหัวท้ำย และกลำงเป็นระยะซึ่งเป็นระบบที่เกิดควำมแข็งแรงได้ในระดับหนึ่งซึ่งไม่จ ำเป็นต้องท ำ

กำรยึดด้วยน๊อตสกรู กำรยึดด้วยเดือยไม้และกำรเข้ำบำกเก่ียวล็อก เป็นวิธีที่ให้ควำมหมำยในเรื่องของ

กระบวนกำรทำงปรัชญำควำมคิดแบบดั้งเดิม ตีควำมได้ว่ำเป็นมรดกทำงองค์ควำมรู้หรือทำงปัญญำ 

องค์ประกอบของผังพ้ืนที่ภูมิทัศน์ มีน้ ำเป็นส่วนประกอบในสัดส่วนเกินครึ่งของพ้ืนดินที่

ก ำหนดให้เป็นสัญลักษณ์ควำมหมำยเสมือนแม่น้ ำล ำคลอง เป็นวัสดุและรูปทรงที่สื่อควำมถึงอุดม

สมบูรณ์ที่เอ้ือวิถีเกษตรกรรม รำยล้อมด้วยน้ ำเป็นเครื่องหมำยทำงธรณีวิทยำพ้ืนที่รำบลุ่มดินดอน

สำมเหลี่ยม และกำรก ำหนดเนินดินลำดเอียงรูปทรงสำมเหลี่ยมใบพัด สร้ำงควำมรับรู้ระบบของกำร

เกิดเนินดินด้วยกำรและด้วยต้องกำรให้มีเส้นทำงไหลของน้ ำที่เกิดจำกกำรไหลของน้ ำฝนที่ตก  และใน

ขณะเดียวกันรูปทรงเนินสำมเหลี่ยมที่วำงเรียงรำยก็ให้ควำมรู้สึกรำวกับเป็นกองดินจอมปลวกและรำว

เสมือนกับเป็นเนินสุสำน เป็นสัญลักษณ์ที่สร้ำงค ำถำมและเป็นเครื่องหมำยที่เป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่

สร้ำงให้ผู้พบเห็นได้จดจ ำด้วยควำมแปลกตำ 

 

5.3 สุนทรียะ (aesthetics) 

สัญลักษณ์ของสุนทรียะเชิงตรรกะ เป็นเครื่องหมำยของเหตุผลทำงวิศวกรรมอุทกพลศำสตร์ 

(hydrodynamics) และกลศำสตร์ทำงโครงสร้ำง (structural mechanics) ด้วยข้อจ ำกัดทำงวัสดุคือ

ไม้เพียงชนิดเดียว ด้วยองค์ควำมรู้ทำงด้ำนกำรประดิษฐ์ กำรค ำนวณแรงต้ำน แรงกดและแรงอัดด้วย

หลักกำรพ้ืนฐำนควำมสมดุลและสมมำตร บวกกับประสบกำรณ์กำรปฏิบัติมำนำน ซึ่งเป็นทฤษฎีนอก

กรอบที่ใช้ได้ผลทำงควำมสวยงำม (หมำยควำมว่ำ ไม่จ ำเป็นต้องใส่สูตรที่ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 100 

เปอร์เซ็นต์) วัดผลที่ผลลัพธ์ทำงควำมรู้สึกสะเทือนอำรมณ์ (emotion) 

 กำรประดิษฐ์ จะใช้เหตุผลทำงกลศำสตร์เป็นพ้ืนฐำนเพ่ือน ำไปสู่สิ่งที่สนองอำรมณ์และสร้ำง

ควำมรู้สึกจำกกำรสัมผัส กำรก ำหนดระบบโครงสร้ำงจำกเหตุผลทำงกลศำสตร์จะเป็นล ำดับแรกเสมอ

ส ำหรับประดิษฐ์กรรม ซึ่งเป็นวิธีที่เห็นผลลัพธ์ก่อนหน้ำนั้นแล้วแบบเลือนรำงและเมื่อท ำกำรปฏิบัติ

แล้วจะคงเหลือเพียงไม่กี่ส่วนที่ต้องปรับแก้ไข และนักประดิษฐ์ที่เชี่ยวชำญต้องมีประสบกำรณ์ และ

ได้รับกำรถ่ำยทอดสืบต่อมำ ซึ่งเป็นมรดกทำงควำมรู้และองค์ควำมรู้ที่มีกำรสั่งสมสืบต่อ  ๆ กันมำ

ยำวนำน “เป็นส่วนหนึ่งของสุนทรียะกำรประดิษฐ์ หรือประดิษฐ์กรรมสุนทรียศำสตร์ สร้ำงจินตภำพ

ย้อนยุคดังค ำบันทึกของสังฑรำชแห่งตำบรำกำ ประมุขมัสซังแห่งกรุงสยำม “เรือกัญญำของพระเจ้ำ

แผ่นดินท ำด้วยไม้ต้นเดียวซึ่งจะต้องเชื่อว่ำต้นไม้ต้นนั้นสูงอย่ำงเหลือหลำย เพรำะเมื่อท ำเป็นเรือแล้ว 



  294 

ฝีพำยยังนั่งได้ถึงหนึ่งร้อยห้ำสิบคน หัวเรือท้ำยเรือสูงมำก ยำยท้ำยท ำให้เรือสั่นทั้งล ำถ้ำเท้ำไปเตะถูก

ท้ำยเรือเข้ำ ศิลปะและลวดลำยกำรแกะสลักเพ่ือประดับประดำเห็นได้ทั่วไปในเรือกัญญำ” (กรม

ศิลปำกร, 2559) 

 กำรบูรณะฟ้ืนฟูบริเวณพ้ืนที่มีโครงสร้ำงของระบบนิเวศที่สมบูรณ์ซึ่งก่อนหน้ำนั้นเป็นสำเหตุ

ส ำคัญของควำมเจริญรุ่งเรือง ดังนั้น กำรบูรณะฟ้ืนฟูจำกสภำพแวดล้อมเดิมที่เคยเป็นให้กลับมำเป็น

ดังเดิม กำรคืนควำมมีชีวิตชีวิตชีวำ ซึ่งนักสังคมวิทยำให้ควำมเห็นว่ำ สิ่งแวดล้อมมีควำมสัมพันธ์กับ

กำรด ำรงชีวิต ด้วยกำรฟ้ืนฟูระบบกำรหมุนเวียนของน้ ำซึ่งเป็นตัวแปรส ำคัญของวัฒนธรรมอยุธยำเดิม 

จะเป็นภำพของสุนทรียะทำงนิเวศที่สมบูรณ์ (cultural ecology)21 ให้ภำยใต้กรอบแนวคิด

สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

รูปลักษณ์ “กรอบรูปทรงโครงสร้ำง” จะเป็นสัญลักษณ์ของสุนทรียะเชิงมรดกทำงวัฒนธรรม

ลุ่มน้ ำ และสืบเนื่อง “สุนทรียะเชิงนิเวศวัฒนธรรม” หมำยถึงควำมงำมของรูปทรงจำกเรื่องรำว

วัฒนธรรมที่เกิดจำกกระบวนกำรวิวัฒนำกำรบนระบบนิเวศวิทยำ ดังนั้นรูปแบบสัญลักษณ์  “รูปทรง

กรอบโครงสร้ำง เรือพิฆำต” เป็นเครื่องหมำยของอนุสรณ์สถำนพ้ืนที่ค่ำยโพธิ์สำมต้น เป็นสัญลักษณ์

ประวัติศำสตร์มรดกทำงวัฒนธรรมลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ 

  

5.4 สรุปผลการสร้างสรรค์ 

จำกวัตถุประสงค์เพ่ือกำรสร้ำงอนุสรณ์สถำน ภำยใต้หัวข้อ ร ำลึกค่ำยโพธิ์สำมต้น ได้ก ำหนด

สมมติฐำน 2 ส่วน คือ กำรสร้ำงประติมำกรรมเชิงสัญลักษณ์ และกำรออกแบบผังพ้ืนที่หรือภูมิทัศน์มี

กระบวนกำรกำรศึกษำวิจัยเพ่ือสร้ำงสรรค์ดังสรุปเป็นข้อ ๆ ดังนี้ 

 สมมติฐำนส่วนที่ 1) ภำยใต้หลักกำรทฤษฎีย้อนยุคเป็นแนวคิดเริ่มแรกก่อนกำรสร้ำงสรรค์ 

และผลกำรสร้ำงสรรค์ระยะแรกกลับไม่เป็นไปตำมแนวคิด มันกล่ ำกึ่งเกิดอำกำรลังเล ด้วยหลักกำร

วิธีกำรอนุรักษ์ วิธีกำรซ่อมแซมเรือท ำให้มองเห็นควำมส ำคัญของกระบวนกำรทำงเทคนิคและองค์

                                           
21 นิเวศวิทยำวัฒนธรรม คือกำรปรับตัวของมนุษย์ต่อสภำพแวดล้อมทำงสังคมและกำยภำพ กำร

ปรับตัวของมนุษย์หมำยถึงกระบวนกำรทำงชีวภำพและวัฒนธรรมที่ท ำให้ประชำกรสำมำรถอยู่รอด

และสืบทอดเผ่ำพันธุ์ในสภำพแวดล้อมที่ก ำหนดหรือมีกำรเปลี่ยนแปลง 
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ควำมรู้ที่แผงในรูปทรงเรือ กระบวนกำรกำรเรียนรู้เกิดอย่ำงต่อเนื่อง กำรค้นหำวิธีกำร กำรค้นหำ

ควำมรู้ที่มีเนื้อหำแบบเดียวกัน (หมำยถึงกำรสร้ำงเรือ) จำกแหล่งอ่ืน ๆ เช่น กำรสร้ำงเรือแคนูเพ่ือท ำ

กำรเทียบเคียงกับที่ได้ประจักษ์ เป็นกำรเรียนรู้แบบรวบรัด และควำมรู้กว้ำงมำกกว่ำแหล่งควำมรู้

เฉพำะที่ และสรุปเป็นองค์ควำมรู้ชุดเดียวกัน 

 แนวคิดย้อนยุคมีในผลงำนชิ้นต่อ ๆ มำ กำรมุ่งเน้นศึกษำสร้ำงสรรค์แบบเจำะหำหลักกำรกำร

สร้ำงเรือ กำรลอกเลียนแบบ “หลักกำรโครงสร้ำงเรือ” ด้วยวิธีกำรสร้ำงส่วนเฉพำะโครงสร้ำง ชื่อ

ผลงำน “Structure” และกำรค้นหำโครงสร้ำงแบบสวยงำมเป็นแนวทำงที่คิดว่ำเป็นทิศทำงที่เปิดโล่ง

ส ำหรับกำรสร้ำงสรรค์ ซึ่งคิดว่ำมันตอบสนองพ้ืนที่ที่ต้องกำรฟื้นฟูให้มีชีวิต ควำมสวยงำมเป็นส่วนหนึ่ง

ของกำรเพิ่มควำมมีชีวิตในพ้ืนที่ (สมมติฐำนส่วนที่ 2)  

 ควำมสวยงำมเป็นกับดักที่ดีเลิศกับคนที่ลืมปรัชญำชีวิต เช่นเดียวกับกำรที่จะวิ่งตำมหำควำม

ผันของชีวิตแต่กลับหลงทำงไปกับสิ่งเย้ำยอนในระหว่ำงทำง และกำรค้นหำรูปแบบประติมำกรรมเพ่ือ

เป็นสัญลักษณ์ที่ต้องกำรเป็นสื่อเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์ศึกรบกู้เอกรำชในพ้ืนที่ค่ำยโพธิ์สำมต้น สิ่ง

ที่ท ำให้หลงทำงคือทฤษฎีควำมงำม เป็นแนวคิดที่ติดตัวผู้วิจัยสร้ำงสรรค์มำแต่เดิม ไม่ใช่หลงทำงอย่ำง

เดียวแต่เป็นกำรหลงระเริงซึ่งเป็นเสมือนโรคร้ำยของควำมก้ำวหน้ำในกำรสร้ำงสรรค์ ภำยหลังกำร

น ำเสนอผลงำนด้วยกำรจัดแสดงนิทรรศกำร หลำยคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ำ สวยงำมและหยุดเพียง

แค่นั้น ควำมงำมของรูปทรงไม่สำมำรถสร้ำงควำมรู้สึกเนื้อหำประวัติศำสตร์ศึกสงครำมในอดีตได้ และ

ไม่ตอบสนองแนวคิดย้อนยุค หรือหลักกำรนี้ใช้ไม่ได้ผลกับโครงกำรนี้ กำรวิเครำะห์กลับมำอีกครั้ง 

และน่ำจะอยู่กับกระบวนกำรสร้ำงสรรค์ตลอดระยะเวลำเทคนิคประเพณีแบบย้อนยุค หรือเทคนิค

ประเพณีดั้งเดิมไม่เพียงพอส ำหรับแนวคิดนี้  

 ควำมคิดย้อนยุค ในปัจจุบันมีกำรน ำมำใช้ในหลำยวงกำรโดยเฉพำะกำรตลำด เป็นกำรสร้ำง

ควำมน่ำสนใจในระยะเวลำที่มีกระแสค่ำนิยม แต่กำรสร้ำงสรรค์ประติมำกรรมในพ้ืนที่สำธำรณะที่มี

เรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์ อำจไม่ควรค่ำแก่กำรร ำลึกควำมเป็นมรดกทำงประวัติศำสตร์ ดังนั้น ควำม

งำมไม่มีควำมส ำคัญของรูปทรงสัญลักษณ์ “กำรร ำลึกค่ำยโพธิ์สำมต้น” ค ำถำมมีขึ้นว่ำ ลักษณะ

รูปทรงแบบไหนที่จะเป็นสัญลักษณ์ของพ้ืนที่โพธิ์สำมต้นได้  

 จำกผลงำนทั้ง 2 ชิ้น คือ “โครงสร้ำง” (Structure) และ “กระดูกงูเรือ” (The Keel) ใช้

ไม่ได้ที่จะเป็นสัญลักษณ์ ร ำลึกค่ำยโพธิ์สำมต้น ผลงำน “โครงสร้ำง” ได้รับค ำชมเรื่องเทคนิคแบบ

ดั้งเดิม เป็นกำรพูดเรื่องของเก่ำ ของโบรำณ และเทคนิคเช่นเดียวกันกำรสร้ำงบ้ำนไม้สมัยอยุธยำเป็น
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วิธีกำรทำงเทคนิคที่ถอดและน ำมำประกอบใหม่ได้ อันนี้สร้ำงควำมน่ำสนใจเป็นพิเศษส ำหรับกำรส่ง

ต่อควำมเป็นอดีต กำรย้อนยุคมีวิธีกำรเพียงแค่นี้หรืออย่ำงไร กลับมำที่มุมมองอยุธยำในอดีต มี

เอกลักษณ์คือเรือ เป็นภำพสัญลักษณ์ในสำยตำของชำวตะวันตก และเมื่อมองไปทำงประเทศเพ่ือน

บ้ำนก็มีเรือเช่นเดียวกัน แต่ไม่เหมือนกันเลยทีเดียว มันอำจเป็นเพรำะคนละพันธุ์ของพ้ืนฐำนควำมเชื่อ 

มุมมองทำงควำมคิด และกำรรำยละเอียดกำรใช้งำน กำรค้นหำเอกลักษณ์ของเรือรบไทยเป็นประเด็น

ส ำคัญของกำรสร้ำงสรรค์เพ่ือย้อนอดีต กำรค้นหำข้อมูลเรือรบในสมัยกรุงธนบุรีมีจ ำนวนมำก ด้วยเป็น

สมัยของกำรเดินทำงค้ำขำยและกำรรวบรวมดินแดนให้เป็นปึกแผ่นในช่วงระยะเวลำอันสั้น กำร

เดินทำงด้วยช้ำง ม้ำไม่ตอบสนองกับกำรออกศึกสงครำมในต่ำงแดนที่มีภูมิประเทศที่คำดกำลไม่ได้ เรือ

ลักษณะที่ใช้ในพระรำชพิธีทำงชลมำรคถูกดัดแปลงน ำมำใช้ในกำรออกศึก มันสำมำรถออกทะเลน้ ำตื้น

เรำะริมผังทะเลได้ในฤดูปลอดมรสุม “เรือพิฆำต” พัฒนำรูปทรงเพ่ือกำรรบโดยเฉพำะ ด้วยหัวและ

ท้ำยเรือเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมได้อย่ำงชัดเจน และตอบสนองกำรเคลื่อนที่ได้เร็วด้วยลักษณะ

ทำงรูปทรงของหัวและท้ำยเช่นกัน เป็นข้อมูลที่ส่งต่อสู่หลักกำรแนวควำมคิดแบบย้อนยุค 

 เทคนิคประเพณีแบบดั้งเดิม และงำนช่ำงไม้ประณีต เป็นควำมหวังที่ยังคงเหลืออยู่  กับกำร

สร้ำงผลงำนที่เริ่มต้นของเรือรบไทยโบรำณ “เรือพิฆำต หมำยเลข 1” มุ่งเน้นเทคนิคแบบดั่งเดิม เป็น

สิ่งที่เกิดกำรเรียนรู้ องค์ควำมรู้ทำงเทคนิคซึ่งเป็นศำสตร์ของนักประดิษฐ์ ชำติพันธุ์อยุธยำให้เห็นถึง

วิญญำณ เป็นทำงเดียวที่น่ำจะส่งผ่ำนเรื่องรำวควำมเป็นอดีตได้ดี ในขั้นตอนนี้เครื่องมือไฟฟ้ำแทบ

ไม่ได้ใช้ในกำรสร้ำงผลงำน กำรให้ควำมส ำคัญของเส้นแนวตั้งและแนวนอนเป็นหัวใจของกำรก ำหนด

วิธีกำรทำงเทคนิค สอดคล้องกับหลักกำรกำรประดิษฐ์ และทฤษฎีของกำรสร้ำงเรือด้วยกฎเกณฑ์  

แรงโน้มถ่วง ควำมสมดุล และกฎสมมำตร ล ำดับขั้นตอนเริ่มต้นและจบท้ำยของกำรประกอบชิ้นส่วน 

มีควำมผลถึงเรื่องควำมแข็งแรงนอกเหนือจำกขนำดของเสำคำนและควำมหนำแน่นของประเภทชนิด

ของไม ้

 ลักษณะเฉพำะของรูปทรงเรือรบโบรำณ มีขนำดควำมยำวเป็นพิเศษ เป็นคุณลักษณะที่สร้ำง

ควำมแปลกใจและน่ำสงสัยที่เป็นเรือรบวิ่งออกทะเลของชำวตะวันตกในช่วงเวลำนั้น เป็นมุมมองของ

ชำวต่ำงชำติที่ให้ข้อคิด จำกที่มีให้เห็นในขบวนเรือในพระรำชพิธีทำงชลมำรค และมีจัดแสดงใน

พิพิธภัณฑ์เรือพระรำชพิธี หลำยร ำสร้ำงในสมัยรัชกำลที่ 1ซึ่งท ำให้นึกถึงเรื่องรำวในอดีตได้เป็นอย่ำงดี 

กำรสร้ำงสรรค์ผลงำน “เรือพิฆำต หมำยเลข 2, 3  สร้ำงข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง แต่ผลลัพธ์ที่สร้ำงควำมรู้สึก

ยังไม่ถึงเส้นทำงของเป้ำหมำย กำรหยุดพักกำรสร้ำงสรรค์และหันไม่หำควำมเป็นคุณลักษณะที่

ชำวต่ำงชำติมองเห็น ควำมท้ำทำยในรูปทรงเป็นลักษณะที่น่ำทึ่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเรือรบไทย
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โบรำณ กำรเพิ่มควำมยำวและสร้ำงหัวท้ำยของรูปทรงประติมำกรรมโครงสร้ำง รูปทรงที่ให้ควำมรู้สึก

รำวกับว่ำเป็นส่วนที่สร้ำงควำมสมดุล และตอบสนองควำมรู้สึกรำวกับว่ำเคลื่อนที่ไปบนผิวน้ ำอย่ำง

รวดเร็ว “เรือพิฆำต หมำยเลข 4” ตอบสนองควำมท้ำทำยของแข็งแรงในโครงสร้ำงแบบสั่นไหว 

(flexible) แต่มันก็ไม่เพียงพอส ำหรับเรือรบหลวง “เรือพิฆำต หมำยเลข 5” ได้เพ่ิมควำมเป็นเรือ

หลวงด้วยกำรเพ่ิมส่วนหัวและท้ำยแบบเป็นก้อนตัน ซึ่งสร้ำงควำมรู้สึกถึงควำมเป็นเรือรบหลวงและที่

น่ำแปลกใจคือควำมรู้สึกรำวกับว่ำเคลื่อนที่เร็วอย่ำงมีควำมเสถียร เป็นข้อสรุปของควำมลงตัวระยะ

สุดท้ำยของกำรค้นหำรูปทรงประติมำกรรมต้นแบบเพ่ือพ้ืนที่ ประวัติศำสตร์ค่ำยโพธิ์สำมต้น 

 สมมติฐำนที่ 2) ล ำดับกำรสร้ำงสรรค์ประติมำกรรมภูมิทัศน์ แบ่งเป็น 2 ระยะขั้นตอน คือ 

ระยะกำรส ำรวจสภำวะทำงธรณีพ้ืนที่ตำมหลักกำรโยธำพ้ืนที่ ระยะที่สองเป็นกำรสร้ำงรูปจ ำลอง

ประติมำกรรมภูมิทัศน์ ภำยใต้กรอบแนวคิด ย้อนยุค และจำกผลกำรส ำรวจทำงธรณีและภำพ

แวดล้อมที่ไม่สอดคล้องกับลักษณะทำงธรณี ซึ่งเกิดจำกสำเหตุของระบบกำรหมุนเวียนของน้ ำไม่

เป็นไปตำมธรรมชำติทำงธรณี มีประตูน้ ำเกิดขึ้นหลำยจุดของคลองซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ในกำรควบคุม

น้ ำส ำหรับกำรเกษตรเมื่อหลำยสิบปีที่ผ่ำนมำ ผสมกับกำรปิดกั้นทำงน้ ำที่เกิดจำกพ้ืนที่หมู่บ้ำนจัดสรร

ใหม่และเหนือขึ้นไปมีโรงงำนเกิดขึ้น กำรปิดกั้นน้ ำเพรำะคิดว่ำน้ ำไม่จ ำเป็นส ำหรับพ้ืนที่อีกต่อไป (น้ ำ

ไม่ได้มำทำงแม่น้ ำ ล ำคลองทำงเดียว) ซึ่งผลของระบบนี้ใช้ไม่ได้กับแนวคิด แบบยั่งยืน  

 แนวคิดที่จะสร้ำงระบบน้ ำให้กลับคืนมำ มีข้อสังเกตที่เห็นได้ชัดเมื่อปี พ.ศ. 2554 อยุธยำไม่

เหลือผืนแผ่นดินให้ยืน แต่คนไม่มีน้ ำจะดื่ม ไม่ต่ำงอะไรกับมดที่หนีน้ ำแต่กลับมำตอมน้ ำที่อยู่ตำมแก้ว

น้ ำ กำรสร้ำงคลองขึ้นมำใหม่ คงไม่สำมำรถท ำได้ในพ้ืนที่ไม่มีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจ กำรสร้ำง

รูปทรงสัญลักษณ์ที่บอกเล่ำควำมเป็นลักษณะทำงธรณีวิทยำแบบเดิม ด้วยกำรครอบทับเป็นวิธีกำรที่

เห็นขอบเขตของเป้ำหมำยทำงสัญลักษณ์ประวัติศำสตร์แบบย่อขนำด ซึ่งเป็นรูปแบบที่สัมพันธ์กับ

ประติมำกรรมสัญลักษณ์ได้เป็นอย่ำงสมบูรณ์ เป็นโมเดลย้อนอดีตแบบย่อพ้ืนที่ เป็นกำรปฏิรูปพ้ืนที่

เดิมให้มีชีวิตชีวำอีกครั้ง พ้ืนที่ใหม่เสมือนย้อนอดีต 

 

5.5 ด้านรูปแบบ วัสดุ และวิธีการทางเทคนิค 

 ด้วยวิธีกำรแบบดั้งเดิม แต่ไม่ใช้รูปแบบดั้งเดิม แต่ก็คำดหมำยว่ำจะเป็นกำรย้อนอดีต

เพ่ืออนคต ซึ่งขอเรียกว่ำ ร่วมสมัย (contemporary) ตัววัสดุ เทคนิค และหลักกำรทฤษฎีกำรต่อเรือ

จำกข้อมูลเป็นตัวก ำหนดรูปแบบหรือรูปลักษณ์ กำรให้ควำมส ำคัญกับเรื่องรำวจำกข้อมูลที่เป็นเนื้อหำ
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(เรื่อง)และข้อมูลที่เป็นวัตถุ (เรือเก่ำไทยโบรำณ) และรวมทั้งข้อมูลพ้ืนที่ทำงธรณีวิทยำเป็นกุญแจที่ไข

เข้ำไปสู่ควำมเป็นอดีต รูปผลงำน “เรือพิฆำต” ไม่ใช่เรือที่แล่นบนน้ ำได้ ไม่ได้มีคุณสมบัติว่ำเป็นเรือ 

แต่มันบอกถึงควำมแข็งแรง กำรเคลื่อนที่  กำรลอย และวัฒนธรรมซึ่งเป็นเนื้อหำทำงนำมธรรมที่จับ

ต้องได้ถึงเรื่องรำวอดีต 

 กำรเลือกใช้ไม้สักเป็นวัสดุในกำรสร้ำง ด้วยเหตุผลสองประกำร คือ ไม้ตะเคียนหำซื้อได้ยำก 

และเป็นไม้สงวนในปัจจุบัน ซึ่งต่ำงจำกไม้สักที่มีกำรปลูกเพ่ือกำรตัดที่เรียกว่ำ ไม้สักสวนป่ำ มีกำรขอ

อนุญำตในกำรปลูกและตัด อันที่จริงไม้สักถูกน ำมำใช้สร้ำงเรือมำแต่อดีต ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรือ

ประเภทเรือต่อ (เรือขุดจะเป็นไม้ตะเคียน) ไม้สักเป็นไม้เฉพาะถิ่น มีถิ่นก ำเนิดในไทย พม่ำ และลำวที่

ติดภำคเหนือของประเทศไทย เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนำดใหญ่ มีควำมสูงตั้งแต่ 20 - 30 เมตร มีล ำต้น

เปลำตรง ลักษณะของเนื้อไม้จะเป็นสีน้ ำตำลทอง เรียกว่ำ “สักทอง” ง่ำย และมีคุณลักษณะพิเศษไม่

ค่อยยืดหดหรือบิดงอง่ำยเมื่อเจอน้ ำและแสงแดดเหมือนไม้ชนิดอ่ืน น้ ำหนักเบำ ดังนั้น โบรำณจึงนิยม

น ำมำท ำเป็นเรือหรือชิ้นส่วนของเรือและบ้ำนเรือน ซึ่งปัจจุบันหำกต้องกำรน ำไม้สักมำปลูกบ้ำนก็จะ

นึกถึงเรือนไทยโบรำณ ผลงำน “เรือพิฆำต” สร้ำงด้วยไม้สักทองลำยด ำซึ่งส่งผลควำมรู้สึกสัมผัสถึง

ควำมเป็นอดีตด้วยเทคนิควิธีกำรแบบดั้งเดิม เป็นกำรเดินตำมรอยเท้ำของช่ำงไม้แต่อดีต เป็นหลักกำร

ของกำรย้อนอดีตเพ่ือกำรร ำลึกเรื่องรำวในอดีต 

 กำรก ำหนดขนำดในแต่ละส่วน กำรออกแบบวิธีกำรตัดต่อในต ำแหน่งของส่วนต่ำงๆของไม้แต่

ละท่อน ส่วนไหนบำกหัวไม้ ส่วนกลำงของชิ้นส่วน เข้ำมุมไม้ก่ีองศำ ยึดด้วยเดือยก่ีตัวในแต่ละต ำแหน่ง

ที่ต่อ และกำรประกอบส่วนไหนก่อนหลัง เป็นวิธีกำรของช่ำงไม้นักประดิษฐ์ เป็นหลักกำรที่ก ำหนด

ตั้งแต่แรกเริ่ม ของกำรออกแบบวำดแบบเป็นลำยเส้น ก ำหนดขนำดสัดส่วนจำกเล็กถึงขนำดใหญ่ ซึ่ง

เป็นกระบวนกำรแบบเบ็ดเสร็จตั้งแต่เริ่มต้น อำจจะใช้เวลำในกำรเริ่มต้นแต่ก็ไม่ยุ่งยำกของช่ำงผู้

ช ำนำญ ที่ส ำคัญต้องเข้ำใจเรื่องกฎวิธีกำรของกำรประดิษฐ์วัสดุไม้ ซึ่งเป็นวัสดุเมื่อตัดเป็นท่อน ๆ แล้ว

ไม่สำมำรถน ำมำต่อเหมือนโลหะได้ดังเดิม เป็นควำมพิเศษของควำมต่ำงระหว่ำงวัสดุในกำรประดิษฐ์

กรรม 

 กำรออกแบบรูปทรงโครงสร้ำงกำรรับน้ ำหนักแรงกดและแรงอัดเป็นหลักกำรทำงวิศวกรรม

กำรก ำหนดขนำด “เรือพิฆำต” จะใช้สัดส่วน 1: 10 เป็นวิธีกำรคิด 2 ขนำดไปพร้อม ๆ กัน โดย

ก ำหนดขนำดของไม้คำนหน้ำกว้ำง 25 เซนติเมตร หรือไม้เสำ ควำมกว้ำงของหน้ำไม้ 10 นิ้ว ซึ่งต้อง

ตัดจำกไม้ซุงเส้นผ่ำศูนย์กลำง 15 นิ้ว ยำว 12 ศอก จ ำนวนประมำณ 200 ท่อน ส ำหรับ เรือพิฆำต
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หมำยเลข 5 ซึ่งมีควำมยำว 108 เมตร เป็นกำรค ำนวณประมำณกำรหำกไม่เกิดควำมผิดพลำดจำกกำร

ตัดประกอบ เป็นวิธีคิดเช่นเดียวกับกำรปลูกบ้ำนไม้เรือนไทย ซึ่งมีขนำดกว้ำงยำวที่ก ำหนดด้วยวัสดุ 

ซึ่งเป็นระบบวิธีกำรงำนช่ำงไม้ไทยโบรำณ 

 

5.6 ด้านเนื้อหาสาระส าคัญ 

 ด้วยกำรพรรณนำควำมศรัทธำในบรรพบุรุษเป็นจุดเริ่มต้นของกำรสร้ำงสรรค์ประติมำกรรม 

ร ำลึกค่ำยโพธิ์สำมต้น บรรพบุรุษผู้เอำชีวิตตนเป็นเดิมพัน ไม่มีลำภยศใดให้เป็นเครื่องบรรณำกำร มีแต่

พรั่งพร้อมด้วยศักดิ์ศรีของนักรบผู้รักในชำติพันธุ์ กำรกอบกู้เอกรำช กำรรวบรวมกกเหล่ำทุกทิศเพ่ือ

ลดโจรและเสือร้ำยที่คอยกัดกินเนื้อประชำชนที่สร้ำงควำมทุกข์ยำกทวีคูณ เร่งฟ้ืนฟูพระศำสนำเพ่ือ

หวังจะสร้ำงควำมร่มเย็นในจิตใจให้ทั่วทุกทิศของประเทศ เป็นแนวคิดในรัชสมัยกรุงธนบุรี 

 ผืนแผ่นดินที่รอบล้อมด้วยน้ ำที่เอ่อท่วมสูงในปลำยฤดูน้ ำหลำก เป็นจุดเริ่มต้นของบรรพบุรุษผู้

กล้ำ ผืนแผ่นดินนี้ยิ่งใหญ่นัก ต้องแย่งชิงมำด้วยชีวิตเหล่ำทหำรหำญกล้ำหลำยพันนำย พำยเรือข้ำมน้ ำ

ทะเลกว่ำ 400 กิโลเมตร จำกจันทบุรี เป้ำหมำยคือค่ำยพม่ำบ้ำนโพธิ์สำมต้น 100 ล ำเรือรบบรรทุก

ฝีพำยมุ่งหน้ำข้ำมทุ่งจำกทิศตะวันออกหันหัวเรือไปทิศตะวันตกสู่พ้ืนที่สนำมรบอย่ำงพร้อมเพียงเกรียง

ไกร ไม่มีกองทหำรไหนเกรียงไกรเท่ำกองเรือรบทีขุดต่อแบบข้ำมเดือน ควำมสวยงำมหัวเรือท้ำยเรือ

ไม่ได้แกะสลักสวยงำมเพ่ือไปอวดศัตรู ประสิทธิภำพส ำคัญกว่ำในยำมรบ หัวเชิดอกสันแบนแหวกผิว

น้ ำ ดงข้ำวและหญ้ำที่ชูช่อโผล่เสมอน้ ำ ท้ำยโด่งเพ่ิมน้ ำหนักให้เป็นโมเมนตั้มไม่ส่ำยเอน ควำมช ำนำญ

ประณีตฝังอยู่ในเส้นเลือดของช่ำงประดิษฐ์กรรมยำนพำหนะลอยน้ ำ พลังขับเคลื่อนด้วยควำมพร้อม

เพียงของกำรจ้วงพำยที่ผ่ำนกำรฝึกระยะข้ำมวันข้ำมคืน 

 

5.7 อภิปรายผล 

 อยุธยำเป็นเมืองแห่งประวัติศำสตร์ที่เจริญรุ่งเรืองมำกกว่ำเมืองไหนๆในแถบพ้ืนที่ลุ่มน้ ำสำม

สำย คือ อิรวดีในเขตพม่ำ แม่น้ ำโขงในเขตกัมพูชำ และอำณำจักรอยุธยำลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ ควำม

เจริญรุ่งเรืองเป็นสำเหตุท ำให้เกิดภัยสงครำมต่อบ้ำนเมือง และสำเหตุของเศรษฐกิจและอ ำนำจ

ทำงกำรเมือง เป็นภัยทั้งภำยในและภำยนอก และอำจเป็นเป้ำหมำยของนักรบที่ต้องกำรประกำศพลัง

อ ำนำจ และอ ำนำจมืดของมือที่สำมที่เสี่ยมให้ฮึกเหิมประลองยุทธ์ และกลำยเป็นเหตุให้เกิดศึก
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สงครำมตอบโต้กัน จำกหลักฐำนกำรบันทีกกำรให้กำรขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม ควำมว่ำ อนึ่ง กรุง

ศรีอยุธยำนั้น มีโรงเรือต่ำง ๆ อยู่นอกก ำแพงพระนครเป็นอันมำก ที่ย่ำนบ้ำนวัดท่ำกำร้องนั้นตั้งโรงเรือ

น้ ำจืดแถวหนึ่งสำมสิบหลังคำไม้มะค่ำหลังคำมุงกระเบื้องลูกฟูกหลังหนึ่งไว้เรือรบได้ 10 ล ำบ้ำง 6 ล ำ

บ้ำง ตำมเรือใหญ่เรือเล็กมีขุนหมื่นและไพร่หลวงรักษำทุกเดือน ถ้ำมีรำชกำรสงครำมก็ยำแลเขนออก

จำกอู่ในโรงไปใช้รำชกำรได้พร้อมเพรียง 200 ล ำ อนึ่ง ได้ปำกคลองตะเคียนนั้น มีโรงเรือรบทะเลใหญ่

น้อยต่ำง ๆ ไว้ในโรงในอู่โรงเรียงกันตำมแม่น้ ำใหญ่ท้ำยเรืออยู่ปำกอู่ล ำเรือขวำงแม่น้ ำทุกล ำใส่โรงละ

ล ำบ้ำง โรงละสองล ำบ้ำง มีเรือใหญ่ท้ำยส ำเภำเป็นเรือรบทะเลสำมสิบล ำ เรือเล็กท้ำยปลำ เรือรบ

ทะเลร้อยล ำท ำด้วยไม้ตะเคียนทั้งสิ้น (ประชุมค ำให้กำรกรุงศรีอยุธยำ รวม 3 เรื่อง, 2553) 

 เหตุกำรณ์ศึกรบในพ้ืนที่ค่ำยโพธิ์สำมต้นก็เป็นผลพวงที่ส่งต่อกันหลำยรัชสมัยรัชวงศ์ของ

อำณำจักรอยุธยำกับอำณำจักรเพ่ือนบ้ำน ซึ่งเป็นประเด็นทำงกำรเมืองส่งต่อแบบข้ำมรุ่น เป็นเรื่องรำว

ประวัติศำสตร์ส ำหรับกำรเรียนรู้ ซึ่งทั้งนี้ ไม่ใช่ประเด็นทำงกำรศึกษำสร้ำงสรรค์ประติมำกรรม

สำธำรณะโครงกำร “ร ำลึกค่ำยโพธิ์สำมต้น” นี้แต่อย่ำงไร และไม่ใช่ประเด็นทำงกำรเมืองในอดีตหรือ

ปัจจุบันไม่ แต่อย่ำงที่กล่ำวเบื้องต้นว่ำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำปัจจุบันในสำยตำของคนปัจจุบัน 

เห็นว่ำเป็นเมืองแห่งประวัติศำสตร์ ดังนั้น ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนในพ้ืนที่ต่ำงให้

ควำมสนใจที่ต้องกำรให้เมืองของตนเอง เห็นถึงเอกลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ในพ้ืนที่ต่ำง  ๆ ถูกหยิบยกฟ้ืนฟู

แสดงสัญลักษณ์ทำงประวัติศำสตร์เรื่องรำวที่ส ำคัญในอดีต 

ผลพวงของกำรสร้ำงสรรค์อนุสำวรีย์สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำชในพ้ืนที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยำ ท ำให้ได้รับควำมรู้ในเรื่องของประวัติศำสตร์ในยุคสมัยสิ้นกรุงศรีอยุธยำ และเกิด

ควำมศรัทธำในพระองค์ และเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่กระตุ้นควำมรู้สึกขึ้นในใจเสมอว่ำ

อยำกท ำอะไรที่เกี่ยวกับพระองค์ท่ำน ดังค ำบันทึกพระรำชปณิธำนที่มีใจควำมฟ้ืนฟูพระศำสนำให้คู่

ชำติไทย และโครงกำรศึกษำสร้ำงสรรค์ร ำลึกค่ำยโพธิ์สำมต้น เป็นส่วนส ำคัญของกำรสร้ำงสรรค์เพ่ือสิ่ง

ที่พระองค์ท่ำนเคยท ำไว้ ด้วยควำมรู้ที่มีด้ำนกำรสร้ำงสรรค์ประติมำกรรม ซึ่งน่ำจะเป็นส่วนส ำคัญ

วิธีกำรหนึ่งที่จะช่วยฟ้ืนฟู และร ำลึกเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์เหตุกำรณ์กำรรบกู้เอกรำช และ

เรื่องรำวทำงวัฒนธรรม ตลอดจนผลที่ไม่คำดหมำยหรือวัตถุประสงค์ถึงเรื่องของกำรสร้ำงแบบจ ำลอง

ระบบนิเวศที่พิกลพิกำรมำหลำยสิบปีให้เห็นเป็นรูปลักษณ์สัญลักษณ์ภูมิทัศน์ ซึ่งระบบนิเวศในพ้ืนที่

อยุธยำก็เป็นส่วนสำเหตุของอำรยธรรมที่เจริญรุ่งเรือง และหำกจะเป็นไปได้ของกำรฟ้ืนฟูระบบนิเวศ

กลับคืนมีชีวิตอีกครั้งคงจะเป็นส่วนท ำให้อยุธยำมีควำมเจริญรุ่งเรืองยิ่งกว่ำ 250 ปีที่แล้ว และซึ่งเป็น
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หลักกำรต้นแบบกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (sustainable development model) ไม่ใช่กำรพัฒนำแบบ

ซ้ ำเติมดังที่เคยเห็นควำมผิดพลำดในหลำยพื้นท่ีของประเทศไทย 

สรุปอภิปรำยผลลัพธ์ที่ได้จำกผลกำรศึกษำสร้ำงสรรค์ประติมำกรรม “ร ำลึกค่ำยโพธิ์สำมต้น” 

ได้เรียนรู้กระบวนกำรค้นหำรูปทรงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงเรื่องรำวประวัติศำสตร์ ปัจจัยของเหตุผลที่

น ำไปสู่เหตุกำรณ์กำรรบของกองทพัพระยำตำก ประวัติศำสตร์ทำงศิลปวัฒนธรรม ควำมเจริญรุ่งเรือง 

อำรยธรรมเก่ำและธรรมชำติก่อนเดิม ควำมสวยงำมทำงทักษะภูมิปัญญำ องค์ควำมรู้ทำงเทคนิค

พ้ืนฐำนระดับสูง ปรัชญำเชิงสัญลักษณ์ กำรเมืองกำรปกครอง และวิถีชีวิตในอดีต ซึ่งเหล่ำนี้จะอยู่ใน 

“รูปทรงสัญลักษณ์” (ร ำลึกค่ำยโพธิ์สำมต้น) และเมื่อน ำกำรก่อสร้ำงในพ้ืนที่ตำมวัตถุประสงค์ ผลที่

คำดไว้ที่จะเกิดกับพื้นท่ี ชุมชนและสังคม (เป็นวิธีกำรส่งผ่ำน) 

 

 

ภำพที่ 208 ผลลัพธ์ของประติมำกรรมสำธำรณะเชิงปฏิกิริยำตอบรับกับประชำชน 
ที่มำ: ผู้วิจัยสร้ำงสรรค์ 

 

5.8 องค์ความรู้และทฤษฎีที่ได้จากการสร้างสรรค์ 

 กระบวนกำรสร้ำงสรรคจ์ำกรูปทรงประดิษฐ์กรรม “เรือรบไทยโบรำณ” เป็นแรงบันดำลใจใน

กำรสร้ำงสรรค์ สิ่งที่ค้นเจอคือควำมรู้หลังประสบกำรณ์ (posteriori knowledge) และเป็นควำมรู้เชิง

ประจักษ์ (empirical knowledge) ประกอบด้วยองค์ควำมรู้และทฤษฎี ดังนี้ 

 1) เส้นแนวตั้งหรือเส้นดิ่งและเส้นแนวนอน เป็นทัศนธำตุส ำคัญกำรรับรู้ทำงควำมรู้สึกด้ำน

อำรมณ์ และเป็นควำมรู้ขั้นพื้นฐำนของทุกสิ่งทุกอย่ำงในสิ่งประดิษฐ์  

 2) ควำมรู้ในธรรมชำติวัสดุเป็นจุดเริ่มต้นของกำรพัฒนำแบบยั่งยืน (ที่ประกอบด้วยระบบ 

ระยะเวลำ และสถำนะทำงรูปทรง)  
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 3) กำรลอยตัวและควำมมั่นคงของเรือที่ลอยล ำ (buoyancy and stability of floating 

vessel) ทฤษฎีแรงดึงดูด สมดุล และสมมำตร (gravity, balance and symmetry) เป็นองค์ควำมรู้

ที่แผงในเรือขุดไทยโบรำณที่อยู่คู่กับคนไทยมำแต่ยุคสมัยสุโขทัย 

 4) Retro Futurism มีหลักกำรที่เป็นทฤษฎีย้อนยุค รูปแบบสัญลักษณ์ สื่อควำมหมำยสัญญะ

ทำงอำรยธรรม ประเพณี วัฒนธรรม กำรด ำรงชีวิต ควำมศรัทธำและควำมเชื่อในช่วงเวลำอดีตได้อย่ำง

เข้ำถึงอัตถะ 

 5) เรือรบ (ขุด) ไทยโบรำณ มีองค์ควำมรู้ทักษะกำรประดิษฐ์กรรม และองค์ควำมรู้ทำง

เทคโนโลยีอุทกพลศำสตร์ (hydrodynamic)  

 6) สุนทรียะวัฒนธรรมที่เกิดจำกเทคนิคและอุปกรณ์พ้ืนฐำนงำนฝีมือที่มีมำแต่อดีตเป็นสิ่ง

ส ำคัญยิ่งต่อกำรพัฒนำแบบยั่งยืนที่เห็นว่ำเหมำะสมในศตวรรษอนำคต 

 7) กำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ด้ำนสังคมและกำรปกครองในสมัยอยุธยำ ผ่ำนกำรสร้ำงสรรค์

ประติมำกรรมสัญลักษณ์ เป็นสื่อควำมหมำยที่ทรงคุณค่ำแสดงถึงประวัติศำสตร์อยุธยำ และควำมเป็น

อำณำจักรอำรยธรรมลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ 

 8) กำรสร้ำงสรรค์ประติมำกรรมเชิงภูมิทัศน์ (landscape) แนวคิดสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จำก

ข้อมูลระบบนิเวศและสภำพสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นไปตำมระบบธรรมชำติทำงธรณีวิทยำดินดอนสำมเหลี่ยม 

เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธำตุที่เกิดจำกกำรพัดพำของสำยน้ ำตกตะกอนทับถมมำยำวนำนบนพ้ืนที่

ลุ่มแม่น้ ำสำมสำย และเป็นควำมลงตัวของอำรยธรรมลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำอำณำจักรกรุงศรีอยุธยำตั้งแต่

อดีตกำล 

 ทุกข้อที่กล่ำวมีควำมสัมพันธ์กันและพ่ึงพำกันและกัน มนุษย์เรียนรู้วัสดุธรรมชำติ ธรรมชำติ

ทำงธรณี บรรยำกำศธรรมชำติ ฤดูกำลที่เป็นคุณและเป็นโทษแก่กำรด ำรงอยู่ สิ่งประดิษฐ์เป็น

เครื่องมือช่วยในกำรด ำรงอยู่ในสภำวะที่ธรรมชำติไม่เป็นใจ มีควำมเชื่อและควำมกลัวท ำให้เกิด

จินตนำกำรของรูปแบบที่อยู่เหนือประโยชน์ใช้สอย ซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่ำเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์

เฉพำะตน 
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5.9 ข้อเสนอแนะ 

 - ในแง่ของศิลปะวัฒนธรรม และกำรท่องเที่ยว จำกกำรศึกษำสร้ำงสรรค์โครงกำรนี้ผู้ศึกษำ

เห็นสมควรให้มีกำรฟ้ืนฟูบูรณะ พ้ืนที่ค่ำยโพธิ์สำมต้นให้เห็นเป็นรูปธรรมเพ่ือเป็นสถำนที่เรียนรู้ใน

รูปแบบอนุสรณ์สถำน และเพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจเรื่องรำวเหตุกำรณ์ประวัติศำสตร์ส ำคัญกับ

พ้ืนที่ที่ส ำคัญเป็นกำรฟ้ืนฟูองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปะวัฒนธรรมที่มีอยู่คู่กับอยุธยำมำแต่เก่ำแก่ คือกำรต่อ

เรือและประดิษฐ์กรรมต่ำง ๆ 

- ในแง่ของสังคมและกำรปกครอง ในพ้ืนที่ประวัติศำสตร์ค่ำยโพธิ์สำมต้น ตำมหลักฐำนวัสดุ

และข้อมูลแสดงควำมเป็นจริงที่เกี่ยวข้องกับประวัติศำสตร์ และเป็นพ้ืนที่อนุสรณ์สถำน แม้ว่ำจะไม่มี

สิ่งปลูกสร้ำงอ่ืน ๆ ที่เป็นสื่อสัญลักษณ์ก็ตำม แต่ในทำงประวัติศำสตร์ ภูมิศำสตร์แล้วเป็นที่ทรำบได้ว่ำ

เป็นสถำนที่ส ำคัญของเหตุกำรณ์กำรรบในครั้งกู้เอกรำชของสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ดังนั้น ผู้ที่

จะต้องให้ควำมช่วยเหลือฟ้ืนฟูและสร้ำงสรรค์เพ่ือเป็นอนุสรณ์สถำนคงไม่ใช่หน้ำที่ของหน่วยงำน

ท้องถิ่นเพียงผู้เดียว 

- ในแง่รูปแบบสิ่งก่อสร้ำง กำรสร้ำงสรรค์ประติมำกรรมสำธำรณะมีหลำยรูปแบบ และวิธีกำร

เพ่ือต้องกำรแสดงและอธิบำยเรื่องรำวในพ้ืนที่นั้น ๆ ซึ่งกำรสร้ำงสรรค์ประติมำกรรมรูปแบบ

สัญลักษณ์เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผู้สร้ำงสรรค์และผู้สัมผัสต้องใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์ทำงปัญญำ 

(intellectualist theory) ในกำรตีควำมรูปทรงนั้น ๆ เป็นสุนทรียะทำงควำมคิดและจินตนำกำร เป็น

หลักกำรวิธีกำรของทฤษฎีสัญลักษณ์ และเป็นเขตหมำย (landmark)     

- ในแง่ของสิ่งแวดล้อม “วิถีชีวิต” ที่เป็นกฎเงื่อนไงของสิ่งแวดล้อมและอ่ืนๆที่เกี่ยวกับกำร

ด ำรงชีวิตของชุมชนนั้น ๆ ดังนั้น ก่อนที่จะถึงขั้นตอนกำรสร้ำงสรรค์จ ำเป็นต้องท ำกำรส ำรวจ 

สัมภำษณ์ หรือวิธีอ่ืน ๆ ที่ไม่ขัด หรือก่อให้เกิดผลเสียทำงสิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของชุมชนนั้น ๆ ซึ่ง

จะเรียกได้ว่ำเป็นระเบียบวิจัยสร้ำงสรรค์ศิลปะเพ่ือชุมชน (ไม่เช่นนั้นจะเป็นเพียงแค่กำรวิจัยเชิงปฏิบัติ

ด้ำนเดียว) 

- ในแง่ควำมคิดเห็นจำกชุมชน ข้อควรระวังในกำรสร้ำงสรรค์ประติมำกรรมในพ้ืนที่สำธำรณะ

และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งพ้ืนที่ทำงประวัติศำสตร์ที่มีควำมละเอียดอ่อนต่อควำมรู้สึกส ำนึกจำกประชำชน

ในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง กำรส ำนึกชุมชนและบทบำทของชุมชนต่อพ้ืนที่ทำงประวัติศำสตร์โพธิ์

สำมต้น และผลจำกกำรส ำรวจข้อมูลประชำชนกว่ำร้อยละ 40 เป็นผู้อยู่อำศัยใหม่หำกแต่ผลกำร
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ส ำรวจควำมคิดเห็น ต่ำงก็มีส ำนึกชุมชน กำรยอมรับ และมีจิตส ำนึกชุมชนแม้ประชำกรกว่ำครึ่งเป็นผู้

อำศัยแบบปรับเปลี่ยนหมุนเวียน 

- ในแง่ของกระบวนกำรศึกษำ ซึ่งเชื่อได้ว่ำเป็นศึกษำตำมหลักกำรที่ถูกต้อง กำรสร้ำงสรรค์

ศิลปกรรมเชิงวิจัยเป็นกำรศึกษำทับซ้อน 2 ขั้นตอน 2 วิธีกำรวิจัย กล่ำวคือ เมื่อรวบรวมและศึกษำ

ข้อมูลแล้วต้องผ่ำนกำรพิสูจน์ข้อมูล หลังจำกนั้น เป็นขั้นตอนกำรวิเครำะห์ เมื่อได้ผลวิเครำะห์แล้ว

น ำไปสู่ขั้นตอนกำรออกแบบสร้ำงสรรค์ด้วยหลักวิธีกำรแบบใดแบบหนึ่ง และหรือจะที่กำรออกแบบใน

หลำย ๆ รูปแบบ และหรือหลำยแนวทำง ทั้งนั้น เพ่ือผลลัพธ์ทำงกำรรับรู้ที่เกิดขึ้นในประสำทสัมผัส

จำกประชำชน ซึ่งผลลัพธ์อำจจะไม่ได้เต็มร้อย แต่สิ่งส ำคัญของกำรศึกษำสร้ำงสรรค์ลักษณะนี้ควำมรู้

ที่เกิดกับผู้ศึกษำมีให้ได้รับตลอดทำงระยะกำรศึกษำ ซึ่งผู้ที่สัมผัสก็จะได้รับผลลัพธ์ปลำยทำงที่อำจจะ

เป็นควำมรู้ใหม่หรืออีกทำงหนึ่ง (เบี่ยงเบนไปจำกวัตถุประสงค์โครงกำร) แต่ก็ถือว่ำเป็นผลลัพธ์ที่มี

กระบวนกำรวิธีกำรซึ่งเป็นสุนทรียะเช่นกันกระบวนกำรสร้ำงสรรค์อำจเรียกได้ว่ำ “กำรวิจัยเพ่ือกำร

สร้ำงสรรค”์ 

 

5.10 สรุปอภิปรายผล 

กระบวนกำรสร้ำงสรรค์ประติมำกรรมสำธำรณะร ำลึกค่ำยโพธิ์สำมต้น มีล ำดับกำรศึกษำ

รวบรวมข้อมูลภำคเอกสำร ข้อมูลวัตถุ โบรำณสถำนและกระบวนกำรทดลองสร้ำงสรรค์ และเพ่ือให้

เกิดผลกำรยอมรับและเห็นชอบและอีกทั้งข้อมูลจำกภำคสนำม (พ้ืนที่ชุมชน) ได้มีขั้นตอนกำร

สัมภำษณ์ ควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะจำกผู้น ำท้องถิ่น ประชำชนทั่วไปในพ้ืนที่แบบสุ่มตัวอย่ำง 

และกำรส ำรวจพ้ืนที่หำข้อมูลภูมิประเทศ (โยธำส ำรวจ) ซึ่งเป็นระเบียบวิจัยสร้ำงสรรค์เพ่ือชุมชน 

จำกนั้นเป็นกระบวนกำรสร้ำงสรรค์ กำรออกแบบค้นหำรูปทรงสัญลักษณ์ ตำมกระบวนกำรและ

หลักกำรต่ำง ๆ ในกำรสร้ำงสรรค์ประติมำกรรม 

พ้ืนที่ทำงประวัติศำสตร์มีควำมส ำคัญในหลำย ๆ ด้ำนและระดับกำรจะด ำเนินกำรอย่ำงไร

อย่ำงหนึ่งจ ำเป็นต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกภำคประชำชนและองค์กรท้องถิ่น ส่วนกลำงหรืออ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้องหลำยด้ำน คือ ด้ำนประวัติศำสตร์ ด้ำนโบรำณคดี ด้ำนสังคม ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ด้ำน

สิ่งแวดล้อม ด้ำนผังเมือง ด้ำนสถำบัน องค์กร และด้ำนภำคประชำชน ซึ่งจ ำต้องได้รับกำรเห็นชอบ

และข้อเสนอแนะจำกภำคด้ำนต่ำง ๆ  
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โครงกำรสร้ำงสรรค์ประติมำกรรมสำธำรณะ “ร ำลึกค่ำยโพธิ์สำมต้น” มีขั้นตอนกำรผ่ำนที่

ประชุมและผ่ำนภำคสนำมประชำชนในระดับข้อมูลและข้อคิดเห็นเสนอแนะจำกหน่วยงำนท้องถิ่น 

และภำคประชำชนนอกพ้ืนที่ (พ้ืนที่สนใจของประชำชนทั่วประเทศ) มีทั้งข้อคิดเห็นบวกและข้อ เห็น

ต่ำง ซึ่งผู้ศึกษำสร้ำงสรรค์ถือว่ำเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำสร้ำงสรรค์เป็นอย่ำงมำก  

ในควำมส ำคัญของกำรวิจัยเพ่ือสร้ำงสรรค์หรือผลกำรสร้ำงสรรค์เชิงวิจัยฉบับนี้ เพ่ือต้องกำร

สร้ำงประติมำกรรมสำธำรณะ ผ่ำนกระบวนกำรล ำดับขั้นเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมหลักกำรวิชำกำรและ

มีผลลัพธ์ที่สำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้ในล ำดับกำรก่อสร้ำง โดยมีหน่วยงำนภำคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รับไปด ำเนินกำร ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่นอกเหนือจำกกำรวิจัยสร้ำงสรรค์ “ร ำลึกค่ำยโพธิ์สำมต้น” ฉบับนี้ 

ซึ่งกำรด ำเนินกำรเหล่ำนั้นมีปัจจัยหลำยด้ำนเป็นเงื่อนไขของกำรด ำเนินงำน เช่น เปลี่ยนแปลงผู้น ำ

ท้องถิ่น งบประมำณ หน่วยงำนไหนรับผิดชอบหลัก อ ำนำจควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำยหรือ

กฎระเบียบของแต่ละองค์กรแตกต่ำงกัน และผลประโยชน์ทับซ้อนอ่ืน ๆ ทั้งหลำยเหล่ำนี้อำจเป็นผล

ท ำให้โครงกำรมีรูปลักษณ์ ขอบเขตเปลี่ยนไปจำกผลกำรศึกษำสร้ำงสรรค์ฉบับนี้ ทั้งนี้  ผู้วิจัย

สร้ำงสรรค์หวังว่ำผู้ที่มีอ ำนำจหน้ำที่ หรือองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จะเห็นถึงควำมส ำคัญเพ่ือกำรร ำลึก

ประวัติศำสตร์มำกกว่ำสิ่งอ่ืนที่รวบรัดหรือตัดตอน ซึ่งเป็นวิธีกำรที่สร้ำงผลเสียกับประวัติศำสตร์ของ

พ้ืนที ่
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ชื่อ-สกุล นำยถนอมจิตร์ ชุ่มวงค์ 
วัน เดือน ปี เกิด 27 กันยำยน 2508 
สถานที่เกิด พะเยำ 
วุฒิการศึกษา ศิลปมหำบัณฑิต สำขำประติมำกรรม คณะจิตรกรรม ประติมำกรรมและ

ภำพพิมพ์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร  
ศิลปบัณฑิต สำขำประติมำกรรม คณะจิตรกรรม ประติมำกรรมและภำพ
พิมพ์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 99/19 หมู่ 1 ถนนพุทธมณฑลสำย 5 ต ำบลบำงเตย อ ำเภอสำมพรำน 
จังหวัดนครปฐม 

ผลงานตีพิมพ์ เอกสำรค ำสอนประติมำกรรมโลหะเทคนิคเชื่อม  
เอกสำรประติมำกรรมกับสิ่งแวดล้อม  
เอกสำร Casting in Sculpture 

รางวัลที่ได้รับ 2555-57 ได้รับทุนอุดหนุนโครงกำรวิจัยจำกส ำนักคณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ 2555  
2541 ได้รับทุนสร้ำงสรรค์ศิลปะจำกทุนมีเซียม ยิบอินซอย   
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