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วิทยานิพนธ์หัวข้อ “วิถีรถเกี่ยวข้าว” เป็นการสร้างเอกภาพทางสุนทรีภาพแห่งวัตถุทาง

ศิลปะหรือผลงานด้วยกระบวนการทางทัศนศิลป์ งานศิลปะภาพพิมพ์ ที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก
ด้วยสาระนามธรรมแห่งรูปแบบชีวิตภายใต้วิถีของวัตถุอุตสาหกรรมในรูปแบบเหมือนจริง  และเป็น
สัญลักษณ์ทางเนื้อหาของ “ชีวิตวัตถุ วิถีทุนนิยม” ในบริบทของรถเกี่ยวข้าว ผ่านกระบวนการภาพ
พิมพ์โลหะร่องลึก (Intaglio Printing Process) ที่สร้างมิติลวงตาบนระนาบสองมิติของพ้ืนภาพโดย
อาศัยใช้ภาษาของศิลปะหรือทัศนธาตุ เป็นเครื่องมือที่ในการสร้างรายละเอียด “แสง เงา” และค่า
น้ าหนักให้ก่อรูปเป็นรูปแบบแห่งกายภาพของผลงานหรือรูปแทนของสัญลักษณ์ ประเด็นสาระเหล่านี้
เพ่ือกระตุ้นเร้าให้รู้สึกถึงการส าแดงพลังอยู่ในทุกโมงยามท่ามกลางบรรยากาศในห้วงเวลากลางคืนของ
พ้ืนที่เกษตรกรรม “นาข้าว” ที่แฝงไว้ด้วยความหมายสอดคล้องกับแนวความคิด ซึ่งเป็นเจตนาและ
กลวิธีแห่งการสร้างสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ที่สื่อความหมายทางนามธรรมให้กระจ่างมากยิ่งขึ้น
หรือเพ่ือสะท้อนนัยถึงวิถีการด าเนินชีวิตของสังคมเกษตรอุตสาหกรรมในชนบท “ภาคอีสาน” ที่รุกคืบ
ขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาด้วยก าลังแรงม้าผ่านภาพลักษณ์ของรถเกี่ยวข้าว  อันเป็นเสมือน “ชีวิตวัตถุ” 
ที่ไม่เคยหลับใหลในสังคมบริโภคนิยมซึ่งนิยมในวัตถุ หรือเป็นชีวิตที่บกพร่องซึ่งคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล โดยนัยเหล่านี้ เพ่ืออานุสติ กระตุ้นจิตส านึกตนเองและเพ่ือนมนุษย์ให้รับรู้ถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคมในอนาคตหรือเพ่ือมุ่งสร้างจิตส านึกและความตระหนัก ที่รู้คิด รู้เท่าทัน
นวัตกรรมแห่งเทคโนโลยีด้วยสติและปัญญาหรือใช้เป็นเครื่องมือน าทางในการขับเคลื่อนวิถีชีวิตที่รู้ตื่น 
รู้เบิกบาน อยู่บนพ้ืนฐานของปัจจัยหลักในการด าเนินชีวิตที่พอเพียง แบบเรียบง่าย ทว่างดงาม ในอีก
นัยหนึ่งเป็นกุศโลบาย “สื่อ” แห่งภาษาของทัศนศิลป์ที่ถ่ายทอดให้เพ่ือนมนุษย์ในสังคมได้รับรู้ถึง
ปรากฏการณ์เชิงประจักษ์แห่งความเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมแห่งนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ซึ่งเป็นรูปแบบของวิถีชีวิตที่พ่ึงพาอาศัยเพียงวัตถุ อันสะท้อนถึงความโลภ ที่จะโน้มน้าว
จิตใจไปสู่การยึดติดอยู่กับความสุขด้วยวัตถุและเงินตรา ซึ่งนัยแท้จริงของสิ่งนั้นหาใช่ความสุขอันจีรัง
ยั่งยืนไม ่
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

59003203 : Major (VISUAL ARTS) 
Keyword : Life Object, Capitalist Way 

MISS RATTANA SUDJARIT : THE WAY OF HARVESTER THESIS ADVISOR : 
PROFESSOR PHATYOS BUDDHACHAROEN 

The thesis “The Way of Harvester” was created the unity in the aesthetic 
of art objects or work which created with the visual arts, graphic arts process that 
conveyed the emotions with abstract themes of life form under the path of 
industrial objects as realism and to be a symbol of the content “Life Object, 
Capitalist Way” in form of harvesters through Intaglio Printing Process that created 
the two dimension of illustrates by using the artistic languages as a tool to refer the 
details of “light and shadow” and weight to be the physical form as a symbol. This 
content issues the stimulate the feeling of power manifestation every hour at night 
time of “rice fields” where hidden meaning with the intentions and strategies of 
creating the fulfillment of creativity that expresses more abstract meaning or to 
reflect the way of agricultural life in rural areas that are constantly driven by 
horsepower through the image of a harvester, like the image of “life-object” that 
never asleep in consumerism society, which is a life that is deficient in morality, 
ethics and good governance. With these implications for encouraging the 
consciousness of oneself and fellow human beings to be aware of the consequences 
that will occur in the future or to focus on the conscious awareness of innovations 
with wisdom, or used as a navigator for driving lifestyle based on the main factors in 
a simple, but beauty. In addition to refer as “media” of visual arts that is conveyed 
to fellow human beings, to be aware of the empirical phenomena of change in the 
agricultural society to a society of innovation and technology which is a life-formed 
that relies on objects with greed which will convince the mind to adhere to 
happiness with them and money, if that is not a long lasting happiness.     
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บทที่ 1 

บทน า 
 

 อนึ่งในปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่าวิถีการด าเนินชีวิตชนบทของไทยได้เข้าสู่ยุคทุนนิยมอย่างเต็ม
ตัว และวิถีชีวิตเกษตรกรรมแบบเรียบง่าย ที่พ่ึงพาพ่ึงพิงกับธรรมชาติได้ถูกแทนที่ด้วยวิถีการเกษตร
เชิงเกษตรอุตสาหกรรมหรือได้กลับกลายมาอยู่ภายใต้อุดมการณ์ทุนนิยมไปแล้วโดยสิ้นเชิง แม้ว่าวันนี้
อาชีพเกษตรกรรมจะยังคงมีบทบาทส าคัญหรือเป็นอาชีพหลักในการด าเนินชีวิตของเกษตรกรไทย 
โดยเฉพาะในชนบท แต่ทว่ารูปแบบของวิถีการปฏิบัติในบริบทแห่งสภาพแวดล้อมทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกับการผลิต ตลอดจนค่านิยม วัฒนธรรม และประเพณีที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันกับวิถีแห่ง
การเกษตรแบบดั้งเดิมก็เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสังคมร่วมสมัยและความเจริญก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจของโลกยุคใหม่ (ยุคโลกาภิวัตน์ บริโภคนิยม ทุนนิยม) หรือโลกยุคมนุษย์ครองโลก 
(Anthropocene) ด้วย 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

ท้องถิ่นที่ข้าพเจ้าถือก าเนิดและเติบใหญ่อยู่ในอาณาบริเวณพ้ืนที่แห่งที่ราบสูงที่คนส่วนใหญ่
มักขนานนามให้ค าแทนพวกเราว่า  “คนอีสาน” หรือก็คือประชากรที่อาศัยอยู่ ในแถบภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ในอีกนัยหนึ่งทางภูมิศาสตร์ที่นิยามเรียกว่า “ภาคอีสาน” ผู้คนแห่ง
ชนบทของพ้ืนที่นี้ล้วนมีวิถีทางด าเนินชีวิตด้วยการประกอบสัมมาอาชีพเกษตรกรรม  วิถีแห่งการ
เพาะปลูกอันเป็นช่องทางหลักของการหาเลี้ยงชีพและท างานตามศักยภาพแห่งตนเองเพ่ือครอบครัว
เป็นส าคัญ มิได้มุ่งเน้นความชิงดีชิงเด่นในอาชีพหรือไม่ได้ด ารงชีพเพ่ือประโยชน์ทางการค้าระบบทุน 
โดยนัยนี้จึงอาศัยเพียงเครื่องไม้เครื่องมือทางการเกษตรที่สร้างขึ้นด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านตามสภาพ
ความเป็นอยู่ที่พ่ึงพาพ่ึงพิงเพียงแรงกายตน และแรงงานจากสัตว์เลี้ยง เช่น วัว ควาย ที่ใช้น าพาไปยัง
สถานที่ต่าง ๆ สิ่งมีชีวิตที่เป็นเสมือนเพ่ือนและผู้มีพระคุณต่อการด ารงชีพนั้นได้ให้พลังขับเคลื่อนชีวิต
ที่ด าเนินไปอย่างผู้อ่อนน้อมแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย อันเป็นวิถีของผู้เคารพนอบน้อมต่อธรรมชาติ หาก
ทว่ากระแสแห่งโลกาภิวัตน์ของสังคมเมืองนั้นได้ไหลบ่ารุกคืบอย่างถาโถม แทรกซึมและเบียดเบียน
การใช้ชีวิตในบริบทเดิมที่ด าเนินไปอย่างประณีตและสอดคล้องกลมกลืนกับกฎแห่งธรรมชาติ ซึ่ง
โดยนัยเหล่านี้อันเป็นเหตุปัจจัยที่โน้มน้าวให้ก่อเกิดเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมใหม่ หรือเป็นวัฒนธรรม
แห่งการบริโภคนิยม รวมถึงการขยายตัวของธุรกิจการค้าเพ่ือการส่งออกผลผลิตทางการเกษตร เช่น
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ข้าว ซึ่งได้กลายเป็นความต้องการที่เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการควบคุมข้อก าหนด
แห่งช่วงเวลาของการเพาะปลูก รวมถึงการเร่งอัตราการผลิตผลผลิตด้วยสารเคมี เช่น ปุ๋ยและยา ฯลฯ 
ซึ่งผลที่ปรากฏเป็นรูปธรรมของความโลภที่ตามมาย่อมจะเห็นได้ว่า “ข้าว” ในปัจจุบัน มิใช่เป็นเพียง
แค่ผลิตผลเพ่ือสังคมแห่งการยังชีพอีกต่อไป หากแต่ทว่าได้กลายเป็นผลผลิตส าคัญในตลาดทุนนิยม 
กลุ่มทุนและตลาดการค้าโลก กล่าวคือ ความต้องการข้าวนี้เองที่กลายเป็นอีกนัยหนึ่งของกลไกการ
ก าหนดราคา และมีส่วนส าคัญท าให้วิถีชีวิตในสังคมชนบทของเกษตรกรไทยในบริบทเดิมได้
ปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตจากที่เคยอยู่คู่เคียงไปกับธรรมชาติก็ได้กลายเป็นวิถีชีวิตในแบบที่รีบเร่งและ
รวบรัด อันเป็นเสมือนประหนึ่งการบริโภคอาหารแบบจานด่วน วัฒนธรรมการแต่งกายตามสมัยนิยม 
การสร้างนวัตกรรมรวมถึงการยอมรับเอาเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตจนกลายเป็น
ชีวิตที่ต้องจ านนอยู่ภายใต้เทคโนโลยีกระแสหลักของโลกยุคโลกาภิวัตน์ไปโดยปริยาย ประเด็นปัญหา
ดังกล่าวเหล่านี้ได้เริ่มก่อรูป (ปัญหา) จากการเปลี่ยนแปลงหนทางแห่งอาชีพ ซึ่งแต่เดิมมีเพียงแรงงาน
จากตนเองและครอบครัวพร้อมเครื่องมืออันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น คันไถ รวมทั้งการอาศัย
แรงงานจากสัตว์เลี้ยงที่เป็นทั้งอาหารและเครื่องทุ่นแรงช่วยในการเก็บเกี่ยว  และเคลื่อนย้ายผลผลิต 
โดยยอมรับและน้อมยินดีที่จะอยู่เคียงข้างกับสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมภูมิปัญญาพ้ืนบ้านทดแทน
แรงงานจากเครื่องจักรเพ่ืออาศัยใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ทว่าเมื่อวิถีทางแห่งสังคมชนบทได้กลับ
กลายเป็นแรงงานสู่ภาพลักษณ์แห่งอุตสาหกรรมร่วมพร้อมไปกับการห่างหายจากการใช้แรงงานแบบ
ถ้อยทีถ้อยอาศัยจากครัวเรือนและเพ่ือนบ้าน อันเป็นวิถีสังคม ประเพณีและวัฒนธรรมที่งดงาม 
โดยเฉพาะกับวัฒนธรรมแห่งการลงแรง “ลงแขก” เกี่ยวข้าวนั้นก็ได้ห่างหายและถูกกลืนกินจนเลือน
จางไปด้วย ผู้คนในสังคมชนบทที่เริ่มยึดติดกับวัตถุสิ่งของนอกกาย และมุ่งแสวงหาทรัพย์เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการท่ามกลางบริบทแห่งความโลภที่เคลื่อนคล้อยไหลบ่าไปตามกระแสโลกาภิ
วัตน์และลบเส้นกั้นพรมแดนของรูปแบบชีวิตที่เรียบง่าย พอเพียงไปโดยปริยายด้วย ประเด็นของ
ปัญหาดังกล่าวล้วนเป็นผลพวงจากความต้องการในเชิงปริมาณ “ข้าว” ที่เพ่ิมมากขึ้นจนแรงงานคน
และสัตว์ในบริบทเดิมไม่สามารถสนองตอบได้ตามความต้องการ “นวัตกรรมแห่งคันไถและรถเกี่ยว
ข้าว” จึงถูกสร้างและพัฒนาเพ่ือทดแทนแรงงานจากสิ่งมีชีวิต  (วัวและควาย) และกลายเป็นพลัง
ขับเคลื่อนสู่ภาพลักษณ์แห่งอุตสาหกรรมหรือเป็นวัตถุอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนวิถีชีวิต “เชิงวัตถุ” ใน
แบบย้อนแย้ง เช่น ควายเหล็กและรถเกี่ยวข้าว โดยเน้นเป้าหมายและความต้องการเพียงแค่ปริมาณ
ของผลผลิต อันเป็นสาเหตุของการลดการจ้างงานคนและหาสิ่งอ่ืนมาทดแทนข้อจ ากัดเชิงศักยภาพ
ของแรงงานทั้งคนและสัตว์ด้วยการอาศัยเทคโนโลยี 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อความต้องการมีมากข้ึน คนชนบทจึงหันมาพ่ึงพาและยอมรับเทคโนโลยี
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินชีวิต จากวิถีชีวิตในแบบที่ประณีตเรียบง่าย พออยู่ พอกินหรือ
พอเพียงและมีความสุขในสิ่งที่มีอยู่ หรือเหมือนกับที่เคยลากจูงวัว ควาย เพ่ือไปท าไร่ไถ่นาอยู่เคียงคู่
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กับธรรมชาติดังในบริบทแบบเดิม ก็ได้สลับเปลี่ยนวิถีทางมาให้ “ควายเหล็ก” ชักจูงแทน อันเป็น
รูปแบบชีวิตแห่งการมุ่งเน้นพ่ึงพิงวัตถุเพ่ือความสบาย “กาย” หวังผลเพื่อตอบรับกระแสอุตสาหกรรม
ที่เน้นเชิงปริมาณและความคุ้มค่าจนกลายเป็นรูปแบบของวิถีชีวิตที่เอ้ืออ านวยประโยชน์ให้  “กลุ่ม
ทุน” ผู้ชี้น าสังคมหรือกลุ่มบริโภคนิยมที่แสวงหาซึ่งวัตถุปัจจัย กล่าวได้ว่าวิถีการด าเนินชีวิตภายใต้
บริบทเหล่านี้ได้สร้างผลกระทบต่อทัศนคติและความคิดของข้าพเจ้า  หรือเป็นความสะเทือนใจ
สะเทือนอารมณ์ทางความรู้สึกและจิตใต้ส านึกจนกลายเป็นค าถามที่เริ่มทบทวีทีละน้อยอยู่ภายใน
จิตใจถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต เช่น ประเด็นของการถูกลดคุณค่าความหมายความส าคัญแห่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างคนและสัตว์เลี้ยงอย่างในชีวิตแบบเดิม ซึ่งอาจผันแปรโน้มไปสู่วิกฤติทางสังคม
รวมถึงการเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม และประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต อันเป็นนัยแห่งการ
เคารพนอบน้อมพ่ึงพาพ่ึงพิงธรรมชาติด้วย หรือเป็นเหมือนการสูญเสียความเป็นตัวตนไปโดยปริยาย 
โดยนัยของประเด็นเรื่องราวดังกล่าว ได้กลายเป็นสิ่งกระตุ้นเร้าจิตใจหรือเป็นแรงผลักดันให้ได้ฉุกคิด
และน ามาซึ่งการเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ด้วยการน าเอาภาพลักษณ์
ของ “รถเกี่ยวข้าว” มาใช้เป็นสื่อสัญลักษณ์แห่งเทคโนโลยีการเกษตรยุคใหม่ “เกษตรอุตสาหกรรม” 
แทนหรือวัตถุทางอุตสาหกรรม “แบบทุนนิยม”ที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือสนองตอบต่อความโลภของนัก
บริโภคนิยมหรือเป็น “รูปแทน” ที่สื่อถึงรูปแบบลักษณะที่เปี่ยมไปด้วยพละก าลัง ศักยภาพและ
ความสามารถในการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้ปริมาณมาก ๆ เพียงพอต่อความต้องการ หรือการน ามาใช้
เพ่ือทดแทนแรงกายตนเองและแรงงานของสิ่งมีชีวิต “วัว-ควาย” ซึ่ง “สื่อ” โดยนัยนี้จึงเป็นเสมือนรูป
แทนของชีวิตเครื่องจักรที่ไม่มีค าว่าพักผ่อนและ “พอ” อันเป็นภาพสะท้อนของชีวิตแบบวัตถุที่ต้อง
ตื่นตัวตลอดเวลา หรือท าหน้าที่ เป็นเสมือนผู้บุกรุกที่รุกล้ าย่างกรายขับเคลื่อนในทุกโมงยาม 
โดยเฉพาะในยามวิกาลที่ส าแดงพลังโลดแล่นอยู่ในท้องทุ่งพ้ืนที่เกษตรกรรมท่ามกลางบรรยากาศยาม
ค่ าคืนในขณะที่ เป็นเวลาแห่งการพักผ่อนของสรรพชีวิตภายใต้กฎธรรมชาติ  แต่ทว่าวัตถุและ
เทคโนโลยีที่ไร้จิตวิญญาณเหล่านี้กลับรุดหน้ารุกคืบมุ่งท าลายดุลยภาพแห่งความสุขสงบที่ถูกปลุกด้วย
เสียงอันก้องกังวานก่อกวนจิตใจขณะก าลังท างาน แสงจากไฟหน้าของรถเก่ียวข้าวที่ส่องสว่างประหนึ่ง
ดังแสงตะเกียงนับร้อยนับพันดวงที่ยังคงกระจ่างเด่นชัดอยู่ในท้องทุ่งยามห้วงเวลาของการหลับใหลซึ่ง
ตะวัน เปรียบเป็นเสมือนมฤตยูในเงามืดที่สะท้อนให้เห็นภัยร้ายอันแฝงเร้นกายมากับเทคโนโลยี  สิ่งที่
มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือสนองความต้องการส่วนตน ทว่าได้กลับกลายเป็นตัวการที่ท าให้วัฒนธรรม
และประเพณีอันเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกัน เช่น การลงแขกเกี่ยวข้าว การด าเนินชีวิตบนวิถีแห่ง
ความพอเพียง และจิตส านึกที่ถูกปลูกฝังมาแต่ยุคบรรพกาลว่าให้ยืนหยัดด้วยล าแข้งของตนเองคู่เคียง
กับธรรมชาติอย่างผู้เคารพนอบน้อม รวมถึงความงดงามของวิถีชีวิตที่บริสุทธิ์เรียบง่ายนั้นมีอันต้องล่ม
สลายและค่อย ๆ เลือนจางหายจากไป ผลงานของข้าพเจ้าจึงเป็นเสมือนตัวแทนในการสร้างและ
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กระตุ้นจิตส านึกให้หวนคิดย้อนถึงวันวาน สิ่งดีงามที่จะโน้มน้าวไปสู่ความปีติแห่งจิตใจ อันเป็นดุลย
ภาพความสุขของชีวิตที่งดงามในบริบทแห่งความพอเพียงของสังคมอย่างแท้จริง 
 

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือมุ่งสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่รู้คิดรู้เท่าทันนวัตกรรมแห่งเทคโนโลยีด้วย

สติปัญญาและเป็นเครื่องมือน าทางในการขับเคลื่อนด าเนินชีวิตที่อยู่บนปัจจัยพ้ืนฐาน รวมถึงถ่ายทอด
ให้ เพ่ือนมนุษย์ในสังคมได้รับรู้ถึงปรากฏการณ์ เชิงประจักษ์ของความเปลี่ยนแปลงของสังคม
การเกษตรสู่สังคมแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นรูปแบบของชีวิตที่พ่ึงพาอาศัยเพียงวัตถุอัน
สะท้อนถึงความโลภ ซึ่งจะโน้มน้าวจิตใจไปสู่การยึดติดอยู่กับความสุขทางวัตถุและเงินตรา ซึ่งแท้ที่
จริงแล้วหาใช่ความสุขอันยั่งยืนไม่ 

2. เพ่ือสะท้อนภาพลักษณ์แห่งบริบทวิถีการด าเนินชีวิตในสังคมเกษตรอุตสาหกรรมที่รุกคืบ
ขับเคลื่อนผ่านภาพลักษณ์ของ “รถเกี่ยวข้าว” ที่เป็นรูปแทนของชีวิตวัตถุในบริบทแห่งวิถีทุนนิยม 
ขณะท างานในห้วงเวลากลางคืน ด้วยก าลังแรงม้าที่ขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา เป็นรูปแทนชีวิตที่ไม่เคย
หลับใหลในสังคมบริโภคนิยมอันเป็นเสมือนชีวิตวัตถุ ชีวิตเครื่องจักร หรือเป็นชีวิตแบบนิยมวัตถุที่
บกพร่องคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล และสื่อสัญลักษณ์ผ่าน “แสงไฟ” จากหน้ารถเกี่ยวข้าว 
สื่อนัยยะความหมายถึงวิถีการด าเนินชีวิตภายใต้กฎแห่งธรรมชาติ  ซึ่งอาศัยแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ 
ที่เอ้ือประโยชน์ให้การเจริญเติบโต เป็นแหล่งสร้างพลังงานให้กับสัตว์และพืช แต่ในทางกลับกันแสงไฟ
ที่ปรากฏในผลงาน อันมาจากแสงไฟจากสิ่งประดิษฐ์ยุคใหม่ในยุคเกษตรอุตสาหกรรม โดยแสงไฟได้
สาดล่องไปยัง “นาข้าว” เพ่ือน าทางเปรียบเสมือนชีวิตที่ด าเนินรอยตามความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ ความสุข ความงดงามของชีวิตในแบบพอเพียงและเรียบง่าย ก าลัง
ถูกกลืนกินไปพร้อม ๆ กับการมาของยุคสมัยแห่งสังคมเกษตรแบบทุนนิยม โดยนัยนี้เพ่ือเป็นอานุสติ 
กระตุ้นจิตส านึกของตนเองและเพ่ือนมนุษย์ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคมในอนาคต     

3. เพ่ือสร้างเอกภาพทางสุนทรียภาพของวัตถุทางศิลปะด้วยกระบวนการทางทัศนศิลป์ งาน
ศิลปะภาพพิมพ์ ที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกด้วยรูปแบบเชิงรูปธรรมแห่งวิถีชีวิตของวัตถุ
อุตสาหกรรม ในรูปแบบเหมือนจริง ผ่านกระบวนการภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะร่องลึก (Intaglio) ที่
สร้างรายละเอียดของ “แสง เงา” และค่าน้ าหนักให้เป็นรูปแบบแห่งกายภาพของผลงานหรือรูปแทน
ของสัญลักษณ์ทางเนื้อหา สาระดังนัยนี้คือให้โดดเด่นส าแดงพลังยามขณะที่อยู่ท่ามกลางบรรยากาศ
ในห้วงเวลากลางคืนที่แฝงด้วยความหมายและสอดคล้องกับแนวความคิด อันเป็นเจตนาและเป็น
กลวิธีของการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ที่สื่อความหมายให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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สมมติฐานของการศึกษา 

สร้างสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ผลงาน อันเป็นอุบายวิธีของการสื่อสาระที่แสดงออกทาง
สัญลักษณ์ หรือให้เป็นรูปแทนชีวิตของวัตถุแห่งอุตสาหกรรม ท่ามกลางพ้ืนที่บรรยากาศในห้วงเวลา
กลางคืน มิติของความมืดสลัว หรือเป็นการสร้างมิติลวงตาให้ลึกเข้าไปบนระนาบสองมิติของพ้ืนภาพ 
ซึ่งเป็นเนื้อหาทางนามธรรมของความคิดและความรู้สึกที่มีต่อวิถีการด ารงชีวิตของคนปลูกข้าวใน
ชนบทบ้านเกิด “ภาคอีสาน” ที่รับเอาเทคโนโลยีมาเพ่ือทดแทนแรงงานคนและสัตว์  โดยสื่อ
ความหมายและสาระนามธรรมผ่านรูปลักษณ์แสงไฟจาก “รถเกี่ยวข้าว” ที่สาดล่องขณะก าลัง
ขับเคลื่อนชีวิตวัตถุ เพ่ือน าทางเปรียบเป็นเสมือนชีวิตที่ด าเนินรอยตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใน
สังคมร่วมสมัย ประกอบกับเพ่ือสร้างความฉุกคิดและตระหนักรู้ถึงการใช้ชีวิตอยู่บนพ้ืนฐานของปัจจัย
หลักในการด าเนินชีวิตแบบเรียบง่ายทว่างดงาม อันเป็นกุศโลบาย “สื่อ” แห่งภาษาของทัศนศิลป์ที่ให้
โน้มไปสู่การสร้างดุลยภาพความสุขทางจิตใจ หรือให้รู้คิดรู้เท่าทันการไม่ลุ่มหลงยึดติดกับวัตถุที่เป็นสิ่ง
ลวงอันเป็นภาพมายา รวมถึงเพ่ือโน้มน้าวไปสู่การสร้างและปลูกจิตส านึกให้ย้อนเห็นคุณค่าของวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ซึ่งเป็นวิถีทางอันมีจุดมุ่งหมายคือ “ความสุข” ทั้งร่างกายและจิตใจที่
มั่นคงแท้จริงและยั่งยืน 

 

ขอบเขตของการศึกษา 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์หัวข้อ “วิถีรถเก่ียวข้าว” ได้ก าหนดขอบเขตของการ
แสดงออก อันมีนัยเป็นบริบทแห่งศิลปะร่วมสมัยในระบบปัจเจก ซึ่งสื่อสาระความหมายทางนามธรรม
หรือที่สร้างสรรค์ใหม่ก่อรูปเกิดเป็นรูปธรรมหรือเป็นรูปแบบของผลงาน และเป็นกายภาพของเรื่องราว
เนื้อหา (ความหมาย ความคิด) ที่อยู่บนพ้ืนฐานแห่งศิลปะร่วมสมัย โดยนัยเหล่านี้สามารถวิเคราะห์ 
แตกประเด็นสาระออกเป็นขอบเขตด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวิถีการด าเนินชีวิต
ของครอบครัว ด้วยการประกอบสัมมาอาชีพเกษตรกรรม แต่ทว่าในปัจจุบันที่ ได้หันมาพ่ึงพา
เทคโนโลยีเพ่ือสนองตอบความโลภของนักบริโภคนิยม “กลุ่มทุน” จากวิถีชีวิตในแบบเรียบง่าย พออยู่ 
พอกิน พอเพียงและมีความสุขในสิ่งที่มีอยู่ก็ได้สลับเปลี่ยนกลายเป็นรูปแบบชีวิตแห่งการมุ่งเน้นพ่ึงพิง
วัตถุเพ่ือความสบาย “กาย” หรือหวังผลเพ่ือตอบรับกระแสอุตสาหกรรม ที่โน้มน้าวไปสู่วิกฤติทาง
สังคมรวมถึงการเสื่อมถอยทางวัฒนธรรมและประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต อันเป็นนัยแห่งการ
เคารพนอบน้อมพ่ึงพาพ่ึงพิงธรรมชาติ นัยประเด็นเรื่องราวดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงน าเอาภาพลักษณ์ของ 
“รถเกี่ยวข้าว” มาใช้เป็นสื่อสัญลักษณ์ของ “ชีวิตวัตถุ วิถีทุนนิยม” หรือสื่อแทนเทคโนโลยีการเกษตร
ยุคใหม่ซึ่งสะท้อนถึงรูปแบบลักษณะที่เปี่ยมไปด้วยพละก าลัง ศักยภาพมากกว่าการใช้แรงงานคนและ
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สัตว์ ด ารงอยู่หรือส าแดงพลัง “แรงม้า” ได้ก็ด้วยการหล่อเลี้ยงจากเชื้อเพลิง โดยมี “แสงไฟ” จาก
หน้ารถเป็นสัญญะสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตที่ไม่เคยหลับใหล เฉกเช่นเดียวกับการใช้ชีวิตในเวลากลางคืน 
ที่ต้องใช้แสงไฟเพ่ือส่องสว่าง แต่ในขณะเวลากลางวันเราอาศัยแสงจากธรรมชาติคือพระอาทิตย์  ทว่า
เทคโนโลยีเพ่ือการผลิตกระแสไฟฟ้าก็ยังคงมีประโยชน์เพียงแต่เราควรใช้ให้ถูกทางและเหมาะสม เพ่ือ
สร้างดุลยภาพความสุขของวิถีชีวิตที่งดงามในแบบประณีต ทว่าเรียบง่าย 

 
ขอบเขตด้านรูปแบบ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานด้วยกระบวนการทางทัศนศิลป์ งานศิลปะ

ภาพพิมพ์รูปแบบลักษณะ 2 มิติ ด้วยแนวงานศิลปะแบบเหมือนจริง (Realistic) หรือเป็นการสร้างมิติ
ลวงตาให้ลึกเข้าไปบนระนาบสองมิติของพ้ืนภาพที่อาศัยใช้ภาษาของศิลปะ เป็นเครื่องมือให้ก่อเกิดรูป 
ที่สื่อสาระด้วยรูปแบบแห่งกายภาพของวัตถุทางศิลปะ  หรือมี เจตนาให้ เป็นสัญลักษณ์แห่ง
เทคโนโลยีการเกษตรยุคใหม่ เช่น “รถเกี่ยวข้าว” อันเป็นรูปแทนของสัญลักษณ์ที่เปี่ยมไปด้วย
พละก าลัง ศักยภาพและความสามารถในการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้ปริมาณมาก ๆ เพียงพอต่อความ
ต้องการหรือน ามาเพ่ือใช้ทดแทนแรงงานคนและสัตว์ในบริบทเดิม สาระประเด็นของสื่อโดยนัยนี้จึง
เป็นรูปแทนชีวิตเครื่องจักรที่ไม่มีค าว่าพักผ่อนและ “พอ” อันเป็นภาพสะท้อนของชีวิตแบบวัตถุท่ีต้อง
ตื่นตัวตลอดเวลา ซึ่งสื่อความหมายผ่านสัญลักษณ์ “แสงไฟ” จากรถเกี่ยวข้าวที่สาดล่องไปขณะก าลัง
ขับเคลื่อนชีวิตวัตถุหรือ “วิถีทุนนิยม” เพ่ือน าทางเปรียบเป็นเสมือนชีวิตในอีกนัยหนึ่งที่ด าเนินรอย
ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสังคมร่วมสมัย 

 
ขอบเขตด้านเทคนิควิธีการ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ด้วยกระบวนการภาพ

พิมพ์โลหะร่องลึก (Intaglio Printing Process) หรือเทคนิคภาพพิมพ์โลหะ (Intaglio) ซึ่ งเป็น
กระบวนการที่สร้างรายละเอียดของค่าน้ าหนัก ความลึกตื้น แสง เงาที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการของเทคนิค 
Hard ground, Aquatint อันเป็นสัมฤทธิ์ของการสร้างสรรค์ผลงานจากการกัดกรดด้วยการ
ก าหนดเวลา ที่สามารถสร้างคุณลักษณะพิเศษทางกายภาพของพ้ืนผิวและค่าน้ าหนักที่หลายหลาย 
จากกลวิธีการเลียนแบบกระบวนการภาพิมพ์เทคนิคเมซโซทินท์ (Mezzotint) ในขั้นตอนการสร้างค่า
น้ าหนักแสง ซึ่งเอ้ืออ านวยต่อการสร้างเอกภาพทางสุนทรียภาพหรือดุลยภาพของการสร้างสรรค์ที่
ก่อให้เกิดเป็นวัตถุทางศิลปะที่สื่อความหมายทางนามธรรมให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 
 

 

 



 7 
 
ค านิยามศัพท์ 
 

Intaglio Process กระบวนการภาพพิมพ์โลหะร่องลึก เป็นเทคนิคภาพพิมพ์ที่มี
ลักษณะการพิมพ์โดยการอุดให้สีของหมึกพิมพ์อยู่ในร่องโดยต้อง
ท าให้ร่องนั้นลึกลงไปบนแม่พิมพ์ วัสดุที่น ามาสร้างเป็นแม่พิมพ์
ได้แก่ แผ่นโลหะ จึงมักเรียกกันว่า ภาพพิมพ์โลหะ (Etching) หรือ 
 Intaglio(พัลลภ วังบอน, 2561)  
 

Aquatint อควาทินท์ เป็นเทคนิคที่สร้างค่าน้ าหนักอ่อนแก่ในงานภาพพิมพ์
โลหะ ด้วยวิธีการโรยผงยางสน (Rosin) แล้วใช้ดินสอไขเขียนลง
บนผิวหน้าของแม่พิมพ์ เพ่ือกันน้ ากรดและน าไปกัดกรดตาม
ตารางเวลา(พัลลภ วังบอน, 2561) 

 

Hard ground ฮาร์ดกราวด์ คือการน าเหล็กปลายแหลม  (Needle) มาขูด ขีด 
ผ่านฉนวนกันน้ ากรดหรือเพ่ือเปิดวานิชด าที่เคลือบผิวหน้าแม่พิมพ์
ออกให้เห็นเป็นเนื้อโลหะแล้วน าไปกัดกรดตามเวลาที่ก าหนดให้
เป็นร่องลึก(พัลลภ วังบอน, 2561)  

 

Mezzotint ภาพพิมพ์แบบอินตากลิโอ ซึ่งพิมพ์จากผิวแม่พิมพ์โลหะที่เตรียมไว้
เป็นรอยเล็ก ๆ หยาบพรุนไปทั่วทั้งแผ่น แผ่นที่เตรียมไว้นี้ ถ้าน าไป
พิมพ์จะได้ภาพเป็นสีด า ศิลปินจะสร้างน้ าหนักต่าง ๆ ขึ้นด้วยการ
ใช้เครื่องมือขูด หรือฝนให้ร่อยรอยเหล่านี้ลดความหยาบพรุนลงไป
ในบริเวณท่ีต้องการ(ชลูด นิ่มเสมอ, 2559) 

 
Realism รูปแบบของแนวงานศิลปะ ที่แสดงรูปทรงของสิ่งที่มีอยู่จริงใน

ธรรมชาติ  
 

Burnisher เป็นเครื่องมือส าหรับลบออกหรือลบค่าน้ าหนักให้อ่อนลง ด้วย
วิธีการกดลงบนผิวแม่พิมพ์ให้ยุบตัวลดลงหรือตื้นขึ้น มีลักษณะเป็น
แท่งกลม ท าจากเหล็กกล้า มีปลายโค้งมน เป็นเครื่องมือใช้ในการ
สร้างสรรค์เทคนิคเมซโซทินท์เป็นหลัก 
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Black Varnish  วานิชด าหรือฉนวนกันน้ ากรดมีคุณสมบัติเป็นตัวกั้นเพ่ือไม่ให้ 
  น้ ากรดกัดลงบนผิวหน้าแม่พิมพ์และใช้ในสร้างพ้ืนผิว (Texture)  

ลักษณะต่าง ๆ 
 

 Asphalthum  เป็นเม็ดผงสีน้ าตาลเข้ม น ามาใช้งานในแบบเดียวกันกับเลือดมังกร
    หรือยางสน ในโรยบนผิวแม่พิมพ์ ในกระบวนการเทคนิค  
    Aquatint 

 
Ferric Chloride สารละลาย ferric chloride ค้นพบโดย Rembrandt จิตรกรชาว

ฮอลแลนด์  โดยน า  Nitric acid และ  Dutch mordant ใช้กัด
โลหะทองแดง ด้วยคุณสมบัติในการกัดกร่อนพ้ืนผิวทองแดง และ
ไม่เป็นพิษต่อสุขภาพ จึงได้รับความนิยมที่จะน ามาใช้กัดพ้ืนผิว
แทนกรดอ่ืน ๆ เนื่องจากเกลือ Ferric chloride ไม่มีข้อเสียในการ
ผสมกับสารละลายกัดกร่อนชนิดอ่ืน ๆ และไม่เกิดไอระเหยที่เป็น
อันตราย รวมถึงไม่มีกลิ่น แม้ว่าจะเป็นสารกัดกร่อน แต่ก็ไม่ซึมสู่
ผิวหนัง(สถาบันสอนศิลปะวาดศิลป์, 2558)  

 

 Intensity   ความเข้มของสีเกิดจากสีแท้ คือสีที่เกิดจากการผสมกันในวงจรสี 
    เป็นสีหลักที่ผสมขึ้นตามกฎเกณฑ์ และไม่ถูกผสมด้วยสีกลางหรือ
    สีอ่ืน ๆ จะมีค่าความเข้มสูงสุด หรือแรงจัดที่สุด เป็นค่าความแท้
    ของสีที่ไม่ถูกเจือปน เมื่อสีเหล่านี้อยู่ท่ามกลางสีอ่ืน ๆ ที่ถูกผสม
    ให้เข้มขึ้น หรืออ่อนลง ให้มืด หม่น หรือเปลี่ยนค่าไปแล้ว สีแท้จะ
    แสดงความแรงของสีปรากฏออกมาให้เห็น อย่างชัดเจน ซึ่งจะท า
    ให้เกิดจุดสนใจขึ้นในผลงานลักษณะเช่นนี้เหมือนกับ ดอกเฟ่ืองฟ้า
    สีชมพูสด ๆ หรือบานเย็น ที่อยู่ท่ามกลางใบเฟ่ืองฟ้าที่เขียวจัด ๆ 
    หรือพลุที่ถูกจุดส่องสว่างในยามเทศกาล ตัดกับสีมืด ๆ ทึบ ๆ  
    ของท้องฟ้ายามค่ าคืน เป็นต้น(Composition, 2556) 
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ค านิยามศัพท์เฉพาะพื้นถิ่น (อีสาน) 
 

ฮีตสิบสอง “ฮีต” หมายถึง จารีต โดยมีความหมายถึงความประพฤติ ธรรม
เนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณีที่ดีงาม และ “สิบ
สอง” หมายถึง เดือนทั้งสิบสองเดือน ดังนั้น “ฮีตสิบสอง” จึง
หมายถึงจารีตประเพณีประจ าสิบสองเดือน(ภารดี ยโสธรศรีกุล, 
2560) 

 
บุญผะเหวด เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “บุญมหาชาติ” 

 
บุญซ าฮะ  “ซ าฮะ” ก็คือ “ช าระ” หมายถึง ล้างให้สะอาด “บุญซ าฮะ” หรือ

เรียกกันว่าเป็น “บุญบ้าน” 
 

บุญข้าวสาก   “ข้าวสาก” หรือ “ข้าวฉลาก”  ภาคกลางเรียกข้าวสารทหรือข้าว
กระยาสารท 

 
 ข้าวปุ้น    ภาคเหนือ เรียกว่า “ขนมเส้น” ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก
    เรียก “ขนมจีน”  



 
 

 

 

บทที่ 2 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 
 
 การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์มีความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ เพ่ือสื่อสาระ
เชิงความรู้ในบริบทต่าง ๆ ที่เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ตีความข้อมูลด้วยวิจารณญาณ และ
ความรู้สึกที่ให้หลักคิดอันเป็นประเด็นทางศิลปะหรือเป็นอิทธิพลเชิงประสบการณ์และความรู้จาก 
แหล่งต่าง ๆ ทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติจริงที่สะท้อนถึงการด าเนินการสร้างสรรค์ผลงานอย่าง 
เป็นระบบ ทว่าในทางกลับกัน เพ่ือน าข้อมูลข้อเท็จจริงในบริบทต่าง ๆ ไปใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์
ผลงาน รวมถึงเพ่ือเป็นกรอบแนวทาง หลักการและหลักคิดในการวิเคราะห์แตกประเด็นชุดความรู้ที่
สอดคล้องเชื่อมโยงกันและเอ้ือประโยชน์หรือให้ อิทธิพลต่อการกระบวนการวิจัยและสร้างสัมฤทธิผล
ของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ชุดวิทยานิพนธ์หัวข้อ “วิถีรถเกี่ยวข้าว” และเป็นผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาให้บรรลุความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษาด้วย โดยนัยนี้สามารถตีความ 
วิเคราะห์แตกประเด็นชุดข้อมูลเรื่องราวเนื้อหา (ความหมาย ความคิด) รูปแบบและเทคนิควิธีการหรือ
ที่อยู่บนพ้ืนฐานอันมีนัยเป็นบริบทแห่งศิลปะร่วมสมัยในระบบปัจเจก ซึ่งแตกประเด็นออกเป็นอิทธิพล
ด้านต่าง ๆ ดังนี้   
 

อิทธิพลด้านเนื้อหา  
 การสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ เป็นการน าข้อมูลเรื่องราวเนื้อหาหรือความเป็นมาและ
ความส าคัญของปัญหาที่เป็นแรงบันดาลใจจากวิถีการด าเนินชีวิตของครอบครัว ที่ประกอบสัมมา
อาชีพเกษตรกรรม แต่ทว่าในปัจจุบันได้หันมาพ่ึงพาเทคโนโลยีเพ่ือสนองตอบความโลภของนักบริโภค
นิยมหรือ “กลุ่มทุน” รวมถึงการขยายตัวของธุรกิจการค้าเพ่ือส่งออกผลผลิตทางการเกษตร เช่น 
“ข้าว” ซึ่งกลายเป็นความต้องการที่เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการควบคุมข้อก าหนด
แห่งช่วงเวลาของการเพาะปลูก การเร่งอัตราการผลิตผลผลิตด้วยสารเคมี จนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต ซึ่งผลที่ปรากฏเป็นรูปธรรมของความโลภที่ตามมาย่อมจะเห็นได้ว่า “ข้าว” ในปัจจุบัน มิใช่
เป็นเพียงแค่ผลิตผลเพ่ือสังคมแห่งการยังชีพอีกต่อไป หากแต่ทว่าได้กลายเป็นผลผลิตส าคัญของตลาด
ทุนนิยม กลุ่มทุนและตลาดการค้าโลก ส่งผลให้เกษตรกรหันมาพ่ึงพานวัตกรรมแห่งการเกษตรยุคใหม่
ที่อ านวยสะดวก รวดเร็ว เปี่ยมไปด้วยพละก าลัง ศักยภาพและความสามารถในทุกกระบวนการของ
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การเพาะปลูก รวมถึงขั้นตอนในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อให้ได้ปริมาณมาก ๆ และเพ่ือทดแทนแรงกาย
ตนเองหรือแรงงานของสิ่งมีชีวิต “วัว ควาย” กล่าวได้คือวิถีการด าเนินชีวิตในแบบเรียบง่าย พออยู่   
พอกิน พอเพียงและเป็นสุขในสิ่งที่มีอยู่ก็ได้สลับเปลี่ยนกลายเป็นรูปแบบชีวิตแห่งการมุ่งเน้นพึ่งพิงวัตถุ 
เพ่ือความสบาย “กาย” ที่โน้มน้าวไปสู่วิกฤติทางสังคมรวมถึงการเสื่อมถอยทางวัฒนธรรมและ
ประเพณีด้วย โดยนัยทว่านี้เป็นข้อมูลทางเรื่องราว ที่ต้องวิเคราะห์ตีความด้วยวิจารณญาณและ
ความรู้สึกเพ่ือหาประเด็นของปัญหา อันเป็นเหตุปัจจัยน าไปสู่การด าเนินวิถีชีวิตในบริบทแบบ “สังคม
เกษตรทุนนิยม” หรือในอีกนัยหนึ่งสามารถวิเคราะห์แตกประเด็นที่มาของปัญหาเชิงอิทธิพลที่
สอดคล้องเชื่อมโยงถึงความส าคัญของข้าวในบริบทต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
 

อิทธิพลจากสภาพสังคมในชุมชนบ้านเกิดและครอบครัว 
 ฅนต่างจังหวัดเยี่ยงข้าพเจ้าที่เติบโตมาในพ้ืนที่“ภาคอีสาน” จังหวัดร้อยเอ็ด ครอบครัวรวมถึง
สภาพวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนล้วนประกอบอาชีพเกษตรกรรม “ปลูกข้าว” อันเป็นช่องทางหลักของ
การหาเลี้ยงชีพ หากแต่ทว่าการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับบุคคลอันเป็นที่รัก
ครอบครัวและชุมชน ไม่สามารถหลบเลี่ยงพลังที่ถาโถมของกระแสความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุไปได้ 
เครื่องไม้เครื่องมือการเกษตรที่จ านนต้องปรับเปลี่ยนไปจากบริบทในแบบดั้งเดิม ความสุข ความเรียบ
ง่ายในการด าเนินชีวิตค่อย ๆ เลือนจางหายไป วิถีสังคมชนบทที่มีลักษณะพ่ึงพาพ่ึงพิงใกล้ชิดกับ
ธรรมชาติค่อย ๆ หายไปด้วย เมื่อครั้งเป็นเด็กยังเคยเห็นผู้คนจูงควายไปไถนา และใช้แรงงานจากสัตว์
เลี้ยง ที่เป็นเสมือนเพ่ือนและผู้มีพระคุณต่อการด ารงชีพ เมื่อเข้าสู่ฤดูท านา ชาวนาเดินจูงควายออกไป
ไถนา สร้างภาพลักษณ์ของรอยประทับลงในจิตใจผ่านเสียง “ชาวนา” ท าเสียงดุควายเพ่ือเร่งให้ควาย
อยู่ในการควบคุม จะท าเสียงว่า “ฮึย จุ๊ จุ๊ จุ๊” เป็นเสียงไล่ควายที่นิยมเรียกกัน แต่ทว่าแล้วเสียงนั้นก็
ได้ห่างหายไปจากผืนนาอย่างเงียบเชียบ พร้อมกันนั้นก็ได้เกิดเสียงอ้ืออึงของเครื่องยนต์กลไกสมัยใหม่
อันกึกก้องกังวาล เข้ามามีบทบาทแทนการคิดค้นและพัฒนาภูมิปัญญาที่เรียกว่า “ควายเหล็ก” หรือ
นวัตกรรมแห่งคันไถและ “รถเกี่ยวข้าว” ที่เข้ามาปรากฏภาพลักษณ์แทนแรงงานคนและสัตว์ จากที่
เคยเห็นการแสดงความมีน้ าจิตน้ าใจ ที่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันในชุมชน “มีมากก็ช่วยมาก มีน้อยก็ช่วย
น้อย” อันเป็นรอยประทับแห่งวิถีชีวิตที่ก่อเกิดความงดงามของความเท่าเทียมกันและอยู่ กันอย่างพ่ี
น้อง แบบถ้อยทีถ้อยอาศัย รวมถึงช่วยกันลงแขกด านา ลงแขกเกี่ยวข้าว พ่ึงพากันและกันจวบจนจบ
ขั้นตอนสุดท้ายของการท านา  
 แต่ทว่าในปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ได้ถูกกลืนกินไปโดยปริยาย ผู้คนในชนบทที่เริ่มยึดติดกับวัตถุนอก
กาย และมุ่งแสวงหาทรัพย์เพ่ือตอบสนองความต้องการ ท่ามกลางเศรษฐกิจแบบตลาดทุนนิยม  กลุ่ม
ทุนและตลาดการค้าโลก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อครอบครัว วิถีชีวิตภายใต้ระบบการค้าและระบบชน
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ชั้นที่ด ารงอยู่ในสังคมกลายเป็นตัวเร่งและดึงดูดให้เข้าสู่วังวนแห่งวิถีทุนนิยมอย่างหลีกหนีไม่ได้ เช่น
ชาวนามีโทรศัพท์มือถือตัดตัว ดื่มเครื่องดื่มชูก าลัง มีรถยนต์ขับ แบบแผนการด ารงชีวิตหลายอย่าง
ของชาวนาเลียนแบบมาจากสังคมของคนชนชั้นที่สูงกว่า ชาวนายุคนี้จึงพยายามดิ้นรนโดยอ้างว่า “ท า
เพ่ือสิ่งที่ดีกว่า” โดยหลงลืมไปว่าได้กลายเป็น “เหยื่อ” หรือจ าเลยของ “ชีวิตวัตถุในวิถีทุนนิยม” ไป
โดยปริยาย ดังจะเห็นได้จากเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จ ข้าวยังไม่ทันขึ้นยุ้งฉาง “กรรมสิทธิ์” โดยชอบ
ก็ไปอยู่กับกลุ่มทุนที่รับซื้อข้าว น ารายได้มาเพ่ือเป็นรายจ่ายในการเช่ารถเกี่ยวข้าวและรายจ่ายอัน
เกี่ยวเนื่องจากการปลูกข้าว ในยุคเกษตรแบบใหม่ วิถีทางแห่งสังคมชนบทได้กลับกลายเป็นแรงงานสู่
ภาพลักษณ์แห่งเกษตรอุตสาหกรรม กอปรกับยังเป็นในอีกนัยหนึ่งของสาเหตุที่ท าให้วัฒนธรรมและ
ประเพณีอันเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกัน เช่น วัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าว รวมไปถึงความเชื่อ
เกี่ยวกับ “พระแม่โพสพ” ซึ่งเป็นเทพธิดาประจ าข้าว อันเป็นนัยแห่งการก่อเกิดเป็นประเพณีพิธี
บายศรีสู่ขวัญข้าว ที่จัดขึ้นเพ่ือเป็นกุศโลบายแห่งการสร้างขวัญ สร้างก าลังใจตามความเชื่อของชาวนา 
รวมถึงเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระแม่โพสพ เพ่ือบันดาลให้ข้าวได้ผลผลิตที่เพ่ิมพูนมากขึ้น 
กอปรทั้งพืชพรรณธัญญาหารมีความอุดมสมบูรณ์ และยังเป็นการแสดงความกตัญญูต่อเครื่องมือ
เครื่องใช้ ภูมิปัญญาชาวบ้านแห่งตนด้วย ประเพณี คติความเชื่อที่เกี่ยวกับ “ข้าว” น ามาสู่การสั่งสม
กลายเป็น “วัฒนธรรมข้าว” ที่บ่งบอกสะท้อนแสดงถึงรากเหง้าของชาวนาไทยที่ก าลังจะล่มสลาย
หายไป 
 จากความคิดดังกล่าวมาข้างต้น เมื่อน ามาพิจารณาถึงนัยแห่งบริบทสภาพแวดล้อมและ
ประสบการณ์ สามารถวิเคราะห์สรุปได้ว่า การแทรกตัวที่รุกคืบแบบถาโถมเข้ามาของระบบทุนนิยม
เป็นเหตุปัจจัย ท าให้การผลิตผลผลิตภาคการเกษตรในชนบทเปลี่ยนไป จากการท าเกษตรกรรมแบบ
พอเพียงหรือเพ่ือให้ยังชีพในครัวเรือน ได้กลับกลายเป็นการผลิตเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาดภายใต้วิถีการเกษตรแบบทุนนิยม ที่จะน ามาสู่การล่มสลายของระบบสังคมที่ให้คุณค่าทางจิต
วิญญาณ หรือซึ่งท าลายระบบการพ่ึงพาตนเอง อันเป็นคุณค่าของความดีงามที่มีอยู่โดยเฉพาะการท า
นาในแบบยังชีพซึ่งเป็น “วิถีชีวิต” ดังนิยามที่ว่า การท านาคือชีวิต” ขณะที่การท านาเพ่ือขายผลผลิต
ไม่นับว่าเป็น “วิถีชีวิต” แต่เป็นเพียง “การประกอบอาชีพ” ขณะที่ผู้ท านาในระบบสมัยใหม่ก็ไม่ได้มี
สถานะเป็น “ชาวนา” แต่ทว่าจะเป็นเพียง “ผู้ประกอบการท านา” หรือ “กรรมกรชาวนา” เท่านั้น
(งามพิศ สัตย์สงวน, 2545) โดนนัยแห่งบริบทเหล่านี้น ามาซึ่งการล่มสลายของวัฒนธรรมข้าว ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานของสังคมเกษตรกรรมของไทย ที่มีมาอย่างยาวนาน หรือกล่าวในอีกนัยหนึ่งได้ว่าวิถีการ
ด าเนินภายใต้บริบทเหล่านี้ได้สร้างแรงผลักดันหรือเป็นความสะเทือนใจ สะเทือนอารมณ์ ที่กระทบต่อ
ทัศนคติและความคิดของข้าพเจ้า จนเกิดเป็นค าถามที่เริ่มทบทวีทีละน้อยถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปใน
อนาคต 
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ภาพที่ 1 ภาพวิถีชีวิตของคนกับควาย  เข้าถึงเมื่อ 3 มิถุนายน 2562 
 ที่มา : http://greenworld.or.th/green_issue/%E0%B9%80%E0% 
 B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AD
 % E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%96%E0%B9%80%E0%B9
 %80%E0%B8%9B%E0%B8%A3/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2 ภาพวิถีชีวิตการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเอง เข้าถึงเมื่อ 3 มิถุนายน 2562 
 ที่มา : https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%81%E0%B8%B2% 

E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0  
    

http://greenworld.or.th/green_issue/%E0%B9%80%E0%25
http://greenworld.or.th/green_issue/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%96%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3/
http://greenworld.or.th/green_issue/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%96%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3/
https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2-1822530/
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ภาพที่ 3 ภาพพิธีไหว้พระแม่โพสพหรือการท าขวัญข้าว  เข้าถึงเมื่อ 3 มิถุนายน 2562  

ที่มา : http://www.sac.or.th/databases/southeastasia/ subject.php?c_ 
id=9&sj_id=79%B8%A3-%E0%B8%82%E0%B9%89% E0%B8%B2%E0 

 %B8%A7 

 

อิทธิพลจากบริบทของข้าวในวิถีชีวิตคนอีสาน  
 กล่าวได้ว่านอกจากวิถีการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของคนในชุมชนและครอบครัวแล้วที่
เป็นเสมือนการล่มสลายของบริบทวิถีชีวิตรูปแบบเดิมไปพร้อมกันด้วยนั้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้ยังเป็น
เหมือนเชื้อไวรัสที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วจากกลุ่มทุนสู่ภูมิภาค จากภูมิภาคสู่ชุมชนจนถึงระดับ
ครอบครัวและตัวตนของบุคคล ผลกระทบที่ไม่ใช่แค่เพียงวิถีการด าเนินชีวิต ยังรวมไปถึงความเสื่อม
ถอยของประเพณีและวัฒนธรรม อันมีนัยแห่งความสัมพันธ์ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับบริบทของ “ข้าว” 
ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของวิถีชีวิต ในพื้นที่แห่งที่ราบสูงที่คนส่วนใหญ่ขนานนามให้ค าแทนว่า “คน
อีสาน” หรือก็คือประชากรที่อาศัยอยู่ในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ในอีกนัยหนึ่งทาง
ภูมิศาสตร์นิยามเรียกว่า “ภาคอีสาน” ผู้คนแห่งชนบทของพ้ืนที่นี้ล้วนมีวิถีทางการด าเนินชีวิตด้วยการ
ประกอบสัมมาอาชีพเกษตรกรรม “ปลูกข้าว” เป็นส่วนใหญ่ ส าหรับผู้คนในภาคอีสาน “ข้าว” ที่อาจ
ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนภูมิภาคแถบนี้มาตั้งแต่สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ ดังที่ได้มีการ
ค้นพบหลักฐานทางโบราณคดี ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับข้าวในพ้ืนที่บริเวณแถบ
ภาคอีสานที่มีมาอย่างช้านาน เช่น “รอยแกลบข้าวในภาชนะดินเผา” พบที่แหล่งโบราณคดีโนนนกทา 
ต าบลบ้านโคก อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ภาพเขียนสีที่ผาหมอนน้อย อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 
อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี(ภารดี ยโสธรศรีกุล, 2560) เป็นภาพแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวิถี

http://www.sac.or.th/databases/southeastasia/subject.php?c_id=9&sj_id=79
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ชีวิตการท าเกษตรกรรม มีรูปคนก าลังวิ่งไล่สัตว์ที่มีลักษณะคล้ายวัวหรือควาย ที่ก าลังมาต้นพืช คล้าย
ต้นข้าวที่เขียนแบบง่าย ๆ ด้วยเส้นสีแดงขีดเรียงกันให้ดูเป็นกอข้าว แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ได้รู้จักการ
เพาะปลูกข้าวมาเป็นเวลาช้านานแล้ว 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 ภาพเขียนสีที่ผาหมอนน้อย อุทยานแห่งชาติผาแต้ม เข้าถึงเมื่อ 3 มิถุนายน 2562  

ที่มา : http://www.qrcode.finearts.go.th/index.php/th/archaeological/as-
ubon-rajchathani/phataem/phataem02/item/377-phataem02-003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 ภาพรอยแกลบในภาชนะดินเผา เข้าถึงเมื่อ 3 มิถุนายน 2562  

ที่มา : http://www.bsru.ac.th/identity/archives/1627 
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อนึ่งส าหรับการท า “นาข้าว” ของคนอีสานซึ่งมีความหมายมากกว่าการท าเพ่ือประกอบ
อาชีพ แต่ทว่า “ข้าว” หมายถึง ความเป็นชีวิตและจิตวิญญาณของชาวนาด้วย จากการศึกษาพบว่า 
ข้าวมีบทบาทส าคัญในทุกช่วงชีวิตของคนอีสาน เช่น เมื่อเติบโตมาข้าวเป็นสิ่งแรกที่หล่อเลี้ยงชีวิต เมื่อ
ครั้งเป็นแด็กแม่ให้กินน้ าซาวข้าวแทนนม (น้ าข้าวหรือน้ าหม่าข้าว) เนื่องจากปัจจัยที่ไม่เพียงพอ เมื่อโต
ขึ้นก็กินข้าวเป็นหลักเพ่ือด ารงชีพ รวมทั้งท านาขายข้าวเพ่ือหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว นอกจากนี้
คนอีสานยังมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับข้าวและประเพณีงานบุญต่าง ๆ ชาวอีสานมีความเชื่อว่าด้วยสภาพ
สังคมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมเกษตรกรรม และด้วยเพราะสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่แห้งแล้ง 
ฟันฝ่าความทุกข์ยากเพ่ือที่จะสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข จึงต้องมีการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายพร้อมไปกับการท าบุญตามประเพณีทางพุทธศาสนา โดยชาวอีสานมีคติความเชื่อที่ว่าในทุก 
ๆ เดือน ในรอบปีจะต้องมีการจัดงานประเพณีพ้ืนเมืองที่เรียกกันว่า “ฮีตสิบสอง” หรือประเพณีสิบ
สองเดือนที่ได้ผสมผสานเอาแนวคิดของพระพุทธเจ้า พราหมณ์และผีเข้าไว้ด้วยกัน โดยค าว่า “ฮีต” มี
รากฐานมาจากค าว่า “จารีต” ซึ่งหมายถึง ความประพฤติ ธรรมเนียม ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจน
กลายเป็นประเพณีท่ีดีงาม และ สิบสอง หมายถึง สิบสองเดือน(ภารดี ยโสธรศรีกุล, 2560) ซึ่งถือได้ว่า
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน เพ่ือสร้างความสุขสงบ
และความร่มเย็น พร้อมพืชพรรณ ธัญญาหารมีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งโดยนัยเหล่านี้สามารถแบ่งงาน
บุญออกได้เป็น 4 ลักษณะกลุ่มหลัก ๆ ดังนี้  

1. งานบุญที่มีความเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์โดยตรง ได้แก่ งานบุญเข้ากรรม บุญข้าวจี่ บุญผะ
เหวด บุญเข้าพรรษา บุญออกพรรษาและบุญกฐิน  

2. งานบุญที่เกี่ยวข้องกับการท ามาหากิน ซึ่งเก่ียวกับการขอพรหรือบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้
ดลบันดาลความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ เช่น ฟ้าฝนและข้าวปลาอาหาร ซึ่ ง
ประกอบด้วย บุญคูณลานและบุญบั้งไฟ   

3. งานบุญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างขวัญก าลังใจในการด ารงชีพ การเอ้ืออ านวยความสุขจาก
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ บุญสงกรานต์และบุญซ าฮะ 

4. งานบุญที่เกี่ยวกับความกตัญญู คือ บุญข้าวประดับดินและบุญข้าวสาก(ภารดี ยโสธรศรี
กุล, 2560) 
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ภาพที่ 6 ภาพแสดงงานบุญที่มีความเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์โดยตรง เข้าถึงเมื่อ 3 มิถุนายน  
 2562 ที่มา : https://www.esarntoday.com/1951 
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ภาพที่ 7 ภาพแสดงงานบุญที่เก่ียวข้องกับการท ามาหากิน ซึ่งเก่ียวกับการขอพรหรือบวงสรวงสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ เข้าถึงเมื่อ 3 มิถุนายน 2562 ที่มา : https://www.esarntoday.com 
 /1951 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 8 ภาพแสดงงานบุญที่เก่ียวข้องกับการสร้างขวัญก าลังใจในการด ารงชีพ เข้าถึงเม่ือ 3 
 มิถุนายน 2562   ที่มา : https://www.esarntoday.com/1951 

ภาพที่ 9 ภาพแสดงงานบุญที่เกี่ยวกับความกตัญญู เข้าถึงเมื่อ 3 มิถุนายน 2562   
  ที่มา : https://www.esarntoday.com/1951 

https://www.esarntoday.com/1951
https://www.esarntoday.com/1951
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เนื้อหาของประเด็นสาระดังที่กล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า “ข้าว” ได้เกี่ยวพันกับมิติทาง
วัฒนธรรมประเพณีงานบุญต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่ถวายข้าวแด่พระพุทธเจ้า (ข้าวมธุปายาส) 
และต่อมาก็น าข้าวสุกไปท าบุญตักบาตร ท าบุญให้แด่ญาติผู้ล่วงลับ หรือบุญขึ้นปีใหม่ ก็เอาข้าวใหม่ไป
ท าบุญใส่บาตรตามความเชื่อ นอกจากนี้ข้าวยังไปเก่ียวข้องกับประเพณีพ้ืนบ้าน “ฮีตสิบสอง” ดังนี้ 

บุญเข้ากรรม เกิดขึ้นในเดือนแรกของปี จะจัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ าของเดือนธันวาคม โดย
ชาวบ้านจะเตรียมอาหารคาวหวาน ซึ่งมีส่วนผสมของ “ข้าว” เพ่ือน าไปถวายพระสงฆ์ที่ประกอบพิธี
เข้ากรรม (ปริวาสกรรม) มูลเหตุและความเป็นมาที่พระภิกษุจะมีการเข้ากรรม มีเรื่องเล่าว่า ครั้งหนึ่งมี
พระภิกษุรูปหนึ่ง ล่องเรือไปตามแม่น้ าคงคาได้เอามือไปจับใบตะไคร่น้ าขาด เข้าใจว่า เป็นอาบัติเพียง
เล็กน้อยจึงมิได้แสดงอาบัติ ต่อมาแม้ว่าพระภิกษุรูปนั้นจะปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าเป็นเวลานานก็ยังคงนึก
อยู่เสมอว่า ตนต้องอาบัติอยากจะใคร่แสดงอาบัติแต่ไม่มีพระภิกษุรับแสดง ครั้นเมื่อพระภิกษุรูปที่
กล่าวมรณะแล้วจึงไปเกิดเป็นนาคชื่อ เอรถปัต จากเหตุเพียงอาบัติเล็กน้อยหรือเป็นอาบัติเบายังเป็น
เหตุปัจจัยให้ผลแห่งกรรมนั้นติดตัวขนาดนี้ หากทว่าถ้าเป็นอาบัติหนักก็คงจะบาปมากกว่านี้ ดังนั้นจึง
จัดให้มีการอยู่ปริวาสกรรม เพ่ือให้พ้นจากอาบัติ ชาวอีสานโบราณเชื่อกันว่า พระภิกษุหากได้อยู่กรรม
แล้ว ย่อมจะออกจากอาบัติได้และท าให้บรรลุมรรคผลดังปรารถนาได้เช่นกัน ดังนั้นโดยนัยนี้เมื่อถึง
เดือนอ้ายจึงก าหนดให้เป็นเดือนแห่งบุญเข้ากรรม เพ่ือให้พระสงฆ์ออกจากอาบัติดังกล่าว(ไทสกล คน
สว่าง, 2558) 
 บุญคูณลาน เกิดขึ้นในเดือนมกราคมของทุกปี ตามความเชื่อและวิถีชีวิตของชาวอีสาน 
หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จชาวบ้านจะเอามัดรวงข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้ว ไปกองรวมกันไว้ที่ลานเก็บข้าว มี
ความเชื่อที่ว่า “ข้าว” นั้นเป็นพืชที่เลี้ยงชีวิตมี “แม่โพสพ” เป็นขวัญข้าวที่เลี้ยงคนมา มีการท าบุญ 
พระสวดมนต์เย็น และฉันเช้าเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ข้าว ท าพิธีสู่ขวัญข้าวและผูกข้อต่อแขนกันในหมู่
ชาวบ้าน 

บุญข้าวจี่ มีขึ้นในวันเพ็ญเดือน 3 เป็นวันมาฆบูชา ชาวบ้านจะเอาข้าวเหนียว โรยเกลือ
เล็กน้อยปั้นเป็นก้อนแล้วเอาไปย่างเตาถ่านด้วยไฟอ่อน เมื่อข้าวเริ่มสุกเกรียมแล้วก็เอาไข่ไก่ทาเคลือบ
แล้วย่างซ้ า เสร็จแล้วถอดไม้ออกแล้วเอาน้ าอ้อย หรือน้ าตาลก้อนยัดใส่ในข้าวที่จี่แล้ว จึงน าถวายพระ
เณรฉันตอนเช้า ส่วนมากชาวบ้านจะรีบท าแต่เช้ามืด เป็นทั้งงานบุญและงานรื่นเริงประจ าแต่ละ
หมู่บ้าน เพราะได้ท าข้าวจี่ไปถวายพระหลังจากพระฉันแล้วก็เลี้ยงกันเองสนุกสนาน มูลเหตุที่ท าบุญ
ข้าวจี่ในเดือนสาม เนื่องจากเป็นเวลาที่ชาวนาได้มีการท านาเสร็จสิ้นแล้ว  ชาวนาได้ข้าวขึ้นยุ้งใหม่จึง
อยากร่วมกันท าบุญข้าวจี่ถวายแก่พระสงฆ์อีกด้วย(จ. สารานุกรมเสรี, 2562)  

บุญผะเหวดหรือบุญมหาชาติ เป็นประเพณีประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด บุญตามฮีตสิบสองของ
ชาวอีสาน ถ้าถือเป็นเรื่องทาน ก็เป็นประเพณีการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ ก็พอจะอนุมานได้ถึงสภาพ
ทั่วไปของชาวอีสานว่า ดอกจิก ดอกจาน บานราวต้นเดือน 3 พุทธศาสนิกชนจะเก็บดอกไม้เหล่านี้ มา

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%86%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
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ร้อยเป็นมาลัยเพ่ือตกแต่งศาลาการเปรียญส าหรับบุญมหาชาติและในงานนี้ก็มีการเทศน์มหาชาติ ซึ่ง
ถือว่าเป็นงานอันศักดิ์สิทธิ์ ผู้ใดฟังเทศน์มหาชาติจบภายในวันเดียวและบ าเพ็ญคุณงาม ความดี จะได้
อานิสงส์ไปเกิดในภพหน้า อีกท้ังงานนี้เป็นงานใหญ่ท าติดต่อกันสามวัน  วันแรกของงานตามประเพณี
ดั้งเดิมนั้น จะเรียกว่า วันบีบข้าวปุ้น หรือวันห่อข้าวต้ม ชาวบ้านจะเตรียมจัดท าอาหารคาวหวานไว้
ต้อนรับญาติพ่ีน้อง หรือเพ่ือน สนิท มิตรสหายที่จะมาร่วมงานบุญและเป็นวันแห่พระอุปคุตรอบเมือง 
วันที่สองตามประเพณีดั้งเดิมถือว่าเป็นวันโฮม (วันรวม) จะเป็นวันที่ญาติพ่ีน้องที่รู้ข่าวการท าบุญมหา
ทานจะมาร่วมท าบุญโดยน าข่าวสาร อาหารแห้ง มาร่วมสมทบ และวันที่สาม เป็นวันแห่กัณฑ์จอบ
กัณฑ์หลอน เริ่มตั้งแต่เช้ามืด ประมาณตีสี่ ชาวบ้านจะน าข้าวเหนียวมาปั้นเป็นก้อน มาท าพิธีเพ่ือเอา
บูชากัณฑ์เทศน์ คาถาพัน เรียกว่า “ข้าว พันก้อน” ชาวบ้านจะพากันแห่ข้าวพันก้อนรอบศาลาวัด 
ดังนั้น บรรพชนชาวไทยอีสาน แต่โบราณ จึงถือเป็นเทศกาลที่ประชาชนทั้งหลายพึงสนใจ ร่วมกระท า
บ าเพ็ญ และได้อนุรักษ์สืบทอดเป็นวัฒนธรรมสืบมา จนถึงอนุชนรุ่นหลังที่ควรเห็นคุณค่าและอนุรักษ์
เป็นวัฒนธรรมสืบไป นอกจากนี้ยังเป็นการสังสรรค์ระหว่างญาติพ่ีน้องจากแดนไกลสมกับค ากล่าวที่ว่า 
"กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ"(กระทรวงวัฒนธรรม, 2559) 

บุญสงกรานต์ จัดขึ้นในเดือนห้า หรือเดือนเมษายน เป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกันมาอย่าง
ยาวนาน มีพิธีกรรมที่คล้ายคลึงกันในแทบทุก ๆ พ้ืนที่ มีการท าบุญตักบาตร รวมถึงมีการบวงสรวง
บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย 

บุญบั้งไฟ จัดขึ้นในเดือนหก ชาวอีสานมีความเชื่อว่า “พระยาแถน” ซึ่งเป็นเทวดาที่จะดล
บันดาลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านจึงได้เสี่ยงบั้งไฟขึ้นฟ้าเพ่ือส่งสัญญาณให้พระยาแถนได้รับรู้
และประทานฝนให้ตรงต้องตามฤดูกาล เพ่ือเริ่มฤดูกาลแห่งการท านา 

บุญซ าฮะ จัดขึ้นในเดือนเจ็ด เป็นการท าบุญสะเดาะเคราะห์ หรือเป็นการท าบุญบูชาสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ประจ าหมู่บ้านเช่น ผีปู่ตา ผีตาแฮก ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับ “ข้าว” พอสมควร นั่นคือเป็น
พิธีกรรมที่ชาวไร่ ชาวนามักกระท าก่อนเริ่มประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพื่อเซ่นสรวง เพ่ือสิริมงคลให้
กับข้าวกล้าในนาเจริญงอกงาม(ภารดี ยโสธรศรีกุล, 2560) 

บุญเข้าพรรษา เป็นช่วงเวลาสามเดือนของการจ าพรรษาของพระสงฆ์ ในช่วงนี้ต้นกล้าของ

ชาวนาได้ไถหว่านไว้ก าลังเจริญเติบโต ดังนั้น จึงเป็นที่มาของกุศโลบายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจ้า เพ่ือป้องกันไม่ให้พระสงฆ์ไปเหยียบย่ าต้นกล้าท าให้เกิดความเสียหายจากการออกบิณฑบาต 

จึงให้พระสงฆ์อยู่จ าพรรษา เมื่อถึงฤดูกาล ชาวบ้านจะตระเตรียมหล่อเทียนเพ่ือน าไปถวายวัด อีกทั้ง

ยังมีการท าบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารให้กับพระสงฆ์อีกด้วย(ภารดี ยโสธรศรีกุล, 2560) 

บุญข้าวประดับดิน เป็นการท าบุญเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้กับญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้ว หรือ

เรียกในอีกนัยอย่างหนึ่งว่า ประเพณีเลี้ยงผี ชาวบ้านจะเอาอาหาร หมากพลู ใส่กระทงไปแขวน หรือ
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วางไว้ตามซุ้มวัด แล้วจึงเรียกผีมากินข้าวที่แขวนไว้ 

บุญข้าวสากหรือบุญเดือนสิบ มีความเกี่ยวข้องกับข้าว และการปลูกข้าวค่อนข้างมาก 

ชาวบ้านจะเตรียมอาหารชนิดต่าง ๆ มีทั้งข้าว เนื้อ ปลา ข้าวเม่า ข้าวพอง ข้าวตอก ขนมและอาหาร

คาวหวานอ่ืน ๆ ตลอดจนผลไม้ต่าง ๆ ไว้ส าหรับท าบุญ ส าหรับข้าวเม่า ข้าวพองและข้าวตอกนั้นจะ

คลุกเขา้กันโดยใส่น้ าอ้อย น้ าตาล ถั่วงาและมะพร้าว ให้เป็นข้าวสาก (ข้าวกระยาสารท) สิ่งของเหล่านี้

จะแลกเปลี่ยนกันไปมาในหมู่ญาติพ่ีน้องและเพ่ือนบ้าน อีกทั้งชาวบ้านจะน าข้าวสาก ไปไว้ที่นาเพ่ือไป

เลี้ยงผีที่ทุ่งนา “ตาแฮก” ในที่นาเพ่ือให้ “ตาแฮก” รักษานาและให้ข้าวกล้าอุดมสมบูรณ์ (ส านักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม, 2556) 

บุญออกพรรษา บุญเดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษาเป็นงานบุญที่ยึดถือปฏิบัติโดยทั่วไป ชาว

ไทยพุทธมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้อยู่จ าพรรษาครบ 3 เดือน จะมีความบริสุทธิ์และการได้ท าบุญกับ

พระสงฆ์ที่อยู่จ าพรรษาจนครบนั้นจะได้บุญและอานิสงส์มาก(ภารดี ยโสธรศรีกุล, 2560) ชาวบ้านจึง

พากันออกมาท าบุญเวียนเทียนและตักบาตรเทโวโรหนะ  

บุญกฐิน บุญเดือนสิบสอง ฮีตบุญกฐินเป็นงานบุญที่ยึดถือปฏิบัติหลังจากบุญออกพรรษา

และเป็นบุญฮีตสุดท้ายของ “ฮีตสิบสอง” ของชาวอีสานที่ส าคัญ บุญกฐินนี้เป็นงานบุญที่เกี่ยวข้องกับ

พระสงฆ์โดยตรงและพิธีกรรมส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติในงานบุญกฐินนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับทาง

พระพุทธศาสนา ชาวอีสานมีความเชื่อว่า การได้ถวายจีวรให้พระสงฆ์ ที่อยู่จ าพรรษาครบ 3 เดือนนั้น

ถือเป็นอานิสงส์อย่างสูง(ภารดี ยโสธรศรีกุล, 2560)  

ดังจะเห็นได้ว่า “ข้าว” และ “พิธีกรรม” มีความผูกพันกัน เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของวิถี

ชีวิตของคนอีสาน ข้าวไม่ได้มีความส าคัญแค่เพียงเป็นอาหารเพ่ือยังชีพ หรือเป็นสินค้าทางเพ่ือ

เศรษฐกิจ แต่ “ข้าว” เป็นรากฐานของวิถีชีวิต คติความเชื่อ วัฒนธรรมและประเพณีที่สืบทอดกันมา

จากรุ่นสู่รุ่น นอกจากนี้ “ข้าว” ยังเป็นสิ่งที่ควรเทิดทูน ชาวนาจะถูกปลูกฝังให้รู้จักเคารพ แสดงความ

กตัญญูต่อข้าวที่เปรียบเป็นเสมือนผู้ให้ชีวิต หากปีใดที่ประสบปัญหาฝนแล้ง ปัญหาการขาดข้าว ความ

ต้องการเพ่ืออยู่รอดและสามารถด ารงชีวิตอยู่ด้วยความสุข  ผนวกกับความต้องการน้ าเพ่ือการเกษตร 

เพ่ือให้พืชพรรณต้นกล้าอุดมสมบูรณ์ จึงสะท้อนให้เห็นในรูปแบบของความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ต่าง ๆ อีกนัยหนึ่ง ชาวอีสานมีความเชื่อว่าจะต้องมีการบวงสรวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายร่วมไปกับ

การท าบุญตามประเพณีทางพุทธศาสนา สิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับชาวนาอย่างแท้จริง 
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อิทธิพลจากวิถีชีวิตในบริบท “ข้าว” เพื่อการยังชีพสู่สังคมตลาดทุนนิยม 

“กสิกรแข็งขัน เป็นกระดูกสันหลังของชาติ ไทยจะเรืองอ านาจเพราะเป็นชาติกสิกรรม” (ค า

ร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล) เนื้อหาส่วนหนึ่งในบทเพลงเพ่ือเชิดชูพ่ีน้องเกษตรกรไทย ที่ผลิตข้าวเพ่ือหล่อ

เลี้ยงประชาชนชาวไทยและมวลมนุษยชาติในฐานะ “อาชีพ” ที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติ โดยนัยนี้

ประเทศไทยจะรุ่งเรืองก็ด้วยเพราะเป็นชาติแห่งการท าเกษตรกรรม ผลิตและส่งออกสินค้าทางการ

เกษตร เป็นอาหารให้กับคนทั้งโลกได้บริโภค ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพแห่งความมั่นคงทางอาหารใน

ระดับนานาชาติด้วย และห้วงขณะที่ประเทศเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจก็เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า สินค้า

เพ่ือการส่งออกภาคเกษตรที่มาจาก “ข้าว” คือแหล่งรายได้หลักที่ค้ าจุนบ้านเมือง กล่าวได้ว่า “ข้าว” 

เป็นอาหารหลักของคนทั้งโลก และเป็นพืชเศรษฐกิจส่งออกที่สร้างรายได้มหาศาล จากหลักฐาน

โบราณคดีพบว่าคนไทยปลูกข้าวมาไม่น้อยกว่า 5,500 ปีมาแล้ว โดยหลักฐานเชิงประจักษ์ทาง

ประวัติศาสตร์ที่ส าคัญก็คือเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นภาชนะไว้ใส่ข้าว ในสมัยสุโขทัย ศิลาจารึกยังได้

บันทึกไว้ด้วยถ้อยค าว่า “ในน้ ามีปลา ในนามีข้าว” แสดงให้เห็นว่า “ข้าว”เป็นต้นธารแห่งอารยธรรม

ของผู้คนในแถบเอเชียอาคเนย์ รวมถึงเป็นรากเหง้าของขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยึดโยงดุลยภาพของ

ชีวิตเราไว้กับชุมชนและความเป็นชาติ รวมทั้งยังเป็นวัฒนธรรมร่วมที่หลอมรวมประชาคมในภูมิภาค

ต่าง ๆ ของในประเทศไทยด้วยเช่นกัน จึงกล่าวได้ว่าวิถีชีวิตในบริบทของข้าวเป็นตัวก าหนดวิถีของ

สังคมด้วยและโดยวัฏจักรของข้าวก็ย่อมจะสอดคล้องกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับวิถีชีวิตของคน

ในชาติด้วย(ชาย โพธิสิตา, 2555)  

นอกจากนี้ยังพบข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ส าคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ก็คือ เอกสาร

สนธิสัญญาการเปิดเสรีทางการค้ากับต่างประเทศในสมัยอยุธยา  และครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจอม

เกล้าเจ้าอยู่หัวได้ท า “สนธิสัญญาเบาริง” กับประเทศอังกฤษ สนธิสัญญานี้ คือจุดเปลี่ยนส าคัญที่

ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ด้านของไทยตามมา รวมถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งเกิดขึ้นใน

ภาคการเกษตรเป็นส าคัญ โดยเฉพาะการส่งออกข้าวด้วย เพราะข้าวเป็นสินค้าหลักของไทยที่ชาติ

ตะวันตกมีความต้องการมากที่สุด จึงเป็นอีกนัยหนึ่งของสาเหตุที่ท าให้เกิดการบุกเบิกที่ดินเพ่ือขยาย

พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวมากข้ึน เกิดการขุดคลองขนาดใหญ่ทั่วเมืองหลวงและปริมณฑล การส่งออกข้าวได้

ขยายตัวอย่างรวดเร็ว กลายเป็นสินค้าหลักของไทยไปโดยปริยาย แซงหน้าสินค้าประเภทอ่ืน ๆ("อารย

ธรรมข้าวไทย," 2561) จนกลายเป็นบ่อเกิดแห่งปัจจัยด้านต่าง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม ประเทศไทยจึงถือได้ว่าเป็นอาณาจักรที่แผ่ขยายอาณาเขตและทวีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นจน

กลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ส าคัญแห่งหนึ่งของโลก ความเฟ่ืองฟูส่วนหนึ่งมาจากผืนแผ่นดินอัน
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เป็นที่ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ าขนาดใหญ่มีแม่น้ าหลายสายหล่อเลี้ยง อันเป็นเหตุปัจจัยทางภูมิศาสตร์

หรือทางกายภาพที่เอ้ืออ านวยประโยชน์ให้มีพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะ “ข้าว” ซึ่ง

เติบโตเจริญงอกงามอยู่ทุกหย่อมหญ้าดังที่ เดอลาลูแบร์ (Simon de La Loubère) อัครราชทูตของ

พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส ได้บันทึกถึงข้าวชนิดหนึ่งของสยามว่าเป็น “ข้าวมหัศจรรย์” เพราะ

ไม่เกรงกลัวต่อน้ าเลย น้ าขึ้นเท่าใดก็สามารถยืดล าต้นได้เท่านั้น พร้อมตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยว่า อาจเป็น

เพราะข้าวสายพันธุ์นี้ที่ท าให้การก่อร่างตั้งถิ่นฐานบนพื้นที่น้ าท่วมขังอยู่นานนับครึ่งปีเช่นนี้ ผู้คนก็ไม่ได้

อดอยากยากแค้น มีข้าวปลาอาหารบริโภคอย่างสมบูรณ์("อารยธรรมข้าวไทย," 2561) สมกับเป็นเมือง 

“อู่ข้าว อู่น้ า”  

แต่ทว่า “สนธิสัญญาเบาริง” เป็นจุดเปลี่ยนส าคัญ ที่ท าให้กระแสทุนนิยมได้เริ่มแทรกซึมเข้า

มาหยั่งรากอยู่ในสังคมไทยชัดเจน ชาวนาในชนบทเริ่มได้รับอิทธิพลการค้าข้าว โดยเฉพาะในภาค

กลาง อันเป็นศูนย์กลางของการผลิตข้าว ซึ่งเป็นสินค้าที่ประเทศมหาอ านาจต้องการ เพ่ือน าไปเลี้ยง

ประชาชนในประเทศอาณานิคมของตน ในช่วงนั้นแม้ครัวเรือนเกษตรกรจะยังผลิตข้าวเพ่ือกินเพ่ือใช้

เป็นหลัก แต่ผลผลิตส่วนเกินก็มีมากขึ้น เพราะมีการปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร 

โดยเฉพาะคูคลองส่งน้ า ระบบชลประทาน การคมนาคม การขนส่งที่ส าคัญก็คือการสร้างและขยาย

ทางรถไฟไปยังภาคต่าง ๆ การค้าผลผลิตทางการเกษตรเริ่มมีบทบาทส าคัญ จวบจนปัจจุบันนี้ อาจ

กล่าวได้ว่าวิถชีีวิตของชนบทไทยได้เข้าสู่ยุคทุนนิยมแล้วอย่างเต็มตัว แม้ว่าโดยเปรียบเทียบแล้ว ระดับ

ของความเป็นทุนนิยมอาจจะแตกต่างไปจากในสังคมที่พัฒนาแล้วอยู่บ้าง แต่โดยสาระส าคัญ รูปแบบ

การผลิตในภาคเกษตรกรรมที่มุ่งสนองความต้องการการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก ซึ่งโดยนัยนี้ด ารง

อยู่ในชนบทไทยมาตลอดเวลาอันยาวนานในประวัติศาสตร์นั้น ได้ถูกแทนที่ด้วยวิถีการผลิตภายใต้

อุดมการณ์ทุนนิยมไปแล้วโดยสิ้นเชิง(ชาย โพธิสิตา, 2555) 

 ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (capitalism) หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่เอกชนมีบทบาท

ส าคัญในการเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต และเป็นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจ   ในระบบทุนนิยม 

เอกชนหรือองค์การธุรกิจสามารถใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรีโดยที่รัฐไม่เข้ามาแทรกแซงการ

ท างาน  ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจะขับเคลื่อนโดยการแข่งขันภายใต้กลไกตลาดและมีก าไรเป็น

สิ่งจูงใจให้ผลิตสินค้าและบริการ(ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, 2552) 

แม้ว่าในวันนี้เกษตรกรรมจะยังมีบทบาทส าคัญต่อวิถีชีวิตชนบทอยู่พอสมควรและเป็นอาชีพ

ในกระแสหลักของประชากรมวลรวมทั้งประเทศ แต่รปูแบบของการปฏิบัติ ความสัมพันธ์ทางสังคมที่

เกี่ยวเนื่องกับผลผลิต ตลอดจนค่านิยมและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงอยู่กับวิถีการผลิตก็แตกต่างไปจากที่



 24 
 
เคยมีมาแต่เดิมเช่น วัฒนธรรมข้าวที่เคยเป็นพ้ืนฐานของความผูกพันระหว่างข้าวกับเกษตรกรได้ถูก

ลดทอนบทบาทและความส าคัญลง ตามกระแสเกษตรกรรมของโลกที่เปลี่ยนไป มุ่งเน้นการปลูกพืช

เศรษฐกิจให้ได้มากท่ีสุดบนพ้ืนที่ที่มีอยู่จ ากัดและสิ่งที่ตามมาก็คือ การคิดค้นปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง พันธุ์

พืชชนิดใหม่ เครื่องจักรการเกษตรเข้ามาแทนแรงงานคนและสัตว์ ความคิดนี้ถูกส่งผ่านไปยังประเทศ

ต่าง ๆ ในโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย อันเป็นเหตุปัจจัยการก่อเกิดการท านาเพ่ือเศรษฐกิจที่เอ้ือ

ผลประโยชน์ให้กับกลุ่มทุน หรือการน ามาซึ่งช่องทางที่เอ้ือประโยชน์ให้กับนักการเมือง ใช้เป็น

เครื่องมือในการโกงกินเชิงนโยบายการบริหารประเทศ ดังที่เคยมีปัญหาในอดีตที่ผ่านมาอย่างเช่น 

โครงการรับจ าน าข้าว ที่มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพ่ือยกระดับรายได้ และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของ

ชาวนา (2) เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง และความมีเสถียรภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

ด้วยการขยายตัวของการบริโภคภายใน  เพราะเมื่อชาวนามีรายได้สูงขึ้นก็จะจับจ่ายมากขึ้น มีเงิน

หมุนเวียนภายในประเทศมากขึ้น (3) เพ่ือดึงอุปทานข้าวเข้ามาอยู่ในความควบคุม ท าให้สามารถ 

สร้างเสถียรภาพของราคาข้าวได้ (4) เพ่ือยกระดับราคาข้าวไทยให้สูงขึ้นทั้งระบบ  เนื่องจากข้าวไทย 

เป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ  จึงควรจะขายได้ราคาสูงกว่าข้าวจากประเทศผู้ 

ส่งออกรายอ่ืน(คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ, 2555)  ท าให้ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้

ผลประโยชน์ มีรายได้ที่เพ่ิมมากขึ้น จึงมีพฤติกรรมการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจด้วยการพยายาม

เพ่ิมผลผลิต และ/หรือ เพ่ิมพ้ืนที่ปลูกข้าว ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจ เพราะเป็น

การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดอย่างไม่คุ้มค่า(สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2557) ท้ายที่สุด

ผลของนโยบายเหล่านี้ได้ก่อเกิดการคอร์รัปชั่น โครงการจ าน าข้าวจึงเสมือนออกแบบมาเพ่ือให้

นักการเมืองเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากชาวนา ฉกฉวยเงินจากรัฐและประชาชน กล่าวได้ว่า 

“ข้าว” มีความส าคัญในระดับชาติหรือในระดับนานาชาติ เป็นสิ่งจูงใจหลักเพ่ือสนับสนุนผลผลิตจาก

ข้าวสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์สมัยใหม่ ซึ่งเน้นการสร้างผลก าไรให้ได้มากท่ีสุด โดยนัยประเด็นเหล่านี้

วิถีการด าเนินชีวิตของเกษตรกรชาวนา ก็ไม่มีค าว่า “วิถีชีวิตที่เรียบง่าย” อีกต่อไป ส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อวัฒนธรรมข้าว วิถีการปลูกข้าว ในแบบดั้งเดิมท าให้ค่อย ๆ ลดความหมาย ความส าคัญลง

ไป นับตั้งแต่ประเพณีการท าขวัญพระแม่โพสพ (หรือเทพธิดาผู้รักษาต้นข้าว), ประเพณีการลงแขก

ด านา-เกี่ยวข้าว, ประเพณีการนวดและสีข้าว เป็นต้น สิ่งเหล่านี้อันเป็นบริบทวิถีชีวิตที่ประณีต เรียบ

ง่าย งดงามและพอเพียงหรือมีความส าคัญยิ่งต่อการสร้างขวัญก าลังใจ พลังชีวิตของเกษตรกร อาจถือ

ได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทยหรือวัฒนธรรมไทย “วัฒนธรรมข้าว” ที่สังคมได้สร้างข้ึนเพื่อเป็น

สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจในการด าเนินชีวิตโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณ 
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ธัญญาหารและเพ่ือความเป็นสิริมงคล ความอยู่เย็นเป็นสุขของเกษตรกรก าลังเลือนจางหายไป  กล่าว

ได้ว่าวิถีการด าเนินชีวิตภายใต้บริบทเหล่านี้ได้สร้างผลกระทบต่อทัศนคติและความคิดของข้าพเจ้า

หรือเป็นความสะเทือนใจสะเทือนอารมณ์ทางความรู้สึกและจิตใต้ส านึกจนกลายเป็นค าถามที่เริ่มทบ

ทวีทีละน้อยภายในจิตใจถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต เช่น ประเด็นของการถูกลดคุณค่า

ความหมายความส าคัญแห่งความสัมพันธ์ระหว่างคนและสัตว์เลี้ยงอย่างในวิถีชีวิตแบบเดิม ซึ่งอาจผัน

แปรโน้มไปสู่วิกฤติทางสังคม รวมถึงการเสื่อมถอยทางวัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการ

ด ารงชีวิต อันเป็นนัยแห่งการเคารพนอบน้อมพ่ึงพาพ่ึงพิงธรรมชาติด้วย หรือเป็นเหมือนการสูญเสีย

ความเป็นตัวตนไปโดยปริยาย อนึ่งการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ จึงมีเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์เพ่ือ “อานุสติ” กระตุ้นเร้าจิตใจหรือเป็นแรงผลักดันให้ได้ฉุกคิดและตระหนักถึง

ความส าคัญของการด าเนินชีวิตด้วยสติและปัญญาที่รู้เท่าทันวิทยาการของโลกและน ามาปรับใช้อย่าง

ผู้รู้ตื่น รู้เบิกบาน จึงน ามาซึ่งแรงบันดาลใจในการสร้างสัมฤทธิผลของการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะภาพ

พิมพ์ชุดวิทยานิพนธ์หัวข้อ “วิถีรถเกี่ยวข้าว” ที่เป็นเสมือนกุศโลบาย “สื่อ” แห่งทัศนศิลป์สื่อสารไป

ยังเพ่ือนมนุษย์ในสังคมให้ด าเนินวิถีชีวิตอย่างมีสาระและเป็นคุณค่าของชีวิต อันเป็นนัยแห่งความสุข

สงบของชีวิตที่แท้จริงและยั่งยืนด้วยสติและปัญญาตนเอง 

 

อิทธิพลจากวิวัฒนาการด้านเครื่องมือทางการเกษตร 
 อนึ่งเมื่อเกิดการขยายตัวของธุรกิจการค้าเพ่ือการส่งออกผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าว ที่

เพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง “ข้าว” จึงมิใช่เป็นเพียงแค่ผลผลิตเพ่ือสังคมแห่งการยังชีพอีกต่อไป หากแต่

ทว่าได้กลายเป็นผลผลิตที่ส าคัญในตลาดทุนนิยม สิ่งเหล่านี้จึงมีส่วนส าคัญที่ท าให้วิถีชีวิตในสังคม

ชนบทของเกษตรกรไทยในบริบทดั้งเดิม ได้ถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิต จากที่เคยอยู่คู่เคียงกับ

ธรรมชาติ รูปแบบวิถีชีวิตที่เรียบง่าย พ่ึงพาพ่ึงพิงแรงงานตนและแรงงานจากสัตว์เลี้ยง (วัว ควาย) 

พร้อมเครื่องไม้เครื่องมืออันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น คันไถ จอบ คราด เคียว ฯลฯ เป็นเครื่องทุ่น

แรงในการเก็บเกี่ยวและการท าเกษตรกรรม จนในปัจจุบันท่ามกลางความเชี่ยวกรากของกระแสโลกา

ภิวัตน์ ภายใต้ระบบทุนนิยม ที่ใครสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ก่อนก็มักจะได้เปรียบ พบว่า “ชาวนา

พันธุ์แท้” ก าลังทยอยหายไปจากวัฒนธรรมข้าวแบบเดิม แต่ทว่าก่อเกิด “ชาวนาสายพันธุ์ใหม่” ซึ่งใช้

เทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย(พายัพภูเบศวร์  มากกูล, 2549) หรือนิยามเรียกกันว่า “ควายเหล็ก” 

ได้เข้ายึดพ้ืนที่ท านาแทน “ควาย” ด้วยพละก าลังและศักยภาพของเครื่องจักรที่ขับเคลื่อนท างานอย่าง

ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแต่ควายเหล็กก็ไม่สามารถทดแทนหรือเยียวยาความผูกพันเชิงน้ าจิตน้ าใจของคน
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ที่มีกับควายได้นั่นหมายถึง จิตวิญญาณ เพราะควายเหล็กเติมพลังงานด้วยเชื้อเพลิงน้ ามัน หมดก็ซื้อ

มาเติมใหม่ได้ เฉกเช่น ควายที่เป็นทั้งเพ่ือนคู่ใจและผู้มีพระคุณของชาวนาเพียงน้ าในหนอง ก็สามารถ

ชุบชีวิตควายให้กลับมามีพลังได้ เป็นความสุขและคุณค่าของชีวิตที่เงินก็ซื้อไม่ได้ สาระประเด็นนี้

เปรียบเสมือนการลดคุณค่าความหมายและความส าคัญแห่งความสัมพันธ์ระหว่างคนและสัตว์เลี้ยง

เช่น ควาย ท าให้สูญเสียสุนทรียภาพในวิถีชีวิตของการท านาในแบบขนบดั้งเดิมอย่างหมดสิ้น 

การพัฒนาเครื่องทุ่นแรงเพ่ือการเกษตรเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง ทั้งในยุโรปและทวีปอเมริกา มี

ผลท าให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณเพ่ิมสูงขึ้น 

เกษตรกรส่วนใหญ่ในปัจจุบันจึงหันมาพ่ึงพากับเทคโนโลยีการเกษตรยุคใหม่ เพ่ือเอ้ืออ านวย

ผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง น าทางชีวิตไปสู่กิเลสมากกว่าขัดเกลาจิตใจ รวมถึงการด าเนินชีวิตแบบ

ประณีตงดงาม การน าสิ่งประดิษฐ์สมัยใหม่มาใช้ในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จึงส่งผลให้ชาวนาเข้าถึง 

ความทะยานอยาก บ่มเพาะความทุกข์ ก่อเกิดความเร่าร้อน สูญสิ้นวัฒนธรรมและทรัพยากรอย่าง

รุนแรง ดังจะเห็นได้จากการพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตร จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ์ยุคใหม่เพ่ือการเกษตร สามารถแบ่งประเภทของเครื่องทุ่นแรงการเกษตร แบ่งออกได้เป็น 

4 กลุ่ม ดังนี้ 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมผิวหน้าดิน (Tillage equipment) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 10 ภาพควายไถนา (ภูมิปัญญาท้องถิ่น) เข้าถึงเมื่อ 3 มิถุนายน 2562 
ที่มา : https://www.silpa-mag.com/history/article_27794 

ภาพไถจาน  (นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ยุคใหม่) เข้าถึงเมื่อ 3 มิถุนายน 2562  

ที่มา : http://siamkubota.co.th/agriculture/product/134 

  
 

         ควายไถนา (ภูมิปัญญาท้องถิ่น)    ไถจาน (นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ยุคใหม่) 
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2. เครื่องปลูกต้นข้าว (Planting equipment)  
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 ภาพลงแขกด านา (ภูมิปัญญาท้องถิ่น) เข้าถึงเมื่อ 3 มิถุนายน 2562 

ที่มา : http://www.patrolnews.net/crime 

ภาพเครื่องด านา (นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ยุคใหม่) เข้าถึงเมื่อ 3 มิถุนายน 2562 

ที่มา : https://www.kasetkaoklai.com/home/2016/06 

 

3. เครื่องเก็บเก่ียวผลผลิต (Harvesting equipment) 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 12 ภาพลงแขกเกี่ยวข้าว (ภูมิปัญญาท้องถิ่น) เข้าถึงเมื่อ 3 มิถุนายน 2562 

ที่มา : http://xn--12c5bittee9at4fc4b7jwe.com/2018/04/19 

ภาพรถเก่ียวข้าว (นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ยุคใหม่) ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจัยสร้างสรรค์  

จาก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ปี 2559 

         ลงแขกด านา (ภูมิปัญญาท้องถิ่น)          เครื่องด านา (นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ยุคใหม่) 

        ลงแขกเกี่ยวข้าว (ภูมิปัญญาท้องถิ่น)          รถเก่ียวข้าว (นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ยุคใหม่) 

https://www.kasetkaoklai.com/home/2016/06
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4. เครื่องมือส าหรับแปรรูปผลิตผล (Crop processing equipment)  
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 13 ภาพกระเดื่องต าข้าว (ภูมิปัญญาท้องถิ่น) เข้าถึงเมื่อ 3 มิถุนายน 2562 

ที่มา : http://www.lovefarmer.org/?p=2432           

ภาพเครื่องสีข้าว (นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ยุคใหม่) เข้าถึงเมื่อ 3 มิถุนายน 2562 

ที่มา : https://commanop.digital/posts/7187397248869609160?hl=th 

 

 อย่างไรก็ตามนวัตกรรมเพ่ือการเกษตรเหล่านี้ เป็นรูปแบบชีวิตแห่งการมุ่งเน้นพ่ึงพิงวัตถุเพ่ือ
ความสบาย “กาย” หรือหวังผลเพ่ือตอบรับกระแสอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นปริมาณและความคุ้มค่า จน
กลายเป็นกลุ่มทุนผู้ชี้น าสังคมและกลุ่มบริโภคนิยมที่แสวงหาซึ่งวัตถุปัจจัย  
 ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ล้วนเป็นผลพวงมาจากความต้องการในเชิงปริมาณข้าวที่เพ่ิมมากขึ้น 

จนกระท่ังแรงงานคนและแรงงานจากสัตว์ในบริบทเดิมไม่สามารถตอบสนองได้ตามความต้องการด้วย

เพราะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ภายใต้กฎแห่งธรรมชาติเดียวกัน จึงมีศักยภาพสอดคล้องไปตามกายภาพแห่ง

ตนเท่านั้น “นวัตกรรมแห่งคันไถและรถเกี่ยวข้าว” จึงถูกสร้างและพัฒนาเพ่ือทดแทนแรงงานของ

สิ่งมีชีวิต (วัวควาย) และฅนกลายเป็นพลังขับเคลื่อนสู่ภาพลักษณ์แห่งอุตสาหกรรม ด้วยประเด็นสาระ

เหล่านี้ข้าพเจ้าจึงน าเอารูปลักษณ์ของ “รถเกี่ยวข้าว” มาใช้เป็นสื่อสัญลักษณ์ของ “ชีวิตวัตถุ วิถีทุน

นิยม”แทนเทคโนโลยีการเกษตรยุคใหม่หรือวัตถุทางอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นเพ่ือตอบสนองความโลภ

ของนักบริโภคนิยมหรือเป็น “รูปแทน” ที่ เปี่ยมไปด้วยพละก าลัง “แรงม้า” ศักยภาพและ

ความสามารถในการเก็บเก่ียวผลผลิตในปริมาณมาก ๆ สิ่งที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือสนองความต้องการ

ส่วนตนนี้ ทว่าได้กลับกลายเป็นตัวการที่ท าให้วัฒนธรรมและประเพณีอันเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจ

กัน เช่น การลงแขกเกี่ยวข้าว การด าเนินชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงและจิตส านึกที่ปลูกฝังมาแต่ยุค

        กระเดื่องต าข้าว (ภูมิปัญญาท้องถิ่น)           เครื่องสีข้าว (นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ยุคใหม่) 

https://commanop.digital/posts/7187397248869609160?hl=th


 29 
 
บรรพกาลว่าให้ยืนหยัดด้วยล าแข้งของตนเองคู่เคียงกับธรรมชาติอย่างผู้เคารพนอบน้อมถึงความ

งดงามของวิถีชีวิตที่บริสุทธิ์เรียบง่ายนั้นถึงทางต้องล่มสลายไป 

 

อิทธิพลจากแนวคิดทางปรัชญาและลัทธิทางศิลปะ 
 แนวคิดหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) เกิดขึ้นในช่วงปลายสมัยใหม่ของภูมิปัญญา

ตะวันตก มีความคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อความทันสมัย เรียกแบบรวม ๆ ว่า ความคิดแบบ

สมัยใหม่นิยม (Modernism) กล่าวคือความคิด ความทันสมัยนั้น อันมีต้นก าเนิดมาจากทฤษฎี

ความคิดในยุคภูมิปัญญา (Enlightenment) นักคิด นักปรัชญาการเมืองในยุคสมัยใหม่ต้องเร่งแข่งขัน

กันเพ่ือน าเสนอวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการอยู่ในสังคมที่ดี และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงแนวคิดเสรี

นิยม (Liberalism) ที่ความเห็นว่าบุคคลจะต้องเสียสละความสุขและประโยชน์ส่วนตน เพ่ือมารองรับ

กับแนวคิดของมาร์กซิสม์ ที่ต้องการสร้างระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย การสร้างโลกใหม่ที่ไม่ตก

อยู่ภายใต้การขูดรีดจากระบบทุนนิยม กล่าวได้ว่าความคิดในยุคสมัยใหม่มีศรัทธาแรงกล้าต่อ

ความก้าวหน้า (Idea of Progress) จึงพยายามรวบรวมให้ เป็นอันหนึ่ งอันเดียวกัน เพ่ือให้มา

ครอบครองความคิดมนุษย์ในสังคม 

 ในเวลาต่อมาจึงเกิดความคิดหลังสมัยใหม่ (Postmodern) เป็นแนวคิดทางการเมือง ปรัชญา 

วัฒนธรรม สังคม ดนตรีและอ่ืน ๆ ที่ก่อตัวขึ้นโดยมีมุมมองที่ต่างออกไปจากมุมมองทางความคิด

แบบเดิม ๆ ของโลกและเป็นกระแสที่แสดงถึงปฏิกิริยาที่ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของการเติบโต 

ของเศรษฐกิจและสังคม การถูกครอบง าด้วยสื่อและเทคโนโลยี ที่ท าให้การถ่ายเทข่าวสารข้อมูล

อิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมกลายเป็นเรื่องล้าสมัย เพ่ือย้อนกลับมาทบทวนความคิดและส านึกถึงสิ่งที่

เกิดขึ้นจากผลของการพัฒนาในโลกสมัยใหม่ กระแสความคิดแบบยุคหลังสมัยใหม่ (Post-modern) 

เป็นกระแสที่เน้นการวิพากษ์และตั้งค าถามต่อแนวคิดของความทันสมัยที่เป็นกระแสหลักในการ

พัฒนา โดยมีมุมมองสะท้อนถึงแนวคิดสมัยใหม่ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาและการเติบโตของ

เศรษฐกิจและสังคม ทุกสิ่งต้องด าเนินไปตามทางของความทันสมัยบนโลกเทคโนโลยี โดยนัยของสิ่ง

เหล่านี้เป็นการท าลายความเป็นตัวตนและความเป็นชาติพันธุ์ (Ethnic Group) ของเชื้อชาติที่เปรียบ

ดั่งรากเหง้าแห่งสังคมสมัยเก่าด้วย(จรัสพิมพ์ วังเย็น, 2554) 

 จากอารยธรรมตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามาในวิถีชีวิตคนไทย  จนเกิดการพัฒนาประเทศไปสู่

สังคมที่เจริญ มุ่งเน้นการน าวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนา โดยอาศัยระบบทุน

นิยมอุตสาหกรรมที่น าเข้ามาจากสังคมตะวันตก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสมัยแห่งการพัฒนาทางวัตถุ 
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ที่เน้นการบริโภค เมื่อวิเคราะห์แล้วการพัฒนาสู่โลกสมัยใหม่ มีข้อจ ากัดและความบกพร่องอยู่หลาย

ด้านเมื่อน ามาปรับใช้ในสังคมไทย ซ่ึงน าไปสู่ความล้มเหลวเพราะผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการพัฒนาสู่

โลกสมัยใหม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับชุมชนพ้ืนบ้านที่มีการสร้างอาชีพจากภูมิปัญญาที่ส าคัญของ

สังคมไทยคือ ภาคเกษตรกรรม(จรัสพิมพ์ วังเย็น, 2554) ที่ลดความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นอัน

ส าคัญของไทย อันเป็นรากฐานที่ส าคัญของประเทศ ประกอบกับการเผชิญปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ

ของสังคมไทย การปฏิวัติสังคมสู่โลกหลังสมัยใหม่ จึงก่อเกิดจากการเคลื่อนไหวแนวคิดที่แทรกซึมใน

สังคมจนกลายเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์และพัฒนา ทว่าอาจมีการตื่นตัวกับแนวคิดการได้รับ

ผลกระทบแวดล้อมจากธรรมชาติที่เป็นพลังในการสนับสนุนแนวคิดหลังสมัยใหม่ โดยเฉพาะการหัน

กลับมามองรากฐานกระบวนการคิดแห่งปัญญาที่คนในอดีต ได้แสดงภูมิแห่งความรู้ที่ได้รับจาก

ธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ และบรรจงสร้างความเป็นตัวตนสอดแทรกปัญญาเพ่ือสร้างมรดกทาง

ศิลปวัฒนธรรมให้กับชนรุ่นหลังได้ศึกษา และก่อเกิดนโยบายจัดตั้งโครงการ “หนึ่งต าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์” One Tambon One Product (OTOP) เพ่ือให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้างอาชีพ พัฒนามรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและการส่งเสริม

เอกลักษณค์วามเป็นชาติไทย 

 ภูมิปัญญา (wisdom) คือ ความรู้หรือประสบการณ์ของคนที่ได้รับการถ่ายทอดบ่มเพาะ สั่ง

สมและสืบต่อจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งหรือจากบรรพบุรุษหรือถ่ายทอดต่อกันจากชุมชน จากสถาบัน

ครอบครัว ความเชื่อ และศาสนาที่เชื่อมโยงความรู้จากประสบการณ์ที่ ได้จากการสะสม จากการ

ประกอบอาชีพ การเรียนรู้จากธรรมชาติแวดล้อมต่าง ๆ ภูมิปัญญาจึงเป็นการพัฒนาความรู้ ความ

ฉลาดของคนในสังคม สั่งสมพัฒนาเกิดเป็นทักษะในการปฏิบัติงาน การด าเนินชีวิต ดังนั้นหาก

กล่าวถึงภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ย่อมกล่าวได้ว่า เป็นองค์ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่สั่งสม

และสืบทอดกันมา อันเป็นความสามารถและศักยภาพในเชิงแก้ปัญหา การปรับตัว เพ่ือเรียนรู้และสืบ

ทอดไปสู่คนรุ่นหลัง หรือเพ่ือการด ารงอยู่ของมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ ซึ่งหากกล่าวถึง

แนวคิดในการด ารงอยู่ภายใต้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านแล้วคงหลีกหนีไม่พ้นการน าแนวคิดแห่งการพ่ึงพา

ธรรมชาติมาปรับใช้จนก่อเกิดเป็นข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นการด ารงชีวิตตามปัจจัยพ้ืนฐาน(จรัสพิมพ์ วัง

เย็น, 2554) โดยนัยของสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความตระหนักในผลกระทบแห่งโลกสมัยใหม่ของไทย 

การเกิดแนวคิด “หลังสมัยใหม่” ย่อมเป็นสัญญาณแห่งความเสื่อมศรัทธาของ “สังคมสมัยใหม่” หรือ

อาจเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ท าลายสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาแห่งการพ่ึงพาธรรมชาติ แต่

ทว่าการต้านกระแสของ หลังสมัยใหม่ ที่ไม่ได้ปฏิเสธเทคโนโลยีอย่างสุดขั้ว แต่ต่อต้าน “ความเจริญ” 
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หรือ “ความก้าวหน้า” แบบเดียวกับลัทธิสมัยใหม่ ได้แสดงวาทกรรมไว้ ซึ่งส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อ

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(จรัสพิมพ์ วังเย็น, 2554) เกิดส านึกร่วมแห่งสังคมไทยในเรื่องภูมิปัญญา

ท้องถิ่น อาจเปรียบเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่สังคมไทยก าลังมองหาและไขว่คว้าในยามที่ประสบปัญหา

ความเพลี่ยงพล้ าทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ แต่สิ่งเหล่านี้เปรียบได้ดั่งส านึกที่สังคมแสดงสัญญะ

แห่งการตื่นตัวที่เป็นพลังเพ่ือโต้ตอบความต้องการเป็นสังคมสมัยใหม่ ซึ่งอาจเป็นก้าวที่ส าคัญ ในการ

หันมาพัฒนารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมและกระตุ้นเตือนให้หันมาศึกษาท าความเข้าใจเชิงปฏิกิริยาความ

เคลื่อนไหว อันเป็นทิศทางของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ซึ่งมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย

ก่อให้ เกิดความเจริญงอกงามแห่ งปัญญาในการด ารงชีวิตด้วยการพ่ึงพาธรรมชาติ ก่อ เกิด

ความสามารถในการกระตุ้นให้สังคมไทยได้ด ารงอยู่และก้าวเดินไปต่อไปในสังคมโลกได้อย่างภาคภูมิ

บนรากฐานแห่งภูมิปัญญาของตน เพ่ือแสดงอัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์บนรากฐานศิลปวัฒนธรรมที่มั่นคง

และยั่งยืน   

 กล่าวคือ ดังจะเห็นได้จากการศึกษางานศิลปะที่เป็นรูปธรรม ที่แสดงถึงภาวะความเปลี่ยนใน

ยุคหลังสมัยใหม่ รูปแบบผลงานศิลปะที่มีช่วงจุดเปลี่ยนในศตวรรษท่ี 20 ขณะที่รูปแบบทางศิลปะแนว

สมัยใหม่จะให้ความส าคัญกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและแปลกใหม่ พร้อมกับมีเนื้อหาที่เน้นถึง

การส ารวจและตรวจสอบความเป็นจริง โดยเผยให้เห็นลักษณะที่ไม่แน่นนอนของความจริง เช่น 

ผลงานของ เอ็ดเวิร์ด มุนซ์ ชื่อ “The Scream” ที่แสดงถึงอารมณ์การกรีดร้อง ความรู้สึกที่เก็บกด 

หดหู่ การระบายความทุกข์ของชายคนหนึ่งด้วยบรรยากาศของสีและทีแปรงช่วยเสริมให้เกิดอารมณ์

ตามที่ศิลปินต้องการน าเสนอ แต่ศิลปะแบบหลังสมัยใหม่ก็มีลักษณะที่พยายามท าลายเส้นแบ่ง

ระหว่างศิลปะกับชีวิตประจ าวันด้วย เช่น ผลงานของแอนดี้ วอร์ฮอล ที่เป็นต้นแบบของศิลปะแบบ

หลังสมัยใหม่ น าเสนอประเด็นหรือเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจ โดยใช้วิธีการหยิบยืม 

(Appropriation) สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้ตัวผู้คนในยุคนั้นหรือเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยในขณะนั้น มาใช้ใน

การสร้างงานศิลปะ เช่น ในผลงานชื่อ “Campbell’s Soup Can”  ได้สะท้อนภาพแห่งสังคมบริโภค

นิยมและวัตถุนิยมในประเทศสหรัฐอเมริกาในยุคสมัยนั้น ด้วยแนวคิด “American Dream” แบบคน

อเมริกันสมัยใหม่ที่ต้องการมีชีวิตที่ดี ผนวกเข้ากับภาวะทางสังคมอเมริกันในยุคสมัยของการแข่งขัน

กันด้านการค้า โดยนัยแห่งสาระจากแนวคิดหลังสมัยใหม่ทว่านี้ จึงมีอิทธิพลต่อการก าหนดกรอบของ

แนวความคิด ซึ่งมีผลต่อรูปแบบวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ชุดวิทยานิพนธ์ของ

ข้าพเจ้าด้วย 
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อิทธิพลด้านรูปแบบทางศิลปกรรมจากศิลปิน 
 อนึ่งนอกจากอิทธิพลของชุมชนสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมและประเพณีในบริบทต่าง ๆ ที่

เกี่ยวเนื่องกับสังคมภายใต้วิถีแห่งการเกษตรกรรม ตลอดจนการศึกษายุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่มี

ผลต่อแนวความคิด ซึ่งโดยนัยเหล่านี้ย่อมเป็นช่องทางของการรับเอาอิทธิพลทางศิลปกรรมมาเป็น

ข้อมูลที่เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาผลงานศิลปะ ทั้งในด้านเนื้อหา (ความหมาย ความคิด) รูปแบบ

และเทคนิควิธีการในการแสดงออก ที่วิเคราะห์ตีความด้วยวิจารณญาณและความรู้สึกก่อเกิดเป็น

แนวทางของการสร้างสรรค์ด้วยกลวิธีเฉพาะตนที่คิดค้นขึ้นหรือเป็นข้อมูลเชิงอิทธิพลที่กระตุ้น

จินตนาการ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการสร้างสัมฤทธิ์ผลของการสร้างสรรค์ผลงานในชุด “วิถีรถ

เกี่ยวข้าว” ให้ได้ผลลัพธ์ตรงตามความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งการได้รับ

อิทธิพลในการสร้างสรรค์ โดยนัยนี้ทั้งแนวงาน มาจากศิลปะในกลุ่มสัจนิยม หรือลัทธิเรียลิสม์ 

(Realism) ศิลปะในแบบลัทธิอิมเพรสชั่นนิสม์ (Impressionism) และศิลปะรูปแบบอินสตอลเลชั่น 

(Installation Art) ซึ่งกายภาพตัวผลงานสื่อสะท้อนแนวความคิดและการแสดงออกที่สัมพันธ์

สอดคล้องกับแนวคิดและรูปแบบทางศิลปกรรมในลัทธิดังกล่าว เช่น การให้สาระส าคัญต่อเนื้อหาและ

การสร้างบรรยากาศด้วยค่าน้ าหนักของการแสดงออก รวมถึงรูปลักษณ์ของวัตถุเชิงสัญลักษณ์ที่สื่อ

ความหมายทางเนื้อหาด้วย ดังเช่น แนวทางของงานศิลปะลัทธิเรียลิสม์ (Realism) ที่สร้างงานจากสิ่ง

ซึ่งปรากฏและสัมผัสได้ด้วยจักษุประสาท มากกว่าความเพ้อฝัน ในอีกนัยหนึ่งคือศิลปะลัทธิสัจนิยมจึง

เป็นแนวงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ ตามความเป็นจริง มิใช่การจินตนาการ

ถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์หรือนิยายโบราณ ที่ศิลปินไม่เคยเห็น ดังเช่นแนวงานของกลุ่มนีโอ

คลาสสิกและโรแมนติก ซึ่งจัดเป็นรูปแบบงานที่สะท้อนนัยเพียงความเพ้อฝัน ที่เลื่อนลอยแห่งอารมณ์

และจิต วิญญาณ หรือความรู้สึกอันปราศจากความจริงที่ผ่านการสัมผัสรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส กล่าว

ได้ว่าความเชื่อดังกล่าว ส่งผลท าให้ศิลปินหันไปสนใจความเป็นจริงทางสังคมและวิถีชีวิตของผู้คนทุก

ชนชั้น โดยเฉพาะชนชั้นล่างของสังคมที่มักถูกเอารัดเอาเปรียบ และในอีกนัยของผลงานที่กลายเป็น

แนวงานที่มุ่งวิพากษ์ วิจารณ์ หรือน าเสนอปัญหาทางสังคมไปในที่สุดด้วย(ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์, 2549) 

ดังนั้นศิลปินที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้จึงเป็นกรณีศึกษาเชิงอิทธิพลด้านรูปแบบทางศิลปกรรมด้วย มีดังนี้ 

 

 กุสตาฟว์ คัวเบท์ (Gustave Courbet, ค.ศ. 1819-1877) เป็นศิลปินชาวฝรั่งเศส ซึ่ง

เติบโตมาจากครอบครัวชาวนา ที่ปารีส เมื่อโตขึ้นมีความใฝ่ฝันจะเป็นศิลปิน เขาจึงเริ่มศึกษาศิลปะ

ด้วยการฝึกลอกงานของศิลปินที่มีชื่อเสียง อย่างเช่น แรมบรันต์ (Rembrandt) เมื่อเขาเริ่มเติบโตใน
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วงการศิลปะจึงได้ประกาศความเชื่อทางศิลปะของตนว่า “จิตรกรรมควรจะต้องประกอบด้วยสิ่งที่เป็น

จริงและน าเสนอสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ๆ ” จากความเชื่อทางศิลปะดังกล่าวท าให้ คัวเบท์ ปฏิเสธผลงาน

ลักษณะรูปแบบนีโอคลาสสิกและโรแมนติกที่ก าลังมีบทบาทในขณะนั้น พร้อมกับให้เหตุ ผลว่าเป็น

ศิลปะที่ไร้สาระ ไม่สามารถตอบสนองต่อการแก้ปัญหาของสังคมที่อัปลักษณ์ นอกจากการวาดภาพ

แล้ว คัวเบท์ยังมีความสนใจในกิจกรรมทางสังคมและการเมือง เขาจึงเน้นไปเขียนภาพเรื่องราว

เกี่ยวกับวิถีชีวิตชนบทและวิถีชีวิตชนชั้นต่ า เช่น คนทุบหิน (ค.ศ. 1849) เพ่ือที่จะใช้ผลงานศิลปะเป็น

ช่องทางน าเสนอปัญหาของสังคม(ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์, 2549)  

 เมื่อพิจารณาวิเคราะห์งานของคัวเบท์แล้วนั้น ผลงานศิลปะของ คัวเบท์ได้ให้หลักแนวคิดและ

การน าเสนอที่สอดคล้องกับผลงานศิลปะในแบบที่ข้าพเจ้าต้องการ หรือมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ

เรื่องราวเนื้อหาที่สะท้อนวิถีการด าเนินชีวิตผ่านวิถีชีวิตชนบททั่วไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14 ภาพผลงานของกุสตาฟว์ คัวเบท์ (Gustave Courbet)  

เข้าถึงเมื่อ 9 มิถุนายน 2562 เข้าถึงได้จาก https://commons.wikimedia.org/                                             

wiki/ File:Gustave_Courbet_018.jpg    

ชื่อผลงาน The Stone Breakers 

เทคนิค สีน้ ามันบนผ้าใบ ปีที่สร้าง 2392 

ขนาด 165 x 257 ซม. 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gustave_Courbet_018.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gustave_Courbet_018.jpg
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   มิลเลต์ (Jean Francois Millet, ค.ศ. 1814 – 1875) มิลเลต์เป็นศิลปินฝรั่งเศส ที่

เติบโตในครอบครัวชาวนาผู้เคร่งศาสนาในแคว้นนอร์มังดี มิลเลต์ เป็นจิตรกรที่มีความสามารถในการ

เขียนภาพเหมือน และได้เริ่มเขียนภาพแนวสัจนิยมอย่างจริงจังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1848 เป็นต้นมา(ศุภชัย 

สิงห์ยะบุศย์, 2549) ภาพเขียนที่ท าให้เขามีเชื่อเสียง คือภาพ “ชาวนาฝัดข้าว” ซึ่งมีเนื้อหาจะ

เกี่ยวข้องกับความเป็นจริงในวิถีชีวิตของชาวนา ที่มักจะตกเป็นเบี้ยล่างแก่เจ้าของที่ดินหรือคนชั้นที่สูง

กว่า เช่น ภาพชาวนาหว่านข้าว ภาพคนเก็บข้าว เป็นต้น ผลงานศิลปกรรมที่ให้แรงบันดาลใจในการ

สร้างสรรค์หรือให้แนวทางที่โน้มน้าวไปสู่การก่อรูปให้เกิดเป็นรูปแบบของผลงานในลักษณะเหมือน

จริง ผนวกกับเรื่องราวเนื้อหาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นของความรู้สึกผูกพันและซาบซึ้งกับท้อง

นา เป็นต้น   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 15 ภาพผลงานของมิลเลต์ (Jean Francois Millet) เข้าถึงเมื่อ 9 มิถุนายน 2562 

เข้าถึงได้จาก https://artsandculture.google.com/asset/gleaners 

/GgHsT2RumWxbtw?hl=th 

ชื่อผลงาน The Gleaners 

เทคนิค สีน้ ามันบนผ้าใบ ปีที่สร้าง 2400 

ขนาด 83.5 x 111 ซม. 
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ภาพที่ 16 ภาพผลงานของมิลเลต์ (Jean Francois Millet) เข้าถึงเมื่อ 9 มิถุนายน 2562 

เข้าถึงได้จาก https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean-
Fran%C3%A7ois_ Millet_-_The_Sheepfold,_Moonlight_-
_Google_Art_Project.jpg 

ชื่อผลงาน The Sheepfold, Moonlight 
เทคนิค สีน้ ามันบนผ้าใบ ปีที่สร้าง 2403 
ขนาด 43.5 x 63.4 ซม. 
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วิลเลียม เทอร์เนอร์ (J.M.W. Turner, 1775 - 1851) เป็นจิตรกรชาวอังกฤษ ผู้ที่ได้ถือว่า
เป็นรากฐานของงานศิลปะในยุคอิมเพรสชั่นนิสม์ เทอร์เนอร์ บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ผ่าน
ภาพวาดที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงในธรรมชาติและการวาดภาพในแบบที่ไม่สนใจในรายละเอียด แต่
สามารถสร้างอารมณ์ของทิวทัศน์และบรรยากาศของแสงในธรรมชาติ ด้วยแสง สี ที่ฟุ้งกระจาย พร่า
เลือนแต่มีพลังแห่งการเคลื่อนไหว แสงและสีที่เปลี่ยนแปลงไปตามการกระทบของแสง เช่น ภาพ
ผลงานที่ชื่อ Rain, Steam and Speed – The Great Western Railway เป็นการผสานกันของสาย
ฝนเข้ากับรถเครื่องจักรไอน้ าที่ก าลังวิ่งประกอบกับพายุแห่งความสงบเงียบภายหลังเกิดพายุ ล้วนเป็น
ความเคลื่อนไหวเชิงนามธรรมแห่งช่วงเวลา สาระนามธรรมเหล่านี้โน้มน้าวให้ข้าพเจ้าสนใจที่จะศึกษา
ผลงานศิลปะของ เทอร์เนอร์ ซึ่งมีลักษณะของการบันทึกเหตุการณ์ความเป็นจริงในธรรมชาติ 
เหตุการณ์การเคลื่อนไหวทางสังคมที่เกิดขึ้น แสงที่สัมพันธ์กับห้วงเวลามีผลต่อการสร้างสรรค์ เฉก
เช่นเดียวกับ ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “วิถีรถเกี่ยวข้าว” ที่อาศัยรูปแบบและจังหวะของแสงในแง่มุมที่
เหมาะสมเป็นสื่อสัญลักษณ์ แต่ทว่ามีความตรงกันข้ามที่น ามาปรับใช้ในการสร้างสรรค์ อันเกิดจาก
ที่มาของ “แสง” ที่เกิดจากธรรมชาติ และ “แสง” จากสิ่งประดิษฐ์ยุคใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 17 ผลงานของวิลเลียม เทอร์เนอร์ (J.M.W. Turner) เข้าถึงเมื่อ 9 มิถุนายน 2562 
เข้าถึงได้จาก https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rain_Steam_and 
_Speed_the_Great_Western_Railway.jpg 

ชื่อผลงาน Rain, Steam and Speed – The Great Western Railway 
เทคนิค สีน้ ามันบนผ้าใบ ปีที่สร้าง 2387 
ขนาด 91 x 121.8 ซม. 
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บรูซ มันโร (Bruce Munro) ศิลปินชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงด้านการใช้สื่อ “แสง” เป็นหลัก 
มันโร ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิจิตรศิลป์ที่บริสตอล ในปี 2525 หลังจากนั้นเขาก็
ท างานด้านการออกแบบและจัดแสงไฟโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติและภูมิทัศน์ของ
ออสเตรเลีย รูปแบบที่มีลักษณะเด่นในงานศิลปะของเขาคือ การใช้แสงบนสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนอง
อารมณ์ความรู้สึกต่อผู้เข้าชมผลงาน งานศิลปะของเขาที่ประกอบไปด้วยโคมไฟที่ได้พลังงานจาก
แสงอาทิตย์กว่า 50,000 ดวง (โคม) รูปทรงล าต้นเรียวเป็นเหมือนก้านของดอกไม้หรือเข็มหมุด จาก
ความประทับใจทุ่งดอกไม้ที่เปล่งประกายพริ้วไหวในสายลมเย็นเมื่อพระอาทิตย์ตกดิน ที่ใจกลางของ
จิตวิญญาณของออสเตรเลีย มันโรสั่งสมประสบการณ์ทางศิลปะมามากกว่า 30 ปี เพ่ือเก็บรวบรวม
และบันทึกความคิดสู่ภาพร่าง ซึ่งมีแหล่งข้อมูลด้านภาษา วรรณคดี วิทยาศาสตร์และดนตรีผสานเข้า
ด้วยกันในลักษณะของการข้ามศาสตร์ มันโร ประทับใจระหว่างที่ออกไปตั้งแคมป์  ทะเลทรายสีแดงที่
ส่งความรู้สึกถึงพลังงานที่เหลือเชื่อ ดูเหมือนจะเปล่งประกายออกมาจากมันพร้อมกับความร้อน ภูมิ
ทัศน์ของล าต้นที่ส่องสว่างเหมือนเมล็ดอยู่เฉย ๆ ในทะเลทรายแห้ง รออย่างเงียบ ๆ จนกว่าความมืด
จะปกคลุมภายใต้ผ้าห่มอันสว่างไสวของดาวใต้เพ่ือบานสะพรั่งด้วยจังหวะแสงอันอ่อนโยน มันโร จึง
สร้างสนามแห่งแสงที่เป็นสัญลักษณ์ และแสดงถึงวิวัฒนาการทางความคิด เป็นจุดรวมของดินแดน
และวัฒนธรรม ให้แสงไฟเป็นจุดเชื่อมโยงจากอดีต ปัจจุบันและอนาคตอย่างมีนัยยะส าคัญ ก่อเกิด
เส้นทางแห่งธรรมชาติผ่านผลงานศิลปะ ในชุด “Field of Light” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 18 ผลงานของบรูซ มันโร (Bruce Munro), เข้าถึงเมื่อ 10 มิถุนายน 2562 
เข้าถึงได้จาก http://www.brucemunro.co.uk/installations/field-of-light/ 

ชื่อผลงาน Uluru, Northern Territory, AU. 2016 
เทคนิค Installations ปีที่สร้าง 2559 
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ภาพที่ 19 ผลงานของบรูซ มันโร (Bruce Munro), เข้าถึงเมื่อ 10 มิถุนายน 2562 
เข้าถึงได้จาก http://www.brucemunro.co.uk/installations/field-of-light/ 

ชื่อผลงาน Uluru, Northern Territory, AU. 2016 
เทคนิค Installations ปีที่สร้าง 2559 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 20 ผลงานของบรูซ มันโร (Bruce Munro), เข้าถึงเมื่อ 10 มิถุนายน 2562 
เข้าถึงได้จาก http://www.brucemunro.co.uk/installations/field-of-light/ 

ชื่อผลงาน Uluru, Northern Territory, AU. 2016 
เทคนิค Installations ปีที่สร้าง 2559 
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สรุปผลที่ได้จากการศึกษา 
 จากการศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลในบริบทด้านต่าง ๆ ที่เอ้ืออ านวยประโยชน์ผลต่อการ
สร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์หัวข้อ “วิถีรถเกี่ยวข้าว” แล้วนั้น อันมีที่มาจากสภาพแวดล้อม วิถี
การด าเนินชีวิตของครอบครัวและสังคมชุมชนบ้านเกิด ด้วยการประกอบอาชีพเกษตรกรรม “ปลูก
ข้าว” อันเป็นช่องทางหลักของการหาเลี้ยงชีพและท างานตามศักยภาพแห่งตนเองเพ่ือครอบครัวเป็น
ส าคัญ โดยอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือทางการเกษตรที่สร้างขึ้นด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านตามสภาพความ
เป็นอยู่ที่ พ่ึงพาพึงพิงเพียงแรงกายตน และแรงงานจากสัตว์เลี้ยง เช่น วัว ควาย ที่ใช้น าพาไปยัง
สถานที่ต่าง ๆ สิ่งมีชีวิตที่เป็นเสมือนเพ่ือนและผู้มีพระคุณต่อการด ารงชีพนั้นได้ให้พลังขับเคลื่อนชีวิต
ที่ด าเนินไปอย่างผู้อ่อนน้อมแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย ซึ่งเป็นวิถีของผู้เคารพนอบน้อมต่อธรรมชาติ แต่
ทว่ารูปแบบของการปฏิบัติในบริบทแห่งสภาพแวดล้อมทางสังคมที่สัมพันธ์กับวิถีเกี่ยวการเกษตรแบบ
ดั้งเดิม ตลอดจนค่านิยม วัฒนธรรมและประเพณีที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันกับวิถีชีวิตในบริบทของ 
“ข้าว” แบบดั้งเดิมได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสังคมร่วมสมัย และความเจริญก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจของโลกยุคใหม่ คนชนบทจึงหันมาพ่ึงพาและยอมรับเทคโนโลยีให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินชีวิต เข้าสู่ยุคแห่งสังคมการเกษตรกรรมแบบทุนนิยม ที่มุ่งหวังผลผลิตในเชิงปริมาณที่เพ่ิมมาก
ขึ้นเรื่อยมา “นวัตกรรมแห่งคันไถและรถเกี่ยวข้าว” จึงถูกสร้างและพัฒนาเพ่ือทดแทนแรงงานจาก
สิ่งมีชีวิต (วัวและควาย) และกลายเป็นพลังขับเคลื่อนสู่ภาพลักษณ์แห่งอุตสาหกรรม หรือเป็นวัตถุ
อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนวิถีชีวิต “เชิงวัตถุ” โดยนัยเหล่านี้น ามาซึ่งความล่มสลายแห่งรากเหง้าทาง
วัฒนธรรมที่มีมาแต่เดิม ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรม
ข้าว ค่อย ๆ ถูกกลืนกินหายไป 

อนึ่งการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบงานศิลปะก็มีส่วนส าคัญยิ่งต่อการสร้างสรรค์และพัฒนา
ผลงานอย่างเป็นระบบ ทั้งในประเด็นกระบวนการทางความคิด เทคนิควิธีการในการแสดงออก ที่
ส่งผลในเชิงกระตุ้นจินตนาการที่ได้รับจาก ศิลปะในกลุ่มสัจนิยม หรือกลุ่มลัทธิเรียลิสม์ (Realism) ซึ่ง
ประกอบไปด้วยผลงานของกุสตาฟว์ คัวเบท์ (Gustave Courbet) และ มิลเลต์ (Jean Francois 
Millet) ศิลปะในแบบลัทธิอิมเพรสชั่นนิสม์  (Impressionism) ผลงานของวิลเลียม เทอร์เนอร์ 
(J.M.W. Turner) และศิลปะรูปแบบอินสตอลเลชั่น (Installation Art) ในผลงานของ บรูซ มันโร 
(Bruce Munro) ศิลปินทั้งสามกลุ่มนี้ได้ให้อิทธิพลแต่ละในด้านที่แตกต่างกัน ซึ่งโดยนัยนี้ผลงานของ
คัวเบท์และมิลเลต์ จะถ่ายทอดเรื่องราวเนื้อหาในลักษณะของการสื่อความเป็นจริงที่ เกิดขึ้นใน
ช่วงเวลานั้น ผ่านข้าวของเครื่องใช้ตามวิถีชนบท บรรยากาศการด าเนินวิถีชีวิตแบบเกษตรกรที่ศิลปิน
ต้องการสื่อสาระในรูปแบบเหมือนจริงอย่างตรงไปตรงมา ผลงานของวิลเลียม เทอร์เนอร์ มีลักษณะที่
โดดเด่นในเรื่องการสื่ออารมณ์ความรู้สึกที่เกิดจาก “แสงสี” ในธรรมชาติ ที่มีพลังความเคลื่อนไหวอัน
เป็นเสมือนการบันทึกเหตุการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในธรรมชาติเช่นกัน  ข้าพเจ้าน าเอาหลักการ
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โดยนัยเหล่านี้มาปรับใช้กับการสร้างสรรค์ผลงานตนเอง ด้วยการให้ความส าคัญกับสร้างบรรยากาศ
ของค่าน้ าหนักแสง เงา ในห้วงเวลากลางคืนและสื่อสาระด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่ให้ความหมายทาง
นามธรรม และศิลปินอีกคนที่แสดงออกทางรูปแบบที่ต่างกัน  แต่ทว่าเมื่อได้วิเคราะห์ถึงการใช้
สัญลักษณ์ “แสงไฟ” เพ่ือสื่อสารหรือเป็นกลวิธีการสื่อความหมายที่ต้องการน าเสนอ คือ บรูซ มันโร 
เขาได้สร้างสนามแห่งแสง เพ่ือแสดงถึงวิวัฒนาการทางความคิดที่เป็นจุดร่วมของพ้ืนที่และวัฒนธรรม 
โดยก าหนดใช้แสงเป็นจุดเชื่อมโยงถึงช่วงเวลาจากอดีตถึงปัจจุบัน  พ้ืนที่ที่มีผลต่อความรู้สึก
เช่นเดียวกับรูปแบบแนวทางของการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์  ที่สร้างสัมฤทธิผลของการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์อันเป็นกุศโลบายของการสื่อสาระที่แสดงออกทางสัญลักษณ์หรือ
ภาพลักษณ์ของรถเกี่ยวข้าว ท่ามกลางพ้ืนที่เกษตรกรรมนาข้าวในบรรยากาศของห้วงเวลากลางคืน 
มิติของความมืดสลัวที่แฝงนัยแห่งความล่มสลาย ซึ่งเป็นเนื้อหาทางนามธรรมของความคิดและ
ความรู้สึกอันมีต่อวิถีการด ารงชีวิตของคนปลูกข้าวในชนบทบ้านเกิด “ภาคอีสาน” ทีร่ับเอาเทคโนโลยี
ของโลกทุนนิยมมาเพ่ือทดแทนแรงงานคนและสัตว์ โดยสื่อความหมายและสาระนามธรรมผ่าน
รูปลักษณ์ “แสงไฟ” จากรถเกี่ยวข้าวที่สาดล่องขณะก าลังขับเคลื่อน “ชีวิตวัตถุ” เพ่ือน าทางเปรียบ
เป็นเสมือนชีวิตที่ด าเนินรอยตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในสังคมร่วมสมัยที่นิยามว่าเป็น กุศโล
บาย “สื่อ” แห่งภาษาของทัศนศิลป์ที่ให้โน้มน้าวไปสู่การฉุกคิดและตระหนักรู้ถึงการสร้างดุลยภาพ
ความสุขทางจิตใจ หรือให้รู้คิดรู้เท่าทันวิทยาการและนวัตกรรมของบริบทโลกและตั้งรับด้วยสติปัญญา
หรือไม่ลุ่มหลงยึดติดกับวัตถุที่เป็นสิ่งลวงอันเป็นภาพมายาแห่งความสุขสบายและสะดวก รวมถึงเพ่ือ
โน้มน้าวไปสู่การสร้างและปลูกจิตส านึกให้ย้อนตระหนักเห็นคุณค่าของวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่าง
พอเพียงบนปัจจัยหลักพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นวิถีทางอันมีจุดมุ่งหมายคือความสุขที่ประณีต เรียบง่ายทว่า
งดงามทั้งร่างกายและจิตใจที่มั่นคงแท้จริงและยั่งยืน  
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บทที่ 3 

ขั้นตอนการศึกษาและกระบวนการสร้างสรรค์ 
 

 อนึ่งผลงานชุดวิทยานิพนธ์หัวข้อ “วิถีรถเกี่ยวข้าว” เป็นการสร้างสัมฤทธิผลของการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ ที่สื่อสาระด้วยการแสดงออกทางสัญลักษณ์ หรือให้เป็นรูปแทน 
“เชิงวัตถุ วิถีทุนนิยม” ซึ่งเป็นเสมือนชีวิตของวัตถุแห่งอุตสาหกรรม ที่รุกคืบขับเคลื่อน ผ่าน
ภาพลักษณ์ของ “รถเกี่ยวข้าว” ท่ามกลางพ้ืนที่ “นาข้าว” บรรยากาศในห้วงเวลากลางคืน ที่ส าแดง
ศักยภาพของพลังการขับเคลื่อนด้วยก าลังแรงม้าอยู่ตลอดเวลา เป็นรูปแทนชีวิตที่ไม่เคยหลับใหล ที่
สอดคล้องเชื่อมโยงกับบริบทของวิถีการด าเนินชีวิตในสังคมบริโภคนิยมที่เป็นเสมือน “ชีวิตวัตถุ ชีวิต
เครื่องจักร” เป็นรูปแบบของชีวิตที่ต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา หรือรูปแทนชีวิตที่ไม่มีค าว่าพักผ่อนและ 
“พอ” ทว่าท าหน้าที่เป็นเสมือนผู้บุกรุกในยามวิกาลที่โลดแล่นอยู่ในท้องทุ่งพ้ืนที่ เกษตรกรรมขณะที่
เป็นเวลาแห่งการพักผ่อนของสรรพสิ่งภายใต้กฎธรรมชาติ สาระโดยนัยนี้จึงอาศัยใช้กลวิธีของการ
สร้างมิติลวงตาให้ลึกเข้าไปบนระนาบสองมิติของผิวพ้ืนภาพ และเป็นกายภาพแห่งวัตถุทางศิลปะหรือ
มีนัยเป็นสัมฤทธิผลแห่งบริบทศิลปะร่วมสมัยในระบบปัจเจกเนื้อหา (ความหมาย ความคิด) รูปแบบ 
ผ่านกระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Intaglio) ทีส่ร้างรายละเอียดของ “แสง เงา” และค่า
น้ าหนักด้วยภาษาของศิลปะหรือทัศนธาตุ ให้ก่อรูปเป็นรูปแบบแห่งกายภาพของผลงาน หรือรูปแทน
ของสัญลักษณ์ทางเนื้อหา โดยนัยเหล่านี้ที่สื่อความหมายและสาระนามธรรมผ่านรูปลักษณ์แสงไฟจาก
หน้ารถเกี่ยวข้าว เพ่ือน าทางเชิงผู้บุกรุก ซึ่งเปรียบเป็นเสมือนชีวิตที่ด าเนินรอยตาม “วิถีทุนนิยม” 
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในสังคมร่วมสมัยของโลกยุคโลกาภิวัตน์ ดังนั้นจึงต้องวิเคราะห์แตก
ประเด็นบริบทแห่งกระบวนการในขั้นตอนต่าง ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานด าเนินไปสู่การสร้างสัมฤทธิผล
ของการสร้างสรรค์ได้ตรงตามเจตนาหรือบรรลุตามความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ อันเป็นนัยอีกนัย
หนึ่งของการสื่อประเด็นสาระแห่งความหมายทางนามธรรมนั้นเอง ซึ่งมีบริบทแห่งขั้นตอนและ
กระบวนการที่ประกอบด้วย การศึกษาค้นคว้าข้อมูล วิธีการและเทคนิคในการสร้างสรรค์ 
กระบวนการสร้างภาพร่างต้นแบบ รวมถึงการวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์หรือองค์ประกอบทางทัศน
ธาตุ ดังความนัยของรายละเอียดประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
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การศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการสร้างสรรค์ 
 กล่าวคือในการด าเนินงานวิจัยสร้างสรรค์ ซึ่งในการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องก็เพ่ือน าไปสู่การ

สร้างสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ อันมีจุดเริ่มต้นจากการส ารวจพิจารณา การ

สังเกตพฤติกรรม พฤติการณ์ สภาพของเหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับบุคลคล เช่น ครอบครัว สังคมใน

ชนบท สู่สังคมเมือง ซึ่งเกี่ยวเนื่องด้วยวิถีแห่งการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากขนบในอดีตด้วย

เพราะบริบทโลกยุคบริโภคนิยมที่ส่งผลต่อสถานการณ์ปัจจุบัน หรือจากวิถีชีวิตในแบบที่เรียบง่ายพอ

อยู่ พอกิน แบบพอเพียงและมีความสุขในสิ่งที่มีอยู่ ได้สลับเปลี่ยนกลายเป็นรูปแบบชีวิตแห่งการ

มุ่งเน้นพ่ึงพิงวัตถุเพ่ือความสบาย “กาย” ซึ่งเป็นในอีกนัยหนึ่งแห่งข้อเท็จจริงของการยอมรับกระแส

ความโลภของนักบริโภคนิยม “กลุ่มทุน” ที่โน้มน้าวไปสู่วิกฤติแห่งความเสื่อมทางวัฒนธรรมและ

ประเพณีที่ประณีตงดงามเกี่ยวข้องกับวิถีด ารงชีวิต อันเป็นผลลั พธ์หรือผลกระทบจากความ

เปลี่ยนแปลงในสังคมแห่งการเกษตรกรรม ที่มีเหตุปัจจัยมาจากการเพาะปลูก “ข้าว” ที่กลุ่มทุนและ

ตลาดการค้าโลกมีความต้องการผลผลิตเป็นจ านวนมากผนวกกับกระแสสังคมแบบทุนนิยม จึงหันมา

พ่ึงพาเทคโนโลยีทางการเกษตรเพ่ือมุ่งหวังในเชิงปริมาณผลิตผลที่มาก “นวัตกรรมแห่งคันไถและรถ

เกี่ยวข้าว” จึงถูกสร้างและพัฒนาเพ่ือทดแทนแรงงานจากสิ่งมีชีวิต (วัวและควาย) และกลายเป็นพลัง

ขับเคลื่อนสู่ภาพลักษณ์แห่งอุตสาหกรรมหรือเป็นวัตถุอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนวิถีชีวิต “เชิงวัตถุ” ใน

แบบย้อนแย้ง เช่น ควายเหล็กและรถเกี่ยวข้าว โดยมุ่งเน้นเป้าหมายและความต้องการเพียงแค่

ปริมาณของผลผลิต อันเป็นสาเหตุของการลดการจ้างงานคนและหาสิ่งอ่ืนมาทดแทนข้อจ ากัดเชิง

ศักยภาพของแรงงานทั้งคนและสัตว์ที่ไม่มีค าว่าพักผ่อนและ “พอ” อนึ่งเจตนาการเลือกใช้บรรยากาศ

ในห้วงเวลากลางคืน ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนของสรรพสิ่งภายใต้กฎแห่งธรรมชาติ เพ่ือเน้น

ความหมายถึงวิถีการด าเนินชีวิตที่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  เนื่องด้วยเพราะนวัตกรรมยุคใหม่ที่

ขับเคลื่อนด้วยก าลังแรงม้า รุกคืบ รุกล้ า ย่างกลายขับเคลื่อนในทุกโมงยาม มุ่งท าลายดุลยภาพแห่ง

ความสุขสงบหรือวิถีการด าเนินชีวิตแห่งความพอเพียง การท างานที่ยืนหยัดด้วยล าแข้งของตนเองคู่

เคียงกับวิถีแห่งธรรมชาติอย่างผู้เคารพนอบน้อม รวมถึงความงดงามของวิถีชีวิตที่บริสุทธิ์เรียบง่าย 

ส่งผลให้สาระนามธรรมของรูปแบบชีวิตในวิถี เหล่านี้มี อันต้องล่มสลายหายไปโดยปริยาย
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ภาพที่ 21 ภาพบรรยากาศการท าเกษตรกรรมในปัจจุบัน ถ่ายโดยผู้วิจยัสร้างสรรค์  
 จาก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ปี 2560 
  
 
 

ภาพที่ 22 ภาพบรรยากาศการท าเกษตรกรรมในปัจจุบัน ถ่ายโดยผู้วิจัยสร้างสรรค์  
 จาก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ปี 2560 
  



 44 
 
 

ภาพที่ 23 ภาพบรรยากาศการท าเกษตรกรรมในปัจจุบัน ถ่ายโดยผู้วิจัยสร้างสรรค์  
 จาก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ปี 2560 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 24 ภาพบรรยากาศการท าเกษตรกรรมในปัจจุบัน ถ่ายโดยผู้วิจัยสร้างสรรค์  
 จาก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ปี 2560 
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วิธีการและเทคนิคในการสร้างสรรค์ 
 การด าเนินงานสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ อันเป็นการแสดงออกด้วยภาษาทาง
ทัศนศิลป์ “ภาษาภาพ” ที่มุ่งเน้นการให้ความหมายทางนามธรรม เป็นสาระแห่ง ความรู้สึกที่ต้องการ
สื่อสารที่แสดงความหมายร่วมอยู่ในการก่อรูปเกิดเป็นรูปแบบเชิงสัญญะด้วยภาษาของศิลปะ หรือ
ทัศนธาตุต่าง ๆ ที่ผสมผสานกันเป็นเอกภาพของรูปทรงทางศิลปะหรือวัตถุแห่งศิลปะ “รูปแบบ” อัน
เป็นสัญลักษณ์ของผลงานและเป็นเอกภาพทางสุนทรียศาสตร์ โดยนัยเหล่านี้ได้อาศัยกระบวนการทาง
ทัศนศิลป์ งานศิลปะภาพพิมพ์ เทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Intaglio) เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการ
สร้างมิติในรายละเอียดของ “แสง เงา” และค่าน้ าหนักให้ลึกลวงตาบนระนาบสองมิติของพ้ืนภาพและ
เป็นรูปแบบแห่งกายภาพของผลงานหรือรูปแทนของสัญลักษณ์ทางเนื้อหา และเป็นสัมฤทธิผลของ
การสร้างสรรค์หรือเป็นกลวิธีของการสร้างแม่พิมพ์ด้วยการขีด ขูด และน าไปกัดกรด เพ่ือสร้างค่า
น้ าหนัก “แสง” จากแม่พิมพ์ที่ผ่านกระบวนการกัดกรดจนมีน้ าหนักเข้มสุด “เงา” หรือ ด าในด า ซึ่ง
โดยนัยแห่งระบบของการด าเนินการสร้างสรรค์ สามารถล าดับออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลในการสร้างภาพร่างต้นแบบ (Sketch) 

ในการพิจารณาเลือกลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ส าหรับท าการเกษตรกรรม “ปลูกข้าว” 
ในชนบทบ้านเกิด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนัยนี้เป็นผลจากการศึกษาจากคนในครอบครัวถึงช่วงเวลาใน
การเก็บเกี่ยวผลผลิต และลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ในช่วงระยะเวลาของการเก็บเกี่ยวผลผลิต
เพ่ือให้ได้ข้อมูลสนาม ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านเรื่องราวเนื้อหา (ความหมาย 
ความคิด) หรือมีเจตนาน าไปใช้เป็นสื่อ “ข้อมูล” ทางสัญลักษณ์ในการแสดงออก เช่น การบันทึกภาพ
พ้ืนที่ทุ่งนาในห้วงเวลากลางคืนและกลางวัน รวมถึงรถเกี่ยวข้าวขณะที่ก าลังขับเคลื่อนในพ้ืนที่
เกษตรกรรม “นาข้าว” ซึ่งให้ความงามและความหมายทั้งกายภาพและทางนามธรรม เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการสร้างภาพร่างต้นแบบ  
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ภาพที่ 25 ภาพแสดงข้อมูลรถเกี่ยวข้าวขณะก าลังท างานช่วงเวลากลางคืน ถ่ายโดยผู้วิจัย
 สร้างสรรค์ จาก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ปี 2560  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 26 ภาพแสดงข้อมูลรถเกี่ยวข้าวขณะก าลังท างานช่วงเวลากลางคืน ถ่ายโดยผู้วิจัย
 สร้างสรรค์ จาก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ปี 2560  
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ภาพที่ 27 ภาพแสดงข้อมูลรถเกี่ยวข้าวขณะก าลังท างานช่วงเวลากลางวัน ถ่ายโดยผู้วิจัย
 สร้างสรรค์ จาก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ปี 2560  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 28 ภาพแสดงข้อมูลรถเกี่ยวข้าวขณะก าลังท างานช่วงเวลากลางวัน ถ่ายโดยผู้วิจัย
 สร้างสรรค์ จาก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ปี 2560  
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ขั้นตอนการสร้างภาพร่างต้นแบบ (Sketch) 
 ในขั้นตอนการสร้างภาพร่างต้นแบบด้วยการน าข้อมูลภาพถ่ายที่ “ข้อมูลภาพ” ได้จากการลง

ส ารวจพ้ืนที่มาตีความเพ่ือวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นภาพร่างต้นแบบของผลงาน ด้วยการจัด

องค์ประกอบขึ้นใหม่เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนาของความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ รวมถึงแนวความคิด

ด้วย ซึ่งอาศัยการปรับแสงให้เหมาะสมกับบริบทสภาพแวดล้อมทางเนื้อหาที่สอดคล้องกับความเป็น

จริง ผนวกกับการใช้ภาษาของศิลปะหรือทัศนธาตุ เป็นเครื่องมือในสร้างมิติลวงตาบนพ้ืนระนาบสอง

มิติ โดยนัยนี้จะต้องก าหนดขนาดของพ้ืนที่ท้องทุ่งนาให้มีนัยแห่งสัญญะที่แสดงออกถึงการสื่อ

ความหมายทางนามธรรม เพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์ 

 

 

ภาพที่ 29 ภาพแสดงขั้นตอนการจัดวางองค์ประกอบภาพและการปรับค่าน้ าหนักแสงของภาพ
 ร่างต้นแบบ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
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ภาพที่ 30 ภาพร่างต้นแบบผลงานชุดก่อนวิทยานิพนธ์ 
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ภาพที่ 31 ภาพร่างต้นแบบผลงานชุดวิทยานิพนธ์  
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องค์ประกอบในการสร้างสรรค์ 
 ในการสร้างสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดวิทยานิพนธ์ ที่เป็นการสร้าง
ดุลยภาพและเอกภาพทางสุนทรียภาพ อันก่อให้เกิดรูปแบบของผลงานนั้น ต้องอาศัยหลักการใช้
ภาษาของศิลปะ ซึ่งประกอบได้ด้วยทัศนธาตุต่าง ๆ ที่ผสมผสานให้ก่อเกิดเป็นรูปและความหมายหรือ
เพ่ือให้เกิดเป็นภาษาแห่งอารมณ์ ความรู้สึกและความงามทางด้านทัศนศิลป์ อันกอปรด้วยภาษาของ
ศิลปะในบริบทเหล่านี้ เช่น 
 
จุด (Point) 
 กล่าวคือการเลือกใช้จุดส าหรับเป็นเครื่องมือสร้างสรรค์ความงามทางทัศนศิลป์ อันเป็นกลวิธี
ของการสร้างค่ารายละเอียดของน้ าหนักที่ผสมผสานรวมตัวกันเป็นลักษณะพ้ืนผิวของวัตถุที่สื่อแสดง
ความหมายทางสัญลักษณ์ของเนื้อหา โดยผ่านกรรมวิธีเทคนิค Hard Ground โดยการใช้เหล็กปลาย
แหลม (Needle) จุดลงบนผิวแม่พิมพ์ให้เกิดมิติและค่าน้ าหนัก สร้างความแตกต่างของรายละเอียด
พ้ืนผิวรูปทรงในบริบทต่าง ๆ ที่ประกอบกันเป็นผลงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 32 ภาพแสดงทัศนธาตุจุด (Point)  
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เส้น (Line) 
 เส้นเป็นทัศนธาตุเบื้องต้นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการสร้างสรรค์ผลงาน รูปลักษณ์ของเส้น โดยนัย
นี้สื่อถึงโครงสร้าง “เส้น” ที่ให้ความหมายถึงการเคลื่อนไหวหรือแสดงทิศทางของต้นข้าว รวมถึงความ
มีชีวิต ที่เป็นเจตนาและแนวความคิดในการสร้างสรรค์ ซึ่งนัยแห่งเส้นอันเป็นผลลัพธ์ผ่านขั้นตอน
เทคนิค Hard Ground เพ่ือสื่อความหมายทางสัญลักษณ์การแสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกที่
เคลื่อนไหวในบริบทพ้ืนที่อันเป็นสาระนามธรรมชอง “ทุ่งนาข้าว” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 33 ภาพแสดงทิศทางของเส้น (Line) ด้วยเทคนิค Hard Ground  
 

 

  

 

 

 

 

ภาพที่ 34 ภาพแสดงทิศทางของเส้น (Line) ในผลงานจริง 
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น้ าหนักของแสงและเงา (Light and Shadow) 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ อาศัยกลวิธีหรือมีลักษณะเด่นในเรื่องของการใช้ทัศน
ธาตุแสงและเงาในจังหวะมุมมองที่เหมาะสมมาเป็นสื่อทางสัญลักษณ์ของเนื้อหาเพ่ือแสดงความหมาย
ของแนวความคิดได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น หรือในอีกนัยหนึ่งคือความอ่อนแก่ของค่าน้ าหนักท่ีปรากฏ
ในผลงานที่สร้างความแตกต่างระหว่างรูปทรงกับพ้ืนหรือรูปทรงกับพ้ืนที่ว่าง กล่าวคือน้ าหนักที่
แตกต่างกันย่อมก่อให้เกิดเป็นระยะในงานทั้งระยะหน้าและระยะหลังด้วยเช่นกัน เพราะบริเวณ
น้ าหนักที่ตัดกันจะดึงดูดหรือน าสายตาให้เคลื่อนไปอีกบริเวณหนึ่งตามจังหวะของแสงที่ได้สร้างขึ้นใน
ขั้นตอนเทคนิคการลบด้วยเบอนิชเชอร์ (Burnisher) เจตนาสร้างให้เกิดค่าความสว่างของแสงในเงา
มืด (Intensity) อันเป็นอุบายวิธีเพ่ือสื่อประเด็นสาระแห่งขอบเขตของเนื้อหา ที่น าเสนอผ่าน
รูปลักษณ์หรือสัญลักษณ์ “แสงไฟ” จากรถเก่ียวข้าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 35 ภาพแสดงค่าน้ าหนักของแสงและเงา (Light and Shadow)  
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รูปทรง (Form) 

 การแสดงความหมายทางรูปทรงหรือรูปทรงของแนวความคิดนั้น ที่ประกอบกันจาก

โครงสร้างทางวัตถุ ในสองลักษณะด้วยกันคือรูปทรงรูปอินทรีย์ (Organic Form) ที่สื่อความหมายถึง

รูปทรงของสิ่งมีชีวิต ซึ่งในความหมายนี้ย่อมคือพืช หรือข้าว (ต้นข้าว) และในอีกนัยลักษณะหนึ่งคือ

รูปทรงเลขาคณิต (Geometric Form) อันเป็นรูปทรงหลักและเป็นสัญลักษณ์ ในการสื่อแสดง

ความหมายของการสร้างสรรค์ผ่านรูปทรงของ “รถเกี่ยวข้าว”หรือที่นิยามความหมายว่ารูปทรงของ 

“ชีวิตวัตถุ วิถีทุนนิยม” ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 36 ภาพแสดงทัศนธาตุรูปทรง (Form)   
 

พื้นที่ว่าง (Space) 

 พ้ืนที่ว่างโดยนัยนี้ มีบทบาทส าคัญของการสื่อความหมายทางเนื้อหาและแนวความคิด 
รวมถึงเป็นนัยแห่งบรรยากาศหรืออากาศท่ีห่อหุ้มวัตถุด้วย ในอีกนัยหนึ่งเป็นรูปแบบของพ้ืนที่ว่างที่ให้
ความรู้สึกเคลื่อนไหวท่ามกลางบรรยากาศในห้วงเวลากลางคืน เป็นการเคลื่อนไหวของวัตถุทาง
สัญลักษณ์ที่จะผลักระยะการมองเห็นหรือเป็นความรู้สึกรับรู้ถึงการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลา 
ด้วยก าลังแรงม้าที่ไม่รู้จักค าว่า “พอ” หรือ “พักผ่อน” ซึ่งเป็นประเด็นสาระแนวแนวความคิด เพ่ือ
เป็นอานุสติ กระตุ้นเตือนจิตส านึกถึงความสุขของชีวิตในแบบที่พอเพียง เรียบง่าย ประณีตและงดงาม
ก าลังจะจางหายไป 
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ภาพที่ 37 ภาพแสดงพื้นที่ว่าง (Space) ภายในผลงาน  
 

พื้นผิว (Texture) 

 การสร้างคุณลักษณะพ้ืนผิวภายในผลงาน เป็นพื้นผิวที่สื่อแสดงระยะของมิติความลึกตื้นหรือ

ที่เกิดจากการทับซ้อนของค่าน้ าหนักด าในผลงาน ด้วยการพิมพ์ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Intaglio 

Printing Process) หรือกรรมวิธี Relief Process และเป็นกลวิธีที่ช่วยขับเน้นอารมณ์และความรู้สึกที่

เจตนาสื่อสาระความหมาย อันเป็นจุดเด่นเฉพาะในการสร้างสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ ที่เอ้ือ

ประโยชน์ต่อความเสมือนจริงทางอารมณ์และตอบสนองทางด้านรูปแบบในการน าเสนอความหมาย

ทางนามธรรมให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 38 ภาพแสดงพื้นผิว (Texture)   
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สีและบรรยากาศ (Color and Atmosphere) 

 เมื่อพิจารณาโดยนัยตามแนวความคิดของการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ จะเห็นความ

สอดคล้ องเชื่ อมโยงกัน ในประเด็นการแสดงออกของผลงาน  ที่ มุ่ ง เน้ นการใช้สี เอกรงค์ 

(Monochrome) คือการใช้โทนสีเดียวที่มีค่าน้ าหนักอ่อนแก่หลายระดับ เจตนาเพ่ือสื่อความหมาย

ของแนวความคิดท่ีตรงประเด็นของการน าเสนอภาพรูปแบบชีวิตหรือวิถีชีวิตในห้วงเวลากลางคืน ที่ให้

ความเสมือนจริงทางอารมณ์และความรู้สึกแห่งความรับรู้ รวมถึงยังเป็นกลวิธีการทางทัศนศิลป์ที่ช่วย

ขับเน้นค่าน้ าหนัก โดยอาศัยใช้สีด าผสมน้ าเงิน ซึ่งเป็นเจตนาและความรู้สึกส่วนตนในการสื่อสาระ

นามธรรมแห่งพื้นที่วิถีชีวิตในบริบทบรรยากาศในเวลากลางคืนอย่างตรงไปตรงมา 

  

 

ภาพที่ 39 ภาพแสดงสีและบรรยากาศ (Color and Atmosphere)  
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วิธีการและข้ันตอนในการสร้างสรรค์ 

เมื่อกระบวนการทางความคิดได้ถูกกลั่นกรองด้วยวิจารณญาณและความรู้สึก สู่การสร้างเป็น
ภาพร่างต้นแบบของแนวความคิด จึงโน้มไปสู่การสร้างสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการ
ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Intaglio) ซึ่งเป็นการท าภาพพิมพ์ที่สร้างแม่พิมพ์โดยการแกะหรือการกัดกรด
ให้เป็นร่องลึกลงไปบนผิวแม่พิมพ์ โดยการสร้างแม่พิมพ์จากแผ่นทองแดง สังกะสี อะลูมิเนียม 
พลาสติก เป็นต้น ในการพิมพ์ต้องอุดหมึกพิมพ์ลงไปในรอยหรือร่องลึกบนผิวแม่พิมพ์ แล้วเช็ดผิวหน้า
แม่พิมพ์ส่วนบน ให้สะอาด แล้วจึงเอากระดาษปิดทับบนแม่พิมพ์ กล่าวได้ว่าวิธีการท าภาพพิมพ์ใน
กระบวนการเทคนิคนี้ เป็นกรรมวิธีการกดให้กระดาษลงไปในร่องที่กัดกรดไว้ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องใช้
แรงกดสูงจากแท่นพิมพ์มากกว่าการพิมพ์จากส่วนนูน หรือเพ่ือให้แรงกดจากแท่นพิมพ์ กดเนื้อ
กระดาษให้ลงไปดูดซับหมึกพิมพ์ขึ้นมา กระบวนการดังกล่าวประกอบด้วยเทคนิค Dry point, Hard 
Ground, Soft Ground, Aquatint, Etching, Engraving, Mezzotint เป็นต้น ซึ่งเป็นกระบวนการ
ทางเทคนิคภาพพิมพ์ที่สามารถสร้างรายละเอียดของค่าน้ าหนักของแสงและเงา ความลึกตื้น อันเป็น
เทคนิควิธีการที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแนวความคิดและรูปแบบของผลงาน ซึ่งเอ้ืออ านวยต่อการสร้าง
เอกภาพทางสุนทรียภาพหรือดุลยภาพของการสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดเป็นวัตถุทางศิลปะที่สื่อ
ความหมายทางนามธรรมได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

กล่าวคือกระบวนการในการสร้างสรรค์นั้นมีสิ่งส าคัญที่เชื่อมโยงในส่วนของวิธีคิดและเมื่อ
น ามาวิเคราะห์เนื้อหาสู่การสร้างสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึก 
(Intaglio) ด้วยวิธีการทางเทคนิค อันได้แก่ Hard ground, Relief และ Aquatint เป็นต้น วิธีการ
เหล่านี้สามารถแตกประเด็นรายละเอียดออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการสร้างสรรค์ได้ดังนี้ 

  

ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์ 
ล าดับแรกน าแม่พิมพ์ซึ่งเป็นแม่พิมพ์แผ่นทองแดง (Copper Plate) ไปล้างท าความสะอาด

ด้วยกระดาษทรายน้ าเบอร์ละเอียด (เบอร์ 1000 ขึ้นไป) ขัดในระนาบเดียวกันให้ทั่วทั้งผิวหน้าของ

แม่พิมพ์ เพ่ือช่วยในการยึดเกาะน้ ามันวานิชด า (Black Vanish) ได้ดียิ่ งขึ้น การล้างแม่พิมพ์

ประกอบด้วยวัสดุอุปกรณ ์ดังนี้ เกลือป่น น้ าส้มสายชู ซีอิ้วขาว น้ ายาล้างจาน เป็นต้น เริ่มการล้างด้วย

การชโลมน้ าเปล่าให้ทั่วแม่พิมพ์ จากนั้นจึงโรยเกลือป่น ตามด้วยน้ าส้มสายชูและซีอ้ิวขาวโดยใช้ฝ่ามือ

ถูวนเบา ๆ ให้ทั่วผิวหน้าแม่พิมพ์ ขั้นตอนสุดท้ายจึงล้างออกด้วยน้ ายาล้างจาน เป็นอันเสร็จ

กระบวนการล้างแม่พิมพ์ หลังจากการล้างแม่พิมพ์แล้วใช้เครื่องเป่าลมร้อน เพ่ือให้แม่พิมพ์แห้งสนิท

ก่อน จึงทาเคลือบผิวหน้าแม่พิมพ์ด้วยน้ ามันวานิชด า (ฉนวน)  ที่ผสมด้วยน้ ามันสนและทินเนอร์ ใน

อัตราส่วนที่เหมาะสม และพักแม่พิมพ์ให้แห้งจากนั้นจึงใช้แป้งฝุ่นโรยลงผิวหน้าแม่พิมพ์ เพ่ือให้เส้นที่
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กดลงไปมีความคมชัดต่อการมองเห็น แล้วน าแบบร่างหรือภาพร่างต้นแบบ (Sketch) มาถอดลายเส้น

ลงบนแม่พิมพ์โดยใช้ปากกาลูกลื่นขีดเขียนลงไปบนเส้นรอบนอก (Outline) ตามแบบร่าง เป็นอัน

เสร็จเรียบร้อยในข้ันตอนการเตรียมแม่พิมพ์  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 40 ภาพแสดงขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์ 
  
ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์ 

เมื่อถอดลวดลายลงบนแม่พิมพ์แล้ว น าเหล็กปลายแหลม (Needle) มาขูดขีดไปตามร่องรอย
เส้นที่ได้ร่างเป็นภาพ ไว้บนผิวแม่พิมพ์ สร้างค่าน้ าหนัก เน้นความบาง หนาของเส้นด้วยลักษณะ
วิธีการวาดเส้น (Drawing) เพ่ือให้เกิดมิติของเส้น เมื่อขูดขีดเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงน าไปแช่น้ ากรดใน
อัตราส่วน 1:3 หรือ กรด 10 กิโลกรัม ต่อน้ า 30 ลิตร ซึ่งกรดที่ใช้ในการกัดแม่พิมพ์ทองแดง เรียกว่า 
กรดเฟอร์ริกคลอไรด์ (Ferric Chloride) (ใช้ในกระบวนการผลิตน้ าที่ใช้ส าหรับท าประปาและน้ าใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งใช้บ าบัดน้ าเสียในโรงงานอุตสาหกรรม) แช่น้ ากรดเป็นระยะเวลา 2 – 3 
ชั่วโมง แล้วถึงล้างคราบวานิชด าออก เป็นอันเสร็จขั้นตอนการสร้างค่าน้ าหนักลายเส้น ซึ่งวิธีการนี้
นิยามเรียกว่า “Hard Ground”   
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ภาพที่ 41 ภาพแสดงขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์  
 

ขั้นตอนการสร้างค่าน้ าหนักด้วยเทคนิคการโรยผงแอสฟัลตั้ม (Aquatint) 
เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการท า Hard Ground ล าดับต่อไปจะเป็นการสร้างค่าน้ าหนักของพื้นผิว

ภายในผลงาน ซึ่งเป็นส่วนที่มีส าคัญต่อการเอ้ือประโยชน์ในการสร้างบรรยากาศ หรือสร้างค่าน้ าหนัก
ให้เข้ม (ด า) ภายในผลงาน โดยเริ่มต้นด้วยการน าผงแอสฟัลตั้ม (Asphaltum Powder) ตักใส่ในตู้
ส าหรับโรยผงแอสฟัลตั้มปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะ ใช้ไม้กวาดฝุ่นนั้นมารวมอยู่ตรงกลางตู้ เพ่ือให้ผงฟุ้ง
กระจายตัวได้ดี จากนั้นเปิดปั้มลมเพ่ือเป่าเข้าตู้ ลมจะช่วยเป่าให้ผงแอสฟัลตั้มลอยตัวอยู่ภายในตู้และ
รอเวลาประมาณ 15 วินาที แล้วจึงน าแม่พิมพ์ใส่เข้าไปวางในตู้อย่างระมัดระวังแล้วรอเวลาให้ผงแอส
ฟัลตั้มเกาะที่ผิวหน้าแม่พิมพ์ประมาณ 10 นาที โดยจะสังเกตว่าได้ฝุ่นผลแอสฟัลตั้มที่เกาะบนผิวหน้า
แม่พิมพ์จะมีสีน้ าตาลอ่อน ๆ ซึ่งนั่นคือลักษณะที่บ่งชี้ว่าดีของขั้นตอนนี้ หลังจากนั้นน าแม่พิมพ์ไปย่าง



 60 
 
ไฟบนตะแกรง เริ่มด้วยการใช้ไฟอ่อนไปจนถึงไฟแรง เพ่ือท าให้ผงแอสฟัลตั้มบนแม่พิมพ์ละลายยึด
เกาะติดบนผิวหน้าแม่พิมพ์อย่างสม่ าเสมอ เมื่อกระบวนการย่างไฟเสร็จแล้ว รอให้ความร้อนคลายตัว
ออกไปจากแม่พิมพ์ จึงน าไปสู่ขั้นตอนการสร้างค่าน้ าหนักของรายละเอียดรูปทรงบนแม่พิมพ์ด้วยการ
น าไปแช่น้ ากรด (ชนิดเดียวกันกับขั้นตอนการท า Hard Ground) กระบวนการสร้างค่าน้ าหนักนี้จะกัด
ให้ผิวหน้าแม่พิมพ์นั้นมีค่าน้ าหนักที่เข้มสุดหรือให้มีความมืด (ด า) ทั้งแผ่นแม่พิมพ์ กล่าวคือการ
เลียนแบบเทคนิคกระบวนการสร้างค่าน้ าหนักแบบเทคนิคเมซโซทินท์ (Mezzotint) เจตนากเ็พ่ือสร้าง
บรรยากาศของค่าน้ าหนักให้ เป็นไปตามเจตนาที่ต้องการสื่อความหมายทางนามธรรมของ
แนวความคิด ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องน าแม่พิมพ์แช่น้ ากรดเป็นเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วจึงน าแม่พิมพ์
ขึ้นมาล้างและเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 42 ภาพแสดงขั้นตอนการโรยผงแอสฟัลตั้มและน าแม่พิมพ์มาย่างไฟ  
 

ขั้นตอนการพิมพ์ตรวจสอบ (Proof) ค่าน้ าหนักของผลงาน 
เมื่อผ่านทุกข้ันตอนของการสร้างรายละเอียดบนพื้นผิวแม่พิมพ์แล้ว ล าดับถัดไปเป็นการพิมพ์

ตรวจสอบ (Proof) หรือตรวจความสมบูรณ์ของค่าน้ าหนักเข้มสุดหรือด าของแม่พิมพ์ รวมถึงและ

พ้ืนผิวของน้ าหนักร่องลึกของลายเส้นที่ได้จากการท าเทคนิค Hard Ground ก่อนการสร้างค่าน้ าหนัก 

“แสง” ในขั้นตอนต่อไป 
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ภาพที่ 43 ภาพการพิมพ์ตรวจสอบ (Proof) ค่าน้ าหนักของผลงาน  
 
ขั้นตอนการสร้างค่าน้ าหนักแสงของรูปทรงบนผิวแม่พิมพ์ 

เริ่มต้นในขั้นตอนนี้ด้วยการคัดลอกถอดลายเส้นของภาพร่างต้นแบบในส่วนที่เหลือจาก
ขั้นตอนข้างต้นลงสู่แม่พิมพ์ จากนั้นเริ่มการสร้างค่าน้ าหนักรายละเอียดของรูปทรงวัตถุด้วยการใช้
เครื่องมือส าหรับลบ หรือเป็นวิธีการใช้แรงกดผ่านเครื่องมือลงบนผิวแม่พิมพ์ให้ยุบตัวหรือตื้นขึ้น เพื่อ
ท าให้ไม่สามารถเก็บหมึกพิมพ์ได้หรือเก็บได้น้อยลง ซึ่งในขั้นตอนนี้เป็นการใช้เครื่องมือเฉพาะทาง
ส าหรับเทคนิคภาพพิมพ์เมซโซทินท์ (Mezzotint) เรียกว่า เบอนิชเชอร์ (Burnisher) จึงมาฝนถู กด
ลงไปบนแม่พิมพ์และเป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยความอุตสาหะและสมาธิเป็นอย่างสูง ดังนั้นการใช้
เครื่องมือนี้จึงเปรียบเป็นเสมือนลักษณะของวิธีการวาดเส้นดินสอสีขาวบนกระดาษด าที่ท าให้เกิด
รูปทรง หลังจากนั้นจะต้องพิมพ์ตรวจสอบ (Proof) ค่าน้ าหนักอยู่เรื่อย ๆ จนกว่าจะได้ค่าน้ าหนัก
โดยรวมเป็นที่พอใจจึงมีทั้งน้ าหนักเทาแก่ เทาอ่อนที่ไล่น้ าหนักไปถึงขาวหรือสว่างที่สุดตามแบบร่าง 
(Sketch) 
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ภาพที่ 44 ภาพแสดงขั้นตอนการสร้างค่าน้ าหนักแสง ของรูปทรงบนผิวแม่พิมพ์และภาพพิมพ์ 
 จากการพิมพ์ตรวจสอบน้ าหนัก (Proof) ในบริบทต่าง ๆ   
 
ขั้นตอนการพิมพ์ผลงาน 

เมื่อเสร็จขั้นตอนการสร้างค่าน้ าหนักแสงของรูปทรงบนผิวแม่พิมพ์ รวมถึงได้ท าการพิมพ์เพ่ือ
ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของแม่พิมพ์ (Proof) จนเป็นที่พอใจแล้ว ก็เข้าสู่ขั้นตอนการพิมพ์
ผลงานจริง โดยเริ่มต้นจากการน าแม่พิมพ์ไปล้างท าความสะอาดซึ่งท าในลักษณะเช่นเดียวกันกับ
ขั้นตอนของการล้างแม่พิมพ์ดังที่กล่าวมาข้างต้น จากนั้นใช้เครื่องเป่าลมร้อนให้แม่พิมพ์มีสภาพที่แห้ง
สนิท แล้วเตรียมหมึกส าหรับท าการพิมพ์ เตรียมหมักกระดาษและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้
ส าหรับการพิมพ์ผลงานให้พร้อมก่อนขั้นตอนการพิมพ์ ที่จะเริ่มต้นด้วยการอุดหมึกพิมพ์ลงไปในร่อง
ลึกหรือบนผิวแม่พิมพ์ด้วยการใช้ยางปาดสีให้ทั่วแม่พิมพ์ จากนั้นใช้ลูกกลิ้งยางที่มีความอ่อนตัวเกลี่ย
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หมึกพิมพ์จนทั่ว โดยออกแรงกดเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้เพ่ือให้หมึกถูกกดอุดลงไปในร่องของแม่พิมพ์ได้
อย่างสม่ าเสมอกัน จึงใช้กระดาษลอกลายเช็ดเนื้อหมึกพิมพ์ส่วนเกินออกจากผิวหน้าแม่พิมพ์ส่วนบน
ให้สะอาดรวมถึงขอบแม่พิมพ์ทั้งสี่ด้านด้วย เพ่ือไม่ให้หมึกที่ติดขอบแม่พิมพ์มาติดเปื้อนกระดาษพิมพ์ 
จากนั้นน าแม่พิมพ์วางบนแท่นพิมพ์แม่พิมพ์โลหะที่มีแรงกดอัดสูงในต าแหน่งที่เหมาะสม และวางปิด
ทับด้วยกระดาษที่เตรียมไว้ส าหรับพิมพ์ผลงาน จากนั้นจึงปรับแรงกดของแท่นพิมพ์และหมุนแท่น
พิมพ์เพ่ือกดกระดาษให้ลงไปดูดซับหมึกพิมพ์ที่อุดอยู่ในร่องลึกขึ้นมา เมื่อได้ผลงานภาพพิมพ์ออก
มาแล้ว น าไปวางบนไม้กระดานเพ่ือท าการขึงด้วยกระดาษกาวน้ าส าหรับยึดกระดาษที่มีความเปียก
ชื้นให้แห้งสนิทและเรียบตึงทั้งสี่ด้าน เป็นอันเสร็จขั้นตอนการพิมพ์ภาพผลงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 45 ภาพแสดงขั้นตอนการพิมพ์ผลงาน  
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อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ 
 เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Intaglio) 
สามารถแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มได้ดังนี้ 

อุปกรณ์ในการสร้างแม่พิมพ์ 
- แม่พิมพ์แผ่นทองแดง (Copper Plate) 
อุปกรณ์ในการสร้างภาพต้นแบบ (Sketch) 
- สมุดวาดภาพ (Sketch Book) 
- กล้องถ่ายภาพ (DSLR Camera) 
- คอมพิวเตอร์ (Computer) 
เครื่องมือในการสร้างแม่พิมพ์ 
- เหล็กปลายแหลม (Etching Needle) 
- เหล็กลบ (Burnisher) หรือสิ่วสลัก (Burin) 
- เหล็กขูดหรือถากผิวแม่พิมพ์ (Scraper) 
- ตู้โรยผงยางสน (Aquatint Box) 
- ผงแอสฟัลตั้ม (Asphaltum Powder) 
- เตาย่างไฟฟ้าส าหรับย่างแม่พิมพ์ 
อุปกรณ์ในการสร้างแม่พิมพ์ด้วยเคมี 
- กรดเฟอร์ริกคลอไรด์ (Ferric Chloride Acid) 
- อ่างส าหรับแช่น้ ากรด (Tray) 
อุปกรณ์ในการกั้น (ฉนวน) กันน้ ากรดบนผิวแม่พิมพ์ 
- น้ ามันวานิชด า (Black Vanish) หรือ วานิชด า (Type-P) 
- เทปกาวพีวีซี (Masking Tape PVC) 
- พู่กันหรือแปรงขนอ่อนส าหรับทาน้ ามันวานิชด า (Soft Brush) 
อุปกรณ์ในการล้างแม่พิมพ์ 
- กระดาษทรายน้ า เบอร์ 1000 
- น้ ายาล้างจาน (Dishwashing Liquids) 
- น้ าส้มสายชู (Vinegar) 
- ซีอ้ิวขาว ซีอ้ิวด า (Soy Sauce) 
- เกลือป่น (Salt) 
- เครื่องเป่าลมร้อน (Dyer) 
- น้ ามันสน (Turpentine) 
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- ทินเนอร์ (Thinner) 
- เศษผ้า (Rag) 
อุปกรณ์ส าหรับพิมพ์งาน 
- แท่นพิมพ์แบบลูกกลิ้งหมุน (Etching Press) 
- เครื่องหมายก าหนดการวางแม่พิมพ์ (Register Mark) 
- ผ้าสักหลาด (Woolen Fabric) 
- กระดาษส าหรับพิมพ์ภาพพิมพ์โลหะร่องลึกโดยเฉพาะ (Awakami Bamboo Paper 

170g) 
- กระดาษปรู๊ฟ (Proof Paper) 
- หมึกพิมพ์ (Etching Ink) 
- เกรียงส าหรับผสมหมึกพิมพ์ (Painting Knife) 
- ยางปาดหมึกพิมพ์ (Squeegee) 
- กระดาษลอกลาย (Trace Paper) 
- กระดาษกาวน้ า 
- กระดานไม้อัดส าหรับขึงผลงานเมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว 
- ผ้าซับใน (White Cotton Rag) 
- กระบอกฉีดน้ า (Water Sprayer) 
- ลูกกลิ้งยาง (Rubber Brayer) 
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ภาพที่ 46 ภาพอุปกรณ์ส าหรับล้างแม่พิมพ์  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 47 ภาพอ่างส าหรับ (แช่) กัดกรด  
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ภาพที่ 48 ภาพเครื่องมือส าหรับสร้างค่าหนักในผลงาน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 49 ภาพอุปกรณ์ส าหรับพิมพ์ผลงาน 
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บทที่ 4 

แนวทางและการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 
 

กล่าวได้ว่าการสร้างสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ผลงาน อันเป็นรูปแบบของผลงานหรือ
กายภาพแห่งวัตถุทางศิลปะ ซึ่งเป็นบริบทแห่งศิลปะร่วมสมัยในระบบปัจเจกที่ผนวกด้วยเรื่องราว
เนื้อหา (ความหมาย ความคิด) รูปแบบและเทคนิควิธีการ ในการแสดงออกย่อมเป็นสาระประเด็นที่
โน้มน้าวไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่เป็นมาตรฐานตายตัว แต่ทว่าการสร้างสรรค์นั้นมีอิสระ และปรับเปลี่ยนไป
ตามเหตุปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมหรือต้องการเปลี่ยนแปลงด้วยการค้นหาแนวทางใหม่ ๆ ความคิด
ใหม่ ๆ ด้วยวิธีการแบบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และในการสร้างสรรค์ผลงานชุด
วิทยานิพนธ์ก็เฉกเช่นกัน ที่มีการปรับเปลี่ยนบริบทของการสร้างสรรค์ผลงาน ที่ประกอบด้วยเนื้อหา 
รูปแบบหรือแม้แต่เทคนิควิธีการ อันเป็นเจตนาเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวความคิดตามความมุ่งหมาย
และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ส่งผลให้การด าเนินการสร้างสรรค์อันมีองค์ประกอบทั้ง 3 ได้ก่อรูปความคิด
น าไปสู่การสร้างรูปแบบทางสัญลักษณ์ของเนื้อหาแห่งการสื่อความหมาย เกิดการพัฒนาเป็นองค์
ความรู้อันมีกลวิธีที่ซับซ้อน รวมถึงการวางแผนการท างาน เริ่มตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2559 – 2562 
ประกอบกับการศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ และการทดลอง รวมถึงการตีความวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งได้พิจารณา ไตร่ตรองประสานไปกับความคิดของตนเอง อีกทั้งยังปรับปรุง พัฒนากลวิธีแห่ง
กระบวนการทางทัศนศิลป์หรือกรรมวิธีทางเทคนิคภาพพิมพ์อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ อนึ่งเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของการสร้างสรรค์ให้สอดคล้องสัมพันธ์กันเป็นเอกภาพหรือเป็นการสร้างดุลยภาพแห่ง
สุนทรียภาพการสร้างสรรค์ ที่สามารถวิเคราะห์แตกประเด็นแนวทางหรือวิเคราะห์ผลงานการ
สร้างสรรค์ท่ีสอดคล้องกับช่วงเวลาและการพัฒนาออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 
 
ระยะที่ 1 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
ในการสร้างสรรค์ผลงานในระยะแรกนั้น ได้มุ่งเน้นน าเสนอประเด็นสาระแห่งเรื่องราวเนื้อหาที่สะท้อน
สภาพวิถีการด าเนินชีวิตของเกษตรกรคนในชนบทอีสานที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไป วิถีการเกษตร การ
เพาะปลูกข้าวที่พ่ึงพาพ่ึงพิงกับธรรมชาติ รวมถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีงามที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
ก าลังเลือนหายไป คนเริ่มท างานน้อยลงเพราะถูกครอบง าด้วยกระแสแห่งวัตถุนิยม ภายใต้วิถีการ
ด าเนินชีวิตที่ ได้ เข้าสู่ยุคทุนนิยม สังคมแห่งการเกษตรกรรมถูกแทนที่ด้วยวิถีการเกษตรเชิง
อุตสาหกรรม เครื่องมือทางการเกษตรในบริบทดั้งเดิมตามศักยภาพแห่งตนเองและสัตว์เลี้ยงทุ่นแรง 
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เช่น วัว ควาย ไม่สามารถตอบสนองได้ตามความต้องการของตลาดทุน “กลุ่มทุน” การค้าข้าวที่เร่งรัด 

เร่งรีบ จึงหันมาพ่ึงพาและยอมรับเทคโนโลยี นวัตกรรมแห่งคันไถและรถเกี่ยวข้าว ที่ถูกสร้างและ

พัฒนามาเพ่ือทดแทนแรงงานคนและสัตว์ (วัว ควาย) กลายเป็นพลังขับเคลื่อนสู่ภาพลักษณ์แห่ง

อุตสาหกรรมไปโดยปริยาย อันเป็นสาเหตุของการลดการจ้างแรงงานคนหรือลดบทบาทความส าคัญ

ของคนและสัตว์ ที่เคยอยู่คู่เคียงกับธรรมชาติดังในบริบทแบบเดิม ก็ได้สลับเปลี่ยนวิถีทางการด าเนิน

ชีวิต ที่ก้าวตามความเจริญก้าวหน้าของนวัตกรรมสมัยใหม่ โดยนัยเหล่านี้ได้กลายเป็นสิ่งกระตุ้นเร้า

จิตใจหรือเป็นแรงผลักดันให้ได้ฉุกคิด และน ามาซึ่งแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ซึ่งในการสื่อสาร

ความหมายด้วยการน าเอาภาพลักษณ์ ของ “รถเกี่ ยวข้าว” มาใช้ เป็นสื่อสัญลักษณ์ แห่ ง

เทคโนโลยีการเกษตรยุคใหม่ ที่สร้างขึ้นมาเพ่ือตอบสนองต่อความโลภของนักบริโภคนิยมหรือเป็น 

“รูปแทน” ที่สื่อถึงรูปแบบลักษณะหรือรูปลักษณ์ท่ีเปี่ยมไปด้วยพละก าลัง ศักยภาพและความสามารถ

ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตในปริมาณมาก ๆ โดยนัยนี้จึงเป็นรูปแทน “ชีวิตเครื่องจักร” ที่ไม่มีค าว่า

พักผ่อนและ “พอ” อันเป็นภาพสะท้อนของชีวิตแบบวัตถุที่ต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา  ในช่วงแรก

สัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์เชิงรูปแบบผลงานที่ยังไม่สามารถก าหนดช่วงเวลาในการแสดงออกทาง

เนื้อหาได้อย่างชัดเจน ผนวกกับการตกตะกอนของแนวความคิดก็ยังไม่เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการ

ถ่ายทอดได้ตามเจตนาที่ได้ก าหนดความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ไว้ เมื่อความคิดและบริบทแห่งการ

สร้างภาพร่างเบื้องต้นแล้วยังขาดความรู้และข้อมูลเชิงลึก ดังนั้นจึงต้องศึกษาค้นคว้าและท าความ

เข้าใจ ทั้งในสาระประเด็นของเรื่องราวเนื้อหาหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์เพ่ือสื่อ

ความหมายทางนามธรรมของสัญลักษณ์ทางเนื้อหา กอปรทั้งยังต้องศึกษาทดลองและสร้างสรรค์เพ่ือ

ท าความเข้าใจกับลักษณะธรรมชาติของกระบวนการเทคนิคการภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Intaglio) 

ด้วยความเพียรและอุตสาหะมากขึ้น ด้วยเพราะได้เลือกใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือสร้างสัมฤทธิผลของการ

สร้างสรรค์ ที่ยังพบประเด็นปัญหาในขั้นตอนของการสร้างแม่พิมพ์ จึงเป็นสาเหตุท าให้ผลงานไม่มี

ความลุ่มลึก อันเป็นลักษณะเฉพาะของกระบวนการเทคนิค ซึ่งจะให้สัมฤทธิผลด้านการสร้างค่า

น้ าหนักและสร้างรายละเอียดที่ประณีต แต่ทว่าผลลัพธ์ของผลงานยังขาดความกลมกลืนของค่า

น้ าหนัก รวมถึงการสร้างมิติความลึกตื้นภายในผลงาน จึงต้องพัฒนาทั้งเรื่องราว เนื้อหา และกลวิธี

ท า ง เท ค นิ ค ใน ก า ร ส ร้ า ง เอ ก ภ า พ ท า งสุ น ท รี ย ภ า พ ให้ มี ค ว า ม ส ม บู ร ณ์ ม า ก ยิ่ ง ขึ้ น
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ภาพที่ 50 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 

ชื่อผลงาน Innovation no.1 

ขนาด 60 x 90 เซนติเมตร 

เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Intaglio) 
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ภาพที่ 51 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
ชื่อผลงาน Innovation no.2 
ขนาด 60 x 85 เซนติเมตร 
เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Intaglio) 
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ภาพที่ 52 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
ชื่อผลงาน Innovation no.3 
ขนาด 60 x 80 เซนติเมตร 
เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Intaglio) 
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ภาพที่ 53 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
ชื่อผลงาน Innovation no.5 
ขนาด 50 x 80 เซนติเมตร 
เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Intaglio) 
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ระยะที่ 2 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
 การสร้างสรรค์ผลงานในระยะที่ 2 ได้มุ่งเน้นการหามุมมองของกายภาพพ้ืนที่ทุ่งข้าวในห้วง

เวลากลางคืน ซึ่งให้ประเด็นสาระที่โน้มน้าวไปสู่ที่มาของแนวความคิดและเป็นสัญลักษณ์ทางเนื้อหาที่

อาศัยใช้ภาพลักษณ์ “รถเกี่ยวข้าว” มาเป็นสื่อทางสัญลักษณ์แห่งเทคโนโลยีการเกษตรยุคใหม่ ท า

หน้าที่บุกรุก ที่รุกล้ าย่างกลายขับเคลื่อนปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลาในทุกโมงยาม โดยเฉพาะในยาม

วิกาล ซึ่งส าแดงพลังด้วยก าลัง “แรงม้า” โลดแล่นอยู่ในท้องทุ่งพ้ืนที่เกษตรกรรม “นาข้าว” ซึ่งเป็น

เวลาแห่งการพักผ่อนของสรรพชีวิตภายใต้กฎแห่งธรรมชาติ “แสงจากไฟหน้ารถ” ที่ส่องสว่างเด่นชัด

อยู่ในท้องทุ่งยามห้วงเวลาแห่งการหลับใหล สิ่งที่มนุษย์ภายใต้กระแสทุนนิยมใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการส่วนตน สะท้อนให้เห็นภัยร้ายอันแฝงมากับนวัตกรรมเทคโนโลยียุคใหม่  

 ทว่าผลงานในช่วงระยะนี้ได้พยายามปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ในการแสดงออกทางกายภาพหรือใช้

กลวิธีในการเพ่ิมพ้ืนที่ทางกายภาพและพ้ืนที่ว่างเพ่ือสื่อสาระทางความหมายทางนามธรรมให้กระจ่าง

เด่นชัดหรือสื่อแสดงความหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งโดยนัยนี้ได้ก าหนดการจัดรูปแบบของรูปทรง

สัญลักษณ์ให้อยู่ในต าแหน่งด้านใดด้านหนึ่งของภาพหรือพ้ืนที่ผลงาน เปรียบเป็นเสมือนการสร้าง

ความรู้สึกทางจิตวิทยาที่ให้ค่อย ๆ รู้สึกถึงการเลือนหายไป เฉกเช่นกันกับความสุขของชีวิตที่งดงามใน

แบบพอเพียงที่เรียบง่าย ที่ก าลังถูกกลืนกินไปพร้อม ๆ กับการมาของยุคสมัยแห่งสังคมเกษตรแบบทุน

นิยม แต่ทว่าปัญหาที่พบในระยะนี้ คือประเด็นเรื่องของกรรมวิธีทางเทคนิคที่ยังไม่ สามารถแสดง

ผลลัพธ์เชิงสัมฤทธิผลด้านการสร้างรายละเอียดค่าน้ าหนักที่ลุ่มลึก อันเป็นลักษณะเฉพาะของ

กระบวนการเทคนิค ซึ่งยังไม่สนองตอบตรงตามเจตนาและแนวความคิดในการสร้างสรรค์ ดังนั้นการ

สร้างค่าน้ าหนักที่ยังไม่สามารถควบคุมอัตราส่วนหรือยังหาจังหวะที่ลงตัวและเหมาะสมพอดีของพ้ืนที่

แสง เงาให้สมบูรณ์มากขึ้นไม่ได้ รวมถึงยังขาดคุณลักษณะแห่งความพิเศษหรือความน่าสนใจ ผลลัพธ์

จึงไม่เอ้ือประโยชน์ต่อการสร้างเอกภาพทางสุนทรียภาพของผลงานให้เป็นไปตามความมุ่งหมายและ

วัตถุประสงค์ได้นั่นเอง 
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ภาพที่ 54 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
ชื่อผลงาน Invasion of Nature no.1 
ขนาด 60 x 160 เซนติเมตร 
เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Intaglio) 
  
 
 
 

 
 
ภาพที่ 55 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
ชื่อผลงาน Invasion of Nature no.2 
ขนาด 60 x 160 เซนติเมตร 
เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Intaglio) 
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ภาพที่ 56 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
ชื่อผลงาน Invasion of Nature no.3 
ขนาด 60 x 160 เซนติเมตร 
เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Intaglio) 
  
 
 
 

ภาพที่ 57 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
ชื่อผลงาน Invasion of Nature no.5 
ขนาด 60 x 160 เซนติเมตร 
เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Intaglio) 
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ระยะที่ 3 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
 ผลงานในระยะที่ 3 เริ่มให้สัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ที่มีความลงตัวมากขึ้น ทั้งด้านเนื้อหา 
รูปแบบและเทคนิควิธีการ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องกลวิธีทางเทคนิค ซึ่งผลงานในระยะก่อนหน้าที่ได้
อาศัยใช้วิธีการของการสร้างค่าน้ าหนักด้วยเทคนิค Aquatint เพียงอย่างเดียว ทว่าในระยะนี้ได้
ผสมผสานเทคนิค Hard Ground เข้าไปมีส่วนร่วมในผลงานด้วย กล่าวคือผลงานในระยะนี้มุ่งเน้นการ
สื่อแสดงความหมายและความรู้สึก รวมถึงความเป็นเอกภาพทางสุนทรียภาพ ผนวกกับการแสดงออก
เชิงสื่อสัญลักษณ์ในผลงานที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาทางศิลปะหรือทัศนธาตุต่าง ๆ ที่สอดคล้องตาม
เจตนาได้ชัดเจนมากกว่าผลงานในระยะก่อนหน้า แต่ทว่าปัญหาที่ยังคงมีอยู่ คือการแก้ปัญหาที่ไม่ตรง
ประเด็นกับสาเหตุของปัญหานั่นเอง ถึงแม้ว่าภาพรวมจะมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น แต่ก็ยังขาดความ
ลุ่มลึกที่ชัดเจนในการแสดงออกถึงพ้ืนที่ทุ่งข้าว ประเด็นปัญหาโดยนัยนี้คือยังไม่มีความชัดเจนในด้าน
ของความเหมือนจริงหรือความเป็นจริงในบริบทของ “ต้นข้าว” อันเป็นสาเหตุของผลลัพธ์ด้านการ
สร้างสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ที่ยังไม่ตรงตามความต้องการดังที่ตั้งใจไว้ ดังนั้นจึงต้องวิเคราะห์
ปัญหาและแสวงหาแนวทางของการแก้ไขปัญหาในการแสดงออกทางทัศนศิลป์ นั่นคือการพัฒนา
กลวิธีด้านการสื่อสาร เพ่ือโน้มน้าวให้การสื่อความหมายทางทัศนศิลป์โดยนัยนี้สามารถให้ผลลัพธ์หรือ
ได้สัมฤทธิผลดังความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ตามเจตนานั้นเอง 
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ภาพที่ 58 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
ชื่อผลงาน Object - Life in Capitalism no.1 
ขนาด 60 x 160 เซนติเมตร 
เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Intaglio) 
 
 
 

 

ภาพที่ 59 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
ชื่อผลงาน Object - Life in Capitalism no.3 
ขนาด 60 x 160 เซนติเมตร 
เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Intaglio) 
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ภาพที่ 60 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
ชื่อผลงาน Object - Life in Capitalism no.4 
ขนาด 60 x 160 เซนติเมตร 
เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Intaglio) 
  
 

 

ภาพที่ 61 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
ชื่อผลงาน Object - Life in Capitalism no.5 
ขนาด 60 x 160 เซนติเมตร 
เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Intaglio) 
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ระยะที่ 4 ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2561 
 การสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “วิถีรถเกี่ยวข้าว” อันเป็นสัมฤทธิผลของ
การสร้างสรรค์งานศิลปะภาพพิมพ์จากการพัฒนาต่อยอดในระยะต่าง ๆ ด้วยกระบวนการเทคนิคภาพ
พิมพ์แม่พิมพ์โลหะร่องลึก และเป็นบทสรุปทางด้านแนวความคิดเนื้อหาและรูปแบบของการ
ศึกษาวิจัยและสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบและเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้วย ซึ่งโดยนัยนี้จึงเป็นชุด
ผลงานที่ให้ผลลัพธ์ตรงตามเจตนาความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ หรือด้วยเพราะจากการน าประเด็น
ของปัญหาที่พบในแต่ละช่วงระยะของการสร้างสรรค์ที่ผ่านมา ผนวกกับการน าค าชี้แนะหรือข้อ
วิจารณ์ของคณาจารย์ทีมผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มาวิเคราะห์ตีความด้วยวิจารญาณ
และความรู้สึก เพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุงและค้นพบแนวทางการแก้ไขปัญหาในที่สุด ซึ่งได้เอ้ือ
ประโยชน์ต่อสร้างสัมฤทธิผลและกลายเป็นการค้นพบแนวทางการสร้างสรรค์ที่แสดงความเป็นตัวตน
ได้อย่างน่าพอใจ โดยนัยเหล่านี้สามารถสรุปประเด็นสาระของแนวทางแห่งการพัฒนาผลงานชุด
วิทยานิพนธ์ออกเป็นบริบทด้านต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
 
ด้านเนื้อหา แนวความคิดและความหมายของสัญลักษณ์ 
 จากการนิยามและก าหนดประเด็นสาระความมุ่งหมายด้วยการสื่อแสดงออกผ่านภาพ
สัญลักษณ์ “รถเกี่ยวข้าว” ที่น ามาใช้เป็นสื่อทางสัญลักษณ์ของ “ชีวิตวัตถุ วิถีทุนนิยม”  หรือสื่อแทน
เทคโนโลยีการเกษตรยุคใหม่ ซึ่งสะท้อนถึงรูปแบบลักษณะที่เปี่ยมไว้ด้วยพละก าลัง ศักยภาพที่
มากกว่าการใช้แรงงานคนและสัตว์ การด ารงอยู่หรือการส าแดงพลัง “แรงม้า” ท่ามกลางพ้ืนที่
บรรยากาศในห้วงเวลากลางคืน โดยมี “แสงไฟ” จากหน้ารถเป็นสัญญะสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตที่ไม่เคย
หลับใหล  และประเด็นสาระเหล่านี้ซึ่งให้ความหมายหรือเป็นอานุสติเพ่ือกระตุ้นเตือนจิตส านึก ให้
ตระหนักรู้ถึงการใช้ชีวิตบนพ้ืนฐานของปัจจัยหลัก ในการด าเนินชีวิตแบบเรียบง่ายทว่างดงามหรือได้
ย้อนคิดและเห็นคุณค่าของวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง อันมีจุดมุ่งหมายคือความสุขทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ ที่มั่นคงแท้จริงและจีรังยั่งยืน 
 
ด้านกระบวนการทางเทคนิค 
 กล่าวคือผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันทั้งด้านเรื่องราวเนื้อหา 
ความหมาย ความคิด รูปแบบและเทคนิควิธีการหรือบริบทแห่งศิลปะร่วมสมัยในระบบปัจเจก ที่ได้
พัฒนาปรับปรุงอย่างเป็นระบบจากผลงานในระยะต่าง ๆ ที่ผ่านมา จึงเอ้ือประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์
ผลงานในชุดนี้ อนึ่งกระบวนการสร้างค่าน้ าหนัก ความลึกตื้น “แสง เงา” ที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการของ
เทคนิค Hard Ground, Aquatint ที่ให้สัมฤทธิผลเด่นชัดขึ้น หรือเป็นความสมบูรณ์ทางเทคนิค ซึ่งให้



 81 
 
รายละเอียดของรูปทรงที่สื่อความหมายสอดคล้องกับแนวเรื่อง อันเป็นสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ 
ที่สร้างเอกภาพทางสุนทรียภาพได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 อนึ่งในการวิจัยสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบจากช่วงระยะเวลาต่าง ๆ  ได้เกิดประเด็นของ
ปัญหาที่หลากหลาย และน ามาสู่การวิเคราะห์ตีความและแสวงหาแนวทางแห่งกลวิธีในการแก้ไข
ปัญหา จึงท าให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านของเนื้อหาความคิด รูปแบบ และเทคนิควิธีการ อันเป็น
ช่องทางแห่งความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน โดยนัยนี้จึงให้ผลลัพธ์ของผลงานที่มีความละเอียดอ่อนและ
ลุ่มลึกตามเจตนาของการสร้างสรรค์ หรือเป็นการสร้างสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ผลงาน
วิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “วิถีรถเกี่ยวข้าว” ที่สื่อความหมายผ่านสัญลักษณ์ทางเนื้อหา ซึ่งสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับแนวความคิด และก่อให้เกิดเป็นเอกภาพทางสุนทรียภาพหรือดุลยภาพของผลงานที่สื่อ
ความหมายทางนามธรรม โดยด้วยการอาศัยกระบวนการทางทัศนศิลป์ศิลปะภาพพิมพ์ เทคนิคภาพ
พิมพ์โลหะร่องลึก (Intaglio) เป็นเครื่องมือที่ถ่ายทอดภาษาของอารมณ์ความรู้สึกด้วยสาระนามธรรม
แห่งวิถีชีวิตของวัตถุอุตสาหกรรม ในรูปแบบเหมือนจริง และเพ่ือเป็นอานุสติ กระตุ้นจิตส านึกของ
ตนเองและเพ่ือนมนุษย์ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคมในอนาคต ผลงานของข้าพเจ้าจึงเป็นเสมือน
ตัวแทนในการสร้างและกระตุ้นเตือนให้หวนคิดย้อนถึงวันวาน สิ่งที่ดีงามที่จะโน้มน้าวไปสู่ความปีติ
แห่งจิตใจอันเป็นดุลยภาพความสุขสงบของชีวิตที่งดงาม อย่างแท้จริง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 82 
 

ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ 
 

 
 
ภาพที่ 62 ผลงานชุดวิทยานิพนธ์หมายเลข 1 
ชื่อผลงาน The Way of harvest no.1 
ขนาด 61 x 114 เซนติเมตร 
เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Intaglio) 
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ภาพที่ 63 ผลงานชุดวิทยานิพนธ์หมายเลข 2 
ชื่อผลงาน The Way of harvest no.2 
ขนาด 61 x 114 เซนติเมตร 
เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Intaglio) 
  
 

 

 

 

 

 

 



 84 
 
 

 

 

 
 
ภาพที่ 64 ผลงานชุดวิทยานิพนธ์หมายเลข 3 
ชื่อผลงาน The Way of harvest no.3 
ขนาด 61 x 119 เซนติเมตร 
เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Intaglio) 
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ภาพที่ 65 ผลงานชุดวิทยานิพนธ์หมายเลข 4 
ชื่อผลงาน The Way of harvest no.4 
ขนาด 81 x 122 เซนติเมตร 
เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Intaglio) 
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ภาพที่ 66 ผลงานชุดวิทยานิพนธ์หมายเลข 5 
ชื่อผลงาน The Way of harvest no.5 
ขนาด 122 x 81 เซนติเมตร 
เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Intaglio) 
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ภาพที่ 67 ผลงานชุดวิทยานิพนธ์หมายเลข 6 
ชื่อผลงาน The Way of harvest no.6 
ขนาด 122 x 81 เซนติเมตร 
เทคนิค ภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Intaglio) 
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บทที่ 5 

 บทสรุป 
 
 วิทยานิพนธ์หัวข้อ “วิถีรถเกี่ยวข้าว” (The Way of Harvester) อันเป็นสัมฤทธิผลของการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ และเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามหลักสูตร
ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือเป็น
ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาวิจัยและสร้างสรรค์ ภายใต้บริบทแห่งศิลปะร่วมสมัยในระบบปัจเจก ที่ผนวก
ไว้ด้วยเรื่องราวเนื้อหา (ความหมาย ความคิด) รูปแบบและเทคนิควิธีการ ซึ่งโดยนัยเหล่านี้ที่สื่อสาระ
อันสอดคล้องตามความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ รวมถึงเป็นในอีกนัยหนึ่งของ
แนวทางวิธีการสร้างองค์ความรู้จากการสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมทางทัศนศิลป์ด้วย  

อนึ่งการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ อยู่ภายใต้กรอบแนวความคิดทางเนื้อหา อันเป็น
แนวทางการแสดงออกแห่งรูปแบบเชิงสัญลักษณ์ ที่สร้างเอกภาพทางสุนทรียภาพแห่งวัตถุทางศิลปะ
หรือผลงานด้วยกระบวนการทางทัศนศิลป์ ศิลปะภาพพิมพ์ เทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Intaglio) 
ที่สื่อสาระนามธรรมแห่งภาษาของอารมณ์ความรู้สึก ในบริบทรูปแบบของ “วิถีทุนนิยม” หรือ “รถ
เกี่ยวข้าว” รูปแบบเหมือนจริง (Realistic) ที่สร้างมิติลวงตาบนระนาบสองมิติของพ้ืนภาพโดยอาศัย
ใช้ภาษาทางศิลปะหรือทัศนธาตุเป็นเครื่องมือในการสร้างรายละเอียดของ “แสง เงา” และค่าน้ าหนัก 
ที่สื่อความหมายทางนามธรรมผ่านรูปลักษณ์ “แสงไฟ” จากรถเก่ียวข้าว ซึ่งเปรียบเป็นเสมือนรูปแบบ
ของ “ชีวิตวัตถุ” ประเด็นสาระเหล่านี้ เพ่ือมุ่งสร้างจิตส านึกและความตระหนัก ที่รู้คิดรู้เท่าทัน
นวัตกรรมแห่งเทคโนโลยีด้วยสติและปัญญา เป็นเครื่องมือจิตวิญญาณเพ่ือน าทางและขับเคลื่อน
ด าเนินชีวิตที่อาศัยปัจจัยพ้ืนฐาน และถ่ายทอดให้เพ่ือนมนุษย์ในสังคมได้รับรู้ถึงปรากฏการณ์เชิง
ประจักษ์แห่งความเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรกรรมในแบบพอเพียงสู่สังคมนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ซึ่งเป็นรูปแบบของชีวิตที่พ่ึงพาอาศัยเพียงวัตถุอันสะท้อนถึงความโลภ ซึ่งจะโน้มน้าวจิตใจ
ไปสู่การยึดติดอยู่กับความสุขจากวัตถุและเงินตรา ซึ่งแท้ที่จริงแล้วหาใช่ความสุขอันจีรังยั่งยืนไม ่
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ชื่อ-สกุล รัตนา สุจริต 
วัน เดือน ปี เกิด 9 พฤศจิกายน 2534 
สถานที่เกิด กรุงเทพฯ 
วุฒิการศึกษา 2557  

ปริญญาศิลปบัณฑิต (ศิลปะภาพพิมพ์) วิทยาลัยเพาะช่าง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 43 หมู่ 10 ต.จ าปาขัน อ.สุวรรณภูม ิจ.ร้อยเอ็ด 45130 
ผลงานตีพิมพ์ 2562  

-ร่วมแสดงผลงานภาพพิมพ์นานาชาติ “International  
 Print Biennale Yerevan 2019” ประเทศอาร์เมเนีย  
-ร่วมแสดงการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34 หัวข้อ “ของขวัญแด่
พระราชา”  
-ร่วมแสดงการประกวดศิลปกรรมกรุงไทยครั้งที่ 4 ณ หอศิลป์กรุงไทย ถนน
เยาวราช กรุงเทพฯ  
 
2561  
-ร่วมแสดงการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 33 หัวข้อ “ภูมิใจ   
ไทยแลนด์” ณ หอศิลป์ท้องพระโรง มหาวิทยาลัยศิลปากร  
-ร่วมแสดงการประกวดจิตรกรรมเอเชียพลัส ครั้งที่ 8 หัวข้อ “ทัศนียภาพ
แห่งสากล” ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพฯ  
-นิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ สาขาทัศนศิลป์ ภาพพิมพ์   
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน กรุงเทพฯ  
-การแสดงนิทรรศการกลุ่ม “Love and Relationship” หอศิลป์จามจุรี 
กรุงเทพฯ  
 
2560  
-ร่วมแสดงการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 32 หัวข้อ “ก้าวตามรอย
พระราชา สานต่อที่พอท า” ณ หอศิลป์ท้องพระโรง มหาวิทยาลัยศิลปากร   
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-ร่วมแสดงการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า 
กรุงเทพฯ  
- ร่วมแสดงผลงานภาพพิมพ์นานาชาติ “The 6th China Guanlan 
International Print Biennale 2017” ประเทศจีน  
 
2559  
-ร่วมแสดงการประกวดศิลปกรรมรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 33 ณ หอศิลป์สนามจันทร์ 
จังหวัดนครปฐม 

รางวัลที่ได้รับ 2562  
-รางวัลพิเศษ การประกวดภาพพิมพ์นานาชาติ “The 6th Indonesia 
International Print Triennial Competition 2018” ประเทศอินโดนีเซีย  
-รางวัล “Honorary work” การะประกวดภาพพิมพ์นานาชาติ   
“The 7th  China Guanlan International print Biennial 2019” 
ประเทศจีน  
 
2561  
-รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 การประกวดภาพพิมพ์นานาชาติ “3rd Macao 
Printmaking Triennial 2018” มาเก๊า ประเทศจีน  
-ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ 
มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  
-รางวัลชมเชย การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 7 หัวข้อ “แรงบันดาล
ใจจากทุกคน เพ่ือชุมชนที่ยั่งยืน” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
 
2560  
-รางวัลชมเชย การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ณ 
หอศิลป์เจ้าฟ้า กรุงเทพฯ  
 
2559  
-ได้รับคัดเลือกผลงานในหัวข้อ “เฉลิมฉลองมหามงคลวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี”   
ทัศนศึกษา ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์  โดย ส านักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
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กระทรวงวัฒนธรรม  
 
2558  
-ได้รับคัดเลือกในโครงการ  “ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย 
Young Artist Talent 6”  แสดงผลงานและทัศนศึกษา ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  โดย ส านักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  กระทรวงวัฒนธรรม 
และสภาศิลปกรรมไทยแห่งสหรัฐอเมริกา  
 
2557  
-ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ 
มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์   
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