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        This study aimed to investigate content and story of the relationship between barn 
and farmer life in order to create the art work.  The researcher set the symbol representing  
visual art pictures with definite scope.  This art work is in accordance with the environmental 
space through installing with variety of materials in order to meet idea, content, and different 
perception construction. The installation was designed by using rice grain and granary 
scattering to the center.  The art work lying on the floor resulted interpretation and infinite 
perception.  This was a 3Ds art sorting as to creative scope of space making the relationship 
between object and content, and the technique used focusing on presentation of this 
relationship.  When evaluated the audiences’ perception of this installation art through 
questionnaire concerning the audiences’ opinion toward the pattern, content and value, and 
their satisfaction, it was found that the audiences could accept the content and story through 
symbolic representatives of the relationship between barn and farmer life with farming culture 
(93%).  It could be concluded that this installation art reflectively presented story about barn 
and farmer according  to the purpose of the study.  Moreover, the barn also illustrated 
farmer’s economic situation as well.  Thus it is necessary to establish barn in order to keep 
rice products and utilize the local wisdom of barn making method for keeping rice products 
as much as possible.          
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บทที ่1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีนับเปนสมบัติล้ําคาของทองถ่ินมีมากมายเปน
รากฐานอันสําคัญที่ทําใหชุมชน และทองถ่ินอยูไดอยางมั่นคง คุณคาของศิลปวัฒนธรรมเปนเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจของมนุษยใหเกิดความรักความสามัคคีเกิดความภาคภูมิใจในชาติตระกูลของตน ชนกลุม
ใดที่ไมสามารถสรางสรรคเอกลักษณทางวัฒนธรรมเปนของตนเองไดยอมแสดงถึงความเปนอนารยะ
ของชนชาตินั้น มรดกวัฒนธรรมของบรรพบุรุษจึงเปนสมบัติอันล้ําคาที่อนุชนควรธํารงรักษาไว 
 ทองถ่ินของขาพเจามีรากวัฒนธรรมที่แข็งแกรงมีศิลปวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณชุมชนหลาย
ดาน เชน วิถีชีวิต ความเปนอยู ภาษาทองถ่ิน และศิลปกรรมโบราณซึ่งนับวันจะสูญสลายเนื่องจากไมมี
การจัดการอยางเหมาะสม องคความรูและวิทยาการสมัยใหมคือสิ่งจําเปนที่ตองศึกษาเพื่อการ     
บูรณาการระหวางศิลปกรรมทองถ่ินกับศิลปกรรมสมัยใหมใหคงอยูอยางย่ังยืน โดยนําเสนอรูปแบบ
วัฒนธรรม ทองถ่ินใหเกิดการยอมรับสูวัฒนธรรมสากล กระบวนการเรียนรูวิชาการ เทคนิควิธี และ
วิทยาการสมัยใหมมีสวนในการเปดโลกทัศนแหงการเรียนรูในการที่จะพัฒนาผลงาน และ แนวคิด 
ตลอดจนประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน ทําใหไดสืบคนหาความรูใหมๆ นําสิ่งตางๆ มาใชในการสราง 
ทดลอง ปฏิบัติงาน โดยเนนเนื้อหาดานวัฒนธรรม การศึกษาจะไดแนวทางที่แตกตางจากเคยปฏิบัติทํา
ใหเกิดการเปรียบเทียบ ถายทอด แลกเปลี่ยนและเรียนรูซึ่งกันและกัน เมื่อไดแนวคิด แนวทาง 
กระบวนการแลวสามารถนํากลับมาถายทอดและปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาทองถ่ินดวยรูปแบบและกิจกรรม
ที่สรางสรรค และวิทยาการสมัยใหมเพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ และนํามาพัฒนาทองถ่ินในดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยเนนกระบวนการใหเกิดประโยชนสอดคลองสัมพันธกับชีวิตความเปนอยูของ
ชุมชน สรางจุดเดนของวัฒนธรรมทองถ่ินและสงเสริมความภาคภูมิใจของความเปนเอกลักษณทองถ่ิน 
การนําภูมิปญญาและวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ที่แสดงถึงวิถีชีวิต ความเปนอยู ประเพณีและกลิ่นอาย
พื้นบานมาผสมผสานกับเทคนิควิธีการสมัยใหม โดยผานกระบวนการศึกษาหย่ังลึกถึงรากเหงานําเสนอ
เปนรูปและวิญญาณตามความเชื่อแนวพุทธอันมีตนกําเนิดจากธาตุ - ธรรมชาติ ดิน น้ํา ลม ไฟ ผสาน
กับ ธรรมะที่แสดงออกถึงความเชื่อ ความดีงาม ความสงบสุข ผานผลงานศิลปกรรมสมัยใหมดวยสื่อ
และวัสดุทองถ่ิน เพื่อนําเสนอในทางสรางสรรคและชี้นําใหสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข และเพื่อศึกษา
ถึงรูปแบบ วิธีการ เทคโนโลยีสมัยใหม ตลอดจนองคความรูที่เปนประโยชนตอการพัฒนาชุมชนและ
ทองถ่ินดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งขาพเจามีความมุงมั่นที่จะถายทอดประสบการณเพิ่มองคความรูที่
ไดรับจากการศึกษาในครั้งนี้ใหเกิดประโยชนตอชุมชนในทองถ่ินตอไป 



 

 

2 

  สังคมชนบทอีสานเปนสังคมเกษตรกรรม ยึดอาชีพทํานาเปนหลัก การต้ังชุมชนจึงจําเปนตอง
เลือกลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะสมกับอาชีพ คือมีที่ราบลุมเปนสวนใหญเพื่อใชทํานา มีหนองน้ําตาม
ธรรมชาติที่สามารถใชประโยชนจากน้ําไดตลอดทั้งป รวมทั้งโคก ทําเลและปาไม ซึ่งเปนแหลงอาหาร
สําคัญ เมื่อเห็นวาพื้นที่เหมาะสมก็จะต้ังบานปลูกเรือนที่อยูอาศัยใกลกันโดยมีพื้นที่ทํานาอยูโดยรอบ 
ขาวอันเปนผลผลิตที่ไดจากการทํานาก็จะใชเปนเสบียงกินอยูในครอบครัว ทําบุญและเก็บเมล็ดพันธุใน
ปตอไป หากเหลือกินเหลือใชก็จะนําออกขายเปนสินคาเปนรายได การทํานาปลูกขาวไดกําหนดรูปแบบ
ใหชุมชนตางๆ ในชนบทกระจัดกระจายอยูกันอยางโดดเด่ียวและเปนกลุม มีการติดตอกับชุมชนเมือง
และชุมชนอ่ืนๆ นอย ทําใหเกิดลักษณะการชวยเหลือตัวเองและกลุมชนเพื่อความอยูรอด ดังนั้น จึงตอง
เรียนรูสืบทอดภูมิปญญาจากคนรุนอาวุโสเพื่อการดําเนินชีวิตและเลี้ยงตัวเองได โดยการสรางประดิษฐ
เครื่องมือเครื่องใชจากวัตถุที่มีอยูในทองถ่ินตามธรรมชาติ งานฝมือดานตางๆ ไดรับการปลูกฝงสืบตอ
กันมา เชน การทอผา การจัดสาน งานชาง การตีเหล็ก ปนภาชนะดินเผา ถูกสรางขึ้นมาใชตอบสนอง
ความตองการ มีรูปแบบแตกตางกันตามวัตถุดิบที่มีอยู 
 อาชีพทํานาไดปฏิบัติสืบกันมาโดยทุกคนในครัวเรือนลวนมีสวนเก่ียวของ เด็กเล็กๆ จะเรียนรู
อยางสนุกสนานในการยํ่าน้ํายํ่าโคลน กระโดดโลดแลน รูจักการจูงเชือกยายวัวควาย ไถหวานปกดํา คน
เฒาคนแกเมื่อไมสามารถใชแรงงานในการทํางานได จะมีหนาที่เฝาบาน เก็บกวาดบานเรือน หุงหา
อาหาร จักสาน จักตอกมัดขาวกลา เหลาคันเบ็ด ซอมแซมอุปกรณเครื่องใช ทุกคนลวนมีงานทําตาม
สภาพกําลังที่มีฝนเปนปจจัยสําคัญในการปลูกพืชพันธุธัญญาหาร ชาวอีสานจะรีบเรงในการพลิกพื้นดิน
เพื่อใหทันตอการหวานขาวกลาทํานา ฝนจะชวยใหมีสัตวน้ํา เชน ปลา กบ อ่ึง หอย ปู รวมทั้งสัตวน้ํา
ขนาดเล็กหลากหลายชนิดจะเริ่มออกจากที่หลบซอน ขยายพันธุอาศัยหากินอาหารในน้ําอยูทั่วทองทุง 
ทั้งเด็กและผูใหญก็จะใชเครื่องมือหาอาหารสัตวน้ําที่อาศัยอยูทั่วไปอยางพอเพียง หากมีมากก็จะนํามา
หมักแปรรูปเปนปลาราเก็บไวเปนเสบียงไดตลอดป หลังจากหมดสิ้นการทํานาตางตองเรียนรูปฏิบัติ
หนาที่อยางเหมาะสมกับเพศและวัย หญิงสาวเรียนรูการเพาะปลูกเก็บพืชผักเพื่อประกอบอาหาร รูจัก
เก็บใบหมอนเลี้ยงไหม ผลิตเสนไหม มัดยอม การเย็บปกถักรอย ทอผา นุงออกอวดกันในวันพระวันศีล
ลวนนุงผาไหมสวยงามมารวมงานบุญที่วัด มีโอกาสไดชําเลืองดูผานุงกันและกัน เปนการเรียนรูเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาฝมือตนเอง อันเปนรูปแบบกลุสตรีของหญิงสาวชาวอีสานที่จะตองออกเรือนในอนาคต 
สวนฝายชายจะไดรับการฝกปฏิบัติความเปนชาง ยามวางงานชายทุกคนตองจักทํางานจักสาน ซึ่งมี
รูปแบบลวดลายหนาที่การใชสอยตางกัน เชน กระบุง ตะกรา กระดง กระจาด ของขังปลา ตุม แงบ 
เครื่องมือดังนกดักหนู เครื่องใชในเกษตรกรรม  และเครื่องใชเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ ที่ใชทักษะเชิงชาง 
โดยเฉพาะอยางย่ิงการสรางยุงขาวเพื่อเก็บรักษาผลผลิตที่ไดจากการเก็บเก่ียว โดยใชวัสดุทองถ่ินที่มี
ความสัมพันธกับการทํานา นับเปนภูมิปญญาทองถ่ินที่ชาญฉลาดในการสรางสรรคกรรมวิธีการเก็บ
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รักษา ตลอดจนการถนอมอาหารใหปลอดภัยและสามารถเก็บรักษาไวไดอยางยาวนาน นอกจากนั้นใน
บางชุมชนยังสามารถดัดแปลงยุงขาวใหเปนที่พักอาศัยหรือการสรางตอเติมเพิงเพื่อเปนคอกสัตวเลี้ยง 
และการเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใชในชีวิตประจําวันอ่ืนๆ ซึ่งสัมพันธกับการดําเนินวิถีชีวิต 
 ปจจุบันวิถีชีวิตอีสานด้ังเดิมไดเปลี่ยนไปตามสื่อเทคโนโลยี การคมนาคมระหวางเมืองกับ
ชนบทมีความสะดวกสบายมากขึ้น ความรูทางวิชาชีพ การศึกษาและนวัตกรรมใหมๆ เด็กในชนบท
ไดรับการเรียนรูอยางรวดเร็ว จึงไมจําเปนตองพึงพาคนรุนอาวุโส การรับเอาแบบอยางสังคมเมืองเขามา
ในชุมชน ทําใหชองวางระหวางวัยเกิดขึ้น มีการขัดแยงทางความคิด เปนผลทําใหรูปแบบการดํารงชีวิต
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในอดีตคนจนกับคนรวยมีวิถีชีวิตที่สันโดษ ลักษณะคลายกัน ไมมุงเนนการแสวงหา
ความร่ํารวยหรือการสะสมเงินทอง ทําใหสังคมเกิดความเอ้ืออารี ชวยเหลือซึ่งกันและกัน สามัคคีกลม
เกลียว มีความสํานึกรวมกัน เด็กจะเชื่อฟงผูใหญ ผูใหญจะเมตตาเด็ก ขณะที่สังคมเมืองมุงใหคนรุน
ใหมแสวงหาความสุข ความสะดวกสบาย เพื่อแสดงฐานะความมั่งค่ังและทันสมัย หรูหรา ฟุมเฟอย 
ความมุงหมายในชีวิตจึงเนนไปที่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มุงผลประโยชนของตัวเองและพวกพอง 
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจึงไมอาจควบคุมได จากสังคมชนบทที่เคยผลิตเครื่องมือเครื่องใชไดดวยตนเองจากร
ธรรมชาติอยางเหมาะสม สอดคลองกับประโยชนการใชสอย ในขณะที่สังคมเมืองไดนําวัฒนธรรมสู
ระบบอุตสาหกรรม สรางสิ่งประดิษฐใหมๆ นํามาใชแทนทักษะการเรียนรูในการผลิตตะกรา กระจาด 
กระบุง จากสังคมแบบพึ่งตนเอง กลับกลายเปนตองซื้อหาผลิตภัณฑทําจากพลาสติกที่ปมออกมามี
สีสันฉูดฉาด วางขายแพรหลายอยูทั่วไป ถือวาเปนการสลายตัวของศิลปะ คุณคาทางภูมิปญญา ทักษะ
การชางและเอกลักษณของทองถ่ิน เมื่อชุมชนบทกลายเปนสวนหนึ่งของสังคมเมือง ความโกเก เงินทอง
กลายเปนสิ่งสําคัญเหนือความเอ้ืออารีและความสัมพันธเปนกันเองอยางอดีต หากไมระมัดระวัง 
พฤติกรรมความฟุมเฟอยฟุงเฟอและการรับเอาแบบอยางที่ไมไตรตรอง หลงใหลการปรุงแตงของสังคม
เกินความพอดีของฐานะอาจกอใหเกิดหนี้สินความระส่ําระสายไมมั่นคงในครอบครัว สงผลใหเกิดการ
ทุจริตผิดศีลธรรม เปนปญหาโครงสรางทางสังคมของสวนรวมในที่สุด 
  การพัฒนาชุมชนใหเจริญกาวหนาและมีความมั่นคงอยางตอเนื่อง จําเปนตองอาศัย
ความสัมพันธของสวนประกอบความเปนชุมชนในทุกๆ ดานที่เชื่อมโยงกันอยางตอเนื่อง เราไมอาจ
ปฏิเสธไดวากระบวนการทางศิลปะก็เปนสวนหนึ่งของเมืองที่ตองการการพัฒนาความกาวหนา ซึ่งไมได
แยกตัวออกจากการพัฒนาสังคม ผูคน ชุมชนและเมืองแตอยางใด เพราะในความเปนจริงที่สังคมศิลปะ
มิอาจยืนอยูไดโดยลําพัง โดยปราศจากปฏิสัมพันธตอชุมชน ในชุมชนหรือเมืองใหญๆ ทั่วโลกมักพบวา
ศิลปะเปนสิ่งจําเปนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตพลเมืองใหมีความงอกงามทางปญญาในการสรางสรรค
ประดิษฐกรรมที่แสดงความสามารถทางปญญา หลายศตวรรษที่ผานมาเราพบวาความสามารถทาง
ปญญาไดนําพาความเปนสมัยใหมมาตอบสนองตอชีวิตความเปนอยูอยางตอเนื่อง ศิลปกรรมแขนง
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ตางๆ ไดแสดงบทบาทที่แตกตางกันตามวาระโอกาส การบริโภคที่มีสวนกระตุนความนําสมัยในการ
ออกแบบ ดีไซด ขาวของเครื่องใชในชีวิตประจําวันดวยการพัฒนารูปลักษณใหสะดวกสวยงามและมี
ความเหมาะสมกับประโยชนใชสอยไดมีการพัฒนาวิธีวิทยาศิลปะมาใชในการออกแบบอยางแพรหลาย
และนําสมัยอยูเสมอ ดานหนึ่งของศิลปกรรรมสมัยใหมไดนําเสนอเรื่องราวความเปนไปโดยรูปแบบ
ศิลปะบริสุทธิ์ที่มีนัยยะแฝงเรนดวยชีวิตความเปนอยูเศรษฐกิจ และการเมือง การปกครอง โดยไมเวนวา
เปนประเทศที่มีการปกครองดวยระบบเผด็จการหรือประเทศโลกเสรี เราไมอาจปฏิเสธวาการพัฒนาได
นํามาซึ่งผลกระทบในทุกดานของความเปนเมืองซึ่งสงผลโดยตรงตอชีวิตความเปนอยูของพลเมือง 
 หลักจากการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 18 ที่เรียกวายุคแสงสวางทางปญญาหรือยุคแหงภูมิ
ปญญา (Enlightenment Project) ไดเกิดแนวคิดทาทายตอกระแสสังคมโลกในเวลาที่ผานมาไดเกิดการ
ทดลองปญญา (Intellectual Experiment) เพื่อคนหาความเปนจริงดวยเหตุผลและผลทางวิทยาศาสตร 
โดยกลุมนักคิดนักปรัชญาไดเสนอประเด็นที่ยอนแยงตอความเชื่อและขนบประเพณีตางๆ เชน การทา
ทายทางเทววิทยาเพื่อลมลางแนวคิดเรื่องไสยศาสตร การทบทวนเรื่องราวที่ผานมาหรือการหวลหาอดีต
ในแนวคิดแบบ Nostalgia การลุกขึ้นมาทาทายเรื่องราวทางศาสนาและพระเจาของ Nizhe รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมครั้งสําคัญ ซึ่งผลจากการทดลองทางปญญาไดนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง
มากมายอันเปนผลตอเนื่อง จากระบบคิดในยุคภูมิปญญา (The Concept of Enlightenment) เพื่อ
พยายามเปลี่ยนถาย (Transformation) ความเชื่อปรัชญาและแนวคิดที่มีผลตอกระแสสังคม ศาสนา 
วัฒนธรรมและดานอ่ืนๆ ดวยการแสวงหาความจริงและการต่ืนรูดวยการคนควาทดลองนานัปการ เพื่อ
คนหาคําตอบจากคําถามที่ยอนแยงถึงประเด็นที่แตกตางออกไป โดยมีศูนยกลางอยูที่ ยุโรป 
(Eurocentric) ไดมีการพยายามรวมยุโรปเขาดวยกัน รวมทั้งการพยายามสรางระบบศักดินา 
(Fedalism) ที่มีแนวคิดตอการจัดระบบระเบียบในการควบคุมคน ภายใตคําสั่ง (order) หรืออุดมคติ 
(Ideology) ของรัฐ (state) ในการพยายามสรางเครื่องมือ (Tool) ควบคุมคนโดยทุกอยางจะถูกรัฐ
ควบคุมผานเครื่องมือตางๆ เชน ตองเรียนรู การพยายามสรางชุมชนปญญาชน (Intellectsia) การสราง
วินัย (Discipline) การออกคําสั่ง (order) การติดอาวุธทางปญญา (Weapon Intellectual) รวมทั้ง
ระบบทหาร ตํารวจ ในฐานะผูดูแลควบคุมพลเมืองในรัฐชาติ ตามแนวคิดเรื่อง State Apparatus ของ 
Louis Althusser ที่พยายามเสนอถึงประเด็นเชื้อชาติ (nation) นอกจากนั้นในศตวรรษที่ 18 ไดเกิดการ
แสวงหาทางปญญา (Cognition Virtues) การแสวงหาความรูเชิงทฤษฎี (Theoritical Virtues) จนเกิด
กระบวนการสรางระบบคิดจากนักคิดนักปรัชญาตางๆ ตามมาอีกมากมาย ดังเชน Hegel ไดเสนอถึงกฎ
ของ Dialectic หรือวิภาษวิธีเพื่อตรวจสอบและวิพากษ วิจารณถึงประเด็นตางๆ วาอะไรคืออะไร? สิ่งใด
ใช? และสิ่งใดไมใช? โดยใชหลักที่เรียกวา Critical Idea ซึ่งตอมา Claude Levi Strauss ไดวิพากษ
วัฒนธรรมและศึกษาวิธีคิดคนของวัฒนธรรมเพื่อตรวจสอบวัฒนธรรมที่เปนมา โดยที่ Strauss ไดเสนอ
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ทัศนะวาวัฒนธรรมเกิดจากวาทกรรมของแตละยุคแตละสมัย ซึ่งในยุค Enlightenment นี้ไดพยายาม
เชื่อมโยงประเด็นตางๆ ไปสูยุคสมัยใหม (Modernism) ตามแนวคิดของ Immanuel Kant ผูเสนอถึง
ความกาวหนา (progress) ในการคิดอยางมีเหตุผล อันเปนสวนหนึ่งของขบวนการขับเคลื่อนความเปน
สมัยใหม ตามแนวคิดในเรื่อง The Project of Enlightenment ที่พูดถึงเสรีภาพทางการคิดอยางมีเหตุ
และผลภายใตทฤษฎีและปรัชญาเชิงวิทยาศาสตร นั่นคือการใชวิทยาศาสตรเปนเครื่องมือในการศึกษา
คนควาและพิสูจนความจริงอันเปนฐานสําคัญของระบบปฏิฐานนิยม (Positivism) ซึ่ง Kant ไดเนนยํ้า
ถึงเรื่องเสรีภาพวา “Freedom to make public use of one’s reason in all matter” ประเด็นนี้ชี้ใหเห็น
วาเสรีภาพไดเริ่มมีขึ้นในยุคนี้ Kant ไดพยายามสนับสนุนใหมนุษยมีความเชื่อมั่นในตนเองจนกระทั่ง
สามารถควบคุมธรรมชาติไดและวิธีคิดแบบปฏิฐานนิยมก็คือลักษณะของ Representation เพราะวา
มนุษยสามารถควบคุมทุกอยางอันเปนจุดเริ่มตนของกระบวนการพิสูจนวาอะไรคือความจริง? อะไรใช? 
และอะไรไมใช? ดังนั้นแนวคิดแบบปฏิฐานนิยมจึงเปนตัวครอบคลุมทุกสวนในสังคม เชน กฎหมาย การ
ปกครอง ศิลปวัฒนธรรม และดานอ่ืนๆ ซึ่งเปนการเปลี่ยนถายแนวควาคิดมาสูยุคสมัยใหม (Modernity) 
ในราวศตวรรษที่ 18 จนกระทั่งตอมาไดเกิดแนวคิดแบบ Post Modern หรือหลังสมัยใหมเขาไป
ตรวจสอบกระบวนการและวิธีคิดทางวิทยาศาสตรของยุคสมัยใหมดวยการต้ังคําถามวาอะไรคือศิลปะ? 
(What is Art?) เนื่องจาก Post Modern ไมเชื่อเรื่องความกาวหนา แตมันคือสภาวะที่ Modernity 
ตรวจสอบและยอนแยงตอตัวเอง ดังนั้น Post Modern จึงเปดประเด็นใหมในเรื่องของพื้นที่ และ
พรมแดนอยางที่เรียกวา ยุคไรพรมแดน หรือยุคโลกาภิวัฒน (Globalization) นั่นเอง สังคมศิลปะในยุค
หลังสมัยใหมใหความสําคัญกับเรื่องพื้นที่มากกวาศิลปะในยุคสมัยใหม โดยเนนความสัมพันธระหวาง
พื้นที่และผลงานศิลปะ จึงปรากฏผลงานศิลปะที่แสดงความสัมพันธกับพื้นที่ทั้งทางดานกายภาพ และ
บริบทของแตละพื้นที่ รวมทั้งการใหความสําคัญกับความเสมอภาคของชุมชน เพื่อเชื่อมโยงบริบท
ระหวางศิลปะกับมนุษย รวมทั้งการเลือกใชวัสดุและกลวิธีในการสรางสรรค ดังปรากฏในผลงาน
มากมายทั้งศิลปนตางประเทศและศิลปนไทยที่ไดสรางปรากฏการณดานศิลปะกับพื้นที่สาธารณะ (Art 
& Public Space) ใหเปนที่ประจักษตอสาธารณชนในสังคมโลกยุคหลังสมัยใหม เชน โครงการแสดง
นิทรรศการศิลปะระดับโลกอยาง Documenta, Biennale, Triennale ฯลฯ หรือศิลปกรรมกลางแจงใน
ประเทศ เชน มหกรรมศิลปกรรมแหงเอเชีย โครงการกรุงเทพเมืองฟาอมร, โครงการเชียงใหมจัดวาง
สังคม รวมกระทั่งกิจกรรมคายศิลปะเยาวชนในภูมิภาคตางๆ ลวนเปนการแสดงความสัมพันธระหวาง
ศิลปะกับพื้นที่ทั้งสิ้น ทั้งนี้ประเด็นหลักของแนวคิดไดต้ังโจทยเรื่องพื้นที่ (Space) เปนตัวนํา ในฐานะที่
ตัวมันเองมีฐานะเปนพื้นที่พิเศษเฉพาะแบบหนึ่ง (heterotopia) นอกจากนี้การศึกษาพื้นที่ยังเปน
การศึกษาที่ใหความสําคัญกับทฤษฎีทางดานสังคมและวัฒนธรรมดวย  
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 ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร ไดเสนอวา  
  

 พ้ืนท่ีเปนเร่ืองราวของความสัมพันธทางสังคม/ความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีแสดงออกมาอยางเปน
รูปธรรมในรูปแบบของสภาพแวดลอมทางกายภาพตางๆ ท่ีหอมลอมเราอยู (spacial relations as 
social/political relations) ตัวอยางของพ้ืนท่ีเหลาน้ีไดแก บาน หองตางๆ ในบาน โรงเรียน วัด โบสถ 
โรงพยาบาล โรงภาพยนตร ศูนยการศึกษา พิพิธภัณฑ ตลาด มหาวิทยาลัย พ้ืนท่ีสวนตัวและพ้ืนท่ี
สาธารณะ เปนตน ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีพ้ืนท่ีเหลาน้ีกระทํา คือ การสรางกรอบ/ขอบเขต/พรมแดน/
ปริมณฑลใหกับคนในสังคม การศึกษาพ้ืนท่ีจะชวยเปดทรรศนะใหสามารถคิดหรือตั้ง คําถามในส่ิงท่ี
ไมเคยคิดจะถามมากอนหรือคิดในส่ิงท่ีคิดไมถึง (to think the unthought) การศึกษาพ้ืนท่ี (space 
studies) จึงเปนการเปดพ้ืนท่ีทางความคิด (thinking space) ท่ีจะมองพ้ืนท่ีในลักษณะตางๆ เชน ใน
ลักษณะของการรวม/กระจุกของสถานท่ีในเชิงสูงต่ํา การจัดลําดับชั้นของพ้ืนท่ีอยางเชน พ้ืนท่ี
ศักดิ์สิทธิ์/พ้ืนท่ีธรรมดา, พ้ืนท่ีปกปด/พ้ืนท่ีเปดเผย, พ้ืนท่ีเมือง/สถานท่ี (the space of emplacement) 
เพ่ือนําไปสูพ้ืนท่ีท่ีสําคัญท่ีเรียกวา “ท่ีตั้ง” (site) ท่ีตั้งจึงเปนวิธีคิดเกี่ยวกับพ้ืนท่ีในเชิงความสัมพันธ
ระหวางจุดหน่ึง/สถานท่ีหน่ึงกับอีกจุดหน่ึง / อีกสถานท่ีหน่ึง ซึ่งเปนวิธีแบบเครือขาย ซึ่งสามารถ
กําหนดเปนพ้ืนท่ีเฉพาะ (site specific) นอกจากพ้ืนท่ีท่ีลักษณะแตกตางหลากหลายมาก เปนพ้ืนท่ีท่ี
อยูไดหลายมิติ เปนท้ังพ้ืนท่ีจริงและพ้ืนท่ีในอุดมคติ เปนไดท้ังพ้ืนท่ี (space), สถานท่ี (place), และ
ท่ีตั้ง (site) และเปนตัวเชื่อมความแตกตางเหลาน้ีเขาดวยกัน ผาน (1) การทําหนาท่ีสรางจินตนาการ
เพ่ือเปดใหเห็นถึงพ้ืนท่ีจริงแบบตางๆ ในสังคม และ (2) ทําหนาท่ีสรางพ้ืนท่ีแบบอื่นๆ ขึ้นมาดวย 
เน่ืองจากเปนพ้ืนท่ีท่ีรวมเอาความขัดแยงและแตกตางไวดวยกัน เมื่อเปนเชนน้ีการปรากฏตัวของพ้ืนท่ี
ชนิดพิเศษหรือ heterotopia จึงเปนการสรางความหมายใหมเอกลักษณแบบใหมใหเกิดขึ้นกับพ้ืนท่ี 
เพราะการปรากฏตัวของพ้ืนท่ีพิเศษแบบน้ี เทากับเปนการจัดลําดับความสําคัญจัดระบบระเบียบชุด
ใหมท่ีไมเคยมีมากอน พรอมๆ กับการปลดปลอยยอยสลายส่ันคลอนระบบเกี่ยวกับพ้ืนท่ีท่ีดํารงอยูเดิม
ลงดวย เน่ืองจากเปนพ้ืนท่ีท่ีมิไดอยูในสาระท่ีดํารงอยู แตเปนการจัดระบบขึ้นมาใหม (the ordering of 
things) ดังเชน แมแตการแสดงศิลปะในเมืองก็ยังกระทํากันบนถนนในลักษณะท่ีเรียกวา “moving 
gallery” เน่ืองจากคนในเมืองถูกทําใหไมมีเวลาจะชื่นชมกับงานศิลปะ ดังน้ัน จึงมีการนําศิลปะมาให
ชื่นชมกันบนทองถนนผานการจัดงานแสดงศิลปะเคล่ือนท่ีในรถยนตรับจางสาธารณะอยางรถแท็กซี่ 
หรือรถสามลอเคร่ืองของคนไทย ดังกรณีของ นาวิน แกลเลอร่ี (Navin Gallery)  

 

  จากที่กลาวมาแลวในประเด็นขางตนชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธของพื้นที่กับสังคมและชุมชน
โดยใชกระบวนการทางศิลปะเปนตัวเชื่อมโยงเพื่อผลักดันใหเกิด“วัฒนธรรมกระแสนิยมหรือวัฒนธรรม
มวลชน” (mass culture) ดวยการพยายามใชเครื่องมือทางศิลปะเปนหนึ่งในพื้นที่แหงการตอรอง
ความหมายตางๆ ดังนั้นการศึกษาถึงตัวบท (context) ของโครงการศิลปะกับพื้นที่สาธารณะ (Art & 
Public Space) จึงเปนสวนที่ขยายภาพความคิด (concept) ของการจัดการศิลปะกับพื้นที่สาธารณะได
ชัดเจนย่ิงขึ้น  
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ความมุงหมายของการวิจัย 
  1.  เพื่อศึกษาเนื้อหา รูปแบบ ภูมิปญญาและกระบวนการสรางสรรคยุงขาวดวยกรรมวิธีแบบ
พื้นบาน 
  2.  เพื่อสงเสริมการอนุรักษมรดกภูมิปญญาวัฒนธรรมพื้นบาน 
  3.  เพื่อการนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัย มาพัฒนาเพื่อการสรางสรรคผลงานศิลปะการจัด
วางตามแนวทางของผูวิจัย  
  
ความสําคัญของการวิจัย 
  1. ทําใหทราบถึงเนื้อหาและรูปแบบขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อและ
กรรมวิธีการสรางยุงขาวแบบพื้นบานที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตชาวนา  
  2.  ทําใหเกิดความตระหนักในการอนุรักษและภาคภูมิใจในมรดกภูมิปญญาวัฒนธรรม
พื้นบาน 
  3. สามารถนําผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยมาพัฒนาและสรางสรรคผลงานศิลปะการจัดวาง
ตามแนวทางของผูวิจัย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
  ในงานวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี ้
 ประชากร คือ ผลงานภาพราง 3 มิติดวยคอมพิวเตอร จํานวน 10 ชุด  
 กลุมตัวอยาง คือ กลุมผลงานที่ผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญโดยการเลือกสุมแบบ
เจาะจง(Purposive Sampling) จํานวน 3 ชุด ประกอบดวย 
 1. ผลงานชุดท่ี 1 ชื่อผลงาน: ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนาหมายเลข 1  
  ประเภท  : ศิลปะการจัดวาง 
  สื่อวัสดุ  : ยุงขาว ,รูปทรงชาวนา ,รูปทรงเมล็ดขาว,ขาวเปลือก,ทุงนาและสภาพแวดลอม 
  ขนาด  : ผันแปรตามสภาพพื้นที ่
  พื้นที่จัดวาง : บานสวายจีก หมู 14 ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย 
 2. ผลงานชุดท่ี 2 ชื่อผลงาน: ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนาหมายเลข 2  
  ประเภท  : ศิลปะการจัดวาง 
  สื่อวัสดุ  : ยุงขาว ,รูปทรงชาวนา ,รูปทรงเมล็ดขาว,ขาวเปลือก,ทุงนาและสภาพแวดลอม 
  ขนาด  : ผันแปรตามสภาพพื้นที ่
  พื้นที่จัดวาง: บานสวายจีก หมู 14 ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย 
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 3. ผลงานชุดท่ี 3 ชื่อผลงาน: ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนาหมายเลข 3  
  ประเภท  : ศิลปะการจัดวาง 
  สื่อวัสดุ  : ยุงขาว ,รูปทรงชาวนา ,รูปทรงเมล็ดขาว,ขาวเปลือก,ทุงนาและสภาพแวดลอม 
  ขนาด  : ผันแปรตามสภาพพื้นที ่
  พื้นที่จัดวาง : บานสวายจีก หมู 14 ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย 
 
 1. ศึกษาถึงกรรมวิธีการจัดสรางยุงขาวแบบพื้นบานตามภูมิปญญาทองถ่ินของตําบลสวายจีก 
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 
 2. ทดลองการปฏิบัติงานดวยวัสดุทองถ่ิน ศึกษาถึงวิธีวิทยาทางทัศนศิลป รวมทั้งวัสดุ
สังเคราะหสมัยใหม 
 3. รวบรวมขอมูลภาพถายยุงขาวโบราณ จากพื้นที ่ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย 
 4. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยมาทดลองจัดวางและสรางสรรคเปนผลงานจําลอง 
(Model) ดวยวิธีวิทยาทางทัศนศิลป  
 5.  นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัย มาพัฒนาและสรางสรรคผลงานศิลปะการจัดวาง ตาม
แนวทางของผูวิจัย  
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  ยุงขาว หมายถึง สถานที่เก็บผลผลิตขาวในภาคอีสาน จะเรียกวา “เลาขาว” หรือ “เลา
ขาว” 
 2.  ศิลปะการจัดวาง (installation) คือ หมายถึง ศิลปะที่สรางขึ้นใหสัมพันธเฉพาะที่ หรือการ
สรางงานโดยไมไดใหความสําคัญเฉพาะกับศิลปะวัตถุชิ้นเด่ียวๆ แตจะใหความสําคัญกับสวนประกอบ
ตางๆ และการจัดสภาพแวดลอมทั้งหมด 
 
ขอตกลงเบื้องตน 
 ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดสรางรหัสในผลงานศิลปะการจัดวางดวยการใชสัญลักษณ
เปนภาพแทนเนื้อหาและรูปแบบที่แสดงความผูกพันระหวางยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนาอันประกอบไปดวย
สัญลักษณดังนี ้
 1. ยุงขาว ภาพแทน เรื่องราวที่เก่ียวของกับยุงขาว  
 2. เม็ดขาว ภาพแทน เรื่องราวที่เก่ียวของกับขาว 
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 3. อูขาว ภาพแทน ความอุดมสมบูรณของพื้นที ่
 4. รูปทรงชาวนา ภาพแทน ชาวนา 
 ผูวิจัยไดทดลองปฏิบัติการดวยการจัดวางผลงานในลักษณะ  ศิลปะการจัดวางแบบ 
Installationผสมผสานกับจัดวางแบบ แลนดอารต(Land Art)ในสถานที่ตางๆ ที่ไดศึกษาสภาพพื้นที่
แลวกําหนดขอบเขตของพื้นที่ใหสอดคลองกับเนื้อหาและเรื่องราวตามแนวทางของผูวิจัย 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาคนควาเรื่องยุงขาว 
 

คติความเช่ือ 
 

สรางสรรคผลงานจากภาพรางและภาพถายจากสถานที่จริง 
 

นําเสนอผลงานดวยรูปแบบศิลปะสมัยใหม 
 

รูปแบบ กระบวนการสรางสรรค 

ออกแบบงานศิลปะจัดวาง 

คัดเลือกผลงานศิลปะจัดวาง 

สรางสรรคผลงานศิลปะจัดวาง 

วิเคราะหผลงาน 

สรุปงานวิจัยและผลงาน 

นําเสนอผลงาน 

การสุมแบบเจาะจงจาก 
ผูเช่ียวชาญทางศิลปะ 

ปรับปรุงและแกไข 



บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของและไดนําเสนอตาม
หัวขอตอไปนี ้
 1. รูปแบบและคติความเชื่อของยุงขาวในประเทศไทย 
  1.1 คติความเชื่อของยุงขาว 
  1.2 ความเชื่อในดานที่ต้ังของยุงขาวในบริเวณบาน 
   1.3 ความเชื่อในทิศทางการหันหนาของยุงขาว 
   1.4 ความเชื่อและภูมิปญญา 
 2. รูปแบบของยุงขาว 
  2.1 ยุงขาวที่ฝาผนังทําดวยไมจริง 
  2.2 ยุงเก็บขาวที่ฝาผนังทําดวยฟากหรือไมไผสาน  
   2.3 ลักษณะและขนาดของยุงขาว 
  2.4 วัสดุที่ใชสรางยุงขาว 
  2.5 ลักษณะพิเศษของยุงขาว 
 3.  ขอมูลเรื่องขาว  
   3.1 วัฒนธรรมขาว 
   3.2 วัฒนธรรมขาว พื้นบานกับวัฒนธรรมสมัยใหม 
   3.3 ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงจากวัฒนธรรมขาวพื้นบานเปนสมัยใหม 
   3.4 พิธีกรรมและความเชื่อเก่ียวกับขาว 
 4. เอกสารที่เก่ียวของกับศิลปะการจัดวาง 
   4.1 ศิลปะการจัดวาง(Installation) 
  4.2 ศิลปะในฐานะภาพตัวแทน (Representation) 
   4.3 ขอมูลทางทัศนศิลป 
 5.  แบบสอบถามและการประเมินความพึงพอใจ 
 6. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ  
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1.  รูปแบบและคติความเชื่อของยุงขาวในประเทศไทย 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ( อีสาน ) มีชายแดนติดตอกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศกัมพูชา และถัดไปเปนประเทศเวียดนาม จะพบวามี
ชาวไทยเชื้อสายจีน เชื้อสายเวียดนาม เชื้อสายลาว เชื้อสายเขมร ชาวสวย ชาวยอ ชาวเยา ชาวภู
ไท และอ่ืนๆ อีกมาก ซึ่งสวนใหญมีการประกอบอาชีพทํานาเปนหลัก นิยมเก็บผลผลิตที่เปนขาว
ไวในยุงขาว (ภาษากลาง) เชน เดียวกัน ในภูมิภาคนี้จะเรียกยุงขาวแตกตางกัน โดยอีสานตอน
เหนือ อีสานตอนกลางจะเรียก “เลาเขา” หรือ “เลาขาว” และอีสานตอนลางบางพื้นที่ สวนชาว
อีสานตอนลาง ไดแก สุรินทร บุรีรัมย นครราชสีมาบางอําเภอเทานั้น เรียก “ยุงขาว” เชนเดียวกับ
ชาวไทยภาคกลาง ซึ่งจังหวัดดังกลาวม ีชาวไทยเชื้อสายกัมพูชาอาศัยอยูเปนจํานวนมาก สวนยุง
ขาวที่มีลักษณะกลม ฝาผนังสานดวยไมไผ ยาแนวดวยขี้ควายผสมดินและน้ํา ชาวไทยในภาค
อีสานจะเรียกวา “ธอม” หรือ “ทอม” บางพื้นที่โดยเฉพาะที่ภาคอีสารตอนลางเรียกวา “ซอมขาว” 
“กระชุขาว” หรือ “ลอมขาว” เปนตน 
  
 1.1 คติความเชื่อของยุงขาว 
 สังคมเกษตรกรรมที่มีการเพาะปลูกขาวเปนพื้นฐานและเปนสวนใหญของพื้นที่สําหรับ
วัฒนธรรมเก่ียวกับขาวที่มีความใกลเคียงกัน จะมีมากประเทศลาว ประเทศไทยและประเทศ
กัมพูชา ยุงขาวเปนอีกวัฒนธรรมที่ถูกถายทอดจากบรรพบุรุษมาอยางยาวนาน หากแตวายุงขาว
มีลักษณะเปนอาคารที่มักจะถูกกอสรางขึ้น หลักจากมีการกอสรางบานพักอาศัยแลวเสร็จกอน 
จึงจะทําการกอสรางยุงขาวตามมา  หากพิจารณาถึงคุณคาและความสําคัญทางดาน
สถาปตยกรรมแลว ยุงขาวถือวายังมีผูที่ศึกษาองคความรูเก่ียวกับอาคารประเภทนี้นอยมาก ซึ่ง
อาจเปนเพราะวามีความโดดเดนนอยกวาอาคารประเภทวัด วัง และบานพักอาศัย แตหาก
พิจารณาถึงประโยชนใชสอยแลวจะพบวา ในสังคมเกษตรกรรมอยางประเทศไทย นอกจากมี
การกอสรางบานพักอาศัยที่มีความสวยงามโดดเดนเปนเอกลักษณแลว ในบริเวณใกลบานพัก
อาศัยยังมีอาคารขนาดเล็ก ที่นิยมเรียกกันในหมูบานชาวไทยภาคกลางวา “ยุงขาว” เปน
องคประกอบที่ขาดไมไดของบริเวณบานที่ประกอบอาชีพทํานาเปนหลักซึ่งกอนที่จะทําการ
กอสรางบานพักอาศัยมักจะมีการยกเรือนยุงขาวกอน แลวจึงยกบานพักอาศัยตาม เนื่องจาก
จะตองมีที่เก็บขาวปลาอาหารกอน เพื่อเปนเสบียงในการกอสรางบานพักอาศัยตอไป บางแหงใน
ระหวางการกอสรางบานพักอาศัย จะทําการตอชายคายุงขาวย่ืนออกมาเปนที่พักอาศัยชั่วคราว 
ซึ่งลักษณะดังกลาวก็ถือเปนขอหามกันในเวลาตอมา เนื่องจากการอาศัยหลังคาและผนังของยุง
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ขาวเปนที่อยูอาศัยหลับนอนนั้นยอมมีฝุน ไร เหลือม มดแมลงชนิดตางๆ อาศัยอยูบริเวณนั้น
เชนกัน จึงสงผลใหผูที่อยูอาศัยอยูบริเวณดังกลาวไมสบาย เจ็บปวยบอย เปนตน 
  
 1.2 ความเชื่อในดานท่ีตั้งของยุงขาวในบริเวณบาน 
 บริเวณบานชาวไทยเชื่อวายุงขาวจะตองอยูทางดานทิศเหนือของตัวบานพักอาศัย
เสมอ โดยคนแกในสมัยโบราณมักมีคํากลาวที่วา “ยุงขาวอยูเหนือยุงเกลืออยูใต” ยุงเกลือ
หมายถึง พื้นที่หองครัวของบานพักอาศัยจะตองอยูทางทิศใตนั่นเอง นอกจากนั้นยังมีขอปฏิบัติ 
เชน การกําหนดระยะหางของยุงขาวจากตัวบานพักอาศัย คนแกสมัยโบราณมีขอควรถือปฏิบัติ 
เชน การกําหนดระยะหางของยุงขาวจากตัวบานพักอาศัย คนแกในสมัยโบราณมีขอควรปฏิบัติ
ดังตอไปนี ้ใหเอาไมที่จะกอสรางยุงขาว สวนใดก็ไดที่ยาวที่สุด มาวัดระยะหางจากเสาบาน (เสา
ที่ใกลยุงขาวที่สุด) โดยใหปลายดานหนึ่งชิดที่ขอบเสาบาน ปลายไมอีกดานหนึ่ง ซึ่งจะตองหาง
จากผนังของยุงขาวพอสมควรจึงจะถือวาเปนตําแหนงที่ดี เหมาะสมในการเปนที่กอสรางยุงขาว 
แตถาไมดังกลาวโดนผนังของยุงขาวพอดี หรือทิ่มแทงเขาไปในยุงขาวจะถือวาไมดี เนื่องจาก
โบราณถือวาจะสงผลใหขาวที่อยูในยุงรั่วไหลออก ทําใหไมพออยูพอกินนั่นเอง หรือหามใหเงา
ของยุงขาวทับตัวบาน และหรือเงาของตัวบานทับยุงขาว เพราะจะทําใหไมเปนมงคลแกบานพัก
อาศัยชาวไทยเชื้อสายลาว ซึ่งอาศัยอยูบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ไดแก จังหวัด
อุบลราชธานี ขอนแกน หนองคาย รอยเอ็ด มหาสารคาม สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ยโสธร 
อุดรธาน ีหนองบัวลําภ ูเลย ชัยภูมิ บางสวนของจังหวัดสุรินทร บุรีรัมย และนครราชสีมา เปนตน 
ซึ่งประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่ดังกลาว มีความเชื่อวามีดาวชางอยูทิศเหนือ ซึ่งจะสงผลตอการ
ต้ังยุงขาว และการไมหันหนาหรือประตูยุงขาวไปในทิศทางนั้น เนื่องจากชางมักกินไมอ่ิม กินจุ
มาก จากความเชื่อดังกลาว จึงสงผลใหหามหันประตูยุงขาวไปในทิศนั้น ในการวางที่ต้ังของบาน
กับยุงขาวนั้นทั้งสองจะตองมีความสัมพันธกันอยางหลีกเลี่ยงไมไดตามความเชื่อของเขา
เหลานั้น ซึ่งจะพออธิบายการวางตําแหนงของบานพักอาศัยกับยุงขาวดังนี ้
 1. กรณีที่มีพื้นที่ดินวางเปลาไมมีสิ่งปลูกสรางใดๆ จะตองวางแผนการสรางบานพัก
อาศัยกอนเมื่อดําเนินการกอสรางบานพักอาศัยแลวเสร็จจึงดําเนินการกอสรางยุงขาว ซึ่งชาว
ไทยเชื้อสายลาว (พูดภาษาอีสาน) จะนิยมวางยุงขาวไวบริเวณใดก็ได แตหามวางไวบริเวณหลัง
บานที่ตัวบานบัง ไมสามารถมองเห็นได มันไมดี จะไมมีอยูมีกิน และนิยมวางไวในแนวทํามุม
ทแยงกับตัวบาน ซึ่งจะอยูหนาบานหรือหลังบานก็ได 
 2. กรณีพื้นที่มีการปลูกสรางทั้งบานพักอาศัยและยุงขาวแลวเสร็จ แตจะมีการรื้อยาย
บานพักอาศัยแลวดําเนินการกอสรางใหม จะมีขอหามดังนี้ ถาจะมีการสรางบานใหมจะตองไม
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ขามยุงขาวไปฝงใดฝงหนึ่ง จะทําใหบานนั้นอยูไมสบาย จะมีอันเปนไป ในขณะเดียวกันถาจะมี
การรื้อยายยุงขาวเพื่อกอสรางใหม จะตองไมขามตัวบานพักอาศัยไปฝงใดฝงหนึ่งเชนกัน 
 3. กรณีหากจะตอเติม พื้นที่สวนใดสวนหนึ่งของบานพักอาศัยหรือยุงขาว จะตองไม
ทําการตอเติมใหหลังคาของอาคารทั้งสองจะตองไมตอมาชนกัน ตอมาเกยกันเปนอันขาด ซึ่ง
หากมีการตอเกยกันหรือเชื่อมตอกันจะสงผลใหผูอาศัยไมสบาย เจาของบานอาจเจ็บไขไดปวย 
ทํามาหากินไมขึ้น 
 
 1.3 ความเชื่อในทิศทางการหันหนาของยุงขาว 
 ชาวไทยเรามีความเชื่อในเรื่องของทิศ และจะถือเปนแนวปฏิบัติสืบตอกันมาอยาง
ตอเนื่อง นับจากดานสถาปตยกรรม ประเภทอาคารทางศาสนา วัง ที่ประทับ ตลอดจนบานพัก
อาศัย จะตองหันหนาอาคารไปทางทิศตะวันออกเสมอ หรือหากจําเปนอาจหันดานหนาไปทิศใด
ก็ได ยกเวนทางดานทิศตะวันตก เพราะชาวไทยเราถือวาทิศตะวันตกเปนทิศที่ไมเปนมงคล ดาน
พิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อ ไดแก การแตงงาน การขึ้นบานใหม การประกอบพิธีกรรมที่
เปนมงคลตางๆ มักจะหันหนาไปทางทิศใดก็ไดยกเวนทิศตะวันตก เปนตน 
 จากที่ไดยกตัวอยางมาในเบ้ืองตนจะพบวาทิศตะวันตกเปนทิศที่ไมเปนมงคลสําหรับ
การที่จะหันหนาอาคารไปสูทิศนี ้ในทางตรงกันขามยุงขาวกลับมีความเชื่อที่แตกตางออกไป ตาม
เชื้อชาติและบรรพบุรุษที่ถายทอดสืบตอกันมา ตัวอยางเชน ชาวไทยทรงดํา (ลาวโซง) ที่อําเภอ
เขายอย จังหวัดเพชรบุรี และบริเวณบานแมคือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม เชื่อวาการ
หันประตูถุงเลา (ยุงขาว) ไปทางทิศเหนือเปนสิ่งที่ไมดีโดยมีคําสอนที่สืบทอดตอกันมาวา “ทิศใต
อดเกลือทิศเหนืออดขาว” ดังนั้นจากคําสอนดังกลาวสงผลใหตองหันประตูยุงขาวไปทางทิศใดก็
ไดยกเวนทิศเหนือ เพราะถาหากหันไปทางทิศเหนือจะทําใหอดอยากไมมีขาวในยุงไวกิน ซึ่งตรง
กับชาวไทยที่อาศัยอยูตามแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ต้ังแตจังหวัด
หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ อุบลราชธาน ีเปนตน มีความเชื่อวาประตู “เลาเขา” 
(ยุงขาว) ไมควรหันหนาไปทางทิศดาวชางอยู (ทิศดาวชางหมายถึง ทิศเหนือ) เพราะชางเปนสัตว
ใหญกินไมอ่ิม ไมเต็มและไมเปนมงคล ซึ่งจะสงผลใหขาวในเลา (ยุง) ไมเต็ม และจะทําใหอด
อยากตามมา ซึ่งชาวไทยเราในอดีตถือเปนเรื่องที่นาอายมากที่ครอบครัวหรือบานใดจะตองซื้อ
ขาวกิน เพราะถือวาเปนคนที่ขี้เกียจ ไมขยันทํามาหากิน ในขณะเดียวกันชาวไทยเชื้อสาย
กะเหรี่ยง ที่อาศัยตามแนวชายแดนไทยฝงตะวันตกของประเทศไทย ไดแกบริเวณอําเภอแมสอด 
อําเภอพบพระ อําเภออุมผาง อําเภอทาสองยาง อําเภอแมละมาด จังหวัดตากครอบคลุมไปถึง
จังหวัดแมฮองสอน เปนตน ก็มีความเชื่อที่แตกตางออกไป โดยเชื่อวายุงขาวจะตองต้ังอยูบริเวณ
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หนาของบาน เพื่อแสดงถึงความมั่งค่ังของเจาของบาน สวนประตูของยุงขาวจะไมนิยมหันหนา
ไปทางทิศตะวันออก เนื่องจากเชื่อวาขาวจะออกจากยุงขาวทําใหไมพออยูพอกินนั่นเองซึ่งตรง
กับความเชื่อสําหรับชาวไทยเรา โดยเฉพาะที่อาศัยอยูบริเวณภาคกลางของประเทศไทย ไดแก
จังหวัดสิงหบุรี ชัยนาท นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา เปนตน เชื่อวาวควรหันประตูยุงขาวไป
ทางทิศตะวันตกจะเปนมงคล และจะทําใหขาวแหงเร็วไมชื่นนั่นเอง 
 อาจจะดวยเหตุที่ขาวเปนปจจัยที่สําคัญย่ิงตอการดํารงชีวิตของคนอีสานมาก ตาม
ประสาสังคมที่ตองชวยตัวเอง ทําใหหลายสิ่งหลายอยางที่ เ ก่ียวของกับขาวดวยพลอยมี
ความสําคัญตามไปดวย จนกระทั่งมีความเชื่อตางๆ เขาไปเก่ียวของอยูดวยอยางหลีกเลี่ยงไมได 
และเปนพฤติกรรมทางสังคมที่ยึดถือปฏิบัติกันเรื่อยมา ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนมรดกทางสังคม
และวัฒนธรรมของอีสานในลักษณะขอหามตางๆ เชน 
 1. หามหันประตูยุงขาว (หันดานหนา) ไปทางทิศดาวชาง (ดาวจระเข) ปกติดาวจระเข
จะขึ้นทางทิศเหนือเสมอ นั่นก็คือหามสรางยุงขาวหันหนาไปทางทิศเหนือนั่นเอง เพราะเชื่อกันวา
ถาสรางเชนนั้นแลวจะเปนการหันประตูไปทางปากชาง (ยุงขาวจะมีประตูอยูทางดานหนาเพียง
ชองเดียวและดานเดียวเทานั้น) แลวขางจะกินขาวอันจะเปนเหตุใหเก็บขาวไมอยู คือมักจะตองมี
เหตุใหสูญเสียขาวอยูเรื่อยๆ จนตองหมดไปเร็วกวาที่ควร แมวาเจาของจะพยายามใชทีละเล็กละ
นอยก็ตาม แตจะไมคอยเหลือเก็บ นั่นคือจะสรางตัวไมไดนั่นเอง 
 2. หามหันประตูยุงขาวเขาหาเรือน นั่นคือ หามไมใหสรางยุงขาวและเรือนพักอาศัย
ของตนประจันหนากัน ทั้งนี้อาจจะเปนเหตุผลเรื่องความสะดวกสบายในการขนขาวเขา – 
ออกเปนสําคัญก็ได 
 3. ไมนิยมสรางยุงขาวไวในตําแหนง ทิศหัวนอนของเรือนพักอาศัย ทั้งนี้เพราะเชื่อกัน
วาจะเปนการนอนหนุนขาว และจะเปนเหตุใหสมาชิกในครอบครัวตองเจ็บปวยไมสบาย มีภัย
พิบัติจนหาความสงบสุขไดยาก 
 4. หามไมใหยายยุงขาวไปสรางทิศตรงขามกัน คือถาใหมีการสรางยุงขาวไวที่ทิศใด
ทิศหนึ่งของเรือนพักอาศัยแลว หากจะตองการสรางใหมหรือตองการจะโยกยายยุงขาว หาม
ไมใหยายหรือไปสรางทิศใหมที่ตรงกันขามกับที่เคยสรางไวเดิมเปนอันขาด ทั้งนี้เพราะเชื่อกันวา 
จะทําใหครอบครัวนั้นทํามาหากินลําบาก มีแตความขัดสนในการสรางตัว ตลอดจนอาจจะเปน
เหตุใหสมาชิกในครอบครัวเกิดเจ็บปวยไดอีกดวย 
 5. ยุงขาวที่ถูกรื้อแลวหามนําไปสรางเรือนพักอาศัย ฯลฯ 
 ขอหามตางๆ ดังกลาวมานี ้มิไดหมายความวาชาวอีสานจะตองปฏิบัติและเชื่อถือตาม
นี้ทั้งหมด แตเปนขอหามที่ยังมีหลงเหลืออยูในอีสารปจจุบันบางเทานั้น 
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 แมวาขอหามที่แฝงอยูในลักษณะความเชื่อเหลานี้ จะมีเหลืออยูเพียงบางทองที่ใน
อีสานและบางครั้ง อาจจะดูเหมือนวาเปนเรื่องไมควรละเลย หรือมองขามไปในการศึกษาอดีต
ของสังคม – วัฒนธรรมพื้นบาน เนื่องจากความเชื่อดังกลาวอาจจะมีบางสิ่งบางอยางที่เปน
สารประโยชนแอบแฝงอยูดวยก็ได และอาจจะสามารถสะทอนใหเห็นความจําเปนที่จะตอง
แกปญหาตางๆ เพื่อใหเกิดความเหมาะสม สอดคลองกับสภาพการดํารงชีวิตในสังคม 
สิ่งแวดลอม ฯลฯ ของตนเองก็ได เพราะการศึกษาหาเหตุผลทางสังคมวัฒนธรรมทองถ่ินจะเปน
พื้นฐานอันมั่งคงที่จะชวยชี้นําหรือกําหนดแนวทางในการพัฒนาใหถูกตอง เหมาะสมย่ิงขึ้นแต
ทั้งนั้นก็ยอมจะขึ้นอยูกับผูศึกษาและนักพัฒนาวา จะมีสติปญญามองเห็นเหตุผลของสิ่งเหลานั้น
หรือไมเพียงใด 
 
  1.4 ความเชื่อและภูมิปญญา 
 ยุงขาวมีภูมิปญญาที่ซอนเรนอยูภายในมากมาย หากแตวาปจจุบันชาวไทยเรากําลัง
หันไปประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมแทนภาคเกษตรกรรม สงผลใหเราลืมองคความรูดาน
ตางๆ ที่ถูกซอนอยูภายในยุงขาวนี้ จนทําใหเกือบจะลืมบทบาทและคุณคาของยุงขาวตอไป ภูมิ
ปญญาดังกลาวสามารถแยกแยะไดดังตอไปนี ้
 ผนังยุงขาว วัสดุที่นํามาเปนผนังของยุงขาวเดิมมีอยู 2 ประเภท ไดแก ไมไผ และไม
จริง ซึ่งมีรายละเอียดของการนําไปใชในแตละประเภทดังตอไปนี ้
 1. ไมไผ สวนใหญจะใชไมไผที่หาไดงายในภูมิประเทศนั้นๆ โดยจะนําไมไผมาผาเปน
ซีกๆ นํามาสานเปนลายสอง หรือลายสาม หรืออาจทุบใหแตกเปนแผนโดยไมใหไมไผแยกออก
จากกัน เสร็จแลวจึงนํามาตีกับคราวไมจริงโดยใหผนังไมไผดังกลาวอยูดานในของยุงขาว และ
เมื่อทําการยึดไมไผกับคราวแนนหนาแลวเสร็จ จึงนําเอา “เปอ” มายาแนวทั้งดานในและดาน
นอกยุงขาว เพื่อปองกันความชื้น ปองกันเมล็ดขาวจะออกจากยุงขาว และปองกันปลวกที่จะมา
กัดกินขาวที่เก็บไวในยุงนั่นเอง สําหรับไมไผที่ทุบแตกที่นํามายึดกับโครงคราวแลว ซึ่งอาจทําการ
ยึดเปน 2 ชั้น ขัดกันแลวจึงยาแนวดวย “เปอ” ทั้งดานในและดานนอกของยุงขาวก็ได (เปอ 
หมายถึง อัตราสวนผสมระหวางดินจอมปลวก + ขี้ควาย + น้ํา ในอัตราสวน 10: 1:5) 
 2. ไมจริง จะนิยมนําไมเนื้อปานกลางจนถึงไมเนื้อแข็ง ไดแก ไมสัก ไมมะคา ไมประดู 
ไมเต็ง ไมมะเกลือ เปนตน นํามาวางใหเปนแผนที่พอเหมาะจึงนําเอายึดกับคราว โดยใหคราวอยู
ดานนอก ไมที่นํามาตีเปนผังจะอยูดานในคราว ทั้งนี้ก็เพื่อใหผนังที่ยุงขาวสามารถรับแรงดันที่
เกิดจากการกองเก็บขางไดดีขึ้น ยกเวนยุงขาวที่อยูบริเวณบานบันงาว อําเภอหางฉัตร บานนาง
เหลียว ตําบลลําปางหวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ซึ่งมีการตีผนังยุงขาวเหมือนกับบานพัก
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อาศัยทั่วไป คือแผนฝาผนังไมอยูดานนอกโครงคราวอยูดานใน (รูปแบบที่ 2) ขณะเดียวกัน
บริเวณรอยตอระหวางแผนที่แนบกันกันไมสนิท จะยาแนวดวยวัสดุที่มีสวนผสมระหวาง ขี้วัวหรือ
ขี้ควาย + ดินจอมปลวก + น้ํา + เปลือกตนยางทุบแตกละเอียดหรือบางแหงอาจผสมฟางขาว
เพื่อใหเปอความแข็งแรงไมหลุดรอนงาย โดยจะทําการฉาบทาทั้งภายในและภายนอกผนังยุงขาว 
ซึ่งการยาแนวดวยวัสดุดังกลาวสงผลใหมีความเหนียว และแข็งสามารถปองกันเมล็ดขาวออก
จากยุงขาว นอกจากนั้นยังสามารถปองกันปลวกมากัดกินไมไดนั่นเอง 
 การยกพื้นสูงของยุงขาว ถาหากที่ต้ังของยุงขาวเปนพื้นที่ตํ่าน้ําทวมถึง ชาวนาจะยก
พื้นยุงขาวใหสูงเพื่อปองกันน้ําทวม ขณะเดียวกันจากการสํารวจในพื้นที่บริเวณน้ําไมสามารถ
ทวมถึงก็พบวานิยมยกพื้นสูงเชนกัน นั่นแสดงวาอะไรที่เปนปจจัยสําคัญใหเกิดการยกพื้นของยุง
ขาวใหสูง พบวาการยกพื้นสูงมีประโยชนอยูหลายประการ ไดแก ชวยใหลมพัดผานไดสะดวกทํา
ใหขาวแหงเร็ว ปองกันความชื้นจากดินที่จะซึมผานไปยังขาว ปองกันสัตว เชน หนู แมลง ปลวก 
เปนตน ซึ่งสัตวดังกลาวจะทําความเสียหายแกขาวได ชวยใหสะดวกตอการเอาขาวขึ้นยุง ซึ่งเดิม
ทีมีการขนขาวโดยใชเกวียน เมื่อมดถึงบริเวณหนายุงก็จะนําเกวียนไปเทียบบริเวณชานยุงขาว 
จึงนําขาวขึ้นยุงไดสะดวกขึ้น และปองกันน้ําทวมที่อยูในยุงขาว 
 ประตูยุงขาว มี 2 รูปแบบใหญ ไดแก ประตูยุงขาวแบบขนาน (เปด – ปด) ลักษณะ
เหมือนหนาตางบานพักอาศัยชนิดบานเปดคู และชนิดบานซอนเปนแผนๆ ซึ่งเปนประตูยุงขาว
ชนิดทําดวยแผนไมจริงเรียกวา “แผนไมประตูยุงขาว” ซึ่งประตูลักษณะนี้จะแตกตางจากประตู
บานพักอาศัยทั่วไปและเปนเอกลักษณของประตูยุงขาว โดยชาวบานจะนําเอาแผนไมเรียงซอน
ลงในรองประตูทีละแผน เมื่อขาวในยุงมีปริมาณที่มากขึ้นก็จะนําเอาแผนที่สอง... สาม... มาเรียง
ซอนขึ้นทีละแผน เพื่อทําใหขาวในยุงไมลนออกมา 
 หลังคายุงขาว เดิมทีจะใชวัสดุที่หาไดงายในทองถ่ินเปนหลัก เชน หญาแฝก ใบจาก 
ใบตาล แผนไมจริง ใบตองตรึง ไมไผ แผนกระเบ้ืองดินเผา กระเบ้ืองซีเมนต เปนตน ซึ่งขอเสีย
ของหลังคาที่ทําดวยวัสดุธรรมชาติตองทําการเปลี่ยนวัสดุบอยครั้ง และปจจุบันจะพบวัสดุเหลานี้
นอยลง โดยจะหันมาใชสังกะสีแทน เนื่องจากเปนวัสดุที่หาซื้อไดงาย และชาวบานเชื่อวาสังกะสี
มีคุณสมบัติที่ถายเทความรอนไดดี สงผลใหขาวในยุงขาวแหงเร็ว สวนลักษณะของหลังคาที่คลุม
ตัวอาคารยุงขาวสวนใหญเปนหลังคาจั่วที่มีเชิงชายย่ืนคลุมตัวอาหารทุกดานของตัวเรือน 
 พื้นของยุงขาว ยุงขาวที่มีผนังทําดวยไมไผหรือไมจริง จะมีพื้นและโครงสรางเปนไม
จริงที่เปนไมเนื้อแข็ง พื้นจะปูดวยไมจริงเปนแผนๆ เรียงชิดกันหรือหางกันนิดหนอยเพื่อปองกัน
การยืดและหดตัวของเนื้อไม ซึ่งจะทําใหเกิดชองวางระหวางแผนขึ้น ชาวบานจึงนําเอาวัสดุชนิด
หนึ่งมายาแนวเรียกวา “เปอ” ที่มีสวนผสมระหวาง ขี้วัวหรือขี้ควาย + ดินจอมปลวก + น้ํา + 
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เปลือกตนยางทุบแตกละเอียด เชนเดียวกับวัสดุยาแนวผนัง ซึ่งถาผสมตนยางบงทุบละเอียดจะ
ทําหฟนมีความเหนียวและแข็ง ไมหลุดรอนงาย ขณะเดียวกันการผสมขี้วัวหรือขี้ควายนั้นจะทํา
ใหสามารถปองกันปลวกไมมากัดกินเนื้อไมไดอีกวิธีหนึ่งนั่นเอง 
 ขอหามเกี่ยวกับยุงขาว หรือขลําในภาษาอีสาน หรือขึดในภาษาเหนือ หมายถึง
ขอหามมีขอหามที่ถายทอดสืบตอกันมาหลายประการ ไดแก 
 หามตอเกยยุงขาวเปนที่อยูอาศัย จะทําใหทํามาหากินไมคุมปาก ซึ่งถาหากพิจารณา
ใหเปนเหตุเปนผล คือ เนื่องจากยุงเก็บขาวจะมีฝุนอยูเปนจํานวนมาก ถาหากนําเอาผนังยุงขาว
มาเปนสวนหนึ่งของที่พักอาศัย อาจทําใหเกิดความไมสบาย การระคายเคืองจากฝุนละอองที่
เกิดขึ้นจากขาวได สงผลใหตองเสียเวลากับการรักษาสุขภาพรางกายจนทําใหหมดเงินหมดทอง 
ทํามาหากินไมไดนั่นเอง 
 หามนําไมที่ทํายุงขาวไปทําที่พักอาศัย เนื่องจากจะสงผลใหเจาของบานไมสบาย ทํา
มาหากินไมขึ้น 
 หามนําขาวออกจากยุงกอนไดฤกษงามยามดี เนื่องจากชาวไทยเราเชื่อวาจะสงผลให
ขาวไมพออยูพอกิน ถานําขาวออกจากยุงกอนเวลา 
 หามสรางยุงขาวไวที่ตํ่า เพื่อปองกันไมใหน้ําทวมขาวได และจะสงผลใหขาวในยุงแหง
เร็ว ไมอับชื้น 
 ในภาคเหนือนิยมทํายุงขาวไวหนาบานเพื่อบงบอกฐานะ ถาใครมีที่นามากก็จะมีขาว
มาก มียุงขาวขนาดใหญ หรือมียุงขาวเปนจํานวนมาก ซึ่งก็จะทําใหเจาของบานนี้มีฐานะร่ํารวย
เปนที่เชิดหนาชูตาของคนในสมัยอดีตหรือในสังคมเกษตรที่ยังหลงเหลืออยูทั่วไปในภูมิภาคตางๆ 
ไดแก เพชรบุรี พิษณุโลก สุโขทัย ตาก นครสวรรค สกลนคร ชัยภูม ิเชียงใหม เชียงราย เปนตน 
 ถาหากมีการื้อถอนยุงขาวเพื่อสรางใหม จะตองไมขามเรือนพักอาศัยไปขางใดขางหนึ่ง 
แลวไปสรางยุงขาว จะทําใหผูอยูอาศัยหากินไมขึ้น ไมเกิน ไมพออยูพอกิน อดๆ อยากๆ เปนตน 
 
2. รูปแบบของยุงขาว 
 ยุงหรืออาคารที่เก็บผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งไดแก ขาว ขาวโพด เกลืออ่ืนๆ สามารถ
แยกประเภทไดตามลักษณะการใชงานและรูปแบบของตัวอาคารได 3 ประเภท ดังตอไปนี ้
 ยุงเก็บขาว เปนอาคารเก็บขาว พบวาทั่วไปในพื้นที่มีการปลูกขาวเปนหลัก ซึ่งปจจุบัน
มีความหนาแนนมากบริเวณภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะที่
แตกตางกันอยู 2 รูปแบบ ไดแก 
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 2.1 ยุงเก็บขาวฝาผนังทําดวยไมจริง  
 ปจจุบันบางแหงอาจมีการประยุกตเอาสังกะสีมาเปนฝาผนังแทนไมจริง รูปแบบของ
ตัวเรือน มีการยกพื้นสูงจากพื้นดิน ประมาณ 0.60 – 2.20 เมตร เพื่อปองกันน้ําทวม ผนังเปนไม
เนื้อแข็งกวางขนาดประมาณ 4 – 6 นิ้วตีชิดกัน โดยใหคราวและเสาอยูดานนอก ซึ่งจะสามารถรับ
แรงดัน จากการกองเก็บขาวที่มีปริมาณมากไดเปนอยางดี ผนังบางแผนแนบกันไมสนิทจะใชการ
ยาแนวดวย (ภาคกลาง) นิยมนําเอาไมจริงมาทําเปนลิ่ม แลวตออัดเขาในชองวางดังกลาว แต
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือนิยมยาแนวดวย การนําขี้วัวหรือขี้ควาย + ดิน
จอมปลวก + น้ํา + เปลือกตนยางบง (ทุบใหแตกละเอียด) มาผสมกันแลวนํามาอุดยาแนว เพื่อ
ปองกันเมล็ด ขาวรวงจากยุงขาวนั่นเอง โดยที่ขนาดของยุงขาวจะมีขนาดแตกตางกันไปตาม
พื้นที่ไรนาที่มีจํานวนมากหรือนอย ถามีนอยยุงขาวก็จะเล็กตามปริมาณที่ผลิตขาวไดในแตละป 
 
 2.2 ยุงขาวฝาผนังทําดวยฟาก  
 ยุงขาวฝาผนังทําดวยฟาก หรือฝาไมไผสาน หรือทุบใหแตกเปนแผน แลวนํามูลสัตว
จําพวกวัว ควาย ผสมดินและน้ําเรียกวา “เปอ” ในอัตราสวน 10: 15: 5 มาฉาบผนังที่ทําดวยฟาก
ดังกลาวทั้งสองดาน ปลอยใหแหงแลวจึงใชงาน ซึ่งยุงขาวฝาผนังทําดวยฟากนี้พบวามีอยู
ดวยกัน 2 ลักษณะใหญ ไดแก ฝาผนังที่มีลักษณะกลม ภาคกลางเรียกวา “ถุงขาว” หรือ “ถุงเลา” 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกวา “หลองขาว” หือ “ลอม” หรือ “กระหลอมขาว” ซึ่งถาชาวนามี
ยุงขาวลักษณะนี้แสดงวามีที่นาคอนขางนอย จงึสงผลใหมีผลผลิตที่นอยตามมาดวยเชนกัน หรือ
บางแหงอาจมีลูกมาก จึงแบงที่นาใหลูกไดทําตามสัดสวน ขณะเดียวกันลูกๆ ยังไมไดแยกเรือน
ออกไปอยูพื้นที่อ่ืน จึงสงผลใหการทําที่เก็บขาวใหเปนสัดสวน เพื่อแบงผลผลิตที่เก็บเก่ียวใหเปน
สัดสวน เพื่อปองกันการขัดแยงในครอบครัวนั่นเอง สวนอีกรูปแบบมีลักษณะเปนทรงสี่เหลี่ยม
จัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผาซึ่งมีขนาดใหญกวาลักษณะทรงกลมในเบ้ืองตน 
  
 2.3 ลักษณะและขนาดของยุงขาว 
 เมื่อเปรียบเทียบกันโดยทั่วไปแลว ลักษณะของยุงขาวอีสาน จะมีขนาดคอนขางเล็ก
กวาของทองถ่ินอ่ืนๆ มีรูปทรงเปนสี่เหลี่ยมผืนผา บางแหงอาจมีขนาดเล็ก – ขนาดใหญ ตางกัน
ไปบาง ขึ้นอยูกับกําลังความสามารถของเจาของและฐานะทางเศรษฐกิจ ซึ่งมักจะเก่ียวพันกับ
จํานวนพื้นที่ที่ทํานาและปริมาณผลผลิตที่ทําไดในแตละปดวย ขนาดที่นิยมสรางและพบกันทั่วๆ 
ไป คือ ขนาดประมาณ 2 – 4 หอง โดยสวนใหญจะถือวาชวงเสาเปนเกณฑกําหนดความ
กวางยาวโดยประมาณ ดังนี้คือ ความสูงจากพื้นดินถึงตงหรือพื้นยุงประมาณ 1 – 2 เมตร 
 ความสูงจากพื้นยุงถึงขื่อประมาณ 2 เมตร 
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 ความกวางดานหนา ประมาณ 2.5 เมตร 
 ความยาวของหองเสา (ดานขาง) ประมาณ 1.5 – 2 เมตร 
 ยุงขาวขนาด 1 หองเสานี้ จะมีความจุขาวเปลือกไดประมาณ 300 – 500 ถัง หรือ
ประมาณ 50 – 60 กระสอบ แตเมื่อกอนชาวอีสานมักจะใชกระบุงตักขาวกัน ก็อาจจะบรรลุได
ประมาณ 200 – 250 กระบุง (ดูภาคผนวก ข) 
 

 2.4 วัสดุท่ีใชสรางยุงขาว 
 ในสวนโครงสรางทั้งหมดจะนิยมใชไมจริงเนื้อแข็งสรางทั้งสอบรุน เชน เสา, ขาง 
(คาน), ตง, คราว, ขื่อ, สะยัว (จันทัน), ต้ัง ตลอดจนกะทอด (พลึง), แป, กลอนและวงกบประตู 
เปนตน ทั้งนี้เพื่อความคงทนแข็งแรงในการรับน้ําหนัก อันเปนหนาที่หลักของยุงขาวนั่นเอง 
 สําหรับยุงขาวนั้น มีทั้งทีใ่ชไมงามเพื่อวางขาง (คาน) และตนตรงแลวเจาะเสาสอดคาน 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาจะหาวัสดุลักษณะไหนได แตปจจุบันมักจะพบวาใชวิธีเจาะเสากันเปนสวนมาก 
และรวมทั้งการประกอบโครงสรางอ่ืนๆ ก็จะใชวิธีเจาะเขาไมทั้งหมดดวยเชนกัน 
 สวน ตง นั้นจะมีหรือไมก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัสดุคือไม และความตองการในเรื่องของ
ความคงทนแข็งแรง และความตองการในเรื่องความคงทนแข็งแรงเพราะถาใชตงวางบนคานก็จะ
ชวยทําใหการรับน้ําหนักของพื้นยุงมีมากย่ิงขึ้น แตถาจะมีแตคานโดยไมมีตงก็สามารถจะรับ
น้ําหนักไดอยูแลว 
 ในสวนเครื่องประกอบยุงขาวนั้นจะใชวัสดุตางๆ กันตามความจําเปน ดังนี ้
 หลังคา จะมีรูปทรงเปนหนาจั่วในรุนแรกจะนิยมใชหญาแฝก หญาคา ตลอดจนไมไผ
สานก็มีบาง แตไมมากนัก จุดประสงคก็เพื่อกันฝนสาดเขาไปถูกขาวเปลือกที่เก็บไวในยุง 
 พื้น ทั้งสองรุนจะใชไมจริงเนื้อแข็งเหมือนกัน เพราะเปนสวนที่ตองรับเชนเดียวกันกับฝา
ยุง แตเมื่อปูพื้นดวยไมจริงแลว จะทําใหเกิดรองระหวางแผนซึ่งอาจจะทําใหขาวเปลือกรั่วออกได
งาย ชาวอีสานจึงใชไมไผผาหรือเปนชิ้นกวาง ประมาณ 2 ซม. เศษๆ หรือบางครั้งก็อาจจะใชไม
จริงตีทับตามแนวรองปดไว ไมชิ้นที่ตีปดรองดังกลาวนี้เรียกวา “ลึก” หรือ “ลีกไม” 
 ฝาจัดวาเปนเครื่องประกอบยุง ที่มีความสําคัญในแงประโยชนใชสอย ซึ่งเปนหนาที่
หลักของยุงขาว 
 ในรุนแรกๆ จะนิยมใชไมแซง (ลําแซง), ไมแขม (ลําแขม) และไมไผจักเปนเสนขนาด
ประมาณ 1 ซม. มาสานเปนลายขัดธรรมดางายๆ แลวเปย (ทาอุด) ดวยขี้วัวขี้ควาย ผสมน้ําและ
ดินโคลนตามความเหมาะสมเพื่ออุดรอยรั่วของลายขัด 
 ในระยะแรก สวนใหญจะนิยมใชแซงมากกวาไมแขม เพราะไมแซงมีความคงทน
มากกวา แตมักจะตองเดินทางไปตัดในที่ไกลๆ จากหมูบาน ก็ทําใหลําบากบางเปนธรรมดา 
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 พวกที่ชอบสะดวกและงายๆ ก็มักจะใชไมแขม เพราะเปนไมที่ชอบขึ้นอยูตามบริเวณ
หนองน้ําใกลๆ หมูบาน 
 ในระยะหลัง ทั้งไมแซงและไมแขมหายากขึ้น จึงหันมาใชไมไผจักเปนเสนมาสานทํา
เปนฝาแทน ซึ่งก็มีความคงทนพอๆ กับไมแซงเหมือนกัน 
 ตกมาถึงรุนหลัง จึงมีการใชไมจริงมาทําเปนฝากันมากขึ้นเพราะมีความคงทนถาวร
มากกวา แตก็ตองดี “ลีกไม” ทับตามแนวรองระหวางรอยตอที่ดานในของแตละแผนดวย 
เชนเดียวกันกับพื้นเลา 
 ปจจุบันอาจจะพบยุงขาวที่ใชสังกะสีมาทําเปนฝายุงขางบางพอสมควร 
 ประตู สวนใหญจะนิยมใชไมจริงเปนแผนๆ ใสจากดานบนของวงกบทีละแผน โดยทํา
วงกบเปนรองตามแนวต้ังทั้งสองขางเพื่อใสแผนไมจริงที่ทําเปนประตู แตที่ใชเปนบานเปด – ปด 
แบบเรือนพักอาศัยก็มีอยูไมนอย แตจะเก็บขาวเปลือกไดนอยกวาแบบแรก 
 กะทอด (พลึง) อาจกลาวไดวา กะทอดเปนไดทั้งโครงสรางและเครื่องประกอบเพราะ
กะทอดก็คือแผนไมจริงหนาแข็ง ทําหนาที่เปนเสมือนเข็มขัดรัดตรงสวนกลางของเรือน ปดรอบ
ฝาเรือนตามแนวฝาที่จดกับพื้น แตเมื่อใชกับยุงขาว ก็ยังคงทําหนาที่เชนเดียวกันคือตีรัดฝายุง
ขาวไว กรณีที่ใชกับยุงขาวนี้ เมื่อมองทางดานขางจะเห็นอยูในแนวเดียวกับกันกับคราวจนดู
เหมือนวาจะเปนคราวตัวลางสุดก็ได เพราะอยูดานในของเสายุงเชนเดียวกัน 
 
 2.5 ลักษณะพิเศษของยุงขาว 
 การพิจารณาลักษณะพิเศษของยุงขาวในที่นี้ เปนการพิจารณาเปรียบเทียบกับเรือน
พักอาศัย ซึ่งเปนสิ่งกอสรางทางสถาปตยกรรมที่คอนขางจะคลายคลึงกันมากพอสมควรและมี
บางสวนที่แตกตางกันออกไปบาง จนกลายเปนลักษณะพิเศษเปนของตัวเอง โดยเฉพาะเชน 
โครงสรางของยุงขาว อาจกลาวไดวาโครงสรางของยุงขาวมีความแตกตางกับเรือนพักอาศัย
อยางชนิดที่เรียกวาตรงกันขามเลยทีเดียว โดยมีเสาอยูขางนอกเปนตัวรัดโครงสรางอ่ืนๆ ไว
ภายใน และฝายุงจะอยูในโครงสรางทั้งหมดอีกทีหนึ่ง นั่นคือ เสา, คราว, ฝา จะอยูในตําแหนงที่
ตรงกันขามกันโดยมีคราวอยูกลาง 
 ที่มีความแตกตางกันเชนนี้ ก็พอจะมองเปนเหตุผลไดในแงของประโยชนใชสอยไดคือ 
ยุงขาวนั้นถูกสรางขึ้นมาเพื่อรับน้ําหนักโดยตรง ขาวเปลือกที่บรรจุอยูภายในประมาณ 300 – 
500 ถังตอ 1 หองเสาของยุงนั้น ยอมจะตองมีแรงกดลงที่พื้นและแรงสรางรัดฝาไวภายใน เพื่อผล
ในการรับน้ําหนักดังกลาว ถาไมทําเชนนั้นแลวอาจจะทําใหฝายุงหลุดพังเสียหายไดงายที่สุด 
และย่ิงเมื่อพิจารณาวัสดุที่ใชทําฝาในสมัยกอนดวยแลว ก็ย่ิงมีความจําเปนมากย่ิงขึ้น เพราะแต
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กอนมีการใชกันแตวัสดุที่พอหาไดงายๆ ในทองถ่ิน ซึ่งไมคอยจะมีความคงทนแข็งแรงมากนัก 
และแมวาในภายหลังหรือในปจจุบันนี้จะมีวัสดุที่ดีกวามาใชแทนมากแลวก็ตาม แตก็ยังไม
สามารถจะหาวัสดุอ่ืนมาตีฝาใหติดกับโครงสรางไดดีเทากับการใชโครงสรางของตัวเองรัดไว 
ฉะนั้นแมวาจะดูไมสวยงาม และไมเรียบรอยเลยก็ตาม แตประโยชนใชสอยหลักในการรับ
น้ําหนักก็ยอมมีความจําเปนที่ตองมากอนจะละเลยไมไดเปนอันขาด(ดูภาคผนวก ข) 
 ประตูยุงขาว เปนอีกสวนหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษของตัวเอง โดยมีประโยชนใชสอยเปน
ตัวกําหนดใหตองทําเชนนั้น คือจะใชบานเปด – ปดเหมือนกับเรือนพักอาศัยไมคอยได เพราะถา
ใชบานเปด – ปดแลวจะทําใหใชสอย เก็บขาวไมสะดวก และยังจะทําใหขาวไหลออกจนเสียหาย
ไดงาย แตถาจะใชก็มักจะยกระดับประตูใหสูงจากพื้นเลาไมนอยกวา 50 ซม. โดยประมาณ เมื่อ
ใสขาวเปลือกเขายุงสูงขึ้น ก็จะปดทีละแผน เมื่อเวลาจะเอาขาวออก ก็จะทําเชนเดียวกันก็คือ
คอยเอาออกทีละแผน แตถาจะตองทําเปนประตูบานเปด – ปด ก็มักจะทําบานขนาดไมใหญ
มากนัก และมักจะตองอยูในระดับคอนขางสูงเสมอ ก็เพื่อความสะดวกสบายในการขนขาว – 
ออก และสามารถเก็บขาวไดมากๆ นั่นเอง(ดูภาคผนวก ข) 
  พื้นยุง ดังไดกลาวแลววาพื้นยุงจะตองตีลีกไมทับแนวชอง จะปลอยเวนรองอยางเรือน
พักอาศัยไมได แมวาจะปูพื้นชิดกันแลวก็ยังไมเพียงพอ และอาจจะทําไดยาก แตถาจะใชวิธีเขา
ลิ้นก็จะเปนเรื่องยาก สิ้นเปลือง ไมคุมคา จึงตองใชวิธีเอาลีกไมตีทับรอง สวนระดับพื้นยุงนั้นแต
กอนจะทําพื้นดานหลังใหสูงกวาดานหนาเสมอ 
 ฝายุง เปนความจําเปนเชนเดียวกันกับพื้นยุง แตการตีลีกไมที่ฝานั้นนอกจากจะกัน
ไมใหขาวรั่วไหลออกแลว ยังตองกันน้ําฝนไมใหไหลรั่วเขาดวย ฉะนั้นฝาเลาขาวจึงจําเปนตองตี
แนวต้ังเสมอ สําหรับฝายุงขาวในชวงแรกก็จะทําในแนวต้ังเชนเดียวกัน แตจะเพื่อลดผลในเรื่อง
ความคงทนแข็งแรงมากกวา เพราะจะทําใหฝาเขาแนวไขวขวางกับคราวที่รัดอยูขางนอกนั่นเอง 
 ภายในยุงขาว ตรงสวนที่ฝาดานลางจดกับพื้น จะเปนสวนที่กันขาวออกและกันฝนไหล
เขาไดยาก สวนใหญจึงมักจะปองกันโดยใชเศษฟางขาวมัดรวมกันเปนทอนกลมๆ ยาวๆ วางปด
มุมไวโดยรอบ หรือไมก็จะใชวิธีเบ๋ียดวยขี้วัว ขี้ควาย ดังกลาวแลว แตบางครั้งก็จะใชสังกะสีตีปด
ไวก็มีบางเหมือนกัน 
 บันได ปกติแลวยุงขาวจะไมมีบันไดขึ้น – ลง แตถาจําเปนจะตองใชกันจริงๆ ก็มักจะใช
ไมกระดานวางทอดใหมีความลาดมากๆ เพื่อขนขาวขึ้น – ลง แตถากระดานมีความลื่นก็ใชไมชิ้น
เล็กๆ ตีเปนขั้นๆ กันไว จะไมใชบันไดเปนขั้นๆ แบบของเรือนพักอาศัย แตที่สําคัญคือจะตองวาง
พาดใหลาดชันนอยกวาของเรือนพักอาศัย แตในรุนเกาจริงๆ จะนิยมใชไมไผลําใหญๆ มาตัดให
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เหลือแขนงวางพาดขางเสาดานหนาเปนเหมือนพะอง สําหรับปนขึ้นลง ซึ่งชาวอีสานเรียกวา 
“เกิน” 
  
3. ขอมูลเร่ือง ขาว 
 "ขาว" เปนพืชใบเลี้ยงเด่ียวในตระกูล Oryza ในวงศ Gramineac ซึ่งพืชในวงศนี้มี
หลายตระกูล เชน ตระกูล Triticineac ไดแก ขาวสาลี ขาวไรย ขาวบารเลย เปนตน ตระกูล 
Aveneac ไดแก ขาวโอต ตระกูล Tripsaceae ไดแก ขาวโพด พืชประเภทตางๆ ในวงศ 
Gramineac ดังกลาวนี ้คือพืชอาหารหลักที่สําคัญที่สุดของมนุษยสวนใหญในโลกปจจุบัน  
 "ขาว" ซึ่งอยูในตระกูล Oryza นั้น แบงออกเปน 2 ประเภทหลัก ตามลักษณะการ
เกิดขึ้นเปนอยู คือ ขาวปลูก (Cultivated Rice) เกิดขึ้นเปนอยูโดยการเพาะปลูกของมนุษย 
กับขาวปา (Wild Rice) เกิดขึ้นอยูโดยธรรมชาติ และพบไดทั่วไปในภูมิภาคเอเชียอาคเนย 
ขาวปลูก (Cultivated Rice) แบงออกเปน 2 ชนิด ตามสถานที่เพาะปลูก คือ Oryza Graberrima 
นิยมปลูกในทวีปแอฟริกาฝงตะวันตก กับ Oryza sativa นิยมปลูกในทวีปตางๆ ทั่วโลก ขาว 
Oryza sativa แบงออกเปน 3 ชนิด ไดแก ขาวเมล็ดปอม (Japonica) นิยมปลูกในเขตหนาว เชน
ประเทศจีน ญี่ปุน เกาหลี สหรัฐอเมริกา ขาวเมล็ดยาว (Indica) นิยมปลูกในเขตรอน เชน
ประเทศไทย มาเลเซีย อินโทนีเซีย อินเดีย ลาว เวียดนาม อีกชนิดหนึ่งคือ ขาวชวา (Javadica) 
นิยมปลูกเฉพาะในประเทศอินโดนีเซียเทานั้น สําหรับคนสวนใหญของทวีปเอเชียนั้น นิยมปลูก
และบริโภคขาวตระกูล Oryza Sativa มาแตโบราณ โดยเฉพาะอยางย่ิงขาวเมล็ดยาว (Indica) 
ซึ่งแบงเปน 2 ชนิดไดแก ขาวเหนียวและขาวเจานั้น นอกจากเปนพืชอาหารหลักแลว ยังเปนพืช
เศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดของคนไทย อยางไรก็ตาม ในชวงปลายทศวรรษที่ผานมา วัฒนธรรมการ
แสวงหาความสุขจากการบริโภคปจจัยสี่ ที่หลั่งไหลมาจากประเทศตะวันตก ไดเขามาแทนที่
วัฒนธรรมการบริโภคเพื่อหลอเลี้ยงชีวิตใหเขาถึงอิสรภาพสูงสุดที่มีอยูด้ังเดิม ทําใหการปลูกขาว
เปลี่ยนเปาหมายจากการมุงบริโภคเปนหลัก มาเปนมุงคาขายเปนหลกัมากขึ้น จนกระทั่งปจจุบัน 
ซึ่งอยูในยุคการทํานาหลายครั้งในรอบป ชาวนาสวนใหญมุงทํานาเพื่อขายเปนสําคัญ โดยนํา
เทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม เชน รถ เศรษฐกิจชนิดหนึ่ง ที่สามารถสรางความมั่งค่ังเงินทอง
แกครอบครัวและประเทศชาติได "  จากวิสัยทัศนนี้  เ กิดการทําลายสิ่ งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยาอยางกวางขวาง เพื่อเรงรีบผลิตขาวสงไปขายตามที่
ตลาดโลกตองการ ปจจุบันการปลูกขาวในประเทศไทย ภาคกลาง (รวมภาคตะวันตกและภาค
ตะวันออก) ปลูกขาวไดมากที่สุด ภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคใตรองลงมาเปนลําดับ พื้นที่
ภาคกลางเหมาะสมแกการปลูกขาวมากที่สุด ภาคเหนือ ภาคใต ภาคอีสาน รองลงมาเปนลําดับ 
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ภาคอีสานมีพื้นที่ปลูกขาวมากที่สุด ในปเพาะปลูก 2533/2534 ประเทศไทยผลิตขาวได 
17,193,000 ตน สงขาวไปขายตางประเทศ มูลคา 30,515,809,000 บาท จังหวัดอุบลราชธานีมี
พื้นที่ปลูกขาวมากที่สุด (3,840,982 ไร) ผลิตขาวไดมากที่สุด (916,901 ตัน) (Statistical 
Yearbook Thailand, 1992) ในสวนของการบริโภคขาวก็เปลี่ยนแปลงสอดคลองกับการ
เพาะปลูก กลาวคือ เกิดองคความรูใหมวา ขาวเปนพืชอาหารชนิดหนึ่ง เชนเดียวกับพืชอาหาร
ชนิดอ่ืนๆ ไมมีเทพธิดาประจําขาวมนุษย ไมตองปฏิบัติอยางเคารพยกยอง ประกอบกับ
วัฒนธรรมการแสวงหาความสุขจากการบริโภคเขามามีอิทธิพลมากขึ้น ทําใหมีการแสวงหา
ความสุขจากรูปรสกลิ่นสีของอาหารมากขึ้น การประดับประดิษฐตกแตงอาหารเพื่อเชื้อเชิญให
ผูบริโภคลิ้มรส (ซื้อ) ติดใจมีมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับวัฒนธรรมบริโภคนิยมที่เกิดขึ้นโดยมี
วิสัยทัศนวา "ผูที่บริโภคปจจัยสี่และทรัพยากรมากที่สุด ดีที่สุด คือผูที่ดีที่สุด มีความสุขที่สุด" ทํา
ใหมีการใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอยเกินความจําเปน เกิดการแขงขันเพื่อบริโภคปจจัยสี่และ
ทรัพยากรอยางรุนแรง เกิดการทําลายทรัพยากร สิ่งแวดลอม นิเวศวิทยา จริยธรรม และ
วัฒนธรรมพื้นบานอยางกวางขวาง จากการที่คนไทยและคนสวนใหญของทวีปเอเชียไดบริโภค
ขาวเปนอาหารหลัก และมีชีวิตผูกพันกับขาวอยางใกลชิด ทั้งการเพาะปลูก การดูแลรักษา การ
เก็บเก่ียว การบริโภค และการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ขางตน ทําใหขาวเปนบอเกิดพฤติกรรม
และผลงานตางๆ ทั้งสวนที่เปนรูปธรรมและนามธรรม ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
และเปนพื้นฐานรองรับใหลักษณะตางๆ เหลานี้วิวัฒนาการมาสูปจจุบัน 
 
 3.1 วัฒนธรรมขาว 
 ดวยเหตุที ่ขาวและสิ่งที่เก่ียวของกับขาวและการทํานาเปนเหตุปจจัย เปนรากฐานของ
แบบแผนพฤติกรรม และผลงานตางๆ ของชาวนาชาวไร ทั้งสวนที่เปนรูปธรรมและนามธรรม ทั้ง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ใหเกิดขึ้น ต้ังอยู และพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาสูปจจุบัน 
เรื่องราวของขาวและสิ่งที่เก่ียวของกับขาวจึงเปนที่แตกตางจากวัฒนธรรมอ่ืน โดยมีพืชหลักคือ
ขาวที่คนสวนใหญในสังคมนั้นเพาะปลูก เปนเอกลักษณสําคัญของวัฒนธรรมหรือเปนเกณฑ
กําหนดความเปนวัฒนธรรม วัฒนธรรมขาวเริ่มกอตัวขึ้นประมาณปลายยุคหินกลาง หรือตนยุค
หินใหม จากนั้นจึงเปลี่ยนแปลงพัฒนามาจนขาวเริ่มมีความสําคัญตอชีวิตมนุษยดานตางๆ มาก
ขึ้น จึงทําใหเกิดประสบการณ และการสรางสรรคสะสม เพิ่มพูน องคความรูเรื่องขาวดานตางๆ 
เปนมรดกตกทอดและเปนภูมิปญญาที่จะตองศึกษาเรียนรู ถายทอดจากชนรุนหนึ่งมาสูชนอีกรุน
หนึ่ง พรอมทั้งพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงองคความรูและกิจกรรมตางๆ ทั้งสวนที่เปนรูปธรรม
และนามธรรม ใหมีความเหมาะสมตามกาล สถานที่และกลุมชนอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนพื้นฐาน
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ของความเจริญรุงเรืองของเศรษฐกิจสังคมในปจจุบัน เรื่องราวของ “วัฒนธรรมสวนที่เปน
นามธรรม" ไดแก แบบแผนการแสดงออก ความเชื่อ ความคิด อุดมการณ ระเบียบ ขอปฏิบัติ 
ความดี ความงาม ความถูกตองชอบธรรม ความรัก ภูมิปญญา เทคนิค วิธีการแกปญหา วิธีการ
คิด ฯลฯ "สวนวัฒนธรรมขาวที่เปนรูปธรรม" ไดแก เครื่องมือเครื่องใช เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย 
อาหาร วัวควาย ไรนา ยารักษาโรค ฯลฯ ของสังคมชาวนาชาวไร วัฒนธรรมขาวทั้งสวนที่เปน
รูปธรรมและนามธรรมดังกลาวขางตน ลวนเปนเอกลักษณที่สังคมชาวนาชาวไรไดสั่งสม
เลือกสรรปรับปรุงแกไข จนเหมาะสมกับสภาพแวดลอม สามารถใชปองกันและนําพาชีวิตไปสู
เปาหมายได ซึ่งแบบแผนพฤติกรรมและผลงานตางๆ ดังกลาวนี้ เปนวิถีชีวิตและเอกลักษณของ
ชนสวนใหญของสังคมไทย วัฒนธรรมขาว ที่กลาวขางตนนี ้ประกอบดวยเหตุปจจัยหลักสองสวน 
คือ สวนที่เก่ียวของกับชาวนา กับสวนที่เก่ียวกับขาว 
 สวนท่ีเกี่ยวกับชาวนา วัฒนธรรมขาว หมายถึง แบบแผน การประพฤติปฏิบัติ วิถีการ
ดําเนินชีวิต การแสดงออกซึ่งความรูสึกนึกคิด ในสถานการณตางๆ ที่เปนเอกลักษณ ที่เปนความ
เขาใจซาบซึ้งรวมกัน ซึ่งไดสั่งสมเลือกสรรปรับปรุงแกไขจนถือวาเปนสิ่งที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม และไดนํามาใชเปนเครื่องมือ เปนแนวทาง เปนมาตรการในการแกปญหา ตลอด
ถึงนําพาชีวิตไปสูเปาหมายตามความตองการของชาวนา หรือสังคมชาวนา 
 สวนท่ีเกี่ยวกับขาว วัฒนธรรมขาว หมายถึง ลักษณะทางกายภาพ รูปแบบ วิธีการ 
กระบวนการ เครื่องมือเครื่องใช ประเพณีพิธีกรรม ความเชื่อ ความรู ภูมิปญญา สภาพแวดลอม 
การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้นเปนมาจากอดีต จนกลายเปนเอกลักษณทางสังคมของ
ชาวนาชาวไรสืบมา ทั้งนี้เนื่องจาก "ขาว" มีบทบาทสําคัญตอชาวไรชาวนาเปนอยางย่ิง ชาวไร
ชาวนาเห็นวาขาวเปนองครวมของธรรมชาติ (ดินน้ําลมไฟ) ที่สัมพันธเก่ียวเนื่องกับมนุษยทั้ง
รางกายและจิตใจ 
ดานรางกาย ขาวเปนอาหารหลอเลี้ยงใหเจริญเติบโต อยูเย็นเปนสุข จะหาสิ่งอ่ืนใดมาหลอเลี้ยง
รางกายใหเหมือนขาวไมม ีมนุษยไดปฏิบัติธรรม ไดบรรลุธรรมสูงสุดอันเปนเปาหมายของชีวิตได
ก็เพราะไดอาศัยขาวหลอเลี้ยงรางกายเปนสําคัญ 
 ดานจิตใจ ขาวเปนสายใยรอยรัดความสัมพันธระหวางมนุษยกับสัตว ดินฟาอากาศ 
ทรัพยากร สิ่งแวดลอม และธรรมชาติอ่ืนๆ ใหเกิดขึ้นสืบเนื่องถึงกันอยางลึกซึ้ง ทําใหมนุษยอยู
รวมกันอยางสันติ เปดโอกาสใหมนุษยไดพัฒนาตนเองเพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณได 
  

 3.2 วัฒนธรรมขาว พื้นบานกับวัฒนธรรมสมัยใหม 
 จากวิวัฒนาการความสัมพันธอันยาวนาระหวางมนุษยกับขาวดังกลาวขางตน ท้ํา
วัฒนธรรมขาวไดเปลี่ยนแปลงพัฒนามาตามเหตุปจจัยในยุคสมัยตางๆ บนพื้นฐานของภูมิ



 

 

25 

ปญญาและเทคโนโลยีพื้นบานดังเดิมสืบเนื่องมาเปนลําดับ จนกระทั่งถึงยุคการทํานาดํา จึงมี
การนําความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชเพื่อการทําเกษตร เชน นํา
เครื่องจักรมาใชแทนแรงงานสัตว นําปุยเคมีมาใชแทนปุยคอก นําวิธีการศึกษาวิจัยทดลองทาง
วิทยาศาสตรมาใชในการคัดเลือกสายพันธุ ขยายพันธุ ผสมพันธุขาว ที่เรียกกันวา ปฏิวัติเขียว 
(The Green Revolution) เหตุการณเหลานี้เริ่มเกิดขึ้นในทวีปยุโรปชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 18 
และไดแพรหลายสูทวีปเอเชียในเวลาตอมา ทําใหวัฒนธรรมขาวของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป
ตามกระแสปฏิวัติเขียวดังกลาว โดยเปลี่ยนพื้นฐานจากภูมิปญญาและเทคโนโลยีพื้นบาน เปน
ภูมิปญญาและเทคโนโลยีสมัยใหม จึงเกิดวัฒนธรรมขาวขึ้น 2 ชนิดตามลักษณะการสืบตอและ
เนื้อหาที่เกิดขึ้นตามเวลา คือ วัฒนธรรมขาวพื้นบานกับวัฒนธรรมขาวสมัยใหม 
 วัฒนธรรมขาวพื้นบาน ไดแก วิถีการดําเนินชีวิต แบบแผน พฤติกรรมในการ
แสดงออกในการดําเนินชีวิต รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ เครื่องมือเครื่องใช ภูมิปญญา ความรู 
ความคิด อุดมการณ เก่ียวกับขาวและการทํานาของชาวนา หรือสังคมชาวนาที่เกิดขึ้น สั่งสม 
ปรับปรุงแกไขเลือกสรร สืบมาจากอดีตจนถึงปจจุบัน เชน เปาหมายการทํานามุงบริโภคเปนหลัก 
ใชแรงงานสัตวในไรนา เก็บเก่ียวนวดดวยวิธีการและเครื่องมือพื้นบาน ใชมูลสัตวเปนปุย กําจัด
วชัพืชโดยการถากถางถอน ใชยาสมุนไพร และวิธีการแบบพื้นบานกําจัดศัตรูพืช ใชไถ คราด มีด 
พรา จอบ เปนเครื่องมือ เปนตน พฤติกรรมเหลานี้ถือวาเปนวัฒนธรรมขาวแบบพื้นบาน เพราะ
เปนสิ่งที่วิวัฒนาการมาจากอดีตที่เคยใชกันมาในภูมิภาคนี ้
 วัฒนธรรมขาวสมัยใหม ไดแก วิถีการดําเนินชีวิต แบบแผน พฤติกรรม การ
แสดงออกในการดําเนินชีวิต รูปแบบ วิธีการ กระบวนการเครื่องมือเครื่องใช ภูมิปญญา ความคิด 
อุดมการณเก่ียวกับขาวและการทํานาของชาวนา หรือสังคมชาวนาที่เกิดขึ้น สั่งสม ปรับปรุง 
แกไข เลือกสรร สืบมาจากความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นและ
พัฒนาอยูในโลกปจจุบัน เชน เปาหมายมุงทํานาเพื่อขายขาวเปนหลัก ใชเครื่องจักรกลเปน
เครื่องมือเตรียมดิน ใชปุยเคมีบํารุงรักษาขาวกลา ใชสารเคมีและเครื่องมือจักรกลปองกันศัตรู
ขาวและวัชพืช ปลูกขาวพันธุที่ผสมขึ้นใหม ทดน้ําดวยระบบชลประทานสมัยใหม เปนตน ซึ่ง
รูปแบบและวิธีการเหลานี้ เปนสิ่งที่พัฒนามาจากความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในโลกปจจุบัน 
 
 3.3 ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงจากวัฒนธรรมขาวพื้นบานเปนสมัยใหม 
 ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงเร่ืองทุนและการจัดการไดกอใหเกิดการใชทรัพยากร
สิ้นเปลืองอยางเรงรีบ ชาวนาตองทํางานหนักเพิ่มขึ้น และมีหนี้สินเพิ่มขึ้น จากการศึกษาในเรื่อง
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เศรษฐกิจการกูยืมเงินและภาวะหนี้สินพบวา ชาวนาทั้งสองหมูบานมีหนี้สินมาก ทั้งนี้ในระบบ
และนอกระบบ เหตุผลการกูเงินสวนใหญอางวาเพื่อใชในการทํานา จริงอยู ชาวนาที่บานอัมพวัน
มีรายไดจากการทํานาเพิ่มขึ้น เนื่องจากทํานาไดปละสองครั้ง (จากระบบชลประทาน) แต
รายจายก็เพิ่มขึ้นเปนเงาตามตัว และอาจจะเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณถาคิดถึงระบบดอกเบ้ียที่เพิ่มขึ้น
ทุกวัน ไมหยุดแมวันฝนตกหรือวันเสารอาทิตย เมื่อหักลบตนทุนแลว ชาวนาไมไดผลประโยชน
อะไรจากการทํานาปละสองครั้งที่เกิดขึ้น จึงเทากับวาเปนคนงานในไรนา ทําหนาที่ผลิตขาว เรง
รีบใชทรัพยากรเพื่อผลประโยชนของชนกลุมอ่ืนๆ หาใชตนเองไม ผลผลิตที่ เพิ่มขึ้นคือ
ผลประโยชนของชนกลุมอ่ืน ที่ถูกําหนดไวแนนอนแลว ชาวนาคือเครื่องมือสรางผลประโยชนแก
พวกเขาเทานั้น แมในหมูบานหันถึงไมไดทํานาปละ 2 ครั้ง แตผลผลิตที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจาก
การลงทุนเพิ่มและการจัดการ ก็ตองตกเปนของคนกลุมอ่ืนเชนเดียวกัน นอกจากนี้ ทุนและการ
จัดการในไรนา ยังมีสวนสําคัญย่ิงในการทําลาย "ระบบน้ําใจ" ของสังคมชาวนาใหพังทลาย แต
เดิมการเอามื้อหรือเอาแรงหรือแลกเปลี่ยนแรงงานในไรนา การชวยเหลือแรงงาน การบําเพ็ญ
ประโยชนตอสาธารณะและทางราชการ เปนหลักการสําคัญของสังคมที่จะตองปฏิบัติ ปจจุบันสิ่ง
เหลานี้ไดสูญหายไป เกิด "ระบบน้ําเงิน" มาแทน การจะใหคนอ่ืนมาชวยงานเหมือนแตกอนนั้น 
จะตองมีความเกรงใจอยางมาก มิฉะนั้นจะตองจางเปนเงินทองทั้งนั้น ย่ิงเปนงานของรัฐหรือ
เก่ียวของกับรัฐที่ตองมีงบประมาณเปนเงินทองเขามาเก่ียวของดวยแลว จะหาอาสาสมัครทํางาน
ไดยากย่ิงขึ้น 
 ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงเคร่ืองมือทํานาการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือเครื่องใช
พื้นบาน เปนเครื่องมือเครื่องใชสมัยใหม มีผลกระทบในทางเศรษฐกิจ และในทางสังคมและ
วัฒนธรรมดังตอไปนี ้
  ในทางเศรษฐกิจทันทีที่ชาวนาเปลี่ยนเครื่องมือเครื่องใชจากแบบพื้นบานมาเปนแบบ
สมัยใหม ชาวนาก็สูญเสียภาวการณพึ่งตนเองในเรื่องนี้ไป การสรางเครื่องมือเอง ซอมเอง ทําเอง
ในหมูบานเหมือนอยางที่เคยมีมาแตอดีตนั้นไดขาดสะบ้ันลง ชาวนากลายเปนคนพิการ ตองคอย
พึ่งพาอาศัยคนทั้งโลก เริ่มต้ังแตน้ํามัน ชาวนาผลิตเองไมได แมประเทศไทยเองก็ยังผลิตไดไมพอ 
เมื่อเครื่องมือชํารุดเสียหายชาวนาก็ซอมเองไมได ตองพึ่งพาคนอ่ืน หรือรานซอมในเมือง หรือ
บริษัทหางราน เมื่อเครื่องมือใชการไมได ชาวนาก็ตองหาซื้อใหม ย่ิงเมื่อเปรียบเทียบรถไถนาเดิน
ตามที่ตองเสื่อมราคมไปทุกขณะเวลา กับควายที่พอกพูนกําไรทุกขณะเวลาดวยแลว ย่ิงเห็นได
ชัดเจนวา ชาวนาตองสูญเสียผลประโยชนไปอยางมหาศาล การทํานาที่เคยเปนไปอยางสบายๆ 
ไมตองลงทุนเปนเงินทอง ไมตองทํางานหนักเพื่อหาเงินมาใชหนี้ ไมตองนั่งคํานวณหาตนทุน-
กําไร เหมือนเมื่อกอน ไดสูญเสียไปอยางสิ้นเชิง เกิดภาวการณทํานาที่ตองลงทุนสูง และตองมี
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การวางแผนที่ดี ซึ่งชาวนาไมเคยชินกับระบบดังกลาว ทั้งนี้เพราะแตเดิมชาวบานใชควายไถนา 
เมื่อซื้อควายมาใชแรงงานแลว สามารถขายตอไดทุนคืน บางตัวยังขายไดกําไร ทําใหชาวนาไม
เคยคิดคํานึงถึงเรื่องนี้ เมื่อเปลี่ยนมาใชเครื่องมือสมัยใหม โดยเฉพาะอยางย่ิงรถไถเดินตามซึ่งมี
คาเสื่อมราคาอยูในตัว และย่ิงใชมากเทาไหร ใชนานเทาไหร คุณคาของเครื่องมือจะหมดตามไป
อยางรวดเร็ว นอกจากนี ้ยังตองเสียคาซอมแซมอีกดวย ชาวนาทั้งในบานหันและบานอัมพวันยัง
ไมตระหนักในเรื่องนี ้จึงเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจของชาวนาเปนอยางย่ิง คือ ตองลงทุนสูงมาก 
ขาวที่ไดจึงตองขายเพื่อเอาเงินมาใชหนี้ บางคนขายขาวใชหนี้จนหมด แลวจึงรับจางทํางานหา
เงินซื้อขาวสารกิน เงินที่กูมาทั้งในระบบและนอกระบบลวนแตเกิดดอกออกผลเปนภาระทับถม
ชาวนาทั้งสิ้น ผลตอเนื่องที่เกิดขึ้นคือ แมวาชาวนาทั้งสองหมูบานจะนําเครื่องมือเครื่องใช
สมัยใหมมาใชทํานาปลูกขาวเต็มที่แลวก็ตาม เชนที่หมูบานอัมพวัน แตฐานะทางเศรษฐกิจของ
พวกเขาก็ไมดีขึ้น พวกเขาตองด้ินรนขวนขวายใชเวลาทํางานในไรนาเพิ่มขึ้น ไมมีเวลาพักผอนอยู
กับครอบครัวมากนัก ซึ่งในชวงหลังนี้ชาวนาเริ่มตระหนักดีแลววา ผลการนําเครื่องมือเครื่องใช
สมัยใหมมาใชนี ้ไมไดทําใหพวกเขาสบายอยางที่คิด แตกลับตองทํางานหนักและมีหนี้สินเพิ่มขึ้น 
ชาวนาบานอัมพวันบางคนจึงพยายามปรับเปลี่ยนการทํานาใหเปนการทําไรนาสวนผสม เชน 
เลี้ยงปลาในนาขาว เปลี่ยนที่นาเปนบอเลี้ยงปลา ลดการใชสารเคมีและยาฆาแมลงลง เพื่อหลีก
ปญหาการทํานาแลวขาดทุน และเพื่อแสวงหาทางออกในการประกอบอาชีพ 
 ในทางสังคมและวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือเครื่องใชในการทํานาจาก
แบบพื้นบานมาเปนแบบสมัยใหม มีผลใหพฤติกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนไปดวย 
กลาวคือ จากภาวะเศรษฐกิจที่บีบค้ันใหชาวนาตองทํางานหนักมากขึ้นนั้น มีผลใหพฤติกรรมทาง
สังคมของคนในหมูบานไดเปลี่ยนแปลงไป เชน นิยมวาจางแรงงานมากกวาการแลกเปลี่ยน
แรงงาน นิยมซื้อขายมากกวาการแบงปน และใหความสําคัญตอเงินตรามากกวาน้ําใจ ใครมี
เครื่องมือสมับใหมพรอม (ซึ่งหมายถึงการมีเงินมาก) ยอมมีอิทธิพลและอํานาจมาก นิยมบริจาค
เปนเงินเพื่อชวยงานสาธารณะหรืองานสวนรวม มากกวาการไปชวยแรงงาน การไปชวยงาน
ตางๆ เชน งานแตงงาน งานบวช มีเวลาจํากัดมากขึ้น เวลาในการสันทนาการและการพักผอน
หยอนใจมีนอยลง ความมุมานะขยันทํางานมีมากขึ้น และการทํางานทุกอยางมุงเปาหมาย
เพื่อใหไดเงินตรา มากกวาการทํางานเพื่อเลี้ยงชีพโดยตรง เชน ปลุกขาวก็เพื่อขาย เลี้ยงปลาก็
เพื่อขาย ปลูกผักก็เพื่อขาย จะบริโภคสิ่งเหลานี้ไดในปริมาณที่จํากัด หรือเหลือขายแลวจึงบริโภค 
ผลกระทบในทางวัฒนธรรมที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือเครื่องใชจาก
แบบพื้นบานมาเปนแบบสมัยใหม ไดทําใหคติพื้นบานที่เก่ียวกับ ดิน น้ํา ลม ไฟ และประเพณี
พิธีกรรมเก่ียวกับขาวและการทํานาหลายอยาง เปลี่ยนแปลงสูญหายไปดวย เชน พิธีแรกนา พิธี
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เลี้ยงผีตาแฮก พิธีสูขวัญขาว พิธีถากลาน เตรียมลาน พิธีทําบุญคูนลาน พิธีสูขวัญควาย เปนตน 
พิธีเหลานี้ไมสามารถปรับตัวใหเขากับการทํานาแบบสมัยใหมได จึงสูญหายไป พิธีกรรมบางพิธี
ในชวงแรกของการเปลี่ยนแปลงยังถือปฏิบัติอยู เชน การสูขวัญขาว ในชวงแรกของการ
เปลี่ยนแปลงเชื่อวา ถาเปนขาวนาป จะตองจัดพิธีสูขวัญขาวขึ้น สวนขาวนาปรังนั้นไมตองจัดพิธ ี
ถือวาเปนขาวนอกฤดูกาลบาง เปนขาวเต้ีย หรือขาว ก.ข. บาง ไมจําเปนตองสูขวัญ ตอมามีการ
นําขาวนาปรัง (ขาวพันธุ ก.ข.) มาปลูกในนาปแทนขาวพื้นเมือง จึงไมจําเปนตองจัดพิธีสูขวัญขึ้น 
ดวยคําวาขาว ก.ข. หมายถึงพันธุที่มนุษยคิดคนขึ้นเอง ไมมีแมโพสพประจําอยูแตอยางใด 
นอกจากนี ้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ยังมีผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม รวมถึง
ทรัพยากรอีกดวย กลาวคือ ประสิทธิภาพหรือขีดความสามารถของเครื่องมือเครื่องใชสมัยใหม 
ไดทําใหระบบนิเวศวิทยา สิ่งแวดลอม และทรัพยากรถูกทําลายลง ปุยเคมี สารเคมีไดทําลาย
สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ใหสลาย ขณะเดียวกับน้ํามันและควันพิษไดเพิ่มมลพิษแกสิ่งแวดลอมมากขึ้น 
และเกิดภาวะเรงรีบใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอยโดยไมจําเปน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรที่
ใชไปไมเปนประโยชนแกหมูบาน ทองถ่ิน และประเทศชาติเทาที่ควร ตัวอยาง การเอาปุยเคมีไป
ใสในนาขาวเพื่อเรงใหดินคายความอุดมสมบูรณออกมาเปนเมล็ดขาว เพื่อจะไดนําไปขาย เอา
เงินมาจายคาลงทุนทํานา หรือคาเครื่องมือเครื่องใชสมัยใหมที่ซื้อมาใช และคาดอกเบ้ียที่กูยืม
เงินเขามาซื้อสิ่งเหลานี ้เครื่องมือหมดอายุใชการพอดีจึงผอนใชหนี้หมด ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูก
ใชไปในชวงเวลาดังกลาว จึงไมเกิดประโยชนแกชาวนาเลย แมแตคาแรงก็ไมไดรับ สวนที่ใช
บริโภคนั้นถือเปนภาวะปกติ เพราะลําพังใชเครื่องมือเครื่องใชพื้นบานก็ปลุกขาวไดเพียงพอตอ
การบริโภคอยูแลว นอกจากนี ้การนําเครื่องมือเครื่องใชสมัยใหมมาใชอยางไมถูกวิธี ไดทําใหเกิด
ความเสียหายตอสิ่งแวดลอมมากย่ิงขึ้น  
 
 3.4 พิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับขาว 
 ถาจะพูดถึงพิธีกรรมที่เก่ียวกับขาวในสังคมไทย อาจพูดไดวาหมายถึงพิธีกรรมเกือบ
ทั้งหมดในสังคมไทยทีเดียว เพราะพิธีกรรมที่มีความหมายและมีความสําคัญตอชีวิตของคนไทย 
ซึ่งสวนใหญเปนชาวไรชาวนานั้น ที่สําคัญที่สุดก็คือ พิธีกรรมที่เก่ียวกับการทํามาหากิน และการ
ทํามาหากินของคนไทยในสังคมไทยนั้น ต้ังแตอดีตก็คือการทําเกษตรกรรม การเพาะปลูก ซึ่งก็ไม
พนการทําไรทํานานั่นเอง จุดมุงหมาย ความหมาย และความสําคัญของพิธีกรรมที่เก่ียวกับขาว
หรือเก่ียวกับการเพาะปลูกก็คือ เพื่อความอุดมสมบูรณ ดังนั้น พิธีกรรมทั้งหมดหรือจุดประสงค
หลักของพิธีกรรมที่เก่ียวกับขาวจะแสดงให เห็นถึงวิธีการแกไขปญหาของชาวบาน ที่สะทอนให
เห็นถึงภูมิปญญาของชาวบานในการเผชิญกับปญหาเรื่องปากเรื่อง ทอง เรื่องความอยูรอดของ
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ชาวบานนั่นเอง พิธีกรรมด้ังเดิมของสังคมไทยกอนการรับพุทธศาสนาหรือศาสนาฮินดูเขามานั้น 
ก็คงเปนเรื่องของความพยายามจะติดตอกับอํานาจเหนือธรรมชาติหรือวาผีนั่นเอง โดยเชื่อวาผีมี
อิทธิพลเหนือผลผลิตและตอสภาพแวดลอม ซึ่งอาจจะเรียกวาใชวิธีการทางไสยศาสตร ตอมา
เมื่อมีการรับพุทธศาสนาเขามาแลวก็มีการผสมผสานกัน จนพิธีกรรมที่เปนของชาวบานหลายๆ 
วิธีไดมีการปรับรับไปเปนพระราชพิธี นอกจากนั้นจะเห็นวา พิธีกรรมที่เก่ียวกับขาวทั้งหมดนั้น 
จริงๆ แลวเปนพิธีที่ทําขึ้นตามฤดูกาลซึ่งสัมพันธกับการเพาะปลูก ปญหาใหญที่สุดของการทํานา
คือปญหาเรื่องน้ําฝน เพราะวาการทํานาในสังคมไทยในอดีตนั้นเปนนาน้ําฝน เปนนาที่
จําเปนตองพึ่งพิงกับธรรมชาติดินฟาอากาศ ซึ่งเปนสิ่งที่ไมแนนอนและมนุษยไมสามารถจะ
ควบคุมได เพราะฉะนั้น จําเปนตองอาศัยอํานาจลึกลับไสยศาสตรเรียกผีสางเทวดาใหมาชวยปด
เปาขจัดภัยอันตรายตางๆ และวิธีการที่ทํากันก็คือ พยายามเอาอกเอาใจดวยการเลี้ยงดูเอาใจ 
เซนการไหวภูตผีหรืออํานาจลึกลับเหนือธรรมชาติตางๆ 
 พิธีกรรมขาวม ี4 ขั้นตอน ดังตอไปน้ี 
 พิธีกรรมกอนการปลูกขาว ก็มีการสรางตูบผีเอาไว เชิญผีซึ่งเคยอยูที่ทองนาขึ้นมา
อยูบนตูบ เวลาจะไถจะไดไมรังควานผ ีมีการเซนไหว เวลาจะหยอดขาวก็ตองเรี่ยไรเงิน มาซื้อหมู
ฆาหมูมาเซนผี มาเอาใจผีอีก เพราะวาถาผีไมพอใจปลูกขาวแลวจะมีผลเสีย หรือถาหากวาจะ
ทําสูขวัญขาวก็ตองทําพิธีเลี้ยงผีอีก ก็ตองไปซื้อสัตวเรี่ยไรกันเอาเงินมาฆาเอาสัตวมาสังเวยและ
จะปดตาเหลวเอา ไว ตาเหลวเปนสัญลักษณของการปองกันและบอกขอบเขต ไมใหสัตวปา
ตางๆ มาทําลายขาวในไร จะเห็นวามีกฎหมายลงโทษคนที่ไปทํามิดีมิราย ไปขี้ไปเย่ียว ชาง มา 
วัว ควาย ไปละเมิดทําใหไรนาขาวปลาเสียหาย มีกฎหมายบัญญัติไววา ใหทําบัตรพลีดีไหวหรือ
วาตองเซนไหว เพราะไมใชเพียงแตวาเปนการลงโทษคนที่ละเมิดทําขาวเสียหายเทานั้น แตวา
เปนลักษณะของความอุบาทวหรือสิ่งที่ทางเหนืออาจเรียกวา "ขึด" คือถาเผื่อวาทําแลวมัน
เสียหายแกทองนาแกขาวแลวไมใชเพียงแตวาคนคน นั้นหรือเจาของนาจะเดือดรอน แตวาจะ
กอใหเกิดความอุบาทวหรือวิปริตไปทั้งหมดได เพราะฉะนั้นเพื่อกันความเสียหายของชุมชน
จะตองทําการบัตรพลีดีไหว อันนี้เปนกฎหมายตราไวเลย  
 พิธีกรรมกอนการเพาะปลูก มีวัตถุประสงคเพื่อบวงสรวง บูชาสิ่งศักด์ิสิทธิ์หรือ
บรรพบุรุษใหคุมครองปองกันภยันตรายแกชีวิตและทรัพยสิน ใหมีความสวัสดิมงคล มีความอุดม
สมบูรณ ขอโอกาสและความเชื่อมั่นในการดํารงชีวิตในรอบปนั้นๆ อาทิ พิธีเลี้ยงขุนผีขุนดํ้า พิธี
แหนางแมว เทศนพญาคันคาก สวดคาถาปลาชอน พิธีปนเมฆ พิธีบุญบ้ังไฟ พิธีบุญซําฮะ 
พิธีกรรมชวงเพาะปลูก มีเปาหมายเพื่อบวงสรวงบนบาน บอกกลาว ฝากฝงสิ่งที่เก่ียวของกับขาว
หรือการเพาะปลูกแกเทพเจาหรือสิ่ง ศักด์ิสิทธิ์ ขอใหการเพาะปลูกขาวดําเนินไปไดดวยดี 
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ปราศจากอันตรายตางๆ อาท ิพิธีแรกไถนา พิธีเลี้ยงผีตาแฮก ตกกลา พิธีแรกดํานา พิธีปกขาวตา
แฮก พิธีปกกกตาแฮก 
 พิธีกรรมเพื่อการบํารุงรักษา เพื่อใหขาวงอกงาม ปลอดภัยจากสัตวตางๆ หนอน
เพลี้ย พิธีกรรมประเภทนี้ จัดขึ้นในชวงระหวางการเพาะปลูกจนกระทั่งเก็บเก่ียว อาทิ พิธีไลน้ํา 
พิธีปกตาเหลว พิธีสวดสังคหะ พิธีรับขวัญแมโพสพ พิธีไลหนู ไลนก ไลเพลี้ย ไลแมลง และอ่ืนๆ 
โดยใชน้ํามนต ผายันต ภาวนาโดยหวานทราย หรือเครื่องราง 
 พิธีกรรมเพื่อการเก็บเกี่ยว-ฉลองผลผลิต เพื่อใหไดผลผลิตมาก และเพื่อแสดง
ความออนนอมกตัญูตอขาว ตลอดถึงสิ่งที่เก่ียวของ พิธีกรรมประเภทนี้ จัดขึ้นในชวงฤดูกาล
เก็บเก่ียว อาท ิพิธีรวบขาว พิธีแรกเก่ียวขาว พิธีเชิญขาวขวัญ พิธีวางขาวตางน้ํา พิธีปลงขาว พิธี
ขนขาวขึ้นยุง พิธีต้ังลอมขาว พิธีปดยุง พิธีเปดยุง 
 
4. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับศิลปะการจัดวาง(Installation Art) 
 4.1 ศิลปะการจัดวาง(Installation Art) 
  วิบูลย ลี้สุวรรณ ไดกลาวถึงศิลปะการจัดวาง (installation) วา หมายถึง ศิลปะที่สราง
ขึ้นใหสัมพันธเฉพาะที่ หรือการสรางงานโดยไมไดใหความสําคัญเฉพาะกับศิลปะวัตถุชิ้นเด่ียวๆ 
แตจะใหความสําคัญกับสวนประกอบตางๆ และการจัดสภาพแวดลอมทั้งหมด  (วิบูลย ลี้
สุวรรณ. 2536: 7) 
 อัมพร ศิลปะเมธากุล ไดกลาวถึงศิลปะการจัดวางวา  
 

 ศิลปะการจัดวาง (Installation): เร่ิมมีการใชเรียกศิลปะการจัดวางท่ีเกิดขึ้นในประมาณ
คริสตศักราช 1970 เปนงานศิลปะประเภทสามมิติท่ีนํามาวางเรียงกันในลักษณะตางๆ ตาม
พ้ืนท่ีวางทําใหเกิดความสัมพันธระหวางวัตถุและมีเน้ือหาโดยรวมรวมกัน เทคนิคการจัดวาง
ผลงานศิลปะเนนไปท่ีการแสดงใหเกิดความสัมพันธระหวางวัตถุกับส่ิงแวดลอม เปนการนําเอา
ชิ้นสวนส่ิงของมาประกอบกันระหวางวัตถุประเภท 3 มิติ กับ 3 มิติ หรือ 2มิติ กับ 3 มิติ ใน
เน้ือหาหน่ึงเดียวผูชมสามารถเดินดูงานตามสวนตางๆไดท้ังหมด คลายกับผูชมเปนสวนหน่ึง
ลักษณะของศิลปะการจัดวางมีรูปลักษณะท่ีนาสนใจคือลักษณะปะติด(Assemblage) ,ศิลปะ
ส่ิงแวดลอม (Environment Art)(อัมพร ศิลปะเมธากุล, 2549: 20) 

 
 สุริยะ ฉายะเจริญ (ออนไลน) กลาวถึงงานศิลปะจัดวางวา 

 
  ศิลปะในรูปแบบอินสตอลเลชั่น (Installation Art) ซึ่งนําเสนอผลงานโดยอางอิงบริบทของ
พ้ืนท่ี เร่ิมขึ้นมาตั้งแตปลายทศวรรษท่ี 1960 กําลังเปนท่ีนิยมในวงการศิลปะท่ัวโลกนับตั้งแต
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บัดน้ัน เน่ืองดวยการแสดงออกแบบน้ีเปดกวางกับการจัดการผลงาน ทําใหการสรางสรรค
ผลงานประเภทน้ีมิไดยึดกรอบตายตัวทางวัสดุและรูปแบบ ไมมีกฎเกณฑการสรางสรรคท่ี
แนนอน แตใหความสําคัญกับองครวมของผลงาน ผลงานท่ีสรางขึ้นจะไมประดับประดา 
เพ่ือใหเกิดความงามทางทัศนธาตุ (Visual Element) แต เปนการสรางพ้ืนท่ีโดยรอบใหเกิด
ความหมายแบบใหมๆตรงน้ีเองทําใหการติดตั้งผลงานในการแสดงนิทรรศการแตละคร้ัง ตองมี
การออกแบบการใชพ้ืนท่ีทําใหเกิดประโยชนและเหมาะสมมากท่ีสุด พ้ืนท่ีวาง (Space) และ
บริบท (Context) ตางๆควรเปนโจทยท่ีสําคัญท่ีศิลปนตองแก ไมวาศิลปนจะสรางสรรคผลงาน
ในรูปแบบใดก็ตาม ควรคํานึงถึงการจัดวางลงในพ้ืนท่ีดวย บทบาทการทํางานของศิลปนจึง
มิใชลักษณะเดิมๆท่ีมุงแตตัวงานอยูเพียงอยางเดียว แตควรเปดโอกาสใหผลงานไดรับใชบริบท
ของพ้ืนท่ีน้ันๆไมวาจะติดตั้งในพ้ืนท่ีสวนตัว (Private Space) หรือพ้ืนท่ีสาธารณะ (Public 
Space) ก็ตาม ขอดีของการคํานึงถึงปจจัยโดยรอบของพ้ืนท่ี ทําใหผลงานไมแปลกแยกตัวจาก
ส่ิงแวด ลอม เปนการสรางสภาวการณจําลองสถานการณ ใหผูดูไดหลุดจากภาพเดิมๆท่ีเห็น
ศิลปะประดับอยูบนหอคอยงาชางอยางอดีต ท่ีผูดูก็ทําไดแคเพียงยืนมองดูผลงานโดยไร
ประสบ การณท่ีสัมผัสกับบรรยากาศรอบขางหรือบางคร้ัง พลังของผลงานบางชิ้นก็ไมสามารถ
ถาย ทอดออกมาอยางเต็มท่ีได แตถาผลงานใดไดคํานึงถึงความเปนไปของพ้ืนท่ีแลวละก็ 
สุนทรียะของศิลปะชิ้นน้ันๆก็คงเพ่ิมมิติทางผัสสะไดมากขึ้น เชนการท่ีผูดูสามารถเดินเขาไป
เลน และตอบโต(Interactive)กับผลงาน ตลอดจนผูดูเองก็กลายเปนสวนหน่ึงของผลงาน
ผลงานศิลปะก็จะมีชีวิตและเปนเสมือนโลกใบใหมท่ีสัมผัสไดจริง 
(http://www.jjthai.net/articles/308) 

 
 จากความคิดของนักวิชาการหลายทานพอสรุปไดวา ศิลปะการจัดวางเปนงานศิลปะ
แบบผสมผสานสื่อหลากประเภทเขาดวยกัน เปนงานที่มีลักษณะสามมิติ ที่นํามาจัดวางใน
ลักษณะตางๆ ตามพื้นที่วาง ทําใหเกิดความสัมพันธระหวางวัตถุ และมีเนื้อหาโดยรวมรวมกัน 
กลวิธีการจัดวางผลงานศิลปะ มุงเนนใหเกิดความสัมพันธระหวางวัตถุกับสิ่งแวดลอม เพื่อให
ผูชมสามารถรับรูเนื้อหา เรื่องราวที่ผูสรางสรรคตองการจะสื่อ ซึ่งผูสรางสรรคมีเสรีภาพทาง
ความคิด การแสดงออก การใชพื้นที่ วิธีการและการนําเสนอผลงานโดยไมมีกฎเกณฑหรือ
ขอจํากัดที่ตายตัว สามารถนําเสนอแนวความคิดไดอยางอิสระตามแนวทางการสรางสรรคของ
ศิลปน 
 4.2  ศิลปะในสถานะเปนภาพตัวแทน (Representation) 
 ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร ไดกลาวถึงศิลปะในสถานการเปนภาพตัวแทนวา การยอน
แยงตอประเด็นแนวคิดในฐานะการเปนภาพตัวแทน (Representation) ผลงานศิลปะจึงตองรับ
บทบาทการสวมทับภาพตัวแทนดวยภาพตัวแทนของตัวมันเอง เพื่อสรางปรากฏการณและ
รูปลักษณใหมตอวงการศิลปะ วิธีวิทยาทางทัศนศิลปอยางหนึ่งที่ศิลปนมักนํามาเปนสวนหนึ่ง

http://www.jjthai.net/articles/308)
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ของกระบวนการคิดกอนที่จะนําไปถายทอดระบายสูผลงานศิลปะ คือการใชวิธีการอุปมาอุปไมย
ที่มักปรากฏในการพูด การสนทนาในสังคมทั่วไปที่กลาวถึงหรือเปรียบเทียบถึงบางสิ่งที่ไม
สามารถจะพูดได / นําเสนอไดอยางตรงไปตรงมา (unspeakable) โดยเฉพาะในงานวรรณกรรม 
งานเขียน บทว ีที่มักอางถึง “วาทศิลป” (Rheotic) ที่จะกอใหเกิดปรากฏการณใหมในผลงานการ
สรางอุปลักษณ (Metaphor) จึงเปนสวนที่แสดงใหเห็นถึงชั้นเชิง รูปแบบ ลีลา ที่จะชวยเพิ่ม
คุณคาของผลงานนั้นๆ เดนชัดขึ้น ดังนั้นวิธีการอุปมาอุปไมย (Metaphor & simile) ตอง
เชื่อมโยงกับตัวบท (context) เนื้อหาเรื่องราว (text) และบริบทศิลปะที่ผานการไตรตรองอยางมี
เหตุผลโดยการสรางภาพตัวแทน (representation), สัญลักษณ (symbol) ในการสื่อความหมาย
ที่ชี้ใหเห็นถึงทิศทางปญหาเรื่องราวความหวัง ความปรารถนา และการเฝาคอยปรากฏการณ
ใหม (Aspect & Expect of Metaphor) ที่เกิดขึ้นจาการสรางอุปลักษณทางทัศนศิลป (Visual 
metaphor) ซึ่งเริ่มมีอิทธิพลตอแนวความคิดและบริบทของสังคมในศตวรรษที่ 18 -19 เนื่องจาก
ชวงเวลาดังกลาวเปนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอยางใน
สังคมในดานความเชื่อ  ศาสนา  การปกครอง  และชีวิตความเปนอยู  การนําเสนอหรือ
วิพากษวิจารณสังคมอยางตรงไปตรงมาจึงอาจไดรับการปฏิเสธและกลายเปนสิ่งที่ตองหาม 
(unspeakable) ในที่สุด “unspeakable” จึงเปนประเด็นสําคัญที่ทําใหเกิดการสรางอุปลักษณ
และอุปมาอุปไมย (Metaphor & Simile) นั่นเอง เนื่องจากศิลปะทุกชนิดมีคุณคาและ
ความสําคัญอยูที่ตัวบทและบริบทเปนขออางที่จะนําไปสูการสรางสรรคผานการนําเสนอใน
รูปแบบการสรางอุปลักษณและอุปมาอุปไมย (Metaphor & Simile) เพื่อนําเสนอ 
(presentation) ดวยการสรางเปนสัญลักษณหรือรูปแบบใหมๆ ใหปรากฏบนผลงานศิลปะ ทั้งยัง
มีสวนปดบังหรือสวมทับในสิ่งที่ตองหามพูดถึง (unspeakable) หรือนําเสนอไดอยาง
ตรงไปตรงมา เชน แนวคิดในเรื่อง Fetishism ที่ไดรับการปฏิเสธความพึงพอใจดวยการหาสิ่งเขา
มาแทนที่ เชน เรื่องราวของศาสนา ความเชื่อ ภาพลักษณ และการรับรูจินตภาพ ฯลฯ ที่เกิดจาก
แรงปรารถนา (Desirable) หรือความตองการ (Need) ที่จะสนองตอความตองการมีอํานาจ (Will 
to power) โดยมีแนวคิดและความเชื่อในเรื่องเพศวิถีและประเพณีนิยม (Genre & Gender) เปน
ตัวกํากับที่กอใหเกิดแนวคิดในการละเมิดเพื่อสรางความพึงพอใจใหมมาแทนที่การปฏิเสธความ
พึงพอใจเดิม ดังนั้น การละเมิดและความพึงพอใจจึงปรากฏคูกันเปนสาระสําคัญที่จะเชื่อมโยงสู
การอุปมาอุปไมย (Metaphor & Simile) อันเปนฐานสําคัญของการสรางจินตภาพที่พยายาม
ถายทอดสูกระบวนการ Fetishism ในรูปแบบตางๆ เชน การขยายใหใหญขึ้น (Big Screen) ดวย
เทคนิคและกรรมวิธีในดานภาพยนตร (Film Theory) รวมทั้งการสรางสาระสําคัญของตัวบท 
(context) ดวยการยกอุปลักษณ (Metaphor) เปนตัวนําเสนอ (presentation) ควบคูกับการ
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สรางเนื้อหาและเรื่องราว (text) ที่พยายามเนนถึงสิ่งที่นาสนใจ/ประหลาดใจ (Exotic) และ
สามารถสรางแรงสะเทือนใจใหปรากฏบนผลงานศิลปะนั้นๆ ได เชน การถายทอดเรื่องราวความ
เพอฝน, ความแปลกประหลาดหรือแนวเพลงประเภทเพอฝน (Fantasy), การแสดงความเปนหวง 
/ เรื่องราวที่เสนอถึงภาพความทุกขยาก และความกังวลตางๆ (Anxiety) หรือเรื่องราวเก่ียวกับ
ความหวาดกลัว (Fear) รวมทั้งการแสวงหาความแปลกใหม (Exotic) ฯลฯ สิ่งเหลานี้นี่เองที่จะ
ชวยเติมเต็มใหเกิดความสมบูรณทางทัศนศิลป (Visual Metaphor) ดังเชน William 
Shakespeare นักประพันธชาวอังกฤษไดกลาวไวในผลงานของเขาวา “โลกเหมือนโรงละคร
ขนาดใหญและทุกคนตางก็เปนเพียงผูเลนที่กาวเขามาและกาวออกไป” (All the world’s a 
stage, And all the men and women merely players, They have their exits and their 
entrances;) (William Shakespeare, As You Like It, 2/7) นอกจากนี้รูปแบบของ Metaphor 
ยังปรากฏอยางแพรหลายในงานศิลปะประเภทอ่ืนๆ เชน ภาพยนตร, ดนตรี, การละคร, บทกวี, 
นวนิยาย และงานประพันธทั่วไป จึงอาจกลาวไดวาแนวทาง Fetishism ที่มีสถานะอันประกอบ
ไปดวย การเขามาแทนที่ (Replacement) และการปฏิเสธ (Disvowal) ในบริบทเดียวกัน
จําเปนตอง อาศัยการอุปมาอุปไมย (Metaphor & Simile) เปนฐานรองรับในการนําเสนอ 
(presentation) หรืออีกนัยหนึ่ง Fetish คือสิ่งตองหามหรือสิ่งที่พูดไมได (unspeakable) เชน 
สกปรก/ไมสกปรก, หยาบ /ไมหยาบ (Canny / Uncanny) การแปลความหมาย (Interpreted) 
ดวยการตรวจสอบพินิจ/พิจารณาจากคุณลักษณะ/อากัปกิริยาหรือลักษณะอาการ (symptom) 
ที่ปรากฏในรูปแบบตางๆ เปนวิธีการหนึ่งที่สามารถนําเสนอ/สื่อถึงคุณคาและความหมายของ
เนื้ อหาและ เรื่ อ งราวที่ ถู กสร า งขึ้ น เป นชิ้ นงาน ศิลปะในฐานะการ เปนภาพตัวแทน 
(representation) บอกกลาวเลาเรื่องบางสิ่งบางอยางที่ศิลปนเปนผูกําหนดดวยการใชรูปแบบ
การอุปมาอุปไมย (Metaphor & Simile) ในการนําเสนอทั้งการสรางความนาสนใจ / จุดสนใจ 
หรือความมีเสนหของผลงานศิลปะนั้นๆ “การแปลความหมาย” (interpreted) จึงมีสวนชวย
ชี้ใหเห็นแนวทางคุณคาและความหมายของผลงานศิลปะ (work of art) และศิลปน (Artist) ได
ชัดเจนย่ิงขึ้น การกําหนดสัญลักษณ (symbol) ตัวหมาย, เครื่องหมายที่ถูกกําหนดหรือตัวแสดง 
(signifier) ตองสัมพันธกับสิ่งที่ถูกแสดง/ผูถูกแสดงหรือตัวแสดงออก (Significant) เพราะการ
ตีความหมายและการแปลความหมายมีสถานภาพที่แตกตางกัน การตีความคือการแปล
ความหมายตามสัญญะ  (Sign) ที่ปรากฏ  ดังนั้นศิลปะในฐานะการเปนภาพตัวแทน 
(Representation) บอกกลาวเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคม วิธีวิทยาในการสื่อความหมายในฐานะ
การเปนภาพตัวแทนจึงมีความสําคัญอยางย่ิงตอกระบวนการนําเสนอ (Presentation) บนงาน
ศิลปะสูสาธารณชน ตอประเด็นการเปนภาพตัวแทน (Representation) ฌากส แดรริดา 
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(Jacques Derrica, 1930) ไดกลาวอยางนาสนใจวา “ความตาย (Death) คือการสิ้นสุดไมมี
ตัวแทน (Representation) งานศิลปะสามารถเปนตัวแทนอะไรได / ไมสามารถแทนได นอกจาก
การผลิตซ้ํา (Reproduction) ที่เกิดขึ้นจากกอนหรือหลังการไดรับประสบการณ (a priori or 
postpriori)” ดังนั้น การเฝาสังเกตปรากฏการณความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงศิลปะในฐานะการ
เปนภาพตัวแทน (Representation) ศิลปะหลังสมัยใหม (Postmodernism) จึงควรจองมอง
บริบทของศิลปะกับวิทยาศาสตรที่มีปฏิสัมพันธบนความแตกตางมาชานานวาจะเปนเชนไร? 
การสรางศิลปะ รวมทั้งการคนควาทางวิธีวิทยาสามารถสรางปรัชญาที่เขมแข็งเทียบเคียงกับวิธี
วิทยาทางวิทยาศาสตรไดหรือไม? ความสําคัญของตัวบท (Context) ศิลปะสามารถเปนภาพ
ตัวแทนสิ่งใดที่จะเสนอตอสังคม? จริงหรอืไมที่วิธีวิทยาทางสุนทรีศาสตรยังไมปรากฏปรัชญาทาง
วิทยาศาสตร? และแทจริงแลวปรัชญาศิลปะและสุนทรียศาสตร / หรือสุนทรียศาสตรเปนภาพ
ตัวแทนศิลปะ ฯลฯ ประเด็นที่กลาวมาทั้งหมด ลวนนําเสนอใหเห็นถึงบทบาทของศิลปะที่มีความ
เก่ียวของกับสังคมแตละยุคสมัย ดวยเหตุผลและมุมมองที่สัมพันธกับบริบทของสังคมในความ
เขาใจวาศิลปะเปนสวนหนึ่งที่ดําเนินไปพรอมกับสวนอ่ืนๆ ของสังคม ศิลปะจึงเปนการสะทอน
ภาพสวนตางๆ ที่เกิดขั้นในสังคม ทั้งปรัชญา สุนทรียศาสตร วิทยาศาสตร รวมทั้งศาสตรดาน
อ่ืนๆ สัญลักษณที่ปรากฏบนงานศิลปะจึงเปนภาพตัวแทนสุนทรียศาสตรในยุคศิลปะหลัง
สมัยใหม เพราะศิลปะก็คือภาพตัวแทนของยุคสมัยเชนกัน ศิลปะยุคหลังสมัยใหมจึงเปน
ปรากฏการณที่เปดโอกาสในการแสวงหาความเปนไปไดสําหรับวงการศิลปะสากลในการพัฒนา
แนวคิด รูปแบบ และกรรมวิธีที่สนองตอบตอสังคมในสถานะที่ศิลปะและสังคมดําเนินไปควบคู
กันตลอดเสนทางดวยเจตจํานงอิสระเสรี (Free Will) ในการอยูรวมกันอยางสงบสุข อยางสงบสุข  
  
 4.3 ขอมูลทางทัศนศิลป 
 อาร ีสุทธิพันธุ กลาวถึงความหมายของทัศนศิลปวา ทัศนศิลป คือ ศิลปะที่เก่ียวของกับ
การมองเห็น ศิลปะที่เก่ียวของกับการถายทอดรูปแบบจากโลกภายนอก หรือโลกภายในดวยสื่อ
วัสดุตามประบวนการรับรูบนระนาบรองรับใหมองเห็น ซึ่งจะเรียกวา ศิลปะที่มองเห็นหรือ
ทัศนศิลป (Visual art)เปนรูปแบบ ที่เกิดจากการรับรูของผูสราง (อาร ีสุทธิพันธุ . 2543: 96) 
 
 วิรุณ ต้ังเจริญ กลาวถึงความหมายของทัศนศิลปวา 
 

 “ทัศนศิลป” (visual art) ในความหมายของงานศิลปะท่ีส่ือสารดวยตา สามารถมองเห็นได
หรือสัมผัสไดดวยจักษุประสาท โดยยึดถือโลกหรือวัตถุท่ีประจักษไดเปนแรงกระตุนสําคัญใน
การแสดงออกทางศิลปะ รวมท้ังปรากฏการณผลงานในเชิงประจักษท่ีรูเห็นได ไมวาจะเปน
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สถาปตยกรรม ประติมากรรมศิลปะภาพพิมพ ศิลปะภาพถาย ซึ่งถูกจัดใหเปนศิลปะประเภท
ทัศนศิลป อยางไรก็ตาม งานสถาปตยกรรมก็มักแยกตัวออกไปตางหาก ในฐานะท่ีงาน
สถาปตยกรรมเกี่ยวของท้ังศาสตรและศิลป เกี่ยวของท้ังงานวิศวกรรมและความงาม (วิรุณ ตั้ง
เจริญ, 2547: 31) 

 
 บุญเย่ียม แยมเมือง กลาวถึงความหมายของทัศนศิลปวา  
 

  “ทัศนศิลป” หมายถึงผลงานทางศิลปะท่ีมนุษยไดสรางสรรคขึ้นมา และมนุษยสามารถจะ
รับรูได ดวยการผานประสาทสัมผัสทางสายตา เปนอันดับแรก แลวเกิดอารมณความรูสึกเปน
ประการตอมา เราจึงเรียกงานทัศนศิลปดวยภาษางายๆ วา “ศิลปะท่ีมองเห็น” (บุญเยี่ยม แยม
เมือง . 2537: 10) 
พีระพงษ กุลพิศาล กลาวถึงความหมายของทัศนศิลปวา  
  คําวา “ทัศนศิลป” แปลจากคําภาษาอังกฤษวา Visual Arts นักวิชาการทางศิลปะบางทาน
ก็แปลวา “จักษุศิลป” จะแปลดวยคําภาษาไทย คําใดก็ตามก็มีความหมายตรงกัน คือ หมายถึง 
ศิลปะท่ีมองเห็นดวยประสาทตา (พีระพงษกุลพิศาล, 2546: 79) 

 
 อาร ีสุทธิพันธุ ไดอธิบายถึงความเปนมาของคํานี้วา 
  

 “ทัศนศิลป” (Visual Arts) เปนคําท่ีเพ่ิงนํามาใชในวงการศิลปะปจจุบัน เมื่อไมกี่ปมาน้ีเอง
ในบาน 
 เรา ความเปนมาของคําน้ีเกิดจากแนวคิดของกลุมศิลปนเบาเฮาสของเยอรมันน้ีไดตั้งสถาบัน
เบาเฮาสขึ้นในป ค.ศ. 1919 และตั้งไดไมนานก็ตองแยกยายกันไปในประเทศตางๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งยายไปอยูประเทศอเมริกามากท่ีสุด และไดตั้งสถาบันทางศิลปะใหมขึ้นท่ีนครชิคาโก 
ชื่อวา Institute of Design โดย โมโฮลีนาจ (Molioly nagy) และโมโอลี นาจ คนน้ีเอง ได
พยายามทบทวนจุดยืนทางศิลปะใหม ตามแนวทางของศิลปะท่ีมีพ้ืนฐานจากความเขาใจของ
การมองเห็น การสัมผัสและการไดกล่ิน (Sight, Touch, Sound andSmell) ซึ่งทําใหศิลปะมี
ลักษณะเปนเหตุผลและเปนวิทยาศาสตรมากยิ่งขึ้นเมื่อผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันน้ีมี
จํานวนมากขึ้น จึงไดคิดกันวา ควรจะใชคําใหมสําหรับเรียกศิลปะท่ีมองเห็นไดใหเหมาะสม 
รัดกุมขึ้น จึงไดตั้งวา ทัศนศิลป (Visual Art) โดยไดมีการวิจัยทางศิลปะตามวิธีการ
วิทยาศาสตรเกิดขึ้น โดยรูดอสฟ อารนฮาม และพวก มีหนังสือเปนหลักฐานรายงานการวิจัยน้ี
คือ Art and visual Perception พิมพเผยแพรคร้ังแรกในป พ.ศ. 2497 ดังน้ัน คําน้ีจึงใช
วิวัฒนาการนานพอสมควร โดยมีพ้ืนฐานทางจิตรวิทยาการรับรูแขนงเกสตอลททางชีววิทยา
และทางปรัชญาสายกลางระหวางวัตถุและจิต เมื่อสมัยท่ีคําน้ีเกิดขึ้นใหมๆ  คําวา ศิลปะทรงรูป 
(Plastic Art) ยังเปนคําท่ีนิยมใชกันอยู ถึงแมจะเปนคําท่ีใชเรียกศิลปะท่ีมองเห็นได
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เชนเดียวกันก็ตาม แตในสวนลึกท้ัง 2 คํายังมีความหมายอันมีนัยแตกตางกันอยู กลาวคือ เมื่อ
พูดถึงคําวา ทัศนศิลป จะเนนถึงความหมายไปในแงของความรูสึกท่ีศิลปะประเภทน้ีใหแกเรา
ทางจักษุสัมผัส สวนคําวา ศิลปะทรงรูปจะเนนความสําคัญไปท่ีความเปนวัตถุท่ีกินเน้ือท่ีวางใน
อากาศ ดวยเหตุน้ี เราจึงตองเห็นคําท้ังสองน้ีใชกันอยูในวงการศิลปะ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความ
ตองการในการส่ือสารความหมายเปนสําคัญ (อารี สุทธิพันธุ อางใน พีระพงษ กุลพิศาล.  
2528: 45) 

 
 อาร ีสุทธิพันธุ อธิบายเพิ่มเติมไววา  
 

 ทัศนศิลปหมายความถึงผลงานท่ีมนุษยสรางขึ้นใหเห็นเปนรูปทรงสองมิติและสามมิติ มีเน้ือท่ี
บริเวณวางตามประมาณของการรับรู มีลักษณะเปนสองมิติและสามมิติ และท่ีสําคัญคือ มองเห็นได 
(อารี สุทธิพันธุ อางใน พีระพงษ กุลพิศาล, 2546: 79-80) 

 
 สุชาติ เถาทอง กลาวถึงความหมายของทัศนศิลปวา 
 

 ทัศนศิลป (visual art) เปนศัพทท่ีไดรับการบัญญัติขึ้นไวในวงการศิลปะของประเทศไทยเมื่อ
ประมาณ30 ปท่ีผานมา โดยแปลความหมายมาจากภาษาอังกฤษ คําวา “visual art” จุดมุงหมาย
สําคัญของการกําหนดความหมาย คือตองการจะแยะลักษณะการรับรูของมนุษยทางดานศิลปะใหมี
ความชัดเจน เพราะแตเดิมเน้ือหาสาระของศิลปะจะมีความเกี่ยวของกับ “วิจิตรศิลป” (fine art) ซึ่งเปน
ศาสตรทางดานความงามแทบท้ังส้ิน แตจากการจัดแบงตามการรับรูและประสาทสัมผัส ทัศนศิลป 
หมายถึงศิลปะท่ีส่ือความหมายและรับรูไดดวยการเห็น ไดแก ผลงานประเภทจิตรกรรม (painting) 
ประติมากรรม (sculpture)สถาปตยกรรม (architecture) ภาพพิมพ (Graphic art) เปนตน แสดงรูป
ดวยการใชความหมายหรือรองรอยท่ีปรากฏเห็นได รอยเหลาน้ีอาจทําดวยเคร่ืองมือ วัสดุ และ/หรือ
กลวิธีใดๆ ก็ได การกินระวางเน้ือท่ี(space art) ทางกายภาพเปนคุณสมบัติเฉพาะดานทัศนศิลป ทําให
มีความตางไปจากโสตศิลป (audio art) และโสตทัศนศิลป (visual & audio art) ซึ่งเปนศิลปะท่ีส่ือ
ความหมายและรับรูไดดวยการไดยนิหรือท้ังการไดยินและการชม (สุชาต ิเถาทอง . ม.ป.ป.: 19) 

 
 อาร ีสุทธิพันธุ กลาวถึงทัศนศิลปวา 
 1. ทัศนศิลปเปนอะไร: ทัศนศิลปเปนสิ่งที่มนุษยสรางใหเปนรูปทรงดวยสื่อวัสดุที่
เหมาะสมหรือดวยตัวเอง รูปทรงนั้นอาจมีลักษณะสองมิติ สี่หามิติ เปนรูปทรงที่สัมพันธกับเวลา
และบริเวณวาง เปนรูปทาทางที่เคลื่อนไหวไดจริง หรือรูสึกวาเคลื่อนไหวได รูปทรงทั้งหลายที่มี
ลักษณะและคุณสมบัติดังกลาว ถือวาเปนรูปทรงที่มองเห็นหรือทัศนศิลปทั้งสิ้น 
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 2. เห็นแลวไดอะไร: รูปทรงที่มองเห็นมีผลตอผูพบเห็นและผูสราง ผูพบเห็นมีความสุข
ที่ไดสัมผัสเพลิดเพลินไดรับความรูมองเห็นคุณคาของการอยูรวมกัน และตระหนักในคุณคาแหง
ตน ผูสรางหลังจากเสนอผลงานของตนตอสังคมแลว ไดขอมูลตอบสนอง อยางไรก็สามารถ
นํามาพัฒนา ประสานกับความต้ังใจใฝรูของตน สรางสรรครูปทรงที่มองเห็นเปนแบบของตนได
ผูสรางผูกพันกับความใฝรู ความเพียร ไมยอทอตอความลมเหลว อีกสวนหนึ่งมาจากภายนอก 
จากสื่อ จากรูปแบบวัฒนธรรมที่มีมากอน จากระบบการเรียนการสอน และจากครู ผลรวมจาก
ภายในและภายนอกทําใหไดรูปทรงทัศนศิลปหลากหลาย 
 3. มาจากไหน: การสรางสรรคและการแสวงหารูปทรงที่มองเห็นได สวนหนึ่งมาจาก
ภายใน หลักการและแนวคิดของทัศนศิลปมีอะไร 
 4. มีความสําคัญอยางไร: เปนที่ยอมรับวา รูปทรงทัศนศิลปมักจะแสดงใหเห็น
เอกลักษณของสังคมที่ผูสรางผูกพันอยู การสืบทอดรูปทรงทําไดตามวิธีการเลียนแบบ เนน
ความสําคัญอยูที่ครูผูสอน (อาร ีสุทธิพันธุ. 2543: 108) 
 สุชาติ เถาทอง กลาวถึงทัศนศิลปวา  ทัศนศิลปทางกายภาพมีอยูหลายประเภท แตมี
ความแตกตางระหวางกันดวยวัสดุ เทคนิค วิธีการ และกรรมวิธี (process) และยอมรับวาเปน
ลักษณะเฉพาะทางของทัศนศิลปแตละประเภท การทําความเขาใจรูปแบบ เนื้อหา และ/หรือ
ความหมายอ่ืนใดที่ซอนเรนอยูภายในผลงานทัศนศิลป จําเปนตองเรียนรู คนหาความหมายของ
ธรรมชาติ และคุณสมบัติเฉพาะประเภท และอธิบายเพิ่มเติมวาทัศนศิลปมีหลักการจําแนกดังนี ้
 
 ประเภทของทัศนศิลป 
 ทัศนศิลปเปนสาขาหนึ่งของศิลปะ ความหมายนี้เกิดขึ้นจากการแบงสาขาทางศิลปะ
ตามลักษณะของการรับสัมผัสดวยการเห็น หรือศิลปะที่มองเห็นไดดวยสายตา ประเภทของ
ทัศนศิลปตามการรับสัมผัสดังนี้ 
 1. จิตรกรรม (Paining) เปนทัศนศิลปที่แสดงออกดวยการใชสี แสง เงา และแผน
ภาพแบนราบเปน 2 มิติ การใชสีอาจเปนสีชนิดเอกรงค (monochrome) และพหุรงค 
(polychrome) เทคนิคสามารถเลือกใชไดตามความถนัดและความสนใจตางๆ กัน เชน สีน้ํา 
(water color) สีน้ํามัน (oil color) สีฝุน(tempera color) สีอะคริลิก (acrylic color) เปนตน 
เนื่องจากสีแตละชนิดมีคุณสมบัติพิเศษของตัวมันเอง การเลือกใชจึงควรเรียนรูและทําความ
เขาใจอยางถองแทกอน เพื่อไมใหผลที่ไดเกิดผิดพลาด เชน สีน้ํา มีลักษณะโปรงแสง 
(transparent) การระบายสีตองไมทับกันหลายๆ ครั้งจนลดความสดสวาง ความสดใสและความ
สะอาดของสี ศิลปนตองมีความมั่นใจตอการระบายสีน้ําเพราะเหตุวา สีน้ํามีคุณสมบัติแหงเร็ว
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เมื่อเทียบกับสีน้ํามัน และเปนสื่อที่ระบายยาก เหมาะกับผูที่ตัดสินใจรวดเร็วเทานั้น ตรงกันขาม
กับสีน้ํามัน ซึ่งมีคุณสมบัติทึบแสง การระบายสีสามาระระบายซอนทับกันไดหลายๆ ครั้งตาม
ตองการรวมถึงการใชวัตถุดิบและวัสดุอ่ืนมาประกอบรวมกันบนระนาบเดียวกับสีน้ํามันได 
 2. ประติมากรรม (Sculpture) เปนทัศนศิลปที่แสดงออกดวยการใชวัสดุและ
ปริมาตรของรูปทรงหรือวัตถุที่เปลี่ยนรูปทรงได เชน ดิน อิฐ หิน ปูน ทราย เปนตน ชนิดของวัสดุ
เปนแบบเดียวกับสถาปตยกรรม แตตางกันที่วัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงาน ความงาม 
เนื้อหา และเรื่องราวของประติมากรรมจะเนนความสําคัญ และใหคุณคามาก สวน
สถาปตยกรรมจะเนนทางดานประโยชนใชสอยย่ิงมีขนาดโครงสรางใหญโตมากเทาไร การ
ออกแบบพื้นที่วางภายในอาคารรองรับประโยชนใชสอยและหนาที่จะทวีขึ้นเพียงนั้นเปนสัดสวน
ตอกัน ความงามทางสถาปตยกรรมจะไดรับการเนนความสําคัญในลําดับรองๆ ลงไป 
 3. สถาปตยกรรม (Architecture) เปนทัศนศิลปที่แสดงออกดวยการใชวัสดุ 
โครงสราง และปริมาตรของที่วางกับรูปทรง ใชวัสดุเปลี่ยนรูปทรงไดเชนเดียวกับประติมากรรม
บริเวณวางจะไดรับการออกแบบเพื่อประโยชนใชสอยในแตละหนาที่ ผูออกแบบตองใหความ
สนใจเพราะที่วางในทางสถาปตยกรรมเก่ียวเนื่องกับประโยชนใชสอย มีความหมายครอบคลุม
อาณาเขตไมจํากัด เริ่มต้ังแตพื้นที่เล็กๆ มีความสําคัญเฉพาะที่เฉพาะอยาง ไปถึงบริเวณที่ใหญ
ครอบคลุมสวนตางๆ มีหลายหนาทีและประโยชนใชสอยตอเนื่องกัน รวมถึงสวนที่เก่ียวของกับ
ความเคลื่อนไหวของยวดยานและผูคนดวย วัสดุที่ใชกับสถาปตยกรรมสมัยใหมมีวิวัฒนาการไป
กวาเดิมมาก เปนผลสืบเนื่องมาจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีแบบปจจุบัน ซึ่งไดผลิตวัสดุ
สังเคราะหชนิดใหม เชน อะลูมิเนียม พลาสติก ไฟเบอรกลาส เปนตน และถูกนํามาใชเปนวัสดุ
กอสรางอาคาร ทําใหเกิดรูปทรงแปลกใหม มีขนาดที่ไมจํากัด สนองประโยชนไดมากกวาเดิม 
  
 รูปแบบทัศนศิลป 
  ทัศนศิลปปรากฏใหเห็นไดในโลกนี้ต้ังแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน ศิลปนไดถายทอด
รูปแบบไวมากมาย ถาจะเปรียบก็เหมือนกับอาหารมีรสชาติตางๆ กันหลายชนิด หลายแบบ 
ดังนั้น การสื่อสารทางความรูสึกที่ถายทอดดวยรูปแบบทัศนศิลป จึงมีความแตกตางกันไปตาม
ลักษณะเชื่อชาติ ภาษา ความเชื่อ ศาสนา และสิ่งแวดลอม เนื่องจากวาทัศนศิลปมีความ
หลากหลายดวยรูปแบบปรากฏอยูทั่วไป และเปนการยากจะทําความเขาใจรูปลักษณะตางๆ 
ทั้งหมด จึงไดวิเคราะหและสรุปเลือกนําผลงานทัศนศิลปมีลักษณะภาพรวมบางประการที่ทอง
เห็นไดรวมกันเปนหลัก จัดหมวดหมูใหชัดเจน โดยสามารถแบงรูปแบบที่สําคัญได 3 ลักษณะ คือ 
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 1. ศิลปะรูปลักษณ (figurative art) เปนทัศนศิลปที่แสดงรูปลักษณะของคน สัตว 
และสิ่งอ่ืนๆ ที่พบเห็นในธรรมชาติ มีความหมายตรงกันขามกับศิลปะนามธรรม (abstract art) 
และบางครั้งมักใชในความหมายเดียวกันกับคําวา ศิลปะแสดงภาพลักษณ (representational 
art) สังเกตไดจากศิลปนจะเสนอสิ่งที่เขามีประสบการณและไดพบเห็นเทานั้น โดยไมมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือบิดเบือนไปจากความเปนจริงแตอยางใด นอกจากนี้เขายังยึดหลักความจริงที่
ปรากฏอยูในธรรมชาติอยางเครงครัด และการสรางสรรคของเขามิใชเปนการลอกเลียนใหเหมือน
ธรรมชาติเทานั้น ที่เปนการแปลความหมายและถายทอดความรูสึกนึกคิดของตนลงไปในผลงาน
อีกทอดหนึ่ง รูปแบบจะเปนการนําเสนอความจริงและขอเท็จจริงตางๆ โดยใชเรื่องราวเก่ียวกับ
ธรรมชาติ ชีวิตความเปนอยูของคนในสังคมตางๆ บางทีเรียกศิลปะชนิดนี้วา “นามธรรม” 
 2. ศิลปะไรรูปลักษณ (non-figurative art) เปนแบบอยางที่แยกความรูสึกหรือ
อารมณจากรูปทรงที่เปนจริง แสดงใหปรากฏถึงสุนทรียภาพ เปนทัศนศิลปที่สามารถรับรูและ
ซาบซึ้งไดตามเอกัตภาพ โดยไมจําเปนตองเปนอยางเดียวกับความต้ังใจของผูสรางสรรค ศิลปะ
ไรรูปลักษณจึงเปนลักษณะทัศนศิลปที่สกัดความรูสึกโดยสวนรวมจากสภาพหรือสิ่งแวดลอมอัน
เปนโลกภายนอก นํามาแสดงใหปรากฏดวยสื่อและวัสดุตางๆ ความรูสึกที่สัมผัสผลงานไดนั้น จะ
ผานคุณภาพและบุคลิกภาพของผูสรางสรรคออกมา การถายทอดศิลปะจะไมสนใจเรื่อง
ธรรมชาติตามที่ตาเห็น แตจะใหความสําคัญกับสวนประกอบการเห็นหรือทัศนธาตุ เชน เสน สี 
และรูปรางตางๆ เปนหลัก บางครั้งมีเรื่องราวเปนของจริง แตมีแบบอยางตางไปจากรูปแบบจริง 
เชน การเขียนภาพใหพรามัวไมชัดเจน การใชลีลาที่ซ้ําๆ กัน ตลอดจนวิเคราะหรูปทรงธรรมชาติ
จริงใหเปนรูปทรงงายๆ จนไมมีเคาโครงของรูปทรงเดิมปรากฏอยูเลย ตัวอยางกลุมที่สรางสรรค
ผลงานทางนามธรรม (abstract-creation group) ซึ่งสรางสรรคงานในลักษณะนามธรรมแบบ
รูปทรงเรขาคณิต เปนกลุมที่มีบทบาทมากในประเทศฝรั่งเศส ชวงคริสตศักราช 1932 – 1936 
หรือลัทธิสําแดงพลังอารมณแนวนามธรรม (abstract expressionism) ซึ่งสรางสรรคภาพดวย
รอยแปรง และทาทีอันพลุงพลานเปนการถายทอดการประสานกันของรอยแปรง หรือผิวหนา
อยางมีจังหวัดและซับซอน กลุมนิวยอรก (NewYork School) หรือกัมมันตจิตรกรรม (action 
painting)เปนชื่อที่ถูกเรียกตางกันไปของศิลปะกลุมนี้ 
 3. ศิลปะกึ่งไรรูปลักษณ (semi-figurative and non-figurative-art) งานทัศนศิลปมี
การตัดทอนรูปทรงบางสวนออกไปจากความเปนจริง หรือดัดแปลงไปจากธรรมชาติ แตถาการ
ตัดทอนนั้นกระทําจนไมหลงเหลือรูปทรงจริงใหเห็นไดเลย เราก็เรียกวา ศิลปะไรวัตถุวิสัย (non-
objective artป ศิลปะก่ึงไรรูปลักษณ เปนคําที่กําหนดขึ้นเพื่อแปรความหมายของการถายทอด
ศิลปะนามธรรมลักษณะหนึ่งที่อยูระหวางรูปลักษณและไรรูปลักษณ อาจจะมีลักษณะความเปน



 

 

40 

นามธรรมมากหรือนอยก็ได รูปแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงจนไมสามารถจะจดจํารูปทรงเดิมที่
อาศัยมาจากธรรมชาตินั้นได การทําความเขาใจกับรูปแบบก่ึงไรรูปลักษณคอนขางยาก เพราะไม
แสดงรูปลักษณชัดเจน ผูชมตองใชการสังเกต เปรียบเทียบความตางกันระหวางนามธรรมกับ
รูปลักษณทางทัศนศิลปใหชัดเจนวา อัตราสวนที่ลด ตัด ทอนของรูปแบบมีมากนอยเพียงใด โดย
เหตุผล รูปแบบ รูปลักษณและนามธรรมทางทัศนศิลปจะอยูบนเสนแกนเดียวกัน มีหลายขาง
หนึ่งเปนรูปธรรม และปลายอีกขางหนึ่งเปนนามธรรม ตรงกลางระหวางทั้งสองขั้วเปนก่ึง
นามธรรม ซึ่งนอกจากจุดทั้งสามนี้แลว ผูสรางมีอิสระจะยืนอยูที่จุดใดจุดหนึ่งตลอดเสนแกนนี้ซึ่ง
มีอยูมากมายนับไมถวน โดยปกติผูสรางสรรคหรือศิลปนจะเดินทางจากปลายขางรูปธรรมไปหา
นามธรรม ถาเขารูสึกวาเดินไกลเกินความจําเปนเกินที่ธรรมชาติภายในของตนจะยอมรับก็ตอง
เดินกลับ บางคนเดินกลับไปกลับมาอยูบนเสนแกนนี้ โดยที่พวกเขาไมยอมจํากัดตัวเองใหอยูใน
ลัทธิแบบใดๆ เปนอิสระในการแสดงออกอยางเต็มที่ (สุชาติ เถาทอง. ม.ป.ป.: 51 - 56) 
 พีระพงษ กุลพิศาล ไดกลาวสรุปเก่ียวกับทัศนศิลปวา “ทัศนศิลป” หมายถึง งานศิลปะ
ประเภทที่สัมผัสไดดวยการมองเห็น เปนศิลปะที่มีรูปรางและมีโครงสรางศิลปะประเภทนี้มี
ผลงานที่สามารถมองเห็นความงามได  จากนิยามทั้ง 2 นิยามนี้ เราจะเห็นความคลายคลึงอัน
แสดงถึงขอบขายของความเปนทัศนศิลป รวมกันอยางนอย 3 ประการคือ 
 1.  ทัศนศิลป รับรูไดดวยการมองเห็น 
  ปจจัยของการรับรูผลงานทัศนศิลป คือ จักษุสัมผัสที่ทําหนาที่ในการรวบรวมขอมูล
และความรูสึกตางๆ กลาวไดวา เปนความแทจริงที่มองเห็นได (Visual Reality) มีลักษณะเปน
ภาพลักษณ (Image) ที่รับรูไดดวยตา ดูแลวเสมือนเปนจริงเปนจัง มีรูปทรงที่ประกอบขึ้นจาก
สวนประกอบที่มองเห็นได (Visual Elements) รวมตัวกันอยางมีเอกภาพ ศิลปนจะใช
สวนประกอบดังกลาวเปนสื่อแสดงออกถึงความคิดของตนอันไดแก สี น้ําหนักออนแก เสน 
พื้นผิว รูปราง รูปทรง และพื้นที่วาง รวมทั้งสิ้น 7 สวนประกอบดวยกัน 
 2.  ทัศนศิลป มีรูปทรงกินพื้นท่ีในอากาศ 
  ทัศนศิลป เปนศิลปะที่มีรูปทรง มีลักษณะเปนวัตถุ สามารถสัมผัสแตะตองได 
ศิลปนตะเลือกใชสื่อและวัสดุที่เหมาะสมกับการแสดงออกของตนสรางสรรคเปนรูปทรงที่
ตองการขึ้นมาดวยเครื่องมือและกลวิธีตนเองถนัด รูปทรงนี้จะครอบครองพื้นที่ในอวกาศ หรือ
พื้นที่วาง (Space) ได 2 ลักษณะ คือ 
  2.1  ลักษณะ 2 มิติ หมายถึงการครอบครองพื้นที่เฉพาะความกวาง – ยาว 
  2.2  ลักษณะ 3 มิติ เปนการครอบครองพื้นที่ไดรอบตัว มีทั้งความกวาง ยาว หนา
หรือลึก 
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 3. ทัศนศิลป แสดงลักษณะเฉพาะของผูสรางสรรค 
  ทัศนศิลป เปนศิลปะที่มีความหมายในตัวของมันเอง สามารถสะทอนบุคลิกของผู
สรางสรรคออกมาได ทั้งดานความคิดสติปญญา ความรูสึกแสดงออก และแบบอยาง 
คุณลักษณะของความเปนวัตถุที่เปนเสมือนตัวแทนของผูสรางมันขึ้นมาไดนี้ ทําใหทัศนศิลปเปน
ศิลปะที่สามารถแสดงลักษณะสรางสรรคเฉพาะของบุคคลไดเปนอยางดี ไมวากระบวนการ
สรางสรรคนั้นจะเปนวิธีการใดหรือใชสื่ออะไร เชน ปะติด ระบายส ีปน แกะสลัก เชื่อม หลอ พิมพ 
ฯลฯ (พีระพงษ กุลพิศาล. 2546: 80) 
 
5.  เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการสรางแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจ

จากผูชม 
 
 5.1 การสรางแบบสอบถาม 
 โครงสรางของแบบสอบถาม 
 มารยาท โยทองยศ (2553) ไดอธิบายไววาโครงสรางของแบบสอบถาม ประกอบไป
ดวย 3 สวนสําคัญ ดังนี ้
 1. หนังสือนําหรือคําชี้แจง โดยมากมักจะอยูสวนแรกของแบบสอบถาม อาจมี
จดหมายนําอยูดานหนาพรอมคําขอบคุณ โดยคําชี้แจงมักจะระบุถึงจุดประสงคที่ใหตอบ
แบบสอบถาม การนําคําตอบที่ไดไปใชประโยชน คําอธิบายลักษณะของแบบสอบถาม วิธีการ
ตอบแบบสอบถามพรอมตัวอยาง พรอมทั้งจบลงดวยชื่อและที่อยูของผูวิจัย หรืออาจเพิ่ม
ขอความที่ระบุวาผูวิจัยจะไมนําขอมูลไปเปดเผย 
 2.  คําถามเ ก่ียวกับขอมูลส วนตัว  คําตอบที่ ไดจะเปนขอเท็จจริ งของผูตอบ
แบบสอบถาม เชน คําถามเก่ียวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ เปนตน การที่จะถามขอมูล
สวนตัวอะไรบางนั้นขึ้นอยูกับกรอบแนวความคิดในการวิจัย โดยดูวาตัวแปรที่สนใจจะศึกษานั้น
มีอะไรบางที่เก่ียวกับขอมูลสวนตัว เพื่อที่จะถามเฉพาะขอมูลสวนตัวที่จําเปนในการวิจัยเรื่อง
นั้นๆ เทานั้น 
 3.  คําถามเก่ียวกับคุณลักษณะหรือประเด็นที่จะวัด เชน พฤติกรรม ปรากฏการณหรือ
ความคิดเห็นของผูตอบในเรื่องนั้นๆ  เปนชุดคําถามที่ ใหผูตอบบอกถึงพฤติกรรม  หรือ
ปรากฏการณ หรือใหแสดงความคิดเห็นในดานตางๆ 
 
 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม 
 การสรางแบบสอบถามประกอบไปดวยขั้นตอนสําคัญ ดังนี ้
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 ขั้นที ่1 ศึกษาคุณลักษณะที่จะวัด 
   ผูวิจัยจะตองทราบวาคุณลักษณะหรือประเด็นที่จะวัดใหมีอะไรบาง โดยอาจดู
ไดจากวัตถุประสงคของการวิจัย กรอบแนวความคิดหรือสมมติฐานการวิจัย จากนั้นจึงศึกษา
คุณลักษณะหรือประเด็นที่จะวัดดังกลาวใหเขาใจอยางละเอียดทั้งเชิงทฤษฎีและนิยามเชิง
ปฏิบัติการ ซึ่งอาจไดจากเอกสาร ตําราหรือผลการวิจัยตางๆ ที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกลเคียง
กัน 
 ขั้นที ่2  กําหนดประเภทของขอคําถาม 
   ผูวิจัยจะตองพิจารณาประเภทของขอคําถามที่จะวัดคุณลักษณะที่ตองการ ซึ่ง
ขอคําถามในแบบสอบถามอาจแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 
   1. คําถามปลายเปด (Open Ended Question) เปนคําถามที่เปดโอกาสให
ผูตอบสามารถตอบไดอยางเต็มที่ คําถามปลายเปดจะนิยมใชกันมากในกรณีที่ผูวิจัยไมสามารถ
คาดเดาไดลวงหนาวาคําตอบจะเปนอยางไร หรือใชคําถามปลายเปดในกรณีที่ตองการได
คําตอบเพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางคําถามปลายปด ตัวอยางคําถามปลายเปด เชน ทาน
ตัดสินใจประกอบอาชีพคาขาย เพราะ ................................... 
   2. คําถามปลายปด (Close Ended Question) เปนคําถามที่ผูวิจัยมีแนว
คําตอบไวใหผูตอบเลือกตอบจากคําตอบที่กําหนดไวเทานั้น คําตอบที่ผูวิจัยกําหนดไวลวงหนา
มักไดมาจากการทดลองใชคําถามในลักษณะที่เปนคําถามปลายเปด แลวนํามาจัดกลุมของ
คําตอบ หรือไดมาจากการศึกษาผลการวิจัยที่เก่ียวของ หรือจากแนวความคิดของผูวิจัยเอง และ
จากขอมูลอ่ืนๆ 
 ขั้นที ่3  การรางแบบสอบถาม 
   เมื่อผูวิจัยทราบถึงคุณลักษณะหรือประเด็นที่จะวัด และกําหนดประเภทของขอ
คําถามที่จะมีอยูในแบบสอบถามเรียบรอยแลว ผูวิจัยจึงลงมือเขียนขอคําถามใหครอบคลุมทุก
คุณลักษณะหรือประเด็นที่จะวัด โดยเขียนตามโครงสรางของแบบสอบถามที่ไดกลาวไวแลว และ
หลักการในการสรางแบบสอบถาม ดังนี ้
   1. ตองมีจุดมุงหมายที่แนนอนวาตองการจะถามอะไรบาง โดยจุดมุงหมายนั้น
จะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของงานวิจัยที่จะทํา 
   2. ตองสรางคําถามใหตรงตามจุดมุงหมายที่ต้ังไว เพื่อปองกันการมีขอคําถาม
นอกประเด็นและมีขอคําถามจํานวนมาก 
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   3. ตองถามใหครอบคลุมเรื่องที่จะวัด โดยมีจํานวนขอคําถามที่พอเหมาะ ไม
มากหรือนอยเกินไป แตจะมากหรือนอยเทาใดนั้นขึ้นอยูกับพฤติกรรมที่จะวัด ซึ่งตามปกติ
พฤติกรรมหรือเรื่องที่จะวัดเรื่องหนึ่งๆ นั้นควรมีขอคําถาม 25-60 ขอ 
   4. การเรียงลําดับขอคําถาม ควรเรียงลําดับใหตอเนื่องสัมพันธกัน และแบง
ตามพฤติกรรมยอยๆ ไวเพื่อใหผูตอบเห็นชัดเจนและงายตอการตอบ นอกจากนั้นตองเรียงคํา
ถามงายๆ ไวเปนขอแรกๆ เพื่อชักจูงใหผูตอบอยากตอบคําถามตอ สวนคําถามสําคัญๆ ไมควร
เรียงไวตอนทายของแบบสอบถาม เพราะความสนใจในการตอบของผูตอบอาจจะนอยลง ทําให
ตอบอยางไมต้ังใจ ซึ่งจะสงผลเสียตอการวิจัยมาก 
   5. ลักษณะของขอความที่ดี ขอคําถามที่ดีของแบบสอบถามนั้น ควรมีลักษณะ
ดังนี ้
    - ขอคําถามไมควรยาวจนเกินไป ควรใชขอความสั้น กะทัดรัด ตรงกับ
วัตถุประสงคและสองคลองกับเรื่อง 
     - ขอความ หรือภาษาที่ใชในขอความตองชัดเจน เขาใจงาย 
     - ไมใชคําถามนําหรือแนะใหตอบ 
     - ไมถามเรื่องที่เปนความลับเพราะจะทําใหไดคําตอบที่ไมตรงกับขอเท็จจริง 
     - ไมควรใชขอความที่มีความหมายกํากวมหรือขอความที่ทําใหผูตอบแตละ
คนเขาใจความหมายของขอความไมเหมือนกัน 
    - ไมถามในเรื่องที่รูแลว หรือถามในสิ่งที่วัดไดดวยวิธีอ่ืน 
    - ขอคําถามตองเหมาะสมกับกลุมตัวอยาง  คือ  ตองคํานึงถึงระดับ
การศึกษา ความสนใจ สภาพเศรษฐกิจ ฯลฯ 
    - ขอคําถามหนึ่งๆ ควรถามเพียงประเด็นเดียว เพื่อใหไดคําตอบที่ชัดเจน
และตรงจุดซึ่งจะงายตอการนํามาวิเคราะหขอมูล 
    - คําตอบหรือตัวเลือกในขอคําถามควรมีมากพอ หรือใหเหมาะสมกับขอ
คําถามนั้นแตถาไมสามารถระบุไดหมดก็ใหใชวา อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………. 
    - ควรหลีกเลี่ยงคําถามที่เก่ียวกับคานิยมที่จะทําใหผูตอบไมตอบตามความ
เปนจริงเชน ทานมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศหรือไม 
    - คําตอบที่ไดจากแบบสอบถาม ตองสามารถนํามาแปลงออกมาในรูปของ
ปริมาณและใชสถิติอธิบายขอเท็จจริงได เพราะปจจุบันนี้นิยมใชคอมพิวเตอรในการวิเคราะห
ขอมูล ดังนั้นแบบสอบถามควรคํานึงถึงวิธีการประมวลขอมูลและวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรดวย 
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 ขั้นที ่4  การปรับปรุงแบบสอบถาม 
   หลังจากที่สรางแบบสอบถามเสร็จแลว ผูวิจัยควรนําแบบสอบถามนั้นมา
พิจารณาทบทวนอีกครั้งเพื่อหาขอบกพรองที่ควรปรับปรุงแกไข และควรใหผูเชี่ยวชาญไดตรวจ
แบบสอบถามนั้นดวยเพื่อที่จะไดนําขอเสนอแนะและขอวิพากษวิจารณของผูเชี่ยวชาญมา
ปรับปรุงแกไขใหดีย่ิงขึ้น 
 ขั้นที ่5 นําแบบสอบถามไปทดลองใชเพื่อวิเคราะหคุณภาพ 
   เปนการนําเอาแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง
เล็กๆ เพื่อนําผลมาตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ซึ่งการวิเคราะหหรือตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบสอบถามทําไดหลายวิธ ีแตที่สําคัญมี 2 วิธ ีไดแก 
   1. ความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง เครื่องมือที่สามารถวัดไดในสิ่งที่
ตองการวัด โดยแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ 
    - ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา(Content Validity) คือ การที่แบบสอบถามมี
ความครอบคลุมวัตถุประสงคหรือพฤติกรรมที่ตองการวัดหรือไม คาสถิติที่ใชในการหาคุณภาพ 
คือ คาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค หรือเนื้อหา(IOC: Index of item 
Objective Congruence) หรือ ดัชนีความเหมาะสม โดยใหผูเชี่ยวชาญ 3 คนขึ้นไป ประเมิน
เนื้อหาของขอถามเปนรายขอ 
    - ความเที่ยงตรงตามเกณฑ (Criterion-related Validity) หมายถึง 
ความสามารถของแบบวัดที่สามารถวัดไดตรงตามสภาพความเปนจริง แบงออกไดเปนความ
เที่ยงตรงเชิงพยากรณและความเที่ยงตรงตามสภาพ สถิติที่ใชวัดความเที่ยงตรงตามเกณฑ เชน 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(Correlation Coefficient) ทั้งของ Pearson และ Spearman และ คา 
t-test เปนตน 
    - ความเที่ยงตรงตามโครงสราง (Construct Validity) หมายถึง
ความสามารถของแบบสอบถามที่สามารถวัดไดตรงตามโครงสรางหรือทฤษฎ ีซึ่งมักจะมีในแบบ
วัดทางจิตวิทยาและแบบวัดสติปญญา สถิติที่ใชวัดความเที่ยงตรงตามโครงสรางมีหลายวิธี เชน 
การวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) การตรวจสอบในเชิงเหตุผล เปนตน 
   2. ความเชื่อมั่น (Reliability) หมายถึง เครื่องมือที่มีความคงเสนคงวา นั่นคือ 
เครื่องมือที่สรางขึ้นใหผลการวัดที่แนนอนคงที่จะวัดก่ีครั้งผลจะไดเหมือนเดิม สถิติที่ใชในการหา
คาความเชื่อมั่นมีหลายวิธีแตนิยมใชกันคือ คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ คอนบารช (Conbach’s 
Alpha Coefficient: α coefficient) ซึ่งจะใชสําหรับขอมูลที่มีการแบงระดับการวัดแบบประมาณ
คา (Likert Scale) 
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 ขั้นที ่6  ปรับปรุงแบบสอบถามใหสมบูรณ 
   ผูวิจัยจะตองทําการแกไขขอบกพรองที่ไดจากผลการวิเคราะหคุณภาพของ
แบบสอบถาม และตรวจสอบความถูกตองของถอยคําหรือสํานวน เพื่อใหแบบสอบถามมีความ
สมบูรณและมีคุณภาพผูตอบอานเขาใจไดตรงประเด็นที่ผูวิจัยตองการ ซึ่งจะทําใหผลงานวิจัย
เปนที่นาเชื่อถือย่ิงขึ้น 
 ขั้นที ่7  จัดพิมพแบบสอบถาม 
   จัดพิมพแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงเรียบรอยแลวเพื่อนําไปใชจริงในการเก็บ
รวบรวมขอมูลกับกลุมเปาหมาย โดยจํานวนที่จัดพิมพควรไมนอยกวาจํานวนเปาหมายที่
ตองการเก็บรวบรวมขอมูล และควรมีการพิมพสํารองไวในกรณีที่แบบสอบถามเสียหรือสูญหาย
หรือผูตอบไมตอบกลับ 
 
 5.2 การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสอบถามโดยแสดงความ
คิดเห็นในลักษณะมาตราสวน โดยผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละจากจํานวนของ
ผูชมที่ไดจากการดูผลงานและจากแบบประเมินความเขาใจและความรูสึกรวมที่มีตอผลงาน
ศิลปะ โดยกําหนดเกณฑมาตราสวนประมาณ (Rating Scale) แบงเปน 5 ระดับดังนี ้
 ระดับความคิดเห็น  ใหคะแนนเทากับ 5 มากที่สุด   
 ระดับความคิดเห็น  ใหคะแนนเทากับ 4 มาก    
 ระดับความคิดเห็น ใหคะแนนเทากับ 3 ปานกลาง   
 ระดับความคิดเห็น  ใหคะแนนเทากับ 2 นอย    
 ระดับความคิดเห็น  ใหคะแนนเทากับ 1 นอยที่สุด   
 
 เมื่อไดคาคะแนนแลวผูวิจัยนําคะแนนดังกลาวคิดน้ําหนักของคะแนน และกําหนดคา 
น้ําหนักคะแนนเพื่อนาอภิปรายผลดังนี ้
 4.51 - 5.00   หมายถึง  มากที่สุด 
 3.51 - 4.50   หมายถึง มาก 
 2.51 - 3.50   หมายถึง  ปานกลาง 
 1.51 - 2.50   หมายถึง  นอย 
 1.00 - 1.50   หมายถึง  นอยที่สุด 
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 ตอนที ่2 ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นเพิ่มเติม และขอเสนอแนะของผูตอบแบบประเมิน
โดยเปนคําถามปลายเปด (Open - ended) 
 
6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
  อัมพร ศิลปะเมธากุล ไดกลาวถึงศิลปะการจัดวางวา ศิลปะการจัดวาง (Installation): 
เริ่มมีการใชเรียกศิลปะการจัดวางที่เกิดขึ้นในประมาณคริสตศักราช 1970 เปนงานศิลปะ
ประเภทสามมิติที่นํามาวางเรียงกันในลักษณะตางๆ ตามพื้นที่วางทําใหเกิดความสัมพันธ
ระหวางวัตถุและมีเนื้อหาโดยรวมรวมกัน เทคนิคการจัดวางผลงานศิลปะเนนไปที่การแสดงให
เกิดความสัมพันธระหวางวัตถุกับสิ่งแวดลอม เปนการนําเอาชิ้นสวนสิ่งของมาประกอบกัน
ระหวางวัตถุประเภท 3 มิติ กับ 3 มิติ หรือ 2มิติ กับ 3 มิติ ในเนื้อหาหนึ่งเดียวผูชมสามารถเดินดู
งานตามสวนตางๆไดทั้งหมด คลายกับผูชมเปนสวนหนึ่งลักษณะของศิลปะการจัดวางมี
รูปลักษณะที่นาสนใจคือลักษณะปะติด(Assemblage),ศิลปะสิ่งแวดลอม (Environment Art) 
(อัมพร ศิลปะเมธากุล. 2549: 20) 
 
 
 



บทที ่3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

  
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาเพื่อการสรางสรรคศิลปะการจัดวาง: ยุงขาวกับวิถีชีวิต
ชาวนา ผูวิจัยมีวิธีดําเนินการศึกษาคนควาคือ ศึกษาจากขอมูลชั้นตน (Primary Sources) เปนขอมูลที่
ผูวิจัยเก็บรวบรวมจากแหลงขอมูลดวยตนเอง การวิจัยนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) สวนในดานการวิเคราะหขอมูล เพื่อนํามาพัฒนาสรางสรรคผลงานศิลปะการจัดวาง 
ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการวิเคราะห แนวคิด รูปแบบ กลวิธีของการสรางยุงขาวดวยกรรมวิธีพื้นบาน 
จากแหลงความรูตางๆ ซึ่งไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาวิจัยไว โดยนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบ
การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) จากนั้นนําผลการศึกษามาสรางสรรคผลงานศิลปะการ
จัดวาง: ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนา 
 ในการวิจัยครั้งนี ้ผูวิจัยไดดําเนินตามขั้นตอนดังนี ้
 1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
 2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
 5. ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยางประชากร 
  ประชากร คือ ภาพราง 3 มิติดวยคอมพิวเตอร จํานวน 10 ชุด (ดูภาพประกอบ 1) 
  กลุมตัวอยาง คือ กลุมตัวอยางที่พิจารณาจากภาพราง 3 มิติดวยคอมพิวเตอร จํานวน 10 
ชุด โดยผูเชี่ยวชาญเปนผูคัดเลือกแบบเจาะจงสุมตัวอยาง(Purposive Sampling)จํานวน 3 ชุด จากนั้น
นําภาพรางมาสรางสรรคเปนผลงานศิลปะจัดวาง ซึ่งประกอบดวย 
 1. ผลงานชุดท่ี 1 ชื่อผลงาน: ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนาหมายเลข 1  
  ประเภท :  ศิลปะการจัดวาง 
  สื่อวัสดุ : ยุงขาว ,รูปทรงชาวนา ,รูปทรงเมล็ดขาว,ขาวเปลือก,ทุงนาและสภาพแวดลอม 
  ขนาด :  ผันแปรตามสภาพพื้นที ่
  พื้นที่จัดวาง:  บานสวายจีก หมู 14 ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย 
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 2. ผลงานชุดท่ี 2 ชื่อผลงาน: ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนาหมายเลข 2  
  ประเภท :  ศิลปะการจัดวาง 
  สื่อวัสดุ :  ยุงขาว ,รูปทรงชาวนา ,รูปทรงเมล็ดขาว,ขาวเปลือก,ทุงนาและสภาพแวดลอม 
  ขนาด :  ผันแปรตามสภาพพื้นที ่
  พื้นที่จัดวาง:  บานสวายจีก หมู 14 ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย 
 3. ผลงานชุดท่ี 3 ชื่อผลงาน: ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนาหมายเลข 3  
  ประเภท :  ศิลปะการจัดวาง 
  สื่อวัสดุ :  ยุงขาว ,รูปทรงชาวนา ,รูปทรงเมล็ดขาว,ขาวเปลือก,ทุงนาและสภาพแวดลอม 
  ขนาด :  ผันแปรตามสภาพพื้นที ่
  พื้นที่จัดวาง:  บานสวายจกี หมู 14 ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย 
 
2. การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชเครื่องมือในการวิจัยดังนี ้
 ประชากร คือ คือ ภาพราง 3 มิติดวยคอมพิวเตอร จํานวน 10 ชุด 
 กลุมตัวอยาง คือ กลุมผลงานที่ผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญโดยการเลือกสุมแบบ
เจาะจง(Purposive Sampling) จํานวน 3 ผลงานจากภาพรางที่ผูวิจัยไดเลือกแบบสุมตัวอยางจํานวน 
10 ชุด เมื่อไดขอมูลแลวผูวิจัยจะนํามาวิเคราะหเปนรอยล เพื่อนําผลที่ไดจากแบบสอบถามมาสรุปผล
โดยประกอบดวยแบบสอบถามดังนี ้
 

แบบสอบถาม 
เร่ือง 

การศึกษาเพื่อการสรางสรรคศิลปะการจัดวาง: ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนา 
 
คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เปนขอมูลในการทําปริญญานิพนธของ นาย สุจิน สังวาลยมณีเนตร สาขา  
 ทัศนศิลป: ศิลปะสมัยใหม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรศิลปกรรมมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ตอนท่ี 1 ขอมูลทางประชากรศาสตรของผูกรอกแบบสอบถาม 
คําชี้แจง กรุณาใสเครื่องหมาย / ลงใน  q ที่มีขอความตรงกับทานมากที่สุด 
 1. เพศ 
   q 1. ชาย 
  q 2. หญิง 
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 2. อายุ 
  q 1. ไมเกิน 18 ป 
   q 2. 19-30 ป 
   q 3. 31-45 ป 
   q 4. 46-60 ป 
   q 5. 61 ปขึน้ไป 
 3. ระดับการศึกษาสูงสุด (รวมทั้งที่กําลังศึกษาอยู) 
   q 1. ประถมศึกษา 
   q 2. มัธยมศึกษาตอนปลาย 
   q 3. ปวช./อนุปริญญา 
   q 4. ปริญญาตรี 
   q 5. ปริญญาโทขึ้นไป 
 4. อาชีพ  
   q 1. กําลังศึกษา 
   q 2.ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
   q 3.พนักงานเอกชน 
   q 4.ธุรกิจสวนตัว 
   q 5. อ่ืนๆ  
 5. รายไดตอเดือน 
   q 1. ตํ่ากวา 10,000 บาท  
   q 2. 10,001-20,000 บาท  
   q 3. 20,001-30,000 บาท  
   q 4. 30,001 บาทขึ้นไป  
 

ตอนท่ี 2 เปนคําถามแบบเลือกตอบในแตละขอเพียงชองเดียวในตารางโดยประเมินแบบมาตราสวน 
 ประเมินคา (Rating Scale) ซึ่งกําหนด คาคะแนน (Weight) ออกเปนระดับ  
  5 หมายถึง ผลการประเมินในระดับดีมาก 
  4 หมายถึง ผลการประเมินในระดับดี 
  3 หมายถึง ผลการประเมินในระดับพอใช 
  2 หมายถึง ผลการประเมินในระดับควรปรับปรุง 
  1 หมายถึง ผลการประเมินในระดับใชไมได 
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 แบบประเมินผล ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอผลงานการศึกษาเพื่อ
การสรางสรรคศิลปะการจัดวาง: ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนา  
 

ลักษณะพฤติกรรมและความคิดเห็น 

ดีม
าก

 

ดี 

พอ
ใช
 

คว
รป
รับ
ปรุ
ง 

ใช
ไม
ได
 

1. หลักเกณฑทางดานการออกแบบ 
    1.1 การจัดวางองคประกอบ  
          1.1.1 ขนาดของผลงานมีความเหมาะสมกับพื้นที ่

     

1.1.2 ความเหมาะสมระหวางรูปแบบกับเนื้อหา       
1.1.3 ความสัมพันธระหวางผลงานกับพื้นที่ติดต้ังผลงาน      
1.1.4 ความกลมกลืนกับสภาพแวดลอม       
1.1.5 ความเหมาะสมของการใชสัญลักษณบนผลงาน       

   1.2 ความสวยงาม 
          1.2.1 รูปแบบสอดคลองกับเนื้อหาและเรื่องราว  

     

1.2.2 การใชสีในผลงาน       
1.2.3 การผสมผสานวัสดุธรรมชาติกับวัสดุสังเคราะห       
1.2.4ผลงานมีความงามเขากับพื้นที่และสภาพแวดลอม       

2.หลักเกณฑทางดานการผลิต 
   2.1 สื่อวัสดุท่ีใชในการผลิต  

     

2.1.1 สื่อวัสดุมีความเหมาะสมตอสภาพแวดลอม      
2.1.2 สื่อวัสดุมีความเหมาะสมตอการสรางการรับรูและ

ความเขาใจ 
     

   2.2 กระบวนการผลิต       
2.2.1 การผสมผสานวัสดุธรรมชาติกับวัสดุสังเคราะห       
2.2.2 ความแข็งแรงคงทนตอสภาพแวดลอมของผลงาน      
2.2.3 การนําทักษะภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในผลงาน      
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ลักษณะพฤติกรรมและความคิดเห็น 

ดีม
าก

 

ดี 

พอ
ใช
 

คว
รป
รับ
ปรุ
ง 

ใช
ไม
ได
 

3.หลักเกณฑทางดานการรับรู       
    3.1 รูปแบบของผลงานสามารถสื่อถึงเนื้อหาไดอยางเหมาะสม      
    3.2 การใชสัญลักษณบนผลงานสามารถสื่อถึงเนื้อหาไดอยาง

เหมาะสม  
     

    3.3 การสรางการรับรูและความเขาใจจากวัสดุทองถ่ิน       
    3.4 ความสัมพันธของเนื้อหากับรูปแบบการนําเสนอ       
    3.5 ความรูที่ไดรับจากการชมผลงาน       

 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาจากแหลงขอมูลตางๆทั้งจากขอมูล
ชั้นตน(Primary Source)และขอมูลชั้นรอง(Secondary Source) เมื่อไดทําการศึกษาเปนที่เรียบรอย
แลว จึงไดคัดเลือกประชากร และกลุมตัวอยางจากผลงานภาพราง 3 มิติดวยคอมพิวเตอรของผูวิจัย
ทั้งหมด 10 ชุด และใชการสุมแบบเจาะจง(Purposive Sampling) จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ชุด เพื่อ
นํามาปรับปรุง แกไขและพัฒนาสรางสรรคเปนผลงานศิลปะการจัดวางตามแนวทางของผูวิจัยโดยมี
ขั้นตอนดังนี ้
 1. ศึกษาถึงกรรมวิธีการจัดสรางยุงขาวแบบพื้นบานตามภูมิปญญาทองถ่ินของตําบล 
สวายจีก อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมยจากการสังเกต (observation) แบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม 
  - แบบมีสวนรวมเปนการสังเกตแบบมีสวนรวมในกิจกรรมที่ ต.สวายจีกก อ.เมือง จ.
บุรีรัมย 
  - แบบไมมีสวนรวม เปนการสังเกตสภาพแวดลอมลักษณะทางกายภาพ สภาพทางภูมิ
ประเทศ และที่ต้ังของหมูบาน 
 2.  รวบรวมขอมูลภาพถายยุงขาวโบราณ จากพื้นที ่ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย 
 3. ทดลองการปฏิบัติงานดวยวัสดุทองถ่ิน ศึกษาถึงวิธีวิทยาทางทัศนศิลป รวมทั้งวัสดุ
สังเคราะหสมัยใหม นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยมาสรางสรรคเปนผลงานจําลอง (Model)และ
ทดลองจัดวางดวยวิธีวิทยาทางทัศนศิลป  
 4. กลุมผลงานที่ผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญโดยการเลือกสุมแบบเจาะจง(Purposive 
Sampling) จํานวน 3 ผลงานจากภาพรางที่ผูวิจัยไดเลือกแบบสุมตัวอยางจํานวน 30 ชิ้น 
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 5.  นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัย มาพัฒนาและสรางสรรคผลงานศิลปะการจัดวาง ตาม
แนวทางของผูวิจัย 
 6.  สรางแบบสอบถาม  
 
4. การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลจากผลงานที่ผานการสุมแบบเจาะจงโดยผู เชี่ยวชาญ เพื่อให
ผลการวิจัยมีความเที่ยงตรงจึงไดกําหนดหลักเกณฑของการวิเคราะหขอมูล เพื่อเปนเครื่องมือในการ
วิเคราะห ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสอบถามจํานวน 3 ชุดสําหรับผูชมจํานวน 100 คน เพื่อสอบถาม
ความพึงพอใจของผูชมที่มีตอผลงานศิลปะ ผูวิจัยไดแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ดาน ดังนี ้
 1. ดานการออกแบบ ซึ่งรวมถึง การจัดองคประกอบ, การจัดวาง, การใชสี, หลักการทาง
ทัศนศิลป 
 2. ดานการผลิต รวมถึง วัสดุอุปกรณพื้นบาน,วัสดุสังเคราะห,วัสดุธรรมชาติ 
 3. ดานการรับรู ไดกลาวถึง ความรูความเขาใจ,การสื่อความหมาย,สัญลักษณ,การรับรู 
 

   
ชื่อผลงาน: ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนาหมายเลข 1  ชื่อผลงาน: ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนาหมายเลข 2 

   
ชื่อผลงาน: ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนาหมายเลข 3  ชื่อผลงาน: ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนาหมายเลข 4 
 
ภาพประกอบ 1  ภาพราง 3 มิติดวยการออกแบบคอมพิวเตอรทดลองจัดวางกับพื้นที่จํานวน 10 ชุด  
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ชื่อผลงาน: ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนาหมายเลข 5  ชื่อผลงาน: ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนาหมายเลข 6 

   
ชื่อผลงาน: ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนาหมายเลข 7  ชื่อผลงาน: ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนาหมายเลข 8 
 

 
ชื่อผลงาน: ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนาหมายเลข 9 

 

 
ชื่อผลงาน: ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนาหมายเลข 10 

ภาพประกอบ 1  (ตอ) 
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ภาพประกอบ 2  ผลงานที่ผานการพิจารณาคัดเลือกจากผูเชี่ยวชาญ ชุดที ่1 
 
ชื่อผลงาน: ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนาหมายเลข 1  
ประเภท  :  ศิลปะการจัดวาง 
สื่อวัสดุ  : ยุงขาว ,รูปทรงชาวนา ,รูปทรงเมล็ดขาว,ขาวเปลือก,ทุงนาและสภาพแวดลอม 
ขนาด  :  ผันแปรตามสภาพพื้นที ่
พื้นที่จัดวาง :  บานสวายจีก หมู 14 ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย 
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ภาพประกอบ 3  ผลงานที่ผานการพิจารณาคัดเลือกจากผูเชี่ยวชาญ ชุดที ่2 
 
ชื่อผลงาน: ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนาหมายเลข 2  
ประเภท  :  ศิลปะการจัดวาง 
สื่อวสัดุ  :  ยุงขาว ,รูปทรงชาวนา ,รูปทรงเมล็ดขาว,ขาวเปลือก,ทุงนาและสภาพแวดลอม 
ขนาด  :  ผันแปรตามสภาพพื้นที ่
พื้นที่จัดวาง :  บานสวายจีก หมู 14 ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย 
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ภาพประกอบ 4 ผลงานที่ผานการพิจารณาคัดเลือกจากผูเชี่ยวชาญ ชุดที ่3 
 
ชือ่ผลงาน: ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนาหมายเลข 3  
ประเภท  :  ศิลปะการจัดวาง 
สื่อวัสดุ  :  ยุงขาว ,รูปทรงชาวนา ,รูปทรงเมล็ดขาว,ขาวเปลือก,ทุงนาและสภาพแวดลอม 
ขนาด  :  ผันแปรตามสภาพพื้นที ่
พื้นที่จัดวาง :  บานสวายจีก หมู 14 ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย 
 
5. ผลการวิเคราะหขอมูล 
  การศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาเพื่อการสรางสรรคศิลปะการจัดวาง เรื่อง ยุงขาวกับวิถีชีวิต
ชาวนาไดรับแรงบันดาลใจจากทองถ่ินที่ขาพเจาอาศัยอยูมีรากวัฒนธรรมที่แข็งแกรงมีศิลปวัฒนธรรมที่
เปนเอกลักษณชุมชนหลายดาน เชน วิถีชีวิต ความเปนอยู ภาษาทองถ่ิน และศิลปกรรมโบราณซึ่ง
นับวันจะสูญสลายเนื่องจากไมมีการจัดการอยางเหมาะสม ขาพเจาตองการนําเสนอเรื่องราวของความ
ผูกพันของยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนา โดยการนําองคความรูและวิทยาการสมัยใหมที่ไดจากการ
ศึกษาวิจัยมาพัฒนาและสรางสรรคระหวางศิลปกรรมทองถ่ินกับศิลปกรรมสมัยใหม ดวยการนําเสนอ
รูปแบบดวยสัญลักษณที่ถูกกําหนดเปนภาพแทนในดาน แนวคิด คติความเชื่อ พิธีกรรมตลอดจน
ประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน ใหเกิดการยอมรับสูสาธารณชน กําหนดสัญลักษณเพื่อแสดงเปนภาพ
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แทนเนื้อหาซึ่งประกอบดวย 1. ภาพแทนการเปลี่ยนแปลงการทํานาแบบด้ังเดิมสูอุตสาหกรรมการทํานา 
2.ภาพแทนวัฒนธรรมการทํานา 3. ภาพแทนระบบเศรษฐกิจของชาวนา โดยใชกระบวนการทางศิลปะ
แบบ ศิลปะการจัดวาง(Installation)เปนกระบวนการนําเสนอ เพื่อสะทอนเรื่องราวความผูกพันของยุง
ขาวกับวิถีชีวิตชาวนาและผลผลิตขาว ในดานตางๆ ผูวิจัยไดศึกษาและพัฒนาผลงานโดยไดสรางเปน
แบบรางสามมิติดวยการออกแบบดวยคอมพิวเตอรจํานวน 10 ชุด ใหผูเชี่ยวชาญคัดเลือกโดยการสุม
แบบเจาะจงเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 3 ชิ้น จากนั้นนําผลงานจัดแสดงดวยรูปแบบศิลปะการจัดวาง 
 
 
 



บทที ่4 
กระบวนการสรางสรรค 

   
 ในกระบวนการสรางสรรคผลงาน ผูวิจัยนั้นไดใหความสําคัญไปที่ลักษณะของรูปแบบหรือ
ลักษณะของการเลือกรูปแบบ เพื่อนํามาใชในกระบวนการสรางสรรคผลงาน ทั้งนี้ในกระบวนการเลือก
รูปแบบเพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานนั้น ผูวิจัยไดมุงเนนไปที่เนื้อหาเรื่องราวเก่ียวกับการศึกษาเพื่อการ
สรางสรรคศิลปะการจัดวาง: ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนา 
 ซึ่งกระบวนการสรางสรรคผลงาน เปนกระบวนการที่เชื่อมตอมาจากการหาขอมูลและนํามา
ซึ่งการวิเคราะหขอมูล แลวจึงนํามาสรางสรรคผลงาน ในกระบวนการสรางสรรคผลงานนั้น กอนที่จะลง
มือปฏิบัติผลงานจริงนั้น ผูวิจัยไดมีออกแบบภาพรางสามมิติดวยคอมพิวเตอรจํานวน 10 ชุด จากนั้น
ผูเชี่ยวชาญจึงไดเลือกสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 3 ชุด จากภาพราง
ทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. แนวความคิดและเนื้อหาเรื่องราวของการศึกษาเพื่อการสรางสรรคศิลปะการจัดวาง: ยุง
ขาวกับวิถีชีวิตชาวนา 
 2. โครงสรางทางทัศนศิลป และเทคนิคการสรางผลงานศิลปะการจัดวาง 
 3. สรุปผลของการศึกษา เพื่อการสรางสรรคผลงานศิลปะการจัดวาง 
 4. การนําเสนอการวิเคราะหขอมูล  
 ผูวิจัยไดนําผลงานจํานวน 3 ชุดที่ผูเชี่ยวชาญไดเลือกแลวมาสรางสรรคและจัดแสดง
นิทรรศการ โดยมีรายละเอียดผลงานดังนี้ 
 

 1. ผลงานชุดท่ี 1 ชื่อผลงาน: ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนาหมายเลข 1  
  ประเภท : ศิลปะการจัดวาง 
  สื่อวัสดุ : ยุงขาว ,รูปทรงชาวนา ,รูปทรงเมล็ดขาว,ขาวเปลือก,ทุงนาและสภาพแวดลอม 
  ขนาด : ผันแปรตามสภาพพื้นที ่
  พื้นที่จัดวาง: บานสวายจีก หมู 14 ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย 
  

 2. ผลงานชุดท่ี 2 ชื่อผลงาน: ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนาหมายเลข 2  
  ประเภท : ศิลปะการจัดวาง 
  สื่อวัสดุ : ยุงขาว ,รูปทรงชาวนา ,รูปทรงเมล็ดขาว,ขาวเปลือก,ทุงนาและสภาพแวดลอม 
  ขนาด : ผันแปรตามสภาพพื้นที ่
  พื้นที่จัดวาง: บานสวายจีก หมู 14 ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย 
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 3. ผลงานชุดท่ี 3 ชื่อผลงาน: ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนาหมายเลข 3  
  ประเภท : ศิลปะการจัดวาง 
  สื่อวัสดุ : ยุงขาว ,รูปทรงชาวนา ,รปูทรงเมล็ดขาว,ขาวเปลือก,ทุงนาและสภาพแวดลอม 
  ขนาด : ผันแปรตามสภาพพื้นที ่
  พื้นที่จัดวาง: บานสวายจีก หมู 14 ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย 
 

 
 

ภาพประกอบ 5  ผลงานที่ผานการพิจารณาคัดเลือกจากผูเชี่ยวชาญ ชุดที ่1 
 
 1. ชื่อผลงาน: ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนาหมายเลข 1  
  ประเภท : ศิลปะการจัดวาง 
  สื่อวัสดุ : ยุงขาว ,รูปทรงชาวนา ,รูปทรงเมล็ดขาว,ขาวเปลือก,ทุงนาและสภาพแวดลอม 
  ขนาด : ผันแปรตามสภาพพื้นที ่
  พื้นที่จัดวาง: บานสวายจีก หมู 14 ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย 
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 ท่ีมาของเน้ือหาและแนวคิด 
  การศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาเพื่อการสรางสรรคศิลปะการจัดวาง เรื่อง ยุงขาวกับวิถีชีวิต
ชาวนาไดรับแรงบันดาลใจจากทองถ่ินที่ขาพเจาอาศัยอยูมีรากวัฒนธรรมที่แข็งแกรงมีศิลปวัฒนธรรมที่
เปนเอกลักษณชุมชนหลายดาน เชน วิถีชีวิต ความเปนอยู ภาษาทองถ่ิน และศิลปกรรมโบราณซึ่ง
นับวันจะสูญสลายเนื่องจากไมมีการจัดการอยางเหมาะสม ขาพเจาตองการนําเสนอเรื่องราวของความ
ผูกพันของยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนา โดยการนําองคความรูและวิทยาการสมัยใหมที่ไดจากการ
ศึกษาวิจัยมาพัฒนาและสรางสรรคระหวางศิลปกรรมทองถ่ินกับศิลปกรรมสมัยใหม ดวยการนําเสนอ
รูปแบบดวยสัญลักษณที่ถูกกําหนดเปนภาพแทนในดาน แนวคิด คติความเชื่อ พิธีกรรมตลอดจน
ประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน ใหเกิดการยอมรับสูสาธารณชน กําหนดสัญลักษณเพื่อแสดงเปนภาพ
แทนเนื้อหาซึ่งประกอบดวย 1. ภาพแทนการเปลี่ยนแปลงการทํานาแบบด้ังเดิมสูอุตสาหกรรมการทํานา 
2.ภาพแทนวัฒนธรรมการทํานา 3. ภาพแทนระบบเศรษฐกิจของชาวนา โดยใชกระบวนการทางศิลปะ
แบบ ศิลปะการจัดวาง(Installation)เปนกระบวนการนําเสนอ เพื่อสะทอนเรื่องราวความผูกพันของยุง
ขาวกับวิถีชีวิตชาวนาและผลผลิตขาว ในดานตางๆ ผูวิจัยไดศึกษาและพัฒนาผลงานโดยไดสรางเปน
แบบรางสามมิติดวยการออกแบบดวยคอมพิวเตอรจํานวน 10 ชุด ใหผูเชี่ยวชาญคัดเลือกโดยการสุม
แบบเจาะจงเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 3 ชิ้น จากนั้นนําผลงานศิลปะการจัดวาง:ยุงขาวกับวิถีชีวิต
ชาวนา สรางสรรคผลงานแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนของการสรางชิ้นงานสําหรับนําไปประกอบติดต้ัง 
จัดวาง โดยใชวัสดุพื้นบานและวัสดุสังเคราะหประกอบดวย 1.ยุงขาวขนาดไมเทากันจํานวน 12 หลัง 2.
รูปทรงเมล็ดขาว ขนาด 100x35x30 จํานวน 20 ชิ้น ขนาด 120x45x30 จํานวน 20 ชิ้น ขนาด 
120x35x30 จํานวน 20 ชิ้น รวมรูปทรงเมล็ดขาวที่ติดต้ังในพื้นที่ 60 ชิ้น 3.รูปทรงชาวนาขนาด 
180x35x30 จํานวน 20 ชิ้น,ขนาด 160x35x30 จํานวน 20 ชิ้น,ขนาด 140x35x30 จํานวน 20 ชิ้น, 
ขนาด 120x35x30 จํานวน 20 ชิ้น,ขนาด 100x35x30 จํานวน 20 ชิ้น รวม 120 ชิ้น และสวนที่สอง คือ 
สวนของการติดต้ัง จัดวางชิ้นงาน วัสดุ อุปกรณ ลงบนพื้นที่และสภาพสิ่งแวดลอมที่กําหนดไว ผูวิจัย
เลือกใชวัสดุในการสรางสรรคผลงานที่มีความหลากหลาย ไดแก แกลบ กอนกรวดหลากสี แผน
พลาสติก ผาใยสังเคราะห ตลอดจนแสง เสียง และสภาพแวดลอม โดยมีลักษณะการจัดวางแบบ
กระจายเขาหาศูนยกลาง เนนการจัดวางยุงขาวเปนองคประกอบหลักของการจัดวาง แลวใชรูปทรง
ชาวนาจํานวน 120 ชิ้น ขนาดแตกตางกันมาจัดวางเปนกลุมในระดับความสูงคละกันเพื่อใหเกิดความ
หลากหลายของตัวผลงานโดยกําหนดระยะ ทิศทาง ใหมีความสัมพันธตามหลักการทางทัศนศิลปและ
การสรางมุมมองที่มีความสัมพันธกับยุงขาว เมล็ดขาวและพื้นหลังซึ่งประกอบดวย ภาพตนตาล ตนไม
พื้นบานนานาชนิด ทุงนาและสภาพแวดลอม เพื่อสื่อถึงความอุดมสมบูรณของทองถ่ิน นอกจากนี้แสง 
เสียงและสภาพแวดลอมจากธรรมชาติยังเปนสวนสําคัญตอการรับรูความงามและปรากฏการที่เกิดขึ้น
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จากการจัดวาง จากการประเมินผลจากแบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ ทางดานการ
ออกแบบ การผลิต และการรับรู จากปรากฏวา ผูชมสามารถรับรูถึงเรื่องราว เนื้อหาเก่ียวกับยุงขาวกับ
วิถีชีวิตชาวนาจากการรับชมผลงานศิลปะการจัดวางของผูวิจัยไดเปนอยางดี 
 
 กระบวนการสรางสรรค 
 ผูวิจัยไดใชวัสดุทองถ่ินและวัสดุสังเคราะหในการดําเนินงาน โดยกําหนดสัญลักษณบน
ผลงานที่แตกตางกัน ทั้งนี้ผูวิจัยไดคํานึงถึงการสื่อความหมายและการรับรูที่สอดคลองกับรูปแบบและ
เนื้อหาซึ่งประกอบดวย 
 1. ยุงขาว -ทาดวยวัสดุทองถ่ิน ประกอบดวย ขี้ควายxน้ําxดินจอมปลวกxแกลบxปูนซีเมนตx
กาวxฟางในอัตราสวน:10x5x5x3x3x3x3x3 ตอ 30 ลูกบาศกเซนติเมตร กําหนดใหเปนภาพแทน
เรื่องราวเก่ียวกับยุงขาว เพื่อแสดงเนื้อหาซึ่งประกอบดวย ยุงขาวจํานวน 12 หลังโดยใชกระบวนการ
แบบ ศิลปะการจัดวาง(Installation)เปนกระบวนการนําเสนอ ซึ่งไดรับแรงบันดาลใจจากการสรางยุง
ขาวดวยการใชวัสดุและภูมิปญญาพื้นบานในทองถ่ินของขาพเจาที่ยังคงดําเนินอยูถึงปจจุบัน ทั้งนี้การ
กําหนดรหัสและสัญลักษณภาพแทนไดเสนอถึงคุณคาของมรดกวัฒนธรรมของชุมชนชาวนา โ ดยมี
สัดสวนดังนี้ 
   - อัตราสวน 4:1 ขนาด 100x90x90 จํานวน 5 หลัง 
  - อัตราสวน 4:2 ขนาด 120x100x100 จํานวน 3หลัง 
  - อัตราสวน 4:3 ขนาด 150x120x120 จํานวน 3 หลัง 
   - อัตราสวน 4:3 ขนาด 400x300x300 จํานวน 1 หลัง 
   รวมยุงขาวที่ติดต้ังในพื้นที่จํานวน 12 หลัง 
 2.  รูปทรงชาวนา ทาดวยวัสดุทองถ่ินขี้ควายxน้ําxดินจอมปลวกxแกลบxปูนซีเมนตxกาวx
ฟางในอัตราสวน:10x5x5x3x3x3x3x3 ตอ 30 ลูกบาศกเซนติเมตร กําหนดใหเปนภาพแทนเรื่องราว
และเนื้อหาเก่ียวกับชาวนาที่มีความผูกพันกับยุงขาว โดยใชกระบวนการทางศิลปะแบบ ศิลปะการจัด
วาง(Installation)เปนกระบวนการนําเสนอ ซึ่งไดรับแรงบันดาลใจจากความผูกพันของสภาพวิถีชีวิต
ชาวนากับที่นาและยุงขาวที่เก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตที่สงผลกระทบตอชาวนาใน
ดานตางๆ ทั้งนี้การกําหนดรหัสและสัญลักษณเพื่อเปนภาพแทนเนื้อหาไดเสนอถึง คุณคาของชาวนากับ
การทํานา โดยมีสัดสวนดังนี้ 
  - ขนาด 180x35x30 จํานวน 20 ชิ้น 
  - ขนาด 160x35x30 จํานวน 20 ชิ้น 
  - ขนาด 140x35x30 จํานวน 20 ชิ้น 
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  - ขนาด 120x35x30 จํานวน 20 ชิ้น 
  - ขนาด 100x35x30 จํานวน 20 ชิ้น 
  - ขนาด 80x35x30 จํานวน 20 ชิ้น 
  รวมรูปทรงชาวนาที่ติดต้ังในพื้นที ่120 ชิ้น 
 3. รูปทรงเมล็ดขาว-ทาดวยวัสดุทองถ่ินขี้ควายxน้ําxดินจอมปลวกxแกลบxปูนซีเมนตxกาวx
ฟางในอัตราสวน:10x5x5x3x3x3x3x3 ตอ 30 ลูกบาศกเซนติเมตร กําหนดใหเปนภาพแทนเรื่องราว
เก่ียวกับขาว เพื่อแสดงเนื้อหาของความผูกพันขาวกับวิถีชีวิตชาวนา โดยใชกระบวนการทางศิลปะแบบ 
ศิลปะการจัดวาง(Installation)เปนกระบวนการนําเสนอ ซึ่งไดรับแรงบันดาลใจจากคุณคาของการผลิต
ขาวและการทํานา ทั้งนี้การกําหนดรหัสและสัญลักษณในฐานะภาพแทนเนื้อหาที่ไดเสนอถึง พิธีกรรม
ขาว ความผูกพันขาวกับวิถีชีวิตชาวนาและยุงขาว องคความรูและวิถีการผลิตของชุมชนชาวนา การ
จัดการผลผลิตขาวของชาวนา โ ดยมีสัดสวนดังนี้ 
  - ขนาด 100x35x30 จํานวน 20 ชิ้น 
  - ขนาด 120x45x30 จํานวน 20 ชิ้น 
  - ขนาด 120x35x30 จํานวน 20 ชิ้น 
  รวม รูปทรงเมล็ดขาวที่ติดต้ังในพื้นที ่60 ชิ้น 
 
 ผลการนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัย มาสรางสรรคผลงานศิลปะการจัดวาง:ยุงขาวกับวิถี
ชีวิตชาวนา ผูวิจัยไดทําการศึกษาวิเคราะหขอมูลเนื้อหาเก่ียวกับ ศิลปะการจัดวาง (Installation Art) 
และศึกษา วิเคราะหขอมูลเนื้อหาเก่ียวกับยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนาจากนั้นจึงนําผลการศึกษาวิเคราะห
มาสรางสรรคเปนผลงานศิลปะจัดวางตามแนวทางของผูวิจัย ผลงานศิลปะการจัดวาง:ยุงขาวกับวิถี
ชีวิตชาวนา สรางสรรคผลงานแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนของการสรางชิ้นงานสําหรับนําไปประกอบ
ติดต้ัง จัดวาง โดยใชวัสดุพื้นบานและวัสดุสังเคราะหประกอบดวย ยุงขาวขนาดไมเทากันจํานวน 12 
หลัง รูปทรงเมล็ดขาวจํานวน 60 ชิ้น รูปทรงชาวนาจํานวน 120 ชิ้น รวมจํานวนชิ้นงานที่ติดต้ังทั้งหมด 
192 ชิ้นในผลงานชุดที ่1 และสวนที่สอง คือ สวนของการติดต้ัง จัดวางชิ้นงาน วัสดุ อุปกรณ ลงบนพื้นที่
และสภาพสิ่งแวดลอมที่กําหนด ผูวิจัยไดทําการประเมินผลการรับรูของผูชมตอผลงานศิลปะการจัดวาง
จากการจัดแสดงผลงาน จากผลการประเมินปรากฏวา ผูชมสามารถรับรูถึงเรื่องราวและ เนื้อหา จาก
การกําหนดสัญลักษณเพื่อแสดงเปนภาพแทนเนื้อหาซึ่งประกอบดวย 1. ภาพแทนการเปลี่ยนแปลงการ
ทํานาแบบด้ังเดิมสูอุตสาหกรรมการทํานา 2.ภาพแทนวัฒนธรรมการทํานา 3. ภาพแทนระบบเศรษฐกิจ
ของชาวนา จากการรับชมผลงานศิลปะการจัดวางของผูวิจัยพบวา ลักษณะพฤติกรรมและความคิดเห็น 
ทางดานการออกแบบ ผูชมมากกวารอยละ 80 มีความพึงพอใจผลงานในระดับดีมาก ซึ่งพอจะอนุมาน
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ไดวา ผลงานศิลปะการจัดวงมีความสอดคลองกับจุดประสงคที่ผูวิจัยวางไว มีเพียงดานความเหมาะสม
ระหวางรูปแบบกับเนื้อหา ที่ผูชมมีความพึงพอใจระดับดีมากรอยละ 75 ดานการผสมผสานวัสดุ
ธรรมชาติกับวัสดุสังเคราะหในรอยละ 70 และผูชมมีความพึงพอใจตํ่าสุดในเรื่องการใชสี มีเพียงรอยละ 
60 ซึ่งอาจจะเกิดจากผลงานจัดวางชุดนี้ ใชสีวัสดุจากธรรมชาติ ทําใหความโดเดนในเรื่องสีลดนอยลง
ไป ดานการผลิต ผูชมมากกวารอยละ 85 มีความพึงพอใจผลงานในระดับดีมาก ซึ่งพอจะอนุมานไดวา 
ผลงานศิลปะการจัดวงมีความสอดคลองกับจุดประสงคที่ผูวิจัยวางไว ดานการรับรู ผูชมมากกวารอยละ 
85 มีความพึงพอใจผลงานในระดับดีมาก ซึ่งพอจะอนุมานไดวา ผลงานศิลปะการจัดวงมีความ
สอดคลองกับจุดประสงคที่ผูวิจัยวางไว มีเพียงการรับรูในดานการใชสัญลักษณบนผลงานสามารถสื่อ
ถึงเนื้อหาไดอยางเหมาะสมที่มีผูชมในรอยละ 76 ผูวิจัยมีความเห็นวาเปนเพราะการใชสัญลักษณที่ไม
สามารถสื่อถึงความเขาใจไดงาย ซึ่งสอดคลองกับการกําหนดสัญลักษณดานภาพแทนวัฒนธรรมการ
ทํานาไดตามทีผู่วิจัยกําหนด ผลงานดังกลาวเมื่อนําไปจัดแสดงตอผูชมแลวผูวิจัยไดนําผลจากตารางมา
คํานวณเปนระบบเปอรเซ็นตจากผูชมทั้งหมดจํานวน 100 คน ไดผลจากแบบสอบถามดังนี้ 
 

ตาราง 1  แบบประเมินผล ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอผลงานการศึกษาเพื่อการ
สรางสรรคศิลปะการจัดวาง: ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนา หมายเลข1  

 

ลักษณะพฤติกรรมและความคิดเห็น 

ดีม
าก

 

ดี 

พอ
ใช
 

คว
รป
รับ
ปรุ
ง 

ใช
ไม
ได
 

1. หลักเกณฑทางดานการออกแบบ 
    1.1 การจัดวางองคประกอบ  
          1.1.1 ขนาดของผลงานมีความเหมาะสมกับพื้นที ่ 80 15 3 2  

1.1.2 ความเหมาะสมระหวางรูปแบบกับเนื้อหา  75 12 2 1  
1.1.3 ความสัมพันธระหวางผลงานกับพื้นที่ติดต้ังผลงาน 90 10    
1.1.4 ความกลมกลืนกับสภาพแวดลอม  87 3 15 5  
1.1.5 ความเหมาะสมของการใชสัญลักษณบนผลงาน  90 9  1  

   1.2 ความสวยงาม 
          1.2.1 รูปแบบสอดคลองกับเนื้อหาและเรื่องราว  70 20 10   

1.2.2 การใชสีในผลงาน  60 30 7 3  
1.2.3 การผสมผสานวัสดุธรรมชาติกับวัสดุสังเคราะห  70 20 10   
1.2.4 ผลงานมีความงามเขากับพื้นที่และสภาพแวดลอม  90 5 5   
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ตาราง 1  (ตอ) 
 

ลักษณะพฤติกรรมและความคิดเห็น 

ดีม
าก

 

ดี 

พอ
ใช
 

คว
รป
รับ
ปรุ
ง 

ใช
ไม
ได
 

2.หลักเกณฑทางดานการผลิต 
   2.1 สื่อวัสดุท่ีใชในการผลิต       

2.1.1 สื่อวัสดุมีความเหมาะสมตอสภาพแวดลอม 94 5 1   
2.1.2 สื่อวัสดุมีความเหมาะสมตอการสรางการรับรูและ

ความเขาใจ 97 9 4   
   2.2 กระบวนการผลิต       

2.2.1 การผสมผสานวัสดุธรรมชาติกับวสัดุสังเคราะห  88 2 10   
2.2.2 ความแข็งแรงคงทนตอสภาพแวดลอมของผลงาน 90 10     
2.2.3 การนําทักษะภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในผลงาน 86 14    

3.หลักเกณฑทางดานการรับรู       
    3.1 รูปแบบของผลงานสามารถสื่อถึงเนื้อหาไดอยางเหมาะสม 88 2 10   
    3.2 การใชสัญลักษณบนผลงานสามารถสื่อถึงเนื้อหาไดอยาง

เหมาะสม  93  7   
    3.3 การสรางการรับรูและความเขาใจจากวัสดุทองถ่ิน  76 20 4   
    3.4 ความสัมพันธของเนื้อหากับรูปแบบการนําเสนอ  90 9 1   
    3.5 ความรูที่ไดรับจากการชมผลงาน  68 32    

 
 สรุปผล ขอมูลความพึงพอใจท่ีมีตอผลงานศิลปะการจัดวาง: ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนา 
จากตารางแบบสอบถามสรุปไดวา 
 ทางดานการออกแบบ ผูชมมากกวารอยละ 80 มีความพึงพอใจผลงานในระดับดีมาก ซึ่ง
พอจะอนุมานไดวา ผลงานศิลปะการจัดวงมีความสอดคลองกับจุดประสงคที่ผูวิจัยวางไว มีเพียงดาน
ความเหมาะสมระหวางรูปแบบกับเนื้อหา ที่ผูชมมีความพึงพอใจระดับดีมากรอยละ 75 ดานการ
ผสมผสานวัสดุธรรมชาติกับวัสดุสังเคราะหในรอยละ 70 และผูชมมีความพึงพอใจตํ่าสุดในเรื่องการใชสี 
มีเพียงรอยละ 60 ซึ่งอาจจะเกิดจากผลงานจัดวางชุดนี้ ใชสีวัสดุจากธรรมชาติ ทําใหความโดเดนใน
เรื่องสีลดนอยลงไป 
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  ดานการผลิต ผูชมมากกวารอยละ 85 มีความพึงพอใจผลงานในระดับดีมาก ซึ่งพอจะ
อนุมานไดวา ผลงานศิลปะการจัดวงมีความสอดคลองกับจุดประสงคที่ผูวิจัยวางไว 
  ดานการรับรู ผูชมมากกวารอยละ 85 มีความพึงพอใจผลงานในระดับดีมาก ซึ่งพอจะ
อนุมานไดวา ผลงานศิลปะการจัดวงมีความสอดคลองกับจุดประสงคที่ผูวิจัยวางไว มีเพียงการรับรูใน
ดานการใชสัญลักษณบนผลงานสามารถสื่อถึงเนื้อหาไดอยางเหมาะสมที่มีผูชมในรอยละ 76 ผูวิจัยมี
ความเห็นวาเปนเพราะการใชสัญลักษณที่ไมสามารถสื่อถึงความเขาใจไดงาย ดังนั้นผูวิจัยจึงนําขอมูลนี้
ไปปรับปรุงผลงาน 
 

 
 

ภาพประกอบ 6 ผลงานที่ผานการพิจารณาคัดเลือกจากผูเชี่ยวชาญ ชุดที ่2 
 
 ชื่อผลงาน : ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนาหมายเลข 2  
 ประเภท : ศิลปะการจัดวาง 
 สื่อวัสดุ  : ยุงขาว ,รูปทรงชาวนา ,รูปทรงเมล็ดขาว,ขาวเปลอืก,ทุงนาและสภาพแวดลอม 
 ขนาด  : ผันแปรตามสภาพพื้นที ่
 พื้นที่จัดวาง : บานสวายจีก หมู 14 ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย 
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 ท่ีมาของเน้ือหาและแนวคิด 
  การศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาเพื่อการสรางสรรคศิลปะการจัดวาง เรื่อง ยุงขาวกับวิถีชีวิต
ชาวนาไดรับแรงบันดาลใจจากทองถ่ินที่ขาพเจาอาศัยอยูมีรากวัฒนธรรมที่แข็งแกรงมีศิลปวัฒนธรรมที่
เปนเอกลักษณชุมชนหลายดาน เชน วิถีชีวิต ความเปนอยู ภาษาทองถ่ิน และศิลปกรรมโบราณซึ่ง
นับวันจะสูญสลายเนื่องจากไมมีการจัดการอยางเหมาะสม ขาพเจาตองการนําเสนอเรื่องราวของความ
ผูกพันของยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนา โดยนําองคความรูและวิทยาการสมัยใหมที่ไดจากการศึกษาวิจัยมา
พัฒนาและสรางสรรคระหวางศิลปกรรมทองถ่ินกับศิลปกรรมสมัยใหม ดวยการนําเสนอรูปแบบดวย
สัญลักษณที่ถูกกําหนดเปนภาพแทนในดานเนื้อหา แนวคิด คติความเชื่อ พิธีกรรมตลอดจนประเพณี
และวัฒนธรรมทองถ่ิน ใหเกิดการยอมรับสูสาธารณชน โดยการศึกษาคนควาขอมูลจากสภาพวิถีชีวิต
ชาวนาที่มีความผูกพันกับยุงขาวในทองถ่ินที่ขาพเจาอาศัยอยู ทั้งนี้การกําหนดรหัสและสัญลักษณได
พยายามเสนอถึงเนื้อหาที่เก่ียวกับ ยุงขาวกับคุณคาของมรดกวัฒนธรรมของชุมชนชาวนา ความผูกพัน
ของยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนา คุณคาของการทํานา สถานการณขาวกับชุมชนชาวนา และการผลิตขาว
เพื่อเปนสินคาสงออก ผูวิจัยไดศึกษาและพัฒนาผลงานโดยไดสรางเปนผลงานแบบรางสามมิติดวยการ
ออกแบบดวยคอมพิวเตอรจํานวน 10 ชุด โดยใหผูเชี่ยวชาญคัดเลือกโดยการสุมแบบเจาะจงเปนกลุม
ตัวอยาง จํานวน 3 ชิ้น จากนั้นนําผลงานศิลปะการจัดวาง: ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนา สรางสรรคผลงาน
แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนของการสรางชิ้นงานสําหรับนําไปประกอบติดต้ัง จัดวาง โดยใชวัสดุ
พื้นบานและวัสดุสังเคราะหประกอบดวย 1.ยุงขาวขนาดไมเทากันจํานวน 16 หลัง 2. รูปทรงเมล็ดขาว-
ขนาด 100x35x30 จํานวน 20 ชิ้น ขนาด 120x45x30 จํานวน 20 ชิ้น ขนาด 120x35x30 จํานวน 20 
ชิ้น รวมรูปทรงเมล็ดขาวที่ติดต้ังในพื้นที่ 60 ชิ้น 3.อูขาวขนาด 100x40x30 จํานวน 8 หลัง 4.รูปทรง
ชาวนาขนาด 180x35x30 จํานวน 20 ชิ้น,ขนาด 160x35x30 จํานวน 20 ชิ้น,ขนาด 140x35x30 จํานวน 
20 ชิ้น,ขนาด 120x35x30 จํานวน 20 ชิ้น,ขนาด 100x35x30 จํานวน 20 ชิ้น รวม 120 ชิ้น รวมชิ้นงานที่
ติดต้ังในพื้นที่ทั้งหมด 204 ชิ้นงาน และสวนที่สอง คือ สวนของการติดต้ัง จัดวางชิ้นงาน วัสดุ อุปกรณ 
ลงบนพื้นที่และสภาพสิ่งแวดลอมที่กําหนดไว ผูวิจัยเลือกใชวัสดุในการสรางสรรคผลงานที่มีความ
หลากหลาย ไดแก แกลบ กอนกรวดหลากสี แผนพลาสติก ผาใยสังเคราะห ตลอดจนแสง เสียง และ
สภาพแวดลอม โดยมีลักษณะการจัดวางแบบกระจายเขาหาศูนยกลาง เนนการจัดวางยุงขาวเปน
องคประกอบหลักของการจัดวาง แลวใชรูปทรงชาวนาจํานวน 120 ชิ้น ขนาดแตกตางกันมาจัดวางเปน
กลุมในระดับความสูงคละกันเพื่อใหเกิดความหลากหลายของตัวผลงานโดยกําหนดระยะ ทิศทาง ใหมี
ความสัมพันธตามหลักการทางทัศนศิลปและการสรางมุมมองที่มีความสัมพันธกับยุงขาว เมล็ดขาว
และพื้นหลังซึ่งประกอบดวยทุงนา ตนไม และสภาพแวดลอมที่ผูวิจัยกําหนด นอกจากนี้แสง เสียงและ
สภาพแวดลอมจากธรรมชาติยังเปนสวนสําคัญตอการรับรูความงามและปรากฏการที่เกิดขึ้นจากการ
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จัดวาง จากการประเมินผลจากแบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ ทางดานการออกแบบ 
การผลิต และการรับรู จากปรากฏวา ผูชมสามารถรับรูถึงเรื่องราว เนื้อหาเก่ียวกับยุงขาวกับวิถีชีวิต
ชาวนาจากการรับชมผลงานศิลปะการจัดวางของผูวิจัยไดเปนอยางดี 
 
 กระบวนการสรางสรรค 
 ผูวิจัยไดใชวัสดุทองถ่ินและวัสดุสังเคราะหในการดําเนินงาน โดยกําหนดสัญลักษณบน
ผลงานที่แตกตางกัน ทั้งนี้ผูวิจัยไดคํานึงถึงการสื่อความหมายและการรับรูที่สอดคลองกับรูปแบบและ
เนื้อหาซึ่งประกอบดวย 
 1. ยุงขาว -ทาดวยวัสดุทองถ่ิน ประกอบดวย ขี้ควายxน้ําxดินจอมปลวกxแกลบxปูนซีเมนตx
กาวxฟางในอัตราสวน:10x5x5x3x3x3x3x3 ตอ 30 ลูกบาศกเซนติเมตร กําหนดใหเปนภาพแทน
เรื่องราวเก่ียวกับยุงขาว เพื่อแสดงเนื้อหาซึ่งประกอบดวย ยุงขาวจํานวน 16 หลังโดยใชกระบวนการ
แบบ ศิลปะการจัดวาง(Installation)เปนกระบวนการนําเสนอ ซึ่งไดรับแรงบันดาลใจจากการสรางยุง
ขาวดวยการใชวัสดุและภูมิปญญาพื้นบานในทองถ่ินของขาพเจาที่ยังคงดําเนินอยูถึงปจจุบัน ทั้งนี้การ
กําหนดรหัสและสัญลักษณภาพแทนไดเสนอถึงคุณคาของมรดกวัฒนธรรมของชุมชนชาวนา โ ดยมี
สัดสวนดังนี้ 
   - อัตราสวน 4:1 ขนาด 100x90x90 จํานวน 8 หลัง 
  - อัตราสวน 4:2 ขนาด 120x100x100 จํานวน 4 หลัง 
   - อัตราสวน 4:3 ขนาด 150x120x120 จํานวน 3 หลัง 
   - อัตราสวน 4:3 ขนาด 400x300x300 จํานวน 1 หลัง 
  รวมยุงขาวที่ติดต้ังในพื้นที่จํานวน 16 หลัง 
 2. รูปทรงชาวนา ทาดวยวัสดุทองถ่ินขี้ควายxน้ําxดินจอมปลวกxแกลบxปูนซีเมนตxกาวxฟาง
ในอัตราสวน:10x5x5x3x3x3x3x3 ตอ 30 ลูกบาศกเซนติเมตร กําหนดใหเปนภาพแทนเรื่องราวและ
เนื้อหาเก่ียวกับชาวนาที่มีความผูกพันกับยุงขาว โดยใชกระบวนการทางศิลปะแบบ ศิลปะการจัดวาง
(Installation)เปนกระบวนการนําเสนอ ซึ่งไดรับแรงบันดาลใจจากความผูกพันของสภาพวิถีชีวิตชาวนา
กับที่นาและยุงขาวที่เก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตที่สงผลกระทบตอชาวนาในดาน
ตางๆ ทั้งนี้การกําหนดรหัสและสัญลักษณเพื่อเปนภาพแทนเนื้อหาไดเสนอถึง คุณคาของชาวนากับการ
ทํานา โดยมีสัดสวนดังนี้ 
  - ขนาด 180x35x30 จํานวน 20 ชิ้น 
  - ขนาด 160x35x30 จํานวน 20 ชิ้น 
  - ขนาด 140x35x30 จํานวน 20 ชิ้น 
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  - ขนาด 120x35x30 จํานวน 20 ชิ้น 
  - ขนาด 100x35x30 จํานวน 20 ชิ้น 
  - ขนาด 80x35x30 จํานวน 20 ชิ้น 
  รวมรูปทรงชาวนาที่ติดต้ังในพื้นที ่120 ชิ้น 
 3. รูปทรงเมล็ดขาว-ทาดวยวัสดุทองถ่ินขี้ควายxน้ําxดินจอมปลวกxแกลบxปูนซีเมนตxกาวx
ฟางในอัตราสวน:10x5x5x3x3x3x3x3 ตอ 30 ลูกบาศกเซนติเมตร กําหนดใหเปนภาพแทนเรื่องราว
เก่ียวกับขาว เพื่อแสดงภาพแทนเนื้อหาซึ่งประกอบดวย การสงออกขาวไทย สถานการณขาว พิธีกรรม
ขาว ความผูกพันขาวกับวิถีชีวิตชาวนา โดยใชวิ ธีวิทยาทางศิลปะแบบ ศิลปะการจัดวาง
(Installation)เปนกระบวนการนําเสนอการจัดวางศิลปะกับพื้นที่ โดยไดรับแรงบันดาลใจจากการพบ
เห็นสภาพวิถีชีวิตของชาวนาที่มีความสัมพันธกับยุงขาวตลอดระยะเวลาผานมากวา 3 ทศวรรษที่เกิด
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตที่มีผลกระทบตอชาวนาในดานตางๆตลอดเวลา ทั้งนี้การกําหนดรหัส
และสัญลักษณในฐานะภาพแทนเนื้อหาที่ไดกลาวถึง การสงออกขาวไทย สถานการณขาว พิธีกรรมขาว 
ความผูกพันขาวกับวิถีชีวิตชาวนา องคความรูและวิถีการผลิตของชุมชนชาวนา การจัดการผลผลิตของ
ชาวนาแบบด้ังเดิมสูการจัดการผลผลิตในระบบอุตสาหกรรมการทํานา โดยมีสัดสวนดังนี้ 
  - ขนาด 100x35x30 จํานวน 20 ชิ้น 
  - ขนาด 120x45x30 จํานวน 20 ชิ้น 
  - ขนาด 120x35x30 จํานวน 20 ชิ้น 
  รวม รูปทรงเมล็ดขาวที่ติดต้ังในพื้นที ่60 ชิ้น 
 4. อูขาว –ทําดวยวัสดุทองถ่ิน ไมประดูนาx เชือกxผาขาวมาเพื่อสื่อถึงการกลาวถึงความอุดม
สมบูรณของทองถ่ินที่มีนัยยะเปรียบเทียบดวยคําวา อูขาวอูน้ํา ทั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดใหอูขาวคือภาพ
แทนความอุดมสมบูรณของทองถ่ิน 
   - ขนาด 100x40x30 จํานวน 8 หลัง 
  ผลการนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัย มาสรางสรรคผลงานศิลปะการจัดวาง:ยุงขาวกับ
วิถีชีวิตชาวนา ผูวิจัยไดทําการศึกษาวิเคราะหขอมูลเนื้อหาเก่ียวกับ ศิลปะการจัดวาง (Installation Art) 
และศึกษา วิเคราะหขอมูลเนื้อหาเก่ียวกับยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนาจากนั้นจึงนําผลการศึกษาวิเคราะห
มาสรางสรรคเปนผลงานศิลปะจัดวางตามแนวทางของผูวิจัย ผลงานศิลปะการจัดวาง:ยุงขาวกับวิถี
ชีวิตชาวนา สรางสรรคผลงานแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนของการสรางชิ้นงานสําหรับนําไปประกอบ
ติดต้ัง จัดวาง โดยใชวัสดุพื้นบานและวัสดุสังเคราะหประกอบดวย ยุงขาวขนาดไมเทากันจํานวน 15 
หลัง รูปทรงเมล็ดขาวขนาด 100 X 30 เซนติเมตรจํานวน 50 ชิ้น รูปทรงเมล็ดขาวขนาด 120 X 40 
เซนติเมตรจํานวน 50 ชิ้น อูขาว จํานวน 25 ชิ้น รวมทั้งสิ้น 140 ชิ้นงาน และสวนที่สอง คือ สวนของการ
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ติดต้ัง จัดวางชิ้นงาน วัสดุ อุปกรณ ลงบนพื้นที่และสภาพสิ่งแวดลอมที่กําหนดไว ผูวิจัยเลือกใชวัสดุใน
การสรางสรรคผลงานที่มีความหลากหลาย ตลอดจนแสง เสียง และสภาพแวดลอม โดยมีลักษณะการ
จัดวางแบบกระจายเขาหาศูนยกลาง ผูวิจัยไดทําการประเมินผลการรับรูของผูชมตอผลงานศิลปะการ
จัดวางจากการจัดแสดงผลงาน จากผลการประเมินปรากฏวา ผูชมสามารถรับรูถึงเรื่องราวและ เนื้อหา 
จากการกําหนดสัญลักษณเพื่อแสดงเปนภาพแทนเนื้อหาซึ่งประกอบดวย 1. ภาพแทนการเปลี่ยนแปลง
การทํานาแบบด้ังเดิมสูอุตสาหกรรมการทํานา 2.ภาพแทนวัฒนธรรมการทํานา 3. ภาพแทนระบบ
เศรษฐกิจของชาวนา จากการรับชมผลงานศิลปะการจัดวางของผูวิจัยพบวา ลักษณะพฤติกรรมและ
ความคิดเห็น ทางดานการออกแบบ ผูชมมากกวารอยละ 90 มีความพึงพอใจผลงานในระดับดีมาก ซึ่ง
พอจะอนุมานไดวา ผลงานศิลปะการจัดวงมีความสอดคลองกับจุดประสงคที่ผูวิจัยวางไว มีเพียงดาน
ความเหมาะสมของการใชสัญลักษณบนผลงาน ที่ผูชมมีความพึงพอใจระดับดีมากรอยละ 70 ดานการ
ผสมผสานวัสดุธรรมชาติกับวัสดุสังเคราะหในรอยละ 70 และผูชมมีความพึงพอใจตํ่าสุดในเรื่องการใชสี 
มีเพียงรอยละ 60 ซึ่งอาจจะเกิดจากผลงานจัดวางชุดนี้ ใชสีวัสดุจากธรรมชาติ ทําใหความโดดเดนใน
เรื่องสีลดนอยลงไป ดานการผลิต ผูชมมากกวารอยละ 85 มีความพึงพอใจผลงานในระดับดีมาก ซึ่ง
พอจะอนุมานไดวา ผลงานศิลปะการจัดวงมีความสอดคลองกับจุดประสงคที่ผูวิจัยวางไว ดานการรับรู 
ผูชมมากกวารอยละ 85 มีความพึงพอใจผลงานในระดับดีมาก ซึ่งพอจะอนุมานไดวา ผลงานศิลปะการ
จัดวงมีความสอดคลองกับจุดประสงคที่ผูวิจัยวางไว มีเพียงการรับรูในดานการไดรับความรูจากการชม
งานที่มีผูชมในรอยละ 68 ผูวิจัยมีความเห็นวาเปนเพราะการใชสัญลักษณที่ไมสามารถสื่อถึงความ
เขาใจไดงาย ซึ่งสอดคลองกับการกําหนดสัญลักษณดานภาพแทนวัฒนธรรมการทํานาไดตามที่ผูวิจัย
กําหนด ซึ่งผลงานดังกลาวเมื่อนําไปจัดแสดงตอผูชมแลวผูวิจัยไดนําผลจากตารางมาคํานวณเปนระบบ
เปอรเซ็นตจากผูชมทั้งหมดจํานวน 100 คน ไดผลจากแบบสอบถามดังนี้ 
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ตาราง 2  แบบประเมินผล ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอผลงานการศึกษาเพื่อการ
สรางสรรคศิลปะการจัดวาง: ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนา หมายเลข 2 

 

ลักษณะพฤติกรรมและความคิดเห็น 

ดีม
าก

 

ดี 

พอ
ใช
 

คว
รป
รับ
ปรุ
ง 

ใช
ไม
ได
 

1. หลักเกณฑทางดานการออกแบบ 
    1.1 การจัดวางองคประกอบ  
          1.1.1 ขนาดของผลงานมีความเหมาะสมกับพื้นที ่ 90 5 3 2  

1.1.2 ความเหมาะสมระหวางรูปแบบกับเนื้อหา  80 12 8   
1.1.3 ความสัมพันธระหวางผลงานกับพื้นที่ติดต้ังผลงาน      
1.1.4 ความกลมกลืนกับสภาพแวดลอม  90 9 1   
1.1.5 ความเหมาะสมของการใชสัญลักษณบนผลงาน  70 5 15 10  

   1.2 ความสวยงาม 
          1.2.1 รูปแบบสอดคลองกับเนื้อหาและเรื่องราว  90 8 1 1  

1.2.2 การใชสีในผลงาน  60 30 7 3  
1.2.3 การผสมผสานวัสดุธรรมชาติกับวัสดุสังเคราะห  70 20 10   
1.2.4 ผลงานมีความงามเขากับพื้นที่และสภาพแวดลอม  60 35 5   

2.หลักเกณฑทางดานการผลิต 
   2.1 สื่อวัสดุท่ีใชในการผลิต       

2.1.1 สื่อวัสดุมีความเหมาะสมตอสภาพแวดลอม 80 20    
2.1.2 สื่อวัสดุมีความเหมาะสมตอการสรางการรับรูและ

ความเขาใจ 87 9 4   
   2.2 กระบวนการผลิต       

2.2.1 การผสมผสานวัสดุธรรมชาติกับวัสดุสังเคราะห  88 2 10   
2.2.2 ความแข็งแรงคงทนตอสภาพแวดลอมของผลงาน 90 10     
2.2.3 การนําทักษะภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในผลงาน 90 10    
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ตาราง 2  (ตอ) 
 

ลักษณะพฤติกรรมและความคิดเห็น 

ดีม
าก

 

ดี 

พอ
ใช
 

คว
รป
รับ
ปรุ
ง 

ใช
ไม
ได
 

3.หลักเกณฑทางดานการรับรู       
    3.1 รูปแบบของผลงานสามารถสื่อถึงเนื้อหาไดอยางเหมาะสม 93  7   
    3.2 การใชสัญลักษณบนผลงานสามารถสื่อถึงเนื้อหาไดอยาง

เหมาะสม  76 20 4   
    3.3 การสรางการรับรูและความเขาใจจากวัสดุทองถ่ิน  86 14    
    3.4 ความสัมพันธของเนื้อหากับรูปแบบการนําเสนอ  70 9 21   
    3.5 ความรูที่ไดรับจากการชมผลงาน  68 32    

 
 สรุปผล ขอมูลความพึงพอใจท่ีมีตอผลงานศิลปะการจัดวาง: ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนา 
จากตารางแบบสอบถามสรุปไดวา  
  ดานการออกแบบ ผูชมมากกวารอยละ 90 มีความพึงพอใจผลงานในระดับดีมาก ซึ่งพอจะ
อนุมานไดวา ผลงานศิลปะการจัดวงมีความสอดคลองกับจุดประสงคที่ผูวิจัยวางไว มีเพียงดานความ
เหมาะสมของการใชสัญลักษณบนผลงาน ที่ผูชมมีความพึงพอใจระดับดีมากรอยละ 70 ดานการ
ผสมผสานวัสดุธรรมชาติกับวสัดุสังเคราะหในรอยละ 70 และผูชมมีความพึงพอใจตํ่าสุดในเรื่องการใชสี 
มีเพียงรอยละ 60 ซึ่งอาจจะเกิดจากผลงานจัดวางชุดนี้ ใชสีวัสดุจากธรรมชาติ ทําใหความโดเดนใน
เรื่องสีลดนอยลงไป 
  ดานการผลิต ผูชมมากกวารอยละ 85 มีความพึงพอใจผลงานในระดับดีมาก ซึ่งพอจะ
อนมุานไดวา ผลงานศิลปะการจัดวงมีความสอดคลองกับจุดประสงคที่ผูวิจัยวางไว 
  ดานการรับรู ผูชมมากกวารอยละ 85 มีความพึงพอใจผลงานในระดับดีมาก ซึ่งพอจะ
อนุมานไดวา ผลงานศิลปะการจัดวงมีความสอดคลองกับจุดประสงคที่ผูวิจัยวางไว มีเพียงการรับรูใน
ดานการไดรับความรูจากการชมงานที่มีผูชมในรอยละ 68 ผูวิจัยมีความเห็นวาเปนเพราะการใช
สัญลักษณที่ไมสามารถสื่อถึงความเขาใจไดงาย ดังนั้นผูวิจัยจึงนําขอมูลนี้ไปปรับปรุงผลงาน 
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ภาพประกอบ 7 ผลงานที่ผานการพิจารณาคัดเลือกจากผูเชี่ยวชาญ ชุดที ่3 
 
 ชื่อผลงาน: ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนาหมายเลข 3  
 ประเภท : ศิลปะการจัดวาง 
 สื่อวัสดุ  : ยุงขาว ,รูปทรงชาวนา ,รูปทรงเมล็ดขาว,ขาวเปลือก,ทุงนาและสภาพแวดลอม 
 ขนาด  : ผันแปรตามสภาพพื้นที ่
 พื้นที่จัดวาง : บานสวายจีก หมู 14 ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย 
 
 ท่ีมาของเน้ือหาและแนวคิด 
  การศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาเพื่อการสรางสรรคศิลปะการจัดวาง เรื่อง ยุงขาวกับวิถีชีวิต
ชาวนาไดรับแรงบันดาลใจจากทองถ่ินที่ขาพเจาอาศัยอยูมีรากวัฒนธรรมที่แข็งแกรงมีศิลปวัฒนธรรมที่
เปนเอกลักษณชุมชนหลายดาน เชน วิถีชีวิต ความเปนอยู ภาษาทองถ่ิน และศิลปกรรมโบราณซึ่ง
นับวันจะสูญสลายเนื่องจากไมมีการจัดการอยางเหมาะสม ขาพเจาตองการนําเสนอเรื่องราวของความ
ผูกพันของยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนา โดยนําองคความรูและวิทยาการสมัยใหมที่ไดจากการศึกษาวิจัยมา
พัฒนาและสรางสรรคระหวางศิลปกรรมทองถ่ินกับศิลปกรรมสมัยใหมใหคงอยูอยางย่ังยืน ดวยการ
นําเสนอรูปแบบดวยสัญลักษณที่ถูกกําหนดเปนภาพแทนในดาน แนวคิด คติความเชื่อ พิธีกรรม
ตลอดจนประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน ใหเกิดการยอมรับสูสาธารณชน โดยกําหนดสัญลักษณเพื่อ
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แสดงภาพแทนเนื้อหาซึ่งประกอบดวย 1. ภาพแทนการเปลี่ยนแปลงการทํานาแบบด้ังเดิมสู
อุตสาหกรรมการทํานา 2.ภาพแทนวัฒนธรรมการทํานา 3. ภาพแทนระบบเศรษฐกิจของชาวนา โดยใช
กระบวนการทางศิลปะแบบ ศิลปะการจัดวาง(Installation)เปนกระบวนการนําเสนอ โดยไดรับแรง
บันดาลใจจากสภาพวิถีชีวิตที่มีความสัมพันธกับยุงขาว ทั้งนี้การกําหนดรหัสและสัญลักษณในฐานะ
ภาพแทนเนื้อหาที่ไดกลาวถึง ยุงขาวกับคุณคาของมรดกวัฒนธรรมของชุมชนชาวนา ยุงขาวกับวิถีชีวิต
ชาวนา คุณคาของการทํานา องคความรูและวิถีการผลิตของชุมชนชาวนา สถานการณขาวกับชุมชน
ชาวนา การผลิตขาวเพื่อเปนสินคาสงออก ผูวิจัยไดศึกษาและพัฒนาผลงานโดยไดสรางเปนแบบราง
สามมิติดวยการออกแบบคอมพิวเตอรจํานวน 10 ชุดใหผูเชี่ยวชาญคัดเลือกโดยการสุมแบบเจาะจงเปน
กลุมตัวอยาง จํานวน 3 ชุด จากนั้นนําผลงานศิลปะการจัดวาง:ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนา สรางสรรค
ผลงานแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนของการสรางชิ้นงานสําหรับนําไปประกอบติดต้ัง จัดวาง โดยใช
วัสดุพื้นบานและวัสดุสังเคราะหประกอบดวย 1.ยุงขาวขนาดไมเทากันจํานวน 5 หลัง 2. รูปทรงเมล็ด
ขาว-ขนาด 100x35x30 จํานวน 28 ชิ้น 3.รูปทรงชาวนาขนาดคละกันจํานวน 21 ชิ้น รวมชิ้นงานที่ติดต้ัง
ในพื้นที่ทั้งหมด 54 ชิ้นงาน และสวนที่สอง คือ สวนของการติดต้ัง จัดวางชิ้นงาน วัสดุ อุปกรณ ลงบน
พื้นที่และสภาพสิ่งแวดลอมที่กําหนดไว ผูวิจัยเลือกใชวัสดุในการสรางสรรคผลงานที่มีความหลากหลาย 
ไดแก แกลบ กอนกรวดหลากสี แผนพลาสติก ผาใยสังเคราะห ตลอดจนแสง เสียง และสภาพแวดลอม 
โดยมีลักษณะการจัดวางแบบกระจายเขาหาศูนยกลาง เนนการจัดวางยุงขาวเปนองคประกอบหลักของ
การจัดวาง แลวใชรูปทรงชาวนาจํานวน 21 ชิ้น ขนาดแตกตางกันมาจัดวางเปนกลุมในระดับความสูง
คละกันเพื่อใหเกิดความหลากหลายของตัวผลงานโดยกําหนดระยะ ทิศทาง ใหมีความสัมพันธตาม
หลักการทางทัศนศิลปและการสรางมุมมองที่มีความสัมพันธกับยุงขาว เมล็ดขาวและพื้นหลังซึ่ง
ประกอบดวยทุงนา ตนไม และสภาพแวดลอมที่ผูวิจัยกําหนด นอกจากนี้แสง เสียงและสภาพแวดลอม
จากธรรมชาติยังเปนสวนสําคัญตอการรับรูความงามและปรากฏการที่เกิดขึ้นจากการจัดวาง จากการ
ประเมินผลจากแบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ ทางดานการออกแบบ การผลิต และการ
รับรู จากปรากฏวา ผูชมสามารถรับรูถึงเรื่องราว เนื้อหาเก่ียวกับยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนาจากการรับชม
ผลงานศิลปะการจัดวางของผูวิจัยไดเปนอยางดี 
 
 กระบวนการสรางสรรค 
 ผูวิจัยไดใชวัสดุทองถ่ินและวัสดุสังเคราะหในการดําเนินงาน โดยกําหนดสัญลักษณบน
ผลงานที่แตกตางกัน ทั้งนี้ผูวิจัยไดคํานึงถึงการสื่อความหมายและการรับรูที่สอดคลองกับรูปแบบและ
เนื้อหาซึ่งประกอบดวย 



 

 

74 

  1. ยุงขาว -ทาดวยวัสดุทองถ่ิน ประกอบดวย ขี้ควายxน้ําxดินจอมปลวกxแกลบxปูนซีเมนตx
กาวxฟางในอัตราสวน:10x5x5x3x3x3x3x3 ตอ 30 ลูกบาศกเซนติเมตร กําหนดใหเปนภาพแทน
เรื่องราวเก่ียวกับยุงขาว เพื่อแสดงเนื้อหาซึ่งประกอบดวย ยุงขาวจํานวน 5 หลังโดยใชกระบวนการแบบ 
ศิลปะการจัดวาง(Installation)เปนกระบวนการนําเสนอ ซึ่งไดรับแรงบันดาลใจจากการสรางยุงขาวดวย
การใชวัสดุและภูมิปญญาพื้นบานในทองถ่ินของขาพเจาที่ยังคงดําเนินอยูถึงปจจุบัน ทั้งนี้การกําหนด
รหัสและสัญลักษณภาพแทนไดเสนอถึงคุณคาของมรดกวัฒนธรรมของชุมชนชาวนา โ ดยมีสัดสวนดังนี้ 
   - อัตราสวน 4:2 ขนาด 120x100x100 จํานวน 4 หลัง 
   - อัตราสวน 4:3 ขนาด 400x300x300 จํานวน 1 หลัง 
   รวมยุงขาวที่ติดต้ังในพื้นที่จํานวน 5 หลัง 
  2. รูปทรงชาวนา ทาดวยวัสดุทองถ่ินขี้ควายxน้ําxดินจอมปลวกxแกลบxปูนซีเมนตxกาวx
ฟางในอัตราสวน:10x5x5x3x3x3x3x3 ตอ 30 ลูกบาศกเซนติเมตร กําหนดใหเปนภาพแทนเรื่องราว
และเนื้อหาเก่ียวกับชาวนาที่มีความผูกพันกับยุงขาว โดยใชกระบวนการทางศิลปะแบบ ศิลปะการจัด
วาง(Installation)เปนกระบวนการนําเสนอ ซึ่งไดรับแรงบันดาลใจจากความผูกพันของสภาพวิถีชีวิต
ชาวนากับที่นาและยุงขาวที่เก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตที่สงผลกระทบตอชาวนาใน
ดานตางๆ ทั้งนี้การกําหนดรหัสและสัญลักษณเพื่อเปนภาพแทนเนื้อหาไดเสนอถึง คุณคาของชาวนากับ
การทํานา โ ดยมีสัดสวนดังนี้ 
  - ขนาด 180x35x30 จํานวน 5 ชิ้น 
  - ขนาด 160x35x30 จํานวน 3 ชิ้น 
  - ขนาด 140x35x30 จํานวน 3 ชิ้น 
  - ขนาด 120x35x30 จํานวน 2 ชิ้น 
  - ขนาด 100x35x30 จํานวน 5 ชิ้น 
  - ขนาด 80x35x30 จํานวน 3 ชิ้น 
  รวมรูปทรงชาวนาที่ติดต้ังในพื้นที ่21 ชิ้น 
 3. รูปทรงเมล็ดขาว-ทาดวยวัสดุทองถ่ินขี้ควายxน้ําxดินจอมปลวกxแกลบxปูนซีเมนตxกาวx
ฟางในอัตราสวน:10x5x5x3x3x3x3x3 ตอ 30 ลูกบาศกเซนติเมตร จัดวางในลักษณะรูปทรง
สามเหลี่ยมวางซอนกัน เพื่อสื่อถึงพิธีกรรม กําหนดใหเปนภาพแทนเรื่องราวเก่ียวกับขาว เพื่อแสดงภาพ
แทนเนื้อหาซึ่งประกอบดวย การสงออกขาวไทย สถานการณขาว พิธีกรรมขาว ความผูกพันขาวกับวิถี
ชีวิตชาวนา โดยใชว ิธีวิทยาทางศิลปะแบบ ศิลปะการจัดวาง(Installation)เปนกระบวนการนําเสนอการ
จัดวางศิลปะกับพื้นที ่โดยไดรับแรงบันดาลใจจากการพบเห็นสภาพวิถีชีวิตของชาวนาที่มีความสัมพันธ
กับยุงขาวตลอดระยะเวลาผานมากวา 3 ทศวรรษที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตที่มีผลกระทบ
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ตอชาวนาในดานตางๆตลอดเวลา ทั้งนี้การกําหนดรหัสและสัญลักษณในฐานะภาพแทนเนื้อหาที่ได
กลาวถึง การสงออกขาวไทย สถานการณขาว พิธีกรรมขาว ความผูกพันขาวกับวิถีชีวิตชาวนา องค
ความรูและวิถีการผลิตของชุมชนชาวนา การจัดการผลผลิตของชาวนาแบบด้ังเดิมสูการจัดการผลผลิต
ในระบบอุตสาหกรรมการทํานา โ ดยมีสัดสวนดังนี ้
  - ขนาด 120x45x30 จํานวน 28 ชิ้น 
  รวม รูปทรงเมล็ดขาวที่ติดต้ังในพื้นที ่28 ชิ้น 
 4. แกลบ สําหรับรองพื้น จํานวน 50 กระสอบ 
 ผลการนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัย มาสรางสรรคผลงานศิลปะการจัดวาง:ยุงขาวกับวิถี
ชีวิตชาวนา ผูวิจัยไดทําการศึกษาวิเคราะหขอมูลเนื้อหาเก่ียวกับ ศิลปะการจัดวาง (Installation Art) 
และศึกษา วิเคราะหขอมูลเนื้อหาเก่ียวกับยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนาจากนั้นจึงนําผลการศึกษาวิเคราะห
มาสรางสรรคเปนผลงานศิลปะจัดวางตามแนวทางของผูวิจัย ผลงานศิลปะการจัดวาง:ยุงขาวกับวิถี
ชีวิตชาวนา สรางสรรคผลงานแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนของการสรางชิ้นงานสําหรับนําไปประกอบ
ติดต้ัง จัดวาง โดยใชวัสดุพื้นบานและวัสดุสังเคราะหประกอบดวย ยุงขาวขนาดไมเทากันจํานวน 15 
หลัง รูปทรงเมล็ดขาวขนาด 100 X 30 เซนติเมตรจํานวน 50 ชิ้น รูปทรงเมล็ดขาวขนาด 120 X 40 
เซนติเมตรจํานวน 50 ชิ้น อูขาว จํานวน 25 ชิ้น รวมทั้งสิ้น 140 ชิ้นงาน และสวนที่สอง คือ สวนของการ
ติดต้ัง จัดวางชิ้นงาน วัสดุ อุปกรณ ลงบนพื้นที่และสภาพสิ่งแวดลอมที่กําหนดไว ผูวิจัยเลือกใชวัสดุใน
การสรางสรรคผลงานที่มีความหลากหลาย ตลอดจนแสง เสียง และสภาพแวดลอม โดยมีลักษณะการ
จัดวางแบบกระจายเขาหาศูนยกลาง ผูวิจัยไดทําการประเมินผลการรับรูของผูชมตอผลงานศิลปะการ
จัดวางจากการจัดแสดงผลงาน จากผลการประเมินปรากฏวา ผูชมสามารถรับรูถึงเรื่องราวและ เนื้อหา 
จากการกําหนดสัญลักษณเพื่อแสดงเปนภาพแทนเนื้อหาซึ่งประกอบดวย 1. ภาพแทนการเปลี่ยนแปลง
การทํานาแบบด้ังเดิมสูอุตสาหกรรมการทํานา 2.ภาพแทนวัฒนธรรมการทํานา 3. ภาพแทนระบบ
เศรษฐกิจของชาวนา จากการรับชมผลงานศิลปะการจัดวางของผูวิจัยพบวาลักษณะพฤติกรรมและ
ความคิดเห็น ทางดานการออกแบบ ผูชมมากกวารอยละ 85 มีความพึงพอใจผลงานในระดับดีมาก ซึ่ง
พอจะอนุมานไดวา ผลงานศิลปะการจัดวงมีความสอดคลองกับจุดประสงคที่ผูวิจัยวางไว มีเพียงดาน
ความกลมกลืนกับสภาพแวดลอม ที่ผูชมมีความพึงพอใจระดับดีมากรอยละ 60 และผูชมมีความพึง
พอใจตํ่าสุดในเรื่องการใชสี มีเพียงรอยละ 60 ซึ่งอาจจะเกิดจากผลงานจัดวางชุดนี้ ใชสีวัสดุจาก
ธรรมชาติ ทําใหความโดดเดนในเรื่องสีลดนอยลงไป 
 ดานการผลิต ผูชมมากกวารอยละ 85 มีความพึงพอใจผลงานในระดับดีมาก ซึ่งพอจะอนุมาน
ไดวา ผลงานศิลปะการจัดวงมีความสอดคลองกับจุดประสงคที่ผูวิจัยวางไว 
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 ดานการรับรู ผูชมมากกวารอยละ 85 มีความพึงพอใจผลงานในระดับดีมาก ซึ่งพอจะอนุมาน
ไดวา ผลงานศิลปะการจัดวงมีความสอดคลองกับจุดประสงคที่ผูวิจัยวางไว มีเพียงการรับรูในดานการ
ไดรับความรูจากการชมงานที่มีผูชมในรอยละ 68 ผูวิจัยมีความเห็นวาเปนเพราะการสื่อความหมายไม
ชัดเจนไมสามารถสื่อถึงความเขาใจไดงาย ซึ่งสอดคลองกับการกําหนดสัญลักษณดานภาพแทน
วัฒนธรรมการทํานาไดตามที่ผูวิจัยกําหนด ซึ่งผลงานดังกลาวเมื่อนําไปจัดแสดงตอผูชมแลวผูวิจัยไดนํา
ผลจากตารางมาคํานวณเปนระบบเปอรเซ็นตจากผูชมทั้งหมดจํานวน 100 คน ไดผลจากแบบสอบถาม
ดังนี ้
 

ตาราง 3  แบบประเมินผล ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอผลงานการศึกษาเพื่อการ
สรางสรรคศิลปะการจัดวาง: ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนา หมายเลข 3  

 

ลักษณะพฤติกรรมและความคิดเห็น 

ดีม
าก

 

ดี 

พอ
ใช
 

คว
รป
รับ
ปรุ
ง 

ใช
ไม
ได
 

1. หลักเกณฑทางดานการออกแบบ 
    1.1 การจัดวางองคประกอบ  
          1.1.1 ขนาดของผลงานมีความเหมาะสมกับพื้นที ่ 70 25 3 2  

1.1.2 ความเหมาะสมระหวางรูปแบบกับเนื้อหา  75 12 2 1  
1.1.3 ความสัมพันธระหวางผลงานกับพื้นที่ติดต้ังผลงาน      
1.1.4 ความกลมกลืนกับสภาพแวดลอม  60 10 30   
1.1.5 ความเหมาะสมของการใชสัญลักษณบนผลงาน  87 3 15 5  

   1.2 ความสวยงาม 
          1.2.1 รูปแบบสอดคลองกับเนื้อหาและเรื่องราว  90 9  1  

1.2.2 การใชสีในผลงาน  60 30 7 3  
1.2.3 การผสมผสานวัสดุธรรมชาติกับวัสดุสังเคราะห  70 20 10   
1.2.4 ผลงานมีความงามเขากับพื้นที่และสภาพแวดลอม  90 5 5   

2.หลักเกณฑทางดานการผลิต 
   2.1 สื่อวัสดุท่ีใชในการผลิต       

2.1.1 สื่อวัสดุมีความเหมาะสมตอสภาพแวดลอม 94 5 1   
2.1.2 สื่อวัสดุมีความเหมาะสมตอการสรางการรับรูและ

ความเขาใจ 90 9 1   
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

ลักษณะพฤติกรรมและความคิดเห็น 

ดีม
าก

 

ดี 

พอ
ใช
 

คว
รป
รับ
ปรุ
ง 

ใช
ไม
ได
 

   2.2 กระบวนการผลิต       
2.2.1 การผสมผสานวัสดุธรรมชาติกับวัสดุสังเคราะห  88 2 10   
2.2.2 ความแข็งแรงคงทนตอสภาพแวดลอมของผลงาน 70 30     
2.2.3 การนําทักษะภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในผลงาน 86 14    

3.หลักเกณฑทางดานการรับรู       
    3.1 รูปแบบของผลงานสามารถสื่อถึงเนื้อหาไดอยางเหมาะสม 80 13 7   
    3.2 การใชสัญลักษณบนผลงานสามารถสื่อถึงเนื้อหาไดอยาง

เหมาะสม  76 20 4   
    3.3 การสรางการรับรูและความเขาใจจากวัสดุทองถ่ิน  70 14 16   
    3.4 ความสัมพันธของเนื้อหากับรูปแบบการนําเสนอ  90 9 1   
    3.5 ความรูที่ไดรับจากการชมผลงาน  68 32    

 
 สรุปผล ขอมูลความพึงพอใจท่ีมีตอผลงานศิลปะการจัดวาง: ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนา 
จากตารางแบบสอบถามสรุปไดวา  
  ดานการออกแบบ ผูชมมากกวารอยละ 85 มีความพึงพอใจผลงานในระดับดีมาก ซึ่งพอจะ
อนุมานไดวา ผลงานศิลปะการจัดวงมีความสอดคลองกับจุดประสงคที่ผูวิจัยวางไว มีเพียงดานความ
กลมกลืนกับสภาพแวดลอม ที่ผูชมมีความพึงพอใจระดับดีมากรอยละ 60 และผูชมมีความพึงพอใจ
ตํ่าสุดในเรื่องการใชสี มีเพียงรอยละ 60 ซึ่งอาจจะเกิดจากผลงานจัดวางชุดนี ้ใชสีวัสดุจากธรรมชาติ ทํา
ใหความโดดเดนในเรื่องสีลดนอยลงไป 
  ดานการผลิต ผูชมมากกวารอยละ 85 มีความพึงพอใจผลงานในระดับดีมาก ซึ่งพอจะ
อนุมานไดวา ผลงานศิลปะการจัดวงมีความสอดคลองกับจุดประสงคที่ผูวิจัยวางไว 
  ดานการรับรู ผูชมมากกวารอยละ 85 มีความพึงพอใจผลงานในระดับดีมาก ซึ่งพอจะ
อนุมานไดวา ผลงานศิลปะการจัดวงมีความสอดคลองกับจุดประสงคที่ผูวิจัยวางไว มีเพียงการรับรูใน
ดานการไดรับความรูจากการชมงานที่มีผูชมในรอยละ 68 ผูวิจัยมีความเห็นวาเปนเพราะการสื่อ
ความหมายไมชัดเจนไมสามารถสื่อถึงความเขาใจไดงาย ดังนั้นผูวิจัยจึงนําขอมูลนี้ไปปรับปรุงผลงาน 



บทที ่5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาวิจัยในหัวขอเรื่อง การศึกษาเพื่อการสรางสรรคผลงานศิลปะการจัดวาง:ยุงขาว
กับวิถีชีวิตชาวนา สามารถสรุปผลของการวิจัยและการสรางสรรคไดดังนี ้
  1. ความมุงหมายของการวิจัย 
  2. ขอบเขตของการวิจัย 
  3. สรุปผลการศึกษาวิจัย 
  4. การอภิปรายผล 
  5. ขอเสนอแนะ 
 
1. ความมุงหมายของการวิจัย 
  1.  เพื่อศึกษาเนื้อหา รูปแบบ ภูมิปญญาและกระบวนการสรางสรรคยุงขาวดวยกรรมวิธีแบบ
พื้นบาน 
  2.  เพื่อสงเสริมการอนุรักษมรดกภูมิปญญาวัฒนธรรมพื้นบาน 
  3.  เพื่อการนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัย มาพัฒนาเพื่อการสรางสรรคผลงานศิลปะการจัด
วาง: ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนาตามแนวทางของผูวิจัย  
 
2. ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี ้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี ้
  1.  ศึกษาขอมูลเนื้อหาเก่ียวกับ ผลงานศิลปะการจัดวาง:ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนา 
  2.  ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก ภาพรางสามมิติดวยคอมพิวเตอรจํานวน 10 ชุด 
  3.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ภาพรางผลงานที่ผูวิจัยทําการคัดเลือกกลุมตัวอยาง
ดวยวิธีการทดแบบสุมตัวอยาง โดยเลือกจากแบบภาพรางสามมิติดวยคอมพิวเตอร เพื่อสรางสรรค
ผลงาน ตอจากนั้นจึงนําเอาแบบรางผลงานศิลปะจัดวางดังกลาวขางตน จํานวน 10 ชุด นําเสนอให
ผูเชี่ยวชาญเพื่อทําการสุมตัวอยางแบบเจาะจง(Purposive Sampling) จํานวน 3 ชุด แลวจึงนําผลงาน
ภาพรางมาปรับปรุงกอนนําเสนอเปนผลงานศิลปะการจัดวางตามแนวทางของผูวิจัย 
  4.  นําผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยมาวิเคราะหเพื่อสรางสรรคเปนผลงานศิลปะจัดวางใน
รูปแบบของผูวิจัย 
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3.สรุปผลการศึกษาวิจัย 
  จากการศึกษาเพื่อการสรางสรรคผลงานศิลปะการจัดวาง:ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนา ผูวิจัย
สามารถสรุปผลการศึกษาวิจัยไดดังนี ้
 1. ผลการวิเคราะหรูปแบบ คุณลักษณะของศิลปะการจัดวาง (Installation Art) สรุปได
วาศิลปะการจัดวางเปนงานศิลปะประเภทสามมิติ ที่นํามาวางเรียงกันในลักษณะตางๆ ตามพื้นที่วาง
ทําใหเกิดความสัมพันธระหวางวัตถุและเนื้อหาโดยรวมรวมกัน เปนการติดต้ังผลงานศิลปะในพื้นที่
เฉพาะที่ถูกกําหนดไวโดยศิลปน ที่ถูกออกแบบใหสัมพันธกับพื้นที่ เพื่อใหรับรูไดถึงความเปนพื้นที่ หรือ
ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ที่ติดต้ังผลงาน มีความจํากัดในเรื่องระยะเวลาและพื้นที่ในการติดต้ังผลงาน
ศิลปะการจัดวาง มักจะถูกนํามาประกอบติดต้ังเพื่อจัดแสดง ลงในพื้นที่วางของพิพิธภัณฑหรือหอศิลป 
รวมถึงพื้นที่วางทั่วๆ ไป ณ ที่ใดๆ เปนงานที่ประสมประสานวัสดุหลากหลายเขาดวยกัน ไดแก วัสดุตาม
ธรรมชาติที่พบเห็นทั่วไปที่มีความพิเศษ สามารถสื่อ ปลุกเราความสนใจ ตอบสนองความคิด เขากับสื่อ
สมัยใหม อาท ิวีดีโอ เสียง การแสดง หรือการจําลองสภาวะเหมือนจริง การสรางสรรคผลงานประเภทนี้
มิไดยึดกรอบตายตัวทางวัสดุและรูปแบบ ไมมีกฎเกณฑการสรางสรรคที่แนนอน แตใหความสําคัญกับ
องครวมของผลงาน ผลงานที่สรางขึ้นจะไมประดับประดา เพื่อใหเกิดความงามทางทัศนศิลป แตเปน
การสรางพื้นที่โดยรอบใหเกิดความหมายแบบใหมๆ เปนการผสมผสานสื่อหลากประเภทเขาดวยกัน 
กลวิธีการจัดวางผลงานศิลปะ มุงเนนใหเกิดความสัมพันธระหวางวัตถุกับสิ่งแวดลอม เพื่อใหผูชม
สามารถรับรูเนื้อหา เรื่องราวที่ผูสรางสรรคตองการจะสื่อ ซึ่งผูสรางสรรคมีเสรีภาพทางความคิด การ
แสดงออก การใชพื้นที ่วิธีการ และการนําเสนอผลงานโดยไมมีกฎเกณฑหรือขอจํากัดที่ตายตัว สามารถ
นําเสนอแนวความคิดไดอยางอิสระตามแนวทางการสรางสรรคของผูวิจัย 
 2. ผลการนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาวิจัย มาสรางสรรคผลงานศิลปะการจัดวาง:ยุงขาว
กับวิถีชีวิตชาวนาตามแนวความคิดของผูวิจัย ผูวิจัยไดทําการศึกษาวิเคราะหขอมูลเนื้อหาเก่ียวกับ 
ศิลปะการจัดวาง (Installation Art) และศึกษา วิเคราะหขอมูลเนื้อหาเก่ียวกับยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนา
จากนั้นจึงนําผลการศึกษาวิเคราะหมาสรางสรรคเปนผลงานศิลปะจัดวางตามแนวทางของผูวิจัย 
ผลงานศิลปะการจัดวาง:ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนา สรางสรรคผลงานแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนของ
การสรางชิ้นงานสําหรับนําไปประกอบติดต้ัง จัดวาง โดยใชวัสดุพื้นบานและวัสดุสังเคราะห
ประกอบดวย 1.ยุงขาว 2.รูปทรงเมล็ดขาว 3.รูปทรงชาวนา 4.อูขาว และสวนที่สอง คือ สวนของการ
ติดต้ัง จัดวางชิ้นงาน วัสดุ อุปกรณ ลงบนพื้นที่และสภาพสิ่งแวดลอมที่กําหนดไว ผูวิจัยเลือกใชวัสดุใน
การสรางสรรคผลงานที่มีความหลากหลาย ไดแก แกลบ กอนกรวดหลากสี แผนพลาสติก ผาใย
สังเคราะห ตลอดจนแสง เสียง และสภาพแวดลอม โดยมีลักษณะการจัดวางแบบกระจายเขาหา
ศูนยกลาง นอกจากนี ้ผูวิจัยไดทํากาประเมินผลการรับรูของผูชมตอผลงานศิลปะการจัดวางจากการจัด
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แสดงผลงาน จากผลการประเมินปรากฏวา ผูชมสามารถรับรูถึงเรื่องราว เนื้อหาเก่ียวกับยุงขาวกับวิถี
ชีวิตชาวนาจากการรับชมผลงานศิลปะการจัดวางของผูวิจัยดังนี ้
 1. ชื่อผลงาน: ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนาหมายเลข 1  
   ทางดานการออกแบบ ผูชมมากกวารอยละ 80 มีความพึงพอใจผลงานในระดับดีมาก 
ซึ่งพอจะอนุมานไดวา ผลงานศิลปะการจัดวงมีความสอดคลองกับจุดประสงคที่ผูวิจัยวางไว มีเพียง
ดานความเหมาะสมระหวางรูปแบบกับเนื้อหา ที่ผูชมมีความพึงพอใจระดับดีมากรอยละ 75 ดานการ
ผสมผสานวัสดุธรรมชาติกับวัสดุสังเคราะหในรอยละ 70 และผูชมมีความพึงพอใจตํ่าสุดในเรื่องการใชสี 
มีเพียงรอยละ 60 ซึ่งอาจจะเกิดจากผลงานจัดวางชุดนี้ ใชสีวัสดุจากธรรมชาติ ทําใหความโดเดนใน
เรื่องสีลดนอยลงไป 
   ดานการผลิต ผูชมมากกวารอยละ 85 มีความพึงพอใจผลงานในระดับดีมาก ซึ่งพอจะ
อนุมานไดวา ผลงานศิลปะการจัดวงมีความสอดคลองกับจุดประสงคที่ผูวิจัยวางไว 
   ดานการรับรู ผูชมมากกวารอยละ 85 มีความพึงพอใจผลงานในระดับดีมาก ซึ่งพอจะ
อนุมานไดวา ผลงานศิลปะการจัดวางมีความสอดคลองกับจุดประสงคที่ผูวิจัยกําหนด การใช
สัญลักษณบนผลงานสามารถสื่อถึงเนื้อหาไดอยางเหมาะสมที่มีผูชมในรอยละ 76 ผูวิจัยมีความเห็นวา
เปนเพราะการใชสัญลักษณที่ไมสามารถสื่อถึงความเขาใจไดงาย ดังนั้นผูวิจัยจึงนําขอมูลนี้ไปปรับปรุง
ผลงาน 
 2. ชื่อผลงาน: ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนาหมายเลข 2  
   ดานการออกแบบ ผูชมมากกวารอยละ 90 มีความพึงพอใจผลงานในระดับดีมาก ซึ่ง
พอจะอนุมานไดวา ผลงานศิลปะการจัดวงมีความสอดคลองกับจุดประสงคที่ผูวิจัยวางไว มีเพียงดาน
ความเหมาะสมของการใชสัญลักษณบนผลงาน ที่ผูชมมีความพึงพอใจระดับดีมากรอยละ 70 ดานการ
ผสมผสานวัสดุธรรมชาติกับวัสดุสังเคราะหในรอยละ 70 และผูชมมีความพึงพอใจตํ่าสุดในเรื่องการใชสี 
มีเพียงรอยละ 60 ซึ่งอาจจะเกิดจากผลงานจัดวางชุดนี้ ใชสีวัสดุจากธรรมชาติ ทําใหความโดเดนใน
เรื่องสีลดนอยลงไป 
   ดานการผลิต ผูชมมากกวารอยละ 85 มีความพึงพอใจผลงานในระดับดีมาก ซึ่งพอจะ
อนุมานไดวา ผลงานศิลปะการจัดวงมีความสอดคลองกับจุดประสงคที่ผูวิจัยวางไว 
   ดานการรับรู ผูชมมากกวารอยละ 85 มีความพึงพอใจผลงานในระดับดีมาก ซึ่งพอจะ
อนุมานไดวา ผลงานศิลปะการจัดวงมีความสอดคลองกับจุดประสงคที่ผูวิจัยวางไว มีเพียงการรับรูใน
ดานการไดรับความรูจากการชมงานที่มีผูชมในรอยละ 68 ผูวิจัยมีความเห็นวาเปนเพราะการใช
สัญลักษณที่ไมสามารถสื่อถึงความเขาใจไดงาย ดังนั้นผูวิจัยจึงนําขอมูลนี้ไปปรับปรุงผลงาน 
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 3. ชื่อผลงาน: ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนาหมายเลข 3  
   ดานการออกแบบ ผูชมมากกวารอยละ 85 มีความพึงพอใจผลงานในระดับดีมาก ซึ่ง
พอจะอนุมานไดวา ผลงานศิลปะการจัดวงมีความสอดคลองกับจุดประสงคที่ผูวิจัยวางไว มีเพียงดาน
ความกลมกลืนกับสภาพแวดลอม ที่ผูชมมีความพึงพอใจระดับดีมากรอยละ 60 และผูชมมีความพึง
พอใจตํ่าสุดในเรื่องการใชสี มีเพียงรอยละ 60 ซึ่งอาจจะเกิดจากผลงานจัดวางชุดนี้ ใชสีวัสดุจาก
ธรรมชาติ ทําใหความโดดเดนในเรื่องสีลดนอยลงไป 
   ดานการผลิต ผูชมมากกวารอยละ 85 มีความพึงพอใจผลงานในระดับดีมาก ซึ่งพอจะ
อนุมานไดวา ผลงานศิลปะการจัดวงมีความสอดคลองกับจุดประสงคที่ผูวิจัยวางไว 
   ดานการรับรู ผูชมมากกวารอยละ 85 มีความพึงพอใจผลงานในระดับดีมาก ซึ่งพอจะ
อนุมานไดวา ผลงานศิลปะการจัดวงมีความสอดคลองกับจุดประสงคที่ผูวิจัยวางไว มีเพียงการรับรูใน
ดานการไดรับความรูจากการชมงานที่มีผูชมในรอยละ 68 ผูวิจัยมีความเห็นวาเปนเพราะการสื่อ
ความหมายไมชัดเจนไมสามารถสื่อถึงความเขาใจไดงาย ดังนั้นผูวิจัยจึงนําขอมูลนี้ไปปรับปรุงผลงาน 
 
4. การอภิปรายผล 
  จากการศึกษาเพื่อการสรางสรรคผลงานศิลปะการจัดวาง:ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนาผูวิจัย
สามารถอภิปรายผลไดวา ผลงานศิลปะการจัดวาง:ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนา คือการศึกษาเนื้อหาและ
เรื่องราวของความผูกพันของยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนามาสรางสรรคเปนผลงานในรูปแบบของผูวิจัย โดย
ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณเพื่อเสนอเปนภาพแทนทางทัศนศิลปที่มีการกําหนดขอบเขตชัดเจน ผลงาน
มีความสัมพันธกับพื้นที่ สภาพแวดลอมและพื้นที่วางในอากาศอยางสอดคลองกัน รวมไปถึงสวนที่รับรู
ไดดวยโสตประสาทอ่ืนๆ เพื่อสะทอนเนื้อหาและแนวความคิดของผูวิจัย สอดคลองกับที่ วิบูลย ลี้สุวรรณ
(2536: 7)ไดกลาวถึงศิลปะการจัดวางวา อินสตอลเลชั่น (installation) คือ ศิลปะการจัดวางหมายถึง 
ศิลปะที่สรางขึ้นใหสัมพันธเฉพาะที่ หรือการสรางงานโดยไมไดใหความสําคัญเฉพาะกับศิลปวัตถุชิ้น
เด่ียวๆ แตจะใหความสําคัญกับสวนประกอบตางๆ และการจัดสภาพแวดลอมทั้งหมด ผลงานศิลปะ
การจัดวาง:ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนา สรางสรรคขึ้นจากวัสดุที่มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนอง
แนวความคิด เนื้อหา และสรางการรับรูที่แตกตางกันไปใหกับผูชม การจัดวางมีลักษณะของการนําเอา
ชิ้นงานที่เปนสัญลักษณสื่อถึงยุงขาว ชาวนา และอูขาวมาจัดวางเรียงรายแบบกระจัดกระจายเขาหา
ศูนยกลาง ชิ้นงานที่จัดวางบนพื้น ทําใหเกิดการตีความและรับรูที่ไรขอบเขต ซึ่งสอดคลองกับที่ อัมพร 
ศิลปะเมธากุล (2549: 20) ไดกลาวถึงศิลปะการจัดวางวา ศิลปะการจัดวาง (Installation) เปนงาน
ศิลปะประเภทสามมิติที่นํามาวางเรียงกันในลักษณะตางๆ ตามพื้นที่วางทําใหเกิดความสัมพันธระหวาง
วัตถุและมีเนื้อหาโดยรวมรวมกัน เทคนิคการจัดวางผลงานศิลปะเนนไปที่การแสดงใหเกิดความสัมพันธ
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ระหวางวัตถุกับสิ่งแวดลอม เปนการนําเอาชิ้นสวนสิ่งของมาประกอบกันระหวางวัตถุประเภท 3 มิติ กับ 
3 มิติ หรือ 2มิติ กับ 3 มิติ ในเนื้อหาหนึ่งเดียวผูชมสามารถเดินดูงานตามสวนตางๆไดทั้งหมด คลายกับ
ผูชมเปนสวนหนึ่งของผลงาน และจากการประเมินผลการรับรูของผูชมตอผลงานศิลปะการจัดวางของ
ผูวิจัย ผูชมสามารถรับรูถึงเรื่องราวและ เนื้อหา จากการกําหนดสัญลักษณเพื่อแสดงเปนภาพแทน
เนื้อหาซึ่งประกอบดวย 1. ภาพแทนการเปลี่ยนแปลงการทํานาแบบด้ังเดิมสูอุตสาหกรรมการทํานา 2.
ภาพแทนวัฒนธรรมการทํานา 3. ภาพแทนระบบเศรษฐกิจของชาวนา จากการรับชมผลงานศิลปะการ
จัดวางของผูวิจัยพบวา 1.ลักษณะพฤติกรรมและความคิดเห็นหลักเกณฑทางดานการออกแบบผูชม
มากกวารอยละ 90 มีความพึงพอใจผลงานในระดับดีมาก ซึ่งพอจะอนุมานไดวา ผลงานศิลปะการจัด
วางมีความสอดคลองกับจุดประสงคที่ผูวิจัยวางไว และผูชมมีความพึงพอใจตํ่าสุดในเรื่องการใชสี มี
เพียงรอยละ 60 ซึ่งอาจจะเกิดจากผลงานจัดวางชุดนี้ ใชสีวัสดุจากธรรมชาติ ทําใหความโดดเดนใน
เรื่องสีลดนอยลงไป 2.ลักษณะพฤติกรรมและความคิดเห็นหลักเกณฑดานการผลิต สื่อวัสดุมีความ
เหมาะสมตอสภาพแวดลอมผูชมมากกวารอยละ 90 มีความพึงพอใจผลงานในระดับดีมาก ซึ่งพอจะ
อนุมานไดวา ผลงานศิลปะการจัดวงมีความสอดคลองกับจุดประสงคที่ผูวิจัยวางไว และผูชมมีความพึง
พอใจตํ่าสุดในเรื่องการใชสี มีเพียงรอยละ 60 ซึ่งอาจจะเกิดจากผลงานจัดวางชุดนี้ ใชสีวัสดุจาก
ธรรมชาติ ทําใหความโดดเดนในเรื่องสีลดนอยลงไป3. ลักษณะพฤติกรรมและความคิดเห็นหลักเกณฑ
ทางดานการการรับรู รูปแบบของผลงานสามารถสื่อถึงเนื้อหาไดอยางเหมาะสมรอยละ 93 มีความพึง
พอใจผลงานในระดับดีมาก ซึ่งพอจะอนุมานไดวา ผลงานศิลปะการจัดวางมีความสอดคลองกับ
จุดประสงคที่ผูวิจัยวางไว และผูชมมีความพึงพอใจตํ่าสุดในเรื่องการการสรางการรับรูและความเขาใจ
จากวัสดุทองถ่ิน คิดเปนรอยละ 70 และ ความรูที่ไดรับจากการชมผลงาน คิดเปนรอยละ 68 ซึ่งอาจเกิด
จากการใชสัญลักษณที่สื่อความหมายไดยาก และลักษณะการนําเสนอในรูปแบบการจัดวางที่มี
ลักษณะเชิงสัญลักษณมากเกินไปจากผลการประเมินความพึงพอใจพบวา ผูชมมีความพึงพอใจและ
สามารถรับรูถึงเรื่องราว เนื้อหาเก่ียวกับดานการรับรูมากที่สุดรอยละ 93 ซึ่งสะทอนใหเห็นวาผลงาน
ศิลปะการจัดวางของผูวิจัยสามารถสื่อความหมายสะทอนเรื่องราว เนื้อหาเก่ียวกับยุงขาวกับวิถีชีวิต
ชาวนาที่กําหนดเปนภาพแทนวัฒนธรรมการทํานาไดตรงตามความมุงหมายการวิจัยเปนอยางดี 
 
5. ขอเสนอแนะ 
  จากการศึกษาเพื่อการสรางสรรคผลงานศิลปะการจัดวาง:ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนา ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะในดานการสรางสรรคผลงานศิลปะการจัดวาง เนื่องจากศิลปะการจัดวางเปนผลงานงาน
ศิลปะที่มีความเก่ียวของ สัมพันธกับพื้นที่ที่จัดวางติดต้ังผลงาน โดยผลงานจะตองมีความกลมกลืน
สอดคลองกับพื้นที่นั้น ดังนั้นการศึกษาเพื่อการสรางสรรคผลงานศิลปะการจัดวางจึงมิใชการนําเอา



 

 

83 

ผลงานไปติดต้ังลงบนพื้นที่นั้นเพียงอยางเดียว หากแตจะตองมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมนั้นดวย 
นอกจากนี้ ยังจะตองมีการปฏิสัมพันธกับผูชม เพื่อใหเกิดการสัมผัส การรับรูทางตรงตอผลงานนั้นอีก
ดวย และจากการศึกษาเพื่อการสรางสรรคผลงานผลงานศิลปะการจัดวาง:ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนา ได
พบกับปญหาอันมีสาเหตุมาจากปจจัยในดานตางๆ ดังนี ้
 1.  ปญหาการติดต้ังผลงาน การติดต้ังชิ้นงานนั้น ผูวิจัยตองจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณการติดต้ัง
งานใหครบถวนกอนลงมือติดต้ังจัดวางผลงาน ตองวางแผนการติดต้ังตามลําดับชิ้นงานใหดี ซึ่งจะตอง
มีการชี้แจง อธิบายวิธีการและขั้นตอน โดยละเอียด เพื่อใหทีมงานมีความเขาใจถึงรูปแบบงานและ
วิธีการติดต้ัง  
 2.  ปญหาการขนยาย การขนยายเปนปญหาหนึ่งที่จะตองคํานึงถึง ซึ่งตองวิเคราะหต้ังแตเริ่ม
ลงมือทํางาน เนื่องจากสถานที่ทําผลงาน กับสถานที่ติดต้ังงานนั้นอยูคนละแหง ชิ้นงานแตละชิ้นตองมี
การบรรจุหีบหอใหดี และตองระมัดระวังขณะขนยาย เพราะเกิดการแตกหักหักเสียหายได ซึ่งสามารถ
เตรียมการปองกันและแกไขได กลาวคือ ตองบรรจุหีบหอใหแนนหนา มีวัสดุกันกระแทกปองกันการ
แตกหัก และทําใหชิ้นงานเกิดความเสียหาย  
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ตัวอยางแบบสอบถาม 
 
 ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลทางการวิจัยเรื่อง การศึกษาผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณ
และตัวอักษรยอในการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้
 X   แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 
  S.D.  แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 
 
การนําเสนอผลการวิเคราะห 
  ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลทางการวิจัยเรื่องการศึกษาเพื่อการสรางสรรคศิลปะการ
จัดวาง: ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนา ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบาย
โดยเรียงลําดับ คือ ตอนที ่1 ขอมูลทางประชากรศาสตรของผูกรอกแบบสอบถาม 
  

แบบสอบถาม 
เรื่อง 

การศึกษาเพื่อการสรางสรรคยุงขาว: ภาพแทนศิลปะกับพื้นที ่
 
คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เปนขอมูลในการทําปริญญานิพนธของ นาย สุจิน สังวาลยมณีเนตร สาขา  
 ทัศนศิลป: ศิลปะสมัยใหม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรศิลปกรรมมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ตอนท่ี 1 ขอมูลทางประชากรศาสตรของผูกรอกแบบสอบถาม 
คําชี้แจง กรุณาใสเครื่องหมาย / ลงใน () ที่มีขอความตรงกับทานมากที่สุด 
 1. เพศ 
   q 1. ชาย 
  q 2. หญิง 
 2. อายุ 
  q 1. ไมเกิน 18 ป 
   q 2. 19-30 ป 
   q 3. 31-45 ป 
   q 4. 46-60 ป 
   q 5. 61 ปขึ้นไป 
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 3. ระดับการศึกษาสูงสุด (รวมทั้งที่กําลังศึกษาอยู) 
   q 1. ประถมศึกษา 
   q 2. มัธยมศึกษาตอนปลาย 
   q 3. ปวช./อนุปริญญา 
   q 4. ปริญญาตรี 
   q 5. ปริญญาโทขึ้นไป 
 4. อาชีพ  
   q 1. กําลังศึกษา 
   q 2.ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
   q 3.พนักงานเอกชน 
   q 4.ธุรกิจสวนตัว 
   q 5. อ่ืนๆ  
 5. รายไดตอเดือน 
   q 1. ตํ่ากวา 10,000 บาท  
   q 2. 10,001-20,000 บาท  
   q 3. 20,001-30,000 บาท  
   q 4. 30,001 บาทขึ้นไป  
 

ตอนท่ี 2 เปนคําถามแบบเลือกตอบในแตละขอเพียงชองเดียวในตารางโดยประเมินแบบมาตราสวน 
 ประเมินคา (Rating Scale) ซึ่งกําหนด คาคะแนน (Weight) ออกเปนระดับ  
  5 หมายถึง ผลการประเมินในระดับดีมาก 
  4 หมายถึง ผลการประเมินในระดับดี 
  3 หมายถึง ผลการประเมินในระดับพอใช 
  2 หมายถึง ผลการประเมินในระดับควรปรับปรุง 
  1 หมายถึง ผลการประเมินในระดับใชไมได 
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 แบบประเมินผล ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอผลงานการศึกษาเพื่อ
การสรางสรรคศิลปะการจัดวาง: ยุงขาวกับวิถีชีวิตชาวนา  
 

ลักษณะพฤติกรรมและความคิดเห็น 

ดีม
าก

 

ดี 

พอ
ใช
 

คว
รป
รับ
ปรุ
ง 

ใช
ไม
ได
 

1. หลักเกณฑทางดานการออกแบบ 
    1.1 การจัดวางองคประกอบ  
          1.1.1 ขนาดของผลงานมีความเหมาะสมกับพื้นที ่

     

1.1.2 ความเหมาะสมระหวางรูปแบบกับเนื้อหา       
1.1.3 ความสัมพันธระหวางผลงานกับพื้นที่ติดต้ังผลงาน      
1.1.4 ความกลมกลืนกับสภาพแวดลอม       
1.1.5 ความเหมาะสมของการใชสัญลักษณบนผลงาน       

   1.2 ความสวยงาม 
          1.2.1 รูปแบบสอดคลองกับเนื้อหาและเรื่องราว  

     

1.2.2 การใชสีในผลงาน       
1.2.3 การผสมผสานวัสดุธรรมชาติกับวัสดุสังเคราะห       
1.2.4ผลงานมีความงามเขากับพื้นที่และสภาพแวดลอม       

2.หลักเกณฑทางดานการผลิต 
   2.1 สื่อวัสดุท่ีใชในการผลิต  

     

2.1.1 สื่อวัสดุมีความเหมาะสมตอสภาพแวดลอม      
2.1.2 สื่อวัสดุมีความเหมาะสมตอการสรางการรับรูและ

ความเขาใจ 
     

   2.2 กระบวนการผลิต       
2.2.1 การผสมผสานวัสดุธรรมชาติกับวัสดุสังเคราะห       
2.2.2 ความแข็งแรงคงทนตอสภาพแวดลอมของผลงาน      
2.2.3 การนําทักษะภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในผลงาน      
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ลักษณะพฤติกรรมและความคิดเห็น 

ดีม
าก

 

ดี 

พอ
ใช
 

คว
รป
รับ
ปรุ
ง 

ใช
ไม
ได
 

3.หลักเกณฑทางดานการรับรู       
    3.1 รูปแบบของผลงานสามารถสื่อถึงเนื้อหาไดอยางเหมาะสม      
    3.2 การใชสัญลักษณบนผลงานสามารถสื่อถึงเนื้อหาไดอยาง

เหมาะสม  
     

    3.3 การสรางการรับรูและความเขาใจจากวัสดุทองถ่ิน       
    3.4 ความสัมพันธของเนื้อหากับรูปแบบการนําเสนอ       
    3.5 ความรูที่ไดรับจากการชมผลงาน       
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ภาคผนวก ข 
 

ขอมูลภาพถายจากสถานท่ีจริงและการวิเคราะหขอมูลภาพถาย 
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ขอมูลภาพถายจากสถานที่จริงและการวิเคราะหขอมูลภาพถาย 
  
ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 - ศึกษารวบรวมขอมูลและถายภาพจากสถานที่จริงในชุมชน ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย 
 - ทดลองรางผลงาน (Sketch) จากภาพถาย 
 - ศึกษาวิเคราะหผลงานจากภาพราง(Sketch) เพื่อทราบถึงปญหาและความเปนไปไดในการ
ปฏิบัติงานจริง 
  - ทดลองปฏิบัติงานดวยรูปแบบประติมากรรมจําลอง(Model)โดยใชวัสดุทองถ่ินผสมผสาน
กับวิธีวิทยาทาง ทัศนศิลป 
 - ศึกษาวิเคราะหผลงานจากประติมากรรมจําลอง (Model) 

 - ปฏิบัติงานจริง 

 
วัสดุอุปกรณสําหรับการจัดทําผลงานจําลอง 

- ดินสอ 
- กระดาษ 100 ปอนด 
- สีชอลก 
- ดินจอมปลวก 
- ดินผงสีตางๆ 
- มูลควาย 
- กาว  
- ไมไผ 
- ไมเนื้อออน 
- แผนโลหะ 
- ลวด 
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ขอมูลภาพถายจากสถานที่จริง 
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 ยุงเก็บขาว เปนอาคารเก็บขาว พบวาทั่วไปในพื้นที่มีการปลูกขาวเปนหลัก ซึ่งปจจุบันมี
ความหนาแนนมากบริเวณภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะที่แตกตาง
กันอยู 2 รูปแบบ ไดแก ยุงเก็บขาวฝาผนังทําดวยไมจริง (ปจจุบันบางแหงอาจมีการประยุกตเอา
สังกะสีมาเปนฝาผนังแทนไมจริง) รูปแบบของตัวเรือน มีการยกพื้นสูงจากพื้นดิน ประมาณ 0.60 – 2.20 
เมตร เพื่อปองกันน้ําทวม ผนังเปนไมเนื้อแข็งกวางขนาดประมาณ 4 – 6 นิ้วตีชิดกัน โดยใหคราวและ
เสาอยูดานนอก ซึ่งจะสามารถรับแรงดัน จากการกองเก็บขาวที่มีปริมาณมากไดเปนอยางดี ผนังบาง
แผนแนบกันไมสนิทจะใชการยาแนวดวย (ภาคกลาง) นิยมนําเอาไมจริงมาทําเปนลิ่ม แลวตออัดเขาใน
ชองวางดังกลาว แตบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือนิยมยาแนวดวย การนําขี้วัวหรือ
ขี้ควาย + ดินจอมปลวก + น้ํา + เปลือกตนยางบง (ทุบใหแตกละเอียด) มาผสมกันแลวนํามาอุดยาแนว 
เพื่อปองกันเมล็ด ขาวรวงจากยุงขาวนั่นเอง โดยที่ขนาดของยุงขาวจะมีขนาดแตกตางกันไปตามพื้นที่ไร
นาที่มีจํานวนมากหรือนอย ถามีนอยยุงขาวก็จะเล็กตามปริมาณที่ผลิตขาวไดในแตละป 
 ยุงขาวฝาผนังทําดวยฟาก หรือฝาไมไผสาน หรือทุบใหแตกเปนแผน แลวนํามูลสัตวจําพวก
วัว ควาย ผสมดินและน้ําเรียกวา “เปอ” ในอัตราสวน 10: 15: 5 มาฉาบผนังที่ทําดวยฟากดังกลาวทั้ง
สองดาน ปลอยใหแหงแลวจึงใชงาน ซึ่งยุงขาวฝาผนังทําดวยฟากนี้พบวามีอยูดวยกัน 2 ลักษณะใหญ 
ไดแก ฝาผนังที่มีลักษณะกลม ภาคกลางเรียกวา “ถุงขาว” หรือ “ถุงเลา” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เรียกวา “หลองขาว” หือ “ลอม” หรือ “กระหลอมขาว” ซึ่งถาชาวนามียุงขาวลักษณะนี้แสดงวามีที่นา
คอนขางนอย จึงสงผลใหมีผลผลิตที่นอยตามมาดวยเชนกัน หรือบางแหงอาจมีลูกมาก จึงแบงที่นาให
ลูกไดทําตามสัดสวน ขณะเดียวกันลูกๆ ยังไมไดแยกเรือนออกไปอยูพื้นที่อ่ืน จึงสงผลใหการทําที่เก็บ
ขาวใหเปนสัดสวน เพื่อแบงผลผลิตที่เก็บเก่ียวใหเปนสัดสวน เพื่อปองกันการขัดแยงในครอบครัวนั่นเอง 
สวนอีกรูปแบบมีลักษณะเปนทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผาซึ่งมีขนาดใหญกวาลักษณะทรงกลม
ในเบ้ืองตน 
  การยกพื้นสูงของยุงขาว ถาหากที่ต้ังของยุงขาวเปนพื้นที่ตํ่าน้ําทวมถึง ชาวนาจะยกพื้นยุง
ขาวใหสูงเพื่อปองกันน้ําทวม ขณะเดียวกันจากการสํารวจในพื้นที่บริเวณน้ําไมสามารถทวมถึงก็พบวา
นิยมยกพื้นสูงเชนกัน นั่นแสดงวาอะไรที่เปนปจจัยสําคัญใหเกิดการยกพื้นของยุงขาวใหสูงพบวาการยก
พื้นสูงมีประโยชนอยูหลายประการ ไดแก ชวยใหลมพัดผานไดสะดวกทําใหขาวแหงเร็ว ปองกัน
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ความชื้นจากดินที่จะซึมผานไปยังขาว ปองกันสัตว เชน หนู แมลง ปลวก เปนตน ซึ่งสัตวดังกลาวจะทํา
ความเสียหายแกขาวได ชวยใหสะดวกตอการเอาขาวขึ้นยุง ซึ่งเดิมทีมีการขนขาวโดยใชเกวียน เมื่อมด
ถึงบริเวณหนายุงก็จะนําเกวียนไปเทียบบริเวณชานยุงขาว จึงนําขาวขึ้นยุงไดสะดวกขึ้น และปองกันน้ํา
ทวมที่อยูในยุงขาว 
 เมื่อเปรียบเทียบกันโดยทั่วไปแลว ลักษณะของยุงขาวอีสาน จะมีขนาดคอนขางเล็กกวาของ
ทองถ่ินอ่ืนๆ  
 รูปทรงเปนสี่เหลี่ยมผืนผา บางแหงแหงอาจมีขนาดเล็ก – ขนาดใหญ ตางกันไปบาง ขึ้นอยูกับ
กําลังความสามารถของเขาของและฐานะทางเศรษฐกิจ ซึ่งมักจะเก่ียวพันกับจํานวนพื้นที่ที่ทํานาและ
ปริมาณผลผลิตที่ทําไดในแตละปดวย ขนาดที่นิยมสรางและพบกันทั่วๆ ไป คือ ขนาดประมาณ 2 – 4 
หอง โดยสวนใหญจะถือวาชวงเสาเปนเกณฑกําหนดความกวางยาวโดยประมาณ ดังนี้คือ 
 ความสูงจากพื้นดินถึงตงหรือพื้นยุงประมาร 1 – 2 เมตร 
 ความสูงจากพื้นยุงถึงขื่อประมาณ 2 เมตร 
 ความกวางดานหนา ประมาณ 2.5 เมตร 
 ความยาวของหองเสา (ดานขาง) ประมาณ 1.5 – 2 เมตร 
ยุงขาวขนาด 1 หองเสานี้ จะมีความจุขาวเปลือกไดประมาณ 300 – 500 ถัง หรือประมาณ 50 – 60 
กระสอบ แตเมื่อกอนชาวอีสานมักจะใชกระบุงตักขาวกัน ก็อาจจะบรรลุไดประมาณ 200 – 250 กระบุง 
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ภาพถายขอมูลผลงาน และการวิเคราะหขอมูลผลงาน 
ผนังยุงขาวแบบพื้นบาน 

  
 

 
 
 
 

      

 
 

   
 
 ผนังยุงขาว วัสดุที่นํามาเปนผนังของยุงขาวเดิมมีอยู 2 ประเภท ไดแก ไมไผ และไมจริง ซึ่งมี 
รายละเอียดของการนําไปใชในแตละประเภทดังตอไปนี ้
 1. ไมไผ สวนใหญจะใชไมไผที่หาไดงายในภูมิประเทศนั้นๆ โดยจะนําไมไผมาผาเปนซีกๆ 
นํามาสานเปนลายสอง หรือลายสาม หรืออาจทุบใหแตกเปนแผนโดยไมใหไมไผแยกออกจากกัน เสร็จ
แลวจึงนํามาตีกับคราวไมจริงโดยใหผนังไมไผดังกลาวอยูดานในของยุงขาว และเมื่อทําการยึดไมไผกับ
คราวแนนหนาแลวเสร็จ จึงนําเอา “เปอ” มายาแนวทั้งดานในและดานนอกยุงขาว เพื่อปองกันความชื้น 
ปองกันเมล็ดขาวจะออกจากยุงขาว และปองกันปลวกที่จะมากัดกินขาวที่เก็บไวในยุงนั่นเอง สําหรับไม
ไผที่ทุบแตกที่นํามายึดกับโครงคราวแลว ซึ่งอาจทําการยึดเปน 2 ชั้น ขัดกันแลวจึงยาแนวดวย “เปอ” ทั้ง
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ดานในและดานนอกของยุงขาวก็ได (เปอ หมายถึง อัตราสวนผสมระหวางดินจอมปลวก + ขี้ควาย + 
น้ํา ในอัตราสวน 10: 1:5) 
 2.  ไมจริง จะนิยมนําไมเนื้อปานกลางจนถึงไมเนื้อแข็ง ไดแก ไมสัก ไมมะคา ไมประดู ไมเต็ง 
ไมมะเกลือ เปนตน นํามาวางใหเปนแผนที่พอเหมาะจงึนําเอายึดกับคราว โดยใหคราวอยูดานนอก ไมที่
นํามาตีเปนผังจะอยูดานในคราว ทั้งนี้ก็เพื่อใหผนังที่ยุงขาวสามารถรับแรงดันที่เกิดจากการกองเก็บขาง
ไดดีขึ้น ยกเวนยุงขาวที่อยูบริเวณบานบันงาว อําเภอหางฉัตร บานนางเหลียว ตําบลลําปางหวง อําเภอ
เกาะคา จังหวัดลําปาง ซึ่งมีการตีผนังยุงขาวเหมือนกับบานพักอาศัยทั่วไป คือแผนฝาผนังไมอยูดาน
นอกโครงคราวอยูดานใน (รูปแบบที ่2) ขณะเดียวกันบริเวณรอยตอระหวางแผนที่แนบกันกันไมสนิท จะ
ยาแนวดวยวัสดุที่มีสวนผสมระหวาง ขี้วัวหรือขี้ควาย + ดินจอมปลวก + น้ํา + เปลือกตนยางทุบแตก
ละเอียดหรือบางแหงอาจผสมฟางขาวเพื่อใหเปอความแข็งแรงไมหลุดรอนงาย โดยจะทําการฉาบทาทั้ง
ภายในและภายนอกผนังยุงขาว ซึ่งการยาแนวดวยวัสดุดังกลาวสงผลใหมีความเหนียว และแข็ง
สามารถปองกันเมล็ดขาวออกจากยุงขาว นอกจากนั้นยังสามารถปองกันปลวกมากัดกินไมไดนั่นเอง 
 

ลักษณะพื้นผิวของยุงขาวแบบพื้นบาน 
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 พื้นของยุงขาว ยุงขาวที่มีผนังทําดวยไมไผหรือไมจริง จะมีพื้นและโครงสรางเปนไมจริงที่เปน
ไมเนื้อแข็ง พื้นจะปูดวยไมจริงเปนแผนๆ เรียงชิดกันหรือหางกันนิดหนอยเพื่อปองกันการยืดและหดตัว
ของเนื้อไม ซึ่งจะทําใหเกิดชองวางระหวางแผนขึ้น ชาวบานจึงนําเอาวัสดุชนิดหนึ่งมายาแนวเรียกวา 
“เปอ” ที่มีสวนผสมระหวาง ขี้วัวหรือขี้ควาย + ดินจอมปลวก + น้ํา + เปลือกตนยางทุบแตกละเอียด 
เชนเดียวกับวัสดุยาแนวผนัง ซึ่งถาผสมตนยางบงทุบละเอียดจะทําหฟนมีความเหนียวและแข็ง ไมหลุด
รอนงาย ขณะเดียวกันการผสมขี้วัวหรือขี้ควายนั้นจะทําใหสามารถปองกันปลวกไมมากัดกินเนื้อไมได
อีกวิธีหนึ่งนั่นเอง 
 

ประตูยุงขาว 
  
   
    
 

 
  
 
  



 

 

107 

 ประตูยุงขาว มี 2 รูปแบบใหญ ไดแก ประตูยุงขาวแบบขนาน (เปด – ปด) ลักษณะเหมือน
หนาตางบานพักอาศัยชนิดบานเปดคู และชนิดบานซอนเปนแผนๆ ซึ่งเปนประตูยุงขาวชนิดทําดวยแผน
ไมจริงเรียกวา “แผนไมประตูยุงขาว” ซึ่งประตูลักษณะนี้จะแตกตางจากประตูบานพักอาศัยทั่วไปและ
เปนเอกลักษณของประตูยุงขาว โดยชาวบานจะนําเอาแผนไมเรียงซอนลงในรองประตูทีละแผน เมื่อ
ขาวในยุงมีปริมาณที่มากขึ้นก็จะนําเอาแผนที่สอง... สาม... มาเรียงซอนขึ้นทีละแผน เพื่อทําใหขาวใน
ยุงไมลนออกมา 
 

ภายในยุงขาว 
  
 
 
 
 
 
 
  ยุงขาวมีภูมิปญญาที่ซอนเรนอยูภายในมากมาย หากแตวาปจจุบันชาวไทยเรากําลังหันไป
ประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมแทนภาคเกษตรกรรม สงผลใหเราลืมองคความรูดานตางๆ ที่ถูกซอน
อยูภายในยุงขาวนี้ จนทําใหเกือบจะลืมบทบาทและคุณคาของยุงขาวตอไป ภูมิปญญาดังกลาวควรที่
จะถูกอนุรักษและถายทอดตอไป 
 

ประตูแผนไมเปดดานหนา 
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ยุงขาวและคอกควาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุงขาวและเพิงอ่ืนๆ 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
การวิเคราะหขอมูลจากภาพถายสถานท่ีจริง 
 1.  ดานกายภาพ 
  - ลักษณะที่ต้ังของยุงขาวจะอยูใกลกับเรือนที่พักอาศัยเพื่อความสะดวกตอการดูแลรักษา 
และความปลอดภัย 
  - การใชวัสดุตางๆ เนนทีการนําวัสดุทองถ่ินมาผสมผสานเพื่อความประหยัดคาใชจาย 
เนื่องจากวัสดุสําเร็จรูปมีตนทุนสูง อีกทั้งวัสดุทองถ่ินยังมีคุณสมบัติในการปองกันและรักษาผลผลิต ได
ดีกวา 
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  - สภาพพื้นที่ตองเกิดจากการไดรับประสบการณที่ถายทอดโดยบรรพบุรุษ โดยการสังเกต 
ธรรมชาติ เชน ทิศทางลม ความรอนจากแสงแดด และลักษณะพื้นที่ตํ่า-สูง จากสัตวและแมลงอ่ืนๆ นี ้
ยังเก่ียวของกับการปองกันเชื้อโรคตางๆ จากสัตวและแมลงอ่ืนๆ 
  - การติดต้ังโครงสรางมีลักษณะที่แตกตางจากโครงสรางทางสถาปตยกรรมอ่ืนๆ เนื่องจาก 
ยุงขาวจะตองรับน้ําหนักผลผลิต ดังนั้นจะตองมีการคํานวณเรื่องน้ําหนักการบรรจุใหสอดคลองกับ
โครงสราง 
 
 2.  ดานวัฒนธรรมและภูมิปญญา 
  - การกอสรางยุงขาวสําหรับเก็บรักษาผลผลิตจะมีพิธีกรรมที่เก่ียวของกับกระบวนการเก็บ 
เก่ียว เชน ประเพณี การนําขาวขึ้นยุง หรือการทําบุญกุมขาวในบางทองถ่ิน 
  - กรรมวิธีการผสมผสานวัสดุกอนนํามาสรางเปนยุงขาวจะตองผานการคัดเลือกวัสดุที่ม ี
คุณภาพ ซึ่งเกิดจากความชาญฉลาดที่ถายทอดมาจากบรรพบุรุษ เชน การใชดินจอมปลวกผสม  
ขี้ควาย 
  - การสังเกตดวยการเปรียบเทียบวิธีดูแลรักษาระหวางวัสดุทองถ่ินหรือวัสดุธรรมชาติกับ 
วัสดุสังเคราะห ชวยใหเกษตรสามารถรักษาผลผลิตไดดีกวาและประหยัดคาใชจายมากกวาการใชวัสดุ
สังเคราะห 
  - การรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกัน เปนวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน นับต้ังแตเริ่มตนการ 
ทํานา การเก็บเก่ียว การเก็บรักษาผลผลิตรวมทั้งการกอสรางยุงขาวเพื่อเก็บรักษาผลผลิต นอกจาก 
เปนการลดตนทุนคาใชจายแลว ยังแสดงถึงความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ความสามัคคีที่เกิดขึ้นในชุมชน 
 
 3.  ดานบริบทสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 
   - การกอสรางขนาดของยุงขาวขึ้นอยูกับปริมาณของผลผลิตที่ไดอาการเก็บเก่ียว 
  - นอกจากเก็บรักษาผลผลิตแลวในบางทองถ่ินหรือบางครอบครัวสามารถดัดแปลงตัว
อาคารใหเปนที่อยูอาศัยสําหรับสมาชิกในครอบครัวหรือสัตวเลี้ยง รวมทั้งวัสดุอุปกรณที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน ซึ่งสอดคลองกับระบบเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม เชน การขยายครอบครัวจากเรือนบาน 
มาอาศัยในเพิงผกั ซึ่งสรางติดตอกับยุงขาว 
  - ดานการจัดการสิ่งแวดลอม นับเปนความชาญฉลาดที่สามารถเลือกใชวัสดุที่สอดคลอง 
กับวิถีชีวิตดานเกษตรกรรม เชน ในอดีตชาวนาจะใชควายในการไถนา และจะใชขี้ควายในการสราง
ผนังยุงขาว ใชแกลบหรือเปลือกขาว เปนสวนผสมในการสรางผนัง เพื่อรักษาผลผลิตขาว อีกทั้งยังเปน
วัสดุที่ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
  - ดานเศรษฐกิจ เกษตรรูจักการถนอมอาหาร การเก็บรักษาผลผลิต เพราะนอกจากการ 
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เก็บรักษาขาวเปลือกแลว ยุงขาวยังสามารถเก็บรักษาผลผลิตอ่ืนๆ ไดอีก เชน ขาวโพด ถ่ัว งาและอ่ืนๆ 
 

วัสดุอุปกรณสําหรับการจัดสรางแบบจําลอง 
 

   
 

วัสดุอุปกรณ ดินจอมปลวก ใยนุน 
 

   
 

ดินเหนียว ขี้ควาย แกลบ 
 

   
 

ขี้ควาย + น้ํา ขึ้ควาย + น้ํา + แกลบ ขี้ควาย + แกลบ + ใยนุน 
 

   
 

ขี้ควาย + แกลบ + ใยนุน + ดินจอมปลวก ขี้ควาย + แกลบ + ใยนุน + ดินจอมปลวก 
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ข้ันตอนการทดลองดําเนินงานแบบจําลองยุงขาว 

   
นําผนังที่ทาเสร็จแลวตากแดด ผนังดานหนา ผนังดานหลัง 

 

  
 

ทารองพื้นผนัง ดานหนา ทารองพื้นผนังดานขาง ทารองพื้นผนังโดยรวม 
 

  
หลังคาดานใน ทารองพื้นดานใน หลังคาดานนอก 

 

  
 

พื้นผิวหลังคา ผนังไมไผสาน โครงสรางไมไผ 
 

   
โครงสรางดานหนา โครงสรางดานขาง โครงสรางโดยรวม 
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ภาพข้ันตอนการดําเนินงานแบบจําลอง (Model) 
 

 

 

 

 

 
 
 - ตัดกระดาษประกอบติดดวยกาวเปนชิ้นงาน ตกแตงผิวตามตองการและใชแปรงทาขี้ผึ้งลง
บนชิ้นงาน  
 - นวดขี้ผึ้งแลวปนเติมความหนาประมาณ3-4 มิลลิเมตรเพิ่มรายละเอียดใสบานประตูและเลข 
๑- ๙ 
 - ลงสีรองพื้นดวยสีอะคิลิคดําผสมน้ําตาล ปดสีดวยสีอะคิลิค สี Bronze 
  

 
(Model) 
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ข้ันตอนการทดลองจัดวางแบบจําลอง 
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ภาพข้ันตอนการทดลองติดต้ังผลงานจําลอง โดยการออกแบบจัดวาง 
ดวยคอมพิวเตอร ณ บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย  

ขนาดพื้นที่ 80x100 ตารางเมตร 
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ข้ันตอนการดําเนินงานจัดสรางผลงานจริง 
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