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Research of continuing to create sculptures reflecting sociological aspects of
wearing a condom, the researcher wants to study the expression of the social problems of
not wearing a condom. Condoms while having sexual erection. News from the researcher
has experienced that. A driving force for the creation of this research is research. To remind
society aware of the problem of not wearing a condom. This is close. And it is in society that
people should turn to discussing it. Parents should be informed about the pest and protect
their children before their problems come from not wearing a condom. As news of the baby
remains in a crematorium at the news.
This is a well-acclaimed research. The researchers hope that the news of the baby,
leaving thousands dead now. Similarly, those babies did not receive anesthesia. And
actions of the father or mother. Even those who own the practice illegal. Should be aware of
what they have done. This event was supposed to be the man in the face to discuss how the
incident occurred. Represents the decay of our society Stawa hard bricks. Young people in
society who want to turn to make our society more livable. To be aware of the problem.
Therefore, the research of this book.
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
ไมวาสังคมประเทศไทยหรืออีกหลายๆประเทศ สังคมปจจุบันบนโลกใบนี้ในแงมุมหนึง่ เปน
สังคมที่เต็มไปดวยความหลอกลวง อาจเปรียบไดวาเปนสังคมเมือง ที่เปนสังคมแบบ ผักชีโรยหนา
ซึ่งเมื่อเกิดปญหาขึ้นมาก็จะเขากับสุภาษิตไทยในเรื่อง วัวหายลอมคอก แตกระบวนการคิดและวิธกี าร
ดําเนินชีวิตของเรา กลับเปนไปอยางเรียบงายแสบสบาย อาจเพราะเราถูกปลูกฝงแนวคิดเหลานี้มาแต
เด็ก สงผลใหการดําเนินชีวิตเมื่อเติบใหญ ไรกรอบไรกฎเกณฑ สมัยกอนเราใชชวี ิตกันแบบ ถอยทีถอย
อาศัย ซึง่ วิถีการใชชีวิตลักษณะนี้ในอดีตอาจเปนสิง่ ที่ถือปฏิบัติได แตปจจุบันไมสามารถนํามาใชได
ทั้งหมด เพราะการใชชีวิตในสังคมยุคปจจุบันเราไมสามารถดําเนินชีวิตไปในรูปแบบเรื่อยๆเอื่อยๆไมมี
การวางแผนได หากแตการดําเนินชีวิตของเรานั้น จะตองมีความรอบรู รูจักการวางแผนในดานการ
ดําเนินชีวิต พฤติกรรม การกระทํา และการแสดงออก เพราะถาหากเราจําทําสิ่งที่เราตองการเฉกเชน
อดีตแลว ผลแหงการกระทําตามอําเภอใจของเราเองนัน้ จะกอใหเกิดโทษ ซึ่งมีปรากฎใหเห็นอยูม ากมาย
ในสังคมยุคปจจุบัน เชน การละเมิดกฏจราจร, การสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ หรือแมกระทั่งเรื่องเล็กนอย
อยางการแซงแถวตามรถไฟฟาหรือที่ตา งๆ รวมไปถึงการมีเพศสัมพันธุโ ดยที่ไมพรอมและไมมกี ารปองกัน
ดวยเชนกัน บุคคลภายนอกอาจเห็นเปนเรื่องเล็กนอยจนชินตาอาจจะคิดวาไมเปนอะไร แตเรื่องเล็กนอยที่
เกิดจากความรับผิดชอบและความรักสบายของบุคคลเหลานัน้ อาจสงผลกระทบและกอใหเกิดปญหา
สังคมขึ้นมามิใชนอย เชน การละเมิดกฎจราจรกอใหเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน การสูบบุหรี่อาจกอใหเกิด
โรคกับบุคคลที่ไดสูดดมโดยไมรูตัว, การแซ.แถวอาจทําใหบางคนพลาดโอกาสสําคัญ และการมีเพศ
สัมพันธุก อนวัยอันควรหรือไมมีการปองกันก็อาจทําใหเกิดโรคและปญหาสังคมตามมา ยกตัวอยาง กรณี
ตามขาว มีการพบศพเด็กทารกพันกวาศพทีว่ ัดไผเงิน ซึง่ เกิดขึ้นเมื่อป พ.ศ.2554 หรือจากสถิติการติด
โรคติดตอทางเพศสัมพันธุจากการไมสวมถุงยางอนามัยพบวา จากป พ.ศ.2527 ถึงป พ.ศ.2554 มี
ผูเสียชีวิตจากโรคเอดส 98,153 ราย และติดเชื้อเอดสรวมทั้งสิน้ 372,874 ราย โดยปญหาเหลานี้อาจ
ถูกมองเปนเรือ่ งเล็กนอยของบุคคลเพียงไมกี่คนที่เพียงแตหวังความสบาย และไรความรับผิดชอบสวน
ตน คิดแตเพียงวาเรื่องทีเ่ ราทําครั้งหรือสองครั้งนัน้ คงไมสงผลอะไรไมเปนอะไร ชวงชีวิตสมัยกอนเรานํา
ผักที่ปลูกขางบานมารับประทานไดเลย ชวงชีวิตสมัยกอนเมื่อเราลวงเกิดเพศตรงขาม ตองมีการสูขอ
แตงงานเพื่อเปนการรับผิดชอบตอการกระทําของตนเองกับอีกฝาย แตเมื่อชวงชีวิต ณ ขณะนี้ โอกาสที่
เราจะทําไดเหมือนชวงชีวิตสมัยกอนเปนเรื่องยากของใครหลายๆคน แตอยาใหความ "มักงาย" และ
ความ "สบาย" มาทําลายวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษของเราไดสรางขึ้นมา
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ดวยความที่สงั คมของเราเปนเมืองพุทธทําใหวิถีชวี ิตของเราตั้งอยูบนความ "เรียบงาย" และ
ความ "พอเพียง" ซึ่งสองสิ่งนีก้ ็เปนสิง่ ทีเ่ รายึดถือและปฏิบัติกันมาชานาน แตปจจุบันความเรียบงาย
แปรเปลี่ยนเปนความมักงายไปเสียแลว เราจึงควรยึดเอาหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา ถือศีล 5 ถือ
ไดวาเปนหลักปฏิบัติที่จะไมทําใหเกิดความเดือดรอนแกตนเองและผูอนื่ และเปนศีลที่ควรยึดถือและ
กระทําเพื่อใหเกิดความปรกติสุขในสังคม โดยศีล 5 ทัง้ หาขอมีดังนี้
1) ปาณาติปาตา เวรมณี พึงละเวนจากการฆาสัตวและตัดชีวิต
2) อทินนาทานา เวรมณี พึงละเวนจากการลักขโมยฉอฉล
3) กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี พึงละเวนจากการประพฤติผิดในกาม
4) มุสาวาทา เวรมณี พึงละเวนจากการพูดเท็จ
5) สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี พึงละเวนจากการดื่มเครื่องดองของเมา
ฉะนัน้ ความเรียบงายอาจไมใชความมักงาย ความสบายก็ใชจะสบายไดทุกเรื่อง บุคคลใน
สังคมตองรูวา สิ่งใดควรทําเวลาใดและสิ่งใดไมควรทําเวลาใด หาใชพอกระทําสิง่ ใดก็รังแตจะเอาความ
สบายใสตัว หาแตความสุกใสตน โยไมมองถึงคนรอบขางและผลที่จะตามมา ผูวิจยั เชื่อวาภาพ
เหตุการณการพบศพเด็กทารกนั้นยังคงติดตาใครหลายๆคน ดวยความเปนเมืองที่ดาํ รงตั้งมั่นอยูบนศีล
5 การทําลายชีวิตของเด็กทีจ่ ะเกิดมาโดยที่เขาไมไดรับรูเรื่องราวใดๆเปนเรื่องที่สะเทือนใจและคนสวน
ใหญในสังคมยอมรับไมได การลักลอบเอาศพเด็กมาทิ้งที่วัดนั้นก็ผิดทัง้ ทางกฏหมายและทางดาน
ศีลธรรม อีกหนึ่งสาเหตุตามหนาขาวหนังสื่อพิมพที่แมเหลานั้นสังหารลูกนอยของตนเองก็เพราะมี
ความสัมพันธในชวงที่ไมพรอมหรือไมไดปองกัน แนนอนวาบุคคลที่แอบลักลอบทําสิง่ เหลานี้ อาจตอง
โกหกปดบังผูอ ื่นเรื่องที่ตนทําผิดมา อาจมีการเสพสิง่ เสพติดของมึนเมาจนขาดสติไมรูจักยับยัง้ ชั่งใจ
พลาดทาจนเกิดการตั้งครรภก็เปนได สิง่ ที่เกิดขึ้นลวนแลวแตเกิดขึ้นจากการที่เราไมไดตั้งมั่นอยูในสติ
และศีล 5 นัน่ เอง เราไดพยายามสรางภาพและบอกตอสังคมโลกวาเมืองไทยคือเมืองพุทธแตสิ่งที่เรา
บอกตอชาวโลกกับสิ่งที่เราไดกระทําลงไปนั้น เหตุใดมันจึงไดสวนทางกัน ปญหาเกิดจากความ
บกพรองทางศาสนา หรือศาสนาเสื่อมลง หรือหมดความศรัทธาตอศาสนา หรือเกิดจากตัวเราเองที่
หลงลืมอะไรไปบางอยาง เหมือนกับกาลเวลาแหงยุคสมัยที่ไดพราก “สติ” ไปจากเรา เราลุม หลงอยูกับ
กระแสสังคมจนติดลมบนแลวหรือเหมือนคําที่เราไดยนิ กันบอยจนชินหู เหมือนลมบางๆที่ผานเขาหูเรา
แลวผานไป ไมทําใหเกิดแรงกระทบใดๆตอโสตประสาท มีคํากลาวที่วา “สติมาปญญาเกิด” ดังนัน้ เรื่อง
ของ “สติ” ไมใชเรื่องของศาสนาใดศาสนาหนึง่ ประเทศใดประเทศหนึ่ง ชนชัน้ ใดชนชัน้ หนึ่ง หรือสีผวิ ใด
สีผิวหนึ่งเสียทีเดียว แตเปนสิง่ ที่เรามีติดตัวมานานจนลืมไปวาเรามีมันอยูและควรจะรูจักนํามันออกมา
ใช เรื่องของสตินั้นบางทานก็กลาวเอาไววา “สติมาปญญาเกิดสติเตลิดจะเกิดปญหา” ฟงดูแลวอาจจะ
ดูขบขันแตคํากลาวนี้แฝงไวดวยความจริงอันเจ็บปวดของสังคม หากเราชอบการดําเนินชีวิตอยูบน
ความสบายเรียบงาย จงอยาลืมเอาคําสอนของพระพุทธเจาในหลักของเรื่อง ศีล 5 ไปประกอบกิจใน
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การดําเนินชีวติ ในฐานะของชาวพุทธ เหตุหนึง่ ที่อาจทําใหเชื่อไดวาการประพฤติตัวอยูบนความสบาย
และเรียบงายของคนรุงกอนๆโดยปราศจากปญหาทางสังคมเชนสมัยเราทุกวันนีน้ ั้น อาจเปนเพราะการ
ดําเนินชีวิตของเขาเหลานั้นประกอบไปดวยศีล 5 และมีสติ บนยุคที่ไมมีเทคโนโลยีตงั้ แต 4G, iPhone
หรือแมกระทัง่ เฟสบุค(facebook) ชีวิตสมัยกอนนัน้ มีแตบาน, โรงเรียน, วัด และทีน่ า ซึ่งเกีย่ วกับการ
ดําเนินชีวิตและการทํามาหากินเปนหลัก แมพวกเขาจะไมมีเทคโนโลยีเหลานั้นพวกเขาก็ดําเนินชีวิตกัน
มาอยางปรกติสุข แลวคนในยุคเฟสบุคเราจะรูจักวิธกี ารที่จะอยูรว มกับมันไดอยางไร สิ่งเหลานี้ไมใช
ทฤษฏีแนวใหมแตเหมือนเปนสิ่งที่เราหลงลืมไปวา ชวงชีวิตหนึ่งเราเคยคลั่งไคลการสงโทรเลขมากกวา
การสงอีเมล(e-mail), เราเคยชอบดูหนังกลางแปลงมากอนการชมในโรงภาพยนตร, เราเคยชอบการดู
ลิเกดูโขนมากอนการดูK-pop สิ่งเกาๆกําลังถูกทดแทนดวยสิ่งใหมๆ และสิ่งเกาๆเหลานัน้ ก็กาํ ลังจะจาก
เราไป เชนเดียวกันกับการที่เราทิ้ง “สติ” ของเราไวเบื้องหลังปลอยใหกระแสภายนอกนําพาเราไป โดย
ใชตัวเรา ใชใจเรา ใชความคิดเรานําสติ แตหากเราดําเนินชีวิตโดยใชสตินําทางทิง้ กระแสภายนอก
ตางๆไวเบื้องหลังบาง ผูวิจยั เชื่อวาขาวการทอดทิง้ ศพเด็กทารกตามหนาหนังสือพิมพจะหมดไป อาจ
รวมถึงขาวอาชญกรรมอื่นๆดวยเชนกัน หากกลาวถึงขาวแลวในรอบหลายปที่ผานมา คงไมมีขา วไหน
สะเทือนใจผูทไี่ ดรับทราบขาวและผูวิจัยไดเทากับขาวพบศพเด็กทารกเปนพันๆศพในวัดๆเดียวไดอีก
แลว ทั้งจากจํานวนศพเด็กที่พบและจากการขุดหาในบริเวณใกลเคียงก็พบศพเด็กทารกอีกเปนรอย
กรณีนี้อาจเปนอีกหนึง่ กรณีศึกษาที่เราจะตองหันมาบอกกลาวเตือนสติเพื่อนรวมสัคมของเราวาเกิด
อะไรขึ้นกับสภาพจิตใจของมนุษย เหตุใดเขาเหลานัน้ ทําพฤติกรรมเชนนีไ้ ด บางทานอาจกลาววา
คนเรามีหลายระดับ สีขาว สีเทา สีดํา หรือ เปนประเภทบัว 5 เหลา ทีย่ ากจะเปลี่ยนแปลง ผูว ิจัยเชือ่ วา
หากเราจะเปนบัวในตรม หรือสีดํา แตเรามีสติเปนเพื่อน เราก็สามารถเปนสีขาวหรือบัวพนน้าํ ไดไมยาก
หากเราใช “สติ” การใชสติกจ็ ะเกิดปญญารูจักรับผิดชอบรูจักการคิดไตรตรองถึงผลที่จะตามมาจาก
การกระทําของตนเองกอนกระทําการใดใด มากกวาเหตุแหงการกระทําที่มาจากตนเองเปนที่ตั้ง ความ
สบายของตนเอง ความสนุกของตนเอง ความพอใจของตนเอง นึกถึง “สติ” ของตน กอนตัวของตนเอง
ดังคํากลาวของพระบาลีทวี่ า "สติสัพพัตถะ ปตถิยา" ซึ่งแปลวา "สติจําตองปรารถนาใชในทีท่ ุกสถานใน
กาลทุกเมื่อ"
ดังนัน้ ผูวิจยั เล็งเห็นวา “สติ” นั้นเปนทรัพยอันมีคาแหงตน ที่เราทุกคนมีติดตัวมาแตกําเนิด
ถึงแมเขาผูน นั้ จะกําเนิดมาแบบไมครบองคประกอบก็ตาม หากแตเมือ่ เกิดปญหาแลว เขาจะรูจักเรียก
สติออกมาใชแกปญหาของเขาไดหรือไมอยางไร การเอาตนเองเปนใหญเหนือปญหา การผลักปญหาสู
สังคมหรือการละทิ้งปญหา ผูวิจัยคาดวาหากเราไดใชสติแลวปญหานาจะลดลงกวาทีเ่ ปนอยูไมมากก็
นอย เรื่องใดถูก เรื่องใดผิด และผูวิจัยยังเชื่อวามนุษยทกุ คนสามารถแยกแยะออกเสมือนสีขาวกับสีดํา
อยางเชนขาวที่บิดาขมขืนบุตรแทๆของตนเองมาเปนเวลาหลายปจนตัง้ ครรภ ผูวิจัยเชื่อวาบิดาผูน นั้ รับรู
ถึงความแตกตางระหวางถูกหรือผิด ควรทําหรือไมควรทํา ดีหรือไมดีอยางไร แตการที่เขาไดกระทํานัน้
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อาจเปนเพราะเขาขาด “สติ” ขาดการยับยั้งชัง่ ใจไตรตรองกอนกระทําการขมขื่นบุตรแทๆของตนเองจน
ตั้งครรภ เมื่อบิดาผูนนั้ ถูกจับไดสังคมตางประนามวารายเขา ซึง่ คําวารายนัน้ ก็เปนเพียงระรอกคลื่น
ลมปากแลวก็จากไป ไมนานสังคมก็หลงลืมและเหมือนเปนการใหอภัย บิดาผูนนั้ ก็อาจจะกลับมา
ประพฤติตัวเชนเดิมอีกก็เปนได เพียงเพราะเขาขาดสติกระทําไปตามความตองการ เชนเดียวกันกับ
กรณีท่ตี ํารวจมักจะจับผูตองหาคายาบาไดรายเดิมๆ เพราะกระทําแตเรื่องเดิมๆอยางขาดสติ ผิดซ้าํ ๆ
สังคมก็ใหอภัย ไมเปนไร และหลงลืม สิง่ ที่เราตองมองอาจไมใชความหลงลืมและใหอภัยงายๆของคน
ในสังคม เพราะนัน่ อาจเปนการแกปญหาทีไ่ มสามารถมาเยียวยาอะไรไดในปญหาทําแทงหรือปญหา
ติดโรคทางเพศสัมพันธุ หากแตเปนที่ตวั บุคคลที่กระทําสิ่งใดใดนัน้ จะตองมีสติเปนที่ตงั้ ผูว ิจัยจึงขอ
สรางสรรคผลงานเพื่อคอยเตือนสติของผูที่พบเห็นผลงานของผูว ิจัย ถึงการมีอยูของ “สติ” ในการที่จะ
กระทําสิ่งใดเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธทางเพศของตนเอง ซึง่ ในเรื่องการมีเพศสัมพันธไมใชเรื่องที่ผิด
แตก็ควรที่จะรูจ ักมีการปองกันอยางเหมาะสมและถูกวิธอี ยางเชนการใชถุงยางอนามัย เผื่อถาหากเกิด
พลาดแลวเราก็ควรที่จะตองรับผิดชอบในสิ่งที่เราไดกระทําลงไปดวย และจะไมมีคํากลาวที่วา “ถารู
อยางนี้ เราจะไมทําแบบนั้น...แบบนี.้ ..” เพราะถาเราไมมสี ติเมื่อเรามีบตุ รในชวงที่ยงั ไมพรอมเด็กทีเ่ กิด
ออกมาอาจขาดการศึกษาและการอบรมทีด่ ี เพราะเกิดบนพืน้ ฐานครอบครัวที่ไมพรอม เมื่อเด็กที่เกิด
มาจนกลายเปนปญหากับสังคม บางครั้งแกปญหาที่ปลายเหตุ เชน การหามเด็กอายุต่ํากวา 18 ปออก
นอกบานหลัง 4ทุมครึ่ง เพื่อแกปญหาเด็กขับรถซิ่ง ปวนเมือง, การหามเด็กอาชีวะพกอาวุธมายัง
สถานศึกษาเพื่อแกปญหาเด็กอาชีวะตีกนั , การตั้งครรภของเด็กอายุ13ปสังคมก็อาจมองไปวาเด็กไป
เสพสื่อลามกแลวเกิดการเลียนแบบ หรือการหามเด็กอายุต่ํากวา 18ปเขารานเกมสนอกเวลาเพื่อ
ปองกันปญหาการติดเกมส เปนตน ซึ่งสังคมมองแตปลายทางของปญหาไมเคยมองไปที่ตนตอที่กอ
เกิดปญหาโดยตนตอที่แทจริงนัน้ อาจเกิดจาก พอแมตองหาเชากินค่าํ เลี้ยงปากทองไมมีเวลาอบรมบุตร
หรือพอแมมีบตุ รเยอะดูแลไมทั่วถึงหรืออาจจะเปนวัยรุน ที่รักสนุกแตไมปองกัน หรืออาจจะเปนเพราะ
พอแมเองไมไดพรอมมีที่จะบุตรแตแรกไมไดวางแผนการมีบุตรที่ดี เด็กที่เกิดขึ้นมาจึงมีปญหาติดตามา
จึงมีปญหาติดตามมาดวย เชนปญหาเด็กขับรถปวนเมือง, ยกพวกชกตอยไลยิงตามที่สาธารณะ, ทอง
ในวัยเรียน, ติดเกมสออนไลนตามรานบริการอินเตอรเน็ตจนเปนแหลงมั่วสุมและยาเสพติด คนใน
สังคมก็มีสว นประนามเด็กเหลานั้นวาชัว่ ชาเลวทราม แตไมไดคิดวาปญหาที่แทจริงนั้นเกิดมาจากความ
ผิดพลาดทางครอบครัว เพราะถาพอแมมสี ติเปนเกราะปองกันที่ดีแลวบุตรที่เกิดมาก็ตองมีสติเปน
เกราะปองกันที่ดีเชนกัน ดังคํากลาวทีว่ า “ลูกไมยอมหลนไมไกลตน”
ดังนัน้ จุดเริ่มตนของปญหาทางสังคมลวนแลวแตมาจากครอบครัวที่ไมมีความพรอมทําให
เกิดสังคมตามมาเปนผลพวงจากการที่ขาดสติไตรตรองและเรามักจะแกปญหาจากปลายเหตุจาก
ปลายเหตุเสมอ ผูวิจัยจึงไดสรางสรรคผลงานเพื่อที่จะไดมีโอกาสเตือนสติกลุมคนเหลานั้นรวมถึงตัว
ผูวิจัยเองดวย โดยผูวิจัยไดแสดงแนวคิดผานงานศิลปะของผูวิจัยเอง เปนผลงานประติมากรรมที่
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สะทอนใหเห็นถึงการยับยัง้ ชัง่ ใจ การปองกันและการรูจักใชมันอยางมีสติ ใหตระหนักถึงการมีเพศ
สัมพันธุกับการใชถุงยางอนามัย เพราะไมตองเสี่ยงติดโรคไมพึงประสงค และเพื่อปองกันการตั้งครรภ
เมื่อยังไมพรอม ซึ่งก็เปนแนวทางที่ปลอดภัย ประหยัด และรวดเร็ว โดยผูวิจัยมุง หวังวาเมื่อไดชมผลงาน
ของผูวิจัยก็เสมือนผูชมกําลังเผชิญกับปญหาเหลานัน้ อยู ซึ่งเปนสิ่งที่ผชู มลวนแลวแตมีความรูอยูบ าง
แลว โดยเนื้อหาเปนเรื่องของการสวมถุงยางอนามัย และเพื่อผูชมนั้นชมผลงานของผูว ิจัยแลวผูว ิจัย
ตองการใหผทู ไี่ ดรับชมผลงานเกิดสตินาํ ไปคิดตอวา หากวันใดผูชมผลงานจะตองเผชิญหนากับปญหา
หรือสิ่งเหลานัน้ ไมวา จะเปนปญหาที่เกิดขึน้ กับตนเองหรือคนใกลชิดก็ดี ผูที่ไดรับชมจะแกปญ
 หาหรือ
ตัดสินใจหาทางออกเชนไรตอไป ซึ่งผูวิจยั ไมไดตองการใหชมผลงานแลวเกิดความรูสึกงเวศใจ สลดหด
หูตอเรื่องราวในสังคม หรือรูส ึกรังเกียจขยะแขยงตอผลงาน หรือการกระทําที่เกิดขึ้นจริงในสังคม แลว
ความรูสึกตระหนักถึงปญหานั้นจะหายไปเมื่อไดชมผลงานจบ ผูว ิจัยหวังเปนอยางยิง่ วาหลังจากการ
ชมผลงานแนวคิดการเตือนสติจะยังคงอยูก ับผูรับชมตอไปเพื่อที่จะไดนําไปเปนประโยชนเพื่อชวย
ปองกันปญหาทางสังคมในเรื่องเดิมๆไดตอไปไมมากก็นอ ย บานเมืองสังคมก็จะมีความนาอยูขึ้น
อาชญากรรมและปญหาทางสังคมก็จะลมนอยลงตามไปดวยเชนกัน

ความมุงหมายของการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี้ผวู ิจัยไดตั้งความมุง หมายในการวิจัยไว ดังนี้
1. เพื่อชี้ใหเห็นความสําคัญของการไมสวมถุงยางอนามัย
2. เพื่อเตือน “สติ” ใหแกผูทพี่ บเห็นทั้งเมื่อมีเพศสัมพันธุแ ละตอเรื่องอื่นๆ
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธทฤษฏีการรับรูวามีตอผลงานประติมากรรม เพื่อนํามาปรับใช
พัฒนากับผลงานของผูว ิจัยตอไป
4. เทคนิคการบวนการทางประติมากรรม เพื่อนํามาประยุกตใชกับการวิจัย และสรางสรรค
ผลงานประติมากรรมอยางเหมาะสม

ความสําคัญของการวิจัย
1. เพื่อสราง “สติ” ใหเกิดแกผูที่พบเห็น ทั้งเรื่องเพศและเรื่องอื่นๆ
2. เพื่อนําทฤษฏีการรับรูมาปรับใชในผลงานของผูว ิจัย
3. เพื่อศึกษาศิลปนที่มีผลงานคลายคลึงกับผลงานวิจยั ของผูวิจยั
4. เพื่อถายทอดเรื่องราวทีเ่ กิดขึ้นจริงในสังคมตามมุมมองของผูวิจยั
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ขอบเขตของการวิจัย
เพื่อใหการวิจยั ในครั้งนี้เปนไปตามเปาหมายที่ไดวางไว ผูวิจัยจึงขอกําหนดขอบเขตของการ
วิจัยดังตอไปนี้
1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ สะทอนใหผูดูตระหนักถึงปญหาจากการตั้งครรภโดยไมพึงประสงค
2. ประชากรทีใ่ ชในการวิจัย คือ ภาพรางจํานวน 6ชิ้น จากแนวความคิดเรื่อง “การศึกษาเพื่อ
สรางสรรคผลงานประติมากรรมสาธารณะสะทอนปญหาสังคมดานการสวมถุงยางอนามัย” โดยผูวิจัย
ใชขอมูลทางดานทฤษฎีและขอมูลทางกายภาพที่ปรากฎตามเอกสารสิ่งพิมพและงานวิจัย
3. กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ ผลงานศิลปะที่ผูเชีย่ วชาญดานทัศนศิลปคัดเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จากภาพแบบรางจํานวน 6 ชิ้น

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ผูวิจัยมีกรอบแนวคิด ดังนี้
1. ศึกษาขอมูลและเอกสารเบื้องตน เกี่ยวกับ
- ประวัติ เทคนิค ทางประติมากรรม
- ทฤษฎีการรับรู
- ที่มาของปญหาและผลจากการไมสวมถุงยางอนามัย
- งานวิจยั ทีม่ ีเนื้อหาเกีย่ วกับประติมากรรมและปญหาจากการไมสวมถุงยางอนามัย
โดยนําขอมูลจากเอกสารดังกลาวมาวิเคราะหเพื่อนํามาใชเปนเครื่องมือในการวิจัย
2. รางภาพแบบเหมือนจริง
นําภาพแบบรางใหผเู ชี่ยวชาญทางทัศนศิลป วิเคราะหรูปแบบความเหมาะสมสอดคลองกับ
เนื้อหาแลวจึงนําภาพแบบรางที่ผูเชี่ยวชาญทางทัศนศิลปเลือกเปนกลุม ตัวอยางในการวิจัย
3. สรางเครื่องมือในการวิจัย
สรางเครื่องมือในการวิจัยจากการสรางแบบสอบถาม โดยแบงการประเมินออกเปนสวนๆ
ดังนี้ สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัวผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 แบบประเมินสวนความงามของผลงาน
สวนที่ 3 แบบประเมินสวนความเขาใจที่มตี อเนื้อหาในผลงาน นําแบบประเมินที่ไดเสนอตอผูเชี่ยวชาญ
เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
4. จัดแสดงผลงาน
แสดงผลงานที่เสร็จแลวตอสาธารณะชนทั่วไป พรอมทัง้ นําแบบสอบถามที่ไดจากขางตน
นํามาแจกแกผูชมผลงาน เพื่อนําผลที่ไดไปประมวลตอไป
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5. สรุป และประเมินผล
นําผลจากแบบสอบถามขางตน เขาประมวลผลเพื่อหาความพึงพอใจที่มีตอผลงาน แลวนํา
ผลที่ไดเสนอตอคณะกรรมการผูควบคุมปริญญานิพนธ
ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ

สรางแบบรางเสมือนจริง

พัฒนาแบบรางเสมือนจริง

สรางเครื่องมือในการวิจัย

พัฒนาเครื่องมือในการวิจยั

ขั้นตอนสรางสรรคผลงาน

จัดแสดงผลงานพรอมกับแจกแบบสอบถาม

สรุปผลจากแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลที่ไดและประเมินผล
ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยไดทาํ การศึกษาคาควาเอกสาร และงานวิจัยที่เกีย่ วของกับการจัดทําวิจัยฉบับนี้
ตามลําดับ ดังตอไปนี้
1. Conceptual Art
2. ขอมูลที่เกี่ยวของกับสถานการณการทําแทง
3. ขอมูลที่เกี่ยวของกับสถานการณการติดเชื้อเอ็ชไอวี
4. เอกสารที่เกีย่ วของกับประติมากรรม
5. เอกสารทางทฤษฎีการรับรู
6. ศิลปนที่มีผลงานคลายคลึงกับผูวจิ ัย
7. ผลงานศิลปะที่มีอพิ ธิพลกับผลงานของผูวิจัย
8. การสรางแบบสอบถาม
9. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

1. Conceptual Art
ตนคริสตทศวรรษ 1960-ปลาย 1970
ในชวงคริสตทศวรรษ 1960-1970 นับไดวา เปนชวง 20 กวาปทวี่ งการศิลปะตะวันตกคึกคัก
เต็มไปดวยความคิดสรางสรรค และในชวงนีเ้ องที่เกิดกระแสศิลปะที่สําคัญอีกกระแสหนึ่งในคริสตศตวรรษ
ที่ 20 คอนเซ็ปชวล อารต (Conceptual Art) คือชื่อที่ไดจากขอเขียนอันโดงดัง พารากราฟส ออน คอน
เซ็ปชวล อารต (Paragraphs on Conceptual Art) ของ โซล เลวิทท (Sol LeWitt) ศิลปนคนสําคัญใน
กลุม มินิมอลลิสม (Minimalism) ที่เขียนลงนิตยสาร อารตฟอรั่ม เมื่อป 1969
คอนเซ็ปชวล อารต เปนอีกกระแสศิลปะที่เกิดจากปฏิกิริยาตอตานศิลปะกระแสหลัก เปนการ
ตอบโตแนวโนมที่ศิลปะกลายเปนสินคาพาณิชยมากขึ้นเรื่อยๆ ศิลปน
คอนเซ็ปชวล อารต จึงทําผลงานในแนวทางที่ตลาดศิลปะไมชอบ เปนผลงานที่ขายไมไดหรือ
ในงานบางประเภทก็ยากที่จะซื้อขาย ลําบากทีจ่ ะสะสม เพราะ คอนเซ็ปชวล อารต จะเนนที่ความคิด
มากกวาตัววัตถุและความสวยงามของมัน
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ในการทํางานของพวก คอนเซ็ปชวล อารต จะมีการใชวิธกี ารแบบสัญวิทยา (Semiotics,
เซมิโอติคส) เฟมินิสม (Feminism, ลัทธิสตรีนิยม) และวัฒนธรรมพ็อพ (ศิลปะและวัฒนธรรมแบบ
ตลาดชาวบาน ซึง่ ตรงกันขามกับศิลปะชัน้ สูงอยางวิจิตรศิลป) มาใชในการสรางงาน โดยมากจะไมมี
การใชจารีตวิธีการทางศิลปะเดิมๆ เชนในบางนิทรรศการ ศิลปนนําเสนอเอกสารขอมูล บันทึกขอมูล
ทางความคิดของศิลปน ในบางงานมีการใชคํา ใชภาษาหรือตัวหนังสือตางๆ เชน การสรางคําหรือ
ขอความบนผนังแกลเลอรี
คอนเซ็ปชวล อารต ไดกลายเปนคําอธิบายถึงศิลปะที่มรี ูปแบบที่ไมใชทั้งจิตรกรรมหรือ
ประติมากรรม เชน งานที่ใชสื่อการแสดงอยาง เพอรฟอรแมนซ (Performance) หรือ วิดีโอ อารต
(Video Art) หรืองานอยางพวก เอิรธ อารต (Earth Art) ที่คนดูไดแตดูขอมูลภาพรางและภาพถายที่
ศิลปนบันทึกไว เพราะศิลปนแนวนี้มกั จะทําผลงานขึ้นในปาเขาและทะเล
หากจะสืบยอนกลับไปที่ตน ตอของศิลปะแนวนี้ ก็คงหนีไมพน คนสําคัญของกลุม ดาดา (Dada)
นั่นคือ มารเซล ดูชองป (Marcel Duchamp) ซึ่งเนนทีค่ วามคิดของศิลปนที่เขาไปจัดการกับขาวของ
และวัสดุสําเร็จรูปตางๆ และตอมาก็เปนกลุม แอ็คชัน (Action) เชนในงานของ อีฟ แคลง (Yves Klein)
ที่เคยจัดใหผหู ญิงเปลือยตัวเลอะสีแลวมาเกลือกกลิง้ บนผืนผาใบและ ปเอโร แมนโซนี (Piero Manzoni)
ที่เซ็นชื่อลงบนเรือนรางของผูห ญิงเปลือยแลวบอกวา นี่คอื ประติมากรรม ตัวอยางเหลานี้เปนงานศิลปะ
ที่กอใหเกิดคําถามวา “งานศิลปะคืออะไร”
ลองมาดูผลงานแนว คอนเซ็ปชวล กันบาง ในงานของ โรเบิรต มอรริส (Robert Morris) คนดู
เห็นกลองและไดยินเสียงดังมาจากภายในกลอง เปนเสียงที่ศิลปนไดบันทึกไวขณะทีส่ รางกลองใบนั้น
ขึ้นมา หรืองานที่เปนกลองอีกใบ ฝากลองมีตัวหนังสือบอกไววา “แขวนกุญแจทิ้งไวบนตะขอในตู”
(Leave Key on Hook inside Cabinet) และฝากลองทีว่ านี้ก็ถกู ล็อคไวดวยกุญแจจริงๆ เสียดวย
ผลงานของ โจเซ็พ โคสุธ (Joseph Kosuth) มักจะเกี่ยวกับภาษา เชนผลงานชื่อ ไทเทิลด
(อารต แอส ไอเดีย แอส ไอเดีย), (ไอเดีย) Titled (Art as Idea as Idea), (idea) เมื่อป 1967 เปนภาพ
ขนาดเมตรคูณเมตร เปนตัวอักษรสีขาวบนพืน้ ดํา แจกแจงทีม่ าของคําวา “ไอเดีย” สําหรับ โคสุธ แลว
ความหมายของศิลปะทีถ่ ูกแสดงออกในภาษานั้น สําคัญกวาที่มนั จะปรากฏออกมาเปนภาพหรือเปน
รูปธรรม ในผลงานชิ้นนี้เขาไดแสดงใหเห็นถึงปรัชญาของคอนเซ็ปชวล อารต ทีว่ า “ศิลปะที่เปน
ความคิดที่เปนความคิด” สําหรับศิลปนบางคน “ศิลปะที่เปนความคิด” ก็ยงั เปนภาพยังเปนรูปธรรม แต
โคสุธ ทําให “ศิลปะที่เปนความคิด” ใหเปน“ความคิด” จริงๆ เสียเลย การนําเสนอของเขามีทั้งปรากฏ
เปนตัวอักษรนีออน แผนปายบิลบอรดและการลงโฆษณาในหนาหนังสือพิมพ
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อีกศิลปนที่ใชตัวหนังสือและตัวเลขในการนําเสนอความคิด ตั้งแตป 1966 เปนตนมา ออง
คาวารา (On Kawara) ทํางานชุด จิตรกรรมวันที่ (Date Paintings) ผาใบแบบที่ใชสาํ หรับเขียนภาพ
ถูกระบายพืน้ หลังเปนสีดํา ตัวอักษรและตัวเลขสีขาวทีบ่ งบอกวันเดือนป ทําขึน้ ชิ้นละวัน วันเดือนปที่
ระบุในภาพคือเวลาจริงที่เขาทํางานขึน้ งานของ คาวารา ไมใชเพียงแคแสดงภาพวาแตละวันมี
ความหมายวาอยางไรแตเขาแสดงขอมูลที่ยน ยอเรื่องราวสารพัดสารเพของแตละวันใหเหลือแค
สัญลักษณ
จอหน บัลเดสซารี (John Baldessari) เปนศิลปนสําคัญในแนวนี้อีกคนบอยครั้งที่เขาทํางาน
ดวยภาพถายเกาทีห่ าไดจากภาพยนตรและรายการโทรทัศนเกาๆ เขามักจะใชภาษาทางตัวอักษรและ
ภาษาภาพในวัฒนธรรมพ็อพ เพื่อตั้งคําถามวาคําจํากัดความของศิลปะคืออะไร ในป 1966 ผาใบ
สําหรับเขียนภาพสีขาววางเปลา มีเพียงตัวหนังสือที่วา “ทุกอยางถูกชําระลางออกไปจากจิตรกรรมชิ้น
นี้ยกเวนศิลปะ; ไมมีความคิดอะไรในผลงานนี”้ (Everything is purged from this painting but art;
no idea have entered this work) บัลเดสซารี เคยเปนจิตรกร กอนที่จะหันหลังใหการเขียนภาพ
แบบเดิมๆ เขาถึงกับทําพิธีเผาภาพเขียนที่เขาทําขึน้ ระหวางป 1953-1966 ทิ้งเสียหมด เพื่อทํางาน
คอนเซ็ปชวล อารต อยางจริงจัง
ศิลปนดังในแนวนี้อีกคน แดเนียล เบอเร็น (Daniel Buren) ที่โดงดังในสไตลการใชลายเสน
แถบขาวดํา (คลายลายผา) จนกลายเอกลักษณเฉพาะตัวของศิลปนคนนี้ไปเลย ซึง่ เปนเรื่องทีย่ อนแยง
ในตัวเองมาก เพราะมันขัดกับแนวความคิดในจุดเริ่มตนของ เบอเร็น ที่ตองการใชลายแถบขาวดําที่ดู
เปนกลางๆ ธรรมดาๆ เพื่อปฏิเสธและเยยหยัน “รูปแบบเฉพาะตัว” ของศิลปะและศิลปน เบอเร็น ใช
ลายแถบขาวดํานี้ในรูปแบบการนําเสนอตางๆ เชน ทําเปนปายบิลบอรด ทําเปนธงติดเปนริ้ว ทําเปน
แผนฉากตอประกอบเขากับสถาปตยกรรม
การที่ คอนเซ็ปชวล อารต เนนที่ความคิดของศิลปน ทําใหกิจกรรมหรือความคิดตางๆ มี
ความเปนไปไดที่จะเปนศิลปะ โดยไมจะเปนที่จะตองแปรความคิดนัน้ ออกมาเปนภาพแบบจิตรกรรม
หรือประติมากรรม งานศิลปะรวมสมัยในปจจุบันจึงเปดออกกวางมาก มีการแขงกันทํางานออกไอเดีย
กันแปลกๆ ใหมๆ จนชาวบานตามไมทัน ไดแตสงสัยวานี่ก็เปนศิลปะไดดวยหรือการละทิ้งศิลปวัตถุ
(ประติมากรรมและภาพเขียน) ทําใหเกิดขอขัดแยงระหวางศิลปน คนดู และนักวิจารณ นักวิจารณ
อยาง โรเบิรต ฮิวส (Robert Hughes นักเขียนจากนิตยสาร ไทม) และ ฮิลตัน คราเมอร (Hilton Kramer
นักเขียนจากหนังสือ นิวยอรค ไทม) กลาววาเมื่อพวกเขาดูงาน คอนเซ็ปชวล อารต พวกเขาเห็น
จักรพรรดิที่ปราศจากเสื้อผาอาภรณ
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แมวาศิลปะตะวันตกในชวงปลายคริสตทศวรรษ 1970 จะมีการฟน ฟูจิตรกรรมและประติมากรรม
ที่ดูเหมือนวาจะตางไปจาก คอนเซ็ปชวล อารต แตแททจี่ ริงแลวมีการซึมซับกันมา ทั้งวิธีการเลาเรื่อง
ทั้งในเรื่องการเมืองและภาพลักษณจากประวัติศาสตรศิลปะและวัฒนธรรมพ็อพ คําวา นีโอ-คอน
เซ็ปชวลลิสต (Neo-Conceptualist, คอนเซ็ปชวลใหม) มักจะถูกใชเพือ่ โยงเขากับงานแนว อินสตอลเล
ชัน (Installation) และงานทีไ่ มเปนแบบจารีตเกา
ศิลปน: มารินา อบราโมวิค (Marina Abramovic. 1946-), จีโอวานนี อันเซลโม (Giovanni
Anselmo. 1934-), แอนท ฟารม (Ant Farm), อารต แอนด แลงเกวจ (Art & Language), จอหน บัล
เดสซารี (John Baldessari. 1931-), โรเบิรต แบรรี (Robert Barry), เอียน แบ็กซเตอร (Lain Baxter),
โจเซ็พ บอยส (Joseph Beuys. 1921-1986), เมล บอชเนอร (Mel Bochner), แดเนียล เบอเร็น
(Daniel Buren. 1938-), วิคเตอร เบอรกิน (Victor Burgin), เจมส ลี ไบอารส (James Lee Byars.
1932-1997), จอหน เคจ (John Cage), หลุยส คัมนิทเซอร (Luis Camnitzer), เจมส โคลแมน (James
Coleman), ฮาน ดารบาเวน (Hanne Darbaven. 1941-), แจน ดิบเบทส (Jan Dibbets. 1941-), เทอรรี
ฟอกซ (Terry Fox), แฮมิช ฟูลตัน (Hamish Fulton. 1946-), ฮันส แฮค (Hans Haacke), โฮเวิรด
ฟลายด (Howard Fried), เจเนอรัล ไอเดีย (General Idea), แดน เกรแฮม (Dan Graham. 1942-),
ดักลาส ฮูเบลอร (Douglas Heubler), เดวิด ไอรแลนด (David Ireland), อลัน คาโพรว (Allan Kaprow.
1927-), ออง คาวารา (On Kawara. 1933-), พอล คอส (Paul Kos), โจเซ็พ โคสุธ (Joseph Kosuth,
1945-), ริชารด ครีสเช (Richard Kriesche), ซูซาน ลาซี่ (Suzanne Lacy), แบรรี่ เลอ วา (Barry Le Va.
1941-), เลส เลอวีน (Les Levine), ริชารด ลอง (Richard Long. 1945-), ทอม มาริโอนี (Tom
Marioni), จิม เมลเชิรท (Jim Melchert), อันโตนิโอ มิรัลดา (Antonio Miralda), โรเบิรต มอรริส
(Robert Morris), อันโตนิโอ มุนตาแดส (Antonio Muntadas), บรูซ นาวแมน (Bruce Nauman.
1941-), มอรแกน โอฮารา (Morgan O?Hara), เดนนิส โอพเพนไฮม (Dennis Oppenheim), ไมค
พารร (Mike Parr), เอเดรียน ไพเพอร (Adrian Piper), เดียรเตอร รอธ (Dieter Roth. 1930-1998),
อเล็น รุพเพอรสเบิรก (Allen Ruppersberg), บอนนี เชิรก (Bonnie Sherk), ไมเคิล สโนว (Michael
Snow. 1929-), อิมเมนท ทิลเลอรส (Imants Tillers), ริชารด ทัทเทิล (Richard Tuttle), เบอรนาร เวเน็ท
(Bernar Venet. 1941-), ลอวเรนซ ไวเนอร (Lawrence Weiner. 1940-), ทารซูเอ ยามาโนโตะ
(Tarsua Yamanoto) http://www.designer.co.th/artistic-movement/conceptual-art.html
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2. ขอมูลที่เกี่ยวของกับสถานการณการทําแทง
หลังจากการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของถุงยางอนามัย ทําใหทราบวาถุงยางอนามัยนัน้
สามารถปองกัน โรคที่ติดตอทางเพสสัมพันธได และสามารถปองกันการตั้งครรภโดยที่ไมพรอมได แตก็
ยังพบปญหาของการทําแทงไดจากขาวตางๆ โดยจะขอเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับสถานการณการทํา
แทง ดังนี้
2.1 ความหมายของการทําแทง
2.2 วิธกี ารทําแทง
2.3 สาเหตุของการทําแทง
2.4 กฏหมายที่เกีย่ วของกับการทําแทง
2.5 สถิติที่เกี่ยวของกับการทําแทง
2.6 แนวทางแกไขปญหาการทําแทง
2.1 ความหมายของการทําแทง
ตามความหมายที่องคการอนามัยโลกไดใหไว และมีการใชกัน หมายถึง การ สิน้ สุดของการ
ตั้งครรภกอนที่เด็กจะสามารถดํารงชีวิตอยูไดนอกครรภมารดา โดยถือเอาการสิน้ สุด การตั้งครรภกอน
อายุครรภ 28 สัปดาห ซึ่งจะเปนชวงเวลาที่เด็กยังหนักไมถึง 1,000 กรัม แตในปจจุบันเทคโนโลยี
การแพทยไดพัฒนากาวหนาอยางรวดเร็ว ทําใหเด็กที่มนี ้ําหนักแรกคลอด ต่ํากวา 1,000 กรัมสามารถ
รอดชีวิตอยูได ดังนัน้ ในปจจุบันหลาย ๆ ประเทศจึงไดนยิ ามการแทงใหม โดยถือวา การแทงเปนการ
สิ้นสุดของการตั้งครรภ เมื่ออายุครรภต่ํากวา 20 สัปดาห หรือเมื่อเด็ก มีน้ําหนักต่ํากวา 500 กรัม แต
สําหรับประเทศไทยยังคงใชความหมายเดิม
สวนการทําแทง หมายถึง การกระทําดวยวิธีใด ๆ เพื่อใหเกิดการแทง ซึง่ โดยทั่วไปใน สังคม
การทําแทงแบงไดเปน 2 กรณีใหญ ๆ คือ การทําแทงเพือ่ การรักษา และการทําแทงผิด กฎหมาย และที่
ดูเหมือนวาจะเปนปญหากับหลากหลายประเด็น และซับซอนในความถูกผิด ความ เหมาะสมตาม
สภาพสังคม ตลอดจนความรูสึกในหลากหลายมุมมอง นัน่ ก็คือ การทําแทงผิดกฎหมาย อันไมไดมี
สาเหตุเนื่องมาจากความปลอดภัยของหญิงสาวผูตงั้ ครรภ
2.1.1 การทําแทงเพื่อการรักษา เปนการทําแทงแบบถูกกฏหมาย โดยแพทยสามารถทํา
ไดตามที่กฏหมายระบุอนุญาต ซึ่งเกิดจากกรณี ตอไปนี้
- เมื่อพิจารณาเห็นวาหากปลอยใหการตั้งครรภดําเนินตอไป จะเปนอันตรายรายแรงตอ
ชีวิต สุขภาพของมารดา เชน ผูปวยโรคมะเร็ง โรคเลือด โรคไตบางชนิด
- มารดาที่เปนโรคจิตอยูกอนตั้งครรภ หรือเปนโรคจิตขณะตั้งครรภ
- การตั้งครรภที่เกิดขึ้นจากการขมขืนกระทําชําเราในผูเยาวต่ํากวา 15 ป

13
2.1.2 การทําแทงผิดกฎหมาย หรือทําแทงเถื่อน การทําแทงโดยไมไดกระทําโดยแพทย
หรือกระทําโดยไมเขาขายเพือ่ การรักษา ตาม กฎหมายระบุขางตนนัน้ ถือเปนการทําแทงที่ผิดกฎหมาย
ซึ่งทีพ่ บโดยสวนมากมักกระทําโดย หมอ เถือ่ นหรือผู ที่แอบอางวาตนเองเปนหมอเนือ่ งจากผูประกอบการ
ทําแทงสวนมากมิใชแพทย และทําแทงโดยไมถูกหลักวิชา การทําแทงผิดกฎหมายจึงมักมีอาการแทรก
ซอน และมีอนั ตรายมากกวาแทงเอง บางคนเรียกศัพทของการทําแทงลักษณะนี้วา รีดลูก ซึ่ง มีความผิด
ตามกฎหมายทั้งผูท ําให (หมอเถื่อน) และหญิงผูตั้งครรภ ไมวาจะทําโดยเหตุผลใดๆ ทัง้ สิ้น
2.2 วิธีการทําแทง
วิธีทาํ แทงที่ใชกันในสมัยนี้ตามสถานที่ทาํ แทงเถื่อนมีหลายวิธีตามหลักวิชาการในปจจุบัน
แบงได 2 แบบ คือ Medical Abortion แทงโดยใชยา จําเปนจะตองอยูใ นความดูแลอยางใกลชิดจาก
แพทย และ Surgical Abortion แทงโดยใชเครื่องมือ ดังนี้
2.2.1 Medical Abortion แทงโดยใชยา
2.2.1.1 กินยา จะเกิดอาการปวดทองแลวก็มีเลือดไหลออกทางหวางขา
2.2.1.2 เหน็บยา เปนวิธียอดฮิตที่มีที่มาจากการทีพ่ บวายารักษาโรคกระเพาะตัวนึง
เมื่อกินเขาไปทําให แทงไดบอย และตอมาก็พบวายานีอ้ อกฤทธิท์ ี่มดลูกได ตอมาก็มีคนเอามาใชเพื่อ
การทําแทง และตอมาอีกก็นํามาใชในการเรงคลอดใหปากมดลูกเปดไดเร็วขึ้นปญหา ทีท่ ําใหหมอไม
ชอบใชยานี้ทาํ แทงอยางถูกกฎหมาย มีดังนีค้ ือทองออนๆ หมอชอบทําแทงใหเพราะอันตรายนอยกวา
และเด็กยังเล็ก แตยานี้ใชไมคอยไดผลมดลูกไมหดปากมดลูกไมเปดทองมากๆ หมอไมชอบทําแทง แต
ยาดันใชไดผลดีขึ้น เด็กไหลดีนัก แตหมอจะฝนราย เพราะวาเด็กที่หลุดออกมาจะยังมีชีวิต ดิ้นได และ
จะดิ้นอยางสุดฤทธิ์กอนตาย บางคนดิน้ เปนชั่วโมง ยาตัวนี้ เปนที่นยิ มในหมูผูรับทําแทงและคนขายยา
นอกคอก เนื่องจากขายในราคาเม็ดละ700-1400บาท เวลาใชมกั ขายทีละสองเม็ด โดยที่ตนทุนไมถึง
10บาท และไมตองเสี่ยงถูกจับเทาเปดสถานทําแทงเถื่อน ขอเสียของวิธีเหน็บยานีน้ อกจากเด็กตาย
แบบดิ้นๆ ยังมีอีกคือ Amniotic pulmonary embolism ซึ่งเปนภาวะอันเกิดจากการทีม่ ดลูกบีบรัดแรง
แลวทําใหนา้ํ คร่ําไหลเขากระแสเลือด แลวไปอุดตันที่ปอดของแมจนแมขาดอากาศตาย ซึ่งภาวะนี้เปน
สิ่งที่เกิดขึ้นไดอยูแลวแมคลอดปกติ และชวยเหลือยากมากแมอยูในมือหมอ
2.2.2 Surgical Abortion แทงโดยใชเครื่องมือ
2.2.2.1ขูดมดลูก อุปกรณทใี่ ชคือตัวขูดเนื้อยาวราวๆฟุตนึง ตรงกลางเปนกาน ตรง
ปลายจะมีลักษณะคลายที่ขดู มะพราว วิธที ําคือเมื่อผูห ญิงมาถึง นัง่ บนขาหยั่ง ผูทาํ แทงจะเปดแหวก
ชองคลอดดวยเครื่องถาง แลวใชเครื่องมือจิกปากมดลูกไว จากนั้นเอาที่ขูด แหยเขาไปขูดในมดลูก ขูด
ตัวออนออกมา แลวก็ขูดเนือ้ ในมดลูกไปดวย ระหวางที่ทาํ อาจเจ็บไดบาง ขึน้ กับราคาทีจ่ ายไป ถามาก
หนอยอาจมียาแกปวดอยางแรงใหกิน ปญหาที่ตามมาคือ
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(1) เนื้อในมดลูกที่เหลือ เพราะวารางกายคนเราทีเ่ ตรียมจะมีเด็ก จะมีการขยายของพืน้ ที่
ในมดลูกโดยเพิ่มเสนเลือดมากๆ และมีที่ใหเด็กมาเกาะมากๆ ทีนี้พอไมมีเด็กเพราะโดนขูดไปแลว เนื้อ
พวกนี้กจ็ ะพยายามหลุดลอกตัวออก แตฤทธิ์ฮอรโมนทีย่ งั มีอยู อาจทําใหหลุดไมดีคนที่โชคดีก็จะมี
เลือดออกมาสักสัปดาห ถึง2สัปดาห กินยาสตรีตางๆแลวก็ขับน้ําคาวปลาออกไปไดพรอมเนื้อรกเนือ้
มดลูก คนที่โชคไมดี เนื้อเหลานี้ไมหลุดออก ก็จะมีเลือดไหลออกมาเรื่อยๆไมหยุด บางคนไหลเปน
เดือนๆกวาจะมาหาหมอ บางคนไหลจนตาย
(2) ติดเชื้อ มดลูก ทะลุ เพราะในการขูดมดลูกที่ถกู ตอง ตองมีการวัดขนาดและตรวจดู
รูปรางของมดลูกวาหันไปทางทิศใดกอนขูดเนื่องจาก การขูดเปนการทําโดยไมเห็นดวยตา มีไมนอยที่
ทะลุ โชคดีก็ปด ไดเอง โชครายเผลอๆติดเชื้อในทองแบบเวลาไสติ่งแตกหรือกระเพาะทะลุก็มี ที่รา ยไป
กวานัน้ บางคนที่ผมเคยเจอการทะลุจากมดลูกเขาชองทองตอไปยังลําไสใหญ เมื่อหายแลวก็กลายเปน
วามีชองทางใหม ทําใหอุจจาระไหลออกมาทางชองคลอดได
(3) ขูดไมโดนตัวเด็ก เมื่อขูดจนเห็นวามีเลือดออกแลวจึงหยุด ทั้งๆที่ทารกไมไดหลุด
ออกมาดวย
(4) ตองพบหมอผูชํานาญการ ทีท่ ําแทงเถือ่ นบางที่ใชวิธขี ูดแบบไมมีหลักการ พรอมกับ
บอกคนไขวา หากเลือดไหลไมหยุดใหไปพบแพทย สถานรับทําแทงเถือ่ นสวนใหญแคเอาเครื่องมือสอด
แลวขูดครั้งสองครั้ง เอาเนื้อชิ้นโตๆมาชิน้ เดียวแลวปลอยภาระใหเปนของแพทยตัวจริง ผูปวยทีม่ าหา
หลังการไปทําแทงที่สถานทําแทงเถื่อนสวนใหญจะมีอาการเลือดไหลออกทางชองคลอด แพทยจะขูด
ตอใหเสร็จสรรพเพื่อรักษา และจะไดใหยา ทั้งยาฆาเชื้อและวัคซีนบาดทะยัก โดยก็จะใชเครื่องมือดัน
เปดทาง แตจะมีเครื่องวัดขนาดภายในมดลูก และมีการตรวจทิศทางของมดลูกเพื่อจะไดใสเครื่องมือได
ถูก จากนั้นก็จะคอยๆขูดโดยใชวิธีทถี่ ูกตองเพื่อใหไดเนื้อออกมาใหครบถวน ที่สุดเพือ่ เลือดจะไดหยุด
ไหล นอกจากนี้ยงั มีวธิ ีทาํ แทงโดยใชการฉีดยาหรือสารบางอยางเขาไป เชนฉีดน้ําเกลือเขาไปรอบๆ
ทารกใหทารกขาดน้ําตาย หรือฉีดสารพิษใหทารก แตการทําแทงวิธีนี้เสี่ยงตอแมมาก เพราะหลายครั้ง
ผูทําแทงก็ฉีดมั่วจนตายทั้งแมทั้งลูก ปจจุบันก็เลยเจอลดลง
2.2.2.2 การดูดตัวออน ซึง่ เปนการทําแทงระยะแรก คือไมเกิน 8 สัปดาหแรก วิธีการ
ทําแทงที่ใชคือการดูด ทําโดยใชยาชาฉีดทีบ่ ริเวณปากมดลูก แลวขยายถางออกใหกวาง จากนั้น ก็ใช
เครื่องดูดสุญญากาศ หรือ ปมลมตอกับทอเล็ก ๆ สอดเขาไปในมดลูก คอย ๆ ดูดตัวออนออกมา
อันตรายที่อาจเกิดได เชน มดลูกทะลุ ติดเชื้อและอักเสบ
2.2.2.3 การเรงคลอด ใช ในกรณีตั้งครรภ 16-26 สัปดาห โดยการฉีดน้ําเกลือเขมขน
20 % เขามดลูกผานทางหนาทอง หลังจากนัน้ ก็ใหยาเรงคลอดในน้ําเกลือคอยๆหยดทางสายน้ําเกลือ
เขาเสนเลือด บางคนอาจใชยาขยายปากมดลูกสอดเขาชองคลอดชวยใหการคลอดงายขึน้ ดวย
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หลังจากนั้นเมือ่ ปวดทองคลอด คนไขก็ตองเบงคลอดเหมือนคนคลอดทั่วไป อันตรายที่อาจเกิดได เชน
การติดเชื้อ มดลูกทะลุ รวมทั้งปญหาที่เกิดขึ้นในชวงคลอดซึ่งก็เหมือนการคลอดปกติทั่วไปแตทารกที่
คลอดออกมาจะเสียชีวิต
2.2.3 อื่นๆ เหยียบ เตะ เขา ศอก นวด เปนวิธที ี่อางวาไดผล แตเรื่องที่ยนื ยันวาเขา และ
เทาเอาเด็กออกไดก็มี เปนเรือ่ งของครอบครัวนึง แมตั้งทองแฝด ตั้งทองได 7-8 เดือน พอก็ทะเลาะกับ
แมแลวเตะตอยทอง จนแมปวดมาก และเมื่อทนไมไหวก็ไปโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง แลวเด็ก
ก็เริ่มคลอดแบบทันที ที่ไปถึง โดยทีห่ มอยังไมทันตั้งตัว เด็กออกมาได 1 คน แตอีกคนคาอยูออกยาก
และในที่สุดเด็กออกมาก็แยทั้งคูเนื่องจากคลอดกอนกําหนดและคนนองก็แย เพราะขาดอากาศ
หากมีเลือดออกหลังทําแทงมา 2-3 วันและปวดทองดวย กรณีนกี้ ็ อาจเกิดจากการอักเสบ
หลังจากการทําแทง ในบางคนก็ จะปวดทองมาก อาจจะมีหนองในอุงเชิงกราน บางครั้งอาจจะมีรก
หรือชิ้นสวนของทารกที่เหลือคางในโพรงมดลูก ทําใหเกิดกลิ่นเหม็น หรือบางรายมดลูกเนาเลยก็มี พอ
ผาน 28 วันไปแลวก็สามารถเกิดการอักเสบที่เรื้อรัง ไดอกี ทําใหเกิดพังผืดในโพรงมดลูก ทําใหมดลูก
และประจําเดือนมาผิดปกติ ทําใหปกมดลูกตีบตัน การทีป่ กมดลูกตีบนัน้ มันก็เหมือนเราเปนหมัน
กลาย ๆ นัน่ เอง ก็คือเกิดการทองยาก หรือมีบุตรยากนั่นเอง หรือกรณีอักเสบในอุง เชิงกราน เปนฝ เปน
หนอง นี่ก็คืออันตรายตอสุขภาพของคุณผูห ญิง
ถา หลังจากทําแทง แลวพน 28 วันไปแลว (โดยทัว่ ไปคือ 1 เดือนหลังจากทําแทง) ถาไมมี
ปญหาเรื่องปวดทอง หรือปญหาเรื่องเลือดออก จะคอนขางปลอดภัยในระยะหนึ่ง แตหลังจากนั้นก็ตอง
ไปตรวจ กับสูตินรีแพทยเพือ่ ที่จะดูภายในวาเปนอยางไร และงดการมี เพศสัมพันธประมาณหนึ่งเดือน
เพื่อปองกันการติดเชื้อ และในรายที่อยากมีบตุ รรายอื่น ๆ หาก อยากมีบุตรตอก็ควรจะรอใหมี
ประจําเดือนมาซัก 3 รอบ เพื่อปรับใหประจําเดือนมาปกติ และใหผนังเยื่อบุโพรงมดลูกเขาทีก่ อน
เพราะถาเกิดเรามีลูกเลยเจาตัวนอย ๆ ที่ปฏิสนธิอาจจะไป เกาะหรือฝงตัวตรงตําแหนงที่เปนแผลใน
โพรงมดลูกที่ยงั ไมเขาทีจ่ ากการขูด มดลูกหรือ การแทงบุตร ก็จะเกิดปญหารกฝงแนนที่บริเวณนัน้ ไดคะ
ฉะนัน้ เวลาที่เราตั้งครรภก็จะทําใหเกิดเลือดออกหรือวาเวลาคลอดรกอาจจะไม ออกตองมานัง่ ลวงรก
หรือตัดมดลูกทิ้งอีก
2.3 สาเหตุของการทําแทง
สาเหตุสว นใหญที่เกี่ยวโยงกับการทําแทงของหญิงสาวผูต ั้งครรภโดยไมพรอมจะมีบตุ ร เชน
(1) การตั้งครรภเนื่องมาจากการไมไดปองกันขณะมีเพศสัมพันธ และไมตองการใหเด็ก
เกิดมา
(2) การตั้งครรภในระหวางทีย่ ังอยูในวัยเรียน
(3) ตั้งครรภโดยพอของเด็กไมรับผิดชอบ
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(4) ปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม
(5) ขาดความรูความเขาใจในเรื่องอนามัยเจริญพันธุ
(6) การมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย
(7) การใชวิธีคมุ กําเนิดที่ไมถกู ตองและการเขาไมถึงบริการคุมกําเนิด
(8) ขาดความตระหนักในการปฏิบัติตนทางเพศที่ปลอดภัย
(9) อื่นๆ
เหตุผลการทําแทงสวนมากเกิดจากปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม รองลงมาไดแก ทําแทง
เนื่องจากมีขอบงชี้ทางการแพทย ซึง่ สวนใหญเปนความผิดปกติของครรภ ทารกในครรภเสียชีวิต และ
มารดามีปญหาสุขภาพ ติดเชื้อ เอชไอวี ถูกขมขื่น ติดเชือ้ หัดเยอรมัน
จากการศึกษาพบวาผูหญิงทีย่ ังไมไดแตงงานเกิดการตั้งครรภไมพึงประสงคจากความ
ประมาท 2 ลักษณะคือ ประมาทวาการอยูดวยกันตามลําพัง ไมคิดวาจะทําใหเกิดมีเพศสัมพันธ จึง
ไมไดเตรียมตัวสําหรับการปองกัน และ ประมาทวาตนเองไมนา จะตั้งครรภไดงายๆ เพราะเปนการมี
เพศสัมพันธกนั เพียงครั้งเดียว หรือไมไดมีเพศสัมพันธกันบอยๆ สวน ผูหญิงที่แตงงานแลวสาเหตุของ
การตั้งครรภไมพึงประสงค คือการขาดความรูความเขาใจในเรื่องการวางแผนครอบครัว ความไมพรอม
ที่จะมีลกู อันเนื่องจากปญหาดานเศรษฐกิจ หรือตั้งครรภกับชายนอกสมรส
การตั้งครรภแบบไมพึงประสงคนี้ ทางออกหนึ่งที่หญิงสาวหลายคนคิดวาเปนทางออกที่ดี
ที่สุด ก็คือการทําแทงนั่นเอง ซึ่งการทําแทงจากสาเหตุดังกลาวนี้ ทางแพทยตามโรงพยาบาลทัว่ ไปไม
สามารถกระทําใหตามความตองการได เนือ่ งจากถือวาเปนการทําแทงที่ผิดกฎหมาย ดังนัน้ ความเปน
จริงในสังคมจึงพบสถานทีท่ าํ แทงเถื่อน และหมอรับทําแทงเถื่อนเปนจํานวนไมนอย ดังที่เราพบเห็น
ขาวตามหนาหนังสือพิมพกนั อยูบอยๆ
2.4 กฏหมายที่เกี่ยวของกับการทําแทง
ในสังคมไทย เรื่องของการทําแทงอันมีสาเหตุเนื่องมาจากการตั้งครรภที่ไมพงึ ประสงค ยังเปน
ประเด็นวิพากษวิจารณกนั อยางหาจุดที่เหมาะสมคอนขางลําบาก เนื่องจากสังคมไทยเปนสังคม พุทธ
ศาสนา มีความเชื่อในเรื่องของบาปกรรม การหามตัดชีวติ หรือทําลายชีวิต เปนเรื่องสําคัญใน คําสอน
ของพระพุทธเจา ประกอบกับประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทําแทงอยางชัดเจน มี
บทบัญญัติของการกระทําผิด โดยระบุโทษไวอยางชัดเจน ในประมวลกฎหมายอาญา ในเรื่องความ
ผิดเกี่ยวกับชีวติ และรางกาย ดังนี้
หมวด 3 ความผิดฐานทําใหแทงลูก
มาตรา 301หญิงใดทําใหตนเองแทงลูก หรือยอมใหผอู ื่นทําใหตน แทงลูก ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือ ทั้งจําทัง้ ปรับ คําวา ญ ใด หมายถึง ญ คนที่ทองอยู
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รูวาตัวเองทองแลวทําแทงไมวาทําดวยวิธีไหนก็ผิด ตามมาตรานี้ หรือยอมใหคนอืน่ ทําแทง ไมวาจะไป
ใหใครชวยทําให หมอเถื่อน สามี (สรุป มาตรานี้มีไวลงโทษผูห ญิงที่ไปทําแทง ซึ่งถาทําแลวไมแทงก็ไม
ผิดตามมาตรานี้)
มาตรา 302ผูใดทําใหหญิงแทงลูกโดยหญิงนัน้ ยินยอม ตองระวาง โทษจําคุกไมเกินหาป หรือ
ปรับไมเกินหนึง่ หมืน่ บาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหหญิงรับอันตรายสาหัสอยางอื่น
ดวย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไม เกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินหนึง่ หมื่นสีพ่ นั บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหหญิงถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวาง โทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับ
ไมเกินสองหมืน่ บาท (สรุป มาตรานี้มีไวเอาผิดคนทําใหผหู ญิงแทง เพราะบอกวา “ผูใด” หมายถึง ใครก็
ได เชน หมอเถื่อน ทําแทงโดยหญิงยินยอม คนทําผิดตามมาตรานี้ จะเห็นไดวา หมอเถื่อนตองรับโทษ
หนักกวาผูห ญิงที่ ไปทําแทงเอง หรือถาทําใหไดรับอันตราย หรือตาย ก็รับโทษหนักขึ้นกวาเดิม)
มาตรา 303ผูใดทําใหหญิงแทงลูกโดยหญิงนัน้ ไมยนิ ยอม ตองระวาง โทษจําคุกไมเกินเจ็ดป
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมืน่ สี่พนั บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหหญิงรับอันตราย
สาหัสอยางอืน่ ดวย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแต หนึง่ ปถงึ สิบป และปรับตั้งแตสองพันบาท ถึง
สองหมืน่ บาท ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหหญิงถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวาง โทษจําคุกตั้งแตหา
ปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมืน่ บาทถึงสี่หมืน่ บาท (สรุป มาตรานีก้ ็เหมือนมาตราที่แลวแตเปลีย่ น
จากขอเท็จจริง คือฝายหญิงไมยินยอม เชน แฟนรูวา ทอง เลยทํารายเปนเหตุใหหญิงแทง เปนตน)
มาตรา 304ผูใดเพียงแตพยายามกระทําความผิดตามมาตรา 301 หรือมาตรา 302 วรรคแรก
ผูนั้นไมตองรับโทษ (สรุป มาตรานี้มีไวสาํ หรับลงโทษทุกคนที่จะทําใหเกิดการแทงแตไมสําเร็จ ก็เปน
พยายาม ซึง่ ตัว ผูห ญิง เองก็จะมีความผิดดวย แตไมตองรับโทษ กฎหมายไมไดบอกวาไมผิด ผิดแตไม
ตองรับ โทษ)
มาตรา 305 ถาการกระทําความผิดดังกลาว ในมาตรา 301 และมาตรา 302 นัน้ เปนการ
กระทําของนายแพทย และจําเปนตองกระทําเนื่องจากสุขภาพของ หญิงนัน้ หรือหญิงมีครรภเนื่องจาก
การกระทําความผิดอาญาตามที่บัญญัติไวในมาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 282 มาตรา 283 หรือ
มาตรา 284 ผูกระทําไมมีความผิด
ขณะนี้มีรางแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305 ที่เสนอโดยกระทรวง
สาธารณสุข ซึง่ กําลังรอเขาสูก ารพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรอยู โดยมีการแกไขเพิ่มเติมใหแพทย
สามารถยุติการตั้งครรภไดเพิ่มจากเดิมอีก โดยไดบัญญัติใหชัดเจนวา สามารถกระทําไดเพื่อสุขภาพจิต
ของมารดา และ เพื่อสุขภาพของทารกในครรภดวยซึ่งเปนกรณีทหี่ ลายๆฝายเห็นวา ควรไดรับการ
ยกเวนใหกระทําได เพราะเปนประโยชนตอผูปวย ซึง่ เปนหญิงที่ตงั้ ครรภแลวมีปญหา แตขณะทีก่ ําลัง
รอรางกฎหมายฉบับนี้อยู แพทยสภาก็ไดมีขอบังคับของแพทยสภาในเรื่องการยุตกิ ารตั้งครรภ ซึ่งได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวดังนี้
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ขอบังคับแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภทางการแพทย
ตามมาตรา 305 แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548 อาศัย อํานาจตามความในมาตรา 21 (3) (ฎ)
และดวยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษตามมาตรา25 แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.
2525 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ เสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา29 ประกอบกับมาตรา50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการแพทยสภาออกขอบังคับ ดังตอไปนี้
ขอ1 ขอบังคับนี้เรียกวา "ขอบังคับแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการ
ตั้งครรภทางการแพทยตามมาตรา305 แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548"
ขอ2 ขอบังคับนี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ3 การยุติการตั้งครรภทางการแพทยตามมาตรา305 แหงประมวลกฎหมายอาญานั้น จะ
กระทําไดเมื่อหญิงตั้งครรภนั้นยินยอม
ขอ4 แพทยผกู ระทําการยุติการตั้งครรภทางการแพทยตามขอบังคับนี้ตอ งเปนผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมาย
ขอ5 การยุติการตั้งครรภทางการแพทยตามมาตรา305 (1) แหงประมวลกฎหมายอาญา ให
เปนไปตามเงือ่ นไขดังนี้
(1) เปนกรณีทจี่ ําเปนตองกระทําเนื่องจากปญหาสุขภาพทางกายของหญิงตั้งครรภ หรือ
(2) เปนกรณีทจี่ ําเปนตองกระทําเนื่องจากปญหาสุขภาพทางจิตของหญิงตั้งครรภ ซึ่งจะตอง
ไดรับการรับรอง หรือเห็นชอบจากผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มิใชผกู ระทําการยุตกิ ารตั้งครรภ อยาง
นอยหนึง่ คน
ในกรณีทหี่ ญิงนั้นมีความเครียดอยางรุนแรง เนื่องจากพบวาทารกในครรภ มีหรือมีความเสีย่ ง
สูงที่จะมีความพิการอยางรุนแรง หรือเปนหรือมีความเสีย่ งสูงที่จะเปนโรคพันธุกรรมอยางรุนแรง เมื่อ
หญิงนั้นไดรับการตรวจวินิจฉัยและการปรึกษาแนะนําทางพันธุศาสตร (Genetic counseling) และมี
การลงนามรับรองในเรื่องดังกลาวขางตนโดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ มิใชผกู ระทําการยุตกิ าร
ตั้งครรภอยางนอยหนึง่ คน ใหถือวาหญิงตัง้ ครรภนั้นมีปญ
 หาสุขภาพจิตตาม (2) ทั้งนี้ตองมีขอบง ชี้ทาง
การแพทยทชี่ ดั เจนวาหญิงนั้นมีปญหาสุขภาพทางกายหรือทางจิต และตองมีการบันทึกการตรวจและ
วินิจฉัยโรคไวในเวชระเบียนเพื่อเปนหลักฐาน
ขอ6 การ ยุติการตั้งครรภทางการแพทยตามมาตรา305 (2) แหงประมวลกฎหมายอาญานัน้
ตองมีหลักฐานหรือขอเท็จจริงอันควรเชื่อไดวา หญิงตัง้ ครรภเนื่องจากการกระทําความผิดอาญาตามที่
บัญญัติไวในมาตรา305 (2) แหงประมวลกฎหมายอาญา
ขอ7 การยุติการตั้งครรภทางการแพทยตามขอ5 และขอ6 ตองกระทําในสถานพยาบาล
ดังตอไปนี้
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(1) โรงพยาบาลหรือหนวยงานของรัฐที่ใหบริการรับผูปวยไวคางคืน หรือสถานพยาบาลเวช
กรรมที่มีเตียงรับผูปวยไวคางคืนตามกฎหมายวาดวยสถาน พยาบาล ทัง้ นี้โดยสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับ
การยุติการตั้งครรภทางการแพทยไดตามความ เหมาะสม
(2) คลินิกเวชกรรมตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล โดยสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติ
การตั้งครรภทางการแพทยทอี่ ายุครรภไม เกินสิบสองสัปดาห
ขอ8 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภทางการแพทย ตามขอบังคับ
นี้จะตองทํารายงานเสนอตอแพทยสภา ตามเงื่อนไขและระยะเวลาในแบบฟอรมที่แพทยสภากําหนด
ขอ 9 ในกรณีที่ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูกระทําการยุติการตั้งครรภทางการแพทย ไม
ปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหถือวาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูนั้นประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไมรักษา
มาตรฐานในระดับที่ดีที่สุด
ขอ10 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภทางการแพทย ตาม
ขอบังคับนี้ ใหถือวาไดกระทําตามมาตรา305 แหงประมวลกฎหมายอาญา
2.5 สถิติที่เกี่ยวของกับการทําแทง
2.5.1 ผลการศึกษาจาการรายงานประจําเดือนตลอดป 2542 ผล การศึกษาที่ไดจากการ
เก็บขอมูลภาคตัดขวาง โดยการรายงานจํานวนหญิง ที่เขามารักษาภาวะแทรกซอนจากการแทงเอง
และทําแทงในโรงพยาบาลของรัฐ 787 แหง ตลอดป 2542 ไดจํานวนตัวอยางทัง้ หมด 45,990 ราย ใน
จํานวนนี้
(1) รอยละ 28.5 เปนการทําแทง อัตราการทําแทงเทากับ 19.54 ตอเด็กเกิดมีชีพ 1,000 ราย
(2) ในกลุมที่ทาํ แทงรอยละ 46.8 มีอายุ 24 ปและต่ํากวา และรอยละ 30.0 เปนวัยรุน อายุ
ต่ํากวา 20 ป
(3) อายุครรภเฉลี่ยขณะทําแทงเทากับ 13.01 สัปดาห ซึ่งเปนชวงที่เสี่ยงตออันตราย
(4) กลุมตัวอยางรอยละ 60.2 ทําแทงเนื่องจากเหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคม และรอยละ
39.8 ทําแทงเนื่องจากมีขอบงชี้ทางการแพทย
ซึ่ง สวนใหญเปนความผิดปกติของทารกในครรภ ทารกในครรภเสียชีวติ มารดามีปญ
 หา
ทางสุขภาพ มารดาติดเชื้อ HIV ถูกขมขืน และติดเชื้อหัดเยอรมัน (รอยละ 15.4 13.5 7.8 2.2 0.6 และ
0.3 ตามลําดับ)
สําหรับ ภาวะแทรกซอนที่เปนสาเหตุใหกลุม ตัวอยางตองเขามารับการรักษาพยาบาล ใน
โรงพยาบาลทีเ่ ก็บขอมูลพบวา รอยละ 28.8 ของผูทที่ ําแทงมีภาวะแทรกซอนที่รุนแรง ซึ่งสวนใหญเปน
การติดเชื้อ และมดลูกทะลุ (รอยละ 21.6 และ 0.4) และพบวา การทําแทงมีอัตราการเสียชีวิตสูงกวา
การแทงเองถึง 11 เทา โดยพบผูเสียชีวิต จากการทําแทง 14 ราย คิดเปนรอยละ 0.11 ของกลุมตัวอยางที่
ทําแทง
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2.5.2 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณผูปว ยแทง
การ เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณกลุมตัวอยางเดียวกันในโรงพยาบาล 134 แหง จาก
787 แหงทีม่ ีจาํ นวนการทําแทงสูงสุด โดยใชเวลาเก็บขอมูล 6 เดือน ผลการสัมภาษณกลุมตัวอยาง
ที่มาโรงพยาบาลดวยภาวะแทรกซอนจากการแทงเอง และทําแทง จํานวน 4,588 คน พบวา
(1) รอยละ 40.4 แทงเนื่องจากการทําแทง
(2) ใน จํานวนนี้ รอยละ 65.7 เปนการทําแทงมาจากสถานที่ตา งๆ กอนมาโรงพยาบาล ที่
เก็บขอมูล ซึง่ ผูใหบริการสวนใหญเปนผูทไี่ มมีความรูท างการแพทย
(3) รอยละ 22.4 เปนการทําแทงในโรงพยาบาลที่เก็บขอมูลโดยสูติแพทย และแพทย
ทั่วไป
(4) ที่เหลืออีกรอยละ 11.9 พยายามทําแทงใหตัวเองดวยวิธีตางๆ
เมื่อพิจารณาลักษณะทัว่ ไปของผูที่ทาํ แทงและปจจัยที่เกีย่ วของกับการทําแทง พบวาใน
กลุมทีท่ ําแทงนอกโรงพยาบาล
(1) รอยละ 61.3 เปนผูที่มีอายุ 24 ปและต่าํ กวา
(2) และรอยละ 29.9 เปนวัยรุนอายุต่ํากวา 20 ป
(3) รอยละ 24.7 ของผูทที่ าํ แทงมีสถานภาพเปนนักเรียนนักศึกษา
(4) รอยละ 41.8 ทําแทงขณะอายุครรภมากกวา 12 สัปดาห
กลุมตัวอยางเกือบทัง้ หมด (รอยละ 91.2) ตัดสินใจในการทําแทงครั้งนีด้ วยตนเอง สวน
เหตุผลที่ผหู ญิงเหลานี้ตัดสินใจทําแทงประกอบดวยหลายปจจัย และแตกตางกันไป กลาวคือ
(1) มีปญหาเศรษฐกิจ 56.8
(2) ปญหาทางสังคม 36.2
(3) วางแผนครอบครัวหรือเวนระยะการมีบุตรไมเหมาะสม 34.4
(4) ยังเรียนไมจบ 26.8
(5) มีปญหาครอบครัว 20.8
(6) และตั้งครรภเนื่องจากคุมกําเนิดลมเหลว 15.6
วิธีการทําแทงที่นยิ มใชในการทําแทงนอกโรงพยาบาลที่เก็บขอมูล สวนใหญเปนวิธี ที่
เสี่ยงตออันตรายและการติดเชื้อ ไดแก
(1) การสอดใสสิ่งของสารเหลวตางๆ หรืออุปกรณของแข็งเขาทางชองคลอด 46.9
(2) เหน็บยาทางชองคลอด 13.6
(3) รับประทานยาเม็ด 11.6
(4) และบีบนวดบริเวณหนาทอง 11.0
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โดยเสียคาทําแทงเฉลี่ย 2,684 บางตอการทําแทงหนึ่งครั้ง ใน กลุมทีท่ ําแทงนอกโรงพยาบาล
พบวามีภาวะแทรกซอนรุนแรงถึงรอยละ 39.8 ซึ่งสูงกวา 2 เทาของการทําแทงในโรงพยาบาล และ
ภาวะแทรกซอนรุนแรงที่พบมากคือ
(1) ติดเชื้อในกระแสเลือด 12.4
(2) อุงเชิงกรานอักเสบ 12.0
(3) ตกเลือดมากจนตองใหเลือด 11.8
(4) และมดลูกทะลุ 7.4
ซึ่ง ประมาณไดวา ในรายทีท่ าํ แทงและมีภาวะแทรกซอนรุนแรงจะกอใหเกิด ความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจเทากับ 21,024 บาทตอรายตอการทําแทงหนึง่ ครั้ง และพบวา มีผูเสียชีวิตจากการทําแทง
นอกโรงพยาบาลฯ ทั้งหมด 5 คน คิดเปนรอยละ 0.3 สวนกลุมที่ทาํ แทงในโรงพยาบาลที่เก็บขอมูล
สวนใหญ (รอยละ 71.5) มีเหตุผลในการทําแทงเนื่องมาจากปญหาสุขภาพของทารกในครรภ เชน
(1) ทารกในครรภเสียชีวิต 34.4
(2) ตั้งครรภไขลม 23.8
(3) และทารกในครรภมีความผิดปกติ 9.9
แมมีปญหาสุขภาพ รอยละ 20.7 ไดแก เจ็บปวยดวยโรคตางๆ
(1) ติดเชื้อ HIV 6.7
(2) โรคตอมไรทอ 4.1
(3) โรคหัวใจ 2.9
(4) โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย 1.9
(5) ภาวะปญญาออน 1.7
(6) ติดเชื้อหัดเยอรมัน 1.2
(7) โรคเบาหวาน 1.2
(8) มะเร็ง 1.0
(9) และถูกขมขืน รอยละ 3.1
นอกจากนีย้ ังมีการทําแทงในโรงพยาบาลของรัฐดวยเหตุผลอื่นๆ ไดแก
(1) วางแผนครอบครับหรือเวนระยะการมีบุตรไมเหมาะสม 13.2
(2) ตั้งครรภจากการคุมกําเนิดลมเหลว 7.2
(3) มีปญหาทางเศรษฐกิจ 7.0
(4) ปญหาทางครอบครัว 2.1
(5) และยังเรียนไมจบ 1.0
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วิธีที่ใชทําแทงในโรงพยาบาลที่เก็บขอมูล
(1) สวนใหญใชเครื่องมือขูดมดลูก 55.3
(2) เหน็บยาทางชองคลอด 34.6
(3) ฉีดยาหรือน้ําเกลือทางเสนเลือด 19.7
ทั้งนี้ พบวา ผูท ี่ทาํ แทงในโรงพยาบาลที่เก็บขอมูลมีภาวะแทรกซอนนอยกวา ผูท ี่ทาํ แทง
จากสถานที่อนื่ ๆ นอกโรงพยาบาลที่เก็บขอมูลมาก และไมพบวามีผูเสียชีวิต สําหรับวิธีการที่กลุม
ตัวอยางพยายามทําแทงดวยตัวเอง คือ
(1) การรับประทานยาเม็ด 35.5
(2) เหน็บยาทางชองคลอด 34.5
(3) บีบนวดหนาทอง 4.5
(4) และจงใจใหเกิดอุบัติเหตุ 4.1
ผูหญิงสวนใหญมักจะเลือกกระทํา คือ การทําแทง ทั้งๆ ที่ผูหญิงเหลานั้น รอยละ 42.7 รูสึก
เสียใจที่ตองทําแทง และรอยละ 76.6 รูสึกกลัวอันตราย ทีจ่ ะเกิดจากการทําแทง ซึ่งไดแก การแทงไม
สมบูรณ ตกเลือด มดลูก/ลําไสทะลุ เยื่อบุชองทองอักเสบ ติดเชื้อ ช็อก หรืออาจเกิดการตั้งครรภนอก
มดลูก และเปนหมันในภายหลัง ซึ่งลวนแตเปนอันตรายตอชีวิต และสุขภาพของผูหญิงในวัยเจริญพันธุ
หากมาคิดกันดีๆ แลวคงไมมีใครปฏิเสธวา หากไมทองคงไมตองทําแทง
ขอมูลสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ป 2552 พบวา อายุเฉลี่ยเมือ่ มีเพศสัมพันธครั้งแรก
นอยลง วัยรุนที่มีเพศสัมพันธใชถุงยางอนามัย เพียงรอยละ 50 ปญหาที่เกิดตามมา คือ โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธและโรคเอดส รอยละ 84.6 ของการตั้งครรภในวัยรุนเปนการตั้งครรภที่ไมพึงประสงค สงผล
ตอการทําแทง จากการสํารวจใน ป 2552 โดยสํานักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย พบวา รอยละ
29.3ของการทําแทง มีอายุตา่ํ กวา 20 ป ปจจัยที่มีผลตอการตั้งครรภของหญิงอายุนอ ยกวา 20 ป คือ มี
เพศสัมพันธโดยไมไดปองกัน ขาดความรูในการคุมกําเนิด ขาดความรูเรื่องเพศศึกษา เปนตน
สําหรับการแสดงออกทาง เพศ วัยรุนไทยมีเพศสัมพันธ ครั้งแรกที่อายุเฉลี่ย 14-18 ป และมี
กับเพื่อนหรือคูรัก ขณะที่วยั รุนหญิงในเขตเมืองเกือบครึ่งหนึง่ นิยมมีเพศสัมพันธกอนแตงงานและมี
แนวโนมเพิ่มขึน้ แตทนี่ าตกใจ คือวัยรุนไทยครองแชมปโลกดานการแสดงออกทางเพศหลายเรื่อง เชน
นิยมมีคนู อนมากกวา 1 คน มีการใช ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธครั้งแรกนอยที่สดุ ในโลก เพียง
รอยละ 23 ขณะที่คาเฉลีย่ ทั่วโลก คือ 57 นอกจากนี้ ยังพบปญหาอาชญากรรมทางเพศสูงขึ้นดวย คือ
เด็กและ ผูหญิงถูกขมขืนเพิม่ ขึ้นปละกวาพันราย และ วัยรุนอายุระหวาง 15-23 ป กําลังฮิตคานิยมทาง
เพศใหม คือ มีคูนอนหลายคนรวมไปถึงการสวิงกิง้ แลกเปลี่ยนคูนอน
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ศูนยสรางเสริมสุขภาพวัยรุนของโรงพยาบาลรามาธิบดี ประมาณการวาจะมีวยั รุนทําแทงถึง
ปละ 3 แสนคน หรือวันละราว 1,000 คน 4.2% บอกวาเคยคิดขายตัว คาดวามีเด็กกวา 15% คิดขาย
ตัว เพราะมองวาเรื่องนี้ไมนา ตําหนิ ขณะเดียวกันกองโรคเอดสของกระทรวงสาธารณสุขก็รายงานวา
กวา 50% ของคนที่เปนโรคเอดสเปนวัยรุน อายุระหวาง 15-34 ป และสวนใหญเปนเพศหญิง
สํานักวิจัยเอแบค โพลสํารวจพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนอายุ 15-25 ป จํานวน 1,627 คน
พบพฤติกรรมเชิงชูสาวกับบุคคลเพิ่งรูจักตามหางสรรพสินคา ผับ และเธค กลาวคือ วัยรุน 40.2%
ยอมรับใหจับมือและโอบเอวได และมี 13.9% ที่บอกวายอมรับไดหากจะมีเพศสัมพันธกับคนทีเ่ พิง่ รูจัก
ที่นา ตกใจคือ บุคคลที่ตอบคําถามครั้งนี้ระบุวาเคยผานการมีเพศสัมพันธถงึ 42.4% โดยกวาครึ่งเคยมี
เพศสัมพันธมากกวา 1 คน
อดีตผูชวยรัฐมนตรีวีระศักดิ์ เคยทําวิจยั แลวพบวา เด็กนักเรียนไทยระดับมัธยมกวา 50% มี
เพศสัมพันธโดยเฉพาะ “เซ็กซเอื้ออาทร” ระหวางเพื่อนจนกลายเปนคํานิยมของเด็กไทยแลวในขณะที่
อีกการวิจยั หนึง่ พบวา ผูหญิง 29.9% เคยทําแทงตั้งแตอายุยงั ไมถงึ 20 ป 2.7% เคยทําขณะเปน
นักศึกษา 70% มีเพศสัมพันธกอนอายุ 20 ป 5% มีเพศสัมพันธกอนอายุ 15 (ต่ําสุด 11 ขวบ) ในกลุม
อายุ 15-23 ป มีพฤติกรรมแลกเปลี่ยนคูนอนเพิม่ ขึ้น 50%
2.6 แนวทางแกไขปญหาการทําแทง
เพื่อแกไขปญหาทําแทงคงตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย สังคมตองตระหนักการสราง
สายใยรักครอบครัว สรางโอกาสใหเด็กไดปรึกษาและมีการสรางทักษะชีวิตรูจักการปฏิเสธเมื่อถูก
ชักชวนไปในทางที่ไมปลอดภัย เพิ่มทางเลือกใหหญิงตั้งครรภไมพึงประสงค ทั้งบริการบานพักการดูแล
กอนคลอด ระหวางคลอด และหลังคลอดเพิ่มคุณภาพบริการใหคําปรึกษาสําหรับหญิงตั้งครรภไมพึง
ประสงค และใหคําปรึกษากอนและหลังทําแทงทุกคน นอกจากนี้ ยังตองเนนการสรางความเขมแข็ง
ของสถาบันครอบครัว ซึ่งจะเปนการแกไขปญหาระยะยาว
จากการศึกษาขอมูลอยางรอบดานจึงมีการเสนอแนวทางแกปญหาการทําแทงเถื่อนและ
ผลกระทบของปญหาไว สุขภาพคนไทย 2551 ดังนี้ หนึง่ ลดจํานวนการตั้งทองที่ไมพรอม โดย ให
การศึกษาเรื่องเพศวิถที ี่รอบดานแกเยาวชนทัง้ ผูชายและผูหญิง ขยายกลุมเปาหมายของบริการ
คุมกําเนิดและวางแผนครอบครัวใหครอบคลุมคนทุกวัย รวมทัง้ ผูท ี่ไมไดแตงงานดวย ทัง้ นี้ เพราะ
ปญหาการตั้งทองโดยไมพรอมของสังคมไทยนั้น มีสาเหตุสําคัญมาจาก “ความไรประสิทธิภาพในการ
ใหความรูเรื่องเพศศึกษาแกประชาชนทุกกลุมอายุ และการไมสามารถใหบริการดานการคุมกําเนิดที่มี
ประสิทธิภาพแกประชาชนได อยางทัว่ ถึง”
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ลดจํานวนคนที่บาดเจ็บและตายจากบริการทําแทงที่ไมปลอดภัย โดย ยกเลิกกฎหมายอาญา
มาตรา 301-305 เพราะสถิติจากกระทรวงสาธารณสุขชีว้ า 50 ปที่ผา นมาของการมีกฎหมายหามทํา
แทง ไมไดทาํ ใหการลักลอบทําแทงลดลง ยังคงมีผปู วยดวยภาวะแทรกซอนจากการทําแทงผิดกฎหมาย
เขารักษาตัวในโรง พยาบาลของรัฐปละหลายหมื่นคน คิดเปนคาใชจา ยโดยเฉลีย่ คนละ 20,000 บาท
หรือไมต่ํากวา 300 ลานบาทตอป ยิง่ กวานั้น งานวิจัยขององคการอนามัยและสถาบันกัทแมเชอร
(Guttmacher Institute) ยังระบุชัดเจนวาประเทศยุโรปตะวันตกมีอัตราการทําแทงต่ําที่สุด ทั้งๆ ที่การ
ทําแทงในประเทศเหลานีเ้ ปนเรื่องถูกกฎหมายและมีเงื่อนไขนอยมาก
สวนประเทศทีก่ ารทําแทงเปนเรื่องถูกกฎหมายและมีบริการที่ได มาตรฐานและทั่วถึง จะมี
ผูบาดเจ็บจากการทําแทงที่ไมปลอดภัยต่ํามาก ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ ประเทศแอฟริกาใตและเนปาล
โดยเมื่อแอฟริกาใตแกไขกฎหมายใหการทําแทงถูกกฎหมายเมื่อป 2539 ตัวเลขผูปวยจากการทําแทง
ไมปลอดภัยในป 2543 ลดลงกวาครึ่งเมือ่ เทียบกับป 2538 สวนเนปาลซึ่งเคยมีตัวเลขผูหญิงที่เสียชีวิต
จากการทําแทงไมปลอดภัยติดอัน ดับตนๆ ของโลก ตัวเลขกลับลดลงอยางมากหลังจากการแก
กฎหมายในป 2545 และขอมูลเหลานี้อาจเปนสาเหตุหนึง่ ทีท่ ําใหสภายุโรป ซึ่งประกอบดวยประเทศ
สมาชิกในยุโรป 47 ประเทศ รับรองขอมติเมื่อ 16 เมษายน 2551ใหการทําแทงเปนสิ่งถูกกฎหมาย และ
สามารถทําไดภายใตเงื่อนไขที่ยืดหยุนและเหมาะสม และตองมีการจัดบริการทําแทงที่ปลอดภัยให
ผูหญิงเขาถึงได
การขับเคลื่อนเพื่อแกปญหาการตั้งครรภในวัยรุน รัฐบาลไดกําหนด นโยบายและยุทธศาสตร
พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2553 -2557 หนึง่ ในยุทธศาสตรสําคัญคือ การมี
สวนรวมของภาคีและครือขายจากทุกภาคสวนทุกระดับ เพื่อรวมกันปองกันและแกไขปญหาอนามัย
การเจริญพันธุใ นวัยรุน และเยาวชน โดยเฉพาะอยางยิง่ ความรวมมือในระดับจังหวัด

3. ขอมูลที่เกี่ยวของกับสถานการณการติดเชื้อเอ็ชไอวี
กระทรวงสาธารณสุขไดทําการเฝาระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวี โดยทําการสํารวจความชุกของ
การติดเชื้อเอ็ชไอวีในประชากรกลุมตางๆ โดยมีแนววัตถุประสงคเพื่อติดตามแนวโนมของการระบาด
ของเชื้อเอ็ชไอวี สามารถแบงไดตามประเภท ดังนี้
จากขอมูลศูนยระบาดวิทยา สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธาณสุข ไดทํา
การสํารวจจํานวนผูปวยดวยโรคเอดส จําแนกตามรายปที่เริ่มปวยและปที่เสียชีวิต ตั้งแต กันยายน
2527 ถึง 31 มีนาคม 2554 ดังนี้
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ตาราง 1 จํานวนผูปว ยเอดส จําแนกรายป ตามปที่เริ่มปวยและปที่เสียชีวิต กันยายน พ.ศ. 2527
ถึง31 มีนาคม พ.ศ. 2554
ป พ.ศ.

ผูปวยเอดส
จํานวนปวย

2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547

18
2
2
11
19
66
152
555
1719
6368
13179
19954
24427
27074
27481
27330
27041
25776
25880
27064
30076

อัตรา/แสน
ประชากร
0.036
0.004
0.004
0.021
0.035
0.119
0.270
0.979
2.975
10.916
22.301
33.558
40.633
44.518
44.709
44.383
43.777
41.511
41.372
43.000
48.101

ผูเสียชีวิต
จํานวนตาย
1
0
0
5
8
26
46
144
591
1659
3781
5784
7107
8008
8985
9154
8508
8613
7950
7514
6402

อัตรา/แสน
ประชากร
0.002
0.000
0.000
0.009
0.015
0.047
0.082
0.254
1.023
2.844
6.398
9.727
11.822
13.168
14.618
14.866
13.774
13.871
12.709
11.938
10.239
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ตาราง 1 (ตอ)
ป พ.ศ.

ผูปวยเอดส
จํานวนปวย

2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
รวม

23339
19782
17028
13437
9915
5058
121
372874

อัตรา/แสน
ประชากร
37.525
31.589
27.191
21.256
15.685
7.971
0.191

ผูเสียชีวิต
จํานวนตาย
4389
3225
3494
1760
1369
673
57
98153

อัตรา/แสน
ประชากร
7.057
5.150
3.823
2.784
2.166
1.061
0.090

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข. (2554, สิงหาคม). (ออนไลน).
จากขอมูลตามตารางพบวา ตั้งแตป 2534 เริ่มมีการเพิ่มจํานวนของผูท ี่ติดเชื้อเอดสมากขึ้น
และเพิ่มจํานวนสูงขึน้ จนกระทั่งป 2551 กินระยะเวลานานถึง 18 ป ทีโ่ รคเอดสแผรระบาดอยางมากใน
ประเทศไทย และลดจํานวนลงในป 2552 ถึง 2553 ซึ่งคอยๆลงจํานวนลงในชวง 2 ปที่ผานมานี้เอง
โดยกลุมที่มีปจ จัยเสี่ยงมากที่สุดสามารถจําแนกไดดังนี้
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ตาราง 2 จํานวนผูปว ยเอดส จําแนกตามกลุมอายุ และเพศ ประเทศไทย กันยายน พ.ศ. 2527
ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2554
กลุม พ.ศ.2527-2550
พ.ศ.2551
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
อายุ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิ รวม ชาย หญิ รวม ชา หญิ รว
ง
ง
ย ง ม
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60+

6860
2283
632
1123
15717
51777
62048
44622
25172
13026
6421
3305
3799

4943
2138
781
1420
11883
25540
24711
16428
9611
5170
2521
1268
1144
236785
107558
รวม

11803
4421
1413
2543
27600
77317
86759
61050
34783
18196
8942
4573
4943
344343

44
39
41
52
275
954
1747
1948
1392
816
442
185
173
8108

47
33
45
71
274
850
1264
1175
746
416
210
107
91
5329

91
72
86
123
549
1804
3011
3123
2138
1232
652
292
264
13437

22
22
31
45
257
762
1233
1307
1088
658
350
147
142
6054

22
17
41
60
171
525
973
826
561
323
176
82
84
3861

44
39
72
105
428
1277
2206
2133
1649
981
526
229
226
9915

13
10
8
32
152
407
583
690
542
322
163
103
98
3123

9
8
21
52
101
237
429
430
294
180
85
47
42
1935

22
18
29
84
253
644
1012
1120
836
502
248
150
140
5058

3
1
0
1
4
6
16
16
13
8
4
3
0
75

1
1
1
0
1
10
6
9
12
3
1
0
1
46

4
2
1
1
5
16
22
25
25
11
5
3
1
121

รวม
รวม
11964
4552
1601
2865
28835
81058
93010
67451
39431
20922
10373
5247
5574
372874

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข. (2554, สิงหาคม). (ออนไลน).
จากตารางพบวา กลุมที่มีแนวโนมในการติดเชื้อเอดสมากที่สุดคือ กลุม ที่มีอายุตั้งแต25-44 ป
ซึ่งเปนวัยทํางาน จากตารางจะพบวาเปนกลุมที่มีอัตราการติดเชื้อเอดสมากที่สุด มากกวากลุมชวงอายุ
ชวงอืน่ ๆ
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ภาพประกอบ 2 แสดงจํานวนผูปวยเอดสจาํ แนกตามอาชีพ
ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข. (2554, สิงหาคม). (ออนไลน).

ภาพประกอบ 3 แสดงจํานวนผูปวยเอดสจาํ แนกตามอาชีพ
ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข. (2554, สิงหาคม). (ออนไลน).
ขอมูลจากภาพประกอบพบวา กลุมอาชีพที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อเอดส คือ กลุมอาชีพ
รับจางทั่วไป , เกษตรกรรม , วางงาน , คาขาย , แมบาน , พนักงาน / ลูกจางบริษัท ตามลําดับ
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ภาพประกอบ 4 แสดงจํานวนผูปวยดวยเอดสจําแนกตามปจจัยเสี่ยง และปที่เริ่มปวย
ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข. (2554, สิงหาคม). (ออนไลน).
จากภาพประกอบพบวา พฤติกรรมที่มีปจ จัยเสี่ยงมากที่สุดในการติดเชื้อเอดส คือ การมี
เพศสัมพันธ แสดงใหเห็นวาประชากรมีเพศสัมพันธโดยไมสวมถุงยางอนามัย จึงเปนเหตุใหเกิดการติด
เชื้อเอดสมากที่สุดจากพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ
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ตาราง 3 จํานวนผูปว ยเอดส จําแนกตามการวินิจฉัย ประเทศไทย กันยายน พ.ศ. 2527
ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2554
การวินิจฉัยจากแพทย

จํานวน

รอยละ

1. Candidiasis 1232 (Trachea, 1 bronchi) หรือปอด
18112
2. Invasive cervical cancer
437
3. Coccidioidomycosis ชนิดแพรกระจายของอวัยวะตางๆนอกจากปอดหรือตอม
94

4.86
0.12
0.03

น้ําเหลืองที่คอหรือขั้วปอด

4. Cryptococcosis
5. Cryptosporidiosis และมีอุจจาระรวงนานมากกวา 1 เดือน
6. โรคติดเชื้อ Cytomegalovirus ของอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งนอกเหนือจากตับ มาม

50304
2904
974

13.49
0.78
0.26

4720
4785

1.27
1.28

4340
1253
2106
1070
363
1095
1313
2243
3384

1.16
0.34
0.56
0.29
0.10
0.29
0.35
0.60
0.91

112315
12455
73400
8350
323

30.12
3.34
19.68
2.24
0.09

และตอมน้ําเหลือง

7. โรคติดเชื้อ Cytomegalovirus retinitis
8. HIV encephalopathy เรียก HIV dementia,AIDS dementia หรือ
subacute encephalitis
9. Herpes simplex นานเกิน 1 เดือน
10. Histoplasmosis ชนิดแพรกระจายของอวัยวะตางๆ
11. Isosporiasis และมีอุจจาระรวงนานมากกวา 1 เดือน
12. Kaposi's sarcoma TYPE 1-12
13. Lymphoma,Burkitt 's (or equivalent term)
14. Lymphoma, immunoblastic(or equivalent term)
15. Lymphoma, primary in brain
16. Mycobacterium avium complex หรือโรคติดเชื้อ M.kansasii
17. Mycobacterium,other species or unidentified
species,disseminated or extrapulmonary
18. Mycobacterium tuberculosis,Pulmonary or Extrapulmonary
19. Pneumonia recurrent(Bacteria) มากกวา 1 ครั้ง ใน 1 ป
20. โรคปอดปวมจากเชื้อ Pneumocystis carinii
21. ติดเชื้อ Penicillium marneffei
22. Progressive multifocal leukoencephalopathy
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ตาราง 3 (ตอ)
การวินิจฉัยจากแพทย

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Salmonella septicemia ซ้ําๆ
Toxoplasmosis ในสมอง
Wasting syndrome(emaciation,slim disease)
Nocardiosis
Rhodococcosis
Serious bacterial infection,recurrent or multiple ตั้งแต 2 ครั้ง ใน 2 ป

จํานวน

รอยละ

1622
10856
71977
160
1665
448

0.43
2.91
19.30
0.04
0.45
0.12

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข. (2554, สิงหาคม). (ออนไลน).
ขอมูลจากตารางพบวา ผูท ี่ติดเชื้อเอดสแพทยวนิ ิจฉัยวาปวยดวยอาการ Mycobacterium
tuberculosis,Pulmonary or Extrapulmonary หรือ การติดเชื้อวัณโรคในปอด มากทีส่ ุด
ประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุขไดทําการเฝาระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวี โดยวิธีการสํารวจ
ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในประชากรกลุมตางๆ ในพืน้ ทีเ่ ฝาระวัง 14 จังหวัด ตั้งแตเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2532 และไดขยายพื้นที่เฝาระวังจนครอบคลุม 76 จังหวัดในพ.ศ.2533 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อติดตามแนวโนมของการระบาดของเชือ้ เอ็ชไอวี ภายใตสถานการณปญหาเอดสที่มี
การเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด สํานักระบาดวิทยาจึงไดพฒ
ั นาระบบและปรับปรุงวิธกี ารเฝาระวังให
เหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ นอกจากนี้ ยังมีความพยายามทีจ่ ะดําเนินการติดตามสถานการณ
ใหครอบคลุมถึงประชากรทีม่ ีความเสีย่ งตอการติดเชื้อเอ็ชไอวีใหมๆ ไดแก กลุมชาวประมง และกลุม
แรงงานตางชาติที่เริ่มเขามามีบทบาทตอการแพรระบาดของเชื้อเอ็ชไอวีเพิ่มขึน้ ขอมูลจากการเฝาระวัง
การติดเชื้อเอ็ชไอวีสามารถนํามาใชเพื่อการวางแผน กําหนดเปาหมาย พัฒนาแนวทางและมาตรการ
การปองกันควบคุมและแกไขปญหาเอดสทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขตและระดับประเทศ
การเฝาระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวีซึ่งดําเนินการในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2553 เปนรอบที่ 28 โดย
ไดดําเนินการเฝาระวังในกลุม ประชากรหลัก 5 กลุมประชากร ไดแก กลุมโลหิตบริจาค กลุมผูติดยาเสพ
ติดกลุมหญิงฝากครรภ กลุมชายที่มาตรวจรักษากามโรค และกลุมพนักงานบริการ( หญิงขายบริการ )
นอกจากนี้ ยังไดดําเนินการเฝาระวังในกลุม ประชากรเฉพาะอีก 3 กลุม ประชากร ไดแก กลุมชายขาย
บริการทางเพศ กลุมชาวประมง และกลุมแรงงานตางชาติ รายงานฉบับนี้เปนรายงานผลการเฝาระวัง
การติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมประชากร รอบที่ 28
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ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีกลุมพนักงานบริการ มีแนวโนมเพิ่มขึน้ ในป พ.ศ. 2553
ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมพนักงานบริการ ตรงเทากับรอยละ 2.82 และความชุกของการ
ติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมพนักงานบริการ แฝงเทากับรอยละ 2.05 โดยจังหวัดที่มีความชุกของการติดเชื้อ
เอ็ชไอวีในกลุม หญิงขายบริการทางเพศทางเพศตรงสูงสุด คือ ลําปาง (รอยละ 15.66) (รอยละ 15.15)
รองลงมา คือ สมุทรสงคราม และยโสธร (คาความชุกเทากับรอยละ 15.15 และ 11.11 ตามลําดับ)
สวนกลุม พนักงานบริการแฝง พบวาจังหวัดที่มีความชุกของการติดเชือ้ เอ็ชไอวีสูงสุด คือ ระนอง (รอย
ละ 15) รองลงมาคือกรุงเทพมหานคร รอยละ 10.88 เมื่อจําแนกความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีตาม
ภาค พบวา ภาคกลางมีความชุกการติดเชื้อเอ็ชไอวีสูงสุดในกลุมพนักงานบริการ ตรง (รอยละ 3.66)
และพนักงานบริการ แฝงสูงสุด (รอยละ 2.19)
กลุมชายที่มาขอตรวจกามโรค มีความชุกของการติดเชือ้ เอ็ชไอวีเทากับรอยละ 1.09 และมี
แนวโนมลดลง (รูปที่ 1) กลุมอายุทมี่ ีความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีสูง คือ กลุมอายุ มากกวา 30 ปขึ้น
ไปรองลงมาไดแก กลุมอายุ 25-29 ปเทากับรอยละ 10 และกลุมอายุนอยกวา 19 ป เทากับรอยละ 2.6,
2.1 และ 1.2 ตามลําดับ)

ภาพประกอบ 5 แสดงความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมพนักงานบริการและชายที่มาตรวจ
กามโรค ประเทศไทย พ.ศ. 2532 ถึง พ.ศ. 2553
ที่มา: ศรินยา พงศพนั ธ และคณะ. (2553). สถานการณการติดเชื้อเอ็ชไอวี ประเทศไทย พ.ศ.
2553.
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ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีของกลุมโลหิตบริจาค ในป พ.ศ. 2553 มีคาเพิม่ ขึ้นจากป
พ.ศ. 2552 ความชุกมีคา เทากับ 0.17 (รูปดานลาง) โดยโลหิตบริจาครายใหมมีความชุกรอยละ 0.24
แตโลหิตบริจาครายเกามีความชุกเทากับรอยละ 0.15
ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมหญิงที่มาฝากครรภ พบวา มีแนวโนมลดลงจากปที่
ผานมาเชนกัน ในป พ.ศ. 2552 กลุมหญิงที่มาฝากครรภมีคาความชุกของการติดเชือ้ เอ็ชไอวีเทากับ
รอยละ 0.65

ภาพประกอบ 6 แสดงความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมโลหิตบริจาคและหญิงตั้งครรภ
ประเทศไทย พ.ศ. 2532 ถึง พ.ศ. 2553
ที่มา: ศรินยา พงศพนั ธ และคณะ. (2553). สถานการณการติดเชื้อเอ็ชไอวี ประเทศไทย พ.ศ.
2553.
การติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมหญิงที่มาฝากครรภ จําแนกตามกลุมอายุ พบวา ทุกกลุมมีแนวโนม
ลดลง คาความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีของหญิงที่มาฝากครรภ ที่มีอายุนอยกวา 20 ป ลดต่ํากวา
ป 2553 เปน 2 เทา (รอยละ 0.22 ) อายุ 20 -30 ปและ อายุ 20 – 24 ปและ อายุมากกวา 30 ปลดลง
1 เทาของปพ.ศ.2552 (รอยละ 0.42 , 0.62, 0.67) และทุกลําดับครรภมีการติดเชื้อเอ็ชไอวีลดลงมาก
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ภาพประกอบ 7 แสดงความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมหญิงทีม่ าฝากครรภ จําแนกตามกลุมอายุ
ประเทศไทย พ.ศ. 2532 ถึง พ.ศ. 2553
ที่มา: ศรินยา พงศพนั ธ และคณะ. (2553). สถานการณการติดเชื้อเอ็ชไอวี ประเทศไทย พ.ศ.
2553.

ภาพประกอบ 8 แสดงความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมหญิงทีม่ าฝากครรภ จําแนกตามลําดับ
ครรภ ประเทศไทย พ.ศ. 2532 ถึง พ.ศ. 2553
ที่มา: ศรินยา พงศพนั ธ และคณะ. (2553). สถานการณการติดเชื้อเอ็ชไอวี ประเทศไทย พ.ศ.
2553.
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จังหวัดที่มีคา ความชุกของการติดเชื้อของหญิงตั้งครรภสูงกวารอยละ 1 มีจาํ นวน 19 จังหวัด
และมีจังหวัดที่คาความชุกของการติดเชือ้ ของหญิงตัง้ ครรภสูงกวารอยละ 1.5 อยูถ ึง 2 จังหวัด ไดแก
จังหวัดชุมพร ( รอยละ 1.72) และระนอง( รอยละ 1.71)

ภาพประกอบ 9 แสดงความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมหญิงทีม่ าฝากครรภ จําแนกตามลําดับ
ครรภ ประเทศไทย พ.ศ. 2553
ที่มา: ศรินยา พงศพนั ธ และคณะ. (2553). สถานการณการติดเชื้อเอ็ชไอวี ประเทศไทย พ.ศ.
2553.
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ภาคเหนือตอนบน (จังหวัดเชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน ลําพูน ลําปาง และจังหวัดพะเยา)
คาระดับความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีสูงกวาระดับคามัธยฐานรวมของประเทศอยางตอเนื่อง และมี
เพียงจังหวัดพะเยาที่มีคาความชุกสูงกวารอยละ 1

ภาพประกอบ 10 แสดงความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมหญิงทีม่ าฝากครรภของ
ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนลาง และภาพรวมทัง้ ประเทศ ประเทศไทย พ.ศ. 2532
ถึง พ.ศ. 2553
ที่มา: ศรินยา พงศพนั ธ และคณะ. (2553). สถานการณการติดเชื้อเอ็ชไอวี ประเทศไทย พ.ศ.
2553.
กรุงเทพมหานคร คาระดับความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีสูงกวาระดับคามัธยฐานรวมของ
ประเทศอยางตอเนื่อง และในภาคกลางมี 10 จังหวัด ทีม่ ีคาความชุกสูงกวารอยละ 1
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ภาพประกอบ 11 แสดงความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมหญิงที่มาฝากครรภของกรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง และภาพรวมทัง้ ประเทศ ประเทศไทย พ.ศ. 2532ถึง พ.ศ. 2553
ที่มา: ศรินยา พงศพนั ธ และคณะ. (2553). สถานการณการติดเชื้อเอ็ชไอวี ประเทศไทย
พ.ศ. 2553.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง (จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศีรสะเกษ และ
จังหวัดอุบลราชธานี) คาระดับความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีต่ํากวาคาระดับคามัธยฐานรวมของ
ประเทศแ ละมีแนวโนมลดลงในป 2553จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมี 3 จังหวัด ที่มีคา
ความชุกสูงกวารอยละ 1
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ภาพประกอบ 12 แสดงความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมหญิงที่มาฝากครรภของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง และภาพรวมทั้งประเทศ ประเทศไทย พ.ศ. 2532
ถึง พ.ศ. 2553
ที่มา: ศรินยา พงศพนั ธ และคณะ. (2553). สถานการณการติดเชื้อเอ็ชไอวี ประเทศไทย
พ.ศ. 2553.
ภาคใตตอนลาง เริ่มมีแนวโนมคาระดับความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีลดลงกวาคามัธยฐาน
รวมของประเทศ และภาคใตตอนบน (จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี กระบี่ พังงา ภูเก็ต และ
นครศรีธรรมราช) มีแนวโนมคาระดับความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีสูงกวาคามัธยฐานของประเทศถึง
1 เทา มี 3 จังหวัดในกลุมนีท้ ี่มีคาความชุกสูงกวารอยละ 1
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ภาพประกอบ 13 แสดงความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมหญิงทีม่ าฝากครรภของภาคใตตอนบน
ภาคใตตอนลาง และภาพรวมทัง้ ประเทศ ประเทศไทย พ.ศ. 2532ถึง พ.ศ. 2553
ที่มา: ศรินยา พงศพนั ธ และคณะ. (2553). สถานการณการติดเชื้อเอ็ชไอวี ประเทศไทย
พ.ศ. 2553.
ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมประชากรโลหิตบริจาคกลุมนักเรียน และนักศึกษา
ยังคงมีระดับความชุกที่ตา่ํ แตคาความชุกของทั้ง 2 กลุม พบมีแนวโนมสูงขึ้นจากป 2552 โดยกลุม
นักศึกษามีคาความชุกเพิ่มขึน้ จากรอยละ 0.24 เปนรอยละ 0.4 ในป 2553 แตกลุมนักเรียนกลับมี
แนวโนมคาความชุกเพิ่มขึน้ เล็กนอยรอยละ 0.16 และพบกลุมนักศึกษาที่เปนผูบริจาคโลหิตรายใหม มี
แนวโนมสูงขึน้ เรื่อยๆ
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ภาพประกอบ 14 แสดงความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมโลหิตบริจาคที่เปนนักเรียน และ
นักศึกษา ประเทศไทย พ.ศ. 2547ถึง พ.ศ. 2553
ที่มา: ศรินยา พงศพนั ธ และคณะ. (2553). สถานการณการติดเชื้อเอ็ชไอวี ประเทศไทย
พ.ศ. 2553.

ภาพประกอบ 15 แสดงความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมโลหิตบริจาคที่เปนนักเรียน
และนักศึกษา ที่เปนผูบ ริจาครายใหม ประเทศไทย พ.ศ. 2548ถึง พ.ศ. 2553
ที่มา: ศรินยา พงศพนั ธ และคณะ. (2553). สถานการณการติดเชื้อเอ็ชไอวี ประเทศไทย พ.ศ. 2553.
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ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมประชากรโลหิตบริจาค กลุมอายุต่ํากวา 20 ปพบคา
ความชุกเพิ่มขึน้ จากรอยละ 0.1 เปนรอยละ 0.16 ในป 2553 กลุมอายุ 20-24 ป พบคาความชุก
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 0.21 เปนรอยละ 0.36 ในป 2553

ภาพประกอบ 16 แสดงความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมโลหิตบริจาค จําแนกตามกลุมอายุ
ประเทศไทย พ.ศ. 2546ถึง พ.ศ. 2553
ที่มา: ศรินยา พงศพนั ธ และคณะ. (2553). สถานการณการติดเชื้อเอ็ชไอวี ประเทศไทย
พ.ศ. 2553.
ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมกลุมชาวประมงมีแนวโนมเพิ่มขึน้ 2เทา ในป พ.ศ. 2553
โดยมีคาความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีเทากับรอยละ 2.52 สวนกลุมแรงงานตางชาติมีความชุกการ
ติดเชื้อเอ็ชไอวีเทากับรอยละ 0.33 ลดลง 4 เทาจากป 2552
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ภาพประกอบ 17 แสดงความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมแรงงานตางชาติ และชาวประมง
ประเทศไทย พ.ศ. 2540ถึง พ.ศ. 2553
ที่มา: ศรินยา พงศพนั ธ และคณะ. (2553). สถานการณการติดเชื้อเอ็ชไอวี ประเทศไทย
พ.ศ. 2553.
ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมชายขายบริการทางเพศในป พ.ศ. 2553 เทากับรอยละ
21สูงกวารอบการสํารวจในป พ.ศ. 2552 กลุมอายุที่มีความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีสูงขึ้น คือกลุม
อายุนอยกวา 20 ป 20-24 ป และอายุ 25-29 ป พบคาความชุก รอยละ 15 , 12.9 และ19.15
ตามลําดับ
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ภาพประกอบ 18 แสดงความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมขายบริการ ประเทศไทย พ.ศ. 2532 ถึง
พ.ศ. 2553
ที่มา: ศรินยา พงศพนั ธ และคณะ. (2553). สถานการณการติดเชื้อเอ็ชไอวี ประเทศไทย
พ.ศ. 2553.

ภาพประกอบ 19 แสดงความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมชายขายบริการทางเพศ จําแนกตาม
กลุมอายุ ประเทศไทย พ.ศ. 2544ถึง พ.ศ. 2553
ที่มา: ศรินยา พงศพันธ และคณะ. (2553). สถานการณการติดเชื้อเอ็ชไอวี ประเทศไทย พ.ศ. 2553.
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ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีกลุมติดยาเสพติดชนิดฉีดมีแนวโนมลดลงในป พ.ศ. 2553คา
ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีกลุมติดยาเสพติดชนิดฉีดมีคาเทากับรอยละ 26

ภาพประกอบ 20แสดงความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมผูติดยาเสพติดชนิดฉีดเขาเสน
ประเทศไทย พ.ศ. 2544ถึง พ.ศ. 2553
ที่มา: ศรินยา พงศพนั ธ และคณะ. (2553). สถานการณการติดเชื้อเอ็ชไอวี ประเทศไทย
พ.ศ. 2553.
การเฝาระวังการติดเชือ้ เอ็ชไอวี ป พ.ศ. 2553 พบวาความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีมแี นวโนม
ลดลงในกลุมประชากร ไดแก ผูใชสารเสพติดชนิดฉีด กลุมแรงงานตางชาติ ชายที่มาตรวจกามโรคแต
เริ่มพบประชากร ทีเ่ ริ่มมีแนวโนมของการติดเชื้อเอ็ชไอวีเพิ่มขึน้ เชน กลุม หญิงที่มาฝากครรภ กลุม โลหิต
บริจาค พนักงานบริการแฝง ชายขายบริการ
แนวโนมการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมพนักงานบริการแฝงเพิ่มขึ้นจาก ป พ.ศ. 2553 เกือบหนึง่
เทาของปการสํารวจ 2552 เนื่องจากรูปแบบการใหบริการปรับเปลี่ยนไป แตการเขาถึงกลุมประชากร
กลุมนี้อาจยังไมครอบคลุม จึงควรมีรูปแบบการเฝาระวังทีท่ ําใหเขาถึงกลุมประชากรกลุมนี้มากขึ้น
การปรับเปลี่ยนระบบการเงินการคลังสาธารณสุข และการกระจายอํานาจตามนโยบายทําให
ระบบการใหบริการดานการปองกันและควบคุมกามโรค และโรคเอดส ถูกลดความสําคัญลง
หนวยงานทีเ่ คยมีระบบการใหบริการดานการปองกันและควบคุมกามโรค และโรคเอดสไดปดการ
ดําเนินการไป อีกทั้งรูปแบบการใหบริการทางเพศก็ไดเปลี่ยนแปลงไปเปนอยางมาก การใหบริการทาง
เพศตรงเริ่มนอยลง การใหบริการทางเพศเปลี่ยนไปเปนแบบแฝงมากขึ้น และรูปแบบการบริการแบบ
แฝงก็มีรูปแบบหลากหลายมากขึ้น และเขาถึงไดยากขึน้ ระบบการใหบริการดานการปองกันและ
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ควบคุมกามโรค และโรคเอดสจึงตองเปนระบบที่มีรูปแบบใหมทจี่ ะทําใหเราสามารถควบคุมปญหา
กามโรคและโรคเอดสไดอยางแทจริง การไมเผชิญหนากับปญหาอยางตรงไปตรงมา หรือความพยายาม
ปดบังปญหาที่มีอยูไมอาจทําใหปญหาหมดไป
กลุมชายที่มาตรวจกามโรคเปนประชากรที่สําคัญในการนําเชื้อเอ็ชไอวีจากกลุมพนักงาน
บริการสูกลุมหญิงทั่วไป ทีผ่ านมา การติดเชื้อเอ็ชไอวีกลุมชายที่มาตรวจกามโรคเริ่มคงทีท่ ี่ระดับรอยละ
3 - 5 มาตัง้ แตป พ.ศ. 2544 และการเฝาระวังติดตามปญหาการติดเชื้อเอ็ชไอวีในประชากรกลุมนี้ก็เริ่ม
พบปญหามากขึ้นเรื่อยๆ จากการปดคลินกิ กามโรคในหลายจังหวัด (คลินิกกามโรคเปนหนวยเฝาระวัง
ในประชากรกลุมนี้) ทําใหจงั หวัดที่ดําเนินการเฝาระวังลดลง
การติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมชายขายบริการทางเพศสูงขึ้นหนึ่งเทา จากป พ.ศ. 2552 สะทอน
การเพิม่ ขึ้นของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมชายทีม่ ีเพศสัมพันธกับชาย (Men who have sex with
men,MSM)ในปจจุบนั โดยกลุมชายขายบริการที่มีอายุนอยนับเปนกลุมที่มีความเสี่ยงสูงมาก ทัง้ นี้
พบวาชายขายบริการทางเพศ ที่อายุนอยกวา 20 ป มีคาความชุกการติดเชื้อเอ็ชไอวีเพิ่ม 3 เทาของป
2552 สะทอนภาพของการเปลี่ยนไปของบริบททางสังคม ที่กลุม กลุม ชายขายบริการทางเพศเริ่มมีการ
ติดเชื้อเอ็ชไอวีตั้งแตอายุยงั นอย จึงควรมีการทบทวนการจัดกิจกรรมในการสรางความเขมแข็งในการ
รูจักการปองกันใหมากขึน้ การจัดระบบบริการที่เปนมิตร และตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่ไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลกรอบที่ 8 อาจจะชวยแกปญหาดังกลาวไดบางสวน หากมี
ความยัง่ ยืน และบูรณาการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐและกลุมองคกรพัฒนาเอกชน (NGO)
การแกปญหาการแพรระบาดของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมชายที่มเี พศสัมพันธชาย และกลุม
ชายขายบริการทางเพศ โดยกลุมองคกรพัฒนาเอกชน (NGO) และองคกรการดําเนินงานปองกัน
ควบคุมโรคระหวางประเทศ มีการดําเนินการในจังหวัดใหญๆ เพียงบางจังหวัดเทานัน้ เชน
กรุงเทพมหานครเชียงใหม ภูเก็ต เปนตน ถือวาเปนตนแบการทํางานเพือ่ ปองกันและควบคุมการติดเชื้อ
เอ็ชไอวีในประชากรทัง้ 2 กลุม กลุมนี้ตองการการดําเนินการในเชิงรุก จึงมีความจําเปนอยางยิง่ ทีต่ อง
อาศัยผูที่สามารถเขาถึงเปนผูจัดการดําเนินการ
ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในภาพรวมกลุมหญิงตั้งครรภเริ่มเพิ่มขึ้น ในป พ.ศ. 2553 มี
ความชุกเพียงรอยละ 0.7 ต่ํากวาคาเปาหมายของกระทรวงสาธารณสุขที่ตั้งไวที่รอยละ 0.8 แตกลุม
อายุมากกวา 30 ปมีความชุกสูงกวากลุมอายุอื่นๆ และพบวาความชุกการติดเชื้อเอ็ชไอวีในครรภที่ 3
สูงกวาครรภอื่น บอกไดถงึ การแพรระบาดของการติดเชือ้ เอ็ชไอวีวากลุมหญิงวัยเจริญพันธุท นี่ าจะมี
การติดเชื้อรายเกา สวนการติดเชื้อรายใหมนาจะเปนตั้งแต 20 ป ขึ้นไป
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กลุมผูบริจาคโลหิตที่เปนกลุม นักศึกษา มีคาความชุกเพิม่ เปน 2 เทาของป 2552 โดยพบผู
บริจาคโลหิตรายใหม มีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ สะทอนภาพของกลุมเยาวชนมีแนวโนมจะติดเชื้อเอ็ชไอวี
เพิ่มขึ้น
ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมผูตดิ สารเสพติดชนิดฉีดเขาเสนที่มีการติดเชื้อเอ็ชไอวี
ลดลงแตขอมูลอาจไมสามารถบอกแนวโนมของปญหาไดดีเนื่องจากประชากรกลุม นีไ้ ดมีการเปลี่ยนแปลง
ไปในจากสภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลีย่ นไป ปจจัยดานเศรษฐกิจมีผลตอการใชสารเสพติดชนิดฉีด
ละมีเพียง 3 จังหวัดที่มีขอมูลเกิน 20
จากการติดตามแนวโนมสถานการณปญหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี แสดงใหเห็นวาการแพรระบาด
ของการติดเชือ้ เอ็ชไอวีเริ่มกลับมามีปญหาเมื่อจําแนกตามกลุมอายุ จะเห็นภาพการการติดเชื้อเอ็ชไอวี
เขาสูวัยที่เปนกําลังของประเทศ และการที่พบแนวโนมความชุกกลุมบริจาคโลหิตรายใหม สะทอนให
เห็นวาการควบคุมและปองกันโรคเอดสเริม่ ไมครอบคลุม ปจจุบนั งบประมาณทีก่ ระจายไปสูท องถิ่น
โดยตรง แตยังไมไดเชื่อมการทํางานรวมกันกับสวนทองถิน่ เพื่อใหสามารถทํางานดานการปองกัน
รวมทัง้ โอกาสของกองทุนโลกที่สนับสนุนกระบวนการทํางานแบบบูรณาการตั้งแตเริม่ ดําเนินงาน ทั้งนี้
หากมองในภาพรวมคาความชุกการติดเชื้อเอ็ชไอวีอาจดูลดลง แตเมื่อจําแนกตามกลุม อายุ กลับสะทอน
การติดเชื้อเอ็ชไอวีที่พบในกลุมเยาวชนเพิม่ ขึ้นอยางเงียบๆ ทั้งนีท้ ุกกลุม ประชากรที่เฝาระวัง ไมวา จะ
เปนกลุมพนักงานบริการชายขายบริการทางเพศ และชายที่มาตรวจกามโรค กลุมผูตดิ สารเสพติดชนิด
ฉีด ยังมีความจําเปนที่ ผูท ี่มสี วนเกี่ยวของกับการจัดระบบบริการปองกันควบคุมกามโรคและโรคเอดส
ตองทบทวนระบบและแนวทางการดําเนินงานในการปองกันควบคุมกามโรคและโรคเอดสใหสามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

4. เอกสารที่เกี่ยวของกับประติมากรรม
เอกสารที่เกี่ยวของกับประติมากรรมนี้ เปนเอกสารเพื่อศึกษาและสรางสรรคผลงานประติมากรรม
ของผูวิจัย เพือ่ ใหผูวิจัยมีความรูและเขาใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบดวยเอกสาร ดังนี้
4.1 ความหมายของประติมากรรม
4.2 ลักษณะของงานประติมากรรม
4.3 รูปแบบงานประติมากรรม
4.4 สาเหตุที่มนุษยสรางประติมากรรม
4.5 อิทธิพลทีท่ ําใหประติมากรรมมีความแตกตางกัน
4.6 ความแตกตางระหวางประติมากรรมกับจิตรกรรม
4.7 จุดประสงคการสรางงานประติมากรรม
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4.8 คุณคางานประติมากรรม
4.9 แนวทางการวิจารณทัศนศิลป
4.10 หลักการสรางงานประติมากรรม
4.11 หลักการสรางมิติในงานประติมากรรม
4.12 หลักการจัดภาพงานประติมากรรม
4.1 ความหมายของประติมากรรม
ประติมากรรม ทับศัพทตรงกับภาษาอังกฤษวา Sculpture (อานวาสคัลพ' เชอะ) ซึง่ ตีความ
หมายถึงการสรางสรรคงานใหเกิดรูปทรง 3 มิติ โดยการปน การแกะสลัก การหลอหรือการนําเอา
สวนประกอบยอยมาประกอบเขาดวยกันเปนผลงานชิ้นเดียวกัน กลาวคือ เปนการผสมผเสของวัสดุ
หลายชนิดใหเกิดรูปทรงใหมนั่นเอง แตเดิมในประเทศไทยงานที่เกีย่ วกับการปน การแกะสลัก และการ
หลอ ที่สรางขึน้ มาตอบสนองทางศาสนา มักเรียกวา ปฎิมากรรม ตอมาไดเปลี่ยนมาใช ประติมากรรม
ใหเปนสากลมากขึ้น ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ฉะนัน้ อาจมีผูนิยมใชทงั้
ปฎิมากรรมและประติมากรรมควบคูกันก็ไมผิดแตอยางใด ขึ้นอยูกับจุดประสงคของการนํามาใช
ดวยเหตุนี้นกั ศึกษาศิลปะและผูสนใจดานประติมากรรมควรพิจารณาถึงเหตุผลในขอนี้ใหดี เพราะผู
นํามาใชอาจตองการชี้ชัดใหผูศึกษาแยกแยะระหวางผลงานที่ตอบสนองทางศาสนากับผลงานที่
ตอบสนองทางจิตใจทั่วไปก็เปนได ซึง่ จะตางกันในจุดประสงคของการตอบสนองนัน่ เอง แตในความหมาย
แหงการสรางสรรคทั้งรูปแบบกลวิธีและวัสดุอาจไมตางกัน ดังมีความหมายเดียวกันตามที่ผูเชีย่ วชาญ
ศิลปะใหไว ดังนี้
บุญเยี่ยม แยมเมือง ไดใหความหมายประติมากรรมไวคือ งานศิลปะที่แสดงออกดวยการปน
รูป แกะสลัก หรือการหลอ และสรางเปนรูปเคารพตางๆ ตามความเชื่อความศรัทธาของแตละยุคแตละ
สมัย เชน ศาสนาพุทธสรางพระพุทธรูป ศาสนาพราหมณสรางรูปเทพเจา ศาสนาคริสตสรางรูปพระเยซู
เปนตน (บุญเยี่ยม แยมเมือง. 2537: 22)
วิเชียร อินทรกระทึก ไดกลาวเกี่ยวกับประติมากรรม หมายถึง เปนศิลปะที่มีรูปลักษณะกิน
ระวางพืน้ ที่ในอากาศ คือมี 3 มิติ หรือศิลปะรูปทรง อันเปนคุณสมบัติของศิลปะทุกชนิดที่เปนทัศนศิลป
(วิเชียร อินทรกระทึก. 2539: 7)
อารี สุทธิพนั ธ ใหความหมาย ประติมากรรม ไววา หมายถึง รูปปน และรูปสลักที่มนุษยสราง
ขึ้นดวยวิธีเพิ่ม วิธีลด หรือวิธปี ระสม โดยมีฐานรองรับในลักษณะตางๆกัน เชน ฐานตัง้ ฐานราบ และ
ฐานลอย อาจมองดูไดรอบดาน มองไดดานเดียว หรือมองทะลุเขาไปในปริมาตรภายใน ประติมากรรม
สามารถหลอจากแมพิมพไดหลายรูปตามความตองการ ซึ่งจะแสดงทั้งรูปทรงหรือมวลภายนอกหรือ
ปริมาตรภายใน (อารี สุทธิพนั ธ. 2532: 60)
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ธวัชชานนท ตาไธสง ใหความหมาย ประติมากรรม หมายถึง ผลงานศิลปะที่มีรูปทรง 3 มิติ
ประกอบดวยความกวาง ความสูงและความลึก ประติมากรรมมีชื่อเรียกหลากหลายตามแตละเทคนิค
เชน การปน การหลอ การแกะสลัก การเชือ่ ม การบัดกรี และงานโครงสราง (ธวัชชานนท ตาไธสง.
2546: 22)
ชาญณรงค พรรุงโรจน ไดใหความหมาย ประติมากรรม ไวคือ ผลงานศิลปกรรม3 มิติ ที่เกิด
จากการปน การหลอ การปะ การเคาะเชือ่ ม หรือการผสมผสานวิธกี ารตางๆเขาดวยกัน เปนตน
(ชาญณรงค พรรุงโรจน. 2546: 21)
มัย ตะติยะ ไดกลาวสรุปความหมาย ประติมากรรม ไวคือ ศิลปะที่เกีย่ วกับรูปทรงแตละประเภท
ที่กนิ เนื้อที่ในอากาศเปนปริมาตร สามารถสัมผัสรับรูทางสายตาและจับตองได ลักษณะเปน 3 มิติ ทํา
ดวยวัสดุที่เปลีย่ นแปลงได จุดมุงหมายที่สาํ คัญคือความงามและศาสนา (มัย ตะติยะ. 2547: 71)
จากความหมาย ประติมากรรม ที่นาํ มากลาวขางตน พอสรุปเปนรูปแบบของงาน
ประติมากรรมในลักษณะรวมๆได ดังนี้
1. กินพืน้ ทีฐ่ านลักษณะยาวหรือกวาง กินพื้นที่ในอากาศลักษณะสูงหรือหนา
2. เปนรูปทรงลักษณะ 3 มิติ ไมใช 2 มิติ
3. เปนผลงานที่สัมผัสรับรูทางสายตาและจับตองรูปทรงแตละประเภทได
4. มีกลวิธีการสรางดวยวัสดุหลากหลายชนิดโดยนํามาปน แกะสลัก หลอ เชื่อมออก งาน
จัดโครงสรางและผสมผสานดวยการนําสื่อวัสดุผสมกัน
5. ตอบสนองในดานจิตใจเปนสําคัญ ไดแก ความงาม ความเชื่อทางศาสนา
6. สามารถมองเห็นไดหลายดาน
ประติมากรรม ที่กลาวนี้ พอจะนํามาประมวลและสรุปกําหนดเปนลักษณะ รูปแบบ และ
สาเหตุการสรางประติมากรรมได (มัย ตะติยะ. 2549: 31)
ประติมากรรม คือ งานศิลปะที่เปนงาน 3 มิติจริงกินระวางเนื้อที่ในอากาศโดยผูสรางสรรค
งานไดนําเอาวัสดุตางๆ เชน ไม หิน ดิน งา เขา กระดูกสัตว แรธาตุชนิดตางๆ วัสดุเคมีสังเคราะห ฯลฯ
นํามาเขาสูขบวนการตางๆ ในการสรางสรรคงานศิลปะ เชน ปน ดุน หลอ แกะสลัก ตัด เจาะ เชื่อม ตอ
ติด ฯลฯ เพื่อทําใหเกิดรูปทรง 3 มิติแสดงถึงเรื่องราวเนื้อหา ดูแลวใหอารมณความรูส ึกตางๆ ตาม
จุดประสงคของผูสรางสรรค โดยใชวัสดุอุปกรณเครื่องมือที่หลากหลายตามความจําเปนของงาน
ประติมากรรมนั้นๆ
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1. คําวา ปฎิมากรรม หมายถึง ผลงานปฎิมากรรมทีม่ ีรูป 3 มิติจริง ที่มจี ุดประสงคความมุง
หมายสรางขึน้ มาเพื่อตอบสนองรับใชทางพุทธศาสนา หรือคติความเชือ่ ทางวัฒนธรรมประเพณีที่
เชื่อมโยงตอพระพุทธศาสนา เชน ผลงานปฎิมากรรมพระพุทธรูปสมัยตางๆ คําวาปฎิมากรรมไทย เปน
ภาษาเขียนทีม่ ีความหมายเฉพาะ
2. คําวาประติมากรรม หมายถึง ผลงานประติมากรรมทีม่ ีรูปทรง 3 มิตจิ ริงตางๆ ที่เปน
สากลทัว่ ไป ทีผ่ ูสรางสรรคผลงานมีจุดประสงคนําเสนอถึงเรื่องราวตางๆที่หลากหลาย เปนภาษาเขียน
ที่ใชแทนผลงานประติมากรรมทั่วไปที่เปนสากล เชน ประติมากรรมรูปเหมือนบุคคลสําคัญและ
อนุเสาวรียตางๆ หรือประติมากรรมรูปสัตวตางๆ ประติมากรรมประยุกตตกแตงอาคารตางๆ(ชัยชาญ
จันทศรี. 2552: 42)
ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ใหความหมายไววา
ประติมากรรม น. หมายถึง ศิลปะสาขาหนึ่งในจําพวกวิจิตรศิลป เกี่ยวกับการแกะสลักไม หิน
ออน โลหะ เปนตน ใหเปนรูปหรือลวดลายตางๆ
น. ณ ปากน้าํ ไดใหความหมายไววา ศิลปะคือการปนหรือการแกะสลัก หรือการทําวัสดุตางๆ
เปนปริมาตร ใหเห็นน้ําหนักหรือแสงเงาทีท่ ําใหเห็นรูปทรงแปลกๆ (น. ณ ปากน้ํา. 2531: 12)
วิเชียร อินทรกระทึก ไดใหความหมายไววา เปนศิลปะที่มรี ูปลักษณะกินระวางพืน้ ที่ในอากาศ
(Space air) คือมี 3 มิติ หรือศิลปะรูปทรง (Plastic art) อันเปนคุณสมบัติของงานศิลปะทุกชนิดทีเ่ ปน
ทัศนศิลป (Visual art) (วิเชียร อินทรกระทึก. 2539: 7)
วิรัตน พิชญไพบูลย ไดใหความหมายไวนา สนใจวา เปนศิลปะวัตถุทมี่ รี ูปลักษณะ 3 มิติ เกิด
จากเทคนิคการปน แกะสลัก ประติมากรรมแบงออกเปนสายใหญๆได 2 สาย คือ ประติมากรรมที่เกิด
จากการแกะสลักและประติมากรรมทีเ่ กิดจากการปน และประกอบเขาดวยกันเปนรูปทรง (วิรัตน
พิชญไพบูลย. 2528: 12)
อารี สุทธิพนั ธ กลาวไววา หมายถึงรูปปนและรูปสลักทีม่ นุษยสรางขึน้ ดวยวิธีเพิ่มหรือวิธีลด
หรือวิธีประสม โดยมีฐานรองรับในลักษณะตางๆกัน เชน ฐานตั้ง ฐานราบ และฐานลอย อาจมองดูได
รอบดาน มองไดดานเดียว หรือมองทะลุเขาไปในปริมาตรภายใน ประติมากรรมสามารถหลอจาก
แมพิมพหไดหลายรูปตามความตองการ ซึ่งจะแสดงทั้งรูปทรงหรือมวลภายนอกหรือปริมาตรภายใน
(อารี สุทธิพันธ. 2532: 60)
ศุภชัย สิงหยะบุศย กลาวไววา เปนการสรางงานทัศนศิลปที่เกิดจากกระบวนการปน การ
แกะสลัก การหลอ การเชื่อมติด หรือกระบวนการอื่นใดก็ตาม เพื่อใหเกิดรูปรางและรูปทรงทีม่ าสารถ
สัมผัสไดในลักษณะ 3 มิติ ภายใตความตองการของศิลปนที่เรียกวา ประติมากร (ศุภชัย สิงหยะบุศย.
2546: 72)
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ชาญณรงค พรรุงโรจน ไดใหความหมายวา ประติมากรรมหมายถึง ผลงานศิลปกรรม 3 มิติที่
เกิดจากการปน การแกะสลัก การหลอ การปะ การเคาะเชื่อมหรือการผสมผสานวิธกี ารตางๆเขา
ดวยกัน เปนตน (ชาญณรงค พรรุงโรจน. 2543: 6)
คมสันต คําสิงหา ใหความหมายวา ประติมากรรมหมายถึงผลงานที่มนุษยสรางสรรคขึ้น ซึ่ง
ผานการแสดงออกทางกระบวนการใชสื่อทําใหเกิดมวลปริมาตร โดยใชทักษะและความคิดทําใหเกิด
ความงามเกิดมิติอยางสมบูรณ (คมสันต คําสิงหา. 2550: 5)
4.2 ลักษณะของงานประติมากรรม
เปนลักษณะทีใ่ ชจําแนกออกตามลักษณะของวัสดุทนี่ ํามาสรางเปนผลงาน โดยประติมากร
แตละทานจะนําวัสดุแตละชนิดมาสรางสรรคงานเพื่อความเหมาะสมตามความตองการ ซึ่งวัสดุที่
นํามาสรางเปนผลงานแตละครั้งอาจมีหลายชนิด แตไมมากนักจะเรียกลักษณะงานตามกระบวนการ
สรางที่แลวเสร็จเปนผลงาน กลาวคือ เปนการแยกแยะจากกระบวนการสรางจากวัสดุนั้นๆทีเ่ สร็จเปน
ผลงานสมบูรณ เชน การปนดวยดินเหนียวประเภทลอยตัว ตอมานํามาสรางแมพมิ พและทํางานหลอ
ดวยปูนปลาสเตอร ซึ่งเปนผลงานที่เสร็จสมบูรณขั้นสุดทาย อยางนี้เรียกวาเปนการสรางลักษณะการ
หลอ แตถาหากเปนการปนดวยปูซีเมนตสดและเสร็จสมบูรณเปนผลงานขั้นตอนสุดทายอยางนีจ้ ึง
เรียกวา ลักษณะการปน ฉะนั้น นักศึกษาเอกศิลปะโดยตรงควรจดจําและพยายามจําแนกใหถกู
ลักษณะของงานประติมากรรม ดวยเหตุนี้ จึงขอจัดแบงประเภทงานประติมากรรมออกตาม
กระบวนการทีผ่ ลิตงานแลวเสร็จในขั้นสุดทายเปน 8 ลักษณะ ดังนี้
1. การปน (Modelling) เรื่องของการปนมีผูคนหลายทานเขาใจไดเปนอยางดีและอาจได
ศึกษาและทดลองปฏิบัติงานในขั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษามาบางแลว แตกม็ ีอยูหลายทาน
เชนกันทีย่ ังไมเขาใจวาผลงานปนลักษณะใดเปนประเภทวิจิตรศิลปสาขาทัศนศิลป และปนลักษณะใด
ที่จัดอยูในศิลปะประเภทประยุกตศิลป ซึง่ ก็มีผูคนจํานวนมิใชนอยจัดรวมเปนผลงานในสาขาทัศนศิลป
ทั้งหมด ซึง่ อันที่จริงตองเขาใจจุดมุงหมายของการสรางทั้งสองลักษณะใหดี เพราะถาเปนการปน ดวย
จุดประสงคเพียงความงามและเรื่องราวนัน้ ๆ ถือวาเปนการปนในสาขาทัศนศิลป สวนการปน งานเพื่อ
หวังในประโยชนใชสอยและการคาเปนสําคัญ ก็ถือวาเปนการปน ในงานประเภทประยุกตศิลป เพราะ
นําการบวนการสรางมาประยุกตใชใหเกิดคุณคาอีกดานหนึง่ เชน การปนแจกัน โองน้ํา หมอดิน การ
ถามตนไมดินเผาหรือเครื่องปนดินเผาตางๆเปนตน สิง่ เหลานี้สรางมาเพื่อใชสอยเปนหลัก จึงจัดอยูใ น
ศิลปะประยุกตชนิดอุตสาหกรรมศิลป สวนการปน ตุกตาหรือของเลน ของที่ระลึก ของชํารวย ฯลฯ โดย
มุงทีก่ ารขายและการนําไปใชประโยชนมากกวาความงาม ก็ถือวาเปนศิลปะประยุกตชนิดพาณิชยศิลป
ในสวนการปน ที่เกีย่ วกับความงามและเรื่องราวเปนสําคัญ ถือวาเปนศิลปะวิจิตรศิลปในสาขา
ทัศนศิลป เชน การปน ปูนสดในพุทธศาสนา ซึง่ เปนผลงานที่แลวเสร็จทีข่ ั้นตอนการปนเทานั้น และเรียก
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ผลงานชิ้นนัน้ วา รูปปน สวนการปน ดินเหนียวหรือดินน้าํ มันเพื่อเปนตนแบบทําแมพมิ พแลวนําไปหลอ
เปนรูปทรงตางๆกระบวนการนี้ยึดถือผลงานที่แลวเสร็จเปนหลัก จึงเรียกงานลักษณะนี้วา การหลอ
เพราะเปนผลงานสุดทายทีก่ ระบวนการหลอ
2. การแกะสลัก (Carving) เปนกระบวนการที่สมัยโบราณมักนิยมใชเรียกการแกะสลักไม
หนาบันโบสถวา จําหลัก และงานแกะสลักอีกเชนกันที่นกั ศึกษาศิลปะควรแยกใหออกระหวางการสราง
เพื่อใชสอยที่อาศัยความงามมาเสริมสรางใหเดน เชน การแกะสลักผลไม การแกะสลักไมชิ้นเล็กชิ้น
นอยเปนของทีร่ ะลึกจําหนายในแตละทองถิน่ ไดแก รูปชาง นก ฯลฯ สิง่ เหลานี้ถือวาเปนงานหัตถกรรม
ศิลปและประณีตศิลปที่อยูในประเภทศิลปะประยุกต สวนการแกะสลักในงานสาขาทัศนศิลปแขนง
ประติมากรรม จะเปนการรังสรรคที่มุงเนนความงามและเรื่องราวสนองตอบดานจิตใจและอารมณเปน
สําคัญ ตัวอยางเชน การแกะสลักลวดลายทางศาสนา เปนตน ผลงานลักษณะนีเ้ รียกวารูปแกะสลัก
3. การฉลุลาย (Fretwork) หรือลายฉลุ เปนการสรางรูปลายจากวัสดุพื้นผิวเรียบแนวระนาบ
โดยการเจาะหรือฉลุใหเปนชองโหว ลวดลายหรือรูปทรงจะเกิดจากการฉลุทะลุเปนชองโหวหรือเกิด
จากสวนที่ไมไดฉลุลายก็ไดเชนกัน หรืออาจทําตัวอักษรหรือเครื่องหมายดวยลายฉลุก็ได บางครั้งอาจ
ฉลุลายเปนแผนเรียบรอยแลวนํามาติดกับพื้นฐานอีกขั้นตอนหนึ่งก็ไดเชนกัน ซึง่ จะมีลักษณะคลายงาน
ประติมากรรมประเภทรองลึก ผลงานเรียกวา รูปฉลุลาย
4. การหลอ (Casting) หากลองมองดูผลงานประติมากรรมรอบๆตัวในทุกวันนี้ จะพบเห็น
ผลงานประติมากรรมลักษณะการหลออยูทั่วไป แตใครเลยจะรูวากระบวนการระยะแหงการสราง
ผลงานหลอนัน้ เปนลักษณะใดมากอน ถากลาววา ลักษณะการปนเปนกระบวนการแรกที่นาํ มาสูง าน
หลอการแกะสลักและการฉลุลายก็เปนการบวนการมาสูก ารหลอไดเชนกัน กลาวคือ ผลงานที่เกิดจาก
ลักษณะการปน การแกะสลักและการฉลุลายที่เสร็จสมบูรณ อาจไมมีความคงทนถาวรเนื่องจากวัสดุที่
นํามาใช เชน ดินเหนียว ดินน้ํามัน และอืน่ ๆ เกิดการแตกราวหรือชํารุดหักไดงาย จําเปนตอทําแมพิมพ
จากผลงานทีป่ นหรือแกะสลักหรือฉลุลายนัน้ ไว โดยทําเปนแมพิมพจากตนแบบแลวทําการหลอดวย
วัสดุที่เหลว ตอมาวัสดุที่หลอก็แปรสภาพแข็งตัวจนเกิดรูปทรงตามตองการภายในแมพิมพ เมื่อแกะ
แมพิมพออกมาก็จะไดงานหลออยูภายใน อีกอยางเมื่อตองการผลงานประติมากรรมจํานวนมากหรือมี
ขนาดใหญและถาวร จะทําการปนหรือแกะสลักดวยวัสดุถาวรอยางเชนโลหะหรือขีผ้ ึ้งก็คงทําไมได
ดังนัน้ จําเปนตองปนหรือแกะสลักดวยวัสดุที่ออนและหาไดงา ยกอน ไดแก ปนดินเหนียว และการ
แกะโฟม จนเกิดเปนตนแบบจึงสรางแมพมิ พทาํ การหลอในภายหลัง ฉะนัน้ กระบวนการหลอจึงเปน
ขั้นตอนที่สลับซับซอนยุง ยากมาก อีกทั้งตองจัดลําดับความคิดและขัน้ ตอนปฎิบัติงานอยางเปนระบบ
จึงจะไดผลงานหลอที่ออกมามีคุณภาพสมบูรณที่เรียกวา รูปหลอ ดวยเหตุนี้ กระบวนการสรางผลงาน
ลักษณะการหลอจึงไดจัดแบงเปนการปน และหลอ การแกะสลักและหลอ การฉลุลายและหลอ เปนตน
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5. การพิมพ (to press in mold) เปนกระบวนการที่ไมตา งกับการหลอมากนัก ซึ้งมีลกั ษณะ
การสรางคลายกันและสามารถไดจํานวนชิ้นงานที่มากเหมือนกัน กลาวคือ การหลอเกิดจากการสราง
แมพิมพซงึ่ อาจหลอเปนผลงานที่มีรูปแบบเหมือนกันไดหลายชิน้ สําหรับการกดพิมพก็เปนการสราง
จากการปนหรือแกะสลักหรือลายฉลุเปนตนแบบกอน แลวจึงทําแมพิมพสาํ หรับการสรางเปนผลงาน
กดพิมพภายหลัง โดยผลงานทีก่ ดพิมพจะมีรูปแบบที่เหมือนกับตนแบบและสามารถทําไดหลายชิน้ งาน
ประติมากรรมลักษณะนี้รูปทรงที่เปนผลงานจะเกิดจากการใชแรงกดวัสดุลงในแมพิมพวัสดุทนี่ ํามากด
พิมพในแมพมิ พ ไดแก ดินเหนียว พลาสติก แผนโลหะหรือโลหะผสม และกระดาษ เปนตน ผลงาน
เรียกวารูปกดพิมพ
6. การแขวน (Mobile) เปนผลงานที่ใหสนุ ทรียภาพจากการเคลื่อนไหว และนับวาเปน
ประติมากรรมลักษณะหนึง่ เชนกัน โดยมีฐานของผลงานหอยอยูจากทีส่ ูง สวนตัวผลงานจะเปนชิน้ ไม
ใหญมากนัก มีทั้งชิ้นเดียวและหลายชิ้นติดเชื่อมตอกับฐาน ถาผลงานมีจํานวนมากชิ้นการติดผลงาน
ตองมีกานหรือโครงสรางหลายชิน้ และตองอาศัยการคํานวณใหเกิดความสมดุลของผลงานซึง่ กันและกัน
ความงามอาศัยแรงลมชวยพัดพาใหเคลื่อนไหวแกวงไกวไปมา ผลงานสวนใหญเรียกกันวา งานโมไบล
7. การสรางสือ่ ผสม (Mixed media) เปนกระบวนการสรางประติมากรรมที่รวบรวมวัสดุและ
กลวิธีอยางอิสระ ตามความเหมาะสมของประติมากรทีค่ ิดวาดีที่สุด บางครั้งผลงานที่ออกสูสายตาอาจ
ดูสับสนและขาดความงามไปบาง เพราะเนื่องจากการสรางงานอาจคิดไปปฏิบัติไปไมมีการออกแบบไว
กอนหรืออาจมีการออกแบบแตเวลาลงมือสรางมีการนําวัสดุบางอยางมาทดแทนกัน จึงทําใหผลงานที่
ออกมาเปลี่ยนแปลงไปไมมากก็นอย เรื่องของสื่อวัสดุที่นาํ มาสรางมีหลากหลายชนิด ซึง่ อาจเปนสิง่ ของที่
มีอยูจริงในชีวติ ประจําวันหรือสรางสรรคใหมขึ้นมาเสริมไดทั้งนัน้ เชน เหล็ก ไม กระดาษ กลอง เชือก
ฯลฯ ประติมากรบางทานใชคนจริงหรือสัตวเปนๆ ทีวีเกาๆ ไมกระดานผุ และเศษวัสดุหลายชนิดพน
สีสันตางๆแลวนํามาเปนสื่อผสมรวมกันก็มี นี่แหละประติมากรรมลักษณะสื่อผสมทีผ่ ลงานเรียกวา
งานสื่อผสม
8. การจัดโครงสราง (Structure) เปนลักษณะของงานประติมากรรมทีส่ รางขึ้นใหเห็น
เอกลักษณเฉพาะทีท่ รงตัวอยูไดดวยวัสดุนั้นๆที่บางครั้งไมมีอะไรหอหุม จะเปลือยเปนเนื้อแทๆของวัสดุ
ชนิดนัน้ การจัดวางโครงสรางลักษณะนี้บางครั้งจะเห็นเทคนิคกลวิธกี ารสรางที่ใหรูปทรงประติมากรรม
สามารถทรงตัวอยูไดอยางนาอัศจรรย หรือบางลักษณะอาจเปนการสรางเฉพาะโครงสรางภายในหรือ
ภายนอกเพียงอยางเดียวโดยในบางลักษณะเกิดจากการเชื่อมออก เปาแกว ทุบหรือเคาะ ฯลฯ ใหเปน
รูปทรงตามตองการ ผลงานเรียกวา งานโครงสราง
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สรุปไดวา ประเภทและลักษณะของงานประติมากรรม อยากใหผูศึกษาทัง้ หลายไดรับรูและ
เขาใจเปนอยางดี และอีกสิง่ หนึง่ ที่อยากใหผูสนใจและนักศึกษาศิลปะควรศึกษาใหกระจางชัด คือ
รูปแบบผลงานประติมากรรมที่เปนทัศนศิลปประเภทวิจติ รศิลป และผลงานที่ตอบสนองทางการใช
สอยโดยประยุกตใหมีความงามเขามาผสม เนื่องจากในปจจุบันความกาวหนาแหงความคิดและ
เทคโนโลยีมมี ากขึ้น จึงทําใหลักษณะงานประติมากรรมถูกนําไปใชอยางกวางขวางดวยจุดประสงคที่
ปนเปกันทัง้ ความงามและการใชสอย ดวยเหตุนี้ ควรศึกษาและแยกแยะผลงานใหออก และอาจนําไปใช
สรางผลงานผสมผสานใหกอ เกิดประโยชนทงั้ สองทางก็ได
4.3 รูปแบบงานประติมากรรม
จะเห็นไดวาประเภทงานประติมากรรมเปนทัศนศิลปที่เกิดจากการสรางสรรคใหมีลกั ษณะ
ปรากฏขึ้นของวัสดุหลากหลายชนิด ซึ่งวัสดุบางชนิดมีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงไปแตก็ยังเปน 3 มิตใิ ห
มองเห็นและจับตองไดในการสรางงานประติมากรรมจะเปนการบันทึกเรื่องราวกิจกรรม และเหตุการณ
ตางๆของมนุษยในแตละวัน ตั้งแตยุคอดีตจนถึงสมัยปจจุบันโดยมีความสําคัญตามชวงกาลเวลานัน้ ๆ
ซึ่งอาศัยแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดายเหตุนี้ รูปแบบของความประทับใจและ
สะเทือนใจจึงนํามาสรางได 2 รูปแบบใหญๆคือ
4.3.1รูปแบบเหมือนจริง (Realistic) เปนการสรางงานประติมากรรมที่อาศัยการถายทอด
เนื้อหาเรื่องราวจากสิง่ ที่มีอยูจริงในธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก
- บรรยากาศของธรรมชาติ เปนรูปแบบที่แสดงใหเห็นถึงคุณประโยชนและโทษของ
ธรรมชาติ เชน รูปทิวทัศน รูปคลื่นยักษถลมบานเรือนประชาชน เปนตน
- บรรยากาศของสิ่งแวดลอม เปนรูปแบบทีต่ องการใหรับรูและเขาใจในเหตุการณ
เรื่องราวนั้นๆที่ใหเนื้อหาทั้งประโยชนและความเลวรายแหงสังคมมนุษย เชน รูปความเจริญรุงเรืองของ
บานเมือง รูปความเสื่อมโทรมทางความคิดในการทําสงคราม เปนตน
- รูปคน เปนรูปแบบของคนครึ่งตัวและเต็มตัวที่เนนสัดสวนกลามเนื้อทางกายวิภาคตั้งแต
ศีรษะจรดเทา โดยจะถายทอดจากแบบหรือหุนจริง หรือแบบจากภาพถายก็ไดเชนกัน ในการนําเสนอ
รูปแบบจะเนนรูปคนเปนจุดเดนใหเห็นชัด
- รูปสัตว เปนรูปแบบของสัตวนานชนิดจากทีเ่ ห็นจริงในธรรมชาติหรือจากภาพถายได
ทั้งสิน้ การสรางตองคํานึงถึงสัดสวนทางกายวิภาคของสัตวใหเห็นชัดเจน
- รูปพืช เปนรูปแบบของพืชพันธทงี่ อกงามตามที่ตา งๆทั่วไปทัง้ ผลไมดอกไม พุมไม ฯลฯ
การนําเสนอรูปแบบตองเนนเกีย่ วกับพืชใหเดนชัดเปนสําคัญ
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4.3.2รูปแบบจินตนาการ (Imagination) เปนการสรางงานประติมากรรมที่อาศัยการ
ถายทอดรูปแบบจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยผานความนึกคิดและความทรงจําจากการพบเห็น
สรางสรรคตามคติความเชื่อแหงตนที่เห็นวาเหมาะสมแลว ซึง่ อาจมีรูปแบบเหมือนสิง่ ที่มีอยูจริง และ
อาจจินตนาการตางจากความเปนจริง ไดแก
- จินตนาการใหเหมือนจริง เปนรูปแบบที่สรางขึ้นโดยที่ไมตองดูจากแบบหรือหุน จริง หรือ
จากภาพถาย แตสามารถรังสรรคไดสมจริงจากการนึกคิด จากเนื้อหา เรื่องราวทั้งทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ดังเชนรูปแบบเหมือนจริงขางตน
- จินตนาการตางจากความเปนจริง เปนรูปแบบที่สรางขึ้นโดยไมตองดจากแบบหรือหุน
จริงหรือการถายภาพ แตจะตางจากจินตนาการใหเหมือนจริงตรงที่ตองการถายทอดไมใหเหมือนจริง
หรือไมมีอยูจริง หรืออาจมีความเปนจริงปะปนอยูบา งไมมากก็นอย แตจุดประสงคหลักคือตองการ
รูปแบบที่ตางจากความเปนจริงหรือเหนือจากที่มีอยู เชน
บรรยากาศแบบธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนเรื่องราวจากคติความเชื่อและทางศาสนา เชน
แดนนรกสวรรค ดินแดนสุขาวดี ปาหิมพานต ฯลฯ
รูปคน อาศัยลักษณะของรูปทรงคนตามธรรมชาติ นํามาคิดเสริมแตงดัดแปลงใหเหนือจาก
คนธรรมดา ตามคติความเชือ่ และทางศาสนา ไดแก พระเจา เทพเจา พระพุทธเจา พระนารายณ ฯลฯ
และรูปครึ่งคนครึ่งสัตว รูปคนแบบการตูน เปนตน
รูปสัตว เปนรูปทรงที่อาศัยจากธรรมชาติ แตไมแสดงออกใหเหมือนจริง จะสรางดัดแปลงให
เหนือจากสิง่ ทีม่ ีอยูแลว ตามคติความเชื่อในเหตุและผลนั้นๆ เชน สัตวในเทพนิยาย หิมพานต ไดแก
เหมราช พญานาค ฯลฯ หรือเปนสัตวการตนู ก็ได
รูปพืช ไดคิดและจินตนาการดัดแปลงรูปแบบเปนลวดลายตางๆ อยางเชน ประติมากรรมไทย
ประเพณีจะเปนลายกนกใบเทศ ลายผักกูด ลายดอกลําดวน ลายดอกรัก ลายกระจังจาออย เปนตน
รูปทรงเลขาคณิตและรูปทรงอิสระ เปนการสรางสรรคนอกเหนือจากทีอ่ าศัยธรรมชาติกับ
สิ่งแวดลอม โดนจินตนาการคิดประดิษฐเสริมใหเกิดรูปทรงเลขาคณิต เชน วงกลม สามเหลี่ยม วงรี
แปดเหลี่ยม เปนตน สวนรูปทรงอิสระเปนรูปทรงที่สรางขึ้นโดยไมมีกฎเกณฑตายตัวไมสามารถบอกชื่อ
หรือเรียกได ซึง่ อาจมองไมรูเรื่องดวยซ้ํา
กลาวโดยสรุป งานประติมากรรมที่มนุษยทุกเชื้อชาติบรรจงสรางสรรคจะมีรูปแบบเหมือนจริง
กับจินตนาการเทานั้น โดยมีเนื้อหาเรื่องราวตามคตินยิ มแตละประเทศแตละลัทธิที่แตกตางกัน แตใน
การสรางก็แฝงดวยสาเหตุทเี่ หมือนๆกัน
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4.4 สาเหตุทมี่ นุษยสรางประติมากรรม
การสรางสรรคงานประติมากรรมของมนุษยก็ไมตางกับการสรางศิลปะแขนงอื่นๆมากนัก
และก็มีผูคนจํานวนมากนิยมผลงานทัศนศิลปแขนงจิตรกรรมมากกวาประติมากรรม จนลืมนึกคิดให
ความสนใจในงานประติมากรรม และขาดความรูและไมสนใจจุดประสงคของการสรางอันแทจริง อันที่
จริงการสรางงานทัศนศิลปในอดีตขิงมนุษยยุคหินใชวา จะเริ่มทีง่ านจิตรกรรมเพียงแขนงเดียวทีว่ าด
ตามผาผนังถ้าํ ยังมีแขนงประติมากรรมและสถาปตยกรรมอีกที่ไดคนพบและใหศึกษา ประติมากรรม
เปนทัศนศิลปแขนงหนึ่งซึ่งถายทอดอารมณ ความรูสึกนึกคิดของผูสรางออกมาเปนรูปทรงที่มีรูปแบบ
เหมือนจริง และรูปแบบจินตนาการใหผิดแผกแตกตางออกไปจากความเปนจริง ตามคตินิยมของประติ
มากรและสังคมนั้นๆที่แอบแฝงดวยจุดหมายปลายทางแหงสาเหตุ ดังนี้
1. สนองตอบดานจิตใจและอารมณ นับวาเปนสาเหตุแรกของงานทัศนศิลปแตละแขนงที่ตอง
คํานึงถึงความสวยความงาม ความประณีต ความเปนระเบียบเรียบรอย และเนื้อหาเรื่องราวนัน้ ๆ ใน
การสรางเรื่องของอารมณความรูสึกถือวาเปนสัญชาตญาณอยางหนึ่งของมนุษย ไมวาเปนเรื่องดีหรือ
เรื่องรายประทับใจหรือสะเทือนใจลวนมีอทิ ธิพลตออารมณความรูสึกของมนุษยทงั้ สิ้น ดวยเหตุนี้
สุนทรียภาพจึงเปนสิง่ ที่มนุษยทวั่ ไปตองแสวงหาและไขวควาใหไดรบั รู อันที่จริงในชีวิตประจําวันมนุษย
ทุกผูท ุกคนแสวงหาความสุขทางใจและอารมณไดมากมายหลายทาง เชน จากการพักผอนหยอนใจ
จากความกาวหนาของตนเองและคนที่รัก จากการที่มีคนรักและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน จากคนที่ให
ความเคารพนับถือ จากความสําเร็จของตนเองในกิจกรรมที่ทาํ ตางๆ จากการที่ไดสัมผัสรับรูภายนอก
รางกายทั้งหาทางเกิดความประทับใจ เปนตน สิง่ เหลานี้ยอมสรางความพึงพอใจใหแกมนุษยไดเปน
อยางดี แตทั้งนี้การแสวงหายังไมสิ้นสุดเพียงแคนี้ มนุษยตองการเห็นการถายทอดชีวิตที่ดํารงอยูในแต
ละวัน อยากเห็นการจําลองเรื่องราวของคนทัว่ ไป อยากใหความงามคงอยูไดนานๆ ฉะนัน้ ความ
สวยงาม ความประณีต และเนื้อหาเรื่องราว จึงถูกบรรจุไวในงานศิลปะแตละสาขาโดยเฉพาะสาขา
ทัศนศิลปแขนงประติมากรรมเพื่อตอบสนองดานจิตใจและอารมณอยางแทจริง
2. สนองตอบดานความเชื่อ เรื่องของความเชื่อเปรียบเสมือนมรดกที่ตกทอดจากอดีตยุคหนึง่
สูอีกสมัยหนึง่ และสูรุนหนึ่งและอีกตอๆไป สิ่งไหนมีเหตุและผลดีหรือไดถูกตรวจสอบและคนหาความ
จริงไดก็ยังยัง่ ยืนนาน สิง่ ไหนยังพิสูจนความเชื่อนั้นไมไดแนชัดนักก็มจี ํานวนความเชื่อลดลง แตความ
เชื่อสิ่งนัน้ ก็มิไดหายไปเสียทีเดียว อาจกลับมาสรางการแสแหงความเชื่อใหมอีกก็เปนไดเชนกัน ฉะนัน้
ความเชื่อจึงสืบทอดกันมาเปนเวลาอันยาวนานนับพันหมื่นป และฝงรากลึกภายในจิตใตสํานึกของ
มนุษยทกุ ชนชัน้ วรรณะ เชน เชื่อในเรื่องเทพเจา เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความฝน ภูตผีปศาจ วิญญาณ
หมอดู ดินฟาอากาศ เจาพอเจาแม ฯลฯ จากความเชื่อตางๆ ที่มีอยูในจิตใจมนุษยเมื่อไดรับการขัด
เกลาดวยระบบการคิดอยางมีเหตุผลจากภูมิปญญา อาจเกิดเปนปรัชญาและแนวความคิดในการ
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ดําเนินชีวิตอยางเปนสุขได โดยเห็นไดจากอดีตจนถึงปจจุบันความเชื่อไดแฝงอยูในศิลปะ วัฒนธรรม
และวิถีชวี ิตของมนุษยเสมอมา โดยเฉพาะงานประติมากรรมที่สรางขึ้นเพื่อพิธกี รรมทางความเชื่อทีม่ ี
อยูมากมาย ไดแก การสรางโลงศพสําหรับบรรจุมัมมี่ของชาวอียิปต และหนากากทองคํา เปนตน
3. สนองตอบดานศาสนา นับวามนุษยมีการจัดระบบความคิดอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะ
แนวคิดในเรื่องความดีความชั่ว ซึง่ เชื่อวาการทําดียอมไดดี ทําชัว่ ยอมไดรับแตสิ่งชั่วราย ดวยเหตุนอี้ าจ
เปนเหตุผลหนึง่ ทีท่ ําใหความเชื่อวิวัฒนาการเปลี่ยนเปนศาสนาในที่สุด แตทั้งนีโ้ ลกของความเชื่อใชวา
จะหมดไปก็ยงั มีวถิ ีแหงความเชื่อใหมๆ เกิดขึ้นเสมอ ในสวนที่เปนศาสนามนุษยก็ดาํ เนินรอยตาม
ศาสดาที่คน พบสัจธรรมแหงชีวิต และเกิดศาสดาแหงการคนพบแตละศาสนา เชน ศาสนาอิสลาม
ศาสดาคือพระมะหะหมัดหรือมะบี มูฮัมหมัด ศาสนาคริสตศาสดาคือพระเยซู ศาสนายิวศาสดาคือ
โมเสส ศาสนาพุทธศาสดาคือพระพุทธเจา เปนตน และดวยความนับถือศรัทธาในศาสนาอยางแรก
กลา จึงสรางผลงานประติมากรรมเพื่อสนองความศรัทธาในแตละศาสนา ดวยการจําลองรูปพระ
ศาสดาแตละศาสนาไวเปนที่บูชากราบไหว แตประติมากรผูสรางไมเคยเห็นหนาศาสดาประจําศาสนา
ตนมากอน จึงใชวิธีนกึ คิดและจินตนาการถายทอดเปนตัวแทนพุทธองค ไดแก พระเยซู พระพุทธรูปแต
ละสมัย เปนตน
สรุปไดวา สาเหตุที่กลาวนี้เปนเหตุใหญทที่ ําใหมนุษยสรางสรรคงานประติมารรมเพื่อ
ตอบสนองมนุษยดวยกันเอง ซึ่งอาจมีสาเหตุอื่นแยกยอยออกไปอีก จะไมขอกลาว ณ ทีน่ ี้เพราะสาเหตุ
ทั้งสามขอก็ถอื วาสําคัญอยางยิง่ ที่ทาํ ใหเกิดผลงานประติมากรรม สวนผลงานประติมากรรมจะมีความ
แตกตางกันเชนไรอันนีก้ ็ขึ้นอยูกับอิทธิพลรอบตัวของแตละชุมชน
4.5 อิทธิพลที่ทําใหประติมากรรมมีความแตกตางกัน
จากสาเหตุที่กลาวขางตน ทําใหมกี ารสรางสรรคงานประติมากรรมกันอยางแพรหลายทั่วโลก
ตั้งแตอดีตยุคกอนประวัติศาสตรจนถึงความเจริญกาวหนาแหงยุคปจจุบัน นับวามนุษยรูจกั ใชวัสดุ
อุปกรณการสรางงานประติมากรรมไดเปนอยางดี ไมวา จะเปนอิฐ หิน ปูน โลหะ ฯลฯ ลวนถูกนํามาใช
อยางรูคุณคาในแตละกลวิธี จริงอยูมนุษยทุกเผาพันธุยอมมีการเหลื่อมล้ํานําหนาหรือลาหลังในดาน
ความคิดกันอยูเสมอ ดังนัน้ แมจะมีวัสดุอปุ กรณที่ดีเพียงใดหากไมสามารถนํามาใชใหกอเกิดประโยชน
วัสดุอุปกรณนนั้ ก็ไรคุณคา ฉะนัน้ วัสดุอุปกรณใชวาเปนปจจัยหลักของการสรางงานที่ดี คงเปนดวย
สติปญ
 ญา ความวิริยะ ความละเอียดลออ และความใฝรูใฝคนควาศึกษารูปแบบอยางไมหยุดนิง่
ตางหาก ทีท่ ําใหผลงานดีและทรงคุณคาแตละยุคสมัย ดวยเหตุนี้ รูปแบบประติมากรรมที่มนุษย
สรางสรรคแตละเชื้อชาติแตละชุมชนยอมมีความแตกตางกันตามอทธิพลที่ไดรับ ดังตอไปนี้
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1. ทางภูมิศาสตร นับวาเปนแหลงที่ตั้งในแตละชุมชนทีม่ ีลักษณะภูมปิ ระเทศที่แตกตางกัน
บางแหงมีฝนตกตลอดฤดูกาล บางแหงมีอากาศหนาว บางแหงมีปา ไมหนาทึบมาก บางแหงมีอากาศ
รอนระอุ เปนตน สิ่งเหลานีถ้ ือวาเปนสภาพดินฟาอากาศของแตละแหง ที่แตกตางกันจนเกิดอิทธิพลทํา
ใหรูปแบบประติมากรรมแตกตางกันไปดวย ตัวอยางเชน ประเทศอียิปตที่มีพนื้ ที่สวนใหญเปน
ทะเลทราย ดังนั้น การสรางผลงานประติมากรรมจึงมีรูปแบบใหญโตและมีแขนแนบชิดลําตัว เพือ่ ให
อยูคงถาวรหลายพันป เนื่องจากเวลามีพายุทะเลทรายจะสรางความเสียหายใหแกงานประติมากรรม
ได จะเห็นไดจากลักษณะการแกะสลักหินประเภทลอยตัว รูปสฟงค (Sphink) ที่มีศีรษะเปนคน ลําตัว
เปนสิงโตหมอบอยูขางปรามิดกิเซห เปนตน
2. ทางประวัตศิ าสตร ความแตกตางของรูปแบบประติมากรรมแตละแหงแตละทองถิน่ มี
ความเกี่ยวของกับเรื่องทางประวัติศาสตรมากพอสมควรแลว เนื่องจากแตละกําลุมชนมีการกอตั้ง
ชุมชนที่ตางกันหรือการสรางบานแปลงเมืองที่ไมเหมือนกัน บางแหงไดมาดวยการเสียสละเลือดเนื้อ
และชีวิต บางแหงประชาชนกอสรางดวยการบุกเบิกถางหญาและพลิกพื้นดินตั้งแตแรก แตบางแหงก็มี
ผูนํากลุม รวมตัวกอตั้งจากเล็กๆกลายเปนชนกลุมใหญ ดังนัน้ เรื่องราวทีน่ ํามาสรางงานประติมากรรม
จึงมีหลายรูปแบบที่ตางกัน เชน รูปคนหลอลอยตัวของแตละกลุมชน รูปคนหลอบุคคลสําคัญที่ควร
สรางเปนอนุสาวรีย รูปปนเหตุการณประทวงเรียกรองขอความเปนธรรม หรือรูปทหาร ตํารวจ และ
พลเมือง ที่ไดสละชีพเพื่อชาติดังเชนอนุสาวรียชัยสมรภูมิ กรุงเทพฯ เปนตน
3. ทางความเชื่อและศาสนา แตเดิมมนุษยทุกเชื้อชาติยงั ไมมีศาสนาทีต่ นเองนับถือ เรื่องของ
ความเชื่อจึงเปนสิ่งแรกที่เขามาสรางความแข็งแข็งและเชื่อมั่นในเกือบทุกเรื่อง การบนบานศาลกลาว
ตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปนสิง่ หนึ่งทีม่ ิอาจหลีกเลี่ยงได ดังนัน้ พิธกี รรมจึงเริ่มขึน้ ตอนแรกดวยการขอรองให
ชวยเหลือเรื่องตางๆนานา และตอนก็ตอเมื่อไดรับผลที่ขอเปนทีน่ าพอใจ ดวยเหตุน้ี จึงตองมีการตอบ
แทนตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายรูปแบบ และสิ่งนั้นสวนใหญจะเปนรูปประติมากรรมและสลักเล็กๆ เปนสื่อ
แทนความเชื่อนั้นๆรูปแบบลักษณะความเชื่อนี้ปจจุบนั จะเห็นไดจากประติมากรรมตุกตาเล็กๆทุกเพศ
ทุกวัยตามศาลพระภูมิ ศาลเจาพอเจาแม ฯลฯ
ตอมาความเชือ่ ตางๆ ไดจัดระบบใหมีความนาเชื่อถือขึ้นตามเหตุและผลที่มนุษยสามารถรับรู
และปฏิบัติไดนั่นก็คือ ศาสนา ซึ่งนับวามนุษยเกือบทุกเผาพันธุสรางงานประติมากรรมสนองตอบดาน
ศาสนากันมากที่สุด งานปน และการหลอพระศาสดาซึง่ เปนตัวแทนแหงศาสนามีประจําโบสถทุกแหง
อีกทั้งการปน ปูนประดับตัวอาคารทางศาสนาก็มีมากมาย และวัดบางแหงมีการปนปูนเกีย่ วกับเรื่อง
ของนรกสวรรคการทําดีทําชัว่ จะไดผลตอบแทนเชนนัน้ สิง่ เหลานีน้ ับวาเปนอิทธิพลทําใหรูปแบบ
ประติมากรรมมีความแตกตางกัน
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4. ทางผูน ํา ผูม ีอํานาจ ผูสงู ศักดิ์ เจาขุนมูลนาย ผูน ําทางศาสนา และเจาผูครองแผนดินและ
บุคคลอื่นๆที่มอี ิทธิพลพอที่จะสั่งหรือกําหนดระยะเวลาใหผูสรางงานประติมากรรมปฏิบัติตามไดซึ่ง
บางครั้งเงินหรือคาตอบแทนอื่นๆอาจไมมอี นุภาพพอทีจ่ ะสั่งการใหประติมากรสรางงานทีม่ ีขนาดใหญ
และแปลก หรือตามความตองการได ดังนัน้ อํานาจและบารมีเทานัน้ ทีส่ ามารถเกณฑประติมากรหรือ
แรงงานคนนับพันมาสรางได เชน สมัยอียปิ ตโบราณฟาโรหรามเมสเซสที่ 2 ทรงสรางวิหารอะบูซมิ เบล
และใหแกะสลักรูปคนนัง่ ดวยหินทรายแทงขนาดใหญซงึ่ ตอกันแตละกอนสูงถึง 55 เมตร เปนตน
5. ทางสัมพันธไมตรี มีผูกลาววา มนุษยเปนสัตวสงั คมพวกหนึ่ง ฉะนัน้ วิถชี ีวิตแตละเผาพันธุ
จากกลุม เล็กและคอยๆขยายตัวขึ้นตามลําดับจนเปนกลุมใหญ การจัดระบบระเบียบในสังคมจึงเกิดขึ้น
มีการคบหาสมาคมซึ่งกันและกันในกลุมตน จนขยายออกสูกลุมอื่น และกลายเปนเรื่องของกิจกรรมใน
ดานตางๆที่ตามมา ไมวา จะเปนการแลกเปลี่ยนหรือการซื้อขายซึ่งกันและกัน ลวนสงผลใหงาน
ประติมากรรมมีความแตกตางกัน จากรูปแบบงานที่เปนกระบวนแบบตนหรือสกุลชางตน เมื่อมี
สัมพันธไมตรีระหวางกันยอมรับรูปแบบประติมากรรมซึง่ กันและกัน และไดนํารูปแบบทั้งใหมและเกา
มาผสมผสานรวมกันจนทําใหเกิดรูปแบบใหมที่รว มสมัยขึ้นมาอีกหลายรูปแบบ
6. ทางเศรษฐกิจ เปนเรื่องเกี่ยวกับราคาคาตอบแทนในการสรางงาน และราคาในการจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณมาสรางงานประติมากรรม ผลงานประติมากรรมแตละชิ้นตองใชระยะเวลาในการสราง
คอนขางนาน อีกทั้งตองใชวสั ดุอุปกรณแตละชนิดอยางสลับซับซอนซึง่ อาจใชจาํ นวนมากและมีราคา
สูง ดังนัน้ คาใชจายจึงจําเปนมาก ยิ่งสรางผลงานที่มีขนาดใหญและแปลกยอมใชแรงงานมาก
คาใชจายดานแรงงานก็เพิ่มมากขึ้น ดวยเหตุนี้ ผลงานทีผ่ ลิตเพื่อจําหนายหรือผลิตตามที่ผวู าจาง ยอม
กอใหเกิดผลงานประติมากรรมที่แตกตางกัน ถาทานผูสูงศักดิ์ ผูนาํ ผูมฐี านะดีสนับสนุนในผลงาน
ประติมากรรมอยางสม่ําเสมอ ผลงานประติมากรรมก็ยอมดีมีคุณภาพแตกตางกันออกไปในเชิงธุรกิจ
และความคิดสรางสรรคตามวัสดุนนั้ ๆทีน่ าํ มาสราง
7. ทางวัสดุ และกลวิธีในการสราง ในอดีตเราสรางงานประติมากรรมจะเห็นความแตกตาง
กันชัดเจน เนือ่ งจากวัสดุและวิธีการสรางแตละแหงมีไมเหมือนกัน บางกลุมชนมีตน ไมมาก อิฐและหิน
มาก มีโลหะมาก ฯลฯ กลาวคือมีทรัพยากรแตละแหงมากนอยไมเทากันหรือมีไมเหมือนกัน จึงทําให
รูปแบบประติมากรรมมีความแตกตางกัน โดยจะเห็นไดจากประติมากรรมไทยประเพณีใน
โบราณสถานจังหวัดกําแพงเพชรสรางดวยศิลาแลง กับประติมากรรมในโบราณสถานจังหวัดบุรีรัมย
ดวยหินทราย เปนตน
8. ทางดานวัฒนธรรม เปนเรื่องราวของกลุมชนที่มีพฤติกรรมและปฏิบัติในระเบียบกฎเกณฑ
ที่เหมือนกัน จึงทําใหขนบธรรมเนียมประเพณี จริยธรรม ภาษา การแตงการที่เหมือนกันไปดวย ตา
หากแตละกลุม ชนมีวัฒนธรรมที่ตางกัน ก็จะสงอิทธิพลใหประติมากรรมแตกตางกันในดานเรื่องราว
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ขนมธรรมเนียมประเพณี แบะการแตงกายไปดวยเชนกัน เชน ประติมากรรมรูปคนของชาติตะวันตกจะ
เปนการแตงกายดวยชุดสากล สวนประติมากรรมรูปคนของประเทศไทยแตงกายดวยชุดไทยประเพณี
หรือชุดพื้นเมือง เปนตน
9. ทางเทคโนโลยีและวิทยาการดานอืน่ ๆ เมื่อกลุมชนหรือประเทศมีความกาวหนามากขึ้น
วิทยาการดานอื่นๆ ก็ถกู พัฒนาไปดวยเชนกัน โดยเฉพาะสิ่งกอสรางทีม่ ีการกอสรางและออกแบบอยาง
ทันสมัย มีการประดับตกแตงดวยงานประติมากรรมอยางหรูหราสะดุดตามากกวาในอดีต จากอดีต
กาลจะเห็นไดวาผลงานประติมากรรมสวนหนึง่ สรางขึ้นเพื่อใชประดับตกแตงตัวอาคารใหสวยงาม เชน
รูปปูนปนหนาบันโบสถของไทย และการแกะสลักหินปูนรูปหัวคนหรือรูปหัวสัตวประหลาดที่เปนปาก
ทอตอจากรางน้ําฝน กลาวคือ เปนที่ระบายน้ําฝนนั่นเอง โดยน้ําฝนจากรางหลังคาจะไหลมาเขาทีท่ อ
และพนออกทางปากรูปแกะสลักที่เรียกวาการกอยล (Gargoyle) ซึ่งนิยมสรางประดับอาคารของชาติ
ตะวันตก ตอมาไดแผขยายไปสูอเมริกา และชาติอื่นๆ
กลาวโดยสรุป อิทธิพลทัง้ 9 ทางทีน่ ําเสนอนี้ ขอใหนักศึกษาศิลปะและผูสนใจทุกทานเขาใจ
ไดวาประติมากรรมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอในดานรูปแบบ และเปนทีเ่ ขาใจกันระหวางผูสรางกับผูที่มี
รสนิยมในการชมหรือสะสมผลงาน ถึงผลกระทบของอิทธิพลเหลานีว้ า รูปแบบของผลงานจะ
แปรเปลี่ยนไปเชนไรและขนาดไหน ความเชื่อมโยงแหงสายใยในรูปแบบก็คงสามารถสืบสวนและ
คลี่คลายไดในที่สุด ฉะนั้น ในสวนของงานประติมากรรมก็คงไมตางกับทัศนศิลปแขนงอื่นมากนัก ซึง่
สามารถทราบที่มาที่ไปไดอยางเปนระบบ โดยเฉพาะงานจิตรกรรมกับงานประติมากรรม ที่ได
สรางสรรคกันมาตั้งแตอดีตอันยาวนาน โดยมีสาเหตุการสรางที่เหมือนกัน แตก็มีรูปแบบที่ไมเหมือนกัน
และมีความนิยมที่ตา งกันไปดวยเชนกัน
4.6 ความแตกตางระหวางประติมากรรมกับจิตรกรรม
ศิลปะสาขาทัศนศิลปไดถูกจัดเปนแขนงจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม ซึง่ ทัง้ 3
แขนงนีม้ ีผลงานสถาปตยกรรมเทานั้นที่มีรปู แบบตางจากแขนงอืน่ ประกอบกับผูคนทั่วไปคิดอยูเสมอ
วาสรางเพื่อสนองใชสอยเปนหลักใหญ และการสรางตองใชเวลาและทรัพยสนิ มากพอสมควร จึงมีใคร
ใสใจกับตัวผลงานมากนัก แตกลับมาคิดในสวนของแขนงจิตรกรรมและประติมากรรมดวยรูปแบบที่
คลายกัน อีกทัง้ มีผูนยิ มชมชอบกันมากจึงจําเปนตองสรางสรรคใหมากรูปแบบตามความตองการของ
คนทัว่ ไป โดยขอเสนอขอเปรียบเทียบความแตกตางได ดังนี้
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ตาราง 4 แสดงความแตกตางระหวางประติมากรรมกับจิตรกรรม
ประติมากรรม
จิตรกรรม
1.นิตมสรางใหถาวร(สรางติดผนัง) และ
1.นิยมสรางใหถาวร (วาดบนฝาผนัง)และ
เคลื่อนยายไดแตการเคลื่อนยายคอนขางลําบาก เคลือ่ นยายไดและการเคลื่อนยายจะสะดวกกวา
ประติมากรรม
2.กระบวนการสรางทัง้ วัสดุอุปกรณคอนขางมาก 2.กระบวนการสรางทัง้ วัสดุอุปกรณมีไมมากนัก
อีกทั้งกลวิธีการสรางสลับซับซอนมาก ผานสื่อ กลวิธกี ารสรางก็ไมสลับซับซอนมาก ผานสื่อวัสดุ
วัสดุหลายชนิดกวาจะเปนผลงาน
โดยตรงเปนผลงานเลย
3.ในการสรางผลงานแตละชิน้ คาใชจายคอนขาง 3.คาใชจายพอประมาณไมสูงนัก วัสดุอุปกรณ
สูงโดยเฉพาะวัสดุอุปกรณเมื่อใชแลวมักหมดไป บางอยางเหลือใชสามารถนํามาใชใหมได
หรือทิ้งไวนานจะเสื่อมคุณภาพ เชน ปูนซีเมนต เนื่องจากเสื่อมคุณภาพชา เชน สีน้ํามัน และ
ปูปลาสเตอรเปนตน
น้ํามันผสม เปนตน
4.ผลงานที่สรางสรรคแตละชิ้นตองใชระยะเวลา 4.ผลงานที่รงั สรรคอาจใชเวลาไมนานแตถาเปน
คอนขางนานอาจเปนเดือนหรือป
จิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญอาจใชระยะเวลานาน
เชนกัน
5.การสรางสรรคตองอาศัยรูปทรงจากธรรมชาติ 5.เหมือนกัน
และสิ่งแวดลอม หรือจากภาพถายทีเ่ ปนแบบหรือ
จินตนาการนึกคิดเอาเองก็ได
6.การสรางตองอาศัยจากแบบหลายมิติ เชน ปน 6.การสรางตองอาศัยจากแบบมิติเดียวคือดานใด
รูปคนตองดูแบบดานหนาดานขางขวาซาย และ ดานหนึง่ ก็วาได เชน ภาพคนเหมือนดานหนาดาน
ดานหลัง เปนตน
เดียว เปนตน
7.อาศัยแสงเงาจริงๆเปนตัวกําหนดความวาม
7.อาศัยการกําหนดแสงเงาเองในภาพใหเปนตัว
รูปทรง ไมตองสรางมิติลวงตา เนื่องจากสราง
สรางรูปทรง และลวงตาเปน 3 มิติ เนื่องจากสราง
ความนูน ลึกใหสัมผัสไดจริง
บนพืน้ แนวระนาบไมมีความนูน และลึก
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ตาราง 4 (ตอ)
ประติมากรรม
8.ผลงานทุกชิน้ เปน 3 มิติโดยตรงสัมผัสรับรูทรง
ตางๆไดทั้งการมองเห็นและจับตองทางผิวกาย จึง
นิยมเรียกวารูป หรือ รูปทรง เชน รูปคน รูปทรง
สัตว หรือรูปปน รูปแกะสลัก รูปหลอ เปนตน

จิตรกรรม
8.ผลงานบางชิ้นจะเรียกวา รูปรางเพราะเปน 2
มิติ และบางชิน้ จะเรียกวารูปทรง เพราะเปน 3 มิติ
ที่เกิดจากการสรางมิติลวงตา โดยสัมผัสรับรู
รูปรางและรูปทรงตามความรูสึกไดทางสายตา
เพียงอยางเดียว จึงนิยมเรียกวา ภาพ หรือ
ภาพวาด ภาพเขียน เปนตน

9.ผลงานจะเหมือนความเปนจริงมากที่สดุ เชน
รูปอนุสาวรียบคุ คลสําคัญ

9.ผลงานจะตางกับความเปนจริงเพราะไมมีสวนที่
ยื่นนูนออกมา ตองใชความรูส ึกทางการมองเห็น
ในสวนที่สรางเปนมินิลวงตา
10.ผลงานที่สรางแตละลักษณะนิยมใหเปนสีของ 10.ผลงานภาพทีว่ าดสวนใหญจะใชสีอันสดใส
วัสดุทนี่ ํามาใช หรืออาจใชสที ี่มือหรือสีเขม เพื่อ เดนสะดุดตา
ทดแทนสีของวัสดุหรือปดบังสีของวัสดุนั้นๆ
11.ผลงานคงอยูไดนาน ทนแดด ทนฝน ทนลม 11.ผลงานนานไป สีอาจจะซีดจาง เพราะ แดด
และความชืน้ ไดดี
ลม และความชื้นของอากาศ
ที่มา: วิเชียร อินทรกระทึก. (2539). ประติมากรรม.
ประติมากรรมเปนทัศนศิลปแขนงหนึ่งซึ่งถายทอดอารมณ ความรูสึกนึกคิดของผูสรางออกมา
เปนรูปทรงประเภทรองลึก นูนต่าํ นูนสูง และลอยตัว รูปทรงทุกประเภทที่กลาวมานี้ สรางสรรคตาม
ลักษณะของวัสดุอุปกรณเปนหลักใหญ เชน นําวัสดุมาปน และเปนผลงานเสร็จสมบูรณโดยตรงก็เรียก
ประติมากรรมลักษณะการปน และถานําวัสดุมาปนและนําวัสดุอีกชนิดหนึง่ มาสรางแมพิมพแลวเอา
วัสดุอีกชนิดหนึ่งมาหลอเปนรูปทรงสุดทายของผลงานก็เรียกประติมากรรมลักษณะการหลอหรือการ
ปนและหลอ เปนตน ดังนัน้ ผลงานประติมากรรมจึงกินพื้นที่ทงั้ พื้นดินและที่วา งในอากาศ ดวยรูปแบบ
ที่เหมือนจริง หรือรูปแบบจินตนาการใหผดิ แผกแตกตางออกไปจากความเปนจริง ทัง้ นี้ตองขึน้ อยูก ับ
อิทธิพลตางๆของสังคมนัน้ ๆที่ทําใหประติมากรรมมีความแตกตางกันโดยสิ้นเชิง
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ดวยเหตุนี้ ความสําคัญในงานทัศนศิลปแขนงประติมากรรมอยูที่คุณคาของผลงาน ที่ทาํ ให
มนุษยทกุ เผาพันธุไดตระหนักถึงความเปนมาของวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและศาสนา อีกทั้ง
สติปญญาและฝมือของประติมากร ตลอดจนกรรมวิธีในการสรางงานแตละลักษณะแตละประเภท โดย
ประติมากรไดสะทอนใหเห็นใหสัมผัสจับตองตามความรูส ึกนึกคิด คตินิยม และความสามารถของผู
สรางสรรคเปนสําคัญ นับวาเปนมรดกทางทัศนศิลปแขนงประติมากรรมที่ไดรับการถายทอดมาจาก
บรรพบุรุษที่ฝง รากลึกในจิตใจมวลมนุษย ซึ่งยังคงอยูและรักษาไวเพื่อใหสืบทอดตอๆกันไป ดังเชน
ประติมากรรมของชาติตะวันตกที่เปนตนแบบใหสืบสานแหงการรวมสมัยมาจนถึงทุกวันนี้
4.7 จุดประสงคการสรางงานประติมากรรม
หลักในการสรางงานประติมากรรมที่สาํ คัญอีกอยางหนึง่ ก็คือจุดประสงคของการสราง
ผลงานเพราะวาผลงานที่รงั สรรคขึ้นนั้นจะมีประโยชนมากนอยเพียงใดตามวัตถุประสงคที่วางไว คําวา
จุดประสงคกม็ ีความหมายตามนัยก็ไมตา งอะไรกับคําวาวัตถุประสงค ที่หมายความถึง ผลที่ประสงค
ใหบรรลุตามทีค่ ิดไวหรือตามที่กระทําขึ้น ดังนัน้ ในการสรางผลงานประติมากรรมจึงมีจุดประสงค
เพื่อใหเกิดประโยชน ดังนี้
- เพื่อนําเสนอความงามและเรื่องราว ในการสรางงานประติมากรรมแตละชิ้นจุดประสงคที่
ผูสรางผลงานตองคิดและคํานึงถึงอยูเสมอ นัน่ ก็คือ ความงามและเรือ่ งราวที่จะนําเสนอ การดึงดูด
ความสนใจดวยความงาม เทคนิคกลวิธีใชวาจะเพียงพอ ควรมีการโนมนาวดวยเรื่องราวที่มีสาระใน
เนื้อหาของชิน้ งานดวยจึงจะเปนผลงานที่ครบสมบูรณทุกประการ เพราะอารมณความรูสึกที่สายตา
มองเห็นผิวกายสัมผัสจับตอง จะสนองดานจิตใจตอผูชมผลงานไดเปนอยางดี ฉะนัน้ ความงามทีเ่ กิด
จากสวนประกอบทั้ง 9 ชนิด ประกอบกับการสรางเสริมดวยเรื่องราวที่แปลกใหม ยอมสงผลดีตอ
ผลงานประติมากรรมเปนอยางยิ่ง
- เพื่อประดับตกแตงในงานสถาปตยกรรม ศิลปะสาขาทัศนศิลปทั้ง 3 แขนงสถาปตยกรรม
เทานัน้ ที่มีรูปทรงใหญโตกินเนื้อที่ในอากาศและพืน้ ดิน แตรูปทรงที่สูงเดนตระหงานของสิ่งกอสราง
ตางๆ นอกจากจะมีกระจก ปูนซีเมนต ไม กระเบื้อง ฯลฯ เปนสวนประกอบใหแข็งแรงและสวยงามแลว
ยังตองการความงามดานอืน่ เสริมแตงเพือ่ ใหเดนและมีเรื่องราวอีกดวยซึ่งการนํางานประติมากรรมมา
ตกแตงในงานสถาปตยกรรมนี้ บางครั้งอาจใหทั้งความงาม เรื่องราว กอเกิดประโยชนไมทางใดก็ทาง
หนึง่ ดวยเหตุนี้ จุดประสงคในการสรางงานประติมากรรมนี้ จะหมายถึงการสรางรูปทรงที่ยึดติดกับ
สิ่งกอสรางแบบถาวร มิใชหมายถึงการสรางแบบติดตั้งปรับเปลี่ยนไดหรือเคลื่อนยายไดเมื่อตองการ
แมแตใบเสมาที่บอกขอบเขตของโบสถก็ใชเชนกัน โดยสวนมากนิยมสรางลักษณะการปนปูนสด การ
หลอและการแกะสลักแลวนําไปตอเชื่อมภายหลัง ซึ่งจะเนนไดจากการตกแตงสิ่งกอสรางทัง้ ไมและกอ
อิฐ ถือปูน เชน เจดีย โบสถ วิหาร พระปรางค รั้ว อาคารบานเรือนตางๆ
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- เพื่อเปนสัญลักษณแหงความเคารพบูชา ทัง้ นี้ไดกลาวแลววาความเชื่อและศาสนาเปน
สาเหตุของการสรางผลงานประติมากรรม ตั้งแตอดีตกาลจนถึงยุคแหงความเจริญเชนปจจุบนั มนุษยก็
ยังมีความเชื่อกันอยู แมจะวิวัฒนาการเปลีย่ นเปนศาสนาแลวก็ตาม แตความเชื่อกลับมีใหเห็นทุกยุค
ทุกสมัยโดยความเชื่อไดถูกตีความผันแปรดวยเรื่องราวใหมๆ อยูเสมอ หรืออาจมีแนวทางเดิมปะปนอยู
บางเพื่อสมเหตุสมผลแหงคติความเชื่อ ดวยเหตุนี้ จุดประสงคแหงการสรางงานประติมากรรมจึง
สนองตอบทางความเชื้อศาสนา ดวยรูปสัญลักษณตางๆ เพื่อเคารพบูชาและเปนสื่อแทนความเชื่อและ
ความศรัทธา เชน ศิวลึงค ธรรมจักร ตนศรีมหาโพธิ์ พระพุทธบาท พระพุทธรูป และเยซูกับไมกางเขน
เทพเจา เปนตน
- เพื่อเปนอนุสรณสถานหรืออนุสรณแหงความระลึก ซึ่งเปนจุดประสงคในการสรางงาน
ประติมากรรมที่แยกออกเปน 2 ลักษณะ คือ อนุสรณสถานจะหมายถึงผลงานที่มขี นาดใหญติดตั้งใน
สถานทีท่ ี่มีบริเวณกวาง ที่เรียกวา อนุสาวรีย สวนอีกลักษณะหนึ่ง คือ สนุสรณแหงความระลึกจะ
หมายความถึงการสรางผลงานทีม่ ีขนาดพอเหมาะพอควร ซึ่งสวนใหญจะสรางเปนรูปบุคคลหรือสัตวที่
ตนเองเกี่ยวของ เพื่อติดตั้งไวระลึกนึกถึงดวยความเคารพและนับถือหรือดวยความรักและผูกพัน ทั้งที่มี
ชีวิตอยูและลวงลับไปแลว
- เพื่อเปนที่ประดับในสาธารณกลางแจง จุดประสงคขอนี้จะคลายกับการสรางอนุสรณสถาน
เชน อนุสาวรีย จะตางกันตรงที่อนุสาวรียเปนการสรางเพื่อจุดประสงคหลักก็คือตองการใหระลึกถึงคุณ
งามความดี หรือเปนเกียรติประวัติสมควรยกยองนับถือตอบุคคลทั่วไปหรือตอเหตุการณตางๆ ที่สาํ คัญ
สมควรจดจําไวเปนเยี่ยงอยาง หรืออาจเปนสัตวเลี้ยงที่ทาํ ประโยชนตอมนุษยและชุมชนทัว่ ไปก็ได
เชนกันสวนการสรางประติมากรรมทีห่ วังผลในดานความสวยงามและเรื่องราวในที่สาธารณกลางแจง
จะคํานึงถึงขนาดและสัดสวนใหพอเหมาะกับสถานที่ และสงเสริมในดานสิง่ แวดลอมที่ดีแกชุมชนรอบ
ขาง นับวาประติมากรรมที่สรางดวยจุดประสงคลักษณะนี้เปนทีน่ ิยมในยุคสมัยใหมซึ่งจะสรางเปน
รูปแบบกึ่งนามธรรมและนามธรรม
- เพื่อนําไปประยุกตใชในดานอื่นๆ อันที่จริงประติมกรรมสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได ซึ่งไมตางไปจากทัศนศิลปแขนงจิตรกรรมมากนัก แตดวยเหตุที่ผูคนหลายทานมิไดใส
ใจสังเกตเห็นคุณคาหรือจุดประสงคอันแทจริงนั่นเอง ตัวอยางเชน นําไปตกแตงขบวนรถแหในงาน
ประเพณีตางๆ ไดแก แหเทียนจํานําพรรษา แหเนื่องจากวันสงกรานต แหวนั ลอยกระทง เปนตน กลาว
ไดวาทุกวันนีป้ ระติมากรรมสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดความงามและประโยชนใชสอยได ไมวา จะ
มีขนาดเล็กหรือขนาดใหญจะสรางตามจุดประสงค นัน้ ๆ เชน ของชํารวยทีม่ ีขนาดเล็ก และประติมากรรม
เชิญชวนขนาดใหญตามแหลงทองเทีย่ วสวนสัตว สวนน้าํ ทัว่ ไป เปนตน

64
กลาวโดยสรุป จุดประสงคในการสรางงานประติมากรรมของมนุษยเพื่อมนุษยดวยกันเองไม
วาจะเปนการจัดภาพแบบประจําชาติหรือแบบสากล ลวนมีความประสงคใหผลงานนําไปใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพแมจุดประสงคบางอยางกระทําเพื่อผลประโยชนมาตัง้ แตอดีต ซึ่งในปจจุบันก็ยังดําเนิน
ตามจุดประสงคเดิมอยูและบางจุดประสงคเริ่มเกิดขึ้นใหมในยุคของศตวรรษที่ 20 โดยเปนที่นยิ มของ
คนรุนใหม ที่คํานึงถึงความแปลงใหมของรูปแบบสากลแบบกึ่งนามธรรมและนามธรรม ฉะนั้น ผู
สรางสรรคงานประติมากรรมควรคํานึงถึงจุดประสงคทกี่ ลาวมานี้ใหดี และหมัน่ เพียรฝกฝนทดลอง
ปฏิบัติอยูเสมอ
4.8 คุณคางานประติมากรรม
ผลงานศิลปะไมวาประเภทใดและสาขาใดยอมมีคุณคาในตัวผลงานเองและคุณคาตอสังคม
มนุษยเสมอ ผลงานประติมากรรมก็เชนเดียวกันยอมมีคุณคาสมควรทีต่ องนํามาก กลาวถึง เพื่อใหเห็น
ความสําคัญในการบรรลุจุดประสงคทวี่ างไว โดยประติมากรรมเปน ผลงานที่เกิดจากการแสดงออก
ของอารมณความรูสึก ปญญา และทัศนคติ รวมทัง้ ทักษะความชํานิชํานาญของมนุษย ฉะนั้น
ประติมากรรมจึงเปนเรื่องของฝมือผสมผสานกับความคิดสรางสรรค ทีแ่ สดงออกมาใหปรากฏขึ้นเปน
รูปทรงทีงดงามเปน 3 มิติ ดุจดังรูปทรงที่มชี ีวิตจริงๆ ซึง่ ในปจจุบนั การสรางสรรคงานประติมากรรมมี
แนวโนมไปทางเทคนิคและวิธีการการแสดงออกของความคิด ดังนัน้ ผลงานประติมากรรมจึงเปนสิง่ ที่
ประติมากรรรพยายามสรางใหวิจิตรพิสดาร รวมทัง้ การใชเครื่องมือและวัสดุใหสอดคลองกับเทคโนโลยี
สมัยใหมในปจจุบัน ดวยเหตุนี้ ผลงานประติมากรรมที่รังสรรคขึ้นจึงมีประโยชนตอมนุษยดว ย 4 คุณคา
ใหญๆ ดังนี้
1. คุณคาทางความงาม เปนเรื่องของความรูสึกที่ดี ชืน่ ชอบ และพึงพอใจ เพราะผลงาน
ประติมากรรมสามารถสัมผัสไดทางสายตาและผิวกายจับตอง จึงทําใหรับรูในคุณคาไดหลายลักษณะ
ไดแก
- ลักษณะจองจุดเดนหรือจุดสนใจ ที่ประติมากรนําเสนอดวยฝมือและแนวความคิดให วิจิตร
บรรจง ทัง้ วัสดุและกลวิธีตามกระบวนแบบของผูสรางแตละคนตามยุคสมัย
- ลักษณะของความงามในปริมาตรและน้ําหนัก ซึง่ เปนรูปทรงที่มนุษยมองเห็นอยากจับตอง
หยิบยก เพื่อทราบถึงน้าํ หนัก
- ลักษณะพื้นผิวสามารถสนองตอบดานความงามไดเปนอยางดี เชน เกลี้ยงเกลา ขรุขระ
หยาบ มันแวววาว เปนเม็ดจาการสลัดหรือดีดปูน เปนตน
- ลักษณะของสีสัน สีมีความสําคัญตอมนุษยมาโดยตลอด สีในงานประติมากรรมมักเปนสี
ของวัสดุทนี่ ํามาใชทาํ ใหเกิดความงาม เชนไม ทองคํา สําริด ฯลฯ
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- ลักษณะการกําหนดขนาดและสัดสวนใหมีความสูงต่าํ โคงงอ ใหมคี วามออนชอยในลีลา
ตางๆ สรางความงามในจิตใจไดดี
- ลักษณะของความงามที่เกิดจากพืน้ ที่มีความแตกตางของระดับ เชน ความหนา บาง นูน
ต่ํา ตามสภาพความเปนจริง
- ลักษณะของมิติที่ใหความงามดานรูปทรงแตะละประเภท ไมวา จะเปนรูปทรงธรรมชาติ รูป
เรขาคณิต และรูปทรงอิสระ โดยเฉพาะรูปทรงคน และสัตวที่แสดงทวงทาตางๆ และสามารถมองไดทุก
ดานโดยรอบซึง่ สะทอนความงามและเรื่องราวไดเปนอยางดี
- ลักษณะการจัดสวนประกอบใหเกิดคุณคาทางความงาม โดยการนําเอาสวนประกอบทัง้ 9
ชนิด เชน เสน รูปทรง สี พืน้ ผิว ขนาดและสัดสวน จังหวะและทิศทาง ความกลมกลืน มวล และบริเวณ
วาง มาประกอบเขาดวยกัน เพื่อใหเกิดความงามและเรือ่ งราว
2. คุณคาทางเรื่องราว เปนการนําเสนอเนือ้ หาที่ไดจากสิง่ ใกลตัวหรือในชีวิตประจําวัน โดย
เนื้อหาจะเปนตัวโนมนาวใหเกิดความรูสึกปติยินดีหรือเลวราย ขึ้นอยูก ับความประทับใจหรือสะเทือนใจ
จากเรื่องราวนัน้ ๆ นับวาเปนการสรางทีพ่ ยายามจําลองสถานการณไดอีกทางหนึง่ เหมือนการบันทึก
เรื่องราวตางๆ ใหผูอื่นไดรับรูและเกิดอารมณคลอยตามเรื่องราวทีน่ าํ เสนอโดยแบงแยกเรื่องราวออกได
ดังนี้
- เรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อ มนุษยทุกเชื้อชาติทุกประเทศยอมมีความเชื่อดวยกันทัง้ นั้นจึงทํา
ใหมนุษยเขาใจในเนื้อหาทีน่ าํ เสนอเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยูท ี่ตองพึง่ พาสิง่ เรนลับ เทพเจา ภูตผีปศ าจ
เทพบุตรเทพธิดา ฯลฯ ดังนัน้ ประติมากรรมจึงถูกสรางขึ้นเพื่อนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อตางๆ
ที่มีอยูมากมายดวยกัน
- เรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา ขนมธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม ไมวาจะเปนการสราง
พระพุทธรูปหรือเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธประวัติ หรือวิถีชีวติ ของการดํารงอยูของมนุษย ลวนนํามาสรางให
เกิดเรื่องทีน่ าสนใจไดเปนอยางดี อยางเชน รูปเกีย่ วกับนรกสวรรค หรือการประพฤติตนของคนทั้งทางดี
และไมดี ที่แตละวัดไดทําขึน้ เพื่อเตือนสติแกพสกนิกรทั่วไป
- เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร เปนการสรางประติมากรรมที่นําเนื้อหาที่เกิดขึ้นจริงๆหรือ
เปนตํานาน หรือพงศาวดาร แตควรเปนเหตุการณที่ผานไปและเปนที่สาํ คัญๆ มานําเสนอ อยางเชน
เหตุการณที่ชาวบานบางระจันปกหลักสูกบั ทหารพมาจนเลือดหยาดสดทาย จึงสรางอนุสาวรียวรี ชน
คายบางระจัน จังหวัดสิงหบรุ ี เปนตน
- เรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง เปนการนําเรื่องราวตางๆ ในการบริหารประเทศ
รวมทัง้ พระมหากษัตริยท ี่ปกครองประเทศ หรือเกี่ยวกับบุคคลสําคัญที่บริหารประเทศ หรือบุคคลทีท่ ํา
คุณงามความดีและเสียสละใหแกชุมชนและประเทศชาติ เชน งานอนุสาวรียตางๆ เปนตน
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- เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ เปนการนําเสนอเรื่องราวที่เปนธรรมชาติ หรือตามแหลง
ทองเที่ยวที่เปนธรรมชาติ เชน ภูเขา น้ําตก ดอกไม ถ้ําและเพิงผา เปนตน
- เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจําวันหรือสิ่งแวดลอมตางๆ เปนการนําเสนอเรื่องราวที่พบเห็นกัน
อยูในแตละวัน เชน การคาการขาย ผูติดยาเสพติด อาชีพการงาน การเกษตร การพักผอนหยอนใจ
การศึกษา การจราจร การสือ่ สาร ฯลฯ
- เรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดี นิทาน สํานวน คําพังเพย สุภาษิต เปนการนําเนื้อหาในแตละ
ตอนมาใหผูชมไดรับรูเรื่องราว โดยเฉพาะเรื่อที่เปนทีน่ ิยมของคนทัว่ ไป
- เรื่องราวเกี่ยวกับความกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนการนําเสนอเรื่องราวที่
มีเนื้อหาใหมๆ อีกทัง้ เทคนิคการสรางดวยวัสดุทหี่ ลากหลายและแปลก
3. คุณคาทางประจําชาติ คําวา ประจําชาติ ในทีน่ ี้มิไดเจาะจงวาเปนชาติใดชาติหนึ่ง ผลงาน
ประติมากรรมที่มนุษยรังสรรคขึ้นมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน จะมีรูปแบบที่ผสมผสานรวมสมัยกันและ
กันและไดปรับเปลี่ยนเปนรูปแบบเฉพาะตนในที่สุด ซึ่งสืบทอดกันมาโดยตลอด นับวาเปนเอกลักษณ
ประจําของชาตินั้นๆ ไดเปนอยางดี ดังนั้น งานประติมากรรมจึงถูกสรางขึ้นดวยจุดประสงคเพื่อใหอยู
ุ คาสมควรยกยองใหเปนสมบัติ
คูบานคูเมืองของตนตลอดไป ดวยเหตุนี้ ผลงานประติมากรรมจึงมีคณ
ของชาติไดอีกชิ้นหนึง่ โดยมีคุณคา ดังนี้
- บงบอกถึงเอกลักษณของชาติที่มีศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม คติความเชื่อ
และมีผูปกครองและผูบริหารประเทศชาติของตน
- มีความปติในรูปแบบประติมากรรมของชนชาติตน
- การถายทอดรูปแบบประติมากรรมตามคติความเชื่องทางศาสนา เปนสิ่งยืนยันวาชาติตนมี
ศาสนาประจํามาชานาน และสาเหตุการสรางประติมากรรมดานศาสนาไดมีการกระทําตอๆ กันมา
อยางยาวนาน
- เปนหลักฐานทางประวัติศาสตรของชาติไดโดยสามารถสืบคนถึงวิวฒ
ั นาการรูปแบบประจํา
ชาติไดโดยลําดับ
- ชนชาติมีความรูสึกภาคภูมิใจในรูปแบบประติมากรรมประจําชาติ ซึง่ เปรียบเสมือนมรดก
ทางศิลปกรรมของชาติตน
- ความเปนชาตินิยม โดยสงเสริมและสรางใหเปนเอกลักษณสืบไป และใหชนรุน หลังศึกษา
คนควารูปแบบประติมากรรมประจําชาติอยางถูกวิธี เพื่อสืบสานและจรรโลงรูปแบบไวใหอยูคู
ประเทศชาติตลอดไป
- ดานเศรษฐกิจเปนแหลงทองเทีย่ วของชาติ
- สรางสุนทรียภาพทางความงามและเรื่องราวของชาติ
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- ทางโบราณคดี เปนสิ่งทีน่ กั โบราณคดีหรือนักประวัติศาสตรศิลปตองศึกษาคนควาหาเหตุ
และผล ที่มาทีไ่ ปเพื่อคลี่คลายรูปแบบประติมากรรมใหกระจางชัด
- จิตสํานึกของคนในชาติกบั ผลงานประติมากรรมประจําชาติ โดยสมควรรวมมือรวมใจกัน
อนุรักษหรือชวยกันปกปองไมใหผลงานชํารุดเร็วกวาที่ควรจะเปน
4. คุณคาทางสังคมมนุษย มีผูกลาวกันเสมอวามนุษยเปนสัตวสงั คม โดยอยูกนั เปนกลุม มี
การจัดการทุกสิ่งทุกอยางใหเปนระบบ มีวถิ ีชีวิตรวมกัน เคารพกฎเกณฑและระเบียบอันเดียวกัน และ
ผลงานประติมากรรมก็เปนอีกชิ้นหนึง่ ชิน้ งานทีม่ นุษยสรางสรรคขึ้นมา แลวมีผลดีตอ สังคม หรือมี
ประโยชนมากกวาการทําลายหรือใหโทษ ฉะนัน้ หากจะกลาววางานประติมากรรมทีส่ รางขึ้นมามี
หนาที่ในตัวเองตอสังคมก็ไมผิดนักเพราะหนาที่หลักก็คือการแสดงออกถึงความปรารถนาดีตอสังคม
มนุษยเสมอมา โดยแบงคุณคาออกไดคือ
- ทางสากล ทีม่ ีลักษณะเปนกลางของรูปแบบ โดยบงบอกถึงการรวมสมัยซึ่งกันและกันและมี
กระบวนแบบที่ไมตางกันมากนัก คนทั่วไปเห็นแลวเขาใจเรื่องราวและรูปแบบไดงาย
- ทางสุนทรียภาพ โดยมีความงามและเรือ่ งราวจากสิง่ ใกลตัว
- ทางวิทยาการใหมๆ เปนการเลือกใชวัสดุอยางเหมาะสม ผสมกับกลวิธีการสรางอยางอิสระ
ทุกขั้นตอน
- ทางการศึกษา เปดโอกาสใหผูสนใจศึกษารูปแบบใหมๆ อยางเสรี
- ทางความคิดสรางสรรค ทัง้ ผูสรางและผูช มเกิดความคิดใหมๆ เมื่อไดชมผลงาน และผูสราง
ก็ปรับปรุงผลงานในชิ้นงานตอไป
- ทางการวิพากษวิจารณ เปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็น ตามความรูความเขาใจของ
ผูคนทัว่ ไปไดชม
- ทางการเมืองการปกครอง มีสวนสงเสริมแนวทางและแสดงความดีงามของผูป กครองกลุมชน
- ทางประชาสัมพันธ เปนการสรางเพื่อเชิญชวนใหผูคนทั่วไปไดทราบในคุณคานัน้ ๆ
- สรางทัศนคติที่ดีและสงเสริมใหมีจิตใจรักความสวยความงามในงานประติมากรรม
สรุปไดวา คุณคาที่กลาวมาทัง้ 4 คุณคา ยอมเปนที่ประจักษแกคนทัว่ ไป เพราะในขณะที่
สังคมพัฒนาไปในดานวัตถุอยางรวดเร็ว คนทุกคนควรจะใหความสนใจตอการพัฒนา คุณภาพชีวิต
จิตใจ และรสนิยมของตนเองและสวนรวมบาง ซึ่งเชื่อวาผลงานประติมากรรมที่สรางขึ้นดวย
จุดประสงคทแี่ นชัดจะชวยพัฒนาชีวิต จิตใจ และรสนิยมของคนในชาติได ดวยเหตุนี้ การรับรูถึงคุณคา
ที่แฝงอยูในงานประติมากรรมจึงเปนสิ่งที่ผชู มจะตองคนหา ซึ่งบางชิน้ งานจะแฝงดวยคุณคาแหงความ
งามและเรื่องราวหรือสังคมมนุษย หรือลักษณะประจําชาติ
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หลักการสรางงานประติมากรรมโดยรวม อาจหมายถึง ความชํานิชํานาญ ตั้งแตการเตรียม
และการใชเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ จนกรทั่งเกิดเปนรูปทรงแตละประเภทตามตองการ ดวยเหตุนี้
รูปแบบของงานประติมากรรมจึงตองอาศัยสวนประกอบทั้ง 9 ชนิด มาประกอบเขาดวยกัน และ
พยายามสรางมิติใหมีระดับของพื้นผิวทีม่ คี วามตื้น ลึก หนา บางตามสภาพความเปนจริงแบบ 3 มิติ
ซึ่งอาจมีรูปแบบเหมือนหรือไมเหมือนจริงก็ได ขึ้นอยูกับทฤษฏีการถายทอดที่ประติมากรจะใส
ความรูสึกนึกคิดเขาไปในชิ้นงานนั้นๆ พรอมกับใชทกั ษะ ฝมือและลําดับความคิดในการจัดภาพแบบ
ประจําชาติ แบบสากล ใหมจี ุดเดน ความสมดุล และหนวยเดียวกัน ตามจุดประสงคที่วางไวเพื่อใหเกิด
คุณคาอยางสูงสุดในผลงานแตละชิ้น
ดังนัน้ ความนิยมและความเขาใจในประติมากรรมจะมีคุณคาหรือความหมายสูงขึน้ ก็
ตอเมื่อผูชมพยายามตีความหมายของผลงานประติมากรรมตามความรูที่บังเกิดในใจ และใช
วิจารณญาณของตนเองรวมกับความรูในหลักการของคุณคางานประติมากรรมเปนเครื่องตัดสินชีช้ ัด
ซึ่งผูดูงานอาจเห็นคุณคาที่แฝงอยูในชิน้ งานตามความรูส ึกของแตละคน การตีความของผูชมโดย
ปราศจากหลักการอาจจะสรางความสับสนในการเขาใจประติมากรรมได เพราะแตละคนอาจจะคิด
และตีความในคุณคาแตกตางกันออกไป ฉะนัน้ ในการทีจ่ ะสรางความเขาใจในการศึกษาเกี่ยวกับ
คุณคางานประตุมากรรม ควรมีความรูโครงสรางคุณคาและจุดประสงคในการสรางกอนเปนสําคัญ
สวนการตีความหมายในคุณคาในลักษณะตางๆ นั้น ทุกคนยอมรับรูและเขาใจดีวาเปนสิทธิของแตละ
บุคคลที่จะตีความหมายในคุณคาที่ไมจําเปนตองเหมือนกันเสมอไป
4.9 แนวทางการวิจารณทศั นศิลป
การสรางสรรคทัศนศิลปทุกประเภทจําเปนตองควบคูกับการวิจารณ การวิจารณงาน
ประติมากรรมกับสภาพแวดลอมจึงตองใชสภาพแวดลอมมาเปนกรอบหรือขอบเขตหรือเปนเครื่องมือ
การวิจารณดวยเชนกัน สภาพแวดลอมทัง้ ที่เปนธรรมชาติและชุมชนเมืองสามารถมีบทบาทเปนผูสอน
การสรางสรรคและเปนผูสอนการวิจารณได กลาวคือ มนุษยนําสรรพสิ่งในสภาพแวดลอมมากลัน่ กรอง
และวิเคราะหเพื่อนํามาเปนเกณฑที่ชวยใหผูสรางสรรคและผูวิจารณรวมทั้งผูท ี่เกี่ยวของใชเปนพื้นฐาน
รวมกันในหนาที่ความรับผิดชอบที่ตางกัน
เครื่องมือนี้จะชวยใหนักวิจารณใชเปนหลักในการพูดและเขียนได โดยมีหลักวิชาทีน่ า เชื่อถือ
และไมใชการวิจารณแนวอัตวิสัยมากเกินไป
นอกจากการใชเกณฑเบื้องตนที่บัญญัติขึ้นจากการนําสภาพแวดลอมมายอยแยกและ
ประกอบรวมขึน้ ยังมีปจจัยหรือขอกําหนดบางขอที่จะตองนํามาเปนเครื่องมือการวิจารณอยาหลีกเลี่ยง
ไมได เชน งบประมาณ บุคคลากร ขนาดพื้นที่ การเปลีย่ นแปลงทางสังคม การเมือง การปกครอง
วัฒนธรรมทองถิน่
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การดูงานประติมากรรมกับสภาพแวดลอมนั้นจะมีคําถามวาเราจะประเมินคางานประติมากรรม
วาเขาไปมีสว นสรางสรรคพื้นที่นนั้ ไดหรือไม อยางไร และสภาพแวดลอมจะเขาไปสัมพันธกับประติมากรรม
อยางไร การตัง้ สมมุติฐานหรือคําถามลักษณะนีจ้ ะเปนปจจัยตางๆ และความหลากหลายของทัง้ ตัวงาน
และสภาพแวดลอมมาสรางเงื่อนไขสําหรับใชในการวิจารณผลงานดวยเชนกัน
สภาพแวดลอมทั้งที่เปนธรรมชาติและทีม่ นุษยสรางขึ้นนั้น มีความสลับซับซอนในการที่จะทํา
ความเขาใจและนํามาใช ผูท ี่เกีย่ วของทุกฝายจําเปนตองทําความเขาใจถึงคุณสมบัตหิ รือความหมาย
กอน คือ
- ผลงานประติมากรรมสภาพแวดลอม
- ประติมากรรมตามความหมายในวงวิชาการณทัศนศิลปคือ รูปทรง 3 มิติ ที่มีโครงสราง มี
ระบบระเบียบของการใชทัศนธาตุ มีความงาม มีความคิด ความหายและเนื้อหาอยูในทีว่ างลอมรอบ
สภาพแวดลอม คือ บริเวรทีม่ ีความหมายมากกวาความวางรอบๆงานประติมากรรม นัน่ คือ
การไมจําจัดเขตของพื้นที่วา ง แสดงวามีอาณาบริเวณกวางมากมีสรรพสิ่งทีเ่ ปนธรรมชาติและสิ่งที่
มนุษยสรางขึน้ ที่มิใชงานประติมากรรมเทานัน้ หากยังมีสิ่งอื่นๆเชน สิง่ มีชีวิต พืชพันธุ ที่อยูอาศัย
ปรากฏการณธรรมชาติ ฯลฯ
สภาพแวดลอมอาจมีบทบาทสําคัญไดหลายอยาง และสามารถเปนแรงสนับสนุน
ความสําเร็จของผลงาน บทบาทดังกลาวเชน
- เปนกรอบการสรางผลงานประติมากรรม
- เปนตัวประเมินคางานประติมากรรม
- เปนตัวชวยวางกรอบการวิจารณหรือเปนเครื่องมือการวิจารณ
สภาพแวดลอมนั้น หากมองอยางปกติธรรมดาแลวจะไมเห็นลักษณะหรือความเปนกฏเกณฑ
ทางวิชาการทีจ่ ะนํามาใชผลิตผลงาน แตหากมองอยางวิเคราะห ทุกๆสรรพสิ่งในสภาพแวดลอมจะเปน
องคความรูอยางมหัศจรรยในการกําหนดโครงการประติมากรรมกลางแจงไดอยางแยบยล และเมือ่ ถูก
ตรวจสอบจากนักวิชาการทุกสาขา รวมทัง้ นักวิจารณทัศนศิลป ความเปนเหตุเปนผลของสภาพแวดลอมจะ
ทําใหโครงการและผลงานประติมากรรมนัน้ ปราศจากขอทวงติง ในการตรวจสอบและสามารถรับการ
วิจารณไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผลงานมีคุณภาพเดนและมีมาตรฐานสูง
งานประติมากรรมจะมีลกั ษณะอยางไร สวนหนึ่งจะตองขึน้ อยูกับสภาพแวดลอมอยางแนนอน
สภาพแวดลอมที่จะนํามเปนกรอบและมีหนาทีเ่ สมือนตัวชวยสรางสรรคและวิจารณนั้น นักวิชาการทาง
ศิลปะถือวาเปน “กฏเกณฑเบื้องตนที่จะใชเปนแนวทางและการประเมินคาประติมากรรมกับสภาพแวดลอม”
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เมื่อใชตัวชวยจากสภาพแวดลอมแลว ในทางกลับกับสภาพแวดลอมธรรมดาจะมีพลังและ
ความนาสนใจเพิ่มขึ้นไดอยางไรตองขึ้นอยูก ับงานประติมากรรมดวยทัง้ 2 ประการนีต้ องทําหนาที่
สงเสริมและสนับสนุนกันไดอยางลงตัว ดังนัน้ กฎเกณฑทุกขอจึงสัมพันธกนั สามารถใชแตละขอหรือทุก
ขอหรือขอเดียวในการประเมินหรือวิจารณก็สามารถกระทําได โดยขึน้ อยูกับวิจารณญาณ
หลักเกณฑเบือ้ งตนที่ใชเปนแนวทางและการประเมินคาประติมากรรมกับสภาพแวดลอม
หลักเกณฑเบือ้ งตนนี้ไดจากหลักวิชาวาดวยการใชสภาพแวดลอมทุกแงมุมอันมีลักษณะ
หลากหลายมาเปนขอกําหนดที่จะสรางกรอบสําหรับผูเกีย่ วของและสามารถทําใหผลงานสามารถ
ตอบสนองสภาวะแวดลอมทุกดานไดอยางสงางาม
นอกจากประเด็นหลักที่เห็นเดนชัดคือตัวงานประติมากรรมและสถานที่จัดตั้งแลว ควรให
ความสําคัญกับขอพิจารณาอีก 5 ประการ คือ
1. บริบททางสังคม(contextual relevance)หรือสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับเรื่องราว
หมายถึงสภาพแวดลอมที่หา งจากตัวผลงานประติมากรรม อาจมองไมเห็นคาเดนชัดดวยสายตา
ทันที หรืออาจเปนเพียงสถานะการณรอบๆแฝงอยูไมชัดเจน แตมีอทิ ธิพลตอผลงานและเปนตัวบงชีห้ รือ
กําหนดทิศทางใหผลงานมีรูปแบบทรงไหน อยางไร สภาพแวดลอมประเภทนี้ผูสรางจะตองใชความสามารถ
อยางแยบยล ผูวิจารณจะตองพิจารณาอยางลึกซึ้งและมีรายละเอียดในการประเมินคา ไดแก
- เนื้อหา(subject matter)
เนื้อหาเขาไปเกี่ยวของสัมพันธกับสถานทีจ่ ัดตั้งอยางไร สวนใหญเนื้อหาอาจเปนสัญลักษณ
ทางความงามที่เปนนามธรรม คือ ไมมีเนื้อหาสาระเฉพาะเรื่องจะมีความหมายหรือใจความสําคัญที่
เดนชัดหรือไมมีก็ได และอีกประเภทหนึ่งคือเนื้อหาที่บง บอกเรื่องราวของสถานที่นนั้ โดยเฉพาะเจาะจง
แตโดยทั่วไปมักใชเนื้อหาที่เปนนามธรรมไมเฉพาะเจาะจงมากกวา เพราะจะทําใหดุเปนกลาง ทําใหไม
มีขอโตแยงกับสังคม การเมือง และวัฒนธรรมทองถิน่ เนือ้ หาของงานทีต่ ิดตั้ง ณ สถานทีห่ นึง่ มิได
หมายความวาจะสามารถนําไปติดตั้งในสถานที่อีกแหงหนึง่ ได นัน่ หมายความวาสถานที่จัดตั้งมี
อิทธิพลตอเนือ้ หา ขอสังเกตนี้สามารถนําไปเปนประเด็นแรกที่ผูวิจารณจะพิจารณาได
- ลําดับเวลา(chronology)
ลําดับเวลามาเกี่ยวของกับงานประติมากรรมไดอยางไร ลําดับเวลาคือ สมัยหรือสไตลของทั้ง
งานประติมากรรมและสภาพแวดลอม ถาทัง้ 2 สวนเดินสวนทางกัน ผลที่ไดคือประติมากรรมอาจจะดู
จมหายไป และในเวลาเดียวกันอาจทําใหคุรคาของสภาพแวดลอมลดลง แสดงวาความสัมพันธของตัว
งานประติมากรรมและสถานที่ตองถูกนํามาพิจารณารวมกัน ความสําคัญในเรื่องลําดับเวลาเปนขอสังเกตที่
มีเหตุผลทีจ่ ะนํามาเปนกรอบวิจารณ โดยสรุปขอสังเกตเพื่อใหมองเห็นผลงานประติมากรรมที่มกี าร
ประสานกันของลําดับเวลา และมีขอที่ควรคํานึงในการดําเนินการพิจารณา คือ
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การพิจารณาลําดับเวลาโดยนักวิชาการหลายสาขา
การพิจารณาตัวผลงานและยุคสมัย(ลําดับเวลา)ของสถานทีน่ ั้นๆรวมกัน
- ประโยขนใชสอย(utility)
เมื่อสถานทีน่ นั้ ตองการประโยชนใชสอยโดยตรง ประโยชนใชสอยอาจเปนตัวกําหนดทําให
ประติมากรรมนั้นกลมกลืนไปกับสถานที่นนั้ ดวย เชน สภาพแวดลอมที่เปนสวนสุขภาพ สนามเด็กเลน
ศูนยการคา พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร แตทงั้ นี้ไมไดหมายความวาทุกสถานที่จะตองกําหนดประโยชนใช
สอยไวเดนชัด
2. คุณสมบัติทางกายภาพ(Physical qualities)
คุณสมบัติทางกายภาพหรือพูดงายๆ คือความเปนตัวตนของงานประติมากรรม ในขอนี้
ศิลปนจะตองเปนผูที่รับรูและจัดการคุณสมบัติทางกายภาพมากกวาคนอื่น โดยมีคนอื่นเปนที่ปรึกษา
ดานความเปนไปได คุณสมบัติทางกายภาพ ไดแก
- ขนาดและมาตราสวน(size-scale)
สถานที่ตองเปนตัวกําหนดขนาดและมาตราสวนของงานประติมากรรม โดยเฉพาะในสถานที่
ที่มีวัตถุประสงคเฉพาะ ขนาดและมาตราสวนของงานประติมากรรมทีไ่ มเหมาะสมจะทําใหสิ่งแวดลอม
ลดคุณคา นอกจากนี้ยงั มีเงือ่ นไขอื่นที่มีอทิ ธิพลตอขนาดและมาตราสวนของงานประติมากรรม คือ
การเคลื่อนไหวอยางรวดเร็วของผูชมซึ่งจะมีมากกวาการดูงานในหองแสดง การมีสิ่งรบกวนในขณะดู
งานทัง้ ทีเ่ ปนธรรมชาติและวัตถุ ผูสราง ผูดู ผูประเมินคา และนักวิจารณสามารถใชสภาพแวดลอมดาน
ขนาดและมาตราสวนใหไดประโยชนรวมกัน ขนาดและรูปลักษณของพืน้ ทีว่ าง สถาปตยกรรมในบริเวณนั้น
ขนาดของมนุษยทงั้ หมดนี้เปนมาตรฐานเพื่อนํามาเทียบขนาดและมาตราสวนของงานประติมากรรม
- รูปรางและรูปทรง(shape-form)
งานประติมากรรมกลางแจงรูปแบบมีลักษณะเปนsilhouetteคือ เปนรูปเงาดําแสดงภาพให
เห็นลักษณะสัณฐานดานขางเปนเงาบนพืน้ ขาว รูปรางลักษณะนีจ้ ะมองเห็นแตเสนรอบนอกโดย
สวนรวมไดชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคือ ไมวาศิลปนจะมีแนวคิดถึงรูปแบบไหน ขอควรจําคือ
ควรเสนอผลงานในลักษณะที่มีเสียงรอบนอกซึ่งสามารถรับรูและเขาใจไดงาย เพราะงานประติมากรรม
กลางแจงที่บรรลุผลและมีผลกระทบมากที่สุดกับสภาพแวดลอมในแงการเพิม่ คุณคาใหสภาพแวดลอม
นั้น คือ งานทีด่ ูเรียบงาย เดน อานออกไดชัดเจน หรือเปนรูปทรงนามธรรมที่งายๆไมซับซอ
- วัสดุ(material)
การที่รูปรางหรือรูปทรงขะแสดงพลังตามแนงคิดของศิลปนไดหรือไมนั้น วัสดุที่ใชมีความสําคัญ
อยางยิ่ง สวนใหญงานกลางแจงจําเปนตองใชวัสดุเนื้อแท ในการที่ศิลปนกําหนดวัสดุชนิดใด จะไดสี
พื้นผิว พลังของรูปทรง ความทนทาน เปนผลพวงตามมา ซึ่งแนนอนวาวัสดุก็เปนสวนสรางสรรค
สภาพแวดลอมเปลี่ยน เสริม หรือทําลายไดเหมือนกัน
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- มวลและความหนาแนน(mass and density)
ศิลปนมักใชมวลเปนสื่อแสดงเนื้อหาที่ตองการจะแสดงออกโดยใหวัสดุและรูปทรงเปนตัวกําหนด
ขอบเขตของมวล เพราะมวลสามารถปะทะกับสภาพแวดลอมอันไมจํากัดสภานะไดดี ในมวลหนึ่งจะ
เต็มไปดวยปริมาตรและน้ําหนักมากหรือนอยแลวแตการกําหนดของศิลปน ปริมาตรและน้ําหนักอันเกิด
จากการใชมวลที่ไตรตรองแลวทําใหผูดูเกิดความประทับใจ รวมถึงการเลือกใชวัสดุเนือ้ แทกส็ ามารถทําให
ผลงานสงพลังความเปนมวลและความหนาแนนไดชัดเจนเชนกัน
ในสวนของผลงานประติมากรรมประเภททีม่ ีความเปนปริมาตรและความหนาแนนนอยจะตองมี
สถานที่ติดตั้งที่มีสถานการณใกลเคียงในเรื่องของฉากหลัง(background)และฉากหนา(foreground)
ที่เกีย่ วเนื่องกับระยะการมองของผูชม ซึ่งเมื่อรวมตัวผลงานประติมากรรมเขาดวย จึงจะดูสมบูรณขึ้น
- ความซับซอน(complexity)
ความซับซอนของงานประติมากรรมเกิดจากการใชเนื้อหาปริมาณมาก เพื่อบอกรายละเอียด
ของรูปทรงที่ซบั ซอน ปกติผูชมงานประติมากรรมนอกสถานที่มกั จะยึดตัดกับตัวแปลอื่นๆมากกวาสาระ
ที่แทจริงของงานประติมากรรม ดังนัน้ เมื่อความสนใจของผูชมพุง ไปทางนัน้ ก็ควรที่จะเขาใจรูปราง สี
และความสัมพันธระหวางผลงานกับการติดตั้งที่เปนหนึ่งเดียว และชืน่ ชมกับผลงานเสมือนหนึง่ เปน
ประสบการณทางความงามโดยไมจําเปนตองพยายามหาความหมายที่แนนอนและสัญลักษณของ
รูปทรงใหมากจนเกินกวาที่จะซึมซาบไดในเวลาที่จํากัด หากความซับซอนมีมากและความซับซอนนัน้
ไมรวมอยูกับสภาพแวดลอมที่ซับซอนยิ่งกวา ความงามความพอดีก็จะไมปรากฏ
เรื่องความซับซอนของประติมากรรมกับสภาพแวดลอม จุดที่ควรสังเกตและใหความสําคัญ
เปนพิเศษอยูท ี่การพิจารณาตัวผลงานและสถานทีจ่ ัดตั้งไปพรอมๆกัน เชน การวางผลงานบนพืน้ ที่
งายๆใหเงาของประติมากรรมเลนกับพืน้ ทีโ่ ดยไรแทนฐาน งานนัน้ จะตองมีขนาดใหญพอเหมาะ ความ
นาสนใจของรูปรางของงานอาจเปนสวนหนึ่งที่เชิญชวนผูดูใหประทับใจหรืออาจทําใหสถานการณ
รอบๆเขามาเปนสวนหนึง่ ของงานดวยก็อาจเปนได
3. สถานที่จัดตั้ง(staging)
ผูดูงานประติมากรรมกลางแจงจะสังเกตเห็นภาพรวมของผลงานที่ปรากฏวา เกิดความพอดี
มีเอกภาพหรือไมนั้น อาจตั้งขอสังเกตวาสถานที่จัดตั้งนัน้ ๆไดรับการวางแผนปฏิบัตมิ าอยางดีหรือไม
โดยพิจารณาจากองคประกอบรอบตัวผลงานประติมากรรมในการวางแผนปฏิบัติที่รอบคอบควรจะมี
บุคคลากรหลายอาชีพเขามาเกี่ยวของ เพราะการใหขอคิดเห็นรวมกันนอกเหนือจากตัวศิลปนจะ
ประสบความสําเร็จมากที่สดุ โดยเฉพาะประติมากรรม 3 มิติ การชมผลงานจะตองใหความเพลิดเพลิน
กับผูชมไดทุกมุมมอง เนื่องจากสิง่ แวดลอมนอกสถานทีเ่ ปนสิ่งควบคุมยากยิ่งกวาสิง่ แวดลอมในอาคาร
การวางแผนงานจะสําเร็จไดนนั้ จะตองประกอบดวยการใชกฏเกณฑดานองคประกอบ และองคประกอบ
รอบผลงานนีผ้ ูวิจารณสามารถใชเปนกรอบในการวิจารณไดดวย ดังนี้คือ
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- ฉากหลัง(background)
ไมวาจะเปนสภาพแวดลอมที่มีฉากหลังเปนวัตถุ อาคาร หรือเปนสวนปา คุณสมบัติของฉาก
หลังนั้นๆ จะมีทั้งสูง ต่ํา กวาง ยาว มีระยะใกลไกลของฉากหลังดวย ธรรมชาติของผูชมมักจะเดินดูไป
รอบๆผลงาน ฉากหลังก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยตามการเคลื่อนตัวแตละจุดของผูชม
- ฉากหนา(foreground)
ฉากหนาอาจจะทําหนาที่ชว ยเหลือฉากหลังใหดีขึ้นหรือลดความสําคัญของฉากหลังลง หรือ
อาจตางทําหนาที่ของมันเองอยางเดียวก็ได ฉากหนาของผลงานสามารถเปลี่ยนแปลงไปไดเรื่อยๆตาม
จุดหยุดของผูชม กรณีที่ฉากหนาเปนลานสนามกวางๆ และมีผลงานอยูตรงกลางทําใหผชู มเห็นฉากหลัง
เหมือนกันทุกจุดการเคลื่อนตัวกรณีนี้ การออกแบบฉากหนาตองบังคับระยะหางโดยอาจใชวธิ ีวางเกาอี้
ไวตรงจุดที่เหมาะสมเพื่อกําหนดมุมมองใหเห็นงานในระยะที่สวยงาม
- กรอบการมอง(enframement)
เมื่อนําฉากหลังและฉากหนามาบรรจบกัน นั่นหมายถึงกรอบหรือขอบเขตของสภาพแวดลอม
รอบผลงานซึง่ เทากับเปนกรอบการมองไปดวย โดยคํานึงถึงระยะไกลใกลของผูชม การควบคุม “กรอบ
การมอง” อาจจะเปนเรื่องยาก แตหากไดพจิ ารณาและวางแผนอยางพิถีพิถนั จะทําใหผลงานออกมา
คุมคา
- ฐาน(base)
ในกรณีของประติมากรรมกับสภาพแวดลอม ฐานอาจหมายถึงการยกระดับของพื้นที่หรื
ออกแบบโดยใหเห็นเปนฐานจริงๆที่ไมเกีย่ วกับเนื้อหาของประติมากรรม เพียงใหสอดคลองกันเทานั้น
หรือฐานที่อาจเปนเนื้อหาไปในตัว แตบางครั้งหากศิลปนไมสนใจแทนฐาน อาจจะใชสถานที่โดยรอบ
เชน พืน้ หญา ลานซีเมนต และอื่นๆ ใหสมั ผัสกับตัวผลงานเพื่อใหเกิดปฏิกิริยาดานแสงเงาบนพื้นนั้นๆ
แตไมวาจะเปนฐานแบบไหน การพิจารณาตองรวมสถานที่โดยรอบเขาไวในการพิจารณาดวย
- แสงสวาง(lighting)
เมื่อประติมากรรมคือพลังรูปทรง 3 มิติ ที่สามารถดูไดรอบดาน การจัดการเรื่องแสงใหตก
กระทบกับวัตถุเพื่อใหผลงานนัน้ สงพลังความงดงามไดดีที่สุดจึงเปนสิ่งที่ตองพิถพี ถิ ันเปนอยางยิง่
เชนเดียวกับกระบวนการอื่นๆกลาวคือ
การควบคุมแสงขึ้นอยูก ับ
ตัวผลงานประติมากรรม
ทิศที่ตั้ง
ตําแหนงหรือสถานที่จัดตั้ง เปรียบเทียบกับพื้นและผูดู
วัสดุที่ใช
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การควบคุมแสงในเวลากลางคืนขึน้ อยูกบั
จํานวนของดวงไฟ
ชนิดของดวงไฟ
สีของดวงไฟ
คาของความแรง
ตําแหนงทิศทีต่ ั้งของดวงไฟ
จุดประสงคของศิลปนดานอารมณของผลงาน
การเกิดน้ําหนักจากเงาแบน(silhouette)
ความงามของเงาที่ทอดลงสูพ ื้น
ความงามของน้ําหนักเงาจากปริมาตรหนึ่งที่สลับซับซอนในจังหวะทีง่ ดงามพอดีของตัว
ประติมากรรม
ขอสังเกตโดยรวม ดวงไฟมักติดตั้งไวที่ฉากหลัง เพราะแสงจากฉากหลังจะทําใหเกิดน้ําหลักที่
ขอบเงาแบน(silhouette) อันเปนคุณสมบัติเดนที่สุดของผลงานประติมากรรมกับสภาพแวดลอม
องคประกอบทั้ง 5 ประการในเรื่องสถานที่จัดตั้งนี้ จะนํามาใชมากในกรณีของประติมากรรม
ในสวนสาธารณะ นิทรรศการกลางแจง สวนประติมากรรมเพราะมักจะเปนการรวมผลงานของศิลปน
หลากหลายแนวคิดและมีจาํ นวนมากกวา 2 คน การจัดวางจึงตองอาศัยองคประกอบนี้เขาไปมีสว น
ชวยจัดสรรจังหวะ ระยะใหเกิดเอกภาพของประติมากรรมทั้งหมด
4. ความซาบซึง้ ในการแสดงใหเห็น(apprehension and revealment)
ความซาบซึ้งและการแสดงออกใหเห็นเปนเรื่องเกี่ยวกับการมองของผูชมที่สัมพันธกับเวลาใน
ชั่วขณะที่ผูชมมองเห็นผลงาน ความซาบซึง้ และการแสดงพลังของงานประติมากรรมจะมีขึ้นไดจาก
คุณภาพในเชิงคุณภาพของตัวผลงานเอง และการวางแผนติดตั้งซึ่งไมควรละเลยเงื่อนไขอีก 2 ประการ
ที่จะทําใหเกิดความซาบซึ้ง คือ
- ความเร็ว
หมายถึงความเร็วของสายตา ฝเทา การดูอยูบนยวดยานที่เคลื่อนที่ ยวดยานจากที่สูง ตัวงาน
ประติมากรรมที่ผูชมมองในความเคลื่อนทีต่ างๆทีก่ ลาวมายอมตางกันออกไปดวย เรือ่ งของความเร็ว
ทุกประเภทนี้จะเปนปจจัยทีศ่ ิลปนนํามาประกอบในการคิดถึงรูปทรง ขนาด วัสดุ รวมทั้งการกําหนด
รูปทรงที่เรียบงานหรือสลับซับซอนก็ตาม
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- มุมมอง ความสูง ระยะใกล - ไกล
ถาเรายืนหางจากผลงานประติมากรรมขนาดใหญ เราจะเห็นองคประกอบของผลงานทัง้ หมด
ไดครบถวน แตถาเราไปยืนอยูที่ฐานของผลงานนัน้ เราจะตองเงยหนาขึ้นดู และทุกครั้งที่ผูชมขยับตัว
และสงสายตาไปจากมุมมองที่ไมซา้ํ กันก็จะไดการซึมซับความงามจากผลงานที่เปลีย่ นไปทุกครั้ง
เพราะฉะนัน้ ชิน้ งานขนาดใหญไมควรมีอาณาบริเวณโดยรอบที่แคบหรือจํากัด ควรคํานึงถึงระยะการ
มองใกล-ไกล เพราะจะทําใหผูชมมีมมุ มองนอยลงและไดรับความเพลิดเพลินนอยลงดวย ยิง่ กวานั้น
เมื่อผลงานมีมมุ มองจํากัดผลงานอาจจะดูดอยคุณคาลง
5. ความสัมพันธกับสภาพแวดลอม(environmental relationship)
ขอพิจารณาหรือแนวทางทั้ง 4 ขอใหญทกี่ ลาวมานัน้ การจะนํามาพิจารณาเพื่อสรางสรรค
การชม และการวิจารณจะตองใชอยางสัมพันธกันหมดและยังมีสว นประกอบพืน้ ฐานบางอยางทั้งที่เปน
ธรรมชาติและที่เปนองคประกอบที่มนุษยสรางขึ้น ซึ่งควรนํามาเปนขอพิจารณารวมกันคือ
- รูปรางที่ดนิ (land form)
ลักษณะทัว่ ไปของพื้นดินคือ อาณาบริเวณที่แบนราบ แตตามที่ปรากฏบางพื้นที่ก็ไดเปนอยาง
นั้นเสมอไป พืน้ ดินตามธรรมชาติอาจเปนหุบเขา เลื่อนเปนขั้นคลายลูกระนาดหรือลาดเอียงมากๆบางที
มีหนิ ยืน่ ออกมามากฯลฯ ดังนัน้ จึงควรใหความสําคัญเกีย่ วกับกระบวนการคัดเลือกและติดตั้งประติมากรรม
ไมวาจะเปนผลงานลักษณะติดตั้งบนพืน้ หรือกลมกลืนกับสภาพแวดลอมโดยที่ไมตดิ ตั้งบนพืน้ และ
ประเภทลอยเหนือพื้นดิน
- น้ํา
น้ํามีสว นสําคัญอยางยิ่งในการออกแบบและจัดวางงานประติมากรรมกลางแจง เพราะอาจ
ทําใหลักษณะและสภาพทีเ่ ห็นเปลีย่ นแปลงไปได น้ําอาจจะทําหนาที่เปนวัสดุพื้นฐานดานองคประกอบ
ของงานประติมากรรม เชน น้ําพุรูปลักษณะตางๆ หรืออาจทําหนาที่เปนฐานรองรับงาน หรือเปนฉาก
หนา ฉากหลัง หรือทัง้ 3 หนาที่ นอกจากนี้ น้าํ ที่อยูในรูปทรงของฝน หิมะ หมอก อาจมีบทบาทในการ
เปลี่ยนลักษณะของงานที่มองเห็น เชน ฝนอาจเปลี่ยนสีหรือเพิ่มสี และความมันเปนเงาของพื้นผิวน้าํ
หิมะจะทําใหรปู ทรงเดนชัด เพราะความขาวจะเนนรูปทรงเมื่อหิมะเกาะอยูตามรอยแยกรอยตอของ
ปริมาตรตางๆ หรือเปลี่ยนสถานะของการติดตั้ง เนื่องจากหิมะปกคลุมพื้นที่และองคประกอบใน
ธรรมชาติอื่นๆ
- ตนไม
ในบางครั้งสวนประกอบทางธรรมชาติที่สาํ คัญที่สุดของผลงานคือ พืชพันธุตา งๆ ตําแหนง
ของตนไมอาจอยูดานหลัง ดานหนา หรืออยูรอบๆผลงานหรือเกาะอยูตามผลงาน พืชพันธุม ีความ
แตกตางกันในแงลักษณะของพืน้ ผิวสี และทําหนาที่ตางกัน เชนเปนฉากหลัง ตนไมที่มีลําตนสูงอาจให
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เปนกรอบการมองในแนวตั้งหรือทําหนาที่เปนฉากในมุมมองทีห่ ลากหลาย สวนพืชพันธุท ี่เปนเหมือนรั้ว
เตี้ยๆ อาจมองไดวาเปนขอบของหองกลางแจงหรือเปนแกลลอรี่แสดงงาน ชวยบังคับควบคุมแนว
สายตาของผูดไู ปยังผลงานไดอีกดวย พืชพันธุป ระเภทมีกิ่งกานสาขาจะชวยเปนมานบังกรองแสงชนิด
โปรงแสง ทําใหผิวหนาของผลงานแปรเปลี่ยนไป พืชพันธุท ั้งหลายจึงอาจทําหนาที่เปนตัวกําหนดและ
สรางสรรคบรรยากาศในสถานที่จัดตัง้ ประติมากรรมกลางแจง
- สถาปตยกรรม
สถาปตยกรรมเปนตัวกําหลดขนาดและมาตราสวนของงานประติมากรรมนอกสถานที่ และ
ในเวลาเดียวกันประติมากรรมก็จะเปนเสมือนตัวเชื่อมระหวางขนาดของสถาปตยกรรมและขนาดของ
มนุษย ทั้งสองอยางควรสนับสนุนซึง่ กันและกัน
ในสวนปลีกยอย สถาปตยกรรมอาจใชเปนกรอบของงานประติมากรรม หรือใชเปนฉากหลัง
เพื่อเนนใหงานประติมากรรมเดนชัดขึ้น ในเวลาเดียวกันตัวงานประติมากรรมอาจเปนตัวเนนพืน้ ที่วา ง
ในสถาปตยกรรมหรือประติมากรรมแบบสถาปตย ทําหนาที่ชว ยเปนจุดสังเกตของสถานที่
- สัตวตางๆ
ดูเหมือนวาเราอาจคิดไปไมถึงในเรื่องความสัมพันธระหวางผลงานประติมากรรมนอกสถานที่
กับสรรพสิง่ มีชวี ิต เชน สัตวตา งๆ ในกรณีที่เราไมไดสรางสรรคงานประติมากรรมโดยเทียบความเหมาะสม
กับสัตวหรือมุมมองของสัตว แตสัตวทงั้ หลายอาจมีความสัมพันธโดยปริยาย ไมวา จะเปนสัตวทมี่ องเห็น
ตัวเดียวหรือสัตวที่บนิ มาเปนฝูงและมองเห็นเปนมวล เหลานี้ลวนเปนสิ่งแวดลอมตัวงานประติมากรรม
ที่ไมจํากัดขนาดและความเคลื่อนไหว ยิง่ กวานั้นเรายังไมอาจฝนทิศทางการเคลื่อนไหวได
ทุกขอที่ไดกลาวมานี้ ไมใชสูตรหรือกฎเกณฑตายตัวทีส่ มบูรณแบบหรือครอบคลุมสาระตางๆ
ทั้งหมดเกีย่ วกับเรื่องราวของประติมากรรมนอกสถานที่ อันที่จริงแลวขอแนะนําเหลานีเ้ ปนเพียง
ขอแนะนําขัน้ ตนเพื่อชวยการทําความเขาใจของบุคคลหลายอาชีพที่จะตองเขามาเกีย่ วของกับการ
สรางสรรค การตัดเลือก การชม การประเมินคาผลงานประติมากรรม รวมไปถึงการวิจารณผลงานใหมี
หลักการและมีแนวทางที่สอดคลองกัน
4.10 หลักการสรางงานประติมากรรม
หลังจากไดศึกษารูปแบบประติมากรรมสากลของชาติตะวันตก และรูปแบบประติมากรรม
ไทยแลว พอจะทราบวา รูปแบบดั้งเดิมแบบประเพณีไทยมีความแตกตางกันในดานจินตนาการตามคติ
ความเชื่อตางจากความเปนจริง สวนประติมากรรมไทยรวมสมัยเปนการรับอิทธิพลรูปแบบมาผสมผสาน
ใหเกิดรูปแบบใหมที่ไมตา งไปจากตะวันตกมากนัก ดวยเหตุนี้ หลักในการสรางงานประติมากรรมสากล
ก็ไมตางอะไรกับประติมากรรมไทย โดยเฉพาะในเรื่องของสวนประกอบ การสรางมิติ การจัดภาพ ทฤษฎี
การถายทอด คุณคา และจุดประสงคในการสราง ดังนัน้ หลักการสรางงานประติมากรรมที่จะกลาว
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ตอไปนี้จะรวมโดยทัง่ ไปทั้งประติมากรรมสากลและประติมากรรมไทย ซึ่งนักศึกษาศิลปะหรือผูสนใจ
ควรศึกษาหลักของการสรางงานประติมากรรมใหดีเสียกอน เพื่อผลงานที่ทาํ จะไดบรรลุวัตถุประสงค
ตามทีว่ างไว
สวนประกอบงานประติมากรรมเปนสิ่งสําคัญอันดับแรก ทีน่ ักศึกษาศิลปะหรือผูสนใจในการ
สรางงานประติมากรรมควรศึกษาใหเกิดความรูและความเขาใจ เพื่อทีจ่ ะนําไปใชสรางงานอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ กลาวคือ ในการสรางงานควรคํานึงถึงสวนประกอบตางๆ ในผลงานใหมาก
คําวา สวนประกอบ ก็มีความหมายไมตางไปจาก องคประกอบ ดังความหมายทีพ่ จนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542(2546: 1141) ใหไววา สิง่ ตางๆ ที่ใชประกอบเปนสิง่ ใหญ หรือสวนของ
สิ่งตางๆ ที่เปนเครื่องประกอบทําใหเกิดเปนรูปขึ้นใหมโดยเฉพาะ ฉะนั้น สรุปไดวา สวนประกอบ ก็คือ
การนําเอาสวนตางๆที่สําคัญมาประกอบกันใหเกิดเปนรูปทรงแตละประเภทและจัดใหเกิดความงาม
โดยประกอบไปดวยสิ่งที่สําคัญ ดังนี้
- เสน (Line) เปนสวนประกอบแรกที่สําคัญในงานประติมากรรม เนือ่ งจากเสนแตละประเภท
เมื่อนํามาตอและประกอบกัน จะเกิดรูปรางและรูปทรง ดังนัน้ รูปรางและรูปทรงทีม่ องเห็นเกิดขึน้ จาก
เสนทัง้ 2 ประเภท มาตอประกอบกัน ไดแก
เสนเรขาคณิต (Basic line) เปนเสนที่สามารถเรียกชื่อหรือบอกชื่อได เชน เสนดิ่ง เสนโคง
เสนเฉียง เสนนอนหรือเสนราบ เสนสลับฟนปลาหรือเสนซิกแซ็ก ฯลฯ

เสนดิ่งหรือเสนตั้งฉาก

เสนนอนหรือเสนราบ

เสนเฉียงหรือเสนทแยง

ภาพประกอบ 21 แสดงลักษณะเสน
เสนอิสระ (Free line) เปนเสนที่ไมสารถเรียกชื่อหรือบอกไดแนนอนตายตัวลักษณะของเสน
ไมถาวรตลอดเดี๋ยวงอเดีย๋ วคด เชน
- รูปทรง (Form) เปนสิง่ ที่เกิดจากการตอประกอบของเสนแตละประเภท อันทีจ่ ริงการประกอบ
ของเสนจะเกิดรูปรางดวยเชนกัน แตเนื่องจากการสรางงานประติมากรรมเปนเรื่องของสิ่งทีเ่ ปน 3 มิติ
จากการเห็นและสัมผัสจับตองได จึงตองกลาวเฉพาะสวนประกอบของรูปทรงเทานัน้ ฉะนัน้ รูปทรงที่
เกิดจากการประกอบของเสนทีน่ ํามาใชในงานประติมากรรมมีอยูดวยกัน 3 ประเภท เชน
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รูปทรงธรรมชาติ (Nature form) เปนรูปทรงที่เกิดจากการตอประกอบของเสนทั้ง 2 ประเภท
ไดแก เรขาคณิตและอิสระ จนเกิดเปนรูปทรงที่เห็นกันอยูทั่วไปใน ธรรมชาติ กลาวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ เปน
รูปทรงที่เกิดขึ้นมาเองโดยทีม่ นุษยไมไดสราง เกิดมาพรอมกับโลกทั้งทีม่ ีชีวิตและไมมีชีวิต เชน คน สัตว
ตนไม ภูเขา แมน้ํา ฯลฯ และหากวาสรางรูปคน สัตว หรืออื่นๆ ที่เปนรูปทรงธรรมชาติ แตไมแสดงสวน
ละเอียดมากนัก อาจแสดงแตเคาโครงรอบนอกก็ถือวาเปนรูปทรงธรรมชาติไดเชนกัน นิยมนํามาสราง
ทั้งประติมากรรมไทยประเพณีและประติมากรรมไทยรวมสมัย แบบรูปธรรมและกึ่งนามธรรม
รูปทรงเรขาคณิต (Basic form) เปนรูปทรงที่เกิดจากการตอประกอบของเสนประเภท
เรขาคณิตเปนสวนใหญ ซึง่ เกิดเปนรูปทรงกระบอก ปรามิด สี่เหลีย่ ม สามเหลี่ยม วงกลม วงรี โคง หรือ
โดม ฯลฯ หรืออาจเปนรูปทรงเรขาคณิตไมทั้งหมดแตเวลามองเห็น พอจะรับรูวาคลายรูปทรงเรขาคณิต
ก็ถือวาใช เชน รูปทรงกลอง รูปทรงขอบวงกลมของถวย เปนตน นิยมสรางทัง้ ประติมากรรมไทย
ประเพณีและประติมากรรมไทยรวมสมัย แบบกึ่งนามธรรมและนามธรรม
รูปทรงอิสระ (Free form) เปนรูปทรงที่เกิดจากการตอประกอบของเสนอิสระเปนสวน
ใหญซึ่งเกิดเปนรูปทรงที่ไมสามารถเรียกชือ่ หรือบอกชื่อไดแนนอนตายตัว หรือบางครั้งเมื่อมองเห็นทรง
นั้นแลวพิจารณาวาไมเปนรูปทรงเรขาคณิตและรูปทรงธรรมชาติ ก็ถือวาเปนรูปทรงอิสระไปเลย
เนื่องจากไมสามารถเรียกชือ่ หรือมองออกวาเปนรูปทรงประเภทอะไร และมักจะอยูใ นประติมากรรม
ไทยรวมสมัยแบบนามธรรม
- ขนาดและสัดสวน (Side & Proportion) เรื่องของ ขนาด เปนการกําหนดคุณลักษณะของ
รูปทรงใหมีขนาดเทาใด จะเล็กหรือใหญหรือกวาง ยาว สูง ตามความตองการของผูส รางที่คิดวา
เหมาะสมสวยงาม สวนเรื่อง สัดสวน เปนการกําหนดสัดสวนใหเหมาะสมกับขนาด เชนขนาดใหญ
สัดสวนอวัยวะตา จมูกและสวนอืน่ ๆ ตองถูกสัดสวนดวย ฉะนั้น ทัง้ ขนาดและสัดสวนตองสรางใหมี
ความสัมพันธสอดคลองกันโดยเฉพาะการคํานวณหรือคาดคะเนขนาดสัดสวนโครงสรางทัง้ ภายในและ
ภายนอกใหดี เพื่อที่ผลงานทีอ่ อกมาจะไดเหมาะสมสวยงามลงตัวทั้งขนาดและสัดสวน
- สี (colour) เรื่องของสีในงานประติมากรรมจะตางกับงานดานจิตรกรรม เนื่องจากงาน
ประติมากรรมเปนผลงานในลักษณะ 3 มิตใิ นตัวอยูแลว จึงไมตองอาศัยสีสันชวยใหเกิดมิติลวงตา แต
ทั้งนี้ สี ก็มีความสําคัญตอชีวิตมนุษย สามารถดลจิตใจใหเกิดความรูส ึกมีชีวิตชีวาไดเปนอยางดี ดวย
เหตุนี้ ประติมากรรมจึงจําเปนตองอาศัยสีเขามาชวยใหผลงานเดนสะดุดตาบางในบางโอกาส ฉะนัน้ สี
ที่ใชในงานประติมากรรมจะมี 2 ลักษณะ คือ สีที่มีอยูในตัวของวัสดุทนี่ ํามารังสรรค กับสีที่สรางขึน้ ใหม
โดยปดบังสีของวัสดุนนั้ ๆ ทีน่ ํามาสราง ดังนั้น การใชสีควรตองคํานึงถึงดวยเหตุผลอยางรอบคอบหาก
ผิดพลาดแกไขลําบากมาก
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- พื้นผิว (Texture) ในงานทัศนศิลปแขนงประติมากรรมนับวาพืน้ ผิดเปนสวนประกอบที่
สําคัญชนิดหนึ่ง เนื่องจากผลงานประติมากรรมจะสัมผัสรับรูไดทางสายตาและผิวกายจับตอง ดังนัน้
มิติแหงพื้นผิวที่เรียบ หยาบ มันแวววาว ขรุขระ เกลี้ยงเกลา ฯลฯ สรางสิ่งเราใหผูชมอยากสัมผัสจับตอง
เสมอซึ่งพื้นผิวในงานประติมากรรมมีอยู 2 ลักษณะ ไดแก พืน้ ผิวของวัสดุที่นาํ มาสราง กับพืน้ ผิวทีส่ ราง
ขึ้นใหมเพื่อใหเดนและเหมาะสมกับผลงานแตละชิ้น ฉะนั้น ประติมากรผูสรางสรรคจะพิจารณาอยางถี่
ถวน หรือไดทําพืน้ ผิวไวในแบบรางของงานประติมากรรมกอนเรียบรอยแลว กอนที่จะแสดงพืน้ ผิว
ลักษณะจริงในผลงานอยางนอยถามีการแกไขเปลีย่ นแปลงระหวางปฎิบัติงานก็คงแกไขแตเพียงสวนนอย
- จังหวะและทิศทาง (Rhythm & Direction) เปนสวนประกอบหนึ่งที่ผสู รางสรรคงาน
ประติมากรรมไมควรละทิ้งละเลยและผานไป เพราะวา จังหวะ ก็คือการจัดวางตําแหนงที่เปนกลุมหรือ
เดี่ยว ที่มีรูปทรงเหมือนหรือคลายกันหลายๆรูป การนํารูปที่มีลักษณะคลายๆ กันมาจัดวางหรือ
สรางสรรคตองพยายามอยาใหเกิดความจําเจเพราะจะสรางอารมณความรูสึกเบื่อหนายในผลงานได
และเรื่องของ ทิศทาง ก็เปนสิ่งสําคัญเชนกัน ไมวาจะเปนทิศทางของทาทาง ทิศทางของใบหนา ทิศทาง
ของสายตา ทิศทางของเสนรอบนอกของรูปทรงในงานประติมากรรม ลวนเปนสื่อแสดงใหรับรูถึง
ทิศทางไดเปนอยางดี ดวยเหตุนี้ การจัดวางสวนประกอบในเรื่องจังหวะและทิศทาง จึงเปนแรงเสริมให
ผลงานเกิดเรื่องราวไดอีกทางหนึ่ง
- ความกลมกลืน (Harmony) เปนการสรางงานประติมากรรมทีน่ ํารูปทรงมาประกอบกันโดย
จัดวางใหดูกลมกลืนกัน หรือมีลักษณะคลายๆ กัน ซึ่งในภาพรวมแลวมองวาไปดวยกันได ไมกอใหเกิด
ความรูสึกขัดตาหรือขัดแยงกันมากนักสําหรับสวนประกอบของความกลมกลืนนี้ ประติมากรบางทาน
จะพินิจพิเคราะหเปนพิเศษเพื่อรูปทรงเกิดความกลมกลืนของรูปทรง กลมกลืนทิศทาง กลมกลืนพืน้ ผิว
กลมกลืนสีหรือวัสดุ เปนตน
- มวล (Mass) เปนอีกหนึ่งสวนประกอบทีจ่ ําเปนตองคํานึงถึง เพราะประติมากรรมเปนงานที่
บงบอกถึงรูปทรงลักษณะ 3 มิติ ฉะนั้น ในการสรางงานประติมากรรมควรจัดสวนประกอบทัง้ หมด
ทั้งสิน้ ใหเปนกลุมกอนอยาใหยนื่ ออกมาโดยไรทิศทางหรือไรจุดหมาย กลาวคือ ควรจัดสวนประกอบ
ทั้งหมดใหเปนหนึง่ เดียว หรือจัดรูปทรงใหเปนกลุมกอน อยาใหมีสว นใดยื่นออกมามากเกินควร เพราะ
จะกลายเปนสิง่ กีดขวางและอาจทําใหเกิดการชํารุดเสียหายไดงา ย
- บริเวณวาง (Space)เปนสวนประกอบสุดทายที่ผูสรางงานประติมากรรมควรตองคํานึงถึง
ดวยเชนกัน เนือ่ งจากผลงานประติมากรรมจะกินเนื้อที่ในอากาศ หรือเกิดจากการสรางมวลที่เปนกลุม
กอน ฉะนัน้ ตองหาจุดทีว่ างรูปในพื้นทีว่ างในอากาศอยางเหมาะสม ยิง่ เปนผลงานประติมากรรม
อนุสาวรียหรือประติมากรรมประดับในที่สาธารณะแลวควรคํานึงใหมาก เนื่องจากเปนการติดตั้งถาวร
และมีขนาดใหญการเคลื่อนยายปรับเปลีย่ นคอนขางลําบาก สําหรับบริเวณวางในปญหาของการสราง
มวลนัน้ ควรเพิ่มความวางใหแกรูปทรงประเภทนัน้ ๆ หากจัดใหเปนกลุม กอนมากไปจะทําใหมองดูทบึ ตัน
ควรเสริมความวางทีเ่ ปนชองโหวหรือชองไฟบาง
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กลาวโดยสรุป สวนประกอบทั้ง 9 ชนิด นับวามีความสําคัญตอการสรางงานประติมากรรม
เปนอยางยิ่ง ไมวาจะเปนการสรางงานรูปแบบประติมากรรมสากลดังเชนชาติตะวันตก หรือการสราง
รูปแบบประติมากรรมไทยประเพณี หรือรูปแบบประติมากรรมไทย รวมสมัย ลวนแลวตองอาศัย
สวนประกอบที่กลาวมาทัง้ สิ้น ดวยเหตุนี้ ประติมากรสวนใหญจะทําการออกแบบอยางพิจารณากอน
ลงมือปฎิบัติงานจริงเพราะจะทําใหผลที่ออกมามีความสมบูรณในหลายๆดาน โดยอาศัยสวนประกอบ
อันนี้เปนบรรทัดฐานอยูเสมอและนอกจากสวนสําคัญทั้ง 9 ชนิดแลว ยังมีเงื่อนไขอื่นๆ อีกมากที่ควร
ตองศึกษาและปฎิบัติโดยเฉพาะการสรางมิติในงานประติมากรรม
4.11 หลักการสรางมิติในงานประติมากรรม
เรื่องของมิติในงานประติมากรรมจะแตกตางจากงานจิตรกรรมโดยสิ้นเชิง เนื่องจากจิตรกรรม
สรางผลงานบนพืน้ ผิวแนวระนาบ ทําใหมติ ิเกิดขึ้นเฉพาะความรูสึกทางสายตา เทานัน้ สวนผลงาน
ประติมากรรมจะสรางใหมีรปู ทรงนูนจากพื้นฐานรองรับ ซึ่งสามารถสัมผัสรับรูทางสายตาและจับตอง
ทางผิวกาย เรียกไดวาเปนรูปทรง 3 มิติโดยแท ดังนัน้ การรังสรรคงานประติมากรรม จึงเปนผลงานที่มี
ลักษณะเหมือนหรือคลายของจริงที่สุด ยิง่ เปนการสรางสรรครูปทรงทางธรรมชาติของคนและสัตว จะ
เปนการจําลองที่ใหความรูสึกคลายของจริงมาก ตางกันตรงที่ไมมีชีวิตและเลือดเนื้อจริงๆ เทานัน้ ดวย
เหตุนี้ มิติในงานประติมากรรมจึงมีความสําคัญที่ตองสรางใหผชู มไดสัมผัสรับรู โดยอาศัยการนําเอา
สวนประกอบทั้ง 9 ชนิด ไดแก เสน รูปทรง ขนาดและสัดสวน สี พืน้ ผิว จังหวะและทิศทาง ความ
กลมกลืน บริเวณวาง และมวล มาจัดวางใหเกิดมีมิติ ดังนี้
- มิติดานความสูงหรือความนูน เปนกลวิธลี ักษณะการปน การแกะสลัก หรือลักษณะอื่นๆ ที่
นําสวนประกอบทั้งหมดมาจัดใหเกิดพืน้ ผิวรูปทรงที่มีความสูงหรือความนูนระดับกัน และในสวนที่
กลาวนี้จะเปนสวนรูปทรงที่อยูระดับสูงหรือนูนที่สุด ซึง่ จะสรางเปนรูปทรงประเภทอะไรก็ไดใน 3
ประเภท ไดแกธรรมชาติ เรขาคณิต และอิสระ
- มิติดานความต่ําหรือความตื้น เปนการสรางานตอจากขอที่ 1 แตสรางความต่ําหรือความ
ตื้นอีกระดับหนึ่ง นับวาเปนระดับต่ําหรือตื้นรองลงมาจากระดับสูงหรือนูน ซึ่งเมื่อมองเห็นหรือจับตอง
จะเกิดความรูส ึกถึงระยะหรือระดับที่ 1 และ 2 แตกตางกัน
- มิติดานความลึกและชองทะลุ เปนการสรางงานตอจากขอที่ 1 และ 2 ดวยการสรางความ
ลึกอีกระดับหนึ่ง นับวาเปนระดับที่ 3 ตามระดับลดลงทีละขั้นตัง้ แตความสูงจนมาถึงความลึก หรือ
เจาะทะลุมองผานใหเกิดมิตอิ ีกแบบหนึง่ ก็ได ดังนั้น ทั้งความลึกและชองโหวสามารถสรางไดทกุ ดานทั้ง
ดานหนา ดานหลัง ดานขางซายและขวา ดานบนและลาง
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- มิติดานความหนาและความบาง เปนการสรางมิตทิ ี่ตางจาก 3 ขอทีก่ ลาวมาขางตน โดยที่ 3
ขอจะสรางความแตกตางของระดับพืน้ ผิวรูปทรง แตมิติดา นความหนาและความบางจะสรางเกี่ยวกับ
รูปทรงปริมาตร โดยจะสรางรูปทรงประเภทธรรมชาติ เรขาคณิต และอิสระตองใหมปี ริมาตรความหนา
และความบางตามความตองการอยางเหมาะสม
สรุปไดวา การสรางมิติทงั้ 4 ขอที่กลาวมานี้ จะสรางอารมณความรูสึกในดานความสูง ต่ํา ลึก
หนา บาง ตามสภาพความเปนจริงที่เปนอยู โดยการผานประสาทสัมผัสรับรูทางสายตาและผิวกายจับ
ตองเปน 3 มิติ ดุจดังของจริงที่ตางจากของไมเทาไร
4.12 หลักการจัดภาพงานประติมากรรม
การจัดภาพของงานประติมากรรม โดยทัง่ ไปทั้งประติมากรรมของตางชาติและประติมากรรม
ไทยจะเปนแบบที่เหมือนกัน กลาวคือ เปนการนําเอาสวนประกอบและหลักการสรางมิติมาจัดประกอบ
เขาดวยกัน โดยอาศัยความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนแรงบันดาลใจ ซึ่ง
อาจมีการแสดงออกดวยการตัดทอนหรือเพิ่มเติมบาง เพื่อใหเหมาะสมกลมกลืนในเนื้อหา เรื่องราว
และความงามตามความตองการของผูสรางและตรงรสนิยมของผูช มเปนสําคัญ ดวยเหตุนี้ หลักการจัด
วางภาพของงานประติมากรรมจึงพยายามใหเกิดคุณคาตามความตองการของมนุษย ดังนี้
- จัดแบบประจําชาติ (National composition) เปนการนเสนอรูปแบบ เนื้อหาและเรื่องราวที่
เปนเอกลักษณของชาตินนั้ ๆ โดยสามารถบงชีว้ าเปนชาตินนั้ ชาตินี้ไดเปนอยางดี ซึ่งการจัดภาพของ
งานประติมากรรมจะเปนแบบประจําชาติไดนั้น ตองเปนแนวความคิดแบบอุดมคติที่สืบทองดันมาชา
นาน ในดานขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อและศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในทองถิน่ หรือใน
ชาตินนั้ ๆ เชน อียิปต กรีก จีน กัมพูชา พมา หรือพุทธศาสนาแบบไทยที่สรางพระพุทธรูปและเรื่องราว
ตามคติความเชื่อนั้นๆ โดยในบางครั้งหรือบางขณะอาจไมใชรูปแบบ เนื้อหา และเรื่องราวดัง้ เดิมของ
ชาตินนั้ ทัง้ หมด ซึ่งอาจมีรูปแบบ เนื้อหาและเรื่องราวที่มคี วามแปลกใหมปะปนอยูบา ง แตมองดูแลวก็
ยังแฝงปรัชญาความคิดที่บง บอกลักษณะรูปแบบที่สืบสานกันมาตลอด โดยเฉพาะเกี่ยวกับศาสนาของ
แตละชาติ สรุปวาทุกชาติมศี าสนาประจําชาติก็ยอมมีประติมากรรมแบบประจําชาติของตัวเองทัง้ นัน้
- จัดแบบสากกล (International composition) ทุกวันนีโ้ ลกมีความกาวหนาขึน้ เกือบจะทุก
ดานไมจะเปนอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร อิเล็กทรอนิกส และเทคโนโลยี ทัง่ ไป ดังนัน้ การติดตอซึ่งกัน
และกันจึงเปนเรื่อที่กระทําไดโดยงาย ทุกเรื่องและทุกอยางจะเปนการกระทํารวมระหวางประเทศที่
เหมือนๆกันจึงเขาใจในเรื่องราวเดียวกัน โดยรับรูและนิยมใน รูปแบบเดียวกัน ดวยเหตุนี้ รูปแบบ
เนื้อหาและเรื่องราวในงานประติมากรรมก็มีแบบที่เขาใจและมีใหเห็นเหมือนๆ กัน ซึง่ จะมีลกั ษณะ
รูปแบบเปนกลางทุกชาติมองเห็นเขาใจในสื่อความหมายของความงามและเรื่องราวไดดี ยกตัวอยาง
เชน การปน รูปผูหญิงชรา ปนรูปหญิงสาว ปน รูปสิงหโต ปนรูปธรรมชาติของน้าํ ตกและตนไม เปนตน
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รูปที่สรางเหลานี้ ถือวาเปนแบบสากล เพราะทุกชาติมีใหเห็นเหมือนกัน ถึงมีรูปคนแตละเชื้อชาติจะมี
รูปรางหนาตาตางกันก็ตามแตก็มีวัยเด็ก สาว ชรา เหมือนกันทุกชาติ ดังเชน มีสิงหโต น้ําตกและตนไม
ก็มีอยูท ุกชาติแมจะมีลักษณะตางกันก็ตาม แตถา เปนการปนพระพุทธรูปจะไมมที กุ ชาติและไมเขาใจ
ในสื่อความหมายไดทกุ ชาติเชนชาติทนี่ ับถือในพุทธศาสนา ฉะนัน้ การจัดภาพแบบสากลในงาน
ประติมากรรม จึงเปนเรื่องราวในชีวิตประจําวันเสียเปนสวนใหญ ซึง่ ไมอยูในกรอบขนบธรรมเนียม
ประเพณีและศาสนา รูปแบบเปลี่ยนแปลงตามกระแสความนิยมของคนทัว่ ไป อาจเปนการรวมสมัยทัง้
เกาและใหมกไ็ ด และการใชวัสดุอุปกรณไรขีดจํากัด กลาวไดวา มีอิสระในการสรางสรรคทุกรูปแบบ
ความงามและเรื่องราวที่แสดงออกอยางอิสระตามคติความเชื่อของประติมากรผลงานที่ปรากฏออกมา
จะมีลักษณะเปนกลางไมบง บอกวาเปนชาติใดชาติหนึง่ โดยเฉพาะ
- จัดแบบมีจุดเดนหรือจุดสนใจ (Point of interest) สวนใหญจะเปนการจัดภาพในงาน
ประติมากรรมเกี่ยวกับเรื่องราวที่มีรูปทรงในภาพหลายๆ รูปทรง หากเปนรูปทรงเดีย่ วอยางเชนรูปคนใน
งานอนุสาวรียก ็ไมตองคํานึงถึง ฉะนัน้ การจัดรูปทรงในภาพเกี่ยวกับเรือ่ งราวจึงตองคํานึงถึงจุดเดน
หรือจุดสนใจ โดยเนนใหเดนและชัดดวยรายละเอียดตางๆ
- จัดแบบมีความสมดุล (Balance) เปนการจัดภาพในงานประติมากรรมที่คํานึงถึงเรือ่ งของ
ความสมดุลซายและขวาเหมือนกันและซายขวาไมเหมือนกัน กลาวคือ หากรูปดานซายและดานขวา
เปนรูปทรงคนก็ถือวาเปนความสมดุลซายขวาเหมือนกัน และหากวารูปดานซายเปนรูปทรงคนสวน
ดานขวาเปนรูปทรงมาก็ถือวาเปนรูปทรงซายขวาไมเหมือนกัน ฉะนั้น การสรางงานประติมากรรมถา
คํานึงในสวนนีบ้ างก็จะดี
- จัดแบบมีความเปนเอกภาพหรือหนวย (Unity) เปนประติมากรรมที่สรางขึ้นโดยการจัดภาพ
ใหเปนรูปทรงกลุมหรือหนวยเดียวกันอยางตอเนื่อง พยายามไมใหรูปทรงกระจัดกระจายจนเกินไป โดย
จัดใหรูปทรงเปนเอกภาพในเนื้อหาเดียวกันหรือรวมกลุม กัน
หลักการจัดภาพของงานประติมากรรม ผูส รางสรรคผลงานแตละเชื้อชาติมักนําไปใชใหเกิด
ประโยชนในผลงานเสมอๆ โดยเฉพาะขอที่ 1 และขอ 2 สวนขอที่ 3-5 ในการสรางงานประติมากรรมยุค
ใหมมักนําไปใชเปนสวนนอย เนื่องจากประติมากรรมยุคใหมดังเชนแบบกึ่งนามธรรมและนามธรรมจะ
นําเสนอดวยกลวิธีและวัสดุที่หลากหลายนั่นเอง

5. เอกสารทางทฤษฎีการรับรู
ผูวิจัยเลือกใชทฤษฎีการรับรูนํามาปรับใชกับผลงานของผูวิจัย เพื่อใหสามารถสื่อสารเนื้อหา
ในตัวผลงานไปยังผูรับชมผลงานไดอยางตรงจุด โดยการศึกษานี้ ผูวิจยั พบเอกสารทีอ่ างอิงถึงทฤษฎี
การรับรู ดังนี้
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5.1 การถายทอดงานประติมากรรม
5.2 มนุษยกับการรับรู
5.3 จิตวิทยากับการออกแบบ
5.4 กระบวนการความคิดสรางสรรค
5.1 การถายทอดงานประติมากรรม
ดังที่กลาวตัง้ แตตนแลววา มนุษยสรางสรรคผลงานศิลปะก็ดวยความประทับใจและสะเทือน
ใจจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฉะนั้น ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมก็คอื แหลงแหงแรงบันดาลใจของ
มนุษยและเปนตนแบบใหเกิดการถายทอดอกมาเปนรูปทรงแตละประเภทในงานจิตรกรรมและ
ประติมากรรม ซึ่งในสวนของงานประติมากรรมหลักของการถายทอดจะมีอยูดวยกัน 3 ทฤษฎี ไดแก
5.1.1 ทฤษฎีเหมือนจริง (Realistic theory) เปนการถายทอดทีม่ ีจุดหมายเพียงอยาง
เดียวนัน่ ก็คือความเหมือนตามที่สายตามองเปนในธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนการถายทอดที่
สรางทักษะเสียเปนสวนใหญ โดยสมัยโบราณของชาติยุโรปนิยมสรางสรรคกัน และผูชมสมัยนัน้ ก็นิยม
ชมชอบกันจนกระทัง่ ทุกวันนี้ ถึงจะเปนการจินตนาการจากการนึกคิด แตการถายทอดอาศัยเรือนราง
ของคน สัตว พืช อยางที่ตามองเห็น นับวาเปนการสรางงานประติมากรรมดวยการถายทอดทฤษฎี
เหมือนจริง ทีก่ อเกิดประโยชนดานชํานาญในฝมือมากกวาความคิดสรางสรรค ดวยเหตุนี้ ประติมากร
ผูรังสรรคจะเปนตองสังเกตรูปทรงตางๆจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง พรอมทั้งศึกษา
สัดสวนใหถูกตอง เพื่อความแมนยําและถูกตองแตถาเกิดถายทอดออกมารูปทรงไมเหมือนจริงตามที่
ตามองเห็น ก็ไมเปนไรก็ถือวาถายทอดทฤษฎีเหมือนจริงเชนกัน จะเห็นไดในผลงานประติมากรรมไทย
รวมสมัยแบบรูปธรรม
5.1.2 ทฤษฏีทางปญญา (Intellectual theory) เปนการถายทอดจากธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมโดยผานความนึกคิดและสติปญญามากวาทักษะทางฝมอื ประติมากรจะใชความคิดตัด
ทอนและเพิ่มเติมในบางสวนที่เห็นวาเหมาะสมสวยงาม ซึ่งเปนทฤษฎีที่มีความนิยมอยางแพรหลายใน
ปจจุบันเพราะเปนทฤษฎีที่สง เสริมใหใชสติปญญาทั้งผูส รางและผูชมผลงานโดยเฉพาะผูสรางจะตอง
ใชสติปญญาแกปญหาในรูปทรงที่เหมือนจริง ใหกลายเปนรูปทรงที่ถกู ตัดทอนและเพิ่มเติมบางสวนแต
ก็ยังเคาโครงเดิมใหเห็นอยูบ างและพอทีจ่ ะสามารถมองออกวาเปนรูปทรงอะไร ซึง่ โดยสวนมากจะเปน
การดัดแปลงตัดทอนรูปทรงประเภทธรรมชาติใหเปนรูปทรงงายๆ ที่ไมมีสวนละเอียดอะไรมากนัก
แตสามารถรับรูถึงเคาโครงรูปทรงที่งดงามไดจะเห็นไดในผลงานประติมากรรมไทยรวมสมัยแบบกึ่ง
นามธรรม
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5.1.3 ทฤษฎีการรับรู (Perception theory) เปนการถายทอดที่แสดงออกตามความรูส ึก
ของผูสรางเปนสําคัญ เนื่องจากประติมากรรับรูและเขาใจสวนละเอียดของรูปทรงและเรื่องราวใน
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนอยางดี และนํามาสรางสรรคผลงานประติมากรรมดวยการตัดเอาสวน
ละเอียดและความสําคัญออก มุง เนนดัดแปลงเฉพาะรูปทรงบางประเภทเพื่อใหเปนสื่อความหมายแทน
ความรูสึกของผูสรางเอง กลาวคือ ประติมากรรับรูสวนละเอียดอยางถองแท แตถา ยทอดออกมาตาม
ความรูสึกดวยรายละเอียดปกยอยเทานัน้ มิไดถายทอดออกมาตามความเปนจริง สวนผูชมจะรับรูมาก
นอยเพียงใดก็ไมสําคัญ สําคัญที่ผูสรางนําเสนอสื่อแทนความหมายดวยเสน รูปทรง สี พืน้ ผิว ขนาด
และสัดสวน จังหวะและทิศทาง ฯลฯ อยางไร เพื่อใหผชู มคิดตามบางไมมากก็นอย กลาวไดวา ทฤษฎี
การรับรูจะไมถายทอดแบบเหมือนจริงตามที่ตามองเห็น แตจะถายทอดดวยการตัดทอนเพิ่มเติม
มากกวาทฤษฏีทางปญญา ซึ่งจะพบเห็นไดในประติมากรรมไทยรวมสมัยแบบนามธรรม
สรุป ทฤษฏีการถายทอดของงานประติมากรรมทั้ง 3 ทฤษฏี ทุกวันนี้จะพบเห็นไดในงาน
ประติมากรรมทั่วๆ ไป สวนประติมากรรมทฤษฏีใดจะเปนทีน่ ิยมของผูค นทัง้ หลาย อันนี้ตองขึ้นอยูก ับ
รสนิยมของแตละบุคคลแตที่สําคัญคือนักศึกษาศิลปะและผูสนใจในการสรางงานประติมากรรมควร
ฝกฝนใหครบทุกทฤษฏีโดยเฉพาะทฤษฏีเหมือนจริงซึ่งเปนบรรทัดฐานไปสูการถายทอดทฤษฏีอื่นตอไป
5.2 มนุษยกบั การรับรู
ความหมายของการรับรู การรับรู(Perception)เปนการแปลความหมายหรือการตีความ
(Interpretation) เมื่อประสาทสัมผัสทัง้ 5 ประกอบดวย ตา หู จมูก ลิน้ และกายสัมผัส ไดรับผลกระทบ
จากสิง่ เราภายนอก ซึ่งสิง่ เราเหลานัน้ ถือเปนขอมูลดิบ(Raw Data) ที่มนุษยจะตองใชความรูสึกสัมผัส
(Sensation)ในการรับรูขอมูล แลวกระบวนการทํางานของสมองจะทําการจําแนก แยกแยะ คัดเลือก
วิเคราะห และแปลสิ่งที่ไดออกเปนสิง่ หนึ่งสิ่งใดที่มีความหมายเพื่อนําไปใชในการเรียนรูตอไป
การรับรูเปนการแปลความหมายของสิ่งเรา ที่ตองอาศัยประสบการณเดิมที่เปนความจําหรือ
ความรูเดิม ตลอดจนสถานะการณในขณะนัน้ มาเปนเครื่องชวยการรับรูหากเรามองในแงประสบการณ
พฤติกรรมหรือกลไกที่เกีย่ วของแลวก็จะเห็นวาเปนกระบวนที่ซับซอนมากมีกระบวนการตางๆที่
เกี่ยวของซึ่งกันและกันอยูในกระบวนการรับรู 3 ประการ(ชม ภูมิภาค . 2523 : 59)
1. กระบวนการรับสัมผัส เปนกระบวนการเบื้องตนของการรับรู จะเกิดการรับรูไดนั้นรางกาย
จะตองสามารถสัมผัสกับสิง่ ตางๆโดยระบบประสาทสัมผัส
2. กระบวนการทางสัญลักษณ เมื่อกระบวนการรับสัมผัสเกิดขึ้น คนก็จะจดจําเอาไวเก็บ
สัญลักษณเอาไวในสมอง เพื่อใหจดจําไดหรือระรึกไดที่เรียกวา “สัญลักษณ(Symbol)” เพราะสิ่งนัน้
แทนสิง่ อื่น คําเปนสัญลักษณเพราะแทนสิ่งของ สถานการณหรือเหตุการณ
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3. กระบวนการทางอารมณ เปนกระบวนการที่เกิดตอเนือ่ งมาจากกระบวนการรับสัมผัส และ
กระบวนการสัญลักษณ ขณะที่เราสัมผัสสิง่ เราเราจดจําขอมูลไวในสมอง สิ่งหนึ่งที่จะตองเกิดตามมาก็
คือ ความรูสึกภายใน เชน พอใจ ไมพอใจ สวย ไมสวย งาม ไมงาม ชอบ ไมชอบ ฯลฯ สิ่งเราบางอยาง
เชน ไฟดูด เข็มแทง ฯลฯ เราจะรูสึกไมพอใจ ไมวาเราจะเคยมีประสบการณมาหรือไมก็ตาม แตสิ่งเรา
บางอยางการที่เราจะพอใจหรือไมพอใจขึ้นอยูกับประสบการณที่ผา นมา เชน ความพอใจหรือไมพอใจ
ของการดูผลงานจิตรกรรม คนที่มีความรูม ีความรูความเขาใจก็จะทําใหเกิดความรูสกึ ที่ไมชอบหรือไม
พอใจขึ้นมาไดความเขาใจในผลงานจิตรกรรมยอมที่จะเกิดความพอใจ แตในทางกลับกันถาหากคน
มองไมมีความรึความเขาใจก็จะทําใหเกิดความรูสึกที่ไมชอบหรือไมพอใจขึ้นมาได
5.2.1 การเรียนรูกับการรับรู
การเรียนรู คือ การเปลีย่ นแปลงแบบแผนของการรูจัก(Cognitive Structure) ของผูเรียน
ใหละเอียดและชัดเจนมากขึน้ เชน คนทีเ่ ห็นภาพเขียนสีน้ํากับสีนา้ํ มันมีลักษณะที่เหมือนกัน ตอมาเมื่อ
แบบแผนการเรียนรูและการรูจักของคนทีม่ ีตอสีน้ําและสีน้ํามันมีความชัดเจนขึ้น จึงไดเรียนรูวา สีน้ํา
และสีน้ํามันแตกตางกัน การเรียนรูเชนนี้ยอ มเกิดจากประสบการณ ซึง่ ประกอบดวยการหยิบยกเอา
รายละเอียดมาพิจารณา เมือ่ คนดูจะตองเรียนเรื่องที่ซับซอนมากขึ้น การรับรูเปนผลของการเรียนรูที่
ผสมผสานกับความรูสึกสัมผัส คนจะทราบรูรางลักษณะของสิ่งตางๆลอมรอบตัวจากอวัยวะรับสัมผัส
วาเปนอะไร มีความหมายวาอยางไร การรูจักสิ่งตางๆโดยผานอวัยวะสัมผัสนี้จัดเปนการเรียนรูอ ยาง
หนึง่ เพราะมิใชวาพอรับสัมผัสจากสิ่งเราแลวจะสามารถรับรูไดทันทีวา สิ่งนั้นคืออะไร หากแต
จําเปนตองอาศัยการตีความหรือแปลความหมาย(Interpretation) จึงจําเปนตองเรียนรูจึงจะสามารถ
รับรูสิ่งเหลานัน้ ไดอยางถูกตอง ดังนั้น การรับรูและการเรียนรูจะตองเกีย่ วเนื่องกันไปคือ เมื่อมีการรับรู
กอนแลวจึงจะเกิดการเรียนรู หรือเพราะมีการเรียนรูแลวจึงทําใหการรับรูงายและเร็วขึ้นโดยทั่วไปแลว
มักถือวาการรับรูเปนการเรียนรูอยางหนึ่งหรือการเรียนรูเปนการรับรูประเภทหนึง่ (เพราพรรณ เปลี่ยนภู.
2542: 122)
5.2.2 การรูสึกและการรับรู(Sensation Perception)
การรูสึกเปนสวนยอยของการรับรู ที่ไมสามารถแบงยอยหรือลดลงไปกวานี้ไดอีก มี
ลักษณะตรงไปตรงมามากกวา มีความหมายนอยกวาการรับรู และไมอยูภายใตอทิ ธิพลของการเรียนรู
ประสบการณ แรงจูงใจและอารมณ สวนการรับรูเปนขบวนการขั้นสูงขึ้นไปกวาการรูสึกภายใตอิทธิพล
ของการเรียนรู ประสบการณ แรงจูงใจและอารมณ
การรับรูเปนการกระตุนอวัยวะความรูสึก ทําใหเกิดกระแสประสาทไปตามระบบประสาท
สวนการศึกษาเรื่องความรูสกึ เนนไปทางศึกษาโครงสราง และเสนประสาทของอวัยวะรับความรูสึก
ไดแก ตา หู จมูก ลิน้ ผิวหนัง นักจิตวิทยาบางทานเชื่อวา การที่มนุษยบางคนไมเขาใจศิลปะประเภท
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นามธรรม (Abstract Art) ในขณะที่บางคนสามารถซาบซึ้งไดกับศิลปะประเภทนี้ เปนเพราะคนที่
ซาบซึ้งไดนนั้ มองภาพโดยใชความรูสึก มิไดมองวาภาพนั้นเปนภาพอะไร สวนคนที่ไมเขาใจภาพอยาง
นั้นเปนเพราะเหตุวา เรามองโดยใชการรับรูพยายามตีความหมายภาพออกมาวา เปนภาพอะไร การ
แยกความแตกตางระหวางความรูสึก และการรับรูเปนสิ่งทีย่ ากมากเพราะขณะที่อวัยวะรับความรูสึก
ทํางาน ก็จะเกิดการรับรูขึ้นดวย ตามแผนภูมิรูปภาพดานลาง

ภาพประกอบ 22 แสดงกระบวนการการรับรูของมนุษย
อวัยวะแตละชนิดรับพลังงานไดเฉพาะอยาง และมีพลังงานแตละชนิดมีความแตกตางใน
ตัวมันเอง ซึง่ จะทําใหเกิดการรับรูที่แตกตางกัน การศึกษาพลังงานที่เปนตัวกระตุน จึงเปนการศึกษาขั้น
ที่ 1 การศึกษาโครงสรางของอวัยวะรับความรูสึก และระบบประสาทของมันเปนการศึกษาขั้นที่ 2 การ
รับรูมิไดเกิดจากกลไกของอวัยวะรับความรูสึกอยางตรงไปตรงมาแตจะตองมีตัวประกอบอื่นเขามา
เกี่ยวของดวย การศึกษาการรับรูที่เกิดขึ้นจริงๆ จึงเปนการศึกษาขั้นที่ 3 ในปจจุบนั เรือ่ งการแยกแยะ
ความแตกตางระหวางการรูสกึ และการรับรูน ักจิตวิทยาไมคอยสนใจมากนัก แตสนใจเรือ่ งความสัมพันธ
ระหวางตัวกระตุนเชิงกายภาพกับการรับรูท ี่เกิดขึ้นมากกวา
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5.2.3ปจจัยทีม่ ีผลตอการรับรู
ดังที่ไดทราบกันแลววาการรับรูอยูภายใตอิทธิพลของการเรียนรู ประสบการณแรงจูงใจ
และอารมณการรับรูจะถูกตองเพียงใด หรือเกิดการรับรูในแบบใดนั้นขึน้ อยูกับปจจัยสําคัญ 2 ประการ
คือ ลักษณะของสิ่งเราและผูร ับรู(ชม ภูมิภาค. 2523: 60-61)
ลักษณะของสิง่ เราการที่คนเราไดรับรูสิ่งเราทันที และสิ่งเราที่จะทําใหเกิดการรับรูไดนั้น
คือ สิ่งเราที่ดึงความตั้งใจของเราได สิ่งเราที่สามารถจะดึงดูดความสนใจไดดีจะตองมีลักษณะดังนี้
1. ความเขมหรือขนาดของสิง่ เรา(Intensity and Magnitude) คนเรายอมรับรูเสียงทีด่ ัง
มากกวาเสียงที่ฟง แลวเขาใจความหมายไมได หรือปายโฆษณาสินคาที่ดึงดูดความสนใจของคนเรา
ไดมากนัน้ จะตองเปนปายโฆษณาทีม่ ีความแปลกใหม ไมซ้ําซากจําเจทั้งในดานรูปทรงและเนื้อหา
เรื่องราว หรือมีลักษณะรูปทรง และเนื้อหาเรื่องราวทีก่ ินใจคนดูในแงมมุ ใดหรือมุมหนึ่ง
2. ระยะของสิง่ เรา(Distance) คนเราจะสนใจสิ่งเรา ที่อยูในระยะทางที่เหมาะพอควร
ไมใกลหรือไกลจนเกินไป
3. ลักษณะตัดกันของสิง่ เรา(Contrast) เชน ภาพและพืน้ (Figure and Ground)ภาพควร
ใชสีเดน พื้นควรใชสีจางลง หรือมีการเปลีย่ นแปลงสิง่ เราที่เคยชินแลว เพื่อเรียกรองความสนใจ เชน
การอานหนังสือ ภาพและตัวหนังสือบนหนากระดาษจะเปนภาพ สวนพื้นหนากระดาษจะเปนพื้น การ
มองสิ่งที่เปนภาพหรือพืน้ บางรูปเราจะมองเห็นสิง่ ที่เปนภาพมีลกั ษณะเดนและแยกออกจากพื้นอยาง
ชัดเจน หรือจะมองเห็นความสัมพันธของภาพ และพื้นที่สลับกันได
4. ลักษณะความใกลชิดของสิ่งเรา(Proximity) สิ่งเราที่อยูใกลชิดกัน จะทําใหเกิดการจัด
หมวดหมูใหเปน
5. สิ่งที่ทาํ ซ้าํ ๆกัน(Repetition) สิ่งเราใดก็ตามที่มกี ารเกิดหรือการกระทําซ้าํ ๆกันหลาย
ครั้งมนุษยจะรับรูไดเร็วกวา
6. สิ่งที่มีความเคลื่อนไหว(Movement) สิ่งที่เคลื่อนไหวมนุษยจะรับรูไดเร็วกวาสิ่งที่ไม
เคลื่อนไหวหรืออยูนิ่งในทางศิลปะและการออกแบบเรื่องราวของการเคลื่อนไหว สามารถสรางสรรค
ผลงานไดทั้งทีเ่ ปนลักษณะเคลื่อนไหวจริง หรือการเคลื่อนโดยกายภาพ(Physical Movement) และ
การเคลื่อนไหวลวง หรือการเคลื่อนไหวโดยการรูสึกสัมผัส(Sensory Movement)
ทั้งนี้ นักจิตวิทยาไดศึกษาแลวสรุปถึงลักษณะของสิ่งเราที่จะทําใหมนุษยเกิดการรับรูได
ดีกวาจะตองมีการจัดระเบียบของสิ่งเราใหเปนระบบ(Perception is Organized) นักจิตวิทยาได
อธิบายวา มนุษยจะตองมีการจัดระบบของขอมูลทีจ่ ะรับรูโ ดยการนําขอมูลนีม้ าจัดเปนรูปแบบ(Pattern)
และกฏเกณฑ(Principles) ที่มีความหมายเพื่อจะไดงา ยตอการรับรูนกั จิตวิทยาที่ศกึ ษาในเรื่องนีอ้ ยาง
จริงจัง และมีผลงานเปนที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปคือนักจิตวิทยา “กลุมเกสตัลท(Gestalt)” โดยเขาได
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ใหขอเสนอวาเมื่อมนุษยรับรูขอมูลยอยๆหลายขอมูลแลวมนุษยตองนําขอมูลยอยนัน้ มารวมกัน เพื่อให
เกิดเปนสิง่ ทีม่ คี วามหมายและงายตอการรับรู การจัดระบบเพื่อใหเกิดการรับรูที่มีประสิทธิภาพมี
ดังตอไปนี้
1. การจัดหมวดหมู(Grouping) ซึ่งตามแนวคิดของนักจิตวิทยาเกสตอลท(Gestalt)ได
กลาวถึงเรื่องของการจัดหมวดหมูไววา มนุษยจะจัดกลุม ประเภทของขอมูลเหลานี้เขาเปนพวกเดียวกัน
ซึ่งมีวธิ ีการดังตอไปนี้
- การสรางสิ่งเราใหมีลักษณะที่มีความใกลชิด(Nearess or Proximity) สิ่งที่อยูใกลกันจะ
ถูกรับรู วาเปนกลุมหรือพวกเดียวกัน
- การสรางสิ่งเราใหมีลักษณะที่มีความคลายคลึง(Similarity) ขอมูลหรือสิ่งเราที่
เหมือนกันมันจะถูกจัดใหอยูในพวกเดียวกัน
- การสรางสิ่งเราใหมีลักษณะที่มีความตอเนื่องกัน(Continuity) สิ่งเราทีม่ ีความตอเนื่อง
กับมนุษยมกั จะจัดรวมเขาอยูในพวกเดียวกัน
- การสรางสิ่งเราใหมีลักษณะที่มีความสมบูรณ(Closure)เมื่อคนมองแลวจินตนาการ
สรางสรรครูปแบบขึ้นมาเอง หรือกฏแหงแนวโนมที่จะมองรูปในแงดี(Pragnanz) สิ่งเราใดก็ตามที่ยงั
ขาดความสมบูรณหรือยังหาขอยุติไมได มนุษยมักจะรับรูใหเปนภาพที่สมบูรณ โดยเติมใหสมบูรณตาม
ประสบการณเดิมของตน
2. ภาพและพืน้ (Figure and ground) ในขณะที่มนุษยมสี ิ่งใหเลือกรับรูมากมาย สิง่ ใดที่
ไดรับความสนใจหรือการรับรูมากที่สุดก็จะปรากฏเดนชัดเปนภาพ(Figure) สิ่งอื่นๆที่ไมไดรับความ
สนใจหรือกระตุนความสนใจไดนอยกวาก็จะกลางเปนพืน้ (Ground) ลักษณะการรับรูเปน “ภาพ” หรือ
“พื้น”นี้ สามารถเปลี่ยนกลับกันไดอยูตลอดเวลาตามความเปลี่ยนแปลงความสนใจและความตองการ
มนุษย(แสงเดือน ทวีสนิ . 2545: 115)
5.2.4ปจจัยเกีย่ วกับผูรับรู
นอกจากการจัดระบบของขอมูลของผลงานตามทฤษฏีเกสตอลทแลว ซึง่ เราอาจจะถือ
เปนปจจัยภายในของตัวผลงาน สวนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการรับรูอีกประการหนึง่ ก็คือปจจัยที่
เกี่ยวกับสิ่งผูรู เราอาจถือเปนปจจัยภายนอกตัวผลงาน เราอาจจะแบงไดออกเปน 2 ดาน คือ
1. ดานกายภาพ คือ ลักษณะความผิดปกติหรือความปกติของประสาทสัมผัสของผูรับรู
เชน หู ตา จมูก ลิ้น และการรับสัมผัสอื่นๆ หากสิง่ เหลานีผ้ ิดปกติไปก็ยอมมาทําใหการรับรูจากสัมผัส
ในครั้งนัน้ ผิดไป เชน เราทานของหวานกอนแลวไปทานสม เราจะรูสกึ วาสมนัน้ ไมหวานมีความเปรี้ยว
มากกวาปกติ เหมือนกับเราทานของเปรี้ยวกอนแลวมาทานของหวานเราจะรูสกึ วาน้ําตาลจะหวานมาก
ขึ้นอยางผิดปกติ
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2. ดานจิตวิทยา คือ เปนเรือ่ งที่เกี่ยวของกับสิ่งตอไปนี้
- ประสบการณเดิมหรือความรูเดิม(Expirience) ดังทีก่ ลาวในตอนตนวากระบวนการรับรู
นั้น เปนการแปลความหมายหรือการตีความ ดังนัน้ จึงจําเปนที่จะตองอาศัยความรูเดิมหรือ
ประสบการณที่ผานมาที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกับสิง่ ที่กําลังสัมผัสอยูนนั้ ซึง่ ถาหากประสบการณ
เดิม หรือความรูเดิมนั้นมีความเกี่ยวของกับสิ่งใหมทกี่ าํ ลังรับสัมผัสอยูนนั้ มาก เราก็แปลความหมายได
ใกลเคียงขึ้นหรือถูกตองมากขึ้น ในทางกลับกันถาประสบการณเดิมหรือความรูเดิมนั้นมีความเกีย่ วของ
สัมพันธกับสิง่ ที่กําลังรับสัมผัสอยูนนั้ นอย เราก็จะแปลความหมายไดใกลเคียงนอยลงถูกตองนอยตาม
ไปดวย ยกตัวอยางเชน เด็กที่อาศัยอยูในสังคมเมืองเมือ่ ไปพบกับกระบือที่ยนื อยูก ลางทุงนา และเด็ก
คนนัน้ ไมเคยพบเห็นมากอนเด็กก็จะไมสามารถแปลความหมายไดเลยวา สัตวที่กาํ ลังยืนอยูก ลางทุง นา
นั้นเขาเรียกวาอะไรเด็กบางคนอาจจะเรียกวาวัวก็ไดหรือบางคนอาจจะเรียกวามาก็ได เหลานี้เปนตน
- ความตองการ(Need) ความตองการของคนเราแตละคนไมเหลือนกันแมแตความ
ตองการของคนคนเดียวกันก็ไมเหมือนกันได ซึ่งสภาพการณตางๆภายในตัวเขาเปนผูกําหนด และสิ่ง
เหลานี้จะสงผลกระทบตอความสามารถในการรับรูได เชน นักเรียน 2 คน มีคุณลักษณะที่คลายคลึงกัน
ไมวาจะเปนดานสติปญญา ดานอารมณ ดานสังคมและดานอืน่ ๆ มีแตกตางกันอยางเดียว ณ เวลานัน้
ก็คือ คนหนึง่ อิม่ อีกคนหนึง่ หิว ทั้งสองคนกําลังเรียนวิชาเดียวกันพรอมกัน นักเรียนคนที่อิ่มจะมีใจจดจอ
ในบทเรียนนั้นๆ ไดดีกวาเด็กนักเรียนทีก่ ําลังหิวจัดซึ่งกําลังเครียดดวยความหิวและตองการอาหารมา
แกความหิว จากลักษณะดังกลาวนี้อาจจะทําใหนกั เรียนทั้งสองคนรับรูเ นื้อหาสาระในบทเรียนนั้นไดไม
เทากัน
- ทัศนคติ(Adtitude) ทัศนคติจะเปนเครื่องเลือกรับสิ่งเรา เชน การชืน่ ชมงานศิลปะ
บางคนชอบผลงานทีม่ ีรูปแบบเหมือนจริง(Realistic) มักจะปฏิเสธศิลปะรูปแบบนามธรรม(Absract)
- ภาวะของอารมณ(Emotion) อารมณเปนสิ่งหนึง่ ที่กําหนดความสามารถในการรับรู
เพราะนักสรีระวิทยาเชื่อวาคนเราหากมีความเครียดมาก กลามเนื้อและประสาทจะมีความตาน
ทางการวนเวียนกระแสประสาทสูง ทําใหเกิดการรับรูไมดี เชน เวลาเรารูสึกโกรธหรือโมโหขึน้ มา
บางครั้งจะเห็นวาเราจะรับรูแ ละจดจําอะไรมิไดเลยหรือหากรับรูไดก็เปนการรับรูที่ผิดพลาดไมสมบูรณ
หรือคนเราเวลาเมาสุรา(ขั้นทีเ่ มามากๆ)สภาวะทางอารมณไมปกติ เวลาใครพูดหรือบอกกลาวอะไรเรา
อาจจะเพียงแคไดยิน แตเรามิอาจจดจําสิง่ ที่คนอืน่ บอกกลาวได
- ลักษณะของวัฒนธรรม(Culture) สังคมแตละสังคมมักจะมีขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณีและคานิยมที่แตกตางกัน ดังนัน้ ในการรับรูบางอยางเรามักจะใชกรอบแหงการอางอิง(Frame
of reference) ที่แตกตางกันมาประกอบการพิจารณาการแปลความหมายหรือตัดสิงสิ่งที่พบเห็น เชน
สังคมไทยคนไทยจะมีคานิยมในเรื่องของดอกมะลิวา เปนดอกไมที่มีคณ
ุ คามีความหมายตอความรูส ึก
ของคนไทย เปนดอกไมที่แทนคาของความรักของแมทมี่ ีตอลูก แตหากดอกมะลิไปอยูในสังคมตะวันตก
คุณคาของดอกมะลิก็อาจจะไรคุณคาสําหรับชาวตะวันตกก็เปนได
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5.2.5การรับรูทางทัศนศิลป
โดยธรรมชาติของมนุษยทกุ คนตางมีปฏิกริยาตอบสนองทัง้ ทางรางกายและจิตใจ ตอสิ่ง
เราที่เขามากระทบตอประสาทสัมผัสตางๆ ที่มีอยูในรางกาย ไมวาจะเปนการรับรูที่เกิดขึ้นจากการ
สัมผัส การดมกลิ่น การไดยนิ เสียง การลิ้มรสชาติ หรือการมองเห็น ซึ่งในทีน่ ี้จะขอกลาวถึงเฉพาะเรื่อง
การมองเปนหลัก เนื่องจากมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับการรับรูผลงานทางศัทนศิลป (Visual Art)
ในปกติชีวิตประจําวันดวงตาของมนุษยจะทําหนาที่มองสิ่งตางๆ.นขณะที่เรายังตืน่ อยู ซึง่
การมองแตละครั้งนัน้ ไมไดเกีย่ วของกับการรับรูเสมอไป ซึง่ หมายความวาเราไมไดใสใจหรือใหความสําคัญกับ
ทุกสิง่ ทุกอยางที่เรามองอยูตลอดเวลา ซึง่ อารี สุทธิพนั ธุ ไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรือ่ งนีว้ า
เมื่อเราเดินขามถนน ความมุงหมายของเราตองการที่จะขามไปอีกฟากหนึ่งเพื่อตอรถสาย
อื่น เราเพียงมองดูใหแนใจวาไมมีรถวิง่ ผานมา ถนนวาเราจึงเดินขามโดยไมทราบถึงรถที่ผานหนาเรา
เปนสีอะไร มีคนนัง่ อยูกี่คน การมองลักษณะนี้ไมมีความมุงหมายอยางอื่นเปนการมองธรรมดา
(Looking) หรือขณะที่เราเดินผานตนไม บังเอิญพบงู การพบนัน้ ก็เปนแตการมองเทานัน้
ในลักษณะเดียวกันถาเรารูวา รถที่ผา นเราไปนั้นมีคนนั่งกีค่ น สีอะไร กม.เทาไร วิง่ เร็ว
ประมาณกี่กม.ตอชั่วโมง หรือทราบแนวางูที่เราพบนัน้ เปนงูอะไร มีพิษหรือมไม การพบเห็นนั้นเรียกวา
การเห็น(Seeing) เพราะสามารถเขาใจสวนละเอียดรูวา อะไรเปนอะไรดวย (อารี สุทธิพันธุ. 2540: 145146)
จากขอความขางตนพบวา การรับรูทางสายตา(Visual perception) ของมนุษยนั้นจะ
สามารถเกิดขึ้นไดดวยกระบวนการสําคัญ 3 ขั้นตอนคือ
1. การรับขอมูล
2. การแยกแยะ
3. การสรุป
กระบวนการรับรูทางสายตา เริ่มตนเมื่อมนุษยรับเอาขอมูลที่มองเห็น ผานเขาสูภายใน
ชองตาดํา ซึ่งในขณะนัน้ จะประกอบไปดวยเสนประสาทจํานวนมาก สําหรับทําหนาทีจ่ ัดการแยกแยะ
ขอมูลที่สําคัญไมวาจะเปนเรือ่ งของสี การเคลื่อนไหว ขนาด พืน้ ผิว ระยะทาง หรืออื่นๆ กอนที่จะนํา
ขอมูลสงตรงเขาสูสมอง เพือ่ แปลความหมายตลอดจนสรุปผลในสิ่งทีเ่ รามองสนใจ
เมื่อเปนเชนนีอ้ าจกลาวไดวา ในสถานะการณเดียวกัน เราจะไมสามารถรับรูขอมูลจาก
การมองเห็นสิง่ ตางๆไดเหมือนกับคนอืน่ ทัง้ หมด ทัง้ นีก้ ารรับรูทางสายตาเกิดขึ้นเฉพาะกับสิง่ ทีเ่ รามี
ความสนใจ หรือมีสวนเกี่ยวของในขณะนัน้ เปนสําคัญ ดังที่ ริตา กิลเบิรต(Rita Gilbert)ไดยกตัวอยาง
ในเรื่องนี้ไววา
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“สมมติในสถานะการที่คุณขับรถผานถนนที่มีการจราจรติดขัดรอบดานของคุณเต็มไป
ดวยความวุน วายของการจราจร ซึ่งยอมมีผลตอการมองของคุณ ในขณะที่คุณมองทุกสิง่ รอบตัวนั้น
สมองของคุณไดรับอะไรเขาไปบาง เมื่อคุณขับรถ คุณจะมองปายและสัญญาณไฟจราจรเพราะมันมี
ผลตอความปลอดภัยของคุณ หรือในขณะที่คุณหิว ความสนใจของคุณจะอยูที่ปา ยรานอาหารหรือ
ภัตตาคารมากกวาสิ่งอืน่ ” (Rita Gilbert. 1995: 11)
มาถึงตรงนี้อาจสรุปไดวา สมองมีความสําคัญมากกวาสายตา ในการทําหนาที่ตัดสินใจ
หรือควบคุมการรับรูที่เกิดจากการมอง การที่เรามองเห็นภาพๆเดียวกัน แตกลับมีความหมายแตกตาง
กันไปเชนนี้ แสดงใหเห็นวาภาพทีเ่ รามองเห็นนัน้ ยังคงที่ หากแตการรับรูของเราตางหากที่เปลีย่ นแปลง
ไป ดังนัน้ การรับรูอาจทําใหเราเห็นหรือไมเห็นในสิ่งที่ปรากฎอยู ทัง้ นี้ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ไม
วาจะเปนปจจัยของสิ่งแวดลอมทางกายภาพ เชน แสงสวาง ตําแหนงของผูดู ระยะทาง รวมทัง้ ปจจัย
ภายในเชน ความเชื่อ ประสบการณ ความตองการ ความลําเอียงหรือการสังเกต เปนตน
การรับรูทางสายตามีผลโดยตรงตอความคิด และการทําความเขาใจปรากฎการณตา งๆ
รอบตัวที่เรามองเห็นได ซึ่งรวมไปถึงการรับรูและเขาใจในผลงานทัศนศิลปดวย ไมวา จะเปนการรับรู
ทางดานคุณคาทางความงาม ความงามซาบซึ้ง หรือภูมปิ ญญาที่แฝงอยูในผลงาน ซึ่ง อารี สุทธิพนั ธุ
ไดกลาวถึงการรับรูที่ผลตองานทัศนศิลปไวอยางนาสนใจวา
“มนุษยตอบสนองผลงานศิลปะที่มองเห็นเปนความรูสกึ ตามปริมาณของรูปรางระนาบผิว
และมวลที่ปรากฎใหเห็น โดยที่รูปรางระนาบผิวและมวลนั้นไดรับการจัดประกอบกันอยางเหมาะเจาะ
สมบูรณที่สุด ซึ่งจะใหความรูสึกเบิกบานพอใจ และความรูสึกเบิกบานพอใจจากการจัดอยาง
เหมาะเจาะนีค้ ือความงาม” (อารี สุทธิพนั ธุ. 2535: 113)
ในการรับรูที่เกิดขึ้นกับผลงานทัศนศิลปแตละชิ้นนั้น เราสามารถมองเห็นและแบงสวน
ของการรับรูทมี่ ีผลตอผลงานออกเปน
สวนเนื้อหาเรือ่ งราว(content) หมายถึงสวนที่แสดงใหเราเห็นความหมายของผลงาน วา
มีเนื้อหาเรื่องราวที่เกี่ยวของกับอะไร ไมวาจะเปนภาพมนุษย สัตว ทิวทัศน หรืออื่นๆ ทัง้ นี้อาจ
แสดงออกใหเห็นตามแบบทีเ่ ปนจริงในธรรมชาติ การลดทอนจากความเปนจริงตามธรรมชาติ หรือการ
แสดงออกทางอารมณความรูสึกที่มีตอธรรมชาติ
สวนประกอบทางทัศนศิลป(visual elements) หมายถึงสวนประกอบตางๆทีน่ ํามา
ประสานกันใหเกิดเปนคุณคาจาก ความสัมพันธหรือความขัดแยงทางโครงสรางโดยรวมของผลงาน
ทั้งนี้เพื่อใหเกิดเปนความสมบูรณตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว ดวยการใช จุด เสน สี แสงเงา พื้นผิว ขนาด
ทิศทาง หรือตําแหนงเปนตน
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ในความเปนจริงและมนุษยจะสามารถรับรูและเขาใจ ในรูปแบบผลงานทัศยศิลปที่
แสดงออกในลักษณะเหมือนจริงตามธรรมชาติไดลายที่สดุ ทั้งนี้เนื่องจากเปนเรื่องราวที่เกีย่ วของกับ
ชีวิตและประสบการณโดยตรงของมนุษย แตถึงอยางไรก็ยังคงไมสามารถที่จะรับรู ตลอดจนเกิดความ
เขาใจที่ตรงกันไดทั้งหมด
ดังนัน้ หากเราตองการใหเกิดการรับรู ที่มคี วามสัมพันธุก ับผลงานทางทัศนศิลปมาก
เทาไหร ก็ควรที่จะเปดใจในสวนที่เกีย่ วของกับการรับรูใหกวางมากทีส่ ุด เพราะคงจะไมมีการรับรูใ ดที่
เกิดขึ้นไดหากทั้งสองฝายตางพูดพรอมๆกัน ทั้งนี้เพื่อใหความสามารถในการรับสารที่สงออกมาจาก
ผลงานทัศนศิลปเปนไปไดอยางสมบูรณ และสงผลใหเกิดการรับรูเกิดขึ้นเปนสิง่ ทีน่ ําเราเขาใกลความ
เปนจริงใหไดมากที่สุด
5.3 จิตวิทยากับการออกแบบ
เมื่อกลาวถึงจิตวิทยาการเรียนรูในสังคมสมัยปจจุบนั มีอยู 2 ตระกูล คือ
1. Stimulus – Response Associationism
2. Gestalt – Field
ทฤษฏีการเรียนรูทงั้ สองตระกูลนี้มพี ัฒนาการมาตลอดศตวรรษที่ 20 กลาวเฉพาะจิตวิทยา
ตระกูล “Gestalt” จินวิทยาตระกูลนี้เกิดขึน้ ในเยอรมัน คนสําคัญทีพ่ ฒ
ั นาจิตวิทยาตระกูลนี้ไดแก Max
Wertheimer(1880-1941) Wolfgang Kohler(1887-) Kurt Koffka(1886-1941) และ Kurt Lewin
(1889-1947)
นักจิตวิทยา Gestalt-Field เห็นวาปรากฏการณทางการเรียนรูนนั้ ยอมเกี่ยวพันโดยใกลชิดกับ
การรับรู(Perception) ดังนั้นจึงใหคําจํากัดความการเรียนรูวาเปนการจัดระเบียบของการเรียนรูของ
ผูเรียน การรับรูนั้นเรียกอีกอยางหนึ่งวา “Field”
คําวา “เกสตัลท(Gestalt)” เปนภาษาเยอรมัน ซึง่ วงการจิตวิทยาไดแปลความหมายไวเดิม
แปลวา “แบบหรือรูปราง(Gestalt = form or pattern)” ตอมาปจจุบันเปลี่ยนคําวาเกสตอลทวา “เปน
สวนรวมหรือสวนประกอบทัง้ หมด(Gestalt = Thewholeness)” สวน ชมภูมิภาค(2523 : 143) กลาววา
ในภาษาอังกฤษไมมีคําทีจ่ ะมีความหมายตรงกับคําวา “Gestalt” แตมีคําหนึ่งที่พอจะมีความหมายที่
ใกลเคียงแทนกันไดก็คือ คําวา “Configuration”
ผูที่ถือไดวาเปนผูกอกําเนิดจิตวิทยาเกสตอลทนี้ คือ นักจิตวิทยา Max Wertheimer นักปรัชญา
ชาวเยอรมันอธิบายไดเปนภาษาเยอรมันวา “Gestalt” หมายถึง การจัดกระสวนเปนระบบนั้น หมายความ
วา การจัดระบบเขาเปนสวนรวมจะแตกตางกับการรวมสวนตางๆเขาไวดวยกัน พูดงายๆ ก็คือวา
การศึกษาสวนตางๆซึง่ ประกอบเปนสวนรวมนัน้ จะไมสามารถทําใหเขาใจสิ่งนั้น ยกเวนจะตองศึกษา
เปนสวนรวมเสียกอน ความคิดเชนนีจ้ ริงๆแลวมีบางคนบอกวาเปนความคิดทีพ่ บในหนังสือสมัยโสเครตีส
(Socratese)เสียอีก(ชม ภูมภิ าค. 2523: 141-142)
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ทั้งนี้ในศตวรรษที่ 19 กอน Wertheimer นั้นมี Ernst Mach(1838-1916) เชื่อวาจิตวิทยานั้น
ยังมีการรูสึกทางประสาทสัมผัส(Sensations) เขาเกี่ยวของดวย ซึ่งอาจจะไมตรงกับความจริงทาง
กายภาพก็ได
“คนเมื่อเห็นจุด 3 จุดบนกระดาษอาจจะมองเห็นวาเปนมุมของสามเหลี่ยม ซึ่งความจริง
แลวแตละจุดนั้นไมไดมีลักษณะแสดงใหเห็นความเปนสามเหลี่ยมเลย แตเมื่ออยูรวมกันเปนตําแหนง
เชนนี้แลวทําใหเปนสามเหลีย่ มไปได”(ชม ภูมิภาค. 2523: 142)
สวน Christian von Ehrenfels(1859-1932) มีความคิดเห็นเชนเดียวกับ March วา การรับรู
(Perception) ทุกอยางนัน้ คุณภาพที่ออกมามักจะมากกวาสิง่ ทีท่ างกายภาพรับรูคุณภาพที่ออกมาจะ
ผนวกสิง่ ตางๆ เชน รูปราง ความหมาย เขาไปในวัตถุทางกายภาพดวยจากความคิดดังกลาวขางตน
Wertheimer ไดรวบรวมกฏเกี่ยวกับการเรียนรูไวดังตอไปนี้
1. กฏแหงแนวโนมที่จะมองรูปในแงดี(Law of Pragnanz) ความหมายวาเมื่อคนเรามองสิง่ ใด
สิ่งหนึ่งซึง่ ไมเปนระเบียบนัก เขาจะจัดระเบียบของสิ่งนัน้ ใหดที ี่สุด ตัวอยางเชน การจัดกลุมดาวเปนรูป
หมี รูปสุนัข ฝูงลูกไก เหลานีเ้ ปนตน เปนความพยายามที่จะใหสงิ่ ตางๆอยูในความสมดุล ถาเปรียบกับ
กฏทางวิชาฟสิกสก็เทากับ “กฏแหงความสมดุล(Law of Equilibrium)”
2. กฏแหงความคลายคลึง(Law of Similarity) หมายความวา รูปหรือวัตถุซึ่งมีความ
คลายคลึงกันมักจะรวมกลุม เปนอันเดียวกัน
3. กฏแหงความใกลชิด(Law of Proximity) หมายความวา รูปหรือวัตถุซึ่งอยูใกลกันมักจะ
มองเห็นวาอยูใ นกลุมเดียวกันหรือเปนพวกเดียวกัน
4. กฏแหงความสมบูรณ(Law of Closre) หมายความวา พืน้ ที่ซึ่งปดลอมจะมีความคงทน
ถาวรกวาสิง่ ทีไ่ มไดปดลอมตัวอยาง เชน เราลากเสนรอบวงเพียงประมาณ 340￮ จะเห็นเปนวงกลม
5. กฏแหงความตอเนื่อง(Law of good Continuation) นั้นมีความหมายคลายกับ Closure
นั่นคือ เรามองเสนตรงซึ่งขาดตอนเปนเสนตรงหรือมองวงกลมซึง่ เสนรอบวงขาดตอนเห็นเปนวงกลม
ประหนึง่ วาเนนรอบสมบูรณไมมีเสนขาดตอน
6. กฏแหงความแปรเปลี่ยนไปตามบริบท(Law of Membership Character) ความหมายวา
สวนยอยๆของสวนใหญๆนั้นจะไมมีลักษณะคงที่ จะมีคณ
ุ ลักษณะอยางไรนัน้ ขึ้นอยูก ับสวนรวมทีม่ ัน
อยู เชน สีตางๆ นั้นจะมีลักษณะผิดไปหากมันอยูในกลุม สีแบบตางๆ เชนสีเหลืองวางอยูบนสีดํายอมมี
คุณลักษณะตางกับสีเหลืองที่วางอยูบนสีสม
ศิษยชาวเยอรมันสองคนของ Werteimer ซึ่งถือวาเปนผูเ ผยแพรความคิด และวางรากฐาน
จิตวิทยา Gestalt ในสหรัฐอเมริกาคือ Wolfgang Kohler และ Kurt Koffka kohler มีชื่อเสียงเนื่องจาก
การศึกษากระบวนการเรียนรูของลิงชิมแปนซี(The Mentality of Apes, 1925) เขาไดทดลองตรวจสอบ
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สมมติฐานของ Thorndike ที่วา การเรียนรูเ ปนการลองผิดลองถูก จากสิ่งนีก้ ารตอบสนองที่ถูกตองจะ
ถูกประทับเขาไปทีละนอยๆ Kohler จึงสรุปวากฏการเรียนของ Thorndike นัน้ ยังไมสมบูรณเพียงพอ
ในหนังสือของ Koffka ชื่อ “Growth of the Mind(1924)” ก็ไดวิจารณการเรียนแบบลองผิดลองถูกของ
Thorndike เอาไวโดยละเอียดทีเดียว Koffka มิใชแตวิจารณ Thorndike เทานัน้ แตยงั วิจารณความคิด
ของพวกฟฤติกรรมนิยมเอาไวมากทีเดียว
นักจิตวิทยาทีส่ ําคัญอีกคนหนึง่ ของกลุม เกสตอลทคือ Kurt Lewin เปนชาวเยอรมันเชนกัน
เปนผูไดรับอิทธิพลจาก Gestalt Psychology ไดคิดเพิ่มความคิดใหมบัญญัติศัพทใหมอีก นับวาเปน
ผูพัฒนา Field Psychology ประเภทหนึง่ ซึ่งทั่วไปเรียกวา “Topological and Vector Psychology”
เปนศัพทที่ไดมาจากทางเรขาคณิตและกลศาสตร Lewin ไดใชเวลาบัน้ ปลายของชีวิตอยูใน
สหรัฐอเมริกา มีลูกศิษยมากมาย จิตวิทยาของเขานัน้ นับวาเปน Field Psychology ซึ่งกาวหนาและมี
ระบบมากที่สดุ จากผลการศึกษาทดลองของนักจิตวิทยา Gestalt-field นี้จึงทําใหความคิดของพวก SR Associationist ซึ่งยึดกิริยาสะทอนงายๆ เปนฐานนัน้ ไมเพียงพอที่จะอธิบายการเรียนรูของมนุษยได
(ชม ภูมิภาค. 2523: 142-143)
ทั้งนี้ จากกฏเกี่ยวกับการรับรูทั้ง 5 กฏดังกลาวขางตนของ Werteimer ถูกนําไปสรุปเหลือ
เพียง 5 กฏ และนําไปใชในการจัดะเบียบแบบแผนการรับรูหรือการจัดหมวดหมู(Law of Organization)
1. กฏแหงความแนนอนชัดเจน(Law of Pragnanz) เมื่อตองการใหมนุษยเกิดการรับรูในสิ่ง
เดียวกันตองกําหนดองคประกอบขึ้น 2 สวน คือ
- ภาพหรือขอมูล(Figure or Information) ที่ตองการใหสนใจ เพื่อใหเกิดการเรียนรูในขณะนัน้
- สวนประกอบหรือพืน้ ฐานของการรับรู(Background of Ground) เปนสิ่งแวดลอมที่
ประกอบอยูในการเรียนรูนนั้ ๆ แตผูสอนยังมิตองการใหผูเรียนสนใจในขณะนัน้ ปรากฎวา วิธกี าร
แกปญหาโดยกําหนด Figure และ Background ของเกสตอลทไดผลเปนทีน่ าพอใจ เพราะสามารถทํา
ใหมนุษยเกิดการเรียนรูดวยการรับรูอยางเดียวกันได
บางครั้ง Figure อาจเปลี่ยนเปน Ground และ Ground อาจเปลี่ยนเปน Figure ก็ได ถาผูสราง
หรือผูนําเสนอเปลี่ยนสิง่ ที่ตอ งการใหผูรับรูหรือกลุมเปาหมาย เบนความสนใจไปตามที่ตนตองการ
จะเห็นไดวา ภาพเดียวกันคนบางคนยังเห็นไมเหมือนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูก บั ประสบการณเดิมของ
แตละคน อิทธิพลของประสบการณที่มีตอการรับรูภาพและพื้น การมองเห็นรูปเปนภาพ(Figure) และ
พื้น(Ground) สลับกันนั้นตามทฤษฎีของกลุมเกสตอลทเชื่อวา การรับรูใ นลักษณะเชนนี้ขนึ้ อยูกับ
ประสบการณของบุคคลเปนสําคัญ หรือประสบการณเดิมของบุคคลที่มีผลตอการรับรูภาพและพืน้ หรือ
ภาพสองนัย
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เรื่องนี้ มีงานวิจัยทีน่ าสนใจคือ งานวิจยั ของ ลีเปอร(Leeper. 1935) ไดทดลองเกีย่ วกับ
อิทธิพลของประสบการณของบุคคลที่มีตอ ภาพสองนัย โดยทดลองกับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ซึ่ง
แบงออกเปน 3 กลุม เครื่องมือที่ใชเปนภาพ

ภาพประกอบ 23 ภาพสองนัย
ที่มา: กฏแหงความแนนอนหรือชัดเจน. (2554: ออนไลน).
การทดลองของ ลีเปอร(Leeper 1935)
ภาพ A เปนภาพสองนัย
ภาพ B เปนภาพหญิงสาว
ภาพ C เปนภาพหญิงชรา
ลีเปอรไดแบงนักศึกษาออกเปน 3 กลุม
กลุมที่ 1 ใหดภู าพ A เปนเวลา 25 วินาที
กลุมที่ 2 ใหดภู าพ C เปนเวลา 30 วินาที และใหดูภาพ A ตอ อีก 15 วินาที
กลุมที่ 3 ใหดภู าพ B เปนเวลา 30 วินาที และใหดูภาพ A ตอ อีก 15 วินาที
ผลการทดลอง
กลุมที่ 1 ที่ใหดูเฉพาะภาพ A (ภาพสองนัย) ภาพเดียว เปนเวลา 25 วินาที มีนักศึกษาบอก
วาเปนภาพหญิงสาว 60% มีนักศึกษาบอกวาเปนภาพหญิงชรา 40%

96
กลุมที่ 2 ที่ใหดูภาพ C (หญิงชรา) กอน เปนเวลา 30 นาที แลวจึงใหดภู าพ A (ภาพสองนัย)
ตออีกเปนเวลา 15 นาที มีนกั ศึกษาเห็นภาพ A เปนหญิงชรา 95% มีนักศึกษาเห็นภาพ A เปนหญิง
สาว 5%
กลุมที่ 3 ที่ใหดูภาพ B (หญิงสาว) กอน เปนเวลา 30 นาที แลวจึงใหดูภาพ A (ภาพสองนัย)
ตออีกเปนเวลา 15 นาที มีนกั ศึกษาเห็นภาพ A เปนหญิงสาว 100% มีนักศึกษาเห็นภาพ A เปนหญิง
ชรา 0%
2. กฏแหงความคลายคลึง(Law of Similarity) หมายถึง เมื่อเรามองเห็นสิ่งตางๆทีม่ คี วาม
คลายคลึงกัน โดยธรรมชาติของเราแลวเราจะมีความคิดและรูสึกวาเปนพวกเดียวกับเราจึงมักจะจัด
กลุมเขาดวยกัน ซึง่ เราพิจารณาสิ่งเหลานีจ้ ากสวนประกอบที่เรามองเห็นไมวาจะเปนเสนรูปรางรูปทรง
ขนาด สี พืน้ ผิว ตําแหนงของบริเวณวาง มุม และน้ําหนักสี สิ่งตางๆยอมมีความคลายคลึงกันใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ซึ่งนักออกแบบเองมีความจําเปนที่จะตองสังเกตมองใหเห็นความคลายคลึง
และความแตกตางกันในแงมุมใดแงมุมหนึ่งใหได และสรางความคิดรวบยอดในสภาพการณของความ
คลายคลึงใหเกิดภาพในใจ และพรอมที่จะถายทอดออกเปนผลงานการออกแบบได ดราจะเห็นวาการ
ที่การรับรูของเราพยายามทีจ่ ะจัดภาพใหเปนหมวดหมู มันจะเปนไปไดทั้งกฏแหงความคลายคลึง(Law
of Similarity) และกฏแหงความใกลชิด(Proximity) เขามาชวยกลาวคือมีการพิจารณาถึงลักษณะใน
แงมุมตางๆของภาพวามีความคลายคลึงกันหรือใกลเคียงกัน แลวนํามาไวเปนหมวดหมูห รือกลุมเดียวกัน
3. กฏแหงความตอเนื่อง(Law of Continuation) หมายถึง ธรรมชาติของการมองของมนุษย
มักจะมองดูลกั ษณะของสิง่ ตางๆที่มีลกั ษณะการวางเรียงตอกันไปในทิศทางตางๆ ใหเกิดความ
ตอเนื่องกันไป โดยเฉพาะการวางเรียงในลักษณะแนงโคงหรือเสนตรง ยิ่งลักษณะของรูปรางรูปทรง
เหลานั้นมีลักษณะที่มีความสัมพันธกลมกลืนกัน ขาดปจจัยที่เปนสิง่ กีดขวาง ก็ยงิ่ จะทําใหการรับรูใ น
ครั้งนั้นเปนไปอยางนุมนวล ไมสะดุด อีกทัง้ ชวยใหเกิดความตอเนื่องและชวยเนนการเคลื่อนไหวและ
ความมีพลังบนพืน้ ภาพเหลานัน้ ไดเปนอยางดี
4. กฏแหงความสมบูรณหรือกฏการประสานกันสนิท(Law of Closure) หมายถึง การรูปที่เรา
มองเห็นมีสภาพที่ไมสมบูรณเพราะเราออกแบบไมใหเติมเต็ม มีบางสวนของรูปที่ขาดหายไป รูปทรง
เปดและรูปทรงปด(Closed & Opened Form) เราถือวาเขาขายในหลักการนี้ ภาพเหลานี้แมวา ไมมี
ความสมบูรณแตความไมสมบูรณนั้นไมอาจําทําลายการรับรูของเราได เพราะโดยธรรมชาติของการ
มองคนเรามีแนวโนมที่จะตอเติมสวนที่ขาดหายไปของภาพ ใหเกิดเปนภาพที่สมบูรณได
5. กฏแหงความใกลชิด(Proximity) หมายถึง เมื่อมนุษยมองเห็นสิง่ ที่อยูในสภาพที่ใกลชิด
ติดตอกัน โดยธรรมชาติแลวการแปลความของสมองจะแปลออกมาวาเปนสิ่งที่เปนกลุม หรือพวกเดียวกัน
เปนผลตอการรับรูรูปวาเปนรูปเดียวกันหรือเปนหมวดหมูเดียวกัน สุดทายจะเปนการแปลความหมาย
ของขอมูลที่รับรูนั้นวาเปนสิง่ นัน้ หรือเปนสิง่ นี้
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ทั้งนี้กฏแหงความใกลชิดทําใหเกิดผลแหงการรับรูตางๆที่นาํ มาใชในการออกแบบโดยทั่วไป
(1) ความใกลชิดเปนเงื่อนไขที่งายที่สุดสําหรับดารจัดหมวดหมูขององคประกอบ
(2) ความใกลชิดกันทําใหเกิดพลังการดึงดูดความสนใจ ในระหวางสวนประกอบของภาพตางๆ
(3) เมื่อวัตถุหรือภาพเกิดความใกลชิดกัน ยอมปลุกเราใหเกิดผลตอความรูสึกวาเกิดความ
มั่นคงและปะติดปะตอไดอยางมีเหตุผลในงานนั้นๆ(ประชิด ทิณบุตร. 2530: 57)
ลักษณะที่สาํ คัญของการเรียนรูของGestalt
การรับรู(Perception) หมายถึง การแปลความหรือการตีความตอสิ่งเราของอวัยวะสัมผัสทั้ง
หาไดแก หู ตา จมูก ลิ้นและกายสัมผัส การตีความมักอาศัยประสบการณเดิม ดังนั้น แตละคนอาจจะ
ตีความแตกตางกันได การรับรูนี้มีองคประกอบที่สาํ คัญ 2 สวน สวนแรกคือ “ภาพ(Figure)” หมายถึง
สวนสําคัญที่ตอ งเนนใหเกิดการรับรู และสวนที่ 2 คือ “พื้น(Ground)” หมายถึง สวนประกอบทีท่ ําให
ภาพเดนชัดขึน้
การหยั่งรู(Insight) หมายถึง การเรียนรูหรือการแกปญหาไดดวยตนเองโดยการตระหนักรู
ดวยตนเองอยางฉับพลันทันทีทนั ใด(ความคิดแวบ) สามารถมองเห็นแนวทางในการแกปญหาไดตั้งแต
ตนจนจบกระบวนการ ซึง่ ความสามารถในการหยัง่ รูเพิม่ ขึ้น
สรุปความเชื่อของกลุมเกสตอลท เราจะรับรูสิ่งรอบๆตัวเราในลักษณะทีม่ ีความหมายและใน
รูปของสวนรวมทั้งหมดไมไดรับรูเฉพาะสวนใดสวนหนึ่งของสิ่งเราเฉพาะอยางในลักษณะที่แตกตางกัน
เชน การรับรูสิ่งนัน้ เปน คน รถ ตนไม ดอกไมในลักษณะทีม่ ีความหมายทั้งหมดทัง้ รูปราง ไมไดเลือก
รับรูเฉพาะเสน สี หรือสวนใดสวนหนึง่ เทานั้น หรือกลาวอีกอยางหนึ่งไดวาสวนรวมทัง้ หมดเปนสิง่ ทีม่ ี
ความหมายมากกวาการรวมสวนยอยๆเขาดวยกัน
จิตเปนผูกระทําใหเกิดขาวสาร ความรูและกําหนดรูปราง และความหมายในสิง่ ที่รับรู ความรู
ความคิด เปนผลมาจากกิจกรรมภายในจิตหรือในสมองจากความสามารถในการจัดหมวดหมูรูปราง
ของสิ่งตางๆ
ความคิดที่ตรงกันขามกับแนวคิดของกลุม พฤติกรรมนิยม(Behaviorism) ซึ่งเปนนักจิตวิทยา
ที่มีความเชื่อวาจิตเปนผูถ ูกกระทํา และพฤติกรรมทางจิตจะถูกกําหนดโดยปรากฎการณหรือสิ่งเรา
ภายนอก ความรูความคิดในทัศนะของกลุม พฤติกรรมนิยม จะเปนผลรวมของประสบการณของเราเปน
สวนใหญ
ฉะนัน้ จึงกลาวไดวาจิตวิทยากลุมเกสตอลทเปนพวกเนทีฟอิสม(Nativism) และเปนพวก
เหตุผลนิยม(Rationalism) ในขณะทีก่ ลุมพฤติกรรมนิยมจัดเปนพวกประสบการณนิยม
(Empericalism) (อารี พันมณี. 2537)
จิตวิทยาการรับรูทางการมองเห็นกับผลงานการออกแบบ
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ดังที่เรากลาวมาแลวในตอนตนวา การรับรูของมนุษยเกิดจากการทีป่ ระสาทสัมผัสของมนุษย
ทั้ง 5 ไดแก ตา หู จมูก ลิน้ และกายสัมผัส โดยมีกระบวนการ 3 การบวนการทีเ่ กี่ยวของสัมพันธซึ่งกัน
และกัน ไดแก การบวนการรับสัมผัส กระบวนการทางสัญลักษณและการบวนการทางอารมณ
กลาวเฉพาะในทางศิลปกรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งศิลปะแขนงทัศนศิลป(Visual Arts) หรือผลงาน
ทางดานออกแบบประยุกตศิลปทุกแขนง การที่เราจะรับรูหรือเขาใจและมองเห็นคุณคาของมันได
ระบบประสาทที่สาํ คัญทีน่ าํ มาใชเปนเครือ่ งมือนําไปสูการเรียนรูขอมูล ที่ปรากฎในผลงานศิลปกรรม
เหลานั้นไดก็คอื “ตา(Eye)” ซึ่งชวยใหเรามองเห็นสิ่งตางๆที่ปรากฎอยูในผลงานศิลปกรรมชิ้นนัน้ ๆได
ลักษณะของการมองเห็น
เราสามารถแบงการมองเห็นออกเปน 2 ระดับโดยแบงตามระดับความตั้งใจ คือ
1. การมอง(Looking) ถือเปนพฤติกรรมของมนุษยที่มีตอ สิ่งเราหรือสิง่ แวดลอมโดยปราศจาก
ความตั้งใจแนนอน เปนการมองเพื่อใหตัวเองบรรลุความประสงคอีกอยางหนึ่งตัวอยางเชน บางครั้งใน
การเดินทางของเราเราจะมองคนหรือสิ่งตางๆ ที่จะมาปะทะกับตัวเราเพื่อใหการเดินทางอขงเรานัน้ มี
ความปลอดภัย เราจะเห็นวาเราไมเห็นรายละเอียดเลยวา คนทีเ่ ราเดินผานมีรายละเอียดของ
คุณลักษณะของเขาเปนอยางไร ผิวสีอะไร ใสเสื้อผาสีอะไร มีไฝมีฝาหรือไม บริเวณใด การมองใน
ลักษณะนี้ไมมคี วามมุง หมายอยางอื่นเปนการมองธรรมดา(Looking) แตถาเปนการเห็น(Seeing) เปน
การมองเพื่อใหเห็นรายละเอียดรูวาอะไรเปนอะไร เชน เวลาเรายืนดูภาพเขียนภาพหนึง่ เราจะตอง
มองเห็นวา ผลงานชิ้นนัน้ ถูกสรางขึ้นดวยสวนประกอบศิลปะ(Elements of Art)อะไรบาง และหลักการ
ศิลปะ(Principle of Art)หลักการใดบาง และสองสวนนีถ้ ูกสรางใหมีความสัมพันธกนั อยางไร เมื่อเราดู
โดยรวมแลวเปนเนื้อหาเรื่องราวที่เกีย่ วกับอะไร มีความงามอยางไร และคุณคาของมันอยูตรงไหน
2. การเห็น(Seeing) การรับรูโดยการเห็นสามารถอธิบายรายละเอียดไดถูกตองชัดเจน ซึง่
สามารถแบงออกไดเปน 3 ระดับ(อารี สุทธิพันธุ . 2540 : 76) คือ
- การเห็นธรรมดา(Operational Seeing)
- การเห็นความสัมพันธของสวนละเอียดประสานกับประสบการณเดิม(Associational Seeing)
- การเห็นทะลุปรุโปรง รูแจงเห็นจริง(Pure Seeing)
การเห็นธรรมดาเปนปรากฎการณของเงาและแสง(Light and Shade) รูปและพื้น(Figure
and Ground) และน้าํ หนัก(Value) ของวัตถุที่เรามองเห็นแลวเขาใจวาอะไรเปนอะไร เชน เราเขาไป
เดิมชมนิทรรศการผลงานจิตรกรรม เขาไปพบกับภาพเขียนภาพหนึ่งเปนรูปหุน นิง่ ดอกไมที่ปกอยูใน
แจกัน ดังภาพเขียนของVicent Vangogh
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เรามองแลวรูว า เปนภาพเขียนที่เขียนดวยสีน้ํามันเปนจิตรกรรมสมัยใหม การเห็นระดับนี้
เรียกวา “การเห็นแบบธรรมดา(Operational Seeing)” แตถาเราเห็นแลวมีความคิดเกิดขึ้นวาดอกไมที่
ปกอยูในแจกันนัน้ มีลักษณะคลายกับดอกไมชนิดทีเ่ ราเคยมองเห็นใหประสานกับสิง่ ตางๆที่ผานมา
หรือสัมพันธกบั ประสบการณเกาเรียกวา “การเห็นความสัมพันธของสวนละเอียดกับตัวเรา(Associaltioral
Seeing)” แตถาหากเราเห็นแลว เพงพินิจพิจารณาทะลุปรุโปรงจนเห็นความงาม เกิดอารมณสะเทือน
ใจ รูวาดอกไมในแจกันภาพนั้นหาใชเปนรูปดอกไมที่แทนดอกไมที่มีอยูในธรรมชาติไม หากแตศิลปนใช
ลักษณะของดอกไม แทนสัญลักษณทางอารมณความรูสึกของตัวศิลปนเอง ทีเ่ ต็มไปดวยความกดดัน
รูปแบบ เนื้อหาและเทคนิคกลวิธี บงบอกถึงอารมณความรูสึกเหลานี้ไดดี เห็นแลวเกิดอารมณสะเทือน
ใจ เพลิดเพลิน ประทับใจกับพลังความรูสึก ที่แวนโกะสรางสรรคขึ้นมาใหปรากฎบนจิตรกรรมชิ้นนัน้
เราเรียกการเห็นลักษณะนี้เรียกวา “การรูแจงเห็นจริง(Pure Seeing)” หรือ “การเห็นอยางลึกซึ้งทุกแง
ทุกมุมทะลุปรุโปรง”
การรับรูทางการเห็นรับรูโดย
- สภาพสวนรวมของวัตถุทงั้ หมด(Unity, Whole) หมายถึง การที่เรามองเห็นไดก็เพราะวา
วัตถุสิ่งของมีความเปนหนวย เปนอันหนึง่ อันเดียวกัน
- สภาพความรูสึกสมดุลของน้าํ หนักออนแก(Balance of Value) หมายถึง การทีเ่ รามองเห็น
ไดก็เพราะวาวัตถุสิ่งของวางอยูบริเวณวางที่มีแสงสวาง
- ขนาดและสัดสวนที่สัมพันธจตอกัน(Relationship of Size and Proportion) หมายถึง การ
ที่เรามองเห็นไดก็เพราะวามีวัตถุสิ่งของอืน่ ๆจัดวางแวดลอมรวมอยูในบริเวณวางของพืน้
นอกจากสาเหตุจากการมองเห็นทัง้ 3 ประการแลวยังมีองคประกอบของการมองเห็น(Visual
Elements) ที่สําคัญอยู 3 ประการ(อารี สุทธิพนั ธ. 2540: 77)คือ
(1) ตําแหนง(Position)
(2) ขนาด(Size)
(3) สี(Color)
(4) รูปราง(Shape & Form)
(5) เสน(Line)
(6) ลักษณะผิว(Texture)
(7) ความหนาแนน(Density)
ทั้งนี้ การศึกษาเกี่ยวกับศึลปะที่มองเห็น ผูส นใจตองพยายามเพิ่มพูนพัฒนาประสบการณ
ทางการมองเห็นใหแกตนเอง กลาวคือ เราจักตองพยายามฝกฝนการมองเห็นทั้ง 3 ระดับ พยายาม
สนใจในสวนละเอียดของสิ่งที่เรามอง และคิดหาความสัมพันธกับสิง่ ทีเ่ รามองกับประสบการณเดิมๆ
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ของเราเอง และฝกฝน ชางสังเกต พินิจพิจารณาสิ่งเหลานั้นใหรอบคอบละเอียดถี่ถวน เพราะประสบการณ
เหลานี้จะชวยสงเสริมใหเรารับรูสิ่งตางๆไดอยางมีคุณภาพ ดังที่ วิรุณ ตั้งเจริญ(2526: 48) กลาววา
การที่คนเรารับรู(To Percieve) สิ่งแวดลอมรอบตัวเรา โดยเฉพาะอยางยิ่งธรรมชาติเราจะพบวา
ธรรมชาติใหความรูสึกตางๆกัน เชน ความงาม ความสงบเงียบ ความนาหวาดกลัว นอกจากนัน้ ยังพบ
โครงสราง(Structure) ของธรรมชาติที่รวมตัวกันอยูอยางมีเอกภาพไมวาจะเปนสี เสน น้ําหนัก สี
ลักษณะผิว รูปทรง ปริมาตร ซึ่งสิ่งเหลานีเ้ ราจะนํามาใชเปนพืน้ ฐานในการออกแบบ เราสามารถนํามา
ถายทอดเปนรูปทรงในลักษณะที่ตามองเห็น หรือถายทอดเฉพาะโครงสรางที่รับรูไดหรืออาจจะออกมา
ในลักษณะอารมณความรูสกึ หรือความคิดคํานึงที่เรารับรูไดจากสิ่งนัน้
สวนในแงของการสื่อการเห็น(To Communication) เมื่อผูดูงานออกแบบนั้นเขาจะมองใน
สภาพสวนรวมและโยงการรับรูไปถึงประสบการณที่มีตอ ธรรมชาติแวดลอม เขาใจถึงโครงสรางและการ
เกิดอารมณขึ้น คุณลักษณะที่สําคัญที่จะทําใหเกิดการรับรูที่มีคุณภาพก็ คือ “ความใสใจในการรับรู”
เปนความใสใจประเภทเอาใจใสไปจดจออยูกับผลงานการออกแบบ ผูด ูจะเลือกรับรูขอมูลและนําขอมูล
นั้นเขาจิตสํานึก(Conscious)ของตน โดยอาศัยประสบการณในการเรียนรู ความใสใจ(Attention)ในสิ่ง
รับรูเปนสิ่งสําคัญ เพราะจะทําใหสามารถรับรูขอมูลไดอยางถูกตอง อันจะนําไปสูการเกิดสิ่งทีน่ ัก
ออกแบบตองการ
อยางไรก็ตาม ในการที่จะทําใหคนดูเกิดการรับรูสิ่งตางๆที่เขากําลังเผชิญหนากับมันอยูไดนั้น
แนนอนวาเราจะตองเตรียมพรอมอะไรตางๆมากมาย ไมวาจะเปนปจจัยภายนอกหรือภายในก็ตาม
หากกลาวเฉพาะเรื่องของผลงานการออกแบบผูออกแบบควรที่จะวางแผนและมีกระบวนการในการ
ทํางานอยางเปนระบบ เพื่อใหไดผลงานการออกแบบทีม่ ีคุณภาพ ในอันที่จะโนมนาวใหคนดูเกิดความ
สนใจ พึงพอใจ และสามารถสื่อสารไดอยางไดผลตามเปาหมายที่ตั้งเอาไว
5.4 กระบวนการความคิดสรางสรรค
ตามสถานแสดงภาพหรือในวงสนธนา เมือ่ วกเขาเรื่องศิลปะ มักจะมีเสียงบนวาไมรูเรื่องเวียน
หัว รูปบาๆ บอๆไมเห็นสวยงามเลย ไมไดความ ฯลฯ การบน ถาถือวาสเปนการระบายอารมณอยาง
ตรงไปตรงมา และเปนธรรมชาติของความอยากรูอยากเห็นของมนุษย ก็ไมจําเปนตองนํามาคิดใหเกิด
กังวล เพราะเมื่อมนุษยเห็นอะไรไมรูเรื่องก็บน ไมเขาใจก็บน หวังวาจะไดเห็นของสวยๆงามๆ เมื่อไมพบ
ก็บน บนแลวสบายใจ
แตบางทีก็บนไมออก เมื่อพบสูตรวิทยาศาสตรใหมๆที่ตนไมรูหรือเห็นผลิตผลใหมๆแปลกๆ
และไมเขาใจ ยอมรับไปเฉยๆ อาจเปนเพราะรูตัววามีความรูนอยไมกลาบน กลัวจะถูกหาวาลาสมัย ไม
มีความรูคลายๆกับเวลาฟงดนตรี บางทีไมรูเรื่อง ไมชื่นชมเลยแตก็ตองทนฟง วางมาดประหนึ่งวาชื่นชม
จะลุกจากการแสดงนั้นกอนจบไมไดกลัวเสียมารยาท

101
ตรงกันขามเมือ่ ดูรูปเขียนไมรูเรื่องบนทันที คงจะรูสึกวา ตนมีสวนรวมในศิลปะทีม่ องเห็น
มากกวาวิทยาศาสตรหรือดนตรก็ได
แตถานํามาคิดก็จะพบวาการบนมีสาเหตุใหญ 3 ประการ คือ
1. เพราะความอยากรูอยากเห็น อยางมีสว นรวมสนับสนุนและอยากสอบสวน
2. เพราะเชื่อวา ศิลปนจะตองถายทอดเรื่องราวและรูปแบบใหงา ยเขาใจไดศิลปะจึงจะมี
ความหมาย
3. เพราะหวังวาจะไดเห็นรูปแบบและเรื่องราวเหมือนกับที่ตนไดเคยเห็นมาแลว
จากสาเหตุที่ทาํ ใหชมภาพเขียนบนทัง้ 3 ประการนีถ้ าคิดในมุมกลับ สําหรับผูสรางหรือศิลปน
ก็จะพบวาสาเหตุอันสําคัญที่ทาํ ใหศิลปนถายทอดรูปหรือภาพ ดูไมรูเรื่องก็คือ ความคิดสรางสรรค
ซึ่งเปนความตองการของศิลปนแตละคนทีต่ องการเปดเผยและเปลี่ยน
ความคิดสรางสรรค เปนความอยากอยางหนึง่ ของมนุษยติดตัวมาตั้งแตเกิด อยากทําให
แปลกไปจากเดิม อยากแสดงออกใหแปลกไปจากที่เคยเห็น อยากเปนคนดัง อยากสรางสิ่งใหมๆ อยาก
ทําใหมีประโยชนมากจากทีเ่ คยทราบและอยากคิดอะไรใหมๆ
ในการคิดอะไรใหมๆนั้น มักจะดําเนินเปนขั้นๆดังตอไปนี้
(1) ขั้นเตรียม เมื่อคิดจะทําสิง่ นัน้
(2) ขั้นลงมือดี พยายามที่จะหลับตาใหมองเห็นวารูปรางหนาตาควรเปนอยางไร
(3) ขั้นลงมือทดลอง ทําเปนรูปเปนรางตามที่คิด
(4) ขั้นเสร็จ ปรุงแตงดัดแปลงใหเหมาะสม
การสงเสริมใหคนมีความคิดสรางสรรคตามลําดับขั้นทั้ง 4 นี้เปนสิ่งจําเปนมาก เพราะจะชวย
ใหมีของใหมของแปลกเกิดขึน้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตามที่นกั การศึกษาและครูศิลปะยอมรับกันใน
ขณะนี้วา นักเรียนทุกคนมีความคิดสรางสรรคที่สามารถจะแสดงออกใหเห็นเปนรูปราง ตามที่พอใจได
ก็ยิ่งเปนสิง่ จําเปนอยางยิ่งทีจ่ ะตองจัดหากิจกรรมทางศิลปะใหสนองความคิดสรางสรรคนี้
บางทานอธิบายวา ความคิดสรางสรรคเปนลักษณะอยางหนึ่งของมนุษย คลายกับสวนตางๆ
ของรางกาย เชน แขน ขา ฯลฯ อันเปนบอเกิดแหงความรูสึกตามประสาทสัมผัสตางๆ เชน รูสึกเสียใจ
หวัน่ ไหวตอปญหาตางๆอยากแกปญหา อยากเผชิญความจริง มีความอดทน สามารถปรับตัวเองให
เขากับทุกเหตุการณตางๆได ความคิดสรางสรรคดังกลาวนี้เปนเรื่องของอารมณ และความคิด เมื่อพบ
เห็นสิง่ ใดที่ไมคุนตอสายตาหรือไมเคยมีประสบการณมากอน ก็จะเตรียมคิดถามตัวเองวา มันเปนอะไร
ทําดวยอะไร ทําอยางไร ทําขึ้นเพื่อประสงคสิ่งใด หรือมีประโยชนมากนอย จําเปนหรือไม
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ผูที่เชื่อวาความคิดสรางสรรคคลายกับสวนตางๆของรางกาย ยังไดอธิบายเพิ่มเติมอีกวา
ความคิดสรางสรรคสอนกันไมได แตแนะนําใหรูจักเอามาใชได คนที่ไดรับการแนะแนวใหรูจักใช
ความคิดสรางสรรคนั้นมักจะไมชอบอยูนงิ่ ชอบทําสิ่งตางๆตามความสามารถไมกลัวแมวาจะถูก
กลาวหาวาเปนคนชอบทําอะไรบาๆบอๆไมเหมือนชาวบานลักษณะของคนที่แสดงวามีความคิด
สรางสรรค และพยายามใชความคิดสรางสรรคน้นั มีพฤติกรรมตางๆ ดังนี้
1. เขาจะเปนผูที่ยอมรับฟงความคิดใหมๆเสมอ เมื่อไดฟงมีความเขาใจแลว ก็จะพยายาม
เลือกเก็บความคิดเห็นวาดีเหมาะสม เพื่อจะไดนํามาใชปรับปรุงความคิดของตนเปนคนใจกวางไมใคร
นึกวาตนจะเปนฝายถูกเสมอ
2. เขาจะเปนผูที่พยายามสะสมความรูอยูเ สมอไมพยายามใหพรอง หมั่นคนควาสืบสวนหา
ความจริงในสิง่ ตางๆมีเหตุผล และจะนึกเสมอวาความสามารถทางสมองนัน้ ยิง่ ใชมาก ยิ่งเจริญงอก
งามมาก คิดไดเร็วฉับไว คลายกับมีมีดคมๆพรอมที่จะใชไดทันที
3. เขาจะเปนผูที่ชอบจดชอบบรรทึกความคิดที่ผุดขึ้นทันทีทันใด หรือความคิดที่ไดจาก
หนังสือหรือตําราตางๆ เพราะรูสึกวาความคิดแปลกๆที่เกิดขึ้นนัน้ มันลืมไดงายถาไมจดหรือบันทึกไว
4. เขาจะเปนผูที่ชอบคิดในทางรูปธรรมเปนตัวตน และรูจักคิดวางแผนเปนลําดับขัน้ ตอน
ไมสับสน
ลักษณะทัง้ 4 ประการดังกลาว ทําใหมนุษยสรางสรรคสิ่งตางๆขึ้นใหมเสมอ มีความแปลก
สําหรับตนเอง และสวนที่แปลกนีท้ ําใหผูชมผูพบเห็นเวียนหัว เขาใจหรือไมเขาใจชอบหรือไมชอบ บน
หรือไมบนตามปริมาณความคิดสรางสรรคที่เปนรูปทรงนี้เอง
สวนประกอบของความคิดสรางสรรค
ดังที่ไดกลาวแลววา ความคิดสรางสรรคเปนพฤติกรรมอันสําคัญของอารมณอยางหนึง่ เปน
ความอยาก ความตองการสรางสิ่งใหมสงิ่ แปลกสําหรับตน เพื่อสนองความอยากรูอยากเห็นอยาก
แสวงหาความรู หาประสบการณ ความคิดสรางสรรคมีสวนประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ
(1) การรับรู (Perception)
(2) จินตนาการ (Imagination)
(3) ประสบการณ (Experience)
การรับรู(Perception)
การรับรูเปนสวนประกอบอันสําคัญยิง่ ประการแรกผูทมี่ คี วามคิดสรางสรรคสิ่งตางๆได มักจะ
เปนผูทพี่ บมากเห็นมาก รับรูดวยประสาทสัมผัสตางๆมาก การรับรูนนั้ โดยปกติมกั จะเกิดเมื่อเราพบ
เห็นสิง่ ตางๆทีป่ ระทับใจ หรือประสบกับเหตุการณตางๆที่นา สนใจ เชน เห็นวัตถุตั้งอยูกลางแดดเดน
เปนสงา เห็นอนุเสาวรียตัดกับทองฟาตอนเย็นเห็นคนเดินขบวนตอตานสินคาขึ้นราคา เห็นไฟกําลังไหม
คนกําลังพยายามฆาตัวตาย ฯลฯ ซึ่งเปนการรับรูจากวัตถุและเหตุการณที่ประทับใจอันเกิดแกตนเอง
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การรับรูของมนุษยแตละคนนั้น ยอมแตกตางกันไปไมเหมือนกัน บางคนมีประสาทสัมผัสดี มี
ความจําดี ก็รบั รูในสิ่งที่ประทับใจไดมาก หรือบางทานเห็นวัตถุอยางเดียวกันแตอยูคนละมุมก็มองเห็น
ตางกันรับรูตางกัน องคประกอบในการรับรูมีหลายประการ คือ
(1) รูปและพื้น(Figure and Ground)
(2) แสงและเงา(Light and Shade)
(3) ตําแหนง(Position)
(4) ความเคลือ่ นไหว(Motion)
(5) การสัมผัสลูบคลํา(Touching)
รูปและพื้น(Figure and Ground)
การที่เรามองเห็นวัตถุ ตาเรารับรูพรอมๆกันทัง้ รูปและพืน้ วัตถุเปนรูปและบริเวณรอบๆเปน
พื้น เมื่อเราเห็นมาลาย เราเห็นรวมๆกันทัง้ ลายดําและขาว และเราไมสามารถตอบไดวา มาลายนัน้ มี
ลายดําหรือขาว เมื่อเรามองลายดําเปนรูปพื้นเปนสีขาวเราก็เห็นลายดํา แตเมื่อเรามองลายขาวเปนรูป
พื้นเปนสีดําเราก็เห็นลายขาว การรับรูหรือการมองเห็นรูปตางๆกันนัน้ มักจะมีปญหาดูไดหลายแง
แลวแตเราจะเพงบริเวณที่เปนรูปหรือเปนพื้นและทั้งรูปและพื้น บางทีก็อาจกลายเปนภาพหลอนเราได
เหมือนกัน
แสงและเงา(Light and Shade) การที่เรารับรูไดหรือมองเห็นไดเพราะมีแสงสวางบริเวณที่
วัตถุนนั้ ตั้งอยู ถาไมมีแสงสวางน้ําหนักของวัตถุก็จะไมมี หรือถามีแสงสวางเทาๆกันไมมีเงา น้ําหนัก
ของสิ่งทีม่ องเห็นไมตางกัน ก็จะไมสามารถเห็นอะไรได คงเห็นเปนหมอกไปหมด และแสงเงายังมีสวน
ทําใหภาพวัตถุเปลี่ยนแปลงไดดวย
ตําแหนงวัตถุ(Position) การที่เรารับรูไดหรือมองเห็นไดเพราะตําแหนงของเราและตําแหนง
ของวัตถุ ถาเราเขาใกลวัตถุนั้นก็มองเห็นชัดเห็นสวนละเอียดมาก แตถาอยูไกลก็มองเห็นไมชัด และ
วัตถุที่อยูใกลเรามักจะมีขนาดใหญ วัตถุทอี่ ยูไกลมักจะมีขนาดเล็ก
ความเคลื่อนไหว(Motion) การที่เรารับรูไดหรือมองเห็นไดเพราะความเคลื่อนไหวของวัตถุ
นั้นๆ หรือเพราะเราเคลื่อนไหวเอง ยกตัวอยาง เชน ถามีใครเอาผาผูกตาแลวใหเดินรอบๆหองเราก็
สามารถรูไดวา หองนัน้ กวางยาวขนาดไหน หรือมีอะไรในหองนั้นบาง
การสัมผัสลูบคลํา(Touching) การที่เรารับรูไดหรือมองเห็นไดเพราะการลูบคลําสัมผัสผิวหนา
เราอาจหลับตาแลวมีคนเอาวัตถุมาวางบนฝามือเราก็จะรูวาวัตถุนนั้ มีลักษณะอยางไร หรือหลับตาลูบ
ขาเราก็อาจทราบวาผิวเนียนหรือไม มีขนหนาแขงมากนอยเพียงไร เปนตน
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องคประกอบการรับรูทั้ง 5 ประการดังกลาวมีสว นคลายคลึงกับการรับรูดวยประสาทสัมผัส
หา คือ ตา หู จมูก ลิน้ สัมผัส ดังเปนทีท่ ราบกันดีอยูแลว ที่นาํ มากลาวนี้เปนเพียงแตการขยายความ
การรับรูทางตาหรือจักษุสัมผัส เพียงอยางเดียวเพราะเกีย่ วของกับภาพเขียนมากทีส่ ุด จินตนาการ
(Imagination) จินตนาการเปนผลมาจากการรับรูตามประสาทสัมผัสตางๆของมนุษยเราดังกลาวแลว
เมื่อรูมากเห็นมาก ก็ทําใหเกิดความคิดมาก มีจินตนาการในสิ่งตางๆมาก กลาวไดวาจินตนาการเกิด
จากการสั่งสมของการรับรูทงั้ มวล ดาวินชีผูคิดสรางเครื่องบินคนแรกของโลกนัน้ จะตองเคยเห็นนกบิน
หรือเห็นแมลงตางๆบินมากอน รูวา นกบินไดแลวจึงเกิดจินตนาการสรางเครื่องบิน ทําการทดลอง
คนควาตอมา
จินตนาการเกิดไดสองทาง คือ เกิดจากการรับรูจากวัตถุจริงๆ และจากความคิดหรือทางใจ
และถาเกิดมีจนิ ตนาการมากเกินไป ก็เรียกวาเปนความคิดเพอฝนฟุง ซาน(Fantasy) ศิลปนที่สรางรูป
ตามความคิดเพอฝนนี้ เขาก็มักจะทําใหแตกตางไปจากที่ตนเคยเห็นบางทีกท็ ําใหนา กลัว บางทีกท็ าํ ให
ชวนสงสัยวา จริงหรือ มีหรือ เปนไปไดหรือ ดังเชนภาพตางๆของไทย เชน กินรี คชสีห หรือสัตวใน
โบราณนิยายตางๆ เปนตน
ในปจจุบันถาศิลปนมีจินตนาการมาก เพอฝนมากจนผูดไู มเคยคิดไมเคยเห็นมากอน ศิลปนผู
นั้นก็ไมแคลวที่จะตองถูกกลาวหาวาเปนคนบาๆบอๆ หรือถูกสังคมสอบสวนถูกบุกรุกทางเสรีภาพ ซึ่ง
ไมตางอะไรกับสถภาพสตรีที่ตัดผม หรือทาปากคนแรก สังคมจะตําหนิวา เปนคนไมดี ดังนัน้ จินตนาการ
จึงมักขึน้ อยูกบั ขอบเขตแหงความพอดีของสังคมดวย
ประสบการณ(Experience) ประสบการณเปนผลจากการปะทะของตัวเรากับสิ่งแวดลอม
เมื่อเราเดินผานตอดมาถูกมาเตะ เราไดรับประสบการณตรงเรารูวาเรามีความรูสึกอยางไร สําหรับตัว
เราเองซึง่ อาจจะตางกับคนอื่น เราไมเคบพูดตอหนาชุมชน บังเอิญเราตองพูดโดยไมมีเวลาเตรียม เราก็
ไดรับประสบการณตรงจากการพูดนัน้ แตถา เราไดเตรียมกอน เชน อานหนังสือเกีย่ วกับการพูดในที่
ชุมชน ดูตัวอยางนักพูดก็แสดงวาเรามีประสบการณรองกอน แลวจึงมีประสบการณตรง
ประสบการณมีความสําคัญตอชีวิตเรามาก วันหนึง่ ๆเราตองทําอะไรหลายอยางเปน
ประสบการณทั้งสิน้ บางครัง้ เราเผชิญกับปญหาที่เราไมเคยคิดมากอน แตเราเคยคาดคิดหรือสราง
จินตนาการไววา ถามาอยางนี้จะตองทําอยางนัน้ หรือตองแกอยางโนน แตจริงๆอาจจะแกปญหานั้นไม
สําเร็จก็ได แตเราก็ยงั พอเห็นลูทางตามจินตนาการของเราเอง
ประสบการณมีสวนคลายกับการทดลอง เราอาจทดองโดยบังเอิญ เชน เอาไขใสน้ํารอนหรือ
ตมไข เราพบวาไขแดงและไขขาวแข็ง ซึง่ เราอาจเคยทราบมาวาของเหลวเมื่อถูกความรอนแลวไมแข็ง
กลายเปนไอน้าํ เปนตน แตเรารูวาไขไมอยูใ นขายนี้ ความรูดังกลาวเปนความรูที่เกิดจากการทดลอง
ลองผิดลองถูก ซึ่งก็เปนประสบการณอีกอยางหนึ่ง หรือเปนความรูทไี่ ดจากการทดลองจริงอยางหนึง่
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ประสบการณเปนแหลงสําคัญที่ผลักดันใหศิลปนสรางสรรคผลงานศิลปะ ศิลปนที่ชอบเขียน
รูปทิวทัศนจะตองพยายามพิจารณาธรรมชาติตรงหนา เชน ตนไม แมน้ํา หญา เสียกอนจนเขาใจ
ความสัมพันธของธรรมชาติแลว จึงลงมือเขียนดวยสีน้ํา หรือสีน้ํามันตามที่ตนมีความถนัด ภาพเขียน
นั้นก็จะมีประสบการณตรงของศิลปนแฝงอยู
ประสบการณบางทีก็เปรียบเสมือนแหลงความรูอนั สําคัญของศิลปน ซึ่งเปนผลมาจากการ
รับรูและจินตนาการแลวรวมกันเปนประสบการณของแตละคน จนกลายเปนความเบิกบานยินดีหรือที่
เรียกวาสุนทรียภาพ ซึ่งหมายถึงลักษณะของประสบการณที่ไมมีผลในทางปฏิบัติเปนความเบิกบาน
ยินดีเฉพาะตน
บางทานก็อธิบายวาสุนทรียภาพเปนผลจากการตั้งใจจดจอในความงามโดยผานการรับรู
จินตนาการและประสบการณกอใหเกิดความเพลิดเพลินคลายอารมณ การที่คนไปดูการแสดงแลวไม
เขาใจไมรูเรื่องนั้น อาจเปนเพราะภาพที่แสดงนัน้ พยายามสรางสุนทรียภาพอยางใหมใหเกิดแกผูชม
ซึ่งผูชมเหลานัน้ ยังไมคุนตอสายตาก็ได การสรางใหเกิดเปนสิ่งใหมหรือของใหมนนั้ มีหลักในการ
สรางสรรคที่สาํ คัญ 4 ประการ หรือจะเรียกวากระบวนในการสรางสรรคก็ได คือ
1. การสลับใหผิดตําแหนงที่เคยเห็นมากอน เราเคยเห็นนิสิตนักศึกษากลัดเข็มวิทยาลัย
ดานซายเปนตําแหนงที่ทกุ คนกลัดกันเสมอ แตบางคนอาจจะเลื่อนใหสูงขึ้นหรือกลัดที่กระเปาเสือ้ หรือ
คอเสื้อแทน ซึง่ แสดงวาเปนการสรางสรรคใหผิดตําแหนง หรือเสนบนศีรษะที่เรียกวาแสกผม เราอาจจะ
ยายแสกไปทางขวา ทางซาย หรือตรงกลางเปลี่ยนไปเสมอๆทุออาทิตยกไ็ ด แสดงวาเราพยายาม
สรางสรรคใหมีใบหนาแปลกๆอยูเสมอ
2. การสลับใหมีรูปรางหรือรูปทรงตางไปจากเดิม เชน ขยายบางสวนใหโตขึ้น บางสวนให
กวางใหญขนึ้ และทําใหบางสวนเล็กลง การสลับขนาดและรูปรางนี้ เราจะพบเห็นอยูทั่วไป ทัง้ นีก้ ถ็ ือวา
เปนกระบวนการสรางสรรคอยางหนึ่ง
3. การสลับใหมีสีสรรคแตกตางไปจากที่เคยเห็นกันมาแลว ซึ่งก็ทาํ ใหแปลกตอผูพบเห็นหรือผู
ที่ไมเคยเห็นมากอนได การที่สลับใหมีสีสรรคตางไปนี้ เกี่ยวของกับแสงและเงาดวย เพราะวาสีมี
ความสัมพันธกับแสง ซึง่ หมายถึงวา สีก็คือลักษณะความเขมของแสงที่ปรากฎแกตาเรานัน่ เอง สิง่ ที่เรา
เห็นแปลกไปเพราะสีและแสงเงานี้ ศิลปนแตละคนอาจดัดแปลงตางๆกัน เชน ใหรูปรางสวางตัดกับเงา
มืดดานหลัง หรือใหสีสดตัดกับสีเขมหรือแกก็ได
4. การสลับใหเห็นผลประโยชนใชสอยตางออกไปจากที่เคยพบเห็นเคยทราบมากอน เราคง
ทราบแลววา อิฐมีประโยชนสําหรับกอผนังโบกปูน แตถา เรานําเอาอิฐมาขัดมันสลักชื่อเราลงไป แลว
มอบใหเปนของขวัญปใหม อิฐแผนนัน้ ก็จะมีหนาที่สําหรับทับกระดาษไปได

106
การสลับมีประโยชนไดมากมายหลายประการ เปนความคิดสรางสรรคอยางหนึง่ ทีจ่ ําเปน
มาก อยางไรก็ดี การสลับกันทั้ง 4 ประการนี้ เปนกระบวนความคิดสรางสรรคที่มกั จะทําใหผูชม
ภาพเขียนหรือภาพปน มักฉงนอยูเ สมอเนือ่ งจากไมคนุ หรือไมเคยคาดคิดมากอน
การสรางความคิดใหสับสน
กระบวนการสรางสรรคประการที่สองก็คือ พยายามใหผชู มไดใชความคิดและการสังเกตตอ
เรื่องราวที่ตนเห็นซึง่ อาจจะดําเนินไดดังนี้
(1) การดําเนินเรื่องแลวขมวดปมใหคิด วาควรจะเปนอยางนัน้ หรืออยางนี้ อาจสอดแทรก
ความตลกขบขันปนเปนตอนๆ กลับเนื้อเรือ่ งใหมจากที่เคยเห็นมา หรือเคยแสดงมากอนๆ ตัวอยางเชน
เรื่องที่เคยทราบกันวา เปนเรือ่ งเศราและผูแ สดงทําใหกลายเปนเรื่องตลกขบขัน เปนตน
(2) การเนนสวนที่เห็นวาไมสําคัญใหเดนขึ้น
(3) การผูกเรื่องใหมใหเห็นวา มันอาจจะเปนไปไดหรือมันนาจะเปนไปได
การสรางความคิดใหสัลสนเกี่ยวกับเรื่องราวที่เห็นทั้ง 3 ประการนี้ มีสว นที่แสดงใหเห็นถึง
ความคิดสรางสรรคของศิลปน และผูสรางสรรคงานศิลปะเปนอยางยิ่ง
การปรุงแตงดัดแปลงใหม
กระบวนการอีกอยางหนึ่งของความคิดสรางสรรคก็คือ การที่รูจักดัดแปลงของเดิมที่มอี ยูแลว
ใหใหมขนึ้ แปลกไปจากเดิม ซึ่งมีวิธีการตางๆคือ
(1) การทําใหมโดยปรับปรุงของเดิมจากความคิดเดิม การเปลี่ยนแปลงฐานะเดิมใหดีขึ้น ก็ถือ
วาเปนกระบวนความคิดสรางสรรคเหมือนกัน
(2) การปรับใหเหมาะสมกับเวลาและบริเวณวา(Time & Space) ตัวอยางเชนในการแสดง
ละคร การทีย่ น เวลาใหเร็วจัดฉากใหเหมาะสมกับเศรษฐกิจ ฯลฯ เหลานี้ถือเปนกระบวนความคิด
สรางสรรคทั้งสิ้น
กระบวนความคิดสรางสรรคทั้ง 3 ประการดังกลาวคือการสลับที่ การสรางความคิดสับสน
และปรุงแตงเปนเหตุที่สําคัญในวิธกี ารสรางศิลปกรรมทุกชนิด ทุกแขนงศิลปกรรม ถาไมมีการ
เปลี่ยนแปลงและไมมีคนเขามีสวนรวมดวยจะเรียกวาเปนศิลปกรรมทีส่ มบูรณไมได ดังนัน้ การ
เปลี่ยนแปลงศิลปกรรมทุกๆอยางทุกระดับ จําตองยึดถือลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ
(1) ความกวางขวางในรูปทรงและเรื่องราว หรือความหลากหลาย
(2) ความคิดแรกเริ่มเปนของตนเอง หรือความเปนตนแบบ
(3) ความเหมาะสมสามารถดัดแปลงแกไขใหดีได
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ความคิดสรางสรรคดังไดกลาวมานี้เกิดจากเหตุที่ผูชมศิลปกรรมไมสามารถเขาใจรวมชื่นชม
ดวยได และก็เปนทีห่ วังวาถาทานผูชมพยายามทําความเขาในและขยายความเขาใจใหกวางขจัดความ
หลงตางๆ พิจารณากระบวนการสรางสรรคและพยายามคิดทําความเขาใจใหดีแลว การแสดง
ศิลปกรรมแตละแหงแตละครั้ง ก็จะชวยประเทืองปญญาเสริมสรางความเขาใจ เพิ่มความสังเกตและ
เสริมสรางสุนทรียภาพใหเกิดแกตนเองไดอยางไมคิดทีจ่ ะประเมินคาของความรูสึกตอสังคมแตอยางใด

6. ศิลปนที่มีผลงานคลายคลึงกับผูวิจัย
Mr.Shin Jae Yeoul ชาวเกาหลีผูยา ยครอบครัวมาลงหลักปกฐานที่เมืองไทยอยาง Mr.Shin
Jae Yeoul และ หุน สวนจากชาติเดียวกันอีก 11 คน จึงทุมเงิน 50 ลานบาท แปลงตึกรางที่เกือบจะมี
วิญญาณสิงหสถิตยอยูแลว ใหเปนพื้นทีท่ างศิลปะที่ผูคนสามารถเขาไปมีสวนรวม หรือ Interactive Art
Museum Mr.Shin เรียนจบมาทางดานออกแบบ จากมหาวิทยาลัยฮงอิก (Hongik University)
มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนในการเรียนการสอน ดาน “ศิลปะ”มากที่สุดในประเทศเกาหลีใต และ
เคยเปนผูจัดการ พิพิธภัณฑเพศศึกษา เชจู เลิฟ แลนด" (Jeju Love Land) ณ เกาะเชจู ประเทศเกาหลีใต
หลายปกอนเขาและผองเพื่อนเคยมีโครงการที่จะมาเปด พัทยา เลิฟ แลนด แตไมผานการพิจารณา
จากนั้นจึงเดินหนาตอ โดยการใหหนุ สวนจํานวน 6 คนที่เปนศิลปน กลับไปชักชวนเพือ่ นศิลปนที่เกาหลี
อีก 6 คน มารวมดวยชวยกันวาดภาพขึน้ บนผนัง แตจะเลือกวาดภาพอะไรนั้นศิลปนทุกคนได ทําการ
สืบเสาะหาขอมูลมากอนวา คนไทยและนักทองเทีย่ วชาวตางชาติทมี่ าทองเที่ยวในประเทศไทย จะมี
ความสุขเมื่อไดถายภาพกับภาพวาดของศิลปนชื่อดังคนไหน หรือมีภาพวาดอะไรอีกบางที่ควรจะ
วาดเสริมขึ้นมา ขณะที่ตวั เขาเองก็อยากจะทําใหทนี่ ี่เปนมากกวาพืน้ ทีท่ างพาณิชยศลิ ป เพราะอยาก
สนับสนุนใหคนทํางานศิลปะไดนําเสนอผลงานของตัวเองดวย ไมเชนนั้นเขาคงไมเลือกเมืองไทยเปน
บานหลังที่ 2 และมีชื่อเลนเปนภาษาไทยวา “คนไทย” เจาของสถานทีว่ ัย 44 ป เชื้อเชิญผูที่ยงั ไมมี
โอกาสแวะไปเยือน Art in Paradise วา “อยากใหแวะมา ถาคุณเปนอีกคนหนึง่ ที่ชนื่ ชอบใน ศิลปะ
และความสนุก”

7. ผลงานศิลปะที่มีอิพธิพลกับผลงานของผูวิจัย
ผลงานศิลปะที่มีอิทธิตอผูวจิ ัย คือ “Love Land” ที่เกาะเซจู(Jeju) ประเทศเกาหลี(Korea)
ซึ่งเปนเกาะที่เปนสถานทีท่ องเทีย่ วของเกาหลี เปนแหลงรวบรวมความรูเกี่ยวกับเรื่องเพศผานตัวผลงาน
ประติมากรรมรวมสมัยของศิลปน เปดใหเขาชมทั้งกลางวันและกลางคืน การจัดผลงานอยูใน
สวนสาธารณะมีความกลมกลืนกับธรรมชาติ ทําใหผทู เี่ ขามาเยี่ยมชมรูสึกวาศิลปะไมใชเรื่องไกลตัวที่
ตองไปดูที่พพิ ธิ ภัณฑอีกตอไป ผลงานศิลปะเหลานี้สามารถแทรกซึมเขามาในชีวิตของคนทั่วไปได ผาน
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สถานทีท่ ี่จัดแสดงซึ่งก็คือสวนสาธารณะทีเ่ ปนตัวเชื่อมโยงความหางไกลของบุคคลทั้วไปกับงานศิลปะ
สวนสาธารณะเซจู เลิฟ แลนด เปดใหเขาชมตั้งแตป ค.ศ.2004 มีผลงานกวา 140 ชิน้ เสนอผลงาน
แนวอิโรติกผานรูปปน แสดงถึงตัวแทนของความเปนมนุษย ที่แสดงออกในเรื่องเพศ เปรียบเสมือนเปน
ดินแดนอิโรติก แหงการเรียนรูเรื่องเพศศึกษาของคนเกาหลีก็วา ได เพราะทีน่ ี่คือขุมคลังของ
สวนสาธารณะที่เกีย่ วกับเรือ่ งเซ็กสโดยเฉพาะ ไมเวนแมกระทัง่ ปายบอกทาง จนกลายเปนจุดขายแก
บรรดานักทองเที่ยวที่อยากมาชื่นชมผลงานศิลปะอันแปลกใหมนี้
สถานที่แหงนีถ้ ูกแบงออกเปน 2 สวน คือ พิพิธภัณฑกลางแจง และในรม สวนแรกที่เปน
พิพิธภัณฑกลางแจงนัน้ มีการจัดแสดงประติมากรรมลีลาตางๆเปนรูปทวงทาลีลาการรวมเพศของ
มนุษย มีการระบุชื่อของทา และบอกถึงชือ่ ของบุคคลที่เอามาเปนตนแบบดวย เปนผลงานศิลปแบบอิ
โรติกที่ทาํ ใหคนดูเกิดความตืน่ ตาตื่นใจกับทาเซ็กสแบบตางๆ ทั้งเซ็กสแบบปกติ เซ็กสของซุปเปอรแมน
เซ็กสของคนอวน อื่นๆอีกมากมาย แมแตหอ งน้าํ อางลางมือ เกาอี้ หรือปายบอกทางก็ยังสามารถเรียก
เสียงหัวเราะได เพราะลวนนําอวัยวะสําคัญอันเปนจุดดึงดูดของทัง้ สองเพศ นําออกมาโชวแสดงเปน
ผลงานศิลปะอยางเปดเผย สวนที่สองที่เปนพิพิธภัณฑในรม จัดแสดงเกี่ยวกับความรูเรื่องเพศศึกษา
และสัญลักษณที่เกี่ยวกับอวัยวะเพศชาย อาทิเชนกลวย มะเขือยาว ตุกตายางหุน อวบอิ่ม ตลอดจนมุม
เซ็กสชอป(sex shop) ที่มีไวขายสําหรับนักทองเทีย่ วที่สนใจ พิพิธภัณฑในรมมีทั้งหมดสองชั้นดวยกัน
เมื่อขึ้นมาบนชั้นสองจะไดเห็นการจําลองเรื่องราวทางเพศของชาวเกาหลีผา นตัวโมเดลจิ๋ว นอกจากนี้
ยังมีสว นที่จัดแสดงภาพถายนูดสวยๆของนางแบบเกาหลี และแกลอรี่อีกดวย สําหรับสถานที่แหงนีก้ ็
สามารถตอบคําถามใหเด็กๆ ไดเปนอยางดี กับคําถามทีผ่ ูใหญมักอายไมกลาตอบวา "พวกเขานัน้ เกิด
มาไดอยางไร?"ซึ่งผูใหญชาวเกาหลีมักไมคอ ยตอบ อาจดวยเพราะขนบประเพณีแบบเอเชียทีเ่ รื่องเพศ
ยังตองเปนเรื่องอันปกปดอยู ดังนัน้ เพื่อสอนใหเด็กๆเขาใจไดงายขึ้น ก็เลยเปดเปนพิพิธภัณฑแหงนี้
หากใครไดไปเที่ยวที่แหงนี้ แนนอนวาตองไดความรูกับมาเพียบเกีย่ วกับเพศศึกษาทีใ่ นเมืองไทยเราไม
มีสอนแบบนี้
นอกจากสถานทีท่ องเที่ยวบนเกาะเซจูแลว ผูวิจัยยังประทับใจกับสถานทีท่ ี่เปนแหลงรวบรวม
ผลงานศิลปะแหลงใหมในประเทศไทยอยาง “Art in Paradise” ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เปนแหลง
รวบรวมผลงานศิลปะแหงใหมทเี่ พิง่ เปดไดไมนานเมื่อ 20 เมษายน 2555 บนพืน้ ทีก่ วา 5,800 ตาราง
เมตรของไนทคลับเกา ดวยภาพวาดกวา 140 ภาพ เปนผลงานศิลปะที่ผูชมสามารถเขาไปมีสวน
รวมกับผลงานได ซึ่งกระจายอยูตามหองตางๆถึง 10 หอง ไดแก หองแรก ลวงตา หองใตสมุทร หอง
แหงสัตวปา หองภาพวาดศิลปนระดับโลก หองอารยธรรม หองศิลปะแนวเหนือจริง หองไดโนเสาร หอง
น้ําตก หองวิวทิวทัศน และหองนิทรรศการศิลปะ ซึ่งสวนสุดทายนี้ กันไวเปนพืน้ ที่ของนิทรรศการศิลปะ
หมุนเวียน สําหรับศิลปนที่สนใจนําผลงานไปจัดแสดง ภาพวาด 3 มิติ ที่วาดไว ณ Art in Paradise
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เปนรูปแบบไดรับมาอิทธิพลมาจากศิลปนชาวฝรั่งเศส แตพื้นที่ทางศิลปะทีน่ ําเสนอในลักษณะนี้ เคยมี
เกิดขึ้นมาแลวที่ เกาหลี,ญี่ปุน และจีน แตที่เมืองไทยแตกตางตรงที่ ภาพวาดทีน่ าํ เสนอมีขนาดที่ใหญ
กวาและมีเรื่องราวที่หลากหลายกวา

8. การสรางแบบสอบถาม
การศึกษาในสวนนี้ศึกษาเพือ่ สรางสรรคแบบสอบถาม โดยผูวิจัยจะนําแบบสอบถามที่ไดจาก
การศึกษาคนควาแบบสอบถามมาเปนเครื่องมือในการวิจัย ในการประเมินงานวิจัยของผูวิจัยตอไป
โดยมีความสําคัญในการศึกษา ดังนี้
8.1 โครงสรางของแบบสอบถาม
8.2 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม
8.3 ขอเดนและขอดอยของการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
8.1 โครงสรางของแบบสอบถาม
แบบสอบถาม(Questionnaire) เปนเครื่องมือวิจัยชนิดหนึ่งที่นยิ มใชกนั มากในหมูน กั วิจัย
ทั้งนี้เพราะการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามเปนวิธที ี่สะดวกและสามารถใชวัดไดอยาง
กวางขวางแบบสอบถามสวนใหญจะอยูในรูปของคําถามเปนชุดๆ ที่ไดถูกรวบรวมไวอยางมีหลักเกณฑ
และเปนระบบ เพื่อใชวัดสิ่งทีผ่ ูวิจัยตองการจะวัดจากกลุม ตัวอยางหรือประชากรเปาหมายใหไดมาซึ่ง
ขอเท็จจริงทั้งในอดีต ปจจุบนั และการคาดคะเนเหตุการณในอนาคต การเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม
สามารถทําไดดวยการสัมภาษณหรือใหผูตอบตอบดวยตนเอง สําหรับบทความนี้จะมุงเนนที่การสราง
แบบสอบถามสําหรับใหผูตอบตอบดวยตนเอง มีการกลาวถึงโครงสรางของแบบสอบถาม ขั้นตอนการ
สรางแบบสอบถาม และขอเดนขอดอยของการใชแบบสอบถามที่ใหผตู อบตอบดวยตนเอง เพื่อให
นักวิจัยหรือผูที่สนใจสามารถสรางแบบสอบถามที่ตรงตามวัตถุประสงคของการวิจยั และเหมาะสมกับ
กลุมตัวอยางหรือประชากรเปาหมาย อันจะนํามาซึง่ ผลการวิจยั ที่ความถูกตองและเชื่อถือไดมากที่สุด
ดังรายละเอียดตอไปนี้
โครงสรางของแบบสอบถาม ประกอบไปดวย 3 สวนสําคัญ ดังนี้
1. หนังสือนําหรือคําชี้แจง โดยมากมักจะอยูสวนแรกของแบบสอบถาม อาจมีจดหมายนําอยู
ดานหนาพรอมคําขอบคุณ โดยคําชี้แจงมักจะระบุถงึ จุดประสงคที่ใหตอบแบบสอบถาม การนําคําตอบ
ที่ไดไปใชประโยชน คําอธิบายลักษณะของแบบสอบถาม วิธกี ารตอบแบบสอบถามพรอมตัวอยาง
พรอมทัง้ จบลงดวยชื่อและทีอ่ ยูของผูวิจัย หรืออาจเพิ่มขอความที่ระบุวา ผูวิจัยจะไมนาํ ขอมูลไปเปดเผย
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2. คําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัว คําตอบทีไ่ ดจะเปนขอเท็จจริงของผูตอบแบบสอบถาม เชน
คําถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ เปนตน การที่จะถามขอมูลสวนตัวอะไรบางนัน้ ขึน้ อยู
กับกรอบแนวความคิดในการวิจัย โดยดูวาตัวแปรที่สนใจจะศึกษานัน้ มีอะไรบางที่เกีย่ วกับขอมูล
สวนตัว เพื่อทีจ่ ะถามเฉพาะขอมูลสวนตัวที่จําเปนในการวิจัยเรื่องนั้นๆ เทานัน้
3. คําถามเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือประเด็นที่จะวัด เชน พฤติกรรม ปรากฏการณหรือความ
คิดเห็นของผูตอบในเรื่องนัน้ ๆ เปนชุดคําถามที่ใหผูตอบบอกถึงพฤติกรรม หรือปรากฏการณ หรือให
แสดงความคิดเห็นในดานตางๆ
8.2 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม
การสรางแบบสอบถามประกอบไปดวยขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
8.2.1 ศึกษาคุณลักษณะที่จะวัด ผูว ิจัยจะตองทราบวาคุณลักษณะหรือประเด็นที่จะวัดให
มีอะไรบาง โดยอาจดูไดจากวัตถุประสงคของการวิจัย กรอบแนวความคิดหรือสมมติฐานการวิจยั
จากนั้นจึงศึกษาคุณลักษณะหรือประเด็นที่จะวัดดังกลาวใหเขาใจอยางละเอียดทั้งเชิงทฤษฎีและ
นิยามเชิงปฏิบัติการ ซึง่ อาจไดจากเอกสาร ตําราหรือผลการวิจยั ตางๆ ที่มีลักษณะเดียวกันหรือ
ใกลเคียงกัน
8.2.2 กําหนดประเภทของขอคําถาม ผูวิจยั จะตองพิจารณาประเภทของขอคําถามที่จะ
วัดคุณลักษณะที่ตองการ ซึง่ ขอคําถามใน แบบสอบถามอาจแบงไดเปน 2 ประเภท คือ
- คําถามปลายเปด (Open Ended Question) เปนคําถามทีเ่ ปดโอกาสใหผูตอบสามารถ
ตอบไดอยางเต็มที่ คําถามปลายเปดจะนิยมใชกนั มากในกรณีที่ผวู ิจัยไมสามารถคาดเดาไดลวงหนาวา
คําตอบจะเปนอยางไร หรือใชคําถามปลายเปดในกรณีที่ตองการไดคําตอบเพื่อนํามาเปนแนวทางใน
การสรางคําถามปลายปด ตัวอยางคําถามปลายเปด เชน ทานตัดสินใจประกอบอาชีพคาขาย
เพราะ ...................................
- คําถามปลายปด (Close Ended Question) เปนคําถามที่ผวู ิจัยมีแนวคําตอบไวให
ผูตอบเลือกตอบจากคําตอบที่กาํ หนดไวเทานั้น คําตอบที่ผูวิจยั กําหนดไวลวงหนามักไดมาจากการ
ทดลองใชคําถามในลักษณะที่เปนคําถามปลายเปด แลวนํามาจัดกลุม ของคําตอบ หรือไดมาจาก
การศึกษาผลการวิจยั ที่เกี่ยวของ หรือจากแนวความคิดของผูวิจัยเอง และจากขอมูลอื่นๆ
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ภาพประกอบ 24 แสดงขอเดนของลักษณะคําถาม
ที่มา: มารยาท โยทองยศ. (ม.ป.ป). การสรางแบบสอบถามเพื่อการวิจัย. สถาบันวิจัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ภาพประกอบ 25 แสดงขอดอยของลักษณะคําถาม
ที่มา: มารยาท โยทองยศ. (ม.ป.ป). การสรางแบบสอบถามเพื่อการวิจยั . สถาบันวิจยั
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
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8.2.3 การรางแบบสอบถาม เมื่อผูวิจยั ทราบถึงคุณลักษณะหรือประเด็นที่จะวัด และ
กําหนดประเภทของขอคําถามที่จะมีอยูในแบบสอบถามเรียบรอยแลว ผูวิจัยจึงลงมือเขียนขอคําถาม
ใหครอบคลุมทุกคุณลักษณะหรือประเด็นที่จะวัด โดยเขียนตามโครงสรางของแบบสอบถามที่ไดกลาว
ไวแลว และหลักการในการสรางแบบสอบถาม ดังนี้
- ตองมีจุดมุงหมายที่แนนอนวาตองการจะถามอะไรบาง โดยจุดมุงหมายนั้นจะตอง
สอดคลองกับวัตถุประสงคของงานวิจัยที่จะทํา
- ตองสรางคําถามใหตรงตามจุดมุง หมายที่ตั้งไว เพื่อปองกันการมีขอคําถามนอกประเด็น
และมีขอคําถามจํานวนมาก
- ตองถามใหครอบคลุมเรื่องที่จะวัด โดยมีจํานวนขอคําถามที่พอเหมาะ ไมมากหรือนอย
เกินไป แตจะมากหรือนอยเทาใดนัน้ ขึ้นอยูกับพฤติกรรมที่จะวัด ซึง่ ตามปกติพฤติกรรมหรือเรื่องทีจ่ ะวัด
เรื่องหนึ่งๆ นัน้ ควรมีขอคําถาม 25-60 ขอ
- การเรียงลําดับขอคําถาม ควรเรียงลําดับใหตอเนื่องสัมพันธกัน และแบงตามพฤติกรรม
ยอยๆ ไวเพื่อใหผูตอบเห็นชัดเจนและงายตอการตอบ นอกจากนั้นตองเรียงคําถามงายๆ ไวเปนขอแรกๆ
เพื่อชักจูงใหผตู อบอยากตอบคําถามตอ สวนคําถามสําคัญๆ ไมควรเรียงไวตอนทายของแบบสอบถาม
เพราะความสนใจในการตอบของผูตอบอาจจะนอยลง ทําใหตอบอยางไมตั้งใจ ซึ่งจะสงผลเสียตอการ
วิจัยมาก
- ลักษณะของขอความที่ดี ขอคําถามที่ดีของแบบสอบถามนัน้ ควรมีลกั ษณะดังนี้
(1) ขอคําถามไมควรยาวจนเกินไป ควรใชขอความสั้น กะทัดรัด ตรงกับวัตถุประสงคและ
สองคลองกับเรื่อง
(2) ขอความ หรือภาษาที่ใชในขอความตองชัดเจน เขาใจงาย
(3) ไมใชคําถามนําหรือแนะใหตอบ
(4) ไมถามเรื่องที่เปนความลับเพราะจะทําใหไดคําตอบทีไ่ มตรงกับขอเท็จจริง
(5) ไมควรใชขอความที่มีความหมายกํากวมหรือขอความที่ทาํ ใหผูตอบแตละคนเขาใจ
ความหมายของขอความไมเหมือนกัน
(6) ไมถามในเรื่องที่รูแลว หรือถามในสิง่ ที่วดั ไดดวยวิธีอื่น
(7) ขอคําถามตองเหมาะสมกับกลุมตัวอยาง คือ ตองคํานึงถึงระดับการศึกษา ความ
สนใจ สภาพเศรษฐกิจ ฯลฯ
(8) ขอคําถามหนึง่ ๆ ควรถามเพียงประเด็นเดียว เพื่อใหไดคําตอบที่ชัดเจนและตรงจุดซึ่ง
จะงายตอการนํามาวิเคราะหขอมูล
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(9) คําตอบหรือตัวเลือกในขอคําถามควรมีมากพอ หรือใหเหมาะสมกับขอคําถามนัน้ แต
ถาไมสามารถระบุไดหมดก็ใหใชวา อืน่ ๆ โปรดระบุ ……………….
(10) ควรหลีกเลี่ยงคําถามทีเ่ กี่ยวกับคานิยมที่จะทําใหผตู อบไมตอบตามความเปนจริง
เชน ทานมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศหรือไม
(11) คําตอบที่ไดจากแบบสอบถาม ตองสามารถนํามาแปลงออกมาในรูปของปริมาณ
และใชสถิติอธิบายขอเท็จจริงได เพราะปจจุบันนีน้ ิยมใชคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูล ดังนัน้
แบบสอบถามควรคํานึงถึงวิธีการประมวลขอมูลและวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรดวย
6.2.4 การปรับปรุงแบบสอบถาม หลังจากที่สรางแบบสอบถามเสร็จแลว ผูวิจยั ควรนํา
แบบสอบถามนั้นมาพิจารณาทบทวนอีกครั้งเพื่อหาขอบกพรองที่ควรปรับปรุงแกไข และควรให
ผูเชี่ยวชาญไดตรวจแบบสอบถามนั้นดวยเพื่อที่จะไดนําขอเสนอแนะและขอวิพากษวิจารณของ
ผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้น
6.2.5 นําแบบสอบถามไปทดลองใชเพื่อวิเคราะหคุณภาพ เปนการนําเอแบบสอบถามที่
ไดปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางเล็กๆ เพื่อนําผลมาตรวจสอบคุณภาพขอแบบสอบถาม
ซึ่งการวิเคราะหหรือตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามทําไดหลายวิธี แตที่สําคัญมี 2 วิธี ไดแก
- ความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง เครื่องมือที่สามารถวัดไดในสิ่งที่ตอ งการวัด โดยแบง
ออกไดเปน 3 ประเภท คือ
(1) ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา(Content Validity) คือ การที่แบบสอบถามมีความ
ครอบคลุมวัตถุประสงคหรือพฤติกรรมที่ตอ งการวัดหรือไม คาสถิติที่ใชในการหาคุณภาพ คือ คาความ
สอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค หรือเนื้อหา(IOC: Index of item Objective
Congruence) หรือ ดัชนีความเหมาะสม โดยใหผูเชี่ยวชาญ 3 คนขึ้นไป ประเมินเนื้อหาของขอถาม
เปนรายขอ
(2) ความเที่ยงตรงตามเกณฑ (Criterion-related Validity) หมายถึง ความสามารถของ
แบบวัดที่สามารถวัดไดตรงตามสภาพความเปนจริง แบงออกไดเปนความเที่ยงตรงเชิงพยากรณและ
ความเที่ยงตรงตามสภาพ สถิติที่ใชวัดความเที่ยงตรงตามเกณฑ เชน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
(Correlation Coefficient) ทั้งของ Pearson และ Spearman และ คา t-test เปนตน
(3) ความเที่ยงตรงตามโครงสราง (Construct Validity) หมายถึงความสามารถของ
แบบสอบถามที่สามารถวัดไดตรงตามโครงสรางหรือทฤษฎี ซึ่งมักจะมีในแบบวัดทางจิตวิทยาและแบบ
วัดสติปญญา สถิติที่ใชวัดความเที่ยงตรงตามโครงสรางมีหลายวิธี เชน การวิเคราะหองคประกอบ
(Factor Analysis) การตรวจสอบในเชิงเหตุผล เปนตน
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- ความเชื่อมั่น (Reliability) หมายถึง เครื่องมือทีม่ ีความคงเสนคงวา นัน่ คือ เครื่องมือที่
สรางขึ้นใหผลการวัดที่แนนอนคงที่จะวัดกี่ครั้งผลจะไดเหมือนเดิม สถิติที่ใชในการหาคาความเชือ่ มั่นมี
หลายวิธีแตนยิ มใชกนั คือ คาสัมประสิทธิแ์ อลฟาของ คอนบารช (Conbach’s Alpha Coefficient : α
coefficient) ซึ่งจะใชสําหรับขอมูลที่มีการแบงระดับการวัดแบบประมาณคา (Likert Scale)
6.2.6 ปรับปรุงแบบสอบถามใหสมบูรณ ผูวิจัยจะตองทําการแกไขขอบกพรองที่ไดจากผล
การวิเคราะหคุณภาพของแบบสอบถาม และตรวจสอบความถูกตองของถอยคําหรือสํานวน เพื่อให
แบบสอบถามมีความสมบูรณและมีคุณภาพผูตอบอานเขาใจไดตรงประเด็นที่ผวู ิจัยตองการ ซึง่ จะทํา
ใหผลงานวิจัยเปนทีน่ า เชื่อถือยิ่งขึ้น
8.2.7 จัดพิมพแบบสอบถาม จัดพิมพแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงเรียบรอยแลวเพื่อ
นําไปใชจริงในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมเปาหมาย โดยจํานวนที่จัดพิมพควรไมนอยกวาจํานวน
เปาหมายที่ตอ งการเก็บรวบรวมขอมูล และควรมีการพิมพสํารองไวในกรณีที่แบบสอบถามเสียหรือสูญ
หายหรือผูตอบไมตอบกลับ
8.3 ขอเดนและขอดอยของการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
การใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลมีขอเดนและขอดอยที่ตองพิจารณาประกอบใน
การเลือกใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
ขอเดนของการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามมีดงั นี้ คือ
(1) ถาตัวอยางมีขนาดใหญ วิธีการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จะเปนวิธกี ารที่สะดวก
และประหยัดกวาวิธีอนื่
(2) ผูตอบมีเวลาตอบมากกวาวิธีการอื่น
(3) ไมจําเปนตองฝกอบรมพนักงานเก็บขอมูลมากเหมือนกับวิธีการสัมภาษณหรือวิธีการ
สังเกต
(4) ไมเกิดความลําเอียงอันเนื่องมาจากการสัมภาษณหรือการสังเกต เพราะผูตอบเปนผูตอบ
ขอมูลเอง
(5) สามารถสงแบบสอบถามใหผูตอบทางไปรษณียได
(6) ประหยัดคาใชจายในการเก็บขอมูล
ขอดอยของการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม มีดังนี้คือ
(1) ในกรณีที่สง แบบสอบถามใหผูตอบทางไปรษณีย มักจะไดแบบสอบถามกลับคืนมานอย
และตองเสียเวลาในการติดตาม อาจทําใหระยะเวลาการเก็บขอมูลลาชากวาทีก่ ําหนดไว
(2) การเก็บขอมูลโดยวิธกี ารใชแบบสอบถามจะใชไดเฉพาะกับกลุมประชากรเปาหมายที่
อานและเขียนหนังสือไดเทานั้น
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(3) จะไดขอมูลจํากัดเฉพาะที่จําเปนจริงๆ เทานัน้ เพราะการเก็บขอมูลโดยวิธกี ารใช
แบบสอบถามจะตองมีคําถามจํานวนนอยขอที่สุดเทาที่จะเปนไปได
(4) การสงแบบสอบถามไปทางไปรษณีย หนวยตัวอยางอาจไมไดเปนผูตอบแบบสอบถาม
เองก็ได ทําใหคําตอบที่ไดมีความคลาดเคลื่อนไมตรงกับความจริง
(5) ถาผูตอบไมเขาใจคําถามหรือเขาใจคําถามผิด หรือไมตอบคําถามบางขอ หรือไม
ไตรตรองใหรอบคอบกอนที่จะตอบคําถาม ก็จะทําใหขอมูลมีความคลาดเคลื่อนได โดยที่ผูวจิ ัยไม
สามารถยอนกลับไปสอบถามหนวยตัวอยางนัน้ ไดอีก
(6) ผูที่ตอบแบบสอบถามกลับคืนมาทางไปรษณีย อาจเปนกลุมที่มีลกั ษณะแตกตางจาก
กลุมผูที่ไมตอบแบบสอบถามกลับคืนมา ดังนัน้ ขอมูลทีน่ ํามาวิเคราะหจะมีความลําเอียงอัน
เนื่องมาจากกลุมตัวอยางได
การใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลมีทงั้ ขอเดนขอดอย ดังนัน้ การเลือกใชจงึ ขึ้นอยู
กับปจจัยหลายอยาง เชน ระยะเวลาและงบประมาณทีใ่ ชในการทําวิจัย ประชากรเปาหมาย ลักษณะ
ขอมูลที่ตองการ และอื่นๆ ซึง่ ผูวิจยั จะตองนํามาพิจารณาประกอบกัน เพื่อใหไดแบบสอบถามที่มี
คุณภาพและนําขอมูลที่ไดไปใชวิเคราะหขอมูลและสามารถตอบปญหาการวิจยั ไดอยางถูกตองและ
นาเชื่อถือ

9. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยคัดเลือกงานวิจยั ที่มีความเกี่ยวของกับงานวิจัยของผูวิจยั มากทีส่ ุด โดยการวิจัยที่สุม
คัดเลือกมานีม้ ีผลการวิจยั จากปที่สืบคนไมเกิน 5 ป เพือ่ ใหผลการวิจยั จากการวิจัยที่สืบคนนั้นมีความ
เปนปจจุบนั มากที่สุด ดังนี้
งานวิจยั ในประเทศ
สมศิลป แพทยคุณ ไดศึกษางานประติมากรรมที่สะทอนชีวิตมนุษยทตี่ องดิ้นรนตอสูในสภาพ
กาลปจจุบนั โดยเนนแสดงออกใหเกิดความรูสึกเคลื่อนไหว ผลจากการวิจัยครั้งนีพ้ บวาสภาพแวดลอม
ที่ดีจะชวยสงเสริมใหงานประติมากรรมสงางามและมีความสมบูรณมากขึ้น การสรางสรรคงาน
ประติมากรรมรูปแบบใหมจะมีวัสดุอื่นๆประกอบกับตัวผลงาน เชน เหล็กเสน พลาสติก เรซิน (สมศิลป
แพทยคุณ. 2549)
วรพจน แซเลา ไดศึกษาเรื่องจังหวะแหงการเคลื่อนไหว ผลงานประติมากรรมติดตั้ง ณ สนาม
กีฬาราชมังคลากีฬาสถาน ผลงานแสดงใหเห็นถึงจังหวะแหงการเคลื่อนไหวของนักกีฬา ผลจากการ
วิจัยพบวาในกรณีที่สถานทีต่ ิดตั้งในบริเวณที่กวางขวางจนไมสามารถควบคุมได ใหทําการแกไขโดย
การจํากัดพืน้ ที่ในการติดตั้งในจุดที่มีความสําคัญและมีขนาดไมใหญเกินไป และงานประติมากรรมที่
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จะติดตั้งนัน้ จะตองมีขนาดที่ใหญใหสอดรับกับพื้นทีท่ ี่จะทําการติดตั้งไปดวย งานประติมากรรมนัน้ มี
การสนับสนุนระหวางงานกับสถานที่เปนอยางดี (วรพจน แซเลา. 2551)
นวลตา อาภาคัพภะกุล ไดศึกษาเรื่องเพศสัมพันธและการใชถุงยางอนามัยในกลุมเยาวชน
ที่มาใชบริการในแหลงชุมนุมวัยรุน กรณีศกึ ษา กรุงเทพมหานคร ผลจากการวิจยั นีพ้ บวา สังคมควร
สรางคานิยมในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามในการมีเพสสัมพันธกอนแตงงาน และ
สื่อมวลชนก็ควรมีสวนในการชวยจรรโลงจารีตประเพณีอนั ดีงามนี้ ขณะเดียวกันการมีเพศสัมพันธก็
ตองคํานึงถึงความปลอดภัยตอการติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธอนื่ ๆ และโรคเอดส พอแมควรมี
ความรูเกีย่ วกับพัฒนาการของวัยรุน ทัง้ พัฒนาการทางเพศตามวัยทีถ่ กู ตองและควรรูใหเทาทันกับ
สถานการณและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย เพื่อจะไดประยุกตใชกับลูกหลานของตน ควร
ปลูกฝงทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศในทางที่ดตี อลูก พอแมหรือผูปกครองควรไดทราบการเคลื่อนไหวของ
เด็ก การใหเด็กมีเสรีภาพแตตองมีของเขต ทั้งครูและผูปกครองควรจะเปนที่ปรึกษาไดทุกเรื่อง
โดยเฉพาะเรื่องการมีคูรักและการมีเพศสัมพันธ (นวลตา. 2549)
วีระ ชูรุจิพร และ ชฎาพร ชูรจุ ิพรศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณ
และพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนภาคใตตอนบน ผลจากการวิจยั นีพ้ บวานักเรียนชายมีพฤติกรรมทาง
เพศในภาพรวมไมเหมาะสม คิดเปนรอยละ 91.5 เปนดานการทํากิจกรรมทางสังคมที่เสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธถงึ รอยละ 94.9 การตัดสินใจไมเหมาะสมดานการมีเพศสัมพันธถึงรอยละ 92.5 และวิธคี ิด
แกปญหาที่ไมเหมาะสมตอผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธรอย ละ 72.3 ขณะทีน่ ักเรียนหญิงมี
พฤติกรรมทางเพศไมเหมาะสมคิดเปนรอยละ 63.2เปนพฤติกรรมทางเพศไมเหมาะสมดานการทํา
กิจกรรมทางสังคมที่เสีย่ งตอ การมีเพศสัมพันธถึงรอยละ 84 มีการตัดสินใจไมเหมาะสมตอการมี
เพศสัมพันธ คิดเปนรอยละ 68.7 และวิธีคดิ แกปญหาที่ไมเหมาะสมตอผลกระทบจากการมี
เพศสัมพันธ คิดเปนรอยละ 83.8 (วีระ, ชฎาพร. 2550)
จินตนา แสงจันทร และคณะ ศึกษาเกี่ยวกับโครงการลดการตั้งครรภเพื่อปองกันการฆาตัว
ตายในวัยรุน อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน ผลจากการวิจัยนีพ้ บวานอกจากการทําความเขาใจ
เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงสรีระรางกายและจิตใจจากวัย เด็กถึงวัยหนุมสาว วัยเจริญพันธแลว ตอง
เปนการศึกษาเพื่อชวยใหผูเรียนไดเตรียมพรอมที่จะแกปญ
 หาชีวิตซึ่ง เปนเรื่องเพศเปนสวนประกอบ
เปนการศึกษาเพื่อทําความเขาใจปญหามากมาย ตัง้ แตปญหาสวนตัวของบุคคลนั้น ทั้งดานรางกาย
จิตใจ สังคมและศีลธรรม ซึง่ มีผลตอความสําเร็จในชีวติ ครอบครัว รวมถึงสัมพันธภาพที่ดีของสมาชิกใน
ครอบครัว (จินตนา. 2550)
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ภัทรา ถิรลาภ, นุชนาถ เมฆสีทองศึกษาเกีย่ วกับความสัมพันธระหวางความฉลาดทาง
อารมณกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการศึกษาพบวาวัยรุนมี
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมากที่สุดคือ ดูวีซีดโี ป รอยละ 26.0 รองลงมาคือ อานหนังสือโป และเลน
เว็บไซตโปรอยละ 21.9 และ 21.1 พฤติกรรมทางเพศที่ไมพึงประสงคมากที่สุดคือกิจกรรมทางสังคม
(การแสดงความรักตอคูรัก ลักษณะของกลุมเพื่อนสนิท การไปเที่ยวคางคืนกับคนรัก การดื่มของมึน
เมา การไปเทีย่ วกลางคืน และการถูกเพื่อนตางเพศถูกเนื้อตองตัว) รอยละ 87.1 รองลงมาคือ การมี
เพศสัมพันธ (การปฏิบัติตนเมื่อไปเที่ยวกับเพื่อนตางเพศ การมีเพศสัมพันธเมื่อไมมีถุงยางอนามัย
การไปกับเพื่อนตางเพศ การเลือกมีเพศสัมพันธครัง้ แรกและการปฏิบัติตอคนรัก) รอยละ 85.7 และ
การสําเร็จความใครดวยตนเอง รอยละ 68.6 สรุป พฤติกรรมทางเพศทีไ่ มพึงประสงคของวัยรุนในเขต
กรุงเทพมหานครอยูในระดับ คอนขางสูง จึงควรมีการศึกษาปจจัยที่เกีย่ วของทั้งภายในและภายนอก
เพื่อการปองกันและ แกไขใหไดผลตอไป (ภัทรา, นุชนาถ. 2550)
ประยุกต เสรีเสถียร และคณะ ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณ
กับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนไทย ผลจากการศึกษาพบวาวัยรุน หญิงและชายมีคาเฉลี่ยพฤติกรรม
ทางเพศที่พงึ ประสงคต่ํากวาเกณฑปกติ วัยรุนชายมีพฤติกรรมทางเพศไมพึงประสงคดานกิจกรรมทาง
สังคม การมีเพศสัมพันธ การสําเร็จความใครดวยตนเอง พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ การใชสื่อ
อุปกรณและการแตงกาย และผลของการมีเพศสัมพันธ รอยละ 77.3, 71.9, 60.0, 41.2, 40.6 และ
30.2 ตามลําดับ วัยรุน หญิงมีพฤติกรรมทางเพศไมพงึ ประสงคดานการสําเร็จความใครดวยตนเอง
กิจกรรมทางสังคม และการมีเพศสัมพันธ รอยละ 91.3, 59.2 และ 36.4 ตามลําดับ (ประยุกต. 2550)
งานวิจยั ตางประเทศ
Darcy Higgins ไดศึกษาเกีย่ วกับศิลปะสาธารณะและพื้นที่สาธารณะโดยศึกษาผานศิลปะ
แนวกราฟฟตี้(Graffiti) ภายในพืน้ ที่ของเมืองStation North คนพบวา เหตุที่ประชาชนในStation North
แสดงผลงานศิลปะบนพื้นที่สาธารณะ และการสรางงานกราฟฟตี้ผานพื้นที่สาธารณะนัน้ ก็อาจจะ
กลายเปนเรื่องที่ถกู กฏหมายทั้งทางสังคมและการเมือง เพราะการแสดงผลงานตามขนบเดิมไมสามารถ
สรางความพอใจใหกับเขาเหลานัน้ ได แมสาํ หรับผูท ี่โชคดีที่มีตัวเลือกของการเขาไปแสดงตามสถานที่
ที่เปนทางการ อีกทั้งความหมายในตัวงานศิลปะเองอาจจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อไดไปแสดงอยู
ตามที่สาธารณะและสื่อสารไปยังคนกลุมตางๆได (Higgins. 2011)

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยเรื่องการศึกษาเพือ่ สรางสรรคผลงานประติมากรรมสาธารณะสะทอนปญหาสังคม
ดานการสวมถุงยางอนามัย ผูวิจัยมีวิธีการดําเนินการวิจยั เพื่อจะนําเสนอใหเห็นกระบวนปฏิบัติงาน
อยางสรางสรรคและมีเหตุผล เพื่อที่จะนํามาซึ่งความเขาใจในสวนของแนวคิดและเนื้อหาของผลงาน
ในสวนของการวิจัยนัน้ ผูว ิจยั มีสวนประกอบในการวิจัย ดังนี้
1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจยั
3. วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล

1. การกําหนดประชากรกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ คือ ภาพรางเสมือนจริงจํานวน 11 ชิ้น จากแนวความคิด
เรื่อง “การศึกษาเพื่อสรางสรรคผลงานประติมากรรมสะทอนปญหาสังคมดานการสวมถุงยางอนามัย”
โดยผูวิจัยใชขอ มูลทั้งทางภาคทฤษฎีและขอมูลทางกายภาพที่ปรากฏตามเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวของในการสรางสรรคภาพรางเสมือนจริง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั นี้ คือ ผลงานจากภาพแบบรางเสมือนจริงที่ผูเชีย่ วชาญทางดาน
ทัศนศิลปคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากจํานวนกลุมประชากรทัง้ หมด 11 ชิ้น
ผูเชี่ยวชาญเลือกเปนกลุม ตัวอยางทัง้ หมด 11 ชิ้น โดยเปนประติมากรรมที่สะทอนผลจากการไมสวม
ถุงยางอนามัย โดยจัดวางภายใตสภาพแวดลอม เพื่อใหเขาถึงประชาชนทัว่ ไปไดงายและกระตุนเตือน
ผูคนในสังคมถึงปญหาที่เกิดจากการไมสวมถุงยางอนามัย

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว ิจัยไดใชเครื่องมือในการวิจยั เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ประกอบการวิจัยเครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัยคือ
1. ผลงานประติมากรรมจํานวน 11 ชิ้น
2. แบบสอบถามความเขาใจที่มที ี่มีตอผลงานเรื่องการสวมถุงยางอนามัยโดยแจกใหกับผูเขา
ชมผลงาน
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ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
หลังจากที่ผูวจิ ัยศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของ นําความรูที่ไดนั้นมาสรางเครื่องมือใน
ที่นี้คือ แบบประเมินผลจากผูชมผลงาน ซึง่ แบงแบบประเมินเปน 3 ดาน คือ
1. ดานความงาม สุนทรียศาสตร ตอตัวผลงาน
2. ดานความเขาใจเกี่ยวกับปญหาจากการไมสวมถุงยางอนามัย คือ ปญหาจากโรคติดตอ
ปญหาจากการตั้งครรภโดยไมพรอม
3. ดานพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามหลังจากเขาชมผลงานตอการสวมถุงยางอนามัย
แบบประเมินนี้ผูวิจยั ดําเนินการสรางแบบประเมินความเขาใจและความรูสึกรวมของผูชม
ประมาณ 100 คน ที่มีตอผลงานประติมากรรมของผูวิจัย โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจยั มีประเด็น
ดังตอไปนี้
1. ดานสุนทรีศาสตรกับผลงานศิลปะ (Aesthetics)
1.1 พืน้ ที่ในการแสดงศิลปะโดยรอบ
1.2 วิธกี ารนําเสนอ (Representation)
1.3 สถานที่ (Exhibition)
1.4 ความสวยงาม
2. ดานแนวความคิด (Concept) กับตัวผลงาน (Artwork)
2.1 ผลงานสามารถสะทอนใหเห็นปญหาการสวมถุงยางอนามัยได
2.2 จํานวนของผลงานตอแนวความคิด
2.3 ขนาดของผลงานตอแนวความคิด
2.4 หลังชมผลงานผูดูไดรับแนวคิดในการสวมถุงยาง
3. ดานพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามหลังเขาชมผลงาน
3.1 ตระหลักถึงผลของการไมสวมถุงยางอนามัย
3.2 ผูเขาชมผลงานมีพฤติกรรมในการใชถุงยาง
การตรวจสอบเครื่องมือ
การตรวจสอบแบบประเมินมีวิธีการดังตอไปนี้
1. นําแบบประเมินเสนอตอผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง แลวนํามาปรับปรุงแกไข
2. ปรับปรุงแกไข นําเสนอตอผูเชี่ยวชาญพิจารณาความถูกตองดานความเหมาะสม เนื้อหา
สํานวนภาษา และความชัดเจน เมื่อแบบสอบถามมีความถูกตองแมนยําแลวจึงนําแบบสอบถามนัน้ ไป
เก็บรวบรวมขอมูลตอไป
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3. วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจยั เก็บรวบรวมขอมูลโดยแบงเปน 2 สวน คือ
1. ขอมูลในสวนเนื้อหา
2. ขอมูลภาคสนาม

4. การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลใชแบบสอบถาม เปนแบบประเมินแบบมาตราสวน (Rating Scale) ซึ่ง
กําหนดคาคะแนน (Weight) ออกเปน 5 ระดับ ตามวิธีของ ลิเคอร (พวงรัตน ทวีรัตน. 2540: 114)
ในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสอบถามโดยแสดงความคิดเห็นใน
ลักษณะมาตราสวน โดยผูว จิ ัยไดวิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละจากจํานวนของผูชมที่ไดจากการ
ดูผลงานและจากแบบประเมินความเขาใจและความรูสึกรวมที่มีตอผลงานศิลปะ โดยกําหนดเกณฑ
มาตราสวนประมาณ (Rating Scale) โดยยึดหลักของ Ling Scale แบงเปน 5 ระดับดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับตัวผูต อบแบบสอบถาม และความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวผลงาน
ระดับความคิดเห็น 5 หมายถึง
มากที่สุด
ระดับความคิดเห็น 4 หมายถึง
มาก
ระดับความคิดเห็น 3 หมายถึง
ปานกลาง
ระดับความคิดเห็น 2 หมายถึง
นอย
ระดับความคิดเห็น 1 หมายถึง
นอยที่สุด
เมื่อไดคาคะแนนแลวผูว ิจัยนําคะแนนดังกลาวคิดน้ําหนักของคะแนน และกําหนดคา
น้ําหนักคะแนนเพื่อนาอภิปรายผลดังนี้
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
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเพิ่มเติม และขอเสนอแนะของผูต อบแบบประเมิน
โดยเปนคําถามปลายเปด (Open - ended)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลทางการวิจยั เรื่องการศึกษาเพื่อสรางสรรคผลงาน
ประติมากรรมสะทอนปญหาสังคมดานการสวมถุงยางอนามัย ผูว ิจัยไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการ
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้
EMBED Equation.3 แทน จํานวนผูชมงานศิลปะในกลุมตัวอยาง
EMBED Equation.3 แทน คาเฉลีย่ ของความคิดเห็น
EMBED Equation.3 แทน คาความเบีย่ งเบนมาตราฐาน
%
แทน รอยละ
ผลการวิเคราะหขอมูล
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปรผลขอมูล ผูวิจัยไดเสนอตามลําดับ ดังนี้
ผูวิจัยไดจัดนิทรรศการศิลปะโดยนําผลงานศิลปะออกแสดง ณ หอศิลปคณะศิลปกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และไดสรางแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด เพื่อ
สอบถามคิดเห็นของผูช มทีม่ ีตอผลงานศิลปะจากหัวขอศึกษาเรื่อง “การศึกษาเพื่อสรางสรรคงาน
ประติมากรรมสาธารณะเพื่อสะทอนปญหาสังคมดานการสวมถุงยางอนามัย” ภายใตบริบทของ
สังคมไทย จํานวน 1 ชุด โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 2 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 เปนคําถามเลือกตอบเกี่ยวกับบุคคล ไดแก เพศ อายุ รายได อาชีพ ระดับการศึกษา
ดังปรากฏผลการวิเคราะหแบบสอบถาม ดังตารางที่ 7
ตอนที่ 2 ดานสุนทรีศาสตรกับผลงาน สอบถามเกี่ยวกับเรื่องความพึงพอใจตอตัวผลงานใน
ดานตางๆ ทั้งตอตัวผลงาน สถานที่ วิธกี ารนําเสนอผลงาน จากจํานวนกลุมตัวอยาง 100 คน (EMBED
Equation.3 =100)
ที่เขาชมผลงาน
ตาราง 5 แสดงผลเกี่ยวกับบุคคลที่ตอบแบบสอบถาม
กลุมตัวอยาง

จํานวน

%

ชาย
หญิง

62
38
100

62.00
38.00

เพศ
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ตาราง 5 (ตอ)
กลุมตัวอยาง

จํานวน

%

ต่ํากวา 18 ป
21-30 ป
31-40 ป
41 ปขึ้นไป

12
69
11
8
100

12.00
69.00
11.00
8.00

12
61
23
4
100

12.00
61.00
23.00
4.00

51
39
5
5
100

51.00
39.00
5.00
5.00

64
19
11
4
2
100

64.00
19.00
11.00
4.00
2.00

อายุ

ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รายได
ต่ํากวา 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาทขึน้ ไป
อาชีพ
นักเรียน / นักศึกษา
ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ
บริษัทเอกชน
ธุรกิจสวนตัว
คาขาย

จากตาราง 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามทีเ่ ขาชมผลงานศิลปะ จํานวน 100 คน จําแนกตาม
เพศ พบวา เพศหญิง จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 38.00 เพศชาย จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 62.00
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จําแนกตามอายุ พบวา อายุระหวาง 21-30 ปมีการเขาชมนิทรรศการมากที่สุด คิดเปนรอยละ
69.00 อายุต่ํากวา 18 คิดเปนรอยละ 12.00
จําแนกตามระดับการศึกษา ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมีผูเขาชมที่สุดอยูท ี่รอยละ
61.00 รองลงมาการศึกษาระดับปริญญาโทอยูท ี่รอยละ 23.00
จําแนกตามรายไดรายไดต่ํากวา 10,000 บาทเขาชมมากที่สุดอยูท ี่รอยละ 51.00 รองลงมาที่
เขาชมมากเปนอันดับสองคือรายไดอยูที่ระหวาง 10,001 – 20,000 บาท
จําแนกตามอาชีพพบวา นักเรียน / นักศึกษา เขาชมผลงานมากที่สุดอยูที่รอยละ 64.00
รองลงมาเปนรัฐวิสาหกิจ / ขาราชการ อยูท ี่รอยละ 19.00
1. Caught แสดงตัวอสุจิทถี่ ูกกักขังไวภายในถุงยาง ไมสามารถออกมาได แสดงถึงความ
ปลอดภัย

ภาพประกอบ 26 Caught
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2. Baby การมีเพสสัมพันธทั้งที่ยงั ไมพรอม อาจทําใหเกิดการตั้งครรภโดยไมตั้งใจได การใส
ถุงยางเปนอีกแนวทางหนึ่งในการแกไขปญหานี้ได

ภาพประกอบ 27 Baby
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3. Score แสดงถึงอวัยวะเพสที่ผานรอนผานหนาวมา หญิงสาวไมสามารถทราบไดวาผูชาย
ผานหญิงสาวไหนมาบาง เพราะไมไดมีการจารึกชื่อเอาไวบนอวัยวะเพศดังภาพ ฉะนั้นควรที่จะสวม
ถุงยางอนามัยทุกครั้ง

ภาพประกอบ 28 Score
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4. ชุดที่ 1 นําวัสดุที่ทาํ ใหรูสกึ เจ็บปวด แสบรอน หรือนาขยะแขยง มาใชแทนอวัยวะเพศชาย
โดยตองการสื่อความหมายวาเมื่อวัสดุเหลานี้ไดผา นเขามาในรางการของหญิงสาว ก็อาจทําใหเกิด
ความรูสกึ ขางตนได ประกอบดวย
4.1 เข็มฉีดยา

ภาพประกอบ 29 เข็มฉีดยา
6.2 พริก

ภาพประกอบ 30 พริก
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6.3 หนอน

ภาพประกอบ 31 หนอน
ตอนที่ 2 ดานแนวความคิดกับตัวผลงาน ตัวผลงานสามารถถายทอดแถวความคิดของผูวิจัย
ได เมื่อดูแลวสะทอนใจทําใหเกิดตระหนักถึงการสวมใสถุงยางอนามัย
ตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ยและความเบีย่ งเบนมาตรฐานของผูชมผลงานศิลปะและตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นที่มีตอผลงานศิลปะในหัวขอศึกษาเรื่อง “การศึกษาเพื่อสรางสรรคงานประติมากรรม
สาธารณะเพื่อสะทอนปญหาสังคมดานการสวมถุงยางอนามัย” จํานวนกลุม ตัวอยาง 100 คน
(EMBED Equation.3 =100)
ขอ

รายการประเมิน

ดานสุนทรีศาสตรกับผลงาน
1. ทานมีโอกาสเขารวม / เขาชม งานศิลปะบอยแคไหน
2. สถานที่จัดแสดงผลงานมีความสะดวกในการเดินทาง
3. พื้นที่ที่ใชแสดงงานมีความเหมาะสมกับตัวผลงาน
4. วิธีการนําเสนอมีความเหมาะสม

EMBED
EMBED
Equation.3 Equation.3
2.94
3.63
4.42
3.91

17.81
17.86
24.01
16.78

แปลความหมาย

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
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ตาราง 6 (ตอ)
EMBED EMBED
Equation. Equation.
3
3
5. ผลงานมีความสวยงาม
3.21
25.88
6. เทคนิคที่ใชในการเลาเรื่องมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.01
16.54
7. ทานพึงพอใจผลงานชุดนี้มากนอยเพียงใด
3.49
14.60
รวม
3.66
19.07

ขอ

รายการประเมิน

ดานแนวความคิดกับตัวผลงาน
8. ผลงานสามารถแสดงใหเห็นปญหาจากการไมสวม
ถุงยางอนามัยได
9. จํานวนชิ้นงานมีความเหมาะสม

10. ขนาดของชิ้นงานมีความเหมาะสม
11. ทานไดรับแนวคิดเกี่ยวกับการสวมถุงยางหลังจากชม
ผลงาน
12. ทานมีความเห็นวาผลงานชุดนี้มีประโยชนดานการให
ความรูเกี่ยวกับการใชถุงยาง
รวม
ดานพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามหลังชมผลงาน
13. ทานมีแนวโนมในการสวมถุงยางอนามัยในการมี
เพศสัมพันธครั้งตอไป
14. หลังชมผลงานทานมีทัศนคติที่ดีตอการใชถุงยาง

15. ทานคิดวาการสวมถุงยางสามารถปองกันปยหาจาก
การทองไมพึงประสงคได
16. ทานคิดวาการสวมถุงยางสามารถปองกันการติดโรค
ทางเพศสัมพันธได
17. ทานมีแนวโนมที่จะใหความรูผูใกลชิดเกี่ยวกับการใช
ถุงยาง
18. ทานคิดวาการสวมถุงยางมีความจําเปนในการมี
เพศสัมพันธ

แปลความหมาย

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก

3.97

22.30

มาก

3.62
3.95
3.99

15.05
20.04
17.82

มาก

4.37

22.46

มาก

3.98

19.53

มาก

4.29

26.94

มาก

4.56
4.76

27.24
33.82

มากที่สุด

4.71

31.95

มากที่สุด

4.19

26.62

มาก

4.24

23.87

มาก

มาก
มาก

มากที่สุด
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ตาราง 6 (ตอ)
EMBED EMBED
Equation. Equation.
3
3
19. หลังจากชมผลงานทานจะใชถุงยางอนามัยทุกครั้งใน
3.83
14.68
ขอ

รายการประเมิน

แปลความหมาย

มาก

การมีเพศสัมพันธ
รวม
รวมทั้งหมด

4.37
4.00

26.45
21.68

มาก
มาก

สรุปผล คาเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูช มผลงานศิลปะและตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นที่มีตอผลงานศิลปะในหัวขอ การศึกษาเพื่อสรางสรรคงานประติมากรรมสาธารณะเพื่อ
สะทอนปญหาสังคมดานการสวมถุงยางอนามัย พบวาผลงานโดยภาพรวมมีคา เฉลีย่ เทากับ 4.00 สวน
เบี่ยงเบนมาตราฐานเทากับ 21.68 ซึ่งมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาตามหัวขอของแบบสอบถาม พบวา ดานสุนทรีศาสตรกบั ผลงาน พบวาผลงาน
โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 สวนเบี่ยงเบนมาตราฐานเทากับ 19.07 ซึ่งมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก เรื่องพืน้ ทีท่ ี่ใชแสดงงานมีความเหมาะสมกับตัวผลงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุดที่ 4.42 สวน
เบี่ยงเบนมาตราฐานเทากับ 24.01 ซึ่งมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และดานสุนทรีศาสตรกับผลงาน
เรื่องทานมีโอกาสเขารวม / เขาชม งานศิลปะบอยแคไหน มีคา เฉลี่ยต่าํ สุดที่ 2.94 สวนเบีย่ งเบน
มาตราฐานเทากับ 17.81 ซึง่ มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
ดานแนวความคิดกับตัวผลงาน พบวาผลงานโดยภาพรวมมีคาเฉลีย่ เทากับ 3.98 สวน
เบี่ยงเบนมาตราฐานเทากับ 19.53 ซึ่งมีความคิดเห็นอยูใ นระดับมาก เรื่องทานมีความเห็นวาผลงาน
ชุดนี้มีประโยชนดานการใหความรูเกีย่ วกับการใชถุงยาง มีคาเฉลี่ยสูงสุดที่ 4.37 สวนเบี่ยงเบน
มาตราฐานเทากับ 22.46 ซึง่ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และดานแนวความคิดกับตัวผลงานเรื่อง
จํานวนชิน้ งานมีความเหมาะสม มีคาเฉลีย่ ต่ําสุดที่ 3.62 สวนเบีย่ งเบนมาตราฐานเทากับ 15.05 ซึง่ มี
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ดานพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามหลังชมผลงาน พบวาผลงานโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.00 สวนเบีย่ งเบนมาตราฐานเทากับ 21.68 ซึง่ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เรื่องทานคิดวา
การสวมถุงยางสามารถปองกันปญหาจากการทองไมพงึ ประสงคได มีคาเฉลี่ยสูงสุดที่ 4.76 สวน
เบี่ยงเบนมาตราฐานเทากับ 33.82 ซึ่งมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทีส่ ุด และหลังจากชมผลงานทาน
จะใชถุงยางอนามัยทุกครั้งในการมีเพศสัมพันธ มีคาเฉลีย่ ต่ําสุดที่ 3.83 สวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
เทากับ 14.68 ซึ่งมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยในหัวขอเรื่อง การศึกษาเพื่อสรางสรรคงานประติมากรรมสาธารณะเพื่อ
สะทอนปญหาสังคมดานการสวมถุงยางอนามัย ซึง่ สามารถสรุปการดําเนินงาน และผลของการวิจัยได
ดังนี้

ความมุงหมายของการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี้ผวู ิจัย ไดตั้งความมุงหมายในการวิจัยไวดังนี้
1. เพื่อชี้ใหเห็นความสําคัญของปญหาจากการไมสวมถุงยางอนามัย
2. เพื่อศึกษาทฤษฎีการรับรูทางทัศนศิลป เทคนิคกระบวนการทางประติมากรรม เพื่อนํามา
ประยุกตกับการวิจัย และสรางสรรคผลงาน ประติมากรรมสาธารณะอยางเหมาะสม
3. นําผลจากการศึกษาทางดานประติมากรรมมาสรางสรรคเปนผลงานสะทอนสังคม เพื่อใช
ใหเห็นถุงผลกระทบจากการไมสวมถุงยางอนามัย

ขอบเขตของการวิจัย
เพื่อใหการวิจยั ในครั้งนี้เปนไปตามเปาหมายที่ไดวางไว ผูวิจัยจึงขอกําหนดขอบเขตของการ
วิจัยดังตอไปนี้
1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะสะทอนปญหาทางสังคมดานผลจากการไมสวมถุงยางอนามัย
2. ประชากรทีใ่ ชในการวิจัย คือ ชิ้นงาน 5 ชิ้น จากแนวความคิดเรื่อง “การศึกษาเพื่อสราง
สรรคผลงานประติมากรรมสาธารณะสะทอนปญหาสังคมดานการสวมถุงยางอนามัย” โดยผูวิจัยใช 
ขอมูลทางดานทฤษฎีและขอมูลทางกายภาพที่ปรากฎตามเอกสารสิง่ พิมพและงานวิจยั
3. กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ ผลงานศิลปะที่ผเู ชี่ยวชาญดานทัศนศิลปคัดเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จากชิน้ งานจํานวน 5 ชิน้

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลแบงเปน 2 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 เปนคําถามแบบเลือกตอบเกี่ยวกับขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนขอมูล
เกี่ยวกับ เพศ และระดับการศึกษา
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ตอนที่ 2 เปนคําถามแบบเลือกตอบตามความคิดเห็นของผูชมผลงานศิลปะที่มีตอผลงาน
ศิลปะในหัวขอศึกษาเรื่อง “การศึกษาเพื่อสรางสรรคงานประติมากรรมสาธารณะเพือ่ สะทอนปญหา
สังคมดานการสวมถุงยางอนามัย” จากจํานวนกลุมตัวอยาง 100 คน ซึ่งในตอนที่ 2 แบงเปน 3 ดาน
ไดแก
1. ดานสุนทรีศาสตรกับผลงาน
- ทานมีโอกาสเขารวม / เขาชม งานศิลปะบอยแคไหน
- สถานที่จัดแสดงผลงานมีความสะดวกในการเดินทาง
- พื้นทีท่ ี่ใชแสดงงานมีความเหมาะสมกับตัวผลงาน
- วิธีการนําเสนอมีความเหมาะสม
- ผลงานมีความสวยงาม
- เทคนิคที่ใชในการเลาเรื่องมีความเหมาะสมกับเนื้อหา
- ทานพึงพอใจผลงานชุดนีม้ ากนอยเพียงใด
2. ดานแนวความคิดกับตัวผลงาน
- ผลงานสามารถแสดงใหเห็นปญหาจากการไมสวมถุงยางอนามัยได
- จํานวนชิ้นงานมีความเหมาะสม
- ขนาดของชิน้ งานมีความเหมาะสม
- ทานไดรับแนวคิดเกี่ยวกับการสวมถุงยางหลังจากชมผลงาน
- ทานมีความเห็นวาผลงานชุดนี้มีประโยชนดานการใหความรูเกีย่ วกับการใชถุงยาง
3. ดานพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามหลังชมผลงาน
- ทานมีแนวโนมในการสวมถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธครั้งตอไป
- หลังชมผลงานทานมีทัศนคติที่ดีตอการใชถุงยาง
- ทานคิดวาการสวมถุงยางสามารถปองกันปยหาจากการทองไมพึงประสงคได
- ทานคิดวาการสวมถุงยางสามารถปองกันการติดโรคทางเพศสัมพันธได
- ทานมีแนวโนมทีจ่ ะใหความรูผูใกลชิดเกี่ยวกับการใชถุงยาง
- ทานคิดวาการสวมถุงยางมีความจําเปนในการมีเพศสัมพันธ
- หลังจากชมผลงานทานจะใชถุงยางอนามัยทุกครั้งในการมีเพศสัมพันธ
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การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจยั ไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. นําผลงานศิลปะที่ผูเชีย่ วชาญดานทัศนศิลปคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) จํานวน 1 ชุด นําไปจัดแสดงผลงานศิลปะ ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยใชชื่องานวา MASTER DEGREE
ART EXHIBITION 2013 ระหวางวันที่ 5 กุมภาพันธ - 11 กุมภาพันธ พ.ศ.2556
2. แจกแบบประเมินใหกับผูม าเขารวมชมงานศิลปะเพื่อแสดงความคิดเห็นมีตอผลงาน
ศิลปะในหัวขอศึกษาเรื่อง “การศึกษาเพื่อสรางสรรคงานประติมากรรมสาธารณะเพือ่ สะทอนปญหา
สังคมดานการสวมถุงยางอนามัย ”
3. รวบรวมแบบประเมิน ในชวงระหวางวันที่ ระหวางวันที่ 5 กุมภาพันธ - 11 กุมภาพันธ
พ.ศ.2556 จํานวนกลุมตัวอยาง 100 คนเพื่อนํามาใชในการวิเคราะหขอ มูล

การวิเคราะหขอมูล
วิธีการวิเคราะหขอมูล (แบบประเมินความคิดเห็นของผูชมงานศิลปะ) ใชสถิติในการ
วิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. ขอมูลพื้นฐานใชสถิติรอยละในการวิเคราะห
2. ขอมูลความคิดเห็นของผูป ระเมินที่ชมผลงานศิลปะใชสถิติการหาคาเฉลี่ย
3. หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 เปนคําถามแบบเลือกตอบเกี่ยวกับขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนขอมูล
เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได อาชีพ ผลจากแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่
เขาชมผลงานศิลปะ จํานวน 100 คน
จําแนกตามเพศ พบวา เพศชายมีการเขาชมงานมากกวาเพศหญิง โดยเพศชายจํานวน 62
คน คิดเปนรอยละ 62.00 สวนเพศหญิงเขาชมจํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 38.00 เพศชาย
จําแนกตามอายุ พบวา อายุระหวาง 21-30 ปมีการเขาชมนิทรรศการมากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 69.00 อายุต่ํากวา 18 คิดเปนรอยละ 12.00
จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมีผูเขาชมที่สุดอยูที่รอย
ละ 61.00 รองลงมาการศึกษาระดับปริญญาโทอยูที่รอยละ 23.00
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จําแนกตามรายได พบวา รายไดต่ํากวา 10,000 บาทเขาชมมากที่สุดอยูที่รอยละ 51.00
รองลงมาที่เขาชมมากเปนอันดับสองคือรายไดอยูที่ระหวาง 10,001 – 20,000 บาท
จําแนกตามอาชีพพบวา นักเรียน / นักศึกษา เขาชมผลงานมากที่สุดอยูที่รอยละ 64.00
รองลงมาเปนรัฐวิสาหกิจ / ขาราชการ อยูท ี่รอยละ 19.00
ตอนที่ 2 เปนคําถามแบบเลือกตอบตามความคิดเห็นของผูชมผลงานศิลปะที่มีตอผลงาน
ศิลปะในหัวขอ การศึกษาเพื่อสรางสรรคงานประติมากรรมสาธารณะเพื่อสะทอนปญหาสังคมดานการ
สวมถุงยางอนามัย จํานวนกลุมตัวอยาง 100 คน ซึง่ ในตอนที่ 2 แบงเปน 3 ดาน ไดแก ดานสุนทรีศาสตร
กับผลงาน, ดานแนวความคิดกับตัวผลงาน, ดานพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามหลังชมผลงาน
ผลจากแบบสอบถามพบวา คาเฉลี่ยและความเบีย่ งเบนมาตรฐานของผูชมผลงานศิลปะและ
ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอผลงานศิลปะในหัวขอ การศึกษาเพื่อสรางสรรคงานประติมากรรม
สาธารณะเพื่อสะทอนปญหาสังคมดานการสวมถุงยางอนามัย พบวาผลงานโดยภาพรวมมีคา เฉลีย่
เทากับ 4.00 สวนเบีย่ งเบนมาตราฐานเทากับ 21.68 ซึง่ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาตามหัวขอของแบบสอบถาม พบวา ดานสุนทรีศาสตรกบั ผลงาน พบวาผลงาน
โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 สวนเบี่ยงเบนมาตราฐานเทากับ 19.07 ซึ่งมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก เรื่องพืน้ ทีท่ ี่ใชแสดงงานมีความเหมาะสมกับตัวผลงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุดที่ 4.42 สวน
เบี่ยงเบนมาตราฐานเทากับ 24.01 ซึ่งมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และดานสุนทรีศาสตรกับผลงาน
เรื่องทานมีโอกาสเขารวม / เขาชม งานศิลปะบอยแคไหน มีคา เฉลี่ยต่าํ สุดที่ 2.94 สวนเบีย่ งเบน
มาตราฐานเทากับ 17.81 ซึง่ มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
ดานแนวความคิดกับตัวผลงาน พบวาผลงานโดยภาพรวมมีคาเฉลีย่ เทากับ 3.98 สวน
เบี่ยงเบนมาตราฐานเทากับ 19.53 ซึ่งมีความคิดเห็นอยูใ นระดับมาก เรื่องทานมีความเห็นวาผลงาน
ชุดนี้มีประโยชนดานการใหความรูเกีย่ วกับการใชถุงยาง มีคาเฉลี่ยสูงสุดที่ 4.37 สวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
เทากับ 22.46 ซึ่งมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และดานแนวความคิดกับตัวผลงานเรื่องจํานวน
ชิ้นงานมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยต่ําสุดที่ 3.62 สวนเบี่ยงเบนมาตราฐานเทากับ 15.05 ซึ่งมีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก
ดานพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามหลังชมผลงาน พบวาผลงานโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.00 สวนเบีย่ งเบนมาตราฐานเทากับ 21.68 ซึง่ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เรื่องทานคิดวา
การสวมถุงยางสามารถปองกันปยหาจากการทองไมพงึ ประสงคได มีคาเฉลี่ยสูงสุดที่ 4.76 สวน
เบี่ยงเบนมาตราฐานเทากับ 33.82 ซึ่งมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทีส่ ุด และหลังจากชมผลงานทาน
จะใชถุงยางอนามัยทุกครั้งในการมีเพศสัมพันธ มีคาเฉลีย่ ต่ําสุดที่ 3.83 สวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
เทากับ 14.68 ซึ่งมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
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อภิปรายผล
จากผลการวิจยั กรณีศึกษา การศึกษาเพื่อสรางสรรคงานประติมากรรมสาธารณะเพือ่
สะทอนปญหาสังคมดานการสวมถุงยางอนามัย ผูว ิจัยขออภิปรายผลดังนี้
ดานสุนทรีศาสตรกับผลงาน เรื่องเทคนิคที่ใชในการเลาเรื่องมีความเหมาะสมกับเนือ้ หา โดย
มีคาเฉลี่ยอยูท ี่ 4.01 สวนเบีย่ งเบนมาตราฐานเทากับ 16.54 แสดงใหเห็นวาแนวทางในการสื่อสารกับ
ผูดูผานตัวงานประติมากรรมของผูวิจัย เมื่อสื่อออกมาผานตัวประติมากรรมปูนปลาสเตอรแลว ผูชม
ผลงานเกิดความพึงพอใจในระดับมาก เทคนิคที่ใชสอดคลองกับเรื่องราวที่ตองการนําเสนอ
ดานแนวความคิดกับตัวผลงาน เรื่องทานมีความเห็นวาผลงานชุดนี้มปี ระโยชนดา นการให
ความรูเกีย่ วกับการใชถงุ ยางอนามัย โดยมีคาเฉลี่ยอยูท ี่ 4.37 สวนเบีย่ งเบนมาตราฐานเทากับ 22.46
แสดงใหเห็นวาผลงานที่ผูวิจยั แสดงผูชมรับรูและทราบถึงประโยชนของการใหความรูเกรายวกับการ
สวมถุงยางอนามัยวามีประโยชนอยางไร ทําใหความมุง หมายของการวิจัยของผูวิจยั สัมฤทธิ์ผลในดาน
ชี้ใหเห็นความสคัญของการไมสวมถุงยางอนามัย และผลงานของผูวิจยั สามารถสะทอนปญหาจากการ
ไมสวมถุงยางอนามัยได เพือ่ ลดการเกิดปญหาสังคมจากการไมสวมถุงยางอนามัย อาทิเชน การทอง
ในขณะที่ไมพรอม หรือการติดโรคจากเพสสัมพันธก็ตาม ในเรื่องของความเห็นวาผลงานชุดนี้มี
ประโยชนดา นการใหความรูเกี่ยวกับการใชถุงยางอนามัย ในระดับมาก
เรื่องทานไดรับแนวคิดเกี่ยวกับการสวมถุงยางหลังจากชมผลงาน โดยมีคาเฉลี่ยอยูท ี่ 3.99
สวนเบีย่ งเบนมาตราฐานเทากับ 17.82 ผูชมผลงานไดรับแนวคิดทัศนคติที่ดีเกี่ยวกบการใชถงุ ยางมาก
ขึ้นจากการชมผลงานของผูวจิ ัย เมื่อเกิดการกระตุนเตือนจากงานวิจยั ของผูวิจัย ผูชมตระหนักรูเกิด
แนวคิดที่ดีเกีย่ วกับการใชถุงยางอนามัย ซึง่ ในบางครั้งการกระตุนเตือนผูชมดวยสิ่งเราตางๆรอบตัว
แมกระทัง่ งานศิลปะของผูวจิ ัยเองก็เปนอีกสิ่งเราหนึ่งที่เขามากระตุน เตือนคนในสังคมใหตระหนักถึง
การใชถุงยางอนามัยมากขึ้น
เรื่องผลงานสามารถแสดงใหเห็นปญหาจากการไมสวมถุงยาอนามัยได โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่
3.97 สวนเบี่ยงเบนมาตราฐานเทากับ 22.30 จากผูเขาชมผลงาน 100 คน แสดงใหเห็นวาผลงานวิจัย
ของผูวิจัยสามารถถายทอดเรื่องราวของปญหาจากการไมสวมถุงยางอนามัยไดในระดับมากตามผล
ของการวิจยั แนวคิดและกระบวนการในการแสดงออกสามารถสื่อสารไปยังผูชมได จนกระทั่งเกิดการ
ตระหนักรูเล็งเห็นปญหาจากการไมสวมถุงยางอนามัย
เรื่องขนาดของชิ้นงานมีความเหมาะสม โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.95 สวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
เทากับ 15.05 ขนาดของชิน้ งานแตะละชิน้ มีขนาดเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 1 ฟุต เปนขนาดที่ใหญเกินกวา
ขนาดของจริงเปนการเพิ่มขนาดเพื่อใหเกิดการรับรูที่มากขึ้น ผลปรากฏวาขนาดของชิ้นงานผูว ิจัยอยูใน
ระดับดีมาก ไมเปนไปไมใหญไป ผูชมสามารถรับรูเขาใจตัวผลงานของผูวิจยั ได
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ดานพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามหลังชมผลงาน พบวาผลงานโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.00 สวนเบีย่ งเบนมาตราฐานเทากับ 21.68 ซึง่ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เรื่องทานคิดวา
การสวมถุงยางสามารถปองกันปญหาจากการทองไมพงึ ประสงคได มีคาเฉลี่ยสูงสุดที่ 4.76 สวน
เบี่ยงเบนมาตราฐานเทากับ 33.82 ซึ่งมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทีส่ ุด และหลังจากชมผลงานทาน
จะใชถุงยางอนามัยทุกครั้งในการมีเพศสัมพันธ มีคาเฉลีย่ ต่ําสุดที่ 3.83 สวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
เทากับ 14.68 ซึ่งมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
เรื่องทานคิดวาการสวมถุงยางสามารถปองกันปญหาจากการทองไมพงึ ประสงคได โดยมี
คาเฉลี่ยอยูท ี่ 4.76 สวนเบี่ยงเบนมาตราฐานเทากับ 33.82 ซึ่งมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด อาจ
เพราะโดยพืน้ ฐานบุคคลทั่วไปทราบถึงประโยชนจากการสวมถุงยางอนามัยอยูแลววาสามารถปองกัน
การตั้งครรภโดยไมพึงประสงคได งานวิจัยของผูวิจัยจึงเปนเพียงแคสวนหนึ่งที่ยา้ํ เตือนเรื่องราวที่บคุ คล
ทั่วไปนัน้ ทราบดีอยูแลวเกี่ยวกับประโยชนจากการสวมถุงยางอนามัย ซึ่งประโยชนจากการปองกันการ
ตั้งครรภมาเปนอันดับแรกจากผลการวิจัย สวนการปองกันโรคที่ติดตอจากการมีเพศสัมพันธนนั้ มาเปน
อันดับที่สอง
เรื่องทานคิดวาการสวมถุงยางสามารถปองกันการติดโรคทางเพศสัมพันธได โดยมีคาเฉลี่ย
อยูที่ 4.71 สวนเบี่ยงเบนมาตราฐานเทากับ 31.95 ผลจากการวิจัยพบวามีการตระหนักรูในสวนของ
การใชถุงยางปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธมาเปนอันดับ 2 รองจากการใชถงุ ยางอนามัยเพื่อการ
ปองกันการตั้งครรภ ซึ่งมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทีส่ ุด
เรื่องหลังชมผลงานทานมีทศั นคติที่ดีตอการใชถุงยาง โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.56 สวนเบี่ยงเบน
มาตราฐานเทากับ 27.24 ซึง่ มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด แสดงใหเห็นถึงความสําฤทธิ์ผลจาก
การแสดงงานวิจัยของผูว ิจัยวางานวิจยั นี้ สามารถแสดงใหผูชมสามารถรับรูและมีทศั นคติที่ดีตอการ
สวมถุงยางอนามัยเมื่อตองการที่จะมีเพศสัมพันธกับคูน อน เนื่องจากการถายทอดเนื้อหาอยาง
ตรงไปตรงมาเรียบงาย และตัวผลงานเองบุคคลทั่วไปทีไ่ มไดเรียนศิลปะมาสามารถทําความเขาใจได
งาย ผลงานไมไดแฝงไปดวยกระบวนการทางความคิดทีม่ ีชั้นเชิงทีซ่ ับซอน จึงเปนเหตุใหผลงานของ
ผูวิจัยนั้นผูชมเกิดความตระหนักรูความเขาใจมากและสามารถเขาใจไดโดยเร็ว

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1. เรื่องสถานที่ของการวิจัยแสดงใหเห็นวาการแสดงงานในมหาวิทยาลัยทีเ่ ปนเรื่องเกี่ยวกับ
วัยรุน หรือเรื่องเพศมักจะไดรับความสนใจจากกลุม วัยรุน มาเปน เนื่องจากการอยูรวมกลุมกันของวัยรุน
ทําใหพวกเขากลาทีจ่ ะเขามาชมกลาที่จะเขามาวิจารณมากกวาการชมงานศิลปะที่เกี่ยวกับเรื่องเพศที่
ไมไดอยูในอนาเขตของวัยรุน ซึง่ ก็แสดงใหเห็นอีกวามหาวิทยาลัยเปนสถานที่ซึ่งวัยรุนสามารถแสดง
ความคิดเห็นความเปนตัวตนไดอยางอิสระ

136
2. การแสดงแนวคิดที่เกี่ยวกับเรื่องเพศไปยังกลุม วัยรุน การแสดงออกอยางตรงไปตรงมา
สามารถดึงดูด เรียกรองความสนใจของวัยรุนไดมากกวา การแสดงเรื่องเพศภายใตสัญญะหรือตรรกะ
ทางความคิดที่ซับซอน
3. ผลจากการวิจัยพบวา การตระหนักรูเกีย่ วกับประโยชนของการสวมถุงยางอนามัยนั้นผูชม
สามารถเขาใจรับรูประโยชนจากการสวมถุงยางอนามัยอยูในระดับดีแลว เพียงแตขาดจิตสํานึกในการ
ตระหนักใชวาควรใชเมื่อใด เพราะอะไร
4. การกระตุนเตือนใหผูชมไดระรึกถึงประโยชนจากการสวมถุงยางอนามัยนั้นเปนสิง่ ที่
จําเปนมาก เพือ่ ใหบุคคลทั่วไปไดตระหนักและระลึกถึงการใชถุงยางอนามัยอยูเ สมอๆ ฉะนัน้ ผูวจิ ัยขอ
เสนอแนะใหมกี ารกระตุนเตือนสังคมเกี่ยวกับเรื่องการสวมถุงยางอนามัยอยูตลอดเวลา ไมวา จะเปน
หนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชน หรือแมกระทัง่ ภายในครอบครัว ก็ควรที่จะหันมาสนใจเรื่องเพศการ
สวมถุงยางอนามัยกันใหมากขึ้น

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ในสวนของเทคนิควิธีการทํางานผูวิจยั เลือกใชเทคนิคในการผสมปูนปลาสเตอรกบั น้ําใน
อัตราสวน 30:70 สวนที่ดีคือเกิดฟองนอยในขณะที่ปนู กําลังเย็นตัว แตผลเสียที่ตามมาคือชิ้นงานแหง
ชาทําใหการทํางานเกิดความลาชา ผูวิจยั ตองนําชิน้ งานไปตากแดด ซึ่งตองใชเวลาเนื่องจากผูว ิจัย
อาศัยอยูในอพารมเมนท ทําใหพื้นที่ที่สามารถนําชิน้ งานไปตากแดดไดนั้นมีจาํ กัด การทํางานจึงเกิด
ความลาชา กรณีนี้จึงแนะนําสําหรับทานที่มีพนื้ ที่สําหรับการตากชิน้ งานมีอาณาบริเวณจึงจะเกิด
ความเหมาะสม
2. ในสวนของแนวคิดตอผลงาน ผูว ิจัยคิดการณจากผลงานวิจยั วา ผูด ูจะเกิดการสวมใส
ถุงยางที่มากขึน้ ซึง่ ในแนวทางที่ใชแสดงความคิด ก็คือหลอปูนปลาสเตอร จากผลการวิจัยพบวามี
ความเหมาะสมกับตัวแนวคิดและสิ่งที่ตองการจะสื่อสารไปยังผูดูไดมาก ซึ่งอางอิงจากผลการวิจัยที่
ผูวิจัยพบวาหลังชมผลงานผูช มมีทัศนคติทดี่ ีตอการสวมถุงยางอนามัย ซึง่ มีความคิดเห็นอยูในระดับ
มากที่สุด
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แบบสอบถามความคิดเห็น
การศึกษาเพื่อสรางสรรคงานประติมากรรมสาธารณะเพื่อสะทอนปญหาสังคมดานการสวมถุงยางอนามัย
ณ .................................................................................................................................
วันที่.........................ที่............เดือน.........................................พ.ศ.........................
คําอธิบาย ขอความอนุเคราะหจากทานผูตอบแบบสอบถาม ตามทัศนของทานเองตามความเปนจริง โดยทํา

เครื่องหมาย ✔ลงในชองที่ตรงกับขอมูลสวนตัวและระดับความคิดเห็นของทานมากที่สุด โดยขอมูลดังกลาวจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการผลิตและจัดแสดงผลงานตอไปของผูวิจัย
ตอนที่ 1. ขอมูลสวนบุคคล

1. เพศ
2. อายุ

❑ ชาย
❑ ต่ํากวา 18 ป
❑ 31-40 ป

3. รายได

❑ ต่ํากวา 10,000 บาท
❑ 20,001-30,000บาท

4. อาชีพ

❑ นักเรียน / นักศึกษา
❑ บริษัทเอกชน
❑ คาขาย

❑ หญิง
❑ 21-30 ป
❑ 41 ปขึ้นไป
❑ 10,001-20,000 บาท
❑ 30,001-40,000 บาทขึ้นไป
❑ ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ
❑ ธุรกิจสวนตว
❑ อื่นๆ โปรดระบุ

.........................................
ตอนที่ 2. ดานสุนทรีศาสตรกับผลงาน

5
1. ทานมีโอกาสเขารวม / เขาชม งานศิลปะบอยแคไหน
2. สถานที่จัดแสดงผลงานมีความสะดวกในการเดินทาง
3. พื้นที่ที่ใชแสดงงานมีความเหมาะสมกับตัวผลงาน
4. วิธีการนําเสนอมีความเหมาะสม
5. ผลงานมีความสวยงาม
6. เทคนิคที่ใชในการเลาเรื่องมีความเหมาะสมกับเนื้อหา
7. ทานพึงพอใจผลงานชุดนี้มากนอยเพียงใด

4

3

2

1
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ตอนที่ 3. ดานแนวความคิดกับตัวผลงาน

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

1. ผลงานสามารถแสดงใหเห็นปญหาจากการไมสวมถุงยาง
อนามัยได

2. จํานวนชิ้นงานมีความเหมาะสม
3. ขนาดของชิ้นงานมีความเหมาะสม
4. ทานไดรับแนวคิดเกี่ยวกับการสวมถุงยางหลังจากชม
ผลงาน

5. ทานมีความเห็นวาผลงานชุดนี้มีประโยชนดานการให
ความรูเกี่ยวกับการใชถุงยาง
ตอนที่ 4. ดานพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามหลังชมผลงาน

1. ทานมีแนวโนมในการสวมถุงยางอนามัยในการมี
เพศสัมพันธครั้งตอไป

2. หลังชมผลงานทานมีทัศนคติที่ดีตอการใชถุงยาง
3. ทานคิดวาการสวมถุงยางสามารถปองกันปยหาจากการ
ทองไมพึงประสงคได

4. ทานคิดวาการสวมถุงยางสามารถปองกันการติดโรคทาง
เพศสัมพันธได

5. ทานมีแนวโนมที่จะใหความรูผูใกลชิดเกี่ยวกับการใชถุงยาง
6. ทานคิดวาการสวมถุงยางมีความจําเปนในการมี
เพศสัมพันธ

7. หลังจากชมผลงานทานจะใชถุงยางอนามัยทุกครั้งในการมี
เพศสัมพันธ
ตอนที่ 5. ขอเสนอแนะ / ความคิดเห็นอื่นๆ

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ข
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลงานทัศนศิลป์
รองศาสตราจารย์ สมศักดิ์ ชวาลาวัณย์

หัวหน้าภาควิชาศิลปจินตทัศน์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง

อาจารย์ประจําสาขาวิชาศิลปจินตทัศน์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ภาคผนวก ค
ผลงานประติมากรรมสรางสรรค

ผลงานชิ้นที่ 1 “Baby”
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ผลงานชิ้นที่ 2 “Caught”
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ผลงานชิ้นที่ 3 “Score”
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ผลงานชิ้นที่ 4 “เข็มฉีดยา”

152
ผลงานชิ้นที่ 5 “พริก”
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ผลงานชิ้นที่ 6 “หนอน”
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ภาคผนวก ง
จัดแสดงผลงาน ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ
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ประวัติยอผูวิจัย
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ประวัติยอผูวิจัย
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจ จุบัน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2546
พ.ศ.2550
พ.ศ.2556

นางสาวจารุภา โพธิ์ปน
6 มิถุนายน 2528
จังหวัดชลบุรี
57/314 หมู 6 ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
มัธยมศึกษา
จาก โรงเรียนสาธิต”พิบูลบําเพ็ญ”มหาวิทยาลัยบูรพา
นิเทศศาสตรบณ
ั ฑิต (นศ.บ.)
จากมหาวิทยาลัยบูรพา
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)
ทัศนศิลป : ศิลปะสมัยใหม
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

