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       จากการท่ีไดพ้บเห็นหรือพบประสบต่อวถีิชีวติท่ีเปล่ียนแปลงในสังคมปัจจุบนั                 
การท่ีชาวบา้นปรับเปล่ียนวถีิแห่งการด ารงชีวติเพื่อความอยูร่อด  ชีวติท่ีตอ้งเปล่ียนแปลงไป        
ตามความเจริญของเทคโนโลยท่ีีเขา้มาแทนท่ี โดยการท่ีขา้พเจา้เสนอรูปแบบทางการศึกษาคร้ังน้ี 
คือการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะทางดา้นประติมากรรมในลกัษณะของการถ่ายทอดทางดา้นอารมณ์ 
ความรู้สึก   จินตนาการเพื่อใหส้ัมพนัธ์กบัแนวความคิดท่ีไดเ้ลือกในการสร้างสรรค ์กล่าวคือ      
การแสดงใหเ้ห็นถึงรูปแบบจากท่ีมาของแรงบนัดาลใจ  คือ  โครงสร้างท่ีเกิดจากเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้
จากภูมิปัญญาดั้งเดิมท่ีมาการปรับเปล่ียน หมุนเวยีน การเปล่ียนแปลงวถีิชนบทตั้งแต่อดีตจนมาถึง
ปัจจุบนัท่ีตอ้งถูกพฒันาเพื่อการด ารงชีวติใหอ้ยูร่อดไดใ้นสังคมท่ีเตม็ไปดว้ยความเจริญกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลยท่ีีเขา้มามีบทบาทต่อวถีิแห่งการใชชี้วติของชนบทอีสานในปัจจุบนั  โดยแสดงออกเป็น
รูปแบบก่ึงนามธรรม จุดมุ่งหมายเพื่อการถ่ายทอดถึงโครงสร้างของการเปล่ียนแปลงจากโครงสร้าง
ของเทคโนโลยจีากภูมิปัญญาดั้งเดิมท่ีถูกปรับเปล่ียนดว้ยการเจริญของเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อวถีิชีวติ
ของคนในชนบท  ซ่ึงขา้พเจา้เลือกใชรู้ปแบบก่ึงนามธรรม  โดยใชรู้ปทรงจากเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้
พื้นบา้น ผสมผสานกบัจินตนาการส่ือถึงความรู้สึกท่ีเกิดจากโครงสร้างของเส้นท่ีประกอบกนั     
เส้นสายท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา เทคนิควธีิการ ท่ีสามารถส่ือไดอ้ยา่งชดัเจนตามอารมณ์และ
ความรู้สึกดงักล่าว  การสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อติดตั้งสถานท่ีนั้นเป็นเง่ือนไขในการสร้างสรรค ์จึงได้
มีการปรับผลงานเฉพาะตนลงในบางส่วน เพื่อใหเ้กิดความสอดคลอ้งกลมกลืนและสัมพนัธ์กบั
บริบทของสถานท่ีเพื่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์น้ีร่วมกนั 
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From the experience to change the way of life nowadays, people have changed      
the way of life to survive. The life has been changed by the progressive technology. On the point- 
of view, I presented this educational format to mainly create the art work on the sculpture in order 
to express the emotion, feeling and imagination for relating to the creative idea. I meant that it 
would be express to the model which was from the inspiration concerned with  the structure based 
on the tools and utensils from the folk wisdom that adapted and changed the folk way from        
the past to present. These materials had been developed for surviving on the society which was  related to 
the high technology instated as the important role on the way of life in ESAN.  It was showed    
the semi abstract focusing on the changing of technology structure from folkway adapted to people’s          
the way of life in countryside. Therefore, I decided to select the semi – abstract by using the shape 
of materials, folk utensils mixed with the imagination through the feeling which was composed of 
the line. The changing of line system, technical and method are surely expressed the emotion and 
feeling.  The creative of work  setting on the area is based on the condition of the place. Thus,      
I adjusted some parts of specific work harmoniously and relate to the context of place for having  
the idea of this relationship. 
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กติติกรรมประกาศ 

วทิยานิพนธ์ในระดบัปริญญามหาบณัฑิตน้ี ส าเร็จลุล่วงได ้ ขา้พเจา้ขอ กราบ
ขอบพระคุ ณบิดา มารดา  คุณยาย ท่ีเป็น แรงผลกัดนัและ แรงบนัดาลใจ ท่ีช่วยส่งเสริมสนบัสนุน
ใหก้บัทุกส่ิงทุกอยา่งขอขอบพระคุณ พี่ชาย นอ้งชาย และคนรัก ท่ีใหค้วามช่วยเหลือ ทั้งดา้นก าลงัใจ 
ความช่วยเหลือดา้นท่ีพ  านกัอาศยั ขอขอบคุณ เพื่อนๆ พี่ๆ นอ้งๆ ท่ีช่วยเหลือกนั ในยามล าบาก  
              ส่ิงท่ีขาดไม่ไดคื้อขา้พเจา้ขอขอบพระคุณผูท่ี้ใหค้วามรู้ในดา้นศิลปะทุกท่าน คือผูท่ี้
ขา้พเจา้ใหค้วามนบัถือวา่เป็นอาจารย ์ท่ีใหแ้รงบนัดาลใจ ใหแ้รงผลกัดนั ใหค้วามรู้ทุกอยา่งท่ี
เก่ียวกบัศิลปะและการใชชี้วติขา้พเจา้ขอขอบพระคุณครูอาจารยทุ์กท่านทุกคนท่ีช่วยสั่งสอนขา้พเจา้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




