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ความคิด ท่ีแสดงถึงความระลึกถึง และโหยหาความทรงจําในวัยเด็ก ท่ีเกิดจากประสบการณของ
ขาพเจาเอง 
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 Thesis entitled " Identity of Southern Life ", This art work series, inspired by my 
impressive experience, the memories of love and commitment in childhood, to 
communicate/convey the precedent, emotion, feeling, and personal attitudes through creative 
imagination art. Wood carving and compositing oriented techniques used, as to narrate the way of 
life of the family and Southern Life. The objects and materials that are meaningful to my 
memories and feelings are manipulated, revealing visual arts in mixed media and installations. To 
reflect the beauty and value of culture in which, implications of the thought that represents the 
memorial and desire for my own memories of childhood empirical. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ขาพเจาขอนอมจิตระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และผูมีจิตบริสุทธ์ิอันเปนกุศลใหปญญา
ทางธรรมแกขาพเจา ตลอดจนส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท้ังหลายในสากลโลก พระภูมิ นางหงส พระแมธรณี 
พระแมคงคา  เทพเทวดาท่ีปกปกรักษาตัวของขาพเจา คุณอุปชฌายอาจารย บรรพบุรุษท้ังหลาย
ขาพเจาขอนอมจิตคารวะ 

กราบขอบพระคุณ บิดามารดาผูใหกําเนิด และสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาเลา
เรียน ผูเสียสละกําลังกาย และพรอมกับเปนผูใหกําลังกาย กําลังใจ และสติปญญาแกขาพเจา 

กราบขอบพระคุณ ศาสตราจารยเกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ และผูชวยศาสตราจารยอภิชัย 
ภิรมยรักษ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ รวมถึงคณาจารยในภาคศิลปไทยทุกทาน ผูประสิทธิ
ประสาทวิชาความรู แนะนําส่ังสอน และใหความชวยเหลืออยางดียิ่งในการพัฒนางานศิลปะของ
ขาพเจา และการการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ   “ อัตลักษณแหงพื้นถ่ินชาวใต ” ในชุดนี้  

กราบขอบพระคุณ ครูนงเยาว เพชรลวน ครูสุจิตตรา ศรีบริรักษ และครูจตุรงค คงแกว 
ครูผูสอนใหขาพเจาไดสัมผัสกับศิลปะ ซ่ึงเปนผูวางรากฐานใหความชวยเหลือ สนับสนุน และ
ถายทอดองคความรู จนเติบโตมาเปนขาพเจาในวันนี้ 

กราบขอบพระคุณมูลนิธิรัฐบุรุษฯพรฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท ท่ีสนับสนุน
ทุนการศึกษาสงเสริมการสรางสรรคศิลปะ เพื่อสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ 

ขอบคุณในน้ําใจเพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ ท่ีชวยใหกําลังใจ แนะนํา ติติง และใหความ
ชวยเหลือเกื้อกูลทุกทาน 

สรรพส่ิงอันใดที่กอเกิดวิทยานิพนธนี้ ขาพเจาขอนอมระลึกถึงดวยความเคารพเปน
อยางสูง ขอใหความดีงามและประโยชนตางๆไดเกิดแกผูท่ีเกี่ยวของ และผูท่ีสนใจศึกษาหาความรู
ทางศิลปะตลอดไป 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

วัฒนธรรมคือ “ วิถีชีวิต ” ของสังคมหน่ึง ประกอบไปดวย แนวความคิด ความเช่ือ 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีและศิลปะในบรรดาสวนประกอบท้ังหลายเหลาน้ี ศิลปะเปนสวน

สําคัญที่สุด เปนกิจกรรมทางพุทธิปญญาที่สามารถแสดงแกนแทหรือชีวิตภายในของสังคมได

อยางลึกซึ้งยิ่ง สวนขนบธรรมเนียม ประเพณี แนวความคิด ความเช่ือ ฯลฯ น้ัน ลวนถูกกล่ันกรอง

มาแสดงไวในศิลปะทั้งสิ้น1 

วิถีชีวิตเปนส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึนในรูปแบบของการดําเนินชีวิตของผูคนในสังคม ซ่ึง

ยึดถือและปฏิบัติสืบทอดตอๆกันมา ตลอดจนกิจกรรมตางๆ การดําเนินชีวิตโดยภาพรวมของบุคคล

ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงลักษณะและคานิยมของบุคคลนั้นโดยท่ีลักษณะของพฤติกรรมตางๆจะเปนตัว

บงบอกถึง รูปแบบการดําเนินชีวิตแตละแบบ บงบอกถึง ทัศนคติ คานิยม และมุมมองของแตละ

บุคคล ดังนั้นรูปแบบการดําเนินชีวิตจึงมีความหมายในเชิงของอัตตาหรือตัวตน และใชในการสราง

เอกลักษณทางวัฒนธรรมท่ีประกอบกับอัตลักษณของบุคคล 

 

ความสําคัญและความเปนมาของปญหา 

จากถ่ินกําเนิดท่ีมีสภาพเปนอยูท่ีเรียบงาย  ใชชีวิตแบบพอเพียง  ในลักษณะของความ

เปนชนบท มีเอกลักษณเฉพาะของความเปนพ้ืนถ่ินของชาวใตท่ีโดดเดน ท้ังดานวัฒนธรรม 

ประเพณี การประกอบอาชีพ และสภาพความเปนอยูของครอบครัว ทําใหขาพเจาเกิดความรูสึก

อบอุน  มีความสุข  และผูกพันกับสรรพส่ิงรอบขาง แตเม่ือเวลาไดผานไปความเจริญกาวหนาของ 

                                                            
1ชลูด นิ่มเสมอ, “วัฒนธรรมกับศิลปะ” (เอกสารประกอบรายวิชาสัมมนาทัศนศิลป 

ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลับศิลปากร, 2548), 6. 
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สังคมไดกลืนกินส่ิงเหลานั้นไปท่ีละนอยๆ ทําใหขาพเจาเกิดความรูสึกคิดถึงและโหยหาถึงความ

ทรงจํา ท่ีดีในวัยเด็กท่ีขาพเจามีตอสภาพความเปนอยูเหลานั้นเปนอยางมาก 

ดวยเหตุนี้ขาพเจาจึงหยิบยกเร่ืองราวของอาชีพกรีดยางพารา และวิถีความเปนอยูของ

คนในภาคใต มาสรางสรรคและส่ือสารผานผลงานศิลปะ ดวยวัตถุ และวัสดุ ท่ีมีความหมายตอ

ความทรงจํา และความรูสึกของขาพเจา  ในรูปแบบท่ีเปนลักษณะเฉพาะท่ีเกิดจาก มโนคติและ

จินตนาการสวนตัว เพ่ือแสดงถึงความสุข ความอบอุน ความสนุกสนาน และความผูกพัน ท่ีขาพเจา

มีตอครอบครัวและวิถีความเปนอยูเหลานั้น 

 

ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 

เพ่ือถายทอดอารมณความรูสึก และจินตนาการสวนตัว ท่ีมีตออาชีพคนกรีดยางพารา 

และวิถีความเปนอยูของคนในภาคใต ท่ีแสดงถึงความสุข  ความอบอุน  ความสนุกสนาน  และ

ความผูกพันโดยออกมาในผลงานศิลปะ ผานสาระของวัตถุ และวัสดุ ท่ีมีความหมายตอความทรงจํา 

 

แนวความคิดในการสรางสรรคของการศึกษา 

ขาพเจาสรางสรรคผลงานดวยการแสดงวิถีความเปนอยูของครอบครัว และสภาพ

ความเปนอยูแบบพื้นถ่ินภาคใต  ท่ีผูกพัน  อบอุน  และมีความสุข ตอวิถีชีวิตความเปนอยูท่ีเรียบงาย 

ทามกลางธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชนบท ท้ัง  ประเพณี  วัฒนธรรม  ภาษา  และสภาพความ

เปนอยูของครอบครัว  ท่ีแสดงถึง “ อัตลักษณความเปนพื้นถ่ิน ” ซ่ึงขาพเจาไดถายทอดผานผลงาน

การสรางสรรคดวยการนําวัตถุ  และวัสดุ  ในพื้นถ่ินภาคใตมาเปนส่ือในแสดงอารมณความรูสึก  

และจินตนาการสวนตัว ท่ีมีตอวิถีชีวิตของอาชีพกรีดยางพารา  และแสดงถึงวิถีความเปนอยูของชาว

ใต  ท่ีผูกพัน  อบอุน  และมีความสุข ซ่ึงไดบมเพาะชีวิตของขาพเจา  ลวนแลวมาจากประสบการณ

ส่ังสมเกิดเปน “ อัตลักษณของตัวขาพเจาเอง ” 
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ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตทางดานเน้ือหา  : นําเสนอเร่ืองราวของอาชีพกรีดยาง และวิถีความ
เปนอยูเปนท่ีแสดงถึงความเปนพื้นถ่ินภาคใต โดยนํามาผสมผสานกับจินตนาการ และอารมณ
ความรูสึกสวนตัวของขาพเจา 

2. ขอบเขตทางดานรูปแบบ : สรางสรรคผลงานโดยถายทอดจินตนาการ อารมณ
ความรูสึก ผานวัตถุ และวัสดุ ท่ีมีความหมายตอความทรงจําและความรูสึกของขาพเจา ผสมผสาน
การเขียน ซ่ึงยังคงไวซ่ึงลักษณะและเอกลักษณความเปนพื้นถ่ินของชาวใต 

3. ขอบเขตทางดานเทคนิค  : เปนงานส่ือผสมโดยการใชยางพารา ผสมผสานกับ
เทคนิคตางๆ และการเขียนดวยสีฝุน สีอะคริลิค ในบางสวนของผลงาน 

 
ขั้นตอนการศึกษา 

1. ศึกษาคนควาและเก็บขอมูล  เกี่ยวกับอาชีพกรีดยาง และวิถีความเปนอยูของคนใน
พื้นถ่ินภาคใต  ไปศึกษาและถายภาพจากสถานที่จริง 

2. เก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาดวยการเลือกสรรวัสดุ วัตถุ ท่ีนาสนใจ และท่ีมี
ความหมายตอความทรงจําและความรูสึกของขาพเจา 

3. การสรางภาพราง  สรางภาพรางดวยลายเสนจากขอมูลท่ีคนควา เนนการ
แสดงออกทางอารมณความรูสึก และจินตนาการ  ภายใตขอบเขตของแนวความคิด  เพื่อคนหา
โครงสรางโดยรวม 

4. การสรางสรรคผลงานจริง  สรางสรรคผลงานผานวัตถุ และวัสดุ ตามแบบราง  
ดวยอารมณความรูสึก และจินตนาการสวนตัว และพัฒนาผลงาน เพื่อหาความเหมาะสมลงตัวใน
การสรางสรรคผลงานใหตรงตามจุดมุงหมาย 

5. การติดต้ังผลงาน  การนําผลงานท่ีสรางสรรค  ไปจัดวางในตําแหนง สถานท่ีตั้งท่ี
เหมาะสม  เพื่อใหไดอารมณความรูสึกท่ีตองการจะนําเสนอ 

6. วิเคราะหผลงานและสรุปผลการสรางสรรค เพื่อการพัฒนาการสรางสรรคใน
อันดับตอไป 
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วิธีการศึกษา 
1. ทําความเขาใจเกี่ยววิถีชีวิตในครอบครัวและวิถีชีวิตชาวใต จนกระท่ังเขาถึง

อารมณความรูสึกของความรัก ความสุข ความอบอุน ความสนุกสนาน และความผูกพัน อันเปนแรง
บันดาลใจที่จะนํามาถายทอดในการสรางสรรค 

2. รวบรวมขอมูลตางๆจากความทรงจํา ประสบการณส่ังสมของตนเองที่เคยสัมผัส
มา จากหนังสือและภาพถาย 

3. ประมวลความคิดและกําหนดขอบเขตในการสรางสรรคผลงาน 
4. ทดลองคนควาและเร่ิมกระบวนการทํางานการสรางสรรค 
5. วิเคราะหผลงานเพ่ือแกไขขอบกพรองพรอมท้ังพัฒนาผลงานใหลงตัวสมบูรณ

ตอไป 
6. ติดต้ังจัดวางแสดงผลงาน 

 

แหลงขอมูลของการศึกษา 

1. ศึกษาขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวของจากหองสมุด พิพิธภัณฑ 
2. ศึกษา สังเกต และบันทึกขอมูลจากสถานท่ีสภาพความเปนอยูจริงของทองถ่ิน 
3. ศึกษาลักษณะงานแบบชนเผา (PRIMITIVE ART) 
4. ศึกษาแนวงานศิลปะจัดวาง (INSTALATION ART) 

 

อุปกรณท่ีใชในการสรางสรรค 

1. น้ํายางพารา      
2. แผนไมกระดาน   
3. เคร่ืองรีดแผนยางพารา แบบรีดเรียบ และแบบดอก      
4. เคร่ืองมือแกะไม (Wood cut) 
5. สีฝุน และสีอะคริลิค 
6. ไมยางพารา , ใบยางพารา 
7. กะลารองน้ํายางพารา , กระบะรองน้ํายางพารา 
8. ตะเกียงสอง , มีดกรีดยางพารา   
9. ข้ีเล่ือย , กาว , นอต และวัสดุอ่ืนๆอีกมากมาย   

   ส
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บทท่ี 2 

ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการสรางสรรคผลงาน 

อาจกลาวไดวารากเหงาของผูคนท่ีอาศัยอยูในดินแดนไทยน้ัน มีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมท่ีผสมผสานกลมกลืนสืบเนื่องมาเปนเวลานาน เชนเดียวกับถ่ินกําเนิดของขาพเจา วิถี

ชีวิตพื้นถ่ินของชาวใต ท่ีมีความเปนอยูท่ีมีเสนห มีเอกลักษณความเปนพื้นถ่ินท่ีโดดเดน ท่ีซ่ึงมี

เอกลักษณ ทางวัฒนธรรมเปนของตนเอง และมีการดําเนินชีวิตนั้นรวมกัน ครอบคลุมไปถึงภาษา 

ประเพณี ขนบธรรมเนียม สถาบันตางๆ เชน ศิลปะ การเมือง รวมถึงมโนคติ ความเชื่อ และคานิยม 

ตลอดจนการแสดงออกทางวัสดุ  เค ร่ืองมือ  และส่ิงของท่ีทํา ข้ึน  ในพจนานุกรม  ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ใหความหมายไววา “วัฒนธรรม ( Cultuer )” คือ “ ส่ิงท่ีทําใหเกิด

ความเจริญงอกงามแกหมูคณะ ลักษณะท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย

กลมเกลียวกาวหนาของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชน ทางวิทยาการ หมายถึง พฤติกรรม

และส่ิงท่ีคนในหมูผลิตสรางข้ึน ดวยการเรียนรูจากกันและกัน และรวมใชอยูในหมูพวกของตน ” 

วัฒนธรรม และวิถีชีวิตไดสรางความทรงจํา ความผูกพัน และบมเพาะชีวิตของขาพเจา 

ซ่ึง “ ความทรงจํา ” นั้น มีความหมายที่ลึกซ้ึง เปนอารมณความรูสึก ซ่ึงขาพเจาคิดวา ความทรงจํา

นั้นจะแจมชัดแคไหน ก็ข้ึนอยูกับความประทับใจในชวงเวลาท่ีใชชีวิตอยูเปนสําคัญ และนอกจาก

ความทรงจําท่ีเกิดข้ึนในใจของเราแลว ยังมีส่ิงท่ีชวยย้ําเตือนและเช่ือมโยงความทรงจํา นั้นคือ “ วัตถุ

ส่ิงของ ” ซ่ึงความทรงจําอันมีคามิตองอาศัยความตั้งใจท่ีจะจดจํา หากแตเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึน

เองตามธรรมชาติ  

   ส
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ท่ีมาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 

การสรางสรรคผลงานศิลปะของขาพเจา เปนการแสดงออกทางดานอารมณ ความรูสึก 

และจินตนาการสวนตัว โดยไดรับแรงบันดาลใจและแนวความคิดมาจากวิถีความเปนอยูของครอบ 

และวิถีความเปนอยูของคนในภาคใต มาสรางสรรคและส่ือสารผานผลงานศิลปะ ดวยวัตถุ และ

วัสดุ ท่ีมีความหมายตอความทรงจํา และความรูสึกของขาพเจา  ในรูปแบบท่ีเปนลักษณะเฉพาะท่ี

เกิดจากจินตนาการสวนตัว เพื่อแสดงถึงความสุข ความอบอุน ความสนุกสนาน และความผูกพัน ท่ี

ขาพเจามีตอครอบครัวและวิถีความเปนอยูท่ีเคยสัมผัสมา 

 

ทัศนคติท่ีเก่ียวของกับการสรางสรรค 

การสรางสรรคผลงานทางศิลปะถือเปนการสื่อสารอยางหน่ึง เราอาจเรียกไดวาเปน “ 

การสื่อตางวัฒนธรรม ” การสื่อสารของมนุษยลวนถูกเช่ือมโยงดวยวัฒนธรรม แมแตการสื่อสาย

ภายในตนเอง (Intrapersonal Communication) ที่เกิดขึ้นเมื่อเรารูตัวหรือไมรูตัวก็ตาม พ้ืนฐานทาง

วัฒนธรรมจะสงผลตอพฤติกรรมของมนุษยเสมอ ลักษณะสําคัญๆของมนุษยคือการสราง

สัญลักษณอยางชํานาญ และพัฒนาระบบการใชสัญลักษณซึ่งมีคนในสังคมยอมใชรวมกัน ถึงแมวา

เรามักจะไมต้ังใจใหการสื่อสารน้ันไดรับผลจากวัฒนธรรม แตบอยครั้งที่เรามักเลือกสื่อสารใน

รูปแบบที่เปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมของเราเอง ดวยเหตุน้ีทําใหเราลวนเปน “ นักสื่อสารทาง

วัฒนธรรม ” ทั้งสิ้น ( Cultural Communnicator )1 

วัฒนธรรมท่ีแตกตางกันนําไปสูกระบวนการสรางสรรคท่ีหลากหลายท้ังรูปแบบ 

เทคนิค และแนวความคิดของศิลปน การดึงเอารากเหงาทางวัฒนธรรมของตนเองไปรวมอยูในงาน

ศิลปกรรม ถือเปนธรรมชาติท่ีมีอยูในตัวศิลปนแทบทุกคน ความทรงจํา ความซาบซ้ึงจากส่ิงท่ีมา

กระทบตอจิตใจ ถูกใชใหเปนแรงขับเคล่ือนสูการสรางสรรค การทดลอง ใหเหมาะสมและตรงใจผู

สรางสรรค เพื่อถายทอดใหตรงกับสาระทางความคิด และอารมณความรูสึกท่ีผูสรางสรรคตั้งใจท่ี

จะนําเสนอ 

                                                            
1เมตา ววิัฒนานุกูล,  การส่ือสารตางวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), 46. 

   ส
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ศิลปะคือการแสดงออกของความพอใจตามอารมณ (Art is the Expression of 

Emotion) ปริมาณของความพอใจตามอารมณ ไมสามารถวัดไดวามากนอยแคไหน ไมวาจะวัดดวย

เครื่องมือชนิดใดก็ตาม ทั้งน้ีเพราะเปนเรื่องเฉพาะบุคคล เฉพาะสังคม วัฒนธรรม ตามปริมาณของ

สิ่งเราและแรงจูงใจภายนอก ความพอใจเปนความพอจากความรับรู ตามคุณภาพของสิ่งเราทาง

ประสาทการรับรูตางๆ ที่ทําใหมนุษยตอบสนองโดยการถายทอดตามสิ่งเราดวยวัสดุ และวิธีการ 

ใหเปนเรื่องราวตามท่ีตนพอใจ2 

ผูทํางานศิลปะยอมแสดงออกดวยผลงานท่ีมีสัญลักษณอันบงบอกถึงบุคลิกภาพ

ของความรูสึกการกระตุนอยางมีปจเจกภาพ ผลงานจะตองแสดงความเด็ดเดี่ยว ความกลาท่ีจะ

แสดงออกตามอารมณภายใน ดวยการใชทัศนธาตุทางศิลปะ โดยไมคํานึงถึงความเปนจริง

ตามธรรมชาติท่ัวไป แตใหความสําคัญตอความรูสึกและประสบการณของผูทํางานศิลปะ

โดยตรง เพราะผูทํางานศิลปะแสวงหาความจริงภายใน แลวพยายามถายทอดออกมาเปน

รูปแบบอันแอบแฝงดวยจินตนาการ การแสดงออกของผูทํางานศิลปะที่ถือวาเปนศิลปะตอง

ประกอบดวย 

1. ความรู ความเขาใจ หรือประสบการณในการที่จะแสดงออกนั้น 
2. ความฉลาด รูจักเลือก สกัด ตัดทอน เอาแตสวนท่ีจําเปน 
3. ความเหมาะสมของเร่ืองและสภาพความเปนอยูในการดําเนินชีวิต หรือวัฒนธรรม

ของทองถ่ิน 
4. การเขาใจเลือกหาวัตถุ เพ่ือใชในการแสดงออกอยางเหมาะสม ตรงกับคุณสมบัติ

และความมุงหมาย 
เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากความพอใจหรือความสุขใจตามอารมณปรารถนาในชีวิตของ

มนุษยแลว ส่ิงสําคัญคือการทํางานดวยความรู ความเขาใจอยางแทจริงตอศิลปะการสรางสรรค ท่ี

ตนกําลังสรางข้ึน เพื่อจะนํามาเปนส่ือแสดงสัญลักษณแทนความคิด แทนอารมณความรูสึก และเพื่อ

การบรรลุถึงจุดมุงหมายท่ีตั้งไวอยางสมบูรณ โดยหม่ันศึกษา คนควา ทดลอง ทางเทคนิค วิธีการ 

และการเรียนรูส่ิงใหมท่ีเกิดข้ึนอยูเสมอ และคนหาสื่อท่ีสามารถสนองตอบตอความตองการจากส่ิง

ปลุกเรา และแรงผลักดันจากส่ิงรอบตัวท้ังภายนอกและภายในวัฒนธรรมสวนตัว จึงเปนตัวแปร

สําคัญในการแสดงออก โดยถายทอดออกมาเปนผลงานการสรางสรรคท่ีแฝงไปดวยจินตนาการ 

                                                            
2
 อารี สุทธิพันธุ, ศิลปะนิยม, พิมพคร้ังท่ี 7 (กรุงเทพฯ: กระดาษสา, 2547), 37. 

   ส
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และอารมณความรูสึกสรางผลงานท่ีมีคุณคา จรรโลงจิตใจท้ังแกตน และผูมาชมท่ีไดเขามาสัมผัส

กับผลงานศิลปกรรมเหลานั้นดวยความสุข 

 

อิทธิพลท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากวิถีชีวิตของครอบครัว และวิถีชีวิตชาวใต 

ครอบครัว ถือเปนกลไกสําคัญในการกําหนดบุคลิกภาพเฉพาะของแตละคน การ

อบรมสั่งสอน เลี้ยงดู ถายทอด และปลูกฝงสิ่งตางๆ ผานกระบวนการรับรู ( Process ) ซึ่งเปน

กระบวนการท่ีคาบเก่ียวกันระหวางความเขาใจ ความคิด ความรูสึก ( Sensing ) ความจํา ( Memory 

) การเรียนรู ( Learning ) และการตัดสินใจ ( Decision making ) กระบวนการรับรูมีจุดเริ่มตนจาก

สิ่งเรา ( Stimulus ) ทําใหเกิดการสัมผัส ( Sensation ) เกิดการแปรสัมผัสโดยสมอง และสั่งการให

วิเคราะหเปรียบเทียบกับประสบการณรับรูที่ผานมา ประสบการณสั่งสมทําใหเกิดการจดจํา และ

บางครั้งเรามีประสบการณที่สําคัญนาพอใจเปนพิเศษ เราจะจําประสบการณน้ันไดอยางฝงใจ แบบ

น้ีเรียกวา ประสบการณแท เชนที่จอหน ดิวลีกลาวเอาไววา “จอหน ดิวลี ( John Dewey ) นัก

ปรัชญาชาวอเมริกัน มีความเห็นวา ศิลปะคือประสบการณ ประสบการณคือการมีชีวิตที่สัมพันธกับ

สิ่งแวดลอม การมีปฏิกิริยากับสิ่งแวดลอมทําใหเรามีความคิดและอารมณ”3 

  

ภาพท่ี 1 ภาพแสดงวิถีชีวิตของชาวสวนยาง 

                                                            
3ชลูด  นิ่มเสมอ, องคประกอบของศิลปะ, พมิพคร้ังท่ี 6 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพไทย

วัฒนาพานิช, 2544), 13. 
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ภาพท่ี 2 ภาพแสดงวิถีชีวิตการประกอบอาชีพกรีดยางพารา 

 

“ วิถีชีวิตกับการดํารงคงอยูในส่ิงแวดลอมของชนบท แฝงไปดวยวัฒนธรรมประเพณี 

ในแตละทองถ่ินเอาไว ดวยวัฒนธรรม ”4 จากวิถีความเปนอยูของครอบครัว และวิถีความเปนอยู

ของคนในภาคใต ซ่ึงเปนวิถีท่ีมีเอกลักษณ ทางอารยะธรรมเปนของตนเอง ดวยวัฒนธรรม และมี

การดําเนินชีวิตนั้นรวมกัน ครบคุมไปถึงภาษา ประเพณี ขนบธรรมเนียม คือประสบการณแท และ

เปนประสบการณส่ังสมท่ีขาพเจาไดสัมผัสมาตั้งแตวัยเยาว เปนการปฎิสัมพันธท่ีทําใหเกิดการจดจํา 

ส่ิงท่ีสะเทือนกับจิตใจ และถูกกระตุนใหขับออกมาทางพฤติกรรมการแสดงออก หรืออาจแฝงตัวอยู

ในรูปเชิงสัญลักษณ  

วิทยานิพนธชุดนี้ ขาพเจาตองการถายทอดอารมณความรูสึกท่ีไดรับจากประสบการณ

การรับรูตอวิถีความเปนอยูของครอบครัว และวิถีความเปนอยูของชาวใต เปนการดึง  “ ความจับใจ 

( Rapt,Rapture ) เม่ือเกิดความรูสึกสะเทือนใจอะไรข้ึนจะทําใหเรารูสึกเบิกบานจนลืมตัว 

สถานการณท่ีทําใหจับใจ อาจเปนอยูในความรูสึกชั่วขณะหนึ่ง แตก็พอจะเปนอิทธิพลใหความจําได

ตลอดไปในชีวิตของบุคคล ”5 ความสุขท่ีไดรับคือส่ิงเราท่ีกระตุนใหเกิดการแสดงออก ความสุข 

ความอบอุน ความสนุกสนาน และความผูกพัน ณ ชวงเวลานั้นท่ียังคงอยูในความทรงจํา และเปน

กําลังใจท่ีสําคัญในการดําเนินชีวิตของขาพเจาในปจจุบัน เปรียบไดกับลวดลายจากการเขียน และ
                                                            

4จํานง ทองประเสริฐ, วัฒนธรรมไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาจฬุาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2547), 12. 

5พระยาอนุมานราชธน, ศิลปสงเคราะห (กรุงเทพฯ: วิสคอมเซนเตอร, 2553), 244. 
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รองรอยจากการแกะท่ีเกิดข้ึนในงาน แมจะเปนเร่ืองของความทรงจํา หรือประสบการณส่ังสมท่ี

เลือนลางในอดีต แตเม่ือใดท่ีสรางสรรคก็ทําใหรองรอยของความทรงจํานั้นกลับชัดข้ึนมาอีกคร้ัง 

อิทธิพลจากวิถีชีวิตชาวใต จนกลายมาเปนลวดลายจากการเขียน และรองรอยจากการ

แกะ ท่ีปรากฏอยูในผลงานการสรางสรรค จะมาจากเร่ืองราวของวีถีชีวิตชาวใต และการดําเนินชีวิต

โดยภาพรวมของบุคคลซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงลักษณะและคานิยมของบุคคลในพื้นถ่ินนั้นๆ เชน การ

หาปลา การจับปลาเพื่อมาเปนอาหาร การทําสวนตางๆ การแตงการ และกิจกรรมท่ีเกิดจากคานิยม

ความชื่นชอบของผูคนในทองถ่ิน เปนตน ลวดลายจากการเขียนเปนลายเสน และรองรอยจากการ

แกะท่ีเปนรายละเอียดของผลงาน ก็จะรวมไปถึงท้ังลวดลายท่ีเปนเอกลักษณของชาวใต ท่ีแสดงให

เห็นถึงวัฒนธรรม ประเพณี ขนบธรรมเนียม ดังนี้ 

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาวใตท่ีโดดเดนท่ีเห็นไดชัดคือ “ หนังตะลุง ” 

ศิลปะการแสดงประจําทองถ่ิน เปนการละเลนประเภทละครเงา (SHADOW PLAY) เปนการละเลน

พื้นบานท่ีเกาแกเปนท่ีนิยมกันมากในภาคใตตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน หนังตะลุงมีลักษณท่ีโดด

เดนในประเภทของงานจิตรกรรมและหัตถกรรมท่ีแสดงคุณคาของงานประณีตศิลปท่ีสะทอนวิถี

ชีวิตและวัฒนธรรมของคนภาคใต ผานนายหนังและรูปหนัง 

เอกลักษณทางวัฒนธรรมของชาวใตท่ีนาภาคภูมิใจอยางหนึ่งนั้นคือ “ มโนราห ” หรือ 

“ โนราห ”   ซ่ึงเปนศิลปะการรองและการรําช้ันสูง เปนการละเลนพื้นเมืองภาคใต ท่ีสืบทอดกันมา

นานและนิยมกันอยางแพรหลาย 

 

ภาพขอมูลอิทธิพลท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากวิถีชีวิตของครอบครัว และวิถีชีวิตชาวใต 

 

 
ภาพท่ี 3 ภาพแสดงวิถีชีวิตชาวใตเกี่ยวกับการหาปลาดวยการยกยอ และทอดแห 
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ภาพท่ี 4 ภาพแสดงวิถีชีวิตชาวใตเกี่ยวกับการหาปลาดวยการวิดบอ 

 

  
ภาพท่ี 5 ภาพแสดงวิถีชีวิตชาวใตเกี่ยวการทาํบุญตักบาตรตามประเพณีตางๆ 

 

   
ภาพท่ี 6 ภาพการแสดงหนังตะลุง 

ท่ีมา : iturquoize[นามแฝง], หนังตะลุง, เขาถึงเม่ือ 5 มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก 

http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/24497-036461/. 
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ภาพท่ี 7 ภาพการแสดงมโนราห 

ท่ีมา : Chaoying [นามแฝง], ไปพพิิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เท่ียวงาน..วัฒนธรรมประเพณี 

๔ ภาค, เขาถึงเม่ือ 5 มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก

http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/24497-036461/. 

อีกท้ังลวดลายท่ีไดจากรูปทรงของศิลปหัตถกรรมพื้นบาน นํามาเปนรูปแบบในการ

เขียนเปนลายเสน และรองรอยจากการแกะลงในสวนท่ีเปนลายละเอียดของผลงาน เพราะมี

ความคุนเคย เปนความทรงจําท่ีไดจากวิถีชีวิตในครอบครัว คําวา “ ศิลปะพ้ืนบาน ” ก็ยังไม

แพรหลายเหมือนปจจุบัน หากแตมักเรียกกันวาศิลปะของชาวบาน ( Folk Art ) ดังท่ี ศาสตราจารย

ศิลป พีระศรี ไดใหคํานิยามไววา 



13 
 

 

ศิลปะชาวบาน อาจมาจากแตประชาชนเองเปนผูสราง หรืออาจมาแกผูเปนศิลปน

จริงๆ ซึ่งมองเห็นชีวิตความเปนอยูประเพณี เปนปรัมปราคติ หรืออะไรอื่นๆ ของชาวบานเปน

ผูสรางขึ้นก็ได ศิลปะชาวบานมีแปลกๆ ตางๆ กันมากมายเพราะประเทศหน่ึงๆ ก็มีแตกตางกัน

ออกไปแมในประเทศเดียวกัน ตางถิ่น ตางทองที่ก็มีความแตกตางกัน เพราะฉะน้ันศิลปะชนิดน้ี

อุดมไปดวยลักษณะที่แสดงใหเห็นความรูสึกนึกเห็นอยางงายๆ และถือเปนปรัมปราคติสืบกันมา

ของประชาชนในประเทศ หรือในทองถิ่นน้ันๆ เปนเครื่องสองใหเห็นลักษณะพิเศษเก่ียวกับพุทธิ

ปญญาและจิตใจของประชาชนเหลาน้ัน ไมวาของชาติใดไดเปนอยางดี6 
 

    

ภาพท่ี 8 ภาพแสดงลักษณเคร่ืองมือในการจบัปลา 

จากวิถีชีวิตของครอบครัว และวิถีชีวิตของชาวใต ท่ีขาพเจาไดดํารงคงอยู  ซ่ึงเปนท่ีมา

ของแนวความคิดสูการสรางสรรคผลงาน เปนแรงผลักดันจากประสบการณในวัยเยาวของขาพเจา 

เกิดจากจินตนาการสวนตัว และมโนคติ ท่ีถูกนํามาสรางสรรคเปนรูปธรรม ภายใตผลงานศิลปกรรม

ท่ีแสดงถึง สัญลักษณทางความคิด และแสดงถึงอารมณความรูสึกท่ีผูกพัน  อบอุน  และมีความสุข 

ท่ีขาพเจาตอวิถีชีวิตของครอบครัว และวิถีความเปนอยูของชาวใต ผานกระบวนการสรางสรรคดวย

เทคนิคการเขียนเปนลายเสน และแกะเปนรองรอย อันมีท่ีมาจากประสบการณส่ังสม และความทรง

จํา 

 

 

                                                            
6วิบูลย  ล้ีสุวรรณ, ศิลปะชาวบาน Folk Art, พิมพคร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ: อมรินทร, 

2546), 13. 
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อิทธิพลท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากจากวัตถุ และวัสดุท่ีเก่ียวของกับการประกอบอาชีพกรีดยางพารา 

และวัตถุวัสดุพื้นถ่ิน 

วัตถุ และวัสดุตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการประกอบอาชีพกรีดยางพาราของครอบครัว เปน

เคร่ืองมือเครื่องใชท่ีใชในการประกอบอาชีพ อาทิเชน กะลามะพราวสําหรับรองน้ํายางพารา ลวด

เหล็กสําหรับรองกะลา ทอยาง มีดกรีดยางพารา เคร่ืองรีดยางพารา ถาดใสน้ํายางพารา หรือรวมท้ัง

วัตถุ วัสดุท่ีไดมาจากธรรมชาติ ส่ิงท่ีไดสภาพแวดลอมตามสวนยางพารา อาทิเชน น้ํายางพารา ใบ

ยางพาราแผน ยางพารา ผลยางพารา เปลือกยางพารา ไมยางพารา ท้ังลําตน กิ่ง และกาน สงผลตอ

อารมณความรูสึกและมีความหมายตอความทรงจําของขาพเจา เปนวัสดุ และวัตถุ จากความทรงจํา 

ท่ีไดรับจากส่ิงแวดลอมท่ีเคยสัมผัส ส่ังสมเปนประสบการณ วัตถุ วัสดุแตละชนิดก็ใหอารมณ

ความรูสึกและความหมายท่ีแตกตางกันดวย เชน น้ํายางพารา ใหความรูสึกถึงอาชีพกรีดยางพาราซ่ึง

เปนท่ีรูจักกันดีวาเปนอาชีพหลักท่ีเปนเอกลักษณของชาวใต หรือในทางความรูสึกของขาพเจาทําให

ขาพเจาคิดถึงครอบครัว สงผลใหเกิดอารมณความรูสึกถึงความสุข ความสนุกสนาน ความอบอุน 

ความผูกพัน ท่ีขาพเจามีตอครอบครัว และวิถีชีวิตนั้น ดังนั้นส่ิงตางๆ รอบๆตัวท่ีขาพเจามองเห็น 

หรือเคยสัมผัสมา กอใหเกิดปฏิกิริยาตอบโตกลับหรือตอบสนอง เปนความรูสึกตางๆเสมอ ซ่ึง

ความรูสึกนั้นเรียกวา ความรูสึกทางสุนทรียะ แตเม่ือรับรูแลวสามารถใหวัตถุ และวัสดุ ถายทอด

เปนผลงานตามความรูสึกของตนโดยไมหวังประโยชนอ่ืนใด ก็อาจเรียกวา เปนผลงานทางสุนทรียะ

ดวยเชนกัน 

การถายทอดอารมณ ความรูสึกโดยการใชวัตถุ วัสดุ ดวยวิถีการตามความสามารถและ

ขอบขายของคุณสมบัติ  คือกระบวนการหน่ึงท่ีสนองความตองการท่ีจะแสดงอารมณความรูสึก 

โดยการเลือกใชวัตถุ และวัสดุ หรือการผสมผสานกันดวยวัตถุ และวัสดุท่ีหลากหลาย ตามท่ีเห็นวา

เหมาะสมท่ีจะเปนส่ือกลาง ผานจินตนาการ ความคิดสรางสรรคดัดแปลง จัดประกอบ ใหคุณสมบัติ

ของวัตถุ และวัสดุนั้น เกิดเปนคุณสมบัติใหม คือ 

1. คุณสมบัติทางกายภาพ ใหปรากฏที่มีรูปรางรูปทรง สีสัน ฯลฯ ท่ีแปลกใหมดูแลว

ตางไปจากคุณสมบัติทางกายภาพเดิม โดยอาจคงคุณสมบัติเดิมไวบางสวน หรือไมมีรองรอยรูป

แบบเดิมหลงเหลืออยูเลยก็ได 
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2. คุณสมบัติทางความรูสึก จากรูปแบบท่ีจัดสรางข้ึนใหมนั้นทําใหดูแลวแปลกตา นา

ท่ึง หรือสามารถใชเปนส่ือแสดงความหมาย เนื้อหาเร่ืองราวใดๆ แทนคําพูดไดโดย ความงามหรือ

สุนทรียะ นับไดวาเปนพ้ืนฐานความรูสึกในการสรางหรือรับรูงานศิลปะ ความแปลกตาเปน

ความรูสึกท่ีตางไปจากการรับรูท่ัวไปในพ้ืนฐานประสบการณเดิม ความนาท่ึงเปนความรูสึกท่ีผูดู

ยอมรับในความคิด ในเทคนิควิถีการสรางงาน ในความมานะพยายาม ฯลฯ ท่ีมีตอผูสรางงาน สวน

การส่ือความหมายน้ันเปนความรูสึกวาในวัตถุท่ีจัดสรางไดแฝงเรน หรือบงบอกถึงเนื้อหาเร่ืองราว

ตางๆใหไดรับรู7 

 

ภาพขอมูลอิทธิพลท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากจากวัตถุ และวัสดุท่ีเก่ียวของกับการประกอบอาชีพกรีด

ยางพารา และวัตถุวัสดุพื้นถ่ิน 

 

              
ภาพท่ี 9 ภาพแสดงลักษณะของวัตถุท่ีเกี่ยวกับอาชีพกรีดยางพารา 

 

                 

ภาพท่ี 10 ภาพแสดงลักษณะของวัตถุท่ีเกี่ยวกับอาชีพกรีดยางพารา 

                                                            
7สมภพ  จงจิตตโพธา, จิตรกรรมสรางสรรค (กรุงเทพฯ: วาดศิลป, 2552), 11. 
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ภาพท่ี 11 ภาพแสดงลักษณะของวัตถุท่ีเกี่ยวกับอาชีพกรีดยางพารา 

 

อิทธิพลท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากภาพพิมพแกะไม 

ขาพเจาช่ืนชอบในการวาดเสน การใชรูปทรงแบบงายๆ ตัดทอน จึงเร่ิมหาเทคนิคท่ีจะ

สามารถสรางใหเกิดเปนลายเสน เพื่อสรางความนาสนใจใหกับรายละเอียดในผลงาน ท่ีมิใชแคการ

เขียนใหตรงกับใจมากท่ีสุด เพื่อมารองรับการแนวความคิด และแสดงออก จนไดพบกับเทคนิคภาพ

พิมพแกะไม  เกิดเปนความประทับใจในลายเสนท่ีมีความเคล่ือนไหวอยางฉับพลัน  และ

ตรงไปตรงมา ในสวนของภาพพิมพก็มีความงามในลักษณะหนึ่ง แตขาพเจามีความสนใจมากเปน

พิเศษ ดวยเล็งเห็นถึงความสวยงามของไมท่ีถูกแกะ ถูกเซาะเปนรอง และการขูดขีด เทคนิคเหลานี้

ทําใหเกิดเปนเสน และความเปนธรรมชาติท่ีปะทะอารมณความรูสึกเปนอยางมากกับขาพเจา 

ภาพพิมพแกะไม หรือท่ีมักเรียกกันวา ภาพพิมพ วูดคัต( wood cut ) หมายถึงภาพพิมพ

ท่ีไดจากแมพิมพไม ซ่ึงแกะเปนลวดลายตางๆ และพิมพเปนภาพออกมาเฉพาะสวนบนสุดเทานั้น 

การพิมพภาพแกะไมเปนวิธีท่ีนิยมใชกันมาต้ังแตโบราณ จนกระท่ังทุกวันนี้กระบวนการพิมพก็

ยังคงคลายกันอยู จะเปล่ียนแปลงบางก็เพียงเล็กนอย8 และผลพวงจากการวางรากฐานการศึกษา

ศิลปะภาพพิมพของศาสตราจารยศิลป พีระศรี ท่ีเร่ิมคร้ังแรกเม่ือป 2496 ทําใหศิลปนไทยเร่ิมสนใจ

ในเทคนิคนี้มากข้ึน เนื้อหาท่ีนิยมนํามาใชแสดงออกสวนใหญมาจากชีวิตประจําวันและส่ิงแวดลอม 

                                                            
8ชัยณรงค เจริญพานิชยกุล, ภาพพิมพการพิมพแมพิมพนูนต่าํ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2531), 36. 
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เชนการทําบุญ การละเลน สภาพบรรยากาศและวิถีชีวิตประจําวันของชาวบาน ศิลปนผูมีบทบาท

โดดเดน เชน อาจารยชลูด นิ่มเสมอ , มานิตย ภูอารีย , ประหยัด พงษดํา , ประพันธ ศรีสุตา ฯลฯ 

ทัศนะตอนหน่ึงของทานรองศาสตราจารย สน ศรีมาตรัง ในคําบรรณาธิการของมหา

กาพยภาพพิมพแกะไมของประพันธ ศรีสุตา ไดกลาวถึงลักษณเดนของการแกะไมเอาไววา 

“ ในทัศนะของขาพเจามีความเห็นวา ภาพพิมพไมแกะของอาจารย ประพันธ ศรีสุตา

จัดเปนงาน วาดเสนพิเศษซึ่งปรกติงานวาดเสนจะใชปากกา และดินสอวาดลายเสนบนกระดาษ แต

ในภาพพิมพไมแกะของอาจารย ประพันธ ศรีสุตา ใชสิ่วแกะไมทําหนาที่แทนปากกาและดินสอ ใช

แผนไมอัดแทนแผนกระดาษ เหตุที่ใหความเชนน้ีเพราะถาสังเกตอยางใกลชิดจะเห็นวาอาจารย 

ประพันธ ศรีสุตา ลงมือแกะดวยคมสิ่วขนาดตางๆ เปรียบสิ่วเหมือนปากกาและดินสอจะแกะเปน

เสนหนักเสนเบา เสนใหญเสนเล็ก มีลีลามีชีวิตตามใจสั่งไดอยางประทับใจแลวทําอยางมีสมาธิ มี

การตัดสินใจแกปญกาเฉพาะหนาต้ังแตเริ่มตนจนเสร็จ ”9 

เสนหในเทคนิคการแกะไมเหลานี้เอง ไดนําไปสูการสรางสรรคผลงานศิลปะของ

ขาพเจาดวยการประยุกตและสรางสรรคข้ึนมาใหม โดยใชเร่ืองราวภายใตวิถีชีวิตท่ีขาพเจาเองมี

ความผูกพัน แสดงอารมณความรูสึกภายใตจินตนาการ แลวถอดออกมาใหเห็นเปนรูปธรรม ทั้งยัง

เช่ือมโยงกับเร่ืองราวของแนวความคิด วิถีชีวิตของคนท่ีมีอาชีพกรีดยางพารา ดวยวัฏจักรการดําเนิน

ท่ีชีวิตแบบซํ้าๆท่ีเกิดจากรองรอยการกรีดลงไปบนตนยางพารา เทคนิคเหลานี้ทําใหเกิดเปนเสน 

และความเปนธรรมชาติท่ีปะทะกับอารมณความรูสึกเปนอยางมาก เปรียบไดกับรองรอย ลายเสน ท่ี

เกิดจากการแกะ เหมือนกับถูกจารึกลงอยางแนนแฟนลงบนแผนยาง และถูกรีดออกมาแผนแลว

แผนเลา ทําใหรองรอยของความทรงจํานั้นชัดเจนและยังเปนสวนชวยเสริมอารมณใหกับผลงานท่ี

แสดงออกถึงวัฏจักรวิถีชีวิต และแสดงอัตลักษณความเปนพื้นถ่ินไดอยางชัดเจน สะเทือนใจตรง

ตามจุดมุงหมายท่ีขาพเจาต้ังไว 

 

 

                                                            
9สน ศรีมาตรัง, มหากาพยภาพพิมพแกะไม พ.ศ.2504 – 2513 ของประพันธ ศรีสุตา 

(กรุงเทพฯ: สยามทองกิจ, 2553), 13. 
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ภาพขอมูลอิทธิพลท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากภาพพิมพแกะไม 

 

 
ภาพท่ี 12 ภาพอิทธิพลท่ีไดจากภาพพิมพแกะไม  “ แบกคุ ” ของอาจารย ประพันธ ศรีสุตา 

ท่ีมา : สน สีมาตรัง, มหากาพยภาพพิมพแกะไมของประพันธ ศรีสุตา 2504-2503 (กรุงเทพฯ: สยาม

ทองกิจ, 2554), 21. 

 

 
 

ภาพท่ี 13 ภาพอิทธิพลท่ีไดจากภาพพิมพแกะไม  “ งานบาน ” ของอาจารย ประพันธ ศรีสุตา 

ท่ีมา : สน สีมาตรัง, มหากาพยภาพพิมพแกะไมของประพันธ ศรีสุตา 2504-2503 (กรุงเทพฯ: สยาม

ทองกิจ, 2554), 29. 
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อิทธิพลท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากศิลปะชนเผา (Primitive Art) 

ศิลปะชนเผา (Primitive Art) หรือศิลปะอานารยะชน เปนศิลปะพื้นบานท่ีมักจะเปน

ศิลปะท่ีมีความสําคัญทาง ประเพณี และศาสนาท่ีเกี่ยวของกับวัฒนธรรมเฉพาะของชนเผาใดชนเผา

หนึ่ง โดยท่ัวไปแลวก็จะเปนศิลปะท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ินท่ีหางไกลออกไป และจะเปนศิลปะที่

คํานึงถึงหัวขอท่ีทํา เปนการแสดงดวยอารมณความรูสึก และแนวคิดมักจะสัมพันธกับจิตใตสํานึก

หรือ มีความจริงใจ ตรงไปตรงมา ท่ีออกมาในรูปแบบของศิลปะแบบเด็ก ท่ีเนนการแสดงออกท่ีไม

ลอกเลียนแบบธรรมชาติแตจะสรางสรรคจากธรรมชาติ ซ่ึงเปนส่ิงที่ไดรับจากประสบการณชีวิต

ท้ังส้ิน มีรูปแบบ รูปทรงท่ีเนนเขียนแบบงายๆ ตัดทอน รูปทรงอิสระ (Free From) มีความเปนอิสระ 

ไมตายตัว ไมยึดติด และสีสันท่ีสดใส ท่ีใหความรูสึกท่ีสนุกสนาน ราเริง ซ่ึงมีความสอดคลองกับ

จุดมุงหมายท่ีขาพเจาตองการที่จะส่ือ และแสดงออกมาไดเปนอยางดี 

จากการศึกษาเรียนรูและซึมซับคุณคาของศิลปะชนเผา ทําใหขาพเจาเกิดความ

ประทับใจที่จะสรางสรรคผลงานจากวิถีชีวิตของครอบครัว และวิถีชีวิตชาวใต โดยอาศัยเคาโครง

ทางรูปทรง ท่ีมีรูปแบบการเนนเปนลายเสน และสี แบบงายๆ ตัดทอน แบบศิลปะชนเผา ท่ีมีความ

เดนชัดผสมผสานกับเอกลักษณของความเปนชาวใต และจินตนาการสวนตัวของขาพเจาเอง 
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ภาพขอมูลอิทธิพลท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากศิลปะชนเผา (Primitive Art) 

 

ภาพท่ี 14 ภาพเขียนสีเขาปลารา อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธาน ี

ท่ีมา : สุจิตต วงษเทศ, ชาติพนัธสุวรรณภูมิ บรรพชนคนไทยในอุษาคเนย(กรุงเทพ : มติชน,2547). 

 

อิทธิพลท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากศิลปะจัดวาง (Installation Art) 

“ Installation Art คือกระบวนการท่ีศิลปนใชทํางานกับวัสดุ และวิธีการโดยไมมีอะไร

เกี่ยวของกับประเพณีทางทัศนศิลป ” นั้นคือส่ิงท่ีอาจารยชลูด นิ่มเสมอกลาวไวในเอกสารการเรียน

การสอนเม่ือป 2552 ทวา Installation Art ไมใชส่ือ ไมใชเทคนิค แตเปนการส่ือความหมายท่ีมี

ความสัมพันธกันระหวางศิลปนกับประชาชนคนดู ดวยวัสดุ วิธีการ และส่ิงแวดลอม 

ศิลปะจัดวาง (Installation Art) เปนการนํางานศิลปะมาจัดต้ัง หรือติดต้ัง ซ่ึงมักจะตอง

คํานึงถึงสถานที่เฉพาะในการสรางสรรคผลงาน และผลงานท่ีสรางสรรคท่ีนําไปติดต้ังมักรวมถึง

สถานท่ี  

หากแปลคําวา อินสตอลเลชัน (Installation) แบบตรงตัวจะหมายถึงการติดต้ัง ซึ่งกิน

ความไปถึงการติดต้ังสิ่งตางๆ ทั้งที่ใชและไมใชศิลปะ แตในความหมายที่เฉพาะลงมาในงานศิลปะ
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แบบทัศนศิลปแลว มันคือ งานศิลปะที่มีตัววัตถุทางศิลปะสัมพันธเฉพาะกับพ้ืนที่ (Site-Specific) 

ในความหมายน้ี อินสตอลเลชัน ถูกทําขึ้นสําหรับพ้ืนที่เฉพาะน้ันๆ เชน ทําขึ้นเพ่ือติดต้ังในแกลเลอ

รี พ้ืนที่กลางแจง ความสําคัญของผลงานไมไดอยูที่ศิลปวัตถุช้ินใดช้ินหน่ึงเทาน้ัน แตความสําคัญ

จะอยูที่การประกอบสวนตางๆ หรือ การจัดสภาพแวดลอมทั้งหมด 

อินสตอลเลชัน เปนงานศิลปะที่ทําใหคนดูไดประสบการณในการอยูรวม หรือการมี

ศิลปะแวดลอมตัวผูดู เชนเดียวกับจิตรกรรมฝาผนังในพ้ืนที่สาธารณะและศิลปะในสถาปตยกรรม

ทางศาสนาตางๆ ที่มักจะมีลักษณะการจัดวางทุกอยางโดยคํานึงถึงองครวม10 

จากผลงานศิลปะจากการสรางสรรคของขาพเจามีแนวความคิดท่ีไดมาจากอารมณ

ความรูสึก และจินตนาการ ท่ีขาพเจามีตอวิถีชีวิตของครอบครัว  และวิถีชีวิตชาวใต  ผานวัตถุ และ

วัสดุ ท่ีมีความหมายตอความทรงจําและความรูสึก ดวยวิธีการอันหลากหลายส่ือความหมายไดดวย

ตัวเอง ดวยมุมมองจากสภาพแวดลอม สังคม ความเช่ือ วัฒนธรรม และเอกลักษณตางๆที่สามารถ

ส่ือความรูสึกถึงวิถีชีวิตชาวใต ถายถอดผสมผสานกับเทคนิคและกระบวนการทัศนศิลปอ่ืนๆ ซ่ึง

เปนการแทนคาความรูสึกของขาพเจา ลงในวัตถุ วัสดุพื้นถ่ิน ผานพ้ืนท่ีและการจัดวางท่ีกอใหเกิด

การกระตุนอารมณ ความรูสึกของผูเสพท่ีสมบูรณท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
10ศูนยรวมดีไซเนอรไทย, อินสตอลเลชัน ศิลปะจัดวาง Installation.  เขาถึงเม่ือ 8 

มกราคม 2557,  เขาไดจาก http://www.designer.in.th/artistic-movement/installation.html 
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ภาพขอมูลอิทธิพลท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากศิลปะจัดวาง (Installation Art) 

 

 
ภาพท่ี 15 ภาพ “ รถบัสเล็ก VW ” จัดวางดวยรถเล่ือนนําแข็ง 24 คัน ของ Joseph Beuys 

ท่ีมา : ศิริวรรณ ผุงประเสริฐ, WORLD ART POSITIONS, เขาถึงเม่ือ 2 มกราคม 2557, เขาถึงได

จาก http://artpositions.blogspot.com/2011_02_01_archive.html. 

 

                     
 

ภาพท่ี 16 ภาพ  “ Fluid (II) ” ของ Claire Morgan 

ท่ีมา : Claire Morgan, CLAIRE MORGAN 2009, เขาถึงเม่ือ 3 มกราคม 2557, 
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บทท่ี 3 

การกําหนดรูปแบบและวิธีการสรางสรรค 

ในการศึกษาคนควาเพื่อการสรางสรรคผลงาน ขาพเจาไดสรางผลงานศิลปะส่ือผสม

โดยใชวัตถุ และวัสดุ ท่ีมีความหมายตอความทรงจําและความรูสึกของขาพเจา ผสมผสานกับ

เทคนิคการเขียนดวยสีฝุน สีอะคริลิค เทคนิคการแกะไม ซ่ึงยังคงไวดวยลักษณะและเอกลักษณ

ความเปนพื้นถ่ินของชาวใต นํารูปทรงและสัญลักษณตางๆมาแสดงออกในรูปแบบของอุดมคติ ท่ี

สอดแทรกเร่ืองราวของประสบการณจากความทรงจํา ภายใตแนวความคิดท่ีเกี่ยวกับอารมณ

ความรูสึก และจินตนาการ ท่ีขาพเจามีตอวีถีชีวิตของครอบครัว และวิถีชีวิตของชาวใต เพื่อแสดงถึง

ความสุข ความสนุกสนาน ความอบอุน และความผูกพันจากชีวิตท่ีเคยสัมผัสมา โดยอาศัยทัศนธาตุ

ทางศิลปะมาเปนส่ือในการสรางสรรคผลงาน 

ข้ันตอนการดําเนินการสรางสรรคเปนหัวใจสําคัญ เพื่อใหสามารถสรางสรรคผลงาน

ดวยกระบวนการทางศิลปะไดสําเร็จสมบูรณ และมีความสอดคลองท้ังรูปแบบ แนวความคิด 

อารมณความรูสึกของศิลปน การสรางสรรคผลงานศิลปะจึงจําเปนท่ีจะตองศึกษาคนควา และแกไข

ปญหาพรอมๆกันไป จึงไดกําหนดรูปแบบและวิธีการสรางสรรคผลงานเปนลําดับดั้งนี้ 

 

วิธีการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ 

1. การศึกษาคนควาหาขอมูลท่ีใชในการศึกษา มี 3 ลักษณะ คือ 

1.1 ขอมูลจากสถานท่ีจริง ซ่ึงเปนขอมูลจากประสบการณแทท่ีขาพเจาไดรับ

จากวิถีชีวิตของครอบครัว และวิถีชีวิตชาวใต รวมไปถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรม และสภาพแวดลอม

พื้นถ่ิน  รวมไปถึงขอมูลท่ีไดจากการศึกษารูปราง รูปทรง จากเคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆ ท่ีเกี่ยวของ

กับการประกอบอาชีพกรีดยางพารา วัตถุ วัสดุพื้นถ่ิน ท่ีสงผลตออารมณความรูสึกและมีความหมาย

ตอความทรงจําของขาพเจา เพื่อใชเปนส่ือในการแสดงออกอยางเหมาะสม ตรงกับคุณสมบัติและ

ความมุงหมาย 
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1.2 ขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมเอกสารและหนังสือ เชน หนังสือทางดาน

วัฒนธรรมภาคใต หนังสือเกี่ยวกับวัฒนธรรมทองถ่ิน หนังสือศิลปะชนเผา (Primitive Art) หรือ

ศิลปะอานารยะชน หนังสือศิลปะพ้ืนบานท่ีมักจะเปนศิลปะท่ีมีความสําคัญทาง ประเพณี และ

ศาสนาท่ีเกี่ยวของกับวัฒนธรรมเฉพาะของชนเผาใดชนเผาหนึ่ง หนังสือเกี่ยวกับศิลปะจัดวาง 

(Installation Art) หนังส่ือศิลปะจิตรกรรมไทย เกี่ยวกับรูปแบบทางจิตรกรรมสกุลชางพื้นบาน และ

ในรูปแบบจิตรกรรมไทยประเพณี ท่ีบันทึกเร่ืองราวตางๆ เปนเร่ืองราววิถีชีวิตของผูคน เพ่ือศึกษา

ถึงวิธีการจัดการระบบทางความคิด และแนวทางวิธีการสรางสรรค รวมท้ังวิเคราะหรูปแบบเฉพาะ

ของวัฒนธรรม จุดประสงคสําคัญ คือ การศึกษาเทคนิค วิธีการนําเสนออันหลากหลายใหมากข้ึน 

จนเกิดความเขาใจในเทคนิควิธีการ ท่ีขาพเจานํามาใชในกระบวนการสรางสรรค และนํามาพัฒนา

ตอยอดทางดานความคิด เทคนิควิธีการที่มีอยูใหเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน รวมท้ังหนังสือเกี่ยวกับ

ประเพณี และวัฒนธรรมไทยเปนการนําเร่ืองราวทางวัฒนธรรม มาเทียบเคียงกับวัฒนธรรมท่ีตน

ไดรับ และนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

1.3 การศึกษาคนควาและการรวบรวมวัตถุ  และวัสดุ อุปกรณ  ในการ

สรางสรรคผลงานจะเปนวัตถุ และวัสดุท่ีมีความหมายเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาสาระท่ีทําการศึกษา ท่ีมี

อยูในวิถีชีวิตครอบครัว และวิถีชีวิตชาวใต เชนอาทิเชน กะลามะพราวสําหรับรองน้ํายางพารา น้ํา

ยางพารา ใบงานพาราแผน ยางพารา ผลยางพารา เปลือกยางพารา ไมยางพารา เคร่ืองรีดยางพารา 

ถาดใสยางพารา และอุปกรณสําหรับประกอบอาชีพกรีดยางพารา เปนตน เปนวัตถุ และวัสดุท่ีทําให

เกิดจินตนาการซ่ึงเช่ือมโยงสูแนวความคิด เพื่อถายทอดอารมณความรูสึก และสามารถนํามา

สรางสรรคเปนผลงานได โดยคัดเลือกวัตถุ และวัสดุท่ีมีความหมายตอความทรงจํา และท่ีเหมาะสม

กับช้ินงานในแตละช้ิน 

2. ขั้นตอนการสรางภาพรางผลงาน 

จากการศึกษาขอมูลและเก็บรวบรวมขอมูล แลวนํามาประมวลความคิด ความรูสึก 

ความทรงจํา ผานการวิเคราะหและสงเคราะหออกมา เพ่ือใชในการกําหนดโครงสรางของงานดวย

เร่ืองราว และแสดงความรูสึกดวยการใชทัศนธาตุ การวางองคประกอบ เพื่อใหเกิดเอกทางความคิด 

      ในกลุมศิลปนท่ีมีการแสดงออกทางปญญา จะรักษาโครงสรางของความคิด

แรกเร่ิมไวจนถึงข้ันสุดทาย แตบางคนก็กาวหางออกไปไกลจนกลายเปนความคิดใหมตาม



25 
 

จินตนาการท่ีคล่ีคลายและเปล่ียนแปรไป อันท่ีจริงความคิดแรกเร่ิมของศิลปนนี้สวนมากเปนเพียง

แผนการเดินทางท่ีคาดคะเนไวคราวๆยังไมแนวาจุดหมายปลายทางท่ีแทจริงจะเปนอะไร เขาเผจญ

ภัยเร่ือยไปจนกวาความคิดท่ีเลือนรางนั้นจะปรากฏแจมชัดข้ึนในงาน1 ซ่ึงตรงกับลักษณะการราง

ภาพของขาพเจา กลาวคือ เม่ือมีความคิดแลว ก็จะกําหนดขอบเขตของการสรางสรรค แตจะไมยึด

ติดกับงานใหจํากัดอยู เพียงแคในภาพราง  เ ม่ือข้ึนงานจริงจึงมีการปรับเปล่ียนเคล่ือนยาย

องคประกอบ ใหตรงตามความงามท่ีตั้งใจไวมากท่ีสุด 

     โครงสรางและการวางองคประกอบในการสรางสรรคจะจัดวางองคประกอบข้ึนมา

ใหมความความคิดฝน และจินตนาการ มุงเนนความรูสึกท่ีตองการแสดงออกทางเนื้อหาสาระของ

วิถีชีวิตของครอบครัว และวิถีชีวิตชาวใตเปนหลักสําคัญ โดยมีเคาโครงภาพลักษณมาจากวัตถุ และ

วัสดุ ท่ีมีความหมายตอความทรงจําท่ีตนผูกพัน 

3. การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ 

นําภาพรางลายเสนท่ีสรางข้ึนเปนท่ีพอใจ มาเปนแบบในการสรางสรรคขยายเปน

ผลงานจริง โดยอาศัยโครงสรางและสวนประกอบท่ีสําคัญของแบบรางคราวๆ หลังจากนั้นปลอยให

จินตนาการกับความคิดฝน ดวยความมีอิสระของการแสดงออก ท้ังความคิดและอารมณความรูสึก 

สรางสรรคอยางอัตโนมัติตามการส่ังการของส่ิงเราภายใน ดวยเทคนิควิธีการ และปลอยใหวัตถุ 

วัสดุอุปกรณตางๆท่ีไดทําการศึกษาคนควาและรวบรวมมาสําหรับสรางสรรคเปนตัวนําความคิด 

และไหลเล่ือนไปตามจินตนาการโดยคํานึงถึงเนื้อหาเร่ืองราว และอารมณความรูสึกท่ีตองการส่ือ

ความหมายประสานเช่ือมโยงกันกบทุกกระบวนการวิธี เพื่อใหเกิดความสัมพันธกันอยางสมบูรณ 

นั่นคือ การบรรลุถึงจุดมุงหมายทางแนวความคิด ท่ีมีตอวิถีชีวิตของครอบครัว และวิถีชีวิตชาวใต 

 

ทัศนธาตุท่ีใชในการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ 

การสรางสรรคผลงานของขาพเจา ไดทําการศึกษาคนควาหาสาระสําคัญของวิถีความ

เปนอยูของอาชีพคนกรีดยางพารา และวิถีความเปนอยูของคนในภาคใต โดยนําขอมูลตางๆมาผสาน

                                                            
1ชลูด นิ่มเสมอ, วาดเสนสรางสรรค (กรุงเทพฯ: อัมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชช่ิง, 

2553), 33. 
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กับจินตนาการ และการแสดงออกตามอารมณความรูสึกสวนตัว ผานสาระของวัตถุ และวัสดุ ท่ีมี

ความหมายตอความทรงจํา ในลักษณะผลงานศิลปะไทยแบบส่ือผสม และการจัดวาง ซ่ึงตองอาศัย

การจัดวางองคประกอบ อันเกิดจากการรวมตัวกันของทัศนธาตุดังนี้ 

องคประกอบทางศิลปะ   เปนหลักสําคัญสําหรับผูสรางสรรค และผูศึกษางานศิลปะ 

เนื่องจากผลงานศิลปะใดๆก็ตามลวนมีคุณคาอยู  2  ประการ คือ คุณคาทางดานรูปทรง และคุณคา

ทางดานเร่ืองราวคุณคาทางดานรูปทรง เกิดจากการนําเอาองคประกอบตางๆของศิลปะอันไดแก 

เสน สี แสงและเงา รูปราง รูปทรง พื้นผิว ฯลฯ มาจัดเขาดวยกันเพื่อใหเกิดความงาม ซ่ึงแนวทางใน

การนําองคประกอบตางๆมาจัดรวมกันนั้นเรียกวา การจัดองคประกอบศิลป (Art Composition) โดย

มีหลักการจัดตามท่ีจะกลาวตอไป อีกคุณคาหนึ่งของงานศิลปะ คือ คุณคาทางดานเนื้อหา  เปน

เร่ืองราวหรือสาระของผลงานที่ศิลปนผูสรางสรรคตองการที่จะแสดงออกมาใหผูชมไดสัมผัสรับรู 

โดยอาศัยรูปลักษณะที่เกิดจากการจัดองคประกอบศิลปนั่นเอง  หรืออาจกลาวไดวาศิลปนนําเสนอ

เนื้อหา เร่ืองราว ผานรูปลักษณะท่ีเกิดจากการความประสานกลืมกลนขององคประกอบทางศิลปะ 

ถาองคประกอบ ท่ีไมสัมพันธกับเนื้อหาเร่ืองราวท่ีนําเสนองานศิลปะน้ันก็จะขาดคุณคา

ทางความกลืมกลนไป ดังนั้นองคประกอบศิลป จึงมีความสําคัญในการสรางสรรคงานศิลปะเปน

อยางยิ่งเพราะจะทําใหงานศิลปะทรงคุณคาทางความงาม และความเปนศิลปะอยางสมบูรณ 

1. รูปทรง  

เปนสวนประกอบสําคัญท่ีสุดในผลงานการสรางสรรคของขาพเจา ซ่ึงมาจาก

ภาพลักษณของตัววัตถุ วัสดุ ส่ิงของ ท่ีมาจากธรรมชาติแวดลอมท่ีขาพเจาคุนเคย โดยกําหนดรูปทรง

ขนาดตางกันตามความหมายของส่ิงท่ีตองการส่ือความหมาย รูปทรงใหญจะมีความสําคัญมากท่ีสุด 

และมักจะวางอยูตรงกลางภาพ สวนรูปทรงขนาดเล็ก จะเปนรูปทรงที่แสดงรายละเอียดของผลงาน 

กระจัดกระจายตัวอยูโดยรอบ มีลักษณะเปนรูปทรงท่ีแสดงเร่ืองราวผสมผสานกับจินตนาการ โดยมี

การนํารูปทรงเหลานั้นมาตัดทอน ดัดแปลงใหตรงกับความคิดและอารมณความรูสึกภายใน

ประกอบเปนเร่ืองราวท่ีสัมพันธกันภายในช้ินงาน 

รูปทรงท่ีใชแบงตามรูปแบบได 2 ลักษณะคือ ในสวนท่ีแสดงความเหมือนจริง 

และในสวนท่ีเปนแบบอุดมคติ ผานการบวนการคิด จินตนาการ โดยภาพรวมจะเปนการผสมผสาน
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กันของท้ังสองสวน ซ่ึงรูปทรงตางๆเหลานี้เองไดถูกนํามาใชเพื่อแสดงเร่ืองราว และใชเปน

สัญลักษณในเชิงความคิดดวย 

2. เสน 

เปนทัศนธาตุสําคัญท่ีสรางความกลมกลืน ใหตัวรูปทรงมีความเดนชัดมากข้ึน และ

เปนตัวกําหนดเนื้อหาของงานใหมีเอกภาพ ท่ีนํามาประกอบกันมี 3 ลักษณะคือ 

2.1 เสนรอบนอก ใชกําหนดขอบเขตของรูปทรง นําหนัก สี ท่ีตองการเนนย้ําใหเกิด

ความเดนชัด 

2.2 เสนนอกรูปทรงท่ีสอดประสานกัน ระหวางท่ีวางกับรูปทรง ซ่ึงมีลักษณะ

ตางๆกัน เพื่อเสริมใหรูปทรงมีชีวิตชีวามากยิ่งข้ึน โดยสามารถรับรูไดทาง

ความรูสึก 

2.3 เสนรายละเอียด ท่ีปรากฏอยูในรูปทรงใหญ รูปทรงยอย เปนเสนขนาด เล็ก 

ใหญ ส้ัน ยาว นั้นข้ึนอยูกับความเหมาะสมและตัวเทคนิคท่ีนํามาใช มีท้ังเสน

โคง  เสนตรง  เสนนอน  เสนทแยง  เสนเฉียง  เสนอิสระ  เพื่อสรางความ

เคล่ือนไหวและใชเปนตัวเช่ือมโยงใหมีความตอเนื่องกัน 

เสนท่ีเกิดข้ึนภายในผลงานเปนเสนท่ีถูกสรางข้ึนจากกระบวนการทางเทคนิคอันไดแก 

เสนท่ีเกิดจากวิธีการเขียนดวยสีฝุน และสีอะคริลิค , เสนท่ีเกิดจากการหยอดนํ้ายางพาราท่ีผสมกับข้ี

เล้ือยเปนรูปทรงตางๆ , เสนท่ีเกิดการแกะไมแลวถอดพิมพดวยยางพารา . เสนท่ีเกิดจากการ

ประกอบกันของไมยางพารา 

3. สีและน้ําหนัก 

ในการกําหนดโครงสรางของสี มีลักษณะเปนการคุมวรรณะของสีใหอยูใน

รูปแบบของสีท่ีมาจากธรรมชาติ และโครงสีท่ีเกิดจากการเลือกสรรวัตถุ และวัสดุท่ีนํามาสรางสรรค

เปนสําคัญ ซ่ึงแสดงถึงความอบอุนและเปนสีเดิมท่ีปรากฏอยูในตัววัตถุ และวัสดุเอง เปนสีท่ี

แสดงออกถึงลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของพ้ืนถ่ิน และมาผสมผสานกับสีคูตรงขามท่ีปรากฏ

กระจัดกระจายอยูในรายละเอียดของผลงาน ซ่ึงเกิดจากการเขียนดวยสีฝุน และสีอะคริลิค เพื่อสราง

ความกลมกลืนใหประสาน และสงเสริมกันใหเกิดเปนจุดเดน 
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4. ลักษณะพื้นผิว 

เกิดจากตัววัตถุ และวัสดุอุปกรณตางๆท่ีนํามาสรางสรรค โดยอาศัยพื้นผิวท่ีมีอยู

จริงเปนหลัก ซ่ึงปรากฏเปนพื้นผิวท่ีหยาบ ละเอียด ขรุขระ เรียบ มัน ส่ิงเหลานี้แสดงถึงสัจจะความ

จริงท่ีเรียบงายของตัววัตถุ และวัสดุเอง ผสมผสานกับพื้นผิวท่ีเกิดจากกระบวนการทางเทคนิคใน

การสรางสรรค คือลักษณะพ้ืนผิวท่ีเปนรองท่ีเกิดจากการแกะไมเปนรูปทรงและลวดลายตางๆ นาก

จากจะแสดงลักษณะของรองรอยท่ีทําใหเกิดพื้นผิวตางๆแลว กระบวนการเหลานี้ยังแฝงและ

สอดแทรกนัยยะทางความคิดไวดวย 

5. ท่ีวาง 

พื้นท่ีวางท่ีมีอยูในช้ินผลงาน ทําใหเกิดพลังความเคล่ือนไหวอยางตอเนื่องกับ

รูปทรงของแตละรูปทรง และสรางความผสานกลมกลืนกันของตัวผลงาน สวนพื้นท่ีวางสําหรับการ

นําช้ินผลงานมาจัดวางมีความสําคัญเปนอยางมาก เพราะพ้ืนทีเปนตัวกําหนดตําแหนงของตัวผลงาน

โดยอาศัยการทํางานของพ้ืนท่ีวาง กอใหเกิดพลังและจังหวะการเคลื่อนไหวอยางเปนเอกภาพ ซ่ึงมี

ผลตอการมอง การซึมซับและการเขามาสัมผัสกับตัวผลงาน เม่ือมีความเคล่ือนไหวเกิดข้ึน ไมวาจะ

เปนความเคล่ือนไหวของวัตถุ รางกาย หรือสายตาก็ตามจะมีเร่ืองของการเวลาเขามาเกี่ยวของดวย

ทันท่ี เพราะความเล่ือนไหวน้ันตองอาศัยท้ังพื้นท่ีวาง ( Space ) และท่ีวาง ( Time ) ความเคล่ือนไหว

หรือเวลาจึงเปนอีกมิติหนึ่งของศิลปะน่ันคือ มิติท่ี 42 

 

เทคนิควิธีการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ 

การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธของขาพเจา เทคนิควิธีการถือวามีความสําคัญอยาง

ยิ่งสําหรับการสรางสรรคผลงาน เพราะเทคนิควิธีการเปนตัวปรกอบกันข้ึนของรูปทรงท่ีใหสมบูรณ

ดวยเนื้อหาและการรวมตัวกันของทัศนธาตุตางๆ โดยแสดงใหเห็นเทคนิคท่ีเปนลักษณะพิเศษเฉพาะ

ตน ซ่ึงแบงลักษณะของการสรางสรรคตามลําดับข้ันตอนดังตอไปนี้ 

 

 

                                                            
2ชลูด นิ่มเสมอ, องคประกอบศิลปะ (กรุงเทพฯ: ไทยพัฒนาพานิช, 2531), 79. 
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1. ขั้นตอนการเตรียมงาน  

เม่ือเก็บขอมูลตางๆเปนท่ีเรียบรอยแลวก็ประมวลความคิด และจินตนาการถายถอด

ลงบนแบบราง การนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนควาท้ังหมดมาผสมผสานกับจินตนาการ และ

อารมณความรูสึก นํามากําหนดรูปแบบในการสรางสรรคผลงานผานวัตถุ วัสดุ  

2. ขั้นตอนการเลือกสรรวัตถุ และวัสดุอุปกรณ  

ท่ีเกี่ยวของและมีความหมายตอความทรงจํา ภายใตเร่ืองราวของวิถีความเปนอยู

ของอาชีพคนกรีดยางพารา และวิถีความเปนอยูของคนในภาคใตอาทิเชน น้ํายางพารา กะลาสําหรับ

รองน้ํายางพารา ใบยางพารา แผนยางพารา ผลยางพารา เปลือกยางพารา ไมยางพารา เคร่ืองรีด

ยางพารา ถาดใสยางพารา เปนตน เพื่อตองการนําเสนอและกระตุนความรูสึกท่ีตองการแสดงออกได

ดียิ่งข้ึน สวนอุปกรณท่ีนํามาใชเพื่อใหเกิดเทคนิคตางๆภายในผลงาน ประกอบไปดวย สีอะคลีลิค สี

ฝุน พูกัน เคร่ืองมือแกะไม ฯลฯ 

3. ขั้นตอนทางเทคนิคในการสรางสรรค 

3.1 เทคนิคการแกะไม 

  3.1.1 เม่ือเตรียมแผนไมกระดานตามขนาดท่ีตองการเรียบรอยแลว ก็

รางลวดลายซ่ึงเปนรายละเอียดของผลงาน ท่ีเกี่ยวกับวิถีความเปนอยูของอาชีพคนกรีด

ยางพารา และวิถีความเปนอยูของคนในภาคใต และจัดวางองคประกอบตามความ

ตองการของจินตนาการ และอารมณความรูสึก กระท่ังเกิดความสมบูรณในวิธีการ

เหลานี้ 

  3.1.2 ใชเคร่ืองมือแกะไม แกะใหเปนรูปทรงตามท่ีรางไวหรือเปน

ลวดลายตามจินตนาการ เทคนิคการแกะไมในการสรางสรรคผลงานจ่ึงแบงออกเปน 2 

สวน คือ การแกะไมไปตามแบบรางตามรูปทรงบังคับ และการแกะไมแบบสดโดยท่ีผู

แกะจะใสลวดลายและกําหนดทิศทางการแกะไปตามความคิดและอารมณ ณ ขณะน้ัน 

3.2 เทคนิคการประกอบไม 

  3.2.1 เม่ือเตรียมไมยางพาราเรียบรอยแลว ก็ใหนําไมยางพารามาตัดให

ไดความส้ัน ยาวตามขนาดท่ีตองการใหเสร็จทุกสวน ซ่ึงดูจากแบบรางท่ีไดประมวลไว

คราวๆกอนหนาแลว 
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  3.2.2 เม่ือไดไมตามแบบรางในทุกสวนแลว ใหวางโครงสรางโดยรวม

ท่ีประกอบกันเปนรูปทรง โครงสรางใหญ กําหนดจุดเพื่อท่ีจะใชสวานเจาะไมท้ังสอง

อันใหยึดติดเขาดวยกัน 

  3.2.3 ใชสวานเจาะไมท้ังสองอันตามท่ีไดกําหนดจุดไว แลวใสน็อต 

และสกรูเพื่อยึดใหไมท้ังสองอันประกอบเขาดวยกัน ทําเชนนั้นจะเกิดเปนรูปทรงท่ี

สมบูรณตามแบบราง 

  3.2.4 นําข้ีเล่ือยมาผสมกับกาวในอัตตราสวนท่ีเหมาะสมเขาดวยกัน 

แลวนําไปปดรู หรือขอตอท่ีเห็นน็อต และสกรู เพื่อใหผลงานมีความสวยงาม และ

แข็งแรงคงทนมากยิ่งข้ัน 

3.3 เทคนคิการทําแผนยางพารา 

  3.3.1 เอาน้ํายางพาราราดลงบนแผนไมกระดานท่ีผานการแกะไว

เรียบรอยแลว ราดตามความตองการของจินตนาการ และอารมณความรูสึก แลวรอให

น้ํายางแหง 

  3.3.2 เม่ือน้ํายางพาราแหง ก็ลอกออกจากแผนไมกระดาน และปรากฏ

รูปทรงตามท่ีราด และปรากฏลายเสนตามท่ีแกะไว 

3.4 เทคนิคการระบายสีฝุน และสีอะคริลิค 

  3.4.1 เม่ือเตรียมวัตถุ และวัสดุท่ีตองการจะนํามาสรางสรรคแลว ก็

เขียนลายเสนของรูปทรงตางๆโดยพูกัน ผานเร่ืองราวท่ีเกี่ยวกับวิถีความเปนอยูของ

อาชีพคนกรีดยางพารา และวิถีความเปนอยูของคนในภาคใต และจัดวางองคประกอบ

ตามความตองการของจินตนาการ และอารมณความรูสึก กระท่ังเกิดความสมบูรณ 

  3.4.2 ลงสีโดยพูกัน ตรงรายละเอียดของรูปทรงท่ีไดเขียนลายเสนไว 

ซ่ึงใชวิธีการลงสีแบบแบนๆ การระบายสีภายในผลงานแบงเปน 2 ลักษณะคือ ระบาย

สีแบบทึบ,เขม,หนา,สด เพื่อชวยใหลวดลายนั้นชัดข้ึน และการระบายสีแบบบางเบา

เพื่อสรางอากาศใหเกิดข้ึนในงาน 
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4. ขั้นตอนการนําเสนอและติดตั้งผลงาน 

ในข้ันตอนการนําเสนอผลงาน นับไดวามีความสําคัญมากข้ันตอนหนึ่ง เนื่องจาก

ตัวช้ินงานท่ีเปนรูปทรงหลัก รูปทรงรอง และรูปทรงยอยมีจํานวนมากและหลากหลายชนิด ซ่ึงตอง

อาศัยวิธีการนําเสนอท่ีชัดเจน และสอดคลองประสานกลมกลืนกันอยางมีเอกภาพ นับเปนปญหา

สําคัญและตองอาศัยคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษา เพื่อหาวิธีการแกไข ปรับปรุงอยางตอเนื่อง โดย

ขาพเจาใชวิธีการจัดวางโดยการประกอบกันของวัตถุ และวัสดุ ซ่ึงเปนรูปทรงหลัก และมีรูปทรง

รอง รูปทรงยอยกระจัดกระจาย จัดวางตามหลักองคประกอบ แสดงจังหวะลีลาและลักษณะความ

เคล่ือนไหวที่สัมพันธกันท่ัวท้ังพื้นท่ี รวมท้ังการเพิ่มจินตนาการ และอารมณความรูสึกในผลงาน 

เพื่อใหเช่ือมโยงถึงกันและสรางความประสานกลมกลืนกัน คลายการจําลองบรรยากาศท่ีเลียนแบบ

จากความเปนจริง มาผสมผสานกับจินตนาการ ใหเหมือนกับวิถีชีวิตเพื่อเพิ่มอารมณความรูสึก ซ่ึง

ผูชมสามารถเขาไปสัมผัส ขยับเลนกับผลงานไดอยางใกลชิด เกิดสวนรวมระหวางผูชมและผลงาน 

ทําใหผูชมกลายเปนสวนหนึ่งของงานไปดวย 

 

คุณคาและความหมายของวัตถุ และวัสดุท่ีนํามาสรางสรรค 

1. กะลารองนํ้ายางพารา และถาดใสน้ํายางพารา คือส่ิงท่ีใหความผูกพัน และความ
ทรงจํากับวิถีชีวิตในวัฒนธรรมการทําสวนยางมาต้ังแตเยาววัย ท่ีปรากฏใหเห็นเปนรอยรอยอยูตาม
กะลา และถาดท่ีใชมาแลวเปนเวลานาน 

2. เคร่ืองรีดยางพารา แทนวัฎจักรของชีวิตและอัตลักษณของทองถ่ินชาวใตท่ีจะคง
ถูกจารึกลงอยางตอเนื่องตลอดไป 

3. แผนยางพารา และไมยางพารา เสมือนเลือดและเนื้อของชาวใต ใหความรูสึกไป
ถึงการสัมผัสท้ังทางกายและจิตใจในบรรยากาศของชีวิตความเปนอยูของคนในพ้ืนถ่ินภาคใต 

ในการทํางานสรางสรรค วัตถุและวัสดุท่ีสําคัญประกอบดวย เคร่ืองรีดยางพารา แผน

ยางพารา ไมยางพารา น้ํายางพารา กะลาและถาดใสน้ํายางพารา และอุปกรณในการรางแบบ มี

กระดาษ ปากกา ดินสอ สีฝุน และอุปกรณเพื่อใชในกระบวนการสรางเทคนิคตางๆ ดังภาพ

รายละเอียดวัสดุอุปกรรแตละชนิดดังตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 17 ภาพไม ใบ และน้ํายางพารา 

     

     

ภาพท่ี 18 ภาพกะลา ถาดใสน้ํายางพารา,ไมกวาดยางพารายางพารา 

   

ภาพท่ี 19 ภาพตะเกยีงสองสวาง และมีดกรีดยางพารา 
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ภาพท่ี 20  ภาพปนกาว และข้ีเล่ือยกับกาว 

   

ภาพท่ี 21 ภาพเคร่ืองเล่ือยองศา ,สวาน,ดอกสวาน,น็อต และสกรู 

  

ภาพท่ี 22 ภาพเคร่ืองมือแกะไม,พูกัน ,สีฝุน และสีอะครีลิค 
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ภาพแสดงตัวอยางภาพแบบรางผลงาน 

 

 

 

ภาพท่ี 23 ภาพแสดงแบบภาพรางผลงานแบบท่ี 1 
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ภาพท่ี 24 ภาพแสดงแบบภาพรางผลงานแบบท่ี 2 

 

 

ภาพท่ี 25 ภาพแสดงแบบภาพรางผลงานแบบท่ี 3 

 

 

ภาพท่ี 26 ภาพแสดงแบบภาพรางผลงานแบบท่ี 4 
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ภาพท่ี 27 ภาพแสดงแบบภาพรางในสวนของรายละเอียดของผลงาน 

 

  

ภาพท่ี 28 ภาพแสดงแบบภาพรางในสวนของรายละเอียดของผลงาน 
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ภาพขั้นตอนการสรางสรรคผลงานท่ีใชเทคนิคการประกอบไม 

   

ภาพท่ี 29 ภาพข้ันตอนการเตรียมไมยางพารา และการเล่ือยไมใหไดขนาดตามที่ตองการ 

 

 

ภาพท่ี 30 ภาพข้ันตอนการเจาะไมยางพารา 
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ภาพท่ี 31 ภาพข้ันตอนการประกอบโครงสรางโดยการใสน็อต   

 

         

ภาพท่ี 32 ภาพข้ันตอนการนาํข้ีเล่ือยผสมกาวมายาปดรอยขอตอ 
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ภาพขัน้ตอนการสรางสรรคแผนยางพาราท่ีใชเทคนิคการแกะไม เทคนิคการเขียน และติดตัง้ผลงาน 

 

 

ภาพท่ี 33 ภาพข้ันตอนการเตรียมแผนไมกระดาน 
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ภาพท่ี 34 ภาพข้ันตอนการรางแบบลงในแผนไมกระดาน 

 

  

ภาพท่ี 35 ภาพข้ันตอนการแกะไมกระดาน 

 

  

ภาพท่ี 36 ภาพข้ันตอนการบบีสี 
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ภาพท่ี 37 ภาพข้ันตอนการราดนํ้ายางพาราลงบนแผนไมกระดานและลอกแผนยางพารา 

 

   

ภาพท่ี 38 ภาพแสดงรายละเอียดหลังลอกแผนยางพารา 
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ภาพท่ี 39 ภาพแสดงรายละเอียดหลังลอกแผนยางพารา 

 

  

 

ภาพท่ี 40 ภาพข้ันตอนการเขียนรายละเอียดลงในแผนยางพารา 
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ภาพท่ี 41 ภาพข้ันตอนการตดิต้ังผลงาน 
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บทท่ี 4 

การสรางสรรคและการพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ 

ในการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ “ อัตลักษณแหงพ้ืนถ่ินชาวใต ” ชุดนี้เปนการ

สรางสรรคผลงานอยางตอเนื่อง  เปนการศึกษา  คนควาการสรางสรรคผลงานศิลปะท่ีมี

ลักษณะเฉพาะตนโดยอาศัยรูปแบบและวิธีการสรางสรรคจากความบันดาลใจท่ีไดรับจากวิถีความ

เปนอยูของครอบครัว  และสภาพความเปนอยูแบบพื้นถ่ินภาคใต  ท่ีผูกพัน  อบอุน  และมีความสุข 

ตอวิถีชีวิตความเปนอยูท่ีเรียบงาย ทามกลางธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชนบท ท้ัง  ประเพณี  

วัฒนธรรม  ภาษา  และสภาพความเปนอยูของครอบครัว  ท่ีแสดงถึง “ อัตลักษณความเปนพื้นถ่ิน ” 

ซ่ึงขาพเจาไดถายทอดผานผลงานการสรางสรรคดวยการนําวัตถุ  และวัสดุ  ในพื้นถ่ินภาคใตมาเปน

ส่ือในแสดงอารมณความรูสึก  และจินตนาการสวนตัว ท่ีมีตอวิถีชีวิตของอาชีพกรีดยางพารา  และ

แสดงถึงวิถีความเปนอยูของชาวใต ซ่ึงไดบมเพาะชีวิตของขาพเจา  ลวนแลวมาจากประสบการณส่ัง

สมเกิดเปน  “ อัตลักษณของตัวขาพเจาเอง ” ท้ังนี้ในระหวางการสรางสรรคไดรับประสบปญหาท่ี

ตองการหากระบวนการแกไข ปรับปรุง และพัฒนาการสรางสรรคผลงานสวนรวมใหมีเอกภาพ 

เพื่อใหไดผลตรงตามความรูสึกท่ีตองการถายทอด โดยมีการดําเนินงานและพัฒนาผลงานตาม

ระยะเวลาดังนี้ 

 

การสรางสรรคและพัฒนากอนผลงานวิทยานิพนธในระยะแรก 

เปนผลงานท่ีขาพเจามีการพัฒนาแนวความคิด รูปแบบและวิธีการนําเสนอ ในการ

แสดงออกถึงอารมณความรูสึกสวนตัว โดยอาศัยแนวทางการสรางสรรค และการทดลองผานส่ือ

วัตถุ และวัสดุ ผลงานในระยะน้ีอารมณความรูสึกจะเปนตัวนําไปสูการแสดงออก ซ่ึงเปนความรูสึก

ของความคิดถึงและการโหยหาความสุข  ความอบอุน  ความสนุกสนาน  และความผูกพัน ท่ีเกิดจาก 
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ภาพความทรงจําตอวิถีความเปนอยูของครอบครัว และวิถีชีวิตชาวใตท่ีเคยสัมผัสมา ปรับเปล่ียน

เปนพลังและแรงผลักดันในการสรางสรรค สอดประสานกันกับกระบวนการทางทัศนศิลป เพื่อ

สรางสรรคและส่ือสารผานรูปแบบตางๆ ท้ังทางดานรูปทรงและเทคนิค ผานกระบวนสรางสรรค

แบบผลงานส่ือผสม ที่เกิดจากการประกอบกันของรูปทรง วัตถุ และวัสดุ ผสมผสานการเขียน

ลายเสน เพื่อสรางรายละเอียดใหมีความนาสนใจและใหมีความกลมกลืนกัน โทนสีท่ีใชเนนไปทาง

สีท่ีไดจากธรรมชาติของตัววัตถุ และวัสดุ เพื่อสะทอนความเปนอารยะและวัฒนธรรมชาวใต 

แสดงออกอยางตรงไปตรงมา ท่ียังคงความเปนเอกลักษณและลักษณะการแสดงออกเฉพาะตนไว 

 

สรุปการสรางสรรคและพัฒนาผลงานกอนวิทยานิพนธในระยะแรก 

การสรางสรรคผลงานในระยะน้ีภาพรวมเปนการศึกษา คนควา ทดลอง เพื่อคนหา

เอกลักษณเฉพาะตน ปญหาของผลงานสวนรวม คือขาดความเปนเอกภาพท่ีลงตัวชัดเจน เนื่องจากมี

ความหลากหลายทางวัตถุ และวัสดุ ท่ียังไมใหความหมายพิเศษหรือสามารถแสดงแนวความคิดได

ชัดเจนเทาท่ีควร และมีปญหาของการติดต้ังจัดวางผลงานท่ีตองอาศัยประสบการณ เพ่ือใชในการ

แสดงออกอยางเหมาะสม ใหตรงกับความมุงหมาย จึงตองอาศัยกระบวนการเรียนรูในการพินิจ 

พิจารนา และวิเคราะหเลือกสรรสาระสําคัญ เพ่ือนํามาแกไขปรับปรุงใหเกิดการพัฒนาผลงานท่ีลง

ตัวสมบูรณ 

ผลงานกอนวิทยานิพนธในระยะแรก แตละช้ินในแตละชุดดังกลาว นับเปนรากฐาน

ทางความคิดท่ีสําคัญ และเปนวิถีแนวทางของการสรางสรรค เพื่อดําเนินตามความมุงหมายอยาง

ชัดเจนและลึกซ้ึงข้ึน สําหรับการพัฒนาผลงานศิลปะในระยะตอไป 
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ภาพท่ี 42 ภาพแสดงการสรางสรรคและพัฒนาผลงานกอนวิทยานิพนธในระยะแรก ชุดท่ี 1 
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ภาพท่ี 43 ภาพแสดงรายละเอียดผลงานกอนวิทยานิพนธในระยะแรก ชุดท่ี 1 
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ภาพท่ี  44 ภาพแสดงการสรางสรรคและพัฒนาผลงานกอนวิทยานิพนธในระยะแรก ชุดท่ี 2 
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ภาพท่ี 45 ภาพแสดงรายละเอียดผลงานกอนวิทยานิพนธในระยะแรก ชุดท่ี 2 
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การสรางสรรคและพัฒนากอนผลงานวิทยานิพนธในระยะท่ี 2 

ผลงานในระยะนี้เปนการทํางานสรางสรรค ท่ีมีการพัฒนาทั้งความคิด เนื้อหาเร่ืองราว 

และเทคนิควิธีการอยางตอเนื่อง มุงเนนสาระสําคัญของ “ วัตถุ และวัสดุ ” ท่ีมีความหมายตอความ

ทรงจํา เปนตัวนําไปสูการแสดงออก โดยมีความเขาถึงความละเอียดออนทางความรูสึกมากข้ึน และ

สามารถเรียบเรียงออกมาไดอยางเหมาะสม ดวยการเลือกสรรวัตถุ และวัสดุท่ีใชอยูจริง ในวิถีความ

เปนอยูของครอบครัว และวิถีชีวิตชาวใต มาเปนส่ือในการสรางสรรคเพราะวัตถุ และวัสดุเหลานี้มี

ความหมายตอความทรงจํา  มีคุณคาทางจิตใจ  และแฝงดวยนัยเชิงสัญลักษณอยางลึกซ้ึง 

ประสบการณและความเขาใจท่ีมีมากข้ึน สงผลใหผลงานและกระบวนการสรางสรรค มีรายละเอียด 

และความประณีตมากกวาผลงานในระยะแรก 

 

สรุปการสรางสรรคและพัฒนากอนผลงานวิทยานิพนธในระยะท่ี 2 

การสรางสรรคผลงานในระยะนี้มีการพัฒนาทั้งทางดานรูปแบบการสรางสรรคและ

วิธีการคิด เปนผลมาจากการคิดวิเคราะหปญหาของผลงานในระยะแรกทําใหเกิดการแกปญหา

ทางการแสดงออก ปญหาการสรางสรรคท่ีเกิดจากเลือกใชวัตถุ และวัสดุ มาส่ือความหมาย ยังไมมี

ความเขาใจธรรมชาติของตัววัตถุ และวัสดุมากพอ จึงทําใหใชเวลานานในการแกปญหาการผสาน

กันระหวางตัววัตถุ วัสดุกับเทคนิควิธีการ อีกท้ังปญหาท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางตัว

ช้ินงานกับวิธีการเสนอผลงาน หรือสถานท่ีท่ีเลือกติดต้ังผลงานยังไมเกิดความประสานกลมกลืน 

และเหมาะสมสอดคลองกันเทาท่ีควร 
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ภาพท่ี 46 ภาพแสดงการสรางสรรคและพัฒนาผลงานกอนวิทยานิพนธในระยะท่ี 2 ชุดที่  1 
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ภาพท่ี 47 ภาพแสดงรายละเอียดผลงานกอนวิทยานิพนธในระยะท่ี 2 ชุดที่  1 
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ภาพท่ี 48 ภาพแสดงการสรางสรรคและพัฒนาผลงานกอนวิทยานิพนธในระยะท่ี 2 ชุดที่  2 
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ภาพท่ี 49 ภาพแสดงรายละเอียดผลงานกอนวิทยานิพนธในระยะท่ี 2 ชุดที่  2 
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ภาพท่ี 50 ภาพแสดงการสรางสรรคและพัฒนาผลงานกอนวิทยานิพนธในระยะท่ี 2 ชุดที่  3 
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ภาพท่ี 51 ภาพแสดงรายละเอียดผลงานกอนวิทยานิพนธในระยะท่ี 2 ชุดที่  3 
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การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ 

ผลงานวิทยานิพนธชุด “ อัตลักษณแหงพื้นถ่ินชาวใต ” เปนการผนวกแนวความคิดทาง

เนื้อหา เร่ืองราว และเทคนิควิธีการ ซ่ึงมุงเนนสาระสําคัญของ “ วัตถุ และวัสดุ ” ท่ีมีความหมายตอ

ความทรงจํา เปนตัวนําไปสูการแสดงออก รวมถึงการสรุปความคิด อารมณและความรูสึกใหตรง

ตามจุดมุงหมายท่ีขาพเจาตองการ ท่ีมีตอวิถีชีวิตความเปนอยูของครอบครัว  และวิถีชีวิตชาวใต โดย

ดําเนินการตามแบบแผนข้ันตอนของการทํางานอยางเปนลําดับ ควบคูกับการแกไขปญหา

ขอบกพรองในช้ินผลงาน เพื่อใหทุกสวนมีความสมบูรณและผสานกันอยางมีเอกภาพ 

ผลงานวิทยานิพนธชุด “ อัตลักษณแหงพื้นถ่ินชาวใต ” แบงออกเปน 2 ชุดดังนี้ 

1. ผลงานชุด “ วัฏจักรวิถีใต ” มีจํานวนผลงานท้ังหมด   1  ช้ิน 

2. ผลงานชุด “ รองรอย – วิถี ” มีจํานวนผลงานท้ังหมด 2  ช้ิน 

 

ผลงานวิทยานิพนธชุดท่ี 1 

ผลงานชุด “ วัฏจักรวิถีใต ” นี้เปนการเลาเร่ืองของชาวสวนยางในพื้นถ่ินภาคใต 

นําเสนอดวยวัตถุ และวัสดุ ท่ีมีความหมายชัดเจนในตัว คือ “ เคร่ืองรีดยางพารา ” ความผูกพันกับวิถี

ชีวิตในวัฒนธรรมการทําสวนยางของชาวปกษใตท่ีฝงแนนมาต้ังแตยังเยาววัย ความประทับใจตางๆ

ในอดีตปรากฏรองรอยอยูตามแผนยางพารา ถูกจารึกลงอยางแนนแฟนบนแผนยางท่ีถูกรีดออกมา

แผนแลวแผนเลา เพื่อแสดงความระลึกถึง และโหยหาความทรงจําท่ีในวัยเด็ก มีภาพลายเสนวิถีชีวิต

ในวัยเด็กของขาพเจา และวิถีชีวิตชาวใต เกิดจากเทคนิคการเขียน และเทคนิคการแกะไมลงบนแผน

ยางพาราเลือนรางอยูภายใน ดวยวัตถุ และวัสดุท่ีใหความหมาย ความรูสึก ดวยการใหสวนละเอียด 

และวิธีการในการนําเสนอ ขาพเจาจึงคิดวาเปนผลงานท่ีสามมารถแสดงออกถึงลักษณะเฉพาะตัว 

และเฉพาะทองถ่ินไดอยางชัดเจน 
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ภาพท่ี 52 ภาพแสดงการสรางสรรควิทยานพินธ ชุดท่ี  1 
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ภาพท่ี 53 ภาพแสดงรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ ชุดท่ี  1 
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ผลงานวิทยานิพนธชุดท่ี 2 

ผลงานชุด “ รองรอย – วิถี ” นําเสนอผานแผนยางพาราและแผนไมแมพิมพ ท่ีมี

ความหมายชัดเจนในตัว คือ ความผูกพันกับวิถีชีวิตในวัฒนธรรมของชาวปกษใต ซ่ึงในรายละเอียด

ท่ีปรากฏอยูในแผนยางพารา และแผนไมแมพิมพ จะมีภาพลายเสนวิถีชีวิตในวัยเด็กของขาพเจา 

และวิถีชีวิตชาวใต เกิดจากเทคนิคการแกะไม และเทคนิคการบีบสี เพ่ือทําเปนแมพิมพใหเกิดเปน

รองรอยในแผนยางพาราท่ีเลือนรางอยูภายใน ซ่ึงความประทับใจ และความทรงจําในอดีตนั้น

ปรากฏรองรอยอยูในแผนยางพารา และแผนไมแมพิมพ ถูกจารึกลงอยางแนนแฟน เพื่อแสดงความ

ระลึกถึง และโหยหาความทรงจําท่ีในวัยเด็ก 
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ภาพท่ี 54 ภาพแสดงการสรางสรรควิทยานพินธ ชุดท่ี  2 
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ภาพท่ี 55 ภาพแสดงการสรางสรรควิทยานพินธ ชุดท่ี  2 ช้ินที่ 1 
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ภาพท่ี 56 ภาพแสดงรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ ชุดท่ี  2 ช้ินที่ 1 
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ภาพท่ี 57 ภาพแสดงการสรางสรรควิทยานพินธ ชุดท่ี  2 ช้ินที่ 2 
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ภาพท่ี 58 ภาพแสดงรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ ชุดท่ี  2 ช้ินที่ 2 
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ภาพท่ี 59 ภาพแสดงรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ ชุดท่ี  2 ช้ินที่ 2 



67 
 

 

 

 

ภาพท่ี 60 ภาพแสดงรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ ชุดท่ี  2 ช้ินที่ 2 
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ภาพท่ี 61 ภาพแสดงรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ ชุดท่ี  2 ช้ินที่ 2 
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บทท่ี 5 

สรุปการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ 

ผลงานวิทยานิพนธ “ อัตลักษณแหงพื้นถ่ินชาวใต ” ชุดนี้ สรางข้ึนมาจากรากฐานทาง

วัฒนธรรม ภาพความทรงจํา จากความประทับใจ ความรัก ความผูกพันในวัยเยาว ถูกนํามาเรียงรอย

ใหม ณ หวงเวลาแหงปจจุบัน ผานกระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะตามจินตนาการ และทัศนะ

คติสวนตัว  ผสานรวมกันอยางกลมกลืนระหวางวัตถุ วัสดุ เทคนิควิธีการกับจิตใจของขาพเจา มา

เช่ือมโยงกับเร่ืองราวของวิถีชีวิตความเปนอยูของครอบครัว  และวิถีชีวิตชาวใต แสดงออกอยาง

ซ่ือตรง ในลักษณะผลงานแบบส่ือผสมและจัดวาง เพ่ือสะทอนความงามและคุณคาของวัฒนธรรม 

ซ่ึงแฝงนัยทางความคิด ท่ีแสดงถึงความระลึกถึง และโหยหาความทรงจําในวัยเด็ก ท่ีเกิดจาก

ประสบการณของขาพเจาเอง 

ประสบการณของศิลปนมักนาสนใจเปนพิเศษ เขาสัมผัสชีวิตและเหตุการณดวย

ความต่ืนเตนเห็นเปนเรื่องสําคัญ จึงสามารถสื่อประสบการณน้ันกับผูอื่นได เขาไดรับมาจาก

สิ่งแวดลอม แลวถายทอดเปนประสบการณทางสุนทรียภาพแกผูอื่นดวยงานศิลปะ ศิลปะเปน

ประสบการณพิเศษท่ีมีพ้ืนฐานจากชีวิตธรรมดาทั่วไป ศิลปนที่มีประสบการณแทในชีวิตมาก จะ

ทํางานศิลปะไดดี ผูดูมีประสบการณในชีวิตมาก ก็รับสัมผัสจากงานศิลปะไดมากและลึกซึ้ง1 

จากการศึกษาคนควาและปรับปรุงแกไขปญหาของการสรางสรรคอยางเปนแบบแผน 

และเปนระบบข้ันตอนอยางตอเนื่อง เฉพาะอยางยิ่งองคความรูท่ีไดรับจากทานอาจารยท่ีปรึกษา 

และคณาจารยในภาควิชาศิลปไทย ลวนสรางประสบการณท่ีสําคัญ อันมีสวนชวยใหการทํางาน

สรางสรรคเกิดการพัฒนาอยางมีคุณภาพ และสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี นับวาเปนกระบวนการท่ีมี

คุณคา และเปนประโยชนในการนําไปสูการพัฒนาไมวาในเร่ืองใด โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนา 

                                                            
1ชลูด นิ่มเสมอ, องคประกอบของศิลปะ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพไทยวัฒนาพาณิช, 

2544), 13. 
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จิตใจของตนเองท่ีเกิดการกลอมเกลาใหละเอียดประณีตข้ึน ท้ังนี้ขาพเจาหวังวาการศึกษาคนควา

วิทยานิพนธชุดนี้ จะกอใหเกิดผลดีแกผูท่ีสนใจ นําไปปรับเปล่ียนประยุกตใช ใหตรงกับเร่ือง และ

ปญหาของตนเอง เพื่อใหเกิดกระบวนการท่ีชัดเจน มีเหตุผลในการแกปญหา หรือปรับปรุงพัฒนา

ใหดีข้ึนไมมากก็นอย 
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รายละเอียดผลงานการสรางสรรค 

ผลงานการสรางสรรคกอนวิทยานิพนธในระยะแรก 

1. ผลงานการสรางสรรคกอนวิทยานิพนธในระยะแรก ชุดท่ี 1 
ช่ือผลงาน  “ บานของฉัน ”  ขนาด ผันแปรตามสถานท่ี  เทคนิค ส่ือผสม (น้ํา,ใบ,
ไมยางพารา,กะลารองน้ํายางพารา,กระบะใสน้ํายางพารา)  ปท่ีสราง พ.ศ. 2555 

2. ผลงานการสรางสรรคกอนวิทยานิพนธในระยะแรก ชุดท่ี 2 
ช่ือผลงาน  “ ชีวิต-วิถีใต 1 ”  ขนาด 80 X 280 เซนติเมตร   เทคนิค ส่ือผสม (น้ํา,ใบ
ยางพารา,กะลารองน้ํายางพารา,ตะเกียง)  ปท่ีสราง พ.ศ. 2554 
 

ผลงานการสรางสรรคกอนวิทยานิพนธในระยะท่ี 2 

1. ผลงานการสรางสรรคกอนวิทยานิพนธในระยะท่ี 2 ชุดที่ 1 
ช่ือผลงาน  “ วัฎจักรชีวิต(ชาวใต) 1 ”  ขนาด 170 x 140 เซนติเมตร  เทคนิค 
ส่ือผสม (น้ํา,ใบ,ไมยางพารา )  ปท่ีสราง พ.ศ. 2555 

2. ผลงานการสรางสรรคกอนวิทยานิพนธในระยะท่ี 2 ชุดที่ 2 
ช่ือผลงาน  “ วัฎจักรวิถี(ชาวใต) 2 ”  ขนาด ผันแปรตามพ้ืนที่  เทคนิค ส่ือผสม (น้ํา
,ใบ,ไมยางพารา )  ปท่ีสราง พ.ศ. 2555 

3. ผลงานการสรางสรรคกอนวิทยานิพนธในระยะท่ี 2 ชุดที่ 3 
ช่ือผลงาน  “ วัฎจักรวิถี 1 ”  ขนาด 90 x 50 x 170  เซนติเมตร  เทคนิค ส่ือผสม 
(เคร่ืองรีดยางพารา,น้ํายางพารา )  ปท่ีสราง พ.ศ. 2556 

 

ผลงานวิทยานพินธ 

1. ผลงานวิทยานิพนธชุดที่ 1 
ช่ือผลงาน  “ วัฎจักรวิถี 2 ”  ขนาด 90 x 300 x 170 เซนติเมตร  เทคนิค ส่ือผสม 
(เคร่ืองรีดยางพารา,น้ํายางพารา )  ปท่ีสราง พ.ศ. 2556 

2. ผลงานวิทยานิพนธชุดที่ 2 
ช่ือผลงาน  “ รองรอย – วิถี ”  ขนาด 150 x 2100 เซนติเมตร  เทคนิค ส่ือผสม (น้ํา
ยางพารา,แผนไมกระดานอัด)  ปท่ีสราง พ.ศ. 2557 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ชื่อ – สกุล  นางสาว  หทัยรัตน    รอดแกว                                              

เกิด          6  มิถุนายน  2530  ตรัง 

ท่ีอยู         36 / 3  หมู  7   ตําบล นาหม่ืนศรี    อําเภอ นาโยง   จังหวัด ตรัง  92170 

โทร          087-8931359 

E-mail        hathai_can@hotmail.com       

 

ประวัติการศึกษา    

 พ.ศ. 2542 โรงเรียนชุมชนบานอาวลึกเหนือ 

 พ.ศ. 2545 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 37 

พ.ศ. 2548 วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช 
พ.ศ. 2553 ศิลปบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2 ภาควิชาศิลปไทย  คณะจิตรกรรม

ประติมากรรมและภาพพิมพ   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2556 ศิลปมหาบัณฑิต   คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ   

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ประวัติรับทุนการศึกษา 

 พ.ศ. 2547 ทุนศิษยเกาชางศิลป 

พ.ศ. 2548 ทุนศิษยเกาชางศิลป 

 พ.ศ. 2553 ทุนการศึกษา เมทินี ธารวนิชกุล 

ทุนสงเสริมการศึกษาการสรางสรรคศิลปะมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณ

สูลานนท 

พ.ศ. 2556 ทุนสงเสริมการศึกษาการสรางสรรคศิลปะมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณ

สูลานนท 
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เกียรติประวัติ 

พ.ศ. 2553 รางวัลชนะเลิศ การประกวดจิตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย บริษัทชิน

คอรป 

พ.ศ. 2554 เข ารวมโครงการค าย เยาวชนสรางสรรคผลงานศิลปะรวมสมัย 

(ทัศนศิลป) รุนท่ี 6 และไดรับคัดเปนเลือกเปนตัวแทนเยาวชน เพื่อ

เดินทางไปตอยอดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการและแสดงนิทรรศการ ณ 

นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา 

รางวัลท่ี 2 เหรียญเงิน จิตรกรรมบัวหลวง จิตรกรรมไทยแนวประเพณี 

คร้ังท่ี 33 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ 

พ.ศ. 2555 รางวัลท่ี 1 เหรียญทอง จิตรกรรมบัวหลวง จิตรกรรมไทยแนวประเพณี 

คร้ังท่ี 34 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ 

รางวัลสนับสนุนศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปนรุนเยาว คร้ังท่ี 29 

พ.ศ. 2556 รางวัลท่ี 2 เหรียญเงิน จิตรกรรมบัวหลวง จิตรกรรมไทยแนวประเพณี 

คร้ังท่ี 35 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ 

รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทส่ือผสม การแสดง

ศิลปกรรมแหงชาติ  คร้ังท่ี 59 

 

ประวัติการแสดงงาน 

พ.ศ. 2547 รวมแสดงนิทรรศการ72 พรรษา พระบรมราชินีนาถ กับงานชางศิลปะ

ไทย จ.นครศรีธรรมราช 

พ.ศ. 2552 รวมเปนวิทยากรสอนศิลปะ ในโครงการ “ ศิลปกรรมบําบัด ” เพ่ือฟนฟู

สภาพจิตใจเยาวชนผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ 3 

จังหวัดภาคใต 

พ.ศ. 2553 รวมแสดงนิทรรศการ “ Reflect of voices ” ณ.หอศิลปกรุงเทพมหานครฯ 
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รวมแสดงนิทรรศการจินตนาการจากศิลปไทย ณ.ธนาคารไทยพานิชย 

รวมแสดงจิตรกรรมบัวหลวง จิตรกรรมไทยจิตรกรรมรวมสมัย คร้ังท่ี 32 

โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ 

รวมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปนรุนเยาว คร้ังท่ี 27 

พ.ศ. 2554 รวมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปนรุนเยาว คร้ังท่ี 28 

รวมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมแหงชาติ คร้ังท่ี 57 

พ.ศ. 2555 รวมแสดงนิทรรศการ “ ๓๖ ป แหงการเรียนรูสูการสรางสรรค และ

พัฒนาศิลปไทย ” โดยภาควิชาศิลปะไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรม

และภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

รวมแสดงนิทรรศการ “ สยามแอพ ” ( Siam App) ดําเนินการ และผลิต

โดยฝายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 
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