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 วถีิชีวติการประกอบอาชีพหลกัของคนภาคใตคื้อการท าสวนยางพารา การกรีดยางเป็น
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีตอ้งใชค้วามมานะอุตสาหะอดทนรอน ้ ายางจากตน้ยางพารา ‚ยาง‛ คือวิถีชีวิตท่ี
มีความผูกพนักบัคนใตต้ั้ งแต่เกิดจนกระทัง่เสียชีวิต มีส่วนส าคญัยิ่งต่อการหล่อเล้ียงทุกชีวิตใน
ครอบครัว และเป็นตน้ก าเนิดทางวฒันธรรมของคนภาคใต ้ตั้งแต่สมยัปู่ ย่า ตายาย ครอบครัวของ
ข้าพเจ้ามีอาชีพท าสวนยางพารา ดังนั้นช่วงเวลาชีวิตในวยัเยาว์จึงเติบโตมากับต้นยางพารา มี
ความคุน้เคยผกูพนักบัตน้ยางพารา มีเร่ืองราวประสบการณ์ความรักความอบอุ่นท่ีคอยโอบกอดชีวิต
ใหเ้จริญเติบโตเตม็ไปดว้ยความสุข ซ่ึงถูกซึมซบัและหล่อหลอมเก็บไวใ้นความทรงจ า ส่ิงน้ีเป็นแรง
บนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานภาพพิมพ์รูปแบบศิลปะจดัวาง (Installation Art)  ภายใตผ้ลงาน
วทิยานิพนธ์หวัขอ้ “ยางโยงใยชีวติ” ท่ีเล่าเร่ืองราววถีิชีวติชนบทของตนเองผา่นน ้ายางพารา โดยการ
ใช้น ้ ายางพาราท่ีมีลักษณะคล้ายน ้ านมเทลงบนส่ิงของ และแม่พิมพ์แกะไม้ท่ีแกะเป็นรูปทรง
หลากหลายชนิด หล่อร่องรอยเป็นรูปคนในครอบครัว ตน้ยางพารา และรูปทรงเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้
ส่ิงของต่าง ๆ เช่น มีดกรีดยาง จาน ชาม จอบ โต๊ะ ตู ้เตียง เก้าอ้ี ตะเกียง แล้วน ามาจดัประกอบ
โครงสร้างเป็นผลงานสามมิติ สร้างเป็นพื้นท่ีแห่งความทรงจ า เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกและความทรง
จ าท่ีมีความสุข ความสนุกสนาน ความรัก ความผกูพนัอนัอบอุ่น รวมถึงแสดงคุณค่าของธรรมชาติ 
และคุณค่าของวิถีชีวิตพื้นถ่ินแบบพอเพียงของคนภาคใตท่ี้มีความเรียบง่าย เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ดว้ยว่า 
“ยาง” เปรียบเสมือนสายสัมพนัธ์ท่ีเกาะเก่ียวโยงใยความรู้สึกท่ีตราตรึงฝังลึกอยู่ภายใตจิ้ตใจ และ
โยงใยชีวติคนเขา้ดว้ยกนั 
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 The main occupation of Thai Southern people is rubber plantation, tapping is local 
wisdom requires endeavor and patience in latex from rubber trees waiting. ‚Rubber‛ is a way of 
life that has bound to the Southern people, from their birth until death, it is important to nourish 
all lives in the family, moreover, being origin of the Southern culture since grandparent’s day. 
Rubber plantation is my family occupation so in my childhood that have been grown up with the 
rubber tree made me familiar and bond with rubber. The experience with warmth embraced my 
life, grown up with happiness while is absorbed and kept in memories. 
This inspired the creative works in print making technique in the form of ‘installation art’ under 
the thesis topic, ‚Rubber for life ‚that narrates my own story of rural life through the latex. Latex, 
which resembles milk, has been poured onto a wood carving in many forms such as rubber 
tapping knife, plate, bowl, desk, chair, bed, cabinet, and lamp and then be assembled into a work 
of three-dimensional structures. It is a space of memory creation, in order to convey the feelings 
and memories of the happiness, fun, love and the warm relationship, including showing the values 
of the nature and the local way of life of indigenous self-sufficient people of the South with its 
simplicity. ‚Rubber" which can be compared as the relation that deeply involved under the mind 
and united lives together 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 ขา้พเจา้ขอนอ้มจิตระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยและผูมี้จิตบริสุทธ์ิอนัเป็นกุศลให้ปัญญา
ทางธรรมแก่ขา้พเจา้ ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลก พระภูมิ นางหงส์ พระแม่ธรณี 
พระแม่คงคา เทพเทวดาท่ีปกป้องตวัของขา้พเจา้ ครูอุปัชฌายอ์าจารย ์บรรพบุรุษทั้งหลายขา้พเจา้ขอ
นอ้มจิตคารวะ 
 กราบขอบพระคุณตาสมคิด ทรฤทธ์ิ คุณยายเวียง ทรฤทธ์ิ คุณพ่อวิรัตน์ คงหอ และคุณ
แม่ภรศรี คงหอ และครอบครัวอนัเป็นท่ีรักยิ่ง เป็นผูส้นับสนุนงบประมาณในการศึกษาเล่าเรียน 
เป็นผูเ้สียสละก าลงักายและพร้อมเป็นผูใ้ห้ก าลงัใจและสติปัญญา ให้ความรักความอบอุ่นและคอย 
อบรมสั่งสอนใหข้า้พเจา้ไดเ้ติบโต 
 กราบขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย์สิทธิชัย ปรัชญารัติกุล อาจารยท่ี์ปรึกษาหลัก 
กราบขอบพระคุณศาสตราจารยเ์กียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร และผูช่้วยศาสตราจารยณ์ัฏฐพล สุวรรณ
กุศลส่ง อาจารยท่ี์ปรึกษาขอขอบพระคุณคณาจารยภ์าพพิมพทุ์กท่านท่ีคอยให้ค  าแนะน า อบรมสั่ง
สอนรวมถึงการให้วิชาความรู้อีกทั้งยงัให้ค  าปรึกษาแนะน าสั่งสอนให้รู้จกัการแกไ้ขปัญหา พร้อม
กบัช้ีทางเพื่อให้ขา้พเจา้เป็นผูมี้พุทธิปัญญา มีความสามารถรู้จกัคิด ตรึกตรอง วิเคราะห์และรู้จกั
แกปั้ญหาในการสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ 
 ผลงานวทิยานิพนธ์หวัขอ้ ‚ยางโยงใยชีวติ‛ เล่มน้ีคือตวัแทนของการสร้างสรรคผ์ลงาน
ของข้าพเจ้า ถ่ายทอดความรู้สึกคิดถึง ความผูกพนั ความรักความเสียสละ ความมานะ ความ
อุตสาหะ ความเพียรพยายาม ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผข่องคนในครอบครัวพื้นถ่ินใตห่้วงเวลาแห่งความ
ทรงจ าท่ีฝังอยู่ภายใตจิ้ตใจของขา้พเจา้ท่ีมีผลทางกระบวนความคิดและสร้างสรรค์ผลงานของตวั
ข้าพเจ้าในรูปแบบผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ส่ือผสม ข้าพเจ้าหวงัว่าวิทยานิพนธ์เล่มน้ี จะเกิด
ประโยชน์แก่ผูส้นใจศึกษาหาความรู้ดา้นศิลปะตลอดไป 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 
 ภาคใตมี้ลกัษณะภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรที่มีพื้นที่ทอดยาวและแหลม มีพื้นน ้ าขนาบ
อยูท่ ั้งทางดา้นตะวนัตกและทางดา้นตะวนัออกซ่ึงฝ่ังตะวนัออก หรือชายหาดฝ่ังอ่าวไทยเกิดจากการ
ยกตวัสูง มีที่ราบชายฝ่ังทะเลยาว เรียบ กวา้ง และน ้ าต้ืน ฝ่ังตะวนัตกหรือฝ่ังทะเลอนัดามนัมีชายฝ่ัง
ยบุต ่าลง มีที่ราบน้อย ชายหาดเวา้แหว่งเป็นโขดหิน มีหน้าผาสูงชนัและสภาพภูมิอากาศเป็นแบบ
มรสุมอาณาบริเวณที่มีอากาศร้อนฝนตกชุก ความร้อนสูงมี 2 ฤดูไดแ้ก่ ฤดูร้อนและฤดูฝน รวมไปถึง
วฒันธรรมความเป็นอยูว่ถีิชีวติและภูมิปัญญาต่างๆ ทางภาคใต ้ถือเป็นมรดกตกทอดอนัทรงคุณค่าที่
บรรพบุรุษไดส้ัง่สมประสบการณ์ความรู้และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นสืบต่อกนัมาในรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตที่มีความเรียบง่ายและมีความสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ ท าให้เกิดการรู้จกัปรับตวัให้อยูร่่วมกับ
สภาพแวดลอ้มไดเ้ป็นอยา่งดี รวมถึงการประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น การท านา การท าประมง
การท าสวนยางพารา การท าสวนผลไม ้การเล้ียงสัตว ์รวมไปถึงการสร้างที่อยูอ่าศยั สร้างเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชต่้างๆ เพือ่การประกอบอาชีพ อีกทั้งอาชีพหลกัที่สืบทอดกนัมา เช่น การกรีดยางพาราเพื่อ
น าผลผลิตที่ไดจ้ากธรรมชาติในทอ้งถ่ิน คือ น ้ ายางพาราที่มีคุณลกัษณะเฉพาะเป็นของเหลวสีขาว
คลา้ยน ้ านม สร้างเป็นอาชีพท าให้มีรายได้ให้กับครอบครัวและหมู่บา้น ท าให้เกิดความผูกพนัรัก
ใคร่กลมเกลียวซ่ึงกันและกนั และเป็นตวัอยา่งที่สร้างความเป็นตน้ก าเนิดทางวฒันธรรมที่ช่วยยึด
เหน่ียวจิตใจและหล่อหลอมรวมกัน จนเกิดเป็นความรักและความสุขในวิถีชีวิตชนบทที่เป็น
ตน้แบบเฉพาะที่แตกต่างออกไปจากภาคอ่ืนๆ 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 วิถีชีวิตของคนภาคใต้ ภายใตถ่ิ้นก าเนิดที่มีสภาพความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายท่ามกลาง
ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สอดแทรกไปกบัการด าเนินชีวิตพื้นถ่ินที่ตอ้งหา
เล้ียงชีพจากทรัพยากรที่รายลอ้มอยูร่อบตวั จนเกิดเป็นกิจวตัรประจ าวนั เพื่อเป็นการประกอบอาชีพ
และรู้จกัใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ินเพือ่สร้างรายไดห้ล่อเล้ียงตนเองและครอบครัว การปฏิบติัส่ิงเหล่าน้ี
ได้ถูกหล่อหลอมและปลูกฝังให้ชีวิตทางภาคใตมี้การด าเนินชีวิตแบบพอเพียงที่สะทอ้นให้เห็น
คุณค่าของสรรพส่ิงที่อยูร่อบตวัทางวฒันธรรม เช่น ที่อยูอ่าศยั อาหารการกินอยู ่ภาษาและการหา
เล้ียงชีพจากการกรีดยางพาราซ่ึงเป็นอาชีพหลกัของชาวบา้นพื้นถ่ินที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตที่มุ่งมัน่และ
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อดทนจากการรอน ้ ายางจากตน้ยางพารา ส่ิงเหล่าน้ีก่อให้เกิดเป็นความผูกพนัระหว่างครอบครัวขึ้น
เป็นความทรงจ าที่ท  าใหข้า้พเจา้เกิดความรู้สึกมีความสุขทุกคร้ัง เม่ือไดค้ิดถึงบา้น 
 อาชีพท าสวนยางพาราถือได้ว่าเป็นอาชีพหลกัของภาคใต ้การปลูกยางพาราเป็นทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ที่เป็นส่วนส าคญัยิง่ต่อการเล้ียงชีวิตให้อยูร่อดและด าเนินต่อไปไดอ้ยา่งปกติสุข 
ครอบครัวของข้าพเจ้าได้ประกอบอาชีพท าสวนยางพารามาตั้งแต่สมัย ปู ย่า ตายาย ขา้พเจา้มี
ความคุน้เคยกบัยางพาราไม่ว่าจะเป็นสี กล่ิน รวมทั้งการน ายางมาใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ ซ่ึงท า
ให้ขา้พเจา้รู้สึกผูกพนักับยางพาราที่ห้อมลอ้มอยูร่อบตวัรวมถึงครอบครัว ชาวบา้นอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือต่างๆ ส าหรับประกอบอาชีพในการกรีดยางเหล่าน้ี ท  าให้ระลึกถึงวิถีชีวิตการอยูร่่วมกัน
อยา่งเรียบง่ายและแสดงความเป็นชนบททางภาคใตไ้ดอ้ยา่งชดัเจน 
 
ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 ดว้ยวถีิชีวติที่ตอ้งใชค้วามมานะอุตสาหะอดทนเพื่อหาเล้ียงชีพดว้ยการกรีดยางพาราที่
ครอบครัวท าอยา่งต่อเน่ืองอนัเป็นประสบการณ์ตรงในวยัเด็กของขา้พเจา้ที่เห็นสัมผสัใกลชิ้ดกบัส่ิง
ดงักล่าวและถูกซึมซบัและหล่อหลอมเก็บไวใ้นความทรงจ าตั้งแต่เยาวว์ยัจนถึงปัจจุบนั ไดส้ร้างแรง
บนัดาลใจในการถ่ายทอดความทรงจ าในอดีตที่บอกเล่าเร่ืองราวชีวิตโดยผ่านน ้ ายางพาราที่เป็น 
สัญลักษณ์หรือสายเลือดที่หล่อเล้ียงชีวิตน ามาสะท้อนผ่านวัตถุในชีวิตประจ าวนัต่างๆ เช่น 
เคร่ืองมือกรีดยาง จาน ชาม จอบ รองเทา้ ตะเกียงและอ่ืนๆ ส่วนประกอบของส่ิงของต่างๆเหล่าน้ี
เป็นเคร่ืองมือที่สะทอ้นอดีตเร่ืองราวของการเดินทางที่มีทั้งร่องรอยและความทรงจ า ความรัก 
ความสุขการเรียนรู้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในตวัเองและไดถ่้ายทอดความทรงจ าดว้ยของใชต่้างๆใน
ชีวติประจ าวนัสร้างเป็นพื้นที่แห่งความทรงจ าโอบอุม้ผูค้นที่เขา้มาร่วมรับรู้ เป็นศิลปะการจดัวาง 3
มิติ ที่เปรียบเสมือนสายสมัพนัธ ์สายใยที่เกาะเก่ียวเป็นความผูกพนัของ ครอบครัวเป็นความทรงจ า
และความสุขในหว้งเวลาของชีวติ 
 
สมมติฐำนของกำรศึกษำ 

 ขา้พเจา้ตอ้งการน าเสนอแนวคิดผา่นการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ โดยถ่ายทอดเร่ืองราว
ประสบการณ์ในการรับรู้ การมองเห็นรวมถึงการสัมผสัถึงวิถีชีวิตชนบททางภาคใตค้วามรู้สึกและ
ความทรงจ าของห้วงเวลา การด าเนินชีวิตและการท างานที่มีทั้ง ความสุข ความสนุกสนาน ความ
ผกูพนัและอบอุ่น โดยบอกเล่าเร่ืองราวเหล่านั้นผ่านน ้ ายางพาราที่เป็นเสมือนตวัแทนของชีวิตและ
ความทรงจ าต่างๆ ในอดีต น ามาถ่ายทอดความรู้สึกประสบการณ์และจินตนาการต่างๆ ท่ามกลาง
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ความเป็นปัจจุบนั เพื่อสะทอ้นถึงคุณค่าในอาชีพกรีดยางที่หล่อเล้ียงให้มีชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดี
ขึ้นเหล่าน้ีได้เป็นแรงบนัดาลใจพื้นฐานในการศึกษาและแสดงออกสร้างสรรคถึ์งความงามในวิถี
ชีวติพื้นถ่ินทางภาคใตท้ี่สัง่สมมาอยา่งยาวนาน 
 
ขอบเขตกำรศึกษำ 

 1.  ขอบเขตทางด้านเน้ือหาน าเสนอแนวความคิดภายใต้เร่ืองราวชีวิตอาชีพกรีด
ยางพาราและวิถีความเป็นอยูท่ี่บ่งบอกถึงความเป็นพื้นถ่ินใต ้เร่ืองราวความผูกพนัระหว่างคนใน
ครอบครัวโดยน ามาผสมผสานกบัจินตนาการอารมณ์และความรู้สึกส่วนตวัของขา้พเจา้โดยใชน้ ้ า
ยางพาราที่เปรียบเสมือนน ้ านมที่หล่อเล้ียงชีวติมากระกอบกนัเป็นส่ิงของต่างเช่น จาน ชาม ชอ้น ตู ้
โตะ๊ เตียง ขนั โอ่ง กะละมงั ตะเกียง มีด เขียง ป่ินโต และแหจบัปลา 
 2.  ขอบเขตทางด้านรูปแบบเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบ 3 มิติ
ประเภทของการจดัวาง (Installation) เฉพาะพื้นที่ ที่มีการก าหนดไว ้(Site Specific) เพื่อให้ผูช้มได้
เขา้มามีส่วนร่วมของบรรยากาศแห่งความรักและความอบอุ่น 
 3.  ขอบเขตทางดา้นเทคนิคเป็นกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานในลกัษณะส่ือผสมดว้ย
กระบวนการป้ัน และหล่อดว้ยน ้ ายางพารา เทคนิคภาพพมิพแ์กะไมแ้ละวสัดุอ่ืนๆจากธรรมชาติ 
 
ค ำนิยำมศัพท์ 

 Direct Duplication via Latex การถอดพมิพย์างพารา 
 Installation Art  ศิลปะจดัวางหรือศิลปะติดตั้ง 
 Site Specific Art  ศิลปะที่สร้างสรรคบ์นต าแหน่งที่เฉพาะเจาะจง 
 Space  พื้นที่วา่ง 
 Woodcut Tool  เคร่ืองมือแกะไม ้
 Plywood  แผน่ไมก้ระดาน 
 Plaster  ปูนปลาสเตอร์ 
 Mold casting  การหล่อแม่พมิพ ์
 Mixed Media  ศิลปะส่ือผสม 
 Rubber tree  ตน้ยางพารา 
 Object  วตัถุส่ิงของ 
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บทที่ 2 

พืน้ฐานความคดิและอิทธิพลในการสร้างสรรค์ 
 

 ในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ภายใตห้ัวขอ้เร่ือง “ยางโยงใยชีวิต” นั้นเป็นการ
สร้างผลงานศิลปะที่เกิดจากประสบการณ์การรับรู้ การสมัผสัและการใชชี้วติอยูก่บัครอบครัวชนบท
ทางภาคใต ้เกิดเป็นความรู้สึกผูกพนัลึกซ้ึง ก่อเกิดเป็นตวัตนและบ่มเพาะจิตวิญาณให้เกิดความรัก 
เล็งเห็นคุณค่าของธรรมชาติ เป็นหลกัแนวคิดบนพื้นฐานของความรู้สึกในสาระคุณค่าของการด า
เดินชีวิตให้สอดคลอ้งกบัธรรมชาติอยา่งกลมกลืนและน าผลผลิตจากธรรมชาติ คือ (น ้ ายางพารา) 
สร้างอาชีพเกิดเป็นรายได้เพื่อหล่อเล้ียงทุกชีวิตในครอบครัว การน้ีจึงได้อาศัยวิธีการและแนว
ทางการน าเสนอผลงานศิลปะภายใตก้ระบวนการสร้างสรรค์รูปแบบอินสตอลเลชัน่ (Installation 
Art) ที่มีเน้ือหาและแนวความคิด เป็นประเด็นส าคญัในการก าหนดรูปแบบทางกายภาพของผลงาน 
ในรูปแบบแนวงานประเภท 3 มิติ จึงเป็นเสมือนพื้นฐานที่ส าคญั  มุ่งเน้นเน้ือหาเช่ือมโยงพื้นที่กบั
กระบวนการความคิดในการสร้างผลงงาน ด้วยกรรมวิธีการเทคนิคการแกะไม้ (Woodcut) และ
กรรมวิธีการเทคนิคการถอดพิมพย์างพารา (Direct Duplication via Latex)  เกิดเป็นร่องรอยผ่าน
กระบวนการสร้างสรรคเ์พือ่บอกเล่าเร่ืองราววถีิชีวติ ความอบอุ่นที่แฝงไปดว้ยความเรียบง่าย ความ
พอเพียงและตอบสนองความรู้สึกอนัมีคุณค่า จากนั้นถึงน ามาติดตั้งหรือจดัวางดว้ยวิธีการเฉพาะ 
ภายในพื้นที่ที่ถูกสร้างเพื่อเช่ือมโยงและมีปฏิสัมพนัธ์ภายในผลงาน ที่เกิดจากวตัถุและวสัดุสร้าง
เอกภาพทางสุนทรียศาสตร์ในพื้นที่ไดต้รงตามเจตนาและความคิดของขา้พเจา้ 
 
ที่มาของแนวคดิและแรงบันดาลใจ 

 การมองเห็นดว้ยตา รับรู้ดว้ยกล่ิน ล้ิมรสด้วยล้ิน รับฟังจากเสียง การรับรู้ได้ดว้ยการ
สมัผสัช่วงเวลาชีวติในวยัเยาว ์การอยูร่่วมกนักบัครอบครัวใชชี้วิตอยูก่บัธรรมชาติในวิถีชีวิตชนบท
ทางภาคใตค้วามเรียบง่ายพอเพยีง เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผร่วมถึงประสบการณ์ความผกูพนัความทรงจ าความ
รักความอบอุ่นที่คอยโอบกอดชีวิตให้เจริญเติบโตเต็มไปด้วยความสุข มองเห็นถึงคุณค่าของ
ธรรมชาติดูแลรักษาและน าผลผลิตจากธรรมชาติ คือ “น ้ ายางพารา” มาสร้างเป็นอาชีพหล่อเล้ียงทุก
ชีวติในครอบครัวเป็นเสมือนแรงบนัดาลใจที่มีอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพส่ื์อผสม
เพือ่แสดงถึงความทรงจ าและความรู้สึกที่ตราตรึงฝังลึกอยูภ่ายใตจิ้ตใจ 
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แนวคดิในการสร้างสรรค์ 
คิดถึงสวนยาง 

  ยางยนืตน้คุม้แผเ่หมือนแม่พอ่ ทั้งเล้ียงหล่อผนืดินทุกถ่ินที่ 
 ชีพไดอ้ยูไ่ดกิ้นไดย้นิดี เพราะยางน้ีแผร่่มมานมนาน 
  น ้ ายางมีสีพสุิทธ์ิดุจปุยนุ่น งามละมุนเหลือเกินเม่ือเมิลผา่น 
 ถูกคมมีดกรีดพร้อยสร้างรอยจาร ส่งลูกหลานรุ่งเรืองถึงเมืองไกล 
  เม่ือลมร้อนหมุนควา้งใบยางร่วง มิปลิดห่วงปลิดรักลงตกัษยั 
 ยงัยนืตน้ดูดัง่ระวงัภยั รอวนัใบผลิสะพร่ังอีกคร้ังคราว 
  กลบัมาย  า่เยอืนสวนป่วนใจโหย หลงัจากโดยสารเวลามาเหลือกล่าว 
 คิดถึงวนัเยาวว์ยัใสสกาว เราเคยกา้วเทา้ชมแนวร่มยาง 
  เป็นพื้นที่ชีวตินิดและนอ้ย แลว้ค่อยค่อยเพิม่สุขขึ้นทุกอยา่ง 
 เพือ่นสตัวป่์าเยีย่มกรายตามรายทาง วิง่ลู่กวา้งลานหญา้เพลินอารมณ์ 
  โอย้างเอ๋ยยงัเห็นเหมือนเช่นก่อน แมจ้ากจรเหยา้อู่ยงัรู้สม 
 วา่ชีวติชิดสวนนั้นชวนชม รอยมีดคมกรีดประทบัลงกบัใจ 
  ยางยนืตน้คุม้แผเ่ราแต่เกิด น ้ ายางเชิดชูค่าถ่ินอาศยั 
 เราเคยรักสวนยางมาอยา่งไร ก็จะรักตลอดไปไม่มีลืม1 
 
 ภูมิประเทศทางภาคใตอุ้ดมสมบูรณ์ดว้ยทรัพยากรธรรมชาติเช่นทรัพยากรดิน,น ้ า,ป่า
ไม้และแร่ธาตุซ่ึงเป็นปัจจยัในการตั้งถ่ินฐานการปรับตวัเพื่ออยูร่่วมกับธรรมชาติ อาชีพท าสวน
ยางพาราถือไดว้า่เป็นอาชีพหลกัทางภาคใต ้การปลูกยางเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่เป็นส่วนส าคญัยิง่
ต่อการเล้ียงชีวิตและครอบครัว ครอบครัวของขา้พเจา้ไดป้ระกอบอาชีพท าสวนยางพารามาตั้งแต่
สมยัปู, ยา่, ตา, ยายจนถึงพอ่และแม่ ยางพาราคือวถีิชีวติที่มีความผูกพนักบัครอบครัวมายาวนานน ้ า
ยางพาราลกัษณะสีขาวเปรียบดัง่น ้ านมที่สร้างชีวติเด็กใหเ้จริญเติบโต น ้ ายางคือหมอ้หุงขา้วใบใหญ่
ที่สามารถดูแลทุกชีวิตในครอบครัว น ้ ายางคือยารักษาโรค คือทุนการศึกษา คือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
คือชีวติ คือครอบครัวคืออาชีพช่วยหล่อหลอมโยงใยความรู้สึกความผูกพนัของคนในครอบครัวไว้
ดว้ยกนั แนวความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะของขา้พเจา้เป็นการมองยอ้นกลบัไปให้เห็นถึง
คุณค่าวิถีชีวิตชนบททางภาคใต ้รวมถึงประสบการณ์ส่วนตวัที่รับรู้ทางดา้นความผูกพนักลายเป็น

                                                             

 1 เปลวเพลิงแห่งใจ เปลวไฟแห่งฝัน, คิดถึงสวนยาง, เขา้ถึงเม่ือ 17 กรกฎาคม 2560, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://aromklon.com/index.php?topic=1726 
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ความทรงจ าที่ส่งผลภายในจิตใจรับรู้อารมณ์ความรู้สึกคิดถึงช่วงเวลาแห่งความอบอุ่นความสุขใน
วถีิชีวติถ่ินใต ้
 
อิทธิพลที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ 

 การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ีไดน้ าอิทธิพลที่ผลต่อการสร้างสรรคใ์นหลาย 
ๆ ด้าน เช่น การใช้ชีวิตด้วยความผูกพนัน ้ ายางพาราอันเป็นผลผลิตจากธรรมชาติ ความทรงจ า
เร่ืองราวประสบการณ์ต่าง ๆ ในมุมมองความสุขใชชี้วิตเรียบง่าย การดูแลคนในครอบครัวโดยการ
เอาใจใส่การสอนให้เห็นคุณค่าของธรรมชาติประโยชน์ของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ การใช้ชีวิตใน
มุมมองความดีงามเพื่อสร้างความสุขได้พึ่งพาอาศัยธรรมชาติในการด ารงชีวิต เป็นพื้นฐานใน
โครงสร้างความคิดที่มีอิทธิพลมีผลต่อการศึกษาคน้ควา้ “น ้ ายางพารา” ผลผลิตจากธรรมชาติใน
ภาคใตเ้ป็นแหล่งขอ้มูลที่ส าคญัอยา่งยิ่งก่อให้เกิดความรู้สึกในจิตวิญญาณไปสู่กระบวนการตน้
ความคิด ความรู้สึก การสร้างสรรคใ์นการแสดงออกถึงวถีิชีวติร่วมกบัน ้ ายางพาราและความทรงจ า
ในวยัเด็กให้เห็นถึงการด ารงชีวิตอย่างพอเพียงพึ่งพาอาศยักันอยู่ร่วมกันและเห็นคุณค่าของส่ิง
รอบตวัเป็นอิทธิพลในการสร้างสรรคผ์ลงานภาพพมิพส่ื์อผสม ชุดน้ีของขา้พเจา้ 
 
อิทธิพลที่ได้รับจากการประกอบอาชีพท าสวนยางพารา 

 ผูค้นในภาคใตส่้วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวนยางพาราเป็นอาชีพหลัก การปลูก
ยางพาราเนน้การปลูกในลกัษณะเป็นแถวเรียงยาวเพือ่สะดวกในการเก็บและง่ายต่อการก าจดัวชัพืช
การกรีดยางคือการน าผลผลิตออกจากตน้ในรูปของน ้ ายางสดจากบริเวณเปลือกของตน้ยางพาราเพื่อ
น าไปแปรรูปใชป้ระโยชน์ ถือวา่การกรีดยางเป็นหวัใจส าคญัของการประกอบอาชีพการท าสวนยาง
เพราะเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ มีความส าคญัต่อการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์ของตน้ยาง 
รวมทั้งความมัน่คงในการประกอบอาชีพการท าสวนยางดว้ย ปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการกรีดที่มีผลต่อ
ผลผลิตไดแ้ก่ตน้ยางที่เปิดกรีดตอ้งมีขนาดเสน้รอบวงไม่นอ้ยกวา่ 50 เซนติเมตร วดัที่ระดบัความสูง 
150 เซนติเมตร จากพื้นดินความลาดชันในการกรีดโดยให้รอยกรีดท ามุมเอียง 30 – 35 องศา กับ
แนวระดบัจากซา้ยบนลงมาขวาล่าง เพือ่ใหน้ ้ ายางไหลไดส้ะดวก ไม่ไหลออกนอกรอยกรีด ความลึก
ของรอยกรีดควรกรีดยางใหเ้หลือส่วนเปลือกอ่อนชั้นในสุด 0.5 มิลลิเมตร จะสามารถตดัท่อน ้ ายาง
ไดถึ้ง80เปอร์เซ็นต ์แต่หากลึกเกินไปจะท าใหเ้ปลือกงอกใหม่มีแผลขรุขระซ่ึงไม่สามารถกรีดซ้อน
หนา้เดิมได ้ดงันั้น การกรีดลึกหรือไม่นั้นจะขึ้นอยูก่บัแรงงานของการกรีด ส าหรับขนาดงานกรีด
นั้นเป็นจ านวนของตน้ยางที่คนกรีดสามารถกรีดไดใ้นแต่ละวนั ขึ้นอยูก่ ับขนาดของตน้ยางพารา
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ความยาวของรอยกรีด ลกัษณะของพื้นที่ ความช านาญของคนกรีด และช่วงเวลาในการไหลของน ้ า
ยาง ชาวสวนยางจะเร่ิมปฏิบติัหนา้ที่ในการกรีดยางประมาณช่วงเวลา 01.00-06.00 น. ซ่ึงเป็นช่วงที่
มีสภาพอากาศเหมาะสมต่อการไหลของน ้ ายางจึงนบัไดว้า่เป็นเวลาเร่ิมตน้ในการปฏิบติังานตามวิถี
ชีวติของชาวสวนยาง นอกจากน้ียงัมีองคป์ระกอบอ่ืนๆ ไดแ้ก่อุปกรณ์ในการกรีดยาง คือ มีดตดัยาง 
ตะเกียงแก๊ส หินลบัมีด หมวก ถงัน ้ ายาง รางยาง จกัรรีดยาง น ้ ายาฆ่ายาง ชาวสวนจะต่ืนตั้งแต่ตี 2-3
ออกกรีดยางตอนย  า่รุ่งอากาศเยน็สบายน ้ ายางจะไหลออกมา 
 

 
 
 

 

ภาพที่ 1 ภาพกรีดยาง อิทธิพลที่ไดรั้บจากการประกอบอาชีพท าสวนยางพารา 
ที่มา: เริงอกัษร, อาชีพ กรีดยาง (กาพย์ยานี 11), เขา้ถึงเม่ือ 19 กรกฎาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.khonphutorn.com/index.php?topic=9948.0 
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ภาพที่ 2 ภาพอาชีพกรีดยาง อิทธิพลที่ไดรั้บจากการประกอบอาชีพท าสวนยางพารา 
ที่มา: ไทยรัฐฉบบัพมิพ,์ ธ.ก.ส.อุ้มชาวสวนยาง, เขา้ถึงเม่ือ 19 กรกฎาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก 
https://www.thairath.co.th/content/555637 
 

 

ภาพที่ 3 ภาพเกษตรกรชาวสวนยาง เทยางดิบลงภาชนะเพือ่อบแหง้ 
ที่มา: ทีมข่าวเบนาร์นิวส์, นายกรัฐมนตรีกล่าวย  ้า จะไม่ใชว้ธีิการแทรกแซงราคายางพารา, เขา้ถึงเม่ือ 
19 กรกฎาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.benarnews.org/thai/news/TH-rubber- 

http://www.benarnews.org/thai/news/TH-rubber-
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ภาพที่ 4 ภาพตะเกียงที่ใชใ้นการประกอบอาชีพกรีดยาง 
ที่มา: ninjanid, ขายของทีใ่ช้ได้แบบ ตะเกียง+ไฟฉาย ค่ะ และ เส้ือทหาร, เขา้ถึงเม่ือ 19 กรกฎาคม 
2560, เขา้ถึงไดจ้าก http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=8&topic_no= 
120991&topic_id=122422s 
 

 

ภาพที่ 5 ภาพหินลบัมีด 
ที่มา: โยการเกษตร, มีด, เขา้ถึงเม่ือ 19 กรกฎาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.nanagarden.com/ 
shop/4811/มีด-knife/12006 
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ภาพที่ 6 ภาพมีดกรีดยางพารา 
ที่มา: journalism108, เปลี่ยนวิธีคดิ ข้ามวกิฤต 'ยางพารา', เขา้ถึงเม่ือ 19 กรกฎาคม 2560, เขา้ถึงได้
จาก http://www.jr-rsu.net/article/675 
 

 

ภาพที่ 7 ภาพถว้ยน ้ ายางพารา 
ที่มา: L, ส่งออกยางพารา, เขา้ถึงเม่ือ 16 กรกฎาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.farmkaset.org/ 
html5/contents.aspx?con_id=2685# 
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ภาพที่ 8 ภาพจกัรรีดยางพารา 
ที่มา: กากีแกมเขียว, กลับบ้านเรา รักรออยู่, เขา้ถึงเม่ือ 14 กรกฎาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.bloggang.com/m/viewdiary.php?id=greenkhaki&group=7&month=09-2007&date=06 
 

 

ภาพที่ 9 ภาพถงัเก็บน ้ ายางพารา 
ที่มา: แดง อุบล, เมื่อหลานมาของานท า, เขา้ถึงเม่ือ 16 กรกฎาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.bansuanporpeang.com/node/23227 
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ภาพที่ 10 ภาพการลบัมีดกรีดยาง 
ที่มา: journalism108, เปลี่ยนวิธีคดิ ข้ามวกิฤต 'ยางพารา', เขา้ถึงเม่ือ 16 กรกฎาคม 2560, เขา้ถึงได้
จาก http://www.jr-rsu.net/article/675 
 

อิทธิพลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานศิลปะประเภทจัดวาง (Installation Art) 

 ในงานศิลปะประเภทศิลปะจดัวางหรือติดตั้ง (Installation Art)  หมายถึงประเภทของ
งานศิลปะที่มีที่ต ั้ งเฉพาะจุด, เป็นงานสามมิติ ที่ถูกออกแบบเพื่อที่จะแปรสภาพการรับรู้ของ
ส่ิงแวดลอ้ม (perception of a space) โดยทัว่ไปแลว้ “ศิลปะจดัวาง” จะหมายถึงศิลปะภายในตวั
ส่ิงก่อสร้าง ถา้ตั้งอยูภ่ายนอกก็มกัจะเรียกว่า “ศิลปะภูมิทศัน์” (Land art) และศิลปะสองประเภทน้ี
คาบเก่ียวกนั ศิลปะจดัวางอาจจะเป็นไดท้ั้งศิลปะที่ติดตั้งอยา่งถาวรหรือเพียงชัว่คราวก็ได ้ศิลปะจดั
วางได้รับการติดตั้งในการแสดงงานนิทรรศการศิลปะ เช่นในพิพิธภณัฑ์หรือหอศิลป์ หรือใน
บริเวณทั้งที่เป็นของส่วนบุคคลและของสาธารณชน ประเภทของงานก็ครอบคลุมตั้งแต่การใชว้สัดุ
ที่พบโดยทัว่ไป ที่มกัจะเลือกสรรจากวสัดุที่ท  าให้มีความกระทบอารมณ์ รวมไปถึงวตัถุสมยัใหม่
เช่นวิดีโอ, เสียง, การแสดง, ความเสมือนจริงแบบด่ืมด ่า (Immersive virtual reality) และ
อินเทอร์เน็ต ศิลปะจดัวางหลายช้ินเป็นศิลปะเฉพาะที่ (Site-Specific Art) ซ่ึงหมายความว่าเป็นงาน
ที่ออกแบบใหติ้ดตั้งตรงต าแหน่งหรือสถานที่ที่สร้างงานศิลปะโดยเฉพาะเท่านั้น2 

                                                             

 2 ศิลปะจัดวาง, เขา้ถึงเม่ือ 30 กรกฎาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก https://th.wikipedia.org/ 
wiki/ศิลปะจดัวาง 
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 พนิรี สณัฑพ์ทิกัษ์3 เป็นศิลปินที่สร้างงานในแนวทางศิลปะอินสตอลเลชัน่ (Installation 
Art) ชาวไทย เป็นผูท้ี่สร้างผลงานโดยใช้รูปทรงทรวงอกของสตรี หรือ “นม” เป็นสัญญะ เธอแปร
ภาพทรวงอกจากส่ิงที่เร้าความปรารถนาใหก้ลายเป็นส่ิงที่ประกาศให้รู้ถึงอารมณ์อนัลึกซ้ึงที่แฝงอยู ่
เพื่อแสดงถึงความเป็นผูห้ญิงและความเป็นแม่ จนรูปทรงดังกล่าวได้กลายเป็นอัตลักษณ์ในงาน
ศิลปะของเธอ รูปทรงนมที่ศิลปินน ามาใชย้งัดูคลา้ยสถูปเจดียใ์นสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาและ
สามารถตีความเป็นรูปทรงของภาชนะที่มีทั้งการให้และรับ ทั้งหมดท าให้เกิดความหมายที่ลึกซ้ึง
หลากหลาย และอาจเรียกวา่รูปทรงนมดงักล่าวเป็นสัญลกัษณ์ศกัด์ิสิทธ์ิในเชิงศิลปะของเพศหญิงก็
เป็นได ้ในการน ารูปทรงนมมาใชใ้นงานศิลปะ พินรีไดเ้ปิดโอกาสให้ผูช้มเขา้มามีปฏิสัมพนัธ์กับ
งานศิลปะของเธอมากขึ้น งานช้ินใหม่ของเธอแสดงใหเ้ห็น สไตลใ์หม่ๆที่ศิลปินใช ้จากเดิมที่เคยใช้
แต่ประติมากรรมลว้นๆมาเป็นรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟที่เชิญชวนให้ผูช้มเขา้มามีส่วนร่วม ตั้งแต่
การรับชมดว้ยประสาทสมัผสัตา การสมัผสั การเขา้ไปนัง่-หนุน-นอน มาจนถึง การกิน ศิลปินใชผ้า้
ไหมเพื่อสร้างรูปทรงอ่อนนุ่มสามมิติของทรวงอกหญิง แต่ละช้ินจะมีเคร่ืองจับสัญญาณที่
ตอบสนองต่อเสียง ฝีเทา้ ผูช้มที่เดินผา่นมาในห้องแสดงงาน รูปทรงนั้นก็จะค่อยๆเคล่ือนไหวขึ้นๆ 
ลง ๆ ตามเสียงที่เกิดขึ้น 

                                                             

 
3
 พนิรี สณัฑพ์ทิกัษ ์ศิลปินชาวไทย เกิดเม่ือ 15 ตุลาคม 2504 
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ภาพที่ 11 ภาพผลงานของ พนิรี สณัฑพ์ทิกัษ ์
 ช่ือผลงาน หนุนนม 
 ขนาด  แปลผนั 
 เทคนิค  แบบอินเตอร์แอคทีฟ 
 ปีที่สร้าง 2546-2547 
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อิทธิพลที่ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) 

 ภาพพมิพแ์กะไมเ้ป็นศิลปะสาขาหน่ึงซ่ึงไดรั้บความสนใจมากจากศิลปินและผูท้ี่ช่ืนชม
งานศิลปะในดา้นการพฒันาการของศิลปะ ภาพพมิพน์ั้นมีที่มาจากการสร้างภาพหรือเคร่ืองหมายลง
บนวสัดุผิวเรียบ เพื่อให้เกิดภาพหรือเคร่ืองหมายที่เหมือนกนัหรือซ ้ ากนั ซ่ึงเช่ือว่าชาวจีนเป็นชน
ชาติแรกที่คิดวิธีการพิมพแ์บบกดหรือประทบั(Stamp) โดยพิมพล์งวสัดุอ่ืนๆ ก่อนที่จะมีการท า
กระดาษเกิดขึ้นซ่ึงวิธีการพิมพร์ะยะเร่ิมแรกจะสร้างจากแม่ พิมพไ์มเ้ป็นส่วนใหญ่หรือแมแ้ต่ภาพ
พมิพแ์กะไมข้องยโุรปก็มีลกัษณะเช่นเดียวกบัจีน คือ การพมิพจ์ากแม่พมิพไ์ม ้ แลว้ใชก้ารพิมพด์ว้ย
มือเป็นหลกัและต่อมาจึงคิดคน้การพมิพด์ว้ยแท่นพมิพง์านแบบ หยาบ ๆ ขึ้นมาจากนั้นก็พฒันาแท่น
พมิพเ์ร่ือย ๆ มาจนมีคุณภาพในการพมิพง์านมากยิง่ขึ้น การสร้างสรรคง์านภาพพิมพน์ั้นไดรั้บความ
นิยมมากเช่นเดียวกบัศิลปะสาขาอ่ืน ๆ ในวงการศิลปะภาพพิมพข์องบา้นเรานั้นในยคุแรก ๆได้มี
การจดัการเรียนการสอนศิลปะภาพพิมพข์ึ้นน าโดยศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรีซ่ึงเป็นผูริ้เร่ิมบรรจุ
รายวิชาภาพพิมพ์เข้าเป็นหน่ึงในหลักสูตรของการเรียนการสอน  ซ่ึงปัจจุบันคือมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 เม่ือปี พ.ศ. 2496 จึงนบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของวงการศิลปะภาพพิมพใ์นประเทศไทยศิลปะ
ภาพพมิพน์ั้นมีกระบวนการต่าง ๆ เป็นเร่ืองที่เก่ียวขอ้งกบัเทคนิคกระบวนการ ที่ผูส้ร้างสรรคง์าน
จะตอ้งทดลองคน้ควา้ และมีขั้นตอน ซ่ึงตรงน้ีคือความมีเสน่ห์ของกระบวนการทางเทคนิคภาพ
พมิพน์ัน่เองโดยเฉพาะภาพพมิพแ์กะไมท้ี่ไม่จ  าเป็นตอ้งมีอุปกรณ์มากหรือกรรมวิธีที่ซับซ้อนเพียง
แค่มีแผน่ไมช้นิดอ่อนและมีอุปกรณ์ส าหรับแกะก็สามารถสร้างสรรคผ์ลงานภาพพมิพไ์ด ้
 ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ของอาจารยป์ระหยดั พงษ์ด า 4นั้ น เน้ือหาของผลงานได้
บรรยายถึงเร่ืองราวชีวติชนบทไทยและสภาพแวดลอ้มชนบท รวมถึงเน้ือหาที่เก่ียวขอ้งกบัความรัก 
เพศและชีวิตครอบครัวซ่ึงเป็นเร่ือง ของอารมณ์ความรู้สึกในด้านต่างๆ ของตน เช่น ความรัก 
ความคิดถึง ความอบอุ่น ความผกูพนัระหวา่งแม่กบัลูก โดยมีรูป แบบในผลงานภาพพิมพแ์กะไมท้ี่
เป็น แบบเหมือนจริง (Realistic) และรูปแบบอารมณ์นิยม (Emotionalism) หรือรูปแบบที่ใช้
ความคิดและจินตนาการแบบอุดมคติ ส าหรับภาพพิมพแ์กะไมข้องท่านจะมีเทคนิคการพิมพแ์บบ
ขาว ด าและการพิมพแ์บบสี รูปแบบของผลงานที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน เม่ือเห็นที่ได้ก็
ทราบไดว้า่เป็นผลงานของท่านลกัษณะที่โดดเด่นคือการใชรู้ปทรงของสัตวช์นิดต่าง ๆ มาแทนค่า

                                                             

 4 ศาสตราจารยป์ระหยดั พงษด์ า, เกิดเม่ือวนัที่ 28 ตุลาคม 2477,  เสียชีวิตเม่ือ วนัที่ 19 
กนัยายน 2557, ไดรั้บยกยอ่งเชิดชูเกียรติใหเ้ป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทศันศิลป์ (ภาพพิมพ)์ ประจ าปี 
2541 
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ความคิด ทั้งในเชิงสัญลักษณ์ และแบบตรงไปตรงมา เช่น การใช้รูปทรงของแมว ไก่ ววั ควาย 
ตุก๊แก นกฮูก คา้งคาวรวมถึงรูปทรงของคน เป็นตน้  
 

 

ภาพที่ 12 ภาพ “ยามเชา้” ผลงานภาพพมิพแ์กะไมข้อง ศาสตราจารยเ์กียรติคุณประหยดั พงษด์ า 
ที่มา: MGR Online, “ผลงานศิลปะแต่ละช้ินสะท้อนว่า พ่อเป็นคนรักครอบครัว” ศักดิ์ศยาม พงษ์ด า, 
เขา้ถึงเม่ือ 17 กรกฎาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.mgronline.com/CelebOnline/ViewNews. 
aspx?NewsID=9580000079857&Html=1&TabID=2& 
 

 รูปแบบผลงานภาพพิมพแ์กะไม้ ของอาจารยป์ระพนัธ์ ศรีสุตา 5เป็นรูป แบบเหมือน
จริงโดยจะบรรยายธรรมชาติ สภาพแวดลอ้มชนบทซ่ึงเลียนแบบสภาพ ส่ิงแวดลอ้มโดยมีการจดัวาง
องคป์ระกอบในภาพ ที่ดูสมจริงเหมือนธรรมชาติมากที่สุด แสดงสัดส่วน ระยะ มิติ ของแสงเงา
แสดงความเคล่ือนไหว ของรูปคนและสัตวไ์ดอ้ยา่งสมจริงตาม หลกัทศันียวิทยา ส าหรับในดา้น
เทคนิคการแกะแม่พมิพไ์มน้ั้น จะไม่นิยมการพมิพแ์กะแบบสี โดยจะพมิพแ์บบขาวด า เป็นหลกัและ
มีเทคนิคการพมิพท์ี่เห็นไดช้ดั คือการทิ้งร่องรอยการแกะใหก้ระจายอยูท่ ัว่ไปภายในภาพ ซ่ึงในการ
แกะจะให้ส่วนของรูปเป็นสีด า และพื้นเป็นสีขาว ในส่วนพื้นขาวจะไม่แกะออกจนหมดแต่จะทิ้ง

                                                             

 5 อาจารยป์ระพนัธ ์ศรีสุตา, เกิดเม่ือ28 กรกฎาคม 2482, ผลงานที่มีช่ือเสียง มหากาพย ์
ภาพพมิพไ์มแ้กะ ช่วงปี 2504-2513 
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ร่องรอยการแกะไว ้ ถึงแมภ้าพพมิพแ์กะไมข้องท่านจะไม่ไดแ้สดงออกในเร่ืองของสีเป็นหลกัแต่จะ
ใชน้ ้ าหนกัอ่อนแก่ของ ขาว เทา ด าอนัเกิดจากเส้นที่แกะ มีลกัษณะการถกัทอประสานกนัคลา้ยกบั
การวาดเสน้แสดงเร่ืองแสงเงา และบรรยากาศของภาพโดยเลียนแบบ ความเป็นจริงของธรรมชาติ 
ซ่ึงตรงน้ี เป็นลกัษณะเด่นที่พบได้ในผลงานของท่านดัง เช่น ภาพ ทอดแห ขึ้นฝ่ัง กระโดดเชือก 
รอบกองไฟและเล่น กระโดดน ้ า เป็นตน้ 
 จากความช่ืนชอบในกระบวนการเทคนิคแกะไมน้ าไปสู่การสร้างสรรคก์ารน าเสนอ
ผลงานโดยประยุกต์ผสมกับเทคนิคส่วนตัวของขา้พเจา้ เป็นการเพื่อถ่ายทอดเร่ืองราววิถีชีวิต
ความรู้สึก ความผูกพนั ความประทบัใจ ในอาชีพกรีดยางพาราโดยใช้เทคนิคแกะไม้แทนค่าเพื่อ
ถ่ายทอดเร่ืองราวของบิดา มารดากบัการประกอบอาชีพกรีดยางพารา การกรีดยางจากตน้ยางตอ้งใช้
ความรู้ ความเขา้ใจ ความเพียรพยายาม การรอคอยน ้ ายางพาราด้วยความอดทนในการท างาน น ้ า
ยางพาราคือส่ิงที่บอกเล่าเร่ืองราวและเช่ือมโยง ความรัก ความผูกพนั ความหวงัดีของบิดา มารดา
และคนในครอบครัว สามารถแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก ที่ฝังอยูภ่ายใตค้วามทรงจ า จนกลาย 
เป็นผลงานรูปธรรมที่ชัดเจนตามทศันะของขา้พเจา้ ดูสงบและเรียบง่ายแสดงออกถึงบรรยากาศ
ภายในความทรงจ าและจินตนาการ ของเคร่ืองมือเคร่ืองใชท้ี่ไดรั้บจากหยาดเหงื่อ แรงกาย ของบิดา 
มารดาซ่ึงผลงานทั้งหมดมี ความงามในเชิงขององค์ประกอบที่ลงตวัเรียบง่ายไม่ซับซ้อนตาม
จุดมุ่งหมายที่ขา้พเจา้วางไว ้

 

 

ภาพที่ 13 ภาพ “ฉากชนบท” (Village Scene) พ.ศ. 2510 ภาพร่างตน้ฉบบัภาพพิมพไ์มแ้กะ ของ
 ประพนัธ ์ศรีสุตา 
ที่มา: ศิลปินร่วมสมัย, เขา้ถึงเม่ือ 17 กรกฎาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก http://119.46.166.126/self_all/ 
selfaccess12/m6/710/lesson3/lesson3.php 
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินงานและขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
 
 ในการศึกษาขอ้มูลเพื่อน าไปสู่กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานของวิทยานิพนธ์หัวขอ้ 
“ยางโยงใยชีวติ” เพือ่ถ่ายทอดเร่ืองราวความผกูพนับรรยากาศความสงบเรียบง่าย การใชชี้วิตร่วมกบั
ธรรมชาติสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ โดยเน้นเน้ือหาเร่ืองราวภายใต้วิถีชีวิตถ่ินใต้และ“น ้ า
ยางพารา”ผลผลิตจากธรรมชาติวสัดุและวตัถุส่ิงของเคร่ืองมือเคร่ืองใชมี้ความหมายต่อความทรงจ า 
สอดแทรกเร่ืองราว ประสบการณ์วถีิชีวติครอบครัวโดยน าลกัษณะรูปทรงส่ิงของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
และน ้ ายางพาราร่วมกับเทคนิคภาพพิมพแ์กะไม้ เพื่อให้เห็นถึงแนวความคิดอารมณ์ความรู้สึก
แสดงออกในรูปแบบอุดมคติ เพือ่แสดงถึงความสุขจากความทรงจ าความผูกพนั โดยอาศยัทศันธาตุ
ทางศิลปะเป็นส่ือในการสร้างสรรคผ์ลงานไดด้งัน้ี 
 
ขั้นตอนการศึกษาข้อมูล 

 ขอ้มูลที่ได้จากการศึกษาประสบการณ์จริงที่ขา้พเจา้ไดใ้ช้ชีวิตและเติบโตขึ้นมาใน
ทอ้งถ่ินชนบทภาคใตต้ั้งแต่วยัเยาว ์จึงเห็นความส าคญัของการลงพื้นที่จริงเก็บขอ้มูลรูปภาพ พูดถึง
เร่ืองราวที่ผา่นมาในครอบครัว เพือ่ซึมซบับรรยากาศการด าเนินชีวิตที่บ่งบอกถึงเอกลกัษณ์อนัโดด
เด่น นอกจากน้ี การศึกษาศิลปะแนวจดัวางก็เป็นส่วนส าคญั เน่ืองจากรูปแบบในการน าเสนอผลงาน
เป็นรูปแบบภาพพมิพ ์จดัวาง ส่ือผสมจึงตอ้งศึกษาขอ้มูลรูปแบบศิลปะจดัวาง (Installation Art) มา
วเิคราะห์เพือ่น าเสนอใหต้รงกบัความรู้สึก ที่ตอ้งการถ่ายทอดและแสดงออกในวทิยานิพนธชุ์ดน้ี 
 
ขั้นตอนการประมวลความคดิ 

 1.  ขอ้มูลที่ไดจ้ากหนังสือเก่ียวกบัศิลปะจดัวาง (Installation Art) หนังสือที่เก่ียวกบั
เร่ืองราววิถีชีวิตของผูค้นทางภาคใต ้หนังสือที่เก่ียวกบัภาพพิมพแ์กะไมท้ี่บอกเล่าเร่ืองราววิถีชีวิต
เพือ่ศึกษาถึงกระบวนการจดัการทางความคิด และศึกษาแนวทางในการสร้างสรรคว์เิคราะห์รูปแบบ
เทคนิคเพือ่น ามาพฒันาปรับใชใ้นกระบวนการสร้างสรรคศ์ิลปะในรูปแบบของตวัเอง 
 2.  การศึกษาคน้ควา้และการรวบรวมวตัถุและวสัดุในการสร้างสรรคผ์ลงาน จะเป็น
วตัถุและวสัดุที่มีความหมาย เก่ียวเน่ืองกับเน้ือหาสาระที่ท  าการศึกษาและใช้อยู่ในวิถีชีวิตของ
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ครอบครัว เช่น น ้ ายางพารา เตียง โต๊ะ เก้าอ้ี ตูก้บัขา้ว จาน ชาม ชอ้น ซ้อม ขนั โอ่ง กะละมงั ครก 
สากและของใชอ่ื้น ๆ ที่ท  าให้เกิดจินตนาการซ่ึงเช่ือมโยงไปยงัแนวความคิด เพื่อถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สึก สามารถน ามาสู่กระบวนการสร้างสรรคเ์ป็นผลงานที่น าเสนอไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
 
เนื้อหาทางด้านทัศนศิลป์ 

 การน าเสนอผลงานภายใตรู้ปแบบการสร้างสรรคศิ์ลปะอินสตอลเลชัน่ (Installation 
Art) เป็นส่ือที่สะทอ้นเน้ือหา เร่ืองราว ถ่ายทอดบรรยากาศวิถีชีวิตทางภาคใต ้ที่มีความเก่ียวขอ้งกบั
ธรรมชาติและอาชีพการท าสวนยางพารา การผสมผสานส่ือผ่านกระบวนการทางทศันศิลป์เช่น 
รูปทรง เส้น สี น ้ าหนัก พื้นผิว ด้วยคุณลักษณะของน ้ ายางพาราและส่ิงของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
แสดงความหมายแฝงด้วยนัยยะที่ ลึกซ้ึง สร้างความกลมกลืนประสานเช่ือมโยงรูปทรงที่ มี
ความสมัพนัธก์บัเน้ือหาในการออก อยา่งตรงไปตรงมา 
 
ทัศนธาตุในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 การสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธชุ์ดน้ีเป็นการศึกษา คน้ควา้วิถีชีวิตความเป็นอยูข่อง
ครอบครัวที่ประกอบอาชีพกรีดยางพาราและความเป็นอยูข่องผูค้นในภาคใต ้การน าขอ้มูลต่างๆ มา
ผสมกบัจินตนาการแสดงอารมณ์ความรู้สึกประสบการส่วนตวัผ่านส่ิงของเคร่ืองมือเคร่ืองใชว้ตัถุ 
วสัดุผา่นน ้ ายางพารา โดยลกัษณะภาพพมิพแ์กะไมแ้บบส่ือผสมและการจดัวางที่ตอ้งใชคุ้ณลกัษณะ
ของทศันธาตุ 

 องคป์ระกอบทางศิลปะ 
 มนุษยผ์ูส้ร้างสรรคศ์ิลปะเพื่อแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก ปัญญา ความคิด ความ
งาม และจิตนาการซ่ึง สามารถแยกออกไดเ้ป็น 2 ส่วนดว้ยกนัเช่น โครงสร้างทางรูปคือโครงสร้าง
ทางวตัถุที่สามารถมองเห็นและสัมผสัรับรู้ไดท้างประสาทเช่นตา หู จมูก ปาก มือและส่วนต่างๆ
ของร่างกายองคป์ระกอบส่วนน้ีเกิดจากการแสดงออกทางโครงสร้างเรียกว่ารูปทรง(From)หรือ
องคป์ระกอบทางรูปธรรมศิลปินจึงจะตอ้งประสานส่ิงเหล่าน้ีเพื่อให้เกิดเอกภาพโดยใชท้ศันธาตุ
ไดแ้ก่ เส้น สี น ้ าหนัก พื้นผิว พื้นที่ รูปทรงที่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกความคิดหรือปัญญาทาง
ความคิด ที่อยูภ่ายใตจิ้ตใจผสมเขา้กับส่วนที่สององคป์ระกอบส่วนน้ีเรียกว่าโครงสร้างทางจิตจะ
เป็นดา้นเน้ือหา (Content) เร่ือง (Subject) และแนวเร่ือง (Theme) ทั้ง 3 ส่วนลว้นเป็นโครงสร้างทาง
จิตจะเป็นส่วนที่เช่ือมโยงซ้อนทบักนัอยู่ในงานเป็นส่วนที่เน้นแนวความคิด ความรู้สึก สามารถ
แสดงออกมาในรูปแบบของสญัลกัษณ์ องคป์ระกอบบางประเภทก็สามารกแยกไดแ้ละบางประเภท
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ก็ไม่สามารถแยกได ้องคป์ระกอบส่วนน้ีเรียกวา่นามธรรมและยงัเป็นส่วนหน่ึงของจุดเร่ิมตน้ในการ
ท างานเช่นเดียวกันกับโครงสร้างรูปธรรม การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจึงต้องเกิดจากการ
ประสานกนัอยา่งกลมกลืนระหวา่งโครงสร้างและเน้ือหา จึงเป็นส่วนส าคญัอยา่งยิง่เพราะจะท าให้
ผลงานมีคุณค่าทางความงามทางศิลปะที่สมบูรณ์ 

 1.  รูปทรง (Form) 
 รูปทรงในการสร้างสรรค์ผลงานของขา้พเจา้เป็นส่ิงที่มองเห็นในทางทศันศิลป์ที่
สร้างขึ้นและประสานอย่างมีเอกภาพ โดยน าวตัถุเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวสัดุส่ิงของที่ได้จาก
ธรรมชาติน ้ ายางพาราที่มีความคุน้เคยและมีความหมายต่อความรู้สึก โดยก าหนดขนาดรูปทรง
ต่างกันตามความหมายของส่ิงที่ต้องการส่ือความหมาย รูปทรงใหญ่ที่บ่งบอกถึงภาพรวมของ
เร่ืองราวที่ตอ้งการน าเสนอ ส่วนรูปทรงเล็กจะเป็นช้ินส่วนของรายละเอียดที่กระจายตวัอยูร่อบๆ
เป็นรูปทรงที่สามารถแสดงถึงเร่ืองราวความรู้สึกผสมผสานกับจินตนาการ แสดงถึงความคิดถึง 
ความผกูพนั อารมณ์ ความรู้สึก ประกอบเป็นเร่ืองราวที่สัมพนัธ์กนัภายใน รูปทรงของผลงานแบ่ง
ตามรูปแบบได ้2 ลกัษณะคือในส่วนของความเหมือนจริงและในส่วนที่เป็นอุดมคติผ่านกระบวน
ความคิดจินตนาการผสมผสานและน ามาปรับใชใ้นเชิงความคิดและสร้างสรรค ์
 

 

ภาพที่ 14 รูปทรงตูก้บัขา้ว 
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ภาพที่ 15 รูปทรงเตียงนอน 

 

 

ภาพที่ 16 รูปทรงโอ่ง กะละมงั เกา้อ้ี 
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 2.  เสน้ (Line) 
 เส้นโครงสร้างเป็นทศันธาตุเบื้องตน้ที่ส าคญัที่สุดเป็นโครงสร้างรูปทรงในการ
แสดงออกเป็นส่ิงที่ก  าหนดเน้ือหาผสมผสานเช่ือมโยงจินตนาการความรู้สึกถึงการมองเห็น แสดง
ให้เห็นถึงความเคล่ือนไหวที่มีความสอดคลอ้งสามารถสร้างความรู้สึกให้เกิดความกลมกลืนและ
เกิดเอกภาพขึ้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 2.1 เสน้ของรูปทรงรอบนอกเป็นการก าหนดรูปทรงที่บอกถึงขอบเขตและสามารถ
เนน้ใหเ้ห็นถึงโครงสร้างหลกัไดอ้ยา่งชดัเจน 
 2.2 เส้นที่ลากด้วยจินตนาการ เป็นการสอดประสานเช่ือมโยงที่แสดงถึงความ
เก่ียวขอ้งของเร่ืองราวโดยสามารถรับรู้ไดด้ว้ยทางความรู้สึก 
 2.3 รายละเอียดของเส้นที่ปรากฏอยู่ในรูปทรงเล็กหรือรูปทรงใหญ่ ทั้ งเส้น
โครงสร้างตั้ง นอน เฉียง ทแยง โคง้ และเส้นอิสระ เส้นต่างๆ จะเป็นตวัก าหนดความเคล่ือนไหว
และเช่ือมโยงรูปทรงเขา้ด้วยกัน เสริมให้ผลงานมีเอกลักษณ์ในการถ่ายทอดเร่ืองราวที่ข ้าพเจ้า
ตอ้งการน าเสนอไดอ้ยา่งครบถว้นตามจุดมุ่งหมาย 
 เส้นที่เกิดขึ้ นภายในผลงานของข้าพเจ้าเป็นการสร้างขึ้ นจากเทคนิคของการ
ประกอบกนัของไมเ้ป็นโครงสร้างหลกั เส้นจากการแกะไม ้เส้นที่เกิดจากร่องรอยของดินสอและ
เสน้ที่เกิดจากน ้ ายางพาราในส่วนของรายละเอียด เสน้ทุกเสน้ถูกผสานใหเ้ขา้กนัจนกลายเป็นผลงาน
ที่สมบูรณ์ในทศันคติของขา้พเจา้ 
 

 

ภาพที่ 17 ภาพเสน้โครงสร้างหลกัผลงานการสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ ์
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ภาพที่ 18 ภาพเสน้โครงสร้างหลกัผลงานการสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ ์

 

 

 

ภาพที่ 19 ภาพเสน้ขอบรูปทรงรอบนอกผลงานการสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ ์
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ภาพที่ 20 ภาพรายละเอียดของเสน้ที่ปรากฏอยูใ่นรูปทรงเล็กหรือรูปทรงใหญ่ 
 

 3.  สีและน ้ าหนกั (Color&Value) 
 การเลือกใช้สี เอกรงค์(Monochrome)เป็นสีที่ เกิดขึ้ นจากธรรมชาติของไม้ น ้ า
ยางพารา ดินสอ วตัถุและวสัดุ ปรากฏขึ้นในผลงานเป็นการแสดงให้เห็นถึง ความรู้สึกสอดคลอ้ง
ระหว่างโครงสร้าง เส้น สี น ้ าหนักอ่อนแก่ และเร่ืองราววิถีชีวิตแบบเรียบง่ายที่ครอบคลุม
ประสานกนัอยูใ่นผลงาน แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศที่มีความเป็นธรรมชาติ  เกิดการดึงดูดสายตา
และสามารถรับรู้ถึ งความรู้สึกที่ มีความหมายต่อความทรงจ าแห่งวิถีชีวิตถ่ินใต้ ได้อย่าง
ตรงไปตรงมา 
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ภาพที่ 21 ภาพสีและน ้ าหนกัผลงานในการสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ ์
 

 4.  พื้นผวิ (Texture) 
 ลกัษณะพื้นผวิที่ปรากฏขึ้นในผลงานไม่ว่าจะเป็นผิวเรียบ หยาบ ละเอียด ขรุขระที่
เกิดจากการสร้างสรรคด์ว้ยเทคนิคภาพพิมพแ์กะไมแ้ละร่องรอยจากส่ิงของเคร่ืองใชส่ิ้งเหล่าน้ี ได้
แฝงนยัยะและสอดแทรกเร่ืองราววถีิชีวติสร้างสรรคเ์ช่ือมโยงรูปทรงใหเ้กิดความสมบูรณ์ 
 

 

ภาพที่ 22 ภาพรายละเอียดของเสน้ที่ปรากฏอยูใ่นรูปทรงเล็กหรือรูปทรงใหญ่ 
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 5.  พื้นที่วา่ง (Space) 
 พื้นที่ว่างเป็นตวัก าหนดรูปทรงเร่ืองราวการจดัวาง ผสมผสานให้เกิดการรับรู้การ
มองถึงจงัหวะและมิติ ที่มีผลในการมองเห็นความเคล่ือนไหวเช่ือมโยงรูปทรงให้มีความกลมกลืน
เกิดปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งรูปทรงต่อรูปทรงภายในผลงาน 
 

 

ภาพที่ 23 ภาพพื้นที่วา่ง 
 

 6.  แปลน ( Plan ) 
 เป็นการน าเสนอความคิด ที่แสดงออกเพื่อให้ปรากฏทางการมองเห็น พื้นที่จะเป็น
ตวัก าหนดขอบเขต เพือ่ใหผู้ช้มสมามารถสมัผสัไดถึ้งการประกอบกนัของทศัธาตุและแสดงให้เห็น
ถึงความเคล่ือนไหว เช่ือมโยงระหว่างจุดหน่ึงไปถึงจุดหน่ึง ผ่านโครงสร้าง เส้น สีและน ้ าหนัก
รูปทรงเช่น ตู ้โตะ๊ เตียง จาน ชาม ชอ้น ส้อม หมอ้ โอ่ง กะละมงั มีด เขียงและเร่ืองราววิถีชีวิตของ
ครอบครัวพื้นถ่ินใต ้โดยการน าเสนอผ่านกระบวนการสร้างสรรคท์างศิลปะการแกะไมร่้วมกบัน ้ า
ยางพาราผลผลิตที่ไดจ้ากธรรมชาติ เป็นส่วนที่ท  าให้เกิดความรู้สึกและอารมณ์ทางสุนทรียภาพแก่
ผูช้ม 
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ภาพที่ 24 ภาพแปลนของผลงาน 
 

 7.  ลวดลายและเร่ืองราวที่เกิดขึ้นจากการพมิพ ์
 ลวดลายที่บอกเล่าถึงเร่ืองราววิถีชีวิตที่เรียบง่าย ประสบณ์การ ความรักและความ
ผกูพนัอนัถูกสร้างขึ้นดว้ยกระบวกการแกะไม ้ สีและน ้ าหนกัของสีที่เกิดจากดินสอEE ผ่านขั้นตอน
การพมิพด์ว้ยน ้ ายางพารา ปรากฎร่องรอยจากกระบวนการที่ถูกสร้างขึ้น  นับเป็นเอกลกัษณ์ที่สร้าง
ความพเิศษอนัสะทอ้นความทรงจ าที่เด่นชดัใหเ้กิดขึ้นภายในผลงาน 
 

 

ภาพที่ 25 ภาพเร่ืองราวและลวดลายที่เกิดขึ้นจากการพมิพ ์
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 8.  การหล่อพมิพ ์
 ส่ิงของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่มีความหมายต่อความทรงจ า สู่กระบวนการถอดพิมพ์
จากแม่พมิพท์ี่มีคุณค่าต่อความรู้สึก รูปทรงที่บิดเบียวเกิดจากร่องรอยการใชง้าน ผ่านเร่ืองร่าว สร้าง
คุณค่าที่มีความสมัพนัธใ์นการด าเนินชีวติ 
 

 

ภาพที่ 26 ภาพส่ิงของเคร่ืองใชใ้นการหล่อพมิพ ์
 

เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 ผลงานการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดน้ีเป็นลักษณะผลงาน 3 มิติ ซ่ึงขา้พเจา้ได้ใช้
เทคนิคเฉพาะตวัในการสร้างสรรค ์การใชว้สัดุไมเ้พือ่เป็นโครงสร้างหลกัของผลงานผสมกบัเทคนิค
ภาพพมิพแ์กะไม ้แลว้พมิพด์ว้ยยางพารา การหล่อยางพาราจากของใชเ้พื่อถ่ายทอดเน้ือหาเร่ืองราว
สภาพความเป็นอยูบ่รรยากาศ อารมณ์ความรู้สึก สงบเรียบง่ายและจินตนาการในวิถีชีวิตครอบครัว
พื้นถ่ินใตท้ี่มีคุณค่าต่อความทรงจ าเป็นส่ิงที่ขา้พเจา้ระลึกถึงอยูเ่สมอ 

 1.  ขั้นตอนการเตรียมงาน 
 เก็บขอ้มูลต่างๆ จากสถานที่จริง พูดคุยยอ้นถึงเร่ืองราวประสบการณ์ชีวิตความ
เป็นอยูข่องครอบครัวที่ผา่นมา ประมวลขอ้มูลความคิดความรู้สึกที่มีคุณค่ากบัความทรงจ าผสมกบั
จินตนาการถ่ายทอดลงบนแบบร่างเพื่อสร้างสรรคเ์ป็นผลงาน 3 มิติ แสดงถึงบรรยากาศความสุข
ความผกูพนัระหวา่งธรรมชาติ วถีิชีวติ ครอบครัว อาชีพ น ้ ายางพารา 
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 2.  ขั้นตอนการเลือกสรรวตัถุและวสัดุอุปกรณ์ 
 ภายใตเ้ร่ืองราวของธรรมชาติที่ส่ิงผลต่อวิถีชีวิตครอบครัวพื้นถ่ินใตก้ารหาเล้ียง
ครอบครัวโดยการประกอบอาชีพกรีดยางพาราสร้างส่ิงของเคร่ืองมือเคร่ืองใชด้ว้ยน ้ ายางพารา ซ่ึง
เป็นปัจจยัในการเลือกส่ิงของที่มีความหมายต่อ ความรู้สึกอาทิเช่นน ้ ายางพารา จาน ชอ้น ส้อม ขนั 
กะละมงั โอ่ง โตะ๊ เกา้อ้ี ตะเกียง ตน้ไม ้เป็นตน้  
 

 

ภาพที่ 27 ภาพวสัดุอุปกรณ์: คตัเตอร์ มีด เคร่ืองมือแกะ Woodcut และเล่ือย 
 

 

ภาพที่ 28 ภาพวสัดุอุปกรณ์: ดินสอ 2B ดินสอ EE ยางลบ และเชือก 
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ภาพที่ 29 ภาพวสัดุอุปกรณ์: น ้ ายางพารา กาวลาเทค็ซ์ 
 
 

 

ภาพที่ 30 ภาพวสัดุอุปกรณ์: ไม ้
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ภาพที่ 31 ภาพวสัดุอุปกรณ์: น็อตและสวา่น 
 

 3.  ขั้นตอนทางเทคนิคในการสร้างสรรค ์
 3.1 เทคนิคการประกอบไม ้
 เม่ือเตรียมไม้ที่จะน ามาสร้างสรรค์ผลงานเรียบร้อยแล้ว น าไม้มาตัดเพื่อ
ประกอบเป็นโครงสร้างหลกัที่ตอ้งการ ทากาวระหว่างไมแ้ล้วใช้สว่านเจาะรูขนัน็อตเพื่อยดึเขา้
ดว้ยกนั น าเชือกมามดัเพือ่ใหโ้ครงสร้างแขง็แรงสามารถรับน ้ าหนกัได ้
 
 

 

ภาพที่ 32 ภาพการเล่ือยไมเ้พือ่ประกอบเป็นโครงสร้าง 
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ภาพที่ 33 ภาพการทากาวเพือ่ประกอบเป็นโครงสร้าง 
 
 

 

ภาพที่ 34 ภาพการขนัน็อตเขา้กบัไมเ้พือ่ยดึโครงสร้างให้แขง็แรง 
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ภาพที่ 35 ภาพการใชเ้ชือกมดัยดึระหวา่งไมก้บัไมเ้พือ่เพิม่ความแขง็แรง 
 

 3.2 เทคนิคการแกะไม ้
 3.2.1 เตรียมแผ่นไมก้ระดานเรียบร้อยแลว้ใชดิ้นสอร่างรูปเร่ืองราวเก่ียวกบัวิถี
ชีวิตภายใตค้วามทรงจ าความผูกพนัที่ส่งผลต่อจินตนาการ จดัองคป์ระกอบให้มีความลงตวัและ
สมบูรณ์ 
 3.2.2 ใชเ้คร่ืองมือแกะไม ้เเกะตามรูปร่างเร่ืองราวที่ก  าหนดไว ้

 3.3 เทคนิคท าสีและน ้ าหนกั 
 3.3.1 เม่ือแกะไมท้ี่บอกเล่าเร่ืองราวประสบการณ์ความทรงจ าที่มีต่อวถีิชีวติของ
ครอบครัวบนกระดานเสร็จ แล้วน าดินสอมาเพิ่มน ้ าหนักของสีด าให้มีความเข้มขึ้ นในผลงาน 
เพือ่ใหเ้กิดมิติที่หนา้สนใจมากขึ้น 
 3.3.2 สีที่อยูใ่นน ้ ายางพาราเกิดจากการน าน ้ ายางพารามาผสมกบัสีอะคริลิคเพื่อ
เป็นการสร้างน ้ าหนกัใหผ้วิของยางมีความเขม้ขึ้น 

 3.4 เทคนิคการท าแผน่ยางพารา 
 น าน ้ ายางพาราที่เตรียมไว ้เทลงบนกระดานแม่พิมพท์ี่แกะไว ้ ทิ้งน ้ ายางพารา
ใหแ้หง้ตามธรรมชาติไวป้ระมาณ10 ชัว่โมง แลว้ลอกออกจะปรากฏร่องรอยเร่ืองราวของน ้ าหนักที่
ไดแ้กะไว ้
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ภาพที่ 36 ภาพร่างผลงานลงบนกระดานแม่พมิพ ์
 
 

 

ภาพที่ 37 ภาพแกะรายละเอียดของผลงานภาพพมิพ ์
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ภาพที่ 38 ภาพแกะรายละเอียดของผลงานภาพพมิพ ์
 
 

 

ภาพที่ 39 ภาพแกะรายละเอียดของผลงานภาพพมิพ ์
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ภาพที่ 40 ภาพแกะรายละเอียดของผลงานภาพพมิพ ์
 
 

 

ภาพที่ 41 ภาพแกะรายละเอียดของผลงานภาพพมิพ ์
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ภาพที่ 42 ภาพรายละเอียดของผลงานรอเพือ่พมิพด์ว้ยน ้ ายางพารา 
 
 

 

ภาพที่ 43 ภาพขั้นตอนการเทน ้ ายางพาราลงบนกระดานแม่พมิพ ์
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ภาพที่ 44 ภาพขั้นตอนทิ้งใหน้ ้ ายางพาราแหง้ตามธรรมชาติ 
 
 

 

ภาพที่ 45 ภาพขั้นตอนทิ้งใหน้ ้ ายางพาราแหง้ตามธรรมชาติ 
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ภาพที่ 46 ภาพขั้นตอนลอกน ้ ายางพาราออกจากกระดานแม่พมิพ ์
 
 

 

ภาพที่ 47 ภาพกระดานแม่พมิพแ์ละผลงานที่พมิพด์ว้ยน ้ ายางพารา 
 



40 

 4.  ขั้นตอนการน าเสนอและติดตั้งผลงาน 
 การติดตั้งผลงานเพือ่น าเสนอถือไดว้่าเป็นขั้นตอนที่ส าคญัมากเน่ืองจากผลงานใน
การสร้างสรรคป์ระกอบดว้ยโครงสร้างหลกัที่ประกอบดว้ยรูปทรงวตัถุที่มีขนาดแตกต่างกนั ซ่ึงตอ้ง
อาศยัการน าเสนอจดัวางวตัถุที่ตอ้งก าหนดต าแหน่งอยา่งเหมาะสมในวิธีและกระบวนการมองแบบ 
3 มิติ ซ่ึงตอ้งมีพื้นที่ในการติดตั้งรวมถึงระยะของการมองภาพรวมของผลงานทั้งหมดเพื่อให้เกิด
ความมีเอกภาพ 
 

 

ภาพที่ 48 ภาพการประกอบไมเ้พือ่เป็นโครงสร้างหลกั 
 

 

ภาพที่ 49 ภาพเตรียมผลงานพมิพด์ว้ยยางพาราเพื่อน ามาประกอบกบัโครงสร้างหลกั 
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ภาพที่ 50 ภาพการขนัน็อตผลงานภาพพมิพย์างพาราประกอบกบัโครงสร้างหลกั 
 
 

 

ภาพที่ 51 ภาพการขนัน็อตผลงานภาพพมิพย์างพาราประกอบกบัโครงสร้างหลกั 
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ภาพที่ 52 ภาพโครงสร้างหลกัประกอบกบัผลงานภาพพมิพย์างพารา 
 

คุณค่าและความหมายของวัตถุและวัสดุที่น ามาสร้างสรรค์ 

 1.  น ้ ายางพารา คือ วสัดุธรรมชาติเป็นส่ิงที่สร้างอาชีพสร้างรายไดห้ล่อเล้ียงทุกชีวิตใน
ครอบครัว เป็นน ้ านมให้เด็กไดด่ื้มกิน เป็นหมอ้หุงขา้วใหญ่เป็นจาน เป็นชอ้น เป็นส้อมตกักินเพื่อ
คลายหิว เป็นยารักษาโรคยามเจ็บ เป็นเส้ือผา้สวมใส่ให้คลายหนาว เป็นทุนการศึกษาให้เด็กไดเ้ล่า
เรียน เป็นชีวติเป็นจิตวญิญาณในการด ารงชีวติในรูปของครอบครัววถีิถ่ินใต ้
 2.  เคร่ืองมือต่างๆเช่น จาน ชอ้น ส้อม ขนั โอ่ง กะละมงั ครก เกา้อ้ี โต๊ะ ตู ้เตียง และ
ฯลฯ ส่ิงของเหล่าน้ีที่ได้มาลว้นเกิดจาก ความขยนัหมั่นเพียร ความพยายาม ความอดทน ความมุ
มานะในการ ประกอบอาชีพกรีดยางพาราของครอบครัว 
 3.  ไมเ้ป็นตวัแทนของธรรมชาติ ธรรมชาติสร้างชีวติ ชีวติสร้างอาชีพ อาชีพสร้างความ
มัน่คงใหก้บัทุกชีวติในครอบครัว 
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บทที่ 4 

การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานวทิยานิพนธ์ 
 
 ในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ของขา้พเจา้เป็นการรวบรวมความรู้การแก้ไข
และปรับปรุงขอ้ผดิพลาดต่างๆ เพือ่พฒันาใหเ้กิดความสมบูรณ์มากขึ้น การต่อยอดทางความคิด การ
สร้างสรรคผ์ลงานไปตามอารมณ์ความรู้สึกถึงแก่นแทส้าระในวิถีชีวิตการเรียนรู้จากการอยูร่่วมกบั
ธรรมชาติ ศึกษาขอ้มูลจริงจากสถานที่ที่มีความหมายทางความรู้สึก รวมถึงการแสดงออกด้วย
เทคนิควธีิการความคิดเน้ือหาที่ตอ้งการถ่ายทอดเร่ืองราวจากความเป็นจริง โดยเลือกวตัถุและวสัดุที่
มีอยู่จริงมีความหมายทางความรู้สึกตามรูปทรงโครงสร้างเร่ืองราว และรายละเอียดของผลงาน
เสนอมุมมองใหม่ๆตามความตอ้งการในการพฒันาผลงานเป็นการสร้างสรรค ์เพื่อน าเสนอเร่ืองราว
วถีิชีวติพื้นถ่ินทางภาคใต ้ที่ผูกพนั ที่อบอุ่น เรียบง่าย เป่ียมไปดว้ยคุณค่าที่ไม่ลืมเลือนอยา่งตรงไป 
ตรงมาท่ามกลางสภาพแวดลอ้มการอยูร่วมกับธรรมชาติ โดยอาศยัศิลปะมาเป็นส่ือการถ่ายทอด 
แนวความคิดในส่ิงที่ขา้พเจา้ตอ้งการน าเสนอ เป็นที่มาของการสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ภายใตห้ัวขอ้
“ยางโยงใยชีวติ” 
 ผลงานในชุดน้ีไดส้ร้างสรรค์ออกมาจากความผูกพนัที่อยู่ในจิตส านึกภายใตว้ิถีชีวิต
ชนบททางภาคใต ้ดว้ยประสบการณ์จริงและการพฒันาผลงานศิลปะของขา้พเจา้เป็นส าคญัที่ท  าให้
สามารถถ่ายทอดผลงานแบบตรงไปตรงมาตามความคิดและความรู้สึก ดว้ยบรรยากาศและเร่ืองราว
ต่างๆไดต้ามที่ตวัเองตอ้งการ ผลงานวทิยานิพนธชุ์ดน้ีจึงมีความสมบูรณ์น่าพอใจในการสร้างสรรค์
พฒันาผลงานศิลปะของขา้พเจา้ 
 
การสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานในระยะแรก 

 จากการศึกษาคน้ควา้และการสร้างสรรคผ์ลงานในระยะแรกเป็นการสร้างสรรคผ์ลงาน 
2 มิติที่มีความประทบัใจเก่ียวกับสภาพแวดลอ้มระหว่างการอยูร่่วมกับธรรมชาติ ความเรียบง่าย 
ในช่วงคน้ควา้หาแนวทางเฉพาะตวัรูปแบบการแสดงออกและจุดมุ่งหมายยงัไม่ชัดเจน มุมมอง
เร่ืองราวยงัไม่มีความเป็นเอกภาพ โดยใช้เทคนิคภาพพิมพแ์กะไมแ้ละพิมพล์งบนยางพาราน ามา
ประกอบเขา้กนัให้เกิดเร่ืองราวมีการแสดงออกอยา่งตรงไปตรงมา เป็นการทดลองหาเทคนิคและ
รูปทรงที่สร้างสรรคภ์ายใตแ้นวความคิดที่เก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตพื้นถ่ินภาคใต ้การแสดงรายละเอียด
และบรรยากาศของภาพยงัอิงความจริงผสมผสานจินตนาการของเร่ืองราวเอาไว ้โดยใชรู้ปทรงบิดา 
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มารดา ส่ิงของเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละสัตวเ์ล้ียงถ่ายทอดสภาพแวดลอ้มจากความทรงจ า การเลือก
วตัถุและวสัดุที่มีความหมายทางความรู้สึกผสมผสานความเป็นไปไดใ้นการสร้างสรรค์เพื่อให้เกิด
ความสมบูรณ์ไดม้ากที่สุด 

 สรุปผลการสร้างสรรคแ์ละพฒันาผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ ์

 จากการสร้างสรรคผ์ลงานที่ผา่นมาท าใหม้องเห็นถึงปัญหา น าไปสู่กระบวนการแกไ้ข
และพฒันาในระยะน้ี การหามุมมองที่หลากหลาย เร่ืองราวที่ส่ือถึงแนวความคิด มีการพฒันาทั้งดา้น
แนวความคิดเน้ือหา เร่ืองราว เทคนิคและน าเสนอผลงานมุ่งเนน้สาระส าศญัของการสร้างสรรค ์การ
น าวตัถุและวสัดุพื้นถ่ินทางภาคใตม้าเป็นส่ือในการถ่ายทอดบรรยากาศ อารมณ์ ความรู้สึกและ
รายละเอียดของผลงานตามสภาพแวดลอ้มธรรมชาติในวถีิชีวติชนบททางภาคใต ้
 

 

ภาพที่ 53 ภาพผลงานการสร้างสรรคก่์อนวทิยานิพนธร์ะยะแรก 
 ช่ือผลงาน “ร่องรอยชีวติถ่ินใต”้ 
 ขนาด ผนัแปรตามสถานที่  
 เทคนิค ภาพพมิพแ์กะไมส่ื้อผสม (น ้ ายางพารา) 
 ปีที่สร้าง พ.ศ. 2557 
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ภาพที่ 54 ภาพร่างผลงานลงบนกระดานแม่พมิพ ์

 

 

ภาพที่ 55 ภาพรายละเอียดในการแกะแม่พมิพแ์ละฝนน ้ าหนกั ดว้ยดินสอ EE 
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ภาพที่ 56 ภาพรายละเอียดในการแกะแม่พมิพแ์ละฝนน ้ าหนกั ดว้ยดินสอ EE 

 

 

ภาพที่ 57 ภาพการขึ้นรูปแม่พมิพ ์3 มิต ิ
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ภาพที่ 58 ภาพการขึ้นรูปแม่พมิพ ์3 มิต ิ
 
 

 

ภาพที่ 59 ภาพการหล่อยางพาราดว้ยแม่พมิพ ์3 มิต ิ
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ภาพที่ 60 ภาพรายละเอียดของผลงานยางพารา 3 มิต ิ
 
 

 

ภาพที่ 61 ภาพการตดัฉลุไมเ้พือ่เป็นพื้นหลงัของผลงาน 
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ภาพที่ 62 ภาพการตดัฉลุไมเ้พือ่เป็นพื้นหลงัของผลงาน 
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ภาพที่ 63 ภาพรายละเอียดในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
 
 

 

ภาพที่ 64 ภาพรายละเอียดในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
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ภาพที่ 65 ภาพรายละเอียดในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
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ภาพที่ 66 ภาพรายละเอียดในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
 
 

 

ภาพที่ 67 ภาพรายละเอียดในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
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ภาพที่ 68 ภาพรายละเอียดในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
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ภาพที่ 69 ภาพรายละเอียดในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
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ภาพที่ 70 ภาพรายละเอียดในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
 



56 

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 ผลงานการสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ในชุด “ยางโยงใยชีวิต” จากการเรียนรู้และคน้ควา้
ในการสร้างสรรค์ ผลงานในระยะที่ผ่านมาท าให้ขา้พเจา้มีความเขา้ใจในส่ิงที่ตอ้งการจะถ่ายทอด
ส่วนที่ฝังแน่นอยูภ่ายใตค้วามทรงจ าวถีิชีวติความเป็นอยูก่บัครอบครัวที่ประกอบอาชีพกรีดยางพารา
เร่ืองราวความผูกพนัธ์บรรยากาศแห่งความเรียบง่ายสงบพอเพียง แนวความคิดทางเน้ือหาถูกปรับ
ใชผ้สมผสานกบัวสัดุจากธรรมชาติน ้ ายางพาราและไม ้โดยน ารูปทรงของโต๊ะ ตูก้บัขา้ว เกา้อ้ี เตียง
นอน จาน ชาม ช้อน ส้อม ตะเกียง กะละมัง ฯลฯที่มีความหมายต่อความทรงจ า โดยมีวิธีการ
สร้างสรรค์และพฒันามาอยา่งเป็นล าดับตั้งแต่การสร้างสรรคผ์ลงานในระยะแรก ควบคู่กับการ
แกปั้ญหาขอ้บกพร่องต่างๆ มาอยา่งต่อเน่ือง ร่วมกบัการอาศยัประสบการณ์จากการสร้างสรรคง์าน
ในระยะแรกมาปรับปรุงและแก้ไขส่วนต่างๆ ที่ยงัไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะปัญหาการมีปฎิสัมพนัธ์
เช่ือมต่อระหว่างรูปทรงต่อรูปทรงจึงต้องศึกษาองค์ประกอบศิลปะในแนวศิลปะจัดวาง เพื่อ
วิเคราะห์แก้ปัญหาขอ้บกพร่องเพิ่มเติมเพื่อให้ทุกส่วนมีความสมบูรณ์และผสมผสานกันอย่างมี
เอกภาพ 
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ภาพที่ 71 ภาพผลงานการสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ ์
 ช่ือผลงาน “ยางโยงใยชีวติ” 
 ขนาด ผนัแปรตามสถานที ่
 เทคนิค ภาพพมิพแ์กะไมส่ื้อผสม (น ้ ายางพารา,ไม)้ 
 ปีที่สร้าง พ.ศ. 2559 
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ภาพที่ 72 ภาพรายละเอียดผลงานในการสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ 
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ภาพที่ 73 ภาพรายละเอียดผลงานในการสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ 
 

 

ภาพที่ 74 ภาพรายละเอียดผลงานในการสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ 
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ภาพที่ 75 ภาพรายละเอียดผลงานในการสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ 
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ภาพที่ 76 ภาพรายละเอียดผลงานในการสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ 
 

 

ภาพที่ 77 ภาพรายละเอียดผลงานในการสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ 
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ภาพที่ 78 ภาพรายละเอียดผลงานในการสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ 
 

 

ภาพที่ 79 ภาพรายละเอียดผลงานในการสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ 
 



63 

 
บทที่ 5 

บทสรุป 
 
 การศึกษาคน้ควา้เพื่อน าไปสู่กระบวนการสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ภายใตห้ัวขอ้ “ยาง
โยงใยชีวิต” ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานโดยถ่ายทอดแรงบันดาลใจและแนวความคิดจาก
ประสบการณ์ห้วงเวลาในวยัเยาว์ที่มีความหมายต่อความทรงจ า ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก
บรรยากาศสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ การพึ่งพาอาศยัอยู่ร่วมกันระหว่างวิถีชีวิตกับธรรมชาติ
ผสมผสานร่วมกบัจินตนาการ ซ่ึงธรรมชาติเปรียบเป็นผูส้ร้างผลผลิตสร้างอาชีพ สร้างความมัน่คง
ให้กับครอบครัวโดยใชว้ตัถุและวสัดุเช่นจาน ช้อน ส้อม กะละมัง โอ่ง เขียง มีด ขนั เกา้อ้ี โต๊ะ ตู ้
กบัขา้ว เตียงนอน โดยใชน้ ้ ายางพาราผลิตผลจากธรรมชาติร่วมกบัเทคนิคภาพพิมพแ์กะไม้ บอกเล่า
เร่ืองราว เน้ือหาสาระถ่ายทอดเช่ือมโยงความรักความผกูพนัความขยนัหมัน่เพยีรความมุมานะความ
อดทนการแบ่งปันเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผใ่นวถีิชีวติของครอบครัวพื้นถ่ินภาคใตเ้ขา้ดว้ยกนั 

ผลงานการสร้างสรรคว์ทิยานิพนธภ์ายใตห้วัขอ้“ยางโยงใยชีวิต” เป็นการสร้างสรรคศ์ิลปะ
ภาพพมิพส่ื์อผสม โดยสร้างขึ้นดว้ยรูปแบบและเทคนิคที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของขา้พเจา้ รวมถึง
การศึกษาหาขอ้มูลเก่ียวกบัวถีิชีวติของครอบครัวและชนบททางภาคใต ้เพือ่ถ่ายทอดและตอบสนอง
ทางความรู้สึกจากประสบการณ์ที่ผ่านเขา้มาในชีวิตปรับปรุง แกไ้ขเพื่อส่งผลให้เกิดความสมบูรณ์
อยา่งลงตวัตามจินตนาการในการสร้างสรรค ์ท าให้ขา้พเจา้สามารถสร้างสรรคผ์ลงานและพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะอยา่งยิง่องคค์วามรู้ที่ไดรั้บจากอาจารยท์ี่ปรึกษาและคณาจารยใ์นภาควิชา
ภาพพมิพ ์นบัไดว้า่เป็นส่วนช่วยในการสร้างสรรคผ์ลงานใหลุ้ล่วงไดต้ามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว ้
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