54004213: สาขาวิชาทัศนศิลป
คําสําคัญ: งานสรางสรรคทางทัศนศิลป สื่อผสมและการจัดวาง / อัตลักษณแหงพืน้ ถิ่นชาวใต /
หทัยรัตน รอดแกว: อัตลักษณแหงพื้นถิ่นชาวใต. อาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ :
ผศ.อภิชัย ภิรมยรักษ และ ศ. เกียรติคณ
ุ ชลูด นิ่มเสมอ. 76 หนา
ผลงานวิทยานิพนธหัวขอเรื่อง “ อัตลักษณแหงพื้นถิ่นชาวใต ” ชุดนี้ เปนการนํา
ประสบการณ ความทรงจํา จากความประทับใจ ความรัก ความผูกพันในวัยเยาว มาเปนแรงบันดาล
ใจในหารถายทอด เรื่องราว อารมณความรูสึก ผานกระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะตาม
จินตนาการ และทัศนะคติสวนตัว ดวยเทคนิควิธีการเขียน แกะไม และประกอบไม มุงเนนเนื้อหา
เรื่องราวของวิถีชีวิตความเปนอยูของครอบครัว และวิถีชีวิตชาวใต โดยอาศัยวัตถุ และวัสดุ ที่มี
ความหมายตอความทรงจําและความรูสึกของขาพเจา มาเปนสื่อในการแสดงออกเปนรูปแบบ
ผลงานสื่อผสมและการจัดวาง เพื่อสะทอนความงดงามและคุณคาของวัฒนธรรม ซึ่งแฝงนัยยะทาง
ความคิด ที่แสดงถึงความระลึกถึง และโหยหาความทรงจําในวัยเด็ก ที่เกิดจากประสบการณของ
ขาพเจาเอง
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สาขาวิชาทัศนศิลป
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................
ปการศึกษา 2556
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 1. ........................... 2. .............................
ง

54004213: MAJOR : VISUAL ARTS
KEY WORD: CREATIVE WORKS IN VISUAL ARTS IN MIXED MEDIA AND
INSTALLATION / IDENTITY OF SOUTHERN LIFE
HATHAIRAT RODKAEW: IDENTITY OF SOUTHERN LIFE. THESIS ADVISORS:
ASST. APICHAI PIROMRAK AND EMERITUS PROF.CHALOOD NIMSAMER. 76 pp.
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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___________________________________________________________________________________
Program of (Visual Arts)
Graduate School, Silpakorn University
Student's signature ........................................
Academic Year 2013
Thesis Advisors' signature 1. ........................... 2. ...........................
จ

กิตติกรรมประกาศ
ขาพเจาขอนอมจิตระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และผูมีจิตบริสุทธิ์อันเปนกุศลใหปญญา
ทางธรรมแกขาพเจา ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก พระภูมิ นางหงส พระแมธรณี
พระแมคงคา เทพเทวดาที่ปกปกรักษาตัวของขาพเจา คุณอุปชฌายอาจารย บรรพบุรุษทั้งหลาย
ขาพเจาขอนอมจิตคารวะ
กราบขอบพระคุณ บิดามารดาผูใหกําเนิด และสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาเลา
เรียน ผูเสียสละกําลังกาย และพรอมกับเปนผูใหกําลังกาย กําลังใจ และสติปญญาแกขาพเจา
กราบขอบพระคุณ ศาสตราจารยเกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ และผูชวยศาสตราจารยอภิชัย
ภิรมยรักษ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ รวมถึงคณาจารยในภาคศิลปไทยทุกทาน ผูประสิทธิ
ประสาทวิชาความรู แนะนําสั่งสอน และใหความชวยเหลืออยางดียิ่งในการพัฒนางานศิลปะของ
ขาพเจา และการการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ “ อัตลักษณแหงพื้นถิ่นชาวใต ” ในชุดนี้
กราบขอบพระคุณ ครูนงเยาว เพชรลวน ครูสุจิตตรา ศรีบริรักษ และครูจตุรงค คงแกว
ครูผูสอนใหขาพเจาไดสัมผัสกับศิลปะ ซึ่งเปนผูวางรากฐานใหความชวยเหลือ สนับสนุน และ
ถายทอดองคความรู จนเติบโตมาเปนขาพเจาในวันนี้
กราบขอบพระคุ ณ มู ล นิ ธิ รั ฐ บุ รุ ษ ฯพรฯพลเอกเปรม ติ ณ สู ล านนท ที่ ส นั บ สนุ น
ทุนการศึกษาสงเสริมการสรางสรรคศิลปะ เพื่อสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ
ขอบคุ ณ ในน้ํ า ใจเพื่ อ นๆ พี่ ๆ น อ งๆ ที่ ช ว ยให กํ า ลั ง ใจ แนะนํ า ติ ติ ง และให ค วาม
ชวยเหลือเกื้อกูลทุกทาน
สรรพสิ่งอันใดที่กอเกิดวิทยานิพนธนี้ ขาพเจาขอนอมระลึกถึงดวยความเคารพเปน
อยางสูง ขอใหความดีงามและประโยชนตางๆไดเกิดแกผูที่เกี่ยวของ และผูที่สนใจศึกษาหาความรู
ทางศิลปะตลอดไป
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