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วิทยานิพนธ์ หวัข้อเรือง สายใยแห่งรากเหง้า มีวตัถปุระสงค์เพือต้องการสร้างสรรค์ผลงาน

ในเนือหาสาระความรู้สึกผกูพันกับวิถีชีวิตในถินกําเนิดของข้าพเจ้า ในรูปแบบศิลปะแนวจัดวาง 

สือผสมสามมิต ิ

ขอบเขตของการศกึษา แบ่งออกได้เป็น 3 ประการ ได้แก่ 1.ขอบเขตทางแนวคิดและเนือหา

แสดงออกเกียวกับความรู้สึก ความผกูพันกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในท้องถินกําเนิด

ของข้าพเจ้า 2.ขอบเขตด้านรูปแบบ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสือผสมสามมิติ ใช้สัญลกัษณ์จาก

รูปทรงเครืองมือทําประมง สือความหมายด้วยเทคนิคและวสัดทีุเสือมสภาพ และ3.ขอบเขตด้าน

เทคนิคและวิธีการ แสดงออกด้วยศิลปะแบบภมิูปัญญาในการสร้างเครืองมือเครืองใช้ในการทํา

ประมง คือ การผกูมดั ถกัทอเชือกกบัวตัถทีุใช้ในการทําประมง โดยมีขนัตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 

คือ 1.การสร้างแบบร่างผลงาน 2.การจดัการกบัวสัด ุ3.การขึนโครงสร้างรูปทรงของผลงาน 4.การ

สร้างสรรค์ผลงานบนวสัด ุ5.การประกอบโครงสร้างผลงาน 6.ขนัตอนการนําเสนอผลงาน  

ผลงานการศึกษาและสร้างสรรค์ในครังนี ข้าพเจ้านําข้อมูลมาวิเคราะห์และสร้างสรรค์

ผลงานตอบสนองแนวคิดส่วนตน รวมทังการแสดงออกของอารมณ์ความรู้สึกผ่านเทคนิค

กระบวนการผกูมดั ถกัร้อยวสัด ุและการค้นคว้า หาแนวทางสร้างสรรค์ด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิค

ให้สอดคล้องกบัเนือหาเพือ สร้างรูปทรงโดยอาศยัทัศนธาตตุ่างๆ มี เส้น สี รูปทรง ทีว่าง แสงเงา 

และนําเสนอในลกัษณะการจัดวาง จํานวน 3 ชิน คือ ชินที 1 ชือผลงาน ตากอวน ชินที 2 ชือ

ผลงาน ความเป็นอยู่ทีผกูพนั และชินที 3 ชือผลงาน พืนทีของข้าพเจ้า 
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          KANTIMA SANGAROON: TIES IN THE ROOTS: THESIS ADVSORS: 

TOEINGAM GUPTABUTRA, Ph.D., AND WISUD PONGERN, Ph. D. 115 pp. 

 

This thesis entitled “Ties in the Roots” aims at creating artworks that express a 

relationship between myself and my hometown in an three-dimensional installation art 

format. 

The scope of my study can be divided into 3 aspects: The first aspect deals with 

concept and content that demonstrate my feelings and my relationship with the life style 

of people living in the hometown.  The second aspect deals with the creative style of 

mixed-media art, showing symbols adapted from fishery equipments, techniques, and 

used materials. The last aspect deals with techniques and methods derived from local 

wisdom. The techniques such as tiding and binding ropes with objects which can be 

seen in the artworks are originally from fishery equipment. The methods are as shown by 

following: 1. Producing sketches 2. Preparing materials 3. Making a structure of each 

piece of the artwork 4. Creating patterns on the artworks 5. Completing the entire 

artworks 6. Presenting the artworks. 

 The outcomes are analyzed in parallel with the aim and the concept of the 

thesis. I also examined the techniques, and visual elements including line, colour, form, 

space, light and shadow. Finally, I presented the artworks in a format of installation art. 

The artworks include the first piece “Drying fishnet”, the second one “ Relationship”, and 

the last one “ My Space”. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

การค้นคว้าและการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรือง “สายใยแห่งรากเหง้า” 

สําเร็จลลุว่งไปได้ ด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลืออย่างดียิงจาก อาจารย์ ดร.เตยงาม คปุตะบุตร 

และอาจารย์ ดร.วิสตูร โพธิ เงิน อาจารย์ทีปรึกษาโครงการวิทยานิพนธ์ ทีให้คําแนะนําในการ

ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและยังให้กําลงัใจเสมอมา ขอขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์ปริญญา 

ตันติสุข รองศาสตราจารย์พิเชษฐ์ เปียร์กลิน รองศาสตราจารย์พิษณุ ศุภนิมิตร และรอง

ศาสตราจารย์สุธี คุณาวิชยานนท์ ทีให้คําแนะนําในการพัฒนาผลงาน และให้กําลังใจ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์และคณาจารย์คณะ

ศกึษาศาสตร์ ทีคอยถามไถ่ให้กําลงัใจ และให้ความช่วยเหลือ ขอกราบขอบพระคณุ 

กราบขอบพระคณุ บิดามารดา ผู้ ให้กําเนิด และสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาเล่า

เรียน ผู้ให้กําลงักาย กําลงัใจและกําลงัสิติปัญญา 

ขอขอบพระคุณ พ่อเฒ่า ญาติพีน้องตลอดจนชาวบ้านลุ่มนําทะเลสาบสงขลา จังหวัด

พทัลงุทกุคน สําหรับความรัก ความอบอุ่น ก่อเกิดเป็นสายใยแห่งรากเหง้าทีมอบให้ และคอยให้

ความช่วยเหลือทกุเรืองในค้นคว้าการเก็บข้อมลู 

 ขอบคณุในนําใจ เพือนๆ น้องๆ ศิษย์เก่าช่างศิลปนครศรีธรรมราช ทีให้ความช่วยเหลือ

เกือกลูมาตลอด และขอบคณุเจ้าหน้าทีประจําหอศิลป์บรมราชกมุารี คณะจิตรกรรมประติมากรรม

และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ทีคอยช่วยเหลือในการ

ติดตงังานและติดตอ่ประสานงาน 

 สดุท้ายนีขอขอบคุณตวัข้าพเจ้าเอง ทีมีความอดทนและพยายามต่อความยากลําบาก 

ตลอดเวลาของการศกึษา จนมาเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ทีสมบรูณ์ 

 สรรพสิงอนัใดทีก่อเกิดวิทยานิพนธ์นี ข้าพเจ้าน้อมรับระลกึถึงด้วยความเคารพเป็นอย่าง-

สงู ขอให้ความดีงามและประโยชน์ตา่งๆ ได้เกิดแก่ผู้ ทีเกียวข้อง และผู้ ทีสนใจศึกษาหาความรู้ทาง

ศิลปะตลอดไป 
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