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ความประทบัใจ จากความสุขและความทรงจ า จากความผกูพนัของครอบครัวกบัอาชีพ

การท าสวนยางพารา เกิดเป็นแรงบนัดาลใจซ่ึงถ่ายทอดผา่นการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีแสดงถึงเน้ือหา
เร่ืองราวในวิถีชีวิตชาวใต้   ดว้ยการใช้วสัดุท่ีมีความเป็นพื้นถ่ิน เพื่อมุ่งเน้นให้เห็นวสัดุในการ
สร้างสรรค ์ท่ีสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนักบัเน้ือหาท่ีตอ้งการแสดงถึงวิถีชีวิตของชาวใตโ้ดย
มองถึงความส าคญัของอาชีพการท าสวนยางพารา ตั้งแต่วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบัชีวติประจ าวนั ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการศึกษาในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
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เขียนสี การเกะเน้ือไม ้ใช้วสัดุท่ีมีความเป็นพื้นถ่ิน โดยเนน้ท่ีเร่ืองราววิถีชีวิตให้วสัดุและการเขียน
เป็นตวัประสานกนั 2.ขอบเขตของรูปแบบ เกิดการผสมผสานทางดา้นวสัดุและรูปทรงลงบนตน้
ยางพารา   ก่อให้เกิดรูปทรงทางอารมณ์การประกอบสร้างของช้ินงาน รูปแบบส่ือผสม 2 มิติก่ึง 3  
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ความสุขและความทรงจ า จากครอบครัว 

ผลงานการศึกษาและสร้างสรรค์จากรูปทรงและพื้นผิว ของตน้ยางพารามีความเป็น
เอกลกัษณ์ น าไปสู่มุมมองวิถีชีวิตความเป็นอยู่การประกอบอาชีพ วฒันธรรมท่ีมีอยูใ่นพื้นถ่ินของ
ขา้พเจา้ ซ่ึงมีความเรียบง่ายพอเพียง เกิดเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคง์านศิลปะ “บนัทึกจาก
สวนยาง” ในรูปแบบส่ือผสม สองมิติก่ึงสามมิติลอยตวั ซ่ึงสามารถมองไดจ้ากดา้นหนา้และดา้นขา้ง 
เชิงสัญลกัษณ์และวสัดุเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการประกอบอาชีพการท าสวนยางพารา ท่ีตอ้งการ
สะท้อน วิถีชีวิต ความสุข วฒันธรรม อาชีพการท าสวนยางพาราทางภาคใต ้อนัเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะถ่ิน ผา่นพื้นผวิและร่องรอยลงบน ตน้ยางพารา 
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 The impression comes from the happiness, the memories and the relationship of my 
family which is getting the rubber plantation. All of these make me have an inspiration creating a 
task that reflects the southern lifestyle. The task made from the materials are local which focus on 
the creative material according to the same way of content for showing the southern lifestyle. The 
importance of a professional rubber plantation including the materials and tools that are relevant 
to the daily lives. 
 1) Scope of techniques painting mixed into the rubber tree. The collage painting 
materials for wood Miyake. The material is used as a vernacular. The story focuses on the life and 
material to write a symphony. 2) The scope of the form the combination of materials and shapes 
onto the rubber. Causing emotional contours of the workpiece assembly building. Mixed Media 
2D style semi-floating three-dimensional 3) Scope of the subject matter. Family life is villagers in 
south with ties to the rubber trees. Emanates from impressive Joy and memories from family. 

 The outcomes are analyzed in parallel with the aim and the concept of the thesis. 
The shape and the texture of rubber trees are identity that lead to a way of life in the profession 
and my culture where occur in my hometown. The reasons make me have the inspiration to create 
a masterpiece of art “Memorandum of the rubber plantation”, In mixed media Two-dimensional, 
semi three-dimensional which can be viewed from the front and sides. Symbolic materials and 
tools that to use the professional rubber plantation. The symbolic will be reflect the lifestyle, 
happiness, culture and also to be the main career in southern region which is the specific local 
identity. Therefore ,the art would be presented its mark on the surface and the rubber tree. 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

วถีิชีวติภาคใตท่ี้อยูร่่วมกบัธรรมชาติความอุดมสมบูรณ์ของภูมิประเทศ ท่ีส่งผลให้เกิด
การเกษตร สวนปาล์มน ้ ามัน สวนยางพารา การเล้ียงสัตว์ รวมไปถึงการสร้างบ้านเรือน การ
ประดิษฐ์ของใช้ท่ีจ  าเป็นในการประกอบอาชีพ การด าเนินชีวิติท่ีมีความเรียบง่ายท่ีสอดคลอ้งกบั
ธรรมชาติ ท าใหมี้การปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มในพื้นท่ีอาศยั 

 เอกลกัษณ์ของชาวใตป้ระเพณีวฒันธรรม เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ส่ิงแวดลอ้มวิถีชีวิตความ
เป็นอยู ่รวมถึงอาชีพการท าสวนยางพาราท่ีมีความโดดเด่น จากความผกูพนัธ์ทางดา้นครอบครัววิถี
ชีวิต การไดเ้กิดและซึมซบัอยูก่บัครอบครัวแสดงในเห็นถึงการสืบสานทางภูมิปัญญาการประกอบ
อาชีพจากรุ่นสู่รุ่นจนปัจจุบนั ท่ีอยูใ่นความทรงจ าของขา้พเจา้ก่อเกิดเป็นแรงบนัดาลใจในการศึกษา
คน้ควา้ตวัตนและความผูกพนัธ์จากครอบครัว เพื่อถ่ายทอดความสุขความประทบัใจความทรงจ าท่ี
ซ่อนไว ้โดยแสดงผ่านรูปทรง วสัดุท่ีมีอยู่และเห็นได้จริงในทอ้งถ่ินเพื่อให้รู้สึกและสัมผสัไดถึ้ง
กล่ินอายวิถีชีวิตกบัอาชีพท่ีคอยหล่อเล้ียงครอบครัว แสดงให้เห็นถึงความรัก ความสุข และความ
ผกูพนัจากครอบครัว  ขา้พเจา้จึงน าเอาประสบการณ์ จากการประกอบอาชีพการท าสวนยางพารา
ของครอบครัวและวิถีชีวิตของภาคใตน้ั้น  มาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงาน ถ่ายทอด
เร่ืองราว บอกเล่าอารมณ์ ความรู้สึก  แสดงออกมาในรูปแบบศิลปะไทยโดนน าเอาตน้ยางพาราท่ี
เป็นตน้ไมซ่ึ้งมีความส าคญัในดา้นการประกอบอาชีพเสนอความรู้สึกความผูกพนัของพื้นถ่ินทาง
ภาคใต ้มาใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยมีเน้ือหาเร่ืองราววิถีชีวิตของชาวใต ้ในแบบท่ีเรียบ
ง่ายอาชีพท่ีโดดเด่นท่ีบอกไดถึ้งวถีิชีวติความผกูพนัธ์จากครอบครัว 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

ความประทบัใจ จากความสุขและความทรงจ า จากความผูกพนัของครอบครัวกับ
อาชีพการท าสวนยางพารา เกิดเป็นแรงบนัดาลใจซ่ึงถ่ายทอดผา่นการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีแสดงถึง
เน้ือหาเร่ืองราวในวิถีชีวิตชาวใต ้   ดว้ยการใช้วสัดุท่ีมีความเป็นพื้นถ่ิน เพื่อมุ่งเนน้ให้เห็นวสัดุใน
การสร้างสรรค์ ท่ีสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนักบัเน้ือหาท่ีตอ้งการน าเสนอ มีความคิดและ
เน้ือหาท่ีบอกไดถึ้งวิถีชีวิตของชาวใตแ้ละมองถึงความส าคญัของอาชีพการท าสวนยางพารา ตั้งแต่
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วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั ขา้พเจา้มีความสนใจในรูปทรงและ
พื้นผวิ ของตน้ยางพาราน าไปสู่มุมมองวิถีชีวิตความเป็นอยูก่ารประกอบอาชีพ วฒันธรรมท่ีมีอยูใ่น
พื้นถ่ินของข้าพเจา้ ซ่ึงมีความเรียบง่ายพอเพียงปรับตวัเขา้กบัธรรมชาติส่ิงแวดล้อมรายรอบตวั 
ขา้พเจา้จึงน าเอาความรู้สึกความผกูพนัเหล่าน้ีมาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคง์านศิลปะ ใน
รูปแบบส่ือก่ิงผสมลอยตวั เชิงสัญลกัษณ์และวสัดุเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการประกอบอาชีพการท า
สวนยางพารา ท่ีตอ้งการสะทอ้น วถีิชีวติ ความสุข วฒันธรรม อาชีพการท าสวนยางพาราทางภาคใต ้
ผา่นพื้นผวิและร่องรอยของตน้ยางพารา  

1. เพื่อศึกษาการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ จากศิลปินผูท้  างานศิลปะท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั
วถีิชีวติและวฒันธรรมทางภาคใตเ้พื่อสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ  

2. เพื่อเป็นการศึกษาและพฒันาเทคนิคท่ีใชใ้นการสร้างสรรคก์ารประกอบสร้าง ในงาน
วทิยานิพนธ์ 

3. เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ ท่ีถ่ายทอดความทรงจ าและความประทบัใจจากอาชีพซ่ึง
เป็นวถีิชีวติของครอบครัว 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. ศึกษาและแก้ปัญหาเทคนิควิธีการสร้างสรรค์1ผลงานศิลปะท่ีน ามาใช้เพื่อให้
เหมาะสม กบัพื้นผิวของต้นยางพารา   ใช้วสัดุท่ีมีความเป็นพื้นถ่ิน ตน้ยางพารา ผา้บาเตะ ใบ
ยางพารา ไมไ้ผ ่ลูกยาง เป็นตน้   วสัดุท่ีมีอยูแ่ละเห็นไดจ้ริงในทอ้งถ่ินรู้สึกและสัมผสัไดถึ้งกล่ินอาย
ของธรรมชาติ แสดงให้เห็นถึงความรัก ความสุข และ ความอบอุ่น โดยเน้นท่ีเร่ืองราววิถีชีวิตให้
วสัดุและการเขียนเป็นตวัประสานกนั 
       2. สร้างสรรครู์ปแบบผลงานศิลปะ ออกแบบและประกอบสร้างผลงานการสร้างสรรค ์
ใหเ้กิดรูแบบใหม่ท่ีผา่นการจินตนาการและสร้างสรรค์คน้ควา้ข้ึนมาใหม่โดยผา่นตวัวสัดุพื้นบา้น ท่ี
เป็นตน้ยางพาราเกิดการผสมผสานทางดา้นวสัดุและรูปทรงลงบนตน้ยางพารา จากความคิดและ
จินตนาการ ก่อให้เกิดรูปทรงทางอารมณ์ ความรู้สึกของขา้พเจา้ อนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินของ
ภาคใต ้ท่ีมีต่ออาชีพการท าสวนยางพารา เสนอในรูปแบบ 2มิติ ก่ึง 3มิติลอยตวั 
 

                                           

 1 ปรีชา  เถาทอง, ศิลปะเป็นการสร้างองค์ความรู้. (นครศรีธรรมราช: สูจิบตัรนิทรรศการ

ทศันศิลป์, 2559), 11. 
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        3. น าเสนอเน้ือหาในเร่ืองของวิถีชีวิต โดยเนน้ไปท่ีครอบครัวเป็นหลกัเน้ือหาท่ีบอก
ไดถึ้งวถีิชีวติ ของชาวบา้นในภาคใต ้ท่ีมีความผกูพนักบัการกรีดยางพารา การเล้ียงสัตวแ์ละวิถีชีวิต
อ่ืนๆ เร่ืองราวท่ีถ่ายทอดออกมาจากความประทบัใจ ความสุขและความทรงจ า จากส่ิงรอบๆ ตวัและ
ส่ิงท่ีพบเห็น แสดงออกผา่นจินตนาการ ขา้พเจา้ตอ้งการถ่ายทอดความประทบัใจและความผกูพนัธ์ 
จากวถีิชีวติในครอบครัว เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงคุณค่าทางความงามของวถีิชีวติ วฒันธรรม 

 
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

 ความผูกพนัท่ีมีอยู่กบัครอบครัว ส่ิงแวดล้อมและวสัดุ ความรู้สึกความคุน้เคยต่อวิถี
ชีวติชาวบา้น ไดแ้สดงบอกเล่าเร่ืองราวโดยผา่นจินตนาการและประสบการณ์โดยตรง  น าเอกลกัษณ์
และจุดเด่นของชาวใตอ้อกมาน าเสนอในรูปแบบท่ีเรียบง่าย ซ่ือตรง ด้ว ยก ารใช้พื้ นผิ วของต้น
ยางพาราวสัดุท่ีมีความเป็นพื้นถ่ิน น าเอาประสบการณ์ และความประทบัใจจากครอบครัวนั้น มา
เป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงาน ถ่ายทอดเร่ืองราว บอกเล่าอารมณ์ ความรู้สึก แสดงถึง
ความสุขของวถีิชีวติชาวใต ้
 

ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 

   1. ขอบเขตของเทคนิควิธีการ จิตรกรรมผสมลงบนตน้ยางพารา การปะติดวสัดุ การ
เขียนสี การเกะเน้ือไม ้เพื่อสร้างเร่ืองราวโดยใชว้สัดุท่ีมีความเป็นพื้นถ่ิน ตน้ยางพารา ผา้บาเตะ ใบ
ยางพารา ไมไ้ผ ่ลูกยาง เป็นตน้   วสัดุท่ีมีอยูแ่ละเห็นไดจ้ริงในทอ้งถ่ินรู้สึกและสัมผสัไดถึ้งกล่ินอาย
ของธรรมชาติ แสดงให้เห็นถึงความรัก ความสุข และ ความอบอุ่น โดยเน้นท่ีเร่ืองราววิถีชีวิตให้
วสัดุและการเขียนเป็นตวัประสานกนั 
       2. ขอบเขตของรูปแบบ   จินตนาการและสร้างสรรค์ข้ึนมาใหม่โดยผ่านตวัวสัดุ
พื้นบา้น เกิดการผสมผสานทางดา้นวสัดุและรูปทรงลงบนตน้ยางพารา  การสร้างสรรคผ์ลงานจาก
ความคิดและจินตนาการ ก่อให้เกิดรูปทรงทางอารมณ์การประกอบสร้างของช้ินงาน เพื่อให้เกิด
รูปแบบใหม่ท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวถีิชีวติชาวสวนยางพารา  
        3. ขอบเขตดา้นเน้ือหาเร่ืองราว   ขา้พเจา้น าเสนอเน้ือหาในเร่ืองของวิถีชีวิต โดยเนน้
ไปท่ีครอบครัวเป็นหลกัเน้ือหาท่ีบอกไดถึ้งวิถีชีวิต ของชาวบา้นในภาคใต ้ท่ีมีความผกูพนัธ์กบัการ
กรีดยางพารา การเล้ียงสัตว์และวิถีชีวิตอ่ืนๆ เร่ืองราวท่ีถ่ายทอดออกมาจากความประทับใจ 
ความสุขและความทรงจ า จากส่ิงรอบๆตวัและส่ิงท่ีพบเห็น แสดงออกผา่นจินตนาการ 
 
 



4 

 

ขั้นตอนและวธีิการสร้างสรรค์ 

 1.ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัวิถีชีวิตของครอบครัว รวมถึงสภาพแวดลอ้มทางความสุข
รอบๆ ตวั ซ่ึงเป็นแรงบนัดาลใจท่ีจะน ามาถ่ายทอดในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

 2.  หาขอ้มูลโดยลงพื้นท่ีจริง   เก็บขอ้มูลรูปภาพ และวสัดุจากสถานท่ีจริง ขอ้มูลจาก
การเขา้ไปสัมผสัลงพื้นท่ี   ในส่วนน้ีเป็นประสบการณ์ตรงของขา้พเจา้ซ่ึงพื้นเพเป็นชาวใต ้  ท าให้มี
ความผกูพนัธ์อยา่งดีเก่ียวกบัวิถีชีวิต การกลบัไปสัมผสักบัสถานท่ีจริงท าให้เกิดการจินตนาการกบั
ส่ิงท่ีพบเห็นไดใ้นระดบัหน่ึง รวบรวมวสัดุท่ีจะน ามาสร้างสรรค์งาน เป็นวสัดุท่ีหาได้จากพื้นท่ี 
รวบรวมวสัดุก่อนท าแบบภาพร่าง เพื่อท่ีจะใหว้สัดุน าความคิดไปสู่รูปทรง ตอบสนองความตอ้งการ
ทางดา้นความคิด 

  3. ท างานภาพร่างใชข้อ้มูลท่ีผา่นการซึมซบัทางดา้นสายตา ทางอารมณ์แลความรู้สึก
บวกกบัวสัดุจริงและจินตนาการ อาศยัภาพรวมของวสัดุท่ีน ามาใช้เพื่อความประสานกบัเทคนิค
เฉพาะตน ถ่ายทอดเป็นภาพร่างแนวความคิด เขียนภาพร่างจากอารมณ์และความรู้สึกในช่วงเวลา
นั้นๆ คดัเลือกภาพร่างท่ีมีความลงตวัและสามารถปฏิบติังานไดจ้ริง 

          4. การสร้างสรรค์ผลงาน   หาเทคนิคและวิธีการจดัการ น าภาพร่างมาขยายเป็น
ผลงาน  โดยไม่ยดึติดในรายละเอียด เพื่อส่งผลทางการสร้างสรรคเ์ละจินตนาการ ซ่ึงแสดงความคิด 
อารมณ์ และความรู้สึกได้มากท่ีสุด เพียงแค่อาศยัโครงสร้างรูปทรงของตน้ยางพาราเป็นส าคญั 
ผลงานจึงแสดงออกทางดา้นรูปทรงของวิถีชีวิต ความรู้สึกและความผูกพนัทางครอบครัว ในการ
สร้างสรรคผ์ลงานขา้พเจา้ไดศึ้กษาคน้ควา้ รูปทรงท่ีเป็นบา้นเรือน เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
วิถีชีวิตการท าสวนยางพาราในภาคใต ้สร้างงานในรูปแบบส่ือผสมผลงานมีลกัษณะลอยตวัแต่ยงัมี
ส่วนยึดกบัผนงั  โดยใช้วสัดุท าท่ีเป็นเฉพาะพื้นถ่ินและรูปทรงพื้นผิวของตน้ยางพารา ตวัวสัดุท่ี
น ามาใช้ ให้ความรู้สึกถึงวิถีชีวิตความเป็นชนบทในรูปแบบท่ีเรียบง่าย โดยวสัดุบางอย่างและตน้
ยางพาราท่ีมีขนาดใหญ่ก่อเกิดร่องรอยแห่งการเวลาท าให้ส่งผลถึงการแสดงออกทางดา้นอารมณ์ 
และความรู้สึกท่ีแสดงถึงความสุขและความผกูพนัจากวถีิของครอบครัว 

 5.  การวิเคราะห์และน าเสนอ ตรวจสอบและวิเคราะห์ภาพรวมของผลงาน พร้อมทั้ง
แก้ไขปรับปรุงให้ลงตวัและในส่วนของรูปแบบและการประกอบสร้างให้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
น าเสนอและติดตั้งจดัวางผลงานใหเ้หมาะสมกบัช้ินงาน 
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แหล่งข้อมูลที่น ามาใช้ในการสร้างสรรค์ 

 1.หนงัสือ และเอกสารซ่ึงมีรายละเอียด  ดงัน้ี 

 1.1  หนงัสือสารานุกรรมภาคใต ้

        1.2  หนงัสือทกัษิณคดี 

                 1.3  หนงัสือผลงานศิลปินท่ีเก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวติ 

             1.4  สูจิบตัรการแสดงผลงานศิลปกรรมต่างๆ 

 2.ขอ้มูลจากการสอบถามการลงพื้นท่ีจริง 

 2.1 สอบถามและพดูคุยกบัผูใ้หญ่ในพื้นท่ี 

                   2.2 ขอ้มูลภาพถ่าย 

 3.ขอ้มูลจากประสบการณ์ตรง 

                 3.1 ขา้พเจา้เป็นคนภาคใตแ้ต่เดิมอยูแ่ลว้ 
        

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ 

      อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ชุดน้ี  แบ่งไดต้ามส่วนของขั้นตอน
การท างานดงัน้ี 

         1. อุปกรณ์ในส่วนของการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูล 

             1.1 หนงัสือ 

                   1.2 เคร่ืองบนัทึกภาพ 

                   1.3 คอมพิวเตอร์ 

                   1.4 เคร่ืองเขียน 

                   1.5 สมุดบนัทึก 

           2. อุปกรณ์ในการสร้างภาพร่าง 

                   2.1 เคร่ืองเขียน 

                   2.2 สมุดภาพร่าง 

          3. อุปกรณ์ในการสร้างสรรคผ์ลงานจริง 

                   3.1 กรรไกร 

                   3.2 เล่ือย 

                   3.3 มีดพร้า 

                   3.4 คอ้น 
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                   3.5 ตะปู 
                   3.6 ส่ิว 

 3.7 เคร่ืองมือแกะไม ้
                  3.8 ตลบัเมตร 

           4. วสัดุในการสร้างสรรคผ์ลงานจริง 

                   4.1 ตน้ยางพารา 

 4.2 น ้ายางพารา 

 4.3 มีดกรีดยาง 

 4.4 ภาชนะรับน ้ายางพารา 

                   4.5 แปลงปาดน ้ายาง 

                   4.6 ตอกหมาก 

                   4.7 แผน่ยางพารา 

                   4.8 ผา้บาเตะ 

                   4.9 ใบยางพารา 

                   4.10 ไมไ้ผ ่

                   4.11 ก่ิงยางพารา 

                   4.12 ลูกยางพารา   
 

นิยามค าศัพท์เฉพาะ 
 

 แรงบันดาลใจ หมายถึง ส่ิงท่ีมากระทบกบัจิตใจ เร่ืองราวท่ีส าคญัและมีความหมาย 
รวมถึงอาชีพการท าสวนยางพาราท่ีมีความโดดเด่น จากความผกูพนัทางดา้นครอบครัววิถีชีวิต การ
ไดเ้กิดและซึมซบัอยูก่บัครอบครัวแสดงในเห็นถึงการสืบสานทางภูมิปัญญาการประกอบอาชีพจาก
รุ่นสู่รุ่นจนปัจจุบนั ท่ีอยู่ในความทรงจ าของขา้พเจา้ก่อเกิดเป็นแรงบนัดาลใจในการศึกษาคน้ควา้
ตวัตนและความผกูพนัจากครอบครัว 

 วิถีชีวิตภาคใต้  หมายถึง ศิลปะและเอกลกัษณ์ วิถีชีวิตความเป็นอยูใ่นภาคใต ้ภาคใต้
เป็นพื้นท่ีตอนล่างของประเทศไทยท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยป่าไม่และพืชพรรณทางธรรมชาติ
และมีพื้นท่ีติดกบัทะเล ชาวบา้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางดา้นเกษตรกรรม และการประมงเป็น
หลกั อาชีพในภาคใตมี้ค่อนขา้งหลากหลายไปในแต่ละจงัหวดั แต่ท่ีส าคญัไดแ้ก่ การท าสวน มีสวน
ยางพารา เป็นพืชส าคญัท่ีสุด รองลงไปเป็นสวนมะพร้าว สวนผลไม ้
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 ศิลปะส่ือผสม หมายถึง การน าวสัดุ ต่างชนิดมาใช่ร่วมกนัวสัดุท่ีมีความเป็นพื้นถ่ิน
ทางภาคใต ้ตน้ยางพารา ผา้บาเตะ ใบยางพารา ไมไ้ผ่ ลูกยาง เป็นตน้ เพื่อแสดงออกทางศิลปะ อีก
ลกัษณะหน่ึงคือการใช้กลวิธีหลายกลวิธีมาท างานร่วมกนั เพื่อให้เกิดความสร้างสรรค์ใหม่ด้วย
เทคนิควิธีการ ปะติดวสัดุจิตรกรรมผสมลงบนตน้ยางพารา น าเสนอโดยการประกอบสร้างใน
ลกัษณะงาน 2 มิติก่ึงลอยตวั และ 3 มิติ เป็นการจดัวาง 
 
 ความทรงจ า หมายถึง ส่ิงท่ีมากระทบกบัจิตใจ จากความใกลชิ้ดความผูกพนัธ์จากวยั
เด็กจนถึงปัจจุบนักบัวถีิชีวติในครอบครัว ไดเ้กิดการซึมซบัทางภูมิปัญญาการประกอบอาชีพจากรุ่น
สู่รุ่นจนปัจจุบนั ท่ีอยูใ่นความทรงจ าของขา้พเจา้ ศึกษาคน้ควา้ตวัตนและความผกูพนัจากครอบครัว 
เพื่อถ่ายทอดความสุขความประทบัใจความทรงจ าท่ีซ่อนไว ้โดยแสดงผ่านรูปทรง วสัดุท่ีมีอยูแ่ละ
เห็นได้จริงในท้องถ่ินเพื่อให้รู้สึกและสัมผสัได้ถึงกล่ินอายวิถีชีวิตกับอาชีพ ท่ีคอยหล่อเล้ียง
ครอบครัว 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

           1.ไดผ้ลงานท่ีมีรูปแบบและแรงบนัดาลใจจากวถีิชีวติชนบทในภาคใต ้

           2.ได้ศึกษาลักษณะเด่นของวิถีชีวิตชนบทในภาคใต้จากศิลปวฒันธรรมการ
ประกอบอาชีพวถีิชีวติ ความเป็นอยูท่ี่ส่งผลใหเ้กิดแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคง์านศิลปะ 
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บทที ่2 
 

ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัการสร้างสรรค์ 
 

 ผลงานวิทยานิพนธ์ของขา้พเจา้ชุด “บนัทึกจากสวนยาง” มีเน้ือหาท่ีแสดงออกถึง 
ความผูกพนัธ์จากครอบครัวส่ิงแวดลอ้มจากวิถีชีวิต โดยอาศยั การผสมผสานกนัของวสัดุในการ
สร้างสรรคผ์ลงานชุดน้ี      ความผกูพนัท่ีมีอยูก่บัครอบครัว อาชีพการท าสวนยางพาราและวสัดุพื้น
ถ่ิน ความรู้สึกความคุน้เคยเม่ือไดส้ัมผสั มีความคิดและเน้ือหาท่ีบอกไดถึ้งวถีิชีวติของชาวใตบ้่งบอก
ความเป็นตวัตนของขา้พเจา้ ใชก้ารบอกเล่าเร่ืองราวโดยผา่นจินตนาการและประสบการโดยตรง น า
เอกลกัษณ์และจุดเด่นของชาวใตอ้อกมาน าเสนอในรูปแบบท่ีเรียบง่าย ซ่ือตรงดว้ยการใช้วสัดุท่ีมี
ความเป็นพื้นถ่ิน เพื่อมุ่งเน้นให้เห็นวสัดุในการสร้างสรรค์ ท่ีสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนักบั
เน้ือหาท่ีตอ้งการน าเสนอ มีความคิดและเน้ือหาท่ีบอกไดถึ้งวิถีชีวิตของชาวใต ้   ขา้พเจา้จึงน าเอา
ประสบการณ์ และความประทบัใจจากครอบครัวนั้น มาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
ใชว้สัดุ ท่ีมีอยูจ่ริงตามธรรมชาติและเห็นไดจ้ริงจากครอบครัว ถ่ายทอดเร่ืองราวของวิถีชีวิต ท่ีบอก
เล่าอารมณ์ ความรู้สึก แสดงออกมาในรูปแบบศิลปะไทยส่ือผสม ขา้พเจา้จึงจ าแนกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการสร้างสรรค์  และจัดว่ามีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า แบ่งออกเป็น 3 
ประเภทใหญ่ คือ 
 

 1. อิทธิพลท่ีไดรั้บจากธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

   1.1 เอกลกัษณ์ของวถีิชีวติในภาคใต ้

   1.2 การท าอาชีพสวนยางพารา 

 2. อิทธิพลจากงานศิลปกรรม 

   2.1 ผลงานศิลปินท่ีเก่ียวขอ้ง 

   2.2 แนวคิดและแรงบนัดาลใจของศิลปินจากวถีิชีวิตชาวใต ้

 3. อิทธิพลจากงานจิตกรรมไทย 
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1. อทิธิพลทีไ่ด้รับจากธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

 วิถีชีวิตครอบครัวของข้าพเจ้ามีลกัษณะทางสังคมเป็นแบบชนบททางภาคใต้   มี
ธรรมชาติความอุดมสมบูรณ์ของภูมิประเทศท่ีส่งผลให้เกิดการเกษตร สวนปาล์มน ้ ามนั สวน
ยางพารา การเล้ียงสัตว ์รวมไปถึงการสร้างบา้นเรือน การประดิษฐ์ของใช้ท่ีจ  าเป็นในการประกอบ
อาชีพ การด าเนินชีวิติท่ีมีความเรียบง่ายสอดคล้องกับธรรมชาติ ท าให้มีการปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดลอ้มในพื้นถ่ิน  
 ชาวใตถื้อไดว้า่มี อาชีพ ประเพณีวฒันธรรมท่ีโดดเด่นไม่แพภ้าคใด จากความผูกพนั
ทางดา้นครอบครัววิถีชีวิตการไดเ้กิดและอยู่ในสถานท่ีจริงแสดงในเห็นถึงการสืบสานภูมิปัญญา
จากรุ่นสู่รุ่นจนปัจจุบนั ท่ีอยู่ในความทรงจ าของขา้พเจา้ถือเป็นแรงบนัดาลใจในการศึกษาคน้ควา้
ตวัตนและความผูกพนัจากครอบครัว เพื่อถ่ายทอดความสุขความประทบัใจความทรงจ าท่ีซ่อนไว ้
โดยแสดงผ่านรูปทรง วสัดุท่ีมีอยู่และเห็นได้จริงในท้องถ่ินรู้สึกและสัมผสัได้ถึงกล่ินอายของ
ธรรมชาติ แสดงใหเ้ห็นถึงความรัก ความสุข และความอบอุ่นจากครอบครัวท่ีขา้พเจา้เติบโตมา 
 

1.1 เอกลกัษณ์จากวถิีชีวติชาวใต้ 

         ศิลปะและเอกลกัษณ์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในภาคใต ้ภาคใต้เป็นพื้นท่ีตอนล่างของ
ประเทศไทยท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยป่าไม่และพืชพรรณทางธรรมชาติและมีพื้นท่ีติดกบัทะเล 
ชาวบา้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางดา้นเกษตรกรรม และการประมงเป็นหลกั อาชีพในภาคใตมี้
ค่อนขา้งหลากหลายไปในแต่ละจงัหวดั แต่ท่ีส าคญัไดแ้ก่ การท าสวน มีสวนยางพารา เป็นพืชส าคญั
ท่ีสุด รองลงไปเป็นสวนมะพร้าว สวนผลไม ้ซ่ึงไดแ้ก่ เงาะ ทุเรียน มงัคุด ลองกอง สวนปาล์มน ้ ามนั 
ไร่กาแฟ ส่วนการท านาจะมีมากทางดา้นชายฝ่ังตะวนัออกในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 
พทัลุง และบางส่วนของจงัหวดัสงขลา นอกเหนือไปจาก การเกษตรกรรมทางภาคใต้มีการท า
เหมืองแร่ กนัในหลายจงัหวดั ส่วนใหญ่เป็นการขุดแร่ดีบุก การประมงมีการท ากนัตลอดชายฝ่ัง
ทะเล และมีท่าเรือประมงท่ีไป จบัปลาห่างจากชายฝ่ัง อาหารส่วนใหญ่ของคนภาคใต ้มกัเก่ียวขอ้ง
กบัปลาและส่ิงอ่ืนๆ จากทอ้งทะเลอาหารทะเลหรือปลา โดยธรรมชาติจะมีกล่ินคาวจดัอาหารภาคใต้
จึงมกัใส่เคร่ืองเทศโดยเฉพาะขมิ้นดูจะเป็นส่ิงท่ีแทบจะขาดไม่ไดเ้ลยเพราะช่วยในการดบักล่ินคาว
ได ้ฉะนั้นจะเห็นไดว้า่อาหารปักษใ์ตจ้ะมีสีออกเหลืองๆ แทบทุกอยา่ง ไม่วา่จะเป็นแกงไตปลา แกง
ส้ม แกงพริกปลาทอดไก่ทอดก็มีขมิ้นกนัทั้งส้ิน 
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1.2 การท าอาชีพสวนยางพารา 

 ประวติั ยางพารา ในการเดินทางไปทวีปอเมริกาคร้ังท่ี 2 ของคริสโตเฟอร์ โคลมับสั 
(พ.ศ. 2036-2039) ได้เห็นชาวพื้นเมืองท าลูกบอลส าหรับเล่นเกมส์ต่างๆ ซ่ึงการกระดอนหรือ
กระเดง้ของยางท าให้เขาสนใจมาก ยิ่งไดเ้ห็นชาวสเปนในเม็กซิโกน ายางมาท าผา้ยางกนัฝนและน ้ า
ได ้ก็ยิง่มีความสนใจมากข้ึน แต่ก็ยงัไม่สามารถหาวธีิดดัแปลงเป็นวตัถุดิบต่างๆไดต้ามตอ้งการ 
   ในปี พ.ศ. 2279 ได้มีนกัวิทยาศาสตร์ชาวฝร่ังเศษช่ือ ชาลส์ มารีเดอลา คองดามีน์ 
(Charles Marie Condamine) ไดอ้อกเดินทางส ารวจพื้นท่ีแถบประเทศเปรูในอเมริกาใต ้และได้
รวบรวมตวัอย่างยางชนิดต่างๆ ท่ีพบตามลุ่มแม่น ้ าอเมซอนส่งกลับไปยงัฝร่ังเศษ พร้อมด้วยค า
บรรยายถึงลกัษณะตน้ยาง การแข็งตวัของน ้ ายาง ตลอดจนวิธีท าผา้ยางกนัน ้ าฝน รองเทา้และขวด
ยาง ของชาวพื้นเมืองแถบนั้น นบัเป็นชาวยุโรปคนแรกท่ีไดบ้รรยายรายละเอียดเร่ืองยางให้ชาวโลก
ไดรั้บทราบการก าเนิดสวนยางพาราในประเทศไทย 

   เม่ือ พ.ศ. 2442 ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รัชการท่ี 5  พระ
ยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภกัดี (คอซิมบ้ี ณ ระนอง) เจา้เมืองตรัง ได้เป็นผูน้ าตน้ยางจากประเทศ
มาลาย ูมาปลูกท่ีอ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรังเป็นคร้ังแรก ท่านไดรั้บเกียรติให้เป็น "บิดาแห่งยางพารา
ไทย" 

   ในปี พ.ศ. 2445 ไดมี้ชาวเดนมาร์คมาปลูกสร้างสวนยางท่ีอ าเภอยีงอ จงัหวดันราธิวาส 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2454 หลวงราชไมตรี (ปูม ปุณศรี) ไดน้ าพนัธ์ุยางไปปลูกท่ีจงัหวดัจนัทบุรี ท าให้
เป็นแบบอยา่งของราษฎร จึงไดมี้การน าเอาเมล็ดยางและตน้ยางจากประเทศมาเลเซียเขา้มาปลูกใน
ทอ้งท่ีจงัหวดัตรัง จนัทบุรี และ นราธิวาส และไดย้ึดถือการท าสวนยางเป็นอาชีพและแพร่กระจาย
ขยายไปอย่างรวดเร็วในจงัหวดัต่างๆ ของภาคใต ้ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
จนกระทัง่บดัน้ีมีเน้ือท่ีปลูกยางในประเทศไทยทั้งส้ินประมาณ 13 ลา้นไร่ ให้ผลผลิตปีละ 2.5 ลา้น
ตนั ท ารายไดใ้หก้บัประเทศเป็นอนัดบัท่ี 2  ของพืชสินคา้ออกรองจากขา้ว2 

 

 
 
 

                                           

 2ไพโรจน์ หมดัเตะ๊,  ความรู้เกีย่วกบัการปลูกยางพารา  โครงการหนงัสือเกษตรชุมชน,  เขา้ถึงเม่ือ 
มกราคม  2559,  เขา้ถึงไดจ้าก https://www.gotoknow.org/posts/61907 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://www.gotoknow.org/posts/61907
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ภาพข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัอิทธิพลทางครอบครัว 
 

 
 

ภาพท่ี 1 ภาพแสดงเคร่ืองรีดยาง 1 พร้อมอุปกรณ์ 

 

 
 

ภาพท่ี 2 ภาพแสดงเคร่ืองรีดยาง 2พร้อมอุปกรณ์ 
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ภาพท่ี 3 ภาพแสดงเคร่ืองรีดยาง 3 
 

 
 

ภาพท่ี 4 ภาพแสดงอุปกรณ์ ถงัเก็บน ้ายางพารา 
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ภาพท่ี 5 ภาพแสดงการไหลของน ้ายางพารา 
 

 

 
 

ภาพท่ี 6 ภาพแสดงตน้ยางพารา 
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ภาพท่ี 7 ภาพแสดงส่วนโคนตน้ยางพารา 
 

 

 
 

ภาพท่ี 8 ภาพแสดงอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการใส่น ้ายางพารา 
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ภาพท่ี 9 ภาพแสดงถงัภาชนะใชใ้ส่น ้ายางพารา 
 

 

 
 

ภาพท่ี 10 ภาพแสดงอุปกรณ์พิมพ ์ส าหรับพกัน ้ายางพารา 
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ภาพท่ี 11 ภาพแสดงอุปกรณ์ต่างๆ 
 

 

 
 

ภาพท่ี 12 ภาพแสดงพื้นผวิขรุขระของตน้ยางพารา 
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ภาพท่ี 13 ภาพแสดงความกวา้งยางของการกรีดหนา้ยางพารา 
 
 

 
 

ภาพท่ี 14 ภาพแสดงรถเข็นส าหรับขนแผน่ยางพารา 
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ภาพท่ี 15 ภาพแสดงแผน่ยางพาราท่ีตากแดด 
 
 

 
 

ภาพท่ี 16 ภาพแสดงมีดกรีดยางพารา 
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ภาพท่ี 17 ภาพแสดงใบยางพาราท่ีแหง้เป็นเส้นใย 
 

 
 

ภาพท่ี 18 ภาพแสดงก่ิงไมย้างพารา 
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ภาพท่ี 19 ภาพแสดงลูกและใบยางพารา 
 

 

 
 

ภาพท่ี 20 ภาพแสดงวสัดุท่ีใชส้ร้างสรรคง์าน 
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ภาพท่ี 21 ภาพแสดงลายผา้ถุง(ผา้ปาเตะ๊) 
 

 

 
 

 

ภาพท่ี 22 ภาพแสดงลกัษณะบา้นในสวน 
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ภาพท่ี 23 ภาพแสดงทุเรียนผลไมภ้าคใต ้
 

 

 
 

ภาพท่ี 24 ภาพแสดงแม่ไก่บา้น 
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ภาพท่ี 25 ภาพแสดงผกัพื้นถ่ินภาคใต ้
 

 

 
 

ภาพท่ี 26 ภาพแสดงสุ่มไก่ 
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ภาพท่ี 27 ภาพแสดงนกกรงหวัจุก 
 

 

 
 

ภาพท่ี 28 ภาพแสดงลกัษณะไก่บา้น 
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ภาพท่ี 29 ภาพแสดง “สะตอ”ผกัพื้นบา้น 
 

 

 
 

ภาพท่ี 30 ภาพแสดงผลและเมล็ด “มะม่วงหิมพาน” 
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ภาพท่ี 31 ภาพแสดงกรงนกกรงหวัจุก 
 

 

 
 

ภาพท่ี 32 ภาพแสดงอุปกรณ์ท่ีใชใ้นครัว 
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ภาพท่ี 33 ภาพแสดงอุปกรณ์เคร่ืองมือจบัปลา 
 
 

 
 

ภาพท่ี 34 ภาพแสดงอุปกรณ์รถเขน็ใตถุ้นบา้น 
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ภาพท่ี 35 ภาพแสดงโอ่งเก็บน ้าใบเล็กใบใหญ่บริเวณบา้น 

 

 
 

ภาพท่ี 36 ภาพแสดงบริเวณใตถุ้นบา้น 
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ภาพท่ี 37 ภาพแสดงอุปกรณ์การท าครัว 

 

 
 

ภาพท่ี 38 ภาพแสดงกุฏิทรงไทยวดัวงัตะวนัตก นครศรีธรรมราช 1 
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ภาพท่ี 39 ภาพแสดงกุฏิทรงไทยวดัวงัตะวนัตก นครศรีธรรมราช 2 
 

 

 
 

ภาพท่ี 40 ภาพแสดงลกัษณะบา้นทางภาคใต ้
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ภาพท่ี 41 ภาพแสดงขน าในสวนยาง 

 

 
 

ภาพท่ี 42 ภาพแสดงแมวนอนบนเตาถ่าน 
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2. อทิธิพลจากงานศิลปกรรม 
 

 ตามบททฤษฎีได้สั่งสอนสืบต่อกันมาเน่ินนานแล้วว่า มนุษย์เท่านั้ นท่ีสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะได ้เน่ืองจากเพราะว่ามนุษยรู้์จกัคิด มีจินตนาการ รู้จกัประดิษฐ์
คิดคน้ มนุษยส์ามารถสะทอ้นความรู้สึกทางจิตอนัเป็นนามธรรมออกมาให้เป็นรูปธรรม ท่ีสามารถ
มองเห็นและจบัตอ้งไดด้ว้ยรูปแบบต่างๆ และในขณะเดียวกนัผลงานศิลปะท่ีมนุษยรั์งสรรค์ข้ึนมา
นั้นก็สะทอ้นให้เห็นถึงความจริงในวิถีชีวิตของมนุษยไ์ด้เช่นเดียวกนั ในธรรมชาติจะมีความงาม
แฝงเร้นอยู ่จะมีก็เพียงมนุษยเ์ท่านั้นท่ีสามารถคน้พบมองเห็นความงามในธรรมชาตินั้นได ้แต่ความ
งามท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาตินั้นไม่ใช่ศิลปะ เพราะศิลปะคือส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเท่านั้น สาเหตุท่ี
มนุษยม์องเห็นความงามในธรรมชาติไดน้ั้นเพราะวา่มนุษยมี์การปรุงแต่งทางความคิด มีจินตนาการ 
รู้จกัฝัน มีความคิดสร้างสรรค ์และรู้จกัสรรค์สร้าง การมองเห็นความงามและคุณค่าทางศิลปะเป็น
ปัจจยัพิเศษ มนัอยูน่อกเหนือจากสัญชาตญาณขั้นพื้นฐาน สัตวเ์ดรัจฉานโดยทัว่ไปไม่สามารถท่ีจะ
มองเห็นส่ิงเหล่าน้ีไดเ้ลย ธรรมชาติ และสภาพแวดลอ้มท่ีมนุษยด์ ารงอยู ่เป็นส่วนส าคญัในการสร้าง
แรงบนัดาลใจใหก้บัศิลปินในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะทั้งส้ิน ศิลปินมีอารมณ์และความรู้สึกเป็น
ตวัก าหนด เป็นส่วนส าคญัในการสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัศิลปินในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ทั้งส้ิน ศิลปินมีอารมณ์และความรู้สึกเป็นตวัก าหนด “ ความบนัดาลใจ ” จากอารมณ์สะเทือนใจของ
ศิลปินท่ีเกิดข้ึนอยา่งฉับพลนั ผ่านกระบวนการคิดต่อเน่ืองอยา่งเป็นระบบ ปรากฏภาพร่างในห้วง
ความคิด จินตนาการ จิตปรุงแต่งอยา่งสร้างสรรค ์ต่อเติม เพิ่ม ลดทอน แกไ้ข ขดัเกลา และลงมือท า 
กระบวนการน้ีจะเกิดข้ึนยอ้นกลบัไปกลบัมาจนกระทัง่เป็นเกิดเป็นผลงานศิลปะท่ีสมบูรณ์ การวาด
รูปเป็นเพียงองค์ประกอบเล็กๆใน กระบวนการของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เท่านั้น ผลงาน
ศิลปะจะสร้างความสะเทือนอารมณ์กลบัมาต่อศิลปินผูส้ร้าง และผูดู้ ผูอ่้านหรือผูช้ม ผลงานศิลปะ
เป็นความเก่ียวเน่ืองร่วมกนัและกนัระหวา่งศิลปินกบัผลงานศิลปะท่ีศิลปินสร้างข้ึน และกบับุคคล
ท่ีมาช่ืนชมผลงาน ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจะตอ้งมีเหตุมีผลรองรับ มีความคิดรวบยอด 
สามารถให้ค  าอธิบาย ให้ความหมายของการแสดงออกของผลงานศิลปะได ้ส่ิงท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นผล
สืบเน่ืองมาจากการควบคุมความคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ไดอ้ย่างหมดจด ผลงานนั้นจึงจะ
เป็นผลงานศิลปะท่ีทรงคุณค่า 

….ศิลปะ คือ ผลแห่งความคิดสร้างสรรคข์องมนุษยท่ี์แสดงออกมาในรูปลกัษณ์ต่าง ๆ ใหป้รากฏซ่ึง  
สุนทรียภาพ ความประทบัใจหรือความสะเทือนอารมณ์ ความอจัฉริยภาพ พุทธิปัญญาประสบการณ์
รสนิยมและทกัษะของแต่ละคน เพื่อความพอใจ  ความร่ืนรมย ์ ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีหรือ  
ความเช่ือทางศาสนา  ( พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน, 2530 ) 
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….ศิลปะ คือ ผลงานการสร้างสรรค์รูปลกัษณ์แห่งความพึงพอใจข้ึนมา และรูปลกัษณ์ก่อให้เกิด
อารมณ์ รู้สึกในความงาม  อารมณ์รู้สึกในความงามนั้นจะเป็นท่ีพึงพอใจไดก้็ต่อเม่ือ ประสาทสัมผสั
ของเรา ช่ืน ชมในเอกภาพ หรือความประสมกลมกลืนกนัในความสัมพนัธ์อนัมีระเบียบแบบแผน  
 

….ศิลปะ คือ ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์น เพื่อแสดงออกซ่ึงอารมณ์  ความรู้สึก  สติปัญญา  ความคิด 
และ/ หรือความงาม   
 ศิลปะ เป็นผลงานท่ีเกิดจากการแสดงออกของอารมณ์ ปัญญา  และทศันคติ  รวมทั้งทกัษะความ
ช านิ ช านาญของมนุษย์  การสร้างสรรค์งานศิลปะในปัจจุบันมีแนวโน้มไปในทางการ
สร้างสรรค์  และการแสดงออกของอารมณ์และความคิด  งานศิลปะนั้นก่อให้เกิดอารมณ์ และ 
ความคิดสร้างสรรค ์ เป็นงานท่ีส่ือใหผู้ช้มเกิดจินตนาการ นอกจากนั้น งานศิลปะท่ีดีควรจะมีคุณค่า
ทางความงาม ซ่ึงเกิดจากการใชอ้งคป์ระกอบของสุนทรียภาพ  
 

2. รูปแบบของงานศิลปกรรม 

 การสร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์ใหเ้กิดคุณค่าทางศิลปะไดน้ั้น ข้ึนอยูก่บัความสามารถ 
ทกัษะ   และความคิดของศิลปินแต่ละคน         งานทศันศิลป์ท่ีปรากฏใหเ้ห็นสามารถแบ่งออกเป็น  
2 ลกัษณะ คือ ทศันศิลป์ 2 มิติ ไดแ้ก่ ผลงานการเขียนภาพระบายสี  

  ทศันศิลป์ 3 มิติ ไดแ้ก่ ผลงานประติมากรรม สถาปัตยกรรม 
 

ความหมายของมิติ  
ในทางทศันศิลป์ หมายถึง ส่ิงท่ีท าใหภ้าพมีความต้ืน ลึก หนา บาง ตามสภาพความเป็นจริง จากการ
มองเห็นและจบัตอ้งได้3  
 

ส่วนประกอบของมิติ 
 

 1. จุด (point)  
 2. เส้น (line)  
 3. รูปร่าง (shape)  

                                           

 3 ชลธิดา เกษเพชร,สุนทรียภาพทางทศันศิลป์. เขา้ถึงเม่ือ มกราคม 2559 เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.baanjomyut.com/library_2/extension-4/the_visual_aesthetics/12.html 
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 4. รูปทรง (form)  
 

มิติในด้านรูปภาพ  
 1. สามมิติท่ีเกิดจากสี  

 2. สามมิติท่ีเกิดจากแสงและเงา  
 3. สามมิติท่ีเกิดจากบริเวณวา่ง  

 4. สามมิติท่ีเกิดจากการบงักนั ทบักนั หรือซอ้นกนั  
 5. สามมิติท่ีเกิดจากการแตกต่างกนัของขนาด  
 6. สามมิติท่ีเกิดจากเส้นและจุดรวมสายตา  
 7. สามมิติท่ีเกิดจากเส้น และแสงเงา  
 8. สามมิติท่ีเกิดจากเส้น สี และแสงเงา  
 

มิติในด้านรูปทรง  
 1. สามมิติเกิดจากการรับรู้ทางการมองเห็นรูปทรงท่ีเป็นปริมาตร ได้แก่ รูปทรง
เรขาคณิต ธรรมชาติ อิสระ ท่ีมีความกวา้ง ยาว ลึกหรือหนา ของภาพ  
 2. สามมิติเกิดจากการรับรู้ทางการจบัต้องรูปทรงท่ี เป็นปริมาตร ได้แก่ รูปทรง
เรขาคณิต ธรรมชาติ อิสระ ท่ีมีความกวา้ง ยาว ลึกหรือหนา ตามสภาพความเป็นจริง  
 

จิตรกรรม (Painting)  
 จิตรกรรม (Painting) หมายถึง ผลงานศิลปะท่ีแสดงออกดว้ยการขีดเขียน การวาด และ
ระบายสี เพื่อใหเ้กิดภาพ เป็นงานศิลปะท่ีมี 2 มิติ เป็นรูปแบบไม่มีความลึกหรือนูนหนา แต่สามารถ
เขียนลวงตาให้เห็นวา่มีความลึกหรือนูนได ้ความงามของจิตรกรรมเกิดจากการใชสี้ในลกัษณะต่าง 
ๆ กนั  
 

งานจิตรกรรม แบ่งออกได้ 2 ชนิด คือ  
 

 1. การวาดเส้น (Drawing) เป็นการวาดภาพโดยใชป้ากกา หรือดินสอ ขีดเขียนลงไป 
บนพื้นผิววสัดุรองรับเพื่อให้เกิดภาพ การวาดเส้น คือ การขีดเขียนให้เป็นเส้นไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็ก 
หรือ เส้นใหญ่ ๆ มกัมีสีเดียว แต่การวาดเส้นไม่ไดจ้  ากดัท่ีจะตอ้งมีสีเดียว อาจมีสีหลาย ๆ สีก็ได ้การ
วาดเส้น จดัเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัของงานศิลปะแทบทุกชนิด  
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 2. การระบายสี (Painting) เป็นการวาดภาพโดยการใชพู้่กนั หรือแปรง หรือวสัดุอยา่ง
อ่ืน มาระบายใหเ้กิดเป็นภาพ การระบายสี ตอ้งใชท้กัษะการควบคุมสีและเคร่ืองมือมากกวา่การวาด
เส้น ผลงานการระบายสีจะสวยงาม เหมือนจริง และสมบูรณ์แบบมากกวา่การวาดเส้น  
 

ลกัษณะของภาพจิตรกรรม  
 

งานจิตรกรรม ท่ีนิยมสร้างสรรค ์ข้ึนมีหลายลกัษณะ ดงัน้ี คือ 

 1. ภาพทิวทัศน์ (Landscape Painting) เป็นภาพท่ีแสดงความงาม หรือความ
ประทบัใจในความงาม ของธรรมชาติ หรือส่ิงแวดล้อมของศิลปินผูว้าด ภาพทิวทศัน์แบ่งเป็น
ลกัษณะต่าง ๆ ไดแ้ก่ ภาพทิวทศัน์ผืนน ้ า หรือ ทะเล (Seascape ) ภาพทิวทศัน์พื้นดิน (Landscape) 
ภาพทิวทศัน์ของชุมชนหรือเมือง (Cityscape) 
 2. ภาพคน (Figure Painting) เป็นภาพท่ีแสดงกิริยาท่าทางต่าง ๆ ของมนุษยแ์บบเต็ม
ตวั โดยไม่เนน้แสดงความเหมือนของใบหนา้ 

 3. ภาพคนเหมือน (Potrait Painting) เป็นภาพท่ีแสดงความเหมือนของใบหนา้ ของ
คน ๆ ใดคนหน่ึง 

 4. ภาพสัตว์ ( Animals Figure Painting) แสดงกิริยาท่าทางของสัตวใ์นลกัษณะต่าง ๆ 

 5. ภาพประกอบเร่ือง (Illustration Painting) เป็นภาพท่ีเขียนข้ึน เพื่อบอกเล่าเร่ืองราว 
หรือถ่ายทอดเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้ผูอ่ื้นได้รับรู้ โดยอาจเป็นทั้งภาพประกอบเร่ืองในหนงัสือ พระ
คมัภีร์ หรือภาพเขียนบนฝาผนงั อาคารสถาปัตยกรรมต่าง ๆ และรวมถึงภาพโฆษณาต่าง ๆ 

 6. ภาพหุ่นน่ิง (Still Painting) เป็นภาพวาดเก่ียวกบัส่ิงของเคร่ืองใช ้หรือ วสัดุต่าง ๆ 
ท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว เป็นส่ิงท่ีอยูก่บัท่ี 

 7. ภาพจิตรกรรมฝาผนัง (Mural Painting ) เป็นภาพเขียนท่ีเขียนไวต้ามผนงัอาคาร 
โบสถ์ หรือวิหารต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะแสดงเร่ืองราวศาสนา ชาดก ประวติัของศาสดา กิจกรรมของ
พระมหากษตัริย ์บางแห่งเขียนไวเ้พื่อประดบัตกแต่ง 
 

 ประติมากรรม (Sculpture) หมายถึง ผลงานศิลปะท่ีแสดงออกดว้ยการสร้างรูปทรง 3 
มิติ มีปริมาตร มีน ้าหนกัและกินเน้ือท่ีในอากาศ โดยการใชว้สัดุชนิดต่าง ๆ วสัดุท่ีใชส้ร้างสรรคง์าน
ประติมากรรม จะเป็นตวัก าหนดวิธีการสร้างผลงาน ความงามของงานประติมากรรม เกิดจากการ
แสงและเงาท่ีเกิดข้ึนในผลงานการสร้างงานประติมากรรมท าได ้4 วธีิ คือ 
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 1. การป้ัน (Casting) เป็นการสร้างรูปทรง 3 มิติ จากวสัดุท่ีเหนียว อ่อนตวั และยึดจบั
ตวักนัดี วสัดุท่ีนิยมน ามาใชป้ั้น ไดแ้ก่ ดินเหนียว ดินน ้ ามนั ปูน ข้ีผึ้ง กระดาษ หรือ ข้ีเล่ือยผสมกาว 
เป็นตน้ 

 2. การแกะสลกั (Carving) เป็นการสร้างรูปทรง 3 มิติ จากวสัดุท่ีแข็ง เปราะ โดยอาศยั
เคร่ืองมือ วสัดุท่ีนิยมน ามาแกะ ไดแ้ก่ เทียน ไม ้หิน กระจก ปูนปลาสเตอร์ เป็นตน้ 

 3. การหล่อ (Molding) เป็นการสร้างรูปทรง 3 มิติ จากวสัดุท่ีหลอมตวัไดแ้ละกลบั
แขง็ตวัได ้โดยอาศยัแม่พิมพ ์ซ่ึงสามารถท าให้เกิดผลงานท่ีเหมือนกนัทุกประการตั้งแต่ 2 ช้ินข้ึนไป 
วสัดุท่ีนิยมน ามาใชห้ล่อ ไดแ้ก่ โลหะ ส าริด ปูน ข้ีผึ้ง เรซ่ิน พลาสติก ฯลฯ 

 4. การประกอบขึน้รูป (Construction) เป็นการสร้างรูปทรง 3 มิติ โดยน าวสัดุต่าง ๆ 
มาประกอบเขา้ดว้ยกนั และยดึติดกนัดว้ยวสัดุต่าง ๆ 
 

ประเภทของงานประติมากรรม 

 1. ประติมากรรมแบบนูนต ่า (Bas Relief ) เป็นรูปท่ีเป็นนูนข้ึนมาจากพื้นหรือมีพื้น
หลงัรองรับ มองเห็นไดช้ดัเจนเพียงดา้นเดียว คือดา้นหนา้ มีความสูงจากพื้นไม่ถึงคร่ึงหน่ึงของรูป
จริง ได้แก่ รูปนูนแบบเหรียญ รูปนูนท่ีใช้ประดบัตกแต่งภาชนะ หรือประดับตกแต่งอาคารทาง 
สถาปัตยกรรม โบสถ ์วหิารต่างๆ พระเคร่ืองบางชนิด 

 2. ประติมากรรมแบบนูนสูง (High Relief ) เป็นรูปต่าง ๆ ในลกัษณะเช่นเดียวกบั
แบบ นูนต ่า แต่มีความสูงจากพื้นตั้งแต่คร่ึงหน่ึงของรูปจริงข้ึนไป ท าให้เห็นลวดลายท่ีลึก ชดัเจน 
และเหมือนจริงมากกวา่แบบนูนต ่าและใชง้านแบบเดียวกบัแบบนูนต ่า 

 3. ประติมากรรมแบบลอยตัว (Round Relief ) เป็นรูปต่าง ๆ ท่ีมองเห็นไดร้อบดา้น 
ไดแ้ก่ พระพุทธรูป เทวรูป รูปตามคตินิยม รูปบุคคลส าคญั รูปสัตว ์รูปเคารพต่าง ๆ ภาชนะต่าง ๆ 
ฯลฯ 
 

องค์ประกอบศิลป์  
 1. จุด (Point) เป็นองคป์ระกอบท่ีสามารถสัมผสัและรับรู้ไดน้อ้ย แต่ในทางศิลปะจุด 
ๆ หน่ึงท่ีปรากฏในภาพอาจจะค่อย ๆ ขยายใหญ่ในความรู้สึกแปรเปล่ียนเป็นรูปสัญลกัษณ์ส่ิงต่าง ๆ 
เช่น การน าเอาจุดมาแทนส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่ในระยะหนทางท่ีห่างไกล เช่น ดวงดาว แสงไฟ ฯลฯ การ
ตีความในจินตนาการอาจขยายกวา้งใหญ่กวา่การรับรู้หลายเท่า และมีรูปแบบท่ีเปล่ียนไปไดอ้ยา่งไม่
ส้ินสุด 
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 2. เส้น (Line) เส้นตรง เส้นโคง้ เส้นซิกแซก เส้นขยุกขยิก เป็นตน้ ซ่ึงเส้นท่ีปรากฏใน
ลกัษณะท่ีต่างกนัก็จะมีอิทธิพลท่ีสามารถกระตุน้เร้าความรู้สึกจากการรับรู้ใหแ้ตกต่างกนัออกไป 
 

 3. รูปร่างและรูปทรง (Shape & Form) 
·         รูปร่าง (Shape) คือ รูปแบน ๆ มี 2 มิติ มีความกวา้งกบัความยาวไม่มีความหนาเกิดจากเส้นรอบนอก

ท่ีแสดงพื้นท่ีขอบเขตของรูปต่าง ๆ เช่น รูปวงกลม รูปสามเหล่ียม หรือ รูปอิสระท่ีแสดงเน้ือท่ีของ
ผวิท่ีเป็นระนาบมากกวา่แสดงปริมาตรหรือมวล  

·         รูปทรง (Form) คือ รูปท่ีลกัษณะเป็น 3 มิติ โดยนอกจากจะแสดงความกวา้ง ความยาแลว้ ยงัมีความ
ลึก หรือความหนา นูน ด้วย เช่น รูปทรงกลม รูปทรงสามเหล่ียม ทรงกระบอก ให้ความรู้สึกมี
ปริมาตร ความหนาแน่น มีมวลสาร ท่ีเกิดจากการใชค้่าน ้าหนกั หรือการจดัองคป์ระกอบของรูปทรง 
หลายรูปรวมกนัความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปทรง เม่ือน ารูปทรงหลาย ๆ รูปมาวางใกลก้นั รูปเหล่านั้น
จะมีความสัมพนัธ์ดึงดูด หรือผลกัไสซ่ึงกนัและกนั การประกอบกนัของรูปทรงท าไดโ้ดยใชก้ารน า
รูปเรขาคณิต รูปอินทรีย ์และรูปอิสระ มาซ้อนทบักนั ผนึกเขา้ดว้ยกนั แทรกเขา้หากนั หรือ รูปทรง
ท่ีบิดพนักนั น ามาประกอบเขา้ดว้ยกนัจะไดรู้ปลกัษณะใหม่ ๆ อยา่งไม่ส้ินสุด 

 

 4. ค่าน า้หนัก (Value) คือ ค่าความอ่อนแก่ของบริเวณท่ีถูกแสงสวา่ง และบริเวณท่ีเป็น
เงาของวตัถุหรือ ความอ่อน - ความเขม้ของสีหน่ึง ๆ หรือหลายสี เช่น สีแดง มีความเขม้กวา่สีชมพ ู
หรือ สีแดงอ่อนกวา่สีน ้าเงิน เป็นตน้ นอกจากน้ียงัหมายถึงระดบัความเขม้ของแสงและระดบั ความ
มืดของเงา ซ่ึงไล่เรียงจากมืดท่ีสุด (สีด า) ไปจนถึงสว่างท่ีสุด (สีขาว) น ้ าหนกัท่ีอยูร่ะหวา่งกลางจะ
เป็นสีเทา ซ่ึงมีตั้งแต่เทาแก่ท่ีสุดจนถึงเทาอ่อนท่ีสุด  การใช้ค่าน ้ าหนกัจะท าให้ภาพดูเหมือนจริง 
และมีความกลมกลืน ถา้ใชค้่าน ้ าหนกัหลาย ๆระดบั จะท าให้มีความกลมกลืนมากยิ่งข้ึน และถา้ใช้
ค่าน ้าหนกัจ านวนนอ้ยท่ีแตกต่างกนัมากจะท าใหเ้กิดความแตกต่างความขดัแยง้  
 

 5. บริเวณว่าง (Space) ส่วนท่ีเป็นพื้นท่ีท่ีปราศจากองคป์ระกอบใด ๆ ถา้บริเวณท่ีวา่งมี
นอ้ย ความรู้สึกจากการรับจะรู้สึกแน่น แข่งขนั แยง่ชิง ฯลฯ แต่ถา้บริเวณวา่งมีมากจะให้ความรู้สึก
วา่งเปล่า เงียบเหงา อา้งวา้ง หดหู่ ฯลฯ แต่ถา้บริเวณวา่งมีเท่ากนัจะให้ความรู้สึกพอดี สมดุล เสมอ
ภาค เป็นตน้  
 

 6. สี (Color) สีเป็นคุณลกัษณะท่ีสามารถรับรู้ไดด้ว้ยประสาทตา โดยอาศยัแสงเป็นตวั
ส่องสวา่ง สีแต่ละสีมีสมบติัเฉพาะตวัท่ีสามารถกระตุน้เร้าให้เกิดความรู้สึกท่ีแตกต่างกนัอกไป เช่น 
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สีแดงย่อมกระตุน้เร้าความรู้สึกให้เกิดแตกต่างไปจากสีขาวหรือสีด าท าให้ความรู้จากการรับรู้ไม่
เหมือนสีเขียว เป็นตน้  
 

 7. พืน้ผวิ (Texture) พื้นผวิอาจเป็นเน้ือหยาบหรือเน้ือละเอียด แข็งหรือหยาบ น่ิมหรือ
เรียบ พื้นผวิจะท าใหผู้ดู้เกิดความรู้สึก ไม่วา่ดว้ยสายตาหรือร่างกาย พื้นผวิเปรียบเสมือนตวัแทนของ
มวลภายในของวตัถุนั้น จากลักษณะพื้นผิวท่ีท าให้ความรู้สึกท่ีแตกต่างกัน ท าให้มีการน าเอา
ลกัษณะต่าง ๆ ของพื้นผวิเขา้มามีส่วนร่วมในการสร้างงานศิลปะ เพื่อกระตุน้เร้าผูดู้เกิดความรู้สึกท่ี
ต่างกนั เม่ือไดส้ัมผสัภาพผลงานท่ีมีพื้นผวิท่ีต่างกนั4   
 

หลกัการจัดองค์ประกอบทางทศันศิลป์  
 

 หลกัการจดัองคป์ระกอบทางทศันศิลป์ (Composition) คือ การน าเอาทศันะธาตุ ไดแ้ก่ 
จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง น ้ าหนกัอ่อนแก่ บริเวณวา่ง สี และพื้นผิว มาจดัประกอบเขา้ดว้ยกนัจนเกิด
ความพอดี เหมาะสม ท าใหง้านศิลปะช้ินนั้นมีคุณค่าอยา่งสูงสุด ประกอบดว้ยหลกัเกณฑต่์อไปน้ี 

 1. เอกภาพ (Unity) การรวมกลุ่มกอ้น ไม่แตกแยกกระจดักระจายไปคนละทิศทางจน
ท าใหข้าดความสัมพนัธ์กนั ในทางทศันศิลป์เอกภาพยงัเป็นส่วนท่ีแสดงให้เห็นถึงเน้ือหาเร่ืองราวท่ี
ตอ้งการแสดงอยา่งชดัเจนดว้ย  
 

 2. ความสมดุล(Balance)  
 2.1 ความสมดุลของส่ิงท่ีซ ้ าหรือเหมือนกนั (Symmetrical) คือ เป็นการ
น าเอาส่วนประกอบท่ีมีรูปลักษณะเหมือนกัน มาจัดองค์ประกอบรวมเข้าด้วยกันให้ประสาน
กลมกลืน เกิดการถ่วงน ้ าหนกัขององคป์ระกอบส่วนต่าง ๆ ในลกัษณะท่ีพอเหมาะพอดีจนรู้สึกวา่มี
ความสมดุล อาจดว้ยการจดัวางต าแหน่งท่ีตั้ง ช่องไฟ ระยะห่าง อตัราจ านวน ขนาดรูปร่าง น ้ าหนกั
อ่อนแก่ ฯลฯ ท่ีเหมือนกนัหรือเท่าๆ   กนัจนเกิดเป็นเอกภาพเดียวกนั  
 2.2 ความสมดุลของส่ิงท่ีขดัแยง้หรือต่างกนั (Asymmetrical) เป็นการ
น าเอาส่วนประกอบท่ีมีรูปลักษณะท่ีต่างกันหรือขัดแยง้กัน มาจัดองค์ประกอบเข้าด้วยกันให้
ประสานกลมกลืนกนั เกิดการถ่วงน ้าหนกัขององคป์ระกอบส่วนต่าง ๆ ในลกัษณะท่ีพอเหมาะพอดี
จนรู้สึกวา่มีความสมดุล โดยท่ีวตัถุหรือเน้ือหาในภาพไม่จ  าเป็นตอ้งเหมือนกนั  

                                           

 
4
 ชลูด น่ิมเสมอ, องค์ประกอบศิลปะ. (กรุงเทพฯ:ไทยวฒันาพานิชม, 2531), 79. 
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 3. จุดสนใจหรือการเน้น (Emphasis) ส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดของภาพท่ีตอ้งการแสดง ซ่ึง
น าไปสู่การบอกเล่าเน้ือหาของภาพทั้งหมดหรือเป็นจุดท่ีดึงดูดความสนใจให้มอง ในทางทศันศิลป์
จุดสนใจควรมีเพียงจุดเดียว ซ่ึงอาจเป็นส่วนท่ีแสดงความส าคญัหรือมีสีสันสดใสท่ีสุด นอกจากนั้น
ยงัเน้นให้เกิดจุดสนใจด้วยการสร้างความแตกต่างข้ึนในภาพ จุดสนใจไม่จ  าเป็นจะต้องอยู่จุด
ก่ึงกลางเสมอไป อาจอยูส่่วนใดส่วนหน่ึงของภาพก็ได ้ 
 

 4. ความกลมกลืน (Harmony) เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดของการจดัองค์ประกอบทาง
ทศันศิลป์ เพราะความกลมกลืนจะท าให้ภาพงดงาม และน าไปสู่เน้ือหาเร่ืองราวท่ีน าเสนอ ความ
กลมกลืนมี 2 แบบ คือ  
 4.1 ความกลมกลืนแบบคล้อยตามกนั หมายถึง การน ารูปร่าง รูปทรง 
เส้น หรือสี ท่ีมีลกัษณะเดียวกนัมาจดั เช่น วงกลมทั้งหมด ส่ีเหล่ียมทั้งหมด ซ่ึงแมว้า่อาจจะมีขนาดท่ี
แตกต่างกนั แต่เม่ือน ามาจดัเป็นภาพข้ึนมาแลว้ก็จะท าใหค้วามรู้สึกกลมกลืนกนั  
 4.2 ความกลมกลืนแบบขดัแยง้ หมายถึง การน าเอาองค์ประกอบต่าง
ชนิด ต่างรูปร่าง รูปทรง ต่างสี มาจดัวางในภาพเดียวกนั เช่น รูปวงกลมกบัรูปสามเหล่ียม เส้นตรง
กบัเส้นโคง้ ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความขดัแยง้กนัข้ึนแต่ก็ยงัใหค้วามรู้สึกกลมกลืนกนั  
 5. จังหวะ (Rhythm) ระยะในการจดัภาพหรือการวางของวตัถุ ซ ้ าไปซ ้ ามา อย่าง
สม ่าเสมอ เช่น ลายไทย การปูกระเบ้ือง หรือการแปรอกัษร เป็นตน้5 
 

คุณค่าของงานทศันศิลป์ต่อชีวติและสังคม  
 

 “ชีวติสลาย อาณาจกัรพินาศ ผลประโยชน์ของบุคคลมลายหายส้ินไป แต่ศิลปะเท่านั้น
ท่ียงัคงเหลือ เป็นพยานแห่งความเป็นอจัฉริยะของมนุษยอ์ยูต่ลอดกาล”  
 

ขอ้ความขา้งตน้น้ีเป็นความเห็นอนัเฉียบคมของท่าน ศาสตราจารยศิ์ลป พีระศรี ผูก่้อตั้งมหาวิทยาลยั
ศิลปากร แสดงใหเ้ห็นวา่งานศิลปะเป็นสมบติัอนัล ้าค่าของมนุษยท่ี์แสดงความเป็นอจัฉริยะบ่งบอก
ถึงความเจริญทางดา้นจิตใจ และสติปัญญาอนัสูงกวา่ ซ่ึงมีคุณค่าต่อชีวติ และสังคมดงัน้ี  
 
 

                                           

 
5
 ชลูด น่ิมเสมอ, องค์ประกอบศิลปะ. (กรุงเทพฯ:ไทยวฒันาพานิชม, 2531), 79. 
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คุณค่าในการยกระดับจิตใจ  
 

 คุณค่าของศิลปะอยู่ท่ีประโยชน์ ช่วยจดัความโฉดความฉ้อฉลยกระดบัวิญญาณความ
เป็นคนเห็นแก่ตน บทกวีของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย ์กวีซีไรต์ของไทย ไดใ้ห้ความส าคญัของงาน
ศิลปะในการยกระดบัวิญญาณความเป็นคนก็คือ การยกระดบัจิตใจของคนเราให้สูงข้ึนดว้ยการได้
ช่ืนชมความงาม และความประณีตละเอียดอ่อนของงานศิลปะ ตวัอย่างเช่น เม่ือเราท าพรมอนั
สวยงาม สะอาดมาปูเตม็หอ้ง ก็คงไม่มีใครกลา้น ารองเทา้ท่ีเป้ือนโคลนมาเหยียบย  ่า ท าลายความงาม
ของพรมไปจนหมดส้ิน ส่ิงท่ีมีคุณค่ามาช่วยยกระดบัจิตใจของคนเราให้มัน่คงในความดีงามก็คือ 
ความงามของศิลปะนัน่เอง ดงันั้นเม่ือใดท่ีมนุษยไ์ดช่ื้นชมความงามของศิลปะเม่ือนั้นมนุษยก์็จะมี
จิตใจท่ีแช่มช่ืน และละเอียดอ่อนตามไปดว้ย เวน้แต่บุคคลผูน้ั้นจะมีสติวิปลาศ นอกจากน้ีงานศิลปะ
บางช้ินยงัให้ความงามและความรู้สึกถึงความดีงาม และคุณงาม จริยธรรมอย่างลึกซ้ึง เป็นการ
จรรโลงจิตใจให้ผูดู้เคร่งเครียดและเศร้าหมองของศิลปินผูส้ร้างสรรค์และผูช่ื้นชมได้เป็นอย่างดี 
ดงันั้นจึงมีการส่งเสริมให้เด็กสร้างงานศิลปะ เพื่อผอ่นคลายความเคร่งเครียด และพฒันาสุขภาพจิต 
ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของพฒันาการต่างๆ อยา่งสมบูรณ์  
 

คุณค่าต่อผู้ชมและสังคมส่วนรวม  
 

 งานจิตรกรรม เป็นศิลปะท่ีส่ือความงามและความรู้สึกไปสู่ผูดู้หรือผูช่ื้นชมไดโ้ดยง่าย 
คุณค่าเบ้ืองตน้ เป็นคุณค่าทางดา้นจิตใจในการชมความงาม ความละเอียดอ่อนของเส้นสี แสงเงา 
และองค์ประกอบของศิลป์ต่างๆ ช่วยผ่อนคลายอารมณ์ และให้คติธรรม แนวคิดในการด ารงชีวิต 
และยงัรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีวฒันธรรม ศาสนา และประวติัศาสตร์ จากจิตรกรรมฝาผนงั
ต่าง ๆ  
 งานประติมากรรม เป็นศิลปะท่ีส่ือความงามและความรู้สึกไปสู่ผูดู้หรือผูช่ื้นชมไดด้ว้ย
รูปทรง และพื้นผวิโดยมีแสงสวา่งมากระทบใหเ้กิดเงาจากมิติความต้ืนลึกของรูปทรงนั้นๆ 

 งานสถาปัตยกรรม เป็นศิลปะท่ีใชป้ระโยชน์ใชส้อยมากกวา่ เพราะเป็นอาคารสถานท่ี
สูง และเป็นท่ีอยูอ่าศยัของมนุษยน์ัน่เอง โดยเร่ิมจากการดูแลรักษาท่ีพกัอาศยัต่าง ๆ เช่น พระราชวงั 
โบสถ ์ต าหนกั วดั วหิาร เจดีย ์สถูป เป็นตน้6 
 
                                           

 
6 ชลธิดา เกษเพชร, สุนทรียภาพทางทศันศิลป์ . เขา้ถึงเม่ือ มกราคม 2559 เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.baanjomyut.com/library_2/extension-4/the_visual_aesthetics/12.html 
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2.1 ผลงานศิลปินทีเ่กีย่วข้อง 

 
ภาพท่ี 43 สิทธิโชค  วเิชียร 
ท่ีมา : วถิีสัมพนัธ์ 1 [ส่ือผสม], จิตรกรรมบวัหลวงคร้ังท่ี33,  เขา้ถึงเม่ือ 18 มกราคม 2559, เขา้ถึงได้
จาก http://queengallery.org/Exhibitions/Details.aspx?id=19 

 
 

ภาพท่ี  44 สุจิตรา พาหุการณ์ 
ท่ีมา : วถิีใต้ วถิีไทย [ลายรดน ้า], นิทรรศการจิตรกรรมบวัหลวง คร้ังท่ี 33, เขา้ถึงเม่ือ 18 มกราคม 
2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://queengallery.org/Exhibitions/Details.aspx?id=19 

http://queengallery.org/Exhibitions/Details.aspx?id=19
http://queengallery.org/Exhibitions/Details.aspx?id=19
http://queengallery.org/Exhibitions/Details.aspx?id=19
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ภาพท่ี 45   เดโช  โกมาลา 
ท่ีมา : วถิีใต้วถิีไทย[เทคนิคผสม], นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมยัพานาโซนิค,  เขา้ถึงเม่ือ 18 
มกราคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก  http://exhibition.contestwar.com/node/627 

 
ภาพท่ี  46 ศิริชยั พุม่มาก 
ท่ีมา : 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้ แผ่นดินไทย[สีอะครีลิคบนพื้นดินสอพอง], 
นิทรรศการศิลปกรรมเด่ียว จิตรกรรมไทยแนวประเพณี,  เขา้ถึงเม่ือ 18 มกราคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก
http://culture.pn.psu.ac.th/cu/pr/?art_id=82&p=8 

http://exhibition.contestwar.com/node/627
http://exhibition.contestwar.com/node/627
http://culture.pn.psu.ac.th/cu/pr/?art_id=82&p=8
http://culture.pn.psu.ac.th/cu/pr/?art_id=82&p=8
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ภาพท่ี 47    ชยัรัตน์ แสงทอง 
ท่ีมา :  ความสุขอนัเรียบง่าย[จิตรกรรม], งานศิลปะเทิดพระเกียรติในหลวง,  เขา้ถึงเม่ือ 18 มกราคม 
2559, เขา้ถึงไดจ้าก  .http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=haiku&month=19-03-2012 
 

 
 

ภาพท่ี 48 จิตววิฒัน์  กลมเกล่า 
ท่ีมา :  วถิีชีวติทีย่งัคงอยู่ หมายเลข 3[จิตรกรรมผสม],  เขา้ถึงเม่ือ 18 มกราคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก 
Art Database Rama IX Art Museum..http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php?p=profiles 

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=haiku&month=19-03-2012&group=22&gblog=13
http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php?p=profiles&name=Jitviwat%20Klomklao
http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php?p=profiles&name=Jitviwat%20Klomklao
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ภาพท่ี 49 นิวฒัน์ ชูทวน 
ท่ีมา : จังหวะของวถิีชีวติ[ อะครีลิคบนผา้ใบ], ผลการประกวด Krungthai Art Awards, เขา้ถึงเม่ือ 
18 มกราคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.ktb.co.th/mobile/th_promotion_detail.jsp?id=335&pid=2 
 

 
 

ภาพท่ี   50    หทยัรัตน์ รอดแกว้ 
ท่ีมา : วถิีใต้ 1[ส่ือผสม],  จิตรกรรมบวัหลวง คร้ังท่ี 34,  เขา้ถึงเม่ือ 18 มกราคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก  
http://www.artbangkok.com/?p=235 

http://www.ktb.co.th/mobile/th_promotion_detail.jsp?id=335&pid=2245
http://www.ktb.co.th/mobile/th_promotion_detail.jsp?id=335&pid=2245
file:///G:/จิตรกรรมบัวหลวง%20ครั้งที่%2034,%20%20เข้าถึงเมื่อ%2018%20มกราคม%202559,%20เข้าถึงได้จาก%20%20http:/www.artbangkok.com/%3fp=235
file:///G:/จิตรกรรมบัวหลวง%20ครั้งที่%2034,%20%20เข้าถึงเมื่อ%2018%20มกราคม%202559,%20เข้าถึงได้จาก%20%20http:/www.artbangkok.com/%3fp=235
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ภาพท่ี   51   หทยัรัตน์ รอดแกว้ 
ท่ีมา :  วถิีใต้ 2[ส่ือผสม], เขา้ถึงเม่ือ 18 มกราคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก Untitled Document. 
http://www.bangkokartnews.com/pic%20and%20student%2061-98 
 
 

 
 

ภาพท่ี   52   ฉายดนยั  ศิริวงศ ์
ท่ีมา :  ห้องเรียนศิลปิน[แปรผนัได]้, เขา้ถึงเม่ือ 18 มกราคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก Art Database Rama 
IX Art Museum . http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php?p=profiles 

http://www.bangkokartnews.com/pic%20and%20student%2061-98%20(2013)/92.%20scholar.htm
http://www.bangkokartnews.com/pic%20and%20student%2061-98%20(2013)/92.%20scholar.htm
http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php?p=profiles&name=Chaydanai%20Siriwong
http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php?p=profiles&name=Chaydanai%20Siriwong
http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php?p=profiles&name=Chaydanai%20Siriwong


46 

 

 
 

ภาพท่ี  53   วรเชษฐ  พรหมหนู 
ท่ีมา :   หญงิชาวบ้าน[จิตรกรรมสีอะคริลิคบนผา้ใบ], เขา้ถึงเม่ือ 18 มกราคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก  
Moca-Museum-of-Contemporary-Art http://www.zthailand.com/place/moca-museum-of-contemporary-ar 
 

 
 

ภาพท่ี 54 รัตนชยั  ไชยรัตน์ 
ท่ีมา : อบอุ่น[สีน ้ามนับนผา้ใบ], ผลการประกวด Krungthai Art Awards, เขา้ถึงเม่ือ 18 มกราคม 
2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.ktb.co.th/mobile/th_promotion_detail.jsp?id=335&pid=2 

http://www.zthailand.com/place/moca-museum-of-contemporary-art-bangko/
http://www.zthailand.com/place/moca-museum-of-contemporary-art-bangko/
http://www.ktb.co.th/mobile/th_promotion_detail.jsp?id=335&pid=2245
http://www.ktb.co.th/mobile/th_promotion_detail.jsp?id=335&pid=2245
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ภาพท่ี 55 สัมฤทธ์ เพชรคง 
ท่ีมา :  ความรู้สึกแดนใต้[สีอะคริลิคบนผา้ใบ], ผลงาน “50 ศิลปินใต”้ ณ บา้นหตัถกรรมและ
ศิลปกรรม มอ, เขา้ถึงเม่ือ 18 มกราคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.manager.co.th/CBizReview/ViewNews.aspx?NewsID=9 
 

 
ภาพท่ี 56 โชติ แกว้ละเอียด 
ท่ีมา :  ชีวติคนสวนยาง[จิตรกรรมผสมสีน ้ามนั], Amata Foundation, เขา้ถึงเม่ือ 18 มกราคม 2559, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.amatafoundation.org/artaward2004_09 

http://www.manager.co.th/CBizReview/ViewNews.aspx?NewsID=9
http://www.amatafoundation.org/artaward2004_09.html
http://www.amatafoundation.org/artaward2004_09.html
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ภาพท่ี   57 ชลูด  น่ิมเสมอ 
ท่ีมา : ลูกสาว[วาดเส้น], ชุดธรรมศิลป์, จิตรกรรมฝาผนงัของอาจารยช์ลูด,  เขา้ถึงเม่ือ 18 มกราคม 
2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.thaiprint.org:8910/thaiprint/index.php?Itemid=11&option 
 

 

http://www.thaiprint.org:8910/thaiprint/index.php?Itemid=11&option=com_zoo&view=item&item_id=595
http://www.thaiprint.org:8910/thaiprint/index.php?Itemid=11&option=com_zoo&view=item&item_id=595
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ภาพท่ี 58 ประหยดั พงษด์ า 
ท่ีมา :  Prayat  Pongdam[ภาพพิมพแ์กะไม]้, Untitled, 1969 ,2512Signed in English (lower right) 
and Thai (lower left)Woodcut on paper    32 x 32 cm, เขา้ถึงเม่ือ 18 มกราคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก 
webtemplate-institution-free-42-00ffff  พฒันาการศิลปินภาพพิมพไ์ทย
http://www.printmaking.tht.bz/information.php?tokenWeb=NTIyMw== 

 
ภาพท่ี 59 Gabriel SchamabyChristopher Jobson 
ท่ีมา :  Geometric Laser-Cut Wood[Relief Sculptures], 2015, เข้าถึงเม่ือ 18 มกราคม 2559,

เขา้ถึงไดจ้าก Geometric Laser-Cut Wood 
Relief  http://www.thisiscolossal.com/2015/04/geometric-laser-cut-wood-relie 

http://www.printmaking.tht.bz/information.php?tokenWeb=NTIyMw==&information_id=25714&detailID=50471
http://www.printmaking.tht.bz/information.php?tokenWeb=NTIyMw==&information_id=25714&detailID=50471
http://thisiscolossal.com/about
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Geometric%20Laser-Cut%20Wood%20Relief
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Geometric%20Laser-Cut%20Wood%20Relief
http://www.thisiscolossal.com/2015/04/geometric-laser-cut-wood-relief-sculptures-by-gabriel-schama/
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2.2 แนวคิดและแรงบันดาลใจของศิลปินจากวถิีชีวติชาวใต้ 

 เดโช  โกมาลา  ผลงานของเขาไดน้ าเสนอภาพวิถีชีวิตความเป็นอยูท่รัพยากร การ
ด ารงชีวิต ศิลปวฒันธรรมของคนพื้นถ่ินทางภาคใต ้ซ่ึงเป็นภูมิล าเนาเดิมของเขารวมไวใ้นรูปทรง
ขนาดใหญ่ จิตรกรรมของเขาดูคลา้ยกบัห้วงค านึงความทรงจ า  เดโช โกมาลา น าเสนอภาพวิถีชีวิต
อนัเรียบง่าย และอุดมสมบูรณ์ของทอ้งถ่ินผ่านลักษณะเฉพาะของอาคารบา้นเรือน  ส่ิงของ
เคร่ืองใช ้  และทรัพยากรทางธรรมชาติ ท่ีบ่งบอกถึงอตัลกัษณ์เฉพาะ   ศิลปินใชสี้โทนร้อนและ
อบอุ่นเพื่อควบคลุมบรรยากาศโดยรวมของภาพไม่ให้กระจดักระจายนอกจากน้ีโทนสีดงักล่าวยงั
ช่วยให้ผลงานมีชีวิตชีวา เช่ือมโยงไปถึงสภาพภูมิอากาศทางภาคใตแ้บบมรสุมเมืองร้อน และสีสัน
ของเคร่ืองจกัสารในศิลปะพื้นบา้น  (Folk  Art) อีกดว้ย 

 ในเร่ืองเทคนิควิธีการนั้น  ศิลปินใช้วิธีการตัดต่อและฉลุไม้ตามรูปทรงต่างๆ 
ผสมผสานกบัการสร้างพื้นผิวทางเทคนิคจิตรกรรมช่วยสร้างมิติให้กบัรูปทรง หากผูช้มดูดว้ยความ
สังเกตจะพบวา่นอกจากระยะมองท่ีท าใหเ้ห็นผลงานโดยรวมแลว้เม่ือเขา้มาดูผลงานในระยะประชิด
รายละเอียดเล็กๆนอ้ยๆในผลงานจะเร่ิมท างานทนัทีรวมถึงการเดินทางเขา้ไปในห้วงความคิดท่อง
ไปในความทรงจ าและจินตนาการของศิลปิน 
 

 ชัยรัตน์  แสงทอง  ศิลปินผูมี้ความเช่ียวชาญในดา้นการเขียนภาพแนว Super  Realistic 
ผลงานของเขามกัน าเสนอสาระและความงามจากความเรียบง่ายสามญัของวิถีชีวิตซ่ึงพบเห็นได้
ทัว่ไปในชนบท ชัยรัตน์ได้เขียนภาพเหมือนจริงของคนชราสวมใส่เคร่ืองแต่งกายเหมือนคน
ชนบท  ร่างกายเปรอะเป้ือนไปดว้ยคราบดินโครนร่างกายและเส้ือผา้ไดถู้กขดัเน้นให้เกิดความ
ชดัเจนก าหนดทิศทางของแสงในภาพท่ีถูกส่องลงมาจากดา้นบนราวกบัแสงอาทิตยใ์นฤดูร้อนของ
บ่ายวนัหน่ึง 

 ความเหมือนจริงของรายละเอียดทุกส่วนในภาพโดยเฉพาะตวัละครหลกัเต็มไปดว้ย
ร่องรอยรายละเอียดหรือวตัถุท่ีสัมพนัธ์กบัเหตุการณ์เพียงเล็กนอ้ยทิ้งใหผู้ช้มสืบไปยงัเหตุการณ์หลงั
ภาพวาด ร้ิวรอยของความชรา คราบสกปรกของดินโคลนและเหง่ือไคล  การใชชี้วิตท ามาหากินอยู่
ท่ามกลางท่ีโล่แจง้และแสงแดดท่ีแผดเผา ศิลปินน าเสนอชีวิตชนบทท่ีตอ้งการด้ินรนต่อสู้ แต่ยงั
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความหวงั 
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 รัตนชัย  ไชยรัตน์ จิตรกรท่ีสังเกตพื้นท่ีส่วนตวัของชาวบา้นเพื่อน าพาผูช้มไปพบกบั
ความอบอุ่นของครอบครัวเครือญาติ  การรวมตวักนัเพื่อแสดงความรักรวมถึงกิจกรรมท่ีสานส า
พนัธ์กนัอยา่งน่าประทบัใจ  ภาพผลงานบ่งบอกถึงลกัษณะของบา้นในชนบทท่ียงัใชมุ้ง้นอนเพื่อกนั
ยุง กันแมลง ส่ิงของรอบๆ ห้อง  บ่งบ่งบอกได้ทนัท่ีว่าครอบครัวน้ีมีอาชีพในการท าตวัหนัง
ตะลุง  สังเกตไดว้า่คุณพ่อก าลงัตอกตวัหนงั  ลูกสาวก าลงัร่างแบบ  สาตาของแม่ท่ีเฝ้าดูส่ิงท่ีลูกๆท า 
และลูกชายก าลงัทดลองเล่นตวัหนงัท่ีท าเสร็จแลว้  ไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลกัหรืออาชีพเสริม ก็ยงั
แสดงออกถึงการอนุรักวฒันธรรมทางภาคใต ้เป็นอยา่งดี  
 แสงจากหลอไฟเพียงหลอดเดียวภายในหอ้งสาดส่องมายงัสมาชิกในครอบครัวท่ีก าลงั
ร่วมกนัท างาน  สะทอ้นชีวิตพอเพียง แมแ้ต่หลอดไฟดวงเล็กๆก็ยงัสามารถให้ความสวา่งให้ความ
อบอุ่นกบัสมาชิกในครอบครัวได ้งานจิตกรรมจะสะทอ้นวิถีชีวิตชนบทของคนชั้นกลาง ซ่ึงเป็น
เบ้ืองหลงัมรดกทางวฒันธรรม 
 

           นายนิวฒัน์ ชูทวน ผลงานในคร้ังน้ีเป็นจิตรกรรมไทยร่วมสมยั ไดแ้นวคิดจากเร่ืองวิถี
ชีวิตทางภาคใต ้ซ่ึงผมเป็นคนในทอ้งถ่ินซึมซับวิถีความเป็นอยู่กบัสวนยางพาราและธรรมชาติมา
ตั้งแต่เด็ก จนเกิดความประทบัใจ เม่ือคร้ังตอ้งจากบา้นมาใชชี้วิตอยูใ่นกรุงเทพฯ เจอกบัสังคมเมือง
ท่ีวุน่วาย ท าให้รู้สึกคิดถึงบา้น คิดถึงความสงบสุขและเรียบง่าย ซ่ึงเป็นแรงผลกัดนัให้เกิดเป็นแรง
บนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานช้ินน้ีข้ึนมา 

 ผลงานจิตรกรรมของนิวฒัน์   ชูทวน ภาพบรรยากาศชนบทในสวนยาง ท่ีให้ความ
เงียบสงบร่มเยน็ผลงานของเขาสะทอ้นถึงชีวติชนบทในทอ้งถ่ินดว้ยอารมณ์ละเอียดอ่อนอยา่งลึกซ้ึง 
ภาพเตม็ไปดว้ยรายละเอียดเล็กๆนอ้ยๆ แมก้ระทัง่วธีิการจดัเก็บส่ิงของใตถุ้นบา้น  ดึงดูดความสนใจ
ของผูช้มเขา้ไปพิจารณาด้วยมุมมองจากท่ีสูงท าให้ผูช้มกลายเป็นผูส้ังเกตการณ์วิถีชีวิตชนบทท่ี
งดงามน้ี  โดยเฉพาะรองรอยของการอยูอ่าศยั  หลกัฐานหลกัฐานของชีวิตท่ีดูราวกบัวา่เราก าลงัชม
จิตรกรรมในช่วงเวลาท่ีผูค้นในภาพพากนัออกไปท างาน  เหลือทิ้งไวเ้พียงส่ิงของ  วสัดุต่างๆ เพื่อให้
เห็นวา่พวกเขาด ารงชีวติกนัอยา่งไรในยามปกติ ขา้วของเคร่ืองใชใ้นบา้นแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมท่ี
พวกเขาท าแต่ละวนั  แมจ้ะเป็นภาพวิถีชีวิตชนบทก็ยงัสะทอ้นถึงความพอเพียง  และ พอดี  ไม่
ฟุ้งเฟ้อ  มีแบบแผนมีภูมิปัญญามีระเบียบมีความกลมกลืนโดยการสร้างบา้นไม่จ  าเป็นตอ้งสร้างร้ัว
กนั เพราะอุดมคติของการด ารงชีวติคือการอยูร่่วมกนั  พึ่งพาอาศยักนั 
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3. อทิธิพลจากงานจิตกรรมไทย 

 จิตรกรรมไทยเป็นมรดกทางศิลปกรรมและมีคุณค่ายิ่งของไทย  ซ่ึงอาจจะได้รับ
อิทธิพลมาจากศิลปะของประเทศอินเดีย โดนมีวิวฒันาการท่ีสืบทอดกนัมานานหลายร้อยปี จนมี
ลกัษณ์ท่ีเป็นตวัเอง วิธีการเขียน  การใชเ้ส้นสี  และลีลาการใชเ้ส้น  สีสันท่ีอ่อนนอ้ม นุ่มนวล รวม
ไปถึงคติความบนัดาลใจในการสร้างสรรคท่ี์แตกต่างจากจิตรกรรมของชนชาติอ่ืน  และจินตนาการ
ของคนไทยแต่ละยุคแต่ละสมยั   อีกทั้งยงัสะทอ้น ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ สังคมประเพณี ระบบ
กษตัริย ์และความสัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอยา่งดี7 

ลกัษณะจิตรกรรมไทย 
 จิตรกรรมไทย เป็นภาพวาดเขียนท่ีมีเอกลกัษณ์พิเศษตามลกัษณะแบบไทย ๆ ท่ีไดท้  า
สืบทอดกนัมาจนเป็นประเพณี เน้นความรู้สึก และรูปร่างด้วยเส้น เสริมความงดงามน่าดูข้ึนดว้ย
สี   แสงเงา นั้นมีปรากฏอยูบ่า้ง แต่ไม่ชดัเจนนกั บางภาพก็ไม่มีเอาเสียเลย จิตรกรรมไทยท่ีพบเห็น
กนัอยูบ่่อย ๆ นั้นมี 3 ลกัษณะ คือ  1. จิตรกรรมไทยลายเส้น ไดแ้ก่ ลวดลายไทย หรือภาพไทยท่ีเกิด
จากการขดู ขีด จะท าให้เกิดเป็นร่องรอยเป็นเส้นดว้ยการน าเอาความงามของธรรมชาติมาดดัแปลง
ปรุงแต่งดว้ยความคิดสร้างสรรคด์ว้ยอุดมคติทางความงามท่ีเป็นลกัษณะพิเศษแบบไทย8      

 

ภาพท่ี 60 จิตรกรรมลายเส้นวดัศรีชุม 
ท่ีมา : ลกัษณะจิตรกรรมไทย, จติรกรรมลายเส้นวดัศรีชุม,  เขา้ถึงเม่ือ 18 มกราคม 2559,  เขา้ถึงไดจ้าก 
https://phaiboon01.wordpress.com/2010/04/26/%E0%B8%A5%E0 

                                           

 7 วบูิลย ์ ล้ีสุวรรณ, จติรกรรมไทย (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพค์รุสภาลาดพร้าว,2528),3 
 8 ไพบูลย ์อมรประภา, ลกัษณะจติรกรรมไทย, เขา้ถึงเม่ือ 20 มกราคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก 
https://phaiboon01.wordpress.com/2010/04/26/%e0%b8%a5%e0 

https://phaiboon01.wordpress.com/2010/04/26/%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2/
https://phaiboon01.wordpress.com/2010/04/26/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/
https://phaiboon01.wordpress.com/2010/04/26/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/
https://phaiboon01.wordpress.com/
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ลักษณะจิตรกรรมไทย,%20เข้าถึงเมื่อ%2020%20มกราคม%202559,%20เข้าถึงได้จาก%20https:/phaiboon01.wordpress.com/2010/04/26/%25e0%25b8%25a5%25e0
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ลักษณะจิตรกรรมไทย,%20เข้าถึงเมื่อ%2020%20มกราคม%202559,%20เข้าถึงได้จาก%20https:/phaiboon01.wordpress.com/2010/04/26/%25e0%25b8%25a5%25e0
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2. จิตรกรรมไทยสีเดียว บางทีเรียกกนัวา่ “จิตรกรรมเอกรงค์” ไดแ้ก่ ลวดลายไทยหรือภาพไทยท่ี
ระบายสี  หรือท าใหเ้กิดสีเพียงสีเดียวท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน คืองานประเภทภาพลายรดน ้ าซ่ึงเป็นการ
เขียนภาพปิดดว้ยทองค าเปลวบนผวิยางรัก เช่น ตูพ้ระธรรม เป็นตน้ 
 

 
ภาพท่ี 61 ตูพ้ระธรรมวดัเชิงหวาย 

ท่ีมา :  การเขียนลายรดน ้าลงรักปิดทอง,  ตู้พระธรรมวดัเชิงหวาย, เขา้ถึงเม่ือ 18 มกราคม 2559,
เขา้ถึงไดจ้าก http://board.varietyetc.com/index.php?topic=1205.0 
 

3. จิตรกรรมหลายสี หรือ “จิตรกรรมพหุรงค”์ เป็นการเขียนภาพ หรือลวดลายไทยระบายสีหลาย ๆ 
สี บางคร้ังก็มีการปิดทองค าเปลวประกอบ มีทั้งภาพเด่ียว ภาพลวดลาย และประกอบกนัเป็น
เร่ืองราวประดบัผนงั สมุดข่อย หรือผืนผา้ เป็นตน้9 
 

                                           

 
9
 ไพบูลย ์อมรประภา, ลกัษณะจติรกรรมไทย, เขา้ถึงเม่ือ 20 มกราคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก 

https://phaiboon01.wordpress.com/2010/04/26/%e0%b8%a5%e0 

http://board.varietyetc.com/index.php?topic=1205.0
http://board.varietyetc.com/index.php?topic=1205.0
https://phaiboon01.wordpress.com/
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ลักษณะจิตรกรรมไทย,%20เข้าถึงเมื่อ%2020%20มกราคม%202559,%20เข้าถึงได้จาก%20https:/phaiboon01.wordpress.com/2010/04/26/%25e0%25b8%25a5%25e0
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ลักษณะจิตรกรรมไทย,%20เข้าถึงเมื่อ%2020%20มกราคม%202559,%20เข้าถึงได้จาก%20https:/phaiboon01.wordpress.com/2010/04/26/%25e0%25b8%25a5%25e0


54 

 

 
 

ภาพท่ี 62 ภาพแสดงจิตรกรรมฝาผนงั, วดัเกาะแก้วสุทธาราม เพชรบุรี 1, เขา้ถึงเม่ือ 18 มกราคม 2559 

ท่ีมา : เพชรบุรี . http://www.era.su.ac.th/Mural/petchbury/index.html 
  

 
 

ภาพท่ี 63 ภาพแสดงจิตรกรรมฝาผนงั, วดัเกาะแก้วสุทธาราม เพชรบุรี 2, เขา้ถึงเม่ือ 18 มกราคม 2559 

ท่ีมา : http://www.naryak.com/forum/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0% 
 

http://www.era.su.ac.th/Mural/petchbury/index.html
http://www.era.su.ac.th/Mural/petchbury/index.html
http://www.naryak.com/forum/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%25
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ตารางที ่1 ตารางวเิคราะห์ผลงานศิลปะของศิลปิน 
 
ท่ี ช่ือศิลปิน แนวคิด รูปแบบ เทคนิค 

1 สมัฤทธ์ เพชรคง 

 

ความรู้สึกและความ
ผกูพนัธ์ของอาชีพใน
ภาคใต ้

2 มิติ จิตรกรรมสีน ้ ามนับน
ผา้ใบ 

2 โชติ แกว้ละเอียด 

 

วถีิชีวติของภาคใตท่ี้มีการ
ประกอบอาชีพการท าสวน
ยางพาราเป็นหลกั 

2 มิติ จิตรกรรมสีน ้ ามนับน
ผา้ใบ 

3 นิวฒัน์ ชูทวน 

 

วถีิชนบทความเรียบง่ายใน
การก่อสร้างบา้นเรือน 
ความเป็นท่างกลางสวน
ยางพารา ดว้ยจงัหวะท่ี
ซอ้นทบัของตน้ยาง 

2 มิติ จิตรกรรมสีอคิลิคบน
ผา้ใบ 

4 เดโช  โกมาลา 

 

อุดมสมบูรณ์ของทอ้งถ่ิน
ผา่นลกัษณะเฉพาะของ
อาคารบา้นเรือน   
ส่ิงของเคร่ืองใช ้ 
 และทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ ท่ีบ่งบอกถึงอตั
ลกัษณ์เฉพาะ 

2 มิติ 
ส่ือผสม
ลกัษณะ
ฟรี 
ฟรอม 

วสัดุท่ีเป็นไม ้การเกาะ
ไม ้การเขียนสีลงบนไม ้
มีการเกะเก่ียวและ
เช่ือมต่อดว้ยวสัดุ 

5 หทยัรัตน์ รอดแกว้ 

 

อตัลกัษณ์ความเป็นพ้ืนถ่ิน 
ความผกูพนัธ์จากวถีิชีวติ
ครอบครัว 

3มิติ 
ส่ือผสม 
จดัวาง 

ก่ิงไม ้แผน่ยางพารา ใบ
ยางรา และการใชสี้เขียน
ลงบนวสัดุ  

6 สิทธิโชค  วเิชียร 

 

วา่วเป็นการละเล่น
พ้ืนบา้นท่ีบอกถึงประเพณี 
 และวฒันธรรมการเติม
แต่งเร่ืองราวเปรียบเสมือน
ความทรงจ า 

2 มิติ 
ส่ือผสม 
มีความ
นูนยืน่
ออกมา 

ใชว้สัดุท่ีเป็นไม ้ใบไม ้
การเขียนสีเป็นเร่ืองราว
ลงบนวสัดุ การประกอบ
สร้างของ  
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บทที ่3 
 

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
 

 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี ข้าพเจ้าได้วางแผนและเรียบเรียงข้อมูล
รายละเอียดต่างๆ ในการปฏิบติังาน โดยเร่ิมตน้จากการศึกษาเน้ือหาเร่ืองราวตามแนวความคิด หา
ขอ้มูล ทดลองทางดา้นเทคนิค และวิธีการต่างๆ เพื่อพฒันาการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความลงตวั 
ในการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ชุดน้ี มีขั้นตอนกระบวนการดงัน้ี 
 

 1. วเิคราะห์ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ชุดปริญญาตรี  
 1.1 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ชุดปริญญาตรี ช้ินท่ี 1 

 1.2 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ชุดปริญญาตรี ช้ินท่ี 2 

 1.3 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ชุดปริญญาตรี ช้ินท่ี 3 
                         2. วเิคราะห์ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ 
 2.1 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 

 2.2 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 

 2.3 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 

 3. การศึกษาขอ้มูลและประเด็นในการสร้างสรรค์ 
 3.1 ขั้นตอนการศึกษาและหาขอ้มูล 

 3.2 ขั้นตอนการประมวลความคิด 

 4. กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ 

 4.1 ขั้นตอนการท าภาพร่าง 

 4.2 ขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ 

 4.3 ขั้นตอนการน าเสนอผลงานวทิยานิพนธ์ 

 4.4 สรุปกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ 
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1. วเิคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชุดปริญญาตรี 

 
 

ภาพท่ี 64 ภาพแสดงผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ชุดปริญญาตรี ช้ินท่ี 1 
 
ตารางท่ี 2 ตารางวิเคราะห์ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ชุดปริญญาตรี ช้ินท่ี 1 
 
แนวคิด แสดงถึงความสุขและความผกูพนัของวถีิชีวติชาวใต ้

ท่ีมา วฒันธรรมของวิถีชีวิตทางภาคใตท่ี้ท าอาชีพเกษตรกร การท าสวนยางพาราหลกั และความเป็นอยู่
ของวธีิชีวติชนบทท่ีเรียบง่าย 

รูปแบบ การใชรู้ปทรงของโอ่งเก็บน ้ า ท่ีแสดงออกถึงความอุดมสมบูรณ์ในความเป็นพ้ืนถ่ินของภาคใต ้กรง
นกและถงัเก็บน ้ ายางและอุปกรณ์การท าสวนยางท่ีวางอยูด่า้นหนา้แสดงถึงวฒันธรรมความเป็นอยู ่
และพ้ืนหลงัท่ีเป็นสวนตน้ยางพารา ท่ีบอกถึงความมัน่คงทางอาชีพ 

เทคนิค จิตรกรรมผสมวสัดุลกัษณะของลายเส้นท่ีเขียนเป็นเร่ืองราวของวิถีชีวิตนั้นไดล้อ้อยูก่บัรูปทรงของ
การตดัแปะวสัดุ ซ่ึงมีการใชสี้ท่ีอยู่ในโทนสีเดียวกนัในการสร้างน ้ าหนกัของช้ินงานวสัดุท่ีเป็นใบ
ยางพาราและลูกยางพาราในระยะหน้าสร้างมิติการน าสายตาไปสู่เร่ืองราวในระยะหลงั ช่องไฟ
ระหวา่งตน้ยางพาราใช่การไล่น ้ าหนกัของสีท่ีส่ือถึงบรรยากาศ 
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ภาพท่ี 65 ภาพแสดงผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ชุดปริญญาตรี ช้ินท่ี 2 
 
ตารางท่ี 3 ตารางวิเคราะห์ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ชุดปริญญาตรี ช้ินท่ี 2 
 
แนวคิด แสดงจากมุมมองความสุขของครอบครัวในวถีิชีวติชนบทท่ีเรียบง่าย  

ท่ีมา วฒันธรรมของวถีิชีวติทางภาคใตช้าวบา้นกบัการด ารงชีวิตในแบบโบราณจากบา้นเรือนท่ีท่ีเป็นไม้
ไผส่าน การหุงหาอาหารดว้ยเตาถ่าน วถีิชีวติพอเพียงกบัการประกอบอาชีพสวนยางพารา 

รูปแบบ การแสดงเร่ืองราวดา้นหนา้ท่ี ท่ีบอกถึงครัวเรือนในวถีิชีวติชนบททางภาคใตก้ารประกอบอาชีพการ
ท าอาหาร และการเล้ียงสัตว ์แสดงถึงวฒันธรรมชีวิตการเป็นอยู่ของชาวบา้น  ท่ีมีบา้นอยู่ในสวน
ยางพารา 

เทคนิค จิตรกรรมผสมการปะติดวสัดุ  โดยใช ้ใบยางพารา,ก่ิงไม,้ดิน,ลูกยางพารา,ผา้ถุง,ใบไมแ้ห้ง,แผ่น
ยางพารา เป็นตน้  สร้างรูปทรงโดยมีการเตรียมพ้ืนดว้ยการผสมสีลงบนดินสอพองและประติดวสัดุ
ผา้ถุงใบไมแ้ละอ่ืนๆ แลว้เขียนลายเสน้สร้างน ้ าหนกัดว้ยสีอาคิลิค 
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ภาพท่ี 66 ภาพแสดงผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ชุดปริญญาตรี ช้ินท่ี 3 
 
ตารางท่ี 4 ตารางวิเคราะห์ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ชุดปริญญาตรี ช้ินท่ี 3 
 
แนวคิด แสดงถึงความผกูพนัความสุขและความทรงจ าจากวถีิชีวติชาวใต ้

ท่ีมา การเจาะไปสู่มุมมองเล็กๆของการประกอบอาชีพการท าสวนยางพารา เพ่ือน ามาขยายให้เกิด
จินตนาการและสร้างสรรคเ์ร่ืองราวจากวถีิชีวติชาวใตล้งบนรูปทรง 

รูปแบบ ใหค้วามส าคญักบัเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการท าสวนยางพารา รูปทรงของโอ่งเก็บน ้ าภาชนะท่ีเก็บน ้ า
ใช ้ถงัน ้ าและถาดพิมพน์ ้ ายางเป็นการจดัรูปทรงท่ีใหญ่ให้มีเร่ืองราวท่ีแคบลง ตาไดแ้ผงรายละเอียด
เร่ืองราววถีิชีวติของชาวใตแ้บบละเอียดลงในรูปทรงใหญ่ ท่ีบอกถึงความผกูพนัความสุขความทรงจ า
และความมัน่คงทางอาชีพ 

เทคนิค จิตรกรรมผสมการปะติดวสัดุโดยเน้นวสัดุท่ีมีอยูใ่นพ้ืนถ่ิน เช่นใบยางพารา ก่ิงไม ้ดินเป็นตน้  โดย
การสร้างรูปทรงและประติดวสัดุ โดยมีการเตรียมพ้ืนด้วยการผสมสีลงบนดินสอพองและเขียน
ลายเสน้สร้างมิติบนรูปทรงและพ้ืนท่ีวา่งมีเร่ืองราวบอกถึงวถีิชีวติของภาคใต ้
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ตารางที่ 5 ตาราง วเิคราะห์การพฒันาผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ชุดปริญญาตรี 
รูปภาพ ผลงานช้ินท่ี 1 ผลงานช้ินท่ี 2 ผลงานช้ินท่ี 3 

รูป
ผลงาน 

 

 

 

 

 

แนวคิด แสด ง ถึ งค ว า ม สุ ข แล ะค ว า ม
ผกูพนัธ์ของวิถีชีวิตชาวใต ้

แสดงจากมุมมองความสุขของ
ครอบครัวในวิถีชีวิตชนบทท่ีเรียบ
ง่าย  

แสดงถึงความผูกพนัความสุขและความ
ทรงจ าจากวิถีชีวิตชาวใต ้

ท่ีมา วฒันธรรมของวิถีชีวิตทางภาคใตท่ี้
ท าอาชีพเกษตรกร การท าสวน
ยางพาราหลัก และความเป็นอยู่
ของวิธีชีวิตชนบทท่ีเรียบง่าย 

วฒันธรรมของวิถีชีวิตทางภาคใต้
ชาวบ้านกบัการด ารงชีวิตในแบบ
โบราณจากบา้นเรือนท่ีท่ีเป็นไมไ้ผ่
สาน การหุงหาอาหารด้วยเตาถ่าน 
วิถีชีวิตพอเพียงกับการประกอบ
อาชีพสวนยางพารา 

การ เ จาะไป สู่มุ มมอง เล็ กๆของการ
ประกอบอาชีพการท าสวนยางพารา เพ่ือ
น า ม าข ย า ย ให้ เ กิ ด จิ นตน าก าร แ ล ะ
สร้างสรรค์เร่ืองราวจากวิถีชีวิตชาวใตล้ง
บนรูปทรง 

รูปแบบ การใช้รูปทรงของโอ่งเก็บน ้ า ท่ี
แสดงออกถึงความอุดมสมบูรณ์ใน
ความเป็นพ้ืนถ่ินของภาคใต้ กรง
นกและถงัเก็บน ้ ายางและอุปกรณ์
การท าสวนยางท่ีวางอยู่ด้านหน้า
แสดงถึงวฒันธรรมความเป็นอยู ่
แ ล ะ พ้ื น ห ลั ง ท่ี เ ป็ น ส ว น ต้ น
ยางพารา ท่ีบอกถึงความมัน่คงทาง
อาชีพ 

การแสดงเร่ืองราวด้านหน้าท่ี ท่ี
บอกถึงครัวเรือนในวิถีชีวิตชนบท
ทางภาคใตก้ารประกอบอาชีพการ
ท าอาหาร และการเล้ียงสัตว ์แสดง
ถึงวฒันธรรมชีวิตการเป็นอยู่ของ
ชาวบ้าน   ท่ี มีบ้านอยู่ ใ นสวน
ยางพารา 

ให้ความส าคญักับเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน
การท าสวนยางพารา รูปทรงของโอ่งเก็บ
น ้ าภาชนะท่ีเก็บน ้ าใช้ ถงัน ้ าและถาดพิมพ์
น ้ ายางเ ป็นการจัด รูปทรงท่ีใหญ่ให้ มี
เร่ืองราวท่ีแคบลง ตาได้แผงรายละเอียด
เร่ืองราววิถีชีวิตของชาวใตแ้บบละเอียดลง
ในรูปทรงใหญ่ ท่ีบอกถึงความผูกพัน
ความสุขความทรงจ าและความมัน่คงทาง
อาชีพ 

เทคนิค จิตรกรรมผสมวสัดุลักษณะของ
ลายเส้นท่ีเขียนเป็นเร่ืองราวของวิถี
ชีวิตนั้ นได้ล้ออยู่กับรูปทรงของ
การตดัแปะวสัดุ ซ่ึงมีการใช้สีท่ีอยู่
ในโทนสีเ ดียวกันในการสร้าง
น ้ าหนักของช้ินงานวสัดุท่ีเป็นใบ
ยางพาราและลูกยางพาราในระยะ
หน้าสร้างมิติการน าสายตาไปสู่
เ ร่ืองราวในระยะหลัง  ช่องไฟ
ระหว่างต้นยางพาราใช่การไล่
น ้าหนกัของสีท่ีส่ือถึงบรรยากาศ 

จิตรกรรมผสมการปะติดวสัดุ  โดย
ใช้  ใบยางพารา, ก่ิงไม้, ดิน, ลูก
ยางพารา,ผ้าถุง,ใบไม้แห้ง,แผ่น
ยางพารา เป็นตน้  สร้างรูปทรงโดย
มีการเตรียมพ้ืนด้วยการผสมสีลง
บนดินสอพองและประติดวัสดุ
ผ้าถุงใบไม้และอ่ืนๆ แล้วเขียน
ลายเส้นสร้างน ้าหนกัดว้ยสีอาคิลิค 

จิตรกรรมผสมการปะติดวสัดุโดยเน้นวสัดุ
ท่ีมีอยูใ่นพ้ืนถ่ิน เช่นใบยางพารา ก่ิงไม ้ดิน
เป็นตน้  โดยการสร้างรูปทรงและประติด
วสัดุ โดยมีการเตรียมพ้ืนดว้ยการผสมสีลง
บนดินสอพองและเขียนลายเส้นสร้างมิติ
ในรูปทรงและพ้ืนท่ีว่างมีเร่ืองราวบอกถึง
วิถีชีวิตของภาคใต ้



61 

 

2. วเิคราะห์ผลงาน ก่อนวิทยานิพนธ์ 
 

 
 

ภาพท่ี 67 ภาพร่างผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1.1 
 

 
 

ภาพท่ี 68 ภาพภาพร่างผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1.2 
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ภาพท่ี 69 ภาพแสดงผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 

เทคนิค จิตรกรรมผสมวสัดุ  ขนาด 270 x 300 เซนติเมตร  
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ภาพท่ี 70 ภาพแสดงรายละเอียดผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 
 

 

ตารางที ่6 ตารางวเิคราะห์ผลงาน ก่อนวิทยานิพนธ์ช้ินที ่1 

 
แนวคิด แสดงออกถึงความสุขความผูกพนัจากครอบครัวของขา้พเจา้ท่ีมีต่อการประกอบอาชีพการท าสวน

ยางพารา การใชชี้วติในชนบททางภาคใต ้
ท่ีมา ลกัษณะของตน้ยางพาราท่ีแตกก่ิงกา้นสาขา ผืนดินความอุดมสมบูรณ์ของวฒันธรรมทางภาคใตข้อง

ประเทศไทย 
รูปแบบ การแทนค่าลกัษณะของตน้ยางพารารูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้เป็นแนวตั้งซ่ึงมีขนาดท่ีต่างกนั แสดงออก

ถึงรูปทรงของตน้ยางพาราท่ีมีความสูง ตอ้งการแสดงจุดส าคญัท่ีตน้ยางพาราและไดต้ดัการสร้างพ้ืน
หลงัจากตวัอยา่งผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ชุดปริญญาตรี ช้ินท่ี 3 โดยสร้างการเช่ือมต่อของตวัตน้ยาง 
จากรูปแบบของเฟรมให้มีการเกาะเก่ียวดว้ยเส้นยางพาราก่ิงไม ้บอกถึงเร่ืองราวความผูกพนั ตาม
เน้ือหาเร่ืองราวของวถีิชีวติชาวใตท่ี้อบอุ่น 

เทคนิค แสดงออกดว้ยสีสันของวสัดุ จิตรกรรมผสมวสัดุลกัษณะของลายเส้นท่ีเขียนเป็นเร่ืองราวของวิถี
ชีวิตนั้นไดล้อ้อยู่กบัรูปทรงของการตดัแปะวสัดุ ซ่ึงมีการใชสี้ท่ีอยู่ในโทนสีเดียวกนัในการสร้าง
น ้ าหนกัของช้ินงานวสัดุท่ีเป็นใบยางพาราและลูกยางพารา มาผูกร้อยเช่ือมต่อกนัดว้ยเส้นยางพารา
และก่ิงกา้นเพ่ือแสดงถึงการเช่ือมโยงการเกาะเก่ียวท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกนั 
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ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ช้ินที่ 2 

 

       
 

ภาพท่ี 71 ภาพภาพร่างผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2.1 
 

 
 

ภาพท่ี 72 ภาพภาพร่างผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2.2 
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ภาพท่ี 73 ภาพแสดงผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 
 

ตารางที ่7 ตารางวเิคราะห์ผลงาน ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินที ่2 

 
แนวคิด แสดงออกถึงความสุขความผกูพนัธ์จากครอบครัวของขา้พเจา้ท่ีมีต่อการประกอบอาชีพการท าสวน

ยางพารา การใชชี้วติในชนบททางภาคใต ้
ท่ีมา บอกถึงเร่ืองราวความผกูพนั ตามเน้ือหาเร่ืองราวของวถีิชีวติชาวใตท่ี้อบอุ่น 

รูปแบบ ขา้พเจา้ตอ้งการตดัทอนรูปแบบโดยการลดพ้ืนท่ีวา่งจากผลงานชุดปริญญาตรี โดยแทนค่าลกัษณะ
ของตน้ยางพารารูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้เป็นแนวตั้งซ่ึงมีขนาดท่ีต่างกนั และเพ่ิมเติมเร่ืองราวความเป็น
วถีิชีวติลงในพ้ืนท่ี ตอ้งการแสดงจุดเด่นท่ีตน้ยางพาราโดย โดยสร้างการเช่ือมต่อของตวัตน้ยาง จาก
รูปแบบของเฟรมให้มีการเกาะเก่ียวดว้ยเส้นยางพารา ท่ีแทนค่าความเป็นพ้ืนหลงัของผลงานชุด 
ปริญญาตรี 

เทคนิค แสดงออกดว้ยเทคนิคจิตรกรรมผสมวสัดุ สีสันของวสัดุลกัษณะของลายเส้นท่ีเขียนเป็นเร่ืองราว
ของวิถีชีวิต ซ่ึงมีการเขียนสีอคิลิค ท่ีลอ้อยู่กบัรูปทรงและการตดัแปะวสัดุในการสร้างน ้ าหนกัของ
ช้ินงาน วสัดุท่ีเป็นใบยางพาราและลูกยางพารา ซ่ึงมีการใชเ้ทคนิคลายทองเขียนลงบนวสัดุธรรมชาติ 
มาผกูร้อยเช่ือมต่อกนัดว้ยเสน้ยางพาราและก่ิงกา้นเพ่ือแสดงถึงการเช่ือมโยงการเกาะเก่ียวท่ีมีเน้ือหา 
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ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ช้ินที่ 3 
 

 
 

ภาพท่ี 74 ภาพภาพร่างผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3.1 
 

 
 

ภาพท่ี 75 ภาพภาพร่างผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3.2 
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ภาพท่ี 76 ภาพแสดงผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 
 

ตารางที ่8 ตารางวเิคราะห์ ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ช้ินที ่3 

แนวคิด แสดงออกถึงความสุขความผูกพนัธ์จากครอบครัวของขา้พเจา้ท่ีมีต่อการประกอบอาชีพการท าสวน
ยางพารา การใชชี้วติท่ีเรียบง่ายในชนบททางภาคใต ้

ท่ีมา ลกัษณะของตน้ยางพาราพ้ืนผิวของตน้ยางพาราท่ีเป็นอยูจ่ริงในธรรมชาติ ซ่ึงไดเ้พ่ิมเติมความเป็นวิถี
ชีวติและวฒันธรรมลงบนตน้ยางพาราเป็นดัง่การบนัทึกการบอกเท่าท่ีมาวฒันธรรมชาวใต ้

รูปแบบ แสดงออกดว้ยการใชพ้ื้นผิวของตน้ยางพาราเป็นพ้ืนแทนไมอ้ดัจากผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 2
เป็นการพฒันาน าเอาวสัดุท่ีเป็นของจริงมาใช ้ ซ้ึงแทนค่าใหค้วามรู้สึกถึงความส าคญัของความผกูพนั
ทางการประกอบอาชีพมากยิ่งข้ึน โดยท่ีขา้พเจา้ตอ้งการสะทอ้น ความสุข ความผูกพนั อาชีพและ
วฒันธรรม ซ่ึงเป็นเร่ืองราวของวิถีชีวิตชาวใต ้ลงบนพ้ืนผิวของตน้ยางพาราทั้ งเปลือกนอก และ
เปลือกท่ีเกิดจากการหลุดร่อน 

เทคนิค เทคนิคปะติดวสัดุและการเขียนสีลงบนพ้ืนผิวของต้นยางพาราพฒันาเทคนิคจากผลงานก่อน
วทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 โดยน าเอาวสัดุท่ีเป็นตน้ยางจริงมาใชใ้นการสรางสรรค ์สีสันของวสัดุ จิตรกรรม
ผสมวสัดุลกัษณะของลายเส้นท่ีเขียนเป็นเร่ืองราวของวิถีชีวิตชาวใตใ้ชสี้ท่ีอยู่ในโทนสีเดียวกนัใน
การสร้างน ้ าหนกัของช้ินงานวสัดุท่ีเป็นใบยางพาราและลูกยางพาราผา้ถุงในการปะติด และมีการแกะ
ขดูไมท่ี้สอดคลอ้งกบัอาชีพกรีดยางพาราเพ่ือสร้างร่องรอยละรูปทรง 
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ตารางที ่9 ตาราง วเิคราะห์การพฒันาผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ 
รูปภาพ ผลงานช้ินท่ี 1 ผลงานช้ินท่ี 2 ผลงานช้ินท่ี 3 

รูป
ผลงาน 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด แสดงออกถึงความสุขความผูกพนั
จากครอบครัวของข้าพเจ้าท่ีมีต่อ
การประกอบอาชีพการท าสวน
ยางพารา การใช้ชีวิตในชนบททาง
ภาคใต ้

แสดงออกถึงความสุขความผูกพนัจาก
ครอบครัวของข้าพ เจ้า ท่ี มี ต่ อการ
ประกอบอาชีพการท าสวนยางพารา 
การใชชี้วิตในชนบททางภาคใต ้

แสดงออกถึงความสุขความผกูพนัจาก
ครอบครัวของข้าพเจ้า ท่ี มี ต่อการ
ประกอบอาชีพการท าสวนยางพารา 
การใช้ชีวิตท่ีเรียบง่ายในชนบททาง
ภาคใต ้

ท่ีมา ลักษณะของต้นยางพาราท่ีแตก
ก่ิงก้านสาขา ผืนดินความอุดม
สมบูรณ์ของวฒันธรรมทางภาคใต้
ของประเทศไทย 

บอกถึง เ ร่ืองราวความผูกพัน  ตาม
เน้ือหาเร่ืองราวของวิถีชีวิตชาวใต้ท่ี
อบอุ่น 

ลักษณะของต้นยางพาราพ้ืนผิวของ
ตน้ยางพาราท่ีเป็นอยูจ่ริงในธรรมชาติ 
ซ่ึงได้เพ่ิมเติมความเป็นวิถีชีวิตและ
วฒันธรรมลงบนต้นยางพาราเป็นดั่ง
การบนัทึกการบอกเท่าท่ีมาวฒันธรรม
ชาวใต ้

รูปแบบ ก า ร แ ทนค่ า ลั ก ษณะ ข อ ง ต้ น
ยางพารารูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้เป็น
แ น ว ตั้ ง ซ่ึ ง มี ข น า ด ท่ี ต่ า ง กั น 
แสด งออก ถึ ง รูปทร งขอ งต้น
ยางพาราท่ี มีความสูง  ต้องการ
แสดงจุดส าคญัท่ีตน้ยางพาราและ
ได้ ตัด ก า รส ร้ า ง พ้ื นหลั ง จ า ก
ตวัอย่างผลงานก่อนวิทยานิพนธ์
ชุดปริญญาตรี ช้ินท่ี 3 โดยสร้าง
การเช่ือมต่อของตัวต้นยาง จาก
รูปแบบของเฟรมให้ มีการเกาะ
เก่ียวด้วยเส้นยางพาราก่ิงไม้ บอก
ถึงเร่ืองราวความผกูพนั ตามเน้ือหา
เร่ืองราวของวิถีชีวิตชาวใตท่ี้อบอุ่น 

ข้าพเจ้าต้องการตัดทอนรูปแบบโดย
การลดพ้ืนท่ีว่างจากผลงานชุดปริญญา
ต รี  โ ด ย แทนค่ า ลั ก ษณะขอ งต้น
ยางพารารูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้าเป็น
แนวตั้งซ่ึงมีขนาดท่ีต่างกนั และเพ่ิมเติม
เร่ืองราวความเป็นวิถีชีวิตลงในพ้ืนท่ี 
ตอ้งการแสดงจุดเด่นท่ีตน้ยางพาราโดย 
โดยสร้างการเช่ือมต่อของตัวต้นยาง 
จากรูปแบบของเฟรมให้มีการเกาะเก่ียว
ด้วยเส้นยางพารา ท่ีแทนค่าความเป็น
พ้ืนหลงัของผลงานชุด ปริญญาตรี 

แสดงออกด้วยการใช้พ้ืนผิวของต้น
ยางพารา เ ป็น พ้ืนแทนไม้อัดจาก
ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 2เป็น
การพฒันาน าเอาวสัดุท่ีเป็นของจริงมา
ใช้   ซ้ึงแทนค่าให้ความรู้สึกถึง
ความส าคญัของความผูกพนัทางการ
ประกอบอาชีพมากยิ่ ง ข้ึน  โดย ท่ี
ข้าพเจ้าต้องการสะท้อน ความสุข 
ความผกูพนั อาชีพและวฒันธรรม ซ่ึง
เป็นเร่ืองราวของวิถีชีวิตชาวใต ้ลงบน
พ้ืนผิวของตน้ยางพาราทั้งเปลือกนอก 
และเปลือกท่ีเกิดจากการหลุดร่อน 
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ตารางที ่9 ตาราง วเิคราะห์การพฒันาผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ (ต่อ) 
รูปภาพ ผลงานช้ินท่ี 1 ผลงานช้ินท่ี 2 ผลงานช้ินท่ี 3 

รูป
ผลงาน 

 

 

 

 

 

เทคนิค แสดงออกด้วย สีสันของวัส ดุ 
จิตรกรรมผสมวสัดุลักษณะของ
ลายเส้นท่ีเขียนเป็นเร่ืองราวของวิถี
ชีวิตนั้ นได้ล้ออยู่กับรูปทรงของ
การตดัแปะวสัดุ ซ่ึงมีการใช้สีท่ีอยู่
ในโทนสีเ ดียวกันในการสร้าง
น ้ าหนักของช้ินงานวสัดุท่ีเป็นใบ
ยางพาราและลูกยางพารา มาผูก
ร้อยเช่ือมต่อกันด้วยเส้นยางพารา
และ ก่ิ งก้ าน เ พ่ื อแสดง ถึ งก าร
เช่ือมโยงการเกาะเก่ียวท่ีมีเน้ือหา
สอดคลอ้งกนั 

แสดงออกด้วยเทคนิคจิตรกรรมผสม
วัส ดุ  สี สั นของวัส ดุ ลักษณะของ
ลายเส้นท่ีเขียนเป็นเร่ืองราวของวิถีชีวิต 
ซ่ึง มีการ เ ขียนสีอคิ ลิค  ท่ีล้ออยู่กับ
รูปทรงและการตัดแปะวัสดุในการ
สร้างน ้าหนกัของช้ินงาน วสัดุท่ีเป็นใบ
ยางพาราและลูกยางพารา ซ่ึงมีการใช้
เทค นิคล ายทอง เ ขี ยนลงบนวัส ดุ
ธรรมชาติ มาผูกร้อยเช่ือมต่อกันด้วย
เส้นยางพาราและก่ิงก้านเพ่ือแสดงถึง
การเช่ือมโยงการเกาะเก่ียวท่ีมีเน้ือหา 

เทคนิคปะติดวสัดุและการเขียนสีลง
บนพ้ืนผิวของต้นยางพาราพัฒนา
เทคนิคจากผลงานก่อนวิทยานิพนธ์
ช้ินท่ี 2 โดยน าเอาวสัดุท่ีเป็นตน้ยาง
จริงมาใช้ในการสรางสรรค ์สีสันของ
วสัดุ จิตรกรรมผสมวสัดุลกัษณะของ
ลายเส้นท่ีเขียนเป็นเร่ืองราวของวิถี
ชีวิตชาวใตใ้ชสี้ท่ีอยูใ่นโทนสีเดียวกนั
ในการสร้างน ้าหนกัของช้ินงานวสัดุท่ี
เป็นใบยางพาราและลูกยางพาราผา้ถุง
ในการปะติด และมีการแกะขูดไม้ท่ี
สอดคลอ้งกบัอาชีพกรีดยางพาราเพ่ือ
สร้างร่องรอยละรูปทรง 

การ
พฒันา 

พัฒนาการประกอบสร้างของ
รูปทรงให้มีความอิสระของเฟรม
และพ้ืนท่ีวา่ง 
 

ควบคุมเฟรมให้อยู่ในพ้ืนท่ีสีเหลียม
เพ่ือให้การยึดติดและการประสานกัน
ร ะห ว่ า ง เ ฟ ร ม กับ เ ส้ น ย า งพ า ร า
ประสานกนัง่ายข้ึน 

เปล่ียนแปลงการใช้พ้ืนเฟรมมาเป็น
ต้นยางพาราซ่ึงเป็นวสัดุจริงท่ีใช้ใน
การสร้างสรรค ์

 
 
 3. การศึกษาข้อมูลและประเด็นในการสร้างสรรค์ 
 ผลงานวทิยานิพนธ์ของขา้พเจา้ชุด “บนัทึกจากสวนยาง” ขา้พเจา้ไดใ้ห้ความส าคญักบั
การน าเอาพื้นผวิของตน้ยางพารามาใชเ้ป็นหลกั เพื่อแสดงออกและถ่ายทอดในแง่มุมของวิถีชีวิตการ
ท าสวนยางพารา มีเน้ือหาท่ีแสดงออกถึง ความผูกพนัจากครอบครัวส่ิงแวดลอ้มจากวิถีชีวิต โดย
อาศยั การผสมผสานกนัของวสัดุในการสร้างสรรคผ์ลงานชุดน้ี      ความผกูพนัท่ีมีอยูก่บัครอบครัว 
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อาชีพการท าสวนยางพาราและวสัดุพื้นถ่ิน มีความคิดและเน้ือหาท่ีบอกไดถึ้งวิถีชีวิตของชาวใตบ้่ง
บอกความเป็นตวัตนของข้าพเจ้า ใช้การบอกเล่าเร่ืองราวโดยผ่านจินตนาการและประสบการ
โดยตรง น าเอกลกัษณ์และจุดเด่นของชาวใตอ้อกมาน าเสนอในรูปแบบท่ีเรียบง่าย ซ่ือตรงดว้ยการ
ใช้วสัดุท่ีมีความเป็นพื้นถ่ิน เพื่อมุ่งเน้นให้เห็นวสัดุในการสร้างสรรค์ ท่ีสอดคลอ้งไปในแนวทาง
เดียวกนักบัเน้ือหา  น าเสนอในรูปแบบการจดัวาง2มิติและก่ิง3มิติ ซ่ึงไม่สามาถมองเห็นไดร้อบดา้น 
 

2.1 ข้ันตอนการศึกษาและหาข้อมูล 

 การศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูล เป็นการประมวลความคิดเพื่อสร้างให้เกิดเป็นแรงบนัดาน
ใจ ในการสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ชุดน้ี การเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น ขอ้มูลวิถีชีวิต
ในภาคใต้เก่ียวกับการท าสวนยางพารา ข้อมูลจากผลงานศิลปินทางภาคใต้ ข้อมูลเก่ียวกับการ
เลือกใชว้สัดุในการสร้างสรรคผ์ลงาน ขา้พเจา้เลือกใชว้สัดุท่ีมาจากธรรมชาติ ใชต้น้ยางพาราท่ีท่ีมี
อายเุกิน ซ่ึงหยดุใหผ้ลผลิต มาใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ชุดน้ี 
 

2.1.1ข้อมูลวถิีชีวติในภาคใต้เกีย่วกบัการท าสวนยางพารา 
 

 
 

ภาพท่ี 77 ภาพแสดงสวนยางพารา 
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ภาพท่ี 78 ภาพแสดงจกัรเคร่ืองรีดยางพารา 
 

 

 
 

ภาพท่ี 79 ภาพแสดงถงัเก็บน ้ ายางและเคร่ืองมือ 
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2.1.2ข้อมูลจากผลงานศิลปินทางภาคใต้ 
 

 
ภาพท่ี 80 หทยัรัตน์ รอดแกว้ 
ท่ีมา : วถิีใต้ 2[ส่ือผสม],  เขา้ถึงจาก Untitled Document. 
http://www.bangkokartnews.com/pic%20and%20student%2061-98 

 
ภาพท่ี 81 โชติ แกว้ละเอียด 

ท่ีมา : พืน้ดินถิ่นอาศัย[จิตรกรรมผสม สีน ้ามนั] Amata Foundation . 
http://www.amatafoundation.org/artaward2004_09 

http://www.bangkokartnews.com/pic%20and%20student%2061-98%20(2013)/92.%20scholar.htm
http://www.bangkokartnews.com/pic%20and%20student%2061-98%20(2013)/92.%20scholar.htm
http://www.amatafoundation.org/artaward2004_09.html
http://www.amatafoundation.org/artaward2004_09.html
http://www.amatafoundation.org/artaward2004_09.html
http://www.amatafoundation.org/artaward2004_09
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2.1.3ข้อมูลเกีย่วกบัการเลอืกใช้วสัดุในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

 
 

ภาพท่ี 82 ภาพแสดงยางพารา 
 

 

 
 

ภาพท่ี 83 ภาพแสดงวสัดุท่ีใชใ้นการสร้างสรรค์ 



74 

 

3.2 ขั้นตอนการประมวลความคิด 

  ศึกษาและวิเคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ทั้ง3ช้ิน  เพื่อให้ได้ความชัดเจนของ 
แนวความคิดเทคนิค วธีิการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ชุด “บนัทึกจากสวนยาง” โดยมีแนวคิดท่ี
เก่ียวกบัวิถีชีวิตชนบททางภาคใต ้ท่ีมีความผูกพนักบัอาชีพการท าสวนยางพารามาเป็นจุดเร่ิมตน้
และแรงบนัดาลใจในกาสร้างสรรค ์โดยมีองคป์ระกอบศิลป์ท่ีเป็นโครงสร้างหลกัของงานศิลปะคือ 
รูปทรง และเน้ือหา 
 

  3.2.1 รูปทรง ในชุดผลงานวิทยานิพนธ์ของขา้พเจา้ประกอบไปดว้ยรูปทรงของตน้
ยางพาราโดยใชต้น้ยาง ท่ีถึงเวลาโคนเพื่อเปล่ียนไปเป็นการปลูกตน้ยางรุ่นต่อไป ซ่ึงจะเป็นรูปทรง
อิสระตามลกัษณะของตน้ยางพาราท่ีมีการแตกก่ิงกา้นสาขา ใช้พื้นผิวของตน้ยางพารา มีเป็นพื้นท่ี
สร้างงานศิลปะ วสัดุท่ีใช้ประกอบสร้างเร่ืองราวความเป็นวิถีวฒันธรรมทางภาคใต ้ได้แก่ แผ่น
ยางพารา ผา้ปาเต๊ะ ก่ิงยางพารา ใบยางพาราท่ีเป็นเส้นใย ลูกยางพารา เป็นตน้ ใชว้ิธีการ ปะติด การ
เขียนสีลงบนพื้นผิวของต้นยางพารา และการเกะไม้ให้เกิดร่องลึก ในการสร้องสรรค์ผลงาน 
น าเสนอในรูปแบบการจดัวาง2มิติและก่ิง3มิติ ซ่ึงไม่สามาถมองเห็นไดร้อบดา้น 
 

  3.2.2 เนื้อหา การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ของขา้พเจา้ชุด “บนัทึกจากสวนยาง” 
ขา้พเจา้ได้ให้ความส าคญักบัการน าเอาพื้นผิวของตน้ยางพารามาใช้เป็นหลกั เพื่อแสดงออกและ
ถ่ายทอดในแง่มุมของวิถีชีวิตการท าสวนยางพารา มีเน้ือหาท่ีแสดงออกถึง ความผูกพนัจาก
ครอบครัวส่ิงแวดลอ้มจากวถีิชีวติ โดยอาศยั การผสมผสานกนัของวสัดุในการสร้างสรรคผ์ลงานชุด
น้ี  ความผูกพนัธ์ท่ีมีอยู่กบัครอบครัว อาชีพการท าสวนยางพาราและวสัดุพื้นถ่ิน มีความคิดและ
เน้ือหาท่ีบอกไดถึ้งวิถีชีวิตของชาวใตบ้่งบอกความเป็นตวัตนของขา้พเจา้ ใช้การบอกเล่าเร่ืองราว
โดยผา่นจินตนาการและประสบการณ์โดยตรง น าเอกลกัษณ์และจุดเด่นของชาวใตอ้อกมาน าเสนอ
ในรูปแบบท่ีเรียบง่าย ซ่ือตรงด้วยการใช้วสัดุท่ีมีความเป็นพื้นถ่ิน เพื่อมุ่งเน้นให้เห็นวสัดุในการ
สร้างสรรค ์ท่ีสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนักบัเน้ือหา  
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ตารางที ่10 ตารางวเิคราะห์อทิธิพลผลงานศิลปะของศิลปินต่อการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 
 
ช่ือศิลปิน สัมฤทธ์ เพชรคง โชต ิแก้วละเอยีด นิวฒัน์ ชูทวน 

ผลงานของ
ศิลปินด้าน
ความคิด 

 

 

 

 

 

 
ช่ือผลงาน ความรู้สึกแดนใต ้ ชีวติคนสวนยาง จงัหวะของวถีิชีวติ 
อิทธิพลท่ี
น ามาใชใ้น
การ
สร้างสรรค์
ผลงาน 

แนวคิดเก่ียวกบัความรู้สึกและ
ความผกูพนัธ์ของอาชีพใน
ภาคใต ้

แนวคิดเก่ียวกบัวถีิชีวติ
ของภาคใตท่ี้มีการ
ประกอบอาชีพการท าสวน
ยางพาราเป็นหลกั 

แนวคิดวถีิชนบทความเรียบง่ายใน
การก่อสร้างบา้นเรือน ความเป็น
ท่างกลางสวนยางพารา ดว้ย
จงัหวะท่ีซอ้นทบัของตน้ยาง 

ช่ือศิลปิน เดโช  โกมาลา หทัยรัตน์ รอดแก้ว สิทธิโชค  วเิชียร 

ผลงานของ
ศิลปินด้าน
เทคนิควสัดุ
รูปแบบ 

 

 

 

 

 

ช่ือผลงาน วถีิใตว้ถีิไทย วถีิใต ้ วถีิสมัพนัธ์ 
อิทธิพลท่ี
น ามาใชใ้น
การ
สร้างสรรค์
ผลงาน 

เทคนิคการใชว้สัดุท่ีเป็นไม ้
การเกาะไม ้การเขียนสีลงบน
ไม ้รูปแบบท่ีมีลกัษณะฟรี 
ฟรอม แต่เกะเก่ียวและเช่ือมต่อ
ดว้ยวสัดุ 

การน าเอาวสัดุท่ีเก่ียวขา้ง
กบัยางพารามาใชใ้นงาน
เช่น ก่ิงไม ้แผน่ยางพารา 
ใบยางพารา และการใชสี้
เขียนลงบนวสัดุ การ
น าเสนอในแบบ3 มิติ 

การใชว้สัดุท่ีเป็นไม ้ใบไม ้การ
เขียนสีเป็นเร่ืองราวลงบนวสัดุ การ
ประกอบสร้างของรูปทรงใน
ลกัษณะ 2 มิติท่ีมีความนูนยืน่
ออกมา  
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4. กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 

 

 4.1 ภาพร่างผลงานวทิยานิพนธ์ชุด บันทกึจากสวนยาง 
 

 
 

ภาพท่ี 84 ภาพร่างผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 
 

 ภาพร่างผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 พฒันาผลงานจากผลงานชุดก่อนวิทยานิพนธ์ ท่ีใช้
วสัดุจริงท่ีเป็นตน้ยางพารา เพื่อใช้พื้นผิวของตน้ไมแ้ทนพื้นเฟรมของผา้ใบในการสร้าสรรค์ ใช้
บนัไดท่ีเปรียบเสมือนความเป็นบา้นครอบครัวทางภาคใต ้ใช้ตน้ยางพาราท่ีบอกถึงความผูกพนัธ์
ทางดา้นการประกอบอาชีพของผูค้นในภาคใต ้ซ่ึงบอกเล่าเร่ืองราวผา่นการกรีดยางร่อยรอยของการ
แกะไมเ้สมือนการกรีดยางพารา และการปะติดวสัดุ 
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ภาพท่ี 85 ภาพร่างผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 
 

 ภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 พฒันาผลงานจากผลงานชุดก่อนวิทยานิพนธ์ ซ่ึง
เป็นการตดัทอนพื้นท่ีวา่งให้เหลือเพียงแต่รูปทรงของตน้ยางพารา น าวสัดุจริงของตน้ยางพารา เพื่อ
ใชพ้ื้นผิวของตน้ไมแ้ทนพื้นเฟรมของผา้ใบในการสร้าสรรค ์ภาพร่างช้ินท่ี 2 เป็นการสร้างรูปทรง
ซ่ึงแทนค่าฝาบา้นไม ้ท่ีมีการปะติดปะต่อของท่อนไมต่้างขนาดกนั  เป็นวิถีชีวิตชนบทท่ีใช้เศษปีก
ไมเ้หลือใชใ้หเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด เป็นวถีิการสร้างขน าซ่ึงเป็นท่ีพกักลางสวนยางพารา  
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ภาพท่ี 86 ภาพร่างผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 
 

  ภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 พฒันาผลงานจากภาพร่างผลงานก่อน
วิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 ท่ีมีความแน่นในการประกอบสร้างกันรูปทรง จึงได้สะลายจากความเป็น
ส่ีเหล่ียมของรูปนอกให้มีความอิสระมากข้ึน เอาวสัดุจริงของตน้ยางพารามาสร้างสรรค์ เพื่อใช้
พื้นผวิของตน้ไมแ้ทนพื้นเฟรมของผา้ใบในการสร้าสรรค ์ในรูปแบบ 2 มิติ ติดผนงั 
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ภาพท่ี 87 ภาพร่างผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 4 
 

 ภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 4 เป็นการจดัประกอบสร้างกนัของรูปทรงให้เกิด
ขนาดและระดับท่ีต่างกันเปรียบเสมือน ลักษณะรูปทรงของสวนยางพาราท่ีมีความอิสระการ
เคล่ือนไหวในลกัษณะท่ีต่างกนั ประกอบในรูปแบบ 2 มิติก่ึง 3 มิติ ติดผนงั ใชพ้ื้นผิวและร่องรอย
ของตน้ยางพารา บ่งบอกถึงลกัษณะกาลเวลา ในประกอบอาชีพการท าสวนยางพารา การสร้าสรรค์
ผลงานใชล้กัษณะของพื้นผวิตน้ยางพาราเป็นหลกั มีการปะติดวสัดุและการผสมผสานการเขียนสีลง
บนพื้นผวิของตน้ยาง  
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ภาพร่างลายเส้นรายละเอยีดของผลงาน 
ตารางท่ี 11 ตารางแสดง  ภาพร่างรายละเอียดผลงานท่ีไดรั้บอิทธิพลจากวถีิชีวติชลบทในภาคใต ้
 

 

  

ภาพถ่ายอิทธิพลจากวถีิชีวติ ภาพร่างลายเสน้ 
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ตารางท่ี 11 ตารางแสดงภาพร่างรายละเอียดผลงานท่ีไดรั้บอิทธิพลจากวถีิชีวติชลบทในภาคใต(้ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพถ่ายอิทธิพลจากวถีิชีวติ ภาพร่างลายเสน้ 
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ตารางท่ี 11 ตารางแสดงภาพร่างรายละเอียดผลงานท่ีไดรั้บอิทธิพลจากวถีิชีวติชลบทในภาคใต(้ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพถ่ายอิทธิพลจากวถีิชีวติ ภาพร่างลายเสน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

ตารางท่ี 11 ตารางแสดงภาพร่างรายละเอียดผลงานท่ีไดรั้บอิทธิพลจากวถีิชีวติชลบทในภาคใต(้ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายอิทธิพลจากวถีิชีวติ ภาพร่างลายเสน้ 
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ตารางท่ี 11 ตารางแสดงภาพร่างรายละเอียดผลงานท่ีไดรั้บอิทธิพลจากวถีิชีวติชลบทในภาคใต(้ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายอิทธิพลจากวถีิชีวติ ภาพร่างลายเสน้ 
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4.2 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
 

 
 

ภาพท่ี 88 ภาพแสดงการลงพื้นท่ีหาตน้ยางพาราในแปรงโค่นผลงานช้ินท่ี 1 

 

 
 

ภาพท่ี 89 ภาพแสดงการการสร้างสรรคผ์ลงานช้ินท่ี 1 
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ภาพท่ี 90 ภาพแสดงการเกาะไมก้ารปะติดวสัดุผลงานช้ินท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 91 ภาพแสดงการแบ่งช้ินงานเพื่อใหส้ะดวกแก่การติดตั้งผลงานช้ินท่ี 1 
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ภาพท่ี 92 ภาพแสดงลายละเอียดของผลงานช้ินท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 93 ภาพแสดงลายละเอียดของผลงานช้ินท่ี 1 
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ภาพท่ี 94 ภาพแสดงการลงพื้นท่ีแปลงโค่นเพื่อเลือกตน้ยางพาราผลงานช้ินท่ี 2 
 

 
 

ภาพท่ี 95 ภาพแสดงการเตรียมพื้นตน้ยางพาราผลงานช้ินท่ี 2 
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ภาพท่ี 96 ภาพแสดงการเกาะเปลือกตน้ยางผลงานช้ินท่ี 2 
 

 
 

ภาพท่ี 97 ภาพแสดงลายละเอียดการปะติดผา้ถุงและใบยางพาราในผลงานช้ินท่ี 2 
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ภาพท่ี 98 ภาพแสดงลายละเอียดการปะติดผา้ถุงและใบยางพาราในผลงานช้ินท่ี 2 
 

 
 

ภาพท่ี 99 ภาพแสดงลายละเอียดของช้ินงาน ผลงานช้ินท่ี 2 
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ภาพท่ี 100 ภาพแสดงการลงพื้นท่ีแปลงโค่นเพื่อเลือกตน้ยางพาราผลงานช้ินท่ี 3 
 
 

 
 

ภาพท่ี 101 ภาพแสดงลายละเอียดการปะติดผา้ถุงและการเขียนสีในผลงานช้ินท่ี 3 
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ภาพท่ี 102 ภาพแสดงการท าลายละเอียดแกะผวิไมผ้ลงานช้ินท่ี 3 
 

 
 

ภาพท่ี 103 ภาพแสดงลายละเอียดการเขียนลายลงบนตน้ยางพาราผลงานช้ินท่ี 3 
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ภาพท่ี 104 ภาพแสดงลายละเอียดการปะติดผา้ถุงและเขียนสีในผลงานช้ินท่ี 3 
 

 
 

ภาพท่ี 105 ภาพแสดงลายละเอียดในผลงานช้ินท่ี 3 
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ภาพท่ี 106 ภาพแสดงการลงพื้นท่ีแปลงโค่นเพื่อเลือกตน้ยางพาราผลงานช้ินท่ี 4 
 

 

 
 

ภาพท่ี 107 ภาพแสดงตน้ยางพาราท่ีเลือกตดัใหไ้ดข้นาดในผลงานช้ินท่ี 4 
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ภาพท่ี 108 ภาพแสดงการสร้างสรรคผ์ลงานช้ินท่ี 4 
 

 
 

ภาพท่ี 109 ภาพแสดงการปะติดวสัดุลงบนผลงานช้ินท่ี 4 
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ภาพท่ี 110 ภาพแสดงการเขียนสีลงบนพื้นผวิของตน้ยางผลงานช้ินท่ี 4 

 

 
 

ภาพท่ี 111 ภาพแสดงรายละเอียดการเขียนสีบนช้ินงานผลงานช้ินท่ี 4 
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 การขยายภาพร่าง 
ตารางท่ี 12 ตารางแสดง  รายละเอียดบนช้ินงานจาก การขยายภาพร่าง 
 
 

 

  

ภาพร่างลายเสน้ ภาพถ่ายรายละเอียดบนช้ินงาน 
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ตารางท่ี 12 ตารางแสดง  รายละเอียดบนช้ินงานจาก การขยายภาพร่าง (ต่อ) 

ภาพร่างลายเสน้ ภาพถ่ายรายละเอียดบนช้ินงาน 
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ตารางท่ี 12 ตารางแสดง  รายละเอียดบนช้ินงานจาก การขยายภาพร่าง (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพร่างลายเสน้ ภาพถ่ายรายละเอียดบนช้ินงาน 
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ตารางท่ี 12 ตารางแสดง  รายละเอียดบนช้ินงานจาก การขยายภาพร่าง (ต่อ) 

 
ภาพร่างลายเสน้ ภาพถ่ายรายละเอียดบนช้ินงาน 
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ตารางท่ี 12 ตารางแสดง  รายละเอียดบนช้ินงานจาก การขยายภาพร่าง (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพร่างลายเสน้ ภาพถ่ายรายละเอียดบนช้ินงาน 
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4.3 ขั้นตอนการน าเสนอผลงานวทิยานิพนธ์ 

 

 
 

ภาพท่ี 112 ภาพแสดงการจดัเรียงช้ินงานบนพื้นราบผลงานช้ินท่ี 3 
 

 
 

ภาพท่ี 113 ภาพแสดงการติดตั้งผลงานชุดวทิยานิพนธ์ 
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ภาพท่ี 114 ภาพแสดงการติดตั้งช้ินงานบนผนงัผลงานช้ินท่ี 4 

 

 
 

ภาพท่ี 115 ภาพแสดงการติดตั้ง น าเสนอผลงานชุดวทิยานิพนธ์ 

 
 



104 

 

4.4 สรุปกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
 จากการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี เป็นการพัฒนามาจากผลงานก่อน
วิทยานิพนธ์ซ่ึงเป็นการสร้างสรรค์ผลงานต่อเน่ืองจากศิลปนิพนธ์ชุดปริญญาตรี โดยท่ีขา้พเจา้มี
ความประทบัใจในการประกอบอาชีพการท าสวนยางพาราของภาคใตซ่ึ้ง เป็นแรงบนัดาลใจให้
ขา้พเจา้ไดส้ร้างสรรคผ์ลงานชุด “บนัทึกจากสวนยาง” เป็นเป็นการแสดงออกถึงความผกูพนั กบัวิถี
ชีวติความเป็นถ่ินใตท่ี้มีอยูใ่นตวัของขา้พเจา้เอง  ซ่ึงผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ีขา้พเจา้ไดเ้ลือกใช ้ตน้
ยางพาราท่ีมีอายเุกินก าหนดซ่ึงถึงเวลาในการโค่นเพื่อท่ีจะปลูกข้ึนมาใหม่ เป็นการบอกเล่าเร่ืองราว
ความทรงจ าท่ีมีต่อการท าอาชีพของชาวสวนยางพารา ขา้พเจา้ผสมผสานเทคนิควิธีการสร้างสรรค์
ผลงาน ซ่ึงได้รวบรวมมาจากผลงานชุดก่อนวิทยานิพนธ์ โดยมีเทคนิค การปะติดวสัดุท่ีเป็น
ธรรมชาติของต้นยางพารา ก่ิง ใบและลูกยางพารา ใช้ผา้ปาเต๊ะท่ีเป็นของคุณแม่มาปะติดเพิ่ม
เร่ืองราว มีเทคนิควิธีการเกะไมใ้ห้เกิดร่องลึกและใช้เป็นการใส่เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการท าสวน
ยางพาราลงไปดว้ย สุดทา้ยจะเป็นการเขียนสีลงบนพื้นผิวของตน้ยางพารา แต่ทั้งหมดน้ีจะตอ้งไม่
เป็นการท าลายหรือเติมแต่งความเป็นตน้ยางมากเกินไป 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

105 

บทที ่4 

 
วเิคราะห์ผลการด าเนินงานสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 
 ผลการด าเนินงานสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์   ในชุด “บนัทึกจากสวนยาง” 
ต่อเน่ืองจากผลงานชุกก่อนวิทยานิพนธ์ ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของความคิดและเทคนิควิธีการในการ
แสดงออก รวมถึงรูปแบบท่ีมีความสมบูรณ์ทางดา้นรูปทรงและเน้ือหาเร่ืองราว 
 ในการสร้างสรรค์ผลงาน ชุดวิทยานิพนธ์ ขา้พเจ้าได้ศึกษาสร้างสรรค์ผลงานด้วย
เทคนิคเฉพาะตน โดยอาศยัรูปทรงและลกัษณะพื้นผวิของตน้ยางพารา ดว้ยวธีิการแกะไม ้การปะติด
วสัดุผสม และการเขียนสีลงบนพื้นผิวของตน้ยางพาราในลกัษณะเฉพาะตน จากความบนัดาลใจท่ี
ข้าพเจ้าได้รับจากครอบครัว ซ่ึงประกอบอาชีพการท าสวนยางพารา ซ่ึงข้าพเจ้ามีความผูกพนั
ความสุขและความทรงจ ามากมายเก่ียวกบัครอบครัว ขา้พเจา้จึงตอ้งการถ่ายทอดความรู้สึกผ่าน
กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะผา่นวิทยานิพนธ์ชุดน้ี  ในรูปแบบผลงานส่ือผสมสองมิติ ก่ิง
สามมิติ มีลกัษณะการจดัวางประกอบสร้าง 
 การวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ คือ วิเคราะห์ทางกายภาพของผลงาน และวิเคราะห์
ทางดา้นการพฒันาความคิด การสร้างสรรค์ รวมไปถึงวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการสร้างสรรค์
ผลงาน โดยอธิบายจากผลงานดงัต่อไปน้ี 
 
 วเิคราะห์การสร้างสรรคผ์ลงานชุด “บนัทึกจากสวนยาง” 
  วเิคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 
  วเิคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 
  วเิคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 
  วเิคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 4 
 วเิคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ทางดา้นกายภาพ 
 วเิคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ทางดา้นการพฒันาความคิด 
 สรุปการวเิคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ชุด “บนัทึกจากสวนยาง” 
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ผลงานวทิยานิพนธ์ชุด “บนัทึกจากสวนยาง” 

 

ภาพท่ี 116 ภาพแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 
เทคนิค จิตรกรรมผสมลงบนตน้ยางพารา ขนาด 1.5 x 4 เมตร (ขนาดผนัแปรได)้ ปีท่ีสร้าง 2559 
 
ตารางท่ี 13 ตารางวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 
รูปแบบ รูปทรง ช่องไฟ พ้ืนท่ีวา่ง วธีิประกอบสร้างวธีิการน าเสนอ การแสดงออกรูปทรง เป็นการน าตน้

ยางพารามาใชใ้นการสร้างสรรค ์รูปทรงเป็นแบบแนวยนืตามลกัษณะของตน้ยางพารา รูปแบบ 2 
มิติ ติดผนงั มีความนูนยืน่ออกมาลกัษณะก่ึงลอยตวั พ้ืนท่ีวา่ง เป็นการใชพ้ื้นท่ีวา่งของผนงั แทน
พ้ืนท่ีวา่งบนเฟรม  

เทคนิค พ้ืนผิวท่ีมีความขรุขระ  มีร่องรอยกรีดของการท าสวนยางท่ีบอกถึงระยะเวลาอนัยาวนานของการ
ประกอบอาชีพ การเขียนสี วสัดุปะติด 

แนวคิด ความผกูพนัธ์ท่ีมีอยูก่บัครอบครัว น าเอกลกัษณ์และจุดเด่นของชาวใตท่ี้มีต่อการประกอบอาชีพท า
สวนยางพาราออกมาน าเสนอในรูปแบบท่ีเรียบง่าย บนัไดแสดงไดถึ้งครอบครัวท่ีมีความผกูพนัธ์
กบัการท าสวนยางพารา 

จุดเด่น เสนอลกัษณะของตน้ยางพาราในรูปแบบซ่ือตรง ในลกัษณะแนวยนื 

การพฒันา น าวสัดุจริงท่ีเป็นตน้ยางพารา มาใชใ้นการสร้างสรรค ์
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ภาพท่ี 117 ภาพแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 
เทคนิค จิตรกรรมผสมลงบนตน้ยางพารา ขนาด 2 x 2 เมตร (ขนาดผนัแปรได)้ ปีท่ีสร้าง 2559 
 
ตารางท่ี 14 ตารางวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี  2 

รูปแบบ เป็นการตดัทอนพ้ืนท่ีวา่งใหเ้หลือเพียงแต่รูปทรงของตน้ยางพารา  ช่องไฟเป็นการประกอบสร้าง
รูปทรงในลกัษณะส่ีเหล่ียมใหมี้ลกัษณะการต่อสลบักนั มีความนูนใกลเ้คียงกนัเป็นเหมือนการ
ประสานกนัของฝาผนงับา้น 

เทคนิค ใชพ้ื้นผิวของตน้ไมแ้ทนพ้ืนเฟรมของผา้ใบในการสร้าสรรค ์ พ้ืนผวิมีความขรุขระ มีร่องรอยกรีด
ของการท าสวนยางพารา ท่ีบอกถึงระยะเวลาอนัยาวนานของการประกอบอาชีพ การเขียนสี วสัดุ
ปะติดใหเ้กิดการผสมผสานกนัระหวา่งวสัดุกบัตน้ยางพารา 

แนวคิด สร้างรูปทรงซ่ึงแทนค่าฝาบา้นไม ้ท่ีมีการปะติดปะต่อของท่อนไมต้่างขนาดกนั  เป็นวถีิชีวติ
ชนบทท่ีใชเ้ศษปีกไมเ้หลือใชใ้หเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด เป็นวถีิการสร้างขน าซ่ึงเป็นท่ีพกักลาง
สวนยางพารา  น าเสนอในรูปแบบ 2 มิติ 

จุดเด่น การประกอบสร้างของรูปทรงจากตน้ยางพาราท่ีมีขนากแตกต่างกนั ลกัษณะของช่องไฟเป็นการ
ประกอบกนัในฟรอมของส่ีเหล่ียม 

การพฒันา น าวสัดุจริงของตน้ยางพารามาใชใ้นการสร้างสรรค ์ เพ่ิมขนาดของตน้ยางพาราในขนาดท่ีต่างกนั
หลายๆช้ินใหมี้การประกอบแบบแน่นข้ึน 
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ภาพท่ี 118 ภาพแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 
เทคนิค จิตรกรรมผสมลงบนตน้ยางพารา ขนาด 2 x 3 เมตร (ขนาดผนัแปรได)้ ปีท่ีสร้าง 2559 
 
ตารางท่ี 15 ตารางวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 
รูปแบบ รูปทรงใชล้กัษณะของตน้ยางพาราท่ีมีความเคล่ือนไหว พ้ืนท่ีวา่งช่องไฟท่ีเปิดใหมี้การเคล่ือนไหว

ของรูปทรงใชฝ้าผนงัเป็นการติดตั้งผลงานในรูปแบบ 2 มิติ สะลายจากความเป็นส่ีเหล่ียมของรูป
นอกใหมี้ความอิสระมากข้ึนในการประกอบสร้างช้ินงาน 

เทคนิค ร่องรอยกรีดของการท าสวนยางพ้ืนผิวท่ีมีความขรุขระ  สร้างเร่ืองราวของวถีิชีวติดว้ยการแกะไม ้
การปะติดวสัดุ และการเขียนสีลงบนพ้ืนผงิของตน้ยางพารา เป็นการผสมผสานกนัระหวา่งเทคนิค
กบัการใชว้สัดุ 

แนวคิด เสนอจุดเด่นของชาวใตใ้นรูปแบบท่ีเรียบง่าย ซ่ือตรง ดว้ยการใชพ้ื้นผิวของตน้ยางพารา วสัดุท่ีมี
ความเป็นพ้ืนถ่ิน น าเอาประสบการณ์ และความประทบัใจจากครอบครัวนั้น มาเป็นแรงบนัดาลใจ
ในการสร้างสรรคผ์ลงาน ดว้ยลกัษณะของตน้ยางพาราท่ีมีการเคล่ือนไหวท่ีอิสระ 

จุดเด่น ลกัษณะการประกอบสร้างท่ีมีความอิสระทางร้านรูปทรง มีขนาดของตน้ยางพาราท่ีต่างกนั 
ประกอบในรูปแบบ 2 มิติ ติดผนงั 

การพฒันา เป็นการสลายรูปแบบการประกอบสร้างใหเ้กิดความอิสระมากข้ึน ดว้ยขนาดท่ีต่างกนัของตน้
ยางพารา 

 



109 

 

 
ภาพท่ี 119 ภาพแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 4 
เทคนิค จิตรกรรมผสมลงบนตน้ยางพารา ขนาด 3 x 5 เมตร (ขนาดผนัแปรได)้ ปีท่ีสร้าง 2559 
 
ตารางท่ี 16 ตารางวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี  4  
รูปแบบ จดัประกอบสร้างกนัของรูปทรงใหเ้กิดขนาดและระดบัท่ีต่างกนัเปรียบเสมือน ลกัษณะรูปทรงของ

สวนยางพาราท่ีมีความอิสระการเคล่ือนไหวในลกัษณะท่ีต่างกนั ประกอบในรูปแบบ 2 มิติก่ึง 3 มิติ 
ติดผนงั  

เทคนิค พ้ืนผิวท่ีมีความขรุขระและร่องรอยของตน้ยางพารา บ่งบอกถึงลกัษณะกาลเวลา ในประกอบอาชีพ
การท าสวนยางพารา การสร้าสรรคผ์ลงานใชล้กัษณะของพ้ืนผิวตน้ยางพาราเป็นหลกั  มีการปะติด
วสัดุและการผสมผสานการเขียนสีลงบนพ้ืนผิวของตน้ยางพารา 

แนวคิด น าเอกลกัษณ์และจุดเด่นของชาวใตอ้อกมาน าเสนอในรูปแบบท่ีเรียบง่าย ซ่ือตรง ดว้ยการใชพ้ื้นผิว
ของตน้ยางพารา วสัดุท่ีมีความเป็นพ้ืนถ่ิน น าเอาประสบการณ์ และความประทบัใจจากครอบครัว
นั้น มาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ถ่ายทอดเร่ืองราว บอกเล่าอารมณ์ ความรู้สึก 
แสดงถึงความสุขของวถีิชีวติชาวใต ้

จุดเด่น ลกัษณะการประกอบสร้างท่ีมีความอิสระทางร้านรูปทรง มีขนาดของตน้ยางพาราท่ีต่างกนั 
ประกอบในรูปแบบ 2 มิติก่ึง 3 มิติ ติดผนงั 

การพฒันา เป็นการสลายรูปแบบการประกอบสร้างจากรูปทรงของส่ีเหล่ียม ใหเ้กิดความอิสระมากข้ึน 
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วเิคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานชุด “บันทกึจากสวนยาง” 

 วเิคราะห์ผลงานทางด้านกายภาพ 

 โครงสร้างรูปทรง ขา้พเจา้สร้างสรรคผ์ลงานดว้ยการใช้รูปทรงของตน้ยางพาราเป็น
หลกั โดยลกัษณะของตน้ยางพาราจะมีรูปทรงและพื้นผวิเฉพาะตวั ขา้พเจา้ไดใ้ชต้น้ยางพาราท่ีมีอายุ
เกินก าหนดซ่ึงถึงเวลาในการโค่นเพื่อท่ีจะปลูกข้ึนมาใหม่ เป็นการบอกเล่าเร่ืองราวความทรงจ าท่ีมี
ต่อการท าอาชีพของชาวสวนยางพารา ขา้พเจา้ผสมผสานเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงาน ซ่ึงได้
รวบรวมมาจากผลงานชุดก่อนวิทยานิพนธ์ โดยมีเทคนิค การปะติดวสัดุท่ีเป็นธรรมชาติของตน้
ยางพารา ก่ิง ใบและลูกยางพารา ใชผ้า้ปาเตะ๊ท่ีเป็นของคุณแม่มาปะติดเพิ่มเร่ืองราว ขา้พเจา้น าเสนอ
ผลงานในรูปแบบ 2 มิติ กึง 3 มิติ  

 เส้นรายละเอียดภายในผลงาน เป็นการแสดงออกถึงเร่ืองราว วฒันธรรม วิถีชีวิตทาง
ภาคใต ้โดยเป็นเส้นจากตน้ยางท่ีบ่งบอกถึงระยะเวลาการกรีดยางมาอยา่งยาวนาน รวบถึงเส้นท่ีมี
การเกะไมท่ี้บอบเล่าเร่ืองรายเช่นเดียวกนักบัร่องรอยการกีดลงบนตน้ยาง ขา้พเจา้ตอ้งการสร้าง
เร่ืองราววิถีชีวิตความเป็นพื้นถ่ินลงบนตน้ยาง ผสมผสานกบัการเขียนสี และการปะติดวสัดุ ให้
รายละเอียดของผลงานมีความลงตวัอยูบ่นตน้ยางแต่ละช้ิ 

 โครงสร้างของสี ขา้พเจา้ใชว้สัดุจากธรรมชาติท่ีมีอยูจ่ริงเช่น ตน้ยางพารา ใบยางพารา 
ลูกยางพารา ก่ิงยางพารา รวมถึงผา้ปาแต๊ะทางภาคใต ้สีของดิน มาใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานชุดน้ี 
ซ่ึงจะใหสี้สันโทน ธรรมชาติ โทนสีน ้ าตาลเป็นหลกั ซ่ึงส่งผลให้รู้สึกถึงความอบอุ่น มีการใชสี้สัน
ของผา้ปาเต๊ะท่ีบ่งบอกถึงสีของความสุขมีความสดใส และมีการเขียนสีอคิลิคท่ีเป็นการบนัทึกถึง
เร่ือง ของความสุขความผกูพนัของวถีิชีวติท่ีประกอบอาชีพการท าสวนยางพารา 

 พื้นที่ว่างทางกายภาพ โครงสร้างของรูปทรงและลกัษณะการติดตั้งผลงานเป็น
ตวัก าหนดขอบเขตของพื้นท่ีวา่งทางกายภาพ ท่ีสามารถสัมผสัได ้แสดงให้เกิดความรู้สึกร่วมและ
จินตนาการของผูช้มงานศิลปะ โดยใชห้ลกัการติดตั้งงานในรูปแบบ 2 มิติ และมีความนูนออกมาก่ิง 
3 มิติ  
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วเิคราะห์ผลงานทางด้านการพฒันาความคิด 

 แนวความคิด  จากการท่ีขา้พเจา้มีความคุน้เคยกบัทางดา้นครอบครัวท่ีมีความผูกพนั
กบัการประกอบอาชีพการท าสวนยางพารา ความประทบัใจ จากความสุขและความทรงจ า จากความ
ผูกพนัของครอบครัวกับอาชีพการท าสวนยางพารา เกิดเป็นแรงบนัดาลใจซ่ึงถ่ายทอดผ่านการ
สร้างสรรคผ์ลงานท่ีแสดงถึงเน้ือหาเร่ืองราวในวิถีชีวิตชาวใต ้  ดว้ยการใชว้สัดุท่ีมีความเป็นพื้นถ่ิน 
เพื่อมุ่งเน้นให้เห็นวสัดุในการสร้างสรรค์ ท่ีสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนักบัเน้ือหาท่ีตอ้งการ
น าเสนอ มีความคิดและเน้ือหาท่ีบอกไดถึ้งวิถีชีวิตของชาวใตแ้ละมองถึงความส าคญัของอาชีพการ
ท าสวนยางพารา 

 รูปทรง ได้แรงบันดาลใจการลักษณะรูปทรงและพื้นผิวของต้นยางพาราท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะและมีความเป็นธรรมชาติ ลกัษณะทรงตน้จะค่อนขา้งท่ีจะตรงโดยตน้ยางพาราท่ี
น ามาใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานนั้น มีอาอุท่ีเยอะมากพอสมควรและถึงแก่เวลาท่ีจะโค่น เพื่อมีการ
เปล่ียนเป็นการปลูกใหม่อีกคร้ัง ดงันั้นตวัตน้ยางพาราเองก็จะมีร่องรอยหรือตวัพื้นผิวของมนัเองท่ี
จะบอกเล่าเวลาตามอายุไขของมนั และจะรอยตะปุ่มตะป่ัมหรือท่ีทางภาคใตเ้รียกวา่ตาไมซ่ึ้งตน้ไม้
แต่ละตน้ก็จะมีความแตกต่างกนั ขา้พเจา้จึงมีความสนใจในลกัษณะเฉพาะของตน้ยางพารา 

 เนื้อหาของรายละเอียดผลงาน ขา้พเจา้ไดใ้ช้ตน้ยางพาราเปรียบเสมือน ผืนผา้ใบใน
การสร้างสรรค์ผลงานชุดน้ี เพื่อท่ีจะสะทอ้นเร่ืองราวและมีเน้ือหาท่ีส าคญั เก่ียวกบัวิถีวฒันธรรม
ทางภาคใตท่ี้มีความผูกพนักบัการท า อาชีพสานยางพารา ซ่ึงเป็นหวัใจหลกัของชาวเกษตรกร ทาง
ภาคใต ้เป็นการบอกเล่าเร่ืองราวความทรงจ าและความประทบัใจ ถึงวิถีชีวิตวฒันธรรมภาคใต ้ดว้ย
การใชเ้ทคนิควธีิการเฉพาะตวัของขา้พเจา้เอง 

 การน าเสนอ เป็นการเสนอตวัเร่ืองราว จากการบนัทึกลงบนตน้ยางพารา จากช่ือ
ผลงานวิทยานิพนธ์เร่ือง “บนัทึกจากสวนยาง” ขา้พเจา้ใชก้ารติดตั้งผลงานในลกัษณะสองมิติ ก่ึง
สามมิติผลงานจะมีขนาดท่ีผนัแปรไดต้ามพื้นท่ีซ่ึงเป็นการจดัวางกบัฝาผนงัให้เขา้กนักบัพื้นท่ีของ
หอ้ง  โดยใชผ้นงัหอ้งเป็นเฟรมใหญ่ท่ีใชติ้ดตั้งช้ินงาน ในการติดตั้งและน าเสนอช้ินงานเป็น
ขั้นตอนท่ีส าคญัมาก และตอ้งค านึงกนัน ้ าหนกัของตน้ไมท่ี้มีขนาดใหญ่ กบัการติดตั้งท่ีมีการลอย
สูงข้ึนจากพื้น จึงตอ้งจดัการกบัตน้ไมเ้พื่อลดน ้ าหนกัของการติดตั้ง  เพื่อให้ไดรู้ปทรงและการวาง
องคป์ระกอบท่ีใหเ้ป็นไปตามเสก็ต และเป็นการปรับเปล่ียนแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารย ์เพื่อหา
วธีิการแกไ้ขปัญหาต่อไป 
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สรุปการวเิคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ชุด “บันทกึจากสวนยาง” 

 

 จากการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดบนัทึกจากสวนยาง โดยมีกระบวนการ
สร้างสรรค ์ขั้นตอนในการเลือกหาวสัดุ และเทคนิคการปะติดวสัดุ การแกะไม ้การเขียนสีลงบนตน้
ยางพารา เป็นเทคนิคท่ีสร้างสรรคข้ึ์นเฉพาะตนดว้ยเทคนิคและรูปแบบการประกอบสร้าง บอกถึง
เร่ืองราวความผกูพนัธ์ของเกษตรกร ชาวสวนยางพาราในภาคใตข้องประเทศไทย ในผลงานจะใช้
รูปทรงหรือลกัษณะท่ีเป็นอิสระของตน้ยางพารา   ขา้พเจา้มีการประกอบและต่อเติมเพื่อให้ไดก้าร
ประกอบกนัการเกิดใหม่ของรูปทรงท่ีเหมาะสม และใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาเร่ืองราวท่ีน าเสนอ 

 ความประทบัใจท่ีมีต่อวสัดุ ต้นยางพารา วสัดุธรรมชาติ รวมถึงอุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ในการประกอบอาชีพ ความผกูพนัธ์และความคุน้เคยจากการสัมผสั สถานท่ีจริงเป็นแรง
บนัดาลใจของการสร้างสรรค์ศิลปะ เอกลกัษณ์ของชาวใตป้ระเพณีวฒันธรรม เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้
ส่ิงแวดลอ้มวิถีชีวิตความเป็นอยู ่รวมถึงอาชีพการท าสวนยางพาราท่ีมีความโดดเด่น ไดเ้กิดและซึม
ซับอยู่กบัครอบครัวแสดงในเห็นถึงการสืบสานทางภูมิปัญญาการประกอบอาชีพจากรุ่นสู่รุ่นจน
ปัจจุบนั มีอยู่ในความทรงจ าของขา้พเจา้ก่อเกิดเป็นแรงบนัดาลใจในการศึกษาคน้ควา้ตวัตนและ
ความผกูพนัจากครอบครัว เพื่อถ่ายทอดความสุขความประทบัใจความทรงจ าท่ีซ่อนไว ้โดยแสดง
ผา่นรูปทรง วสัดุท่ีมีอยู่และเห็นไดจ้ริงในทอ้งถ่ินเพื่อให้รู้สึกและสัมผสัไดถึ้งกล่ินอายวิถีชีวิตกบั
อาชีพท่ีคอยหล่อเล้ียงครอบครัว แสดงให้เห็นถึงความรัก ความสุข และความผูกพันจาก
ครอบครัว  ข้าพเจ้าจึงน าเอาประสบการณ์ จากการประกอบอาชีพการท าสวนยางพาราของ
ครอบครัวและวถีิชีวติของภาคใตน้ั้น  มาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงาน   

 ในภาพรวมทั้งหมดของผลงานวทิยานิพนธ์ชุด “บนัทึกจากสวนยาง” ถ่ายทอดเร่ืองราว 
บอกเล่าอารมณ์ ความรู้สึก  แสดงออกมาในรูปแบบศิลปะไทยโดนน าเอาตน้ยางพาราท่ีเป็นต้นไม้
ซ่ึงมีความส าคญัในดา้นการประกอบอาชีพเสนอความรู้สึกความผกูพนัธ์ของพื้นถ่ินทางภาคใต ้มา
ใชใ้นการสร้างสรรคง์านศิลปะ โดยมีเน้ือหาเร่ืองราววิถีชีวิตของชาวใต ้ในแบบท่ีเรียบง่ายอาชีพท่ี
โดดเด่นท่ีบอกไดถึ้งวถีิชีวติความผกูพนัธ์จากครอบครัว 
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บทที่5 
 

สรุป อภิปรายและเสนอแนะ 

 

สรุปการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 

 ผลงานวิทยานิพนธ์ “บนัทึกจากสวนยาง” ชุดน้ี สร้างข้ึนมาจากรากฐานทาง
วฒันธรรมของชาวใต ้และวีถีชีวิตของครอบครัวในชนบท ภาพความประทบัใจจากความสุขและ
ความผกูพนัธ์ในครอบครัว  ท่ีถูกน ามาเรียบเรียงผา่นกระบวนการสร้างสรรคเ์ป็นผลงานศิลปะตาม
ทศันะคติส่วนตน ผสมผสานระหวา่งเทคนิควิธีการเขียนลาย การเกะไม ้และการปะติดวสัดุลงบน
ตน้ยางพารา โดยอาศยัวสัดุท่ีมีอยูจ่ริงในพื้นถ่ินภาคใตม้าเป็นตวัแสดงออกในการส่ือสานเร่ืองราว
ของวถีิชีวติในครอบครัว 
 “บนัทึกจากสวนยาง” จากแนวคิดของความผกูพนัท่ีมีอยู่กบัครอบครัว ส่ิงแวดลอ้ม
และวสัดุ ความรู้สึกความคุน้เคยต่อวิถีชีวิตชาวบา้น ไดแ้สดงบอกเล่าเร่ืองราวโดยผา่นจินตนาการ 
และประสบการณ์โดยตรง น าเอกลกัษณ์และจุดเด่นของชาวใต ้ออกมาน าเสนอในรูปแบบท่ีเรียบ 
ง่ายซ่ือตรง ดว้ยการใชพ้ื้นผิวของตน้ยางพาราวสัดุท่ีมีความเป็นพื้นถ่ิน น าเอาประสบการณ์ และ
ความประทบัใจจากครอบครัวนั้น มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ถ่ายทอด
เร่ืองราว บอกเล่าอารมณ์ ความรู้สึก แสดงถึงความสุขของวถีิชีวติชาวใต ้

 การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะวิทยานิพนธ์ชุดน้ี ไดศึ้กษาและพฒันาเทคนิควิธีในการ
น ามาใช้กบัพื้นผิวของตน้ยางพารา   ใช้วสัดุท่ีมีความเป็นพื้นถ่ิน ต้นยางพารา ผา้บาเตะ ใบ
ยางพารา ไมไ้ผ ่ลูกยาง เป็นตน้   วสัดุท่ีมีอยู่และเห็นไดจ้ริงในทอ้งถ่ินรู้สึกและสัมผสัไดถึ้งกล่ิน
อายของธรรมชาติ แสดงให้เห็นถึงความรัก ความสุข และ ความอบอุ่น โดยเนน้ท่ีเร่ืองราววิถีชีวิต
ให้วสัดุและการเขียนสีบนพื้นผิวของตน้ยางเป็นตวัประสานกนั สร้างสรรค์รูปแบบผลงานศิลปะ 
ท่ีผ่านการจินตนาการค้นควา้ข้ึนมาใหม่โดยผ่านตัววสัดุพื้นบ้าน ท่ีเป็นต้นยางพาราเกิดการ
ผสมผสานทางดา้นวสัดุและรูปทรงลงบนตน้ยางพารา การประกอบสร้าง การสร้างสรรคผ์ลงาน
จากความคิดและจินตนาการ ก่อให้เกิดรูปทรงทางอารมณ์ ความรู้สึกของข้าพเจ้า อันเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินของภาคใต ้ท่ีมีต่ออาชีพการท าสวนยางพารา โดยผ่านการผสมผสานกนัของ
วสัดุจากพื้นถ่ินในการสร้างสรรคผ์ลงาน เสนอเร่ืองราวเน้ือหาวิถีชีวิตของชาวใต ้ลงบนพื้นผิวของ
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ตน้ยางพารา  น าเสนอเน้ือหาในเร่ืองของวิถีชีวิต โดยเนน้ไปท่ีครอบครัวเป็นหลกัเน้ือหาท่ีบอกได้
ถึงวิถีชีวิต ของชาวบา้นในภาคใต ้ท่ีมีความผูกพนักบัการกรีดยางพารา การเล้ียงสัตวแ์ละวิถีชีวิต
อ่ืนๆ เร่ืองราวท่ีถ่ายทอดออกมาจากความประทบัใจ ความสุขและความทรงจ า จากส่ิงรอบๆ ตวั
และส่ิงท่ีพบเห็น แสดงออกผ่านจินตนาการ ขา้พเจา้ตอ้งการถ่ายทอดความประทบัใจและความ
ผกูพนั จากวถีิชีวติในครอบครัว เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงคุณค่าทางความงามของวถีิชีวติ วฒันธรรม 
                 จากการศึกษาคน้ควา้และปรับปรุงแกไ้ขปัญหาของการสร้างสรรคอ์ยา่งเป็นแบบแผน
และเป็นระบบขั้นตอนอย่างต่อเน่ือง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ท่ีไดรั้บจากท่านอาจารยท่ี์
ปรึกษาและคณาจารยผ์ูต้รวจวิทยานิพนธ์ ลว้นสร้างประสบการณ์ท่ีส าคญั อนัมีส่วนช่วยในการ
พฒันาสร้างสรรคผ์ลงานให้เกิดคุณภาพท่ีดียิ่งข้ึน ทั้งน้ีขา้พเจา้หวงัวา่การศึกษาคน้ควา้ศิลปนิพนธ์
ชุดน้ีจะก่อใหเ้กิดผลดีแก่ผูท่ี้สนใจ น าไปปรับเปล่ียนประยกุตใ์ช ้ใหต้รงกบัเร่ืองและปัญหาของตน 
เพื่อสร้างสรรคผ์งงานท่ีมีคุณค่าทางศิลปะต่อไป 
 
อภิปรายในการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์  
 ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด บนัทึกจากสวนยาง พบว่าขา้พเจา้มีความ
สนใจในรูปทรงและพื้นผวิ ของตน้ยางพาราน าไปสู่มุมมองวถีิชีวติความเป็นอยูก่ารประกอบอาชีพ 
วฒันธรรมท่ีมีอยู่ในพื้นถ่ินของข้าพเจ้า ซ่ึงมีความเรียบง่ายพอเพียงปรับตัวเข้ากับธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้มรายรอบตวั ขา้พเจา้จึงน าเอาความรู้สึกความผกูพนัเหล่าน้ีมาเป็นแรงบนัดาลใจในการ
สร้างสรรคง์านศิลปะ ในรูปแบบส่ือผสม 2 มิติ ก่ิง 3 มิติลอยตวั เชิงสัญลกัษณ์และวสัดุเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ในการประกอบอาชีพการท าสวนยางพารา ท่ีต้องการสะท้อน วิถีชีวิต ความสุข 
วฒันธรรม อาชีพการท าสวนยางพาราทางภาคใต ้ผา่นพื้นผวิและร่องรอยของตน้ยางพารา 
 ข้าพเจ้าจึงน าเอาประสบการณ์ จากการประกอบอาชีพการท าสวนยางพาราของ
ครอบครัวและวิถีชีวิตของภาคใตน้ั้น  มาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ถ่ายทอด
เร่ืองราว บอกเล่าอารมณ์ ความรู้สึก  แสดงออกมาในรูปแบบศิลปะไทยโดนน าเอาตน้ยางพาราท่ี
เป็นตน้ไมซ่ึ้งมีความส าคญัในดา้นการประกอบอาชีพเสนอความรู้สึกความผกูพนัของพื้นถ่ินทาง
ภาคใต ้มาใชใ้นการสร้างสรรคง์านวทิยานิพนธ์ชุดน้ี 
 ผลงานชุดน้ีมีลกัษณะ 2 มิติ ก่ึง 3 มิติ ลกัษณะการติดตั้งผลงานจะมีขนาดท่ีผนัแปร
ไดต้ามพื้นท่ีซ่ึงเป็นการจดัวางกบัฝาผนงัใหเ้ขา้กนักบัพื้นท่ีของหอ้ง โดยใชผ้นงัห้องเป็นเฟรมใหญ่
ท่ีใชติ้ดตั้งช้ินงานในการติดตั้งและน าเสนอช้ินงานตอ้งค านึงกนัน ้ าหนกัของตน้ไมท่ี้มีขนาดใหญ่ 
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กับการติดตั้ ง ท่ี มีการลอยสูงข้ึนจากพื้น จึงต้องจัดการกับต้นไม้เพื่อลดน ้ าหนักของการ
ติดตั้ง  เพื่อใหเ้กิดความลงตวัและสมบูรณ์ในการน าเสนอช้ินงาน 

 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี เป็นการพฒันางานต่อเน่ืองจากผลงานชุด
ก่อนวิทยานิพนธ์ ท่ีได้รับค าแนะน าจาก อาจารย์ท่ีปรึกษา และอาจารย์ผูส้อนทุกท่าน ช่วยช้ี
ทางแกไ้ขปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน จึงน าไปสู่กระบวนการแกไ้ขและพฒันาผลงานต่อไป
อย่างมีระบบ สู่การสร้าสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบ แนวความคิด เทคนิค วิธีการ ท่ี
ตอ้งการน าเสนอแลพฒันาในการสร้างสรรคผ์ลงานต่อไปในภายภาคหนา้ 
 
ข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
 ในกระบวนการสร้างสรรคย์อ่มจะมีปัญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะตอ้งมีการปรับปรุง แกไ้ข
ใหเ้กิดความสมบูรณ์ของผลงานโดยอาศยัประสบการณ์ในระยะแรก และค าแนะน าจาก อาจารยท่ี์
ปรึกษาดงัน้ี 

 1 ควรทดทองพฒันารูปทรงหรือมีการคล่ีคลายจากตน้ไมต้น้กลมๆ ให้ออกมาเป็น
แผน่เปลือกไมเ้พื่อใหเ้กิดการพฒันาทางดา้นรูปทรง 

 2 ควรศึกษาการประกอบสร้างรูปทรงท่ีเป็นลกัษณะ 3 มิติ ซ่ึงมีขนาดใหญ่เพื่อเพิ่ม
และกระตุน้ความรู้สึกของผูช้ม เม่ือไดส้ัมผสัและมีจินตนาการร่วมกบัช้ินงาน 

 3 การสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ชุด “บนัทึกจากสวนยาง” อาจเป็นเพียงแค่แง่มุม
หน่ึงท่ีหยบิยกมาเพียงเท่านั้น ซ่ึงสามารถศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลในการพฒันารูปแบบงานใหม่ต่อไป 
 

                   จากเอกสารประกอบผลงานวทิยานิพนธ์ชุดน้ี ไดแ้สดงให้เห็น ขั้นตอน กระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ ความเป็นมาและความส าคญั  วตัถุประสงค์ของการ
สร้างสรรค ์  แนวความคิดในการสร้างสรรค์  ขอบเขตของการสร้างสรรค์  ขั้นตอนและวิธีการ
สร้างสรรค ์ตลอดจนวิเคราะห์ และสรุปผลการด าเนินงานสร้างสรรค ์หวงัวา่การถ่ายทอดประสบ
การผ่านผลงานศิลปะชุดน้ี จะเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจเพื่อเป็นการสร้างแรงบนัดาลใจใน
การสร้าสรรคง์านศิลปะต่อไป 
  

 
 
 
 



116 

 

รายการอ้างอิง 
 

ชลูด น่ิมเสมอ. องค์ประกอบศิลปะ.  (กรุงเทพฯ:ไทยวฒันาพานิช, 2531), 79. 

นิพนธ์ ทวกีาญจน์. ศิลปะร่วมสมัย ทัศนะทางศิลปะและศิลปศึกษา. (พระนครศรีอยธุยา:      

 ส านกัพิมพส์ถาบนัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา, 2542), 115. 

ปรีชา  เถาทอง. ศิลปะเป็นการสร้างองค์ความรู้. (นครศรีธรรมราช: สูจิบตัรนิทรรศการทศันศิลป์,        

                      2559), 11. 

วบิูลย ์ ล้ีสุวรรณ. จิตรกรรมไทย. (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพค์รุสภาลาดพร้าว, 2528), 3 

ครูไพบูลย ์อมรประภา.  ลกัษณะจิตรกรรมไทย. เขา้ถึงเม่ือ 20 มกราคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก  

 https://phaiboon01.wordpress.com/2010/04/26/%e0%b8%a5%e0 

ชลธิดา เกษเพชร. สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์.  เขา้ถึงเม่ือ มกราคม 2559 เขา้ถึงไดจ้าก  

 http://www.baanjomyut.com/library_2/extension-4/the_visual_aesthetics/12.html

ไพโรจน์ หมดัเตะ๊.  ความรู้เกี่ยวกบัการปลูกยางพารา  โครงการหนังสือเกษตรชุมชน.  เขา้ถึงเม่ือ      

                     มกราคม  2559, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.gotoknow.org/posts/61907 

ปัทมโรจน์   มากสุริวงศ.์ แรงบันดาลใจ. เขา้ถึงเม่ือ 20 มกราคม 2559. เขา้ถึงไดจ้าก 

  http://pattamarot.blogspot.com/2010/11/inspiration.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://phaiboon01.wordpress.com/
https://phaiboon01.wordpress.com/2010/04/26/%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2/
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://www.gotoknow.org/posts/61907
http://www.blogger.com/profile/18272109125314124602
http://pattamarot.blogspot.com/2010/11/inspiration.html


117 

 

ประวตัิผู้วจัิย 
 

ช่ือ-นามสกุล นางสาววรรณวสิา  พฒันศิลป์     
เกิด        8 พฤษภาคม 2533         

ท่ีอยู ่      104 ม. 1 ต.ล าทบั อ.ล าทบั จ.กระบ่ี   81120 

โทร        098-0153266 

E-mail    mukwanwisa@windowslive.com 
 

ประวตัิการศึกษา 

2546        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยักระบ่ี 

2549        วทิยาลยัช่างศิลปะนครศรีธรรมราช 

2552       ศิลปบณัฑิต สาขาทศันศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์
2557         ศิลปมหาบณัฑิต สาขาทศันศิลปศึกษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ     
  พิมพแ์ละคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 

ประวตัิการแสดงงาน 

2551  ร่วมแสดงศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ   คร้ังท่ี 3 

2555  ร่วมแสดงศิลปกรรมตน้โพธ์ิ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

                ร่วมแสดง 36 ปีภาคศิลปะไทย มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2556       ร่วมแสดงศิลปกรรมบวัหลวง   คร้ังท่ี35 

  ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์

       มหาวทิยาลยัศิลปากร         
 

เกยีรติประวตัิ 
2551  รางวลัดีเด่นศิลปกรรมเยาวชนทกัษิณ คร้ังท่ี 6 

   ชนะเลิศประเภทจิตรกรรมสีน ้า   โครงการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพศิลปะ 

                ไดรั้บทุนพระพิฆเนศ  วทิยาลยัช่างศิลปนครศรีธรรมราช 

2552  ชนะเลิศประเภทจิตรกรรมสีน ้า การประกวดศิลปกรรมนกัเรียนนกัศึกษา 

2556   รางวลัพิเศษศิลปกรรม จินตนาการสืบสานวรรณกรรมไทย ปี 7 

mailto:mukwanwisa@windowslive.com

