
                                                           
 

 

 

 

 
 
 

 สาบชาวสวนยาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 
 นายวิวัฒน์  จินดาวงศ์ 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 ปีการศึกษา 2558 

ลิขสิทธ์ิของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร 



สาบชาวสวนยาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 
 นายวิวัฒน์  จินดาวงศ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 ปีการศึกษา 2558 

ลิขสิทธ์ิของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร 



ODOR OF RUBBER PLANTERS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Mr. Wiwat  Jindawong 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
Master of Fine Arts Program in Visual Arts 

Graduate School, Silpakorn University 
Academic Year 2015 

Copyright of Graduate School, Silpakorn University 



 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร อนุมตัิใหว้ทิยานิพนธ์เร่ือง “สาบชาวสวนยาง” เสนอ
โดย นายววิฒัน์ จินดาวงศ ์เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชา
ทศันศิลป์ 
 
 

….……....................................................... 
                                                                                (รองศาสตราจารย ์ดร.ปานใจ ธารทศันวงศ)์ 

   คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
วนัที่..........เดือน.................... พ.ศ........... 

 

อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 1. อาจารยธ์งชยั  ศรีสุขประเสริฐ 
 2. อาจารยชู์ศกัด์ิ ศรีขวญั 
 
คณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์ 
 
.................................................... ประธานกรรมการ 
(ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ภิชยั ภิรมยรั์กษ)์ 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ              .................................................... กรรมการ 
(รองศาสตราจารยป์ริญญา ตนัติสุข)                   (ผูช่้วยศาสตราจารยว์รัิญญา ดวงรัตน์) 
............/......................../..............          ............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ              .................................................... กรรมการ 
(อาจารยธ์งชยั  ศรีสุขประเสริฐ)                    (อาจารยชู์ศกัด์ิ ศรีขวญั) 
............/......................../..............               ............/......................../.............. 



 ง 

56004207: สาขาวชิาทศันศิลป์ 
ค าส าคญั: จิตรกรรม / สาบชาวสวนยาง  
 วิวฒัน์ จินดาวงศ์: สาบชาวสวนยาง. อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: อ.ธงชัย ศรีสุข
ประเสริฐ และ อ.ชูศกัด์ิ ศรีขวญั. 51 หนา้. 
 
 ผลงานวิทยานิพนธ์หัวขอ้ “สาบชาวสวนยาง” เป็นการน าความรู้สึกผูกพนัในวิถีชีวิต
เกษตรกรมาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์ โดยใชรู้ปร่าง รูปทรง พื้นผิว ของ
เคร่ืองนุ่งห่มที่มีร่องรอยจากสัมมาอาชีพ เช่น คราบเป้ือนดินโคลน คราบน ้ ายางที่ฝังลึก ที่สามารถ
ส่ือถึงสญัญะและเน้ือหาเร่ืองราวของชาวสวนยาง ดว้ยอารมณ์ความรู้สึก บนกรรมวิธีทางจิตรกรรม
แบบสจันิยม มุ่งแสดงร่องรอยชีวติชาวสวนยางภาคใตข้องไทย เน้นการน าเสนอรูปลกัษณ์กายภาพ
ขนาดใหญ่ เพื่อสะทอ้นถึงคุณค่าจากกล่ินสาบแห่งความรู้สึกในเชิงนามธรรม โดยเฉพาะการใช้
เพยีงน ้ าหนกัขาวด า เพือ่แสดงออกถึงความเรียบง่ายของวถีิชีวติ ดว้ยสุนทรียภาพความงดงามจากส่ิง
สามญัธรรมดา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาขาวชิาทศันศิลป์                             บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ลายมือช่ือนกัศึกษา........................................                              ปีการศึกษา 2558 
ลายมือช่ืออาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์   1. ...........................  2. ............................. 



 จ 

56004207: MAJOR: VISUAL ARTS 
KEY WORD: PAINTING / ODOR OF RUBBER PLANTERS  
 WIWAT JINDAWONG: ODOR OF RUBBER PLANTERS. THESIS ADVISORS:  
THONGCHAI SRISUKPRASERT AND CHUSAK SRIKWAN. 51 pp. 
 
                    Thesis titled “Odor of rubber planters” the creation of visual art is inspired by a sense 
of Agricultural way of life that is the deep bound of the artist. The shape, forms and texture of the 
clothes of the rubber planters, which is the traces of their right livelihood, such as dirt, mud and 
latex stains have deep marked onto their working clothes. These can convey the meaning and 
recounts the rubber planters story. With realism painting technique, intend to show rubber 
planters life’s traces whereas focusing on the large physical appearance to reflect the values of the 
unpleasant odor in the abstract sense. The artist use only black and white weight, to demonstrate 
the simplicity of life with the aesthetic of ordinary things. 
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งบประมาณในการศึกษาเล่าเรียน และญาติพี่น้องของขา้พเจา้ทุกท่านที่เป็นผูใ้ห้ก าลงัใจและคอย
ช่วยเหลือเสมอมา  
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อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รวมถึงคณาจารยป์ระจ าภาควิชาศิลปไทยทุกท่าน ที่กรุณาประสิทธ์ิ
ประสาทวชิาความรู้ ความคิดอ่าน คอยแนะน าและคอยขดัเกลาใหค้  าปรึกษาตลอดระยะเวลาในการ
ท างานวทิยานิพนธจ์นกระทัง่ส าเร็จตามจุดประสงคท์ี่ไดมุ่้งหมายไว ้

ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณชาวสวนยางในพื้นถ่ินที่อยูอ่าศยั และชาวสวนยางในอ าเภอรัตภูมิ 
จงัหวดัสงขลา ชาวสวนยางทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่ไปศึกษาเก็บขอ้มูล การเขา้ไป
ซึมซับสัมผสับรรยากาศของวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ พร้อมทั้งเป็นแรงบนัดาลใจส าคญัในการ
สร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธชุ์ดน้ี  

ขา้พเจา้ขอขอบคุณเพือ่นๆ พี่ๆ  นอ้งๆทุกท่าน และผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งในวทิยานิพนธชุ์ดน้ี
ทุกท่าน ที่ใหค้วามช่วยเหลือและเป็นก าลงัใจในการสร้างสรรคผ์ลงานชุดน้ี รวมถึงส่ือส่ิงพิมพต์  ารา
เอกสารต่างๆที่น ามาเป็นขอ้มูลในการคน้ควา้ศึกษาเพิม่เติมใหว้ทิยานิพนธชุ์ดน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

 ขา้พเจา้เกิดและเติบโตบนทอ้งถ่ินชนบททางภาคใตข้องประเทศไทย คนพื้นถ่ินส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ท าสวนยาง ท านา ท าให้ขา้พเจา้ไดรั้บรู้และสัมผสัอยา่งใกลชิ้ดถึง
ความผกูพนั ความอบอุ่น ความสงบสุข กลมกลืนกบัธรรมชาติ ชีวิตชนบทเป็นชีวิตเกษตรกรรม ที่
ยงัคงลกัษณะเฉพาะของตนเอาไวไ้ด ้ขา้พเจา้มีความประทบัใจในวิถีชีวิตของชาวสวนยางที่มีความ
ผูกพนัมาตั้งแต่วยัเยาว์ จึงตอ้งการแสดงออกทางศิลปะ สะทอ้นให้เห็นความเรียบง่ายของชีวิต
พื้นบา้นไทยภาคใต ้และความงามจากวตัถุสามญัธรรมดา ผ่านมุมมองของเส้ือผา้ เคร่ืองนุ่งห่มของ
ชาวสวนยางท่ีใชใ้นการท างาน 
 ภาพลกัษณ์ของเส้ือผา้ พฤติกรรมการด าเนินชีวิตมีเหตุผลมาจากสภาพแวดลอ้มและการ
ด ารงอาชีพ เช่น ภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ ความร้อน ความช้ืน เป็นตน้ อาชีพส่วนใหญ่จะใชแ้รงงานคน
เป็นหลกั ส่ิงเหล่าน้ีก็จะเป็นปัจจยัก่อเกิดลกัษณะของเส้ือผา้ให้เหมาะสมกบัความสะดวก สบาย เรา
จึงเห็นวา่ผูค้นส่วนใหญ่ในชนบทจะมีลกัษณะการใชเ้คร่ืองนุ่งห่มที่ดูคลา้ยๆกนัเกือบทุกครัวเรือน 
ซ่ึงเป็นไปดว้ยความเรียบง่าย เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม เกิดความงามโดยตวัเองที่น่าช่ืนชม  
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 ความผูกพนัในวิถีชีวิตชนบทตั้งแต่วยัเยาว ์เป็นเหมือนเคร่ืองหล่อหลอมขา้พเจา้ให้เกิด
ความรักในวิถีชีวิตพื้นบา้น บนความเรียบง่าย สงบสุข กลมกลืนและเก้ือกูลกับธรรมชาติ ชีวิต
ชนบทเป็นชีวติเกษตรกรรม ขา้พเจา้เล็งเห็นความส าคญัของวิถีชีวิตชาวสวนยาง ซ่ึงการท าสวนยาง
เป็นวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ในภาคใต ้ที่มีความส าคญัและมีความหมายต่อสังคมส่วนใหญ่ใน
ภาคใตแ้ละต่อประเทศชาติ 
 ครอบครัวของขา้พเจา้ท าอาชีพกรีดยาง จึงไดส้ัมผสั ไดม้องเห็นสภาพความเป็นอยูต่าม
ประสบการณ์จริง เป็นอาชีพที่เล้ียงครอบครัวของขา้พเจา้ และเหมือนกบัอีกหลายครอบครัวในพื้น
ถ่ินชนบททางภาคใต ้เป็นอาชีพที่มีความส าคญั มีคุณค่าทางดา้นจิตใจอยา่งยิง่ต่อชีวิตของขา้พเจา้ 
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และอีกหลายครอบครัวของชาวสวนยางทุกคน ดว้ยความรักและความผูกพนัในวิถีชาวสวนยาง ก่อ
เกิดเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม ที่สะทอ้นถึงความงามแบบชนบทไทย 
 
ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 1. เพือ่ศึกษาสภาพวถีิชีวติของชาวสวนยางภาคใต ้เพื่อน ามาเป็นส่ือในการแสดงออกให้
เห็นถึงชีวติและจิตวญิญาณของชาวสวนยางภาคใต ้
 2. เพือ่ตอ้งการสะทอ้นความรู้สึกถึงคุณค่าความหมายอนัยิง่ใหญ่ในเน้ือหา เร่ืองราวของ
วถีิชีวติชาวสวนยาง โดยการน าเสนอสดัส่วนทางกายภาพ เช่น ขยายรูปทรงใหมี้ขนาดใหญ่ขึ้น 
 3. เพือ่ตอ้งการแสดงออกในเร่ืองกล่ินสาบทางความรู้สึก ดว้ยร่องรอยบนเส้ือผา้จากการ
ท างาน เช่น คราบเหง่ือไคล ดินโคลน เศษธญัพืช ยางไม ้ฯลฯ ที่ปรากฏเป็นรอยเป้ือนฝังลึกอยูบ่น
เส้ือผา้ของชาวสวนยาง 
 4. เพือ่สร้างสรรคผ์ลงานจติรกรรมไทยแบบร่วมสมยั รูปแบบเหมือนจริง เพื่อแสดงออก
ใหเ้ห็นถึง เน้ือหาสาระ ความหมาย ที่มีอยูใ่นรูปทรงของเส้ือผา้ เคร่ืองนุ่งห่ม ตามความเป็นจริง โดย
การถ่ายทอดดว้ยวธีิการทางศิลปะ ที่มีความซ่ือตรงและเขา้ใจไดง่้าย 
 
สมมติฐำนของกำรศึกษำ 

 พฤติกรรมการเก็บแขวนเส้ือผา้ ลกัษณะเส้ือผา้ของชาวสวนยาง จะสะทอ้นสุนทรียภาพ
ของวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวสวนยางภาคใต ้ซ่ึงมีลกัษณะใหม่ที่ยงัคงแสดงออกถึงเอกลกัษณ์
ไทย และร่องรอยต่างๆที่เกิดจากภาระกิจของเกษตรกร ที่ปรากฏเป็นรอยเป้ือนฝังลึกอยูบ่นเส้ือผา้ 
จะสามารถสะทอ้นถึงกล่ินสาบทางความรู้สึกของวถีิชีวติชาวสวนยางได ้
 
ขอบเขตกำรศึกษำ 

 การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ชุด “สาบชาวสวนยาง” ขา้พเจา้ไดก้  าหนดขอบเขต
ของผลงานไวด้งัน้ี 
 1. ขอบเขตทางดา้นเน้ือหา แสดงเน้ือหาสาระของวิถีชีวิตชาวสวนยางภาคใต ้โดยอาศยั
เร่ืองราวที่มีอยูใ่นตวัของเส้ือผา้ พฤติกรรมการเก็บแขวนเส้ือผา้ ร่องรอยจากการท างาน เช่น คราบ
เหงื่อไคล ดินโคลน เศษธญัพชื ยางไม ้ฯลฯ ที่ปรากฏเป็นรอยอนัก่อเกิดจินตนาการต่อ เน่ืองจากการ
เห็นเป็นเบื้องตน้ 
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 2. ขอบเขตทางด้านรูปแบบ น าเสนอเป็นผลงานจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัย รูปแบบ
เหมือนจริง โดยการน าเสนอสดัส่วนทางรูปทรงขนาดใหญ่ เนน้การใชน้ ้ าหนกัขาวด า 
 
ขั้นตอนกำรศึกษำ 

 วธีิการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธชุ์ดน้ี ไดแ้บ่งงานอยา่งเป็นขั้นตอนโดยสงัเขป ดงัน้ี 
 1. การศึกษาดา้นขอ้มูล โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการเขา้ไปซึมซับบรรยากาศของ
วิถีชีวิตความเป็นอยูช่าวสวนยางภาคใต ้โดยมุ่งเน้น พฤติกรรมการเก็บแขวนเส้ือผา้ ร่องรอยของ
คราบยางไมท้ี่ปรากฏเป็นรอยเป้ือนฝังลึกอยูบ่นเส้ือผา้ ดว้ยวิธีการบนัทึกภาพจากสถานที่จริง ตาม
สภาพความเป็นอยูจ่ริง 
 2. วิเคราะห์ข้อมูล การน าข้อมูลรูปภาพถ่ายทั้ งหมดมาประมวล วิเคราะห์ เพื่อหา
เป้าหมายและแนวทางในการสร้างสรรค ์
 3. การสร้างภาพร่าง โดยการเลือกภาพถ่ายที่มีมุมมองตรงกบัเน้ือหา ความคิด  อารมณ์ 
และความรู้สึกในการแสดงออก ที่จะสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะใหม้ากที่สุด มาสร้าง
เป็นภาพร่างน ้ าหนกัขาวด า 
 4. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
 5. ปฏิบตัิงานจริง 
 6. บนัทึกรวบรวมขอ้มูล ปัญหาและการแกไ้ขเพือ่ท  างานภาคเอกสาร 
 
วิธีกำรศึกษำ 

 1. ศึกษาเร่ือง วถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาวสวนยางภาคใต ้
  1.1 ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสวนยางในภาคสนาม จงัหวดัพทัลุง สงขลา 
นครศรีธรรมราช และกระบี่  
  1.2 สังเกตวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวสวนยาง ดว้ยการเขา้ไปมีส่วนร่วมและลงมือ
ปฏิบติัเหมือนกบัชาวสวนยาง ตั้งแต่เร่ิมลงกรีดยาง การเก็บน ้ ายาง การท ายางแผ่น การน าน ้ ายางไป
ขาย จนท างานเสร็จในแต่ละวนั 
  1.3 สัมภาษณ์พูดคุยกบัชาวสวนยางตั้งแต่คนในครอบครัว ญาติพี่น้อง และชาวสวน
ยางคนอ่ืนๆถึงสภาพวถีิชีวติ ความเป็นอยู ่อารมณ์ความรู้สึก และความคิด ในแต่ละวนั แต่ละเดือน 
แต่ละปี 
 2. ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเก็บแขวนเส้ือผา้ ลกัษณะเส้ือผา้ของชาวสวนยางภาคใต ้
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  2.1 สงัเกตพฤติกรรมการเก็บแขวนเส้ือผา้ เช่น การตากผา้บนราวเชือก การตากผา้บน
ราวไมไ้ผ ่การแขวนเส้ือผา้บนตะปู ฯลฯ 
  2.2 สงัเกตลกัษณะของเส้ือผา้ เน้ือผา้ และร่องรอยของคราบยางไมท้ี่ปรากฏเป็นรอย
เป้ือนฝังลึกอยูบ่นเส้ือผา้ 
  2.3 สมัภาษณ์ชาวสวนยาง ถึงลกัษณะการเก็บแขวนเส้ือผา้ ลกัษณะของเส้ือผา้ เส้ือผา้
ที่ใชใ้นการท างานเป็นประจ า ระยะเวลาของเส้ือผา้ที่ใชใ้นการท างาน 
 
แหล่งข้อมูล 

 1. ขอ้มูลจากสภาพความเป็นอยูจ่ริงของวิถีชีวิตชาวสวนยาง โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ดว้ยวธีิการถ่ายภาพจากสถานที่จริง 
 2. ขอ้มูลที่ไดจ้ากการคน้ควา้หนงัสือ และเวบ็ไซตท์ี่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาเร่ืองราว 
 
อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรสร้ำงสรรค์ 

 1. อุปกรณ์ที่ใชใ้นการบนัทึกขอ้มูล 
  1.1 กลอ้งถ่ายรูป, คอมพวิเตอร์ 
  1.2 สมุดบนัทึก, สมุดเสก็ตซ์, ดินสอ, ปากกา 
 2. อุปกรณ์ที่ใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน 
  2.1 ผา้ใบ, โครงเฟรมไม ้
  2.2 แปรงทาสี, กระดาษทรายขดัน ้ า 
  2.3 ทินเนอร์, ลูกประคบ 
  2.4 หนา้กากกรองสารเคมี, ถุงมือยาง, แวน่ใส 
  2.5 ผงเกรยอง, ผงคาร์บอน, ผงเกรยองสีน ้ าตาล 
  2.6 พูก่นั, ส าลี, ส าลีกา้น 
  2.7 ภาพถ่ายตน้แบบสีและขาวด า, ตน้แบบจริงของเส้ือผา้ชาวสวนยาง 
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บทที่ 2 
 

ข้อมูลที่เกีย่วข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน 
 
 ในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ชุด “สาบชาวสวนยาง” น้ี ขา้พเจา้ไดศึ้กษาขอ้มูล 
และเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประสบการณ์ ความรัก ความผูกพนัในวิถีชีวิตชาวสวนยางภาคใต ้ซ่ึง
ขา้พเจา้ไดซึ้มซับไดส้ัมผสัถึงสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยูโ่ดยตรงจากครอบครัว และในพื้นถ่ินที่อยู่
อาศยั จึงท าให้สามารถรับรู้ และเขา้ใจเป็นอย่างดี จึงน ามาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์
ผลงาน โดยตอ้งการแสดงออกทางศิลปะด้วยแนวเร่ืองจากพฤติกรรมการเก็บแขวนเส้ือผา้ของ
ชาวสวนยาง และร่องรอยจากการท างานที่ปรากฏเป็นรอยเป้ือนฝังลึกอยูบ่นเส้ือผา้  
 
ที่มาของแนวความคดิและแรงบันดาลใจ 

 ขา้พเจา้ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากส่ิงใกลต้วัและส่ิงแวดล้อมในพื้นถ่ินที่อยูอ่าศยั จากวิถี
ชีวติของชาวสวนยาง ซ่ึงขา้พเจา้ไดซึ้มซบั ไดส้มัผสัถึงวถีีชีวิตความเป็นอยูต่ามสภาพความเป็นจริง
จากประสบการณ์โดยตรงของตวัเอง ครอบครัว และในพื้นถ่ินที่อยูอ่าศยั ขา้พเจา้สะเทือนใจเม่ือเห็น
เส้ือผา้ของชาวสวนยางที่เต็มไปด้วยร่องรอยจากการท างาน โดยเฉพาะคราบของยางไม้ ท  าให้
ขา้พเจ้ามองเห็นถึงความเหน็ดเหน่ือย ความล าบากในการท างานโดยใช้แรงงานคนเป็นหลัก 
ร่องรอยจากการท างานที่ปรากฏเป็นรอยเป้ือนฝังลึกอยูบ่นเส้ือผา้นั้น ท าให้รู้สึกและจินตนาการได้
ไปถึงการตรากตร าท างานหนักในแต่ละวนั แต่ละเดือน แต่ละปี เพื่อความเป็นอยูข่องตวัเองและ
ครอบครัว 
 
ทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 

 ในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ีของขา้พเจา้ จะมีแนวคิดเก่ียวกบัส่ิงที่เราซึม
ซบั สมัผสั และมีความรัก ความผกูพนัมาตั้งแต่วยัเยาว ์เช่น วถีิชีวิต พื้นถ่ิน ครอบครัว การประกอบ
อาชีพ เหล่าน้ีล้วนเป็นความทรงจ าโดยตรงที่เรามี ท  าให้เกิดเป็นแรงบนัดาลใจน ามาสร้างสรรค์
ผลงานได้ดีกว่าส่ิงที่เราไม่คุน้เคย เพราะสามารถรับรู้และเขา้ใจในส่ิงที่เราสัมผสัได้เป็นอย่างดี 
ขา้พเจา้มองเห็นคุณค่าและความงามของวตัถุสามญัธรรมดา แต่เวลาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานศิลปะ จึง
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จ าเป็นจะตอ้งใส่ความหมาย เน้ือหาเร่ืองราว อารมณ์ และความรู้สึกให้พิเศษขึ้น เพื่อให้เกิดอารมณ์
สะเทือนใจต่อผูช้มผลงานศิลปะ 

 การถ่ายทอดธรรมชาติมิไดห้มายความว่า ศิลปะคือการเลียนแบบธรรมชาติเสียทุก
อยา่ง แต่ศิลปินตอ้งมีหนา้ท่ีเขา้ใจธรรมชาติ ศึกษาหาความจริงจากธรรมชาติ แลว้รู้จกัถ่ายทอด
ธรรมชาติออกมา โดยคดัเลือกตดัตอนเอาเฉพาะท่ีเป็นความงามหรือเกิดความประทบัใจมา
ปรุงแต่งงานศิลปะ แม้ธรรมชาติจะมีความสวยสดงดงาม ช่วยจรรโลงโลกให้น่าอยู่และให้
ความสดช่ืนร่ืนรมย์เพียงใดแต่ธรรมชาติก็หาใช่ศิลปะไม่ ตราบใดท่ีปราศจากมนุษยเ์ข้ามา
เก่ียวขอ้ง1 

 
อิทธิพลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากครอบครัว และวิถีชีวิตชาวสวนยาง 

 ครอบครัวของขา้พเจา้ท าอาชีพกรีดยาง จึงท าให้มีความรัก ความผูกพนัมาตั้งแต่วยัเยาว ์
ท  าใหไ้ดซึ้มซับไดส้ัมผสั และมองเห็นสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยูต่ามความเป็นจริง อาชีพกรีดยาง
เป็นอาชีพที่เล้ียงครอบครัวของขา้พเจา้ และเหมือนกบัอีกหลายครอบครัวที่ประกอบอาชีพน้ี อาชีพ
กรีดยางถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีความส าคญัในพื้นถ่ินชนบททางภาคใต ้ซ่ึงกระท ากันมาเป็นเวลา     
ชา้นาน มีรูปแบบวิถีชีวิตที่เรียบง่าย สงบสุข และกลมกลืนกบัธรรมชาติ วิถีชีวิตมีทั้งทุกขแ์ละสุข           
มีความสุขเม่ือไดก้รีดยาง และราคายางสูงพอสมควร ทุกขเ์ม่ือตอ้งเจอกบัปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 
เช่น ฝนตก ฤดูฝน และต้นยางพาราผลัดใบ ซ่ึงจะกรีดยางไม่ได้ จึงตอ้งหาอาชีพอ่ืนๆเสริมใน
ช่วงเวลานั้น แต่ถึงจะตอ้งพบเจอกบัปัญหาอุปสรรคต่างๆ ชาวสวนยางทุกคนยงัต่อสูใ้นวิถีชีวิต เพื่อ
ประคองตวัเองและครอบครัว 

                                                             

 1 ประเสริฐ ศีลรัตนา, สุนทรียะทางทัศนศิลป์ (กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พร้ินต้ิง เฮา้ส์, 2542), 29.  
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ภาพที่ 1 ภาพอิทธิพลที่ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากครอบครัว และวถีิชีวติชาวสวนยาง 
 
 

 
 
ภาพที่ 2 ภาพอิทธิพลที่ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากครอบครัว และวถีิชีวติชาวสวนยาง 
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อิทธิพลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพฤติกรรมการเก็บแขวนเส้ือผ้าชาวสวนยาง 

 สภาพของเส้ือผา้จากพฤติกรรมการเก็บแขวนของชาวสวนยางในแต่ละครัวเรือนจะมี
ลกัษณะคลา้ยๆกนั คือ พาดไวท้ี่ราวเชือก พาดไวท้ี่ราวไมไ้ผ ่พาดไวท้ี่ระเบียงบา้น แขวนไวต้รงตะปู 
ฯลฯ การเก็บแขวนเส้ือผา้ของชาวสวนยางเตม็ไปดว้ยความเรียบง่าย เม่ือจะลงกรีดยางก็จะน าเส้ือผา้
ที่พาดไวน้ั้นมาสวมใส่ จะใส่ตามชุดที่ตวัเองถนัด และเป็นชุดที่ใส่บ่อยคร้ัง แต่ละครอบครัวก็จะมี
เส้ือผา้ที่ใชใ้นการท างานพาดไวร้วมกนั ใกล้ๆ กนัหลายๆตวั มีทั้งของพ่อ แม่ ลูก เส้ือผา้บางตวัที่ใส่
กรีดยาง สวมใส่กนัเป็นเวลานานหลายปี จึงท าให้มีร่องรอยขาด และร่องรอยจากการท างาน เช่น 
คราบเหง่ือไคล ดินโคลน เศษธัญพืช ยางไม้ ฯลฯ ซ่ึงปรากฏเป็นรอยเป้ือนฝังลึกอยู่บนเส้ือผา้ 
โดยเฉพาะร่องรอยของคราบยางไมท้ี่ติดแน่น จะสะสมร่องรอยของคราบยางไมจ้ากการท างานใน
แต่ละวนั จนเวลานานกลายเป็นกอ้นของยางไม ้ส่วนมากแต่ละชุดจะใส่แลว้ใส่อีก จนครบรอบการ
หยุดกรีดยาง คือ 3 วนั ถึงจะได้ซักเส้ือผา้ เส้ือผา้แต่ละตวัจึงมีกล่ินสาบจากการท างานติดอยู่กับ
เส้ือผา้แทบทุกตวั 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 3 ภาพอิทธิพลที่ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากการเก็บแขวนเส้ือผา้ชาวสวนยาง 
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ภาพที่ 4 ภาพอิทธิพลที่ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากการเก็บแขวนเส้ือผา้ชาวสวนยาง 
 
 

 
 
ภาพที่ 5 ภาพอิทธิพลที่ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากการเก็บแขวนเส้ือผา้ชาวสวนยาง 
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อิทธิพลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานศิลปะ 

 ขา้พเจา้ไดรั้บแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ชุดน้ีจากเอกศิลปินชาว
ฝร่ังเศส คือ ปิแอร์ ออกุสต ์เรอนัวร์ (Pierre Auguste Renoir) เป็นศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานใน
รูปแบบอิมเพรสชนันิสต ์(Impressionist) ศิลปินในลทัธิน้ีสร้างสรรคผ์ลงานจากความประทบัใจใน
บรรยากาศของธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มรอบขา้ง แสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก ต่อบรรยากาศ
ของธรรมชาตินั้นๆ โดยขา้พเจา้มีความประทบัใจในลักษณะการใช้ทีแปรงที่เป็นอิสระ ที่แสดง
อารมณ์ ความรู้สึก ท าให้ผลงานดูมีชีวิต มีพลัง มีบรรยากาศของภาพที่กลมกลืน ขา้พเจา้จึงน ามา
ปรับใชใ้นผลงานวทิยานิพนธชุ์ดน้ี ในขั้นตอนการขึ้นน ้ าหนักและโครงรวมๆทั้งภาพ ดว้ยลกัษณะ
รอยทีแปรงที่แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ขา้พเจา้มีความรักความผูกพนัและความสะเทือนใจ
ในวถีิชีวติชาวสวนยาง 
 นอกจากน้ีขา้พเจา้ยงัไดรั้บแรงบนัดาลใจจากศิลปินไทย คือ อาจารยท์วี นันทขวา้ง ท่าน
เป็นผูบุ้กเบิกรูปแบบการเขียนภาพหุ่นน่ิง ภาพเหมือน และภาพทิวทศัน์ที่ไม่ซ ้ าแบบใคร ท่านมัก
ชอบวาดภาพดอกบวั ขา้พเจา้ประทบัใจในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินลงไปในภาพ
ผลงาน ท าใหภ้าพผลงานของท่านดูมีชีวติ มีจิตวญิญาณ และมีอารมณ์ความรู้สึกแฝงไวอ้ยูใ่นผลงาน
ทุกช้ิน ขา้พเจา้จึงไดน้ ามาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะของขา้พเจา้ 
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ภาพที่ 6 ภาพอิทธิพลที่ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากงานศิลปะของ ปิแอร์ ออกุสต ์เรอนวัร์ 
ที่มา: 10 of the Most Expensive Paintings, เขา้ถึงเม่ือ 18 มีนาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.smashinglists.com/10-most-expensive-paintings/ 
 
 

 
 
ภาพที่ 7 ภาพอิทธิพลที่ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากงานศิลปะของ ปิแอร์ ออกุสต ์เรอนวัร์ 
ที่มา: Archive June, เขา้ถึงเม่ือ 18 มีนาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.conservapedia.com/Archive_June 
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ภาพที่ 8 ภาพอิทธิพลที่ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากผลงานศิลปะของ อ.ทว ีนนัทขวา้ง  
ที่มา: สมพร รอดบุญ, ชีวิตและงานของอาจารย์ทวี นันทขว้าง (กรุงเทพฯ: โรงพิมพอ์กัษรสัมพนัธ์, 
2538), 80. 
 
 

 
 
ภาพที่ 9 ภาพอิทธิพลที่ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากผลงานศิลปะของอ .ทว ีนนัทขวา้ง  
ที่มา: สมพร รอดบุญ, ชีวิตและงานของอาจารย์ทวี นันทขว้าง (กรุงเทพฯ: โรงพิมพอ์กัษรสัมพนัธ์, 
2538), 21. 
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อิทธิพลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานวาดเส้น 

 ในการวาดเส้น ศิลปินจะผสมผสานวตัถุหรือส่ิงท่ีเขาเลือกสรรจากธรรมชาติเขา้กับ
การตอบสนองทางกาย ซ่ึงไดแ้ก่ความรู้สึกสมัผสัท่ีเขามีต่อรูปทรง ท่ีว่าง เส้น ลกัษณะผิว ฯลฯ 
และการตอบสนองทางจิต ไดแ้ก่ อารมณ์ ความรู้สึก หรือจินตนาการท่ีเกิดจากการรับรู้ในส่ิงท่ี
สมัผสั ซ่ึงเป็นผลมาจากทศันคติและประสบการณ์ท่ีเขามีต่อส่ิงนั้น งานวาดเส้นเป็นศิลปะท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะของตวัเอง สามารถตอบสนองความจ าเป็นในการแสดงออกไดไ้ม่ยิ่งหย่อนกว่า
งานจิตรกรรมหรือภาพพิมพ ์ยิ่งกว่านั้น วิธีการหรือลกัษณะเฉพาะของการวาดเส้นยงัมีปรากฏ
เป็นโครงสร้างอยูใ่นงานทศันศิลป์ประเภทอ่ืนอีก เช่น รอยพู่กนัในงานจิตรกรรม เส้นรูปนอก
และเส้นรูปในในงานประติมากรรม ร่องรอยทั้ งหลายในงานภาพพิมพ์ ตลอดจนเส้น
โครงสร้างและเส้นรูปนอกในงานสถาปัตยกรรม เหล่าน้ีล้วนมาจากแนวความคิดท่ีเป็น
โครงสร้างของการวาดเส้นทั้งส้ิน จนเราอาจกล่าวไดเ้ต็มปากว่า วาดเส้นเป็นพ้ืนฐานอย่างยิ่ง
ของแก่นหรือวิญญาณของทศันศิลป์ทุกสาขา2 
 การวาดเส้นจากแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบคน หรือสัตว์ หรือส่ิงใดก็ตาม ไม่ใช่วาดให้
เหมือน ไม่ตอ้งเขียนให้ถูกตอ้ง และไม่ใช่วาดให้สวย ค าว่า เหมือน ถูกตอ้ง หรือสวยนั้นไม่มี
ในภาษาของศิลปะ มีแต่ค าว่า ชีวิต ความจริง พลงั ความสะเทือนใจ การแสดงออกอ่อนไหว 
งามสง่า ฯลฯ และเราสามารถคน้พบความหมายของค าเหล่าน้ีไดใ้นรูปทรงของธรรมชาติ โดย
ผ่านการเห็นท่ีถูกกล่อมเกลาแลว้ด้วยประสบการณ์และการฝึกปฏิบติัอย่างถูกวิธี การจะจับ
สาระของส่ิงต่างๆท่ีศิลปินตอ้งการแสดงให้ไดอ้ย่างแทจ้ริงนั้น ศิลปินจะตอ้งฝึกการมองให้
เห็นเป็นอนัดบัแรกเสียก่อน ฝึกการเห็นให้ถ่ีถว้น เห็นทุกมุมทุกดา้นแมแ้ต่ส่วนท่ีมองไม่เห็น
ทั้งรูปภายนอกและโครงสร้างภายใน จนถึงกบัเห็นชีวิตวิญญาณ หรือเห็นแจง้ในส่ิงนั้น การฝึก
มองเห็นน้ีจะตอ้งกระท าควบคู่ไปกบัการปฏิบติัวาดเส้น3 
 

                                                             

 2 ชลูด น่ิมเสมอ, วาดเส้นสร้างสรรค์ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2553), 15. 
 3 เร่ืองเดียวกนั, 19. 



14 

 
 
ภาพที่ 10 ภาพอิทธิพลที่ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากผลงานวาดเสน้ของ ศ.ชลูด น่ิมเสมอ 
ที่มา: หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, จิตรกรรมฝาผนังของอาจารย์ชลูด และผลงาน
ย้อนหลัง (กรุงเทพฯ: แปลน พร้ินทต้ิ์ง, 2556), 74. 
 
 

 
 
ภาพที่ 11 ภาพอิทธิพลที่ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากผลงานวาดเสน้ของ ศ.ชลูด น่ิมเสมอ 
ที่มา: หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, จิตรกรรมฝาผนังของอาจารย์ชลูด และผลงาน
ย้อนหลัง (กรุงเทพฯ: แปลน พร้ินทต้ิ์ง, 2556), 76. 
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บทที่ 3 
 

การก าหนดรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์ 
 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “สาบชาวสวนยาง” น้ี ข้าพเจ้าได้ก าหนด
รูปแบบและขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานไวอ้ย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบตั้ งแต่เร่ิมตน้จน
ผลงานส าเร็จสมบูรณ์ นับได้ว่าเป็นขั้นตอนที่มีความส าคญัต่อการสร้างสรรค์ผลงานของขา้พเจา้ 
โดยมีการก าหนดรูปแบบและขั้นตอนการสร้างสรรค ์ดงัน้ี  
 
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 1. การศึกษาข้อมูล โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการเขา้ไปซึมซับบรรยากาศของวิถี
ชีวติความเป็นอยูโ่ดยตรงจากครอบครัว และชาวสวนยางในพื้นถ่ินชนบทภาคใต ้ดว้ยการเขา้ไปมี
ส่วนร่วมและลงมือปฏิบติัเหมือนกบัชาวสวนยาง สังเกตพฤติกรรมการเก็บแขวนเส้ือผา้ พร้อมทั้ง
พูดคุยถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การท างาน โดยมุ่งเน้นเร่ืองพฤติกรรมการเก็บแขวนเส้ือผา้และ 
ร่องรอยของคราบยางไมท้ี่ปรากฏเป็นรอยเป้ือนฝังลึกอยูบ่นเส้ือผา้ ดว้ยวิธีการถ่ายภาพจากสถานที่
จริง ตามสภาพความเป็นอยูจ่ริง 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการน าขอ้มูลภาพถ่ายที่ไดจ้ากขา้งตน้มาประมวลวิเคราะห์
รวมกนัเพือ่หาเป้าหมายแนวทางในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ชุด “สาบชาวสวนยาง” โดย
ภาพรวม หลกัเกณฑใ์นการเลือกภาพถ่าย โดยค านึงถึงลกัษณะการเก็บแขวนเส้ือผา้และร่องรอยจาก
การท างาน โดยเฉพาะร่องรอยของคราบยางไมท้ี่ปรากฏเป็นรอยเป้ือนฝังลึกอยูบ่นเส้ือผา้ และเป็น
ภาพขอ้มูลที่มีความรู้สึกสะเทือนใจตั้งแต่คร้ังแรกที่ไดเ้ห็นในสภาพความเป็นอยูจ่ริง เพื่อตอ้งการ
แสดงออกถึงเน้ือหาเร่ืองราวความสะเทือนใจในวถีิชีวติและจิตวญิญาณของชาวสวนยางภาคใต ้
 3. การสร้างภาพร่าง เม่ือไดภ้าพถ่ายตน้แบบของช้ินงานที่จะขยายเป็นผลงานจริงแลว้ จึง
น าไปถ่ายเอกสารขาวด าน ้ าหนักอ่อนๆ แลว้จึงน ามาวาดเส้นดว้ยดินสอเพิ่มเติมน ้ าหนักแสงเงาให้
สมบูรณ์ พร้อมทั้งปรับพื้นหลงัของภาพเส้ือผา้ให้เป็นน ้ าหนักด าเขม้ เพื่อตอ้งการเน้นรูปทรงของ
เส้ือผา้ใหเ้ด่น ดูภาพรวมของภาพร่างถึงความลงตวั ความสมบูรณ์ และความพอดีของรูปทรงเส้ือผา้
กบัพื้นหลงัดา้นซา้ยขวา ดา้นบนล่าง เพือ่ความลงตวัในผลงานขั้นตน้ 



16 

 
 
 
 

      
 
ภาพที่ 12 ภาพการสร้างภาพร่างดว้ยดินสอบนกระดาษ 

 
 
 
 
 

      
 
ภาพที่ 13 ภาพการสร้างภาพร่างดว้ยดินสอบนกระดาษ 
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 4. การเตรียมพื้นเฟรม เลือกใชผ้า้ใบที่มีเน้ือผา้เรียบละเอียด เพื่อสะดวกในการรองพื้น
และการสร้างสรรคผ์ลงาน เม่ือขึงผา้ใบบนโครงเฟรมไมเ้รียบร้อยแลว้ จึงรองพื้นเฟรมดว้ยสีรองพื้น
สีขาวชนิดดา้น ในสดัส่วนสีขาว 60 เปอร์เซ็นต ์ผสมกบัน ้ าสะอาด 40 เปอร์เซ็นต ์คนให้เขา้กนั แลว้
ทารองพื้นเฟรมดว้ยแปรงทาสีขนาดใหญ่ รองพื้นไปทีละชั้น รอใหแ้ต่ละชั้นแหง้จึงทารองพื้นไปจน
ครบ 7 ชั้น ชั้นสุดทา้ยจะผสมสีน ้ าตาลลงไปในสีรองพื้นสีขาวที่ผสมแลว้เล็กน้อย เพื่อตอ้งการให้
พื้นเฟรมเป็นสีครีมอ่อนๆ ไม่ดูขาวเกินไป เม่ือรองพื้นเฟรมจนครบ 8 ชั้น รอจนกว่าพื้นเฟรมแห้ง
สนิทจึงน าไปฉีดน ้ าใหท้ัว่ทั้งเฟรม แลว้ขดัพื้นเฟรมดว้ยกระดาษทรายขดัน ้ าเบอร์ 320 และเบอร์ 500 
ขดัจนพื้นเฟรมเรียบเนียน แลว้ลา้งออกใหส้ะอาดและทิ้งไวจ้นพื้นเฟรมแหง้  
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 14 ภาพการเตรียมพื้นเฟรม 
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 5. การสร้างเทคนิค โดยการกลบัด้านภาพถ่ายตน้แบบจากซ้ายไปขวา แลว้น าไปถ่าย
เอกสารขาวด าเป็นน ้ าหนกัอ่อนๆขนาดเท่ากนักบัภาพร่างตน้แบบ เพยีงแต่เป็นภาพกลบัดา้นซา้ยขวา 
แลว้น าไปถ่ายเอกสารขาวด าขยายสัดส่วนเท่ากบัขนาดเฟรมดว้ยน ้ าหนักค่อนไปทางอ่อน แลว้น า
ภาพถ่ายเอกสารที่ขยายแลว้มาคว  ่าใหด้า้นที่เป็นภาพประกบกบัพื้นเฟรม เม่ือท าเทคนิคเสร็จก็จะได้
ดา้นที่ถูกตอ้งของภาพตน้แบบ ติดขอบกระดาษกบัขอบเฟรมดว้ยเทปกาว แลว้ใชเ้ทคนิคการถ่ายเท
ยา้ยที่ผงคาร์บอนจากกระดาษถ่ายเอกสารลงบนพื้นเฟรมผา้ใบ (Transfer) โดยการใชลู้กประคบจุ่ม
ทินเนอร์แลว้น ามาถูลงบนกระดาษถ่ายเอกสารที่ประกบอยูด่า้นบนเฟรม ตอ้งรีบถูเพราะทินเนอร์จะ
ระเหยเร็ว ท าไปจนเสร็จทัว่ทั้งเฟรม ทิ้งไวส้กัพกัแลว้ลอกกระดาษถ่ายเอกสารออกจากพื้นเฟรม จะ
ไดภ้าพผลงานที่ติดลงบนพื้นเฟรม เป็นรูปทรงและพื้นผิวของเส้ือผา้ชาวสวนยางโดยภาพรวมแบบ
คร่าวๆ 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 15 ภาพการสร้างเทคนิค (Transfer) 
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 6. การสร้างสรรค์ผลงาน ใชเ้ทคนิคการวาดเส้นด้วยผงเกรยอง ผงคาร์บอน โดยการ
เขียนทบัเทคนิค (Transfer) ที่สร้างไวใ้นขั้นตอนแรก ก าหนดให้ผงเกรยองเป็นน ้ าหนักกลาง ผง
คาร์บอนอ่อนเป็นน ้ าหนกัอ่อน ผงคาร์บอนเขม้เป็นน ้ าหนักเขม้ เร่ิมวาดเส้นขั้นตอนแรกโดยการใช้
กอ้นส าลีกบัผงคาร์บอน โดยลงเป็นรอยทีแปรงเป็นภาพโดยรวมทั้งภาพแบบคร่าวๆ โดยแสดงออก
ถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ตวัเองมีต่อความรักความผกูพนัในวถีิชีวติชาวสวนยาง จากนั้นก าหนดทิศทาง
ของน ้ าหนักแสงเงาโดยรวมทั้งภาพแบบคร่าวๆ แลว้เขียนดว้ยผงเกรยองสีน ้ าตาลลงไปดว้ยรอยที
แปรง เพือ่แสดงออกถึงร่องรอยของคราบยางไมท้ี่ปรากฏเป็นรอยเป้ือนฝังลึกอยูบ่นเส้ือผา้ทั้งภาพ
แบบคร่าวๆ เพือ่สร้างความสมจริงของคราบยางไม ้และร่องรอยคราบต่างๆ แลว้ลงน ้ าหนักพื้นหลงั
ภาพเส้ือผา้ใหเ้ป็นน ้ าหนกัด า เร่ิมดูน ้ าหนักโดยภาพรวมทั้งภาพ ก าหนดทิศทางของน ้ าหนักแสงเงา
พร้อมทั้งสังเกตเส้ือและกางเกงของชาวสวนยางที่น ามาศึกษาจากตน้แบบจริง จึงลงน ้ าหนักดว้ย
พูก่นัแบนเบอร์ใหญ่สุดกบัผงเกรยอง โดยค านึงถึงโครงสร้างของเส้ือผา้ รอยยบั มิติของภาพ ความ
นูน ความลึก ระยะ เขียนดว้ยลกัษณะรอยทีแปรงโดยภาพรวมทั้งภาพ เม่ือไดโ้ครงของน ้ าหนักแสง
เงาเป็นภาพโดยรวมทั้งภาพแลว้ จึงเร่ิมสังเกตลักษณะอารมณ์ความรู้สึกในตวัของเส้ือผา้ ร่องรอย
จากการท างาน เช่น คราบดินโคลน คราบยางไม้ ฯลฯ สังเกตรอยยบัของเส้ือผา้ โครงสร้างเส้ือผา้ 
ลกัษณะเน้ือผา้ แล้วจึงเร่ิมเก็บรายละเอียดภาพไปทีละจุด เขียนต่อกันไปด้วยอารมณ์ที่ตอ้งการ
แสดงออกถึงกล่ินสาบทางความรู้สึก และความสะเทือนใจที่มีต่อวิถีชีวิตชาวสวนยาง เม่ือเขียนจน
เสร็จทั้งภาพจึงดูความสมบูรณ์ในภาพรวมของผลงานอีกคร้ังในเร่ืองของน ้ าหนักแสงเงา อารมณ์
ความรู้สึก รายละเอียดของคราบยางไม ้และรายละเอียดอ่ืนๆจนภาพรวมของผลงานมีความสมบูรณ์
ลงตวัมากที่สุด 
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ภาพที่ 16 ภาพส าเร็จจากการสร้างเทคนิค (Transfer) 
 

 
 
ภาพที่ 17 ภาพการสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยการเขียนแบบรอยทีแปรงโดยรวมทั้งภาพ 



21 

 
 
ภาพที่ 18 ภาพการสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยการลงน ้ าหนกัแสงเงาโดยรวมทั้งภาพ 
 

 
 
ภาพที่ 19 ภาพการสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยการเก็บรายละเอียดของผลงาน 
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ภาพที่ 20 ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ 
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 7. การเก็บรักษาผลงาน ดว้ยเทคนิคการสร้างสรรคผ์ลงานเป็นเทคนิคการวาดเส้นดว้ย
ผงเกรยอง ผงคาร์บอน ท าให้ไม่คงทนต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องเก็บรักษาผลงานด้วยวิธีการ   
เคลือบดว้ย (Grumbacher) แบบเงา (Gloss medium) สัดส่วนของการผสม (Grumbacher) แบบเงา 
50 เปอร์เซ็นต ์น ้ าสะอาด 50 เปอร์เซ็นต ์คนให้เขา้กนัแลว้น าใส่ในกาพ่นโดยใชว้ิธีการพ่นเคลือบ
ดว้ยถงัลม พ่นตามแนวนอนและแนวตั้งของเฟรม โดยการพ่นสลบักนัไปในแต่ละชั้น ประมาณ 7 
ชั้น จนกว่าผงคาร์บอนจะไม่ติดมือเม่ือสัมผสั การพ่นเคลือบผลงานควรพ่นในเวลาตอนกลางวนั 
เน่ืองจากตอนกลางคืนอากาศมีความช้ืนอาจท าใหภ้าพเกิดรอยฝ้าได ้
 

 
 
 

 
 
ภาพที่ 21 ภาพการพน่เคลือบผลงาน  
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 8. การวิเคราะห์ผลงาน วิเคราะห์ผลงานจากการเปรียบเทียบผลงานในแต่ละช่วงระยะ
ของการสร้างสรรค์ผลงานในแต่ละช้ิน โดยหลกัในการวิเคราะห์ผลงาน เช่น ความสมบูรณ์ของ
ผลงาน เอกภาพ เน้ือหา เร่ืองราว แนวความคิด อารมณ์ความรู้สึก ความสะเทือนใจในการแสดงออก
ของผลงานต่อผูดู้ วเิคราะห์ถึงขอ้ดีขอ้เสียและปัญหาของผลงานในแต่ละช้ิน แต่ละช่วงระยะ เพื่อจะ
ไดน้ ามาปรับปรุงแกไ้ขให้มีการพฒันาผลงานในช้ินต่อๆไป เพื่อความสมบูรณ์และความลงตวัใน
ผลงานใหม้ากที่สุด 
 
ทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์  

 1. เส้น (Line) เสน้ในผลงานเป็นขอบเขตของรูปทรงเส้ือและรูปทรงกางเกงของชาวสวน
ยาง เป็นขอบเขตของน ้ าหนกัแสงเงาบนเส้ือผา้ ความรู้สึกที่เกิดจากทิศทางของเสน้ในผลงาน เส้นตั้ง 
เกิดจากรูปทรงของเส้ือผา้ที่มีลกัษณะห้อยลงมาในแนวด่ิง ให้ความรู้สึกถึงความมั่นคง แข็งแรง 
จริงจงั เสน้นอนในผลงานเป็นเสน้ของทิศทางราวตากผา้และทิศทางของเส้ือผา้จากซ้ายไปขวา ให้
ความรู้สึกพกัผ่อน เงียบ สงบ เส้นเฉียงเกิดจากทิศทางของเส้ือผา้ให้ความรู้สึกเคล่ือนไหว เส้นที่
เฉียงและโคง้เป็นเสน้ขอบเขตเส้ือผา้และเป็นเสน้รอยยบัของเส้ือผา้ ใหค้วามรู้สึกที่ขาดระเบียบ ตาม
ยถากรรม เส้นโครงสร้างเป็นเส้นที่มองไม่เห็นดว้ยตาเป็นเส้นในจินตนาการ ในผลงานเป็นเส้นที่
เคล่ือนไหวไปตามรูปทรง น ้ าหนกัแสงเงา รอยยบัของเส้ือผา้และคราบของยางไม ้
 2. รูปทรง (Form) รูปทรงจะเป็นตวับ่งบอกถึงเน้ือหาเร่ืองราวของวถีิชีวติชาวสวนยาง ใน
ผลงานรูปทรงคือ รูปทรงของเส้ือและกางเกงของชาวสวนยาง โดยการขยายสดัส่วนทางรูปทรงของ
เส้ือผา้ชาวสวนยางให้มีขนาดใหญ่เกินจริง เพื่อตอ้งการสะทอ้นความรู้สึกถึงคุณค่าความหมายอนั
ยิง่ใหญ่ในเน้ือหาเร่ืองราวของวถีิชีวติชาวสวนยาง 
 3. น ้าหนัก (Tone) น ้ าหนกัในผลงานเกิดจากการแทนค่าจากน ้ าหนักสีตามธรรมชาติของ
ความเป็นจริงเป็นน ้ าหนกัขาวด า เป็นน ้ าหนักอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงและบริเวณที่เป็นเงาของ
เส้ือผา้ รอยยบัของเส้ือผา้ น ้ าหนักของคราบยางไม้ที่ปรากฏเป็นรอยเป้ือนฝังลึกอยู่บนเส้ือผา้ 
น ้ าหนกัใหป้ริมาตร ความนูน ลึก รอยยบัเส้ือผา้ ระยะของรูปทรงเส้ือผา้ ให้เกิดความรู้สึกลวงตา มี
ความสมจริง มีมิติ บริเวณที่น ้ าหนักตดักนับนเส้ือผา้จะดึงดูดความสนใจและน าสายตาให้เคล่ือน
จากบริเวณหน่ึงไปอีกบริเวณหน่ึง ส่วนน ้ าหนกัของพื้นหลงัจะเป็นน ้ าหนักด าที่ดูสงบน่ิง ตดักนักบั
รูปทรงของเส้ือผา้ เพือ่ตอ้งการขบัเนน้รูปทรงเส้ือผา้ใหดู้เด่น 
 4. ลักษณะผิว (Texture) ลกัษณะผิวในผลงานเป็นลกัษณะผิวที่ท  าเทียมขึ้น เม่ือมองดูจะ
รู้สึกวา่หยาบหรือละเอียด แต่เม่ือสัมผสัจบัตอ้งเขา้จริงกลบัเป็นพื้นผิวเรียบๆที่เกิดจากลกัษณะการ
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เขียน และรอยทีแปรงใหเ้กิดลกัษณะผวิที่ดูสมจริง มีมิติลวงตา เช่น ร่องรอยของคราบดินโคลน เศษ
ธญัพชื ยางไม ้ฯลฯ โดยเฉพาะร่องรอยของคราบยางไมท้ี่ปรากฏเป็นรอยเป้ือนฝังลึกอยูบ่นเส้ือผา้ มี
ลกัษณะเป็นคราบสีด าอมน ้ าตาลและเป็นกอ้น ลกัษณะผวิและคราบของยางไมมี้ความส าคญัมากใน
การส่ือถึงเน้ือหาเร่ืองราว เพื่อแสดงออกถึงกล่ินสาบทางความรู้สึกของวิถีชีวิตชาวสวนยาง และ
ลกัษณะผวิยงัขึ้นอยูก่บัลกัษณะของเส้ือผา้ และรอยยบับนเส้ือผา้ 
 5. พื้นที่ว่าง (Space) พื้นที่ว่างในผลงานเป็นความต่างกนัของรูปเส้ือผา้ชาวสวนยางกบั
พื้นหลงัซ่ึงเป็นน ้ าหนักด าเขม้ พื้นหลงัที่ด  าเขม้จึงเป็นพื้นที่ว่างให้กบัผลงาน ปริมาณของพื้นที่ว่าง
ในผลงานจะขึ้นอยู่กับช่องว่างของลักษณะรูปทรงเส้ือผา้ที่น ามาเป็นภาพตน้แบบ พื้นที่ว่างใน
ผลงานท าหน้าที่ขบัเน้นรูปทรงของเส้ือผา้ชาวสวนยางให้ดูเด่น สร้างความกลมกลืนและเป็น
บรรยากาศของภาพโดยรวม 

 การท่ีเราสามารถเห็นรูปทรงในธรรมชาติและในงานศิลปะไดก้็เพราะรูปทรงกบัท่ีว่าง
หรือรูปกบัพ้ืนมีความแตกต่างกนัในน ้าหนกั ในสี หรือในลกัษณะผิว ถา้รูปกบัพ้ืนมีน ้ าหนกั สี 
หรือลักษณะผิวเ ป็นอย่างเ ดียวกัน เราจะไม่เ ห็นรูปเลย ดังนั้ น ปัจจัยของการเห็นท่ี
นอกเหนือจากประสาทตาและแสง ก็คือ ความต่างกนัของรูปกบัพ้ืน รูปทรงกบัท่ีว่างหรือรูป
กบัพ้ืนเป็นส่ิงตรงขา้มกนั แต่ตอ้งอาศยัซ่ึงกนัและกนั1 

                                                             

 
1
 ชลูด น่ิมเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ, พมิพค์ร้ังที่ 6 (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 

2544), 74. 
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บทที่ 4 
 

การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ 
 
 ในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ชุด “สาบชาวสวนยาง” น้ีให้ออกมาเป็นผลงานที่
ส าเร็จไดน้ั้น ขา้พเจา้ตอ้งศึกษาขอ้มูล คน้ควา้ ทดลอง และพฒันาอยา่งเป็นล าดบัขั้นตอน ตอ้งอาศยั
ระยะเวลาในการด าเนินงาน ตลอดจนถึงการแกไ้ขปัญหา เพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งสมบูรณ์ และ
ตรงตามจุดมุ่งหมายที่ตอ้งการแสดงออก โดยมีระยะของการสร้างสรรคแ์ละพฒันาผลงาน ดงัน้ี 
 
การสร้างสรรค์ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 

 การสร้างสรรคผ์ลงานในระยะน้ี โดยการเลือกมุมมองของภาพเส้ือผา้ชาวสวนยางแบบ
เป็นกลุ่มหลายๆตวัมาแสดงออก ภาพรวมของผลงานในระยะน้ียงัไม่ชัดเจนในเน้ือหาเร่ืองราวที่
ตอ้งการแสดงออก มีความตอ้งการส่ือถึงเร่ืองอะไร เพือ่อะไร ความหมายที่ตอ้งการแสดงออกยงัไม่
ชดัเจนเท่าที่ควร ท าใหภ้าพรวมของผลงานขาดความสมบูรณ์ แต่ขอ้ดีคือลกัษณะการแสดงออกของ
ทีแปรง การแสดงออกของอารมณ์ความรู้สึก จึงท าให้ภาพผลงานมีดูมีชีวิต มีความรู้สึกของความ
เป็นเส้ือผา้ ลกัษณะของเส้ือผา้ 
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ภาพที่ 22 ภาพผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธร์ะยะที่ 1 ช้ินที่ 1 
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ภาพที่ 23 ภาพผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธร์ะยะที่ 1 ช้ินที่ 2 
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การสร้างสรรค์ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 

 การสร้างสรรค์ผลงานในระยะน้ี โดยการเลือกมุมมองของเส้ือผา้มาเป็นส่ือในการ
แสดงออกเพยีงตวัเดียวหรือสองตวั โดยเนน้ใหค้วามส าคญัของคราบยางไมท้ี่ปรากฏเป็นรอยเป้ือน
ฝังลึกอยูบ่นเส้ือผา้ พื้นหลงัภาพเป็นพื้นด าเขม้ที่ไม่แสดงเน้ือหาสาระใดๆ เพื่อเป็นการเน้นรูปทรง
ของเส้ือผา้ให้เด่น ระยะน้ีดา้นเน้ือหาเร่ืองราวมีความชดัเจนเพิ่มขึ้น รวมถึงการขยายสัดส่วนทาง
รูปทรงใหมี้ขนาดใหญ่ เพือ่ตอ้งการส่ือถึงความหมายความส าคญัที่ยิง่ใหญ่ของเน้ือหาเร่ืองราว และ
สร้างความสะเทือนใจ แรงปะทะทางศิลปะต่อผูดู้ รวมถึงการใชท้ีแปรงที่มีความอิสระเพิ่มขึ้น แต่ก็
มีปัญหาในช่วงระยะน้ี คือยงัไม่สามารถควบคุมรูปทรงของภาพที่ขยายใหญ่มากไดดี้เท่าที่ควร จึงท า
ใหข้าดความสมบูรณ์ในตวัผลงาน และร่องรอยของคราบยางไมท้ี่ปรากฏบนเส้ือผา้ ยงัแสดงออกได้
ไม่รู้สึกสะเทือนอารมณ์และปะทะต่อผูดู้เท่าที่ควร 
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ภาพที่ 24 ภาพผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธร์ะยะที่ 2 ช้ินที่ 1 
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ภาพที่ 25 ภาพผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธร์ะยะที่ 2 ช้ินที่ 2 
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ภาพที่ 26 ภาพผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธร์ะยะที่ 2 ช้ินที่ 3 
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การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 การสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธชุ์ด “สาบชาวสวนยาง” น้ี การน าเสนอเน้ือหาเร่ืองราว
ในการแสดงออกมีความชดัเจน คือ ตอ้งการสะทอ้นความรู้สึกถึงคุณค่าความหมายอนัยิง่ใหญ่ของ
วถีิชีวติชาวสวนยาง โดยการน าเสนอสดัส่วนทางรูปทรงของเส้ือผา้ชาวสวนยางให้มีขนาดใหญ่เกิน
จริง และตอ้งการแสดงออกในเร่ืองกล่ินสาบทางความรู้สึก แสดงออกดว้ยร่องรอยจากการท างาน 
โดยเฉพาะคราบของยางไม้ที่ปรากฏเป็นรอยเป้ือนฝังลึกอยู่บนเส้ือผา้ ดังนั้นขอ้มูลภาพถ่ายของ
เส้ือผา้ชาวสวนยางที่จะน ามาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานนั้นจะตอ้งมีความสะเทือนใจตั้งแต่ขั้นตอนการ
เก็บขอ้มูลแลว้  
 ขา้พเจา้น าเสนอผลงานวทิยานิพนธ์จ  านวน 4 ช้ิน จึงแบ่งการสร้างสรรคผ์ลงานออกเป็น 
2 ระยะ ดงัน้ี 
 
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 

 เป็นการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธช้ิ์นที่ 1 และช้ินที่ 2 น าเสนอมุมมองเส้ือกบักางเกง
ของชาวสวนยาง ซ่ึงเป็นชุดที่ใชใ้นการกรีดยาง เป็นการขยายสดัส่วนทางรูปทรงให้มีขนาดใหญ่ แต่
เม่ือเป็นเส้ือผา้ 2 ตวั จึงท าให้ขนาดของรูปทรงขยายสัดส่วนไดไ้ม่ใหญ่เท่าที่ควร และดว้ยพื้นหลงั
ของภาพที่เป็นน ้ าหนกัด าเขม้มีพื้นที่เยอะจึงท าให้รูปทรงดูเล็กลงไป ช้ินที่ 1 แสดงออกดว้ยอารมณ์
และความรู้สึกของคราบยางไมท้ี่ปรากฏเป็นรอยเป้ือนฝังลึกอยูบ่นเส้ือผา้ไดดี้พอสมควร แต่ความ
สะเทือนใจและแรงปะทะต่อผูดู้ยงัไม่ดีเท่าที่ควร ผลงานโดยภาพรวมมีความสมบูรณ์ด้วยน ้ าหนัก
แสงเงา ส่วนช้ินที่ 2 มีปัญหาคลา้ยๆกนักบัช้ินแรก คือ ความสะเทือนใจและแรงปะทะต่อผูดู้ยงัไม่ดี
เท่าที่ควร น ้ าหนักของผลงานไม่ค่อยสมบูรณ์ เน่ืองจากการเขียนทบัหลายคร้ังจึงท าให้ภาพช ้ า ที
แปรงไม่สด และปัญหาที่ส าคญัอีกอยา่งคือ การเคลือบผลงาน ซ่ึงจะท าให้น ้ าหนักของภาพผลงาน
โดยรวมลดลงไปเล็กนอ้ย และความคมชดัของภาพลดลงไปดว้ย 
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ภาพที่ 27 ภาพผลงานวทิยานิพนธร์ะยะที่ 1 ช้ินที่ 1 
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ภาพที่ 28 ภาพรายละเอียดของผลงานวทิยานิพนธร์ะยะที่ 1 ช้ินที่ 1 

 
 

 
 

ภาพที่ 29 ภาพรายละเอียดของผลงานวทิยานิพนธร์ะยะที่ 1 ช้ินที่ 1 
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ภาพที่ 30 ภาพรายละเอียดของผลงานวทิยานิพนธร์ะยะที่ 1 ช้ินที่ 1 
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ภาพที่ 31 ภาพผลงานวทิยานิพนธร์ะยะที่ 1 ช้ินที่ 2 
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ภาพที่ 32 ภาพรายละเอียดของผลงานวทิยานิพนธร์ะยะที่ 1 ช้ินที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 33 ภาพรายละเอียดของผลงานวทิยานิพนธร์ะยะที่ 1 ช้ินที่ 2 
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การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 

 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินที่ 3 และช้ินที่ 4 น าเสนอมุมมองของเส้ือ
ชาวสวนยางเพยีงตวัเดียว เพื่อตอ้งการขยายสัดส่วนทางรูปทรงให้มีขนาดใหญ่ ตอ้งการแสดงออก
ถึงอารมณ์ ความสะเทือนใจ และแรงปะทะต่อผูดู้ ดว้ยขนาดของรูปทรงที่ใหญ่และร่องรอยจากการ
ท างาน โดยเฉพาะคราบของยางไม้ที่ปรากฏเป็นรอยเป้ือนฝังลึกอยู่บนเส้ือผา้ ผลงานในระยะน้ี
สามารถแสดงออกได้ตรงตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์ที่วางไว้ ผลงานมีความสมบูรณ์ของ
น ้ าหนักแสงเงา รายละเอียดของผลงาน อารมณ์ความรู้สึกกล่ินสาบของยางไมแ้สดงออกได้เป็น
อยา่งดี แต่ปัญหาที่เล่ียงไม่ไดค้ือ ปัญหาจากการเคลือบผลงาน ซ่ึงจะท าให้น ้ าหนักและความคมชดั
ของผลงานลดลงไปเล็กนอ้ย 
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ภาพที่ 34 ภาพผลงานวทิยานิพนธร์ะยะที่ 2 ช้ินที่ 1 
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ภาพที่ 35 ภาพรายละเอียดของผลงานวทิยานิพนธร์ะยะที่ 2 ช้ินที่ 1 
 
 

 
 
ภาพที่ 36 ภาพรายละเอียดของผลงานวทิยานิพนธร์ะยะที่ 2 ช้ินที่ 1 
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ภาพที่ 37 ภาพรายละเอียดของผลงานวทิยานิพนธร์ะยะที่ 2 ช้ินที่ 1 
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ภาพที่ 38 ภาพผลงานวทิยานิพนธร์ะยะที่ 2 ช้ินที่ 2 
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ภาพที่ 39 ภาพรายละเอียดของผลงานวทิยานิพนธร์ะยะที่ 2 ช้ินที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 40 ภาพรายละเอียดของผลงานวทิยานิพนธร์ะยะที่ 2 ช้ินที่ 2 
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บทที่ 5 
 

บทสรุป 
 
 การศึกษาคน้ควา้วิทยานิพนธ์ภายใตห้ัวขอ้ “สาบชาวสวนยาง” ขา้พเจา้ได้สร้างสรรค์
ผลงานโดยมีที่มาจากแรงบนัดาลใจในครอบครัวและวิถีชีวิตของชาวสวนยางภาคใต ้กบัความรู้สึก
ส่วนตวัและวธีิการทางศิลปะ จนเกิดเป็นผลงานจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมยั รูปแบบเหมือนจริง ที่มี
ลกัษณะเฉพาะตน มุ่งสร้างเน้ือหาเร่ืองราวจากวตัถุสามญัธรรมดา และเจาะลึกใหถึ้งแก่นมากกว่าจะ
สรรหารูปทรงแปลกใหม่ ความรู้สึกถึงวิถีชีวิตของชาวสวนยางโดยภาพรวมของชีวิตพื้นบา้นไทย 
ไดถู้กรวบรวมถ่ายทอดใหอ้ยูใ่นภาพมุมมองของการเก็บแขวนเส้ือผา้ของชาวสวนยาง และร่องรอย
จากการท างาน เช่น คราบเหง่ือไคล ดินโคลน เศษธญัพชื ยางไม ้ฯลฯ ที่ปรากฏเป็นรอยเป้ือนฝังลึก
อยู่บนเส้ือผา้ เพื่อเป็นการสะท้อนกล่ินสาบในเชิงของความรู้สึก สะท้อนความรู้สึกถึงคุณค่า
ความหมายอันยิ่งใหญ่ในเน้ือหาเร่ืองราวของวิถีชีวิตชาวสวนยาง โดยการน าเสนอสัดส่วนทาง
รูปทรงใหมี้ขนาดใหญ่ เพือ่สร้างความสะเทือนใจ และแรงปะทะทางศิลปะต่อผูเ้สพ 
 จากประสบการณ์ในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี ขา้พเจา้ไดน้ ามาเป็นขอ้คิด
และแกไ้ขปรับปรุงอยา่งเป็นระบบถึงขอ้ดีและขอ้เสียจากปัญหาที่เกิดขึ้นในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
จึงมองเห็นการพฒันาดา้นต่างๆของการสร้างสรรคผ์ลงานที่น าไปสู่การแสดงออกที่ชดัเจน ทั้งดา้น
ความคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ รวมถึงการแสดงออกของอารมณ์ความรู้สึก ซ่ึงล้วนเป็น
ประสบการณ์ที่ส าคญั อนัมีส่วนช่วยใหก้ารสร้างสรรคผ์ลงานส าเร็จลุล่วง นับว่าเป็นกระบวนการที่
มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ในการพฒันาผลงานในล าดบัต่อไป ทั้งน้ีขา้พเจา้หวงัว่าการศึกษาคน้ควา้
วิทยานิพนธ์ชุดน้ี จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูศึ้กษาคน้ควา้และผูส้นใจทัว่ไป น าเป็นแนวทางไป
ปรับเปล่ียนใหต้รงกบัเน้ือหาเร่ืองราวและแนวความคิดของตนเองได ้
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รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ 
 

ภาพผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที ่1 

 1. ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธร์ะยะที่ 1 ช้ินที่ 1 
 ช่ือผลงาน “สาบชาวสวนยาง 1” เทคนิค ผงเกรยอง ผงคาร์บอนบนผา้ใบ 
 ขนาด 150 x 250 เซนติเมตร ปีที่สร้างสรรค ์พ.ศ. 2557 
 2. ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธร์ะยะที่ 1 ช้ินที่ 2 
 ช่ือผลงาน “สาบชาวสวนยาง 2” เทคนิค ผงเกรยอง ผงคาร์บอนบนผา้ใบ 
 ขนาด 103 x 280 เซนติเมตร ปีที่สร้างสรรค ์พ.ศ. 2557 
 
ภาพผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 

 1. ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธร์ะยะที่ 2 ช้ินที่ 1 
 ช่ือผลงาน “สาบชาวสวนยาง 3” เทคนิค ผงเกรยอง ผงคาร์บอนบนผา้ใบ 
 ขนาด 200 x 200 เซนติเมตร ปีที่สร้างสรรค ์พ.ศ. 2557 
 2. ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธร์ะยะที่ 2 ช้ินที่ 2 
 ช่ือผลงาน “สาบชาวสวนยาง 4” เทคนิค ผงเกรยอง ผงคาร์บอนบนผา้ใบ 
 ขนาด 280 x 140 เซนติเมตร ปีที่สร้างสรรค ์พ.ศ. 2557 
 3. ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธร์ะยะที่ 2 ช้ินที่ 3 
 ช่ือผลงาน “สาบชาวสวนยาง 5” เทคนิค ผงเกรยอง ผงคาร์บอนบนผา้ใบ 
 ขนาด 250 x 215 เซนติเมตร ปีที่สร้างสรรค ์พ.ศ. 2557 
 
ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 

 1. ผลงานวทิยานิพนธ์ระยะที่ 1 ช้ินที่ 1 
 ช่ือผลงาน “สาบชาวสวนยาง 6” เทคนิค ผงเกรยอง ผงคาร์บอนบนผา้ใบ 
 ขนาด 210 x 280 เซนติเมตร ปีที่สร้างสรรค ์พ.ศ. 2558 
 2. ผลงานวทิยานิพนธร์ะยะที่ 1 ช้ินที่ 2 
 ช่ือผลงาน “สาบชาวสวนยาง 7” เทคนิค ผงเกรยอง ผงคาร์บอนบนผา้ใบ 
 ขนาด 215 x 300 เซนติเมตร ปีที่สร้างสรรค ์พ.ศ. 2558 
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ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 

 1. ผลงานวทิยานิพนธ ์ระยะที่ 2 ช้ินที่ 1 
 ช่ือผลงาน “สาบชาวสวนยาง 8” เทคนิค ผงเกรยอง ผงคาร์บอนบนผา้ใบ 
 ขนาด 260 x 170 เซนติเมตร ปีที่สร้างสรรค ์พ.ศ. 2558 
 2. ผลงานวทิยานิพนธร์ะยะที่ 2 ช้ินที่ 2 
 ช่ือผลงาน “สาบชาวสวนยาง 9” เทคนิค ผงเกรยอง ผงคาร์บอนบนผา้ใบ 
 ขนาด 235 x 260 เซนติเมตร ปีที่สร้างสรรค ์พ.ศ. 2558 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ช่ือ-สกลุ   นายววิฒัน์ จินดาวงศ ์
เกิด   22 พฤศจิกายน 2530 
ที่อยู่   46 หมู่ 6 ต.หานโพธ์ิ อ.เขาชยัสน จ.พทัลุง 93130 
โทร   083-923-6733 
E-mail   wiwat_jinda@hotmail.com 
 
ประวัติการศึกษา 

              พ.ศ. 2542 โรงเรียนบา้นแหลมดิน (หสันนัทอุ์ปถมัภ)์ 
              พ.ศ. 2545 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พทัลุง 

 พ.ศ. 2548 วทิยาลยัช่างศิลปนครศรีธรรมราช 
 พ.ศ. 2553 ปริญญาตรี ภาควชิาศิลปไทย (เกียรตินิยมอนัดบั 2) คณะจิตรกรรม                                                                                                            

ประติมากรรมและภาพพมิพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร 
พ.ศ. 2558 ปริญญามหาบณัฑิต ทศันศิลป์ (ศิลปไทย) คณะจิตรกรรมประติมากรรม

และภาพพมิพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 

ประวัติการแสดงผลงาน 

นิทรรศการเดีย่ว 
 พ.ศ. 2559 นิทรรศการศิลปะ “สาบชาวสวนยาง” พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป    

ถนนเจา้ฟ้า กรุงเทพฯ 
นิทรรศการกลุ่ม 

พ.ศ. 2553          นิทรรศการศิลปะ “Reflect of Voices” หอศิลปวฒันธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร 

 นิทรรศการศิลปไทยร่วมสมยั “จินตนาการในศิลปไทย” พพิธิภณัฑธ์นาคาร
ไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) 

 นิทรรศการศิลปไทย ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนยป์ฏิบตัิการ
ทศันศิลป์สิรินธร 

 พ.ศ. 2554 นิทรรศการศิลปนิพนธ ์2553 ของนกัศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดทา้ย  
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  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพมิพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร 
นิทรรศการโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย 
(ทศันศิลป์) รุ่นที่ 6 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

พ.ศ. 2555         นิทรรศการภาพจิตรกรรม “84 พรรษา ธรรมราชา ประชาธิปไตย” 
 นิทรรศการแสดงศิลปกรรมร่วมสมยัของศิลปินรุ่นเยาว ์คร้ังที่ 29 

นิทรรศการ “36 ปี แห่งการเรียนรู้สู่การสร้างสรรค์และพฒันาศิลปไทย”  
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

 พ.ศ. 2557 นิทรรศการศิลปกรรม 8 ปี ยวุศิลปินสร้างสรรคง์านศิลป์กบัศิลปินแห่งชาติ 
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  
  

เกียรติประวัติ 

 พ.ศ. 2545 ไดรั้บทุนการศึกษาต่อเน่ืองจนจบปริญญาตรี โครงการทุนการศึกษา บริษทั
กรุงไทยการไฟฟ้า จ  ากดั 

พ.ศ. 2553          ไดรั้บทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรคศิ์ลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก  
เปรม ติณสูลานนท”์ 

 พ.ศ. 2554 เขา้ค่ายเยาวชนสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะร่วมสมยั (ทศันศิลป์) ณ บา้นด า 
  นางแล จ.เชียงราย 
  ได้รับคัดเลือกเป็นตวัแทนเยาวชนไทย เดินทางไปต่อยอดการฝึกอบรม    

เชิงปฏิบัติการ ณ สาธารณรัฐอิตาลี ในโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะร่วมสมยั (ทศันศิลป์) รุ่นที่6 

  รางวลัประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภท  
จิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 57 

  รางวลัสนบัสนุนศิลปินรุ่นเยาว ์การแสดงศิลปกรรมร่วมสมยัของศิลปิน 
  รุ่นเยาว ์คร้ังที ่28 
พ.ศ. 2555         รางวลั Triennal Prizes ประเภทวาดเส้น การแสดงภาพพิมพแ์ละวาดเส้น

นานาชาติ คร้ังที่ 3 
 


