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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

59003202 : ทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : กลุ่มชาติพันธุ์, ชาติพันธุ์, โซ่ง, ไทด า 

นาย ชยสิทธิ์ ออไอศูรย์: ชาติพันธุ์ส านึก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ศาสตราจารย์ 
ญาณวิทย์ กุญแจทอง 

  
ความหลากหลายของ “กลุ่มชาติพันธุ์” ก่อให้เกิดภาพชีวิตอันสมบูรณ์ของพหุวัฒนธรรม 

: ชาวโซ่ง หรือไทด า ชาติพันธุ์หนึ่งที่อพยพเข้ามาสู่เพชรบุรี กลายเป็นเช่นคนไทยที่ส านึกรักในแผ่นดิน
ข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่งที่เกิดในครอบครัว เชื้อสายไทด ามาแต่บรรพบุรุษ จึงต้องการแสดงออกเป็นภาพ
ความทรงจ าในอดีต ของครอบครัวที่อยู่ในขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ของไทด า เป็น
ภาพบรรพบุรุษที่อยู่ในบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย  แต่ยังคงความเป็นในอีก
นัยหนึ่งชาติพันธุ์ไว้ ผ่านการแสดงออกท่ีมีรูปแบบเหมือนจริง และก่ึงจินตนาการ ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์
แกะไม้ (Woodcut) ที่มีความซับซ้อนกันด้วยน้ าหนัก และสีสันหลากสี เพ่ือบ่งบอกถึงการกดประทับ
ความทรงจ าที่จะไม่มีวันจางหายไป 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

59003202 : Major (VISUAL ARTS) 
Keyword : Ethnic groups, Ethnicity, Song, Tai-Dam 

MR. CHAYASIT ORISOON : ETHNIC INDENCITY THESIS ADVISOR : PROFESSOR 
YANAWIT KUNCHAETHONG 

The diversity of ethnicity contribute the image of the complete way of life 
in multi-culture. "Song" or "Tai-Dam" is one of all ethnic groups who settled down in 
Petchaburi, assimilated with Thai people and then has a sense of patriotism.I am the 
one who descended in Tai-Dam family. Therefore, I would like to represent the past 
memories of my family in Tai-Dam's cultural traditions. From this impression, I create 
the printmaking of my ancestors in several surrounding which change over the time 
but still continue the significance of ethnic customs through the woodcut process: 
semi-figurative. By the complex of layers and the color dimensions can indicate the 
imprint memories that will never fade away. 
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กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะได้รับความกรุณาจาก ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ 
กุญแจทอง,  ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ  ศุภนิมิตร, ศาสตราจารย์พัดยศ พุทธเจริญ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้ค าชี้แนะที่มีคุณค่ามาพัฒนาผลงานศิลปะ ให้ค่อยๆ เป็นผลงานที่สมบูรณ์ 

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูงขอบพระคุณครอบครัว  
ญาติที่น้อง ที่คอยสนับสนุน และบรรพบุรุษชาติพันธุ์ไทด า ปู่ย่าตายายผู้ล่วงลับ ผู้เป็นดั่งจิตวิญญาณ และ
แรงบันดาลใจที่ส าคัญส าหรับการสร้างสรรค์ผลงาน 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์  สาขาภาพพิมพ์ทุกท่าน ที่ให้ค าแนะน า ความรู้ และ
ประสบการณ์ทางศิลปะแก่ข้าพเจ้า ขอขอบพระคุณผู้เขียนหนังสือ ต ารา เอกสาร และวิทยานิพนธ์ทุก
เล่มที่ช่วยให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้สมบูรณ์ ขอขอบคุณพ่ีๆ เพ่ือนๆ น้องๆ สาขาภาพพิมพ์ทุกคนที่ให้
ค าแนะน า และก าลังใจตลอดมา 

ขอกราบขอบพระคุณคณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ ที่อ านวยความสะดวกด้าน
สถานที่ท างานศิลปะให้ข้าพเจ้าได้มีพ้ืนที่ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้เขียนขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา มารดา 
คร ูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน า ให้การสนับสนุน และให้ก าลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา 
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บทที่1 

บทน า 

 

ประเทศไทยเป็นดินแดนสุวรรณภูมิ ซึ่งก่อร่างสร้างรากฐานทางวัฒนธรรมที่ผสมผสานกัน 

ภายใต้การหลอมรวมความหลากหลายของ”กลุ่มชาติพันธุ์” (Ethnic group) เข้าไว้ก่อเกิดภาพชีวิต

อันสมบูรณ์ ของพหุวัฒนธรรม (Multicultural) ข้ามกระแสธารของกาลเวลาผ่านหลากยุคหลายสมัย 

เกิดเป็นความสงบสุขร่มเย็น บนแผ่นดินเดียวกัน     

“ชาติพันธุ์” (Ethnicity) หมายถึง กลุ่มที่มีพันธะเกี่ยวข้องกัน และที่แสดงเอกลักษณ์ออกมา

โดยการผูกพันลักษณะของเชื้อชาติและสัญชาติเข้าด้วยกัน ซึ่งระบุว่าแปลมาจากค าว่า  “Ethnos”1 

โดยมีมรดกบางอย่างร่วมกัน เช่นภาษา หรือวัฒนธรรมเดียวกัน มีอุดมการณ์เน้นความเชื่อที่มีบรรพ

บุรุษร่วมกัน และเมื่อกลุ่มบุคคลที่อยู่ร่วมชาติพันธุ์มารวมกันกลายเป็นสังคมขนาดใหญ่ก็สามารถ

หลอมรวมให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียว จนส าแดงความเป็นอัตลักษณ์ออกมาจนก่อเกิดความรู้สึก

ผูกพันอาจเรียกได้ว่า ”ส านึก” ทางชาติพันธุ์หรือชาติลักษณ์ (Ethnic Identity) 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ข้าพเจ้าเกิดและเติบโตมาในครอบครัวที่สืบเชื้อสายชาติพันธุ์ ”ลาวโซ่ง” หรือ ”ไทด า” มาแต่

บรรพบุรุษ อันเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่พูดภาษาตระกูลไท มี อัตลักษณ์เฉพาะตน ทั้งประเพณีและ

วัฒนธรรม การแต่งกาย คติความเชื่อ ภาษา เป็นของตนเอง 

          หลวงวิจิตรวาทการ อธิบายที่มาค าว่า “ลาวโซ่ง” ไว้ในหนังสือชนชาติไทยว่า 

          “ไทยโซ่งนี้ เดิมมีถิ่นฐานอยู่ที่เมืองแถน แคว้นสิบสองจุไท ซึ่งเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของ

อาณาจักรลาว มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับคนลาวอย่างหนึ่ง คนไทยสมันนั้นมัก

เรียกคนถ่ินอื่นที่อพยพเข้ามาอยู่ใหม่ว่า ลาว เช่น ลาวเวียง ลาวพวน เป็นต้น  
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เมื่อลาวโซ่ง (ผู้ไท หรือไทด า) อพยพเข้ามาตั้งภูมิล าเนาอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีเป็นครั้งแรก จึง

ถูกเรียกว่า  “ลาวโซ่ง” ไปด้วย และก็เคยเรียกกันเคยชินมาจนทุกวันนี้”2  

ในสมัยธนบุรี และรัตนโกสินทร์ตอนต้น อาณาจักรสยามได้เข้าไปมีอ านาจเหนืออาณาจักร

ล้านช้าง สิบสองจุไทจึงเปรียบเสมือนอยู่ภายใต้อิทธิพลของสยามด้วย กองทัพสยามได้เกณฑ์ชาวผู้ไท

ด า เข้ามาอาศัยอยู่ในหัวเมืองรอบนอกของกรุงเทพฯ เช่น เพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม ฯลฯ ชาวสยาม

เรียกกลุ่มผู้ไทเหล่านี้ว่า “ลาวโซ่ง”  ปีพุทธศักราช 2401 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชด าริให้สร้างพระราชวังบนเขาสมน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งคือพระนครคีรี ถือได้

ว่าเป็นสัญลักษณ์ประจ าจังหวัดเพชรบุรี พระราชวังบนเขาซึ่งลอยเด่นบนมไหศวรรย์ นอกจากพระ

บารมี พระปรีชาสามารถของล้นเกล้ารัชกาลที่ 4 และพระบรมวงศานุวงศ์ แม่กอง นายช่าง ยังมีไพร่

หลวง กรรมกรโซ่งที่น้อมถวายการรับใช้ด้วยหยาดเหงื่อและแรงงาน ในฐานะข้าแผ่นดินใต้พระบรม

โพธิสมภาร ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 ล าดับที่ 343 คือหลักฐานชิ้นส าคัญให้รู้ว่า โซ่ง คือแรงงาน

ส าคัญในการก่อสร้างพระนครคีรี  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ยังทรงพระ

เมตตาต่อบรรดาโซ่ง โดยคัดเลือกโซ่งมารับใช้ในพระราชวังพระนครคีรี ที่เรียกขานว่า มหาดเล็กเด็ก

ชา ปฏิบัติหน้าที่รับใช้พระเจ้าแผ่นดิน รัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ตลอดจนเจ้านายทุก ๆพระองค์ 

ตลอดจนเฝ้ารักษาพระราชวังพระนครคีรี3 

ตระกูลออไอศูรย์เป็นตระกูลของข้าพเจ้า บรรพบุรุษของตระกูลชื่อ นายออ เป็นโซ่งคนหนึ่งที่

ร่วมปฏิบัติหน้าที่ก่อสร้างพระนครคีรี มีต าแหน่งนายหมวด นายกอง คุมเลกไพร่ โซ่งด้วยกัน เรียกว่า 

”สารวัตรออ”   เมื่อสร้างพระราชวังเสร็จ ได้รับคัดเลือกเป็น เด็กชา ถวายตัวรับใช้ในแผ่นดิน รัชกาล

ที่ 4 เรื่อยมาถึงแผ่นดินรัชกาลที่ 5  ทั้งนี้ นายออ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 4  

และพระราชทานบัตรเชิญให้ร่วมงานเลี้ยงในพระบรมหาราชวัง พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เนื่องใน

วาระอันเป็นมงคล ครบร้อยปีพระบรมราชประสูติ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ

รัตนโกสินทร์ศก123 บ่งบอกถึงเกียรติภูมิของบรรดาเด็กชา ที่มีความส าคัญไม่ต่างกับข้าหลวง ข้าราช

บริพารในต าแหน่งอ่ืน ย่อมหมายถึงเกียรติภูมิของบรรดาโซ่ง ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ และได้รับ

การยอมรับจากพระเจ้าแผ่นดิน        
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           จากความรู้สึกภาคภูมิใจ ในชาติพันธุ์ ครอบครัว ญาติพ่ีน้องร่วมสายเลือด สภาพชีวิตความ

เป็นอยู่ ประเพณีและวัฒนธรรม คติความเชื่อของบรรพบุรุษที่ได้รับการปลูกฝัง และถ่ายทอดจากรุ่นสู่

รุ่นในจิตใต้ส านึกของข้าพเจ้า ตลอดจนการได้เติบโตขึ้นมาภายใต้พหุวัฒนธรรมที่มีชีวิต อันเกิดจาก

การหลอมรวมความแตกต่างบนผืนแผ่นดินไทย เป็นส่วนส าคัญก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการ

สร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า 

จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.เพ่ือต้องการแสดงออกถึงความประทับใจในชาติพันธุ์ของข้าพเจ้า ที่สืบเชื้อสาย “โซ่ง” หรือ

ไททรงด า มาจากบรรพบุรุษ โดยการถ่ายทอดถึงอัตลักษณ์ทางกายภาพในตัวบุคคล ที่สืบเชื้อสายและ

ลักษณะเด่นของชาติพันธุ์         

2.ถ่ายทอดเรื่องราวทางชาติพันธุ์ ที่แสดงออกถึงส านึกทางชาติพันธุ์ (Ethnic Identity) ใน

สายเลือดความเป็นไทด า ซึ่งสืบเชื้อสายกันมาจากบรรพบุรุษ แสดงออกถึงอัตลักษณ์เฉพาะตน 

3.แสดงออกถึงงานสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่มีรูปแบบและอัตลักษณ์ที่เป็นของตนเอง ที่แสดงภาพ

ชีวิตพหุวัฒนธรรม (Multicultural) ที่หลอมรวมตัวตนที่แตกต่างใต้ผืนแผ่นดินไทยอันสงบสุข ร่มเย็น 

ปรากฏเป็นงานภาพพิมพ์ร่วมสมัย 

4.สร้างสรรค์ผลงานด้วยกระบวนการทางศิลปะภาพพิมพ์ (Graphic Art) ผ่านเทคนิควิธีการ

ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) มีลักษณะ 2 มิติ อยู่ในรูปแบบศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative Art) ที่มี

ลักษณะเฉพาะตน 

แนวความคิด 

ความหลากหลายของ “กลุ่มชาติพันธุ์” ก่อให้เกิดภาพชีวิตอันสมบูรณ์ของพหุวัฒนธรรม : 

ชาวโซ่ง หรือไทด า ชาติพันธุ์หนึ่งที่อพยพเข้ามาสู่เพชรบุรี กลายเป็นเช่นคนไทยที่ส านึกรักในแผ่นดิน 

ข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่งที่เกิดในครอบครัว เชื้อสายไทด ามาแต่บรรพบุรุษ จึงต้องการแสดงออกเป็น

ภาพความทรงจ าในอดีต ของครอบครัวที่อยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ของไทด า เป็นภาพ

บรรพบุรุษที่อยู่ในบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่ยังคงความเป็นชาติพันธุ์ไว้ 

ผ่านการแสดงออกที่มีรูปแบบเหมือนจริง และกึ่งจินตนาการ ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ 

(Woodcut) ที่มีความซับซ้อนกันด้วยน้ าหนัก และสีสันหลากสี เพ่ือบ่งบอกถึงการกดประทับความ

ทรงจ าที่จะไม่มีวันจางหายไป 
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สมมุติฐานของการศึกษา 

การสร้างสรรค์ผลงานข้องข้าพเจ้า ต้องการถ่ายทอดถึงการถูกเลี้ยงดู ปลูกฝัง ค่านิยม คติ

ความเชื่อ ภายใต้กรอบแห่งความเป็นชาติพันธุ์ไทด าในพหุวัฒนธรรมร่วมสมัย และต้องการถ่ายทอดถึง

ภาพ อารมณ์ความรู้สึกผูกพันประทับใจ ในมโนส านึกของข้าพเจ้า ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะ

ภาพพิมพ์ ผ่านกระบวนการภาพพิมพ์แกะไม้ 

ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 

ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานโดยอาศัยประสบการณ์ความรู้สึกที่ถูก หล่อหลอม เลี้ยงดู 

จนกระท่ังเติบโตขึ้นมา จึงเกิดความผูกพันต่อครอบครัวและชาติพันธุ์ไทด าของข้าพเจ้า ตลอดจนสร้าง

ความรู้สึกภาคภูมิใจและซาบซึ้งตรึงใจ เรื่องราวของบรรพบุรุษในอดีตจึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการ

สร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า   

           ขอบเขตด้านเนื้อหา (Content) ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจจาก เรื่องราวของชาติพันธุ์ ชีวิต

ความเป็นอยู่ของครอบครัว ด้วยการถ่ายทอดถึงภาพชีวิตในอุดมคติ ร้อยเรียงวัฒนธรรมประเพณี 

ผสานกับรูปแบบชีวิตของชนเผ่าไทด า ในบริบทพหุวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ยืนหยัดข้ามกระแสธาร

กาลเวลาของยุคสมัยผ่านสื่อสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ต้นไม้ ดอกไม้ ข้าวของเครื่องใช้ ตลอดจนความรู้สึก

ภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของข้าพเจ้า ผ่านผลงานทางศิลปะภาพพิมพ์ 

           ขอบเขตด้านรูปแบบ (Format) สร้างสรรค์ผลงานอยู่ในลักษณะ  2 มิติ ด้วยการสร้างพ้ืนที่

แสดงถึงภาพในใจของข้าพเจ้า ผ่านรูปทรงธรรมชาติ(Organic From) ทั้งอัตลักษณ์ทางกายภาพของ

บุคคลในครอบครัวและผู้สืบเชื้อสายชาติพันธุ์ไทด า สิ่งแวดล้อม สภาพบ้านเรือนความเป็นอยู่ที่เป็นอยู่

ในยุคปัจจุบัน รูปทรงของต้นไม้และดอกไม้ ตลอดจนข้าวของเครื่องใช้น ามาตัดทอนรูปทรงให้ให้เกิด

เป็นรูปทรงเรียบง่าย อยู่ในรูปแบบศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative Art) จัดวางองค์ประกอบทับซ้อนกับ

รูปทรงเรขาคณิต(Geometric From)ของลวดลายผ้า เพ่ือให้เกิดความลงตัว ตลอดจนน าลวดลายผ้า

และสีสันที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่ามาสร้างสรรค์งานให้มีลักษณะเฉพาะตน 

ขอบเขตด้านเทคนิค(Technique) สร้างผลงานผ่านกระบวนการทางภาพพิมพ์แบบผิวนูน 

(Relief Process) ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) ผสมผสานกับเทคนิคภาพพิมพ์ลายฉลุ

(Stencil) ในบางส่วนของผลงาน 
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ค านิยามค าศัพท์ 

1. Woodcut   เป็นเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ 

         2. Relief Process                 กรรมวิธีพิมพ์จากส่วนนูนของแม่พิมพ์ 

         3. Stencil                          เป็นเทคนิคภาพพิมพ์ลายฉลุ 

         4. Organic From                 รูปทรงธรรมชาติ 

         5. Geometric From              รูปทรงเรขาคณิต 

         6. Figurative Art            ศิลปะรูปลักษณ ์

         7. Symbol                           สัญลักษณ์ลักษณะสิ่งของสิ่งหนึ่ง ที่ถูกก าหนดให้ใช้     

                                                 ความหมายอีกสิ่งหนึ่ง 

         8. Creation                          การสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้น 

         9. Visual Elements               ทัศนธาตุที่เป็นปัจจัยของการเห็น ได้แก่ เส้น น้ าหนัก  

                                                 ที่ว่าง รูปทรง ลักษณะพื้นผิว 

10. Ethnic group  กลุ่มชาติพันธุ์ 

11. Multicultural  พหุวัฒนธรรม 

12. Folk Art   ศิลปะพ้ืนบ้าน 

13. Synthetism   ศิลปะสังเคราะห์นิยม 

14. Ukiyo-e   ภาพพิมพ์แกะไม้สีน้ าญี่ปุ่น 

15. Ethnic Identity  ส านึกทางชาติพันธุ์ หรือชาติลักษณ์ 
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บทที่2 

ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 

 

ประสบการณ์ที่จดจ าฝังใจ ซึ่งเรียกว่าประการณ์แท้นั้นเป็นสิ่งส าคัญและมีความหมาย 

ก่อให้เกิดการวางระเบียบ กฎเกณฑ์ และเป็นเอกภาพ ซึ่งแต่ละบุคคลย่อมมีประสบการณ์แท้นี้

แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภาวการณ์ต่าง ๆ ที่แต่ล่ะคนประสบ เช่น ความเศร้า ความผิดหวัง ความรัก 

ความดีใจ ความอ่อนหวาน ความกลัว ความเจ็บปวด ซึ่งศิลปินผู้มีประสบการณ์แท้ ก็อาจน า

ประสบการณ์เหล่านี้แปรเปลี่ยนเป็นประสบการณ์เชิงสุนทรียภาพ มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของ

ตน4 

         การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้านั้น เป็นการถ่ายทอดมาจากความรู้สึกของตัว

ข้าพเจ้าที่มีความผูกพันกับชาติพันธุ์ “ไทด า” หรือ “โซ่ง” ของตนเอง ตลอดจนความผูกพันกับ

ครอบครัวและพ่ีน้องร่วมสายเลือดคนอ่ืน ๆ ที่ได้ปลูกฝังความเป็น “ไทด า”ของข้าพเจ้า ตลอดจน

สภาพวิถีชีวิตในสังคมที่แวดล้อมไปความหลากหลายในหลากหลายวัฒนธรรม ได้ให้มุมมองและวิธีคิด

หลอมรวมออกมาเป็นตัวตนของข้าพเจ้าจวบจนทุกวันนี้ผ่านต้นแบบอันมีอิทธิพลดังต่อไปนี้  

อิทธิพลทางด้านสภาพแวดล้อม 

         ตั้งแต่จ าความได้ ข้าพเจ้าเติบโตมาโดยผ่านการเลี้ยงดูภายใต้กรอบแห่งวัฒนธรรมของไทด า 

ที่ครอบครัวข้าพเจ้าสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษ ข้าพเจ้าจึงผ่านประสบการณ์เกี่ยวกับชาติพันธุ์

ตนเองมาอย่างมากมาย ทั้งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม พิธีกรรมตามคติความเชื่อของบรรพบุรุษ

ซึ่งครอบครัวข้าพเจ้าไม่เคยละทิ้งแต่กลับปฏิบัติอย่า งสม่ าเสมอ รวมไปถึงค าบอกเล่าเรื่องราว

เหตุการณ์ของบรรพบุรุษในอดีต ที่ได้รับความส าคัญและการยอมรับจากพระเจ้าแผ่นดิน ดังที่กล่าวมา

ในบทที่แล้ว จากประสบการณ์ตรง การเลี้ยงดู การอบรมและปลูกฝังจากครอบครัวนี้เองเป็นต้นแบบที่

มีอิทธิพลส าคัญต่อข้าพเจ้า สิ่งเหล่านี้สร้างความภาคภูมิใจ ข้าพเจ้าจึงน าเรื่องราวแรงบัลดาลใจเหล่านี้

มาถ่ายทอดเป็นผลงานทางศิลปะที่มีลักษณะเฉพาะตนของข้าพเจ้า ตลอดจนการเติบโตมาภายใต้

ความหลายหลายของวัฒนธรรมบนผืนแผ่นดินไทย เป็นส่วนส าคัญในการซึมซับบรรยากาศของความ

                                                           
4

 (สนุพงษศ์รี, 2555) 
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รุ่งเรือง ความศิวิไลซ์ของแผ่นดินทองที่เจริญด้วยการหลอมรวมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ก่อเกิดความ

ประทับใจในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

ภาพที่ 1 ภาพถ่ายชาวไทด าสมัยโบราณ  
 ที่มา: การส ารวจของผู้สร้างสรรค์ 

 

ภาพที่ 2 ภาพคุณปู่ในงานชุมนุมไทด ารวมใจเทิดไท้พระจอมเกล้า พ.ศ. 2553 
 ที่มา: การส ารวจของผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 3 ภาพถ่ายใบเก่าของคุณย่า  
 ที่มา: การส ารวจของผู้สร้างสรรค์ 

 

 

ภาพที่ 4 ภาพถ่ายรูปหมู่ครอบครัวในชุดไทด า  
 ที่มา: การส ารวจของผู้สร้างสรรค์ 

 



  9 

 

ภาพที่ 5 ใบประกาศนียบัตร พระบรมราชโองการ รัชกาลที่ 5 ร.ศ.123 มีพระปรมาภิไธย  
            จุฬาลงกรณ์ เป็นหลักฐานส าคัญท่ีมีถึงนายออ บรรพบุรุษของข้าพเจ้า 
            ที่มา : ทวโีรจน์ กล่ ากล่อมจิตต์. (2549). ฃุนนางโซ่ง . หน้า 58. 

 

 

ภาพที่ 6 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่4 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ร.ศ.123 พระราชทานแก่นายออบรรพบุรุษของข้าพเจ้า 
 ที่มา : ทวีโรจน์ กล่ ากล่อมจิตต์. (2549). ฃุนนางโซ่ง . หน้า 60. 
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อิทธิพลจากงานศิลปะภาพถ่ายโบราณ 

         การถ่ายภาพได้วิวัฒนาการมาจากการวาดภาพของจิตรกรในสมัยโบราณ  เพ่ือบันทึกภาพ

แห่งความทรงจ าและภาพแห่งความประทับใจเอาไว้  นับได้ว่าภาพถ่ายโบราณนั้นไม่ได้มีความส าคัญ

เพียงแค่เป็นการบันทึกเหตุการณ์ ณ ช่วงเวลานั้นเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งที่บันทึกเรื่องราวในอดีต ที่เป็น

ภาพความทรงจ าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เป็นวัฒนธรรม ความเชื่อ แนวคิด ซึ่งเป็น

รากเหง้าของบรรพชนที่ส่งต่อสู่คนรุ่นหลังอีกด้วย 

         เสน่ห์อย่างหนึ่งของภาพถ่ายโบราณโดยเฉพาะภาพถ่ายบุคคล (Portrait) คือรูปแบบการจัด

ท่าของนายแบบนางแบบที่มักจะไม่มองกล้อง ซึ่งนอกจากจะกลายเป็นรูปแบบเฉพาะตัวจนท าให้

กลายเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นส าหรับคนในสมัยก่อนแล้ว เทคโนโลยีการถ่ายภาพในยุคนั้นยังไม่

แพร่หลาย บวกกับกล้องถ่ายรูปมีราคาสูง การถ่ายภาพจึงไม่ใช่เรื่องที่ท ากันได้บ่อยครั้งนัก ท าให้คนใน

สมัยนั้นจะถือเป็นเรื่องที่จริงจังมาก และมักจะถ่ายรูปในโอกาสส าคัญซึ่งเป็นทางการเท่านั้น ท าให้

ภาพถ่ายส่วนใหญ่จะเป็นรูปที่มีลักษณะยืนหรือนั่งในท่าทางจริงจัง5 

         ดังที่กล่าวมาในข้างต้น ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลผลงานมาจาก จอห์น ทอมสัน ( John 

Thomson) ช่างภาพชาวสกอตแลนด์ ที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยในช่วง พ.ศ.2408-2408 โดยเขา

เป็นช่างภาพชาวต่างชาติคนแรกที่ฉายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ 

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 รวมไปถึงบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์และเหล่าขุนนางต่าง  ๆ โดย

เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในระหว่างที่อยู่ในกรุงเทพฯ ไปกับการถ่ายภาพบุคคลส าคัญ รวมไปถึงพระราชพิธี

ส าคัญๆ เช่น พระราชพิธีโสกันต์ของเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ขณะทรงพระเยาว์และพระราชพิธีถวายผ้าพระ

กฐิน6 ซึ่งข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลในการจัดวางองค์ประกอบของอิริยาบถภาพบุคคลในผลงาน ประจวบ

กับการได้เห็นภาพประวัติศาสตร์ในยุคที่คาบเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตของบรรพบุรุษตัวเอง ท าให้ได้

ศึกษาและเข้าใจเรื่องราวของยุคสมัยได้ดีขึ้น ตลอดจนการแทรกน้ าหนักสีพ้ืนเพียงไม่กี่น้ าหนักของ

บุคคล วัตถุ หรือทิวทัศน์ฉากหลักให้ดูคล้ายกับเทคนิคของการลงสีในภาพถ่ายยุคโบราณให้มีสีสัน

สดใสขึ้น เสมือนการคืนชีพหรือสร้างชีวิตใหม่ให้กับความทรงจ าในอดีต 

 

                                                           
5

 (ch3thailand, 2562) 
6

 (โบราณนานมา, 2561) 
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ภาพที่ 7 ภาพพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 4 และภาพเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ ของจอห์น ทอมสัน 
 เข้าถึงเมื่อ 4 มิถุนายน 2562 เข้าถึงได้จาก
https://web.facebook.com/boraannaanma/posts/2015136945407122/?_rdc=1&_rdr 
 

 

ภาพที่ 8 ภาพถ่ายลงสีใหม่ของรัชการที่ 4 ของจอห์น ทอมสัน  
 เข้าถึงเมื่อ 9 มิถุนายน 2562 เข้าถึงได้จากhttps://pantip.com/topic/33656789  
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อิทธิพลจากผลงานภาพพิมพ์อุกิโยะ-เอะ (Ukiyo-e) 

แนวคิดและเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้สีของชาวญี่ปุ่นมีความแตกต่างจากภาพพิมพ์แกะไม้ของ

ชาวยุโรปมากทีเดียว ผลงานอันประณีตซับซ้อนในภาพพิมพ์แกะไม้สีแห่งญี่ปุ่นเกิดจากความพยายาม

ในการประสานงานกันอย่างเพียบพร้อมในระหว่างศิลปินผู้ออกแบบภาพ ช่างแกะแม่พิมพ์และช่าง

พิมพ์ สีที่ศิลปินใช้พิมพ์มักเป็นหมึกพิมพ์สีน้ า และมักน ามาใช้ให้เป็นน้ าหนักสีกลืนกันด้วย การพิมพ์

เทคนิคแกะไม้สีเป็นกรรมวิธีที่มีความละเอียดอ่อนอยู่ในตัว มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ต้องการความ

เด็ดขาดแน่นอน ทั้งยังต้องการความฉับไว และการประสานงานกันในระหว่างขั้นตอนต่าง ๆเป็นอย่าง

ดีด้วยหลังจากได้ด าเนินการพิมพ์ตามกรรมวิธีจนเสร็จสิ้นแล้ว ศิลปินจึงจะสามารถเห็นจินตภาพ

ทั้งหมดของเขาปรากฏชัดในภาพพิมพ์ส าเร็จนั้น 

         ศิลปินที่มีชื่อเสียงที่สุด ได้แก่ คัตสุชิกะ โฮกูไซ (Katsushika Hokusai) เขาได้สร้างผลงานชั้น

เยี่ยมพรั่งพรูออกมาอย่างไม่รู้จบสิ้น ความสนใจของเขาอยู่ในแวดวงเรื่องประวัติศาสตร์และปุราณ

วิทยา ภาพกิจวัตรตามสมัยนิยม ภาพชีวิตสัตว์และภาพภูมิทัศน์ ศิลปินได้บันทึกวัฒนธรรมและชีวิต

ชาวญี่ปุ่น ให้เป็นที่เข้าใจในวงกว้างขึ้น ในบรรดาครูช่างชาวญี่ปุ่น นับว่าอัจฉริยภาพอันเป็นสากลของ

โฮกูไซ ได้มีอิทธิพลต่อศิลปะยุโรปหนักหน่วงสุด ศิลปินอีกคนคือ ฮิโรชิเงะ (Hiroshige) เขาเป็นจิตรกร

ภาพภูมิทัศน์ผู้ยิ่งใหญ่อีกคนหนึ่ง เป็นศิลปินรุ่นแรกพร้อมกับโฮกูไซที่ได้ตรึงติดอยู่ในความคิดค านึงของ

ชาวยุโรปเช่นเดียวกัน7 ตลอดจน คิตางาวะ อูตามาโร่ (Kitagawa Utamaro) ภาพพิมพ์ของเขามี

ความสมบูรณ์แบบที่สุด ในการแสดงออกถึงการเพ่งพินิจดูธรรมชาติด้วยความรักและความอ่อนโยน 

ไม่เพียงแต่รูปนกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงรูปสตรีด้วยเช่นกัน 

         ภาพพิมพ์อุกิโยะ-เอะคล้ายกับผลงานของศิลปินอิมเพรสชั่นนิสต์ในศิลปะตะวันตก กล่าวคือ

มีลักษณะเป็นไปตามธรรมชาติอันอิสระ ทั้งในทางแบบอย่างและทางบรรยากาศ เป็นต้นแบบที่มี

อิทธิพลแก่ข้าพเจ้า ทั้งเนื้อหาสาระตลอดจนการศึกษารูปแบบ ทางบรรยากาศ สามารถจับเอา

สาระส าคัญของธรรมชาติที่เกิดขึ้นชั่วขณะมาปรากฏบนผลงาน เป็นส่วนส าคัญในการสร้างสรรค์

ผลงานของข้าพเจ้า 

 

                                                           
7

 (ชอูรุณ, 2543) 
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ภาพที่ 9 ภาพผลงาน คัตสุชิกะ โฮกูไซ  
            ชื่อผลงาน   ภูเขาฟูจิในวันอากาศแจ่มใส (Fine Wind, Clear Morning) 
             เทคนิค      ภาพพิมพ์แกะไม้สีน้ า (Ukiyo-e) ปีที่สร้าง ประมาณ พ.ศ.2366-72 
             ขนาด       25.72  x 38  เซนติเมตร      
    เข้าถึงเมื่อ  9 มิถุนายน 2562 เข้าถึงได้จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Hokusai               
 

 

ภาพที่ 10 ภาพผลงาน คัตสุชิกะ โฮกูไซ  
             ชื่อผลงาน   ใต้สะพานมังเน็นที่ฟูคะกาวะ (Under Mannen Bridge at Fukagawa) 
             เทคนิค      ภาพพิมพ์แกะไม้สีน้ า (Ukiyo-e) ปีที่สร้าง ประมาณ พ.ศ.2373-77 
             ขนาด        50.8  x 66  เซนติเมตร   

   เข้าถึงเมื่อ  18 มิถุนายน 2562 เข้าถึงได้จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Thirty-

   six_Views_of_Mount_Fuji 
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ภาพที่ 11 ภาพผลงาน ฮิโรชิเงะ  
              ชื่อผลงาน      แสงจันทร์ที่เมืองนางาคูโบะ (Nagakubo-shuku) 

               เทคนิค      ภาพพิมพ์แกะไม้สีน้ า (Ukiyo-e)  ปีที่สร้างประมาณ พ.ศ.2383 

               ขนาด          25.72  x 38  เซนติเมตร        

     เข้าถึงเมื่อ  9 มิถุนายน 2562 เข้าถึงได้จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Hiroshige 

 

 

ภาพที่ 12 ภาพผลงาน ฮิโรชิเงะ  
              ชื่อผลงาน      ยามเช้าที่นิฮมบาชิ (The Morning glow at the Nihonbashi)                            

               เทคนิค        ภาพพิมพ์แกะไม้สีน้ า (Ukiyo-e)  ปีที่สร้างประมาณ พ.ศ.2376 

               ขนาด          24.1  x 35.2  เซนติเมตร       

     เข้าถึงเมื่อ  18 มิถุนายน 2562 

               เข้าถึงได้จาก      https://www.metmuseum.org/art/collection/search/36922 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/36922
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ภาพที่ 13 ภาพผลงาน คิตางาวะ อูตามาโร่ 
              ชื่อผลงาน      ผูห้ญิงสามคน (Three Beauties of the Present Day)                            
               เทคนิค        ภาพพิมพ์แกะไม้สีน้ า (Ukiyo-e)  ปีที่สร้างประมาณ พ.ศ.2336 
               ขนาด          37.9  x  24.9  เซนติเมตร       
     เข้าถึงเมื่อ  1 กรกฎาคม 2562 
               เข้าถึงได้จาก      https://en.wikipedia.org/wiki/Utamaro 
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อิทธิพลที่ได้รับแรงบัลดาลใจจากศิลปินไทย 

 ศรีใจ กันทะวัง  

    เกิดเมื่อ 29 ธันวาคม 2504 จังหวัดล าพูน อาจารย์ประจ าแผนกศิลปะภาพพิมพ์ คณะ

ศิลปกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ของอาจารย์ศรีใจเป็น

การสร้างสรรค์ผลงานมีรูปแบบเฉพาะตน แนวคิดเกิดจากความประทับใจ ในจินตนาการจากบรรพ

บุรุษและถ่ายทอดถึงลายผ้าโบราณตามแบบศิลปะล้านนาลวดลายจากวัตถุหลายสิ่งในความเชื่อทาง

พระพุทธศาสนา วิถีธรรมชาติจากความเชื่อของคน ตลอดจนการเดินทางแสวงบุญ โดยใช้ช้างเป็น

สัญลักษณ์ของการเดินทาง ดอกไม้ร่วงหล่นเป็นการแสดงถึงการท าความดี 

         ข้าพเจ้าได้รับแรงบัลดาลใจจากศิลปิน ในเรื่องนัยยะในการน าเสนอ ทั้งการจัดองค์ประกอบ

สร้างสรรค์จากลวดลายผ้า ซึ่งแฝงไปด้วยกลิ่นไอแห่งวัฒนธรรมพ้ืนถิ่นที่มีชีวิตชีวา ตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน ตลอดจนสัญญะทางธรรมชาติเช่นดอกไม้ ที่มีแนวคิดสอดคล้องกันกับข้าพเจ้า ในเรื่องความดี

ความงาม ความเคารพศรัทธาต่อความเชื่อ และแฝงเรื่องของกาลเวลาที่ล่วงผ่านไปตามกระแสธารของ

สัจธรรม 

 

ภาพที่ 14 ภาพผลงาน ศรีใจ กันทะวัง 
 ชื่อผลงาน June in Lanna/1998 
 เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut)  ปีที่สร้าง 1998 
          ขนาด    129  x 179  เซนติเมตร     
   เข้าถึงเมื่อ 8 มิถุนายน 2562 เข้าถึงได้จาก  http://www.rama9art.org 
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ภาพที่ 15 ภาพผลงาน ศรีใจ กันทะวัง   
              ชื่อผลงาน  March in Lanna/1998 
              เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut)  ปีที่สร้าง 1998 
              ขนาด 100  x 70  เซนติเมตร        
     เข้าถึงเมื่อ 18 มิถุนายน 2562 เข้าถึงได้จาก http://www.rama9art.org 
 
 ศาตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร 

  อาจารย์ประจ าภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ท่านเป็นอาจารย์ที่อุทิศชีวิตให้กับการสอนอย่างต่อเนื่อง ท่านสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม

และภาพพิมพ์ จนได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศ เป็นศิลปินระดับชาติและนานาชาติ อีกท้ังยังเป็น

นักประพันธ์ และนักวิจารณ์ศิลปะชั้นแนวหน้าของประเทศ 

         ข้าพเจ้าได้รับแรงบัลดาลใจที่ส าคัญ จากผลงานภาพพิมพ์ชุด "บนแผ่นดินพระราชา" ที่

สร้างสรรค์ข้ึนด้วยแรงบันดาลใจจากความรัก ความเคารพ เทิดทูน และหวนหาอาลัย พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 

เมื่อความสงบสุขร่มเย็น ความเจริญก้าวหน้า ความงอกงามทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม และประ เพณี

อันดีงามในแผ่นดินไทย ล้วนด ารงอยู่และด าเนินสืบเนื่องมาอย่างรุ่งเรืองได้บนแผ่นดินที่พระองค์ท่าน

ทรงสร้าง ภูมิธรรมแห่งแผ่นดินทอง สื่อแสดงผ่านสัญลักษณ์ของสถานที่ส าคัญที่มีความหมายเชื่อมโยง

ถึงพระองค์ท่าน โดยรูปแบบของงานภาพพิมพ์แกะไม้และภาพพิมพ์ตะแกรงไหมที่ละเอียดอ่อนงดงาม  

         สืบเนื่องด้วยข้าพเจ้าได้มีโอกาสเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ใน

ฐานะคณะช่างท างานเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ ท าให้ข้าพเจ้าเปิดโลกทัศน์รับทั้งรูปแบบและวิธีคิดมา



  18 

เป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบทางศิลปกรรมที่ผสมระหว่างความเป็นไทย และรูปแบบภาพพิมพ์อุกิโยะ-

เอะของญี่ปุ่นผสมผสานกันอย่างลงตัวกลายเป็นจิตวิญญาณแห่งตะวันออก ตลอดจนวิธีคิดจากความ

เป็นชาติไทย ความภาคภูมิใจในแผ่นดินแม่ใต้ร่มเศวตฉัตรของพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งข้าพเจ้ามีความรู้สึก

ผูกพันและประทับใจ ดังได้กล่าวมาในบทที่แล้ว ก่อเกิดแรงบันดาลใจส าคัญในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

ภาพที่ 16 ภาพผลงาน พิษณุ ศุภนิมิตร   
             ชื่อผลงาน     สายน้ าแห่งศรัทธา – The River of Faith 

             เทคนิค        ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) ปีที่สร้าง 2018 

             ขนาด           57 x 38 เซนติเมตร      

   เข้าถึงเมื่อ 18 มิถุนายน 2562  

   เข้าถึงได้จากhttp://exhibition.contestwar.com/node/1889                         
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ภาพที่ 17 ภาพผลงาน พิษณุ ศุภนิมิตร   
             ชื่อผลงาน       วังฤดูร้อนบนเนินเขา – Summer Palace on the Hill 
             เทคนิค       ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) ปีที่สร้าง 2018 
             ขนาด          84 x 57 เซนติเมตร      
    เข้าถึงเมื่อ 31 พฤษภาคม 2562  
    เข้าถึงได้จาก http://www.portfolios.net/events/legendary-land-of-the-king 
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อิทธิพลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปินต่างประเทศ 

 ปอล โกแกง 

ปอล โกแกง (Paul Gaugain) ผู้ด าเนินชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 19 ได้ชื่อว่าเป็นศิลปินหัว

ขบถสมัยโพสต์อิมเพรสชั่นนิสม์ (Post Impressionism) โกแกงเชื่อว่าแรงบัลดาลใจของงานศิลปะ

เกิดข้ึนในธรรมชาติ เขาจึงชอบสร้างสรรค์ผลงานกลางแจ้ง สีสันสดใสของสรรพสิ่งกลางแดดจ้าเป็นสิ่ง

เร้าใจส าหรับเขา อีกทั้งศิลปะพ้ืนบ้าน (Folk Art) ก็เป็นแรงบันดาลใจที่เต็มไปด้วยมนต์ขลัง โกแกงจึง

ตัดสินใจไปใช้ชีวิตที่ตาฮิติ (Tahiti) และเกาะมาร์เควซาส์ (Marquesas) และที่นี่เองที่เขาพัฒนาฝีมือ

สร้างสรรค์งานศิลปะ ออกมาให้โลกชื่นชมเป็นจ านวนมาก ภาพของเขามักเต็มไปด้วยสีสันสดจัด 

รูปทรงเรียบง่ายบิดเบี้ยว เกือบจะถึงกับแบนเพราะไม่มีเงา แต่เต็มไปด้วยเรื่องราวและวิถีชีวิตเรียบ

ง่ายของชาวเกาะ จนนักทฤษฎีศิลปะสมัยต่อมาเรียกสไตล์ศิลปะแบบนี้ว่าศิลปะสังเคราะห์นิยม

(Synthetism)8 

      ข้าพเจ้ารับอิทธิพลจากโกแกงทางด้านรูปแบบทั้งในส่วนของการใช้สีที่สดจัด คู่สีตรงข้ามตัด

กันแบบชัดเจนในผลงาน ซึ่งอาจเป็นลักษณะการใช้สีในงานศิลปะของกลุ่มชาติพันธุ์ ในเครื่องแต่งกาย

หรืองานผ้า ซึ่งเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ ทว่าแฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์อันลึกลับยากจะหยั่งถึง ตลอดจน

รูปลักษณ์ทางกายภาพของคนในผลงานรวมไปถึงส่วนอ่ืน ๆ ด้วย ที่ถูกตัดทอนและคลี่คลาย ลดค่า

ความเหมือนจริงลงไป รวมไปถึงวิธีคิดที่ผลงานของเขาถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ถูกเรียกว่าอนารยะชน 

ที่บุคคลทั่วไปไม่ทราบถึงเรื่องราว ภูมิหลัง คติความเชื่อและการด าเนินชีวิตซึ่งสอดคล้องกับการ

น าเสนอของข้าพเจ้าที่ต้องการบอกเล่าถึงเรื่องราวของชาติพันธุ์เก่าแก่ของตน สิ่งเหล่านี้อาจเรียกได้ว่า

เป็นอิทธิพลอันส าคัญที่ได้รับมาจากศิลปินชั้นบรมครู ซึ่งเป็นต้นแบบแห่งความประทับใจ 

 

 

 

  

 

                                                           
8

 (รกัษเ์จรญิ, 2558) 
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ภาพที่ 18 ภาพผลงาน ปอล โกแกง   
             ชื่อผลงาน    When Will You Marry? 

             เทคนิค        สีน้ ามันบนผ้าใบ (Oil on canvas) ปีที่สร้าง 1892 

             ขนาด         101 x 77 เซนติเมตร      

    เข้าถึงเมื่อ 9 มิถุนายน 2562 

             เข้าถึงได้จาก      https://en.wikipedia.org/wiki/When_Will_You_Marry%3F 
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ภาพที่ 19 ภาพผลงาน ปอล โกแกง   
   ชื่อผลงาน    Tahitian Women on the Beach 

   เทคนิค     สีน้ ามันบนผ้าใบ (Oil on canvas) ปีที่สร้าง 1891 

   ขนาด          69 x 91 เซนติเมตร      

   เข้าถึงเมื่อ 9 มิถุนายน 2562 

   เข้าถึงได้จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Gauguin 

 

 

ภาพที่ 20 ภาพผลงาน ปอล โกแกง   
   ชื่อผลงาน      Nave Nave Mahana 

   เทคนิค        สีน้ ามันบนผ้าใบ (Oil on canvas) ปีที่สร้าง 1896 

   ขนาด           95 x 130 เซนติเมตร      

   เข้าถึงเมื่อ 9 มิถุนายน 2562  

   เข้าถึงได้จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Nave_Nave_Mahana 
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สรุปอิทธิพลจากการสร้างสรรค์ 

         จากการศึกษาศิลปะของข้าพเจ้า สิ่งที่ช่วยสนับสนุนสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

ผลงาน สิ่งส าคัญคือองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งประสบการณ์ตรงจากสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ เรื่องราว

ของชาติพันธุ์ ที่ครอบครัวได้ปลูกฝังค่านิยม และความเชื่อต่างๆมาโดยตลอด จนก่อเกิดส านึกทางชาติ

พันธุ์ในจิตใจของข้าพเจ้า จากความผูกพันและความประทับใจ 

         อิทธิพลจากงานศิลปกรรมจากศิลปินแขนงต่างๆ มีส่วนส าคัญในการสร้างแรงบันดาลใจทั้ง

จากผลงานภาพถ่ายของจอห์น ทอมสัน ในการการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวในอดีตที่คาบเกี่ยวกับยุคสมัย 

ในช่วงเวลาที่บรรพบุรุษของชาติพันธุ์ข้าพเจ้าเริ่มมีบทบาทในทางสังคมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังให้อิทธิพล

ด้านรูปแบบการจัดวางอิริยาบถ ของภาพบุคคลในผลงาน อิทธิพลจากผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ญี่ปุ่น 

ในรูปแบบของความประทับใจในบรรยากาศของแสงสี และภาพภูมิทัศน์ของธรรมชาติที่เกิดขึ้น ณ 

อารมณ์ชั่วขณะ เช่นเดียวกับผลงานภาพพิมพ์ของศาสตราจารย์พิษณุ ศุภนิมิตร ที่ให้แรงบันดาลใจใน

วิธีคิดผสมผสานจิตวิญญาณความเป็นตะวันออก ของรูปแบบพหุวัฒนธรรม ในการจัดวางผสมผสาน

ระหว่างความเป็นไทยและความเป็นญี่ปุ่น ตลอดจนเรื่องราวสื่อสัญลักษณ์ต่างๆ ในผลงานดังเช่น

ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ของอาจารย์ศรีใจ กันทะวัง ที่ข้าพเจ้าแฝงนัยยะ ถ่ายทอดบนผลงาน ศิลปิน

ไทยเพ่ือต่อยอดแนวความคิด อีกท้ังยังศึกษาและรับรูปแบบจากศิลปินชั้นบรมครูของโลกอย่างปอล โก

แกง ในเรื่องการจัดวางองค์ประกอบของโครงสี การตัดทอนและคลี่คลายรูปแบบจากรูปธรรมสู่กึ่ง

นามธรรม และแนวคิดจากผลงานที่ถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจในอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และ

อนารยะชนเช่นเดียวกัน  

         การศึกษาจากประสบการณ์จริงและความประทับใจ ก่อเกิดองค์ความรู้อันมหาศาลจากการ

เรียนรู้และปฏิบัติ  เป็นส่วนส าคัญของข้าพเจ้าในการช่วยพัฒนาผลงานและสะท้อนตัวตนของข้าพเจ้า

บนงานศิลปะต่อไปในอนาคต  
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บทที่ 3 

กระบวนการและองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ 

         ศิลปะคือการสร้างสรรค์ที่เกิดจากประสบการณ์ ผลงานที่ดีมักเกิดจากการใคร่ครวญประมวล

ผลทางความคิดซ้ าแล้วซ้ าเล่า ก่อนจะถ่ายทอดความคิดที่ผ่านการประมวลออกมาเป็นผลงานที่เป็น

รูปธรรมสามารถจับต้องได้  

         ข้าพเจ้าประมวลผลจากประสบการณ์การรับรู้ สัมผัสโดยตรงจากประสบการณ์จริงหลอมรวม

กับอารมณ์และความรู้สึกส่วนตัวภายในเป็นตัวผลักดันในการสร้างสรรค์ผลงาน ประกอบกับการน า

ความรู้สึกส่วนตัวในความสัมพันธ์ที่ผูกพันกันในครอบครัว ต่อผืนแผ่นดินแม่และต่อชาติพันธุ์ไทด าของ

ข้าพเจ้า น าเอกลักษณ์ของเผ่าพันธุ์ น าภาพชีวิตที่สมบูรณ์ในอุดมคติมาถ่ายทอดในเทคนิคกระบวนการ

ศิลปะภาพพิมพ์ (Graphic Art) อย่างตรงไปตรงมา และเรียบง่าย ให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

การศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการสร้างสรรค์ 

         การสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ในชุดนี้ มีจุดเริ่มต้นมาจากประสบการณ์ส่วนตัว ในการ

ถูกเลี้ยงดูมาภายใต้ครอบครัวที่สืบเชื้อสายมากจากชาตอพันธุ์ที่แตกต่างอย่างไทด า ภาพชีวิตดั่งเดิม 

การปลูกฝังค่านิยมทางวัฒนธรรม การรับรู้เรื่องราวต่างๆ เป็นแรงกระตุ้นและต้นแบบความประทับใจ

ที่ส าคัญ ส าหรับข้าพเจ้าผู้ที่เติบโตขึ้นมาในยุคปัจจุบัน ยุคที่ความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุ เทคโนโลยี

และผลผลิตทางนวัตกรรมใหม่ๆก้าวล้ าเข้าสู่ชีพจรชีวิตของมนุษย์มากกว่าเก่า ความโหยหาอดีต ถวิล

เฝ้ามองเรื่องราวในวันวาน ยังอยู่ในโสตส านึกของข้าพเจ้า เพ่ือที่จะได้ไม่ลืมรากเหง้าความเป็นตัวตน 

ส าหรับการก้าวเดินไปอนาคตข้างหน้าได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งหมดท้ังมวลเกิดจากการคิดวิเคราะห์ซ้ าแล้ว

ซ้ าเล่า จึงต้องการสร้างสรรค์ผลงานที่ตรงและสนองต่อความรู้สึกส่วนตัวมากที่สุด 

         จนน าไปสู่การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆจากครอบครัว ศึกษาข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นไปอีก ทั้งเรื่อง

ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณีอ่ืน ๆให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการศึกษาถึงความหมาย

ของสัญลักษณ์ในลวดลายผ้าของไทด าที่แตกต่างกัน ตลอดจนศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากหนังสือ และ

สัมภาษณ์บุคคล นักประวัติศาสตร์และนักวิชาการท้องถิ่น น าองค์ความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษาขึ้นมาใหม่ ผ่านขั้นตอนทางกระบวนการคิด เพ่ือถ่ายทอดออกมาเป็นภาพร่าง

ต้นแบบแนวความคิดของผลงานเพ่ือให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการน าเสนอมากที่สุดโดยมีต้นแบบความรู้จาก

บุคคลต่างๆดังนี้ 



  25 

อาจารย์ถนอม คงย้ิมละมัย 

 อาจารย์ถนอมเป็นชาวไทด าต าบลหนองปรง อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ที่มีความ

ภาคภูมิใจในเชื้อสายชาติพันธุ์ของตนเอง และมีปณิธานอย่างแรงกล้า  ที่จะเชิดชูศิลปะ ประเพณีและ

วัฒนธรรมของชาวไทด า ให้เป็นที่รับรู้ของบุคคลภายนอก รวมไปถึงการก่อตั้ง “พิพิธภัณฑ์ปาน

ถนอม” เพ่ือสืบสานปณิธานเชิดชูเกียรติชาวไทด า อีกทั้งยังเป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่เกี่ยวกับ

วรรณกรรมไทด า เพ่ือให้เยาวชนได้มีความรู้และช่วยกันสืบทอดภาษาโซ่ง และการละเล่น การขับร้อง

ต่างๆ ที่เป็นรากฐานทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า 

 ข้าพเจ้าอาศัยองค์ความรู้และปณิธานอันแรงกล้าของอาจารย์ถนอมเป็นต้นแบบในแรงศรัทธา 

การศึกษาข้อมูลต่างๆ และการสืบสานอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทด า ให้ปรากฏสืบไป 

 

ทวีโรจน์ กล่ ากล่อมจิตต์ 

 คุณทวีโรจน์ กล่ ากล่อมจิตต์เป็นชาวจังหวัดเพชรบุรี เป็นเจ้าของและผู้จัดการ มิวเซี่ยม

เพชรบุรี เป็นนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผู้เรียบเรียงหนังสือประวัติศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรีไว้

มากมาย หนึ่งในนั้นคือหนังสือ “ฃุนนางโซ่ง” อันเป็นหนังสือที่บอกเล่าเกียรติภูมิแห่งชาติพันธุ์ของ

ชาวโซ่ง หรือไทด า ในแง่ของประวัติศาสตร์ที่ได้มีโอกาสถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาท ในหลวง

รัชกาลที่ 4 เรื่องมาจนถึงรัชกาลที่ 5  

 ด้วยองค์ความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์ ที่คุณทวีโรจน์ได้ศึกษา เรียบเรียงนับได้ว่าเป็นบุคคล

ส าคัญอีกท่านที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆของชาติพันธุ์ไทด า ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ และเข้าใจถึง

เรื่องราวในอดีตมากยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าได้อาศัยความรู้จากหนังสือ และความกรุณาที่ดีจากคุณทวีโรจน์มา

โดยตลอดในการถ่ายทอดความรู้ มาประยุกต์เป็นต้นแบบแนวความคิดที่ส าคัญในการสร้างสรรค์

ผลงาน  
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ทั้งจากเรื่องราวประเพณีต่าง ๆของ ชาวไทด า หรือ ลาวโซ่ง เป็นชนเผ่าที่มีเอกลักษณ์ความ

เป็นชาติพันธุ์ของตน จึงมีความโดดเด่นทางด้านประเพณีและวัฒนธรรม เช่นยังมีความเชื่อผูกพัน กับ

กรอบความคิดในเรื่องผี แต่มีความกลมกลืนอยู่ในกิจกรรมที่ด าเนินไปอย่างเป็นปกติ ตามการด าเนิน

ชีวิตของชาวไทด ายึดโยงกับชีวิตของพวกเขาตั้งแต่แรกเกิดจนล้มตายเป็นดังภาพสะท้อนความเชื่อใน

เรื่องผีที่มีอยู่ในชีวิตประจ าวัน ตามวัฎจักรที่หมุนเวียนไปเช่นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการเกิดประเพณี

ไปจนถึงงานศพนอกจากนี้ยังมีประเพณีของชาวไทด าที่เกิดขึ้นหรือแปลเปลี่ยนไปภายหลังการรับเอา

วัฒนธรรมและคติทางพุทธศาสนามาผสมผสาน อาจมีแนวคิดตลอดจนรายละเอียดแบบแผนในวิธีที่

แตกต่างออกไปจากกรอบความคิดเดิม 

         ประเพณีเสน เป็นประเพณีเกี่ยวข้องกับการเซ่นไหว้ผีต่าง ๆ ที่เห็นเป็นส าคัญได้แก่ พิธีเสน

เฮือน โดยมีผู้ประกอบพิธีเรียกว่า หมอเสน หรือ หมอมด เป็นที่ยอมรับในกลุ่มชาวลาวโซ่ง เนื่องจาก

หมอเสนจะได้รับการถ่ายทอดวิชามาจากบรรพบุรุษของตน           

         โดยในการประกอบ พิธีเสนเรือน หรือ เสนเฮือน นั้นจะมหีมอเสนเป็นผู้ประกอบพิธี เป็นพิธี

ใหญ่นิยมท ากันปีละครั้งเพ่ือเซ่นไหว้ผีเรือน หรือผีบรรพบุรุษละเว้นก็แต่ในช่วงเดือนเก้าและเดือน 10 

ที่จะไม่มีการเสนเรือน เพราะมีความเชื่อว่าผีเรือนกลับไปเฝ้าแถนหรือผีฟ้าจะไม่เกิดผลใดใด เป็นพิธีที่

ชาวไทด า แสดงออกถึงความกตัญญูระลึกถึงพระคุณบรรพบุรุษที่ล่วงลับ ตลอดจนปรารถนาให้ผีเรือน

นั้นปกป้องคุ้มครองลูกหลานมีการจัดชุดหมากพลู และแต่งปานเผื่อนคือการจัดภาชนะใส่อาหารต่างๆ

ไว้เพ่ือเซ่นไหว้ เพ่ือแสดงความเคารพขอพรให้อยู่ดีมีสุข หรือเพ่ือขอขมาให้ผีปกปักรักษา สร้างผลดีต่อ

ชาวไทยด าให้เป็นอยู่อย่างปกติสุข ลักษณะรูปแบบประเพณีและพิธีกรรมนั้นมีความเชื่อมโยงโดยตรง

ต่อผีที่มีบทบาทหน้าที่ เสมือนนายที่พวกเขาเคารพย าเกรง 

         เช่นเดียวกับพิธีท าปาดตง หรือวันไหว้ผีเรือน กุศโลบายคล้ายคลึงกับพิธีเสนเรือน แต่

แตกต่างกันคือเป็นพิธีขนาดเล็กท ากันในครัวเรือนโดยไม่ต้องเรียกใช้หมอเสน ทุกสิบวัน จะมีการยก

ปานเผือนเป็นส ารับกับข้าวขนาดเล็ก ไปเซ่นไหว้ผีเรือน ผีบรรพบุรุษบนกะล้อห่อง ซึ่งเป็นห้องผีที่

ตระเตรียมไว้ให้ผีบรรพบุรุษที่มีล าดับศักดิ์ใกล้ชิดกัน  

         ประเพณีการเกิด ก่อนคลอดมีการเซ่นไหว้ผีเรือน เรียกว่า วานขวัญผีเรือน กระท าโดยหมอ

ขวัญเป็นผู้ท าพิธีภายหลังการคลอด ผู้เป็นแม่จะอยู่ไฟเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนเรียกว่าอยู่ก าเดือนใน

ระยะสามวันแรกที่นางอยู่หน้าเตาตลอด จะเรียกว่าอยู่ก าไฟหลังจากออกท าไฟจะมีการเซ่นสู่ขวัญให้

ดูแลเด็กที่เกิดใหม่ด้วยการจัดเตรียมสิ่งต่าง ๆใส่ปานขวัญ ส าหรับเพื่อท าพิธีสู่ขวัญ 
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         ประเพณีงานศพ แต่เดิมเมื่อมีใครตายในหมู่บ้านชาวไทด า จะมีการยิงปืนขึ้นฟ้าสามนัดเป็น

การบอกกล่าวแก่ชาวบ้านทุกคนจะหยุดท างาน จนกว่าจะน าศพไปเผาถือว่าเป็นวันร้ายไม่เหมาะแก่

การท าสิ่งใดที่เป็นมงคลแม้แต่การท ามาหาเลี้ยงชีพ ถือเป็นกุศโลบายให้ทุกคนมาช่วยลงแรงกันจัดงาน

ท าเสาหลวง เพ่ือส่งสิ่งทดแทนข้าวของเครื่องใช้และสร้าง เรือนหอแฮ่ว เรือนจ าลองที่ให้ผู้ตายอยู่

หลังจากท าอภิธรรมเผาศพและน าเถ้ากระดูกฝังไว้ที่ป่าแฮ่วหรือป่าช้า เมื่อครบเจ็ดวันผู้ท าพิธีจะเชิญ

วิญญาณผู้ตายกลับเรือนเป็นผี เป็นผีเรือนที่กะล้อห่อง เว้นแต่ผู้ที่ตายไม่ดีไม่ปกติหรือตายโหงก็จะไม่

ท าพิธีเชิญขึ้นเรือน9 

 

ภาพที่ 21 ภาพถ่ายครอบครัวในชุดไทด า   
 ที่มา: การส ารวจของผู้สร้างสรรค์ 

 

ภาพที่ 22 ภาพถ่ายการร่ายร าของชาวไทด า   
 ที่มา: การส ารวจของผู้สร้างสรรค์ 

                                                           
9

 (ลอ่ใจ, 2555) 
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ภาพที่ 23 ภาพถ่ายพิธีเสนเรือน   
 ที่มา: การส ารวจของผู้สร้างสรรค์  

 

 

ภาพที่ 24 ภาพถ่ายพิธีศพชาวไทยพุทธเชื้อสายไทด า   
 ที่มา: การส ารวจของผู้สร้างสรรค์ 
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         การศึกษาลวดลายต่าง ๆ จากชุดแต่งกายและข้าวของเครื่องใช้ พบว่าลวดลายเป็นการ

สร้างสรรค์จากภูมิปัญญา และทางศิลปะในการตัดทอดรูปทรงของธรรมชาติ ทั้งดอกไม้และแมลง ให้

เรียบง่าย และบริสุทธ์ ซึ่งลวดลายต่าง ๆ ล้วนแต่มีเอกลักษณ์และเรื่องราวของตนเอง ตลอดจนการใช้

สอยที่แตกต่างกันตามแต่วาระโอกาส ลวดลายที่นิยมและยังคงรักษาไว้ปรากฏในปัจจุบันได้แก่ “ลาย

ดอกจัน” แสดงออกถึงสายเลือดของไทด าที่ไม่มีสิ้นสุด “ลายดอกแปด” แสดงออกถึงพิธีกรรมและ

การบูชาเทพ ผี ตามคติความเชื่อ ปรากฏอยู่ในเสื้อฮีท่ีที่ในพิธีกรรม “ลายดอกมะลิลา” แสดงถึงความ

เป็นผู้หญิง “ลายดอกบัว” แสดงออกถึง การก าเนิดของชนไทด าเสมือนการเกิดของดอกบัวจากตม 

เป็นต้น 

         อีกทั้งวิธีคิดจากการจัดลวดลายในชุดเสื้อฮี ชุดพิธีกรรมของชาวไทด า ที่ความเป็นจริงแล้ว

ลวดลายสวยงามบนเสื้อจะถูกปักไว้ข้างใน แต่ในงานอวมงคลเช่นงานศพ ลวดลายจากด้านในจะถูก

กลับออกด้านนอกเวลาสวมใส่ เป็นการสื่อถึงความดี ความงาม ของตัวบุคคล ในเวลาที่มีชีวิตอยู่ไม่

จ าเป็นต้องเรียกร้องป่าวประกาศจากสิ่งใด ทว่าความตายเวลาสุดท้ายของช่วงชีวิต คุณงามความดีจะ

ติดตัวแก่ผู้กระท ามันเสมอ 

 

ภาพที่ 25 ภาพลวดลายต่าง ๆ ในรูปแบบศิลปะของชาวไทด า   
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ภาพที่ 26 ภาพเครื่องแต่งกายของชาวไทด า   
 ที่มา: การส ารวจของผู้สร้างสรรค์ 

 

 

ภาพที่ 27 ภาพลวดลายในข้าวของเครื่องใช้ ในรูปแบบศิลปะของชาวไทด า 
             ที่มา: การส ารวจของผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 28 ภาพลวดลายในข้าวของเครื่องใช้ ในรูปแบบศิลปะของชาวไทด า 
 ที่มา: การส ารวจของผู้สร้างสรรค์ 

 

 

ภาพที่ 29 ภาพลวดลายในข้าวของเครื่องใช้ ในรูปแบบศิลปะของชาวไทด า 
 ที่มา: การส ารวจของผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 30 ภาพแสดงการตกแต่งภายในสถาปัตยกรรมไทยแบบร่วมสมัย   
 ที่มา: การส ารวจของผู้สร้างสรรค์ 

 

 

ภาพที่ 31 ภาพแสดงการตกแต่งภายในสถาปัตยกรรมไทยแบบร่วมสมัย 
 ที่มา: การส ารวจของผู้สร้างสรรค์ 
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การสร้างภาพต้นแบบ 

         การสร้างภาพร่างต้นแบบแนวความคิดเป็นการถ่ายทอดความคิดของตนเอง โดยเป็นการ

ถ่ายทอดความรู้สึกจากภายในสู่ภายนอก โดยหลังจากรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ คือข้อมูลดิบต่าง ๆ เช่น

ภาพถ่าย บทสัมภาษณ์ ข้อเขียนต่าง ๆ มาประมวลผลทางความคิดเพ่ือกลั่นกรองแนวความคิดให้ตก

ผลึก เกิดเป็นข้อมูลทางทุติยภูมิซึ่งตรงต่อการสร้างงานที่สอดคล้องกับเนื้อหาขอบเขตผลงานที่ก าหนด

มากที่สุดดังต่อไปนี้ 

         1.เนื้อหา เป็นการสร้างสรรค์จากภาพชีวิตของชาติพันธุ์ไทด า ภายใต้บริบทวัฒนธรรมร่วม

สมัย ถ่ายทอดภาพลักษณ์ในอุดมคติ ความผูกพันและความประทับใจ จากการถูกปลูกฝัง ค่านิยม คติ

ความเชื่อต่าง ๆ จากชาติพันธุ์เก่าแก่ของตน ผ่านครอบครัวที่สืบเชื้อสาย หลอมรวามกลายเป็นตัวตน

ของข้าพเจ้า 

         2.เรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ในผลงานเสมือนเป็นการบอกเล่าภาพชีวิต ตามการด าเนินชีวิต

ของชาวไทด า ยึดโยงกับชีวิตของพวกเขาตั้งแต่แรกเกิดจนล้มตาย ตามวัฏจักรที่หมุนเวียนไปตาม

กระแสธารของกาลผ่านหลากยุคหลายสมัย ร้อยเรียงเรื่องราวไว้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  

          3.รูปแบบ ข้าพเจ้าต้องการสร้างภาพร่างโดยมีรูปแบบเป็นภาพชีวิตของชาวไทด า โดยใช้

อิริยาบถที่แตกต่างกันไปตามเรื่องราวของแต่ล่ะชิ้นงานที่น าเสนอ ผ่านการจัดวางองค์ประกอบทับ

ซ้อนกับรูปทรงทางสถาปัตยกรรมภายใน รูปทรงธรรมชาติของต้นไม้ และดอกไม้ ตลอดจนข้าวของ

เครื่องใช้ สอดประสานกับลวดลายต่าง ๆ ที่เป็นแบบลักษณะเฉพาะของไทด า น ามาจัดวางให้เกิด

ความลงตัว เกิดเป็นภาพชีวิตที่สมบูรณ์ซึ่งตรงตามความรู้สึกนึกคิด ที่ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอ 

         4.เทคนิค จากการประมวลผลทางความคิด น าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานภาพร่างผ่านมายา

ทางคอมพิวเตอร์ โดยสร้างสรรค์ภาพร่างให้ชัดเจน โดยสร้างทั้งค่าน้ าหนักของตัวคน วัตถุ ฉากหลัง

ผลงาน และค่าของสีต่าง ๆ ให้เหมือนผลงานจริงมากที่สุด เพ่ือความรัดกุมในการสร้างสรรค์ผลงาน

จริงผ่านกระบวนการทางภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) ในล าดับต่อไป 
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ภาพที่ 32 การสร้างภาพร่างต้นแบบลายเส้นของผลงานวิทยานิพนธ์หมายเลข 1-6 
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ภาพที่ 33 การสร้างภาพร่างต้นแบบลายเส้นของผลงานวิทยานิพนธ์หมายเลข 1-6 
 

 

 
ภาพที่ 34 ภาพร่างต้นแบบแนวความคิดวิทยานิพนธ์ หมายเลข 1-6 โดยมายาคอมพิวเตอร์โปรแกรม  
Photoshop 
 
 
 

 



  36 

สัญลักษณ์ต่างๆในผลงาน 

ดอกไม้ 

 ภาพดอกไม้ที่ปรากฏในผลงานมีอยู่หลายส่วนและสื่อถึงนัยยะทางแนวความคิดที่แตกต่างกัน 

เช่นดอกไม้จากบนต้นไม้ที่ร่วงหล่นบนพ้ืน แสดงออกถึงสัญญะของความดี ความงาม เป็นการ

แสดงออกถึงการยินดีในการกระท าความดี หล่นร่วงมาแทบเท้าแทนการสรรเสริญ เป็นเสมือนค ายินดี

จากพ้ืนแผ่นดิน ตลอดจนดอกไม้ในแจกันเปรียบเสมือนวันเวลาที่ล่วงผ่าน ข้ามกาลเวลาจากอดีตสู่

ปัจจุบัน 

 ต้นไม้และร่มเงา 

 ต้นไม้เป็นเสมือนรากเง้าที่คอยค้ าจุน ในแง่ของจิตวิญญาณความเป็นบรรพบุรุษ ที่ยืนหยัดบน

ผืนแผ่นดินมาหลายชั่วอายุคน คอยแผ่ร่มเงามิติแห่งความอบอุ่นแก่ลูกหลาน ให้ด าเนินชีวิตต่อไปใน

ภายภาคหน้าได้อย่างสุขสงบ ร่มเย็น อีกท้ังต้นไม้ที่ปรากฏในผลงานผู้สร้างสรรค์เลือกใช้ต้นลีลาวดีเป็น

ส่วนส าคญั สืบเนื่องด้วยเป็นการแทนภาพในใจของความทรงจ าของพระนครคีรี อันเป็นพระราชวังฤดู

ร้อนที่รายล้อมไปด้วยต้นและดอกลีลาวดีสีขาวบนยอดเขาในจังหวัดเพชรบุรี อันเป็นบ้านเกิดและเป็น

สถานที่ซึ่งชาติพันธุ์ไทด าได้ถวายการรับใช้ในการก่อสร้างแด่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 4 เกิดเป็นเกียรติภูมิ

แห่งชาติพันธุ์ไทด าท่ีตราตรึงประทับอยู่ในใจ ตลอดมา  

 ข้าวของเครื่องใช้ 

 ภาพของวัตถุข้าวของเครื่องใช้ในผลงาน เป็นการแสดงถึงความแตกต่างของวัฒนธรรมได้

อย่างชัดเจน ในผลงานหยิบยกเอาวัตถุที่มีความแตกต่างกันจากหลายๆรูปแบบวัฒนธรรม ทั้งของไท

ด า ไทยและจีน มาจัดองค์ประอบร่วมกันให้มีเอกภาพเสมือนพหุวัฒนธรรมที่สมบูรณ์ ที่ผ่านการหลอม

รวมกันผ่านเวลาของความเปลี่ยนแปลง หลากยุคหลายสมัย  

 ลวดลายต่างๆ ในผลงาน 

ลวดลายต่างๆในผลงานเป็นการหยิบยกน าเอาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่ส าคัญของไทด ามา

สร้างสรรค์ คือลวดลายผ้าอันเป็นภูมปัญญาและรากเง้าทางศิลปวัฒนธรรมที่ส าคัญ ซึ่งสามารถสะท้อน

และส าแดงอัตลักษณ์ของความเป็นชนเผ่าได้เป็นอย่างดี ลวดลายจึงแสดงถึงนัยยะของความเป็นชาติ

พันธุ์ ตลอดจนแสดงถึงความดีและความงามในอีกรูปแบบหนึ่ง 
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วิธีการและเทคนิคในการสร้างสรรค์ 

         การสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์เต็มไปด้วยขั้นตอน และเทคนิคกระบวนการสร้างสรรค์

มากมาย จนแทบจะเรียกได้ว่าไร้ซึ่งขีดจ ากัด หากแต่การเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดส าหรับ

ถ่ายทอดแนวความคิดของตัวศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาเป็นรูปธรรมได้นั้น ตัวศิลปินเองย่อม

ตระหนักรับรู้ได้ว่าเทคนิคหรือกระบวนการสร้างสรรค์ในรูปแบบใดที่เหมาะสมกับตัวเองว่าจะแสดง

ศักยภาพของผลงานออกมา  

         ข้าพเจ้าพบว่าเทคนิคภาพพิมพ์ที่สามารถตอบสนองต่อแนวความคิด และสามารถท าให้

ข้าพเจ้าบรรลุเป้าหมายในการสร้างสรรค์ได้ นั่นคือเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) ซึ่งข้าพเจ้ามี

ความถนัด ด้วยกระบวนการที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาอย่างที่สุด และการสร้างพ้ืนผิวร่องรอยที่ มี

บุคลิกพิเศษเฉพาะตัว ไปจนถึงอิสระในเรื่องขนาดที่รองรับการพิมพ์งานขนาดใหญ่ได้ นอกจากนั้นการ

ผสมผสานกับเทคนิคอ่ืนก็สามารถกระท าได้อย่างไม่มีข้อจ ากัดเช่นกัน เทคนิคนี้จึงตอบสนองรองรับต่อ

สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกได้อย่างเต็มที่ 

         ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) เป็นเทคนิคการพิมพ์จากส่วนนูนที่เก่าแก่ที่สุด โดยเริ่มมีขึ้นใน

ประเทศตะวันออกในพุทธศตวรรษที่ 13  (คริสต์ศตวรรษที่ 8) ส่วนในประเทศตะวันตกนั้นได้เริ่มมีขึ้น

ในตอนกลางพุทธศตวรรษที่ 20  (ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 15) การท าภาพพิมพ์เทคนิคนี้  แรกท่ีสุดจะต้อง

เขียนภาพลงไปบนแผ่นไม้  หรืออาจจะปะแบบลายลงไปบนแผ่นไม้นั้นก่อนก็ได้  แล้วจึงแกะผิวไม้รอบ 

ๆ  เส้นรอบนอกของแบบลายในส่วนที่ละเอียดประณีตก็ใช้แกะด้วยสิ่วใบมีด  และในส่วนเนื้อที่กว้างๆ  

ก็แกะทิ้งไปด้วยสิ่วเล็บมือ  ความลึกของแม่พิมพ์นูนนี้จะขึ้นอยู่กับรูปภาพที่แกะนั่นเอง  กล่าวคือ  เนื้อ

ที่ซึ่งเปิดกว้างมากก็จะต้องแกะให้ลึกมากกว่าเนื้อที่  ซึ่งมีความละเอียดประณีต  เพ่ือที่ว่าหมึกพิมพ์

จากลูกกลิ้งจะได้ไม่สัมผัสติดบนเนื้อที่เหล่านั้นนั่นเอง  แต่ก็สามารถท าให้มีค่าน้ าหนักอ่อน -แก่  

แตกต่างกันได้ด้วยการท าให้เป็นลายผิวขรุขระ  คือใช้สิ่วใบมีด  สิ่วหน้าแบน  สิ่วเล็บมือ  ขูดขีดเส้นลง

ไปหลายๆลักษณะ  ในงานภาพพิมพ์เทคนิคแกะไม้ร่วมสมัย  มีการใช้เทคนิควิธีอ่ืน  ๆ อีกมากมาย  

เช่น  การขูด  การข่วน  และการตอก  ซึ่งใช้กันเพื่อท าให้เกิดเป็นลายผิวลักษณะต่าง ๆ 10 

 

 

                                                           
10

 (ชอูรุณ, 2543) 



  38 

ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์ 

         ขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์ ข้าพเจ้าน าภาพร่างผลงาน ไปปรับแก้ไขเขียนใหม่เป็นลายเส้นใน

ส่วนรูปทรงของบุคคล และปรับแก้ค่าน้ าหนักของลวดลาย ฉากหลังตลอดจนวัตถุต่าง ๆ ในผลงาน 

เพ่ือความง่ายต่อการลอกลาย ก่อน น าไปไปขยายแบบให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ โดยกลับค่าจากขวา

เป็นซ้าย  แล้วจึงท าการลอกแบบลงบนแผ่นกระดาษอัดแข็ง (Mesonite) ที่เตรียมไว้ส าหรับเป็น

แม่พิมพ์ไม้ ที่มีขนาดพอดีกับแบบขยาย โดยใช้กระดาษคาร์บอน ลอกเป็นลายเส้นลงไปบนแม่พิมพ์  

โดยลอกลายละเอียดของภาพให้ชัดเจนสมบูรณ์ที่สุด ก่อนจะพ่นสีสเปรย์สีใสลงไปเคลือบทับบน

แม่พิมพ์ เพ่ือกันไม่ให้ตัวแม่พิมพ์ดูดซับหมึกพิมพ์ที่กลิ้งลงบนแม่พิมพ์ในขั้นตอนการพิมพ์เร็วเกินไป  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 35 ภาพแบบขยายผลงานจริง 
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ภาพที่ 36 ภาพแสดงขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 37 ภาพแม่พิมพ์เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์ 
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ขั้นตอนการแกะแม่พิมพ์ 

         ขั้นตอนการแกะแม่พิมพ์ ข้าพเจ้าใช้เครื่องมือสิ่วแกะไม้หลายแบบในการแกะ โดยแกะใน

ลักษณะที่ต่างกันตามคุณสมบัติเฉพาะของตัวแบบนั้น ๆ โดยค านึงถึงพ้ืนผิวของสิ่งที่แกะเป็นหลัก เช่น

แกะส่วนที่เป็นผิวหนังคน ข้าพเจ้าเลือกใช้เครื่องมือแกะตัว V แกะเป็นเส้นลงบนแม่พิมพ์ ส่วนที่เป็น

บริเวณว่างหรือของลวดลายในผลงานข้าพเจ้าเลือกใช้เครื่องมือแกะตัว U หลายขนาดเพ่ือแกะ

ออกเป็นพ้ืนระนาบ โดยดูค่าน้ าหนักและแสงเงาอิงจากพ้ืนฐานความจริงเป็นหลัก  เพราะการสร้าง

งานภาพพิมพ์แกะไม้ของข้าพเจ้าเป็นลักษณะการพิมพ์ไล่น้ าหนักของค่าสีจากอ่อนไปเข้ม โดยแกะทิ้ง

และพิมพ์พ้ืนผิวทับซ้อนกันไปเรื่อย ๆ จนน้ าหนักครบตามต้องการ และอาจมีการใช้กระดาษทรายช่วย

ขัดบางจุดเพ่ือให้แม่พิมพ์ราบเรียบไม่เกิดร่องรอยประทับในการพิมพ์ 

 

 

ภาพที่ 38 ภาพแสดงขั้นตอนการแกะแม่พิมพ์ 
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ภาพที่ 39 ภาพแสดงขั้นตอนการแกะลวดลายและพ้ืนระนาบ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 40 ภาพแสดงขั้นตอนการแกะพ้ืนผิวคน 
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ภาพที่ 41 ภาพแสดงขั้นตอนการแกะพ้ืนผิววัตถุต่าง ๆ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 42 ภาพแม่พิมพ์เมื่อแกะน้ าหนักสุดท้าย 
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ขั้นตอนในการพิมพ์งาน 

         ขั้นตอนการพิมพ์ เมื่อแกะแม่พิมพ์เสร็จแล้วข้าพเจ้าจึงเริ่มกระบวนการพิมพ์โดย เตรียม

กระดาษพิมพ์มาวางเข้าฉากไม้ที่เตรียมไว้  และใช้ตัวปากกาจับชิ้นงาน (C-Clamp) ยึดไว้เพื่อการพิมพ์

ที่สมบูรณ์ไม่คลาดเคลื่อนในทุก ๆ สี จากนั้นใช้ลูกกลิ้งกลิ้งหมึกพิมพ์ลงไปบนแม่พิมพ์ เมื่อกลิ้งจนสีมี

ความฉ่ าและสม่ าเสมอกันดีแล้วจึงวางกระดาษพิมพ์ ที่เตรียมไว้ลงไปบนแม่พิมพ์ที่ท าการเข้าฉากแล้ว 

และใช้บาเร็ง ถูลงไปบนหลังกระดาษเพ่ือให้หมึกพิมพ์ติดบนกระดาษ ยกแม่พิมพ์พร้อมกับกระดาษไป

วางบนแท่นพิมพ์ น าผ้าสักหลาดมาทับบนหลังกระดาษ ก าหนดความแน่นของแท่นพิมพ์ให้มีแรงกด

สม่ าเสมอกัน หนุนแท่นพิมพ์เผื่อท าการพิมพ์ พิมพ์ส าเร็จจะได้ค่าน้ าหนักสีหนึ่ง และน าแม่พิมพ์ไปแกะ

เพ่ือพิมพ์ต่อกระบวนการเดิมไปเรื่อย ๆ จนน้ าหนักครบตามต้องการ โดยในระหว่างการพิมพ์เป็นการ

พิมพ์ไล่น้ าหนักจากอ่อนมาเข้ม แต่อาจพลิกแพลงแก้ไขน้ าหนักได้ตามความเหมาะสม โดยพิมพ์ส่วน

พ้ืนระนาบของสีในวัตถุในผลงานให้เสร็จก่อน แล้วจึงพิมพ์สีสุดท้ายเป็นน้ าหนักลายเส้น เพ่ือคัด

น้ าหนัก และรูปทรงของวัตถุในผลงานให้ชัดเจนในตอนสุดท้าย 

 

ภาพที่ 43 ภาพการเข้าฉากของกระดาษพิมพ์ 
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ภาพที่ 44 ภาพแสดงขั้นตอนการผสมสี 
 

 

 

ภาพที่ 45 ภาพแสดงขั้นตอนในการกลิ้งสีบนแม่พิมพ์ 
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ภาพที่ 46 ภาพแสดงขั้นตอนในการกลิ้งสีบนแม่พิมพ์ 
 

 

 

 

ภาพที่ 47 ภาพแสดงขั้นตอนการเข้าฉากของแม่พิมพ์ 
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ภาพที่ 48 ภาพแสดงขั้นตอนการพิมพ์ด้วยมือ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 49 ภาพแสดงขั้นตอนการหมุนแท่นพิมพ์ 
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ภาพที่ 50 ภาพแสดงการดึงกระดาษที่พิมพ์เสร็จแล้วออกจากแม่พิมพ์ 
 

 

ภาพที่ 51 ภาพแสดงความแตกต่างของค่าน้ าหนักในแต่ล่ะสีที่พิมพ์ 
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การท าภาพพิมพ์ลายฉลุ (Stencil) 

         การพิมพ์จากส่วนช่องฉลุของแม่พิมพ์นั้น การท าวิธรง่ายที่สุดวิธีหนึ่งได้แก่ การแกะรูปภาพ

บนกระดาษ หรือวัสดุอ่ืนใดที่เป็นแผ่นบางแต่แข็งแรง แล้วน าไปพิมพ์ โดยการฝนสี การกลิ้งสี หรือการ

พ่นสี ให้สีผ่านทะลุช่องที่ฉลุออกไปติดกระดาษข้างล่าง11 

         ข้าพเจ้าเลือกใช้เทคนิคภาพพิมพ์ลายฉลุในบางจุดของผลงาน เพ่ือเติมเต็มช่างว่างที่เทคนิค

ภาพพิมพ์แกะไม้ไม่สามารถท าได้ และเพ่ือเป็นการประหยัดเวลาในการสร้างสรรค์ และได้ผลงานที่

สมบูรณ์แบบตรงตามภาพในใจมากกว่า ส่วนมากข้าพเจ้าใช้เทคนิคนี้มาช่วยในการสร้างเงาตกกระทบ

ในผลงาน และช่วยแก้ไขทั้งในส่วนที่สีจากการพิมพ์ภาพพิมพ์แกะไม้หนาจนจับกันเป็นตามด หมึกไม่

สามารถทะลุช่องของชั้นสีไปได้ หรือการพิมพ์ในจุดเล็ก ๆ ก็ได้เทคนิคนี้มาช่วยตกแต่งแก้ไข 

 

 

ภาพที่ 52 ภาพแสดงขั้นตอนการท าภาพพิมพ์ลายฉลุ 
 

 

 

                                                           
11

 (ชอูรุณ, 2543) 
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องค์ประกอบในการสร้างสรรค์ 

ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในชุดนี้  ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานภายใต้เนื้อหาและ

แนวความคิด ซึ่งประกอบด้วยทัศนธาตุในบริบทต่าง ๆ อันก่อให้เกิดความงาม ความประทับใจในภาพ

ชีวิตขิงชาติพันธุ์ ในพหุวัฒนธรรมร่วมสมัย ผสมผสานกัน ที่เชิงสัญลักษณ์ของวิถีชีวิต สะท้อนมุมมอง

เชิงสัญลักษณ์ของวิถีชีวิต  และความรู้สึกประทับใจ ถ่ายทอดผ่านกระบวนการสังเคราะห์ โดยอาศัย

หลักสุนทรียศาสตร์ของการจัดองค์ประกอบของทัศนธาตุ ในการส่งสารให้ผู้ชมได้รับรู้ความรู้สึกใน

ผลงาน ซึ่งมีองค์ประกอบหลักดังนี้ 

 1. เนื้อหาและเรื่องราว 

         เนื้อหานับว่าเป็นสาระส าคัญในผลงาน ที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการสื่อสารเจตนารมณ์ และวิธีคิด

ในการสร้างสรรค์ถ่ายทอดไปสู่ผู้ชมได้รับรู้ และเข้าใจ โดยเนื้อหาในผลงานข้าพเจ้า เสมือนเป็นการ

บอกเล่าภาพชีวิต ตามการด าเนินชีวิตของชาวไทด า ตั้งแต่แรกเกิดจนล้มตาย ตามวัฏจักรที่หมุนเวียน

ไปตามกระแสธารของกาลผ่านหลากยุคหลายสมัย ร้อยเรียงเรื่องราวไว้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมี

เรื่องราวดังต่อไปนี้ 

         1.1 ผลงานชิ้นที่ 1 เป็นเรื่องราวของการถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเป็นชาติพันธุ์ ผ่านรูปของ

หญิงชราไทด าที่แต่งตัวให้กับหลานสาว สืบทอดค่านิยมต่อกันด้วยสายใยแห่งความรัก จากรุ่นสู่รุ่นผ่าน

แสงเงาบรรยากาศรุ่งอรุณ เสมือนการเริ่มต้นชีวิตใหม่ (ดูเพ่ิมเติมที่หน้า 73) 

         1.2 ผลงานชิ้นที่ 2  เป็นภาพหมู่ของครอบครับข้าพเจ้าในรุ่นพ่อแม่ ซึ่งเป็นลูกของปู่และย่า

ชาวไทด า ซึ่งได้รับการปลูกฝังถึงค่านิยมของชาวไทด าอย่างชัดเจน จัดวางองค์ประกอบของอิริยาบถ

รูปหมู่เสมือนภาพถ่ายยุคโบราณ ภายใต้แสงเงาบรรยากาศมืดสลัว ช่วยส าแดงสีสันเร้าอารมณ์ แสดง

ความเป็นชาติพันธุ์ออกมาได้ (ดูเพ่ิมเติมที่หน้า 74) 

         1.3 ผลงานชิ้นที่ 3 เป็นภาพปู่และย่าของข้าพเจ้า ชาวไทด าผู้ล่วงลับ ในชุดเสื้อฮีอันเป็นชุด

พิธีกรรมที่ลวดลายสวยงามบนเสื้อจะถูกปักไว้ข้างถูกลับออกมาด้านนอก เป็นการสื่อถึงความดี ความ

งาม ของตัวบุคคล ในเวลาที่มีชีวิตอยู่ไม่จ าเป็นต้องเรียกร้องป่าวประกาศจากสิ่งใด เวลาที่จากไปคุณ

งามความดีจะติดตัวแก่ผู้กระท าเสมอ ผ่านการจัดองค์ประกอบอิริยาบถแบบภาพถ่ายโบราณ และข้าว

ของเครื่องใช้ ดอกไม้ที่ร่วงโรยดั่งเวลาที่ไม่หยุดนิ่ง และแสดงสีสันบรรยากาศที่สดใส (ดูเพ่ิมเติมที่หน้า 

75)        
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         1.4 ผลงานชิ้นที่ 4 เป็นการบอกเล่าถึงชาติพันธุ์ไทด าด าที่อพยพเข้ามาเป็นราษฎรบนผืน

แผ่นดินไทย ใต้ร่มเศวตฉัตรของราชวงค์จักรี ใต้ร่มพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัว ผ่านสื่อสัญลักษณ์ของ

พระนครคีรี อันเป็นพระราชวังฤดูร้อน ซึ่งเลกไพร่และกรรมกรชาวไทด าน้อมใจถวายงานรับใช้ในการ

ก่อสร้างด้วยวิริยะอุตสาหะ อิริยาบถของหญิงสาวชาวไทด าที่สบาย และอ่ิมเอมใจจากความสงบสุข 

ร่มเย็น (ดูเพ่ิมเติมที่หน้า 76) 

         1.5 ผลงานชิ้นที่ 5 เป็นการบอกเล่าถึงการก าเนิดของชาวไทด ารุ่นใหม่ ที่อบอุ่นไปด้วย

บรรยากาศความรักใคร่เอ้ืออาทร ของครอบครัวใหญ่ อันเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ ของความหวังใหม่ที่

จะสืบทอดสายเลือดของชาติพันธุ์ต่อไป ในบรรยากาศของภาพชีวิตอันสงบสุข  ด้วยสีสันที่สดใส 

ดอกไม้ร่วงหล่นเสมือนค ายินดีจากผืนแผ่นดิน และร่มเงาจากรากฐานจากบรรพบุรุษที่ปกปักรักษา 

สายธารแห่งชีวิตใหม่ ที่ผลิบานของชาติพันธุ์ไทด า (ดูเพ่ิมเติมที่หน้า 77) 

         1.6 ผลงานชิ้นที่ 6 ภาพชีวิตของชาวไทด า ที่ด าเนินมาสู่ช่วงสุดท้าย เป็นการถ่ายทอดภาพ

พิธีศพของชาวไทพุทธเชื้อสายไทด า อันเป็นการหลอมรวามพหุวัฒนธรรมอันสมบูรณ์ของคติความเชื่อ 

แม้รูปแบบจะคล้อยไปทางพระพุทธศาสนา แต่ยังมีการน าเสื้อฮีของผู้ตาบมาคลุมโลงศพอยู่ ท่ามกลาง

ภาพหมู่ของลูกหลานที่มาส่งเป็นครั้งสุดท้าย ผ่านสีสันมลังเมลือง ของเครื่องแต่ งกายและลวดลาย 

เสมือนดังความดีความงาม ที่ปรากฏแก่ผู้กระท าในช่วงเวลาสุดท้ายแห่งชีวิต (ดูเพ่ิมเติมที่หน้า 78) 

 

ภาพที่ 53 ภาพแสดงผลงานชิ้นที่ 1-6 เรียงล าดับจากซ้ายไปขวา 
 

 



  51 

2.รูปทรง (From) และรูปร่าง (Shape) 

         การสร้างสรรค์องค์ประกอบศิลป์ของผลงานข้าพเจ้าเป็นการผสมผสานกันของรูปทรง (from) 

แสดงเค้าโครงของรูปทรงธรรมชาติ (Organic From) ทั้งในส่วนของอัตลักษณ์ทางกายภาพผู้คนเชื้อ

สานไทด าในอิริยาบถต่าง ๆ รูปทรงของต้นไม้และดอกไม้ รวมถึงรูปทรงข้าวข้องเครื่องใช้ มา

ผสมผสานกับ รูปร่าง (Shape) ของรูปทรงทางเรขาคณิต  (Geometric From) ของลวดลายผ้า 

ตลอดจนโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัย ตัดทอนและคลี่คลาย ลดค่าความเหมือนจริงลง

ไปไปผลงาน ประสานกันให้เกิดความลงตัว 

 

ภาพที่ 54 ภาพแสดงรูปทรงและรูปร่างในผลงาน 
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3.พ้ืนที่ว่าง (Space) 

         พ้ืนที่ว่างในผลงานเป็นระนาบของระยะหลังและบรรยากาศ สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ

สัมพันธ์กับผลงาน สื่อถึงช่วงวันและเวลาของชีวิต ณ ช่วงขณะนั้น และมีนัยยะทางการจัด

องค์ประกอบศิลป์ให้ตัดกับรูปทรงของเรขาคณิต และรูปทรงของคน เพ่ือลดค่าความรุนแรงของ

รูปทรงที่กวนสายตา สร้างความสุนทรียะให้กับผลงานโดยแบ่งได้ดังนี้ 

         3.1 พื้นที่วางทางเดียว พ้ืนที่ว่างในผลงานเป็นระนาบของระยะหลัง เช่นระนาบของท้องฟ้า 

และระนาบของพ้ืนดิน 

         3.2 พื้นที่ว่างในทางลึกเชิงมิติ เป็นการผลักระยะความคมชัดของเส้นน าสายตาเพ่ือลวงให้

เกิดมิติลวงจาก 2 เป็น 3 มิติ เป็นรูปแบบของพ้ืนที่ว่างสร้างอารมณ์ความรู้สึกเงียบสงบ และอากาศที่

ไหลเวียนสร้างบรรยากาศของภาพชีวิต 

 

ภาพที่ 55 ภาพแสดงระนาบของพ้ืนที่ว่างในผลงาน 
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4.สี (Colour) 

         สีนับว่าเป็นทัศนธาตุที่ส าคัญ ที่สามารถเร้าอารมณ์เชิงสุนทรียภาพทางจักษุประสาทได้เป็น

อย่างดี การใช้สีในผลงานของข้าพเจ้าเป็นการใช้สีสันที่สดจัด คู่สีคู่ตรงข้ามตัดกันชัดเจนในผลงาน ซึ่ง

ได้รับอิทธิพลมาจากการใช้สีสันของกลุ่มชาติพันธุ์ในงานศิลปะพ้ืนบ้าน (Folk Art) ในส่วนของรูปทรง

ทางสถาปัตยกรรมที่สร้างจากลวดลายผ้า โดยวางโครงสร้างใช้ทั้งสีโทนร้อนและเย็นในบริบทของแต่

ล่ะผลงาน เพ่ือเร้าอารมณ์ ความรู้สึกถึงมนต์เสน่ห์ของความเป็นชาติพันธุ์ที่ไม่อาจหยั่งถึงได้ ตลอดจน

การวางโครงสีในส่วนรูปทรงทางกายภาพทั้งภาพคน วัตถุ ข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นลักษณะการแทรกสี

เพียงไม่ก่ีน้ าหนักลงในภาพ ให้ดูคล้ายการลงสี คืนชีวิตให้ภาพถ่ายโบราณ สอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่

ต้องการน าเสนอเรื่องราวที่ก้าวข้ามอดีตมาสู่ปัจจุบัน 

 

ภาพที่ 56 ภาพแสดงการใช้สีในผลงาน 
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5.แสงและเงา (Light & Shade) 

         เมื่อมีแสงย่อมมีเงา แสงและเงาจัดว่าเป็นทัศนธาตุส าคัญ ที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เป็น

ส่วนส าคัญในการจัดวางองค์ประกอบบังเกิดสุนทรียภาพเป็นอย่างดี ทั้งยังช่วยขับอารมณ์ความรู้สึกได้

อย่างไม่มีที่ติ ข้าพเจ้าใช้ทัศนธาตุแสงและเงาควบคู่กัน ใช้แสดงบรรยากาศของวันในเนื้อหา เรื่องราว 

ของภาพที่แสดงแสงบรรยากาศกลางวันและกลางคืนที่แตกต่างกัน ตลอดจนแสงตกกระทบวัตถุและ

รูปทรงสถาปัตยกรรมที่ชัดเจน  ในส่วนของเงาเน้นช่วยผลักระยะ จากเงาตกกระทบในผลงาน อีกทั้ง

ยังช่วยลวงสายตาได้เป็นอย่างดี และการใช้รูปทรงของเงาจากรูปทรงธรรมชาติเช่นเงาตกกระทบจาก

ต้นไม้ ใบไม้และดอกไม้ในผลงานยังมีนัยยะสื่อถึง ร่มเงาแห่งมิติของความอบอุ่นในภาพชีวิตอันสงบสุข  

ผลงาน ในรูปแบบของความมืดจากภายในขององค์ประกอบอาคาร บ้านเรือน สอดประสานกับแสง

สว่างจากบรรยากาศภายนอก อีกทั้งยังช่วยในการผลักระยะใกล้ไประยะไกล สอดคล้องกับเนื้อหา

สาระ ของแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

 

ภาพที่ 57 ภาพแสดงการแสงและเงาในผลงาน 
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6.พื้นผิว (Texture) 

         พ้ืนผิวในผลงานของข้าพเจ้า เป็นการสอดประสานกันของพ้ืนผิวระนาบ 2 มิติ ที่เกิดจากการ

ตัดทอดรูปทรงของลวดลายผ้า และพ้ืนผิวระนาบ 3 มิติ พื้นผิวที่ปรากฏเกิดจากการสร้างน้ าหนักจาก

การแกะแม่พิมพ์ โดยค านึงถึงลักษณะทางการภาพของพ้ืนผิวที่แกะเป็นส าคัญ เช่นลักษณะของผิวหนัง

มนุษย์ ลักษณะของผืนผิวเนื้อไม้จากโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม ผืนผิ วของริ้วผ้าจากเครื่องนุ่มห่ม 

ตลอดจนผืนผิวของรูปทรงทางธรรมชาติเช่นดอกไม้ การใช้ผืนผิวที่แตกต่างกันก่อให้เกิดสุนทรียภาพ

ของอารมณ์ความรู้สึก 

 

 

ภาพที่ 58 ภาพแสดงพื้นผิวในผลงาน 
 

 

 

 

 

 



  56 

7.เส้น (Line) 

         เส้นนับว่าเป็นทัศนธาตุที่ส าคัญที่สุด ทัดเทียมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าส่วนประกอบอ่ืน ๆ เส้นมี

คุณสมบัติเฉพาะตัวอยู่ หากจัดวางในรูปแบบลักษณะต่าง ๆ อาจก่อให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างกัน

ออกไป ใช้ได้ในงานทัศนศิลป์ทุกประเภท โดยเส้นในการจัดองค์ประกอบของผลงานเป็นลักษณะเชิ ง

เส้น กล่าวคือใช้เชิงเส้นในรูปร่าง รูปทรงของคน วัตถุ ต่าง ๆแสดงโครงสร้างในผลงาน นอกจากนี้ยังใช้

หลักทัศนียภาพเชิงเส้น ในพ้ืนที่ภูมิทัศน์ในผลงาน 2 มิติ ลวงให้เป็น 3 มิติ ยิ่งไปกว่านั้น ลักษณะ

ร่องรอยของการสร้างแม่พิมพ์จากการแกะ ก่อให้เกิดเส้นจ านวนมาก ประสานกันเป็นรูปทรงในผลงาน

อีกด้วย 

 

 

 

ภาพที่ 59 ภาพแสดงทิศทางของเส้นในผลงาน 
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อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ 

1. แม่พิมพ์ไม้ Mesonite หรือไม้กระดาษอัด 

2. กระดาษส าหรับท าภาพพิมพ์  

3. หมึกพิมพ์ (Opset Ink) 

4. เครื่องมือแกะไม้ ( woodcut tool) เป็นเครื่องมือสร้างพ้ืนผิวให้ปรากฏบนผิวหน้าของแม่พิมพ์ไม้

ด้วยการขูด แกะ  เป็นต้น อุปกรณ์แต่ละชนิดให้ลักษณะของพ้ืนผิวที่ต่างกัน 

5. น้ ามันสน (Turpentine) 

6. ลูกประคบ ส าหรับใช้ท าการประทับในเทคนิคภาพพิมพ์ลายฉลุ 

7. ลูกกลิ้งยาง (Rubber Roller Printmaking) ใช้ส าหรับกลิ้งสีให้สม่ าเสมอและอยู่ในระนาบเดียวกัน 

8. บาเร็ง อุปกรณ์ท่ีใช้พิมพ์มือของผลงาน 

9. กระดาษทราย ( Sand Paper) ใช้ส าหรับปรับหน้าผิวแม่พิมพ์ให้เรียบเนียน 

10. ปากกาลูกลื้นที่ใช้ร่างแบบร่างบนแม่พิมพ์ 

11. กระดาษคาร์บอนสีน้ าเงิน ใช้ส าหรับขั้นตอนการร่างภาพร่างสู่แม่พิมพ์ 

12. เกรียงผสมสี เป็นอุปกรณ์ใช้ผสมสีให้เข้ากันได้ง่าย 

13. ลินสีด ( linseed oil)  ใช้ส าหรับผสมสี 

14. ปากกาจับวัสดุ ( c-clamp )  ใช้ส าหรับยึดกระดาษบนโต๊ะให้แน่น 

15. แท่นพิมพ์ 
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ภาพที่ 60 ภาพแสดงเครื่องมือในการสร้างแม่พิมพ์   
 ที่มา: การส ารวจของผู้สร้างสรรค์ 

 

 

ภาพที่ 61 ภาพแสดงเครื่องมือในการเข้าฉากแม่พิมพ์     
 ที่มา: การส ารวจของผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 62 ภาพแสดงเครื่องมือในการพิมพ์งาน   
 ที่มา: การส ารวจของผู้สร้างสรรค์ 

 

ภาพที่ 63 แท่นพิมพ์ 
 ที่มา: การส ารวจของผู้สร้างสรรค์ 

   
 

 

 



  60 

บทที่ 4 

แนวทางและการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 

 
ข้าพเจ้าอาศัยทัศนคติ และอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัว เป็นตัวแปรส าคัญในเรื่องความสุขอัน

แท้จริงของชีวิตมนุษย์ ภายใต้บริบทที่ไม่ต้องเรียกร้องป่าวประกาศจากสิ่งใดๆ ความสัมพันธ์ที่ผูกพัน
กันในครอบครัวระหว่างผู้เฒ่ากับลูกหลาน บ่งบอกถึงวัฒนธรรมที่สืบทอดแก่กันด้วยสายใยแห่งความ
รัก  ทั้งหมดนี้สร้างความผูกพันหยั่งรากฝังลึกลงไปข้างในจิตใจของข้าพเจ้า ที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญ 
แต่ทว่ากลับแฝงด้วยคุณค่าอันสูงสุด ซ่อนไว้ภายในจิตใต้ส านึกของข้าพเจ้าตลอดมา 
         จากการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานที่ผ่านมาท าให้ข้าพเจ้าได้ตระหนัก และเข้าใจถึง การ
ท างานศิลปะย่อมต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจ คิดทบทวน ไตร่ตรองอย่างละเอียด ทั้งเรื่อง
แนวความคิดเพ่ือการพัฒนาผลงานให้มีระดับที่ดีขึ้นในชิ้นต่อๆไป จนเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้สร้างสรรค์
ผลงาน  โดยในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

 

การพัฒนาด้านเนื้อหาสาระในระยะที่ 1 

         การสร้างสรรค์ผลงานในระยะแรก ข้าพเจ้าน าเสนอภาพบุคคลในครอบครัวที่ข้าพเจ้ามีความ
ผูกพันด้วยนั้นคือ ปู่ ย่า และบุคคลในครอบครัวของข้าพเจ้า ในชุด เครื่องแต่งกายของไทด า ใน
อิริยาบถนิ่งสงบ  ตาที่หลับเสมือนตกอยู่ในภวังค์ของช่วงเวลาแห่งความนิ่งสงบ และถูกรายล้อมไว้ด้วย
กรอบที่สร้างจากลวดลายผ้าของไทด า มาตัดทอนและคลี่คลายให้รูปแบบมีความร่วมสมัยขึ้น ทาง
ด้านหลัง ท าให้เกิดมิติลวงในผลงาน เสมอเหมือนกรอบแห่งความเป็นชาติพันธุ์ ที่รายล้อมบุคคลที่สืบ
สายเลือดไทด าเอาไว้อยู่ 
    การสร้างสรรค์ผลงานในระยะนี้ จึงเสมือนการเริ่มต้นทดลองทางด้านเนื้อหาสาระที่บอกเล่า
เรื่องอัตลักษณ์ความเป็นชาติพันธุ์ โดยอาศัยความผูกพันจากบุคคลใกล้ตัว เนื้อหาตรงไปตรงมา 
ขอบเขตในการสร้างสรรค์จึงแคบ รูปแบบในการน าเสนอจึงค่อนข้างจ ากัด ในทางด้านการจัดวาง
องค์ประกอบ แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก และการต่อยอดองค์ความรู้การ 
แก้ไขปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานในระยะถัดไป 
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ภาพผลงานระยะที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 64 ภาพผลงาน ไทด า ร าพัน หมายเลข 7 

ขนาด              80 x 120 เซนติเมตร      
เทคนิค          ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut)  
ปีที่สร้าง           2560      
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ภาพที่ 65 ภาพผลงาน ไทด า ร าพัน หมายเลข 8 
          ขนาด              80 x 120 เซนติเมตร      

เทคนิค    ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut)  
ปีที่สร้าง           2560      
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ภาพที่ 66 ภาพผลงาน ไทด า ร าพัน หมายเลข 9 

ขนาด          80 x 120 เซนติเมตร      
      เทคนิค       ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut)  
      ปีที่สร้าง           2560      
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ภาพที่ 67 ภาพผลงาน ไทด า ร าพัน หมายเลข 10 
ขนาด              70 x 100 เซนติเมตร      

  เทคนิค         ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) 
ปีที่สร้าง         2560      
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ภาพที่ 68 ภาพผลงาน ไทด า ร าพัน หมายเลข 11 

ขนาด              70 x 100 เซนติเมตร      
           เทคนิค         ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut)  
           ปีที่สร้าง           2560      
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ภาพที่ 69 ภาพผลงาน ไทด า ร าพัน หมายเลข 12 

 ขนาด              70 x 100 เซนติเมตร      
            เทคนิค           ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut)  
            ปีที่สร้าง           2560      
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การพัฒนาผลงานในด้านรูปแบบและด้านกระบวนการคิดในการสร้างสรรค์ผลงานในระยะท่ี 2 

 
         การสร้างสรรค์ผลงานในระยะที่  2  ข้าพเจ้ามุ่ งเน้นต่อยอดทั้งในด้านรูปแบบ และ
แนวความคิดมาจากการสร้างสรรค์ผลงานในระยะที่แล้ว  โดยในด้านรูปแบบข้าพเจ้าต้องการสร้าง 
“พื้นที่” อันเป็นพื้นที่ของภาพในอุดมคติ ที่ส าแดงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ออกมาอย่างชัดเจน โดยการ
ผูกศิลปะจากลวดลายผ้าของชาวไทด า มาสอดประสานกับโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม เกิดเป็น
รูปแบบโครงสร้างผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตนมากยิ่งขึ้น โดยแสดงแสงและเงาจัด สร้างบรรยากาศท่ี
เร้นลับของเรื่องราว ประเพณีทางวัฒนธรรม ที่ไม่อาจหยั่งถึง โดยภาพบุคคลในผลงานมีการวาง
อิริยาบถที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น และยังมีการเพ่ิมวัตถุต่างๆตลอดจนสื่อสัญลักษณ์ในผลงานมากยิ่งขึ้น 
         โดยด้านรูปแบบได้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระของแนวความคิด ที่ต้องการถ่ายทอดความรู้สึก
เฉพาะตนที่มีต่อความเป็นชาติพันธุ์ โดยการหยิบยกเรื่องราวของพิธีกรรม มาเป็นสาระส าคัญใน
ผลงาน  เช่น การนับถือบรรพบุรุษอย่างเคร่งครัด  ทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้ว ลูกหลานจะมีการ
อัญเชิญดวงวิญญาณให้ขึ้นเรือนและเพ่ือบอกกล่าวให้ผีบรรพบุรุษช่วยปกป้องรักษาลูกหลานที่อยู่ใน
บ้านนั้น ให้อยู่เย็นเป็นสุข เกิดเป็น “พิธีเสนเฮือน” ซึ่งเป็นการเลี้ยงผีเรือนในบ้าน แสดงออกถึงความ
กตัญญูและระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษ ผ่านการเซ่นไหว้อาหารคาวหวาน ในห้อง  “กระล้อห่อง”
อันเป็นพื้นที่อาศัยของผีภายในบ้าน ซึ่งเป็น “พื้นที่”ทางแนวความคิดท่ีน ามาสร้างสรรค์ผลงาน  
         ในทางด้านเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ มีการเพ่ิมสีสันในผลงานมากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของ
ลวดลายดั้งเดิม และวัตถุต่างๆท่ีเพ่ิมเข้าไปในผลงาน สอดประสานกับพ้ืนผิวหลากหลายรูปแบบ ที่เกิด
จากการแกะสร้างผลงานได้ตามอารมณ์ ความรู้สึกของพ้ืนผิวนั้นๆมากยิ่งข้ึน  
         ผลงานระยะที่ 2 จึงเรียกได้ว่าเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ โดยการบูรณาการสิ่งใหม่ๆลงไปใน
ผลงานเพ่ือพัฒนาต่อให้ผลงานดียิ่งขึ้นไป และมีเอกลักษณ์เฉพาะตน น าไปสู่การสร้าสรรค์ผลงาน
วิทยานิพนธ์ต่อไป 
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ภาพผลงานระยะที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 70 ภาพผลงาน จิตวิญญาณสีด า หมายเลข 1 

ขนาด              120 x 80 เซนติเมตร      
        เทคนิค             ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut)  
       ปีที่สร้าง           2560      
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ภาพที่ 71 ภาพผลงาน จิตวิญญาณสีด า หมายเลข 2 

ขนาด              120 x 80 เซนติเมตร      
     เทคนิค             ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut)  
      ปีที่สร้าง           2560      
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ภาพที่ 72 ภาพผลงาน จิตวิญญาณสีด า หมายเลข 3 

ขนาด              120 x 80 เซนติเมตร      
      เทคนิค             ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut)  
  ปีที่สร้าง           2560      
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ภาพที่ 73 ภาพผลงาน จิตวิญญาณสีด า หมายเลข 4 

ขนาด         120 x 80 เซนติเมตร      
     เทคนิค       ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut)  
    ปีที่สร้าง        2560      
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ผลงานในช่วงชุดวิทยานิพนธ์ 

 
         ผลงานวิทยานิพนธ์หัวข้อ “ชาติพันธุ์ส านึก” เป็นการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และ
กระบวนการทางศิลปะมาจากผลงานในระยะก่อนหน้า เป็นผลสรุปทางด้านแนวความคิดและรูปแบบ
ให้ตรงตามจุดประสงค์ของการน าเสนอผลงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เพื่อสื่อสารไปยังผู้
รับชม ได้เข้าใจถึงเจตนารมณ์ของศิลปินในการสร้างสรรค์ผลงาน ดังต่อไปนี้ 
         ทางด้านเนื้อหาสาระ ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอความรู้สึกรักและผูกพัน ในชาติพันธุ์ “โซ่ง” 
หรือ “ไทด า”อันเป็นชาติพันธุ์เก่าแก่ของตนเอง การถูกปลูกฝัง อบรม ถ่ายทอดทัศนคติและความเชื่อ
จากครอบครัว เป็นส่วนส าคัญในการการหล่อหลอมตัวตนของข้าพเจ้าขึ้นมา ตลอดจนการได้เติบโต 
และเฝ้ามองภาพชีวิตที่หลายหลายไปด้วยพหุวัฒนธรรม บนดินแดนสุวรรณภูมิอย่างผืนแผ่นดินไทย 
เป็นส่วนช่วยเร้าอารมณ์ความรู้สึกส านึกรักและหวงแหนผืนแผ่นดิน ข้าพเจ้าไม่รู้สึกแปลกปลอมใน
สายเลือดก าเนิดของตน อีกหลายหลายชาติพันธุ์ก็เช่นเดียวกัน ทั้งหมดทั้งมวลจึงถูกหล่อหลอม
ผสมผสานทางวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน เป็นส่วนผสมที่ลงตัว เป็นภาพในใจของข้าพเจ้าที่ถ่ายทอดลงใน
การสร้างสรรค์ผลงาน 
          ด้านรูปแบบเป็นการสร้าง “พื้นที่” ของอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่ผสมผสานความเป็นพหุ
วัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นในผลงาน ทั้งปรากฏภาพวัตถุข้าวของเครื่องใช้ร่วมสมัย จากหลากหลาย
วัฒนธรรมในผลงาน มีการเพิ่มรูปทรงธรรมชาติของดอกไม้ ต้นไม้ ในผลงาน แสดงมิติทางบรรยากาศ
ในแต่ล่ะห้วงเวลาสอดประสานสร้างอารมณ์ในผลงาน โดยได้รับอิทธิพลงานจากผลงานภาพพิมพ์แกะ
ไม้ญี่ปุ่น ซึ่งส าแดงรูปแบบจิตวิญญาณความเป็นตะวันออก อิริยาบถของบุคคลในผลงานเป็นไปตาม
ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น จากการวางองค์ประกอบนิ่งสงบ เสมือนการจัดวางองค์ประกอบของภาพถ่ายยุค
โบราณ ผ่านกระบวนการทางเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ ที่พัฒนาต่อยอดสามารถแสดงออกถึงรูปแบบใน
อุดมคติของภาพในใจได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์   
         ผลงานวิทยานิพนธ์ “ชาติพันธุ์ส านึก” เป็นส่วนสรุปสุดท้าย จากการศึกษา แก้ปัญหาและ
พัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง เป็นการยืนยันตัวตนในอัตลักษณ์ทางศิลปะ ในสร้างสรรค์ผลงานใหเ้กิด
สัมฤทธิ์ผล วิทยานิพนธ์ชุดนี้เป็นประสบการณ์ท่ีส าคัญในการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงาน ต่อไปใน
อนาคต 
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ภาพผลงานในช่วงวิทยานิพนธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 74 ภาพผลงาน จากรุ่นสู่รุ่น 
   ขนาด              130 x 100 เซนติเมตร      
       เทคนิค             ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut)  
    ปีที่สร้าง           2561      
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ภาพที่ 75 ภาพผลงาน บรรดาลูกๆของปู่ย่าไทด า 

ขนาด              130 x 100 เซนติเมตร      
      เทคนิค             ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut)  
  ปีที่สร้าง           2561      
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ภาพที่ 76 ภาพผลงาน กระแสธารของกาลเวลา 
ขนาด              130 x 100 เซนติเมตร      

        เทคนิค             ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut)  
    ปีที่สร้าง           2561      
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ภาพที่ 77 ภาพผลงาน ฟ้าใหม่  
      ขนาด              140 x 100 เซนติเมตร      
        เทคนิค             ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut)  
       ปีที่สร้าง           2562      
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ภาพที่ 78 ภาพผลงาน ความหวังใหม่ 
ขนาด              160 x 100 เซนติเมตร      

      เทคนิค             ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut)  
     ปีที่สร้าง           2562      
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ภาพที่ 79 ภาพผลงาน พิธีพระอภิธรรมศพชาวไทยพุทธเชื้อสายไทด า 

ขนาด              170 x 100 เซนติเมตร      
        เทคนิค             ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut)  
        ปีที่สร้าง        2562      
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บทที่ 5 

บทสรุป 

 
         “ถ้าคนรู้ว่าผมท างานขนาดไหนเพื่อให้บรรลุถึงทักษะขั้นสูงที่ผมมี งานของผมก็อาจ ไม่ได้น่า
อัศจรรย์อะไรเลย” จากค ากล่าวของมิเคลันเจโล 
          เราท างานศิลปะไปเพ่ืออะไรเป็นค าถามที่ยังคงดังอยู่ในห้วงความคิด ซึ่งข้าพเจ้าเฝ้าตั้งค าถาม
กับตัวเองซ้ าแล้วซ้ าเล่า ในความหมกมุ่นของการถูกเวลาและการงานกลืนกิน เพ่ือที่ให้ได้บรรลุถึง
ทักษะขั้นสูงที่ข้าพเจ้าพึงปรารถนา  
         ข้าพเจ้าอาศัยแรงแห่งความใฝ่มุ่งไปกับงาน และแรงแห่งความทุ่มเท พาข้าพเจ้าเดินทางไปสู่
โลกแห่งความน่าฉงนแห่งศิลปะ ประกอบกับการประมาณความคิดฟุ้งซานในมโนส านึก ท าให้ข้าพเจ้า
ได้พบค าตอบ ว่าอะไรคือค านิยามและค าตอบของค าถามนั้นอาจไม่มีค าตอบที่ชัดเจน เพราะว่าการ
ท างานศิลปะนั้นแตกต่างไปตามบริบทของแต่ล่ะบุคคล ศิลปะนั้นเกิดจากมนุษย์ แต่มนุษย์นั้นหาใช่
มาตรวัดที่มีความเสถียรเพราะตัวมนุษย์ต่างก็มีความแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ และเจตคติส่วน
บุคคล ที่ท าการหล่อหลอมตัวตนของแต่ละบุคคลขึ้นมา ดังนั้นค าตอบของค าถามที่ข้าพเจ้าและ
หลายๆคนเฝ้าถวิลหาค าตอบ ว่าเราท างานศิลปะไปเพ่ืออะไรนั้น ค าตอบทั้งหมดนั้นย่อมอยู่ที่ตัวเรา
เสมอ 
         ในการสร้างผลงานศิลปะและวิทยานิพนธ์จึงเป็นเครื่องมือส าคัญใน การค้นหาตัวตนจากการ
ท างานและใคร่ครวญประมวลความคิดให้ตกตะกอน และเผยแพร่ความรู้ ผลงานตลอดจนทัศนคติ
ส่วนตัวให้แก่บุคคลภายนอก ได้เข้าใจและเข้าถึงความเป็นตัวตนของผู้สร้างสรรค์ผลงาน และความ
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลงานต่อไปในอนาคต 



 

 

 



 

รายการอ้างอิง 

 

รายการอ้างอิง 
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ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ชยสิทธิ ์ออไอศูรย์ 
วัน เดือน ปี เกิด 20 กุมภาพันธุ์ พ.ศ.2536 
สถานที่เกิด เพชรบุรี 
วุฒิการศึกษา 2561  ก าลังศึกษาระดับศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์)    

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร   
2557   ศิลปะบัณฑิต (ศิลปะภาพพิมพ์) ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัย
เพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
2553  โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี   
 

ที่อยู่ปัจจุบัน 13  หมู่ 3 ต าบล ไร่ส้ม อ าเภอ เมือง จังหวัด เพชรบุรี 76000 
รางวัลที่ได้รับ พ.ศ. 2562    

รางวัลดีเด่น  การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34 “ของขวัญแด่
พระราชา”  
รางวัลชมเชย การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 8“รื่นเริง เถลิงศก”  
 
พ.ศ.2561    
ถวายงาน ในฐานะคณะช่างท างานเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ ในนิทรรศการ 
“หลากลาย หลายชีวิต” สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี  
รางวัลชมเชย การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 7   
“แรงบัลดาลใจจากทุกคน เพ่ือชุมชนที่ยั่งยืน”  
รางวัลดีเด่น  การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 33  “ภมูิใจ…ไทยแลนด์”  
รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ 3  การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ 13  
รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่น
เยาว์  
ครั้งที่ 35  
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พ.ศ.2560      
รางวัลดีเด่น  การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 32  “ก้าวตามรอย
พระราชา สานต่อที่พ่อท า”  
รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง  การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ 12  
 
พ.ศ.2558      
รางวัลชมเชยอันดับ 3 การประกวดออกแบบลายผ้าและตราสัญลักษณ์  สืบ
สานวัฒนธรรมการ สร้างสรรค์ประเพณีพัฒนาชีวิตดั้งเดิมอู่ทองภายใต้หัวข้อ  
“ประเพณีท าบุญขอขมาคารวะอารยะธรรมอู่ทองโบราณ”  
2557       
ได้รับทุนการศึกษา การส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก
เปรม ติณสูลานนท์ ประจ าปี  2557  
 
พ.ศ.2555   
รางวัลชมเชยการประกวดเพ้นท์สีอะคริลิกสูตรด้าน หัวข้อ “ให้บ้านเล่า
เรื่อง” บริษัท B2S   
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