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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคญั 

  การบูชาบรรพบุรุษ (ancestor worship) เปนความสํานึกในดานความผูกพันของมนุษยที่มีตอ

กัน ยังความอบอุนและปลอดภัยใหเกิดแกความรูสึก และเปลาเปล่ียวอางวางเมื่อสูญเสีย ยิ่งการไดเห็น

คนตายพลัดพรากจากครอบครัว หมูคณะและชนเผาของตน เปนตนเหตุใหมนุษยเกิดความตองการ

และพยายามใหสิ่งน้ันคงอยู ไมวาจะเปนทางใดและมากนอยเทาใด ยิ่งความเช่ือวา รางกายลูกหลาน

ญาติมิตรผูอยูขางหลัง ทําใหเกิดความตองการใหวิญญาณนั้นมาอยูรวมดวยเปนอยางนอย และอยาง

มากถึงขั้นรักษาซากศพคนตายน้ันไวดวย แมไมไดอะไรอื่นอีกก็ตาม จากความเช่ือน้ีทําใหเกิดการ

ลงทุนทําสถานท่ีเก็บหรือฝงศพ เชน ชาวอียิปตโบราณทํามัมมี่ เปนตน อีกทั้งสรางสถานที่เพ่ือเปนที่

อยูอาศัยของดวงวิญญาณ และทําใหเกิดการเซนดวงวิญญาณขึ้น ซึ่งถือวาการเซนดวยชีวิตเปนสิ่งที่

สูงสุดกวาเครื่องเซนทั้งปวง1 

 ความเชื่อในเร่ืองของผีบรรพบุรุษเปนความเช่ือท่ีมีอยูโดยท่ัวไปแทบทุกชาติทุกภาษา 

ตั้งแตยุคกอนจะมีศาสนา จนมาถึงปจจุบัน  ความรูสึกผูกพันระลึกนึกถึงความดีงาม เกี่ยวกับการ

กตัญูรูคุณท่ีมีตอบรรพบุรุษซ่ึงเปนสาระสําคัญในการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธในครั้งนี้ 

  ขาพเจามีความสนใจเก่ียวกับเร่ืองราวดังกลาว จึงนํามาเปนแรงบันดาลใจในการ

สรางสรรคผลงานทางศิลปะ โดยมีแนวความคิดท่ีจะเช่ือมโยงกับคติความเช่ือ ในรูปลักษณทางดาน

ทัศนศิลปแบบ2มิติ ผสมผสานระหวางจินตนาการกับเทคนิคการสรางสรรคสวนตัว เพื่ออุทิศถึง

ความกตัญูกตเวทีท่ีมีตอบรรพบุรุษ ความดีงามท่ีปรากฏอยูในวัฒนธรรมไทยสืบไป 

ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 

 ตองการนําเสนอความดีงามของคติความเชื่อของไทยท่ีเกี่ยวกับการแสดงความกตัญู

กตเวทีท่ีมีตอบรรพบุรุษ โดยผานกระบวนการทางศิลปะเพ่ือถายทอด ความคิด อารมณและ

                                                            

 1ประเสริฐ ศีลรัตนา, สุนทรียะทางทัศนศิลป (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2542), 64-65. 
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ความรูสึกภายใน ออกมาเปนผลงานศิลปไทยรวมสมัยในรูปแบบของผลงานส่ือประสมแบบ2มิติ

ดวยเทคนิคการ เย็บ ปก บนผืนผา 

ขอบเขตการศึกษา 

 การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธชุดนี้ ขาพเจาไดกําหนดขอบเขตของงาน ไวดังนี้ 

 5.1 ขอบเขตดานเนื้อหา แสดงถึงคุณคาความดีงามในคติความเช่ือท่ีมีตอผีบรรพบุรุษ 
 5.2 ขอบเขตทางดานรูปแบบ สรางสรรคเปนผลงานศิลปไทยรวมสมัยแนวส่ือประสม
แบบ2มิติและ3มิติ ผสมผสานรูปแบบแนวความคิดจากคติคติความเช่ือเกี่ยวกับบรรพบุรุษกับ
จินตนาการ ดวยเทคนิคการเย็บ ปก บนผืนผา 

สมมติฐานของการศึกษา 

 คติความเช่ือเร่ืองวิญญาณบรรพบุรุษ ไมมีหลักฐานปรากฏแนชัด เปนการถายทอดจาก

คนรุนตอรุน โดยสาระสําคัญคือการแสดงความกตัญูตอบรรพบุรุษ ดวยการอุทิศสวนกุศลตาม

ความเชื่อของแตละทองถ่ิน ขาพเจาจึงนําเร่ืองราวดังกลาวสรางสรรคออกมาเปนผลงานทาง

ทัศนศิลป โดยจะสามารถส่ือแสดงออกถึงความเปนไทย 
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บทท่ี 2 

ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการสรางสรรค 

  การสรางสรรคศิลปะ หมายถึงการสรรหาหรือคิดคนรูปทรง หรือหนวย(Unit)ที่มีสาระตอ

จุดหมายของการสรางสรรค  และจัดระเบียบหนวยน้ันหรือหนวยเหลาน้ันใหเกิดเปนรูปทรงใหม เปน

รูปทรงที่มีเอกัตภาพ หรือลักษณะเฉพาะตัวของศิลปน(Individuality) เปนตนแบบ (Originality) และมี

เอกภาพ การสรางสรรคตรงขามกับการลอกเลียนแบบ(Imitation) ไมวาจะเปนการลอกเลียนแบบจาก

ธรรมชาติหรือจากสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น 

  การสรางสรรคอาจจะกระทําไดดวยการใชธรรมชาติเปนสื่อ ดวยการเลือกสรร เพ่ิมเติม ตัด

ทอน หรือแปรสภาพของธรรมชาติใหเปนรูปทรงที่สามารถเปนสื่อแสดงความหมาย  ซึ่งไดแก  

อารมณ ความรูสึก ความคิด หรือจินตนาการของผูสราง หรืออาจจะกระทําไดดวยการใชรูปทรงที่สราง

ขึ้นเองจากการประสานกันของทัศนธาตุ ซึ่งไดแก เสน นํ้าหนัก ที่วาง สี และลักษณะพ้ืนผิว เพ่ือแสดง

อารมณความรูสึก หรือความงามดวยรูปทรงเองโดยไมตองใหรูวารูปทรงน้ันเปนตัวแทนของสิ่งใดใน

ธรรมชาติ1 

 การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาใชในการสรางสรรคออกมาเปนผลงานศิลปะนั้นเปน

ส่ิงสําคัญอีกประการที่ไมสามารถมองขามได ซ่ึงวิทยานิพนธในหัวขอ “อาภรณสําหรับบรรพบุรุษ” 

เปนการนําเอาคติความเชื่อในเร่ืองของวิญญาณหรือบรรพบุรุษผูลวงลับผสมผสานกับขาวของ

เคร่ืองใชในชีวิตประจําวัน เชน ผาหม หมอน ท่ีนอน เปนตน มีสาระสําคัญ คือ เพื่อส่ือแสดงออกถึง

ความกตัญูกตเวทีท่ีมีตอบรรพบุรุษ และอิทธิพลท่ีสงผลทางดานของแรงบันดาลใจในการ

สรางสรรคผลงานซ่ึงสามารถแบงเปนหัวขอไดดังนี้ 

ความเชื่อ  
 ความเช่ือ คือ ความม่ันใจตอส่ิงนั้นๆวาเปนความจริง ซ่ึงความเช่ือบางอยางอาจสืบตอ
กันมาเปนเวลานาน ความเชื่อเปนส่ิงท่ีอยูคูกับมนุษยมาต้ังแตยุคโบราณ ตอนท่ียังไมมีความรู
ทางดานวิทยาศาสตร ไมมีการพิสูจนถึงความจริงของเร่ืองนั้นๆ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือลักษณะของ
การเคารพหรือศรัทธาในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งท่ีมีผลตออารมณละความรูสึกตอกลุมคนสวนใหญ ซ่ึง
ความเช่ือดังกลาวอาจจะส่ือแสดงออกไดหลายซ่ึงปรากฎในการสรางลัทธิความเช่ือตางๆ 
                                                            

 
1ชลูด  นิ่มเสมอ, องคประกอบของศิลปะ (กรุงเทพฯ : อมรินทร, 2553), 412. 
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ผีบรรพบุรุษลานนา(ผีปูยา)  

 เปน ผีหรือวิญญาณของบรรพบุรุษท่ีลวงลับไปแลว เปนผีประจําตระกูลท่ีมีการนับถือ

อยูในวงศญาติเดียวกันโดยจะมีบทบาทและหนาท่ีเปนตัวเช่ือมความสําคัญในกลุมเครือญาติทําใหมี

การแกไขปญหาหรือขอยุติในหมูเครือญาติได การนับถือผีปูยานั้นมีความสัมพันธอยางยิ่งกับการ

สืบเช่ือสายและการนับถือกลุมเครือญาติ เรียกวาเปนกลุมผีเดียวกัน ซ่ึงเปนการสืบทอดทางสาย

มารดา ดังน้ันการนับถือผีปูยาจะไดรับการถายทอดจากผูหญิงเทานั้น 

ผีบรรพบุรุษ(ภาคกลาง)  

 ผีบรรพบุรุษมีหนาท่ีใหคุณใหโทษแกลูกหลานในตระกูลเม่ือบรรพบุรุษเปล่ียนสถานะ

เปนผี จะมีอิทธิฤทธ์ิท่ีมองไมเห็น ทําใหคนในตระกูลไมกลาทําความผิดตามกฎเกณฑท่ีไดวางไว 

ใหประพฤติตนอยูในทํานองคลองธรรม ผีบรรพบุรุษของแตละตระกูลจึงมีหนาท่ีควบคุมดูแล

สมาชิกในตระกูลตน ปกปองคุมครองภัยอันตรายใหแกลูกหลาน ใหความชวยเหลือเม่ือคนใน

ตระกูลเดือดรอน สงผลใหสังคมโดยรวมสามารถอยูไดอยางมีความสุข  การบูชาหรือไหวผีบรรพ

บุรุษ ก็คือพิธีกรรมของการจัดพิธีรําผีมอญ เพ่ือสืบทอดความรักความสามัคคี ความเปนญาติพี่นอง 

การปกครองดูแลคนในตระกูลโดยตนผีเปนผูรับหนาท่ี ตนผีตองเปนผูนําในการทํากิจกรรมตาง ๆ 

ในการอยูรวมกัน ดูแลมิใหสมาชิกในตระกูลทําผิดศีลธรรมท่ีกําหนดไว เปนการขอขมาตอผีท่ี

สมาชิกในตระกูลไดกระทําความผิดตอบรรพบุรุษ ซ่ึงถือวาเปนการไมเคารพบรรพบุรุษ 

ผีบรรพบุรุษ(ภาคใต) 

 เรียกวา “งานบุญเดือนสิบ” หรือ “ประเพณีชิงเปรต”ถึงแมวาการทําบุญเดือนสิบในแต

ละท่ีจะมีช่ือเรียกท่ีแตกตางกันแตก็มีจุดประสงคเดียวกันคือการทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกบรรพ

บุรุษผูลวงลับไปแลว ตองทนทุกขทรมานในอเวจี ความเช่ือท่ีวาบรรพบุรุษอันไดแก ปูยา ตายาย 

และญาติพี่นองท่ีลวงลับไปแลว หากทําความช่ัวจะตกนรก ตองทนทุกขทรมานในอเวจีตองอาศัยผล

บุญท่ีลูกหลานอุทิศสวนกุศลใหแตละป มายังชีพ ในวันแรม 1 คํ่า เดือน สิบ บรรพบุรุษท้ังหลายจึง

ถูกปลอยตัวกลับมายังโลกมนุษย เพื่อมาขอสวนบุญจาก ลูกหลาน ญาติพี่นอง และจะกลับไปนรก

ในวันแรม 15 คํ่า เดือน สิบ ซ่ึงจะมีข้ันตอนอยู 4 ข้ันตอนดวยกัน คือ 1.การจัดหมฺรับ  2.การยก

หมฺรับ 3.การฉลองหมฺรับและบังสกุล 4.การตั้งหมฺรับ(เปรต) เปนข้ันตอนสุดทายในพิธีกรรมเพราะ
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เช่ือวาหากไดกินของเหลือจากการเซนไหวบรรพบุรุษแลวจะไดกุศลเปนศิริมงคลแกตัวเอง และส่ิง

ท่ีเปนหัวใจสําคัญของการจัดหมฺรับคือ ขนม 5อยาง คือ ขนมพอง เปนสัญลักษณแทนแพสําหรับผู

ลวงลับใชลองขามหวงมหรรณพ ขนมลา แทนเคร่ืองนุงหมแพรพรรณ ขนมกงหรือขนมไขปลา 

แทนเคร่ืองประดับ ขนมดีซํา แทนเบ้ียสําหรับใชสอย ขนมบา แทนสะบาใชเลน 

 จากความเช่ือดังกลาวนี้ในแตละภาคมีสาระสําคัญท่ีสรุปไดวาเปนการแสดงความ

กตัญูตอดวง วิญญาณเหลาบรรพบุรุษซ่ึงการสดงออกจะมีความแตกตางในแตละภาค(ทองถ่ิน) 

เปนสวนหนึ่งท่ีขาพเจาสนใจ จึงนํามาเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานศิลปะ โดยมี

แนวคิดเกี่ยวกับการแสดงออกท่ีเช่ือมโยงกับคติความเช่ือแบบไทย อันเปนประเพณีท่ีแสดงออกถึง

ความกตัญูรู คุณในบรรพบุรุษความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  ความรักความหวงแหนใน

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีเปนมรดกมาแตโบราณ ซ่ึงแสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย

สืบไป 

แรงบันดาลใจของศิลปนท่ีมีอิทธิพลตอการสรางสรรคผลงานของขาพเจา 

  เช่ือกันวา การแสดงออกเปนสิ่งจําเปนทางดานจิตของมนุษยเชนเดียวกับการขับถายซึ่งเปน

ความจําเปนทางดานรางกาย ทุกคนจะถูกกระตุนใหแสดงปฏิกิริยาที่ตนมีตอสิ่งแวดลอมใหปรากฎ

ดวยวิธีการตางๆกันอยูตลอดเวลา มีทั้งการแสดงออกตามปกติธรรมดา และการแสดงออกที่มี

ความหมายทางการสรางสรรค ซึ่งอยางหลังน้ี ศิลปนไดแปลประสบการณทางจิตของตนออกมาเปน

สัญลักษณที่ตนเองและผูอื่นสามารถรับรูได ยิ่งกวาน้ัน แตละคนยังตองการที่จะรับรูสาระที่เปนตัว

รวมของชีวิตทั้งหลายที่ฝงลึกอยูภายในของมนุษยดวยกันตองการสื่อสารความรูสึกจากสวนลึกของ

กันและกัน  นอกเหนือจากการติดตอสื่อความหมายที่กระทําการดวยภาษาและทาทางใน

ชีวิตประจําวัน ศิลปะซึ่งเปนสื่อสําคัญในการแสดงออกซึ่งสาระของชีวิตจึงเปนสิ่งจําเปนทางดานจิต

ของมนุษยเราตลอดมา2 

 Nick Cave เกิดเม่ือ ค.ศ. 1959 ในภาคกลาง Missouri, USA คุณลักษณะท่ีศิลปนสนใจ

คือวัตถุท่ีพบและสถานการณการชุมนุมในวัยเด็กของเขา ผลงานแรกของศิลปน ทําจากกิ่งไม วัสดุ

ท่ัวไปอื่น ๆ รวมถึงยอมผมมนุษย, ปุมพลาสติก, ลูกปด, เล่ือม, และขน ซ่ึงบางชิ้นคลายคลึงกับ

เคร่ืองแตงกายในพิธีกรรมของแอฟริกัน 

                                                            

 2ชลูด  นิ่มเสมอ, วาดเสนสรางสรรค (กรุงเทพฯ : อมรินทร, 2553), 5.  
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 เคร่ืองแตงกายและหนากากพิธีแอฟริกาเปนจุดท่ีเห็นไดชัดในการสรางสรรคผลงานที่

แสดงออกถึงพลังทางจิตวิญญาณในวัตถุซ่ึงเปนความเช่ือของศิลปนเปนแนวคิดท่ีสอดคลองกับ

ประวัติศาสตรท่ีผานมาของชนเผาในแอฟริกาและควบคูไปกับความหมายของสวนบุคคล  

 โดยสวนตัวศิลปนตองการที่จะเปดทัศนียภาพไปหลายวัฒนธรรม สังเกตไดจากความ

หลากหลายของวัสดุท่ีอยูบนผลงาน ซ่ึงเปนทางการมุงเขาหาลักษณะความรูสึกภายในตัวเองและตัว

บุคคลกับวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวของกับโลก ทัศนคติสวนตัวของขาพเจาท่ีมีตอผลงาน ศิลปนสรางความ

นาสนใจดวยการใชวัสดุท่ีมีความหลากหลาย อาทิ เชน ขนสัตว (ขนสังเคราะห) ,ไม , เล่ือม , 

กระดุม , ลูกปด , โลหะ ฯลฯ เปนตน ในการสรางรูปทรงที่ดูแปลกและนาสนใจ โดยศิลปนไดรับ

แรงบันดาลใจมาจาก ประเพณีพิธีกรรมชนเผาแอฟริกัน ซ่ึงสอดคลองกับผลงานของขาพเจาท่ี

สรางสรรคผลงานในลักษณะทํานองเดียวกัน คือ เปนเร่ืองของพิธีกรรมทางความเช่ือ แตจะแตกตาง

ดวยวัฒนธรรมทางเช่ือชาติท่ีขาพเจามีตอบรรพบุรุษ ความดีงามของประเพณีทางความเช่ือท่ีวา 

บรรดาบรรพบุรุษเม่ือเสียชีวิตไปแลวดวงวิญญาณยังคงอยู คอยดูแลปกปองลูกหลาน มิใหมีภัย

อันตรายจากส่ิงไมดีท้ังปวง ซ่ึงเปนเนื้อหาสาระท่ีสําคัญของผลงานขาพเจา ขาพเจาสนใจในรูปแบบ

ลักษณะการแสดงออกบางอยางของ Nice Cave อาจจะดวยการแสดงออกท่ีแปลกแตกตางไปจาก

ศิลปนคนอ่ืน และโดยสวนตัวแลวขาพเจาคิดวาความงามอันเกิดจากสรางสรรคดวยตัวผลงาน 

เนื้อหาสาระ(ความหมาย) ตลอดจนนําไปสูกระบวนการตีความนั้นมีจําเปนสําหรับขาพเจามาก และ

เปนส่ิงท่ีขาพเจาใหความสําคัญสูงสุดในการสรางสรรคผลงานของขาพเจาเอง หากแตในบางคร้ัง

ความคิดความรูสึกของขาพเจาท่ีมีในขณะนั้น ไมสามารถจะส่ือแสดงออกดวยคําพูดได 

 Gustav Klimt  เกิดเม่ือ 14 กรกฏาคม 1862 เมือง Baumgarten ใกลกรุงเวียนนา 

ออสเตรีย ศิลปนท่ีวาดภาพผูหญิงไดงามท่ีสุด แตกลับไรผูหญิงเพียงสักคนเดียวในชีวิตจริง ศิลปนท่ี

มีความสําคัญในการสนับสนุนศิลปะ อารตนูโว (art nouveau) เขาไดเร่ิมอาชีพดวยการวาดภาพ

จิตรกรรมฝาผนังตามตึกสถานท่ีราชการตาง ๆ สไตลของเขามักจะชอบใชสีทองหรือการปะแผน

ทองเปนส่ิงประกอบสําคัญซ่ึงเปนอิทธิพลท่ีไดรับจากศิลปกรรมอียิปต กรีก, ไบแซนไทนแต

โบราณ แตศิลปนไมชอบการเขียนท่ีเปนจริงอยางท่ีตาเห็น แตจะใชสัญลักษณตาง ๆ เปนเคร่ือง

แสดงออกถึงเสรีภาพในทางศิลปะ สวนผลงานในยุคหลังๆ ของเขาเร่ิมจะมีรูปทรงท่ีมีลักษณะแบน

และเรียบงายข้ึน มีการใชสีท่ีสดใสกวาเดิม และส่ิงท่ีนาสนใจในผลงานของกุสตาฟ คลิมท โดย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สวนตัว กุสตาฟ คลิมท ก็เปนศิลปนอีกคนหนึ่งท่ีขาพเจาไดรับแรงบันดาลใจในการสรางสรรค

ผลงานเปนการใชลวดลายมาแสดงออกอยางอิสระ สีทองเหลืองท่ีแสดงความเปนเอกลักษณ

เฉพาะตัวเปนส่ิงท่ีขาพเจาสนใจ ความสมดุลทางการจัดองคประกอบของภาพ ศิลปนสรางรูปทรง

ซ่ึงมีขนาดเล็กใหญกอใหเกิดเสนแบงรูปทรงอยางชัดเจน ดวยคาของสีท่ีมีลักษณะสวาง ระยิบระยับ

ซ่ึงเปนเสนหของศิลปนท่ีโดดเดน  

 

 

 

  

ภาพท่ี 1 ลักษณะการฟอนในพิธีไหวผีบรรพบุรุษตามความเช่ือของชาวลานนา 

ท่ีมา : ผาแดง, ผีมดผีเม็ง, เขาถึงเม่ือ 6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก 

http://www.photohobby.net/content.php/164-ghostmodghostmeng?langid=1 
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ภาพท่ี 2 ลักษณะการฟอนในพิธีไหวผีบรรพบุรุษตามความเช่ือของภาคกลาง 

ท่ีมา :  njoy, ความเชื่อภาคกลาง – รําผีมอญ, เขาถึงเม่ือ 6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก 
http://www.openbase.in.th/node/8746  

 

 

ภาพท่ี 3 เคร่ืองเซนไหว (หมฺรับ) ผีบรรพบุรุษตามความเช่ือของภาคใต 

ท่ีมา : Ruj, ประเพณีวันสารทเดือนสิบ เมืองนคร, เขาถึงเม่ือ 6 พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก 

http://www.weekendhobby.com/offroad/newenergy/Question.asp?ID=363 
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ภาพท่ี 4 ภาพแสดงผลงานของ Nick Cave ช้ินท่ี 1 

ท่ีมา : james prinz, elaborate wearable artwork - soundsuit sculptures by nick cave, accessed 

May 6,2013, available from http://www.designboom.com/art/elaborate-wearable-artwork-

soundsuit-sculptures-by-nick-cave/ 

 

 

ภาพท่ี 5 ภาพแสดงผลงานของ Nick Cave ช้ินท่ี 2 

ท่ีมา : Edible Austin, Art De Terroir, accessed May 6,2013, available from 
http://www.edibleaustin.com/content/editorial/editorial/1192?task=view 
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ภาพท่ี 6 ภาพแสดงผลงานของ Gustav Klimt ช้ินท่ี 1 

ท่ีมา : Barbara Wells Sarudy, Human Jewels by Gustav Klimt 1862-1918, accessed May6,2013, 

available from http://bjws.blogspot.com/2011/03/human-jewels-by-gustav-klimt-1862-1918.html 
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ภาพท่ี 7 ภาพแสดงผลงานของ Gustav Klimt ช้ินท่ี 4 

ท่ีมา : Barbara Wells Sarudy, Human Jewels by Gustav Klimt 1862-1918, accessed May6,2013, 

available from http://bjws.blogspot.com/2011/03/human-jewels-by-gustav-klimt-1862-1918.html 

 

 



12 

 

บทท่ี 3 

การกําหนดรูปแบบและวิธีการสรางสรรค 

วิธีการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ 

 ศิลปนใดไมสามารถแสดงความนึกเห็นเปนมโนภาพของตน โดยอาศัยวิชาทางเทคนิค 

ส่ิงของและเคร่ืองมือท่ีใชใหปรากฎออกมาไดแลว อํานาจแหงความนึกเห็นเปนมโนภาพของศิลปน

ผูนั้น ก็จะจํากัดอยูแตภายในใจ ไมปรากฎออกมาภายนอกได1 วัสดุ รูปแบบ ตลอดจนแนวความคิด

เกี่ยวกับคติความเช่ือแบบไทยผสมผสานความเปนปจเจกออกมาเปนผลงานศิลปะไทยรวมสมัย โดย

ไดจากประสบการณ การศึกษา คนควาหาขอมูล เกี่ยวกับคติความเช่ือเร่ืองผีบรรพบุรุษ ลักษณะการ

ใชวัสดุเพื่อเช่ือมโยงกับความหมายในตัวผลงาน เพื่อถายทอดรูปลักษณของคติความเช่ือซ่ึงเปน

นามธรรมออกมาเปนรูปธรรมในลักษณะทางกายภาพของผลงาน 2 มิติ ดวยรูปแบบท่ีแปลกใหมซ่ึง

บงบอกถึงสภาวะแหงความรูสึกท่ีมีตอบรรพบุรุษแลวกระตุนความคิด อารมณและความรูสึก ของ

คนดูใหตรงจุดมุงหมายมากท่ีสุด 

 1.การหาขอมูลท่ีศึกษามี 2 ลักษณะคือ ศึกษาขอมูลจากหนังสือท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับผี

บรรพบุรุษ ในทฤษฎีของท่ีมา คติความเชื่อ เพื่อใหตรงกับจุดมุงหมายมากท่ีสุด และศึกษาจากคํา

บอกเลาของผูเฒา ผูแก ในทองถ่ินโดยใชกลองวีดีโอและกลองถายรูป ในการเก็บขอมูล เพื่อ

ประโยชนในการสรางสรรค 

 2. นําขอมูลท้ังหมดมาสรุปวิเคราะห ตามแนวทางที่จะแสดงออก โดยการกําหนด

รูปทรงและภาพรางคราวๆ กอนท่ีจะลงมือปฏิบัติงานจริง 

 3. การสรางสรรคผลงาน นําภาพรางท่ีเลือกแลว มาขยายเปนผลงานจริงในรูปแบบของ

งาน 2 มิติและ 3 มิติ รวมท้ังแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในงาน เพื่อการแสดงออกทางความคิด อารมณื

และความรูสึกใหไดมากท่ีสุด 

                                                            

 1ศิลป  พีระศรี, ศิลปสงเคราะห (กรุงเทพฯ : วิสคอมเซ็นเตอร, 2553), 153. 
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 4. การวิเคราะหผลงาน เพื่อศึกษาจุดบกพรองในผลงานเชน การทัศนธาตุ การนําเสนอ

รูปแบบ การส่ือความหมาย ตลอดจนการติดต้ังผลงาน เพื่อประโยชนในการที่จะพัฒนาผลงานใน

ช้ินตอไป 

ทัศนธาตุท่ีใชในการสรางสรรค 

  วัสดุท่ีเปล่ียนจากขนมมาเปนผาหลากหลายชนิด จึงสามารถสรางสรรคผลงานออกมา

ไดอยางอิสระมากข้ึน โดยสวนใหญการสรางสรรคผลงานของขาพเจา จะใชการเขียนแบบราง

คราวๆเพียงเพื่อใหรูตําแหนงแตจะใชปฏิบติการสรางสรรคในช้ินของผลงานจริง 

 ในการสรางสรรคผลงาน ขาพเจาใชทัศนธาตุ ตางๆดังนี้ 

 1. ทัศนธาตุในผลงาน จะอาศัยการใชผาตัดเปนรูปทรงข้ันพื้นฐาน เชน สามเหล่ียม 

ส่ีเหล่ียม วงกลม เปนตน แตจะใชการตัดทอน ผสมผสานรูปทรงใหมีความกลมกลืนในผลงานงาน 

เพิ่มรายละเอียดดวยลูกปด, ดายหลากสี, ใยท่ีไดจากผาสักหลาด ในการสรางสรรค 

 2. ทัศนธาตุท่ีเกิดจากพ้ืนท่ีวาง เกิดจากทัศนธาตุหลักหรือจุดเดนในตัวผลงานซ่ึงทําให

เกิดมิติและพ้ืนท่ีวางรอบขาง โดยรูปทรง (ทัศนธาตุ) ท่ีเกิดข้ึน จะออกมาในลักษณะของรูปทรงข้ัน

พื้นฐานเชนเดียวกัน 

 3. ลักษณะพ้ืนผิวและเทคนิค 

 3.1 ลักษณะของผามีหลายชนิด เชน บาง หนา หยาบ โปรง ท้ังนี้ท้ังนั้นข้ึนอยูกับ

ความเหมาะสมในแตละช้ินผลงาน 

 3.2 เทคนิค นอกเหนือจากความพิเศษของผาแตละชนิดแลว การทําเทคบนผืนผาก็

เปนความสําคัญอีกประการ เชน การขูดผาทําผาใหขาด, หรือการตัดผาออกมาแลวเย็บกลับเขาไป

ใหม เปนตน ซ่ึงเกิดจากการศึกษาจากแหลงขอมูลตางๆ ซ่ึงแตละเทคนิคก็มีความนาสนใจแตกตาง

กันไปเปนเสนหอีกประการที่ปรากฎอยูในผลงาน 

 3.3 ลูกปด, กระดุม, เล่ือมเปนเทคนิค สุดทายท่ีจะใสลงไปบานผลงงานดวยการเย็บ

ติดกับผืนผาท่ีไดเตรียมไวแลว 
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เทคนิควิธีการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ 

 ในการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธของขาพเจา เทคนิควิธีการสรางสรรค การ

กําหนดวัสดุท่ีนํามาใชในการสรางสรรคนั้น ถือวามีความสําคัญไมแพกับกระบวนการอ่ืน เพราะ

วัสดุท่ีนํามาใชนั้น สวนตัวแลวควรจะสอดคลองกับเร่ืองหรือแนวคิดท่ีตองการนําเสนอ เพื่องายตอ

การถายทอดอารมณและความรูสึกจากศิลปนสูผูดู ซ่ึงวิธีการสรางสรรคสามารถลําดับข้ันตอน

กอนหลังไดดังนี้ 

 1. ข้ันตอนการเตรียมผาพื้น จะใชผาท่ีมีความหนาเพื่องายกับการจัดการกับรูปทรง 

สวนสีท่ีใชก็แลวแตความเหมาะสมในแตละช้ินผลงาน 

 2. วัดขนาดผาแตละชนิดท่ีมีความ บาง หนา หยาบ และโปรง มาตัดในลักษณะท่ี

ลดหล่ันกัน ตามแบบรางท่ีเขียนไวแลว 

 3. นําผาท่ีตัดไวเรียบรอยแลวนํามาประกอบกันโดยใชวิธีการเย็บดวยจักรเย็บผา ตาม

แบบรางท่ีเขียนไวแลว 

 4. เมื่อเสร็จจากกระบวนการดังกลาว ก็เขาสูกระบวนการเก็บรายละเอียดซ่ึงสามารถ 

แบงเปนขอๆดังตอไปนี้ 

 4.1 การใชลูกปดท่ีรอยไวมาเย็บติดกับผลงานเพ่ือเพิ่มความนาสนใจอีกท้ังยังเปนการ

แกปญหาพื้นท่ีวางท่ีเกิดข้ึนในตัวผลงาน 

 4.2 ดายสี, ดิ้น, ใยผา เปนวัสดุเพื่อเพิ่มความนาสนใจและใชในการแกปญหาพื้นท่ี

วางเชนเดียวกัน แตจะใชหรือไมข้ึนอยูกับความเหมาะสมในแตละช้ินผลงาน 
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ภาพท่ี 8 วัสดุ อุปกรณ ในการสรางสรรค 

ท่ีมา : จากการศึกษาคนควารวบรวมของผูสรางสรรค 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 ภาพแสดงแบบภาพรางสีน้ําบนกระดาษ 

ท่ีมา : จากการศึกษาคนควารวบรวมของผูสรางสรรค 
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ภาพท่ี 10 ข้ันตอนการสรางสรรค : กระบวนการเทคนิค เย็บ ปก 

ท่ีมา : จากการศึกษาคนควารวบรวมของผูสรางสรรค 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11 ข้ันตอนการสรางสรรค : กระบวนการเทคนิค เย็บ ปก 

ท่ีมา : จากการศึกษาคนควารวบรวมของผูสรางสรรค 
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ภาพท่ี 12 ภาพของผลงานที่เสร็จสมบูรณ 

ท่ีมา : จากการศึกษาคนควารวบรวมของผูสรางสรรค 
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บทท่ี 4 

การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ 

 ผลงานวิทยานิพนธชุด “อาภรณสําหรับบรรพบุรุษ” ไดรับแรงบันดาลใจจากคติความ

เช่ือ เพื่ออุทิศถึงความกตัญูกตเวทีตอบรรพบุรุษ ขาพเจาไดศึกษาและแกปญญาจนพัฒนาเปน

ผลงานสรางสรรคท่ีสมบูรณ สามารถแสดงชวงเวลาของการสรางสรรคผลงานไดเปน 2 ระยะ ดังนี้ 

การสรางสรรคและพัฒนาผลงานระยะกอนวิทยานิพนธในระยะแรก 

 ซ่ึงในระยะน้ีสามรถแบงได 2 ชวง ไดแก 1. ชุดขนมลา ขนมพอง ขนมบา ขนมดีซํา 

และชุดท่ีใชผาในการสรางสรรคผลงานศิลปะ 

 ผลงานกอนวิทยานิพนธชุดแรก 

                    เปนผลงานชุดท่ีพัฒนาตอมาจากระดับปริญญาตรี โดยวัสดุท่ีใชเปนขนมท่ีใชในงาน

เดือนสิบ อันไดแก ขนมลา ขนมพอง ขนมบา ขนมดีซํา สวนรูปแบบก็ใชรูปทรงเชิงสัญลักษณ ซ่ึง

สัญลักษณท่ีใชไดรับแรงบันดาลใจมาจากศิวลึงคแทนบุรุษเพศ สวนสตรีเพศไดรับแรงบันดาลใจ

มากจากชุดหรือสรีระของผูหญิง ใชโคลงเหล็กในการสรางรูปทรงหุมดวยขนมลา ประดับตกแตง

ดวยขนมบา ขนมดีซําในสวนของรายละเอียด ซ่ึงผลงานชุดนี้เปนผลงานจัดวาง (Installation Art) 

จัดการกับบรรยากาศโดยรวมใหออกมาในลักษณะสลัว เพื่อส่ือแสดงออกถึงความขลังผสมผสาน

กับความเช่ือในเร่ืองราวของการอุทิศใหกับผีบรรพบุรุษอันเปนสาระสําคัญในการสรางสรรคผลงาน

ศิลปะของขาพเจา ซ่ึงเปนชุดสุดทายของการใชขนมเดือนสิบในการสรางสรรค ซ่ึงมีอยู 2 ช้ินดังนี้ 

  ผลงานระยะกอนวิทยานิพนธชุดแรกชิ้นท่ี 1  

  หมฺรับแดบรรพบุรุษ (ชาย) ลักษณะการสรางสรรคผลงาน เปนการนํารูปทรงของ

หมฺรับท่ีมีอยูเดิมพลิกเพลงพัฒนารูปทรงใหเกิดรูปทรงใหม โดยตัวผลงานมีลักษณะ 3 มิติ สามารถดู

ไดรอบดานใชรูปทรงเชิงสัญลักษณของศิวลึงคตามคติความเช่ือ ใชกล่ินซ่ึงเปนลักษณะพิเศษ ใช

แสงสลัวเพื่อใหเกิดแรงปะทะกับคนดูใหไดมากท่ีสุดซ่ึงในตัวผลงานจะใชขนมลาเปนหลักในการ

สรางสรรคผลงานและมีขนมบา ขนมดีซํา ขนมเดือนสิบชนิดอ่ืนนํามาเพิ่มเติมในสวนของ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รายละเอียดและส่ิงทีสําคัญและขาดไมไดก็คือข้ีเถาเปนนัยท่ีแฝงอยูภายใตของรูปทรงท่ีสรางข้ึนเปน

เร่ืองของจิตวิญญาณเชิงอุดมคติไมสามารถจับตองไดแตรูสึกไดวามีอยูจริง 

  ผลงานระยะกอนวิทยานิพนธชุดแรกชิ้นท่ี 2 

  หมฺรับแดบรรพบุรุษ (หญิง) ลักษณะการสรางสรรคผลงาน ตลอดจนกระบวนการ

คามคิดและเทคนิดเปนเชนเดียวกันกับหมฺรับแดบรรพบุรุษ (ชาย) แตจะแตกตางกันในเร่ืองของ

รูปทรงท่ีใชในการส่ือแสดงออก โดยลักษณะกายภาพภายนอกดูคลายกับชุดราตรีของผูหญิงซ่ึงเปน

ความต้ังใจของผูสรางสรรคท่ีตองการนําเสนอใหคนดูเขาใจไดงาย ซ่ึงมีสาระสําคัญก็คือการ

แสดงออกถึงประเพณีวันสารทเดือนสิบท่ีขาพเจาไดซึมซับ ใกลชิดกับประเพณีนี้ตั้งแตเยาววัยมา

เปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรค ดวยความพิเศษและความหมายของวัสดุท่ีเปนเอกลักษณ

เช่ือมโยงกับคติความเช่ือท่ีเปนไทยออกมาเปนผลงานศิลปะ 

 ผลงานกอนวิทยานิพนธชุดท่ี 2 

 เปนผลงานชุดท่ีเปนการเปล่ียนวัสดุจากขนมมาเปนผา โดยการศึกษาคาควาหาจาก

แหลงขอมูลตางๆ เชน หองสมุด เวปไซด ตลอดจนบุคคลที่มีความรูเกี่ยวกับเร่ืองราวดังกลาว เปน

ตน ซ่ึงผลงานชุดนี้ไดรับแรงบันดาลใจมากจากผาหมซ่ึงเปนเคร่ืองใชในชีวิตประจําวัน โดยทําลาย

ฟงสช่ันการใชงานจริงออกไป ขยายขนาดใหใหญเพ่ือใหสอดคลองกับคติความเชื่อผสมผสานกับ

กระบวนการเทคนิค วิธีการสวนตัวซ่ึงสามารถแบงได 4 ช้ินดังนี้ 

  ผลงานระยะกอนวิทยานิพนธชิ้นท่ี 3 

  อาภรณสําหรับบรรพบุรุษหมายเลข 1 เปนผลงานช้ินแรกท่ีใชผามาเปนวัสดุใน

การสรางสรรค ไดรับแรงบันดาลใจมาจากผาหม ซ่ึงเปนเคร่ืองใชในชีวิตประจําวัน เปนผลงานช้ิน

แรกท่ีสรางสรรค หลังจากการคนควาหาขอมูลและทดลองเทคนิคผาในแตละแบบโดยรูปทรงท่ี

ปรากฎในชิ้นงานนั้นเปนรูปทรงอิสระเสียสวนใหญ สวนโทนสีจะใชสี เหลือง แดง ขาว เทา ดํา 

ผสมผสานเทคนิคท่ีท่ีไดจากการศึกษามาใชในการสรางสรรคผลงานซ่ึงผลงานช้ินนี้โดยรวมท้ัง

รูปแบบและเทคนิคยังไมลงตัวเทาท่ีควร 

  ผลงานระยะกอนวิทยานิพนธชิ้นท่ี 4 

  อาภรณสําหรับบรรพบุรุษหมายเลข 2 เปนผลงานท่ีสองในผลงานชิ้นนี้ยังอยู

ในชวงทดลองเทคนิค โดยกําหนดใหผาพื้นเปนผาโปรงสามารถมองทะลุผานได ในสวนของ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รูปทรงจะมีลักษณะเปนเสนซ่ึงในแตละเสนก็จะมีลักษณะผิวและสีท่ีแตกตางกันออกไป จัดการกับ

พื้นท่ีวางบนผืนผาพื้นท่ีเตรียมไว เย็บติดเขาไป ภาพท่ีปรากฎบนผลงานจะออกมาในลักษณะความ

แตกตางของผาแตละชนิด กลาวคือ ผาพื้นท่ีโปรง + ผาหลากสีท่ีมีลักษณะเปนเสน (ทึบแสง) จัดการ

กับพื้นท่ีวางผสมผสานกับเทคนิคท่ีศึกษา มีการพัฒนาท่ีดีข้ึนเปนลําดับ 

  ผลงานระยะกอนวิทยานิพนธชิ้นท่ี 5 

  อาภรณสําหรับบรรพบุรุษหมายเลข 3 เปนผลงานช้ินท่ีสามเปนผลงานท่ีพัฒนาตอ

จากอาภรณสําหรับรรพบุรุษหมายเลข2 ซ่ึงจากการลองผิดลองถูกก็เร่ิมท่ีจะควบคุมในสวนของ

กระบวนการทางเทคนิคไดดีข้ึนข้ึน กลาวคือกําหนดใหผาพื้นเปนผาโปรง ใชการซํ้าของรูปทรง

ส่ีเหล่ียมผืนผาขนาด 3 X 3 ซม. เย็บติดกับผาพื้นดังกลาวใหออกมาในลักษณะเรียงซอนกัน โดยจัก

การกับพื้นท่ีวางและโทนสีในตัวของผลงานผสมผสานความเปนตัวตนเขาไปมากข้ึนสงผลให

ผลงานมีความเปนเอกภาพและเห็นถึงการพัฒนาอยางชัดเจนในช้ินนี้ 

  ผลงานระยะกอนวิทยานิพนธชิ้นท่ี 6 

  อาภรณสําหรับบรรพบุรุษหมายเลข 4 เปนการนําเอาผลงานระยะวิทยานิพนธท้ัง

สามช้ินมาพัฒนาตอกลาวคือลดทอนรูปทรง การจัดองคประกอบ ตลอดจนการใชรูปทรง เสน สี ให

มีความลงตัวและถือวาเปนผลงานท่ีสมบูรณท่ีสุดจากทั้งสามช้ินกอนหนานี้ โดยตัวผลงานมีการใช

รูปทรงเชิงสัญลักษณท่ีสามารถส่ือสารกับคนดูท่ีเขาใจไดงายข้ึน ในตัวผลงานมีความเปนเอกภาพท่ี

ชัดเจน และเม่ือติดต้ังจริงดวยสีและบรรยากาศทําใหผลงานมีความโดดเดนมากกวาช้ินอ่ืนซ่ึงถือวามี

การพัฒนาไดอยางดีกวาช้ินกอนหนานี้ 

ปญหาในการสรางสรรคผลงานในระยะกอนวิทยานิพนธ 

 จากการดําเนินการสรางสรรคผลงานชวงกอนวิทยานิพนธมีปญหาอยูหลายประการ 

ไดแก 

 1. การนําเสนอรูปทรงเพื่อใชในการส่ือแสดงออก รูปแบบท่ีสรางสรรคขาดความเปน

เอกภาพ 

 2. การควบคุมรูปทรงท่ีทําไดยากเพราะขนาดของผลงานมีขนาดใหญทําใหเปน

อุปสรรคในการสรางสรรค 

 3.อุปกรณ (จักรเย็บผา) เขาไมถึงจุดท่ีตองการสรางสรรคผลงาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 4. ผลงานท่ีมีขนาดใหญโดยเฉล่ียท้ังส่ีช้ินมีขนาด 3-4 เมตร ทําใหการสรางสรรคเกิด

การลาชากวาท่ีควรจะเปน 

 5. ความไมชํานาญทางดานการใชอุปกรณ 

 6. การติดต้ังผลงาน เปนไปดวยความยากลําบากพอสมควรเพราะขนาดของผลงานท่ีมี

ขนาดไมเทากัน  

ผลงานระยะวิทยานิพนธ 

 ผลงานวิทยานิพนธของขาพเจาเปนการนําคติความเชื่อในการแสดงความกตัญูตอ

บรรพบุ รุษ  โดยใชผลงานระยะกอนวิทยานิพนธ  พัฒนาสูผลงานระยะวิทยานิพนธ  จาก

ประสบการณและความรูทางดานทัศนศิลป เพื่อส่ือแสดงออกทางอารมณและความรูสึกสวนตัว 

ดวยรูปทรงท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว ซ่ึงสามารถจําแนกไดดังนี้ 

 ผลงานวิทยานิพนธชุดท่ี 1 “หมอน, ท่ีนอนสําหรับบรรพบุรุษ” เปนตนวา การอุปมา

อุปมัยเกี่ยวกับคติความเช่ือกับการใชชีวิตประจําวันของมนุษย โดยอาศัยลักษณะทางกายภาพ

ภายนอก ในการนํามาประยุกษใชสรางสรรคเปนผลงานทางศิลปะ มีอยูดวยกัน 2 ช้ินไดแก หมอน, 

ท่ีนอนสําหรับบรรพบุรุษหมายเลข 5 และ หมอน, ท่ีนอนสําหรับบรรพบุรุษหมายเลข 6 ลดทอน

รูปทรง กับลักษณะการใชงานจริงออกไป ผสมผสานความเปนตัวตนเขาไป จึงเกิดรูปลักษณในเชิง

ทัศนศิลป กลาวคือเปนการสรางสรรคจากส่ิงของท่ีเราใชในชีวิตประจําวัน + คติความเช่ือแบบไทย

(ผีบรรพบุรุษ) ออกมาเปนผลงานศิลปะไทยรวมสมัย 

 ผลงานวิทยานิพนธชุดท่ี 2 “ผาหมสําหรับบรรพบุรุษ” กลาวคือ เปนผลงานท่ีไดรับแรง

บันดาลใจมากจากผาหมท่ีเปนเคร่ืองใชในชีวิตประจําวัน + คติความเช่ือเร่ืองผีบรรพบุรุษ มา

สรางสรรคเปนผลงานศิลปะซ่ึงมีอยูดวยกัน 3 ช้ินผลงานดวยกันไดแก ผาหมสําหรับบรรพบรุษ

หมายเลข 7  ผาหมสําหรับบรรพบรุษหมายเลข 8 ผาหมสําหรับบรรพบรุษหมายเลข 9 โดยลักษณะ

กายภาพภายนอกจะเปนรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผาผสมผสานกับกระบวนการเทคนิคสวนตัว รูปทรงท่ี

ใชก็ยังคงเปนรูปทรงอิสระและการซํ้าของรูปทรง ประกอบกับโทนสีท่ีใช ไดแก ขาว เทา ดํา เขียว 

แดง เหลืองทอง เปนตน  ส่ือแสดงออกมาเปนผลงานส่ือประสมแบบ 2 มิติ เพื่ออุทิศถึงความกตัญู

กตเวที ดวยความรูสึกท่ีรักและเคารพตอ ปูยา ตายาย หรือผีบรรพบุรุษ อันเปนส่ิงดีงามทั้งดาน

ความรูสึกออกมาเปนผลงานศิลปะไทยรวมสมัย 

   ส
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 ผลงานวิทยานิพนธชุดท่ี 3 “ชุดสําหรับบรรพบุรุษ” เปนการไดรับแรงบันดาลใจมาจาก

ชุด ท่ีใชสวมใสในชีวิตประจําวัน + คติความเชื่อเร่ืองผีบรรพบุรุษ ผลงานมีอยู 2 ช้ินดวยกัน ไดแก 

ชุดสําหรับบรรพบุรุษหมายเลข 10 ชุดสําหรับบรรพบุรุษหมายเลข 11 โดยลักษณะรูปทรงโดยรวม

เปนการนําเสนอชุดท่ีซอนชุด กลาวคือ เปนการสรางสรรคท่ีใชชุดเปนแรงบันดาลใจแตละลาย

รูปทรงน้ันโดยใชกระบวนการสรางสรรคออกมาในเชิงทัศนศิลปหรือกลาวงายก็คือ การลดทอน

รูปทรงของชุดท่ีใชสวมใสในชีวิตประจําวันใหออกมาในลักษณะเปนผลงานศิลปะนั่นเอง เพิ่มเติม

ในสวนของรายละเอียดตางๆผสมผสานกับกระบวนการเทคนิคสวนตัว เพื่ออุทิศถึงความกตัญู

กตเวทีตอบรรพบุรุษ อันเปนความดีงามท่ีผูสรางตองการส่ือแสดงออกมาเปนผลงานศิลปะไทยรวม

สมัย 
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ภาพท่ี 13 ผลงานระยะกอนวิทยานิพนธช้ินท่ี 1 “หมฺรับแดบรรพบุรุษ” (ชาย) 

ท่ีมา : จากการศึกษาคนควารวบรวมของผูสรางสรรค 
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ภาพท่ี 14 แสดงรายละเอียดของผลงาน ระยะกอนวิทยานิพนธช้ินท่ี 1 “หมฺรับแดบรรพบุรุษ” (ชาย) 

ท่ีมา : จากการศึกษาคนควารวบรวมของผูสรางสรรค 
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ภาพท่ี 15 ผลงานระยะกอนวิทยานิพนธช้ินท่ี 2 “หมฺรับแดบรรพบุรุษ” (หญิง) 

ท่ีมา : จากการศึกษาคนควารวบรวมของผูสรางสรรค 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 
 

ภาพท่ี 16 แสดงรายละเอียดของผลงาน ระยะกอนวิทยานพินธช้ินท่ี 2 หมฺรับแดบรรพบุรุษ (หญิง) 

 ท่ีมา : จากการศึกษาคนควารวบรวมของผูสรางสรรค 
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ภาพท่ี 17 ผลงานระยะกอนวิทยานิพนธช้ินท่ี 3 อาภรณสําหรับบรรพบุรุษหมายเลข 1  

ท่ีมา : จากการศึกษาคนควารวบรวมของผูสรางสรรค 
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ภาพท่ี 18 ผลงานระยะกอนวิทยานิพนธช้ินท่ี 4 อาภรณสําหรับบรรพบุรุษหมายเลข 2  

ท่ีมา : จากการศึกษาคนควารวบรวมของผูสรางสรรค 
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ภาพท่ี 19 ผลงานระยะกอนวิทยานิพนธช้ินท่ี 5 อาภรณสําหรับบรรพบุรุษหมายเลข 3  

ท่ีมา : จากการศึกษาคนควารวบรวมของผูสรางสรรค 

 



30 

 

ภาพท่ี 20 ผลงานระยะกอนวิทยานิพนธช้ินท่ี 6 อาภรณสําหรับบรรพบุรุษหมายเลข 4  

ท่ีมา : จากการศึกษาคนควารวบรวมของผูสรางสรรค 
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ภาพท่ี 21 ผลงานระยะวิทยานิพนธ ชุดท่ี 1 “หมอน, ท่ีนอนสําหรับบรรพบุรุษหมายเลข 5” 

ท่ีมา : จากการศึกษาคนควารวบรวมของผูสรางสรรค 
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ภาพท่ี 22 ผลงานระยะวิทยานิพนธ ชุดท่ี 1 “หมอน, ท่ีนอนสําหรับบรรพบุรุษหมายเลข 5” 

ท่ีมา : จากการศึกษาคนควารวบรวมของผูสรางสรรค 
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ภาพท่ี 23 ผลงานระยะวิทยานิพนธ ชุดท่ี 1 “หมอน, ท่ีนอนสําหรับบรรพบุรุษหมายเลข 6” 

ท่ีมา : จากการศึกษาคนควารวบรวมของผูสรางสรรค 
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ภาพท่ี 24 ผลงานระยะวิทยานิพนธ ชุดท่ี 1 “หมอน, ท่ีนอนสําหรับบรรพบุรุษหมายเลข 6” 

ท่ีมา : จากการศึกษาคนควารวบรวมของผูสรางสรรค 
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ภาพท่ี 25 ผลงานระยะวิทยานิพนธ ชุดท่ี 2 “ผาหมสําหรับบรรพบรุษหมายเลข 7” 

ท่ีมา : จากการศึกษาคนควารวบรวมของผูสรางสรรค 
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ภาพท่ี 26 ผลงานระยะวิทยานิพนธ ชุดท่ี 2 “ผาหมสําหรับบรรพบรุษหมายเลข 8”  

ท่ีมา : จากการศึกษาของผูวิจัย 
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ภาพท่ี 27 ผลงานระยะวิทยานิพนธชุดท่ี 3 “ชุดสําหรับบรรพบุรุษหมายเลข 10”              

ท่ีมา : จากการศึกษาของผูวิจัย 

 

 

 

 

 



38 

 

ภาพท่ี  28 ผลงานระยะวิทยานิพนธชุดท่ี 3 “ชุดสําหรับบรรพบุรุษหมายเลข 11”              

ท่ีมา : จากการศึกษาคนควารวบรวมของผูสรางสรรค 
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บทท่ี 5 

สรุปการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ 

  ความเช่ือแบบไทย อาจดูงมงาย แตรากเหงาของควาเปนชาติไทยน้ันเติบโตงอกงามข้ึนมาได

ก็ดวยวิถีชีวิตและคติความเช่ือที่คนรุนปูยาตายายไดไดชวยกันสรางไวใหลูกหลานรุนเราไดกินอยูสืบ

พันธมีชีวิต แตประเทศชาติบานเมือง และวิธีชีวิตของคนไทย กําลังจะมาพังพินาศเพราะวิถีแหงสากล

และอารยธรรมขามชาติที่หล่ังไหลเขามาไมหยุดยั้ง1 

 ขาพเจาไดนําเสนอแนวความคิดซ่ึงมีท่ีมาจากคติความเช่ือเร่ืองผีบรรพบุรุษโดยการใช

รูปทรงอิสระและรูปทรงเรขาคณิตท่ีไดรับแรงบันดาลใจมาจากเส้ือผาอาภรณมาส่ือแสดงออก ดวย

การนําเอาวัสดุ อันไดแก ผาชนิดตางๆ ลูกปด ดายสี ฯ ผานกระบวนการศิลปะผสมผสานกับจิตนา

การสวนตัวในรูปลักษณทางดานทัศนศิลปแบบ2มิติ เพื่อส่ือสารกับคนดูใหตระหนักถึงความกตัญู

กตเวทีท่ีมีตอบรรพบุรุษ ความดีงามที่ปรากฏอยูในวัฒนธรรมไทย ออกมาเปนผลงานศิลปไทยรวม

สมัยในแนวงานส่ือประสมแบบ 2 มิติ 

 มุมมองสวนตัวท่ีขาพเจาไดจากสถาบันศิลปะแหงนี้ ไมวาจะมาจากอาจารยท่ีปรึกษา 

รุนพี่ เพื่อนท่ีทํางานศิลปะดวยกัน เปนตัวแปรอีกประการที่สําคัญในการพัฒนาความสามรถในการ

สรางสรรคผลงานศิลปะของขาพเจา การรูจักวิเคราะหสรางสรรค และมีวิสัยทัศนท่ีเปดกวางมาก

ยิ่งข้ึน ซ่ึงเปนแนวทางใหกับขาพเจาท่ีจะสรางสรรคผลงานท่ีมีคุณภาพใหคนท่ัวไปไดรูซ้ึงถึงคุณคา

ของประเพณีวัฒนธรรมท่ีมีผลตอสังคมและวิถีของคนในชาติได 

  

                                                            

  1วิโชค  มุกดามณี, กรุงเทพเมืองฟาอมร (กรุงเทพฯ : อมรินทร, 2541), 177.  
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รายการอางอิง 

ชลูด  นิ่มเสมอ. วาดเสนสรางสรรค.กรุงเทพฯ : อมรินทร, 2553.  

____________. องคประกอบของศิลปะ.กรุงเทพฯ : อมรินทร, 2553. 

ประเสริฐ ศีลรัตนา. สุนทรียะทางทัศนศิลป.กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2542. 

วิโชค  มุกดามณี. กรุงเทพเมืองฟาอมร.กรุงเทพฯ : อมรินทร, 2541. 

ศิลป  พีระศรี. ศิลปสงเคราะห.กรุงเทพฯ : วิสคอมเซ็นเตอร, 2553. 
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รายละเอียดผลงานการสรางสรรค 

ผลงานการสรางสรรคกอนวิทยานิพนธระยะแรก 

 1. ผลงานการสรางสรรคกอนวิทยานิพนธระยะแรก ช้ินท่ี 1  

 ช่ือผลงาน “หมฺรับแดบรรพบุรุษ (ชาย)” ขนาด ผันแปรไมแนนอน เทคนิค เย็บปกขนม

ลา ปท่ีสราง พ.ศ. 2554 

 2. ผลงานการสรางสรรคกอนวิทยานิพนธระยะแรก ช้ินท่ี 2  

 ช่ือผลงาน “หมฺรับแดบรรพบุรุษ (หญิง)” ขนาด ผันแปรไมแนนอน เทคนิค เย็บปก

ขนมลา ปท่ีสราง พ.ศ. 2554 

 3. ผลงานการสรางสรรคกอนวิทยานิพนธระยะแรก ช้ินท่ี 3 

 ช่ือผลงาน “อาภรณสําหรับบรรพบุรุษ หมายเลข 1” ขนาด 600 x 230 เซนติเมตร 

เทคนิค เย็บปกบนผืนผา ปท่ีสราง พ.ศ. 2554 

 4. ผลงานการสรางสรรคกอนวิทยานิพนธระยะแรก ช้ินท่ี 4 

 ช่ือผลงาน “อาภรณสําหรับบรรพบุรุษ หมายเลข 2” ขนาด 550 x 160 เซนติเมตร 

เทคนิค เย็บปกบนผืนผา ปท่ีสราง พ.ศ. 2555 

 5. ผลงานการสรางสรรคกอนวิทยานิพนธระยะแรก ช้ินท่ี 5 

 ช่ือผลงาน “อาภรณสําหรับบรรพบุรุษ หมายเลข 3” ขนาด 420 x 180 เซนติเมตร 

เทคนิค เย็บปกบนผืนผา ปท่ีสราง พ.ศ. 2555 

 6. ผลงานการสรางสรรคกอนวิทยานิพนธระยะแรก ช้ินท่ี 6 

 ช่ือผลงาน “อาภรณสําหรับบรรพบุรุษ หมายเลข 3” ขนาด 580 x 240 เซนติเมตร 

เทคนิค เย็บปกบนผืนผา ปท่ีสราง พ.ศ. 2555 

ผลงานวิทยานิพนธ 

 1. ผลงานวิทยานิพนธชุดที่ 1 

 ช่ือผลงาน “หมอน, ท่ีนอนสําหรับบรรพบุรุษ หมายเลข 5” ขนาด 230 x 70 เซนติมเตร 

เทคนิค เย็บปก ปท่ีสราง พ.ศ. 2556   
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 ช่ือผลงาน “หมอน, ท่ีนอนสําหรับบรรพบุรุษ หมายเลข 6” ขนาด 200 x 70 เซนติมเตร 

เทคนิค เย็บปก ปท่ีสราง พ.ศ. 2556   

 2. ผลงานวิทยานิพนธชุดที่ 2 

 ช่ือผลงาน “ผาหมสําหรับบรรพบุรุษ หมายเลข 7” ขนาด 380 x 280 เซนติมเตร เทคนิค 

เย็บปก ปท่ีสราง พ.ศ. 2556   

 ช่ือผลงาน “ผาหมสําหรับบรรพบุรุษ หมายเลข 8” ขนาด 200 x 140 เซนติมเตร เทคนิค 

เย็บปก ปท่ีสราง พ.ศ. 2556   

 3. ผลงานวิทยานิพนธชุดที่ 3 

 ช่ือผลงาน “ชุดสําหรับบรรพบุรุษ หมายเลข 10” ขนาด 200 x 140 เซนติมเตร เทคนิค 

เย็บปกบนผืนผา ปท่ีสราง พ.ศ. 2556   

 ช่ือผลงาน “ชุดสําหรับบรรพบุรุษ หมายเลข 11” ขนาด 200 x 140 เซนติมเตร เทคนิค 

เย็บปกบนผืนผา ปท่ีสราง พ.ศ. 2556   
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