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55901329: สาขาวิชาทศันศิลปศกึษา 

คําสําคญั: บุคลิกภาพ 

 สลาลี สมบติัมี: บุคลิกสมัพนัธ์. อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์: อ.ดร.เตยงาม คปุตะบุตร 

 และ อ.ดร.วิสตูร โพธิเงิน. 100 หน้า. 

 วิทยานิพนธ์หัวข้อเรือง บุคลิกสมัพนัธ์ มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้เห็นถึง บุคลิกภาพของ

บุคคลทีได้รับอิทธิพลจากสงัคมแวดล้อมทีแสดงออกผา่นทางเสือผ้าเครืองแตง่กาย เพือสร้างผลงานที

แสดงออกถึงความเชือมโยงสมัพันธ์ทางบุคลิกภาพของคนในสงัคมโดยใช้เสือผ้าเครืองแต่งกายที

มนุษย์เลือกสวมใสม่าใช้เป็นวสัดหุลกัทีสามารถแสดงออกถึงตวัตนและเป็นตวัแทนในการแสดงออก

ของผู้สวมใส่ทีได้รับอิทธิพลและเชือมโยงสมัพนัธ์จากคนและสงัคมทีแวดล้อมอย่างแยกกันไม่ขาด

 โดยขอบเขตของการศึกษาได้ทําการศึกษาข้อมูลเชิงจิตวิทยาบุคลิกภาพ ชีววิทยา

พนัธุกรรม สงัคมศาสตร์  ประวติัศาสตร์เครืองแตง่กายและผลงานศิลปินทีเกียวข้อง ทําการคดัเลือก

กลุ่มบุคคลทีต้องการนําเสนอ ซึงเป็นกลุ่มบุคคลทีข้าพเจ้ามีความเกียวโยงสัมพันธ์ด้วยใน

ชีวิตประจําวัน ได้แก่ บุคคลในสามกลุ่ม ครอบครัว กลุ่มวัยนักศึกษา และกลุ่มทางการเมือง โดย

นําเสนอผลงานในรูปแบบผลงานสามมิติ ทีใช้ ผ้า เสือผ้าและเครืองแต่งกายเป็นวัสดุหลกั โดยนํามา

ปรับเปลียนเชือมตอ่ เย็บติดเพือสร้างเป็นรูปทรงใหม่ แต่ยงัคงซึงความรู้สึกเดิมของความเป็นเสือผ้า

และในขณะเดียวกันก็กลายเป็นรูปทรงใหม่ทีเกิดจากการเชือมต่อประสานหลายๆ ชินเข้าด้วยกัน  

สร้างสรรค์เป็นผลงานสือผสมสามมิติจํานวนสามชิน คือผลงานชุด“Persona of Ideal Democracy”, 

2557 เทคนิคสือผสม ขนาด 190x65x50 ซม., ผลงานชุด “Teenage Dream”, 2557 เทคนิคสือผสม 

ขนาด 160x180 ซม., และผลงานชุด “Family Portrait”, 2557 เทคนิคสือผสม ขนาด 100x100 ซม. 

 จากการสร้างสรรค์งานวิจยัครังนี ข้าพเจ้าเกิดการเรียนรู้และความเข้าใจในโครงสร้างทาง

สงัคมได้อยา่งลกึซงึขนึ โครงสร้างทางสงัคมทีมีอิทธิพลถ่ายเท เชือมโยงสมัพนัธ์ และส่งผลซึงกันและ

กันตลอดเวลา ซึงเป็นข้อเท็จจริงทางสังคมทีว่าบุคคลเป็นผลผลิตของสังคม นอกจากนียังเกิด

กระบวนการเรียนรู้และได้พฒันาทงัระบบความคิด การวางแผน และการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ทีจะ

สามารถนําไปตอ่ยอดและพฒันาศกัยภาพให้ดียิงขนึไป 
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 SLALEE SOMBUTMEE: PERSONA. THESIS  ADVISOR: TOEINGAM GUPTABUTRA, 

Ph.D. AND WISUD PONGERN , Ph.D. 100 pp.        

 

 This Thesis aims to understand the relationship personality; people’s personality is 

influenced by environmental society in terms of attires. This piece of work represents the chain of 

idea between personalities of humans in the society and wearing clothes are worn by humans. 

These two relevant factors are able to express real identity and be as the representative of human 

beings who are influenced by the environmental society which circles the human life, importantly 

explicit the behaviours of humans. 

 The extent of this thesis, the study focus on data of personality Psychology, Genetics 

and Biology, Sociology, history of attires, and involved workpieces of artists. Then, this research 

intends to present the specific group of people who researcher has relation with in everyday life, 

such as family, graduate students, and political members. The presentation displays in 3D and 

focus on three main materials: fabrics, attires, and wearing clothes. These materials are 

transformed, connected and sewed to build the new creative thinking of shape, however, still 

preserve the original-style feeling of clothing. Furthermore, this new shape shows the relation 

between various behaviours and the society, and then creates distinctly three 3D mixed media of 

workpieces following as “Persona of Ideal Democracy ” (2557), 3D mixed media technic, size 

190x65x50 cm., “Teenage Dream” (2557), 3D mixed media technic, size  160x180 cm., and 

“Family Portrait” (2557) 3D mixed media technic, size 100x100 cm. 

 From Creating This Thesis, I have learned and understand the structure of society 

more deeply. The society’s structure that always have an influence in relation transition that effect 

on each others. Moreover, This thesis develops my learning process as well as way of thinking, 

planning and creating an artworks that would be progressed and improve in the future. 
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Student’s Signature………………………………………..                                 Academic Year 2013 
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กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนีสําเร็จลลุ่วงไปได้ด้วยดีเพราะได้รับความกรุณาจากอาจารย์ ดร. 

เตยงาม คปุตะบตุร อาจารย์ ดร.วิสตูร โพธิเงิน ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ทีให้ความช่วยเหลือและให้

คําแนะนําทีเป็นประโยชน์อย่างยิงต่อผู้ วิจัย รวมทังรองศาสตราจารย์ปริญญา ตนัติสขุ ประธาน

กรรมการ และรองศาสตราจารย์สรรณรงค์ สิงหเสนี ผู้ทรงคุณวฒิุในการตรวจศิลปนิพนธ์ ทีให้

คําแนะนําทีสามารถนําไปตอ่ยอดในการสร้างสรรค์ผลงาน ขอกราบขอบพระคณุคณาจารย์สาขา

หลกัสตูรและการนิเทศน์ทุกท่านทีให้ความรู้ให้คําแนะนําและประสบการณ์อนัมีค่ายิงแก่ผู้ วิจัย 

ขอขอบพระคณุเจ้าของหนงัสือ วารสาร เอกสาร บทความ เว็บไซต์ และวิทยานิพนธ์ทุกเล่ม ทีให้

ข้อมลูทีจําเป็นในการค้นคว้าวิจยั คณุคา่หรือประโยชน์อนัเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนีผู้ วิจัยขอน้อม

บชูาแดพ่ระคณุบิดา มารดา และครูบาอาจารย์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ช 
 

สารบัญ 

 หน้า 

บทคดัย่อภาษาไทย…………………………………………………………………………… ง                                                                     

บทคดัย่อภาษาองักฤษ……………………………………………………………………….  จ                                                                 

กิตติกรรมประกาศ……………………………………………………………………………. ฉ 

สารบญัภาพ………………………………………………………………………………...... ญ                                                                               

บทที        

   1        บทนํา………………………………………………………………………………. 1

     ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา……………………………………. 1

     ความมุง่หมายและวตัถปุระสงค์ของการสร้างสรรค์…………………………. 2 

  ขอบเขตของโครงการ………………………………………………………….. 3 

  ขนัตอนการศกึษา…………………………………………………................ 4 

  เวลาทีใช้ในการศกึษา……………………………………………................. 4 

  แหลง่ข้อมลู…………….………………………………………………...……. 4 

 อปุกรณ์ทีใช้ในการสร้างสรรค์ ……………………………………………….. 4 

 คา่ใช้จ่ายทงัหมดในการวิจยั……………………………………..…..………. 6 

 การเสนอผลงาน………………………………………………….…………… 6 

    2    วรรณกรรมทีเกียวข้อง…………………………………………………………….. 7 

  ความหมายและลกัษณะของบคุลิกภาพ…………………………………….. 7 

 อิทธิพลทีมีผลตอ่บคุลิกภาพ………………………………………………….. 13 

 อิทธิพลของโครงสร้างทางชีววิทยาและพนัธกุรรม (Heredity) …................ 13 

 อิทธิพลของสิงแวดล้อม  (Environmental Situation)………… …………….. 17 

 อิทธิพลของปัจจยัเสริมอืนๆ…………………….……………………............ 20 

 ความหมายและนิยามของเสือผ้าเครืองแตง่กาย…..……………................ 22 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ซ 
 

บทที                                                                                                                           หน้า    

 แฟชนั…………………………………………………………………….…… 30 

 ความหมายของแฟชนั………………………………………….……........... 31 

 องค์ประกอบของแฟชนั…………………………………………….………… 32 

 ศิลปินทีเกียวข้อง….………………………………………………………….. 45 

 วิเวียน เวสต์วดู  (Vivienne Westwood) …………… …………….……….. 45 

 อมัรินทร์ บพุศิริ………………………………………….…………….…….. 48  

 ลซีู ออร์ต้า (Lucy Orta) ……………………………………….… ………… 50 

    3       วิธีดําเนินการวิจยั……………………………………………..….…….………... 54 

 ผลงานชดุที1 Persona of Ideal Democracy…………………..………….. 56 

  ขนัตอนการเก็บข้อมลู…………………………….….……………………… 56 

 ขนัตอนการสร้างแบบร่าง…………………….……………………….......... 57  

 ขนัตอนการผลิต…………………….………….……………………………. 61 

   ผลงานชดุที 2 TEENAGE DREAM. …………………………….…….….... 67 

   ขนัตอนการเก็บข้อมลู………………………………..……………………… 67 

  ขนัตอนการสร้างแบบร่าง………………………….………………………… 68 

  ขนัตอนการผลิต….………………………………………………………….. 69 

  ผลงานชดุที 3 Family Portrait…….……….…………………………......... 74 

  ขนัตอนการเก็บข้อมลู………………………………..……………………… 74 

  ขนัตอนการสร้างแบบร่าง…………….……………………………………… 75 

 ขนัตอนการผลิต….……………………………………………................... 76 

    4        การวิเคราะห์ผลงาน……………………………….……………………..………. 83 

 ผลงานสําเร็จชินที 1…………………………………………………….……. 83 

 แนวความคิด……..…………………………………………………….…….. 84 

 องค์ประกอบของงาน.….…………………………………………………….. 84  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ฌ 
 

บทที                                                                                                                      หน้า  

 ผลงานสําเร็จชินที 2………………………………………….……………… 87 

 แนวความคิด ……………………………………..………………………… 88 

 องค์ประกอบของงาน……………………………………………………….. 89  

 ผลงานชินทีสําเร็จชินที 3………………………………..…………........... 91 

 แนวความคิด ……..……………………………………………..…………. 92 

 องค์ประกอบของงาน……………………………………………………….. 93 

    5       บทสรุป…………………………………………………………………...……… 93 

 การอภิปรายผล……………………………………………………………… 94 

 ข้อเสนอแนะ…………………………………………….…………………… 95 

รายการอ้างอิง………………………………………………………………………………. 98 

ประวตัิผู้ วิจยั…………………………………………………………………………………. 100 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ญ 
 

สารบัญภาพ 

ภาพที                                                                         หน้า 

 1 ชาวอินิวอิทหรือชาวเอสกิโม……………………………………………………… 29 

 2 ชาวแอฟริกนั………………………………………………………………………. 29 

 3 ชาวฮาไวเอียน….… ………………………………………………………………. 30 

 4  พนกังานดบัเพลิง………………………………………………………………….. 30 

 5 ชนเผา่นิวกินี………………………………………………………………………. 31 

 6 ผู้หญิงชาวมสุลิม…………………………………………………………………. 31 

 7 การแตง่กายในยคุ 1910……………………………………………………...…. 34 

 8 การแตง่กายในยคุ 1920………………………………………………………… 34 

 9 การแตง่กายในยคุ 1930………………………………………………………… 35 

 10 ลกัษณะการแตง่กายยคุ 1940………………………………………………….. 36 

 11 การแตง่กายยคุ 1950…………………………………………………………… 36 

 12 การแตง่กายยคุ 1960…………………………………………………………. 37 

 13 การแตง่กายยคุ 1970…………………………………………………………… 38 

 14 การแตง่กายยคุ 1980………………………………………………….………… 39 

 15 การแตง่กายของเจ้าหญิงไดอาน่าในยคุ 1980…………………………………… 39 

 16 การแตง่กายยคุ 1990……………………………………………………………. 30 

 17 การแตง่กายของพงัค…์…………………………………………………………… 42 

 18 ภาพกลุม่พงัค์ชาวพมา่…………………………………………………………….. 43 

 19 กลุม่ฮิปปี…………………………………………………………………………… 44 

 20 จอห์น เลนนอน และโยโกะ โอโน่ในการรณรงค์ตอ่ต้านสงครามเวียดนาม ………. 45 

 21 วิเวียน เวสท์วู้ดและผลงานในยคุแรก……………………………………………… 49 

 22 ผลงานชดุ “นกัเรียน” ของอมัรินทร์ บพุศิริ ………………………………………… 51 

 23 ผลงานชดุ Refuge Wears ของ Lucy Orta ………………………………………. 52 

 24 ผลงานชดุ Nexus Architecture ของ Lucy Orta…………………………………. 53 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฎ 
 

ภาพที          หน้า    

 25 กลุม่ กปปส. เคลือนขบวนสูผ่งัธนบรีุ ผา่นถนนจรัญสนิทวงศ์ วนกลบัผา่น 

             สะพานซงัฮี 7  ม.ค. 2557……………………………………………………… 58 

 26 บรรยากาศการเคลือนขบวนของกลุม่ กปปส. เพือเชิญชวนให้ประชาชนร่วม 

          ขบัไล่ น.ส.ยิงลกัษณ์ ชินวตัร …..………………………………………… 58 

 27 บรรยากาศพืนทีชมุนมุเวทีราชดําเนินวนัที 4 ธนัวาคม 2556 …………………… 59 

 28 ผู้ชมุนมุเวทีสวนลมุพินี วนัที 15 มีนาคม 2557 ………………………………….. 60 

 29 แบบร่างผลงาน ชดุPersona of Ideal Democracy……………………………… 61 

 30 ผลทีได้จากการย้อมผ้ากระสอบ ………………………………………………… 62 

 31 ผลทีได้จากการย้อมผ้าขาวม้า …………………………………………………… 62 

 32 ผลทีได้จากการย้อมเสือทหาร…………………………………………………… 63 

 33 สีทีใช้ในการย้อมผ้า ……………………………………………………………… 63 

 34 การย้อมร้อน ………………………………………………………………….… 63 

 35 ขนัตอนการเย็บลงรายละเอียด………………………………………………….. 64 

 36 ขนัตอนการขนึหุ่นและเย็บประกอบ……………………………………………… 64 

 37 ภาพ screenshot จากผลงาน Persona of Ideal Democracy ………………… 65 

 39 ผลงานสําเร็จ  Persona of Ideal Democracy …………………………………. 66 

 40 ภาพแสดงรายละเอียดผลงาน  Persona of Ideal Democracy………………… 66 

 41 การเชิดหุ่น Marionettes …………………………………………………………. 69 

 42 ภาพกระบวนการสร้างแบบร่างผลงานชินที 2 Teenage Dream ………………… 70 

 43 อปุกรณ์ในการสกรีนผ้า…………………………………………………………….. 71 

 44 ขนัตอนการสกรีน…………………………………………………………………… 71 

 45 แผนผงัการวางเสือเพือเย็บติด……………………………………………………… 71 

 46 ขนัตอนการเย็บจกัรไฟฟ้า…………………………………………………………… 72 

 47 สายอปุกรณ์อิเลค็โทรนิคส์………………………………………………………….  72 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฏ 
 

ภาพที                                                                    หน้า 

    48 ขนัตอนการแขวนชินงาน…………………………………………………………… 72 

    49    สว่นตวัแขวน ผลงานชิน Teenage Dream…………………………………..…… 73 

    50    ภาพแสดงรายละเอียดผลงานของงานชินที 2 Teenage Dream………………… 73 

    51    ผลงาน Teenage Dreem เสร็จสมบรูณ์………………………………………….. 74 

    52    ขนัตอนการสร้างแบบร่างผลงานชินที 3 Family Portrait…………………………. 77 

    53    ภาพบนทึกการแสดงสีหน้าของพ่อ………………………………………………… 77 

    54     ภาพบนัทึกการแสดงสีหน้าของแม ่………………………………………………. 78 

              55    ภาพบนทึกการแสดงสีหน้าของพีสาวคนโต………………………………………. 78 

    56    ภาพบนัทึกการแสดงสีหน้าของข้าพเจ้า…………………………………………… 79 

    57    ภาพบนัทึกการแสดงสีหน้าของน้องสาวคนเลก็……………………………………. 79 

    58    ภาพใบหน้าทีซ้อนกนัโดยใช้โปรแกรม Adobe Phtoshop CS4…………………… 80 

    59    ขนัตอนการสร้างแพทเทิร์นผ้าดิบ…………………………………………………… 81 

    60    ผ้าชีฟองทีพิมพ์โดยเทคนิคอิงค์เจ็ท………………………………………………… 81 

    61    ขนัตอนการเย็บขนึโครงเสือผ้า……………………………………………………. 81 

    62    ขนัตอนการติดตงั…………………………………………………………………. 82 

    63    ภาพแสดงรายละเอียดผลงานของงานชินที 3 Family Portrait ………………….. 82 

    64    ผลงานสําเร็จชินที 3 Family Portrait……………………………………………… 83 

    65    ผลงานสําเร็จ “Persona of Ideal Democracy ” ,190 x 65 x 50 ซม.,สือผสม…… 84 

    66    ภาพผลงานสําเร็จ Teenage Dream สือผสม………………………………………. 88 

    67    ผลงานชินที 3 “Family Portrait” สือผสม…………………………………………… 92 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

1 

 

 บทที 1  

     บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 บุคลิกภาพ  หมายถึง  สภาพนิสัยจําเพาะของคน ตรงกับคําภาษาอังกฤษ

ว่า Personality มาจากรากศพัท์ภาษาลาตินว่า “Persona” ซึงแปลว่าหน้ากากหรือหัวโขนทีตัว

ละครสวมใส่1 บุค ลิกภาพคือลักษณะปรากฏภายนอกและลักษณะภายในของบุคคล

นบัตงัแต ่รูปร่างหน้าตากิริยาท่าทาง  เจตคติ แรงจูงใจ  สติปัญญา  ความคิดเห็น ความสามารถ 

ปฏิกิริยาตอบสนองทางอารมณ์ ลักษณะประจําตัวต่างๆ ความรู้สึกทีบุคคลนันๆ มีต่อตนเอง 

ประสบการณ์และส่วนทีเหลือค้างจากประสบการณ์ บุคลิกภาพจึงเป็นลักษณะเฉพาะของ

บคุคล   ซึงองค์ประกอบสองประการทีมีผลตอ่บคุลิกภาพของคน ได้แก่ โครงสร้างทางชีววิทยาและ

พนัธกุรรมกบัสภาพแวดล้อมในพฒันาการของชีวิตตงัแตแ่รกเกิด 

 ซึงอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมในพัฒนาการของชีวิตตังแต่แรกเกิดหรือทีเรียกว่า

สิงแวดล้อมระหว่างบุคคล (interpersonal environment) หมายถึงสิงแวดล้อมทีเกียวกับ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล โดยการทีบคุคลคนหนึงมีบคุคลอืน ๆ เข้าไปเกียวข้องและบคุคลทีเข้า

ไปเกียวข้องจดัเป็นสิงแวดล้อมของบคุคลนนั  ตวัอย่างเช่น อิทธิพลและความสมัพันธ์ในครอบครัว 

พ่อแมเ่ป็นสิงแวดล้อมระหวา่งบคุคลทีมีอิทธิพลตอ่บคุลิกภาพของลกู หากบรรยากาศภายในบ้าน

เตม็ไปด้วยความรักความอบอุน่ พ่อแมแ่สดงออกซึงความรักความผกูพันธ์ ลกูก็จะเติบโตมาอย่าง

สมบูรณ์ ส่งผลให้บุคลิกภาพภายนอกเป็นตวัของตวัเอง มีความมนัใจ ในทางตรงกันข้ามเด็กที

เติบโตมาในครอบครัวทีหย่าร้างหรือพ่อแมแ่ยกทางกนั มีโอกาสสงูทีจะไมก่ล้ามีครอบครัว ไมเ่ชือ 

 

                                                             
 1Basic Personality, เข้าถึงเมือ 11 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก  http://www. 

psychologytoday.com/basics/personality   
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ในชีวิตคู่ ไม่กล้าตัดสินใจและไม่มันใจในตัวเอง นอกจากอิทธิพลจากครอบครัวทีส่งผลถึง 

บคุลิกภาพภายในยงัมีอิทธิพลจากสงัคมแวดล้อมทีสง่ผลถึงการแสดงออกทางบคุลิกภาพภายนอก 

ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคม (social learning view of motivation) ในแนวคิดของ Cornell 

Montgomery ทฤษฎีนีกลา่ววา่แรงจงูใจเกิดจากการเรียนรู้ทางสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิงการสร้าง

เอกลักษณ์และการเลียนแบบจากบุคคลทีตนเองชืนชมหรือคนทีมีชือเสียงในสังคม เช่น การ

เลียนแบบกันในกลุ่มเพือนซึงได้รับอิทธิพลจากการเลียนแบบตวัแบบทีเป็นบุคคลมีชือเสียงหรือ

เป็นทียอมรับในกลุ่มอีกที ยกตวัอย่างเช่น ในปัจจุบันกลุ่มวยัรุ่นไทยมีพฤติกรรมเลียนแบบดารา

นกัแสดงจากประเทศเกาหลี วยัรุ่นในกลุม่เดียวกนัมกัมีการแสดงออกทางบุคลิกภาพผ่านทางการ

แต่งกาย ทรงผม ลักษณะท่าทาง  รวมไปถึงการทําศลัยกรรม ไปในทิศทางเดียวกัน  และการ

เลียนแบบจะมีอิทธิพลมากน้อยขนึอยู่กบัโอกาสทีได้เข้าใกล้ชิดและใช้เวลาร่วมกบักลุม่คนเหลา่นนั 

การเลียนแบบในรูปแบบนีจะเกิดขึนบ่อยครังและเปลียนแปลงได้รวดเร็วในสงัคม เป็นปรากฏกา

รณทีเรียกวา่ “แฟชนั” (fashion)2  

 จากการทีสงัคมมีอิทธิพลตอ่บคุลิกภาพของมนุษย์เป็นอย่างมากจนสามารถกล่าวได้

ว่าบุคคลเป็นผลผลิตของสังคม อิทธิพลจากสังคมแวดล้อมสามารถกําหนดกรอบสร้างทิศทาง

ตลอดจนเป็นเบ้าหลอมหลกัทีสร้างความเป็นตวัตนและการแสดงออกทางบคุลิกของบคุคลนนั    

บคุลิกภาพและตวัตนของคนทีได้รับอิทธิพลจากสิงสมัพันธ์และคนทีสมัพันธ์แวดล้อมเป็นไปตาม

ธรรมชาติและแยกกนัไมข่าด สะท้อนให้เห็นถึงการดํารงอยู่ของปัจเจกบคุคลซึงไม่สามารถตดัขาด

จากสังคมและไม่สามารถแยกจากกันได้อย่างอิสระ ไม่สามารถอยู่โดดเดียวลําพังโดยไม่มี

ความสมัพนัธ์ซึงกนัและกนัได้  

  

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 ศกึษาบคุลิกภาพของคนทีได้รับอิทธิพลจากสงัคมแวดล้อมทีแสดงออกผา่นทางเสือผ้า

เครืองแต่งกาย เพือสร้างผลงานทีแสดงออกถึงความเชือมโยงสมัพันธ์ทางบุคลิกภาพของคนใน

สงัคมโดยใช้ผ้า เสือผ้า และเครืองแตง่กายซึงเปรียบกบัเปลือกทีมนษุย์เลือกสวมใส่มาใช้เป็นวสัดุ

                                                             
2 ศรีเรือน แก้วกงัวาล, ทฤษฎีจติวทิยาบุคลกิภาพ (รู้เขา รู้เรา),พิมพ์ครังที 16 

(กรุงเทพฯ:  หมอชาวบ้าน, 2554), 15-16. 
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หลกัเพือแสดงออกถึงตวัตนและเป็นเสมือนตวัแทนในการแสดงออกความรู้สึกนึกคิด นิสยัใจคอ 

ตลอดจนความคิดความเชือของผู้สวมใสที่ได้รับอิทธิพลและเชือมโยงสมัพันธ์จากคนและสงัคมที

แวดล้อม โดยนําเสือผ้าเครืองแตง่กายในประเภทตา่งๆ เช่นเสือผู้ชาย เสือผู้หญิง กระโปรงกางเกง

แบบตา่งๆ เครืองแบบ ตลอดจนผ้าและเครืองแตง่กายประเภทอืนๆ ทีสามารถแสดงออกถึงบุคลิก

ตวัตน มาปรับเปลียนเชือมตอ่ เย็บติดเพือสร้างเป็นรูปทรงใหม่ โดยคงซึงความรู้สึกเดิมของความ

เป็นเสือผ้าแตใ่นขณะเดยีวกนัก็กลายเป็นรูปทรงใหมที่เกิดจากการเชือมตอ่ประสานหลายๆ ชินเข้า

ด้วยกนั ในรูปแบบของผลงานสามมิติทีสามารถแสดงออกถึงความสมัพนัธ์เชือมโยงกันของบุคลิก

ของคนในสงัคม 

 

 ขอบเขตการศึกษา 

 1. ขอบเขตทางเนือหา 

     นําเสนอข้อมูลเ กียวกับอิทธิพลที มีผลต่อบุค ลิกภาพของคน ในด้านของ

ความสมัพนัธ์ของคนและสงัคมทีมีอิทธิพลถ่ายทอดเชือมโยงซึงกันและกันอย่างสามารถแยกออก

จากกนัได้อย่างเป็นอิสระ  

     โดยศกึษาบคุคลในสามกลุม่ซงึเป็นกลุม่ทีข้าพเจ้าเกียวโยงสมัพนัธ์ในชีวิตประจําวนั

ได้แก่ 

    1.1 ครอบครัว 

        1.2 กลุม่วยัรุ่นนกัศกึษา 

        1.3 กลุม่ทางการเมือง 

 2. ขอบเขตทางรูปแบบ  

นําเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ในรูปแบบผลงานสามมิติ โดยใช้เสือผ้าเครืองแตง่กายทีหลากหลายเป็น

วสัดหุลกั โดยให้ผลงานแสดงออกถึงความเชือมโยงสมัพนัธ์กนัของคนในสงัคม  

 3. ขอบเขตด้านเทคนิค 

ใช้เทคนิคการตดัเย็บประกอบกบัการทําเรซินเพือสร้างเสือผ้าเครืองแต่งกายให้เป็นงานสามมิติที

เป็นรูปทรงใหมที่หลากหลาย 
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ขันตอนของการศึกษา 

 1. ผลงานชินที  “Persona of Ideal Democracy” 

  1.1 ขนัตอนการเก็บข้อมลู 

  .  ขนัตอนการสร้างแบบร่าง 

  .  ขนัตอนการผลิต 

 . ผลงานชินที  “Teeanage Dream” 

  2.1ขนัตอนการเก็บข้อมลู 

  2.2 ขนัตอนการสร้างแบบร่าง 

  2.3 ขนัตอนการผลิต 

 3. ผลงานชินที  

  . ขนัตอนการเก็บข้อมลู 

  .  ขนัตอนการสร้างแบบร่าง 

  .  ขนัตอนการผลิต 

 

เวลาทีใช้ในการวจัิย  

 งานวิจัยชินนีใช้เวลารวมทังสิน เดือน โดยเริมต้นงานวิจัยในเดือน มกราคม พ.ศ. 

2557 -เดือนมิถนุายน พ.ศ.2557 และนําเสนอศิลปนิพนธ์ ภายในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 

 

แหล่งข้อมูล 

 1. แหลง่ข้อมลูภาคเอกสาร ได้แก่ หอสมดุแห่งชาติ ห้องสมดุศิลปากร และข้อมลูจาก  

อินเตอร์เนต 

 2. แหลง่ข้อมลูภาคสนาม ได้แก่ เวทีการชมุนมุของกลุม่ กปปส. และบ้านของผู้ วิจยั 

 

 

อุปกรณ์ทีใช้ในการสร้างสรรค์ 

 1. อปุกรณ์ 

          1.1 จกัรเย็บผ้าไฟฟ้า 

          1.2 กล้องบนัทึกภาพ 
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          1.3 คอมพิวเตอร์ 

                     1.4 หุ่นผ้าและหุ่นเป่าลม 

          1.5 สมดุสเก็ต 

          1.6 บลอ็คสกรีน 

          1.7 ยางปาดบลอ็ค 

           1.8 โทรทศัน์ 

           1.9 เครืองเลน่ซีดี 

 2 .วสัด ุ

            2.1 เขม็ ด้าย 

            2.2 ผ้ากระสอบ 

            2.3 ผ้าดิบ 

            2.4 ผ้าชีฟอง 

            2.5 ผ้าขาวม้า 

            2.6 กระสอบข้าว 

            2.7 เครืองแบบ ทหาร หมอ พยาบาล นกัเรียน นกัศกึษา 

            2.8 สีสกรีนสตูรนํายีห้อเอสเค สีนําเงิน ขาว แดง และชมพสูะท้อนแสง 

            2.9 นํายาเช็ดบลอ็คยีห้อ Scala 

            2.10 เส้นเอน็ 

             2.11 สายอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ชนิดต่างๆ (สายแลนด์ สายเคเบอ้ลทีวี สายไฟ 

สายชาร์จแบตโทรศพัท์มือถือ สายลําโพง สายทีวี สายเครืองเสียง สายโทรศพัท์ สายหฟัูง) 

           2.12 ผ้ากาว 

           2.13 แผน่อะคริลิค 

           2.14 โครงเหลก็ 

           2.15 เครืองประดบั Ready Made ของกลุ่ม กปปส. (สติกเกอร์ กระดมุ ต่างห ู

นกหวีด) 

           2.16 สีย้อมร้อนยีห้อโดโซ สีนําเงินและแดง 
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ค่าใช้จ่ายทังหมดในการวจัิย  

 (โดยประมาณ) 60,000 บาท 

 

การเสนอผลงาน  

 ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการผู้ หญิงประหลาด ณ People Gallery หอ

ศิลปวฒันธรรมกรุงเทพมหานคร วนัที -  พฤษภาคม   
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บทที 2 

วรรณกรรมทีเกียวข้อง 

 

1.ความหมายและลักษณะของบุคลิกภาพ 

 บุคลิกภาพคือลกัษณะเฉพาะต่างๆ ของบุคคลทีปรากฏให้คนภายนอกสามารถเห็น

และรู้สกึได้ถึงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของปัจเจกบคุคล บคุลิกภาพเป็นสิงทียําให้เห็นถึงความ

แตกตา่งระหวา่งบคุคล พฤติกรรมของบคุคลทีแสดงออกหรือตอบสนองต่อสิงแวดล้อม วิธีปรับตน

ตา่ง ๆ ในสภาพแวดล้อม วิถีทางดําเนินชีวิต ตลอดจนระบบความคิด ความเชือ เจตคติ ค่านิยม 

อดุมคติ ความต้องการ ความถนดั อารมณ์ รวมไปถึงสรีระวิทยาและลกัษณะภายนอก โดยมีผู้ ให้

ความหมายของบคุลิกภาพไว้แตกตา่งกนั ดงันี  

 Lazarus กล่าวว่า บุคลิกภาพมีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน คือ “Persona”  ซึง

หมายถึง หน้ากากทีตวัละครของกรีก และโรมนัสวมใส่เวลาออกแสดงและหน้ากากนีจะบอกให้

ทราบถึงบทบาทของตวัละครทีแสดง  

 ในความหมายของ เชิดศกัดิ โฆวาสินธุ์ บุคลิกภาพ หมายถึงลกัษณะนิสยั(Traits) ที

รวมกนัเป็นแบบฉบบัเฉพาะตวัของบคุคลและเป็นสิงทียําให้เห็นถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล ซึง

พิจารณาได้จากรูปแบบพฤติกรรมของบคุคลนนัทีแสดงออกหมายถงึ ลกัษณะปรากฏภายนอกและ

ลกัษณะภายในของบคุคลนบัตงัแต ่รูปร่างหน้าตากิริยาท่าทาง เจตคติ  แรงจงูใจ สติปัญญา  

 ความคิดเห็น  ความสามารถ  ปฏิกิริยาตอบสนองทางอารมณ์ ลักษณะหรือการตอบสนอง 

(Interaction) ตอ่สิงแวดล้อม 

ในความหมายของ เอนกกุล กรีแสง บุคลิกภาพ หมายถึงบุคลิกภาพของบุคคลเป็นผลรวมของ

คณุสมบตัิและลกัษณะตา่ง ๆ ทีมีอิทธิพลตอ่รูปแบบของพฤติกรรมวิธีปรับตนตอ่สถานการณ์ตา่ง ๆ 

ในสภาพแวดล้อม วิถีทางดําเนินชีวิต  ตลอดจนระบบความคิด  ความเชือ เจตคติ ค่านิยม และ

อดุมคติ  

  ในความหมายของ ศรีเรือน แก้วกังวาน บุคลิกภาพ หมายถึงลกัษณะเฉพาะตวัของ

บคุคล ในด้านตา่งๆ ทงัภายนอกและภายในคือสว่นทีมองเห็นได้ยากแตต้่องทราบด้วยการอนุมาน 

   ส
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เช่น สติปัญญา  ควานถนดั ลกัษณะ อารมณ์ประจําตวั ความใฝ่ฝันปรารถนา ปรัชญาชีวิต คา่นิยม 

ความสนใจ  เป็นต้น ลกัษณะตา่งๆ ของบคุลิกภาพ ไมส่ามารถแยกออกเป็นส่วน ๆ จากกันได้โดย

เดด็ขาด ทกุ ๆ ลกัษณะบคุลิกภาพ  ตา่งมีความสมัพนัธ์ต่อกันและกัน และมีผลกระทบต่อกันและ

กัน เป็นประดุจลูกโซ่   บุคลิกภาพ  ของมนุษย์ ถูกหล่อหลอมและประสมประสานด้วย

พนัธกุรรม  วฒันธรรม  การเรียนรู้ วิธีปรับตวัของบุคคลและสิงแวดล้อม ทีเป็นนามธรรมและวตัถุ

ธรรม บคุลิกภาพของมนษุย์ไมว่า่ด้านใดๆ    เป็นสิงทีไมต่ายตวั เปลียนแปลงไปตามกาลเวลา  การ

เรียนรู้และสิงแวดล้อมทางสงัคมและวตัถธุรรม บคุลิกภาพของแตล่ะบคุคล มีทงัสว่นทีเป็นลกัษณะ

ผิวเผินและสว่นทีเป็นนิสยัแท้จริง บางสว่นของบคุลิกภาพถกูซ่อนเร้น หรือถกูปิดบงัอําพรางโดยจง

ใจและไม่จงใจ  บุคลิกภาพของบุคคลมีทังส่วนร่วมซึงเป็นลกัษณะสากลของมนุษย์ทุกชาติทุก

ภาษา และมีสว่นซึงเรียกกนัวา่ลกัษณะ“เฉพาะตวั”  

 ในความหมายของ สภุวรรณ  พนัธุ์จนัทร์ บคุลิกภาพ หมายถึงลกัษณะของพฤติกรรม

โดยสว่นรวมของบคุคลทงัหมด  ทีมีการทํางานประสานสมัพนัธ์เป็นหน่วยเดียวกนั ทงัจากลกัษณะ

ภายในและภายนอกและเป็นแบบอย่างของความประพฤติเฉพาะของแตล่ะบคุคลอนัเกิดจากการที

บุคคลมีปฏิสมัพันธ์กับสิงแวดล้อมในสงัคมหรือจากประสบการณ์ ซึงมีผลถึงลกัษณะต่างๆ ของ

พฤติกรรมของบคุคล  เช่น ความสนใจ เชาว์ปัญญา ตลอดจนลกัษณะอืน ๆ รวมเข้าด้วยกนั    

 ในความหมายของ โรเบิร์ต อี. ซิลเวอร์ แปลโดยสปุราณี สนธิรัตนและคณะ บคุลิกภาพ 

หมายถึงผลร่วมอย่างมีระบบของพฤติกรรมตา่ง ๆ ตลอดจนเจตคติและค่านิยมซึงแสดงให้เห็นถึง

ลกัษณะนิสยัเฉพาะตวับคุคล ดงันนัจิตวิทยาบคุลิกภาพจึงเป็นศาสตร์ทีมุง่ศกึษานิสยัของบคุคลซึง

ช่วยให้มองเห็นวา่แตล่ะคนแตกตา่งกนัอย่างไร  

 ในความหมายของ Ruch บคุลิกภาพจะครอบคลมุความหมายสองประการต่อไปนีคือ 

ประการแรก บุคลิกภาพคือพฤติกรรมภายนอกทีแสดงออกมาของแต่ละบุคคล (Personality as 

the Individual is External Behavior) และรูปแบบของการแสดงออกของพฤติกรรมทีสามารถ

สงัเกตเห็น ซึงมีหลายรูปแบบ เช่น การแสดงออกทางสีหน้า แววตา ท่าทาง กิริยาอาการ การพูด 

การแตง่กาย ตลอดทงัการแสดงความคิดเห็น ทงัวาจาและการเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นต้น 

และประการทีสอง บคุลิกภาพคือตวัของบุคคลนันหรือตวัตน (Personality as Self) โดยตวัตนจะ

แสดงพฤติกรรมตา่งๆ ออกมา  

 ในความหมายของ Allport บคุลิกภาพ  หมายถึงกระบวนการผสมผสานในบุคคล อนั

เกิดจากการทํางานของระบบร่างกาย   และจิตใจ รวมถึงปฏิกิริยาของบุคล ทีโต้ตอบสิงเร้า ทาง

สังคมทีมีอิทธิพลต่อเขาด้วย ซึงเป็นสิงกําหนดพฤติกรรมและความคิด บุคลิกภาพ หมายถึง
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ลกัษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลทีมีปฏิกิริยาต่อสิงเร้าในสงัคมและเป็นคณุสมบัติในการปรับ

ตนเองให้เข้ากบัสิงแวดล้อมของบคุคลนนั  

 ในความหมายของ Hilgard and Atkison บคุลิกภาพ หมายถึง ลกัษณะรวมของบคุคล

และวิธีการแสดงออกของพฤติกรรมของแตล่ะบคุคลซึงเป็นเครืองกําหนดวิธีการปรับตวัของแต่ละ

บคุคลในสิงแวดล้อมของเขา  บุคลิกภาพจึงเป็นแบบอย่างทังหมดซึงเกิดจากการผสมผสานของ

โครงสร้างความประพฤติ ความสนใจ เจตคติ สติปัญญา ความถนัด ตลอดจนลกัษณะอืน ๆ เข้า

ด้วยกนั   

 ในความหมายของ Edward บคุลิกภาพ หมายถึงแบบอย่างของความประพฤติของแต่

ละบุคคล ซึงเกิดจากโครงสร้างทางกายภาพและประสบการณ์ในอดีตอันมีผลต่อโครงสร้าง

ทางด้านอารมณ์และลกัษณะนิสยัของบคุคลนนั  

 ในความหมายของ Guildford  บคุลิกภาพ สามารถได้แบ่งลกัษณะของบคุลิกภาพของ

บุคคลออกเป็น 7 ลกัษณะ คือ ทางด้านความสนใจ เจตคติ ความต้องการ ความถนัด อารมณ์ 

สรีรวิทยา และลกัษณะภายนอก ลกัษณะทัง 7 อย่างนีจะทํางานประสานสมัพันธ์ ( Integrated 

Whole ) เป็นหน่วยเดียวกนั    

 ในความหมายของ Citing Cattell บุคลิกภาพ หมายถึงสิงทีเกียวข้องกับพฤติกรรม

ทงัหมดของบคุคล ทงัพฤติกรรมที เปิดเผยและพฤติกรรมทีซ่อนเร้นอยู่ภายในตวัของบคุคล   

 ในความหมายของ Gilliland บุคลิกภาพ หมายถึงการทีบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับ

สิงแวดล้อมทําให้บคุคลเกิดการเรียนรู้และแสดงพฤติกรรมตอบสนองตอ่สภาพแวดล้อมนนัๆ   

 ลกัษณะของบคุลิกภาพแบ่งได้เป็น บคุลิกภาพภายในและภายนอกบุคลิกภาพภายใน

หมายถึงความเป็นตวัตนของบคุคล ทีไมไ่ด้ปรากฎให้เห็นได้อย่างชดัเจน คนภายนอกจะสงัเกตเุห็น

ได้จากการคลกุคลี ใกล้ชิด หรือใช้เวลาด้วย บคุลิกภาพภายในได้แก่ 

 1. ความรู้ ( Knowledge or attainments ) หมายถึง ความรู้ทางวิชาศึกษาทัวไป 

ความรู้ทางวิชาเฉพาะ วิชาชีพตา่งๆ ความรู้ความสามารถพิเศษ  ประสบการณ์ในการทํางานเป็น

ต้น 

 2. สติปัญญา ( Intelligence )  หมายถึงความเฉลียวฉลาด  ความรอบรู้ ความ

รอบคอบ ความมีไหวพริบและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

 3. ความสนใจ ( Interests )  หมายถึงความเอาใจใส่  ความสนใจของแต่ละคนว่ามี

ความ สนใจในเรืองราวตา่งๆมากน้อยเพียงไร เช่น การเมือง งานอดิเรก วิชาการตา่ง ๆ ทีเรียน เป็น

ต้น 
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  4. นิสยัใจคอ ( Habit or disposition ) ได้แก่ลกัษณะของคนโดยภาพรวม ๆ เช่น เป็น

คนใจกว้าง  เสียสละ  เป็นคนมีความพยายามเป็นต้น 

  5. เจตคติ  ( Attitude) ได้แก่ สภาพความรู้สึกทางด้านจิตใจทีเกิดจากประสบการณ์

และการเรียนรู้ของบุคคลอนัเป็นผลทําให้เกิดมีท่าทีหรือมีความคิดเห็นรู้สึกต่อสิงใดสิงหนึงใน

ลกัษณะทีชอบหรือไมช่อบ เห็นด้วยหรือไมเ่ห็นด้วย    

  6. แนวความคิด (Thinking) เป็นกระบวนการเกิดสญัญาลกัษณ์ในสมอง โดยทีบุคคล

เข้าใจเหตกุารณ์หนึง ๆ หรือสิงหนึง ๆ ตลอดจนความสมัพนัธ์ระหวา่งสิงของต่าง ๆ และเหตกุารณ์

ต่าง ๆ โดยไม่จําเป็นต้องมองเห็นสิงนันหรือเหตุการณ์นัน ๆ ผู้ ทีทําการคิดมักจะดําเนินตาม

กระบวนการต่อไปนี คือ การเกิดภาพพจน์ (Images) เกียวกับสิงของเหตกุารณ์ ความปรารถนา

หรือการตังคําถามแก่ตนเองโดยใช้การใช้การพูด เครืองหมาย และสญัลกัษณ์ต่างๆ และการมี

ความคิดรวบยอด (Concept) เกิดขึน ประเภทของความคิดได้แก่ ความคิดตามใจตวัเองและ

ความคิดตามความเป็นจริงดงันนัแนวความคิด ( Concept ) จึงเป็นการกําหนดรู้เป็นความเข้าใจ

ขนัสดุยอดเกียวกบัสิงตา่ง ๆ ไว้โดยละเอียดวา่อะไรคืออะไร แตกตา่งจากสิงอืนได้อย่างไร1 

 ส่วนบุคลิกภาพภายนอกหมายถึงพฤติกรรมและลกัษณะทีปรากฏณ์ให้คนภายนอก

สามารถสงัเกตเุห็นได้ ได้แก่ การแสดงออกทางสีหน้า แววตา ท่าทาง กิริยาอาการ  การพูด รูปร่าง

หน้าตา ผิวพรรณ ตลอดทังการแสดงความคิดเห็น ทังวาจาและการเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

สขุภาพอนามยั นําหนกั ความสงู ทรงผม การเดิน และการแตง่กาย   

 ลกัษณะของการแต่งกายเป็นบุคลิกภาพทีปรากฏชัดและเป็นภาพทีแสดงให้เห็นถึง

ความเป็นปัจเจกอย่างชดัเจน มีข้อสงัเกตทุางสงัคมจิตวิทยาพดูถึงการเลือกเสือผ้าเครืองแต่งกาย

ว่า เสือผ้าแต่ละลักษณะทําให้แต่ละคนมีความรู้สึกแตกต่างกันไป  ความคิดทีบุคคลภายนอก

มองเห็นก็ไมเ่หมือนเดิมรวมถึงการปรากฏตวัในแต่ละครังด้วยเครืองแต่งกายทีแตกต่างกันทําให้

ภาพลกัษณ์ของบคุคลดแูตกตา่งกนัไปได้ รูปแบบบางอย่างของเครืองแตง่กายทําให้สงัคมคาดหวงั

วา่บคุคลผู้สวมใสมี่ลกัษณะเป็นเช่นไร มีสถานะอะไร  อายเุท่าไร หรือมีอาชีพอะไร การแบ่งแยกชน

ชนัหรือแบ่งแยกกลุม่ เพือต้องการให้ดแูตกตา่งจากกลุม่ชนอืน มนษุย์พยายามหาวิธีทีจะทําให้กลุม่

ของตนดแูตกตา่งไปจากกลุม่อืนเพือให้รับรู้ถึงลกัษณะประจํากลุม่ของตนเองง่ายในการจดจําและ

แยกแยะความแตกตา่ง ความสบายและลกัษณะเฉพาะทีต้องการ 

                                                             
 1 Basic Personality, เข้าถึงเมือ 11 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก http:// 

www.psychologytoday.com/basics/personality   
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  บุคลิกภาพของแต่ละคนมีผลต่อการแต่งกาย ทําให้บุคคลแสดงออกในเรืองการแต่ง

กายแตกตา่งกนั บคุลิกภาพโดยทัวไปของบุคคลใดบุคคลหนึง เกิดจากความต้องการสร้างความ

ประทบัใจให้ปรากฏตอ่ผู้ทีพบเห็น แตค่วามประทบัใจนีไมไ่ด้มนัคง ยาวนานหรือน่าเชือถือได้เสมอ

ไป เช่น บคุคลทีมีบารมี มีท่าทางน่ายกย่องน่าเกรงขามในช่วงเวลาหนึง อาจไม่ได้รับความเชือถือ

ในเวลาตอ่มาก็เป็นได้ เช่น พวกนกัการเมือง เป็นต้น นอกจากนี ความคิดของคนเราทีมีต่อบุคคล

อืน ๆ ก็สามารถเปลียนแปลงได้ตลอดเวลา บุคลิกภาพทีแสดงออกอาจไม่ใช่บุคลิกภาพทีแท้จริง

ของบคุคลนนัเสมอไป นอกจากนี คนส่วนมากต้องการแสดงออกถึงบุคลิกภาพทีดีของตนเองต่อ

ผู้ อืน เพือสร้างความประทับใจต่อเพือนและผู้คุ้นเคย การแต่งกายช่วยให้สามารถแสดงออกถึง

บทบาทของตนเองในสงัคมและบคุลิกภาพได้ดงันี  

 1. เครืองแตง่กายทีดงึดดูความสนใจ สามารถสร้างความประทบัใจเมือแรกพบได้ และ

สามารถใช้เป็นเครืองมือในการสร้างภาพลกัษณ์และบุคลิกของความความน่าเชือถือให้กับผู้สวม

ใส ่ 

 2. การใช้เครืองแตง่กายเพือสร้างภาพลกัษณ์สามารถใช้ได้ตลอดเวลาขึนอยู่กับ อาย ุ

โอกาส การงาน ฯลฯ เช่น วยัรุ่นอาจสวมชดุนกัเรียนในตอนกลางวนัและเปลียนเป็นชุดลําลองเพือ

สงัสรรค์กบัเพือนในตอนเย็น  

 3. เครืองแตง่กายสามารถแสดงออกถึงความคิดความเชือ และทศันคติหรือบุคลิกภาพ

ภายในของบคุคลได้ 

 4. การเลือกเครืองแต่งกายทีเหมาะสมสามารถช่วยแก้ไขข้อบกพร่องบุกลิกภาพ

ภายนอกได้ เครืองแตง่กายทีดีควรมีสว่นช่วยสง่เสริมและสร้างบคุลิกภาพทีดีให้กบัผู้สวมใส ่2 

 การจําแนกลกัษณะบคุลิกภาพรูปแบบทีใช้ในการศึกษาลกัษณะการแต่งกายนิยมใช้

เกณฑ์การจําแนกของ Eduard Spranger ซึงแบ่งลกัษณะบุคลิกภาพของคนออกเป็น 6 กลุ่มดงันี

 1. The theoretical type เป็นผู้ ทียึดถือความถูกต้อง ความจริง มีความรู้ คงแก่เรียน 

เสือผ้าที 

                                                             
  2 บทที 1 ความหมายและความสําคัญของบุคลิกภาพ, เข้าถึงเมือ 12 เมษายน 

2557, เข้าถึงได้จาก http://management.aru.ac.th/mnge/images/pdf/ebook/wanthanee 

/eb_chapter1.pdf  
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บุคคลเหล่านีเลือกสวมใส่จะเป็นไปเพือประโยชน์อย่างแท้จริง เหมาะกับอาชีพการงาน ไม่ตาม

แฟชนั 

 2. The economic type เป็นบุคคลทีรู้จักใช้จ่ายเงินและเวลาอย่างคุ้มค่าทีสดุ คน

เหลา่นีจะจดัการเกียวเสือผ้าของตนเองอย่างมีระเบียบ แบบแผน วางแผนการใช้จ่ายเงินทองเพือ

ซือเสือผ้าอย่างรอบคอบ  

 4. The social type เป็นบุคคลทีให้ความสําคญักับบุคคลอืน การแต่งกายจึงมัก

หลีกเลียงเครืองแตง่กายทีสงัคมไมย่อมรับ  

 5. The political type เป้าหมายของบุคคลในกลุ่มนีคือการทําให้ผู้คนประทับใจและ

แสวงหาอํานาจ การเลือกเครืองแตง่กายจะเลือกทีสามารถนําตนเองก้าวเข้าไปในสงัคมหรือเป็นที

ดงึดดูความสนใจของผู้คน 

 6. The religious-philosophical type เป็นกลุ่มคนทีให้ความสําคญัเกียวกับอดุมคติ

และความเรียบง่าย เสือผ้าทีคนเหลา่นีเลือกเน้นทีความสบาย ไมห่รูหรา ไม่ใช่เพือสร้างความสขุที

เกิดจากการแตง่กายแตเ่พือความเรียบง่ายของการดําเนินชีวิต3 

 นอกจากบคุลิกภาพดงักลา่วข้างต้น ยงัมีลกัษณะของบคุคลในรูปแบบอืน ๆ ทีมีผลต่อ

การเลือกเครืองแตง่กาย และมีความสมัพนัธ์กบับคุลิกภาพของคนเรา ซึงแสดงให้เห็นวา่เครืองแต่ง

กายสามารถบ่งบอกสภาวะจิตใจ สขุภาพและทศันคติของผู้สวมใสที่มีตอ่สงัคมได้  

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุลิกภาพกบัการแตง่กายเกียวข้องกบัภาพลกัษณ์ทีเกิดขึนของ

บคุคล มีผลทําให้เครืองแตง่กายได้รับการพฒันาตามไปด้วย ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุลิกภาพและ

การแตง่กายนีแยกออกเป็น  ความสมัพนัธ์ในด้านสงัคม (Sociological) คือภาพลกัษณ์ทีบคุคลอืน

มองตนเองเมือสวมใส่เสือผ้าชุดนัน และความสมัพันธ์ในด้านจิตวิทยา (Psychological) คือสิงที

บคุคลต้องการให้ผู้ อืนคิดเกียวกบัตนเองเมือสวมใสเ่สือผ้าแตล่ะชดุ4 

 จากการให้ความหมายของบคุลิกภาพจากนักวิชาการทีได้ยกมาข้างต้น สามารถสรุป

ได้ว่า บุคลิกภาพ  ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Personality ซึงมีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน คือ 

“Persona”  ซึงหมายถึง หน้ากากทีตวัละคร ของกรีกและโรมนัสวมใสเ่วลาออกแสดง และหน้ากาก

นีจะบอกให้ทราบถึงบทบาทของตวัละครทีแสดง บคุลิกภาพหมายถึง ลกัษณะโดยรวมของบคุคลที

                                                             
 3 ความสาํคัญของเสือผ้า, เข้าถึงเมือ 12 เมษายน 2557,  เข้าถึงได้จากhttp://sites. 

google.com/site/sersthsastrbththi7/home/1  

 4 ศรีเรือน แก้วกงัวาล, ทฤษฎีจติวทิยาบุคลกิภาพ (รู้เขา รู้เรา), ครังที 16 (กรุงเทพฯ:

หมอชาวบ้าน, 2554), หน้า 35. 
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ปรากฏให้คนภายนอกสามารถสงัเกตเุห็นและรู้สึกได้ มีทังส่วนทีเป็น “ส่วนร่วม “ซึงเป็นลกัษณะ

สากลของมนษุย์ทกุชาติทุกภาษา และมีส่วนซึงเรียกกันว่าลกัษณะ “เฉพาะตวั” ทีจะปรากฏและ

เน้นยําถึงเอกลักษณ์และความแตกต่างของแต่ละบุคคล บุคลิกภาพ สามารถแบ่งได้เป็น 2 

ลกัษณะ คือ บุคลิกภาพภายนอก ได้แก่ และรูปแบบของการแสดงออกของพฤติกรรมทีสามารถ

สงัเกตเห็น เช่น การแสดงออกทางสีหน้า แววตา ท่าทาง กิริยาอาการ  การพดู การแต่งกาย รูปร่าง

หน้าตา ผิวพรรณ ตลอดทงัการแสดงความคิดเห็น ทงัวาจาและการเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็น

ต้น และประการทีสองคือบุคลิกภาพภายในได้แก่ นิสยัใจคอ การแสดงออกหรือตอบสนองต่อ

สิงแวดล้อม วิธีปรับตนต่างๆ ในสภาพแวดล้อม วิถีทางดําเนินชีวิต ความเชือ ความรู้สึกนึกคิด 

ความประพฤติ ความสนใจ เจตคติ สติปัญญา ความถนดั การปรับตวั อารมณ์ ทีอาจจะไมส่ามารถ

รับรู้ได้ผา่นการมองเห็นจากบคุคลภายนอกอย่างผิวเผิน แต่ต้องใช้การสงัเกตแุละความใกล้ชิดใน

การรับรู้ถึงบคุลิกภายในของบคุคลนนั ๆ 

 ลกัษณะตา่งๆ ของบคุลิกภาพ ไมส่ามารถแยกออกจากกนัได้โดยเด็ดขาด ทุกลกัษณะ

ของบุคลิกภาพต่างมีความสัมพัน ธ์ต่อกันและกันและมีผลกระทบต่อกันและกันแบบ

ลกูโซ่  บคุลิกภาพของมนุษย์ถูกหล่อหลอมและผสมผสานด้วยพันธุกรรม  วฒันธรรม  การเรียนรู้ 

วิธีปรับตวัของบุคคลและสิงแวดล้อม บุคลิกภาพของมนุษย์ไม่ว่าด้านใดๆ เป็นสิงทีไม่ตายตัว

เปลียนแปลงไปตามกาลเวลา  การเรียนรู้ และสิงแวดล้อมทางสงัคม บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล

ทงัสว่นทีเป็นลกัษณะผิวเผินและสว่นทีเป็นนิสยัแท้จริง บางสว่นของบคุลิกภาพถูกซ่อนเร้นหรือถูก

ปิดบงัอําพรางโดยจงใจและไมจ่งใจ 

 

 

2. อทิธิพลทีมีผลต่อบุคลิกภาพ  

  บคุคลิกภาพของบคุคลจะเป็นเช่นไรนนัขนึอยู่กบัองค์ประกอบหลกั ๆ สองประการทีมี

ผลโดยตรงตอ่การสร้างตวัตนบคุลิก ได้แก่ โครงสร้างทางชีววิทยาและพนัธกุรรมกบัสภาพแวดล้อม

ในพฒันาการของชีวิตตงัแตแ่รกปฏิสนธิ ซึงองค์ประกอบหลกัทงัสองอย่างมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ

ของมนษุย์ร่วมกนั แตมี่สดัสว่นในการหลอ่หลอมมากน้อยไมเ่ท่ากนั ขนึอยู่กบัปัจจยัหลายอย่าง5 

 2.1 อิทธิพลของโครงสร้างทางชีววิทยาและพนัธกุรรม (Heredity) 

                                                             
  5 บทที 1 ความหมายและความสําคัญของบุคลิกภาพ, เข้าถึงเมือ 12 เมษายน 

2557, เข้าถึงได้จาก http://management.aru.ac.th/mnge/images/pdf/ebook/wanthanee 

/eb_chapter1.pdf  
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 พันธุกรรม  หมายถึง  กระบวนการทางชีววิทยาซึงสิงมีชีวิตก่อให้เกิดขึนกับอีกชีวิต

หนึง  และสิงทีก่อให้เกิดขนึนนัรวมถึงปัจจยัทงัหมดมีสว่นสร้างความเหมือนกนั หรือกล่าวอีกอย่าง

หนึงวา่พนัธกุรรม เป็นปัจจยัถ่ายทอดลกัษณะต่าง ๆ โดยผ่านทางยีน (Genes)  นับตงัแต่ปฏิสนธิ 

(Fertilization) เป็นแนวโน้มของลกูหลานทีจะพัฒนาลกัษณะหรือภาวะต่าง ๆ ทีได้รับจากบรรพ

บุรุษโดยสายเลือด ซึงถ่ายทอดมาสู่ลูกหลานเช่น ลักษณะทางกาย ความสูง  รูปร่างหน้าตา 

ผิวพรรณ โรคบางอย่าง รวมถึงหมู่เลือด และลกัษณะทางจิตบางอย่างเช่น สติปัญญา ลกัษณะ

นิสยัใจคอ อารมณ์และสญัชาติญาณ พันธุกรรมมีบทบาทต่อชีวิต  เป็นสิงกําหนดให้ลกูหลานมี

สภาพและสภาวะเป็นอย่างไร และมีแนวโน้มของพัฒนาการเป็นอย่างไร มีผลต่การพัฒนา

บุคลิกภาพซึงขึนอยู่กับการจํากัดของพันธุกรรมซึงถ่ายทอดมาทางยีน ซึงการถ่ายทอดลกัษณะ

ตา่งๆ มาสูล่กูหลาน จะสง่ผลให้ลกูหลานมีลกัษณะคล้ายๆ กบับรรพบรุุษ  ลกัษณะทีเป็นพนัธกุรรม

ทีควบคมุโดยยีนสามารถส่งผลให้ลกูหลานนันแบ่งได้เป็นสองทางคือ ลกัษณะทางร่างกายและ

ลกัษณะทางจิต 6      

                     2.1.1. ลกัษณะทางร่างกาย    

  2.1.1.1 ลกัษณะของสีได้แก่สีทีปรากฏอยู่ในสว่นตา่งๆ ของร่างกาย บางคน

มีสีผิวขาวหรือบางคนมีสีผิวเป็นสีแทนหรือนําตาล สีของผิวหนงัรวมไปถึงลกัษณะความหยาบและ

ความละเอียดของผิวหนัง สีของเส้นผม บางคนอาจมีเส้นผมตรง บางคนหยิก บางคนเส้นผม

หยกัศก  นอกจากนียงัมีสีทีปรากฏในนยัน์ตา  สีเหล่านีจะเป็นไปในลกัษณะใดขึนอยู่กับลกัษณะ

ของสี ของพ่อแม่และบรรพบุรุษของตนเอง เช่น พ่อแม่มีผมสีดําลูกทีออกมาก็จะมีผมสีดํา

ด้วย  ลกัษณะของสีตา่ง ๆ ในร่างกายถกูกําหนดด้วยพนัธกุรรม 

 2.1.1.2 ลกัษณะใบหน้ารวมทงัสว่นประกอบตา่ง ๆ ของใบหน้า  คือ  หู  ตา 

จมกู ริมฝีปากหน้าผาก แก้ม รูปหน้าถกูกําหนดโดยลกัษณะทางพนัธกุรรม ถ้าเราสงัเกตเพือนใกล้

ตวัเรา จะพบวา่ เพือนบางคนมีรูปหน้ากลม บางคนมีรูปหน้าแบน บางคนมีรูปหน้ายาวหรือบางคน

                                                             
 6 บ้านจอมยทุธ, สิงทีกาํหนดบุคลกิภาพ (Personality Determinants), เข้าถึงเมือ

12 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.baanjomyut.com/library/personality/01.html   
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มีรูปหน้าเหลียม เป็นต้น นอกจากนีลกัษณะจมกูของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันด้วย เช่น บางคน

จมกูโดง่ บางคน  จมกูแบน รูปของดวงตาก็เช่นกนับางคนมีตาสองชัน บางคนมีชันเดียว แม้ว่าจะ

ไปทําศัลยกรรมตาเป็นสองชันแต่เวลาคลอดบุตรออกมาลูกก็ยังคงได้รับยีนของแม่คือมีตาชัน

เดียว  นอกจากนีคิวก็เป็นเรืองของการถ่ายทอดทางพนัธกุรรมเช่นกัน บางครังเราอาจเห็นคนมีคิว

โก่งเป็นคันศร บางคนคิวไม่มีหรือคิวบาง บางคนอาจคิวสนั ลักษณะของใบหน้าถ่ายทอดทาง

พนัธกุรรม 

  2.1.1.3 ลกัษณะประจําเพศ เช่น เพศชายต้องมีหนวด ขน มีเสียงห้าวๆ 

กล้ามเนือแขง็แรง   สว่นหญิงมีพัฒนาการทางกระดกูเชิงกราน  ทรวงอกขยายใหญ่  เป็นต้น  สิง

เหลา่นีได้มาแตกํ่าเนิดทางพนัธกุรรมโดยทางตอ่มไร้ท่อ  (Endocrine gland) อย่างไรก็ดีการทํางาน

ของตอ่มไร้ท่อขนึอยู่กบัลกัษณะทางพนัธกุรรมด้วยเช่นกนั 

 2.1.1.4 สดัสว่นของร่างกาย  เช่นความสงู  ลกูจะสงูหรือเตียขึนอยู่กับพ่อ

แม ่ถ้าพ่อแมเ่ป็นคนเตียลกูก็มกัจะเตียด้วย แม้วา่จะเลียงดใูห้อาหารดีอย่างไรความสงูทีเพิมขึนก็

จะไมเ่กินยีนทีกําหนดไว้ 

 2.1.1.5 การทํางานของร่างกาย บางคนทํางานด้วยความเคร่งเครียดแต่

บางคนก็ทํางานแบบสบาย ๆ หรือบางคนโตช้าแตก่็มีบางคนโตเร็ว ทังนีขึนอยู่กับพันธุกรรมบังคบั

การทํางานตา่ง ๆ  ของร่างกาย  เช่น การทํางานของระบบย่อยอาหาร  การเผาผลาญอาหาร หรือ

ความถนดัตา่งๆ  เช่น บางคนถนัดทีจะทํางานใช้สมองมากกว่าการทํางานทีใช้กําลงักายเป็นต้น

 2.1.1.6 เพศ การเกิดเป็นเพศหญิงหรือเพศชายเป็นสิงทีถ่ายทอดมาทาง

พนัธกุรรมลกูทีเกิดจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายขนึอยู่กบั Chromosome ของ Sperm ทีจะเข้าผสม

กบัไข ่

 2.1.1.7 หมู่เลือด หมู่เลือดของลกูจะเป็นหมู่เดียวกันกับหมู่เลือดของพ่อ

และแมแ่ตส่ว่นปลีกย่อยของเลือดอาจแตกตา่งกนั หมูเ่ลือดของคนมี  4  หมู ่คือ A B O และ AB 

 2.1.1.8 โรค โรคบางชนิดสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้โดยติดไป

กับ Autosome เช่นโรคเบาหวาน  ลมบ้าหม ู หรือข้อบกพร่องทางร่างกายบางอย่างก็สามารถ

ถ่ายทอดทางพนัธกุรรมได้  เช่น  ตาบอดสี  ผิวเผือก  ศีรษะล้าน  เป็นต้น7 

                                                             
 7 ศนูย์พฒันาทรัพยากรการศกึษา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, หลักการและแนวคดิ

เกียวกับพัฒนาการทางกาย จติและบุคลกิภาพพันธุกรรมและสิงแวดล้อม, เข้าถึงเมือ 12  ,

เมษายน 2557 , เข้าถึงได้จาก http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/0702502/unit03 

/U03_02.html 
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 2.1.2 ลกัษณะทางจิต 

                                ลกัษณะทางจิตทีได้รับทางพันธุกรรมคือ  สติปัญญา ลกัษณะนิสยั อารมณ์

และสัญชาตญาณ  สิงเหล่านีสามารถถ่ายทอดจากพ่อหรือแม่ไปสู่ลูกหลานได้  อิทธิพลของ

พนัธกุรรมตอ่บคุลิกภาพนนัมีนกัจิตวิทยาเชือวา่ บคุลิกลกัษณะทีได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรมมาก

ทีสดุคือ สติปัญญาความสามารถพืนฐานทัว ๆ ไป ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อสิงเร้าการ

แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบต่อสิงเร้าต่าง ๆ ทักษะในการเคลือนไหว การใช้สมัผสัสิงต่าง ๆ ได้ถูกต้อง

และละเอียดลออ ความรอบคอบ ความมีไหวพริบของคน เป็นทียอมรับกนัวา่สติปัญญาของมนุษย์

นัน ส่วนหนึงขึนอยู่กับข้อมูลทางพันธุกรรม ดังนัน คนทีมีพันธุกรรมคล้ายคลึงกันก็ควรจะมี

สติปัญญาคล้ายคลึงกันด้วยเหมือนอย่างทีเรามกัได้ยินอยู่เสมอว่า ถ้าพ่อแม่เป็นคนฉลาด ลกูก็

มกัจะฉลาดด้วยในทางตรงข้ามถ้าพ่อแม่เป็นคนโง่ มีสติปัญญาในระดบัตํา ลกูก็มกัจะเป็นคนโง่

สติปัญญาตําด้วยเช่นกัน ระดับสติปัญญาทีบุคคลมีแตกต่างกันเช่นนี ย่อมมีผลต่อความคิด 

ความจํา ความสามารถในการเรียนรู้สิงตา่ง ๆ โดยสามารถวดัระดบัสติปัญญาได้จากการวดัไอคิว 

ตามมาตรฐานดงันี  

 ตงัแต ่140 ชึนไปถือได้วา่เป็นอจัฉริยะ  

 ในระดบั 110-119 ถือวา่ฉลาด  

 ระดบั 90-109 ถือวา่ปานกลาง  

 ระดบั 69 ลงมาถือวา่ปัญญาออ่น 

           ระดบั 24 ลงมาจดัอยู่ในประเภทโง่ทีสดุ คือไมส่ามารถช่วยเหลือตวัเองได้  

  จากการศกึษาของศาสตราจารย์ กอดดาร์ด(Goddard)  เชือว่าพันธุกรรม

สําคญักวา่สิงแวดล้อม ในงานวิจยัของเขาพบว่า บุคคลมีโอกาสได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม

เกียวกบัความมีสติปัญญาสงูและความมีสติปัญญาตําอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกัน กล่าวคือ ความมี

สติปัญญาสงูจะถ่ายทอดได้ 46 % ในขณะทีความมีสติปัญญาตําจะถ่ายทอดได้ถึง 54% และเชาว์

ปัญญาของบคุคลจะอยู่ในเกณฑ์สงูสดุเมือมีอายุในช่วงวยัรุ่นตอนปลายกับวยัผู้ ใหญ่ตอนต้นคือ 

ประมาณอาย ุ16-21 และจะคงสภาพอยู่เช่นนนั อาจจะเพิมขนึหรือลดลงบ้างแตก่็ไมม่ากนกั8 

 ลกัษณะทีได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรมรองลงมา  คือ  นิสยัทีแสดงอารมณ์

ประจําตวัของบคุคลเช่น  การเป็นคนเจ้าอารมณ์  การเป็นคนมีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส ความเป็นคน

                                                                                                                                                                               
 

 8  เชาว์ปัญญาและอารมณ์, เข้าถึงเมือ 12 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก 

http://elearning .utcc.ac.th/officialtcu/econtent/hg /loadlesson .pdf 
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เจ้าทกุข์ อารมณ์เหลา่นีเชือกนัวา่มีแนวโน้มมาจากพันธุกรรม และจากการศึกษางานวิจัยของทีม

นกัวิจยัจากอิสราเอล ระบวุา่การแสดงอารมณ์บนใบหน้าอาจเป็นมรดกตกทอดมาทางกรรมพันธุ์ 

โดยพวกเขารายงานลงในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences ซึงเป็น

การยืนยนัแนวคิดของชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin) เมือ พ.ศ.2415  ทีชือ "การแสดงอารมณ์

ของมนุษย์และสตัว์" (The Expression of the Emotions in Man and Animals) ดาร์วินชีว่า 

ความรู้สกึทีปรากฏบนใบหน้าเป็นสิงทีถ่ายทอดทางกรรมพนัธุ์  มีการวิจยัเพือตรวจสอบโดยนกัวิจยั

ของมหาวิทยาลยัไฮฟา (University of Haifa ) โดยการวิเคราะห์สีหน้าของอาสาสมคัร 21 คนทีตา

บอดแตกํ่าเนิด รวมถึงสีหน้าของผู้ เข้าร่วมการทดลองทังหมด โดยถามถึงประสบการณ์ความสขุ 

ความเศร้า โกรธ และเกลียดชงั และบนัทึกคําพดู สีหน้าและปฏิกิริยาของคนเหลา่นีไว้  เพือทดสอบ

วา่บคุคลจะมีสีหน้าอย่างไรเมือประสบกบัอารมณ์ตา่งๆ และเมือนําผลทีได้มาเปรียบเทียบ นักวิจัย

พบวา่แม้อาสาสมคัรตาบอด และไม่เคยเห็นหน้าญาติมาก่อน แต่การแสดงสีหน้ากลบัเหมือนกัน

มากโดยเฉพาะเมือแสดงอารมณ์ด้านลบ กิล เปเลก (Gili Peleg) จากสถาบันวิวฒันาการของ

มหาวิทยาลยัไฮฟา (Institute of Evolution at the University of Haifa) ผู้ นําในการวิจัย กล่าวว่า 

สิงทีพบคือ การแสดงสีหน้าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของครอบครัว และเป็นสิงทีตกทอดมาทาง

กรรมพนัธุ์บนพืนฐานของวิวฒันาการ 9 

 2.2 อิทธิพลของสิงแวดล้อม (Environmental Situation) 

                       2.2.1 ความหมายและประเภทของสิงแวดล้อม 

                          สิงแวดล้อม (Environment) หมายถึง ทกุสิงทกุอย่างทีอยู่รอบตวับคุคลนนั ๆ 

เช่น  อาหาร  อากาศ ทีอยู่อาศยั  ศาสนา  ญาติพีน้อง  สงัคม การเมือง นักจิตวิทยาและนักสงัคม

วิทยาต่างก็ให้ความสําคัญของสิงแวดล้อมว่า สิงแวดล้อมเป็นปัจจัยทีสําคัญในการกําหนด

บุคลิกภาพ  นักจิตวิทยาบางคนถือว่าบุคลิกภาพเป็นผลของสิงแวดล้อมมากกว่าพันธุกรรมโดย

สิงแวด ล้อมจ ะเ ป็น สิง กําหนดให้ เ กิ ดพฤติกรรมหรือบุคลิก ภาพมาก กว่าพันธุกรรรม

เช่น  John B. Watson เป็นนกัจิตวิทยาในกลุม่พฤติกรรมนิยม เขาเชือในเรืองสิงแวดล้อมมากกวา่ 

                                                             
 9 bbc news, ASTV ผู้จดัการออนไลน์, รูปแบบสีหน้าบ่งบอกอารมณ์ อาจ

ถ่ายทอดกันได้ทางพันธุกรรม, เข้าถึงเมือ  เมษายน , เข้าถึงได้จาก http://www. 

 manager.co.th/Science /ViewNews.aspx?NewsID=  
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อิทธิพลของพนัธกุรรม10 

 นอกจากนีในทางจิตวิทยา สิงแวดล้อม หมายถึง  วตัถุต่าง ๆ  แรง  และเงือนไขใน

สภาพการณ์ตา่งๆ  ทีเข้ามาเกียวข้องกับบุคคล สิงแวดล้อมจึงเป็นสิงต่าง ๆ ทีเข้ามาเกียวข้องกับ

บคุคลและไมเ่กียวข้องกบับคุคลแตอ่ยู่รอบ ๆ ตวับคุคลถือวา่มีอิทธิพลตอ่บคุคลทังสิน สิงแวดล้อม

ทีกลา่วคือ คน สตัว์ สิงของและสถานการณ์ตา่ง ๆ แบ่งเป็น 3 ประการดงันี 

                                2.2.1.1 เมือมีสิงเร้าภายนอกทีมีผลต่ออินทรีย์เข้ามาเร้าอินทรีย์ (External 

Stimuli)  และทําให้อินทรีย์มีปฏิกิริยาโต้ตอบหรือตอบสนองจะทําให้เกิดพฤติกรรม สิงเร้าภายนอก

ถือเป็นสิงแวดล้อมทีทําให้อินทรีย์ตอบสนอง 

 2.2.1.2 สิงแวดล้อมทีมีผลต่ออินทรีย์นันจะมีหลายๆ อย่างและจะมี

ความสมัพนัธ์เกียวข้องซึงกนัและกนั คือมีการทํางานร่วมกนั และสง่ผลตอ่อินทรีย์ร่วมกนั 

                                2.2.1.3  สิงแวดล้อมบางอย่างจะเข้ามาสมัพนัธ์กนัเป็นพิเศษและจะเกิดเป็น

สิงเร้าใหมที่มีผลตอ่อินทรีย์ 11 

 ดงันนัจากลกัษณะของสิงแวดล้อมทีกลา่วมา พอจะสรุปได้ว่า สิงแวดล้อมทีมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมของบุคคลมี 2 ชนิด คือ สิงแวดล้อมภายในตัวเองและสิงแวดล้อมภายนอก ใน

การศึกษาพฤติกรรมสิงแวดล้อมทังสองอย่างนีพบว่าจะส่งผลซึงกันและกัน โดยสิงแวดล้อม

ภายนอกมกัสง่ผลให้เกิดพฤติกรรมของบคุคลมากกวา่ อย่างไรก็ดีทงัสิงแวดล้อมภายในตวัเองและ

สิงแวดล้อมภายนอกล้วนแตส่ง่ผลถึงบคุลิกภาพของบคุคลทงัสิน และทีเราสามารถสงัเกตเห็นก็คือ 

บคุลิกภาพภายนอกของบคุคลนนัเอง ดงันนัในการศึกษาเรามกัจะเน้นสถานการณ์ภายนอกทีทํา

ให้เกิดพฤติกรรมและบคุลิกภาพเป็นสว่นใหญ่ 

                       2.2.2 สิงแวดล้อมทีมีอิทธิพลตอ่บคุลิก 

                                 2.2.2.1 สิงแวดล้อมทางวัฒนธรรม (Cultural Environment) ได้แก่ 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา สือตา่งๆทางสงัคม เป็นต้น สิงแวดล้อมทางวฒันธรรมมีบทบาท

                                                             
 10  หวัหน้าหมูเ่รียน, ความรู้เบืองต้นเรืองการศึกษาพฤตกิรรมมนุษย์กับการ

พัฒนาตน, เข้าถึงเมือ  เมษายน , จาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id 

=  
 

 11 ศรีเรือน แก้วกงัวาล,ทฤษฎีจติวทิยาบุคลกิภาพ (รู้เขา รู้เรา), พิมพ์ครังที 16 

(กรุงเทพฯ:หมอชาวบ้าน, 2554), 30. 
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ส่งเสริมบุคลิกภาพส่วนบุคคลได้มากประสบการณ์ต่างของบุคคลจะขึนอยู่กับสิงแวดล้อมทาง

วฒันธรรมการแสดงพฤติกรรมตา่งๆ จะเป็นไปตามแนวทางทีได้เรียนรู้และเข้าใจ12 

                                 2.2.2.2  สิงแวดล้อมระหว่างบุคคล (Interpersonal environment) เป็น

สิงแวดล้อมทีเกียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล  บคุคลคนหนึงจะมีบุคคลอืนๆ เข้าไปเกียวข้อง

บคุคลทีเข้าไปเกียวข้องจดัเป็นสิงแวดล้อมของบคุคลนนั13 ตวัอย่างเช่น  พ่อแมเ่ป็นสิงแวดล้อมของ

ลกูทีจะสร้างชีวิตในบ้านให้มีบรรยากาศเป็นไปในลกัษณะอย่างไร บุคลิกภาพของลกูๆ ก็จะเป็น

เช่นนนัด้วย ยกตวัอย่างเช่น ในครอบครัวทีพ่อทําหน้ทีหัวหน้าครอบครัวได้สมบูรณ์ ประพฤติตน

เป็นแบบอย่างทีดี ลกูชายทีมีความสมัพันธ์ทีดีกับพ่อ จะเลียนแบบความเป็นสภุาพบุรุษ  ความ

สุขุม ความอ่อนโยนนันจากพ่อของตน ส่วนลูกสาวก็จะเติบโตเป็นกุลสตรีทีมีความประพฤติ

เหมาะสม ไมเ่รียกร้องหาความรักในลกัษณะผิด ๆ จากเพศตรงข้าม รักนวลสงวนตวั และเติบโต

เป็นผู้ ใหญ่ทีมีคุณภาพ เป็นคนทีมีบุคลิกภาพอบอุ่น สขุมุ อ่อนโยน ในทางตรงกันข้าม หากพ่อ

ประพฤติตนไมเ่หมาะสม ก้าวร้าว เจ้าชู้  ทําร้ายแม ่ลกูชายหากไมมี่พฤติกรรมเลียนแบบพ่อก็อาจมี

แนวโน้มทีจะเบียงเบนทางเพศเมือโตขนึ  เนืองจากลกูชายเห็นแมเ่จ็บปวดจะมีความฝังใจ ไมอ่ยาก

เป็นคนแบบพ่อ สว่นลกูสาวอาจมีพฤติกรรมชิงสกุก่อนห่าม เรียกร้องความรักความสนใจจากเพศ

ตรงข้ามในทางทีผิดปกติ เพราะเข้าใจวา่ตนไมไ่ด้รับความรักจากพ่ออย่างเพียงพอ 

 สิงแวดล้อมทงัสองประเภทนีเปลียนแปลงอยู่เสมอและเป็นสิงแวดล้อมทีมีจํานวนไม่

ตายตวัและจะเข้ามาบรูณาการทํางานร่วมกนัโดยมีบคุคลเป็นศนูย์กลาง 14 

  2.2.3 ความสมัพนัธ์ของพนัธกุรรมและสิงแวดล้อม 

                                 ผลการศึกษาอิทธิพลของพันธุกรรมและสิงแวดล้อมทีมีต่อบุคคลพบว่า มี

ความสมัพันธ์กันโดยพันธุกรรมเป็นตวักําหนดขอบข่ายของพัฒนาการและมีสิงแวดล้อมเป็นตัว

ตดัสินวา่บคุลิกภาพหรือพฤติกรรมจะเป็นไปในลกัษณะอย่างใด เช่น  สิงแวดล้อมทีเลือกสรรอย่าง

ดีก็ไม่สามารถจะเปลียนแปลงคนทีระดับสติปัญญาตํากว่าปกติให้กลายเป็นคนเฉลียวฉลาด

                                                             
 12 อทิธิพลของพันธุกรรมและสิงแวดล้อม, เข้าถึงเมือ 15 เมษายน 2557, เข้าถึงได้

จาก http://hlinzaii. webs.com/j .html 

 13 อทิธิพลของพันธุกรรมและสิงแวดล้อม, เข้าถึงเมือ 15 เมษายน 2557, เข้าถึงได้

จาก http://hlinzaii. webs.com/j .html        

 14 อทิธพลทีมีผลต่อบุคลกิภาพ, เข้าถึงเมือ 12 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก 

http://management.aru.ac.th/mnge/images/pdf/e-book/wanthanee/eb_chapter1.pdf 
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ได้  หรือคนทีมีบคุลิกภาพเบียงเบนออกไปก็ไมใ่ช่สาเหตขุองสิงแวดล้อมเพียงอย่างเดียว แต่บุคคล

นนัมีความโน้มเอียงอยู่ภายในตวัเองทีจะมีบคุลิกภาพเบียงเบนออกไปเป็นทนุเดิมอยู่แล้ว  แนวคิด

ของนกัจิตวิทยาบคุลิกภาพกบัพนัธกุรรม  นกัจิตวิทยาซึงสร้างทฤษฎีบุคลิกภาพทีมีชือเสียงหลาย

คน เช่น Kurt Lewin ไมป่ฏิเสธพนัธกุรรมและวฒิุภาวะแตเ่ขาให้ความเห็นว่าทังพันธุกรรมและการ

เจริญเติบโตของวฒิุภาวะเป็นข้อเท็จจริงทางชีววิทยาซึงอยู่ภายนอกสนามชีวิต  ดงันันทฤษฎี

บคุลิกภาพของเขาจึงเน้นอิทธิพลของสิงแวดล้อมวา่มีผลตอ่พฤติกรรมมนษุย์  นักจิตวิทยาจึงสร้าง

ทฤษฎีบคุลิกภาพอีกคน  คือ  Harry  Stack  Sullivan  แม้จะยอมรับวา่สาเหตทุางกายเป็นเงือนไข

ของความเจริญเติบโตของบคุลิกภาพแตเ่ขาลดความสําคญัทางด้านนีลง  ให้เป็นรองสงัคมให้เป็น

เครืองกําหนด พัฒนาการทางจิต  โดยกล่าวว่าการเจริญเติบโตของบุคลิกภาพเป็นไปตามหลัก

จิตวิทยาสงัคม ซึงเราอาจจะพิจารณาวา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์มีสว่นในการสร้างเอกลกัษณ์

ของบคุลิกภาพขนึมา 

  2.3 อิทธิพลของปัจจยัเสริมอืน ๆ 

                         อิทธิพลของปัจจัยเสริมต่าง ๆ ทีเ ข้ามามีอิทธิพลต่อบุคคลและทําให้เ กิด

บคุลิกภาพลกัษณะตา่ง ๆ สามารถแยกอธิบายเป็นข้อ ๆ ดงันีคือ 

 2.3.1  การเป็นสมาชิกของกลุม่ตา่งๆ อาจกลา่วได้วา่ กลุม่แรกทีบคุคลเป็นสมาชิก 

นนัก็คือครอบครัว ครอบครัวจะมีบทบาทอย่างมากต่อการพัฒนาบุคลิกภาพทีสําคญั ได้แก่ การ

ลอกแบบหรือลอกเลียนแบบ (identification) ซึงเป็นกระบวนการเลียนแบบหรือเอาบุคคลทีเป็น

แบบมาเป็นตวัอย่างและพยายามเลียนแบบให้เหมือน รวมถึงการรับเอาสิงทีเป็นนามธรรมเข้าไว้ใน

จิตใจตนเอง  (internalization)  เช่น การรับเอาคา่นิยม  เจตคติ  ความเชือเข้าไว้เป็นของตน ต่อมา

เมือบคุคลเริมโตขึนเขาจะเริมเป็นสมาชิกของกลุ่มทางสงัคมอืน ๆ เช่น  กลุ่มนักเรียนในโรงเรียน 

กลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลยั  กลุ่มเพือน ๆ ในทีทํางาน  กลุ่มสมาคมศิษย์เก่า  กลุ่มพรรค

การเมือง กลุ่มทางธุรกิจ  กลุ่มศาสนา  เป็นต้น กลุ่มเหล่านีล้วนเป็นแบบอย่างให้เกิดบุคลิกภาพ

ทังสินจากการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มบุคคลจะเ รียนรู้ในหลายสิงหลายอย่างรอบตัวเขาเกิด

กระบวนการทางสังคมหรือกระบวนการขัดเกลาทางสงัคม ดังนันบุคคลจึงถูกขัดเกลาในกลุ่ม

มากมายในสภาพแวดล้อมของตวัเขาเอง 

  2.3.2 ปัจจัยทางด้านวัฒน ธรรม  เ ป็นที ยอม รับว่าปัจจัยวัฒนธรรม เ ป็น

แนวความคิดทางด้านมานษุยวิทยานนั จะเป็นตวักําหนดบคุลิกภาพทีสําคญับคุคลตา่งเชือชาติจะ

มีความแตกตา่งในการประพฤติปฏิบตัิ และบุคคลจะอยู่ภายใต้วฒันธรรมในสงัคมตน ดงันัน เขา
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จะประพฤติตนตามประเพณีและวฒันธรรมของสงัคม และสิงเหล่านีจะกลายเป็นส่วนหนึงของ

บคุลิกภาพของเขา 

  2.3.3 ปัจจัยทางด้านสถานการณ์ เนืองจากสถานการณ์ต่าง ๆ นันมีลกัษณะไม่

แน่นอนและมีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา บุคคลมีความจําเป็นทีจะต้องปรับตัวเข้าหา

สถานการณ์นนั ๆ สถานการณ์จึงมีบทบาทกลายเป็นตวักําหนดบคุลิกภาพของบคุคล โดยใช้กลไก

การป้องกันตนเอง (Defense mechanism) ซึงมีหลายรูปแบบเช่น หาเหตุผลเข้าข้างตนเอง 

(Rationalization) การทดแทน (Compensation) การถดถอย (Regression) การฝันกลางวนั (Day 

-dream) หรือการลอกเลียนแบบ (Identification) เป็นต้น 

  2.3.4 การอบรมเลียงด ู(Socialization) เป็นกระบวนการทีบคุคลต้องพบตงัแตเ่กิด

จนถึงวาระสดุท้าย การอบรมเลียงดเูป็นขบวนการสําคญัยิงต่อการพัฒนาชีวิตและมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมตามทีสงัคมต้องการ ช่วยพฒันาบคุลิกภาพของบคุคลภายใต้ขนบธรรมเนียม วฒันธรรม

ประเพณีของสงัคม 

  2.3.5  ประสบการณ์ในวยัเด็ก ความสมัพันธ์กับมารดาหรือตวัแทนของมารดา

และความสมัพันธ์ในครอบครัวเป็นสิงทีเด็กจะเรียนรู้และเลียนแบบ จะสงัเกตได้ว่า เด็กมกัจะมี

บคุลิกภาพหลายอย่างคล้าย ๆ พ่อแม ่หรือบคุคลทีใกล้ชิดในวยัเดก็ อิทธิพลของวฒันธรรมผลของ

วฒันธรรม ศาสนา ความเชือจะมีอิทธิพลต่อค่านิยมบุคคลและเจตคติของบุคคล เช่น การให้

ความสําคญักบัระบบอาวโุสในสงัคมไทยทําให้บุคลิกภาพของคนไทยส่วนใหญ่จะมีลกัษณะอ่อน

น้อมถ่อมตน 

  2.3.6  เหตกุารณ์ทีผา่นเข้ามาในชีวิต บุคคลแต่ละบุคคลจะได้รับประสบการณ์ที

ไมเ่หมือนกนัตงัแตเ่กิด เช่น เป็นบตุรลําดบัทีเท่าใด ก็เป็นปัจจัยทีส่งผลต่อบุคคลิกภาพของบุคคล

ด้วย บทบาททีเปลียนแปลงไปเหล่านีจะมีอิทธิพลทําให้บุคลิกภาพของคนเปลียนไป เช่น บุคคล

บางคนเมืออยู่ในครอบครัวจะมีลกัษณะเป็นเด็กทําอะไรตามใจตนเอง แต่เมือไปอยู่ในทีทํางานมี

บทบาทเป็นหวัหน้าหน่วยงานก็มีลกัษณะเป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้นําทีดี มีเหตผุล นนัแสดงวา่อิทธิพลของ

สงัคมมีผลตอ่การแสดงพฤติกรรมหรือบคุลิกภาพของบคุคล15 

 โดยสรุปการทีบคุคลจะเป็นอย่างไรทงัด้านการแสดงออกทางบุคลิกภาพผ่านทางกาย

และจิตนัน มีผลรวมมาจากทังอิทธิพลจากพันธุกรรมและสิงแวดล้อมอืนๆ ในทางวิชาการ ยังมี

                                                             
 15 ศรีเรือน แก้วกงัวาล, ทฤษฎีจติวทิยาบุคลกิภาพ (รู้เขา รู้เรา), ครังที 16 

(กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน, 2554), 23-24. 
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งานวิจยัทีถกเถียงโต้แย้งถึงอิทธิพลระหวา่งพนัธุกรรมและสิงแวดล้อมว่าส่วนไหนทีมีบทบาทและ

เป็นปัจจยัสําคยัมากกวา่ในการกําหนด ตีกรอบ ออกแบบตลอดจนเป็นเบ้าหลอมให้แต่ละปัจเจก

บุคคลมีความเป็นตวัตนทีแตกต่างกันไป และในปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยใดทีสามารถสรุปได้ ว่า

อิทธิพลใดมีบทบาทสําคัญกว่า แต่สิงทีสามารถสรุปได้คือ มนุษย์เป็นผลผลิตของสังคมและ

ครอบครัว ความเป็นตัวตนของมนุษย์เกิดจากการสะสมหลอมรวมกันตงัแต่มนุษย์นันเกิด และ

สิงแวดล้อมทีเติบโตมา  สิงแวดล้อมของแตล่ะบคุคลจะเป็นตวักําหนดและสร้างบคุลิกเฉพาะตนให้

แต่ละคนแตกต่างกัน แต่ขณะเดียวกันมีมนุษย์คนไหนทีมีตัวตนอิสระ ตดัขาดจากสังคม หรือมี

ตวัตนโดยปราศจากอิทธิพลจากภายนอก กลา่วอีกอย่างคือ มนษุย์แตล่ะคนสร้างความเป็นปัจเจก

และลกัษณะเฉพาะของตนจากอิทธิพลของสิงทีตนกําเนิด เติบโต และแวดล้อมอยู่ 

 

3.ความหมายและนิยามของเสือผ้าเครืองแต่งกาย  

 เครืองแตง่กาย  หมายถึงสิงทีมนษุย์นํามาใช้ห่อหุ้มร่างกาย ทังเพือปกปิดและปกป้อง

ร่างกายจากอากาศร้อนหนาว สัตว์มีพิษ เชือโรคและอันตรายต่าง ตลอดจนใช้สวมใส่ตกแต่ง

ร่างกายเพือความสวยงาม การแตง่กายของมนษุย์แตล่ะเผา่พนัธุ์เป็นเครืองช่วยชีนําให้รู้และเข้าใจ

ถึงสภาพของการดํารงชีวิตของมนษุย์ในแตล่ะยคุสมยั แตล่ะภมิูอากาศและภมิูประเทศ 

 ในยคุก่อนประวตัิศาสตร์ มนุษย์ใช้เครืองห่อหุ้มร่างกายจากสิงทีได้มาจากธรรมชาติ 

เช่น ใบไม้ ใบหญ้า หนงัสตัว์ ขนนก ดิน สีตา่ง ๆ ฯลฯ มนุษย์บางเผ่าพันธุ์ รู้จักการใช้สีทีทํามาจาก

ต้นพืช โดยนํามาเขียนหรือสกัตามร่างกายเพือใช้เป็นเครืองตกแตง่แทนการใช้เครืองห่อหุ้มร่างกาย 

ตอ่มามนษุย์มีการเรียนรู้ ถึงวิธีทีจะดดัแปลงการใช้เครืองห่อหุ้มร่างกายจากธรรมชาติให้มีความ

เหมาะสมและสะดวกตอ่การแตง่กายเช่น มีการผกู มดั สาน ถกั ทอ อดั ฯลฯ และมีการวิวฒันาการ

เรือยมา จนถึงการรู้จกัใช้วิธีตดัและเย็บ จนในทีสดุได้กลายมาเป็นเทคโนโลยีจนกระทงัถงึปัจจบุนันี 

  ส่วนปัจจัยทีมีผลต่อความแตกต่างของการแต่งกายของมนุษย์ตามแนวคิดของพวง

ผกา คโุรวาธกลา่วไว้วา่ ในทางฟิสิกส์มนษุย์เป็นสตัว์โลกทีอ่อนแอทีสดุ ผิวหนังมนุษย์จะบอบบาง

กวา่สตัว์อืน  จึงมีความจําเป็นต้องมีสิงมาปกปิดร่างกายเพือการดํารงชีวิตอยู่ได้ สิงนีจึงเป็นแรง

กระตุ้นทีสําคญัทีให้มนษุย์ขวนขวายทีจะแตง่กายเพือสนองความต้องการของ ตนเอง สงัคม และ

อืน ๆ ประกอบกัน ซึงความต้องการของมนุษย์นักออกแบบได้แบ่งความ ต้องการของมนุษย์

ออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ 

 1. ความต้องการพืน ฐานของมนุษย์ (Biological Needs) ได้แก่ ปัจจัย 4 คือ อาหาร    

เครืองนุ่งห่ม ทีอยู่ ยารักษาโรค 
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 2. ความต้องการด้านร่างกาย (Physical Needs) เป็นกระบวนการทีเกิดขนึเพือ

ตอบสนองความต้องการพืนฐาน เพือให้ได้สิงทีมนษุย์ต้องการ 

 3. ความต้องการด้านจิตวิทยา (Psychological Needs) เป็นความต้องการทางด้าน

จิตใจของมนษุย์ด้านความงาม16 

 นอกจากนี อาจกลา่วได้วา่ มนษุย์ในยคุโบราณต้องแก้ปัญหาพืนฐานในเรืองปัจจยั 4 

เป็น อย่างมาก และเป็นความพยายามในการควบคมุสิงแวดล้อมให้เหมาะสมกบัตนเอง ดงันนั 

การแตง่กายของมนษุย์กจ็ะแตกตา่งกนัออกไปตามมลูเหตตุอ่ไปนี  

 1. สภาพภมิูอากาศ  

    ภมิูอากาศของประเทศเป็นเหตใุหญ่ทีทําให้การแตง่กายของแตล่ะประเทศมีความ

แตกตา่งกนั ประเทศทีอยูใ่นภมิูอากาศแถบเส้นอาร์คตกิ ซงึมีอากาศทีหนาวเยน็มาก มนษุย์ในแถบ

ภมิูภาคนีจะสวมเสือผ้าซึงทํามาจากหนงัหรือขนของสตัว์เพือให้ความอบอุน่แก่ร่างกาย สว่นใน

ภมิูภาคทีมีอากาศร้อนอบอ้าว เสือผ้าทีสวมใสจ่ะทําจากเส้นใย ซึงทําจากฝ้ายเพือช่วยให้ระบาย

ความร้อนได้ดี หรือไมก่็จะหาวิธีเพือป้องกนัความร้อนจากดวงอาทิตย์โดยใช้เชือกย้อมด้วยสีเข้มมา

พนัตวั  

 2. ความเชือ 

    ในทวีปอฟัริกา เสือผ้าไมใ่ช่สิงจําเป็นสําหรับใช้ในการป้องกนัจากสภาพอากาศ แต่

เขากลบันิยมใช้พวกเครืองประดบัตา่งๆ ทีทําจากหินหรือแก้วสีตา่งๆ ซึงมีอยูใ่นธรรมชาตินํามา

ตกแตง่ร่างกายเพือใช้เป็นเครืองลางหรือเครืองป้องกนัภตูผีิปีศาจ  

 3. ศตัรูทางธรรมชาต ิ

    ในภมิูภาคเขตร้อน มนษุย์จะได้รับความรําคาญจากพวกสตัว์ปีกประเภทแมลงตา่งๆ 

ชนเผา่บางเผา่ทีมกัถกูสตัว์และแมลงรบกวนจึงหาวิธีพอกร่างกายด้วยโคลนเพือป้องกนัแมลงศตัรู

ทางธรรมชาติ ชนเผา่ไอนชุาวพืนเมืองโบราณของญีปุ่ นรู้จกัใช้กางเกงขายาวป้องกนัสตัว์และแมลง  

 4. สภาพงานและอาชีพ  

                    ในอดีต มนษุย์รู้จกัใช้หนงัสตัว์และใบไม้เพือป้องกนัการถกูหนามเกียวหรือถกูสตัว์กดั

ต่อยหนังสตัว์และ ต่อมาสามารถนําเอาใยจากต้นแฟลกซ์ ( Flax ) มาทอเป็นผ้าทีเรียกกันว่าผ้า

ลินิน เมือความเจริญทางด้านวิทยาการมีมากขึน ก็เริมมีสิงทีผลิตเพิมขึนอีกมากมายหลายชนิด 

สมัยศตวรรษที 19 เสือผ้ามีการวิวัฒนาการเพิมมากขึน มีผู้ คิดประดิษฐ์เสือผ้าพิเศษเพือให้

                                                             
 16 พวงผกา คโุรวาท, คู่มือประวตัิเครืองแต่งกาย, พิมพ์ครังที 4 (กรุงเทพฯ: รวม

สาสน์), 8. 
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เหมาะสมกับความต้องการของผู้ สวมใส่ โดยเฉพาะผู้ ทีทํางานประเภทต่าง ๆ เช่น กลาสีเรือล่า

ปลาวาฬ คนงานเหมืองแร่ เกษตรกร คนงานอุตสาหกรรม ข้าราชการทหาร ตํารวจ พนักงาน

ดบัเพลิง เป็นต้น อนัตรายต่างๆทีอาจเกิดขึนได้ในระหว่างปฏิบัติงาน ทําให้ความต้องการของ

มนษุย์ในด้านเสือผ้ามีมากยิงขึน จนกระทังในปัจจุบันนี เสือผ้าทีผลิตขึนมานันได้มีการปรับปรุง

และตกแตง่พิเศษเพิมมากขนึ เพือให้เหมาะสมกบัอาชีพตา่ง ๆ  เช่น ให้มีความคงทนตอ่สารเคมี ทน

ตอ่พิษ และอณุหภมิู นอกจากนียังมีการตกแต่งพิเศษอืนอีก อาทิเช่น ทนต่อการซักและทําความ

สะอาด กนักระสนุ ไมเ่ป็นสือไฟฟ้า ไมด่ดูซึมนํา และไมเ่ป็นตวันําความร้อน เป็นต้น 

 5. ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรม 

     เมือมนษุย์มีสติปัญญามากยิงขนึ มีการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มและจากการอยู่ร่วมกัน

เป็นหมูค่ณะนีเอง จึงจําเป็นต้องมีระเบียบและกฎเกณฑ์ทีจะทําให้อยู่ร่วมกนัอย่างสงบสขุ โดยไมมี่

การรุกรานซึงกันและกัน จากการปฏิบัติทีกระทําสืบต่อกันมานีเอง ในทีสุดได้กลายมาเป็น

ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรมขึน ในสมยัโบราณ เมือมีการเฉลิมฉลองประเพณีสําคญั

ตา่งๆ เช่น การเกิด การตาย การเก็บเกียวพืชผล หรือเริมมีการสงัคมกบักลุม่อืนๆ ก็จะมีการประดบั

หรือตกแตง่ร่างกาย ให้เกิดความสวยงามด้วยเครืองประดบัต่างๆ เช่น ขนนก หนังสตัว์ หรือทาสี

ตามร่างกาย มีการสกัหรือเจาะ บางครังก็วาดลวดลายตามสว่นต่างๆของร่างกาย จากพัฒนาการ

ดงักลา่วจนถึงปัจจบุนัได้มีการนีนํามาประยกุต์ในการแตง่หน้า โดยผลิตเป็น เครืองสําอางทีมีสีสนั 

เช่น ลิปสติก อายแชร์โดว์ เป็นต้น นอกจากนีมีการสกัตามร่างกายซึงถือวา่เป็นศิลปะในสมยัอียิปต์

โบราณและจนปัจจบุนันี การสกัก็เป็นแฟชันของการแต่งกายอย่างหนึงเหมือนกัน เช่น หญิงสาว 

“เผา่มาคอนด์” จะทํา ลวดลายบนแผน่หลงั โดยการแหวะผิวหนังให้เป็นร่องแล้วอดัด้วยหินให้นูน

ขนึมาเหมือนผืนผ้าที ปักด้วยไหม หญิงสาวทีมีลวดลายเช่นนีถือวา่เป็นคนสวยของชนเผ่าเดียวกัน

หรือการสกัใบหน้าของหญิงสาวเผา่มาคอนดเ์พือให้ดนุ่าเกลียดและป้องกนัพวกค้าทาสจบัตวัไปทํา

ทารุณทางเพศ  

  6. ศาสนา  

     ศาสนามีบทบาทสําคญัในการแตง่กายเช่นกนั ทีเห็นได้ชดัคือการแต่งกายของชาว

มสุลิมทีมีการแต่งกายตามความเชือทางศาสนา วตัถุประสงค์สําคญัของการแต่งกายในศาสนา

อิสลาม คือ การปกปิดสิงพึงละอายของร่างกาย โดยเฉพาะร่างกายของผู้หญิงมสุลิม เพือทีจะไมใ่ห้

ส่วนหนึงส่วนใดของเรือนร่างเพศหญิง กระตุ้นอารมณ์ทางเพศของผู้ ชาย ซึงจะก่อให้เกิดความ

เสียหายขนึในสงัคม ผู้หญิงมสุลิม จะต้องไมแ่ตง่กายด้วยเสือผ้าทีรัดรูป แนบเนือหรือเสือผ้าทีโปร่ง

บาง หรือมีรูทีทําให้มองเห็นผิวหนงั หรือเรือนร่างภายใน ผู้ชายมสุลิมจะต้องไม่ใส่เสือผ้าหรือแต่ง
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กายเลียนแบบผู้หญิงและผู้หญิงจะต้องไมใ่สเ่สือผ้า หรือแต่งกายเลียนแบบผู้ชาย เพือดํารงรักษา

บคุลิกและเอกลกัษณ์แห่งเพศของตวัเองไว้ ห้ามมสุลิมชายสวมใส่เสือผ้าทีตดัมาจากผ้าไหมและ

สวมใสเ่ครืองประดบัทองคํา เนืองจากสิงเหลา่นีเหมาะสมทีจะเป็นอาภรณ์ และเครืองประดบัของ

ผู้หญิง ห้ามผู้หญิงมุสลิมใส่นําหอมออกนอกบ้านเพราะไม่ต้องการให้กลินนําหอม ไปกระตุ้น

ความรู้สกึของเพศตรงข้าม แตข่ณะเดียวกนั ก็สนบัสนนุให้ผู้หญิง โดยเฉพาะภรรยาใส่นําหอมและ

แตง่กายให้สะอาดสวยงามเมืออยู่กบัสามี 

  7. ความต้องการดงึดดูความสนใจจากเพศตรงข้าม 

     ตามธรรมชาติของมนษุย์เมือเจริญเตบิโตขนึ จะมีความต้องการความสนใจจากเพศ

ตรงกนัข้าม โดยจะมีการแต่งกายเพือให้เกิดความน่าสนใจ เพือให้ได้รับความชืนชม การยอมรับ

จากเพศตรงข้าม   

 8. เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม 

     มนุษย์ต้องการการยอมรับจากบุคคลอืน  เพือสนองความต้องการนีจึงได้มี

วิวฒันาการของการออกแบบเครืองแตง่กายของมนุษย์ เพือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที

ต้องอาศยัอยู่ในสงัคมทีเปลียนแปลงไปอยู่เสมอ วสัดทีุนํามาใช้ก็มีการเปลียนแปลงปรับปรุงให้เข้า

กบัความเจริญด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ และบ่งบอกสถานะภาพของผู้สวมใส่ เสือผ้าเครือง

แตง่กายสามารถกําหนดภาพลกัษณ์ให้บคุคล ทําให้เกิดระดบัชนชัน มีการแบ่งแยกกันตามฐานะ

ทางเครืองประดบัทีแสดงฐานะ ยศ ตําแหน่ง เช่นเครืองราชย์ ชดุทีเกียวข้องกบัตําแหน่งงาน ชนชัน

ระดบัเจ้านาย ชาวบ้าน และกรรมกร  

 9. การแบ่งแยกกลุม่ 

          การเลือกเสือผ้าเครืองแต่งกายทีต้องการแสดงออกถึงความเป็นพวกพ้องเดียวกัน 

แสดงถึงความแตกต่าระหว่างสถาบัน องค์กร เช่น เครืองแบบนักเรียน นางพยาบาล หรือทหาร 

ตลอดจนแบ่งกลุม่ทางความคิดความเชือ เช่นพระในศาสนาทีมีหลายนิกายก็มกัมีการแต่งกายที

แตกตา่งกนั  

  

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 10. ความพึงพอใจของตนเองเน้นแสดงออกถึงรสนิยม  

       ความชอบภาพลกัษณ์ทีตนต้องการจะเป็นและต้องการให้คนอืนเห็น การแต่งกาย

ตามความพอใจหรือทีเห็นวา่สวยงามตาม 

ความชอบของแตล่ะคน 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 17 พวงผกา คโุรวาท, คู่มือประวตัิเครืองแต่งกาย, พิมพ์ครังที 4 (กรุงเทพฯ: รวม

สาสน์), หน้า 4-6. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  แสดงมลูเหตแุละลกัษณะการแตง่กายของกลุม่บคุคลตา่ง ๆ 

มูลเหตุ กลุ่มบุคคล ลักษณะการแต่งกาย 

1.สภาพภูมิประเทศ

และภูมิอากาศ 

ชาวอินิวอิทหรือเอสกิโม 

(Inuit /Eskimo) 

อาศยัในแถบขัวโลกทีมีอากาศหนาวจดั จงึมี

การสวมเสอืผ้าทีทําจากขนสตัว์ทีมีความหนา

มาก มีหมวกคลมุถึงศรีษะทีเรียกว่า  Anorak 

เพือป้องกนัความหนาวและให้ความอบอุ่นแก่

ร่างกาย 

2.ความเชือ ชาวแอฟริกนั (African) ประดบัร่างกายด้วยลกูปัดและหินสตีามความ

เชือว่าเป็นเครืองลางสามารถป้องกนัภูติผี

ปีศาจ 

3.ศตัรูทางธรรมชาติ ชาวฮาไวเอียน (Hawaiian) เนืองจากลกัษณะภูมิประเทศทีอาศยัอยู่แถบ

ทะเลแปซิฟิค อากาศร้อน จงึไม่สวมเสอื สว่น

กระโปรงทําขนึจากหญ้าเพือป้องกนัแมลงซึงมี

มากในถินทีอยู่อาศัย 

4.สภาพงานและอาชีพ พนกังานดบัเพลงิ (Fireman)  มีความจําเป็นต้องสวมใสเ่ครืองแต่งกายที

สามารถป้องกนัอนัตรายจากการทําหน้าที ชดุ

ดบัเพลงิต้องผลติจากเนือผ้าทีคิดค้นและ

ออกแบบมาเพือกนัความร้อนและความชืน

จากภายนอกและภายใน 

5.วฒันธรรม ชนเผ่านิวกินี (Nugini) ใช้สดํีาทาหน้าเพือแสดงถึงความแข็งแรงและ

เป็นลกูผู้ชายตามค่านิยมของเผ่า 

6.ศาสนา มสุลมิ (Muslim) ใสเ่สอืผ้าทีปกคลมร่างกายโดยไม่เผยให้เห็น

รูปร่าง เปิดเฉพาะสว่นตา ผ้าไม่บาง ไม่รัดรูป

ตามความเชือทางศาสนาวัตถปุระสงค์ของการ

แต่งกายของชาวมสุลมิคือการปกปิดสงิพงึ

ละอาย โดยเฉพาะร่างกายของผู้หญิง เพือ

ไม่ให้ส่วนหนงึสว่นใดของร่างกายกระตุ้น

อารมณ์ทางเพศ 
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ภาพที 1 ชาวอินิวอิทหรือชาวเอสกิโม 

ทีมา: Eskimo, เข้าถึงเมือ  เมษายน , เข้าถึงได้จาก http://commons.wikimedia  

.org/wiki/File:Qamutik_1_1999-04-01.jpg 

 

 
ภาพที 2 ชาวแอฟริกนั 

ทีมา: African, เข้าถึงเมือ 14 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.pinterrest.com 

/pin/21181060720002715/ 
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ภาพที 3 ชาวฮาไวเอียน 

ทีมา: Hawaiian Postcard, เข้าถึงเมือ 14 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www. 

charlieosborn.com/vh-gallery-3/index.s.html 

 

 
ภาพที 4 พนกังานดบัเพลิง 

ทีมา: Fireman, เข้าถึงเมือ 14 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก  htto://www.thaitextile.org 

org/iu/article_iu.php?id=ARC  
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ภาพที 5 ชนเผา่นิวกินี 

ทีมา: Human race, เข้าถึงเมือ 14 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.infoforthai. 

com/forum/topic/858) 

 

 
ภาพที 6 ผู้หญิงชาวมสุลิม 

ทีมา: Muslim women, เข้าถึงเมือ 14 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://quraantoday.blog 

spot.com /2013/12/islamic-discourses-on-veiling-hijab.html  

 

3. แฟชัน 

 จากความจําเป็นทางสิงแวดล้อมทีเป็นปัจจัยให้มนุษย์ออกแบบและแต่งกายใน

ลกัษณะทีแตกตา่งกนัไปตามทีเอือและเหมาะสมและเป็นไปตามความจําเป็นของชีวิตประจําวนั

เช่น เขตร้อนสวมเสือผ้าบางเบา เขตหนาวสวมเสือผ้าทีสร้างความอบอุ่น เสือผ้าทีสามารถป้องกัน

อนัตรายจากธรรมชาติ ชนเผ่าไม่มีศาสนาสร้างเครืองลางจากวัสดธุรรมชาติ ความจําเป็นจาก

สภาพงานทีต้องผลิตเครืองแต่งกายทีเหมาสมกับการทําหน้าที ศาสนา วัฒนธรรม ความเชือ 

ประเพณีตา่ง ๆ ทีทําให้กลุม่คนมีลกัษณะของการแตง่กายทีไมซํ่ากนั แตวิ่วฒันาการของเครืองแต่ง

กายไมไ่ด้หยดุทีความจําเป็นหลกัในการชีวิต แตมี่พฒันาการตามสงัคมและวฒันธรรมใหม่ๆ  ตอ่มา

ไมห่ยดุนิง เมือมนษุย์มีการติดตอ่ค้าขาย ไปมาหาสูแ่ละเริมสง่ผา่นทางวฒันธรรมซึงกันและกัน  มี
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ผลต่อมนุษย์ในการพัฒนาและปรับปรุงเครืองแต่งกาย ความจําเป็นถูกพัฒนาสู่ความสวยงาม 

คา่นิยม รสนิยม การสร้างเอกลกัษณ์  เสือผ้าทีเคยสวมใส่เฉพาะกลุ่มหรือชนเผ่าของตนเองทีสืบ

ทอดกันมา เ กิดการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม เกิดการนําเอาวัฒนธรรมของคนอืนมา

ประยุกต์ใช้ และก่อให้เกิดความเปลียนแปลงทางวฒันธรรมทีละน้อย และกลายเป็นลักษณะที

มนัคงในสงัคม นํามาซึงคา่นิยมของสงัคมในเวลานนั ๆ หรือทีเรียกวา่แฟชนั 

 3.1 ความหมายของแฟชนั 

       แฟชัน เป็นคําทีมาจากภาษาอังกฤษว่า  “Fashion”  โดยพจนานุกรมของ

ราชบณัฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของคํานีวา่ "สมยันิยมหรือวิธีการทีนิยมกนัทวัไปชวัระยะเวลา

หนึง" เป็นการยอมรับจนเกิดเป็นคา่นิยม มีกระบวนการเกิดภาษาใหม ่ซึงเป็นช่วงเวลาหนึงเท่านัน 

แฟชัน เป็นสิงทีจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ทีทําให้เกิดรสนิยมร่วม เกิดการยอมรับในสงัคมเล็ก

ใหญ่ในเวลาสนั ซึงตอบโจทย์และแสดงอะไรบางอย่าง แฟชันไม่ได้จํากัดแค่เฉพาะเสือผ้าเครือง

แตง่กาย เครืองประดบั แตร่วมถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ทีกระทําในวงกว้างจนเป็นกระแสนิยม แฟชัน

มกัได้รับอิทธิพลจากสงัคมในช่วงเวลานัน ๆ และในขณะเดียวกันแฟชันก็เป็นตวัขบัเคลือนและ

กําหนดทิศทางของสงัคม ภาณ ุอิงคะวตั ดีไซน์เนอร์และผู้ก่อตงัแบรนด์เกรย์ฮาวด์ มองว่า แฟชัน

คือ "เทรนด์" " แฟชัน คือ กระแสนิยมทีเปลียนไปตามกาลเวลาและยุคสมยั ซึงมนัอาจเกิดขึนมา

จากกระแสสงัคม การกิน การอยู่ การใช้คําพดู เสือผ้า เพียงแต่คนทัวไปมกัเอาคําว่าแฟชันมารวม

กบัเสือผ้ากันเยอะ แต่จริงๆ แล้วแฟชันมนัก็คือ เทรนด์ นันเอง"  " แฟชันไม่ได้มีความหมายเดียว

ตายตัว แต่จะแตกต่างกันไปสําหรับคนแต่ละกลุ่ม แต่ละช่วงเวลา แต่ละสถานทีหรือ บริบท 

ยกตวัอย่างเช่น เดก็วยัรุ่นในกรุงเทพฯ กบั แมบ้่านอาศยัอยู่ตา่งจงัหวดั ในระดบัประเทศหรือสงัคม 

แฟชนัเป็น มากกวา่เสือผ้า มนัหมายถึง วิถีการดํารงชีวิต การบริโภค มมุมอง ไม่ได้เป็นแค่เสือผ้า 

มนัสามารถเป็น รถยนต์ โทรศพัท์และอืนๆ อีก" ตามความเห็นของ Szilard Kiss, Fashion Expert 

จาก Bangkok CODE  ส่วน จรินทร์ทิพย์ ชูหมืนไวย Curator แห่ง TCDC ทีเคยผ่านงานจัด

นิทรรศการ PRESENCE OF THE PAST คอลเลค็ชนัเสือผ้าฤดใูบใม้ผลิ/ฤดรู้อนปี 2008 ในพระเจ้า

หลานเธอ พระองค์เจ้า สิริวณัณวรีนารีรัตน์ กลา่ววา่ "แฟชนัคือ การสือสารทีไมต้่องใช้คําพูด (Non- 

Verbal Communications) สิงทีเป็นแฟชนัสามารถสะท้อนความเป็นเพศ สถานะทางสงัคม ฐานะ 

อาชีพ ความต้องการรสนิยม เผา่พนัธุ์ เชือชาติ ความเป็นกลุม่ก้อน ฯลฯ 18 

                                                             
 18 ยทุธิพงศ์ จิว, Fashion’s World เมือการตลาดเปลียนโลกแฟชัน, เข้าถึงเมือ 15 

เมษายน 2557, เข้าถึงได้จากhttp://www.tcdc.or.th/src/17087/www-tcdcconnect-

com/Fashion-’world-เมือการตลาดเปลียนโลกแฟชนั  
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 แฟชันนิยมใช้แทนความหมาย ของรูปแบบหรือสไตล์การแต่งตวั มากกว่าสิงอืน นัน

หมายความว่าเมือพูดถึงแฟชัน คนทัวไปจะนึกถึง "เสือผ้า" ก่อนสิงอืนเสมอ คนทัวไปจะนึกถึง

เสือผ้า เพราะเป็นสิงทีผิวเผินและชดัเจนทีสดุ เป็นวิถีชีวิตของคน เสือผ้าแฟชนัสมยัก่อน บ่งบอกได้

ถึงสถานะทางสงัคม เป็นสญัลกัษณ์ทีสือความหมายบางอย่าง และบอกอตัลกัษณ์ ของคนทีใส่ได้

ด้วย คงปฏิเสธไมไ่ด้วา่ ทกุวนันีสิงทีเราเลือกสวมใส่คือคําประกาศ ตวัตนจากตวัเรา อีกนัยหนึงก็

คือการสร้างเอกลกัษณ์ของเรานนัเอง  

 3.2 องค์ประกอบของแฟชนั 

                       3.2.1 ได้รับการยอมรับในสงัคม 

            3.2.2 มีต้นแบบทีเข้มแขง็ มีสือ มีการเลียนแบบ ทําตามเป็นกลุ่ม ไม่ว่าจากสงัคม

ชนัสงูสูล่า่ง ( Trickle-Down Effect) หรือเกิดในสงัคมชนัเดียวกนั  

                       3.3.3 เกิดขนึและจางหายไปในช่วงเวลาสนั ( โดยทวัไปน้อยกวา่ 100 ปี) 19 

 3.3 ลกัษณะของแฟชนัในศตวรรษที 20 

             แฟชนัในลกัษณะทีแสดงออกผา่นทางเสือผ้าเครืองแตง่กาย มีวิวฒันาการจากยคุสู่

ยคุและมีเหตปัุจจยัทางสงัคม การแลกเปลียนทางวฒันธรรมทีล้วนส่งผลให้เสือผ้าเครืองแต่งกาย

พฒันาการตามและกลายเป็นทีนิยมและเป็นแฟชันของแต่ละยุคสมยั โดยมีประวตัิความเป็นมา

และวิวฒันาการตอ่เนืองเชือมโยงจากยคุสูย่คุ ผู้ วิจยัจะขอยกเอาลกัษณะของแฟชนัในช่วงศตวรรษ

ที 20 มาอธิบายเนืองจาก เป็นยุคทีมีการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศทัวโลกอย่างกว้างขวาง มี

ความเปลียนแปลงทางสงัคมและเศรษฐกิจ เกิดการแลกเปลียนทางวฒันธรรมทีส่งผลต่อลกัษณะ

ของแฟชนัอย่างเห็นได้อย่างชดัเจนดงันี  

 3.3.1 แฟชนักระแสหลกั 

          ยคุ 1910s  (1911-1919)  

                                เกิดการเปลียนแปลงทางสงัคมขนานใหญ่  เกิดสงครามโลกครังที 1 ผู้ชายไป

รบ เป็นยคุแรกทีผู้หญิงต้องออกไปทํางานนอกบ้านและทําหน้าทีหลายอย่างแทนผู้ชาย ด้วยกระแส

สงครามโลก ทําให้ชดุมีลกัษณะของแนว Military เข้ามาผสมผสาน บริเวณจากคอเสือและปกเสือ

ได้รับอิทธิพลจากเครืองแบบทหาร  กระโปรงสนัลงเลก็น้อยตอ่มากระโปรงเริมแคบลงๆ ตามเวลาที

ผา่นไป ไมนิ่ยมใสเ่ครืองประดบั เนืองจากต้องการความคลอ่งตวัเมือต้องออกไปทํางานนอกบ้าน  

                                                             
 19 Jnz, แฟชันคืออะไร, เข้าถึงเมือ 15 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก 

http://jnzfashion.blogspot.com/2012/12/blog-post.html  
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ภาพที 7 การแตง่กายในยคุ 1910 

ทีมา : Fashion Era, เข้าถึงเมือ 17 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://fashionthroughthe 

years.weebly.com/1910-1919.html 

                              

 ยคุ 1920s (1920 -1929)  

                      สงครามสงบ เข้าสู่ยุค Jazz Age เป็นยุคของคนรุ่นใหม่และหนุ่มสาว  ซึง

ขึนมารุ่งเรือง มีฐานะ ผู้หญิงทีเคยทํางานช่วงสงครามก็ไม่อยากกลับไปเป็นแม่บ้านอีก  ยังคง

ทํางานต่อไปและมีอิสระเสรีมากกว่าเดิม ชุดทีนิยมเป็นสัญลักษณ์ของยุคนีคือ "Flapper 

dress"  เป็นชดุลําตวัตรง นิยมหน้าอกทีดเูล็กและแบน มีการรัดหน้าอกด้วยเสตย์ นิยมผมสนักุด

เพราะเชือวา่ หน้าอกแบนๆ กบัผมสนักดุเป็นสญัลกัษณ์ของความเป็นหนุ่มสาว นิยมแต่งหน้าจัด

จ้าน  ปากแดง  สบูไปป์  

 

 
ภาพที 8 การแตง่กายในยคุ 1920 

ทีมา: ’s Girl, เข้าถึงเมือ 17 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก  http://kcyouthere.wi\ordpress 

.com/2012/07/16/roaring-twenties-fashion-paris-without-end/                                  
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         ยคุ 1930s (1930 -1939) 

  ยังไม่มีความเปลียนแปลงจากยุค 1920 มากนัก ชุดโดยรวมมีความเป็น

ผู้หญิงมากขนึ  ทรวดทรงเข้ารูป  มีวิทยาการใหมใ่นการผลิตผ้า เป็นยคุแรกทีเริมมีผ้าไนลอน ผ้าเรย

อง ซิป กระโปรงพลีท นิยมผิวสีแทน ผมบลอนด์ เริมมีการทําศลัยกรรมพลาสติก การดดัผม 

ฯลฯ  ยุคนีเริมแบ่งชุดกลางวนักับกลางคืนออกจากกัน   เนืองจากสาวสมยั '30s ออกไปทํางาน

นอกบ้านซึงชดุทํางานจะเน้นเรียบง่าย คล่องตวั จึงมีการออกแบบชุดสําหรับงานกลางคืน ทีนิยม

ชดุราตรียาว 

 

 
ภาพที 9 การแตง่กายในยคุ 1930 

ทีมา: ’s Fashion , เข้าถึงเมือ 17 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก 

http://apenapaperandacup 

oftea.wordpress.com/2013/08/14/the-good-old-days/attheraces-1930/ 
                              

 ยคุ 1940s (1940 -1949) 

 อยู่ในช่วงสงครามโลกครังทีสอง  เกิดภาวะขาดแคลน เศรษฐกิจตกตํา 

สง่ผลกระทบให้เเสือผ้าถกูตดัให้เข้ากบัการใช้งาน  สีทึม ๆ แห้ง ๆ และมีรูปแบบคล้ายกนั กระโปรง

แคบ ไมเ่น้นความหรูหราฟู่ ฟ่า มีลกัษณะเหมือนเครืองแตง่กายทหาร 
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ภาพที 10 ลกัษณะการแตง่กายยคุ 1940 

ทีมา: Vintage Paint, เข้าถึงเมือ 17 เมษายน 2557, เข้าถงึได้จาก  http://vintagehandbook. 

wordpress.com/1940s-fashion/ 

                                

                    ยคุ 1950s (1950 -1959) 

                     เศรษฐกิจรุ่งเรืองขนึชนชนักลางและคนทัวไปเริมกลบัมามีสตางค์ แฟชันจึง

กลบัมามีสีสนัอีกครัง  ยคุห้าศนูย์นีวยัรุ่นเป็นมีเทรนด์แฟชันเป็นของตวัเองแล้ว จากทีก่อนหน้านี

เด็กและผู้ ใหญ่ใส่เสือผ้าเหมือนกัน สญัลกัษณ์ทีโดดเด่นอีกคือ กระโปรงบานความยาวคลมุเข่า 

ข้างในกระโปรงเสริมผ้าตาขา่ยหลาย ๆ ชนั  เน้นทรวดทรงองค์เอว 

 

 
ภาพที 11 การแตง่กายยคุ 1950 

ทีมา: 1950’s lady, เข้าถึงเมือ 17 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จากhttp://woodstockwardrobe.com  

 /tag/college-fashion/ 

                            



36 
 

 

                                ยคุ 1960s (1960 -1969)   

 สืบเนืองจากหลังสงครามโลกครังทีสองสินสดุลง คนนิยมมีลูกหลานกัน

มากมาย (รุ่นพ่อแมส่มยันีจึงถกูเรียกวา่ Baby boomers) สง่ผลให้เดก็เติบโตเป็นกลุม่วยัรุ่นกวา่ 70 

ล้านคนทีหลงไหลแฟชนั  ทางด้านวิทยาการต่าง ๆ ทังศิลปะ  ดนตรี ก็พัฒนา  เศรษฐกิจก็ฟูเฟือง 

คีย์ของแฟชนัยคุ 60's วา่เป็นแนว "Mod look" (แนวม้อด) Mod look นิยมมินิสเกิร์ต  หรือ 

เดรส  สีเมทัลลิก ถุงน่องหลากสี  โดยรวมสีสนัจัดจ้าน  ลวดลายกราฟิคเรขาคณิต ผู้หญิงนิยม

รูปร่างผอมบางตาม Twiggy นางแบบชือดงัในยคุ  

 

 
ภาพที 12 การแตง่กายยคุ 60 

ทีมา: Retro Style, เข้าถึงเมือ 17 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก http;//www.mintagevintage 

.com/fashion/1960s/how-date-vintage-clothing-1960s/ 
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 ยคุ 1970s (1970 -1979) 

 อยู่ในยคุ สงครามเวียดนาม  สงครามในตะวนัออกกลาง  กระแสการต่อสู้

เพือเรียกร้องสิทธิพลเมือง  คนเริมหันมาสนใจเรืองมลภาวะ  การประหยัดพลงังาน ตระหนักใน

ปัญหาของโลกกนัมากขนึ มีการรับเอา วฒันธรรมหลากหลายของตะวนัออกเข้ามาด้วย  ยุคนีเป็น

ยคุทีคนเริมใช้แฟชนัเป็นการแสดงออกถึงตวัตน  เลยมีการแตง่ตวัสไตล์ตา่งๆทีหลากหลาย เสือผ้า

บางสว่นมีอิทธิพลจากการรับวฒันธรรมตะวนัออก เช่นการใส่เสือผ้าแบบอินเดีย มีการแต่งกายที

แตง่ได้ทงัชาย-หญิง (unisex) เช่นผู้หญิงนิยมใสส่ทูกางเกง  

 

 
ภาพที13 การแตง่กายยคุ 1970 

ทีมา: Hips Girl, เข้าถึงเมือ 17 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://pics.allwo.me/1971-

anjelica-huston-friend-photoby-bob-richardson-for-vogue-paris/ 

 

                                ยคุ 1980s (1980 -1989)  

                     เศรษฐกิจเฟืองฟู  เมือสันติภาพเบ่งบาน  สงครามทังหลายสงบ  กําแพง

เบอร์ลินพงั  ยคุนีวยัรุ่นไมไ่ด้กําหนดเทรนด์แล้ว  อํานาจเงินตกอยู่ในมือพวกผู้ใหญ่เจ้าของกิจกาจ 

ของพวกมีอํานาจคนหนัมาบ้าแบรนด์เนม  ตงัแตนํ่าหอม เสือผ้ากีฬา ไปจนถึงรถยนต์ ผู้หญิงหนัมา

แตง่กายให้ดภูมิูฐาน  น่าเชือถือ เรียกวา่ "Power dressing" โดยมีเจ้าหญิงไดอาน่าเป็นผู้ นําแฟชัน

คนสําคญัแห่งยคุ 
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ภาพที14 การแตง่กายยคุ 1980 

ทีมา: 80’s Star, เข้าถึงเมือ 17 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.fashion-

era.com/power_dressing.html 

 

 
ภาพที 15 การแตง่กายของเจ้าหญิงไดอาน่าในยคุ 1980 

ทีมา: Diana Princess as a Fashion icon, เข้าถึงเมือ 17 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก 

http://fashiongossip .blogspot.com/ / /happy- th-birthday-princess-

diana.html#.U zcpeN_unA 

                               

                                ยคุ 1990s (1990 -ปัจจบุนั)  

                     เน้นสวมใส่เสือผ้าทีเรียบง่าย สบายตวัมากขึน เริมมีการนิยมกางเกงยีนส์

อย่างแพร่หลาย ลกัษณะเสือผ้าไมเ่ปลียนแปลงตามยคุสมยัเหมือนก่อน คนเริมมีสไตล์ของตวัเอง
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ไมไ่ด้แตง่ตามกนัทงัหมดเหมือนยคุก่อนๆ มีการเลือกใสเ่สือผ้าทีเหมาะกบัตวัเองมากขึน แฟชันยุค

เก่าๆเริมวนเวียนกลบัมาได้รับความนิยมเฉพาะกลุม่ สว่นใหญ่ไมมี่เอกลกัษณ์เฉพาะของยุค เน้นที

ใครนิยมแบบไหนมากกวา่20 

 
ภาพที 16 การแตง่กายยคุ 1990 

ทีมา: 90’s Fashion’s, เข้าถึงเมือ 17 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.90s411.com 

/hiking-boots.html 

  

 แฟชนัคือภาพสะท้อนของสงัคม วฒันธรรม ความคิด และวิถีชีวิตของคนในแต่ละยุค

สมยั เช่นในยคุ 50's เราจะเห็นผู้หญิงในองักฤษใสก่ระโปรงสุม่ สวมถงุมือ หมวก สะท้อนถึงวิถีชีวิต

ในระบบจารีตของช่วง เวลานัน แต่พอมาในช่วงหลงัสงครามโลก (จนถึงยุคฮิปปี) หญิงสาวชาว

องักฤษเริมแต่งกายแบบเสรี ใส่กระโปรงสนักุดแหกกฎเกณฑ์ทุกอย่าง ก็สามารถสะท้อนสภาพ

สงัคมแห่งเสรีภาพในช่วงเวลาดงักลา่วได้ชดัเจนเช่นกนั ความงามแต่ละยุคสมัยก็ขนึอยู่กับกระแส

นิยมหรือแฟชันในช่วงเวลานันๆ เช่น ในสมัยโบราณสิงสะท้อนความงามของหญิงสาวนันมี

มาตรฐานทีแตกตา่งจากปัจจบุนั คือนิยมผู้หญิงรูปร่างอวบ ซึงผิดกบัในสมยันีทีนิยมผอมบางจึงจะ

ดสูวย ในช่วงทศวรรษทีผา่นมาแฟชนัไมไ่ด้เป็นเพียงแค่เสือผ้าไว้สวมใส่ แต่มนัได้เข้าไป เกียวข้อง

กบัทกุมิติของชีวิตคน นอกจากเสือผ้า โทรศพัท์มือถือ รถยนต์ เครืองครัว เมนอูาหาร สถานทีนดัพบ 

ทศันคติ คา่นิยม สภาพสงัคม สิงเหลา่นีตา่งก็ผนัแปรไปตามกระแสแฟชนัทีเข้าไปมีอิทธิพล 

 หลายครังทีอิทธิพลของสงัคมทีถ่ายเทซึงกนัแสดงออกผา่นทางลกัษณะบคุลิกภายนอก

การแตง่ตวั บคุคลในสงัคมเลือกใสเ่สือผ้าเครืองแตง่กายทีแสดงออกถึงความเป็นตวัตนของตนเอง 

ทุกสิงทุกอย่างทีบุคคลเลือกมาตกแต่งประดับร่างกายมีความหมายอะไรบางอย่างในการ

                                                             
 20  พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง, ประวัติศาสตร์ศิลปะเครืองแต่งกาย, พิมพ์ครังที 1 

(กรุงเทพฯ: อินฟอร์มีเดีย, 2547), 620-634. 
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แสดงออกถึงความคิด ตวัตน และความเชือ ความรู้สึกนึกคิด แม้บุคคลทีเลือกจะไม่แต่งตวัเลยก็

เพือแสดงให้เห็นวา่ต้องการให้คนมองเป็นแบบนนั  

 พฤติกรรมการแสดงออกทางบุคลิกภาพในลกัษณะนีเห็นได้ชัดเจนในกลุ่มของวยัรุ่น

หนุ่มสาว ซึงธรรมชาติของวยัเป็นช่วงทีมีการเปลียนแปลงเข้าสูว่ฒิุภาวะทงัร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 

และสงัคม เนืองจากเป็นช่วงตอ่ของวยัเดก็และผู้ใหญ่ทีกําลงัค้นหาตวัเอง ต้องการการยอมรับจาก

กลุม่สงัคมเน้นหนกัทีกลุม่เพือน มีความต้องการแสดงออกถึงความเป็นตวัตนในรูปแบบตา่งๆ กลุ่ม

วยัรุ่นจึงเป็นช่วงวยัทีสามารถสงัเกตุได้อย่างชัดเจนในเรืองของการเลือกแสดงตวัตนผ่านทาง

บคุลิกภาพภายนอก ผา่นเสือผ้าเครืองแต่งกายลกัษณะต่างๆ ตามทีตนเองเองเห็นว่าสามารถบ่ง

บอก สือสารความเป็นตวัตนบางอย่างออกมาได้ ทังแบบทีสงัคมยอมรับและแบบทีต่อต้านสงัคม

จนเกิดเป็นรูปแบบบคุลิกใหม ่ๆ ไมสิ่นสดุ  

 3.3.2 วฒันธรรมย่อย 

               บางครังแฟชนัขยายและแขง็แรงจนกลายเป็นวฒันธรรมย่อย (Subculture) 

การแสดงออกของบคุลิกภาพภายนอกผา่นเสือผ้าเครืองแตง่กาย บางครังไม่ใช่เป็นไปแค่เพียงเพือ

ความสวยงามหรือการเป็นทียอมรับของกลุ่มเท่านัน ในประวตัิศาสต์ของการแต่งกาย มีลกัษณะ

บคุลิกภาพหลายลกัษณะทีแสดงออกถึงสิงทีลกึซึงกวา่เพียงแคค่วามโก้เก๋สวยงาม บางครังเสือผ้า

สามารถแสดงออกถึงวิถีชีวิต การเปลียนแปลงทางสงัคม กลุ่มบุคคลเลือกแสดงความเชือ ความ

คิดเห็นตอ่สงัคม ตลอดจนแสดงจดุยืนของตนเองทีมีตอ่สงัคม เสือผ้าทําหน้าทีเป็นสญัลกัษณ์แห่ง

ความคิดความเชือ บางครังเริมจากกลุ่มคนเล็ก ๆ ทีมีจุดยืน ความคิดความเชือเหมือนกัน และ

กระจายออกไปในวงกว้างจนกลายเป็นคา่นิยมกลุม่ใหญ่ เป็นสมยันิยมหรือวิธีการทีนิยมกันทัวไป

ชัวระยะเวลาหนึง จนกลายเป็นแฟชัน (fashion) การพัฒนาของแฟชันในแต่ละยุคสมยัมีความ

แตกตา่งกนั ขนึอยู่กบัปัจจยัหลาย ๆ อย่าง เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ภมิูอากาศ เช่น ในศตวรรษที 

 แฟชันโลกเปลียนแปลงไปอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในปี ค.ศ.  -  เรียกว่ายุค แฟลป

เปอร์ (Flapper) ผู้หญิงสวมกระโปรงสนัเป็นครังแรก และหลังสงครามโลกครังที  ในสภาวะ

เศรษฐกิจตกตํา ผู้ หญิงต้องออกจากบ้านเพือทํางานหาเลียงชีพ ดังนันเสือผ้าทีสวมใส่ย่อม

เปลียนไปเพือเอือประโยชน์ในผู้สวมใสม่ากขึน กางเกงจึงเป็นทีนิยม ตงัแต่ยุคแฟลปเปอร์เป็นต้น

มา แฟชันของโลกได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล เพราะการติดต่อสือสารของโลกตะวันตกและ

ตะวนัออกเป็นได้เปิดกว้างมากขนึ มีการไปมาหาสู่กัน แฟชันของโลกตะวนัตกจึงเข้ามามีบทบาท
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กบัโลกตะวนัออก เช่น คนไทยรณรงค์ให้สวมหมวก หรือ ผู้หญิงไทยเลิกสวมโจงกะเบน เพือความ

เป็นสากล21 

  กลุม่ตวัอย่างวฒันธรรมย่อยทีปรากฏให้เหน็ลกัษณะทางแฟชนัอย่างชดัเจน

ได้แก่ พงัค์ (punk) และฮิปปี (Hippie)   

  พงัค์ คือกลุม่คนชนัแรงงานในประเทศองักฤษในช่วงยุค 1970 ซึงกําลงัตก

อยู่ในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดอตัราคนว่างงานทีสงูทีสดุเป็นประวตัิศาสตร์นับตงัแต่

สงครามโลกครังที 2 หนุ่มสาวชนชันแรงงานจํานวนมากได้รับผลกระทบนี  คนหนุ่มสาวจึงมี

ความคิดต่อต้านและปฏิเสธระบบและอํานาจรัฐทุกรูปแบบตามแนวคิดของลัทธิอนาธิปไตย  

(Anarchy) ซึงถือวา่รัฐนนัเป็นสิงไมพ่ึงปรารถนา ไมจํ่าเป็นและให้โทษ สนบัสนุนสงัคมทีปราศจาก

รัฐโดยตงัอยู่บนการรวมกลุม่อย่างสมคัรใจทีไมมี่ลําดบัชนชนั22 

  คนหนุ่มสาวทีมีความคิดความเชือในวิถีแบบพงัค์เลือกแสดงออกทางตวัตน

ผา่นทางดนตรีและการแตง่กายด้วยแตง่ตวัด้วยสีสนัฉดูฉาด ชุดหนัง สวมสร้อย โซ่ และเจาะส่วน

ตา่งๆ ของร่างกาย เสือผ้ามกัมีรายละเอียดของการฉีกขาด การปักหมดุและหนามโลหะ รวมไปถึง

ทรงผมทีดูผิดแผกจากคนทัวไป การแต่งตวัทีสะท้อนถึงความขบถต่อแบบแผนและชุดความคิด

หลกัในสงัคม โดยสร้างชุดของวฒันธรรมย่อย เพือสร้างความหมายใหม่หรือกระตุ้นให้เกิดการ

ตีความวฒันธรรมหลกั หรือชดุความคิดหลกัในสงัคม  

 
ภาพที 17 การแต่งกายของพังค์ 

ทีมา: Punk, เข้าถึงเมือ 17 เมษายน 2557, เข้าถงึได้จาก http://dark.pozadia.org/wallpaper/Punk-

Rockers/) 

                                                             
 21 ความหมายของแฟชัน, เข้าถึงเมือ  15 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก

http://www.trueplookpanya.com/true/blog_diary_detail.php?diary_id=  

 22 พังค์คืออะไร What is Punk, เข้าถึงเมือ 20 เมษายน 2557,เข้าถึงได้จาก 

http://www.oocities.org/hardcoresiam/punk_story.html 
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  วฒันธรรมย่อยพงัค์เกิดขนึและเสือมไปหลงัจากยุค 1990 แต่ขณะเดียวกัน

ก็เกิดวฒัธรรมย่อยทีแตกยอดวิวฒันาการไปสูว่ฒัธรรมย่อยอืนๆต่อไป อิทธิพลการต่อสู้กับรัฐตาม

แนวทางอนาธิปไตยเป็นแรงบันดาลใจให้กลบักลุ่มวยัรุ่นในประเทศพม่า ทีไม่ใช่แค่กระแสการ

เลียนแบบจากตะวนัตก ประสบการณ์ในการถกูรัฐกดขีทีสะสมในสงัคม ทําให้มีกลุ่มวยัรุ่นในพม่า

เลือกแสดงออกทางจดุยืนผา่นการแตง่กายตามลกัษณะบคุลิกของพงัค์ กลายเป็นวฒันธรรมย่อยที

สือถึงความ "ขบถ" ตอ่ระบอบการปกครองทีกดขีโดยรัฐบาลพมา่23 

 

 
ภาพที 18 ภาพกลุม่พงัค์ชาวพมา่ 

ทีมา: พังค์ร้อคในพม่า, http://anarchyclub.com/ / / /punk-rock-in-burma/ 

           

  อีกหนึงวฒันธรรมย่อยทีเลือกแสดงออกความคิดความเชือ ความเห็นต่อ

สงัคมและการเมืองผา่นทางบคุลิกภาพภายนอกและเสือผ้าเครืองแตง่กายคือ กลุ่ม ฮิปปี (Hippie) 

หรือ บปุผาชน คําวา่ฮิปปี มาจาก ฮิปสเตอร์ (องักฤษ: hipster วฒันธรรมย่อยในยคุ 40) และถูกใช้

ในการอธิบายถึงพวกทีทําตวัตา่งจากคนสว่นมากในสงัคม  

  วฒันธรรมฮิปปีเริมต้นในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นทศวรรษ 1960 และได้แพร่

วฒันธรรมนีไปทวัโลก  เมือชนชนัแรงงานในช่วงหลงัสงครามโลกครังที  สามารถพฒันาตวัเองจน

ขนึมาเป็นชนชนักลางของประเทศได้ จากความมงัคงัทีเพิมมากขึนทําให้วยัรุ่นไม่อาจจะเข้าใจถึง

คา่นิยมของพ่อแม่ทีเน้นความสําคญัของเงินตรา  สถานภาพทางสงัคมและความสําคญัของการ

ทํางานหนกัในชีวิต เพราะตนเติบโตมาโดยไมต้่องผา่นการตอ่สู้ ชีวิตมาอย่างหนักเช่นพ่อแม่ จึงพา

                                                             
 23 เมือ”พังก์ร้อคพม่า” ไม่ใช่แค่กระแสแต่เป็นวถีิ “ขบถ”ทียังมีชีวติและยัง Still 

Resistant, 18 เมษายน 2556, เข้าถึงเมือวนัที 20 เมษายน 2557, จาก http://www.matichon. 

co.th/news_detail.php?newsid=   
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กนัปลีกตวัออกนอกสงัคม เรียกตวัเองวา่ ฮิปปี หันหน้าเข้าหาดนตรีและยาเสพติด แสวงหาความ

รัก อิสรเสรี และความซือสตัย์ ซึงเป็นสิงทีพวกเขาคิดวา่หาไมไ่ด้ในสงัคมกระแสหลกั กิจกรรมหลกั

ของบปุผาชนคือ การต่อต้านและประท้วงสงคราม โดยเฉพาะในช่วงสงครามเวียตนาม และเกิด

เป็นคําขวญั Make Love , Not War ทียงัคงได้ยินคุ้นหมูาถึงทกุวนันี24 

  แฟชนัฮิปปี มีอิทธิพลต่อวฒันธรรมหลกั มีอิทธิพลต่อดนตรีป็อป โทรทัศน์ 

ภาพยนตร์ งานเขียน และศิลปะ ตงัแตอ่าหารเพือสขุภาพ สู่เทศกาลดนตรี การมีเพศสมัพันธ์แบบ

ไมย่ึดติด สิงหนึงทีสะท้อนกลุม่แนวคิดของกลุม่บปุผาชนคือการแตง่กายเสือผ้าจะต้องหลวมสบาย 

มีลกัษณะแบบอินเดียผสมเผา่ยิปซีหรือคนเร่ร่อน ตามคา่นิยมคมการแสวงหาความจริงความสงบ

ของชีวิตตามปรัชญาอินเดีย และการแตง่กายด้วยเสือผ้าเปือยขาด ผมยาวและยุ่งเหมือนคนเร่ร่อน

เพือแสดงถึงการไมย่ึดติดในวตัถเุสือผ้ามีราคาและการตกแตง่ร่างกายอย่างไมเ่ป็นธรรมชาติ  มีการ

ใส่เสือกักปักลูกปัด ห้อยกระพรวน สีสันหลากหลาย ตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ตามแนวคิด 

Flower Power ซึงเป็นหลักสําคัญทีกลุ่มบุปผาชนยึดถือในการต่อสู้ เรียกร้องบนพืนฐานของ

สนัติภาพ     

 

 
ภาพที 19 กลุม่ฮิปปี 

ทีมา: 1970’s Hippies, เข้าถงึเมือ 17 เมษายน 255, เข้าถงึได้จาก http://www.mortaljourney 

.com/2011/03/1960-trends/hippie-counter-culture-movement 

 

                                                             
 24ความหมายของฮิปปี, เข้าถึงเมือวันที 20 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก

http://th.wikipedia.org/wiki/hippie 
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ภาพที 20 จอห์น เลนนอน และโยโกะ โอโน่ในการรณรงคต์อ่ต้านสงครามเวียดนาม 

ทีมา: John Lennon roll in world II, เข้าถึงเมือ 17 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก 

http://blacknewblack.blogspot.com/2007_11_01_archive.html 

         

 ลักษณะบุคลิกภาพบางอย่างทีเกิดขึนจากสภาพสังคมสิงแวดล้อม ค่านิยมหรือ

สถานการณ์สงัคมในเวลานนั ๆ จนคนในสงัคมบางกลุ่มเริมแสดงออกทางบุคลิกภาพในลกัษณะ

ทิศทางเดียวกัน บุคลิกภาพบางลกัษณะอาจเกิดขึนและจบไปในยุคสมยัช่วงเวลานันเลยและไม่

เคยเกิดขนึอีก บางลกัษณะดําเนินจากช่วงเวลาทีเกิดขนึในอดีตจนถึงปัจจบุนั  บางลกัษณะเกิดขนึ 

จบไป และกลบัมาเป็นทีนิยมและเกิดขนึใหม ่เป็นวงจร  และบางลกัษณะก็เป็นต้นตอแรงบันดาล

ใจให้เกิดลกัษณะใหม ่ๆ วิวฒันาการจากรากเดิมตอ่ไป  
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4. ศิลปินทีเกียวข้อง 

 4.1 วเิวียน เวสต์วูด (Vivienne Westwood)  

             ชือจริงคือ  Vivienne Isabel Swire เกิดวนัที 8 เมษายน 1941  ทีเมือง Glossop, 

Derby shire ประเทศองักฤษ มารดาประกอบอาชีพทอผ้าในโรงงานท้องถิน บิดามาจากตระกูล

ช่างทํารองเท้า หลังสงครามโลกครังที  ครอบครัวของเธอได้ดําเนินกิจการไปรษณีย์ย่อยใน

หมูบ้่าน Tintwisle จนถึงช่วงปลายทศวรรษ  จึงย้ายเข้าไปอยู่ทางฝังตะวนัเฉียงเหนือของกรุง

ลอนดอน  

       หลงัจบโรงเรียนมธัยมของรัฐเมืออาย ุ  ปี วิเวียนได้ศกึษาตอ่ทีมหาวิทยาลยัสอน

ศิลปะแฮร์โรว์ โดยเลือกวิชาแฟชันและการทําเครืองเงิน แต่หลงัจากจบภาคการศึกษาแรก เธอ

ลาออกและมาทํางานในโรงงาน   จากนันไม่นานเธอได้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นครูโรงเรียนชัน

ประถมและเริมการทํางานด้วยอาชีพรับจ้างสอนหนังสือนักเรียนประถม เมือปี  วิเวียนได้

แตง่งานกบั เดเรก เวสต์วดู สามีคนแรกและให้กําเนิดลกูชายคนแรกชือวา่ เบนจามิน แตไ่มน่านเธอ

ก็สละครอบครัวเพือเริมต้นชีวิตใหมก่บัมลัคอม แมคลาเลน นักเรียนศิลปะ (ผู้จัดการวง เซ็กซ์ พิส

ทอลส์)25 

  เมือมองถึงอนาคตของตวัเองวิเวียนพบว่า ในวงการแฟชันนันมนัเป็นเรืองราวก็

เฉพาะแตใ่นชนชันสงูเท่านัน คงไม่มีทียืนให้แก่เด็กสาวจากชนชันกรรมกรแบบเธออย่างแน่นอน 

ด้วยความคิดว่า "ไม่รู้ว่าเด็กสาวพืนเพชนชันกรรมกรอย่างฉันจะมีปัญญาทํามาหากินอะไรได้ใน

โลกศิลปะ" จึงกลายเป็นจดุเริมต้นการต่อต้านความอยุติธรรมในระบบชนชันของเมืองผู้ดี จึงเป็น

ทีมาของคําวา่ “Anarchy” ดงัทีปรากฎอยู่ในอลับมัเพลงของ เซ็กซ์ พิสทอล และเป็นสญัลกัษณ์บน

เสือผ้าเครืองแต่งกายสไตล์ทีเหล่านักร้องวงนีสวมใส่ ประกอบกับในปี ค.ศ.  ประเทศ

อังกฤษ กําลังตกอยู่ในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดอัตราคนว่างงานทีสูงทีสุดเป็น

ประวตัิศาสตร์นบัตงัแตส่งครามโลกครังที  หนุ่มสาวชนชันแรงงานจํานวนมากได้รับผลกระทบนี 

ทําให้วิเวียน เปิดกิจการเลก็ๆ บนถนนคิงส์ในลอนดอนเป็นร้านขายเสือผ้าเก่าราคาถกู โดยใช้ชือวา่ 

Let it Rock ซึงตอ่มาก็ได้มีการเปลียนชืออีกหลายครัง ในปี  วิเวียนเริมสนใจกลุ่มนักซิงมอ

เตอร์ไซต์จึงเปลียนชือร้านเป็น “Too Fast To Live Too Young To Dies” ขายชดุหนงั เสือสทูแอฟริ

กนัสีจดัและเสือยืดแหกกฎ จากนนัไมน่านเขาก็เปลียนชือร้านอีกครัง และขายชุดรัดรูป กระโปรง

                                                             
 25 วเิวียน เวสต์วูด, เข้าถึงเมือ 20 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://th.wikipedia. 

org/wiki/วิเวียน_เวสต์วดู  
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ภาพยนตร์สนั เสือยืดทีขาดวิน ซึงนันถือเป็นจุดกําเนิดของแนวคิดแบบพังค์ และปัจจุบันนี เธอก็

ยงัคงมีร้านอยู่ทีนีภายใต้ชือวา่ World’s End 

  ยุคแรก วิเวียนแสดงออกถึงการต่อต้านสงัคมระบบชนชันผู้ดี ผ่านงานดีไซน์ใน

หลากวิธี เช่น วสัดนุอกกรอบทงักระดกูไก่ ยางรถยนต์ หมดุ โซ่ ภาพจากนิตยสารเก่า ฯลฯ ถกูนํามา

สร้างเป็นเสือยืดดิบๆ วิเวียนไม่ได้ขายแค่เสือผ้าสไตล์พังก์ร็อก แต่สิงทีเธอพยายามเสนอขายแก่

สงัคมคือ ทศันคติ (attitude) ทีวา่ "กล้าทีจะยืนนอกกรอบ แล้วบอกวา่นีคือสิงทีฉนัต้องการ”26 

  นอกจากนียงัใช้งานดีไซน์เป็นเครืองมือสือสารทางเพศอย่างเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็น

การพิมพ์ลายหน้าอกผู้หญิงและรูปคาวบอยเปลือยบนเสือยืด หรือกระดมุรูปศิวลึงค์ รวมทังการ

เฉือนเสือผ้าให้ขาดวินเห็นเนือหนงับริเวณหน้าอกและการนําชดุชนัในมาใสด้่านนอก ฯลฯ "งานของ

ฉนัคือการประจนัหน้ากบัสถาบนัทางสงัคม พยายามค้นหาวา่อิสรภาพของฉนัเองอยู่ทีไหน และทํา

อย่างไรเพือให้ได้มนัมา " 27 วิเวียนใช้เสือยืดลามกเป็นสือ เพือค้นหาจดุยืนและอิสรภาพทีคนชนชัน

กรรมาชีพเช่นเธอโหยหา 

  เสือผ้าของวิเวียนหลายชินมกัถกูวิจารณ์วา่ "ใสจ่ริงไมไ่ด้" ทังความแปลกของวสัด ุ

ลวดลาย สดัสว่นโครงสร้าง และแพตเทิร์นการตดัเย็บ แตเ่ธอมีมมุมองวา่ "เสือผ้าของฉนัอาจดนูอก

ลูน่อกทาง เพียงเพราะผู้คนไมไ่ด้คาดคิด แตสิ่งทีฉนัทําก็เพือประณามความจืดชืดและความน่าเบือ

ของแฟชนัธรรมดาเหลา่นนั" 

  ยคุ  เป็นช่วงทีวิเวียนได้แหกกฎการตดัเย็บชนัสงูแบบองักฤษ ขณะทีการตดั

เย็บสไตล์ผู้ดีองักฤษจะเน้นสดัสว่นทีเท่ากนัทงัสองข้าง แต่สําหรับวิเวียน สทูของเธออาจมีปกข้าง

หนึงใหญ่กว่าอีกข้าง แขนข้างหนึงยาวกว่าอีกข้างหรืออาจมีแขนข้างเดียว ชายเสือสูทไม่

จําเป็นต้องยาวเท่ากนั หรือแขนเสือทีมกัโค้งมนตรงไหล่ อาจกลายเป็นมีมมุเหลียม แหลมออกมา

จนเวลาใสต้่องพบัมมุ คอเสืออาจกลายเป็นชายกระโปรง ขณะทีชายเสืออาจถกูใสแ่ทนคอเสือ  

                                                             
  26 วิเวียน เวสต์วูด”(Vivienne Westwood) ชีวิตเธอได้บอกอะไรแก่เรา? 

(นอกจากเป็น“แฟชันดีไซเนอร์”ระดับโลก), เข้าถึงเมือ 20 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก 

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=   

 27 วิเวียน เวสต์วูด (Vivienne Westwood) ชีวิตเธอได้บอกอะไรแก่เรา? 

(นอกจากเป็น“แฟชันดีไซเนอร์”ระดับโลก), เข้าถึงเมือ 20 เมษายน 2557,เข้าถึงได้จาก 

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=   
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  หลังจากศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอังกฤษอย่างจริงจัง วิเวียนเริมนําภูมิ

ปัญญาแฟชนัดงัเดิมมาใช้ เป็นเสมือน "กล้องส่องย้อนอดีตแห่งแฟชัน" 28 วิเวียนยังสนใจการทํา

เสือผเข้ารูป ด้วยเชือวา่ "เสือผ้าคือการเปลียนรูปทรงของร่างกาย" 29เธอใช้เทคนิคเพิมลดตดัเฉือน

เพือบิดเบือนข้อเท็จจริงทางสรีระผู้สวมใสใ่ห้ดดูีแบบอดุมคติ 

  วงการแฟชนัยงัยกย่องวิเวียนเป็น "นักคิดทางแฟชัน" เธอเป็นดีไซเนอร์คนแรกที

เข้าใจเรืองแพตเทิร์นในมมุมอง  มิติอย่างแท้จริง เช่น การใช้ผ้าสีเหลียม  ผืนวางเหลือมเย็บ

ติดกนัให้เกิดเหลียมแหลมขึน หรือการใช้ผ้าสามเหลียมวางเฉียงเย็บติดกันเพือตดัเป็นชุดเข้ารูป 

หรือกระเป๋าเสือทีโค้งรอบตวัเสือจนเกิดมฟูเมนต์ทกุครังทีผู้สวมใสเ่คลือนไหว 

  จากความคิดเห็นทีมีตอ่สงัคมสูก่ารแสดงออกผา่นการออกแบบเสือผ้าเครืองแต่ง

กาย ตลอดจนรูปแบบการแตง่กายทีเจตนาแสดงตวัตน จดุยืน ความคิดเห็นความเชือ อย่างทีกลา่ว

ไปวา่วิเวียนไมเ่พียงแตข่ายและออกแบบเฉพาะเสือผ้า แต่สิงทีเธอนําเสนอคือทัศนคติทีเชือมนั ที

ให้คา่กบัความแตกตา่ง ทีเป็นแรงบนัดาลใจให้คนออกนอกกรอบสงัคมประเพณีทีครอบอยู่ เสือผ้า

เครืองแตง่กายถกูนํามาใช้เป็นเครืองมือสือสารและภาษาในอีกรูปแบบหนึง ซึงสามารถสร้างบคุลิก

ตวัตน เป็นสญัลักษณ์ของกลุ่มคนทีมีความเชือร่วมกันให้แสดงออกผ่านการแต่งกายในรูปแบบ

เดียวกนั  

 

                                                             
 28 วิเวียน เวสต์วูด (Vivienne Westwood) ชีวิตเธอได้บอกอะไรแก่เรา? 

(นอกจากเป็น“แฟชันดีไซเนอร์”ระดับโลก), เข้าถึงเมือ 20 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก 

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=   

 29 วเิวียน เวสต์วูด (Vivienne Westwood)ชีวติเธอได้บอกอะไรแก่เรา? (นอกจาก

เป็น“แฟชันดีไซเนอร์”ระดับโลก) , เ ข้าถึงเ มือ 20 เมษายน 2557, เ ข้าถึงได้จาก 

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=   
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ภาพที 21  วิเวียน เวสท์วู้ดและผลงานในยคุแรก 

ทีมา: Vivienne Westwood, เข้าถึงเมือ 17 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก 

http://thingummery.blogspot.com/2012/12/vivienne-westwood-is-so-rad-part-2.html 

 

 4.2 อัมรินทร์ บุพศิริ  

       เกิดเมือ 16 กรกฏาคม 2528 จบการศกึษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพ

พิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ผลงานในชดุ “นกัเรียน” เป็นผลงานศิลปนิพนธ์ โดยใช้เวลาทํางานใน

การตกตะกอนความคิดต่อมุมมองทีเขามีต่อเยาวชนหญิงในสังคมทุนนิยมทุกวนันี สงัเกตการ

เปลียนแปลงของสงัคม และพบวา่ ปัจจบุนัสือมีความหลากหลายในการนําเสนอข้อมลูขา่วสาร อีก

ทงัโฆษณาชวนเชือก็มีจํานวนเพิมมากขนึจนกลายเป็นภาวะทีเข้ามาครอบงําชีวิตประจําวนัของ

คนเราอย่างหลีกเลียงไมไ่ด้   ผู้คนเกิดความศรัทธาในสิงทีตนเห็นและได้ยิน โดยไม่ได้ระแวดระวงั

วา่นนัคือสิงทีทนุนิยมกําลงัปรุงแตง่ให้ชีวิตเรา หลายคนเลือกทีจะเสพความบนัเทิงจากจอทีวีทังวนั

ทงัคืน จนความบนัเทิงตา่ง ๆ ทะลกัออกมานอกจอ และครอบงําเรา โดยทีเราไมส่ามารถหลีกเลียง

ได้  

                       สิงทีน่ากลวัทีสดุในความคิดของอมัรินทร์คือ เด็กและเยาวชนซึงเป็นอนาคตของ

ชาติ วยัทียงัขาดสติ ยบัยงัชงัใจ แยกแยะผิดชอบชวัดี กําลงัเดินทางเข้าสูก่ารครอบงําของทนุนิยม

มากขนึทกุขณะ โดยเฉพาะในวยัเรียน วยัรุ่นทีอยู่ในช่วงหวัเลียวหวัตอ่ของชีวิต วยัทีกําลงัแสวงหา

ต้นแบบ หาเอกลกัษณ์ให้กบัตนเอง และมกัจะมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบไอดอล หรือฮีโร่ทีตนชืน

ชอบ โดยเฉพาะดารานักร้อง นักแสดงชาวญีปุ่ นและเกาหลี และการเลียนแบบในกลุ่มเพือนที

ได้รับอิทธิพลจากตวัแบบอีกที อมัรินทร์กลา่ววา่“ความตงัใจของผมก็แค่อยากวิพากษ์พฤติกรรม

ของเดก็ยคุนีทีนบัวนัจะเลวร้ายลงเรือย ๆ กึง ๆ อารมณ์หมนัไส้นิด ๆ นันละครับ แต่ก็ไม่มีเจตนา

จะว่าใครคนใดคนหนึง มองในภาพรวมมากกว่าว่ามันรับไม่ไหวแล้วนะ ติดแฟชัน แล้วมันก็



49 
 

 

กลายเป็นการเลียนแบบตอ่ ๆ กนั ทีผมใช้เดก็ผู้หญิงเป็นคนสือ เพราะผู้หญิงมนับ่งบอกถึงความ

ใส ความน่ารัก แล้วยังเป็นการสะท้อนเรืองเพศอีกด้วย ดูเผินๆ เออน่ารักนะแต่พอมาทํา

พฤติกรรมแบบนี แตง่ตวัแตง่หน้าทาปากจัด ๆ เออจากน่ารักก็เป็นไม่ค่อยน่ารักละ อารมณ์ของ

ภาพมนัคอ่นข้างจะดเูป็นการ์ตนูนะ แตไ่มม่ากหรอก ผมอยากให้มนัดึงความสนใจผู้คนให้มาจับ

จ้องมอง สว่นว่าจะตีความอะไรนันอนันีแล้วแต่ใครจะมองแค่ความสนุกก็ได้ หรือจะคิดมากไป

ไกลถึงปัญหาระดบัประเทศก็ไม่ว่ากัน เพราะสิงทีเด็กสาวเหล่านีพยายามบอกเล่าความหมาย

ชดัเจนอยู่แล้ว” 30 

                       ผลงานของอมัรินทร์นําเสนอในรูปแบบของงานจิตรกรรม 2 มิติ ในรูปแบบกึง

เหมือนจริง โดยนําเสนอลกัษณะอาการ ท่าทาง พฤติกรรม ของวยัรุ่นในอากัปกริยาต่างๆเช่น 

แตง่หน้า ทาปาก ทาเลบ็ ปัดขนตา ทาแก้ม ซึงสะท้อนอิทธิพลของสงัคมทีมีผลต่อการแสดงออก

ทางบคุลิกภาพผา่นเสือผ้าเครืองแต่งกายและการแต่งหน้าแสดงสีหน้าท่าทาง ศิลปินมีการ ยืด 

หด ย่อ ขยายรูปทรงให้ดเูกินจริงหรือน้อยกวา่จริง เพือเน้นความรู้สึกให้ดนู่ารัก ขบขนั เหลวไหล 

ล้อเลียน เสียดสีประชดประชนั ใบหน้าของเดก็หญิงวยัรุ่นทีปัดแก้มจนแดงจดัละมีขนาดใหญ่เกิน

จริง หน้าตาผิดสดัสว่น การแสดงสีหน้าทีเกินจริง นิวมือใหญ่กว่าปกติ และบรรยากาศในภาพที

สร้างให้รู้สกึอดึอดัเหมือนอยู่ในห้องสว่นตวั หรือห้องนํา องค์ประกอบและรายละเอียดทีกล่าวมา

นนั ช่วยให้ผลงานสะท้อนถึงความคิดเห็นทีศิลปินมีต่อสงัคมปัจจุบันได้อย่างชัดเจน สะท้อนให้

เห็นถึงพฤติกรรมพืนฐานของวยัรุ่นทีเป็นช่วงวยัแห่งความเปลียนแปลง เต็มไปด้วยความสบัสน

ซับซ้อนทางอารมณ์ การต้องการการยอมรับจากกลุ่ม การแสวงหาตัวตน ตลอดจาการ

ลอกเลียนแบบพฤติกรรมทีแสดงออกผา่นทางบคุลิกภาพภายนอกให้สามารถเห็นได้ 

 

                                                             
 30 ผู้จดัการ 360°รายสปัดาห์ , นักเรียน วยัใส หนือวัยฉาบฉวย, เข้าถึงเมือ 25 

เมษายน 2557 ,เข้าถึงได้จาก http://www.manager.co.th/iBizchannel/ViewNews. 

aspx?NewsID=9520000071867 
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ภาพที 22 ผลงานชดุ “นกัเรียน” ของอมัรินทร์ บพุศิริ 

ทีมา: นักเรียน นักเลียน, เข้าถึงเมือ 19 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก 

http://www.manager.co.th/iBizchannel/ViewNews.aspx?NewsID=9520000071867 

 

                 

                4.3. Lucy Orta 

                       ศิลปินหญิงชาวองักฤษ หลงัจบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมในสาขาการออกแบบ 

Fashion-Knitwear เธอเริมงานในฐานะศิลปิน Contemporary Visual Art โดยเริมจาก

ประติมากรรมทีสร้างขึนจากข้อสงัเกตเุพือค้นหาความจริงถึงขอบเขตของร่างกายมนุษย์และ

สถาปัตยกรรม เพือสํารวจข้อเท็จจริงของสิงทีเกิดขึนในสงัคมเช่นการสือสารและความเชือมโยง

กนัของคนในสงัคม เธอใช้ทงังานประติมากรรมขนาดกลาง งาน public art และภาพถ่ายในการ

สือสารแนวความคิด ผลงานของเธอ อาทิเช่น Refuge Wear and Body Architecture (1992-

1998) เป็นผลงานเคลือนย้ายได้ นําหนักเบาเป็นโครงสร้างทีมีส่วนเกียวข้องกับร่างกายมนุษย์

หรือออกแบบจากโครงสร้างร่างกาย จากทีพักอาศยัชัวคราวทีนํามาสู่เสือผ้าทีสามารถป้องกัน

เพือให้มีชีวิตรอดจากสถานการณ์ทีไมส่ามารถทนได้ นําเสนอถึงมมุมองทีมีตอ่สงัคมในเรืองคนที

ได้รับผลกระทบทงัจากสงครามตา่งๆ และภยัธรรมชาติ การถกูบงัคบัให้ย้ายถินฐานทีอยู่ การอยู่
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รอด ทงัของผู้อพยพและคนไร้บ้าน 31 

 

 
ภาพที 23 งานชดุ Refuge Wears ของ Lucy Orta 

ทีมา: Refuge Wears, เข้าถึงเมือ 19 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.studio-

orta.com/en/artwork/ /Refuge-Wear-Intervention-London-East-End-  

                   

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
              31Art Work, เข้าถึงเมือ 27 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.studio-

orta.com/en 
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                ผลงานชดุ Nexus Architecture(1994-2002) นําเสนอความเชือมโยงกันของคนและ

หน่วยตา่งๆ ของสงัคมผา่นชดุของคนทีมีการเชือมตอ่กนัโดยใช้ซิปรูดเพือเชือมตอ่ชดุจากท้องของ

คนหนึงเชือมกบัหลงัของอีกคนอย่างนีไปเรือยๆ เมืออยู่ในสถานทีตา่งกนั จํานวนคนและกลุ่มคน

ทีสวมใสแ่ตกตา่งผนัแปรตามสถานที เป็นงานสถาปัตยกรรมทีสวมใสแ่ละเคลือนทีได้ (wearable 

Architecture)  สามารถสร้างความหมายและเรืองราวใหมต่ามบริบทแวดล้อม 

 

 
ภาพที 24 ผลงานชดุ Nexus Architecture ของ Lucy Orta 

ทีมา: Nexus Architecture, เข้าถึงเมือ 19 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.studio-

orta.com/en/artworks/serie/10/Nexus-Architecture 

                        

                       งานของลซีูมกันําเสนอเรืองเกียวกบัสงัคมและชีวิตในสงัคมเมืองปัจจุบัน  ความ

เชือมโยงของคนกบัคนและคนกบัสงัคม สะท้อนให้เห็นถึงการอยู่รอด การลีภยั การถูกเนรเทศ ผู้

อพยพ คนไร้บ้าน  ความสมัพนัธ์และผลกระทบทีคนและสงัคมมีต่อกัน ผ่านงานศิลปะในหลาย

รูปแบบทงัวิดีโอ ภาพถ่าย ประติมากรรมขนาดกลาง ประติมากรรมทีเคลือนทีและสวมใสไ่ด้ Paul 

Virilo กลา่วถึงงานของลซีูวา่ “แต่ละปัจเจกบุคคลจับตามอง เฝ้าระวงัและปกป้องซึงกันและกัน 

ชีวิตของแต่ละคนขึนอยู่ซึงกันและกัน ความอบอุ่นทีเกิดขึนในงานของลซีูคือความอบอุ่นทีคน

มอบสูค่นอืน การเชือมตอ่ทางร่างกายก็คือการเชือมตอ่ของสงัคม” 
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ตารางที  แสดงอิทธิพลของศิลปินทีมีผลตอ่งานวิจยั 

 

 

 

 

ศลิปิน 

 

ผลงาน 

รูปแบบ

การ

นําเสนอ 

 

แนวความคิด 

 

สงิทีนํามาประยุกต์ใช้ 

Vivien  

Westwood 

งานออกแบบ

เสือผ้าในยุคแรกๆ 

เสือผ้า

เครืองแต่ง

กาย 

ต้องการต่อต้าน

ความอ-ยุติธรรมใน

ระบบชนชันแบบผู้ดีใน

องักฤษ 

การเลือกแสดงออกทางความคิดเหน็

ผา่นเสือผ้าเครืองแต่งกาย 

อมรินทร์ 

บพุศิริ 

นกัเรียน งาน

จิตรกรรม2 

มิติ สีนํามนั

บนผ้าใบ 

นําเสนอภาพของวยัรุ่น

ในปัจจุบนัทีมี

พฤติกรรมทีได้รับ

อิทธิพลจากสงัคมทนุ

นยิมและการเลียนแบบ

พฤติกรรม ทีสะท้อนให้

เหน็ผ่านการแต่งหน้า 

แต่งกายทีเกินพอดีไม่

เหมาะสม 

การดึงเอาบคุลกิลกัษณะของภาพ

ปรากฏของสงัคมในปัจจุบนัทีเกิดขึน

จริงสร้างสรรค์ผลงานโดยออให้แสดง

อารมณ์ความรู้สกึและทศันทีมีต่อสภาพ

นนัๆ 

Lucy Orta 1.Refuge wear งานสามมิติ

ทีสามารถ

สว่มใสแ่ละ

เคลือน 

ย้ายได้ 

นําเสนอความคิดความ

อยู่รอดของคนในสงัคม

ทีมีการเปลียนแปลงทงั

จากสงครามและภยั

ธรรมชาติ 

1.การดึงเอาวสัดุทีมีภาษาในตวัเองมา

ใช้ 

2.การสร้างผลงานให้สอดคล้องกบั

เครืองแต่งกายและร่างกายของมนษุย์ 

3.รปแบบการนําเสนอทีให้มนษุย์มีสว่น

ร่วม สามารถสวมใสแ่ละเคลือนย้ายได้ 

2.Nexus 

Architecture 

งานสามมิติ

ทีสามารถ

สว่มใสแ่ละ

เคลือน 

ย้ายได้ 

นําเสนอความเชือมโยง

สมัพนัธ์ของคนใน

สงัคมทีต้องสมัพนัธ์กนั 

มีอิทธิพลซงึกนัและกนั 

ไม่สามารถดํารงอยู่

อย่างลําพงัได้ 

1.ความคิดเกียวกบัเรืองความสมัพนัธ์

เชือมโยงกนัของคนในสงัคม 

2.รูปแบบการนําเสนอทีทําให้เหน็ถึง

ความสมัพนัธ์ระหว่างกนั 
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 บทที 3  

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

 การศกึษาวิจยัเรือง “บคุลิกสมัพนัธ์” เกิดจากการทีข้าพเจ้าเฝ้าสงัเกตแุละมีความสนใจ

ในเรืองบุคลิกภาพของบุคคลในสงัคมซึงได้แก่ ลักษณะปรากฏภายนอก ลักษณะภายใน และ

ลกัษณะเฉพาะของบุคคลนับตงัแต่  รูปร่างหน้าตา กิริยาท่าทาง  การแต่งกาย ตลอดจนระบบ

ความคิด ความเชือ เจตคติ ค่านิยม อดุมคติ และตงัข้อสงัเกตจุากภาพสะท้อนของสงัคมว่าหาก

มองในด้านหนึงบุคลิกภาพเป็นตัวชีชัดลักษณะเฉพาะของบุคคลทีมีความแตกต่างกัน แต่ใน

ขณะเดียวกนัก็สะท้อนให้เห็นวา่แตล่ะบคุคลมีอิทธิพลตอ่บคุลิกภาพซึงกันและกัน  กลุ่มบุคคลอยู่

ด้วยกันมกัแสดงออกทางบุคลิกภาพคล้ายคลึงกัน ยกตวัอย่างเช่น วยัรุ่นในกลุ่มเดียวกัน จะมี

พฤติกรรม สําเนียง ภาษาพดู และลกัษณะการแตง่กายคล้าย ๆ กนั 

 ข้าพเจ้าจึงเริมศึกษาข้อมูลเพิมเติมทางด้าน ชีววิทยาพันธุกรรม สังคมวิทยา และ

จิตวิทยา  ทีอธิบายความหมาย ลกัษณะ และอิทธิพลทีส่งผลต่อการเกิดบุคลิกภาพประจําบุคคล 

โดยข้าพเจ้าวิเคราะห์จากข้อมลูทีได้ค้นคว้าสามารถอธิบายโดยสรุปได้ว่า  บุคลิกภาพจะแบ่งเป็น

สองลกัษณะคือ บคุลิกภายในทีหมายถึงความเป็นตวัตนของบคุคล ทีไม่ได้ปรากฎให้เห็นได้อย่าง

ชัดเจน ต้องอาศัยการคลุกคลี ใกล้ชิด หรือใช้เวลาด้วย ได้แก่ ความคิดความเชือ เจตคติ 

อดุมการณ์  ความรู้ ประสบการณ์ นิสยัใจคอ ฯลฯ และบุคลิกภายนอกทีหมายถึงพฤติกรรมและ

ลกัษณะทีปรากฏให้คนภายนอกสามารถสงัเกตเุห็นได้ แสดงออกผา่นท่างรูปร่างหน้าตา ผิวพรรณ 

การแสดงออกทางสีหน้า แววตา ท่าทาง กิริยาอาการ  สําเนียงการพูด เสียง ลายมือ สขุภาพ

อนามยั นําหนกั ความสงู ทรงผม การเดิน และการแตง่กาย ฯลฯ 

 ทงันีบคุลิกภาพของบคุคลในสงัคมจะเป็นเช่นไรนนัขนึอยู่กบัองค์ประกอบหลกั ๆ สอง

ประการทีมีผลโดยตรงต่อการสร้างตัวตนบุคลิก ได้แก่ โครงสร้างทางชีววิทยาและพันธุกรรม 

หมายถึงบคุลิกภาพประจําบคุคลทีได้รับจากบรรพบุรุษโดยการถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรม เป็น

ลกัษณะบคุลิกภาพทีติดตวัมาแตกํ่าเนิด เช่น ลกัษณะทางกาย ความสงู  รูปร่างหน้าตา ผิวพรรณ 

โรคบางอย่าง รวมถึงหมู่เลือด และลกัษณะทางจิตบางอย่างเช่น สติปัญญา ลกัษณะนิสยัใจคอ 

อารมณ์และสญัชาติญาณ พนัธกุรรมมีบทบาทตอ่ชีวิตเป็นสิงกําหนดสภาพ สภาวะ และแนวโน้ม

ของพฒันาการ  ซึงการถ่ายทอดลกัษณะตา่ง ๆ ทางพนัธกุรรมสง่ผลให้ลกูหลานมีลกัษณะคล้าย ๆ 

กบับรรพบุรุษและอีกปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของบุคคลคือสภาพแวดล้อมในพัฒนาการ
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ของชีวิตนบัตงัแตเ่กิด หมายถึงทุกสิงทุกอย่างทีอยู่รอบตวับุคคลนันๆ เช่น  อาหาร  อากาศ ทีอยู่

อาศยั  ศาสนา  ครอบครัว ญาติพีน้อง การเลียงด ูกลุ่มเพือน โรงเรียน สงัคม การเมือง ฯลฯ ซึง

องค์ประกอบหลกัทงัสองอย่างมีอิทธิพลตอ่บคุลิกภาพของมนุษย์ร่วมกัน แต่มีสดัส่วนในการหล่อ

หลอมมากน้อยไมเ่ท่ากนั 

 จากข้อมลูทีได้ค้นคว้า สามารถสนบัสนนุข้อสงัเกตขุองข้าพเจ้าทีวา่ บคุลิกภาพของแต่

ละบคุคลมีอิทธิพลส่งผลซึงกันและกัน และการแสดงออกทางบุคลิกภาพของบุคคลทีคลกุคลีใน

กลุม่เดียวกนัจะมีลกัษณคล้ายคลงึกนั ข้าพเจ้าจึงต้องการนําเสนอข้อสงัเกตนีุผ่านงานทัศนศิลป์ที

แสดงออกถึงแนวความคิดทีวา่ ไมมี่บคุคลใดในสงัคมสามารถอยู่อย่างตดัขาดออกจากกัน แต่ละ

บคุคลสง่และรับอิทธิพลซึงกนัและกนัเสมอ หรือกลา่วอีกอย่างหนึงวา่บคุคลเป็นผลผลิตของสงัคม 

โดยกําหนดให้ชินงานสามารถสะท้อนถึงความเชือมโยงสมัพนัธ์ดงักลา่ว 

                 กระบวนการสร้างสรรค์ในครังนี ข้าพเจ้าเริมจากการศึกษาข้อมลูทีสนับสนุนข้อสงัเกตุ

โดยเริมทําการค้นคว้าเก็บข้อมลูทงัจากเอกสาร อินเตอร์เนต และการลงพืนทีจริง โดยข้าพเจ้าเลือก

นําเสนอแนวความคิดให้ชัดเจนและเห็นภาพเป็นรูปธรรมได้ง่ายขึนตามคําแนะนําของอาจารย์ที

ปรึกษาโดยใช้วิธีกําหนดกลุม่บคุคล ทีคนทัวไปสามารถจินตนาการภาพร่วมไปได้ โดยเลือกกลุ่ม

บคุคลทีเลือกนําเสนอ คือกลุม่ทีข้าพเจ้าได้คลกุคลีใกล้ชิดและมีอิทธิพลตอ่ข้าพเจ้าโดยตรงแบง่เป็น

สามกลุม่ ดงันี 

 1. กลุม่บคุคลทีเคลือนไหวทางการเมือง 

 2. กลุม่วยัรุ่นนกัศกึษา 

 3. ครอบครัว 

                จากนันทําการวางแผนกําหนดกรอบทางด้านเวลาเพือทํางานให้บรรลเุป้าหมายได้

ทนัเวลา โดยกําหนดตารางการทํางานคร่าวๆ ดงันี 

ตารางที 3 แสดงแผนการทํางานวิจยั 

เดือน ความก้าวหน้าของงานวิจัย 

        พฤศจิกายน 2556 –มกราคม 2557     ค้นคว้าข้อมูลและเขียนบทที1-2 

กุมภาพนัธ์ 2557 ผลงานชินที 1 เสร็จสมบรูณ์ 

มีนาคม 2557 ผลงานชินที 2 เสร็จสมบรูณ์ 

เมษายน 2557 ผลงานชินที 2 เสร็จสมบรูณ์ 

พฤษภาคม 2557 ผลงานชินที 3 เสร็จสมบรูณ์ 

มิถุนายน 2557 เขียนบทที 3-5 

กรกฎาคม 2557 ผลงานและเลม่วจิยัเสร็จสมบรูณ์ 
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หลงัจากกําหนดกลุม่และตารางเวลาในการสร้างงาน ข้าพเจ้ากําหนดโครงสร้างในการสร้างงานแต่

ละชินคร่าวๆ เพือให้การทํางานเป็นไปอย่างมีระบบดงันี 

 1.ขนัตอนการเก็บข้อมลู 

 2.ขนัตอนการสร้างแบบร่าง 

 3.ขนัตอนการผลิตผลงาน 

 ข้าพเจ้าจําเป็นต้องกําหนดลําดบัชินงานทีควรทําก่อนหลงัให้เหมาะสมโดยตอบสนอง

ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอกในด้านการลงพืนทีเก็บข้อมลู ข้าพเจ้าจึงได้ข้อสรุปว่าควรสร้างงาน

ชินของกลุม่บคุคลทีเคลือนไหวทางการเมืองเป็นชินแรก เนืองจากสถานการณ์สงัคม ณ เวลานัน

เป็นปัจจยัทีจะสามารถทําให้เก็บข้อมลูและวตัถดุิบเพือสร้างผลงานได้อย่างไม่มีปัญหา และชินที

สองคือกลุม่วยัรุ่น และให้กลุม่ครอบครัวเป็นชินสดุท้าย 

 

1.ผลงานชุดที 1 Persona of Ideal Democracy 

 1.1 ขันตอนการเก็บข้อมูล 

      กลุม่บคุคลทีเคลือนไหวทางการเมืองทีข้าพเจ้าเลือกมาสร้างสรรค์ผลงานคือกลุ่ม 

กปปส.ย่อมาจาก “คณะกรรมการประชาชนเพือการเปลียนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตย

ทีสมบูรณ์อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ (People’s Democratic Reform Committee) 

ก่อตงัขนึเมือ วนัที 29 พฤศจิกายน 2556 โดยมีวตัถุประสงค์ขจัดอิทธิพลของอดีตนายกรัฐมนตรี

พันตํารวจโททักษิณ ชิณวตัร จากการเมืองไทยและจัดตงัสภาประชาชนเพือควบคุมการปฏิรูป

ประเทศ โดยมีสมาชิกเป็นอดีตสมาชิกและผู้สนบัสนนุพรรคประชาธิปัตย์ กองทพัประชาชนโคน่ล้ม

ระบบทักษิณ(มีต้นกําเนิดจากกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพือประชาธิปไตย) เครือข่ายนักศึกษา

ประชาชนปฏิรูปประเทศไทย กองทพัธรรม และมีนายสเุทพ เทือกสบุรรณเป็นเลขาธิการและแกน

นํากลุ่ม 1  ในขันตอนการเก็บข้อมูลเพือสร้างผลงานชินที 1 ข้าพเจ้าเริมค้นคว้าข้อมูลจาก

อินเตอร์เน็ต หนงัสือพิมพ์ ขา่วโทรทศัน์ และลงพืนทีจริง โดยลงพืนทีเพือรวบรวมข้อมลูโดยการไป

ร่วมฟังการชุมนุมของกลุ่ม กปปส.ณ เวทีราชดําเนินและเวทีลมุพินี และได้เดินสํารวจลกัษณะ

บคุลิกภาพร่วมของคนในกลุ่มกปปส ทีแสดงออกผ่านทางเสือผ้าเครืองแต่งกายทีเปรียบเสมือน

                                                             
 1 กปปส.คือ, เข้าถึงเมือ 15 กรกฎาคม 2557, เข้าถึงได้จาก  http://th.wikipedia.org 

/wiki/กปปส 
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เครืองแบบแสดงสงักดัและเจตนารมย์ของผู้ชมุนมุ และได้เก็บภาพร้านค้าบริเวณเวทีราชดําเนินที

ขายเครืองประดบัตกแตง่ซึงแสดงความเป็นสญัลกัษณ์ร่วมของคนในกลุม่นี 

 
ภาพที 25 กลุม่ กปปส. เคลอืนขบวนสู่ฝังธนบุรี ผ่านถนนจรัญสนิทวงศ์ วนกลบัผ่านสะพานซงัฮี  7 ม.ค. 2557 

ทีมา: การชุมนุม กลุ่มกปปส., เข้าถึงเมือ 25 เมษายน  2557, เข้าถึงได้จาก 

http://www.posttoday.com/ 

 

 
ภาพที 26 บรรยากาศการเคลอืนขบวนของกลุ่ม กปปส. เพือเชิญชวนให้ประชาชนร่วมขบัไล ่น.ส.ยิงลกัษณ์ ชิน-

 วตัร ให้ลาออกจากนายกรัฐมนตรีรักษาการ ในวนัที 22 ธ.ค. 2556 

ทีมา: บรรยากาศการเคลือนขบวนของกลุ่ม กปปส.,  เข้าถงึเมือ 25 เมษายน  2557, เข้าถงึได้จาก 

http://news.th.msn.com  
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ภาพที 27 บรรยากาศพืนทีชมุนมุเวทีราชดําเนินวนัที 4 ธนัวาคม 2556 (จากการลงพืนทีของ

 ข้าพเจ้า) 
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ภาพที 28 ผู้ชมุนมุเวทีสวนลมุพินี วนัที 15 มีนาคม 2557 (จากการลงพืนทีของข้าพเจ้า) 

 

                 1.2 ขันตอนการสร้างแบบร่าง 

                       จากข้อมูลทีค้นคว้าและลงพืนทีจริง พบว่ากลุ่มเคลือนไหวทางการเมือง กปปส. 

ประกอบด้วยกลุม่บคุคลทีหลากหลาย ผู้ ร่วมชุมนุมมีสถานภาพแตกต่างคละเคล้ากันไป ทัง เพศ 

วยั อาชีพ ฐานะ แต่มาร่วมแสดงออกในทางเดียวกันเนืองจากมีอุดมการณ์ทางการเมืองไปใน

ทิศทางเดียวกัน คือขับไล่รัฐบาลยิงลักษณ์ โค่นล้มระบอบทักษิณในประเทศไทย และปฏิรูป
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ประเทศ  ผู้ชุมนุมและแกนนําเลือกแสดงออกทางความคิดผ่านบุคลิกภายนอกทังเสือผ้าและ

เครืองประดับตกแต่งร่างกายอย่างชัดเจน โดยมีการนําสีและรูปทรงของธงไตรรงค์มาใช้เป็น

สญัลกัษณ์หลกั ซึงประกอบด้วยสีนําเงิน ขาว แดง และสญัลกัษณ์อีกอย่างของกลุม่นีคือนกหวีดที

ใช้ในการเป่าเพือแสดงออกถึงการขบัไลน่ายกรัฐมนตรี นอกกจากนียังมีการนําเอาผ้าขาวม้า เพือ

สะท้อนให้เห็นถึงการเชือมโยงกับชาวนาผู้ เดือดร้อนจากปัญหาจํานําข้าวทีได้รับความเดือดร้อน

จากรัฐบาล 

      ข้าพเจ้านําขอมูลทีสรุปได้มาใช้ในการสร้างแบบร่างโดยกําหนดให้ชินงานเป็น

เสมือนบุคลิกภาพของกลุ่มผู้ชุมนุม กปปส.ในทรรศนะของข้าพเจ้า โดยกําหนดให้ผลงานต้อง

แสดงออกถึงทงับคุลิกภาพภายนอกและภายในของกลุม่บคุคล บคุลิกภาพภายในทีต้องแสดงออก

ว่าคนกลุ่มนี คิดเห็น เชือ และมีอุดมการณ์ร่วมกันอย่างไรและบุคลิกภาพภายนอกทีสะท้อน

ภาพลักษณ์ทีคนกลุ่มนีเลือกแสดงออกผ่านทางเสือผ้าเครืองตกแต่งร่างกายและชินงานต้อง

สามารถแสดงความแตกตา่งหลากหลายของสถาณภาพบุคคล ทีหลากหลาย ทังเพศ อายุ อาชีพ 

ฐานะ แตม่ารวมกันและแสดงออกทางบุคลิกภาพคล้ายคลึงกันเพราะมีอดุมการณ์ทางการเมือง

เหมือนกนั 

 
ภาพที 29 แบบร่างผลงาน ชดุPersona of Ideal Democracy 

  

โดยออกแบบให้ชินงานประกอบไปด้วย 2 สว่นดงันี 

       ส่วนที 1 เป็นส่วนทีแสดงบุคลิกภายนอกของกลุ่มบุคคล ได้แก่ส่วนทีเป็นเสือผ้า

เครืองตกแตง่ร่างกายโดยใช้วสัดเุป็นเสือผ้าจริงของคนหลากหลายอาชีพ เช่น ทหาร ชาวนา หมอ 

พยาบาล นักเรียน นักศึกษา นักธุรกิจ นักการเมือง พนักงานบริษัท รวมถึงกระสอบข้าวและ
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ผ้าขาวม้า มาตดัทอนและเย็บติดเป็นรูปทรงของชดุใหมแ่ละมีการนําเครืองประดบัร่างกายทีมีขาย

บริเวณพืนทีชมุนมุและผู้ชมุนมุนิยมนํามาตกแตง่ร่างกายเข้ามาใช้ประกอบ 

       สว่นที 2 เป็นสว่นทีแสดงบคุลิกภายในของกลุม่บคุคล โดยออกแบบให้สว่นหวัของ

งานเป็นจอโทรทศัน์เพือสือถึงการทีโทรทศัน์เป็นสือหนึงทีเชือมโยงและมีอิทธิพลต่อการให้ข้อมลูที

มีผลตอ่ความคิดของกลุม่บคุคลในกลุม่นี โดยออกแบบให้ฉายภาพขา่วสลบักบัใบหน้าของผู้ชมุนมุ

ทีเก็บภาพจากการลงพืนทีจริง ณ เวทีสวนลมุพินี ทีนํามาตดัตอ่เรียบเรียงใหม ่

 1.3 ขันตอนการผลิต 

       สว่นที 1 เริมจากการนําเสือผ้าเครืองแต่งกายทีแสดงทีมาของบุคคลทีต่างกันมา

ตดัทอนเย็บติด ทําเทคนิคย้อม แล้วสร้างเป็นชุดใหม่โดยวิธีการขึนหุ่นและเย็บทีละส่วน เพือดู

ฟอร์มโดยรวม 

 
รูปภาพที 30 ผลทีได้จากการย้อมผ้ากระสอบ 

 

 
ภาพที 31 ผลทีได้จากการย้อมผ้าขาวม้า         
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             ภาพที 32 ผลทีได้จากการย้อมเสือทหาร 

 

 
  ภาพที 33 สีทีใช้ในการย้อมผ้า      

 
ภาพที  การย้อมร้อน 
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 ภาพที 35 ขนัตอนการเย็บลงรายละเอียด 

 

 

 
ภาพที 36 ขนัตอนการขนึหุ่นและเย็บประกอบ 

          

                      ส่วนที 2 จากแบบร่างใช้วิธีตดัต่อโดยวิดีโอด้วยโปรแกรม  Adobe Premier Pro 

โดยใช้ภาพนิงตดัสลบักบัภาพขา่วเคลือนไหว โดยแบ่งหน้าจอให้เป็นสามช่อง ช่องบนและล่างเป็น

ใบหน้าของผู้ชมุนมุทีได้ขอบนัทึกไว้เมือลงไปเก็บข้อมลูในพืนทีเวทีสวนลมุพินี โดยกําหนดให้ช่อง
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บนเป็นสว่นของตาและช่องลา่งเป็นสว่นของปากซึงจะสุม่และเปลียนเรือยๆไมซํ่ากนัและไมใ่ช่หน้า

ของคนเดียวกนั สว่นของช่องกลางเป็นภาพจากขา่วทีบนัทึกไว้ 

 

 

 
ภาพที 37 ภาพ screenshot จากผลงาน Persona of Ideal Democracy 
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ภาพที 38 ผลงานสําเร็จ  Persona of Ideal Democracy  
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ภาพที 39 ภาพแสดงรายละเอียดผลงาน  Persona of Ideal Democracy 
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2.ผลงานชุดที 2 TEENAGE DREAM 

 2.1 ขันตอนการเก็บข้อมูล 

           กลุ่มบุคคลทีเลือกทําเป็นกลุ่มวัยรุ่นทีเป็นวัยเดียวกับน้องสาวของข้าพเจ้า 

เนืองจากได้ใช้เวลาคลุกคลีและสมัผสัใกล้ชิดจนได้ตงัข้อสงัเกตเุกียวกับกลุ่มบุคคลนีว่ามีความ

น่าสนใจทงัทางด้านธรรมชาติของวยัและสภาพสงัคมปัจจุบันทีมีผลต่อบุคลิกภาพของคนกลุ่มนี 

โดยกลุม่วยัรุ่นทีข้าพเจ้าเลือกมาสร้างสรรค์คือวยัรุ่นในกลุ่มอายุตงัแต่ 18-24 ปีในปัจจุบัน (ปีพ.ศ 

2557) ทีมีช่วงเวลาเกิดในปีพ.ศ.2537-2543 ซึงเป็นกลุม่วยัรุ่นช่วงปลาย (Late Adolescent) หรือ

วัยนักศึกษาถึงวัยเริมต้นทํางาน โดยคนในกลุ่มดังกล่าว ถูกเ รียกเป็นกลุ่มคนยุค Gen-M 

(Milennium Generation) จํานวนประชากรกลุม่ Gen-M มีอยู่ประมาณ .  ล้านคน หรือ . % 

ของประชากรทังประเทศ (ประเทศไทย) 2 ซึงเติบโตมาท่ามกลางสังคมทีเติบโตถึงขีดสุดของ

เทคโนโลยีและเครือข่ายอินเตอร์เนท ซึงเป็นปัจจัยสําคญัให้คนในช่วงวยันีมีพัฒนาการทีได้รับ

อิทธิพลจากทงัลกัษณะทางธรรมชาติและอิทธิพลจากสงัคมยคุมิลเลนเนียมดงัตารางตอ่ไปนี 

 

ตารางที  แสดงลกัษณะของกลุม่วยัรุ่นช่วงปลายอาย ุ -  ในยคุ พศ  (Generation M) 

  

                                                             
 2 ณฐัพล จิตประไพ,Gen-M Lifestyle ,เข้าถึงเมือ  20 มิถนุายน 2557 ,เข้าถึงได้จาก

จาก utcc2.utcc.ac.th/brandthaicenter/doc/Gen_M_Lifestyle.doc 

ธรรมชาติของช่วงวัย สภาพสงัคมปัจจบุนัทีมีผลต่อกลุ่มคนในช่วงวัย 

ตามเพือน เชือเพือน ชอบอยู่เป็นกลุม่ ไม่ชอบ

อยู่ตวัคนเดียว 

โตมากบัเทคโนโลยี ติดเทคโนโลยี 

มีพฤติกรรมเลยีนแบบทําอะไรตามกนั 

เหมือนกนั ไม่ชอบแตกต่างจากคนอืน 

แยกชีวิตจากโซเชียลมีเดียไม่ได้ 

ตามกระแสนิยม ต้องการอยู่ในกระแสไม่ล้าหลงั

หรือตกกระแส 

สร้างตวัตนออนไลน์  หมกมุ่น ให้ความสาํคญักบัชีวิต

และตวัตนในสงัคมออนไลน์ 

เข้ากบัสงัคมได้อย่างไม่แปลกแยก ต้องการการ

ยอมรับ 

ชอบอยู่ในกระแส 

เรียกร้องความสนใจ สนใจเฉพาะด้านตงัแต่อายยุงัน้อย 
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 2.2 ขันตอนการสร้างแบบร่าง 

           จากตารางและการหาข้อมูล นํามาสู่การสร้างแบบร่างทีแสดงออกถึงบุคลิกของ

กลุม่วยัรุ่นในยคุปัจจบุนั ทีเป็นกลุม่คนที ต้องอยู่เป็นกลุม่ ติดเพือน ไมส่ามารถอยู่อย่างโดดเดียวได้ 

ไมเ่ป็นตวัของตวัเอง ทําตามกนั มีพฤติกรรมเลียนแบบ ติดโซเชียลเน็ทเวิร์ค  มีการแสดงออกทาง

บคุลิกภายนอกลกัษะการแต่งกายคล้ายคลึงใกล้เคียงกัน  มีพฤติกรรม คําพูด สําเนียงการพูดที

เหมือนกนั โดยจะใช้ชดุนกัศกึษาเป็นสือวสัดหุลกัในการสร้างงาน เนืองจากเป็นเครืองแบบของช่วง

วยัทีเป็นกลุ่มคนในยุค Generation M ทีชัดเจนทีสดุ และเป็นช่วงวยัทีข้าพเจ้าได้มีโอกาสสมัผสั 

ใกล้ชิดและได้คลุกคลีใกล้ชิดและรับข้อมลู (น้องสาว)  และนักศึกษาเป็นกลุ่มคนทีกําลงัอยู่ใน

วยัรุ่นเช่วงปลาย คาบเกียวระหว่างความเป็นเด็กและผู้ ใหญ่ มีการศึกษาแต่ก็ยังมีภาวะของการ

ขาดประสบการณ์ มีการใช้ชีวิตทีเป็นอิสระจากครอบครัวมากขึน หลงเชือง่าย ทําตามกันเพราะ

ต้องการอยู่ร่วมในสงัคมได้อย่างไมแ่ปลกแยก เฝ้าแสวงหาตวัตนและสร้างตวัตนจึงไม่เป็นตวัของ

ตวัเอง ส่วนใหญ่มีความเปราะบางอ่อนไหวต่อสภาพและกระแสสงัคม โดยนํามาสร้างให้ชุดมี

ความเชือมต่อกัน แยกกันไม่ขาด ให้งานแสดงถึงอาการของการเลียนแบบ การไม่เป็นตัวของ

ตวัเอง การต้องอยู่เป็นกลุม่ การทําอะไรเหมือนกนัตามกนั โดยออกแบบให้ชินงานแขวนเนืองจาก

ต้องการสือถึงบางอย่างทีควบคมุและตีกรอบชกัจงูคนกลุม่นีโดยทีคนกลุ่มนีไม่เคยมองกลบัขึนไป 

ซึงสว่นนีได้แรงบนัดาลใจมาจาก การควบคมุหุ่นในการเชิดหุ่นเชิด (marionette) ออกแบบให้สาย

ทีเชือมโยงขณะเดียวกนัก็ควบคมุคนกลุม่นีเป็นสายจําพวกอปุกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ เพือสือถึงกลุ่ม

คนทีเติบโตมาในสงัคมยคุดิจิตลัและออกแบบตวัแขวนโดยนํารูปร่างรูปทรงของหน้าจอต่าง ๆ มา

ลดทอนลง เพือให้มองแล้วนึกถึงหน้าจออปุกรณ์อิเลคทรอนิคว์ชนิดต่าง ๆ เพือสือถึงสิงทีควบคมุ

คนกลุ่มนีโดยทีคนกลุ่มนีไม่ทันได้ตระหนักและหันกลบัไปมองว่าเป็นตวัขบัเคลือนและกําหนด

ทิศทางให้คนเชือและทําตาม 

 
ภาพที 40 การเชิดหุน่ Marionettes 

ทีมา: History of Puppets, เข้าถึงเมือวนัที  เมษายน , เข้าถึงได้จาก http://www.marionettes-puppets.com  



69 

 
        

  

 
       ภาพที 41 ภาพกระบวนการสร้างแบบร่างผลงานชินที 2 Teenage Dream 

                       

 2.2 ขันตอนการผลิต 

           เริมจากการทําเทคนิคสกรีนลงบนผ้าลงรายละเอียดทีเป็นทีมาของบุคลิกที

เหมือนกันร่วมกัน  ทีกลุ่มคนนีมีความสนใจ ของกลุ่มลงบนเสือนักศึกษา ได้แก่ รีวิวสินค้า การ

ทําศลัยกรรม เทคนิคการแตง่หน้า ชีวิตและตวัตนเสมือนในโลกโซเชียลมีเดีย โดยสกรีนทีด้านใน
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ของเสือเพือสือถึงการมองเห็นจากภายนอกทีนกัศกึษาดเูป็นกลุม่คนทีมีความรู้ เป็นเครืองแบบของ

สถานะทางการศกึษาขนั 

 
ภาพ 42 อปุกรณ์ในการสกรีนผ้า 

            ข้าพเจ้าเลือกใช้สีกรีนผ้ายีห้อ เอสเค สตูรนํา สีนําเงิน แดง เหลืองสด และชมพ ู 

สะท้อนแสง นอกจากนียงัมีนํายาเช็ดบลอ็คสกรีนกนับลอ็คตนั และยางปาด 

 
ภาพที 43 ขนัตอนการสกรีน 

           นําเสือนกัศกึษาทีสกรีนด้านในแล้วมาเยบ็ติดกนัโดยเย็บตอ่กนัโดยเพิมจํานวนสลบั

หวา่งไปเรือยๆ 

                         
ภาพที 44 แผนผงัการวางเสือเพือเยบ็ติด                   
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ภาพที 45 ขนัตอนการเย็บจกัรไฟฟ้า 

           ส่วนของสายทีใ ช้แขวนด้านบนเ ลือกใ ช้สายเ กียวกับอุปกรณไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์เช่น สายเครืองเสียง หูฟัง สายขาร์จแบตเตอรี สายแลนด์อินเทอร์เนต อุปกรณ์

ป้องกนัสายชาร์จแบตเตอรี เป็นต้น โดยนํามาผกูกนัเป็นกลุม่และเชือมตอ่โยงใยกนัไปเรือย ๆ 

 
ภาพที 46 สายอปุกรณ์อิเลค็โทรนิคส์ 

 

 
ภาพที  47 ขนัตอนการแขวนชินงาน 
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            สว่นของตวัแขวน ออกแบบให้เป็นลกัษณะของหน้าจออปุกรณ์อิเล็คทรอนิคส์โดย

ทําจากแผน่อะคริลิกสีขาว เพือสือถึงสิงทีควบคมุคนกลุม่นีอยู่โดยทีคนกลม่นีไมท่นัได้ตระหนกัและ

หนักลบัไปมอง 

 
ภาพที 48 สว่นตวัแขวน ผลงานชิน Teenage Dream 
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ภาพที 49 ผลงาน Teenage Dream เสร็จสมบรูณ์ 
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3.ผลงานชุดที 3 Family Portrait 

 ในการสร้างผลงานชินที 3 ข้าพเจ้าเลือกกลุ่มครอบครัว ซึงเป็นกลุ่มทีข้าพเจ้าผกูพันธ์

ทีสดุ จากการอยู่ร่วมกนั ข้าพเจ้าสงัเกตวุ่าคนในครอบครัวของข้าพเจ้ามีลกัษณะบุคลิกภาพทีทัง

เหมือนและตา่งกนั สว่นทีเหมือนกนัคือรูปร่างหน้าตา ผิวพรรณ สําเนียง เสียง หรือเป็นส่วนทีสืบ

ตอ่กนัทางพนัธกุรรมแต่กําเนิด แต่ส่วนทีแตกต่างคือบุคิกภาพภายนอกทีแสดงออกผ่านการแต่ง

กาย โดยในครอบครัวของข้าพเจ้าประกอบด้วยสมาชิก 5 คนได้แก่ พ่อ แม่ พีสาว ข้าพเจ้า และ 

น้องสาว ในด้านบุคลิกภาพภายนอกทีแสดงออกผ่านทางเสือผ้าจะเห็นความแตกต่างทีชัดเจน 

ข้าพเจ้าจึงได้ทําการค้นคว้าข้อมลูเพิมเพือหาจดุร่วมทีจะแสดงออกบคุลิกร่วมของคนในครอบครัว

ทีจะแสดงออกผา่นงานสร้างสรรค์ 

                 3.1 ขันตอนการเก็บข้อมูล 

จากข้อสงัเกต ุข้าพเจ้าค้นคว้าข้อมลูเพิมเติมในเรืองของบคุลิกร่วมของคนในครอบครัว จากข้อมลู 

อิทธิพลทางพนัธกุรรมทีมีผลตอ่บคุลิกภาพของบคุคล เป็นปัจจยัถ่ายทอดลกัษณะต่าง ๆ โดยผ่าน

ทางยีน (Genes)  นับตังแต่ปฏิสนธิ (Fertilization) คือภาวะต่างๆ ทีได้รับจากบรรพบุรุษโดย

สายเลือดถ่ายทอดมาสู่ลกูหลานเช่น ลกัษณะทางกาย ความสงู  รูปร่างหน้าตา ผิวพรรณ โรค

บางอย่าง สําเนียง เสียง รวมถึงหมู่เลือด และลกัษณะทางจิตบางอย่างเช่น สติปัญญา ลกัษณะ

นิสยัใจคอ อารมณ์และสัญชาติญาณ พันธุกรรมมีบทบาทต่อชีวิตเป็นสิงกําหนดสภาพ สภาวะ 

และแนวโน้มของพัฒนาการให้กับลูกหลาน และมีผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพซึงขึนอยู่กับการ

จํากดัของพนัธกุรรมซึงถ่ายทอดมาทางยีน ซึงการถ่ายทอดลกัษณะต่างๆ มาสู่ลกูหลาน จะส่งผล

ให้ลกูหลานมีลกัษณะคล้าย ๆ กบับรรพบรุุษ 3 

                                                             
 3ศนูย์พฒันาทรัพยากรการศกึษา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, หลักการและแนวคดิ

เกียวกับพัฒนาการทางกาย จติและบุคลกิภาพพันธุกรรมและสิงแวดล้อม, เข้าถึงเมือวนัที 

12  เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/0702502/ 

unit03/U03_02.html 
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 งานวิจยัทีศกึษาเกียวกบัเรืองของบคุลิกภาพของมนษุย์ทีได้จากพนัธกุรรมทีแสดงออก

อย่างชัดเจนผ่านทางการแสดงสีหน้าของทีมนักวิจัยจากอิสราเอล ระบุว่าการแสดงอารมณ์บน

ใบหน้าอาจเป็นมรดกตกทอดมาทางกรรมพนัธุ์ โดยพวกเขารายงานลงในวารสาร Proceedings of 

the National Academy of Sciences ซึงเป็นการยืนยันแนวคิดของชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles 

Darwin) เมือ พ.ศ.2415  ทีชือ "การแสดงอารมณ์ของมนุษย์และสตัว์" (The Expression of the 

Emotions in Man and Animals) ดาร์วินชีวา่ ความรู้สกึทีปรากฏบนใบหน้าเป็นสิงทีถ่ายทอดทาง

กรรมพนัธุ์  มีการวิจยัเพือตรวจสอบโดยนกัวิจยัของมหาวิทยาลยัไฮฟา (University of Haifa ) โดย

การวิเคราะห์สีหน้าของอาสาสมคัร 21 คนทีตาบอดแต่กําเนิด รวมถึงสีหน้าของผู้ เข้าร่วมการ

ทดลองทังหมด โดยถามถึงประสบการณ์ความสุข ความเศร้า โกรธ และเกลียดชัง และบันทึก

คําพดู สีหน้าและปฏิกิริยาของคนเหลา่นีไว้  เพือทดสอบวา่บคุคลจะมีสีหน้าอย่างไรเมือประสบกับ

อารมณ์ตา่งๆ และเมือนําผลทีได้มาเปรียบเทียบ นักวิจัยพบว่าแม้อาสาสมคัรตาบอด และไม่เคย

เห็นหน้าญาติมาก่อน แตก่ารแสดงสีหน้ากลบัเหมือนกนัมาก โดยเฉพาะเมือแสดงอารมณ์ด้านลบ 

               กิล เปเลก (Gili Peleg) จากสถาบันวิวฒันาการของมหาวิทยาลยัไฮฟา(Institute of 

Evolution at the University of Haifa) ผู้ นําในการวิจัย กล่าวว่า สิงทีพบคือ การแสดงสีหน้าเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะของครอบครัว และเป็นสิงทีตกทอดมาทางกรรมพนัธุ์บนพืนฐานของวิวฒันาการ4  

               3.2 ขันตอนการสร้างแบบร่าง 

          จากข้อมลูทีได้ข้าพเจ้านํามาวิเคราะห์เพือใช้ในการสร้างงาน โดยนําเอาเรืองของ

การแสดงสีหน้ามาใช้เป็นแนวคิดหลกัในการสร้างบุคลิกภาพร่วมของคนในครอบครัว โดยจะ

บนัทึกภาพสีหน้าของคนในครอบครัวในการแสดงอารมณ์ทีหลากหลาย และนํามาทําเทคนิคด้วย

โปรแกรมโฟโต้ช็อปให้ได้ใบหน้าทีเป็นใบหน้าร่วมของสมาชิกในครอบครัว จากนันนํามาพิมพ์ลง

บนแพทเทิร์นผ้าดิบทีเลือกใช้ฟอร์มของเสือผ้าจากเสือผ้าของคนในครอบครัว  แลมีการซ้อนผ้า

โปร่งอีกทีเพือสร้างมิติในการมอง ให้เห็นถึงความทบัซ้อนความเหมือนของสีหน้า ข้าพเจ้าเลือกใช้

                                                                                                                                                                              
 

 
4
 bbc news, ASTV ผู้จดัการออนไลน์ 19 ตลุาคม 2549, รูปแบบสีหน้าบ่งบอก

อารมณ์ อาจถ่ายทอดกันได้ทางพันธุกรรม, เข้าถึงเมือวนัที 20 เมษายน 2557,จาก 

http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=  
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ผ้าดิบมาเป็นสือเนืองจากเป็นวสัดทีุมีความหมายในตวัเองเนืองจากในการสร้างแบบของเสือผ้าตวั

หนึง การขนึตวัอย่างผ้าดิบก็คือโครงสร้างแบบจําลองของชุดทีสามารถกําหนด ปรับปรุงเพิมเติม 

และมีผลให้ชดุสําเร็จเป็นไปในทางใดเปรียบเหมือนครอบครัวทีเป็นโครงสร้างพืนฐานทีสามารถ

กําหนดและเป็นเบ้าหลอมให้คนในครอบครัวเติบโตไปในทิศทางนนัๆ 

 
ภาพที 50 ขนัตอนการสร้างแบบร่างผลงานชินที 3 Family Portrait 

  

 3.3 ขันตอนการผลิต 

            3.3.1 ขนัตอนการบันทึกภาพครอบครัว โดยใช้กล้อง Olympus Pen Epl 1. โดย

ขนัตอนนีข้าพเจ้าใช้แสงธรรมชาติจากหน้าตา่งห้องนอนของพ่อกบัแมใ่นช่วงเช้า โดยให้สมาชิกใน

ครอบครัวแสดงสีหน้าไปเรือยผา่นการชวนคยุของข้าพเจ้า แล้วบนัทึกภาพ 

          

 

 

ภาพที 51 ภาพบนทึกการแสดงสีหน้าของพ่อ 
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ภาพที 52 ภาพบนัทึกการแสดงสีหน้าของแม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 53 ภาพบนทึกการแสดงสีหน้าของพีสาวคนโต 
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ภาพที 54 ภาพบนัทึกการแสดงสีหน้าของข้าพเจ้า 

 

 
ภาพที 55 ภาพบนัทึกการแสดงสีหน้าของน้องสาวคนเลก็ 
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                     3.3.2 นําภาพถ่ายคอบครัวทีได้ มาทําเทคนิคด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop 

Cs3 โดยนําภาพใบหน้าของสมาชิกครอบครัวทัง 5 คนมาซ้อนเลเยอร์กันและปรับความเข้มจาง 

Opacity ใหแห็นถึงใบหน้าทีผสานทบัซ้อนกนัอยู่ เพือนําไปพิมพ์ลงบนผ้าชีฟองโดยใช้เทคนิคอิงค์

เจ็ท 

 

 
ภาพ 56 ภาพใบหน้าทีซ้อนกนัโดยใช้โปรแกรม Adobe Phtoshop CS4 
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ภาพที 57 ขนัตอนการสร้างแพทเทิร์นผ้าดิบ 

 

           
ภาพที 58 ผ้าชีฟองทีพิมพ์โดยเทคนิคอิงค์เจ็ท 
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ภาพที 59 ขนัตอนการเย็บขนึโครงเสือผ้า 

 

 
ภาพที 60 ขนัตอนการติดตงั 
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ภาพที 61 ภาพแสดงรายละเอียดผลงานของงานชินที 3 Family Portait 

 

 
 

ภาพที 62 ผลงานสําเร็จชินที 3 Family Portrait  
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บทที 4 

การวเิคราะห์ผลงาน 

 

 การวิเคราะห์ผลงานวิจัยเรือง “บุคลิกสมัพันธ์” วิเคราะห์จาการสร้างงานให้ตอบกับ

วตัถปุระสงค์ของการสร้างสรรค์ ตามหลกัการวิเคราะห์ทางทัศนศิลป์โดยแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่สอง

หวัข้อได้แก่ แนวความคิดและองค์ประกอบของงาน  

 

1.ผลงานสําเร็จชนิที 1  

 
ภาพที 65 ผลงานสําเร็จ “Persona of Ideal Democracy ” ,190 x 65 x 50 ซม.,สือผสม 
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 1.1 แนวความคดิ  

  นําเสนอแนวคิดเรืองการแสดงออกทางบุคลิกภาพของคนในสงัคมทีมีอิทธิพล

เชือมโยงและสง่ผลซึงกนัและกนัระหวา่งกลุ่มคนทีมีความคิดเห็น ความเชือ เจตคติทางการเมือง

คล้ายคลงึกนัผา่นทางบคุลิกภาพภายในได้แก่อดุมการณ์ร่วมทางการเมืองแลบุคลิกภาพภายนอก

ได้แก่เสือผ้าและเครืองประดบัตกแตง่ร่างกายของกลุ่มบุคคลผู้ ร่วมการเคลือนไหวทางการเมืองผู้

ชุมนุมกล่มกปปส.ทีมีการเคลือนไหวทางการเมืองในช่วงเวลาพฤศจิกายน 2556 ถึง กรกฎาคม 

2557 โดยกลุ่มนี หากแบ่งตามการจําแนกลกัษณะบุคลิกภาพของ Eduard Spranger  จัดอยู่ใน

กลุม่ The political type ทีเชือวา่การเลือกเครืองแตง่กายจะสามารถนําตนเองก้าวเข้าไปในสงัคม

หรือเป็นทีดึงดดูความสนใจของผู้คน ซึงอิทธิพลทีมีผลต่อบุคลิกภาพของคนกลุ่มนีคือ  ปัจจัย

ทางด้านสถานการณ์ ในจดุนีคือสถาณการณ์ทางการเมือง บุคคลมีความจําเป็นทีจะต้องปรับตวั

เข้าหาสถานการณ์นนั ๆ สถานการณ์จึงมีบทบาทกลายเป็นตวักําหนดบุคลิกภาพของบุคคล โดย

ใช้กลไกการป้องกันตนเอง (Defense mechanism) ซึงมีหลายรูปแบบเช่น หาเหตผุลเข้าข้าง

ตนเอง (Rationalization) การทดแทน (Compensation) การถดถอย (Regression) การฝัน

กลางวนั (Day - dream ) หรือการลอกเลียนแบบ (Identification)  เป็นต้น และปัจจัยการเป็น

สมาชิกของกลุม่ตา่งๆ ในทีนีคือกลุ่มทางการเมือง ซึงการเป็นสมาชิกกลุ่มสร้างแบบอย่างให้เกิด

บคุลิกภาพ กลุม่บคุคลจะเรียนรู้ในหลายสิงหลายอย่างรอบตวัและเกิดกระบวนการทางสงัคมหรือ

กระบวนการขดัเกลาทางสงัคม และหากแบ่งตามมลูเหตขุองการแต่งกายของมนุษย์ตามแนวคิด

ของ พวงผกา คโุรวาท คนกลุม่นีแตง่กายเพือการแบ่งแยกกลุม่ โดยการเลือกเสือผ้าเครืองแต่งกาย

ทีต้องการแสดงออกถึงความเป็นพวกพ้องเดียวกัน แสดงถึงความแตกต่าระหว่างสถาบัน องค์กร 

ตลอดจนแบ่งกลุม่ทางความคิดความเชือ ยกตวัอย่างเช่นพระในศาสนาทีมีหลายนิกายก็มกัมีการ

แตง่กายทีแตกตา่งกนั  

 1.2 องค์ประกอบของงาน ชินงานป็นงานสือผสมขนาด 190 x 65 x 50 ซม. ที

ประกอบขนึด้วยสองสว่นคือ 

            1.2.1 สว่นทีเป็นร่างกาย ใช้รูปทรงของร่างกายมนษุย์มาสวมใสเ่สือผ้าทีตดัเย็บขึน

เพือตอบวตัถปุระสงค์ในการสร้างสรรค์งาน ทีต้องการศกึษาบคุลิกภาพของคนทีได้รับอิทธิพลจาก

สงัคมแวดล้อมทีแสดงออกผ่านทางเสือผ้าเครืองแต่งกาย และเพือสร้างผลงานทีแสดงออกถึง
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ความเชือมโยงสมัพันธ์ทางบุคลิกภาพของคนในสงัคมโดยใช้เสือผ้าเครืองแต่งกายซึงเปรียบกับ

เปลือกทีมนุษย์เลือกสวมใส่มาใช้เป็นวสัดเุพือแสดงออกถึงตวัตนและเป็นเสมือนตวัแทนในการ

แสดงออกความรู้สึกนึกคิด นิสยัใจคอ ตลอดจนความคิดความเชือของผู้สวมใส่ ทีได้รับอิทธิพล

และเชือมโยงสมัพนัธ์จากคนและสงัคมทีแวดล้อม โดยนําเสือผ้าเครืองแต่งกายในประเภทต่างๆ 

เช่นเสือผู้ชาย เสือผู้หญิง กระโปรงกางเกงแบบตา่ง ๆ ตลอดจนผ้าและเครืองแตง่กายประเภทอืนๆ 

ทีสามารถแสดงออกถึงบคุลิกตวัตน มาปรับเปลียนเชือมต่อ เย็บติดเพือสร้างเป็นรูปทรงใหม่ โดย

คงซึงความรู้สกึเดิมของความเป็นเสือผ้าแตใ่นขณะเดียวกันก็กลายเป็นรูปทรงใหม่ทีเกิดจากการ

เชือมต่อประสานหลาย ๆ ชินเข้าด้วยกัน ในรูปแบบของผลงานสามมิติทีสามารถแสดงออกถึง

ความสมัพนัธ์เชือมโยงกันของบุคลิกของคนในสงัคม จากแนวความคิดทีต้องการสือสารถึงภาพ

สะท้อนบคุลิกภาพของกลุ่มผู้ชุมนุม กปปส. ทีประกอบด้วย บุคคลทีหลากหลายต่างทีมาทีไป มี

ความแตกตา่งทงัทางด้านอาย ุอาชีพ เพศ ถินกําเนิด ฐานะ แตมี่จดุร่วมเดียวกนัคืออดุมการณ์ทาง

การเมือง โดยใช้เสือผ้าทีเป็นเครืองแบบและวสัดทีุบ่งบอกถึงความแตกต่าง เช่น เครืองแบบทหาร 

พยาบาล แพทย์ นกัการเมือง ชาวนา นกัเรียน นกัศกึษา พนกังานออฟฟิส ข้าราชการ ฯลฯ มาตดั

ทอน เย็บติด และนําเครืองประดบัตกแตง่ร่างกายทีเป็นเหมือนสญัลกัษณ์เครืองแบบของผู้ชุมนุม

มาสร้างเป็นเสมือนเครืองแบบชดุใหมต่ามทรรศนะทีข้าพเจ้าจินตนาการถึงบคุลิกร่วมของกลุ่มคน

นี  ในสว่นของร่างกายนบัเป็นองค์ประกอบ 70 ของงาน  

 โดยการเย็บผ้าแตล่ะชินซึงได้จากเครืองแบบของแต่ละบุคคลเข้าด้วยกันมี

การสลบัชินใหญ่เลก็ซ้อนกนั โดยสว่นบนด้านซ้ายขึนจากการเย็บต่อตดัเสือสทูสองด้านออกจาก

กนัแล้วนําชายมาชนกนัแล้วเย็บติดเกิดภาพเทีมองเหมือนสือสทูเป็นเงาสะท้อนซึงกนัและกัน ด้าน

ล้างสว่นในเย็บเครืองแบบวสัดหุลากหลายเย็บติดด้านบนแล้วปลอ่ยชายให้เป็นอิสระ ช่วงแขนนํา

แขนเสือเครืองแบบตา่งชนิดมาเย็บซ้อนกันให้เป็นเหมือนคนหลายคนหลายทีมาทียืนหันหน้าไป

ทางเดีนวกนัตอ่แถวซ้อนกนัอยู่ คล้ายการเดินขบวนเพือมุง่หน้าไปในทางเดียวกัน ส่วนด้านขวาใช้

ผ้าตา่งชนิดตดัเป็นชิน ๆ ขนาดตา่งกนั จากนนัมาเย็บซ้อนกันโดยตงัใจปล่อยชายและไม่เก็บด้าย 

บางชินเป็นผ้ากระสอบและกระสอบข้าวจริงเพือให้วสัดแุสดงถึงความหลากหลายของบคุคล และมี

การนําเครืองประดบัสญัลกัษณ์กลุม่มาใช้ตกแตง่เพือแสดงความชดัเจนและอดุมการณ์ร่วมของคน

ในกลุม่นี 

                     สีทีนํามาใช้ในงานได้จากสีทีกลุ่มผู้ชุมนุม กปปส.นําสีของธงชาติไทยมาใช้

เป็นสีประจํากลุม่ ได้แก่ สีนําเงิน สีขาว สีแดง โดยข้าพเจ้าเลือกกําหนดชินงานให้มีสีครอบคลมุใน

กลุม่สีดงักลา่วและมีการดรอปบางสว่นให้เข้มและบางสว่นให้สวา่งเพือให้ชินงานโดยรวมมีนําหนกั
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เข้มอ่อน มีการปนของสีอืนทีมาจากวสัดเุช่นชมพูจากตวัหนังสือบนกระสอบข้าว สีส้มอิฐจาก

ผ้าขาวม้าซึงยังไปในโทนเดียวกันและช่วยสร้างให้ชินงานดูมีสีสนัไม่แบนและยังทํางานในด้าน

สะท้อนความหลากหลายของกลุ่มคน มีการย้อมสีวสัดบุางอย่างทีหลดุจากโทนสีเช่น ผ้าขาวม้า

และเสือทหารให้สีโทนเขียวให้กลายเป็นสีโทนแดงและโทนนําเงิน ซึงมีนําหนักสีทีแตกต่างกัน ทํา

ให้ผลงานโดยรวมทีมีสีทีใช้เพียงสามสีดมีูมิติมากขนึ 

                                พืนผิวของงานมีความแตกตา่งหลากหลายจากการเลือกใช้วสัดทีุต่างกันไป 

มีทงัความมนัวาวจากสติกเกอร์ ความหยาบแบบยงัคงความเป็นธรรมชาติของผ้ากระสอบ ความ

เป็นพลาสติกจากกระสอบข้าว  มีการนําวสัด ุReady made อย่างเช่น เข็มกลดั นกหวีด ริบบิน 

ฯลฯ เข้ามาใช้และพืนผิวทีเป็นคลืนจากการเย็บรูดผ้า นอกจากนียังมีพืนผิวทีต่างกันของ

เครืองแบบและผ้าชนิดตา่งๆทีให้ความรู้สกึทางการมองและการสมัผสัแตกตา่งกนัไป 

            1.2.2 ส่วนทีเป็นศรีษะ ข้าพเจ้าใช้จอโทรทัศน์ขนาด 14 นิวมาเป็นตัวแทนของ

ศรีษะในผลงานเพือสือถึงความคิด อุดมการณ์ร่วมของบุคคลในกลุ่มกปปส.ซึงมีสือเป็นตัว

เชือมโยง ให้ข้อมลูและมีอิทธิพลตอ่ความคิด โดยให้จอโทรทัศน์แสดงวิดีโอภาพเป็นสามช่อง โดย

ให้ช่องบนและลา่งแสดงภาพนิงสีหน้าของผู้ ร่วมชุมนุมในพืนทีโดยสุ่มสลบับริเวณปากและตาไป

เรือยๆซึงทงัสองช่องจะแสดงใบหน้าทีแตกต่างกันและไม่ใช่ใบหน้าของคนเดียวกัน เพือแสดงให้

เห็นถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคลทงัอาย ุเพศ วยั ฐานะ อาชีพ ทีมีอดุมการณ์เดียวกัน และช่อง

ตรงกลางแสดงภาพข่าวเหตกุารณ์จริงทีตัดต่อโดยโปรแกรม Adobe Premier Pro ความยาว

ทงัหมด 1 นาที 54 วินาที โดยกําหนดให้ฉายวนซําไปเรือยๆ อย่างตอ่เนือง โดยเสียงจากวิดีโอจะดงึ

ผู้ชมให้สนใจในส่วนของจอแสดงภาพส่วนศรีษะและจากนันจึงค่อยๆเข้าใกล้งานเพือพิจารณา

รายละเอียดเสือผ้า 
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2. ผลงานสําเร็จชนิที 2 

 
 

ภาพที  66 ภาพผลงานสําเร็จ Teenage Dream สือผสม 
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 2.2 แนวความคดิ  

  นําเสนอแนวคดิเรืองการแสดงออกทางบคุลิกภาพของคนในสงัคมทีมีอิทธิพล

เชือมโยงและสง่ผลซึงกนัและกนัระหวา่งกลุม่ในกลุม่วยัรุ่น กลุม่ทีโดยธรรมชาติของวยัชอบอยูก่นั

เป็นกลุม่ ติดเพือน ทําอะไรตามกนั ตามกระแสแฟชนั ซึงวยัรุ่นตอนปลาย (18-24 ปี) ทีอยู่ในช่วง

วยัของการเป็นนกัศกึษาและวยัเริมต้นทํางาน และกอปรกบัเกิดในยคุทีเทคโนโลยีทีเจริญถึงขีดสดุ 

การใช้ชิวิตท่ามกลางสงัคมทีอิทธิพลของสงัคมออนไลน์  สง่ผลให้วยัรุ่นในยคุนีมีพฤตกิรรม ความ

สนใจ และการดําเนินชีวิตไปในทางเดยีวกนัภายใต้อิทธิพลของเทคโนโลยีของสงัคมทนุนิยมทีตี

กรอบและคอยกําหนดทิศทางอยู่เบืองบนโดยทีคนกลุม่นีไมท่นัได้ตระหนกัและย้อนขนึไปมอง โดย

หากจําแนกบคุลิกภาพตามแนวคิดของการจําแนกลกัษณะบคุลิกภาพรูปแบบทีใช้ในการศกึษา

ลกัษณะการแตง่กายนิยมโดยใช้เกณฑ์การจําแนกของ Eduard Spranger คนกลุม่นีจดัเป็น The 

Aesthetic Type คือให้ความสําคญักบัเรืองของการออกแบบ การแสดงออก และความสวยงาม 

เสือผ้าทีเลือกสวมใสจ่ึงต้องมีความโก้เก๋ ทนัสมยั ผสมกบั The Social Type เป็นบคุคลทีให้

ความสําคญักบับคุคลอืน การแตง่กายจงึมกัหลีกเลียงเครืองแตง่กายทีสงัคมไมย่อมรับ โดย

อิทธิพลทีมีผลตอ่การบคุลิกภาพและการแตง่กายของคนกลุม่นีคือ สิงแวดล้อมทาง

วฒันธรรม (Cultural Environment) ได้แก่  สือตา่งๆทางสงัคม ซึงรวมถึงสงัคมเสมือนในโลก

ออนไลน์ด้วย กระแสสงัคมทีเกือบจะกลายเป็นวฒันธรรมมีบทบาทสง่เสริมบคุลิกภาพสว่นบคุคล

ได้มากและสิงแวดล้อมทีเกียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล(Interpersonal environment)  คือ

การทีบคุคลคนหนึงมีบคุคลอืนๆ เข้าไปเกียวข้อง บคุคลทีเข้าไปเกียวข้องจดัเป็นสิงแวดล้อมของ

บคุคลนนั และปัจจยัเสริมอืนๆ เช่น  การเป็นสมาชิกของกลุม่ตา่งๆ การลอกแบบหรือ

ลอกเลียนแบบ (identification) ซึงเป็นกระบวนการเลียนแบบหรือเอาบคุคลทีเป็นแบบมาเป็น

ตวัอย่างและพยายามเลียนแบบให้เหมือน รวมถึงการรับเอาสิงทีเป็นนามธรรมเข้าไว้ในจิตใจ

ตนเอง  (internalization)  เช่น การรับเอาคา่นิยม  เจตคต ิ ความเชือเข้าไว้เป็นของตน การเป็น

สมาชิกของกลุม่ทางสงัคมอืนๆ เช่น  กลุม่นกัเรียนในโรงเรียน กลุม่นกัศกึษาในมหาวิทยาลยั  กลุม่

เพือนๆในทีทํางาน  กลุม่เหลา่นีล้วนเป็นแบบอย่างให้เกิดบคุลิกภาพทงัสิน  ซึงหากจดักลุม่ตาม

มลูเหตใุนการแตง่กายตามแนวความคิดของพวงผกา คโุรวาท คนกลุม่นีแตง่กายความต้องการ

ดงึดดูความสนใจจากเพศตรงข้าม ตามธรรมชาติของมนษุย์เมือเจริญเติบโตขนึ จะมีความต้องการ
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ความสนใจจากเพศตรงกนัข้าม โดยจะมีการแตง่กายเพือให้เกิดความน่าสนใจ เพือให้ได้รับความ

ชืนชม การยอมรับจากเพศตรงข้าม  และการแบ่งแยกกลุม่โดยการเลือกเสือผ้าเครืองแตง่กายที

ต้องการแสดงออกถึงความเป็นพวกพ้องเดยีวกนั แสดงถึงความแตกตา่ระหวา่งสถาบนั องค์กร 

เช่น เครืองแบบนกัเรียน นกัศกึษา หรือความแตกตา่งระหวา่งกลุม่วยัรุ่นด้วยกนัเองเช่น กลุม่ทีนิยม

วฒันธรรมเกาหลี หรือกลุม่ทีนิยมวฒันธรรมตะวนัตก ก็มีการแสดงออกทางบคุลิกภาพเครืองแตง่

กายท่แตกตา่งกนั และมลูเหตทีุชดัเจนทีสดุคือคนกลุม่นีมกัแตง่กายตามความพึงพอใจของตนเอง 

เน้นแสดงออกถึงรสนิยม ความชอบภาพลกัษณ์ทีตนต้องการจะเป็นและต้องการให้คนอืนเหน็ การ

แตง่กายตามความพอใจหรือทีเหน็วา่สวยงามหรือตามสมยันิยม ไมช่อบตกกระแส ไมช่อบตา่งจาก

กลุม่ทางสงัคมทีตนเลือกเป็น 

 2.3 องค์ประกอบของงาน  

                       ชินงาน “Teenage Dream” เป็นงานสือผสมแบ่งออกได้เป็นสามสว่นดงันี 

                        2.3.1 ส่วนทีเป็นส่วนของเสือนักศึกษา เพือตอบสนองวตัถุประสงค์ในการสร้าง

งานมีการศกึษาบคุลิกภาพของกลุม่คนทีได้รับอิทธิพลจากสงัคมแวดล้อม ในกลุ่มนีคือกลุ่มวยัรุ่น 

(Gen M) ทีแสดงออกผ่านทางเสือผ้าเครืองแต่งกาย โดยเลือกเอาเสือนักศึกษาทีเป็นเสมือน

เครืองแบบของช่วงวยั  ทีสามารถแสดงออกถึงบุคลิกตวัตน มาปรับเปลียนเชือมต่อ เย็บติดเพือ

สร้างเป็นรูปทรงใหม ่โดยคงซึงความรู้สกึเดิมของความเป็นเสือผ้าแต่ในขณะเดียวกันก็กลายเป็น

รูปทรงใหมที่เกิดจากการเชือมตอ่ประสานหลาย ๆ ชินเข้าด้วยกนั ในรูปแบบของผลงานสามมิติที

สามารถแสดงออกถึงความสมัพันธ์เชือมโยงกันของบุคลิกของคนในสงัคม โดยทําการเย็บเสือ

นกัศกึษาให้ติดกนัโดยตดัด้านข้างช่วงแขนของเสือนกัศกึษาออกและเย็บต่อกันไปเรือยๆ เป็นแถว

ติดกัน แถวละ 3-5 ตวั และนําแต่ละแถวมาเย็บสลบัหว่างกันโดยหันหน้าไปในทางเดียวกันเพือ

แสดงถึงการดําเนินชิวิตตาม ๆ กนั ไปในทิศทางเดียวกนั และไมส่ามารถอยู่อย่างโดดเดียว ไม่เป็น

ตวัของตวัเอง การต้องการเป็นเหมือน ๆ กันอยู่ในกระแสเดียวกันและไม่ต้องการแตกต่างหรือ

แปลกแยกจากกลุม่ นอกจากนีมีการสกรีนด้านในเป็นเรืองของรายละเอียดเรืองตา่ง ๆทีคนวยัรุ่นก

ลม่ (Gen M) ให้ความสนใจ เช่นเรืองของการรีวิวศลัยกรรมและความงาม กระแสนิยมจากประเทศ

เกาหลี ตลอดจนเรืองราวและตวัตนในสงัคมมาใช้เป็นรายละเอียดเพือแสดงออกถึงตวัตนและเป็น

เสมือนตวัแทนในการแสดงออกความรู้สกึนึกคิด นิสยัใจคอ ตลอดจนความคิดความเชือของผู้สวม
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ใส ่ทีได้รับอิทธิพลและเชือมโยงสมัพันธ์จากคนและสงัคมทีแวดล้อม สกรีนโดยใช้สีสกรีนสตูรนํา

ยีห้อเอสเค ทงัหมดสีสีคือสีนําเงิน สีเหลือง สีแดงและสีชมพสูะท้อนแสง โดยต้องการเลือกใช้สีสด

แทนการเรียกร้องความสนใจซึงเป็นธรรมชาติของช่วงวยั และการพิมพ์ทีด้านในต้องการสือถึง

ภาพลกัษณ์ของกลุม่ทีมองจากภายนอกเครืองแบบนกัศกึษาเป็นสญัลกัษณ์ของคนทีอยู่ในวยัของ

การศกึษาหาความรู้ แตข้่างในกลบัสนใจเรืองทีเป็นกระแสนิยมทีไมมี่ความยงัยืน  

  2.3.2 ส่วนทีสองเป็นส่วนของสายทีใช้แขวน โดยใช้สายอปุกรณ์อิเล็กทรอนิคส์

ชนิดตา่งๆ ซึงสืถึงโลกยคุดิจิตลัและการเติบโตทา่มกลางอิทธิพลของเทคโนโลยีสงัคมเครือขา่ย เช่น 

สายแลนด์ สายชาร์จแบตเตอรี สายตอ่โทรทศัน์ สายลําโพง สายหฟัูง ฯลฯ โดยเลือกทีมีสีสนัสดให้

ความรู้สึกถึงช่วงวยัทีเต็มไปด้วยความหวือหวา และเลือกขนาดเส้นใหญ่เล็กต่างกัน นํามามัด

รวมกนัเป็นกลุม่ ๆ  และทําการพนั ผกู ถกัเชือมโยงใยกนัไปมาให้สือถึงความวุน่วาย ปมปัญหา การ

เชือมโยงโดยโครงสร้างยุ่งเหยิงไร้ระเบียบ  โดยให้สายทิงจากด้านบนตวัแขวนแล้วยึดไว้กับชุด

นกัศกึษาไว้ บางสว่นลอดยาวผา่นด้านในเสือลงไปสือถึงอิทธิพลยคุดจิิตลัทีมีผลตอ่บคุลิกภาพและ

การสร้างตวัตนของคนกลุม่ Gen M   

  2.3.3 สว่นทีสามเป็นส่วนของตวัแขวน ซึงแทนสิงทีเป็นตวับงการ กําหนดกรอบ 

กําหนดทิศทางและวิถีชีวิตของคนในกลุ่มนีโดยออกแบบให้มีลักษณะทีมองแล้วนึกถึงหน้าจอ

อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิคส์ต่างๆ ทีเป็นสือหลกัทีเชือมต่อกับคนในกลุ่มนีโดยตรงและคนในกลุ่มนีใช้

งานและพกติดตวัตลอดแทบจะตลอด 24 ชวัโมง   
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3. ผลงานสําเร็จชนิที 3 

 
ภาพที 67 ผลงานสําเร็จชินที 3 “Family Portrait” สือผสม 
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  3.1 แนวความคดิ 

                  งานชินทีสามพูดถึงบุคลิกภาพร่วมของคนในครอบครัวทีถ่ายทอดผ่านพันธุกรรม

ตงัแตกํ่าเนิด โดยนําเสนอการแสดงออกของสีหน้าของคนในครอบครัวทีมีความคล้ายคลึงกัน และ

เป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของคนทีมาจากครอบครัวเดียวกนั เปรียบเสมือนเครืองแบบเฉพาะทีติดตวั 

มาแตกํ่าเนิด เป็นบคุลิกภาพทีได้รับอิทธิพลทางพันธุกรรมหมายถึง กระบวนการทางชีววิทยาซึง

สิงมีชีวิตก่อให้เกิดขึนกับอีกชีวิตหนึงและสิงทีก่อให้เกิดขึนนันรวมถึงปัจจัยทังหมดมีส่วนสร้าง

ความเหมือนกนั หรือกลา่วอีกอย่างหนึงวา่พันธุกรรม เป็นปัจจัยถ่ายทอดลกัษณะต่างๆ โดยผ่าน

ทางยีน (Genes)  นบัตงัแตป่ฏิสนธิ (Fertilization) เป็นแนวโน้มของลกูหลานทีจะพัฒนาลกัษณะ

หรือภาวะตา่งๆ ทีได้รับจากบรรพบุรุษโดยสายเลือด ซึงถ่ายทอดมาสู่ลกูหลานเช่น ลกัษณะทาง

กาย ความสงู  รูปร่างหน้าตา ผิวพรรณ โรคบางอย่าง รวมถึงหมู่เลือด และลักษณะทางจิตบาง

อย่างเช่น สติปัญญา ลกัษณะนิสยัใจคอ อารมณ์และสญัชาติญาณ พันธุกรรมมีบทบาทต่อชีวิต

และเป็นสิงกําหนดสภาพ สภาวะ และแนวโน้มของพัฒนาการ มีผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพซึง

ขึนอยู่กับการจํากัดของพันธุกรรมซึงถ่ายทอดมาทางยีน ซึงการถ่ายทอดลักษณะต่างๆ มาสู่

ลกูหลาน จะสง่ผลให้ลกูหลานมีลกัษณะคล้ายๆ กบับรรพบรุุษ  ลกัษณะทีเป็นพนัธกุรรมทีควบคมุ

โดยยีนสามารถสง่ผลให้ลกูหลานนนัแบ่งได้เป็นสองทางคือ ลกัษณะทางร่างกายและลกัษณะทาง

จิต ในขณะทีสมาชิกเติบโตและมีการเลือกเสริมแต่งร่างกายด้วยเสือผ้าแตกต่างกันออกไปตาม

อิทธิพลของกลุม่ทีได้ออกจากบ้านไปอยู่ร่วมด้วย เช่น โรงเรียน ทีทํางาน แตบ่คุลิกภาพหนึงทีได้รับ

การถ่ายทอดแตกํ่าเนิดอย่างรูปร่างหน้าตา ผิวพรรณ อวยัวะบนใบหน้า ตลอดจนการแสดงสีหน้า 

ยงัคงเป็นเหมือนเครืองแบบประจํากลุม่ทีตอ่ให้เราตกแตง่ร่างกายตา่งไปเช่นไร แต่รูปร่างหน้าตาก็

ยังคงเป็นสัญลักษณ์และทําหน้าทีเสมือนเครืองแบบของบุคลิกภาพร่วมของคนในครอบครัว

เช่นเดิม  

 3.2 องค์ประกอบของงาน  

                       เพือตอบวตัถปุระสงค์ในการสร้างงานทีต้องการแสดงให้เห็นถึงความเชือมโยงกัน

ทางบคุลิกภาพของกลุม่ครอบครัว ข้าพเจ้าเลือกการพิมพ์ใบหน้าของครอบครัวทีได้จากการศึกษา

บคุลิกภาพของสมาชิกครอบครัวโดยการบนัทึกภาพ โดยนําเสนออากปักริยา สีหน้าท่าทาง ทีตงัใจ

ให้ผู้ ชมเห็นถึงความคล้ายคลึง ความเหมือน ความต่างทีดูคลบัคล้ายคลับคลาของสีหน้าของ

สมาชิกในครอบครัว โดยให้เห็นถึงลักษณะของทังสีทีได้แก่สีทีปรากฏอยู่ในใบหน้า เช่นสีของ
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ผิวหนงัรวมไปถึง สีของเส้นผม สีทีปรากฏในนยัน์ตา  นอกจากสียงัต้องการแสดงให้เหน็ถงึลกัษณะ

ใบหน้า  รวมทงัสว่นประกอบตา่งๆ ของใบหน้า  คือ  หู  ตา จมกู  คิว ริมฝีปาก หน้าผาก แก้ม รูป

หน้าซึงถกูกําหนดโดยลกัษณะทางพนัธกุรรม เพือชีนําให้ผู้ชมรู้สกึถึงความคล้ายคลงึกนัของสีหน้า

สมาชิกในครอบครัว และการผสมผสานร่วมกันของสีหน้าสมาชิกครอบครัวให้ได้บุคลิกร่วมเป็น

หนึงเดียว  

                      จากนันนําภาพถ่ายทีได้มาผสมผสาน ตดัต่อ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop 

Cs4 โดยซ้อนและปรับความเข้มจาง(Opacity) จนได้เป็นใบหน้าทีต้องการแล้วพิมพ์ลงบนผ้าดิบ

ซึงเป็นวสัดุในการสร้างเสือผ้า ในการจะสร้างเสือผ้าแต่ละชินให้สมบูรณ์แบบหรือเป็นไปตามที

ต้องการ จะต้องมีการขนึตวัอย่างผ้าดิบเพือจะได้เหน็ภาพรวม ปรับแก้เพือให้ได้แบบทีสมบรูณ์ก่อน

ขนึผ้าจริง ซึงตรงกับแนวความคิดทีต้องการสะท้อนว่าผ้าดิบทีเป็นโครงสร้างของเสือผ้าก็เปรียบ

เหมือนครอบครัวทีเป็นโครงสร้างของบคุคลทีสามารถกําหนดโครงสร้างให้บคุคลเป็นไปในทางนัน 

โดยใช้เทคนิคการพิมผ้าแบบ Inkjet Transfer รีดลงแพททิรนผ้าดิบทีละสว่น  

                      ผ้าชนิดทีสองคือผ้าไหมชีฟองทีมีเนือบางเบา ช่วยสร้างมิติทางการมองและทําให้

งานดมีูการเคลือนไหว สะท้อนให้เห็นถึงการรวมกนัของคนหลายคน แตมี่บุคลิกร่วมกัน ให้เห็นถึง

การผสมผสาน ซ้อนทบั สะสมเหมือนกบับคุลิกร่วมของคนในครอบครัว โดยใช้เทคนิคพิมพ์ผ้าแบบ 

Transfer โดยใช้เครืองพิมพ์ตอ่เนืองความยาว 5 เมตร และนํามาตดัตามแพทเทิร์นทีสร้างไว้อีกที  

     ในส่วนของวิดีโอบันทึกการแสดงสีหน้าของคนในครอบครัวผ่านการชวนคยุของ

ข้าพเจ้า บนัทึกสีหน้าท่าทาง อากปักริยา เสียงพูดของสมาชิกแต่ละคนและนําภาพทีบันทึกได้มา

ซ้อนทบักนัและกําหนดให้เคลือนไหวซ้อนทบัไปพร้อมๆ กันเพือแสดงให้เห็นถึงบุคลิกภาพร่วมทีมี

ความคล้ายคลงึกนัของคนในครอบครัว 
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บทที 5 

บทสรุป 

 

 การวิจยัสร้างสรรค์เรือง “บคุลิกสมัพนัธ์” เกิดจากความสนใจและการตงัข้อสงัเกตของ

ข้าพเจ้าทีมีต่อการอยู่ร่วมกันของคนในสงัคม โดยสงัเกตว่าคนทีมีความเชือ ความชอบ ความ

คิดเห็น อดุมการณ์ เจตคติ  ช่วงวยั หรืออยู่ในกลุม่ทางสงัคมเดียวกนัมกัแสดงออกผ่านทางบุคลิก

การแตง่กายคล้ายคลงึกนั ซึงจากข้อสงัเกตดงักลา่วข้าพเจ้าได้เกิดความคิดวา่ไมมี่มนุษย์คนใดใน

สงัคมทีสามารถอยู่อย่างโดดเดียวหรือมีบคุลิกตวัตนทีแตกตา่งจากคนอืนอย่างสินเชิง โดยข้าพเจ้า

เริมเก็บข้อมลูทีสนับสนุนข้อสงัเกตของข้าพเจ้าทังทางด้านสงัคมศาสตร์ จิตวิทยา ชีววิทยาทาง

พนัธกุรรมทีส่งต่อกันโดยกําเนิด ตลอดจนการลงพืนทีจริงเพือเก็บข้อมลูในสถานการณ์ปัจจุบัน 

เพือนําข้อมลูทีได้มาวิเคราะห์และสร้างเป็นผลงานสร้างสรรค์ทีสามารถสือถึงแนวความคิดทีตงัไว้ 

 

การอภปิรายผล 

 โดยในบทที 5 นีจะสรุปผลลพัธ์ของงานวิจยัสร้างสรรค์ ในรูปแบบงานสือผสมสามมิติ 

(3d Mix media) ทีใช้เสือผ้าและผ้าเป็นวสัดหุลกั งานทงัสามชดุทีต้องการตอบสนองวตัถุประสงค์

ของงานวิจยัทีต้องการศกึษาบคุลิกภาพของคนทีได้รับอิทธิพลจากสงัคมแวดล้อมทีแสดงออกผ่าน

ทางเสือผ้าเครืองแตง่กาย เพือสร้างผลงานทีแสดงออกถึงความเชือมโยงสมัพันธ์ทางบุคลิกภาพ

ของคนในสงัคมโดยใช้เสือผ้าเครืองแตง่กายซึงเปรียบกบัเปลือกทีมนษุย์เลือกสวมใสม่าใช้เป็นวสัดุ

เพือแสดงออกถึงตัวตนและเป็นเสมือนตัวแทนในการแสดงออกความรู้สึกนึกคิด นิสัยใจคอ 

ตลอดจนความคิดความเชือของผู้สวมใส ่ทีได้รับอิทธิพลและเชือมโยงสมัพันธ์จากคนและสงัคมที

แวดล้อม โดยนําผ้า เสือผ้า และเครืองแต่งกายในประเภทต่าง ๆ เช่นเสือผู้ ชาย เสือผู้หญิง 

กระโปรงกางเกงแบบตา่ง ๆ ตลอดจนเครืองแต่งกายประเภทอืนๆ ทีสามารถแสดงออกถึงบุคลิก

ตวัตน มาปรับเปลียนเชือมตอ่ เย็บติดเพือสร้างเป็นรูปทรงใหม ่โดยคงซึงความรู้สึกเดิมของความ

เป็นเสือผ้าแตใ่นขณะเดยีวกนัก็กลายเป็นรูปทรงใหมที่เกิดจากการเชือมตอ่ประสานหลายๆ ชินเข้า

ด้วยกนั ในรูปแบบของผลงานสามมิติทีสามารถแสดงออกถึงความสมัพนัธ์เชือมโยงกันของบุคลิก

ของคนในสงัคม ผา่นผลงานทงัสามชินโดยผลทีได้สามารถแบ่งหวัข้อออกตามชินงาน ดงันี 
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 งานชินที 1 “Persona of ideal Democracy” เป็นผลงานทีเสร็จเป็นชินแรกและได้ร่วม

แสดงในนิทรรศการผู้หญิงประหลาด ณ People Gallery หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ โดยใน

ระหวา่งแสดงข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปสงัเกตพฤติกรรมผู้ชมเป็นเวลา 5 วนั พบว่าผู้ชมส่วนใหญ่มกั

ให้ความสนใจส่วนของจอโทรทัศน์เป็นอนัดบัแรกจากนันจึงเริมเดินเข้าหางานและพิจารณาถึง

รายละเอียดของงาน ซึงตรงกบัความต้องการในการสร้างทีจะให้สว่นของโทรทัศน์เป็นตวัดึงความ

สนใจ และจากผลงานทีได้ ข้าพเจ้าคิดว่าสามารถตอบจุดประสงค์ในแง่การแสดงถึงบุคลิกภาพ

ร่วมของคนทีตา่งทีมาแตเ่ชือในอดุมการณ์ทางการเมืองเดียวกัน ตามจุดประสงค์ทีวางไว้ในการ

สร้างสรรค์ผลงาน จดุทีคิดวา่ควรปรับเพิมเติมคือในเรืองของงานทีสามารถเป็นตวัแสดงข้อมลูแต่

ยงัไมส่ามารถบ่งบอกหรือแสดงทศัคติของผู้สร้างออกมาได้อย่างชดัเจน จึงนําจดุนีมาเพิมเติมและ

ปรับแก้ทงัในงานชดุนี และเพิมเติมในสว่นทศัติสว่นตวัลงไปในงานชดุตอ่ๆไป 

 งานชินที 2 “Teenage Dream” ข้าพเจ้าพยายามเพิมเติมในสว่นทศันคติสว่นตวัลงไป

ในงานเพือกําหนดทิศทางให้ชินงานแสดงแนวความคิดของผู้สร้างให้ชดัเจนขนึ ในการสร้างงานชดุ

ทีสองข้าพเจ้าพบอปุสรรคในแง่ของทศัคติของตนเองทีมีตอ่กลุม่ตวัอย่างทีเลือกทํา แต่ก็แก้ปัญหา

โดยการตงัทงัทศันคติทีมีตอ่แนวคิดไว้เป็นหลกั เพือให้ผลงานแสดงออกอย่างชดัเจน ทําให้งานชุด

นีสามารถแสดงออกถึงทศัติได้ชดัและตอบจดุประสงค์ได้มากขนึ 

 และปัญหาทีพบจากการติดตงังานทีเสร็จสมบรูณ์พบวา่งานยงัไมต่อบโจทย์ด้านความ

งามของรูปทรงและผลของการติดตงัทําให้ผลงานดไูม่ลงตวัเท่าทีควร  กลุ่มเสือนักศึกษาทีเย็บไว้

ยงัไมส่ามารถแสดงออกถึงการเชือมติดกันได้ ข้าพเจ้าและอาจารย์ทีปรึกษาจึงปรับรูปแบบการ

ติดตงังานขนึใหมโ่ดยให้งานจดัวางบนกําแพงเรียงแถวกันและแสดงให้เห็นถึงภาวะการเชือมต่อ

กนั การรวมตวักนัของกลุม่คนทีมีอิทธิพลตอ่บคุคล  
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ภาพที  ภาพผลงานชินที  “Teenage Dream” ในรูปแบบการติดตงัทีปรับแก้แล้ว 

  

 งานชินที 3 “Family Portrait” ชินงานสําเร็จสามารถแสดงความเชือมโยงสมัพันธ์กัน

ระหว่างคนในครอบครัว และสามารถตอบจุดปะสงค์ในการหาบุคลิกภาพร่วมระหว่างกลุ่มให้

ออกมาในรูปแบบของงานสามมิติทีมีผ้าเป็นวดัใุนการสือสารได้ โดยให้งานสามารถแสดงความ

คล้ายคลงึกนัของบคุคลในครอบครัว 

 ปัญหาทีพบจากการสร้างงานชินที  เช่นเดียวกบัชินที  คือ เมือติดตงัแล้วพบว่าส่วน

ของผลงานดยูงัไมแ่สดงความชดัเจนในแนวความคิด และการซ้อนทบักันของทังวิดีโอและชินงาน

นนัทําให้งานยิงดซูบัซ้อนและยังไม่ประสานกันได้ดีพอ  จึงเลือกทีจะนําเสนอเพียงแค่ส่วนทีเป็น

วิดีโอแสดงสีหน้าสมาชิกในครอบครัวในกิริยาท่าทาง อิริยาบทตา่งๆ ทีฉายไปเรือยๆ แล้วสามารถร

แสดงให้เห็นถึงความคล้ายคลงึและบคุลิกภาพร่วมของคนในครอบครัวได้  



97 

 

 
ภาพที  ภาพสกรีนชอตจากวิดีโอ ผลงานชดุ Family Portrait 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. การหาข้อมลูโดยการลงพืนทีจริงสามารถช่วยเพิมมิติในการสร้างสรรค์ผลงานได้

หลากหลายขนึ 

 2. หากสร้างงานทีเกียวกับสถานการณ์ชัวคราวทางสังคมและสิงแวดล้อม เช่น 

สถานการณ์ทางการเมือง อบุตัิภยั กระแสสงัคม ควรกําหนดช่วงเวลาเก็บข้อมลูให้เหมาะสม จะ

ทําให้รวบรวมข้อมลูในการสร้างสรรค์ได้ง่ายขนึ 

 3. การได้แสดงงานในช่วงระหว่างสร้างผลงาน ถึงจะทําให้กระบวนการทํางานช้าลง

แต่ก็ส่งผลดีในแง่การได้รับความคิดเห็น ผลตอบรับ ตลอดจนคําวิจารณ์ทีเป็นประโยชน์ในการ

สร้างงานชินตอ่ ๆ ไป 

 4. ในช่วงการทําวิจัยสร้างสรรค์ควรดูแลรักษาสุขภาพและใช้ชีวิตอย่างระมดัระวัง

เพราะหากไมส่บายหรือเกิดอบุตัิเหตแุม้จะเลก็น้อย ก็สามารถเป็นอปุสรรคต่อการทํางานได้อย่าง

มาก 

 .การสร้างงานทีเป็นงานแขวนควรมีพืนทีทีเพียงพอในการติดตังงานระหว่าง

กระบวนการผลิต เพราะอาจเกิดปัญหาในการติดตงั ไมเ่ห็นภาพรวมของงานและทําให้เสียเวลาใน

การติดตงัคอ่นข้างมาก 
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