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บทคัดย่อ 
 

นนนนนนนนโครงการศิลปนิพนธ์นี /มีจุดประสงค์เพื
อนําเสนอความทรงจําของข้าพเจ้าในกิจกรรม
การเล่นตุ๊ กตากระดาษที
มีความสุขในวัยเยาว์ ซึ
งสามารถตอบสนองต่อบทบาทสมมุติตาม
จินตนาการของข้าพเจ้าในวยัเยาว์และสามารถหวนรําลกึถึงความรู้สกึที
เป็นสขุในอดีต  
นนนนนนนนจากความทรงจําเกี
ยวกับตุ๊กตากระดาษในวัยเยาว์ จึงเกิดเป็นแรงบนัดาลใจที
จะ
สร้างสรรค์ผลงานเครื
องประดับทําหน้าที
เสมือนเป็นวัตถุใช้บันทึกความทรงจําของข้าพเจ้าที

จินตนาการวา่ตนเองเป็นตุ๊กตากระดาษ สวมใสเ่ครื
องแตง่กายในชดุราตรีเลิศหรู ไปงานเลี /ยงฉลอง
ในพระราชวัง โดยเมื
อสวมใส่เครื
องประดบัและมีปฏิสัมพันธ์กันจะสามารถบรรเทาความทุกข์  
สร้างความผอ่นคลายในจิตใจให้กบัข้าพเจ้าในการดําเนินชีวิตในปัจจบุนั 
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Abstract 

 

นนนนนนนนThis art-thesis is to represent my childhood’s happiness memory of playing 
paper dolls that fulfill and achieve my goal to create the imaginary character of being 
myself in the past and remind the childhood happiness.  
นนนนนนนนFrom my childhood memories of paper doll that inspire me to created jewelry 
that perform my memories about the imagination of me to be a paper doll wearing 
evening dress at the party in the royal palace by wearing this jewelry collection and 
having the interaction with each other then relieve the sorrow and relax from reality. 
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กิตตกิรรมประกาศ 

                                                                              
โครงการศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้าจะมิอาจสําเร็จลลุ่วงไปได้ด้วยดีเลย หากไม่ได้รับความ

ชว่ยเหลือเป็นอยา่งดีจากหลายๆ ฝ่าย ข้าพเจ้าจงึใคร่อยากจะขอกลา่วขอบพระคณุไว้ ณ ที
นี / 
ขอบคณุครอบครัว คณุแม่ คณุพ่อที
เลี /ยงดเูป็นอย่างดี ส่งเสียข้าพเจ้าด้วยความเหนื
อย

ยาก คอยแนะนําตกัเตือนสั
งสอนและสนบัสนนุสง่เสริมให้ทําในสิ
งที
ดีดีทกุเรื
องทั /งการศกึษา ความ
เป็นอยู ่และการดําเนินชีวิตของข้าพเจ้า ให้ข้าพเจ้าได้มีทกุวนันี / ให้ได้มีโอกาสทําในสิ
งที
ข้าพเจ้ารัก
ไมว่า่จะเหนื
อยยากสกัเทา่ไรก็ยงัมีครอบครัวคอยอยูเ่คียงข้างและให้กําลงัใจที
สําคญัอยูเ่สมอมา 

ขอบคณุอาจารย์ภาควิชาออกแบบเครื
องประดบัทกุๆ ท่านที
ประสิทธิeประสาทวิชาความ 
รู้ให้ข้าพเจ้า โดยเฉพาะอาจารย์ ทศัน์ฐรสชง ศรีกลุกรณ์ และ อาจารย์ ดร. ยอดขวญั สวสัดี  ที
สละ 
เวลา คอยให้คําปรึกษาที
ดีตลอดมาแก่ข้าพเจ้า ขอบคณุอาจารย์อีกหลายๆ ท่านที
ไม่ได้เอ่ยนามที

ให้คําปรึกษา ให้ความชว่ยเหลือและให้มมุมองแนวคดิในการทํางานแก่ข้าพเจ้า จนสามารถทํางาน
ลลุว่งตลอดมา  

ขอบคณุนางสาวกันตรัตน์ พานิชการ เพื
อนที
คอยอยู่เคียงข้าง ให้กําลังใจข้าพเจ้า ให้
คําปรึกษาและความชว่ยเหลือ จนสามารถทํางานลลุว่งตลอดมา 

ขอบคณุกลุม่เพื
อนๆ ในมหาวิทยาลยัศิลปากรที
ให้กําลงัใจข้าพเจ้าเสมอ โดยเฉพาะนาย
พชร บตุตะโยธี และ นางสาวศศมิน ทมุมานนท์ ที
ให้คําปรึกษาและความชว่ยเหลือที
ดีตลอดมา 

ขอบคุณกลุ่มเพื
อนๆ ในโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ที
ให้กําลังใจข้าพเจ้า
เสมอ โดยเฉพาะนางสาวจนิสตา สื
อสกลุ และ นางสาววริษฐา คฌุมัพรานนท์ ที
ให้ความช่วยเหลือ
ทกุครั /งที
ข้าพเจ้าต้องการ 

ขอบคณุนายกันต์ จนัทราทิพย์ เป็นกําลงัใจที
สําคญั ให้คําปรึกษาและความช่วยเหลือ 
จนสามารถทํางานลลุว่งตลอดมา  

ขอบคณุพี
ๆ เพื
อนๆ และน้องๆ อีกหลายคนที
ไม่ได้เอ่ยนาม ขอบคณุที
คอยช่วยเหลืองาน
ตา่งๆ ให้คําปรึกษาและแนะนํา เป็นกําลงัใจให้เมื
อเหนื
อยล้าและท้อแท้หมดกําลงัใจ ให้มีแรงใจสู้
ตอ่ไปในการทํางาน ทําให้งานศลิปนิพนธ์ของข้าพเจ้าผา่นไปได้ด้วยดีจริงๆ 

สุดท้ายนี /ขอบคุณทุกสิ
งทุกอย่างที
ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้า โดยเฉพาะความ
ทกุข์ เพราะความทกุข์เป็นบทเรียนให้ข้าพเจ้าเตบิโตอย่างเข้มแข็งและมีความรับผิดชอบมากยิ
งขึ /น 
และตระหนกัได้วา่เวลาไมเ่คยคอยใคร ถ้าเราออ่นแอและขี /เกียจ ความสําเร็จก็จะไมมี่ทางมาหาเรา   
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บทที� 1 
บทนํา 

 
1.1 ที�มาและความสาํคัญ 
นนนนนนนนเด็กผู้หญิงทุกคนล้วนมีของเล่นที�ชื�นชอบตามแต่จินตนาการและความต้องการของ 
ตนเอง โดยในปัจจบุนันี (ตุ๊กตาบาร์บี ( ตุ๊กตาบลายธ์ได้เข้ามามีอิทธิพลกบัเด็กที�กําลงัจะเริ�มเป็นสาว
เกือบทั�วโลก มากกว่าความเป็นเพื�อนเหมือนตุ๊กตาทั�วไป เพราะเด็กๆตั (งความฝันที�จะเติบโตขึ (น
แล้วสวย ได้แต่งตวัทันสมยัโดยเห็นตุ๊กตาเหล่านี (เป็นแบบอย่าง แต่หากย้อนไปในอดีตคงปฏิเสธ
ไม่ได้ว่าตุ๊กตากระดาษถือเป็นของเล่นที�ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากของเหล่าเด็กผู้หญิง รวมถึง
ข้าพเจ้าในวยัเยาว์ด้วย เพราะการที�ได้เล่นตุ๊กตากระดาษไม่ว่าจะเล่นคนเดียวหรือเล่นร่วมกนักับ
เพื�อนๆก็มีความสุขที�ได้จากการสร้างบทบาทสมมุติตามจินตนาการที�เกินความเป็นจริงผูกโยง
เรื�องราวตา่งๆตามแตใ่จต้องการ                                                                                          .              
นนนนนนนนด้วยเวลาที�ผา่นไปทกุอยา่งยอ่มมีการเปลี�ยนแปลง ข้าพเจ้าเติบโตจนปัจจบุนัอยู่ในวยั
ผู้ ใหญ่ตอนต้นมีวุฒิภาวะและหน้าที� ความรับผิดชอบมากขึ (น ด้วยเหตุนี (จึงมีความเครียด ความ
กดดนัตอ่การดําเนินชีวิตมากยิ�งขึ (นตามมา ซึ�งหากย้อนเวลากลบัไปในช่วงชีวิตวยัรุ่นของข้าพเจ้า
จะมีวิธีการจดัการตอ่ความเครียดคือการท่องเที�ยว แต่ในปัจจบุนัการจดัการความเครียดแตกตา่ง
ออกไป ข้าพเจ้าเลือกที�จะอยู่บ้านสร้างสมาธิกับตนเองและรําลึกถึงความสุขในวยัเยาว์เพื�อสร้าง
ความผ่อนคลายในจิตใจ ซึ�งความสขุที�กล่าวข้างต้นนั (นคือการเล่นตุ๊กตากระดาษ แม้รายละเอียด
ของความทรงจําจะไมช่ดัเจนมากนกั แตเ่มื�อนกึถึงทีไรทําให้รู้สึกว่าตนเองได้กลบัไปเป็นเด็กอีกครั (ง 
ปลดปลอ่ยอารมณ์ผา่นจินตนาการทางความคดิที�ตนเองเป็นผู้ กําหนด 
นนนนนนนนเสน่ห์ของตุ๊กตากระดาษที�ทําให้ข้าพเจ้าประทบัใจนั (นคือการสร้างบทบาทสมมตุิตาม
จินตนาการที�เกินความเป็นจริงในวยัเยาว์ ว่าได้สวมใส่เครื�องแต่งกายไปร่วมงานเลี (ยงฉลองยาม
ราตรี หรือจิบนํ (าชายามบ่าย เป็นต้น ด้วยการแทนตนเองเป็นตวัการ์ตนูสาวน้อยตาหวาน กลมโต 
มาพร้อมเครื�องแตง่กายแนวชดุราตรีกระโปรงบาน ชดุเจ้าหญิงแสนสวยและเครื�องประดบัที�หรูหรา
มีมาให้เลือกมากมาย โดยมีวิธีการสวมเครื�องแต่งกายที�ง่ายเพียงพบัเข้า-ออก มาถึงวนันี (ตุ๊กตา
กระดาษในรูปแบบที�ข้าพเจ้าเคยเล่นได้หายไปจากร้านค้า หากจะมีปรากฏอยู่บ้างก็จะเป็นร้านค้า
ชานเมือง -ตา่งจงัหวดั ซึ�งทําให้รายละเอียดความทรงจําที�เกี�ยวข้องกบัตุ๊กตากระดาษของข้าพเจ้า 
เลือนรางไปยิ�งนานวนัยิ�งไมช่ดัเจน และประการสําคญัคือวฒุิภาวะของข้าพเจ้านั (นไมเ่หมาะสมใน 
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การเลน่ตุ๊กตากระดาษ อีกทั �งนี �ไมมี่ความสนใจที�จะกลบัไปเลน่กิจกรรมดงักลา่วอีกแล้ว แตข้่าพเจ้า 

ยังคงรําลึกถึงความประทับใจกับภาวะความสุขในอดีตที�เกิดขึ �นผ่านกิจกรรมการเล่นตุ๊ กตา
กระดาษอยูเ่สมอๆ  
นนนนนนนนในฐานะนกัออกแบบจึงมีความสนใจที�จะศกึษา วิเคราะห์ความประทบัใจในอดีตของ
ตนเองผ่านการเล่นตุ๊ กตากระดาษในวัยเยาว์ เพื�อนํามาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ
สร้างสรรค์ เครื�องประดบัที�เหมาะสมแก่การสวมใส่ในการดําเนินชีวิตในปัจจุบันและทําหน้าที�
เสมือนกับเครื�องบนัทึกความทรงจําที�มีความสุขของข้าพเจ้าที�มาจากบทบาทสมมุติผ่านการเล่น
ตุ๊กตากระดาษในอดีต เพื�อบรรเทาความทกุข์ สร้างความผอ่นคลายในจิตใจ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
นนนนนนนนต้องการสร้างสรรค์เครื�องประดบัที�ทําหน้าที�เสมือนเป็นวตัถใุช้บนัทกึความทรงจําของ 
ข้าพเจ้าในกิจกรรมการเลน่ตุ๊กตากระดาษ ซึ�งสามารถตอบสนองตอ่บทบาทสมมตุติามจินตนาการ 
ของตัวข้าพเจ้าในวัยเยาว์และสามารถหวนรําลึกถึงความรู้สึกที�เป็นสุขในอดีต เปรียบเสมือน
เครื�องประดบัเพื�อบรรเทาความทกุข์ สร้างความผอ่นคลายในจิตใจให้กบัข้าพเจ้าในปัจจบุนั 
 
1.3 ขอบเขตในการวิจัยหรือการออกแบบ 
นนนนนนนน1.3.1 ศึกษาข้อมูล บทความและบทวิเคราะห์ที�มีความเกี�ยวข้องกับประวตัิศาสตร์ 
เอกลักษณ์และวิธีการเล่นของตุ๊กตากระดาษในกลุ่มคนและประเทศต่างๆ …………………..                                                                
นนนนนนนน1.3.2 ศกึษาลกัษณะและรูปแบบของตุ๊กตากระดาษในอดีตที�เกี�ยวข้องกปัระสบการณ์
ของข้าพเจ้า เช่น ลักษณะตัวการ์ตูน, เครื�องแต่งกายเป็นต้น..............………………………                                                                              
นนนนนนนน1.3.3 ศึกษาข้อมูล ลักษณะเครื�องแต่งกายและเครื�องประดับที�เหมาะสมกับยุค
ปัจจบุนั                     
นนนนนนนน1.3.4 ศกึษาวสัดแุละประเภทของกระดาษที�มีเหมาะสมในการทําเครื�องประดบั 
  
1.4 ประโยชน์ที%คาดว่าจะได้รับ  
นนนนนนนนได้รับผลงานเครื�องประดบัที�สามารถบนัทกึความทรงจําที�เป็นสขุในการเลน่ตุ๊กตากระ 

ดาษของข้าพเจ้าผ่านจินตนาการในวยัเยาว์และเป็นเครื�องมือในการสร้างความผ่อนคลายบรรเทา
ความทกุข์ได้เมื�อหวนรําลกึถึง 
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บทที� 2 

การรวบรวมข้อมูลและการศึกษาข้อมูล 
 

2.1 ศึกษาประวัตติุ๊กตากระดาษ                                                                                 
นนนนนนนน2.1.1 ประวตัติุ๊กตากระดาษ (สากล)                                                                                                                            
นนนนนนนนตุ๊กตากระดาษ (Paper Dolls) เป็นของเลน่ที�วา่กนัว่าเก่าแก่พอๆ กบัที�มนษุย์ประดษิฐ์
กระดาษขึ (นมาบนโลกนี ( ซึ�งรูปแบบของตุ๊กตากระดาษนั (นเป็นไปตามแตล่ะวฒันธรรมของซีกโลก   

                     
ภาพที� 2.1 “Pantin" Jumping-Jack Paper Dolls                                                                                                                             

(ที�มา: http://www.ekduncan.com/2012/08/vintage-pantin-jumping-jack-paper-dolls.html)  

               ในฝรั�งเศส มีหลกัฐานว่าตุ๊กตากระดาษประดิษฐ์ขึ (นในช่วงกลางศตวรรษที� 17 (ยคุพระ
เจ้าหลุยส์ที� 15) ถูกเรียกว่า Pantins (ภาพที� 2.1) ซึ�งแปลว่าการเต้นรํา โดยจะวาดตุ๊กตาสวมใส่
เครื�องแต่งกายตามยุคสมยันั (น มีไว้เป็นการแสดงให้ความบนัเทิงสําหรับผู้ ใหญ่และเป็นวงสงัคม
ชั (นสงู ในประเทศจีนเรียกวา่ Hua Yang, ประเทศญี�ปุ่ นเรียกว่า Kirigami, ประเทศโปแลนด์เรียกว่า 
Wycinanki, ประเทศเยอรมนัและประเทศสวิสเซอร์แลนด์เรียกว่า Scherenschnitte แทบจะทกุเชื (อ
ชาตินั (น ก็มีตุ๊กตากระดาษมานานไม่ต่างกัน ต่อมาตุ๊กตากระดาษได้ถูกพฒันาให้ตดัเสื (อผ้าแยก
ออกจากตวัตุ๊กตาเพื�อนํามาใส่ได้ ถูกค้นพบยุคแรกในศนูย์กลางเมืองต่างๆของยุโรปที�ถือว่าเป็น
ศนูย์กลางของแฟชั�นในช่วงกลางศตวรรษที� 17 ทั (งเวียนนา, เบอร์ลิน, ลอนดอนและปารีส มี
ลกัษณะคล้ายกบั Pantins ที�พบในฝรั�งเศสคือเป็นสิ�งบนัเทิงสําหรับผู้ใหญ่ในวงสงัคมชั (นสงู 

 



 

นนนนนนนนตุ๊กตากระดาษที�ถกูผลิตในเชิงการค้าเป็นตวัแรกชื�อว่า 
โดย S&J Fuller ในกรุงลอนดอนช่วงปี 
Adventures of Little Henry 
ในชว่งปี 1820 ตุ๊กตากระดาษที�เป็นคอลเลกชนัก็ได้รับความนิยมอย่างมากในยโุรป และยงัส่งออก
ไปที�อเมริกาอีกด้วย 

(ที�มา: https://www.liveauctioneers.com/item/3252045_lot

              ตุ๊กตากระดาษที�ผลิตเป็นรูปของดารา หรือบคุคลที�มีชื�อเสียงครั �งแรก ผลิตเป็นนกับลัเลต์
ชาวสวีเดนมีชื�อว่า Marie Taglioni 
บลัเลต์คนอื�นๆตอ่มา ซึ�งแตล่ะคนเป็นนกับลัเลต์ที�รู้จกักนัดีในยคุของพระราชินีวิคตอเรีย 

(ที�มา: http://elbauldehojalata.blogspot.com/2015/10/munecas

ตุ๊กตากระดาษที�ถกูผลิตในเชิงการค้าเป็นตวัแรกชื�อว่า Little Fanny 
ในกรุงลอนดอนช่วงปี 1810 ส่วนในฝั�งอเมริกานั �นชื�อว่า 

Adventures of Little Henry พิมพ์โดยสํานกัพิมพ์ Belcher of Boston 
ตุ๊กตากระดาษที�เป็นคอลเลกชนัก็ได้รับความนิยมอย่างมากในยโุรป และยงัส่งออก

ภาพที� 2.2 Little Fanny Paper Dolls                                                                                                 
//www.liveauctioneers.com/item/3252045_lot-2-little-fanny

 

ตุ๊กตากระดาษที�ผลิตเป็นรูปของดารา หรือบคุคลที�มีชื�อเสียงครั �งแรก ผลิตเป็นนกับลัเลต์
Marie Taglioni (ภาพที� 2.23) ในปี 1830 และในช่วงปี 

บลัเลต์คนอื�นๆตอ่มา ซึ�งแตล่ะคนเป็นนกับลัเลต์ที�รู้จกักนัดีในยคุของพระราชินีวิคตอเรีย 

ภาพที� 2.3 Marie Taglioni Paper Dolls                                                                                                                        
http://elbauldehojalata.blogspot.com/2015/10/munecas-de
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Little Fanny (ภาพที� 2.2) ผลิต
ส่วนในฝั�งอเมริกานั �นชื�อว่า The History and 

Belcher of Boston ในปี 1812 และตอ่มา
ตุ๊กตากระดาษที�เป็นคอลเลกชนัก็ได้รับความนิยมอย่างมากในยโุรป และยงัส่งออก

 
2.2 Little Fanny Paper Dolls                                                                                                 

fanny-paper-dolls) 

ตุ๊กตากระดาษที�ผลิตเป็นรูปของดารา หรือบคุคลที�มีชื�อเสียงครั �งแรก ผลิตเป็นนกับลัเลต์
และในช่วงปี 1840 ก็ออกแบบนกั

บลัเลต์คนอื�นๆตอ่มา ซึ�งแตล่ะคนเป็นนกับลัเลต์ที�รู้จกักนัดีในยคุของพระราชินีวิคตอเรีย  

 
                                                                                                                        

de-papel.html) 
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นนนนนนนนในฝั�งของอเมริกายคุแรก ตุ๊กตากระดาษเป็นเสมือนรางวลัสําหรับเด็กผู้ ที�โชคดีเท่านั �น 
มกัจะแทรกอยู่ตามหนงัสือบางเล่ม ซึ�งในตอนนั �นยงัไม่มีที�หนีบเสื �อผ้ากับตวัตุ๊กตา แต่จะใช้ Wax 
แปะเสื �อผ้ากบัตวัตุ๊กตาแทน ผู้ผลิตตุ๊กตากระดาษที�มีชื�อเสียงมากของอเมริกานั �นคือ McLoughlin 
Brothers เป็นสํานกัพิมพ์ที�ตั �งอยู่ในนิวยอร์ก สํานกัพิมพ์นี �เน้นการพิมพ์หนงัสือสําหรับเด็ก ในยุค
สมยันั �นเป็นช่วงที�ตุ๊กตากระดาษได้รับความนิยมมากๆในอเมริกา McLoughlin ผลิตตุ๊กตาที�ชื�อว่า 
Jenny June (ภาพที� 2.4), Lottie Love เป็นต้น  

 
ภาพที� 2.4 Jenny June Paper Dolls                                                                                                                             

(ที�มา: https://www.pinterest.com/pin/409405422347282119/) 

นนนนนนนนตุ๊กตากระดาษได้ย้ายมาสู่สื�อใหม่อย่างนิตยสาร ในช่วงศตวรรษที� 19  ปี 1859 
นิตยสาร Godey's Lady's Book เป็นนิตยสารเล่มแรกที�ตีพิมพ์ตุ๊กตากระดาษ หลงัจากนั �นจึงเป็น
ยคุที�กําเนิดศิลปินวาดตุ๊กตากระดาษมากมาย อีกเล่มหนึ�งที�มีชื�อเสียงในช่วงต้นปี 1900 คือ The 
Good Housekeeping โดยตุ๊กตาที�ชื�อวา่ Polly Pratt Paper doll (ภาพที� 2.5) 

 
ภาพที� 2.5 Polly Pratt Paper Doll                                                                                                                             

(ที�มา: http://www.amazon.com/Polly-Pratt-Paper-Dolls-Sheila/dp/0486273741) 
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นนนนนนนนยคุที�ถือวา่เป็นยคุทองของตุ๊กตากระดาษนั �นคือปี 1930 ถึงปี 1950 แม้ว่าจะอยู่ในช่วง
สงคราม ตุ๊กตากระดาษก็ยงัได้รับความนิยม โดยเฉพาะสําหรับเด็กๆ ศิลปินวาดตุ๊กตากระดาษที�
โดง่ดงัมากในยคุนั �นคือ Queen Holden เธอทํางานให้กบัสํานกัพิมพ์ Whitman ตั �งแตปี่ 1929 ถึง 
ปี 1950 ผลงานที�ได้รับความนิยมคือ Judy Garland (ภาพที� 2.6), Hair-Do Dolls (ภาพที� 2.7) 
เป็นต้น บางคนเชื�อว่าตุ๊กตา Barbie ก็ได้รับอิทธิพลจากงานของเธอที�ชื�อว่า Queen's Glamour 
Dolls ในปี 1940 ด้วยเชน่กนั 

 
ภาพที� 2.6 Judy Garland Paper Dolls                                                                                                                          

(ที�มา: https://www.pinterest.com/marysanroman/paper-dolls-judy-garland/) 

 

 
ภาพที� 2.7 Hair-Do Dolls Paper Dolls                                                                                                                            

(ที�มา: https://www.pinterest.com/bonnieschulte/paper-dolls-i-had-in-1948/) 
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นนนนนนนน2.1.2 ประวตัติุ๊กตากระดาษ (ประเทศไทย) 
นนนนนนนนตุ๊กกระตากระดาษในประเทศไทย เกิดครั �งแรกในช่วงรัชกาลที� 4 เพราะมีการจดัตั �ง
โรงเรียนมิชชนันารีขึ �นในประเทศไทยปี 1852 หรือ พ.ศ.2395 ประกอบกบัสมยันั �นได้มีการก่อตั �งโรง
พิมพ์ขึ �นในปี 1847 หรือ พ.ศ.2390 คณุครูสอนฝรั�งในโรงเรียนมิชชนันารี จึงได้เอาวฒันธรรมแถบ
ตะวันตก ซึ�งมีตุ๊กตากระดาษเข้ามาด้วยจนเกิดความแพร่หลายเป็นการทั�วไป แต่เนื�องจากเกิด
สงครามโลกครั �งที� 2 ในปี 1930-1950 เศรษฐกิจยํ�าแย่ กิจการโรงพิมพ์ในประเทศไทยจึงต้องปิดตวั
ชั�วคราว ตุ๊กตากระดาษจงึหา่งหายไป                                                  
นนนนนนนนนนนนนนนน2.1.2.1 ตุ๊กตากระดาษปี 1950-1980 (ภาพที� 2.8) 
นนนนนนนนหลังสงครามโลกครั �งที� 2 คือหลงัปี 1950 เมื�อสงครามจบ จึงเป็นยุคสมัยที�เกิดการ
แลกเปลี�ยนวฒันธรรมและสินค้าจากต่างประเทศมากมาย ซึ�งระยะเวลาพอดีกับที�ตุ๊กตากระดาษ
ในอเมริกากําลงัได้รับความนิยมอย่างสูง ประเทศไทยจึงได้นําเข้ารูปแบบตุ๊กตากระดาษอีกครั �ง
อยา่งเป็นทางการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที� 2.8 ตุ๊กตากระดาษปี 1950-1980                                                                                                                             
(ที�มา: http://www.free-paper-dolls.com/AllSizePaperDolls.html) 

 
 



 

นนนนนนนนตุ๊ กตากระดาษในสมัยนี �ส่วนใหญ่เป็นผลงานของศิลปินชื�อ 
เช่นเดียวกันกับที�อเมริกา มีเอกลกัษณ์คือเป็นสาวผมบลอนด์
ตะวนัตก เครื�องแตง่กายที�ทนัสมยั 
ถึงวฒันธรรมและความนิยมของคนในสมยันั �นได้ชดัเจน จากสิ�งของรอบตวัการ์ตนูและเครื�องแต่ง
กาย สีสนัสดใส สบายตา
ด้านข้างตวัการ์ตนูและเครื�องแตง่กาย ต้องใช้กรรไกรตดัจงึจะสามารถเลน่ได้
นนนนนนนนนนนนนนนน
นนนนนนนนได้รับอิทธิพลทางวฒันธรรมจากประเทศญี�ปุ่ น โดยการ์ตนูเป็นจดุเริ�มต้นในการรู้จกั
และชื�นชอบวัฒนธรรมญี�ปุ่ นเกิดเป็นกระแสคลั�งไคล้ โดยได้สัมผัสและบริโภคสินค้าวัฒนธรรม
ญี�ปุ่ นในรูปแบบที�หลากหลายให้เข้ากบัคนไทย
 
 

(ที�มา: http://www.modxtoy.com/v1/?showtopic=119987

นนนนนนนนประเทศไทยได้คดัลอกลกัษณะตุ๊กตากระดาษจากประเทศญี�ปุ่ น ซึ�งมีเอกลั
ตวัการ์ตูนเป็นสาวน้อยตาหวาน กลมโต ผิวขาว ผมหลากสีสนั
เครื�องแตง่กายที�ทนัสมยั 
ประจําชาติ ชุดลําลอง เป็นต้น สีสนัฉูดฉาดและสดใส ในยุคสมยันี �ตุ๊กตากระดาษ ได้
รอยปะด้านข้างตวัการ์ตนูและเครื�องแตง่กาย สําหรับการ

ตุ๊ กตากระดาษในสมัยนี �ส่วนใหญ่เป็นผลงานของศิลปินชื�อ 
เช่นเดียวกันกับที�อเมริกา มีเอกลกัษณ์คือเป็นสาวผมบลอนด์, ทอง ผิวขาว ในสไตล์ผู้หญิงแถบ
ตะวนัตก เครื�องแตง่กายที�ทนัสมยั (ปี1950-1980) เครื�องประดบัจํานวนมาก ตุ๊กตากระดาษแสดง
ถึงวฒันธรรมและความนิยมของคนในสมยันั �นได้ชดัเจน จากสิ�งของรอบตวัการ์ตนูและเครื�องแต่ง
กาย สีสนัสดใส สบายตา (หมึกพิมพ์สีไม่สวย) ในยุคต้นของสมยันี �ตุ๊กตากระดาษยงัไม่มีรอยปะ
ด้านข้างตวัการ์ตนูและเครื�องแตง่กาย ต้องใช้กรรไกรตดัจงึจะสามารถเลน่ได้ 
นนนนนนนนนนนนนนนน2.1.2.2 ตุ๊กตากระดาษปี 1980-2004 (ภาพที� 2.9) 

ได้รับอิทธิพลทางวฒันธรรมจากประเทศญี�ปุ่ น โดยการ์ตนูเป็นจดุเริ�มต้นในการรู้จกั
นธรรมญี�ปุ่ นเกิดเป็นกระแสคลั�งไคล้ โดยได้สัมผัสและบริโภคสินค้าวัฒนธรรม

ญี�ปุ่ นในรูปแบบที�หลากหลายให้เข้ากบัคนไทย 

ภาพที� 2.9 ตุ๊กตากระดาษปี 1980-2004                                                                                                                             
: http://www.modxtoy.com/v1/?showtopic=119987

ประเทศไทยได้คดัลอกลกัษณะตุ๊กตากระดาษจากประเทศญี�ปุ่ น ซึ�งมีเอกลั
ตวัการ์ตูนเป็นสาวน้อยตาหวาน กลมโต ผิวขาว ผมหลากสีสนั  มีชื�อเรียกอีกอย่างว่าแคนดี � มี
เครื�องแตง่กายที�ทนัสมยั (ปี 1980) เยอะ และเกินจริง มีหลากหลายรูปแบบเช่น ชุดเจ้าหญิง ชุด
ประจําชาติ ชุดลําลอง เป็นต้น สีสนัฉูดฉาดและสดใส ในยุคสมยันี �ตุ๊กตากระดาษ ได้
รอยปะด้านข้างตวัการ์ตนูและเครื�องแตง่กาย สําหรับการแกะที�ง่ายยิ�งขึ �น 
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ตุ๊ กตากระดาษในสมัยนี �ส่วนใหญ่เป็นผลงานของศิลปินชื�อ Queen Holden 
ทอง ผิวขาว ในสไตล์ผู้หญิงแถบ

เครื�องประดบัจํานวนมาก ตุ๊กตากระดาษแสดง
ถึงวฒันธรรมและความนิยมของคนในสมยันั �นได้ชดัเจน จากสิ�งของรอบตวัการ์ตนูและเครื�องแต่ง

ตุ๊กตากระดาษยงัไม่มีรอยปะ
 
 

ได้รับอิทธิพลทางวฒันธรรมจากประเทศญี�ปุ่ น โดยการ์ตนูเป็นจดุเริ�มต้นในการรู้จกั
นธรรมญี�ปุ่ นเกิดเป็นกระแสคลั�งไคล้ โดยได้สัมผัสและบริโภคสินค้าวัฒนธรรม

 
                                                                                                                             

: http://www.modxtoy.com/v1/?showtopic=119987) 

ประเทศไทยได้คดัลอกลกัษณะตุ๊กตากระดาษจากประเทศญี�ปุ่ น ซึ�งมีเอกลกัษณ์คือ 
มีชื�อเรียกอีกอย่างว่าแคนดี � มี

เยอะ และเกินจริง มีหลากหลายรูปแบบเช่น ชุดเจ้าหญิง ชุด
ประจําชาติ ชุดลําลอง เป็นต้น สีสนัฉูดฉาดและสดใส ในยุคสมยันี �ตุ๊กตากระดาษ ได้พฒันาให้มี



 

นนนนนนนนเกิดตุ๊ กตากระดาษลายเส้นของคนไทย ได้ย้ายมาอยู่ในสื�อนิตยสารประเทศไทย 
นิตยสารไทยเล่มแรกคือสตรีสารในปี 
ที� 2.10) เพื�อดงึดดูในความสนใจให้กบันิตยสารและเป็นการโฆษณาให้กบัดารา ศลิปินอีกด้วย 
 

ภาพที� 
(ที�มา: https://www.facebook.com/190639521009588/photos/pb.190639521009588.

2207520000.1452429247./858884417518425/?type=3&theater

นนนนนนนนตุ๊กตากระดาษได้รับความนิยมอยา่งแพร่หลายและรวดเร็ว ตอ่มาจึงมีลายเส้นของคน
ไทยที�มีลกัษณะเป็นการ์ตนู สามารถลงสีเองได้
ปี 1989-1993 และแจกเป็นของแถมให้กบัขนมอีกด้วย

 

     

 

เกิดตุ๊ กตากระดาษลายเส้นของคนไทย ได้ย้ายมาอยู่ในสื�อนิตยสารประเทศไทย 
นิตยสารไทยเล่มแรกคือสตรีสารในปี 1988 ลกัษณะเป็นบคุคลที�มีชื�อเสียงเช่น ดารา ศิลปิ

เพื�อดงึดดูในความสนใจให้กบันิตยสารและเป็นการโฆษณาให้กบัดารา ศลิปินอีกด้วย 

ภาพที� 2.10 ตุ๊กตากระดาษดารา ศลิปินในประเทศไทย                                                                                           
https://www.facebook.com/190639521009588/photos/pb.190639521009588.

2207520000.1452429247./858884417518425/?type=3&theater

 

ตุ๊กตากระดาษได้รับความนิยมอยา่งแพร่หลายและรวดเร็ว ตอ่มาจึงมีลายเส้นของคน
ไทยที�มีลกัษณะเป็นการ์ตนู สามารถลงสีเองได้ (ภาพที� 2.11) เข้ามาอยู่สื�อนิตยสารประเทศไทยใน

และแจกเป็นของแถมให้กบัขนมอีกด้วย 
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เกิดตุ๊ กตากระดาษลายเส้นของคนไทย ได้ย้ายมาอยู่ในสื�อนิตยสารประเทศไทย 
ลกัษณะเป็นบคุคลที�มีชื�อเสียงเช่น ดารา ศิลปิน (ภาพ

เพื�อดงึดดูในความสนใจให้กบันิตยสารและเป็นการโฆษณาให้กบัดารา ศลิปินอีกด้วย  

 
ตุ๊กตากระดาษดารา ศลิปินในประเทศไทย                                                                                           

https://www.facebook.com/190639521009588/photos/pb.190639521009588.-
2207520000.1452429247./858884417518425/?type=3&theater) 

ตุ๊กตากระดาษได้รับความนิยมอยา่งแพร่หลายและรวดเร็ว ตอ่มาจึงมีลายเส้นของคน
เข้ามาอยู่สื�อนิตยสารประเทศไทยใน
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ภาพที� 2.11 ตุ๊กตากระดาษลายเส้นของคนไทย                                                                                                  
(ที�มา: http://topicstock.pantip.com/woman/topicstock/2010/03/Q8989798/Q898978.html) 

นนนนนนนนนนนนนนนน2.1.2.3 ตุ๊กตากระดาษปี 2004-ปัจจบุนั (ภาพที� 2.12) 
นนนนนนนนในปี 1998 ตุ๊กตาบาร์บี �ถกูนําเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทย ซึ�งได้รับความนิยมอย่าง
มาก เนื�องจากในเวลานั �นบาร์บี �เป็นตุ๊กตาผู้หญิงตวัแรกมีลกัษณะเหมือนผู้หญิงจริงยิ�งกว่าตุ๊กตา
กระดาษ ทําให้ความนิยมของตุ๊กตากระดาษคอ่ยๆหายไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที� 2.12 ตุ๊กตากระดาษปี 2004-ปัจจบุนั                                                                     
(ที�มา: http://www.bongkoch.com/catalog/product_info.php?products_id=6462) 
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ภาพที� 2.13 แตง่ตวัตุ๊กตากระดาษเจ้าหญิงเงือกน้อย                                                                                                          
(ที�มา: http://www.aksaraforkids.com/product_detail.php?id=2412) 

นนนนนนนนตุ๊กตากระดาษจงึได้มีการพฒันาให้ทนัสมยั โดยได้รับอิทธิพลมาจากตุ๊กตาบาร์บี �และ
การ์ตนูวอลท์ดิสนีย์ (ภาพที� 2.13) เป็นเสมือนต้นแบบของเด็กในสมยัปัจจุบนั ซึ�งมีเอกลกัษณ์คือ
ตวัการ์ตนูหญิงสาววยัรุ่น ตากลมโต ผมยาว รูปร่างสงูและผอมเพรียว มีเครื�องแต่งกายที�ทนัสมยั
หรือตามบทบาทเทพนิยายการ์ตนูหรือภาพยนตร์ สีออ่น สีพาสเทล 
นนนนนนนนนนนนนนนน2.1.2.4 การวิเคราะห์และสรุปข้อมลูการศกึษาประวตัิตุ๊กตากระดาษ  
นนนนนนนนจากการรวบรวมข้อมูลประวตัิตุ๊กตากระดาษที�มีความเป็นมาที�ยาวนานกว่า 400 ปี            
ทําให้ลกัษณะแตกตา่งกันเพราะมีการพฒันาและเปลี�ยนแปลงตามยุคสมยั แต่สิ�งที�เหมือนกนัคือ 
ตุ๊กตากระดาษมีไว้เล่นเพื�อความสนกุสนาน คลายเครียด และสําหรับข้าพเจ้ายงัเป็นเสมือนเครื�อง
บนัทกึวฒันธรรม ความนิยมในสงัคมของแตล่ะยคุสมยัได้เป็นอยา่งดีอีกด้วย 
นนนนนนนนตุ๊กตากระดาษในความทรงจําที�มีความสุขของข้าพเจ้าและมีความสนใจที�จะนํามา
ออกแบบ คือตุ๊กตากระดาษที�ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศญี�ปุ่ น เพราะข้าพเจ้ามีประสบการณ์
ร่วมกบัตุ๊กตากระดาษ ชื�นชอบลกัษณะของตวัการ์ตนูและเครื�องแตง่กายที�เป็นเอกลกัษณ์โดดเดน่ 
  
2.2 การศึกษาข้อมูลด้านการออกแบบจากศิลปินท่านอื%นๆ 
นนนนนนนนในการศึกษาข้อมูลด้านการออกแบบจากศิลปินท่านอื�นๆ ข้าพเจ้าเลือกที�จะศึกษา
ด้านข้อมลูเชิงแนวความคดิของศลิปิน วา่ด้วยวิธีการบนัทึกความทรงจําที�มีความน่าสนใจแตกตา่ง
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กนัไปตามแตเ่ป้าประสงค์ ทั �งนี �เพื�อนํามาเป็นเครื�องมือในการวิเคราะห์แนวความคิดกบัวสัดทีุ�สอด 
คล้องกนัเพื�อการบนัทกึความทรงจําในรูปแบบของข้าพเจ้าเอง 
นนนนนนนน2.2.1 สมดุบนัทกึธรรมชาต ิ(ภาพที� 2.14) 
นนนนนนนนจดุเริ�มต้นของศิลปิน เริ�มจากความรักที�มีต่อธรรมชาติและศิลปะ จึงอยากจะบนัทึก
เรื�องราว ความสขุ ความประทบัใจตา่งๆ ที�ได้ประสบพบเจอมาเพื�อเก็บความทรงจํา แตก่ารบนัทึก
นั �นตา่งจากการบนัทกึทั�วๆ ไป เพราะศลิปินนั �น เลือกที�จะบนัทกึผา่น “ภาพวาด” 
นนนนนนนนคณุธัญลกัษณ์กล่าวว่า การดนูกเป็นส่วนหนึ�งที�ช่วยในงานอนุรักษ์เพราะเป็นกุศโล
บายที�คนเข้าถึงได้ง่ายที�สุด การดนูกแล้ววาดรูปเปรียบเสมือน “ประต”ู การดนูก ต้นไม้ ดอกไม้ 
แมลง องค์ประกอบรายรอบของการไปดนูกเหมือนการได้เรียนรู้เรื�องธรรมชาติ พอได้เรียนรู้ก็จะ
น้อมรับและเคารพธรรมชาต ิสง่ผลสูก่ารทําตามกติกาในที�สดุ เช่น เดินอย่างระมดัระวงั ไม่ส่งเสียง
ดงั เป็นต้น เป็นการปลกูฝังให้รักธรรมชาต ิเมื�อเห็นความสําคญัความสวยงามของธรรมชาติแล้วจะ
ตระหนักว่า จะเห็นสิ�งเหล่านี �ได้ธรรมชาติต้องดํารงอยู่ต่อ มันก็จะต้องช่วยกันรักษา ใครจะมา
ทําลายหรือมีโครงการใหญ่ๆ ที�จะต้องมาตัดต้นไม้ อย่างน้อยนกก็ไม่มีที�อยู่ นอกจากนกแล้ว
สิ�งมีชีวิตอื�นๆ อีกเยอะที�ต้องพึ�งพาต้นไม้ก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วย 
นนนนนนนน“พอเริ�มรู้ว่าธรรมชาติมนัมีความสําคญัดีและยงัไง สวยงามยงัไง มีความสงบภายใน
ยังไง ความสุขที�ได้รับก็จะขัดเกลาให้จิตใจดี พอมีความสุขจากข้างในแล้วอะไรรอบตวัมันก็จะ
สง่ผลดีไปเอง”  
 

 
 

ภาพที� 2.14 สมดุบนัทกึธรรมชาต ิ                                                                                                          
(ที�มา: http://thaipublica.org/2013/12/nature-diaries/) 
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นนนนนนนน2.2.2 ศลิปะการเย็บสมดุด้วยมือ (ภาพที� 2.15) 
นนนนนนนนเปิดกล่องความทรงจําของ มะลิ จุลเกียรติ และพนัทิพา ตนัชูเกียรติ แห่ง “ลิเกบาย
เดอรี” Archeology of Memory no.1 ผลงานศิลปะที�ประกอบไปด้วยหนงัสือเล่มเล็กๆมาจดัเรียง
อยูก่นัเป็นจงัหวะเกือบเต็มผนงั ทั �งหมดเป็นหนงัสือเล่มใหม่ที�ประกอบขึ �นมาจากเศษกระดาษของ
วนัวานที�ได้รับการเก็บรักษามาเป็นอยา่งดี หนงัสือเหลา่นี �จงึเปรียบเสมือนกบัความทรงจําเก่าที�ฟื�น
คืนกลบัมาอีกครั �งอย่างงดงามและเต็มไปด้วยความหมาย"เป็นการเก็บรวบรวมความทรงจําของ
เราที�มี ประกอบไปด้วยเศษกระดาษจากการทํางานตั �งแตปี่ 2005 เรามีกระดาษที�ใช้ส่วนหนึ�งไปใน
การเย็บสมดุ ถ้าเข้าไปดใูนรายละเอียดจะเห็นเป็นเศษกระดาษที�ถกูตดัออกมาเป็นรูปฟอร์มตา่งๆที�
มีเศษเหลือ เราเก็บทกุอยา่งเอาไว้แล้วเย็บเป็นหนงัสือเลม่ใหมแ่ล้วนํามาร้อยเรียงเป็นผลงานศิลปะ 
"มะลิ และ เก๋-พนัทิพา"  
นนนนนนนนการผนวกความสนใจในเรื�องของธรรมชาติกบัทกัษะการเย็บสมดุเข้าไว้ด้วยกนั" ด้วย
เหตนีุ � จงึประกอบไปด้วยงาน 2 สว่น คือ การสร้างหนงัสือเลม่ใหมข่ึ �นมาจากเศษวสัดใุนวนัวาน กบั
ศาสตร์การเย็บหนงัสือที�สื�อให้เห็นความงามของรูปทรงในธรรมชาติ "เราชอบออแกนิกฟอร์ม ของ
ต้นไม้ ราก รา ธรรมชาติที�เข้าไปยึดครองพื �นที� เรามองว่าหนงัสือก็เป็นพื �นที�ซึ�งมีอะไรบางอย่างเข้า
มาอาศยัอยู่" ผลงานทุกชิ �นมีความต่อเนื�องและเชื�อมโยงกันเช่น กระดาษที�นํามาใช้อยู่ในผลงาน
ชื�อ L.I.C.H.E.N เป็นกระดาษที�เหลือจากการเจาะโพรงในผลงานที� 172 Pages of Maximilia
และ Book of Decay ceremony สร้างขึ �นมาจากกระดาษที�เหลือจาก The Domestic Passage  
นนนนนนนนมะลิและเก๋ บอกวา่ "อยากเปลี�ยนมมุมองของการอา่นหนงัสือ จากปกติเปิดออกมาจะ
เจอเท็กซ์ตอนนี �เรามองอีกมมุ ด้วยรูปทรง รูปร่าง ที�เปลี�ยนไปจากความคุ้นเคย มนัอาจสื�อสารอะไร
บางอย่างกบัเรา การอ่านบางทีไม่ใช่แคห่ยิบมาถืออ่าน แตเ่ราเข้าไปมีปฏิสมัพนัธ์กบัตวังานได้ ไม่
ว่าจะเป็นระยะการมองระหว่างตวัเรากับวตัถุเอง หรือปฏิสมัพนัธ์ระหว่างคนที�มาดงูานพร้อมกัน 
เพราะว่าเวลามองนั �น เราจะเห็นว่าแตล่ะคนจะมองกันคนละมุม ซึ�งมีรูปแบบในการมองที�ตา่งกัน
ออกไป" ในยคุโลกดิจิตอลหลายคนมองว่าหนงัสือเล่มจะลดความสําคญัลงไป 2 ศิลปินบอกว่าไม่
ปฏิเสธวา่หนงัสือในแบบดิจิตอลนั �นสะดวกสบาย ง่ายตอ่การเข้าถึง แตไ่ม่เหมือนกนัในบางสิ�ง "ยงั
รู้สกึดีที�ได้จบั ได้ถือ คอ่ยๆ เปิดหน้ากระดาษเป็นเรื�องของการสมัผสั เวลาที�เจอกระดาษดีๆ รู้สึกว่า
ดีจงัเลย นํ �าหนกัเบา หนงัสือมีคณุค่าทางใจ ความสวยงามในการออกแบบ คณุภาพในการพิมพ์ 
ของแตล่ะยคุสมยั" 
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ภาพที� 2.15 ศลิปะการเย็บสมดุด้วยมือ 
(ที�มา: http://www.pubat.or.th/index/pages/News%20Feed/ 

f58fd43645c9c87fdfdd68d859 8ec340) 

 

นนนนนนนน2.2.3 เครื�องประดบัแหง่การไว้ทกุข์ (Mourning jewelry) (ภาพที� 2.16) 
นนนนนนนนเครื�องประดบัได้รับความนิยมอย่างสงูในระยะเวลาหลายสิบปีช่วงสมยัของพระนาง
วิคตอเรีย โดยจะเห็นได้อยา่งชดัเจนในปี ค.ศ. 1861 เมื�อเจ้าชายอลัเบิร์ตแห่งเยอรมนัพระสวามีใน
พระนางเจ้าวิคตอเรียทรงสิ �นพระชนม์ลงอันนํามาซึ�งความโศกเศร้า ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี�ยน 
แปลงครั �งยิ�งใหญ่ในวงการเครื�องประดบั โดยในชว่งนั �นรูปแบบของเครื�องประดบัทกุชิ �นจะใช้พลอย
ที�มีสีดําเพื�อแสดงออกถึงการสูญเสียและการไว้ทกุข์อยู่ยาวนานถึง 46 ปี จากนั �นเครื�องประดบั
สําหรับการไว้ทกุข์ก็หมดไปอยา่งรวดเร็วหลงัการสิ �นพระชนม์ของพระนางวิคตอเรีย  
               ด้วยเหตุนี �จึงเป็นที�มาของเครื�องประดบัแห่งการไว้ทุกข์ (Mourning jewelry) หรือที�
เรียกว่าเครื�องประดบัแห่งความทรงจํา ส่วนใหญ่ผลิตจากถ่านหิน เจ็ท นิลรวมถึงเส้นผมมนุษย์ 
ประดบัร่วมกบัคามิโอ ไขม่กุและเพชร ภายหลงัจนถึงปัจจบุนัมีการใช้เครื�องประดบัแห่งการไว้ทกุข์ 
เป็นตัวแทนของการระลึกถึง เช่นระลึกถึงผู้ ที�มอบให้ บุคคลสําคัญ สถานที�หรือเหตุการณ์ที�
เกี�ยวข้องกบัเครื�องประดบั 
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ภาพที� 2.16 เครื�องประดบัแหง่การไว้ทกุข์ (Mourning jewelry)                                                      
(ที�มา: https://www.pinterest.com/ohgosh16/hair-mourning-jewelry/) 

นนนนนนนน2.2.4 การวิเคราะห์ข้อมลูเกี�ยวกบัการออกแบบจากศลิปินทา่นอื�นๆ 
นนนนนนนนจากการศึกษาข้อมูลด้านการออกแบบจากศิลปินท่านอื�นๆ ทําให้ข้าพเจ้าเกิดความ
สนใจจะทดลองนําวสัดทีุ�ข้าพเจ้าเคยมีประสบการณ์ร่วมกนัในความทรงจําที�มีความสขุกบัการเล่น
ตุ๊กตากระดาษ เพื�อให้การหวนรําลึกถึงความทรงจําในอดีตของข้าพเจ้าชดัเจนและรวดเร็วยิ�งขึ �น 
อีกทั �งสนใจในแนวความคิดการปลูกฝังจิตใต้สํานึกให้ผู้ รับสารเกิดความโน้มน้าวใจไปกับการ
นําเสนอเรื�องราวผา่นผลที�ทําให้บรรลวุตัถปุระสงค์เกิดความคาดหมาย 
 
2.3 สืบค้น บันทกึข้อมูลจากความทรงจาํการเล่นตุ๊กตากระดาษในอดีตของตนเอง 
นนนนนนนน2.3.1 การบนัทึกข้อมลูลกัษณะโดยทั�วไปของตุ๊กตากระดาษจากความทรงจําในอดีต
ของข้าพเจ้า                                .               
นนนนนนนนตุ๊กตากระดาษที�ข้าพเจ้ามีความทรงจําและเคยมีประสบการณ์ร่วมนั �นคือ ตุ๊ กตา
กระดาษที�ประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาจากการ์ตนูในประเทศญี�ปุ่ นปลายปี 1980 (ภาพที� 2.17) 
สงวนราคาเริ�มต้นตั �งแตแ่ผน่ละ 1 บาทและสงูขึ �นเรื�อยๆ ตามการออกแบบและยคุสมยั 
 
 
 



16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที� 2.17 ลกัษณะของตุ๊กตากระดาษ                                                                                                                              
(ที�มา: https://www.pinterest.com/pin/328551735288265898/) 

 
นนนนนนนนตุ๊กตากระดาษ คือของเล่นที�เหมาะสมสําหรับเด็กผู้หญิง ใช้วสัดทีุ�ทํามาจากกระดาษ
แข็ง มีลกัษณะซึ�งประกอบด้วยตวัการ์ตนูในรูปร่างของคน เพศชายและหญิง วยัทารก เด็ก วยัรุ่น
จนถึงวัยผู้ ใหญ่ที�ถูกตดัและทํารอยขีดไว้สําหรับการสวมใส่ โดยจะมีชิ �นส่วนของเครื�องแต่งกาย 
เครื�องประดบั สตัว์และสิ�งของแยกออกมาต่างหาก สามารถนําไปวางติดลงบนตวัการ์ตนูได้ด้วย
การสอด เสียบหรือการพับมุมกระดาษลงไปด้านหลังตัวการ์ตูน จากส่วนที�ยื�นออกมาด้านบน 
ด้านล่างและด้านข้างของเครื�องแต่งกาย เครื�องประดบัเป็นต้น ซึ�งชิ �นส่วนทั �งหมดจะถูกยึดติดบน
แผน่กระดาษ มีรอยปะรอบนอกไว้สําหรับคอ่ยๆ แกะชิ �นสว่นออกมาเลน่ตุ๊กตากระดาษ 
นนนนนนนน2.3.2 การบันทึกข้อมูลจากความทรงจําในการเล่นตุ๊ กตากระดาษทางกายภาพ 
(ตารางที� 2.1-2.2) 
นนนนนนนนตุ๊กตากระดาษมีมากกว่าความเป็นเพื�อนเหมือนตุ๊กตาทั�วไป เพราะตุ๊กตากระดาษได้
พาข้าพเจ้าโบยบินไปสู่โลกอนัเต็มไปด้วยจินตนาการการที�ไม่จํากัด โดยการสร้างบทบาทสมมุติ
ตามจินตนาการที�เกินความเป็นจริงผูกโยงเรื�องราวต่างๆ ตามแต่ใจต้องการ ซึ�งการเล่นตุ๊กตา
กระดาษสําหรับข้าพเจ้าไมว่า่จะเลน่คนเดียวหรือเลน่ร่วมกนักบัเพื�อนๆ ก็มีความสขุได้เชน่กนั 
 
 



 

ตารางที� 2.1 การบนัทึกข้อมูลจากความทรงจําในการเล่นตุ๊กตากระดาษทางกายภาพ
สมมตุแิละสถานการณ์) 

 
 
 

 
  
 

การเลน่          
ตุ๊กตากระดาษ 

 
จินตนาการตนเองเป็นตุ๊กตากระดาษ
ชื�อมีมี�และสร้างบทบาทสมมุติว่าได้
สวมใส่เครื�องต่างกายที�สวยงาม ทํา
กิจกรรมในสถานการณ์ตา่งๆ

 
-บทบาทสมมตุิ 

 
แทนตนเองชื�อมีมี� ซึ�งเป็นรูปแบบตัว
การ์ตนูที�ชื�นชอบมากที�สุด มีลกัษณะ
ดวงตากลมโต ผิวขาว ผมยาวหยกัศก
สีเหลือง 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 
(ที�มา
media/set/?set=a.498979113508
959.1073741826.1906395210095

ข้าพเจ้าเลน่ตุ๊กตากระดาษสถานะ 

ารบนัทึกข้อมูลจากความทรงจําในการเล่นตุ๊กตากระดาษทางกายภาพ

 
  

จินตนาการตนเองเป็นตุ๊กตากระดาษ
ชื�อมีมี�และสร้างบทบาทสมมุติว่าได้
สวมใส่เครื�องต่างกายที�สวยงาม ทํา
กิจกรรมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 
จินตนาการตนเองเป็นตุ๊กตากระดาษ 
/ จินตนาการว่าตุ๊กตากระดาษเป็นตวั
ละครสมมุติและสร้างบทบาทสมมุติ
ว่าได้สวมใส่เครื�องแต่งกายที�สวยงาม
ทํากิจกรรมในสถานการณ์ตา่งๆ

แทนตนเองชื�อมีมี� ซึ�งเป็นรูปแบบตัว
การ์ตนูที�ชื�นชอบมากที�สุด มีลกัษณะ
ดวงตากลมโต ผิวขาว ผมยาวหยกัศก
สีเหลือง มีหน้าม้า (ภาพที� 2.18) 

ภาพที� 2.18 บทบาทสมมตุ ิ(คนเดียว)                                              
ที�มา: https://www.facebook.com/ 
media/set/?set=a.498979113508
959.1073741826.1906395210095

88&type=3) 

 
แทนตนเองชื�อมีมี�
เพราะต้องการที�จะประชนัความหลาก 
หลายกบัเพื�อนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 2.19 บทบาทสมมตุิ
(ที�มา: https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.4989791135089
59.1073741826.19063952100958

&type=3

ข้าพเจ้าเลน่ตุ๊กตากระดาษข้าพเจ้าเลน่ตุ๊กตากระดาษคนเดียว 

17 

ารบนัทึกข้อมูลจากความทรงจําในการเล่นตุ๊กตากระดาษทางกายภาพ (บทบาท

 

จินตนาการตนเองเป็นตุ๊กตากระดาษ 
จินตนาการว่าตุ๊กตากระดาษเป็นตวั

ละครสมมุติและสร้างบทบาทสมมุติ
ว่าได้สวมใส่เครื�องแต่งกายที�สวยงาม
ทํากิจกรรมในสถานการณ์ตา่งๆ 

แทนตนเองชื�อมีมี� เจนนี� มิลา เป็นต้น 
เพราะต้องการที�จะประชนัความหลาก 

 (ภาพที� 2.19) 

 

บทบาทสมมตุ ิ(กบัเพื�อน)                                                
https://www.facebook.com/ 

media/set/?set=a.4989791135089
59.1073741826.19063952100958

&type=3) 

ข้าพเจ้าเลน่ตุ๊กตากระดาษกบัเพื�อน 
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ตารางที� 2.1 (ตอ่) 

 
 

สถานะ ข้าพเจ้าเลน่ตุ๊กตากระตาคนเดียว ข้าพเจ้าเลน่ตุ๊กตากระดาษกบัเพื�อน 

 
-สถานการณ์ 

 
แทนตนเองเป็นมีมี�และในบางครั �ง           
มีเพื�อนเจนนี�, มิลา เป็นต้น (ตวัรอง)
สวมใสเ่ครื�องแตง่กายที�สวยงาม 
(แบง่กนัแตแ่บบที�ชอบที�สดุจะเป็น
ของมีมี�) ทํากิจกรรมตาสถานการณ์
ตา่งๆ จําแนกตามสถานการณ์ที�เดน่ 
ชดัได้ดงันี � 
1. ปิกนิก (ภาพที� 2.20) 

 
ภาพที� 2.20 สถานการณ์ปิกนิก                                            

(ที�มา: http://604now.com/2013/06/ 
07/weekend-events-vancouver-

june-7-9-2013/) 
ลกัษณะ: นั�งอา่นหนงัสือ จิบชาและ
ทานอาหารกลางวนั เชน่เบเกอรี�ผลไม้
เป็นต้น ทา่มกลางสนามหญ้า ต้นไม้
และดอกไม้ที�ร่มรื�น มีเสียงนกร้อง ลม
พลดัและเพลงคลอเบาๆ 

 
แทนตนเองเป็นมีมี� และบางครั �งเป็น
เจนนี�,มิลา เป็นต้น สวมใสเ่ครื�องแตง่
กายที�สวยงาม (แลกเปลี�ยนกบัเพื�อน
บ้าง) ทํากิจกรรมตามสถานการณ์
ตา่งๆ / แทนตุ๊กตากระดาษเป็นตวั
ละครสมมตุวิ่าเป็นดารา, เพื�อน (ชื�อ
เจนนี�, มิลา เป็นต้น) สว่นข้าพเจ้าเป็น 
ผู้ดแูล ต้องแตง่กายให้ตวัการ์ตนู
สวยงาม พาไปทํากิจกรรมตาม
สถานการณ์ตา่งๆ (บทบาทที�ได้รับ   
ในบางครั �งทําให้ไมอ่ยากแทนเป็น
ตนเอง) จําแนกตามสถานการณ์ที�
เดน่ชดัได้ดงันี � 
1. ปิกนิกกบัเพื�อน (ภาพที� 2.21) 

 
ภาพที� 2.21 สถานการณ์ปิกนิก                                                       

(ที�มา: http://my.dek-d.com/jstpng/ 
funnyquiz/?id=256365) 

ลกัษณะ: นั�งสนทนา ร้องเพลงเสียงดงั 
จิบชาและทานอาหารกลางวนั เชน่        
เบเกอรี� ผลไม้เป็นต้น ทา่มกลางสนาม 
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ตารางที� 2.1 (ตอ่) 

 
 
 

สถานะ ข้าพเจ้าเลน่ตุ๊กตากระตาคนเดียว ข้าพเจ้าเลน่ตุ๊กตากระดาษกบัเพื�อน 
 

-สถานการณ์ 
 

2. ละครสตัว์ (ภาพที� 2.22) 

 
ภาพที� 2.22 สถานการณ์ละครสตัว์                                                

(ที�มา: http://g20watch.edu.          
au/its-circus) 

ลกัษณะ: มีกายกรรมตา่งๆ เชน่การ
แสดงหว่ง และการฝึกสตัว์ ท่ามกลาง
แสงไฟระยิบระยบัและเสียงดนตรี 
3. งานราตรี (ภาพที� 2.24) 

 
ภาพที� 2.24 สถานการณ์งานราตรี                                              

(ที�มา: http://imgbuddy.com/cinder 
ella-2015-trailer-2.asp) 

ลกัษณะ: งานตอนกลางคืน ได้เต้นรํา
และพบปะสงัสรรค์ ในสถานที�หรูหรา 
ทา่มกลางเสียงดนตรีคลาสสิก 

 
2. ไปเที�ยว (ภาพที� 2.23) 
: ห้างสรรพสินค้า 

 
ภาพที� 2.23 สถานการณ์

ห้างสรรพสินค้า                                                 
(ที�มา: http://chicagogenie.com/ 

why-shopping-in-chicago-is-
good-for-your-health/) 

ลกัษณะ: เดนิห้างสรรพสินค้าชั �นนํา 
เลือกซื �อเสื �อผ้า เครื�องประดบัตา่งๆ 
: ละครสตัว์ (ภาพที� 2.22) 
ลกัษณะ: มีกายกรรมตา่งๆ เชน่การ
ฝึกสตัว์ ทา่มกลางแสงไฟ เสียงดนตรี 

3. งานราตรี (ภาพที� 2.24) 
ลกัษณะ: งานตอนกลางคืน ได้เต้นรํา
และพบปะสงัสรรค์ ในสถานที�หรูหรา 
ทา่มกลางเสียงดนตรีคลาสสิก 
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ตารางที� 2.1 (ตอ่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานะ ข้าพเจ้าเลน่ตุ๊กตากระตาคนเดียว ข้าพเจ้าเลน่ตุ๊กตากระดาษกบัเพื�อน 
   

4. งานประกวดชดุกิโมโน (ภาพที� 
2.25) 

 
ภาพที� 2.25 สถานการณ์งานประกวด

ชดุกิมิโน                                              
(ที�มา: http://www.majortraveller. 

com/index.php?lite=article&qid= 
42184189) 

ลกัษณะ: การแขง่ขนัสวมใสช่ดุประ 
จําชาตญีิ�ปุ่ น”ชดุกิมิโน”แตง่กายให้
สวยงามที�สดุ มีกรรมการตดัสิน 
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ตารางที� 2.2 การบนัทึกข้อมลูจากความทรงจําในการเล่นตุ๊กตากระดาษทางกายภาพ (เครื�องแตง่
กาย) 

สถานะ เครื�องแตง่กาย 

 

1. ปิกนิก             
(ภาพที� 2.26) 

 

 

 
ภาพที� 2.26 เครื�องแตง่กายไปปิกนิก 

ลกัษณะ: การแตง่กายไปปิกนิกสําหรับข้าพเจ้า คือการสวมใสเ่ครื�องแตง่กาย  
ที�เน้นความสะดวกสบาย สวมใสง่่าย มีดงันี �                                                     
เดรส: คือเสื �อกบักระโปรงแยกกนัแตเ่ข้าชดุกนัได้ หรือเสื �อกบักระโปรงติดกนั 
ได้รับอิทธิพลมากจากยคุปี 1960-1970 มีลกัษณะดงันี � ทรงเดรสเป็นตวัเอ 
บานออกด้านล่าง เน้นลวดลายบนผ้าทั �งลายดอกไม้ ลายกราฟิกและมีระบาย 
มีปกเสื �อแบบคอบวั หรือเรียกวา่ Peter Pan Collar มีผ้าพนัคอยาวผกูเป็นโบว์
และกระดมุ 2 แถวคู ่
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ตารางที� 2.2 (ตอ่) 

สถานะ เครื�องแตง่กาย 

 

2. ไปเที�ยว               
(ภาพที� 2.27) 

 

 

      
ภาพที� 2.27 เครื�องแตง่กายไปเที�ยว 

ลกัษณะ: เครื�องแตง่กายได้รับอิทธิพลมาจากยคุปี 1970-1979 มีการรับเอา
วฒันธรรมอนัหลากหลายของชาตติะวนัตกเข้ามา เป็นชว่งที�คนเริ�มแสดงตวัตน 
สไตล์ฮิปปี�: จดุเดน่จะเป็นลายผ้าที�ดซูบัซ้อนแบบแนวตะวนัออก มีลายดอกไม้ 
ขนนก แสดงถึงสนัตภิาพ สีสนัสดใส กางเกงขายาวและบาน 
สไตล์ Unisex (ใสไ่ด้ทั �งหญิง-ชาย): มีชดุสทูกางเกงสําหรับผู้หญิง นําเอา
เสื �อเชิ �ตคอปก เสื �อแขนกดุและเสื �อแขนยาว เลือกสวมใส่คูก่บัแจ็คเก็ต เสื �อกั�ก 
หรือเสื �อคลมุกระโจมที�มีระบายเรียกวา่ Kaftan  
กระโปรง: กระโปรงสั �นจีบเข้าข้างในหรือเรียกวา่ Princess Line, กระโปรงสั �น
บานแบบมีระบาย, กระโปรงยาวกรอมพื �น 
กางเกง: กางเกงขาสั �น, กางเกงสามสว่นและกางเกงขายาวทรงกระบอกพบัขา  
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ตารางที� 2.2 (ตอ่) 

สถานะ เครื�องแตง่กาย 

 

 

 

 

3. งานราตรี              
(ภาพที� 2.28) 

 
การแตง่ตวัที�เน้นความเยอะ: ไมว่า่จะเยอะด้วยสีสนัหรือใสเ่สื �อผ้าหลายๆชิ �น ดู
จะเป็นที�นิยมมากยงัรวมถึงเครื�องประดบัที�จะต้องมีติดตวักนัตลอดเวลา เชน่ 
แวน่ตา หมวกและเข็มขดัเป็นต้น 

 

 
ภาพที� 2.28 เครื�องแตง่กายไปงานราตรี 

ลกัษณะ: เครื�องแตง่กายและเครื�องประดบัมีความสวยงามและหรูหราซึ�ง            
ผสมวฒันธรรมของหลายยคุเข้าไว้ด้วยกนั แตที่�เห็นได้ชดัที�สดุคือยคุบาโรก 
ยคุบาโรก: ปี 1600-1750 มีลกัษณะดงันี � เสื �อตอ่ชายยาวลากจรดพื �น เปิด
ไหล ่โครงสุม่จะกางออกเป็นปีกทั �งสองด้าน กระโปรงสวมทบัสลบั ซบัซ้อนกนั
หลายชั �น ใช้ทกุอยา่งที�ทําให้พองได้ ตั �งแตก่ระดกูปลาวาฬเหล็ก ไปจนถึง
ตะกร้าสาน ประดบัไปด้วยลายดอกไม้ ลกูไม้และโบว์ สวมใสค่อร์ซิท (เสื �อรัด
ลําตวัสตรีเพื�อให้สะโพกและหน้าอกเข้ารูปทรง) 
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ตารางที� 2.2 (ตอ่) 

สถานะ เครื�องแตง่กาย 

  
กรอมพื �น ไมส่วมใสค่อร์ซิท ใสเ่อวสงูแบบรัดใต้อก เนื �อผ้านุม่ บางและพลิ �ว มกั 
สวมใสถ่งุมือยาวและสวมใส่หมวก  
ยคุโรแมนติก: ปี 1815-1840 มีลกัษณะดงันี � "ฟฟู่องตั �งแตห่วัจรดเท้า "         
เครื�องแตง่กายไหลแ่คบและลูล่ง เอวคอด ผายออกที�สะโพกเพื�อเน้นความเป็น
สตรี แขนเสื �อโป่งพองเป็นพิเศษ สวมใสค่อร์ซิท (เสื �อรัดลําตวัสตรีเพื�อให้สะโพก
และหน้าอกเข้ารูปทรง) กระโปรงพองและบาน                                                            
ยคุวิกตอเรียนตอนต้น: ปี 1840-1870 เป็นยคุที�รํ�ารวย มีลกัษณะดงันี � สุม่
กระโปรงพอง ทรงไข ่ตดักบัทอ่นลา่งที�จะบานออกมากตั �งแตเ่อว ประดบัไป
ด้วยลายดอกไม้ ลกูไม้และโบว์ มีการเสริมโครงสุม่ เป็นหวัใจของยคุนั �นมีชื�อ
เรียกวา่ Cage Crinoline ซึ�งโครงนี �จะทําจากกระดกูปลาวาฬหรือเหล็กกล้าก็
ได้ สว่นท่อนบนใช้บอดซิ แนบตวัจะรัดรูปมาก การเปิดไหลก็่เลยกลายเป็น
แฟชั�นของยคุนั �น และมีคอเสื �อแบบโชว์อกเซ็กซี�ใช้สําหรับชดุงานกลางคืน
เรียกวา่ Bertha Neckline                                                                                
ยคุวิกตอเรียนตอนปลาย: ปี 1870-1890 มีลกัษณะดงันี � มีการเปลี�ยนแปลง
จากสุม่ เป็นที�ถ่างกระโปรงเรียกวา่ Bustle คือหมอนยดัฝ้ายหรือขนนก ผกูตดิ
เอาไว้ที�รอบเอวดนัก้นให้กระโปรงจะไมก่างรอบด้านเหมือนแบบเดมิแตจ่ะถกู
ดนัไปด้านหลงัแทน                                                                                    
ยคุ Jazz Age: ปี 1920-1929 เป็นยคุหลงัสงครามโลกครั �งที� 1 เกิดการประ 
หยดัผ้าเรียกว่า Flapper Dress ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก มีลกัษณะดงันี � 
ทรงเดรสสั �นเป็นตวัเอ แขนกดุ สายเดี�ยว บานออกด้านล่าง มีระบายและลกูไม้ 
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ตารางที� 2.2 (ตอ่) 

สถานะ เครื�องแตง่กาย 

 

4. งานประกวด
ชดุกิโมโน                

(ภาพที� 2.29) 

 

 

 
ภาพที� 2.29 เครื�องแตง่กายไปงานประกวดชดุกิโมโน 

ลกัษณะ: กิโมโนเป็นชดุประชาตปิระเทศญี�ปุ่ น ประกอบด้วยเสื �อนะงะงิ ซึ�งมี
ลกัษณะเป็นเสื �อคลมุขนาดยาวที�มีแขนเสื �อที�มีความกว้างมาก และสายโอบ ิซึ�ง
ใช้รัดเสื �อคลมุให้อยูค่งที� เมื�อใสแ่ล้วจะพรางรูปของผู้สวมใสไ่มใ่ห้เห็นสดัสว่นที�
แท้จริง ชดุกิโมโนของผู้หญิงโสดเป็นกิโมโนแขนยาว ลวดลายที�นิยมคือลาย
ดอกซากรุะ นกกระเรียน 

 
นนนนนนนน2.3.3 การวิเคราะห์และสรุปข้อมลูการศกึษาที�มีความสําคญัด้านกายภาพ  
นนนนนนนนจากการรวบรวมข้อมูลทางกายภาพ ทําให้ข้าพเจ้าสามารถดึงทัศนธาตุ ออกแบบ
องค์ประกอบต่างๆของเครื�องประดบัได้จากลกัษณะโดยทั�วไปและเอกลกัษณ์ของตุ๊กตากระดาษ 
คือตวัการ์ตนู สาวน้อยตาหวานกบัเครื�องแตง่กาย สีสนัสด ฉดูฉาดในลวดลายดอกไม้ ลกูไม้และ
โบว์ เป็นต้น อีกทั �งวิธีการเล่นที�สามารถถอดเข้า-ออก โดยการนําไปวางติดลงบนตวัการ์ตนูได้ด้วย
การสอด เสียบหรือการพบัมมุกระดาษลงไปด้านหลงัตวัการ์ตนู รวมถึงการจินตนาการของข้าพเจ้า
ที�สร้างบทบาทสมมุติตามจินตนาการว่าตนเองคือตวัการ์ตนูชื�อมีมี� สวมใส่เครื�องแต่งกายที�สวย 
งาม ทํากิจกรรมในสถานการณ์ตา่งๆ ดงันี � 
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1) ไปปิกนิก  
2) ไปเที�ยว ได้แก่ละครสตัว์, ห้างสรรพสินค้า  
3) ไปงานราตรี  
4) ไปงานประกวดชดุกิมิโน  
นนนนนนนน2.3.4 การบันทึกข้อมูลจากความทรงจําในการเล่นตุ๊ กตากระดาษทางอารมณ์
ความรู้สกึ 
นนนนนนนนความรู้สกึเป็นสภาวะทางจิตใจหรือทางอารมณ์อย่างหนึ�ง เกิดขึ �นและเปลี�ยนแปลงไป
ตามวิสยัของคนที�ปรุงแตง่สิ�งที�เข้ามากระทบกบัประสาทสมัผสั แล้วแสดงให้ปรากฏเป็นความรู้สึก 
โดยมีบทบาทสมมตุ ิสถานการณ์และเครื�องแตง่กายเป็นตวักระตุ้นทําให้เกิดความรู้สึกเมื�อข้าพเจ้า
เลน่ตุ๊กตากระดาษคนเดียว 
นนนนนนนนนนนนนนนน2.3.4.1 อารมณ์ ความรู้สึกก่อนเล่นตุ๊กตากระดาษ: ข้าพเจ้าอยู่ที�บ้าน มี
ความรู้สกึเหงา ต้องการระบายความรู้สึกคบัข้องใจ หรือความรู้สึกที�ต้องการแสดงออกมาในทางที�
สงัคมยอมรับและตนเองก็มีความสขุสนกุสนานกบัการกระทํานั �น 
นนนนนนนนนนนนนนนน2.3.4.2 อารมณ์ ความรู้สกึระหวา่งเลน่ตุ๊กตากระดาษ: 
บทบาทสมมตุ:ิ ข้าพเจ้าคือตวัการ์ตนูที�ชื�อวา่มีมี� (ตุ๊กตากระดาษ) เพราะการสวมบทบาทเป็นมีมี�ทํา
ให้มีความสขุ สนุกสนานด้วยจินตนาการที�สามารถสร้างภาพด้วยจิตตามความคิดที�ปรารถนาจะ
ให้เกิดขึ �น เป็นภาพของเหตกุารณ์ สิ�งของ สถานที�ข้าพเจ้าได้เห็นในอดีต  
สถานการณ์:  
1) ปิกนิก: การเปลี�ยนบรรยากาศใหม่ ได้อยูก่บัธรรมชาติทําให้เกิดความรู้สกึเงียบสงบ เยือกเย็น มี
สมาธิอยูก่บัตนเอง และชื�นชมกบัความสวยงามของธรรมชาตริอบกาย เกิดความสดชื�น ผอ่นคลาย 
จิตใจและร่างกาย 
2) ละครสตัว์: ความตื�นเต้น สนกุสนานเพลิดเพลิน อึ �ง ทึ�งไปกบัการแสดงกายกรรมของคนและ
สตัว์ เกิดความประทบัใจและมีความสขุที�จะชมการแสดงเหลา่นั �นในเวลานาน 
3) ห้างสรรพสินค้า: การเลือกซื �อเสื �อผ้า เครื�องประดบัได้ดั�งใจที�ตนเองต้องการ ทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกมี
ความสุขเพลิดเพลิน กระปรี �กระเปร่าและตื�นเต้น อีกทั �งยงัเป็นการให้กําลงัใจตนเอง โดยการสวม
ใสส่ินค้าใหมที่�สวยงาม 

4) งานราตรี: หรูหรา ยิ�งใหญ่และงดงาม (หมายถึงสิ�งที�มีคณุภาพเหนือกว่าระดบัมาตรฐาน หรือมี
ระดบัราคาที�สงูกว่าปกติ ให้ความสําคญัด้านฟังก์ชนัทางอารมณ์มากกว่าฟังก์ชนัทางกายภาพ) มี
สิทธิประ โยชน์หรือโอกาสในการทําอะไรที�พิเศษกวา่คนอื�นมีสถานภาพหรือตําแหนง่ทางสงัคม 
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5) งานประกวดแต่งกายชดุกิมิโน: การแข่งขนัที�สนุกสนาน ตื�นเต้น แตก็่มีความกดดนัและท้าทาย
เป็นการพิสจูน์ตนเองเพราะต้องประชนัความสวยงาม ครบเครื�องเรื�องแตง่กายกบัเพื�อนๆ ซึ�งตนเอง
ต้องการชยัชนะมาครอบครอง 
เครื�องแตง่กาย:     
1) แต่งกายไปปิกนิก: ข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าตนเองคือสาวน้อยหรือสาวหวาน ที�มีความสุภาพ
อ่อนโยนและเรียบร้อย น่าทะนุถนอม อีกทั �งยงัรู้สึกโปร่ง เบาสบายร่างกายเพราะเครื�องแต่งกายมี
ลกัษณะเป็นเดรสและกระโปรงทั �งหมด ซึ�งมีจํานวนที�น้อยชิ �น  
2) แต่งกายไปเที�ยว: ข้าพเจ้ามีรู้สึกว่าตนเองคือสาวเปรี �ยวซ่าหรือสาวห้าว เท่ เก๋ ในบางครั �ง มี
ความสดใสร่าเริงและกระตือรือร้น คล่องแคล่วและมีความมั�นในตนเอง มีอิสระในการแสดงออก
ทางความคดิ อีกทั �งรู้สกึแนน่ อดึอดัเพราะเครื�องแตง่กายที�สวมใสมี่หลายชิ �น                       
3) แตง่กายไปงานราตรี: ข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าตนเองคือเจ้าหญิงที�งดงาม สง่า หรูหรา มีชื�อเสียง 
เกียรตยิศและเงินทอง มีความมั�นใจในตนเอง เป็นจดุเดน่และได้รับความสนใจจากบคุคลรอบข้าง                                                                    
4) แตง่กายไปงานประกวดแตง่กายชดุกิมิโน: ข้าพเจ้ามีความรู้สึกงดงาม สง่าและมีคณุคา่เหมือน
เจ้าหญิงในรูปแบบญี�ปุ่ น รู้สึกตื�นเต้นและแปลกใหม่กบัความสวยงามที�ตา่งวฒันธรรมทุกครั �งเมื�อ
สวมใสช่ดุประชาตขิองประเทศญี�ปุ่ น 
นนนนนนนนนนนนนนนน2.3.4.3 อารมณ์ ความรู้สึกหลงัเล่นตุ๊กตากระดาษ: ทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกมี
ความสุข ได้ผ่อนคลายความตึงเครียด ลดความวิตกกังวล สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้ อื�นและ
สภาพแวดล้อมในสงัคมดีขึ �น             
นนนนนนนนนนนนนนนน2.3.4.4 การวิเคราะห์และสรุปข้อมูลการศึกษาที�มีความสําคญัด้าน
อารมณ์ ความรู้สกึ 
นนนนนนนนจากการรวบรวมข้อมูล ทําความเข้าใจและวิเคราะห์อารมณ์ ความรู้สึกตนเองจาก
บทบาทสมมตุสิถานการณ์และเครื�องแตง่กายในการเล่นตุ๊กตากระดาษนั �น ทําให้ข้าพเจ้าตดัสินใจ
ที�จะเลือกการเล่นตุ๊กตากระดาษคนเดียว นํามาใช้ในการออกแบบเครื�องประดบัโดยมีอารมณ์ 
ความรู้สกึในสถานการณ์และการแตง่กายนํามาวิเคราะห์ในกระบวนการการออกแบบตอ่ไป ดงันี �  
1) อารมณ์ ความรู้สกึที�ได้จากการแตง่กายไปปิกนิก  
2) อารมณ์ ความรู้สกึที�ได้จากการแตง่กายไปละครสตัว์  
3) อารมณ์ ความรู้สกึที�ได้จากการแตง่กายไปงานราตรี  
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นนนนนนนนการเล่นตุ๊กตากระดาษคนเดียวนั �น ข้าพเจ้าได้สร้างบทบาทสมมตุิตามจินตนาการที�
เกินความเป็นจริงผกูโยงเรื�องราวตา่งๆตามแตใ่จต้องการได้ทั �งหมด ไม่มีกรอบแนวความคิดมาปิด
กั �น อีกทั �งเป็นความทรงจําที�มีความชดัเจนและตราตรึงข้าพเจ้ามากที�สดุ   
                                                                                         
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล สภาวะการเล่นตุ๊กตากระดาษในวัยเยาว์กับชีวิตจริงในปัจจุบัน
ของข้าพเจ้า 
นนนนนนนนสืบเนื�องจากเมื�อข้าพเจ้าเกิดความทุกข์ทางใจจากความยึดมั�นถือมั�นในทางวตัถุ มี
ความอยากได้อยากมี ซึ�งอยู่รอบตวัเป็นปกติในชีวิตประจําวนัเลยก็ว่าได้ สําหรับข้าพเจ้าคือทกุข์ที�
เกิดจากการเรียนที�ตนเองอยากได้ผลการศึกษาที�ดี แต่ไม่สามารถทําได้ เมื�อไม่ได้ดั�งใจหวงัก็เกิด
ความเครียด กลุ้มใจที�ได้ผลคะแนนตํ�า มีความกดดนัจากครอบครัวที�ตั �งความหวงัไว้สงู จากเพื�อน
ที�คอยเป็นกําลังใจและเอาใจช่วย ทําให้ข้าพเจ้าต้องอดทนและพยายามเรียนต่อไปให้ประสบ
ความสําเร็จในการศกึษา จากข้อความดงักลา่วข้าพเจ้าจึงมีวิธีที�จะช่วยบรรเทาความทกุข์ที�รวดเร็ว
ที�สดุได้นั �นก็คือการรําลึกถึงความสขุในอดีต ซึ�งความสุขในอดีตคือการเล่นตุ๊กตากระดาษ แตด้่วย
ตุ๊กตากระดาษในรูปแบบที�ข้าพเจ้าเคยเลน่ได้หายไปจากร้านค้าในกรุงเทพฯ และด้วยวฒุิภาวะของ
ข้าพเจ้าในปัจจบุนัไมเ่หมาะสมที�จะเล่นตุ๊กตากระดาษเช่นเดียวกนั จึงทําให้รายละเอียดความทรง
จําที�เกี�ยวข้องกับตุ๊กตากระดาษนั �นเลือนรางเต็มที แต่ข้าพเจ้ายงัคงรําลึกถึงความประทบัใจกับ
ภาวะความสขุในอดีตที�เกิดขึ �นผ่านกิจกรรมการเล่นตุ๊กตากระดาษอยู่เสมอๆ ในฐานะนกัออกแบบ
จงึมีความสนใจที�จะออกแบบสร้างสรรค์เครื�องประดบัที�เหมาะสมแก่การสวมใส่ในการดําเนินชีวิต
ในปัจจบุนัและทําหน้าที�เสมือนเครื�องบนัทกึความทรงจําที�มาจากบทบาทสมมตุิผ่านการเล่นตุ๊กตา
กระดาษในอดีต เพื�อบรรเทาความทกุข์ สร้างความผอ่นคลายในจิตใจ 
นนนนนนนน2.4.1 การเปรียบเทียบสภาวะการเลน่ตุ๊กตากระดาษในวยัเยาว์กบัชีวิตจริงในปัจจบุนั
ของข้าพเจ้า (ตารางที� 2.3) 
               ข้าพเจ้าในวัยเยาว์จะสวมบทบาทสมมุติเป็นตวัการ์ตูนชื�อว่ามีมี�ทุกครั �งเมื�อเล่นตุ๊กตา
กระดาษเพราะการสวมบทบาทสมมตุเิป็นมีมี�ทําให้มีความสขุ สนกุสนานที�ได้จากการสร้างบทบาท
สมมตุิตามจินตนาการที�เกินความเป็นจริงผกูโยงเรื�องราวตา่งๆตามแตใ่จต้องการ เพราะฉะนั �นใน
ปัจจบุนัเมื�อมีโอกาสในการออกแบบเครื�องประดบัทําหน้าที�เสมือนเครื�องบนัทึกความทรงจําที�มา
จากบทบาทสมมุติผ่านการเล่นตุ๊กตากระดาษในอดีต ข้าพเจ้าจึงต้องการสวมบทบาทสมมตุิเป็น
ตวัการ์ตนูชื�อวา่มีมี�อีกครั �ง เพราะเป็นหนทางหนึ�งที�ทําให้ข้าพเจ้าสามารถหลีกหนีสภาวะที�เป็นทกุข์
ทางใจจากความเป็นจริงของชีวิตในชว่งระยะเวลาสั �นๆ ให้กลบัไปเป็นเดก็เกือบสมบรูณ์อีกครั �งและ
เพื�อบรรเทาความทกุข์ สร้างความผอ่นคลายในจิตใจ 
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ตารางที� 2.3 การเปรียบเทียบสภาวะการเล่นตุ๊กตากระดาษในวยัเยาว์กบัชีวิตจริงในปัจจบุนัของ
ข้าพเจ้า 

 
 

 

 

สวมบทบาทวา่ตนเอง            
คือตวัการ์ตนูชื�อมีมี� 

 

 

สวมใสเ่ครื�องตา่งกายที�
สวยงาม ทํากิจกรรมใน
สถานการณ์ตา่งๆ ดงันี �               
1. แตง่กายไปปิกนิก                                             
2. แตง่กายไปละครสตัว์                                           
3. แตง่กายไปงานราตรี 

 

สวมใสเ่ครื�องประดบัที�มีการออกแบบมาจากข้อมลูลกัษณะตุ๊กตา          
กระดาษ และผลการวิเคราะห์ข้อมลูการบนัทึกลกัษณะทางกายภาพ
และทางอารมณ์ ความรู้สกึของข้าพเจ้า ทํากิจกรรมในสถานการณ์
ตา่งๆ ที�เกิดขึ �นจริงและมีความเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจบุนัของ
ข้าพเจ้าและสอดคล้องกบัการวิเคราะห์เครื�องแตง่กาย ทํากิจกรรมใน
สถานการณ์ตา่งๆในวยัเยาว์ ซึ�งมีสถานการณ์ดงันี �                                                                          
1. แตง่กายไปตา่งจงัหวดั (ภาพที� 2.30) เชน่เชียงใหม ่เขาใหญ่ เป็น
ต้น ชื�นชมกบับรรยากาศ ธรรมชาต ิต้นไม้ ดอกไม้ และภเูขาที�งดงาม 
การเปลี�ยนบรรยากาศใหม่ ได้อยู่กบัธรรมชาตทํิาให้เกิดความรู้สกึ
เงียบสงบ  เยือกเย็น มีสมาธิอยูก่บัตนเอง เกิดความสดชื�น ผอ่น
คลายจิตใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวมบทบาทวา่ตนเองคือตวัการ์ตนูชื�อมีมี� 

ข้าพเจ้าในปัจจบุนัเมื�อสวมใสเ่ครื�องประดบั                                   

ที�ได้รับแรงบนัดาลใจมาจากตุ๊กตากระดาษ 

ข้าพเจ้าในวยัเยาว์                          

เมื�อเลน่ตุ๊กตากระดาษ 
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ตารางที� 2.3 (ตอ่) 
 
 

 

 

  

 

ภาพที� 2.30 สถานการณ์ไปตา่งจงัหวดั                                                                                       
(ที�มา: http://www.lannaheritage.org/content.php? id =36) 

2. แตง่กายไปเดนิห้างสรรพสินค้า (ภาพที� 2.31) ซื �อเสื �อผ้าและ
เครื�องประดบั ดหูนงั ทานอาหารกบัครอบครัว เพื�อนๆ เป็นต้น 
สนกุสนาน เพลิดเพลินและตื�นเต้นไปกบัการเลือกซื �อสินค้าและ
บริการตา่งๆ จนเกิดความประทบั ใจให้มาห้างสรรพสินค้าบอ่ยครั �ง 

 

ภาพที� 2.31 สถานการณ์ไปเดนิห้างสรรพสินค้า                                                                                               
(ที�มา: http://www.yourmoney.com/credit-cards-loans/half-of-

uk-adults-struggle-with-bills-and-debt/) 
 

ข้าพเจ้าในปัจจบุนัเมื�อสวมใสเ่ครื�องประดบั                                   

ที�ได้รับแรงบนัดาลใจมาจากตุ๊กตากระดาษ 

ข้าพเจ้าในวยัเยาว์                          

เมื�อเลน่ตุ๊กตากระดาษ 
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ตารางที� 2.3 (ตอ่) 
 
 

 

 

  

3. แตง่กายไปงานปาร์ตี � (ภาพที� 2.32) พบปะสงัสรรค์กบัเพื�อนๆ เพื�อ
เข้าสงัคม มีความหรูหรา ยิ�งใหญ่และทนัสมยั ท่ามกลางแสงไฟเธค

เลเซอร์และเสียงดนตรีและเพลงรูปแบบ EDM   

 
 

ภาพที� 2.32 สถานการณ์ไปปาร์ตี �                                                                                              
(ที�มา: http://flyingsquirrelsports.ca/parties/) 

 

2.5 การวิเคราะห์และสรุปข้อมูลการศึกษา     
นนนนนนนนจากการรวบรวมข้อมลูและการศกึษาข้อมลูทั �งหมด ข้าพเจ้ามีความต้องการนําเสนอ
ชุดผลงานเครื�องประดบัที�สามารถบนัทึกความทรงจําที�มีความสุขของข้าพเจ้าที�มาจากบทบาท
สมมุติผ่านการเล่นตุ๊กตากระดาษในอดีต ตามวัตถุประสงค์ของโครงการโดยการนําข้อมูลจาก
การศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลูมาใช้ ดงันี � 
นนนนนนนนต้องการออกแบบเครื�องประดับที�สามารถบันทึกความทรงจําที�ดีมีความสุขของ
ข้าพเจ้าที�มาจากลักษณะของตุ๊กตากระดาษและการสร้างบทบาทสมมุติว่าตนเองนั �นคือตุ๊กตา
กระดาษที�เปลี�ยนเครื�องแตง่กายและเครื�องประดบั เป็นต้น ทํากิจกรรมในสถานการณ์ตา่งๆ โดยใช้
ผลการวิเคราะห์และการบนัทึกข้อมลูจากความทรงจําในการเล่นตุ๊กตากระดาษทางกายภาพและ
ทางอารมณ์ ความรู้สกึออกมาเป็นรูปลกัษณ์ และการวิเคราะห์ข้อมลูสภาวะการเล่นตุ๊กตากระดาษ

ข้าพเจ้าในปัจจบุนัเมื�อสวมใสเ่ครื�องประดบั                                   

ที�ได้รับแรงบนัดาลใจมาจากตุ๊กตากระดาษ 

ข้าพเจ้าในวยัเยาว์                          

เมื�อเลน่ตุ๊กตากระดาษ 
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ในวัยเยาว์กับชีวิตจริงในปัจจุบนั โดยนํามาเป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบเพื�อให้ข้าพเจ้า
สามารถสวมใสไ่ด้ในชีวิตจริง บรรเทาความทกุข์ สร้างความผอ่นคลายในจิตใจ  
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บทที� 3    
วิธีการทดลองและแนวทางในการออกแบบ 

 
3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการออกแบบเบื -องต้น                                                                    
นนนนนนนน3.1.1 การบนัทึกข้อมลู การสวมใสเ่ครื�องประดบัสําหรับตนเอง (ตารางที� 3.1) 
นนนนนนนนการดําเนินชีวิตปิระจําวนัของข้าพเจ้าในแตล่ะวนัแตกตา่งกนัออกไป เพราะฉะนั (นการ
ที�จะเลือกสวมใสเ่ครื�องประดบัในแตล่ะวนัจึงแตกตา่งกนัไปเช่นกนั ข้าพเจ้าจึงได้บนัทึกกิจกรรมใน
รอบ 2 ปีครึ�งที�ผา่นมาจากไดอารี�และตารางเรียน โดยสามารถสรุปกิจกรรมหลกัที�ทําประจําได้ดงันี ( 
 
ตารางที� 3.1 การบนัทกึข้อมลู การสวมใสเ่ครื�องประดบัสําหรับตนเอง 

วนั กิจกรรม 
วนัอาทิตย์ อยูบ้่านกบัครอบครัว เลน่คอมพิวเตอร์ อา่นหนงัสือ 
วนัจนัทร์ เรียนหนงัสือ 
วนัองัคาร เรียนหนงัสือ 

วนัพธุ เรียนหนงัสือ 
วนัพฤหสับดี เรียนหนงัสือ 

วนัศกุร์ เรียนหนงัสือ เรียนพิเศษภาษาองักฤษ 
วนัเสาร์ เดนิห้างสรรพสินค้า สงัสรรค์กบัเพื�อนๆ                                 

ไปเที�ยวตา่งจงัหวดักบัครอบครัว 
 
นนนนนนนน3.1.2 การวิเคราะห์ข้อมลู การสวมใสเ่ครื�องประดบัสําหรับข้าพเจ้า 
นนนนนนนนสภาวะทางอารมณ์ของตนเองในวนัจนัทร์-ศกุร์: ข้าพเจ้าสามารถคาดการณ์ความ
ทกุข์ที�จะเกิดขึ (นข้างหน้าได้ในระดบัหนึ�ง จากสถานการณ์ที�เกิดขึ (นซํ (าๆ ในการเรียนทําให้ข้าพเจ้า
เกิดความวิตกกงัวลและความเครียด ก่อให้เกิดความเหนื�อยล้า และท้อถอย  
นนนนนนนนตนเองกบัการสวมใส่เครื�องประดบั: เครื�องประดบัที�เหมาะสมกบัข้าพเจ้าที�จะสวมใส่
เพื�อรับมือกับความทุกข์ที�จะเกิดขึ (นอย่างแน่นอนนั (น มีลักษณะที�อลังการ เนื�องจากความทุกข์ที�
เกิดขึ (นอาจจะมีมากกวา่ 1 อยา่ง 
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นนนนนนนนสภาวะทางอารมณ์ของตนเองในวันเสาร์-อาทิตย์: ข้าพเจ้าไม่สามารถคาดการณ์
ความทกุข์ที�จะเกิดขึ �นในอนาคตได้ เพราะกิจกรรมในวนัเสาร์และอาทิตย์ของข้าพเจ้านั �นเป็นการ
เลือกกิจกรรมที�คดิวา่มีแตค่วามสนกุสนานและผอ่นคลายจิตใจ   
นนนนนนนนตนเองกบัการสวมใส่เครื�องประดบั: เครื�องประดบัที�เหมาะสมกบัข้าพเจ้าที�จะสวมใส่
เพื�อรับมือกับความทุกข์ที�ไม่ได้คาดคิดนั �น มีลักษณะที�เรียบ น้อย เนื�องจากความทุกข์ที�เกิดขึ �น
อาจจะไมม่าก 
นนนนนนนน3.1.3 การวิเคราะห์ข้อมลู ด้านตําแหนง่ในการสวมใส ่(ภาพที� 3.1) 
นนนนนนนนตําแหน่งที�เหมาะสมในการติดตั �งผลงานเครื�องประดบัคือตําแหน่งช่วงต้น-กลางของ
ลําตวั โดยอ้างอิงจากตําแหน่งที�มีการสอด เสียบหรือการพบัมุมกระดาษลงไปด้านหลงัตวัการ์ตนู
และความเหมาะสมในการสวมใสไ่ด้จริงในชีวิตประจําวนัของข้าพเจ้า 

 
ภาพที� 3.1 ตําแหนง่ที�เหมาะสมในการสวมใสเ่ครื�องประดบั 

ตวัการ์ตนู (มีมี�): ตําแหน่งที�มีการสอด เสียบหรือการพบัมุมกระดาษลงไปด้านหลงัตวัการ์ตนู มี
ทั �งหมด 4 ตําแหนง่ ได้แก่ 
1) กลางศรีษะ: เหมาะสําหรับการสวมใสห่มวกบาน ที�คาดผม เป็นต้น แตไ่ม่เหมาะสมด้านทศันคติ
ความสวยงามสําหรับข้าพเจ้า เพราะตวัการ์ตนู (มีมี�) มีริบบิ �นที�คาดผมอนัใหญ่ตดิบนศรีษะอยูแ่ล้ว                                                           
2) หวัไหล ่เอว: เหมาะสําหรับการสวมใสเ่ครื�องแตง่กาย                                                                                 
3) ข้อเท้า: เหมาะสําหรับการสวมใสร่องเท้า (ไมเ่หมาะสมที�จะทําเป็นเครื�องประดบั) 
4) เครื�องแตง่กาย: ตําแหนง่ที�มีสว่นที�ยื�นออกมาจากเครื�องแตง่กายในชดุราตรี สามารถสอด เสียบ
หรือการพบัมุมกระดาษลงไปด้านหลงัตวัการ์ตนูได้นั �น มีเพียง 2 ตําแหน่ง ได้แก่หวัไหล่และเอว   
เพราะลักษณะของเครื�องแต่งกายมีความกว้าง ยาวและบาน ไม่พอดีกับลักษณะของตวัการ์ตูน 



 

นนนนนนนนจากการวิเคราะห์
จํานวน 6 ชิ �น สร้อยคอ 2 เส้น
เข็มกลดั (หนีบ): ลกัษณะการใช้งานของเข็มกลดั 
กระดาษมากที�สดุ และสามารถ
สร้อยคอ 2 เส้น: มีความยาวสามารถประดบัได้ตั �งแตบ่ริเวณลําคอลงมาถึงเอว
ต่างหู (หนีบ): ลักษณะการใช้งานของต่างหู 
กระดาษเชน่เดียวกนั และสามารถ
 
3.2 แนวทางในการออกแบบ
นนนนนนนน3.2.1 การวาดแบบร่าง
นนนนนนนนข้าพเจ้าเลือกสถานการณ์
เป็นสถานการณ์ที�ข้าพเจ้าได้จินตนาการบอ่ยที�สดุ เพราะช่วงชีวิตในวยัเด็กของข้าพเจ้านั �นไม่ได้มี
โอกาสได้แต่งกายสวยงามและหรูหราดงัเช่นที�ได้จินตนาการตอนเล่นตุ๊กตากระดาษ จึงทําให้มี
ความรู้สกึแปลกใหมแ่ละตื�นเต้นมากที�สดุเมื�อได้จินตนาการในสถา
1) สถานการณ์งานราตรี 
หรูหรา ประดบัตกแตง่ด้วยลายแบบยคุบาโรกเป็นหลกั หรูหรา ยิ�งใหญ่และงดงาม 
ตนเองเป็นเจ้าหญิงที�งดงาม สง่า 
 

ภาพที�

การวิเคราะห์ข้อมูล ข้าพเจ้ามีความสนใจที�จะออกแบบเครื�องประดบั
เส้นและตา่งหจํูานวน 5 คู ่ 

ลกัษณะการใช้งานของเข็มกลดั (หนีบ) คล้ายกบัการสอด เสียบในการเล่นตุ๊กตา
และสามารถประดบัได้ตั �งแตบ่ริเวณหวัไหลแ่ละเอว สามารถเคลื�อนย้าย

มีความยาวสามารถประดบัได้ตั �งแตบ่ริเวณลําคอลงมาถึงเอว
ลักษณะการใช้งานของต่างหู (หนีบ) คล้ายกับการสอด เสียบในการเล่นตุ๊กตา

กระดาษเชน่เดียวกนั และสามารถประดบัที�ใบห ูที�ใกล้เคียงหรือแทนการประดบั

แนวทางในการออกแบบ 
การวาดแบบร่างทศันธาตขุองสถานการณ์งานราตรีและเครื�องแตง่กายชดุราตรี

ข้าพเจ้าเลือกสถานการณ์งานราตรีที�จะนําออกแบบสร้างสรรค์เครื�องประดบั
เป็นสถานการณ์ที�ข้าพเจ้าได้จินตนาการบอ่ยที�สดุ เพราะช่วงชีวิตในวยัเด็กของข้าพเจ้านั �นไม่ได้มี
โอกาสได้แต่งกายสวยงามและหรูหราดงัเช่นที�ได้จินตนาการตอนเล่นตุ๊กตากระดาษ จึงทําให้มี
ความรู้สกึแปลกใหมแ่ละตื�นเต้นมากที�สดุเมื�อได้จินตนาการในสถานการ์ณงานราตรี

นการณ์งานราตรี (ภาพที� 3.3) ร่างทศันธาตอุอกมาได้แก่ พระราชวงั ปราสาท
หรูหรา ประดบัตกแตง่ด้วยลายแบบยคุบาโรกเป็นหลกั หรูหรา ยิ�งใหญ่และงดงาม 
ตนเองเป็นเจ้าหญิงที�งดงาม สง่า  

 

ภาพที� 3.2 สว่นประกอบของสถานการณ์งานราตรี  
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ออกแบบเครื�องประดบัเข็มกลัด

คล้ายกบัการสอด เสียบในการเล่นตุ๊กตา
ประดบัได้ตั �งแตบ่ริเวณหวัไหลแ่ละเอว สามารถเคลื�อนย้ายได้ 

มีความยาวสามารถประดบัได้ตั �งแตบ่ริเวณลําคอลงมาถึงเอว 
คล้ายกับการสอด เสียบในการเล่นตุ๊กตา

การประดบับริเวณศรีษะ 

ทศันธาตขุองสถานการณ์งานราตรีและเครื�องแตง่กายชดุราตรี 
สร้างสรรค์เครื�องประดบัเนื�องจาก 

เป็นสถานการณ์ที�ข้าพเจ้าได้จินตนาการบอ่ยที�สดุ เพราะช่วงชีวิตในวยัเด็กของข้าพเจ้านั �นไม่ได้มี
โอกาสได้แต่งกายสวยงามและหรูหราดงัเช่นที�ได้จินตนาการตอนเล่นตุ๊กตากระดาษ จึงทําให้มี

งานราตรี 
พระราชวงั ปราสาทมีลกัษณะ

หรูหรา ประดบัตกแตง่ด้วยลายแบบยคุบาโรกเป็นหลกั หรูหรา ยิ�งใหญ่และงดงาม ให้ความรู้สึกว่า

 

 



 

2) ชดุราตรี (ภาพที� 3.4) ร่างทศันธาตอุอกมาได้แก่ 
สะพรั�งและพลิ �วไหวเปรียบกับกําลงัเต้นรํา โดยเครื�องแต่งกายประดบัไปด้วยดอกไม้ ลายลูก
และโบว์ ลกูปัด ไขม่กุ ให้ความรู้สกึสวยงามและหรูหรา
 

ภาพที�
นนนนนนนนจากลกัษณะ
จึงได้จําแนกลกัษณะของทัศนธาตุที�
นามธรรม จินตนาการ (ภาพที� 
โดยนํามาเปรียบเทียบความแตกตา่งและใช้ในการออกแบบได้ดงันี �
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที� 3.4 ทศันธาตสุถานการณ์งานราตรีและ

ร่างทศันธาตอุอกมาได้แก่ เครื�องแตง่กายชดุราตรีมีลกัษณะพองและบาน
สะพรั�งและพลิ �วไหวเปรียบกับกําลงัเต้นรํา โดยเครื�องแต่งกายประดบัไปด้วยดอกไม้ ลายลูก

ให้ความรู้สกึสวยงามและหรูหรา 

 

ภาพที� 3.3 สว่นประกอบของเครื�องแตง่กายในงานราตรี
ลกัษณะทศันธาตขุองสถานการณ์งานราตรีและเครื�องแต่งกายชุดราตรี

จึงได้จําแนกลกัษณะของทัศนธาตุที�เด่นชดัที�สุดออกมาเป็นการจดัองค์ประกอบศิลป์ในรูปแบบ
ภาพที� 3.4) และรูปธรรม จับต้องได้ (ภาพที� 3.5) เพื�อ

เปรียบเทียบความแตกตา่งและใช้ในการออกแบบได้ดงันี � 

 

ทศันธาตสุถานการณ์งานราตรีและเครื�องแตง่ชดุราตรีในรูปแบบนามธรรม
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เครื�องแตง่กายชดุราตรีมีลกัษณะพองและบาน
สะพรั�งและพลิ �วไหวเปรียบกับกําลงัเต้นรํา โดยเครื�องแต่งกายประดบัไปด้วยดอกไม้ ลายลูกไม้ 

 

เครื�องแตง่กายในงานราตรี 
และเครื�องแต่งกายชุดราตรี ข้าพเจ้า

ออกมาเป็นการจดัองค์ประกอบศิลป์ในรูปแบบ
เพื�อความหลากหลาย 

เครื�องแตง่ชดุราตรีในรูปแบบนามธรรม 



 

ภาพที� 3.5 ทศันธาตสุถานการณ์ในงานราตรีและเครื�องแตง่ชดุราตรีในรูปแบบรูปธรรม
 
นนนนนนนน3.2.2 การวาดแบ
ราตรี 
1) การวาดแบบร่างเครื�องประดบัของสถานการณ์งานราตรี ครั �งที�
นนนนนนนนการออกแบบโดยดึงลกัษณะของสถานการณ์ที�ได้จากภาพการจินตนาการ
ภาพที�ตดิตาในสื�อโทรทศัน์ คือ 
หรูหรา ยิ�งใหญ่และงดงาม 
แข็งแรง 
 

ภาพที� 3.6

 

ทศันธาตสุถานการณ์ในงานราตรีและเครื�องแตง่ชดุราตรีในรูปแบบรูปธรรม

การวาดแบบร่างเครื�องประดบัของสถานการณ์งานราตรีและเครื�องแตง่กายชดุ

การวาดแบบร่างเครื�องประดบัของสถานการณ์งานราตรี ครั �งที� 1 (ภาพที� 3.7
ออกแบบโดยดึงลกัษณะของสถานการณ์ที�ได้จากภาพการจินตนาการ

ภาพที�ตดิตาในสื�อโทรทศัน์ คือ พระราชวงัที�หรูหรา ประดบัตกแตง่ด้วยลายแบบยคุบาโรก
หรูหรา ยิ�งใหญ่และงดงาม ใช้เส้นโค้งที�มีนํ �าหนกัแตกต่างกันและเส้นตรงให้ความรู้สึกหนักแน่น 

 

3.6 แบบร่างเครื�องประดบัของสถานการณ์งานราตรี ครั �งที�
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ทศันธาตสุถานการณ์ในงานราตรีและเครื�องแตง่ชดุราตรีในรูปแบบรูปธรรม 

งานราตรีและเครื�องแตง่กายชดุ

3.7) 
ออกแบบโดยดึงลกัษณะของสถานการณ์ที�ได้จากภาพการจินตนาการรวมกับ

พระราชวงัที�หรูหรา ประดบัตกแตง่ด้วยลายแบบยคุบาโรกเป็นหลกั 
ใช้เส้นโค้งที�มีนํ �าหนกัแตกต่างกันและเส้นตรงให้ความรู้สึกหนักแน่น 

 

แบบร่างเครื�องประดบัของสถานการณ์งานราตรี ครั �งที� 1 



 

2) การวาดแบบร่างเครื�องประดบัของเครื�องแตง่กายชดุราตรี ครั �งที�
นนนนนนนนการออกแบบ
ใช้เส้นโค้งให้ความรู้สกึนุม่นวล เคลื�อนไหว
 

ภาพที� 3.7 

นนนนนนนน3.2.3 การวิเคราะห์และสรุปข้อมลู
1) ดลุยภาพแบบสมมาตร
2) รูปทรงเป็นเรขาคณิต ทบึ ตนั
3) แบบร่างเครื�องประดบัไมส่ามารถสื�อสารได้ถึงการเลน่ตุ๊กตากระดาษในสถานการณ์งานราตรี
นนนนนนนนข้าพเจ้าจงึต้องการแก้ไข
ราตรีผสมกับเครื�องแต่งกายชดุราตรี
เดียวไม่สามารถสื�อสารให้รู้สึก
ปรับเปลี�ยนการออกแบบให้รูปทรงหลัก
ลวดลายด้านในเป็นสถาการณ์งานราตรี เพื�อให้
นนนนนนนน3.2.4 การวาดแบบร่างเครื�องประดบัของเครื�องแตง่กายชดุราตรี
ที 3.8-3.17)   
นนนนนนนนการออกแบบโดยดงึลกัษณะของชดุราตรีที�
ดอกไม้ที�กําลงัเบ่งบาน เสมือนความรู้สึกตอน
อยา่งช้าและมีสว่นประกอบคือดอกไม้และโบว์

การวาดแบบร่างเครื�องประดบัของเครื�องแตง่กายชดุราตรี ครั �งที� 1 (ภาพที� 
ออกแบบโดยดงึลกัษณะของชดุราตรีที�มีความพองและบาน สะพรั�งและพลิ �วไหว

ใช้เส้นโค้งให้ความรู้สกึนุม่นวล เคลื�อนไหวอยา่งช้าและมีสว่นประกอบคือดอกไม้และโบว์ ไขม่กุ

 

 แบบร่างเครื�องประดบัของเครื�องแตง่กายชดุราตรี ครั �งที�
 

การวิเคราะห์และสรุปข้อมลูการวาดแบบร่างเครื�องประดบัครั �งที�
ดลุยภาพแบบสมมาตร (Symmetry Balance)  

ทบึ ตนั มีขนาดใกล้เคียงกนั ไมมี่ความหลากหลาย 
แบบร่างเครื�องประดบัไมส่ามารถสื�อสารได้ถึงการเลน่ตุ๊กตากระดาษในสถานการณ์งานราตรี

ข้าพเจ้าจงึต้องการแก้ไขแบบร่างเครื�องประดบัโดยออกแบบแบบร่างสถานการณ์
เครื�องแต่งกายชดุราตรี เพราะแบบร่างเครื�องประดบัของสถานการณ์

ไม่สามารถสื�อสารให้รู้สึกถึงการเล่นตุ๊ กกระดาษในสถานการณ์งานราตรี ข้าพเจ้าจึงไป
เปลี�ยนการออกแบบให้รูปทรงหลักมาจากทัศนธาตุของเครื�องแต่งกายชุดราตรีและให้ใส่

นสถาการณ์งานราตรี เพื�อให้เครื�องประดบัสามารถสื�อสารได้อยา่งชดัเจน
รวาดแบบร่างเครื�องประดบัของเครื�องแตง่กายชดุราตรี

การออกแบบโดยดงึลกัษณะของชดุราตรีที�มีความพองและบาน สะพรั�งเปรียบ
ดอกไม้ที�กําลงัเบ่งบาน เสมือนความรู้สึกตอนเต้นรํา ใช้เส้นโค้งให้ความรู้สึกนุ่มนวล 

าและมีสว่นประกอบคือดอกไม้และโบว์ 

38 

ภาพที� 3.7) 
ลกัษณะของชดุราตรีที�มีความพองและบาน สะพรั�งและพลิ �วไหว 

มีสว่นประกอบคือดอกไม้และโบว์ ไขม่กุ 

 

แบบร่างเครื�องประดบัของเครื�องแตง่กายชดุราตรี ครั �งที� 1 

การวาดแบบร่างเครื�องประดบัครั �งที� 1  

แบบร่างเครื�องประดบัไมส่ามารถสื�อสารได้ถึงการเลน่ตุ๊กตากระดาษในสถานการณ์งานราตรี 
บร่างเครื�องประดบัโดยออกแบบแบบร่างสถานการณ์งาน

านการณ์งานราตรีอย่าง
ถึงการเล่นตุ๊ กกระดาษในสถานการณ์งานราตรี ข้าพเจ้าจึงไป

มาจากทัศนธาตุของเครื�องแต่งกายชุดราตรีและให้ใส่
ามารถสื�อสารได้อยา่งชดัเจน 

รวาดแบบร่างเครื�องประดบัของเครื�องแตง่กายชดุราตรี (หลกั) ครั �งที� 2 (ภาพ

มีความพองและบาน สะพรั�งเปรียบได้กับ
ต้นรํา ใช้เส้นโค้งให้ความรู้สึกนุ่มนวล เคลื�อนไหว



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 3.8 ร่างเครื�องประดบัของเครื�องแตง่กายชดุราตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 3.9 ร่างเครื�องประดบัของเครื�องแตง่กายชดุราตรี 
 

ร่างเครื�องประดบัของเครื�องแตง่กายชดุราตรี (หลกั) ครั �งที�

 

 

ร่างเครื�องประดบัของเครื�องแตง่กายชดุราตรี (หลกั) ครั �งที�
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ครั �งที� 2 (1) 

ครั �งที� 2 (2) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 3.10 ร่างเครื�องประดบัของเครื�องแตง่กายชดุราตรี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 3.11 ร่างเครื�องประดบัของเครื�องแตง่กายชดุราตรี 
 

ร่างเครื�องประดบัของเครื�องแตง่กายชดุราตรี (หลกั) ครั �งที�
 
 

 

ร่างเครื�องประดบัของเครื�องแตง่กายชดุราตรี (หลกั) ครั �งที�
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ครั �งที� 2 (3) 

ครั �งที� 2 (4) 



 

 
 

ภาพที� 3.12 ร่างเครื�องประดบัของเครื�องแตง่กายชดุราตรี 

 

 
ภาพที� 3.13 ร่างเครื�องประดบัของเครื�องแตง่กายชดุราตรี 

 

ร่างเครื�องประดบัของเครื�องแตง่กายชดุราตรี (หลกั) ครั �งที�
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ร่างเครื�องประดบัของเครื�องแตง่กายชดุราตรี (หลกั) ครั �งที�
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ครั �งที� 2 (5) 

ครั �งที� 2 (6) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 3.14 ร่างเครื�องประดบัของเครื�องแตง่กายชดุราตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที� 3.15 ร่างเครื�องประดบัของเครื�องแตง่กายชดุราตรี 

ร่างเครื�องประดบัของเครื�องแตง่กายชดุราตรี (หลกั) ครั �งที�

 

 

ร่างเครื�องประดบัของเครื�องแตง่กายชดุราตรี (หลกั) ครั �งที�
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ครั �งที� 2 (7) 

ครั �งที� 2 (8) 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที� 3.16 ร่างเครื�องประดบัของเครื�องแตง่กายชดุราตรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที� 3.17 ร่างเครื�องประดบัของเครื�องแตง่กายชดุราตรี 

 

ร่างเครื�องประดบัของเครื�องแตง่กายชดุราตรี (หลกั) ครั �งที�

ร่างเครื�องประดบัของเครื�องแตง่กายชดุราตรี (หลกั) ครั �งที�
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ครั �งที� 2 (9) 

ครั �งที� 2 (10) 
 



 

นนนนนนนน3.2.5 การวาดแบบร่างเครื�องประดบัของเครื�องแตง่กายชดุราตรี 
ที� 3.18-3.23) 
นนนนนนนนการออกแบบโดยดงึลกัษณะของชดุราตรีที�มี
ตอนเต้นรํา ใช้เส้นโค้งหลายจงัหวะ
ผ้าเป็นหลกั ดอกไม้และโบว์

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที� 3.18 ร่างเครื�องประดบัของเครื�องแตง่กายชดุราตรี 

 

 

 

 

 

                 

......... 

. ภาพที� 3.19 ร่างเครื�องประดบัของเครื�องแตง่กายชดุราตรี 

การวาดแบบร่างเครื�องประดบัของเครื�องแตง่กายชดุราตรี 

กแบบโดยดงึลกัษณะของชดุราตรีที�มีกระโปรงพองและบาน เสมือนความรู้สึก
หลายจงัหวะให้ความรู้สึกนุ่มนวลและเคลื�อนไหวเร็วขึ �น 

ดอกไม้และโบว์ 

ร่างเครื�องประดบัของเครื�องแตง่กายชดุราตรี (หลกั) ครั �งที�
 

ร่างเครื�องประดบัของเครื�องแตง่กายชดุราตรี (หลกั) 
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การวาดแบบร่างเครื�องประดบัของเครื�องแตง่กายชดุราตรี (หลกั) ครั �งที� 3 (ภาพ

พองและบาน เสมือนความรู้สึก
มรู้สึกนุ่มนวลและเคลื�อนไหวเร็วขึ �น มีส่วนประกอบคือ

ครั �งที� 3 (1) 

) ครั �งที� 3 (2) 



 

 

ภาพที� 3.20 ร่างเครื�องประดบัของเครื�องแตง่กายชดุราตรี 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที� 3.21 ร่างเครื�องประดบัของเครื�องแตง่กายชดุราตรี 

   

 

 

 

 

 

ร่างเครื�องประดบัของเครื�องแตง่กายชดุราตรี (หลกั) ครั �งที�

  

ร่างเครื�องประดบัของเครื�องแตง่กายชดุราตรี (หลกั) ครั �งที� 
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ครั �งที� 3 (3) 

ครั �งที� 3 (4) 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 3.22 ร่างเครื�องประดบัของเครื�องแตง่กายชดุราตรี 

 

ภาพที� 3.23 ร่างเครื�องประดบัของเครื�องแตง่กายชดุราตรี 

 

ร่างเครื�องประดบัของเครื�องแตง่กายชดุราตรี (หลกั) ครั �งที�

ร่างเครื�องประดบัของเครื�องแตง่กายชดุราตรี (หลกั) ครั �งที�
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ครั �งที� 3 (5) 

 

ครั �งที� 3 (6) 



 

นนนนนนนน3.2.6 การวาดแบบร่างเครื�องประดบัจาก
ที� 3.24-3.28) 
นนนนนนนนการลอกลายเส้น
เพราะกระบวนการผลิตที�ไมล่ะเอียดของตุ๊กตากระดาษในสมยันั �น 
ซ้อนให้เกิดรูปทรงเรขาคณิตที�แปลก สวยงามมากยิ�งขึ �น
 

ภาพที� 3.24 แบบร่าง

ภาพที� 3.25 แบบร่างเครื�องประดบัจาก

การวาดแบบร่างเครื�องประดบัจากเครื�องแตง่กายตุ๊กตากระดาษ ครั �งที�

ลอกลายเส้นของโครงชดุราตรีตุ๊กตากระดาษ โดยมีลกัษณะของเส้นตรงและเฉียง
เพราะกระบวนการผลิตที�ไมล่ะเอียดของตุ๊กตากระดาษในสมยันั �น ข้าพเจ้าจงึนํามาตดัทอนและทบั
ซ้อนให้เกิดรูปทรงเรขาคณิตที�แปลก สวยงามมากยิ�งขึ �น 

แบบร่างเครื�องประดบัจากเครื�องแตง่กายตุ๊กตากระดาษ ครั �งที�

 

แบบร่างเครื�องประดบัจากเครื�องแตง่กายตุ๊กตากระดาษ ครั �งที�
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เครื�องแตง่กายตุ๊กตากระดาษ ครั �งที� 4 (ภาพ

ลกัษณะของเส้นตรงและเฉียง 
ข้าพเจ้าจงึนํามาตดัทอนและทบั

 

เครื�องแตง่กายตุ๊กตากระดาษ ครั �งที� 4 (1) 

                                          

เครื�องแตง่กายตุ๊กตากระดาษ ครั �งที� 4 (2) 



 

ภาพที� 3.26 แบบร่างเครื�องประดบัจาก

ภาพที� 3.27 แบบร่างเครื�องประดบัจาก

  

แบบร่างเครื�องประดบัจากเครื�องแตง่กายตุ๊กตากระดาษ ครั �งที�

 

แบบร่างเครื�องประดบัจากเครื�องแตง่กายตุ๊กตากระดาษ ครั �งที�
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เครื�องแตง่กายตุ๊กตากระดาษ ครั �งที� 4 (3) 

 

เครื�องแตง่กายตุ๊กตากระดาษ ครั �งที� 4 (4) 



 

ภาพที� 3.28 แบบร่างเครื�องประดบัจาก

นนนนนนนน3.2.7 การวาดแบบร่างเครื�องประดบัจาก
(ภาพที� 3.29)  
นนนนนนนนการออกแบบโดยดงึลกัษณะและส่วนประกอบของเสื �อตนเอง ได้แก่ คอปก
เสื �อ, กระดมุ เป็นต้น เมื�อข้าพเจ้าสวมใส่เครื�องประดบั เครื�องประดบั
เครื�องแตง่กายของตนเองในปัจจบุนั ให้ความรู้สกึวา่เป็นตวัการ์ตนู 
 

ภาพที� 3.29 แบบร่างเครื�องประดบัจากเครื�องแตง่กายตนเองในปัจจบุนั ครั �งที�

แบบร่างเครื�องประดบัจากเครื�องแตง่กายตุ๊กตากระดาษ ครั �งที�
 

การวาดแบบร่างเครื�องประดบัจากเครื�องแตง่กายของตนเอง

การออกแบบโดยดงึลกัษณะและส่วนประกอบของเสื �อตนเอง ได้แก่ คอปก
เมื�อข้าพเจ้าสวมใส่เครื�องประดบั เครื�องประดบัจะทําหน้าที�

ของตนเองในปัจจบุนั ให้ความรู้สกึวา่เป็นตวัการ์ตนู (มีมี�) อยา่งส

แบบร่างเครื�องประดบัจากเครื�องแตง่กายตนเองในปัจจบุนั ครั �งที�
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เครื�องแตง่กายตุ๊กตากระดาษ ครั �งที� 4 (5) 

ของตนเองในปัจจบุนั ครั �งที� 5 

การออกแบบโดยดงึลกัษณะและส่วนประกอบของเสื �อตนเอง ได้แก่ คอปก, กระเป๋า
ทําหน้าที�เป็นหนึ�งเดียวกบั
อยา่งสมบรูณ์ 

 

แบบร่างเครื�องประดบัจากเครื�องแตง่กายตนเองในปัจจบุนั ครั �งที� 5 



 

นนนนนนนน3.2.8 การวาดแบบร่างเครื�องประดบัจาก
ที� 3.30-3.31) 
นนนนนนนนการออกแบบโดย
เพื�อส่งเสริมให้เครื�องประดับที�จะติดลงบนสายสร้อยมีความโดดเด่นมากที�สุด
สายสร้อยเส้นตรง โค้งและสายสร้อยเส้นตรง หยกั
 

ภาพที� 3.30 แบบร่างเครื�องประดบัจากการติดกลไกลงบนสายสร้อย ครั �งที�

ภาพที� 3.31 แบบร่างเครื�องประดบัจากการติดกลไกลงบนสายสร้อย ครั �งที�
นน 

การวาดแบบร่างเครื�องประดบัจากการติดกลไกลงบนสายสร้อย

การออกแบบโดยใช้กลไกการหนีบ สอด เสียบและพบัเข้า-ออก ติดลงบนสายสร้อย 
เพื�อส่งเสริมให้เครื�องประดับที�จะติดลงบนสายสร้อยมีความโดดเด่นมากที�สุด

โค้งและสายสร้อยเส้นตรง หยกั 

แบบร่างเครื�องประดบัจากการติดกลไกลงบนสายสร้อย ครั �งที�
 

แบบร่างเครื�องประดบัจากการติดกลไกลงบนสายสร้อย ครั �งที�
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การติดกลไกลงบนสายสร้อย ครั �งที� 6 (ภาพ

ออก ติดลงบนสายสร้อย 
เพื�อส่งเสริมให้เครื�องประดับที�จะติดลงบนสายสร้อยมีความโดดเด่นมากที�สุด แบ่งออกเป็น

 

แบบร่างเครื�องประดบัจากการติดกลไกลงบนสายสร้อย ครั �งที� 6 (1) 

 

แบบร่างเครื�องประดบัจากการติดกลไกลงบนสายสร้อย ครั �งที� 6 (2) 



 

นนนนนนนน3.2.9 การวาดแบบร่างกลไกการสวมใสเ่ครื�องประดบั 
นนนนนนนนการออกแบบกลไกการสวมใส่โดยมีลกัษณะคือการ
คล้ายกบัการสอด เสียบในการเลน่ตุ๊กตากระดาษมากที�สดุ 
 

ภาพที� 

ภาพที� 

การวาดแบบร่างกลไกการสวมใสเ่ครื�องประดบั (ภาพที� 3.32
การออกแบบกลไกการสวมใส่โดยมีลกัษณะคือการหนีบ สอด เสียบและพบัเข้า

คล้ายกบัการสอด เสียบในการเลน่ตุ๊กตากระดาษมากที�สดุ  

ภาพที� 3.32 แบบร่างกลไกการสวมใสเ่ครื�องประดบั (1)

ภาพที� 3.33 แบบร่างกลไกการสวมใสเ่ครื�องประดบั (2)
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3.32-3.34) 
หนีบ สอด เสียบและพบัเข้า-ออก 

 

) 

 

) 



 

ภาพที� 

นนนนนนนน3.2.10 การสรุปข้อมลูการวาดแบบร่างกลไกการสวมใสเ่ครื�องประดบั
นนนนนนนนจากการทดลองกลไกการสวมใส่ ข้าพเจ้าจึงมีความสนใจกลไกทั �งหมด
การหนีบ, การกลดั, และการเสียบ พบัเข้า
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที� 

                                                                                                                             

ภาพที� 3.34 แบบร่างกลไกการสวมใสเ่ครื�องประดบั (3)
 

การสรุปข้อมลูการวาดแบบร่างกลไกการสวมใสเ่ครื�องประดบั
จากการทดลองกลไกการสวมใส่ ข้าพเจ้าจึงมีความสนใจกลไกทั �งหมด

และการเสียบ พบัเข้า-ออก  

ภาพที� 3.35 แบบร่างกลไกการสวมใสเ่ครื�องประดบั (4)
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) 

การสรุปข้อมลูการวาดแบบร่างกลไกการสวมใสเ่ครื�องประดบั (ภาพที� 3.35) 
จากการทดลองกลไกการสวมใส่ ข้าพเจ้าจึงมีความสนใจกลไกทั �งหมด 3 แบบ คือ 

) 

                                                                                                                                   



 

นนนนนนนน3.2.11 การวาดแบบร่างเครื�องประดบั
นนนนนนนนการออกแบบโดยดึงลักษณะของชุดราตรีที�มีความพองและบาน สะพรั�ง
ความรู้สกึตอนเต้นรํา แบง่ออกเป็น
นนนนนนนนนนนนนนนน
พระราชวงัที�หรูหรา ประดบัตกแตง่ด้วยลายแบบยคุบาโรกเป็นหลกั หรูหรา ยิ�งใหญ่และงดงาม ใช้
เส้นโค้งที�มีนํ �าหนกัแตกตา่งกนัและเส้นตรงให้ความรู้สกึหนกัแนน่ แข็งแรง

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที� 3.36 แบบร่าง

 

 

 

 

 

 
ภาพที� 3.37 แบบร่างจากความพองและบาน จากทศันธาตขุองสถานการณ์

การวาดแบบร่างเครื�องประดบัจากชดุราตรีที�มีความพองและบาน
การออกแบบโดยดึงลักษณะของชุดราตรีที�มีความพองและบาน สะพรั�ง

แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่  
นนนนนนนนนนนนนนนน3.2.11.1 ความพองและบาน จากทศันธาตขุองสถานการณ์ที�ได้จาก 

ประดบัตกแตง่ด้วยลายแบบยคุบาโรกเป็นหลกั หรูหรา ยิ�งใหญ่และงดงาม ใช้
เส้นโค้งที�มีนํ �าหนกัแตกตา่งกนัและเส้นตรงให้ความรู้สกึหนกัแนน่ แข็งแรง (ภาพที� 

  

แบบร่างจากความพองและบาน จากทศันธาตขุองสถานการณ์
 

แบบร่างจากความพองและบาน จากทศันธาตขุองสถานการณ์
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จากชดุราตรีที�มีความพองและบาน ครั �งที� 7  
การออกแบบโดยดึงลักษณะของชุดราตรีที�มีความพองและบาน สะพรั�ง เสมือน

งสถานการณ์ที�ได้จาก 
ประดบัตกแตง่ด้วยลายแบบยคุบาโรกเป็นหลกั หรูหรา ยิ�งใหญ่และงดงาม ใช้

ภาพที� 3.36-3.40) 

จากความพองและบาน จากทศันธาตขุองสถานการณ์ (1) 

แบบร่างจากความพองและบาน จากทศันธาตขุองสถานการณ์ (2) 



 

 

                     

 

 

 

 

 

ภาพที� 3.38 แบบร่างจากความพองและบาน จากทศันธาตขุองสถานการณ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที� 3.39 แบบร่างจากความพองและบาน จากทศันธาตขุองสถานการณ์

 

แบบร่างจากความพองและบาน จากทศันธาตขุองสถานการณ์
 
 

 

แบบร่างจากความพองและบาน จากทศันธาตขุองสถานการณ์
 

 

54 

แบบร่างจากความพองและบาน จากทศันธาตขุองสถานการณ์ (3) 

แบบร่างจากความพองและบาน จากทศันธาตขุองสถานการณ์ (4) 



 

 

 

 

               

 
 
 

 

ภาพที� 3.40 แบบร่างจากความพองและบาน จากทศันธาตขุองสถานการณ์

นนนนนนนนนนนนนนนน
พลิ �วไหว ใช้เส้นโค้งให้ความรู้สกึนุม่นวล เคลื�อนไหวอย่างช้าและมีส่
ไขม่กุ (ภาพที� 3.41-3.45) 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 3.41

 

 

แบบร่างจากความพองและบาน จากทศันธาตขุองสถานการณ์
 

นนนนนนนนนนนนนนนน3.2.11.2 ความพองและบาน จากทศันธาตขุอง
พลิ �วไหว ใช้เส้นโค้งให้ความรู้สกึนุม่นวล เคลื�อนไหวอย่างช้าและมีส่วนประกอบคือดอกไม้และโบว์ 

 

3.41 แบบร่างความพองและบาน จากทศันธาตขุองชดุราตรี
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แบบร่างจากความพองและบาน จากทศันธาตขุองสถานการณ์ (5) 

ความพองและบาน จากทศันธาตขุองชุดราตรีที�สะพรั�งและ
วนประกอบคือดอกไม้และโบว์ 

ความพองและบาน จากทศันธาตขุองชดุราตรี (1) 



 

 

 

 

 

               

                   

                                           

ภาพที� 3.42 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 3.43

 

                                           

3.42 แบบร่างความพองและบาน จากทศันธาตขุองชดุราตรี

 

3.43 แบบร่างความพองและบาน จากทศันธาตขุองชดุราตรี
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...........

แบบร่างความพองและบาน จากทศันธาตขุองชดุราตรี (2) 

แบบร่างความพองและบาน จากทศันธาตขุองชดุราตรี (3) 



 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 3.44 

22 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 3.45

 
 
 

3.44 แบบร่างความพองและบาน จากทศันธาตขุองชดุราตรี

3.45 แบบร่างความพองและบาน จากทศันธาตขุองชดุราตรี
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จากทศันธาตขุองชดุราตรี (4) 

แบบร่างความพองและบาน จากทศันธาตขุองชดุราตรี (5) 
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นนนนนนนน3.2.12 การวิเคราะห์และสรุปข้อมลูการวาดแบบร่างเครื�องประดบัครั �งที� 7  
1) ดลุยภาพแบบสมมาตร (Symmetry Balance)  
2) รูปทรงเป็นเรขาคณิต ทบึ ตนั มีขนาดใกล้เคียงกนั ไมมี่ความหลากหลาย 
3) แบบร่างเครื�องประดบัไม่สามารถสื�อสารได้ถึงการเล่นตุ๊กตากระดาษในสถานการณ์งานราตรี 
เพราะทศันธาตทีุ�ใช้ในการออกแบบไมช่ดัเจน 
4) ความพองและบานของชดุราตรีมีมมุมองด้านเดียว คือด้านหน้า 
5) ไมมี่มิต ิแบน 
นนนนนนนนข้าพเจ้ามีความสนใจแบบร่างเครื�องประดบัครั �งที� 7 เป็นแบบจําลอง ชิ �นงาน 3 มิต ิ
เพื�อใช้ในการศกึษา พฒันาและแก้ไขเป็นชิ �นงานจริงที�สมบรูณ์ 
 
3.3 การทดลองเทคนิคและวัสดุ          
นนนนนนนนเนื�องจากกระดาษเป็นวสัดทีุ�ใช้ในการทําตุ๊กตากระดาษ ข้าพเจ้าจึงมีความสนใจที�จะ
ทดลองวัสดุกระดาษมากที�สุด เพื�อให้เครื�องประดบัสามารถสื�อสารได้ถึงตุ๊กตากระดาษ โดยมี
เทคนิคและวสัดเุพิ�มเตมิตา่งๆ ดงันี �  
นนนนนนนน3.3.1 การทดลองพบักระดาษ โอะริงะมิ (ภาพที� 3.46-3.47) 
นนนนนนนนการพับกระดาษโอะริงะมิ นั �นสามารถสร้างสรรค์รูปทรง 2 และ 3 มิติขึ �นมาได้
หลากหลายรูปแบบด้วยการพบัทบไปจนเป็นรูปทรง ซึ�งส่วนมากจะไม่มีการตดักระดาษ ใช้สีสัน
สดใส สีเดียวและสีต่างกนั ใช้กระดาษโปสเตอร์ 2 สี แต่รูปทรง ลวดลายต่างๆ จะไม่เหมือนแบบ
ร่างทศันธาตสุถานการณ์งานราตรีและชดุราตรีตามที�ออกแบบไว้ทั �งหมด 
 

 
 

ภาพที� 3.46 การทดลองพบักระดาษ โอะริงะมิ (1) 
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ภาพที� 3.47 การทดลองพบักระดาษ โอะริงะมิ (2) 
 

นนนนนนนน3.3.2 การทดลองตดัและพิมพ์ลวดลายลงกระดาษ (ภาพที� 3.48-3.49) 
นนนนนนนนการพิมพ์ลวดลายลงบนกระดาษเป็นเทคนิคเดียวกบัการทําตุ๊กตากระดาษ ข้าพเจ้าจึง
มีสนใจที�จะพิมพ์ลวดลายทัศนธาตุสถานการณ์งานราตรีและชุดราตรีลงบนกระดาษ และตัด
หลายๆแผน่ นํามาทบัซ้อนกนัหลายชั �นให้ชิ �นงานมีความหนา 
 

 
 

ภาพที� 3.48 การทดลองตดัและพิมพ์ลวดลายลงกระดาษ (1) 
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ภาพที� 3.49 การทดลองตดัและพิมพ์ลวดลายลงกระดาษ (2) 
 

นนนนนนนน3.3.3 การทดลองปักลายและเย็บผ้า (ภาพที� 3.50-3.51) 
นนนนนนนนข้าพเจ้ามีความสนใจทดลองวสัดผุ้าเพิ�มเติม เพราะผ้ามีหลากหลายชนิด ซึ�งมีชนิดที�
พื �นผิวเดียวกับชุดราตรี ทําให้รู้สึกเสมือนกําลงัสวมใส่ชดุราตรีอยู่จริงๆ โดยทดลองการปักลายผ้า
จากทศันธาตสุถานการณ์งานราตรีและชดุราตรี ทําให้ได้ลาย2 มิติ และเย็บผ้าในรูปทรงตา่งๆผสม
กบัการยดันุน่เพื�อขึ �นรูปให้ได้ชิ �นงาน 3 มิต ิ 
 

 
 

ภาพที� 3.50 การทดลองปักลาย 
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ภาพที� 3.51 การทดลองเย็บผ้า 
 

นนนนนนนน3.3.4 การสรุปข้อมลูการทดลองเทคนิคและวสัด ุ 
นนนนนนนนข้าพเจ้ามีความสนใจเทคนิคการตดัและพิมพ์ลวดลาย เพราะสามารถทําให้ตนเอง
และคนในวยัใกล้เคียงกนั สามารถหวนรําลึกถึงความรู้สึกที�เป็นสขุในอดีตที�ได้เล่นตุ๊กตากระดาษ
ในวยัเยาว์ และมีเทคนิค, วสัดเุดียวกบัการทําตุ๊กตากระดาษ 
นนนนนนนน3.3.5 การทดลองกลไกการสวมใสเ่ครื�องประดบั (ภาพที� 3.52) 
นนนนนนนนการทดลองกลไกการสวมใส่ ข้าพเจ้าจึงมีความสนใจกลไก คือการหนีบ, การกลดั, 
การเสียบ พบัเข้า-ออกและการแปะ-ติด โดยออกแบบรูปแบบที�แตกต่างกนัออกไป ทดลองแผ่น
ทองเหลืองขนาด 0.5 มิลลิเมตร (บาง) เพื�อความยืดหยุน่ที�ง่ายขึ �น 

 

Gho0-p= 

 

 

 
 
 

ภาพที� 3.52 การทดลองกลไกการสวมใสเ่ครื�องประดบั 
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นนนนนนนน3.3.6 การทดลองแบบจําลอง ชิ �นงาน 3 มิติ 
นนนนนนนนจากการสรุปข้อมูลการวาดแบบร่างเครื�องประดบัและการทดลองเทคนิคและวัสด ุ
ข้าพเจ้าจงึทดลองแบบจําลอง ชิ �นงาน 3 มิตขิึ �น โดยแสดงรายละเอียดตา่งๆ จําลองการทํางานของ
ชิ �นงานหรือวิธีการที�ใช้แก้ปัญหา เพื�อใช้ในการศึกษา พฒันาและแก้ไขเป็นชิ �นงานจริงที�สมบูรณ์
จดัทําเข็มกลดัทั �งหมด 10 ชิ �น (ภาพที� 3.53-3.72) 
นนนนนนนนนนนนนนนน3.3.6.1 ความพองและบาน จากทัศนธาตุของสถานการณ์ที�ได้จาก 
พระราชวงัที�หรูหรา ประดบัตกแตง่ด้วยลายแบบยคุบาโรกเป็นหลกั หรูหรา ยิ�งใหญ่และงดงาม ใช้
เส้นโค้งที�มีนํ �าหนกัแตกตา่งกนัและเส้นตรงให้ความรู้สึกหนกัแน่น แข็งแรง ทั �งหมด 5 ชิ �น (ภาพที� 
3.53-3.62) ได้แก่ 
 

 

ภาพที� 3.53 แบบจําลองจากความพองและบาน จากทศันธาตขุองสถานการณ์ (1) 
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ภาพที� 3.54 แบบร่างความพองและบาน จากทศันธาตขุองชดุราตรี (2) 

 

 

ภาพที� 3.55 แบบจําลองจากความพองและบาน จากทศันธาตขุองสถานการณ์ (3) 
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ภาพที� 3.56 แบบจําลองจากความพองและบาน จากทศันธาตขุองสถานการณ์ (4) 

 

 

ภาพที� 3.57 แบบจําลองจากความพองและบาน จากทศันธาตขุองสถานการณ์ (5) 
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ภาพที� 3.58 แบบจําลองจากความพองและบาน จากทศันธาตขุองสถานการณ์ (6) 

 

 

ภาพที� 3.59 แบบจําลองจากความพองและบาน จากทศันธาตขุองสถานการณ์ (7)  
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ภาพที� 3.60 แบบจําลองจากความพองและบาน จากทศันธาตขุองสถานการณ์ (8)  

 

 

ภาพที� 3.61 แบบจําลองจากความพองและบาน จากทศันธาตขุองสถานการณ์ (9)  
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ภาพที� 3.62 แบบจําลองจากความพองและบาน จากทศันธาตขุองสถานการณ์ (10)  

นนนนนนนนนนนนนนนน3.3.6.2 ความพองและบาน จากทศันธาตขุองชดุราตรีที�สะพรั�งและพลิ �ว
ไหว ใช้เส้นโค้งให้ความรู้สึกนุ่มนวล เคลื�อนไหวอย่างช้าและมีส่วนประกอบคือดอกไม้และโบว์ 
ไขม่กุ ทั �งหมด 5 ชิ �น (ภาพที� 3.63-3.72) ได้แก่ 
 

 

ภาพที� 3.63 แบบจําลองจากความความพองและบาน จากทศันธาตขุองชดุราตรี (1)  
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ภาพที� 3.64 แบบจําลองจากความความพองและบาน จากทศันธาตขุองชดุราตรี (2) 

 

 

ภาพที� 3.65 แบบจําลองจากความความพองและบาน จากทศันธาตขุองชดุราตรี (3) 
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ภาพที� 3.66 แบบจําลองจากความความพองและบาน จากทศันธาตขุองชดุราตรี (4) 

 

 

ภาพที� 3.67 แบบจําลองจากความความพองและบาน จากทศันธาตขุองชดุราตรี (5)  
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ภาพที� 3.68 แบบจําลองจากความความพองและบาน จากทศันธาตขุองชดุราตรี (6) 

 

 

ภาพที� 3.69 แบบจําลองจากความความพองและบาน จากทศันธาตขุองชดุราตรี (7) 
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ภาพที� 3.70 แบบจําลองจากความความพองและบาน จากทศันธาตขุองชดุราตรี (8) 

 

 

ภาพที� 3.71 แบบจําลองจากความความพองและบาน จากทศันธาตขุองชดุราตรี (9)  
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ภาพที� 3.72 แบบจําลองจากความความพองและบาน จากทศันธาตขุองชดุราตรี (10) 

นนนนนนนนนนนนนนนน3.3.6.3 แบบจําลองกลไก (การหนีบ, การกลดั, การสอด-เสียบ) การสวม

ใส่เครื�องประดบัจากด้านหลงัความพองและบาน จากทศันธาตขุองสถานการณ์งานราตรีและชุด

ราตรี (ภาพที� 3.73-3.74) 

 

ภาพที� 3.73 แบบจําลองกลไกการสวมใสเ่ครื�องประดบั (1) 
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ภาพที� 3.74 แบบจําลองกลไกการสวมใสเ่ครื�องประดบั (2)                                                                                                 
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บทที� 4 
สรุปผลการทดลองและแนวทางในการออกแบบ 

 
4.1 สรุปผลการทดลอง 
นนนนนนนนจากการทดลองวสัดตุา่งๆ ทําให้ข้าพเจ้าได้ค้นพบวสัดแุละเทคนิคที�เหมาะสม รวมถึง
การจดัองค์ประกอบศลิป์ที�สอดคล้องกบัโครงการนี ( ได้แก่ 
นนนนนนนน4.1.1 ตําแหนง่เครื�องประดบั 
นนนนนนนนผลงานเครื�องประดบัของข้าพเจ้าประกอบด้วยเข็มกลดัจํานวน 6 ชิ (น สร้อยคอ  2 เส้น
และตา่งหจํูานวน 5 คู ่ 
1) เข็มกลดั (หนีบ): ลกัษณะการใช้งานของเข็มกลดั (หนีบ) คล้ายกบัการสอด เสียบในการเล่น
ตุ๊กตากระดาษมากที�สดุ และสามารถประดบัได้ตั (งแตบ่ริเวณหวัไหลแ่ละเอว เคลื�อนย้ายได้ 
2) สร้อยคอ 2 เส้น: มีความยาวสามารถประดบัได้ตั (งแตบ่ริเวณลําคอลงมาถึงเอว 
3) ต่างหู (หนีบ): ลกัษณะการใช้งานของตา่งหู (หนีบ) คล้ายกับการสอด เสียบในการเล่นตุ๊กตา
กระดาษเชน่เดียวกนั และสามารถประดบัที�ใบห ูที�ใกล้เคียงหรือแทนการประดบับริเวณศรีษะ 
นนนนนนนน4.1.2 วสัดแุละเทคนิค 
นนนนนนนนกระดาษ PVC (พลาสติก) โดยการสร้างลวดลายและปริ (นลงบนกระดาษ PVC นําไป
เลเซอร์คตัเพื�อตดัออกมาเป็นชิ (นๆและนํามาประกอบบนโลหะ 
 
4.2 สรุปแนวทางการออกแบบ 
นนนนนนนนแนวความคดิ การออกแบบโดยดงึลกัษณะของชดุราตรีที�มีความพองและบาน สะพรั�ง 
เสมือนความรู้สึกตอนเต้นรํา แบง่ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ความพองและบาน จากทศันธาตขุอง
สถานการณ์ที�ได้จาก พระราชวงัที�หรูหรา ประดบัตกแต่งด้วยลายแบบยุคบาโรกเป็นหลกั หรูหรา 
ยิ�งใหญ่และงดงาม ใช้เส้นโค้งที�มีนํ (าหนกัแตกต่างกนัและเส้นตรงให้ความรู้สึกหนกัแน่น แข็งแรง 
และความพองและบาน จากทศันธาตขุองชุดราตรีที�สะพรั�งและพลิ (วไหว ใช้เส้นโค้งให้ความรู้สึก
นุม่นวล เคลื�อนไหวอยา่งช้าและมีสว่นประกอบคือดอกไม้และโบว์ ไขม่กุ  
นนนนนนนนข้าพเจ้าจึงได้พัฒนาแบบร่างเครื�องประดบัจากแบบร่างเครื�องประดบัเดิม (ภาพที� 
4.1-4.4) ได้ดงันี ( 
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ภาพที� 4.1 แบบร่างเครื�องประดบัสรุปแนวความคดิ (1) 

 

 
 

ภาพที� 4.2 แบบร่างเครื�องประดบัสรุปแนวความคดิ (2) 
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ภาพที� 4.3 แบบร่างเครื�องประดบัสรุปแนวความคดิ (3) 

 

                            

ภาพที� 4.4 แบบร่างเครื�องประดบัสรุปแนวความคดิ (4) 
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4.3 ขั 7นตอนการทาํงาน  
1) ออกแบบลายเส้นรูปทรง (โลหะ) (ภาพที� 4.5) 
 

 
 

ภาพที� 4.5 ลายเส้นรูปทรง (โลหะ) 
 
 

2) กดักรดแผน่โลหะ (ภาพที� 4.6) 
 

 
 

ภาพที� 4.6 กดักรดแผน่โลหะ 
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3) ฉลแุผน่โลหะ (ภาพที� 4.7-4.8) 
 

 
 

ภาพที� 4.7 ฉลแุผน่โลหะ 
 
 

 
 

ภาพที� 4.8 แผน่โลหะที�ฉลเุรียบร้อย 
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4) แกะขี �ผึ �ง (Wax) (ภาพที� 4.9) 
 

 
 
 

ภาพที� 4.9 ขี �ผึ �ง 
 
 
5) หล่อชิ �นงานโลหะ (ภาพที� 4.10) 
 

 
 

ภาพที� 4.10 ชิ �นงานการหลอ่โลหะ 
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6) การเชื�อมประกอบชิ �นงานและขดัแตง่ชิ �นงาน 
นนนนนนนน6.1) เครื�องประดบัที�เหมาะสมกับข้าพเจ้าที�จะสวมใส่เพื�อรับมือกับความทุกข์ที�จะ
เกิดขึ �นอยา่งแนน่อน (ภาพที� 4.11-4.14) 
 

 
 

ภาพที� 4.11 เชื�อมประกอบชิ �นงาน (1) 
 
 

 
 

ภาพที� 4.12 เชื�อมประกอบชิ �นงาน (2) 
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ภาพที� 4.13 เชื�อมประกอบชิ �นงาน (3) 
 
 

 

 
 

ภาพที� 4.14 เชื�อมประกอบชิ �นงาน (4) 
 
 
นนนนนนนน6.6.2) เชื�อมชิ �นงานโลหะเสร็จเรียบร้อย จึงนําสายสร้อยมาร้อยเข้ากับชิ �นงานโลหะ 
(ภาพที� 4.15) 
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ภาพที� 4.15 เชื�อมประกอบชิ �นงาน (5) 
 
นนนนนนนน6.6.3) การเชื�อมปนระกอบเครื�องประดบัที�เหมาะสมกบัข้าพเจ้าที�จะสวมใส่เพื�อรับมือ
กบัความทกุข์ที�ไมไ่ด้คาดคดิ (ภาพที� 4.16-4.19) 
 

 
 

ภาพที� 4.16 เชื�อมประกอบชิ �นงาน (6) 
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ภาพที� 4.17 เชื�อมประกอบชิ �นงาน (7) 
 
 

 
 

ภาพที� 4.18 เชื�อมประกอบชิ �นงาน (8) 
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ภาพที� 4.19 เชื�อมประกอบชิ �นงาน (9) 
G,n 
 
นนนนนนนน6.4) เชื�อมชิ �นงานโลหะเสร็จเรียบร้อย จึงนําสายสร้อยมาร้อยเข้ากับชิ �นงานโลหะ 
(ภาพที� 4.20) 
 

 
 

ภาพที� 4.20 เชื�อมประกอบชิ �นงาน (10) 
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7) ออกแบบลวดลาย (กระดาษ)  
นนนนนนนน7.1) ความพองและบาน จากทศันธาตขุองสถานการณ์ที�ได้จาก พระราชวงัที�หรูหรา 
ประดบัตกแต่งด้วยลายแบบยุคบาโรกเป็นหลกั หรูหรา ยิ�งใหญ่และงดงามและทศันธาตขุองชุด
ราตรีที�สะพรั�งและพลิ �วไหว ใช้เส้นโค้งให้ความรู้สกึนุม่นวล เคลื�อนไหวอยา่งช้า (ภาพที� 4.21) 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพที� 4.21 ลวดลายจากการออกแบบความพองและบาน จากทศันธาตขุองสถานการณ์ 
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นนนนนนนน7.2) การออกแบบโดยดึงลกัษณะและลวดลายของชุดราตรีที�มีความพองและบาน 
สะพรั�งเปรียบกับดอกไม้ที�กําลังเบ่งบาน เสมือนความรู้สึกตอนเต้นรํา ใช้เส้นโค้งให้ความรู้สึก
นุม่นวล เคลื�อนไหวอยา่งช้า (ภาพที� 4.22-4.23) 
 

 
ภาพที� 4.22 ลวดลายจากการออกบบลวดลายของชดุราตรี (1) 

 

 
 
 

ภาพที� 4.23 ลวดลายจากการออกบบลวดลายของชดุราตรี (2) 
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8) เลเซอร์คตัลงกระดาษ PVC (ภาพที� 4.24) 
 

 
 

ภาพที� 4.24 เลเซอร์คตักระดาษ PVC 
 
9) ชปุสีทองและลงยาสี (ภาพที� 4.25) 
 

 
 

ภาพที� 4.25 ชิ �นงานชปุสีทองและลงยาสี 
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10) ประกอบชิ �นงานโลหะกบักระดาษให้เสร็จสมบรูณ์ (ภาพที� 4.26) 
 

 
 

ภาพที� 4.26 การประกอบผลงาน 
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4.4 ขั 7นตอนการเขียนแบบ (ภาพที� 4.27-4.34) 

 

ภาพที� 4.27 การเขียนแบบ (1) 
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ภาพที� 4.28 การเขียนแบบ (2) 
 



91 

 

 

ภาพที� 4.29 การเขียนแบบ (3) 
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ภาพที� 4.30 การเขียนแบบ (4) 
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ภาพที� 4.31 การเขียนแบบ (5) 
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ภาพที� 4.32 การเขียนแบบ (6) 
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ภาพที� 4.33 การเขียนแบบ (7) 
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ภาพที� 4.34 การเขียนแบบ (8) 
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บทที� 5 
ผลงานเครื�องประดับจริง 

 
นนนนนนนนผลงานเครื�องประดบัของข้าพเจ้าประกอบด้วยเครื�องประดบัจํานวน 17 ชิ (น แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุม่ 
1) เครื�องประดับที�เหมาะสมกับข้าพเจ้าที�จะสวมใส่เพื�อรับมือกับความทุกข์ที�จะเกิดขึ (นอย่าง
แนน่อน (ภาพที� 5.1-5.2) 
 

 
 

ภาพที� 5.1 ผลงานเครื�องประดบัจริง (1) 
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ภาพที� 5.2 ผลงานเครื�องประดบัจริง (2) 
 
2) เครื�องประดบัที�เหมาะสมกบัข้าพเจ้าที�จะสวมใส่เพื�อรับมือกบัความทกุข์ที�ไม่ได้คาดคิด (ภาพที� 
5.3-5.5) 
 

 
 

ภาพที� 5.3 ผลงานเครื�องประดบัจริง (3) 
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ภาพที� 5.4 ผลงานเครื�องประดบัจริง (4) 
 

 
 

ภาพที� 5.5 ผลงานเครื�องประดบัจริง (5) 



100 
 

บทที� 6 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
นนนนนนนนตุ๊กตากระดาษคือของเล่นในวยัเยาว์ของข้าพเจ้าที�โปรดปรานมากที�สดุมาจวบจนใน
ปัจจบุนั แตด้่วยเวลาที�ผา่นไปทกุอย่างย่อมมีการเปลี�ยนแปลง มาถึงวนันี (ตุ๊กตากระดาษในรูปแบบ
ที�ข้าพเจ้าเคยเล่นได้หายไปจากบ้านและร้านค้า ซึ�งทําให้รายละเอียดความทรงจําที�เกี�ยวข้องกับ
ตุ๊กตากระดาษของข้าพเจ้าเลือนรางไปยิ�งนานวนัยิ�งไม่ชดัเจน และประการสําคญัคือวุฒิภาวะไม่
เหมาะสมในการเล่นตุ๊กตากระดาษ แตข้่าพเจ้ายงัคงรําลึกถึงความประทบัใจกบัภาวะความสขุใน
อดีตที�เกิดขึ (นผ่านกิจกรรมการเล่นตุ๊กตากระดาษอยู่เสมอๆ เพราะการรําลึกถึงภาวะความสุขใน
อดีตที�เกิดขึ (นผ่านกิจกรรมการเล่นตุ๊กตากระดาษส่งผลให้ข้าพเจ้ามีความสุขทุกครั (งการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน ช่วยบรรเทาสภาวะความทุกข์ ให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายในจิตใจได้ง่ายและ
รวดเร็วที�สุด แม้รายละเอียดของความทรงจําจะไม่ชดัเจนมากนัก แต่เมื�อนึกถึงทีไรทําให้รู้สึกว่า
ตนเองได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั (ง ปลดปล่อยอารมณ์ผ่านจินตนาการทางความคิดที�ตนเองเป็นผู้
กําหนด 
นนนนนนนนโดยมีความสนใจที�จะดึงลักษณะเด่นของตุ๊กตากระดาษนํามาออกแบบสร้างสรรค์
เพื�อกระตุ้นความทรงจําของตนเอง คือวสัดกุระดาษและเสน่ห์ของตุ๊กตากระดาษที�ทําให้ข้าพเจ้า
ประทบัใจคือการสร้างบทบาทสมมตุิตามจินตนาการที�เกินความเป็นจริงในวยัเยาว์ ว่าได้สวมใส่
เครื�องแตง่กายไปร่วมงานเลี (ยงฉลองยามราตรี ด้วยการแทนตนเองเป็นตวัการ์ตนูสาวน้อยตาหวาน 
แตง่กายชดุราตรีกระโปรงบาน สีสนัสดใสและมีวิธีการสวมเครื�องแตง่กายที�ง่ายเพียงพบัเข้า-ออก  
นนนนนนนนเกิดเป็นแนวคดิในการออกแบบความประทบัใจกบัภาวะความสขุในอดีตที�เกิดขึ (นผ่าน
กิจกรรมการเลน่ตุ๊กตากระดาษในวยัเยาว์ เพื�อสร้างสรรค์เครื�องประดบัที�ทําหน้าที�บนัทึกความทรง
จําที�มีความสุขของข้าพเจ้าที�มาจากบทบาทสมมุติผ่านการเล่นตุ๊กตากระดาษในอดีต บรรเทา
ความทุกข์ สร้างความผ่อนคลายในจิตใจ โดยเครื�องประดบัของข้าพเจ้ามีจํานวน 17 ชิ (น แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือเครื�องประดบัที�เหมาะสมกับข้าพเจ้าที�จะสวมใส่เพื�อรับมือกับความทกุข์ที�จะ
เกิดขึ (นอยา่งแนน่อนและเครื�องประดบัที�เหมาะสมกบัข้าพเจ้าที�จะสวมใส่เพื�อรับมือกบัความทกุข์ที�
ไมไ่ด้คาดคดิ 
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 ภาควิชาออกแบบเครื�องประดบั 
คณะมณัฑนศลิป์  มหาวิทยาลยัศลิปากร 

 
ชื�อนกัศกึษา นางสาวกษกร  เกิดวิชยั 

รหสัประจําตวั  04540219 
อาจารย์ที�ปรึกษาศลิปนิพนธ์ อาจารย์ ดร. ยอดขวญั สวสัดี  

 
วนัที� 16 ธนัวาคม 2558 

 
แบบเสนอหัวข้อศิลปนิพนธ์ 

                                                                             
1. หัวข้อภาษาไทย     โครงการออกแบบเครื�องประดบัตุ๊กตากระดาษ 
                                    จากความทรงจําในวยัเยาว์ 
    หัวข้อภาษาอังกฤษ  Paper dolls jewelry from the childhood memory. 
 
2. ที%มาและความสาํคัญ 
นนนนนนนนเด็กผู้หญิงทุกคนล้วนมีของเล่นที�ชื�นชอบตามแต่จินตนาการและความต้องการของ 
ตนเอง โดยในปัจจบุนันี �ตุ๊กตาบาร์บี � ตุ๊กตาบลายธ์ได้เข้ามามีอิทธิพลกบัเด็กที�กําลงัจะเริ�มเป็นสาว
เกือบทั�วโลก มากกว่าความเป็นเพื�อนเหมือนตุ๊กตาทั�วไป เพราะเด็กๆตั �งความฝันที�จะเติบโตขึ �น
แล้วสวย ได้แต่งตวัทันสมยัโดยเห็นตุ๊กตาเหล่านี �เป็นแบบอย่าง แต่หากย้อนไปในอดีตคงปฏิเสธ
ไม่ได้ว่าตุ๊กตากระดาษถือเป็นของเล่นที�ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากของเหล่าเด็กผู้หญิง รวมถึง
ข้าพเจ้าในวยัเยาว์ด้วย เพราะการที�ได้เล่นตุ๊กตากระดาษไม่ว่าจะเล่นคนเดียวหรือเล่นร่วมกนักับ
เพื�อนๆก็มีความสุขที�ได้จากการสร้างบทบาทสมมุติตามจินตนาการที�เกินความเป็นจริงผูกโยง
เรื�องราวตา่งๆตามแตใ่จต้องการ                                                                                          .              
นนนนนนนนและด้วยเวลาที�ผ่านไปทกุอย่างย่อมมีการเปลี�ยนแปลง ข้าพเจ้าเติบโตจนปัจจบุนัอยู่
ในวัยผู้ ใหญ่ตอนต้นมีวุฒิภาวะและหน้าที� ความรับผิดชอบมากขึ �น ด้วยเหตุนี �จึงมีความเครียด 
ความกดดนัต่อการดําเนินชีวิตมากยิ�งขึ �นตามมา ซึ�งหากย้อนเวลากลับไปในช่วงชีวิตวัยรุ่นของ
ข้าพเจ้าจะมีวิธีการจดัการต่อความเครียดคือการท่องเที�ยว แต่ในปัจจบุนัการจดัการความเครียด
แตกต่างออกไป ข้าพเจ้าเลือกที�จะอยู่บ้านสร้างสมาธิกับตนเองและรําลึกถึงความสุขในวยัเยาว์
เพื�อสร้างความผ่อนคลายในจิตใจ ซึ�งความสุขที�กล่าวข้างต้นนั �นคือการเล่นตุ๊กตากระดาษ แม้
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รายละเอียดของความทรงจําจะไม่ชดัเจนมากนกั แต่เมื�อนึกถึงทีไรทําให้รู้สึกว่าตนเองได้กลบัไป
เป็นเดก็อีกครั �ง ปลดปลอ่ยอารมณ์ผา่นจินตนาการทางความคดิที�ตนเองเป็นผู้ กําหนด 
นนนนนนนนเสน่ห์ของตุ๊กตากระดาษที�ทําให้ข้าพเจ้าประทบัใจนั �นคือการสร้างบทบาทสมมตุิตาม
จินตนาการที�เกินความเป็นจริงในวยัเยาว์ ว่าได้สวมใส่เครื�องแต่งกายไปร่วมงานเลี �ยงฉลองยาม
ราตรี หรือจิบนํ �าชายามบ่าย เป็นต้น ด้วยการแทนตนเองเป็นตวัการ์ตนูสาวน้อยตาหวาน กลมโต 
มาพร้อมเสื �อผ้าแนวชดุราตรีกระโปรงบาน ชดุเจ้าหญิงแสนสวยและเครื�องประดบัที�หรูหรามีมาให้
เลือกมากมาย โดยมีวิธีการสวมเครื�องแตง่กายที�ง่ายเพียงพบัเข้า-ออก มาถึงวนันี �ตุ๊กตากระดาษใน 
รูปแบบที�ข้าพเจ้าเคยเล่นได้หายไปจากร้านค้า หากจะมีปรากฏอยู่บ้างก็จะเป็นร้านค้าชานเมือง -
ตา่งจงัหวดั ซึ�งทําให้รายละเอียดความทรงจําที�เกี�ยวข้องกบัตุ๊กตากระดาษของข้าพเจ้าเลือนรางไป
ยิ�งนานวนัยิ�งไมช่ดัเจน และประการสําคญัคือวฒุิภาวะของข้าพเจ้าที�ไม่เหมาะสมในการเล่นตุ๊กตา
กระดาษ อีกทั �งไม่มีความสนใจที�จะกลบัไปเล่นกิจกรรมดงักล่าวอีกแล้ว แตข้่าพเจ้ายงัคงรําลึกถึง
ความประทบัใจกับภาวะความสุขในอดีตที�เกิดขึ �นผ่านกิจกรรมการเล่นตุ๊กตากระดาษอยู่เสมอๆ  
นนนนนนนนในฐานะนกัออกแบบจึงมีความสนใจที�จะศกึษา วิเคราะห์ความประทบัใจในอดีตของ
ตนเอผา่นการเลน่ตุ๊กตากระดาษในวยัเยาว์ เพื�อนํามาเป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบสร้างสรรค์ 
เครื�องประดบัที�เหมาะสมแก่การสวมใส่ในการดําเนินชีวิตในปัจจบุนัและทําหน้าที�เสมือนกบัเครื�อง
บนัทึกความทรงจําที�มีความสุขของข้าพเจ้าที�มาจากบทบาทสมมตุิผ่านการเล่นตุ๊กตากระดาษใน
อดีต เพื�อบรรเทาความทกุข์ สร้างความผอ่นคลายในจิตใจ 
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
นนนนนนนนต้องการสร้างสรรค์เครื�องประดบัที�ทําหน้าที�เสมือนเป็นวตัถใุช้บนัทกึความทรงจําของ   
ข้าพเจ้าในกิจกรรมการเลน่ตุ๊กตากระดาษ ซึ�งสามารถตอบสนองตอ่บทบาทสมมตุติามจินตนาการ  
ของตวัข้าพเจ้าในวยัเยาว์และสามารถหวนรําลกึถึงความรู้สกึที�เป็นสขุในอดีตที�เป็นเสมือนกิจกรรม 
เพื�อบรรเทาความทกุข์ สร้างความผอ่นคลายในจิตใจ 
 
4. ขอบเขตในการวิจัยหรือการออกแบบ 
นนนนนนนน4.1 ศึกษาข้อมูล บทความและบทวิเคราะห์ที�มีความเกี�ยวข้องกับประวัติศาสตร์ 
เอกลักษณ์และวิธีการเล่นของตุ๊ กตากระดาษในกลุ่มคนและประเทศต่างๆ......................                                                                 
นนนนนนนน4.2 ศกึษาลกัษณะและรูปแบบของตุ๊กตากระดาษในอดีตที�เกี�ยวข้องกบัประสบการณ์
ของข้าพเจ้า เช่น ลักษณะตัวการ์ตูน, เครื�องแต่งกายเป็นต้น.......................................                                                                              
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นนนนนนนน4.3 ศกึษาข้อมลู ลกัษณะเครื�องแตง่กายและเครื�องประดบัที�เหมาะสมกบัยคุปัจจบุนั               
นนนนนนนน4.4 ศกึษาวสัดแุละประเภทของกระดาษที�มีเหมาะสมในการทําเครื�องประดบั 
  
5. แนวทางการแก้ปัญหา  
 
  ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา 
 
5.1 ด้านสังคม 
ข้าพเจ้ามีวฒุิภาวะที�สงูขึ �นจงึไมเ่หมาะสมที� 
จะเลน่ตุ๊กตากระดาษ และตุ๊กตากระดาษ
ไมไ่ด้รับความนิยม คอ่ยๆเลือนหายไปจาก
สงัคมในยคุปัจจบุนั 

 
5.1 ด้านสังคม 
ออกแบบตุ๊กตากระดาษในรูปแบบเครื�องประดบั 
โดยบนัทึกภาพความทรงจําระหวา่งข้าพเจ้าที�มี
ตอ่การเลน่ตุ๊กตากระดาษ ผ่านวสัดทีุ�มีความ
แข็งแรง ทนทาน 

 
5.2 ด้านความงาม 
ลกัษณะของตวัการ์ตนู เครื�องแตง่กายและ
เครื�องประดบัของตุ๊กตากระดาษมีความ
งดงามในรูปแบบสมยัก่อน 

 
5.2 ด้านความงาม 
ออกแบบเครื�องประดบัจากจินตนาการในวยัเด็ก
และความเหมาะสมของตนเอง ให้มีความงดงาม
ในรูปแบบร่วมสมยั เข้ากบัยคุสมยัปัจจบุนั 

 
6. วิธีการศึกษา 
นนนนนนนน6.1 ทบทวนวรรณกรรมโดยการรวบรวมและศกึษาพร้อมทั �งวิเคราะห์ข้อมลูทั �งหมดที�
เกี�ยวกับประวตัิ ลกัษณะและรูปแบบของตุ๊กตากระดาษ รวมถึงลักษณะของเครื�องแต่งกายและ
เครื�องประดบัที�เหมาะสมในยุคปัจจุบัน จากหนังสือ บทความ และสื�อออนไลน์และสมุดตุ๊กตา
กระดาษ 

นนนนนนนน6.2 วิเคราะห์และสรุปข้อมลูเบื �องต้น วตัถปุระสงค์ของโครงการ แรงบนัดาลใจ และ
ระดมความคดิ เพื�อสรุปแนวความคดิในการออกแบบและขอบเขตในการออกแบบ                                                                             

นนนนนนนน6.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการออกแบบเครื�องประดบัจากศิลปินท่านอื�นๆใน
แนวทางที�ใกล้เคียงกนั เพื�อเป็นตวัอยา่งในการพฒันาการออกแบบ 

นนนนนนนน6.4 สงัเคราะห์ข้อมลูออกมาเป็นทศันธาต ุและทดลองเทคนิคและวสัด ุ 
นนนนนนนน6.5 ออกแบบและพฒันาแบบร่างเบื �องต้น ร่างแบบผลงานเครื�องประดบั และทดลอง
สร้างโมเดล 3 มิต ิรวมถึง ทดลอง และคดัเลือกวสัดใุนการทําชิ �นงานจริง 
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นนนนนนนน6.6 ผลิตชิ �นงานจริงให้เสร็จสมบรูณ์ สรุปผลและประเมินการทํางาน 
 
7. แผนการดาํเนินงานและระยะเวลา 
 

แผนการดาํเนินงาน ระยะเวลา 

7.1 ปฐมนิเทศการทําศลิปนิพนธ์ 23 พฤศจิกายน 2558 
7.2 ศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลูที�สนใจและจดัทําแบบเสนอ
หวัข้อศลิปนิพนธ์ 

24 พฤศจิกายน 2558 -                  
15 ธนัวาคม 2558 

7.3 นําเสนอหวัข้อศลิปนิพนธ์ ครั �งที� 1 16 ธนัวาคม 2558 
7.4 วิเคราะห์และปรับปรุงแบบเสนอหวัข้อศลิปนิพนธ์ 17-22 ธนัวาคม 2558 
7.5 นําเสนอหวัข้อศลิปะนิพนธ์ ครั �งที�2 (เฉพาะผู้ ที�ไมผ่า่น) 23 ธนัวาคม 2558 
7.6 รวบรวมและศกึษาข้อมลูที�เกี�ยวข้องเกี�ยวกบัหวัข้อศลิป
นิพนธ์ 

24-31 ธนัวาคม 2558 

7.7 วิเคราะห์และสรุปข้อมลู พร้อมจดัทําแผนการนําเสนอ  1-6 มกราคม 2559 
7.8 สง่ข้อมลูและนําเสนอผลงานครั �งที� 1 12-13 มกราคม 2559 
7.9 วิเคราะห์และปรับปรุง โดยอ้างอิงจากข้อเสนอแนะในการ
นําเสนองานครั �งที� 1 

14-16 มกราคม 2559 

7.10 ร่างแบบผลงานโดยแยกเป็นหลายแนวทาง เพื�อนํามา
เปรียบเทียบและสรุปหาแนวทางที�เหมาะสมที�สดุ 

17-23 มกราคม 2559 

7.11 สรุปเลือกแนวทางการออกแบบ และทดลองวสัดทีุ�
นา่สนใจ 

24-31 มกราคม 2559 

7.12 รวบรวมข้อมลู พร้อมจดัทําแผนการนําเสนอ 1-4 กมุภาพนัธ์ 2559 
7.13 สง่ข้อมลูและนําเสนอผลงานครั �งที� 2 5-9 กมุภาพนัธ์ 2559 
7.14 วิเคราะห์และปรับปรุง โดยอ้างอิงจากข้อเสนอและใน
การนําเสนองานครั �งที� 2 

10-15 กมุภาพนัธ์ 2559 

7.15 ร่างแบบผลงาน โดยพฒันาจากแนวทางเลือก 16-22 กมุภาพนัธ์ 2559 
7.16 ทดลองผลิตแบบร่าง3มิต ิและเขียนแบบผลงาน 23 กมุภาพนัธ์ -                              

2 มีนาคม 2559 
7.17 รวบรวมข้อมลู พร้อมจดัทําแผนการนําเสนอ 3-8 มีนาคม 2559 
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7.18 สง่ข้อมลูและนําเสนอผลงานครั �งที� 3 9-11 มีนาคม 2559 

7.19 วิเคราะห์และปรับปรุง โดยอ้างอิงจากข้อเสนอและใน
การนําเสนองานครั �งที� 3 

12-16 มีนาคม 2559 

7.20 ผลิตผลงานชิ �นจริง 17 มีนาคม -                                
21 เมษายน 2559 

7.21 ออกแบบและจดัทําการนําเสนอผลงาน 22 เมษายน - 
1 พฤษภาคม 2559 

7.22 นําเสนอผลงานครั �งที�4 และสง่ศลิปนิพนธ์ฉบบัร่าง 2 พฤษภาคม  2559 
7.23 ปรับปรุงแก้ไขศลิปนิพนธ์ฉบบัร่าง 3-23 พฤษภาคม 2559 
7.24 สง่ศลิปนิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ 24 พฤษภาคม 2559 

 
8. งบประมาณที%ใช้ 
 

รายละเอียด จาํนวนเงนิโดยประมาณ 
(บาท) 

คา่พาหนะในการเดนิทาง 1,500 
วสัด ุอปุกรณ์ในการทํางาน 20,000 
คา่การทําสื�อในการนําเสนอ 7,000 
คา่เอกสาร 1,000 
คา่เบ็ดเตล็ด 4,000 

รวมงบประมาณทั �งหมด 33,500 
 
9. ผลที%คาดว่าจะได้รับ  
นนนนนนนนได้รับผลงานเครื�องประดบัที�สามารถบนัทกึความทรงจําที�เป็นสขุในการเลน่ตุ๊กตา 

กระดาษของข้าพเจ้าผา่นจินตนาการในวยัเยาว์ และเป็นเครื�องมือในการสร้างความผอ่นคลาย  
บรรเทาความทกุข์ได้เมื�อหวนรําลกึถึง 
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10. เอกสารอ้างอิง  
Gift of life.  (ม.ป.ป.).  ประวัติ:: ตุ๊กตากระดาษ.  เข้าถึงได้จาก: http://my.dek-d.com/yuri18 
นนนนนนนน/writer/ viewlongc.php?id=923601&chapter=15  (วนัที�สืบค้นข้อมลู: 1 ธันวาคม 
นนนนนนนน2558). 
Opdag.  (2005).  History of Paper Dolls.  เข้าถึงได้จาก: http://www.opdag.com/contact. 
นนนนนนนนhtml  (วนัที�สืบค้นข้อมลู: 2 ธนัวาคม 2558). 
ลกูกวาดมอมแมม.  (2556).  ใครรักและชื%นชอบตุ๊กตากระดาษ เชิญที%นี% เลยค่ะ. เข้าถึงได้จาก: 
นนนนนนนนhttp://pantip.com/topic/30238651  (วนัที�สืบค้นข้อมลู: 2 ธันวาคม 2558). แต่งตัว                 
ตุ๊กตาเจ้าหญิงเงือกน้อย.  (2552).  กรุงเทพมหานคร: วี อินเตอร์พริ �นท์จํากดั.   
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