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บทคัดย่อ 
 

 โครงการศิลปนิพนธ์นีก้ล่าวถึงแนวความคิดจากความประทบัใจจากตุ๊กตามาตรีออซคา 
ตุ๊ กตาแม่ลูกดกของรัสเซีย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ มีเอกลักษณ์เป็นตุ๊ กตา
เด็กผู้หญิงรูปร่างอ้วนท้วม สวมใส่ชุดพืน้เมืองท่ีมีลวดลายเป็นพันธุ์พฤกษาจากธรรมชาติประดบั
อยู่ และเอกลักษณ์เฉพาะท่ีโดดเด่นเป็นท่ีจดจ าคือมีการซ้อนทับกันอยู่ภายใน จนเป็นท่ีมาของ
ทฤษฎีการทบัซ้อน ตุ๊กตามาตรีออซคาเป็นสิ่งท่ีสะท้อนแง่คดิของมนษุย์ในการปรารถนาถึงชีวิตท่ีมี
ความสุขสมบูรณ์ โดยแสดงออกผ่านทางรูปร่างรูปทรงของวตัถุและนยัยะของเพศหญิงในสถานะ
ความเป็นแมท่ี่แฝงอยู ่
 ข้าพเจ้าในฐานะผู้ออกแบบเคร่ืองประดบัมีความประทบัใจในเอกลกัษณ์ของตุ๊กตามาตรี
ออซคา ท่ีเป็นศิลปะพืน้บ้านของรัสเซีย เกิดแรงบนัดาลใจท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดบั ท่ี
น าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับความอุดมสมบูรณ์ผ่านการเจริญเติบโตดอกไม้และเพศหญิง โดย
ผสมผสานกบัการออกแบบจากทฤษฎีการทับซ้อน และน าเทรน Nature Blur แฟชัน่ท่ีใส่ใจในเร่ือง
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม (จากการวิเคราะห์เจาะเทรนด์โลก2016 โดยศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ TCDC) ท่ีน าเสนอแนวความคิดในการใช้วสัดท่ีุมาจากธรรมชาติ ท่ีมีความทนทานและ
เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม มาร่วมในการออกแบบเคร่ืองประดบัชดุนี ้
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Abstract 
 

  The thesis discuss the impression of matryoshka doll which is a symbol of 
fertility. The doll have unique appearance as chubby girl and wearing native costume 
patterned flower from nature. It’s noteworthy about the technique of overlapping as seen 
as nesting doll. The jewelry reflects thoughts to wish for an abundant life. Which inspired 
to create work of jewelry thought the stories about the growth of flowers and female. That 
fertility of abundant  life. 
  As a jewelry designers I have the impression in the identity of matryoshka doll as 
the folk art of Russia. From combination of the design from matryoshka principle. With 
the trend nature blur which is the fashion conscious about the impacy on the 
environment. (from the summarize and analyzing of world’s trend 2016 by TCDC 
creative design centre) Present the concept by using materials from nature. A durable 
and environmentally friendly to design jewelry. 
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กิตตกิรรมประกาศ 
 

โครงการออกแบบเคร่ืองประดบันีส้ าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก
หลายๆ ฝ่าย ข้าพเจ้ามีความยินดีอยากจะขอกล่าวขอบพระคณุผู้ ท่ีอยู่เบือ้งหลงัความส าเร็จไว้ใน 
ณ ท่ีนี ้

ขอขอบคณุครอบครัว คณุพ่อคณุแม่ ท่ีเลีย้งดอูบรมสัง่สอนให้ข้าพเจ้าได้มีวนันี ้คอยแนะ
นอยูเ่คียงข้าง และสนบัสนนุข้าพเจ้าตลอดมา 

ขอขอบคณุครูบาอาจารย์ภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดบัทกุท่านท่ีได้ให้ความรู้มาตลอด4
ปี ท่ีคอยให้ค าปรึกษาแนะน าเป็นอยา่งดี และแก้ไขข้อบกพร่องตา่งๆ ด้วยความเอาใจใสท่กุขัน้ตอน 
เพ่ือท าให้โครงการออกแบบเคร่ืองประดบันีใ้ห้ออกมาสมบรูณ์ 

ขอขอบคุณพ่ีๆ เพ่ือนๆ และน้องๆ อีกหลายคนท่ีไม่ได้เอ่ยนาม ขอบคุณท่ีคอยให้ความ
ร่วมมือให้ค าปรึกษาและค าแนะน าในด้านตา่งๆ เป็นก าลงัใจให้มีแรงใจสู้ตอ่ไปในการท างาน ท าให้
งานโครงการออกแบบเคร่ืองประดบัของข้าพเจ้าผ่านไปได้ด้วยดี 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ท่ีมาและความสําคญั 

 

 
 

ภาพท่ี 1.1 ตุ๊กตามาตรีออซคาของรัสเซีย 

(ท่ีมา : https://uk.pinterest.com/pin/311381761707852679/) 

 

  “ตุ๊กตามาตรีออซคา” (Matryoshka doll) (ภาพท่ี 1.1) เป็นคําเรียกลกัษณะของตุ๊กตาซ้อน

ซ่อนตุ๊กตา เน่ืองจากภายในตวัตุ๊กตามาตรีออซคาจะมีตุ๊กตาแบบเดียวกนัซ่อนอยู่ด้านใน ซ้อนกนั

เป็นชัน้ๆ  เป็นกลุ่มตุ๊กตาท่ีสร้างขึน้เป็นชุดให้มีหลายๆขนาด แต่ละขนาดก็จะค่อยๆ เล็กลงมา

เร่ือยๆ และทัง้หมดนีจ้ะบรรจไุว้ภายในตุ๊กตาตวัท่ีใหญ่ท่ีสดุเพียงตวัเดียว นบัเป็นหนึ่งในเอกลกัษณ์

ของวฒันธรรมพืน้เมืองของรัสเซีย รวมทัง้ยงัเป็นตุ๊กตาสญัลกัษณ์แหง่ความสมบรูณ์พนูสขุของชีวิต

และความมีชีวิตยืนยาว เน่ืองจากตุ๊กตามาตรีออซคามีลกัษณะคล้ายกบัคณุแม่ท่ีมีลกูๆ ตามมาอีก

มากมาย จึงมีคําเรียกในภาษาไทยว่า “ตุ๊กตาแม่ลกูดก” ลกัษณะของตุ๊กตามาตรีออซคา จะทํามา

จากไม้ รูปร่างทรงกระบอก ด้านบนเป็นส่วนศีรษะปลายมน ลําตวัป่องกลาง ส่วนใหญ่แล้วตุ๊กตา

มาตรีออซคาจะไมมี่แขนขาย่ืนออกมาให้เห็น การสร้างให้เห็นเป็นรูปแขนจึงต้องใช้วิธีการวาดและ

ระบายสีเพิ่มเติมลงไป และสิ่งท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตุ๊กตามาตรีออซคาก็คือ มักจะเป็นรูปของ

ผู้หญิงหน้าตานา่รัก แตง่กายด้วยชดุซาราฟาน (Sarafan) ซึง่เป็นชดุพืน้เมืองประจําชาติของผู้หญิง

รัสเซีย คําว่า มาตรีออซคา (Matryoshka) ได้มีการนํามาใช้เรียกในทฤษฎีการออกแบบและ



2 

 

ความคิดสร้างสรรค์ท่ีเรียกกนัว่า “ทฤษฎีการทบัซ้อน” (Nested doll principle) หรือ “ทฤษฎีมาตรี

ออซคา” (Matryoshka  principle) อนัเป็นหลกัการคิดท่ีอธิบายถึงความเสมือนของวตัถท่ีุซ่อนอยู่

ภายใน เป็นการคิดการออกแบบหลายๆอย่างท่ีเหมือนๆกัน บรรจุอยู่ในรูปทรงเดียวกัน มนุษย์

สามารถวางแผนการคิดในเชิงซ้อนหลายๆชัน้ จากสิ่งท่ีรวมอยู่ในโครงสร้างเดียวกัน หลกัการคิด

แบบนีย้งัสามารถนําไปใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์การออกแบบโต๊ะท่ีมีลิน้ชกัมากมายเก็บซ่อน

อยูภ่ายใน ใช้ได้กบัการออกแบบเคร่ืองเรือน และเฟอร์นิเจอร์ รวมไปถึงผลิตภณัฑ์ตา่งๆ 

  จากแรงบนัดาลใจนีสู้่การออกแบบสร้างสรรค์เคร่ืองประดบั เม่ือข้าพเจ้าได้ศึกษาเก่ียวกบั

ประวตัศิาสตร์การกําเนิด ลกัษณะทางกายภาพ และหลกัการออกแบบของตุ๊กตามาตรีออซคาแล้ว 

ทําให้ข้าพเจ้าเห็นถึงความงามของทัง้ลวดลายและสีสัน ท่ีเป็นเอกลักษณ์ท่ีส่ือให้เห็นถึงศิลปะ 

วฒันธรรมของรัสเซีย ผ่านลวดลายและสีสนัท่ีวาดให้ตุ๊กตามาตรีออซคานัน้สวมใส่เสือ้ผ้าพืน้เมือง

ของชาวรัสเซีย ส่วนในรูปทรงของตุ๊กตาก็มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะเม่ือพบเห็นก็สามารถรับรู้

และจดจําได้ในทนัที และในตุ๊กตามาตรีออซคานัน้ก็ได้แฝงเร่ืองราวและวิถีชีวิตของชาวรัสเซียใน

สมยัก่อนเอาไว้ รวมถึงด้านความเช่ือท่ีคาดหวงัให้ชีวิตมีความอดุมสมบูรณ์พูนสุขและยืนยาว จึง

ทําให้ตุ๊กตามาตีออซคาเปรียบเสมือนตวัแทนของความสขุความโชคดี เหมือนสิ่งของนําโชคท่ีชาว

รัสเซียนิยมประดบัไว้ในบ้านและเป็นของฝากมอบให้แก่ผู้ อ่ืน นอกจากนีข้้าพเจ้าได้รับแรงบนัดาล

ใจจากแนวคดิของทฤษฎีทบัซ้อน ท่ีมีลกัษณะของการทบัซ้อนกนัของวตัถท่ีุเสมือนกนัในขนาดท่ีไล่

เรียงกัน ซึ่งทฤษฎีนีเ้ป็นนิยมใช้ในการออกแบบเพ่ือเพิ่มฟังก์ชนัให้กับการใช้งาน ไม่ว่ากับสิ่งของ

หรือเคร่ืองใช้ตา่งๆ โดยข้าพเจ้าได้นําแนวคิดของทฤษฎีนีม้าประยกุต์ใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์

เคร่ืองประดบั 

 

     
 

ภาพท่ี 1.2 เทรนด์ Nature Blur (1), (2), (3) 

(ท่ีมา : http://www.tcdc.or.th/upload/downloads/tcdc_trend2017_final_web.pdf) 
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  ข้าพเจ้ามีความสนใจใน “ไบโอ แฟชัน่” (Biological Fashion) ท่ีอยู่ในเทรนด์หลกัอย่าง 

Nature Blur (ภาพท่ี 1.2, 1.3) ในแนวความคิดเร่ือง “สงัคมแห่งความยัง่ยืน” (Social Inclusion 

and Sustainability) จากการวิเคราะห์เจาะเทรนโลก2017 โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 

TCDC โดยในเทรนด์นีไ้ด้เล็งเห็นถึงปัญหาผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึน้กบัธุรกิจแฟชัน่ มีขยะ

จากธุรกิจแฟชั่นท่ีถูกนําไปรีไซเคิลเพียงบางส่วนเท่านัน้ เน่ืองจากมีธุรกิจสินค้า เสือ้ผ้าหรือ

เคร่ืองประดบัท่ีผลิตในจํานวนครัง้ละมากๆแตใ่ช้สอยได้เพียงในระยะสัน้ๆ จึงทําให้เกิดกลุ่มแบรนด์

ตา่งๆท่ีมีความคิดท่ีต้องการโน้มน้าวให้ลกูค้าของแบรนด์ลดจํานวนของในตู้ เสือ้ผ้า พร้อมมัน่ในใจ

คุณภาพ ชิน้งานท่ีทนทานขึน้มา ซึ่งในทัศนคติของข้าพเจ้าเทรนด์ Social Inclusion and 

Sustainability ท่ี มีความคิดต้องการสร้างคุณภาพสังคมและชี วิต ท่ียั่ง ยืน สอดคล้องกับ

แนวความคิดของข้าพเจ้า ท่ีมีความต้องการออกแบบสร้างสรรค์เคร่ืองประดับท่ีพูดถึงความ

สมบรูณ์พดูสขุและชีวิตท่ียืนยาว ในรูปแบบการจดัการของทฤษฎีการทบัซ้อน ท่ีสามารถลดพืน้ท่ีใน

การจัดเก็บเคร่ืองประดับลง และสามารถสวมใส่ได้หลากหลายวิธีเพ่ือให้เหมาะกับวิถีชีวิตใน

หลายๆโอกาสของชีวิต 

  ดังนัน้ข้าพเจ้าต้องการออกแบบเคร่ืองประดับ ท่ีนําเสนอความงามและความเป็น

เอกลกัษณ์ของตุ๊กตามาตรีออซคาของชาวรัสเซีย โดยมีแนวคิดการออกแบบจากทฤษฎีการทับ

ซ้อนมาใช้ร่วมในการออกแบบสร้างสรรค์เคร่ืองประดบั เพ่ือให้ได้เคร่ืองประดบัท่ีมีลกัษณะของการ

ใช้งานท่ีหลากหลายวิธีในลกัษณะของภาพลกัษณ์ทางกายภาพท่ีเหมือนกนัแตมี่ความแตกตา่งกนั

ในด้านของขนาด เหมือนกันกับหลกัการของตุ๊กตามาตรีออซคา นํามาออกแบบสร้างสรรค์เป็น

เคร่ืองประดบัท่ีใช้สวมใสเ่หมือนเคร่ืองนําโชค ซึง่แตเ่ดมิตุ๊กตามาตรีออซคาเป็นเพียงของตัง้ประดบั

บ้านเทา่นัน้ ไมส่ามารถสวมใสห่รือพกพาได้ ซึง่ตามคตคิวามเช่ือของชาวรัสเซียนัน้ท่ีว่าตุ๊กตามาตรี

ออซคาเป็นสญัลกัษณ์ของความอุดมสมบูรณ์พูนสุขและชีวิตท่ียืนยาว ท่ีสอดคล้องกันกบัเทรนด์ 

“สงัคมแหง่ความยัง่ยืน” (Social Inclusion and Sustainability) ในแนวคดิของ ไบโอ แฟชัน่ 

 

1.2 วตัถปุระสงค์ของโครงการ 

  ข้าพเจ้าต้องการท่ีนําเสนอเคร่ืองประดบัเพ่ือถ่ายทอดเร่ืองราวของตุ๊กตามาตรีออซคา ทัง้

ในด้านของความงามของลกัษณะทางกายภาพท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ คติ และความเช่ือ ท่ีแฝง

อยูข่องชาวรัสเซีย รวมทัง้แนวความคดิของทฤษฎีการทบัซ้อน ท่ีใช้ในการออกแบบตุ๊กตามาตรีออซ

คา นํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ เพ่ือให้เคร่ืองประดบัท่ีสามารถสวมใส่ประดบับนร่างกาย 

พกพาตดิตวัได้ โดยสะท้อนแง่คิดในเร่ืองของทศันคติท่ีว่า สงัคมแห่งความยัง่ยืน คือความสมบรูณ์
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พนูสขุและชีวิตท่ียืนยาว ซึ่งเกิดจากคณุภาพชีวิตท่ีดีท่ีสอดคล้องกับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วย 

 

1.3 ขอบเขตในการวิจยัและการออกแบบ 

 ด้านเนือ้หา 

  1.3.1 ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับตุ๊กตามาตรีออซคา ในเร่ืองความหมาย

   ของอดุมสมบรูณ์ของธรรมชาตแิละมนษุย์ท่ีสถานะของเพศหญิง 

  1.3.2 ศกึษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัทฤษฎีทบัซ้อน ท่ีมาจากแนวความคดิการ 

   ออกแบบของตุ๊กตามาตรีออซคา 

  1.3.3  ศกึษา ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับเทรนด์ “สงัคมแห่งความยัง่ยืน” (Social 

Inclusion and Sustainability) ในแนวความคิดของ “ไบโอ แฟชั่น” (Biological 

Fashion) ท่ีอยู่ในเทรนด์หลกัอย่าง Nature Blur จากการวิเคราะห์เจาะเทรนโลก

2017 โดยศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC 

 ด้านการออกแบบ 

  1.3.4  ศกึษาทศันธาตท่ีุแสดงออกถึงความอดุมสมบรูณ์ของธรรมชาตแิละมนษุย์ จาก 

   ตุ๊กตามาตรีออซคา และในทฤษฎีข้างเคียง เพ่ือเปรียบเทียบ วิเคราะห์ ถึงทศันธาตุ

   ท่ีเหมาะสมกบัโครงการ 

  1.3.5  ออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีถ่ายทอดแนวความคิดของทฤษฎีทบัซ้อน ท่ีสะท้อน 

   ความคดิของตุ๊กตามาตรีออซคา  

  1.3.6  ออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีมีวิธีการใช้งานและสวมใสท่ี่หลากหลายวิธี 

 

1.4  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับ 

  ได้ผลงานเคร่ืองประดบัท่ีสามารถถ่ายทอดเร่ืองราวของตุ๊กตามาตรีออซคาและทฤษฎีการ

ทบัซ้อน พร้อมทัง้นําเสนอแนวความคิดจากเทรนด์ สงัคมแห่งความยั่งยืน ในแนวความคิดของ 

ไบโอ แฟชัน่ ท่ีสอดคล้องกบัคติความเช่ือเร่ืองของความสมบรูณ์พนูสขุและชีวิตยืนยาวท่ีแฝงอยู่ใน

ตุ๊กตามาตรีออซคา นํามาออกแบบสร้างสรรค์ในรูปแบบของเคร่ืองประดบัท่ีเปรียบเสมือนเคร่ืองนํา

โชค 
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  บทท่ี 2 

การรวบรวมและศกึษาข้อมลู 

 

2.1 ประวตัิความเป็นมาของตุ๊กตามาตรีออซคา 

2.1.1 ต้นกําเนิดตุ๊กตาซ้อนตวั 

ตุ๊กตาท่ีมีลกัษณะซ้อนกันท่ีเราพบเห็นและเป็นท่ีรู้จักในปัจจุบนัอย่างตุ๊กตาซ้อนตวัของ

รัสเซีย “ตุ๊กตามาตรีออซคา” มีลกัษณะคล้ายกบัคณุแมท่ี่มีลกูๆ ตามมาอีกมากมาย จึงมีคําเรียกใน

ภาษาไทยวา่ “ตุ๊กตาแมล่กูดก”  แตค่วามจริงแล้วตุ๊กตาลกัษณะนีไ้ม่ได้มีแคเ่พียงตุ๊กตาซ้อนตวัของ

รัสเซียเทา่นัน้ แตย่งัมีของประเทศจีน และประเทศญ่ีปุ่ นเชน่กนั 

 

 
 

ภาพท่ี 2.1 กลอ่งซ้อนกลอ่งของจีน 

(ท่ีมา : http://blog.teacollection.com/history-of-nesting-dolls) 

 

ตุ๊กตาซ้อนตวัมีต้นกําเนิดมาจากประเทศจีน เม่ือราว 1000 ปีก่อนตัง้แต่ยคุสมยัราชวงศ์

ซอ่ง มีการประดษิฐ์กลอ่งท่ีมีลกัษณะซ้อนซอ่นกนั (ภาพท่ี 2.1) กล่องเหล่านัน้มีประโยชน์ทัง้เพ่ือใช้

สอยและความสวยงาม และในชว่งศตวรรษท่ี 18 เองก็มีการใช้แนวคิดนีก้บัการประดิษฐ์ตุ๊กตาซ้อน

ตวัขึน้  จีนจึงถือว่าเป็นต้นฉบบัแนวคิดของการสร้างตุ๊กตาซ้อนตวัขึน้ครัง้แรก และหลงัจากนัน้ไม่

นานตุ๊กตาซ้อนตวัก็เผยแผไ่ปยงัประเทศญ่ีปุ่ น จนมีการทําตุ๊กตาซ้อนตวัของญ่ีปุ่ น อย่างเช่น ตุ๊กตา

โคเคชิ ตุ๊กตาดารุมะ ตุ๊กตาเทพฟกุโุระกจู ูเป็นต้น  
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 ตุ๊กตาโคเคชิ” (ภาษาองักฤษ : Kokeshi / ภาษาญ่ีปุ่ น : こけし) มีถ่ินกําเนิดใน

ภาคเหนือของประเทศญ่ีปุ่ น ในช่วงสมยัเอโดะ เม่ือราวปี ค.ศ.1600-1868 เป็นตุ๊กตาท่ีผลิตจากไม้

เนือ้ขาว ลําตวัทรงกระบอกสูง หวักลมและโต วาดลวดลายด้วยพู่กัน ใบหน้าเป็นตา จมูก ปาก 

แบบง่ายๆ ไม่มีแขนและขา ด้วยความเช่ือท่ีว่าตุ๊กตาโคเคชิจะช่วยอํานวยพรให้เด็กๆ มีสุขภาพ

แข็งแรง ชาวญ่ีปุ่ นจึงมกัมอบเป็นของขวญัสําหรับเด็กแรกเกิด นอกจากนีย้งัมีความเช่ืออ่ืนอีก เช่น 

เป็นเคร่ืองรางท่ีชว่ยปกป้องบ้านจากไฟไหม้ ขบัไล่ภูตผีปีศาจ ส่วนชาวไร่ชาวนาเช่ือว่าตุ๊กตาโคเคชิ 

จะช่วยบนัดาลให้พืชผลอุดมสมบูรณ์0

1  ซึ่งแต่ละตระกูลช่างท่ีทําตุ๊กตาโคเคชิก็จะมีเอกลักษณ์

เฉพาะของตุ๊กตาท่ีแตกตา่งกนัไป และ แนวความคิดนีไ้ม่ได้มีเพียงแตตุ่๊กตาโคเคชิเท่านัน้ ได้นํามา

สร้างตุ๊กตาซ้อนตวัขึน้ในอีกอยา่งเชน่ ตุ๊กตาดารุมะ และตุ๊กตาเทพฟกุโุระกจู ู(ภาพท่ี 2.2) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2 ตุ๊กตาโคเคชิ 

(ท่ีมา : http://dolls.icapemay.com/wooden-kokeshi-dolls/)  

 

 “ตุ๊กตาดารุมะ” (ภาษาองักฤษ : Daruma / ภาษาญ่ีปุ่ น : だるま) ถือกําเนิดขึน้ใน

เมืองทาคาซากิ ในราวปี ค.ศ. 1760 นับเป็นหนึ่งในตุ๊กตาโชคราง ท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลายใน

ประเทศญ่ีปุ่ น  เป็น “ตุ๊กตาสญัลกัษณ์แหง่ความหวงั” ท่ีสร้างขวญักําลงัใจให้แก่ผู้ ท่ีครอบครองเป็น

เจ้าของ ลกัษณะของตุ๊กตาดะรุมะจะมีหนวด และเคราดํา ไม่มีแขน ไม่มีขา และเพราะว่าส่วนฐาน

ด้านลา่งมีลกัษณะโค้งกลมมน (ภาพท่ี 2.3) 

 

                                                           
 1 No 2319156 . (2554). มารู้จกัตุ๊กตาโคเคชิกนัดีกวา่.   
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ภาพท่ี 2.3 ตุ๊กตาดารุมะ 

(ท่ีมา : http://mamazakka.blogspot.com//brief-history-of-matryoshka-kokeshi-and.html) 

 

คําว่า “ดะรุมะ” นัน้มาจาก ท่านดะรุมะ  ผู้ เป็นโพธิธรรม ท่านเป็นพระภิกษุชาวอินเดียผู้

ก่อตัง้นิกายเซ็น และยงัเป็นผู้ ก่อตัง้วดัโชลินจิ (ภาษาญ่ีปุ่ น : 少林寺) ในประเทศจีน หรือก็คือ 

“วดัเส้าหลิน” ต้นกําเนิดของวิทยายุทธจีนท่ีรู้จกักันดีทัว่โลกนัน่เอง1

2 ต่อมาตุ๊กตาซ้อนตวัถกูสร้าง

ขึน้มาให้มีลกัษณะเหมือนเจ็ดเทพแห่งโชคดีในตํานานของญ่ีปุ่ น โดยตุ๊กตาตวัท่ีอยู่ข้างนอกสดุคือ 

เทพฟุกุโระกูจู (ภาษาองักฤษ : Fukurokuju / ภาษาญ่ีปุ่ น : 福禄寿) ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่ง

ความสุขและอายุท่ียืนยาว ถือกําเนิดในช่วงสมัยเมจิของญ่ีปุ่ น เม่ือราวปี ค.ศ.1868-1912 มี

ลกัษณะหน้าผากยาวสงู สว่นของลําตวัไมมี่แขนและขาย่ืนออกมา ใช้การวาดเอา (ภาพท่ี 2.4) 

 

  
 

ภาพท่ี 2.4 ตุ๊กตาเทพฟกุโุระกจู ู

(ท่ีมา : http://russian-crafts.com/crafts-history/nesting-dolls-history.html) 

                                                           
 2 ปิยะแสง จนัทรวงศ์ไพศาล. (2009). ตุ๊กตาดะรุมะ (だるま).   
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2.1.2  ตุ๊กตามาตรีออซคา 

 “ตุ๊กตามาตรีออซคา” (ภาษาองักฤษ : Matryoshka / ภาษารัสเซีย Матрёшка 

кукла) เป็นคําเรียกลกัษณะของตุ๊กตาซ้อนซ่อนตุ๊กตา เน่ืองจากภายในตวัตุ๊กตามาตรีออซคา 

จะมีตุ๊กตาแบบเดียวกันซ่อนอยู่ด้านใน ซ้อนกันเป็นชัน้ๆ  เป็นกลุ่มตุ๊กตาท่ีสร้างขึน้เป็นชุด ให้มี

หลายๆ ขนาด แตล่ะขนาดก็จะคอ่ยๆ เล็กลงมาเร่ือยๆ และทัง้หมดนีจ้ะบรรจไุว้ภายในตุ๊กตาตวัท่ี

ใหญ่ท่ีสดุเพียงตวัเดียว  ส่วนใหญ่ข้างในมกัมีอยู่ด้วยกนัประมาณ 5 ตวั นบัเป็นหนึ่งในเอกลกัษณ์

ของวฒันธรรมพืน้เมืองของรัสเซีย รวมทัง้ยงัเป็น “ตุ๊กตาสญัลกัษณ์แห่งความสมบูรณ์พูนสุขของ

ชีวิต” และเป็นของท่ีระลกึจากรัสเซียท่ีรู้จกักนัไปทัว่โลก2

3 

บางครัง้ในภาษารัสเซีย ยงัมีผู้ เรียกตุ๊กตาชนิดนีว้า่ “ตุ๊กตาบาบสัคา” (Babushka  doll) ซึ่ง

หมายถึง ตุ๊กตาคณุยาย แตท่ว่าช่ือดงักล่าวนี ้กลบัไม่ใครมีใครเรียกหากนัมากนกั ในขณะเดียวกนั 

เน่ืองจากตุ๊กตามาตรีออซคามีลกัษณะคล้ายกบัคณุแมท่ี่มีลกูๆ ตามมาอีกมากมาย จึงมีคําเรียกใน

ภาษาไทยวา่ “ตุ๊กตาแม่ลกูดก” 

ประวัติความเป็นมาของตุ๊กตามาตรีออซคา มีเร่ืองเล่าต่อๆ กันมาว่า มีบาทหลวงชาว

รัสเซียได้นําตุ๊กตาเทพเจ้าญ่ีปุ่ นมาจากเกาะฮอนชู โดยในตุ๊กตาตวันัน้มีซ้อนตุ๊กตาตวัอ่ืนๆ ไว้

ภายใน ทา่นจงึได้ทดลองสร้างตามแบบอยา่งดงักลา่ว จนเป็นท่ีนิยมอยา่งแพร่หลาย 

แต่เ ร่ืองท่ีมีหลักฐานข้อมูลอย่างชัดเจนเก่ียวกับแรงบันดาลใจจากตุ๊ กตาของญ่ีปุ่ น

นัน้  ได้แก่เหตุการณ์เม่ือปี ค.ศ.1890  จิตรกรชาวรัสเซียช่ือว่า เซียเกร์ มาลุยติน (Sergey 

Malyutin) ได้มีโอกาสเห็นตุ๊กตาไม้แกะสลกัจากญ่ีปุ่ นท่ีนํามาแสดงนิทรรศการศิลปะในรัสเซีย คือ 

ตุ๊กตาเทพเจ้า “ฟุกโุระกจุ”ู เทพเจ้าแห่งความสขุ ผู้ เป็น 1 ใน 7 เทพเจ้าแห่งความโชคดี ตามคติ

ความเช่ือแบบญ่ีปุ่ น เพราะในตวัของตุ๊กตาเทพเจ้าฟุกโุระกจุนูัน้ ยงัมีกลุ่มตุ๊กตาเทพเจ้าอีก 6 องค์

ซ่อนไว้อยู่ภายในเป็นชัน้ๆ สร้างความประทบัใจและก่อให้เกิดแรงบนัดาลใจให้แก่ มาลยุติน เป็น

อนัมาก จนทําให้เขาได้ร่วมมือกบัช่างแกะสลกัคือ วาร์ซิลี ซเวซดอซกิน (Vasily Zvyozdochkin) 

ช่วยกันออกแบบสร้างตุ๊กตาในแบบฉบบัรัสเซีย โดยได้ผสมผสานแนวความคิดการทําศิลปะ

แกะสลกัผลแอปเปิล้ไม้ รวมเข้ากับการระบายสีสนั และตกแต่งอย่างสวยงามใน ไข่ฟาเบร์เช ่

(Fabergé eggs) หรือไขอี่สเตอร์ ท่ีประดบัตกแตง่อยา่งงดงามของรัสเซีย 

การสร้างตุ๊กตามาตรีออซคาตวัแรกของรัสเซีย (ภาพท่ี 2.5)  “มาลยุติน” และ “ซเวซดอซ

กิน” ได้สร้างเป็นรูปตุ๊กตาเด็กผู้หญิงสวมชุดพืน้เมืองซาราฟาน อุ้มไก่ไว้ในอ้อมอก และภายใน

                                                           
 

3
  ปิยะแสง จนัทรวงศ์ไพศาล. (2009). ตุ๊กตามาตรีออซคา (Matryoshka doll). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sergey_Malyutin
https://en.wikipedia.org/wiki/Sergey_Malyutin
http://www.artedchula.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=117:matryoshka-doll&catid=49:cat-symbols-in-the-world&Itemid=71
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เด็กผู้หญิงนัน้ ซ่อนไว้ด้วยตุ๊กตาเด็กผู้หญิงตวัเล็กๆ อีก 6 ตวั ส่วนตวัสดุท้ายท่ีเล็กท่ีสดุเป็นเด็ก

ทารกเพศชายอีก 1 ตวั รวมจํานวนทัง้หมดสามารถเรียงเป็นตุ๊กตาได้จํานวน 8 ตวั เม่ือนําออก

แสดงในนิทรรศการการศกึษาแห่งเยาวชนท่ี Abramtsevo ได้สร้างช่ือเสียงให้ตุ๊กตาของ มาลยุติน 

และซเวซดอซกิน โดง่ดงัไปทัว่รัสเซีย3

4  

 

 
 

ภาพท่ี 2.5 ตุ๊กตามาตรีออซคาตวัแรกของรัสเซีย 

(ท่ีมา : http://russian-crafts.com/crafts-history/nesting-dolls-history.html) 

 

เน่ืองจากตุ๊กตาเด็กผู้หญิงของมาลุยติน และซเวซดอซกิน สวมใส่ในชดุซาราฟาน ทําให้

ตอ่ๆ มาจงึกลายมาเป็นธรรมเนียมในการสร้างเป็นเด็กหญิงในชดุซาราฟานดงักล่าว รวมทัง้ช่ือคํา

ว่า “มาตรีโอน่า” (Matryona) เป็นช่ือท่ีชาวนาชอบตัง้ให้แก่ลกูสาวในแถบชนบท ดงันัน้ ในเวลา

ตอ่มาจงึนิยมเรียกตุ๊กตาแบบอยา่งนีว้า่ “ตุ๊กตามาตรีออซคา”  

  ปี ค.ศ.1900 มาเรีย มามอนโตวา (Maria Mamontova) ภรรยาของ ซาร์วา มามอนตอฟ 

(Savva Mamontov) ได้นําตุ๊กตามาตรีออซคาเข้าร่วมแสดงใน นิทรรศการตุ๊กตาโลกท่ีกรุงปารีส 

ประเทศฝร่ังเศส ซึ่งตุ๊กตามาตรีออซคาได้รับรางวลัเหรียญทองแดงจากนิทรรศการดงักล่าว  ทําให้

ในเวลาตอ่มา  โรงงานของมามอนโตวาจึงได้ดําเนินการผลิตตุ๊กตามาตรีออซคาออกจําหน่าย และ

หลงัจากนัน้มา ตุ๊กตามาตรีออซคาก็ได้รับความนิยมอยา่งแพร่หลายจนกระทัง่ตราบถึงทกุวนันี ้

ปี ค.ศ.1918  พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตารัสเซียได้เปิดขึน้ท่ีเมืองเซียร์กีเยฟ โปซาสต์ (Sergiyev 

Posad) ซึง่ในมมุหนึง่ของพิพิธภณัฑ์ดงักลา่ว เป็นห้องแสดงนิทรรศการเก่ียวกบัตุ๊กตามาตรีออซคา

ของ เซียเกร์ มาลยุติน (Sergei Maliutin) ผู้ ให้กําเนิดตุ๊กตามาตรีออซคาตวัแรกของรัสเซีย มีบนัทึก

                                                           
 4 ปิยะแสง จนัทรวงศ์ไพศาล. (2009). ตุ๊กตามาตรีออซคา (Matryoshka doll).  

http://www.artedchula.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=117:matryoshka-doll&catid=49:cat-symbols-in-the-world&Itemid=71
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ไว้วา่ ตุ๊กตามาตรีออซคาท่ีเก็บรักษาไว้ท่ีพิพิธภณัฑ์ ท่ีมีจํานวนตุ๊กตาซ้อนไว้อยู่ภายในมากท่ีสดุนัน้

มีถึง 42 ตวั  แตท่ว่า สถิตินีไ้ด้ถกูทําลายลงอย่างสิน้เชิงเม่ือ ค.ศ.1670 เม่ือมีการสร้างตุ๊กตามาตรี

ออซคาท่ีมีจํานวนมากท่ีสดุเกิดขึน้ท่ีเมืองเซมิโอโนโว (Semionovo) หรือในปัจจบุนัเปล่ียนช่ือใหม่

เป็นเมืองเซโมร์นอฟ (Semyonov) เพราะได้มีการสร้างตุ๊กตามาตรีออซคาท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก (ภาพ

ท่ี 2.6) เกิดขึน้ มีขนาดความสงู 1 เมตร และภายในนัน้ เพราะเม่ือนําตุ๊กตาทัง้หมดออกมาเรียงกนั 

มีจํานวนมากถึง 72 ตวั  

 

 
 

ภาพท่ี 2.6 ตุ๊กตามาตรีออซคาจํานวน 72 ตวั 

(ท่ีมา : http://russia-incoming.com/blog/about-russia/item/ 

3-russian-nesting-dolls-matryoshka) 

 

ปัจจบุนั ตุ๊กตามาตรีออซคา ไม่เพียงเป็นสญัลกัษณ์แห่งตุ๊กตาพืน้เมืองของรัสเซีย  ยงัเป็น

สินค้าพืน้เมืองท่ีแพร่หลาย และเป็นท่ีนิยมไปทัว่โลก โดยมีศนูย์กลางการผลิตตุ๊กตามาตรีออซคา

อยูท่ี่ เมืองเซียร์กีเยฟ โปซาสต์ (Sergiyev Posad)  เมืองเซโมร์นอฟ (Semyonov) และ เมืองคีรอฟ 

(Kirov) และเน่ืองจากตุ๊กตามาตรีออซคาเป็นท่ีนิยมกนัไปทัว่โลก ทําให้ทกุวนันีจ้ึงมีการออกแบบให้

แตกตา่งกนัออกไป เช่น ตุ๊กตามาตรีออซคาท่ีทําเป็นรูปทรงดารานกัร้องในสมยัปัจจบุนั  รูปทรง

ผู้ นํารัสเซีย  ตวัการ์ตนู รูปทรงตวัละครจากภาพยนตร์ต่างๆ และยังมีแบรนต่างๆอีกมากมายท่ี

ได้รับแรงบนัดาลใจจากตุ๊กตามาตรีออซคานี ้(ภาพท่ี 2.7 - 2.9) 
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ภาพท่ี 2.7 Michael Jackson Nesting Dolls 

(ท่ีมา : http://heatherbailey.typepad.com/heather_bailey/2009/07/jacksons-five.html)  

 

 
 

ภาพท่ี 2.8 Chanel Fall/Winter 2009 Paris-Moscow Collection matryoshka doll  

 (ท่ีมา : https://uk.pinterest.com/jassprive0181/chanel-20082009-m%C3% 

A9tiers-d-art-par%C3%ADs-moscou/) 
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ภาพท่ี 2.9 Studio Ghibli Ensky My Neighbor Totoro Matryoshka Doll Toy From Japan 

(ท่ีมา : http://www.terapeak.com/worth/new-studio-ghibli-ensky-my-neighbor-totoro-

matryoshka-doll-toy-from-japan/161971329215/) 

 

2.1.3  บทวิเคราะห์และสรุปข้อมลูเก่ียวกบัประวตัิความเป็นมาของตุ๊กตามาตรีออซคา 

 ตุ๊กตาซ้อนตวันัน้ถือกําเนิดในประเทศจีนมาแล้วกว่า 1000 ปี ในรูปแบบการออกแบบท่ี

เป็นกล่อง ต่อมาชาวญ่ีปุ่ นได้นําหลกัการออกแบบตุ๊กตาซ้อนตวัมาใช้ในการทําตุ๊กตาของตวัเอง 

คือ ตุ๊กตาเทพฟกุโุระกจู ูตุ๊กตาดารุมะ และตุ๊กตาโคเคชิ  จนกระทัง้มีจิตรกรชาวรัสเซียท่านหนึ่ง

ได้รับแรงบนัดาลใจจากตุ๊กตาซ้อนตวัของญ่ีปุ่ น อย่างตุ๊กตาเทพฟุกโุระกจูมูาเป็นต้นแบบในการทํา

ตุ๊กตามาตรีออซคา จะเห็นได้ว่าแม้ตุ๊กตาซ้อนจะมีให้พบเห็นในหลายๆประเทศ แตล่ะประเทศก็ได้

นํามาดดัแปลงให้เข้ากบัความเช่ือ วฒันธรรมและประเพณีของชนชาติตน ไม่ได้ลอกเลียนแบบมา

ทัง้หมด แสดงให้เห็นถึงความคดิสร้างสรรค์ของคนในสมยัก่อน 

 ตุ๊กตามาตรีออซคาเป็นตุ๊กตาของรัสเซีย ตามความเช่ือของชาวรัสเซียถือว่าเป็นสญัลกัษณ์

ของความอดุมสมบรูณ์พนูสขุและชีวิตท่ียืนยาว เพราะนิยมทําตุ๊กตาเป็นรูปเด็กผู้หญิง ลกัษณะเม่ือ

นํามาเรียงไล่ขนาดต่อกันแล้ว เหมือนแม่ท่ีมีลกูหลายๆคน จึงมีการเรียกอีกช่ือเป็นภาษาไทยว่า 

ตุ๊กตาแมล่กูดก ซึง่ตุ๊กตามาตรีออซคานีเ้ป็นท่ีรู้จกักนัอย่างแพร่หลายทัว่โลก ทําให้ในปัจจบุนัมีการ

ออกแบบให้แตกตา่งกนัออกไป ทัง้ทําเป็นรูปดารานกัร้อง ตวัการ์ตนู ตวัละครจากภาพยนตร์ตา่งๆ 

ตลอดจนแบรนอีกมากมายท่ีใช้ตุ๊กตามาตรีออซคาเป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบ ด้วยเหตผุล

ท่ีวา่เป็นการออกแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของตุ๊กตาซ้อนตวัท่ีไมเ่หมือนตุ๊กตาชนิดใดๆ  
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2.2  ทศันธาตขุองตุ๊กตามาตรีออซคา 

2.2.1 ด้านลกัษณะทางกายภาพ 

รูปทรงและวสัด ุ

ลกัษณะของตุ๊กตามาตรีออซคา จะทํามาจากไม้ รูปร่างทรงกระบอกท่ีอาจจะมีความกว้าง

ความสงูแตกต่างกนัไปบ้างแล้วแตช่่างท่ีออกแบบ (ภาพท่ี 2.10) ด้านบนเป็นส่วนศีรษะปลายมน 

ลําตวัป่องกลาง สว่นใหญ่แล้ว ตุ๊กตามาตรีออซคาจะไมมี่แขนขาย่ืนออกมาให้เห็น การสร้างให้เห็น

เป็นรูปแขนจึงต้องใช้วิธีการวาด และระบายสีเพิ่มเติมลงไป และสิ่งท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตุ๊กตามา

ตรีออซคาก็คือ มกัจะเป็นรูปของผู้หญิงหน้าตาน่ารัก แตง่กายด้วยชดุ ซาราฟาน (Sarafan) ซึ่งเป็น

ชุดพืน้เมืองประจําชาติของผู้หญิงรัสเซีย  ส่วนบริเวณกลางลําตวัตุ๊กตาจะสามารถเปิดออกได้ 

เพราะเป็นการสร้างขึน้มาด้วยการประกบจากไม้ทัง้สองส่วน โดยใช้วิธีบิดเกลียวเปิดตรงส่วนกลาง

ออก  และเม่ือเปิดออกแล้ว ข้างในก็จะมีตุ๊กตามาตรีออซคาในแบบเดียวกนั (แตมี่ขนาดท่ีเล็กกว่า) 

ซ่อนอยู่ด้านใน  หลังจากนัน้ ในทุกๆ ตวัก็จะสามารถบิดเปิดออกได้เช่นเดียวกัน ตวัแล้วตวั

เลา่  และในตุ๊กตาตวัสดุท้าย นอกจากจะเป็นตวัท่ีเล็กท่ีสดุในกลุม่แล้ว ตุ๊กตาตวัสดุท้ายนีจ้ะเป็นตวั

ทบึตนั และไมส่ามารถเปิดออกได้อีก 

 

 
 

ภาพท่ี 2.10 โครงไม้ของตุ๊กตามาตรีออซคา (1), (2), (3) 

(ท่ีมา : https://www.aliexpress.com/store/product/Set-6pc-Unpainted-Wooden-Russian-

Nesting-Dolls-in-Dolls-Blank-Wood-Matryoshka-Babushka-Russia-Handmade-

Art/1507136_32348720534.html) 
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ลวดลายและสีสนั 

การเขียนลวดลายบนตุ๊กตามาตรีออซคา นิยมวาดเป็นเด็กผู้หญิงสวมใส่ชุดประจําชาติ

ของรัสเซียนัน้ ทําให้เห็นถึงลวดลายและสีสนัท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของศิลปะพืน้บ้านแบบรัสเซีย หรือท่ี

เรียกกนัวา่ Russian folk arts ท่ีมกันิยมใช้ลวดลายจากธรรมชาตริอบๆตวัมาเป็นแรงบนัดาลใจ ทัง้

ดอกไม้ ใบไม้ ผลไม้ต่างๆ เช่น สตอเบอร์ร่ีป่า เป็นต้น ท่ีมีความอ่อนช้อยและมีสีสัน สีท่ีนิยม

นํามาใช้ในศลิปะรัสเซีย ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีดํา สีขาวเป็นหลกั และรองลงมา ได้แก่ สีนํา้เงิน สี

ฟ้า สีชมพ ูสีส้ม สีเขียวออ่น สีเขียวเข้ม 

มีการลดทอนลายละเอียดของลวดลายลงจนมีลกัษณะเหมือนกรอบรอบนอกของลวดลาย

เหมือนลายเรขาคณิต ผสมผสานเข้ากบัลกัษณะงานจิตรกรรมท่ีเป็นท่ีนิยมในยคุหลงัๆ ซึ่งลาดลาย

เหล่านีไ้ม่ได้พบเห็นเพียงแคล่ายบนตุ๊กตามาตรีออซคาเท่านัน้ ยงัพบเห็นได้จากศิลปะและสิ่งของ

ตา่งๆของชาวรัสเซีย อย่างเช่น งานจิตรกรรมบนไม้ (ภาพท่ี2.11), งานจิตรกรรมบนถาด (ภาพท่ี 

2.12), งานลงยาสี (ภาพท่ี 2.13), ศลิปะการทําไขอิ่สเตอร์ (ภาพท่ี 2.14), งานฉลลุายลกูไม้ (ภาพท่ี

2.15) ท่ีใช้ประดบัสถาปัตยกรรม และลวดลายบนชดุพืน้เมืองของชาวรัสเซีย (ภาพท่ี 2.16) เป็นต้น 

และในบางครัง้ช่วงกลางลําตวัอาจจะมีการวาดเป็นลวดลายอ่ืน โดนการวาดกรอบขึน้มาแล้ววาด

เป็นเร่ืองราวหรือฉากตา่งๆ ทัง้เป็นเร่ืองราวของเหตกุารณ์ในตอนนัน้ๆ หรือ วาดเป็นลําดบัของฉาก

ในแตล่ะตอนของนิทาน 

 

 
 

ภาพท่ี 2.11 Boretsky painting on wood 

(ท่ีมา : http://viola.bz/boretsky-painting-painting-on-wood/) 
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ภาพท่ี 2.12 Tray Flower-filled Corners. 1979 

(ท่ีมา : http://allrus.me/zhostovo-painted-trays/n-antipov-tray-flower-filled-corners-1979/) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.13 Russian Enamel Jewelry 

(ท่ีมา : http://allrus.me/russian-enamel-jewelry/)  

 

 
 

ภาพท่ี 2.14  Russian Imperial Easter Eggs 

(ท่ีมา : http://allrus.me/russian-imperial-easter-eggs/) 
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ภาพท่ี 2.15  Wooden lace of Russian architecture 

(ท่ีมา : http://allrus.me/wooden-lace-of-russian-architecture/) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.16 หญิงสาวชาวรัสเซียสวมใสช่ดุพืน้เมืองของรัสเซีย 

(ท่ีมา : https://uk.pinterest.com/pin/183943966005478283/) 

 

2.2.1 ด้านความรู้สึก 

รูปทรงของตุ๊กตามาตรีออซคาท่ีมีเป็นทรงกระบอก ไม่มีส่วนหวั แขนหรือขาย่ืนออกมา ทํา

ให้รู้สึกมีความอวบอ่ิม เป็นเด็กผู้หญิงท่ีดอู้วนท้วม มีความอดุมสมบรูณ์ รวมกับลกัษณะการซ้อน

ตวัหลายๆชัน้ มีจํานวนมากมาย ไล่เรียงขนาดกันจนถึงตวัท่ีเล็กท่ีสดุท่ีมีขนาดทึบตนั แสดงถึงการ

เตม็เตมิพืน้ท่ีชอ่งวา่ง ทําให้รู้สกึถึงความไมว่า่งเปลา่ มีความสมบรูณ์ขึน้มา  
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หากมองย้อนกลบัไปเม่ือในอดีต ศิลปะท่ีสร้างขึน้เพ่ือความอดุมสมบรูณ์ มนษุย์เราใช้เพศ

หญิงมาเป็นสญัลกัษณ์มาอย่างยาวนานแล้ว โดยประติมากรรมศิลปะท่ีเป็นตวัอย่างได้ดีท่ีสุด คือ 

วีนสั แห่งวิลเลนดรอฟ (Venus of Willendorf) (ภาพท่ี 2.17) เป็นประติมากรรมในยคุหินเก่าตอน

ปลาย (24,000BC - 22,000BC) แกะสลกัด้วยหินขนาดเล็ก ลกัษณะท่ีเดน่ชดัคือ มีท้องย่ืนคล้าย

กําลงัตัง้ครรภ์ เป็นหญิงสาวท่ีเป็นผู้ดแูลท่ีอยู่อาศยัและปรุงอาหาร แตท่ี่สําคญัย่ิงไปกว่านัน้คือการ

ผสมพันธุ์และให้กําเนิดลูกหลาน ซึ่งจะมาเป็นกําลังสําคัญของครอบครัวต่อไป ดงันัน้สิ่งท่ี

ประติมากรรมชิน้นีจ้ึงเป็นสญัลกัษณ์ของความอุดมสมบรูณ์ (Fertility Rites) หรือ เพ่ือขอบุตร 

(Fecundity) สะท้อนให้การเห็นความสําคญัของความอุดมสมบูรณ์ท่ีเป็นสิ่งท่ีมนุษย์ไม่ว่าจะยุค

สมยัไหน ชนชาตใิดตา่งก็เช่ือและแสวงหากนัทัง้นัน้ 

 

 
 

ภาพท่ี 2.17 Venus of Willendorf 

(ท่ีมา : http://www.ipesk.ac.th/ipesk/home/VISUAL%20ART/lesson410.html) 

 

หลักการออกแบบของตุ๊กตามาตรีออซคาท่ีภายนอกแต่ละชัน้ของตุ๊กตามีลกัษณะท่ีปิด

มิดชิด ไม่สามารถมองเห็นภายใน สําหรับมนุษย์แล้วเป็นปกติท่ีเม่ือมีบางสิ่งบางอย่างท่ีเราไม่

สามารถมองเห็นข้างในได้ ย่อมทําให้เกิดความรู้สึกสงสยัและอยากรู้อยากเห็นในสิ่งท่ีอยู่ข้างใน 

และเม่ือได้เปิดสิ่งท่ีอยู่ภายในและค้นพบว่ามีซ่อนและซ้อนกนัอยู่หลายๆชัน้ อย่างตุ๊กตามาตรีออซ

คาก็สามารถทําให้เกิดความรู้สกึประหลาดใจได้  

ลวดลายและสีสนัของศิลปะพืน้บ้านแบบรัสเซีย ท่ีได้รับแรงบนัดาลใจมาจากธรรมชาติ

รอบๆตวั เป็นลวดลายของดอกไม้ ใบไม้ และผลไม้ต่างๆ ท่ีมีความอ่อนช้อยและมีสีสนัสดใส ให้

ความรู้สกึท่ีถึงความอดุมสมบรูณ์ของพืชพนัธุ์ธรรมชาติ ท่ีเจริญงอกงาม ออกดอกออกผลมากมาย 

หน้าตาของเดก็ผู้หญิงท่ีดยิูม้แย้ม ก็ทําให้รู้สกึถึงการมีความสขุ มีความร่าเริงแจม่ใส 
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2.2.3 บทวิเคราะห์และสรุปข้อมลูเก่ียวกบัแรงบนัดาลใจของลวดลายกบัสีสนั และทศัน

ธาตขุองตุ๊กตามาตรีออซคา 

 

 
 

ภาพท่ี 2.18 การวิเคราะห์แรงบนัดาลใจท่ีมาของลวดลายบนตุ๊กตามาตรีออซคา 

 

จากการวิเคราะห์แรงบนัดาลใจท่ีมาของลวดลายบนตุ๊กตามาตรีออซคา สรุปได้ว่ามีแรง

บนัดาลใจหลกัมาจากธรรมชาตริอบๆตวัของชาวรัสเซีย อยา่งดอกไม้และผลไม้ประจําท้องถ่ินท่ีพบ

เห็น และตวัตุ๊กตามาตรีออซคาท่ีนิยมวาดเป็นเด็กผู้หญิงสวมใส่ชดุซาราฟาน ชดุพืน้เมืองของชาว

รัสเซีย จึงได้มีการนําลวดลายการปักผ้ามาใช้ร่วมด้วย ซึ่งลายปักผ้านัน้ก็คือการนําลวดลาย

ธรรมชาตมิาตดัทอนลายละเอียดกลายเป็นเรขาคณิตเชน่กนั (ภาพท่ี 2.18) 
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ตารางท่ี 2.1 การวิเคราะห์ทศันธาตขุองตุ๊กตามาตรีออซคา 

รูปแบบ ลวดลาย รูปทรง สี 

5 

         
    ลายเส้นเถาวลัย์ 

         
    ลายดอกไม้ และใบไม้ 

 

 

5 

               
    ลายเรขาคณิตจากชดุพืน้เมือง 

         
    ลายดอกไม้ และใบไม้ 

        
     ลายดอกไม้ ผสมลายเรขาคณิต 

 

 
  

                                                           
 5 Ertl, Rett. and Hibberd, Rick. (2003). The art of Russian matryoshka. Boulder, Colorado : 

Vernissage Press 
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ตารางท่ี 2.1 การวิเคราะห์ทศันธาตขุองตุ๊กตามาตรีออซคา (ตอ่) 

รูปแบบ ลวดลาย รูปทรง สี 

5 

     
    ลายดอกไม้ ใบไม้และเส้นเถาวลัย์ 

            
    ลายเรขาคณิต 

 

 

5 

     
    ลายดอกไม้ ใบไม้  

    และลายเส้นเถาวลัย์ 

 

 

 

5 

       
    ลายเรขาคณิต 

                  
    ลายผลไม้ และใบไม้ 

                   
    ลายเรขาคณิต 
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ตารางท่ี 2.1 การวิเคราะห์ทศันธาตขุองตุ๊กตามาตรีออซคา (ตอ่) 

รูปแบบ ลวดลาย รูปทรง สี 

5 

 

     
    ลายดอกไม้ ผสมลายเรขาคณิต 

     
    ลายเรขาคณิต 

 

 

5 

 
ลายดอกไม้  ผสมลายเรขาคณิต 

        
    ลายเรขาคณิตจากลายชดุพืน้เมือง 

 

 

 

 

 จากตารางท่ี 2.1 วิเคราะห์ทัศนธาตุของตุ๊ กตามาตรีออซคา สรุปได้ว่า รูปแบบของ

ลวดลายและสีมีความสําคญั นอกเหนือจากรูปทรงกระบอกท่ีมีลกัษณะส่วนบนโค้งมน ส่วนกลาง

โป่งนูนและส่วนฐานเรียบของตุ๊กตา สิ่งท่ีบ่งบอกถึงเอกลกัษณ์และลกัษณะเด่น แสดงออกมาให้

เห็นอยา่งชดัเจนอีก คือ ลวดลายและสีสนั ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้างต้น ค้นพบว่าลายลายส่วนใหญ่

มาจากพืชพนัธุ์ธรรมชาต ิและมีการนํามาผสมผสานกบัลวดลายเรขาคณิตซึ่งก็ตดัทอนมาจากลาย

ธรรมชาตอีิกที หรืออาจจะมาจากลายปักผ้าของชดุพืน้เมือง ซึ่งสิ่งเหล่านีเ้กิดจากการวาดเส้นและ

ระบายสีด้วยพูก่นับนโครงไม้ 
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ตารางท่ี 2.2 การสรุปลวดลาย รูปทรงและสีของตุ๊กตามาตรีออซคา 

ลวดลาย รูปทรง สี 

- ลายพืชพนัธุ์ธรรมชาต ิจากดอกไม้ ใบไม้  

  เถาวลัย์ และผลไม้พืน้เมืองประจํา    

  ท้องถ่ิน 

- ลายเรขาคณิต จากการตดัทอน 

- ลายเรขาคณิต จากลายของชดุพืน้เมือง 

- ลายจากธรรมชาตผิสมลายเรขาคณิต 

  

 

 

จากตารางท่ี 2.2 การสรุปลวดลาย รูปทรงและสีของตุ๊ กตามาตรีออสคา ท่ีแสดงถึง

เอกลกัษณ์เฉพาะท่ีมาจากศิลปะพืน้บ้านของรัสเซีย สามารถสรุปได้ว่าลวดลายท่ีใช้ คือ ลายจาก

ธรรมชาติ อย่างเช่นดอกไม้ ใบใม้ และผลไม้ตามท้องถ่ิน ลายเรขาคณิตจากการตัดทอนลาย

ละเอียดหรือลายเรขาคณิตจากชดุพืน้เมือง และลายจากธรรมชาติผสมเรขาคณิต รูปทรงพืน้ฐานท่ี

จะนํามาใช้ คือ รูปทรงกระบอก ส่วนบนโค้งมน ส่วนกลางโป้งนนู และส่วนล่างมีฐาน 2 รูปแบบคือ 

แบบมีเชิงและไม่มีเชิง (แบบมีเชิง คือตุ๊กตาตวันอกสุด, แบบไม่มีเชิง คือตุ๊กตาตวัข้างใน)  สีท่ีใช้

เป็นหลกั ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีดํา สีขาวเป็นหลกั และรองลงมา ได้แก่ สีนํา้เงิน สีฟ้า สีชมพ ูสีส้ม 

สีเขียวออ่น สีเขียวเข้ม 

 

2.3 ทฤษฎีการทบัซ้อน 

2.3.1 ความหมายและหลกัการของทฤษฎีการทบัซ้อน 

คําว่า มาตรีออซคา (Matryoshka) ยงัมีการใช้เรียกในทฤษฎีการออกแบบ และความคิด

สร้างสรรค์ท่ีเรียกกนัวา่ “ทฤษฎีการทบัซ้อน” (Nested doll principle) หรือ “ทฤษฎีมาตรีออซคา” 

(Matryoshka  principle) อนัเป็นหลกัการคิดท่ีอธิบายถึง อนัเป็นหลกัการคิดท่ีอธิบายถึงความ

เสมือนของวตัถท่ีุซ่อนอยู่ภายใน เป็นการคิดการออกแบบหลายๆอย่างท่ีเหมือนๆกัน บรรจอุยู่ใน

รูปทรงเดียวกนั มนษุย์สามารถวางแผนการคิดในเชิงซ้อนหลายๆชัน้ จากสิ่งท่ีรวมอยู่ในโครงสร้าง

เดียวกัน นอกจากนีท้ฤษฎีการทับซ้อนยังเป็นหนึ่งในหลักการของทฤษฎีการแก้ไขปัญหาเชิง

นวัตกรรม หรือท่ีเรียกว่า TRIZ  ซึ่งเป็นคําท่ีย่อมาจากภาษารัสเซีย “Teoriya Resheniya 

Izobretatelskikh Zadatch” แปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า “Theory of Inventive Problem 

Solving”  
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TRIZ เป็นหลกัการในการคิดค้นและออกแบบประดิษฐกรรมสําหรับแก้ปัญหาตา่งๆท่ีพบ

เจอในทางอตุสาหกรรม เพ่ือให้มีฟังก์ชนัในการใช้งานสงูสดุ ลดฟังก์ชัน่ท่ีเป็นโทษและลดทรัพยากร

ท่ีต้องใช้ หากจะสรุปว่าคือการเพิ่มความเป็นอดุมคติ เพ่ือให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 

ลดต้นทนุการผลิต ลดพลงังานและทรัพยากรท่ีใช้  

 

2.3.2 การนําทฤษฎีการทบัซ้อนมาประยกุต์ใช้ในปัจจบุนั 

ตวัอยา่งการนําหลกัการคดิแบบนีม้าใช้ได้แก่ การใสตู่้ เซฟซ้อนในผนงั, แปรงทาเล็บในขวด

นํา้ยา, ซบัในเสือ้โค๊ท, เสาวิทยรุถ, ท่ีเก็บสายไฟในเคร่ืองดดูฝุ่ น, ตลบัเทปวดั, ช้อนตวง, ข้อความ

โฆษณาท่ีซ้อนใต้รายการในโทรทศัน์ รวมถึงนําไปใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์กับการออกแบบ

เคร่ืองเรือน และเฟอร์นิเจอร์ รวมไปถึงผลิตภณัฑ์ตา่งๆเป็นต้น (ภาพท่ี 2.19- 2.20) 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.19 Four Chairs In One (1), (2) 

(ท่ีมา : http://www.boredpanda.com/efficient-space-saving-design/) 
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ภาพท่ี 2.20 Matryoshka Measuring Cups 

(ท่ีมา : https://uk.pinterest.com/pin/276760339570260485/) 

 

2.3.3 บทวิเคราะห์และสรุปข้อมลูเก่ียวกบัทฤษฎีการทบัซ้อน 

 ทฤษฎีการทบัซ้อน เรียกกนัอีกช่ือว่า ทฤษฎีมาตรีออซคา เป็นทฤษฎีท่ีพดูถึงหลกัการซ้อน

ตวัของวัตถุท่ีมีความเสมือนซ้อนกันอยู่ภายใน ซึ่งเป็นหนึ่งในทฤษฎีท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหาเชิง

นวตักรรม แตก็่มีการนําไปใช้ประยกุต์ในการออกแบบสร้างสรรค์สิ่งของเคร่ืองใช้ เคร่ืองเรือนตา่งๆ

ด้วยเช่นกัน เน่ืองจากหลักการนีเ้ป็นหลักการท่ีสามารถใช้ซ่อนหรือซ้อนวัตถุ เปรียบเหมือนกัน

จดัเก็บวตัถนุัน้ๆไว้ภายใน เพิ่มพืน้ท่ีในการใช้สอย เหมาะกบัวิถีชีวิตของคนในสงัคมเมืองปัจจบุนัท่ี

มีท่ีอยูอ่าศยัในพืน้ท่ีๆจํากดั นอกจากนีย้งัเป็นการจดัระเบียบให้กบัชีวิต และสร้างการเติมเต็มพืน้ท่ี

วา่งให้เราได้ใช้พืน้ท่ีทกุสดัสว่นอยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 

 

2.4 การวิเคราะห์เจาะเทรนด์โลก 2017 

 “Nature Blur”  เป็นหนึ่งในแนวโน้มเทรนด์หลกัของปี 2017 ศึกษาและวิเคราะห์โดย 

TCDC: แฟชัน่ วสัด ุเทคโนโลยี สี พืน้ท่ี ไลฟ์สไตล์” ท่ีกล่าวถึงคนในสงัคมปัจจบุนัท่ีไม่ว่านวตักรรม

จะลํา้สมยัพาเราไปไกลแคไ่หน ธรรมชาติก็ยงัเป็นสิ่งท่ีผู้คนโหยหาอยู่เสมอ และมีความต้องการท่ี

จะปรับปรุงคุณภาพชีวิต โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ตัง้แต่การจดัสรรระบบเร่ือง

ตนเองในท่ีอยูอ่าศยั ไปจนถึงระบบการผลิตท่ีสง่เสริมจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม (ภาพท่ี 2.21) 

 



25 

 
 

 
 

ภาพท่ี 2.21 เจาะเทรนด์โลก 2017 (1) 

(ท่ีมา : http://www.tcdc.or.th/upload/downloads/tcdc_trend2017_final_web.pdf) 

 

 “ไบโอ แฟชั่น” (Biological Fashion) เป็นคีย์เวิร์ดท่ีอยู่ในแนวความคิดของ “สังคมแห่ง

ความยั่งยืน” (Social Inclusion and Sustainability) แสดงให้เห็นถึงความต่ืนตวัและใส่ใจของ

ธุรกิจแฟชัน่ของทัง้ฝ่ายผู้ผลิตและผู้บริโภค ในเร่ืองของความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจและเสือ้ผ้า

หรือเคร่ืองประดบัท่ีต้องเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม (ภาพท่ี 2.22) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.22 เจาะเทรนด์โลก 2017 (2) 

(ท่ีมา : http://www.tcdc.or.th/upload/downloads/tcdc_trend2017_final_web.pdf) 
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 องค์กรไม่แสวงหาผลกําไรอย่างแฟชั่น เรฟโวลูชั่น (Fashion Revolution) ในอังกฤษ 

นบัเป็นหนึ่งองค์กรสําคญัท่ีผลกัดนัเร่ืองความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจ และการดแูลตรวจสอบ

เร่ืองการผลิตเสือ้ผ้าท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้สํารวจว่าในแต่ละปีมีขยะจากผู้บริโภค

จํานวนมหาศาลท่ีมาจากตลาดฟาสต์แฟชั่น (Fast Fashion) ซึ่งหมายถึงธุรกิจเสือ้ผ้า หรือ

เคร่ืองประดบัท่ีผลิตในจํานวนครัง้ละมากๆ แต่ใช้สอยได้เพียงระยะเวลาสัน้ๆ ปรากฏการณ์ท่ี

เกิดขึน้พยายามฉายภาพธุรกิจท่ีเบือ้งหน้าสวยสดงดงามหากเบือ้งหลังตัง้แต่ต้นนํา้ยันปลายนํา้ 

ตา่งสร้างผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม และสง่ผลกระทบตอ่การเพิ่มของสโลว์ แฟชัน่ ท่ีให้ความสําคญั

กบัสินค้าแฟชัน่ท่ีผลิตจากวตัถดุิบจากธรรมชาติในท้องถ่ิน หรือในแนวทางการค้าท่ีเป็นธรรม (Fair 

Trade)6 

 คริสติน่า บาร์โฮ (Christina Barho) ผู้ ก่อตัง้แบรนด์กล่าวว่า “พวกเราต้องการโน้มน้าวให้

ลกูค้าของเราลดจํานวนของตู้ เสือ้ผ้า พร้อมมัน่ใจในเร่ืองคณุภาพ ชิน้งานท่ีทนทาน และออกจาก

ฟาสต์ แฟชัน่” และในบางแบรนด์สินค้าก็ให้ความสําคญักับการใช้วสัดท่ีุสามารถย่อยสลายหรือ

แปรสภาพได้ เพราะต้นทุนในการผลิตส่วนใหญ่เองก็มาจากธรรมชาติเป็นหลัก การท่ีจะใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าจึงเป็นสิ่งสําคญักว่าการสูญเสียทรัพยากรไปในทุกๆขัน้ตอนการ

ผลิต 

 จากบทความการวิเคราะห์เจาะเทรนด์โลก 2017 ท่ีมี “Nature Blur” เป็นหนึ่งในเทรนด์

หลกัของปี ท่ีไมว่า่นวตักรรมจะลํา้หน้าไปเพียงใด แตม่นษุย์ก็ยงัโหยหาความเป็นธรรมชาติอยู่ โดย

มีแนวความคิด “สงัคมแห่งความยัง่ยืน” (Social Inclusion and Sustainability)  ท่ีมีเป็นคีย์เวิร์ด

คือ “ไบโอ แฟชัน่” (Biological Fashion) กล่าวถึงการต่ืนตวัของผู้คนทัง้ผู้ผลิตและผู้บริโภคในการ

ความโปร่งใสและเ ป็นธรรมในการดําเนินธุ ร กิจ  รวมทัง้ เ ร่ือง ท่ี สําคัญคือการใส่ใจ ถึง

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม โดยหนัมาใช้วตัถดุบิท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมและลดการสร้าง

มวลขยะจากสินค้าแฟชัน่เสือ้ผ้าและเคร่ืองประดบั  

 

2.5 การศกึษาข้อมลูด้านการออกแบบจากศลิปินและนกัออกแบบท่านอ่ืนๆ 

ในการศกึษาข้อมลูด้านการออกแบบจากศิลปินท่านอ่ืนๆ ข้าพเจ้าเลือกท่ีจะศกึษาทัง้ด้าน

ภาพลกัษณ์และด้านแนวความคิด โดยแบง่ออกเป็น ผลงงานท่ีได้รับแรงบนัดาลใจจากศิลปะแบบ

รัสเซียท่ีมีด้านภาพลักษณ์ท่ีแสดงถึงความสมบูรณ์พูนสุข เป็นความสุขท่ีเกิดจากความอุดม

                                                           
 6 TCDC: แฟชัน่ วสัด ุเทคโนโลยี ส ีพืน้ท่ี ไลฟ์สไตล์. 2559. เจาะเทรนด์โลก 2017. (ออนไลน์) 
 



27 

 
 

สมบูรณ์ ผลงานท่ีมีแนวความคิดแบบไบโอ แฟชั่น (Biological Fashion) และผลงานท่ีมี

แนวความคดิท่ีนําทฤษฎีการทบัซ้อนมาประยกุต์ใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์  

 

 2.5.1 การศึกษาผลงงานของศิลปินหรือนักออกแบบ ท่ีรับแรงบันดาลใจจากการนํา

ลวดลายและสีสนัของศิลปะแบบรัสเซียท่ีมีด้านภาพลกัษณ์ท่ีแสดงถึงความสมบูรณ์พูนสุข เป็น

ความสขุท่ีเกิดจากความอดุมสมบรูณ์  

 “Fall 2013 Ready-to-Wear from designer Lena Hoschek” 

Lena Hoschek เป็นดีไซต์เนอร์ชาวออสเตรีย ได้รับแรงบนัดาลใจจากศิลปะแบบรัสเซียใน

การออกแบบเสือ้ผ้าในคอลเลคชัน่ Fall 2013 Ready-to-Wear โดยการนําเสนอลวดลายและสีสนั

ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะรัสเซีย ใช้ลวดลายจากธรรมชาติท่ีมักปรากฏบนชุดพืน้เมือง สิ่งของ

เคร่ืองใช้ต่างๆ มีเสือ้ผ้า ผ้าพันคอหรือผ้าโพกหัวลายดอกไม้ท่ีเป็นลักษณ์เด่น ออกแบบมาใน

รูปแบบของแฟชัน่ย้อนยคุท่ีดไูมล้่าสมยั ใช้สีดํา สีแดง และสีเหลืองเป็นหลกั (ภาพท่ี 2.23) 

 

    
 

ภาพท่ี 2.23 Fall 2013 Ready-to-Wear from designer Lena Hoschek 

(ท่ีมา : http://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2013-ready-to-wear/lena-hoschek) 

 

  

http://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2013-ready-to-wear
http://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2013-ready-to-wear
http://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2013-ready-to-wear
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2.5.2 การศึกษาผลงงานของศิลปินหรือนักออกแบบท่ีมีแนวความคิดแบบไบโอ แฟชั่น 

(Biological Fashion) 

  “Bags from MRKT” 

 กระเป๋าจากแบรนด์ MRKT (Mad Rabbit Klcking Tigger) ผลิตภณัฑ์สามารถย่อยสลาย

ได้ 100% โดยใช้วสัดท่ีุทํามาจากกากมะพร้าวและยาวพาราในการทํากรเป๋า หจูบัผลิตจากไม้ต้น

วอลนัท ทําให้มีคุณสมบตัิกันนํา้ ทนทานและเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการผลิตอย่างเข้าใจในวงจร

ธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ไม่ใช่เพียงแค่การออกแบบท่ีเรียบง่ายและทันสมยั แต่รวมถึงวสัดุท่ีจะ

นํามาใช้เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมด้วย (ภาพท่ี 2.24) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.24 Bags from MRKT 

(ท่ีมา : http://www.tcdc.or.th/upload/downloads/tcdc_trend2017_final_web.pdf) 

 

 2.5.3 การศกึษาผลงานของศิลปินหรือนกัออกแบบแนวความคดิท่ีนําทฤษฎีการทบัซ้อน

มาประยกุต์ใช้ใน  การออกแบบสร้างสรรค์ 

 “Mesh Matryoshka, 3D-printeed earring and pendent” 

ศิลปินใช้เทคนิคการ 3D-Printed ด้วยเคร่ืองมือเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้กับชิน้งานท่ีมี

ข้อจํากัดด้วยขนาดท่ีเล็ก เพ่ือให้ได้รูปแบบการทบัซ้อนกับตามหลกัการออกแบบของตุ๊กตามาตรี

ออซคา นํารูปทรงท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของตุ๊กตามาตรีออซคามาใช้ ท่ีไม่ว่าใครก็ตามท่ีพบเห็นก็

สามารถรับรู้ได้ทนัที และด้วยความคิดของศิลปินท่ีว่าเม่ือเกิดความฝันเก่ียวกบัการออกแบบใหม่ๆ 

อยา่หยดุฝันเพียงเพราะคดิวา่มนัเป็นไปไมไ่ด้ แม้วา่มนัจะมีขนาดเล็กเพียงใดก็ตาม (ภาพท่ี 2.25) 
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ภาพท่ี 2.25  Mesh Matryoshka, 3D-printeed earring and pendent 

(ท่ีมา : https://uk.pinterest.com/pin/124904589638078036/) 

 

“Matrioshka Nesting Storage Units by TwentyTree” 

นกัออกแบบได้ออกแบบตู้ ท่ีมีหลกัการเช่นเดียวกบัตุ๊กตามาตรีออซคาของรัสเซีย คือ ตู้ ท่ีมี

ขนาดใหญ่จะสามารถใช้เก็บตู้ ท่ีมีขนาดเล็กไว้ข้างในได้ เพ่ือให้สะดวกและง่ายตอ่การเคล่ือนย้าย 

ผู้ ออกแบบได้กล่าวว่า "ทําให้คุณมีความคิดถึงความลึกลับซ่อนอยู่ภายใน โดยยมองเห็นแค่

ลกัษณะภายนอก เปรียบเสมือนเป็นการปกป้องตวัตนของเรา" การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ลกัษณ์นี ้

เป็นการตอบสนองแก่ผู้บริโภคในสงัคมเมืองท่ีต้องการฟังก์ชัน่การใช้งานท่ีสะดวกสบายท่ีมาพร้อม

กบัความสวยงาม (ภาพท่ี 2.26)  

 

 
 

ภาพท่ี 2.26 Matrioshka Nesting Storage Units by TwentyTree 

(ท่ีมา : https://blog-espritdesign.com/artiste-designer/concept/creative-space-serbia-le-

design-made-in-serbie-16588) 
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2.6 การวิเคราะห์และสรุปข้อมลูการศกึษา 

 จากการรวบรวมและศกึษาข้อมลู ข้าพเจ้าต้องการนําเสนอชดุผลงานเคร่ืองประดบัท่ีได้รับ

แรงบนัดาลใจมากจากตุ๊กตามาตรีออซคา นํามาออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีส่งเสริมและเติมเต็ม

ความรู้สึกของผู้ ท่ีสวมใส่ ให้รู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์จากลกัษณะทางกายภายอย่างลวดลาย 

สีสนัและรูปทรง รวมถึงนยัยะของความหมายท่ีแฝงอยู่ โดยใช้เคร่ืองประดบัเป็นส่ือในการนําเสนอ 

ผา่นรูปลกัษณ์ท่ีได้รับการวิเคราะห์ให้มีความเช่ือมโยงกบัธรรมชาติเหมือนกบัท่ีตุ๊กตามาตรีออซคา 

โดยการใช้วสัดท่ีุเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกบัเทรนด์ของปี 2017 ท่ีหนัมาใส่ใจในเร่ือง

ของทรัพยากรธรรมชาติ สู่แนวทางการออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีช่วยเต็มเต็มความความรู้สึกอุดม

สมบรูณ์ให้แก่ผู้สวมใส ่
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บทท่ี 3 

แนวทางการออกแบบ และวิธีการทดลองวสัด ุ

 

 จากการศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลความรู้ จุดประสงค์หลักของการออกแบบ

เคร่ืองประดับครัง้นีข้อง ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าเอกลักษณ์ของตุ๊กตามาตรีออซคา ท่ีเกิดจากศิลปะ

พืน้บ้านของรัสเซียนัน้คือ ลวดลาย สีสนั ซึ่งจะนํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบผสมผสานกับ

แนวความคิดการเจริญเติบโตของพืชพนัธุ์ เพ่ือถ่ายทอดความอุดมสมบรูณ์ของธรรมชาติ รวมกับ

การเจริญเติบโตของเพศหญิงจนถึงสถานะความเป็นแม่ เพ่ือถ่ายทอดความอุดมสมบูรณ์ของ

มนษุย์ และการศกึษาวิเคราะห์ และรวมรวมข้อมลูในการทดลองวสัดท่ีุสอดคล้องกบัแนวความคิด

เร่ืองไบโอแฟชัน่ ท่ีกล่าวถึงความใส่ใจตอ่สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของธุรกิจเสือ้ผ้าและ

เคร่ืองประดบั 

 การขยายเผ่าพนัธุ์เป็นสิ่งท่ีแสดงถึงความอดุมสมบรูณ์ของมนษุย์มาตัง้แตย่คุสมยัโบราณ

แล้ว เพศหญิงและสถานะความเป็นแม่ก็ได้มีการนํามาเป็นสัญลักษณ์แทนความอุดมสมบูรณ์ 

เช่นกนั อย่างปะติมากรรม วีนสั แห่งวิลเลนดรอฟ ท่ีเป็นหินแกะสลกัเป็นผู้หญิงรูปร่างอ่อนท้วม มี

ลกัษณะท้องคล้ายการตัง้ครรภ์ ข้าพเจ้าจึงได้ศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลความรู้ นํามา

ออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีมีการส่ือสารเร่ืองราวเก่ียวกบัความอุดมสมบูรณ์ของมนุษย์ผ่านทางเพศ

หญิงจนถึงสภาวะความเป็นแม่ท่ีพร้อมจะให้กําเนิดบุตร เน่ืองจากตุ๊ กตามาตรีออซคานิยมทํา

จํานวน 5 ตวั ข้าพเจ้าจงึได้ทําการแบง่วยัของเพศหญิงออกเป็น 5 ชว่งวยั คือ ตัง้แตเ่กิดจนถึงวยัท่ีมี

ความอดุมสมบรูณ์พร้อมแก่การตัง้ครรภ์ แบง่ตามการเจริญเติบโตของร่างกายและปัจจยัอ่ืนๆ เช่น 

วฒุิภาวะ สถานะทางสงัคม เป็นต้น และนํามาเปรียบเทียบกบัการเจริญเติบโตของพืชดอก  
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ตารางท่ี 3.1 ตารางเปรียบเทียบการเจริญเตบิโตของเพศหญิงและพืชดอก 

เพศหญิง พืชดอก 

วยัทารก เมล็ด 

วยัเดก็เล็ก ต้นอ่อน 

วยัเดก็โต ดอกไม้ตมู 

วยัรุ่น ดอกไม้ท่ีเร่ิมบาน 

วยัผู้ใหญ่ ดอกไม้ท่ีบานสมบรูณ์ 

  

 จากตารางท่ี 3.1 ท่ีแสดงถึงการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเพศหญิงและพืชดอกใน

แตล่ะชว่ง ทัง้หมด 5 ชว่ง ดงันี ้

 - อาย ุ0-4 ปี กบั เมล็ดพืช  เป็นวยัแรกเร่ิมของชีวิต ทัง้ของมนษุย์ท่ีวยัทารก และของพืชท่ี

เร่ิมแตกใบออกจากเมล็ด 

 - อายุ 5-14 ปี กับ ต้นอ่อน  เป็นช่วงวยัท่ีเร่ิมมีพฒันาการและมีการเจริญเติบโตท่ีมากขึน้ 

มนษุย์จะเข้าสูว่ยัเดก็ และพืชจะเร่ิมแตกใบเป็นต้นออ่น 

 - อายุ 15-19 ปี กับ ดอกไม้ตูม เป็นช่วงวัยท่ีมนุษย์เข้าสู่วัยรุ่น ร่างกายเร่ิมมีการ

เปล่ียนแปลง หากเทียบกับเพศหญิงก็คือวัยท่ีเร่ิมแตกเนือ้สาว เหมือนกับพืชท่ีเร่ิมมีดอกตูม

เตรียมพร้อมท่ีจะเบง่บานเพ่ือขยายพนัธุ์ 

 - อาย ุ20-25 ปี กบัดอกไม้ท่ีเร่ิมบาน : เป็นชว่งวยัของเพศหญิงท่ีพร้อมแก่การมีลกู 

เน่ืองจากสภาวะร่างกายท่ีสมบรูณ์ เทียบได้กบัดอกของพืชท่ีเบง่บาน 

 - อายุ 26-32 ปี กับ ดอกไม้ท่ีบานสมบูรณ์  เป็นช่วงวยัของเพศหญิงท่ีเหมาะสมแก่การมี

ลกูมากท่ีสดุ เน่ืองจากทัง้สภาวะร่างการท่ีสมบรูณ์ วฒุิภาวะในวยันีโ้ดยส่วนมากจะมีการวางแผน

ครอบครัวมาก่อนแล้ว เป็นช่วงวยัของมนุษย์ท่ีมีการงานและการเงินท่ีเร่ิมมัน่คง หากวยัโดยเฉล่ีย

แล้วอยู่ท่ีช่วงอายุ 30 ปี เทียบกับดอกไม้ท่ีเบ่งบานเต็มท่ีพร้อมท่ีออกผลจึงถือได้ว่าเป็นช่วงท่ีบ่ง

บอกถึงความอดุมสมบรูณ์ของชีวิตมากท่ีสดุ ของทัง้มนุษย์และธรรมชาต ิ
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แนวทางการออกแบบลวดลายและรูปทรง 

3.1 แนวทางท่ี 1 การออกแบบลวดลาย 

 3.1.1 ลวดลายของศลิปะพืน้บ้านรัสเซียบนตุ๊กตามาตรีออซคา 

 จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ลายธรรมชาติ ลายเรขาคณิต

ท่ีมาของลวดลายจากศิลปะพืน้บ้านของรัสเซียท่ีพบเห็นได้บนตุ๊กตามาตรีออซคา เกิดจากทัง้

ธรรมชาติรอบๆตวั และจากลายปักบนผ้าท่ีอยู่บนชุดพืน้เมืองของรัสเซีย ส่วนลวดลายเรขาคณิต 

เกิดจากเส้นหลายชนิด คือ เส้นตัง้ เส้นนอน เส้นเฉียงและเส้นโค้ง จดัวางองค์ประกอบกนัจนเกิด

เป็นลวดลาย ซึง่ในบางครัง้ก็คือลวดลายท่ีมาจากลายปักผ้าของชดุพืน้เมืองรัสเซีย (ภาพท่ี 3.1) 

 

 
 

ภาพท่ี 3.1 ลวดลายของชดุพืน้เมืองรัสเซียบนตุ๊กตามาตรีออซคา 

 

 ลายของตุ๊กตามาตรีออซคาท่ีเป็นเอกลกัษณ์ คือ มีหน้าตาเป็นผู้หญิง สวมใส่ชุดพืน้บ้าน

ของรัสเซีย อีกส่วนหนึ่งท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของลายบนตุ๊กตามาตรีออซคา คือ ตรงบริเวณตรงกลาง

ช่วงท้องจะมีการวาดบอกเล่าเร่ืองราว ในบางครัง้มีการวาดลวดลายสอดแทรกเข้าไปอย่างนิทาน

พืน้บ้าน แตส่ว่นมากแล้วนิยมวาดลายพืชพนัธุ์ธรรมชาต ิโดยเฉพาะดอกไม้ตามลกัษณะของศิลปะ

พืน้บ้านรัสเซีย ประกอบอยู่ทุกส่วน เช่น บริเวณด้านหน้าช่วงท้อง ผ้าคลุมศีรษะ ชุดคลุม หรือ

ประดบัอยูท่ี่ผม เป็นต้น (จากภาพท่ี 3.2) 
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ภาพท่ี 3.2 ลวดลายของตุ๊กตามาตรีออซคา 

 

 จากการวิเคราะห์ท่ีมาของลวดลายในศิลปะพืน้บ้านของรัสเซีย พบว่าได้รับแรงบนัดาลใจ

มากจากพืชพันธุ์ต่างๆในธรรมชาติ ตามท่ีพบเห็นได้รอบๆตัวของชาวรัสเซีย นํามาตัดทอน

รายละเอียดและนํามาจัดองค์ประกอบใหม่ จนเกิดเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ เกิดจากหน่อยลาย ท่ี

ประกอบลายเดียวนํามาจดัวางองค์ประกอบจนเกิดเป็นลวดลาย (ภาพท่ี 3.3) 

 

 
 

ภาพท่ี 3.3 การวิเคราะห์รูปแบบของลวดลายศลิปะพืน้บ้านรัสเซีย 
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3.1.2 สีท่ีใช้ในศิลปะพืน้บ้านรัสเซีย 

 

ตารางท่ี 3.2 ตารางแสดงสีและสดัสว่นการใช้สีในศลิปะพืน้เมืองของรัสเซีย 

สีหลกั สดัสว่น กลุม่สี 

 

 

 

 

50% 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

30% 

 

20% 

 

จากตารางท่ี 3.2 ท่ีแสดงสีและสดัสว่นการใช้สีในศลิปะพืน้เมืองของรัสเซีย สีสนัท่ีใช้มีทัง้สี

โทนเย็นและสีโทนร้อน โดยส่วนมากจะนิยมใช้สีโทนร้อนเป็นหลกั ประมาณ 30% และสีโทนเย็น

ประมาณ 20% และมีการใช้สีขาวและสีดําร่วมด้วยสีละ 25% โดยสีท่ีใช้ก็ได้รับแรงบนัดาลใจมาก

จากธรรมชาต ิ(จากตารางท่ี 3.2) 

 

 สีท่ีใช้ในศิลปะพืน้บ้านรัสเซีย จะใช้สีในขัน้ท่ีหนึ่ง (1) หรือแม่สีเป็นสีหลัก คือ สีแดง สี

เหลือง สีนํา้เงิน นํามาผสมกบัเป็นสีในขัน้ท่ีสอง (2) คือ สีม่วง สีส้ม สีเขียว และมีการใช้สีในขัน้ท่ี

สาม คือการนําสีขาวและสีดํามาผสมเพิ่มเพ่ือให้ได้นํา้หนกัของสีท่ีหลากหลายมากขึน้ (ภาพท่ี 3.4) 
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ภาพท่ี 3.4 สีท่ีใช้ในศลิปะพืน้บ้านรัสเซีย 

 

 3.1.3 ลวดลายจากการเจริญเตบิโตของพืชพนัธุ์ธรรมชาต ิ

 ลายพืน้ผิวของธรรมชาติ ท่ีข้าพเจ้าได้วิเคราะห์สีสันและพืน้ผิวของธรรมชาติ โดย

สว่นประกอบตา่งๆของพืช แก่ เมล็ด เปลือก ลําต้น ใบไม้ ดอกไม้ และผล ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสีจาก

ธรรมชาตมีิทัง้โทนร้อนและโทนเย็น (ภาพท่ี 3.5) 

 

 
 

ภาพท่ี 3.5 ลายพืน้ผิวของธรรมชาต ิ
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 - สีขาว สีดํา สีนํา้ตาล พบมากในสว่นของเมล็ด เปลือกและลําต้น 

 - สีเขียวออ่นจนถึงเขียวเข้ม ท่ีเป็นสีในโทนเย็น พบมากในสว่นของใบไม้ 

 - สีมว่ง สีชมพ ูสีส้มและสีแดง ท่ีเป็นสีในโทนร้อน พบมากในสว่นของดอกไม้ และผล แตก็่

มีการพบเจอในสว่นของใบไม้ในบางครัง้ 

 ข้าพเจ้าได้นําโครงร่างของผู้หญิงในแตล่ะช่วงวยั โดยใช้ส่วนของศรีษะด้านข้างท่ีแสดงให้

เห็นถึงโครงสร้างอวยัวะท่ีเปล่ียนแปลงไปเร่ือยๆตามการเจริญเติบโต แบง่ออกเป็นช่วงอายุ 5 วยั 

นํามาผสมผสานกบัลายของพืน้ผิวจากธรรมชาต ิเทียบกบัในแตล่ะชว่งของการเจริญเติบโตของพืน้

ดอก เพราะดอกไม้เองก็ถึงได้ว่าเป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์ท่ีบ่งบอกถึงความเป็นผู้หญิง โดยพืชพนัธุ์

ธรรมชาตท่ีินํามาใช้คือพืชท่ีพบในศิลปะพืน้บ้านของรัสเซีย เช่น ดอกรักเร่ ดอกกหุลาบ สตอร์เบอร์

ร่ีป่า เป็นต้น (ภาพท่ี 3.6) 

 

 
 

ภาพท่ี 3.6 การวิเคราะห์นําโครงร่างของเพศหญิงผสมกบัลายพืน้ผิวของธรรมชาติ 
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ตารางท่ี 3.3 ตารางแสดงการวิเคราะห์สดัสว่นของสีในแตล่ะชว่งการเจริญเติบโตของพืชดอก 

ชว่งการเจริญเติบโตของพืชดอก สีโทนร้อน สีโทนเย็น สีขาวและดํา 

เมล็ด 20% 20% 60% 

ต้นอ่อน 10% 70% 20% 

ดอกไม้ตมู 40% 40% 20% 

ดอกไม้ท่ีเร่ิมบาน 60% 20% 20% 

ดอกไม้ท่ีบานสมบรูณ์ 70% 10% 20% 

 

 จากตารางท่ี 3.3 ตารางแสดงการวิเคราะห์สดัส่วนของสีในแตล่ะช่วงการเจริญเติบโตของ

พืชดอก ท่ีพบในศิลปะพืน้บ้านของรัสเซีย โดยรวมแล้วมีการใช้สีโทนร้อนและโทนเย็นท่ีเท่ากนั ใน

บริเวณดอกจะพบสีโทนร้อนมากกว่า แตใ่นช่วงของต้นอ่อนจะพบสีโทนเย็นมากกว่า และพบสีขาว

และสีดําในสดัสว่นท่ีเทา่กนั ยกเว้นในชว่งของเมล็ดท่ีมีมากกวา่ 

 

 ข้าพเจ้าได้นําลวดลายของศิลปะพืน้บ้านรัสเซียผสมกบัลวดลายพืน้ผิวของธรรมชาติ เพ่ือ

นํามาใช้ในการออกแบบ โดยแทนการแทนคา่สีท่ีจะใช้ในลวดลายศิลปะพืน้บ้านรัสเซียออกมาใน

รูปแบบลายจากพืน้ผิวของธรรมชาต ินํามาผสมผสานกนัให้อยู่ในปริมาณท่ีเหมาะสม โดยข้าพเจ้า

แบง่เปอร์เซ็นต์สีในการวิเคราะห์ โดยใช้หลกัเกณฑ์เปอร์เซ็นต์การใช้สีของศิลปะพืน้บ้านรัสเซียและ

เปอร์เซ็นต์ของสีท่ีวิเคราะห์จากการเจริญเติบโตของพืช (ภาพท่ี 3.7) 
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ภาพท่ี 3.7 การวิเคราะห์รูปแบบลายศลิปะพืน้บ้านรัสเซียผสมลวดลายพืน้ผิวของธรรมชาต ิ

 

3.2 แนวทางท่ี 2 การออกแบบรูปทรง 

 3.2.1 รูปทรงและรูปร่างของตุ๊กตามาตรีออซคา 

 รูปทรงและรูปร่างของตุ๊กตามาตรีออซคาเป็นทรงกระบอก ส่วนบนโค้งมน ส่วนกลางโป้ง

นนู ส่วนล่างเป็นฐานเรียบ มีลกัษณะและขนาดแตกต่างกนัตามแต่ช่างผู้ ทําจะออกแบบ ตวัท่ีอยู่

ภายในจะไมมี่เชิงท่ีฐาน แตต่วันอกสดุมกัมีเชิงท่ีฐาน (ภาพท่ี 3.8) 

 

 
 

ภาพท่ี 3.8 รูปร่างและรูปทรงของตุ๊กตามาตรีออซคา 
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 นําลวดลายของศิลปะพืน้บ้านรัสเซียท่ีผสมผสานกับลายของพืน้ผิวธรรมชาติ โดย

กําหนดการใช้สดัส่วนสีจากภาพท่ี 3.7 นํามาจดัวางองค์ประกอบในรูปร่างของตุ๊กตามาตรีออซคา

ในรูปแบบใหม ่(ภาพท่ี 3.9) 

 

 
 

ภาพท่ี 3.9 วิเคราะห์การใช้ลวดลายศลิปะพืน้บ้านรัสเซียผสมลายของพืน้ผิวธรรมชาติ 

ในรูปร่างของตุ๊กตามาตรีออซคา 

 

3.2.2 รูปทรงการบานของดอกไม้ 

 การเจริญเติบโตของพืชดอกเร่ิมจากเมล็ดเป็นจุดเร่ิมต้น เร่ิมผลิใบแตกหน่อเป็นต้นอ่อน 

จากนัน้จงึเร่ิมออกดอกท่ีจากตมูจนเร่ิมเบง่บานเป็นดอกท่ีสมบรูณ์พร้อมท่ีผสมพนัธุ์เพ่ือขยายพนัธุ์

ตอ่ไป ทําให้เห็นถึงรูปทรงของดอกไม้จากดอกตมูท่ีมีรูปทรงมีความเป็นมวล จนถึงดอกไม้ท่ีบาน

แล้ว รูปทรงจากท่ีเป็นมวลจงึคอ่ยๆคลายออก (ภาพท่ี 3.10) 

 

  



41 

 

 
 

ภาพท่ี 3.10 การเจริญเตบิโตของพืชดอก 

 

 นําลกัษณะการบานของดอกไม้ ผสมกับรูปร่างของตุ๊กตามาตรีออซคา โดยการแทนค่า

กลีบดอกด้วยรูปร่างของตุ๊กตามาตรีออซคา นํามาจดัเรียงองค์ประกอบเป็นรูปทรงการบานของ

ดอกไม้ ท่ีมีมีขนาดไล่เรียงกนัสามารถนํามาซ้อนทบักนัได้ เหมือนกบัหลกัการออกแบบของตุ๊กตา

มาตรีออซคา (ภาพท่ี 3.11) 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3.11 การวิเคราะห์นํารูปร่างของตุ๊กตามาตรีออซคาผสมกบัรูปทรงการบานของดอกไม้ 
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 จากการวิเคราะห์ลวดลายศิลปะพืน้บ้านของรัสเซียผสมผสานกับลวดลายพืน้ผิวของ

ธรรมชาติ นํามาจดัวางองค์ประกอบในรูปร่างของตุ๊กตามาตรีออซคา และนํามาประกอบกนัเป็น

รูปทรงการบานของดอกไม้ ท่ีส่ือเร่ืองราวถึงความอดุมสมบรูณ์ของทัง้ธรรมชาติและมนษุย์ (ภาพท่ี 

3.12) 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3.12 สรุปการวิเคราะห์ลวดลายและรูปทรง 

 

3.3 แนวทางท่ี 3 พืน้ท่ีในการสวมใส่เคร่ืองประดบั 

 จากการวิเคราะห์แนวทางท่ี 1 การออกแบบลวดลาย  ใน 3.1.1 ลวดลายของศิลปะ

พืน้บ้านรัสเซียบนตุ๊กตามาตรีออซคา (ภาพท่ี 3.2) เอกลักษณ์ของลายบนตุ๊กตามาตรีออซคา

นอกจากเดก็ผู้หญิงสวมใส่ชดุพืน้เมืองแล้ว ยงัมกัจะมีการวาดสอดแทรกเร่ืองราวตา่งๆ เช่น นิทาน

พืน้เมือง ท่ีจะวาดจากตวันอกสดุไปถึงตวัท่ีอยู่ข้างในสุดเป็นการเล่าเร่ืองราวตัง้แต่ต้นจนจบ และ

นอกจากการวาดลายนิทาน ลวดลายท่ีนิยมวาดมากท่ีสดุ คือ ลายดอกไม้หรือพืน้พนัธุ์ธรรมชาติท่ี

เจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะวาดท่ีส่วนตรงบริเวณช่วงท้อง ท่ีเป็นตําแหน่งท่ีอยู่ด้านหน้ามี

ความโป้งนนูและเป็นจดุท่ีมีพืน้ท่ีในการวาดมากท่ีสดุ หากเม่ือเปรียบเทียบกบัคนบริเวณส่วนท้องท่ี

อ้วนท้วน แสดงให้เห็นถึงการมีกิน ไม่มีความขาดแคลน แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ ซึ่ง

บริเวณชว่งท้องหากพดูถึงในสถานะความเป็นแม่ เป็นจดุท่ีแม่จะใช้ตัง้ครรภ์อีกด้วย นอกเหนือจาก

บริเวณท้อง ก็มกัจะมีลวดลายดอกไม้อยู่ตรงบริเวณตา่งๆของชดุพืน้เมือง คือ บริเวณศีรษะท่ีมีผ้า

คลมุ บริเวณแขนเสือ้ บริเวณข้างหลงั เป็นต้น  
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 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือค้นหาพืน้ท่ีในการสวมใส่เคร่ืองประดับท่ีจะสอดคล้องกับ

แนวความคิดเร่ืองความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ของมนุษย์ในสถานะ

ความเป็นแม ่คือ ชว่งลําตวัตรงท้อง และท่ีบริเวณศีรษะ ตามแบบการวาดเลา่เร่ืองราวของตุ๊กตามา

ตรีออซคา เป็นบริเวณท่ีข้าพเจ้าจะใช้เป็นพืน้ท่ีในการออกแบบเคร่ืองประดบัในโครงการนี ้

 

3.4 การทดลองวสัด ุและเทคนิค 

 3.4.1 วสัดโุลหะ  

 จากการทดลองวสัดโุลหะ ข้าพเจ้าได้ทดลองด้วยวิธีการกดักรดแล้วจึงนําไปลงสี 2 วิธี คือ 

ลงสีด้วยยาทาเล็บ และฉีดสีสเปรย์แล้วนําไปขัดด้วยกระดาษทรายหรือหวัขดัหิน เพ่ือทําให้เกิด

พืน้ผิวใหม ่สามารถนาเป็นสว่นประกอบได้ (ภาพท่ี 3.13) 

 

 
 

ภาพท่ี 3.13 การทดลองวสัดโุลหะ 

 

 3.4.2 วสัดผุ้า 

 จากการทดลองวสัดผุ้า ด้วยวิธีการปริน้ลายลงบนผืนผ้า ผสมผสานกบังานหตัศิลป์ อย่าง

การเย็บ การปัก ทัง้ด้วยมือ การปักลกูปัด ข้าพเจ้าได้นําลวดลายท่ีทํามานําไปปริน้บนผ้า 3 ชนิดท่ี

ผลิตมาจากเส้นโยธรรมชาต ิคือ ผ้าป่าน ผ้าลินินแบบบาง และผ้าลินินแบบหนา นําไปรีดติดกบัผ้า

กาวเพ่ือเพิ่มความแข็ง จากนัน้จึงตดัออกมาเป็นชิน้ เก็บขอบและปักด้วยวสัดตุา่งๆ จากนัน้จึงลอง

นํามาพับเพ่ือให้เป็นรูปทรงของกลีบและนํามาประกอบเข้าเป็นดอกไม้ ด้วยวัสดุท่ีเป็นผ้าจึงให้

ความรู้สกึท่ีออ่นนุม่กวา่โลหะ และเป็นวสัดท่ีุใกล้เคียงกบัชดุพืน้เมืองของรัสเซีย (ภาพท่ี 3.14) 
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ภาพท่ี 3.14 การทดลองวสัดผุ้า 

 

 3.4.3 วสัดโุลหะผสมผ้า 

 การขึน้รูปทรง ด้วยการทดลองผสมวสัดโุลหะและผ้ากบัเทคนิคตา่งๆ โดยการตดัโลหะเป็น

กรอบและตัดเป็นแผ่น ข้าพเจ้าพบว่าการตัดโลหะเป็นแผ่นทําให้ชิน้งานดูแข็งและไม่เป็นกลีบ

ดอกไม้ การตดัเป็นกรอบจะให้ความรู้สึกท่ีเบาบางกวา่ (ภาพท่ี 3.15)  

 

 
 

ภาพท่ี 3.15 การทดลองผสมวสัดโุลหะและผ้า 

 

3.5 สรุปแนวทางการออกแบบ และการทดลองวสัด ุ

 จากการวิเคราะห์แนวทางท่ี 1 การออกแบบลวดลาย ท่ีได้แบง่ออกเป็น 3 แนวทางย่อย คือ

ลวดลายศิลปะพืน้บ้านรัสเซียบนตุ๊กตามาตรีออซคา สีท่ีใช้ในศิลปะพืน้บ้านรัสเซีย ลวดลายจาก

การเจริญเตบิโตของพืชพนัธุ์ธรรมชาต ิข้าพเจ้าได้นําทัง้ 3 แนวทางของการออกแบบลวดลายมาใช้

ในการสร้างลายใหม่ โดยให้มีการสอดแทรกแนวความคิดในเร่ืองความอดุมสมบรูณ์ของธรรมชาติ
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และความอุดสมบูรณ์ของมนุษย์ผ่านทางเพศหญิง ส่วนแนวทางท่ี 2 การออกแบบรูปทรง แบ่ง

ออกเป็น 2 แนวทางย่อย คือ รูปทรงและรูปร่างของตุ๊กตามาตรีออซคา รูปทรงการบานของดอกไม้ 

ข้าพเจ้าได้นําทัง้สองแนวทางมาผสมผสานกนั คือ เลือกรูปร่างของตุ๊กตามาตรีออซคามาประกอบ

ใหม่ในรูปทรงการบานของดอกไม้ สร้างสรรค์เป็นผลงานเคร่ืองประดบัด้วยวสัดท่ีุเป็นผ้าร่วมกับ

เทคนิคตา่งๆของงานหตัศลิป์ 
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บทท่ี 4 

ผลการทดลองและการออกแบบ 

 

 จากการทดลองและค้นหาแนวทางเพ่ือนํามาใช้ในการออกแบบ ซึ่งจากแนวทางในการ

ออกแบบท่ีข้าพเจ้าได้ร่างแบบเคร่ืองประดบั 2 มิติ ออกมาเป็น 4 รูปแบบท่ีสามารถตอบโจทย์ท่ีว่า

เคร่ืองประดบัท่ีสามารถสวมใสไ่ด้ในทกุโอกาส และเป็นเคร่ืองประดบัท่ีแสดงถึงความอดุมสมบรูณ์

ผา่นทางลวดลาย รูปทรงและวสัด ุ

 

4.1 แบบร่างงาน 2 มิติ ลวดลายและสี (ภาพท่ี 4.1 - 4.5) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.1 แบบร่างงาน 2 มิต ิลวดลายและสี (1) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.2 แบบร่างงาน 2 มิต ิลวดลายและสี (2) 
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ภาพท่ี 4.3 แบบร่างงาน 2 มิต ิลวดลายและสี (3) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.4 แบบร่างงาน 2 มิต ิลวดลายและสี (4) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.5 แบบร่างงาน 2 มิต ิลวดลายและสี (5) 
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4.2 แบบร่างงานเคร่ืองประดบั 2 มิติ  (ภาพท่ี 4.6 - 4.9) 

 

 

 

   
 

ภาพท่ี 4.6 แบบร่างงานเคร่ืองประดบั 2 มิต ิรูปทรงและฟังก์ชัน่การสวมใส ่(1) 
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ภาพท่ี 4.7 แบบร่างงานเคร่ืองประดบั 2 มิต ิรูปทรงและฟังก์ชัน่การสวมใส ่(2) 
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ภาพท่ี 4.8 แบบร่างงานเคร่ืองประดบั 2 มิต ิรูปทรงและฟังก์ชัน่การสวมใส ่(3) 
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ภาพท่ี 4.9 แบบร่างงานเคร่ืองประดบั 2 มิต ิรูปทรงและฟังก์ชัน่การสวมใส ่(4) 
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4.3 แบบร่าง 2 มิต ิชดุท่ีใช้ในการสวมใส่คูก่บัเคร่ืองประดบั (ภาพท่ี 4.10-4.16) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.10 แบบร่าง 2 มิติ ชดุท่ีใช้ในการสวมใส่คูก่บัเคร่ืองประดบั (1) 

 
 

ภาพท่ี 4.11 แบบร่าง 2 มิติ ชดุท่ีใช้ในการสวมใส่คูก่บัเคร่ืองประดบั (2) 
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ภาพท่ี 4.12 แบบร่าง 2 มิติ ชดุท่ีใช้ในการสวมใส่คูก่บัเคร่ืองประดบั (3) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.13 แบบร่าง 2 มิติ ชดุท่ีใช้ในการสวมใส่คูก่บัเคร่ืองประดบั (4) 
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ภาพท่ี 4.14 แบบร่าง 2 มิติ ชดุท่ีใช้ในการสวมใส่คูก่บัเคร่ืองประดบั (5) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.15 แบบร่าง 2 มิติ ชดุท่ีใช้ในการสวมใส่คูก่บัเคร่ืองประดบั (6) 
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ภาพท่ี 4.16 แบบลายปักพืน้เมืองของรัสเซีย  

 

4.4  ทดลองทําชิน้งานตวัอย่าง (ภาพท่ี 4.17 – 4.28) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.17  ชิน้งานตวัอยา่งเคร่ืองประดบั ชดุท่ี 1 

 

 
 

ภาพท่ี 4.18  ชิน้งานตวัอยา่งเคร่ืองประดบั ชดุท่ี 2  
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ภาพท่ี 4.19  ชิน้งานตวัอยา่งเคร่ืองประดบั ชดุท่ี 3 

 

 
 

ภาพท่ี 4.20  ชิน้งานตวัอยา่งเคร่ืองประดบั ชดุท่ี 4 

 

            
 

ภาพท่ี 4.21 ชิน้งานตวัอยา่งเคร่ืองประดบั ชดุท่ี 5 
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ภาพท่ี 4.22 ชดุชิน้งานตวัอย่าง 3 มิต ิ(1) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.23 ชดุชิน้งานตวัอย่าง 3 มิต ิ(2) 
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ภาพท่ี 4.24 ชดุชิน้งานตวัอย่าง 3 มิต ิ(3) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.25 ชดุชิน้งานตวัอย่าง 3 มิต ิ(4) 
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ภาพท่ี 4.26 ชดุชิน้งานตวัอย่าง 3 มิต ิ(5) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.27 ชดุชิน้งานตวัอย่าง 3 มิต ิ(6) 
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ภาพท่ี 4.28 ชิน้งานลายปัก 
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4.5 สรุปแบบร่างชิน้งานเคร่ืองประดบั (ภาพท่ี 4.29 – 4.32) 

 จากแบบร่างชิน้งานเคร่ืองประดบั 2 มิติ โครงสร้าง องค์ประกอบ ทศัธาต ุท่ีข้าพเจ้าได้ทํา

การทดลองและออกแบบ เพ่ือนํามาผลิตส่วนประกอบเป็นชิน้งาน 3 มิติ โดยรูปแบบงาน

เคร่ืองประดับท่ีข้าพเจ้าได้เลือกทําชิน้งานจริง มีทัง้หมด 4 รูปแบบ ซึ่งประกอบไปด้วย ชุด

เคร่ืองประดบั 5 ชดุ และ ชดุประกอบ 4 ชดุ ดงันี ้

 

 
 

ภาพท่ี 4.29 แบบร่างสรุปชดุเคร่ืองประดบั ชดุท่ี 1 

 

 
 

ภาพท่ี 4.30 แบบร่างสรุปชดุเคร่ืองประดบั ชดุท่ี  2 
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ภาพท่ี 4.31 แบบร่างสรุปชดุเคร่ืองประดบั ชดุท่ี 3 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.32 แบบร่างสรุปชดุเคร่ืองประดบั ชดุท่ี 4 
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4.6 ภาพเขียนแบบเคร่ืองประดบั  

 

 4.6.1 ชดุเคร่ืองประดบัชดุท่ี 1 (ภาพท่ี 4.33 – 4.36) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.33 เขียนแบบเคร่ืองประดบั ชดุท่ี 1 (1) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.34 เขียนแบบเคร่ืองประดบั ชดุท่ี 1 (2) 
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ภาพท่ี 4.35 เขียนแบบเคร่ืองประดบั ชดุท่ี 1 (3) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.36 เขียนแบบเคร่ืองประดบั ชดุท่ี 1 (4) 
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 4.6.2 ชดุเคร่ืองประดบัชดุท่ี 2  (ภาพท่ี 4.37 – 4.40) 

 

 
ภาพท่ี 4.37 เขียนแบบเคร่ืองประดบั ชดุท่ี 2 (1) 

 

 
ภาพท่ี 4.38 เขียนแบบเคร่ืองประดบั ชดุท่ี 2 (2) 
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ภาพท่ี 4.39 เขียนแบบเคร่ืองประดบั ชดุท่ี 2 (3) 

 

 
ภาพท่ี 4.40 เขียนแบบเคร่ืองประดบั ชดุท่ี 2 (4) 
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 4.6.3 ชดุเคร่ืองประดบัชดุท่ี 3 (ภาพท่ี 4.41 – 4.46) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.41 เขียนแบบเคร่ืองประดบั ชดุท่ี 3 (1) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.42 เขียนแบบเคร่ืองประดบั ชดุท่ี 3 (2) 
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ภาพท่ี 4.43 เขียนแบบเคร่ืองประดบั ชดุท่ี 3 (3) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.44 เขียนแบบเคร่ืองประดบั ชดุท่ี 3 (4) 
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ภาพท่ี 4.45 เขียนแบบเคร่ืองประดบั ชดุท่ี 3 (5) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.46 เขียนแบบเคร่ืองประดบั ชดุท่ี 3 (6)  
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 4.6.4 ชดุเคร่ืองประดบัชดุท่ี 4 (ภาพท่ี 4.47 – 4.56) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.47 เขียนแบบเคร่ืองประดบั ชดุท่ี 4 (1) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.48 เขียนแบบเคร่ืองประดบั ชดุท่ี 4 (2) 
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ภาพท่ี 4.49 เขียนแบบเคร่ืองประดบั ชดุท่ี 4 (3) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.50 เขียนแบบเคร่ืองประดบั ชดุท่ี 4 (4) 
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ภาพท่ี 4.51 เขียนแบบเคร่ืองประดบั ชดุท่ี 4 (5) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.52 เขียนแบบเคร่ืองประดบั ชดุท่ี 4 (6) 
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ภาพท่ี 4.53 เขียนแบบเคร่ืองประดบั ชดุท่ี 4 (7) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.54 เขียนแบบเคร่ืองประดบั ชดุท่ี 4 (8) 
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ภาพท่ี 4.55 เขียนแบบเคร่ืองประดบั ชดุท่ี 4 (9) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.56 เขียนแบบเคร่ืองประดบั ชดุท่ี 4 (10) 
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4.7 ขัน้ตอนการผลิตชิน้งานจริง 

 วสัดท่ีุใชใ่นการทําเคร่ืองประดบัมีดงันี ้ผ้าลินิน ผ้าไหมอิตาลี ผ้าไหมกระจก เข็ม ไหมปัก

ลกูปัด ผ้ากาว แมเ่หล็ก 

 

 4.7.1 ปริน้ลายผ้า 

 ทําลวดลายสว่นประกอบในสว่นท่ีใช้ผ้า เพ่ือนําไปพิมพ์ลายผ้า (ภาพท่ี 4.57) 

 

 
ภาพท่ี 4.57 ลวดลายประกอบในสว่นท่ีใช้ผ้า (1) 
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 4.7.2 การเลเซอร์ผ้า 

 นําผ้าไปเลเซอร์เพ่ือให้ได้รูปร่างท่ีต้องการ (ภาพท่ี 4.58) 

 

  

  

  
 

ภาพท่ี 4.58 ลวดลายประกอบในสว่นท่ีใช้ผ้า (2) 
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 4.7.3 การเย็บประกอบ 

 หลงัจากการนําลายผ้าท่ีปริน้ลายแล้วมารีดผ้ากาวเพ่ือเพิ่มความแข็งจงึนํามาตดัเป็น

ชิน้สว่น ปักลกูปัด เตรียมนําไปเย็บประกอบเป็นดอกในขัน้ตอนตอ่ไป  (ภาพท่ี 4.59 – 4.60) 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.59 การตดัชิน้สว่นเพ่ือเตรียมนําไปเย็บประกอบ (1) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.60 การตดัชิน้สว่นเพ่ือเตรียมนําไปเย็บประกอบ (2) 
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 4.7.4 การทําชดุประกอบในการสวมใสเ่คร่ืองประดบั 

 ทําแพทเทิร์นชดุประกอบ โดยใช้ผ้าคอตอนสีขาว ผ้าชีฟองสีแดงและสีขาวเป็นหลกั แล้วจงึ

นําชิน้สว่นผ้าท่ีเลเซอร์แล้วมาเย็บประกอบบนลายชดุ (ภาพท่ี 4.61 – 4.62) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.61 การทําชดุประกอบในการสวมใสเ่คร่ืองประดบั (1) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.62 การทําชดุประกอบในการสวมใสเ่คร่ืองประดบั (2) 
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 4.7.5  ชิน้งานท่ีเป็นโลหะ 

 ทําแพทเทิร์นเพ่ือนําไปฉล ุเป็นสว่นของแหวน โดยใช้แผน่ทองเหลืองความหนา 0.8 

มิลลิเมตร หลงัจากนัน้นํามาเจาะรูบริเวณตรงกลาง เพ่ือใช้ร้อยตดิกบัชิน้งาน (ภาพท่ี 4.63) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.63 ลวดลายฉลโุลหะทองเหลือง 
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บทท่ี 5 

ชิน้งานท่ีเสร็จสมบรูณ์ 

 

5.1 ชิน้งานเคร่ืองประดบั ชดุท่ี  1 (ภาพท่ี 5.1 – 5.2) 

 

 
 

ภาพท่ี 5.1 ชิน้งานเคร่ืองประดบัชดุท่ี 1 (1) 
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ภาพท่ี 5.2 ชิน้งานเคร่ืองประดบัชดุท่ี 1 (2) 
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5.2 ภาพชิน้งานเคร่ืองปะรับ ชดุท่ี 2 (ภาพท่ี 5.3 – 5.4) 

 

 
 

ภาพท่ี 5.3 ชิน้งานเคร่ืองประดบัชดุท่ี 2 (1) 
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ภาพท่ี 5.4 ชิน้งานเคร่ืองประดบัชดุท่ี 2 (2) 
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5.3 ภาพชิน้งานเคร่ืองปะรับ ชดุท่ี 3 (ภาพท่ี 5.5 – 5.6) 
 

 
 

ภาพท่ี 5.5 ชิน้งานเคร่ืองประดบัชดุท่ี 3 (1)  
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ภาพท่ี 5.6 ชิน้งานเคร่ืองประดบัชดุท่ี 3 (2) 
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5.4  ภาพชิน้งานเคร่ืองปะรับ ชดุท่ี 4 (ภาพท่ี 5.7 – 5.8) 
 

 
 

ภาพท่ี 5.7 ชิน้งานเคร่ืองประดบัชดุท่ี 4 (1) 
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ภาพท่ี 5.8 ชิน้งานเคร่ืองประดบัชดุท่ี 4 (2) 
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5.5 เคร่ืองประดบักบันางแบบ  (ภาพท่ี 5.9  - 5.16) 

 

 
 

ภาพท่ี 5.9 เคร่ืองประดบักบันางแบบ ชดุท่ี 1 
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ภาพท่ี 5.10 เคร่ืองประดบักบันางแบบ ชดุท่ี 2 (1) 
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ภาพท่ี 5.11 เคร่ืองประดบักบันางแบบ ชดุท่ี 2 (2) 
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ภาพท่ี 5.12 เคร่ืองประดบักบันางแบบ ชดุท่ี 3 (1) 
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ภาพท่ี 5.13 เคร่ืองประดบักบันางแบบ ชดุท่ี 3 (2) 
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ภาพท่ี 5.14 เคร่ืองประดบักบันางแบบ ชดุท่ี 4 (1) 
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ภาพท่ี 5.15 เคร่ืองประดบักบันางแบบ ชดุท่ี 4 (2) 
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บทท่ี 6 

สรุป อภิปราย ข้อเสนอแนะ 

 

6.1 สรุปและอภิปราย 

 จากข้อมลูท่ีข้าพเจ้าได้กลา่วเก่ียวกบัประวตัคิวามเป็นมาของตุ๊กตามาตรีออซคา แม่ลกูดก

ของรัสเซีย ท่ีเป็นสญัลกัษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ นํามาเสนอเร่ืองราวความอุดมสมบูรณ์ผ่าน

ทางการเจริญเติบโตของพืชพนัธุ์ธรรมชาติและเพศหญิงในสถานะความเป็นแม่ โดยถ่ายทอดเป็น

เคร่ืองประดับท่ีมีลักษณะเป็นดอกไม้ท่ีมีลวดลายท่ีเป็นเอลักษณ์ของศิลปะพืน้บ้านรัสเซีย 

ผสมผสานกบัรูปแบบการออกแบบของตุ๊กตามาตรีออซคาท่ีเป็นลกัษณะซ้อนทบักนั  

 โดยข้าพเจ้าได้เลือกนําข้อมูลมาวิเคราะห์และผ่านกระบวนสร้างสรรค์ต่างๆ เพ่ือให้ตรง

ตามวตัถปุระสงค์ท่ีข้าพเจ้าตัง้ไว้ คือให้เคร่ืองประดบัเม่ือสวมใส่แล้วรู้สึกถึงความอดุมสมบรูณ์ท่ีมา

จากการเบง่บานของดอกไม้ และลกัษณะการทบัซ้อนท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของตุ๊กตา นํามา

ผสมผสานกบัเทคนิคหรือเทคโนโลยีสมยัใหม่ คดัสรรวสัด ุเทคนิคและรูปแบบท่ีมีการเปล่ียนแปลง

ไปตามยคุสมยันํามาประยกุต์ใช้ให้เข้ากบัวิถีชีวิตของคนในสงัคมยคุปัจจบุนั 

 ข้าพเจ้ามีความปรารถนาท่ีจะให้ผู้ ท่ีอ่านหรือผู้ ท่ีพบเห็นงานศิลปนิพนธ์นี ้มีความรู้ในเร่ือง

ประวตัิความเป็นมาของตุ๊กตามาตรีออซคา รูปแบบงานศิลปะพืน้บ้านของรัสเซีย สีสนั ลวดลาย 

และเทคนิคท่ีมีรูปแบบผสมผสานทัง้รูปแบบเก่าและใหมเ่ข้าด้วยกนั 

 

6.2 ปัญหาท่ีได้รับ วิธีการแก้ไขจากการทํางาน 

 6.2.1 การรวบรวมข้อมลูในสว่นของลกัษณะตา่งๆของตุ๊กตามาตรีออซคาหาได้ยาก ฉะนัน้

จงึต้องรวบรวมข้อมลูสอบถามจากผู้ รู้ บทความ 

 6.2.2 ปัญหาในการปริน้ลายผ้าแล้วสีเพีย้น เน่ืองจากการมองเห็นสีในคอมพิวเตอร์ เม่ือ

นํามาปริน้ลายบนผ้าท่ีมีสีพืน้ไม่เท่ากัน จึงทําให้เกิดความคลาดเคล่ือนจากสีท่ีต้องการ จึงต้องมี

การคดัเลือกชนิดของผ้าใหม ่ให้สีพืน้ของผ้าไมแ่ตกตา่งกนัมากในแตล่ะชนิด และมีการปริน้ทดลอง

ก่อนนํามาปริน้จํานวนมากเพ่ือใช้งานจริง 
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 6.2.3 ปัญหาจากการรีดผ้ากาว เพ่ือเพิ่มความแข็ง ในบางครัง้เม่ือรีดด้วยความร้อนจาก

เตารีดเสร็จแล้วหลงัจากทิง้ไว้ให้คลายความร้อนแล้วนํามาใช้ จะพบว่ากาวไม่ละลาย และผ้าไม่ติด

กบัเป็นบางสว่น ข้าพเจ้าจงึต้องใช้ความปราณีตเม่ือรีดเสร็จแล้วต้องตรวจสอบดกู่อนทกุครัง้ว่ากาว

ละลายหมดทดุสว่นหรือไม ่

 6.2.4 ปัญหาในการเย็บประกอบ เน่ืองจากมีการนําแม่เหล็กมาใช้ในการสวมใส่

เคร่ืองประดบั หากข้าพเจ้าเลือกแม่เหล็กท่ีมีขนาดเล็กหรือบางไป จะทําให้แม่เหล็กไม่มีแรงดงึดดู

เพียงพอในการสวมใส ่จงึต้องมีการรือ้โครงชิน้งานท่ีเย็บประกอบเสร็จสิน้ไปแล้ว เปล่ียนแม่เหล็กท่ี

จะใช้แล้วจงึนํามาเย็บประกอบชิน้สว่นเข้าด้วยกนัใหมอี่กครัง้  
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ภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดบั 
คณะมณัฑนศลิป์  มหาวิทยาลยัศลิปากร 

ช่ือนกัศกึษา นางสาวบญุญาวรรณ โคสะพละกิจ 
รหสัประจ าตวันกัศกึษา 04560247 

อาจารย์ท่ีปรึกษาศลิปนิพนธ์ อาจารย์ทศัน์ฐรสชง ศรีกลุกรณ์ 
วนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

 
แบบเสนอหัวข้อศิลปนิพนธ์ 

 
1.  ช่ือหัวข้อศิลปนิพนธ์ 
 (ภาษาไทย) โครงการออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีได้รับแรงบนัดาลใจมาจากตุ๊กตามาตรีออซคา 
 (ภาษาองักฤษ)  Jewelry design project for Impression of Matryoshka Doll 
 
2. ที่มาและความส าคัญ 
  “ตุ๊กตามาตรีออซคา” (Matryoshka doll) หรือในภาษารัสเซียเรียกว่า Матрёшка 
кукла เป็นค าเรียกลกัษณะของตุ๊กตาซ้อนซ่อนตุ๊กตา เน่ืองจากภายในตวัตุ๊กตามาตรีออซคาจะ
มีตุ๊กตาแบบเดียวกนัซอ่นอยู่ด้านใน ซ้อนกนัเป็นชัน้ๆ  เป็นกลุ่มตุ๊กตาท่ีสร้างขึน้เป็นชดุให้มีหลายๆ
ขนาด แตล่ะขนาดก็จะคอ่ยๆ เล็กลงมาเร่ือยๆ และทัง้หมดนีจ้ะบรรจไุว้ภายในตุ๊กตาตวัท่ีใหญ่ท่ีสดุ
เพียงตวัเดียว นับเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมพืน้เมืองของรัสเซีย รวมทัง้ยังเป็นตุ๊กตา
สญัลกัษณ์แห่งความสมบรูณ์พนูสขุของชีวิตและความมีชีวิตยืนยาว เน่ืองจากตุ๊กตามาตรีออซคามี
ลกัษณะคล้ายกับคณุแม่ท่ีมีลูกๆ ตามมาอีกมากมาย จึงมีค าเรียกในภาษาไทยว่า “ตุ๊กตาแม่ลูก
ดก” ลกัษณะของตุ๊กตามาตรีออซคา จะท ามาจากไม้ รูปร่างทรงกระบอก  ด้านบนเป็นส่วนศีรษะ
ปลายมน ล าตวัป่องกลาง ส่วนใหญ่แล้วตุ๊กตามาตรีออซคาจะไม่มีแขนขาย่ืนออกมาให้เห็น  การ
สร้างให้เห็นเป็นรูปแขนจึงต้องใช้วิธีการวาดและระบายสีเพิ่มเติมลงไป และสิ่งท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ของตุ๊กตามาตรีออซคาก็คือ มักจะเป็นรูปของผู้ หญิงหน้าตาน่ารัก แต่งกายด้วยชุดซาราฟาน 
(Sarafan) ซึ่งเป็นชดุพืน้เมืองประจ าชาติของผู้หญิงรัสเซีย ค าว่า มาตรีออซคา (Matryoshka) ได้มี
การน ามาใช้เรียกในทฤษีีการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ท่ีเรียกกนัว่า “ทฤษีีการทบัซ้อน” 
(Nested doll principle) หรือ “ทฤษีีมาตรีออซคา” (Matryoshka  principle) อนัเป็นหลกัการคิด
ท่ีอธิบายถึงความเสมือนของวัตถุท่ีซ่อนอยู่ภายใน  เป็นการคิดการออกแบบหลายๆอย่างท่ี
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เหมือนๆกัน บรรจุอยู่ในรูปทรงเดียวกนั มนุษย์สามารถวางแผนการคิดในเชิงซ้อนหลายๆชัน้  จาก
สิ่งท่ีรวมอยู่ในโครงสร้างเดียวกนั หลกัการคดิแบบนีย้งัสามารถน าไปใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์
การออกแบบโต๊ะท่ีมีลิน้ชักมากมายเก็บซ่อนอยู่ภายใน  ใช้ได้กับการออกแบบเคร่ืองเรือน และ
เฟอร์นิเจอร์ รวมไปถึงผลิตภณัฑ์ตา่งๆ 
  จากแรงบนัดาลใจนีสู้่การออกแบบสร้างสรรค์เคร่ืองประดบั เม่ือข้าพเจ้าได้ศกึษาเก่ียวกบั
ประวตัศิาสตร์การก าเนิด ลกัษณะทางกายภาพ และหลกัการออกแบบของตุ๊กตามาตรีออซคาแล้ว 
ท าให้ข้าพเจ้าเห็นถึงความงามของทัง้ลวดลายและสีสัน ท่ีเป็นเอกลักษณ์ท่ีส่ือให้เห็นถึงศิลปะ 
วฒันธรรมของรัสเซีย ผ่านลวดลายและสีสนัท่ีวาดให้ตุ๊กตามาตรีออซคานัน้สวมใส่เสือ้ผ้าพืน้เมือง
ของชาวรัสเซีย ส่วนในรูปทรงของตุ๊กตาก็มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะเม่ือพบเห็นก็สามารถรับรู้
และจดจ าได้ในทนัที และในตุ๊กตามาตรีออซคานัน้ก็ได้แฝงเร่ืองราวและวิถีชีวิตของชาวรัสเซียใน
สมยัก่อนเอาไว้ รวมถึงด้านความเช่ือท่ีคาดหวงัให้ชีวิตมีความอุดมสมบรูณ์พูนสขุและยืนยาว จึง
ท าให้ตุ๊กตามาตีออซคาเปรียบเสมือนตวัแทนของความสขุความโชคดี เหมือนสิ่งของน าโชคท่ีชาว
รัสเซียนิยมประดบัไว้ในบ้านและเป็นของฝากมอบให้แก่ผู้ อ่ืน นอกจากนีข้้าพเจ้าได้รับแรงบนัดาล
ใจจากแนวคิดของทฤษีีทบัซ้อน ท่ีมีลกัษณะของการทบัซ้อนกนัของวตัถท่ีุเสมือนกนัในขนาดท่ีไล่
เรียงกัน ซึ่งทฤษีีนีเ้ป็นนิยมใช้ในการออกแบบเพ่ือเพิ่มฟังก์ชนัให้กับการใช้งาน ไม่ว่ากับสิ่งของ
หรือเคร่ืองใช้ตา่งๆ โดยข้าพเจ้าได้น าแนวคิดของทฤษีีนีม้าประยกุต์ใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์
เคร่ืองประดบั 
  ข้าพเจ้ามีความสนใจใน “ไบโอ แฟชั่น” (Biological Fashion) ท่ีอยู่ในเทรนด์หลักอย่าง 
Nature Blur ใน แ น วค ว าม คิ ด เ ร่ื อ ง  “สั ง ค ม แ ห่ ง ค ว าม ยั่ ง ยื น ”  (Social Inclusion and 
Sustainability) จากการวิเคราะห์เจาะเทรนด์โลก2017 โดยศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC 
โดยในเทรนด์นีไ้ด้เล็งเห็นถึงปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึน้กับธุรกิจแฟชัน่ มีขยะจาก
ธุรกิจแฟชั่น ท่ีถูกน าไปรีไซเคิลเพียงบางส่วนเท่านัน้  เน่ืองจากมีธุรกิจสินค้า เสื อ้ ผ้าหรือ
เคร่ืองประดบัท่ีผลิตในจ านวนครัง้ละมากๆแตใ่ช้สอยได้เพียงในระยะสัน้ๆ จึงท าให้เกิดกลุ่มแบรนด์
ตา่งๆท่ีมีความคิดท่ีต้องการโน้มน้าวให้ลกูค้าของแบรนด์ลดจ านวนของในตู้ เสือ้ผ้า พร้อมมัน่ในใจ
คุณภาพ ชิ น้งานท่ีทนทานขึน้มา ซึ่งในทัศนคติของข้าพเจ้าเทรนด์ Social Inclusion and 
Sustainability ท่ี มีความคิดต้องการสร้างคุณภาพสังคมและชีวิต ท่ียั่งยืน สอดคล้องกับ
แนวความคิดของข้าพเจ้า ท่ีมีความต้องการออกแบบสร้างสรรค์เคร่ืองประดับท่ีพูดถึงความ
สมบรูณ์พดูสขุและชีวิตท่ียืนยาว ในรูปแบบการจดัการของทฤษีีการทบัซ้อน ท่ีสามารถลดพืน้ท่ีใน
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การจัดเก็บเคร่ืองประดับลง และสามารถสวมใส่ได้หลากหลายวิธีเพ่ือให้เหมาะกับวิถีชีวิตใน
หลายๆโอกาสของชีวิต 
  ดังนัน้ ข้าพเจ้าต้องการออกแบบเคร่ืองประดับ  ท่ีน าเสนอความงามและความเป็น
เอกลกัษณ์ของตุ๊กตามาตรีออซคาของชาวรัสเซีย โดยมีแนวคิดการออกแบบจากทฤษีีการทับ
ซ้อนมาใช้ร่วมในการออกแบบสร้างสรรค์เคร่ืองประดบั เพ่ือให้ได้เคร่ืองประดบัท่ีมีลกัษณะของการ
ใช้งานท่ีหลากหลายวิธีในลกัษณะของภาพลกัษณ์ทางกายภาพท่ีเหมือนกนัแตมี่ความแตกตา่งกนั
ในด้านของขนาด เหมือนกันกับหลักการของตุ๊กตามาตรีออซคา  น ามาออกแบบสร้างสรรค์เป็น
เคร่ืองประดบัท่ีใช้สวมใสเ่หมือนเคร่ืองน าโชค ซึ่งแตเ่ดิมตุ๊กตามาตรีออซคาเป็นเพียงของตัง้ประดบั
บ้านเทา่นัน้ ไม่สามารถสวมใส่หรือพกพาได้ ซึ่งตามคตคิวามเช่ือของชาวรัสเซียนัน้ท่ีวา่ตุ๊กตามาตรี
ออซคาเป็นสญัลกัษณ์ของความอุดมสมบูรณ์พูนสุขและชีวิตท่ียืนยาว ท่ีสอดคล้องกันกับเทรนด์ 
“สงัคมแหง่ความยัง่ยืน” (Social Inclusion and Sustainability) ในแนวคดิของ ไบโอ แฟชัน่ 
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ข้าพเจ้าต้องการท่ีน าเสนอเคร่ืองประดบัเพ่ือถ่ายทอดเร่ืองราวของตุ๊กตามาตรีออซคา ทัง้
ในด้านของความงามของลกัษณะทางกายภาพท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ คติ  และความเช่ือ ท่ีแฝง
อยูข่องชาวรัสเซีย รวมทัง้แนวความคดิของทฤษีีการทบัซ้อน ท่ีใช้ในการออกแบบตุ๊กตามาตรีออซ
คา น ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ เพ่ือให้เคร่ืองประดบัท่ีสามารถสวมใส่ประดบับนร่างกาย 
พกพาติดตวัได้ โดยสะท้อนแง่คิดในเร่ืองของทศันคตท่ีิว่า สงัคมแห่งความยัง่ยืน คือความสมบรูณ์
พนูสุขและชีวิตท่ียืนยาว ซึ่งเกิดจากคณุภาพชีวิตท่ีดีท่ีสอดคล้องกบัความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วย 
 
4. ขอบเขตในการวิจัยและการออกแบบ 
 4.1 ด้านเนือ้หา 
  4.1.1 ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับตุ๊กตามาตรีออซคา ในเร่ืองความหมาย
   ของอดุมสมบรูณ์พนูสขุและชีวิตท่ียืนยาว และลกัษณะทางกายภาพท่ีทบัซ้อน 
  4.1.2 ศกึษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัทฤษีีทบัซ้อน ท่ีมาจากแนวความคดิการ 
   ออกแบบของตุ๊กตามาตรีออซคา 
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  4.1.3 ศึกษา ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับเทรนด์ “สงัคมแห่งความยัง่ยืน” (Social 
Inclusion and Sustainability) ในแนวความคิดของ “ไบโอ แฟชั่น” (Biological 
Fashion) ท่ีอยูใ่น 

   เทรนด์หลักอย่าง Nature Blur จากการวิเคราะห์เจาะเทรนด์โลก2017 โดยศูนย์
สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC 

 4.2  ด้านการออกแบบ 
  4.2.1  ศกึษาทศันธาตท่ีุแสดงออกถึงความอดุมสมบรูณ์พนูสขุจากแนวความคิดของตุ๊กตา 
   มาตรีออซคา และในทฤษีีข้างเคียง เพ่ือเปรียบเทียบ วิเคราะห์ ถึงทศันธาตท่ีุ 
   เหมาะสมกบัโครงการ 
  4.2.2  ออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีถ่ายทอดแนวความคิดของทฤษีีทบัซ้อน ท่ีสะท้อน 
   ความคดิของตุ๊กตามาตรีออซคา  
  4.2.3  ออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีมีวิธีการใช้งานและสวมใสท่ี่หลากหลายวิธี 
 
5. แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 
5.1  เคร่ืองประดบัสามารถท่ีน าเสนอเร่ืองราว 
       ของตุ๊กตามาตรีออซคาในเร่ืองของ      
       สญัลกัษณ์ของความอดุมสมบรูณ์พนูสขุ      
       และชีวิตท่ียืนยาวรวมถึงลกัษณะทาง  
       กายภาพท่ีมีลกัษณะของการทบัซ้อน 

5.1  ศกึษาทศันธาตแุละการวางองค์ประกอบ  
       ศลิป์ ของลวดลาย รูปทรง ท่ีแสดงถึงความ 
       อดุมสมบรูณ์ ลกัษณะของการทบัซ้อนกนั     
       โดยอ้างอิงหลกัการจากทฤษีีการทบัซ้อน   
       ซึง่มีท่ีมาจากหลกัการออกแบบตุ๊กตามาตรี-  
       ออซคาน ามาประยกุต์ใช้ในการออกแบบ   
       เคร่ืองประดบั 

5.2  วสัด ุและกระบวนการผลิตท่ีสามารถ 
       ตอบสนองในการแก้ไขปัญหาผลกระทบ 
       ด้านลบท่ีมีตอ่สิ่งแวดล้อม จากธุรกิจ 
       แฟชัน่ท่ีเป็นท่ีมาของเทรนด์ “สงัคมแหง่ 
       ความยัง่ยืน” ในแนวคิดของ ไบโอ แฟชัน่     
       เพ่ือให้ตอบสนองตอ่วิถีชีวิตของคนในยคุ  
       ปัจจบุนั  

5.2  ศกึษา ทดลอง และวิเคราะห์ วสัดแุละ 
       กระบวนการผลิตโดย การตัง้สมมตฐิานจาก  
       วสัดท่ีุมีความเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม เชน่  
       โลหะ ไม้ ผ้าจากสิ่งทอธรรมชาต ิโดยเป็น 
       วสัดท่ีุมีคณุภาพและทนทานตอ่การใช้สอย  



104 

 
 

6. วิธีการศึกษา 
 6.1 ด้านเนือ้หา 
  6.1.1  ศกึษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัตุ๊กตามาตรีออซคา ในเร่ืองความหมาย
   ของอดุมสมบูรณ์พนูสขุและชีวิตท่ียืนยาว และลกัษณะทางกายภาพท่ีทบัซ้อน โดย
   วิธีการค้นคว้าจาก 
   หนงัสือ บทความ ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ผู้ รู้ ส่ือการเรียนรู้ตา่งๆ และอินเตอร์เน็ต 
  6.1.2 ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับทฤษีีทับซ้อน ท่ีมาจากแนวความคิด

การออกแบบของตุ๊ กตามาตรีออซคา  โดยวิธีการค้นคว้าจากหนังสือ บทความ 
ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ผู้ รู้ ส่ือการเรียนรู้ตา่งๆ และอินเตอร์เน็ต 

  6.1.3 ศึกษา ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับเทรนด์ “สงัคมแห่งความยัง่ยืน” (Social 
Inclusion and Sustainability) ในแนวความคิดของ “ไบโอ แฟชั่น” (Biological 
Fashion) จากบทความ ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ผู้ รู้  ส่ือการเรียนรู้ต่างๆ และ
อินเตอร์เน็ต 

 6.2 ด้านการออกแบบ 
  6.2.1 ศกึษา และวิเคราะห์ทศันธาตท่ีุแสดงออกถึงความอดุมสมบรูณ์พนูสขุ  
   จากการร่างแบบ 
  6.2.1 ออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีถ่ายทอดแนวความคดิของทฤษีีทบัซ้อน จากการร่างแบบ

และทดลองในหลายๆวิธีการ 
  4.2.3  ออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีมีวิธีการใช้งานและสวมใสท่ี่หลากหลายวิธี จากกาทดลอง 
  4.2.4 ศกึษา ทดลอง วิเคราะห์รูปแบบ คดัสรรวสัดเุหมาะสมและตอบสนองกบั

แนวความคิดในการออกแบบเคร่ืองประดบัตามโครงการนี ้
 
7. แผนการด าเนินงานและระยะเวลา 

วนัท่ี แผนการด าเนินงาน ระยะเวลา 
องัคาร 13 ธ.ค. 59 ปฐมนิเทศการท าศลิปนิพนธ์ 1 วนั 
พธุ 14 ธ.ค. 59 ศกึษา วิเคราะข้อมลูท่ีสนใจ และจดัท าแบบเสนอหวัข้อ 

ศลิปนิพนธ์ 
1 วนั 

พฤหสับดี 15 ธ.ค. 59 ปรึกษาหวัข้อโครงการและความคืบหน้าข้อมลูท่ีมีความ
สนใจ 

1 วนั 
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- วิเคราะห์พฒันาความเป็นเป็นได้ในการออกแบบ 
ศกุร์ 16 ธ.ค. 59 ปรับปรุงแก้หวัข้อโครงการจากค าแนะน าของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 
1 วนั 

เสาร์ 17 ธ.ค. 59 ปรึกษาหวัข้อโครงการและข้อมลูท่ีสนใจ 
- พฒันาความเป็นไปได้ในการออกแบบ 
- แก้ไขใบเสนอหวัข้อโครงการ 

1 วนั 

อาทิตย์ 18 ธ.ค. 59 ปรับปรุงแก้ไขหวัข้อโครงการจากค าแนะน าของอาจารย์ท่ี
ปรึกษา 
- สรุปหวัข้อ 
- เตรียมใบเสนอโครงการ 

1 วนั 

น าเสนอหวัข้อศลิปะนิพนธ์ ครัง้ท่ี 1 (ส.1) 
จนัทร์ 19 ธ.ค. 59 

องัคาร 20 ธ.ค. 59 ปรึกษางานสว่นบคุคล 
-  ฟังค าแนะน าและข้อผิดพลาดในการน าเสนอหวัข้อ 
-  ล าดบัการท างานในขัน้ตอนตอ่ไป 

1 วนั 

21-25 ธ.ค. 59 เตรียมข้อมลู 
-  ศึกษา ค้นคว้า ข้อมูล เก่ียวกับตุ๊ กตามาตรีออซคา 
เร่ืองราวด้านประวตัิศาสตร์ การก าเนิด คติ ความเช่ือของ
ชาวรัสเซีย 
- ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับทฤษีีทบัซ้อน 
ท่ีมาจากแนวความคดิการออกแบบของตุ๊กตามาตรีออซคา 

5 วนั 

น าเสนอหวัข้อศลิปะนิพนธ์ ครัง้ท่ี 2 (ส.2) (เฉพาะผู้ ท่ีไมผ่า่น) 
จนัทร์ 26 ธ.ค. 59 

26 ธ.ค.– 6 ม.ค. 59 เตรียมไฟล์ เอกสาร แผนภาพ (บอร์ด) เพ่ือน าเสนอ 
- ศกึษาและวิเคราะห์เจาะเทรนโลก 2017 
- ศกึษาผลงานและข้อมลูด้านการออกแบบจากศลิปินท่าน
อ่ืนๆ 
- ส ารวจความสมัพนัธ์เร่ืองราวกบัพืน้ท่ีในการสวมใสเ่ร่ือง
ประดบัท่ีสอดคล้องกบัหวัข้อ 

12 วนั 
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- สรุปข้อมลูเบือ้งต้น 
- วตัถปุระสงค์ของโครงการ 
- แนวทางการศกึษา แนวคิดและแรงบนัดาลใจ 
- กระบวนการการออกแบบ 
- ขัน้ตอนการท างาน (Design Diagram) 

7 ม.ค. 59 ปรึกษางานสว่นบคุคล 
-  ปรับปรุงและแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

1 วนั 

8-11 ม.ค. 59 - เตรียมไฟล์ เอกสาร แผนภาพ (บอร์ด) เพ่ือน าเสนอ 4 วนั 
สง่ข้อมลูและส่ือตา่งๆ ของการน าเสนอผลงาน ครัง้ท่ี 1 (ต.1) 

พฤหสับดี 12 ม.ค. 60 
น าเสนอผลงาน ครัง้ท่ี 1 (ต.1) 

ศกุร์ 13 ม.ค. 60 
เสาร์ 14 ม.ค. 60 ปรึกษางานสว่นบคุคล 

- ร่างแบบชิน้งานโดยเช่ือมโยงแนวคิดในรูปแบบ 2 มิต ิเพ่ือ
ความหลากหลายของชิน้งาน 

1 วนั 

15-25 ม.ค. 60 เตรียมไฟล์ เอกสาร แผนภาพ (บอร์ด) เพ่ือน าเสนอ 
- แสดงการรวมรวมและคดัเลือกข้อมลูท่ีใช้ในการคดัเลือก
ทศันธาต ุ เทคนิคและวสัดท่ีุสนใจ 
- น าเสนอการทดลองเร่ืองเทคนิคและวสัด ุ
- แสดงกระบวนการออกแบบและพฒันาแบบร่างเบือ้งต้น   
  (Preliminary Sketches) 

6 วนั 

พฤหสับดี 26 ม.ค. 60 ปรึกษางานสว่นบคุคล 1 วนั 
27 ม.ค.- 12 ก.พ. 60 ปรับปรุงแก้ไขจากค าแนะน าอาจารย์ท่ีปรึกษา 22 วนั 

สง่ข้อมลูและส่ือตา่งๆของการน าเสนอผลงาน ครัง้ท่ี2 (ต.2) 
จนัทร์ 13 ก.พ. 60 

น าเสนอผลงาน ครัง้ท่ี 2 (ต.2) กลุม่ท่ี 1 
องัคาร 14 ก.พ. 60 

น าเสนอผลงาน ครัง้ท่ี 2 (ต.2) กลุม่ท่ี 2 
พธุ 15 ก.พ. 60 
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พฤหสับดี 16 ก.พ. 60 ปรึกษางานสว่นบคุคล 1 วนั 
17-22 ก.พ. 60 ปรับปรุงแก้ไขจากค าแนะน าของอาจารย์ 6 วนั 

พฤหสับดี 23 ก.พ. 60 ปรึกษางานสว่นบคุคล 1 วนั 
24 ก.พ.- 8 มี.ค. 60 เตรียมไฟล์ เพ่ือน าเสนอ 

- แสดงกระบวนการออกแบบโดยเช่ือมโยงข้อมลูของ ต.2 
มาสูแ่บบร่าง (Sketches) และหุน่จ าลอง (Model) 
- สรุปผลการทดลองเร่ืองเทคนิคและวสัดท่ีุใช้ในโครงการ 

13 วนั 

พฤหสับดี 9 มี.ค. 60 ปรึกษางานสว่นบคุคล 1 วนั 
10-28 มี.ค. 60 ปรับปรุงแก้ไขจากค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา 19 วนั 

สง่ข้อมลูและส่ือตา่งๆของการน าเสนอผลงาน ครัง้ท่ี 3 (ต.3) 
พธุ 29 มี.ค. 60 

น าเสนอผลงานครัง้ท่ี 3 (ต.3) กลุม่ท่ี 1 
พฤหสับดี 30 มี.ค. 60 

น าเสนอผลงานครัง้ท่ี 4 (ต.3) กลุม่ท่ี 2 
ศกุร์ 31 มี.ค. 60 

1-5 เม.ย. 60 เตรียมอปุกรณ์และลงมือปฏิบตัชิิน้งานจริง 5 วนั 
พฤหสับดี 6 เม.ย. 60 ปรึกษางานสว่นบคุคล 1 วนั 

7-14 เม.ย. 60 ปรับปรุงแก้ไขจากค าแนะน าอาจารย์ท่ีปรึกษาปฏิบตัิ 
ชิน้งานจริง 

8 วนั 

เสาร์ 15 เม.ย. 60 ปรึกษางานสว่นบคุคล  
16 เม.ย.-14 พ.ค. 60 ปรับปรุงแก้ไขจากค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

- ปฏิบตัชิิน้งานจริง  เตรียมการน าเสนอชิน้งาน ตรวจความ
เรียบร้อย 

29 วนั 

สง่ศลิปะนิพนธ์ฉบบัร่าง ครัง้ท่ี 1 ติดตัง้และน าเสนอผลงานครัง้ท่ี4 (ต.4) 
จนัทร์ 15 พ.ค. 60 

รับศลิปะนิพนธ์ฉบบัร่าง ครัง้ท่ี 1 (ต.4) 
ศกุร์ 19 พ.ค. 60 

สง่ศลิปะนิพนธ์ฉบบัร่าง ครัง้ท่ี 2 (ต.4) 
ศกุร์ 26 พ.ค. 60 



108 

 
 

รับศลิปะนิพนธ์ฉบบัร่าง ครัง้ท่ี 2 (ต.4) 
จนัทร์ 29 พ.ค. 60 

30  พ.ค.- 4 มิ.ย. 60 ปรับปรุงแก้ไขเลม่ศลิปนิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ 6 วนั 
สง่ศลิปะนิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์วนัสดุท้าย 

จนัทร์ 5 มิ.ย. 60 
 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  ได้ผลงานเคร่ืองประดบัท่ีสามารถถ่ายทอดเร่ืองราวของตุ๊กตามาตรีออซคาและทฤษีีการ
ทับซ้อน พร้อมทัง้น าเสนอแนวความคิดจากเทรนด์ สังคมแห่งความยั่งยืน ในแนวความคิดของ 
ไบโอ แฟชัน่ ท่ีสอดคล้องกบัคติความเช่ือเร่ืองของความสมบรูณ์พนูสขุและชีวิตยืนยาวท่ีแฝงอยู่ใน
ตุ๊กตามาตรีออซคา น ามาออกแบบสร้างสรรค์ในรูปแบบของเคร่ืองประดบัท่ีเปรียบเสมือนเคร่ืองน า
โชค 
 
9. งบประมาณที่ใช้ 
 9.1 คา่พาหนะเดนิทาง   2,000   บาท 
 9.2 คา่วสัดอุปุกรณ์    19,000   บาท 
 9.3 คา่การท าส่ือในการน าเสนอ  6,000   บาท 
 9.4 คา่เอกสาร    1,000   บาท 
 9.5 คา่เบ็ดเตล็ด    3,000   บาท 
     รวมงบประมาณท่ีใช้ 31,000   บาท 
 
10. เอกสารอ้างอิง 
 ปิยะแสง เลา่เร่ือง. 2552. ตุ๊กตามาตรีออซคา (Matryoshka doll). [ออนไลน์] 
  เข้าถึงเม่ือ 12 ธนัวาคม 2559. เข้าถึงได้จาก     
  http://www.artedchula.com/web/index.php?option=com_content&view= 
  article&id=117:matryoshka-doll&catid=49:cat-symbols-in-the-world&Itemid=71 
 วิกิพีเดีย สารนกุรมเสรี. ตุ๊กตาแม่ลูกดก. [ออนไลน์] 
  เข้าถึงเม่ือ 12 ธนัวาคม 2559. 
  เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/ตุ๊กตาแมล่กูดก 
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 อ.วิชยั คลงัทอง. การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์และทฤษฎีการแก้ปัญหาเชิง 

  นวัตกรรม. [ออนไลน์] เข้าถึงเม่ือ 14 ธนัวาคม 2559.  
  เข้าถึงได้จาก https://www.en.kku.ac.th/web/wpcontent/uploads/204หวัข้อการคิด 
  สร้างสรรค์และtriz.pdf      
 Ertl, Rett. and Hibberd, Rick. (2003). The art of Russian matryoshka. Boulder, 
  Colorado : Vernissage Press 
 TCDC: แฟชัน่ วสัด ุเทคโนโลยี สี พืน้ท่ี ไลฟ์สไตล์. 2559. เจาะเทรนด์โลก 2017.  [ออนไลน์] 
  เข้าถึงเม่ือ 14 ธนัวาคม 2559. เข้าถึงได้จาก http://www.tcdc.or.th/projects/trend/ 
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ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ – นามสกลุ  นางสาวบญุญาวรรณ โคสะพละกิจ 
วนัเกิด   16 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2537 
ท่ีอยู ่   46/64 หมู่บ้านเดอะเทอเรส ถนนทา่ข้าม แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน 
    กรุงเทพมหานคร 10150 
ประวตัิการศกึษา 
 พ.ศ. 2553  ส าเร็จการศกึษาระดบัมธัยมตอนต้น โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 
 พ.ศ. 2556  ส าเร็จการศกึษาระดบัมธัยมตอนปลาย โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 
 พ.ศ. 2560  ส าเร็จการศกึษาศลิปะบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบเคร่ืองประดบั  
    คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร วงัทา่พระฯ กรุงเพมหานคร 
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