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 This art thesis was created under the topic “THAI-THAI”:  APPLIED ART 

DESIGN FOR REPRESENTATION IN FAITH OF POPULARITY. The concept of this research 

was from the questioning concept to the results of Thai belief about distortion 

warship. From the results and the research, it found that belief is anchor mind and 

mental sanctuary to live and do anything. 

 The researcher saw the connection of the contents, concepts to the belief 

and saw that abnormality, distortion is special, unique. So, the researchers created the 

applied art with the objective to show the aesthetics beauty in another dimension. 

The expressing shapes are from the story of natural distortion; case study animals to 

mix with the Thai traditional belief to create applied art design to continue to be the 

believing products by the integration of visual arts for physical and mental 

communication. 

 This applied art is considered belief innovation, originally from thought base 

and changed from forms of amulets to new things. Whether it is distortion or 

whatever, it is connected to Thai belief. Whatever the belief is, it is personal rights. Our 

mental sanctuary can be different, and these beliefs can reflect to Thai society very 

well. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

“ความเชื่อไมมีถูกผดิเพราะตางกันไปตามประสบการณ 

แตอยูท่ีวาถาเชื่อแลวทําอะไร และจะทําอะไรถาหากไมเชื่อ” 

(Belief depends on experience. 

It is not a matter of right or wrong. 

But what does matter is what you do about your beliefs, 

And what you do if you do not belief.) 

 

 ไมวายุคสมัยจะเปลี่ยนไปเทาใด เทคโนโลยีจะพัฒนากาวไกลเพียงใดสิ่งหน่ึงที่อยูคูกับ

สังคมไทยก็ยังหนีไมพนเรื่องของ“ความเช่ือ” และความเช่ือที่วาน้ีสวนใหญก็ถูกหลอหลอมมาจาก

ความศรัทธาที่ปราศจากปญญาเปนพื้นฐาน ความเช่ือในบางสิ่งที่ดูเหมือนวาเปนสิ่งเหนือธรรมชาติน้ี 

สามารถสราง“ความรูสึกที่ดีดานจิตใจ” ไดนํามาสูการสรรหาสิ่งของ ตลอดจนสรางพิธีกรรมตางๆ 

เพื่อเปนสิ่งยึดเหน่ียวความรูสึกที่ไมมั่นคงในชีวิต โดยจะเห็นวา ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ไสยศาสตร 

โหราศาสตร  เครื่องรางของขลังฯ ไดถูกคนสรางข้ึน  และสืบทอดความเช่ือน้ันโดยการบอกเลาปาก

ตอปากสืบเน่ืองกันมา จนกลายเปนรากลึกทางวัฒนธรรม ที่กลมกลืนไปกับกระแสนิยมทางสงัคมอยาง

แยกกันไมออก  

 ผูวิจัยสนใจในเรื่องความเช่ือแบบไทยๆในมิติของวิถีชีวิต เชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับการที่คน

ไทยมองเห็นวาความผิดเพี้ยนในธรรมชาติน้ันมีอิทธิพลตอชีวิตในอุดมคติ จากการสังเกตเห็นวา ไมวา

ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปเทาใด แตในเรื่องของวัฒนธรรมทางความเช่ือในเรื่องน้ีก็ยังคงอยูคูสังคมไทยเสมอ

มา ผูวิจัยมองวาการมีอยูของเรื่องน้ีน้ัน สวนหน่ึงเกิดมาจากความโลภ ความอยากมี อยากได อยาก

เปน ของมนุษยที่ไมมเีคยสิ้นสุด จึงจําเปนที่จะตองหาวัตถุ ที่เปนเครื่องสนองความตองการ หรือเปน

สิ่งที่คิดวาพึ่งพาไปถึงสิ่งที่ตนเองหวังได โดยถือไดวาเปนสวนหน่ึงของบริโภคนิยมแบบไทยๆน่ันเอง 

 ปจจุบันในสังคมไทย หากสังเกตใหดีก็จะเห็นวา รูปแบบของความเช่ือตางๆไดถูกตอยอด

ไปเปนธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อใหผูบริโภคที่มีศรัทธาไดซื้อหาเปนเครื่องสงเสริมดวงชะตาปองกันภัย

หรือแมกระทั่งเพื่อความบันเทิงที่มีความเช่ือเปนแกนกลาง ดวยเหตุปจจัยที่กลาวมา ทําใหผูวิจัยเกิด
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แรงบันดาลใจในการสรางสรรคงานประยุกตศิลป เพื่อสื่อสารแนวคิดเรื่องมิติความเช่ือเชิงวัฒนธรรมไทย

เรื่องความผิดเพี้ยนในธรรมชาติที่มีอิทธิพลทางจิต โดยเช่ือมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม สังคม 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมการออกแบบซึ่งสัมพันธกับกระแสบริโภคนิยมในสังคม โดยเห็นความเปนไป

ไดในแนวทางการออกแบบผลงานประยุกตศิลปที่มีประโยชนใชสอยควบคูไปในชีวิตประจําวัน เชน เปน

ชุดเครื่องประดับตกแตงรางกาย หรือรูปเคารพจําลอง ที่เช่ือมโยงระหวางความเปนศิลปะ กับการเปน

วัตถุมงคล เพื่อเสริมโชคลาภ เปนตน 

  

ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 

1. สรางสรรคผลงานตนแบบ (Prototype) ที่มีสุนทรียะ และเปนนวัตกรรมทางดานการ

ออกแบบรวมสมัย ที่สนองมิติทางความเช่ือของคนในสังคมไทยโดยเฉาะ 

2. สะทอน สื่อสาร สาระเกี่ยวกับคานิยม ความเช่ือ เชิงวัฒนธรรมไทยสูสังคม 

 

สมมติฐานของการศึกษา 

1. ผลงานสรางสรรคตนแบบ (Prototype) ที่ใชหลักทฤษฎีทางศิลปะ ทัศนธาตุตางๆทาง

ศิลปะ นํามาถายทอดแสดงอารมณความรูสึกผานทางรูปทรง สี สัญลักษณ และลวดลายแบบสมัยใหม 

สามารถกอเกิดเปนนวัตกรรมใหมทางการออกแบบประยุกศิลป  

2. ออกแบบผลงานประยุกตศิลปโดย ศึกษา คนควาขอมูลเกี่ยวกับที่มาของความเช่ือของ

คนไทย เรื่องความผิดเพี้ยนในธรรมชาติ แลวนํามาพัฒนาแนวความคิดจากนามธรรมใหเปนรูปธรรม 

โดยบูรณาการกับศาสตรนิเทศศิลปในเรื่องการสรางอัตลักษณของผลิตภัณฑ (Corporate Identity 

Design) เพื่อสื่อสารนิยามความหมายหรือการสรางภาพแทนความจริง (Representation) ใหสัมพันธ

กับแนวความคิด 

 

ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตทางดานเน้ือหา 

การศึกษาน้ีมุงเนนแนวทางการออกแบบผลงานตนแบบ (Prototype) เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับ

มิติความเช่ือเชิงวัฒนธรรมไทยเรื่องความผิดเพี้ยนในธรรมชาติที่มีอิทธิพลทางจิต  

2. ขอบเขตทางดานรูปแบบ 

 2.1 เปนการสรางสรรคงานประติมากรรมลอยตัว ในแนวทางศิลปะแบบ ปอป เซอรเรีย

ลิสต (Pop Surrealist)  
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 2.2 การสรางสรรคงานประติมากรรม ที่มีรูปแบบอางอิงมาจากสัตวที่มีความผิดเพี้ยน

ในธรรมชาติ ในที่น้ีผูวิจัยนําเสนอ 5 ชนิด คือ ไก 4 ขา, หมู 2 หัว, วัว 8 ขา, จิ้งจก 2 หาง, งู 2 หัว 

เลือกใชสีมงคล คือ สีขาว สีทอง และสีแดง เปนสวนประกอบหลักในผลงาน เพื่อใหเช่ือมโยงกับ

แนวความคิดเรื่องมิติความเช่ือเกี่ยวกับโชคชะตาราศี 

3.3 เปนการพัฒนาตอยอดผลงาน ที่สามารถสื่อสารดวยศาสตรของสาขานิเทศศิลป 

ในเรื่องของการสรางอัตลักษณของผลิตภัณฑ (Corporate Identity Design) 

3. ขอบเขตทางเทคนิควิธีการ 

 3.1 เปนการสรางสรรคผลงานประติมากรรมสัตวที่ผิดเพี้ยนในธรรมชาติ โดยวิธีการปน

และหลอไฟเบอรกลาส (Fiberglass) สรางลวดลายที่เช่ือมโยงกับมิติทางความเช่ือในดานตางๆ ดวย

เทคนิคการระบายส ี  

 4. ขอบเขตทางดานพื้นที่ 

 ศึกษาและเก็บขอมูลเรื่องแนวความคิดอิทธิพลความเช่ือและปจจัยตางๆเกี่ยวกับความเช่ือ

เชิงวัฒนธรรมไทยเรื่องความผิดเพี้ยนในธรรมชาติที่มีอิทธิพลทางจิต ในเขตพื้นที่ประเทศไทย 

 

ขอตกลง 

1. สรางสรรคงานตนแบบเกี่ยวกับความเช่ือเชิงวัฒนธรรมไทย ความผิดเพี้ยนในธรรมชาติ

ที่มีอิทธิพลทางจิตที่เจาะจงในเรื่อง “สัตว”จํานวน 5 ช้ิน 

2. เปนการจําลองการสรางผลิตภัณฑ (Branding) มิไดจัดทําข้ึนเพื่อจําหนายจริง 

 

ขั้นตอนการศึกษา 

 การสรางสรรคผลงานมีวิธีดําเนินการดังน้ี 

 1. รวบรวมขอมลูทีเ่กี่ยวของ 

 1.1 รวบรวมขอมูลจากประสบการณสวนตัวจดบันทึกบันทึกภาพที่ไดจากการสังเกต

จากสภาพแวดลอมรอบตัวในชีวิตประจําวัน 

 1.2 รวบรวมเอกสารขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางเบื้องตนกอนการดําเนินการ

สรางสรรค 

 1.3 วิเคราะหขอมูลเพื่อเตรียมการสรางสรรคผลงาน 

 1.4 วิเคราะหผลงานเพื่อเตรียมการสรางสรรค ทบทวนผลงานสรางสรรคของตนเองที่

ผานมา 
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 1.5 ระยะเวลาที่ผานมา (ระหวางป 2557-2558) การสรางสรรคผลงานในลักษณะ

รูปแบบงานสื่อผสม (Mixed Media) กอนวิทยานิพนธ 

 2. การสรางสรรคผลงาน 

 2.1 กําหนดเรื่องที่สนใจและตองการสรางสรรคผลงาน 

 2.2 นําแบบรางมาวิเคราะหหาความเปนไปไดในการสรางสรรคผลงาน 

 2.3 ลงมือปฏิบัติสรางผลงานจริง 

 3. นําเสนอตอคณาจารยผูทรงคุณวุฒ ิ

 3.1 นําขอเสนอแนะมาแกไขปรับปรุงสวนที่บกพรองของผลงาน 

 3.2 สรุปผลการสรางสรรคงานออกแบบประยุกตศิลปตามวัตถุประสงค 

 

เวลาท่ีใชในงานวิจัย 

 1. 6 เดือนนับต้ังแตหัวขอวิทยานิพนธไดรับการอนุมัติ 

 2. เริ่มงานวิจัยต้ังแตเดือนตุลาคม 2558 

 3. นําเสนอวิทยานิพนธภายในเดือนมิถุนายน 2559 

 

วิธีการศึกษา 

 เปนระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชวิธีการวิจัยดังน้ี 

 1. การศึกษาและรวบรวมขอมลูทีเ่กี่ยวกบัการสรางสรรค 

 1.1 ดําเนินการศึกษาคนควาจากขอมูลประสบการณสวนตัวจากการจดบันทึก

บันทึกภาพที่ไดจากการสังเกต 

 1.2 ดําเนินการศึกษาคนควาเรื่องแนวความคิดอิทธิพลความเช่ือและปจจัยตางๆ

เกี่ยวกับความเช่ือเชิงวัฒนธรรมไทยเรื่องความผิดเพี้ยนในธรรมชาติที่มีอิทธิพลทางจิตที่สามารถนํามา

พัฒนาในกระบวนการสรางสรรคงานได 

 1.3 ดําเนินการศึกษาคนควาเรื่องการสรางอัตลักษณของผลิตภัณฑ (Corporate 

Identity Design) 

 1.4 ดําเนินการศึกษาคนควาเน้ือหาและรูปแบบเครื่องรางของขลังวัตถุมงคล ซึ่งขอมูล

เหลาน้ีขาพเจาไดทําการศึกษาคนควาอยางละเอียด ทั้งจากเอกสารหนังสือในหองสมุดและฐานขอมูล

ออนไลนตางๆ เพื่อใชเปนภาพตัวอยางประกอบสําหรับศึกษาขอมูล 

 2. การวิเคราะหขอมลูเพื่อเตรียมงานสรางสรรค 
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 2.1 ศึกษาทฤษฎีศึกษาผลงาน รวมทั้งเทคนิควิธีการสรางสรรคผลงานที่ศิลปน        

นักออกแบบนํามาใชวามีความเช่ือมโยง และชวยสงเสริมเพื่อใชพัฒนาตอยอดงานออกแบบ 

 3. การวิเคราะหผลงานเพื่อเตรียมสรางสรรค ทบทวนผลงานที่ตนเองเคยปฏิบัติงานมาทั้ง

ในเรื่องของแนวความคิดและรายละเอียด  

 3.1 กอนการวิจัยไดผานข้ันตอนกระบวนการทดลอง สรางสรรคผลงานจากวัสดุ

สําเร็จรูปมาบางแตขอบกพรอง คือยังไมมีเรื่องราวหัวขอที่สนใจชัดเจนมากนัก 

 4. การสรางสรรคผลงาน 

 4.1 กําหนดหัวขอเรื่องที่สนใจ และตองการสรางสรรคผลงานแลวหาขอมูลที่สามารถ

เปนแนวทางในการทําผลงานมาใชในการรางแบบ (Sketch) 

 4.2 นําแบบรางมาวิเคราะหหาความเปนไปไดในการสรางเปนผลงานจริง 

 4.3 ลงมือปฏิบัติผลงานสรางสรรค เมื่อเสร็จแลวนํามาพิจารณาเปนตัวผลงาน เพื่อ

ตรวจสอบวิเคราะหปญหาและพัฒนาการ 

 5. การนําเสนอผลงาน 

 5.1 เมื่อพิจารณาตามเวลาของการปฏิบัติงาน จะสรางสรรคผลงานจํานวน1ชุด ภายใน

ระยะเวลา 1 ป 

 5.2 ผลงานสรางสรรคเปนงานประติมากรรมตนแบบ (Prototype) ที่สามารถนําไป

พัฒนาตอยอดเปนงานออกแบบผลิตภันฑ และสรางอัตลักษณของผลิตภัณฑ (Corporate Identity 

Design) 

 5.3 ฟงขอแนะนํา เสนอแนะ จากคณาจารยผูทรงคุณวุฒิ แลวนํามาปรับแกไขรูปแบบ

ผลงานใหมีความสมบูรณมากที่สุด 

 6. การสรุปผลงานสรางสรรคชุดน้ีจะถายทอดออกมาในรูปแบบงานศิลปะสื่อผสม และ 

การออกแบบกราฟคเชิงนิเทศศิลป 

 7. สรุปผลรายงานการวิจัยภาคเอกสารฉบับสมบูรณ ตามระเบียบของบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 8. เผยแพรองคความรูที่ไดจากงานวิจัย โดยนําผลงานตนแบบ (Prototype) จัด

นิทรรศการและทําสิ่งพิมพ  
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แหลงขอมูลอางอิง 

1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ 

1.1 แนวความคิดอิทธิพลความเช่ือ และปจจัยตางๆ เกี่ยวกับความเช่ือเชิงวัฒนธรรม

ไทยเรื่องความผิดเพี้ยนในธรรมชาติที่มีอิทธิพลทางจิต ขอมูลเรื่องแนวความคิดอิทธิพลความเช่ือและ

ปจจัยตางๆ เกี่ยวกับความเช่ือเชิงวัฒนธรรมไทยเรื่องความผิดเพี้ยนในธรรมชาติที่มีอิทธิพลทางจิต โดย

ใชเครื่องมือจากการสังเกต 

ที่มา: รวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

1.2 ขอมูลเรื่องเครื่องรางวัตถุมงคลในประเทศไทย 

ที่มา : รวบรวมขอมูลดวยตนเองตามสถานที่ทองเที่ยวตางๆ 

2. แหลงขอมูลทุติยภูม ิ

2.1 สันติ ลอรัชวี. บทความ I Environment Friendly Kitsch : Yes I am not! 

2.2 ศกุนตลา. บทความ Kitsch กับวัฒนธรรมการโหยหาอดีต 

2.3 วันทนีย ศิริพัฒนานันทกูร. การผลิตซ้ํากับการโกอินเตอร Artist, Art and 

Culture : Reproduction and go inter. กลุมศิลปะและการออกแบบ Veridian E-Journal, SU 

Vol.5, No.3 September- December 2556 ศิลปนศิลปะวัฒนธรรม 

2.4 กฤษดา ดุษฎีวนิช. บทความในสูจิบัตรพรอมสรรพ Ready, Set, Go 

Contemporary Exhibition. กรุงเทพฯ, 2558 

 

อุปกรณท่ีใชในการคนควา 

 1. เครื่องมือและอุปกรณในการคนควาเก็บขอมูลเบื้องตน 

 1.1 สมุดรางภาพ, กระดาษ, ดินสอ, ยางลบ 

 1.2 กลองถายรูปสําหรับเก็บขอมูล 

 1.3 คอมพิวเตอร 

 1.4 เครื่องบันทึกเสียง 

 1.5 หนังสือ, วารสาร, สูจิบัตรงานศิลปะ 

 2. เครื่องมือและอุปกรณในการสรางสรรค 

 2.1 วัสดุเหลือใชในชีวิตประจําวันของตนเอง 

 2.2 วัสดุสําเร็จรูป 

 2.3 สื่อวัสดุทางศิลปะ 

 2.4 เครื่องมืออุปกรณการชางเบื้องตน 
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คาใชจายท้ังหมดในการวิจัย 

 คาใชจายโดยประมาณ 70,000 บาท แบงเปน 

 1. คาดําเนินการ 5,000 บาท แบงเปน 

 1.1 คารถและคาติดตอสื่อสาร 

 1.2 วัสดุอุปกรณ 50,000 บาท แบงเปน 

 1.2.1 คาผลิตตนแบบผลงาน 

 1.2.2 คาอุปกรณเครื่องเขียน 

 1.2.3 คาพิมพเอกสารและคาหมึกพิมพ 

 1.2.4 คาจัดทํารูปเลมวิทยานิพนธ 

 1.3 คาตอบแทนผูชวยผูวิจัย  15,000 บาท 

 

การนําเสนอผลงาน 

 1. วิทยานิพนธภาคเอกสาร 

 2. เอกสารประกอบการสรางสรรคผลงานและเผยแพรผลงาน 

 3. นําเสนอผลงาน โดยมีสื่อทางศิลปะที่เกี่ยวของกับโครงการวิจัยทั้งหมดนํามาบูรณาการ

รวมกับการออกแบบสรางอัตลักษณใหผลิตภัณฑ (Corporate Identity Design) โดยเสนอเปนผลงาน

ตนแบบ จํานวน 5 ช้ิน 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. เกิดองคความรูใหมที่ไดจากการคนหาปจจัยทัศนธาตุ ที่สื่อสารในมิติความเช่ือเชิง

วัฒนธรรมไทยเรื่องความผิดเพี้ยนในธรรมชาติที่มีอิทธิพลทางจิตไดมากย่ิงข้ึน 

 2. เกิดเปนนวัตกรรมใหมทางการออกแบบ จุดประกายใหผูที่สนใจไดตอไป 

 3. สามารถนําไปพัฒนาแนวความคิดตอยอดเปนสินคาทางวัฒนธรรมไดตอไป 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 บริโภคนิยม (Consumerism)  

 โลกาภิวัตน คือผลจากกระบวนการพัฒนาที่ตอเน่ืองของระบบทุนนิยม ที่มุงเขาสูการ

เปลี่ยนคุณคาวัฒนธรรมและจิตใจใหกลายเปนสินคาอยางแนบเนียน จนเราไมรูสึกตัวกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงขนาดใหญจากโลกาภิวัฒนมีผลตอเศรษฐกิจ และการเมืองในแง “มิติวัฒนธรรม” สืบ

เน่ืองมาจากการ  ไมสรางความกระจางชัดตอปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม และ
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ผลกระทบภายใตแรงกระทบและแรงผลักดันจากโลกาภิวัฒน  ปรากฎการของบริโภคนิยม 

(Consumerism) ที่เนนใหมนุษยต้ังเปาหมายของความสุข และชีวิตของคนไวกับการบริโภคใหไดมาก

ที่สุดเทาที่จะทําได อันปรากฏข้ึนเปนกระแสหลักช้ีนําสังคมในปจจุบันน้ันถือเปนข้ันตอนหน่ึงของระบบ

ทุนนิยม ที่เรียกวาระบบทุนนิยมสมัยใหม (Modern Capitalism) ซึ่งมีการพัฒนาการผลิตอยูในระดับที่

สูงมีการขยายตัวของกระบวนการผลิตขนาดใหญ พัฒนาทางเทคโนโลยีกอใหเกิดการเพิ่มศักยภาพของ

การผลิตซึ่งตามตรรกะของทุนที่จะตองมีการเติบโตในแนวขยายอยูตลอดเวลา  

 ทฤษฎีบริโภคนิยมน้ันใชกับงานวิจัยเพื่อการวิเคราะหหาสาเหตุปญหาตางๆ ในสังคม

แยกแยะกลุมประเภทของวัฒนธรรม และทําใหเขาใจระบบกระบวนการของบริโภคนิยมที่แทรกตัวเขา

มาในวัฒนธรรมตางๆ อยางแนบเนียนนิยามของบริโภคนิยมในเชิงความหมาย หรือการบริโภค

เชิงสัญญะซึ่งสัญญะน้ันทําหนาที่เปนตัวแทนของสิ่งอื่นน่ันหมายความวาสิ่งของตางๆ ไมไดมีคุณคาในตัว

มันเองแตถูกประกอบข้ึนใหเปนระบบคุณคาระบบใดระบบหน่ึงเทาน้ันความตองการตางๆ ทางวัตถุน้ัน

ไมไดเปนเพียงแคตองการวัตถุ แตเปนการชวงชิงพื้นที่ของหนาตาทางสังคม เพื่อไมใหเปนการถูกลอถูก

รังเกียจถูกเหยียดหยาม แตความจริงแลวเปนแคการโออวดเปนการบริโภคจินตนาการเทาน้ันเอง 

 ศิลปะจัดวางหรือศิลปะติดต้ัง (Installation art)  

 หรือเปนที่รูจักในภาษาไทยวาศิลปะจัดวาง แรกเริ่มปรากฏใหเห็นต้ังแตคริสตทศวรรษ 

1970 โดยเริ่มจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปหากแปลคําวา อินสตอลเลชัน(Installation)  แบบตรงตัวจะ

หมายถึงการติดต้ัง   ซึ่งกินความไปถึงการติดต้ังสิ่งตางๆ ทั้งที่ใชและไมใชศิลปะแตในความหมายที่

เฉพาะลงมาในงานศิลปะแบบทัศนศิลปแลว คืองานศิลปะที่มีตัววัตถุทางศิลปะสัมพันธเฉพาะกับพื้นที่ 

(Site-Specific, ไซต-สเปซิฟค) ในความหมายน้ีอินสตอลเลชัน ถูกทําข้ึนสําหรับพื้นที่เฉพาะน้ันๆ เชนทํา

ข้ึนเพื่อติดต้ังใน   แกลเลอรีพื้นที่กลางแจงความสําคัญของผลงาน ไมไดอยูที่ศิลปวัตถุช้ินใดช้ินหน่ึง

เทาน้ัน แตความสําคัญจะอยูที่การประกอบสวนตางๆ หรือการจัดสภาพแวดลอมทั้งหมด อินสตอลเล

ชันเปนงานศิลปะที่ทําใหคนดูไดประสบการณในการอยูรวม หรือการมีศิลปะแวดลอมตัวผูดูสามารถ

สืบคนกลับไปที่ศิลปะในยุคพ็อพอารต (Pop Art) และการฟนกลับมาของคอนเซ็ปชวลอารต 

(Conceptual Art) ในตนคริสตทศวรรษ 1990 ทําใหอินสตอลเลชันเติบโตแพรหลายงานแนวน้ีบางช้ิน

ก็สามารถขายได โดยมากจะตองเปนสถาบันอยางพิพิธภัณฑเทาน้ันที่พอจะมีที่ทางเก็บงานแบบน้ี ในทุก

วันน้ีคําวาอินสตอลเลชันบางทีก็ใชกับงานที่จัดแสดงอยางถาวรงานจัดวางเฉพาะที่  และงาน

ประติมากรรมแบบสื่อผสมสําหรับติดต้ัง   ในพื้นที่สาธารณะ 
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 ศิลปะจัดวางเฉพาะพ้ืนท่ีหรือศิลปะสัมพันธเฉพาะกับพ้ืนท่ี (Site specific)  

 ศิลปะจัดวางเฉพาะที่เปนผลงานที่สรางข้ึน และสัมพันธกับพื้นที่น้ันโดยตัวงานเองเปนทั้ง

ศิลปะเปนความหมาย และเปนความรูดวยตนเองศิลปะจัดวางเฉพาะที่ใหความสําคัญทั้งตอผลงาน

ศิลปะน้ันและการจัดวางพื้นที่ทั้งหมดสัมพันธกับพื้นที่ในมิติกายภาพ มิติประวัติศาสตรและความหมาย

ของพื้นที่แสดงงานไมวาจะภายในแกลลอรี่  หรือพื้นที่กลางแจงเปนการจัดวางเพื่อใหคนดูได

ประสบการณในการอยูรวมหรือมีศิลปะแวดลอม ผูดูศิลปะจัดวางเฉพาะที่อาจเปนศิลปะสิ่งแวดลอมเมือ่

ถักทอผลงานรวมกับสภาพแวดลอมภูมิประเทศทั้งภายใน/นอกสถานที่หรือในที่อื่นไมวาจะใชวิธีใดกต็าม

ศิลปะจัดวางเฉพาะพื้นที่จะมีความหมายกลายเปนสวนหน่ึงของพื้นที่น้ัน รวมถึงรื้อสรางแนวคิดและ

ประสบการณการรับรูของผูชมและทองถ่ินน้ันดวยเชนกัน (สูจิบัตรนิทรรศการ สนาม-ตรึก) 

 ศิลปะท่ีอํานวยประโยชนทางกาย (Functional art) 

 ศิลปะที่อํานวยประโยชนทางกาย (Functional art) หมายถึงการสรางสรรคงานศิลปะ        

เพื่อประโยชนใชสอยใหความสะดวกสบาย และใหความรื่นรมยตอสภาพแวดลอม เชนการออกแบบ

เครื่องเรือน ที่พักอาศัย รถยนต นับเปนการออกแบบที่พัฒนามากประเภทหน่ึงประกอบกับ 

อารยะธรรมประจําทองถ่ินดวย แลวศิลปะการออกแบบประเภทน้ีมีการพัฒนาข้ึนตามกาลสมัย 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

การสรางสรรคงานประยุกตศิลป ภายใตช่ือหัวขอวิจัย “ไทยๆ: โครงการสรางสรรค

ประยุกตศิลปในมิติความเช่ือเชิงวัฒนธรรมไทย เรื่องความผิดเพี้ยนในธรรมชาติที่มีอิทธิพลทางจิต” 

น้ันมาจากแรงบันดาลใจที่วา 

ไมวายุคสมัยจะเปลีย่นไปเทาใด เทคโนโลยีจะกาวไกลเพียงใด สิ่งหน่ึงที่อยูคูกับสังคมไทย       

ก็ยังหนีไมพนเรื่องของ “ความเช่ือ” และความเช่ือที่วาน้ีสวนใหญหลอหลอมมาจากความศรัทธา 

ความเช่ือที่วาน้ียังสามารถสราง “ความรูสึกที่ดีดานจิตใจ” ความเช่ือจึงกอเกิดการสรรหาสิ่งของ            

และพิธีกรรม เพื่อนํามาจัดการกับจิตใจ ในทุกสังคมหากเราสังเกตใหดี จะเห็นวารูปแบบความเช่ือ      

ไดถูกตอยอดไปเปนธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อใหผูศรัทธาไดซื้อหาบริโภค เปนเครื่องสงเสริมโชคชะตา 

ปองกันภัย หรือแมกระทั่งเพื่อความบันเทิง ที่มีความเช่ือเปนแกนกลาง 

ดวยเหตุปจจัยที่กลาวมา จึงเปนแรงบันดาลใจใหผูวิจัยออกแบบงานประยุกตศิลป              

เพื่อสื่อสารเรื่องมิติความเช่ือเชิงวัฒนธรรมไทย เรื่องความผิดเพี้ยนในธรรมชาติที่มีอิทธิพลทางจิต   

การสรางสรรคผลงานที่เช่ือมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม สังคม เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมทาง

ความคิด ซึ่งสัมพันธกับกระบวนการบริโภคนิยม ที่อาศัยกระแสทางความเช่ือ 

 

แรงบันดาลใจจากคําวา “ไทยๆ” 

 “ไทยๆ” หมายถึงอะไรที่เจือจางกวาคําวา ไทย เพราะในขณะที่ไทยๆ เนนความงายๆ 

สบายๆ มีอยูในชีวิตประจําวัน อีกทั้งยังไมจําเปนตองมรีากเหงา หรือสะทอนเน้ือแทอะไรทัง้สิ้น

 ขอสังเกตที่วา “ไทยๆ” หมายถึงอะไรที่เจือจางน้ัน มาจากขอสังเกตของ อาจารยเกษียร 

เตชะพีระ ซึง่ปรากฏในงานวิจัยช่ือ “บริโภคความเปนไทย” หรือ Consuming Thainess (เสนอแก 

สกว. เมื่อป พ.ศ.2539)   ในงานช้ินน้ี อาจารยเกษียรไดพูดถึงการใชไมยมก(ๆ)ในภาษาไทยวา เปน

อักขระทีม่ีความพิเศษ กลาวคือเมื่อไปตอทายคุณศัพทคําใดแลว จะทําใหคําน้ันมีความหมายทีเ่จอืจาง

ลง หรือ “มั่วๆ” ข้ึน เชน “แดง” หมายถึงสีแดงที่ชัดเจน แต “แดงๆ” หมายถึงสีทีอ่อกไปทางแดง แต

ไมถึงกับแดงทีเดียวนัก 

กลาวไดวา แม “ไทยๆ” จะดํารงอยูคูกบัไทยมาตลอด แตมีฐานะที่ตํ่ากวาอยูเสมอ ไม

ตางกับพทุธกับไสย ซึ่งแมจะอยูคูกันและพึง่พาอาศัยกันในเชิงศีลธรรมและความเช่ือทางสังคม แตถือ

กันวาพุทธน้ันเหนือกวาไสยอยูเสมอ อยางไรก็ตาม การศึกษาเรื่อง “ไทยๆ” ในสังคมไทย คงตองมอง
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ผานกรอบคุณคาที่สําคัญที่สุดคือ “ความเปนไทย” เพราะกรอบคุณคาน้ีเปนองคประกอบหลักทาง

วัฒนธรรมที่ใหญและมอีิทธิพลสูง ไมวาจะตอประชาชนทั่วไป ตอผลงานออกแบบ หรือตอวิถีชีวิตของ

นักออกแบบ คุณคาที่ “ไทยๆ” พยายามเขาไปทาชิงคือความเปนไทย และทําใหบทความน้ีมองเห็นวา 

มันเปนพฒันาการภายในของสงัคมไทย 

 ภาณุ อิงคะวัต (2538: ไมปรากฎเลขหนา) “ในขณะท่ีสังคมไทยเปลี่ยนแปลงอยางมหาศาลใน

ขณะท่ีชองวางของคนกรุงเทพฯ กับคนพ้ืนบานกวางขึ้นทุกทีในขณะท่ีคนไทยรุนใหมกําลังม่ัวอยูกับการ

ปรับตัวเรากลับยิ่งตองคนหาชองทางเล็กๆ ท่ีสามารถพาเราเขาไปน่ังท่ีอยูท่ีสวนลึกของความเปนไปใหได” 

 “อยาเขาใจผิดวาสวนลึกของวิถีชีวิตแบบคนไทย…จําเปนตองจํากัดแคบอยูท่ีจิตรกรรมฝาผนัง

หรือวรรณคดีไทย หรือแตงโมแกะสลักลายกนกท้ังใบ แตมันอาจเปนความรูสึก หรือเหตุการณหรือชวงเวลา

ใดเวลาหน่ึงในชีวิต ท่ีคนไทยเทาน้ัน สามารถเอาตัวเอาใจไปสุงสิงดวยได” 

  “มันอยูรอบตัวเราน่ีแหละ ตรงไหนสักท่ี เราอาจจับตองไมได มองไมเห็น หรือมันอาจคาอยู

แครูจมูกบานๆ ของเราก็ได บางทีหมอนวดริมชายหาดหรือชางซอมกางเกงถีบจักรริมถนน หรือเด็กขาย

พวงมาลัย อาจตอบเราได” 

  “ไอเจาตัวแทนคากลางของความเปนชนชาติหน่ึงๆ น้ีเทาน้ัน ท่ีทําใหโฆษณาอยางอังกฤษหรือ

ญี่ปุนมีความเปนอังกฤษจา ญี่ปุนจา อยางเต็มภาคภูมิ อยางชนิดท่ีใครๆ ท่ีพยายามทําตาม ก็ไดแตเปน ผู

ตาม แตไมสามารถขโมยมาเปนเจาของได” 

แรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมที่หลากหลายในสงัคมไทยเกิดจาํกัดความคําวา“วัฒนธรรม” 

ไดดังน้ี 

วัฒนธรรม โดยทั่วไป หมายถึงรูปแบบของกิจกรรมมนุษย และโครงสรางเชิงสัญลักษณที่     

ทําใหกิจกรรมน้ันเดนชัด มีความสําคัญวิถีการดําเนินชีวิต ซึ่งเปนพฤติกรรม สิ่งที่คนในหมูผลิตสราง

ข้ึน ดวยการเรียนรูจากกันและกัน และรวมใชอยูในหมูพวกของตน  

วัฒนธรรม คือ สิ่งที่มนุษยเปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือสรางข้ึน เพื่อความเจริญงอกงามใน

วิถีของสวนรวม ถายทอดกันไว รวมทั้งผลิตผลของสวนรวมที่มนุษยไดเรียนรูมาจากคนแตกอนสืบตอ

เปนประเพณีกันมา ตลอดจนความรูสึก ความคิดเห็น กิริยาอาการ หรือการกระทําใดๆ ของมนุษย    

ในสวนรวม และแสดงออกมาได ทั้งภาษา ศิลปะ ความเช่ือ ระเบียบประเพณี เปนตน 

วัฒนธรรม คือ วิถีดําเนินชีวิตทุกดานของคนในสังคม ซึ่งหมายถึงวิธีการกระทําสิ่งตางๆ       

ทุกอยาง ทั้งหมดทั้งสิ้น วิธีอยูรวมกันเปนหมูคณะ ตลอดจนวิธีแสดงความสุขทางใจและหลักเกณฑ

การดําเนินชีวิต วัตถุ สิ่งของ เครื่องใช ก็ถือเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมไมวาสิ่งของเหลาน้ันจะเปน

สิ่งของที่ทํามาจากธรรมชาติหรือคิดคนประดิษฐข้ึนมาใหมก็ตาม 

วัฒนธรรม คือ สวนประกอบที่สลับซับซอนทั้งหมดของลักษณะอันชัดเจนของจิต

วิญญาณ วัตถุ สติปญญาและอารมณ ซึ่งประกอบกันข้ึนเปนสังคมหรือหมูคณะ เปนฐานนิยมตางๆ

ของชีวิต สิทธิพื้นฐานตางๆของมนุษย ระบบคานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเช่ือ 
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โดยสรปุ วัฒนธรรม หมายถึง วิถีการดําเนินชีวิตของคนในสังคม วัฒนธรรมยอม

เปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขและกาลเวลา  

 

บันดาลใจจากวัฒนธรรม กับระบบความเชื่อในสังคมไทย 

ระบบความเช่ือ ยอมรวมถึงศาสนา และความเช่ือในลัทธิตางๆ ศาสนา ในความหมาย

กวาง ๆ คือการบวงสรวงบูชา หรือการสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางมนุษยกับอํานาจศักด์ิสิทธ์ิ

ทั้งหลาย        ซึ่งมนุษยเช่ือวาสามารถควบคุม หรือมีอิทธิพลเหนือวิถีทางของธรรมชาติ และวิถีชีวิต

ของมนุษย ศาสนาตามทัศนะทางมานุษยวิทยา จึงบงบอกนัยถึงการขยายความสัมพันธทางสังคมของ

มนุษย ออกไปสูความสัมพันธกับสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ ซึ่งมีอํานาจเหนือมนุษยและธรรมชาติ ดังน้ันศาสนาและ

ความเชื่อทางศาสนาจึงเปนสิ่งสากลที่เราพบเห็นไดในทุกสังคมตลอดมาทุกยุคทุกสมัย (ยศ สันตสมบัติ, 

2537: 214) 

ศาสนาอาจจัดวาเปนวัฒนธรรมทางนามธรรมที่มีผลตอการสรางวัฒนธรรมทางรูปธรรม 

การทําความเขาใจศาสนาเช่ือมโยงกับวัฒนธรรม จึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไดยาก แรกเริ่มทีเดียวศาสนา

และความเช่ือถือกําเนิดจากความกลัว ความตองการความมั่นคงทางจิตใจ และความสงสัยใน

ปรากฏการณตางๆที่เกิดข้ึนรอบตัวมนุษย ในสมัยโบราณ มนุษยดําเนินชีวิตในทามกลางปรากฏการณ

ทางธรรมชาติที่มนุษยไมสามารถเขาใจได ไมวาจะเปนความมืด ความสวาง ความรอน ความหนาว 

พายุฝน ฟารอง ฟาผา ภาวะเกิด แก เจ็บ ตาย ฯลฯ ทําใหเกิดความกลัว และเช่ือวาตองมีสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ

ที่มีอํานาจลี้ลับอยูเหนือปรากฏการณเหลาน้ี ซึ่งสามารถบันดาลคุณและโทษแกมนุษยได ฉะน้ันมนุษย

จึงพยายามหาวิธีการออนวอนเอาใจ หรือตอรองกับอํานาจลึกลับของธรรมชาติดวยการบูชา บนบาน

หรือเซนไหว 

ความเช่ือของมนุษยสวนใหญเกิดจากความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ เมื่อสิ่งที่

เกิดข้ึนน้ันมีผลตอวิถีชีวิตมนุษย ทั้งใหคุณประโยชนและใหโทษ แลวมนุษยไมสามารถคนหาสาเหตุมา

อธิบายได ทําใหเกิดความหวาดกลัว สําหรับบริบทของสังคมไทยในทุกภาคสวน มีความเช่ือที่

หลากหลาย อันเปนที่มาของความเช่ือและพิธีกรรมตามประเพณี มีธรรมเนียม และรูปแบบการปฏิบัติ

ที่แปลกแตกตางกันไป 

ความเช่ือ คือ ความมั่นใจตอสิ่งน้ันๆวาเปนความจริง ซึ่งความเช่ือบางอยางอาจสืบตอกัน

มาเปนเวลานาน ความเช่ือเปนสิ่งที่อยูคูกับมนุษยมาต้ังแตยุคโบราณ ตอนที่ยังไมมีความรูทางดาน

วิทยาศาสตร ไมมีการพิสูจนถึงความจริงของเรื่องน้ันๆ 

มนุษยมีความผูกพันอยูกับสังคม และสิ่งแวดลอมของวิถีชีวิตต่ังแตเกิดมาในสถาบันเล็กๆ     

คือครอบครัว เปนสถาบันแรกเริ่มที่ทุกคนตองรูขนบธรรมเนียมประเพณีไทย วัฒนธรรมไทย และคติ

ความเช่ือตางๆ ที่บรรพบุรุษไดใหเรียนรูอบรมสั่งสอนสืบตอกันมา ถือไดวาสิ่งเหลาน้ีเปนแบบแผนของ



  13 

 

 
 

สังคม ซึ่งแตละสังคมก็ยอมมีความแตกตางในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และคติความ

เช่ือแตกตางกัน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับคานิยมของแตละภูมิภาค ประเพณีไทยเปนการกระทํากิจกรรมทาง

สังคมที่ผูคนสวนใหญถือปฏิบัติ สืบตอกันมา ประเพณีเปนบรรทัดฐานเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต ตาม

ความคิดความเช่ือปฏิบัติ เพื่อความเจริญแหงตนและสังคม ประเพณีไทยเปนผลมาจากสิ่งแวดลอม

ทางธรรมชาติ และสังคมเมื่อเกิดปญหาข้ึนมามนุษยก็พยายามหาวิธีการแกปญหา  แนวปฏิบัติ การ

แกปญหาทางธรรมชาติของคนในสมัยกอนๆ มักอาศัยความเช่ือเปนหลัก 

 

แรงบันดาลใจจากเรื่องความผิดเพ้ียนในธรรมชาติท่ีมีอิทธิพลทางจิต 

 

 
 

ภาพที่ 1 ขอมูลขาวจิง้จกสองหาง 

ที่มา: Matichononline, ฮือฮาจ้ิงจกสองหางโผลใกลวันหวยออก, เขาถึงเมื่อ 28 สิงหาคม 2558, 

เขาถึงจาก http://www.matichon.co.th/news/216728 
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ภาพที่ 2 ขอมูลขาววัวแปดขา  

ที่มา: Sanook, ชาวบานแหดูวัวและแพะประหลาดท่ีวัดโปง เมืองลับแล, เขาถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 

2558, เขาถึงจาก http://news.sanook.com/2032690 

 

 
 

ภาพที่ 3 ขอมูลขาวไก 4 ขา 

ที่มา: ASTV, คอหวยต่ืนไกประหลาด 4 ขา 2 หาง 15 น้ิว, เขาถึงเมื่อ 17 กันยายน 2558, เขาถึง

จาก http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9590000071703 
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ภาพที่ 4 ขอมูลขาวจิง้จกแดง 

ที่มา: ASTV, ตะลึงจ้ิงจกสีแดงท้ังตัวชาวบานแหขอหวย, 23 มกราคม 2559, เขาถึงจาก 

http://w ww.komchadluek.net/news/scoop/234256 

 

 
 

ภาพที่ 5 ขอมูลขาวแหขอเลขเด็ด 

ที่มา: ไทยรัฐ, แหขอเลขเด็ดรับวันหวยออก, 16 กุมภาพันธ 2559, เขาถึงจาก 

 http://www.thaira th.co.th/content/660117 
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จากการรวบรวมขอมลูขาวขางตน ผูวิจัยมีความสนใจในประเด็นเรื่องน้ี และมองในอีก

มุมหน่ึงวา สิ่งที่ผิดเพี้ยนในธรรมชาติไมวาจะเปนพืชหรือสัตวที่เกิดข้ึนมาน้ัน เปนความแปลกที่มีความ

พิเศษเฉพาะตน นิยามไดวา “ความแปลกเปนเสนห” ผูวิจยัจึงเกิดแรงบันดาลใจในแนวคิดเรื่องความ

ผิดเพี้ยนในธรรมชาติ โดยไดคนควาขอมูลทีเ่กี่ยวของ จงึพบวาเรื่องมิติทางความเช่ือน้ันมีองคประกอบ

จากหลายสาเหตุที่เปนอิทธิพล ผูวิจัยจงึแยกองคประกอบเกี่ยวกับมิติความเช่ือเชิงวัฒนธรรมไทย ได

ดังน้ี 

 

อิทธิพล คติ ความเชื่อ เรื่องเครื่องรางของขลัง 

 เครื่องราง ของขลัง แบงออกไปตามประเภทยอๆดังน้ี 

1. ความเปนมาจากตามธรรมชาติ ไดแก สิ่งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ไมมีการสรรค

สราง ซึ่งถือวามีดีในตัวและมีเทวดารักษา สิ่งน้ัน ไดแก เหล็กไหล คดตางๆ เขากวางคุด เข้ียวหมูตัน        

เข้ียวเสือ กลวง เถาวัลย ฯลฯ 

2. สวนของดีที่สรางข้ึนมาน้ัน ไดแก สิ่งของที่มนุษยสรางข้ึนมา เชน แรธาตุ ตางๆ ที่หลอ

หลอมตามสูตร การเลนแรแปรธาตุ อันไดแก เมฆสิทธ์ิ เมฆพัด เหล็กละลายตัว สัมฤทธ์ิ นวโลหะ 

สัตตะโลหะ ปญจโลหะ เปนตน ทั้งน้ีคลุมไปถึง เครื่องราง ลักษณะตางๆ ที่ไดรับการสรางข้ึนมาเพื่อ

คุมกันภัยอันตราย โดยแบงประเภทดังน้ี 

2.1 การแบงตามการใช 

 2.1.1. เครื่องคาด อันไดแก เครื่องราง ที่ใชคาดศีรษะ คาดเอว คาดแขน ฯลฯ 

 2.1.2. เครื่องสวม อันไดแก เครื่องราง ที่ใชสวมคอ สวมศีรษะ สวมแขน สวมน้ิว 

 2.1.3. เครื่องฝง อันไดแก เครื่องราง ที่ใชฝงลงไปในเน้ือหนังของคน เชน เข็มทอง 

ตะกรุดทอง ตะกรุด และการฝงเหล็กไหล หรือ ฝงโลหะมงคล ตางๆ ลงไปในเน้ือจะรวมอยูในพวกน้ี

ทั้งสิ้น 

 2.1.4. เครื่องอม อันไดแก เครื่องราง ที่ใชอมในปาก อาทิเชน ลูกอม ตะกรุดลูก 

2.2 การแบงตามรูปแบบลักษณะ 

 2.2.1. ผูชาย อันไดแก รักยม กุมารทอง ฤาษี พอเฒา ชูชก หุนพยนต พระสีสแลง

แงง และสิ่งที่เปนรูปของเพศชายตางๆ 

 2.2.2. ผูหญิง อันไดแก แมนางกวัก แมพระโพสพ แมศรีเรือน แมซื้อ แมหมอมกวัก 

เทพนางจันทร พระแมธรณี และสิ่งที่เปนรูปของผูหญิงตางๆ 

3. สัตว ในที่น้ี หมายถึง พระโพธิสัตว อาทิ เสือ ชาง วัว เตา จระเข งู เปนตน 

ความเช่ือโชคลาง คือกลุมของพฤติกรรมและความเช่ือเกี่ยวขอกับการคิดเชิงไสยศาสตร         

ที่ผูฝกฝนเช่ือวาอนาคต หรือผลลัพธของเหตุการณบางอยาง สามารถถูกดลบันดาลใหเปนไปไดดวย

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95&action=edit&redlink=1


  17 

 

 
 

พฤติกรรมที่กําหนด แนวคิดเกี่ยวกับ "โชคดี" และ "โชคราย" กอใหเกิดความเช่ือโชคลางมากมาย      

เชน ความเช่ือที่วาถาจิ้งจกรองทักกอนเดินทางออกจากบานจะมีโชคราย เปนตน 

โดยทั่วไปแลว ความเช่ือเกี่ยวกับโชคลาง สามารถอธิบายไดโดยใชคําศัพททางศาสนา ซึ่ง

ทําให หลายคนใหความเห็นวาทุกศาสนาคือความเช่ือโชคลางทั้งสิ้น โดยนิยามความเช่ือโชคลางน้ันจะ

ไมวางอยูบนฐานของเหตุผล ความเช่ือหลายความเช่ือเกิดจากความเขาใจผิดเกี่ยวกับความเปนเหตุ

เปนผล หรือสถิติ ความเช่ืออีกจํานวนมากเกิดจากความกลัว ที่แสดงออกในรูปของความเช่ือทาง

ศาสนา    ความเช่ือในเหตุการณเหนือจริง การย่ืนมือเขามาเกี่ยวของของสิ่งเหนือธรรมชาติ การ

ปรากฏข้ึนของภูตผี หรือความมีประสิทธิภาพของเวทมนตรคาถา การปลุกเสก การเช่ือในลางบอก

เหตุ และการบอกเหตุลวงหนา ทุกอยางที่กลาวมาขางตนทําใหเกิดความกลัวที่ไมมีหลักเกณฑ หรือ

การยึดถือหลักทางศีลธรรมอยางเครงครัดจนเกินไป ความเช่ือโชคลางยังถูกใชเพื่อหมายถึงระบบ

ความเช่ือพื้นบานในความหมายที่แตกตางกับความเช่ืออื่นๆ เกี่ยวกับโลกทางวิญญาณของศาสนา และ

ในความหมายที่แตกตางกับวิทยาศาสตร ดังน้ันวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลัง จึงนับเปนเปน

ศาสตรอยางหน่ึงที่มีอยูคูกับมนุษยต้ังแตสมัยดึกดําบรรพ จนถึงทุกวันน้ี วัตถุมงคล-เครื่องรางของขลัง 

ก็เปนที่นิยมในยุคสมัยที่เทคโนโลยีกาวหนาไปมากแลวก็ตาม 

 

อิทธิพล คติ ความเชื่อ เรื่องสัญลักษณตัวแทนสัตวมงคล 

ไก เช่ือวาไกมีขอดีหลายประการ หงอนบนหัวหมายถึงสติปญญาทางดานหนังสือ เดือยที่

เทาแสดงถึงความกลาหาญ สัญชาตญาณการปกปองตัวเมีย บงบอกถึงความเมตตากรุณา การต่ืนนอน     

ในตอนเชาตรู แสดงถึงความนาไววางใจ คนจีนเช่ือวาภาพไกแดงที่แขวนไวในบาน หรือสํานักงาน      

จะชวยปองกันไฟไหม ในขณะที่ภาพไกขาว จะเปนที่กําบังกายจากภูตผีปศาจ ในตอนกลางคืนไดเปน

อยางดี  

หมู ตามความเช่ือ หมูเปนตัวแทนของความอุดมสมบูรณ หมูจึงเปนสื่อถึงความเปนสิริ

มงคลตาง ๆหมู  เปนสัญลักษณของความอุดมสมบูรณพูนทรัพย ความมั่งค่ังร่ํารวย ใหพรทางดานโชค

ลาภ วาสนา 

จิ้งจก มีความเช่ือวาจิ้งจกน้ีจะนําลาภมาให คนสมัยโบราณมักจะนําซากจิ้งจกน้ีไปถัก

เชือก   ลงรักเลี่ยมกรอบใชเปนเครื่องรากพกพาติดตัว โดยหางที่สองอาจเกิดจากความผิดปกติของยีน

ในตัวจิ้งจก จึงมีกระดูกออนเล็กๆอีกช้ินหน่ึงย่ืนออกมจากบริเวณปลายหางเล็กนอยมองเห็นเปนสอง

แฉก    ซึ่งในรอยตัวอาจจะพบเจอจิ้งจกพิสดารน้ีสัก 2 – 3 ตัว จึงกลายเปนเรื่องมหัศจรรยไปเสีย

เฉยๆ       ตามธรรมชาติของหางจิ้งจกน้ันเมื่อขาดไปแลวจะสามารถงอกใหมได จิ้งจกจะสละหางเพื่อ

อําพรางศัตรูแลวตัวมันก็หนีไป แตในทางความเช่ือเรื่องอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริยจิ้งจกสองหางถือวาเปน

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9C%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C


  18 

 

 
 

ความโชคดีอยางย่ิงสําหรับผูที่มีไวในครอบครอง ความเปนมาของเรื่องราวชนิดน้ีวากันวาเปนวิชาเวท

โบราณเปนวิชาแกวสารพัดนึก สามารถเรียกโชคลาภและเดนไปในทางเสนหกามคุณ 

วัว เพื่อชวยเสริมใหบังเกิดความราบรื่นกาวหนาในอาชีพการงาน การเงินไหลลื่น

คลองตัว ประสบกับความรมเย็นเปนสุข ซึ่งคนโบราณนิยมบูชาไวติดกายและประจําบานเรือน รานคา 

บริษัท โรงงาน หรือสถานที่ทํางานตางๆ เพื่อชวยในการสรางบุญบารมีไดอยางดี 

งู มีความเช่ือวา งูมีสรรพคุณในดานการเสี่ยงโชค การเสี่ยงทาย สามารถมีอํานาจสะกด     

ฝายตรงขามไดเปนอยางดี  

 

อิทธิพล คติ ความเชื่อ เรื่องสีมงคล 

ทุกวันน้ีเราคงปฏิเสธไมไดวาสีน้ันมีอิทธิพลตอชีวิตของเรา อยางเชน ออกรถใหม เลือก

เสื้อผา ซื้อมือถือหรือแมแตของใชในชีวิตประจําวัน ที่ขายตามยังตองมีหลายสีแยกตามชนิด รุน หรือ

กลิ่น สีแตละสีน้ันใหผลในทางจิตวิทยา ซึ่งเปนตัวกระตุนใหคนเรามีความรูสึกตางกันไปตามสีน้ัน ไม

วาจะเปนรูสึกผอนคลาย เยือกเย็น หมนหมอง ฯลฯ ปฏิกิริยาที่มีตอสีใดสีหน่ึงน้ันก็ข้ึนอยูกับหลาย

ปจจัย เชน วัฒนธรรม หรือความเปนสากล ยกตัวอยาง คนจีนถือวาสีแดงเปนสีแหงความโชคดีสวน

ในทางสากลถือวาสีแดงหมายถึงความรัก 

ผูวิจัยไดรวบรวมความหมายของสี และความเช่ือในการใชสีของแตละประเทศสรุปได 

ดังน้ี 

 สีแดง หมายถึง ความเขมแข็ง มีพละกําลัง ความโกรธ กิเลส ความหมกมุนทางเพศ 

แจมใส กลาหาญ ไฟ รอนแรง การเคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว ความปรารถนา เลือด มีชีวิตชีวา แรง

ขับเคลื่อน ความเสี่ยง ความรัก การอยูรอด สงคราม อันตราย การปฏิวัติ แข็งกราว พลังอํานาจ เด็ด

เด่ียว รสชาติดี เปนผูนํา ต่ืนเตน ความเร็ว ความรอน ความอบอุน รุนแรง การดึงดูดความสนใจโร

แมนติก 

 

อิทธิพล คติ ความเชื่อ เรื่องโชคชะตา ราศี  

ความเช่ือทางดานโหราศาสตร โชคชะตาราศีมีความสัมพันธกับการดําเนินชีวิตของคน

ไทย    มาชานาน ไมวาเปนคนในชนช้ันใดก็ไดรับผลจากความเช่ือโชคชะตา เขามามีอิทธิพลตอการ        

ดําเนินชีวิตประจําวันไมมากก็นอย การดูดวง ในสังคมไทยน้ันไดกลายเปนสวนหน่ึงในการดําเนินชีวิต

ของคนบางกลุม ไมวาจะเปน พอคา นักธุรกิจ แมบาน นักการเมืองดารา นักรอง นักแสดง ซึ่งเริ่ม

ต้ังแตในบาน การตัดสินใจ แตงงานก็ตองปรึกษาหมอดู จะคลอดลูกก็ไปปรึกษาหมอดู วาผาคลอด

ตอนไหน  ถึงจะดี จะทําการคาก็ปรึกษาหมอดู จะซื้อบานขายบานก็ตองมีการดูฤกษยามกอน จะเห็น

ไดวาการ   ดูดวงมีผลกระทบตอชีวิตต้ังแตเกิดจนถึงวันตาย คนสวนใหญเมื่อเกิดความไมมั่นใจของ
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ตัวเอง ตองมีการตัดสินใจก็ตองการหาที่ปรึกษาหรือ หาคนที่จะใหกําลังใจชวยสงเสริมความมั่นใจให

มากข้ึน ศาสตรของโชคชะตาราศี การดูดวง แบงแยกยอยไดหลายมิติความเช่ือ ดังน้ี 

1. มิติทางดานการงาน/การเรียน 

2. มิติดานการเงิน/ทรพัยสิน 

3. มิติดานเสนห/ความรัก 

4. มิติดานสุขภาพ 

5. มิติดานการเสี่ยงโชค เสี่ยงทาย 

 

อิทธิพลจากศิลปกรรม 

 Pop Surrealism 

 คือความเคลื่อนไหวทางทัศนศิลปใตดิน (underground visual art) ซึ่งเฟองฟูข้ึนใน

บริเวณลอสแอนเจลสิ รัฐแคลิฟอรเนีย สหรฐัอเมริกา ในปลายคริสตทศวรรษ 1970 มีตนกําเนิดมา

จาก การตูนใตดิน, วัฒนธรรมขางถนน และ วัฒนธรรมอื่นๆ อีกมากมาย ศิลปะประเภทน้ีน้ันเต็มไป

ดวยอารมณขัน บางกร็าเริงแจมใส ซุกซน และ ประชดประชัน สวนมากเปนรูปวาด และ ระบายสี แต

อาจมีของเลน ศิลปะดิจิตอล และหุนปนอยู 

ผูวิจัยไดรับอิทธิพลจากศิลปนหลายทานในการสรางสรรคผลงาน ดวยการประมวลผล          

ทั้งในดานแนวความคิด เทคนิค รูปแบบ แลวจึงสังเคราะหจนเกิดเปนผลงานสรางสรรคที่ตอบสนอง   

ตอแนวความคิดตนเอง 

 Takashi Murakami 

แนวทางการสรางสรรคงานจิตรกรรม ประติมากรรม และอื่นๆ ของศิลปน ต้ังอยูบน

วัฒนธรรมปอปของญี่ปุน โดยเฉพาะอยางย่ิง วัฒนธรรมโอทากุ (วัฒนธรรมยอยของพวกคลั่งไคลใน

การตูนอะนิเมช่ัน และวิดีโอเกม) แตก็สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายชาวตะวันตก ผานการนําเสนอใน

รูปแบบ   ปอปอารต (Pop Art) และอารมณสนุกสนานงานของศิลปนอาจเต็มไปดวยสีสัน แตก็เปน

เชนตัวการตูนสวนใหญ มันมีดานมืดและเรนลับอยูในตัวการตูนสุดหลอนที่เสแสรงแกลงทําเปนไร

เดียงสา เริ่มสรางและสะสมช่ือเสียงทั้งในฐานะประติมากร (sculpture) และจิตรกร (Painter) จาก

ผลงานที่สวนใหญ มีรากฐานผูกพันกับการตูนญี่ปุน (Manga) โดยงานที่สรางช่ือใหกับ Takashi 

Murakami และถือเปนประหน่ึงสัญลักษณของเขาในยุคแรกๆ เปนงานประติมากรรมที่สรางข้ึนจาก 

fiberglass ที่กอใหเกิดกระแสวิพากษวิจารณและกลาวถึงอยางกวางขวาง 

ผลงานศิลปนเปนกระแสวัฒนธรรมที่ถูกผลักใหเปนวัฒนธรรมใตดิน และนอกกระแสมา

ต้ังแตเมื่อป 1989 กอนที่จะกลายเปนรูปแบบวัฒนธรรมยอดนิยม (Popular culture) ในเวลาตอมา 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Underground_comix&action=edit&redlink=1


  20 

 

 
 

ขณะที่กระแสวิพากษบางสวนกลาวถึงงานดังกลาว ในฐานะที่เปนภาพสะทอนของศิลปะและ

วัฒนธรรมรวมสมัยญี่ปุน (Contemporary art & Contemporary culture) ดวย 

เขาเช่ือวาวัฒนธรรมญี่ปุนเกิดข้ึนจากวัฒนธรรมยอยๆ นอกกระแส (sub-culture)               

ที่หลากหลาย มากกวาที่จะมีวัฒนธรรมใดๆ เพียงหน่ึงเดียวเปนตัวกําหนดความไรแกนสารและ

ปราศจากความหมาย (The Meaning of the Nonsense of the Meaning) ที่ปรากฏในงานของ 

Takashi Murakami กลายเปนสาระหนักหนวงบางประการที่เขาพยายามจะสื่อตอสาธารณะ 

 

ภาพที่ 6 ผลงานของ Takashi Murakami 

 ช่ือผลงาน DOB in the Strange Forest (Blue DOB) 

 เทคนิค fiber-reinforced plastic, resin, fiberglass, acrylic and iron 

 ขนาด  60 x 152 x 137 น้ิว 
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ภาพที่ 7 ผลงานของ Takashi Murakami 

 ช่ือผลงาน MURAKAMI VERSAILLES 

 เทคนิค plastic, resin and fiberglass 

จากการศึกษาผลงานของ Takashi Murakami ผูวิจัยไดนําเรื่องของการนําเสนอรูปแบบ

วัฒนธรรมนิยม (Popular Culture) มาประยุกตใชในการสรางผลงาน โดยนําอารมณความสนุกสนาน 

ที่มาจากการใชสีสันสดใสในงาน ซึ่งถือเปนจุดเดนอยางหน่ึงของเอกลักษณแบบไทยๆ มาสรางใหเกิด

บุคลิกที่เดนชัดย่ิงข้ึน โดยใชลักษณะทาทางของสัตวที่ผิดเพี้ยนในธรรมชาติเปนตนแบบ และใช

จินตนาการเพิ่มเติมในการสรางสรรคงาน 
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Jeff Koons 

เกิดที่เมือง York ใน Pennsylvania เขาเริ่มตนเรียนการวาดรูปที่สถาบันศิลปะในชิคาโก

(Art Institute of Chicago) และใน Maryland (Maryland Institute College of Art) หลังจาก

เรียนจบเขาเขาทํางานเปนโบรกเกอรซื้อขายหุนที่ตลาดหุน Wall Street ในนิวยอรก นานถึง 6 ปใน

ขณะเดียวกันก็เริ่มสรางผลงานดานศิลปะดวย นอกจากน้ี เขายังเคยเปนตัวแทน อาวุโสใหแก The 

Museum of Modern Art อีกดวย จากประสบการณ 2 สายงานที่แตกตางกัน งานศิลปของ Koons 

จึงเปนทางเช่ือมระหวางโลกธุรกิจและโลกแหงจินตนาการเขาไวดวยกัน เขาเริ่มมีช่ือเสียงเมือ่ประมาณ 

20 กวาปกอน  

Jeff Koons ถือไดวาเปนศิลปนยุค post-war ที่มีช่ือเสียง มีอิทธิพล และเปนที่

วิพากษวิจารณมากที่สุดคนหน่ึง ตลอดชีวิตศิลปนของเขา เขาไดสรางผลงาน ที่มีความสําคัญตอวงการ

ศิลปะ และกาวขามขอบเขต ที่กั้นขวางระหวางโลกของศิลปะแบบกาวหนา กับ โลกของวัฒนธรรม

กระแสหลัก จนไดรับการยอมรับไปทั่วโลก โดยศิลปนจะสรางบริบท (Context) ใหมใหกับสิ่งที่เขา

เลือกมาทําใหภาพหรือวัตถุที่คนเห็นจนชินชากลายเปนสิ่งที่ไมอาจมีใครมองขามได ทั้งน้ีโดยการเลน

กับขนาด พื้นผิว และความรูสึกที่เช่ือมโยงเขากับสิ่งน้ันๆ เขาคือผูสรางสรรคผลงาน “balloon dog” 

ประติมากรรมแสตนเลสที่แพงที่สุดในโลก (โดยศิลปนที่ยังมีชีวิตอยู) ที่ถูกประมูลไปดวยราคา 58.4 

ลานดอลลารสหรัฐ (1.89พันลานบาท) 

 

ภาพที่ 8 ผลงานของ Jeff Koons 

 ช่ือผลงาน Balloon Dog 

 เทคนิค mirror-polished stainless steel with transparent color coating 

 ขนาด  121 x 143 x 45 น้ิว 
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จากการศึกษาผลงานของ Jeff Koons ผูวิจัยไดนําเรื่องของการเลือกสรางบริบทใหม

ใหกับภาพจําที่เราคุนเคย นํามาปรับใชกับการสรางสรรคงานตนเอง คือ การที่นําเรื่องราวธรรมดา

สามัญในสังคมไทยที่เราคุนชิน นําเสนอในมุมมองใหม ที่เกิดจากจินตนาการเพิ่มเติมเขาไป โดย

เลือกใชวัสดุทางศิลปะที่มีความรวมสมัย เพื่อเช่ือมโยงระหวางความเปนศิลปะกับพาณิชศิลปได 

กฤช งามสม 

เปนศิลปนรุนใหมที่สรางช่ือจากงานสื่อผสม จัดวางที่นําวัสดุสําเร็จรูปในชีวิตประจําวัน        

มาประดิษฐดัดแปลง เพื่อสื่อประสบการณและมโนทัศนของตน ซึ่งโดดเดนดวยจินตนาการที่ประกอบ

ข้ึนมาจากขาวของเครื่องใชเหลาน้ัน การแปลงรูปของเขาเลนลอกับหนาที่หรือสัญลักษณและสราง

ความหมายใหมข้ึนมา 

กฤช งามสม แสดงผลงานเด่ียวครั้งแรกในโครงการ Brand New 2008 ในช่ือ

นิทรรศการ “เทคโนโลยีตลาดลาง จากประสบการณลูกทุง” (My Folk Experience of Kinetic 

Technology)    ซึ่งเขาใชความซื่อและอารมณขันในวิถีชีวิตและวิธีคิดแบบชาวบานตางจังหวัด มา

ตีความและดัดแปลงกลไกหรือหนาที่ของวัตถุซึ่งเปนผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ซึ่งเปนวัสดุที่มีเสนหใน

รูปลักษณและบงบอก  ภูมิหลังในตัวเอง เชน เขานําบาตรพระมาเช่ือมตอเรียงกัน แลวขึงปากเปน

กลอง ทํากลไกใหไมตีเปนจังหวะ ในงาน “กลองเพล” (ป 2551)  

 

ภาพที่ 9 ผลงานของ กฤช งามสม 

 ช่ือผลงาน  กลองเพล 

 เทคนิค สื่อผสม 
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นําถวยรางวัลมาวางบนแทนอันดับหน่ึง ที่ตัดฐานอันดับสองและสามออกเสียครึ่งหน่ึง 

พรอมกับใส      ธงชาติจําลองที่ขยับไปมา ในงาน “ถวยทอง” (ป 2550) 

 

ภาพที่ 10 ผลงานของ กฤช งามสม 

 ช่ือผลงาน ถวยทอง 

 เทคนิค สื่อผสม 
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นําพัดลมโบราณสองตัวมาครอบโครงใหเผชิญหนากัน และเปาลมใสกัน ในงาน “พัดลม

ระบํา” 

อันที่จริงศิลปนทีก่ฤชเลือกมาอางถึงลวนเปนผูแปรสภาพของสามญัใหกลายเปนศิลปะ

ช้ินเอก ดวยการปรับเปลี่ยนแกนสารที่นําเสนออยางรุนแรง แมตัวสื่อน้ันจะไมใชวัตถุทางศิลปะโดย

กําเนิดก็ตามทัง้ยังหยิบยืมมาจากบริบทอื่น แลวกฤชก็นํางานศิลปะเหลาน้ันยอนกลับมาผสมปนเปกับ

วัฒนธรรมสามญัอีกครัง้หน่ึง จนเกิดลักษณะก้ํากึ่งอยูในอารมณขันและความข้ีเลน และยังแตก

ประเด็นออกไปไดตามนัยยะที่เกี่ยวของ เชนผลงานในชุด “Already Mades” เปนการนําผลงานของ

ศิลปนคนสําคัญมาทําใหม ทั้งคารวะและลอเลียนไปพรอมกนั งาน “คิดถึงคุณ” (Kitsch-tung-Koons 

– I Miss You) อางองิงาน “Balloon Dog” ของ เจฟฟ คูนส ดวยการจําลองตุกตาสนัุขที่ไรรสนิยม

และแฝงกามรมณของคูนสมาทําใหมในรปูมาหมุน 

 

ภาพที่ 11 ผลงานของ กฤช งามสม 

 ช่ือผลงาน พัดลมระบํา 

 เทคนิค สื่อผสม 
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งาน “เฮิรต...ผมหิว” (Damien I’m Famished!) อางอิงงาน “The Physical 

Impossibility of Death in the Mind of Someone Living” ของ เดเมียน เฮิรต ซึ่งนําซากปลา

ฉลามมาดองอยูในตูกระจก กฤชทําเปนหุนจําลองปลาฉลามที่กําลังพุงทะลุตูกระจกไปหาฝูงปลา

จําลองที่เคลื่อนไหวดวยกลไกอยูเบื้องหนา 

ภาพที่ 12  ผลงานของ กฤช งามสม 

 ช่ือผลงาน คิดถึงคุณ 

 เทคนิค สื่อผสม 

งาน “โถ คุณ Mutt” (R.Mutt’s Toilet) เขาอางอิงงาน “Fountain” ของดูชองป ซึ่ง

นําโถปสสาวะชายมาเซ็นช่ือ “R.Mutt” แลวสงเขาแสดงในนิทรรศการศิลปะ กริชก็นํารูปทรงของโถ

ปสสาวะมาจําลอง แลวติดต้ังเรียงกันข้ึนเปนช้ันในอางนํ้าพุประดับของจริง  

จากการศึกษาผลงานของกฤช งามสม ผูวิจัยไดนําเรื่องของการสื่อสารประสบการณที่มี

ความโดดเดนเรื่องจินตนาการของศิลปน การแปลงรูปเพื่อใหเกิดอีกสัญลักษณ และการสราง

ความหมายใหมข้ึนมา นํามาปรับใชในการสรางงานของตนเอง คือ ผูวิจัยนําเรื่องความเช่ือที่อยูคูกับ

สังคมวัฒนธรมไทย นํามาสรางสรรคงานใหมีอารมณสนุกสนาน ปนอารมณขัน การนํามาตอยอด 

พัฒนาจากมุมมองแนวความคิด เรื่องราวในชีวิตประจําวันโดยใชจินตนาการกอเกิดแนวความคิดใหม

ในอีกรูปแบบ 
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ภาพที่ 13 ผลงานของ กฤช งามสม 

 ช่ือผลงาน เฮิรต.ผมหิว 

 เทคนิค สื่อผสม 

 

 
 

ภาพที่ 14  ผลงานของ กฤช งามสม 

 ช่ือผลงาน โถ คุณ Mutt 

 เทคนิค สื่อผสม 

จากการศึกษาผลงานของกฤช งามสม ผูวิจัยไดนําเรือ่งของการสื่อสารประสบการณทีม่ี

ความโดดเดนเรื่องจินตนาการของศิลปน การแปลงรูปเพื่อใหเกิดอีกสัญลักษณ และการสราง

ความหมายใหมข้ึนมา นํามาปรบัใชในการสรางงานของตนเอง คือ ผูวิจัยนําเรื่องความเช่ือที่อยูคูกบั

สังคมวัฒนธรมไทย นํามาสรางสรรคงานใหมีอารมณสนุกสนาน ปนอารมณขัน การนํามาตอยอด 
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พัฒนาจากมุมมองแนวความคิด เรื่องราวในชีวิตประจําวันโดยใชจินตนาการกอเกิดแนวความคิดใหม

ในอีกรูปแบบ 

 ฤดี ตันเจริญ 

เมื่อเอยถึงเครื่องประดับแลว หลายทานคงนึกถึงอัญมณีมากมูลคาพรอมสีสันที่งดงาม 

และชวยเสรมิสงาสรางราศรีใหกับผูสวมใส ไมวาจะเปนแหวนเพชร สรอยไขมุก ตางหูพลอย กําไล

หยก เข็มขัดนาค เรื่อยไปจนถึงปนปกผมทองคําขาว แตเครื่องประดับในรูปแบบที่เรา “คุนเคย” อาจ

ไมใชคําตอบเดียวในการประดับรางกายเสมอไป เพราะ “คุณคา” ที่ซอนอยูอาจไมไดอยูที่มูลคาของ

วัสดุที่ใชทําเครื่องประดับเทาน้ัน แตอาจเปน “เรื่องราว” ที่ซอนความหมายอยูในตัวช้ินงานก็เปนได 

และน่ีคือ     อีกหน่ึงมุมมองใหมของการประดับตกแตงรางกายสไตล เครื่องประดับศิลปรวมสมัย 

(Contemporary Art Jewelry) โดยคุณฤดี ตันเจริญ ผูกอต้ังสถาบัน Atelier Rudee และเจาของ

รางวัล Designer of the Year Awards 2015 สาขาออกแบบเครื่องประดับ (Jewelry Design ) 

ฤดีเริ่มสนใจงาน เครื่องประดับศิลปรวมสมัย หลังจากที่จบการศึกษาจากภาควิชา

ออกแบบผลิตภัณฑคณะสถาปตยกรรมศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยฤดีเริ่มสรางผลงานและ

ช่ือเสียงใหตัวเองระหวางเปนนักเรียนที่ Alchimia Academy for Jewellery Art  ในเมือง Firenze 

ประเทศอิตาลี ผลงานของเธอไดรับการยอมรับจากศิลปนรุนใหญ ที่ไดเชิญใหเธอรวมงานนิทรรศการ

ระดับนานาชาติ และผลงานของเธอไดรับคัดเลือกและรับรางวัลจากงานประกวดในหลายเวทีในทวีป

ยุโรป กอนที่ เ ธอจะตัดสินใจเดินทางกลับประเทศไทยเพื่ อเปดโรง เรียนสอนการทํางาน

เครื่องประดับศิลปรวมสมัย Atelier Rudee ในป 2554 
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ภาพที่ 15 ผลงานของ ฤดี ตันเจริญ 

 ช่ือผลงาน นิทานสัจจะ 

 เทคนิค สื่อผสม 

ศิลปนกลาววา ฉันเรียกผลงานชุดน้ีวา “นิทานสัจจะ” เพราะช้ินงานแตละช้ินบอกเลา

เรื่องราวเรื่องราวน้ันแตกตางกันไปอยางไรก็ตามเรื่องราวเหลาน้ันมีคุณคาเดียวกันคือคุณคาของความ

เปนสัจจะ ความเปนสัจจะและมีนัยเปนสิ่งสําคัญในงานของฉันเพราะสําหรับฉันการทําเครื่องประดับ

รวมสมัยไมใช การประกอบอาชีพแตเปนการแสดงออกถึงทัศนคติความเช่ือความคิดเห็นของฉัน 

ดังน้ัน เครื่องประดับที่ฉันสรางข้ึนจึงไมใชวัตถุสําหรับตกแตงรางกายเพื่อความสวยงาม 

แตเปนวัตถุที่สามารถสวมใสบนรางกายเพื่อเตือนใหผูสวมใสระลึกถึงการดํารงอยูและบริบทของวัตถุ

น้ันแมโดยไมต้ังใจแตก็ปฏิเสธไมไดเลยวาสถานการณทางการเมืองในบานเราทุกวันน้ีมีอิทธิพลตอ

ผลงานชุดน้ี   ของฉันมันเปนหนทางที่ดูแลวเศราใจปญหาคืออะไรเราจะแกมันอยางไรเราจะผานพน

มันไปไดอยางไรและเราจะหลีกเลี่ยงไมใหมันเกิดข้ึนอีกในอนาคตไดอยางไรฉันพบวาปญหาและ

คําถามหลายอยางที่ฉันม ีไมใชเฉพาะปญหาการเมืองแตรวมถึงเรื่องอื่นๆ   ในชีวิตธรรมดาสามัญของ

ฉันไดนําพาฉันมาสูคําตอบเดียวกันน่ันจึงเปนเหตุผลที่ฉันเรียกมันวา “สัจจะ” อยางนอยก็สําหรับตัว

ฉันเอง  
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จากการศึกษาผลงานของฤดี ตันเจริญ ผูวิจัยไดนําเรื่องของการตีความเรื่องคุณคา จาก

การเปนเครื่องประดับรางกาย เปนเรื่องราวที่แฝงความหมายอยูในตัวช้ินงาน โดยศิลปนไดนิยาม

ผลงานตนเองวาเปน “เครื่องประดับศิลปรวมสมัย” ผูวิจัยสนใจในคําน้ีเพราะถือเปนคําที่ใหคุณคาให

ความสําคัญในเรื่องแนวความคิด แรงบันดาลใจ มากอนช้ินผลงาน จึงนํามาปรับใชในการสรางสรรค

ผลงานของตนเอง โดยใหความสําคัญกับแนวความคิดเปนหลัก และมองหาความเช่ือมโยงจาก

แนวความคิดวาสามารถสื่อสารดวยเทคนิค วิธีการใด ที่สามารถเช่ือมโยงแนวความคิดเรื่องความเช่ือ

ในวัฒนธรรมไทย จากนามธรรมเปนรูปธรรม ใหมีความสัมพันธกันได จึงสรางสรรคผลงานชุดหน่ึงที่

ประดับติดตัวได เพื่อสัมพันธกับแนวความคิดเรื่องเครื่องประดับนําโชค เสริมโชคชะตา และไดนิยาม

ผลงานตนเองวา “วัตถุทางความเช่ือ” อีกรูปแบบหน่ึง 

การวิจัย มิติความเช่ือเชิงวัฒนธรรมไทย เรื่องความผิดเพี้ยนในธรรมชาติที่มีอิทธิพลทาง

จิตน้ี ผูวิจัยพัฒนาตอยอดทางแนวความคิด สรางสรรคเปนงานประยุกตศิลปที่มีประโยชนใชสอยได 

(Functional Art) ทั้งทางรางกายและจิตใจ และใชศาสตรนิเทศศิลปมาบูรณาการรวมกัน เพื่อสื่อสาร

แนวความคิดใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ในที่น้ีผูวิจัยไดแบงทฤษฎี ขอมูล เอกกสารอางอิงที่เกี่ยวของในการสรางสรรคผลงาน

ออกเปน 2 สวน ดวยกัน คือ ขอมูล ทฤษฎี เอกสารอางอิง ที่เกี่ยวของกับศาสตรประยุกตศิลป และ 

ขอมูล ทฤษฎี เอกสารอางอิง ที่เกี่ยวของกับศาสตรนิเทศศิลป ดังน้ี 

 

ขอมูล ทฤษฎี เอกสารอางอิง ท่ีเก่ียวของกับศาสตรประยุกตศิลป 

ทฤษฎีศิลปะและความงาม 

เมื่อเราพูดถึง ศิลปะ เรามักจะหมายถึง ความงาม แตความงามในที่น้ีเปนเรื่องของคุณคา 

(Value) ที่เปนคุณคาทางสุนทรียะ แตกตางจากคุณคาทางเศรษฐกิจ ที่เปนราคาของวัตถุ แตเปน

คุณคาตอจิตใจ ความงามเกิดข้ึนดวยอารมณ มิใชดวยเหตุผล ความคิด หรือขอเท็จจรงิ คนที่เครงครัด

ตอเหตุผลหรือ เพงเล็งไปที่คุณคาทางวัตถุจะไมเห็นความงาม  คนที่มีอารมณละเอียดออนไหว จะ

สัมผัสความงามได งายและรับไดมาก  ความงามใหความยินดี ใหความพอใจไดทันทีโดยไมตองมี

เหตุผล  ความยินดีน้ัน เกิดข้ึนเองโดยไมมีการบังคับ  ความงามน้ันเกีย่วของกับวัตถุก็จริง  แตมิไดเริ่ม

ที่วัตถุ  มันเริ่มที่อารมณ ของคน ดังน้ัน ความงามจึงเปนอารมณ  เปนสุขารมณหรือเปนอารมณที่

กอใหเกิดความสุข เปน 1 ใน 3 สิ่งที่กอใหเกิดความสุขกับมนุษย ซึ่งไดแก ความดี ความงาม และ

ความจริง ผูที่ยอมรับและเห็นใน คุณคาของทั้งสามสิ่งน้ี จะเปนผูมีความสุข  เน่ืองจากความงามเปน

อารมณ เปนสิ่งที่อยูในความรูสึก นึกคิด ความงามจึงเปนนามธรรม ดังน้ัน การสรางสรรคงานศิลปะ ก็

เปนการถายทอดความงามผาน สื่อวัสดุตาง ๆ ออกมา เพื่อใหผูอื่นไดสัมผัส ไดพบเห็น ไดรับรู สื่อ

ตางๆ จะเปนตัวกระตุนใหผูชม เกิดอารมณทางความงามที่แตกตางกันตามคานิยมของแตละบุคคล  
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ความงามไมใชศิลปะ เน่ืองจากวา  ความงามไมจําเปนตองเกิดจากสิ่งที่มนุษยสรางข้ึน ในธรรมชาติก็มี

ความงามเชนกัน     เชน บรรยากาศ ขณะที่พระอาทิตยข้ึน หรือตกดิน ความสวยงามสดช่ืนของ

ดอกไม ทิวทัศนธรรมชาติตาง ๆ เปนตน  งานศิลปะที่ดีจะใหความพึงพอใจในความงามแกผูชมในข้ัน

แรก และจะใหความสะเทือนใจที่คลี่คลายกวางขวางย่ิงข้ึนดวยอารมณทางสุนทรียะของผลงานศิลปะ

น้ันในข้ันตอไป      

ศิลปะแบงออกเปน 2 ประเภท  

1. ความงามทางกาย (Physical Beauty )เปนความงามของรูปทรงที่กําหนดเรื่องราว 

หรือเกิดจากการ  ประสานกลมกลืนกันของทัศนธาตุ เปนผลจากการจัดองคประกอบทางศิลปะ 

2. ความงามทางใจ (Moral Beauty) ไดแก ความรูสึก หรืออารมณที่แสดงออกมาจาก

งานศิลปะหรือ ที่ผูชมสัมผัสไดจากงานศิลปะน้ันๆ  ในงานศิลปะช้ินหน่ึงๆ มีความงามทั้ง 2 ประเภท

อยูรวมกัน  แตอาจแสดงออกอยางใดอยางหน่ึง มากนอยข้ึนอยูกับประเภท  ของงาน เจตนาของ

ผูสรางและการรับรูของผูชมดวย ความงามในศิลปะ เปนการสรางสรรคลวน ๆ ไมเกี่ยวของกับความ

งามวัตถุในธรรมชาติ  เปนความงามที่แสดงออกได แมในสิ่งที่นาเกลียด หัวขอ เรื่องราว  หรือเน้ือหา

ที่ใชสรางงานน้ันอาจนาเกลียด แตเมื่อเสร็จแลว ก็ยังปรากฏความงามที่เกิดจากอารมณที่ ศิลปน

แสดงออก  ดังน้ัน ความงามจึงเปนศาสตรอยางหน่ึง ที่วาดวยความงามที่ศิลปนแสดงออกในงาน 

ศิลปะ ซึ่งเรียกวา  "สุนทรียศาสตร"  มีขอความที่ใชกัน มาต้ังแตสมัยเรอเนซองคจนถึงทุกวันน้ีวา 

"ศิลปะมิไดจําลอง    ความงาม  แตสรางความงามข้ึน"  

ศิลปะ คือ ผลแหงความคิดสรางสรรคของมนุษยที่แสดงออกมาในรูปลักษณตาง ๆ ให

ปรากฏซึ่งสุนทรียภาพ ความประทับใจ หรือความสะเทือนอารมณ ความอัจฉริยภาพ พุทธิปญญา 

ประสบการณรสนิยมและทักษะของแตละคน เพื่อความพอใจ  ความรื่นรมย  ขนบธรรมเนียม  จารีต

ประเพณีหรือความเช่ือทางศาสนา  (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2530) 

ศิลปะ คือ ผลงานการสรางสรรครูปลักษณแหงความพึงพอใจข้ึนมา และรูปลักษณ

กอใหเกิดอารมณ  รูสึกในความงาม  อารมณรูสึกในความงามน้ันจะเปนที่พึงพอใจไดก็ตอเมื่อ 

ประสาทสัมผัสของเรา ช่ืนชมในเอกภาพ หรือความประสมกลมกลืนกันในความสัมพันธอันมีระเบียบ

แบบแผน ( Herbert Read, 1959) 

ศิลปะ คือ สิ่งที่มนุษยสรางสรรคข้ึน เพื่อแสดงออกซึ่งอารมณ  ความรูสึก  สติปญญา  

ความคิด และ/หรือความงาม  (ชลูด  น่ิมเสมอ,2534) 

ศิลปะ เปนผลงานที่เกิดจากการแสดงออกของอารมณ ปญญา และทัศนคติ รวมทั้ง

ทักษะ  ความชํานิ ชํานาญของมนุษย การสรางสรรคงานศิลปะในปจจุบันมีแนวโนมไปในทางการ

สรางสรรค และการแสดงออกของอารมณและความคิด  ดังน้ัน งานศิลปะน้ันอยางนอยที่สุดควร

กอใหเกิดอารมณ และ ความคิดสรางสรรค กลาวคือ เปนงานที่สื่อใหผูชมเกิดจินตนาการนอกจากน้ัน 
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งานศิลปะที่ดีควรจะมีคุณคาทางความงาม ซึ่งเกิดจากการใชองคประกอบของสุนทรียภาพ ( วิรัตน  

พิชญไพบูลย, 2524) 

ทฤษฎีทัศนธาตุหรือองคประกอบศิลป  ในทางทัศนศิลป หมายถึง  สวนประกอบของ

ศิลปะที่มองเห็นไดประกอบไปดวย ทัศนธาตุ คือ จุด เสน รูปราง รูปทรง นํ้าหนักออน-แก สี บริเวณ

วางและ พื้นผิว 

รูปรางและรปูทรง 

รูปราง (Shape) หมายถึง เสนรอบนอกทางกายภาพของวัตถุ สิ่งของเครื่องใช คน สัตว 

และ พืช มีลักษณะเปน 2 มิติ มีความกวางและความยาวรูปราง  ผูวิจัยไดเลือกใชรูปทรงกลม เพื่อสื่อ

ถึงความอุดมสมบูรณ และรูปทรงอิสระ ไมมีโครงสรางที่แนนอน (Free Shape) เพื่อใหเกิดรูปรางที่

เกิดข้ึนตามจินตนาการของผูสรางสรรค  ใหความรูสึกทีเ่ปนอิสระเสรีมากข้ึน 

รูปทรง (Form) หมายถึง โครงสรางทั้งหมดของวัตถุที่ปรากฎแกสายตาในลักษณะ 3 มิติ 

คือมีทั้งสวนกวาง สวนยาว สวนหนาหรือลึก คือ จะใหความรูสึกเปนแทง  มีเน้ือที่ภายใน  มีปริมาตร

และมีนํ้าหนัก 

สี (Colour) หมายถึง สิ่งที่ปรากฎอยูทั่วไปรอบ ๆ ตัวเราไมวาจะเปนสีที่เกิดข้ึนเองใน

ธรรมชาติ หรือ สิ่งที่มนุษยสรางข้ึน สีทําใหเกิดความรูสึกแตกตางมากมาย  เชน  ทําใหรูสึกสดใส  รา

เริง  ต่ืนเตน  หมนหมอง  หรือเศราซึมได  เปนตน 

สีและการนําไปใช 

วรรณะของสี (Tone)  จากวงจรสีธรรมชาติ ในทางศิลปะไดมีการแบงวรรณะของสี

ออกเปน 2 วรรณะ คือ สีวรรณะรอน ไดแกสีที่ใหความรูสึกอบอุนหรือรอน เชน สีเหลือง สมเหลือง 

สม สมแดง แดง มวงแดง เปนตน สวนสีวรรณะเย็น ไดแก สีที่ใหความรูสึกเย็น สงบ สบาย เชน สี

เขียว เขียวเหลือง เขียวนํ้าเงิน  นํ้าเงิน มวงนํ้าเงิน มวง เปนตน 

ผูวิจัยไดเลือกใชสีในเชิงสญัลักษณ คือ 

สีแดง มีความอบอุน รอนแรง เปรียบดังดวงอาทิตย นอกจากน้ียังแสดงถึง ความมี

ชีวิตชีวา ความรัก ความปรารถนา เชนดอกกุหลาบแดงวัน วาเลนไทนในทางจราจรสีแดงเปน

เครื่องหมายประเภทหาม แสดง ถึงสิ่งที่อันตราย เปนสีที่ตองระวัง เปนสีของเลือด ในสมัยโรมัน สีของ

ราชวงศเปน สีแดง แสดงความมั่งค่ังอุดมสมบูรณและอํานาจ 

สีทอง มักใชแสดงถึง คุณคา ราคา สิ่งของหายาก ความสําคัญ ความสูงสงสูงศักด์ิ ความ

ศรัทธาสูงสุด ในศาสนาพุทธ หรือ เปนสีกายของพระ พุทธรูป ในงานจิตรกรรมเปนสีกายของ

พระพุทธเจา พระมหากษัตริย หรือเปนสวนประกอบของเครื่องทรง เจดียตาง ๆ มักเปนสีทอง หรือ 

ขาว และเปนเครื่องประกอบยศศักด์ิ ของกษัตริยและขุนนาง แสดงถึงความสะอาด บริสุทธ์ิ เหมือเด็ก

แรกเกิด    แสดงถึงความวางเปลา ปราศจากกิเลส ตัณหา เปนสีอาภรณของผูทรงศีล ความเช่ือถือ 
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ความดีงาม ความศรัทธา และหมายถึงการเกิดโดยที่แสงสีขาว เปนที่กําเนิดของแสงสีตางๆ เปนความ

รักและความหวัง ความหวงใยเอื้ออาทรและเสียสละของ พอแม ความออนโยน จริงใจ 

ทฤษฎีทางประติมากรรม 

ประติมากรรม เปนผลงานศิลปะที่แสดงออกดวยการสรางรูปทรง 3 มิติ มีปริมาตร มี

นํ้าหนักและกินเน้ือที่ในอากาศ โดยการใชวัสดุชนิดตางๆ วัสดุที่ใชสรางสรรคงานประติมากรรม จะ

เปนตัวกําหนด วิธีการสรางผลงานความงามของงานประติมากรรม เกิดจากการแสงและเงา ที่เกิดข้ึน

ในผลงาน ในที่น้ีผูวิจัยไดเลือกวิธีการสรางช้ินงานมา 2 วิธีดังน้ี 

การปน (Casting) เปนการสรางรูปทรง 3 มิติจากวัสดุทีเหนียวออนตัวและยึดจับตัวกัน

ไดดี วัสดุที่นิยมนํามาใชปน ไดแก  ดินเหนียว  ดินนํ้ามัน ปูน แปง ข้ีผึ้ง กระดาษ หรือ      ข้ีเลื่อยผสม

กาว เปนตน ผูวิจัยเลือกใชการปนดวยดินญี่ปุน เพื่อข้ึนแบบจําลองขนาดเล็ก 

การหลอ (Molding) เปนการสรางรูปทรง 3 มิติ จากวัสดุที่หลอมตัวไดและกลับแข็งตัว

ได  โดยอาศัยแมพิมพ ซึ่งสามารถทําใหเกิดผลงานที่เหมือนกันทุกประการต้ังแต 2 ช้ิน     ข้ึนไป วัสดุ

ที่นิยมนํามาใชหลอ ไดแก โลหะ ปูน แปง แกว ข้ีผึ้ง ดิน เรซิ่น พลาสติก ฯลฯ ผูวิจัยไดเลือกใชการ

หลอเรซิ่น เพราะมีความคงทน และสามารถเปนตนแบบในการผลิตจํานวนมากได 

 

ขอมูล ทฤษฎี เอกสารอางอิง ท่ีเก่ียวของกับศาสตรนิเทศศิลป 

 ทฤษฎีการออกแบบอัตลักษณองคกร 

Corporate Identity Design (หรือ CI Design) คือ การออกแบบอัตลักษณขององคกร     

หรือแบรนดสินคา ที่ไมไดหมายถึงการสรางแบรนดหน่ึงๆโดยตรง แตเปนหนาตางสําคัญที่จะกําหนด

หนาตาและทิศทางของแบรนดน้ันๆ ได การออกแบบอัตลักษณน้ีจึงไมใชเรื่องงาย เพราะมันไมใชแค  

การออกแบบ โลโก แลวนําไปประยุกตใชกับเครื่องมือสื่อสารทั้งหมดของแบรนด CI Design คือ      

การออกแบบ ภาพลักษณทั้งหมดของแบรนดที่จะทําใหคนภายนอกสัมผัสไดเฉกเชนเดียวกับที่องคกร

ตองการสื่อออกไป เรียกวา ถาพลาดก็อาจทําใหภาพของแบรนดบิดเบี้ยวไปเลยก็ได 

 คําวา “อัตลักษณ”   ไมมีบันทึกไวในพจนานุกรม แตมีตําราหลายเลมใหความหมายคํา

วา อัตลักษณ ไววา คุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเปนตัวบงช้ีของลักษณะเฉพาะของตัวบุคคล สังคม 

ชุมชน หรือประเทศน้ันๆ เชน เช้ือชาติ ภาษา วัฒนธรรมทองถ่ิน และศาสนา ฯลฯ ซึ่งมีคุณลักษณะที่

ไมทั่วไปหรือสากลกับสังคม อื่นๆ กลาวคือ ลักษณะที่ไมเหมือนกับของคนอื่นๆ  

อัตลักษณ มาจากภาษาบาลีวา อตฺต + ลักษณ โดยที่ อัตตะ มีความหมายวา ตัวตน ของ

ตน สวนลักษณะ หมายถึง สมบัติเฉพาะตัว หากมองเพียงแครูปศัพท อัตลักษณ จึงเหมาะจะนํามาใช

หมายถึงลักษณะเฉพาะตัวของสิ่งใดสิ่งหน่ึงมากกวา 
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สวนคําวา “เอกลักษณ” มีคําวา เอก ซึ่งหมายถึง หน่ึงเดียว จึงนาจะหมายความวา

ลักษณะหน่ึงเดียว (ของหลายๆ สิ่ง) หรือลักษณะที่ของหลายๆ สิ่งมีรวมกัน ซึ่งเปนความหมายแรก

ตามพจนานุกรมอยางไรก็ดี คนไทยโดยสวนใหญยังนิยมใชคําวา เอกลักษณ ในความหมายวาลักษณะ

เฉพาะตัวที่ไมเหมือนใครอยางกวางขวาง สวนคําวา อัตลักษณ น้ันมักจะใชในวงแคบๆ เชนแวดวง

วิชาการเทาน้ัน และบางครั้งก็ใชแบบมีนัยยะแฝง เชน เอกลักษณ เปนสิ่งตายตัวไมสามารถ

เปลี่ยนแปลงได สวน อัตลักษณ สามารถเปลี่ยนแปลงได แตกระน้ันก็ยังไมมีขอบัญญัติการใชที่ชัดเจน 

 อัตลักษณ 

Identity คือ อัตลักษณ ขององคกร หรืออัตลักษณของตราสินคาตางๆ เปนภาพลักษณ 

ความคิดและรูปแบบที่เกี่ยวของกับผูบริโภคไดรับจากตราสินคา เอกลักษณ คือ จุดแข็งที่เสนอ

คุณลักษณะที่สําคัญที่สุดเพียงหน่ึงเดียว เปนกาวแรกขององคกรที่จะนําพาองคกร สูความสําเร็จ ถาม

วาไมมีไดไหม? คําตอบคือได แตทานลองสังเกตดูวา เมื่อเราพูดถึง อัตลักษณ ขององคกรตางๆ เชน 

การบินไทย ธนาคารกสิกร ธนาคาไทยพานิชย ทานก็จะนึกออกทันทีวา สิ่งที่กลาวมาน้ัน เปนบริการ

อะไร ตราสัญลักษณเปนแบบไหน โทนสีอะไร ภาพเหลาน้ัน ก็จะแวบข้ึนมาทันที เหลาน้ัน คือ อัต

ลักษณขององคกรที่ทําใหลูกคา จดจําและ สรางความโดดเดนในแงของการแขงขัน 

 Brand 

ตราสินคา (Brand) หมายถึง ช่ือ (Name) คํา (Term) สัญลักษณ (Symbol) การ

ออกแบบ (Design) ที่จะบอกวาสินคาหรือบริการหน่ึงๆ เปนของใครและมีความแตกตางจากคูแขง

อยางไร        วิธีงายๆ ที่จะบอกวาสิ่งไหนเปนตราสินคาหรือไมน้ัน สังเกตไดจากตราสินคา จะ

ประกอบไปดวยคุณลักษณะ 4 ประการ ดังน้ี 

1. Attribute : รูปรางหนาตาภายนอกที่จะทําใหเกิดการจดจํา 

2. Benefit : คุณประโยชน 

3. Value : สิ่งที่ทําใหรูสึกวาการใชสินคาน้ีแลวเกิดความภาคภูมิใจ 

4. Personality : บุคลิกภาพของตราสินคา 

ผลิตภัณฑ (Product) กับ ตราสินคา (Brand) ตางกันตรงที่ ผลิตภัณฑ (Product) สิ่งที่      

จับตองได สัมผัสได เห็นไดดวยตาเปลา มีรูปรางหนาตา มีสไตล มีการต้ังราคา ซึ่งผลิตภัณฑจะมี

ความสามารถในการตอบสนองความตองการของผูบริโภค กลุมเปาหมายไดทั้งในแงของประสิทธิภาพ 

(Performance) และคุณคา (Value) ตราสินคา (Brand) หมายถึง ทุกอยางที่สินคามีอยูทั้งหมด 

ตลอดจนความรูสึกบางอยาง ที่ผูบริ โภคมีกับสินคาน้ันๆ โดยเปนเรื่องเกี่ยวกับบุคลิกภาพ 

(Personality) ความนาเช่ือถือ (Trust / Reliability) ความมั่นใจ (Confidence) สถานภาพ 

(Status) ประสบการณ (Share Experience) และความสัมพันธ (Relationship) สามารถอธิบาย

ตามดานลางเพื่อใหงายตอความเขาใจ 
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Product = สิ่งทีส่ามารถจับตองได (Tangible) 

Brand = สิง่ที่สามารถจับตองได + ความรูสึก (Tangible + Feeling) 

 เครื่องหมายและสัญลักษณ 

สัญลักษณ หรือ Logo มาจากคําเต็ม Logotype หมายถึง สัญลักษณ เครื่องหมาย 

ตัวแทน หรือสื่ออยางใดอยางหน่ึงที่บงบอก ประเภท รูปแบบ หรือรูปพรรณสัณฐานของสิ่งที่เปน

เจาของ สัญลักษณ หรือ Logo น้ันๆ ดุจด่ังเงา จริงๆ แลวแทบจะไมตองแปลความหมาย หรืออธิบาย

ดวยซ้ํา   กับคําคําน้ีเพราะวา ถาไดยินคําวา Logo ผูที่ฟงก็จะเขาใจไดเลย ไมตองแปร หรืออธิบาย จะ

เขาใจไดดี ตีความหมาย ขยายความไดมากกวา และกวางมากกวาคําที่ไดอธิบายไวแตตน เหมือนที่ทุก

คนเขาใจ และลึกซึง้กับคําวา “เงิน” พอเอยคําคําน้ีทุกคนจะเขาใจไดดี ลึกซึ้ง และรูความหมายกับคํา

วาเงินคือ อะไร แตจะใหแปล และตีความน้ันคอนขางจะลําบาก เปนตน 

Logo เปรียบเหมือนหนาตาของเจาของกิจการ และเจาของสินคา ดุจด่ังเงา สําหรับ

สัญลักษณ หรือ Logo มาจากความต้ังใจ และไดผานขบวนการทางดานศิลปะตางๆ โดยเริ่มต้ังแตการ

วางรูปแบบ ความหมาย หนาตา รูปลักษณ มีที่มา ที่ไป และอื่นๆ 

 ทฤษฎีการสราง Branding 

Branding คือ การสรางตราสินคา (Brand) ใหเปนที่รูจัก นิยมชมชอบ และไววางใจ           

ในหมูผูบริโภคที่เปนกลุมเปาหมาย สวนBrand ก็คือ ทุกสิ่งที่ประกอบกันข้ึนเปนตัวแทนของสินคา    

หรือบริการ อาทิ คุณภาพ, ความนาเช่ือถือ, ความไววางใจ, ประสบการณที่ดีระหวางผูใชกับสินคา  

หรือบริการ ตลอดจนบุคลิกภาพ ความเปนแบรนดน้ีครอบคลุมทั้งสิ่งที่จับตองได (Tangible) และจับ

ตองไมได (Intangible) แบรนดถูกสื่อสารไปสูผูบริโภคผานจุดสัมผัส (Touch Point) ตางๆ อาทิ     

ตราสินคา (Logo), ภาพลักษณ (Identity), บรรจุภัณฑ (Packaging), รานคาหรือจุดจําหนาย 

(Outlets), สื่อโฆษณาประชาสัมพันธฯลฯ เพื่อนําเสนอขอมูล และตอกยํ้าการจดจํา และสราง

ประสบการณที่ดีแกผูบริโภคอธิบายไดชัดๆไดดวยคําจํากัดความดังน้ี 

Brand คือTotal Experiences ประสบการณรวมทีส่รางมาโดยรวม 

 Brand คือProduct + Image (ผลิตภัณฑ บวก ภาพลักษณ) 

 Brand คือ ความรูสึกที่คอยๆกอตัวข้ึนในจิตใจผูบริโภค ที่ละเล็กที่ละนอยจนชัดเจน

มั่นคง  

(Consumer build brand as bird build nest.) ความรูสกึชัดเจนในจิตใจของ

ผูบริโภคตอแบรนดลึกไดถึง 3 ระดับดวยกันคือ 

1. สัมผัสภายนอก (Attributes = All touches) เชน รูป รส กลิ่น เสียง สี สัมผัส

คุณประโยชนที่จับตองไดของผลิตภัณฑน้ัน (Benefits = Goodness) ใหความรูสึกถึงผูบริโภค ขนาด

ที่แคไดยินช่ือสินคา ก็รูวามีประโยชนอะไร 
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2. คุณคาที่อาจจะจับตองไมไดโดยตรง แตผูบริโภคมีความรูสึกมีความเช่ือตอแบรนดได 

( Values = Feeling) 

3. บุคลิกภาพที่ ใหกับผู ใชแบรนดน้ัน และคิดวา ผูอื่นจะมองตนเองแบบน้ัน 

(Personality = Projected image) 

สรปุวิธีการ กระบวนการสราง Branding ไดดังน้ี 

1. Discovery work shop (Brand Idea)  ทานตองหาตัวเองใหเจอ หาความแตกตาง       

ของสินคาทานหรือองคกรของทานใหเจอ แลวพลิกตัวเองข้ึนมาชูจุดเดนน้ัน 

2. Structuring brand identity กําหนดตัวตนของแบรนดใหมีเอกลักษณแตกตาง

จากแบรนดอื่นๆ อาจจะแตกตางในเรื่องของประโยชนใชสอย (Functional Value) หรือแตกตางใน

สวนของอารมณความรูสึก (Emotional Value)  และสรางตําแหนงของแบรนด (Positioning) 

บุคคลิกของสินคา (Personality) ใหเสร็จสมบูรณกอนทําโฆษณา การสรางการรับรูถึงตัวตนของแบ

รนด       (Brand Identity) หรือการสรางปจจัยเช่ือมโยงกับตราย่ีหอ ก็คือการที่เราสรางสิ่งใดสิ่งหน่ึง

ของผลิตภัณฑ เชน คุณลักษณะ คุณสมบัติหรือคุณประโยชนแลวเช่ือมโยงสิ่งน้ันใหผูบริโภครับรูวา

เปนผลิตภัณฑประเภทใด เชนการนําเอาคุณลักษณะของสินคามาเปนปจจัยในการกําหนดจุดยืนของ

ผลิตภัณฑ 

 ทฤษฎี  SWOT 

SWOT เปนหลักการวิเคราะหรูปแบบหน่ึง ที่มีการใชกันอยางแพรหลายในมหาวิทยาลัย      

ฮารวารด มาต้ังแตป 1960 โดยจะใชในการประเมินสถานการณและวางแผนกลยุทธ รวมทั้ง

ตรวจสอบสภาพองคกรทั้งภายในและภายนอก โดยจะทําการวิเคราะหขอมูล 4 อยางดวยกันคือ จุด

แข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค เพื่อแกไขปญหาภายในและภายนอกขององคกรใหมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน 

องคประกอบของ SWOTองคประกอบของ SWOT มีทั้งหมด 4 อยางดวยกัน ซึ่งเปน

ที่มาของช่ือ SWOT น่ันเอง ซึ่งเปนการนําตัวอักษรหนาในภาษาอังกฤษของหลักการทั้งหมด 4 อยาง

มารวมกัน เพื่อความสะดวกสบายและงายในการจดจําน่ันเอง ซึ่งประกอบไปดวย 

1. จุดแข็ง (Strength) คือ ความสามารถและสถานการณทีดี่ภายในองคกร 

2. จุดออน (Weakness) คือ ความสามารถและสถานการณที่เปนขอดอยขององคกร ซึ่ง

ตองไดรับการแกไข 

3. โอกาส (Opportunity) คือ หนทางทีท่ําใหองคกรประสบความสําเรจ็ 

4. อุปสรรค (Threat) คือ ปจจัยที่ขัดขวางการทํางานขององคกร ซึ่งในใชหลักการ 

SWOT     ในการวิเคราะหปญหาน้ันจะแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 
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1. การวิเคราะหจากปจจัยภายใน (Internal analysis) โดยเปนการวิเคราะหจากจุดแข็ง

และจุดออนขององคกร 

 2. การวิเคราะหจากปจจัยภายนอก (External analysis) โดยเปนการวิเคราะหจาก

โอกาสและอปุสรรค ซึ่งจะเกี่ยวของกบัสงัคม การเมือง ประชาชน เศรษฐกิจ เปนตน 

โดยในการวิเคราะหตามหลักการ SWOT ที่ถูกตองน้ันตองหาจุดแข็งเพื่อลบจุดออน 

รวมถึงหากลยุทธสรางความแข็งแกรง ภายใตโอกาสที่เกิดข้ึน เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากอุปสรรค

ตางๆ น่ันเอง 

ดังน้ัน SWOT จึงเปนหลักการวิเคราะหและวางแผนการทํางานขององคกร เพื่อใหบรรลุ

ความสําเร็จและมีประสิทธิภาพที่ดีย่ิงข้ึน ซึ่งในการวิเคราะหน้ันตองวิเคราะหจากปจจัยภายในไดแก   

จุดแข็งและจุดออนขององคกร รวมถึงปจจัยภายนอกไดแก โอกาสและอุปสรรค เพราะนอกจากจะ

สามารถแกไขปญหาภายในและภายนอกองคกรไดแลว ยังทําใหองคกรมีประสิทธิภาพการทํางานที่ดี

ย่ิงข้ึนอีกดวย 

จากที่กลาวมาทั้งหมดขางตนในเรื่องของที่มาแนวความคิด แรงบันดาลใจ อิทธิพล คติ

ความเช่ือในวัฒนธรรมไทย ทฤษฎีที่ใชในการสรางสรรคผลงานทั้งหมด ผูวิจัยจึงเห็นแนวความเปนไป

ไดทางการพัฒนาตอยอดเปนธุรกิจเกี่ยวกับความเช่ือได คือ 

สินคาอัตลักษณ (Identity Commodity) ซึ่งมีจุดขายอยูตรง identity หรือ image        

ของสินคาที่เสนอตัวใหลูกคาผูอยากเสพ identity หรือ image น้ันๆ ซื้อไปบริโภค 

มูลคาวัฒนธรรม (Culture Value) ของสินคาซึ่งแปรตามวัฒนธรรมแตละทองถ่ินหรือ

กลุมเปาหมายผูบริโภค นับวันเขามามีความสําคัญแทนที่และกํากับมูลคาใชสอยและมูลคาแลกเปลี่ยน

ของสินคามากข้ึน 
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บทท่ี 3 

 

วิธีดําเนินวิจัย 

 

ผูวิจัยไดนําเรื่องมิติความเช่ือเชิงวัฒนธรรมไทย เรื่องความผิดเพี้ยนในธรรมชาติที่มี

อิทธิพลทางจิตนํามาวิเคราะหสังเคราะห และสรางสรรคผลงานที่นําเสนอแนวความคิด ที่เช่ือมโยงกับ

รากฐานทางวัฒนธรรมความเช่ือ สังคม เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมโดยอาศัยกระแสความเช่ือแบบ

ไทยๆ นําเสนอเปนงานตนแบบ (Prototype) ที่สามารถนําไปพัฒนา ตอยอดใหเกิดประโยชนใชสอย

ได (Functional Art) ไดบูรณาการกับศาสตรนิเทศศิลป ในเรื่องการสรางอัตลักษณผลิตภัณฑ 

(Corporate Identity Design) เพื่อสื่อสารความเปนเอกลักษณเฉพาะตนได โดยใชวิธีวิจัย ดังน้ี 

การศึกษาและรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับการสรางสรรค 

 1.1 ดําเนินการศึกษาคนควาจากขอมูลประสบการณสวนตัวจากจดขอมูลและบันทึกภาพ

ที่ไดจากการสังเกต 

 1.2 ดําเนินการศึกษาคนควาเรื่องแนวความคิดอิทธิพลความเช่ือ และปจจัยตางๆ

เกี่ยวกับความเช่ือเชิงวัฒนธรรมไทย เรื่องความผิดเพี้ยนในธรรมชาติที่มีอิทธิพลทางจิต ที่สามารถ

นํามาพัฒนาในกระบวนการสรางสรรคงานประยุกตศิลปได 

 1.3 ดําเนินการศึกษาคนควาเรื่องการสรางอัตลักษณผลิตภัณฑ (Corporate Identity 

Design) 

 

ภาพที่ 16 ขอมลูขาวตนไมประหลาด 

ที่มา: Matichononline, หัวปลีพญานาค, 30 พฤศจิกายน 2558, เขาถึงจาก 

http://www.ma tichon.co.th/news/213825 
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 1.4 ดําเนินการศึกษาคนควาเน้ือหารูปแบบวัตถุมงคล เรื่องรางเครื่องประดับนําโชคที่มี

อยูในประเทศไทย 

 

 

 

ภาพที่ 17 ขอมูลเรื่องความเช่ือเรื่องสัตว 

ที่มา: sanook, ความเชื่อเรื่องสัตวนําโชค, 7 สิงหาคม 2558, เขาถึงจาก 

http://news.san ook.com/2032826/ 
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ภาพที่ 18 ขอมูลเรื่องความเช่ือเรื่องเครื่องรางของขลงั 

ที่มา: อิทธิปาฏิหาริย, วัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง, 2 พฤษภาคม 2558, เขาถึงจาก 

 http://ww w.itti-patihan.com/templates/elegance/images/pdf_button.png 

 



41 
 

 
 

 เพื่อแสดงถึงที่มาของการพัฒนางานสรางสรรคประยุกตศิลป จึงนําเสนอเปน   2 

ข้ันตอน ดังน้ี 

 1. การสรางสรรคกอนวิทยานิพนธ (Art Thesis Preparation) 

 2. การสรางสรรควิทยานิพนธ (Art Thesis) 

 

การสรางสรรคกอนวิทยานิพนธ 

 ผูวิจัยทบทวนผลงานที่ตนเองเคยสรางสรรคมา ทั้งในเรื่องของแนวความคิดและ

รายละเอียดในการสรางงาน 

 กอนทําการวิจัย ผูวิจัยไดผานข้ันตอนกระบวนการทดลองสรางสรรคผลงาน เรื่องมิติ

ความเช่ือเชิงวัฒนธรรมไทยมาบางพบวามีขอบกพรองอยูคือ ยังไมมีเรื่องราวหัวขอที่สนใจชัดเจนมาก

นักขอบเขตเน้ือหายังกวาง ครอบคลุมมากเกินไป 

 การสรางสรรคกอนวิทยานิพนธ ระยะท่ี 1 

 เปนการสรางสรรคงาน ที่มีแนวความคิดวา ความเช่ือไสยศาสตร เครื่องราง ของขลัง 

ไมใชเรื่องแปลกใหม แตที่นาแปลกคือ อยูดีๆสัตวพิการไดถูกนํามาบูชา และทําไมความเช่ือ  ไสย

ศาสตร เครื่องรางของขลัง สามารถตอบโจทยชีวิตคนหลายชนช้ันได ลวดลายอันเปนเอกลักษณ

เฉพาะตัวของสิ่งมีชีวิต ลายที่ทองคางคก กระดองเตา ไกสี่ขา งูสองหัว จิ้งจกสองหาง วัวแปดขา 

ความเช่ือเหลาน้ียังคงมีนักเสี่ยงโชคใหความนิยมมาขอเลขเด็ด 

 จากที่กลาวมาขางตน จึงเปนแรงบันดาลใจใหผูวิจัยสรางสรรคงานประยุกตศิลป ที่

เช่ือมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม สังคม เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม โดยอาศัยกระแสความเช่ือ 

สรางตัวผลงานเปนชุดเครื่องประดับ เพราะประเด็นที่นําเสนอมีความเช่ือมโยงกับการเปนวัตถุมงคล 

เพื่อเสริมโชคลาภไดเปนอยางดี 
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ภาพที่ 19  ตัวอยางผลงานกอนวิทยานิพนธ 
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ภาพที่ 20   ผลงานกอนวิทยานิพนธ 

 

ผลงานสรางสรรคกอนวิทยานิพนธ ระยะท่ี 2  

เปนการสรางสรรคผลงาน ที่พัฒนาตอยอดมาจากชุดแรก ในครั้งน้ีผูวิจัยไดนําเรื่องไข

จิ้งจกที่มีลวดลายตัวเลข ดังขาวที่ปรากฏออกมา โดยในครั้งน้ีไดนําเสนอเปนเครื่อง ประดับแหวน 

และดวยธรรมชาติของการวางไข ที่อยูรวมกันเปนกลุมกอน ผูวิจัยไดเช่ือมโยงเน้ือหากับการวาง

องคประกอบภายในงาน ดวยวิธีการใชจํานวนเพื่อเพิ่มมวล (Mass) ในชุดผลงาน 
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ภาพที่ 21 ขอมูลขาวจิ้งจกออกไขเปนเลข 

ที่มา: ขาวสด, จ้ิงจกออกไขเปนเลข, 12 ตุลาคม 2558. เขาถึงจาก 

http://www.khaoso d.co.th/view_newsonline.php?newsid=1466653711 

 

 
 

ภาพที่ 22  ผลงานกอนวิทยานิพนธ 
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ผลงานสรางสรรคกอนวิทยานิพนธ ระยะท่ี 3 

ในผลงานสรางสรรคงานชุดน้ี ไดพัฒนาจากผลงานระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ที่ไดรับ

ขอเสนอแนะวา ควรมีขอบเขตเน้ือหาที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง วาเปนเรื่องไหนบาง เพื่อจะไดมี

พัฒนาการในผลงานอยางตอเน่ือง ผลงานครั้งน้ีจึงเปนการสรุปขอมูล และคัดเลือกรูปทรงจากเน้ือหา   

ที่มีความนาสนใจสามารถพัฒนาตอได ผูวิจัยจึงไดกลับไปใชชุดขอมูลในผลงานระยะที่ 1 มาพัฒนา     

ตอยอด โดยไดใชรูปทรงของสัตวที่ผิดเพี้ยนในธรรมชาติ มาเช่ือมโยงกับแนวความคิดเรื่องวัตถุมงคล 

สรางผลงานอกมาในรูปแบบเหรียญบูชา ใชการหลอเรซิ่น ในจํานวนมาก (Volume) และสรางพื้นที่

เฉพาะในการเขาดู โดยไดใชศิลปะการจัดวาง (Installation Art) เขามามีสวนรวม เพื่อกําหนดทิศทาง

ใหกับผูดู 

 

 
 

ภาพที่ 23  ผลงานกอนวิทยานิพนธ 
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การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ 

1.กําหนดทิศทางและขอบเขตของเรื่อง และเลือกตนแบบรูปทรงที่สนใจ นํามารางแบบ 

(Sketch)  

 
 

ภาพที่ 24 ภาพราง 2 มิติ ดวยดินสอ 
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ภาพที่ 25 ภาพราง 2 มิติ 1 
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ภาพที่ 26  ภาพราง 2 มิติ(2) 
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2. พัฒนาแบบราง (Sketch) โดยลงมือปฏิบัติข้ึนแบบจําลอง 3 มิติ  ขนาดเล็ก (Model) 

เพื่อหาความเปนไปไดในเรื่องรูปแบบ, องคประกอบทางศิลปะวามีความนาสนใจมีเอกลักษณเฉพาะ

ตนมากนอยเพียงใด โดยใชวิธีการปนดินญี่ปุน  

 การสรางสรรคงานของผูวิจัยเริ่มจาก การกําหนดรูปแบบองคประกอบศิลปที่กลาวมา

ขางตน และเริ่มตนการปนช้ินงานจําลองขนาดเล็ก (Model) เพื่อดูความเปนไปได ความนาสนใจใน

ช้ินงาน วามีมากนอยเพียงใด และขอคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญ เพื่อนํามาปรับแกไข และสรางผลงาน

ขนาดจริงตอไป 

 ข้ันตอนการปนงานจําลองขนาดเล็กมีดังน้ี 

 1. นวดดินญี่ปุนเพื่อลดความช้ืน 

 2. กดดินเพื่อใหไดระนาบกบัพื้นตามความหนาที่ตองการ 

 3. ข้ึนรูปโครงสรางดานในดวยวัสดุโฟม เพื่อใหช้ินงานมนํ้ีาหนักเบา 

 4. ปนดินญี่ปุนตามแบบราง (Sketch) 

 5. ในสวนของช้ินงานที่ย่ืนออกมาใชลวดเสียบกบัดินญี่ปุนเพือ่เปนแกนรับนํ้าหนักให

ช้ินงานคงรูปและเสริมความแข็งแรงของช้ินงาน 

 6. ระหวางปนถาดินญี่ปุนเริ่มแหงแข็งตัวใหใชนํ้าพรมหรือลบูสวนดินที่แข็งเพื่อใหดิน

ออนตัวลงสะดวกในการสรางรปูทรงมากข้ึน 

 7. เมื่อปนช้ินงานเสร็จสมบูรณรอใหดินญี่ปุนแหงและเซตตัวโดยการตากลมหรือปลอยให

ช้ินงานอยูในที่อากาศถายเทสะดวก 

 8. เมื่อช้ินงานแหงดินญี่ปุนเซตตัวแลวข้ันตอนตอไปจึงนํามาลงสีลวดลายตามแบบราง 

(Sketch) 

 9. พนแล็คเกอรทับเพื่อเคลือบช้ินผลงาน 

 

 
 

ภาพที่ 27  อุปกรณการทํางาน 
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ภาพที่ 28  แบบจําลอง 3มิติขนาดเล็ก 1 

 

 
 

ภาพที่ 29  ภาพที่ 23  แบบจําลอง 3มิติขนาดเลก็ 2 



51 
 

 
 

 สรุป ในการสรางสรรคงาน ผูวิจัยเริ่มจากแรงบันดาลใจและแนวความคิดถายทอด   

ออกมาเปนงานศิลป รูปแบบทางศิลปะ จึงมีความสําคัญเพราะสามารถสื่อความหมายเช่ือมโยงใหมี

ความสัมพันธกับแนวความคิด ดังน้ันสิ่งสําคัญในการสรางสรรคผลงานจึงอยูที่การเปนอีกภาษาหน่ึงใน

การสื่อสารเช่ือมโยงกับเน้ือหาแนวความคิด เพื่อความสมบูรณในการสื่อสารผลงานผูวิจัยไดกําหนด

องคประกอบศิลปะดวยทัศนธาตุตางๆ ดังน้ี 

รูปทรง (Form)  

 รูปทรงในผลงานผูวิจัยไดใชรูปทรงตนแบบมาจากสิ่งที่ผิดเพี้ยนในธรรมชาติ ซึ่งมีความ      

เหนือจริง (Surrealism) อยูในสิ่งน้ันๆ แลวผูวิจัยจึงนํามาสรางจินตนาการเพิ่มเติมตามเน้ือหาของแต  

ละเรื่อง ดังน้ันการสรางรูปทรงของผลงานแตละช้ินจึงแตกตางกันไปตามเน้ือเรื่องน้ันๆ เพื่อใหเกิด

ความนาสนใจและสรางเอกลักษณเฉพาะตน 

สี (Colour)  

 สีที่ใชในการสรางสรรคงาน ผูวิจัยไดกําหนดไว 3 สีคือสีขาว สีแดง สทีอง      เพราะจาก

การคนควาวิจัยเรื่องมิติความเช่ือในวัฒนธรรมไทยทั้ง 3 สีน้ี ถือวาเปนสีมงคล ซึง่มีความสอดคลอง

และสามารถเช่ือมโยงไปถึงเน้ือหาแนวความคิดของงานวิจัยได 

ลวดลาย (Pattern)  

 ลวดลายในช้ินงานน้ัน ผูวิจัยไดใชวิธีการถอดสัญลักษณ (Symbolic) ในเรื่อง    ของ

ความผิดเพี้ยนในธรรมชาติ ที่มีความเช่ือมโยงกับเรื่องมิติความเช่ือเรื่องความรัก มิติความเช่ือเรื่อง

ครอบครัว มิติความเช่ือเรื่องสุขภาพ และมิติความเช่ือเรื่องโชคลาภ นํามาสรางเปนลวดลายกราฟฟค

ที่มีความรวมสมัยมากข้ึน 

ขนาดและสัดสวน (Size and Proportion) 

 ขนาดและสัดสวนในงานประยุกตศิลปของผู วิจัยน้ัน ไดกําหนดขนาดไวที่  40-80 

เซนติเมตร โดยประมาณ และอีกชุดผลงานเปนขนาดเล็กที่มีจํานวนมาก ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดความนาสนใจ

ที่เดนชัด สามารถดึงดูดผูชมได และเกิดเปนช้ินงานตนแบบ 

จุดเดน (Dominance) 

 จุดเดนหรือจุดสนใจ หมายถึง สวนสําคัญที่ปรากฏชัด สะดุดตาที่สุดในงานศิลปะ จุดเดน

จะชวยสรางความนาสนใจในผลงานมากย่ิงข้ึน ในที่ น้ีผู วิจัยเลือกใชจุดเดน แบบความขัดแยง 

(Contrast) คือ ขัดแยงดวยรูปทรง ขัดแยงดวยขนาด ความขัดแยงที่กลาวมา นํามาสรางสรรคผลงาน 

เพื่อใหเกิดความงามทางศิลปะ  

 ในการสรางสรรคผลงานประยุกตศิลปกอนนําเสนอเปนวิทยานิพนธน้ัน ผูวิจัยไดศึกษา 

คนควา วิเคราะหและพัฒนาผลงานในเรื่องรูปทรง และองคประกอบทางศิลปะที่สามารถเช่ือมโยง               
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กับแนวความคิดเกี่ยวกับมิติความเช่ือเชิงวัฒนธรรมไทย เรื่องความผิดเพี้ยนในธรรมชาติที่มีอิทธิพล

ทางจิตได โดยแบงออกเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะที่ 1 จํานวน 1 ชุด (จํานวน 5 ช้ิน) ระยะที่ 2 จํานวน 

1 ชุดและระยะที่ 3 จํานวน 1 ชุด ไดดังน้ี 

ผลงานสรางสรรควิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 1 

 ผลงานในชวงวิทยานิพนธช้ินที่ 1 เปนการพัฒนาตอยอดจากชวง กอนวิทยานิพนธ ทั้งใน

เรื่องของแนวความคิด และช้ินผลงาน โดยในเรื่องเน้ือหาแนวความคิดน้ัน ถูกทําใหกระชับข้ึน มี

ขอบเขตการสรางสรรคที่ชัดเจน ภายใตช่ือวิจัย “ไทยๆ : โครงการสรางสรรคประยุกตศิลปในมิติความ

เช่ือเชิงวัฒนธรรมไทย เรื่องความผิดเพี้ยนในธรรมชาติที่มีอิทธิพลทางจิต” โดย 1 ในเรื่องความ

ผิดเพี้ยนน้ัน เปนเรื่องของสัตวอยูแตเดิมดวย 

 ผลงานช้ินที่ 1 ผูวิจัยไดเลือกนําเรื่อง “หมู 2 หัว 2 ปาก” มานําเสนอ หมู 2 หัว 2 ปาก        

ถูกพบที่บานเลขที่ 45 หมู 6 ทุงมะขาม ต.ใหมพัฒนา อ.เกาะคา จ.ลําปาง ดวยรูปราง ลักษณะที่มี  

ความแปลก พิเศษน้ี ผูวิจัยจึงนํามาสรางสรรคเปนผลงานศิลปะ โดยไดศึกษา คนควา เพิ่มเติม ในเรื่อง

ของมิติความเช่ือในวัฒนธรรมไทย ที่มีความเกี่ยวของและเช่ือมโยงกับหมู ซึ่งผลการวิจัย แบงได ดังน้ี

 1. หมู เปนสัญลักษณตัวแทน ในเรื่องของความอุดมสมบูรณ มั่งค่ัง ร่ํารวย  

 2. มีความสัมพันธ เช่ือมโยงกันกับ มิติความเช่ือในวัฒนธรรมไทย เรื่องโชคลาภ 

 ผูวิจัยจึงนําแนวความคิดน้ีมาสรางสรรคงานใหเกิดความสัมพันธกัน โดยไดใชรูปทรงที่มี

ความแปลก พิเศษ ดูเหนือจริง (Surrealism) ที่มีเอกลักษณอยูในตัวเองอยูแลวคือจํานวนปาก และ

การแทนคาดวยสัญลักษณ (Symbol) ออกมาเปนลวดลายกราฟฟครูปเงิน ทอง เพชร ที่สามารถ

เช่ือมโยงถึงเน้ือหาเกี่ยวกับมิติความเช่ือในวัฒนธรรมไทยเรื่องความสมบูรณ พูนสุข ใหเกิดความรวม

สมัยมากข้ึน 
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ภาพที่ 30 แผนภาพอธิบายกระบวนการสรางสรรคผลงาน ช้ินที่ 1 

 

 
 

ภาพที่ 31  แบบจําลองขนาดเล็ก 
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ภาพที่ 32  แบบจําลองขนาดเล็ก 

 

 
 

ภาพที่ 33  แบบจําลองขนาดเล็ก 
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ภาพที่ 34  แบบจําลองขนาดเล็ก 

 

 
 

ภาพที่ 35  แบบจําลองขนาดเล็ก 
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ภาพที่ 36  ลวดลายกราฟฟก ประติมากรรมหม ู2 หัว 
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ผลงานสรางสรรควิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 2 

 
 

ภาพที่ 37 แผนภาพอธิบายกระบวนการสรางสรรคผลงาน ช้ินที่ 2 

 

 ผลงานช้ินที่ 2 เปนเน้ือหาแนวความคิดตอจากช้ินที่ 1 โดยครั้งน้ีผูวิจัยไดเลือกนําเรื่อง        

“วัว 8 ขา” มานําเสนอ วัว 8 ขา ไดถูกพบที่ วัดวังโปง เมืองลับแล จ.อุตรดิตถ ดวยรูปรางลักษณะ     

ที่มีความแปลก พิเศษน้ี ผูวิจัยจึงนํามาสรางสรรคเปนผลงานศิลปะ โดยไดศึกษา คนควาเพิ่มเติมใน 

เรื่องของมิติความเช่ือในวัฒนธรรมไทย ที่มีความเกี่ยวของ เช่ือมโยงกับวัว ซึ่งผลการวิจัย แบงไดดังน้ี 

 1. วัว เปนสัญลักษณตัวแทนในเรื่องของ ความกาวหนา การใชความคิด 

 2. เช่ือมโยง สัมพันธกับมิติความเช่ือในวัฒนธรรมไทย เรื่องการงาน 

 ผูวิจัยจึงนําเสนอแนวความคิดน้ี มาสรางสรรคงานประยุกตศิลปใหเกิดความสัมพันธกัน      

โดยไดใชรูปทรงที่มีความแปลก พิเศษ เหนือจริง (Surrealism) ที่มีเอกลักษณอยูในตัวเองแลวคือ

จํานวนขา 8 ขา นํามาประกอบกับการแทนคาดวยสัญลักษณ (Symbol) ออกมาเปนลวดลาย

กราฟฟกเกี่ยวกับการใชความคิด สติปญญา ที่สามารถเช่ือมโยงถึงเน้ือหา มิติความเช่ือในวัฒนธรรม

ไทยเรื่องการงาน 
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ภาพที่ 38  แบบจําลองขนาดเล็ก 

 

 
 

ภาพที่ 39  แบบจําลองขนาดเลก็ 
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ภาพที่ 40  ลวดลายกราฟฟก ประติมากรรมวัว 8 ขา
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ผลงานสรางสรรควิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 3 

 
 

ภาพที่ 41 แผนภาพอธิบายกระบวนการสรางสรรคผลงาน ช้ินที่ 3 

 

 ผลงานช้ินที่ 3 เปนเน้ือหาแนวความคิดตอจากช้ินที่ 1 และ 2 โดยครั้งน้ีผูวิจัยไดเลือกนํา

เรื่อง “งู 2 หัว” มานําเสนอ งู 2 หัว ถูกพบที่ บานเลขที่ 76/2 หมู 1 ทุงมะขาม ต.หนองตรุด อ.เมือง 

จ.ตรัง ดวยรูปรางลักษณะที่มีความแปลก พิเศษน้ี ผูวิจัยจึงนํามาสรางสรรคเปนผลงานศิลปะ โดยได

ศึกษา คนควาเพิ่มเติมในเรื่องของมิติความเช่ือในวัฒนธรรมไทยที่มีความเกี่ยวของ เช่ือมโยงกับงู ซึ่ง

ผลการวิจัย แบงไดดังน้ี 

 1. งู เปนสัญลักษณตัวแทนในเรื่องของ การเสี่ยงโชค การพนัน ลาภลอย 

 2. เช่ือมโยง สัมพันธกับมิติความเช่ือในวัฒนธรรมไทย เรื่องการเสี่ยงโชค 

 ผูวิจัยจึงนําเสนอแนวความคิดน้ี มาสรางสรรคงานประยุกตศิลปใหเกิดความสัมพันธกัน 

โดยไดใชรูปทรงที่มีความแปลก พิเศษ เหนือจริง (Surrealism) ที่มีเอกลักษณอยูในตัวเองแลวคือ

จํานวนหัว 2 หัว นํามาประกอบกับการแทนคาดวยสัญลักษณ (Symbol) รูปไพ ออกมาเปนลวดลาย

กราฟฟกที่สามารถเช่ือมโยงถึงเน้ือหา มิติความเช่ือในวัฒนธรรมไทยเรื่องการเสี่ยงโชค เสี่ยงทาย 
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ภาพที่ 42  แบบจําลองขนาดเล็ก 
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ภาพที่ 43  แบบจําลองขนาดเล็ก (ตอ) 
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ภาพที่ 44  แบบจําลองขนาดเล็ก (ตอ) 
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ภาพที่ 45  ลวดลายกราฟฟก ประติมากรรมงู 2 หัว  
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ผลงานสรางสรรควิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 4 

 

 
 

ภาพที่ 46 แผนภาพอธิบายกระบวนการสรางสรรคผลงาน ช้ินที่ 4 

 

 ผลงานช้ินที่ 4 เปนเน้ือหาแนวความคิดตอจากช้ินที่ 1, 2 และ 3 โดยครั้งน้ีผูวิจัยไดเลือก     

นําเรื่อง “จิ้งจก 2 หาง” มานําเสนอ จิ้งจก 2 หาง ถูกพบที่ รานขายของชํา บานเลขที่ 38 / 2 ม.4     

ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ ดวยรูปรางลักษณะที่มีความแปลก พิเศษน้ี ผูวิจัยจึงนํามาสรางสรรคเปน

ผลงานศิลปะ โดยไดศึกษา คนควาเพิ่มเติมในเรื่องของมิติความเช่ือในวัฒนธรรมไทยเรื่องเสนหา กาม

คุณ ที่มีความเกี่ยวของ เช่ือมโยงกับจิ้งจก ซึ่งผลการวิจัย แบงไดดังน้ี 

 1. จิ้งจก 2 หาง เปนสัญลักษณตัวแทนในเรื่องของ เสนหหา ความรักใคร 

 2. เช่ือมโยง สัมพันธกับมิติความเช่ือในวัฒนธรรมไทย เรื่องความรัก เสนห กามคุณ 

 ผูวิจัยจงึนําเสนอแนวความคิดน้ี มาสรางสรรคงานประยุกตศิลปใหเกิดความสมัพันธกัน 

โดยไดใชรูปทรงที่มีความแปลก พเิศษ เหนือจรงิ (Surrealism) ที่มีเอกลกัษณอยูในตัวเองแลวคือหาง 
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2 หาง นํามาประกอบกับการแทนคาดวยสัญลักษณ (Symbol) ออกมาเปนลวดลายกราฟฟกรปูหัวใจ 

ที่สามารถเช่ือมโยงถึงเน้ือหามิติความเช่ือในวัฒนธรรมไทย เรื่องความรกัใหมีความรวมสมัยมากข้ึน 

 

 
 

ภาพที่ 47  แบบจําลองขนาดเล็ก ผลงานสรางสรรควิทยานิพนธ ช้ินที่ 5 
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ภาพที่ 48  ลวดลายกราฟฟก ประติมากรรมจิง้จก 2 หาง 
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ภาพที่ 49 แผนภาพอธิบายกระบวนการสรางสรรคผลงาน ช้ินที่ 5 

 ผลงานช้ินที่ 5 เปนเน้ือหาแนวความคิดตอจากช้ินที่ 1, 2, 3 และ 4  โดยครั้งน้ีผูวิจัยได

เลือก  นําเรื่อง “ไก 4 ขา” มานําเสนอ ไก 4 ขา ถูกพบที่ บานเลขที่ 134/2 หมู 2 ต.นาบินหลา 

อ.เมือง จ.ตรัง ดวยรูปรางลักษณะที่มีความแปลก พิเศษน้ี ผูวิจัยจึงนํามาสรางสรรคเปนผลงานศิลปะ 

โดยไดศึกษา คนควาเพิ่มเติมในเรื่องของมิติความเช่ือในวัฒนธรรมไทย ที่มีความเกี่ยวของ เช่ือมโยงกับ

ไก ซึ่งผลการวิจัย แบงไดดังน้ี 

 1. ไก 4 ขา เปนสัญลักษณตัวแทนในเรื่องของ สติปญญา ไหวพริบ ความขยัน 

 2. เช่ือมโยง สัมพันธกับมิติความเช่ือในวัฒนธรรมไทย เรื่องการเรียน 

 ผูวิจัยจงึนําเสนอแนวความคิดน้ี มาสรางสรรคงานประยุกตศิลปใหเกิดความสมัพันธกัน 

โดยไดใชรูปทรงที่มีความแปลก พิเศษ เหนือจริง (Surrealism) ที่มีเอกลกัษณอยูในตัวเองแลวคือ

จํานวนขา 4 ขา นํามาประกอบกับการแทนคาดวยสัญลักษณ (Symbol) ออกมาเปนลวดลาย

กราฟฟกรูปสมอง ชัยชนะ ปริญญาบัตร ทีส่ามารถเช่ือมโยงถึงเน้ือหามิติความเช่ือในวัฒนธรรมไทย

เรื่องการเรียน 
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ภาพที่ 50  แบบจําลองขนาดเล็ก 
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ภาพที่ 51  ลวดลายกราฟฟก ประติมากรรมจิง้จก 2 หาง 
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การบูรณาการกับศาสตรนิเทศศิลป  

ในสวนของการบูรณาการกับศาสตรนิเทศศิลป เรื่องการสรางอัตลักษณใหผลิตภัณฑ 

(Corporate Identity Design) ภายใตช่ือแบรนด “มหาโชค (Eternal Lux) ซึ่งช่ือภาษาไทย มี

ความหมายในทางบวก เปนการเสริม หรือเพิ่มเติมเขาไป สวนช่ือภาษาอังกฤษน้ัน มีความหมายไปใน

ทิศทางเดียวกัน โดยไดศัพทแสลงในคําวา Lux ที่มีที่มาจากคําวา Lucky แปลไดวา โชคดี มีโชค มี

ลาภ ตลอดไป ในสวนของการออกแบบ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการออกแบบ ดังน้ี 

Design Brief 

1. ขอมูลพื้นฐาน (Background) 

ออกแบบอัตลักษณของผลิตภัณฑ แบรนด มหาโชค (Eternal Lux) โดยใชทฤษฎีการ

สรางอัตลักษณองคกร (Corporate Identity Design) และทฤษฎีออกแบบตัวอักษร (Typography) 

นํามาสรางสรรคใหเกิดภาพลักษณเฉพาะ สามารถเขาใจและจดจําไดงาย และเพิ่มคุณคาใหกับ

ผลิตภัณฑ 

 2. วัตถุประสงค (Objective) 

    2.1 เพื่อสื่อสารแนวความคิด เกี่ยวกับมิติความเช่ือเชิงวัฒนธรรมไทยเรื่องความผิด

เพี้ยนในธรรมชาติที่มีอิทธิพลทางจิต ใหเกิดเปนรูปธรรม 

    2.2 เพื่อสรางเอกลักษณเฉพาะ ใหเกิดภาพจําใหกับผลิตภัณฑ แบรนด มหาโชค 

(Eternal Lux) 

 3. กลุมเปาหมาย (Target Group) 

    บุคคลทั่วไป 

 4. แนวความคิด (Concept) 

 สรางผลิตภัณฑภายใตแนวความเช่ือ ในวัฒนธรรมแบบไทยๆ ที่มีความคิดสรางสรรคมา

เกี่ยวของ และสามารถเกิดนวัตกรรมใหมในแนวความคิด ที่มีเอกลักษณเฉพาะ โดยใชศาสตรของ

นิเทศศิลปสื่อสาร เรื่องการสรางอัตลักษณของผลิตภัณฑ เพื่อใหเกิดภาพจํา และเพิ่มคุณคา รวมทั้ง

มูลคาใหกับผลิตภัณฑ 

 

 ขอบเขตของการออกแบบ (Scope of Designs) 

1. Logo. 

2. Business card. 

3. Tag. 

4. Packaging. 
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เหตุผลสนับสนุน (Concept Support) 

 กลยุทธการสรางแบรนด มีวิวัฒนาการเติบโตมาโดยตลอด ซึ่งในแตละยุคสมัย วิธีการ        

หรือหลักการก็จะแตกตางกันไป ตามแตปจจัยแวดลอมที่เขามากระทบ หลายๆ กลยุทธที่เคยใชการได

ดีในอดีต ในวันน้ีก็อาจจะพิการไปเสียเฉยๆ ยกตัวอยางเชน การสรางแบรนดแบบ Mind-share และ 

Emotional Branding ที่เคยไดรับความนิยมมากมากในยุค 70 ตอมาก็พบวา ไมสามารถตอบสนอง   

ตอตลาดผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปได หรือในยุคอินเตอรเน็ตแพรหลาย ที่ Viral Marketing ถูกใชเปน

กลยุทธสรางคุณคา (value) สามารถบอกไดวาอะไรจะดึงดูดความสนใจมากนอยเพียงใด แตเมื่อเวลา

ผานไป มันก็ไมสามารถวางตําแหนงของแบรนดไปไดไกลกวาน้ัน 

 อยางไรก็ดี ต้ังแตเรากาวเขาสูศตวรรษที่ 21 เปนตนมา มีแนวคิดการสรางแบรนดแบบ

หน่ึง     ที่ถูกพูดถึงกันหนาหู น่ันก็คือ "Cultural Branding"  ที่ไดชวยแกไขปญหาใหกับผลิตภัณฑ

หลากหลายประเภทภายใตช่ือแบรนดเดียว กลายเปนคูมือทางการตลาดแหงยุคไปโดยปริยาย โดย

แนวคิดคราวๆ ของคือ การเช่ือมโยงเอาอัตลักษณ (Identities) ของสินคาผลิตภัณฑ หรือบริการเขา

กับ อัตลักษณของผูบริโภคแตละกลุม ซึ่งน่ันหมายความวา Cultural Branding ไมไดทําหนาที่แคขาย

ตัวผลิตภัณฑหรือช่ือย่ีหอเทาน้ัน แตไดลวงลึกเขาไปถึงรูปแบบการใชชีวิต (lifestyle) และเรื่องราว

ตางๆ ที่เกี่ยวพันกับสินคาหรือบริการทั้งหมดดวย เรียกวาเปนการขายโลกใบยอมๆ อีกใบ 

 หัวใจของการสรางแบรนดแบบ Cultural Branding น้ันอยูที่การสื่ อสาร 

(Communications) เน่ืองจากผูบริโภคทุกวันน้ีจะเลือกซื้อสินคาหรือบริการ ก็เพื่อสัมผัสกับ "โลกอีก

ใบ" ที่เต็มไปดวยเรื่องราวแปลกใหม โดยสินคาหรือบริการจะทําหนาที่เปนเพียงสื่อกลางหรือ

ยานพาหนะ ที่นําพาผูบริโภคไปสัมผัสกับประสบการณดังกลาวเทาน้ัน 

 สําหรับผูประกอบการทีส่นใจการสรางแบรนดแบบ Cultural Branding น้ี มี

องคประกอบหลัก 5 ประการทีอ่าจเรียกไดวาเปนบันได 5 ข้ันสูความสําเร็จของเสนทางน้ี อันไดแก 

 การสรางประสบการณเกี่ยวกับแบรนด คือ การคอยๆ สรางประสบการณที่เกี่ยวกับ

สินคาหรือบริการ ใหผูบริโภคไดเขามาสัมผัส (โดยตองเปนประสบการณที่ตรงกับความสนใจของ

ผูบริโภคเปาหมาย) แบรนดที่จะประสบความสําเร็จมากที่สุด คือ แบรนดที่สามารถสรางประสบการณ

ที่วาน้ี    ไดในทุกๆ กิจกรรมของชีวิตประจําวัน การกระทําเชนน้ีจะชวยใหผูบริโภคมีปฏิสัมพันธกับ

แบรนด   อยางตอเน่ือง ชวยสรางความรูและประสบการณใหมๆ ในโลกของสินคาและบริการได 

 สรางกลุมหรือชุมชน คือ การสรางประสบการณในรูปแบบของ "พื้นที่" สําหรับผูที่สนใจ        

ในสิ่งเดียวกัน ยกตัวอยางเชน หากคุณอยากขายนํ้ามันมะกอก คุณอาจตองสรางบรรยากาศ "ความ

เปนเมดิเตอเรเนียน" ข้ึน เพื่อสื่อสารกับกลุมคนที่หลงรักในวิถีชีวิตแบบเมดิเตอเรเนียน มากกวาจะ
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ปลอยใหขวดนํ้ามันมะกอกต้ังอยูบนช้ันขายสินคา แลวใชเพียงแคการโฆษณาหรือแผนพับเปนตัว

สื่อสาร 

 ขายสินคาตอคนเปนกลุม นําเสนอสินคาในรูปแบบของ "กิจกรรมตางๆ" ที่คนเปนกลุม

สามารถมีสวนรวมกันได อยางเชน ถาเปนสินคาประเภทอาหาร กิจกรรมดังกลาว อาจไดแก อาหาร

คํ่า บารบีคิวที่สวนหลังบาน ค็อกเทลปารต้ี เปนตน 

 เรียนรูเรื่อง "ภาษา" การใชภาษาในระดับที่เหมาะสมเปนเรื่องสําคัญ โดยเฉพาะภาษาที่

ใชภายในรานคา ควรเปนภาษาพูดที่ผูบริโภคเปาหมายใชพูดกันจริงๆ ในชีวิตประจําวัน ไมควรใช

ศัพทเทคนิคที่ยากจะเขาถึง นอกจากน้ัน ภาษาในการสื่อสารควรเปนภาษาที่สนุก เราอารมณ 

 สรางวัฒนธรรมข้ึนมา ผูผลิตตองเปนผูนําเทรนดในดานน้ันๆ อยางเชน สําหรับสินคา

ประเภทอาหาร ผูผลิตตองเปนผูนําเรื่อง "เทรนดการบริโภค" และเขาใจจิตวิทยาอยางถองแทวาที่จริง

แลว       เทรนดในการบริโภคไมไดเปลี่ยนไปตามความตองการในการบริโภค แตเปลี่ยนไปเรื่อยๆ 

ตามรสนิยมเฉพาะตัว ดังน้ัน ถาหากคุณเขาใจผูบริโภคอยางลึกซึ้ง และสามารถนําเอามาพัฒนาเปน 

"วัฒนธรรม" (อาทิ Walkman Culture ของโซน่ีในอดีต - iPod Culture ของ Apple ในปจจุบัน) 

คุณก็จะเปนผูนําที่ประสบความสําเร็จในระยะยาวได 

ทฤษฎี SWOT 

 การวิเคราะหสวอต (อังกฤษ: SWOT Analysis) หรือในช่ือไทยช่ืออื่นเชน การวิเคราะห

สภาพแวดลอมและศักยภาพ หรือ การวิเคราะหสภาวะแวดลอม เปนเครื่องมือในการประเมิน

สถานการณ สําหรับองคกร หรือโครงการ ซึ่งชวยผูบริหารกําหนดจุดแข็งและจุดออนจาก

สภาพแวดลอมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มี

ศักยภาพจากปจจัยเหลาน้ีตอการทํางานขององคกร 

คําวา "สวอต" หรือ "SWOT" น้ันมาจากตัวยอภาษาอังกฤษ 4 ตัว ไดแก 

S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปนขอดีที่

เกิดจากสภาพแวดลอมภายในบริษัท เชน จุดแข็งดานสวนประสม จุดแข็งดานการเงิน จุดแข็งดานการ

ผลิต จุดแข็งดานทรัพยากรบุคคล บริษัทจะตองใชประโยชนจากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ

การตลาด 

 W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายใน         

เปนปญหาหรือขอบกพรองที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะตองหาวิธีใน

การแกปญหาน้ัน 

 O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปจจัยภายนอก เปนผลจากการ         

ที่สภาพแวดลอมภายนอกของบริษัทเอื้อประโยชนหรือสงเสริมการดําเนินงานขององคกร โอกาส

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
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แตกตางจากจุดแข็งตรงที่โอกาสน้ันเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็งน้ันเปนผลมา

จากสภาพแวดลอมภายใน นักการตลาดที่ดีจะตองเสาะแสวงหาโอกาสอยูเสมอ และใชประโยชนจาก

โอกาสน้ัน 

 T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปจจัยภายนอก เปนขอจํากัดที่เกิดจาก

สภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งธุรกิจจําเปนตองปรับกลยุทธการตลาดใหสอดคลองและพยายาม           

ขจัดอุปสรรคตางๆ ที่เกิดข้ึนใหไดจริง 

 อารมณ ความรูสึก รูปแบบ (Mood and Tone) สีมงคล (Lucky Color) ไดแก สีทอง สี

แดงความเช่ือ ความศรัทธา (Mysterious) ไดแก สีขาว 

 

การออกแบบตราสัญลักษณ (Logo) แบบท่ี 1 

 
ภาพที่ 52 แบบรางตราสัญลักษณ แบบที่ 1 

  



75 
 

 
 

การออกแบบตราสัญลักษณ (Logo) แบบท่ี 2 

 
 

ภาพที่ 53 แบบรางตราสัญลักษณ แบบท ี2 

 

การออกแบบตราสัญลักษณ (Logo) แบบท่ี 3 

 
ภาพที่ 54 แบบรางตราสัญลักษณ แบบที่ 3 
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 การออกแบบตราสัญลักษณ (Logo) แบบท่ี 4 

 
 

ภาพที่ 55 แบบรางตราสัญลักษณ แบบที่ 4 

 

 การออกแบบตราสัญลักษณ (Logo) แบบท่ี 5 

 
ภาพที่ 56 แบบรางตราสัญลักษณ แบบที่ 5 
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 จากคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ ไดรับคําเสนอแนะวา รูปแบบที่ 3 มีความเปนไปไดในการ

ออกแบบ เน่ืองจากมีความเดนชัด แตยังมีความไมชัดเจนในตัวอักษร “ห” และควรมีการสราง

สัญลักษณการออกแบบเหมือนรูปแบบที่ 1 ผูวิจัยจึงนําคําเสนอแนะมาพัฒนาตอ ดังน้ี 

พัฒนาการออกแบบตราสัญลักษณ (Logo)  แบบท่ี 6 

 

 

ภาพที่ 57 แบบรางตราสัญลักษณ แบบที่ 6 

 
ภาพที่ 58 ตราสญัลักษณ 
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การออกแบบตราสัญลักษณ (Logo) 

เมื่อไดตราสัญลักษณเสรจ็สมบรูณแลว จึงนํามาสรางสรรค ตอยอดในสวนการออกแบบ

อื่นๆ ของอัตลกัษณของผลิตภัณฑ 

 

การออกแบบนามบัตรองคกร (Business Card) 

 

ภาพที่ 59 นามบัตรองคกร 
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 การออกแบบปายฉลากสินคา (Tag) 

 

ภาพที่ 60 ปายสินคา รูปแบบที่ 1 

 

ภาพที่ 61 ปายสินคา รูปแบบที่ 2 
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ภาพที่ 62 ปายสินคา รูปแบบที่ 3 
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การออกแบบบรรจุภัณฑ (Packaging Design) 

 

ภาพที่ 63 บรรจุภัณฑกลองไม 
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สถานท่ี (Location) 

ในสวนของสถานที่วางจําหนายผลิตภัณฑน้ัน ผูวิจัยไดเลอืกมา 2 แหงดวยกัน คือ 

1. Art Hub @ bacc ที่ต้ัง หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรงุเทพมหานคร 939 ถ.พระราม 1  

แขวงวังใหม เขตปทมุวัน 10330 

 

 

ภาพที่ 64 ภาพสถานที่ Art Hub @ bacc หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

 

2. The Shop @ TCDC ที่ต้ัง ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ  ช้ัน 5 ดิ เอ็มโพเรียม 

ช็อปปง คอมเพล็กซ  622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110 

 

 

 

ภาพที่ 65 ภาพสถานที่ The Shop @ TCDC ที่ต้ัง ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ  
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เน่ืองจากเปนพื้นที่เปดโอกาสใหกับ นักออกแบบ หรือผูประกอบการหนาใหมๆ โดยเปน

ตัวกลางใหคําปรึกษา เช่ือมโยงงานออกแบบกับการขาย ใหเกิดผลตอบรับระหวางผูออกแบบกับ

ผูบริโภค รวมถึงใหคําแนะนําในสินคากับผูออกแบบและผูประกอบการได 

 

 
 

ภาพที่ 66 ภาพข้ันตอนการดําเนินการสรางสรรคผลงาน 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากการประเมินผล 

 

 การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ ภายใตหัวขอเรื่อง “ไทยๆ : โครงการสรางสรรค

ประยุกตศิลปในมิติความเช่ือเชิงวัฒนธรรมไทยเรื่องความผิดเพี้ยนในธรรมชาติที่มีอิทธิพลทางจิต” 

ผูวิจัยนําทฤษฎี องคความรูองคประกอบศิลป) มาเปนปจจัยหลักในการสรางสรรคผลงาน เมื่อนํา

หลักการองคความรูพื้นฐานมาประยุกตใชในการสรางสรรคผลงาน ผสมผสานแนวความคิดกับ

จินตนาการ ทําใหเกิดเปนผลงานตนแบบอยางมีข้ันตอน กอเกิดเปนเอกลักษณที่ไดมา ซึ่งความงาม

ทางดานสุนทรียศาสตรข้ึนในผลงานตนแบบ 

           ยอดเปนผลิตภัณฑ โดยบูรณาการกับศาสตรนิเทศศิลป ในเรื่องของการสรางอัตลักษณ

องคกร (Corporate Identity Design) เพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธแนวความคิดของผลิตภัณฑ เปนบท

วิเคราะหได ดังน้ี 

 

การวิเคราะหองคประกอบศิลปของงานประติมากรรมตนแบบ  

           1. องคประกอบสวนเน้ือหา (Content) 

1.1 เรื่อง (Subject): เสนอเรื่องความเช่ือเชิงวัฒนธรรมไทยเรื่องความผิดเพี้ยนใน

ธรรมชาติที่มีอิทธิพลทางจิต ในงานวิจัยชุดน้ี จํากัดขอบเขตเฉพาะเรื่องราวทางกายภาพของสัตวที่

ผิดเพี้ยนในธรรมชาติ 

1.2 แนวเรื่อง (Theme): แสดงออกดวยโครงสรางทางอารมณที่แฝงไปดวยคติความ

เช่ือ มีจินตนาการ มุมมองดานบวก แทรกอารมณขัน 

1.3 เน้ือหา (Content): สะทอนแนวคิด และความรูสึกเกี่ยวกับพลังความเช่ือ ความ

ศรัทธาของคน ตอสิ่งที่คิดวาเหนือธรรมชาติ ตามคานิยมแบบไทยๆ 

2. องคประกอบสวนรูปทรง (Form) 

2.1 รูปแบบ (Style): ประติมากรรมลอยตัว แนวทางปอบ เซอรเรียลิสม (Pop 

Surrealism) 

2.2 รูปทรง (Form): รูปทรงอินทรีย (Organic form) กึ่งนามธรรม ที่ดัดแปลง ลดทอน

รายละเอียดมาจากตนแบบจริงของรูปทรงธรรมชาติ .ใหดูเรียบงาย (Simplify form) 
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2.3 วัสดุ (Material): ไฟเบอรกลาส (Fiber glass) 

2.4 เทคนิค (Technique): ปน หลอ 

2.5 ทัศนธาตุ (Visual Elements) ที่สําคัญ: 

 2.5.1 เสน (Line): ใชเสนโคงอิสระ เปนโครงสรางหลัก  

 2.5.2 ผิว (Texture): ผิวสมัผัสจริงลักษณะเรียบตึง มีทั้งผิวดาน และมันวาว 

 2.5.3 นํ้าหนัก (Scheme of Value): ใชโทนสวาง 

 2.5.4 รูปทรง (Form): ใชรูปทรงอินทีย (Organic form) เชิงปริมาตร (Volume)  

 2.5.5 สี (Color): เลือกใชสี 3 สี คือสีขาว สีแดง และสีทอง เปนสัญลักษณในมิติ

ความเช่ือเรื่องมงคล ความโชคดี 

3. ดานเอกภาพ 

3.1 ดุลยภาพ (Balance): ใชดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetry) เปนสวนใหญ ใชใช

ดุลยภาพแบบอสมมาตร (Asymmetry) เปนสวนนอย 

3.2 ความประสานกลมกลืน (Harmony): ใชจังหวะของเสนโคง เช่ือมตอโครงสราง

ทั้งหมดเขาดวยกัน ละใชรายละเอียดเสนตรงขัดแยงปริมาณเล็กนอย ใชสีขาวควบคุมโครงสรางสวน

ใหญ แทรกสีแดงสีทอง และ เทา เปนสวนรอง 

3.3 การเนนความเปนเดน (Dominance): เนนจุดเดนในรูปทรง ในสวนที่เปน

สาระสําคัญของเรื่องความผิดเพี้ยนทางธรรมชาติ ใหเห็นชัดเจน 

3.4 สัดสวน: (Proportion): ใชสัดสวนตามจินตนาการ ไมยึดขอเท็จจริง โดยรวม

ออกแบบใหรูปทรงมีโครงสราง กลม ปอม ผลงานสามารถ ยอ ขยายสัดสวนเทียบเคียง (Scale) ได ตาม

บริบทใชงาน 
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บทวิเคราะหผลงานวิทยานิพนธชิ้นท่ี 1 

 

 
 

ภาพที่ 67  งานประติมากรรมตนแบบ ช้ินที่ 1 

 

 
 

ภาพที่ 68  งานประติมากรรมตนแบบ ช้ินที่ 1 

 ผลงานประติมากรรมรูปทรง “หมู 2 หัว” เปนผลงานตนแบบที่ไดพัฒนาทัศนธาตุ และใช

ทฤษฎีองคประกอบทางศิลปะนํามาสรางสรรค ดังน้ี 
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 วิเคราะหเน้ือหา  

 ผูวิจัยไดนําเรื่องราวเกี่ยวกับมิติความเช่ือเชิงวัฒนธรรมไทย เรื่องความผิดเพี้ยนใน

ธรรมชาติ ในที่น้ี ผูวิจัยไดเลือกเรื่องสัตวที่ผิดเพี้ยนมาสรางสรรคผลงาน โดยเลือกยกตัวอยางสัตว 5 

ประเภท ที่เปนขาว กรณีตัวอยางแรกคือ หมู 2 หัว 2 ปาก ถูกพบที่บานเลขที่ 45 หมู 6 ทุงมะขาม ต.

ใหมพัฒนา อ.เกาะคา จ.ลําปาง 

 

 วิเคราะหรูปทรง  

 เปนผลงานตนแบบทางประติมากรรมที่ทําดวยไฟเบอรกลาส การจัดองคประกอบใน

ผลงานเปนรูปแบบเหนือจริง (Surrealism) แสดงอารมณ ความรูสึกสนุกสนาน ปนอารมณขันดวย

ทาทาง อากัปกิริยา และลวดลาย  

 การสังเคราะหรูปทรง ผูวิจัยเลือกใชรูปที่มีลักษณะกลม (Sphere) ความเปนกลุมกอน

เดียวกัน เปนมวล (Mass) เพื่อเปนสัญลักษณสื่อในเรื่องความอุดมสมบูรณ และดวยลักษณะทาง

กายภาพที่แปลกของสัตวแตละตัว ผูวิจัยมองวาคือความพิเศษที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว สําหรับ หมู 2 

หัวน้ัน มีลักษณะจมูกที่มีเพิ่มมา 2 ฝง และตาที่มีขางเดียว ผูวิจัยจึงไดนํามาพัฒนา ตอยอดการ

สรางสรรคโดยไดใสจินตนาการตนเอง เขาไปในผลงาน เพื่อใหมีเอกลักษณเฉพาะที่เดนชัดข้ึน 

 การสังเคราะหสี ผูวิจัยกําหนดโครงสีในผลงาน 3 สี เลือกใชสีที่เปนสัญลักษณตัวแทน เรื่อง

สีมงคล คือสีทอง สีแดง และสีขาว ที่ เปนตัวแทนความเช่ือเรื่องมงคล ความโชคดี ใชสีที่ตัดกัน 

(Contrast) เพื่อใหเกิดผลในเรื่องของพลังความเช่ือ ความศรัทธา ในผลงานช้ินน้ีผูวิจัยไดเลือกใช 

 2 สีคือ สีขาว และสีทอง 

 การสังเคราะหเรื่องสัญลักษณ ผูวิจัยแยกเปนมิติไดดังน้ีคือ หมูเปนสัญลักษณตัวแทนในมิติ

เรื่องความมั่งค่ัง อุดมสมบูรณ พูนสุข ผูวิจัยไดสรางสัญลักษณเฉพาะตัวข้ึนมา โดยใชสีทั้ง 3 สี สราง

ลวดลายกราฟฟก รูปเงิน ทอง เพชร เพื่อเช่ือมโยงมิติความเช่ือเรื่องความอุดมสมบูรณ มั่งมี ร่ํารวย 

ออกมาเปนรูปธรรม และมีความรวมสมัยมากข้ึน 

 จากการวิเคราะหผลงานที่สรางสรรคออกมาแลว ผลปรากฏวาพื้นผิวของช้ินงาน 

(Texture) เรียบ เกลี้ยงไป การลงสีลวดลายไมกลมกลืนกับช้ินงาน ยังขาดองคประกอบความงาม

ทางดานประติมากรรม ภาพโดยรวมแลว ผูวิจัยมีความเห็นวาในทางเน้ือหา แนวความคิด มีความเปนไป

ไดในการพัฒนาตอยอด สวนทางกายภาพของงาน ยังขาดเอกลักษณและจุดสนใจ ไมตรงตามเปาหมาย

ที่คาดไว 
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บทวิเคราะหผลงานวิทยานิพนธชิ้นท่ี 2 

 

 
 

ภาพที่ 69  งานประติมากรรมตนแบบ ช้ินที่ 2 

 

 
 

ภาพที่ 70  งานประติมากรรมตนแบบ ช้ินที่ 2 
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 ผลงานประติมากรรมรูปทรง “วัว 8 ขา” เปนผลงานตนแบบที่ไดพัฒนาทัศนธาตุ และใช

ทฤษฎีองคประกอบทางศิลปะนํามาสรางสรรค ดังน้ี 

 

 วิเคราะหเน้ือหา 

 ผูวิจัยไดนําเรื่องราวเกี่ยวกับมิติความเช่ือเชิงวัฒนธรรมไทย เรื่องความผิดเพี้ยนใน

ธรรมชาติ ในที่น้ี ผูวิจัยไดเลือกเรื่องสัตวที่ผิดเพี้ยนมาสรางสรรคผลงาน โดยสัตวประเภทที่ 2 ที่เปนขาว

คือ วัว 8 ขาถูกพบที่ วัดวังโปง เมืองลับแล จ.อุตรดิตถ 

 

 วิเคราะหรูปทรง  

 เปนผลงานตนแบบทางประติมากรรมทีท่ําดวยไฟเบอรกลาส การจัดองคประกอบใน

ผลงานเปนรปูแบบเหนือจริง (Surrealism) แสดงอารมณ ความรูสึกสนุกสนาน ปนอารมณขันดวย

ทาทาง อากัปกิริยา และลวดลาย 

 การสังเคราะหรูปทรง ผูวิจัยเลือกใชรูปที่มีลักษณะกลม (Sphere) ความเปนกลุมกอน

เดียวกัน เปนมวล (Mass)  เพื่อเปนสัญลักษณสื่อในเรื่องความอุดมสมบูรณ ซึ่งถือเปนแนวคิดหลักใน

การสรางสรรคผลงานทั้งชุดน้ี และดวยลักษณะทางกายภาพที่แปลกของสัตวแตละตัว ผูวิจัยมองวาคือ

ความพิเศษที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว สําหรับ วัว 8 ขาน้ัน มีลักษณะของขาที่เกินมา ดานละ 4 ขา 

ผูวิจัยจึงไดนํามาพัฒนา สรางสรรคโดยไดใสจินตนาการตนเองเขาไปในผลงาน ในลักษณะทาทางที่

อางอิงมาจากรูปเคารพที่มีหลายกร  

 การสังเคราะหสี ผูวิจัยกําหนดโครงสีในผลงาน 3 สี เลือกใชสีที่เปนสัญลักษณตัวแทน เรื่อง

สีมงคล คือสีทอง สีแดง และสีขาว ที่ เปนตัวแทนความเช่ือเรื่องมงคล ความโชคดี ใชสีที่ตัดกัน 

(Contrast) เพื่อใหเกิดผลในเรื่องของพลังความเช่ือ ความศรัทธา 

 การสังเคราะหเรื่องสัญลักษณ ผูวิจัยแยกเปนมิติไดดังน้ีคือ วัวเปนสัญลักษณตัวแทนในมิติ

เรื่องความกาวหนา การงาน ผูวิจัยไดสรางสัญลักษณที่สามารถสื่อถึงมิติความเช่ือเรื่องการงาน โดยใชสี

ทั้ง 3 สี สรางลวดลายกราฟฟก รูปชัยชนะ เหรียญทอง ไอเดีย ความสําเร็จ เพื่อเช่ือมโยงมิติความเช่ือ

เรื่องความกาวหนา การประสบผลสําเร็จในหนาที่การงาน ออกมาเปนรูปธรรม และมีความรวมสมยัมาก

ข้ึน 

 จากการวิเคราะหผลงานที่สรางสรรคออกมาแลว ผลปรากฏวาทางดานรูปทรง ทาทางมี

เอกลักษณมากข้ึน การใชสีแดงทําใหเกิดอารมณสดใส สนุกสนานในผลงานมากข้ึน ในสวนเรื่องลวดลาย

ยังไมมีความกลมกลืนกับผลงานเทาที่ควร ผูวิจัยมีความเหน็วาในทางเน้ือหา โครงสรางแนวความคิด

หลัก มีความเปนไปไดในการพัฒนาตอยอด สวนทางกายภาพของผลงาน เริ่มมเีอกลักษณและจุดสนใจ

ในช้ินน้ี 
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บทวิเคราะหผลงานวิทยานิพนธชิ้นท่ี 3 

 

 
 

ภาพที่ 71  งานประติมากรรมตนแบบ ช้ินที่ 3 

 

 
 

ภาพที่ 72  งานประติมากรรมตนแบบ ช้ินที่ 3 
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ภาพที่ 73  งานประติมากรรมตนแบบ ช้ินที่ 3 

 

 ผลงานประติมากรรมรูปทรง “งู 2 หัว” เปนผลงานตนแบบที่ไดพัฒนาทัศนธาตุ และใช

ทฤษฎีองคประกอบทางศิลปะนํามาสรางสรรค ดังน้ี 

 วิเคราะหเน้ือหา  

 ผูวิจัยไดนําเรื่องราวเกี่ยวกับมิติความเช่ือเชิงวัฒนธรรมไทย เรื่องความผิดเพี้ยนใน

ธรรมชาติ ในที่น้ี ผูวิจัยไดเลือกเรื่องสัตวที่ผิดเพี้ยนมาสรางสรรคผลงาน โดยสัตวประเภทที่ 3 ที่เปนขาว

คือ งู 2 หัวถูกพบที่ บานเลขที่ 76/2 หมู 1 ทุงมะขาม ต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรัง  

 วิเคราะหรูปทรง  

 เปนผลงานตนแบบทางประติมากรรมที่ทําดวยไฟเบอรกลาส การจัดองคประกอบใน

ผลงานเปนรูปแบบเหนือจริง (Surrealism) แสดงอารมณ ความรูสึกสนุกสนาน ปนอารมณขันดวย

ทาทาง อากัปกิริยา และลวดลาย 

 การสังเคราะหรูปทรง ผูวิจัยเลือกใชรูปที่มีลักษณะเปนเสน (Line) ความเปนกลุมกอน

เดียวกัน เปนมวล (Mass)  เพื่อเปนสัญลักษณสื่อในเรื่องความอุดมสมบูรณ ซึ่งถือเปนแนวคิดหลักใน

การสรางสรรคผลงานทั้งชุดน้ี และดวยลักษณะทางกายภาพที่แปลกของสัตวแตละตัว ผูวิจัยมองวาคือ

ความพิเศษที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว สําหรับงู 2 หัวน้ัน มีลักษณะของหัวที่ติดกัน 2 หัว ผูวิจัยจึงได

นํามาพัฒนา   ตอยอดการสรางสรรคโดยไดใสจินตนาการตนเองเขาไปในผลงาน ในลักษณะทาทางที่คด

เค้ียว วนไปมาอิสระ โดยไดแรงบันดาลใจจากคําวา งูกินหาง 
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 การสงัเคราะหสี ผูวิจัยกําหนดโครงสีในผลงาน 3 สี เลือกใชสีที่เปนสญัลักษณตัวแทน เรื่อง

สีมงคล คือสีทอง สีแดง และสีขาว ที่เปนตัวแทนความเช่ือเรื่องมงคล ความโชคดี ใชสีที่ตัดกัน 

(Contrast) เพื่อใหเกิดผลในเรื่องของพลังความเช่ือ ความศรัทธา ในผลงานช้ินน้ีผูวิจัยไดเลือกใช 2 สีคือ 

สีขาว และสีทอง เพราะอยากใหจุดสนใจอยูที่ลกัษณะทาทาง 

 การสังเคราะหเรื่องสัญลักษณ ผูวิจัยแยกเปนมิติทางความเช่ือไดดังน้ี งู เปนสัญลักษณ

ตัวแทน ในมิติการเสี่ยงโชค การเสี่ยงทาย ผูวิจัยไดสรางสัญลักษณเฉพาะตัวข้ึนมา โดยใชสีทั้ง 3 สี มา

ออกแบบสัญลักษณเปนรูปไพทั้ง 4 ใบ เพื่อสื่อสารสัญลักษณ ในดานมิติความเช่ือเรื่องการเสี่ยงโชค 

เสี่ยงทาย โดยใชภาษาทางศิลปะเปนสื่อกลาง เพื่อสื่อสารความหมาย และแนวความคิด 

 จากการวิเคราะหผลงานที่สรางสรรคออกมาแลว ผลปรากฏวาทางดานรูปทรง ทาทางมี

เอกลักษณมากข้ึน เรื่องลวดลายการลงสีแบบบาง ทําใหมีความกลมกลืนสงเสริมผลงาน ผูวิจัยมี

ความเห็นวา ในทางเน้ือหา โครงสรางแนวความคิดหลัก มีความเปนไปไดในการพัฒนาตอยอด สวนทาง

กายภาพของผลงานช้ินน้ี ใหอารมณความสนุกสนานมากข้ึนจากทาทาง และรูปทรง เริ่มมีเอกลักษณ

และจุดสนใจในผลงาน 
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บทวิเคราะหผลงานวิทยานิพนธชิ้นท่ี 4 

 

 
 

ภาพที่ 74  งานประติมากรรมตนแบบ ช้ินที่ 4 

 

 ผลงานประติมากรรมรูปทรง “จิ้งจก 2 หาง” เปนผลงานตนแบบที่ไดพัฒนาทัศนธาตุ และ

ใชทฤษฎีองคประกอบทางศิลปะนํามาสรางสรรค ดังน้ี 

 

 วิเคราะหเน้ือหา 

 ผูวิจัยไดนําเรื่องราวเกี่ยวกับมิติความเช่ือเชิงวัฒนธรรมไทย เรื่องความผิดเพี้ยนใน

ธรรมชาติ ในที่น้ี ผูวิจัยไดเลือกเรื่องสัตวที่ผิดเพี้ยนมาสรางสรรคผลงาน โดยสัตวประเภทที่ 4 ที่เปนขาว

คือ จิ้งจก 2 หาง ถูกพบที่ รานขายของชํา บานเลขที่ 38 / 2 ม.4 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 

  

 วิเคราะหรูปทรง  

 เปนผลงานตนแบบทางประติมากรรมที่ทําดวยไฟเบอรกลาส การจัดองคประกอบใน

ผลงานเปนรูปแบบเหนือจริง (Surrealism) แสดงอารมณ ความรูสึกสนุกสนาน ปนอารมณขันดวย

ทาทาง อากัปกิริยา และลวดลาย 
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 การสังเคราะหรูปทรง ผูวิจัยเลือกใชรูปที่มีลักษณะกลม (Sphere) เปนกลุมกอนเดียวกัน 

(Mass)และเรื่องจํานวน มาสรางสรรคงาน เพื่อเปนสัญลักษณสื่อในเรื่องความอุดมสมบูรณ ซึ่งถือเปน

แนวคิดหลักในการสรางสรรคผลงานทั้งชุดน้ี และดวยลักษณะทางกายภาพที่แปลกของสัตวแตละตัว 

ผูวิจัยมองวา คือความพิเศษที่เปนเอกลักษณ สําหรับจิ้งจก 2 หางน้ัน มีลักษณะของหางที่แยกออกจาก

กันตรงปลาย แตยังมีโคนหางเดียวกัน ผูวิจัยจึงไดนํามาพัฒนา ตอยอดการสรางสรรคโดยไดใส

จินตนาการตนเองเขาไปในผลงาน โดยเช่ือมโยงกับเรื่องสัตวที่เปนสัญลักษณตัวแทนเรื่องความรัก จึงให

สวนหางขมวดเขาหากันเปนรูปหัวใจ 

 การสังเคราะหสี ผูวิจัยกําหนดโครงสีในผลงาน 3 สี เลือกใชสีที่เปนสัญลักษณตัวแทน เรื่อง

สีมงคล คือสีทอง สีแดง และสีขาว ที่ เปนตัวแทนความเช่ือเรื่องมงคล ความโชคดี ใชสีที่ตัดกัน 

(Contrast) เพื่อใหเกิดผลในเรื่องของพลังความเช่ือ ความศรัทธา ในผลงานช้ินน้ีผูวิจัยไดเลือกใช 2 สี 

คือ สีขาว และสีทอง เพราะดวยช้ินงานมีขนาดเล็ก สีขาวจึงทําใหเกิดความสวาง เห็นผลงานเดนชัดมาก

ข้ึน 

 การสังเคราะหเรื่องสัญลักษณ ผู วิจัยแยกเปนมิติทางความเช่ือได ดังน้ี จิ้งจก เปน

สัญลักษณตัวแทน ในมิติเรื่องความรัก, ดานเสนห ผูวิจัยไดสรางสัญลักษณข้ึนมา โดยออกแบบ

สัญลักษณทางกราฟฟกรูปหัวใจ ที่สื่อทางดานเสนหา ความรักใหดูรวมสมัยมากข้ึน 

 จากการวิเคราะหผลงานที่สรางสรรคออกมาแลว ผลปรากฏวาทางดานรูปทรง ทาทางและ

จํานวน สรางเอกลักษณได ในสวนเรื่องลวดลายการลงสียังไมคอยเรียบรอย ยังขาดความกลมกลืนกับตัว

ผลงาน ผูวิจัยมีความเห็นวา ในทางเน้ือหา โครงสรางแนวความคิดหลัก มีความเปนไปไดในการพัฒนา

ตอยอด สวนทางกายภาพของผลงานช้ินน้ี ใหอารมณความสนุกสนานมากข้ึนจากทาทาง อากัปกิริยา 

และทาทางของสัตวที่สามารถสื่อในมิติความเช่ือเรื่องความรักได และรูปทรงมีเอกลักษณและจดุสนใจใน

ผลงาน 
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บทวิเคราะหผลงานวิทยานิพนธชิ้นท่ี 5 

 

 
 

ภาพที่ 75  งานประติมากรรมตนแบบ ช้ินที่ 5 

 

 
 

ภาพที่ 76  งานประติมากรรมตนแบบ ช้ินที่ 5 

 

 ผลงานประติมากรรมรูปทรง “ไก 4 ขา” เปนผลงานตนแบบที่ไดพัฒนาทัศนธาตุ และใช

ทฤษฎีองคประกอบทางศิลปะนํามาสรางสรรค ดังน้ี 
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 วิเคราะหเน้ือหา 

 ผูวิจัยไดนําเรื่องราวเกี่ยวกับมิติความเช่ือเชิงวัฒนธรรมไทย เรื่องความผิดเพี้ยนใน

ธรรมชาติ ในที่น้ี ผูวิจัยไดเลือกเรื่องสัตวที่ผิดเพี้ยนมาสรางสรรคผลงาน โดยสัตวประเภทที่ 5 ที่เปนขาว

คือ ไก 4 ขา ถูกพบที่ บานเลขที่ 134 / 2 หมู 2 ต.นาบินหลา อ.เมือง จ.ตรัง 

  

 วิเคราะหรูปทรง  

 เปนผลงานตนแบบทางประติมากรรมทีท่ําดวยไฟเบอรกลาส การจัดองคประกอบใน

ผลงานเปนรปูแบบเหนือจริง (Surrealism) แสดงอารมณ ความรูสึกสนุกสนาน ปนอารมณขันดวย

ทาทาง อากัปกิริยา และลวดลาย 

 การสังเคราะหรูปทรง ผูวิจัยเลือกใชรูปที่มีลักษณะกลม (Sphere) เปนกลุมกอนเดียวกัน 

(Mass) และเรื่องเสน (Line) มาสรางสรรคงาน เพื่อเปนสัญลักษณสื่อในเรื่องความอุดมสมบูรณ ซึ่งถือ

เปนแนวคิดหลักในการสรางสรรคผลงานทั้งชุดน้ี และดวยลักษณะทางกายภาพที่แปลกของสัตวแตละ

ตัว ผูวิจัยมองวา คือความพิเศษ ที่เปนเอกลักษณ สําหรับไก 4 ขาน้ัน มีลักษณะขาที่งอกออกมาดานขาง 

แตขนาดเล็กกวาขาหลัก ผูวิจัยจึงไดนํามาพัฒนา ตอยอดการสรางสรรคโดยไดใสจินตนาการตนเองเขา

ไปในผลงานโดยการเพิ่มจํานวนขาใหรอบตัว ไดแรงบันดาลใจมาจากอาหารที่มีช่ือเรียกวา ซูเปอรตีนไก 

 การสงัเคราะหสี ผูวิจัยกําหนดโครงสีในผลงาน 3 สี เลือกใชสีที่เปนสญัลักษณตัวแทน เรื่อง

สีมงคล คือสีทอง สีแดง และสีขาว ที่เปนตัวแทนความเช่ือเรื่องมงคล ความโชคดี ใชสีที่ตัดกัน 

(Contrast) เพื่อใหเกิดผลในเรื่องของพลงัความเช่ือ ความศรัทธา ในผลงานช้ินน้ีผูวิจัยไดเลอืกใช 2 สี 

คือ สีขาว และสีทอง โดยช้ินน้ีไดใหคาสัดสวนสีทองอยูในพื้นที่งานมากกวาสีขาว เพราะอยากเนน

สัดสวนทางกายภาพของไก 

 การสงัเคราะหเรื่องสญัลกัษณ ผูวิจัยแยกเปนมิติทางความเช่ือได ดังน้ี ไกเปนสัญลักษณ

ตัวแทน ในมิติเรื่องความขยันหมั่นเพียร ดานการเรียน ผูวิจัยไดสรางสัญลักษณกราฟฟกรูปสมอง ไอเดีย 

ใบปรญิญา ชัยชนะ ที่สื่อสารทางดานการเรียน ใหดูรวมสมัยมากข้ึน 

 

บทวิเคราะหดานประโยชนใชสอย (Functional Art) 

 ผูวิจัยไดพัฒนาผลงานตนแบบเกี่ยวกบัสัตวทีม่ีความผิดเพี้ยนในธรรมชาติ นํามาสรางสรรค

เปนผลงานที่เกิดประโยชนใชสอยได (Functional Art) ภายใตมิติความเช่ือเชิงวัฒนธรรมไทยเรื่อง

ความผิดเพี้ยนในธรรมชาติที่มีอทิธิพลทางจิต ไดดังน้ี 

 1. กระปุกออมสิน 

 2. เชิงเทียน 

 3. เข็มกลัด 
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 4. ของสะสม (Toy Art) 

กระปุกออมสิน 

 

 
 

ภาพที่ 77 กระปุกหมูออมสิน 

 

 ผูวิจัยไดนํารูปทรงของ “หมู 2 หัว” มาพัฒนา ตอยอดเปนกระปกุหมูออมสิน เพราะดวย

เน้ือหาเกี่ยวกับมิติความเช่ือเชิงวัฒนธรรมไทย หมูเปนสญัลกัษณตัวแทนในเรื่องความอุดมสมบูรณ มั่งม ี

ร่ํารวย สิ่งเหลาน้ีผูวิจัยคิดในมุมกลับกันวา ความมั่งม ี ความร่ํารวย สิ่งเหลาน้ีลวนมาจากความ

ขยันหมั่นเพียร การเกบ็หอมรอมรบิ ประหยัดอดออม เสยีเปนสวนใหญ จงึไดสรางสรรคผลงานเปน 

“กระปุกหมูออมสิน” เพื่อเปนการต้ังคําถามยอนกลบัไปถึงวิธีการที่จะทําใหไดมาซึง่ความร่ํารวย มัง่ม ี

น้ันวาควรทําอยางไร 

 จากการวิเคราะหผลงาน “กระปกุหมอูอมสิน” เมื่อไดสรางสรรคออกมาเปนผลิตภัณฑ 

ปรากฏวา ในดานเน้ือหาแนวความคิดสามารถเช่ือมโยงสัมพนัธกับผลงานไดจริง ในดานรูปราง รูปทรงมี
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ความเปนเอกลกัษณจากรปูทรงของหม ู2 หัวทีผ่ิดเพี้ยนจากธรรมชาติ ในสวนสีและลวดลาย ยังขาดวาม

นาสนใจ ดวยความเรียบ ควรเพิ่มเติมสรางเอกลักษณใหมากกวาน้ี ภาพโดยรวมแลว ผูวิจัยคิดวา

สามารถพฒันาตอยอดเปนช้ินงานตนแบบในการสรางผลิตภัณฑกระปุกหมูออมสินไดจริง 

 

เชิงเทียน 

 

 
ภาพที่ 78 เชิงเทียน 

 

 
 

ภาพที่ 79 เชิงเทียน 
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 ผูวิจัยไดนํารูปทรง “งู 2 หัว” มาพฒันาตอยอด สรางสรรคเปนผลิตภัณฑเชิงเทียน ดวย

รูปทรง ลักษณะทาทางของงู ในการขดตัว หางที่มวนไดหลายทาทาง ผูวิจัยจงึเกิดจินตนาการในการจัด

รูปทรง มาประยุกตใหเกิดเปนช้ินงานทีม่ีประโยชนใชสอยได โดยเช่ือมโยงกับเรื่อง พลงัความเช่ือ พลัง

ความศรัทธา เชิงเทียนเปนสวนประกอบหน่ึงในการสกัการะ บูชา ในวัฒนธรรมไทย ผูวิจัยจงึนําทั้ง 2 

เรื่องน้ีมาประยุกตใหเกิดความสัมพันธกัน จึงไดสรางสรรคผลงานเปนเชิงเทียนรปูง ู และไดแฝงคติ

สอนใจ เปนการต้ังคําถามยอนกลับในเรื่องความเช่ือ ความศรัทธาไววา เราควรเริ่มจาก “การศรัทธาใน

ตนเอง” เสียกอน 

 จากการวิเคราะหผลงาน “เชิงเทียนรูปงู” เมื่อไดสรางสรรคออกมาเปนผลิตภัณฑพบวา ใน

สวนของสัตวทีเ่ปนสัญลักษณตัวแทนดานความเช่ือคือ งู ที่มีคติความเช่ือวาเปนสัญลักษณตัวแทนใน

ดานการเสี่ยงโชค เสี่ยงทาย ยังไมมีความเช่ือมโยงสัมพันธกับผลงาน แตยังมีความเช่ือมโยงใน

แนวความคิดหลักในเรือ่งความเช่ือเชิงวัฒนธรรมไทยอยู ในดานของรูปราง รูปทรงมีความเปนไปได

สัมพันธกันกบัการใชงาน ในดานสีและลวดลาย ควรเพิ่มเติมการสรางลักษณะเดนใหมากกวาน้ี ภาพ

โดยรวมผูวิจัยเห็นความเปนไปไดในการพัฒนา ตอยอดเปนผลิตภัณฑเชิงเทียนไดจรงิ 
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เข็มกลัด 

 

 
 

ภาพที่ 80 เข็มกลัด 

 

 ผูวิจัยไดนํารูปทรงงานตนแบบสัตวทีม่ีความผิดเพี้ยนในธรรมชาติทั้ง 5 ประเภท ไดแก หมู 

2 หัว, วัว 8 ขา, ไก 4 ขา, งู 2 หัว และจิ้งจก 2 หาง มาพฒันาตอยอดเปนชุดเข็มกลัด ประดับรางกาย 

โดยมีการเช่ือมโยงแนวความคิดในเรื่องของการแปรรูปความเช่ือ ความศรัทธาจากเครื่องราง ของขลัง 

เปนเครื่องประดับนําโชค เครื่องประดับเสริมดวงชะตา ผูวิจยัจึงนํามาประยุกตใหผลงานมีความรวมสมัย

มากข้ึน จึงสรางสรรคเปนชุดเข็มกลัด ที่สามารถใชไดทุกเพศทุกวัย และถือเปนของทีร่ะลึกอยางหน่ึง 
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 จากการวิเคราะหผลงานชุดเข็มกลัด เมื่อไดสรางสรรคออกมาเปนผลิตภัณฑ ปรากฏวา ใน

ดานเน้ือหา แนวความคิดมีความเช่ือมโยง สัมพันธกบัผลงาน ทางดานรูปราง รูปทรงที่ในลักษณะ 2 มิติ 

มีเอกลักษณที่ใหอารมณ ความรูสึกเหนือจรงิ (Surrealism) มีลายเสนอสิระที่ทําใหผลงานเกิดความ

สนุกสนานมากข้ึน มีอารมณขันในตัวผลงาน สามารถสรางเอกลักษณเฉพาะได ภาพโดยรวมผูวิจัยเห็น

ความเปนไปได ในการพฒันาตอยอดสรางเปนชุดผลงาน (Series) ตอไป 

 

Toy Art 

 
 

ภาพที่ 81 Toy Art 

 

 ผูวิจัยไดนํารูปทรงงานตนแบบสัตวทีม่ีความผิดเพี้ยนในธรรมชาติทั้ง 5 ประเภท ไดแก หมู 

2 หัว, วัว 8 ขา, ไก 4 ขา, งู 2 หัว และจิง้จก 2 หาง มาพฒันาตอยอดเปน Toy Art ที่จําลอง ยอสวน 

ใหมีขนาดเล็ก โดยมีความเช่ือมโยงแนวความคิดเกี่ยวกับมิติความเช่ือเชิงวัฒนธรรมไทย เกี่ยวกับรูป

เคารพ ผูวิจัยมีแนวความคิดแปรรปูในเรือ่ง รปูเคารพ วัตถุบูชา ในอีกรูปแบบหน่ึง โดยประยุกตในเรื่อง

รูปแบบเน้ือหาเดิมกับรูปแบบงานสรางสรรคงานรปูแบบรวมสมัย ผูวิจัยนิยามงานตนเองวาเปน “วัตถุ

ทางความเช่ือ” ในอีกรูปแบบหน่ึง 
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 จากการวิเคราะหผลงานชุด Toy Art ปรากฏวาผลงานทีส่รางสรรคออกมาแลว มีความ

เช่ือมโยงทางดานเน้ือหา แนวความคิดกับช้ินผลงาน แตยังไมเกิดผลทางความรูสึกเทาที่ควร ดวย

ลักษณะที่ไมมีความแตกตางกับงานตนแบบ และขนาดของงานควรเลก็กวาน้ี ควรเพิ่มเติมในเรื่องสีและ

ลวดลาย ใหเกิดเอกลักษณมากกวาเดิม 

 

บทวิเคราะหผลงานบูรณาการทางนิเทศศิลป 

 ผูวิจัยไดใชศาสตรนิเทศศิลปนํามาบูรณาการในเรื่องของการสรางอัตลักษณผลิตภัณฑ 

(Corporate Identity Design) รายละเอียด ดังน้ี 

 

 วิเคราะหเน้ือหา 

 ผูวิจัยไดเลือกใชช่ือ “มหาโชค (Eternal Lux)” เปนช่ือของแบรนด เพราะในดาน

ความหมายที่มีความเช่ือมโยงกับแนวความคิดเกี่ยวกับความเช่ือในวัฒนธรรมไทยในดานการสงเสริม 

การเพิ่มเติม ความเปนมงคล ซึ่งเปนแนวความคิดในมุมมองดานบวก เปนคําที่เสริมกําลังใจได 

 

 วิเคราะหรูปทรง 

 ผูวิจัยไดสรางผลิตภัณฑภายใตช่ือแบรนดมหาโชค โดยไดใชทฤษฎีการออกแบบทางนิเทศ

ศิลปเรื่องการออกแบบตัวอักษร (Typography Design) และทฤษฎีการออกแบบอัตลักษณองคกร

(Corporate Identity Design) มาสรางสรรค เพื่อสื่อสารแนวความคิดใหเกิดเปนรูปธรรมข้ึนได แบง

รายละเอียดในการออกแบบได ดังน้ี 
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การออกแบบตราสัญลักษณ (Logo) 

 

 
ภาพที่ 82  ตราสัญลักษณ 

 

 การออกแบบตราสัญลักษณ (Logo) ซึ่งเปนจุดสําคัญในการสื่อสารแนวความคิดแปล

ออกมาใหเปนรูปแบบสัญลักษณ โดยผูวิจัยออกแบบใหอารมณ ความรูสึกเกี่ยวกับพลังความเช่ือ พลัง

ความศรัทธา ใชลวดลายยันต ที่เปนเครื่องรางของขลังเปนองคประกอบเสริม และใชหลักการออกแบบ

ตัวอักษร (Typography) ในการสรางเอกลักษณของคําวา “มหาโชค” ไดชัดเจนมากข้ึน 

 การออกแบบอัตลักษณองคกร (Corporate Identity Design) 

 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตในการสรางอัตลักษณองคกรไว ดังน้ี 

 1. นามบัตรองคกร (Business Card) 

 

 
ภาพที่ 83  นามบัตร 
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2. ฉลากสินคา (Tag) 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 84  ฉลากสินคา 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 85  ฉลากสินคา 

 

3. บรรจุภัณฑ (Packaging) 

 

ภาพที่ 86  บรรจุภัณฑ 
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ภาพที่ 87  ภาพรวมผลิตภัณฑ และการออกแบบอัตลักษณแบรนด “มหาโชค” 

 

 ผูวิจัยไดเลือกใชการออกแบบชุดสอีารมณ ความรูสึก (Mood and Tone) ในชุดผลงานที่

ใหความรูสกึถึงความขลัง ความมฐีานะ โดยใชคูสีดําและสีทอง ทีส่ื่ออารมณ ความรูสกึถึงความขลงั 

ความลึกลบั และเปนคูสีตรงขามกับชุดผลิตภัณฑทีเ่ปนโทนสีขาวกับสทีอง เพื่อเปนสวนเนนตัวช้ินงาน

ผลิตภัณฑใหมีความเดนชัด สวนการเลือกใชสทีอง มาสรางสรรคงานออกแบบ เพื่อใหมีเช่ือมโยง 

สัมพันธกันระหวางผลิตภัณฑและช้ินงานออกแบบที่มสีีทองเหมือนกัน และความหมายของสทีอง ที่ให

อารมณ ความรูสกึถึงความร่ํารวย มั่งม ี

 จากการวิเคราะหผลงานออกแบบ แบงเปน 2 สวน ดังน้ี 

 1. วิเคราะหการออกแบบตราสญัลกัษณ (Logo) เมื่อนํามาเปนสวนประกอบหลักในการ

สรางอัตลกัษณองคกร (Corporate Identity Design) ปรากฏวา รูปทรงในตัวอักษรยังไมเช่ือมโยงกับ

ช้ินงานผลิตภัณฑคือ รูปทรงของตราสัญลักษณเปนรปูทรงเลขาคณิต (Geomatric form) สวนช้ินงาน

ผลิตภัณฑเปนลกัษณะรปูทรงอสิระ (Organic form) เปนสวนมาก ผลออกมาจึงยังไมมีความเช่ือมโยง

กันเทาที่ควร 

 2. จากการวิเคราะหการออกแบบอัตลักษณองคกร (Corporate Identity Design) ที่

นํามาประกอบกับช้ินงานผลิตภัณฑแลว ผลงานออกแบบมคีวามสงเสรมิกับผลิตภัณฑ ในเรื่องการใชสี
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ดําเปนพื้นหลงั ถือเปนสวนสงเสริมใหผลิตภัณฑมีความโดดเดน และใหอารมณความรูสึกที่ขลังและ

ลึกลบั มีแนวทางในการพัฒนาตอยอดได 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเรื่อง“ไทยๆ : โครงการสรางสรรคประยุกตศิลปในมิติความเช่ือเชิง

วัฒนธรรมไทยเรื่องความผิดเพี้ยนในธรรมชาติที่มีอิทธิพลทางจิต” มีวัตถุประสงคคือเพื่อศึกษา

แนวความคิดอิทธิพลความเช่ือและปจจัยตางๆเกี่ยวกับความเช่ือเชิงวัฒนธรรมไทยเรื่องความผิดเพี้ยน

ในธรรมชาติที่สามารถนํามาพัฒนาสรางสรรคเปนผลงานที่มีประโยชนใชสอย (Functional Art) และ

บูรณาการกับศาสตรนิเทศศิลปในเรื่องการตอยอดสราง Branding เพื่อที่จะสื่อสารในเรื่องน้ีได 

 ในการศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยสรางสรรคโดยใชการศึกษาเก็บขอมูลจากหนังสือ, เอกสาร

บทความตางๆเกี่ยวกับเรื่องความเช่ือเชิงวัฒนธรรมไทยและสังเคราะหองคความรูที่เกี่ยวของนําเสนอ

ผานกระบวนการออกแบบสรางสรรค ประเมินวัดผลการวิจัยจากผูเช่ียวชาญทางดานศิลปกรรม, ดาน

นิเทศศิลป โดยใชแบบประเมินผลเชิงคุณภาพดานนิเทศศิลป แบงการสรุปผลการวิจัยได ดังน้ี 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยสามารถแบงประเภทของเรื่องสญัลกัษณตัวแทนสัตวมงคลในมิติความเช่ือเชิง

วัฒนธรรมไทยไว ดังน้ี  

 1. ไก เปนสัตวตัวแทนทางดานสติปญญา ดานการศึกษา 

 2. หมู เปนสัตวตัวแทนทางดานความอุดมสมบรูณ สื่อถึงความเปนสิรมิงคล 

 3. จิ้งจก เปนสัตวตัวแทนทางดานเสนหกามคุณ เกี่ยวของดานความรัก 

 4. วัว เปนสัตวตัวแทนทางดานความราบรื่นกาวหนาในอาชีพการ 

 5. งู เปนสัตวตัวแทนทางดานการเสี่ยงโชค การเสี่ยงทาย 

 ผลการวิจัยสามารถแบงประเภทของมิติความเช่ือเชิงวัฒนธรรมไทยไว ดังน้ี 

 1. มิติความเช่ือเชิงวัฒนธรรมไทยดานโชคลาภ 

 2. มิติความเช่ือเชิงวัฒนธรรมไทยดานการงาน/การเรียน 

 3. มิติความเช่ือเชิงวัฒนธรรมไทยดานความรัก/ครอบครัว 

 4. มิติความเช่ือเชิงวัฒนธรรมไทยดานสุขภาพ 

 ผลการวิจัยสามารถแบงประเภทสมีงคล ในมิติความเช่ือเชิงวัฒนธรรมไทยไว ดังน้ี 

 1. สีขาว เปนสีแหงความเลือ่มใสศรัทธา เคารพนับถือ ความปลอดภัย เปนเอกภาพ 

2. สีแดง เปนสีแหงความโชคดี สวนในทางสากลถือวาสีแดงหมายถึงความรกั 

 3. สีทอง เปนสีแหงความร่ํารวย ชัยชนะ ความมุงมั่น 
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วิธีแกไขปญหาในการทํางาน 

 ปญหาที่เกิดข้ึนในการวิจัยครัง้น้ีแบงออกไดคือ 

 1. ปญหาในการรางภาพ 2 มิติที่ไมสามารถแสดงถึงมิติและลวดลายของผลงานได

เทาที่ควรไดแกไขโดยการปนช้ินงานตนแบบจําลองขนาดเล็ก (Model) พรอมลงสีลวดลายเพื่อแสดง

ความเปน 3 มิติ ไดชัดเจนมากข้ึน 

 2. ปญหาที่เกี่ยวกับการปนช้ินงานตนแบบจําลองขนาดเล็ก (Model) เน่ืองจากผูวิจัยไมมี

ความชํานาญในการปนจึงตองใชเวลาในการทดลองวัสดุเปนเวลาพอสมควรและวัสดุที่เลือกใชคือดิน

ญี่ปุนที่มีขอจํากัดในเรื่องของการที่เน้ือดินเซตตัวเร็วไดแกไขโดยการวางแผนคํานวณเวลาในการปนและ

ประกอบช้ินสวนผลงานเขาดวยกัน 

 3. ปญหาในการสรางผลงานขนาดจริงเน่ืองจากตนแบบบางช้ินงานมีสัดสวนที่ซบัซอนทํา

ใหการการถอดช้ินงานเกิดการชํารุดแตกหักในบางสวนไดแกไขโดยการทําแมพิมพแยกในสวนทีม่ีความ

ซับซอนแลวนําช้ินงานมาประกอบกันอีกท ี

 4. ปญหาในการสรางลวดลาย เน่ืองจากระยะเวลาในการสรางสรรคผลงานมีจํากัด จาก

เดิมที่วางแผนการสรางลวดลายโดยการสกรีนสลีงบนช้ินงาน ไดปรับมาเปนการระบายสลีงบนช้ินงาน 

ปญหาที่เกิดข้ึนคือลวดลายที่ออกมาไมสม่ําเสมอกัน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาเกี่ยวกับมิติความเช่ือเชิงวัฒนธรรมไทย เรื่องความผิดเพี้ยนในธรรมชาติทีม่ี

อิทธิพลทางจิต ผูวิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงคหลกัได ดังน้ี 

 1. มีแนวทางในการสรางสรรคผลงานตนแบบ (Prototype) ที่มีเอกลักษณเฉพาะในดาน

รูปราง รูปทรง องคประกอบทางศิลปะ ที่มีความเช่ือมโยง สัมพันธกับแนวความคิดคือ การใชรูปทรง

อวน กลม ที่แสดงใหเห็นถึงความอุดมสมบรูณ การเลือกใชลวดลายกราฟฟกบนตัวช้ินงาน ใหมีความ

รวมสมัย สอดคลอง เช่ือมโยงกับแนวความคิดเกี่ยวกบัวัฒนธรรมนิยมแบบไทยๆ (Popular Culture) 

 2. สามารถนําเรื่องความเช่ือเชิงวัฒนธรรมไทยเรื่องความผิดเพี้ยนในธรรมชาติ มาพัฒนา

ตอยอดเปนงานออกแบบ ที่สามารถกอใหเกิดประโยชนทั้งทางรางกายและจิตใจ โดยสรางสรรคเปนชุด

เข็มกลัดสําหรับติดรางกาย ที่มีความเช่ือมโยงสัมพันธกันกับแนวความคิดเรื่องเครื่องประดับเสริมดวง
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ชะตาราศี, เครื่องประดับนําโชค และอีกชุดผลิตภัณฑคือประปุกออมสิน และเชิงเทียน ที่แฝง

แนวความคิดเรื่องการเก็บออมดวยตนเอง การศรัทธาตนเอง เปนการต้ังคําถามยอนกลับไปในสิ่งที่เปน

ความเช่ือ ความศรัทธาในวัฒนธรรม สังคมไทย 

  

ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ 

 1. ควรศึกษาในเรื่องมิติความเช่ือเชิงวัฒนธรรมไทยที่ผิดเพี้ยนในธรรมชาติทุกประเภทให

ครอบคลุมและเลือกเฉพาะเจาะจงลงไปในประเด็นที่เหมาะสมที่จะนําไปศึกษาและพัฒนาตอเพราะเปน

เรื่องที่สําคัญเปนสิ่งจําเปนในการโนมนาวกลุมเปาหมายไดอยางดีที่สุด 

 2. ควรศึกษาในเรื่องของกายวิภาคสัตวเพิ่มเติมเพื่อสามารถนําลักษณะเดนมาพัฒนา

สรางสรรคผลงาน 

 3. ควรศึกษาและพัฒนาทักษาในเรื่องของรูปทรงทางดานประติมากรรมใหมีลักษณะ

เฉพาะตัวมากกวาน้ีเพื่อสรางเอกลักษณใหกับงานของตนเอง 

 4. ปรับปรุงผลงานใหมีกลุมเปาหมายที่ขยายวงกวาง เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ 

 5. ควรสรางเรื่องราว มีประวัติความเปนมาของสัตวแตละชนิดที่นํามาสรางสรรค เพื่อให

เกิดการรับรู เขาใจรวมกัน 

 เอกสารการคนควาวิจัยประกอบการทําวิทยานิพนธน้ีได ดําเนินการตามข้ันตอน

กระบวนการศึกษาและจึงสรางสรรคเปนงานประยุกตศิลปที่ไดบูรณาการกับศาสตรนิเทศศิลปใหผูศึกษา

ไดทราบถึงความคิดกระบวนการดวยการคนควาทดลองปฏิบัติงานสรางสรรคผลงานเพื่อที่สื่อสารถึงมิติ

ความเช่ือเชิงวัฒนธรรมไทยเรื่องความผิดเพี้ยนในธรรมชาติที่มีอิทธิพลทางจิตผูวิจัยหวังวาจะมปีระโยชน

ตอผูสนใจศึกษาใหเกิดประโยชนตามสมควร 
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แบบสอบถามความคิดเห็นตอการออกแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบประเมินผลงานวิจัย 

แบบสรางสรรคผลงาน (ทางการออกแบบนิเทศศิลป) 

ชื่อโครงการวิจัย :  ไทยๆ : โครงการสรางสรรคประยุกตศิลปในมิติความเช่ือเชิงวัฒนธรรมไทย เรื่อง

ความผิดเพี้ยนในธรรมชาติที่มีอทิธิพลทางจิต (Thai – Thai : Applied art deign for 

representation in faith of popularity. 

ผูวิจัย : นางสาวศศิวิมล เฉลิมฤทธ์ิ 

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สาขาศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 

รายการพิจารณา 1 2 3 4 5 

1. ช่ือเรื่อง ช่ือผลงาน 

1.1 ความชัดเจน ช้ีเฉพาะของช่ือผลงาน 

     

1.2 ความสัมพันธระหวางผลงานกับช่ือเรื่อง      

2. แนวคิดที่มาของการศึกษาคนควาวิจัยแบบสรางสรรคและการ

ออกแบบ 

2.1 ความชัดเจนของปญหา หรือทีม่าของเหตุผล 

     

2.2 การต้ังสมมติฐานที่มีความนาเช่ือถือ      

2.3 การกําหนดของเขตทีจ่ะศึกษาวิจัยเชิงสรางสรรคและ

ออกแบบ 

     

3. การศึกษาคนควา ขอมูล และวิเคราะหขอมลู 

3.1 ศึกษาขอมูลทางเอกสารทีเ่กี่ยวของอยางครบถวน 

     

3.2 ศึกษาขอมูลภาคสนามอยางครบถวน เหมาะสม      

3.3 ศึกษาขอมูลทางศิลปะ หรือการออกแบบที่   

เกี่ยวของอยางครบถวน 

     

3.4 ศึกษาวิเคราะหขอมูล และนํามาสูกระบวนการสรางสรรค

ผลงาน 

     

4. การสรางสรรคงานศิลปะหรืองานออกแบบนิเทศศิลป 

4.1 การสือ่ความหมาย การแสดงออก การนําเสนอ 

     

4.2 รูปแบบผลงานที่สมัพันธกับแนวคิด      

4.3 รูปแบบผลงานที่ปรากฏ      

4.4 ความเขมขนในทางความคิด      



4.5 คุณคาทางจิตใจ อารมณ ความรูสึก      

4.6 คุณคาทางความงาม      

4.7 ความจัดเจนของเทคนิค วิธีการสรางสรรคออกแบบ      

4.8 ผลงานตรงตามวัตถุประสงค      

4.9 ตอบสนองประโยชนใชสอยแตละประเภท      

4.10 ความลงตัวขององคประกอบ      

4.11 การใชวัสดุหรือวัตถุดิบที่เหมาะสม      

4.12 ความประณีตในการสรางสรรคหรอืออกแบบ      

4.13 ผลกระทบตอสังคมในเชิงสรางสรรค      

4.14 การนําไปใชจริงในสงัคม      

4.15 การนําไปผลิตในเชิงธุรกิจ      

5 คุณประโยชนอื่นๆ ของงาน เชน 

5.1 การอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม 

     

5.2 การเสริมสรางรายได      

5.3 สรางเสริมความเขาใจ หรือสรางความสัมพันธอันดีของ

กลุมคน สถาบัน หรือกับคนตางชาติ เปนตน 

     

 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     

 (………… / ………… / …………) 

          ช่ือผูเช่ียวชาญ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ขอมูลผูเชี่ยวชาญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 คุณกฤช งามสม อาจารยประจําสาขาวิชาประติมากรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั ประวัติการทํางานดานทัศนศิลปมากกวา 10 ป 

 

 

 
  

 คุณธนาพันธุ เดชบุญอาจารยพเิศษสาขานิเทศศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร เทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั ประวัติการทํางานดานทัศนศิลปมากกวา 10 ป 

 



 
 

 คุณภูษิต ชูศร ีผูจัดการแผนกศิลปกรรม สวนสรางสรรคสื่อ ฝายสื่อสารองคกร บริษัทไทย

ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ประวัติการทํางานดานงานสือ่สารองคกรมากกวา 20 ป 
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ประวัติผูวิจัย 

   

ช่ือ-สกลุ   นาวสาวศศิวิมล เฉลิมฤทธ์ิ 

เกิด   7 สิงหาคม พ.ศ. 2525 

ที่อยู   305/27 คอนโด The Privacy รัชดา-สุทธิสาร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย  

   แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

ประวัติการศึกษา  

 พ.ศ. 2543  สําเร็จการศึกษา ม.6 โรงเรียนสระบรุีวิทยาคม 

 พ.ศ. 2547  สําเร็จการศึกษา ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป   

   มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 

 พ.ศ. 2557  ศึกษาตอระดับปรญิญามหาบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ   

   มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ประวัติการแสดงงาน 

 พ.ศ. 2545   นิทรรศการผลงานจิตรกรรม “Step One” สํานักงานอาคาร A49 

 พ.ศ. 2548   นิทรรศการ Degree Project in Visual Art “Please” 

   มหาวิทยาลัยกรงุเทพ หอศิลปปรีดีย พนมยงค 

 พ.ศ. 2554  นิทรรศการศิลปกรรมมหาบัณฑิต เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ 

   ทหารลาดกระบงั ครั้งที่ 5 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 
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