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 The thesis topic "Imaginary beauty inspired by flora" was made from the process of 
creation using technique mostly textile technique by choosing the textile from the design and color 
that is beautiful and has different kind of texture room textile and threads of small size yarn that was 
sew up together also mixed with other techniques like dying the textile to make a new color, 
quilting to make the texture. More interesting, pinning the threads of small yarn to make my pieces 
more dimensional makes the rhythm of the lines beautiful. This process shows imagination, 
feelings, thoughts passed on the beauty that came from my inspiration that I fell in love with and 
felt impressive with plants in the nature. The colors from the flower petals , feeling fresh when I see 
lines in the leaves and also the delicacy of many flower petals these thing make me feel different 
and the complexity of feelings. So I pass these things out to everyone by sewing and also mix media 
and made into my art work. 
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 บทที่ 1 
 บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ธรรมชาติไม่ไดมี้ความส าคญัต่อมนุษยแ์ค่ทางดา้นปัจจยัทางวตัถุ แต่ธรรมชาติยงัให้
ความงาม ความรู้สึกท่ีผกูพนัทางใจกบัมนุษยอี์กดว้ย ธรรมชาติไดส้ร้างรายละเอียดของดอกไมใ้ห้มี
เอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนั ดว้ยรูปร่าง รูปทรง คุณสมบติั ลกัษณะสีสันท่ีเบ่งบานไปตามฤดูกาล 
ดอกไมแ้ต่ละชนิดจึงมอบความความประทบัใจแก่ผูพ้บเห็นไดแ้ตกต่างกนั  ความงามของดอกไมจึ้ง
กระตุน้ใหเ้กิดอารมณ์  เบิกบาน สดใส มีความหวงั อ่อนโยน เกิดความรู้สึก ความคิด ความฝัน และ
จินตนาการ  นอกจากน้ีธรรมชาติยงักระตุน้ใหก่้อเกิดแง่คิดทางปรัชญาต่อชีวิต ดงัเช่น ดอกไมมี้การ
งอกงาม การแตกขยาย ตูม บาน แลว้ก็ร่วงโรย แต่ก่อนท่ีดอกไมจ้ะร่วงลงดิน ไดทิ้้งความสดใส  
ความช่ืนบานตาแก่ผูพ้บเห็น  ประดบัประดาสถานท่ีเพื่อให้เกิดความสวยงาม บูชาพระ ลว้นแต่ได้
ให้ประโยชน์แก่โลกไวม้ากมาย ชีวิตคนเราก็เช่นเดียวกบัดอกไม ้ มีจุดเร่ิมตน้และส้ินสลายคลา้ยๆ 
กนั ดงันั้นก่อนท่ีชีวติจะดบัส้ินลงไปควรท่ีจะท าประโยชน์ท่ีเรียกวา่ สาระของชีวิต ทิ้งไวใ้ห้โลกได้
ช่ืนชม จึงน าไปสู่แรงบนัดาลใจท่ีก่อให้เกิดเป็นจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม 
สุนทรียภาพท่ีปรากฏข้ึนจึงเกิดจากกระบวนการสร้างสรรคโ์ดยการยอ้ม เยบ็ ปัก และคุณสมบติัของ
วสัดุท่ีเป็นผา้ เช่น ความบางเบา บอบบาง เคล่ือนไหว อ่อนโยน ลวดลาย และความงดงาม การใช้
และการประกอบกนัของวสัดุโดยการจดัการผา่นกระบวนการน้ี ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ จินตนาการ
ทางศิลปะ และอารมณ์ความรู้สึก กระบวนการและวิธีการผสมผสานในการยอ้ม เยบ็ ปัก และการ
ประกอบกนัของวสัดุท่ีเป็นผา้ ท าให้ประจกัษ์ถึงความงาม อนัก่อเกิดจากทศันธาตุท่ีประสาน
สัมพนัธ์กนั 

กิจกรรมการเยบ็ปักถกัร้อยกบัเด็กผูห้ญิงเป็นของคู่กนั ขา้พเจา้คุน้เคยกบังานฝีมือมา
ตั้งแต่เด็กๆ ดว้ยความท่ีคุณแม่ชอบตดัเยบ็เส้ือผา้เป็นชุดท างาน  เยบ็กระเป๋าของใช้  ของตกแต่งบา้น  
ผา้ม่าน   ผา้คลุมเตียง   ผา้คลุมตูเ้ยน็   งานปักครอชติส  ท่ีตกแต่งบนผนงับา้น  รวมถึงการปักและถกั  
นิตต้ิง เป็นเส้ือกนัหนาวให้ลูกๆในช่วงฤดูหนาว และงานฝีมืออ่ืนๆอีกมากมาย  แม่ของขา้พเจา้เคย
บอกว่า การท างานฝีมือนอกจากจะเป็นการน าวสัดุเหลือใช้ท่ีไม่มีประโยชน์มาสร้างสรรค์ด้วย
เทคนิคเฉพาะ เพื่อให้เกิดเป็นช้ินงานข้ึนมาใหม่แลว้ ยงัเป็นการใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์ ฝึกให้
เป็นคนท่ีกลา้ลงมือท า สร้างสรรคผ์ลงานดว้ยตวัเราเอง  
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เกิดความสุขและความภาคภูมิใจในตวัเอง ดงัเช่นการท างานศิลปะอีกดว้ย สาเหตุเหล่าน้ีจึงท าให้
ขา้พเจา้ซึมซับการเย็บผา้และงานฝีมือตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา บวกกบัชอบงานศิลปะ ชอบวาดรูป
ระบายสีมาตั้งแต่เด็ก ท าให้เอาความรู้ของศิลปะท่ีเรียนมา ผสมผสานกบัเทคนิคท่ีชอบ ศึกษา
เพิ่มเติมจากหนงัสือและคลุกคลีกบัผูท่ี้มีความรู้ทางดา้นงานฝีมือโดยเฉพาะ สั่งสมประสบการณ์และ
พฒันาต่อยอด จนกลายเป็นผลงานศิลปกรรมในปัจจุบนั 
 
ควำมมุ่งหมำยและวตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ ซ่ึงมาจากความประทบัใจในความงาม รูปร่างลกัษณะ
ท่ีมีความน่าสนใจ ตลอดจนสีสันความงามของตน้ไมแ้ละดอกไมท่ี้เบ่งบานตามฤดูกาล ก่อให้เกิด
ความรู้สึกคิดฝันและจินตนาการ กระตุน้ให้เกิดแง่คิดทางปรัชญาต่อชีวิต เกิดแรงบนัดาลใจให้
สร้างสรรคผ์ลงาน 

2. เพื่อสะทอ้นสุนทรียภาพทางนามธรรม ผา่นการสร้างสรรค์ศิลปะ ในลกัษณะส่ือ
วสัดุและเทคนิคผสม ท่ีประกอบกนัจากวสัดุและก่อเกิดเป็นทศันธาตุท่ีประสานสัมพนัธ์กนั 

3. เพื่อถ่ายทอดความงามของตน้ไมแ้ละดอกไมใ้นรูปแบบผลงานจิตรกรรมสองมิติ 
ผา่นวสัดุของผา้ท่ีผา่นการยอ้ม เยบ็ดว้ยมือและจกัรไฟฟ้า 

4. เพื่อศึกษาคุณสมบติัของผา้แต่ละชนิด เน้ือผา้ ความหนาบาง สีสันลวดลายของผา้ ท่ี
ใหอ้ารมณ์ความรู้สึกท่ีแตกต่างกนั  

5. เพื่อศึกษาขั้นตอนและเทคนิคการยอ้มผา้ เพื่อท่ีใหสี้สันของผา้สวยงามน่าสนใจ 
6. เพื่อศึกษาวธีิการเยบ็ ท่ีสร้างพื้นผวิ ร่องรอยบนผา้ ทั้งจากการเยบ็ปักดว้ยมือ และการ

เยบ็ดว้ยจกัรไฟฟ้า 
 
สมมติฐำนของกำรศึกษำ 

ผลงานวทิยานิพนธ์ชุดน้ีเกิดจากกระบวนการสร้างสรรค ์ผา่นวสัดุผา้ท่ีมีความแตกต่าง
ของพื้นผวิ ซ่ึงเกิดจากการถกัทอของเส้นดา้ย  เป็นพื้นผวิของผา้ท่ีมีความหนา และความบางแตกต่าง
กนั รวมถึงการสร้างเสริมเพิ่มเติมสีสัน ระยะ มิติ พื้นผิว ท่ีมาจากเทคนิควิธีการต่างๆ เช่น การยอ้ม
ผา้ การเยบ็ผา้และการปักผา้  ผสมผสานกบัแรงบนัดาลใจอนัมีท่ีมาจาก รูปร่างสีสันความงามของ     
พืชพรรณ ก่อให้เกิดความคิด ความฝัน จินตนาการ และปรัชญาต่อชีวิต น ามาจดัองคป์ระกอบผา่น 
ทศันธาตุในรูปแบบศิลปะแนวนามธรรม  เพื่อสะท้อนให้รู้สึกถึงความงามจากพืชพรรณใน
ธรรมชาติผา่นผลงานศิลปกรรม 
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ขอบเขตกำรศึกษำ 
ขอบเขตทำงเนือ้หำ 
เน้ือหาในผลงานชุดน้ีเน้นไปท่ีการแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึก ความสดใสมี

ชีวติชีวาของพืชพรรณ ท่ีเกิดจากจินตนาการของการน าวสัดุมาสร้างสรรค์  โดยไดรั้บแรงบนัดาลใจ
มาจากรูปร่าง รูปทรง สีสัน บรรยากาศท่ีมาจากพืชพรรณในธรรมชาติ ดอกไมท่ี้น ามาเป็นดอกไม้
ไทยท่ีมีช่ือเป็นมงคล มีลกัษณะสวยงามน่าสนใจเป็นพิเศษ เน้ือหาสาระจึงเน้นไปท่ีการส่ือถึง
สุนทรียภาพในธรรมชาติ อนัเกิดจากกระบวนการสร้างสรรค์ โดยมีข้อมูลเก่ียวกับดอกไม ้
คุณสมบติั รูปร่าง รูปทรง สีสันของดอกไมใ้นแต่ละช่วงฤดูกาล 

ขอบเขตทำงด้ำนรูปแบบ 
เป็นการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมแนวนามธรรม ไม่ไดเ้นน้เหมือนจริงตามแบบ เพื่อ

แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึก สุนทรียภาพและจินตนาการ การจดัองคป์ระกอบ โดยใช ้  เส้น สี 
รูปทรง แสงเงา จงัหวะ ซ่ึงเกิดจากการสร้างสรรคท่ี์ผา่นกระบวนการยอ้มและการเยบ็ปักผา้ เป็นการ
สร้างรูปทรงใหม่ คล่ีคลาย ลดทอน เกิดการผสมผสานของวสัดุ เป็นผลงานสองมิติ ท่ีติดตั้งดว้ยการ
แขวน 

ขอบเขตทำงด้ำนเทคนิค 
เทคนิคกระบวนการในการสร้างสรรค์ เลือกใชแ้ละประกอบกนัของวสัดุ เพื่อให้เกิด

สุนทรียภาพและจินตนาการทางศิลปะ   โดยใชว้สัดุผา้เป็นหลกั และใชเ้ทคนิคการเยบ็ปัก ผา่น
จินตนาการเพื่อให้เกิดการประสานกลมกลืนในธรรมชาติ  เพื่อให้เกิดรูปทรงท่ีไดจ้ากพืชพรรณ 
และเพื่อสร้างสีสันความงามในธรรมชาติ เลือกใชผ้า้ท่ีมีคุณสมบติัแตกต่างกนั ทั้งทางดา้นชนิดของ
ผา้ ความหนาบาง สีสัน ลวดลายของผา้ แต่งเติมสีสันดว้ยการใชเ้ทคนิคการยอ้มผา้ การสร้างระยะ 
ร่องรอย มิติ สีสัน เกิดจากการประกอบกนั ของเทคนิคการเยบ็ เป็นการสร้างองคป์ระกอบ ดา้น
ทศันธาตุ 
 
ขั้นตอนกำรศึกษำ 

1.  ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัรูปร่างรูปทรง สีสันของดอกไมท่ี้ประทบัใจ ในแต่ละช่วงของ
ฤดูกาล 

2.  ศึกษาขอ้มูลและหาความหมายของดอกไม ้ในเชิงปรัชญา 
3.  หาแรงบนัดาลใจและศึกษาวธีิการจากผลงานของศิลปินท่ีท างานผา้ 
4.  หาขอ้มูลชนิดของผา้ เน้ือผา้ ท่ีจะน ามาสร้างสรรค์  
5.  หาขอ้มูลเก่ียวกบัการยอ้มผา้  



 

 

4 
 

 
 

6.  วาดภาพตน้แบบงาน เกิดรูปร่าง รูปทรง สีสันของดอกไมจ้ากจินตนาการ 
7.  วางแผนการท างานลงบนสมุดบนัทึก พร้อมทั้งบนัทึกปัญหาและวธีิการแกไ้ข 
8.  เลือกผา้แลว้ยอ้มผา้ บนัทึกกระบวนการยอ้มทั้งการเขียนและการถ่ายภาพ 
9.  เยบ็ปักดว้ยมือและจกัรเยบ็ผา้  
10.  พิจารณาผลงาน ปรับปรุงแกไ้ข เยบ็ปักเพิ่มเติมในบางส่วน 
11.  น าเสนอต่อคณะกรรมการ สรุปประมวลผลการสร้างสรรคผ์ลงาน ประกอบ

เอกสารวทิยานิพนธ์ 
 
วธีิกำรศึกษำ 

1.  รวบรวมขอ้มูลของดอกไมท้ั้งเร่ืองความงามของรูปร่างรูปทรง สีสัน รวมไปถึง
ความหมายเชิงปรัชญาของดอกไม ้

2.  ศึกษาผลงานศิลปินท่ีใชว้สัดุของผา้ในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
3.  ศึกษาวธีิการเยบ็ การยอ้ม รวบรวมเป็นขอ้มูลเอกสารและภาพถ่าย 
4.  ท าภาพร่างตน้แบบของดอกไม ้ลกัษณะการตูม การบาน การงอกงาม การร่วงโรย 

รวมถึงสีสันของดอกไมใ้นแต่ละฤดูกาล 
5. วางแผนการท างาน ปัญหาและการแกไ้ขลงบนสมุดบนัทึก 

  
แหล่งข้อมูล 

1.   แหล่งขอ้มูลของตน้ไมด้อกไมท่ี้ปลูกข้ึนเอง จากท่ีบา้นและหอพกั 
2.   แหล่งขอ้มูลทั้งรูปภาพ และเอกสารจากหอ้งสมุดศิลปากร  หอ้งสมุด

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
3.   แหล่งขอ้มูลของศิลปินงานผา้จาก อินเตอร์เน็ต 
4.   แหล่งขอ้มูลดา้นวสัดุ จากส าเพง็ พาหุรัด และแม่คา้ขายผา้ท่ีกาดหลวงเชียงใหม่ 

 
วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกำรค้นคว้ำ 

วสัดุและอุปกรณ์ 
1.  จกัรเยบ็ผา้ไฟฟ้า 
2.  อุปกรณ์ การเยบ็ผา้ ดา้ย กรรไกร ใยโพลีเอสเตอร์ 
3.  อุปกรณ์การปักผา้ ไหมพรม เขม็ ดา้ยปัก 
4.  สียอ้มผา้และอุปกรณ์การยอ้ม, น ้ายาฟอกผา้ขาว 
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5.  สีน ้า เพื่อเพิ่มเติมผลงานในบางส่วน 
6.  กลอ้งถ่ายรูป เพื่อบนัทึกกระบวนการท างาน และเก็บบนัทึกรูปภาพของดอกไมท่ี้

ประทบัใจ 
7.  คอมพิวเตอร์ เพื่อรวบรวมขอ้มูลเอกสาร และรูปภาพ 
8.  สมุดบนัทึก เพื่อร่างตน้แบบของดอกไม ้จากจินตนาการน าไปสู่การสร้างสรรค์

ผลงานจริง รวมถึงการวางแผนการท างาน และบนัทึกปัญหาในระหวา่งกระบวนการท า 
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บทที่ 2  

ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัการสร้างสรรค์ 
 

ทีม่าของแนวความคิด 
ผลงานการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์  “จินตภาพความงามจากพืชพรรณ” น้ี  มี

กระบวนการสร้างสรรค์ จากการเยบ็ผา้เป็นส่วนประกอบหลกั และผสมผสานกบัเทคนิคงานฝีมือ
อีกมากมาย ประกอบกลายเป็นผลงานในรูปแบบศิลปะ การเยบ็ผา้กบัเด็กผูห้ญิงเป็นส่ิงท่ีคู่กนั จาก
ความคุน้เคยในวยัเด็กท่ีคลุกคลีกบัผลงานประดิษฐ์วสัดุของคุณแม่ ทั้งการเย็บของตกแต่งบา้น 
ผา้ม่าน ผา้ปูโตะ๊ ผา้คลุมเตียง ท าใหบ้รรยากาศภายในบา้นมีความอบอุ่นและน่าอยูน่่าอาศยั ตลอดจน
งานฝีมืออ่ืนๆ ท่ีคุณแม่ของขา้พเจา้สร้างสรรคข้ึ์นมาเองเพื่อเป็นการประหยดัรายจ่าย แทนการซ้ือใน
ห้างสรรพสินคา้ท่ีมีราคาแพง เกิดเป็นผลงานสร้างสรรค ์ ท่ีมีความสวยงามและเกิดความภาคภูมิใจ
ในตวัเอง  การเลือกใช้วสัดุผา้และช่ืนชอบเทคนิคในงานผา้ เป็นเหตุผลหลกัในการสร้างสรรค์
วิทยานิพนธ์น้ีข้ึน รวมไปถึงแรงบนัดาลใจจากความประทบัใจรูปร่างของดอกไม้ใบไม้ของ
ธรรมชาติ ก่อเกิดเป็นผลงานท่ีผสมผสานระหวา่งวสัดุท่ีเป็นผา้ กบัเทคนิคในงานฝีมือและความงาม
ของพืชพรรณในธรรมชาติ น ามาปรับและพฒันาสร้างสรรค ์เป็นผลงานศิลปกรรมในท่ีสุด 

 
ความงามของดอกไม้ 

ความงามของดอกไมน้ั้น เหลือท่ีจะมีส่ิงใดในโลกมาเปรียบเทียบได ้งามทั้งรูปทรง งาม
ทั้งสีสัน และถา้ความหอมเป็นความงามอยา่งหน่ึงท่ีประสบไดด้ว้ยจมูก ดอกไมก้็งามทางกล่ินดว้ย 
ดอกไมดึ้งดูดทั้งคนและสัตวด์ว้ยสีสันของกลีบเป็นอนัดบัแรก สีของดอกไมดึ้งดูดผึ้งให้ไปหามนั
เพื่อประโยชน์ในทางผสมพนัธ์ุ ส่วนคนนั้น สีสันของดอกไมดึ้งดูดให้คนเขา้ไปใกลเ้พื่อชม เพื่อรัก 
และเพื่อทะนุถนอม และในท่ีสุดแลว้เพื่อความเบิกบานสราญใจ ดอกไมท่ี้มีสีฉูดฉาดและปราศจาก
กล่ินมกัจะมีกลีบใหญ่ เพื่อล่อให้แมลงเห็นแต่ไกล เช่น ดอกชบา ดอกบานบุรี ดอกผกับุง้ และกลีบ
ใหญ่นั้นก็ท าหนา้ทีเสมือนลานบินท่ีแมลงจะร่อนลงมาเกาะไดง่้ายๆ ส่วนดอกไมท่ี้ล่อแมลงดว้ยกล่ิน
มกัเป็นดอกไมท่ี้มีขนาดเล็กและสีสันไม่ฉูดฉาด เช่น ดอกพิกุล ดอกมะลิ ดอกจ าปีแขก ดอก
ช ามะนาด ดอกไมเ้หล่าน้ีกลีบเล็กเรียว แมลงใชก้ลีบเป็นลานบินไม่ได ้ ดอกไมท่ี้มีทั้งกล่ินและกลีบ
ใหญ่ หรือทรงดอกใหญ่ เช่น ดอกบวั ดอกกุหลาบ ก็ยงัมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนในการล่อให้แมลงให้
มาเคลา้ และถา้ลกัษณะของดอกเอ้ืออ านวยแก่การผสมพนัธ์ุ  
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การผสมพนัธ์ุก็จะเป็นไปโดยสะดวกข้ึน1  
ส่ิงท่ีมหศัจรรยท่ี์สุดในดอกไมคื้อสีของมนั ดอกไมเ้กือบจะมีสีทุกอย่างท่ีมีอยูใ่นโลก 

ยกเวน้แต่สีด า ซ่ึงความจริงก็ไม่ใช่สี สีของดอกไมมี้มาตั้งแต่ขาวบริสุทธ์ิจนกระทัง่สีม่วงแก่และสี
แดงคล ้าจนเกือบด า ดอกไมสี้น ้ าเงินเท่านั้นท่ีจะดูมีนอ้ย หายาก เท่าท่ีเห็นก็จะมีดอกอญัชนัท่ีมีแต่สี
น ้ าเงิน แต่แมก้ระนั้นก็ยงัน ้ าเงินไม่เท่าสีของทอ้งฟ้าในวนัปราศจากเมฆหมอก หรือสีน ้ าเงินแทใ้น
สายรุ้ง นอกจากจะมีสีเดียวในดอกเดียวแลว้ ดอกไมห้ลายชนิดมีหลายสีในดอกเดียว บางทีก็เป็นลาย  
และบางทีก็เป็นกระสวนชวนพิศให้มีลกัษณะเหมือนส่ิงโนน้ส่ิงน้ี เช่น ดอกแพนซี ซ่ึงเป็นดอกไม้
เมืองหนาวแต่มีปลูกบา้งทางเมืองเหนือ เช่น บนพระต าหนกัภูพิงคร์าชนิเวศน์ ดอกแพนซีทั้งดอกมี
ลกัษณะเหมือนหนา้แมว การท่ีเราเห็นดอกไมเ้ป็นสีต่างๆ มีหลกัการแยบยลอยูเ่หมือนกนั  การท่ี
ดอกไมด้อกหน่ึงจะมีสีใด ก็เป็นเพราะดอกไมน้ั้นมีเกล็ดบางอยา่งแทรกอยูใ่นเน้ือเยื่อของกลีบ และ
เกล็ดนั้นสะทอ้นแสงสีนั้นมาเขา้นยัน์ตาเรา เช่น ดอกบานบุรี มีเกล็ดเหลืองแทรกอยูใ่นเน้ือเยื่อของ
กลีบ เม่ือแสงอาทิตยส่์องมาโดน เกล็ดเหลืองก็สะทอ้นแสงสีเหลืองออกมาเขา้นยัน์ตาเรา จึงเห็น
ดอกบานบุรีเป็นสีเหลือง ส่วนแสงสีอ่ืนๆก็ถูกดอกบานบุรีดูดซบัไวห้มด2 

ภาพท่ี 1  แสดงรายละเอียดและความงามของดอกแพนซี  
ท่ีมา: Jill Mitchell, Blue Pansy, accessed November 28, 2015, available https://www.pinterest 
.com/pin/359936195199039894/ 

                                                 
1หม่อมหลวงตุย้ ชุมสาย, อยู่อย่างรักธรรมชาติ  (กรุงเทพฯ: ดอกหญา้, 2521), 149. 

2เร่ืองเดียวกนั, 150. 
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ศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม 
แมว้า่ศิลปะจะขยายตวั เติบโต เปล่ียนแปลงไปจากขนบการสร้างสรรคแ์บบเดิมๆไป

เช่นไร   “แก่นแท”้ ของศิลปะก็คือ “ความงาม” ดุจเดียวกบั “ความไพเราะ” ในคีตศิลป์ ถึงแมศิ้ลปิน
ร่วมสมยัในปัจจุบนับางกลุ่ม ละเวน้ท่ีจะกล่าวถึงเร่ืองราวของความงาม ท่ีเขาเช่ือวา่รู้กนัอยูท่ ัว่ไปจน
เป็นปกติธรรมดาอยูแ่ลว้ หรือบางกลุ่มอาจจะเช่ือวา่ “สาระ” ของศิลปะไม่ใช่ความงามอีกต่อไปแลว้ 
หรือถึงขั้นท่ีมีศิลปินบางกลุ่มออกมาประกาศต่อตา้นความงามโดยตรง ก็มีปรากฏให้เห็นมาแลว้ไม่
นอ้ย แต่ถา้เรายงัมีความเช่ือมนัแบบดั้งเดิมวา่ “ความงาม” ยงัคงเป็น “แก่นแท”้ หรือ “สารัตถะ” แห่ง
ศิลปะอยูแ่ลว้ และมองจากมุมน้ีออกไป ก็จะพบวา่มาตรฐานของความงามในยุคน้ี หรือของศิลปิน
แต่ละกลุ่มเปล่ียนไป เจตนาท่ีประกาศต่อตา้นสุนทรียภาพ “แบบเก่า” ก็เพื่อสร้างสุนทรียภาพ “แบบ
ใหม่” ข้ึนมาแทน หรืออาจจะกล่าวไดว้า่เป็นสุนทรียภาพเฉพาะกลุ่ม หรือเฉพาะบุคคลในแบบ
ปัจเจกนิยมก็ย่อมไม่ผิด เพราะเม่ือพิจารณายอ้นกลับไปในอดีต “มาตรฐานของความงาม”  
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาทุกยคุทุกสมยั ดงันั้นท่ีเห็นแลว้ก็คือ “สถานท่ี” ประเทศแต่ละประเทศใน
แต่ละสมยั ลว้นมีมาตรฐานของความงามท่ีแตกต่างกนั อาจจะกล่าวสรุปไดว้า่ มาตรฐานของความ
งามนั้นข้ึนอยูก่บั “กาละและเทศะ” นัน่คือ เวลาและสถานท่ี อนัท่ีจริงมาตรฐานความงามท่ีเป็น 
“สากล” คงอยูใ่นทุกยุคทุกสมยัทุกแห่งหน เป็นท่ียอมรับและยกยอ่งในความงามท่ีเป็น “อมตะ” อยู่
เหนือกาลเวลา และสถานท่ีของศิลปกรรมจ านวนมาก  ก็ปรากฏให้เห็นเป็นท่ีประจกัษ์แจง้อยู่
มากมายในพิพิธภณัฑต่์างๆ ทัว่โลก ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ความงามหลายลกัษณะและหลายระดบั 

ความงามเป็นนามธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้และเป็น “อตัวิสัย” อยา่งยิ่งของบุคคลแต่ละคน 
ท่ีไม่ไดใ้ชเ้พียง “ตา” และ “จิตใจ” สัมผสั ไม่มีเคร่ืองมือใดๆ ท่ีวดั “เชิงปริมาณ” วา่ขนาด สัดส่วน 
น ้ าหนกัเท่าใดถึงจะงามเป็นมาตรฐานได ้ โฮมเมอร์ (Homer, ก.ค.ศ. 400-300) ปราชญ์ชาวกรีก
โบราณกล่าวไวว้า่ “ความงาม คือความมหศัจรรย ์อาจเป็นเพราะวา่ความงามเป็นความรู้สึกเฉพาะตวั
อนัลึกซ้ึงภายในจิตใจ ท่ีอธิบายให้คนอ่ืนเขา้ใจไดย้ากยิ่ง” ศาสตราจารยช์ลูด น่ิมเสมอ กล่าวถึง
ปัญหาการเขา้ถึงความงามของธรรมชาติ ซ่ึงเป็นการซึมซบั และฝึกฝนทกัษะของการรับรู้ความงาม
ในธรรมชาติ อนัเป็นพื้นฐานไปสู่การเขา้ถึงความงามทางศิลปะต่อไปไวว้า่  “เม่ือพูดถึงสุนทรียะใน
ธรรมชาติ  ใบไมเ้พียงใบเดียวท่ีร่วงลงสู่ผวิน ้ า ดว้ยรูปร่าง ดว้ยความสงบของสภาพแวดลอ้ม อาจให้
ความพอใจยนิดีแก่เราจนถึงขนาดลืมตวัไดด้ว้ยอ านาจของสุนทรียะ ถา้เราไม่ไปคิดเสียก่อนวา่ น่ีใบ
อะไรหนอ นกคงไปเกาะกระมงัถึงร่วงลงมา น่ีคงใกลห้นา้หนาวแลว้”  ศาสตราจารยช์ลูด   ไดบ้อก
ไวช้ดัเจนว่าเม่ือมีสมาธิ เปิดใจรับรู้ความรู้สึกจากพลงัแห่งความงามของธรรมชาติโดยไม่ไขวเ้ขว  
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ไปสนใจในเร่ืองความรู้สึก หรือ “เหตุผลขอ้เท็จจริง” อนัเป็นอุปสรรคต่อการเขา้ถึงความงาม
เสียก่อน เขาผูน้ั้นก็จะไดรั้บรสแห่งสุนทรียะไดอ้ยา่งลึกซ้ึง3 

ความสามารถในการเขา้ถึงคุณค่าของความงาม ตอ้งมาจากการศึกษา อบรม ฝึกฝน และ
สั่งสมประสบการณ์จากธรรมชาติ จากส่ิงแวดลอ้มท่ีงดงาม และจากผลงานศิลปะตั้งแต่ยงัเป็นเด็กๆ
จนกลายเป็นอุปนิสัย และเกิดเป็น “รสนิยม” ส่วนตนข้ึน มีจิตใจอ่อนไหวต่อความงามไดใ้นท่ีสุด  
แต่เม่ือกล่าวถึงความงามในศิลปะแลว้ เราตอ้งท าความเขา้ใจให้กระจ่างในเบ้ืองตน้น้ีก่อนวา่ “ความ
งาม” ไม่ใช่ “ความสวย”  ในสามญัวตัถุทัว่ไป ของผีเส้ือ ดอกไม ้ใบไม ้น ้ าตก ทะเล หญิงสาว ท่ีเป็น
ความสวยงามทางวตัถุท่ีเป็นไปเองตามระเบียบ กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ คนทุกคนมีความปรารถนา
พึงพอใจ และยินดีท่ีจะไดเ้ห็นไดส้ัมผสั และอาศยัอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีสวยงามเหล่าน้ี แต่ความงาม
ทางศิลปะมิใช่เป็นเพียงความงามของรูปลกัษณ์ภายนอกตามท่ีตามองเห็นเท่านั้น แต่รวมไปถึง 
“แก่นแท”้ ภายในท่ีสัมผสัไดด้ว้ยจิตใจและปัญญา ในแวดวงของศิลปะจึงมกัจะใชศ้พัท์เฉพาะว่า 
“สุนทรียะ” หรือ “สุนทรียภาพ” 

สุนทรียภาพ  (Aestheticos) เป็นศพัทท่ี์บญัญติัข้ึนโดย อเล็กซานเดอร์  โบมการ์เตน้ 
(Aexander  Baumgarten, ค.ศ. 1718-1762) จากรากศพัทภ์าษากรีก Aestheticos ซ่ึงแปลวา่ความรู้สึก
จากประสาทสัมผสั (Sense perception) ความงามทางศิลปะเป็น “สารัตถะ” ส าคญั มีความลึกซ้ึงถึง
ขนาดท่ีเป็น  “ศาสตร์” ในระดบัปรัชญา  และเป็นวชิาท่ีบงัคบัใหน้กัศึกษาศิลปะทุกคนตอ้งเรียน นัน่
คือวิชา “สุนทรียศาสตร์” (Aestheticos) ศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี กล่าวถึงประเด็นสุนทรียภาพไว้
วา่ “แทจ้ริงความรู้สึกสะเทือนใจท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของเรา อนัเน่ืองมาจากสุนทรียภาพท่ีมีอยูใ่นส่ิง
นั้นไม่ใช่เป็นเพราะความงามหรือความประณีตบรรจงท่ีมีเท่านั้นโดยล าพงั เพราะศิลปกรรมท่ีเป็น
เลิศ ซ่ึงนอกจากมีองคป์ระกอบและวิธีท าท่ีสมบูรณ์แลว้ ยงัตอ้งมีการแสดงความคิดสูง อนัไดแ้ก่
ความคิดท่ียกจิตใจของผูพ้ินิจดู หรือผูอ่้าน ผูฟั้งศิลปกรรมนั้นลอยสูงดว้ย ดว้ยเหตุผลอยา่งน้ีจึงยก
เอาพระพุทธรูป หรือเทวรูปของกรีก ข้ึนมาเป็นอุทาหรณ์ เพื่อให้เห็นตวัอย่างของศิลปะอนัสูง
บริสุทธ์ิ” 

จากค ากล่าวเพียงสั้นๆ ของ ศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี น้ี ก็บอกถึงความหมายของ
สุนทรียภาพไวก้ระจ่างแจง้  นัน่คือความงามในศิลปกรรมมิใช่เป็นเพียงรูปทรงท่ีสวย องคป์ระกอบ

                                                 
3อิทธิพล ตั้งโฉลก,  แนวทางการสอนและสร้างสรรค์จิตรกรรมข้ันสูง (กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิงจ ากดั, 2550), 80-89. 
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ท่ีลงตวั และเทคนิคฝีมือท่ีสมบูรณ์แบบเท่านั้น แต่เน้ือหาส าคญัคือ ทศันคติและเจตนาของศิลปิน
ผูส้ร้าง ท่ีปรารถนาใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีดีงามต่อจิตใจและปัญญาของผูดู้อีกดว้ย4 

 
ศิลปะเป็นภาษาแห่งอารมณ์ความรู้สึก 

ในเร่ืองของความงามนั้น กินความหมายครอบคลุมทั้งการแสดงออกถึง “ความรู้สึก
และสะเทือนใจ” และ “ความคิดสูงท่ียกระดบัจิตใจของผูดู้” ตามค ากล่าวของ ศาสตราจารยศิ์ลป์ ซ่ึง
อาจจะกล่าวในอีกนยัหน่ึงวา่ สุนทรียภาพนั้นตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นพร้อมทั้งความงาม อารมณ์
ความรู้สึก และเน้ือหาท่ีก่อใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีดีงามต่อจิตใจ น้ียอ่มเป็นการสรุปย  ้าอีกคร้ังวา่ ศิลปะท่ีดี
นั้นตอ้งมีคุณค่าสูงพร้อมทั้งความงาม อารมณ์ความรู้สึก และเร่ืองราวความหมายดีงาม  

ศิลปะท่ีเป็นภาษาแห่งการแสดงออกของอารมณ์น้ี ไดพ้ฒันาไปจนถึงจุดสูงสุดในแนว
จิตรกรรมนามธรรมแห่งลทัธิแอบ๊สแตร็กโดยการตดัทิ้งเร่ืองราว ความหมายท่ีสะทอ้นความเป็นจริง
ของสังคมแบบศิลปะเอก็เพรสชัน่นิสมอ์อกไป พฒันาเทคนิคจิตรกรรมใหม่ท่ีไม่เคยมีการใชม้าก่อน
ในโลกแห่งจิตรกรรม และเป็นเทคนิคท่ีตอบสนองต่อการแสดงออกไดอ้ยา่งล่ืนไหล รวดเร็ว 
ฉบัพลนั และรุนแรง ประสานกบัการขยายขนาดของจิตรกรรมใหใ้หญ่โตข้ึนอยา่งมากมาย ลว้น
แลว้แต่ส่งผลใหก้ารแสดงออกของอารมณ์รุนแรง และตรงออกมาจากจิตใตสึ้กนึกไดอ้ยา่งอตัโนมติั 
ซ่ึงในประเด็นน้ีเป็นการสืบสานอิทธิพลของทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ ซิกมนัด ์ ฟรอยด์ (Sigmund 
Freud, ค.ศ. 1856-1939) ต่อเน่ืองมาจากศิลปลทัธิเซอร์เรียลลิสม ์ (Serrealism) เทคนิคต่างๆทั้งการ
หยอด หยด เท สาดสี ลงบนผนืผา้ใบโดยตรง เป็นกระบวนการท่ีตอ้งกระท าไปดว้ยความรวดเร็ว 
ฉบัพลนั จนไม่เปิดโอกาสใหใ้ชส้มองและความคิดเชิงเหตุผล แต่ศิลปินตอ้งใชใ้จและอารมณ์
ความรู้สึก อนัเป็นปัญญาญาณ (Intuition) ตอบโตก้บัปรากฏการณ์ทางเทคนิคท่ีก าลงัเกิดข้ึนอยา่ง 
“อตัโนมติั” จากจิตไร้ส านึก การแสดงออกถึงสัมฤทธ์ิผลไดอ้ยา่งสูงสูด5 

 
ศิลปะนามธรรม -   นามธรรมในศิลปะ 

ศิลปะนามธรรมเกิดจากเหตุและปัจจัยหลายประการ ทั้ งจากความเจริญทาง
วิทยาศาสตร์ การไดรั้บอิทธิพลจากภาพพิมพญ่ี์ปุ่น  และศิลปะอารยะของชาวแอฟริกนั   รวมทั้ง   
                                                 

4 อิทธิพล ตั้งโฉลก,  แนวทางการสอนและสร้างสรรค์จิตรกรรมข้ันสูง (กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิงจ ากดั, 2550), 89. 

5 เร่ืองเดียวกนั, 92-99. 
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คีตศิลป์ ท าให้ปรัชญา ความเช่ือ และวิธีคิดของศิลปินเปล่ียนไปจากการแสดงออกถึงความเป็นจริง
ทาง “ภาวะวิสัย” (Objective Reality) โดยการจ าลองธรรมชาติแบบเหมือนจริง มาเป็นการ
แสดงออกถึงความเป็นจริงทาง “อตัวสิัย” (Objective Reality)  โดยการดดัแปลงรูปทรงในธรรมชาติ
ให้ผิดไปจากจริง จนในทา้ยท่ีสุดไดก้ลายเป็น “ศิลปนามธรรม” ท่ีใชท้ศันธาตุเป็นทั้ง “ส่ือ” และ 
“เน้ือหา” ของการแสดงออกโดยตรงในยคุโมเดิร์นนิสม์ มีจุดเร่ิมตน้จากศิลปินยุคโพสทอิ์มเพรสชัน่
นิสม ์ 4 คน คือ   วินเซนต์ แวน ก๊อก (Vincent Van Gogh, ค.ศ.1853-1890) , ปอล เซซาน  (Paul 
Cezanne, ค.ศ. 1839-1906), ปอล โกแกง (Paul Gauguin, ค.ศ. 1848-1903), และจอร์จ เวอร่าต ์
(Georges Surat, ค.ศ. 1859-1891) ซ่ึงแต่ละคนลว้นแลว้แต่ให้อิทธิพลอยา่งรุนแรงและเด่นชดัต่อ
ศิลปินในยคุต่อๆ มา ส่งผลใหเ้กิดลทัธิศิลปะยอ่ยๆมากมาย ท่ีอยูภ่ายใตร่้มเงาของโมเดิร์นนิสม ์

ลทัธิศิลปะยอ่ยเหล่าน้ีถึงแมจ้ะมีรูปแบบ หลกัการ ความเช่ือ และคุณค่าแตกต่างกนั แต่
ส่ิงท่ีมีร่วมกนัคือ ทุกลทัธิลว้นแต่มุ่งดดัแปลงธรรมชาติเพื่อแสดงออกถึงความเป็นจริงภายในโดยใช้
ทศันธาตุ หรือภาษาแห่งทศันศิลป์แสดงตวัเป็น “ส่ือ” หรือ “สัญลกัษณ์” หลกัในการส่ือ “สาร” 
มากกวา่การใชเ้ร่ืองราว หรืออาจกล่าวอีกนยัหน่ึงคือ ศิลปะตะวนัตกในยุคนั้นเร่ิมเปล่ียนไปโดยลด
การแสดงออกดว้ย “รูป” ท่ีพรรณนาบอกเล่าเร่ืองราว และเพิ่มการแสดงออกดว้ย “นาม” ท่ีเป็น
อารมณ์ความรู้สึกมากข้ึนๆ ตามล าดบัความเพียรพยายามคิดคน้ ทดลอง และ “คิดต่อ” ของศิลปินหวั
กา้วหนา้แต่ละกลุ่มในยุคนั้น  เช่น ศิลปินหนุ่มสาวหวักา้วหนา้ชาวเยอรมนั กลุ่ม “สะพาน” (The 
Bridge)    ไดเ้ห็นวิธีทางสู่สภาวะนามธรรม โดยไดก้ล่าวไวว้า่ “เส้น สี ฝีแปรง พื้นผิว ขนาด และ
สัดส่วน เป็นภาษาท่ีเพียงพอแลว้ท่ีจะแสดงออกถึงโลกอตัวิสัยแห่งนาม ตามความจ าเป็นของจิต
วิญญาณ” หรือกลุ่มศิลปินคิวบิสท ์ (Cubist) ท่ีแต่ละคนต่างมีแนวทางการท างานของตนเอง แต่
จุดมุ่งหมายร่วมกนัคือ การคน้ควา้สู่สภาวะนามธรรมทั้งส้ิน และไดก้ล่าวไวว้า่ “คิวบิสทมิ์ใช่กระจก
เงาสะทอ้น ”ธรรมชาติ” แต่เป็นการสร้างสรรครู์ปทรงใหม่ทั้งหมด สมบูรณ์ดว้ยแสงจากภายในของ
มนัเอง มิไดส่้องจากภายนอกแต่ก าเนิดจากเซลล์ภายในของแก่นสารท่ีตกผลึกแลว้ หรือ ฮวน กริส   
( Juan Gris, ค.ศ. 1887-1927) ผูท่ี้คิดทฤษฎีคิวบิสทแ์บบสังเคราะห์ ( Synthetic Cubism) ไดก้ล่าวไว้
วา่ “จิตรกรรมของผมก็เหมือนกบัผา้ผนืหน่ึง ท่ีถูกถกัทอข้ึนมาจากเส้นดา้ยสองชุด ดา้ยชุดท่ีหน่ึงเป็น
เส้นด้ายดา้นตั้งแห่งสุนทรียภาพท่ีแทนรูปวตัถุด้ายเส้นด้ายดา้นขวาง ชุดท่ีสองเป็นเส้นดา้ยของ
วธีิการโครงสร้าง หรือเส้นดา้ยแห่งนามธรรมท่ีสอดสานและส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั ถา้ขาดดา้ยชุดใด
ชุดหน่ึงผา้ผืนน้ีก็ไม่อาจเกิดข้ึนได”้ ตวัอยา่งทั้งหลายท่ีกล่าวถึงน้ี แสดงให้เห็นวา่ศิลปินเหล่าน้ีได้
เกิดส านึกแลว้วา่ ภาษาเฉพาะของทศันศิลป์น้ีเป็นปัจจยัส าคญัในการแสดงออก แต่ศิลปินเหล่าน้ียงั
ไม่อาจตดัทิ้งตวั “วตัถุ”ท่ีบอกเล่าเร่ืองไดท้ั้งหมด 
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เพื่อความเข้าใจในศิลปนามธรรม  ให้กระจ่างชัดข้ึนจึงเปรียบเทียบกับศพัท์ทาง
พระพุทธศาสนา ท่ีแยกระหวา่ง “รูป” หรือ “รูปธรรม” กบั “นาม” กบั “นามธรรม”  

“รูป” คือ ร่างกายอนัเป็นส่วนท่ีมองเห็นได ้
“นาม” คือ ส่วนของจิตใจ และสภาวะอารมณ์ความรู้สึกท่ีมองไม่เห็น       

ในทางศิลปะ “รูปธรรม” ก็คือศิลปะท่ีอาศยั “รูป” ของวตัถุท่ีเหมือนจริง บอกเล่าเร่ืองราวและ
ความหมาย ส่วนศิลปะนามธรรม คือศิลปะท่ีอาศยัทศันธาตุในการส่ือถึงสภาวะจิตใจและอารมณ์
ความรู้สึกโดยตรง6 
 
อทิธิพลทีไ่ด้รับในการสร้างสรรค์ผลงาน 

ผลงานท่ีสร้างสรรคข้ึ์นน้ีเกิดจากกระบวนการสร้างสรรคท่ี์มีทั้งการยอ้ม การเยบ็ การ
ปักบนวสัดุผา้ ผสมผสานกบัอารมณ์ความรู้สึกท่ีมีความประทบัใจในความงดงามของพืชพรรณใน
ธรรมชาติ เพื่อส่ือถึงสุนทรียภาพ   โดยไดรั้บอิทธิพลดงัน้ี  

1. อทิธิพลจากพชืพรรณในธรรมชาติ 
ธรรมชาติสร้างสรรค์ผลงานความงามไวใ้ห้โลกไวอ้ย่างมากมาย ไม่วา่จะเป็นตน้พืช

เล็กๆ ไมด้อกไมป้ระดบัอีกนานาชนิด  และเม่ือเราพิจารณาพรรณไมเ้หล่าน้ีอยา่งใกล้ๆ  จะเห็นถึง
ความงามท่ีมีรายละเอียดซับซ้อน มีโครงสร้างรูปร่างของใบท่ีแปลกและแตกต่างกนัในแต่ละสาย
พนัธ์ุ  มีกลีบของดอกซ่ึงมีผวิสัมผสัท่ีบอบบางและนุ่มนวลชวนให้หลงใหล หรือมีเปลือกของตน้ไม้
แหง้ท่ีมีลกัษณะพื้นผวิขรุขระ ส่ิงเหล่าน้ีเม่ือพินิจพิจารณาโดยละเอียดแลว้ ท าให้เกิดเป็นจินตนาการ
ก่อเกิดความประทบัใจ และเป็นแรงบนัดาลใจใหข้า้พเจา้สร้างสรรคอ์อกมาเป็นผลงานศิลปกรรม 

                                                 

                       6 อิทธิพล ตั้งโฉลก,  แนวทางการสอนและสร้างสรรค์จิตรกรรมข้ันสูง (กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์ พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิงจ ากดั, 2550),  51-61. 
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ภาพท่ี 2  แสดงรายละเอียดของดอกไมใ้นระยะใกล ้ 
ท่ีมา:  Shihya Kowatari, Beautiful Photography, accessed November 28, 2015, available https:// 
www.pinterest.com/pin/359936195199031735/ 
 

2. อทิธิพลจากศิลปิน 
2.1 Emma Lindstrom ศิลปินแนวนามธรรม (Abstract) เอมม่าเป็นศิลปินสาว

จากสวีเดน จบการศึกษาทางดา้นศิลปะจาก  Falkenbergs konstskola (Falkenberg art school) ใน
ระหวา่งช่วงปี 2011-2013 ผลงานของเธอเป็นงานจิตรกรรมแนวนามธรรม (Abstract) โดยใชเ้ทคนิค
สีน ้ ามนัผสมกบัมีเดียม (ส่วนผสมท่ีสร้างเทคนิคให้สีน ้ ามนั) เพื่อเพิ่มลูกเล่นให้กบังาน ผลงานของ
เธอแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกท่ีไม่สามารถจบัตอ้งดว้ยเหตุและผล แสดงออกจากภายในตวัตน 
จากกระบวนการท างานของเธอ โดยตั้งใจปล่อยให้สีไปในทิศทางอยา่งอิสระ แลว้ค่อยจดัการกบั
ความบงัเอิญเหล่านั้นในบางจุด เพื่อขบัเนน้ ใหง้านมีความน่าสนใจและเป็นไปตามท่ีเธอตอ้งการ 

ขา้พเจา้ไดน้ ากระบวนการคิดเหล่าน้ี มาประยุกตใ์ช้กบังาน โดยขา้พเจา้ไดถ่้ายทอด
อารมณ์ความรู้สึกความงามจากธรรมชาติ ออกมาในรูปแบบศิลปนามธรรม และในกระบวนการท า
ก็ปล่อยให้สีของการยอ้มไหลไปในทิศทางท่ีอิสระ และจดัการเพิ่มเติมดว้ยการปักผา้ซ้อนเขา้ไปใน
บางส่วน 
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ภาพท่ี  3  ภาพกระบวนการท างานของ Emma Lindstrom  
ท่ีมา: Sara Barnea, Intereview: Ethereal Marbled, accessed November 28, 2015, available http:// 
www.mymodernmet.com/profiles/blogs/emma-lindstrom-interview 
 

2.2 ศิลปินงานผ้า Nicle Ladrak นิโคลเร่ิมตน้และชอบงานเยบ็ผา้มาตั้งแต่เด็ก โดย
ไดรั้บอิทธิพลมาจากแม่ของเธอท่ีท าเก่ียวกบัพรมและการยอ้มผา้ ท าให้เธอชอบงานท่ีเก่ียวกบัสีสัน
ของผา้  นิโคลจบการศึกษาจากสถาบนัศิลปะในอมัเตอร์ดมั ในปี ค.ศ. 1984 จากนั้นไดเ้ป็นอาจารย์
สอนเก่ียวกบัผา้และส่ิงทอในสถาบนัท่ีจบมา และในเวลาต่อมาปี ค.ศ. 1995 ก็ลาออกมาเพื่อเป็น
ศิลปินงานผา้เต็มเวลา  ผลงานของนิโคลมีความโดดเด่นและน่าสนใจ ท่ีวิธีการเลือกใชผ้า้โปร่ง ผา้
ตาข่ายมาวางทบัซ้อนแลว้เยบ็  เหมือนการสร้างผลงานศิลปะโดยการใชสี้ของผา้ค่อยๆซ้อนทบักนั
เพื่อให้เกิดระยะและมิติ เกิดเป็นบรรยากาศภายในภาพ มีความต้ืนลึก    โดยเนน้เยบ็โครงสร้างใน
งานบางส่วน เม่ือมองในยะยะไกลๆ คนมกัไม่คิดวา่ท ามาจากผา้   โดยผลงานส่วนใหญ่ไดรั้บแรง
บนัดาลใจมาจากนิตยสารท่ีเก่ียวกบัการจดับา้นและสวน หรือแมแ้ต่บรรยากาศห้องในบา้นของเธอ
เอง 
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ขา้พเจา้สนใจในวธีิการวางทบัซอ้นของผา้โปร่ง หลายๆ สี หลายๆ ชั้น จึงน ามาทดลอง
ใชก้บัผลงานบางช้ิน เพื่อสร้างบรรยากาศใหก้บัช้ินงาน รวมถึงเยบ็ฟรีโมชัน่ (การเยบ็ผา้ดว้ยจกัรโดย
ใชตี้นผอิีสระ) ทบัเขา้ไปอีก เพื่อท าใหช้ิ้นงานมีความน่าสนใจเพิ่มข้ึนอีกดว้ย 

 

ภาพท่ี 4  ภาพผลงานของ Nicole  Ladrak  
ท่ีมา: Sam [pseud.], Nicole Ladrak: Paintings of fabric,  accessed November 28, 2015, available 
http://www.textileartist.org/nicole-ladrak-paintings-of-fabric/ 
 

2.3 ศิลปินงานปัก Meredith Woolnough เมริดิธ เป็นศิลปินท่ีท างานและอาศยัอยู่
แถบชายฝ่ังทะเลของนิวคาสเซิล ประเทศออสเตรเลีย  ดว้ยความท่ีเมริดิธมีความใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ
ในแถบนั้น จึงเป็นแรงบนัดาลใจให้เธอสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะโดยมีท่ีมา มาจากความประทบัใจ
ในความงดงามและความเปราะบางของพืชพรรณใตท้อ้งทะเล เธอไดส้ร้างผลงานศิลปะผา่นเทคนิค
การเยบ็ผา้ โดยใชก้ารฟรีโมชัน่ดว้ยจกัรเยบ็ผา้ ใชฝี้เข็มในการเยบ็เพื่อให้เกิดเป็นลวดลายจากฝีเข็มท่ี
สวยงาม งานของเมริดิธจึงมีความซบัซ้อนในวิธีการเยบ็และซบัซ้อนในเร่ืองขององคป์ระกอบ  จึง
กลายเป็นเทคนิคเฉพาะตวั ท่ีมีความน่าสนใจแปลกใหม่และไม่ซ ้ าใคร 
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ขา้พเจา้มีความสนใจในเทคนิคฟรีโมชัน่ เป็นวิธีการเยบ็โดยใชส้ะดึง ช่วยไม่ให้ผา้ยน่
แลว้เยบ็ดว้ยจกัรเยบ็ผา้ เป็นวิธีการเยบ็ท่ีเร็วและกลายเป็นลวดลายท่ีเราสร้างสรรคข้ึ์นมาเอง ดว้ย
วธีิการท่ีน่าสนใจน้ี จึงไดท้ดลองน าเทคนิคฟรีโมชัน่มาใชใ้นผลงานของขา้พเจา้ดว้ยเช่นกนั 
 

 
ภาพท่ี 5 ภาพผลงานของ Meredith Woolnoug  
ท่ีมา: Meredith Woolnoug, Embroidery, accessed November 28, 2015, available http://www. 
meredithwoolnough.com/ 
 

3. อทิธิพลจากงานฝีมือ 
ผลงานวิทยานิพนธ์ของขา้พเจา้ทั้งหมดน้ี  นอกจากจะสร้างสรรคด์ว้ยวสัดุของผา้เป็น

หลกัแลว้ ยงัไดรั้บอิทธิพลจากเทคนิคต่างๆของการเยบ็ผา้ เพื่อให้งานแต่ละช้ินมีความพิเศษและ
น่าสนใจแตกต่างกนั  โดยมีเทคนิคหลกัๆ ท่ีใชด้งัต่อไปน้ี 

3.1 การย้อมผ้า ในการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ชุดน้ี ขา้พเจา้ยอ้มผา้โดย
ประยกุตเ์ทคนิคการยอ้มซ่ึงมีวธีิการท่ีเรียกวา่มดัยอ้ม เพื่อใหเ้กิดสีสันและลวดลายของผา้ข้ึนมาใหม่ 
ซ่ึงวธีิการมดัยอ้มมีวธีิการและประวติัความเป็นมาดงัน้ี 
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3.1.1 ความหมายของมัดย้อม มดัยอ้ม (Tie Dye) มีความหมายตรงตาม
ตวัอกัษร คือน าผา้มามดัดว้ยวสัดุต่างๆแลว้น าไปยอ้มสี โดยใชว้ธีิการกนัสีดว้ยวสัดุบางอยา่ง เช่น 
ยางรัด เชือก หมุดปักผา้ ตวัหนีบกระดาษ หรือการเยบ็ ซ่ึงช่วยกนัไม่ใหสี้แทรกซึมลงไป การ
ออกแบบการกนัสี ข้ึนอยูก่บัวสัดุท่ีใช ้ นอกจากนั้นการออกแบบข้ึนอยูก่บัปริมาณสียอ้มและการ
แทรกซึมของสีในผนืผา้ท่ีมดัดว้ย7 

 

 
 

ภาพท่ี 6  วธีิการมดัยอ้มและผลงานท่ีไดจ้ากเทคนิคน้ี  
ท่ีมา: Susan [pseud.], Japanese Textiles, accessed November 28, 2015,  available https://www. 
pinterest.com/pin/359936195199032901/ 
 

                                                 
7 เสาวนิตย ์กาญจนรัตน์, มัดย้อมTie-Dye  (กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ,์ 2557), 15. 
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ภาพท่ี 7 แสดงวธีิการท ามดัยอ้ม  
ท่ีมา:  Lindsey Colvin, Tutorial for the dyed sheets, accessed November 28, 2015, available 
http:// www.pinterest.com/pin/128985976803133908/ 
 

3.1.2 ประวัติการท ามัดย้อม จารีตนิยมในกระบวนการกนัสียอ้ม รวมทั้งการ
มดั การท าปม การผูก หรือการเยบ็ปักบนผืนผา้ก่อนน าไปจุ่มสียอ้ม เป็นปัญญานึกคิดท่ีคนเอเชีย
ตะวนัออกริเร่ิม แมจ้ะมีการตีความท่ีขดัแยง้กนัอยู ่ แต่การสืบคน้ตน้ก าเนิดแทจ้ริงของการมดัยอ้ม
ไม่ใช่ส่ิงส าคญั หลักฐานท่ีค้นพบและเช่ือถือได้ คือข้อมูลเก่ียวกับความรู้ในระยะต้นของ
กระบวนการท ามดัยอ้มในอินเดีย จีน ญ่ีปุ่น ชวา และบาหลี หลายภูมิภาคในแอฟริกามีเทคนิคการ
ยอ้มสีเฉพาะซ่ึงเห็นไดจ้ากงานส่ิงทอท่ีมีการออกแบบลวดลายผิดแผกจากส่ิงทอในเอเชีย นอกจากน้ี
ยงัพบเศษผา้โบราณในเปรู และพบการถ่ายทอดองคค์วามรู้การท ามดัยอ้มจากเปรูไปยงัแมก็ซิโกและ
ภูมิภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องทวีป ซ่ึงยืนยนัว่าการท ามดัยอ้มเกิดข้ึน และแพร่กระจายเป็นวงกวา้ง
โดยเฉพาะอารยธรรมตะวนัออก ซ่ึงนกัมนุษยวิทยาพบตน้แบบการกนัสียอ้มอยา่งง่ายในวฒันธรรม
ดั้งเดิมแทบทุกวฒันธรรม รูปแบบพื้นฐานของลายมดัยอ้ม เป็นการมดัรูปวงกลมเล็กๆ    โดยเฉพาะ
ส่ิงทอจากอินเดีย ซูดาน บางพื้นท่ีของแอฟริกา และโมร็อกโก ถา้เป็นผา้ผืนใหญ่จะใชว้ิธีการพบัผา้

เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์, มดัยอ้มTie-Dye  (กรุงเทพฯ:หจก.ภาพพิมพ์2557) 15. 
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แลว้ผกู เป็นการพบัผา้จากจุดหน่ึงให้บรรจบกบัอีกจุดหน่ึง แลว้มดัให้แน่น เช่น การพบัผา้เป็นรูป
วงกลม ส่ีเหล่ียม และเรขาคณิต8 

 
ตารางท่ี 1 ประวติัการท ามดัยอ้ม 

ประเทศ ชนิดของผา้ เทคนิคการมดัยอ้ม ผลิตภณัฑ์ 
ญ่ีปุ่น ผา้ฝ้าย ผา้ไหม 1.ใชต้ะขอเก่ียวผา้ข้ึนมาแลว้มดั 1.ชุดกิโมโน 
  2.พบัและมดั 2.เส้ือคลุมยาว 
  3.พนัผา้รอบไมย้าว รูดผา้ให้ยน่ 3.ผา้คลุมไหล่ 
  4.เยบ็เนา 4.แต่งแขนเส้ือนอก 
  5.ลวดลายหลากหลาย 5.เส้ือผา้ในราชส านกั 
  6.ตกแต่งร่วมกบัเทคนิคอ่ืน เช่น 

วาดลายดอกไม ้
 

  7.บุนวม เยบ็ปักถกัร้อย  
  8.นิยมยอ้มสีคราม  
อินเดีย ผา้ฝ้าย ผา้ไหม ผา้

ใยสังเคราะห์ 
1.บีบและมดั 1.ผา้คลุมไหล่ 

  2.พบัและมดั 2.ผา้โพกศีรษะ 
  3.หยบิผา้ข้ึนระหวา่งตะปู/มดั 3.ผา้สาหร่ีชุดววิาห์ 
  4.ลายจุด ตกแต่งร่วมกบัวธีิอ่ืน 4.กระโปรงบาน 
  5.การระบายสี  
  6.วาดภาพประกอบต านาน  
  7.ปักดว้ยเล่ือมต่างๆ  
แอฟริกา ผา้ทอจากใยปาลม์ 

ผา้ฝ้าย ผา้ไหม 
1.พบัผา้แลว้เยบ็ 1.เส้ือผา้ เส้ือเช้ิต 

  2.การเยบ็ดว้ยมือ 2.ผา้คลุมโตะ๊ 
  3.การเยบ็ดว้ยเคร่ืองจกัร 3.ประดิษฐว์สัดุ 

 

                                                 

                      8 เสาวนิตย ์กาญจนรัตน์, มัดย้อมTie-Dye  (กรุงเทพฯ: หจก.ภาพพิมพ,์2557), 17.  
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ตารางท่ี 1 ประวติัการท ามดัยอ้ม (ต่อ) 

ประเทศ ชนิดของผา้ เทคนิคการท ามดัยอ้ม ผลิตภณัฑ์ 
แอฟริกา  4.ใชผ้า้ห่อหุม้เมล็ดพืช 

/ กรวด 
 

  5.ยอ้มสีจากคราม  
  6.ยอ้มสีจากเมล็ด 

กาแฟ / พืชชนิดอ่ืนๆ 
 

  7.ลวดลายเรขาคณิต  
อเมริกาและยโุรป ผา้ฝ้าย 1.ห่อหุม้เมล็ดพืช/

กรวด 
1.เส้ือผา้ 

  2.ยอ้มสีจากคราม 2.ผา้ม่าน 
  3.ลายวงกลม 3.ปลอกหมอน 
  4.ลายส่ีเหล่ียม 4.ผา้ปูโตะ๊ 

 
ท่ีมา: เสาวนิตย ์กาญจนรัตน์, มัดย้อมTie-Dye, (กรุงเทพฯ:หจก.ภาพพิมพ2์557), 24. 
  
จากตารางสรุปไดว้า่ การท ามดัยอ้มแบ่งไดเ้ป็น 5 วธีิ ดงัน้ี9 

1. การมดัยอ้มดว้ยการมดั 
2. การมดัยอ้มดว้ยการพบัจีบ 
3. การมดัยอ้มดว้ยการหนีบ 
4. การมดัยอ้มดว้ยการเยบ็เนา 
5. การมดัยอ้มดว้ยวธีิการผสมผสาน 

         
 
  

                                                 

                    9 เสาวนิตย ์กาญจนรัตน์, มัดย้อมTie-Dye  (กรุงเทพฯ: หจก.ภาพพิมพ,์2557), 24. 
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บทที่ 3  

 กระบวนการสร้างสรรค์ 
 

ในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี กระบวนการท างานเป็นหวัใจหลกัท่ีส าคญั 
การท างานน้ีมีการจดัการระบบของความคิด  และวิธีการท างาน      โดยการวางแผนบนสมุดบนัทึก 
เพื่อใหก้ระบวนการท่ีซบัซ้อนและมีเทคนิคท่ีหลากหลายเกิดความเขา้ใจง่าย และสามารถจดัการใน
ขั้นตอนของกระบวนการท างานได้อย่างลงตวั ตลอดจนวางแผนบนัทึกส่ิงท่ีพบเจอในระหว่าง
ท างาน ทั้งปัญหาอุปสรรค และวธีิการแกปั้ญหา ดว้ยการถ่ายภาพและเขียนลงบนสมุดบนัทึกไปดว้ย 
จึงสามารถแบ่งขั้นตอนการท างานออกเป็น 4 ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี  
 
1. การค้นคว้าหาข้อมูล  

ในการคน้ควา้หาขอ้มูลก่อนท่ีจะเร่ิมกระบวนการท างานนั้น แบ่งเป็น 4 หวัขอ้ ดงัน้ี 
1.1  รวบรวมขอ้มูลของดอกไมท้ั้งเร่ืองความงามของรูปร่างรูปทรง สีสัน รวมไปถึง

ความหมายเชิงปรัชญาของดอกไม ้จากหนงัสือในหอ้งสมุด 
1.2  ศึกษาความงามทางกายภาพของดอกไมจ้ริง ทั้งความบอบบางของกลีบ สีสันของ

ดอกไมแ้ต่ละชนิด เส้นใยจากใบพืช  ไดจ้ากสวนสาธารณะ และจากตน้ไมด้อกไมท่ี้ปลูกเองท่ีบา้น 
แลว้บนัทึกขอ้มูลท่ีพบเจอลงบนสมุด พร้อมทั้งบนัทึกเป็นภาพถ่ายหลายๆ มุมท่ีน่าสนใจ 

1.3 ศึกษาผลงานศิลปินท่ีใช้วสัดุของผา้ในการสร้างสรรค์ผลงาน   โดยดูจาก
กระบวนการท่ีศิลปินใช ้และวธีิการท างานของศิลปิน เพื่อน ามาปรับใชก้บังานของตวัเอง 

1.4  ศึกษาวิธีการเยบ็ การยอ้ม รวบรวมเป็นขอ้มูลเอกสารและภาพถ่าย ไม่วา่จะเป็น
เทคนิคท่ีเยบ็ดว้ยจกัรไฟฟ้า เยบ็ดว้ยมือ หรือเทคนิคอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบังานฝีมือ เพื่อให้เขา้ใจวิธีการ แลว้
น ามาประยกุตใ์ชก้บัผลงาน 
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ภาพท่ี 8  ภาพของดอกไมป้ลูกเองท่ีบา้น 
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ภาพท่ี  9  การรวบรวมภาพดอกไมจ้ากหนงัสือและภาพถ่ายเพื่อท าภาพร่าง 
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2.  การสร้างภาพร่างผลงาน 
ภาพร่าง (sketch) เป็นกระบวนการหน่ึงท่ีส าคญั เพราะเป็นการถ่ายทอดความคิด

จินตนาการ เป็นการช่วยล าดบัความคิด ตั้งค  าถาม แกปั้ญหาคร่าวๆ ก่อนท่ีจะเร่ิมสร้างในผลงานจริง 
ในการสร้างภาพร่างของขา้พเจา้ จะเป็นการทดลองเทคนิคต่างๆ ทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัวสัดุงานผา้ และ
เทคนิคการสร้างสรรคศิ์ลปะอ่ืนๆ เพื่อวิเคราะห์และดึงรูปแบบ สีสันท่ีปรากฏ อารมณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
ช้ินงานท่ีร่าง เพื่อน าไปต่อยอด ผสมผสานเทคนิคอ่ืน แลว้สร้างสรรคเ์ป็นช้ินงานจริง มีเทคนิคและ
กระบวนการดงัต่อไปน้ี 

2.1 การร่างภาพด้วยเทคนิคสีน ้า การทดลองร่างภาพดว้ยเทคนิคสีน ้ า เป็นการถ่ายทอด
จินตนาการอารมณ์ของสีในงาน เพื่อพฒันาไปเป็นผลงานจริง 

 
ภาพท่ี 10  แสดงกระบวนการท าภาพร่างผลงานดว้ยเทคนิคสีน ้า 
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ภาพท่ี 11  ภาพร่างผลงานจากเทคนิคสีน ้า 
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2.2 เทคนิคพมิพ์ภาพด้วยน า้ยาทาเลบ็ เทคนิคการพิมพด์ว้ยน ้ายาทาเล็บเป็นเทคนิคท่ีไม่
ยุง่ยาก เพียงแค่เทสีน ้ายาทาเล็บท่ีตอ้งการบนผวิน ้า แลว้จุ่มดว้ยกระดาษหรือเฟรมผา้ใบ ลวดลายของ
น ้ายาทาเล็บท่ีผสมกลมกลืนกนัก็จะเกาะอยูบ่นผวิของผา้ใบ เกิดความงามของสีและเกิดรูปร่างของสี
ท่ีแปลกใหม ่แลว้น าเอาความชอบและประทบัใจในส่วนน้ีไปพฒันาไปใชก้บัผลงานจริง 
 

                                 
ภาพท่ี 12  ภาพแสดงเทคนิคการการพิมพภ์าพดว้ยน ้ายาทาเล็บ 
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ภาพท่ี 13  ภาพแสดงภาพร่างดว้ยเทคนิคการพิมพน์ ้ายาทาเล็บ   
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2.3 การพิมพ์ผ้าด้วยใบไม้ เป็นกิจกรรมท่ีขา้พเจา้ให้หลานๆ ท่ีบา้นไดเ้รียนรู้ธรรมชาติ
ผา่นงานศิลปะภาพพิมพ ์โดยให้เด็กๆ ส ารวจธรรมชาติ สังเกตสีสันกลีบดอกไมแ้ต่ละชนิด รูปร่าง
เส้นใยแต่ละใบ แลว้เก็บใบไมด้อกไมท่ี้ตวัเองช่ืนชอบเพื่อเอามาสร้างผลงาน วิธีการคือผสมสีท่ีชอบ
ละเลงสีบนใบไม ้ แลว้ป๊ัมบนผา้หรือกระดาษ ลวดลายเส้นใยของพืชก็จะปรากฏเป็นผลงาน เป็น
กิจกรรมท่ีเด็กๆ สนุกไปกบัการสร้างสรรค์และไดเ้รียนรู้ธรรมชาติรอบตวัไดอี้กดว้ย ขา้พเจา้จึงน า
ผลงานของเด็กๆ ท่ีไดม้าวิเคราะห์ และเห็นโครงสร้างของเส้นใยพืช จากการท าเทคนิคภาพพิมพน้ี์ 
มาปรับใชก้บัผลงานจริงดว้ย 

 

 
ภาพท่ี 14  ภาพผลงานจากการพิมพผ์า้ดว้ยใบไมข้องเด็กๆ 
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ภาพท่ี 15  ภาพแสดงกิจกรรมการพิมพผ์า้ดว้ยใบไมข้องเด็กๆ 
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3.  การจัดการกบัวสัดุ 
ก่อนท่ีจะเขา้สู่กระบวนการสร้างสรรค์งาน นอกจากจะตอ้งเตรียมอุปกรณ์การเยบ็ผา้

แลว้ การจดัการกบัผา้ก็เป็นอีกขั้นตอนหน่ึงท่ีส าคญั ผา้บางชนิดสามารถยอ้มเพิ่มสีสันให้เกิดความ
น่าสนใจข้ึนมาไดอี้ก และผา้ตามตลาดทัว่ไปมีลวดลายแพ็ทเทิร์นท่ีไม่ตรงกบัความตอ้งการ จึง
จดัการให้ตรงกบัความตอ้งการไดด้ว้ยเทคนิคการยอ้ม  กลายเป็นลวดลายผา้และสีสันช้ินใหม่ใน
แบบของขา้พเจา้เอง ทั้งน้ีไดบ้นัทึกผลของการยอ้ม  ไปพร้อมกบัการถ่ายภาพประกอบ การยอ้ม
แบ่งเป็นสองประเภทคือ การยอ้มดว้ยสีสังเคราะห์กบัการยอ้มดว้ยสีธรรมชาติท่ีเหมาะกบัพื้นท่ีกวา้ง
เพื่อศึกษาและการส ารวจพืชพรรณในธรรมชาติ     โดยมีวธีิการและขั้นตอนการยอ้มผา้ดงัต่อไปน้ี 

3.1 การย้อมผ้าด้วยสีสังเคราะห์ การยอ้มดว้ยสีสังเคราะห์ซ่ึงเหมาะกบัพื้นท่ีนอ้ยและมี
เวลาท่ีจ ากดั 

3.1.1 เตรียมอุปกรณ์ส าหรับยอ้มผา้ ไดแ้ก่ ผา้ขาว สียอ้มผา้ กะละมงั กระติกน ้าร้อน  
3.1.2 ผสมสีกบัน ้าอุ่น แลว้เทราดหรือฉีดบางส่วนของผา้ ไม่ให้สีกระจายไปทัว่ แต่

ก าหนดความเขม้ของสีในบางจุด 
3.1.3 จากนั้นผสมสีอ่ืนเพิ่มแลว้น าไปตากแดดให้แห้ง เพื่อน ามาเยบ็ สร้างสรรค์

เป็นผลงานต่อไป 

 
ภาพท่ี 16  ภาพอุปกรณ์การยอ้มผา้ 
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ภาพท่ี 17  ภาพแสดงการยอ้มผา้ 
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ภาพท่ี 18  ภาพแสดงการยอ้มผา้ 
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ภาพท่ี 19  ภาพของผา้ท่ียอ้มเรียบร้อยแลว้ 
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ภาพท่ี 20  ภาพแสดงผา้ยอ้มท่ีแหง้แลว้ 
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หลงัจากผา้แหง้ น ามาพบัแยกเป็นเฉดสีเพื่อง่ายต่อการท างาน ผา้ยอ้มน้ีเวลาท่ีแหง้ สีจะ
ซีดลง จึงแกไ้ขปัญหาดว้ยการเติมสีน ้าหรืออะคริลิคลงบนผา้ในบางพื้นท่ี 

3.2 การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ การยอ้มดว้ยสีธรรมชาติเหมาะกบัพื้นท่ีกวา้งเพื่อเป็น
การศึกษาและส ารวจพืชพรรณในธรรมชาติ  เป็นเทคนิคท่ีมีความสนุก ตั้งแต่การคน้หาตน้พืชเพื่อ
น ามาตม้ เห็นถึงการเปล่ียนแปลงของสีผา้      ในระหวา่งการตม้  ตลอดจนการแกะผา้เพื่อน าไปตาก 
และรอใหแ้หง้ ถึงแมก้ารยอ้มดว้ยสีธรรมชาติจะเป็นวธีิการท่ีไดสี้ของผา้ไม่สดใสและสีไม่คงทนเท่า
การยอ้มดว้ยสีสังเคราะห์ แต่สีสันท่ีไดก้็เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีสวยงามและน่าสนใจ  โดย
กระบวนการยอ้มผา้มีวธีิท าดงัต่อไปน้ี 

3.2.1  ออกเดินส ารวจพืชพรรณในบริเวณบา้น เลือกใส่ตะกร้าไวเ้พื่อน ามายอ้มใน
ขั้นตอนต่อไป 

3.2.2  เตรียมอุปกรณ์ส าหรับยอ้มผา้ ไดแ้ก่ หมอ้ตม้ เตาถ่าน ท่ีคีบผา้ มีดส าหรับหัน่
ดอกไมใ้บไม ้เกลือ ยางรัด ผา้ขาว เป็นตน้ 

3.2.3 การตม้น้ี จะใส่พืชแยกแต่ละสีลงไปดว้ย ใชเ้วลาตม้คร้ังละ 20-30 นาที  แลว้
เติมเกลือเพื่อให้เส้นใยของผา้ขยาย ให้สีซึมเขา้ไปไดง่้าย จากนั้นเอาผา้ท่ียอ้มออกจากหมอ้ เพื่อรอ
ตากใหแ้หง้ในขั้นตอนต่อไป 

3.2.4  จากนั้นน าไปตากแดด  รอให้แห้งแลว้พบัเก็บไว ้แยกเป็นเฉดสีเพื่อง่ายต่อ
การใชง้าน ผา้ท่ีไดจ้ากการยอ้ม ขา้พเจา้น ามาท าเป็นภาพร่าง โดยเพิ่มสีในบางส่วนและเยบ็เพิ่มเติม
ในรายละเอียด เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรคช้ิ์นงานวทิยานิพนธ์ต่อไป 

 
ภาพท่ี  21  แสดงพืชพรรณท่ีเตรียมไวส้ าหรับยอ้มผา้ 
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ภาพท่ี  22  ภาพแสดงอุปกรณ์การยอ้มผา้จากสีธรรมชาติและการตม้ 

 
 
 

 
 



37 
 

 
 

 
ภาพท่ี 23  ภาพการยอ้มดว้ยวิธีธรรมชาติ 
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ภาพท่ี 24  ผา้จากการยอ้มสีธรรมชาติ 
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ภาพท่ี 25  ภาพร่างตน้แบบ 
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4. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
หลงัจากผา่นกระบวนการยอ้มเพื่อให้ไดสี้สันและลวดลายของผา้ตามตอ้งการแลว้ จะ

เป็นขั้นตอนของการเยบ็ผา้ โดยมีวสัดุอุปกรณ์ดงัต่อไปน้ี 
4.1 วสัดุและอุปกรณ์ในการเย็บ 

                          1. จกัรเยบ็ผา้ไฟฟ้า 
                          2. อุปกรณ์การเยบ็ผา้ ดา้ย กรรไกร ใยโพลีเอสเตอร์ 
                          3. อุปกรณ์การปักผา้ ไหมพรม เขม็ ดา้ยปัก 
                          4. สีน ้า เพื่อเพิ่มเติมผลงานในบางส่วน 
                          5. กลอ้งถ่ายรูป เพื่อบนัทึกกระบวนการท างาน และเก็บบนัทึกรูปภาพของดอกไมท่ี้
ประทบัใจ 
                          6. คอมพิวเตอร์ เพื่อรวบรวมขอ้มูลเอกสาร และรูปภาพ 
 

 
ภาพท่ี 26  ภาพแสดงวสัดุอุปกรณ์ในการเยบ็ 
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4.2 ขั้นตอนและวธีิการสร้างสรรค์ หลงัจากไดผ้า้มาแลว้ น ามาพิจารณาดูลวดลายความ
บงัเอิญท่ีเกิดจากการยอ้ม และหยดสีใบบางพื้นท่ีของผา้ จากนั้นใส่จินตนาการเติมเขา้ไป โดย
เลือกใช้เทคนิคท่ีเหมาะสมกบัผา้ผืนนั้นๆ โดยการแต่งเติมดว้ยการเย็บจกัร ปักเดินเส้นด้วยมือ  
ฉะนั้นช้ินงานทุกช้ินจะมีขั้นตอนวิธีการท างานท่ีคลา้ยๆ กนั แต่จะแตกต่างกนัในรายละเอียดของ
การเยบ็ วา่จะเนน้ดว้ยเทคนิคใดเป็นหลกั เช่น ในช้ินน้ีจะเนน้การปักผา้ และก าหนดโทนสี แบบ
โปร่งๆ เบาสบายตา และอีกช้ินจะเนน้การเยบ็ลวดลายดว้ยจกัรและก าหนดสีให้สด ดูหนาแน่น  เป็น
ตน้ 

      4.2.1 ตัวอย่างกระบวนการท างานในแบบสีโปร่ง เม่ือยอ้มผา้แลว้ เพิ่มเติมช้ินงาน
ดว้ยสีน ้ าและสีอะคริลิค หรือท าให้สีของผา้เจือจางลงดว้ยการกดัน ้ ายาฟอกผา้ขาว ตอ้งการให้มี
อารมณ์ความรู้สึกคลา้ยภาพวาดสีน ้ า จึงใช้ผา้โปร่งหรือผา้ตาข่ายบางๆ ตดัเป็นช้ินๆ วางไวบ้นผา้
ยอ้มตามจินตนาการ แลว้กลดัดว้ยเข็มหมุดไว ้ เพื่อเยบ็ในขั้นตอนต่อไป  จากนั้นเป็นขั้นตอนของ
การเยบ็ ก่อนท่ีจะน าไปเยบ็ตอ้งรองดว้ยใยโพลีเอสเตอร์ (ใยส าหรับบุผา้ห่ม) เพื่อเวลาเยบ็ลวดลายจะ
ท าใหพ้ื้นผวิของผา้นูนข้ึน  หลงัจากเยบ็ลวดลายลงบนผา้ท่ีรองดว้ยใยแลว้ น ามาปักดว้ยไหมพรมท่ีมี
ขนาดของเส้นใหญ่กวา่ดา้ยเยบ็จกัร โดยเยบ็ไล่สีจากเหลือง ครีม ไปจนสีขาว ประสานไล่สีกนัไป
เพื่อให้เกิดความเช่ือมโยงและสวยงาม นอกจากน้ียงัใช้ไหมพรมหลากหลายขนาดเยบ็ปักเขา้ไป
เพื่อใหเ้กิดความน่าสนใจข้ึนอีกดว้ย 
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ภาพท่ี 27 ภาพขั้นตอนการวางผา้โปร่ง 
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ภาพท่ี 28 ภาพแสดงขั้นตอนการเยบ็ดว้ยจกัรเยบ็ผา้ไฟฟ้า                  
 



44 
 

 
 

            
                             
ภาพท่ี 29  แสดงเส้นการปักดว้ยไหมพรมและเส้นดา้ยจากจกัรเยบ็ผา้ 
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4.2.1 ตัวอย่างกระบวนการท างานในช้ินงานสีสันสดใส วิธีการท างานจะคลา้ยคลึงกนั 
แต่แตกต่างกนัในรายละเอียด ยกตวัอยา่งงานช้ินน้ีท่ีตอ้งการให้เป็นโทนสีสดใส สีแน่นจดัจา้นซ่ึง
ต่างจากช้ินงานท่ีแลว้ โดยงานช้ินน้ีไดส้ร้างตน้แบบจากรูปภาพของดอกไม ้พร้ินเท่าขนาดจริง เลือก
ผา้ท่ีตอ้งการ แลว้ตดัผา้กลดัดว้ยเข็มหมุดไล่ไปตามสีของแบบไปจนเต็มทั้งภาพ  หลงัจากวางผา้จน
ครบทุกสีแลว้ จดัการกดัผา้ดว้ยน ้ ายาฟอกผา้ขาวในบางส่วน เพื่อไม่ให้ช้ินงานดูแข็งท่ือ ไร้ชีวิตชีวา
จนเกินไป  จากนั้นรอใหแ้หง้ รองดว้ยใยโพลีเอสเตอร์ แลว้น าไปเยบ็ดว้ยจกัรเยบ็ผา้ทั้งผนื 
 

 
ภาพท่ี 30  การเตรียมผา้และตน้แบบแพท็เทิร์น 
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ภาพท่ี 31  แสดงขั้นตอนการเยบ็ผา้ 
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ภาพท่ี 32  แสดงร่องรอยและลวดลายจากการเยบ็ดว้ยจกัรเยบ็ผา้ 
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เทคนิควธีิการกบัทัศนธาตุ 
เทคนิควิธีการท่ีน ามาสร้างสรรค์เป็นวิทยานิพนธ์น้ี มีกระบวนการท าท่ีหลากหลาย 

ทศันธาตุเป็นส่ือสุนทรียภาพท่ีน ามาประกอบเป็นรูปทรง  เพื่อส่ือความหมายตามแนวเร่ืองและ
แนวคิด  มีการประกอบกนั การจดัระเบียบ หรือประสานกนัเขา้ของทศันธาตุ1 โดยในแต่ละช้ินงาน
ไดค้  านึงถึงการจดัองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

เส้น (Line)  ผลงานสร้างสรรคทุ์กช้ินลว้นมีเส้นเป็นส่วนประกอบหลกั ทั้งท่ีเกิดเป็น
ลวดลายจากเส้นดา้ยของจกัรเยบ็ผา้โดยใชตี้นผีอิสระ( Freemotion Foot) สามารถบงัคบัทิศทางของ
เส้นเยบ็ไดม้ากกกว่าตีนผีธรรมดา และเส้นของการปักมือด้วยด้ายท่ีมีหลากหลายขนาด   เพื่อ
เช่ือมโยงให้เกิดการประสานสัมพนัธ์และมีความกลมกลืนกนั เส้นท่ีใชมี้ทั้งเส้นประ เส้นตรง เส้น
โคง้ และเส้นของดา้ยท่ีเกาะเก่ียวกนัเป็นสายใย  เส้นบ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกในงาน  ทั้งเส้นตรง
ท่ีใหค้วามรู้สึกแขง็แรง มัน่คง เส้นโคง้นอ้ยๆ ใหค้วามรู้สึกสบายตา  เส้นโคง้บางเส้นก็ให้ความรู้สึก
ถึงการเคล่ือนไหวและการเติบโต เป็นตน้ ทั้งน้ีการเลือกใชเ้ส้นในงานข้ึนอยูก่บัช้ินงานนั้นๆ ในแต่
ละช้ินงานจึงเลือกใชเ้ทคนิคท่ีขบัเนน้จุดเด่นใหแ้ตกต่างกนัออกไป 

 

 
 
ภาพท่ี 33  แสดงลกัษณะของเส้นในผลงานวทิยานิพนธ์ 

                                                 
1ชลูด น่ิมเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพไ์ทยวฒันาพาณิชยจ์  ากดั, 

2544),  27. 
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สี (Colour)  สีมีอิทธิพลทางจิตวทิยา คือมีอ านาจใหเ้กิดอารมณ์ และความรู้สึกได้ การท่ี
ไดเ้ห็นสี สายตาจะส่งขอ้มูลไปยงัสมองท าใหเ้กิดความรู้สึกต่างๆ เช่น สดช่ืน เร่าร้อน เยือกเยน็ เศร้า 
หรือต่ืนเตน้ เป็นตน้2  สีในผลงานของขา้พเจา้มาจากความประทบัใจในสีสันท่ีสวยงามของดอกไม้
ใบไม ้ น ามายอ้มเพิ่มเพื่อให้ลวดลายและสีผา้เดิมมีความน่าสนใจ  สีในงานมีทั้งโทนร้อนท่ีให้
ความรู้สึกอบอุ่น อ่อนโยน  และสีโทนเยน็ท่ีให้อารมณ์เหมือนอยูริ่มน ้ า เยน็สบาย สีท่ีเลือกใชแ้สดง
ถึงอารมณ์และความรู้สึกท่ีดี สบายใจ สดช่ืนแจ่มใสและมีความสุข 

พืน้ผิว (Texture)  เป็นส่วนท่ีส าคญัในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ การเยบ็ดว้ย
เทคนิคบุใยโพลี (Quilting) คือเทคนิคท่ีขา้พเจา้ใชเ้ป็นส่วนใหญ่ การเยบ็ลวดลายบนช้ินงานท่ีมีใยบุ 
นอกจากจะไดล้วดลายในแบบท่ีตอ้งการแลว้ ยงัท าให้เกิดพื้นผิวท่ีน่าสนใจดว้ย โดยพื้นท่ีของผา้ซ่ึง
ถูกเยบ็จะถูกกดทบัลง ในขณะท่ีผา้ท่ีไม่ไดถู้กเยบ็จะนูนข้ึน  ลวดลายท่ีสวยงามและแปลกใหม่จะ
ข้ึนอยู่กบัการสร้างสรรค์ และผสมผสานลวดลายท่ีจะมาเย็บลงบนผา้ดว้ย  ลวดลายนูนๆ น้ีให้
ความรู้สึกเหมือนวตัถุในธรรมชาติ เช่น กอ้นหิน หรือผวิสัมผสัของเปลือกไม ้ใบไม ้เป็นตน้ 

 
ภาพท่ี 34  แสดงร่อยรอยการเยบ็ท าใหเ้กิดพื้นผวิท่ีน่าสนใจ 

                                                 
2 อนนัต ์ประภาโส, ทฤษฎสีี (ปทุมธานี: สิปปภา, 2558), 13. 
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รูปทรง (Form)  รูปร่างรูปทรงภายในงานไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากความโคง้ของกลีบ
ใบ ความกลมของกลีบใบ ตลอดจนทิศทางการไหวเอนของก่ิงไมใ้บไมใ้นธรรมชาติ โดยก าหนด
ดว้ยการเติมผา้ ทั้งผา้โปร่ง ผา้ยอ้ม ผสมผสานก่อเกิดเป็นรูปทรง ท่ีให้ความรู้สึกเคล่ือนไหว ไหลไป
ตามทิศทางต่างๆ รูปทรงจากธรรมชาติท่ีขา้พเจา้ไดส้ร้างสรรคข้ึ์นก่อให้เกิดพื้นท่ีวา่งท่ีมีบรรยากาศ
รายลอ้ม ช่วยส่งเสริมใหผ้ลงานมีอารมณ์ความรู้สึกและความน่าสนใจเพิ่มข้ึน 

พืน้ทีว่่าง (Space)  จากการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีผา่นมา ขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบั
พื้นท่ีว่างในงาน มกัจะพยายามใส่ความเต็มและอดัแน่นไปดว้ยเทคนิคอนัหลากหลาย  จึงท าให้
ผลงานท่ีผา่นมาไม่มีพื้นท่ีในการหายใจ และรู้สึกอึดอดั จึงปรับเปล่ียนแกไ้ขและให้ความส าคญัมาก
ข้ึนในผลงานวิทยานิพนธ์น้ี  โดยพื้นท่ีวา่งเกิดจากสียอ้มผา้ท่ีอยูใ่นขั้นตอนการเตรียมวสัดุ พอมาถึง
ขั้นตอนการเยบ็ ขา้พเจา้จะเหลือพื้นท่ีวา่งซ่ึงเกิดจากความบงัเอิญของสียอ้มท่ีมาประสานกนั ท าให้
เกิดบรรยากาศภายในผลงาน แลว้จึงขบัเนน้ดว้ยการปักเยบ็เพิ่มเติมในบางจุด  ผลงานจึงรู้สึกสบาย
ตาข้ึน  

 
ภาพท่ี 35  ภาพแสดงพื้นท่ีวา่งในงาน 
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เอกภาพ ผลงานสร้างสรรคข์องขา้พเจา้ ใชเ้อกภาพของการประสานกนั ระหวา่งรูปร่าง
รูปทรงของผา้และเส้นสีของการเยบ็เพิ่มเติม รวมทั้งสีท่ีใช้เป็นโทนสีใกลเ้คียงกนั ก่อให้เกิดการ
เช่ือมโยงกนัดว้ยเทคนิควิธีการ ผสมผสานกนัอย่างกลมกลืน ซ่ึงในผลงานบางช้ินเอกภาพเกิดจาก
การท าซ ้ า ดว้ยการเยบ็ในลวดลายท่ีซ ้ าๆ เกาะเก่ียวประสานกนัไป ในบางจงัหวะท่ีซ ้ าก็จะมีช่วงท่ีไม่
เท่ากนัเพื่อให้งานดูมีมิติน่าสนใจ  เพิ่มความขดัแยง้ของเส้นเยบ็ ขนาดของเส้นดา้ยท่ีแตกต่างท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลง โดยใชจ้งัหวะท่ีไม่เท่ากนัควบคุมทิศทางการเคล่ือนไหวภายในผลงาน 

จังหวะ คือ การซ ้ าท่ีเป็นระเบียบ จากระเบียบธรรมดาท่ีมีช่วงห่างเท่าๆ กนั มาเป็น
ระเบียบท่ีสูงข้ึน ซบัซอ้นข้ึนจนถึงขั้นเป็นรูปทรงของศิลปะ จงัหวะเกิดข้ึนไดจ้าก การซ ้ าของหน่วย
หรือการสลบักนัของหน่วยกบัช่องไฟ รวมถึงการเล่ือนไหลต่อเน่ืองกนัของเส้น รูปทรง น ้ าหนกั 
หรือสี  จงัหวะของเสียงดนตรีเป็นการซ ้ าหรือการไหลต่อเน่ืองกนัของเสียงในกาลเวลา จงัหวะของ
งานจิตรกรรมหรือประติมากรรมเป็นการซ ้ าหรือไหลต่อเน่ืองกนัของรูปทรงในท่ีวา่ง เวลา และท่ี
วา่งเป็นตวัคงท่ี แต่จงัหวะเป็นตวัท าใหเ้กิดความเร็ว ความชา้ ความถ่ี ความห่าง การไหลของรูปทรง
หรือของน ้ า คือ การเคล่ือนไหว เคล่ือนไหวไปในท่ีว่างและกาลเวลา ท่ีว่างจะท าหน้าท่ีเป็น
ตวัก าหนดความถ่ีห่างของจงัหวะ หน่วยท่ีจะน ามาวางซ ้ าเหล่าน้ี ไดแ้ก่ เส้น น ้ าหนกั สี รูปทรง รวม
ไปถึงลกัษณะผิว จงัหวะเกิดจากการล่ืนไหลท่ีต่อเน่ืองของเส้น การล าดบัขั้นของน ้ าหนกั สี และ
รูปทรง โดยไม่มีท่ีวา่งมาคัน่ การก าหนดจงัหวะอยูท่ี่ลกัษณะการเคล่ือนไหวของทศันธาตุเอง  การ
ใช้จงัหวะล่ืนไหลต่อเน่ืองท่ีสม ่าเสมอผสมกบัจงัหวะแบบก้าวหน้าและถดถอยของทศันธาตุต่าง
ชนิด จะใหจ้งัหวะท่ีซบัซอ้นยิง่ข้ึน เส้นท่ีเล่ือนไหลของสายน ้า การล าดบัขั้นของสีในทอ้งฟ้ายามเยน็ 
เป็นจงัหวะต่อเน่ืองท่ีน่าสนใจอยา่งยิง่ มีความกลมกลืนและการขดัแยง้ในปริมาณท่ีพอเหมาะ3  
 

 
 
 
 

 
 

                                                 
3 ชลูด น่ิมเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพไ์ทยวฒันาพาณิชยจ์  ากดั, 

2544), 148-151. 
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ความรู้เพิม่เติมเกีย่วกบัการเย็บผ้า 
1. การเยบ็ผ้าด้วยเทคนิคเยบ็บุใยโพลีเอสเตอร์ ( Quilting ) การเยบ็ผา้ดว้ยเทคนิคบุดว้ย

ใยโพลี ( Quilting ) เป็นเทคนิคท่ีมีมาตั้งแต่สมยัโบราณ  ในสมยันั้น ใชเ้ยบ็เพื่อเป็นเส้ือหุ้มชุดเกราะ
ในการรบ เพื่อลดการเสียดสีระหวา่งชุดเกราะกบัผิวหนงั นอกจากน้ี ยงัเยบ็เพื่อเป็นผา้ห่มเพิ่มความ
อบอุ่นในช่วงฤดูหนาว     ในปัจจุบนัไดพ้ฒันาเทคนิคน้ีกลายมาเป็นของใชท่ี้หลากหลาย เช่น เส้ือผา้ 
กระเป๋า ของตกแต่งบา้น เป็นตน้ วิธีการ Quilting น้ี มีวิธีการท่ีไม่ซบัซ้อนมาก  เนน้เยบ็ช้ินผา้กบัใย
บุเพื่อเพิ่มความหนา และเกิดร่องรอยจากการเยบ็ซ่ึงเป็นลวดลายท่ีสวยงามน่าสนใจ  

ขา้พเจา้จึงน าเทคนิคการบุดว้ยใยน้ีมาสร้างสรรคเ์ป็นผลงาน สร้างพื้นผิวลงบนผา้ดว้ย
การเยบ็ พื้นผิวท่ีถูกเยบ็ก็จะถูกกดทบัลง แต่ในส่วนท่ีไม่ถูกเยบ็จะนูนข้ึน เกิดเป็นพื้นผิวและมิติบน
ผนืผา้  ความแตกต่างข้ึนอยูก่บัลวดลายท่ีเยบ็ลงบนผา้อีกดว้ย 
 

 
ภาพท่ี 36  แสดงลวดลายจากการเยบ็ดว้ยเทคนิค Quilting 
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2. การปักผ้า เทคนิคการเยบ็ปักผา้น้ี เป็นเทคนิคท่ีช่วยเสริมให้ช้ินงานมีความพิเศษ เป็น
การขบัเนน้จุดเด่นให้มีน่าสนใจข้ึน  ขา้พเจา้ใชท้ั้งการเยบ็ดว้ยมือและเยบ็ดว้ยจกัรเยบ็ผา้ ทั้งน้ีจกัร
เยบ็ผา้มีขอ้จ ากดัคือ  ไดฝี้เข็มจากเส้นไดเ้พียงขนาดเดียว   ในขณะท่ีการเยบ็ดว้ยมือสามารถเพิ่ม
ขนาดของเส้นดา้ยใหมี้ความหลากหลายเพื่อเพิ่มมิติใหก้บัตวัช้ินงานไดอี้กดว้ย  

   
ภาพท่ี 37  แสดงลวดลายฝีเข็มจากเทคนิคการปักดว้ยมือและเปรียบเทียบฝีเขม็จากการปักดว้ยจกัร

เยบ็ผา้  
ท่ีมา:  Erum Khan, Stiches, accessed November 28, 2015, available  https://www.pinterest.com 
 
 
 

https://www.pinterest.com/
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3. ความรู้เกีย่วกบัผ้า 
1.  ใย  คือหน่วยท่ีเล็กท่ีสุด   มีความยาวมากกวา่ความกวา้งหลายเท่า ไม่จ  ากดัขนาด

และรูปร่าง 
2.  ใยผ้า  คือ ใย แต่มีคุณสมบติัท่ีเหมาะส าหรับใชท้  าผา้หรือเส้นดา้ยได ้
3.  เส้นด้าย  คือ เส้นใยท่ีเอามารวมกนัเขา้หลายๆ เส้น ต่อเน่ืองกนัยาวออกไป มี

ขนาดใหญ่กวา่เส้นใยเดิม แขง็แรงมากกวา่ 
4.  ด้ายทอผ้า  คือเส้นดา้ยท่ีเอาไวท้อผา้ บางทีท าจากใยเส้น หรือใยยาว เส้นเดียว

หรือหลายเส้น จะเกลียวหรือไม่ก็ได ้
5.  ด้ายเย็บผ้า  คือ เส้นดา้ยทอผา้ มีความแข็งแรงสูง ท าให้เป็นมนั ยอ้มสีหรือ

ตกแต่งอยา่งอ่ืน ใชเ้ยบ็ผา้ 
6.  ด้ายปัก  คือ ดา้ยทอผา้ควบสองเส้นหรือมากกวา่ เขา้เกลียวนอ้ย นุ่ม แผก่ระจาย

ตวัไดดี้ ตกแต่งใหเ้ป็นมนั ยอ้มสีต่างๆ ใชส้ าหรับท าลวดลาย 
7.  ผ้า  คือวตัถุที่เป็นผืน มีความกวา้งและความยาว ผลิตมาจากเส้นใย โดยจะ

ท าเป็นเส้นดา้ยก่อนหรือไม่ก็ได ้และจะท าเป็นผา้ดว้ยวธีิต่างๆ เช่น การทอเป็นผนื เป็นตน้4 
                             

          
 
ภาพท่ี 38  แสดงสีสันของเส้นดา้ยและผา้  
ท่ีมา:  Ingrid Hendriks, Thread, accessed November 28, 2015, available  https://www.pin terest. 
com/pin/35993619519756060    
                                                 

                    4 อจัราพร ไศละสูต, ความรู้เร่ืองผ้า  (กรุงเทพฯ: ตน้ไทรการพิมพจ์  ากดั, 2539), 4-5. 

https://www.pin/
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จากกระบวนการความรู้อนัหลากหลายของเทคนิคน้ี  เกิดเป็นช้ินงานท่ีโดดเด่น
กลายเป็นผลงานเฉพาะตวัท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละช้ิน ในขั้นตอนการท างานไดเ้จอปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ เช่นน ้ ายาฟอกผา้ขาวกดัลายผา้ลึกจนเกินไป เน่ืองจากผสมน ้ าให้เจือจางนอ้ยไป  จึง
ไม่ไดล้กัษณะของผา้อยา่งท่ีจินตนาการไว ้ตอ้งปรับแกด้ว้ยการคลุมดว้ยผา้ตาข่ายซ้อนทบัเขา้ไปแลว้
เยบ็ประสานใหเ้กิดทิศทางของเส้นดา้ย หรือเกิดปัญหาการเกาะกลุ่มของสีผา้เป็นกระจุกภายในงาน 
จึงแกไ้ขดว้ยการใชน้ ้ายาฟอกผา้ขาวท่ีผสมน ้ าในปริมาณท่ีพอเหมาะ ละเลงให้สีของผา้เจือจางลงใน
บางจุด เกิดเป็นพื้นท่ีใหม่ท่ีช่วยขบัเน้นรูปทรงของสีให้เด่นชดัข้ึน เป็นตน้ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ระหว่างท าน้ี ท าให้เกิดความช านาญทางดา้นเทคนิคข้ึน ทั้งน้ีขา้พเจา้จึงไดบ้นัทึกเพื่อปรับใช้ใน
ผลงานต่อไป ตลอดจนการแกปั้ญหายงัท าให้เกิดเทคนิคใหม่ๆท่ีช่วยส่งเสริมให้ผลงานช้ินต่อไปมี
ความน่าสนใจและสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวัข้ึนไดอี้กดว้ย 
 

 
ภาพท่ี 39  แสดงการใชน้ ้ายาฟอกผา้ขาวแกปั้ญหาสีเกาะกนัเป็นกลุ่มกอ้น 
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บทที่ 4  

การวเิคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
 

ในกาสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ ขา้พเจา้ไดท้ดลองเทคนิคกบัการเยบ็ผา้ ท่ีมากมาย
และหลากหลาย ลองถูกลองผิด เกิดการแกไ้ขปรังปรุงและพฒันาเร่ือยมา จนเกิดเป็นผลงานท่ี
สร้างสรรคข้ึ์น ซ่ึงสามารถแบ่งเป็น 3 ช่วงดงัน้ี 

 
การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 

ผลงานในระยะน้ีเป็นช่วงทดลองวสัดุผา้ และเทคนิคการเยบ็ท่ีหลากหลาย เช่น การต่อ
ผา้ส่ีเหล่ียม จากผา้หลายๆ ช้ิน หลายๆ สี เยบ็ต่อเรียงกนัเป็นรูปทรงท่ีคลา้ยกบัดอกไม ้ แต่มีปัญหา
ตรงท่ีขนาดของช้ินผา้ใกลเ้คียงกนัมากไป  พอมาเยบ็รวมกนั ท าให้ขอบของงานดูแข็งท่ือ ไม่มี
ชีวติชีวา 

มีการใช้น ้ ายาฟอกผา้ขาวในการกดัสีของผา้ ให้ลวดลายหลุดออกไปในบางจุด เพื่อ
ละลายความเป็นแพท็เทิร์นของลายผา้ ใหเ้กิดเป็นบรรยากาศภายในงานข้ึน ซ่ึงควบคุมไดย้ากในบาง
จุด และยงัขาดในส่วนของรายละเอียดในงานซ่ึงยงัมีนอ้ย และรูปแบบของรูปทรงในงานยงัไม่เป็น
เอกภาพกลมกลืนไปในทิศทางเดียวกนั 

 
การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะที่ 2  

เป็นช่วงท่ีเร่ิมน าผา้โปร่งและผา้ตาข่ายบางๆ มาใช้ในงาน ซ่ึงไดรั้บแรงบนัดาลใจมา
จากผลงานของศิลปิน Nicle Ladrak โดยใช้การวางผา้ตาข่ายซ้อนกนัเพื่อให้เกิดมิติ  แต่ผลงาน
โดยรวมยงัติดรูปทรงของดอกไมจ้นเกินไป ยงัไม่สลายและลดทอนให้เกิดความน่าสนใจข้ึนได ้แต่
สีสันในงานเร่ิมมีชีวติชีวาข้ึน 
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ภาพท่ี  40 ภาพผลงานท่ีใชเ้ทคนิคการต่อผา้ 

 

 

 
ภาพท่ี 41  ภาพผลงานท่ีผสมผสานการต่อผา้  
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ภาพท่ี 42  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ 

ขนาด 90 x 100 เซนติเมตร 
เทคนิค เยบ็ผา้บุใย  
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ภาพท่ี 43  ภาพผลงานท่ีเร่ิมใชเ้ทคนิคผา้ตาข่าย  

ขนาด 70 x 90 เซนติเมตร  
เทคนิค เยบ็ผา้บุใย 
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ผลงานวทิยานิพนธ์ 
หลงัจากผา่นช่วงการทดลองเทคนิคต่างๆในงานผา้อย่างหลากหลายแลว้ จึงน าผลงาน

ช้ินท่ีผ่านมาพิจารณาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงแก้ไขในส่วนของปัญหาท่ีเกิดให้ดียิ่งข้ึน โดยมี
รายละเอียดของผลงานในแต่ละช้ินดงัต่อไปน้ี 

ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที่ 1 และ ช้ินที ่2 ผลงานวทิยานิพนธ์ “จินตภาพความงามจากพืช
พรรณ” ชุดน้ี ไดรั้บการผสมผสานเทคนิค ปรับปรุงและพฒันามา ในช้ินงานแรกๆ  เร่ิมสลายและตดั
ทอนรูปทรงของตน้ไมใ้บไม ้ใหเ้หลือแต่อารมณ์ความรู้สึก โดยมีบรรยากาศและสีสันท่ีสบายตาเป็น
ตวัก าหนด  น าผา้ตาข่ายท่ีมีความโปร่งบางมาทบัซ้อนให้อารมณ์เหมือนภาพสีน ้ า แลว้ปักเยบ็ดว้ย
ไหมพรมเส้นเล็กเส้นใหญ่เกาะเก่ียวเช่ือมโยงกนัเพื่อขบัเน้นให้โดดเด่น แต่พอมองผลงานใน
ระยะไกลเส้นดา้ยท่ีน ามาเยบ็เกิดความกลมกลืนกบัผนืผา้ท่ียอ้มจนเกินไป ท าให้มองไม่เห็นเส้นท่ี
พยายามขบัเนน้ให้เด่นข้ึนได ้  ทั้งน้ีขนาดของช้ินงานทั้งสองมีความใกลเ้คียงกนัมาก ขา้พเจา้จึงจด
บนัทึกและปรับปรุงแกไ้ขในส่วนท่ีเป็นปัญหาน้ีในช้ินงานต่อไป 

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 3  จากการพฒันาปรับปรุงแกไ้ขในช้ินงานแรกท่ีผา่นมา ท า
ใหผ้ลงานในช้ินน้ี ลดขนาดใหเ้ล็กลง โดยมีจ านวนสามช้ินในชุดเดียวกนั บรรยากาศของสีในงานมี
ความคลา้ยคลึงกนักบัผลงานในชุดแรก คือยงัคงความโปร่งบางของผา้ มีการตดัทอนรูปทรงของ
ดอกไม ้ เพื่อให้อารมณ์ความรู้สึกเหมือนเป็นงานสีน ้ า ถึงจะมีขนาดท่ีเท่ากนัแต่ทั้งสามช้ินมีความ
แตกต่างกนัในเร่ืองของคู่สี  คือ ม่วงชมพู เหลืองส้ม เขียวเหลือง และมีรายละเอียดของเทคนิคท่ี
น ามาใชต่้างกนั  โดยช้ินแรกเนน้เส้นโคง้ซ่ึงไดแ้รงบนัดาลใจมาจากเส้นใยของใบไม ้ ส่วนช้ินท่ีสอง
เน้นพื้นผิวให้มีความนูนออกเหมือนกอ้นหินกลมๆ ในธรรมชาติ แลว้เยบ็ปักประสานเกาะเก่ียว
เช่ือมโยงกนัเป็นใยข่าย  ช้ินท่ีสามเน้นรูปทรงเรขาคณิตจากผา้ท่ีเยบ็เพิ่มเติมเขา้ไป โดยไดแ้รง
บนัดาลใจมาจากปีกของแมลงปอท่ีเกาะเก่ียวตามกลีบดอกไม ้ ทั้งสามช้ินอยู่ในรูปแบบของเฟรม
และปล่อยขอบใหโ้ผล่ออกมาเพื่อใหง้านดูอิสระ และไม่แขง็ท่ือ อึดอดัจนเกินไป 

ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ช้ินที่ 4  ผลงานช้ินน้ีเปล่ียนแปลงสีสันจากบรรยากาศ
เบาๆ สบายตา ปรับเปล่ียนเป็นสีสันจดัจา้น โดยใชสี้ส้มท่ีไดแ้รงบนัดาลใจมาจากดอกพวงแสด ตดั
กบับรรยากาศโดยรอบท่ีเป็นสีเขียวน ้าตาลเขม้ แลว้เยบ็ดว้ยจกัรเยบ็ผา้ ประสานเส้นให้ขบัเคล่ือนไป
หลายๆ ทิศทางภายในงาน เกิดความแตกต่างจากช้ินงานก่อนๆ แต่ยงัมีรูปทรงของรูปดอกไมใ้นบาง
จุดท่ียงัไม่ไดถู้กตดัทอน พื้นท่ีวา่งในบรรยากาศดูนอ้ย และท าใหรู้้สึกแน่นในบางจุด 

ผลงานสร้างสรรค์วทิยานิพนธ์ช้ินที่ 5 ผลงานในช้ินน้ี ขา้พเจา้ไดต้ดัทอนเอาเฉพาะเส้น
ท่ีไดจ้ากผลงานช้ินท่ี4  มาพฒันาต่อยอดความคิด เพิ่มจินตนาการ โดยตดัทอนความเป็นรูปทรงออก 
เน้นเฉพาะเส้น แล้วเพิ่มผา้ตาข่ายเพื่อสร้างบรรยากาศ  ซ่ึงได้แรงบันดาลใจมาจากสีสันของ
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ดอกไมท้ะเล แต่ดว้ยความท่ีเน้นเส้นเยอะไป ท าให้พื้นพี่ว่างในงานยงัดูน้อย และอดัแน่นไปดว้ย
ลายเส้นของการเย็บ ซ่ึงก่อนหน้าน้ีขา้พเจา้ได้ทดลองท าภาพร่างด้วยเทคนิคการเย็บก่อนท่ีจะท า
ช้ินงานจริง ภาพร่างขนาดประมาณ  45 x 45 เซนติเมตร  ผลปรากฏวา่ การท าช้ินงานดว้ยเทคนิคเยบ็
ประสานน้ีเหมาะกบัขนาดงานท่ีเล็กมากกวา่ขนาดใหญ่ซ่ึงเป็นผลงานจริง เน่ืองจากสามารถควบคุม
ทิศทางของเส้นไดม้ากกว่า สามรถควบคุมจดัการในพื้นท่ีขนาดเล็กและแสดงพลงัของเส้นออกมา
ไดดี้กวา่  

ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที่ 6 ผลงานน้ี พฒันาแกไ้ขมาจากปัญหาจากทุกช้ินท่ีผา่นมา โดย
ยงัคงสร้างบรรยากาศด้วยผา้ยอ้มและผา้ตาขายท่ีมีความโปร่งบาง ตดัทอนและสลายรูปทรงของ
ดอกไม ้ ผสมผสานทั้งเทคนิคการเยบ็ดว้ยจกัรและเยบ็ดว้ยมือ พร้อมทั้งปล่อยพื้นท่ีว่างให้เยอะข้ึน
เพื่อเป็นบรรยากาศท่ีถ่ายทอดจินตนาการไดม้ากข้ึน 
 
 

 
 
ภาพท่ี 44  แสดงผลงานช้ินท่ี 1  

ช่ือผลงาน “Blooming” 
ขนาด 80 x 100 เซนติเมตร  
เทคนิค เยบ็ผา้บุใย 
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ภาพท่ี  45  แสดงผลงานช้ินท่ี 2 

ช่ือผลงาน “Beginning of the daylight” 
ขนาด 80 x 100 เซนติเมตร  
เทคนิค เยบ็ผา้บุใย 
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ภาพท่ี 46 แสดงรายละเอียดในงาน ช้ินท่ี1 และ 2  
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ภาพท่ี  47  ภาพผลงานชุดท่ี 3  

ช่ือผลงาน “Color of the blossom” 
ขนาด 60 x 70 เซนติเมตร (ทั้ง 3ช้ิน)  
เทคนิค เยบ็ผา้บุใย 

 

 
 
ภาพท่ี 48 ภาพแสดงรายละเอียดบางส่วนในผลงานชุดท่ี 3 
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ภาพท่ี 49 ภาพแสดงรายละเอียดบางส่วนในผลงานชุดท่ี 3 
 

 
 
ภาพท่ี 50 ภาพแสดงรายละเอียดบางส่วนในผลงานชุดท่ี 3 
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ภาพท่ี 51  ภาพผลงานช้ินท่ี 4 

ช่ือผลงาน “The Breakable” 
ขนาด 120 x 150 เซนติเมตร 
เทคนิค เยบ็ผา้บุใย 
 

 
 

ภาพท่ี 52  แสดงรายละเอียดในช้ินงานท่ี 4 
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ภาพท่ี 53  ภาพผลงานช้ินท่ี 5  

ช่ือผลงาน “Flow into the sunset” 
ขนาด 120 x 140 เซนติเมตร 
เทคนิค เยบ็ผา้บุใย 
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ภาพท่ี 54  ภาพแสดงรายละเอียดภายในงาน ช้ินท่ี 5 
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ภาพท่ี 55  แสดงภาพผลงานช้ินท่ี 6 

ช่ือผลงาน “Bunch of flowers” 
ขนาด 120 x 140 เซนติเมตร 
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เทคนิค เยบ็ผา้บุใย 
 

 

 
 
ภาพท่ี 56 ภาพแสดงรายละเอียดในผลงานช้ินท่ี 6 
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บทที่ 5 
บทสรุป 

 
จากการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ “จินตภาพความงามจากพืชพรรณ” ชุดน้ี เกิด

จากกระบวนการสร้างสรรค์วสัดุผา้ ผสมผสานกบัเทคนิคของงานฝีมือท่ีน ามาปรับใช ้ ให้เขา้กบั
ผลงานศิลปะ  โดยการเลือกสรรผา้ท่ีแตกต่างกนัทั้งลวดลายและคุณสมบติัของผา้ การถกัทอท่ีแน่น
และผา้ท่ีมีความโปร่งบาง เพื่อเพิ่มอารมณ์ความรู้สึกให้เหมือนภาพวาดสีน ้ า  หรือแมก้ระทัง่จดัการ
กบัผา้บางชนิด บางลวดลายท่ีไม่เป็นไปตามท่ีตอ้งการ ดว้ยการยอ้มเพิ่มในบางจุด    เพื่อละลายความ
เป็นแพ็ทเทิร์นของผา้ ให้กลายเป็นผา้ท่ีมีชีวิตชีวามีสีสันและเกิดเป็นบรรยากาศข้ึนมาใหม่ 
นอกจากน้ียงัผสมผสานประกอบเป็นช้ินงานข้ึน ดว้ยเทคนิคการเยบ็ดว้ยจกัรเยบ็ผา้ ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ี
เร็วและไดฝี้เข็มท่ีเป็นอิสระจากตีนผีฟรีโมชัน่ ท่ีสามารถก าหนดทิศทางของเส้นไดม้ากกว่าตีนผี
ปกติ ท่ีเยบ็ไดเ้พียงเดินหนา้กบัถอยหลงั  สร้างพื้นผิวท่ีเป็นเอกลกัษณ์จากเทคนิค   การเยบ็บุใยโพลี
เอสเตอร์ (Quilting ) จนเกิดเป็นร่องรอยบนผิวผา้ขบัเนน้พื้นผิวให้มีความสวยงามแปลกตา   รวมถึง
การเยบ็ปักดว้ยมือ ท่ีสามารถปรับเปล่ียนขนาดเส้นดา้ยไดห้ลากหลาย เพื่อเพิ่มมิติให้กบัช้ินงาน ซ่ึง
เป็นการแกไ้ขปัญหาจากเส้นเยบ็ของจกัรเยบ็ผา้ท่ีมีเส้นดา้ยเพียงขนาดเดียว ทั้งน้ีไดน้ าเทคนิคการกดั
สีดว้ยน ้ ายาฟอกผา้ขาวเขา้มาสร้างพื้นท่ีว่างในงาน ซ่ึงไดจ้ากการทดลองในผลงานท่ีผ่านมา เพื่อ
แกไ้ขและจดัการช้ินงานในบางพื้นท่ี ท่ีอดัแน่นไปดว้ยสีของผา้ท่ีเกาะกนัเป็นกลุ่มกอ้นมากเกินไป  

จากกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานทั้งหมดพบวา่ ในขั้นตอนของการท าวิทยานิพนธ์น้ี 
มีความคลา้ยคลึงกนัในส่วนของกระบวนการในเชิงเทคนิค และขั้นตอนในการท างาน ตลอดจน
รายละเอียดในบางอยา่งท่ีต่างกนัเพียงเล็กนอ้ย  สีสันท่ีต่าง เทคนิคบางอยา่งท่ีขบัเนน้ให้ต่างกนัใน
แต่ละช้ิน เพื่อสร้างความโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เช่น สีโทนร้อนบางช้ินมีความ
แตกต่างกนัท่ีขนาดช้ินงาน และเทคนิคการเยบ็ บางช้ินเนน้เยบ็ดว้ยจกัรเยบ็ผา้ทั้งผืน บางช้ินเนน้ดว้ย
การปักดว้ยมือ และบางช้ินผสมทั้งการเยบ็มือและจกัร เป็นตน้  ดว้ยเทคนิคบางอยา่งท่ีมีรายละเอียด
ท่ีไม่เหมือนกนั จึงเกิดปัญหาใหม่ๆ ข้ึนในระหวา่งขั้นตอนการท างาน ขา้พเจา้ไดถ่้ายภาพและบนัทึก
ปัญหาเหล่านั้นไวใ้นสมุดบนัทึก เพื่อปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาในช้ินงานต่อไป  เกิดความสนุกใน
การคน้หาค าตอบ และแกไ้ขส่ิงท่ีเกิดข้ึน เกิดความทา้ทาย เพราะแต่ละช้ินงานมีปัญหาท่ีแตกต่างกนั
ออกไป อีกทั้งในระหวา่งการแกปั้ญหาเหล่าน้ี ไดเ้กิดทกัษะความช านาญและเกิดเทคนิคใหม่ในการ
เยบ็ผา้ข้ึน ซ่ึงเป็นการช่วยประหยดัเวลาในการท างานไดเ้ป็นอยา่งดี ตลอดจนเทคนิคใหม่ท่ีเกิดข้ึน 
ไดส่้งเสริมใหต้วังานมีการพฒันาและมีความน่าสนใจข้ึนอีกดว้ย 
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รายละเอยีดผลงานการสร้างสรรค์ 
 

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 
1. ภาพผลงานท่ีใชเ้ทคนิคการต่อผา้ 
ขนาดแปรไม่แน่นอน เทคนิคเยบ็ต่อผา้ ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2556 
2. ภาพผลงานท่ีผสมผสานการต่อผา้ 
ขนาด 90 x 100 เซนติเมตร เทคนิคเยบ็ต่อผา้ ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2556 
 

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 
1. ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ 
ขนาด 90x100 เซนติเมตร เทคนิค เยบ็ผา้บุใย ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2557 
2. ภาพผลงานท่ีเร่ิมใชเ้ทคนิคผา้ตาข่าย  
ขนาด 70x90 เซนติเมตร เทคนิค เยบ็ผา้บุใย ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2557 
 

ผลงานวทิยานิพนธ์ 
1.  ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1  

ช่ือผลงาน “Blooming” ขนาด 80x100 เซนติเมตร เทคนิค เยบ็ผา้บุใย ปีท่ีสร้าง 
พ.ศ. 2558 

2. ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2  
ช่ือผลงาน “Beginning of the daylight” ขนาด 80x100 เซนติเมตร เทคนิค เยบ็ผา้บุ

ใย ปีท่ีสร้าง พ.ศ.  2558 
3. ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3  

ช่ือผลงาน “Color of the blossom”  ขนาด 60x70  เซนติเมตร เทคนิค เยบ็ผา้บุใย ปี
ท่ีสร้าง พ.ศ.  2558 

4. ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 4 
ช่ือผลงาน “The Breakable”  ขนาด120x150 เซนติเมตร เทคนิค เยบ็ผา้บุใย ปีท่ี

สร้าง พ.ศ.  2558 
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5. ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 5 
ช่ือผลงาน “Flow into the sunset”  ขนาด 120x140 เซนติเมตร เทคนิค เยบ็ผา้บุใย 

ปีท่ีสร้าง พ.ศ.  2558 
6. ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 6  

ช่ือผลงาน “Bunch of flowers”  ขนาด 120 x140  เซนติเมตร เทคนิค เยบ็ผา้บุใย ปี
ท่ีสร้าง พ.ศ.  2558 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 
ช่ือ - สกุล                         นางสาวศศิวมิล สุจิต 
เกิด                                   23 มกราคม 2529  
ท่ีอยู ่                                45 หมู่ 7 ต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าต้ิว จงัหวดัยโสธร 35150 
โทร                                  089-7160986 
E-mail                              baby_tourleklek@hotmail.com 
Facebook                         http//:www.facebook.com/dekyingpangclub 
 
ประวติัการศึกษา 

พ.ศ. 2545          มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จงัหวดัยโสธร 
พ.ศ. 2548         มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์       

ร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอด็ 
พ.ศ. 2553         ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาศิลปบณัฑิต เกียรตินิยมอนัดบัสอง สาขาวชิา

จิตรกรรม คณะวจิิตรศิลป์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
พ.ศ. 2556         ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาทศันศิลป์  คณะจิตรกรรม 

ประติมากรรมและภาพพิมพ ์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 

การแสดงผลงาน 
พ.ศ. 2558         ร่วมแสดงผลงานในหวัขอ้ “พระเทพของปวงชนชาวไทย” ในการประกวด       

ศิลปกรรมชา้งเผือก 2015 
พ.ศ. 2557        ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัหน่ึงในการประกวด งานquilt จดัโดยจกัร  

เยบ็ผา้ Janome ณ หา้งสรรพสินคา้สยามพารากอน และร่วมแสดงผลงาน
ช้ินอ่ืนๆในงานคร้ังน้ีดว้ย 

พ.ศ. 2556         ไดรั้บรางวลัชมเชยในการประกวดศิลปกรรมUoB 
พ.ศ. 2555         ไดรั้บคดัเลือกใหร่้วมแสดงงาน ในการประกวดศิลปกรรมชา้งเผือก 

“หวัขอ้ ในหลวงของปวงชนชาวไทย” 
พ.ศ. 2558         ไดรั้บคดัเลือกใหร่้วมแสดงผลงาน  ในงาน “Tokyo Quilt2016” ณ 

กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น 


	1.ปกหน้าไทย
	2.ปกในไทย
	3ปกในอังกิต
	4.หน้าอนุมัตื
	5.บทคัดย่อไทย
	6.บทคัดย่ออิ๊ง
	7.กิตติกรรประกาศ สารบัญ
	8.ปกบทที่1แก้ไขรวมเนื้อหา
	9.ปกบทที่2 รวมเนื้อหา
	10.ปกบทที่3 เนื้อหา
	11.ปกบทที่4 รวมเนื้อหา
	12.ปกบทที่5และเนื้อหา
	13.รายการอ้างอิง
	14.ปกภาคผนวก
	15.ภาคผนวก
	16.ประวัติผู้วิจัย



