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บทคดัย่อภาษาไทย  

626120009 : ทัศนศิลปศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : สุนทรีย์แห่งการฟัง 

นางสาว พลอยนภา ปราบโจร: สุนทรีย์แห่งการฟัง  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : 
รองศาสตราจารย์ ทินกร กาษรสุวรรณ 

 
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง สุนทรีย์แห่งการฟัง เกิดจาก การรวบรวม

เรื่องราว แนวความคิด เนื้อหาทางด้านความรู้สึก การถ่ายทอดสภาวะ การฟังตัวเองนั้น ท าให้ข้าพเจ้า
เกิดสมาธิ เกิดการคิดวิเคราะห์ ตรึกตรอง เสริมสร้างก าลังใจ และการตีความหมายที่ซ้อนเร้นภายใน
จิตใจการสนับสนุน เสริมสร้างก าลังใจ ท าได้โดย ให้ก าลังใจ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่สงบ ปลอดภัย การ
ตีความหมายที่ซ้อนเร้นภายในจิตใจ จนในที่สุดข้าพเจ้าค้นพบ ความสุขจากการเรียนรู้ที่จะอยู่กับ
ปัจจุบัน ณ เดี๋ยวนั้น ความสุนทรีย์ที่เกิดขึ้นจากการรับฟังตัวเอง การสร้างสมาธิจากเทคนิคการ
สร้างสรรค ์ทางศิลปะ ท าให้ข้าพเจ้าเกิดความสุข สงบ อย่างแท้จริง และเพ่ือแสดงออกถึงการทบทวน
การรับฟังตัวเอง การสร้างสมาธิ ท างานผ่านวัสดุ ที่ท าให้ข้าพเจ้าเกิดความสุขจากการรับฟังตัวเอง 
ค้นพบสมาธิในการท างานจากเทคนิคงานปัก เพราะ ทุกฝีเข็มที่ปักลงบนภาพในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
เป็นการเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของตัวเอง แบบ ปัจจุบัน ขณะจิต  

ขอบเขตการศึกษาสภาพร่างกายของตนเอง และถ่ายทอดการฟัง และค้นคว้าทางด้านงาน
ทัศนศิลป์ อิทธิพลศิลปินไทย และต่างชาติ ที่ว่าด้วยเทคนิคจิตรกรรมสื่อผสม (Mixed Media Art) 
วิธีการ และกระบวนการถ่ายทอดการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือน ามาพัฒนาต่อยอด  ในรูปแบบผลงาน
ตามอัตลักษณ์ตัวตนของ ผู้สร้างสรรค์ 

ผลของการศึกษาและการสร้างสรรค์ในครั้งนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์และ
สร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าค้นพบว่า การฟังท าให้เกิดสมาธิและท้ายที่สุดข้าพเจ้าสามารถค้นพบ
ความสุขความสุนทรีย์ได้จากงานศิลปะ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และตอบสนองแนวความคิดจากของ
ผู้สร้างสรรค์โดยน าเสนอในรูปแบบจิตรกรรมสื่อผสม (Mixed Media Art) ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 4 ชิ้น 
แต่ละชิ้นมีขนาด 200x150 ซม. 200x150 ซม. 120x120 ซม.120x120 ซม. น าผลงานมาจัดติดตั้ง
แขวนบนผนังก าแพงของสถานที่จัดนิทรรศการในการน าเสนอ ผลงานศิลปะ และผู้สร้างสรรค์คาดกวัง
ว่าผู้รับชมผลงานของผู้สร้างสรรค์จะค้นพบความสุขในรูปแบบของตัวเองได้ไม่มากก็น้อย   
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

626120009 : Major (VISUAL ARTS EDUCATION) 
Keyword : Aesthetics of listening 

MISS PLOYNAPA PRABJON : LISTEN TO MYSELF  THESIS ADVISOR : ASSOCIATE 
PROFESSOR TINNAKORN KASORNSUWAN 

Creation of thesis work on the topic "Aesthetics of Listening" arises from the 
collection of stories, concepts, and emotional content. transmission of conditions 
listening to yourself make me meditate to think analytically, to think, to strengthen 
and interpretations that are hidden within the supportive mind Encouragement can be 
done by encouraging under a calm and safe environment. Interpretation of hidden 
meanings within the mind until I finally discovered The joy of learning to live in the 
present moment, the joy that comes from listening to yourself. Concentrating through 
creative and artistic techniques brings me true happiness, peace, and expression to 
reflect upon myself. meditation work through the material that made me happy from 
listening to myself Discover the concentration of work from the embroidery technique, 
because every stitch is embroidered on the picture to solve the problems that arise. 
It's about learning and listening to your own opinions in the present, while mentally. 

 Meditation Work through the material That brings me happiness from 
listening to myself Discover the working process focused on embroidery technique, 
every single stitch is embroidered onto picture. It is learning and listening to my current 
opinion as mentally and I hope that my art eaters will find a way to listen In your own 
style or experiment with embroidery technique To create concentration 

The scope of the study of their own physical condition And broadcast the 
listening And researching the visual arts Influence Thai and foreign artists on Mixed 
Media Art techniques, methods and processes of creation of works that express an 
unusual internal mental state for further development. In the form of works according 
to the identity of Creator 

The results of education and creation in this The creator has analyzed 
information and created the work. 

 



  ฉ 

  

The results of this study and creativity The creators have used the data to 
analyze and create works. I discovered that Listening gave me concentration and 
eventually I was able to find aesthetic pleasure from art. to meet the objective and 
respond to the ideas from the creator by presenting them in the form of Mixed Media 
Art, total of 4 pieces, each piece is 200x150 cm, 200x150 cm, 120x120 cm, 120x120 
cm. The works are arranged to hang on the walls of the exhibition venue to present 
the works of art, and the creators expect that the viewers of the creator's work will 
find happiness in their own way. 
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กิตติกรรมประก าศ  
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

การค้นคว้าสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “สุนทรีย์แห่งการฟัง” ส าเร็จลุล่วงได้ ด้วยดีด้วย
การให้ความช่วยเหลือแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ อาจารย์
ที่ปรึกษาร่วม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมาล นิธิภัทรอนันต์  ดร.พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ และ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. โสมฉาย  บุญญานันต์ ให้ความรู้ค าแนะน าในการ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ประจ าภาควิชาทัศนศิลปศึกษา คณะจิตรกรรม ประติมากรรม 
และภาพพิมพ์และคณะศึกษาศาสตร์ทุกท่านที่ให้ความรู้ที่สามารถนามาใช้ในการสร้ างสรรค์ผลงานและ 
การท างานในวิชาชีพครูตลอดการศึกษารวมถึงเจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตรทุกท่านที่อ านวยการและ  
ประสานงานให้ความช่วยเหลือในการทาวิทยานิพนธ์ การสร้างสรรค์ผลงานค้นคว้าข้อมูลในการศึกษา 
จัดทาวิทยานิพนธ์ของผู้เขียนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

ขอขอบคุณเพ่ือนนักศึกษาสาขาทัศนศิลปศึกษา รุ่นที่ 11 ทุกท่านที่ให้กาลังใจและความ 
ช่วยเหลือตลอดการศึกษาระดับปริญญาโทมาโดยตลอด 

ขอกราบขอบพระครอบครัว บุคคลอันเป็นที่รักเป็นแรงบันดาลใจ แรงขับเคลื่อนในการ 
สร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ให้ก าลังใจและการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงาน ให้แก่ลูกและยัง
เป็นที่มาของความส าเร็จในการศึกษาสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 

ท้ายนี้ผู้เขียนขอน้อมราลึกถึงอ านาจบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่  
อยู่ในสากลโลก อันเป็นที่พึ่งให้ผู้เขียนมีสติปัญญาในการจัดทาวิทยานิพนธ์ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้เขียน 
เพียรพยายามอย่างสุดก าลังความสามารถในการสร้างสรรค์ทั้งผลงานศิลปะและงานเขียนวิทยานิพนธ์  
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่สามารถท าได้  ส าหรับคุณงามความดีอันใดที่เกิดจากการท า  
วิทยานิพนธ์ “สุนทรีย์แห่งการฟัง” ฉบับนี้ ผู้เขียนขอให้เป็น กตเวทิตา แด่ครอบครัว ตลอดจนครู
อาจารย์ที่เคารพทุกท่านที่ให้ความรู้แก่ผู้เขียนจนสามารถทาให้ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จได้ด้วยดี 

  
  

พลอยนภา  ปราบโจร 
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บทที่1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
           การฟังตัวเองนั้น ท าให้ผู้สร้างสรรค์พบ สมาธิ  ท าให้ผู้วิจัยเกิดการคิดวิเคราะห์ ตรึกตรอง  จน
ในที่สุดผู้สร้างสรรค์ค้นพบ ความสุขจากการเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบัน ณ เดี๋ยวนั้น และเรียนรู้ที่จะรับ
ฟังตัวเอง   การทบทวนตัวเองหรือการครุ่นคิด ถึงเรื่องราวต่าง ๆ ในอดีต เป็นสิ่งที่หลายคนเคยท า เคย
คิด เคยรู้สึก บางคนอยากจะหวนกลับไปในช่วงเวลาที่มีความสุข หรือช่วงเวลาที่เป็นความทรงจ าที่ดี 
อาจเป็นเพราะการเติบโตมันยาก มีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบมากข้ึน ต้องเผชิญปัญหาที่ยากและใหญ่ขึ้น 
หรืออ่ืน ๆ จนท าให้รู้สึกท้อแท้ ผิดหวัง หรือหมดก าลังใจขึ้นมา  ผู้สร้างสรรค์มีความสนใจด้านทักษะ
การฟัง โดยการฟังทั้งจากการฟังตัวเองและการเรียนรู้ที่จะฟังผู้อื่น  โดยในปัจจุบันผู้คนบนโลกใบนี้  มี
จ านวน ประชากร ที่มีอาการโรค สมาธิสั้นจากเทคโนโลยีมากขึ้น  ผู้คนมักไม่สามารถมีสมาธิอยู่กับสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งได้เป็นเวลานาน ทุกสิ่งทุกอย่างดูเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  แม้ในอุตสาหกรรมแฟชั่นที่
ต้องสร้างเทรนด์ เพ่ือเปลี่ยนสินค้าเพ่ือขายให้ดูใหม่ตลอดเวลา การที่โลกในศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนแปลง
แตกต่างจากโลกในศตวรรษที่ 20 ทางโครงสร้างอย่างรวดเร็วมาก ทั้งในด้านอุตสาหกรรม, เทคโนโลย,ี 
การใช้ชีวิตของคนในสังคมยุคใหม่ เป็นโลกที่มีความหลาก หลายในเรื่องของมิติ ทั้งด้านธรรมชาติ, 
การเมือง, เศรษฐกิจ, และสังคม ส่งผลให้เกิดทั้งโอกาสและภัยคุกคามขึ้น จากข้อความข้างต้น ท าให้
ผู้สร้างสรรค์มีความสนใจ ทักษะการฟังความรู้สึกของตัวเอง การหยุดอยู่กับตัวเองเพ่ือทบทวน วิธีการ
คิดทบทวนขึ้นอยู่กับแต่ละคน บางคนเขียนบันทึก วาดรูป พูดคนเดียว บางคน นั่งคิดเงียบๆ บางคนนึก
ถึงอดีต ไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก้ได้ ขอแค่ตัวเองสบายใจและขอให้วิธีนั้นช่วยให้เรามองเห็นความผิดพลาด
ของตนเองจริงๆ หากเรามองไม่เห็นข้อเสียของตัวเอง เราก็ไม่มีทางเป็นคนที่ประสบความส าเร็จได้ แต่
ถ้าหากเราได้คิดทบทวนตัวเอง  มองอย่างตรงไปตรงมา ก็จะเข้าใจปัญหาต่างๆและสามารถหาทาง
คลี่คลายได้ ผู้สร้างสรรค์จึงคิดว่าการเรียนรู้ที่จะสร้างสมาธิจากเทคนิคการสร้างสรรค์ ทางศิลปะ ท าให้
ข้าพเจ้าเกิดความสุข สงบ อย่างแท้จริง และเพ่ือแสดงออกถึงการทบทวนการรับฟังตัวเอง การสร้าง
สมาธิ ท างานผ่านวัสดุ ที่ท าให้ข้าพเจ้าเกิดความสุขจากการรับฟังตัวเอง ค้นพบสมาธิในการท างานจาก
เทคนิคงานปัก เพราะ ทุกฝีเข็มที่ปักลงบนภาพใบการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน เป็นการเรียนรู้และรับฟัง
ความคิดเห็นของตัวเอง แบบ ปัจจุบัน ขณะจิต  และข้าพเจ้าคาดหวังว่าอยากให้ผู้เสพผลงานศิลปะของ
ข้าพเจ้า จะค้นพบวิธีการฟัง ในรูปแบบของตัวเอง หรือ ทดลองใช้งานเทคนิคงานปัก เพ่ือสร้างสมาธ ิ
การฟังและความสุขให้กับตัวท่านเองได้   ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ที่มีเนื้อหาเก่ียวกับ
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ศิลปะแบบสื่อผสม ให้ออกมาเป็นผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบงาน3มิติ นูนต่ า ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การ
ฟัง ท าให้เกิดความสุข และเกิดสุนทรีย์ในการรับฟังตัวเอง 
 
วัตถุประสงค์การสร้างสรรค์ 

 
           1. เพ่ือศึกษาแรงบันดาลใจเรื่องความงามในการฟังตัวเอง ผ่านวัสดุ   

 2. เพ่ือศึกษาเทคนิควิธี กระบวนการการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ในรูปแบบของศิลปะ 
สื่อผสม และการปัก 

 3. เพ่ือศึกษา และถ่ายทอดแรงบันดาลใจจาก การฟังท าให้เกิดความสุข  
สมมุติฐาน 

ได้ผลงานที่สะท้อนแนวคิด จากการผลงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทดลองท า ท าให้ผู้สร้างสรรค์
ค้นพบสมาธิในการท างานจากเทคนิคงานปัก เพราะ เป็นการเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของตัวเอง 
แบบ ปัจจุบัน ขณะจิต  และผู้สร้างสรรค์คาดหวังว่าอยากให้ผู้เสพผลงานศิลปะของผู้สร้างสรรค์จะ
ค้นพบวิธีการฟัง ในรูปแบบของตัวเอง หรือ ทดลองใช้งานเทคนิคงานปัก เพ่ือสร้างสมาธิ การฟังอย่าง
สุนทรีย์และสร้างความสุขให้กับตัวท่านเองได้ 

 
1.1ขอบเขตเนื้อหา 
          ผู้สร้างสรรค์ต้องการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ที่มีเนื้อหาเก่ียวกับศิลปะแบบสื่อผสมให้
ออกมาเป็นผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบงาน3มิติ นูนต่ า ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การฟัง ท าให้เกิดความสุข 
ทั้งนี้เพ่ือให้งานสร้างสรรค์บรรลุตามจุดมุ่งหมาย จึงได้ก าหนดเนื้อหาและเรื่องราววิธีการดังนี้  
       1.1.1 ขอบเขตเนื้อหา 
        น าเสนอกเกี่ยวกับประสบการณ์และความรู้สึก เกี่ยวกับการฟัง ที่ท าให้เกิดความสุข ผู้
สร้างสรรค ์
       1.1.2 ขอบเขตรูปแบบ 
        งาน 2 มิติ สื่อผสม โดยใช้ การวาดภาพ และเทคนิคการปักเลื่อม 
       1.1.3 ขอบเขตด้านเทคนิค 
        งาน 2 มิติ โดยใช้ การวาดภาพ และเทคนิคการปักเลื่อม โดยวาดภาพเกี่ยวกับตนเองที่สื่อถึง
ตนเอง 
    



  3 

1.2 ขั้นตอนในการศึกษาและสร้างสรรค์ 
 

          ศึกษาข้อมูลทักษะการฟัง จากคนรอบข้าง และการรับฟังตัวเอง ทบทวน จากหนังสือ และสื่อ
ออนไลน์ รวมถึงศึกษาข้อมูลศิลปินแต่ละท่านที่ผลงานที่คล้ายคลึงกัน ในทิศทางเดียวกัน และศึกษา
ค้นคว้าทางทัศนศิลป์ ที่ว่าด้วย เทคนิค วิธีการ และวิธีการท างานโดยใช้เทคนิค การปักเลื่อม มาเป็น
ประโยชน์ในการสร้างสรรค์งาน 

1.ส ารวจตัวเองด้วยการฟังตัวเองและรวมรวมข้อมูล 
           การศึกษารวบรวมข้อมูล ทฤษฎีแนวคิดทางศิลปะจากหนังสือ สื่อออนไลน์ รวมถึงศึกษา
ข้อมูลศิลปินที่ มีผลงานที่คล้ายคลึงกันในทิศทางเดียวกัน ศึกษาเทคนิควิธีที่น่าสนใจ สามารถน ามาเป็น
แนวความคิด ในการสร้างสรรค์ผลงานได้  

2.ทบทวนตัวเองและสร้างสรรค์ผลงาน จากงานปักเพื่อสร้างสมาธิ 
 การอยู่กับตัวเอง เพ่ือท าสมาธิจากกิจกรรมที่ตัวเองชอบเช่นเล่น ดนตรี เพ่ือฟัง และอยู่กับตัวเอง 

3.การวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างสรรค์ภาพร่าง  

การวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างสรรค์ภาพร่าง เมื่อได้ข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
น ามา วิเคราะห์และสังเคราะห์ออกมาโดยการสร้างสรรค์ ผ่านการก าหนดแนวคิดและแรงบันดาลใน 
ใน รูปแบบต้นแบบชิ้นงานที่ยังไม่สมบูรณ์น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือรับค าแนะน าในการ
ปรับปรุง แก้ไขผลงานให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และเกิดการพัฒนาในการสร้างสรรค์น าไปสู่การ
ปฏิบัติงาน จริง  

4.การสร้างสรรค์ผลงานจริง  

  น าผลงานต้นแบบที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขโดยเกือบสมบูรณ์มาพัฒนาและสร้างสรรค์ต่อให้
เป็นผลงาน  

 
นิยามศัพท์เฉพาะ  

การฟัง  หมายถึง การฟังตัวเองของผู้สร้างสรรค์ผลงาน แล้วพบความสุขและสมาธิ 
ความสุนทรีย์  หมายถึง  ความสุขจากการฟังตัวเองที่ผู้สร้างสรรค์ค้นพบจากผลงานของผู้

สร้างสรรค์เอง 
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สมาธิ  หมายถึง  สมาธิที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับจากผลงานของตัวเอง 
งานปักเลื่อม หมายถึง การใช้เทคนิคการปักจากวัสดุสังเคราะห์ 

 
วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

 วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์    ได้แก่  ผ้าใบ, สีอะคิลิค, เลื่อม ,เข็ม ,ด้าย , พู่กัน, จากสี 
วัสดุในการค้นคว้าข้อมูล    ได้แก่ คอมพิวเตอร์,ห้องสมุด,กล้องถ่ายภาพ,เครื่องปริ๊นท์ 

 
งบประมาณในการใช้สร้างสรรค์ 

 
           ค่าใช้จ่ายทั้งหมด(โดยประมาณ 400,000  บาท) 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

 
          1. เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานจากการเรียนรู้ที่จะฟังตนเองเพ่ือเกิดความสุข 

2. เพ่ือน าเสนอเทคนิคและกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบสื่อผสม 
3. เพ่ือน าเสนอเทคนิคและกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบสื่อผสม โดยจัดท า

ในรูปแบบ 2 มิติ  โดยผ่านเทคนิคการปักเลื่อมเพ่ือรับฟังตัวเอง ทบทวนตน จึงเกิดความสุข และ พบ
สมาธิ  
 



 

บทท่ี2 
เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

                  
   การศึกษาวิจัยงานสร้างสรรค์ครั้งนี้  ผู้สร้างสรรค์จึงคิดว่าการเรียนรู้ที่จะสร้างสมาธิจาก

เทคนิคการสร้างสรรค์ ทางศิลปะ ท าให้ผู้สร้างสรรค์เกิดความสุข สงบ อย่างแท้จริง และเพ่ือแสดงออก
ถึงการทบทวนการรับฟังตัวเอง การสร้างสมาธิ ท างานผ่านวัสดุ ที่ท าให้ผู้สร้างสรรค์เกิดความสุขจาก
การรับฟังตัวเอง ค้นพบสมาธิในการท างานจากเทคนิคงานปัก เพราะ ทุกฝีเข็มที่ปักลงบนภาพใบการ
แก้-ปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นการเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของตัวเอง แบบ ปัจจุบัน ขณะจิต  และผู้
สร้างสรรค์คาดหวังว่าอยากให้ผู้เสพผลงานศิลปะของผู้สร้างสรรค์ จะค้นพบวิธีการฟัง ในรูปแบบของ
ตัวเอง หรือ ทดลองใช้งานเทคนิคงานปัก เพ่ือ สร้างสมาธิ การฟังและความสุขให้กับตัวท่านเองได้   ผู้
สร้างสรรค์ต้องการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะแบบสื่อผสม ให้ออกมาเป็น
ผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบงาน3มิติ นูนต่ า ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การฟัง ท าให้เกิดความสุขและ
ท าการศึกษาค้นคว้า ข้อมูลเอกสาร ผลงานศิลปินที่เกี่ยวข้องต่อกระบวนการงานสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะของข้าพเจ้า รวมถึงเทคนิควิธีการ เพ่ือน าไปใช้ในการประกอบสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าได้
ท าการแบ่งแยกได้เป็นหัวข้อดังนี้ 
 
2.1 อิทธิพลทางด้านเนื้อหา 

 2.1.1 การฟัง 
 2.1.2 ความสุข 
 2.1.3 สมาธิ 
 2.1.4 ศิลปะบ าบัด 

2.2อิทธิพลทางด้านเทคนิคและวัสดุ 
 2.2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการปัก 
 2.2.2 ภาพเหมือนตัวเองหรือภาพถ่าย 

2.3.อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน 
 2.3.1 GustavKlimt  
 2.3.2 ดนยา เชี่ยววัฒก ี
 2.3.3 วิโชค มุกดามณี 
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2.1 อิทธิพลทางด้านเนื้อหา 
2.1.1 การฟัง 

การฟัง หมายถึง กระบวนการของการได้ยินเสียงโดยผู้ฟังจะต้องสนใจและตั้งใจฟังเสียงนั้น
แล้วใช้สมองแปลความหมายของเสียงจนเกิดความเข้าใจ และมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเสียงนั้นได้  การ
ฟัง  เป็นการสื่อสารที่ใช้มาก  และส าคัญที่สุดในชีวิตประจ าวันของมนุษย์  โดยประสาทหูรับเสียงต่าง 
ๆ  โดยเฉพาะเสียงพูดของมนุษย์   การฟังนับเป็นทักษะขั้นพ้ืนฐานของชีวิตที่จะโยงใยถึงทักษะอ่ืน ๆ  
อีก  3  ทักษะ  คือ  การพูด  การอ่าน  และการเขียน  ในเชิงจิตวิทยา การฟังมีอยู่ 3 ระดับ   ระดับ
แรกเป็นการฟังแบบได้ยิน หมายถึงระหว่างฟัง ใจแอบกังวลเรื่องอ่ืนๆแม้คู่สนทนาอาจรู้สึกว่าเราก าลัง
ฟังอยู่เพราะทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาต่างแสดงให้เห็นว่าก าลังสนใจฟัง แต่ใจกลับล่องลอยไปคิด
เรื่องอ่ืน ลองสังเกตตัวเองดูแบบง่ายๆ ก็ได้ว่าเราเป็นผู้ฟังระดับนี้หรือเปล่า หากฟังจบ จับใจความ
ไม่ได้ ต้องถามซ้ าให้พูดใหม่อีกรอบ แบบนี้เข้าข่ายได้ยินแต่ไม่ได้ฟังระดับสองเป็นการฟังแบบตั้งใจ
หมายถึงการฟังที่เน้นไปที่คู่สนทนาอย่างแท้จริงใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งพูดเข้าใจเรื่องราวต่างๆ 
เป็นอย่างดี แต่อาจยังไม่ลึกซึ้งถึงขนาดเข้าใจความรู้สึกที่อีกฝ่ายหนึ่งมีได้การฟังระดับนี้เป็นการฟัง
เฉพาะสิ่งที่อีกฝ่ายพูดออกมาเท่านั้นระดับสามเป็นการฟังแบบเข้าใจความรู้สึกหมายถึงฟังอย่างลึกซ้ึง
ทั้งค าพูดที่ออกมาน้ าเสียงและปฏิกริยาต่างๆ เพ่ือให้เข้าใจความรู้สึกท่ีแท้จริงของอีกฝ่ายทั้งๆ ที่อาจจะ
ไม่ได้เอ่ยออกมา การฟังระดับนี้ท าให้ผู้ฟังเข้าถึงความรู้สึกและความคิดของผู้ พูดได้มากขึ้นเรียกว่าฟัง
ในสิ่งที่ไม่ได้พูดด้วยการสื่อสารที่สร้างแรงจูงใจมีความสนุกเป็นกันเองเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใน
นั้นเป็นเรื่องท่ีต้องฝึกฝนและตัวผู้สื่อสารเองจ าเป็นต้องมีความตระหนักรู้ถึงอารมณ์ตนเอง รู้จักควบคุม
อารมณ์ และมีความใจกว้าง เห็นอกเห็นใจ และรับฟังความเห็นผู้อ่ืนอย่างเป็นธรรม เพ่ือให้สารที่
ส่งออกไปสามารถโน้มน้าวผู้ฟังให้เชื่อ ยินยอมท าตาม หรือแม้แต่น าสารที่เราสื่อออกไปกลับไปคิด
พิจารณา ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า การเรียนรู้หลักจิตวิทยาในการสื่อสารไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องท าความ
เข้าใจผู้ฟังฝ่ายเดียวผู้สื่อสารเองก็จ าเป็นที่จะต้องเข้าใจและรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองด้วย เพ่ือให้สาร
ที่ส่งไปยังผู้พูดไม่เป็นข้อความในเชิงลบ ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง ความหวาดกลัว หรือความ
ตื่นตระหนัก ส่งผลการสื่อสารนั้นล้มเหลว จากข้อมูลทั้งหมดที่น าเสนอมานี้ จึงกล่าวได้ว่า จิตวิทยาใน
การสื่อสารเป็นสิ่งจ าเป็นที่ทุกคนควรให้ความส าคัญ เพราะเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการพัฒนาใน
หลายๆ ด้านขององค์กร ไม่ว่าจะเป็น การบริหารงานภายในองค์การ การถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใน
องค์กร หรือแม้แต่ภาพลักษณ์ขององค์กรต่อสาธารณะ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการพยายามสร้าง
บุคลากรที่มีทักษะในการสื่อสารที่ดีเรียนรู้จิตวิทยาในการสื่อสารจึงนับเป็นสิ่งส าคัญที่เราควรไม่ควรจะ
ละเลย 
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ในเชิงจิตวิทยา การฟังมีอยู่ 3 ระดับ 

ระดับแรกเป็นการฟังแบบได้ยิน หมายถึงระหว่างฟัง ใจแอบกังวลเรื่องอ่ืนๆ แม้คู่
สนทนาอาจรู้สึกว่าเราก าลังฟังอยู่เพราะทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาต่างแสดงให้เห็นว่าก า ลังสนใจ
ฟัง แต่ใจกลับล่องลอยไปคิดเรื่องอ่ืน ลองสังเกตตัวเองดูแบบง่ายๆ ก็ได้ว่าเราเป็นผู้ฟังระดับนี้หรือ
เปล่า หากฟังจบ จับใจความไม่ได้ ต้องถามซ้ าให้พูดใหม่อีกรอบ แบบนี้เข้าข่ายได้ยินแต่ไม่ได้ฟัง 

ระดับสองเป็นการฟังแบบตั้งใจ  
หมายถึงการฟังที่เน้นไปที่คู่สนทนาอย่างแท้จริงใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งพูด เข้าใจเรื่องราว
ต่างๆ เป็นอย่างดี แต่อาจยังไม่ลึกซึ้งถึงขนาดเข้าใจความรู้สึกที่อีกฝ่ายหนึ่งมีได้การฟังระดับนี้เป็นการ
ฟังเฉพาะสิ่งที่อีกฝ่ายพูดออกมาเท่านั้น 

ระดับสามเป็นการฟังแบบเข้าใจความรู้สึก  
หมายถึงฟังอย่างลึกซึ้งทั้งค าพูดที่ออกมาน้ าเสียงและปฏิกริยาต่างๆ เพ่ือให้เข้าใจความรู้สึกที่แท้จริง
ของอีกฝ่ายทั้งๆที่อาจจะไม่ได้เอ่ยออกมาการฟังระดับนี้ท าให้ผู้ฟังเข้าถึความรู้สึกและความคิดของผู้
พูดได้มากขึ้น เรียกว่าฟังในสิ่งที่ไม่ได้พูดด้วยหากต้องการพัฒนาทักษะในการฟังให้ดีขึ้น ควรเริ่มต้น
จากให้ความส าคัญกับผู้พูด  ปิดคอมพิวเตอร์ ปิดเสียงและคว่ าหน้าโทรศัพท์ลง มองคู่สนทนาและฟัง
อย่างตั้งใจ ท าสมองให้ว่าง หยุดพูดสักแป๊บฟังแบบไม่ต้องตัดสินว่าสิ่งที่ได้ยินถูกหรือไม่ ใช่หรือเปล่ า 
ใส่ใจกับสิ่งที่ได้ยินเท่านั้น 

หาเวลาให้กับตนเอง  
จัดตารางการท างานในแต่ละวันให้ดีก าหนดช่วงเวลาว่างให้ตนเองอย่างชัดเจนและ

เหมาะสมเพ่ือใช้ในการสะสางงานต่างๆช่วงเวลาเหล่านี้จะช่วยให้คุณไม่ต้องกดดันตัวเองเวลาที่คุยกับ
ผู้อื่นเพราะเมื่อรู้ว่ามีเวลาที่จะใช้ส าหรับเคลียร์งานหรือเรื่องต่างๆอย่างเหมาะสมแล้วย่อมท าให้มีสมาธิ
ในการรับฟังอย่างตั้งใจโดยไม่ต้องกังวลเรื่องงานของตนเองระหว่างการสนทนา 

ฝึกตั้งค าถามให้มากขึ้น  
หากเพ่ือนหรือลูกน้องมาขอค าแนะน าตั้งใจฟังให้ดียังไม่ต้องรีบให้ค าแนะน าหรือ

ข้อเสนอแนะ ถามค าถามเพ่ือให้เข้าใจสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการจริงๆบางครั้งคู่สนทนาอาจอยากได้แค่คน
รับฟังโดยไม่ต้องการค าแนะน า ก็เป็นไป 
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ฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) 
  การฟังเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมากของการสื่อสาร หากเราฟังได้อย่างลึกซึ้งจะช่วยให้เข้าใจในสิ่ง
ที่ผู้พูดอยากจะสื่ออย่างแท้จริง และท าให้ความสัมพันธ์ที่มีต่อกันดีขึ้น แต่หากฟังได้ไม่ดีพอจะท าให้
เข้าใจไม่ตรงกัน ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง และความสัมพันธ์แย่ลงได้ค่ะ แล้วเราจะท าอย่างไรให้เราฟัง
ได้ดีขึ้น ลึกซ้ึงขึ้น วันนี้ อ.ก้อย มีเทคนิคการฟังอย่างลึกซึ้งมาแบ่งปันการฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep 
Listening) คือ การฟังที่ใส่ใจฟังผู้พูดอย่างแท้จริง เหมือนว่ามีแค่ผู้พูดอยู่ด้วยกับเราเท่านั้น เป็นการ
ฟังโดยปราศจากการตัดสิน ฟังลึกกว่าแค่ค าพูด ได้ยินในสิ่งที่ผู้พูดไม่ได้พูด เช่น ความรู้สึก อารมณ์ 
ความต้องการ คุณค่า ความเชื่อ เป็นต้นการฟังอย่างลึกซึ้งจะช่วยให้ผู้พูดเปิดเผยตัวเองมากข้ึน เล่า
เรื่องราวลึกข้ึน และยังช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (building rapport) อีกด้วย 

เทคนิคการฟังอย่างลึกซึ้ง 

1. ฟังด้วยความสนใจใคร่รู้ 

    มีความสนใจใคร่รู้ อยากเข้าใจผู้พูดมากขึ้น เปิดกว้างไม่ตัดสิน เข้าใจเขาตามความเป็นจริง 
เพราะคนแต่ละคนหล่อหลอมมาด้วยประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน มีความเชื่อ ทัศนคติ และให้คุณค่าใน
สิ่งต่างๆ ที่ไม่เหมือนกันค่ะ ถ้าเราฟังเพ่ือเข้าใจเขา เราจึงจะรับรู้ตามความเป็นจริง 

2. ฟังด้วยสติ 

    มีสติอยู่กับปัจจุบัน อยู่กับผู้พูดตลอด อยู่ทั้งกาย ใจ สมอง ไม่เผลอคิดเรื่องอ่ืน ไม่เผลอคิด
แทนว่าเขาควร... หรือตัดสินว่าเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้การมีสติที่มากพอจะช่วยให้เรารู้เท่าทันตนเองว่า
เผลอคิด เผลอตัดสิน หรือมีอารมณ์ ความรู้สึกอย่างไรขณะที่ฟัง เช่น อึดอัด เศร้า อยากพูดแทรก เป็น
ต้น แล้วสามารถดึงตัวเองกลับมาให้เป็นกลางในการรับฟัง และอยู่กับผู้พูดอย่างแท้จริงค่ะ  

3. ฟังด้วยตา 

    ระหว่างฟังมีการสบตาผู้พูดตลอด และคอยสังเกตภาษากายของผู้พูด เช่น สีหน้า แววตา 
ท่าทาง ตอนเริ่มสนทนาเป็นอย่างไร ระหว่างที่สนทนามีภาษากายอะไรที่เปลี่ยนแปลงไป 

4. ฟังด้วยหู 

  ฟังและสังเกตน้ าเสียงของผู้พูดว่าเขามีอารมณ์ ความรู้สึกอย่างไร เช่น ช่วงแรกจังหวะการ
พูดเร็ว น้ าเสียงบ่งบอกถึงความกังวลใจ พอคุยไปสักพักจังหวะการพูดเริ่มช้าลง น้ าเสียงมั่นใจมากขึ้น 
เป็นต้น 

5. ฟังด้วยใจ 
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   เมื่อเรามีสติในการฟัง เราสามารถอยู่กับคนตรงหน้าอย่างแท้จริงแล้ว ไม่เผลอใจลอย/เผลอคิด ไม่
ตัดสิน เราสามารถใช้ใจของเรารับรู้อารมณ์ ความรู้สึกของผู้พูดได้ค่ะ   

6. ฟังด้วยภาษากาย 

   ระหว่างที่ฟัง เราพยักหน้าเป็นระยะๆ ให้รู้ว่าเราฟังเค้าอยู่ เขาก็จะเปิดใจที่จะพูดเพ่ิมข้ึน 
 
ความส าคัญของการฟัง 

 การฟัง ความสัมพันธ์ ความสุขและประสิทธิผลในงาน 
 การฟัง 4 ระดับ ผ่านทฤษฎีตัวยู (Theory U) 
 การฟังเสียงตัวเอง ผ่าน 5F Listening Model 

การฟังเพื่อจับประเด็น (I-in-It) 
 ความสนใจใคร่รู้และสารโดพามีน (Dopamine) 
 การสังเกต (Observation) โดยไม่ตีความ 
 การจับประเด็น 3 ข้อ (Rule of Three) 

การฟังเพื่อสานสัมพันธ์ (I-in-You) 
 การเข้าใจผู้อ่ืน (Empathy and Transformation) 
 ความรู้สึกปลอดภัย (Psychological Safety) 
 การสนทนากลุ่ม 3 แบบ (Discussion, Debate และ Dialogue) 

การฟังเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน (I-in-Now) 
 การต่อยอดความคิดเห็น (Yes, and…) 
 การสื่อสารที่ชัดเจนและใส่ใจ (Assertiveness) 
 การสร้างสรรค์งานร่วมกัน (Synergy) 

 
2.1.2 ความสุข 

ความสุข คืออะไร ความสุข (happiness) หมายถึง การประเมินของบุคคลตาม
การรับรู้ของตนเองต่อ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ขณะนั้นว่า มีความพึงพอใจ ในชีวิต มีความรู้สึก
ทางบวก เช่น สนุกสนาน มีความ ยินดี เบิกบานใจ ซาบซึ้งใจ โดยปราศจากความรู้สึก ทางลบ เช่น 
ความวิตกกังวล และความซึมเศร้า เป็น ต้น จิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology)  หมายถึง การ
ค้นพบและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพใน ตัวของบุคคล เช่นความฉลาด หรือ อัจฉริยะภาพและทาง ชีวิต
ให้ปกติสมบูรณ์ยิ่งขึ้น   ความสุข เป็นค าที่เป็นนามธรรม ซึ่งยากที่จะ อธิบายออกมาเป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ดังนั้นการที่เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ  การเทคนิคของการ
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สร้างความสุข ตลอดจนสามารถ น าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันจะท าให้บุคคลสามารถที่  จะเข้าถึงค 
าว่าความสุขอย่างแท้จริง ซึ่งหลักการหรือ เทคนิคการสร้างความสุขด้วยตนเองด้วยจิตวิทยาเชิง บวก
โดยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นและให้ความส าคัญที่ ความคิดของบุคคล การที่บุคคลรู้จักปรับความคิดมี 
ทัศนคติและมุมมองที่ดี เน้นการมองในแง่บวก พัฒนาที่ ตัวบุคคล จะท าให้บุคคลเหล่านั้นเข้าถึง
ความสุขได ้อย่างแน่นอน 
 

2.1.3 สมาธิ 
   เมื่อกล่าวถึงสมาธิ ต้องเข้าใจในเบื้องต้นว่า สมาธิมิใช่เรื่องของฤๅษีชีไพร หรือมิใช่เป็นเรื่อง

ที่ประพฤติปฏิบัติได้เฉพาะผู้ที่เป็นนักบวชเท่านั้น แต่สมาธิเป็นเรื่องของการฝึกฝนอบรมจิตใจ และเป็น
การพัฒนาจิตใจให้มีความมั่นคง ตั้ งมั่น  และท าให้มีคุณภาพทางจิตใจที่ ดีขึ้น ซึ่ ง ในทาง
พระพุทธศาสนานั้น สมาธิสามารถประพฤติปฏิบัติได้ ทั้งเพ่ือประโยชน์ต่อความมีชีวิตที่อยู่เป็นสุขใน
เพศภาวะของผู้ที่ยังครองเรือน และยังเป็นการปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่ความหลุดพ้นส าหรับผู้ที่เป็นนักบวช
อีกด้วยแต่อย่างไรก็ตาม สมาธิ ถือเป็นเรื่องสากล กล่าวคือ มิใช่เฉพาะพุทธศาสนิกชนเท่านั้นที่จะ
สามารถปฏิบัติสมาธิได้ แม้ผู้ที่นับถือศาสนาอ่ืนก็สามารถปฏิบัติสมาธิได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ การฝึก
สมาธิจะเน้นให้ความส าคัญของการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพราะนอกจากจะท าให้ผู้ปฏิบัติเห็นผล
ด้วยตนเองแล้ว หากมีข้อสงสัยในเชิงปฏิบัติ  ก็สามารถที่จะสอบถามจากผู้รู้ผู้ช านาญได้อย่างตรง
เป้าหมาย หรือตรงต่อประสบการณ์ที่ตนเองได้ปฏิบัติมา และถึงแม้จะมีการอธิบายรายละเอียดความรู้
ของสมาธิในเชิงทฤษฎี 
 แต่กระนั้นก็มิอาจที่จะละเลยสมาธิในเชิงปฏิบัติได้ 
 
1.ความหมายของสมาธิ 

การอธิบายความหมายของสมาธิ สามารถอธิบายได้ทั้งในเชิงลักษณะผลของสมาธิที่เกิดขึ้น 
และอธิบายในลักษณะในเชิงการปฏิบัติ เช่น สมาธิ คือ ความสงบ สบาย และความรู้สึกเป็นสุขอย่าง
ยิ่งที่มนุษย์สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนาก าหนดเอาไว้เป็นข้อควรปฏิบัติ 
เพ่ือการด ารงชีวิตประจ าวันอย่างเป็นสุข ไม่ประมาท เต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะ และปัญญา อันเป็น
เรื่องไม่เหลือวิสัย ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ง่ายๆ 

2.ความหมายในเชิงลักษณะผลของสมาธิ 

สมาธิ คือ อาการที่ใจตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียว อย่างต่อเนื่อง หรือ อาการที่ใจหยุดนิ่งแน่วแน่ 
ไม่ซัดส่ายไปมา เป็นอาการที่ใจสงบรวมเป็นหนึ่งแน่วแน่ มีแต่ความบริสุทธิ์ผ่องใส สว่างไสวผุดขึ้นในใจ 

https://www.dmc.tv/search/พระพุทธศาสนา
https://www.dmc.tv/search/ปัญญา
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จนกระทั่งสามารถเห็นความบริสุทธิ์นั้นด้วยใจตนเอง อันจะก่อให้เกิดทั้งก าลังใจ ก าลังขวัญ ก าลัง
ปัญญา และความสุขแก่ผู้ปฏิบัติในเวลาเดียวกัน1 

3.ความหมายในเชิงลักษณะการปฎิบัติสมาธิ 

กล่าวอีกนัยหนึ่งในเชิงลักษณะการปฏิบัติ สมาธิ แปลว่า ความตั้งมั่นของจิต หรือภาวะที่จิต
แน่วแน่ต่อสิ่งที่ก าหนด หรือการที่จิตก าหนดแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่ฟุ้งซ่าน 

 
2.1.4 ศิลปะบ าบัด 

    ศิลปะบ าบัด (art therapy) คือ การบ าบัดรักษาทางจิตเวชรูปแบบหนึ่ง ที่ประยุกต์ใช้กิจกรรม
ทางศิลปะเพ่ือค้นหาข้อบกพร่อง ความผิดปกติบางประการของกระบวนการทางจิตใจ โดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับการประเมินทางจิตวิทยา เพ่ือเปิดประตูเข้าสู่จิตใจในระดับจิตไร้ส านึก และเลือกใช้กิ จกรรม
ทางศิลปะที่เหมาะสมช่วยในการบ าบัดรักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้ดีขึ้น จากแนวคิดที่ว่า ศิลปะ คือ 
หนทางแห่งการปลดปล่อย อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ตามความต้องการของแต่ละคน เด็กก็เช่นกัน 
พวกเขาต้องการ สิทธิ เสรีภาพ ที่จะแสดงออกซึ่ง ความต้องการของเขาอย่างมีความสุ ข พวกเขา
ต้องการโอกาสที่จะพัฒนา ศักยภาพของตัวเขาเองในด้าน การเรียน การเล่น และการแสดงออก
ต่างๆ ศิลปะบ าบัด มีประโยชน์ในด้านการพัฒนาอารมณ์ สติปัญญา สมาธิ ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึง
การช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงานการเคลื่อนไหวของร่างกาย นอกจากนี้ยัง เป็น
เครื่องมือส าคัญที่ช่วย กระตุ้นการสื่อสาร และเสริมสร้างทักษะสังคมอีกด้วย ศิลปะบ าบัด เป็นรูปแบบ
หนึ่งของการแพทย์เสริมและทางเลือก (complementary and alternative medicine) ที่เน้นการ
ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม น ามาเสริมในการดูแลรักษาแนวทางหลัก ให้มีประสิทธิภาพดียิ่ งขึ้น จึง
จ าเป็นต้องมีการประสานงานกันเป็นทีมระหว่างนักศิลปะบ าบัดกับแพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วย ไม่ใช่
รูปแบบการบ าบัดรักษาที่สามารถแยกเป็นอิสระได้ ต้องท าไปควบคู่กัน  ศิลปะบ าบัด ยังนับเป็น
รูปแบบหนึ่งของการท าจิตบ าบัด (psychotherapy) ที่ใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือส าคัญ เพ่ือช่วยเหลือ
บุคคลที่มีปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจ ซึ่งหลักการของศิลปะบ าบัด คือใช้ศิลปะเป็นสื่อในการ
แสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความขัดแย้ง และความต้องการ ที่ซ้อนเร้นอยู่ภายในส่วนลึกของ
จิตใจ การแสดงออกทางผลงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นลายเส้น สี รูปทรง สัญลักษณ์ อารมณ์ ความหมาย 
ที่สื่อออกมาทั้งหมดสามารถน ามาวิเคราะห์ให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิดว่าเป็นอย่างไร หรือสภาพจิตมี
ปัญหาอย่างไร การประเมินผลการบ าบัดรักษาด้วยศิลปะบ าบัด เน้นที่ กระบวนการ และกิจกรรมทาง
ศิลปะ ไม่ได้เน้นที่ผลงานหรือคุณค่าทางศิลปะ  
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ศิลปะบ าบัด ประกอบด้วยรูปแบบกิจกรรมทางศิลปะที่มีความหลากหลาย ซึ่งครอบคลุมถึง  

1. ทัศนศิลป์ (visual arts) ได้แก่ การวาด, ระบายสี, การปั้น, การแกะสลัก, การ
ถัก, การทอ, การประดิษฐ์ ฯลฯ  

2. ดนตรี (music) ได้แก่ การเล่นดนตรี ร้องเพลง และกิจกรรมทางดนตรี  

3.การแสดง (drama) ไดแ้ก่ การแสดง การละคร และการเคลื่อนไหวร่างกาย  

4.วรรณกรรม (literature) ได้แก่ บทกวี นิยาย เรื่องสั้น ฯลฯ   

ศิลปะบ าบัดมีรูปแบบแตกต่างกันไปในผู้รับการบ าบัดแต่ละคนที่มีสภาพปัญหาแตกต่างกัน เทคนิคที่
ใช้ เช่น ปั้นดิน วาดภาพ ระบายสี ถักทอ กิจกรรมทางดนตรี เล่นละคร หรือบทบาทสมมติ โดยนัก
ศิลปะบ าบัดจะพิจารณาเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล การเลือกใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และ
รูปแบบที่หลากหลายเหล่านี้ เพ่ือเป็นทางเลือกที่จะระบายความรู้สึกนึกคิด ความเข้าใจตนเอง และ
จัดการกับความรู้สึกได้ตามความเหมาะสมของผู้ เข้ารับการบ าบั ดแต่ละคน สื่อที่มีโครงสร้าง 
(structure media) เช่น ดินสอ สีไม้ สีเทียน ใช้ส าหรับการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บ าบัดกับผู้รับ
การบ าบัด ใช้แทนการสื่อสารด้วยถ้อยค า สื่อที่ยืดหยุ่นได้ (loose media) เช่น สีน้ า ดินน้ ามัน ใช้ลด
ความตึงเครียด ผ่อนคลายอารมณ์ และระบายความรู้สึกนึกคิดออกมาอย่างอิสระ  

ขั้นตอนหลักในการท าศิลปะบ าบัดมีการแบ่งอยู่หลายแบบ ผู้เขียนได้รวบรวมสรุป และเทียบเคียง
กับขั้นตอนการท าจิตบ าบัด แบ่งเป็นขั้นตอนหลัก “4 E” ดังนี้  

1. Established rapport (สร้ างสัมพันธภาพ)  เป็นขั้ นแรกของการบ าบัด  สร้ า ง
สัมพันธภาพระหว่างผู้บ าบัดกับผู้รับการบ าบัด ซึ่งรวมถึงการประเมินสภาพปัญหา และ
วางแผนการบ าบัดรักษาด้วย  

2. Exploration (ค้นหาปัญหา) เป็นขั้นของการส ารวจ ค้นหา วิเคราะห์ปมปัญหา ความ
ขัดแย้งภายในส่วนลึกของจิตใจ  

3. Experiencing (ทบทวนประสบการณ์) เป็นขั้นการบ าบัด โดยดึงประสบการณ์แห่ง
ปัญหาขึ้นมาจัดเรียง ปรับเปลี่ยน แก้ไขใหม่ ในมุมมองและสภาวะใหม่  
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4. Empowerment (เสริมสร้างพลังใจ) เป็นขั้นสุดท้ายของการบ าบัด โดยเสริมสร้างความ
ภาคภูมิใจในตนเอง และให้โอกาสแห่งการเปลี่ยนแปลง  

เทคนิคส าคัญที่น ามาใช้ในกระบวนการทางศิลปะบ าบัด คือ การสนับสนุ น เสริมสร้างก าลังใจ 
(supportive) และการตีความหมายที่ซ้อนเร้นภายในจิตใจ ( interpretation) การสนับสนุน 
เสริมสร้างก าลังใจ ท าได้โดยให้ความสนใจ ให้ก าลังใจ และการชมเชยเมื่อท าได้ส าเร็จ หรือมีความ
พยายามเพ่ิมขึ้น ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่สงบ ปลอดภัย และท่าทีเป็นมิตร  การตีความหมายที่ซ้อนเร้น
ภายในจิตใจ ท าได้โดยการตีความสัญลักษณ์ต่างๆ ที่เห็น สีที่ใช้ ภาพที่วาด เพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน
ตัวเองมากยิ่งขึ้น นักศิลปะบ าบัดจะท างานร่วมกับจิตแพทย์ และนักจิตวิทยาเป็นทีมงานเดียวกัน เพ่ือ
วิเคราะห์ปัญหาที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวผู้รับการบ าบัด ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถเล่าถึงความคับข้องใจของตน 
หรืออาจไม่รู้ตัวว่ามีปัญหาเกิดขึ้น โดยเฉพาะในเด็ก ในการท าศิลปะบ าบัดทุกครั้ง ควรมีการบันทึกให้
เห็นถึงกระบวนการและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อารมณ์ และ
ข้อสังเกตต่างๆ ลงในแฟ้มประวัติผู้ป่วย เพ่ือวางแผนร่วมกับทีมงานที่ให้การบ าบัดรักษา และก าหนด
แนวทางในครั้งต่อไป เมื่อสิ้นสุดการบ าบัดแล้ว จะท าอย่างไรกับผลงานทางศิลปะที่เกิดขึ้นระหว่างการ
บ าบัด ซึ่งผู้ที่ตอบค าถามนี้ได้ดีที่สุดคือผู้ที่รับการบ าบัดนั่นเอง 

 
2.2.อิทธิพลทางด้านเทคนิคและวัสดุ 

 
  2.2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการปัก 

การปักผ้าด้วยมือ 
             การปักผ้าด้วยมือนั้นเป็นเรื่องง่าย ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนแต่อย่างใด ทั้งใน ส่วนเทคนิค
วิธีการและวัสดุอุปกรณ์ จนพูดได้ว่าใคร ๆ ก็สามารถท าได้ เพียงแค่มี เข็ม ด้าย ผืนผ้า และรู้จักวิธีสน
เข็ม อย่างไรก็ตาม ก่อนลงมือท า เราควรมีการเตรียมตัวที่ดี วางแผนล่วงหน้า มีความเข้าใจ
กระบวนการท างานทั้งหมดอย่างชัดเจน ตลอดจนมีความรู้พ้ืนฐานที่ส าคัญบางประการ เพ่ือช่วยให้
กระบวนการปักผ้าด าเนินไปด้วยความราบรื่นและส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

1.แบบปัก  
              เราอาจออกแบบเองหรือใช้แบบปักส าเร็จรูปก็ได้ โดยเลือกให้เหมาะสมต่อการใช้งาน เช่น 
ลวดลายบนเครื่องนอน ควรมีสีเย็นนุ่มนวล ขนาดไม่ใหญ่โตจนเกินไป หากเป็นผ้าปูโต๊ะอาจเลือกแบบ
ปักขนาดใหญ่ ใช้สีสดใสร้อนแรงได้ เป็นต้น 

2.แบบปักต้นฉบับ  
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              มีความส าคัญมากเพราะเป็นเอกสารอ้างอิง แสดงภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์และเป็น
แม่แบบก าหนดกระบวนการท างานด้วย แบบปักชนิดนี้นอกจากจะมีรูปแล้ว ยังระบุรายละเอียดส าคัญ
ต่างๆ ไว้ด้วย เช่น 
        - ลายปัก ตามส่วนต่างๆ ของลวดลาย 
        - สีสัน ระบายสี และใส่รหัสสีให้เรียบร้อย 
        - ประเภทของเส้นใย 
        - ชนิดและลักษณะผ้า 
        - ควรแนบตัวอย่างเส้นใยและผืนผ้าไว้ด้วย 
        หากมีรายละเอียดอ่ืนที่อยากก ากับไว้กันลืม ก็จะยิ่งท าให้ต้นฉบับสมบูรณ์ชัดเจน ควรปรับแก้
แบบจนเป็นที่พอใจขั้นสุดท้ายเสียก่อน จึงน าไปใช้งานจริง ลวดลายที่เหมือนกัน สามารถน าไปแตก
ลักษณะปลีกย่อย เช่น โทนสี ลายปักที่จะน ามาใช้ ให้ผิดแผกกันออกไปตามความพอใจ จึงท าให้
ลวดลายเดียวกันสามารถมีแบบปักต้นฉบับได้หลายฉบับ 
    

3 แบบปักเปล่า  
หรือ "แบบเปล่า" เป็นตัวลวดลายล้วน ๆ ไม่มีรายละเอียดแต่อย่างใด ใช้เป็นแบบลอกลงบนผ้าแบบปัก
ทั้งสองประเภทนี้ เมื่อใช้งานเสร็จควรเก็บใส่แฟ้ม พร้อมทั้งจัดหมวดหมู่ให้เรียบร้อย เพ่ือป้องกันการ
สูญหาย สะดวกต่อการหยิบใช้ และเป็นประโยชน์ต่อการท างานครั้งต่อไป 
วัสดุ 

1. ผ้า มีหลากหลายชนิดให้เลือก ทั้งที่ผลิตจากเส้นใสสังเคราะห์ เส้นใยธรรมชาติและผ้าเนื้อ
ผสมแบบต่างๆ สิ่งส าคัญคือหากไม่แน่ใจในคุณภาพของเนื้อผ้า โดยเฉพาะผ้าที่ผลิตแบบ
พ้ืนบ้าน หรือผลิตจากเส้นใยธรรมชาติล้วน เช่น ไหม ฝ้าย ลนิิน ใยสับปะรด ขนแกะ ใย
กัญชง ฯลฯ ควรน าไปแช่น้ าผสมผงซักฟอกอ่อนๆ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง เพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพของสีย้อมและความหดตัวของเนื้อผ้า นอกจากนี้ควรเลือกความหนาของเนื้อผ้า
ให้เหมาะต่อการใช้งาน เช่น ผ้าลินินกระสอบเหมาะส าหรับท ากระเป๋า ผ้าป่านมัสลิน
ส าหรับท าผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น ส่วนผืนวัสดุประเภทอ่ืนก็สามารถน ามาใช้ปักได้ เช่น หนัง
สัตว์เทียม ก ามะหยี่ ต่วน ผืนไนล่อน เป็นต้น 

2. ด้ายปักหรือเส้นใยชนิดต่างๆ  ในปัจจุบันมีเส้นใยหลากหลายประเภท สีสัน ผิวสัมผัส 
ผลิตจากวัสดุ     นานาชนิด รวมทั้งมีหลายขนาด หัวใจส าคัญ คือ ควรเลือกใช้เส้นใย
คุณภาพดี สีไม่ตกซีด ไม่หดตัวและมีความทนทาน ส าหรับด้ายปักที่มีสีเข้ม หรือผลิตจาก
เส้นใยธรรมชาติ ควรตัดบางส่วนไปแช่น้ าเสียก่อนเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ 
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3. สะดึง  เป็นกรอบส าหรับขึงผ้าให้ตึง เพื่อสะดวกแก่การเย็บปัก มีหลายรูปทรง เช่น 
วงกลม สีเหลี่ยม วงรี และมีหลายขนาด ส าหรับผู้เริ่มฝึกปักผ้า ควรใช้สะดึงลอยตัวแบบ
กลม เพราะใช้ง่าย คล่องตัว ราคาประหยัดและหาซื้อได้ทั่วไป สะดึงชนิดนี้เหมาะส าหรับ
งานปักขนาดเล็ก 

4. เข็มปัก  ขนาดของเส้นใยที่ใช้ปัก และความหนาบางของผ้า จะเป็นตัวก าหนดขนาดเข็ม
ปัก ตาเข็มควรกว้างพอที่จะบรรจุเส้นใยปักได้พอดี ผ้าทอเนื้อแน่นควรใช้เข็มปลายแหลม 
ผ้าเนื้อหลวมหยาบอาจใช้เข็มปลายมนได้ เลือกใช้เข็มปักที่ท าด้วยโลหะชั้นดี ไม่คดงดง่าย
และเป็นสนิม 

5. กรรไกร เลือกท่ีคม ปลายแหลมและขนาดใหญ่พอที่จะขลิบตัดได้สะดวก 
6. ดินสอด า  ส าหรับวาดแบบ กดรอย ท าเครื่องหมาย และจดข้อความต่างๆ 
7. ดินสอสี หรือสีน้ า ส าหรับระบายแบบปัก 
8. กระดาษบางลอกลาย เลือกคุณภาพดี ไม่ขาดง่ายเมื่อถูกกดรอยด้วยดินสอ 
9. กระดาษสีกดรอย เลือกคุณภาพดี ติดง่ายและท าความสะอาดได้ง่ายเช่นกัน 
10. หมอนปักเข็ม  ส าหรับพักเข็ม ช่วยป้องกันเข็มหาย หมอนปักเข็มที่ดีควรมีน้ าหนัก

พอสมควร ไม่เคลื่อนที่ได้ง่าย เมื่อปักเข็มลงไปหรือดึงขึ้นมา 
11. เข็มหมุด หรือเทปกาว ส าหรับตรึงกระดาษและผ้า ขณะลอกลาย 
12. ไม้บรรทัด หรือสายวัด  ส าหรับวัดระยะ หาต าแหน่ง และก าหนดขนาด 
13. ตะกร้าหรือกระเป๋า  ส าหรับเก็บอุปกรณ์และของจุกจิกให้เป็นระเบียบ หยิบใช้สะดวก 

นอกจากนั้นยังมีองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างอ่ืนอีกคือ ตัวผู้ปักผ้าเองและสถานที่ท างาน    
 
วิธีการเย็บปักถักร้อยเลื่อม 

 
องค์ประกอบเพ่ิมเติมที่ผิดปกติเพ่ือการตกแต่งประดับด้วยลูกปัดสามารถเลื่ อมลูกปัดแก้ว (บางรูป
ทรงกระบอก), คริสตัลริบบิ้นหลายสี ด้วยการตกแต่งเหล่านี้ได้รับการเย็บปักถักร้อยลูกปัดที่สวยงาม
และเป็นกลุ่มส าหรับเย็บเลื่อมใช้ทองแดงลวดหรือสายการประมงบาง ด้วยตะเข็บตรงเข็มเกลียวลงบน
ด้านหน้าผ่านเลื่อมศูนย์และการส่งออกแล้วเส้นใยผ้าผ่านขอบด้านนอกของ Spangles เย็บปักถักร้อย
เลื่อมต้องตรงกับด้ายสีสีตัวเองเลื่อมเดียวกันจะไปส าหรับ rhinestones เย็บปักถักร้อย  การรักษา
ความปลอดภัยเลื่อมบนผ้าจะเป็นไปได้ถ้ามันวางพ้ืนผิวลูกปัดหนึ่งแล้วเข็มและด้ายผ่านศูนย์กลางของ
ลูกปัดและน าเส้นใยไปทางด้านที่ไม่ถูกต้อง เพ่ือสร้างเส้นใยตะเข็บถัดไปจะถูกปล่อยออกมาผ่านทาง
เนื้อเยื่อเซลล์ผิวใหม่ที่อยู่ทางด้านหน้าและยังคงสตริงในหัวข้อด้วยเลื่อมและลูกปัด ในตอนท้ายของ
เส้นใยเย็บปักถักร้อยแล้วซ่อนอยู่ภายใต้การเย็บแผลในตอนท้ายของผลงาน  อีกตัวเลือก prishivki - 
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สวม paillettes ของพวกเขามือในเข็มถือตะเข็บคู่ด้ายในศูนย์, และจากนั้นน าเลื่อมในด้านอ่ืน ๆ และ
ด้านหน้า ใกล้กับสถานที่ก่อนหน้าเลื่อมถัดไปดังนั้นยังคงถอนเลื่อมไปยังต้องการของเนื้อเยื่อผ้า เย็บ
ปักถักร้อยผลเลื่อม, ร าลึกของเกล็ดปลา ดอกไม้ลูกปัดหรือองค์ประกอบอื่น ๆ ของการวาดภาพที่ได้มา
กระพุ้งเพ่ิมเติมในขณะที่จ านวนเลื่อมที่ใช้หนึ่งโดยหนึ่งและจากนั้นเย็บพวกเขาด้วยวิธีการศึกษา 
 

ลูกปัดหรือเลื่อม 
ในสมัยโบราณเริ่มตั้งแต่ยุคที่มนุษย์รู้จักการนุ่งห่ม  ลูกปัดมีข้ึนในทุกทวีป  โดยลูกปัดในสมัยนั้นท าจาก
วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น  ซึ่งแตกต่างกันออกไป เช่น ในประเทศฝรั่งเศสมีการท าลูกปัดจากไม้และเขา
สัตว์  ประเทศอังกฤษท าลูกปัดจากไม้ กระเบื้องเคลือบ และลูกปัดจากอ าพัน  กรีซท าลูกปัดเงินและ
กระเบื้องเคลือบสีสด  อินเดียแดงท าลูกปัดจากขนนกร้อยด้วยลูกปัดหินเม็ดกลมเล็ก ที่เรียกกันว่า 
ปล้องอ้อย และท าลูกปัดจากหินมีค่า เช่น เทอร์คอยส์ ปะการัง และเงิน แอฟริกาท าลูกปักจากเมล็ด
พืช กระดูก และโลหะ  ชาวเปรูท าลูกปัดกระเบื้องเคลือบแต้มสีเขียนลายของเผ่ามายา ด้วยมือที
ละเม็ดอย่างวิจิตร  ชาวอียิปต์โบราณท าลูกปัดแก้ว  โดยมีพ่อค้าชาวอาหรับน าลูกปัดไปขายในอเมริกา
และอินเดีย  ประเทศจีนขายลูกปัดส่งออกทั่วโลก ตั้งแต่ยุคบรอนซ์ก่อนคริสตกาล   จนกระทั่งมี
เส้นทางสายไหมเป็นเส้นทางค้าขายลูกปัดเงิน หยก ปะการัง ที่ส าคัญไปจากการค้าผ้าไหม   สมัย
ราชวงศ์หมิงมีลูกปัดท าจากลูกปัดลงยา และกระเบื้องเคลือบสีฟ้า ขาว รวมทั้งไข่มุกน้ าจืด   ประเทศ
ญี่ปุ่น เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไข่มุกเลี้ ยงตั้ งแต่ต้นศตวรรษที่  20   ระเบื้องเคลือบที่มี
คุณภาพสูง  และลูกปัดเฉพาะที่แกะสลักอย่างสวยงาม รวมทั้งมีโรงงานผลิตลูกปัดแก้วขนาดต่างๆ อีก
ด้วย 
                ส าหรับประเทศไทยมีลูกปัดที่เป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงอารยธรรมโบราณในสมัยทวาร
วดี และสุโขทัย ซึ่งเป็นลูกประค าทองสลักลาย และลูกประค าทองลงยา   ส่วนทางอีสานจะมีลูกปัด
ด่านเกวียนที่ท าจากดินเผา  และทางภาคใต้จะเป็นลูกปัดจากเปลือกหอย  การน าลูกปัดมาตกแต่งบน
เสื้อผ้าโดยการปักลูกปัด เป็นงานปักชนิดหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลจากจีน เช่นเดียวกับการปักไหม  การปัก
ลูกปัดเป็นงานปักที่ใช้วัสดุมีค่า  ส่วนใหญ่เป็นลูกปัดแก้วสี  ที่ทางสากลเรียกว่า “ ลูกปัดแก้วคริสตัล
“ เป็นลูกปัดสีต่างๆ มีหลายขนาดต่างกัน บางชนิดมักเจียรนัยเป็นเหลี่ยมไม่เท่ากันหรืออาจ
เท่ากัน  บางชนิดเป็นเม็ดกลมเล็กๆ แล้วเจาะรูตรงกลางหัวท้าย  ในอดีตงานปักชนิดนี้ส่วนใหญ่ปักอยู่
บนลายหน้าหมอน เครื่องนุ่งห่ม จะจัดอยู่ในงานปักเครื่องแต่งกายของการละเล่นหุ่นหน้าวัง หุ่นหลวง 
ผ้าทรงพระพุทธรูป  แต่ในปัจจุบันน ามาดัดแปลงให้เม็ดลูกปัดแก้วสีใหญ่ขึ้น และใช้วัสดุเปลี่ยนไปคือ
ใช้วัสดุที่เรียกว่าพลาสติกแทน 
               การปักลูกปัดและเลื่อมนิยมปักเสื้อผ้าที่ใช้กับงานกลางคืน เพราะลูกปัดและเลื่อมจะเพ่ิม
ความแวววาวและความสวยงามให้กับเสื้อผ้ายิ่งขึ้น  เสื้อผ้าที่ปักตกแต่งด้วยเลื่อมและลูกปัดจะมีราคา
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แพง เพราะค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูง รวมทั้งต้องใช้เวลาในการปัก  แต่ถ้าเราสามารถปักตกแต่งได้เอง
ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายลง  การเลือกลายปักควรเลือกแบบง่ายๆ หรือแบบคลาสสิก เสื้อผ้าจะได้ไม่
ล้าสมัยเร็ว และในปัจจุบันมีเลื่อมและลูกปัดที่ปักส าเร็จรูปจ าหน่ายมากมายหลายรูปแบบ ท าให้
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

 ชนิดของลูกปัด 
1.  ลูกปัดแก้ว ( Small beads ) เป็นลูกปัดเม็ดกลมขนาดเล็กที่มีลักษณะแวววาว มีหลายสี 
ท าจากแก้วหรือพลาสติก นิยมน ามาปักเป็นเกสรดอกไม้ ปักใบไม้และก่ิงก้าน 
2.  ลูกปัดมุก ( Pearl beads ) เป็นลูกปัดลักษณะเม็ดกลมคล้ายมุก มีสีให้เลือกทั้งขาว
เหมือนมุก และสีขาวเหลือบ สีอ่อนๆ คล้ายเนื้อมุก มีให้เลือกใช้ได้หลายสีหลายขนาด ตั้งแต่
เม็ดเล็กจนถึงเม็ดใหญ่เท่าเม็ดถั่วลันเตา นิยมน ามาปักเป็นเกสรดอกไม้ และปักชายครุยของ
ผ้าสไบ  
3.  ลูกปักคริสตัล ( Large crytal ) เป็นลูกปัดแก้วหรือพลาสติก มีรูปทรงแบบเพชร มีสี
สวยงาม โดยการฉีดสีด้าoใน ให้เห็นเป็นเม็ดแก้วสีต่างๆ มีทั้งแบบกลมและแบบเหลี่ยม นิยม
ใช้ปักตกแต่งเสื้อผ้าแฟชั่น และน ามาร้อยเป็นเครื่องประดับ 
4.  ลูกปัดแท่ง ( Bugle beads )          หรือปล้องอ้อย จะมีลักษณะเป็นแท่งยาว มีทั้งขนาด 
ยาวมากหรือยาวน้อย ถ้าแท่งแก้วหรือปล้องอ้อยที่มีขนาดเล็ก ผิวรอบนอกก็จะกลมเกลี้ยง 
แต่ถ้าเป็นปล้องขนาดใหญ่ ผิวรอบนอกก็จะเป็นเหลี่ยม ท าให้มองดูมีความสวยงาม แวววาว
กว่าปล้องอ้อยชนิดกลมเล็ก นิยมใช้ปักเป็นก้านเกสร ปักใบไม้และก่ิงก้าน 
5.  ลูกปัดโลหะ ( Metallic gold ) เป็นลูกปัดขนาดเล็กเท่ากับลูกปัดแก้ว แต่เป็นลูกปัดที่ท า
ด้วยโลหะสีทองหรือชุบทอง 
6.  ลูกปัดมุกรี ( Called an Oat pearl ) หรือมุกเม็ดข้าวสาร ลักษณะของลูกปัดชนิดนี้มี
ลักษณะเหมือนเมล็ดข้าว คือ หัวเรียวท้ายเรียว มีหลายขนาดและหลายสี เลือกใช้ได้ตาม
ความเหมาะสม นิยมใช้ปักเป็นกลีบดอกไม้และใบไม้ 
7.  เพชรเทียม ( Rhinestones ) นิยมใช้ปักเป็นเกสรดอกไม้หรือจุดที่ต้องการให้เสื้อผ้าเด่น
สะดุดตา แต่เนื่องจากเพชรเทียมมีราคาแพง จึงท าให้เสื้อผ้าที่ตกแต่งด้วยเพชรเทียมมีราคา
เพ่ิมข้ึนด้วย เพชรเทียมมี 2 ลักษณะ คือ 

 7.1       เพชรเทียมที่มีรูปทรงเหมือนเพชรเจียระไน เพชรเทียมชนิดนี้มีลักษณะเหมือน
เพชรที่เป็นหัวแหวน คือจะต้องมีสาแหรกส าหรับยึด ซึ่งสาแหรกนี้ท าด้วยโลหะอ่อน 
มีสีเดียวกับตัวเรือนเพชร เพชรเทียมชนิดนี้จะมีหลายขนาด และมีสีให้เลือก
มากมาย  
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 7.2       เพชรเทียมที่มีรูปทรงต่างๆ เช่น รูปหัวใจ รูปทรงกลม รูปทรงรีหรือรูปเหลี่ยม
ต่างๆ ซึ่งจะมีการเจาะรูที่ตัวเพชรไว้ส าหรับยึดตรึงติดตามส่วนต่างๆ 

8.  ลูกปัดรูปหยดน้ า ( Avoriety of drops ) ลูกปัดลักษณะนี้เป็นรูปทรงเหมือนหยดน้ า จึง
นิยมน าไปปักส าหรับส่วนที่เป็นชายห้อย คล้ายตุ้งติ้ง หรือชายครุย ประดิษฐ์จากวัสดุที่มีสีแวว
วาว บางชนิดก็เหมือนสีมุก ลูกปัดชนิดนี้บางอย่างอาจมีห่วงเล็กๆ ส าหรับร้อย บางชนิดก็มี
ช่องตรงกลางเม็ดลูกปัดส าหรับร้อยได้เช่นกัน มีหลายขนาดและหลายสีให้เลือกตามสีผ้า 
 
ชนิดของเลื่อม 

1.เลื่อมชนิดกลม ( Cup Sequins ) มีลักษณะกลม ตรงกลางของเลื่อมจะมีรูและลึก
ลงเล็กน้อย มีหลายขนาดและมีสีหลากหลาย ขนาดที่นิยมใช้คือ 3.5 มม.5 มม. 
8 มม. และ  10 มม. 
2.    เลื่อมชนิดกลมแบน ( Flat Sequins ) ลักษณะของเลื่อมชนิดนี้จะไม่มีส่วนลึก 
เลื่อมจะมีลักษณะเรียบแบบ มีรูตรงกลาง เลื่อมส าหรับร้อยลูกปัดเวลาปักลายที่มี
ความโค้งนูนจะต้องหักเลื่อมก่อน ลายที่นิยมปักเลื่อมชนิดนี้ คือ ลายเกลียวมังกร
และเกล็ดปลา 
 3. เลื่อมชนิดโลหะ ( Metallic ) เป็นเลื่อมที่ท าจากโลหะเนื้ออ่อน มีน้ าหนักเบา ริม
ขอบเลื่อมจะยกเลื่อมคล้ายรูปถ้วย เลื่อมชนิดนี้จะเคลือบหรือชุบสีที่เป็นโลหะ เช่น สี
เงิน สีทอง หรือสีโลหะต่าง 
4.  เลื่อมลักษณะพิเศษ ( Paillettes ) จะเป็นเลื่อมที่มีขนาดใหญ่ และมีรูปร่างที่
แตกต่างกันออกไป ตามความคิดของผู้ผลิต เลื่อมชนิดนี้จะมีลักษณะส าเร็จรูปคือ 
สามารถปักตกแต่งและใช้ได้ทันที เช่น จะมีลักษณะเป็นรูปดอกไม้ หรือใบไม้ ส่วนสี
ก็มีให้เลือกมากมาย เลื่อมชนิดนี้จะต่างกับเลื่อมชนิดอ่ืน คือ นอกจากมีรูตรงกลาง
แล้ว บางชนิดเช่นรูปใบไม้จะมีรูส าหรับร้อยหรือปักอยู่ที่ส่วนบน หรือริมของเลื่อม 
เลื่อมชนิดนี้นิยมใช้ปักเสื้อผ้าที่ต้องการจุดเด่นสะดุดตา แต่ไม่ต้องการความละเอียด
และประณีต 

 
เทคนิคการตกแต่งด้วยลูกปัด 

ปกติไม่มีแบบฉบับการปักลูกปัดโดยเฉพาะ ช่างปักอาจจะออกแบบขึ้นเองได้ โดยใช้
การประยุกต์ลายปักต่างๆ ตามใจชอบ การเลือกใช้เข็มส าหรับงานปักลูกปัดและ
เลื่อมควรเลือกใช้เข็มที่มีขนาดเล็ก เพ่ือให้สามารถร้อยด้ายผ่านรูของลูกปัดที่มีขนาด
เล็กได้สะดวก ควรใช้เข็มปักเบอร์ 12 การเตรียมลายปักลูกปัด ควรทดลองปักลูกปัด
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บนเศษผ้าจนได้ดอกหรือลายเป็นที่พอใจ เพ่ือลองใช้ลูกปัดและสีต่างๆ จนถูกใจแล้ว 
จึงลงมือปักบนเสื้อผ้า จะท าให้ได้ผลงานที่พอใจ การปักลูกปัดมีเทคนิคการปักได้
หลายวิธีดังนี้ 
ข.      การปักโดยร้อยลูกปัดเป็นสาย ( Beads in motion ) คือ วิธีการน าลูกปัด

ชนิดหยดน้ าค้าง หรือลูกปัดคริสตัลมาร้อยเป็นตุ้งติ้ง แล้วใช้ลูกปัดชนิดมุกกลม 
หรือลูกปัดแก้วขนาดเล็ก ร้อยเป็นสายต่อข้อให้ได้เป็นลักษณะลายลูกปัดที่แกว่ง
ไกวได้ แล้วน าไปยึดติดตกแต่งเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับตกแต่งต่างๆ 

ค.      การปักลูกปัดบนลายผ้าพิมพ์ ( Beading prints ) การปักวิธีการนี้คือ การ
เลือกลูกปัดให้เหมาะสมกับลวดลายผ้าพิมพ์ แล้วปักลงในลายพิมพ์นั้น ท าให้ผ้า
พิมพ์ดูน่าสนใจ และมีราคาขึ้นกว่าเดิม 

ง.       การปักลูกปัดลายเส้น( Scroll design ) คือ การปักลวดลายแบบการปัก
เดินเส้น แต่เป็นการปักเดินเส้นลายด้วยลูกปัดซึ่งเป็นลวดลายที่ปักซ้ ากันวนไป
วนมา การปักชนิดนี้จะเพ่ิมความสวยงามและน่าสนใจขึ้น เมื่อใช้ลูกปัดสีต่างๆ 
ตกแต่งตามลายเดินเส้น 

จ.       การปักลูกปัดทึบแนวเย็บ ( Outline stitching ) การปักชนิดนี้จะปักลูกปัด
ลงบนผ้าที่เย็บด้วยฝีเข็มหรือตามแนวตะเข็บเย็บ โดยปักเป็นลวดลายต่างๆ 
ตามท่ีออกแบบไว้บนลายที่เดินฝีเข็มจักร วิธีนี้นอกจากจะช่วยปกปิดรอยตะเข็บ
ได้ดีแล้วยังท าให้เกิดความสวยงามอีกด้วย 

ฉ.      การปักลูกปัดเน้นลายพิมพ์เฉพาะที่ ( Detail beading ) เป็นการปักลูกปัด
ลงบนลายพิมพ์ผ้าที่มีลวดลายหลายๆ สี หรือมีลายดอกหลายขนาด การปักชนิด
นี้ต้องการเน้นลายพิมพ์เพียงบางลาย หรือเพียงบางดอกของผืนผ้าพิมพ์ให้
เหมาะสมและสวยงาม เมื่อปักแล้วจะท าให้ลายส่วนนั้นดูเด่นมากกว่าส่วนอื่น 

ช.      การปักลูกปัดทับบนช่อลูกไม้ตัดดอก( Beading brocade ) การปักลูกปัด
ชนิดนี้เพื่อท าให้ช่อลูกไม้ตัดดอกดูเด่นชัดขึ้น ถ้าใช้ส าหรับตกแต่งเสื้อผ้าชุดราตรี 
หรือชุดเจ้าสาว ควรเลือกลูกปัดท่ีมีความแวววาวสดใส จะช่วยท าให้ช่อลูกไม้นั้น
ดูสวยงามสะดุดตามากยิ่งข้ึน 

ซ.      การปักลูกปัดลงบนผ้าลูกไม้ทั้งผืน( Beading lace ) การเลือกลูกปัดท่ีปัก
ลงบนผ้าลูกไม้ ควรเลือกลูกปัดแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับลายผ้านั้นๆ เช่น ถ้า
ผ้าลูกไม้เป็นลายดอกควรใช้ลูกปัดชนิดมุกกลม ปักส่วนที่เป็นเกสร และใช้ลูกปัด
แก้วปักเดินเส้นรอบกลีบดอก ฉะนั้นเมื่อปักลูกปัดลงไปบนผ้าลูกไม้แล้ว จะท า
ให้ผ้าลูกไม้นั้นดูมีราคาขึ้น หรือสวยงามกว่าเดิม 
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ฌ.     การใช้เทปลูกปัดส าเร็จรูป( Commercial beading and motifs ) คือการ
น าเทปลูกปัดส าเร็จรูปมาเย็บติดกับเสื้อผ้าเพ่ือตกแต่ง ให้เสื้อผ้านั้นดูสวยงาม 
เทปลูกปัดส าเร็จรูปมีให้เลือกหลายรูปแบบ ควรเลือกให้เหมาะสมกับส่วนที่จะ
น าไปตกแต่ง 

 
2.2.2 ภาพเหมือนตัวเองหรือภาพถ่าย 

ภาพเหมือนตนเอง (อังกฤษ: Self-portrait) คือภาพเหมือนของศิลปินเองผู้อาจจะวาด เขียน
ด้วยสี ถ่ายภาพ หรือแกะสลักด้วยตนเอง แม้ว่าศิลปินจะสร้างภาพเหมือนของตนเองมาแต่โบราณ แต่
ก็ไม่ได้ท ากันอย่างแพร่หลาย หรือบอกได้ว่าเป็นภาพเหมือนของศิลปินเองจริง ๆ หรือวาดเป็นบุคคล
หัวใจของภาพมาจนกระทั่งเมื่อต้นยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาในกลางคริสต์ทศวรรษ1400 กระจกที่มีคุณภาพ
ดีขึ้นและราคาถูกลงท าการเขียนภาพเหมือนบนจิตรกรรมแผง จิตรกร ประติมากร และช่างแกะพิมพ์มี
การท ากันมากขึ้น ตัวอย่างแรกก็ได้แก่ "ภาพเหมือนของชายคนหนึ่ง (ภาพเหมือนตนเอง?)" ที่เขียน
โดยยัน ฟัน ไอก์ ของปี ค.ศ. 1433 ซึ่งเป็นภาพเหมือนตนเองภาพแรกที่มีหลักฐานให้เห็น [1] อีกภาพ
หนึ่งที่ฟัน ไอก์เขียนเป็นภาพของภรรยา นอกจากนั้นฟัน ไอก์ก็ยังเป็นสมาชิกของกลุ่มที่เริ่มจะรับงาน
เขียนภาพเหมือนโดยทั่วไป ที่เริ่มจะเป็นงานจ้างที่นิยมกันในบรรดาชาวดัตช์ผู้มีอันจะกิน แต่ก็มิได้มา
เป็นที่นิยมกันโดยทั่วไปจนกระทั่งมาถึงยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาเมื่อผู้คนมีฐานะมั่งคั่งมากขึ้น และความ
สนใจในการใช้ตัวแบบเป็นหัวข้อของการเขียนมีเพ่ิมมากข้ึน 

 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87_(%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87%3F)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87#cite_note-1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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ภาพที่ 1  ภาพเหมือนตนเองของอัลเบรชท์ ดือเรอร์, ค.ศ. 1493. สีน้ ามันเดิมบนหนัง 
ภาพนี้เป็นภาพเหมือนตนเองอย่างเป็นทางการภาพแรก ๆ ดือเรอร์แต่งตัวแบบอิตาลีที่สะท้อนให้เห็น

ถึงความส าเร็จระดับสากล 
(https://www.takieng.com/stories/16485 (เข้าถึงเม่ือ 21 มีนาคม 2564) 

 
 

ภาพเหมือนตนเองที่เป็นภาพถ่าย 

วิธีสองวิธีที่จะได้มาซึ่งภาพถ่ายของภาพเหมือนตนเองที่ใช้กันโดยทั่วไป ก็ได้แก่การถ่ายจาก
ภาพสะท้อนจากกระจก และ ถือกล้องยื่นออกไปจากตนเอง อีเลียซาร์ แลงแมน ถ่ายภาพเงาสะท้อน
ของตนเองจากกาชาเคลือบนิคเคิลอีกวิธีหนึ่งท าโดยการตั้งกล้องบนสามขาและตั้งเวลา หรือใชรีโมท
คอนโทรลในการคุมชัตเตอร์ อีกวิธีหนึ่งคือตั้งกล้องแล้วเดินไปตั้งท่า ปล่อยให้ผู้ช่วยกดชัตเตอร์แทนให้ 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B9%8C_%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://www.takieng.com/stories/16485
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ภาพที่ 2  ตัวอย่างภาพถ่ายตัวเองในยุคเริ่มแรก 

 (https://www.takieng.com/stories/16485 เข้าถึงเมื่อ 21 มีนาคม 2564 ) 
 

2.3.อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน 
ข้าพเจ้าคิดว่าอิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปินเป็นสิ่งส าคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

เป็นอย่างมากนอกเหนือจากความคิดและทัศนะคติที่มีของตนเองแล้ว ข้าพเจ้าคิดเห็นว่ามีความจ าเป็น
ที่ จะต้องศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม ในเรื่องของรูปแบบ เทคนิคหรือกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงาน 
เพ่ือน ามาเป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเอง และปัจจุบันศิลปินหลายท่านก็มีรูปแบบ
ในการท างานและมีผลงานที่แปลกใหม่มีพัฒนาการทางด้านศิลปะต่างๆมากข้ึน และยังมีเทคนิควิธีการ
ที่เพ่ิมมากขึ้นด้วยซึ่งเป็นประโยชน์ ต่อตัวข้าพเจ้าเองอย่างเช่นผลงานของ  Gustav Klimt และ
อาจารย์ ดนยา เชี่ยววัฒกี และ ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี 
 
 
 

 
 

https://www.takieng.com/stories/16485
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2.3.1 Gustav Klimt 

 

ภาพที่ 3 Gustav Klimt 
https://th.wikipedia.org/wiki/ภาพเหมือนตนเอง(เข้าถึงเมื่อ 21 มีนาคม 2564) 

 
กุสตาฟ คลิมต์ (Gustav Klimt) เป็นจิตรกรคนส าคัญในลัทธิสัญลักษณ์นิยมผู้มีผลงานเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร จุดเด่นในผลงานของเขาคือการใช้ลวดลายและการตกแต่งแบบ
อาร์ตนูโวกับการใช้แผ่นทองค าเปลวมาเป็นสีหลักในภาพได้อย่างลงตัว โดยเฉพาะในผลงานชิ้นเอกคือ
ภาพ The Kiss ซึ่งเป็นภาพเขียนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเขา และภาพ Portrait of Adele Bloch-
Bauer I ซึ่งมีชื่อเสียงไม่แพ้กันและมักถูกเรียกเป็น “โมนาลิซาแห่งออสเตรีย” ผลงานหลายชิ้นของเขา
แฝงความหมายซ่อนปรัชญาความคิดเอาไว้อย่างน่าสนใจ คลิมต์เป็นศิลปินที่ประสบความสเร็จมาก
ที่สุดอีกคนหนึ่งในยุคศิลปะสมัยใหม่ผลงานของคลิมต์ได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วโลกอย่างมาก 
โดยเฉพาะบรรดาเศรษฐีนักสะสมงานศิลปะยอมทุ่มเงินมหาศาลเพ่ือให้ได้ครอบครองภาพของเขา 
นอกจากภาพ Portrait of Adele Bloch-Bauer I ที่ถูกขายไปในราคาที่เป็นสถิติโลกแล้ว ยังมีภาพที่
ถูกซื้อในราคาสูงลิบลิ่วเป็นจ านวนมาก ได้แก่ ภาพ Water Serpents II ราคา 183.8 ล้านดอลลาร์, 
ภาพ Portrait of Adele Bloch-Bauer II ราคา 150 ล้านดอลลาร์ และภาพอ่ืนที่มีราคาระดับหลาย
สิบล้านดอลลาร์อีกหลายภาพ คลิมต์คือศิลปินที่ประสบความส าเร็จและครองใจผู้ชมมากที่สุดคนหนึ่ง
ในยุคศิลปะสมัยใหม ่
 
 
 



  24 

 
 
เริ่มต้นฝึกฝีมือศิลปะสไตล์คลาสสิก 
 

 

ภาพที่ 4  Allegory of Sculpture 
https://th.wikipedia.org/wiki/กุสทัฟ_คลิมท์ (เข้าถึงเมื่อ 21 มีนาคม 2564) 

 
กุสตาฟ คลิมต์ เป็นชาวออสเตรีย เกิดเมื่อปี 1862 ที่เขตชานเมืองของกรุงเวียนนา พ่อเป็น

ช่างแกะสลักทองค ามีฐานะยากจน ด้วยเขามีพรสวรรค์ด้านศิลปะมาตั้งแต่เด็ก พออายุ 14 ปีคลิมต์จึง
ออกจากโรงเรียนสามัญไปเข้าเรียนที่ โรงเรียนศิลปะที่กรุงเวียนนาทางด้านการเขียนภาพ
สถาปัตยกรรมในแนวอนุรักษ์นิยม เขาได้รับการฝึกฝนในสไตล์คลาสสิกดั้งเดิมที่เรียกว่าศิลปะตามหลัก
วิชา (Academic Art) และเริ่มฉายแววโดดเด่นจนได้รับการว่าจ้างให้เขียนภาพตั้งแต่ยังเรียนอยู่
หลังจากเรียนจบในปี 1883 คลิมต์กับน้องชาย Ernst และเพ่ือนของเขา Franz Matsch ได้ร่วมกัน
เปิดสตูดิโอรับงานเขียนภาพเป็นทีมในชื่อ “Company of Artists” ผลงานส่วนใหญ่เป็นภาพ
จิตรกรรมฝาผนังตามโบสถ์ โรงละคร และพิพิธภัณฑ์ ในช่วงเวลาหลายปีของการเริ่มต้นเป็นศิลปิน
อาชีพของคลิมต์เขามีผลงานเด่นหลายชิ้นอย่างเช่นภาพ Allegory of Sculpture, Portrait of Marie 
Breunig รวมทั้งภาพ Auditorium in the Old Burgtheater หนึ่งในผลงานภาพฝาผนังที่โรงละคร 
Burgtheater ที่ท าให้เขาได้รับเหรียญรางวัลจากจักรพรรดิของออสเตรีย และภาพ Ancient Greece 
II (Girl from Tanagra) หนึ่ ง ในภาพบนเพดานเหนือบัน ไดในพิ พิธภัณฑ์  Kunsthistorisches 
Museum    หัวขบวนกลุ่มศิลปินหนุ่มหัวก้าวหน้า    ปี 1890 คลิมต์กับน้องชายและเพ่ือนได้เข้าร่วม
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เป็นสมาชิกในสมาคมศิลปินแห่งเวียนนา Vienna Artists’ Association ซึ่งเป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่
ควบคุมการจัดนิทรรศการส่วนใหญ่ภายในเมือง ถึงแม้ว่าคลิมต์จะพยายามปรับตัวเข้ากับกลุ่มศิลปะ
แบบดั้งเดิมมากข้ึน แต่เส้นทางของชีวิตก็เปลี่ยนไปเมื่อเขาประสบกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ปี 1892 ทั้ง
พ่อและ Ernst น้องชายเสียชีวิต การจากไปของทั้งสองคนมีผลกระทบต่อเขาอย่างมาก คลิมต์เลิกยึด
ติดกับกฎเกณฑ์ตามหลักวิชาที่เขาฝึกฝนมาเปลี่ยนไปเป็นการสร้างศิลปะในสไตล์ของตัวเองที่เน้นการ
ใช้สัญลักษณ์ในการน าเสนอความคิดและผลงานเพ่ือสานต่อการแสวงหาอิสรภาพทางศิลปะในปี 1897 
คลิมต์และกลุ่มศิลปินที่มีใจเดียวกันก็ลาออกจากการเป็นสมาชิกในสมาคมศิลปินแห่งเวียนนา แยกตัว
ออกมาก่อตั้งองค์กรใหม่ที่เรียกว่า Vienna Secession เพ่ือจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะในกลุ่ม
ของตัวเอง โดยคลิมต์รับหน้าที่เป็นประธานกลุ่มคนแรก กลุ่ม Vienna Secession ไม่มีการก าหนด
กรอบหรือแนวศิลปะใดๆทุกสไตล์เข้าร่วมได้หมดแต่เน้นไปที่ศิลปินหนุ่มรุ่นใหม่ได้มีโอกาสแสดง
ผลงาน สัญลักษณ์ของกลุ่มเป็นภาพเทพธิดากรีกจากฝีมือของคลิมต์ชื่อ Pallas Athena นิทรรศการ
ของกลุ่ม Vienna Secession ประสบความส าเร็จมาก เริ่มจัดครั้งแรกในปี 1898 จนถึงราวปี 1905 
ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวทางศิลปะที่มีชื่อเสียงมากท่ีสุดในกรุงเวียนนาในช่วงเวลานั้น คลิมต์เขียนภาพ 
Beethoven Frieze ซึ่งมีขนาดใหญ่มากลงบนผนังในห้องนิทรรศการของกลุ่มในปี 1902 และมันถูก
เก็บรักษาไว้กลายเป็นผลงานส าคัญอีกชิ้นหนึ่งคลิมต์รับงานเขียนภาพส าคัญให้กับมหาวิทยาลัยแห่ง
เ วี ยนนา เป็ นภาพเชิ งสั ญลั กษณ์ขนาดใหญ่  3 ภาพชื่ อภาพ Philosophy, Medicine และ 
Jurisprudence เขาทยอยน าภาพทั้งสามจัดแสดงในนิทรรศการของกลุ่ม Vienna Secession ทั้ง
สามภาพได้รับการโจมตีอย่างหนักจากนักวิจารณ์ในเวียนนาว่าเป็นภาพลามกอนาจาร ขณะที่ภาพ 
Medicine เมื่อถูกน าไปจัดแสดงในนิทรรศการที่กรุงปารีสกลับได้รับรางวัลสูงสุด และทั้งสามภาพ
ไม่ได้ถูกน าไปจัดแสดงที่มหาวิทยาลัยหรือที่อ่ืนใดเลยจนคลิมต์ต้องขอให้ผู้อุปถัมถ์และเพ่ือนๆของเขา
ไปซื้อภาพกลับมา ต่อมาภาพทั้งสามถูกท าลายไปด้วยฝีมือของกองทหารเยอรมันในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ 2 
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ยุคทองโดดเด่นด้วยทองค าอร่ามเรือง 

 

 

ภาพที่  5 The Kiss 
 (เข้าถึงเมื่อ 21 มีนา 2564)  

ที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/กุสทัฟ_คลิมท์ 
 
 

คลิมต์เริ่มใช้แผ่นทองค าเปลวเป็นสีหลักในภาพเขียนของเขาตั้งแต่ภาพ Pallas Athena ในปี 
1898 เชื่อกันว่าการเดินทางไปชมงานโมเสกเลื่องชื่อที่เมืองเวนิสและราเวนนาในอิตาลีน่าจะเป็นแรง
บันดาลใจให้เขาใช้เทคนิคนี้ในงานของเขา ต่อมาเขาได้น าลวดลายและการตกแต่งแบบอาร์ตนูโวเข้า
มาผสมผสานกับศิลปะโมเสกยุคไบแซนไทน์ร่วมกับการใช้แผ่นทองค าเปลวมาเป็นสีหลักในภาพเขียน
ของเขาได้อย่างลงตัวเป็นสไตล์เฉพาะตัวที่งดงาแปลกใหม่และโดดเด่น กลายเป็นผลงานที่สร้าง
ชื่อเสียงและเงินทองให้กับเขาอย่างมาก ช่วงระหว่างปี 1900 – 1908 ถือเป็นยุคทอง (Golden 
Phase) ของคลิมต์ที่เขาได้สร้างผลงานชั้นยอดมากมาย เช่น ภาพ The Hydra, Water Serpents II, 
The Three Ages of Woman และ Judith and the Head of Holofernes เป็นต้นระหว่ างปี  
1903 – 1907 คลิมต์ได้สร้างผลงานชิ้นส าคัญอันเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของยุคทองของเขาที่โดด
เด่นด้วยทองค าอร่ามเรืองอย่างแท้จริงนั่นคือภาพ Portrait of Adele Bloch-Bauer I ซึ่งเป็น
ภาพเหมือนภรรยาของ Ferdinand Bloch-Bauer เศรษฐีนายธนาคารและนักลงทุนอุตสาหกรรม
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ชาวยิวผู้จ้างเขียนภาพนี้ ความโดดเด่นของภาพอยู่ที่การใช้สีทองหลายเฉดและลวดลายอันซับซ้อน
วิจิตรละเอียดอ่อนมาสร้างสรรค์ชุดเสื้อผ้เครื่องประดับตลอดจนฉากหลังและองค์ประกอบอ่ืนๆใน
สไตล์ศิลปะแบบอาร์ตนูโวอันเลิศหรูตระการตา ภาพนี้ได้รับการยกย่องเป็น “โมนาลิซาแห่งออสเตรีย” 
เป็นหนึ่งในผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคลิมต์ภาพ Portrait of Adele Bloch-Bauer I ถูกขโมยไปโดย
นาซีเมื่อปี 1941 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อมาอยู่ในการครอบครองของรัฐบาลออสเตรีย ปี 2000 
Maria Altmann หลานสาวของ Adele Bloch-Bauer วัย 84 ปีซึ่งหนีภัยสงครามที่ออสเตรียไปอยู่ที่
สหรัฐอเมริกาตั้งแต่อายุ 22 ปีได้ฟ้องร้องต่อศาลสูงสุดสหรัฐให้รัฐบาลออสเตรียคืนภาพนี้ให้แก่เธอ 
หลังการต่อสู้ทางกฎหมายนาน 7 ปีศาลตัดสินให้เธอชนะคดีได้เป็นเจ้าของภาพเขียนอันโด่งดังนี้ 
หลังจากนั้นไม่นานภาพนี้ถูกขายให้แก่นักสะสมชาวอเมริกาในราคา 135 ล้านดอลลาร์สหรัฐกลายเป็น
ภาพเขียนที่มีราคาแพงที่สุดในโลกในเวลานั้น เรื่องราวการต่อสู้ของหญิงชรากับภาพวาดอันล้ าค่าของ
สตรีในชุดสีทองถูกน าไปสร้างเป็นภาพยนตร์ในปี 2015 ชื่อ Woman in Goldผลงานชิ้นเอกดูดดื่ม
วาบหวามชวนฝันช่วงระหว่างปี 1907 – 1908 อันเป็นช่วงหลังสุดในยุคทองของคลิมต์เขาได้สร้าง
ผลงานขั้นสุดยอดชื่อภาพ The Kiss เป็นผลงานชิ้นเอกที่แสดงตัวตนและฝีมือทางศิลปะของเขา
ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ภาพแสดงชายหนุ่มกับหญิงสาวโอบกอดกันแนบชิดและจูบกันอย่าง
ดูดดื่มวาบหวามจนแทบหลอมละลายกลายเป็นคนเดียวกันท่ามกลางสีทองหลากหลายที่ตกแต่งอย่าง
วิจิตรและเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ ร่างกายของหญิงสาวดูเหมือนถูกกลืนเข้าไปอยู่ในเสื้อคลุมสีทอง
ที่ตกแต่งลวดลายอย่างสวยงามแบบอาร์ตนูโวของฝ่ายชายจนแทบแยกไม่ออกหากไม่ได้เห็นเท้าเปลือย
ของฝ่ายหญิงตรงริมทุ่งดอกไม้หลากสีสัน เชื่อกันว่านายแบบและนางแบบในภาพเป็นตัวคลิมต์เองกับ 
Emilie Flöge เพ่ือนสนิทของเขาซึ่งเป็นแบบให้กับคลิมต์หลายภาพ แต่บางคนบอกว่านางแบบใน
ภาพดูคล้ายกับผู้หญิงผมแดงที่เป็นแบบให้ในภาพ Danaë มากกว่าภาพ The Kiss ถูกน าไปจัดแสดง
ครั้งแรกในปี 1908 ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังการเกิดเรื่องอ้ือฉาวเกี่ยวกับภาพเขียน 3 ภาพที่คลิมต์เขียน
ให้กับมหาวิทยาลัยแห่งเวียนนาได้ไม่นานเท่าไร ยังเป็นช่วงที่ชื่อเสียงของเขาตกต่ าลงอย่างมาก แต่
ภาพ The Kiss ได้รับการชื่นชมจากผู้คนอย่างสูงให้การยกย่องว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของยุค Vienna 
Secession ท าให้ชื่อเสียงของคลิมต์กลับมารุ่งโรจน์ในระดับสูงสุด กษัตริย์แห่งออสเตรียซื้อภาพนี้ใน
ราคา 25,000 โครน (เทียบเท่ากับ 250,000 ดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบัน) เป็นภาพเขียนที่มีราคาแพง
ที่สุดในออสเตรียในเวลานั้น แพงกว่าภาพเขียนอ่ืนอย่างเทียบกันไม่ได้เลยเพราะในช่วงนั้นภาพเขียนมี
การซื้อขายกันในราคาไม่เกิน 500 โครนเท่านั้น ภาพ The Kiss เป็นภาพเขียนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดค
ลิมต์ ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ Belvedere ในกรุงเวียนนา ถือเป็นสมบัติอันล้ าค่าชิ้นหนึ่งของ
ประเทศออสเตรีย 
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หลายฉากหลากแนวในสไตล์เฉพาะตัว 

 

ภาพที่ 6 The Sunflower 
 (เข้าถึงเมื่อ 21 มีนา 2564) 

ที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/กุสทัฟ_คลิมท์ 
 

คลิมต์เป็นจิตรกรอีกคนหนึ่งที่เขียนภาพหลายแนวมาก ช่วงเริ่มต้นอาชีพใหม่ๆเขาเขียนภาพ
จากเรื่องในต านานและภาพเชิงเปรียบเทียบ ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนเป็นภาพเชิงสัญลักษณ์ที่ได้พัฒนา
สไตล์การน าเสนอจนโดดเด่นกลายเป็นเอกลักษณ์ประจ าตัว ส่วนภาพเหมือนบุคคลเขาก็มีผลงานมา
โดยตลอดจนมาพีคในช่วงยุคทอง แต่ยังมีภาพอีกแนวหนึ่งที่เขาชอบเขียนและท าได้อย่างยอดเยี่ยม
เช่นกันคือภาพต้นไม้ดอกไม้ในสวนและภาพทิวทัศน์ คลิมต์เขียนภาพดอกไม้โดยเฉพาะดอกทานตะวัน
ได้สวยมาก ส่วนภาพต้นไม้ป่าไม้ของเขาก็มีเอกลักษณ์โดดเด่นแปลกตา นอกจากนี้เขายังชอบเขียน
ภาพทิวทัศน์ในหลากหลายสถานที่มีผลงานที่สวยงามออกมามากมาย ผลงานเด่นในแนวนี้ได้แก่ ภาพ 
Farm Garden with Sunflowers, The Sunflower, Beech Forest และ Beech Grove I เป็นต้น
หลังผ่านพ้นยุคทองผลงานของคลิมต์มีสีสันมากขึ้นแต่ยังคงการใช้ลวดลายการตกแต่งแบบอาร์ตนูโว
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อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเอาไว้ ผลงานที่โดดเด่นในยุคหลังได้แก่ภาพ Death and Life ซึ่งได้รับ
รางวัลชนะเลิศในนิทรรศการศิลปะนานาชาติที่กรุงโรมในปี 1911 รวมทั้งภาพ The Virgin ที่มี
ลวดลายและสีสันสะดุดตา การเขียนภาพเหมือนบุคคลก็ใช้สไตล์ที่แตกต่างไปจากเดิมและมีสีสันมาก
ขึ้นเช่นกัน ผลงานภาพเหมือนที่โดดเด่นในช่วงนี้ได้แก่ภาพ Portrait of Adele Bloch-Bauer II และ 
Mada Primavesi เป็นต้น นอกจากนี้เขายังคงเขียนภาพต้นไม้และภาพทิวทัศน์ที่เขาชื่นชอบอย่าง
ต่อเนื่อง มีผลงานเด่นมากมายอย่างเช่นภาพ Apple Tree I, Avenue in Schloss Kammer Park 
และภาพ Malcesine on Lake Garda 

ศิลปินเจ้าชู้ลูกดกผู้ชอบชีวิตที่เรียบง่าย 

 

ภาพที่ 7 Death and Life 
 (เข้าถึงเมื่อ 21 มีนา 2564) 

ที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/กุสทัฟ_คลิมท์ 
 

คลิมต์ก็เป็นเหมือนศิลปินคนอื่นอีกหลายคนที่เป็นคนเจ้าชู้และหลงใหลทางเพศมาก เขาคลุก
คลีอยู่กับผู้หญิงมากหน้าหลายตา มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนางแบบของเขาเองและผู้หญิงชั้นสูงที่จ้าง
เขาให้เขียนภาพมากมายแทบนับไม่ถ้วน เป็นที่น่าสังเกตว่าเขาเขียนภาพเหมือนให้เฉพาะผู้ หญิง
เท่านั้นไม่เคยเขียนภาพเหมือนผู้ชายเลย (ยกเว้นช่วงเริ่มต้นเพียงไม่กี่ภาพ) ผู้หญิงที่ผูกพันกับคลิมต์อ
ย่างแนบแน่นและยาวนานที่สุดคือ Emilie Flöge เธอเป็นเสมือนคู่ชีวิตของเขา ทั้งคู่ผูกพันกันตั้งแต่
แรกรู้จักจนกระทั่งเขาเสียชีวิต ค าพูดสุดท้ายก่อนตายของคลิมต์คือ “Get Emilie” และเธอยังเป็น
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ผู้รับมรดกของเขาครึ่งหนึ่ง เชื่อกันว่าคลิมต์มีลูกอย่างน้อย 14 คนแต่ไม่มีการระบุชัดว่าเกิดจากแม่คน
ไหนบ้าง  แม้ว่าคลิมต์จะเป็นศิลปินที่ประสบความส าเร็จอย่างสูงและคุ้นเคยกับบุคคลในแวดวงสังคม
ชั้นสูง แต่ตัวเขาเองกลับชอบใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและไม่ต้องการให้ใครมาใส่ใจในชีวิตส่วนตัวของเขา 
คลิมต์ไม่เคยวาดภาพเหมือนของตัวเอง เขาไม่เคยอ้างว่าเป็นผู้ปฏิวัติศิลปะใดๆทั้งสิ้นทั้งๆที่ผลงานของ
เขามีส่วนชักน าให้กรุงเวียนนากลายเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและศิลปะในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 
คลิมต์มักบอกว่าเขาเป็นแค่จิตรกรธรรมดาคนหนึ่งที่เขียนภาพตั้งแต่เช้าถึงค่ า หากต้องการรู้จักเขาก็ให้
ศึกษาจากผลงานของเขา ผู้ที่ไปเยี่ยมเขาที่บ้านมักได้เห็นภาพของคลิมต์ในชุดยาวหลวมคล้ายพระ
ก าลังอุ้มแมวด้วยความเอ็นดูสะท้อนวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของเขาได้เป็นอย่างดี คลิมต์ไม่เคยแต่งงาน เขา
อยู่กับแม่ตลอดมาจนกระทั่งเธอเสียชีวิตในปี 1915 และสามปีต่อมาเขาก็เสียชีวิตตามเธอไปด้วยโรค
หลอดเลือดสมองและโรคปอดบวมในวัย 55 ปี สุดยอดผลงานอร่ามเรืองเมลืองมลังจุดเด่นในผลงาน
ของคลิมต์ไม่เพียงอยู่ที่การน าเสนอปรัชญาความคิดผ่านการใช้สัญลักษณ์ในรูปแบบเฉพาะของ เขา
เท่านั้น แต่เขาได้น าลวดลายและการตกแต่งแบบอาร์ตนูโวเข้ามาผสมผสานร่วมกับการใช้สีทองอร่าม
เรืองสร้างความงดงามโดดเด่นสะดุดตา กลายเป็นผลงานชั้นยอดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือน
ใคร คลิมต์ได้สร้างผลงานชั้นยอดในสไตล์เฉพาะตัวของเขาออกมามากมาย และต่อไปนี้คือส่วนหนึ่ง
ของผลงานอันยอดเยี่ยมของศิลปินจอมเจ้าชู้ผู้นี้ 
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2.3.2 ดนยา เชี่ยววัฒกี 
 

 

ภาพที่ 8 คุณ  ดนยา เชี่ยววัฒกี 
 (เข้าถึงเมื่อ 21 มีนา 2564) 

ที่มา http://danayart103.blogspot.com/2012/06/blog-post.html 
 
ข้อมูลศิลปิน 
ชื่อ : ดนยา เชี่ยววัฒกี 
 
      ดนยา เชี่ยววัฒกี เป็น ศิลปิน ที่สนใจศึกษา จิตรกรรมฝาผนัง งาน craft งานเย็บปักของชนเผ่า
ต่างๆ น ามาสร้าง content งาน และอยากพัฒนาเทคนิคใหม่ๆ ในการสร้างงาน ค้นคว้าหารูปแบบงาน
ในระดับลึกอย่างเป็นระบบ  โดยใช้เทคนิคงานผ้าและการปักการตัดและเย็บเป็นหลัก   
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ภาพที่ 9 ภาพผลงาน “The Green forest ” 
Mix-Media, 28” x 34.8” (เข้าถึงเมื่อ 21 มีนา 2564) 

ทีม่า http://danayart103.blogspot.com/2012/06/blog-post.html 
 

การสร้างสรรค์ผลงาน 
ผลงานชิ้นที่ 5 
ชื่อผลงาน “The Green forest ”  
 
ผลงานจิตรกรรมสื่อผสมชิ้นนี้ วางองค์ประกอบให้หญิงสาวในโลกปัจจุบัน ก าลังนั่งเล่นอยู่ในป่าสีเขียว 
พ้ืนหลังของภาพเป็นผ้าที่เลียนแบบลวดลายผ้าม่านโบราณของยุโรป เป็นภาพคู่รักก าลังพรอดรักในป่า 
ข้าพเจ้าวางต าแหน่งให้หญิงสาวในภาพนั่งเหลือบตามองคนดู ขณะที่ล้อมรอบตัวไปด้วยคู่รักในชุด
โบราณมีอริยาบถต่าง ๆ ยืน นั่ง มีหญิงเปลือยนอนหลับอยู่ แทรกด้วยภาพคู่รักสิงห์โตที่ ก าลังนอน
พักผ่อน คู่รัก สิงห์โต หญิงสาวอยู่ในภาพเดียวกันแต่ถูกก ากับด้วยมิติของเวลา ชีวิตของแต่ละสิ่งก าลัง
ด าเนินไปตามวิถีทางของตน มีจุดร่วมและจุดแตกต่าง มีการปักลูกปัดไม้และลูกปัดหลากสีเพ่ิมพ้ืน
ผิวสัมผัส และแสดงความเหลื่อมของเวลา 
 

http://danayart103.blogspot.com/2012/06/blog-post.html
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ภาพที่ 10 ภาพผลงาน “Soul mate ” 
Mix-Media, 24.8” x 24.8” (เข้าถึงเมื่อ 21 มีนา 2564) 

ที่มา http://danayart103.blogspot.com/2012/06/blog-post.html 
 
การสร้างสรรค์ผลงาน 
ผลงานชิ้นที่ 4 
ชื่อผลงาน “Summer grasses” 
 
ผลงานจิตรกรรมสื่อผสมคู่รักริมทุ่งหญ้า เป็นภาพหญิงสาวที่ก าลังโน้มตัวเข้าหาชายคนรัก แต่จะไม่
เห็นใบหน้าของชายหนุ่มถูกกลืนด้วยใบหญ้าที่ขึ้นระเกะระกะ จุดเด่นจะอยู่บนภาพใบหน้าของหญิง
สาวที่ชัดเจนที่สุดในภาพ โดยข้าพเจ้าเลือกลายผ้าที่มีรูปทรงกลมต่อกระจายไปทั้งภาพ เพ่ือเป็น
สัญลักษณ์ของวัฏจักรการเวียนว่ายตายเกิด ไตรภูมิ พ้ืนหลังที่เป็นวงกลมสีเทาล้อไปกับล้อรถจักรยาน
ที่จอดวางอยู่ข้าง ๆ หญิงสาว เปรียบเสมือนเหตุการณ์เหล่านี้ต่างเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าไม่มีวันจบ ใน
วงกลมสีเทาเขียนภาพจากไตรภูมิเป็นรูปวัว นก ใช้ลูกปัดหลากสีเย็บติดลงไปตามใบไม้ดอกไม้ เพ่ิม
ความสว่างของภาพ แสดงถึงชีวิตที่ก าลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้า พร้อมกับชีวิตอ่ืน ๆ ที่ก าลังหมุนเวียนไป
ตามวัฏจักรไม่รู้จบสิ้น 
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2.3.3 วิโชค มุกดามณี 
 

 

 
 
 

เข้าถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 

ที่มา http://www.barameeofart.com/artist_detail.php?id=471&page=1&artist_s=&lang= 

วิโชค มุกดามณี 
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) ปีพุทธศักราช 2555 (2496 - 2563) เกิดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 
พ.ศ. 2496 ที่จังหวัดสงขลา เสียชีวิตเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ที่โรงพยาบาลศิริราช โดย 
อาจารย์ วิโชค มุกดามณีใช้วัสดุประเภทโลหะ อะลูมิเนียม ผ้า พลาสติก เชือกท่อพลาสติก เซรามิค 
สร้างสรรค์ ผลงานแนวสื่อประสม บางชิ้น ถูกพัฒนาจนมีลักษณะเป็นผลงานสามมิติและผลงาน เชิง
จัดวาง ประเด็น เนื้อหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากสังคมอุตสาหกรรม และ ความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์และธรรมชาติ เป็นแรงบันดาลใจส าคัญในการท างาน 

 
 
 

ภาพที่ 11  ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี 

http://www.barameeofart.com/artist_detail.php?id=471&page=1&artist_s=&lang=


  35 

 

ภาพที ่12  เทคนิค : สีน้ ามัน, สีอะคริลิค,สเปรย์ และ ดิน บน อะลูมิเนียม 
ขนาด : 150 x 122 cm.ปี : เข้าถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 

ที่มา(http://www.barameeofart.com) 
 

ผลงานจิตรกรรมสื่อผสม ชื่อ ความสุข  “สร้างสรรค์ ศิลปะ ด้วยเนื้อหาด้วยวิธีที่คิดค้น เพ่ือเสนอ 
ความงาม และ สุนทรียภาพ ให้ผู้ชมได้รู้สึกสัมผัส คุณค่า เกิด ความปีติยินดี มีจิตรใจ สะอาดบริสุทธิ์ 
พบความสุขในที่สุด” น าเสนอผ่านเทคนิคสื่อผสมทั้งสีน้ ามัน ผสมผสานวัสดุ ที่ดูหลากหลาย แวววาว 
เพ่ือสื่อสาร ความสุข ผ่านผลงาน   
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ภาพที่ 13  เทคนิค : สีน้ ามัน ,สีอะคริลิค, สเปรย์ และดิน บน อะลูมิเนียม 
ขนาด : 40 x 35 cm.ปี : 2550 เข้าถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 

ที่มา(http://www.barameeofart.com) 
 

ผลงานจิตรกรรมสื่อผสม ชื่อคิดฝัน  “สร้างสรรค์ ศิลปะ ด้วยเนื้อหาด้วยวิธีที่คิดค้น เพ่ือเสนอ ความ
งาม และ สุนทรียภาพ ให้ผู้ชมได้รู้สึกสัมผัส คุณค่า เกิด ความปีติยินดี มีจิตรใจ สะอาดบริสุทธิ์ พบ
ความสุขในที่สุด” น าเสนอผ่านเทคนิคทั้งสีน้ ามัน ผสมผสานวัสดุ ที่ดูหลากหลาย แวววาว  สีสัน ใน
ผลงาน มีการใช้สีสันที่ สดใส เช่น  สี ชมพู สีฟ้า สีส้ม สีเขียว ผสมผสานด้วยเทคนิค อาจหมายถึงสีสัน
ที่สื่อถึงจินตนาการ  มีการเจาะ ฉลุลาย เพื่อสื่อสาร ความสุข ผ่านผลงานสื่อผสม   
 
 

http://www.barameeofart.com/
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ตารางที่ 1  ตารางวิเคราะห์อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งาน 

 
ผลงานศิลปิน 

 
อิทธิผลด้าน

รูปแบบ 

 
อิทธิผล
ด้าน

เทคนิค 

 
สรุป 

 
รูปท่ี 2.14 Gustav 
Klimt 
(เข้าถึงเมือ่ 21 มีนาคม 

2564) 

https://th.wikipedia.org/wiki/กุสทัฟ_คลิมท ์

แรงบันดาลใจ
ในการ
สร้างสรรค์การ
วาง
องค์ประกอบ
และโทนสี 

การใช้โทน
สี 

สะท้อนความงาม
และแสดงออก
แทนจินตการ
ของข้าพเจ้า  
อารมย์และ
ความรู้สึก 

 
รูปที่ 2.15 “The 
Green forest ” 

Mix-Media, 28” x 
34.8” 

(เข้าถึงเมือ่ 21 มีนา 
2564) 

 
ที่มาhttp://danayart103.blogspot.com/2012/06/blog-

post.html 
 

 

แรงบันดาลใจ
ในการ
สร้างสรรค์การ
วาง
องค์ประกอบ
ด้วยวัสดุ เช่น
ผ้า ลูกปัด  

วิธีการใช้
วัสดุเช่น 
ผ้า และ
ลูกปัด 
 

สะท้อนความงาม
และแสดงออก
แทนจินตการ
ของข้าพเจ้า  
อารมย์และ
ความรู้สึก 

 
 

รูปที่ 2.15 เทคนิค : 
สีน้ ามัน, สีอะคริลิค

,สเปรย์ และ ดนิ บน 
อะลูมเินียม 

ขนาด : 150 x 122 
cm.ปี : 2546  มุล 

 
ค่า : 800,000.00 

บาท 
เข้าถึงวนัที่ 9 มิถุนายนา 2564 

ที่มา(http://www.barameeofart.com) 

แรงบันดาลใจ
ในการ
สร้างสรรค์การ
วาง
องค์ประกอบ
ด้วยวัสดุ เช่น 
วัสดุที่มีสี
เหลือบ การ 

 วิธีการใช้
วัสดุ 

สะท้อนความงาม
และแสดงออก
แทนจินตการ
ของข้าพเจ้า  
อารมย์และ
ความรู้สึก 
การวางอง
ประกอบวัตถุ 

http://www.barameeofart.com/


 

 
บทที่3 

การด าเนินงานและกระบวนการสร้างสรรค์ 
การสร้างผลงานศิลปะทั้งด้านแนวคิดและเนื้อหานั้นต้องมาจากการศึกษาและค้นคว้าทดลอง

หาความรู้จนกระทังได้ผลงานที่สร้างสรรค์มีการพัฒนาทั้งรูปแบบและการแสดงออกสามารถถ่ายทอด
ได้ตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ ในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนนี้ ข้าพเจ้าได้วางแผนค้นคว้าเรียบเรียง
ขั้นตอนต่างๆเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งมีขั้นตอนและกระบวนการดังนี้ 
 
3.1 แนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน 

การฟังตัวเองนั้น ท าให้ผู้สร้างสรรค์พบ สมาธิ  ท าให้ผู้วิจัยเกิดการคิดวิเคราะห์ ตรึกตรอง  จน
ในที่สุดผู้สร้างสรรค์ค้นพบ ความสุขจากการเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบัน ณ เดี๋ยวนั้น และเรียนรู้ที่จะรับ
ฟังตัวเอง   การทบทวนตัวเองหรือการครุ่นคิด ถึงเรื่องราวต่าง ๆ ในอดีต เป็นสิ่งที่หลายคนเคยท า เคย
คิด เคยรู้สึก บางคนอยากจะหวนกลับไปในช่วงเวลาที่มีความสุข หรือช่วงเวลาที่เป็นความทรงจ าที่ดี 
อาจเป็นเพราะการเติบโตมันยาก มีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบมากข้ึน ต้องเผชิญปัญหาที่ยากและใหญ่ขึ้น 
หรืออ่ืน ๆ จนท าให้รู้สึกท้อแท้ ผิดหวัง หรือหมดก าลังใจขึ้นมา  ผู้สร้างสรรค์มีความสนใจด้านทักษะ
การฟัง โดยการฟังทั้งจากการฟังตัวเองและการเรียนรู้ที่จะฟังผู้อื่น  โดยในปัจจุบันผู้คนบนโลกใบนี้  มี
จ านวน ประชากร ที่มีอาการโรค สมาธิสั้นจากเทคโนโลยีมากขึ้น  ผู้คนมักไม่สามารถมีสมาธิอยู่กับสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งได้เป็นเวลานาน ทุกสิ่งทุกอย่างดูเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  แม้ในอุตสาหกรรมแฟชั่นที่
ต้องสร้างเทรนด์ เพ่ือเปลี่ยนสินค้าเพ่ือขายให้ดูใหม่ตลอดเวลา การที่โลกในศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนแปลง
แตกต่างจากโลกในศตวรรษที่ 20 ทางโครงสร้างอย่างรวดเร็วมาก ทั้งในด้านอุตสาหกรรม, เทคโนโลย,ี 
การใช้ชีวิตของคนในสังคมยุคใหม่ เป็นโลกที่มีความหลาก หลายในเรื่องของมิติ ทั้งด้านธรรมชาติ, 
การเมือง, เศรษฐกิจ, และสังคม ส่งผลให้เกิดทั้งโอกาสและภัยคุกคามขึ้น จากข้อความข้างต้น ท าให้
ผู้สร้างสรรค์มีความสนใจ ทักษะการฟังความรู้สึกของตัวเอง การหยุดอยู่กับตัวเองเพ่ือทบทวน วิธีการ
คิดทบทวนขึ้นอยู่กับแต่ละคน บางคนเขียนบันทึก วาดรูป พูดคนเดียว บางคน นั่งคิดเงียบๆ บางคนนึก
ถึงอดีต ไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก้ได้ ขอแค่ตัวเองสบายใจและขอให้วิธีนั้นช่วยให้เรามองเห็นความผิดพลาด
ของตนเองจริงๆ หากเรามองไม่เห็นข้อเสียของตัวเอง เราก็ไม่มีทางเป็นคนที่ประสบความส าเร็จได้ แต่
ถ้าหากเราได้คิดทบทวนตัวเอง  มองอย่างตรงไปตรงมา ก็จะเข้าใจปัญหาต่างๆและสามารถหาทาง
คลี่คลายได้ ผู้สร้างสรรค์จึงคิดว่าการเรียนรู้ที่จะสร้างสมาธิจากเทคนิคการสร้างสรรค์ ทางศิลปะ ท าให้
ข้าพเจ้าเกิดความสุข สงบ อย่างแท้จริง และเพ่ือแสดงออกถึงการทบทวนการรับฟังตัวเอง การสร้าง
สมาธิ ท างานผ่านวัสดุ ที่ท าให้ข้าพเจ้าเกิดความสุขจากการรับฟังตัวเอง ค้นพบสมาธิในการท างานจาก
เทคนิคงานปัก เพราะ ทุกฝีเข็มที่ปักลงบนภาพใบการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน เป็นการเรียนรู้และรับฟัง
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ความคิดเห็นของตัวเอง แบบ ปัจจุบัน ขณะจิต  และข้าพเจ้าคาดหวังว่าอยากให้ผู้เสพผลงานศิลปะของ
ข้าพเจ้า จะค้นพบวิธีการฟัง ในรูปแบบของตัวเอง หรือ ทดลองใช้งานเทคนิคงานปัก เพ่ือสร้างสมาธ ิ
การฟังและความสุขให้กับตัวท่านเองได้   ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ที่มีเนื้อหาเก่ียวกับ
ศิลปะแบบสื่อผสม ให้ออกมาเป็นผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบงาน3มิติ นูนต่ า ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การ
ฟัง ท าให้เกิดความสุข และเกิดสุนทรีย์ในการรับฟังตัวเอง 
 
3.2รูปแบบของงานสร้างสรรค์ 

ในการสร้างรูปแบบ งาน 2 มิติ สื่อผสม โดยใช้ การวาดภาพ และเทคนิคการปักเลื่อม โดย
เป็นภาพถ่ายตัวผู้สร้างสรรค์เองเพ่ือสื่อสารถึง ก าลังรับฟังตัวเองเพ่ือสื่อถึงการรับรู้  เพ่ือรับฟังความคิด
ของตัวเอง และค้นพบค าตอบของความสุข โดยแบ่ง รูปแบบงานเป็น 4 ชิ้น เพ่ือสื่อสารถึงความสุข
ของผู้สร้างสรรค์ ในรูปแบบต่างๆ และ ใช้การปักเลื่อมเพ่ือสร้างสมาธิ สร้างความสุขการรับฟังตัวเอง 
ณ ขณะจิต และสร้างเรื่องราวจินตนาการผ่านลวดลายการปัก การปักสร้างสมาธิแก่ศิลปิน   การ
น าเสนอเทคนิค และกระบวนการการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในครั้งนี้ โดยใช้เทคนิค  จิตรกรรม
สื่อผสม (Mixed Media Art) น าผลงานมาจัดติดตั้ง แขวนบนผนังก าแพงของสถานที่จัดนิทรรศการใน
การน าเสนอผลงานศิลปะ  

3.3 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนในการศึกษาและสร้างสรรค์ 
1.รวบรวมข้อมูล 

         ศึกษาข้อมูลทักษะการฟัง คนรอบข้าง และการรับฟังตัวเอง จากหนังสือ และสื่อออนไลน์ 
รวมถึงศึกษาข้อมูลศิลปินแต่ละท่านที่ผลงานที่คล้ายคลึงกัน ในทิศทางเดียวกัน และศึกษาค้นคว้าทาง
ทัศนศิลป์ ที่ว่าด้วย เทคนิค วิธีการ และวิธีการท างานโดยใช้เทคนิค การปักเลื่อม มาเป็นประโยชน์ใน
การสร้างสรรค์งาน โดยแบ่งหมวดหมู่การศึกษาดังต่อไปนี้  
 
           อิทธิพลทางด้านเนื้อหา 

   1 การฟัง 
   2 ความสุข 
   3 สมาธ ิ
   4 ศิลปะบ าบัด 
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อิทธิพลทางด้านเทคนิคและวัสดุ 
   1 ข้อมูลเกี่ยวกับการปัก 
   2 ภาพเหมือนตัวเองหรือภาพถ่าย 
อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน 
   1 GustavKlimt  
   2 ดนยา เชี่ยววัฒกี 
   3 วิโชค มุกดามณี 
 

2.วิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างสรรค์ภาพร่าง 
         ข้อมูลที่ได้จากการศึกษารวบรวมแล้ว น ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ออกมา โดยการ

สร้างสรรค์งาน ผ่านแนวคิด แรงบันดาลใจและรูปแบบผลงาน ได้น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือรับ
ค าแนะน าและข้อปรับปรุง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ 

 

 

  
ภาพที่ 14  แนวคิดและภาพร่างผลงานแรก 

 

 
ภาพที่ 15  ผลงานโดยรวมที่คาดหวัง 
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ภาพที่ 16  ภาพถ่ายผู้สร้างสรรค์เพ่ือใช้ในงานสร้างสรรค์ 

 

ภาพที่ 17  ใช้สีทองในการสร้างพ้ืนที่ก่อนลงเทคนิคการปัก 

 
ภาพที่ 18  วางองค์ประกอบ 
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3.การสร้างผลงานจริง 
น าผลงานแบบร่างที่ได้จากการปรับปรุงแก้ไข มาสร้างผลงานต่อโดยใช้เทคนิค งาน

ปักเลื่อม ในรูปแบบเดิมแต่มีการพัฒนามากข้ึน 
 

ตารางที่ 2  ช่วงเวลาการด าเนินงาน 
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ภาพที่ 19  ส่งความคืบหน้าผลงาน 
 

 

3.4 วัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 

วัสดุที่ใช้วนการสร้างสรรค์    ได้แก่  ผ้าใบ, สีอะคิลิค, เลื่อม ,เข็ม ,ด้าย , พู่กัน, จากสี,กล้อง
ถ่ายภาพ 

วัสดุในการค้นคว้าข้อมูล    ได้แก่ คอมพิวเตอร์,ห้องสมุด,กล้องถ่ายภาพ,เครื่องปริ๊นท์ 

ภาพที่ 20  ผลงานทั้งหมด4ชิ้น 



 

 บทที่ 4   
ผลวิเคราะห์การสร้างสรรค์ 

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ในหัวข้อเรื่อง “สุนทรีย์แห่งการฟัง” เป็นการรวบรวมเรื่องราว 
แนวความคิด เนื้อหาทางด้านความรู้สึก การถ่ายทอดสภาวะ การสื่อสารโดยใช้จิตนาการผ่านลายเส้น 
รูปแบบ และรูปทรง การจัดวางองค์ประกอบวัสดุ ผ่านจิตใจ ณ ขณะจิต  โทนสี ทองที่สื่อสารถึงความ
สว่างไสว ของความสุข ในขณะเดียวกันความมืดด า คือตัวแทนของจิตใจที่เศร้าหมองของผู้สร้างสรรค์ 
และสีที่เหลือบ เป็นจุดกึ่งกลางของความเศร้ากับความสุข ที่เกิดขึ้นจากสมาธิในการฟังตัวเอง เกิดการ
คิดวิเคราะห์ ตรึกตรอง  จนในที่สุดผู้สร้างสรรค์ได้ค้นพบ ความสุขจากการเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบัน 
ณ เดี๋ยวนั้น และเรียนรู้ที่จะรับฟังตัวเอง การสร้างสมาธิจากเทคนิคการสร้างสรรค์ ทางศิลปะ ท าให้
ข้าพเจ้าเกิดความสุข สงบ อย่างแท้จริง เพราะ ทุกฝีเข็มที่ปักลงบนภาพใบการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เป็น
การเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของตัวเอง แบบ ปัจจุบัน ขณะจิต  และคาดหวังว่าอยากให้ ผู้เสพ
ผลงานศิลปะของผู้สร้างสรรค์ จะค้นพบวิธีการฟัง ในรูปแบบของตัวเอง หรือ ทดลองใช้งานเทคนิค
งานปัก เพ่ือสร้างสมาธิ   

4.1. ผลงานสร้างสรรค์ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์  

4.1.1 วิเคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่1มี1ชิ้น  

4.1.2 วิเคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่2มี1ชิ้น  

4.1.3 วิเคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่3มี1ชิ้น  

4.1.4 สรุปผลงานก่อนวิทยานิพนธ์  

4.2. ผลงานสร้างสรรค์ช่วงวิทยานิพนธ์  

4.2.1 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่1มี1ชิ้น  

4.2.2 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่2มี1ชิ้น  

4.2.3 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่3มี1ชิ้น  

4.2.4 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่4มี1ชิ้น  



  45 

4.2.5 สรุปผลงานช่วงวิทยานพินธ์  

4.1.ผลงานสร้างสรรค์ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์  

 

 

  ภาพที่ 21  ผลงานชิ้นที่1 ขนาด 30x50 cm (Mixed Media Art) 
ทีม่า ถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 20 ก.ค 2563 

 

 
ภาพที่ 22  ผลงานชิ้นที่2 ขนาด 60 x100 cm (Mixed Media Art) 

ที่มา ถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 20 ก.ค 
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ภาพที่ 23  ผลงานชิ้นที่3 ขนาด 120 x100 cm (Mixed Media Art) 
ที่มา ถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 20 ก.ค 2563 

 

ภาพที่ 24  ผลงานชิ้นที่1 ขนาด 30x50 cm (Mixed Media Art)ที่มา ถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 20 ก.ค 
2563 
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4.1.1 วิเคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 มี 1 ชิ้น  

          การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ในช่วงนี้เป็นการพัฒนาการทางด้านศึกษา ค้นคว้า 
ทดลอง เนื้อหาเรื่องราวและทดลองเทคนิคต่าง ๆ พร้อมทั้งถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานทัศนศิลป์ 2 มิติ 
การสะท้อนถึงการถ่ายทอดผลงานจิตรกรรมสื่อผสมและศิลปะการจัด ผลงานชุดนี้เป็นเพียงการ 
ค้นคว้าข้อมูลและทดลองต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะครั้งนี้ จึงเป็นที่มาของแรงบันดาลใจของ 
ข้าพเจ้า ในการสร้างสรรค์รูปแบบงานจิตรกรรมสื่อผสมและศิลปะการจัดวาง  

ขั้นตอนการสร้างผลงานชุดนี้  

          ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 เพ่ือต้องการถ่ายทอดสะท้อน “สุนทรีย์แห่งการฟัง” เป็นการ
รวบรวมเรื่องราว แนวความคิด เนื้อหาทางด้านความรู้สึก การถ่ายทอดสภาวะ การฟังตัวเองนั้น ท าให้
ข้าพเจ้าเกิดสมาธิ เกิดการคิดวิเคราะห์ ตรึกตรอง  จนในที่สุดข้าพเจ้าค้นพบ ความสุขจากการเรียนรู้ที่
จะอยู่กับปัจจุบัน ณ เดี๋ยวนั้น และเรียนรู้ที่จะรับฟังตัวเอง การสร้างสมาธิจากเทคนิคการสร้างสรรค์ 
ทางศิลปะ ท าให้ข้าพเจ้าเกิดความสุข สงบ อย่างแท้จริง และเพ่ือแสดงออกถึงการทบทวนการรับฟัง
ตัวเอง การสร้างสมาธิ ท างานผ่านวัสดุ ที่ท าให้ข้าพเจ้าเกิดความสุขจากการรับฟังตัวเอง ค้นพบสมาธิ
ในการท างานจากเทคนิคงานปัก เพราะ ทุกฝีเข็มที่ปักลงบนภาพใบการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นการ
เรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของตัวเอง แบบ ปัจจุบัน ขณะจิต  และข้าพเจ้าคาดหวังว่าอยากให้ผู้เสพ
ผลงานศิลปะของข้าพเจ้า จะค้นพบวิธีการฟัง ในรูปแบบของตัวเอง หรือ ทดลองใช้งานเทคนิคงานปัก 
เพ่ือสร้างสมาธิ  
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ภาพที่ 25  ผลงานชิ้นที่2 60 x100 cm (Mixed Media Art) 
ที่มา ถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 20 ก.ค 2563 

 
4.1.2 วิเคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 มี 1 ชิ้น  

       ภาพนี้มีการจัดวางองค์ประกอบภาพแบบโครงร่างในแง่ของการแบ่งบนล่างและซ้ายขวา เทคนิค
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะครั้งนี้ ในการท างานโดยเปลี่ยนเทคนิควิธีการกระบวนการถ่ายทอด 
เรื่องราวการปักและการใช้วัสดุสื่อผสมอ่ืนๆมากขึ้น  ผลงานชุดนี้การสร้างสรรค์น าเสนอถ่ายทอด 
เรื่องราว รูปแบบเทคนิควิธีการ และกระบวนที่เริ่มมีแนวโน้มของการพัฒนาชิ้นงานที่ดีขึ้น เริ่มตรงกับ 
วัตถุประสงค์ที่ตั้งใจว่างไว้เพราะผลงานได้แสดงอารมณ์สภาวะความรู้สึกของตัวข้าพเจ้าออกมาผ่าน
เทคนิคการปักได้ดีมากข้ึน  

สรุปผลงานก่อนวิทยานิพนธ์  

     ผลงานชว่งก่อนวิทยานิพนธ์จะเป็นช่วงที่ค้นหาตัวเอง ค้นหาจาก“สุนทรีย์แห่งการฟัง” เป็นการ
รวบรวมเรื่องราว แนวความคิด เนื้อหาทางด้านความรู้สึก การถ่ายทอดสภาวะ การฟังตัวเองนั้น ท าให้
ข้าพเจ้าเกิดสมาธิ เกิดการคิดวิเคราะห์ ตรึกตรอง  จนในที่สุดข้าพเจ้าค้นพบ ความสุขจากการเรียนรู้ที่
จะอยู่กับปัจจุบัน ณ เดี๋ยวนั้น และเรียนรู้ที่จะรับฟังตัวเอง การสร้างสมาธิจากเทคนิคการสร้างสรรค์ 
ทางศิลปะ ท าให้ข้าพเจ้าเกิดความสุข สงบ อย่างแท้จริง และเพ่ือแสดงออกถึงการทบทวนการรับฟัง
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ตัวเอง การสร้างสมาธิ ท างานผ่านวัสดุ ที่ท าให้ข้าพเจ้าเกิดความสุขจากการรับฟังตัวเอง ค้นพบสมาธิ
ในการท างานจากเทคนิคงานปัก เพราะ ทุกฝีเข็มที่ปักลงบนภาพใบการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นการ
เรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของตัวเอง แบบ ปัจจุบัน ขณะจิต  และข้าพเจ้าคาดหวังว่าอยากให้ผู้เสพ
ผลงานศิลปะของข้าพเจ้า จะค้นพบวิธีการฟัง ในรูปแบบของตัวเอง หรือ ทดลองใช้งานเทคนิคงานปัก 
เพ่ือสร้างสมาธิ  ผ่าน เทคนิคจิตรกรรมสื่อผสมถ่ายทอดผลงานศิลปะภาพร่างชุดนี้ เป็นเพียงแค่ทดลอง
วัสดุอุปกรณ์และ เทคนิคกรรมวิธีการต่าง ๆ ในการสะท้อนถึงการถ่ายทอดผลงานจิตรกรรมสื่อผสม
ออกมา ผลงานชิ้นนี้  

4.1.3 วิเคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 3 มี 1 ชิ้น  

 

ภาพที่ 26  ผลงานชิ้นที่3 ขนาด 120 x100 cm (Mixed Media Art) 
ที่มา ถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 20 ก.ค 2563 

4.1.3 วิเคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 3 มี 1 ชิ้น  

       ภาพนี้มีการจัดวางองค์ประกอบภาพแบบโครงร่าง เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะครั้งนี้ ใน
การท างานโดยเปลี่ยนเทคนิควิธีการกระบวนการถ่ายทอด เรื่องราวการปักและการใช้วัสดุสื่อผสมอ่ืนๆ
มากขึ้น  ผลงานชุดนี้การสร้างสรรค์น าเสนอถ่ายทอด เรื่องราว รูปแบบเทคนิควิธีการ และกระบวนที่
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เริ่มมีแนวโน้มของการพัฒนาชิ้นงานที่ดีขึ้น เริ่มตรงกับ วัตถุประสงค์ที่ตั้งใจว่างไว้เพราะผลงานได้แสดง
อารมณ์สภาวะความรู้สึกของตัวข้าพเจ้าออกมาผ่านเทคนิคการปักได้ดีมากข้ึน  

4.1.4 สรุปผลงานก่อนวิทยานิพนธ์  
เป็นช่วงการทดลอง ค้นหาแนวทางในการผสมผสานเทคนิค การใช้ผ้าที่มีลวดลายแทนการใช้

ผ้าใบ กับการใช้วัสดุตกแต่งจากอุปกรณ์เย็บปักถึกร้อยร่วมกับเทคนิควิธีการสื่อผสม(MixedMedia)ใน
การถ่ายทอดทางทัศนศิลป์ ผลงานชุดนี้เป็นจิตรกรรมสื่อผสมสองมิติ การวิเคราะห์ผลงานจึงเป็นส่วน
ส าคัญในการพัฒนาความคิด เทคนิควิธีการ และรูปแบบในการน าเสนอ  

1 การวิเคราะห์ทัศนธาตุ 
       1.  พ้ืนภาพ ผู้วิจัยใช้ผ้าพื้นที่มีสีสันด าและทอง โดยเป็นภาพถ่ายของตัวผู้วิจัยเอง เพ่ือ
สื่อถึงตัวเอง การรับฟัง ความสุข และผลงานได้สร้างสมาธิแก่ข้าพเจ้า โดยเทคนิคการปัก ที่มี
การออกแบบมาแล้วแทนการใช้ผ้าใบ เพื่อให้เกิดผลในเรื่องภาพ และการเปิดกว้างต่อการ
สร้างจินตนาการ จึงต้องมีวิธีการเลือกชนิดของผ้าสีลวดลายเพ่ือน ามาระบายสีทับและเย็บ
วัสดุติดลงไป 
       2.  เนื้อผ้าที่เลือกใช้ ควรเป็นผ้าฝ้ายที่มีเนื้อหนาแน่นพอสมควร ผ้าที่หนาพอจะท าให้
การระบายทับสะดวกเนียนเขียนลวงตาได้ง่ายคล้ายคลึงกับกระดาษ  
          2.1ลวดลายและวัสดุที่ใช้แบ่งเป็น4ประเภท 
          1).ลายดอกไม้ 
          2.) ลายเลขาคณิต 
          3). ลูกไม้ 
          4). ลูกปัด 
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ทีม่า ถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 20 ธ.ค 2563 
 
 
2.รูปทรง(Form)  
 

      รูปทรงในงานของข้าพเจ้าเป็น รูปทรงของตัวผู้วิจัยเอง โดยจะเน้นผู้ตัวเองเป็นองค์ประกอบหลัก 
เพ่ือถ่ายทอดความรู้สึกผ่านอิริยาบถการฟังตัวเอง จึงอาศัยภาพถ่ายตัวเอง  การโพสต์ท่าทาง เพ่ือ
แสดงออกถึงอารมณ์ในการรับฟังตัวเองในแบบต่าง การวางจังหวะของร่างกาย การหลับตา เอียง
ศีรษะ การมอง ที่มีการคัดสรรมาแล้ว เป็นตัวแทนเหมือนสิ่งในอุดมคติที่ของผู้วิจัย  หยุดเพื่อฟังตัวเอง 
ความเพ้อฝัน  เป็นช่วงหนึ่งของกาลเวลาที่สั้น หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการบันทึกช่วงเวลาที่ร่างกายจะ
งดงามที่สุด ณ เวลาหนึ่ง   

 

ภาพที่ 27  อุปกรณ์ที่ใช้ 
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ภาพที่ 28  การปักผลงาน 
ที่มา ถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 20 ก.ค 2563 

 
3.จังหวะ(Rhythm) 
 

      จังหวะในการวางองค์ประกอบของภาพนั้น ผู้วิจัยต้องการให้ ผลงานถูกสื่อสารออกมาเหมือนอยู่
จิตนาการของตัวผู้วิจัยเอง เพ่ือการสร้างความสุขโดยการฟังตัวเอง โดย ผ้าลายเรขาคณิต ให้ความรู้สึก
ถึงความทันสมัย การลดทอนความเหมือนจริง จังหวะเล็กจะไม่มีผลกระทบมากจังหวะใหญ่จะชัดเจน 
เด่น จะต้องเลือกรูปทรงที่ไปกันได้ไม่ถูกข่มจนจมหายไป 
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ภาพที่ 29  ผลงานการปัก 
ที่มา ถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 20 ก.ค 2563 

 
5.เส้น(Line)  
 

       เส้นถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งในผลงาน การตัดเส้นภาพคน กับ วัสดุ เพ่ือเน้น
รูปทรงให้แยกออกจากพ้ืนหลัง เนื่องจากเป็นภาพแบบ 2 มิติ ไม่ได้เน้นการเขียนแบบเหมือนจริง เส้น
จึงเป็นตัวตัดที่แยกองค์ประกอบทั้งหมดไม่ให้กลมกลืนเกินไป ช่วยเน้นให้ภาพมีระยะมากขึ้น การใช้
วัสดุที่เป็นเส้น โลหะ ลูกปัด ติดลงไปเน้นเส้นด้วยวัสดุ 

 

 

ภาพที่ 30  รายละเอียกการปัก 
ที่มา ถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 20 ก.ค 2563 
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6.สี (Colour)  
 

       การใช้สีในผลงานชุดนี้ จะขึ้นอยู่กับพ้ืนภาพเดิมที่เป็นภาพถ่ายของผู้วิจัย การเขียนสีทับลงไป 
เนื่องจากผ้าที่เลือกมาถูกออกแบบมาแล้ว ข้าพเจ้าจึงผสมผสานสีในความคิดของผู้วิจัยให้เข้ากับ
ลวดลายผ้าเดิม แต่ถึงแม้จะใช้ลายผ้าที่ออกแบบมาแล้ว แต่ก็เป็นผ้าที่มีสีสัน ลวดลาย จังหวะ 
ใกล้เคียงกับเนื้อหาของภาพด้วย โดยโททนสีมืด เช่น ด า เขียวเข้ม เพ่ือสื่อเนื้อหาเน้นความลี้ลับ 
ความคิด  ส่วนสีสว่าง เช่น สีทอง ลายตาราง ใช้กับงานท่ีแสดง ความสุข สมาธิ 

 
7.พื้นผิว (Texture) 
 

       พ้ืนผิวในงานของข้าพเจ้าเกิดจากการใช้วัสดุจริง เครื่องประดับ ลูกปัด โลหะ เชือก ปักปะติดลง
ไปในผลงาน เพ่ือท าให้ผลงานเกิดพ้ืนผิวและความขัดแย้งที่เพ่ิมขึ้น มีการจัดวางเรียงวัสดุเหล่านี้ให้เกิด
พ้ืนที่แปลกตา น่าสนใจขึ้น 

 

 

ภาพที่ 31  ผลงานการปัก 
 ที่มา ถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 20 ก.ค 2563 
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บทสรุป 
        ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์จะเป็นช่วงที่ค้นหาตัวเอง ค้นหาจาก“สุนทรีย์แห่งการฟัง” เมื่อเรา
มีสติในการฟัง เราสามารถอยู่กับคนตรงหน้าอย่างแท้จริงแล้ว ไม่เผลอใจลอย/เผลอคิด ไม่ตัดสิน เรา
สามารถใช้ใจของเรารับรู้อารมณ์  เป็นการรวบรวมเรื่องราว แนวความคิด เนื้อหาทางด้านความรู้สึก 
การถ่ายทอดสภาวะ การฟังตัวเองนั้น ท าให้ข้าพเจ้าเกิดสมาธิ เกิดการคิดวิเคราะห์ ตรึกตรอง  จนใน
ที่สุดข้าพเจ้าค้นพบ ความสุขจากการเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบัน ณ เดี๋ยวนั้น และเรียนรู้ที่จะรับฟัง
ตัวเอง การสร้างสมาธิจากเทคนิคการสร้างสรรค์ ทางศิลปะ ท าให้ข้าพเจ้าเกิดความสุข สงบ อย่าง
แท้จริง และเพ่ือแสดงออกถึงการทบทวนการรับฟังตัวเอง การสร้างสมาธิ ท างานผ่านวัสดุ ที่ท าให้
ข้าพเจ้าเกิดความสุขจากการรับฟังตัวเอง ค้นพบสมาธิในการท างานจากเทคนิคงานปัก เพราะ ทุกฝี
เข็มที่ปักลงบนภาพใบการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นการเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของตัวเอง แบบ 
ปัจจุบัน ขณะจิต  และข้าพเจ้าคาดหวังว่าอยากให้ผู้เสพผลงานศิลปะของข้าพเจ้า จะค้นพบวิธีการฟัง 
ในรูปแบบของตัวเอง หรือ ทดลองใช้งานเทคนิคงานปัก เพ่ือสร้างสมาธิ   ผ่าน เทคนิคจิตรกรรม
สื่อผสมถ่ายทอดผลงานศิลปะภาพร่างชุดนี้ เป็นเพียงแค่ทดลองวัสดุอุปกรณ์และ เทคนิคกรรมวิธีการ
ต่าง ๆ ในการสะท้อนถึงการถ่ายทอดผลงานจิตรกรรมสื่อผสมออกมา ผลงานชิ้นนี้  เป็นการค้นคว้า
ข้อมูลและต้องการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะครั้งนี้จึงเป็นที่มาของแรงบันดาลใจของ  ข้าพเจ้า ในการ
สร้างสรรค์รูปแบบงานจิตรกรรมสื่อผสมและการจัดวาง การแสดงผลงานที่มีการจัด ทั้งนี้การถ่ายทอด
เรื่องราวภาพผลงานที่มีรายละเอียดในแง่ของสภาวะ ทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก สอดคล้องกับ
เรื่องราว ที่บอกถึงความเป็นอัตลักษณ์ตัวตนของกับข้าพเจ้า ผลงานแต่ล่ะชิ้นจึงมีการพัฒนาต่อยอด
ปรับปรุงแตกต่างกันออกไป เพราะการค้นหารูปแบบกรรมวิธี การและเทคนิคต่าง ๆ ค้นหาในครั้ง
เดียวไม่ได้ จึงต้องมีการคิดค้นทดลองเทคนิค รูปแบบและกรรมวิธี การต่างๆเพ่ือพัฒนาทางด้าน
ผลงานแต่ละชิ้นต่อไป จนกว่าจะตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ี วางไว้   
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4.2. ผลงานสร้างสรรค์ช่วงวิทยานิพนธ์  

 

ภาพที่ 32 รูป ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่1 
ขนาด 200 x150 cm ที่มา ถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 20 พ.ค 2564 
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ภาพที่ 33  รูป ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 
ขนาด 200 x150 cmที่มา ถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 20 พ.ค 2564 
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ภาพที่ 34 รูป ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่3 
ขนาด 120 x120 cm ถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 20 พ.ค 2564  
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ภาพที่ 35  รูป ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่4 
ขนาด 120 x120 cm ถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 20 พ.ค 2564 
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4.2.1 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที1 

 

ภาพที่ 36  รูป ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 
ขนาด120 x120 cm ถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 20 พ.ค 2564 

แนวความคิด รูปแบบ แนวทางพัฒนา  

         ภาพนี้มีการจัดวางองค์ประกอบภาพแบบโครงร่าง เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะครั้งนี้ 
ในการท างานโดยเปลี่ยนเทคนิควิธีการกระบวนการถ่ายทอด เรื่องราวการปักและการใช้วัสดุสื่อผสม
อ่ืนๆมากขึ้น ทดลองการใช้ผ้าหลากหลายรูปแบบ  ผลงานชุดนี้การสร้างสรรค์น าเสนอถ่ายทอด  
เรื่องราว รูปแบบเทคนิควิธีการ และกระบวนที่เริ่มมีแนวโน้มของการพัฒนาชิ้นงานที่ดีขึ้น เริ่มตรงกับ  
วัตถุประสงค์ที่ตั้งใจว่างไว้เพราะผลงานได้แสดงอารมณ์สภาวะความรู้สึกของตัวข้าพเจ้าออกมาผ่าน
เทคนิคการปักได้ดีมากขึ้น 
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4.2.2 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที2 

 

 

ภาพที่ 37 รูป ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 
ขนาด 120 x120 cm ถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 20 พ.ค 2564 

 

แนวทางพัฒนา  
         ภาพนี้มีการพัฒนาจากรูปแรก โดยใช้วัสดุให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่นผ้า การเย็บรูดผ้า การ
ปัก  เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะครั้งนี้ ในการท างานโดยปรับเทคนิควิธีการกระบวนการ
ถ่ายทอด เรื่องราวการปักและการใช้วัสดุสื่อผสมอ่ืนๆมากขึ้น ทดลองการใช้ผ้าหลากหลายรูปแบบ  
ผลงานชุดนี้การสร้างสรรค์น าเสนอถ่ายทอด เรื่องราว รูปแบบเทคนิควิธีการ และกระบวนที่เริ่มมี
แนวโน้มของการพัฒนาชิ้นงานที่ดีขึ้น เริ่มตรงกับ วัตถุประสงค์ที่ตั้งใจว่างไว้เพราะผลงานได้แสดง
อารมณ์สภาวะความรู้สึกของตัวข้าพเจ้าออกมาผ่านเทคนิคการปักได้ดีมากข้ึน 
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4.2.3 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที3 

 

ภาพที่ 38 รูป ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
ขนาด 120 x120 cm ถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 20 พ.ค 2564 

แนวทางพัฒนา   

        ภาพนี้มีการพัฒนาจากรูปที่สองคือมีการวางองค์ประกอบภาพถ่ายของตัวเองเพ่ือสื่อถึงการฟัง
ให้มากยิ่งขึ้น  และใช้วัสดุให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่นผ้า การเย็บรูดผ้า การปัก โดยใช้ลูกปัดและ
เลื่อมจะเพ่ิมความแวววาวและความสวยงาม เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะครั้งนี้ ในการท างาน
โดยปรับเทคนิควิธีการกระบวนการถ่ายทอด เรื่องราวการปักและการใช้วัสดุสื่อผสมอ่ืนๆมากขึ้น 
ทดลองการใช้ผ้าหลากหลายรูปแบบ  ผลงานชุดนี้การสร้างสรรค์น าเสนอถ่ายทอด  เรื่องราว รูปแบบ
เทคนิควิธีการ และกระบวนที่เริ่มมีแนวโน้มของการพัฒนาชิ้นงานที่ดีขึ้น เริ่ มตรงกับ วัตถุประสงค์ที่
ตั้งใจว่างไว้เพราะผลงานได้แสดงอารมณ์สภาวะความรู้สึกของตัวข้าพเจ้าออกมาผ่านเทคนิคการปักได้
ดีมากขึ้น 
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4.2.4 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที4 

 

ภาพที่ 39 รูป ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 
ขนาด 120 x120 cm ถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ 20 พ.ค 2564 

แนวทางพัฒนา  

          ภาพนี้มีการพัฒนาจากรูปที่สองคือมีการวางองค์ประกอบภาพถ่ายของตัวเองเพ่ือสื่อถึงการฟัง
ให้มากยิ่งขึ้น  และใช้วัสดุให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่นผ้า การเย็บรูดผ้า การปัก  เทคนิคการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะครั้งนี้ ในการท างานโดยปรับเทคนิควิธีการกระบวนการถ่ายทอด เรื่องราวการ
ปักและการใช้วัสดุสื่อผสมอ่ืนๆมากขึ้น ทดลองการใช้ผ้าหลากหลายรูปแบบ โดยใช้ลูกปัดและเลื่อมจะ
เพ่ิมความแวววาวและความสวยงาม  ผลงานชุดนี้การสร้างสรรค์น าเสนอถ่ายทอด เรื่องราว รูปแบบ
เทคนิควิธีการ และกระบวนที่เริ่มมีแนวโน้มของการพัฒนาชิ้นงานที่ดีขึ้น เริ่มตรงกับ วัตถุประสงค์ที่
ตั้งใจว่างไว้เพราะผลงานได้แสดงอารมณ์สภาวะความรู้สึกของตัวข้าพเจ้าออกมาผ่านเทคนิคการปักได้
ดีมากขึ้น 
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4.2.5 สรุปผลงานก่อนวิทยานิพนธ์  
      เป็นช่วงการทดลอง ค้นหาแนวทางในการผสมผสานเทคนิค การใช้ผ้าที่มีลวดลายแทนการใช้
ผ้าใบ กับการใช้วัสดุตกแต่งจากอุปกรณ์เย็บปักถึกร้อยร่วมกับเทคนิควิธีการสื่อผสม (Mixed Media) 
ในการถ่ายทอดทางทัศนศิลป์ ผลงานชุดนี้เป็นจิตรกรรมสื่อผสมสองมิติ การวิเคราะห์ผลงานจึงเป็น
ส่วนส าคัญในการพัฒนาความคิด เทคนิควิธีการ และรูปแบบในการน าเสนอ  
 
ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะห์การสร้างสรรค์งาน 

ผลงานผู้สร้างสรรค์ ค าแนะน า สรุป 
 

รูปท่ี 4.20 รูป 
ผลงานวิทยานิพนธ์
ชิ้นท่ี 1 ขนาด 200 

x150 cm 
 
 
 
 
 
 

 

ควรเพิ่มวัสดุให้มีความหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น ควรเน้น วัสดุเช่น ผ้า 
ลูกปัด   

แก้ไขเพ่ิมเติมด้วยการ
เพ่ิมวัสดุ  และแก้ไขการ
เพ้นท์ให้สวยงามยิ่งขึ้น  

 
รูปท่ี 4.21 รูป 

ผลงานวิทยานิพนธ์
ชิ้นท่ี 2 ขนาด 200 

x150 cm 
 
 
 
 
 
 

  

ควรเพิ่มวัสดุให้มีความหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น ควรเน้น วัสดุเช่น ผ้า 
ลูกปัด  วัสดุปิดบังใบหน้ามาก
เกินไป  

โดยรวมตรงตาม
เป้าหมายแก้ไขเล็กน้อย 

 
รูปท่ี 4.22 รูป 
ผลงานวิทยานิพนธ์
ชิ้นท่ี 1 ขนาด 12 
0 x120 cm  
 

ควรเพิ่มวัสดุให้มีความหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น ควรเน้น วัสดุเช่น ผ้า 
ลูกปัด และปรับจังหวะการวาง
องค์ประกอบการปัก  

โดยรวมตรงตาม
เป้าหมายแก้ไขเล็กน้อย 
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รูปท่ี 4.23 รูป 
ผลงานวิทยานิพนธ์
ชิ้นท่ี 1 ขนาด 120 

x120 cm 

ควรเพิ่มวัสดุให้มีความหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น ควรเน้น วัสดุเช่น ผ้า 
ลูกปัด  วัสดุปิดบังใบหน้ามาก
เกินไป 

โดยรวมตรงตาม
เป้าหมายแก้ไขเล็กน้อย 

 
1. การวิเคราะห์ทัศนธาตุ 

1.  พื้นภาพ ผู้วิจัยใช้ผ้าพื้นที่มีสีสันด าและทอง โดยเป็นภาพถ่ายของตัวผู้วิจัยเอง เพ่ือ
สื่อถึงตัวเอง การรับฟัง ความสุข และผลงานได้สร้างสมาธิแก่ข้าพเจ้า โดยเทคนิคการ
ปัก ที่มีการออกแบบมาแล้วแทนการใช้ผ้าใบ เพ่ือให้เกิดผลในเรื่องภาพ และการเปิด
กว้างต่อการสร้างจินตนาการ จึงต้องมีวิธีการเลือกชนิดของผ้าสีลวดลายเพ่ือน ามา
ระบายสีทับและเย็บวัสดุติดลงไป 
 2.  เนื้อผ้าที่เลือกใช้ ควรเป็นผ้าฝ้ายที่มีเนื้อหนาแน่นพอสมควร ผ้าที่หนาพอจะท าให้
การระบายทับสะดวกเนียนเขียนลวงตาได้ง่ายคล้ายคลึงกับกระดาษ  
   2.1.ลวดลายและวัสดุที่ใช้แบ่งเป็น4ประเภท 
      1.ลายดอกไม้ 
      2. ลายเรขาคณิต 

           3. ลูกไม้ 
         4. ลูกปัด 
 

 

 

  

ภาพที่ 40  อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
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3.รูปทรง(Form)  
 
      รูปทรงในงานของข้าพเจ้าเป็น รูปทรงของตัวผู้วิจัยเอง โดยจะเน้นผู้ตัวเองเป็น
องค์ประกอบหลัก เพ่ือถ่ายทอดความรู้สึกผ่านอิริยาบถการฟังตัวเอง จึงอาศัยภาพถ่ายตัวเอง 
การโพสต์ท่าทาง เพ่ือแสดงออกถึงอารมณ์ในการรับฟังตัวเองในแบบต่าง การวางจังหวะของ
ร่างกาย การหลับตา เอียงศีรษะ การมอง ที่มีการคัดสรรมาแล้ว เป็นตัวแทนเหมือนสิ่งใน
อุดมคติที่ของผู้วิจัย  หยุดเพ่ือฟังตัวเอง ความเพ้อฝัน  เป็นช่วงหนึ่งของกาลเวลาที่สั้น หรือ
อาจกล่าวได้ว่าเป็นการบันทึกช่วงเวลาที่ร่างกายจะงดงามท่ีสุด ณ เวลาหนึ่ง 
 
 

 

  

 
4.จังหวะ(Rhythm) 
 
      จังหวะในการวางองค์ประกอบของภาพนั้น ผู้วิจัยต้องการให้ ผลงานถูกสื่อสารออกมา
เหมือนอยู่จิตนาการของตัวผู้วิจัยเอง เพ่ือการสร้างความสุขโดยการฟังตัวเอง โดย ผ้าลาย
เรขาคณิต ให้ความรู้สึกถึงความทันสมัย การลดทอนความเหมือนจริง จังหวะเล็กจะไม่มี
ผลกระทบมากจังหวะใหญ่จะชัดเจนเด่นจะต้องเลือกรูปทรงที่ไปกันได้ไม่ถูกข่มจนจมหายไป 
 

ภาพที่ 41  ภาพถ่ายตัวเองในการสร้างสรรค์ผลงาน 
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5.เส้น(Line)  
 
       เส้นถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งในผลงาน การตัดเส้นภาพคน กับ วัสดุ เพ่ือ
เน้นรูปทรงให้แยกออกจากพ้ืนหลัง เนื่องจากเป็นภาพแบบ 2 มิติ ไม่ได้เน้นการเขียนแบบ
เหมือนจริง เส้นจึงเป็นตัวตัดที่แยกองค์ประกอบทั้งหมดไม่ให้กลมกลืนเกินไป ช่วยเน้นให้ภาพ
มีระยะมากข้ึน การใช้วัสดุที่เป็นเส้นโลหะลูกปัดติดลงไปเน้นเส้นด้วยวัสดุ 
 
6.สี(Colour)  
 
       การใช้สีในผลงานชุดนี้ จะข้ึนอยู่กับพื้นภาพเดิมที่เป็นภาพถ่ายของผู้วิจัย การเขียนสีทับ
ลงไป เนื่องจากผ้าที่เลือกมาถูกออกแบบมาแล้วผู้สร้างสรรค์จึงผสมผสานสีในความคิดของ
ผู้วิจัยให้เข้ากับลวดลายผ้าเดิม แต่ถึงแม้จะใช้ลายผ้าที่ออกแบบมาแล้ว แต่ก็เป็นผ้าที่มีสีสัน 
ลวดลาย จังหวะ ใกล้เคียงกับเนื้อหาของภาพด้วย โดยโทนสีมืด เช่น ด า เขียวเข้ม เพ่ือสื่อ
เนื้อหาเน้นความลี้ลับความคิดส่วนสีสว่างเช่นสีทองลายตารางใช้กับงานที่แสดงความสุขสมาธิ 

ภาพที่ 42  ภาพขั้นตอนการในการสร้างสรรค์ผลงาน 
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7.พ้ืนผิว(Texture) 
      พ้ืนผิวในงานของข้าพเจ้าเกิดจากการใช้วัสดุจริง เครื่องประดับ ลูกปัด โลหะ เชือก ปักปะติดลงไป
ในผลงาน เพื่อท าให้ผลงานเกิดพ้ืนผิวและความขัดแย้งที่เพ่ิมข้ึน มีการจัดวางเรียงวัสดุเหล่านี้ให้เกิด
พ้ืนที่แปลกตา น่าสนใจขึ้น

 

ภาพที่ 44  ผลงานการสร้างสรรค์ผลงาน 
 
 

ภาพที ่43  ผลงานการสร้างสรรค์ผลงาน 



  69 

สรุป 
ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์จะเป็นช่วงที่ค้นหาตัวเอง ค้นหาจาก“สุนทรีย์แห่งการฟัง” เป็นการ

รวบรวมเรื่องราว แนวความคิด เนื้อหาทางด้านความรู้สึก การถ่ายทอดสภาวะ การฟังตัวเองนั้น ท าให้
ข้าพเจ้าเกิดสมาธิ เกิดการคิดวิเคราะห์ ตรึกตรอง  เสริมสร้างก าลังใจ (supportive) และการ
ตีความหมายที่ซ้อนเร้นภายในจิตใจ (interpretation) การสนับสนุน เสริมสร้างก าลังใจ ท าได้โดยให้
ความสนใจ ให้ก าลังใจ และการชมเชยเมื่อท าได้ส าเร็จ หรือมีความพยายามเพ่ิมข้ึน ภายใต้สิ่งแวดล้อม
ที่สงบ ปลอดภัย และท่าทีเป็นมิตร การตีความหมายที่ซ้อนเร้นภายในจิตใจ จนในที่สุดข้าพเจ้าค้นพบ 
ความสุขจากการเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบัน ณ เดี๋ยวนั้น และเรียนรู้ที่จะรับฟังตัวเอง  การสร้างสมาธิ
จากเทคนิคการสร้างสรรค์ ทางศิลปะ ท าให้ข้าพเจ้าเกิดความสุข สงบ อย่างแท้จริง และเพ่ือแสดงออก
ถึงการทบทวนการรับฟังตัวเอง การสร้างสมาธิ ท างานผ่านวัสดุ ที่ท าให้ข้าพเจ้าเกิดความสุขจากการ
รับฟังตัวเอง ค้นพบสมาธิในการท างานจากเทคนิคงานปัก เพราะ ทุกฝีเข็มที่ปักลงบนภาพใบการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นการเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของตัวเอง แบบ ปัจจุบัน ขณะจิต การ
สื่อสารโดยใช้จิตนาการผ่านลายเส้น รูปแบบ และรูปทรง การจัดวางองค์ประกอบวัสดุ ผ่านจิตใจ ณ 
ขณะจิต  โทนสี ทองที่สื่อสารถึงความสว่างไสว ของความสุข ในขณะเดียวกันความมืดด า คือตัวแทน
ของจิตใจที่เศร้าหมองของผู้สร้างสรรค์ และสีที่เหลือบ เป็นจุดกึ่งกลางของความเศร้ากับความสุข ที่
เกิดขึ้นจากสมาธิแก่งการฟังตัวเอง  และผู้สร้างสรรค์คาดหวังว่าอยากให้ผู้เสพผลงานศิลปะของผู้
สร้างสรรค์ จะค้นพบวิธีการฟัง ในรูปแบบของตัวเอง หรือ ทดลองใช้งานเทคนิคงานปัก เพ่ือสร้าง
สมาธิ  ผ่าน เทคนิคจิตรกรรมสื่อผสมถ่ายทอดผลงานศิลปะภาพร่างชุดนี้ เป็นเพียงแค่ทดลองวัสดุ
อุปกรณ์และ เทคนิคกรรมวิธีการต่าง ๆ ในการสะท้อนถึงการถ่ายทอดผลงานจิตรกรรมสื่อผสมออกมา 
ผลงานชิ้นนี้ เป็นการค้นคว้าข้อมูลและต้องการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะครั้งนี้จึงเป็นที่มาของแรง
บันดาลใจของ ผู้สร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์รูปแบบงานจิตรกรรมสื่อผสมและการจัดวาง การ
แสดงผลงานที่มีการจัด ทั้งนี้การถ่ายทอดเรื่องราวภาพผลงานที่มีรายละเอียดในแง่ของสภาวะ 
ทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก สอดคล้องกับเรื่องราว ที่บอกถึงความเป็นอัตลักษณ์ตัวตนของกับผู้
สร้างสรรค์ ผลงานแต่ล่ะชิ้นจึงมีการพัฒนาต่อยอดปรับปรุงแตกต่างกันออกไป เพราะการค้นหา
รูปแบบกรรมวิธี การและเทคนิคต่าง ๆค้นหาในครั้งเดียวไม่ได้ จึงต้องมีการคิดค้นทดลองเทคนิค 
รูปแบบและกรรมวิธี การต่าง ๆเพ่ือพัฒนาทางด้านผลงานแต่ละชิ้นต่อไป จนกว่าจะตรงตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ที่ วางไว้ ปัญหาที่พบในการสร้างสรรค์ผลงานเทคนิคการปักต้องใช้เวลาในการท า
เป็นอย่างมากจึงต้องวางแผนและจัดการเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นขั้นตอน   เนื่องจาก
ผลงานที่ปักค่อนข้างใหญ่ การปักใช้พื้นที่ค่อนข้างมาก และเข้าถึงกึ่งกลางผลงานได้ค่อนข้างยาก 

 



 

บทที่5 
สรุปอภิปรายและข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ในหัวข้อเรื่อง “สุนทรีย์แห่งการฟัง” เป็นการรวบรวมเรื่องราว 
แนวความคิด เนื้อหาทางด้านความรู้สึก การถ่ายทอดสภาวะ การฟังตัวเองนั้นกระบวนการส าคัญที่
น ามาใช้ในทางศิลปะบ าบัด คือ การสนับสนุน เสริมสร้างก าลังใจ (supportive) และการตีความหมาย
ที่ซ้อนเร้นภายในจิตใจ (interpretation) การสนับสนุน เสริมสร้างก าลังใจ ท าได้โดยให้ความสนใจ ให้
ก าลังใจ และการชมเชยเมื่อท าได้ส าเร็จ หรือมีความพยายามเพ่ิมขึ้น ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่สงบ 
ปลอดภัย การตีความหมายที่ซ้อนเร้นภายในจิตใจ ท าได้โดยการตีความสัญลักษณ์ต่างๆ ที่เห็น สีที่ใช้ 
ภาพที่วาด เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในตัวเองมากยิ่งขึ้น  ท าให้ข้าพเจ้าเกิดสมาธิ เกิดการคิดวิเคราะห์ 
ตรึกตรอง  จนในที่สุดข้าพเจ้าค้นพบ ความสุขจากการเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบัน ณ เดี๋ยวนั้น และ
เรียนรู้ที่จะรับฟังตัวเอง การสร้างสมาธิจากเทคนิคการสร้างสรรค์ ทางศิลปะ ท าให้ข้าพเจ้าเกิด
ความสุข สงบ อย่างแท้จริง และเพ่ือแสดงออกถึงการทบทวนการรับฟังตัวเอง การสร้างสมาธิ ท างาน
ผ่านวัสดุ ที่ท าให้ข้าพเจ้าเกิดความสุขจากการรับฟังตัวเอง ค้นพบสมาธิในการท างานจากเทคนิคงาน
ปัก เพราะ ทุกฝีเข็มที่ปักลงบนภาพใบการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นการเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็น
ของตัวเอง แบบ ปัจจุบัน ขณะจิต  และข้าพเจ้าคาดหวังว่าอยากให้ผู้เสพผลงานศิลปะของข้าพเจ้า จะ
ค้นพบวิธีการฟัง ในรูปแบบของตัวเอง หรือ ทดลองใช้งานเทคนิคงานปัก เพ่ือสร้างสมาธิ ผลงาน
สร้างสรรค์ทั้งหมด 4 ชุด ซึ่งน าเสนอประสบการณ์ การฟังของตัวผู้สร้างสรรค์เองผ่านผลงานศิลปะใน
รูปแบบสื่อผสม ที่ต้องสื่อสารถึงการฟังตัวเองท าให้ผู้สร้างสรรฺค์ค้นพบความสุขในรูปแบบของตั วผู้
สร้างสรรค์เอง 

อภิปรายการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์  

ภาพผลงานโดยรวมที่มีความในเรื่องรูปแบบ เนื้อหา เทคนิคที่แสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก 
และการน าเสนอผลงานศิลปะสร้างสรรค์มีการพัฒนามากกว่าผลงานชุดก่อนวิทยานิพนธ์  การจัด
องค์ประกอบภาพ การผสมผสานทางเทคนิค วัสดุอุปกรณ์ แบบผลงานจิตรกรรมสื่อผสมที่มี ความพึง
พอใจเป็นอย่างมาก มีความสมบูรณ์แบบในทางด้านเนื้อหาและรูปแบบมากที่สุด เทคนิค  วิธีการ วัสดุ
อุปกรณ์ที่มีความสัมพันธ์ลงตัวตรงตามรูปแบบเรื่องราวในการถ่ายทอดแสดงออกมาจาก  สภาวะ
ภายในจิตใจ และยังมีการพัฒนาปรับปรุงผลงานศิลป์สร้างสรรค์ไปเรื่อย ๆ ให้สอดคล้องตรง ตาม
เป้าหมาย การน าเสนอผลงานและการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดนี้ เป็นการสร้างสรรค์ผลงาน
เทคนิค จิตรกรรมสื่อผสม และศิลปะการจัดวางที่มีลักษณะของการจัดแสดงผลงานในรูบบการแขวน
ติดต้ัง กับผนัง ที่สามารถรองรับติดตั้งแขวนผลงานในห้องเท่านั้น เพ่ือเพ่ิมความรู้สึกต่อผู้รับชมผลงาน
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ได้รับทราบถึงสภาวะการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ผลงานศิลปะชุดนี้จึงต้องการแสดงถึงการ
ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ในสอดคล้องสัมพันธ์กันกับเนื้อหาเรื่องราวที่ต้องการสื่อค่าแทนความหมายในจาก
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์จากแรง  บันดาลใจ 
ความรู้สึก แนวความคิดการศึกษาข้อมูลด้านเอกสารทฤษฎีผลงานศิลปกรรม เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ 
รูปแบบการนาเสนอผลงานและการลงพ้ืนที่ภาคสนาม นามาวิเคราะห์ผสมผสาน  เพ่ือทดลอง
สร้างสรรค์ผลงาน จาก การพัฒนาทางด้านทางด้านรูปแบบ เทคนิค เนื้อหา ค้นคว้า จนสามารถ 
สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสม  การสื่อสารโดยใช้จิตนาการผ่านลายเส้น รูปแบบ และรูปทรง 
การจัดวางองค์ประกอบวัสดุ ผ่านจิตใจ ณ ขณะจิต  โทนสี ทองที่สื่อสารถึงความสว่างไสว ของ
ความสุข ในขณะเดียวกันความมืดด า คือตัวแทนของจิตใจที่เศร้าหมองของผู้สร้างสรรค์ และสีที่
เหลือบ เป็นจุดกึ่งกลางของความเศร้ากับความสุข ที่เกิดขึ้นจากสมาธิแก่งการฟังตัวเอง   ได้ในที่สุด ผู้
สร้างสรรค์ค้นพบความหมายที่แท้จริงจากการทดลองศิลป์สร้างสรรค์ในครั้งนี้คือ ศิลปะท าให้ข้าพเจ้า 
พบ สมาธิ จึงน ามาซึ่งความสุขและความหมายของสุนทรีย์ในการรับฟังตัวเอง  การถ่ายทอดสภาวะ  
การฟังตัวเองนั้นกระบวนการส าคัญที่น ามาใช้ในทางศิลปะบ าบัด คือ การสนับสนุน เสริมสร้างก าลังใจ 
(supportive) และการตีความหมายที่ซ้อนเร้นภายในจิตใจ ( interpretation) การสนับสนุน 
เสริมสร้างก าลังใจ ท าได้โดยให้ความสนใจ ให้ก าลังใจ และการชมเชยเมื่อท าได้ส าเร็จ หรือมีความ
พยายามเพ่ิมข้ึน ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีสงบ ปลอดภัย การตีความหมายที่ซ้อนเร้นภายในจิตใจ 

1. การพัฒนาทางด้านทางด้านรูปแบบ เทคนิค เนื้อหา  

ที่มีความแตกต่างระหว่างผลงานศิลปินต่างประเทศและผลงานของข้าพเจ้าได้หยิบยกแนว
ทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปินที่มีลักษณะการถ่ายทอดเทคนิคการปักสอดคล้องใกล้เคียงกันมี
กระบวนการถ่ายเหมือนกันแต่มีความแตกต่างระหว่างผลงานศิลปินกับผลงานข้าพเจ้านั้นที่ว่าด้วย
กรรมวิธีการและกระบวนการ  

2. การสร้างสรรค์ผลงานที่บรรลุตรงตามวัตถุประสงค์  

สร้างสรรค์ถ่ายทอดทางเทคนิคนั้นอิทธิพลทางศิลปกรรมของศิลปินสู่กระบวนการสร้างสรรค์
ผลงานผู้สร้างสรรค์ที่ได้ศิลปินเหล่านี้มาเป็นแรงบันดาลใจต่อยอดของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
น ามาผสมผสานให้สอดคล้องตรงกับอัตลักษณ์ตัวตนของข้าพเจ้ามีการทดลองเทคนิคจนเกิดผลงาน
ขึ้นมาหลายชิ้นและมีความหลากหลายด้วยรูปแบบ เทคนิค เนื้อหา ความรู้สึก ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ 
เป็น ชุดที่สร้างสรรค์ขึ้นมาที่มีความลงตัวอยู่มาก ทั้งทางด้านรูปแบบเนื้อหาเรื่องราววัสดุอุปกรณ์การ  
ทดลอง ที่ได้รับอิทธิพลทางศิลปกรรมและศิลปินในช่วงผลงานก่อน  
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ศิลปิน Gustav Klim  

สะท้อนแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์การวางองค์ประกอบและโทนสีการสร้างสรรค์ผลงาน
วาดภาพเหมือนตนเองด้วยเทคนิค จิตรกรรม  การสื่อสารโดยใช้จิตนาการผ่านลายเส้น 
รูปแบบ และรูปทรง การจัดวางองค์ประกอบวัสดุ ผ่านจิตใจ ณ ขณะจิต  โทนสี ทองที่สื่อสาร
ถึงความสว่างไสว ของความสุข ในขณะเดียวกันความมืดด า คือตัวแทนของจิตใจที่เศร้าหมอง
ของผู้สร้างสรรค์ และสีที่เหลือบ เป็นจุดกึ่งกลางของความเศร้ากับความสุข ที่เกิดขึ้นจาก
สมาธิแก่งการฟังตัวเอง 

ศิลปิน ดนยา เชี่ยววัฒกี 
 สะท้อนถ่ายทอดถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์การวางองค์ประกอบด้วยวัสดุเช่นผ้า
ลูกปัด  กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางเทคนิคที่หลากหลายอาทิเช่น เทคนิคการปัก 
เทคนิคการใช้วัสดุ และท าให้ภาพผลงาสู่เทคนิคที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนกลายเป็นภาพ
ผลงานเทคนิคจิตรกรรม สื่อผสม  การตีความในการสื่อสารทางศิลปะ ในรูปแบบ วัสดุ  

ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี 

สะท้อนถ่ายทอดถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์การวางองค์ประกอบด้วยวัสดุเช่นผ้า
ลูกปัด  กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางเทคนิคที่หลากหลายอาทิเช่น เลือกวัสดุและการใช้
โทนสี วัสดุสื่อผสม 
 

ข้อเสนอแนะการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์  

ในการสร้างสรรค์ วิทยานิพนธ์หัวข้อเรื่อง สุนทรีย์แห่งการฟัง เป็นการพัฒนาทางความคิด
และเทคนิคการสร้างสรรค์ โดยผลงานได้มีการปรับปรุงแก้ไขผ่านการพัฒนาทั้งใน  รูปแบบ 
แนวความคิด และเทคนิค ให้มีความสอดคล้องและสมดุลกันมากข้ึน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนได้มีการศึกษา 
การพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ นี้ เป็นการน าข้อผิดพลาดทั้งหมดมาปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนา ให้มีแนวความคิดที่ชัดเจนยิ่งขึ้น น าเสนอผ่านผลงาน และ ข้อมูลที่ได้ศึกษาและกระบวนการ
สร้างสรรค์จากวิทยานิพนธ์ชุดนี้ สามารถน าไป ปรับปรุงพัฒนาต่อยอดกับเทคนิคให้เหมาะสม ตามที่
ต้องการให้ได้มากว่านี้ หรือเสริมสร้างแรงบันดาล ใจในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองให้ดียิ่งขั้น 
สามารถท าการทดลองวัสดุอ่ืน ๆ อาจมีการต่อยอดพัฒนาเสริมทางด้านวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือสะท้อนตาม
ความ ต้องการที่จะพัฒนาในรูปแบบผลงานและเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่มากยิ่งขึ้น  



  73 

ในเชิงการทดลองวิจัยทางด้านศิลปะบ าบัด ผู้สร้างสรรค์คิดว่า อยากวิจัยทางด้านสถิติด้านศิลปะกับ
การบ าบัดต่อไป  
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