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From childhood memories, happy and fun stories from the family' 
activities that had Inspired in creating art works, intending to express feeling of love 
and warmth, smiles and laugh when we were at the beach, which were engraved in 
my memory. Semi-Abstract mixed media works have been created. Embroidery, 
sewing included painting techniques were used in creation 3 series of 3 dimensional 
sculpture work, allow the the audiences to appreciate the shared atmosphere, the 
size is variable to the space. 
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บทที่ 1 

บทนำ 

 
1.1 ความสำคัญและแรงบันดาลใจ    

ครอบครัวเป็นสถาบันพ้ืนฐานที่เป็นหลักสำคัญที่สุดของสังคม ทำหน้าที่หล่อหลอมและ      
ขัดเกลาความเป็นมนุษย์ให้แก่สมาชิกของครอบครัว ด้วยการอบรมเลี้ยงดู ให้ความรัก ความเอ้ืออาทร 
ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมของ
สังคมให้แก่สมาชิกในครอบครัว เพ่ือให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ1 
 ครอบครัว ในนิยามของข้าพเจ้าคือ การอยู่ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว  มีสัมพันธภาพที่ดี
ต่อกัน  มีความเห็นอกเห็นใจ ความเข้าใจให้อภัยซึ่งกันและกัน คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันเมื่อยามที่
สมาชิกในครอบครัวเผชิญปัญหาอุปสรรคต่างๆ เหตุผลดังกล่าวล้วนเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนให้คนใน
ครอบครัวเกิดความรัก ความอบอุ่นและความผูกพัน และครอบครัวเปรียบเสมือนสถาบันแรกของ 
มนุษย์ อีกทั้งยังนับเป็นสถาบันทางสังคมที่เล็กที่สุด แต่มีความสำคัญมากที่สุด คือการหล่อหลอม 
พัฒนาให้บุคคลเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ   
 จากความทรงจำในวัยเด็กจนถึงปัจจุบัน ความผูกพันในครอบครัวและการแสดงออกซ่ึงความ

รัก ความเอาใจใส่ ทำให้รู้สึกถึงการได้รับความรัก ความอบอุ่น และช่วงเวลาที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อม

ตากัน นับเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุด เป็นความประทับใจที่ติดตรึงในความทรงจำอย่างน่า

ประหลาดใจ ครอบครัวของเรามักจะทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น เรามักจะมานอนรวมกันเพ่ือดูโทรทัศน์

หลังจากรับประทานอาหารมื้อเย็นของทุกวัน มีการพูดคุยหยอกล้อกันอย่างสนุกสนาน ทำให้

บรรยากาศของการดูโทรทัศน์เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ แม้ว่าในตอนนี้ข้าพเจ้าจะ

แต่งงานมีครอบครัวเป็นของตัวเองแล้ว มีหน้าที่การงานและภาระที่ต้องรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น แต่

ยังคงให้ความสำคัญกับครอบครัวไม่ได้ลดน้อยลงกว่าที่เคยปฏิบัติมา พ่อและแม่ยังคงห่วงใยและเป็น

กำลังใจที่สำคัญในการดำเนินชีวิตเสมอ  

 

 
1 กรมกิจการสตรีและการพัฒนาครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , 

นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560-2564. สืบค้นจาก
www.pcd.go.th/info+serv/file/น โย บ าย แ ล ะ ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ก า ร พั ฒ น าส ถ าบั น
ครอบครัว%20พ.ศ.%202560-2564.pdf 

1 



 2 
 

สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความสำคัญของครอบครัว จึงต้องการแสดงออกเป็น
ผลงานศิลปะเทคนิคสื่อผสมในรูปแบบกึ่งนามธรรม นำเสนอผ่านเรื่องราวกิจกรรมที่ทำร่วมกันภายใน
ครอบครัว มาสร้างเป็นรูปทรงที่ประกอบไปด้วยสิ่งของต่างๆ และรูปทรงคนที่แทนสมาชิกใน
ครอบครัว ด้วยเทคนิควิธีการเย็บ ปักผ้า และเทคนิคทางจิตรกรรม ผลงานศิลปะชุดนี้ เป็นการ
แสดงออกถึงความรัก ความอบอุ่น และความสนุกสนานที่ได้สัมผัสมาจากครอบครัว สื่อสารไปสู่ผู้ชม
ผลงานศิลปะให้ได้รับความรู้สึกถึงความรัก ความอบอุ่น เกิดเป็นรอยยิ้มและความสุขอย่างอ่ิมเอมใจ 
 

1.2 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเทคนิคสื่อผสมในรูปแบบกึ่งนามธรรม รูปทรงอิสระและมีสีสัน
สดใส ด้วยเทคนิควิธีการเย็บ ปักผ้า และเทคนิคทางจิตรกรรม ประกอบกันขึ้นเป็นศิลปะการใช้พ้ืนที่ 
3 มิติ จากเรื่องราวความรัก ความอบอุ่น และความผูกพันกับบุคคลในครอบครัว สื่อสารไปสู่ผู้ชม
ผลงานศิลปะให้ได้รับความรู้สึกถึงความรัก ความอบอุ่น เกิดเป็นรอยยิ้มและความสุขอย่างอ่ิมเอมใจ 
 

1.3 กรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์ 

 

แรงบันดาลใจ 
เรื่องราวความทรงจำ
ใน วั ย เด็ ก  ค วาม สุ ข 
ความสนุ กสน าน  ที่
เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่
ไ ด้ ท ำ ร่ ว ม กั น ใ น
ครอบครัว 

แนวทางของ
ศิลปกรรม 

- ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์ 
- วทันยา  ศิริวรรณ 
- Bisa Butler 
 

รูปแบบ 
ผลงานสื่อผสม 3 มิต ิ
รูปแบบกึ่งนามธรรม 

เทคนิค 
การเย็บ  ปักผ้ า และ
เทคนิคทางจิตรกรรม 

     

      
ผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง มหัศจรรย์แห่งความสุข 

นำเสนอเป็นผลงานสื่อผสม รูปแบบกึ่งนามธรรม จำนวน 3 ชุด 
แนวคิด ต้องการแสดงออกถึงความรู้สึก ความรัก ความอบอุ่น รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะที่ติดตรึงใน
ความทรงจำเมื่อครั้งไปเที่ยวทะเลกับครอบครัว เกิดเป็นแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ขึ้น 

 
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์ 
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1.4 สมมติฐาน  

ผลงานชุดนี้สามารถสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะเทคนิคสื่อผสมในรูปแบบกึ่งนามธรรม โดยใช้
รูปทรง เทคนิควิธีการเย็บ ปักผ้า และเทคนิคทางจิตรกรรม หากครอบครัวปราศจากความรัก ความ
ผูกพัน และความอบอุ่น ย่อมไม่สามารถท่ีจะสร้างสรรค์ด้วยการแสดงออกเช่นนี้ได้ 
 
1.5 ขอบเขตการสร้างสรรค์ 

 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
     ศึกษาและรวบรวมข้อมูลพฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ กิจกรรมในครอบครัวที่ประทับใจ และ
นำเสนอถึงเรื่องราวความรัก ความอบอุ่น และความสนุกสนานจากความทรงจำในวัยเด็กสู่การ
สร้างสรรค์งานศิลปะ  

2. ขอบเขตด้านรูปแบบ  
    ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้มีรูปแบบศิลปะสื่อผสม แบบกึ่งนามธรรม โดยใช้รูปทรงสิ่งของ

และรูปทรงคนที่สัมพันธ์กับกิจกรรมครอบครัว ซึ่งมีขนาดแปรผันตามพ้ืนที่ 
3. ขอบเขตด้านเทคนิค 

     สร้างสรรค์โดยเทคนิคการเย็บ ปักผ้า และเทคนิคทางจิตรกรรม ใช้สีและลวดลายของผ้า
แสดงถึงอัตลักษณ์ของแต่ละบุคคล 
 
1.6 ขัน้ตอน วิธีการในการศึกษาและสร้างสรรค์ 

      1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ และกิจกรรมในครอบครัว 
2. ค้นหารูปแบบ เทคนิควิธีการ ลักษณะรูปทรง และสีสันที่สื่อถึงความสุข สนุกสนาน และ

ทดลองพัฒนาผลงาน 
       3. ทำการสร้างสรรค์ผลงานจริง โดยขยายงานจากแบบภาพร่างผลงาน เป็นผลงานศิลปะเทคนิค
สื่อผสมในรูปแบบกึ่งนามธรรม โดยใช้รูปทรง เทคนิควิธีการเย็บ ปักผ้า และเทคนิคทางจิตรกรรม  
 
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 มหัศจรรย ์คือ ความรู้สึกประหลาดใจกับเรื่องหรือสิ่งต่างๆ ที่เกินความคาดหมาย 

 มหัศจรรย์ความสุข คือ ความรู้สึกถึงความสุขอย่างน่าประหลาดใจ จากเรื่องราวกิจกรรมที่

ทำร่วมกันในครอบครัว เป็นความประทับใจที่ติดตรึงในความทรงจำมาจนถึงปัจจุบัน  
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1.8 วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์       

      วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการข้อมูล 
1.  สมุดบันทึก สมุดสเก็ตช์                    
2. คอมพิวเตอร์ 
3.  ดินสอ ปากกา 

      วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
1. ผ้า  
2. อุปกรณ์เย็บ, ปักผ้า                          
3. ปากกาเคมี                                    
4. ตะแกรงลวด 
5. สีอะคริลิค      
6. พู่กัน                               
7. ใยสังเคราะห์ 

            8.   โฟม                                           
            9.   กระดาษหนังสือพิมพ์ 
   10.  กระดาษลัง 
   11. กระดุม, ลูกปัด 
 
1.9 งบประมาณที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

 - ค่าวัสดุและอุปกรณ ์ 40,000  บาท 
 - ค่าเอกสาร    5,000  บาท 
 - อ่ืนๆ     5,000   บาท 
            รวมทั้งสิ้น  50,000  บาท 
 
1.10 ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1. ได้แสดงออกตามวัตถุประสงค์ ด้วยการค้นหางานศิลปกรรมที่เป็นของตนเอง และสามารถ
เผยแพร่ความรักความสุขไปสู่ผู้ชม 

2. ผลงานวิทยานิพนธ์ที่แสดงถึงความรัก ความผูกพันในครอบครัวตามกระบวนการทาง
ศิลปะ 

3. ได้สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นรูปแบบเทคนิควิธีการเฉพาะตน 
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บทที่ 2 

ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ 

 

 ความทรงจำในวัยเด็ก ความสุข ความสนุกสนาน จากการใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวเป็น

แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ซึ่งในการสร้างสรรค์นี้ต้องศึกษาข้อมูลและเอกสารต่างๆ 

เพ่ือประกอบในกระบวนการสร้างสรรค์ ดังนี้ 

2.1 แรงบันดาลใจและแนวความคิด 
2.1.1 ความหมายของครอบครัว 

2.1.2 สัมพันธภาพในครอบครัว 

2.2 รูปแบบและเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ 
2.2.1 เด็กและความสนใจในวัยเด็ก ช่วงอายุ 6-12 ปี  

2.2.2 เด็กกับศิลปะ 

2.2.3 ภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็ก 

  2.2.4    งานหัตถกรรม 

  2.2.5    ศิลปะสื่อผสม 

 2.3 แนวทางของศิลปกรรม 

2.3.1 อาจารย์ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์ 

2.3.2 วทันยา  ศิริวรรณ 

2.3.3 Bisa Butler 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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2.1 แรงบันดาลใจและแนวความคิด 

    “ความสุข” สิ่งที่มนุษย์ทุกคนแสวงหา ความสุขของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกัน บางคน

ความสุขเกิดจากการมีทรัพย์สินเงินทอง การได้ท่องเที่ยว หรือการได้รับประทานอาหารรสชาติดี ซึ่ง

ข้าพเจ้าก็ได้แสวงหาความสุขเช่นกัน เมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้าได้เฝ้าถามตนเองว่าความสุขที่แท้จริ งนั้น

คืออะไร และข้าพเจ้าก็ได้คำตอบ ความสุขของข้าพเจ้านั้นเกิดขึ้นจากครอบครัว ความรักความอบอุ่น

และกำลังใจจากทุกคนที่มอบให้นั้นคอยเติมเต็มชีวิต และการได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน พูดคุย

หยอกล้อกัน ทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยกัน นับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข ความรักและความอบอุ่นจาก

ครอบครัวเป็นสิ่งที่มีค่าท่ีสุด แม้มีทรัพย์สินเงินทองมากมายก็ไม่อาจซื้อหาได้   

2.1.1 ความหมายของครอบครัว 

 ครอบครัว เป็นสังคมแห่งแรกของมนุษย์ เป็นสังคมที่เล็กที่สุด แต่มีอิทธิพลยิ่งใหญ่ที่สุดต่อ

พฤติกรรมของเด็กที่จะตามมาในอนาคต เป็นสังคมที่ประกอบไปด้วยบิดามารดาถือว่าเป็นผู้ใกล้ชิด 

ครอบครัวจึงถือเป็นสถาบันแห่งแรกที่สร้างนิสัย ความคิด ความเชื่อ ค่านิยมและทัศนคติ2 

 ครอบครัวในนิยามของข้าพเจ้านั้น คือกลุ่มคนที่ได้ร่วมใช้ชีวิตร่วมกัน ไม่ว่าจะเกี่ยวพันทาง

สายเลือดหรือไม่มีความเกี่ยวพันทางสายเลือดก็ตาม สมาชิกในครอบครัวมีความรักมอบให้แก่กันด้วย

ความบริสุทธิ์ใจ ช่วยเหลือเกื้อกูล ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ซึ่ง

หากครอบครัวมีความรัก ความอบอุ่นให้แก่กันอย่างเพียงพอ สมาชิกในครอบครัวจะเป็นคนที่มีความ

สมบูรณ์ทางใจ  

ข้าพเจ้าเปรียบพ่อและแม่เป็นรักแรกของลูก ความรักที่ได้รับตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาบนโลกนี้ และ

พ่อแม่ยังคอยเลี้ยงดูให้เติบใหญ่ด้วยความทะนุถนอม อบรมสั่งสอนการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีเหตุมีผล 

ให้การศึกษาที่สูงที่สุดที่ให้ได้ พ่อและแม่สอนเสมอให้เป็นคนที่มอบความรักให้กับผู้อ่ืน กตัญญูรู้คุณ 

รักพ่ีรักน้อง คิดดีทำดี และมองหาสิ่งดีๆ จากเหตุการณ์ต่างๆ ทุกคำสอนของพ่อและแม่นั้นหล่อหลอม

ให้ข้าพเจ้าเป็นคนที่สมบูรณ์ ความรักและความปรารถนาดีที่บริสุทธิ์ที่ได้รับจากครอบครัวจึงเป็นสิ่งที่มี

ค่าท่ีสุด ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับครอบครัวเหนือสิ่งอื่นใด  

 

 
2 เด ช า ศิ ริ เจ ริญ , เด็ กกั บ อิท ธิพ ลขอ งครอบ ครั ว , วารสาร วิช าการนิ ติ ศ าสตร์ , 2 , 3 
  (มกราคม-มิถุนายน), 51. 
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2.1.2 สัมพันธภาพในครอบครัว 

สัมพันธภาพในครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว พ่อ แม่ ลูก 

ญาติพ่ีน้อง  ปู่ ย่า ตา ยายหรือบุคคลอ่ืนๆ ที่อาศัยรวมอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน โดยมีการปฏิสัมพันธ์ 

และปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสม3  

 สัมพันธภาพครอบครัวในนิยามของข้าพเจ้า คือการมีปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว การ

ใช้เวลาอยู่ร่วมกัน มีความรักใคร่กลมเกลียว รู้บทบาทและปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว

อย่างสมบูรณ์ การกระทำดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ดังนั้นสัมพันธภาพที่ดีใน

ครอบครัวต้องอาศัยการร่วมมือจากสมาชิกทุกคน คือการใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกัน ปรึกษาพูดคุยกัน

สม่ำเสมอ อยู่เคียงข้างกันในยามที่เผชิญปัญหา  และในสังคมปัจจุบัน ความเป็นอยู่ของคนในสังคมมี

การแข่งขันสูง ทั้งหน้าที่การงาน การประกอบอาชีพ ในยุคที่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เงินในการแลกมา  

และความแตกต่างเลื่อมล้ำในสังคม ทำให้คนหลายคนหันไปให้ความสำคัญกับการหาเงินทอง และลด

บทบาทหน้าที่ของตนต่อครอบครัวลง  หยิบยื่นเงินทองในการซื้อความสุขและความสะดวกสบาย ซึ่ง

เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ไม่ดีในครอบครัว เมื่อคนในครอบครัวห่างเหิน ไม่มีเวลาทำ

กิจกรรมร่วมกัน บ้านก็ไม่มีความอบอุ่นอีกต่อไป ขาดความเข้าใจกัน ทำให้สมาชิกในครอบครัวเริ่มไป

แสวงหาความสุขข้างนอกบ้านเพ่ือเติมเต็มความรู้สึก ก่อให้เกิดปัญหาครอบครัว ปัญหาสุขภาพจิต 

และปัญหาสังคม 

 ข้าพเจ้าเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่ให้การเอาใจใส่ และมีเวลาให้อย่างเต็มที่ ครอบครัวเรา

มักจะทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยกันเป็นกิจวัตรประจำวัน เช่นการทำอาหารและรับประทานอาหารร่วมกัน 

พูดคุยกันปรึกษาเรื่องราวต่างๆ พ่อและแม่เลี้ยงดูโดยให้อิสระทางความคิดและรับฟังลูกๆ เสมอ และ

ไปเที่ยวด้วยกันในวันหยุด  ท่านทั้งสองจะแสดงออกถึงความรักความห่วงใยโดยการกอดและหอม

เสมอ ทำให้ข้าพเจ้ารับรู้ถึงความรักและรู้สึกถึงความอบอุ่น ความปลอดภัยเมื่อกลับมาบ้านที่มี

ครอบครัวอยู่  ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้ทำให้หวนคิดถึงบ้านเสมอเมื่ออยู่ห่างไกล บ้านที่มีคนที่รัก และรัก

เราอย่างแท้จริง การได้ใช้เวลาร่วมกัน ทำกิจกรรมต่างๆ เป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้รักใคร่กลม

เกลียวกันมากขึ้น เป็นการยืนยันความจริงที่ว่า ไม่มีที่ใดอยู่แล้วมีความสุขเท่ากับที่บ้าน ข้าพเจ้าจึง

 
3 ปราณี สุทธิสุคนธ์, สัมพันธภาพในครอบครัวกับการดูแลสุขภาพ, (กรุงเทพฯ: บริษัท พี.เอ. ลีฟวิ่ง 

จำกัด, 2552) 
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ต้องการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่จะส่งต่อความสุขที่เกิดขึ้นในครอบครัวไปสู่ผู้ชมงานของข้าพเจ้า    

ซึ่งงานศิลปะชุดนี้อาจทำให้ผู้ชมงานตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวมากข้ึน   

 ความสุขของข้าพเจ้าได้เริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อครั้งที่ข้าพเจ้ายังเป็นเด็ก มีช่วงเวลาที่น่าประทับใจ

จากกิจกรรมที่ทำร่วมกันในครอบครัวมากมาย แต่เหตุการณ์ที่ติดตรึงในความทรงจำนั่นคือ การไป

เที่ยวทะเลกับครอบครัว ความคาดหวังและการรอคอยของเด็กคนหนึ่งที่พ่อและแม่บอกจะพาไปเที่ยว

ทะเลในช่วงปิดเทอมนั้น ทำให้ข้าพเจ้ามีกำลังใจในการตั้งใจเรียนและเฝ้ารอคอยให้ถึงปิดเทอมในเร็ว

วัน และเมื่อการรอคอยสิ้นสุดลงความสุขและความตื่นเต้นก็เกิดขึ้น ครอบครัวของเราออกเดินทางมุ่ง

หน้าไปเที่ยวทะเล ในระหว่างการเดินทางมีการพูดคุยหยอกล้อกันเสมอ  และในการเที่ยวครั้งนี้เราไป

กันแบบครอบครัวใหญ่โดยมีคุณย่า ลุง ป้า น้า อา และลูกพ่ีลูกน้อง ที่ออกเดินทางไปรอคอยเราอยู่ที่

นั่นแล้ว ครอบครัวของเราร่วมกันรับประทานอาหารทะเล พ่ีน้องเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน แม้

เรื่องราวการไปเที่ยวทะเลในช่วงปิดเทอมนี้จะเป็นความสุขในช่วงเวลาสั้นๆ ก็ตาม แต่ความรู้สึก

ประทับใจในครั้งนั้นยังคงติดอยู่ในความทรงจำมาจนถึงปัจจุบัน 

 จากเรื่องราวความรัก ความอบอุ่น และความสนุกสนาน จากกิจกรรมที่ทำร่วมกันใน

ครอบครัวเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ สู่แนวคิดโดยนำช่วงเวลาที่ประทับใจ

ที่สุดในวัยเด็ก นั่นคือการไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวในช่วงปิดเทอม มานำเสนอในรูปแบบผลงาน

ศิลปะ 
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ภาพที่ 1 ภาพถ่ายในวัยเด็กเมื่อครั้งไปเที่ยวทะเลในช่วงปิดเทอม 

 

 
ภาพที่ 2 ภาพถ่ายในวัยเด็กเมื่อครั้งไปเที่ยวทะเลในช่วงปิดเทอม 
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ภาพที่ 3 ภาพถ่ายในวัยเด็กเมื่อครั้งไปเที่ยวทะเลในช่วงปิดเทอม 

 

 
ภาพที่ 4 ภาพถ่ายในวัยเด็กเมื่อครั้งไปเที่ยวทะเลในช่วงปิดเทอม 
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2.2 รูปแบบและเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ 

2.2.1 เด็กและความสนใจในวัยเด็ก ช่วงอายุ 6-12 ป ี

 ศาสตราจารย์แพทย์หญิงนงพงา ลิ้มสุวรรณ กล่าวถึงเด็กช่วงอายุ 6-12 ปี ไว้ว่า เด็กช่วงนี้จะ

มีความสามารถในการคิด การจำ การพูด และการรับรู้ดีขึ้นมากทำให้เด็กเริ่มรู้ความเป็นจริงในชีวิต

หลายๆ อย่างการเกิด การตาย ความแตกต่างของเพศหญิงและชายชัดขึ้น ความคิดก็มีเหตุผลมากขึ้น 

และมีพัฒนาการในด้านต่างๆดังนี้ 

 1) การควบคุมอารมณ์ (Impulse control) เด็กสามารถมีความคิดได้มากขึ้น จึงสามารถที่

จะลองคิดดู ลองเอาอย่างคนอ่ืนดูบ้าง ไม่ต้องแสดงออกเป็นพฤติกรรมทันที ภาวะสงบของอารมณ์ได้ 

ทำให้เด็กพร้อมที่จะเรียนหนังสือได้ 

 2) การพัฒนาจริยธรรม (Superego development) การสร้างนั้นอาศัยพ่อแม่เป็นตัวอย่าง 

ก่อนหน้าวัยนี้เด็กไม่ได้รู้จริงว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ก็ทำตามพ่อแม่ไป พอถึงวัยเรียนเด็กจะรู้สึกจริงๆ ว่า

อะไรถูกต้องอะไรไม่ถูกต้อง คือเด็กเริ่มการยอมรับเรื่องความถูกผิดให้เป็นคุณธรรมของตัวเด็กเอง 

(internalised) ฉะนั้นในวัยนี้เด็กจะไม่ทำผิดเพียงเพ่ือเอาใจพ่อแม่แต่เพราะเด็กเองเห็นว่าผิดจึงไม่ทำ 

 3) การเล่นและการทำงาน เมื่อรู้ว่ามีความแตกต่างระหว่างการเล่น การทำงานควรให้เด็ก

รู้สึกสนุกท่ีจะทำงาน รู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถทำได้ การเล่นก็เปลี่ยนไป วัยนี้ชอบเล่นเป็นหมู่เป็น

กลุ่ม ชอบเล่นอย่างมีกฎมีกติกา 

 4) ความสัมพันธ์กับพ่อแม่และเพ่ือน เด็กชอบที่จะเล่นกับเพ่ือนและคนนอกบ้านมากขึ้น จะ

เอาอย่างเพ่ือน บางทีเด็กอาจรู้สึกผิดหวังในพ่อแม่ของตนว่าไม่เก่งเท่าที่ตนเคยคิด (disillusioned) 

บางทีมีความเพ้อฝันเกี่ยวกับชาติกำเนิดของตนไปต่างๆ (family romance) สนใจผู้ใหญ่นอกบ้าน

มากกว่าพ่อแม่ เช่น ครู ซึ่งเป็นวิธีที่เด็กจะทำให้ตัวเองแยกจากพ่อแม่เป็นอิสระมากขึ้นตามลำดับ 

 5) ความพร้อมที่จะเรียน ความคิดของเด็กพร้อมเมื่ออายุ 6 ปี เพราะสามารถคิดย้อนกลับไป

มาได้ รู้ความคงท่ีของปริมาตร แยกแยะน้ำหนัก ส่วนสูงต่างๆ ได ้
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 6) การพัฒนาของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ การทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ

มีความสมบูรณ์มากขึ้น เช่น การเห็น การได้ยิน การทำงานประสานกันของประสาทรับรู้ส่วนต่างๆ4  

 จากการศึกษาพัฒนาการของเด็กในช่วงอายุ 6-12 ปี พบว่าเด็กในช่วงวัยก่อน 7 ขวบ จะเห็น

ตนเองเป็นศูนย์กลาง แต่เมื่ออายุ 7 ขวบ เข้าสู่วัยเรียน เด็กจะเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมมากขึ้น ได้ทำ

กิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน ทำให้มีการพัฒนาทางด้านสติปัญญา อารมณ์ และสังคม เด็กจะเรียนรู้

ความถูกผิด และเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งรอบตัวโดยมีพ่อแม่เป็นแบบอย่าง เด็กจะรู้จักควบคุม

อารมณ์และแก้ไขปัญหาได้มากขึ้น เด็กจะเกิดการปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้ด้วยตัวเอง ซึ่งเด็กในวัยนี้

เพ่ือนจะมีอิทธิพลมากต่อการพัฒนาบุคลิกภาพและประสบการณ์ การปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนจากการ

เล่นจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ปรับตัว และมีเหตุผลมากขึ้น แต่ก็ยังคงมีขอบเขตของการเรียนรู้ ซึ่ง

ต้องอาศัยการทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัว พ่อแม่เป็นบุคคลที่สำคัญกับลูกเสมอในการฝึกฝน

เรียนรู้ต้องอาศัยความรัก ความอบอุ่น และความเอาใจใส่จากครอบครัวเป็นรากฐานสำคัญในการคิด

และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต  

 การเล่นของเด็ก คือ การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว

และบุคคลอ่ืนๆ การเล่นของเด็กทำให้เด็กมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน พร้อมทั้งส่งผลต่อพัฒนาการ

ทางร่างกาย สติปัญญา ภาษา อารมณ์และสังคม กล่าวคือในการเล่นของเด็กจะเกิดการเคลื่อนไหว

ร่างกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง และมีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีเหตุมีผลจากการเล่น

บทบาทสมมติต่างๆ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ และยังมีการพัฒนาด้านภาษาเพ่ือสื่อสารกับผู้อ่ืน 

สุดท้ายคือพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม เด็กจะเรียนรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืนและมีเหตุผล รู้จักการแก้ไข

ปัญหา 

 ข้าพเจ้าในวัยเด็ก เติบโตมาท่ามกลางธรรมชาติ และไม่บ่อยนักที่จะมีของเล่น พ่อและแม่จะ

ซื้อของเล่นให้ในโอกาสสำคัญหรือจากการเป็นเด็กดี ของเล่นจึงเป็นของขวัญและของรางวัลที่น่า

ภาคภูมิใจ ของเล่นที่ข้าพเจ้าชื่นชอบจะมีสีสันสดใส มีรูปทรงที่เข้าใจง่าย และมีลวดลายกราฟิกการ์ตูน 

 
4 นงพงา ลิ้มสุวรรณ , พัฒนาการทางจิตใจ , เข้าถึงเมื่อ 13 พฤษภาคม 2563, เข้าถึงได้จาก 

https://med.mahidol.ac.th/ramamental/generalknowledge/child/06242014-

1920?fbclid=IwAR2IcFqdvszjOmiB5OpGbBibjUOnU-7Qc1QNVfE9IuiSdLi1qP0St-

YdCQ 

https://med.mahidol.ac.th/ramamental/generalknowledge/


 13 
 
แต่ส่วนมากข้าพเจ้าและพ่ีๆ น้องๆ จะหยิบจับสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว แล้วจินตนาการสมมติให้เป็นสิ่งที่

ต้องการ เช่น ใบไม้ใช้แทนเงิน และให้ดอกไม้เป็นขนม หรือขุดดินเป็นหลุมและแล้วหยอดดินที่ผสมกับ

น้ำลงไปในหลุมแล้วใช้ช้อนแคะขึ้นมาจากหลุมเป็นขนมครก และสมมติตัวเองเป็นแม่ค้าหรือแม้กระทั่ง

เล่นบทบาทสมมติแทนตนเองเป็นพ่อแม่ เล่นกับพ่ีๆ น้องๆ เป็นครอบครัว หรือเล่นเป็นคุณครู 

นักเรียน ซึ่งเหล่านี้เกิดจากการเลียนแบบพฤติกรรมจากบุคคลรอบตัว พ่อแม่ ครอบครัว คุณครู หรือ

บุคคลอ่ืนๆ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล้วนมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็ก วัยเด็กจึงเป็นวัยที่กล้าคิด 

กล้าแสดงออก ร่าเริง เพราะไม่มีความคิดที่ซับซ้อนและใช้เหตุผลกับทุกอย่างเหมือนผู้ใหญ่ ข้าพเจ้า

ประทับใจเรื่องราวและช่วงเวลาความคิดแบบเด็กๆ นำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและนำรูปแบบ

ลักษณะรูปร่าง รูปทรงของของเล่นเด็ก ของเล่นที่เกิดจากการสมมติ หยิบจับสิ่งของรอบตัว ลักษณะ

รูปร่าง รูปทรงจากธรรมชาติ สีสันต่างๆ ลวดลายกราฟิกการ์ตูน มาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์

ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 

 

 
ภาพที่ 5 ภาพของเล่นเด็ก 

ที่มา  https://www.youtube.com/watch?v=PewmvrbhIno เข้าถึงเมื่อ  27 เมษายน 2563 

https://www.youtube.com/watch?v=PewmvrbhIno
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2.2.2 เด็กกับศิลปะ  
ในโลกของเด็ก ศิลปะ คือ การแสดงออกอย่างอิสระเสรี ที่ เต็มไปด้วยจินตนาการและ

ความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งต่างๆ ความบริสุทธิ์ จริงใจ เปิดเผย ตรงไปตรงมา การวิเคราะห์คุณค่าทาง
ศิลปะเด็กอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาช่วงใดช่วงหนึ่ง เราจะได้เห็นความงอกงามหรือความถดถอยทาง
จิตวิญญาณของเด็กในช่วงนั้นๆ ได้ ความงอกงามหรือความถดถอยนี้เป็นผลมาจากอิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อม ประสบการณ์ และการเรียนรู้จากบุคคล สื่อ เหตุการณ์หรือกระแสนิยมที่เด็กได้รับเมื่อเขา
ได้รับโอกาสให้แสดงออกเป็นผลงานทางศิลปะอย่างอิสระ5  
 เด็กในช่วงวัย 7-12 ปี ตามทฤษฎีพัฒนาการทางศิลปะเด็ก ของโลเวนเฟลด์และเอ็ดวาร์ดส์ 

ซึ่งแบ่งขั้นพัฒนาการศิลปะ ตามการแสดงออกตามความคิด ตามความรู้สึกของเด็กที่มีความแตกต่าง

กันระหว่างบุคคลซึ่งจะพัฒนาตามวัยและวุฒิภาวะ6  ดังนี้ 

ช่วงอายุ 7 - 9 ปี วัยสร้างมโนทัศน์  เด็กจะใช้การวาดแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจเรื่องมโน

ทัศน์มากกว่าการเห็น มีการใช้เส้นฐานท้องฟ้า อากาศตรงกลาง และวาดแบบตานกหรือแปลน x-ray 

และสลับด้าน รวมถึงวาดคนโดยใช้รูปร่างแบบเรขาคณิต แขนขามีเนื้อที่มากข้ึน 

ช่วงอายุ 9 - 12 ปี วัยเกาะกลุ่ม มีลักษณะการวาดรายละเอียดมากขึ้น เช่น กระดุม 

ลวดลายของเสื้อ มีการตกแต่งภาพ คำนึงถึงสภาพแวดล้อม และเริ่มวาดแบบมิติในลักษณะของการ

ทับซ้อน  เริ่มวาดโดยมีมิติหรือความลึก และวาดท่าทางในบางลักษณะ ทำให้ไม่สามารถเห็นทุกส่วน

ของร่างกาย 

 จากการศึกษาทฤษฎีพัฒนาการทางศิลปะเด็ก พบว่าเด็กในแต่ละช่วงอายุมีพัฒนาการวาด

ภาพและแสดงออกตามลำดับการเรียนรู้ การสังเกต และการเข้าใจธรรมชาติและสภาพแวดล้อม เด็ก

ในช่วงอายุ 7-9 ปี จะวาดภาพตามจินตนาการโดยใช้รูปร่างแบบเรขาคณิต ประกอบเป็นเรื่องราว ยัง

ไม่มีมิติและการทับซ้อน แต่เมื่ออายุ 9-12 ปี เด็กจะมีการสังเกตสิ่งรอบตัวมากขึ้น ทำให้ภาพที่เด็กวาด

ปรากฏรายละเอียด มีมิติและการทับซ้อน ทั้งนี้เด็กช่วงอายุ 7-12 ปี ก็แสดงออกและสร้างสรรค์งาน

ศิลปะตามความคิดแสดงถึงอารมณ์ ความรู้สึก และสภาพจิตใจได้เป็นอย่างดี บรรยากาศและ

 
5 ปริญญา นันตสุข, เราเห็นอะไรในศิลปะเด็ก (กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น, 2547) 
6 วิสูตร โพธิ์เงิน, ศิลปะสำหรับเด็ก (Art for Children) (นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา

เขต พระราชวังสนามจันทร์, 2556) 
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สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานของเด็ก เด็กจะเกิดการอยากรู้ อยากทดลอง นำไปสู่

การค้นพบเทคนิควิธีการที่ตนเองสนใจและถนัด ดังนั้นกิจกรรมจึงส่งเสริมให้เกิดความเด็กฉลาดทาง

อารมณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความม่ันใจในตนเอง กล้าแสดงออก มีเจตคติท่ีดีต่อศิลปะ รวมถึงเป็น

บุคคลที่มีรสนิยมดีในอนาคต 

 ข้าพเจ้าชื่นชอบการวาดภาพมาตั้งแต่เด็ก และด้วยเหตุที่ชอบดูการ์ตูนและอ่านหนังสือ

การ์ตูนนั่นเอง ทำให้ภาพที่วาดในวัยเด็กล้วนแต่เป็นภาพลักษณะการ์ตูน ภาพเสมือนจริง และระบาย

สีที่สดใสเสมอ ซึ่งในปัจจุบันข้าพเจ้าก็ยังคงชื่นชอบรูปแบบการสร้างสรรค์งานในลักษณะภาพเสมือน 

การวาดการ์ตูน และได้มีการพัฒนาทดลองสร้างสรรค์เทคนิคต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จึงนำรูปแบบการ

วาดภาพเสมือนจริง ลักษณะการ์ตูนมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ รวมถึงการใช้สีสัน

ในการสื่อความหมายความสดใสในวัยเด็กร่วมด้วย 

 

2.2.3 ภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็ก 
ภาพประกอบหนังสือถือเป็นหัวใจสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เพราะเป็นสิ่งที่ทำ

ให้เด็กสนใจและสามารถเข้าใจเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทาง
ศิลปะจากการรับรู้แนวคิด การจัดวางองค์ประกอบ และเทคนิควิธีการจากภาพในหนังสือ ซึ่ง
ประสบการณ์ในการรับรู้ทั้งหมดสามารถเป็นแนวทางและทางเลือกในการสร้างสรรค์งานศิลปะของ
เด็กได้7 

เกริก ยุ้นพันธ์ กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กว่ามีจุดประสงค์ 
เพ่ืออธิบายและเสริมเนื้อหาให้ชัดเจน เพ่ือดึงดูดความสนใจของเด็ก เพ่ือจุดประกายและสร้าง
จินตนาการสำหรับเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดความประณีตและรักความสวยงาม และควรมีลักษณะที่
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหนังสือโดยเฉพาะตรงตามจุดมุ่งหมายของผู้จัดทำ และกล่าวถึงลักษณะ
ภาพที่เด็กชอบว่า เด็กเล็กชอบภาพประกอบลายเส้นที่ไม่ซับซ้อน เมื่อเด็กโตขึ้น ภาพประกอบที่เด็ก
ชอบจะซับซ้อนมากขึ้นด้วย เด็กจะชอบภาพประกอบที่มีสีสันสดใส เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา 

 
7 วิภาวี คงมาลา, บทบาททางศิลปศึกษาของเกริก ยุ้นพันธ์ (ครุศาสตรมหาบัณฑิต), เข้าถึงได้จาก

https://tdc.thailis.or.th/tdc/dccheck.php?Int_code=90&RecId=11856&obj_id=
21480&showmenu=no&userid=0 
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เด็กๆ มักจะดูรูปวาดทางขวามือก่อนรูปทางซ้ายมือ เด็กชายและเด็กหญิงชอบภาพประกอบในหนังสือ
ไม่แตกต่างกัน แปลภาพที่วาดด้วยสีน้ำและสีหมึกที่มีสีสันสดใสจะส่งผลให้เด็กเกิดจินตนาการท่ีดี8 

จากการศึกษาลักษณะและความสำคัญของภาพประกอบหนังสือ ข้าพเจ้าคิดว่าภาพประกอบ
มีความสำคัญมากต่อความสนใจของเด็ก ภาพประกอบเป็นแรงจูงใจลำดับต้นๆ ในการส่งเสริมให้เด็ ก
รักการอ่าน เนื่องจากภาพประกอบจะบอกเล่าเรื่องราวบางช่วงบางตอนของเนื้อหา หากภาพประกอบ
น่าสนใจก็จะกระตุ้นให้เด็กอยากที่จะอ่านหนังสือ ภาพประกอบที่ดีต้องสอดคล้องกับเนื้อหา มีสีสัน
สดใสสวยงาม ทั้งนี้เด็กจะได้ความรู้ทางศิลปะจากภาพประกอบร่วมด้วย ผ่านลายเส้น สี รูปร่ าง 
รูปทรง และการจัดองค์ประกอบของภาพ ซึ่งในปัจจุบันมีหลายสำนักพิมพ์ต้องปิดตัวลง เนื่องจากคน
ในยุคปัจจุบันสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางโซเชียลได้รวดเร็วกว่าหนังสือที่ต้องรอการตีพิมพ์และ
จำหน่าย ทำให้หนังสือนิทาน หนังสือการ์ตูน หนังสือนิยาย หรือหนังสือสารคดีต่างๆ ที่เป็นที่นิยมของ
เด็กถูกนำเสนอในรูปแบบออนไลน์มากข้ึน ส่งผลให้เด็กสนใจการอ่านหนังสือจากการตีพิมพ์ลดน้อยลง 
แต่ไม่ว่าเด็กจะอ่านหนังสือในรูปแบบใดก็ตาม ภาพประกอบก็ยังเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เด็กเกิดความ
สนใจและอยากอ่านเนื้อหา 

นับตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้าชื่นชอบงานเขียนภาพการ์ตูน ทำให้เป็นเด็กที่รักการ
อ่านหนังสือนิทานและหนังสือการ์ตูนไปด้วย แต่หนังสือที่ชื่นชอบนั้นมีลักษณะของภาพประกอบ
มากกว่าเนื้อเรื่อง ซึ่งเนื้อเรื่องจะมีที่มีเพียงสั้นๆ ข้าพเจ้ามักจะดูภาพแล้วจินตนาการเรื่องราวและดู
ลักษณะการวาดภาพแล้วนำมาฝึกวาดภาพตามเสมอ การที่ข้าพเจ้าชอบอ่านหนังสือนิทานและหนังสือ
การ์ตูนในวัยเด็กนั้น มีอิทธิพลส่งผลมาสู่การสร้างสรรค์งานศิลปะในปัจจุบัน และผลงานวิทยานิพนธ์
ชุดนี้ก็ได้รูปแบบการวาดลดทอนในลักษณะการ์ตูนที่มีสีสันสดใส สื่อถึงความชอบและความสนใจในวัย
เด็ก ความสุข ความสนุกสนานจากเรื่องราวความประทับใจเมื่อครั้งไปเที่ยวทะเลกับครอบครัว 

 

 
8 เกริก ยุ้นพันธ์, การออกแบบและเขียนภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็ก  (กรุงเทพมหานคร:              
  สุวีริยาสาส์น, 2543) 
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ภาพที่ 6 หนังสือชื่อเรื่องคุณลุงชอบปลูกต้นไม้ (2551) 

เนื้อเรื่อง, ภาพประกอบ เกริก ยุ้นพันธ์ 

ที่มา https://www.welovebook.com/Inc/ImgDetBox.php?bID=28609  

เข้าถึงเมื่อ 27 เมษายน 2563 

 

 
 

ภาพที่ 7 หนังสือตัวเลขไทยไก่เข่ีย (นิทานรางวัลมูลนิธิเด็ก ปีที่ 1) 
(รางวัลดีเด่น (สพฐ.)  เนื้อเรื่อง รักษิตา, ภาพประกอบ กันจณา ดำโสภี  

ที่มา https://www.happyreading.in.th/bookreview/detail.php?id=74  

เข้าถึงเมื่อ 27 เมษายน 2563 

https://www.welovebook.com/Inc/ImgDetBox.php?bID=28609
https://www.happyreading.in.th/bookreview/detail.php?id=74
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2.2.4 งานหัตถกรรม 

      วิบูลย์ ลี้สุวรรณ กล่าวว่า สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยมือเรียกว่าหัตถกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก

คือการใช้สอย ต่อมาเมื่อมีประโยชน์ใช้สอยสมบูรณ์แล้ว มนุษย์จึงสร้างให้มีฝีมือสูงขึ้นโดยใช้ทักษะ

เฉพาะตัวผสานกับความรู้สึกนึกคิดจินตนาการและความงดงาม ทำให้งานหัตถกรรมมิได้เป็นเพียง

เครื่องมือเครื่องใช้เท่านั้น แต่มีความงามแฝงภูมิปัญญาและค่านิยมของชุมชน ซึ่งเป็นต้นเค้าของสิ่งที่

เรียกกันภายหลังว่า “ศิลปะ” และเรียกหัตถกรรมที่มีคุณลักษณะดังกล่าวว่า “ศิลปหัตถกรรม”9 และ

งานศิลปหัตถกรรมนั้นมีมากมายหลายแขนง ทุกแขนงมีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมา

ยาวนาน หากแบ่งตามประเภทวัสดุและกรรมวิธีจะได้ดังนี้ การปั้นและหล่อ การเย็บปักถักร้อยและ

การทอผ้า การแกะสลัก การก่อสร้าง การเขียนหรือวาด การจักสาน และการทำเครื่องกระดาษ     

เป็นต้น 

 การเย็บปักถักร้อย เป็นศิลปหัตถกรรมงานฝีมือของคนไทยที่มีมาแต่โบราณกาล ทำขึ้นเพ่ือ

ตกแต่งให้เกิดความเรียบร้อยและสวยงาม โดยมากมักเป็นขั้นตอนต่อจากการทอผ้าหรือการนำผ้า

สำเร็จรูปมาใช้ในการทำเครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย ประยุกต์ใช้ในหลายรูปแบบสำหรับผู้คนทุก

ระดับชั้น เช่น ใช้ในงานพระราชพิธีและงานพิธีต่างๆ ใช้ เป็นเครื่องปูลาดตกแต่งเครื่องเรือนหรือ

สถานที่ ทำถุง หมอนฟูก และม่าน เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นในทุกยุคสมัยศิลปหัตถกรรม การเย็บปักถัก

ร้อยของคนไทยเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่สตรีที่ต้องเรียนรู้และฝึกฝนมาตั้งแต่เยาว์วัย ทั้งในหมู่ชนทั่วไปและ

กลุ่มเจ้านายชั้นสูงในราชสกุลเพราะถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาใน

การเป็นแม่บ้านแม่เรือน10 

ข้าพเจ้าสนใจในเสน่ห์ของงานหัตถกรรม เนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้ฝีมือในการทำชิ้นงาน 

ผ่านการเรียนรู้และการฝึกฝน ดังที่ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษที่สั่งสมมายาวนาน งานหัตถกรรมจะ       

 
9 วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, “ศิลปะหัตถกรรมพ้ืนบ้าน : เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น,” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ฉบับภาษาไทย, 30, 1 (2553): 164. 
10 ดลยา เทียนทอง, “ความก้าวหน้าในศิลปหัตถกรรมการเย็บปักถักร้อยของสตรีไทย รัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ,” วารสารไทยศึกษา, 9, 2 (สิงหาคม, 2556- 
มกราคม, 2557) 



 19 
 
บ่งบอกถึงรสนิยม ความประณีตละเมียดละไม เอกลักษณ์เฉพาะของผู้ทำหรือแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต 

อัตลักษณ์ และภูมิปัญญาของท้องถิ่น โดยข้าพเจ้าเริ่มต้นการเย็บปักผ้าจากความคิดที่อยากสวมใส่

เสื้อผ้าในลวดลายที่ตนเป็นผู้ออกแบบและปักลวดลายนั้นด้วยตนเอง ด้วยเหตุนี้จึงอยากเรียนรู้

กระบวนการและวิธีการเย็บปักผ้า ประกอบกับการเย็บ ปัก ถัก ร้อย เป็นเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ที่

ข้าพเจ้าชื่นชอบและเห็นคุณค่าของงานฝีมือทุกชิ้น เพราะผลงานทุกชิ้นทำขึ้นด้วยความประณีต และ

ช่วงเวลาขณะเย็บปักผ้านั้น เป็นช่วงเวลาแห่งความสุข สนุกสนานเพลิดเพลิน ได้ศึกษาเรียนรู้และ

ทดลองคิดค้นการเย็บปักผ้าในรูปแบบต่างๆ นำไปสู่เทคนิควิธีการเฉพาะตน ข้าพเจ้าจึงนำเทคนิค

วิธีการเย็บปักผ้ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ 

 

2.2.5 ศิลปะสื่อผสม 

สื่อผสม เป็นผลงานการนำสื่อและกลวิธีหรือเทคนิคมาประกอบกันหลายประเภทเข้าไปร่วม

ด้วยกันในผลงานศิลปะ เรื่องราวแล้วแต่ผู้สร้างสรรค์ผลงานเฉพาะตน จะเป็นทัศนศิลป์ที่เป็นรูปแบบ 

2 มิติ และ 3 มิติ ถึงแม้ศิลปินจะแสดงออกด้วยกันหลายๆ อย่างก็ตาม แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีสื่อหนึ่ง

เป็นประธาน เป็นโครงสร้างสำคัญในงานนั้น และอ่ืนๆ จะเป็นส่วนประกอบ เช่น ในงานชิ้นหนึ่งมีสี

และแสงเป็นตัวสำคัญ งานนั้นก็จะจัดอยู่ในสาขาจิตรกรรม หรือในงานที่มีลักษณะทางปริมาตรของ

วัตถุหรือของที่ว่างเป็นโครงสร้างสำคัญแล้วมีสี แสง เสียงเป็นส่วนประกอบก็เป็นงานในสาขา

ประติมากรรม ทั้งนี้ย่อมแล้วแต่เจตนาของศิลปินและผลที่ได้รับจากงานชิ้นนั้นเป็นสำคัญ แต่ก็อาจมี

งานบางชิ้นที่มีสื่อต่างๆ ผสมกันในลักษณะที่ไม่อาจแยกออกได้ว่าสื่อใดเด่นกว่า และเป็นเจตนาของ

ศิลปินที่จะให้เป็นไปเช่นนั้นด้วย ก็มักจะเรียกศิลปะชิ้นนี้ว่าศิลปะสื่อผสม (Mixed Media Art)11 

กลวิธีในการสร้างสรรค์งานศิลปะสื่อผสม ประกอบด้วยหลายองค์ประกอบ ดังนี้ 

1. ลักษณะวัตถุและรูปทรง  

ลักษณะวัตถุ หมายถึง โครงสร้างของวัตถุต่างๆ หรือวัตถุที่มีลักษณะต่างๆ ที่ นำเสนอใน

ผลงานศิลปะในรูปแบบของความมองเห็นจริงของวัตถุและมีรูปทรงอันสวยงามและไม่สวยงาม

แตกต่างกันไป สร้างรูปทรงเป็นจุดเด่นของผลงานศิลปะในลักษณะวัตถุและรูปทรง เช่น ลักษณะวัตถุ

และรูปทรงของวัฒนธรรมท้องถิ่น ลักษณะวัตถุและรูปทรงของเทคโนโลยี ลักษณะวัตถุและรูปทรง

 
11 ชลูด นิ่มเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2557) 
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ของวัฒนธรรม สังคมเมืองและชนบท เป็นต้น รูปทรง (Form) ก็มีความสำคัญ คนส่วนมากมักจะ

มองข้ามคุณค่าของรูปทรงไปเสีย รูปทรงแฝงอยู่ภายใน ประกอบกันเป็นเรื่องราวทำให้เกิดเป็นศิลปะ

ขึ้น เรารู้เรื่องว่าเป็นเรื่องศาสนา โบราณนิยาย เป็นต้น การแสดงลีลาของรูปทรง รูปทรงเปลี่ยนแปลง

อยู่เสมอ รูปทรง คือสิ่งที่มองเห็นได้ในทัศนศิลป์ เป็นส่วนที่ศิลปินสร้างข้ึนจากจินตนาการ ประสานกัน

อย่างมีเอกภาพ รูปทรงให้ความพอใจต่อความรู้สึกสัมผัส ปัญญา ความคิดภายในเป็นสัญลักษณ์ให้แก่

อารมณ์ ความรู้สึก ในเนื้อหาหรือเรื่องราวตามจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ศิลปะ 2 มิติ หรือ 3 มิติ 

2. การบูรณาการรูปทรง เป็นการพัฒนาจากรูปทรงเดิมที่ผู้สร้างสรรค์ตามรูปแบบเดิม กว้าง 

และยาว 2 มิติ  กว้าง ยาว และสูงในลักษณะ 3 มิติ เปลี่ยนแปลงลักษณะรูปทรงอิสระ มีเสรีภาพใน

การกำหนดรูปทรงได้อย่างเสรีที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน จากการที่มองเห็นรูปทรงด้วยสายตา มา

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในลักษณะไม่เหมือนจริง ตามจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ ผลงานศิลปะของ

ผู้สร้างเองเป็นผู้กำหนดให้เกิดรูปทรงข้ึนในผลงานศิลปะนั้น 

3. การใช้วัสดุปะติด หมายถึง สื่อที่เป็นวัสดุมาปะติดบนระนาบรองรับ อาจจะเป็น 2 มิติ 

หรือ 3 มิติ บนผลงานศิลปะ เรียกว่าภาพปะติดหรืออาจจะผสมผสานกับสื่ออ่ืนๆ เรียกว่า ศิลปะ

สื่อผสม ในการสร้างสรรค์สื่อผสม หากการสร้างสรรค์นั้นเป็นการผสมผสานของวัสดุบนระนาบรองรับ 

2 มิติ เรียกว่าภาพปะติด แต่ถ้าเป็นการผสมผสานกันด้วยวัสดุ 3 มิติ และก่อให้เกิดเป็นลักษณะ

รูปแบบ 3 มิติขึ้น จะให้ตั้งได้หรืออยู่ในลักษณะใดก็ตาม ก็เรียกผลงานนั้นว่า การสร้างสรรค์โครงสร้าง

ด้วยวัสดุ (Construction) จากการนำเอาวัสดุมาปะติดผสมผสานให้เข้ากับการระบายสี เป็นการ

สะท้อนให้เห็นวิธีคิดต่อสื่อวัสดุปะติด การเลือกสรรวัสดุที่มีคุณลักษณะต่างกันมารวมกันในที่ เดียวกัน 

จนเกิดเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ต่างไปจากอดีต กลวิธีการปะติดไม่ได้เป็นแต่เพียงในการ

เลือกวัสดุในการสร้างสรรค์ศิลปะได้หลากหลายมากขึ้นเท่านั้น หากมีส่วนช่วยผลักดันในการ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในอดีตให้ได้มีโอกาสก้าวออกจากเงื่อนไข ทัศนคติทางช่างไปสู่ กระบวนการ

ทางความคิดมากขึ้นและนำไปสู่ผลงานศิลปะสื่อผสม 

4. การสร้างพ้ืนภาพ สีจัดได้ว่าเป็นส่วนสำคัญของงานศิลปะ เพราะสีเป็นส่วนหนึ่งของการ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีผลเกี่ยวพันกับองค์ประกอบทุกอย่างของผลงานศิลปะ อีกทั้งยังมีอิทธิพล

แสดงออกภายใน ก่อให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกต่างๆ ของศิลปิน สีใช้แทนคำในสิ่งต่างๆได้ สีให้

ความรู้สึกสวยงามและไม่สวยงาม สีให้ความกลมกลืนและตัดกันอย่างรุนแรง โดยศิลปินกำหนดสีและ

แทนค่าลงไปในผลงานศิลปะของเขาเหล่านั้นสะท้อนภาพมาสู่สาธารณชนในการสร้างพ้ืนภาพด้วยสี 
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5. กลวิธีระบายสี ซึ่งปรากฏในผลงานศิลปะสื่อผสมของ กมล ทัศนาญชลี ซึ่งผลงานศิลปะ

สื่อผสมส่วนใหญ่ใช้สีอะคริลิคระบาย หรือผสมกับวัสดุปะติดบนผลงานศิลปะ เป็นการระบายสีด้วย

อารมณ์และความรู้สึก แสดงพลังของสีเป็นสีที่สดใส ทั้งเทสีและสาดสีลงบนผลงานซ้อนทับกัน ปรากฏ

ร่องรอยของสีที่ชัดเจน 

6. วัสดุและสื่อความหมาย หมายถึง การนำวัตถุมาสื่อความหมายในผลงานทัศนศิลป์ที่

สร้างสรรค์ในรูปแบบศิลปะ สะท้อนให้ผู้ชมได้รู้ได้เห็นของเนื้อหาหรือเรื่องราวที่ผู้สร้างสรรค์นำเสนอ

ในผลงานศิลปะ การแยกประเภทของวัตถุและสื่อความหมาย แยกได้ 3 ประเภท ดังนี้ 

1) ประเภทและลักษณะของวัตถุ ที่นำมาใช้ในผลงานศิลปะ อาจจะใช้ในประเภทลักษณะ

ของวัตถุที่นำมาใช้ในผลงานศิลปะ อาจจะใช้ในประเภทลักษณะของวัตถุในอดีตและปัจจุบัน หรือ

แสดงวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น และประเภทลักษณะของวัตถุเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประเภทวัตถุใน

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

2) การใช้สื่อความหมายของวัตถุ ในผลงานศิลปะจะใช้วัตถุสื่อความหมาย แสดงความ

เป็นเรื่องราวเนื้อหาวัฒนธรรมหรือแสดงความเป็นมาในอดีตและปัจจุบัน เช่น การสื่อความหมาย

แสดงความเป็นวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก สื่อความหมายโดยใช้วัตถุท้องถิ่น การสื่อ

ความหมายวัตถุจากอดีตหรือปัจจุบัน โดยการนำเอาวัตถุจากอดีตและปัจจุบันมาสื่อความหมายใน

ผลงานศิลปะ 

3) ความสัมพันธ์ของเนื้อหา  ในงานศิลปะเนื้อหาเป็นส่วนประกอบหนึ่งของงานศิลปะ 

กล่าวถึงเรื่องราวในงานนั้นโดยวัตถุ และสื่อความหมายเป็นการบอกเรื่องราวหรือเนื้อหา ให้มี

ความสัมพันธ์กับผลงานศิลปะ โดยใช้วัตถุเป็นสื่อเรื่องราวนั้น เช่น สะท้อนความเป็นวัฒนธรรม 

สะท้อนความเป็นอดีต สะท้อนความเป็นปัจจุบันที่มีอยู่จริง โดยใช้วัตถุในผลงานทัศนศิลป์ให้มี

ความสัมพันธ์ของเนื้อหา12  

วัสดุและเทคนิคทางศิลปะ 

วัสดุ หมายถึง วัตถุท่ีนำมาใช้ หรือสิ่งของ 

 
12 เกษม ก้อนทอง, ศิลปะสื่อผสม (กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาการ, 2549) 
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วัตถุ หมายถึง สิ่งที่เตรียมไว้เพ่ือผลิตหรือประกอบกันเป็นสิ่งสำเร็จรูปลักษณะต่างๆ ตามที่

ต้องการ ดังนั้นวัสดุโดยทั่วไป หมายถึง วัตถุดิบหรือสิ่งของที่เตรียมไว้เพ่ือใช้ผลิตหรือประกอบสิ่ง

สำเร็จรูปหรือสินค้าใดๆ 

ส่วนวัสดุทางศิลปะ หมายถึง วัตถุดิบทางสุนทรีย์หรือวัสดุใดๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการ

สร้างสรรค์ทางศิลปะด้วยเทคนิควิธีการต่างๆ ให้เป็นภาพหรือรูปแบบที่มีความสวยงามแปลกตาน่าทึ่ง 

ลักษณะท่ีมาของวัสดุ 

วัสดุที่นำมาใช้ในงานศิลปะ อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ที่มา คือ 

1) วัสดุจากธรรมชาติ คือ วัสดุที่เกิดขึ้นเองมิใช่เกิดจากการสร้างของมนุษย์ วัสดุธรรมชาติจะ

มีสีสันพื้นผิว รูปลักษณ์ ที่หลากหลายแต่งต่างกันออกไปตามคุณสมบัติทางกายภาพ เมื่อมนุษย์พบเห็น

และกำหนดชื่อเรียกทางกายภาพเหล่านั้นเพ่ือความเข้าใจร่วมกันว่า ดิน แร่ หิน พืช สัตว์ โลหะ     

เป็นต้น และจากสิ่งที่ปรากฏขึ้นเองเหล่านี้ มนุษย์มองเห็นคุณค่าในคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุ จึง

ได้นำมาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ให้มีรูปลักษณะทางกายภาพใหม่ โดยมีความสวยงามเป็นจุดมุ่งหมาย

หลัก รูปลักษณะที่ถูกสร้างขึ้นให้มีความสวยงามเหล่านี้ ถูกกำหนดเรียกเพ่ือความเข้าใจร่วมกันว่า 

ศิลปกรรม 

2) วัสดุที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้น คือ วัสดุที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์เป็นผู้กำหนดสร้าง ให้ได้คุณสมบัติ

ทางกายภาพคล้ายวัสดุธรรมชาติ หรือได้คุณสมบัติทางกายภาพใหม่ต่างจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อเอื้อต่อ

การใช้ประโยชน์ของมนุษย์เอง ในแวดวงศิลปะอาจจำแนกวัสดุสังเคราะห์นี้ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

- วัสดุสังเคราะห์เพ่ือใช้สร้างสรรค์งานศิลปะโดยตรง เช่น สีชนิดต่างๆ กระดาษวาด

เขียน ผ้าใบเขียนภาพ ขี้ผึ้ง ปูนปลาสเตอร์ ในงานประติมากรรม หมึกพิมพ์ เป็นต้น  

- วัสดุสังเคราะห์ที่ผลิตขึ้นเพ่ือประโยชน์ต่อการอ่ืน เช่น ต่อการดำรงชีพของมนุษย์ต่อ

อุตสาหกรรม เป็นต้น วัสดุเหล่านี้ เช่น โลหะ พลาสติก กระจก ไม้ กระดาษ โฟม ซีเมนต์ เป็นต้น 

คุณสมบัติของวัสดุ 

คุณสมบัติของวัสดุ คือ ลักษณะเฉพาะของวัสดุที่สามารถบอกให้เราทราบว่า วัสดุนั้นเป็น

อะไร การนำวัสดุมาใช้ในงานลักษณะต่างๆ จำเป็นต้องทราบถึงคุณสมบัติของวัสดุ เพ่ือให้ได้วัสดุที่

เหมาะสมกับงานนั้นๆ คุณสมบัติของวัสดุโดยทั่วไปที่ต้องพิจารณา ได้แก่ 
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1) คุณสมบัติทางกายภาพ หมายถึง คุณสมบัติของวัสดุที่เราสามารถสังเกตได้ โดยไม่ต้องใช้

ปฏิกิริยาเคมี เช่น สังเกตจากสี กลิ่น รส ความแข็ง ความหนาแน่นสัมพัทธ์ ความถ่วงจำเพาะ ความ

เหนียว การนำความร้อนและไฟฟ้า จุดเดือด จุดหลอมเหลว ความหนืด และการละลาย เป็นต้น 

2) คุณสมบัติทางเคมี เป็นคุณสมบัติของวัสดุซึ่งทราบได้โดยการสังเกตปฏิกิริยาของวัสดุเมื่อ

ทำปฏิกิริยากับวัสดุอ่ืนๆ เช่น การกัดกร่อน ส่วนผสม การเผาไหม้ เป็นต้น 

3) คุณสมบัติทางความรู้สึก เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการรับรู้คุณสมบัติทางกายภาพ หรือ

คุณสมบัติทางเคมีของวัสดุ เช่น ความสวยงาม ความสดใส ความแปลกตา ความสับสน ความสดชื่น 

ความกลัว เป็นต้น 

หลักการพิจารณาเลือกวัสดุเพื่อสร้างงานศิลปะ 

การเลือกนำวัสดุใดมาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ จะต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติทาง

กายภาพของวัสดุนั้นๆ ความเป็นไปได้ในทางเทคนิคการดำเนินงาน คือ เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับ

สภาพรูปแบบที่ต้องการกำหนดสร้างให้เกิดคุณค่าทางด้านความสวยงาม โดยอาจกำหนดแบ่งหลักใน

การพิจารณาออกเป็น 3 ประการ คือ 

1) พิจารณาคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุว่ามีสีสัน ลวดลาย รูปร่าง พ้ืนผิว เป็นอย่างไร

หากจะนำมาใช้สร้างสรรค์เพ่ือสื่อแทนเนื้อหาเรื่องราวตามกำหนดแล้วจะมีความเป็นไปได้ในทาง

เทคนิควิธีการจัดประกอบ ประยุกต์แปรสภาพมากน้อยเพียงใด มีความคงทนแข็งแรงหรือไม่ 

2) พิจารณาคุณสมบัติทางความรู้สึกของวัตถุว่าในสีสัน ลวดลาย รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผิว ที่

ปรากฏนั้นมีความสวยงามแปลกตาหรือไม่ ซึ่งความสวยงามนั้นอาจเป็นคุณสมบัติที่ปรากฏทาง

กายภาพของวัสดุ คือ มีความโดดเด่นสะดุดตาหรือความสวยงามจะเกิดขึ้นเมื่อถูกนำมาจัดประกอบ

เป็นคุณสมบัติทางกายภาพใหม่ หรือสามารถนำมากำหนดให้มีคุณค่าทางความงามได้ เป็นต้น 

3) พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในทางเทคนิคการดำเนินงาน คือ ความเป็นไปได้ในการนำวัสดุ

มาจัดประกอบในทางการแปรสภาพและในทางสร้างสรรค์ให้ออกมามีสภาพเป็นรูปแบบตามท่ีต้องการ

ได้ ซึ่งมีความเป็นไปได้ทางเทคนิคการดำเนินงานทางศิลปะ คือ การนำเอาวัสดุมาสร้างสรรค์ดัดแปลง

ให้เป็นผลงานที่มีความสวยงาม13 

 
13 มัสกะ สุหรง, ศิลปะสื่อผสม : สีสันลวดลายอาหรับ (ศิลปนิพนธ์ปริญญาบัณฑิต), เข้าถึงได้จาก  
  http://cai.oas.psu.ac.th/~badul/54/17.pdf 
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2.3 แนวทางของศิลปกรรม 

     2.3.1 อาจารย์ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์ 

 

 
ภาพที่ 8 อาจารย์ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์ 

ที่มา http://oknation.nationtv.tv/blog/print.php?id=729471 เข้าถึงเมื่อ 28 เมษายน 2563 

 

 อาจารย์ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์ เกิดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2526 ปัจจุบันอายุ 37 ปี เป็น

อาจารย์ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็น

ศิลปินอิสระ  ศิลปินมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์จากเรื่องราวความประทับใจจากความรัก ความ

อบอุ่น และวัฒนธรรมแห่งการแบ่งปันในครอบครัวตามวิถีชีวิตชนบท และถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึก

ผ่านผลงานศิลปะรูปแบบสื่อผสม ด้วยเทคนิควิธีการเย็บ ปัก ถัก ร้อย เป็นบุคคล เสื้อผ้า และเครื่องใช้

ในชีวิตประจำวัน14  

 ข้าพเจ้าสนใจแนวคิดและแรงบันดาลใจที่เป็นเรื่องราวความรัก ความอบอุ่นของครอบครัว

ใหญ่ วิถีชีวิตในชนบท ซึ่งแสดงออกด้วยเทคนิคการเย็บ ปัก ถัก ร้อย หัตถกรรมพ้ืนบ้าน ผ่านรูปทรง

คน สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน สภาพแวดล้อมชนบท และลักษณะเรื่องราวล้วนเป็นกิจกรรมที่

ทำร่วมกัน โดยมีผู้เฒ่าเป็นศูนย์กลางในครอบครัว 

 
14 ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์ , สายใยแห่งชีวิต (ศิลปนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) , เข้าถึงได้จาก  
  http://202.28.75.4/thesis/showthesis_th.asp?id=0000003932 

http://oknation.nationtv.tv/blog/print.php?id=729471
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ภาพที่ 9 ชื่อผลงาน Thread of Love (2549) 

ที่มา http://www.queengallery.org/th/exhibitions/past/artist?artist=6510"  

เข้าถึงเมื่อ 28 เมษายน 2563 

 

 
ภาพที่ 10 ชื่อผลงาน สายใยแห่งชีวิต (2551) 

ที่มา http://www.queengallery.org/th/exhibitions/past/artist?artist=6510 

เข้าถึงเมื่อ 28 เมษายน 2563 

http://www.queengallery.org/th/exhibitions/past/artist?artist=6510
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    2.3.2 วทันยา ศิริวรรณ 

 

 
ภาพที่ 11 คุณวทันยา ศิริวรรณ 

ที่มา http://www.thaibankmuseum.or.th/exhibition_view.php?topicID=66&detailID 

=417&page_no=6  เข้าถึงเมื่อ 28 เมษายน 2563 

 

คุณวทันยา ศิริวรรณ เกิดเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2531 ปัจจุบันอายุ 32 ปี มีอาชีพเป็นศิลปิน

อิสระ ศิลปินมีเทคนิควิธีการสร้างสรรค์งานด้วยการเย็บปักถักร้อย รูปแบบงานสื่อผสม กับผลงาน 

“แม่เตาไฟ” ศิลปินได้แรงบันดาลใจจากความคิดถึงบ้านเกิด และมีแนวคิดโดยสมมติสิ่งที่คิดถึงและ

ใคร่ครวญหา ต่อสถานที่ที่รักที่อยู่ห่างไกล คือ "บ้าน" ที่เป็นบ้านเกิด ด้วยความคิดถึงสิ่งเหล่านั้น ถูก

สมมุติขึ้นด้วยการเย็บปักถักร้อย "ผ้า" ซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะตัวที่ถนัดและเป็นอาชีพหลักของผู้หญิงใน

ครอบครัว ได้รับการถ่ายทอดมา "แม่เตาไฟ" หรือครัวไฟ แห่งนี้ ไม่ได้มีเพียงแค่รูปลักษณ์แห่งวิถีชีวิต

และวัฒนธรรมทางการกินเท่านั้น หากแต่เป็นที่ที่สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายแห่งความรัก ความปรารถนาดี

และความห่วงใยของคนในครอบครัว ที่จะตลบอบอวลหอมหวนอยู่ในจิตใจทุกครั้งที่คิดถึงและคำนึง

หา15 

ข้าพเจ้าสนใจแนวคิดและเทคนิคการเย็บปักถักร้อยผ้าในการสร้างสรรค์งาน และด้านรูปแบบ

ที่แสดงความรู้สึกผ่านรูปทรงสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันในรูปแบบสื่อผสม การจัดวางแปรผัน

ตามพ้ืนที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต และความอบอุ่น  

 
15 คลั งสะสมศิ ลปกรรม , เข้ าถึ งได้ จาก http://www.resource.lib.su.ac.th/awardsu/web/  
  artdetail.php?item_id=804   

http://www.thaibankmuseum.or.th/exhibition_view.php?topicID=66&detailID%20=417&page_no=
http://www.thaibankmuseum.or.th/exhibition_view.php?topicID=66&detailID%20=417&page_no=
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ภาพที่ 12 ชื่อผลงาน “แม่เตาไฟ” (2554) 
ที่มา: http://www.rama9art.org/artdb/artists/home.php?p=profiles&name=watanya%20 

Siriwan เข้าถึงเมื่อ 28 เมษายน 2563 
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     2.3.3 Bisa Butler 

 
ภาพที่ 13 Bisa Butler 

ที่มา https://craftnroll.net/craft-insight/bisa-butler/ เข้าถึงเมื่อ 28 เมษายน 2563 

 

Bisa Butler เกิดในปี พ.ศ.2518 ปัจจุบันอายุ 45 ปี เป็นศิลปินอิสระชาวแอฟริกัน อาศัยอยู่

ที่นิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ศิลปินนำเสนอผลงานศิลปะในลักษณะภาพผู้คนเชื้อสาย

แอฟริกัน ซึ่ งเป็นบรรพบุรุษของศิลปิน ผ่านรูปแบบงานศิลปะบนผืนผ้า ด้วยวิธีการปักเย็บ

เป็นลวดลาย โดยเลือกใช้วัสดุ คือ ผ้าลูกไม้สไตล์วินเทจ ผ้าซาติน ไปจนถึงผ้าหมักโคลน

พ้ืนเมือง มาเย็บประกอบกันด้วยเทคนิคการควิลท์ (Quilts) หรือการด้นมือให้เกิดลวดลาย

บนผืนผ้า ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษชาวแอฟริกัน การควิลท์เป็นที่นิยมอย่างมากใน

หมู่ทาสผิวสีของอเมริกาช่วงศตวรรษที่  17  ศิลปินสร้างสรรค์เป็นภาพของบุคคลทั่วไปใน

ชีวิตประจำวัน โดยมีแนวคิดคือการบอกเล่าเรื่องราวของผู้คน ที่อาจถูกหลงลืมไปเมื่อเวลา

ผันผ่าน เรื่องราวเหล่านั้นถูกร้อยเรียงผ่านเนื้อผ้า ลวดลาย และสีสัน จนออกมาเป็นงาน

ศิลปะร่วมสมัย ที่บอกเล่าในสิ่งที่ เกี่ยวโยงกับศิลปิน ทั้งในแง่ของตัวบุคคลและในแง่ของ

เรื่องราวทางประวัติศาสตร์16  

แนวคิดของศิลปินที่นำมาสู่แนวทางการสร้างสรรค์  ศิลปินบันทึกเรื่องราวของบุคคลที่ตนเอง

ชื่นชอบและประทับใจไว้ในรูปแบบของผลงานศิลปะ และอิทธิพลด้านเทคนิควิธีการคือด้นมือ และ

การใช้สีสันสดใสของผลงานสะท้อนถึงค่านิยมชาวแอฟริกัน  ลายเส้นด้ายที ่ด้นลงบนผ้าและ

 
16 Craft ‘N’ Roll,  About Craft ‘N’ Roll เข้ าถึ ง เมื่ อ  28  เมษ ายน  2563  เข้ าถึ ง ได้ จ าก 
  https://craftnroll.net/about-craft-n-roll/   
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ลวดลายของผ้าแสดงถึงบุคลิกของบุคคลนั้นๆ และความรู้สึกประทับใจของศิลปินที่มีต่อ

บุคคลต้นแบบ 

 

 
ภาพที่ 14 ชื่อผลงาน The Safety Patrol, 2018 

ที่มา: https://www.artsy.net/artwork/bisa-butler-the-safety-patrol  

เข้าถึงเมื่อ 28 เมษายน 2563 

 
ภาพที่ 15 ชื่อผลงาน Anaya with Oranges (2018) 

ที่มา: https://www.thisiscolossal.com/2019/02/colorful-quilts-by-bisa-butler/  

เข้าถึงเมื่อ 28 เมษายน 2563  



 30 
 
ตารางท่ี 1 ตารางวิเคราะห์แนวทางการสร้างสรรค์ 

 
ผลงานศิลปิน ด้านรูปแบบ ด้านเทคนคิ 

 
ด้านแนวคิด 

 

สรุปแนวทางท่ีมตี่อ 
การสร้างสรรคง์าน 

 

 
 “Thread of 
Love” (2549) 
ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์ 

- งานสื่อผสม รูปแบบ
กึ่งนามธรรม  
- ใช้รูปทรงเคร่ืองใช้  
และตวับคุคล เป็น
เหตกุารณ์ต่างๆ 
ตามวิถีชีวิตในชนบท 

เย็บ ปัก ถกั ร้อย
บนผ้า  

ความประทบัใจ 
จากความรัก 
ความอบอุ่น   
และวฒันธรรม
แห่งการแบ่งปัน 

ในครอบครัวตาม
วิถีชีวิตชนบท 

- ด้านแนวความคิด 
และเทคนิคการเย็บ
ปักผ้า  
- การน ารูปทรง
สิ่งของเคร่ืองใช้มา
สร้างสรรค ์ 
- เป็นงานสื่อผสม 
รูปแบบกึ่งนามธรรม 
- การจดัวางแปรผนั
ตามพืน้ท่ี  

 

 
 “แม่เตาไฟ” (2554) 
วทนัยา  ศิริวรรณ 

- งานสื่อผสมรูปแบบ
กึ่งนามธรรม 

- การใช้รูปทรงของ
สิ่งของเคร่ืองใช้ใน
มาสร้างสรรค ์

เย็บ ปัก ถกั ร้อย
บนผ้า  

ความคิดถึงและ
ใคร่ครวญหา ตอ่
สถานท่ีท่ีรักท่ีอยู่
ห่างไกลคือ "บ้าน" 
และความรัก 
ความปรารถนาดี
ความห่วงใยของ
คนในครอบครัว  

- ด้านเทคนิค 
การเย็บ ปักผ้า 
- การน ารูปทรง 
สิ่งของเคร่ืองใช้ใน
มาสร้างสรรค ์

- เป็นงานสื่อผสม 
รูปแบบกึ่งนามธรรม 

 
“Anaya with 
Oranges” (2018) 
Bisa Butler 

- งานสือ่ผสม 
รูปแบบกึ่งนามธรรม
บนพืน้ผ้า ลกัษณะ 2 
มิติ 

-  การด้นมือ ให้
เกิดลวดลายบน
ผืนผ้าและใช้ผ้า 
ลูกไม้และผ้า
ชนิดอื่นๆ ปัก
และเย็บผ้าเป็น
ลวดลาย  
- ใช้สสีนัสดใสท่ี
บอกอตัลกัษณ์ 

การบอกเล่า
เ ร่ืองราวของ
ผู้ คนท่ีอาจถูก
หลงลืมไปตาม
กาลเวลา ผ่าน
เนือ้ผ้า ลวดลาย 
และสีสัน ท่ีบอก
เล่าในสิ่ง ท่ีเ ก่ียว
โยงกับศิลปิน  

- การใช้ สีสนัสดใส  
-  รูปแบบลายเส้น
ด้ายท่ีด้นลงบนผ้า
และลวดลายของ
ผ้าท่ีแสดงถึง
บุคลิกของบุคคล
นัน้ๆ  

 

สรุป ข้าพเจ้าได้แนวทางการแสดงออกด้านแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานจากอาจารย์ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์  และ
ในด้านรูปแบบงานและเทคนิคการเย็บปักผ้า รวมถึงสีสันในการสร้างสรรค์จากศิลปินทั้ง 3 ท่าน 



 31 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ทั้งหมด 

สู่ผลงานวิทยานิพนธ์ชื่อ “มหัศจรรย์แห่งความสุข” 

 จากแรงบันดาลใจ แนวคิด และแนวทางการสร้างสรรค์ของศิลปิน นำมาสู่การวางแนว

ทางการสร้างสรรค์ผลงาน “มหัศจรรย์แห่งความสุข” ที่ต้องการแสดงออกถึงความรู้สึก ความรัก 

ความอบอุ่น รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะที่ติดตรึงในความทรงจำเมื่อครั้งไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวในวัย

เด็ก เป็นผลงานสื่อผสม รูปแบบกึ่งนามธรรม ด้วยเทคนิคการเย็บ ปักผ้า และเทคนิคทางจิตรกรรม 
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บทที่ 3 

วิธีการดำเนินการสร้างสรรค์ 

 

 การสร้างสรรค์ผลงาน “มหัศจรรย์แห่งความสุข” แสดงถึงเรื่องราวกิจกรรมที่ทำร่วมกันใน

ครอบครัว ที่แฝงไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากความสุข ความสนุกสนาน ข้าพเจ้าได้ศึกษาและ

ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงอิทธิพลที่ได้จากงานศิลปกรรม เพ่ือนำมาประกอบการสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะ จึงได้กำหนดระยะเวลาดำเนินงานและกระบวนการสร้างสรรค์เป็นขั้นตอน ดังนี้  

 

3.1 แนวความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน 

จากความทรงจำในวัยเด็ก เรื่องราวความสุข ความสนุกสนาน ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ได้ทำ

ร่วมกันในครอบครัวเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ที่ต้องการแสดงออกถึง

ความรู้สึก ความรัก ความอบอุ่น รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะที่ติดตรึงในความทรงจำเมื่อครั้งไปเที่ยว

ทะเลกับครอบครัวในช่วงวันหยุด และบ่อยครั้งที่หวนนึกถึงบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความรัก  

ความสุข  และความสนุกสนาน ข้าพเจ้าจึงนำเรื่องราวและความรู้สึกเหล่านี้มาสร้างสรรค์งานศิลปะ

เทคนิคสื่อผสมในรูปแบบกึ่งนามธรรม โดยใช้รูปทรง เทคนิควิธีการเย็บ ปักผ้า และเทคนิคทาง

จิตรกรรม เพ่ือสื่อสารไปสู่ผู้ชมผลงานศิลปะให้ได้รับความรู้สึกถึงความรัก ความอบอุ่น  เกิดเป็น

รอยยิ้มและความสุขอย่างอ่ิมเอมใจ  

 

3.2 รูปแบบของงานสร้างสรรค์ 

 ผลงานสื่อผสม รูปแบบกึ่งนามธรรม โดยใช้รูปทรงคนและรูปทรงสิ่งของเครื่องใช้ ของเล่น ที่

เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ เมื่อไปเที่ยวทะเลกับครอบครัว เช่น ความสนุกสนานระหว่างการเดินทาง 

การพูดหยอกล้อ การรับประทานอาหารทะเลร่วมกัน หรือการวิ่งเล่นและว่ายน้ำกับพ่ีๆ น้อง ใน

ลักษณะคล้ายการ์ตูน มีสีสันสดใสตามความชอบในวัยเด็ก มีความเป็นอิสระในการจัดวาง

องค์ประกอบของรูปทรงต่างๆ ด้วยวิธีการเย็บ ปักผ้า และเทคนิคทางจิตรกรรม  แสดงออกถึง

ความรู้สึก ความรัก ความอบอุ่น รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ เป็นผลงานจำนวน 3 ชุด พ้ืนที่แบบ

ประติมากรรม 3 มิติ เพื่อให้ผู้ชมเข้าไปสู่บรรยากาศร่วมกัน 

32 
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3.3 วิธีการดำเนินงาน 

 วางแผนการดำเนินงานและกระบวนการสร้างสรรค์เป็นขั้นตอน โดยกำหนดระยะเวลาการ

ทำงานแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการศึกษา และรวบรวมข้อมูล  
 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลพฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ กิจกรรมในครอบครัวที่ประทับใจ สิ่งของ

หรือของเล่นที่มีความทรงจำหรือมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นๆ รวมไปถึงการค้นคว้าข้อมู ลหรือ
เอกสารต่างๆ อิทธิพลต่อแรงบันดาลใจและแนวความคิด อิทธิพลด้านรูปแบบและเทคนิควิธีการ
สร้างสรรค์ และอิทธิพลของศิลปกรรมที่นำมาสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ที่สื่อถึงเรื่องราวความรัก 
ความอบอุ่น และความสนุกสนานในครอบครัว  
      2. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล  

   - ด้านเนื้อหา 
 ข้าพเจ้าเห็นถึงความสำคัญของครอบครัว ที่ เป็นสังคมแห่งแรกของมนุษย์ และมีอิทธิพล

ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อพฤติกรรมของเด็กที่จะตามมาในอนาคต สร้างลักษณะนิสัย ความคิด ความเชื่อ 
ค่านิยมและทัศนคติของทุกคน ข้าพเจ้าจึงได้ศึกษาการสร้างสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัว และ
รวบรวมเรื่องราวกิจกรรมต่างๆ ที่ทำร่วมกันในครอบครัวจากภาพถ่ายและความทรงจำ แล้ววิเคราะห์
เหตุการณ์ที่ประทับใจมากที่สุดในวัยเด็กเพ่ือนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ และศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลด้านแนวคิดจากศิลปินที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ นำมาสู่แนวความคิดของ
วิทยานิพนธ์นี้ที่ต้องการแสดงออกถึงความรู้สึก ความรัก ความอบอุ่น รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะที่ติด
ตรึงในความทรงจำเมื่อครั้งไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวในช่วงวันหยุด เพื่อสื่อสารไปสู่ผู้ชมผลงานศิลปะ
ให้ได้รับความรู้สึกถึงความรัก ความอบอุ่น  เกิดเป็นรอยยิ้มและความสุขอย่างอ่ิมเอมใจ  

   - ด้านรูปแบบ 
 จากการศึกษาและรวบรวมเนื้อหาจากความทรงจำและภาพถ่ายในเรื่องของความสนใจในวัย

เด็ก เด็กกับการแสดงออกศิลปะ ภาพประกอบที่ข้าพเจ้าชื่นชอบ และทดลองสร้างสรรค์งานใน
รูปแบบต่างๆ ให้ตอบสนองกับแรงบันดาลใจและแนวคิด นำไปสู่รูปแบบผลงานศิลปะเทคนิคสื่อผสม 
แบบกึ่งนามธรรม ที่แสดงออกถึงความรัก ความอบอุ่น รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะที่ติดตรึงในความทรง
จำเมื่อครั้งไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวในวัยเด็ก โดยนำรูปทรงคน สิ่งของเครื่องใช้ และของเล่น ที่
สัมพันธ์กับกิจกรรมมาสร้างสรรค์ด้วยการเย็บ ปักผ้า และเทคนิคทางจิตรกรรม มีสีสันสดใสตาม
ความชอบในวัยเด็ก เป็นผลงานจำนวน 3 ชุด พ้ืนที่แบบประติมากรรม 3 มิติ เพ่ือให้ผู้ชมเข้าไปสู่
บรรยากาศร่วมกัน  
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         - ด้านเทคนิค 

     สืบเนื่องจากก่อนทำผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้ทดลองสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะ
การเย็บ ปักผ้ามาก่อน ในหัวข้อเรื่องราวเกี่ยวกับความอบอุ่นในครอบครัว ข้าพเจ้าจึงได้ศึกษาค้นคว้า
และทดลองเย็บผ้าในรูปทรงที่หลากหลาย รวมถึงทดลองใช้วัสดุสำหรับขึ้นโครงรูปทรงต่างๆ โดยจะ
เลือกใช้วัสดุที่ดัดโค้งได้ง่าย ทำโครงเป็นรูปทรงคน ของเล่น และของใช้ในชีวิตประจำวัน ในลักษณะ
นูนสูง ลอยตัว และแบบห้อยแขวน และเลือกใช้ผ้าที่มีสีสันสดใส ประกอบกับวาดภาพประกอบและลง
สี เพ่ือสื่อถึงความสนุกสนาน น่ารัก ซุกซนตามวัยของเด็ก เป็นเรื่องราวกิจกรรมต่างๆ ที่ทำร่วมกันใน
ครอบครัว 

3. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
วางแผนการดำเนินงานและกระบวนการสร้างสรรค์เป็นขั้นตอน โดยกำหนดระยะเวลาการ

ทำงานแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ดังนี้ 

       1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ และกิจกรรมในครอบครัว 
 2. ค้นหารูปแบบ เทคนิควิธีการ ลักษณะรูปทรง และสีสันที่สื่อถึงความสุข สนุกสนาน และ

ทดลองพัฒนาผลงาน 
        3. ทำการสร้างสรรค์ผลงานจริง โดยขยายงานจากแบบภาพร่างผลงาน  เป็นผลงานศิลปะ
เทคนิคสื่อผสมในรูปแบบกึ่งนามธรรม โดยใช้รูปทรง เทคนิควิธีการเย็บ ปักผ้า และเทคนิคทาง
จิตรกรรม  
 

3.4 รายละเอียดของระยะเวลาในการดำเนนิงาน 

ตารางท่ี 2 แสดงรายละเอียดของระยะเวลาในการดำเนินงาน 

   
รายละเอียดในการดำเนินงาน 

ปี 2562 ปี 2563 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

พัฒนาแนวคิดรูปแบบเทคนิคใน
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ ์

          

นำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์แนวคิด 
และแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค ์

          

สร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ ์           
แสดงนิทรรศการและสอบ 
วิทยานิพนธ ์
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3.5 วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนนิงาน 

      การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือนำไปใช้ในการสร้างสรรค์งานมีดังนี้ 

วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการข้อมูล 
1.  สมุดบันทึก สมุดสเก็ตช์                    

           2. คอมพิวเตอร์ 
3.  ดินสอ ปากกา 

       วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
8. ผ้า                            7. ใยสังเคราะห์ 
9. อุปกรณ์เย็บ, ปักผ้า        8.  โฟม                      
10. ปากกาเคมี                  9.  กระดาษหนังสือพิมพ์                             
11. ตะแกรงลวด                10. กระดาษลัง 
12. สีอะคริลิค                   11. กระดุม, ลูกปัด 
13. พู่กัน                                                             

 

 
 

ภาพที่ 16 วัสดุและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ 
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3.6 เทคนิค ขั้นตอน และกระบวนการ 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
ผลงานชุดที่ 1  เที่ยวทะเลสุขหรรษา 
ผลงานชุด เที่ยวทะเลสุขหรรษา นำเสนอเรื่องราวความสุขในแต่ละกิจกรรมที่ทำร่วมกันใน

ครอบครัว เมื่อครั้งไปเที่ยวทะเลในวัยเด็ก ตั้งแต่ขณะเดินทางไปเที่ยวทะเล ช่วงเวลาบนรถนั้นได้มีการ
พูดคุยหยอกล้อกัน เล่าเรื่องตลกขบขันตลอดการเดินทาง  และเมื่อไปถึงปลายทาง ที่ชายหาดนั้นมีย่า 
ป้า ลุง อา และพ่ีๆ น้องๆ รอครอบครัวของเราอยู่ ทุกคนได้พบปะกัน ได้พูดคุยถามไถ่ชีวิตความ
เป็นอยู่ของแต่ละคน และต่างคนก็ต่างเล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้ที่น่าขบขัน เสียงหัวเราะดังไปทั่วชายหาด 
ส่วนข้าพเจ้าและพ่ีๆ น้องๆ เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน บ้างก่อปราสาททราย บ้างเล่ นลูกบอลที่
ชายหาด สุดท้ายเราทุกคนก็มานั่งล้อมวงกันรับประทานอาหารทะเลที่ชายหาด นับเป็นช่วงเวลาหนึ่ง
ในวัยเด็กท่ีมีความสุขที่สุด 

1. ข้ันร่างภาพต้นแบบ  
ร่างภาพ 2 มิติ  โดยลำดับกิจกรรมต่างๆ ที่ทำร่วมกันในครอบครัวโดยศึกษาวิเคราะห์

พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ในครอบครัว บุคลิก ลักษณะท่าทาง เอกลักษณ์เฉพาะตนของแต่ละบุคคล และ
คิดหารูปทรงของวัตถุที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกิจกรรม เช่น สิ่งของ ของเล่น แล้วทำการร่างภาพ  โดยให้
รูปทรงคนแสดงลักษณะของการทำกิจกรรมต่างๆ และจัดวางรูปทรงคนและรูปทรงของวัตถุอ่ืนๆ ให้
สัมพันธ์กันเป็นเรื่องราวเดียวกัน ชุดงานจะใช้ผ้าที่มีสีสดใส  

 
ภาพที่ 17 ภาพร่างผลงานชุดที่ 1 
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2. ข้ันตอนการสร้างสรรค์ 
1) ทำโครงรูปทรงวัตถุ  ด้วยลักษณะรูปทรงของชิ้นงานทั้ง 5 ชิ้น จากแบบร่างมีลักษณะที่

แตกต่างกัน ดังนั้นการขึ้นโครงจึงแตกต่างกัน  
         การขึ้นโครงรูปทรงวัตถุแบบที่ 1   นำหนังสือพิมพ์ไปขยำแล้วใช้เทปกาวพันให้ได้รูปทรงแล้ว
เย็บผ้าหุ้ม 

  
 

  
 

ภาพที่ 18 ภาพถ่ายการทำโครงชิ้นงาน ชุดที่ 1 แบบที่ 1 
      

การขึ้นโครงรูปทรงวัตถุแบบที่ 2 นำผ้ามาเย็บหุ้มกระด้งแล้วใส่ใยสังเคราะห์ด้านใน เพ่ือให้มี
ความนูนของรูปทรง 

   
 

ภาพที่ 19 ภาพถ่ายการทำโครงชิ้นงาน ชุดที่ 1 แบบที่ 2 
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2) ทำโครงรูปทรงคน วัสดุที่ใช้คือกระดาษลังหรือกระดาษแข็ง เพ่ือความแข็งแรงของงาน แล้ว
จึงเย็บผ้าหุ้มแล้วใส่ใยสังเคราะห์เพื่อให้รูปทรงนูนขึ้น มีมิติ 
 

 
 

  
 

  
 

ภาพที่ 20 ภาพถ่ายข้ันตอนการทำโครงคน ชุดที่ 1 
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3) การเย็บผ้า  
เริ่มจากการขยายแบบจากแบบร่าง ตัดผ้าเป็นรูปตัวคนที่เป็นองค์ประกอบหลักของงานก่อน 

และตัดผ้าเป็นรูปทรงองค์ประกอบย่อยของงานให้มีขนาดลดหลั่นลงมา จากนั้นใช้เข็มหมุดหมุด
ผ้าที่ตัดไว้ตามแบบร่าง ตรวจดูความสวยงามแล้วจึงเย็บผ้าติดกับโครงด้วยการเนาและสอยผ้า
อย่างประณีต 
 

   
 

    
 

           
 

ภาพที่ 21 ภาพถ่ายข้ันตอนการเย็บผ้า ชุดที่ 1 
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ภาพที่ 22 ผลงานชุดที่ 1  เที่ยวทะเลสุขหรรษา 

 
 

 
ภาพที่ 23 ผลงานเที่ยวทะเลสุขหรรษา ชิ้นที่ 1 
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ภาพที่ 24 ผลงานเที่ยวทะเลสุขหรรษา ชิ้นที่ 2 

 
 

      
ภาพที่ 25 ผลงานเที่ยวทะเลสุขหรรษา ชิ้นที่ 3 
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ภาพที่ 26 ผลงานเที่ยวทะเลสุขหรรษา ชิ้นที่ 4 

 
 

 
ภาพที่ 27 ผลงานเที่ยวทะเลสุขหรรษา ชิ้นที่ 5 
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ผลงานชุดที่ 2  เล่น แสนสนุก 
แรงบันดาลใจของผลงานชุดนี้มาจากการเล่นที่ท้าทายที่สุดในวัยเด็ก คือ การเล่นบานาน่าโบ๊ท 

ห่วงยางขนาดใหญ่ พวกเราพ่ีๆ น้องๆ ตื่นเต้นกันมากที่ได้เล่น และด้วยความเร็วของบานาน่าโบ๊ทที่
เคลื่อนที่บนผิวน้ำนั้นมีความเร็วมาก จึงทำให้ความสนุกเพ่ิมทวีคูณ ส่วนน้องเล็กๆ จะเล่นก่อปราสาท
ทรายหรือเล่นลูกบอลกับพ่อแม่ที่ชายหาด รอยยิ้มของทุกคนและบรรยากาศเหล่านั้น ความสุข และ
ความสนุกสนานยังคงอยู่ในความทรงจำเสมอ นำมาสู่แนวความคิดในการสร้างสรรค์งานวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือให้ผู้ชมได้รู้สึกมีความความสุข เกิดเป็นรอยยิ้มและชวนย้อนนึกถึงเรื่องราว ในอดีตหากมีความ
ประทับที่คล้ายคลึงกันเม่ือครั้งไปเที่ยวทะเล   

1. ข้ันร่างภาพต้นแบบ  
ร่างภาพ 2 มิติ  โดยนำรูปทรงของบานาน่าโบ๊ทและลูกบอลมาเป็นสัญลักษณ์ความสนุกจาก

การเล่นกับพ่ีๆ น้องๆ เมื่อครั้งไปเที่ยวทะเล และศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรม บุคลิก ลักษณะท่าทาง
ขณะที่เล่น เอกลักษณ์เฉพาะตนของแต่ละบุคคล และคิดหารูปทรงของวัตถุที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมมา
เป็นองค์ประกอบย่อย เช่น ของเล่นก่อกองทราย รวมถึงรูปทรงที่เป็นสัญลักษณ์สื่อถึงทะเล เช่น หอย 
ปะการัง พระอาทิตย์ เป็นต้น แล้วทำการร่างภาพ โดยให้รูปทรงคนแสดงลักษณะท่าทางในขณะทำ
กิจกรรมนั้นๆ และจัดวางรูปทรงคนและรูปทรงของวัตถุอ่ืนๆ ให้สัมพันธ์กันเป็นเรื่องราวเดียวกัน ชุด
งานจะใช้ผ้าที่มีสีสดใส  

 
 

  
 

ภาพที่ 28 ภาพร่างผลงานชุดที่ 2 
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2. ข้ันตอนการสร้างสรรค์ 
    1) ทำโครงรูปทรงวัตถุ  ด้วยลักษณะรูปทรงของชิ้นงานทั้ง 2 ชิ้น จากแบบร่างมีลักษณะที่

แตกต่างกัน ดังนั้นการขึ้นโครงจึงแตกต่างกัน  
      การขึ้นโครงชิ้นงานบานาน่าโบ๊ท นำตะแกรงพลาสติกมาดัดโค้งตามแนวขอบกระด้งที่เป็น

แกนอยู่ภายในแล้วมัดให้ได้ตามรูปทรงของบานาน่าโบ๊ทและใช้ผ้ามาเย็บสอยหุ้มโครง  
 
 

  
 

  
 

ภาพที่ 29 ภาพถ่ายการทำโครงชิ้นงาน ชุดที่ 2 ชิ้นที่ 1  
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      การข้ึนโครงชิ้นงานลูกบอลชายหาด  นำผ้าหลายๆ ชิ้นมาตัดตามแบบร่าง แล้วนำมาเย็บ
สอยต่อๆ กัน และใส่ใยสังเคราะห์ด้านในเกิดเป็นรูปทรงกลม 

 

 
 

 
 

      
 

ภาพที่ 30 ภาพถ่ายการทำโครงชิ้นงาน ชุดที่ 2 ชิ้นที่ 2 
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2) การเย็บผ้า  
    เริ่มจากการขยายแบบจากแบบร่าง ใช้ชอล์กวาดภาพลงไปบนผ้า และตัดผ้าเป็นรูปตัวคน

ที่เป็นองค์ประกอบหลักของงานก่อน และตัดผ้าเป็นรูปทรงองค์ประกอบย่อยของงานให้มีขนาด
ลดหลั่นลงมา จากนั้นใช้เข็มหมุดหมุดผ้าที่ตัดไว้ตามแบบร่าง ตรวจดูความสวยงามแล้วจึงเย็บสอยและ
เนาผ้าติดกับโครงด้วยความประณีต 

 
 

  
 

  
 

  
 

ภาพที่ 31 ภาพถ่ายข้ันตอนการเย็บผ้า ชุดที่ 2 ชิ้นที่ 1 
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ภาพที่ 32 ภาพถ่ายข้ันตอนการเย็บผ้า ชุดที่ 2 ชิ้นที่ 2 
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ภาพที่ 33 ผลงานเล่น แสนสนุก 

 
 
 

 
ภาพที่ 34 ผลงานเล่น แสนสนุก ชิ้นที่ 1 
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ภาพที่ 35 ผลงานเล่น แสนสนุก ชิ้นที่ 1 



 58 
 

 

  
 

     
 

ภาพที่ 36 ผลงานเล่น แสนสนุก ชิ้นที่ 2 
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ผลงานชุดที่ 3  ความสุข2(ความสุขกำลังสอง) หวานเย็นชื่นใจ 
ช่วงเวลาแห่งความสุขเมื่อได้ไปเที่ยวทะเลกับครอบครัว คือ การได้เล่นกับพ่ีๆ น้องๆ ทานอาหาร

อร่อยๆ และการฟังผู้ใหญ่พูดคุยกันอย่างสนุกสนาน แต่ความสุขที่เพ่ิมพูนนอกเหนือจากที่กล่าวมา
ข้างต้นนั้น เปรียบได้ดั่งของขวัญหรือของแถมความสุขจากพ่อและแม่นั่นคือ ขนมอมยิ้มที่โปรดปราน 
และไอศกรีมรสชาติที่ชื่นชอบ เมื่อได้ทานแล้วรู้สึกมีความสุขสดชื่น ซึ่งขนมหวานและไอศกรีม
เปรียบเสมือนปัจจัยที่ 5 ของข้าพเจ้าในวัยเด็ก เพราะสีสันที่น่ารักดึงดูดสายตาและรสชาติที่หอมหวาน
อร่อยถูกปาก ข้าพเจ้าจึงนำความรู้สึกและความสุขเมื่อได้ทานขนมและไอศกรีมมาสร้างสรรค์เป็น
ผลงานศิลปะ 

1. ข้ันร่างภาพต้นแบบ  
ร่างภาพ 2 มิติ  โดยนำรูปทรงของอมยิ้มและไอศกรีมมาสร้างสรรค์ และสื่อถึงความสุขเมื่อได้

ทานอมยิ้มและไอศกรีมด้วยการโอบกอด     
 

 

 
ภาพที่ 37 ภาพร่างผลงานชุดที่ 3 
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2. ข้ันตอนการสร้างสรรค์ 
1) ทำโครงรูปทรงวัตถุ  ด้วยลักษณะรูปทรงของชิ้นงานทั้ง 3 ชิ้น จากแบบร่างมีลักษณะที่

แตกต่างกัน ดังนั้นการขึ้นโครงจึงแตกต่างกัน  
การขึ้นโครงรูปทรงวัตถุแบบที่ 1 นำผ้าหลายๆ ชิ้นตามแบบร่าง แล้วนำมาเย็บต่อๆ กัน และ

ใส่ใยสังเคราะห์ด้านในเกิดเป็นรูปทรงอมยิ้มและไอศกรีม 
 

   
 

   
ภาพที่ 38 ภาพถ่ายการทำโครงชิ้นงาน ชุดที่ 3 ชิ้นที่ 1,2 

 

      การขึ้นโครงรูปทรงวัตถุแบบที่ 2   นำตะแกรงพลาสติกมาดัดโค้งให้เป็นรูปทรงของโคนไอศกรีม
แล้วใช้ผ้ามาเย็บสอยหุ้มโครง และนำผ้าสีชมพูเย็บสอยให้เป็นรูปทรงกลมแล้วใส่ใยสังเคราะห์ด้านใน
เกิดเป็นรูปทรงของไอศกรีมรสสตรอว์เบอร์รี 

 

  
ภาพที่ 39 ภาพถ่ายการทำโครงชิ้นงาน ชุดที่ 3 ชิ้นที่ 3 
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2) การเย็บผ้า 
    นำรูปทรงคนเย็บติดกับโครงไอศกรีมและอมยิ้มในลักษณะโอบกอด และเย็บลูกปัดติด

เสมือนเกล็ดน้ำตาล  
 

 

   
 

   
 

  
 

ภาพที่ 40 ภาพถ่ายข้ันตอนการเย็บผ้า ชุดที่ 3 
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ภาพที่ 41 ผลงานความสุข2(ความสุขกำลังสอง) หวานเย็นชื่นใจ 

 
 

 
ภาพที่ 42 ผลงานความสุข2(ความสุขกำลังสอง) หวานเย็นชื่นใจ ชิ้นที่ 1 
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ภาพที่ 43 ผลงานความสุข2(ความสุขกำลังสอง) หวานเย็นชื่นใจ ชิ้นที่ 2 

 
 

           
ภาพที่ 44 ผลงานความสุข2(ความสุขกำลังสอง) หวานเย็นชื่นใจ ชิ้นที่ 3 
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ขั้นตอนการนำเสนอและติดตั้งงาน 
งานแบ่งออกเป็น 3 ชุด  ได้แก่ ผลงานชุด “เที่ยวทะเลสุขหรรษา” จะจัดติดตั้งงานที่ผนัง 

นำเสนอหลากหลายกิจกรรมที่ทำร่วมกับครอบครัวเมื่อครั้งไปเที่ยวทะเลในลักษณะนูนสูง  ผลงานชุด
ที่ 2 “เล่นแสนสนุก” จะจัดวางที่พ้ืน  ซึ่งชิ้นงานมีลักษณะเป็นรูปทรงของกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับชุด
งานที่ติดผนังในเรื่องของกิจกรรม  และผลงานชุดที่ 3 “ความสุข2 หวานเย็นชื่นใจ” จะจัดห้อยแขวน
อย่างอิสระ สื่อถึงความสุขสดชื่นเมื่อได้ทานไอศกรีมและอมยิ้ม เป็นความสุขที่เพ่ิมพูนนอกเหนือจาก
กิจกรรมผลงานชุดที่ 1 และ 2 เป็นชุดงานที่สามารถมองเห็นได้รอบด้านในลักษณะประติมากรรม 3 
มิติ ที่ให้ผู้ชมได้เข้าถึงและมีส่วนร่วมกับผลงาน 

ในขณะนี้เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้ไม่สามารถไปติดตั้งแสดง
ผลงานที่หอศิลป์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ จึงใช้พ้ืนที่โรงจอดรถ ขนาดพ้ืนที่ 4  x 5 เมตร โดยการ
ขึงผ้าสีขาวที่ผนังโรงจอดรถทั้ง 2 ฝั่ง แล้วปูผ้าขาวที่พ้ืน และติดตั้งจัดวางผลงานเพ่ือถ่ายภาพและ
นำเสนอเป็น 3D ในรูปแบบนิทรรศการออนไลน์ต่อไป 

 

  
 

  
 

ภาพที่ 45 ภาพถ่ายขณะติดตั้งผลงาน 
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ภาพที่ 46 การแสดงงานนิทรรศการหอศิลป์ 3 มิติ  
นิทรรศการ X สิปป์ จัดแสดงช่วงวันที่ 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2563 

รับชมแบบจำลองการแสดงงานผ่านทาง  
เว็บ https://www.artsteps.com/view/5eae436216533f6fd0fd0f6a 

 
 



  

 
 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์การสร้างสรรค์ 

 

 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ นำเสนอเรื่องราวความประทับใจจากความทรงจำใน

วัยเด็ก ความรัก ความอบอุ่น ความสนุกสนานที่ได้ใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว ซึ่งผลงานชุดนี้มีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องจากผลงานระยะก่อนทำวิทยานิพนธ์ คือมีแรงบันดาลใจและแนวคิดเดียวกัน แต่มี

การพัฒนาด้านเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ คิดค้นรูปแบบการนำเสนอใหม่ๆ นำไปสู่กระบวนการเรียนรู้ที่

พัฒนาและแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างเป็นขั้นตอน สู่ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด มหัศจรรย์แห่งความสุข 

4.1 ผลงานช่วงพัฒนาแนวคิด รูปแบบ เทคนิคในการสร้างสรรค์งานวิทยานิพนธ์  

     (ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์) 

4.1.1  วิเคราะห์ผลงานช่วงพัฒนาแนวคิด รูปแบบ เทคนิคในการสร้างสรรค์งานวิทยานิพนธ์      

        (ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์) ชุดที่ 1 

4.1.2  วิเคราะห์ผลงานช่วงพัฒนาแนวคิด รูปแบบ เทคนิคในการสร้างสรรค์งานวิทยานิพนธ์      

        (ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์) ชุดที่ 2 

4.1.3  วิเคราะห์ผลงานช่วงพัฒนาแนวคิด รูปแบบ เทคนิคในการสร้างสรรค์งานวิทยานิพนธ์      

        (ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์) ชุดที่ 3 

4.2 ผลงานสร้างสรรค์ช่วงวิทยานิพนธ์ 

4.2.1 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 

4.2.2 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 

4.2.3 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 3 

ผลงานช่วงพัฒนาแนวคิด รูปแบบ เทคนิคในการสร้างสรรค์งานวิทยานิพนธ์  

(ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์)  

ในการสร้างสรรค์ผลงานช่วงพัฒนาแนวคิด รูปแบบ เทคนิคในการสร้างสรรค์งานวิทยานิพนธ์     

(ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์) มีแรงบันดาลใจและแนวคิดเดียวกับผลงานวิทยานิพนธ์ในเรื่องการ

นำเสนอเรื่องราวกิจกรรมที่ทำร่วมกันในครอบครัว ที่อบอวลไปด้วยความรัก ความอุ่น และความ

สนุกสนาน แสดงถึงปฏิสัมพันธ์อันดีของทุกคนในครอบครัว แต่มีความแตกต่างในเรื่องของการหยิบยก

58 
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กิจกรรมมาสร้างสรรค์ ซึ่งผลงานในช่วงก่อนทำวิทยานิพนธ์นั้น ข้าพเจ้าหยิบยกเรื่องราวของการ

ช่วยกันทำอาหาร สืบเนื่องจากที่บ้านของข้าพเจ้าทำร้านอาหาร ทุกวันในช่วงเช้ามืดทุกคนจะตื่ นมา

เพ่ือช่วยกันเตรียมวัตถุดิบ พ่อและแม่จะทอด ต้ม ผัด นึ่ง อาหารสำหรับขายในช่วงสาย เราทุกคนใน

ครอบครัวทำเช่นนี้เป็นกิจวัตรประจำวัน นี่คือเรื่องราวความผูกพันที่ประทับใจ ความรัก ความสามัคคี 

ความอบอุ่นเกิดข้ึนขณะที่เราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน นำไปสู่แนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ เป็น

ผลงานจำนวน 3 ชุด ดังนี้ 

ผลงานชุดที่ 1 ชื่อผลงาน “ครอบครัวและช่วงเวลาแห่งความสุข 1” 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์มาจากการหยิบยกผ้ากันเปื้อนและเขียง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์การ

ทำอาหาร ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวการใช้เวลาด้วยกัน กิจวัตรที่ทำร่วมกันนานหลายสิบปี ความอบอุ่น 

ความสุข ความสนุกสนาน และความผูกพันกับอาชีพของครอบครัว  สู่งานสื่อผสม 2 มิติ รูปแบบกึ่ง

นามธรรม ลักษณะรูปร่างรูปทรงตามจินตนาการ เป็นลักษณะภาพวาดการ์ตูน ใช้สีสันสดใส สื่อถึง

ความสุข สนุกสนานที่ได้ใช้เวลาร่วมกัน และจัดวางรูปทรงอย่างอิสระตามความรู้สึก ด้วยเทคนิคการ

วาดและระบายสีอะคริลิคและเย็บปักผ้า  

 
ภาพที่ 47 ภาพผลงานช่วงพัฒนาแนวคิด รูปแบบ เทคนิคในการสร้างสรรค์งานวิทยานิพนธ์      

(ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์) ชุดที่ 1 

 ชื่อผลงาน   ครอบครัวและช่วงเวลาแห่งความสุข 1  

 ขนาด        แปรผันตามพ้ืนที่ 

 เทคนิค       เย็บปักผ้าลงบนผ้า และเทคนิคทางจิตรกรรม 
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ภาพที่ 48 ภาพรายละเอียดของผลงานช่วงพัฒนาแนวคิด รูปแบบ เทคนิค 
ในการสร้างสรรค์งานวิทยานิพนธ์ (ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์) ชุดที่ 1 

 

 

 
 

ภาพที่ 49 ภาพแสดงการจัดวางและมุมมองผลงานบนระนาบกำแพงและบนพื้น 
 ผลงานช่วงพัฒนาแนวคิด รูปแบบ เทคนิคในการสร้างสรรค์งานวิทยานิพนธ์ 

(ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์) ชุดที่ 1 



 61 
 

 

ตารางท่ี 3 วิเคราะห์ช่วงพัฒนาแนวคิด รูปแบบ เทคนิคในการสร้างสรรค์งานวิทยานิพนธ์      
(ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์) ชุดที่ 1 

ด้านรูปแบบ งานสื่อผสม 2 มิติ รูปแบบกึ่งนามธรรม  
ด้านเทคนิค  เย็บ ปักผ้า และวาดภาพระบายสีอะคริลิคบนเฟรมและผ้ากันเปื้อน 

ด้านขั้นตอน 
และกระบวนการ
สร้างสรรค์ 

ร่างภาพ 2 มิติโดยนำรูปทรงของผ้ากันเปื้อนและเขียงมาทำการ
สร้างสรรค์ ขยายแบบร่างเป็นชิ้นงานจริงบนเฟรมและผ้ากันเปื้อน แล้ว
วาดระบายสีอะคริลิคบนผ้าและเฟรม และเย็บผ้าโดยการสอยและเนา  

วิเคราะห์องค์ประกอบ
ศิลปะ 

เส้น เป็นเส้นอิสระเกิดจากการปักเป็นรูปร่างใบหน้าคนและสิ่งของ
ต่างๆ ในลักษณะลดทอนความจริง  

รูปทรง ลดทอนรูปทรงจริงเป็นลักษณะการ์ตูน แบ่งเป็นรูปทรง
องค์ประกอบหลัก คือ ภาพคน และมีองค์ประกอบย่อยกระจาย
ปะปนอย่างอิสระ ได้แก่ วัตถุดิบ และเครื่องครัวสำหรับประกอบ
อาหารเพ่ือเสริมเรื่องราวกิจกรรมให้ชัดเจน และจัดวางรูปทรงด้วย
การทับซ้อนกัน และแทรกเข้าหากัน  

สี สัดส่วนสีโทนเย็น 70% และสีโทนร้อน 30% เพ่ือความไม่น่าเบื่อ
จนเกินไป และให้ความรู้สึกสนุกสนาน 

การจัดองค์ประกอบ มีความเป็นเอกภาพ ประสานกลมกลืนของเส้น 
รูปร่าง รูปทรง และสี เป็นผลรวมที่แบ่งแยกไม่ได้ จัดวางผลงาน
แบบสามเหลี่ยม มีความสมดุลด้วยความรู้สึก  

การนำเสนอ 
และการติดตั้ง 

งานผ้ากันเปื้อนจะแขวนห้อยที่ผนัง จำนวน 4 ตัว ตามจำนวนสมาชิก
ในครอบครัว มีเนื้อหาเรื่องราวเชื่อมโยงกับชิ้นงานเขียงที่วางตั้ ง
ด้านหน้า  

แนวทาง 
ในการพัฒนา 

พัฒนาด้านรูปแบบ รูปทรงคนให้มีอัตลักษณ์เฉพาะบุคคล ความนูน
ของชิ้นงานเพ่ือสร้างมิติความตื้นลึก การจัดวางรูปทรงในชิ้นงานให้มี
ความเป็นอิสระมากกว่านี้ รวมถึงการติดตั้งผลงานที่ยังไม่ดีสมบูรณ์ 
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ผลงานชุดที่ 2 ชื่อผลงาน “ครอบครัวและช่วงเวลาแห่งความสุข 2” 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์มาจาก “ปิ่นโตกับความห่วงใย” รสมือของคุณย่า พ่อ และแม่ 

ที่ใส่ใจห่วงใยทำอาหารที่อร่อยใส่ปิ่นโตให้ก่อนไปทำงาน เพียงอยากให้ลูกหลานกินอ่ิมท้องเป็นแรง

บันดาลใจ  เป็นงานสื่อผสม 2 มิติ รูปแบบกึ่งนามธรรม ลักษณะรูปร่างรูปทรงคน วัตถุดิบประกอบ

อาหารและสิ่งเครื่องใช้ มีลักษณะเป็นภาพการ์ตูน ใช้สีสันสดใส ด้วยเทคนิคการปะติดโฟมยาง เศษผ้า 

และเทคนิคทางจิตรกรรม  

 

 
ภาพที่ 50 ภาพผลงานช่วงพัฒนาแนวคิด รูปแบบ เทคนิคในการสร้างสรรค์งานวิทยานิพนธ์      

(ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์) ชุดที่ 2 

 

 ชื่อผลงาน   ครอบครัวและช่วงเวลาแห่งความสุข 2  

 ขนาด        แปรผันตามพ้ืนที่ 

 เทคนิค       ปะติดโฟมยาง เศษผ้า และเทคนิคทางจิตรกรรม 
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ภาพที่ 51 ภาพแสดงการจัดวางและมุมมองผลงานโดยมีเส้นนำสายตาแฝงในลักษณะสามเหลี่ยม 

 ผลงานช่วงพัฒนาแนวคิด รูปแบบ เทคนิคในการสร้างสรรค์งานวิทยานิพนธ์ 

(ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์) ชุดที่ 2 

 

ตารางที่ 4 วิเคราะห์ผลงานช่วงพัฒนาแนวคิด รูปแบบ เทคนิคในการสร้างสรรค์งานวิทยานิพนธ์     
(ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์) ชุดที่ 2 

ด้านรูปแบบ งานสื่อผสม 2 มิติ รูปแบบกึ่งนามธรรม  
ด้านเทคนิค  ปะติดโฟมยางกับเศษผ้า  

ด้านขั้นตอน 
และกระบวนการ
สร้างสรรค์ 

ร่างภาพ 2 มิติ โดยใช้รูปทรงของปิ่นโตในการสื่อความหมาย 
ขยายชิ้นงานเป็นชิ้นงานจริง ใช้โฟมยางชนิดแผ่นซึ่งมีน้ำหนักเบานำมา
ประกอบโครงโดยใช้กาวและปะติดผ้าปิดผิว แล้ววางทับซ้อนกัน  

วิเคราะห์องค์ประกอบ
ศิลปะ 

รูปทรง ลดทอนจากรูปทรงจริง โดยมีรูปทรงคนเป็นองค์ประกอบหลัก 
จัดวางทับซ้อนนูนสูงมีมิติ และองค์ประกอบย่อย คือ รูปทรง
วัตถุดิบประกอบอาหาร ทำให้องค์ประกอบหลักเด่นและนำสายตา 

สี  ประกอบด้วยสีโทนเย็น 60% และสีโทนร้อน 40% ใช้สีเพ่ือสื่อถึง
และเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล รวมถึงสร้างบรรยากาศของงาน  

การจัดองค์ประกอบ มีการเน้นจุดเด่นของงานด้วยขนาดที่ใหญ่และการ
ทับซ้อนรูปทรงคนให้นูนสูงมีมิติกว่าองค์ประกอบย่อยอ่ืน  ผลงานมี
ความสมดุลด้วยความรู้สึก และผลงานทั้ง 3 ชิ้น มีความเป็น
เอกภาพด้วยเรื่องราว 

การนำเสนอ 
และการติดตั้ง 

งานสื่อผสม 2 มิติ จำนวน 3 ชิ้น ติดตั้งติดผนังลักษณะจัดวางแบบ
สามเหลี่ยม  

แนวทาง 
ในการพัฒนา 

แก้ไขเรื่องความนูนของงานให้รูปทรงคนมีความใหญ่และนูนขึ้น และ
ลดความสำคัญขององค์ประกอบย่อยลง 
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ผลงานชุดที่ 3 ชื่อผลงาน “ครอบครัวและช่วงเวลาแห่งความสุข 3” 

ซุป ที่ทำขึ้นโดยทุกคนในครอบครัวร่วมกันทำเป็นแรงบันดาลใจ สู่ผลงานสื่อผสม รูปแบบกึ่ง

นามธรรม ลักษณะรูปทรงตามจินตนาการ มีลักษณะเป็นการ์ตูน ใช้สีสันสดใส และจัดวางรูปทรงอย่าง

อิสระตามความรู้สึก ด้วยเทคนิควิธีการเย็บ ปักผ้า และเทคนิคทางจิตรกรรม 

 

 
ภาพที่ 52 ภาพผลงานช่วงพัฒนาแนวคิด รูปแบบ เทคนิคในการสร้างสรรค์งานวิทยานิพนธ์      

(ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์) ชุดที่ 3 

 

 ชื่อผลงาน   ครอบครัวและช่วงเวลาแห่งความสุข 3  

 ขนาด        แปรผันตามพ้ืนที่ 

 เทคนิค       เย็บปักผ้าลงบนผ้า และเทคนิคทางจิตรกรรม 
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ภาพที่ 53 ภาพรายละเอียดของผลงานช่วงพัฒนาแนวคิด รูปแบบ เทคนิค 

ในการสร้างสรรค์งานวิทยานิพนธ์ (ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์) ชุดที่ 3 

 

 

 
ภาพที่ 54 ภาพแสดงการจัดวางและมุมมองผลงานในการซ้ำของเส้นวัตถุ  

ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวและทิศทาง ผลงานช่วงพัฒนาแนวคิด รูปแบบ เทคนิคในการสร้างสรรค์

งานวิทยานิพนธ์ (ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์) ชุดที่ 3 
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ตารางที่ 5 วิเคราะห์ผลงานช่วงพัฒนาแนวคิด รูปแบบ เทคนิคในการสร้างสรรค์งานวิทยานิพนธ์     
(ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์) ชุดที่ 3 

ด้านรูปแบบ งานสื่อผสม รูปแบบกึ่งนามธรรม  

ด้านเทคนิค  เย็บผ้า และวาดภาพระบายสีอะคริลิค 
ด้านขั้นตอน 
และกระบวนการ
สร้างสรรค์ 

ร่างภาพ 2 มิติ เป็นรูปทรงของหม้อต้มซุป รูปทรงคนและวัตถุดิบต่างๆ 
คิดรูปแบบการติดตั้งผลงานในลักษณะห้อยแขวน และขยายภาพร่าง
เป็นชิ้นงานจริง โดยการทำโครงนำผ้ามาปิดหุ้มฝาชีเป็นหม้อซุป แล้ว
วาดภาพระบายสีอะคลิลิคและเย็บผ้าเป็นรูปทรงคนและวัตถุดิบต่างๆ 
และเย็บติดกับโครงหม้อซุป 

วิเคราะห์องค์ประกอบ
ศิลปะ 

เส้น  ใช้เส้นแสดงการเคลื่อนไหว การลื่นไหลของน้ำซุป และกำหนด
ขอบเขตรูปทรงและพ้ืนที่ว่างของชิ้นงาน 

รูปทรง เป็นรูปทรงอิสระ ลดทอนรูปทรงจริง 
สี  ใช้สีโทนเย็นและโทนร้อนในสัดส่วนที่เท่ากัน ใช้สีสื่อถึงเอกลักษณ์

ลักษณะเฉพาะบุคคล ใช้สีสันที่สดใส อบอุ่น สนุกสนาน 
การจัดองค์ประกอบ มีความสมดุลด้วยน้ำหนักขององค์ประกอบ มีการ

เคลื่อนไหวของโครงสร้างอย่างอิสระ และเส้น สี  รูปทรง มี
ความสัมพันธ์กลมกลืนเป็นเอกภาพ  

การนำเสนอ 
และการติดตั้ง 

ติดตั้งแบบห้อยแขวน เสมือนการเทซุปลงมาเป็นเรื่องราวของการทำ
ซุปนั้น มีเรื่องราวความสุข ความประทับใจแฝงอยู่ 

แนวทาง 
ในการพัฒนา 

การห้อยแขวนรูปทรงต่างๆ ยังไม่มีความเป็นอิสระ ยังคงระวังในการ
จัดวางรูปทรง ซึ่งมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึก ความนูนมีมิติของงานควรมี
มากกว่านี้ โดยหากปรับแก้เรื่องการจัดวางอย่างอิสระ และเย็บให้
รูปทรงหลักนูนขึ้นจะทำให้งานมีมิติและผลงานดูสนุกมากขึ้น 
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ตารางท่ี 6 สรุปวิเคราะห์ผลงานช่วงพัฒนาแนวคิด รูปแบบ เทคนิคในการสร้างสรรค์งานวิทยานิพนธ์
(ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์)  

วิเคราะห์ 
ผลงาน 

    
ด้าน
แนวความคิด 

ผ้ า กั น เ ปื้ อ น แ ล ะ เ ขี ย ง 
สัญลักษณ์การทำอาหาร สื่อ
ถึ ง เรื่ อ ง ร าว  ค ว าม อบ อุ่ น 
ความสุข ความสนุกสนาน 
และความผูกพันกับอาชีพของ
ครอบครัว 

ปิ่นโตกับความห่วงใย รสมือ
ของคุณย่า พ่อ และแม่ ที่ใส่
ใจห่วงใยทำอาหารที่อร่อยใส่
ปิ่นโตให้ก่อนไปทำงาน เพียง
อยากให้ลูกหลานกินอ่ิมท้อง   

ซุป ที่ทำขึ้นโดยทุกคนร่วมกัน
ทำ และเทลงมาเป็นรูปทรง
ของทุกคนในครอบครัวกับ
วัตถุดิบ ซึ่งเป็นส่วนประกอบ
และที่มาของซุปนี้ 

ด้านรูปแบบ 
 

งานสื่อผสม 2 มิติ  
รูปแบบกึ่งนามธรรม  

งานสื่อผสม 2 มิติ  
รูปแบบกึ่งนามธรรม  

งานสื่อผสม  
รูปแบบกึ่งนามธรรม  

ด้านเทคนิค เย็ บ  ปั ก ผ้ า  แล ะวาดภ าพ
ระบายสีอะคริลิคบนเฟรมและ
ผ้ากันเปื้อน 

ปะติดโฟมยางกับเศษผ้า  เย็บ และวาดภาพระบายสี
อะคริลิค 

วิเคราะห์
องค์ประกอบ
ศิลปะ 

ลดทอนรูปทรงเป็นลักษณะ
การ์ตูน องค์ประกอบหลัก คือ 
ภาพคน และมีองค์ประกอบ
ย่อยกระจายปะปนอย่างอิสระ 
มีความเป็นเอกภาพ 

มีการเน้นจุดเด่นของงาน
ด้วยขนาดที่ใหญ่และการทับ
ซ้อนรูปทรงคนให้นูนสูงมีมิติ
กว่าองค์ประกอบย่อยอ่ืน 

ผลงานมี มีการเคลื่อนไหวของ
โครงสร้างอย่างอิสระ และเส้น 
สี รูปทรง มีความสัมพันธ์
กลมกลืนเป็นเอกภาพ และ
สมดลุ 

การนำเสนอ 
และการติดต้ัง 

งานผ้ากันเปื้อนจะแขวนห้อยที่
ผนั ง  ซึ่ งมี เนื้ อห า เรื่ อ งราว
เชื่อมโยงกับช้ินงานเขียงที่วาง
ตั้งด้านหน้า  

งานสื่อผสม 2 มิติ  
จำนวน 3 ช้ิน ติดตั้งติดผนัง 

ติดตั้งแบบห้อยแขวน  

แนวทาง 
ในการพัฒนา 

ความนูนของช้ินงานเพื่อสร้าง
มิติความตื้นลึก และการจัด
วางรูปทรงในช้ินงานให้มีความ
เป็นอิสระมากกว่านี้  

การสร้างมิติของงานให้และ
ให้องค์ประกอบหลักมีขนาด
ใหญ่และนูนเด่นชัดขึ้น และ
ลดความสำคญัของ
องค์ประกอบย่อยลง 

การห้อยแขวนรูปทรงตา่งๆ 
ยังไม่มีความเป็นอิสระ
เท่าที่ควร รูปทรงควรนูนมีมิติ
มากกว่าน้ี  
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สรุปผลงานช่วงพัฒนาแนวคิด รูปแบบ เทคนิคในการสร้างสรรค์งานวิทยานิพนธ์  
(ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์) 

ผลงานในระยะแรกเป็นช่วงของการค้นหาที่มาของแรงบันดาลใจ นำไปสู่แนวความคิด และ
ศึกษาค้นคว้าด้านรูปแบบและเทคนิควิธีการที่จะนำมาสร้างสรรค์ จนกระทั่งสร้างสรรค์เป็นผลงาน
และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ปรับเปลี่ยนทดลองในการใช้เทคนิคและวัสดุที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึง
แก้ไขข้อผิดพลาดของผลงานในเรื่องเทคนิค วิธีการ และกระบวนการสร้างสรรค์ จากรูปแบบงาน
ลักษณะ 2 มิติ สู่งานลักษณะ 3 มิติ ที่สามารถมองเห็นได้รอบด้าน การจัดวางไม่มีขอบเขตงานที่
ชัดเจนในลักษณะแปรผันตามพ้ืนที่ เกิดความสนุกสนานและมีอิสระในการสร้างสรรค์ตามอารมณ์และ
ความรู้สึก ข้าพเจ้าได้นำความรู้ ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาที่ได้จากการพัฒนาผลงานช่วงพัฒนา
แนวคิด รูปแบบ เทคนิคในการสร้างสรรค์งานวิทยานิพนธ์นี้ไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์
ต่อไป 
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ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 

ผลงานชุดที่ 1 ชื่อผลงาน “เที่ยวทะเลสุขหรรษา” 

 สร้างสรรค์งานโดยนำเรื่องราวความประทับใจในวัยเด็กท่ีได้ไปเที่ยวทะเลกับครอบครัว  ได้

ใช้เวลาร่วมกัน  ตั้งแต่การพูดคุยหยอกล้อในระหว่างการเดินทาง  การล้อมวงกันรับประทานอาหาร  

และการที่ได้เล่นน้ำและวิ่งเล่นกับพ่ีๆน้องๆ  นับเป็นช่วงเวลาที่มีความสุข สนุกสนาน  ข้าพเจ้าจึงนำ

ความรู้สึกและเรื่องราวดังกล่าวมาสร้างสรรค์เป็นผลงานสื่อผสม ผ่านรูปทรงของสิ่งต่างๆ ด้วย

เทคนิคการเย็บ ปักผ้า และเทคนิคทางจิตรกรรม จำนวน 5 ชิ้น 

 

 
ภาพที่ 55 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1  

 ชื่อผลงาน   เที่ยวทะเลสุขหรรษา 

 ขนาด        แปรผันตามพ้ืนที่ 

 เทคนิค       เย็บผ้า และเทคนิคทางจิตรกรรม 
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ภาพที่ 56 ภาพแสดงการจัดวางและมุมมองผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 

 

ตารางท่ี 7 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 

ด้านแนวความคิด สร้างสรรค์งานโดยนำเรื่องราวความประทับใจในวัยเด็กท่ีได้ไปเที่ยวทะเลกับ
ครอบครัว  ได้ใช้เวลาร่วมกัน  ตั้งแต่การพูดคุยหยอกล้อในระหว่างการ
เดินทาง  การล้อมวงกันรับประทานอาหาร  และการที่ได้เล่นน้ำและวิ่งเล่น
กับพ่ีๆน้องๆ  นับเป็นช่วงเวลาที่มีความสุข สนุกสนาน   

ด้านรูปแบบ งานสื่อผสม รูปแบบกึ่งนามธรรม  
ด้านเทคนิค  ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์และกระด้งในการทำโครง การเย็บสอยผ้า พันผ้า ปะ

ติดผ้า และวาดภาพระบายสีอะคริลิค 

วิเคราะห์
องค์ประกอบศิลปะ 

รูปร่าง  โครงสร้างงานทุกชิ้นมีลักษณะเป็นวงกลม 
รูปทรง  ลดทอนจากรูปทรงจริง รูปทรงหลักที่เป็นจุดเด่นคือรูปทรงคน จะ

นูนมีมิติและนำสายตา และโอบล้อมด้วยองค์ประกอบย่อยซึ่งเป็นรูปทรง
ของวัตถุที่สัมพันธ์กับกิจกรรม  

สี  สัดส่วนของสีโทนเย็น 60% และสีโทนร้อน 40% สีสันสดใส สัมพันธ์กับ
บรรยากาศและสถานที่  

การจัดองค์ประกอบ มีความเป็นเอกภาพด้านเรื่องราว และจัดวางผลงาน
สมดุลด้วยความรู้สึก  

การนำเสนอ 
และการติดตั้ง 

ติดตั้งแบบห้อยแขวน จำนวน 5 ชิ้น ในระดับสายตา 

แนวทาง 
ในการพัฒนา 

พัฒนาและทดลองใช้วัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ในการทำชิ้นงาน 
และการวางแผนการติดตั้งผลงานตามความเหมาะสมของสถานที่  
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ผลงานชุดที่ 2 ชื่อผลงาน “เล่น แสนสนุก” 

งานชุดนี้สร้างสรรค์มาจาก 1 ในเรื่องราวที่ท้าทายที่สุดในช่วงวัยเด็ก นั่นคือการเล่นบานา

น่าโบ๊ท ห่วงยางยักษ์  ภาพจำในช่วงเวลานั่นคือการที่ตัวเราและพ่ีๆ น้องๆ นั่งบนบานาน่าโบ๊ท ที่

เคลื่อนบนน้ำด้วยความเร็ว และสักพักพวกเราทุกคนเหมือนเป็นวัตถุๆ หนึ่ง ที่ถูกเทกระจาดหล่นลง

ไปในทะเล พี่ๆ ช่วยน้องขึ้นมาจากน้ำและหัวเราะด้วยความสนุกสนาน ส่วนน้องเล็กๆ จะเล่นบอล

หรือก่อกองทรายกับพ่อและแม่ที่ชายหาด ข้าพเจ้าจึงนำเรื่องราวจากความทรงจำ กิจกรรมที่ทำ

ร่วมกันมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อผสม ที่สื่อถึงความสนุกสนานที่ข้าพเจ้ายังคงหวนนึกถึงเสมอ 

เป็นชิ้นงานจำนวน 2 ชิ้น ด้วยการเย็บ และเทคนิคทางจิตรกรรม 

 

 
ภาพที่ 57 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2  

 ชื่อผลงาน   เล่น แสนสนุก 

 ขนาด        แปรผันตามพ้ืนที่ 

 เทคนิค       เย็บผ้า และเทคนิคทางจิตรกรรม 
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ภาพที่ 58 ภาพแสดงโครงสร้างรูปทรง ผลงานบางส่วนจะยื่นออกมาจากชิ้นงานสร้างสัมพันธ์ของ

พ้ืนที่และสร้างความขัดแย้งโดยนัยผ่านโครงสร้างรูปทรงผลงาน  ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 
 

ตารางท่ี 8 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 
ด้านแนวความคิด จากความทรงจำในวัยเด็ก ความสุขที่สุดของการไปเที่ยวทะเลคือการเล่นกับ

พ่ีๆน้องๆ ความสนุกท่ีไม่อาจลืมคือการเล่นบานาน่าโบ๊ทเครื่องเล่นห่วงยางสุด 
ท้าทาย และการเล่นบอลที่ชาดหาด  

ด้านรูปแบบ งานสื่อผสม รูปแบบกึ่งนามธรรม  
ด้านเทคนิค  ใช้ตะแกรงพลาสติกและกระด้งมาทำโครง การเย็บผ้าด้วยการเนาและการสอย 

และวาดภาพระบายสีอะคริลิค 

วิเคราะห์
องค์ประกอบศิลปะ 

รูปทรง โครงสร้างเป็นรูปทรงบานาน่าโบ๊ทและลูกบอลชายหาด และ
องค์ประกอบหลักของแต่ละชิ้นงาน คือ รูปทรงคนที่แสดงถึงลักษณะทาง
ท่าที่ เคลื่อนไหว มีขนาดใหญ่เด่นชัด นูนและมีมิติ และมีรูปทรงอ่ืนที่
สัมพันธ์กับกิจกรรม ซึ่งมีขนาดลดหลั่นลงมาและจัดวางกระจายอิสระอยู่
ล้อมรอบ  

สี  สัดส่วนสีโทนเย็นและโทนร้อนเท่ากัน ให้ความรู้สึกสดใสและสนุกสนาน  
การจัดองค์ประกอบ ลักษณะรูปทรงและสี มีความสัมพันธ์กลมกลืนกับ

บรรยากาศและสถานที่ การจัดวางผลงานทำให้เกิดพ้ืนที่ว่าง ซึ่งพ้ืนที่ว่าง
ได้โอบล้อมรูปทรงเกิดระยะห่างระหว่างรูปทรง ทำให้รูปทรงมีความเด่นชัด
มากขึ้น 

การนำเสนอ 
และการติดตั้ง 

จัดตั้งวางที่พ้ืน เป็นงานประติมากรรมแบบ 3 มิติ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมมีส่วน
ร่วมกับชิ้นงาน และเชื่อมโยงกับชุดงานที่ 1 ในเรื่องกิจกรรมที่ต่อเนื่องกัน 

แนวทาง 
ในการพัฒนา 

พัฒนาและทดลองใช้วัสดุอื่นๆ ในการทำโครงชิ้นงาน  
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ผลงานชุดที่ 3  ชื่อผลงาน “ความสุข2(ความสุขกำลังสอง) หวานเย็นชื่นใจ” 

 ในวัยเด็ก เรามักจะมีความสุขกับสิ่งที่ตนเองชื่นชอบและสนใจ ซึ่งข้าพเจ้าชื่นชอบการทาน

ขนมหวานเป็นที่สุด และยิ่งในช่วงเวลาแห่งความสุข อยู่กับครอบครัวที่รักในบรรยากาศทะเลสวยๆ 

ลมพัดเย็นๆ อาหารทะเลมากมาย และสิ่งที่ทำให้ความสุขนั่นเพ่ิมพูนยกกำลังสอง นั่นคือไอศกรีมเย็นๆ 

และอมยิ้มหวานๆ รสชาติที่ถูกใจ ข้าพเจ้าจึงนำความรู้สึกสุขล้นเมื่อได้ทานของหวานนั้นมาสร้างสรรค์

ชิ้นงานสื่อผสมจำนวน 3 ชิ้น เป็นรูปทรงไอศกรีมที่ชื่นชอบ และอมยิ้มหวานๆ ที่หลงรัก ด้วยเทคนิค

การเย็บผ้า และเทคนิคทางจิตรกรรม 

 

 
ภาพที่ 59 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 3  

 

 ชื่อผลงาน   ความสุข2(ความสุขกำลังสอง) หวานเย็นชื่นใจ 

 ขนาด        แปรผันตามพ้ืนที่ 

 เทคนิค       เย็บผ้า และเทคนิคทางจิตรกรรม 
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ภาพที่ 60 ภาพแสดงการจัดวางและมุมมองผลงานในลักษณะสามเหลี่ยม ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 3 
 

ตารางท่ี 9 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 3 

ด้านแนวความคิด ความสุขในวัยเด็กเม่ือได้ทานไอศกรีมเย็นๆ และอมยิ้มหวานๆ   
ด้านรูปแบบ งานสื่อผสม รูปแบบกึ่งนามธรรม  

ด้านเทคนิค  เย็บสอยผ้า  

วิเคราะห์
องค์ประกอบศิลปะ 

รูปทรง  ประกอบไปด้วยรูปทรงคน รูปทรงเรขาคณิต และรูปทรงอิสระ ที่
ประกอบเข้าด้วยกันด้วยการกอด เกาะ เกี่ยว และการผนึกเข้าด้วยกัน
ของรูปทรงคนและรูปทรงเรขาคณิตเกิดเป็นรูปทรงใหม่ ซึ่งรูปทรงของ
ผลงานทั้ง 3 ชิ้นมีเนื้อหาและเรื่องราวเดียวกัน  

สี  สัดส่วนสีโทนร้อน 60% และสีโทนเย็น 40% ใช้สีสันที่สดใส 
การจัดองค์ประกอบ มีความเป็นเอกภาพด้านเรื่องราว และการประสาน

กลมกลืนของรูปทรง มีการจัดวางต่างระดับทำให้เกิดจังหวะที่น่าสนใจ 
มีการเคลื่อนไหวของโครงสร้างที่ติดตั้งแบบห้อยแขวนอิสระ รวมทั้งมี
ความสมดุลทั้งซ้ายและขวา 

การนำเสนอ 
และการติดตั้ง 

ติดตั้งชิ้นงานแบบห้อยแขวน เป็นประติมากรรม 3 มิติ สามารถมองเห็นได้
รอบด้าน  

แนวทาง 
ในการพัฒนา 

พัฒนาในด้านการเลือกสรรวัสดุในการทำโครงชิ้นงาน และวางแผนการ
ติดตั้งชิ้นงานแบบห้อยแขวนให้เหมาะสมกับพื้นท่ี 
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ตารางท่ี 10 สรุปวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
วิเคราะห์ 
ผลงาน 

   
ด้านแนวความคิด เรื่องราวความประทับใจใน

วัยเด็กที่ได้ไปเที่ยวทะเลกับ
ค ร อ บ ค รั ว   ได้ ใ ช้ เว ล า
ร่วมกัน  ตั้ งแต่การพูดคุย
หยอกล้อ ในระหว่างการ
เดินทาง  การล้อมวงกัน
รับประทานอาหาร  และ
การที่ได้เล่นน้ำกับพ่ีน้อง   

จากความทรงจำในวัย เด็ ก 
ความสุขที่สุดของการไปเที่ยว
ทะเลคือการเล่นกับพี่ๆ น้องๆ 
ความสนุกที่ไม่อาจลืมคือการ
เล่นบานาน่าโบ๊ทเครื่องเล่น
ห่วงยางสุดท้าทาย และการ
เล่นบอลที่ชาดหาด 

ความสุขในวัยเด็กเมื่อได้
ทานไอศกรีมเย็นๆ และอม
ยิ้มหวานๆ   

ด้านรูปแบบ 
 

งานสื่อผสม  
รูปแบบกึ่งนามธรรม  

งานสื่อผสม  
รูปแบบกึ่งนามธรรม  

งานสื่อผสม  
รูปแบบกึ่งนามธรรม  

ด้านเทคนิค การเย็บสอยผ้า และวาด
ภาพระบายสีอะคริลิค 

เย็บผ้า และวาดภาพระบายสี
อะคริลิค 

เย็บสอยผ้า 

วิเคราะห์
องค์ประกอบ
ศิลปะ 

โค ร งส ร้ า งงาน ทุ ก ช้ิ น มี
ลักษณะเป็นวงกลม รูปทรง
หลักที่เป็นจุดเด่นคือรูปทรง
ค น  จ ะ นู น มี มิ ติ แ ล ะ น ำ
สายตา และโอบล้อมด้วย
องค์ประกอบย่อยซึ่ งเป็น
รูปทรงของวัตถุที่สัมพันธ์กับ
กิจกรรม  
 

ลั ก ษ ณ ะ รู ป ท ร งแ ล ะ สี  มี
ความสัมพันธ์กลมกลืนกับ
บรรยากาศและสถานที่ การ
จัดวางผลงานทำให้เกิดพื้นที่
ว่าง ซึ่งพื้นที่ว่างได้โอบล้อม
รูปทรงเกิดระยะห่างระหว่าง
รูปทรง ทำให้รูปทรงมีความ
เด่นชัดมากข้ึน 

การประสานกลมกลืนของ
รูปทรง มีการจัดวางต่าง
ระดับทำให้เกิดจังหวะที่
น่าสนใจ มีการเคลื่อนไหว
ของโครงสร้างที่ติดตั้งแบบ
ห้อยแขวนอิสระ รวมทั้งมี
ความสมดุลทั้ งซ้ายและ
ขวา 

การนำเสนอ 
และการติดต้ัง 

ติ ด ตั้ ง แ บ บ ห้ อ ย แ ข ว น 
จำนวน 5 ช้ิน 

จั ด ตั้ ง ว า งที่ พื้ น  เป็ น งา น
ประติมากรรมแบบ 3  

ติดตั้ ง ช้ินงานแบบห้อย
แขวน เป็นประติมากรรม 
3 มิติ  

แนวทาง 
ในการพัฒนา 

พัฒนาและทดลองใช้วัสดุ
อื่นๆในการทำช้ินงาน และ
การวางแผน  ก ารติ ด ตั้ ง
ผลงานตามความเหมาะสม
ของสถานท่ี  

พัฒนาและทดลองใช้วัสดุอื่นๆ
ในการทำโครงช้ินงาน  

วางแผนการติดตั้งช้ินงาน
แ บ บ ห้ อ ย แ ข ว น ให้
เหมาะสมกับพื้นที่ 
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สรุปผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 
 ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นผลงานที่ผ่านกระบวนการคิด การทดลองสร้างสรรค์ การค้นหา

รูปแบบและเทคนิควิธีการ และพัฒนาผลงานมาโดยตลอด ตั้งแต่ทดลองสร้างสรรค์ในช่วงก่อนทำ

วิทยานิพนธ์ ซึ่งผลงานวิทยานิพนธ์นี้ได้สื่อสารถึงความรัก ความอบอุ่น และความสนุกสนาน ไปสู่ผู้ชม

งานได้ตรงตามท่ีข้าพเจ้าตั้งเป้าหมายไว้ แต่ข้าพเจ้ายังคงต้องพัฒนาตนเอง ศึกษาเรียนรู้ เทคนิควิธีการ 

รูปแบบการนำเสนอแบบใหม่ๆ ต่อไป  

 



  

 
 

บทที่ 5 

สรุปการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 

 ผลงานวิทยานิพนธ์ “ มหัศจรรย์แห่งความสุข” ผลงานศิลปะจากเรื่องราวความทรงจำในวัย

เด็ก ความรัก ความอบอุ่น ความสนุกสนาน รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ความผูกพันกับบุคคลใน

ครอบครัวจากกิจกรรมต่างๆ ความประทับใจเหล่านั้นยังคงติดตรึงในความทรงจำ โดยสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะด้วยการใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ผู้คน สิ่งของเครื่องใช้ ของเล่น รูปทรงที่เรียบง่าย มีสีสัน

สดใส และเป็นวัสดุที่อ่อนนุ่มเพ่ือแสดงออกถึงเรื่องราวที่มีต่อครอบครัว  เพ่ือสื่อสารไปสู่ผู้ชมผลงาน

ศิลปะให้ได้รับความรู้สึกถึงความรัก ความอบอุ่น เกิดเป็นรอยยิ้มและความสุขอย่างอ่ิมเอมใจ ทั้งนี้ต้อง

ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์อย่างเป็นขั้นตอน โดยการศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์พฤติกรรม 

ปฏิสัมพันธ์ และกิจกรรมในครอบครัว ค้นหารูปแบบ เทคนิควิธีการ ลักษณะรูปทรง และสีสันที่สื่อถึง

ความสุข สนุกสนาน และทดลองพัฒนาผลงาน นำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานจริง โดยขยายงานจาก

แบบภาพร่างผลงาน เป็นผลงานศิลปะเทคนิคสื่อผสมในรูปแบบกึ่งนามธรรม โดยใช้รูปทรง เทคนิค

วิธีการเย็บ ปักผ้า และเทคนิคทางจิตรกรรม 

 การสร้างสรรค์ผลงานชุดในที่ผ่านกระบวนการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับครอบครัว และ

สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวที่เกิดจากการที่สมาชิกในครอบครัวมอบความรักให้กันอย่างบริสุทธิ์ ใจ มี

เวลาทำกิจกรรมร่วมกัน เข้าใจ และให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ซึ่งทฤษฎีดังกล่าวล้วนเป็นความสัมพันธ์ที่

ดีที่อยากให้เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน ข้าพเจ้าเล็งเห็นถึงความสำคัญของครอบครัว จึงคิดและทดลอง

สร้างสรรค์ ค้นหารูปแบบและเทคนิควิธีการ และพัฒนาผลงานมาโดยตลอดตั้ งแต่ทดลองสร้างสรรค์

ในช่วงก่อนทำวิทยานิพนธ์ นำไปสู่ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ที่ได้สื่อสารถึงความรัก ความอบอุ่น และ

ความสนุกสนาน ไปสู่ผู้ชมงานได้ตรงตามที่ข้าพเจ้าตั้งเป้าหมายไว้ จำนวน 3 ชุด 
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ผลงานชุดที่ 1 ชื่อชุดผลงาน “เที่ยวทะเลสุขหรรษา” นำเสนอเรื่องราวกิจกรรมต่างๆ ที่ทำ

ร่วมกันกับครอบครัวเมื่อครั้งไปเที่ยวทะเลในวัยเด็ก ความสุข ความสนุกสนาน เริ่มขึ้นตั้งแต่การออก

เดินทางไปเที่ยวทะเล การรับประทานอาหารร่วมกัน และการพูดคุยหยอกล้อ ซึ่งเป็นเรื่องราวที่

ประทับใจและติดตรึงในความทรงจำ สู่การสร้างสรรค์ผลงานสื่อผสม รูปแบบกึ่งนามธรรม จำนวน 5 

ชิ้น แสดงถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ทำร่วมกัน โดยใช้สัญลักษณ์ผ่านรูปทรงวัตถุที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ

กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ รูปทรงพวงมาลัยรถยนต์สื่อถึงความสุขในช่วงเวลาเดินทาง และรูปทรงจาน

อาหารทะเลแสดงถึงช่วงเวลาที่รับประทานอาหารร่วมกัน และรูปทรงห่วงยางในลักษณะคนเกาะเกี่ยว

โอบกอดกันบอกเล่าความสุขเมื่อได้เล่นน้ำกับพ่อแม่แฝงด้วยความรู้สึกอบอุ่น และการใช้ สีที่สดใส

สัมพันธ์กับบรรยากาศและสถานที่ ด้วยเทคนิคการเย็บปักผ้า และเทคนิคทางจิตรกรรม ปัญหาที่พบ

ระหว่างการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้คือ วัสดุที่นำมาสร้างสรรค์ในบางชิ้นนั้นเป็นกระดาษ เนื่องจากการ

ขึ้นโครงนั้นกระดาษจะดัดโค้งงอได้ง่าย แต่ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว ความเปราะบางของกระดาษส่งผล

ให้โครงสร้างชิ้นงานไม่แข็งแรงเท่าที่ควร จึงต้องแก้ไขปัญหาด้วยการดามด้วยวัสดุที่แข็งด้านหลัง

ชิ้นงาน แล้วใช้ผ้าเย็บหุ้มให้แน่นขึ้น และต้องระวังในการขนย้ายชิ้นงาน 

ผลงานชุดที่ 2 ชื่อชุดผลงาน “เล่น แสนสนุก” นำเสนอความรู้สึกสนุกสนานเมื่อได้เล่นบา

นาน่าโบ๊ทกับพ่ีๆ น้องๆ เป็นความประทับใจและเป็นเรื่องราวสุดท้าทายในช่วงวัยเด็ก รวมถึงการเล่น

ลูกบอลชายหาด เป็นช่วงเวลาที่มีความสุข ข้าพเจ้าจึงนำเรื่องราวความรู้สึกเหล่านี้มาสร้างสรรค์เป็น

ผลงานสื่อผสม ลักษณะประติมากรรม 3 มิติ ให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมกับผลงาน เป็นรูปแบบกึ่งนามธรรม 

ด้วยเทคนิคการเย็บ ปักผ้า และเทคนิคทางจิตรกรรม จำนวน 2 ชิ้น โดยนำรูปทรงของบานาน่าโบ๊ท

และลูกบอลชายหาดมาสร้างสรรค์  ปัญหาที่พบระหว่างการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้คือ ปัญหาเรื่องวัสดุ

และน้ำหนักของผลงาน ข้าพเจ้าเลือกใช้วัสดุหลักที่สามารถดัดโค้งงอได้ง่าย คือ ตะแกรงพลาสติก เมื่อ

นำมาดัดโค้งงอได้ตามรูปทรงของบานาน่าโบ๊ทที่ออกแบบไว้ จึงผูก มัด และยึด แต่เมื่อเคลื่อนย้าย

ชิ้นงานจึงพบว่าชิ้นงานไม่แข็งแรงเท่าที่ควร แม้มีน้ำหนักเบาแต่ก็เคลื่อนย้ายยากและชำรุดได้ง่าย

เพราะตะแกรงพลาสติกมีความอ่อน และชิ้นงานก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่ แก้ไขปัญหาด้วยการรื้อชิ้นงาน

และใส่กระด้งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับตะแกรงพลาสติกเดิมที่ทำไว้เป็นโครงด้านใน 
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ผลงานชุดที่ 3 ชื่อชุดผลงาน “ความสุข2(ความสุขกำลังสอง) หวานเย็นชื่นใจ” นำเสนอ

เรื่องราวความสุข สดชื่น เมื่อได้ทานไอศกรีมและอมยิ้มที่ชื่นชอบ ความสุขที่เพ่ิมพูนหลังจากที่เล่นน้ำ

ทะเล แสดงออกเป็นผลงานสื่อผสม รูปแบบกึ่งนามธรรม จำนวน 3 ชิ้น ข้าพเจ้านำรูปทรงและสีสัน

ของไอศกรีมและอมยิ้มมาประกอบเข้าด้วยกันกับรูปทรงคนด้วยการกอด เกาะ เกี่ยว และการผนึกเข้า

ด้วยกันเกิดเป็นรูปทรงใหม่ ด้วยเทคนิคการเย็บผ้า ปัญหาที่พบระหว่างการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้คือ 

ปัญหาในการติดตั้งผลงาน ซึ่งในขณะนี้เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้ไม่

สามารถไปติดตั้งแสดงผลงานที่หอศิลป์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ จึงใช้พ้ืนที่โรงจอดรถของที่บ้าน 

ซึ่งมีขนาดพ้ืนที่ 4 x 5 เมตร โดยการขึงผ้าสีขาวที่ผนังโรงจอดรถทั้ง 2 ฝั่ง แล้วปูผ้าขาวที่พ้ืน และ

ติดตั้งจัดวางผลงานเพ่ือถ่ายภาพ แต่สถานที่ที่ใช้จัดแสดงงานไม่มีคาน ทำให้ยากลำบากในการห้อย

แขวนชุดที่ 3 แก้ไขปัญหาด้วยการโยงเชือกและใช้ไม้ทำเป็นคาน 

ข้อเสนอแนะในการทำวิทยานิพนธ์ 

1. การรอบคอบวางแผน กระบวนการคิดเพ่ือสังเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพ สถานที่ และ
กิจกรรม ลงลึกถึงรายละเอียดและความความแตกต่างอย่างมีเหตุผล วิเคราะห์ จุด เส้น สี รูปร่าง 
รูปทรง พ้ืนผิว ให้แต่ละชุดงานแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนมากข้ึน  

2.  การติดตั้งผลงาน ควรนึกถึงความสัมพันธ์กันของแต่ละชุดงาน คำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ของพ้ืนที่ แสง การเคลื่อนไหว และการมีส่วนร่วมของผู้ชมงาน 
 3. พัฒนาและทดลองใช้วัสดุอื่นๆ ในการสร้างสรรค์ผลงาน  
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