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บทคัดย่อ 

ความเปลี่ยนแปลงภายใต้เง่ือนไขของเวลา ได้น าเราไปสูก่ารพลดัพรากจากช่วงชีวิต ณ 

ขณะหนึ่ง กลายเป็นสิ่งกระตุ้นให้หวนนึกถึงประสบการณ์ในอดีต อนัเป็นบ่อเกิดของความทรงจ า 

เม่ือความทรงจ าเป็นเพียงสิ่งนามธรรม ข้าพเจ้าจึงมุ่งหมายท่ีจะสร้างสิ่งทดแทน และถ่ายทอด

ความรู้สึกเหล่านัน้ขึน้มา เพื่อตอบสนองความต้องการภายในจิตใจ ผ่านผลงานศิลปกรรม โดย

มุ่งเน้นการใช้จินตนาการ ไปสู่การก าหนดวิธีคิด และการแสดงออกผ่านการใช้วัตถุสิ่งของใน

ชีวิตประจ าวนั ท่ีเก่ียวข้องกบัความทรงจ าให้สมัพนัธ์ไปกบัเทคนิคการตดัเย็บผ้า ซึ่งเป็นเทคนิคท่ี

ข้าพเจ้ามีความสนใจทัง้ในแง่ของกรรมวิธีการตดัเย็บเพื่อการสร้างรูปทรงของวตัถตุ่าง ๆ และการ

สื่อความคิด อารมณ์ความรู้สกึตลอดจนการสื่อความหมาย ในการใช้วตัถท่ีุแสดงถึงเวลาผนวกกบั

การตดัเย็บผ้าในการสร้างสรรค์ผลงานชดุนีจ้งึเป็นดัง่ความสมัพนัธ์อนัเลือนราง และไม่ชดัเจนของ

ความทรงจ า อารมณ์ ความรู้สกึ ท่ีสามารถจบัต้องได้ 
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Abstract 

Change based on time separates us from our past.  Nevertheless, it urges us 

to reminisce about memories from the past.  Memory is abstract. Accordingly, I focus on 

creating tangible thing to represent and express those feelings. This art satisfies my need 

by focusing on my imagination for controlling my way of thinking. It also exposes my 

imagination about memory through my sewing technique combining with material from 

my daily life that relates to memory. I am interested in sewing both the process of 

producing shape of items and the way to present idea, meaning as well as feeling through 

it. The meaning behind this art is time as well as sewing that is the way to present, both 

things represent memory, emotion and feeling that fade away and unclear in the tangibly 

form. 
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กิตตกิรรมประกาศ 

การด าเนินศลิปนิพนธ์ในชดุ “ความสมัพนัธ์ของวตัถใุนความทรงจ า” (The correlation 

of the memory objects) สามารถด าเนินมาได้ด้วยการได้รับความสนบัสนนุ ค าแนะน า ติชม การ

อบรมสัง่สอน ก าลงัใจ อนัเป็นแรงผลกัดนัส าคญัของข้าพเจ้าในการสร้างสรรค์ผลงานมาโดยตลอด

รวมไปถึงผู้ ท่ีให้ความสนใจ และช่ืนชอบในผลงานของข้าพเจ้า จงึขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู 

ขอขอบพระคณุ ผู้ มีอปุการคณุทกุท่าน ครอบครัว ผู้ปกครอง ท่ีคอยสนบัสนนุคา่ใช้จ่าย  

ตา่ง ๆ ทัง้ยงัให้ค าปรึกษา และให้ก าลงัใจแก่ข้าพเจ้ามาโดยตลอด 

ขอขอบคณุ อาจารย์วราวฒุิ โตอรุวงศ์ อาจารย์ผู้ควบคมุศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า ท่ีคอย

ดแูล ให้ค าแนะน า ชีแ้นะแนวทาง ทัง้ในด้านแนวความคิด และรูปแบบในการด าเนินผลงานของ

ข้าพเจ้า รวมไปถึงคณาจารย์ทัง้ในภาควิชา และอาจารย์ทกุ ๆ ท่าน ท่ีคอยอบรม สัง่สอน และมอบ

ค าชีแ้นะอนัเกิดประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย จวบจนปัจจบุนั น ามาซึง่ผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาของ

ข้าพเจ้า  
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ค าน า 

เอกสารฉบบันีเ้ป็นเอกสารประกอบการท าศลิปนิพนธ์ สาขาวิชาทศันศิลป์ กลุม่วิชาเอก

จิตรกรรม ปีการศกึษา 2559 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดท าขึน้เพื่ออธิบายถึง ท่ีมาของแนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

การศึกษาค้นคว้าการวางแผนและขัน้ตอนในการด าเนินงาน รวมไปถึงการพฒันาแนวทางการ

สร้างสรรค์ ความเป็นไปได้ และการแก้ไขปัญหาในผลงาน ซึ่งผ่านการคิด วิเคราะห์จนมาเป็น

ผลงานศิลปนิพนธ์ภายใต้หวัข้อ “ความสมัพนัธ์ของวตัถใุนความทรงจ า” ( The correlation of the 

memory objects ) ท่ีน าเสนอภาพลกัษณ์ของความทรงจ าผ่านการประกอบสร้างวตัถสุิ่งของใกล้

ตวัขึน้ใหม่ เพื่อถ่ายทอดให้เห็นจินตภาพของข้าพเจ้าท่ีเต็มไปด้วยอารมณ์ ความรู้สึก จนเกิดเป็น

สนุทรียภาพเฉพาะ และเป็นการสร้างความรู้สกึเช่ือมโยงไปสูผู่้ รับชมผลงาน  

ข้าพเจ้าจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี ้จะสามารถท าหน้าท่ีตาม

จุดประสงค์ของข้าพเจ้าได้ และมุ่งหวังท่ีจะมอบสุนทรียภาพให้กับผู้ ท่ีรับชมผลงาน ก่อให้เกิด

คุณค่าในการหวนนึกถึงอดีต ความทรงจ า ประสบการณ์ ทัง้ในแง่ดีและร้าย เพื่อเป็นแนวทาง

เรียนรู้คณุคา่การใช้ชีวิตในปัจจบุนั 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

เราทุกคนล้วนมีรูปแบบของความทรงจ าท่ีแตกต่างกันออกไป ขึน้อยู่กับอดีต ท่ีเราได้

ประสบพบเจอมาจนก่อเกิดเป็นประสบการณ์ ท่ีพบเจอมา ไม่ว่าจะเป็นในแง่ดีหรือแง่ร้าย สิ่ง

เหล่านัน้ล้วนถูกยืนยันด้วยความรู้สึกท่ีฝังลึกอยู่ภายในจิตใจ จากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้จริง 

โดยเฉพาะเหตกุารณ์ท่ีส่งผลต่อความรู้สกึมากเท่าไหร่ ความสามารถในการจดจ าของมนษุย์ก็ยิ่ง

ท าหน้าท่ีจดจ าสิ่งเหล่านัน้ได้ดีขึน้ตามไปด้วย นอกเหนือจากความรู้สกึท่ีเป็นสิ่งยืนยนัการเกิดขึน้

จริงของเหตกุารณ์เหล่านัน้แล้ว วตัถ ุก็เป็นปัจจยัส าคญัเช่นกนั ท่ีท าหน้าท่ีบอกเล่าเร่ืองราวความ

เป็นมาหรือเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ในอดีตได้อย่างชดัเจน แม้เป็นแคว่ตัถเุพียงชิน้เดียวท่ีตัง้อยู่ตรงหน้าก็

ตาม 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของการสร้างสรรค์ 

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ อย่างท่ีเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้า ยุคสมัย 

เทคโนโลยี ภาษา การด าเนินชีวิตท่ีเปลี่ยนไป ความเปลี่ยนแปลงกลายเป็นจดุเร่ิมต้นของการเรียนรู้

ความรู้สกึตนเอง จนข้าพเจ้าพบว่าอารมณ์ความรู้สกึท่ีหม่นหมอง โศกเศร้า ทัง้จากความสญูเสีย 

การพลดัพราก ลาจาก สิ่งเหล่านีค้อยฉุดรัง้ความสขุ ความร่าเริง สดใส ท่ีสัง่สมมาในวยัเด็ก ให้

คอ่ย ๆ เลือนหายไป ไม่มีอะไรสามารถทดแทนความสขุเหลา่นัน้ได้ นอกจากการได้นัง่ทบทวน และ

นึกถึง เวลาจึงสวนทางกับความรู้สึกของข้าพเจ้า ท่ียงัคงเต็มไปด้วยความระลึกถึงบ้านท่ีเต็มไป

ด้วยความผูกพนั ความอบอุ่น ข้าวของเคร่ืองใช้ภายในบ้าน แสงจาง ๆ ท่ีลอดผ่านหน้าต่าง มมุ

ทานข้าวท่ีเต็มไปด้วยเร่ืองราวพูดคุยกัน กลิ่นหอมของผ้าท่ีแม่ซัก ต้นไม้ในกระถาง ทุกอย่าง

กลายเป็นสิ่งส าคญั จึงถูกเก็บไว้ในความทรงจ าเป็นอย่างดี และยงัคงถูกหยิบขึน้มาฉายซ า้  ใน

คราวท่ีเราโหยหาความสขุเหลา่นัน้  
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                แน่นอน แต่ละช่วงเวลาในชีวิตของคนเรา ล้วนมีทัง้ความสขุ ความเศร้า เหตกุารณ์ดี 

หรือร้าย ปะปน คละเคล้ากนัไป ทัง้ความงดงาม หรือความเลวร้ายเหล่านัน้ ก็ล้วนเป็นบทเรียนท่ี

ส าคญั และได้หล่อหลอมเป็นประสบการณ์  ผ่านไปตามกาลเวลาและถูกประกอบสร้างขึน้ใหม่

กลายเป็นความทรงจ า ควบคูไ่ปกบัการใช้ชีวิตในห้วงเวลา ณ ปัจจบุนัขณะ ท่ีเราก าลงัด าเนินชีวิต

อยู่ ทัง้ประสบการณ์ในอดีต และปัจจุบนั ได้ท าให้สามารถมองภาพของชีวิตเราอย่างชดัเจนมาก

ขึน้ 

มีงานเขียนเป็นบทความด้านความซบัซ้อนทางจิตใจของนกัจิตวิทยาผู้หนึ่งได้กล่าวไว้

วา่  

 

กกกกการยอมรับตอ่ตนเองตามสภาพแหง่ความเป็นจริง ตามสิง่ท่ีปรากฏ แม้ว่าการกกกกก

กกกกยอมรับนัน้เราอาจจะเจ็บปวด เสียใจ ทนไม่ได้ การท่ีเราฝืนใจอดทนยอมรับตามความจริงท่ีกกกก

กกกกปรากฏในใจเรานัน้ก็จะเบาบางลงไป การไม่ยึดติดในสิ่งใดใดทัง้ปวงแม้แต่ร่างกายนี ้เพราะกกกก

กกกกทกุอยา่งล้วนเคลื่อนเข้าสูส่ภาวะแหง่การเปลี่ยนแปลงแทบทัง้สิน้1 

 

ท้ายท่ีสดุแล้วการยอมรับตอ่ความเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเพียงสิ่งเดียวท่ีสามารถท าให้เรา

เรียนรู้ท่ีจะอยู่กบัความสมัพนัธ์ของอดีตกับปัจจุบนัได้เป็นอย่างดี ดงันัน้การหลีกเลี่ยงต่อสภาวะ

ทางความรู้สึกในแง่ลบ ท่ีจะท าให้ส่งผลเสียกับเรา ความรู้สึกท่ีไม่ดีเหล่านัน้กลับกลายเป็น

แรงผลักดันไปสู่การสร้างสรรค์ศิลปะ โดยการผสมผสานไปกับความรู้สึกและความทรงจ าท่ี

สวยงาม จนเกิดเป็นการก าหนดทิศทางในการสร้างผลงานศิลปกรรมท่ีเราพึงพอใจ โดยน าเสนอ

ออกมาในรูปแบบผลงานท่ีมีความหลากหลายในการใช้สื่อแสดงออก ไม่ใช่แค่เพียงการระบาย

ความรู้สึก แต่เป็นการค้นหาความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ท่ีสมัพนัธ์ไปกบัการเรียนรู้ ท าความ

เข้าใจ และน ามาปรับใช้กบัชีวิตประจ าวนัเป็นสิง่ส าคญั 

                                                            
1นิภาพร ลครวงศ์, ความซับซ้อนทางจิตใจ , เข้าถึงเม่ือ 2 พฤษภาคม 2560 , เข้าถึงได้จาก

https://www.gotoknow.org/posts/276786 
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จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ 

                ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอด และแสดงออกถึงความรู้สึกท่ีมีต่อประสบการณ์ ความ      

ทรงจ า ทัง้ด้านบวก และด้านลบ  ในจิตใจ ผ่านรูปแบบและมมุมองของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าได้ท า

ทดลองค้นหาเทคนิค องค์ประกอบตา่ง ๆ และรูปแบบผลงานให้มีความเฉพาะตวั ทัง้ด้านวสัดท่ีุใช้ 

แนวความคิด และวิธีการน าเสนอผลงาน ซึง่ต้องสามารถแสดงอารมณ์ให้กบัผู้ รับชมได้สมัผสัผ่าน

ผลงานของข้าพเจ้า นอกจากนีข้้าพเจ้ายงัมุง่หวงัท่ีจะได้ศกึษาเทคนิคการเย็บผ้า ในลกัษณะตา่ง ๆ 

และสามารถน าไปตอ่ยอด สร้างสรรค์ เข้ากบัวสัดหุรือวตัถเุดิม เพื่อให้เกิดการจินตนาการผา่นวตัถุ

ในชีวิตประจ าวัน ผสมผสานกันกับรูปทรงต่างๆ ท่ีถูกสร้างขึน้มาจากการเย็บผ้า ต่อยอดไปสู่

ประสบการณ์ใหม่ๆ  และเพิ่มความน่าสนใจให้กบัผลงานท่ีถกูถ่ายทอดออกมา 

 
แนวความคดิในการสร้างสรรค์ 

ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกถึงประสบการณ์ในอดีต ความทรงจ า ความรู้สกึ อารมณ์ ทัง้

เหตกุารณ์ท่ีเป็นสิ่งน่าจดจ า ความสขุ สนุกสนาน รวมไปถึงประสบการณ์ท่ีกระทบต่อความรู้สึก 

ความพลดัพราก การสญูเสีย ความคดิถึงใน รูปแบบ มมุมองการน าเสนอของข้าพเจ้า  

โดยเลือกใช้วตัถุท่ีมีความสอดคล้องไปกบัเนือ้หาท่ีต้องการ คือวสัดสุ าเร็จรูป (Ready 

made) ประกอบเข้ากบัวสัดท่ีุมีความโปร่งแสง โดยใช้เทคนิคกระบวนการตดัเย็บเข้ามามีสว่นร่วม

ในการสร้างผลงานสอง หรือ สามมิต ิเพื่อสื่อถึงภาพความทรงจ าอนัฟุง้ฝัน เลือนลาง การทบัซ้อนท่ี

สร้างมิติ โดยอาศัยแสงเป็นตัวช่วยในการท างานของวัสดุ ไม่ชัดเจน ทัง้ยังสะท้อนความเป็น

เอกลกัษณ์ และตวัตนของข้าพเจ้า ผ่านเนือ้หาเร่ืองราวท่ีถูกหยิบมาจากภาพจ าในอดีต อนัเป็น

มมุมองของข้าพเจ้าเองในวยัเยาว์ 

 
ขอบเขตการสร้างสรรค์ 

ด้านเนือ้หา    
แนวความคิดในผลงานของข้าพเจ้า จะมุ่งเนือ้หาไปท่ีความทรงจ าและประสบการณ์

ของข้าพเจ้าท่ีมีตอ่สิ่งตา่ง ๆ รอบตวัในวยัเด็ก ทัง้วตัถสุิ่งของ สถานท่ี รวมไปถึงความรู้สกึ เร่ืองราว
ความสมัพนัธ์ภายในครอบครัว ที่สามารถน ามาบอกเลา่ผา่นผลงานได้ 
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ด้านรูปแบบ   

รูปแบบการน าเสนอนัน้ จะมีเนือ้หาท่ีอยู่ในความสัมพันธ์กันภายในครอบครัวของ
ข้าพเจ้า อาจไมใ่ช่เพียงประสบการณ์สว่นตวัภายในครอบครัวของข้าพเจ้าเพียงเท่านัน้ ยงัสามารถ
เป็นเร่ืองราวหรือประสบการณ์ร่วมกันกับผู้ อ่ืนโดยใช้วตัถุเชิงสญัลกัษณ์ท่ีสามารถเข้าใจการสื่อ
ความร่วมกนัเป็นตวับอกเล่า ด้วยวตัถท่ีุผ่านการถกูใช้งานและยงัคงมีอยู่จริง เช่น การบนัทึกเป็น
ภาพถ่าย และการจดัวางกบัพืน้ท่ีห้อง 

ด้านเทคนิค 

เทคนิคการตดัเย็บ เลือกใช้ผ้าท่ีมีความโปร่งแสง เพื่อท าให้เกิดผลทางการมองเห็นมาก
ขึน้ โครงสร้างที่ไม่ชดัเจนแตย่งัเกิดความรู้สกึท่ีเป็นวตัถนุัน้ ๆ อยู ่ทัง้ยงัสามารถทบัซ้อนกบัวตัถจุริง
เพื่อลดทอนความเป็นวตัถนุัน้ให้เกิดความเลือนลางไปตามความหนาของผ้าท่ีเลือกใช้ และในสว่น
ท่ีเป็นวตัถุจริงนัน้ อาจมีการสร้างสรรค์ ดดัแปลง ลดทอนรูปทรง ให้เกิดผลทางความรู้สึก และ
ความสอดคล้องกบัวสัดท่ีุน ามาเย็บมากขึน้ หรือการออกแบบวตัถขุึน้มา 

ขัน้ตอนในการสร้างสรรค์  

- รวบรวมข้อมลู 

- ค้นหาวสัด ุวตัถ ุท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ 

- วิเคราะห์รูปแบบ 

- ท าภาพร่าง 

- สร้างผลงานในแตล่ะชิน้ 

- วางแผนโดยค านงึภาพรวมในการตดิตัง้ 

- ติดตัง้ผลงาน 
แหล่งข้อมูล 

- ภาพถ่ายฟิล์มจากอดีต 

- สถานท่ีจริง 

                 - ข้อมลูจากอินเตอร์เน็ต
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 
              1. จกัรเย็บผ้า 

2. ผ้า 

3. กรรไกร 

4. เข็มเย็บผ้า, เข็มหมดุ 

5. ด้าย 

6. ดินสอเขียนผ้า 

7. คตัเตอร์ 

8. เอ็นพลาสติกใส 

9. กระดาษไข 

10. กาว 

11. ไม้บรรทดั 
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บทที่ 2 

 

ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ 

 

สภาพสงัคมและความเป็นอยู่ในปัจจุบนั แรงกดดนั เหตกุารณ์ท่ีกระทบต่อความรู้สกึ

ต่าง ๆ วตัถุสิ่งของ ดนตรี เคร่ืองแต่งกาย ธรรมชาติรอบตวั หรือแม้กระทัง่ต้นไม้ในกระถางเพียง

อย่างเดียว ล้วนเป็นสิ่งกระตุ้นความทรงจ า และการรับรู้ทางความรู้สกึของข้าพเจ้า อนัเป็นข้อมลู

ส าคัญท่ีข้าพเจ้าเลือกหยิบน ามาวิเคราะห์ ปรับใช้ กับรูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีเก่ียว

กบัข้าวของเคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวนั รวมไปถึงสิ่งของ องค์ประกอบ ท่ีส าคญัภายในบ้าน รวมทัง้

เฟอร์นิเจอร์ ต้นไม้ ของเล่น สิ่งของต่าง ๆ ท่ีถกูหยิบน ามาใช้ มีหน้าท่ีทางกายภาพท่ีชดัเจนทัง้ยงั

แสดงถึงเวลาและอายุการใช้งานของวัตถุนัน้ นอกจากนีปั้จจัยส าคัญต่อการสร้างสรรค์ของ

ข้าพเจ้า โดยสว่นหนึง่มาจากการได้รับอิทธิพลจากศลิปะแขนงตา่งๆ ท่ีข้าพเจ้ามีความสนใจ น ามา

ปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์ 

 

อิทธิพลจากผลงานออกแบบแฟชั่น ( Fashion Design ) 

แฟชัน่ถูกนิยามว่า คือ สิ่งท่ีเราสามารถจบัต้องได้ และจบัต้องไม่ได้ ในทางกายภาพ 

เป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดรสนิยมร่วมกนัของกลุ่มคนในสงัคม  ทัง้ยงัสามารถท าให้เกิดการยอมรับใน

สงัคมเลก็และใหญ่ได้ในเวลาอนัสัน้ สามารถบง่บอกความเป็นปัจเจก แสดงสถานะ เพศ ความรู้สกึ 

สภาพอากาศ เศรษกิจ สงัคม แฟชัน่มิได้จ ากดัอยูใ่นเพียง เคร่ืองแตง่กาย อาจครอบคลมุไปถึง ของ

ประดบั เคร่ืองใช้ พฤติกรรมตา่ง ๆ ท่ีบง่บอกตวัตน หรือการใช้สื่อโซเชียล
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มีเดีย ( Social Media ) อะไรก็ตามท่ีสามารถถกูมองว่าเป็นแฟชัน่ เม่ือถกูท าให้กลายเป็นกระแส

มากขึน้1 

แฟชั่น มาจากรากศพัท์ภาษาอังกฤษ ของค าว่า fashion หมายถึงสมัยนิยม แบบท่ี

นิยมกันทั่วไปในชั่วระยะเวลาหนึ่ง ตามกระแสสงัคมแล้ว  ผู้ ท่ีติดตามแฟชั่นอยู่เสมอ มักจะถูก

กล่าวว่าเป็นคนทนัสมยั หรือใช้ภาษาอย่างไม่เป็นทางการเรียกว่า อินเทรนด์ ( In trend ) ส่วนผู้ ท่ี

ไม่ติดตามความเคลื่อนไหวใด ๆ ก็จะถูกมองว่าเชย หรือ เอาท์ ( out ) ศพัท์อย่างไม่เป็นทางการ

หมายถึงตกยคุ แต่ในความเป็นจริงแล้ว การกระท าตามแฟชัน่อยู่เสมอนัน้ กล่าวได้ว่าบคุคลผู้นัน้

ไม่มีความเป็นตวัของตวัเอง ท่ีกลา่วเช่นนี ้เพราะแฟชัน่นัน้มกัจะถกูคิดขึน้มาโดยคนกลุม่หนึง่ ผู้น า

แฟชัน่จะสนุกสนานต่อการเปลี่ยนแปลงตวัเองอยู่เสมอ ส่วนผู้ตามแฟชัน่ท่ีกลวัการตกกระแส จึง

พยายามท่ีจะตามกระแสของแฟชัน่ให้ทนั โดยไม่ผ่านการวิเคราะห์ ไตร่ตรองว่าการกระท าเช่นนัน้ 

ถกูต้องเหมาะสม และเข้ากบัเราหรือไม่ อย่างไร ตวัอย่างเช่น ความแตกต่างชองสีผิว สดัส่วนของ

ร่างกาย อาย ุกาลเทศะ เป็นต้น2   

แท้จริงแล้ว แฟชัน่ ไม่ใช่สิ่งเลวร้าย หากเราเลือกท าในสิ่งท่ีเหมาะสมกบัตวัเอง โดยผา่น

การวิเคราะห์ มากวา่การท าตามแฟชัน่โดยไมค่ิดอะไร เพียงเพราะเช่ือถือวา่ผู้คิดค้นนัน้ได้ออกแบบ

มาดีแล้ว แตอ่าจจะไม่เหมาะกบัเรา เพราะฉะนัน้การเป็นตวัของตวัเองจึงดีท่ีสดุ คณุคา่ของมนษุย์

ไม่ได้ถูกวดักันท่ีความล้าหลงัหรือความทนัสมยั แต่อยู่ท่ีการกระท าบนพืน้ฐานความดีงาม ของ

คณุธรรมและจริยธรรมตา่งหาก 

นอกจากการอิงกระแสทางสงัคมนิยมแล้ว ผลงานของข้าพเจ้ายงัได้รับแรงบนัดาลใจ

จากผลงานการออกแบบท่ีเก่ียวข้องกับแฟชั่นและผลงานด้านดีไซน์ ( design ) อันเป็นสิ่งท่ี

ข้าพเจ้าช่ืนชอบ และให้ความสนใจ เพราะในแง่ของกระแสหลกัแล้ว แฟชัน่ยงัเป็นดัง่ปัจจยัหลกั

ของการด าเนินชีวิต นอกเหนือไปจากหน้าท่ีของการปกปิดร่างกาย ยงัแสดงสถานะของผู้สวมใส่ 

เป็นสิง่ของใกล้ตวัท่ีสามารถบง่บอกรสนิยมของผู้ใช้ได้อยา่งชดัเจน ทัง้ยงัสามารถบง่บอกเวลาและ

ยคุสมยั เห็นได้จากประวตัิศาสตร์ ความเป็นมาท่ียาวนาน การหยิบเอารูปแบบเก่า ๆ เพื่อน า

                                                            
1พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง, หนังสือประวัติศาสตร์นฤมิตศิลป์, เข้าถึงเม่ือ 3 พฤษภาคม 2560, 

เข้าถงึได้จาก http://www.thaitopwedding.com/wedding  

                    2บทความแฟช่ัน [ออนไลน์], เข้าถงึเม่ือ 3 พฤษภาคม 2560, เข้าถงึได้จากhttp://life- 

blogspot.com/2009/01/fashion.html 
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กลบัมาเป็นกระแสอีกนบัครัง้ไม่ถ้วน ก็สามารถแสดงถึงความมัน่คงของค าว่าแฟชัน่ท่ีผลดัเปลี่ยน

หมนุเวียนไปอยา่งไมมี่ท่ีสิน้สดุ  

เคร่ืองแตง่กายยงัมีทัง้องค์ประกอบ และรูปทรงท่ีน่าสนใจแตกตา่งกนัออกไป ในแตล่ะ

รูปแบบท่ีผ่านการออกแบบมา โดยแต่ละส่วนประกอบ มีหน้าท่ีเฉพาะ เช่น ส่วนแขน ส่วนปกคอ

เสือ้ กระเป๋า หรือแม้แต่กระดมุเล็กๆ จึงสามารถท าหน้าท่ี ทดแทนความรู้สึก ความเป็นร่างกาย 

ด้วยองค์ประกอบตา่ง ๆ ท่ีชดัเจนในวตัถเุอง แทนความหมาย เหตกุารณ์ และน ามาบอกเลา่เร่ืองราว

ความสมัพนัธ์ในรูปแบบตา่ง ๆ ในผลงานของข้าพเจ้าได้ รวมทัง้ยงัสอดคล้องกนักบัความสนใจใน

เทคนิค และวิธีในการออกแบบตดัเย็บ การใช้วสัดใุนผลงานของข้าพเจ้าอีกด้วย 

 

 
 

ภาพที่ 1  Vivetta, Hands Embroidered Collar, Moda Operandi 

ท่ีมา: Hands Embroidered Collar, Moda Operandi [ออนไลน์], 27 พฤษภาคม 2560,  

         เข้าถึงได้จาก https://www.modaoperandi.com/vivetta-fw14/hands-collar 
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ภาพที่ 2 Miuniku, Tina and Nikita Sutradhar, London College of Fashion,  

              Autumn/winter 2014 

ท่ีมา: Miuniku [ออนไลน์] เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2560, เข้าถงึได้จาก         

               http://trendland.com/miuniku-aw-2014/ 

 

อิทธิพลจากภาพถ่ายฟิล์ม 

ปัจจบุนั เร่ิมมีกระแส การกลบัมานิยมของวินเทจ ( Vintage ) เรโทร ( Retro ) อปุกรณ์อ

นาล็อค ( Analog ) เกิดขึน้ เห็นความนิยมในการเล่นแผ่นเสียง รถเวสปา้ ของเล่นโบราณ รวมถึง

กล้องถ่ายภาพท่ีใช้ฟิล์ม  แม้ Stephen Johnson ผู้ บุกเบิกการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล ได้

ประกาศวา่ฟิล์มได้ตายไปแล้ว แตใ่นขณะท่ีปัจจบุนัฟิล์มท่ีเคยร่วงโรยไป กลบัมีชีวิตและงอกเงยขึน้

ใหม ่แม้กล้องดจิิตอลจะพฒันาจนจนทนัสมยัมากเพียงใด ก็ยงัคงมีผู้ รักการถ่ายภาพจ านวนมากท่ี

ไม่ยอมหนัหลงัให้กล้องฟิล์ม และช่วยกันรักษาเทคนิคการถ่ายภาพด้วยฟิล์มเอาไว้อย่างเหนียว

แน่น  มีรายการ Live ผา่น Facebook และ Youtube ท่ีเก่ียวกบัการถ่ายภาพด้วยฟิล์ม มี
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การเปิด Workshop ล้าง/อัดฟิล์มขาวด า มีการรวมกลุ่ม ตัง้เป็นชมรมเพื่อทักษะกล้องฟิล์ม

โดยเฉพาะ เช่น กลุม่ชมรมช่างภาพสารพดัช่างพระนคร ท่ีมีกิจกรรมการถ่ายภาพ และนิทรรศการ

การถ่ายภาพด้วยฟิล์ม เป็นต้น 

นอกจากนี ้ตลาดกล้องเก่า ฟิล์มถ่ายภาพ และการล้างอดัฟิล์ม เร่ิมคึกคกั เราจะเห็น

ร้านค้าออนไลน์จ านวนมากประกาศขายกล้องเก่า ฟิล์มถ่ายภาพ และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกัน

มากมาย จึงคาดการณ์ได้ว่า “ยคุเลวร้ายท่ีสดุของฟิล์ม” ได้ผ่านมาแล้ว ในช่วงสิบปีก่อน ร้านขาย

ฟิล์มแทบจะต้องม้วนเสื่อปิดกิจการไปขายสินค้าอย่างอ่ืนแทน ฟิล์มจ านวนมากขายไม่ออกเป็น

เดือนๆ แตปั่จจบุนันีก้ลบักลายเป็นวา่มีฟิล์มไมพ่อขาย ทัง้คนยคุเก่า และคนรุ่นใหม ่ตา่งหนัมาเลน่

กล้องฟิล์มกนัมากขึน้ เป็นหนึ่งในการร่วมร าลกึถึงความหลงั การหยิบเอากล้องออกมาปัดฝุ่ น ซือ้

ฟิล์ม โหลดฟิล์ม แล้วถ่ายภาพเล่น เรียนรู้เทคนิคต่างๆ เป็นท่ีสนกุสนาน หลากหลายเหตกุารณ์ ท่ี

เกิดขึน้ได้สะท้อนความจริงท่ีวา่ “Film will never die” ได้เป็นอยา่งดี 

กล้องดิจิตอลให้ทกุอย่างท่ีกล้องฟิล์มให้ได้ และให้ได้มากกว่า แต่สิ่งหนึ่งท่ีขาดหายไป

คือ “ประสบการณ์” ในกระบวนการถ่ายรูป และท่ีส าคญัการถ่ายภาพด้วยฟิล์ม ท าให้เราได้เต็มอิ่ม

กับช่วงเวลาในการถ่ายภาพ ณ ขณะนัน้ ท าให้ชีวิตเราใส่ใจรายละเอียดและพิถีพิถันในการ

ถ่ายภาพมากขึน้ 

                 ซึง่ความคิดนีส้อดคล้องกบัความรู้สกึของชา่งภาพอีกมาก ท่ีมองว่า กล้องฟิล์ม ให้

ความรู้สกึของการถ่ายภาพ เป็นประสบการณ์ท่ีไม่มีอยูใ่นกล้องดจิิตอล เช่น Eric Kim ช่างภาพ

สตรีท ท่ีรักการถ่ายภาพด้วยฟิล์ม ได้เปรียบเทียบการถ่ายภาพกบัการอา่นหนงัสือ ทกุอยา่ง

สามารถอา่นผา่น e-book ได้เฉกเช่นเดียวกนั ได้ข้อมลู ข่าวสาร ความรู้เหมือนกนั แตก่ารได้จบั ได้

สมัผสั ขีดเส้นใต้ พบัหน้ากระดาษ ถ่ายเอกสาร และจดัเก็บหนงัสือบนชัน้ มนัคือประสบการณ์ท่ีเรา

จะได้รับจากการอ่านหนงัสือจริง ๆ ไม่ใช่หนงัสือดิจิตอล  และการถ่ายรูปด้วยกล้องฟิล์มก็ให้

ประสบการณ์ท่ีเหนือกวา่ เราได้เลือกฟิล์มท่ีตรงกบัความต้องการ กลิน่ฟิล์ม การบรรจฟิุล์ม การ

เลื่อนฟิล์ม วดัแสง กดชตัเตอร์ และเสียงการกดชตัเตอร์ ไลเ่รียงไปถึง ช่วงเวลาแห่งการรอคอย เพื่อ

ลุ้นภาพท่ีจะออกมา สนกุมากมาย และส าคญัท่ีความรู้สกึเมื่อได้เห็นภาพหลงัจากการล้างสแกน

นัน้ไม่สามารถหาได้ในกล้องดิจิตอล เวลาดภูาพถ่ายหลงัจากท่ีรอคอยความรู้สกึท่ีตา่งออกไป การ 
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นัน้เรียนรู้ชีวิตอนาลอ็คผ่านการใช้กล้องฟิล์ม ก็เป็นเสนห์่ท่ีส าคญัอย่างหนึง่ 1 

 อิทธิพลจากภาพถ่ายฟิล์มมีความสอดคล้องและสามารถสื่อสารได้ทัง้ในเชิงวิธีคิดและ

จินตนาการ ซึง่การสร้างสรรค์ในผลงานของข้าพเจ้าน าเสนอในเร่ืองของคณุคา่การรับรู้ถึงช่วงเวลา 

อารมณ์ ความรู้สึก แสง หรือแม้กระทั่งความเลือนลาง และรายละเอียดในส่วนท่ีส าคัญของ

ภาพถ่ายจากกล้องฟิล์ม โดยในวยัเด็ก ครอบครัวข้าพเจ้าเองก็จะมีกล้องฟิล์มกึ่งดิจิตอล อยู่หนึ่ง

ตัว ใช้บันทึกภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ในครอบครัวเอาไว้ จนปัจจุบัน มีรูปฟิล์มท่ีผ่านการอัดล้าง

ออกมา เก็บเป็นสมดุรวมภาพ ไว้ดจู านวนมาก จึงเป็นหนึ่งในข้อมลู อนัเป็นอิทธิพลหลกั และแรง

บนัดาลใจส าคญัของข้าพเจ้า ในการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อน ามาสร้างผลงาน 

 

 
 

ภาพที่ 3 ตวัอยา่งภาพถ่ายฟิล์มท่ีบนัทกึเร่ืองราวในครอบครัวของข้าพเจ้า

                                                            
3Bhuminan, ภาพถ่ายฟิล์ม, เข้าถงึเม่ือ 3 พฤษภาคม 2560, เข้าถงึได้จาก http://atomiczen. 

net/filmneverdie 
 

 

3 
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ภาพที่ 4 ตวัอยา่งภาพถ่ายฟิล์มท่ีบนัทกึเร่ืองราวในครอบครัวของข้าพเจ้า 

 

 
 

ภาพที่ 5 ตวัอยา่งภาพถ่ายฟิล์มท่ีบนัทกึเร่ืองราวในครอบครัวของข้าพเจ้า

3 
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อิทธิพลจากธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ในปัจจบุนัของข้าพเจ้าและครอบครัวแตกต่างไปจาก

ในอดีตโดยเฉพาะในเร่ืองของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่เดิมบ้านท่ีข้าพเจ้าเคยอาศยัจะมีพืน้ท่ี

ปลกูต้นไม้ในบริเวณโดยรอบ ทัง้ยงัเต็มไปด้วยไม้ดอกไม้ประดบัท่ีสวยงามตามสภาพภมูิอากาศท่ี

คอ่นข้างเย็นทางภาคเหนือ ซึง่สวนทางกบัปัจจบุนัท่ีสภาพแวดล้อมและภมูิอากาศของสงัคมเมือง  

และพืน้ท่ีภายในบ้านเองไม่เอือ้อ านวยตอ่การปลกูพืชตา่ง ๆ ได้อย่างเดิม นอกจากนีแ้นวความคิด

ท่ีข้าพเจ้าเลือกเอาธรรมชาติมาเป็นสว่นหนึง่ของผลงานเพราะสามารถสื่อความหมายและอารมณ์

ความรู้สกึได้อยา่งตรงไปตรงมา 

ด้านกายภาพ รูปแบบของธรรมชาติ ต้นไม้ ใบไม้ มีความสวยงามมีเอกลกัษณ์ใน

ตนเอง ต้นไม้ในกระถางให้ความหมายท่ีแตกต่างไปจากต้นไม้ท่ีอยู่ ในดิน ข้าพเจ้าตีความให้ไม้

กระถางเปรียบดัง่สญัลกัษณ์ของการโยกย้าย ไม่มีพืน้ท่ีเป็นหลกัแหลง่ตายตวั ไม่ได้หยัง่รากลกึลง

ไปในดินเพื่ออยูใ่นพืน้ท่ีนัน้อยา่งมัน่คง ลกัษณะของพืชท่ีสามารถเติบโตในสภาพอากาศท่ีแตกตา่ง

กนั รูปลกัษณ์ก็ยอ่มแตกตา่งกนัออกไป 

ด้านอารมณ์ความรู้สึก ข้าพเจ้าเล็งเห็นว่าธรรมชาติของพืช หรือต้นไม้ทุกต้นนัน้ 

ต้องการการดแูลเอาใจใส่อย่างอ่อนโยน เช่นเดียวกันกบัอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ เม่ือได้รับ

ความเปลี่ยนแปลงในด้านใด ย่อมส่งผลกระทบตามมาเสมอ จึงเป็นมมุมองและวิธีคิดท่ีข้าพเจ้า

เลือกน าพืช ต้นไม้ หรือรูปทรงของธรรมชาติต่างๆ มาเป็นส่วนหนึ่งในผลงาน เพื่อการแสดงออก

ทางกายภาพ ความงาม และทางอารมณ์ความรู้สกึของผลงานข้าพเจ้าท่ีจะสง่ผลตอ่ผู้ รับชม 

 

 

ภาพที่ 6 ภาพแสดงตวัอยา่งอิทธิพลทางธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 



14 

 

 

 

ภาพที่ 7 ภาพแสดงตวัอยา่งอิทธิพลทางธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 

 
 

ภาพที่ 8 ภาพแสดงตวัอยา่งอิทธิพลทางธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
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อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม 

ข้าพเจ้าช่ืนชอบ และให้ความสนใจในผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะ

ผลงานสามมิติ ไม่ว่าจะเป็นผลงานลกัษณะของประติมากรรม อินสตอลเลชั่น  ( Installation ) 

ผลงานภมูิศิลป์ต่างๆ ท่ีอาศยัพืน้ท่ีและทศันียภาพเป็นองค์ประกอบ โดยเฉพาะผลงานของศิลปิน 

Do Ho Suh 

ศิลปินชาวเกาหลีท่ีมีผลงานโดดเด่นด้วยขนาด รูปแบบและเทคนิคเฉพาะ อีกทัง้ยงัมี

ท่ีมาและแรงบนัดาลใจสอดคล้องกนักบัแนวความคิดในการสร้างสรรค์ในผลงานของข้าพเจ้า 

Do Ho Suh เกิดและเติบโตในประเทศเกาหลี หลงัจากศึกษาจนจบทางด้านศิลปะใน

บ้านเกิดของตน ทัง้ในระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท ก็ปฏิบตัิหน้าท่ีรับใช้ชาติในกองทพัต่อ    

จนภายหลงัได้เข้าศึกษาด้านการออกแบบในประเทศสหรัฐอเมริกา ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ 

การจากบ้านและครอบครัวของศิลปินมาอาศยัอยู่ในต่างประเทศ ประสบการณ์การใช้ชีวิตใน

สถานท่ี  ท่ีใหม ่ความทรงจ าและการย้ายถ่ินฐาน ชีวิตการท างานของศลิปินจึงมีจดุเร่ิมต้นเก่ียวข้อง

กนักบัประเด็นดงักลา่ว แรงบนัดาลใจจากประสบการณ์สว่นตวั ท่ีแสดงออกผ่านการเลา่เร่ืองด้วย

โครงสร้างประติมากรรมขนาดใหญ่ แตป่ระกอบขึน้จากวสัดท่ีุเบาบาง โดยมีขอบเขตระหว่างพืน้ท่ี

สาธารณะท่ีใช้ติดตัง้ผลงาน  กบัโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมในผลงานของศิลปิน   

รูปแบบผลงานอนัโดดเดน่ของศิลปิน บอกเลา่เร่ืองราวผา่นผลงานประติมากรรมขนาด

ใหญ่ ทัง้ในรูปแบบสถาปัตยกรรมต่าง ๆ  โครงสร้างบางส่วน หรือแม้กระทั่งข้าวของเคร่ืองใช้

ภายในบ้าน ถกูรังสรรค์ด้วยวสัดโุปร่งบางคล้ายเส้นใยผ้า ศิลปินให้ความสนใจในวตัถท่ีุบอบบาง 

ไร้ความคงทนเพื่อสื่อถึงพืน้ท่ีสว่นตวัท่ีถกูสร้างขึน้ใหมโ่ดยให้ความรู้สกึตา่งออกไป ความโปร่งบาง

ทบัซ้อนท าหน้าท่ีสร้างมิติจากจินตนาการให้เกิดขึน้ ทัง้ยงัมีการติดตัง้แบบลอยตวัแสดงถึงความไม่

มัน่คง เม่ือมองจากผลงานภายนอกจะแสดงให้เห็นถึงความทบัซ้อนกนั เกิดเป็นมิติโดยสามารถ

มองลึกเข้าไปในผลงานได้ แต่ในบางชิน้หากเข้าไปรับชมภายในผลงานจะได้รับความรู้สึกท่ีถูก   

ปกคลมุ ห่อหุ้ม เพื่อให้สอดคล้องกบัความรู้สกึของความเป็นบ้าน หรือโครงสร้างท่ีปกปอ้งเราเกิด

เป็นการวิภาคในเชิงเปรียบเทียบความขดัแย้งของวสัดท่ีุบอบบาง ไม่มัน่คงกบัโครงสร้าง และความ

โปร่งแสงของวสัดทุ าให้เกิดทศันวิสยัท่ีตา่งออกไป โดยตัง้ค าถามผา่นอตัลกัษณ์ ความสมัพนัธ์ การ

กลา่วถึงเร่ืองราวสว่นตวัของศลิปิน 
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ทัง้นีอ้ิทธิพลด้านศิลปกรรมท่ีข้าพเจ้าได้รับมานัน้ ข้าพเจ้าให้ความสนใจในด้านเทคนิค

และวสัดขุองศิลปินก่อนเป็นล าดบัแรก เน่ืองจากเทคนิคและวสัดท่ีุศิลปินเลือกใช้ มีความพิเศษ 

ลกัษณะอนัโดดเด่นเฉพาะตวัของโครงสร้างท่ีสามารถสื่อความหมายระหว่างพืน้ท่ี ท่ีถกูสร้างขึน้ 

กบัพืน้ท่ีจริงท่ีใช้ติดตัง้แสดงผลงาน ผนวกกบัความเบาบางในวสัดโุปร่งแสง จึงเกิดเป็นผลทางการ

มองเห็นอนัเน่ืองมาจาก การทบัซ้อนกนัของชัน้ในผลงาน 

การเก็บรายละเอียด และใสใ่จแม้กระทัง้ผลงานชิน้เลก็ๆ วตัถตุา่งๆ ท่ีศิลปินเลือกน ามา

สร้างเป็นผลงาน  เช่น โทรศพัท์บ้าน มือจบัประต ูก๊อกน า้ รวมไปถึงรายละเอียดในผลงานขนาด

ใหญ่ เป็นสิ่งท่ีข้าพเจ้าช่ืนชอบ และให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ประกอบกับความเป็นมาของ

แนวความคิดศลิปินนัน้มีความสอดคล้องกนักบัแนวความคิดในผลงานของข้าพเจ้า การแสดงออก

ถึงวัตถุสิ่งของภายในบ้าน ความเป็นปัจจุบันกับอดีต น าเสนอเร่ืองราวของอดีตท่ีส่งผลมายัง

ปัจจบุนัได้เป็นอยา่งดี   

 

 
 

ภาพที่ 9  In between Installation view, Do Ho Suh, Hiroshima City Museum of  

Contemporary Art, Japan August 4 - October 21, 2011 

ท่ีมา: Do Ho Soh, installation art [ออนไลน์], 17 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก     

              http://www.lehmannmaupin.com/exhibitions/2012-08-04_hiroshima-city-   

              museum-of-contemporary-art-japan#3

http://www.lehmannmaupin.com/exhibitions/2012-08-04_hiroshima-city-
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ภาพที่ 10 Specimen Series, Do Ho Suh, 2011 

ท่ีมา: Do Ho Soh, nylon fabric household objects [ออนไลน์], 17 พฤษภาคม 2560, 

 เข้าถึงได้จาก http://collectiftextile.com/do-ho-suh/ 

 

 
 

ภาพที่ 11  Perfect Home, Do Ho Soh, Installation view 21st Century Museum, 

Kanazawa, Japan November 23, 2012 – March 17, 2013 

ท่ีมา: Do Ho Soh, installation art, 17 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก https://www.pinterest.  

 com/pin/543598617510273735/ 

http://collectiftextile.com/do-ho-suh/
https://www.pinterest.com/pin/543598617510273735/
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บทที่ 3 

 

การด าเนินการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

ในการด าเนินผลงานศิลปนิพนธ์นัน้ข้าพเจ้าให้ความส าคญักับการน าเสนออารมณ์

ความรู้สกึ ประสบการณ์สว่นตวัของข้าพเจ้า ซึง่เป็นสิ่งท่ีข้าพเจ้าคุ้นเคยจึงสามารถท าความเข้าใจ

ได้เป็นอย่างดี เม่ือรวบรวมข้อมลู ผนวกกบัอิทธิพลในด้านต่างๆ ท่ีได้รับ ข้าพเจ้าน ามาวิเคราะห์ 

โดยแบง่เป็นกระบวนการตา่ง ๆ  ท่ีจะน าไปใช้ในการสร้างผลงานขึน้จริงอย่างเป็นขัน้ตอน เพื่อเป็น

การช่วยลดทอนความซบัซ้อนในเทคนิค และขัน้ตอนการท างาน ท าให้ลดอปุสรรคในการท างาน 

และผลลพัธ์ยงัสามารถออกมาตามจดุประสงค์ท่ีตัง่ไว้ 

 

ขัน้ตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 

1. รวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องและมีความสนใจ จากสิ่งท่ีอ้างอิงได้ เช่น รูปถ่าย สมุด

บนัทกึ การหาข้อมลู ความทรงจ าและประสบการณ์  

2. ค้นหาวตัถท่ีุเก่ียวข้องเพื่อน ามาประกอบการติดตัง้ หรือปรับใช้ให้เข้ากบัเทคนิคการ

เย็บ หรือสร้างวตัถขุึน้ใหมด้่วยเทคนิคการเย็บเป็นหลกั 

3. วิเคราะห์วัตถุจริงท่ีได้เลือกสรรมา กับรูปแบบผลงานท่ีจะท าการสร้างสรรค์

องค์ประกอบขึน้ใหม่ รวมถึงรูปแบบในการน าเสนอบริบทของวัตถุ เพื่อสื่อค วามหมาย 

ความสมัพนัธ์ ความรู้สกึ 

4. ท าภาพร่าง และค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนแก้ไข การสื่อความหมายในแต่ละชิน้ ภายใต้

แนวความคิดของการสร้างสรรค์ผลงานในชดุนี ้ 

5. ในการสร้างชิน้ผลงานย่อย ท่ีต้องใช้เทคนิคการตดัเย็บผลงานเพื่อสร้างรูปทรงให้มี

ความสอดคล้องไปกบัวตัถท่ีุเลือกสรรไว้ก่อนหน้า ในการสร้างรูปทรงของวตัถท่ีุมุง่น าเสนอผลลพัท์ 

การรับชมผลงาน   
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6. วางแผนในการติดตัง้ผลงานโดยค านึงถึงภาพรวมของผลงาน เม่ือน าชิน้งานต่าง ๆ 

มาติดตัง้รวมกนั ในพืน้ท่ีแสดงผลงานซึ่งการติดตัง้ผลงานจะมีทิศทางการน าเสนอสอดคล้องกับ

เปา้หมายของการสร้างสรรค์ของแตล่ะชิน้งาน เช่น ประสบการณ์ อารมณ์ ความรู้สกึ ความทรงจ า 

เป็นต้น 

7. ติดตัง้ผลงานกบัสถานท่ีจริง โดยค านึงถึงการก าหนดแสง เพื่อสร้างบรรยากาศให้

เกิดขึน้กบัผลงาน 

 

อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

1. จกัรเย็บผ้า 

2. ผ้า 

3. กรรไกร 

4. เข็มเย็บผ้า, เข็มหมดุ 

5. ด้าย 

6. ดินสอเขียนผ้า 

7. คตัเตอร์ 

8. เอ็นพลาสติกใส 

9. กระดาษไข 

10. กาว 

11. ไม้บรรทดั 

 

 

 

 



20 

 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 12 ภาพแสดงตวัอยา่งเคร่ืองมือและอปุกรณ์ตา่ง ๆ ท่ีใช้ในขัน้ตอนการตดัเยบ็
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ขัน้ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในขัน้ตอนการเก็บรวบรวมข้อมลูนัน้ นอกจากภาพถ่ายฟิล์มท่ีเป็นข้อมลูหลกัของการ

สร้างผลงาน หรือค าบอกเลา่จากคนในครอบครัว ข้าพเจ้ายงัศกึษาหาข้อมลู และรายละเอียดอ่ืนๆ 

เพิ่มเตมิจากสถานท่ีจริงอีกด้วย โดยจะน ากล้องถ่ายรูปเก็บภาพรายละเอียดตา่ง ๆ ทัง้ภายในและ

ภายนอกตวับ้าน รายละเอียดเล็กน้อยทัว่ไป วตัถสุิง่ของท่ีมีร่องรอยของความทรงจ า ต้นไม้ หรือ

การหาเนือ้หาจากวตัถท่ีุมุง่ประเดน็ไปยงัการสื่อความหมาย เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้าง

ผลงาน นอกจากนีย้งัศกึษาหาข้อมลูของรูปแบบ รูปทรง วตัถโุบราณ จากแหลง่ท่ีมาอ่ืน เช่น ร้าน

ขายของสะสม ของเก่า พิพิธภณัฑ์ หรือชมุชนดัง้เดิมตา่ง ๆ 

 

 
 

ภาพที่ 13 ภาพแสดงตวัอยา่งการเก็บข้อมลูจากสถานท่ีจริง
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ภาพที่ 14 ภาพแสดงตวัอยา่งการเก็บข้อมลูจากสถานท่ีจริง 

 

 
 

ภาพที่ 15 ภาพแสดงตวัอยา่งการเก็บข้อมลูทางธรรมชาติ 
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ภาพที่ 16 ภาพแสดงตวัอยา่งการค้นหาวตัถท่ีุเก่ียวข้อง 

 

 
 

 ภาพที่ 17  ภาพแสดงตวัอยา่งการวิเคราะห์วตัถจุริงท่ีได้เลือกสรรมา
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ขัน้ตอนการสร้างภาพร่างผลงาน ( Sketch ) 

หลงัจากเก็บรวบรวมข้อมลูแล้ว การท าภาพร่างก็เป็นสิง่ส าคญัในการสร้างสรรค์ผลงาน

โดยก่อนท่ีจะลงมือท าการสร้างภาพร่างผลงาน ข้าพเจ้าจะก าหนดรูปแบบ ขัน้ตอน วิธีการท่ีแนช่ดั 

เพื่อความแมน่ย าในผลลพัธ์ทัง้รูปแบบโดยรวม โครงสร้าง การสื่อความหมาย ความสมบรูณ์และ

ความสวยงามในผลงาน 

 

 

ภาพที่ 18 ภาพแสดงตวัอยา่งภาพร่างผลงาน 
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ภาพที่ 19 ภาพแสดงตวัอยา่งภาพร่างผลงาน 

 

ภาพที่ 20 ภาพแสดงตวัอยา่งภาพร่างผลงาน



26 

 
 

 
 

ภาพที่ 21 ภาพแสดงตวัอยา่งภาพร่างผลงาน 

 

 
 

ภาพที่ 22  ภาพแสดงตวัอยา่งภาพร่างผลงาน
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ภาพที่ 23  ภาพแสดงตวัอยา่งภาพร่างผลงาน 

 

 
 

ภาพที่ 24  ภาพแสดงตวัอยา่งภาพร่างผลงาน
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ขัน้ตอนการสร้างสรรค์ผลงานจริง 

โดยเร่ิมจากการขึน้รูปผลงานซึ่งเป็นหนึ่งในขัน้ตอนท่ีส าคญั โดยข้าพเจ้าต้องศึกษา

ลกัษณะ หน้าท่ีใช้สอย และความหมายเดิมของวตัถท่ีุจะสร้างขึน้ก่อนวา่มีรายละเอียด รูปทรงเป็น

อย่างไร ควรเลือกใช้ผ้าแบบใด โดยอาจร่างแบบลงบนกระดาษไขก่อนวาดลงบนผ้าจริง เพื่อความ

แม่นย าในการก าหนดรูปแบบท่ีชดัเจน 

ส่วนในขัน้ตอนการตดัเย็บ ข้าพเจ้าใช้วิธีการเย็บทัง้สองแบบ คือเย็บด้วยจกัรเย็บผ้า 

และการเย็บด้วยมือในส่วนท่ีเป็นรายละเอียดเล็ก ๆ นอกจากนีว้สัดอ่ืุน ๆ ท่ีข้าพเจ้าประกอบขึน้

ใหม่ เช่น โครงสร้างของเหล็ก การดดัลวด การประกอบไม้ หรือการเลือกใช้วตัถุจริง ก็มีวิธีการ

จดัการท่ีแตกตา่งตา่งกนัออกไปตามความเหมาะสม 

 

 
 

ภาพที่ 25  ภาพแสดงตวัอยา่งการขึน้รูปผลงานในสว่นท่ีเป็นผ้า 
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ภาพที่ 26  ภาพแสดงตวัอยา่งการขึน้รูปผลงานในสว่นท่ีเป็นผ้า 

 

 
 

ภาพที่ 27  ภาพแสดงตวัอยา่งการขึน้รูปผลงานในสว่นท่ีเป็นผ้า 
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ภาพที่ 28 ภาพแสดงตวัอยา่งการขึน้รูปผลงานท่ีเป็นวสัดอ่ืุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 29  ภาพแสดงตวัอยา่งการเช่ือมโยงวตัถจุริงกบัการตดัเย็บ 
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ภาพที่ 30  ภาพแสดงตวัอยา่งการเช่ือมโยงวตัถจุริงกบัการตดัเย็บ 

 

 

ภาพที่ 31  ภาพแสดงตวัอยา่งการติดตัง้ผลงาน
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บทที่ 4 

 

การวิเคราะห์และพัฒนาการในการสร้างสรรค์ 

 

นอกเหนือจากอิทธิพลท่ีข้าพเจ้าได้รับ อุปนิสยัส่วนตวัของข้าพเจ้า บริบทของคนใน

ครอบครัว และสภาพแวดล้อมของสถานท่ี ก็เป็นอีกแรงบนัดาลใจท่ีส าคญัในการสร้างสรรค์ผลงาน 

ข้าพเจ้าได้คิดวิเคราะห์ทัง้ในด้านความช่ืนชอบส่วนตวั การแสดงออก และประสบการณ์ชีวิต จน

สามารถสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะได้ โดยเร่ิมจากการทบทวนความรู้สกึท่ีมีตอ่ความทรงจ า โดย

มุ่งให้เป็นตวัก าหนดความหมายของวตัถตุา่ง ๆ ในผลงาน เร่ิมจากการใสใ่จในผลงาน และวตัถชิุน้

เล็กๆ ท่ีเต็มไปด้วยรายละเอียดและความหมาย ไปจนถึงผลงานและวตัถุขนาดใหญ่ท่ีมีเนือ้หา

ชัดเจน ค่อยๆพัฒนารูปแบบและคลี่คลายรูปทรงให้แตกต่างไปจากความเป็นวัตถุเดิมโดยมี

ขัน้ตอนการท างานท่ีค่อนข้างเป็นแบบแผนเพื่อง่ายต่อการจัดการโดยผลงานในแต่ละชุดของ

ข้าพเจ้านัน้ถูกแบ่งออกเป็นสองช่วงหลกั ๆ คือผลงานในช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ และผลงานในช่วง

ศิลปนิพนธ์  

 

ผลงานในช่วงก่อนศลิปนิพนธ์ 

แนวความคดิ 

ผลงานในระยะแรก ก่อนท่ีจะมาเป็นผลงานศิลปนิพนธ์ชดุนีน้ัน้ ข้าพเจ้าให้ความสนใจ

ในเทคนิคของการเย็บปักถกัร้อย การทดลอง การประดิษฐ์ หรือในเร่ืองของการเลือกใช้วสัดมุาเป็น

ทุนเดิมแต่แรก โดยในผลงานชุดแรกเร่ิมนัน้ ข้าพเจ้าสนใจในเทคนิคการตดัเย็บ ผนวกกับวสัดท่ีุ

โปร่งบางก่อน จึงเร่ิมทดลองการขึน้รูปเป็นวตัถงุ่าย ๆ เช่น กระเป๋า เม่ือทดลองการเย็บขึน้รูปและ

ท าความเข้าใจกับเทคนิคได้ในระดบัหนึ่ง ข้าพเจ้าจึงหาความเช่ือมโยง สอดคล้องของเนือ้หาท่ี

ต้องการให้เข้ากนัได้ดีกบัวสัดแุละตวัเทคนิค โดยปรับและเลือกใช้วสัดท่ีุเหมาะสมมาเร่ือย ๆ จน

สามารถขึน้รูปเป็นวตัถท่ีุมีขนาดใหญ่ขึน้ได้ก่อน 
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รูปแบบ 

ข้าพเจ้าน าเอาวตัถภุายในบ้านท่ีมีความผูกพนั มาเป็นเร่ืองหลกัในการท าผลงานชุด

นัน้ โดยเย็บขึน้รูปเป็นชดุเฟอร์นิเจอร์ ของตกแตง่ ท่ีมีอยู่จริงในอดีต เช่น โซฟา โคมไฟ เก้าอี ้ต้นไม้ 

แตย่งัคงพบปัญหาในการติดตัง้ผลงาน คือ ต้องใช้เอ็นพลาสติกใสในการห้อยผลงานเหลา่นัน้ และ

ต้องอาศัยการติดตัง้เป็นหลักเพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์ เพราะวัสดุผ้าท่ีใช้ไม่มีความแข็งแรง

พอท่ีจะสามารถคงตวั หรือตัง้พืน้เองได้  

 

 
 

ภาพที่ 32  ภาพผลงานในชดุก่อนศลิปนิพนธ์ (รายละเอียด) 

 

 
 

ภาพที่ 33  ภาพผลงานในชดุก่อนศลิปนิพนธ์ 
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ภาพที่ 34  ภาพผลงานในชดุก่อนศลิปนิพนธ์ (รายละเอียด) 

 

 
 

ภาพที่ 35 ภาพผลงานในชดุก่อนศลิปนิพนธ์ 
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ทัง้นี ้ในการจัดการกับผลงานชุดดงักล่าวยังไม่สามารถตอบสนองต่อความคิดและ

จินตนาการ ตลอดจนปัญหาในเร่ืองของเนือ้หาท่ีมีความตรงไปตรงมามากเกินไป ข้าพเจ้ายงัคงยดึ

ติดอยู่กับหน้าท่ีพืน้ฐานของวัตถุเดิมมากจนเกินไป ยังสื่อความหมาย อารมณ์ ความรู้สึกของ

ข้าพเจ้าได้ไม่มากพอ และในการติดตัง้ผลงานนัน้ ยังคงพบปัญหา มีความยุ่งยากในการมอง

ภาพรวมผลส าเร็จของงานอยู ่และไม่สามารถเพิ่มเตมิเนือ้หาหรือตอ่ยอดผลงานไปได้มากกวา่นี ้

 

ผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ 

เนือ้หาและเร่ืองราวของผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์นัน้ ข้าพเจ้ายงัคงให้ความสนใจใน

แนวความคิดเดิม เทคนิคก็ยงัคงเป็นเทคนิคการเย็บผ้าเช่นเดิม เพียงแต่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

ของผลงานให้มีเนือ้หาท่ีกว้างขึน้ และเป็นการปรับเปลี่ยนออกมาจากรูปแบบเดิม ๆ เพิ่มวตัถจุริง

เข้ามาเสริมในองค์ประกอบของผลงานมากขึน้ เพื่อเป็นการพฒันาผลงานในขัน้ตอนตอ่ไป 

การพัฒนาด้านแนวความคิด 

จากปัญหาท่ีข้าพเจ้าได้พบจึงน ามาเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนแก้ไข ในผลงานชดุ

ศิลปนิพนธ์ข้าพเจ้าจึงเร่ิมทดลองเปลี่ยนรูปแบบ เนือ้หาของผลงาน ให้แตกต่างไปจากวตัถท่ีุถกู

เย็บขึน้เป็นเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งในบ้านเพียงอย่างเดียว ทัง้ยังเป็นช่วงท่ีข้าพเจ้าได้รับ

อิทธิพลในเร่ืองของผลงานการออกแบบแฟชั่น และเคร่ืองแต่งกาย จึงมุ่งหมายท่ีจะใช้เร่ืองของ

เสือ้ผ้าท่ีมีความสอดคล้องกับร่างกายเป็นหลัก ท่ีสามารถแสดงออกถึงหน้าท่ีใช้สอยและ

ความหมาย เข้าไปใช้ร่วมกบัผลงาน ท่ีถกูตดัเย็บ แต่ยงัคงใช้วสัดเุดิมคือผ้าท่ีโปร่งบาง และยงัคง

เนือ้หาเดิมของวสัดอุยู่ โดยเร่ิมใช้ตวัช่วยเป็นวตัถเุสริมเข้าไป ในผลงานชุดหลงั ๆ เลือกใช้วตัถ ุท่ี

สามารถเข้าไปอยู่ร่วมกบังานตดัเย็บได้อย่างสอดคล้องกนักบัเนือ้หาก่อน โดยไม่ขดักนัจนเกินไป 

เช่น สะดงึท่ีมีหน้าท่ีใช้ขึงกบัวสัดท่ีุเป็นผ้าอยู่แล้ว โครงสร้างต่าง ๆ ของไม้ หรือโครงเหล็กท่ีถกูดดั

เป็นฟอร์มเพื่อใช้ในการติดตัง้ผลงาน และไม่ท าให้เกิดความเด่นของวตัถมุากจนเกินไป โดยวตัถุ

จริงท่ีเลือกใช้เหลา่นี ้เป็นเหมือนโครงสร้างในการตดิตัง้ผลงานเพียงเท่านัน้ 

การพัฒนาด้านรูปแบบผลงาน     

ผลงานของข้าพเจ้าจะอยู่ในรูปแบบสื่อผสม ( Mixed-media ) โดยในแต่ละชิน้จะมี

รายละเอียด เนือ้หา และส่ือท่ีแตกตา่งกนัออกไป การน าเสนอผลงาน จะน าชิน้งานในสว่นยอ่ยมา
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ประกอบและติดตัง้ร่วมกัน โดยค านึงถึงองค์ประกอบโดยรวม รวมถึงพืน้ท่ี (  space ) ท่ีมีความ

เรียบง่ายและปลอดโปร่ง เพื่อเพิ่มบรรยากาศและกระตุ้นให้เกิดจินตนาการ ความเบาบางของผ้า 

การติดตัง้ผลงานในลกัษณะมีจดุเด่น จดุรอง ลดหลัน่กนัไป และการใช้เทคนิคการทบัซ้อนของผ้า

กับวตัถนุัน้ แสงสว่างจึงเป็นส่วนส าคญัท่ีสามารถช่วยให้งานมีความกลมกลืนกนั เกิดความรู้สึก

และอารมณ์ ร่วมไปกบัผลงาน   

ผลงานศิลปนิพนธ์ในระยะนี ้ข้าพเจ้ายงัให้ความสนใจกบัวตัถจุริงมากยิ่งขึน้ โดยได้รับ

แรงบันดาลใจจากการเข้าไปศึกษา หาข้อมูลจากสถานท่ีจริง ในบ้านหลังเก่าในวัยเด็ก จดจ า

ส่วนประกอบ รายละเอียดเพิ่มเติมและมีความสนใจวตัถุเชิงสญัลกัษณ์ท่ีสื่อความหมายได้กว้าง

ขึน้ จากการวิเคราะห์รายละเอียดท่ีมากขึน้ ข้าพเจ้าจึงค้นหาวตัถทุดแทนท่ีใกล้เคียงตามร้านของ

เก่า เช่น ราวระเบียงเก่า กระเป๋าหนังเก่า มือจับตู้จากนัน้จึงน าส่วนประกอบย่อยเหล่านีม้าท า

หน้าท่ีสื่อความหมายใหมเ่ข้ากบัผลงานท่ีเป็นเทคนิคการตดัเย็บของข้าพเจ้า โดยเลือกเป็นชดุท่ีถกู

ตดัเย็บท่ีมีความเรียบง่ายเพื่อลดการตีความหมายของเสือ้ผ้าไม่ให้แข่งกนักบัความหมายของวตัถุ

จนเกินไป และติดตัง้ประกอบกนักบัวตัถท่ีุหาได้ท่ี น ามาแสดงออกในความหมายใหม่ ในสว่นของ

โครงสร้างเหล็กยงัคงถกูน ามาใช้อยู่ โดยข้าพเจ้าเลือกใช้เหล็กเส้นเล็กท่ีไม่หนามากจนเกินไป ดดั

เป็นรูปทรงของไม้แขวนท่ีข้าพเจ้าออกแบบให้แตกต่างไปจากรูปทรงเดิม ๆ และวตัถเุพิ่มเติมอ่ืน ๆ 

ท่ีเข้ามามีบทบาทในผลงานมากขึน้ เช่น ไม้ โครงหน้าตา่ง เก้าอี ้กระถาง  

วัตถุกับการส่ือความหมาย 

ข้าพเจ้าเลือกวตัถท่ีุน ามาใช้ในผลงาน โดยเน้นของใช้ในบ้านตา่ง ๆ เป็นหลกั เพื่อสื่อถึง

เนือ้หาตามหัวข้อของผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี ้ความสัมพันธ์ของวัตถุในความทรงจ า ทัง้วัตถุ 

สถานท่ี หรือข้าวของเคร่ืองใช้ ต่างก็เป็นองค์ประกอบในบ้าน ในความทรงจ าของข้าพเจ้า หรือแม้

กระทัง้ความทรงจ าของใครหลาย ๆ คน แต่ละวตัถุ ก็สามารถท าหน้าท่ีอธิบาย หรือเล่าเร่ือง ใน

บริบทท่ีแตกตา่งกนัออกไป ทัง้ในแง่ความหมายเชิงสญัลกัษณ์ หรือความหมายทางความรู้สกึ เช่น 

เสือ้ผ้า สามารถแสดงออกแทนความเป็นร่างกายของมนุษย์ แสดงกิริยาท่าทาง หรือ

สว่นท่ีห่อหุ้มอวยัวะตา่ง ๆ ในร่างกายท่ีมีความชดัเจน  

ต้นไม้ ในผลงานของข้าพเจ้า เลือกหยิบพืช หรือต้นไม้เข้ามามีส่วนร่วมในผลงาน ซึ่ง

บริบทของต้นไม้ท่ีอยูใ่นกระถาง กบัต้นไม้ท่ีอยูใ่นพืน้ดนิ น าเสนอความหมายท่ีแตกตา่งกนัออกไป 
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ต้นไม้ท่ีอยู่ในกระถางนัน้ ให้ความรู้สึก สามารถถกูโยกย้ายไปท่ีไหนก็ได้ ไม่มีพืน้ท่ีเป็นหลักแหล่ง 

ไร้ซึง่ความมัน่คง ทัง้ยงัแสดงถึงความอดึอดั คบัแคบ หากกระถางกบัขนาดของต้นไม้ ไม่สมดลุกนั

นอกจากนีข้้าพเจ้ายงัเลือกใช้ทัง้ดอกไม้แห้งท่ีสามารถแสดงออกถึงเวลา และดอกไม้สดท่ีแสดงถึง

ความบอบบางน่าทะนถุนอมและออ่นแอ 

ของใช้ เฟอร์นิเจอร์ รวมถึงข้าวของต่าง ๆ ภายในบ้านก็เป็นอีกเนือ้หาท่ีข้าพเจ้าให้

ความส าคัญ ในการแสดงออกของเนือ้หา ทัง้วัตถุท่ีส าเร็จรูปหรือวัตถุท่ีข้าพเจ้าท าขึน้ใหม่ 

ความหมายของวตัถจุึงส าคญั เช่น หน้าต่างเป็นส่วนประกอบหนึ่งภายในบ้านท่ีมีรูปทรงท่ีชดัเจน

เข้าใจง่าย รองเท้า หรือกระเป๋าท่ีแสดงถึงการเคลื่อนท่ี การเดนิทาง ไม้แขวนเสือ้ หรือราวตากผ้า มี

รูปทรงท่ีข้าพเจ้ารู้สกึถึงงานบ้านและความเป็นผู้หญิง  

ดงันัน้การเลือกน าเอาข้าวของในชีวิตประจ าวนัต่าง ๆ มาเป็นส่วนประกอบหลกัของ

ผลงานนัน้ ข้าพเจ้าจะค านงึถึงความหมายในบริบทของวตัถ ุวา่มีหน้าท่ีอะไร สามารถบง่บอก และ

เลา่เร่ืองออกมาได้อยา่งไร ผู้ชมสามารถจินตนาการตอ่ไปจากท่ีเราคิดไว้ได้หรือไม่ เป็นสิง่ส าคญั 

เทคนิค 

ในด้านเทคนิค ข้าพเจ้าเลือกใช้วิธีการตดัเย็บเข้าไปเสริมผลงานให้เกิดความสมบูรณ์

ยิ่งขึน้ การเลือกวตัถุส าเร็จรูปเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งภายในผลงานเท่านัน้ ข้าพเจ้าต้องการ

น าเสนอเนือ้หาทางความรู้สกึเพิ่มเติมไปจากหน้าท่ีเดิมของวตัถ ุ 

โดยเทคนิคการตดัเย็บนัน้ ข้าพเจ้าเลือกใช้วสัด ุเป็นผ้าท่ีมีความโปร่งบางเป็นหลกั โดย

แฝงความหมายของความเบาบาง ฟุ้งฝัน ทัง้ยังสามารถผลกัระยะในการมองเห็นของวัสดุท่ีมี

รูปทรงชดัเจน ให้เกิดความเบาบาง เลือนราง ในการแสดงออกถึงรูปลกัษณ์ของความทรงจ า ผ้า

และวสัดท่ีุใช้เลือกใช้สีโทนออ่น ไม่ฉดูฉาดเพ่ือคลมุบรรยากาศให้มีทิศทางเดียวกนักบัผลงานในแต่

ละชิน้ และเพ่ือไม่ให้สีมีความหมายไปกวา่ผลงาน นอกจากผ้าท่ีทิง้ตวั พลิว้ไหว ข้าพเจ้ายงัเลือกใช้

ผ้าท่ีมีลักษณะตาข่ายแข็ง ซึ่งสามารถคงรูปได้ดีในการเย็บขึน้รูปเป็นวัตถุท่ีต้องการ สามารถ

ออกแบบได้อย่างอิสระ เป็นส่วนประกอบท่ีเข้าไปเสริมในงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึน้ และอาศยัการ

ติดตัง้ผลงาน 
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ภาพที่ 36 ภาพผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ชดุท่ี 1 (รายละเอียดผลงาน) 

 

 
 

ภาพที่ 37 ภาพผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ชดุท่ี 1 
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ภาพที่ 38 ภาพผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ชดุท่ี 1  

 

 

ภาพที่ 39 ภาพผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ชดุท่ี 2 (รายละเอียดผลงาน) 
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ภาพที่ 40 ภาพผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ชดุท่ี 2 (รายละเอียดผลงาน) 

 

 
 

ภาพที่ 41 ภาพผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ชดุท่ี 
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ภาพที่ 42 ภาพผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ชดุท่ี 3 (รายละเอียดผลงาน) 

 

 

ภาพที่ 43 ภาพผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ชดุท่ี 3 
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ภาพที่ 44 ภาพผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ชดุท่ี 3 

 

 
 

ภาพที่ 45 ภาพผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ชดุท่ี 4 (รายละเอียดผลงาน)
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ภาพที่ 46 ภาพผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ชดุท่ี 4 (รายละเอียดผลงาน) 

 

ภาพที่ 47 ภาพผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ชดุท่ี 4 (รายละเอียดผลงาน)  
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ภาพที่ 48 ภาพผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ชดุท่ี 4 (รายละเอียดผลงาน) 

 

ภาพที่ 49 ภาพผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ชดุท่ี 5 (รายละเอียดผลงาน)
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ภาพที่ 50 ภาพผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ชดุท่ี 5 (รายละเอียดผลงาน) 

 

 

ภาพที่ 51 ภาพผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ชดุท่ี 5 (รายละเอียดผลงาน) 
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ภาพที่ 52 ภาพผลงานในช่วงศลิปนิพนธ์ชดุท่ี 5 

 

 

ภาพที่ 53 ภาพผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ชดุท่ี 6 (รายละเอียดผลงาน)
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ภาพที่ 54 ภาพผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ชดุท่ี 6 (รายละเอียดผลงาน) 

 

ภาพที่ 55 ภาพผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ชดุท่ี 6 (รายละเอียดผลงาน)        
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ภาพที่ 56 ภาพผลงานในช่วงศลิปนิพนธ์ชดุท่ี 7 (รายละเอียดผลงาน) 

 

 
 

ภาพที่ 57 ภาพผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ชดุท่ี 7 (รายละเอียดผลงาน) 
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ภาพที่ 58 ภาพผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ชดุท่ี 7 (รายละเอียดผลงาน) 

 

 
 

ภาพที่ 59 ภาพผลงานในช่วงศลิปนิพนธ์ชดุท่ี 7
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บทที่ 5 

 

สรุปผลการสร้างสรรค์ 

 

ผลงานศิลปนิพนธ์ในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ของวัตถุในความทรงจ า ” นัน้ยังคง

ครอบคลุมเนือ้หา การสื่อความหมายให้เป็นไปตามแนวความคิดเดิมอยู่ โดยไม่เบี่ยงประเด็น

จนเกินไป อีกทัง้ข้าพเจ้าให้ความสนใจในรูปทรงธรรมชาติจากพืช ดอกไม้ และรูปทรงท่ี มีความ

อิสระมากขึน้จากเดิมท่ีเป็นเพียงส่วนประกอบ เสริมให้กับผลงานในชิน้ก่อนๆ ข้าพเจ้าจึงหยิบ

น ามาใช้ในผลงานชุดหลงัๆมากขึน้ ด้านเทคนิคเดิมในระยะเร่ิมต้นข้าพเจ้าก็ยงัคงใช้อยู่โดยหยิบ

น ามาผสมผสานกันกับวัตถุจริง และการสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ๆเข้ามาในผลงานของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้รับการฝึกฝนผ่านประสบการณ์ท่ีมากขึน้ความช านาญ การท าความเข้าใจกบัวตัถ ุใน

การสื่อสารเร่ืองราวมากขึน้ มุ่งเน้นการผสมผสานกันระหว่างเทคนิคในผลงานให้เข้ากันกับการ

แสดงออกของผลงานได้อยา่งกลมกลืน 

 

สรุป 

การจัดการกับอารมณ์ ความรู้สึก ท่ีมีต่ออดีต ความผูกพัน ปัญหา ความสุข ถูก

วิเคราะห์ ขดัเกลาด้วยตวัข้าพเจ้า ผา่นการทดลอง การสืบค้นข้อมลูตา่ง ๆ ทัง้ยงัได้รับอิทธิพล และ

แรงบนัดาลใจอนัทรงคณุค่ามากมาย จากประสบการณ์รอบตวั น ามาซึ่งการพฒันาเป็นผลงาน

ศิลปนิพนธ์ในชดุ “ความสมัพนัธ์ของวตัถใุนความทรงจ า” ความผกูพนัทางความรู้สกึท่ีมีตอ่สิ่งของ 

สถานท่ี บคุคล ภาพจ าต่างๆ ในอดีต ข้าพเจ้าเช่ือว่าทกุคนต้องมีความรู้สกึเหล่านีอ้ยู่ โดยข้าพเจ้า

เลือกท่ีจะให้ความส าคญักบัความทรงจ าท่ีมีคณุคา่ ถึงแม้ในบางครัง้ ความทรงจ าจะมาในรูปแบบ

ท่ีดี หรือร้ายก็ตาม น ามาซึ่งการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า ทัง้ลองผิด ลองถูก จนเกิดเป็น

ผลงานในชุดปัจจุบันได้ รูปแบบ รายละเอียดต่าง ๆ ในผลงานของข้าพเจ้า วัตถุสิ่งของใน

ชีวิตประจ าวนัท่ีถกูหยิบน ามาใช้ในผลงาน  
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ในส่วนของวัตถุท่ีเป็นการตัดเย็บขึน้มาใหม่นัน้ล้วนถูกสร้างขึน้จากการวิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ ผ่านการฝึกฝน พัฒนา เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ ท่ีได้รับชมนัน้ เกิดความสนใจท่ีจะวิเคราะห์ 

แสดงปฏิกิริยาต่าง ๆ หรือมีอารมณ์ร่วม คล้อยตามไปกบัผลงานของข้าพเจ้า ถือเป็นสิ่งท่ีข้าพเจ้า

พอใจและมีความสขุท่ีได้เห็นปฏิกิริยาเหลา่นัน้ 

โดยผลงานของข้าพเจ้านัน้ท าหน้าท่ีเป็นทัง้สื่อกลาง ในการรับรู้อารมณ์ความรู้สกึ ท่ีได้

รับมาทัง้หมด ความเปลี่ยนแปลง การทดลองต่าง ๆ ความตัง้ใจ อุปนิสยั ความเป็นตวัตนของ

ข้าพเจ้า ทัง้หมดท่ีข้าพเจ้าได้ทุ่มเทไปในผลงานเป็นเหมือนสิง่ทดแทนทางความรู้สกึท่ีข้าพเจ้าสร้าง

ขึน้ และสามารถจบัต้องได้ ทัง้ยงัท าหน้าท่ีกระตุ้นจินตนาการเหล่านัน้ออกมาให้กับผู้ ท่ีได้รับชม 

เป็นการสื่อสารโดยออกมาในรูปแบบผลงานศิลปะ ท่ีท าให้ข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์ การเรียนรู้ 

เทคนิควิธีการ การจดัการกบัปัญหา ตลอดจนค าติชมต่าง ๆ มากมาย ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์

กบัตวัข้าพเจ้าเองทัง้สิน้ ทัง้นีส้ิง่ท่ีข้าพเจ้าได้รับ จะน าไปใช้ในการพฒันาผลงานในระดบัตอ่ไป และ

หวงัว่า ผลงานของข้าพเจ้าจะสามารถเกิดประโยชน์ สร้างสนุทรียภาพ ในด้านการรับรู้คณุคา่ การ

หวนร าลกึถึงอดีต อนัเป็นการตระหนกัและให้ความส าคญักบัคณุคา่ ณ เวลาปัจจบุนั แก่ผู้ รับชมได้

ไม่มากก็น้อย 



52 

 
 

บรรณานุกรม 

 

ข้อมูลระบบออนไลน์ 

นิภาพร ลครวงศ์. ความซับซ้อนทางจติใจ. เข้าถึงเม่ือ 2 พฤษภาคม 2560. เข้าถึงได้จาก http://  

www.gotoknow.org/posts/276786. 

บทความแฟชั่น[ออนไลน์]. เข้าถึงเม่ือ 3 พฤษภาคม 2560. เข้าถึงได้จาก http://life-  

                stly.blogspot.com/2009/01/fashion.html. 

พรสนอง วงศ์สงิห์ทอง. หนังสือประวัตศิาสตร์นฤมิตศิลป์. เข้าถึงเม่ือ 3 พฤษภาคม 2560. เข้า 

ถึงได้จาก http://www.thaitopwedding.com/wedding. 

Bhuminan. ภาพถ่ายฟิล์ม. เข้าถึงเม่ือ 3 พฤษภาคม 2560. เข้าถึงได้จาก http://atomiczen.net/ 

filmneverdie. 

Do Ho Soh. installation art. เข้าถึงเม่ือ17 พฤษภาคม 2560. เข้าถึงได้จาก https://www.pin 

terest.com/. 

 

วิทยานิพนธ์และเอกสารวิจัย 

ทศพล  บริบรูณ์. “ความทรงจ าของวตัถุ”. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

จิตรกรรม บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2549. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gotoknow.org/posts/276786
http://life-/
http://www.thaitopwedding.com/wedding
https://www.pinterest.com/pin/57069120254625231/


53 

 

รายชื่อผลงานศิลปนิพนธ์ 

 

ผลงานในช่วงก่อนศลิปนิพนธ์ 

ช่ือผลงาน                                        ขนาด                              เทคนิค 

ครัว                                                    แปรผนัตามพืน้ท่ี                    Fabric mixed media 

ไกวเปล  แปรผนัตามพืน้ท่ี                    Fabric mixed media 

ห้องนัง่เลน่                                          แปรผนัตามพืน้ท่ี                    Fabric mixed media 

 

ผลงานในช่วงศิลปนิพนธ์ 

ช่ือผลงาน                                     ขนาด                                 เทคนิค 

วตัถสุมัพนัธ์ 1                                     แปรผนัตามพืน้ท่ี                    Fabric mixed media 

วตัถสุมัพนัธ์ 2                                     แปรผนัตามพืน้ท่ี                    Fabric mixed media 

วตัถสุมัพนัธ์ 3                                     แปรผนัตามพืน้ท่ี                    Fabric mixed media 

วตัถสุมัพนัธ์ 4                                     แปรผนัตามพืน้ท่ี                    Fabric mixed media 

ธรรมชาติและวตัถสุมัพนัธ์ 1                 แปรผนัตามพืน้ท่ี                    Fabric mixed media 

ธรรมชาติและวตัถสุมัพนัธ์ 2                 แปรผนัตามพืน้ท่ี                    Fabric mixed media 

ธรรมชาติและวตัถสุมัพนัธ์ 3                 แปรผนัตามพืน้ท่ี                    Fabric mixed media 



54 

 
 

ประวัตผู้ิสร้างสรรค์ 

 

ช่ือ-นามสกุล  นางสาวชนินาถ  ชวนะศลิป์ 

วันเดอืนปีเกิด  14 กนัยายน 2536 

ที่อยู่   14 หมู ่4 ต าบล หนองบวั อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ 

โทรศัพท์  092-8081098 

Email   Plernjee@gmail.com 

ประวัตกิารศกึษา   

   -  โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศลิปากร นครปฐม 

   -  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 

 ประวัตกิารแสดงงาน 

2555       -  นิทรรศการ วาดเส้นสาธิตอษุาคเนย์ ครัง้ท่ี 2 

2557       -  ร่วมแสดงผลงานในงานGrand Opening “HOF ART NOW”  

Exhibition พระโขนง 

2559       -  ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ "ร้อยภาพร้อยดวงใจ น้อมร าลกึถึงพระ 

มหากรุณาธิคณุพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช"  

ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  

มหาวิทยาลยัศลิปากร ร่วมกบัศนูย์การค้าเซน็ทรัลเวิลด์ 

         - ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ เทิดพระเกียรติฯ “คิดถึงพอ่” ท่ามหาราช 

   -  นิทรรศการศิลปะ เทิดพระเกียรติและถวายอาลยัพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี ๙ “ในหลวงในดวงใจ “ KING IN OUR  

HEARTS”  ณ ศนูย์การค้า ริเวอร์ ซติี ้(River City) 

เกียรตปิระวัต ิ

2558   - รางวลัพระจนัทร์เพชร มอบแดน่กัศกึษาผู้ท ากิจกรรมดีเดน่และสร้าง 

คณุประโยชน์แก่มหาวิทยาลยั 

mailto:Plernjee@gmail.com

