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บทคัดย่อ 

จากอิทธิพลทางวัฒนธรรมทางดนตรีของเกาหลีที่เข้ามาสร้างความบันเทิงพร้อมกับภาพลักษณ์

ของหน้าตาและบุคลิกที่งดงามจนท าให้เกิดความรู้สึกชื่นชอบและเฝ้าติดตามข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

ตัวศิลปินนักร้องและสนับสนุนด้วยการแสดงออกถึงความรักที่มีต่อศิลปินของสะสมต่าง ๆ ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องรวมถึงการให้ก าลังใจในฐานะแฟนคลับเพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นพลังความรักที่มีต่อศิลปินที่ชื่น

ชอบและโปรดปรานสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์แสดงออกถึงความประทับใจ 

ความรัก ความสุขที่มีต่อศิลปินที่รัก และชื่นชอบโดยการน าเสนอภาพเหมือนบุคคลศิลปินนักร้องปรากฏ

อยู่ในดินแดนแห่งจินตนาการที่ได้ก าหนดขึ้นห้อมล้อมไปด้วยเหล่าแฟนคลับที่เต็มไปด้วยความสุขและ

ความชื่นชอบต่อศิลปินที่ข้าพเจ้ารัก 
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Abstract 

The Korean musical cultural influence that comes to entertain with the image of  

a beautiful face and good personality results me feel pleased and follow news related 

to artists and singers and support them by expressing my love to them. No matter if it's 

my various collections related to them including encouraging as a fan to show the power 

of love for favorite artists.  All of them is my inspiration to create expressing with my 

impression, love, happiness to favorite artists by presenting pictures like artists and 

singers appeared in the land of imagination which is surrounded by fans whose 

happiness and liking to my favorite artists. 
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กิตติกรรมประกาศ 

ศิลปนิพนธ์ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะหแ์ละได้รับความช่วยเหลือด้วยดีตลอดมาข้าพเจ้า

ขอน้อมร าลึกถึงพระคุณบิดามารดาผู้เป็นบุพการีที่คอยอบรมเลี้ยงดู สั่งสอนและเป็นก าลังใจมาตลอด 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย ปรัชญารัติกุล        

ผู้แนะน า ให้ความรู้และช่วยเหลือในด้านการท าศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้ โดยคอยให้ค าแนะน าและให้ข้าพ เจ้า

กล้าที่จะแสดงความคิดและถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะ ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ภาควิชา   

ภาพพิมพ์ทุกท่านผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ค าแนะน าแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นอย่างดี 

ขอบขอบคุณศิลปินวง Exo ที่ท าให้ข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจและมีก าลังแรงใจในการ

สร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้ โดยเฉพาะ ดีโอ และ เซฮุน รวมไปถึงผลงานเพลงของศิลปินวง Exo, BTS, 

Black Pink,  และอีกหลากหลายศิลปินที่ท าให้ข้าพเจ้ามีความสุขตลอดการสร้างสรรค์ผลงาน 

ขอขอบคุณเพ่ือน พ่ี น้อง ทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือให้ค าแนะน าแก่ข้าพเจ้ามาโดยตลอดจน

ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงในทุกประการ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศิลปนิพนธ์ฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อ

ผู้ที่สนใจในแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นอย่างดี 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  ช 

ค าน า 

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารประกอบการท าศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกภาพพิมพ์ 

ปีการศึกษา 2561 ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวข้อ 

“ความรักของฉันกับไอดอล” (Fan Club) 

เอกสารประกอบการสร้างสรรค์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการศึกษาค้นคว้าทางด้านวิชาการ

ศิลปะที่กล่าวถึงวิธีการ และขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคภาพพิมพ์ตระแกรงไหม 

ที่มีข้ันตอนอย่างมีระบบ โดยมีเนื้อหาของเอกสารโดยรวมตั้งแต่ความเป็นมา แรงบันดาลใจ, แนวความคิด, 

ทัศนคติ, วิธีการด าเนินงานตลอดจนถึงข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์ในการอธิบาย

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพ่ือให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา ความรู้ ความเข้าใจ ในการสร้างสรรค์เพ่ือ

น าไปเป็นแบบอย่างในการค้นคว้า เพ่ือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ ในด้านศิลปะภาพพิมพ์ให้มีความ

เจริญก้าวหน้าและพัฒนาสืบต่อไป 
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บทที่ 1 

 

บทน า 

ดนตรีก่อเกิดเพราะการได้ยินเสียงจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวของมนุษย์ มีการรับรู้ 

เลียนแบบ ศึกษาจังหวะเสียงความดัง-เบา ความกลมกลืนและแตกต่างของเสียงแต่ละประเภทจากใกล้ตัว

ที่สุดคือการเคลื่อนไหวของร่างกายไปจนถึงเสียงจากธรรมชาติและสัตว์นานาชนิด จวบจนปัจจุบันดนตรี

เป็นสื่อภาษาสากลที่คนทุกชาติทุกภาษาสามารถเข้าใจได้ดีไม่แบ่งอายุ ชั้นวรรณะ และเชื้อชาติ ดังจะเห็น

ได้จากการบรรเลงดนตรีร่วมกันระหว่างนานาชาติแต่สามารถร่วมบรรเลงดนตรีด้วยกันได้ เพราะทุกคน

เข้าใจภาษาของดนตรี ดนตรีเป็นพลังงานในรูปแบบคลื่นเสียงที่ไม่สามารถจับต้องและมองเห็นได้  ต้อง

อาศัยโสตประสาทเป็นตัวรับรู้ จิตของมนุษย์จึงสามารถรับรู้และรู้สึกได้ทันที โดยไม่ต้องมีค าแปล ดนตรี

เป็นศิลปะที่อาศัยเสียงเป็นสื่อในการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกต่าง ๆ ไปสู่ผู้ฟังก่อให้เกิดความสุข ความ

ปลื้มปิตพึิงพอใจแก่มนุษย์ได้ 

 

 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

ดนตรี เสียงเพลง นักร้องเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันที่ต้องได้ยินหรือผ่านตาตามสื่อต่าง  ๆ ที่

เผยแพร่ในปัจจุบันซึ่งมีมากมายหลายกลุ่มทั้งไทยและต่างประเทศอิทธิพลทางดนตรีนี้มีบทบาทที่แทรกซึม

เข้าสู่วัยรุ่นของไทยอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นธุรกิจบันเทิงที่เติบโตขึ้นและแพร่หลายอาทิเช่นธุรกิจบันเทิง

จากประเทศเกาหลีที่กลายเป็นสินค้าส่งออกไปทั่วโลกท าให้สิ่งนี้เข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตของคนไทย

ในประเทศ ภาพของดารา นักร้องเกาหลีปรากฏให้เห็นบนหน้าจอทีวี มือถือ อินเทอร์เน็ตหรือป้ายน าเสนอ

สินค้าต่าง ๆ มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักร้องที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มน าเสนอรูปแบบการเต้นที่

สนุกสนานเร้าใจผสมผสานกับเอกลักษณ์ของหน้าตานักร้องที่มีการคัดสรรมาเป็นอย่างดีก็ยิ่งท าให้วัยรุ่นทั้ง

หญิงชายเกิดความนิยมชมชอบและเกิดการเลียนแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งกาย การท าทรงผม การ

บริโภครวมถึงการฝึกเรียนภาษาเกาหลีสิ่งเหล่านี้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตวัยรุ่นจนมิอาจแยกจากกัน

ไป 
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ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

จากอิทธิพลทางวัฒนธรรมทางดนตรีของเกาหลีที่เข้ามาสร้างความบันเทิงพร้อมกับภาพลักษณ์

ของหน้าตาและบุคลิกที่งดงามจนท าให้เกิดความรู้สึกชื่นชอบและเฝ้าติดตามข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

ตัวศิลปินนักร้องและสนับสนุนด้วยการแสดงออกถึงความรักที่มีต่อศิลปินของสะสมต่าง  ๆ ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องรวมถึงการให้ก าลังใจในฐานะแฟนคลับเพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นพลังความรักที่มีต่อศิลปินที่ชื่น

ชอบและโปรดปราน        

 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

ความชอบความสนใจติดตามศิลปินส่งผลให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงถึง

แรงสนับสนุนของข้าพเจ้าที่มีต่อศิลปินที่รักโดยการน าเสนอภาพบุคคลของศิลปินนักร้องที่ชื่นชอบใน

ลักษณะเชิดชูเสมือนเป็นบุคคลส าคัญอยู่ในพ้ืนที่ ๆ ห้อมล้อมไปด้วยบุคคลต่าง ๆ ที่เฝ้าติดตามและคลั่งไคล้

ในบรรยากาศ ที่เหนือจริงแสดงออกถึงความรักและความอบอุ่นเป็นความสุขที่เปี่ยมล้นไปด้วยความจริงใจ 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

-รูปแบบของผลงานแสดงถึงความรักของตัวข้าพเจ้าที่มีต่อศิลปินที่ข้าพเจ้ารัก บรรยากาศของงาน

จะถูกจ าลองขึ้นให้ดูเหนือจินตนาการ หรือ อิงมาจากบางฉากในมิวสิควิดีโอเพลงของศิลปินที่

ข้าพเจ้ารัก 

-เนื้อหาของผลงานแสดงออกถึงแรงสนับสนุนของข้าพเจ้าเป็นไปในเชิงยกย่องเชิดชูเป็นไอดอลซึ่ง

เป็นที่มาของความสุขและก าลังใจที่ข้าพเจ้าได้รับมาจากบุคคลเหล่านั้น 

-การสร้างสรรค์ผลงานออกมาในด้านแง่บวกและแสดงออกถึงบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุข

และความรัก 

-เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ ภาพพิมพ์ Silk Screen 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

       K-pop คือ   วงการเพลงป๊อบของประเทศเกาหลีใต้ที่ประสบความส าเร็จเป็นอย่างสูง เพราะไม่ได้

นิยมแค่ในประเทศเท่านั้นแต่ยังได้รับความนิยมทั่วเอเชียและก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันได้รับความนิยมไป

ทั่วโลก
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บทที ่2  

 

ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 

อิทธิพลจากวงการ K-pop ของเกาหลีใต้ซึ่งมีอิทธิพลต่อตัวข้าพเจ้าเป็นอย่างมากไม่ใช่แค่เพลง

หรือแค่ศิลปิน แต่ยังรวมไปถึงวัฒนธรรม อาหาร ภาษา สังคม รวมไปถึงซีรี่ย์เกาหลี ก็ล้วนแต่มีอิทธิพลต่อ

ตัวผม จะพูดได้ว่ารักทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้เลยก็ว่าได้ และจากกลุ่มบุคคลที่ชื่นชอบศิลปิน

เหมือนกัน เช่นเวลาที่เราไปดูคอนเสิร์ตของศิลปินแล้วเจอคนที่ชอบเหมือนเรา มันเหมือนมีอะไรบางอย่าง

ที่กระตุ้นเรา และก็สุขใจแบบบอกไม่ถูก หรือแม้แต่ตอนที่ไปรับศิลปินที่สนามบินบางทีเราก็อาจจะเจอกลุ่ม

แฟนคลับตั้งแต่เส้นทางการร่วมเดินทาง ผมคิดว่านอกจากตัวศิลปินที่ชอบแล้วกลุ่มแฟนคลับที่เป็นแบบ

เดียวกับผม รักศิลปินวงเดียวกัน คอยเชียร์และสนับสนุนศิลปินเหมือนกัน ก็เป็นหนึ่งในอิทธิพลที่มีบทบาท

ต่อผมมาก ๆ 

 

ทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 

แนวคิดเรื่องแฟนคลับ 

Henry Jenkins (1992) ได้อธิบายลักษณะส าคัญของความเป็นแฟนคลับไว้ 4 ลักษณะ ดังต่อไปนี้  

 1. ความสามารถในการน าแนวทางไปปฏิบัติ หมายถึง กลุ่มแฟนคลับที่น าสิ่งที่ ได้รับชมหรือ

บริโภคไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนต่อภายหลังการบริโภค  

 2. ความสามารถในการสร้างกลุ่มชุมชนทางสังคม หมายถึง การรวมตัวกันของกลุ่ม คนที่มีความ

สนใจในสิ่งเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน  

  3. ความสามารถในการสร้างกลุ่มพิเศษ หมายถึง การจัดตั้งองค์กร ชมรม หรือ สโมสรที่มีไว้เพ่ือ

พูดคุยหรือแบ่งปันความคิดเห็นต่าง ๆ ภายในกลุ่มของตนเอง  

  4. ความสามารถในการสร้างโลกศิลปะพิเศษ หมายถึง การร่วมมือกันท ากิจกรรม ที่มีมาตรฐานที่

ก าหนดไว้โดยกลุ่มเพ่ือแสดงออกถึงการมีวัฒนธรรมร่วมกัน 
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Benedic Anderson ได้กล่าวว่า แฟนคลับคือกลุ่มคนที่ใช้จินตนาการของตนในการสร้างความหมาย 

บางอย่างให้ออกมาเป็นรูปธรรม โดยมีการเป็นแฟนคลับต้องมีลักษณะที่ส าคัญ 3 ลักษณะ คือ   

  1. การแบ่งปันเชิงสัญลักษณ์ (Shared Symbolic) เช่น การชื่นชอบศิลปินคน เดียวกัน   

  2. การท ากิจกรรมร่วมกัน (Shared Activity) เช่น การชมคอนเสิร์ต การ ร่วมงานอีเวนท์     

   3. การรับรู้เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น (Mediated Events) เช่น การติดตาม ข่าวสารความ

เคลื่อนไหวของศิลปิน (งามพิศ สัตย์-สงวน,2543)1 

 

   จากที่ Henry Jenkins ได้อธิบายไว้ข้อหนึ่งเกี่ยวกับการเป็นแฟนคลับ คือ ความสามารถในการ

น าแนวทางไปปฏิบัติ การที่ข้าพเจ้าได้รับชมมิวสิควิดีโอของพวกเขาและเกิดความชื่นชอบเลยน าเอา

ความรู้สึกเหล่านั้นมาถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะ อย่างที่ Henry Jenkins บอกไว้คือ การน าเอาสิ่งที่เรา

บริโภคไปเป็นแนวทางการปฏิบัติตนต่อภายหลังบริโภค ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าเป็นหลักการนี้สอดคล้องและ

ค่อนข้างจะเป็นจริงในกลุ่มแฟนคลับเพราะบางคนอาจจะเกิดการเรียนแบบศิลปินที่ตนรักมาก ๆ เลยก็ได้ 

และก็ยังสอดคล้องกับที่ Benedic Anderson ได้กล่าวไว้อีกด้วยว่า แฟนคลับคือกลุ่มที่ใช้จิตนาการของ

ตนในการสร้างบางอย่างที่เป็นรูปธรรม 

  

อิทธิพลด้านวัฒนธรรม  

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในสังคมไทยปัจจุบันมีการับเอาวัฒนธรรมของเกาหลีเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า

เครื่องแต่งกายการแต่งกายที่เลียนแบบศิลปินดาราหรืออาจจะเป็นบุคคลทั่วไปของเกาหลี เนื่องจากคน

เกาหลีให้ความส าคัญกับบุคลิกและการแต่งกายมาก ๆ จะพบได้ทั่วไปว่าคนเกาหลีจะค่อนข้างแต่งตัวดูดีมี

สไตล์ ค่านิยมเรื่องความงาม เช่น การท าสีผม การแต่งหน้า เครื่องส าอางต่าง ๆ การศัลยกรรม  รวมไป

จนถึงอาหารการกิน สิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นล้วนมีผลต่อสังคมไทยมากซึ่งยังไม่รวม ภาพยนตร์ ซี รี่ย์ 

รวมไปถึงมิวสิควิดีโอเพลงของเหล่าศิลปิน K-pop ที่เลือกได้ว่ามีอิทธิผลมาก ๆ ไม่ใช่แค่ในไทยแต่เป็นทั่ว

                                                           
1 ที่มา: องค์ประกอบการสื่อสารและกระแสนิยมเพลงเกาหลีในประเทศไทย (ออนไลน์)  

เข้าถึงเมื่อ 25 มกราคม 2562 เข้าถึงได้จาก

https://www.google.co.th/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2015/TU_2015_57

02031609_2872_1774.pdf 
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เอเชีย หรือเลือกได้ว่าทั่วโลก ถือได้ว่าเป็นสินค้าที่สามารถตีตลาดทั่วโลกได้ดีสุด ๆ และก็ต้องบอกว่าอิทธิ

ผลเหล่านี้มีส่วนกับผลงานศิลปะของข้าพเจ้ามาก เพราะได้รับเอาอิทธิพลจากวัฒนธรรมเกาหลีมากไม่ว่า

จะเป็นเรื่องการแต่งกาย ภาษา เพลง ซีรี่ย์ ภาพยนตร์ ข้าพเจ้าหลงไหลในสิ่งเหล่านี้ เลือกได้ว่าใน

ชีวิตประจ าวันจะต้องบริโภคสื่อเหล่านี้จริงท าให้สิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลต่อผลงานศิลปะของ

ข้าพเจ้า 

 

อิทธิพลด้านดนตรี 

 ในปัจจุบันวงการเพลง K-pop ถือว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก อีกอย่างหนึ่งของประเทศ

เกาหลีใต้ เพราะสามารถตีตลาดได้ทั่วโลก และดูเหมือนว่าจะเป็นช่องทางการน ารายได้เข้าสู่ประเทศใน

อันดับต้นๆ เลยก็ว่าได้ ถ้าพูดถึงเกาหลีใต้แน่นอนทุกคนจะต้องนึกถึงเหล่าศิลปินนักร้องที่มีมากมายใน

เกาหลี พวกเขามีทั้งหน้าตาที่หล่อสวย และความสามารถด้านการร้องการเต้นรวมไปถึงการแร็ป ก็ท าให้

เข้าตีตลาดทั่วโลกได้ไม่ยากนอกจากนี้พวกศิลปินเหล่านี้ยังมีฐานแฟนคลับแทบทุกประเทศทั่วโลกเลยก็ว่า

ได้ เช่นวงดังๆอย่าง BTS, Exo, Big Bang, Black Pink เป็นต้น และแน่นอนในประไทยเองก็เช่นกัน จะ

เห็นได้ว่าในปัจจุบัน มีฐานแฟนคลับของศิลปินเหล่านี้เยอะมาก มีตั้งแต่อายุน้อย ๆ วัยปฐมไปจนถึงวัย

ท างาน ยิ่งวงไหนที่ดังมาก ๆ มักจะมีฐานแฟนคลับที่หนาแน่น เวลาจัดคอนเสิร์ตทุกคนก็ต้องแย่งชิงกันกด

บัตรชนิดที่ว่าถ้าช้านิดเดียวก็อาจจะหมดสิทธิ์ในการเข้าชม นอกจากนี้จากวิจัยเรื่อง Harvard Business 

Review :  What marketers can learn from Korean pop music ข อ ง  Dae Ryun Chang and 

Kyongon Choi (2011) การน านักร้องต่างชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มศิลปินเกาหลีถือเป็นส่วนหนึ่งใน

การใช้ประโยชน์ในการโปรโมทเพลงเกาหลีใต้ในประเทศบ้านเกิดของศิลปินเหล่านี้ เช่น Super Junior M 

มีการเพ่ิมสมาชิกจากจีนเข้าไปเพ่ือท าการเจาะตลาดจีนโดยเฉพาะ 2   และยังมีอีกหลายวงที่มีสมาชิก

ต่างประเทศ เช่น Exo ที่มีสมาชิกคนจีนและเพลงยังมีสองเวอร์ชั่น ทั้งเวอร์ชั่นภาษาเกาหลีและเวอร์ชั่น

ภาษาจีน และยังมี วง Nct ที่เลือกได้ว่ามีสมาชิกหลากหลายสัญชาติมาก ๆ ทั้ง จีน ไทย ฮ่องกง ญี่ปุ่น 

                                                           
2 ที่มา: องค์ประกอบการสื่อสารและกระแสนิยมเพลงเกาหลีในประเทศไทย (ออนไลน์)  

เข้าถึงเมื่อ 25 มกราคม 2562 เข้าถึงได้จาก

https://www.google.co.th/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2015/TU_2015_57

02031609_2872_1774.pdf 
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และอเมริกา ไม่ใช่แค่  Nct ที่สมาชิกเป็นคนไทยยังมีวง Black Pink, Got7, CLC, G I-DLE อีกด้วย 

นอกจากจะมีการท าเพลงเป็นเวอร์ชั่นภาษาจีนแล้ว บางวงก็มีการท าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเพ่ือที่จะตีตลาด

ทั่วโลกอีกด้วย ยังไม่รวมเวอร์ชั่นญี่ปุ่นที่ถือว่าเป็นตลาดที่ส าคัญมาก ๆ ไม่แพ้จีน จะเห็นได้ว่าอิทธิพลด้าน

ดนตรีก็ยังนี้ไม่พ้นเรื่องวัฒนธรรมอยู่ดี 

 

 

ภาพที่ 1 ภาพศิลปินวง NCT 2108 

ค้นหาเมื่อ 17/03/2562 จาก: https://www.google.com/search?q=NCT+2018&source 
 

 

https://www.google.com/search?q=NCT+2018&source
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ภาพที่ 2  ภาพศิลปินวง EXO   

ค้นหาเมื่อ 17/03/2562 จาก: https://www.google.com/search?biw 

 

 

อิทธิพลจากศิลปิน 

 แฟนคลับคือกลุ่มบุคคลที่คอยสนับสนุนศิลปินวงที่ตัวเองชื่นชอบ และในขณะเดียวกันบุคคลที่เป็น

แฟนคลับก็จะมีการเลือกศิลปินคนที่ตนชื่นชอบมากที่สุด ซึ่งในกลุ่มแฟนคลับเองใช้เลือกคนที่เราชื่นชอบ

มากที่สุดในวงว่า เมน  เช่น ข้าพเจ้าชื่นชอบศิลปินวง Exo เป็น เมน D.O และ Se Hun กล่าวคือข้าพเจ้า

ชื่นชอบศิลปินวง Exo คอยสนับสนุนและติดตามผลงานของวงนี้ แต่มีสมาชิก 2 คนที่ข้าพเจ้าชื่นชอบมาก

เป็นพิเศษและทั้งสองคนเป็นแรงบันดาลใจส าคัญในการสร้างผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้  

เอ็กโซ (เกาหลี: 엑소: อักษรโรมัน: Exo เขียนเป็น EXO) วงดนตรีบอยแบนด์สัญชาติจีนและ

เกาหลีใต้ ก่อตั้งขึ้นที่โซล ภายใต้สังกัด SM เอนเตอร์เทนเมนต์ EXO ฟอร์มวงขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 2011 และ

เปิดตัวในปี 2012 มีสมาชิกทั้งหมด 9 คน คือ ซูโฮ, แบคฮยอน, ชานยอล, ดี.โอ., ไค, เซฮุน, , เลย์, เฉิน 

และ ซิ่วหมิน  พวกเขาเป็นที่รู้จักในเรื่องความแปลกใหม่ของแนวเพลง ซึ่งเป็นที่ยอมรับและถูกชื่นชมใน

การน าดนตรีที่หลากหลายเข้ามาใช้ในการผลิตผลงาน ไม่ว่าจะเป็น ป็อป, ฮิปฮอป, อาร์แอนด์บี, อีดี

เอ็ม รวมถึง เฮาส์, แทร็ป และ ซินท์ป็อป EXO ท าการแสดงดนตรีในภาษาเกาหลี, แมนดาริน และญี่ปุ่นใน

ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก พวกเขาถูกจัดอันดับให้ เป็นที่สุดของกลุ่มคนผู้มีชื่อเสียงในการจัดอันดับผู้ทรง

https://www.google.com/search?biw=%20%20%20%200
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%AE
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99_%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%87%E0%B8%81-%E0%B8%AE%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B5.%E0%B9%82%E0%B8%AD._(%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%84_(%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%8B-%E0%B8%AE%E0%B8%B8%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C_(%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%8C_(%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
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อิทธิพลในเกาหลีโดยนิตยสารฟอบส์ ในปี 2014 และในปี 2015 EXO ก็ถูกยกย่องให้เป็น "บอยแบนด์ที่

ยิ่งใหญ่ทีสุ่ดในโลก" โดยสื่อสาธารณะ3 

 

 

 

ภาพที่ 3  Oh Se Hun หนึ่งในสมาชิกวง Exo 

ค้นหาเมื่อ 17/03/2562 จาก: ttps://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm 

                                                           
3 ที่มา: เอ็กโซ Exo (ออนไลน์) เขา้ถึงเมื่อ 17 มีนาคม 2562 เข้าถึงได้จาก: 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%8B_(%E0%B8%

A7%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%8B_(%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%8B_(%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5)
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ภาพที่ 4  D.O หนึ่งในสมาชิกวง Exo 

ค้นหาเมื่อ 17/03/2562 จาก: https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm 
 

อิทธิพลจากสื่อ 

โซเชี่ยลมีเดียหรือเทคโนโลยีสื่อต่าง ๆ ในปัจจุบันถือว่าน าสมัยไปมาก ๆ ท าให้การเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารเป็นไปได้ง่าย สื่ออินเตอร์เน็ตเป็นปัจจัยในการสร้างความส าเร็จในการพัฒนาสินค้าวัฒนธรรม 

เกาหลี เนื่องจากเอ้ือให้กลุ่มวัยรุ่นที่เป็นผู้บริโภคได้สร้างชุมชนในจินตนาการและสามารถ ขยายกลุ่มคนที่มี

ความชื่นชอบเหมือนกันได้อย่างรวดเร็วผ่านสื่อออนไลน์รวมทั้งการรับรู้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับศิลปิน

ร่วมกันในเวลาเดียวกันกับกลุ่มแฟนคลับที่มีความชื่นชอบ เหมือนกัน และยึดพ้ืนที่ทางอินเตอร์เน็ตให้เป็น

พ้ืนที่ของกลุ่มวัฒนธรรมย่อย 4 มิวสิควิดีโอก็ถือว่าเป็นสื่อชนิดหนึ่งเหมือนกันที่ส่งตรงไปยังผู้รับสารท าให้

                                                           
4 ที่มา: องค์ประกอบการสื่อสารและกระแสนิยมเพลงเกาหลีในประเทศไทย (ออนไลน์)  

เข้าถึงเมื่อ 25 มกราคม 2562 เข้าถึงได้จาก

https://www.google.co.th/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2015/TU_2015_57

02031609_2872_1774.pdf 

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm
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เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และผ่อนคลาย สื่อเหล่านี้ส่งผลต่อข้าพเจ้าโดยตรง ทุก ๆ วันข้าพเจ้าจะ

บริโภคสื่อเหล่านี้เลือกได้ว่าเป็นหนึ่งในกิจวัตรประจ าวัน  

 

 การสื่อสาร กระบวนการถ่ายทอดสารของมนุษย์ประกอบโดยทั่วไป จะประกอบไปด้วย
องค์ประกอบ 4 ประการ คือ 1.ผู้ส่งสาร หรือผู้เข้ารหัส (sender / encoder) 

     2.ผู้รับสาร หรือ ผู้ถอดรหัส (receiver / decoder) 

     3.สาร (message) 

     4.ช่องทางการสื่อสาร (channel) 

 ผู้ส่งสาร (sender) คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ริเริ่มหรือเริ่มต้นส่งสารไปให้อีกบุคคลหนึ่ง

จะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตามหรือเป็นผู้ท าหน้าที่ส่งสารผ่านช่องทางหนึ่งไปยังผู้รับสาร ฉะนั้น ผู้ส่งสารจึงมี

บทบาทในการชี้น าว่าพฤติกรรมการสื่อสารภายในสถานการณ์หนึ่งๆ นั้น จะเป็นไปในรูปใดและมีผล

อย่างไรหรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ผู้ส่งสารคือ ผู้กระตุ้น (stimulus) ที่ท าให้เกิดการตอบสนอง (response) จาก

ผู้รับสาร หรือผู้ส่งสารอาจเรียก ผู้เข้ารหัส (encoder) คือ ผู้ที่รับผิดชอบในการน าความคิดของผู้ริเริ่ม 

ความคิดหรือแหล่งสาร (source) ส่งไปยังผู้ที่ต้องการจะสื่อสารด้วย โดยการใช้สัญญาณ (signal) และ

สัญลักษณ์ (symbol) หรือเรียกว่า การเข้ารหัส (encoding) ซึ่งแสดงถึงเป้าหมายหรือสิ่งที่แหล่งสาร

ต้องการสื่อ 

 ผู้รับสาร (encoder) คือ ผู้ที่รับสารจากบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลหนึ่ง เมื่อได้รับสารผู้รับสารจะ

เกิดการตีความและการตอบสนองจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม และส่งปฏิกิริยาตอบสนอง (feedback) 

กลับไปให้ผู้ส่งสาร หรือผู้รับสารเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ผู้ถอดรหัส (decoder) คือ ผู้ที่ถอดความหมายของ

สัญญาณหรือสัญลักษณ์ที่ผู้ เข้ารหัสส่งมา หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ผู้รับผิดชอบการถอดรหัสของสาร 

(decoding) เพ่ือให้ผู้รับสารปลายทาง (receiver / destination) หรือผู้รับสารที่ผู้ส่งสารต้องการให้ได้รับ

สารของตน 

 สาร (message) หมายถึง สิ่งที่ผู้ส่งสารไปให้ผู้รับสารในรูปของรหัสค าว่า “รหัส” หมายถึง 

สัญญาณ (signal) หรือสัญลักษณ์ (symbol) หรือกลุ่มของสัญลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นในลักษณะที่มี

ความหมายต่อคนผู้รับสารสามารถเข้าใจความหมายของมันได้ต่อเมื่อมีการถอดความหมายของสัญญาณ

หรือสัญลักษณ์ออกมา สัญญาณหรือสัญลักษณ์ในที่นี้อาจเป็น ค าพูด ตัวหนังสือ รูปภาพ เครื่องหมาย หรือ
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กิริยาท่าทางต่าง ๆ ฯลฯ โดยสามารถแบ่งเนื้อหาของสารได้ 2 ประเภทคือ 1. รหัสของสารที่ใช้ค า 

(Verbal Message Codes) ได้แก่ ภาษาอันเป็นระบบของสัญลักษณ์และหรือระบบของสัญญาณที่มนุษย์

ใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อซึ่งกันและกัน 2. รหัสของสารที่ไม่ใช้ค า (Nonverbal Message Codes) 

ได้แก่ ระบบสัญลักษณ์สัญญาณหรือเครื่องหมายใด ๆ ก็ตามที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ถ้อยค า เช่น ดนตรี 

การเต้นระบ า อากัปกริยาท่าทาง (Gesture) การแสดงทางหน้าตา (Facial Expression) สี ธง สัญญาณ

ไฟ ควัน สัญญาณ การวาดภาพ ฯลฯ5 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   

ชื่องานวิจัยหรือบทความ ชื่อผู้ท าวิจัยหรือ

ผู้เขียนบทความ 

ผลการวิจัย 

องค์ประกอบการสื่อสารและ

กระแสนิยมเพลงเกาหลีใน

ประเทศไทย (HOW 

COMMUNICATION AFFECTS 

THE POPULARITY OF 

KOREAN  POP MUSIC IN 

THAILAND) 

  

นางสาวจรรยาลักษณ์ 

สิริกุลนฤมิตร (2558) 

 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดกระแสนิยมมีอยู่ 3 ช่วง

ด้วยกัน 1.ช่วงเป็นที่รู้จัก 2.ช่วงเป็นที่นิยม 

3.ช่วงรักษาความนิยม ทั้ งนี้กิจกรรมที่

ผู้บริโภคได้แสดงออกมานั้นยังถือเป็นตัว

แปรส าคัญที่ท าให้ค่ายเพลง เกาหลีได้รับรู้

ว่าสินค้าของตนเองก าลังอยู่ในช่วงใด และ

ควรจะต้องเลื อกกระบวนการใด เพ่ื อ

ตอบสนอง ตลาดของตนเองในขณะนั้น 

วิถีของแฟนคลับดารา  

(Life of Fans)  

พฤกษา จันทร์ประทีป 
(2559) 

เรื่องราวชีวิตของแฟนคลับดารา ซึ่งเป็น

กลุ่ม คนที่พบเห็นได้ทั่วไปในปัจจุบัน และ

บ่อยครั้งที่คนกลุ่มนี้มักถูกกล่าวหา โดน

มองในแง่ร้าย ไม่เป็นที่ ยอมรับ ถูกต่อว่า

ต่ าง ๆ นานาจากกลุ่ มคนที่ มีอคติ  จึ ง

ต้องการน าเสนออีกด้านที่สังคมไม่ค่อย

                                                           
5 ที่มา: การสื่อสาร (ออนไลน์) เข้าถึงเมื่อ 25 มกราคม 2562 เข้าถึงได้จาก

http://www.chulapedia.chula.ac.th/index.php?title 
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ได้รับรู้จาก กลุ่มคนเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น

ความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม กิจกรรม วิถีการ

ด าเนินชีวิต และอีกหลายๆด้าน ของคนที่

ชื่นชอบดารา 

การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ 

และแนวโน้มพฤติกรรม ที่มีต่อ

ศิลปินวง EXO  ของกลุ่มแฟน

คลับ EXO-L EXO-L'S 

Acquisition of Information, 

Attitudes, Behaviour and 

Their Tendency to behave 

towards the Boy Band EXO  

ณิชชา  ยงกิจเจริญ  

และ อ.ดร.โมไนยพล  

รณเวช (2559) 

กลุ่มแฟนคลับ Exo หรือที่เลือกตัวเองว่า 

Exo L เห็นด้วยศิลปินมีบุคลิกลักษณะ ทั้ง

รูปร่าง หน้าตาซึ่งมีความดึงดูด และสร้าง

ความสนใจได้ เป็นอย่างดี รองลงมาคือ 

รู้สึกประทับใจในอุปนิสัยส่วนตัวของศิลปิน

แต่ละคนที่มีความเป็นกันเองต่อแฟนคลับ

และเห็นว่าการแสดงคอนเสิร์ตของวง EXO 

มีความคุ้มค่ากับจ านวนเงินที่จ่ายไป 
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บทที่ 3  

 

กระบวนการสร้างสรรค์ 

การจัดระเบียบ และคัดกรองข้อมูล 

1.ความชื่นชอบในศิลปินนักร้องเกาหลีท าให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน 

2.ความสุขที่เกิดจากการรับฟังผลงานเพลงของศิลปินที่ชอบและน ามาแปรผันเอาความรู้สึก

เหล่านั้นมาถ่ายทอดเป็นงานศิลปะออกมา 

3.การเสพสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับศิลปินนักร้องที่ชอบในมุมส่วนตัวที่เป็นของศิลปินจริง ๆ ไม่ว่าจะ

เป็นทางด้านอินสตาแกรมส่วนตัว วาไรตี้โชว์ต่าง ๆ ซึ่งเกาหลีนิยมท ารายการในรูปแบบนี้มาก ๆ เราจะได้

เห็นศิลปินที่เรารักตั้งแต่ตื่นนอนล้างหน้าแปรงฟันท ากิจกรรมต่างต่าง ๆ ไปถึงการเข้านอน 

4.การเสพผลงานที่มีการประชาสัมพันธ์ เช่นผลงานเพลง มิวสิควิดีโอเพลงต่าง ๆ รวมไปถึง

รายการโชว์ ซีรี่ย์หรือภาพพยนต์ที่ศิลปินที่เรารักร่วมแสดง รวมไปถึงคอนเสิร์ต 

5.ภาพประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของศิลปินเช่นแบรนด์เสื้อผ้า แบรนด์เครื่องส าอาง รวมไปถึงการถ่าย

แบบลงหนังสือแมกกาซีน  

 

การประมวลความคิด สร้างประเด็นจากข้อมูล 

 จากข้อมูลที่ได้มาในรูปแบบแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน น ามาสู่การคิดวิเคราะห์

ประเด็นที่อยากน าเสนอที่แท้จริง ความชื่นชอบและการติดตามศิลปินที่รักถูกน าเสนอออกมาในรูปแบบ

งานศิลปะเพ่ือให้ผู้รับชมผลงานได้รับรู้ถึงความสุขที่เกิดขึ้นจากการเป็นแฟนคลับและรับรู้ถึงพลังและแรง

สนับสนุนที่กลุ่มแฟนคลับมีต่อศิลปินที่รัก ว่าเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้ศิลปินเหล่านั้นมีชื่อเสียง

ขึ้นมาได้ในขณะเดียวกันกลุ่มแฟนคลับก็ได้รับความสุขเป็นการตอบแทน เรียกได้ว่าต่างฝ่ายต่างมอบ

ความสุขให้แก่กันไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบ และอยากให้ทุกคนได้รับรู้ว่าการคลั่งใคล้ใครสักคนไม่ได้

เป็นเรื่องที่งมงายและไร้สาระ มันเป็นเพียงอีกหนึ่งปัจจัยที่ท าให้กลุ่มแฟนคลับเรานั้นเกิดความสุขได้ใน

ชีวิตประจ าวัน เพียงแค่เฝ้าติดตามและคอยสนับสนุนศิลปินเหล่านั้น 
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ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์ 

ขั้นตอนการท าการแบบร่าง 

1.เลือกรูปภาพของศิลปินดารานักร้องที่เราชอบเพ่ือน ามาใช้เป็นองค์ประกอบหลักของงาน ใน

ขั้นตอนนี้ภาพที่ข้าพเจ้าน ามาใช้จะเป็นภาพที่ข้าพเจ้าชื่นชอบมาก ๆ หรือเป็นภาพปัจจุบันที่มีการ

ประชาสัมพันธ์ออกมาเพ่ือใช้ในการโฆษณาต่าง ๆ เช่น อัลบั้มใหม่, แบรนด์เสื้อผ้าเครื่องส าอาง  

 

ภาพที่ 5 Oh Se Hun 

ค้นหาเมื่อ 18/01/2562 จาก:https://www.google.com/search?q=se+hun&tbm=isch&tbs=rimg 

 

2.สร้างสรรค์บรรยากาศภายในงานให้เหมือนโลกในจิตนาการหรืออ้างอิงมาจากฉากในมิวสิควิดีโอ 

3.แทรกสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่มีความหมายแอบแฝง เช่น บอลลูน สายรุ้ง ก้อนเมฆ ต้นกล้า และหมู่

ดาวต่าง ๆ  จัดองค์ประกอบของภาพให้ลงตัว 

4.น าเสนอภาพร่างเพ่ือคัดเลือกน าไปสู่การปฏบิัติผลงานจริง 
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ภาพที่ 6  ตัวอย่างผลงานภาพร่าง 1 

 

 

ภาพที่ 7  ตัวอย่างผลงานภาพร่าง 2 
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ภาพที่ 8  ตัวอย่างผลงานภาพร่าง 3 

 

 

ภาพที่ 9  ตัวอย่างผลงานภาพร่าง 4 
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ภาพที่ 10  ตัวอย่างผลงานภาพร่าง 5 

 

 

ภาพที่ 11  ตัวอย่างผลงานภาพร่าง 6 
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ขั้นตอนการสร้างผลงานจริง  

 1.น าแบบร่างที่ได้ไปขยายตามขนาดที่เราต้องการ 

 2.เขียนฟิล์มโดยเขียนแยกเป็นสี  ๆ จนครบทุกสีที่ต้องการ จ านวนของฟิล์มจะขึ้นอยู่กับ

รายละเอียดของผลงาน เช่นการเขียนฟิล์มส่วนที่เป็นพ้ืนหลังก็จะระบายด าทั้งหมดในส่วนนี้โดยจะเว้น

รูปทรงต่าง ๆ ไว้ 

 3.ปาดกาวอัดลงบนบล็อคแม่พิมพ์แล้วน าไปตากในที่มืดเพ่ือให้รอกาวอัดแห้ง 

 4.น าฟิล์มที่เราเขียนวางบนตู้ฉายบล็อกจากนั้นน าบล็อคแม่พิมพ์วางทับลงบนฟิลม์แล้วเปิดไฟเพ่ือ

ฉายบล็อคแม่พิมพ์ 

 5.น าบล็อคแม่พิมพ์ที่ฉายเสร็จไปลาดน้ าให้ทั่วบล็อคทั้งสองด้านเพ่ือหยุดการท างานของน้ ายาไว

แสง จากนั้นฉีดน้ าเพ่ือให้กาวอัดหลุดออกในส่วนที่เราเขียนฟิล์มไว้เพราะแสงจากตู้ฉายบล็อคจะไม่โดน

ส่วนนี้ท าให้กาวอัดหลุดออกเม่ือโดนน้ า จากนั้นน าบล็อคไปตากให้แห้ง 

 6.น าบล็อคติดเทปในส่วนที่เราไม่ต้องการให้สีผ่านแม่พิมพ์เพ่ือกันสีหรือหมึกพิมพ์เล็ดลอดออกมา 

จากนั้นเตรียมจัดวางต าแหน่งของกระดาษพิมพ์ ต าแหน่งของแม่พิมพ์รวมถึงการเตรียมผสมสีของหมึก

พิมพ์แล้วจึงเทสีลงในแม่พิมพ์แล้วใช้ยางปาดให้สีลอดผ่านแม่พิมพ์ติดลงบนกระดาษพิมพ์ 

 7.น าเสนอผลงานเพ่ือรับการประเมินผลงาน 

 

ภาพที่ 12  ภาพล าดับขั้นตอนการพิมพ์ภาพผลงานในแต่ละสี 
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ภาพที่ 13  ภาพล าดับขั้นตอนการพิมพ์ภาพผลงานในแต่ละสี 

 

 

ภาพที่ 14  ภาพล าดับขั้นตอนการพิมพ์ภาพผลงานในแต่ละสี 
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าศิลปนิพนธ์ 

 

 

ภาพที่ 15  ภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการท างาน 

 

-กระดาษพิมพ์ฟาเบรียนโน   -บล็อกสกรีน   -กาวอัด   

-สีหมึกพิมพ์สกรีน     -ผงล้างบล็อกสกรีน  -ยางปาดสี   

-แป้งน้ าส าหรับผสมหัวเชื้อของสีพิมพ์  -ตู้ฉายบล็อก   -เทปกาว     

-ฟิลม์หรือกระดาษไข    -หมึก Pilot   -ปากกา Edding   

-ดินสอไขสีด า     -กรรไกร    -คัดเตอร์  

-พู่กัน      -ที่จับบล็อกสกรีน  -รางปาดกาวอัด    

-เครื่องฉีดน้ าส าหรับล้างบล็อค 
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บทที่ 4  

 

การสร้างสรรค์และวิเคราะห์ผลงาน 

การพัฒนาผลงานของข้าพเจ้ามีรูปแบบผลงานที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านความคิดและ

จินตนาการเพ่ือค้นหารูปแบบผลงานที่ตอบโจทย์กับแนวความคิดและสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารมากที่สุด ซึ่ง

แบ่งได้เป็น 3 ระยะต่อไปนี้ 

 

ผลงานช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ 

ระยะที่ 1 (ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559) 

วิเคราะห์ 

ด้านเนื้อหา  

ผลงานแสดงออกถึงแรงสนับสนุนของข้าพเจ้าที่มีต่อศิลปิน ซึ่งแรงบันดาลใจเหล่านี้เกิดจาก

อิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมเกาหลีและกระแส K-Pop มีผลอย่างมากที่ท าให้เกิดแรงบันดาลใจในการ

สร้างสรรค์ผลงานโดยเน้นทางด้านการส่งเสริมให้ศิลปินที่รักเพ่ือให้เขาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับแถวหน้า

ของวงการ โดยผลงานช่วงนี้จะเน้นย้ าไปในเรื่องแรงสนับสนุนอย่างเดียวซึ่งข้าพเจ้าอยากแสดงให้เห็นว่ามี

มากมายมหาศาลจริง ๆ ในฐานะแฟนคลับคนหนึ่ง 

 

ด้านรูปแบบ  

ด้านรูปแบบผลงานในช่วงระยะที่ 1 ข้าพเจ้าแทนศิลปินนักร้องที่ข้าพเจ้ารักด้วยวัตถุสิ่งของที่มี

ลักษณะทั่วไป เช่น หัวหอม ลูกโอ๊ค มันเทศ เห็ด เป็นต้น เพื่อต้องการสื่อให้เห็นว่าสิ่งของเหล่านั้นสามารถ

เจริญเติบโตได้เมื่อได้รับการดูแลก็เหมือนกับศิลปินนักร้องถ้ามีแฟนคลับที่คอยดูแลสนับสนุนพวกเขาก็จะ

ประสบความส าเร็จและกลายเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงมีผู้คนรู้จักมากมาย โดยในงานจะมีตัวการ์ตูนเล็ก ๆ ที่

มีศีรษะเป็นดอกคัด-เตอร์ซึ่งเป็นดอกไม้ที่ไม่ได้มีความโดดเด่น ไม่ได้งดงาม แต่เมื่ออยู่ในแจกันดอกไม้เล็ก 

ๆ เหล่านี้กลับท าให้ดอกไม้ชนิดอ่ืนดูโดดเด่นงดงามขึ้นมาได้ก็เปรียบเหมือนแฟนคลับ ซึ่งตัวการ์ตูนเล็ก ๆ 

เหล่านี้สื่อถึงแรงสนับสนุนของข้าพเจ้าที่มีต่อศิลปินนักร้อง ด้านองค์ประกอบศิลป์มีการจัดวางแบบให้
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สิ่งของเหล่านั้นที่แทนตัวศิลปินเป็นจุดเด่นของภาพและรายล้อมด้วยกลุ่มแฟนคลับที่คอยดูแลเอาใจใส่ 

เป็นจุดลองลงมา มีการใช้สีสันภายในงานที่สดใส ภาพผลงานโดยรวมเป็นงานในแง่บวก 

 

ระยะที่ 2 (ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560) 

วิเคราะห์ 

ด้านเนื้อหา  

ผลงานแสดงออกถึงแรงสนับสนุนของข้าพเจ้าที่มีต่อศิลปินนักร้องที่ข้าพเจ้ารัก โดยเน้นแสดงออก

ถึงความสุขความคลั่งไคล้ พลังแรงสนับสนุนในตัวข้าพเจ้า และมีการเพ่ิมสัญลักษณ์ที่มีความหมายเข้าไป

ในผลงาน เพ่ือให้ผลงานมีความหมายมากขึ้น โดยเน้นบรรยากาศภายในภาพผลงานให้มีความรู้สึก

สนุกสนาน 

 

ด้านรูปแบบ  

ในระยะที่ 2 มีการเปลี่ยนจากที่ใช้สิ่งของหรือพืชเป็นจุดเด่นของภาพมาเป็นใช้ใบหน้าของตัว

ข้าพเจ้าแทนและช่วงหลังๆของระยะนี้ก็ได้เปลี่ยนมาใช้ใบหน้าของศิลปินนักร้องเพ่ือท าให้ผลงานมีความ

ชัดเจนมากขึ้นในสิ่งที่ต้องการจะสื่อสาร และยังคงมีตัวการ์ตูนเล็ก ๆ ที่มีหัวเป็นดอกคัดเตอร์เพ่ือแสดงถึง

แรงสนับสนุนของข้าพเจ้าแต่จะมีจ านวนมากขึ้นกว่าเดิม และมีการเพ่ิมสัญลักษณ์เช่น บอลลูน และสายรุ้ง 

เข้ามาภายในงาน ในระยะที่ 2 นี้บางผลงานได้น าบรรยากาศที่มีการอิงมาจากฉากในมิวสิควีดีโอเพลงของ

ศิลปินนักร้อง มีการใช้ทัศนะธาตุ เช่น จุด รูปร่างรูปทรงมาเป็นองค์ประกอบภายในงานมากขึ้นท าให้บาง

ชิ้นงานดูอึดอัดมากไป เรื่องของการใช้สีมีการใช้สีที่ดูสดใสมากข้ึน และมีการใช้สีที่หลายหลายมากขึ้น 

 

สรุป 

 การใช้ใบหน้าของศิลปินมาเป็นจุดเด่นของงานท าให้ผลงานสามารถสื่อสารแนวความคิดออกมาได้

ดีมากขึ้น มากกว่าการใช้ใบหน้าของตัวข้าพเจ้าเอง ด้านสัญลักษณ์ที่แทรกเข้ามาบางอย่างก็ให้ความหมาย

ที่ดีและท าให้งานมีนัยยะแอบแฝงมากขึ้น เช่นบอลลูน สายรุ้ง และในเรื่องบรรยากาศของผลงานไม่ควรจะ
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มีเป็นจ านวนมากจนเกินไปซึ่งจะท าให้ผลงานดูอึดอัด และควรเน้นบรรยากาศที่มาจากธรรมชาติจริง ๆ 

เพ่ือในผลงานมพ้ืีนที่ว่างมากขึ้นโทนสีสันที่ใช้ภายในผลงานควรเป็นสีที่สดใส 

ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 

 

 

ภาพที่ 16  ชลวิทย์ อินทะวงษ์, ฉันก็รักของฉัน , Silk screen, 79 x 57 ซม., 2017 
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ภาพที่ 17  ชลวิทย์ อินทะวงษ์, Fan Club, Silk screen, 57 x 75 ซม., 2017 
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ภาพที่ 18  ชลวิทย์ อินทะวงษ์, Fan Club 2, Silk screen, 60 x 80 ซม., 2017 
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ภาพที่ 19  ชลวิทย์ อินทะวงษ์, ฉันรักเขา, Silk screen, 78 x 57 ซม., 2017 
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ภาพที่ 20  ชลวิทย์ อินทะวงษ์, ความสุขของฉัน, Silk screen, 80 x 58 ซม., 2017 
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ภาพที่ 21  ชลวิทย์ อินทะวงษ์, Ko Ko Bop, Silk screen, 79 x 58 ซม., 2017 
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ภาพที่ 22  ชลวิทย์ อินทะวงษ์, D.O Hyong, Silk screen, 76 x 55 ซม., 2017 
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ภาพที่ 23  ชลวิทย์ อินทะวงษ์, D.O Hyong 2, Silk screen, 55 x 75  ซม., 2017 

 

ภาพที่ 24  ชลวิทย์ อินทะวงษ์, Se Hun  Hyong, Silk screen, 58 x 82 ซม., 2017 
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ภาพที่ 25  ชลวิทย์ อินทะวงษ์, T.O.P, Silk screen, 78.5 x 58 ซม., 2017 
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ภาพที่ 26  ชลวิทย์ อินทะวงษ์, D.O Hyong 3, Monoprint & Silk screen, 58.5 x 80 ซม., 2017 
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ภาพที่ 27  ชลวิทย์ อินทะวงษ์, Xiu Min Exo, Monoprint & Silk screen, 80 x 58.5 ซม., 2017 
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ภาพที่ 28  ชลวิทย์ อินทะวงษ์, เป็นฉันเองท่ีคอยสนับสนุนพ่ี, Silk screen, 75 x 50 ซม., 2018 
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ภาพที่ 29  ชลวิทย์ อินทะวงษ์, รักของเรา, Silk screen, 78 x 58 ซม., 2018 
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ผลงานศิลปนิพนธ์  

ระยะที่ 3 (ปริญญาตรีชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561) 

ด้านเนื้อหา  

ผลงานที่แสดงถึงแรงสนับสนุนของข้าพเจ้าที่มีต่อศิลปินที่รักโดยการน าเสนอภาพบุคคลของ

ศิลปินนักร้องที่ชื่นชอบในลักษณะเชิดชูเสมือนเป็นบุคคลส าคัญอยู่ในพ้ืนที่ ๆ ห้อมล้อมไปด้วยบุคคลต่าง ๆ 

ที่เฝ้าติดตามและคลั่งไคล้ในบรรยากาศที่เหนือจริงแสดงออกถึงความรักและความอบอุ่น เป็นความสุขที่

เปี่ยมล้นไปด้วยความจริงใจ 

 

ด้านรูปแบบ  

น าเสนอภาพบุลคลศิลปินนักร้องที่ข้าพชื่นชอบมาเป็นจุดเด่นของผลงาน บางชิ้นงานมีการเพ่ิม

ภาพใบหน้าของข้าพเจ้าเข้าไปด้วย โดยในตัวศิลปินจะมีต้นกล้าเล็ก ๆ อยู่ และรายล้อมไปด้วยตัวการ์ตูน

เล็ก ๆ ที่คอยดูแลต้นกล้าต้นนี้ให้เจริญเติบโต เปรียบเหมือนการที่แฟนคลับคอยสนับสนุนศิลปินก็ท าให้

ศิลปินเติบโตและประสบความส าเร็จในสายงานของเขา และนอกจากนี้ภายในชุ ดนี้ยังมีการแทรก

สัญลักษณ์ต่าง ๆ เข้ามาด้วย เช่น บอลลูน บอลลูนเป็นยานภาหนะที่ใช้ไฟในการบังคับยิ่งเพ่ิมเชื้ อเพลิง

เท่าไรบอลลูนยิ่งขึ้นสูงเปรียบได้กับพลังสนับสนุนของแฟนคลับมีมากขึ้นเท่าไรศิลปินก็จะโด่งดังมากขึ้น

เท่านั้น และยังมีสายรุ้งที่เป็นสัญลักษณ์ของชาว LGTB ซึ่งเป็นสิ่งแทนตัวข้าพเจ้า และยังมีหมู่ดาวน้อย

ใหญ่ สื่อถึงศิลปินนักร้องก็เปรียบเหมือนดาวดวงหนึ่งที่สดใสและส่องแสงระยิบระยับให้แฟนคลับได้เชยชม 

ในเรื่องของบรรยากาศภายในงานเกิดขึ้นจากจินตนาการโดยจะมีสีสันที่สดใสสะดุดตารวมไปถึงสีสัน

โดยรวมของผลงาน 
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ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ 

 

 

ภาพที่ 30  ชลวิทย์ อินทะวงษ์, Love Se Hun, Silk screen, 80 x 59 ซม., 2018 
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ภาพที่ 31  ชลวิทย์ อินทะวงษ์, Love Se Hun 2, Silk screen, 80 x 59 ซม., 2018 
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ภาพที่ 32  ชลวิทย์ อินทะวงษ์, Ten NCT, Silk screen, 59 x 81 ซม., 2018 

 

ภาพที่ 33  ชลวิทย์ อินทะวงษ์, Kyeong Soo, Silk screen, 58 x 81 ซม., 2018 
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ภาพที่ 34  ชลวิทย์ อินทะวงษ์, Xiu Min, Silk screen, 72 x 58.5 ซม., 2018 
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ภาพที่ 35  ชลวิทย์ อินทะวงษ์, Jung Woo, Silk screen, 82 x 58.5 ซม., 2018 
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ภาพที่ 36  ชลวิทย์ อินทะวงษ์, D.O EXO, Silk screen, 84 x 58.5 ซม., 2018 
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ภาพที่ 37  ชลวิทย์ อินทะวงษ์, D.O EXO 2, Silk screen, 84 x 58.5 ซม., 2018 
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ภาพที่ 38  ชลวิทย์ อินทะวงษ์, Oh Se Hun, Silk screen, 52.5 x 82 ซม., 2019 

 

 

ภาพที่ 39  ชลวิทย์ อินทะวงษ์, Love D.O, Silk screen, 58.5 x 82.5 ซม., 2019 
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ภาพที่ 40  ชลวิทย์ อินทะวงษ์, Min Gyu, Silk screen, 58.5 x 67 ซม., 2019 

 



46 
 

 
 

 

ภาพที่ 41  ชลวิทย์ อินทะวงษ์, Love D.O 2, Silk screen, 58.5 x 67.5 ซม., 2019 
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บทที่ 5  

 

บทสรุป 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “ความรักของฉันกับไอดอล” นี้มีแนวความคิดที่ว่าด้วย

ความชอบความสนใจติดตามศิลปินส่งผลให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงถึงแรง

สนับสนุนของข้าพเจ้าที่มีต่อศิลปินที่รักโดยการน าเสนอภาพบุคคลของศิลปินนักร้องที่ชื่นชอบในลักษณะ

เชิดชูเสมือนเป็นบุคคลส าคัญอยู่ในพ้ืนที่ ๆ ห้อมล้อมไปด้วยบุคคลต่าง ๆ ที่เฝ้าติดตามและคลั่งไคล้ใน

บรรยากาศ ที่เหนือจริงแสดงออกถึงความรักและความอบอุ่นเป็นความสุขที่เปี่ยมล้นไปด้วยความจริงใจ  

คุณค่าอีกด้านหนึ่งที่ข้าพเจ้าค้นพบจากการท าศิลปนิพนธ์ชุดนี้ คือความสุขท่ีเกิดขึ้นจากการที่เป็น

แฟนคลับแน่นอนมนุษย์เราย่อมที่จะสรรหาความสุขเข้าหาตัวเองทั้งนั้น และการที่เราอยู่ในสถานะแฟน

คลับที่คลั่งไคล้ศิลปินก็คือการสรรหาความสุขในรูปแบบหนึ่งที่ไม่ได้เดือดร้อนใครและดูเหมือนว่าจะไม่

เสียหายอะไร ถ้าเราอยู่ในขอบเขตของตัวเองเรียนรู้ว่าจะรักและชื่นชมศิลปินเหล่านั้นอย่างไรเพ่ือไม่ให้เรา

เดือดร้อนหรือเป็นทุกข์ และไม่ให้ศิลปินที่เรารักเขารู้สึกว่าเราก้าวล้ าเรื่องส่วนตัวของเขาจนเกินไป เพราะ

ทุกฝ่ายต่างพ่ึงพาอาศัยกัน ต่างฝ่ายต่างมอบความสุขให้แก่กัน “มีคนรักดีกว่ามีคนเกลียด” ข้าพเจ้าคิดว่า

ข้อความนี้สามารถสื่อความหมายได้ดีในเรื่องของ แฟนคลับกับศิลปินนักร้อง 

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศิลปนิพนธ์ชุดนี้ จะสามารถท าให้บุคคลที่ไม่ใช่กลุ่มแฟนคลับมองการ

กระท าเหล่านี้ในแง่ดีมากขึ้นและเข้าใจในการกระท าของกลุ่มแฟนคลับว่าพวกเขาไม่ได้งมงาย เรื่องที่กลุ่ม

แฟนคลับก าลังท าอยู่สามารถสร้างความสุขให้แก่พวกเขาและศิลปินที่เขารัก และหวังว่าจะช่วยเตือนสติ

กลุ่มแฟนคลับให้คลั่งไคล้ศิลปินอยู่ในขอบเขตที่พอดีไม่มีใครเดือดร้อน ทั้งตัวแฟนคลับ ศิลปิน ครอบครัว 

รวมไปถึงคนรอบตัวที่เราไม่รู้จัก การเป็นกลุ่มแฟนคลับเกาหลี หรือที่คนไทยเรียกกันว่า “ติ่งเกาหลี”ไม่ใช่

เรื่องที่งมงาย เสียหาย หรือไร้ประโยชน์ เพียงแต่เป็นกิจกรรมหนึ่งที่กลุ่มคนเป้าหมายหรือจุดประสงค์

เดียวกันร่วมกันท าด้วยกันเพ่ือก่อให้เกิดความสุขทั้งเหล่าแฟนคลับและศิลปิน ดังข้อความหนึ่งที่ข้าพเจ้า

เคยอ่านเจอว่า “ไปตามน้องที่จัดคอนเสิร์ตดีกว่าไปตามน้องที่ร้านเหล้าร้านเกมส์” ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับ

ข้อความนี้เป็นอย่างยิ่ง 
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บรรณานุกรม 

 

สื่อออนไลน์ 

องค์ประกอบการสื่อสารและกระแสนิยมเพลงเกาหลีในประเทศไทย (ออนไลน์) เข้าถึงเมื่อ 25 

มกราคม 2562 เข้าถึงได้จาก: 

https://www.google.co.th/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://ethesisarchive.library.tu.

ac.th/thesis/2015/TU_2015_5702031609_2872_1774.pdf 

การสื่อสาร (ออนไลน์) เข้าถึงเมื่อ 25 มกราคม 2562 เข้าถึงได้จาก: 

http://www.chulapedia.chula.ac.th/index.php?title 

การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรม ที่มีต่อศิลปินวง EXO  ของกลุ่มแฟน

คลับ EXO-L EXO-L'S Acquisition of Information, Attitudes, Behaviour and Their 

Tendency to behave towards the Boy Band EXO (ออนไลน์) เข้าถึงเมื่อ 25 มกราคม 2562 

เข้าถึงได้จาก: http://203.131.219.242/cdm/ref/collection/thesis/id/35083 

วิถีของแฟนคลับดารา (Life of Fans) (ออนไลน์) เข้าถึงเมื่อ 25 มกราคม 2562 เข้าถึงได้จาก: 

https://www.google.co.th/url?q=http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/bac

helor/p22559011/p22559011.pdf 

เอ็กโซ Exo (ออนไลน์) เข้าถึงเมื่อ 17 มีนาคม 2562 เข้าถึงได้จาก: 

https://th.wikipedia.org/wiki  

 
 

http://www.chulapedia.chula.ac.th/index.php?title
http://203.131.219.242/cdm/ref/collection/thesis/id/35083
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รายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ 

 

รายช่ือผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 

1. “ฉันก็รักของฉัน”   ขนาด 79 x 57 ซม.  เทคนิค Silk-Screen 

2. “Fan Club”    ขนาด 57 x 75 ซม.  เทคนิค Silk-Screen 

3. “Fan Club 2 ”   ขนาด 60 x 80 ซม.  เทคนิค Silk-Screen 

4. “ฉันรักเขา”    ขนาด 78 x 57 ซม.  เทคนิค Silk-Screen 

5. “ความสุขของฉัน”   ขนาด 80 x 58 ซม.  เทคนิค Silk-Screen 

6. “Ko Ko Bop”   ขนาด 79 x 58 ซม.  เทคนิค Silk-Screen 

7. “D.O Hyong”   ขนาด 76 x 55 ซม.  เทคนิค Silk-Screen 

8. “D.O Hyong 2”   ขนาด 55 x 75 ซม.  เทคนิค Silk-Screen 

9. “Se Hun Hyong”   ขนาด 58 x 82 ซม.  เทคนิค Silk-Screen 

10. “T.O.P.”    ขนาด 78.5 x 58 ซม.  เทคนิค Silk-Screen 

11. “D.O Hyong 3”   ขนาด 58.5 x 80 ซม.  เทคนิค Monoprint/Silk-screen 

12. “Xiu Min Exo”   ขนาด 80 x 58.5 ซม.  เทคนิค Monoprint/Silk-screen 

13. “เป็นฉันเองที่คอยสนับสนุนพี่” ขนาด 75 x 50 ซม.  เทคนิค Silk-Screen 

14. “รักของเรา”    ขนาด 78 x 58 ซม.  เทคนิค Silk-Screen 
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รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ 

1. “Love Se Hun”  ขนาด 80 x 59 ซม.   เทคนิค Silk-screen 

2. “Love Se Hun 2”  ขนาด 80 x 59 ซม.  เทคนิค Silk-screen 

3. “Ten NCT”   ขนาด 59 x 81 ซม.  เทคนิค Silk-screen 

4. “Kyeong Soo”  ขนาด 58 x 81 ซม.  เทคนิค Silk-screen 

5. “Jung Woo”   ขนาด 82 x 58.5 ซม.  เทคนิค Silk-screen 

6. “Xiu Min”   ขนาด 72 x 58.5 ซม.  เทคนิค Silk-screen 

7. “D.O EXO”   ขนาด 84 x 58.5 ซม.  เทคนิค Silk-screen 

8. “D.O EXO 2”  ขนาด 84 x 58.5 ซม.  เทคนิค Silk-screen 

9. “Oh SE Hun”  ขนาด 52.5 x 82 ซม.  เทคนิค Silk-screen 

10. “Love D.O”  ขนาด 58.5 x 82.5 ซม.  เทคนิค Silk-screen 

11. “Min Gyu”   ขนาด 58.5 x 64 ซม.  เทคนิค Silk-screen 

12. “Love D.O 2”  ขนาด 58.5 x 67.5 ซม.  เทคนิค Silk-screen 
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ประวัติผู้สร้างสรรค์ 

 

ชื่อ-นามสกุล   นายชลวิทย์  อินทะวงษ์ 

เกิด   13 ตุลาคม 2538 

ที่อยู ่   113 หมู่ที่1 บ้านผาน้อย ต าบลผาน้อย อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130  

ติดต่อ   0934474285   

Facebook/IG:  CAP GKGK  

อีเมล    chonlawit3013@hotmail.com 

  

การศึกษา  

2557-ปัจจุบัน ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์   

มหาวิทยาลัยศิลปากร  

2551-2556  ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนศรีสงครามวิทยา  จังหวัดเลย  

2545-2550  ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านผาน้อย จังหวัดเลย  

  

ทุนการศึกษา  

2557-2561  ทุนการศึกษานักเรียนศิลปะ SCG Sharing the Dream โดยมูลนิธิเอสซีจี 

  

เกียรติประวัติ  

2562  -ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2562 

(Young Artists Talent #10)  

2561  -ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจ างบประมาณ พ.ศ 2561 

  (Young Artists Talent 4.0 #9)  

2559 -รางวัลชมเชย ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ “รักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษ์พลังงาน”  

กระทรวงพลังงาน 

mailto:chonlawit3013@hotmail.com
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2558 -รางวัลชมเชย ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ “พลังงานตามรอยพ่อ” กระทรวง

พลังงาน 

2557  -รางวัลชมเชย การประกวดสุดยอดศิลปกรรมภาพถ่าย เด็กและเยาวชน ณ ฮ่องกง 

2556  -รางวัลเกียรติบัตร การประกวดศิลปะเด็กและเยาวชนนานาชาติครั้งท่ี 17 ณ เมืองโพรุน 

ประเทศโปแลนด์ 

-เข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพศิลปะเด็กนานาชาติ รอบชิงชนะเลิศ ณ ประเทศฮ่องกง 21-30 

สิงหาคม 

  -รางวัลพิเศษ งานศิลปกรรมร่วมสมัยลุ่มน้ าโขง ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคราม 

-รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติประเภทวาดภาพระบายสี 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี จ.นนทบุรี  

2555   -รางวัลเหรียญเงิน นิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติ 2012 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

-รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62   

ประเภทรวมศิลป์สร้างสรรค์  มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ จ.ชัยภูมิ  

2554  -รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 61 

ประเภทรวมศิลป์สร้างสรรค์  มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ จ.มหาสารคราม  

2553  -รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติประเภทรวมศิลป์สร้างสรรค์  

มัธยมศึกษาตอนต้น ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

  

นิทรรศการกลุ่ม  

2561  -นิทรรศการโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่ 9  

 The 9th Young Artists Talent 4.0 

-Printable 2018  

-Print For You พริ้นเป็นไฟ 

2560  -Print For You ฉันมาดูเธอมาท า  

2558 -“ศิลปะสิรินธร สู่ เยอรมนี 2” ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี (11-28  

มิถุนายน) 

2556  -“20 ปี ศิลปะสิรินธร สู่เยอรมนี” ณ ศูนย์ศิลปะสิรินธร (27-30 สิงหาคม) 

  ณ เมืองบาดฮอมบูร์กกรุงเบอร์ลิน  โบเดนเซ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
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