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จากการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมจากบิดาและมารดา ลักษณะเด่นของเส้นผมหยิกท่ี

ถ่ายทอดทางพนัธุกรรมจากบิดาท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ ดูแตกต่างจากพี่นอ้งร่วมบิดาและมารดาของขา้พเจา้ 
อีกทั้งการอบรมเล้ียงดูท่ีมีวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย จากการประกอบอาชีพท าสวนยางพาราของครอบครัว 
ก่อเกิดความผูกพันกับธรรมชาติมาตั้ งแต่วยัเยาว์ ส่งผลต่อจิตใจและเกิดความผูกพันทางด้าน
สายเลือดลกัษณะนิสัยท่ีเหมือนบิดา ความรู้สึก ความสุข ความอบอุ่นภายในครอบครัว ส่งผลให้
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ผมสู่ผลงานศิลปกรรม ดว้ยกระบวนการผูก  การมดั  การถกัทอดว้ยมือ ใช้รูปทรงท่ีมีความผูกพนั
กบัชีวติและส่ิงแวดลอ้ม มาสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะในรูปแบบส่ือผสม 

วิทยานิพนธ์เร่ือง “สายใยชีวิตจากเส้นผม” เป็นการสร้างสรรค์ผลงานโดยได้รับแรง
บนัดาลใจมาจากเส้นของขา้พเจา้ท่ีมาจากการถ่ายทอดพนัธุกรรมจากครอบครัวลกัษณะเส้นผมท่ี
ไดรั้บการถ่ายทอดพนัธุกรรมจากพ่อโดยตรง โดยการน าเส้นผมของตนเองบุคคลอ่ืนๆ มาส่ือในการ
แสดงออกด้วยกระบวนการผูก   การมดั  การปักการถกั ผสมผสานความรู้สึกจากประสบการณ์
ส่วนตวั สะทอ้นถึงความจริงของชีวิตความสัมพนัท่ีเช่ือมโยงจากการถ่ายทอดความงามจากเส้น
ผม  ความรักความอบอุ่น สายสัมพนัในครอบครัววิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายผูกพนักบัธรรมชาติคน สัตว ์
และทิวทัศน์  ถ่ายทอดในรูปแบบส่ือผสม จ านวน 5 ช้ิน  ผ่านเส้นผมสู่ผลงานศิลปกรรม ด้วย
กระบวนการผกู  การมดั  การถกัทอดว้ยมือ 
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The genetic transformation from father and mother, the dominant feature of curly 

hair that genetic  from my father make me look different from my sibling. The instructing of my 
family is homely and my  parents occupation is orchardist. So,that make me bound with the 
nature since I was a child. And I have  blood relative with my father that make me have similar 
habit with him and have a happiness, enjoyment  and warmness in our family. All the thing is the 
cause that I broadcast the inside relation (heredity) which  link to outside (aspect) pass the hair to 
the Arts. The procedure is tying, ligature and weave by the shape  that bound with life and the 
environment to make  products in the pattern of mixed media. 

The Relationship From Hair thesis is the crative ability by in spiration from my hair 
that genetically from my father, I using my hair and the other hair to be a medium by doing 
procedure of tying, ligature, and weave in tegrate with my emotion from my own experience. It 
reflect to the truth relation and link to the beautiful of hair, the love, the warmth, and the relation 
in the family. The barely life that bound  with the nature, human, animal and landscape is broad 
cast in the pattern of mixed media in 5 piece from  the hair to the Art by the procedure of tying. 
Ligature and weave. 
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บทที ่1 

บทน า 
 

 ครอบครัว คือ กลุ่มของบุคคลท่ีสืบเช้ือสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกนัมีความใกลชิ้ดกนั  มี
ความสัมพนัทางด้านสายเลือดเป็นหลัก  การถ่ายทอดพนัธุกรรมจากบิดามารดาและครอบครัว  
รวมทั้งส่ิงมีชีวติบนโลกน้ี  ยอ่มมีตวับ่งช้ีถึงตน้ก าเนิดจากบรรพบุรุษโดยทั้งส้ิน  ทุกส่วนของร่างกาย  
รวมทั้ งการอบรมเล้ียงดู  วิถีชีวิตท่ีแตกต่างกันออกไปก่อเกิดความผูกพันและสายสัมพนัทาง
สายเลือดท่ีเช่ือมโยงจากภายในสู่ภายนอก มิอาจเปล่ียนแปลงได ้
 จากการถ่ายทอดพนัธุกรรมจากบิดาและมารดาท าให้ขา้พเจา้เขา้ใจความจริงในส่ิงท่ีขา้พเจา้
มี  จากการถ่ายทอดพนัธุกรรมจากครอบครัว เกิดความผูกพนัทางด้านสายเลือด ลักษณะนิสัย
ส่วนตัวของข้าพเจ้าท่ีมีลักษณะคล้ายกันกับบิดา  ความรู้สึก ความสุข  ความอบอุ่น  ภายใน
ครอบครัว เกิดแรงดลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปกรรมท่ีมีความผกูพนักบัชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม 
มาสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะในรูปแบบส่ือผสม 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การท่ีขา้พเจา้มีทรงผมท่ีค่อนขา้งหยกิเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ต่างจากพี่นอ้งคนอ่ืน 
ในครอบครัว ซ่ึงได้รับการถ่ายทอดพนัธุกรรมจากบิดาและครอบครัวโดยตรง  การท่ีขา้พเจ้ามี
ลกัษณะเส้นผมต่างจากพี่น้องคนอ่ืน ท าให้ขา้พเจา้เกิดการเปล่ียนแปลงทรงผมของขา้พเจา้เองเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจของขา้พเจา้เอง แต่สุดทา้ยขา้พเจา้ก็ตอ้งเขา้ใจในความจริงในส่ิงท่ีขา้พเจา้
มีจากการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมจากครอบครัว ลกัษณะเส้นผมท่ีถ่ายทอดทางพนัธุกรรมจากบิดา 
รวมทั้งการอบรมเล้ียงดูท่ีมีวิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายมีอาชีพท าสวนยางพาราและผูกพนักบัธรรมชาติมา
ตั้งแต่วยัเยาว ์ส่งผลต่อจิตใจและเกิดความผกูพนัทางดา้นสายเลือดลกัษณะนิสัยท่ีเหมือนพอ่และเป็น
แรงบนัดาลใจในการด าเนินชีวิต เกิดความรู้สึก ถึงความสุขความอบอุ่นภายในครอบครัว โดยใช้
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเป็น คน สัตว ์และทิวทศัน์ มาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะ 

เส้นผมเป็นส่วนหน่ึงของร่างกายท าหน้าท่ีปกปิดศีรษะ แสดงถึงลกัษณะท่ีต่างกนัออกไป
ตามลกัษณะการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมตามสายเลือด  และเสริมสร้างความงามให้กบัมนุษย ์ เม่ือ
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เวลาผา่นไปเส้นผมยอ่มมีการเปล่ียนแปลงไปตามธรรมชาติ แต่ปัจจุบนัความงามของเส้นผมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่ท่ีเพิ่มมากข้ึนในปัจจุบนั การดดั  การตดั การท าสี ท าใหม้นุษย ์
เสริมแต่งความงามเส้นผมตามความพึงพอใจ ความงามภายนอกเราเปล่ียนได ้แต่ทางพนัธุกรรมเรา
ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้  การถ่ายทอดทางพนัธุกรรมสะท้อนถึงความสัมพนัท่ีเช่ือมโยงจาก
ภายใน (พนัธุกรรม) สู่ภายนอก (รูปลกัษณ์) ผา่นเส้นผม กระบวนการผกู  การมดั  การถกัทอดว้ยมือ 
สะทอ้นถึงความจริงของชีวติท่ีมีความละเอียดอ่อน และความงามท่ีเกิดข้ึนภายใตค้วามรู้สึก ภายใน
ความความของเส้นผมเป่ียมไปดว้ยความหมายและความงามทางดา้นทศันศิลป์ แสดงถึงบุคลิกภาพ 
แนวความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ภายในความงามของเส้นผม  การถ่ายทอดทางพนัธุกรรมทาง
ครอบครัว สะท้อนถึงความรัก ความอบอุ่น  จากสายสัมพันของพ่อ ท่ีเกิดจากการถ่ายทอด
พนัธุกรรม ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั สายใยแห่งชีวติวถีิชีวติท่ีเรียบง่ายผกูพนักบัธรรมชาติ การด าเนิน
ชีวติของพอ่สร้างความสุข ความอบอุ่นใหก้บัครอบครัว 
 

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อสร้างสรรคง์านศิลปะ รูปแบบส่ือผสม การสร้างสุนทรียทางดา้นรูปร่าง  รูปทรงท่ีมี 
ความผูกพนัจากการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมจากบิดาโดยตรงและครอบครัว โดยการน าเส้นผมของ
ตนเองบุคคลอ่ืนๆ มาส่ือในการแสดงออกดว้ยกระบวนการผูก  การมดั  การปักการถกั ผสมผสาน
ความรู้สึกจากประสบการณ์ส่วนตวั สะทอ้นถึงความจริงของชีวิตความสัมพนัท่ีเช่ือมโยงจากการ
ถ่ายทอดความงามจากเส้นผม  ความรักความอบอุ่น สายสัมพนัในครอบครัววิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย
ผกูพนักบัธรรมชาติคน สัตว ์และทิวทศัน์ ถ่ายทอดในรูปแบบส่ือผสม 
 

สมมติฐานของการศึกษา 

การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะส่ือผสมโดยอาศยัวสัดุท่ีมาจากร่างกาย คือเส้นผมของตนเอง 
และบุคคลอ่ืนมาผสมผสานกบัความรู้สึก ถ่ายทอดศิลปะตามแนวความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของ
ขา้พเจา้เอง โดยผลงานท่ีได้จะมีรูปแบบส่ือผสม ก่อให้เกิดความรู้สึกความรัก ความอบอุ่น ความ
ผกูพนักบัชีวติและครอบครัว ต่อผูช้มผลงาน 
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ขอบเขตการศึกษา 

1.ศึกษาดา้นเน้ือหาความเป็นไปไดข้องเส้นผม โดยผา่นกระบวนการทางศิลปะ 
สร้างสรรคผ์ลงานให้มีความสอดคลอ้งทั้งรูปแบบ แนวความคิด และอารมณ์ความรู้สึกการน าบุคคล
และอาชีพของพ่อ มาสร้างรูปทรงท่ีมีความสัมพนัสายใยครอบครัว ท่ีสะทอ้นถึงความงามเส้นผม 
ความรักความอบอุ่น สายสัมพนัในครอบครัว 
 2.ศึกษาดา้นรูปแบบการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะส่ือผสมจากเส้นผม 
 3.ดา้นเทคนิควิธีการ โดยการสร้างภาพตน้แบบจากการลอกเลียนแบบธรรมชาติ คนสัตว ์
ทิวทศัน์และใชเ้ทคนิคการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะรูปแบบส่ือผสม 
  

ขั้นตอนการศึกษา 

1. ศึกษาข้อมูลจากวรรณกรรมและวิทยานิพนธ์ทัศนศิลป์  เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
วรรณกรรมต่างๆจากห้องสมุด และศึกษาวสัดุท่ีมาจากร่างกายของตนเองและคนในครอบครัว
รวมทั้งคนรอบขา้ง คือเส้นผมท่ีน ามาสร้างสรรคผ์ลงาน จากนั้นลงพื้นท่ีส ารวจแฟชัน่เสริมความงาม
ของเส้นผมของแต่ละบุคคลในสังคมปัจจุบนัและวถีิชีวติสายสัมพนัภายในครอบครัว  

2. น าขอ้มูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เป็นขั้นตอนการน าขอ้มูลเก่ียวกบัความงามของเส้น
ผมมนุษยจ์ากการหาขอ้มูลในร้านเสริมสวย ห้องสมุด นิตยสารแฟชัน่ โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต เวบ็
ไซคเ์ก่ียวกบัความงามเส้นผมมาวเิคราะห์และสังเคราะห์ 

3. น าภาพถ่ายตน้แบบจากสภาพแวดลอ้มความผูกพนั ลกัษณะของเส้นผมต่างๆ มาสร้าง
ภาพแบบร่างใหไ้ดต้ามวตัถุประสงค ์ 

4. น าภาพแบบร่างใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณา และแกไ้ขตามค าแนะน า 
5. ปฏิบติังาน สร้างสรรคผ์ลงานส่ือผสมโดยใชเ้ทคนิคการผกู การมดั การถกัทอดว้ยมือให้

เกิดรูปทรงท่ีมีความผกูพนักบัชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 
 

แหล่งข้อมูล 

1. ภาคเอกสาร 
1.1 หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัศิลปากร  
1.2 หนงัสือพิมพ ์นิตยสารแฟชัน่ 
1.3 โทรทศัน์ 
1.4 อินเตอร์เน็ต เวบ็ไซคเ์ก่ียวกบัเส้นผมและการถ่ายทอดพนัธุกรรม 
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2. ภาคสนาม 
2.1 วถีิชีวติครอบครัว 
2.2 ร้านเสริมสวย  เส้นผมของแต่ละบุคคล 
2.3 หอศิลป์จามจุรี หอศิลป์ราชด าเนิน หอศิลป์แห่งกรุงเทพมหานคร หอศิลป์G23
หอศิลป์แห่งชาติ 
 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการค้นคว้า 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2. เคร่ืองปร้ินเตอร์ 
3. กลอ้งถ่ายรูป 
4. เขม็ถกัไหมพรม 
5. กาวร้อน 
6. หนงัยาง 
7. กรรไกร 
8. เขม็หมุด 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 พันธุกรรม  (Heredity) หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นลกัษณะต่างๆ ของส่ิงมีชีวิตท่ีไดรั้บการถ่ายทอด
มาจากส่ิงมีชีวิตรุ่นก่อนหน้าโดยสามารถถ่ายทอดส่งต่อจากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึงได้ หรือ 
พนัธุกรรม (Heredity) คือ เป็นการถ่ายทอดลกัษณะต่างๆ ของส่ิงมีชีวิตจากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง
(รุ่นลูกรุ่นหลาน)ได ้เช่น คนรุ่นพ่อแม่สามารถถ่ายทอดลกัษณะต่างๆลงไปยงัสู่รุ่นลูกรุ่นหลานของ
ตนได ้โดยลกัษณะท่ีการถ่ายทอดพนัธุกรรมจากเส้นผมท่ีไดรั้บจากบิดาท่ีท าให้ขา้พเขา้มีลกัษณะ
เส้นผมท่ีไม่เหมือนพี่นอ้งคนอ่ืนในครอบครัว  
 รูปลักษณ์  หมายถึง ร่างกายของมนุษยเ์ป็นบ่อเกิดส าคญัของสัญลกัษณ์ในการแสดงออก  
ลักษณะท่าทางของคนท่ีเปล่ียนไปตามอารมณ์ รวมทั้ งทางด้านร่างกายมนุษย์และส่ิงต่างๆ ใน
ธรรมชาติเพื่อแสดงออกถึงรูปลกัษณ์ต่างๆ 
 สายใยชีวิต  หมายถึง  สายสัมพนัท่ีมีความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงสัมพนักนัภายในครอบครัว 
และส่ิงต่างๆท่ีมีชีวติในโลกใบน้ี  
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. ความผกูพนัของสายใยในครอบครัว ในการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมและพฤติกรรม 
2. ความรู้ดา้นการศึกษาหาขอ้มูลและกระบวนการในการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ 
3. พฒันาความคิดดา้นเน้ือหาและรูปแบบ รวมถึงเทคนิควธีิการในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
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บทที ่2 

ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัการสร้างสรรค์ 

 
 ความงามท่ีถ่ายทอดถึงความสัมพันธ์ท่ีเช่ือมโยง จากภายใน (พนัธุกรรม)  สู่ภายนอก  
(รูปลักษณ์)  มนุษยย์่อมมองเห็นความงามท่ีแตกต่างกนัออกไปตามแต่ประสบการณ์ของแต่ละ
บุคคล  วิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย ผูกพนักบัธรรมชาติในการด าเนินชีวิต เกิดความรู้สึกถึงความสุข ความ
อบอุ่น ภายในครอบครัวการอบรมสั่งสอนเล้ียงดูของพ่อแม่ท่ีมีให้แก่ลูก  การถ่ายทอดพนัธุกรรม
ทางครอบครัวจากสายสัมพนัธ์ของพ่อ  ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั สะทอ้นถึงความจริงของชีวิตท่ีมี
ความละเอียดอ่อน และเกิดความผกูพนัตามสายเลือด เป็นแรงบนัดานใจ ในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
 จากการท่ีขา้พเจา้มีทรงผมท่ีค่อนขา้งหยกิ และปัจจุบนัไดมี้การเสริมความงามของเส้นผมท่ี
มีการเปล่ียนแปลงด้วยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมากข้ึน ท าให้มนุษยเ์สริมความงามของเส้นผมตาม
ความพึงพอใจ ความงามภายนอกเราเปล่ียนได้ แต่ความงามภายในทางพนัธุกรรมเราไม่สามารถ
เปล่ียนได้  ท าให้ขา้พเจา้เขา้ใจถึงการถ่ายทอดพนัธุกรรมตามสายเลือดสายใยความสัมพนัภายใน
ครอบครัว เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ท่ีแสดงถึงสายใยชีวิตจากเส้นผม ทั้ งน้ีในการ
สร้างสรรคผ์ลงานไดมี้การศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรคซ่ึ์งสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 
 1. แรงบนัดาลใจจากประสบการณ์ทางดา้นวตัถุ 
 2. อิทธิพลจากวทิยาศาสตร์และการแพทย ์
 3. อิทธิพลจากธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 4. อิทธิพลท่ีไดจ้ากงานศิลปกรรม 
  

1. แรงบันดาลใจจากประสบการณ์ทางด้านวตัถุ 

 การท่ีข้าพเจ้ามีลักษณะเส้นผมท่ีหยิก  ต่างจากพี่น้องคนอ่ืน ท าให้ข้าพเจ้าเกิดการ
เปล่ียนแปลงทรงผมของขา้พเจา้เองเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ และดว้ยเทคโนโลยีสมยัใหม่ ท่ี
สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามตอ้งการ  แต่ขา้พเจา้ก็ตอ้งเขา้ใจในความจริงในส่ิงท่ีขา้พเจา้มีจากการ
ถ่ายทอดพนัธุกรรมจากครอบครัวลกัษณะเส้นผมท่ีไดรั้บการถ่ายทอดพนัธุกรรมจากพอ่โดยตรง 
 เส้นผม เป็นสัญลักษณ์ท่ีส่ือถึงความงามในการแสดงออกทางเพศหญิงและเพศชาย 
ธรรมชาติสร้างดีเอน็เอ ท าหนา้ท่ีเก็บรหสัพนัธุกรรมและเส้นผมก็เป็นอีกเซลล์หน่ึง ท่ีสามารถยนืยนั
ความสัมพนัธ์ทางสายเลือดได ้เม่ือเวลาผา่นไปเส้นผมก็ยอ่มเปล่ียนแปลงไปตามธรรมชาติ ไม่มีใคร
ฝืนกฎธรรมชาติได ้
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 ขา้พเจา้ไดน้ าเส้นผมของตนเองคนในครอบครัว และคนรอบขา้งท่ีขา้พเจา้มีความผกูพนั มา
เป็นส่ือหลกัในการแสดงออก ประสบการณ์ความผูกพนัภายในครอบครัว บรรพบุรุษ บุคคลรอบ
ข้างส่งผลต่อความรู้สึกสายสัมพันธ์ท่ีอบอุ่น  ข้าพเจ้าจึงเลือกใช้เส้นผมแทนการพูด ในการ
สร้างสรรค์ผลงานท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัประกอบกบัวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย ผูกพนักบัธรรมชาติ ให้
อารมณ์ความรู้สึกถึงความสุข ความอบอุ่นในครอบครัว 
 

2. อทิธิพลจากวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 

 ดีเอ็นเอเป็นสารพนัธุกรรมของส่ิงมีชีวิตท่ีมีความพิเศษมหัศจรรยใ์นตวัของมนัเอง ตั้งแต่
ลกัษณะทางรูปร่างทางโมเลกุลท่ีมีความสมบูรณ์ พร้อมพอเหมาะพอดีสามารถเก็บขอ้มูลส าคญัของ
ชีวิต มีการท างานท่ีเป็นระเบียบ ท าให้ส่ิงมีชีวิตนั้นเปล่ียนโครงสร้างหรือหน้าท่ีแล้วสาบสูญไป
เสียก่อน1 ดีเอน็เอจึงท าหนา้ท่ีเก็บรหสัพนัธุกรรม 
 การถ่ายทอดลกัษณะของส่ิงมีชีวติจากรุ่นหน่ึงไปสู่รุ่นหน่ึงโดยลกัษณะต่างๆทั้งพนัธุกรรม
ท่ีจะถ่ายทอดทางเซลล์สืบพนัธ์ุของพ่อแม่ ซ่ึงส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีลักษณะทางพนัธุกรรม
แตกต่างกนั ท าใหล้กัษณะต่างกนัออกไป2 ท  าใหส่ิ้งมีชีวติแต่ละชนิดมีลกัษณะเฉพาะตวัมนัเอง 
 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไดพ้ิสูจน์ให้ขา้พเจา้เห็น จากการเช่ือมโยงสายสัมพนัภายใน
ครอบครัว และบุคคลรอบขา้งของขา้พเจา้เอง แนวความคิดในการส่ือถึงความรักความอบอุ่นภายใน
ครอบครัว ความผูกพนักบัธรรมชาติการใช้เส้นผมของตนเองและคนในครอบครัวรวมทั้งบุคคล
รอบขา้ง เป็นส่วนหน่ึงในการเช่ือมโยงความผูกพนัถึงความสุขความอบอุ่นในการแสดงออกถึง
ผลงานศิลปะของขา้พเจา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

3. อทิธิพลจากธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 ขา้พเจา้มีวิถีชีวติท่ีมีความผูกพนักบัธรรมชาติมาตั้งแต่วยัเยาว ์ผูค้นอยูอ่ยา่งเรียบง่าย ผูกพนั
กบัธรรมชาติ อยู่ได้ด้วยการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตร ท า
สวนยางพารา ส่งผลต่อจิตใจและเกิดความสงบ ประกอบกบัความผูกพนัทางด้านสายเลือดและ
ลกัษณะนิสัยท่ีเหมือนพ่อ เป็นแรงบนัดาลใจในการด าเนินชีวิต เกิดความรู้สึกถึงความสุขความ
อบอุ่น ภายในครอบครัว 
                                                           
1 ตรีทิพย์  รัตนวรชยั (2552). มหศัจรรย์ของดีเอน็เอ., ส ำนกัพิมพ์แห่งจฬุำลงกรมหำวิทยำลยั. 
  
2 . "กระบวนกำรถ่ำยทอดลกัษณะทำงพนัธุกรรม." Retrieved 25  มีนำคม 2560, from //https.//sites.google.com. 
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4. อทิธิพลทีไ่ด้จากงานศิลปกรรม 

 ในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะโดยส่วนใหญ่ตอ้งอาศยัทกัษะและประสบการณ์ของศิลปิน 
จึงสามารถส่ือประสบการณ์นั้นกบัคนอ่ืนได ้น าไปสู่แรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
 ความงามโดยทัว่ไปมีขอบเขตกวา้งกว่าศิลปะ  เพราะเรารู้สึกในความงามได้จากรูปทรง 
ของธรรมชาติดว้ย ไม่เฉพาะแต่งานศิลปะเท่านั้น ความงามไม่ใช่ความสวย ความน่ารัก ความเอ็นดู 
หรือความดึงดูดใจ ค าจ  ากดัความของความงาม จึงน่าจะอยูท่างฝ่ายของคนดู ซ่ึงพอจะไดก้ล่าวไดว้า่ 
“ ความงาม คือ  ความรู้สึกหรืออารมณ์ท่ีปลุกความพอใจระดบัลึกท่ีอยูภ่ายในตวับุคคล”3 
 ศิลปะส่ือผสม (Mixed Media Art) ค  าว่า ศิลปะส่ือประสม หรือ ศิลปะส่ือผสม  หมายถึง 
ผลงานท่ีมนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์นโดยใชเ้ทคนิคและวิธีการของศิลปะทางดา้นทศันศิลป์หลาย ๆ แขนง
มาผสมผสานท าให้เกิดผลงานท่ีอยูใ่นช้ินเดียวกนั เน้นหลกัการจดัองคป์ระกอบศิลป์ แสดงออกถึง
อารมณ์สะเทือนใจของผูส้ร้าง ซ่ึงวสัดุท่ีใช้ในการสร้างผลงานส่ือผสมสามารถหาได้จากวสัดุ
ธรรมชาติ เช่น วสัดุจากพืช สัตว ์และแร่  วสัดุสังเคราะห์ เช่น กระดาษ โลหะ เป็นตน้ซ่ึงนิยามของ
ค าว่าศิลปะนั้นเป็นการน าส่ิงท่ีมีอยู่มาประยุกต์4 ลกัษณะการถ่ายทอดเร่ืองราวของงานศิลปะแบบ
ส่ือผสม เพื่อให้คนดูรับรู้ถึงความหมายของงานศิลปะ ในการแสดงออกของศิลปิน  รวมถึงลักษณะ
การใชส่ื้อเพื่อส่ือความหมายนั้นยอ่มส่งผลต่อคนดูโดยตรง  และความความแตกต่างของการเล่าเร่ือง
เหตุการณ์ต่างๆ การใช้เส้นผมเป็นส่ือในการบอกเล่าเร่ืองราวความหมายภายในผลงานคร้ังน้ี เพื่อ
ตอ้งการส่ือสารให้เห็นถึงความหมายของเส้นผมท่ีสามารถถอดรหสัพนัธุกรรมในแต่ละบุคคล การ
สืบทอดจากบรรพบุรุษ ท่ี เช่ือมโยงสายสัมพัน ธ์ต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน และเพื่อส่ือถึงการ
เปล่ียนแปลงในสังคมปัจจุบนัท่ีเทคโนโลยเีขา้มามีส่วนส าคญัในการใชชี้วิต ท่ีมนุษยทุ์กคนพยายาม
เปล่ียนแปลงทุกอยา่งตามความพึงพอใจ แต่สุดทา้ยทุกคนก็ยอ่มหนีความจริงไม่พน้ เหมือนดัง่เส้น
ผมท่ีข้าพเจา้ได้น ามาเป็นส่ือในการแสดงออกในคร้ังน้ี ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะรูปแบบ
ส่ือผสม 

                                                           
3 ศำสตรำจำรย์เกียรติคณุชลดู  น่ิมเสมอ (2553). องค์ประกอบของศิลปะ, ส ำนกัพิมพ์อมรินทร์. 
  
4 (2560). Retrieved 25 มีนำคม 2560, from 

https://tanapornsaetae5653.wordpress.com/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8
%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C-visual-

art/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%8
8%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1-mixed-media-art/. 
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 ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี ไดรั้บอิทธิพลดา้นรูปแบบในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะส่ือผสมจากเส้นผมของตนเองและคนในครอบครัวรวมทั้งคนรอบขา้งท่ีผูกพนักบั
ขา้พเจา้ ดว้ยกระบวนการผูก การมดั การถกัทอดว้ยมือ เช่ือมโยงความผูกพนักบัธรรมชาติวิถีชีวิต
และส่ิงแวดล้อม มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบส่ือผสม อิทธิพลไดรั้บจากศิลปิน ในการ
สร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “สายใยชีวิตจากเส้นผม” ได้รับอิทธิพลในด้านแนวคิดและ
รูปแบบจากศิลปิน ดงัน้ี 
 

อ่ิมหทยั สุวฒันศิลป์  

อ่ิมหทยั สุวฒันศิลป์ หน่ึงในศิลปินหญิงของไทยท่ีเป่ียมไปดว้ยพรสวรรคแ์ละพลงัแห่งการ
สร้างสรรค ์เธอใชเ้ส้นผมท่ีร่วงหล่นของเธอในแต่ละวนัมาถกัทอเป็นลวดลายและรูปทรงต่าง ๆ ได้
อย่างงดงามจนน่าพิศวงโดยท่ีมาของการน าเส้นผมมาใช้ถักทอด้วยโครเชต์จนเป็นลวดลายอนั
ประณีตและงดงามนั้น มาจากการตอ้งการเช็คสุขภาพผมของเธอเอง จึงเก็บเส้นผมท่ีร่วงหล่นทุกวนั 
ๆ จนเป็นนิสัยตั้งแต่เด็ก แต่ความคิดในการน าเส้นผมมาเป็นวสัดุทางศิลปะกลบัเร่ิมมาตกผลึกเม่ือ
เธอเรียนระดบัปริญญาโท ซ่ึงหากจะมองให้ลึกและศึกษาชีวิตความเป็นมาของเธอนั้น จะพบวา่เธอ
มีความผูกพนักบัเส้นผมและมีแรงบนัดาลใจ รวมทั้งพนัธุกรรมในการเป็นศิลปินมาจากพ่อของเธอ
ศิลปะจากเส้นผมน้ี กวา่จะออกมาเป็นผลงานแต่ละช้ิน ตอ้งใชเ้วลาและกระบวนการในการท างาน
ค่อนขา้งนาน เพราะตอ้งเร่ิมตั้งแต่การเก็บเส้นผม การน าเส้นผมมาต่อกนัทีละเส้น ๆ ให้ไดย้าวท่ีสุด 
แลว้น ามามว้นเป็นกอ้นเหมือนใจดา้ย ถึงจะสามารถน ามาทกัทอได ้ซ่ึงก็ตอ้งใชค้วามสามารถ ฝีมือ
ในการทกัทอ รวมไปถึงความมุ่งมัน่ในการสร้างงาน เพราะเส้นผมเป็นวสัดุขนาดเล็ก ไม่แข็งแรง 
และมีความยดืหยุน่นอ้ยกวา่วสัดุอ่ืน ๆ ท่ีคลา้ยคลึงกนั อยา่งดา้ยหรือไหม5  

ขา้พเจา้ไดรั้บอิทธิพลจากผลงานของ อ่ิมหทยั สุวฒันศิลป์ จากความเช่ือมโยงสายสัมพนัธ์
ภายในครอบครัว การถ่ายทอดพนัธุกรรมและการน าเส้นผมมาเป็นส่ือหลกัในการถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สึกภายในผลงานของขา้พเจา้เอง การน าเสนอผลงานศิลปะส่ือผสมย่อมแตกต่างกนัออกไป 
เพื่อให้คนดูเขา้ใจ ในงานศิลปะแบบส่ือผสม ทั้งน้ีไม่ใช่แค่ตวัส่ือวสัดุเท่านั้น แต่รูปร่าง รูปทรงก็มี
ส่วนส าคญัในการส่ือความหมายเพื่อส่ือสารกบัคนดูใหไ้ดม้ากยิง่ข้ึน  
 

                                                           
5 บษุรำพร ทองชยั (2560). "ศิลปะจำกเส้นผม." Retrieved 25 มีนำคม 2560 

from,http://www.lifestyleasia.com/367833/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%
B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C-hair-for-hope/   
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ภาพท่ี 1 ภาพผลงานท่ีไดอิ้ทธิพลของ อ่ิมหทยั สุวฒันศิลป์ (รูปท่ี 1) 
ช่ือผลภาพ หมอนของพอ่ 
ขนาด  18 x 36 x 9 ซม. 
เทคนิค  ส่ือผสมถกัเส้นผม  
ท่ีมา:บุษราพร ทองชยั ,ศิลปะจากเส้นผม, เขา้ถึงเม่ือ 25 มีนาคม 2560, 
เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.lifestyleasia.com/367833/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8
%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C-hair-for-hope/ 
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ภาพท่ี 2 ภาพผลงานท่ีไดอิ้ทธิพลของ อ่ิมหทยั สุวฒันศิลป์ (รูปท่ี 2) 
ช่ือผลภาพ The Flower Filed 
ขนาด  ปรับเปล่ียนได ้
เทคนิค  ส่ือผสมถกัเส้นผม  
ท่ีมา:บุษราพร ทองชยั ,ศิลปะจากเส้นผม, เขา้ถึงเม่ือ 25 มีนาคม 2560, 
เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.lifestyleasia.com/367833/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8
%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C-hair-for-hope/ 
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ADRIENNE ANTONSON  

ADRIENNE ANTONSON เป็นศิลปินหญิงท่ีสร้างสรรคผ์ลงานโดยใชเ้ทคนิคส่ือผสมโดย
การน าเส้นผมมาถักทอประกอบกับว ัต ถุ ท่ี มีอยู่ใกล้ตัวให้ มีความน่ าสนใจ ADRIENNE 
ANTONSON  สร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตวั ความน าสมยัในส่ิงของเคร่ืองใช้ใน
ปัจจุบนั สะท้อนถึงค่านิยมในรูปแบบท่ีไม่เหมือนใครเพื่อส่ือสารกับคนดูให้เห็นถึงความงามท่ี
แทจ้ริง ขา้พเจา้จึงไดรั้บอิทธิพลทางดา้นรูปแบบ และการใชส้ัญลกัษณ์ในการน าเสนอ เพื่อแสดงถึง
ความผกูพนัสายใยแห่งชีวติ 

 
 

 
 

 
  ภาพท่ี 3 ภาพผลงานท่ีไดอิ้ทธิพลของ ADRIENNE ANTONSON   (รูปท่ี 1) 
ท่ีมา: เขา้ถึงเม่ือ 25 มีนาคม 2560, 
เขา้ถึงไดจ้าก  http://halsey.cofc.edu/exhibitions/single_artist/adrienne-antonson/ 
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ภาพท่ี 4 ภาพผลงานท่ีไดอิ้ทธิพลของ ADRIENNE ANTONSON   (รูปท่ี 2) 
ท่ีมา: เขา้ถึงเม่ือ 25 มีนาคม 2560, 
เขา้ถึงไดจ้าก  http://halsey.cofc.edu/exhibitions/single_artist/adrienne-antonson/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://halsey.cofc.edu/exhibitions/single_artist/adrienne-antonson/
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Jenine  Shereos 

Jenine Shereos เธอไดน้ าเอาเส้นผมนั้นมาเรียงร้อยกลายเป็นโครงสร้างใบไมอ้ย่างละเอียด
ยิบ ผลงานช้ินน้ีเธอได้ท ามาเม่ือไม่ก่ีปีก่อนหน้าน้ี โดยในระหว่างท่ีเธอก าลงัปีนเขาอยู่ทางตอน
เหนือของแคลิฟอร์เนีย เธอไดเ้ก็บใบไมท่ี้เหลือแต่ซากไว ้แลว้ก็ดูวา่โครงสร้างมนัซับซ้อนแค่ไหน 
ก่อนท่ีจะใชเ้ส้นผมท าผลงานช้ินน้ีข้ึนมา6 การน าเส้นผมมาสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะถือวา่เป็นงานท่ี
ค่อนขา้งละเอียดอ่อนมากโดยเฉพาะการสร้างรูปแบบให้มีความเหมือนจริง ตอ้งมีทกัษะในการ
สร้างสรรค์ท่ีค่อนขา้งสูง การท่ีศิลปินน าเส้นผมมาเรียงร้อยให้กลายเป็นโครงสร้างใบไมเ้ป็นการ
สร้างแรงบนัดาลใจจากส่ิงแวดลอ้มจากธรรมชาติท่ีมีความน่าสนใจ ขา้พเจา้จึงน ารูปแบบการเลือก
สภาพแวดลอ้มท่ีขา้พเจา้คุน้เคยกบัธรรมชาติและวิถีชีวิตมาสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะในคร้ังน้ี แต่ใช้
รูปแบบการคล่ีคลายรูปทรงเป็นส่ือสัญลกัษณ์แทนความเหมือนจริงแทน 

 

 
 
ภาพท่ี 5 ภาพผลงานท่ีไดอิ้ทธิพลของ Jenine Shereos (รูปท่ี 1) 
ช่ือภาพ Leaf  
ขนาด ไม่ปรากฎ 
เทคนิค   human hair 

ปี 2013 
ท่ีมา: เขา้ถึงเม่ือ 25 มีนาคม 2560, 
เขา้ถึงไดจ้าก  jenineshereos.com 

                                                           
6

 "Journal Article." 
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ภาพท่ี 6 ภาพผลงานท่ีไดอิ้ทธิพลของ Jenine Shereos (รูปท่ี 2) 
ช่ือภาพ Hydrangea detail 
ขนาด ไม่ปรากฎ 
เทคนิค   human hair 
ปี 2013 
ท่ีมา: เขา้ถึงเม่ือ 25 มีนาคม 2560, 
เขา้ถึงไดจ้าก  jenineshereos.com 
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ภาพท่ี 7 ภาพผลงานท่ีไดอิ้ทธิพลของ Jenine Shereos (รูปท่ี 3) 
ช่ือภาพ Leaf (brunette) 
ขนาด ไม่ปรากฎ 
เทคนิค   artist’s hair 
ปี 2011 
ท่ีมา: เขา้ถึงเม่ือ 25 มีนาคม 2560, 
เขา้ถึงไดจ้าก  jenineshereos.com 

 
 
 
 
 



  17 

ตารางที ่1 ตารางการเปรียบเทยีบผลงานของศิลปินทีไ่ด้รับอทิธิพล 

ที่ ตัวอย่างภาพผลงาน ช่ือศิลปิน รูปแบบ เทคนิค อทิธิพลทีไ่ด้รับ 

1  

 
 
 
 
 

อ่ิมหทยั 
สุวฒันศิลป์ 

ก่ึง
นามธรรม 

ส่ือผสม 
ถกัเส้นผม 

ดา้นเน้ือหาความ
ผกูพนักบั
ครอบครัว 
ดา้นเทคนิควธีิการ
น าเส้นผมมาถกัทอ
ใหเ้กิดความผกูพนั
ภายในครอบครัว 

2  

 
 
 
 

ADRIENNE 
ANTONSON    

เหมือนจริง ส่ือผสม 
ถกัเส้นผม 

ดา้นรูปแบบโดย
การน าส่ิงแวดลอ้ม 
มาเช่ือมโยง 
สัมพนัธ์กนัในการ
แสดงออกทาง
ผลงานศิลปะ
ส่ือผสมโดยการน า
เส้นผมมา
สร้างสรรคผ์ลงาน
ศิลปะ 
 

3  

 
 
 
 

Jenine 
Shereos 

เหมือนจริง artist’s hair 
 

ดา้นเน้ือหาการน า
เส้นผม มาถกัทอ 
การน ารูปแบบจาก
ธรรมชาติเป็นแรง
บนัดาลใจในการ
สร้างสรรคผ์ลงาน 
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บทที ่3 

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ 

 
 จากการไดรั้บการถ่ายทอดพนัธุกรรมจากบิดา ลกัษณะเด่นของเส้นผมท่ีหยิก ท าให้ขา้พเจา้
เกิดการรับรู้ ถึงความจริงของชีวิตท่ีไดรั้บการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ เป็นหวัใจส าคญัในการน ามา
สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัรูปแบบ แนวความคิดอารมณ์ ความรู้สึก 
 

วธีิการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 

 1. การเก็บขอ้มูล  ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ 
  1.1.ข้อมูลท่ีได้จากประสบการณ์ส่วนตัวข้าพเจ้าเองและครอบครัว ท่ีข้าพเจ้า
ถ่ายทอดในผลงาน 
  1.2.ข้อมูลท่ีได้จากการเป็นอยู่ วิถีชีวิตชนบท ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรคผ์ลงาน และเป็นประสบการณ์ตรงของขา้พเจา้ 
  1.3. ข้อมูลจากการศึกษารูปร่าง  รูปทรงส่ิงแวดล้อมรอบตัว แสดงออกถึง
แนวความคิด สายใยชีวติท่ีมีความเช่ือมโยงสายสัมพนัธ์กนั 
  1.4. การเก็บรวบรวม เส้นผมของตนเอง คนในครอบครัว และบุคคลรอบขา้ง ท่ี
ตอ้งการถ่ายทอดน ามาสร้างผลงาน 
  1.5. การศึกษาขอ้มูล เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทางสายเลือด การน าเส้นผมมาสร้าง
เป็นผลงานศิลปะเพื่อสะทอ้นถึงแนวความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะส่ือผสมในชุดน้ี 
  1.6. ศึกษาขอ้มูลรูปแบบเทคนิควิธีการผูก  การมดั การถกัทอด้วยมือ เพื่อน าไป
สร้างสรรคผ์ลงาน 
  

2. การสร้างแบบร่าง สร้างแบบร่างผลงานโดยการตดัทอนจากธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม คน 
สัตว ์ทิวทศัน์ เพื่อมาเป็นส่ือในการแสดงออก จากนั้นเร่ิมร่างรายละเอียดของผลงานในสอดคลอ้ง
กบัแนวความคิด อารมณ์ ความรู้สึกท่ีจะแสดงออก 
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3. การสร้างสรรคผ์ลงาน  น าแบบร่างมาขยายผลงานจริง 

 ผลงานช้ินท่ี 1 Glowing Flower  ผลงานช้ินน้ีข้าพเจา้ได้น าเส้นผมของตัวข้าพเจ้าเองมา
สร้างสรรคผ์ลงาน เหมือนเป็นจุดเร่ิมตน้ในการเกิดแรงบนัดาลใจจากผมของขา้พเจา้เอง ท่ีไดรั้บการ
ถ่ายทอดพนัธุกรรมจากพ่อโดยตรง โดยการน ามาถกัทอเป็นรูปดอกไมด้้วยลกัษณะของเส้นผมท่ี
หยกิและมีการท าสีผมเพื่อตอ้งการเปล่ียนแปลงทรงผมตนเอง ท าใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงสะทอ้น
การเปล่ียน ยุคสมยัท่ีผูค้นยอ้มผมกนัมากข้ึนจนเป็นเร่ืองธรรมดาในสมยัน้ี เหมือนความงามของ
ดอกไม้ ของเส้นผมของตวัข้าพเจ้าเอง จากจุดก าเนิด สีด าของเส้นผม และสีทองท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงท่ีผา่นกระบวนการยอ้ม เส้นผมท่ีหยกิ แสดงถึงความไม่แน่นอน 
 ผลงานช้ินท่ี 2 เมล็ดพนัธ์ุ  ผลงานช้ินน้ีท าข้ึนเพื่อแสดงถึงความผูกพนัท่ีขา้พเจา้มีต่อวถีิชีวิต
ท่ีผูกพนักบัธรรมชาติของขา้พเจา้ และการอบรมเล้ียงดูจากบิดามารดา เหมือนเมล็ดพนัธ์ุท่ีค่อยๆ 
เจริญงอกงามข้ึนตามกาลเวลา ผา่นกระบวนการถกัทอดว้ยมือสายใยความสัมพนัธ์ในครอบครัว 
 ผลงานช้ินท่ี 3 Flower  ขา้พเจา้ไดถ้กัทอเส้นผมผลงานช้ินน้ี นึกถึงบรรยากาศของธรรมชาติ
ดอกไมท่ี้พอ่เคยปลูกผกูพนัดว้ยความรักและสายสัมพนัธ์อนัดีภายในครอบครัว 
 ผลงานช้ินท่ี 4 สายใยชีวิต ผลงานช้ินน้ีจะค่อนขา้งแตกต่างจากผลงานช้ินอ่ืนๆ ไดมี้การถกั
ทอเส้นผมท่ีมีการผสมผสาน รูปร่าง รูปทรงของ (หมีชุม) และธรรมชาติใหมี้ความเช่ือมโยงสัมพนัธ์
กนั วถีิชีวติท่ีมีความสุข ความอบอุ่น สายใยชีวติจากเส้นผม 
 ผลงานช้ินท่ี 5  หมีชุม  ผลงานช้ินน้ีเป็นผลงานอีกช้ินท่ีค่อนขา้งมีความแตกต่างจากช้ินอ่ืนๆ 
เน่ืองจากการไดรั้บการถ่ายทอดพนัธุกรรมจากบรรพบุรุษ จากรุ่นสู่รุ่น ผลงานช้ินน้ีจึงเป็นการน า 
นามสกุลของตวัขา้พเจา้เองมาเช่ือมโยงกบัผลงานและแนวความคิด เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกผ่าน
ผลงาน การท่ีขา้พเจา้มีวถีิชีวิตท่ีผกูพนักบัธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มรอบตวั  สัตว ์ทิวทศัน์ ตอ้งการ
สะทอ้นให้เห็นถึงครอบครัวจากอดีตถึงปัจจุบนั  บรรยากาศความสุข ความอบอุ่น ภายในครอบครัว 
สายใยชีวติจากเส้นผม 
 

ทศันธาตุทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ 

 ในการสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้เป็นการน าเสนอ โดยการใช้วสัดุจากส้นผม  มาสร้าง
เป็นรูปร่าง รูปทรงให้มีความสัมพนัธ์กนั  วิถีชีวิตและครอบครัว การน าเส้นผมมาผูก มดั  และถกั
ทอดว้ยมือ มาเป็นรายละเอียดในผลงานและใช้หลกัการทศันธาตุในการส่ือความหมายและตามท่ี
ตอ้งการแสดงออกดงัต่อไปน้ี 
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 1. รูปร่าง  (Form)  เกิดจากการลอกเลียนแบบ รูปทรงจากธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  คน
สัตว ์ทิวทศัน์ เพื่อส่ือความหมาย ถึงความรู้สึกต่อบุคคลภายในครอบครัว  
 2. เส้น  ( Line)  เป็นทศันธาตุท่ีส่ืออารมณ์ความรู้สึกในผลงาน โดยลกัษณะของเส้นผมท่ีมี
ลกัษณะแตกต่างกนัออกไป ในการสร้างสรรค์ ลกัษณะเส้นท่ีเกิดจากเทคนิคการถกัทอดว้ยมือ ท่ี
เช่ือมโยงต่อเน่ืองกนั มีน ้ าหนักความบอบบางต่างกนัออกไป และลกัษณะการคดโคง้ของเส้นให้
ความรู้สึกท่ีแตกต่าง 
 3. สีและน ้าหนกั (Colour  Tone)  การก าหนดโครงสีภายในผลงาน มีการใชน้ ้าหนกัสีท่ีมีอยู่
ในธรรมชาติของเส้นผมเป็นส่วนใหญ่ และมีการผา่นกระบวนการยอ้มสีบางส่วนเพื่อให้เกิดความ
น ้าหนกัภายในผลงาน 
 4. พื้นผิว  (Texture) พื้นผิวส่วนใหญ่ท่ีเกิดข้ึนในผลงานเกิดจากวสัดุเส้นผมท่ีมีลักษณะ
หยาบและละเอียดท่ีเป็นธรรมชาติในตวัเส้นผม 
 5. ท่ีว่าง (Space) ท่ีว่างเกิดจากท่ีว่างภายนอกของผลงานเกิดข้ึนรอบๆ ผลงานของรูปทรง 
ส่วนท่ีวา่งภายในเกิดจากการประสานของเส้นผมท่ีผา่นกระบวนการถกัทอดว้ยมือ 
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ภาพท่ี  8   ครอบครัวของขา้พเจา้ 
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ภาพท่ี  9  บรรยากาศวถีิชีวติ 
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ภาพท่ี 10  ลกัษณะเส้นผมของขา้พเจา้ 
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ภาพท่ี 11  ลกัษณะเส้นผมของพอ่ 
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ภาพท่ี 12  เส้นผมของทุกคนรอบขา้ง 
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ภาพท่ี 13   ผลงานการถกัไหมพรม 
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ภาพท่ี 14   วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท างาน 
1. กรรไกร 
2. เขม็หมุด 
3. กาวร้อน 
4. เขม็ถกัไหมพรม 
5. เส้นผม 
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บทที ่4  

การวเิคราะห์ผลการด าเนินการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 
 

 การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะส่ือผสม ชุด สายใยชีวิตจากเส้นผม เป็นการสร้างสรรคผ์ลงาน
จากการศึกษาคน้ควา้และพฒันา  ขา้พเจา้จึงน าเอาเส้นผมของตนเองมาสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อเป็น
ส่ือในการแสดงออก ซ่ึงแบ่งเป็นช่วงเวลาในการสร้างสรรคผ์ลงานไดด้งัน้ี 
 1. วเิคราะห์ผลงานในระยะแรก 
 2. วเิคราะห์ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ 
  2.1. แนวคิดในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
  2.2. รูปแบบในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
 3. วเิคราะห์การสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ 
  3.1. วเิคราะห์การสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 
  3.2. วเิคราะห์การสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 
  3.3. วเิคราะห์การสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 
  3.4. วเิคราะห์การสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 4 
  3.5. วเิคราะห์การสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 5 
 

1. ผลงานในระยะแรก 

 การสร้างสรรค์ผลงานในระยะแรก ขา้พเจา้ไดท้ดลองความเป็นไปไดข้องวสัดุเส้นผม มา
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ในรูปแบบเฉพาะของขา้พเจา้เองซ่ึงมีลกัษะเด่น รูปแบบในระยะน้ีส่วน
ใหญ่จะเป็นการทดลองคน้หาวิธีการ การขย  ้า การมดั การมว้น ส่วนใหญ่ ท่ีไดเ้กิดความหมายและ
แสดงออกถึงแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานแต่เป็นเพียงการทดลองเท่านั้น แต่ทั้งน้ีการ
ทดลองคน้หาวิธีการยงัไม่ค่อยประสบความส าเร็จเน่ืองจากเส้นผมเป็นวสัดุท่ีมีขนาดเล็กและการ
จดัการมีกระบวนท่ีซับซ้อน ต้องค้นหาวิธีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความรูปแบบท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องต่อกระบวนการแนวความคิดในการสร้างสรรค์เพื่อพฒันารูปแบบและ
แนวความคิดผลงานศิลปะส่ือผสมต่อไป 
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ภาพท่ี 15 ภาพผลงานระยะแรก  ช้ินท่ี 1  
    ช่ือผลงาน เส้น 
    ขนาด  21 x 15 ซม. 
    เทคนิค  ถกัเส้นผม 
    ปี    2559 
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ภาพท่ี 16 ภาพผลงานระยะแรก  ช้ินท่ี 2  
ช่ือผลงาน ดอกไม ้

    ขนาด  10 x 10 ซม. 
    เทคนิค  ถกัเส้นผม 
    ปี    2559 
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ภาพท่ี 17 ภาพผลงานระยะแรก  ช้ินท่ี 3 
ช่ือผลงาน ธรรมชาติ 

    ขนาด  30 x 40 ซม. 
    เทคนิค  ถกัเส้นผม 
    ปี    2559 
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2. การพฒันาผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ 

 การสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้ ใชรู้ปแบบแนวความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ  
โดยการสร้างรูปแบบข้ึนมาเพื่อให้สอดคลอ้งกบัหวัขอ้ สายใยชีวติจากเส้นผม ท าให้ในช่วงน้ีมีการ
พฒันาผลงาน มีการคน้ควา้หาเทคนิควิธีการในการจดัการกบัเส้นผม เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
เช่ือมโยงกับเร่ืองราวท่ีต้องการแสดงออก และได้พฒันารูปแบบวิธีการท าให้สามารถน าเสนอ
ผลงานศิลปะท่ีสร้างสรรค์จากเส้นผมไดมี้ความหมาย อารมณ์ ความรู้สึกสอดคลอ้งกบัผลงานจาก
การวิเคราะห์แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานและรูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน ซ่ึงได้ขอ้มูล
จากการปฏิบติังานก่อนการด าเนินงานสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ ทั้งหมด 3 ช้ิน เพื่อศึกษาและ
พฒันาใหเ้ป็นผลงานวทิยานิพนธ์ 
 2.1 แนวคิดในการสร้างสรรคผ์ลงาน จากการไดรั้บแรงบนัดาลใจทรงผมของขา้พเจา้เองท่ีมี
ลกัษณะค่อนขา้งหยกิ ท่ีต่างจากพี่น้องคนอ่ืนในครอบครัวซ่ึงไดรั้บการถ่ายทอดพนัธุกรรมจากบิดา
โดยตรง ท าให้ขา้พเจา้เกิดการเปล่ียนแปลงทรงผมของขา้พเจา้เอง  ทั้งน้ีไดน้ าเส้นผมมาสร้างสรรค์
ผลงานเพื่อต้องการแสดงให้เห็นถึงการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมและยุคสมยัของสังคมท่ีมีความ
เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงไม่ไดค้  านึงถึงการเปล่ียนแปลงทางรหสัพนัธุกรรมท่ีไดรั้บการถ่ายทอดจากสาย
สัมพนัธ์ในครอบครัว ท่ีมีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์จากภายใน (พนัธุกรรม) และภายนอก (รูปลกัษณ์) 
มุ่งเนน้แต่ส่ิงท่ีมาตอบสนองตอ้งการของขา้พเจา้เองเช่ือมโยงสัมพนัธ์ภายในเส้นผม 
 2.2. รูปแบบในการสร้างสรรคผ์ลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ ไดน้ ารูปแบบในการสร้างสรรค์
ผลงานเป็นงานส่ือผสม รูปแบบก่ึงนามธรรม โดยการใชรู้ปทรงจากธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มรอบตวัมา
ตดัทอนตามความตอ้งการให้เห็นรายละเอียดของผลงาน และเน้นสีสันจากการท าสีผมเพื่อให้เกิด
ความโดเด่นภายในผลงาน และลกัษณะของเส้นผมท่ีมีความตกต่างกนัโดยกระบวนการผูก การมดั 
การถกัดว้ยมือ 
 ในช่วงการพฒันาก่อนวิทยานิพนธ์ ไดท้ดลองสร้างสรรคผ์ลงานทั้งหมด 3 ช้ิน ซ่ึงแต่ละช้ิน
ไดมี้การพฒันาทางดา้นเน้ือหาและรูปแบบเพื่อให้เกิดความลงตวัและสมบูรณ์ข้ึนเพื่อจะไดพ้ฒันา
เป็นผลงานสร้างสรรคช่์วงวทิยานิพนธ์ต่อไป 
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ภาพท่ี 18 ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์  ช้ินท่ี 1   
ช่ือผลงาน สายใย 

    ขนาด  15 x 15 ซม. 
    เทคนิค  ถกัเส้นผม 
    ปี    2559 
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ภาพท่ี 19 ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์  ช้ินท่ี 2   
ช่ือผลงาน สายใยจากธรรมชาติ 1 

    ขนาด  20 x 25 ซม. 
    เทคนิค  ถกัเส้นผม 
    ปี    2559 
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ภาพท่ี 20 ภาพผลงานก่อนวทิยานิพนธ์  ช้ินท่ี 3   
ช่ือผลงาน สายใยจากธรรมชาติ 2 

    ขนาด  40 x 50 ซม. 
    เทคนิค  ถกัเส้นผม 
    ปี    2559 
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3. การสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 

 ในช่วงด าเนินการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นการสร้างสรรค์อย่างต่อเน่ือง โดย
สามารถสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ทั้งหมด 5 ช้ิน ซ่ึงในแต่ละช้ินไดส้ร้างสรรคแ์ละวิเคราะห์ผล
การด าเนินงานเพื่อเก็บขอ้มูล ปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาด และพฒันาผลงานในช้ินต่อๆไปในการ
สร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ ทั้งน้ีในการวิเคราะห์ผลการดาเนินการในการสร้างสรรคผ์ลงานช่วง
วทิยานิพนธ์ ไดว้เิคราะห์ดา้นแนวคิดในการสร้างสรรคแ์ละรูปแบบในการสร้างสรรคผ์ลงาน เพื่อจะ
ปรับปรุงใหเ้ป็นไปตามจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ขา้พเจา้เร่ิมมีแนวความคิดท่ีชดัเจนข้ึน ขา้พเจา้ไดแ้รง
บนัดาลใจจากประสบการณ์ส่วนตวัของข้าพเจา้เอง  การได้รับการถ่ายทอดพนัธุกรรมจากบิดา
โดยตรง และวถีิชีวิตท่ีมีความผูกพนักบัธรรมชาติ  ความรักความอบอุ่นภายในครอบครัว จึงน าแรง
บนัดาลใจจากส่ิงเหล่าน้ีมาสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ เพื่อสะทอ้นถึงความงามของเส้นผม และความ
ผกูพนัภายในครอบครัว ความสุขความอบอุ่น โดยการใชเ้ส้นผมของตวัขา้พเจา้เองคนในครอบครัว
รวมทั้งบุคคลรอบขา้ง มาเป็นส่ือในการแสดงออก ด้วยวิธีการผูก การมดั  การถกัทอด้วยมือ ใน
รูปทรงท่ีมีความสัมพนัธ์กนักบัวิถีชีวิต และส่ิงแวดล้อม มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ในรูปแบบ
ส่ือผสม 
 การสร้างสรรค์ผลงานชุดน้ีเป็นกระบวนการเทคนิควิธีการคน้ควา้ทดลอง  เพื่อน ามาเสนอ
ผลงานวทิยานิพนธ์ ใหต้รงตามความคิดในรูปแบบผลงานท่ีสร้างสรรค์ 
 การน าวสัดุ เส้นผมมาสร้างสรรค์ท่ีมีรูปแบบ 3 มิติ การน าเสนอรูปแบบเฉพาะตวัของ
ขา้พเจา้เอง ท าใหว้ทิยานิพนธ์มีความน่าสนใจมากยิง่ข้ึน 
 3.1. วเิคราะห์การสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 ในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
ศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 1 (Glowing Flower) สามารถวิเคราะห์รูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงานได้ดงัน้ี
สัญลกัษณ์ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานช้ินน้ีเป็นการน าเส้นผมของขา้พเจา้เองมาสร้างสรรค์ ซ่ึง
เป็นเส้นผมท่ีเกิดจากการตอ้งการเปล่ียนแปลงของขา้พเจา้เองจากการท าสีผมและเส้นผมบางส่วนมา
จากการสีของเส้นผมเดิม แสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะความจริงและการเปล่ียนแปลงของเส้นผมท่ีมีการ
เปล่ียนไปจากสีด าน ้ าตาลทอง ท าให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงสะทอ้นการเปล่ียนยุคสมยัท่ีผูค้นยอ้ม
ผมกนัมากข้ึนจึงเป็นเร่ืองธรรมดาในสมยัน้ี เหมือนความงามของดอกไม ้ของเส้นผมของตวัขา้พเจา้
เอง จากจุดก าเนิด สีด าของเส้นผม และน ้ าตาลทองท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีผ่านกระบวนการ
ยอ้ม เส้นผมท่ีหยิก แสดงถึงความไม่แน่นอน รูปทรงของผลงานใชรู้ปทรงของวงกลมประกอบกบั
ลกัษณะสีสันของเส้นผมให้มีความประสานกนัของเส้นผมท่ีมีความหยิกของเส้นผมขา้พเจา้เอง เส้น
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ท่ีเกิดข้ึนภายในรูปร่างของวงกลมท าให้มีลักษณะคล้ายกับดอกไม้สีทอง ทศันธาตุท่ีใช้ในการ
สร้างสรรค์โดยการก าหนดให้เห็นเส้นของเส้นผมท่ีเกิดจากกระวนการผูก การมัด การถัก ท่ีมี
รายละเอียดต่างกนัตามลกัษณะของผมท่ีน ามาถกัเพื่อให้เกิดน ้ าหนักของผลงานจากเส้นและสีท่ี
ประสานกัน เส้นรอบนอกผลงานมีลักษณะรูปทรงวงกลมรายละเอียดด้านในเป็นเหมือนกลีบ
ดอกไมเ้ล็กๆ ท่ีลอกเลียนแบบจากรูปทรงธรรมชาติ ท่ีวา่งของผลงานเกิดจากท่ีวา่งภายนอก จากการ
สร้างสรรค์ผลงานช้ินท่ี 1 สัญลกัษณ์ท่ีน ามาใช้แสดงลกัษณะความเป็นตวัตนของขา้พเจา้เอง เพื่อ
แสดงออกให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงในยุคสมยัปัจจุบนัท่ีมีการท าสีผมไดต้ามตอ้งการแต่ก็ไม่อาจ
หนีความจริงเดิมไดท่ี้ไดรั้บการถ่ายทอดพนัธุกรรมจากบิดา การสร้างสรรค์ตอ้งตอ้งหามุมมองเพิ่ม
ในการแสดงออกในรูปแบบให้มีความสัมพนัธ์มากข้ึน โดยการน าส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติวิถีชีวิตท่ี
ผูกพันภายในครอบครัวให้เกิดความชัดเจนมากข้ึนต้องปรับปรุงแก้ไขในการพัฒนาผลงาน
สร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ช้ินต่อไป  
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ภาพท่ี 21  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์  ช้ินท่ี 1  
           ช่ือผลงาน Glowing Flower 
             ขนาด ผนัแปรไม่แน่นอน 
            เทคนิค ผกู มดั ถกัเส้นผม   
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ภาพท่ี 22   รายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์  ช้ินท่ี 1  
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3.2. วิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 (เมล็ดพนัธ์ุ) สามารถวิเคราะห์
รูปแบบในการสร้างสรรคผ์ลงานไดด้งัน้ี สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นผลงานช้ินน้ี เป็นการน าเอาเส้นผมของ 
บุคลรอบขา้งท่ีมีความผูกพนั ลกัษณะรูปทรงท่ีใชเ้ป็นลกัษณะของเมล็ดตน้ยางพาราท่ีมีความผกูพนั
ตั้งแต่วยัเยาว์จากอาชีพในครอบครัวจึงน าลักษณะของเมล็ดยางพารามาสร้างสรรค์รูปทรงของ
ผลงานช้ินน้ีเพื่อแสดงถึงความผูกพนัท่ีขา้พเจา้มีต่อวิถีชีวิตท่ีผูกพนักบัธรรมชาติของขา้พเจา้ และ
การอบรมเล้ียงดูจากบิดามารดา เหมือนเมล็ดพนัธ์ุท่ีค่อยๆ เจริญงอกงามข้ึนตามกาลเวลา ลกัษณะ
เส้นท่ีใช้มีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนักบัสีของเส้นผมธรรมชาติสร้างน ้ าหนกั ผา่นกระบวนการถกั
ทอดว้ยมือสายใยความสัมพนัธ์ในครอบครัว โดยก าหนดให้รูปทรงตรงกลางเป็นรูปทรงของเมล็ด
และมีเปลือกหุ้มโอบอยูภ่ายนอก เส้นรอบนอกผลงานมีลกัษณะเป็นเส้นโคง้ ทศันธาตุท่ีใช้ในการ
สร้างสรรค์โดยการก าหนดสัดส่วนผลงานให้มีความประสานกลมกลืนกนัมีความแตกต่างจาก
ผลงานช้ินท่ี 1 ท่ีมีความชดัเจนทางดา้นรูปทรงมากข้ึน เส้นและรูปร่างท่ีใชท่ี้เป็นเส้นโครงสร้างของ
เมล็ดยางพาราส่ือความหมายและแสดงแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่ือมโยงกับ
ธรรมชาติท่ีผูกพนั ในการสร้างสรรคผ์ลงานช้ินท่ี 2 เป็นการใชสี้ธรรมชาติของเส้นผมท่ีอยูใ่นกลุ่มสี
น ้ าตาลด าแสดงถึงความเป็นวิชีวิตท่ีมากข้ึน รูปแบบในการสร้างสรรค์การใช้ทศันธาตุตอ้งให้เกิด
ความเช่ือมโยงความผูกพนักบัครอบครัวให้ชดัเจนข้ึน เพื่อจะได้เกิดความสมบูรณ์ในการพฒันา
ผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ช้ินต่อไป  
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ภาพท่ี 23  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์  ช้ินท่ี 2  
           ช่ือผลงาน เมล็ดพนัธ์ุ 
                        ขนาด ผนัแปรไม่แน่นอน 
            เทคนิค ผกู มดั ถกัเส้นผม   
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ภาพท่ี 24  รายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์  ช้ินท่ี 2 
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3.3. วเิคราะห์การสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3  (Flower) ในการสร้างสรรคผ์ลงาน
วิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 สามารถวิเคราะห์รูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงานได้ดงัน้ี สัญลกัษณ์ในการ
สร้างสรรค์จะเป็นลกัษณะของดอกไมมี้ลกัษณะท่ีมีความสวยงามตามธรรมชาติเม่ือเราไดพ้บเห็น 
บรรยากาศท่ีมีความผูกพนัด้วยความรักสานสัมพนัธ์ท่ีดีงามในครอบครัว ทศันธาตุท่ีใช้ในการ
สร้างสรรค์โดยการก าหนดสัดส่วนของรูปร่างรูปทรงดอกไมท่ี้มีขนาดต่างกนัออกไปซ่ึงมีความ
แตกต่างไปจากช้ินท่ี 1-2 ลกัษณะของดอกไมท่ี้มีขนาดแตกต่างกนัให้เห็นรายละเอียดของกลีบดอก
จากการประสานกนัของเส้นผม เส้นและรูปร่างท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานใชรู้ปแบบงานส่ือผสม 
เส้นและรูปร่างท่ีปรากฏจึงเป็นเส้นโครงสร้างของรูปร่างของรูปดอกไมท่ี้มีการแสดงรายละเอียด
ต่างๆของเมล็ดยางพาราและดอกไม้ในช้ินท่ี 1-2  ซ่ึงรูปทรงท่ีเกิดในงานเพื่อส่ือความหมายถึง
เน้ือหาและแสดงแนวความคิดในการสร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ในการน ามาใช้ในการท างาน 
น ้ าหนักและสีท่ีแสดงออกของผลงาน น ้ าหนักใช้ในการสร้างมิติให้ผลงานเกิดมิติมากข้ึน สีท่ี
ปรากฏในผลงานเป็นสีท่ีเกิดจากการปรับเปล่ียนจากสีผมเดิมท่ีมีและดว้ยการยอ้มสีผมในบางส่วน
ของผมท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีมีความผูกพนั ท าให้ผลงานมีจุดเด่นความน่าสนใจมากข้ึนจากน ้ าหนัก
ของสีผม และลักษณะเส้นท่ีเกิดจากการผูก การมัด การถักด้วยมือ สร้างรายละเอียดผลงานท่ี
สร้างสรรค์ได้มากยิ่งข้ึน พื้นท่ีว่างในผลงานส่วนใหญ่เกิดจากพื้นท่ีว่างรอบนอกผลงานท่ีเป็น
ลักษณะเส้นโค้งเป็นส่วนใหญ่ ท าให้องค์ประกอบของผลงานมีลักษณะเป็นการโอบล้อมด้วย
รูปทรงวงกลมและเส้นท่ีเกิดจากการประสานกนัจากการผกู  การมดั  การถกั  รูปแบบของการใช ้
ทัศนธาตุต้องแก้ไขในการน าลักษณะของรูปร่างรูปทรงจากธรรมชาติวิถีชีวิต คน สัตว์ มาส่ือ
ความหมายให้มีความชดัเจนมากข้ึน แต่โดยรวมองคป์ระกอบภาพยงัคงมีความแตกต่างบา้งเล็กนอ้ย 
เพื่อใหเ้กิดความสมบูรณ์ในการพฒันาผลงานศิลปนิพนธ์มากข้ึนต่อไป 
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ภาพท่ี 25  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์  ช้ินท่ี 3 
        ช่ือผลงาน Flower 
         ขนาด ผนัแปรไม่แน่นอน 
          เทคนิค ผกู มดั ถกัเส้นผม   
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ภาพท่ี 26  รายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์  ช้ินท่ี 3  
 

 



  46 

3.4.วิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ิน 4 (สายใยชีวิต) ในการสร้างสรรค์
ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 4 สามารถวเิคราะห์รูปแบบในการสร้างสรรคผ์ลงานไดด้งัน้ี สัญลกัษณ์ใน
การสร้างสรรคจ์ะเป็นลกัษณะของดอกไมแ้ละการน าลกัษณะของสัตวม์าสร้างสรรค ์ผลงานช้ินน้ีจะ
ค่อนขา้งแตกต่างจากผลงานช้ินอ่ืนๆ ไดน้ ารูปร่าง รูปทรงของ (หมีชุม) และธรรมชาติให้มีความ
เช่ือมโยงสัมพันกัน วิถีชีวิตท่ีมีความสุข ความอบอุ่น สายใยชีวิตจากเส้นผมเพื่อให้ตรงตาม
แนวความคิดและการถ่ายทอดพนัธุกรรมท่ีมาจากบิดา ท่ีเราไม่สามารถหนีความเป็นจริงสังคม
ปัจจุบนัจะมีการเปล่ียนแปลงมากนอ้ยแค่ไหนก็ตาม ทั้งน้ีหมีและดอกไมท่ี้ใชเ้ป็นสัญลกัษณ์มีความ
สวยงามดึงดูดดว้ยรูปลกัษณ์เหมาะแก่การน าเสนอถึงความผูกพนัในครอบครัวในสังคมปัจจุบนั 
รวมถึงในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 ยงัแสดงออกถึงค่านิยมท่ีบ่งบอกถึงยุคสมยั 
ดว้ยการท าสีผมมาส่ือความหมายในงานประกอบการในการสร้างสรรคผ์ลงาน ทศันธาตุท่ีใชใ้นการ
สร้างสรรค ์ก าหนดสัดส่วนของหมี ให้เป็นจุดเด่นภายในผลงานและมีสัดส่วนท่ีใหญ่ ส่วนบริเวณ
รอบๆ เป็นดอกไมท่ี้โอบลอ้มตวัหมีอยู ่เส้นและรูปร่างท่ีปรากฎเป็นเส้นอิสระ ท่ีเกิดจากการผูก การ
มดั การถกั และขนาดของเส้นท่ีต่างกนัท าให้ผลงานท่ีสร้างสรรคมี์น ้ าหนกัท่ีต่างการออกไป ท าให้
เกิดระยะและมีมิติมากข้ึน ซ่ึงรูปทรงท่ี เกิดในงานเพื่อส่ือความหมายถึงเน้ือหาและแสดง
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ในการน ามาใช้ในการท างาน น ้ าหนักและสีท่ี
แสดงออกของผลงาน ซ่ึงจะก าหนดสีและน ้ าหนักในภาพเพื่อให้เกิดจุดเด่นภายในภาพ สีท่ีใช้ใน
ผลงานเป็นสีจริงท่ีเกิดจากเส้นผมธรรมชาติและบางส่วนเกิดจากการท าสีผมของแต่ละบุคคล เพื่อ
แสดงออกให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงในยุคสมยัปัจจุบนั ผลงานช้ินน้ีมีสีสันท่ีมากข้ึนและพื้นผิวท่ี
เกิดข้ึนมาจากเส้นผมท่ีมีลีกษณะท่ีหยาบและละเอียด พื้นท่ีวา่งในผลงานส่วนใหญ่เกิดจากพื้นท่ีเส้น
รอบนอกท่ีเห็นได้ชัดเจน องค์ประกอบผลงานดูมีความลงตวั ลักษณะของหมีท่ีมีความโดดเด่น
ทางดา้นรูปทรงสามารถส่ือความหมายรูปแบบในการสร้างสรรคก์ารใชท้ศันธาตุตอ้งสามารถสร้าง 
จากการเลือกรูปสัญลักษณ์และการน าความเป็นตัวตนของข้าพเจ้าเองมาเช่ือมโยงผลงานใน
รายละเอียดต่างๆ โดยกระบวนการผูก การมัด การถักด้วยมือ จึงท าให้เกิดทัศนธาตุในการ
สร้างสรรค ์การใชน้ ้าหนกัและเส้นผมในการสร้างสรรคส์ามารถท าใหผ้ลงานช้ินท่ี 4 เกิดความลงตวั
สามารถจดัการกบัรูปร่างรูปทรงท่ีช่วยผลกัระยะและช่วยท าให้เกิดจุดเด่นในผลงานได ้และท าให้
องคป์ระกอบผลงานต่างจากเดิมสามารถส่ือถึงความรักความอบอุ่นภายในครอบครัวไดม้ากข้ึน เกิด
ความสมบูรณ์ในการพฒันาผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ช้ินต่อไป 
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ภาพท่ี 27  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์  ช้ินท่ี 4 
            ช่ือผลงาน สายใยชีวติ 
            ขนาด ผนัแปรไม่แน่นอน 
             เทคนิค ผกู มดั ถกัเส้นผม   
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ภาพท่ี 28  รายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์  ช้ินท่ี 4  
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ภาพท่ี 29  รายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์  ช้ินท่ี 4  
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3.5.วิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ิน 5 (หมีชุม) ในการสร้างสรรค์ผลงาน
วิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 5 สามารถวิเคราะห์รูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงานได้ดงัน้ี สัญลกัษณ์ในการ
สร้างสรรค์จะเป็นลักษณะการน า (นามสกุล)ของตัวข้าพเจ้าเองมาเช่ือมโยงกับผลงานและ
แนวความคิด เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกผ่านผลงานศิลปะส่ือผสม การท่ีขา้พเจา้มีวิถีชีวิตท่ีผูกพนักบั
ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มรอบตวั  สัตว ์ทิวทศัน์ ตอ้งการสะทอ้นให้เห็นถึงครอบครัวจากอดีตถึง
ปัจจุบนั  บรรยากาศความสุข ความอบอุ่น ภายในครอบครัว สายใยชีวิตจากเส้นผม โดยการน าเส้น
ผมของคนในครอบครัวมาสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งน้ีการใช้สัญลักษณ์ในผลงานสามารถน าเสนอ
แนวความคิดรวมถึงในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 5 น้ี ยงัแสดงออกถึงความสุขความ
อบอุ่นบ่งบอกการไดรั้บการถ่ายทอดพนัธุกรรมจากบรรพบุรุษและน าเสนอถึงความเป็นตวัตนและ
รูปลกัษณ์ความงามจากภายใน (พนัธุกรรม) ภายนอก (รูปลกัษณ์) ส่ือความหมายไดม้ากยิ่งข้ึน ใน
ผลงาน ทศันธาตุท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยก าหนดให้สัดส่วนของหมีซ่ึงมีทั้งหมด 5 ตวั 
เน่ืองด้วยครอบครัวของข้าพเจ้าเองมีทั้ งหมด 5 คน ด้วยกันจึงน ามาเป็นส่ือสัญลักษณ์ในการ
แสดงออกทางผลงานช้ินน้ี สัดส่วนผลงานก าหนดให้หมีอยูต่รงกลางภาพโดยการใช้น ้ าหนกัสีของ
ผมท่ีต่างกนัไปจากการน าเส้นผมของคนในครอบครัวมาสร้างสรรค์ผลงานและส่ือความหมายบ่ง
บอกความเป็นตวัตน ส่วนบริเวณรอบๆ ยงัคงเป็นลกัษณะของธรรมชาติดอกไมท่ี้มีความแตกต่าง
กนัทั้งขนาดและน ้ าหนักประกอบกนั เพื่อส่ือให้เห็นถึงความผูกพนักบัธรรมชาติ ความรักความ
อบอุ่นท่ีมีภายในครอบครัวท่ีมีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนั ใชเ้ส้นผมเป็นส่ือใน รูปทรงท่ีเกิดในงาน
เพื่อส่ือความหมายถึงเน้ือหาและแสดงแนวความคิดในการสร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ในการ
น ามาใชใ้นการท างาน น ้าหนกัและสีท่ีแสดงออกของผลงาน น ้ าหนกัใชใ้นการสร้างมิติให้ผลงานมี
ความน่าสนใจมากยิง่ข้ึน จากการสร้างสรรคผ์ลงานช้ินท่ี 5 สัญลกัษณ์ท่ีน ามาใชแ้สดงความเป็น ให้
ความรู้สึกความรัก ความอบอุ่น ในครอบครัวเพื่อตอบสนองทางด้านจิตใจโดยตรงและตรงกับ
จุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ผลงาน รูปแบบในการสร้างสรรคก์ารใชท้ศันธาตุตอ้งสามารถสร้าง
ความลงตวัให้กบัภาพ จากการเลือกรูปสัญลกัษณ์และจดัการกบัลกัษณะท่าทางรูปแบบในการส่ือ
ความหมายถึงความสัมพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงจากภายใน(พนัธุกรรม)สู่ภายนอก(รูปลกัษณ์)ผา่นเส้นผมสู่
ผลงานศิลปกรรม ดว้ยกระบวนการผูก  การมดั  การถกัทอดว้ยมือ ใชรู้ปทรงท่ีมีความผูกพนักบัชีวิต
และส่ิงแวดลอ้ม มาสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะในรูปแบบส่ือผสมท าให้ไดผ้ลงานท่ีเกิดความสมบูรณ์
จากการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ในคร้ังน้ี 
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ภาพท่ี 30  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์  ช้ินท่ี 5 
           ช่ือผลงาน หมีชุม 
                        ขนาด ผนัแปรไม่แน่นอน 
            เทคนิค ผกู มดั ถกัเส้นผม   
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ภาพท่ี 31  รายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์  ช้ินท่ี 5 
 



  53 

บทที ่5 

 สรุปและข้อเสนอแนะ 

  

 ปัจจุบนัเทคโนโลยไีดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวติประจ าวนัของเราเป็นอยา่งมาก รวมทั้งแฟชัน่
ทรงผม ท่ีพบเจอไดใ้นปัจจุบนัท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึนเปล่ียนแปลงไดต้ามความพึงพอใจ  
แต่มิอาจเปล่ียนแปลงสายสัมพันธ์ท่ีแท้จริงได้ทางสายเลือด  ท่ีข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ข้ึนด้วย
ประสบการณ์ของตวัขา้พเจา้เองโดยตรง  ไดช่้วยกระตุน้ให้ผูดู้ไดเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์สายใยชีวิต
จากเส้นผม ท่ีไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้นอกจากการเวลาเท่านั้น 

วทิยานิพนธ์ชุดน้ี จึงเป็นการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะส่ือผสม รูปแบบหน่ึง คาดหวงัวา่จะ 
สามารถส่ือความหมายและแสดงออกถึงสายใยชีวติและสายสัมพนัธ์ภายในครอบครัวและสังคมใน
การเปล่ียนแปลงยุคสมยัท่ีมีการยอ้มสีผมเกิดข้ึนในยุคปัจจุบนัจนเคยชินไดเ้ป็นอยา่งดีและเพื่อเป็น
แนวทางในการศึกษาคน้ควา้ในระดบัสูงข้ึนได้อีก    การคน้ควา้อย่างมีขั้นตอนแบบแผนท าให้
สร้างสรรคผ์ลงานไดต้ามจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสรรคง์านศิลปะ รูปแบบส่ือผสมผลงานวิทยานิพนธ์
ทั้ งหมดจ านวน 5 ช้ิน  โดยการน าเส้นผมของตนเองบุคคลอ่ืนๆ มาส่ือในการแสดงออกด้วย
กระบวนการผูก  การมดั  การปักการถกั ผสมผสานความรู้สึกจากประสบการณ์ส่วนตวั สะทอ้นถึง
ความจริงของชีวิตความสัมพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงจากการถ่ายทอดความงามจากเส้นผม  ความรักความ
อบอุ่น สายสัมพนัธ์ในครอบครัววิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายผูกพนักบัธรรมชาติคน สัตว ์และทิวทศัน์หวงั
เป็นอยา่งยิง่วา่ผลงานศิลปะส่ือผสมชุดน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป 
  
ข้อเสนอแนะ 
 ส าหรับผลงานในอนาคต หากตอ้งการน าเสนอผลงานเก่ียวกบัเส้นผม ควรศึกษารูปแบบใน
การน าเสนอ เลือกใชส้ัญลกัษณ์ในการน าเสนอและแสดงอารมณ์ความรู้สึกเพื่อส่ือถึงความสัมพนัธ์
ภายในครอบครัว  สายใยชีวิตจากเส้นผมให้มากยิ่งข้ึนและแง่มุมต่างๆท่ีมีความหลากหลาย ท่ี
สามารถตอบสนองความตอ้งการในการสร้างสรรค์ไดอ้ย่างชัดเจนข้ึน เพื่อพฒันาผลงานไดอ้ย่าง
สมบูรณ์ และมีความน่าสนใจมากยิง่ข้ึน 
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ประวติัผูเ้ขียน  

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล ทวพีร  หมีชุม 

วนั เดือน ปี เกดิ 13 กุมภาพนัธ์ 2531 
สถานทีเ่กดิ สงขลา 
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ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 151 หมู่ 6  ต าบลสะกอม  อ าเภอเทพา  จงัหวดัสงขลา 90150 
ผลงานตีพมิพ์ เกียรติประวติั  

   2553       รางวลัชมเชยประกวดวาดภาพ ” บวัราชมงคล ”คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  

   2554      ไดรั้บทุนการศึกษา จากมูลนิธิ “พลเอกเปรม  ติณสูลานนท”์ 

เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์  

   2556    -ไดรั้บเกียรติบตัรจากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  เป็นครูผู ้ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ี
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่ม สาระการเรียนรู้ศิลปะส่งผลให ้    

สถานศึกษามีคะแนนเฉล่ียการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัชาติขั้น
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เหรียญทอง  

    -ไดรั้บเกียรติบตัรจากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2  เป็นครูผูส้อนนกัเรียน ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง  
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ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  เป็นครูผูส้อนนกัเรียน ไดรั้บรางวลัระดบั
เหรียญทอง  กิจกรรม การแข่งขนัประติมากรรมนูนต ่า  

 ระดบัชั้น ป.1-ป.3  

    -ไดรั้บเกียรติบตัรจากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2  เป็นครูผูส้อน  
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     นกัเรียน ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง  กิจกรรม การแข่งขนั
จดัสวนถาดแบบแหง้ ระดบัชั้น ป.4-ป.6  

      2557  -ไดรั้บเกียรติบตัรจากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  เป็นครูผูส้อนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ี
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่ม สาระการเรียนรู้ศิลปะส่งผลให ้

สถานศึกษามีคะแนนเฉล่ียการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET)  

       ปีการศึกษา 2555 สูงกวา่คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ ร้อยละ 9  

ระดบัเหรียญเงิน  

     -ไดรั้บเกียรติบตัรจากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2  เป็นครูผูส้อน นกัเรียน ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง  

กิจกรรม การแข่งขนัประติมากรรม ระดบัชั้น ป.1-ป.3  

     -ไดรั้บเกียรติบตัรจาก สมาคมผูป้ระกอบวชิาชีพบริหารการศึกษา
สถานศึกษาเอกชน ปทุมธานี ผูฝึ้กซอ้มการแข่งขนั “วาดภาพระบายสี” ช่วง
ชั้นท่ี 1 การแข่งขนัทกัษะวชิาการและประกวด  

 ส่ิงประดิษฐน์กัเรียนโรงเรียนเอกชน จงัหวดัปทุมธานี  

    -ไดรั้บเกียรติบตัรจาก สมาคมผูป้ระกอบวชิาชีพบริหารการศึกษา
สถานศึกษาเอกชน ปทุมธานี ผูฝึ้กซอ้มการแข่งขนั “ศิลป์สร้างสรรค์” ช่วง
ชั้นท่ี 2 การแข่งขนัทกัษะวชิาการและประกวด ส่ิงประดิษฐน์กัเรียน
โรงเรียนเอกชน จงัหวดัปทุมธานี  

    -ไดรั้บวฒิุบตัร การเขา้ร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบติัการ เร่ือง การ
ยกระดบัคุณภาพการจดัการ เรียนรู้สู่มาตรฐานสากล (IS) ดว้ย GPAS 5 

STEPs   (มาตรฐานสากล 8 กลุ่มสาระ) 

รางวลัทีไ่ด้รับ ประวติัการแสดงงาน  

2550        เขา้ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระ  

  เจา้อยูห่วั ในหวัขอ้ “ความพอเพียง ความงาม ความสุข” ณ พิพิธภณัฑ์
สถานแห่งชาติ จงัหวดัสงขลา  

2551       เขา้ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ในหวัขอ้ “ความพอเพียง ความงาม ความสุข” 
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ณ พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติถลางจงัหวดั ภูเก็ต  

     -นิทรรศการผลงานนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ณ หอศิลป์   

คณะศิลปกรรม มหาวทิยาลยัราชมงคลธญับุรี  

 2552       นิทรรศการผลงานนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรม 

มหาวทิยาลยัราชมงคลธญับุรี  

2560  นิทรรศการศิลปกรรมมหาบณัฑิต  พื้น Play  ณ วทิยาลยัเพาะช่าง 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญภาพ
	บทที่ 1
	บทนำ
	ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
	ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา
	สมมติฐานของการศึกษา
	ขอบเขตการศึกษา
	ขั้นตอนการศึกษา
	แหล่งข้อมูล
	อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า
	ประโยชน์ที่ได้รับ

	บทที่ 2
	ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์
	1. แรงบันดาลใจจากประสบการณ์ทางด้านวัตถุ
	2. อิทธิพลจากวิทยาศาสตร์และการแพทย์
	3. อิทธิพลจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	4. อิทธิพลที่ได้จากงานศิลปกรรม
	อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์
	ADRIENNE ANTONSON
	Jenine  Shereos


	บทที่ 3
	ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์
	วิธีการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์
	ทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์

	บทที่ 4  การวิเคราะห์ผลการดำเนินการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์
	1. ผลงานในระยะแรก
	2. การพัฒนาผลงานก่อนวิทยานิพนธ์
	3. การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

	บทที่ 5
	สรุปและข้อเสนอแนะ
	รายการอ้างอิง
	ประวัติผู้เขียน

