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บทคัดยอ 

 ผาและไหมแตละชนิด สงผลทางการเห็น การสัมผัส และความรูสึกท่ีแตกตางกันออกไปท้ัง
ออนนุม กระดาง สดใสและมืดทึบ สงผานกระบวนการทางความคิด รูปแบบวิธีการทางเทคนิค เย็บ 
ปก ถัก ทอ ผสมผสานกับวัตถุส่ิงของท่ีมีความหมายตอความรูสึกสวนตัวของขาพเจา นํามาเรียงรอย
จัดสรรข้ึนเปนรูปแบบทางทัศนศิลป อันมีท่ีมาจากประสบการณความทรงจํา ส่ิงแวดลอม วิถีชีวิต 
ความฝนและจินตนาการ เหตุการณความประทับใจตางๆ ใหสอดคลองกับกระบวนการและ
ความรูสึกภายใน 
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Abstract 

 Varieties of clothing, fabric and silk provide us with elements of sight, tough and feeling 
such as soft or hard textures, and dark or bright colors. I draw upon these qualities of the material 
and mix them with the object of my inspiration. These elements come together to create a pattern 
of visual art drawing upon sources of experience, memories, environment, lifestyle, dreams and 
imagination. The process of exploring the qualities of the materials and the feelings they inspire 
come together to create the final work. 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ในชีวิตประจําวันเราพบเจอผาหลากหลายชนิด อาจอยูบนส่ิงของเคร่ืองใช เคร่ืองประดับ 

เส้ือผา หรืออ่ืนๆ ซ่ึงคุณสมบัติของผาหรือส่ิงของแตละประเภทก็แตกตางกันออกไป มีท้ังออนนุม 

ไปจนถึงกระดาง ผาแตละชนิดใหความหมายท่ีแตกตางกันตามลักษณะเนื้อผาและสีสัน ในการที่เรา

ไดพบปะหรือมีปฏิสัมพันธกับบุคคลหรือส่ิงตางๆ ทําใหเราเกิดความรูสึกท่ีแตกตางกันออกไป จาก

ความทรงจํากลายเปนความประทับใจ หรือฝนเฟองจินตนาการตางๆนานา นําไปสูกระบวนการ

สรางสรรคผลงานศิลปะโดยใชผาชนิดตางๆท่ีสามารถส่ือถึงความรูสึก บุคคล และส่ิงรอบตัว มาเปน

ดั่งผืนผาใบท่ีจะถายทอดเรื่องราว สัญลักษณ อารมณ ความรูสึกตางๆลงไป โดยใชเสนดาย ไหม 

และกระดุมแทนสี ดวยเทคนิคเย็บ ปก และทอ ซ่ึงมีความหมายโดยนัยทางความรูสึกจากความ

ผูกพัน เยื่อใยท่ีมีตอกันกับบุคคลหรือส่ิงรอบตัว 

วัตถุประสงคของการสรางสรรค 

 เพ่ือถายทอดอารมณ ความรูสึก ความประทับใจ และจินตนาการที่มีตอบุคคลหรือส่ิงรอบ

ขาง รวมไปถึงวิถีชีวิตทองถ่ิน โดยผานกระบวนการทางศิลปะ ดวยเทคนิคเย็บ ปก ถัก ทอ ซ่ึง

สะทอนถึงเอกลักษณ บุคลิก วัฒนธรรม วิถีชีวิตออกมาเปนผลงานศิลปไทยรวมสมัย ในรูปแบบของ

ผลงานจิตรกรรมเทคนิคผสม 

แนวความคิดในการสรางสรรค 

 ผาและไหมชนิดตางๆ สงผลทางการเห็น การสัมผัส และความรูสึกท่ีแตกตางกันออกไป มี

ท้ังออนนุมและกระดาง สีสดใสและมืดทึบ ประกอบกับเทคนิคท่ีขาพเจาสนใจคือ เย็บ ปก ถัก ทอ 

ซ่ึงเปนส่ิงท่ีขาพเจาพบเห็นและสัมผัสไดจากครอบครัว ญาติ พี่นอง ตั้งแตวัยเด็ก ลวนเปน

แรงผลักดันในการสรางสรรคผลงานขาพเจา โดยใชรูปทรง ส่ิงของ สัญลักษณ นํามาเรียงรอยเปน
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งานสรางสรรคทางทัศนศิลปท่ีเกิดจากประสบการณ ความทรงจํา ส่ิงแวดลอม วิถีชีวิต ความฝน

จินตนาการ เหตุการณ และความประทับใจในทุกๆชวงเวลาของชีวิต เพื่อใหสอดคลองกันกับ

กระบวนการการสรางสรรค การแสดงออก และความรูสึกภายในของขาพเจา 

ขอบเขตของโครงการ 

 รูปแบบของผลงานเปนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยนําผาตางชนิดตางลายท่ีมีความหมายส่ือ

ถึงส่ิงนั้นๆ เพ่ือเปนการนําเสนอท่ีผสมผสานกัน ในรูปแบบจิตรกรรมเทคนิคผสม อันประกอบดวย 

วัสดุ วัตถุ ส่ิงของ (นูนตํ่า นูนสูง และลอยตัว ฯลฯ) โดยใชรูปทรง ส่ิงของ สัญลักษณ นํามาเรียงรอย

ผานกระบวนการทางทัศนศิลป ผลงานมีลักษณะ พื้นบาน อันมีท่ีมาจากจินตนาการ ความบริสุทธ์ิใจ 

และจิตใตสํานึก โดยผานกรรมวิธีเย็บ ปก ถัก ทอ และติดกระดุม ลูกปด เล่ือม วัสดุ วัตถุ และส่ิงของ

แบบตางๆ อันเปนการนําเสนอผลสรุปทางความรูสึกในความทรงจําจากจินตนาการสวนตัวของ

ขาพเจา ท่ีแสดงออกมาทางผลงานสรางสรรคทัศนศิลป จากเร่ืองราวอันมีท่ีมาจากบุคคลรอบตัว โดย

อาศัยกรรมวิธีเย็บ ปก ถัก ทอ ซ่ึงเปนกรรมวิธีท่ีขาพเจารูจักและคุนเคยตั้งแตวัยเด็ก 

วิธีการศึกษา 

 1. ศึกษาหาขอมูลจากบุคคล ภาพถาย หนังสือ เว็บไซด 

 2. ทําภาพรางเบ้ืองตน สเก็ตซรูปแบบของผลงาน 

 3. สรางสรรคผลงานดวยวิธีการดังนี้ 

  3.1 เลือกผา ดาย ไหมที่เหมาะสมกับผลงาน 

3.2 วางแผนการสรางสรรคข้ึนโครงสรางโดยรวมดวยการรางลงบนเนื้อผา และ

เย็บผา หรือข้ึนเสนยืนเพื่อใชในกระบวนการทอบางสวน 

3 .3  ปกรายละเอียดตามท่ีร างไวดวยดาย  แลว เนนบางสวนดวยไหม  ทํา

สวนประกอบอ่ืนๆตามท่ีวางแผนไว 

  3.4 ตกแตงดวยกระดุม ลูกปด เล่ือมชนิดตางๆตามความเหมาะสม 

 4. วิเคราะหงาน ปรับปรุง พัฒนางาน 

 5. ติดต้ังผลงาน 

 6. สรุป เรียบเรียงรายงานการวิจัย 
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แหลงขอมูล 

 - ชางตัดผา และผูมีความเชี่ยวชาญดานการปกผา และชางทอผาท่ีมีความชํานาญ 

 - หนังสือและเอกสารท่ีมีภาพหรือเนื้อหาเกี่ยวของกับการเย็บผา, ปกผา,ทอผา,ศิลปะ

พื้นบานท้ังของในประเทศและตางประเทศ  

 - เว็บไซดท่ีมีภาพผลงานเกี่ยวกับการเย็บผา ปกผา ทอผา ศิลปะพ้ืนบานท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ  

 - รูปถายบุคคล สถานท่ี ท้ังอดีตและปจจุบัน 

อุปกรณท่ีใชในการทําศิลปนิพนธ 

1. ผาชนิดตางๆ  

2. ดาย  

3. ไหม  

4. ดิ้น  

5. ไหมพรม  

6. ใยสังเคราะห  

7. กระดุม 

8. ลูกปด  

9. เล่ือม   

10. เข็มหมุด 

11. ดินสอเขียนผา 

12. สะดึง  

13. กรรไกร 

14. ส่ิงของท่ีจะนํามาใสในผลงาน 

15. จักรเย็บผา  

16. กี่สําหรับใชทอ 

17. ไม สําหรับติดตั้งผลงาน 

 18. เอ็นสําหรับติดตั้งผลงาน 
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บทที่ 2 

ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการสรางสรรค 

 

ท่ีมาของแนวคิดและแรงบันดาลใจ 

 เทคนิคผา เปนส่ิงท่ีขาพเจาคุนเคยต้ังแตวัยเยาว ดวยการประกอบอาชีพของแม และญาติ

ผูใหญ  ถายทอดจากรุนสู รุนคือ  การเย็บปกถักรอยถือเปนงานท่ีตองใชความประณีต  และ

ละเอียดออน ไดซึมซับและหลอหลอมเปนความรูติดตัวมา จนเกิดเปนแรงบันดาลใจในการ

สรางสรรคผลงานศิลปะโดยอาศัยเร่ืองราวความความทรงจําท่ีมีตอบุคคลใกลตัวและส่ิงของท่ีมี

ความหมายตอความรูสึกสวนตัวของขาพเจา ผานจินตนาการสวนตัวจนเกิดเปนแนวคิดท่ีวา เทคนิค

ผาและวัสดุกับความรูสึกภายใน 

ทัศนคติท่ีเก่ียวของกับการสรางสรรค 

 การสรางสรรคผลงานศิลปะนั้น มิใชเพียงเพื่อนําเสนอรูปแบบของความงามในลักษณะ

ตางๆ หรือเพียงเพื่อลอกเลียนแบบส่ิงท่ีเห็นเพียงเทานั้น แตยังตองมีชีวิต มีพลังแสดงถึงอารมณ 

ความรูสึกภายในบางอยางของศิลปนอีกดวย  ในการสรางสรรคผลงานที่จะสามารถส่ือความหมาย

กับคนดูไดนั้น จินตนาการเปนส่ิงสําคัญประการหนึ่ง ซ่ึงลวนไดรับแรงบันดาลใจจากส่ิงรอบตัว

ท้ังส้ิน ประกอบกับอารมณความรูสึกภายในของศิลปนท่ีเกิดจากความประทับใจหรือสะเทือนใจ ไม

วาจะเปนเร่ืองราวในปจจุบันหรือความทรงจําในอดีต แลวจึงถายทอดออกมาเปนรูปแบบ เนื้อหา

ของผลงานท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว 

 ผูที่ทํางานศิลปะมักมีแนวทาง เทคนิค วิธีการของตนเองที่จะแสดงออกเพ่ือส่ือกับผูดู ผาน

ทัศนธาตุตางๆดวยเร่ืองราวและจินตนาการโดยไมจําเปนตองใชคําพูดใดๆ ขาพเจาไดเลือกใชวิธีการ

เย็บ ปก ถัก ทอในการส่ือแสดงออกถึงเร่ืองราวของความรัก ความผูกพันท่ีมีตอบุคคลใกลชิดอันเปน

ท่ีรักของขาพเจา ดวยความประณีตละเอียดออนในการเย็บ ปกลงไปบนผาแตละฝเข็ม จาก

ความคุนเคยสนใจเฉพาะบุคคล ท่ีตองอาศัยระยะเวลาในการเรียนรู ลองผิดลองถูก จนกลายเปน

เสนหท่ีปรากฏในผลงาน และทําใหมีเอกลักษณเฉพาะตนซ่ึงถายทอดจากความรูสึกภายใน 
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อิทธิพลท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากประสบการณสวนตัว  

การบันทึกภาพบุคคล เหตุการณ ความทรงจํา ความประทับใจตางๆนานาในชวงเวลานั้น

สามารถทําไดดวยเทคโนโลยีสมัยใหม คือการถายภาพ เปนเสมือนการหยุดเวลาใหเปนภาพนิ่งอยาง

ฉับพลันเพื่อเปนการบันทึกส่ิงท่ีเปนปจจุบันขณะน้ัน แสดงถึงหลักฐาน เหตุการณความเปนจริงท่ี

เกิดข้ึน ทุกคร้ังท่ีหยิบภาพถายในอดีตมาดู จะทําใหขาพเจาหวนนึกถึงวันเวลาเกาๆเสมอ เหตุการณ

ตางๆท่ีอยูในความทรงจํา มักเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงาน ซ่ึงชวนใหเพอฝนไปตางๆ

นานา 

 

 

 

ภาพท่ี 1 อิทธิพลจากภาพถายบุคคล (พอ) 

ท่ีมา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
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ภาพท่ี 2 อิทธิพลจากภาพถายบุคคล (แมและนองชาย) 

ท่ีมา : จากการศึกษาของผูวิจยั 

 

 

ภาพท่ี 3 อิทธิพลจากภาพถายบุคคล (นองชายและขาพเจา) 

ท่ีมา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
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อิทธิพลท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากแผนท่ีโบราณในสมุดภาพไตรภูมิ 

 สมุดภาพไตรภูมิฉบับท่ีเขียนราวปลายสมัยอยุธยาถึงตนสมัยธนบุรี มีเนื้อหาโดยท่ัวไป

จําลองความเช่ือทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับภูมิท้ังสาม นอกจากนี้ยังมีภาพท่ีชางเขียนไดสอดแทรก

ลักษณะทางภูมิศาสตร และท่ีต้ังเมืองโบราณในรูปแผนท่ีดวย กลุมท่ีแสดงเปนภาพแผนที่ของเมือง

ทาโบราณ เมืองสําคัญในเอเชียอาคเนย แผนท่ีลังกาทวีปและชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล ซ่ึง

สันนิษฐานวาเปนขอมูลท่ีนาจะมีอยูในชวงอยุธยาตอนปลายนั่นเอง ความสําคัญของแผนท่ีโบราณ

เหลานี้ คือสามารถนํามาเปนขอมูลศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร และมุมมองของคนสมัยอยุธยาท่ีมี

ตอลักษณะภูมิศาสตรโลก ท่ีแสดงใหเห็นวาคนสมัยนั้นมีวิธีคิดเกี่ยวกับแผนท่ีภูมิศาสตรท่ีแตกตาง 

ไปจากชาวยุโรป1 

        แผนท่ีเมืองทาสมัยโบราณตามท่ีเขียนไวในสมุดภาพไตรภูมิ คือแผนท่ีการเดินทางออก

ทะเลเพ่ือการคาขายในสมัยอยุธยาตอนปลาย ไมมีลักษณะถูกตองสมจริงตามลักษณะภูมิศาสตรโลก

อยางแผนท่ีของชาวยุโรปใน ยุคเดียวกัน มีการจัดลําดับขอมูลช่ือเมืองตางๆใหเขาใจโดยงายวา ถา

เดินทางออกจากกรุงศรีอยุธยาจะตองเดินทางไปในทิศทางใด โดยนําความรูสึกท่ีแทจริงมาจําลอง

เปนสําคัญ เชน ถาจะไปยังตางประเทศ ตองหันหนาออกไปทางทิศใต ทิศใตจึงถูกจัดไวดานบนของ

แผนท่ี ถาตองการไปเมืองจีนตองไปทางทิศตะวันออกอยูทางซาย และหากตองการไปประเทศ

อินเดียก็มุงไปทางทิศตะวันตกอยูดานขวา  ช่ือเมืองและเกาะตางๆ นําเสนอในแนวยาวเรียงกันไป 

เชน เมืองญ่ีปุน กรุงจีน กวางตุง ญวนใหญ นครหลวง จันทบุรี เกาะบอรเนียว เกาะสีชัง กรุงศรี

อยุธยา เมืองลังกา ท้ังนี้แสดง ชายฝงทะเลโคงเวาขนาดใหญ ในบริเวณท่ีเปนปากน้ําหรืออาว แผนท่ี

เมืองทาโบราณเหลานี้ มีขอมูลระบุระยะทางระหวางเมืองหรือเกาะ เปนประโยชนสําหรับพอคาวา

นิชไดคํานวณเวลา เสบียงอาหาร จุดแวะถายสินคา เม่ือจะเดินทางยังเมืองทาตางๆ2 

แผนท่ีโบราณถือเปนส่ิงท่ีมีคุณคา ทางศิลปวัฒนธรรมอยางยิ่ง มีรูปแบบหรือลักษณะการ

เลาเร่ืองโดยใชหลักการเหตุผลของชาง ในการสรางสรรคออกมาเปนรูปแบบศิลปกรรมและ

จินตนาการที่มีแนวคิดมาจาก ภูมิสถาปตยกรรมซ่ึงสะทอนใหเห็นโลกทัศนทางระบบนิเวศวิทยา 

หรือส่ิงแวดลอมชุมชน สัญลักษณท่ีปรากฏในแผนท่ี เปนส่ิงท่ีสามารถเขาใจไดงาย สามารถส่ือแทน

                                                            
1
 http://www.krungsri.com/KrungsriDocumentlary/text22-jan46.html 

2
 http://www.krungsri.com/KrungsriDocumentlary/text23-jan46.html 
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ดวยรูปภาพของส่ิงท่ีตองการส่ือความ และแสดงความวิจิตรประณีต ซ่ึงแผนท่ีท่ีกลาวมานี้สงผลเปน

แรงบันดาลใจใหกับขาพเจาในเร่ืองของลักษณะ โครงสราง ในการจัดวางองคประกอบของรูปแบบ 

ทิศทางของเสน การแทนคาสัญลักษณท่ีเขาใจงาย ในการถายทอดแผนผัง แผนภูมิ ทางความคิดและ

จินตนาการสวนตนในการสรางสรรคผลงาน เชนการแทนคาของสถานท่ีตางๆ สถาปตยกรรม 

ตนไม แหลงน้ํา ภูเขา ท่ีสามารถเขาใจไดดวยการลดทอนรูปทรงใหดูเรียบงายตอการส่ือสารและการ

แสดงออก 

 

 

ภาพท่ี 4 ภาพแผนท่ีไตรภูมิ 

ท่ีมา : จากสมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา เลขท่ี 6 หอสมุดแหงชาติ กรุงเทพฯ 
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ภาพท่ี 5 ภาพแผนท่ีไตรภูมิ 

ท่ีมา : http://www.krungsri.com/KrungsriDocumentlary/text22-jan46.html 

 

 

ภาพท่ี 6 ภาพแผนท่ีไตรภูมิ 

ท่ีมา : http://www.krungsri.com/KrungsriDocumentlary/text23-jan46.html 
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อิทธิพลท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากศิลปชาวบาน  

 ศิลปชาวบาน หรือท่ีเรียกอีกอยางหน่ึงวา ศิลปะพ้ืนบาน (Folk Art) มีเอกลักษณท่ีสําคัญ

อยางหนึ่งคือความเรียบงาย เพราะศิลปชาวบานนั้นสรางข้ึนมาเพื่อประโยชนในชีวิต รูปแบบและ

วิธีการ จึงเปนไปตามสภาพท่ีเปนอยูอยางงายๆมากกวาท่ีจะมีความยุงยากซับซอน นอกจากบางสมัย

ท่ีผูคนมีความอุดมสมบูรณ มีเวลาเหลือเฟอท่ีจะประดิษฐประดับประดาใหมีความวิจิตรพิสดาร ท้ังนี้

ศิลปชาวบานจะเปนส่ือท่ีสะทอนภาพชีวิตความเปนอยูของผูคนในทองถ่ิน อยางตรงไปตรงมาและ

เรียบงาย 

 คุณคาของศิลปชาวบานอยูท่ีความงามที่แฝงไวดวยความละเอียดออนทางสุนทรียภาพ มี

ลักษณะเปนทองถ่ิน แสดงออกอยางตรงไปตรงมาตามความคิด ความรูสึก ของผูสราง โดยเหตุนี้

ความงามท่ีเปนไปอยางธรรมชาติ ท่ียังไมไดขัดเกลาดวยวิชาการหรือความรูท่ีเปนหลักการกฎเกณฑ 

ความงามเหลานี้ไมมีอยูในงานศิลปะอ่ืนๆ โดยเฉพาะศิลปะสมัยใหม ซ่ึงมักจะมีความงามท่ีสรางข้ึน

จากกฎเกณฑทางทฤษฎีมากกวาความงามที่เปนไปตามความตองการท่ีจะสรางข้ึนอยางซ่ือๆของ

ชาวบาน3 

 ผลงานศิลปชาวบานมีรูปแบบลักษณะ การตัดทอนของรูปทรง มีความเรียบงาย และ

แสดงออกอยางตรงไปตรงมา ซ่ึงเปนเสนหของผลงานดังกลาว อันทําใหขาพเจาเกิดความประทับใจ

และนํามาปรับใชในการสรางสรรคงานสวนตน ซ่ึงใหอิทธิพลกับผลงานศิลปนิพนธชุดนี้อยาง

ชัดเจน ในเร่ืองของการแทนคาโดยใชรูปลักษณของอุปกรณ วัสดุ วัตถุ ส่ิงของ ท่ีนํามาใชในการ

สรางสรรคผลงานและเปนสวนหนึ่งท่ีประกอบเขาไปในผลงานชุดนี้ท่ีมีความเรียบงายทางดาน

รูปทรง เทคนิค และกระบวนการในการประกอบกันเปนผลงานสรางสรรคทางทัศนศิลป 

อิทธิพลท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากศิลปะเด็ก 

 งานศิลปะของเด็กเปนผลงานท่ีสรางสรรคข้ึนดวยแนวคิดและความรูสึกของเด็ก ท่ีสรางข้ึน
ดวยความต้ังใจ มีความหมายและแสดงออกมาดวยความจริงใจ มีความบริสุทธ์ิมีเสนหและมีคุณคา
อยูในผลงานท่ีเด็กแสดงออก เด็กแสดงออกทางศิลปะเพื่อสะทอนใหเห็นถึงสภาวะของอารมณ
ตลอดจนความรูสึกท่ีมีผลกระทบจากส่ิงตางๆมากมาย หลายลักษณะ เด็กสามารถถายทอด ความคิด
หรือระบายความรูสึกของเขาไดเต็มท่ี โดยการสรางสัญลักษณลงในภาพวาดของเขาอยางเสรีและ

                                                            
3
 วิบูลย ล้ีสุวรรณ, ศิลปชาวบาน (กรุงเทพฯ : สุริยบรรณ, 2519), 5-7. 
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ตรงไปตรงมา การสรางสัญลักษณเพื่อส่ือความหมายของเด็กมีลักษณะงาย ๆ ไมซับซอนและเปนท่ี
เขาใจได เร่ืองราวท่ีเด็กนํามาแสดงในภาพลวนมาจากประสบการณ ความทรงจํา การเรียนรูและ
จินตนาการของเด็กท้ังส้ิน ความคิดฝนของเด็ก เด็กจะสรางข้ึนมาเอง แลวเด็กก็จะแสดงความรูสึก
นึกคิดนั้นออกมาโดยวิถีทางตางๆ4 

ในการสรางสรรคผลงานไดสอดแทรกรูปทรง วัสดุ วัตถุ ฯลฯ ท่ีเขาใจไดงายไมซับซอน 

แสดงออกอยางตรงไปตรงมา เร่ืองราวในภาพลวนมีท่ีมาจากประสบการณ ความทรงจํา จินตนาการ 

ความบริสุทธ์ิใจ และจิตใตสํานึก มีอิสระทางความคิดและการแสดงออกโดยไมคํานึงถึงความถูกผิด 

ซ่ึงไดรับแรงบันดาลใจจากบุคคลใกลตัว มาเปนผลงานสรางสรรคดวยวิธี เพิ่ม ลด ตัดทอน ตาม

ความรูสึกท่ีมีตอบุคคลนั้น  

อิทธิพลท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากศิลปะการตอผา (Art Quilts) 

 ศิลปะการตอผาหรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา งานควิลท ซ่ึงเปนช่ือเรียกท่ีสากลและคุนเคย เปน

การสรางสรรคผลงานดวยเทคนิคการเย็บผา ตอผา ดวยผาหลากหลายชนิด เกิดจากการนําเศษผา

หลากหลายสีมาเย็บตอกัน จนเกิดเปนลวดลายท่ีสวยงามและเกิดเปนช้ินงานข้ึนมา ในเมืองไทยนิยม

ทํากันมากในภาคเหนือ โดยเฉพาะชาวไทยภูเขา มีความสวยงาม และมักนําไปตกแตงท่ีอยูอาศัย 

หรือประดิษฐของใช  

 ดวยเทคนิคในการตอผาท่ีนาสนใจเหลานี้ ขาพเจาจึงนํามาประยุกตใชใหเขากับผลงานและ

มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวมากข้ึน ดวยเสน สี รูปทรง และอารมณความรูสึกสวนตน 

 

                                                            
4
 ชัยวัฒน ผดุงพงษ, “เดก็กับการแสดงออกทางศิลปะ.” ว.ศึกษาศาสตร 15, 1 (เม.ย. 2546) : 33. 
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ภาพท่ี 7 ภาพอิทธิพลจากศิลปะการตอผา 

ท่ีมา : http://www.phantomgalleries.com/MayQuilt-thumb.jpg 

อิทธิพลท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากศิลปะการทอผาจก 

 ศิลปะการทอผาจก เปนผาทอพ้ืนเมืองท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว มีความโดดเดนท้ังรูปแบบ 

สีสัน และกระบวนการ ซ่ึงเปนการทอดวยมือท้ังหมด วัตถุดิบสําคัญท่ีใชในการทอผาพื้นเมืองคือ 

ฝาย ไหม ท่ีไดจากธรรมชาติ  ใชเคร่ืองมือเคร่ืองใชแบบงายๆ ซ่ึงตองอาศัยความชํานาญและความ

ประณีต การทอเปนผืนนั้นตองตองอาศัยความจําและความชํานาญเปนหลัก แสดงใหเห็นถึงภูมิ

ปญญางานชางฝมือพื้นบานของชาวไทยวน และชาวไทยพวน เปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญ

อยางหน่ึงซ่ึงสะทอนถึงความสัมพันธของการดําเนินชีวิต วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมของชาว

ไทย   

 ผาจก เปนผาท่ีเกิดจากการทอ ดวยวิธีการลวงหรือควักเสนดายเสริมพิเศษ ท่ีมีสีสันตางๆ มา

สอด มาขัด มามัดกับเสนยืนเปนลวดลายตางๆ ตามแบบที่สืบทอดกันมาแตโบราณ การทอแบบนี้

บางทีเรียกวา การปกบนหูก เพราะการสอดดายเสริมพิเศษเขาไปแลวงัดข้ึนคลายกับการปก การทอ
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จกในบางทองถ่ินใชวิธีการกลับดานหลังผาข้ึนขางบนขณะทอเพื่อใหลวดลายละเอียดไดดี เรียกวา 

การทอจกแบบ จกหนาเอาหลัง ของ กลุมทอผาชาวไทยวน จังหวัดราชบุรี บางแหงทอจากดานหนา

ของผา เรียกวาการทอจกแบบ จกหลังเอาหนา ของ กลุมทอผาชาวไทยพวน หาดเส้ียว จังหวัด

สุโขทัย   

 ดวยเทคนิค กระบวนการในการทอผาจก ท่ีมีความนาสนใจ ไดสงผลโดยตรงกับความ

บันดาลใจในการสรางสรรคผลงาน ซ่ึงเปนเทคนิคในการปกและทอ อันนําไปสูการพัฒนาผลงาน

สรางสรรคในรูปแบบของตนเอง โดยการใชกรรมวิธีในการจก มาเปนตนคิดวิธีการสําคัญในการ

สรางสรรคผลงาน ซ่ึงวิธีจกไดสงผลใหเกิดวิธีการสอดแทรกวัสดุ วัตถุ ส่ิงของ ท่ีนํามาประกอบ

สอดแทรกลงบนผลงานสรางสรรค และสงผลตอความรูสึก ความมีอัตลักษณพิเศษของวัสดุลงไป

ในผลงานทัศนศิลปดังกลาวดวย 

 

 

ภาพท่ี 8 อิทธิพลจากศิลปะการทอผาจก 

ท่ีมา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
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ภาพท่ี 9 อิทธิพลจากศิลปะการทอผาจก 

ท่ีมา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
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บทที่ 3 

การกําหนดรปูแบบและวธิีการสรางสรรค 

 

 การศึกษาคนควาขอมูลและอิทธิพล จากศิลปะรูปแบบตางๆ เพื่อนํามาสรางสรรคเปน

ผลงานในรูปแบบเฉพาะของตนเอง ขาพเจาไดใชทัศนธาตุตางๆทางศิลปะ เชน รูปทรง เสน สี 

น้ําหนัก พื้นผิว นํามาสรางสรรคเพื่อถายทอดความคิด อารมณ ความรูสึกท่ีตองการแสดงออกตาม

จุดมุงหมายและแนวคิดท่ีมีความสัมพันธกับบุคคลใกลตัว ในลักษณะการแสดงออกดวยรูปทรง 

สัญลักษณท่ีเรียบงาย และส่ือแสดงออกถึงความทรงจํา จินตนาการสวนตน 

วิธีการสรางสรรคผลงาน 

 1. วิธีการหาขอมูล ขอมูลท่ีใชในการสรางสรรคมี 2 ลักษณะ คือ 

  1.1 วิธีการหาขอมูลภาคสนาม  

         การศึกษาขอมูลทางความรูสึกตางๆ อันเกิดจากสถานท่ีจริงท่ีเคยอยู เคย

ผูกพัน หรือเคยไปสัมผัส  ขาพเจาไดศึกษา สังเกตบุคลิกของบุคคลใกลตัว รวมไปถึงวิถีชีวิตทองถ่ิน 

ส่ิงตางๆรอบตัว ทิวทัศน รูปทรงของตนไม อิริยาบถของสัตวแตละชนิด และส่ิงปลูกสรางตางๆใน

ทองท่ี เพื่อใหรับรูถึงธรรมชาติของทัศนียภาพตางๆท่ีเคยไปสัมผัส นํามาผานกระบวนการทางศิลปะ

โดยการลดทอนรูปทรงใหออกมาในรูปแบบท่ีเขาใจไดงาย นอกจากนี้ขาพเจาไดศึกษาดานเทคนิค

การเย็บ ปก ถัก ทอ จากผูมีประสบการณและบุคคลในครอบครัวในที่นี้คือ แม และยา ท่ีขาพเจาได

เรียนรู และซึมซับมาแตวัยเยาว  

  1.2 วิธีการศึกษาขอมูลเอกสาร 

   ขาพเจาศึกษาขอมูลจากภาพถายท่ีชวยจดจําบุคคล และส่ิงแวดลอมในการ

สรางจินตนาการ และดวยประสบการณตรงจากส่ิงท่ีคนควาศึกษามานั้น สวนหนึ่งเปนความ

ประทับใจจากภาพผลงานศิลปะเด็กที่เกิดจากความบริสุทธ์ิ ไรเดียงสา  แสดงถึงสภาวะอารมณตางๆ

ของเด็กในชวงเวลานั้น  ศึกษาภาพผลงานของศิลปะชาวบานท่ีเต็มไปดวยความต้ังใจ ตรงไปตรงมา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ไมมีการขัดเกลาดวยหลักการ กฎเกณฑทางความงามใดๆ  และแรงบันดาลใจจากขอมูลสมุดภาพ

ไตรภูมิ ซ่ึงเปนแผนท่ีท่ีแสดงถึงเมือง เกาะตางๆ ตามความเช่ือในอุดมคติและจินตนาการ ซ่ึงเปน

ขอมูลทางดานลักษณะ รูปแบบในการแสดงออกของผลงาน  อีกท้ังขอมูลภาพผลงานของศิลปนไทย

และตางประเทศท่ีสรางสรรคผลงานดวยเทคนิคการเย็บ ปกผา แสดงใหเห็นถึงองคประกอบภาพท่ี

หลากหลายในการสรางสรรคงานของแตละบุคคล 

 2. วิธีการสรางภาพราง 

  จากการประมวลความคิด ความรูสึก ความทรงจํา เก็บรวบรวมขอมูล แลวจึงนํามา

วิเคราะหผานกระบวนการกล่ันกรอง เพื่อใชในการกําหนดโครงสรางของงาน ดวยเรื่องราวและ

แสดงความรูสึกดวยการใชทัศนธาตุ การวางองคประกอบ เพื่อใหเกิดเอกภาพทางความคิด ในการ

รางโครงสรางและการวางองคประกอบของภาพ จะเนนท่ีรูปทรงเปนหลัก โดยการรางภาพดวย

ลายเสนจากรูปทรงใหญๆเพื่อใหเห็นองคประกอบภาพโดยรวม ยังไมมีการใสรายละเอียดท่ีมากมาย

นัก แตจะกําหนดพื้นภาพ หรือโครงสีโดยรวมไวกอน 

 3. การสรางสรรคผลงานจริง 

 แบงเปน 4 กระบวนการ ใหญๆ ดังนี้ 

 กระบวนการแรก คือ สวนท่ีเปนเทคนิคเย็บ ปกผา เม่ือไดภาพรางท่ีลงตัวแลว จึงนํามาขยาย

เปนผลงานจริง โดยเร่ิมจากการเลือกชนิดและสีของผาท่ีตองการ เพื่อนํามาเปนสวนประกอบของ

ผลงาน กําหนดตําแหนงท่ีตองการปะผาลวดลาย สี หรือชนิดของผาท่ีเปนพื้นท่ีสวนใหญกอนแลว

จึงปกรายละเอียดตางๆลงไปดวยดายสีตางๆ โดยตําแหนงท่ีตองการปกจะตองขึงผากับสะดึงใหตึง

กอนแลวจึงปกลงไป  ฝเข็มในการปกแตละคร้ังก็เปรียบเสมือนลายเสนของปากกาและฝแปรงท่ีจะ

ขีดเขียนไปในทิศทางตาง และยายตําแหนงของสะดึงไปตามพ้ืนท่ีท่ีตองการปก จากนั้นเม่ือปกจนได

เพลนสีและนํ้าหนักแลวจึงเนนเสนดวยไหม และไหมพรม เพ่ือใหรูปทรงท่ีตองการเนนชัดเจนข้ึน 

เม่ือปกเสร็จแลวจึงตัดเปนรูปทรงตามตองการ เพื่อเตรียมไวสําหรับปะติดลงในผลงาน  

 กระบวนการที่สอง คือ สวนท่ีเปนกี่ทอ เร่ิมจากการผูกเชือกข้ึนเสนยืน เพื่อใชสําหรับทอ 

และเร่ิมทอในสวนใหญๆโดยใชผา ไหมพรม ควบคุมทิศทางของเสนตามท่ีตนเองกําหนด เวนใน

สวนท่ีตองการปะชิ้นสวนของผาท่ีปก แลวจึงน้ําผาสวนนั้นมาเย็บติดใหเขากับผลงาน ซ่ึงเปน

กระบวนการหลักและเปนสวนใหญของผลงานโดยรวม   
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 กระบวนการท่ีสาม คือ สวนท่ีเปนวัสดุ เร่ิมจากการนําส่ิงของท่ีมีคุณคาหรือมีสงผลทาง

ความรูสึกมาจัดการโดยการใชเทคนิคถักเพื่อหอหุมแลวยึดส่ิงของเพ่ือใหเขากับผลงาน และเพื่อ

ความเกาะเกี่ยวทางเทคนิค ไมใหส่ิงของหลุดออกจากผลงานไดงาย 

 กระบวนการที่ส่ี คือ เม่ือทําครบท้ัง 3 กระบวนการแรกแลว จึงนําท้ังสามสวนมาประกอบ

กันอยางลงตัวดวยเทคนิคตางๆ โดยการการเย็บ ปะ ถัก และทอขัดลงไปเพ่ือใหท้ังสามสวนรวมกัน

เปนหนึ่งเดียวกันในผลงานอยางลงตัว  

 4. การวิเคราะหผลงาน 

        เพื่อใหเห็นถึงขอบกพรอง หรือจุดท่ีควรจะนําไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาตอ การ

วิเคราะหผลงานศิลปะของตนเปนสวนสําคัญท่ีทําใหเราเขาใจในผลงานมากข้ึน และเห็นถึง

ความสัมพันธของตัวผลงานกับส่ิงท่ีตองการส่ือแสดงออกเพ่ือใหมีความชัดเจนตามจุดประสงคของ

ตนเอง ทําใหสามารถนําขอบกพรองเหลานี้ไปพัฒนาผลงานในช้ินตอไปใหมีความสมบูรณมาก

ยิ่งข้ึน 

ทัศนธาตุท่ีใชในการสรางสรรค 

 ในการสรางสรรคผลงานศิลปะของขาพเจา นอกจากจะนําเสนอในเร่ืองของ ความคิด 

จินตนาการ อารมณ ความรูสึกแลว  ส่ิงท่ีขาดไมไดในการแสดงออกคือ การจัดวางองคประกอบท่ี

เกิดจากการรวมตัวกันของทัศนธาตุตางๆ ดังนี้  

 1. รูปทรง (Form) 

 รูปทรงถือเปนองคประกอบหลักในภาพผลงานที่เห็นไดชัดเจน ซ่ึงมีท้ังรูปทรงใหญท่ีเกิด

จากรูปทรงของก่ีทอและสวนท่ีทอออกมาแลวเปนภาพรวมของผลงาน รูปทรงยอยและรูปทรงท่ี

แสดงรายละเอียดจะเปนสวนท่ีเลาเร่ืองราว เปนรูปทรงท่ีแทนคาส่ิงตางๆหรือสัญลักษณ และยังมี

รูปทรงของวัสดุ วัตถุ ส่ิงของท่ีนํามาสอดใสในผลงาน รูปทรงท่ีเกิดข้ึนในงาน ไมไดเกิดจากส่ิงท่ี

เห็นเพียงอยางเดียว แตยังตองผานกระบวนการทางความคิด จินตนาการ และความรูสึก เพ่ือใหเกิด

เปนรูปทรง สัญลักษณ ท่ีไมเปนธรรมชาติ แตเปนรูปทรงทัศนศิลป ท่ีมีความคิด ความงาม 

ความหมาย ท่ีมีการลดทอนเพ่ือใหดูเรียบงายและสามารถเขาใจไดงายในสัญลักษณทางศิลปะ  
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 2. เสน (Line) 

 เสนเปนสวนประกอบสําคัญท่ีโดดเดนและสําคัญท่ีสุดในผลงานของขาพเจา รูปทรงตางๆ

เกิดจากเสนดายท่ีปก และไหมพรม ผาท่ีทอลงไป ซ่ึงมีความเปนอิสระ มีจังหวะเคล่ือนไหวไปตาม

อารมณ ความรูสึก ทําใหเกิดเสนในลักษณะท่ีแตกตางกันไป  ขนาดของเสนท่ีแตกตางจากดาย ไหม 

ไหมพรม และผา เปนส่ิงสําคัญท่ีทําใหเกิดเสน ท่ีจะชวยเนนใหรูปทรงเดนชัดข้ึนมา หรือทําให

กลมกลืนไปกับพื้นภาพโดยรวม 

 3. สีและน้ําหนัก (Color and Tone) 

 สีเปนสวนหนึ่งท่ีมีความสําคัญ ใหความหมายทางความรูสึกตามทัศนะคติของสวนตัว

ขาพเจาจากประสบการณสวนตัวและจินตนาการ โดยรวมของผลงานมักมีสีสันท่ีหลากหลายท้ัง

สดใส นุมนวล ซ่ึงเกิดจากสีของผา ไหม ไหมพรม และดายเปนหลัก วัสดุ วัตถุ ส่ิงของ มีการกระจาย

กันของสีในบริเวณตางๆของภาพจากการทอ และปก เพื่อสรางความกลมกลืน และสีคูตรงขาม

เพื่อใหเกิดความโดดเดนและเคล่ือนไหว 

 การแทนคาสีและนํ้าหนักในงานของขาพเจาจะวางน้ําหนักแบนๆ คลายงานจิตรกรรมฝา

ผนัง แผนท่ี แผนภูมิ โดยไมเนนใหเกิดมวลหรือปริมาตรเพ่ือแสดงความเหมือนจริง แตใชเสนใน

การลวงตาเพ่ือใหเกิดน้ําหนักทางระนาบ 

 4. พื้นผิว (Texture) 

 พื้นผิวจริงสามารถจับตองได เกิดจากชนิดของผาท่ีแตกตางกันท้ัง หยาบกระดาง ละเอียด

นุม หรือเกิดจากการทําเทคนิคบนผาเชน ทําใหผาเกิดเปนใยฟูข้ึน ปะผาทับซอน ทําใหผาเปนรอยยับ

ยน ทําใหนูนข้ึน หรือเกิดจากการสรางพื้นผิวโดยใชเสนดายปกลงไปบนผา ไหมพรมและผาท่ีทอก็

จะมีลักษณะแตกตางกันไป และยังเกิดจากลักษณะของ วัตถุส่ิงของท่ีนําไปใสดวย 

 พื้นผิวลวง เกิดจากการนําเอาผาท่ีมีลวดลายตางๆมาปะลงในรูปทรงเพื่อแทนคาพื้นผิวจริง 

เชน ลายนํ้า ลายใบไม ลายจุด เปนตน 

 5. ท่ีวาง (Space) 

 ผลงานมีลักษณะกินพื้นท่ีวางในอากาศซ่ึงเปนพื้นท่ีวางรอบผลงาน และอากาศสามารถลอด

ผานผลงานได จากพื้นท่ีวาง จังหวะในการทอ ชองวางของกี่ทอ และชวงวางของการสอดใสวัสดุ 

วัตถุ ส่ิงของ 
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เทคนิคและวิธีการสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 

 ในการสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธของขาพเจาใหความสําคัญกับเทคนิคและกระบวนการ

ในการสรางสรรค เพราะเปนสวนสําคัญของผลงาน ซ่ึงแสดงถึงลักษณะเฉพาะตนท่ีเกิดจากทักษะ

ความชํานาญ และอารมณความรูสึกท่ีมีในขณะน้ันดวย การกําหนดวัสดุท่ีนํามาใชก็มีความสําคัญ

เชนเดียวกัน เพราะเปนการทําใหเกิดความลงตัวซ่ึงสงผลถึงความสมบูรณของผลงานและสัมพันธ

กับแนวความคิดท่ีตองการส่ือแสดงออก ซ่ึงสามารถลําดับข้ันตอนกอนหลังไดดังนี้ 

 1. ข้ันตอนการเตรียมงาน เร่ิมจากการรางภาพผลงานโดยรวม วางแผนและข้ันตอนในการ

สรางสรรคผลงาน โดยเตรียมวัสดุ อุปกรณท่ีสําหรับใชในการทอ และปก รวมท้ังส่ิงของท่ีตองการ

ใสลงไปในผลงาน 

 2. ข้ันตอนการเตรียมงานสวนท่ีปกบนผาเพื่อจะไปปะติดบนช้ินงาน เลือกผาท่ีตองการ ราง

แบบลงบนผาเพื่อเตรียมปก  

 3. ข้ันตอนการเตรียมกี่ใหพรอมสําหรับทอ โดยการผูกเชือกข้ึนเสนยืนและรอยเชือกเขากับ

ฟมใหครบไปตามหนากวางท่ีตองการทอ  

 4. ข้ันตอนการเตรียมส่ิงของท่ีสําหรับใสลงไปในผลงาน ส่ิงของแตละช้ินตองผาน

กระบวนการถักหุม เพื่อความกลมกลืนติดเปนสวนเดียวกันเม่ือนําส่ิงของไปใส และเพื่อความคงทน

ไมใหส่ิงของหลุดออกจาชิ้นงาน 

 5. ข้ันตอนทางเทคนิคในการสรางสรรค 

  5.1 เทคนิคการปกผา 

   5.1.1 เม่ือรางแบบลงบนผาท่ีตองการปกแลว เลือกสีของดายท่ีตองการปก

ลงไป ขึงผากับสะดึงใหตึง แลวจึงปกตามตองการ 

   5.1.2 เม่ือปกเสร็จแลวจึงตัดเปนรูปทรงท่ีตองการเพื่อเตรียมไวสําหรับเย็บ 

ปะลงบนงานสวนท่ีทอ 
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  5.2 เทคนิคการทอบนกี่ 

   5.2.1 เม่ือเตรียมกี่พรอมสําหรับทอเรียบรอยแลว จึงเร่ิมนําไหมพรม หรือ

ผาท่ีเปนเสนมาทอตามลักษณะท่ีวางไวคราวๆโดยรวม แตมีความอิสระในทิศทางของเสนและ

รูปทรงการทอตามอารมณความรูสึก ณ ขณะทอ โดยเวนพื้นท่ีวางบางสวนไวเพื่อปะช้ินสวนท่ีปกไว

แลวลงไป และ พื้นท่ีสวนท่ีตองการใสส่ิงของท่ีเตรียมไว  

   5.2.2 หลังจากทอไปสวนหนึ่งแลว จึงปะช้ินสวนท่ีปกเตรียมไวให

เรียบรอย และใสของท่ีถักหุมแลวลงไป แลวทอซํ้าเพื่อใหส่ิงของติดอยูในผลงาน จากน้ันเม่ือหมด

ดานท่ีทอ ก็คอยๆเล่ือนช้ินงานวนไปเร่ือยๆ จนครบตามดานท่ีตองการทีละดาน 

   5.2.3 ในขณะท่ีปฏิบัติงานอยู จะทําความเขาใจ และรูสึกโตตอบกับตัว

ผลงาน พรอมกับแกปญหาเพื่อใหผลงานเกิดความลงตัวมีความสมบูรณในช้ินงานนั้นๆ 

 6. ปรับเปล่ียน เพิ่มเติม ในสวนท่ีขาดตกบกพรอง ใสรายละเอียดในสวนท่ีตองการ เพ่ือหา

ความลงตัวและความสมบูรณของผลงาน 

 

รูปท่ี 10 วัสดุ อุปกรณ ในการสรางสรรค 

ท่ีมา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
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รูปท่ี 11 วัสดุ อุปกรณ ในการสรางสรรค 

ท่ีมา : จากการศึกษาของผูวิจยั 

 

รูปท่ี 12 วัสดุ อุปกรณ ในการสรางสรรค 

ท่ีมา : จากการศึกษาของผูวิจยั 

 
รูปท่ี 13 ข้ันตอนข้ันตอนการสรางสรรค : การปก 

ท่ีมา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
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รูปท่ี 14 ข้ันตอนการสรางสรรค : ตัดเปนรูปทรงตามท่ีปก 

ท่ีมา : จากการศึกษาของผูวิจยั 

 

รูปท่ี 15 ข้ันตอนการสรางสรรค : นําวัสดุ วัตถุ ส่ิงของมาถักหุม 

ท่ีมา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
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รูปท่ี 16 ภาพราง 

ท่ีมา : จากการศึกษาของผูวิจยั 

 
รูปท่ี 17 ภาพราง 

ท่ีมา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
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รูปท่ี 18 ข้ันตอนการสรางสรรค : ข้ึนเสนยืน 

ท่ีมา : จากการศึกษาของผูวิจยั 

 

รูปท่ี 19 ข้ันตอนการสรางสรรค : ข้ึนเสนยืน 

ท่ีมา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
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รูปท่ี 20 ข้ันตอนการสรางสรรค : การทอ 

ท่ีมา : จากการศึกษาของผูวิจยั 

 

รูปท่ี 21 ข้ันตอนการสรางสรรค : การทอ 

ท่ีมา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
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รูปท่ี 22 ข้ันตอนการสรางสรรค : การทอ 

ท่ีมา : จากการศึกษาของผูวิจยั 

 

รูปท่ี 23 ข้ันตอนการสรางสรรค : การทอ 

ท่ีมา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
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รูปท่ี 24 ข้ันตอนการติดต้ังผลงาน 

ท่ีมา : จากการศึกษาของผูวิจยั 

 

รูปท่ี 25 ข้ันตอนการติดต้ังผลงาน 

ท่ีมา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
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บทที่ 4 

การสรางสรรคและพัฒนาผลงานศิลปนิพนธ 

ในการสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ “เทคนิคผาและวัสดุกับความรูสึกภายใน” ชุดนี้เปน

การนําเสนอ เนื้อหาเรื่องราว อารมณความรูสึกท่ีเกิดจากความทรงจําในวัยเยาวตอบุคคลใกลชิดอัน

เปนท่ีรัก แสดงถึงความผูกพัน และยังเปนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของขาพเจา เปน

จุดเร่ิมตนใหเกิดการคนพบแนวคิดรูปแบบและวิธีการแสดงออกทางศิลปะท่ีมีลักษณะเฉพาะตน 

โดยมุงเนนใหมีการคนควาหารูปทรงท่ีมีความสมบูรณและส่ือความหมายตรงตามจุดประสงคใน

การแสดงออกโดยสามารถลําดับพัฒนาการทางการสรางสรรคไดดังนี้ 

การสรางสรรคผลงานระยะแรก 

แสดงออกทางดานเนื้อหาและรูปแบบเกี่ยวกับบุคคลใกลชิดอันเปนท่ีรักและมีความผูกพัน 

แสดงถึงวิถีชีวิต ความทรงจํา จินตนาการ โดยใชรูปทรงท่ีส่ือความหมายท้ังในความเปนจริงและเชิง

สัญลักษณ เชน รูปบุคคล บาน สัตว ภูเขา ส่ิงของเคร่ืองใช ในภาพผลงานแสดงรายละเอียดของ

เร่ืองราวท่ีเกิดจากกระบวนการสรางสรรคดวยการเย็บ – ปกเปนหลัก  

ปญหาในการสรางสรรค 

ทางดานรูปทรง  รูปทรงยอยท่ีนํามาประกอบกันยังดูไมมีความนาสนใจเทาท่ีควรประกอบ

กับการจัดวางองคประกอบท่ีดูนิ่ง สีสันและน้ําหนักยังไมโดดเดนดึงดูดสายตา 

ทางดานเนื้อหา  ยังแสดงออกทางอารมณไดไมดีพอ เพื่อท่ีจะสอดคลองกับแนวคิด 

ทางดานเทคนิค  ในการปกผา ผาแตละชนิดก็มีความยากงายตางกันในการปก ผาบางชนิด

ในขณะปก อาจทําใหผามีความยนมาก หรืออาจเกิดการพันกันได และเทคนิคท่ีใชยังไมมีความ

หลากหลาย และยังไมมีความลงตัวเทาท่ีควร และส่ือถึงอารมณไดไมดีพอ 
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ผลงานกอนศิลปนิพนธ 

จากผลการสรางสรรคในระยะแรก ขาพเจาไดพัฒนาโดยแทรกความคิดทางดานเนื้อหาใหมี

ความชัดเจนยิ่งข้ึน ผลงานในระยะน้ีจึงแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับความผูกพันของคนรักซ่ึงเปนภาพความ

ทรงจําในชวงขณะหนึ่งของขาพเจาท่ีประทับใจ สอดแทรกจินตนาการสวนตนลงไปในผลงาน โดย

แสดงถึงวิถีชีวิตประจําวัน บรรยากาศสวนใหญจึงเปนภาพกิจกรรมที่ทํารวมกันของขาพเจาและคน

รักท่ีเกิดข้ึน สวนทางดานการแสดงออกทางศิลปะสามารถแบงพัฒนาการไดเปน 2 ระยะดังนี้ 

ผลงานระยะที่ 1 

ไดรับแรงบันดาลใจจากบุคคลอันเปนท่ีรัก และใกลชิด นํามาส่ือแสดงออก ถายทอดความ

ทรงจํา จินตนาการ ดวยเทคนิคการเย็บปกและตกแตงดวยกระดุม ลูกปก และวัสดุเล็กๆ ยังไมมีความ

โดดเดนเทาท่ีควร ในแตละช้ินของผลงานเปนเร่ืองของความรัก ความผูกพนั แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิต

ทองถ่ิน ความแตกตางทางสภาพแวดลอมและวัฒนธรรม แตยังอยูในรูปแบบท่ีเขาใจไดงายและเปน

รูปทรงท่ีส่ือออกมาโดยตรงจากการเลาเร่ืองราวท่ีปกลงไป แตละช้ินแตกตางกันดวยการจัดวาง

องคประกอบใหมๆ แตยังคงเนื้อหาเดิม  

ผลงานระยะที่ 2 

ผลงานในระยะน้ียังไดมีการทดลองคนควาเพิ่มเติม พัฒนาทางดานเทคนิคท่ีเกี่ยวของกับผา

เพิ่มเขามาคือกระบวนการในการทอ ใชเนื้อหาเร่ืองราวเดิมแตเปล่ียนมุมมองใหม ดวยการลดทอน

รูปทรงใหเปนนามธรรมมากข้ึนเพื่อส่ืออารมณ ความรูสึกใหตรงกับแนวคิดมากท่ีสุด แตยังคง

เร่ืองราวอยูบาง เร่ิมมีโครงสราง กระบวนการ และวัสดุเขามาเกี่ยวของมากข้ึน ซ่ึงยังอยูในชวง

พัฒนาเพื่อหาความลงตัวใหกับผลงาน 

การสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 

ผลงานศิลปนิพนธนี้เปนการรวบรวมความคิด เทคนิค วิธีการสรางสรรค รวมถึงการ

นําเสนอผลสรุปทางความรูสึกในความทรงจําจากจินตนาการของขาพเจาท่ีแสดงออกมาทางผลงาน

สรางสรรคจากเร่ืองราวของบุคคลรอบตัว ใหตรงตามจุดมุงหมายท่ีขาพเจาตองการ โดยไดมีการ
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พัฒนา แกไขจากผลงานในชวงทายระยะกอนศิลปนิพนธ เพื่อใหเกิดความสมบูรณท้ังเร่ือง

องคประกอบกับทัศนธาตุ เชน เสนท่ีส่ือถึงอารมณความรูสึกมากข้ึน รูปทรงท่ีอิสระและมีความเปน

นามธรรมมากข้ึนแตยังคงรูปทรงและสัญลักษณอยูบาง สีสันท่ีหลากหลาย และยังมีการนําเอาวัสดุท่ี

ส่ือความหมายทางจิตใจนํามาสอดแทรกภายในผลงานเพื่อกระตุนอารมณความรูสึกอีกดวย รวมถึง

การกําหนดโครงสรางของผลงานใหดูมีความจริงจังมากข้ึนท้ังดานกระบวนการที่หลากหลายมาก

ข้ึนและรูปทรงโดยรวมของท้ังผลงาน จากผลงานชุดกอนๆ โดยผลงานชุดศิลปนิพนธนี้ ยังคงมุงเนน

การแสดงออกทางอารมณความรูสึก ใชเร่ืองราวจากส่ิงของท่ีนํามาสอดแทรก ภายใตความทรง

จําเดิมในวัยเยาวหรืออดีตท่ีผานมา อันเกิดจาการถายทอดทางพฤติกรรม และวิถีชีวิตของคนใน

ครอบครัวและบุคคลใกลชิดอันเปนท่ีรัก 

 

ภาพท่ี 26 ผลงานระยะแรก 

ท่ีมา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
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ภาพท่ี 27 ผลงานระยะแรก 

ท่ีมา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
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ภาพท่ี 28 ผลงานกอนศิลปนพินธระยะท่ี 1 

    ช่ือภาพ  :  “ความสุขเล็กๆ” 

    ขนาด    :  150 x 200 ซม. 

    เทคนิค  :  ผสม 

    ท่ีมา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
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ภาพท่ี 29 ผลงานกอนศิลปนพินธระยะท่ี 1 

    ช่ือภาพ  :  “พรุพี-ปากน้ํา” 

    ขนาด    :  150 x 200 ซม. 

    เทคนิค  :  ผสม 

    ท่ีมา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
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ภาพท่ี 30 ผลงานกอนศิลปนพินธระยะท่ี 1 

    ช่ือภาพ  :  “ฝนเฟอง” 

    ขนาด    :  ผันแปร 

    เทคนิค  :  ผสม 

    ท่ีมา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
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ภาพท่ี 31 ผลงานกอนศิลปนพินธระยะท่ี 2 

    ช่ือภาพ  :  “การเดินทางของความสุข” 

    ขนาด    :  ผันแปร 

    เทคนิค  :  ผสม 

    ท่ีมา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
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ภาพท่ี 32 ผลงานกอนศิลปนพินธระยะท่ี 2 

    ช่ือภาพ  :  “หวงอารมณ” 

    ขนาด    :  ผันแปร 

    เทคนิค  :  เย็บ ปก ถัก ทอ 

    ท่ีมา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
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ภาพท่ี 33 ผลงานกอนศิลปนพินธระยะท่ี 2 

    ช่ือภาพ  :  “เลนเสน” 

    ขนาด    :  ผันแปร 

    เทคนิค  :  ทอ 

    ท่ีมา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
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ภาพท่ี 34 ผลงานกอนศิลปนพินธระยะท่ี 2 

    ช่ือภาพ  :  “เลนเสนเลนของ” 

    ขนาด    :  ผันแปร 

    เทคนิค  :  ผสม 

    ท่ีมา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
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ภาพท่ี 35 ผลงานนิพนธ 

    ช่ือภาพ  :  “เสนทางของความทรงจํา” 

    ขนาด    :  ผันแปร 

    เทคนิค  :  เย็บ ปก ถัก ทอ 

    ท่ีมา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
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ภาพท่ี 36 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ 

   ท่ีมา : จากการศึกษาของผูวิจยั 

 
ภาพท่ี 37 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ 

   ท่ีมา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
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ภาพท่ี 38 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ 

   ท่ีมา : จากการศึกษาของผูวิจยั 

 
ภาพท่ี 39 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ 

   ท่ีมา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
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ภาพท่ี 40 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ 

   ท่ีมา : จากการศึกษาของผูวิจยั 
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บทที่ 5 

สรุปผลการสรางสรรค 

  

 ขาพเจาไดสรางสรรคผลงานดวยแนวคิดและแรงบันดาลใจจากความทรงจําในอดีตท่ีมีตอ

บุคคลใกลชิดอันเปนท่ีรัก ดวยเร่ืองราวความผูกพันในรูปแบบท่ีแตกตางกันไปในแตละบุคคล 

เหตุการณความประทับใจตางๆนําไปสูพัฒนาการทางการสรางสรรคผลงานท่ีมีรูปแบบเฉพาะตน 

ดวยการรวบรวมขอมูลทางความคิดจากภาพสะทอนในอดีตกับจินตนาการสวนตน  ผาน

กระบวนการทางเทคนิคและการใช เสน รูปทรง สัญลักษณ เพื่อส่ือความหมายในการแสดงออก   

การสรางสรรคผลงานภายใตหัวขอ “เทคนิคผาและวัสดุกับความรูสึกภายใน” เปนผลงานท่ี

เกิดจากการทดลอง พัฒนาเทคนิค และรูปแบบอยางตอเนื่อง ดวยเทคนิคการเย็บ ปก ถัก ทอ มีการ

เปล่ียนแปลง แกไข เพื่อใหตรงกับความคิด อารมณ ความรูสึกของขาพเจาท่ีตองการถายทอดออกมา

ใหมากท่ีสุด ในการสรางสรรค   
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2553  - รวมแสดงนทิรรศการ ศิลปไทย  

2554  - รวมแสดงนทิรรศการศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปนรุนเยาว คร้ังท่ี 28 

  - รวมแสดงนทิรรศการรําลึกวัน ศิลป พีระศรี 

เกียรติประวัต ิ

2547  - ผลการเรียนดีเดนอันดับสาม ระดับ ปวช.1 วิทยาลัยชางศิลป กรมศิลปากร 

2548  - ผลการเรียนดีเดนอันดับสาม ระดับ ปวช.2 วิทยาลัยชางศิลป กรมศิลปากร 

2549  - รางวัลท่ี 3 ประเภทสถาปตยกรรมไทย ระดับ ปวช. ในการแสดงงานศิลปกรรม

     นักเรียน นักศึกษา 2549 ณ ศูนยสรรพสินคาซีคอนสแควร 

  - ไดรับรางวัลดีเดนประเภทจิตรกรรมสีน้ํา “มุมสวยในชางศิลป” ระดับ ปวช.3  

    ในการประกวดผลงานศิลปะ ระดับ ปวช. ประจําป 2549   
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