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คาํสาํคญั: ความฝัน/ Dream 
  อุทยัวรรณ  จิตประวติั: ชุมชนแห่งความฝัน : การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมผา้ เพื5อ
ตกแต่งโรงแรมราวินทราบีชรีสอร์ท แอนด์ สปา, พทัยา. อาจารยที์5ปรึกษาวิทยานิพนธ์: อ.อิทธิพล 
วมิลศิลป์, ผศ.ประภากร  สุคนธมณี และ อ.วรภรรท สิทธิรัตน์. 98 หนา้. 
 

 ความฝันท่ามกลางสถานการณ์ที5ไม่สงบ ชุมชนที5สามารถอยูอ่าศยัไดทุ้กเชืBอชาติ ศาสนา 
แต่ ณ เวลา สถานการณ์ในปัจจุบนัทุกคนไม่สามารถอยูร่วมกนัเหมือนเดิมได ้เพราะทุกคนเกิดความ
ระแวงซึ5 งกนัและกนั จึงไม่สามารถใช้ชีวิตประจาํวนัเหมือนปกติได ้ขา้พเจา้จึงคิดสร้างสรรค์งาน
ศิลปกรรมผา้ชุมชนแห่งความสุขขึBนมา เพื5อยงัมีพืBนที5ที5สามารถมีความสุขโดยไม่ตอ้งอยู่บนความ
หวาดระแวงได ้มองไปทิศทางไหนหมู่บา้นไหนก็จะมีแต่ความสุข เบิกบานใจ จึงเกิดเป็นผลงาน
ศิลปกรรมผา้ครัB งนีB  
 โครงการออกแบบงานศิลปกรรมผา้ เพื5อการประดบัตกแต่งภายในโรงแรมราวินทราบีช 
รีสอร์ท แอนด์ สปา แห่งนีB เนืBอหาสอดคลอ้งกบัแนวคิดของโรงแรมที5มีห้องพกัทัBงหมด 227 ห้อง ที5
แต่ละหอ้งถูกวางโครงสีต่างกนัใหอ้ารมณ์ความรู้สึกต่างกนั ภายในหอ้งพกัมีการใชสี้ที5โดดเด่นเพียง
หนึ5 งสีเพื5อตดักบัสีธรรมชาติ เมื5อดูสถาปัตยกรรมภายนอก เป็น สถาปัตยกรรมสไตล์ โคโลเนียล 
ดงันัBนจึงนาํเสนอการตกแต่งพืBนที5ดว้ยงานศิลปกรรมผา้ เป็นงานฝีมือที5มีรายละเอียดของลวดลาย
และการใชสี้หลากหลาย โดยผลงานสามารถเชื5อมโยงแนวความคิด เรื5องสีสื5ออารมณ์ความรู้สึกใน
งานออกแบบตกแต่งของทางโรงแรมให้เข้ากับเนืBอหาสาระโครงสร้างงานศิลปกรรมผา้ ครัB งนีB  
เพื5อใหแ้ขกผูใ้ชบ้ริการเกิดความสุข เบิกบาน ไปพร้อมกนัตามจุดประสงค ์
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 A dream amid the unrest. Communities can live in every race and religion, but at the 

current situation, not everyone can live together as intended. Because everyone is suspicious of 

each other. Can not use it everyday like normal. I took creative fabric art community enjoyed it. 

In order to have an area that can be enjoyed without the paranoia it. Look to the village where I 

was going, but it was a happy cheerful fabric art work this time. 

 Project design and fabric art The hotel interior decor Ravindra Beach Resort & Spa, 

this content is consistent with the concept of a hotel with 227 rooms, each room is a different 

color frame to different moods. Each room has a distinctive color one color to contrast with the 

natural color. When viewing the exterior architecture is an architectural style colonial Thus the 

contemporary art space with fabric. Crafts with details of the design and use of rich colors. The 

results can be linked concepts. Emotions in the media about the color and interior design of the 

hotel to the contents of this fabric art for guests to enjoy the service was cheerful along purposes. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

ขา้พเจ้ากราบขอบพระคุณบิดามารดา ผูเ้ป็นแรงผลกัดันที�สําคญัยิ�งในการศึกษาตลอดชีวิตของ
ขา้พเจา้ ตวัอยา่งที�ดีของความซื�อสัตย ์ขยนัมั�นเพียร อดทนต่อการทาํงานของบิดา พลงัใจ พลงักายของมารดาที�
คอยเกื.อกลู ผลกัดนัให้เกิดเป็นผลงานสร้างสรรคจ์นสําเร็จลุล่วงสมบรูณ์กาํลงัใจจากนอ้งชาย นอ้งสาว ป้า ย่า 
ปู่ และความรักและความช่วยเหลือทุกๆอยา่งของนายอ๊อฟ ไตรรงค ์จกัรเครือ 

อีกทั. งข้าพเจ้าขอน้อมระลึกถึง พระคุณของครูบาอาจารย์ทุกท่านทั. งในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
ศาสตราจารย ์วิโชค มุกดามณี(จิตรกรรมและสื�อผสม) และ ดร. ถวลัย ์ดชันี ผูส้ร้างสรรคโ์อกาสให้ขา้พเจา้ได้
เรียนรู้และเดินทางสู่เส้นทางศิลปะ 

อาจารยอิ์ทธิพล วิมลศิลป์ เป็นที�ปรึกษาคอยให้แรงบนัดาลใจ ผลกัดนั ให้กาํลงัใจ และคอยเอาใจ
ใส่แกขา้พเจา้เสมอมา ตลอดเวลาที�ขา้พเจา้ไดศึ้กษา ภาควิชาประยกุตศิลปศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร ,ผูช่้วย

ศาสตราจารยป์ระภากร  สุคนธมณี เป็นกาํลงัใจให้แก่ขา้พเจา้, อาจารยว์รภรรท  สิทธิรัตน์ ที�คอยให้คาํปรึกษา
ตั.งแต่ตอนเขา้มาศึกษา ให้มุมมองและแนวคิดใหม่ๆในงานศิลปะ,ผูช่้วยศาสตราจารยธี์รวฒัน์ งามเชื.อชิตและ
ผูช่้วยศาสตราจารย์พิทักษ์ สง่า ที�คอยเป็นกาํลงัใจให้เสมอมา และครูบาอาจารยทุ์กท่านที�มีความเมตตา
ประสิทธิ= ประสาทความรู้แก่ศิษยใ์น ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร ขอบคุณนางสาวนภ
พรรธ์ ทพัสะอาดที�คอยช่วยเหลือกนัตลอดมา และ ขอบคุณเพื�อนๆพี�ๆนอ้งๆ ทุกคนที�สู้อดทนรํ�าเรียนดว้ยกนั 
มาตลอดเวลาหลายปี 
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บทที� 1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
เมื�อกล่าวถึงคาํว่า “ชุมชน” ในชนบท ทุกคนที�เคยไดย้ินและที�เคยสัมผสัในบรรยากาศ

ของชนบทนั'น คงรับรู้ไดถึ้งความสงบสุข เรียบง่าย และอธัยาศยัของผูค้นในชุมชนที�มีความเป็น
กนัเอง เอื'อเฟื' อเผื�อแผซึ่� งกนัและกนัตลอดผูที้�ไดเ้ขา้มาสัมผสัและเขา้มาเยี�ยมเยือน การดาํเนินชีวิตใน
ชุมชนชนบทนั'นไม่ตอ้งรีบร้อนไม่ตอ้งแข่งขนักบัเวลาเหมือนคนในเมืองหลวงเพียงแค่ไดย้ินเสียง
ของไก่ขนัในตอนเช้า และในชีวิตประจาํวนัในดา้นเกษตรกรรม กิจกรรมตอนเชา้ที�ทุกบา้นตอ้งไป
ทาํทุกเช้าก่อนที�จะไปทาํงานประจาํ คือ การไปสวนยางพารา เพื�อทาํการกรีดยางพารา เป็นสิ�งที�
ผกูพนักบัคนใตแ้ละเป็นวิถีชีวิตที�มีมาตั'งแต่บรรพบุรุษ ในปี พ.ศ. 2547 เกิดเหตุการณ์ที�ไม่คาดคิด
ขึ'นมา เพราะที�ที�เคยสงบสุขและอยูร่วมกนัไดทุ้กศาสนาทั'ง ไทยพุทธ คริสต์ อิสลาม ก็มีเหตุการณ์
รุนแรงเกิดขึ'น เริ�มจากการวางเพลิงเผา่โรงเรียน ต่อมามีการทาํร้ายขา้ราชการครู ตาํรวจ ทหาร และ
ทาํร้ายประชาชนธรรมดา ผูห้ญิง ผูช้าย แมก้ระทั'งเด็กและผูห้ญิงที�กาํลงัตั'งครรภ์ จากพื'นที�ที�มีแต่
ความสงบสุขกลับกลายมาเป็นความน่ากลัว ความอันตรายในทุกพื'นที�  และในปี พ.ศ. 2548 
เหตุการณ์ก็เลวร้ายมากกวา่เดิม คือคนร้ายบุกไปที�สถานีตาํรวจ และฐานทพัของทหาร บุกยิงตาํรวจ
และทหาร ณ ตอนนั'นตาํรวจและทหารไม่มีความสูญเสีย มีแต่ที�ไดรั้บบาดเจ็บสาหัส แต่กลบัเป็น
ฝ่ายผูก่้อการร้ายที�เกิดความสูญเสีย เหตุการณ์นี' เกิดขึ' นวนัเดียวกับการจับกุมผูก่้อการร้ายใน
มสัยิดกรือเซะ ซึ� งเหตุการณ์ครั' งนี' ผูก่้อการร้ายตายเป็นจาํนวนมาก และหลงัจากนั'นเหตุการณ์ก็ไม่
สงบจนถึงปัจจุบนั เหตุการณ์เกิดขึ'นตั'งแต่ ปี พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 25561เป็นเวลา 9 ปีแลว้ ที�ชาวบา้น
ในพื'นที� 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ที�ตอ้งเผชิญกบัเหตุการณ์ที�เลวร้ายโดย
ไม่รู้เลยวา่ความสงบสุขที�เคยมีจะกลบัคืนมาเป็นดั�งเดิมเมื�อไร 

เนื�องดว้ยขา้พเจา้เป็นคนในพื'นที� ตอนเหตุการณ์เริ�มเกิดขึ'นนั'น ขา้พเจา้กาํลงัศึกษาอยู่
ชั'นมธัยมศึกษาปีที� 4 จากที�เคยไปกลบัโรงเรียนตามปกติ ลกัษณะการกลบับา้นก็เปลี�ยนไปคือ หนา้
โรงเรียนจะมีรถถงัและทหารยืนคอยดูแลนกัเรียนทุกคนที�มาเรียนในโรงเรียน เหตุการณ์แบบนี'ทาํ
ให้ขา้พเจา้คิดว่าการที�มีทหารอาวุธครบมือพร้อมรถถังอยู่หน้าโรงเรียนอย่างนี' คงเป็นที�เดียวใน
ประเทศไทยเลยก็วา่ได ้ทาํให้ช่วงเวลานั'นเป็นช่วงเวลาที�สร้างความรู้สึกหวาดกลวัทั'งในช่วงเวลาที�

                                                           

 1ศรีสมภพ จิตร์ภิรมยศ์รี, ความรู้และความไม่รู้จังหวดัชายแดนใต้ปี 2552 (กรุงเทพฯ : 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2552), 7. 
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เรียนจนกระทั'งกลบัถึงบา้น แต่เมื�อเวลาผ่านไปเราก็ตอ้งใช้ชีวิตอยู่กบัความกลวันั'นให้ไดแ้ละใช้
ชีวติใหเ้ป็นปกติไม่วา่เหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ'นก็ตาม ก็ตอ้งดาํเนินชีวิตกนัต่อไป และเมื�อเหตุการณ์
หนึ� งเกิดขึ'นกบัครอบครัวของขา้พเจา้ ในเทศกาลออกพรรษาทางภาคใตจ้ะมีประเพณีสําคญัในวนั
ออกพรรษา ซึ� งเราเรียกวา่ “ประเพณีชกัพระ”2ซึ� งครอบครัวของขา้พเจา้ไดไ้ปร่วมงานเป็นประจาํทุก
ปี แต่เทศกาลในปี พ.ศ. 2551 นั'นเกือบทาํให้ขา้พเจา้ตอ้งสูญเสียอยา่งที�ไม่สามารถเรียกกลบัคืนมา
ไดเ้ลย คือ เหตุการณ์วางระเบิด ซึ� งบริเวณที�คนร้ายนาํระเบิดมาวางนั'นเป็นที�ที� พ่อ แม่ นอ้งสาวและ
นอ้งชายของขา้พเจา้ นั�งพกัผอ่นหลงัจาการเดินนาํเรือพระเขา้ไปในลานพิธีหนา้ที�ทาํการอาํเภอโคก
โพธิK  จงัหวดัปัตตานี และนอ้งสาวไดช้วนให้พ่อลุกขึ'นออกจากบริเวณนั'น เพราะนอ้งสาวอยากกลบั
บา้น เหตุการณ์ที�ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ'นหลงัจาก ครอบครัวของขา้พเจา้ลุกออกจากเกา้อี'นั'นและ
ขา้มถนนไปอีกฝั�งก็เกิดระเบิดขึ'นทนัที นบัเป็นโชคดีของครอบครัวของขา้พเจา้ที�ไม่มีใครได้รับ
บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี'  และเป็นสิ�งที�ทาํให้ขา้พเจา้คิดตลอดเวลาว่าอยากให้มีดินแดนที�สงบที�มอง
ไปแลว้มีแต่ความสุขสงบและเงียบสงบ และเป็นชุมชนในฝันที�มีแต่ความสุข จึงเป็นสาเหตุที�ทาํให้
ขา้พเจา้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบงานศิลปกรรมผา้เพื�อเสนอให้บุคคลทั�วไปให้ไดรั้บรู้ถึง
ความสงบสุข และความสุขที�ยงัคงมีอยูใ่นความรู้สึกภายในพื'นฐานชีวติของแต่ละคน 
ลกัษณะผลงานการแสดงออกนั'น ขา้พเจา้เลือกสื�อถึงชุมชนที�อยูใ่นความฝันและความรู้สึกภายใน
พื'นฐานชีวิตของตวัขา้พเจา้เองที�ผกูพนักบัชุมชน แต่ยืนอยูบ่นหลกัความเป็นจริงและผสมผสานไป
กบัจิตนาการ โดยการนาํเสนอผา่นงานศิลปกรรมผา้ ที�สื�อผา่นเรื�องราวของชุมชนที�มีความสงบ และ
มีแต่ความสุขผา่นตวัสถาปัตยกรรมของบา้นเรือนออกมาไดอ้ยา่งมีความสุข 
ในการสร้างสรรค์โครงการออกแบบงานศิลปกรรมผา้ เพื�อติดตั'งผลงานสร้างสรรค์ให้มีความ
สอดคลอ้งกบัสถานที� โดยไดค้น้หาและศึกษาสถานที�ซึ� งมีความสอดคลอ้งกบัแนวทางสร้างสรรค ์
ขา้พเจา้สร้างสรรคผ์ลงานศิลปกรรมผา้โดยคาํนึงถึงแนวคิดและรูปแบบ ความเหมาะสมและวิธีการ
ติดตั'ง เพื�อเขา้กบัสถานที�ให้มีความประสานกลมกลืนและส่งเสริมให้สถานที�นั'น เกิดความงดงาม
ตามแนวทางที�ใชก้ารวเิคราะห์สถานที�และออกแบบผลงานให้สอดคลอ้งกนัโดยสถานที�ดงักล่าวคือ 
โรงแรมราวินทราบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นสถานที�ที�มีความสงบและเต็มไปด้วยความสุข 
เนื�องจากพทัยาเป็นสถานที�สําหรับพกัผอ่นของครอบครัวทั'งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สถานที�
นอกจากจะมีความเงียบสงบแลว้ ยงัมีรูปแบบการตกแต่งในรูปแบบโคโลเนียล โดยสถานที�สามารถ

                                                           

 2คณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ, 
ประวตัิศาสตร์ท้องถิ�น : ความเป็นมาของอาํเภอสําคัญในประวตัิศาสตร์ ภาคใต้ (กรุงเทพฯ : 
คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2542), 223. 
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ให้แรงบนัดาลใจแก่ขา้พเจา้ในการออกแบบเพื�อเขา้ไปตกแต่ง โดยสร้างเป็นผลงานศิลปกรรมผา้
แนวกึ�งเหมือนจริง 
 
วตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 
 1. เพื�อศึกษาลกัษณะและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที�สอดคลอ้งกบัเรื�องราวที�ใชใ้นการ
สร้างสรรคผ์ลงาน เพื�อแสดงออกถึงความสงบสุขของชุมชนในจิตนาการของขา้พเจา้ 
 2. เพื�อศึกษากระบวนการประยุกต์งานศิลปะเขา้กบัสถานที� โดยขา้พเจา้ศึกษาถึงความ
สอดคล้องของแนวความคิดและวิธีการติดตั'งงานศิลปะกบัโรงแรมราวินทราบีช รีสอร์ท แอนด ์
สปา (พทัยา) จงัหวดัชลบุรี 

 

สมมติฐานของการศึกษา 
 1. รูปแบบสถาปัตยกรรมที�ยึดหลกัความเป็นจริงและสอดแทรกสถาปัตยกรรมในจิตนา
การ โดยสร้างสรรคผ์ลงานศิลปกรรมผา้ ลกัษณะของเทคนิค คือการเยบ็ผา้ผสมผสานกบัวสัดุต่างๆ 
 2. การนาํเสนอผลงานศิลปกรรมผา้ เรื� อง “ชุมชนแห่งความฝัน” เขา้ไปติดตั'งภายใน
โรงแรมราวนิทราบีช รีสอร์ท แอนด ์สปา ครั' งนี'ทาํใหเ้กิดผลร่วมกนัในดา้นความงามและสอดคลอ้ง
กบัการออกแบบตกแต่งของสถานที�ตรงกบัวตัถุประสงค์ของสถานที� เพื�อเน้นสื�อถึงความสงบสุข
ของชุมชนที�ผา่นจากตวัสถาปัตยกรรมที�ยดึหลกัความเป็นจริงสอดแทรกสถาปัตยกรรมในจิตนาการ 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ศึกษา รูปแบบและเนื'อหาของงานศิลปกรรมผา้ โดยการถ่ายทอดบรรยากาศของ
ชุมชนและเน้นการจัดวางที�เรียบง่ายและเทคนิคลวดลายของเส้นด้ายให้มีความโดดเด่นและ
กลมกลืนไปกบัสีของผา้ 
 2. ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการออกแบบ และตกแต่งดว้ยผลงานศิลปกรรมผา้ภายใน 
โรงแรมราวินทราบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ให้เกิดความสอดคลอ้งระหว่างผลงานที�นาํไปติดตั'งกบั
สถานที� 
 

ขั2นตอนของการศึกษา 
 1.ศึกษารวบรวมขอ้มูลจากเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง 
 1.1 ศึกษาขอ้มูลการออกแบบตกแต่งทั'งภายในและภายนอกอาคารโรงแรมราวนิ 
ทราบีช รีสอร์ท แอนด ์สปา 
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 1.2 ศึกษาขอ้มูลแรงบนัดาลใจ จากประสบการณ์ส่วนตวั 
 1.3 ศึกษาขอ้มูลความรู้ทั�วไปเกี�ยวกบัรูปทรงทางสถาปัตยกรรมสไตลโ์คโลเนียล 
 1.4 ศึกษาขอ้มูลความรู้ทั�วไปเกี�ยวกบัศิลปะการตดัเยบ็และการเยบ็ปะติดปะต่อกนั 
แพชเวร์ิค 
 1.5 ศึกษาขอ้มูลดา้นการกาํหนดรูปแบบการสร้างสรรค ์
 2.วเิคราะห์ขอ้มูล สถานที� หาจุดติดตั'ง 
 3. วเิคราะห์ขอ้มูลส่วนที�นาํไปสร้างสรรค ์
 4. วเิคราะห์ผลงานเพื�อเตรียมสร้างสรรค ์
 5. ขยายภาพร่าง (Sketch) 
 6. สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมผา้รวมถึงแก้ปัญหาที�เกิดขึ'นระหว่างการสร้างสรรค์
ผลงาน 
 7. การนาํเสนอผลงาน 
 8. สรุปผลงานสร้างสรรคต์ามวตัถุประสงค ์
 
วธีิการศึกษา 
 1. การศึกษารวบรวมข้อมูลที�เกี�ยวข้อง 
1.1ขอ้มูลการออกแบบตกแต่งภายในและภายนอก “ราวนิทราบีช รีสอร์ท แอนด ์สปา” 
ศึกษาขอ้มูลเพื�อให้ทราบถึงลกัษณะการออกแบบตกแต่งภายในและภายนอกในส่วนต่างๆของ
สถานที�ทราบถึงขนาดของพื'นที� แต่ละส่วนของการออกแบบ รวมทั'งกิจกรรมต่างๆที�เกิดขึ'นภายใน
สถานที� โดยรวบรวมขอ้มูลถ่ายภาพจากสถานที�จริง 
 1.2 ขอ้มูลจากประสบการณ์ส่วนตวั 
  ศึกษาโดยใช้ประสบการณ์ตรง ที�เคยได้สัมผสัจากการที�อยู่อาศยัภายในพื'นที�
จงัหวดัปัตตานี ไดม้องเห็นความเป็นอยู ่วฒันธรรม พฤติกรรมของประชาชนภายในพื'นที�ที�เคยมี 
ความเป็นอยูก่นัอยา่งมีความสุข ทาํใหเ้กิดความคิดวา่อยากให้มีพื'นที�ของความสุขดั'งเดิม และชุมชน
อยูร่วมกนัไดทุ้กเชื'อชาติ ศาสนาโดยไม่มีการแบ่งแยก 
 1.3 ขอ้มูลความรู้ทั�วไปเกี�ยวกบั สถาปัตยกรรมสไตลโ์คโลเนียล 

 ศึกษาถึงความหมายความเป็นมาของสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียล ลกัษณะ
ของสถาปัตยกรรม เพื�อหาขอ้สรุปของขอ้มูล มาประกอบเชื�อมโยงกบัแนวคิดการสร้างสรรครู์ปทรง
ของผลงาน 
 1.4 ขอ้มูลความรู้ทั�วไปเกี�ยวกบัศิลปะการตดัเยบ็และการเยบ็ปะติดปะต่อกนั  
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  ศึกษาถึงความหมายความเป็นมา ประเภทของการตัดเย็บ และศึกษาความ
หมายความเป็นมา ลกัษณะการเยบ็ปะติดปะต่อกนั แพชเวิร์ค เพื�อหาขอ้สรุปของขอ้มูล มาประกอบ
เชื�อมโยงกบัแนวความคิด 

1.5 ขอ้มูลทางดา้นการกาํหนดรูปแบบการสร้างสรรค ์
 ศึกษาจากผลงานที�ตวัผูส้ร้างสรรคชื์�นชอบ ในส่วนของเรื�องเทคนิค แนวคิด การ

สร้างรูปทรง การจดัวางผลงาน 
                               1.5.1 ผลงานของ ฮวน มิโร (Juan Miro) และวินเซนต์ แวนโก๊ะ (Vincent Ven 
gogh)ในเรื�องของการจดัวางรูปแบบของงาน 
                               1.5.2 ผลงานของ ฮุนแดร์ทวาสแซ่ร์ (Friedensreich Hundertwasser) และ ปอสต์
นิค ยาคอฟเลฟ(Postnik Yakovlev) ผูอ้อกแบบตกแต่ง มหาวิหารเซนต์บาซิล ในเรื�องแนวความคิด
และจิตนาการรูปทรงที�ใชส้ร้างสรรคผ์ลงาน 
                               1.5.3 ผลงานของ ฤทยัรัตน์ คาํศรีจนัทร์ และ หทยัรัตน์ มณีรัตน์ ในเรื�องของการ
ใชเ้ทคนิคการเยบ็ปะติดปะต่อกนั แพชเวร์ิค (Patchwork) และ (Quilt) 
 2. การวเิคราะห์ข้อมูลเพื�อเตรียมการสร้างสรรค์ 
                         2.1 สรุปให้เห็นว่าจากขอ้มูลสถานที�มีความสอดคล้องกบัแนวความคิดของการ
สร้างสรรคผ์ลงานศิลปกรรมผา้อยา่งไร และขอ้มูลจากประสบการณ์ส่วนตวัของผูส้ร้างสรรคเ์องกบั
รูปแบบการสร้างผลงานของศิลปินจะเป็นอยา่งไร 
                         2.2 จากการศึกษาขอ้มูลที�ผา่นมา ทาํใหท้ราบวา่ รูปแบบผลงานจะออกมาในรูปแบบ
ใด เพื�อที�จะทาํการถ่ายทอด ความรู้สึกของผูส้ร้างสรรค ์แนวความคิดตามจินตนาการ 
                               2.2.1 ผูส้ร้างสรรคคิ์ดวา่รูปแบบของผลงานสร้างสรรคจ์ะออกมาในลกัษณะของ
งานศิลปกรรมผา้ ใช้เทคนิคการเยบ็ปะติดปะต่อ แพชเวิร์ค งานส่วนมากสร้างเป็นรูปทรงอิสระ มี
การทบัซ้อนประกอบกนัของส่วนยอ่ยต่างๆ ทาํให้เกิดมิติในงานและการเลือกใชโ้ทนสีที�ดูอบอุ่นมี
ความสุข และสนุกสนานอนัมีความสอดคลอ้งกบับรรยากาศภายในสถานที� ที�มีความสุขและอบอุ่น 
 3.  การวเิคราะห์ผลงานเพื�อเตรียมการสร้างสรรค์ 
                         ทาํการทบทวน วิเคราะห์จากผลงานสร้างสรรค์ที�ผ่านมา ของผูส้ร้างสรรค์เองใน
เรื�องแนวความคิด และเทคนิควธีิการสร้างผลงาน 
                         3.1 วิเคราะห์ผลงานช่วงที� 1 การสร้างสรรคผ์ลงานในรูปแบบของผลงานออกแบบ
ผลิตภณัฑที์�นาํไปผสมผสานกบังานศิลปกรรมผา้ (ระหวา่งปี พ.ศ. 2554) ซึ� งผูส้ร้างสรรคเ์คยทาํงาน
เบื'องต้นอยู่ในช่วงการศึกษาในระดับปริญญาตรีและการทาํงานที�เกี�ยวข้องกับการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ งานสร้างสรรคม์กัเป็นการออกแบบ 3 มิติ เป็นผลิตภณัฑ์ที�ตอบสนองความตอ้งการของ
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มนุษย ์ซึ� งผูส้ร้างสรรค์งานยงัไม่ค่อยมีความรู้ดา้นการเยบ็ปะติดปะต่อ แพชเวิร์คอย่างที�ควร และ
พฒันางานของผูส้ร้างสรรคต่์อไปในช่วงที� 2  
                         3.2 วเิคราะห์ผลงานช่วงที� 2 การสร้างสรรคผ์ลงานในรูปแบบของผลงานศิลปกรรม
ผ้า (ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2555) ซึ� งเป็นผลงานที�ผู ้สร้างสรรค์ ได้สร้างสรรค์ขึ' นก่อนงาน
วทิยานิพนธ์ ผลงานดงักล่าวเป็นผลงานศิลปกรรมผา้ที�ใชส้ําหรับติดตั'งในอาคารสถานที� ผลงานได้
ผ่านขั'นตอนกระบวนการคิดและการทดลอง สร้างสรรค์และพฒันาเพื�อให้เกิดความงามลงตวั 
สอดคล้องกับลักษณะพื'นที�การตกแต่งของสถานที�ผลงานมีแนวคิดและเรื� องราวเกี�ยวกับการ
จินตนาการความงามจากรูปทรงทางสถาปัตยกรรม ซึงผลงานในช่วงนี' ไดมี้การปรับเปลี�ยนในเรื�อง
รูปทรง ขนาด การจดัวางของตาํแหน่งติดตั'งผลงาน และมีการพฒันาเทคนิคในการตดัเยบ็ ทาํให้เกิด
ความชดัเจนและเอกลกัษณ์ในเทคนิคการสร้างสรรคผ์ลงานขึ'น 
 4. การสร้างสรรค์ผลงาน 
                         4.1 กาํหนดหัวขอ้เรื� องที�ตอ้งการร่าง (Sketch) แล้วทาํการหาขอ้มูลที�สามารถเป็น
แนวทางในการทาํงานมาใช้ในผลงานภาพร่าง (Sketch) บวกกบัจินตนาการส่วนตวั เพื�อถ่ายทอด
ออกมาใหเ้ป็นภาพร่าง (Sketch) 2 มิติ 
                         4.2 นาํผลงานภาพร่าง (Sketch)     ที�มีหลายแบบมาทาํการวิเคราะห์แยกแยะศึกษา
องค์ประกอบของความงามและชุดสี พิจารณาเลือกแบบที�เหมาะสมที�สุด เพื�อจะนาํมาขยายแบบ
สร้างสรรคเ์ป็นผลงานจริง 
                         4.3 ลงมือปฏิบติังานสร้างสรรค์ผลงานจริง ทาํการวิเคราะห์ ตรวจสอบลักษณะ
ผลงานตามความพอใจ ตามวตัถุประสงค์เพื�อหาข้อสรุปทั'งในระหว่างสร้างสรรค์และเมื�องาน
สร้างสรรคส์าํเร็จ แยกแยะประเด็นตามประเด็นปัญหาวา่ชอบหรือไม่ชอบตรงส่วนไหนบา้ง 
 5.การนําเสนอผลงาน 
                         5.1 เมื�อผูส้ร้างสรรค ์ไดพ้ิจารณาตามเวลาของการปฏิบติังานผูส้ร้างสรรคไ์ดก้าํหนด
จาํนวนผลงานสร้างสรรค ์จาํนวน 9 ชิ'นงาน ในระยะเวลา 1 ปี 
                         5.2 ผลงานสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปกรรมผา้ ที�ใช้เทคนิคการเย็บปะติดปะต่อ 
แพชเวิร์ค ลกัษณะของงานตามแนวความคิดและจินตนาการที�ผูส้ร้างสรรคต์อ้งการนาํเสนอ สื�อถึง
ชุมชนแห่งความฝัน 
                         5.3 ฟังคาํวจิารณ์และนาํมาเปรียบเทียบกบัผลงานสร้างสรรคที์�ผา่นมาเพื�อพฒันางาน 
ปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมต่อไป 
                         5.4 นาํเสนอผลงานสําเร็จเป็นผลงานศิลปกรรมผา้ที�ผ่านการศึกษาและพิจารณา
ความเหมาะสมสอดคล้องกบัการติดตั'งภายนอก ภายใน สถานที� “โรงแรมราวินทราบีช รีสอร์ท 
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แอนด์ สปา”พร้องทั'งนาํเสนอแบบจาํลอง (Model) ของสถานที� เพื�อจาํลองการติดตั'งผลงาน และ
ภาพถ่ายสถานที�ที�จาํลองการติดตั'งภาพผลงานสําเร็จเขา้ไปติดตั'งในตาํแหน่ง ที�ผ่านการพิจารณา
ความเหมาะสมแลว้ ประกอบการนาํเสนอผลงานทั'งหมด 
 
 6.  การสรุปผลการสร้างสรรค์ 
 สรุปผลตามวตัถุประสงค์ที�ได้กําหนดไวเ้บื'องต้นแล้ว กล่าวคือ ผลงานสร้างสรรค์
ศิลปกรรมผา้ และการออกแบบไดแ้รงบนัดาลใจมาจากชุมชนบา้นเกิดของตวัเอง ลกัษณะรูปทรง
สถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียน ใชเ้รื�องราวของความรู้สึกจากความสุขที�ขาดหายไปในชุมชน เป็น
แนวคิดหลกัในการออกแบบ “โรงแรมราวินทราบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา” ที�ใชเ้ป็นสถานที�ในการ
ติดตั'งผลงานพทัยาเป็นสถานที�ที�มุ่งเนน้การพกัผอ่นของครอบครัว สร้างความสงบ ความสุขให้แก่ผู ้
ที�เขา้พกัอาศยัภายในโรงแรม ซึ� งเหตุผลที�เลือกโรงแรมราวินทราบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เพราะมี
รูปแบบสอดคล้องกบัแนวความคิดหลกัในการออกแบบ และเพื�อให้มีการเชื�อมโยงและส่งเสริม
ให้กับตวัสถานที�ของ โรงแรมราวินทราบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ที�ใช้เป็นสถานที�ในการติดตั'ง
ผลงาน อาคาร รูปทรงของผลงานบา้งส่วนนาํรูปทรงตวัอาคารภายใน ภายนอก ของโรงแรมราวินท
ราบีช รีสอร์ท แอนด ์สปา มาเป็นส่วนหนึ�งในผลงานศิลปกรรมผา้ชุดนี'  
 
แหล่งข้อมูลในการศึกษา 
                    1. ศึกษาจากประสบการณ์ตรงโดยสัมผสักบัชุมชนในพื'นที� 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
(จงัหวดัปัตตานี) 
                    2. ศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร วารสาร หนังสือ ผลงานที� เกี�ยวข้องกับการ
สร้างสรรคใ์นหอ้งสมุด นิทรรศการศิลปะ และเวบ็ไซดท์างอินเตอร์เน็ต 
                    3. ศึกษาการตกแต่งสถานที�หอ้งนอน/สปา โดยเขา้ชมและศึกษาจากแหล่งสถานที�จริง 
 
อุปกรณ์ที�ใช้ในการสร้างสรรค์ 
                    1.อุปกรณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น ผา้ชนิดต่างๆ อุปกรณ์การเยบ็ผา้
เป็นตน้  
                    2. สมุดบนัทึกและกลอ้งถ่ายภาพ เพื�อใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 
                    3. คอมพิวเตอร์ เพื�อเก็บรวบรวมขอ้มูลและใชใ้นการสืบคน้ทางอินเตอร์เน็ต 
 
ข้อตกลง 
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 1. โครงการนี' เป็นการศึกษาเพื�อประยุกต์ผลงานให้สอดคล้องกับสถานที�  เป็น
กระบวนการศึกษาขั'นตอนของการปฏิบติังานในเชิงการทดลอง เป็นการสมมุติเท่านั'น ไม่สามารถ
นาํผลงานไปติดตั'งยงัสถานที�จริงได ้
 2. ขนาดของผลงานศิลปกรรมผา้ที�สร้างขึ'นจริงเป็นเพียงภาพตน้แบบที�อาจไม่ใช่ขนาด
จริง เนื�องจากบางกรณีพื'นที�บริเวณติดตั'งกวา้งใหญ่มากจึงไดล้ดขนาดตามสัดส่วนความเหมาะสม 
เพื�อความสะดวกในการสร้างสรรค์แต่มีการทดลองสร้างแบบจาํลอง 3 มิติ เพื�อให้เห็นสัดส่วน
ชดัเจนยิ�งขึ'น 
 3. ข้อมูลเกี�ยวกับโรงแรมราวินทราบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นข้อมูลที�ได้นํามา
วเิคราะห์ในบางส่วนไม่ใช่ทั'งหมด 
 
ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 
 1. ไดอ้อกแบบสร้างสรรคผ์ลงานศิลปกรรมผา้และพฒันาผลงานทางดา้นเทคนิควิธีการ 
ซึ� งรวมถึงการพฒันาทางความคิดในรูปแบบสถาปัตยกรรมที�สอดคลอ้งกบัชุมชนในจิตนาการ เป็น
การพฒันาตนเองสู่ความสาํเร็จ 
 2. ได้ผลงานศิลปกรรมผา้ ที�มีความสอดคล้องกับการออกแบบตกแต่งภายในและ
ภายนอกสถานที� “โรงแรมราวินทราบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา” และสามารถส่งเสริมภาพลกัษณ์ของ
สถานที�โรงแรม ที�มุง้เน้นการพกัผ่อนของครอบครัว สร้างความสงบ ความสุขให้แก่ผูที้�มาเขา้พกั
ภายในโรงแรม 
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บทที� 2 

ข้อมูลที�เกี�ยวข้องกบัการสร้างสรรค์งาน 

 
การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ เรื�อง “ชุมชนแห่งความฝัน” เกิดจากผูส้ร้างสรรคเ์ป็นคนจงัหวดั
ปัตตานี และจงัหวดัปัตตานีเป็นพื'นที�ที�มีกลุ่มผูก่้อการร้ายทาํร้ายประชาชน จากพื'นที�ที�เคยมีความ
สงบสุขผูค้นอยู่รวมกนัไดทุ้กเชื'อชาติ ศาสนา วนันี' กลบักลายเป็นพื'นที�ที�ตอ้งการการปกป้องและ
ดูแลผูค้นจากผูก่้อการร้าย ทาํให้พื'นที�ที�เคยสงบสุขขาดหายไป ซึ� งเป็นที�มาของแรงบนัดาลใจให้
ผูส้ร้างสรรค์เกิดความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี'  ซึ� งเกี�ยวขอ้งกบัความรู้สึกที�
อยากมีพื'นที�ที�ยงัมีความสงบสุขคงเหลืออยู่บ้าง ผูส้ร้างสรรค์ได้นําความเป็นชุมชน สื�ออารมณ์
ความรู้สึกที�เป็นผลงานกึ�งนามธรรม โดยใชค้วามสัมผสัเรื�องราวความรู้สึกที�เกิดขึ'นเป็นแรงบนัดาล
ใจ มาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานชุดนี'  ซึ� งผูส้ร้างสรรคไ์ดท้าํการศึกษารวบรวมขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อใช้
ประกอบในการสร้างสรรคผ์ลงานให้สอดคลอ้งกบัการติดตั'งผลงานในสถานที� “โรงแรมราวินทรา
บีช รีสอร์ท แอนด ์สปา” สามารถแบ่งการศึกษาขอ้มูลไดด้งันี'  
                    1.ขอ้มูลแรงบนัดาลใจจากประสบการณ์ส่วนตวั 
                    2. ขอ้มูลความรู้ทั�วไปเกี�ยวกบั สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล 
                    3. ขอ้มูลความรู้ทั�วไปเกี�ยวกบัศิลปะการตดัเยบ็และการเยบ็ปะติดปะต่อกนั 
                    4. ขอ้มูลทางดา้นการกาํหนดรูปแบบการสร้างสรรค ์
 
ข้อมูลแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ส่วนตัว 
ผูส้ร้างสรรคเ์ชื�อวา่ ผูส้ร้างงานศิลปะตอ้งมีความเขา้ใจผลงานศิลปะที�ตนสร้างสรรคขึ์'นอยา่งถ่องแท ้
เพื�อผลงานนั'นจะสามารถสื�อความหมายและแสดงอารมณ์ความรู้สึก ออกมาตามแนวคิดและ
สามารถสื�อให้ผูช้มผลงานไดรั้บรู้และเขา้ใจตามความคิด ความรู้สึกของผูส้ร้างผลงานและซึมซับ
คลอ้ยตามจินตนาการนั'นได ้การศึกษาขอ้มูลจริง ทาํให้เกิดแรงบนัดาลใจรวมทั'งขอ้มูลและไดก้ลั�น
กลองเฉพาะเรื�องราว ที�ผูส้ร้างสรรคป์ระทบัใจ ทั'งที�ไดส้ัมผสัและรับรู้ตั'งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ทาํ
ใหเ้กิดความรู้สึกที�จะนาํขอ้มูลนั'น มาใชใ้นการสร้างสรรคง์านจริง ซึ� งมีขอ้มูลดงัต่อไปนี'  
                    ชื�อปัตตานี 
                    ชื�อปัตตานีมีที�มาจากภาษาต่างๆบา้งว่ามาจากคาํสันสกฤตบา้งว่ามาจากคาํมลายู และ
บา้งว่ามาจากคาํอาหรับ รวมทั'งมาจากตาํนานการสร้างเมืองปัตตานีปัตตานีเริ�มปรากฏบนหน้า
ประวติัศาสตร์ เมื�อมาร์โคโปโลเดินทางจากจีนไปอิตาลี พ.ศ. 1833 ปัตตานีมีตาํนานความเป็นมาอนั
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ยาวนานเกี�ยวกบัตาํนานเมืองยงัผกูพนักบัเมืองอื�นๆ ผูส้ร้างสรรคข์อนาํประเด็นที�น่าสนใจมาเสนอ
คือ 
                    1. ความหมายและความเป็นมาของคาํวา่ตานี และปัตตานี 
                    2. ศาสนาอิสลามเขา้สู่ปัตตานี 
  ความหมายและความเป็นมาของคําว่าตานี และปัตตานี 

                    1. มาจากคําสันสกฤต เมื�อครั' งชาวอินเดียนาํอารยธรรมมาสู่ดินแดนปัตตานี รวมถึงชวา 
มลายู สันสกฤต เช่นคาํว่า “ธานี” หมายถึงเมืองใหญ่ริมสมุทร ภายหลงักลายเสียงเป็น “ตานี” ดงั
เรียกเป็นชื�อบา้นนามเมืองยคุนั'น 
 2. มาจากคํามลายู คือ ตานี และเบอร์ตานี (bertani) หมายถึง ทาํนา เปอร์ตานี (pertani) 
หมายถึง ชาวนา เปอร์ตาเนียน (pertanian) หมายถึง การทาํนาหรือเกษตรกรรม อดีตปัตตานีคงเป็น
ที�ทาํนาหรือทาํการเกษตรกรรมอื�นๆ เพราะมีที�ราบและลุ่มริมแม่นํ' า ส่วนริมทะเลมีการทาํนาเกลือ 
ต่อมานากุง้เขา้มาแทนที� เสียงมลายถิู�นปัตตานี มกัออกเสียงปัตตานีวา่ “ปตานี” 
                    3. มาจากคําอาหรับ วา่ ฟาฏอนี (fathoni) หมายถึง นกัปราชญ ์ชาวปัตตานีออกเสียงว่า 
ปะฏานี ชาวมุสลิมปัตตานีในอดีตมีความสนใจอิสลามศึกษา เปิดสถานศึกษาแบบปอเนาะขึ'นแห่ง
แรกที�ปัตตานี นกัปราชญมุ์สลิมปัตตานีที�ยิ�งใหญ่คนหนึ�งในศตวรรษที� 13 แห่งฮิจญเ์ราะฮฺ (ศกัราช
อิสลาม) คือ ชยัคฺ อะหมดั อลั-ปะฏอนี เป็นคนแรกที�คิดและพยายามวางกฎเกณฑ์ตวัอกัษรมลายใูห้
ไดม้าตรฐาน สาํหรับการใชใ้นตาํราเพื�อสอนในปอเนาะ 
                    4. มาจากตํานานการสร้างเมืองปัตตานี ตาํนานแรกเกี�ยวขอ้งกบัตาํนานไทรบุรี ปัจจุบนั
ไทรบุรีคือรัฐเคดาห์ของประเทศมาเลเซีย กล่าวถึงพระเจา้มะโรงมหาวงศมี์โอรสคือพระเจา้มะโรง
มหาโพธิสัตว ์โอรสองค์นี' เป็นราชาสืบราชสมบติัต่อมา โดยมีโอรส 3 องค์ และพระธิดา 1 องค ์
ตาํนานไทรบุรีกล่าวถึงโอรสองคที์� 1 นาํไพร่พลไปทิศเหนือ ตั'งเมืองสยามรัฐ โอรสองคที์� 2 นาํไพร่
พลไปทิศใต ้พร้อมยิงธนูว่าลูกศรตกลงที�ใดก็สร้างเมืองที�นั'น และตั'งชื�อเมืองว่า นครีเป-ระ ส่วน
โอรสองคที์� 3 ครองไทรบุรีแทนพระธิดา 
                    ฝ่ายพระธิดาทรงช้างกมลา โยฮารี เดินมายงัฝั�งทะเลด้านตะวนัออก พร้อมด้วยกริช
ศกัดิK สิทธิK  ชื�อ เลลามิสานี เมื�อขบวนเสด็จมาถึงฝั�งทะเลแห่งหนึ� ง ปรากฏช้างทรงหยุดนิ�งเห็นว่า
สถานที�นั'นชยัภูมิดีจึงสร้างเมืองใหม่และตั'งชื�อเมืองวา่ “ปัตตานี” โดยถือเอาความศกัดิK สิทธิK ของกริช
และคาํลงทา้ยเหมือน 
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 ศาสนาอสิลามเผยแผ่สู่ดินแดนปัตตานี 
สมยัพญาอินทราหรือรายาอินทรา (ประมาณ พ.ศ. 2043) จากตาํนานเล่าวา่พญาอิทิรา 
ประชวรเป็นโรคพระมงัสะแตกปริ เขา้ใจวา่เป็นโรคเรื'อน แพทยห์ลวงไม่สามารถถวายการรักษาได ้
ต่อมาเชคซาฟายดุดิน มุสลิมจากเมืองปาไซ เกาะสุมาตราเดินทางมาตั'งบา้นเรือนอยูที่�บา้นป่าศรี เขต
อาํเภอยะหริ�งปัจจุบนั ชื�อบา้นป่าศรีนี'  เขา้ใจว่ามาจากชื�อเมืองปาไซนั�นเอง เชคซาฟายุดดินอาสา
รักษาอาการประชวรของพญาอินทิรา แต่มีขอ้แมว้่าหากพระองคห์ายประชวรแลว้ ตอ้งเลิกนบัถือ
พุทธศาสนาและหนัมานบัถือศาสนาอิสลาม  
                    ปรากฏวา่อาการประชวรก็หายอย่างน่าอศัจรรย ์แต่พญาอินทิรามิไดป้ฏิบติัตามคาํมั�น
สัญญา ในที�สุดโรคร้ายก็กาํเริบขึ'นใหม่พระองค์รับสั�งให้เชคซาฟายุดดินถวายการรักษาอีกครั' ง 
ปรากฏวา่อาการประชวรหายดงัเดิม แต่พญาอินทิราบิดพลิ'วอีกจนโรคร้ายกลบัมาคุกคามเป็นรอบที�
สาม คราวนี'พระองคจึ์งยินยอมปฏิบติัตามสัญญา คือเขา้รีตเป็นมุสลิมมาตั'งแต่บดันั'น พญาอินทิรา
จึงมิไดเ้ป็นโรคร้ายดงักล่าวอีกเลย ต่อมาพญาอินทิราเปลี�ยนพระนามใหม่วา่ สุลต่านมูฮมัหมดัชาห์ 
และแต่งตั'งเชคซาฟายดุดิน เป็นอาจารยส์อนศาสนาอิสลามในราชสาํนกั 
                    เมื�อชนส่วนใหญ่ในเมืองปัตตานีเป็นมุสลิมแลว้ บรรดารูปเคารพบูชากบัศาสนาพุทธ-
ฮินดูก็ถูกทาํลายหรือนาํไปฝังดินเพราะมุสลิมมุ่งศรัทธาต่ออลัเลาะห์องคเ์ดียวเท่านั'น อยา่งไรก็ตาม
สิ�งที�เคยยึดมั�นมาก่อนมิไดห้ายไปอย่างสิ'นเชิง บางอย่างยงัปรากฏอยู่บา้งเช่น การลงเสาเอกสร้าง
บา้นเรือนหรือเตียงซือรี วายงัยาวอหรือหนงัตะลุงชวาเคยแสดงในปัตตานี ก่อนและหลงัแสดงตอ้ง
ออกรูปกุหนุงหรือเขาพระสุเมรุ รวมทั'งวายงัเซียมเริ�มตน้ออกรูปพระฤาษี 
 ชีวติความเป็นอยู่ของชาวจังหวดัปัตตานี 

 อาชีพของคนในปัตตานี ชาวบา้นส่วนมากมีอาชีพ กรีดยางพารา ทาํประมง ทาํนา ทาํ
สวน เลี' ยงปลาดุกในบ่อ ปลากะพงในกระชงั ทาํร้านนํ' าชา ขายอาหารเป็นช่างทาํเรือ ช่างก่อสร้าง 
รับจา้งทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรม ไปรับจา้งทาํงานในประเทศมาเลเซีย รับราชการ 
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ภาพที� 1     ภาพถ่ายแสดงชีวติความเป็นอยูข่องชาวจงัหวดัปัตตานี 
 

 
ภาพที� 2     ภาพถ่ายชุมชนของชาวจงัหวดัปัตตานี 

 



 

 

 

13 

 

 บ้านเรือนและร้านค้า บา้นเรือนจะกระจุกตวักนัอย่างหนาแน่น ส่วนมากเป็นเรือนไม้
แบบยกพื'นเพื�อป้องกนันํ' าท่วมในฤดูฝน คนมีฐานะจะสร้างบา้นด้วยไมต้ะเคียน มุงหลงัคาด้วย
กระเบื'องและฉลุไมที้�ชายคา ส่วนคนที�ฐานะปานกลางหรือฐานะไม่ดีจะใชไ้มโ้กงกาง ไมล้าํพูหรือ
รําแพนซึ�งหาง่ายในทอ้งถิ�น หลงัคามุงจาก 
                    ปัจจุบนัจะสร้างแบบสมยันิยมคือเป็นบา้นตึก ไม่ยกพื'นสูง หลงัคามุงดว้ยกระเบื'อง บาง
บ้านปูพื'นด้วยกระเบื'องและอาจกั'นรั' วแบ่งขอบเขต บ้านเรือนมีขนาดเล็กเพราะเป็นลักษณะ
ครอบครัวเดี�ยวที�แยกออกไปจากครอบครัวเดิมไม่นิยมอยูร่วมกนัเป็นครอบครัวใหญ่ 
 

 
ภาพที� 3     ภาพถ่ายลกัษณะบา้นในพื'นที�จงัหวดัปัตตานี 
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ภาพที� 4    แภาพถ่ายลกัษณะบา้นที�ไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะจีน ในพื'นที�จงัหวดัปัตตานี 
 
 ร้านนํ2าชาพื2นที�ของผู้ชาย ร้านนํ' าชาเป็นร้านเครื� องดื�มที�พบเห็นได้ง่ายในจังหวดั
ชายแดนภาคใตท้ั'งในพื'นที�เมืองและชนบท ร้านนํ' าชาในเมืองจะแตกต่างจากร้านในหมู่บา้น เพราะ
ในเมืองส่วนใหญ่เป็นรถเข็นตั'งโต๊ะและเกา้อี' ริมถนนหรือบนทางเทา้ ใตช้ายคาบา้น หรืออาจจะมี
บางร้านจะเช่าพื'นที�โล่งทาํเพิงมุงหลงัคาไม่มีฝากั'น ถา้หากเป็นร้านที�มีหลายโต๊ะมกัมีโทรทศัน์เพื�อ
ชมกีฬาและรายการอื�นๆ ผูค้นที�มาร้านนํ'าชาส่วนใหญ่เป็นวยัรุ่น นกัเรียน นกัศึกษา และวยัทาํงาน 
 

 
ภาพที� 5     ภาพถ่ายพื'นที�พบปะพดูคุยภายในร้านนํ'าชา 
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 พื2นที�ของผู้หญิง ชุมชนทั�วไป สถานที�สําหรับผูห้ญิงจะมาพบปะสังสรรคก์นั ส่วนมาก
จะอยู่ที�ร้านทาํผม ถา้เป็นผูห้ญิงที�นบัถือศาสนาอิสลามมีขอ้กาํหนดว่าผูห้ญิงจะตอ้งปิดบงัผมของ
ตนเองจากสายตาของผูช้ายที�ไม่ใช่พ่อ สามี พี� และนอ้งชาย ทาํให้ปิดโอกาสให้ผูห้ญิงไดพ้บปะกนั
เช่นเดียวกบัสังคมอื�นๆ 
ผูห้ญิงส่วนใหญ่จะพูดคุยกนัที�ลานสาธารณะหน้าโรงเรียนตาดีกาในเวลาเยน็เพราะบริเวณนี' จะมี
แม่คา้มาขายขนมมาขาย บางวนัก็มีตลาดนดัดว้ย ผูห้ญิงที�ออกไปทาํงานนอกบา้นก็จะมีเวลาพบปะ
สังสรรคก์บัเพื�อน 

 
ภาพที� 6     ภาพถ่ายพื'นที�พดูคุยพบปะกนัของผูห้ญิงมุสลิม 
 
 อาหารการกิน อาหารการกินของชาวบา้นขึ'นอยู่กบัธรรมชาติและทรัพยากรจากทะเล 
เช่น กุง้ หอย ปู ปลา สาหร่าย หรือผลผลิตจากป่าชายเลน เช่น ลูกบือรุ พุทราทะเลบางส่วนไดม้าจาก
การแลกเปลี�ยนซื'อขาย เช่น ผกั ผลไม ้เกลือ นํ' าตาล ขา้วสาร ในอดีตจะใช้วิธีการแลกเปลี�ยนจาก
ชุมชนภายในที� สามารถผลิตสิ�งเหล่านี'ได ้ต่อมาใชว้ธีิซื'อขายในตลาดนดัชุมชนใหญ่ 
 

 
ภาพที� 7     ภาพถ่ายบรรยายกาศตลาดนดัในจงัหวดัปัตตานี 
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 สถานที�สําคัญที�เป็นที�ยดึเหนี�ยวจิตใจของชาวจังหวดัปัตตานี 

 วดัช้างให้ วดัชา้งให้ตั'งอยูที่�หมู่ที� 2 ตาํบลควนโนรี อาํเภอโคกโพธิK  จงัหวดัปัตตานี มีชื�อ
เป็นทางการวา่วดัช้างให้ราษบูรณาราม นอกกาํแพงวดัตรงริมทางรถไฟเป็นที�ตั'งของเขื�อนท่านชา้ง
ให้ คือ สถูปที�บรรจุอฐิัหลวงปู่ ทวด มีเจดียท์รงลงักาองค์ใหญ่ตระหง่านอยู่กลางลานวดั ตรงฐาน
เจดียเ์ป็นที�ตั'งวหิาร ประดิษฐานรูปหล่อเหมือนหลวงปู่ ทวด ใหค้นมาสักการะ 
                    กิตติศัพท์ของหลวงปู่ ทวดที�โด่งดังมากมีอยู่ว่า เมื�อครั' งที�ท่านบวชเรียน และต้อง
เดินทางดว้ยเรือสําเภาเพื�อเขา้ไปศึกษาที�กรุงศรีอยุธยา ระหว่างทางไดเ้กิดพายุใหญ่ พดัเอาขา้วของ 
อาหาร นํ' าดื�มบนเรือลงทะเลไปหมดสิ'น ลูกเรือทั'งหลายอดขา้วอดนํ' าอยูห่ลายวนัหลวงปู่ ทวดจึงได้
แสดงอภินิหาร โดยการใช้เทา้ของท่านเหยียบลงไปในทะเล ปรากฏว่านํ' าทะเลในบริเวณที�ท่าน
เหยยีบลงไปนั'นกลบัมีรสจืดสนิท ทาํให้ลูกเรืออาศยัดื�มกินได ้การแสดงปาฏิหาริยข์องท่านครั' งนั'น
ทาํใหชื้�อเสียงของท่านเลื�องลือและเป็นที�เคารพเลื�อมใสไปทั�ว 
 

 
ภาพที� 8     ภาพถ่ายวดัชา้งให ้ตาํบลควนโนรี อาํเภอโคกโพธิK  จงัหวดัปัตตานี 
 
 เจ้าแม่ลิ2มกอเหนี�ยว กาํเนิดในครอบครัวตระกลูลิ�ม สมยัพระเจา้ซื�อจงฮ่องเตแ้ห่งราชวงศ์
เหมง็ ประมาณ พ.ศ. 2065 – 2109 มีพี�ชายชื�อลิ�มโต๊ะเคี�ยม รับราชการอยูม่ณฑลฮกเกี'ยน เมื�อบิดาถึง
แก่กรรมลิ'มกอเหนี�ยว ตอ้งเฝ้าดูแลมารดาเพียงลาํพงั เนื�องจากลิ�มโต๊ะเคี�ยมถูกขุนนางใส่ร้ายวา่คบ
กบัโจรสลดัญี�ปุ่นเขา้ปลน้ตีเมืองตามชายฝั�ง จึงถูกทางการประการจบัตวั และหลบหนีไปประเทศ
จีนกบัพรรคพวก ต่อมาไดน้าํสินคา้มาขายที�ประเทศไทย ขึ'นท่าสุดทา้ยที�เมืองปัตตานี บา้น กรือเซะ 
และมีความรู้เป็นนายช่างผูห้ล่อปืนใหญ่ 3 กระบอกให้เจา้เมืองปัตตานี ขณะนั'นเป็นที�พอพระหัย
มากจึงยกพระธิดาใหส้มรสดว้ย โดย ลิ�มโตะ๊เคี�ยมยอมเปลี�ยนมานบัถือศาสนาอิสลาม 
                    หลายปีต่อมามารดาซึ� งอยูที่�ประเทศจีน ไม่เห็นบุตรชายกลบัมาบา้นและไม่ส่งข่าว ก็มี
ความคิดถึงเป็นห่วงไม่เป็นอนักินอนันอน ลิ'มกอเหนี�ยวสงสารมารดาจึงอาสามารดาออกติดตาม



 

 

 

17 

 

พี�ชาย ออกเดินทางโดยเรือสําเภาติดตามมาจนถึงประเทศไทย และไดพ้บพี�ชายที�บา้นกรือเซะ ได้
พาํนักอยู่เป็นเวลานานและชกัชวนให้พี�ชายกลบัประเทศจีนพบมารดาหลายครั' ง แต่ลิ'มโต๊ะเคี�ยม
ปฏิเสธ เนื�องดว้ยกาํลงัเป็นผูก่้อสร้างมสัยิดกรือเซะขณะนั'น ดว้ยความกตญัvูต่อมารดาไม่อาจนาํ
พี�ชายกลบับา้นไดจึ้งไดท้าํอตัตวบิากที�ใตต้น้มะม่วงหิมพานตใ์กลก้บัมสัยดิ ลิ'มโตะ๊เคี�ยมกบัพวกต่าง
โศกเศร้าอาศยัยิ�ง จึงพร้อมกนัจดัการศพตามประเพณีและได้ทาํฮวงซุ้ยไวใ้นบริเวณบา้นกรือเซะ 
ตาํบลตนัหยงลูโล๊ะ อาํเภอเมืองปัตตานี ต่อมาไดเ้กิดนิมิตและอภินิหารให้ชาวบา้นที�ไปบนบาน หาย
เจบ็ไขไ้ดป่้วยและโชคลาภ ทาํมาคา้ขายเจริญรุ่งเรืองเป็นที�เคารพสักการะ 
 

 
ภาพที� 9     ภาพถ่ายฮวงซุย้ เจา้แม่ลิ'มกอเหนี�ยว ศาลเจา้แม่ลิ'มกอเหนี�ยว 

 
 มัสยดิกรือเซะ ตั'งอยูที่�บา้นกรือเซะ หมู่ที� 2 ตาํบลหยงลูโละ จงัหวดัปัตตานี มีตาํนานเล่า
สืบต่อกนัมาวา่ ในยุคที�เมืองปัตตานีมีเจา้ครองเมืองเป็นนางพญา ชื�อ รายาบีรู (พ.ศ. 2152 - 2167) 
นั'นไดมี้ชาวจีนชื�อ ลิ�มโต๊ะเคี�ยม มาอยูปั่ตตานี และเขา้รีตรับนบัถือศาสนาอิสลาม แลว้ไม่ยอมกลบั
เมืองจีน ลิ'มกอเหนี�ยวน้องสาวเดินทางมาตามพี�ชายให้กลับเมืองจีนเพื�อดูแลมารดาที�ชราตาม
ประเพณีของชาวจีน แต่ลิ�มโตะ๊เคี�ยมไม่ยอมกลบัเพราะไดรั้บมอบหมายจากเจา้เมืองปัตตานีให้เป็นผู ้
ควบคุมก่อสร้างมสัยิดกรือเซะอยู ่และยงัสร้างไม่เสร็จจะขออยู่เมืองปัตตานีต่อไปจนกว่าจะสร้าง
เสร็จ ลิ'มกอเหนี�ยวมีความน้อยใจจึงทาํอตัตวิบากที�ใตต้น้มะม่วงหิมพานต์ใกลก้บัมสัยิดประทว้ง
พี�ชาย แต่ก่อนที�นางจะผกูคอตายนางไดอ้ธิฐานวา่แมน้พี�ชายจะช่างที�เก่งเพียงใดก็ขอ ให้สร้างมสัยิด
นี'ไม่สาํเร็จ ดว้ยแรงแห่งคาํสาปแช่งของนาง 
                    ปรากฏวา่ ลิ�มโต๊ะเคี�ยมสร้างไม่สําเร็จ ไดท้าํการสร้างหลงัคาและโดมถึงสามครั' ง เมื�อ
สร้างจวนเสร็จก็เกิดอสันีบาตรฟาดโดมและหลงัคาพงัทลายลงมาทุกครั' ง ทาํให้ลิ�มโต๊ะเคี�ยมเกิด
ความหวาดกลวั จึงไดทิ้'งงานก่อสร้างใหค้า้งอยูจ่นบดันี'  
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ภาพที� 10     ภาพถ่ายมสัยดิกรือเซะ ตาํบลตนัหยงลูโละ อาํเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี 

 
 มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ตั'งอยู่ถนนยะรัง ตาํบลอาเนาะรู อาํเภอเมืองปัตตานี ในปี
พ.ศ. 2497 รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสําคญัของศาสนาอิสลามว่าเป็นศาสนาที�ประชาชนชาว
ปัตตานีส่วนใหญ่นับถืออย่างเคร่งครัดอนันาํมาซึ� งสันติสุข คณะรัฐมนตรีได้อนุมติังบประมาณ
สําหรับการก่อสร้างมสัยิดปัตตานีขึ'น โดย ฯพณฯ พลตาํรวจเอกเผ่า ศรียานนท์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยในสมยันั'นไดเ้ดินทางมาวางศิลาฤกษ ์เมื�อวนัที� 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 มสัยิด
กลางแห่งนี' ใช้เวลาในการก่อสร้างและตกแต่งอย่างวิจิตรเป็นเวลา 9 ปี กว่าจะแลว้เสร็จ ต่อมาเมื�อ
วนัที� 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 ฯพณฯ จอมพลสฤษดิK  ธนะรัชต ์นายกรัฐมนตรีในสมยันั'นไดเ้ดินทาง
มาประกอบพิธีเปิดอยา่งเป็นทางการและมอบมสัยิดแห่งนี' ให้แก่ชาวไทยมุสลิมจงัหวดัปัตตานี โดย
ใหต้ั'งชื�อวา่ “มสัยดิกลางจงัหวดัปัตตานี” 
                    มสัยิดกลางจงัหวดัปัตตานีสร้างเป็นตึกคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั'น รูปทรงคลา้ยกบั 
“ทชัมาฮาล” ส่วนใหญ่จะเป็นสถานที�ประกอบศาสนกิจ (ละหมาด) วนัละ 5 เวลา เป็นกิจวตัร
ประจาํวนัใชใ้นการละหมาดวนัศุกร์ และการละหมาดในวนัตรุษต่างๆ โดยมีชาวไทยมุสลิมในพื'นที�
ปัตตานี และพื'นที�อื�นทั'งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะวนัศุกร์และวนัเสาร์จะมีการบรรยายธรรมะมี
ผูเ้ขา้ฟังการบรรยาย ประมาณครั' งละ 3,000 คน เพื�อเป็นการเพิ�มพูนความเขา้ใจในหลกัการศาสนา
และเพื�อความถูกตอ้งในการบาํเพญ็ศาสนกิจ 
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ภาพที� 11     ภาพถ่ายมสัยดิกลางจงัหวดัปัตตานี ตาํบลอาเนาะรู อาํเภอเมืองปัตตานี 

 
ข้อมูลความรู้ทั�วไปเกี�ยวกบั สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล (Colonial Style) 
 ในการสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะกรรผา้ เพื�อนาํไปติดตั'งให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบั
สถานที� ครั' งนี'  ผูส้ร้างสรรค์จะต้องมีการศึกษาถึงความรู้ทั�วไปเกี�ยวกับสถาปัตยกรรมแบบโค
โลเนียล เพื�อเป็นขอ้มูลในการกาํหนดแนวทางในการสร้างงานดงันี'  
 สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล (Colonial Style) 
 สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล (Colonial Style)จึงหมายถึงศิลปะแบบอาณานิคม ซึ� งยุค
ล่าอาณานิคมมหาอาํนาจชาติตะวนัตกเช่น โปรตุเกส ฮอลนัดา ฝรั�งเศส องักฤษ ไดเ้ขา้มาปลูกสร้าง
อาคารต่างๆเอาไวใ้นเมืองขึ'นของตน สรุปไดว้า่ สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล (Colonial Style)เป็น
ศิลปะตะวนัตกชนิดหนึ� ง เกิดขึ'นในช่วงล่าอาณานิคม ซึ� งพบเห็นไดใ้นแถบเพื�อนบา้นของเรา แต่
สาํหรับ “สยาม” เราไม่เคยเป็นอาณานิคมของใคร ถึงกระนั'นสถาปัตยกรรมตะวนัตกในยุคนั'นก็เขา้
มาในสยามเหมือนกนัรูปแบบของสถาปัตยกรรมจึงมีลกัษณะผสมผสาน สถาปัตยกรรมแบบโค
โลเนียล (Colonial Style)ของแต่ละพื'นที�ไม่เหมือนกนั แต่ละพื'นที�จะไดรั้บอิทธิพลของช่างพื'นถิ�น
เขา้ไปผสมอยูด่ว้ย 
 สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล (Colonial Style) ในกรุงเทพฯ 
 สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล (Colonial Style) เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที�เริ�มเขา้มาสู่
ประเทศไทยเป็นครั' งแรกในสมยัรัชกาลที� 5 และรัชกาลที� 6 ซึ� งผูค้นในสมยันั'นจะเรียกกนัติดปากวา่ 
“ตึกฝรั�ง” ซึ� งรูปแบบของอาคารโคโลเนียลนั'นจะมีความหลากหลายตามอิทธิพลที�มาจากต่างแหล่ง
กลุ่มชุมชน เนื�องจากในเบื'องตน้นั'น รูปแบบโคโลเนียลก็คือ การนาํเอาสถาปัตยกรรมของประเทศ
แม่ไปก่อสร้างในดินแดนอาณานิคม แลว้จึงค่อยปรับรูปแบบสู่ลกัษณะที�สอดคลอ้งกบัความเป็นอยู่
ตามสภาพอากาศในแต่ละพื'นถิ�น ดังนั' นอาคารรูปแบบนี' จึงสามารถเรียกอีกชื�อได้ว่า เป็น 
“สถาปัตยกรรมอาณานิคม” ดงัตวัอย่างอาคารโคโลเนียลหลายหลงัที�ยงัคงมีลกัษณะของอิทธิพล
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คลาศสิกอยู ่ในขณะที�อีกส่วนหนึ�งไดรั้บอิทธิพลจากกลุ่มโรแมนติก เช่น อาคารที�มีการประดบัดว้ย
ลวดลายไมฉ้ลุ ที�เรียกกนัว่า “เรือนขนมปังขิง” ซึ� งรูปแบบโคโลเนียลนี' ในช่วงแรกไดเ้ขา้มาพร้อม
กบักลุ่มมิชชันนารี ที�เขา้มาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในดินแดนอาณานิคมและดินแดนใกล้เคียง จึง
สามารถจดัรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบมิชชนันารี (Mission Style) ใหเ้ขา้ไวไ้นกลุ่มนี'ดว้ย  
                    เรามกัอนุโลมเรียกบา้นเรือนที�ปลูกสร้างโดยชาวตะวนัตกในยุคล่าอาณานิคมว่าเป็น 
“ศิลปะแบบอาณานิคม” หรือ “อาคารแบบโคโลเนียล” ซึ� งมีลกัษณะเด่นคือ ดา้นหนา้ของอาคารชั'น
ล่างมกัทาํช่องโคง้ต่อเนื�องกนัเป็นระยะๆ เพื�อให้เกิดการเดินเทา้ ที�ภาษาไทยเรียกทบัศพัท์ว่า “อา
เขต” หรือที�ภาษาจีนฮกเกี'ยนเรียกวา่ “หง่อคาขี�” หมายถึงทางเดินกวา้ง 5 ฟุต 
                    นอกจากอาเขตแล้ว อาคารแบบโคโลเนียลยงัอาจทาํลวดลายบางอย่างของศิลปะ
ตะวนัตกสมยักรีก โรมนั ที�เรียกวา่ “สมยัคลาสสิก” มาใชใ้หม่ เช่น หนา้หนา้วงกลมเกือกมา้ หรือหวั
เสาแบบโยนิก หรือไอโอนิก (Fonic) และคอรินเทียน (Corinthions) เป็นตน้ ทาํให้นกัวิชาการบาง
ท่านซึ�งไม่ชอบคาํวา่สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล เพราะมีลกัษณะกดขี�แฝงอยู ่เลี�ยงมาใชค้าํวา่ “นี
โอคลาสสิก” แทน เนื�องจากเป็นค่ากลางๆที�ใชเ้รียกงานศิลปะซึ�งนาํรูปแบบคลาสสิกมาใชอี้กครั' ง 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล มีลกัษณะเด่นในการออกแบบรูปทรงอาคารดังนี2 
                    1. รูปทรงอาคารเป็นลกัษณะสี�เหลี�ยมแบบสมมาตร (square and symmetrical shape) 
                    2. มีการเนน้ประตูทางเขา้ที�กึ�งกลาง (central door)  
                    3. มีการใชชุ้ดเสาสูงเป็นแนวรับชายคากวา้ง (colonnade) ป้องกนัแดด ลม ฝน และเป็น
ซุม้ เพื�อเนน้บริเวณทางเขา้-ออก 
                    4. มีการออกแบบแนวเส้นประตูหนา้ต่างของบา้นให้เป็นระเบียบในแนวเดียวกนั ผนงั
ส่วนใหญ่เป็นผนงัไมตี้ซ้อนเกล็ด สลบัไปกบัโครงสร้างปูน อาจประดบัตกแต่ง ดว้ยบวัปูนปั' นรอบ
ชายคา หรือรอบกรอบหนา้ต่าง 
                    5. มีระเบียงโดยรอบ 
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ภาพที� 12     ภาพแสดงลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล 
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ภาพที� 13     ภาพแสดงลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล 
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ภาพที� 14     ภาพแสดงลวดลายฉลุอนัวจิิตรงดงามหลากหลายรูปแบบ 
 

 
ภาพที� 15     ภาพแสดงงานปูนปั' นของตึกโคโลเนียลในอดีต 
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ภาพที� 16     ภาพแสดงหนา้จั�วประดบัดว้ยลวดลายไมแ้กะสลกั ประณีต งดงาม 
 
 ข้อมูลความรู้ทั�วไปเกี�ยวกบัศิลปะการตัดเยบ็และการเยบ็ปะติดปะต่อกนัแพชเวร์ิค 
 ในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้มีการศึกษาขอ้มูลเกี�ยวกบัศิลปะการตดัเย็บและการเย็บ
ปะติดปะต่อกันแพชเวิร์ค เพื�อนาํไปปรับปรุงเทคนิคในการตดัเย็บให้มีรูปแบบที�เหมาะสมกับ
สถานที� และเพื�อเป็นขอ้มูลในการกาํหนดแนวทางในการสร้างงานดงันี'  
 ศิลปะการตัดเยบ็และการเยบ็ปะติดปะต่อกนัแพชเวร์ิค 
 จากการที�ได้ศึกษาเอกสารต่างๆ พบว่า การต่อผา้เป็นศิลปะชั'นสูง มีมาตั'งแต่กลาง
ศตวรรษที� 12 การต่อผา้ในยุคแรกๆ วสัดุที�ใช้จะเป็นพวกหนงัสัตว ์ต่อมาจึงไดเ้ริ�มใช้ผา้ชิ'นเล็กๆ
นาํมาเย็บต่อกนัให้เป็นผา้ผืนใหญ่ ใช้เป็นผา้ห่ม ผา้คลุมเตียง และเสื' อผา้เครื�องแต่งกาย เป็นการ
นาํมาใชป้ระโยชน์จากเศษผา้ที�สวยงามไดอ้ยา่งคุม้ค่า ในช่วงแรกๆ เป็นการต่อเศษผา้ที�ไม่มีรูปแบบ 
และไม่มีการออกแบบลวดลายใดๆ ลกัษณะงานเป็นไปอย่างหยาบๆ ต่อมาจึงไดพ้ฒันามาเป็นการ
ต่อผา้แบบมีลวดลาย ตะเขบ็ที�ใชเ้ยบ็ก็พฒันาจากตะเขบ็ที�ใชเ้ยบ็แบบง่ายๆ มาเป็นตะเข็บที�มีลวดลาย
มากขึ'น ความสวยงามของศิลปะการต่อผา้ และการบุผา้หรือการเยบ็สักผา้มีความเป็นมาที�ยาวนาน
และแพร่หลายไปทั�วโลกทั'งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา สําหรับในประเทศไทยไดมี้การใช้ศิลปะ
การต่อผา้มาชา้นานแลว้เช่นกนั แต่เริ�มตั'งแต่เมื�อใด ยงัไม่มีหลกัฐานที�แน่ชดั ที�พบวา่มีการใชศิ้ลปะ
การตกแต่งเสื' อผา้และเครื�องใช้ต่างๆ ที�ทาํจากผา้ โดยใช้ศิลปะการต่อผา้แบบต่างๆไดอ้ย่างวิจิตร
สวยงาม คือ ชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย จากลกัษณะเสื'อผา้และเครื�องแต่งกายที�มี
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เอกลักษณ์สืบทอดศิลปวฒันธรรมประเพณีมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ที�เห็นได้ชัดเจนและเป็นที�
ยอมรับกนัโดยทั�วไป ซึ� งนบัเป็นตวัอยา่งศิลปะการต่อผา้ที�มีเอกลกัษณ์ และมีความสวยงามยิ�งนกั 
โดยมีชื�อเรียกที�รู้จกักนัวา่ หัตถกรรมผา้ดน้มือ อนัมีผลเนื�องมาจากส่วนใหญ่ชิ'นงานจะตดัเยบ็ดว้ย
มือทั'งสิ'น นบัวา่งานต่อผา้เป็นงานศิลปะที�น่าสนใจ และสามารถนาํไปใชป้ระกอบในงานตดัเยบ็ได้
เป็นอยา่งดี และเป็นทางเลือกที�ดีสาํหรับงานนาํไปสู่งานอาชีพ  
                    สาํหรับในต่างประเทศงานประเภทศิลปะการต่อผา้ การตดัปะผา้ และการเยบ็บุหรือเยบ็
สักผ้าจะรู้จักกันอย่างแพร่หลายโดยมีชื�อเรียกว่า PatchworkAppliqué และ Quilting ซึ� งนับว่า
ผลิตภณัฑที์�ใชเ้ทคนิควธีินี'จะมีราคาค่อนขา้งสูง เพราะจดัอยูใ่นประเภทงานศิลปะที�ตอ้งใชฝี้มือและ
ความชาํนาญ 
                    คาํวา่ “ศิลปะการต่อผา้” หมายถึง งานประยุกต์ศิลป์ที�สร้างขึ'นจากการตดัต่อผา้เพื�อให้
เกิดความสวยงาม โดยรับสัมผสัและชื�นชมไดท้างตา จากการแสดงออกทางสีสันและลวดลายของ
ผา้และเป็นงานศิลปะที�สร้างขึ'นเพื�อประโยชน์ใชส้อย นอกเหนือจากคุณค่าของความงาม3 
 คําจํากดัความของควลิต์ (Quilts) 
 คาํจาํกดัความของควิลต์ (Quilts) คือ ผา้นวมที�ประกอบดว้ยผา้และวสัดุซ้อนกนั 3 ชั'น 
คือ 
                    1. ชั'นบน (Top) คือ ผา้ที�ประกอบขึ'นเป็นลวดลายดว้ยเทคนิคต่างๆ  
                    2. ชั'นกลาง (Batting หรือบา้งครั' งเรียก Wadding) คือ ใยส่วนที�ใหค้วามอบอุ่น นุ่มฟู 
                    3. ชั'นล่าง (Backing) คือ ผา้ที�ใชล้องดา้นล่างของใย (Batting) 
 

 
ภาพที� 17     ภาพตวัอยา่งงานเยบ็บุของงานควลิต ์(Quilts) 
 
                    ทั'ง 3 ชั'นนี' ถูกตรึงให้ติดกันด้วยฝีเข็มที�เรียกว่า การควิลต์หรือในภาษาไทยใช้คาํว่า 
“ดน้” โดยทั�วไปนิยมแบ่งผา้ควลิตอ์อกเป็นประเภทหลกัๆได ้3 ชนิด4 ดงันี'  

                                                           

 3เสาวลกัษณ์ คงคาฉุยฉาย, ศิลปะการต่อผ้า (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2545), 6. 
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 การต่อผ้า Patchworkหรือ Pieced Quilts 
 คือ การต่อผา้ชิ'นเล็กๆหลายๆสีให้ไดแ้บบและลวดลายที�ออกแบบไว ้ใชส้ําหรับตกแต่ง
เสื�อผา้ หรือตดัเยบ็เป็นเครื�องใช ้เป็นงานเยบ็ปักอีกชนิดหนึ�งที�ตอ้งใชศิ้ลปะผสมผสานกนั การตดัผา้
เพื�อนาํมาต่อ ส่วนมากนิยมใช้รูปทรงเรขาคณิต เช่น รูปสี� เหลี�ยม รูปสามเหลี�ยม รูปหลายเหลี�ยม 
และรูปวงกลม เป็นตน้ 
 

 
ภาพที� 18     ภาพตวัอยา่งงานต่อผา้ Patchwork 
 
 การตัดปะผ้า Appliqué 
 คาํว่า Appliqué เป็นชื�อภาษาฝรั�งเศส เป็นงานเย็บปักอีกชนิดหนึ� ง หมายถึงการตดัผา้
หรือแผน่วสัดุบางชนิดเป็นรูปต่างๆ ปะลงบนผืนผา้หรือบนเสื'อผา้ ให้เกิดลวดลายหรือรูปทรงต่างๆ
เป็นการตกแต่งโดยใชเ้ยบ็ริมติดในลกัษณะต่างๆ เป็นการตดัปะหรือตกแต่งที�ค่อนขา้งจะง่ายต่อการ
สร้างรูปแบบและตดัเย็บ ในสมยัก่อนศิลปะการตดัปะส่วนใหญ่จะใช้ทาํผา้ห่ม ผา้คลุมเตียง ใน
ปัจจุบนัการตดัปะไดพ้ฒันามาเป็นการตกแต่งบนเสื'อผา้ โดยเริ�มมาจากการซ่อมแซมเสื'อผา้ที�ขาดๆ 
เก่าๆ ต่อมาไดด้ดัแปลงใหเ้ขา้กบัยคุสมยั โดยเพิ�มศิลปะและความสวยงาม มิใช่เพียงซ่อมแซมเสื'อผา้
เท่านั'น และนอกจากนาํมาตกแต่งเสื'อผา้เครื�องแต่งกายแลว้ยงัใช้ตกแต่งเครื�องใช้ตกแต่งบา้น เช่น 
ผา้แต่งผนงั ผา้นวม เบาะรองนั�ง ปลอกหมอนอิง กระเป๋าถือเป็นตน้ นอกจากนั'นยงัใชต้กแต่งเสื'อผา้
เครื�องแต่งกายไดท้ั'งของเด็กและผูใ้หญ่  

                                                                                                                                                                      

 4 Step by step ของการเยบ็ต่อผา้ใหเ้ป็นลวดลาย,Easy quilt & patchwork(กรุงเทพฯ :
บา้นและสวน, 2550), 9. 
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ภาพที� 19     ภาพตวัอยา่งงานตดัปะผา้ Appliqué 
 การเยบ็สัก Quilting  
 การเยบ็สัก เป็นศิลปะอย่างหนึ� งของการเยบ็ผา้ 2 ชิ'น หรือมากกว่านั'นซ้อนกนั โดยมี
วสัดุนุ่มๆอยูต่รงกลางเมื�อเยบ็ตะเขบ็ดว้ยมือหรือจกัรจะเห็นเป็นรอยสักลึกลงไป ส่วนที�ไม่ไดเ้ยบ็จะ
นูนเป็นลวดลายขึ'นมาตามรูปแบบหรือลวดลายต่างๆ การเยบ็สักสามารถนาํไปตกแต่งเสื'อผา้ หรือ
เครื�องใชภ้ายในบา้นใหส้วยงามยิ�งขึ'นไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
ภาพที� 20     ภาพตวัอยา่งงานเยบ็สักQuilting 

 
 วสัดุและอุปกรณ์ที�ใช้ 

 วสัดุ 
 งานศิลปะการต่อผา้มีวสัดุที�สําคญัที�สุดก็คือ ผา้ ซึ� งถือเป็นปัจจยัสําคญัที�จะทาํให้ชิ'นงานออกมา
สวยงามน่าสนใจหรือไม่ รองลงมาก็คือ วสัดุที�นาํมาประกอบในการตดัเยบ็ การเลือกใช้วสัดุต่างๆ 
นบัว่ามีความสําคญัมาก ดงันั'นจึงควรเรียนรู้และทาํความเขา้ใจลกัษณะที�เหมาะสมของวสัดุที�จะ
นาํมาใชแ้ต่ละชนิด  
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 ผ้า (Fabrics) 
 ไม่ว่าจะเป็นการทาํงานศิลปะการต่อผา้ (Patchwork) หรือการตัดปะผา้ (Appliqué) 
จาํเป็นตอ้งใช้ผา้จาํนวนหลายชิ'น และควรจะมีผา้หรือทราบสีและลวดลายของผา้นั'นก่อนที�จะ
ออกแบบชิ'นงาน เพื�อจะได้สามารถเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับสีและลวดลายของผา้ได้ ถ้า
ตอ้งการทาํงานประเภทนี' บ่อยๆ อาจใช้วิธีการซื'อผา้เก็บสะสมไวเ้มื�อพบผา้ที�น่าสนใจ หรือวิธีการ
เดินดูผา้แบบใหม่ๆ ตามตลาด เพื�อนาํมาเป็นแนวความคิดในการออกแบบก็ได ้
 ผ้าที�นิยมนํามาใช้ทาํศิลปะการต่อผ้า 
 ผา้ที�ไดจ้ากเส้นใยธรรมชาติ จะเป็นผา้ที�ดีที�สุดในการทาํงานศิลปะการต่อผา้และการตดั
ปะผา้ ผา้จากเส้นใยธรรมชาติแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
 1. ผ้าจากเส้นใยจากพชื 

 1.1 ผ้าฝ้าย(Cotton Fabrics) 
  ใยฝ้ายจะมีความนุ่มฟู เส้นใยไดม้าจากส่วนของเมล็ดที�เรียกวา่ ปุยฝ้าย ฝ้ายปลูกได้

ดีในสภาพอากาศร้อนชื'น การปลูกตอ้งเป็นที�มีฝนตกชุก แต่ตอนเก็บตอ้งเป็นช่วงอากาศอุ่นและแห้ง 
จึงจะไดฝ้้ายที�มีคุณภาพดี 

 1.2 ผ้าลนิิน(Linen Fabrics) 
  ลินินทาํมาจากพืช ส่วนลาํตน้แฟลกซ์ (Flax) ตน้แฟลกซ์จะถูกเก็บมาแช่ให้เปื� อย

ยุย่ในถงันํ' า โดยทิ'งไวเ้ป็นเวลานาน จากนั'นจึงนาํไปแยกเส้นใยและทาํให้แห้ง แยกสิ�งสกปรกและ
สิ�งแปลกปลอมออก ระบายความชื'นได้ดี จะรู้สึกสบายตวักว่าผา้ชนิดอื�นๆ ในการผลิตผา้ลินิน
ออกจาํหน่ายส่วนใหญ่จะมีการผสมผา้ลินินกบัเส้นใยชนิดอื�น เช่น ผสมกบัใยฝ้าย ผสมกบัเส้นใยโพ
ลีเอสเตอร์ ทาํใหดู้แลรักษาง่ายขึ'น 
 2. ผ้าจากเส้นใยจากสัตว์ 

 2.1 ผ้าไหม(Silk Fabrics) 
  ใยไหมเป็นเส้นใยที�ละเอียดไดม้าจากการที�หนอนไหมพนัเส้นใยหุ้มตวัเอง ทาํให้

เกิดรังไหม รังไหมโดยทั�วๆ ไปเส้นใยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที�เป็นกาวซึ� งจะค่อนขา้งแข็ง 
และส่วนที�อยูด่า้นในเป็นโปรตีนที�สามารถยอ้มสีไดติ้ดดี ผา้ไหมที�นาํมาใชใ้นศิลปะการต่อผา้จะให้
สีสันที�สวยงามมากกวา่ผา้ชนิดอื�น 

 2.2 ผ้าขนสัตว์(Wool Fabrics) 
  ผา้ขนแกะมีลกัษณะพิเศษคือ จะให้ความเยน็ในสภาพอากาศที�ร้อน และจะให้

ความอบอุ่นในสภาพอากาศที�หนาวเยน็ และสามารถดูดซึมความชื'นไดโ้ดยที�ไม่ทาํให้รู้สึกวา่เปียก 
ผา้ขนสัตวทุ์กชนิดเส้นใยจะมีคุณสมบติัยดืหยุน่ไดดี้โดยธรรมชาติ 
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 วสัดุที�ใช้เป็นแผ่นรองด้านใน(Filling and Interlining) 
 การใช้แผ่นรองด้านในจะช่วยทําให้ชิ'นงานมีความนุ่มน่าใช้และสวยงามยิ�งขึ' น 
นอกจากนั'นแลว้แผน่รองยงัช่วยเพิ�มความหนา และความแข็งแรงทนทานให้กบัชิ'นงานอีกดว้ยเส้น
ใยที�นาํมาใช้จากธรรมชาติ และเส้นใยประดิษฐ์เส้นใยแต่ละชนิดจะให้ผลและความรู้สึกต่างกนั 
ดงันั'นก่อนที�ตดัสินใจเลือกใชแ้ผน่รองที�ผลิตจากเส้นใยชนิดใด ควรศึกษาก่อนวา่เส้นใยแต่ละชนิด
จะมีลกัษณะ และเหมาะสมกบัชิ'นงานนั'นๆ หรือไม่ เส้นใยต่างๆ ที�นาํมาใชผ้ลิตเป็นแผน่รองที�ควร
รู้จกัมีดงันี'  
                    1.เส้นใยโพลีเอสเตอร์ (Polyester) 
                    2. เส้นใยฝ้าย (Cotton) 
                    3. เส้นใยผสมฝ้ายกบัโพลีเอสเตอร์ (Cotton / Polyester) 
                    4.เส้นใยขนสัตว ์(Wool) 
                    5.เส้นใยไหม (Silk) 
                    อุปกรณ์ 
                    ในการทาํศิลปะการต่อผา้ จาํเป็นจะต้องมีอุปกรณ์พื'นฐานที�จาํเป็นต่างๆ ทั'งนี' การ
เลือกใช้อุปกรณ์ใดจึงเหมาะสมนั' น ขึ' นอยู่กับลักษณะการเย็บและรูปแบบของงานแต่ละงาน 
รายละเอียดของอุปกรณ์แต่ละชนิดที�ควรทราบมีดงันี'  
                    1. กรรไกรตดัผา้ 
                    2. เขม็ เขม็เยบ็ผา้ กบั เขม็หมุด 
                    3. หมอนปักเขม็ 
                    4. ปลอกนิ'ว 
                    5. สายวดั 
                    6. ขี'ผึ'ง 
                    7. ดินสอเขียนผา้ 
                    8. สะดึงและกรอบสี�เหลี�ยม 
                    9. จกัรเยบ็ผา้ 
                    10. มีดตดัชนิดใบมีดกลมและแผน่รองตดั 
                    11. อุปกรณ์วาดเขียนและทาํแบบตดั 
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ภาพที� 21     ภาพแสดงอุปกรณ์ที�ใชใ้นการตดัเยบ็ 
 
ข้อมูลด้านการกาํหนดรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงาน 
                    ในการสร้างสรรคผ์ลงาน ไดมี้การศึกษาจากขอ้มูลผลงานของศิลปินที�ตวัผูส้ร้างสรรค์
ชื�นชอบ ในส่วนของเรื� องเทคนิค แนวความคิดการสร้างรูปทรง และการจดัองค์ประกอบของ
รูปภาพ 
 อทิธิพลทางด้านจิตรกรรม และ สถาปัตยกรรม  
 1. ผลงานของฮวน มิโร (Juan Miro) 
 2. ผลงานของวนิเซนต ์แวนโก๊ะ (Vincent Ven gogh) 
 3. ผลงานของฮุนแดร์ทวาสแซ่ร์ (Friedensreich Hundertwasser) 
 4. ผลงานของปอสตนิ์ค ยาคอฟเลฟ(Postnik Yakovlev) 
 5. ผลงานของฤทยัรัตน์ คาํศรีจนัทร์ 
 6. ผลงานของหทยัรัตน์ มณีรัตน์ 
 อิทธิพลของผลงาน ของ ฮวน มิโร (Juan Miro) และวินเซนต ์แวนโก๊ะ (Vincent Ven 
gogh) ศึกษาในเรื�องของการจดัองค์ประกอบส่วนในเรื�องแนวความคิดและจิตนาการรูปทรงที�ใช้
สร้างสรรค์ผลงานไดอิ้ทธิพลของผลงานของ ฮุนแดร์ทวาสแซ่ร์ (Friedensreich Hundertwasser) 
และ ปอสต์นิค ยาคอฟเลฟ(Postnik Yakovlev) ผูอ้อกแบบตกแต่ง มหาวิหารเซนต์บาซิล ส่วน
อิทธิพลของผลงานของ ฤทยัรัตน์ คาํศรีจนัทร์ และหทยัรัตน์ มณีรัตน์ ศึกษาในเรื�องของการใช้
เทคนิคการเยบ็ปะติดปะต่อกนั แพชเวร์ิค (Patchwork) และ (Quilt) 
 
 
 
 
 



 

 

 

31 

 

 1. ผลงานของ ฮวน มิโร (Juan Miro) 

 
ภาพที� 22     ผลงานของ ฮวน มิโร (Juan Miro) 
ที�มา:วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,Wiki Paintings, accessed October 22 2013 a vailable from: 
http://www.wikipaintings.org. 
 ฮวน มิโร เป็นจิตรกรและประติมากรชาวคาตาลนั (ประเทศสเปน) ภาพของเขาแสดง
ความเคลื�อนไหวไปมาอยา่งน่าประหลาด เขาทาํขึ'นจากความเคลื�อนไหวของลายเส้นที�พนักนัชุลมุน
และความสวา่งสดใสของสี ภาพของมีโรเป็นการแปลสิ�งมหศัจรรย ์ซึ� งเป็นความแทจ้ริงที�พบใหม่นี'  
มีความเป็นอยูอ่ยา่งเหมาะสมดีแทที้เดียว เพราะโดยขอ้เท็จจริงแลว้ ความแทจ้ริงใหม่นี' ไม่สามารถ
จะจบัเอาเป็นคาํพูด ความคิด หรือภาพให้สมบรูณ์แบบไดเ้ลย ศิลปะนามธรรมผูนี้' ไดพ้ฒันามาเป็น
แบบอยา่งศิลปะส่วนตวัอยา่งเตม็ที� กลายเป็นผลงานที�สีสันอุดมสมบรูณ์ 
 มิโรได้รับการยอมรับว่ามีเอกลกัษณ์ในการถ่ายทอดวฒันธรรมท้องถิ�น ออกมาเป็น
ภาพวาดไดอ้ย่างลงตวัและงดงามหาที�เปรียบมิได ้ผลงานจิตรกรรมของมีโรที�สร้างขึ'นหลงัคริสต์
ทศวรรษ 1920 เขาตดัทอนรูปทรงธรรมชาติออกไป เหลือเพียงรูปสัญลักษณ์ที�อาจแทนค่าด้วย
รูปทรงเลขาคณิตหรือสีที� เรียบๆ โดยนํามาจัดวางเป็นองค์ประกอบอย่างง่ายๆ ดังนั' นผลงาน
จิตรกรรมของมีโรจึงมีลกัษณะเฉพาะตนที�ต่างไปจากจิตรกรลัทธิเหนือจริง คนอื�นๆที�ยงัอาศยั
รูปทรงของธรรมชาติเป็นสื�อ 
 ผูส้ร้างสรรค์สนใจเทคนิคและแนวความคิดในการสร้างงานของศิลปินท่านนี'  ในเรื�อง
ของหลกัการจดัองค์ประกอบศิลป์ ความสมดุลของภาพ การเวน้ที�ว่างลกัษณะของ การใช้เส้นที�ดู
อ่อนไหว รูปทรงที�ดูเคลื�อนไหว บวกกบัจงัหวะลีลาที�ดูสนุก และใส่รายละเอียดภายใน 
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 2. ผลงานของวนิเซนต์ แวนโก๊ะ (Vincent Ven gogh) 

 
ภาพที� 23     ผลงานของ วนิเซนต ์แวนโก๊ะ (Vincent Ven gogh) 
ที�มา:วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,Vincent Ven gogh Art, accessed October15 2013 a vailable from: 
http://www.picwals.com/vincent-van-gogh-art. 
                    ฟินเซนต ์ฟาน ก็อกฮ ์หรือ รู้จกัในไทยในชื�อ วนิแซนต ์แวนโก๊ะ เป็นชาวเนเธอร์แลนด ์
เป็นจิตรกรยคุอิมเพรสชนันิสมส์มยัหลงั แวนโก๊ะมีอิทธิพลอยา่งมากต่อศิลปะสมยัใหม่ดว้ยผลงาน
ที�สีสันสดใสและมีผลกระทบทางอารมณ์ เขาไม่ค่อยเป็นที�ยอมรับตอนที�มีชีวิตอยู ่แต่เริ�มมีชื�อเสียง
มากขึ'นหลงัจากเสียชีวิตแลว้ ทุกวนันี' เขานบัเป็นหนึ�งในจิตรกรที�ยิ�งใหญ่ที�สุดคนหนึ� งและเป็นผูมี้
อิทธิพลต่อพื'นฐานของศิลปะสมยัใหม่  แวนโก๊ะเริ�มวาดรูปเมื�อเขาอายุยา่งเขา้ 20 ตอนปลาย และ
ผลงานที�มีชื�อเสียงส่วนใหญ่ของเขาถูกวาดในระยะ 2 ปีสุดทา้ยของชีวติ 
                    ผลงานของเขามีอิทธิพลอยา่งมากต่อศิลปะสมยัใหม่นิยมที�ตามมา ปัจจุบนัผลงานหลาย
ชิ'นของเขา เช่นภาพเขียนตวัเอง ภาพทิวทศัน์ ภาพเหมือน และดอกทานตะวนั ค.ศ. 1879 ในช่วง
เวลานั'นเขาเริ�มสเก็ตรูปคนในละแวกนั'นและในค.ศ. 1885 เขาเขียนรูป “คนกินมนัฝรั�ง”  ซึ� งเป็น
ผลงานสาํคญัชิ'นแรกของเขา ในช่วงนี' ส่วนใหญ่เขาใชโ้ทนสีทึมและไม่มีวี�แววของการใชสี้สดใสที�
ทาํใหผ้ลงานในภายหลงัของเขาโดดเด่น ซึ� งผูส้ร้างสรรคไ์ดแ้นวคิดในการสร้างงานของศิลปินท่าน
นี' ในเรื�องของหลกัการจดัองคป์ระกอบศิลป์ หลกัการใชสี้ในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
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 3. ผลงานของฮุนแดร์ทวาสแซ่ร์ (Friedensreich Hundertwasser) 

 
ภาพที� 24     ผลงานของ ฮุนแดร์ทวาสแซ่ร์ (Friedensreich Hundertwasser) 
ที�มา:วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,Art is all about Me, accessed September 7 2013 a vailable from: 
http://vangogh13.edublogs.org/2010/05/15/friedensreich-hundertwasser-the-lengendary-artist/ 
                    ฮุนแดร์ทวาสแซ่ร์สถาปนิกและศิลปิน ชาวออสเตรีย ซึ� งมีผลงานศิลปะที�ถ่ายทอดความ
สวยงามของธรรมชาติออกมาในรูปแบบของ “Vegetative Painting” อนัเป็นแนวความคิดจากความ
งามของธรรมชาติ โดยเฉพาะตน้ไมที้�มีการเติบโตเปลี�ยนแปลงไปอย่างช้าๆ โดยไม่มีกฎเกณฑ์
ตายตวัสถาปัตยกรรมของ ฮุนแดร์ทวาสแซ่ร์ นั'นนับว่าเป็นงานออกแบบที�นําเสนอมุมมองจาก
ธรรมชาติที� ปัจจุบนัถูกลืมไปด้วยความอลงัการของวิวฒันาการทางวิทยาการ จนกลายเป็นแรง
บนัดาลใจให้คนรุ่นหลงัๆไดเ้ขา้ใจถึงความสําคญัของธรรมชาติและนาํหลกัการนี' ไปพฒันาสภาพ
บา้นเมืองใหน่้าอยูต่่อไป 
                    ฮุนแดร์ทวาสแซ่ร์กล่าวว่า “เราสามารถสร้างสรรค์ขึ' นได้ด้วยมือของเรา และด้วย
ความคิดสร้าสรรค์ที�เป็นอนัหนึ� งอนัเดียวกนักบัความมหศัจรรยข์องธรรมชาติ” ซึ� งผูส้ร้างสรรคไ์ด้
แนวคิดในการสร้างงานของศิลปินท่านนี'ในเรื�องแนวความคิดและจิตนาการรูปทรงที�ใชส้ร้างสรรค์
ผลงาน 
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 4. ผลงานของปอสต์นิค ยาคอฟเลฟ(Postnik Yakovlev) 

 
ภาพที� 25     ผลงานของ ปอสตนิ์ค ยาคอฟเลฟ(Postnik Yakovlev) 
ที�มา:วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,Wonder mondo, accessed October 7 2013 a vailable from: 
http://www.wondermondo.com/Countries/E/RUS/Moscow/StBasils.htm. 
                    ปอสต์นิค ยาคอฟเลฟเป็นผูอ้อกแบบมหาวิหารเซนต์บาซิล และด้วยงามงดงามของ
สถาปัตยกรรมจึงทาํใหมี้เรื�องเล่าสืบต่อกนัวา่ ซาร์อีวานที� 4 ทรงพอพระทยัในความงดงามของวิหาร
แห่งนี'มาก มหาวิหารเซนตบ์าซิลมีรูปทรงที�ไม่เหมือนโบสถ์อื�น คือโดม 8 โดมลอ้มรอบโดมที� 9 ที�
อยู่ตรงกลาง ทําให้อาคารมี รูปทรงแปดเหลี� ยม ด้วยสถาปัตยกรรมที�ผสมผสานระหว่าง
สถาปัตยกรรมแบบรัสเซียโบราณอนัได้รับอิทธิพลมาจากไบแซนไทน์เป็นโดมทรงหัวหอมกับ
สถาปัตยกรรมที�เรียกกนัวา่รัสเซียนกอธิก หอคอยสูงรูปกระโจมเป็นอิทธิพลจากยุโรปตะวนัตก ซึ� ง
ผูส้ร้างสรรคไ์ดแ้นวคิดในการสร้างงานของศิลปินท่านนี'  ในเรื�องแนวความคิดและจิตนาการรูปทรง
ที�ใชส้ร้างสรรคผ์ลงาน 
 5. ผลงานของฤทยัรัตน์ คําศรีจันทร์ 

 
ภาพที� 26     ผลงานของ ฤทยัรัตน์ คาํศรีจนัทร์ 
ที�มา:วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,ArtBangkok.com, accessed October2 2013 a vailable from: 
http://www.artbangkok.com/?p=11549 
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                    ฤทยัรัตน์ นาํความรัก และความอบอุ่นในครอบครัว ผสานกบัความเชื�อมั�นและความ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นแรงผลกัดนั ผลงานจึงแสดงถึงความสุขความอบอุ่น สว่าง สดใส 
ความผกูพนัในครอบครัว และแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานของศิลปินอยา่งต่อเนื�องจนถึง
ปัจจุบนั นาํเสนอผลงานศิลปะสื�อผสมดว้ยเทคนิคทางภูมิปัญญาของชาวบา้น คือ การเยบ็ ปัก ปะ 
และชุนผา้ เพื�อสื�อถึงความรักความหวงแหนในวิถีชีวิตดั'งเดิมของครอบครัวไทยในชนบท ที�ยงัคงมี
แบบแผนอนัสอดรับกับธรรมชาติ ผูกพนักบัหลกัธรรมคาํสอนของพระพุทธศาสนาและอาชีพ
ทางการเกษตรอนัเป็นพื'นเพดั'งเดิม 
                    ซึ� งผูส้ร้างสรรค์ไดแ้นวคิดในการสร้างงานของศิลปินท่านนี'  ในเรื�องแนวความคิดที�มี
พื'นเพดั'งเดิมคลายกบัศิลปินท่านนี'  และนาํเอาผลงานของศิลปินท่านนี' มาเป็นแรงบนัดาลใจในการ
สร้างสรรคผ์ลงานของตนเอง และศึกษาในเรื�องของการใชเ้ทคนิคการเยบ็ปะติดปะต่อกนั แพชเวิร์ค 
(Patchwork) และ (Quilt) 
 6. ผลงานของหทยัรัตน์ มณรัีตน์ 

 
ภาพที� 27     ผลงานของ หทยัรัตน์ มณีรัตน์ 
ที�มา:วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,ArtBangkok.com, accessed October22 2013 a vailable from: 
http://www.artbangkok.com/?p=11549 
                    หทยัรัตน์ เลือกทาํงานศิลปะโดยถ่ายทอดความรู้สึกจากการสูญเสียบุคคลอนัเป็นที�รัก
ยิ�งผ่านพระบฏ อนัเป็นสัญลกัษณ์ทางพระพุทธศาสนา เธอเล่าเรื�องความรักของเธอต่อแม่ ความ
ศรัทธาในบุญทาํให้เธอส่งต่อความรู้สึกและความคิดในห้วงแห่งความสูญเสียนี' ไดอ้ยา่งชดัเจนต่อผู ้
ไดส้ัมผสังานศิลปะของเธอ ความทุกขจ์ากการสูญเสียที�มากมายในใจของศิลปินผูนี้'  เป็นที�มาของวิธี
บาํบดัความทุกข์และความโศกเศร้า โดยบอกเล่าความรู้สึกเหล่านั'นผ่านงานศิลปะ เกิดเป็นงาน 
“พระบฏของแม่” โดยแฝงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาไวใ้นงานศิลปะ ด้วยการ เยบ็ ปัก ถกั 
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ร้อยบนผา้ ซึ� งเป็นการแสดงออกถึงอารมณ์ในผลงาน โดยปฏิเสธการใชสี้แตม้แต่ง อนัแสดงให้เห็น
สัจจะของวสัดุอย่างชัดเจน เป็นงานที�ทาํด้วยมือซึ� งแสดง “อรรถของการเย็บ” ใช้เวลาในการ
สร้างสรรค ์และแสดงถึงอุปนิสัยของตวัศิลปินเองในรอยเยบ็และฝีเขม็ 
                    ซึ� งผูส้ร้างสรรคไ์ดแ้นวคิดในการสร้างงานของศิลปินท่านนี'  ในเรื�องแนวความคิดและ
ศึกษาในเรื�องของการใชเ้ทคนิคการเยบ็ปะติดปะต่อกนั แพชเวร์ิค (Patchwork) และ (Quilt) 
 
สรุปการศึกษาข้อมูลที�เกี�ยวข้อง 
 การศึกษาข้อมูลๆที�กล่าวมานั'น ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที�ได้สัมผสัเห็น
อิทธิพลจากการศึกษาตาํราสิ�งพิมพเ์กี�ยวกบัจงัหวดัปัตตานี สถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียล การเยบ็
ปะติดปะต่อและอิทธิพลจากผลงานศิลปกรรมของศิลปกรรมของศิลปินที�ตนเองชื�นชอบ สิ�งเหล่านี'
ไดห้ล่อหลอมกลายเป็นขอ้มูลที�สําคญัที�มีผลต่อความคิด รูปแบบเนื'อหาในการสร้างสรรค์งาน ซึ� ง
ตอ้งการถ่ายทอดประสบการณ์ทางอารมณ์ ความรู้สึกความคิดที�ไดส้ัมผสัเอง ให้ผูช้มผลงานไดรู้้สึก
คลอ้ยตามแนวคิดที�จะนาํเสนอ 
 ทศิทางของการผสมผสานแนวความคิดกบัการสร้างสรรค์รูปแบบงาน 
 จากการที�ขา้พเจา้ไดศึ้กษาแนวความคิด รูปแบบและวิธีการในการสร้างสรรคง์านของ
ศิลปินที�สนใจ รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมผา้ตกแต่งที�เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์โค
โลเนียล ในเบื'องต้นแล้วนั'น ขา้พเจ้าคิดว่า “โครงการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมผา้ เพื�อตกแต่ง
โรงแรมราวินทราบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พทัยา เรื�อง ชุมชนแห่งความฝัน” จะมีการนาํรูปทรงของ
บา้นในรูปแบบโคโลเนียลมาสู่รูปลกัษณ์ในจิตนาการของขา้พเจา้ที�ยงัคงสื�อความหมายถึงความสงบ
ในรูปแบบสถาปัตยกรรมได้อีกทั'งยงัคงให้อารมณ์ที�แสดงถึงความสุขได้ตามจินตนาการ อาศยั
วธีิการนาํวสัดุที�มีความหมายในตวัของมนั เช่น ใชผ้า้ที�มีลวดลายมาเยบ็ ตดั – ต่อ เพื�อสร้างเรื�องราว
และใชเ้ส้นดา้ยมาปักทบัเพื�อให้เกิดความทบัซ้อนของภาพผสมผสานกบัการสร้างลวดลาย โดยใช้
การเยบ็ปะติดปะต่อกนั (Patchwork) ทาํให้สีสดใสโดยไม่คาํนึงถึงความเป็นจริงเป็นสีที�เกิดจากจิต
นาการของขา้พเจา้เองในเรื�องของความสุขในชุมชนที�สร้างความเบิกบานในจิตใจ 
 การสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้ จะมีการปรับประยุกตแ์สดงออกดว้ยสีให้สอดคลอ้ง
เขา้กบับรรยากาศการตกแต่งห้องพกัของโรงแรม การไดรั้บคาํติชมจากอาจารยที์�ปรึกษา ก็เป็นส่วน
ช่วยขดัเกลาให้ผลงานได้แสดงบทบาทชัดเจนในเชิงประยุกต์ศิลป์มากขึ' น เช่นวิธีการนําเสนอ
ระหวา่งภาพความเป็นจริงของขอ้มูลที�ไดรั้บแนวคิด เพิ�มเติมลกัษณะการจดัองคป์ระกอบขึ'นใหม่ 
ใหเ้กิดคุณค่าความสุนทรีในตวังาน ทาํใหข้า้พเจา้กลา้คิดไดน้อกกรอบมากขึ'น 
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 ดงันั'นกระบวนการนาํขอ้มูลมาใช้สร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ จึงเป็นการประมวลความรู้
ของฐานขอ้มูลจริง นาํมาตดัทอน เพิ�มเติมเป็นองคป์ระกอบใหม่ให้เกิดสุนทรียภาพในเชิงบวกตาม
เป้าเชิงประยกุต ์ที�ตวัขา้พเจา้กาํหนดบทบาทใหใ้ชผ้ลงานสร้างสรรคเ์พื�อตกแต่งประดบัผนงัห้องพกั
และส่วนรับรองแขกภายใน โรงแรมราวินทราบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พทัยา โดยมีจุดมุ่งหมายของ
หน้าที�ให้ผลงานศิลปประยุกต์ช่วยสร้างความสัมพนัธ์ในการเชื�อมโยงของบรรยากาศภายในตวั
อาคารของโรงแรมทั'งหมดใหมี้ความเป็นเอกภาพ ส่งเสริมให้แขกผูม้าพกัเกิดความสุนทรีขึ'นภายใน
จิตใจและเกิดความประทบัใจ 
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บทที� 3 
ผลงานสร้างสรรค์ก่อนวทิยานิพนธ์ 

 
                    ตลอดระยะเวลาการศึกษาระดบัมหาบณัฑิตของขา้พเจา้ที�ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา 
คณะมณัฑนศิลป์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ขา้พเจา้ไดมี้การศึกษา คน้ควา้ สร้างสรรคผ์ลงานศิลปกรรม
ผา้อยู่หลายปี ได้ลองผิด ลองถูก วิเคราะห์และพฒันาผลงานขึ'นตามลาํดับ จนกระทั�งผลงานมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั จึงเกิดความมั�นใจได้นําเสนอเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ในครั' งนี'  โดยผลงาน
สร้างสรรคใ์นช่วงการศึกษาก่อนการทาํวิทยานิพนธ์ ช่วงแรก นั'นไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจาก การที�
พื'นที�บา้นเกิดของขา้พเจา้ ในจงัหวดัปัตตานี เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ ขา้พเจา้จึงอยากให้ความ
สงบกลบัมาเป็นดั�งเดิม ช่วงหลงั เกิดจากแรงบนัดาลใจที�อยากให้มีพื'นที� ที�ยงัคงเหลือความสงบสุข
และความสุขอยูบ่า้ง จึงมาเป็นหวัขอ้วทิยานิพนธ์ “ชุมชนแห่งความฝัน” ดงันั'นเพื�อแสดงถึงที�มาของ
การศึกษาและพฒันา ขา้พเจา้ไดแ้บ่งผลงานสร้างสรรคก่์อนวทิยานิพนธ์ไดเ้ป็น 2 ช่วงดงันี'  
 
การวเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ก่อนวทิยานิพนธ์ ช่วงที� 1 ระหว่างปีการศึกษา (2554) 
                    วิเคราะห์ผลงานช่วงที�  1 การสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของผลงานออกแบบ
ผลิตภณัฑที์�นาํไปผสมผสานกบังานศิลปกรรมผา้ (ระหวา่งปี พ.ศ. 2554 ในภาคการศึกษาที� 1) ซึ� งผู ้
สร้างสรรคเ์คยทาํงานเบื'องตน้อยูใ่นช่วงการศึกษาในระดบัปริญญาตรีและการทาํงานที�เกี�ยวขอ้งกบั
การออกแบบผลิตภณัฑ ์งานสร้างสรรคม์กัเป็นการออกแบบ 3 มิติ เป็นผลิตภณัฑ์ที�ตอบสนองความ
ตอ้งการของมนุษย ์ซึ� งผูส้ร้างสรรคง์านยงัไม่ค่อยมีความรู้ดา้นการเยบ็ปะติดปะต่อ แพชเวิร์คอยา่งที�
ควร และพฒันางานของผูส้ร้างสรรคต่์อไปในช่วงที� 2  
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การวเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ก่อนวทิยานิพนธ์ ช่วงที� 1 ระหว่างปีการศึกษา (2554) 

 
ภาพที� 28    ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ 
 ชื�อภาพ    ความสุขของเด็ก 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้1 
 เทคนิค     Mixed media การเยบ็และปักผา้ 
 ขนาด      120 x 150 cm. 

 ผลงานชิ'นนี'  เป็นผลงานชิ'นแรกในการทาํงานศิลปกรรมผา้ ผลงานสร้างสรรค์ของ
ขา้พเจา้ คือ การสร้างสรรคง์านการเยบ็ปะติดปะต่อ (Patchwork) เกิดการสร้างมิติของภาพดว้ยการ
ทาํภาพใหนู้นขึ'น โดยการเยบ็บุผา้ กรุเส้นใยสังเคราะห์ ใชว้สัดุผา้โปร่งแสงซอ้นทบักนั แต่มีการเวน้
จงัหวะ ใหเ้กิดพื'นที�วา่งจึงเกิดเป็นมิติของภาพขึ'นได ้

ปัญหาที�เกดิขึ2นในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 ปัญหาที�เกิดขึ'นในการสร้างสรรค์ผลงานชิ'นนี'  คือ ขา้พเจา้ยงัไม่ค่อยเขา้ใจในการจดั
องคป์ระกอบของภาพ 

แนวทางการแก้ปัญหา 
 ศึกษาการจดัวางองคป์ระกอบจากศิลปินท่านอื�น และพฒันาฝีมือของตวัเองไดม้ากขึ'น 
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การวเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ก่อนวทิยานิพนธ์ ช่วงที� 1 ระหว่างปีการศึกษา (2554) 

 
ภาพที� 29    ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ 
 ชื�อภาพ    ความสุขของเด็ก 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้2  
 เทคนิค     Mixed media การเยบ็และปักผา้ 
 ขนาด      120 x 150 cm. 

 ผลงานชิ'นนี'  เป็นการคน้หาเทคนิคในการตดัต่อและเทคนิคในการเยบ็ลวดลายลงบนผา้ 
จึงนาํเสนอเทคนิคการพบัผา้ใหเ้กิดลวดลายขึ'นจากเนื'อผา้ และสร้างมิติของภาพดว้ยการเยบ็บุผา้ กรุ
เส้นใยสังเคราะห์ ใชสี้เขม้และสีอ่อนของผา้ทาํให้ภาพมีความลึก แต่มีการเวน้จงัหวะของสี จึงเกิด
เป็นมิติของภาพขึ'นได ้แต่ภาพยงัคงอยูใ่นเฟรมสี�เหลี�ยม 

ปัญหาที�เกดิขึ2นในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 รูปทรงของสถาปัตยกรรมยงัมีปัญหาลกัษณะสัดส่วน รูปทรงยงัไม่สมส่วน มีปัญหา
เรื�องการประกอบกนัของรูปทรง และความสาํคญัของรูปทรงที�จะนาํเสนอ 

แนวทางการแก้ปัญหา 
 ศึกษารูปทรง รูปแบบของสถาปัตยกรรมสไตลโ์คโลเนียลมากขึ'นและศึกษาการยอ่ขยาย
ชิ'นงานตามตอ้งการ รวมถึงการประกอบของรูปทรง 
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การวเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ก่อนวทิยานิพนธ์ ช่วงที� 1 ระหว่างปีการศึกษา (2554) 

 
ภาพที� 30 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ 
 ชื�อภาพ    ชุมชนที�สงบสุข 1 
 เทคนิค     Mixed media การเยบ็และตดัต่อผา้ 
 ขนาด      120 x 150 cm. 

 ผลงานชิ'นนี' เริ�มมีการพฒันาโดยการใช้ผา้ลายมาทาํให้งานดูมีลูกเล่นมากขึ'น แต่ยงัคง
นาํเสนอเรื�องราวของคนและชุมชนใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เนน้การสร้างมิติของภาพดว้ยการ
เย็บบุผา้ กรุเส้นใยสังเคราะห์ มีการเวน้จงัหวะของสีจึงเกิดเป็นมิติของภาพ และมีการคลี�คลาย
เทคนิคเยบ็แลละตดัต่อผา้ โดยการใชไ้หมพรหมให้ภาพเกิดนํ' าหนกัของแสง – เงาของภาพ แต่ภาพ
ยงัอยูใ่นเฟรมสี�เหลี�ยม 

ปัญหาที�เกดิขึ2นในการสร้างสรรค์ผลงาน 
มีความตอ้งการที�จะใชผ้า้ที�มีลวดลาย แต่ยงัไม่เขา้ใจในการใชผ้า้ที�เป็นลวดลายกบังาน

ชิ'นนี'  เนื�องจากรูปทรงสถาปัตยกรรมและลวดลายของผา้ยงัไม่สัมพนัธ์กนั 
แนวทางการแก้ปัญหา 

 ศึกษาลวดลายบนผา้ก่อนที�จะนํามาใช้กับงาน เพราะลวดลายบนผา้อาจจะช่วยสื� อ
ความหมายของงานไดดี้ขึ'น 
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การวเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ก่อนวทิยานิพนธ์ ช่วงที� 1 ระหว่างปีการศึกษา (2554) 

 
ภาพที� 31 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ 
 ชื�อภาพ    ชุมชนที�สงบสุข 2 
 เทคนิค     Mixed media การเยบ็และตดัต่อผา้ 
 ขนาด      120 x 150 cm. 

 ผลงานชิ'นนี' เริ�มมีการพฒันาโดยการใช้ผา้ลายมาทาํให้งานดูมีลูกเล่นมากขึ'น แต่ยงัคง
นาํเสนอเรื�องราวของคนและชุมชนใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เนน้การสร้างมิติของภาพดว้ยการ
เย็บบุผา้ กรุเส้นใยสังเคราะห์ มีการเวน้จงัหวะของสีจึงเกิดเป็นมิติของภาพ และมีการคลี�คลาย
เทคนิคเยบ็และตดัต่อผา้ โดยการใชไ้หมพรหมใหภ้าพเกิดนํ'าหนกัของแสง – เงาของภาพ แต่ภาพยงั
อยูใ่นเฟรมสี�เหลี�ยม 

ปัญหาที�เกดิขึ2นในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 มีความตอ้งการที�จะใชไ้หมพรมเพิ�มแสง-เงาในชิ'นงาน แต่ยงัไม่มีความเขา้ใจในการใช้
ไหมพรมเท่าที�ควร  

แนวทางการแก้ปัญหา 
 ศึกษาการใชไ้หมพรมก่อนที�จะนาํมาใชก้บังานและศึกษาลกัษณะสี วสัดุที�นาํมาใช้กบั
ชิ'นงาน 
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การวเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ก่อนวทิยานิพนธ์ ช่วงที� 2 ระหว่างปีการศึกษา (2554 - 2555)  
 วิเคราะห์ผลงานช่วงที� 2 การสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของผลงานศิลปกรรมผา้ 
(ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2555) ซึ� งเป็นผลงานที�ผูส้ร้างสรรค์ ไดส้ร้างสรรค์ขึ'นก่อนงานวิทยานิพนธ์ 
ผลงานดงักล่าวเป็นผลงานศิลปกรรมผา้ที�ใชส้ําหรับติดตั'งในอาคารสถานที� ผลงานไดผ้า่นขั'นตอน
กระบวนการคิดและการทดลอง สร้างสรรค์และพฒันาเพื�อให้เกิดความงามลงตวั สอดคลอ้งกบั
ลกัษณะพื'นที�การตกแต่งของสถานที�ผลงานมีแนวคิดและเรื�องราวเกี�ยวกบัการจินตนาการความงาม
จากรูปทรงทางสถาปัตยกรรม ซึ� งผลงานในช่วงนี' ไดมี้การปรับเปลี�ยนในเรื�องรูปทรง ขนาด การจดั
วางของตาํแหน่งติดตั'งผลงาน และมีการพฒันาเทคนิคในการตดัเยบ็ ทาํให้เกิดความชัดเจนและ
เอกลกัษณ์ในเทคนิคการสร้างสรรคผ์ลงานขึ'นและแบ่งช่วงที� 2 ออกเป็นระยะดงันี'  
 
การวเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ก่อนวทิยานิพนธ์ ช่วงที� 2 (ระยะที� 1) 

 
ภาพที� 32 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ 
 ชื�อภาพ    ชุมชนแห่งความสุข 1 
 เทคนิค     Mixed media การเยบ็ การปัก และตดัต่อผา้ 
 ขนาด      80 x 120 cm. 

 ผลงานชิ'นนี' เป็นการกลบัมาคน้หาแนวทางอีกครั' ง เนื�องจากขา้พเจา้ยงัคงยึดติดกบัการ
นาํเสนอเรื�องราวของความสนุกของเด็ก แต่ยงัคงนาํเสนอเรื�องราวคนในชุมชนจงัหวดัปัตตานีแต่
เปลี�ยนชื�อเรื�องเป็น “ชุมชนแห่งความสุข” และยงัคงเน้นการสร้างมิติของภาพดว้ยการเยบ็บุผา้ กรุ
เส้นใยนุ่น มีการเวน้จงัหวะของสี จึงเกิดเป็นมิติภาพ 

ปัญหาที�เกดิขึ2นในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 ปัญหาที�เกิดขึ'น คือ การจดัการรูปทรงอิสระเพราะเป็นชิ'นงานชิ'นแรกที�ข้าพเจ้าเริ� ม
ทาํงานในรูปทรงอิสระก็เลยเกิดปัญหาในการจดัการ  
 

แนวทางการแก้ปัญหา 
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 ศึกษาวสัดุที�เหมาะสมในการจดัการรูปทรงอิสระให้เหมาะกบัชิ'นงานของขา้พเจา้ และ
เป็นพฒันาฝีมือตวัเองใหดี้ยิ�งขึ'น 
 
การวเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ก่อนวทิยานิพนธ์ ช่วงที� 2 (ระยะที� 1) 

 
ภาพที� 33 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ 
 ชื�อภาพ    ชุมชนแห่งความสุข 2 
 เทคนิค     Mixed media การเยบ็ การปัก และตดัต่อผา้ 
 ขนาด      120 x 180 cm. 

 ผลงานชิ'นนี'  เป็นการต่อยอดความคิดจาก เรื�องชุมชนแห่งความสุข 1 ให้เกิดรายละเอียด
ของงานมากขึ'น โดยเพิ�มรูปทรงสถาปัตยกรรมในรูปแบบแปลกๆเขา้ไปอยูใ่นงานมากขึ'นจากตึกที�
พบเห็น มาวิเคราะห์โครงสร้างจากสถาปัตยกรรมของตึกในชุมชนมาสู่การสร้างลวดลายบนพื'นผา้
ดว้ยการเยบ็ปะติดผา้หลากหลายสี และยงัคงเน้นการสร้างมิติของภาพดว้ยการเยบ็บุผา้ กรุเส้นใย
สังเคราะห์ มีการเวน้จงัหวะของสี จึงเกิดเป็นมิติภาพ 
 ปัญหาที�เกดิขึ2นในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 ปัญหาที�เกิดขึ'น คือ การจดัการรูปทรงอิสระ เพราะยงัจดัการกบัรูปทรงอิสระไม่ลงตวั  

แนวทางการแก้ปัญหา 
 ศึกษาวสัดุที�เหมาะสมในการจดัการรูปทรงอิสระให้เหมาะกบัชิ'นงานของขา้พเจา้ และ
เป็นพฒันาฝีมือตวัเองใหดี้ยิ�งขึ'น 
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การวเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ก่อนวทิยานิพนธ์ ช่วงที� 2 (ระยะที� 1) 

 
ภาพที� 34 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ 
 ชื�อภาพ    ชุมชนแห่งความสุข 3 
 เทคนิค     Mixed media การเยบ็ การปัก และตดัต่อผา้ 
 ขนาด      120 x 150 cm. 

 ผลงานชิ'นนี' เกิดจากกรอบความคิดจากชุมชน มาเป็นอาชีพที�มีความสําคญักบัคนใน
ชุมชน โดยวิเคราะห์โครงสร้างของสวนยางพาราในพื'นที�บา้นของผูส้ร้างสรรค์งาน พฒันารูปทรง
ให้มีความอิสระ แต่ยงัคงอา้งอิงจากสิ�งที�พบเห็นในชุมชนของจงัหวดัปัตตานี สร้างลวดลายบนพื'น
ผา้ดว้ยการเยบ็ปะติดปะต่อผา้หลายสี เพิ�มเติมการปักผา้ลงไปให้เหมือนลายเส้นของดินสอ เพิ�มมิติ
ใหก้บัภาพ 

ปัญหาที�เกดิขึ2นในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 ปัญหาที�เกิดขึ'น คือ ลกัษณะแสง-เงา นํ'าหนกัสีของดา้ยทาํใหม้องงานชิ'นนี'แลว้รู้สึกวา่ยงั
ขาดนํ'าหนกั แสง – เงา ของภาพ 

แนวทางการแก้ปัญหา 
 ศึกษาลกัษณะแสง-เงา การเลือกใช้สีให้สอดคลอ้งกบัความรู้สึกของภาพและเลือกใช้
วสัดุใหเ้หมาะสมกบังาน 
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การวเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ก่อนวทิยานิพนธ์ ช่วงที� 2 (ระยะที� 1) 

 
ภาพที� 35 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ 
 ชื�อภาพ    ชุมชนแห่งความสุข 4 
 เทคนิค     Mixed media การเยบ็ การปัก และตดัต่อผา้ 
 ขนาด      120 x 150 cm. 

 ผลงานชิ'นนี'ยงัคงยดึถือแนวการสร้างสรรคใ์นเทคนิครูปแบบและแนวคิดเดิม การปักผา้
สร้างโครงภาพ ลายเส้น และสร้างมิติของสีสันอารมณ์ด้วยการเย็บปะติดปะต่อผา้ภายใต้การ
นาํเสนอความงดงามของรูปร่างรูปทรงที�เกิดขึ'นจากสถาปัตยกรรมและธรรมชาติ ผสมผสานกบั
สีสันที�แสดงออกถึงความสุขสดชื�นเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค ์

ปัญหาที�เกดิขึ2นในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 ปัญหาที�เกิดขึ'น คือ ยงัไม่เขา้ใจในเทคนิคในการใชผ้า้ทบัซอ้นกนั เพื�อทาํใหเ้กิดพื'นผวิ 

แนวทางการแก้ปัญหา 
 ศึกษาการใชเ้ทคนิคการเยบ็ปะติดปะต่อผา้จากศิลปินท่านอื�นๆ เพื�อเป็นแนวทางในการ
พฒันางานของตนเอง 
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การวเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ก่อนวทิยานิพนธ์ ช่วงที� 2 (ระยะที� 2) 
ผลงานในระยะที� 2 นี'  เป็นการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ แต่เป็นการสร้างสรรค์งาน ชุด 
“ชุมชนแห่งความฝัน” ซึ� งเป็นผลงานต่อเนื�องไปจนถึงวทิยานิพนธ์ 

 
ภาพที� 36 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ 
 ชื�อภาพ    ชุมชนแห่งความฝัน 1 
 เทคนิค     Mixed media การเยบ็ การปัก และตดัต่อผา้ 
 ขนาด      80 x 100 cm. 

 ผลงานชิ'นนี' ถือเป็นการคน้พบเอกลกัษณ์ตวัตน ที�เด่นชดัของผูส้ร้างสรรค์ผลงาน ที�ยึด
หลกัการสร้างสรรค์ผลงานบนพื'นฐานของการใช้เทคนิค การปักผา้สร้างโครงภาพลายเส้น และ
สร้างมิติของอารมณ์ด้วยการเย็บตดัต่อผา้ ภายใต้การนาํเสนอความงดงามของรูปร่างรูปทรง ที�
เกิดขึ'นในสถาปัตยกรรมแปลกๆ ที�เพิ�มเติมจากความคิดสร้างสรรคข์องผูส้ร้างสรรคง์าน ผสมผสาน
กบัสีสันที�แสดงออกถึงความสุขสดชื�น เป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคง์าน 

ปัญหาที�เกดิขึ2นในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 ปัญหาที�เกิดขึ'น คือ การใชป้ากกาเมจิกมาเขียนลวดลายลงไปบนพื'นผา้ เกิดปัญหาของเม
จิกอาจจะดูไม่ค่อยเขา้กบัลกัษณะงาน เพราะปากกาเมจิกอาจจะจางและเก็บชิ'นงานไวไ้ดไ้ม่นาน 

แนวทางการแก้ปัญหา 
 ศึกษาหาวิธีอื�นๆ ที�สามารถทดแทนปากกาเมจิกและมีระยะอยู่ได้นานตามสภาพการ
เชื�อมของชิ'นงาน 
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การวเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ก่อนวทิยานิพนธ์ ช่วงที� 2 (ระยะที� 2) 

 
ภาพที� 37 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ 
 ชื�อภาพ    ชุมชนแห่งความฝัน 2 
 เทคนิค     Mixed media การเยบ็ การปัก และตดัต่อผา้ 
 ขนาด      80 x 120 cm. 

 ผลงานชิ'นนี' เป็นการสร้างสรรคแ์บบสองมิติที�มีรูปทรงที�อยูบ่นเฟรมสี�เหลี�ยม ยงัเป็นการ
คลี�คลายรูปทรงของของสถาปัตยกรรมที�มีลักษณะสไตล์โคโลเนียล และ เพิ�มเติมความคิด
สร้างสรรคข์องตวัสถาปัตยกรรมจากความคิดสร้างสรรค์ของผูส้ร้างสรรคผ์ลงาน เพิ�มเติมเรื�องจดั
วางองคป์ระกอบ เนน้การสร้างมิติของภาพดว้ยการ เยบ็บุ กรุเส้นใยสังเคราะห์ มีการเวน้จงัหวะของ
สี จึงเกิดเป็นมิติของภาพ 

ปัญหาที�เกดิขึ2นในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 ปัญหาที�เกิดขึ'น คือ การใชป้ากกาเมจิกมาเขียนลวดลายลงไปบนพื'นผา้ เกิดปัญหาของเม
จิกอาจจะดูไม่ค่อยเขา้กบัลกัษณะงาน เพราะปากกาเมจิกอาจจะจางและเก็บชิ'นงานไวไ้ดไ้ม่นาน 

แนวทางการแก้ปัญหา 
 ศึกษาหาวิธีอื�นๆ ที�สามารถทดแทนปากกาเมจิกและมีระยะอยู่ได้นานตามสภาพการ
เชื�อมของชิ'นงาน แต่ผลงานชิ'นนี'ไดเ้พิ�มเติมการแกไ้ข โดยการใชเ้ทคนิคฉะลุผา้ เพื�อทาํเป็นลวดลาย
ของผา้เพิ�มเติม 
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การวเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ก่อนวทิยานิพนธ์ ช่วงที� 2 (ระยะที� 2) 

 
ภาพที� 38 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ 
 ชื�อภาพ    ชุมชนแห่งความฝัน 3 
 เทคนิค     Mixed media การเยบ็ การปัก และตดัต่อผา้ 
 ขนาด      80 x 120 cm. 

 ผลงานชิ'นนี' เป็นการสร้างสรรค์งานที�มีการคลี�คลาย รูปทรงของสถาปัตยกรรมให้มี
ความอิสระในการออกแบบมากขึ'น และนาํเทคนิคการพบัผา้กลบัมาใชใ้นงานชิ'นนี' อีกครั' ง เพิ�มเติม
ใหภ้าพมีชีวติชีวาดว้ยการเพิ�มตน้ไมแ้ละสัตวเ์ขา้ไป เนน้การจดัวางองคป์ระกอบและการสร้างสรรค์
มิติของภาพดว้ยการ เยบ็บุ กรุเส้นใยสังเคราะห์ มีการเวน้จงัหวะของสี จึงเกิดเป็นมิติของภาพ 

ปัญหาที�เกดิขึ2นในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 ปัญหาที�เกิดขึ'น คือ การใชป้ากกาเมจิกมาเขียนลวดลายลงไปบนพื'นผา้ เกิดปัญหาของเม
จิกอาจจะดูไม่ค่อยเขา้กบัลกัษณะงาน เพราะปากกาเมจิกอาจจะจางและเก็บชิ'นงานไวไ้ดไ้ม่นาน 

แนวทางการแก้ปัญหา 
 ศึกษาหาวิธีอื�นๆ ที�สามารถทดแทนปากกาเมจิกและมีระยะอยู่ได้นานตามสภาพการ
เชื�อมของชิ'นงาน แต่ผลงานชิ'นนี'ไดเ้พิ�มเติมการแกไ้ข โดยการใชเ้ทคนิคฉะลุผา้ เพื�อทาํเป็นลวดลาย
ของผา้เพิ�มเติม 
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การวเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ก่อนวทิยานิพนธ์ ช่วงที� 2 (ระยะที� 2) 

 
ภาพที� 39 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ 
 ชื�อภาพ    ชุมชนแห่งความฝัน 4 
 เทคนิค     Mixed media การเยบ็ การปัก และตดัต่อผา้ 
 ขนาด      80 x 120 cm. 

 ผลงานชิ'นนี'ยงัคงยดึถือแนวทางการสร้างสรรค ์ในเทคนิครูปแบบและแนวความคิดเดิม
แต่ย่างก้าวไปสู่การพฒันาจากผลงานสร้างสรรค์แบบสองมิติที�อยู่บนเฟรมสี� เหลี�ยมไปสู่การ
ออกแบบผลงานสร้างสรรค์แบบสองมิติที�มีรูปทรงอิสระ เน้นการจดัวางองค์ประกอบและการ
สร้างสรรคมิ์ติของภาพดว้ยการ เยบ็บุ กรุเส้นใยสังเคราะห์ มีการเวน้จงัหวะของสี จึงเกิดเป็นมิติของ
ภาพ 

ปัญหาที�เกดิขึ2นในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 ปัญหาที�เกิดขึ'น คือ การใชป้ากกาเมจิกมาเขียนลวดลายลงไปบนพื'นผา้ เกิดปัญหาของเม
จิกอาจจะดูไม่ค่อยเขา้กบัลกัษณะงาน เพราะปากกาเมจิกอาจจะจางและเก็บชิ'นงานไวไ้ดไ้ม่นาน 

แนวทางการแก้ปัญหา 
 ศึกษาหาวิธีอื�นๆ ที�สามารถทดแทนปากกาเมจิกและมีระยะอยู่ได้นานตามสภาพการ
เชื�อมของชิ'นงาน แต่ผลงานชิ'นนี'ไดเ้พิ�มเติมการแกไ้ข โดยการใชเ้ทคนิคฉะลุผา้ เพื�อทาํเป็นลวดลาย
ของผา้เพิ�มเติม 
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สรุปการวเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ก่อนวทิยานิพนธ์ 
 การศึกษาผลงานสร้างสรรคช่์วงที� 1 ก่อนการทาํวิทยานิพนธ์ ช่วงแรกไดรั้บแรงบนัดาล
ใจมาจากความสุขของเด็กในจงัหวดัปัตตานีที�ขาดหายไป การจิตนาการถึงพื'นที�เล็กๆ ของเด็กที�
ยงัคงมีความสุขหลงเหลืออยูบ่า้ง ผลการสร้างสรรคใ์นช่วงนี'ยงัไม่ต่อยมีความเขา้ใจในองคป์ระกอบ
ของภาพมากนกั แต่เมื�อไดรั้บฟังคาํแนะนาํจากอาจารยผ์ูส้อนใหผู้ส้ร้างสรรคไ์ดศึ้กษานาํมาปรับปรุง
แกไ้ขกบัผลงานสร้างสรรคใ์นช่วงหลงั โดยมีเนื'อหาแรงบนัดาลใจถึง เรื�องราวของชุมชนที�เคยสงบ
สุข แต่ตอนนี'กลบัหาความสุขไดย้าก จึงนาํชุมชนมาเป็นเรื�องหลกั โดยการนาํเสนอผา่นทางรูปทรง
สถาปัตยกรรมให้มีรูปแบบแปลกใหม่ผสมผสานความสนุก และจิตนาการของผูส้ร้างสรรคง์านลง
ไปในตวังาน เพิ�มรายละเอียดของรูปทรงให้มากยิ�งขึ'น จึงใช้ผลงานสร้างสรรคใ์นช่วงที� 2 (ระยะที� 
2) เป็นแนวทางในการพฒันาต่อยอดเป็นชิ'นงานวทิยานิพนธ์ต่อไป 
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บทที� 4 

กระบวนการสร้างสรรค์ การวเิคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ 

 

กระบวนการสร้างสรรค์ 

  การกาํหนดเนื2อหาทางเรื�องราว 
 การถ่ายทอดมุมมองความสุขของชุมชนผ่านตวัสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียล ด้วย
ความรู้สึกสงบ มีความสุข วถีิชีวติของชาวปัตตานี เมื�อขา้พเจา้ไดอ้ยูท่่ามกลางยา่นชุมชนเก่าลกัษณะ
บา้นเรือนมีรูปทรงสถาปัตยกรรมสไตลโ์คโลเนียล 
 การกาํหนดเนื2อหาทางรูปทรง 
 จากการศึกษาข้อมูลผลงานของศิลปินที�สนใจ จนถึงการวิเคราะห์รูปแบบงาน
สร้างสรรค์ศิลปกรรมการตกแต่งที�เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียล จึงไดรู้ปแบบเทคนิคและ
แนวคิด เป็นแนวทางในการพฒันางานต่อยอดการออกแบบสร้างสรรคผ์ลงานศิลปกรรมสองมิติ 
 
กระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมผ้าสองมิติ 
 1.รวบรวมขอ้มูลและภาพถ่าย จากแรงบนัดาลใจที�มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงาน 
สรุปใจความสาํคญัของเนื'อหาเรื�องราว ใหอ้อกมาเป็นรูปกึ�งนามธรรม 

 
ภาพที� 40     ขอ้มูลสถาปัตยกรรมสไตลโ์คโนเนียล 
 
                    2. ตีความจากรูปทรงเดิมของวตัถุที�ได้ทาํการศึกษาค้นควา้ให้เป็นกึ� งรูปธรรมและ
จินตนาการต่อยอดความคิด ถ่ายทอดออกมาใหเ้ห็นเป็นภาพวาดเส้นแบบ 
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ภาพที� 41     ภาพถ่าย ขั'นตอนการวาดแบบร่างลายเส้น และทดลองพฒันารูปทรงและลวดลาย 

 
 3. คดัเลือกจากภาพแบบร่างวาด วาดขยายภาพลายเส้นของงานให้ไดข้นาดสัดส่วนตาม
ตอ้งการลงบนกระดาษ แลว้ลอกลายภาพนั'นลงบนผา้ ดว้ยสีเทียน ดินสอ สาํหรับเขียนผา้ 
 

 
ภาพที� 42     ภาพถ่าย ขั'นตอนการคดัลอกแบบร่างลายเส้นลงบนผา้ 

 
 4. เมื�อไดภ้าพลายเส้นบนผา้แลว้ นาํผา้ไปฉลุให้เป็นลวดลายตามแบบตามตอ้งการ แลว้
เตรียมงานปักดว้ยจกัรเยบ็ผา้ 
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ภาพที� 43     ภาพถ่าย ขั'นตอนการฉลุลวดลายบนผา้ 

 
 5. เมื�อไดล้วดลายฉลุบนผา้แลว้ นาํผา้ทั'งหมดที�ฉลุลวดลายมาปักดว้ยจกัรเยบ็ผา้ โดยใช้
วธีิการปักเดินลาย 
 

 
ภาพที� 44     ภาพถ่ายขั'นตอนการปักเดินลายเส้นลงบนผา้ 

 
                    6. นาํผา้ลวดลายต่างๆที�เตรียมไวเ้ป็นผา้พื'น (โดยอา้งอิงจากโทนสีที�ไดก้าํหนดไวใ้น
แบบร่าง) มาเยบ็ติดกบัผา้ปัก ทาํไปเรื�อยๆจนไดล้วดลายตามที�ตอ้งการ แลว้เยบ็ผา้พื'นรองหลงัปักอีก
ที เพื�อใหเ้กิดลวดลายของผา้ที�ซบัซอ้นทบักนั อยา่งลงตวัสวยงาม 
 7. เมื�อไดล้วดลายสวยงามตามตอ้งการแลว้ นาํไมอ้ดัมาตดัตามรูปทรงของตวังาน เพื�อ
เพิ�มความแขง็แรงของตวังาน แลว้ปิดดา้นหลงัดว้ยผา้สี 
 
การสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์จริง 
 การสร้างสรรคผ์ลงานจริง ผูส้ร้างสรรคมี์แนวความคิดและแรงบนัดาลใจในการทาํงาน
ชุดนี'  ขา้พเจา้เป็นคนจงัหวดัปัตตานี จงัหวดัที�ทุกคนเคยอยูร่วมกนัอยา่งมีความสุข ช่วยเหลือเอื'อเฟื' อ
กนัตลอด  แต่ตอนนี'กบัมีแต่ความรุนแรงเกิดขึ'นไม่เวน้แต่ละวนั ขา้พเจา้เลยคิดอยากจะมีพื'นที�เล็กๆ
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ที�ยงัคงหลงเหลือความสงบสุขอยู่บา้ง ขา้พเจา้เลยสร้างสรรค์งานศิลปกรรมผา้ชุดนี' ขึ'นมา มีชื�อว่า 
“ชุมชนแห่งความฝัน”ขา้พเจา้สร้างสรรคผ์ลงานศิลปกรรมผา้โดยคาํนึงถึงแนวคิดและรูปแบบ ความ
เหมาะสมและวิธีการติดตั'ง เพื�อเขา้กบัสถานที�ให้มีความประสานกลมกลืนและส่งเสริมให้สถานที�
นั'น เกิดความงดงามตามแนวทางที�ใช้การวิเคราะห์สถานที�และออกแบบผลงานให้สอดคลอ้งกนั 
โดยสถานที�ดงักล่าวคือ โรงแรมราวนิทราบีช รีสอร์ท แอนด ์สปา เป็นสถานที�ที�มีความสงบและเต็ม
ไปด้วยความสุข เนื�องจากพทัยาเป็นสถานที�สําหรับพกัผ่อนของครอบครัวทั'งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ สถานที�นอกจากจะมีความเงียบสงบแลว้ ยงัมีรูปแบบการตกแต่งในรูปแบบโคโลเนียล 
โดยสถานที�สามารถให้แรงบนัดาลใจแก่ขา้พเจา้ในการออกแบบเพื�อเขา้ไปตกแต่ง โดยสร้างเป็น
ผลงานศิลปกรรมผา้แนวกึ�งเหมือนจริง 
 

ภาพแบบร่าง (Sketch) ผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ สาํหรับตกแต่งห้อง Spa แบบเดียว 2 เตียง

 
 

ภาพที� 45     ภาพร่าง (Sketch) ผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ สาํหรับตกแต่งหอ้ง Spa แบบเดียว 2 
เตียง 
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                    ผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ สาํหรับตกแต่งหอ้ง Spa แบบเดียว 2 เตียง 

 
ภาพที� 46     ภาพผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ สาํหรับตกแต่งหอ้ง Spa แบบเดียว 2 เตียง 
 ชื�อภาพ    ชุมชนแห่งความฝัน 
 เทคนิค     Mixed media การเยบ็ การปัก และตดัต่อผา้ 
 ขนาด      100 x 170 cm. 
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ภาพแบบร่าง (Sketch) ผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ สาํหรับตกแต่งหอ้ง Spa หอ้งรวม 
 

 
 

ภาพที� 47     ภาพร่าง (Sketch) ผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ สาํหรับตกแต่งหอ้ง Spa หอ้งรวม 
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 ผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ สาํหรับตกแต่งห้อง Spa หอ้งรวม 

 
ภาพที� 48    ภาพผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ สาํหรับตกแต่งหอ้ง Spa หอ้งรวม 
 ชื�อภาพ    ชุมชนแห่งความฝัน 
 เทคนิค     Mixed media การเยบ็ การปัก และตดัต่อผา้ 
 ขนาด      90 x 140 cm. 
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ภาพแบบร่าง (Sketch) ผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ สาํหรับตกแต่งหอ้ง Superior Room 

 
ภาพที� 49     ภาพร่าง (Sketch) ผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ สาํหรับตกแต่งหอ้ง Superior Room 

 
                    ผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ สาํหรับตกแต่งหอ้ง Superior Room 

 
ภาพที� 50    ภาพผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ สาํหรับตกแต่งหอ้ง Superior Room 
 ชื�อภาพ    ชุมชนแห่งความฝัน 
 เทคนิค     Mixed media การเยบ็ การปัก และตดัต่อผา้ 
 ขนาด      100 x 150 cm. 
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                    ภาพแบบร่าง (Sketch) ผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ สาํหรับตกแต่งหอ้งรับแขก Pool   
Villa 

 
ภาพที� 51     ภาพร่าง 1 (Sketch) ผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ สาํหรับตกแต่งหอ้งรับแขก Pool  
  Villa 

 
ภาพที� 52     ภาพร่าง 2 (Sketch) ผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ สาํหรับตกแต่งหอ้งรับแขก Pool  
  Villa 
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                    ผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ สาํหรับตกแต่งหอ้งรับแขก Pool Villa 1 

 
ภาพที� 53     ภาพผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ สาํหรับตกแต่งหอ้งรับแขก Pool Villa 1 
 ชื�อภาพ    ชุมชนแห่งความฝัน 
 เทคนิค     Mixed media การเยบ็ การปัก และตดัต่อผา้ 
 ขนาด      50 x 70 cm. 
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                    ผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ สาํหรับตกแต่งหอ้งรับแขก Pool Villa 2 

 
ภาพที� 54     ภาพผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ สาํหรับตกแต่งหอ้งรับแขก Pool Villa 2 
 ชื�อภาพ    ชุมชนแห่งความฝัน 
 เทคนิค     Mixed media การเยบ็ การปัก และตดัต่อผา้ 
 ขนาด      60 x 80 cm. 
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                    ภาพแบบร่าง (Sketch) ผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ สาํหรับตกแต่งหอ้งนอน Pool 
Villa 

 
ภาพที� 55     ภาพร่าง (Sketch) ผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ สาํหรับตกแต่งหอ้งนอน Pool Villa 
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                    ผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ สาํหรับตกแต่งหอ้งนอน Pool Villa 

 
ภาพที� 56     ภาพผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ สาํหรับตกแต่งหอ้งนอน Pool Villa  
 ชื�อภาพ    ชุมชนแห่งความฝัน 
 เทคนิค     Mixed media การเยบ็ การปัก และตดัต่อผา้ 
 ขนาด      80 x 120 cm. 
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                    ภาพแบบร่าง (Sketch) ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ สําหรับตกแต่งห้อง Deluxe 
Room  

 
ภาพที� 57     ภาพร่าง (Sketch) ผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ สาํหรับตกแต่งหอ้ง Deluxe Room  
  แบบที� 1 
 

 
ภาพที� 58     ภาพร่าง (Sketch) ผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ สาํหรับตกแต่งหอ้ง Deluxe Room  
  แบบที� 2 
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                    ภาพแบบร่าง (Sketch) ผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ สาํหรับตกแต่งหอ้ง Lobby Area 

 
ภาพที� 59     ภาพร่าง (Sketch) ผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ สาํหรับตกแต่ง Lobby Area แบบที� 1 
 

 
ภาพที� 60      ภาพร่าง (Sketch) ผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ สาํหรับตกแต่ง Lobby Area แบบที� 2 
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ภาพที� 61     ภาพร่าง (Sketch) ผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ สาํหรับตกแต่ง Lobby Area แบบที� 3 

 
                   ผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ สาํหรับตกแต่ง Lobby Area 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
ภาพที� 62  ภาพผลงานสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ สาํหรับตกแต่ง Lobby Area 
 ชื�อภาพ    ชุมชนแห่งความฝัน 
 เทคนิค    Mixed media การเยบ็ การปัก และตดัต่อผา้ 
 ขนาด      125 x 220 cm. 
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บทที� 5 

การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างผลงานสร้างสรรค์กบัสถานที�ติดตั2งผลงาน 

 

ความเป็นมาและสภาพแวดล้อมของสถานที�ติดตั2ง 
                    ในการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ เรื�อง “ชุมชนแห่งความฝัน” ผูส้ร้างสรรคไ์ดเ้ลือก
สถานที� “โรงแรมราวนิทราบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา” เป็นกรณีศึกษาในการนาํเสนอความสัมพนัธ์ที�
เหมาะสมกนัระหว่างผลงานศิลปกรรมผา้ กบัสถานที� ซึ� งในการศึกษานั'นจาํเป็นตอ้งมีบริบทของ
สถานที�เขา้มาเกี�ยวขอ้ง นาํมาเป็นตวักาํหนดในเรื�องของหนา้ที�ประโยชน์ใชส้อย ผลงานสร้างสรรค์
ชุดนี'ไดมุ้่งเนน้การสร้างบรรยากาศของความสุขภายในครอบครัว สื�อแทนค่าความรู้สึกดว้ยรูปทรง 
และการจดัวางของผลงานศิลปกรรมผา้ ซึ� งได้แรงบนัดาลใจจากขา้พเจา้เป็นคนจงัหวดัปัตตานี 
จงัหวดัที�ทุกคนเคยอยู่รวมกนัอย่างมีความสุข ช่วยเหลือเอื'อเฟื' อกนัตลอด  แต่ตอนนี' กบัมีแต่ความ
รุนแรงเกิดขึ'นไม่เวน้แต่ละวนั ขา้พเจา้เลยคิดอยากจะมีพื'นที�เล็กๆที�ยงัคงหลงเหลือความสงบสุขอยู่
บา้ง ข้าพเจ้าเลยสร้างสรรค์งานศิลปกรรมผา้ชุดนี' ขึ'นมา มีชื�อว่า “ชุมชนแห่งความฝัน”ข้าพเจ้า
สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมผา้โดยคาํนึงถึงแนวคิดและรูปแบบ ความเหมาะสมและวิธีการติดตั'ง 
เพื�อเขา้กบัสถานที�ให้มีความประสานกลมกลืนและส่งเสริมให้สถานที�นั'น เกิดความงดงามตาม
แนวทางที�ใช้การวิเคราะห์สถานที�และออกแบบผลงานให้สอดคลอ้งกนั โดยสถานที�ดงักล่าวคือ 
โรงแรมราวินทราบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นสถานที�ที�มีความสงบและเต็มไปด้วยความสุข 
เนื�องจากพทัยาเป็นสถานที�สําหรับพกัผอ่นของครอบครัวทั'งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สถานที�
นอกจากจะมีความเงียบสงบแลว้ ยงัมีรูปแบบการตกแต่งในรูปแบบโคโลเนียล โดยสถานที�สามารถ
ให้แรงบนัดาลใจแก่ขา้พเจา้ในการออกแบบเพื�อเขา้ไปตกแต่ง โดยสร้างเป็นผลงานศิลปกรรมผา้
แนวกึ�งเหมือนจริง 
ลกัษณะทางกายภาพของโรงแรมราวนิทราบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา 
                    โรงแรมราวนิทราบีช รีสอร์ท แอนด ์สปา เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ที�ตั'งอยูริ่มชาดหาดนา
จอมเทียน พทัยา จงัหวดัชลบุรี  บริเวณโรงแรมอยู่ห่างออกมาจากในกลางพทัยา ซึ� งมีความเป็น
ส่วนตวัสูงเหมาะกบัการพกัผ่อนแบบเป็นครอบครัว รูปทรงของโรงแรมมีลกัษณะภายนอกดูแบบ
เรียบง่าย ลกัษณะสถาปัตยกรรมของโรงแรมเป็นรูปทรงสไตล์โคโลเนียล และลกัษณะภายในของ
โรงแรมมีการตกแต่งสไตล์โมร็อคโคผสมผสานกบัสไตล์โคโนเนียล ทาํให้มีลูกเล่นมากขึ'น กา้ว
แรกที�เขา้สู่ภายในตวัอาคารโรงแรม จะสามารถสัมผสัไดถึ้ง บรรยากาศการตอ้นรับที�อบอุ่น ความ
โอ่โถงของตวัอาคาร ความสวยงามของการตกแต่งภายในโรงแรม และเสาขนาดใหญ่ มีโถง Lobby
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ที�มีช่องเปิดให้เห็นดา้นนอกโปร่งโล่ง ทาํให้สามารถทอดสายตามองเห็นวิวไดอ้ยา่งชดัเจน มีความ
กวา้งขวางดว้ยพื'นที�ใช้สอย ที�ถูกตกแต่งไวอ้ย่างวิจิตรบรรจง มีสระวา่ยนํ' าขนาดใหญ่ 3 สระ มีทั'ง
เด็กและผูใ้หญ่ใหบ้ริการแก่นกัท่องเที�ยว นอกจากนี' ยงัมีสถานบริการสปา ซึ� งหลากหลายโปรแกรม
ใหเ้ลือกผอ่นคลาย ที� “โรงแรมราวินทราบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา” เป็นโรงแรมระดบัสากล ห้องพกั
ของโรงแรมมีทั'งหมด 277 หอ้ง ประกอบดว้ย 
 

 
ภาพที� 63     ภาพประกอบตวัอาคารและสภาพแวดลอ้มภายนอกโรงแรม 

 
 
 

 
ภาพที� 64     ภาพแผนผงัโรงแรมราวนิทราบีช รีสอร์ท แอนด ์สปา 
ที�มา : วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี.Google Earth, accessed March 30 2014 
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ภาพที� 65     ภาพประกอบ Lobby Area 

 

 
ภาพที� 66     ภาพ(Sketch)แปลนพื'น Lobby Area มาตราส่วน 1:75  
 

 
ภาพที� 67    ภาพประกอบ Spa 
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ภาพที� 68     ภาพ(Sketch)แปลนพื'น Spa มาตราส่วน 1:75 
 

 
ภาพที� 69     ภาพประกอบ Pool villa 
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ภาพที� 70     ภาพ(Sketch)แปลนพื'น Pool villa มาตราส่วน 1:50 

 

 
ภาพที� 71     ภาพประกอบ Superior Room 
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ภาพที� 72     ภาพ(Sketch)แปลนพื'น Superior Room มาตราส่วน 1:50 
 
การวเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค์กบัการออกแบบตกแต่งสถานที�ติดตั2งผลงาน 
 จากขอ้มูลเบื'องตน้จึงเห็นสมควรอยา่งยิ�งวา่ โครงการออกแบบผลงานศิลปกรรมผา้เพื�อ
ตกแต่งโรงแรมแห่งนี'  ควรมีรูปแบบแบะเนื'อหาที�สอดคลอ้งกนักบัแนวคิดของทางโรงแรมให้มาก 
ในการตกแต่งพื'นที�ดว้ยผลงานศิลปะจึงตอ้งการผลงานที�สามารถเชื�อมโยงเอาแนวความคิดในงาน
ออกแบบตกแต่งของทางโรงแรมให้เขา้กบัเนื'อหาสาระโครงสร้างงานของขา้พเจา้ได ้ดว้ยเหตุผล
ร่วมที�ตอ้งการแสดงออกถึง พื'นที�แห่งความสุขมีขา้พเจา้ใชสี้เป็นตวัสื�อเชื�อมโยงเขา้กบัแนวความคิด 
เรื�องการใชสี้สื�ออารมณ์ความรู้สึกของทางโรงแรมไดอี้กทั'งยงัตอ้งคาํนึงถึงความกลมกลืนระหวา่ง
ผลงาน กบัแนวทางการตกแต่งภายในเดิมด้วย เพื�อให้แขกผูใ้ช้บริการ เกิดสุนทรียภาพจากงาน
ศิลปะ ตลอดจนเกิดความสุขทั'งร่างกายและเบิกบานจิตใจไปพร้อมๆกนัตามจุดประสงค ์
 
 การศึกษาวเิคราะห์พื2นที� และ กาํหนดตําแหน่งติดตั2งผลงานสร้างสรรค์ 
 ผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมผา้ สําหรับการประดับตกแต่ง บริเวณพื'นที�ส่วนกลาง
ภายในโรงแรมราวนิทราบีช รีสอร์ท แอนด ์สปา , พทัยา 
 บริเวณรับรองแขก (Lobby) กําหนดขนาดพื2นที�ว่างสําหรับติดตั2งงานและวิเคราะห์สี

ภายใน (Lobby) 

 ขนาดพื2นที�ว่างสําหรับติดตั2งงานกวา้ง 2.5x3.5 เมตร โดยให้ติดตั'งในลกัษณะการแขวน
ติดผนงั บริเวณหลงัเคาร์เตอร์และออกแบบใหเ้ขา้กบัพนงัโรงแรมที�มีอยูเ่ดิม 
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 วิเคราะห์สีภายใน(Lobby)ส่วนใหญ่ของ Lobby จะใชสี้ส้มเป็นส่วนใหญ่ สีส้มเป็นสีที�
ทาํให้รู้สึกอบอุ่นและยงัคงความสุกสวา่งตามที�ปรารถนา การเลือกสีที�มาใชใ้นผลงานสร้างสรรค์ก็
คาํนึงถึงสีหลักของ Lobby เลยเลือกสีเขียวเพื�อเสริมสร้างความอบอุ่นและเย็นสบายตามากขึ' น 
เพราะสีเขียวทาํใหเ้รารู้สึกเยน็สบายมากขึ'น 
 

 
ภาพที� 73 ภาพจาํลองการติดตั'งผลงานสร้างสรรค ์บริเวณ Lobby 
 
 วเิคราะห์ทดลองการติดตั2ง บริเวณ Lobby 
 แบ่งการทดลองการติดตั'งออกเป็นทั'งหมด 6 แบบ ติดตั'งแบบที� 1 ติดตั'งชิ'นเดียวปิดผนงั
เดิม, ติดตั'งแบบที� 2 ติดตั'งแบบชิ'นเดียวคงผนงัเดิมไว,้ ติดตั'งแบบที� 3 ติดตั'งแบบ 2 ชิ'น, ติดตั'งแบบที� 
4 ติดตั'งแบบ 3 ชิ'น,ติดตั'งแบบที� 5 ติดตั'งแบบ 4 ชิ'น ในสัดส่วนที�แตกต่างกนั,ติดตั'งแบบที� 6  ติดตั'ง
แบบ 4 ชิ'น ในสัดส่วนที�เท่ากนั 
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ภาพที� 74     ภาพจาํลองทดลองการติดตั'งผลงานสร้างสรรค ์บริเวณ Lobby 
 
 บริเวณห้อง (Superior room) กําหนดขนาดพื2นที�ว่างสําหรับติดตั2งงานและวิเคราะห์สี

ภายใน (Superior room) 

 ขนาดพื2นที�ว่างสําหรับติดตั2งงาน กวา้ง 2 x 3.5 เมตร โดยให้ติดตั'งในลกัษณะการแขวน
ติดผนงั บริเวณผนงัดา้นบนของเตียงนอน 
 วิเคราะห์สีภายใน (Superior room) ส่วนใหญ่ของ Superior room จะใชสี้ส้มเป็นส่วน
ใหญ่ สีส้มเป็นสีที�ทาํให้รู้สึกอบอุ่นและยงัคงความสุกสว่างตามที�ปรารถนา การเลือกสีที�มาใช้ใน
ผลงานสร้างสรรคก์็คาํนึงถึงสีหลกัของ Superior room เลยเลือกสีส้มกบัสีเขียว เพื�อเสริมสร้างความ
อบอุ่นและเยน็สบายตามากขึ'น เพราะสีเขียวทาํให้เรารู้สึกเยน็สบายมากขึ'น และสีส้มจะทาํให้รู้สึก
อบอุ่นมากขึ'นกวา่เดิม 
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ภาพที� 75     ภาพจาํลองการติดตั'งผลงานสร้างสรรค ์บริเวณ Superior room 
 
 วเิคราะห์ทดลองการติดตั2ง บริเวณ Superior room 
 แบ่งการทดลองการติดตั'งออกเป็นทั'งหมด 5 แบบ ติดตั'งแบบที� 1 ติดตั'งแบบชิ'นเดียวคง
ผนงัเดิมไว,้ ติดตั'งแบบที� 2 ติดตั'งแบบ 2 ชิ'น, ติดตั'งแบบที� 3 ติดตั'งแบบ 3 ชิ'น,ติดตั'งแบบที� 4 ติดตั'ง
แบบ 4 ชิ'น ในสัดส่วนที�แตกต่างกนั,ติดตั'งแบบที� 5  ติดตั'งแบบ 4 ชิ'น ในสัดส่วนที�เท่ากนั 
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ภาพที� 76     ภาพจาํลองทดลองการติดตั'งผลงานสร้างสรรค ์บริเวณ Superior room 
 
  บริเวณห้อง (Pool Villa ห้องรับแขก) กําหนดขนาดพื2นที�ว่างสําหรับติดตั2งงานและ

วเิคราะห์สีภายใน (Pool Villa ห้องรับแขก) 

 ขนาดพื2นที�ว่างสําหรับติดตั2งงาน กวา้ง 1.5 x 3 เมตร โดยให้ติดตั'งในลกัษณะการแขวน
ติดผนงั บริเวณผนงัดา้นบนของโซฟา 
 วเิคราะห์สีภายใน (Pool Villa ห้องรับแขก) ส่วนใหญ่ของ Pool Villa ห้องรับแขกจะใช้
สีขาวกบัสีนํ' าตาลเป็นส่วนใหญ่ สีขาวกบัสีนํ' าตาลเป็นสีที�ทาํให้รู้สึกอบอุ่นและราบรื�น การเลือกสี
ที�มาใช้ในผลงานสร้างสรรคก์็คาํนึงถึงสีหลกัของ Pool Villa ห้องรับแขก เลยเลือกสีนํ' าตาลกบัสี
เขียว เพื�อเสริมสร้างความอบอุ่นและเยน็สบายตามากขึ'น เพราะสีเขียวทาํให้เรารู้สึกเยน็สบายมาก
ขึ'น และสีนํ'าตาลจะทาํใหรู้้สึกถึงความอดทน เขม้แขง็ 
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ภาพที� 77     ภาพจาํลองการติดตั'งผลงานสร้างสรรค ์บริเวณ Pool Villa หอ้งรับแขก 

 
 วเิคราะห์ทดลองการติดตั2ง บริเวณ Pool Villa ห้องรับแขก 
 แบ่งการทดลองการติดตั'งออกเป็นทั'งหมด 5 แบบ ติดตั'งแบบที� 1 ติดตั'งแบบชิ'นเดียวคง
ผนงัเดิมไว,้ ติดตั'งแบบที� 2 ติดตั'งแบบ 2 ชิ'น, ติดตั'งแบบที� 3 ติดตั'งแบบ 3 ชิ'น,ติดตั'งแบบที� 4 ติดตั'ง
แบบ 4 ชิ'น ในสัดส่วนที�แตกต่างกนั,ติดตั'งแบบที� 5  ติดตั'งแบบ 4 ชิ'น ในสัดส่วนที�เท่ากนั 
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ภาพที� 78     ภาพจาํลองทดลองการติดตั'งผลงานสร้างสรรค ์บริเวณ Pool Villa หอ้งรับแขก 

 
 บริเวณห้อง (Pool Villa ห้องนอน) กําหนดขนาดพื2นที�ว่างสําหรับติดตั2งงานและ

วเิคราะห์สีภายใน (Pool Villa ห้องนอน) 

 ขนาดพื2นที�ว่างสําหรับติดตั2งงาน กวา้ง 2 x 3.5 เมตร โดยให้ติดตั'งในลกัษณะการแขวน
ติดผนงั บริเวณผนงัดา้นบนของเตียงนอน 
 วเิคราะห์สีภายใน (Pool Villa ห้องนอน) ส่วนใหญ่ของ Pool Villa ห้องนอน จะใชสี้ส้ม
เป็นส่วนใหญ่ สีส้มเป็นสีที�ทาํใหรู้้สึกอบอุ่นและยงัคงความสุกสวา่งตามที�ปรารถนา การเลือกสีที�มา
ใช้ในผลงานสร้างสรรคก์็คาํนึงถึงสีหลกัของ Pool Villa ห้องนอน เลยเลือกสีส้ม เพื�อเสริมสร้าง
ความอบอุ่นและเยน็สบายตามากขึ'น เพราะสีส้มจะทาํให้รู้สึกอบอุ่นมากขึ'นกวา่เดิม สีเขียวทาํให้เรา
รู้สึกเยน็สบายมากขึ'น 
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ภาพที� 79      ภาพจาํลองการติดตั'งผลงานสร้างสรรค ์บริเวณ Pool Villa หอ้งนอน 

 
 วเิคราะห์ทดลองการติดตั2ง บริเวณ Pool Villa ห้องนอน 
 แบ่งการทดลองการติดตั'งออกเป็นทั'งหมด 5 แบบ ติดตั'งแบบที� 1 ติดตั'งแบบชิ'นเดียวคง
ผนงัเดิมไว,้ ติดตั'งแบบที� 2 ติดตั'งแบบ 2 ชิ'น, ติดตั'งแบบที� 3 ติดตั'งแบบ 3 ชิ'น,ติดตั'งแบบที� 4 ติดตั'ง
แบบ 4 ชิ'น ในสัดส่วนที�แตกต่างกนั,ติดตั'งแบบที� 5  ติดตั'งแบบ 4 ชิ'น ในสัดส่วนที�เท่ากนั 
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ภาพที� 80      ภาพจาํลองทดลองการติดตั'งผลงานสร้างสรรค ์บริเวณ Pool Villa หอ้งนอน 
 
 บริเวณห้อง (Spa ห้องเดียว) กําหนดขนาดพื2นที�ว่างสําหรับติดตั2งงานและวิเคราะห์สี

ภายใน (Spa ห้องเดียว) 

 ขนาดพื2นที�ว่างสําหรับติดตั2งงาน กวา้ง 2 x 3.5 เมตร โดยให้ติดตั'งในลกัษณะการแขวน
ติดผนงั  
 วเิคราะห์สีภายใน (Spa ห้องเดียว) ส่วนใหญ่ของ Spa ห้องเดียว จะใชสี้เหลืองเป็นส่วน
ใหญ่ สีเหลืองเป็นสีที�ทาํให้รู้สึกอบอุ่น เบิกบาน ความมีชีวิตชีวาและแจ่มใส การเลือกสีที�มาใชใ้น
ผลงานสร้างสรรคก์็คาํนึงถึงสีหลกัของ Spa ห้องเดียว เลยเลือกสีเหลืองเป็นหลกั เพื�อเสริมสร้าง
ความอบอุ่นและเย็นสบายตามากขึ'น สีเหลืองจะทาํให้รู้สึกอบอุ่นเบิกบาน ความมีชีวิตชีวาและ
แจ่มใส เพราะคนที�มาใช้บริการ Spa ห้องเดียว ก็ตอ้งการความผ่อนคลายและเบิกบานกลบัไปสี
เหลืองก็เลย เหมาะสมกบัการใชใ้นผลงานการสร้างสรรคม์ากที�สุด 
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ภาพที� 81     ภาพจาํลองการติดตั'งผลงานสร้างสรรค ์บริเวณ Spa หอ้งเดียว 
 
 วเิคราะห์ทดลองการติดตั2ง บริเวณ Spa ห้องเดียว 
 แบ่งการทดลองการติดตั'งออกเป็นทั'งหมด 5 แบบ ติดตั'งแบบที� 1 ติดตั'งแบบชิ'นเดียวคง
ผนงัเดิมไว,้ ติดตั'งแบบที� 2 ติดตั'งแบบ 2 ชิ'น, ติดตั'งแบบที� 3 ติดตั'งแบบ 3 ชิ'น,ติดตั'งแบบที� 4 ติดตั'ง
แบบ 4 ชิ'น ในสัดส่วนที�แตกต่างกนั,ติดตั'งแบบที� 5  ติดตั'งแบบ 4 ชิ'น ในสัดส่วนที�เท่ากนั 
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ภาพที� 82     ภาพจาํลองทดลองการติดตั'งผลงานสร้างสรรค ์บริเวณ Spa หอ้งเดียว 
 
 บริเวณห้อง (Spa ห้องรวม) กําหนดขนาดพื2นที�ว่างสําหรับติดตั2งงานและวิเคราะห์สี

ภายใน (Spa ห้องรวม) 

 ขนาดพื2นที�ว่างสําหรับติดตั2งงาน กวา้ง 3 x 3.5 เมตร โดยให้ติดตั'งในลกัษณะการแขวน
ติดผนงั  
 วิเคราะห์สีภายใน (Spa ห้องรวม) ส่วนใหญ่ของ Spa ห้องรวม จะใชสี้เหลืองเป็นส่วน
ใหญ่ สีเหลืองเป็นสีที�ทาํให้รู้สึกอบอุ่น เบิกบาน ความมีชีวิตชีวาและแจ่มใส การเลือกสีที�มาใชใ้น
ผลงานสร้างสรรคก์็คาํนึงถึงสีหลกัของ Spa ห้องรวม เลยเลือกสีส้มเป็นหลกั เพื�อเสริมสร้างความ
อบอุ่นและเย็นสบายตามากขึ'น สีส้มจะทาํให้รู้สึกอบอุ่นและความมีชีวิตชีวา เพราะคนที�มาใช้
บริการ Spa หอ้งรวม ก็ตอ้งการความผอ่นคลายและเบิกบานกลบัไปสีเหลืองก็เลย เหมาะสมกบัการ
ใชใ้นผลงานการสร้างสรรคม์ากที�สุด 
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ภาพที� 83     ภาพจาํลองการติดตั'งผลงานสร้างสรรค ์บริเวณ Spa รวม 
 
 วเิคราะห์ทดลองการติดตั2ง บริเวณ Spa รวม 
 แบ่งการทดลองการติดตั'งออกเป็นทั'งหมด 5 แบบ ติดตั'งแบบที� 1 ติดตั'งแบบชิ'นเดียวคง
ผนงัเดิมไว,้ ติดตั'งแบบที� 2 ติดตั'งแบบ 2 ชิ'น, ติดตั'งแบบที� 3 ติดตั'งแบบ 3 ชิ'น,ติดตั'งแบบที� 4 ติดตั'ง
แบบ 4 ชิ'น ในสัดส่วนที�แตกต่างกนั,ติดตั'งแบบที� 5  ติดตั'งแบบ 4 ชิ'น ในสัดส่วนที�เท่ากนั 
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ภาพที� 84     ภาพจาํลองทดลองการติดตั'งผลงานสร้างสรรค ์บริเวณ Spa รวม 
 
 วเิคราะห์กบัพื2นที�ครั2งที� 2 และได้รับข้อเสนอแนะจากอาจารย์ บริเวณ Lobby  
 การวิเคราะห์เราตอ้งคาํนึงถึงพื'นที�ของห้องที�เราจะทาํการติดตั'ง และคาํนึงถึงความ
เหมาะสมวา่เราควรติดตั'งในลกัษณะอยา่งไรกบัพื'นที�นั'น ขา้พเจา้เลยวิเคราะห์ตามขอ้เสนอแนะของ
อาจารย ์โดยการวเิคราะห์พื'นที�ใหม่ในทุกๆหอ้งที�ทาํการติดตั'ง 
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ภาพที� 85     ภาพจาํลองทดลองการติดตั'งผลงานสร้างสรรค ์บริเวณ Lobby 
 
 วเิคราะห์กบัพื2นที�ครั2งที� 2 และได้รับข้อเสนอแนะจากอาจารย์ บริเวณ Superior room  
 การวิเคราะห์เราตอ้งคาํนึงถึงพื'นที�ของห้องที�เราจะทาํการติดตั'ง และคาํนึงถึงความ
เหมาะสมวา่เราควรติดตั'งในลกัษณะอยา่งไรกบัพื'นที�นั'น ขา้พเจา้เลยวิเคราะห์ตามขอ้เสนอแนะของ
อาจารย ์โดยการวเิคราะห์พื'นที�ใหม่ในทุกๆหอ้งที�ทาํการติดตั'ง 
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ภาพที� 86     ภาพจาํลองทดลองการติดตั'งผลงานสร้างสรรค ์บริเวณ Superior room 
 
 วเิคราะห์กบัพื2นที�ครั2งที� 2 และได้รับข้อเสนอแนะจากอาจารย์ บริเวณ Spa ห้องรวม  
 การวิเคราะห์เราตอ้งคาํนึงถึงพื'นที�ของห้องที�เราจะทาํการติดตั'ง และคาํนึงถึงความ
เหมาะสมวา่เราควรติดตั'งในลกัษณะอยา่งไรกบัพื'นที�นั'น ขา้พเจา้เลยวิเคราะห์ตามขอ้เสนอแนะของ
อาจารย ์โดยการวเิคราะห์พื'นที�ใหม่ในทุกๆหอ้งที�ทาํการติดตั'ง 
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ภาพที� 87     ภาพจาํลองทดลองการติดตั'งผลงานสร้างสรรค ์บริเวณ Spa หอ้งรวม 
 
 วเิคราะห์กบัพื2นที�ครั2งที� 2 และได้รับข้อเสนอแนะจากอาจารย์ บริเวณ Spa ห้องเดียว  
 การวิเคราะห์เราตอ้งคาํนึงถึงพื'นที�ของห้องที�เราจะทาํการติดตั'ง และคาํนึงถึงความ
เหมาะสมวา่เราควรติดตั'งในลกัษณะอยา่งไรกบัพื'นที�นั'น ขา้พเจา้เลยวิเคราะห์ตามขอ้เสนอแนะของ
อาจารย ์โดยการวเิคราะห์พื'นที�ใหม่ในทุกๆหอ้งที�ทาํการติดตั'ง 
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ภาพที� 88     ภาพจาํลองทดลองการติดตั'งผลงานสร้างสรรค ์บริเวณ Spa หอ้งเดียว 
 
 วิเคราะห์กับพื2นที�ครั2 งที� 2 และได้รับข้อเสนอแนะจากอาจารย์ บริเวณ Pool villa 

ห้องนอน 
 การวิเคราะห์เราตอ้งคาํนึงถึงพื'นที�ของห้องที�เราจะทาํการติดตั'ง และคาํนึงถึงความ
เหมาะสมวา่เราควรติดตั'งในลกัษณะอยา่งไรกบัพื'นที�นั'น ขา้พเจา้เลยวิเคราะห์ตามขอ้เสนอแนะของ
อาจารย ์โดยการวเิคราะห์พื'นที�ใหม่ในทุกๆหอ้งที�ทาํการติดตั'ง 
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ภาพที� 89     ภาพจาํลองทดลองการติดตั'งผลงานสร้างสรรค ์บริเวณ Pool villa หอ้งนอน 
 
 วิเคราะห์กับพื2นที�ครั2 งที� 2 และได้รับข้อเสนอแนะจากอาจารย์ บริเวณ Pool villa 

ห้องรับแขก 
 การวิเคราะห์เราตอ้งคาํนึงถึงพื'นที�ของห้องที�เราจะทาํการติดตั'ง และคาํนึงถึงความ
เหมาะสมวา่เราควรติดตั'งในลกัษณะอยา่งไรกบัพื'นที�นั'น ขา้พเจา้เลยวิเคราะห์ตามขอ้เสนอแนะของ
อาจารย ์โดยการวเิคราะห์พื'นที�ใหม่ในทุกๆหอ้งที�ทาํการติดตั'ง 
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ภาพที� 90     ภาพจาํลองทดลองการติดตั'งผลงานสร้างสรรค ์บริเวณ Pool villa หอ้งรับแขก 
 

 
ภาพที� 91     ภาพโมเดลขนาดยอ่ ของโรงแรมราวนิทรารีสอร์ท แอนด ์สปา 
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ภาพที� 92     ภาพโมเดล Lobby ของโรงแรมราวนิทรารีสอร์ท แอนด ์สปา 
 

 
ภาพที� 93     ภาพโมเดลหอ้ง Superior room ของโรงแรมราวนิทรารีสอร์ท แอนด ์สปา 
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ภาพที� 94     ภาพโมเดล Spa ของโรงแรมราวนิทรารีสอร์ท แอนด ์สปา 
 

 
ภาพที� 95     ภาพโมเดลหอ้ง Pool villa ของโรงแรมราวนิทรารีสอร์ท แอนด ์สปา 
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ภาพที� 96     ภาพการทาํโมเดล โรงแรมราวนิทรารีสอร์ท แอนด ์สปา 
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บทที� 6 

บทสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

อุปสรรค์ และปัญหาของการสร้างสรรค์งาน 
 เนื�องจากจุดประสงค์ที�ขา้พเจา้ไดต้ั'งใจไว ้ที�จะนาํเศษผา้เหลือใช้ที�ไดเ้ก็บสะสมไวจ้าก
การทาํงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงคิดคน้วิธีการทาํผา้เรียบชนิดต่างๆ นาํมาสร้างสรรค์ให้ เกิด
ลวดลายใหม่ แต่กระบวนการเชื�อมต่อผา้เรียบชนิดต่างๆนั'นจาํเป็นตอ้งมีการใชก้าวจึงเกิดความไม่
เรียบร้อยเท่าที�ควร 
 

ข้อเสนอแนะจากการสร้างสรรค์ 
 ในการสร้างสรรคผ์ลงาน เมื�อพบขอ้บกพร่อง หรือไม่เป็นไปตามที�กาํหนดให้พิจารณา
ทบทวนเพื�อหาสาเหตุแลว้ปรับแกไ้ข ทดลองทาํใหม่ พฒันาขึ'นกวา่จะเป็นที�พึงพอใจ 
 สําหรับผลงานศิลปกรรมผา้ ในเรื�องเทคนิควิธีควรปรับปรุงจดัลาํดบัขั'นตอนในการ
สร้างสรรคผ์ลงานใหม่ ให้สามารถเยบ็ตดัต่อผา้จนเกิดลายและสีสันใหม่โดยไม่จาํเป็นตอ้งเอากาว
มาเชื�อมกบัผา้ แลว้จึงนาํผา้ที�เยบ็ตดัต่อกนัจนเสร็จเรียบร้อย แลว้ทาํการปักเดินเส้นหนาปิดทบัรอย
เยบ็ต่อผา้ เพื�อใหดู้ประณีตมากขึ'น อีกทั'งประหยดัเวลาและลดขั'นตอนการสร้างสรรค ์
สําหรับขั'นตอนการทาํลวดลายลงบนผา้ เกิดปัญหาในระยะเริ� มแรกโดยลายเส้นของปากกามี
ระยะเวลาการเก็บรักษาไม่ยาวนาน จึงแกปั้ญหาโดยการฉลุลงบนผา้ให้เกิดเป็นลวดลายที�สวยงาม
และสามารถเก็บรักษาไดน้านกวา่ปากกา ซึ� งจะทาํใหง้านดูประณีตมากขึ'น 
 
อภิปรายผลสร้างสรรค์ 
 ผลงานสร้างสรรคศิ์ลปกรรมผา้ 7 หอ้ง สาํรับติดตั'งภายในมีผนงัสี เช่น สีส้ม สีเหลือง สี
เทา สีเขียว ผลงานสร้างสรรคศิ์ลปกรรมผา้แบบสองมิติสําหรับตกแต่งบริเวณพื'นที�ส่วนกลาง ห้อง
โถงส่วนตอ้นรับ หอ้ง Pool Villa หอ้ง Spa และหอ้งSuperior room ที�เป็นผลงานในช่วงวิทยานิพนธ์
กลบัมีโดดเด่น การใชเ้ส้นดา้ยสีต่างๆปักผา้นั'นโดดเด่นสวยงามมากยิ�งขึ'นและเพิ�มรายละเอียดโดย
การฉลุลงบนผา้ใหล้วดลายบนผา้มีความประณีตมากขึ'นกวา่เดิม 
ฉะนั'นผลงานสร้างสรรคศิ์ลปกรรมผา้ช่วงวทิยานิพนธ์ จึงเหมาะสมสร้างความสวยงาม และส่งเสริม
เอกลกัษณ์ใหก้บัผลงานสร้างสรรคศิ์ลปกรรมผา้มากที�สุด 
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บทสรุป 
 ผลงานโครงสร้างสรรคศิ์ลปกรรมผา้ เรื�อง ชุมชนแห่งความฝัน ในครั' งนี'อาจกล่าวไดว้า่ 
ผลงานมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ในเรื�องของการจดัวางองคป์ระกอบศิลป์ใน วิธีการทาํผา้เรียบต่างๆที�
นาํประกอบกนัจนเกิดเป็นลวดลายเฉพาะตวั และการอา้งอิงที�มาจากรูปทรงในสถาปัตยกรรมแรง
บนัดาล ออกแบบต่อยอดพฒันารูปทรงอิสระขึ'นมาใหม่ไดอ้ยา่งลงตวั นอกจากนั'นยงัสามารถศึกษา
หาแรงบนัดาลใจใหม่ที�เกี�ยวกบัความงามของชุมชนในจงัหวดัปัตตานีและต่อยอดความคิดพฒันาให้
เกิดเป็นรูปทรงใหม่ๆไดอี้กมากมาย 
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