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จากสุทรียภาพและเน้ือหาเร่ืองราวทางกระแสนิยมแฟชั่นของตนเองและกลุ่มคนในสังคม น ามา
สร้างสรรค์ผา่นกระบวนการทางทศันศิลป์ดว้ยเทคนิควิธีการ เยบ็ปัก ถกัร้อย เส้นดา้ย  และวสัดุผา้
ชนิดต่างๆ ท่ีผสมผสานกับจิตนาการ และทศันคติส่วนตน ในลักษณะรูปแบบงานจิตรกรรมก่ึง
นามธรรมเทคนิคผสม  2 มิติ  สะทอ้นสภาวะความรู้สึกความสุข ความสนุกมีชีวิตชีวา ผ่านเส้ือผา้
เคร่ืองแต่งกาย  สีสันอนัสดใสสร้างมิติทบัซ้อนด้วยทศันธาตุทางศิลปะ  และน าเสนอผลงานดว้ย
วธีิการห้อยแขวน เพื่อส่ือสาระ สีสันทางทศันศิลป์และสีสันความนิยมของพหุวฒันธรรมทางสังคม
แฟชัน่ปัจจุบนั 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

58004208 : Major (VISUAL ARTS) 
Keyword : Colorful of Sociey 

MISS NILRAYA BUNDASAK : COLORFUL OF SOCIEY THESIS ADVISOR : 
ASSISTANT PROFESSOR CHUSAK SRIKWAN 

The thesis creation under the topic “The colorfulness of society” was inspired by 
aesthetics and the content about fashion trends of mine and people in society. The process of 
visual art through sewing, weaving, and knitting the yarns and several kinds of cloth were 
combined with my individual imagination and views. The pattern of 2D semi-abstract expressed 
happiness and fun of life through clothes. Colorfulness created dimension overlapping visual 
elements. The artworks were presented by hanging to express the content, the colorfulness of 
visual art and the fashion popularity in multicultural society on the present fashion society. 
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บทที ่1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

กระแสความนิยมทางสังคมแฟชัน่ท่ีมีความหลากหลายในปัจจุบนัมีผูค้นใหค้วามสนใจและ
ให้ความส าคญัเป็นอยา่งมาก แทบจะเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนัเลยก็วา่ได ้เช่นเดียวกบัเส้ือผา้
และเคร่ืองแต่งกายท่ีสีสันสดใส  ซ่ึงแต่ก่อนผูค้นส่วนใหญ่สวมเส้ือผา้ท่ีมีรูปแบบคลา้ยกนัตามยุค
สมยันั้นๆ น้อยคนท่ีจะแปลกแตกต่างหรือโดดเด่นข้ึนมา อาจเป็นเพราะสมยัก่อนไม่ได้รับการ
ยอมรับว่าบุคคลท่ีแต่งตัวแตกต่างจากคนอ่ืนจะมีความคิดสร้างสรรค์ แต่กลับถูกมองว่า ไม่
เหมาะสมและแปลก แต่ปัจจุบนัน้ีมีการพฒันาทางดา้นการส่ือสาร มีอินเตอร์เน็ตท าให้โลกเช่ือมถึง
กนัง่ายข้ึนส่ือต่างๆ จึงเป็นเหมือนตวัน ากระแสการแต่งกายท่ีมีสีสันหลากหลายและสนุกสนานต่อ
การใชชี้วติของกลุ่มคนทัว่ไปในสังคม 

 เพราะเหตุน้ีเราจึงสามารถเห็นสไตล์การแต่งตวัจากทัว่ทุกมุมโลก รวมถึงการแต่งตวัท่ีมี
ความแปลกและแตกต่างกัน เช่น ผูห้ญิงหรือผูช้ายอาจแต่งตวัจดัจา้นมากข้ึน หรือผูช้ายสวมใส่
เคร่ืองประดบัมากข้ึน   ซ่ึงกล่าวไดว้า่ผูค้นในปัจจุบนัมีความอิสระในการแต่งตวั และมีอิสระในการ
แต่งแตม้จนเกิดความสนุกสนานมากข้ึน ดงัท่ีกล่าวมาอาจเป็นเพียงเร่ืองท่ีเกิดข้ึนตามยุคสมยัเท่านั้น 
แต่ในปัจจุบนัน้ีโลกได้เปล่ียนมากข้ึนมีกระแสต่างๆ มากมายจนท าให้ผูค้นเกิดความหลงใหล
กลายเป็นการเสพส่ือท่ีเกิดข้ึนในสังคมปัจจุบนั เช่น การท าสีผม สีเล็บ หรือสวมใส่ถุงเทา้ขา้งละสี 
ซ่ึงกลุ่มคนบางกลุ่มจะชอบท าให้ตวัเองแต่งตวัให้ดูโดดเด่นมากข้ึน  จนในปัจจุบนักลบัไม่ใช่เร่ือง
แปลก กลุ่มคนบางกลุ่มเช่ือวา่การแต่งตวัสามารถสร้างความมัน่ใจให้แก่ตนเองได ้ ซ่ึงถือเป็นเร่ือง
ภายในจิตใจท่ีเราสร้างข้ึนเองเพราะท าให้เราสร้างความสนุกในทุกๆ วนัได ้และส าหรับตวัขา้พเจา้
มองสีสันท่ีมาจากแฟชั่นการแต่งตวันั้นเป็นส่ิงท่ีพิเศษและสร้างความรู้สึกท่ีสนุกและความมัน่ใจ
ให้แก่ตนเอง ขา้พเจา้จึงรู้สึกช่ืนชอบและช่ืนชมผูค้นท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ในการแต่งตวัของผูค้น
เหล่านั้นท่ีกลา้แต่งตวักลา้แสดงตวัตนออกมา ในปัจจุบนัน้ีเส้ือผา้จึงไม่ใช่ส่ิงท่ีไวป้กปิดร่างกายเพียง
อย่างเดียว สีสันจากเส้ือผา้ยงัสามารถสร้างแรงบนัดาลใจให้เกิดการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ในชีวิต
และสะทอ้นความเป็นสีสันทางสังคมไดอ้ยา่งชดัเจนขา้พเจา้จึงตอ้งการถ่ายทอดความบนัดาลใจจาก
สีสันทางสังคมในเชิงความหมายและสีสันในเชิงรูปแบบเทคนิควิธีการผา่นผลงานวิทยานิพนธ์ชุด  
“สีสันสังคม” 
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 ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา       

                1.เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะก่ึงนามธรรมลักษณะจิตรกรรมเทคนิค ผสมผ่าน
กระบวนการเยบ็ปักผา้สร้างสีสันท่ีส่ือถึงความสนุกสนาน  ความนิยมทางกระแสแฟชัน่ในปัจจุบนั
ของขา้พเจา้ 
               2. เพื่อถ่ายทอดทศันคติ อารมณ์ความรู้สึกต่อการแสดงออกของลกัษณะกลุ่มบุคคลทาง
สังคม ส่ือความสุขอีกมุมมองของผูค้นท่ีแสดงออกถึงตวัตนขา้งใน ผ่านการแต่งกายท่ีผสมผสาน
และแตกต่างหลากหลายรูปแบบ สะทอ้นสภาวะความนิยมและกระแสทางสังคมแฟชั่น ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองผา่นรูปแบบผลงานศิลปะร่วมสมยั  
 
สมมุติฐานของการศึกษา 

การสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ ชุดน้ี อาจก่อใหเ้กิดมิติใหม่ของการรับรู้ทางสุนทรียภาพ 
และสภาวะการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในรูปลกัษณ์ของเคร่ืองแต่งกายในกระแสสังคมแฟชัน่ปัจจุบนั 
น าเสนอผ่านสีสันจากวสัดุท่ีอยู่ในชีวิตผ่านมุมมองใหม่  และการสร้างสรรค์ผ่านรูปแบบท่ีหลาย
หลาย เช่น สีสัน ลวดลายหรือรูปทรงท่ีเกิดข้ึนตามยุคสมัย ท่ีบ่งบอกเช้ือชาติของคนท่ีมีความ
แตกต่างทางวฒันธรรมประเพณี แต่กระแสทางแฟชัน่กลบัสร้างความเช่ือมโยงเป็นส่ือใหค้นทัว่โลก
รับรู้ถึงกนัได ้ผา่นผลงานศิลปะร่วมสมยัของขา้พเจา้  
 
แนวความคิด 

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ภายใตห้ัวขอ้"สีสันสังคม" ชุดน้ี ไดรั้บแรงบนัดาลใจ
ทางเน้ือหาเร่ืองราวของความงามในกระแสแฟชั่นยุคปัจจุบนั ผ่านมิติและมุมมองใหม่จากตวัตน
ของขา้พเจา้ เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกถึงสภาวะความสุขและสนุก มีชีวิตชีวา อนัแสดงเอกลกัษณ์จาก
การแต่งกาย สวมใส่เส้ือผา้ท่ีมีสีสันสดใส ของตนเองและกลุ่มคนในสังคม โดยแสดงออกผ่าน
รูปแบบก่ึงนามธรรมจิตรกรรมผสม ท่ีอาศยักระบวนการทางเทคนิควิธีการเย็บ ปักเส้นด้ายใน
ลกัษณะรูปแบบต่างๆ เช่น เส้นหยกั เส้นซิกแซ็ก เส้นตรง เส้นนอน ฯลฯ แสดงความสงบน่ิง และ
ความเคล่ือนไหว ท่ีสัมพนัธ์กบัสภาวะอารมณ์ความรู้สึกของสตรีเพศ ท่ีผสมผสานการสร้างมิติทาง
รูปทรงดว้ยลกัษณะวิธีการปะติด ทบัซ้อนกนัจนเกิดโครงสร้างใหม่ เพื่อส่ือสารถึงกระแสนิยมของ
การแต่งตวัท่ีเปล่ียนแปลงไม่หยดุน่ิงในสังคมปัจจุบนั 
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 ขอบเขตการสร้างสรรค์ผลงาน 

1. ขอบเขตทางดา้นเน้ือหา 
 ขา้พเจา้ถ่ายทอดเน้ือหาสุนทรียภาพในกระแสแฟชัน่ยุคปัจจุบนั ผา่นทศันคติใหม่ โดยความรู้สึกถึง
สภาวะความสุขสนุก มีชีวิตชีวา อนัแสดงเอกลกัษณ์จากการแต่งกาย สวมใส่เส้ือผา้ท่ีมีสีสันสดใส 
ของตนเองและกลุ่มคนในสังคมปัจจุบนั 
              2. ขอบเขตทางดา้นรูปแบบ 
                น าเสนอผลงานในรูปแบบจิตรกรรมเทคนิคผสม ลกัษณะก่ึงนามธรรม (Semi Abstract) ท่ี
แสดงออกผา่นโครงสร้างสีสันของเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายในรูปลกัษณ์ต่างๆ  ท่ีมีการลดทอนการทบั
ซอ้นของรูปทรงและกระบวนการผา่นทศันธาตุทางศิลปะ  
               3. ขอบเขตทางดา้นเทคนิควธีิการ 
แสดงออกดว้ยเทคนิควิธีการเยบ็ปักผา้จากวสัดุท่ีหลากหลาย ดว้ยเส้นดา้ย สีสันและต่างๆ ผสานกนั
ใหใ้นลกัษณะผลงานทางจิตรกรรม  
 
แหล่งข้อมูล 

1.ขอ้มูลภาคเอกสาร 
                  1.1 การศึกษาหาขอ้มูลจากหนงัสือวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งการศึกษาวจิยัค่านิยมท่ีทีต่อกระแส
สังคมแฟชัน่กบัผลงาน เช่น หนงัสือจิตกรรมสูง และหนงัสือองคป์ระกอบของศิลปะ 
                   1.2 การศึกษาขอ้มูลจากผลงานของศิลปินท่ีน าเสนอเน้ือหาเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบังานผา้ 
และสร้างสรรคผ์ลงานจากวสัดุผา้เป็นขา้งตน้ 
        2. ขอ้มูลภาคสนาม 
 เป็นการส ารวจของมูลท่ีอยู่ในพื้นท่ีต่างๆ ท่ีในสังคมเมืองโดยการออกไปสัมผสั สังเกต 
ลกัษณะต่างๆ ของผูค้นท่ีใชจ่้ายสินคา้อยูใ่นชีวิตประจ าวนั เช่น สยาม ตามห้างสรรพสินคา้ แหล่ง
ขายผา้ แหล่งท่องเท่ียว สถานบนัเทิง สังเกตลกัษณะของสังคมปัจจุบนัดงักล่าวเรียนรู้ส่ิงท่ีเกิดข้ึนใน
ขณะนั้น และศึกษาผลงานศิลปะของศิลปินท่ีมีแนวทางการสร้างสรรคท่ี์ใกลเ้คียงกนั  
                   2.1 ขอ้มูลท่ีเป็นภาพถ่ายในหา้งสรรพสินคา้ และร้านคา้ท่ีอยูใ่นบริเวณดงักล่าว 
                   2.2 ขอ้มูลท่ีเป็นภาพถ่ายใน ตลาดขายผา้ท่ี พหุรัด 
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วธีิการศึกษา 

           1 .ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งท่ีสนใจด้านต่างๆ ทั้งภาคเอกสารและภาคสนามท่ี
เก่ียวขอ้งกบัประเด็น สีสันทางสังคมจากกระแสสังคมแฟชัน่และเทคนิคกระบวนการสร้างสรรค์
ผลงาน 
          2. วเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลเพื่อน ามาสร้างสรรคภ์าพร่างตน้แบบ 
          3. พฒันาภาพร่างผลงาน 
          4. สร้างสรรคผ์ลงานจริงดว้ยกระบวนการทางทศันศิลป์ การเยบ็ปักผา้ 
          5. สัมมนาวจิารณ์ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
          6. สรุปผลสัมฤทธ์ิของผลงานสร้างสรรคแ์ละเอกสารประกอบวทิยานิพนธ์ 
          7. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะชน 
           
       ขั้นตอนการสร้างสรรค์ 

1. ท าความเขา้ใจรูปภาพท่ีเป็นขอ้มูลภาพถ่ายเพื่อคิด วเิคราะห์หาตน้แบบในการท าภาพร่าง  
2. การรวมข้อมูลภาพถ่ายจากสถานท่ีจริงมาคดัเพื่อตดัต่อเป็นภาพผลงานก่อนข้ึนเป็น    
ผลงานจริง 

            3. จดัเตรีมอุปกรณ์ เฟรม ผา้พื้นส าหรับท างานสร้างสรรค ์
             4. วางแบบท่ีตดัต่อไวล้งบนผา้ท่ีจดัเตรียมไว ้และวเิคราะห์ขั้นตอนเร่ิมตน้การสร้างสรรค ์
             5. ร่างแบบลงบนภาพร่างเพื่อแยกสีก่อนลงมือเยบ็ 
             6. ลงมือเยบ็โครงสร้างตามแบบก่อนแลว้ค่อยใสรายละเอียดต่างๆ 
             7. เยบ็ตามส่วนต่างๆท่ีวางแผนไวแ้ลว้ค่อยประกอบลงในตวัเฟรมอีกที 
 8. เพิ่มวสัดุต่างๆท่ีเตรียมไวล้งในตวัผลงานและเก็บรายละเอียดตามความรู้สึก 
 9. น าเสนอผลงานสร้างสรรค ์วเิคราะห์ผลงาน เพื่อแกปั้ญหาส่ิงท่ีเกิดข้ึน  
            10. รวบรวมขอ้มูลและ บนัทึกการพฒันาผลงานในแต่ละช้ินต่อไป  
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อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการค้นคว้าและสร้างสรรค์ 

      1.วสัดุอุปกรณ์ในส่วนของการคน้ควา้หาขอ้มูล ประกอบดว้ย 
            1.1 สมุดบนัทึก  
            1.2 ปากกา  
            1.3 กลอ้งถ่ายรูป 
     2. วสัดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรคผ์ลงาน ประกอบดว้ย 

2.1 ผา้ชนิดต่างๆ 
             2.2 เขม็หมุดขนาดต่างๆ 
             2.4 เฟรม 
             2.5 กรรไกร 
       3. วสัดุอุปกรณ์ในการท าภาพร่างและสร้างสรรคผ์ลงาน ประกอบดว้ย 
             3.1 ดา้ย 
             3.2 เขม็หมุด 
             3.3 ผา้ในลกัษณะต่างๆ 
             3.4 เชือก 
             3.5 ผา้ตาข่าย 
             3.6 ผา้ขนสัตว ์
             3.7 หนงัเทียม 
             3.8 เล่ือมตกแต่ง 
             3.9 กระดุม 
             3.10 ลูกปัดหลายชนิด 
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บทที่ 2 

เอกสารและข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง 

                 เม่ือกระแสทางแฟชัน่เขา้มามีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของคนในสังคมปัจจุบนั การใช้

ชีวิตของคนส่วนใหญ่จึงง่ายต่อการเขา้ถึงวตัถุส่ิงของและเคร่ืองมือต่างๆ ทางสังคมได้ง่ายข้ึน จึง

สามารถมองเห็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนทัว่ทุกมุมโลก ไม่วา่จะกระแสทางแฟชัน่ จากต่างประเทศท่ีส่งอิทธิพล

ต่อสังคมบ้านเรา ท่ีเป็นสังคมแห่งการปรับตัวตามกระแสนิยมท่ีเกิดข้ึน และเปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา  ตามยคุตามสมยั การขยายความความกา้วหนา้ของส่ือต่างๆ จึงสร้างส่ิงท่ีท าให้คนในยุค

ปัจจุบนัมีความเป็นตวัของตวัเองมากข้ึนและมีความอิสระต่อการด ารงชีวิต ด้วยความสนุกสนาน

และการแสดงออกในดา้นต่างๆ มากข้ึน 

 เม่ือผูค้นเห็นความส าคญัต่อกระแสสังคมโลกมากข้ึน การเร่ิมปรากฏการณ์เลียนแบบ

รูปลกัษณ์จึงเป็นท่ีนิยมตามไปดว้ย เช่น  วฒันธรรมของวยัรุ่นเกาหลีและวฒันธรรมของวยัรุ่นญ่ีปุ่น  

ฯลฯ  ซ่ึงแสดงให้เห็นได้ชัดในเร่ืองของการแต่งกาย ยกตัวอย่างเช่น ผูค้นอยากสวยอยากงาม 

ทางออกเดียวคือการท าศลัยกรรมเพื่อให้ตวัเองสวย หล่อข้ึน หรือการเลียนแบบเคร่ืองแต่งกายท่ีอยู่

ในกระแสสังคมโลก จึงสร้างความอยากต่อส่ิงต่างๆไม่มีท่ีส้ินสุด วยัรุ่นทุกวนัน้ีจึงเลียนแบบการ

บริโภคนิยมมากข้ึน เน่ืองจากส่ือทางโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต และจากหนังสือนิตยสารต่างๆ มี

อิทธิพลต่อการแต่งกายของวยัรุ่น โดยเฉพาะการแต่งกายเลียนแบบดาราทั้งในและต่างประเทศ การ

หยิบรับเอาวฒันธรรมต่างชาติมาเป็นส่ิงยึดถือ วยัรุ่น ส่วนใหญ่ในปัจจุบนันิยมนุ่งกางเกง หรือ

กระโปรงสั้น สวมเส้ือสายเด่ียว เส้ือคอกวา้ง ท่ีมีสีสันจดัจา้น ตามแบบสมยันิยมท่ีก าลงัมีกระแสอยู่

ในตอนน้ี เช่น เส้ือผา้ท่ีมีสีนีออน  เขียว ชมพู เหลือง ส้ม และเส้ือผา้ลายดอก หรือแมแ้ต่วตัถุต่างๆ ก็

เป็นสีนีออน ค่านิยมเหล่าน้ีไดส้ร้างแรงบนัดาลใจ และความสนุกสนานต่อการพบเห็นท่ีผูค้นให้

ความนิยมกบักระแสของสี เหล่าน้ี สร้างความสนใจต่อการสร้างสรรค์ทางความคิดต่อและสร้าง

ทศันคติในการมองอย่างสนุก เม่ือเราได้พบเห็นผูค้นในสังคมสวมใส่เส้ือผา้หลากสี ในสังคม

ปัจจุบนั  ส่ิงต่างๆ ท่ีขา้พเจา้ไดพ้บเพื่อน ามาสร้างเป็นผลงานเช่นรูปแบบ ของสีสัน เป็นตน้ 
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อทิธิพลจากกระแสนิยมแฟช่ันในสังคมพหุวฒันธรรม 

                 ปัจจุบันสังคมพหุวฒันธรรมท่ีมีการรวมตวัของคนต่างเช่ือชาติ  เข้ามาอยู่ร่วมกันใน

สังคมไทย ทุกพื้นท่ีมีความแตกต่างกนัตามสภาพแวดลอ้มท่ีตนอาศยัอยู ่ ทั้งภาษา ประเพณี ศาสนา 

และวิถีชีวิต  เม่ือผูค้นอยู่ร่วมกนัอนัมีรูปแบบความแตกต่างในการด ารงชีวิต  ซ่ึงรูปแบบการอยู่

ร่วมกันของคนในสังคมอนัมีรูปแบบของการส่ือสารและกระแสนิยมของการตลาด  สามารถ

เช่ือมโยงความเป็นพหุวฒันธรรมเข้าหากันและอยู่ร่วมกนัในปัจจุบัน    ผ่านความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีประกอบดว้ย  ส่ือออนไลน์   กระแสนิยม  แฟชัน่  ดารา นกัร้อง หรือแอพพลิเคชัน่เขา้มา

มีบทบาทต่อผูค้นในสังคม  จึงมีรูปแบบการหมุนไปตามยุคสมยัของโลกท่ีจะเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา 

อยา่งเช่น กระแสนิยมของเกาหลี หรือญ่ีปุ่นและยโุรป   ท่ีเขา้มามีบทบาทต่อวยัรุ่นและวยัท างานใน

สังคมบา้นเรา ซ่ึงเป็นไปไดว้า่เม่ือกระแสท่ีคนต่างประเทศไดเ้ป็นคนเร่ิมเปล่ียนแปลงส่ิงต่างๆ ท่ีทุก

สังคมในบา้นเราเขา้ถึงไดง่้าย  ความกา้วหน้าของคนในสังคมท่ีสามารถสร้างสรรค์ส่ิงต่างๆ ตาม

สมยันิยมท่ีจะนิยมกนัทัว่ไปเพียงช่วงยะระเวลาหน่ึง  ซ่ึงอยา่งท่ีกล่าวมาในขา้งตน้เม่ือมีกระแสความ

นิยมท่ีมีเหตุจากต่างชาติเป็นผูก้  าหนดทิศทางของกระแสนิยมของโลก  เช่นเกาหลี ญ่ีปุ่น ฝร่ังเศส 

สหรัฐอเมริกาหรืออีกหลายประเทศ  ท่ีเป็นผูน้ าทางแฟชัน่เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย จึงเป็นหน่ึงในการ

เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั ซ่ึงเส้ือผา้สร้างความมัน่ใจต่อผูค้นท่ีสวมใส่เป็นอุตสาหกรรมแฟชัน่จึง

สามารถสร้างรายได้เป็นอย่างมากต่อบริษทัต่างๆ ทัว่โลก เพราะเหตุน้ีการเปล่ียนแปลงของสมยั

นิยมจึงตอ้งพฒันาการตวัเองอยูต่ลอดเวลา 

ลกัษณะเฉพาะของกระแสนิยม  

                  โดยทัว่ไปกระแสนิยมของกลุ่มศิลปิน นักร้องของทุกประเทศเพิ่งเขา้มามีบทบาทใน
สังคมบา้นเราเม่ือไม่นานมาน้ี นบัไดว้า่ไม่เกิน 10 ปี ให้หลงัท่ีกระแสเพลง และเคร่ืองแต่งกายเขา้มา
มีบทบาทต่อการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีเสพติดส่ือความเป็นสากลไป  โดยใชส่ื้อทางกระแสเพลง 
บุคคล ศิลปิน ผา่นหนา้ตา  นกัร้อง แฟชัน่การแต่งกาย วตัถุส่ิงของต่างๆ  ท่ีเขา้มามีบทบาทอยา่งมาก
ท่ีท าใหส้ังคมบา้นเราคลอ้ยตาม      ต่อส่ิงต่างๆเหล่าน้ี  เม่ือกระแสความนิยมมากข้ึนกวา้งข้ึนผูค้นก็
ตอ้งการอยา่งท่ีเขา้หากลุ่มกลุ่มนั้น โดยการท่องเท่ียวไปในประเทศนั้นๆ เพื่อไดเ้ห็นไดรั้บรู้ถึงความ
เป็นท่ีมีต้นก าเนิดท่ีแท้จริง    เพราะการติดกระแสจะท าให้เกิดความอยากมี อยากได้เกิดข้ึน
ตลอดเวลาตามท่ีมีกระแสอะไรก็ตามเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรืออนาคต 
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ลกัษณะเด่นของกระแสนิยมจากยุโรปและเอเชีย 

          ในปัจจุบนัน้ีบทบาทกระแสนิยมท่ีมีต่อชีวิตประจ าวนัของคนทุกรูปแบบ  อย่างท่ีเราไดเ้ห็น
และรับสารตามกระแสต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึนอย่าง รูปแบบของสังคมมีความแต่งต่างกนัไปแต่ละพื้นท่ี  
เม่ือมองรูปกายภายนอกแลว้  เราจะเห็นไดว้า่ สังคมยุโรปจะต่างจากสังคมบา้นเราโดยส้ินเชิง    ไม่
วา่จะภาษา  ภูมิภาค  ประเพณีหรือแมแ้ต่ความเช่ือก็เช่นกนั   เน่ืองจากความแต่งต่างทางภูมิคภาคจึง
ท าใหรู้ปแบบการใชชี้วิต  ก็ตอ้งเปล่ียนไปตามท าเนียม  อยา่งเช่น  เคร่ืองแต่งกาย  ในแต่ละฤดูกาลก็
ต่างไปด้วย  เป็นเพราะว่าฤดูกาลเปล่ียน รูปแบบการแต่งกายก็เปล่ียนไปด้วย ในสังคมของยุโรป
ค่อนขา้งให้ความส าคญักบัการแต่งกายเป็นอย่างมาก เพราะการแต่งกายบ่งบอกไดห้ลายรูปแบบ 
ตามความเหมาะสมตามฐานะ   ซ่ึงวฒันธรรมของยุโรปจึงมีการแข่งขนักนัค่อนขา้งสูงและกระแส
แฟชัน่จึงมีการเคล่ือนไหวกระแสแฟชัน่อยูต่ลอดเวลา 
         ในส่วนของฝังเอเชียนั้นสระแสทางแฟชัน่ค่อนขา้งมาแรงอยา่งมากในปัจจุบนัน้ี  และสามารถ
เขา้ถึงบุคคลทุกเพศทุกวยัในสังคมบา้นเรา   เน่ืองจากกระแสในเอเชียค่อนขา้งเนน้เขา้ถึงกลุ่มวยัรุ่น  
จนสามารถสร้างการเลียนแบบไม่ว่าจะด้านการร้อง  เตน้  การแสดง   หรือแมแ้ต่ส่ือทางทีวียงัมี
บทบาทอยา่งมาก เช่น ซีรีย ์และวาไรต้ีเกาหลี ยูทูป  ตามสมยันิยมนั้นๆ ยกตวัอยา่ง เช่น เคร่ืองแต่ง
กายค่อนขา้งเขา้ถึงผูค้นไดง่้าย  โดยมีดารานางแบบท่ีเป็นตวักลางในกระแสท่ีท าให้ผูค้นทัว่ไปใน
บา้นเราติดตาม ท าตามบุคคลเหล่านั้นไดง่้ายดาย  น้ีอาจเป็นไปไดว้า่ความนิยมส่ือในบา้นเราอาจมี
มากจนเกินคาดถึง  เพราะกระแสรูปแบบของส่ิงของ เคร่ืองใช่เคร่ืองประดบัประดบัต่างๆ  สามารถ
หาใชส้อยไดง่้ายในสังคมบา้นเรา จึงเป็นเหตุท่ีสังคมและเศรษฐกิจบา้นเราไดน้ าเขา้ส่ิงต่างๆตามแต่
กระนั้นๆจะเกิดข้ึนปัจจุบนัและอนาคต 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  9 

ภาพลกัษณะของแฟช่ันในยุโรป 

           รูปแบบการแต่งกายในสังคมยุโรปมีรูปแบบท่ีเน้นความเรียบหรู คนส่วนใหญ่ค่อนขา้งให้
ความส าคญัและการออกแบบท่ีเหมาะสมกบัสภาพอากาศและมีความทบัซ้อนของตวัเน้ือผา้หลาย
ชั้น ถึงแมจ้ะเป็นเคร่ืองประดบัต่างๆ ก็จะสร้างข้ึนให้เหมาะสมกบัสภาพอากาศท่ีเยน็ตลอดทั้งปี
กระแสแฟชัน่ต่างๆในยุโรปจึงมีรูปแบบของเส้ือผา้ท่ีตวัใหญ่และค่อนขา้งจะเป็นทรงยาวสามารถ
ปกปิดร่างกายอยา่งเหมาะสม 
 
 

 

ภาพท่ี 1 ภาพลกัษณะของแฟชัน่ในยโุรป  
ท่ีมา   มาเรีย กราเซีย คิอูรี ปัดฝุ่ นสไตลเ์ทด็ด้ี เกิร์ลจากยคุ 1950 ใหก้บัมาโลดแล่นบนรันเวย ์Dior  
เขา้ถึงเม่ือ  22 มีนาคม 2562  เขา้ถึงไดจ้าก : Autumn/Winter 2019  02.27.2019 by BOY BASS 
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ภาพลกัษณะของแฟช่ันในยุโรป(รูปแบบในแต่ละแบรนด์เส้ือผ้า) 

 

 

        

ภาพท่ี 2  ภาพลกัษณะของแฟชัน่ในยโุรป(รูปแบบในแต่ละแบรนด์เส้ือผา้) 
ท่ีมามิลานแฟชัน่วคี: กุชชิถอดหนา้กากเพื่อแสดงฤดูใบไมร่้วง / ฤดูหนาว 2019 

 เขา้ถึงเม่ือ  22 มีนาคม 2562 เขา้ถึงไดจ้าก : https://www.yatzer.com/gucci-cyborg-fw-18-19 
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ภาพท่ี 3 ท่ีมา  มิลานแฟชัน่วีค: กุชชิถอดหนา้กากเพื่อแสดงฤดูใบไมร่้วง / ฤดูหนาว 2019 

เขา้ถึงเม่ือ  22 มีนาคม 2562  เขา้ถึงไดจ้าก : https://www.yatzer.com/gucci-cyborg-fw-18-19 
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ภาพท่ี 4 ท่ีมา  ฤดูใบไมร่้วงของ Louis Vuitton Men 2019 
เขา้ถึงเม่ือ  22 มีนาคม 2562 เขา้ถึงไดจ้าก   https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2019-
menswear/louis-vuitton 
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ภาพลกัษณะกระแสนิยมของแฟช่ันเอเชีย 

 รูปแบบการแต่งกายในสังคมเอเชียอาจจะต่างไปจากสังคมยุโรปค่อนขา้งมากเน่ืองจาก
รูปแบบทางวฒันธรรมประเพณีต่างกนัโดยส้ินเชิง การใช้ชีวิตในสภาพอากาศท่ีมีความร้อนเป็น
ส่วนใหญ่   มีการออกแบบให้มีความเหมาะสมกบัสภาพอากาศท่ีสามารถใช้ไดท้ั้งร้อนและหนาว  
เพราะเหตุน้ีการเขา้หาคนในสังคมเอเชียจึงเขา้กนัไดง่้ายเน่ืองจากลกัษณะสัดส่วนของคนเอเชียส่วน
ใหญ่ตวัเล็ก การออกแบบจึงเขา้กบัคนทุกวยั   แต่ในปัจจุบนัน้ีกระแสความรุนแรงท่ีมีบทบาทต่อ
สังคมบา้นเรา  อยา่งเกาหลีท่ีมีกระแส ทั้ง แฟชัน่เส้ือผา้เพลง หนงั ซีร่ีย ์ดารา หรืออ่ืนๆ อีกมากมายท่ี
สามารถสร้างความเปล่ียนแปลงในบา้นเรา ยกตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 
   
 

 

ภาพท่ี 5 ภาพลกัษณะกระแสนิยมของแฟชัน่เอเชีย 
ท่ีมา BLINDNESS  FALL WINTER 2018 19 COLLECTION / SEOUL FASHION WEEK เขา้ถึง
เม่ือ  22 มีนาคม 2562 เข้าถึงได้จาก  : http://www.arcstreet.com/2018/03/blindness-fall-winter-
2018-19-collection/seoul-fashion-week.html 
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 ภาพตัวอย่างรูปแบบการแต่งกายของวยัรุ่นในเกาหลี 

 

 

 

ภาพท่ี 6 ภาพตวัอยา่งรูปแบบการแต่งกายของวยัรุ่นในเกาหลี 
 ท่ีมา  ภาพตวัอยา่งการแต่งกายของวยัรุ่นในเกาหลี  
เขา้ถึงเม่ือ  23 มีนาคม 2562  เขา้ถึงไดจ้าก  :  http://fuckingyoung.es/streetstyle-seoul-fashion-
week-fw18-day- 

 
 

 

http://fuckingyoung.es/streetstyle-seoul-fashion-week-fw18-day-
http://fuckingyoung.es/streetstyle-seoul-fashion-week-fw18-day-
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ภาพตัวอย่างรูปแบบการแต่งกายของวยัรุ่นในเกาหลี 

 

              
 

 

ภาพท่ี 7 ภาพตวัอยา่งรูปแบบการแต่งกายของวยัรุ่นในเกาหลี 
ท่ีมา  ภาพตวัอยา่งการแต่งกายของวยัรุ่นในเกาหลี  

เขา้ถึงเม่ือ  23 มีนาคม 2562  เขา้ถึงไดจ้าก :  https://hypebeast.com/2018/3/street-style-seoul-
fashion-week-fall-winter-2018-part-two 
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อทิธิพลจากประสบการณ์ตรงทีม่ีต่อค่านิยมสังคมแฟช่ัน 

           ขา้พเจา้เติบโตมาในชนบทอีสาน ในตอนท่ีขา้พเจา้ยงัเป็นเด็กการเขา้ถึงกระแสนิยม ยงัเป็น
เร่ืองท่ี ยากล าบากเน่ืองจากระบบการส่ือสารอาจไม่ทัว่ถึงในพื้นท่ีตามชนบท  เม่ือเวลาผ่านการ
เปล่ียนแปลงในตอนท่ีขา้พเจา้เขา้สู่การใชชี้วิตในมหาวทิยาลยั  การไดพ้บเจอสถานท่ีแปลกใหม่ใน
เร่ืองต่างๆ  จึงท าให้ขา้พเจา้เร่ิมมีความสนใจต่อกระแสนิยมในสังคม  ท่ีเกิดข้ึนในตอนนั้น ทั้งเร่ือง
ของ เพลง แฟชัน่ ภาพยนตร์ หนัง หรือส่ือบนัเทิงต่างๆ จนกลายเป็นจุดเร่ิมตน้ของความสนใจใน
ส่ือกระแสแฟชัน่   ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นตน้มา โดยการใช้กระแสนิยมทางแฟชัน่เป็นแนวทางในการ
หาขอ้มูล หาแรงบนัดาลใจหรือแมแ้ต่การใชส่ื้อต่อการไดพ้บเจอกบับุคคลและไดพ้บคนท่ีสร้างบนั
ดานใจในเร่ืองท่ีชอบตั้งแต่นั้น        
               เม่ือความก้าวหน้าของกระแสนิยมได้เร่ิมมีบทบาทในชีวิตของข้าพเจา้มากข้ึนส่ือหรือ
กระแสต่างๆก็ยิ่งเข้าถึงตวับุคคลทุกเพศทุกวยั การใช้ส่ือในเร่ืองต่างๆ ไม่ว่าการท างานท่ีมาจาก
กระแส เทคนิควธีิการก็มาจากกระบวกการของการส่ือสารเกือบทั้งหมด  ตวัขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้วิธีการ
ต่างๆ มากข้ึน โดยใช้กระบวนการและรูปแบบท่ีได้เรียนรู้จากส่ือหรือกระแสต่าง เม่ือมีเทคนิค
วธีิการท่ีง่ายข้ึน    ตวัขา้พเจา้จึงเร่ิมเรียนรู้ความสนใจในการดา้นแฟชัน่ศึกษาและสังเกตกระแสของ
เพลงต่างๆ    เร่ิมมีการปรับใช้ในการสร้างสรรค์ด้วยวิธีการทดลองถึงความผิดพลาด  ว่าอนัไหน
เหมาะสมต่อการท างานเป็นเวลานานพอสมควรท่ีตวัขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้ท่ีเอากระแสนิยมมาปรับใชท้ั้ง
รูปแบบการใชชี้วติและวธีิการท างาน 
            จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ขา้พเจา้จึงน าแรงบนัดาลใจความเป็นมาดงักล่าวมาเป็นส่ือทางด้าน
ความคิดและรูปแบบเพื่อแสดงความรู้สึกทางด้านอารมณ์ท่ีสนุกสนาน  ผ่านรูปแบบท่ีน ามาจาก
กระแสทางแฟชัน่ทางดา้น สี อารมณ์ จงัหวะความสนุกสนาน เพื่อส่ือถึงความเป็นปัจจุบนัท่ีก าลงั
เกิดข้ึน  โดยน ารูปแบบเทคนิควิธีการต่างๆ  จากส่ือกลบัมา วิเคราะห์ ตดัต่อ ปรับเปล่ียนผา่นวิธีการ
ต่างๆ  ผา่นรูปแบบวิธีการเยบ็ผา้ในรูปแบบถึงนามธรรมเนน้ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน ผา่นเทคนิควิธีการ
ในการเยบ็ผา้และรูปแบบการใชผ้า้ต่างๆโดยเนน้เร่ืองจงัหวะของสีออกมาเป็นผลงานศิลปะ เพื่อส่ือ
ใหเ้ห็นการใชป้ระโยชน์จากกระแสนิยมท่ีเขา้มามีบทบาทต่อชีวติประจ าวนัของเรา  น ามาปรับใชใ้น
การสร้างเป็นผลงานศิลปะก็จะเกิดผลดีต่อผูส้ร้างสรรคแ์ละผูช้มผลงานดว้ยเช่นกนั 
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 เม่ือมีพฒันาการด้านการส่ือสารมากข้ึนการเข้าถึงบุคคลท่ีอยู่ทุกพื้นท่ีมีการใช้งานส่ือ
อินเตอร์เน็ตในการรับรู้ข่าวสารก็ง่ายข้ึน  ขา้พเจา้ได้เรียนรู้การใช้ส่ือต่างๆ  ทั้ งเร่ืองท่ีดีและไม่ดี 
เพราะเหตุน้ีข้าพเจา้จึงได้เจอปัญหาการเอาส่ือไปใช้ในการสร้างสรรค์ในด้านท่ีดีแต่เร่ืองท่ีไม่ดี    
ขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้ท่ีจะแกไ้ขปัญหาท่ีเกิด  และปรับใช้ให้เป็นประโยชน์โดยการน าเร่ืองราวท่ีอยู่ใน
กระแสสมยันิยมมาสร้างสรรคเ์พื่อใหเ้ด็กและผูใ้หญ่ไดเ้รียนรู้กบัในปัจจุบนัน้ี 
             ในปัจจุบนัส่ือและกระแสต่างเขา้มามีความส าคญัต่อการใช้ชีวิตของคนทุกสังคม แมก้ระ
ทั้งตวัของขา้พเจา้เอง จนท าให้การใชชี้วิตของคนในสังคมมีความหลากหลายรูปแบบและอิสระต่อ
การแสดงออกในทุกๆ ด้าน  การเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ ในความรู้สึกของขา้พเจา้ไดส้ร้างความแปลก
ใหม่ต่อกระแสท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  กระแสเพลง มิวสิควดีิโอ แฟชัน่ ภาพยนตร์ ซีร่ีย ์ทุกส่ิง
อย่างท่ีเกิดข้ึนลว้นเป็นขอ้มูลข่าวสารให้ตวัขา้พเจา้ ในการท างานยกตวัอยา่งนิสัยของตวัขา้พเจา้ท่ี
ชอบการดูและฟัง ทั้งเพลง หนงั การดูวิดีโอ ของต่างประเทศท่ีขา้พเจา้ติดตามอยู่ทกวนัน้ีเพื่อการ
สร้างผลงานศิลปะ   และลกัษณะนิสัยท่ีชอบเร่ืองสีเป็นการส่วนตวัการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะส่วน
ใหญ่จึงมีรูปแบบท่ีมาจากสีสันจากเส้ือผา้ของดารานางแบบหรือกระแสต่างๆท่ีเกิดข้ึนทุกๆวนั 
ยกตวัอยา่งอิทธิพล ท่ีดีต่อการสร้างสรรคผ์ลงานดงัต่อไปน้ี 
 
 อทิธิพลเร่ืองสีทีอ่ยู่แบรนด์เส้ือผ้า   

                ยกตวัอย่างแบรนด์กุชชีเป็นแบรนด์สัญชาติอิตาเลียน ก่อตั้งเม่ือ ค.ศ. 1921 ท่ีเมืองฟลอ
เรนซ์   ส่ิงท่ีขา้พเจา้สนใจในแบรนด์น้ี   เน่ืองจากไม่วา่จะประวติัท่ียาวนานยงัมีความพิเศษเร่ืองของ
ความคิดในการสร้างเส้ือผา้ท่ีไม่ธรรมดาแต่มีความพิเศษเร่ืองของสี เร่ืองราวท่ีน าเอา ประวติัศาสตร์ 
เร่ืองสัตว ์อวกาศ ศลัยกรรมของคนสร้างสรรค์ผ่าเส้ือผา้ และอีกมามาย ส่ิงท่ีเป็นแรงบนัดาลใจต่อ
การสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้มีจุดเร่ิมตน้การไดดู้และศึกษา ในแต่ละกระแสท่ีเกิดข้ึนทุกปีของ
แบรนดเ์ส้ือของกุชชี ยกตวัอยา่งเช่น 
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อทิธิพลของสีจากเส้ือผ้าในแบบต่างๆ 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 8 อิทธิพลของสีจากเส้ือผา้ในแบบต่างๆ 
ท่ีมา  ภาพตวัอยา่งของสีและลายท่ีน ามาสร้างสรรคผ์ลงาน 
เขา้ถึงเม่ือ  23  มีนาคม 2562  เขา้ถึงไดจ้าก  :  https://www.yatzer.com/gucci-cyborg-fw-18-19 
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ภาพท่ี 9 ท่ีมา  รูปแบบรูปทรงท่ีน ามาสร้างสรรคผ์ลงาน 
เขา้ถึงเม่ือ  23  มีนาคม 2562  เขา้ถึงไดจ้าก  :  https://www.instylemag.com.au/gucci-fashion-
fashion-show 
 
 



  20 

อทิธิพลจากเทคนิคกระบวนการเยบ็ปักผ้า 

             รูปแบบการเยบ็ปักท่ีขา้พเจา้น ามาสร้างสรรคผ์ลงาน มีกระบวนการเยบ็ขั้นพื้นฐานมาท่านั้น 
เพื่อน ามาสร้างสรรคผ์ลงาน เช่น การสอย การเนา สอยฟันปลา  ลายปักริมผา้ห่ม  การเยบ็ตะเข็บเยบ็
หุ้ม และดน้ถอยหลงั  ซ่ึงเป็นเทคนิคทัว่ไปในการสร้างสรรคผ์ลงาน และอาจมีเพิ่มเต็มดว้ย การมดั 
การผูก ส่วนวิธีการท่ีเกิดจากการเยบ็ต่างๆ ข้ึนอยูก่บัจงัหวะการเยบ็ท่ีใหค้วามรู้สึกอิสระท่ีเกิดข้ึนใน
ตอนนั้น ซ่ึงในบา้งคร้ังอาจไม่ซ ้ ากนัในการเยบ็แต่ละคร้ัง การสร้างสรรค์ผลงานของขา้พเจา้จึงมี
รูปแบบการเยบ็ปักท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั 
 
รูปแบบการเยบ็ข้ันพืน้ฐานเทคนิคการเยบ็ 

 

 
 

 

ภาพท่ี 10 ท่ีมา เทคนิคการสอย 
เขา้ถึงเม่ือ  2  เมษายน  2562  เขา้ถึงไดจ้าก  : http://www.blisby.com/blog/how-to-6-helpful-
stitches/ 
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รูปแบบการเยบ็ข้ันพืน้ฐานเทคนิคการเยบ็ 

 

 

ภาพท่ี 11 เทคนิคการเนา 
 

 

 

ภาพท่ี 12 ท่ีมาเทคนิคการสอยฟันปลา 
เข้าถึ ง เม่ื อ  2  เมษ ายน  2562   เข้า ถึ งได้จาก   : http://www.blisby.com/blog/how-to-6-helpful-
stitches/ 
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รูปแบบการเยบ็ข้ันพืน้ฐานเทคนิคการเยบ็ 

 

 

ภาพท่ี 13  การปักลายปักริมผา้ห่ม 
 

 

ภาพท่ี 14  ท่ีมาเทคนิคการตะเขบ็เยบ็หุม้ 
เข้าถึงเม่ือ  2  เมษายน  2562      เข้าถึงได้จาก  : http://www.blisby.com/blog/how-to-6-helpful-
stitches/ 

 
 

 

http://www.blisby.com/blog/how-to-6-helpful-stitches/
http://www.blisby.com/blog/how-to-6-helpful-stitches/


  23 

รูปแบบการเยบ็ข้ันพืน้ฐานเทคนิคการเยบ็ 

 

 

ภาพท่ี 15 ท่ีมา เทคนิคการดน้ถอยหลงั 
เขา้ถึงเม่ือ  2  เมษายน 2562 เขา้ถึงไดจ้าก  : http://www.blisby.com/blog/how-to-6-helpful-     
titches/ 

 
 

 
             
 
 
 
 

http://www.blisby.com/blog/how-to-6-helpful-
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           รูปแบบการเยบ็ปักผา้ท่ีขา้พเจา้สนใจจากแบรนด์เส้ือผา้ของชาแนวเป็นแบรนด์ท าการสร้าง
เส้ือผา้ด้วยการเย็บปัก  ถักทอด้วยมือ ซ่ึงการศึกษาและน าเทคนิคการท างานมาปรับใช้กับการ
สร้างสรรค์ของขา้พเจา้ รูปแบบท่ีใช้ในการท างานอนัมีท่ีมาจากความเรียบง่ายสวยหรูในแบบชาว
ฝร่ังเศส รูปการตดัเยบ็ส่วนใหญ่จึงมาจากการท ามือทั้งหมด ไม่วา่จะเยบ็ตวัเส้ือหรือประดบัลาย แม้
แตก้ารทอเส้ือยงัเกิดข้ึนด้วยมือทั้งหมด เพราะเหตุน้ีแบรนด์ชาแนวจึงมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก  
ในความรู้สึกของของขา้พเจา้มีความประทบัใจอยา่งมากในการเห็นเทคนิคการท างานของ ชาแนว 
ข้าพเจ้าจึงเร่ิมศึกษาทดลองจากการสร้างสรรค์ผ่านเป็นผลงานศิลปะ ในแบบท่ีผสมผสานจาก
เทคนิคอนัมีท่ีมาจากชาแนว ยกตวัอยา่งคร่าวๆดงัน้ี 
 

 

ภาพท่ี 16 ท่ีมา ภาพเทคนิคการทอผา้ดว้ยเส้นใย 
เขา้ถึงเม่ือ  2  เมษายน  2562  เขา้ถึงไดจ้าก   https://www.pinterest.com/pin/338403359485397163/ 
 
 
 

https://www.pinterest.com/pin/338403359485397163/
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อทิธิพลรูปแบบการเยบ็ และการสร้างสรรค์ 

 

 
 
 
 
 
 
          
 
 

 
ภาพท่ี 17 (ไม่มีลายละเอียดของช่ือภาพ) 
ท่ีมา   เขา้ถึงเม่ือ  2  เมษายน  2562 เขา้ถึงไดจ้าก  
 : https://www.pinterest.com/pin/40039884167797085/ 
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อทิธิพลทีไ่ด้รับจากศิลปิน ศิลปกรรมของศิลปิน 
          การสร้างสรรค์ผลงานของขา้พเจา้มีรูปแบบท่ีเกิดจากการเยบ็ปักถกัเส้นด้าย โดยมีรูปแบบ
ของขั้นตอนการสร้างสรรค์ท่ีมีการน าเอาวสัดุต่างๆ  ของผา้และวสัดุท่ีเก่ียวขอ้งน ามาสร้างสรรค ์
โดยน าวสัดุเหล่าน้ีมาประกอบปะติด  เยบ็ปะเขา้หากนัตามขั้นตอนท่ีวางแผนไว ้ โดยรูปแบบการ
สร้างสรรคข์องขา้พเจา้จึงมีตน้แบบท่ีไดจ้ากการศึกษาผลงานของศิลปินท่ีท างานโดยมีกระบวนการ

สร้างสรรค์ในแนวทางเดียวกนั เช่น ศิลปินท่ีช่ือ jujujust   เขาใชว้สัดุลายผา้ไหม, ผา้ลูกไมว้ินเทจ, 
พู่, ไม,้ ดา้ยขนสัตว,์ ดา้ยฝ้าย, ริบบิ้นซาติน น ามาทอดว้ยมือโดยน ารูปแบบท่ีคลา้ยพรมมาเป็นการ
สร้างสรรค์ให้ เกิดรูปแบบของการตกแต่งบ้านและเป็นงานศิลปะท่ีเข้าถึงผู ้คนได้ง่าย  การ
สร้างสรรคข์อง jujujust จึงสร้างสรรคผ์ลงานของเขาท่ีมีรูปแบบของสีสันสดใส เหมาะแก่การเขาถึง
ผูค้นดา้นความรู้ตั้งแต่การมองเห็น ดงัผลงานของขา้พเจา้ท่ีใหค้วามรู้สึกสนุกในการชม 
 
ผลงานของ jujujust 

 

 

ภาพท่ี 18 ท่ีมา  Lanscape ขนาดมหึมา n.8 

เขา้ถึงเม่ือ 4  เมษายน 2562 เขา้ถึงไดจ้าก :  n.2https://www.etsy.com/listing/189596806/made-to-
order-strawberry-fields-forever?ref=shop_home_active_7 
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ภาพท่ี 19 ท่ีมา ทุ่งสตรอเบอร์ร่ีตลอดกาล 
เข้าถึงเม่ือ 4  เมษายน 2562 เข้าถึงได้จาก :  n.2https://www.etsy.com/listing/189596806/made-to-
order-strawberry-fields-forever?ref=shop_home_active_7 
 
 

 
 
ภาพท่ี 20 ท่ีมา ขมุทรัพยน์อ้ย n.7 
เขา้ถึงเม่ือ  4  เมษายน  2562  เขา้ถึงไดจ้าก  :  https://www.instagram.com/_jujujust_/ 

https://www.instagram.com/_jujujust_/
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บทที่ 3 

การก าหนดรูปแบบ เทคนิค และวธีิการสร้างสรรค์ผลงงานวทิยานิพนธ์ 

        การสร้างสรรค์ผลงานชุด “สีสันสังคม” ของขา้พเจา้ได้น าเน้ือหาเก่ียวกบักระแสนิยมแฟชั่น

ของสีสันความสนุกจากเร่ืองราวในกระแสแฟชัน่ของสังคมปัจจุบนัน้ี  การสร้างสรรคคื์อการสร้าง

รูปทรงใหม่ท่ีไม่อยู่ในธรรมชาติ หรือรูปทรงท่ีไม่ใช่วตัถุใดๆ  ท่ีมีอยู่ในโลกน้ี ซ้ึงย่อมหมายถึง

ศิลปะนามธรรมท่ีศิลปินใช่ภาษาแห่งทศันศิลป์แสดงออกโดยตรงโดยไม่อ้างอิงส่ิงใดๆ  ศิลปะ

นามธรรมจึงเป็นเสมือนศิลปะท่ีมีคุณค่าสูงกวา่ศิลปะแบบรูปธรรม(ตั้งโฉลก 2550)   โดยท่ีขา้พเจา้ได้

น ารูปแบบท่ีใช้กบัการตดัเย็บโดยมีต้นแบบจากการศึกษาทดลองการท าเทคนิคท่ีมีต้นแบบของ

เส้ือผา้มาสร้างสรรค์ออกมาในรูปแบบจิตรกรรมผสม  น าเทคนิควิธีการเยบ็ผา้ดว้ยวิธีการต่างๆ ท่ี

ก าหนดข้ึนใหม่  ผ่านผลงานศิลปะนามธรรมท่ีใช้ทัศนธาตุของเส้นด้ายแสดงออกในรูปแบบ

ความรู้สึกสนุกสนาน  เพื่อถ่ายทดความทรงจ าในกระแสสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ผา่นขั้นตอนการศึกษาทดลองจนเกิดเป็นผลงานสร้างสรรคชุ์ดน้ี 

วธีิการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 

          ในการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์  ชุด  “สีสันสังคม”  ขา้พเจา้ไดว้างแผนการศึกษาโดยจดั

ระเบียบเรียบเรียง ข้อมูลท่ีได้แรงบันดาลใจ  และอิทธิพลท่ีได้รับจากการได้ดูกระแสและส่ือ

ออนไลน์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมปัจจุบนัเพื่อจดัล าดบัในการสร้างเอกสารประกอบการตามล าดบั

ขั้นตอน เช่น และอิทธิพลท่ีไดรับในการสร้างแรงบนัดานใจในเชิงเทคนิค   เพื่อการประกอบการ

พฒันาเอกสารประกอบการโดยมีรายละเอียดของ ขั้นตอน 3 ขั้นตอนดงัน้ี 

                  1.1   การศึกษาขอ้มูลจากกระแสความนิยมจากส่ือออนไลน์      ศึกษาลกัษณะความนิยม

ของกลุ่มวยัรุ่นท่ีติดกระแสเพลง และแฟชัน่ของเกาหลี และฝังยุโรปท่ีเขา้มามีบทบาทในสังคมไทย

ผ่านส่ืออินเตอร์เน็ตท าให้ผูค้นเขา้ถึงได้ง่ายและ  การศึกษาขอ้มูลต่างๆ จากส่ือออนไลน์เป็นส่วน

ใหญ่ ขอ้มูลภาพและเน้ือหาจึงค่อนขา้งมีรูปแบบท่ีอิงจากกระแสนิยมในปัจจุบนัยกตวัอยา่งเช่น       
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         ขั้นตอนการท าแบบร่าง  

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ตอ้งผ่านการสร้างภาพตน้แบบก่อนการสร้างสรรค์เป็น

ผลงานจริง  ล าดบัแรกข้าพเจา้ได้รวบรวมส่ิงท่ีศึกษามาทั้งหมดไม่ว่าจะเน้ือหาเร่ืองราว เทคนิค

วธีิการๆ ผา่นการคิดวิเคราะห์ คดัเลือกรูปภาพ สี ต่างๆ ตดัต่อภาพดว้ยโปรแกรมตกแต่งรูปภาพเป็น

ตน้แบบท่ีลงตวัเหมาะสมท่ีจะขยายเป็นผลงงานจริง 

            1.1 เม่ือไดภ้าพร่างท่ีผา่นการตดัต่อสมบูรณ์แลว้จากนั้นก็เร่ิมการตดัใหเ้ป็นช้ินส่วนเล็ก ๆ 

เพื่อน าไปปร้ินทล์งกระดาษ A4 

           1.2  เม่ือปร้ินทภ์าพผลงานเสร็จจากนั้นจึงเร่ิมต่อช้ินส่วนภาพร่างใหไ้ดข้นาดใหญ่เท่างานจริง 

           1.3  เม่ือเตรียมผา้ลงบนเฟรมหลังจากนั้นก็วางภาพร่างลงบนผา้และค่อยเร่ิมขั้นตอนการ

ท างานตามล าดบัต่อไป 

 

 

ภาพท่ี 21 ภาพร่างท่ีตดัต่อจากโปรแกรมตกแต่งภาพ 
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แบบภาพร่างก่อนการสร้างสรรค์ 

 

 

ภาพท่ี 22 ภาพร่างท่ีตดัต่อจากโปรแกรมตกแต่งภาพ 

 

ภาพท่ี 23 ภาพร่างท่ีตดัต่อจากโปรแกรมตกแต่งภาพ 
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แบบภาพร่างก่อนการสร้างสรรค์ 

 

 

 

ภาพท่ี 24 ภาพร่างท่ีใช่วสัดุจริงมาทดลอง 
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ภาพท่ี 25 ภาพร่างท่ีใช่วสัดุจริงมาทดลอง 
 

การวเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 

              การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์จ  าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งใช้หลกัการองค์ประกอบศิลป์ในการ

หาความหมายของการสร้างสรรคเ์พื่อให้เห็นถึงความสมบูรณ์ในการจดัวางใหรู้ปทรงมีความสมดุล

มีสุนทรียในเชิงความงาม  อนัส่งผลให้เกิดคุณค่าทางด้านเน้ือหาความคิดการแสดงออกได้อย่าง

ชัดเจนโดยยึดองค์ประกอบของทัศนธาตุต่างๆ เช่น จุด เส้น สี น ้ าหนัก รูปร่าง รูปทรง ฯลฯ 

ประกอบกับองค์ประกอบในเร่ืองของสัดส่วนความสมดุล จงัหวะ การเน้นและเอกภาพในภาพ

ผลงาน     การท าให้เกิดส่ิงใหม่ข้ึนในโลกด้วยปัญญาของมนุษย์ ส่ิงท่ีสร้างสรรค์ข้ึนนั้นต้องมี

ลกัษณะเป็นตน้แบบในทางใดทางหน่ึง ไม่ซ ้ ากบัส่ิงท่ีเคยมีอยูแ่ลว้การสร้างสรรคเ์ป็นกระบวนการ

อิสระ ไม่เป็นทาสของส่ิงใด ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ ปัญญาหรือลัทธิ หรือแบบอย่าง (Style) การ

สร้างสรรค์ตอ้งมีเสรีภาพ มีความนึกคิดอยา่งอิสระมีความริเร่ิมและกา้วหนา้(น่ิมเสมอ 2541) ดงันั้น

การวเิคราะห์องคป์ระกอบจึงเป็นเร่ืองส าคญัโดยสร้างสรรคเ์ป็นงานจิตรกรรมผสมแบบสองมิติ น้ี 
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เน้ือหา (Content) ผลงานสร้างสรรค์ชุด  สีสันสังคม   มีเน้ือหาเร่ืองราวท่ีเกิดจากตวัของผู ้

สร้างสรรคมี์ความชอบและสนใจ  โดยสังเกตจากลกัษณะนิสัยส่วนตวัท่ีชอบเร่ืองของสี  บวกกบัตวั

ผูส้ร้างสรรคช์อบเร่ืองการแต่งกายในชีวิตประจ าวนัจนเกิดแรงบนัดาลใจต่อการดูส่ือออนไลน์ท่ีมี

กระแสของแฟชัน่ เพลง หนงั หรือเร่ืองต่างๆ ผูส้ร้างสรรคจึ์งเกิดไอเดียในการสร้างสรรค์โดยผา่น

กระบวนการเยบ็ผา้ท่ีช านาญและถนดัเป็นการส่วนตวัมาสร้างสรรคใ์หเ้กิดมิติใหม่จากการตดัต่อ จดั

วางผ่านกระบวนการต่างๆ แสดงเอกลักษณ์ท่ีอยู่ในตวัของผูส้ร้างสรรค์เพื่อส่ือให้เห็นถึงความ

สนุกสนานต่อการใชส่ื้อออนไลน์และกระแสต่างๆใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูส้ร้างสรรคแ์ละผูช้ม 

 

ทศันธาตุในการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 

                  การจัดองค์ประกอบโดยรวมในการสร้างสรรค์ผลงานส่ิงท่ีขาดไม่ได้คือพื้นฐาน

องคป์ระกอบของทศันธาตุต่างๆดงัน้ี  

                  1. จุด (Point) ในภาพผลงานสร้างสรรค์จ  าเป็นท่ีตอ้งใชจุ้ดในการเร่ิมตน้การสร้างสรรค์

จุดจากวสัดุท่ีผูส้ร้างสรรค์สร้างข้ึน เช่น จากเส้นด้าย ท่ีสร้างเป็นจุด หรือวสัดุเล่ือมท่ีเป็นวงกลม

เล็กๆ ท่ีเป็นให้เป็นจุดต่างๆ นั้นมีส่วนประกอบส าคญั  ท่ีเป็นส่ิงเล็กๆ  ของวงกลมแต่เม่ือรวบรวม

เป็นกลุ่มสามารถประสานจนเกิดเป็นเส้นสร้างพลงัความเคล่ือนไหวของส่ิงต่าง ๆ                        

                  2. เส้น (Line) เส้นขนาดท่ีปรากฏในภาพผลงานเป็นทศันธาตุเบ้ืองตน้ท่ีส าคญัท่ีสุดของ

ผลงานการสร้างสรรค์และเป็นหลกัของทศันศิลป์ทุกๆแขนง   เส้นคือตวัส่ือความส าคญัท่ีสุดของ

การส่ืออารมณ์   โดยการสร้างสรรคเ์กิดจากการเยบ็ปักโทนสีท่ีหลากหลายและมีลกัษณะเฉพาะของ

เส้นตามความรู้สึกท่ีแสดง    

                  3. รูปร่างรูปทรง (ก่ึงนามธรรม)  เกิดจากการรวมตวัของรูปแบบท่ีมีท่ีมาจากการสร้างา

สรรคตี์ความ ผสมผสานจนเกิดเป็นผลงานสร้างสรรค ์  เพื่อน าเร่ืองราวแนวคิดประสานกบัรูปทรง

ให้มีอารมณ์ความรู้สึกผสมผสานกับทศันธาตุท่ีก าหนดในผลงานสามารถอธิบายความคิดและ

อารมณ์ความรู้สึกไดอ้ยา่งสมบูรณ์  

                 4. สี (Color) สีเป็นทศันธาตุท่ีมีการผสมของมวลสีมารวมกนัจนเกิดเป็นสีต่างๆ การน า

สีมาสร้างสรรค์และรวมอยู่ในภาพผลงานเพื่อส่ืออารมณ์ความรู้สึกท่ีสนุกสนานมีชีวิตชีวาซ่ึง
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ลกัษณะของสีท่ีปรากฏในภาพผลงานส่วนใหญ่เน้นสีโทนร้อน เพราะสีโทนร้อนสร้างอารมณ์

ความรู้สึกและจงัหวะและมิติของสีท่ีเขา้กบัสีอ่ืนๆไดดี้ 

                 5. น ้ าหนัก (Volume) น ้ าหนักโดยรวมของภาพจะเห็นได้ว่ายงัขาดความสมดุล  เพราะ

การสร้างสรรค์ไม่เน้นน ้ าหนักตามแบบความเป็นจริง  ถึงค่าน ้ าหนักของสีมีความส าคญัต่อการ

สร้างสรรคท่ี์สามารถส่งผลต่อการก าหนดรูปร่างรูปทรงใหมี้ความสมบูรณ์โดยรวมของภาพ 

                  7. ลกัษณะพื้นผิว (Texture) พื้นผวิลกัษณะขรุขระจากวสัดุท่ีหลากหลาย  ทบัซอ้นกนัให้

ความรู้สึกทางกายสัมผสัส่ือตามคุณลกัษณะของพื้นผวิวสัดุผา้ท่ีใชมี้ความหนาและการเยบ็ดา้ยลงไป

ก็ขรุขระท่ีมากข้ึนจน พื้นหลงัและหน้ามีความแตกต่างอย่างเห็นชัดเม่ือสัมผสัทางกายจะรู้สึกถึง

หลากหลายของวสัดุ    
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ภาพวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

 
 

     

ภาพท่ี 26 อุปกรณ์ในการสร้างสรรคผ์ลงาน ผา้ดา้ยดิบ กรรไกร  เฟรม ปากาเคมี  แมค็ยงิ 
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ภาพวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

 

ภาพท่ี 27 วสัดุดา้ยสีต่างๆ  

 

 

ภาพท่ี 28 วสัดุผา้หลากหลายสีและชนิดต่างๆ 
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ภาพวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

 

ภาพท่ี 29 วสัดุผา้ขนเทียมสีต่างๆ 
 

 

ภาพท่ี 30 วสัดุหนงัแท ้และหนงัเทียม 
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ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

 

 

ภาพท่ี 31 ขั้นตอนการเตรียมแบบร่างเพื่อน าไปเป็นตน้แบบก่อนเร่ิมสร้างสรรค ์
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ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

 

ภาพท่ี 32 การเตรียมผา้พื้นเพื่อเร่ิมการสร้างสรรค ์
 

 

ภาพท่ี 33 ขั้นตอนการเยบ็ผลงานแต่ละส่วนเล็กๆ ก่อนเยบ็ติดเป็นผลงานช้ินใหญ่ 
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ภาพท่ี 34 การเอาวสัดุท่ีใกลเ้คียงกบัรูปแบบมาวา่งทบัซอ้นดว้ยวสัดุผา้  
หรือวสัดุต่างๆ และเร่ิมสร้างสรรคต์ามขั้นตอน 

 

 

ภาพท่ี 35 ขั้นตอนการสร้างสรรคด์ว้ยวธีิเยบ็ปักผา้ เส้นดา้ยในแบบต่างๆ 
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ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

             

 

ภาพท่ี 36 ขั้นตอนการสร้างสรรคใ์นแบบต่างๆ 
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ความหมายในเชิงเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน 

                    ความหมายในเชิงเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน  ตอ้งมีการใช้เคร่ืองมือและวสัดุ

อุปกรณ์ต่างๆ มากมายอันมีกระบวนการจากขั้นตอนการสร้างผลงานโดยมีองค์ประกอบการ

สร้างสรรค ์   ตอ้งมีความเขา้ใจต่อการใชง้านของวสัดุต่างๆ  ใหค้วามรู้สึกต่อผูส้ร้างสรรคก่์อน   

เม่ือมีความเขา้ใจต่อเทคนิคก็สามารถสร้างสรรคผ์ลงานไดห้ลายแบบ ดว้ยการศึกษารูปแบบท่ีอา้งอิง

ความเป็นสังคมมาอธิบายผ่านเทคนิคเพื่อเล่าถึงความเป็นกระแสนิยมต่างๆ ในปัจจุบันท่ีก าลัง

เป็นอยู ่

              1.1 การใชรู้ปแบบการเยบ็ผา้ท่ีจ  าลองมาจากขั้นตอนการเยบ็  การทอผา้ถุงซ่ึงมีวิธีการแบบ

พื้นถ่ินอีสาน และรูปแบบกระบวนการเยบ็ท่ีผูส้ร้างสรรค์ไดฝึ้กฝนการเยบ็ผา่นรูปแบบวิธีการและ

ขั้นตอนต่างๆ ท่ีผูส้ร้างสรรคเ์ขา้ใจ และสร้างสรรคใ์นรูปแบบท่ีเป็นตวัตนของผูส้ร้างสรรคเ์อง 

               1.2 การน าวสัดุท่ีอยู่ในการผลิตเส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มเพื่อน ามาสร้างสรรค์ใหม่ เพื่อส่ือถึง

สังคมการใชง้านในแบบต่าง ๆ 

               1.3  การสร้างพื้นผิวใหค้วามรู้สึกอิสระ สนุกสนาน ในตวัวสัดุเป็นตวับอกเน้ือหาของสีสัน 

และสังคมไดดี้ 
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ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์  

 

 

ภาพท่ี 37 ผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

 

ช่ือผลงาน         : มิติใหม่จากกระแสแฟชัน่ 

ขนาด                :  220 x 270  ซม 

เทคนิค              :  เยบ็ปัก ถกั ร้อย จากดา้ย 

ทีท่ีส่ร้าง            :  2562 
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รายละเอยีดในผลงาน  

 

 

 

 

ภาพท่ี 38 รายละเอียดในผลงานสร้างสรรค์ 
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บทที ่ 4 

 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด  “ สีสันสังคม” เป็นการน าเร่ืองราวกระแสความ
นิยมทางสังคมแฟชัน่ท่ีมีความหลากหลายในปัจจุบนั และมีผูค้นให้ความสนใจและให้ความส าคญั
เป็นอยา่งมาก แทบจะเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนั เช่นเดียวกบัเส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกายท่ีมีสีสัน
สดใส มีความสนุกสนาน  โดยปัจจุบนัน้ีมีการพฒันาทางดา้นการส่ือสาร มีอินเตอร์เน็ตท าให้โลก
เช่ือมถึงกนัง่ายข้ึนเช่นส่ือกระแสต่างๆ  จึงเป็นเหมือนตวัน ากระแสการแต่งกายท่ีมีสีสันหลากหลาย
และสนุกสนานต่อการใช้ชีวิตของกลุ่มคนทัว่ไปในสังคม โดยมีรูปแบบ และเน้ือหาเป็นส่ือทาง
ความคิดไปสู่ผลงานศิลปะ แนวสีสันจากเส้ือผา้  ทั้ งยงัสามารถสร้างแรงบนัดาลใจให้เกิดการ
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ในชีวิตและสะท้อนความเป็นสีสันทางสังคมได้อย่างชัดเจน  ข้าพเจ้าจึง
ตอ้งการถ่ายทอดความบนัดาลใจจากสีสันทางสังคมในเชิงความหมายและสีสันในเชิงรูปแบบ
เทคนิควิธีการน ามาพฒันาท่ีเกิดโดยใช้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช้ินงานมาคดักรองหาขอ้ดีขอ้เสีย
ของแต่ละผลงานเพื่อน ามาพฒันาตั้งแต่ระยะก่อนผลงานวทิยานิพนธ์มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ผลงานสร้างสรรค์ชุดก่อนวิทยานิพนธ์ เป็นภาพผลงานท่ีเร่ิมทดลองในแต่ละช้ิน

ผลงานทั้งหมดจ านวน  6  ช้ิน 

ผลงานสร้างสรรค์และพฒันาผลงานชุดก่อนวทิยานิพนธ์  

                  การสร้างสรรค์ผลงานชุดก่อนวิทยานิพนธ์เป็นการสร้างสรรค์ทดลองกระบวนการคิด

วิเคราะห์ท่ีเกิดจากความรู้สึกส่วนตวัของขา้พเจา้ การค้นหาแรงบันดาลในในต่อการใช้กระแส

แฟชัน่ท่ีน ามารวบรวม ทดลองผา่นการสร้างสรรค์ โดยมีกระบวนการทางเทคนิคท่ีตอ้งทดลองหา

รูปแบบท่ีลงตวั   การเร่ิมตน้ทดลองอนัดบัแรกขา้พเจา้คน้หารูปแบบท่ีสนใจก่อนในกระแสแฟชัน่

เพื่อน ารูปภาพมาตดัต่อ ประกอบกนัใหม่จนไดภ้าพร่างท่ีตอ้งการ  หลงัจากนั้นเร่ิมประกอบในแต่ละ

ช้ิน ลดทอน เพิ่มวสัดุ  และลกัษณะพิเศษในแต่ละช้ิน โดยการทดลองช่วงแรกยงัมีเน้ือหาท่ีขา้พเจา้

ยึดติดกบัรูปร่างความเป็นคน หรือรูปทรงต่างๆ การสร้างสรรคแ์ต่ละช้ินจึงมีรูปแบบแบบท่ีต่างกนั

ไป   เช่นการทดลองในเร่ิมแรก   การเร่ิมตน้สร้างสรรคผ์ลงานจะดว้ยรูปแบบของภาพร่างท่ีน าไป 

ปร้ินท์เป็นขาวด า แลว้จากนั้นค่อยน าแบบวางลงบนผา้ท่ีเตรียมไว ้ เร่ิมสร้างสรรค์งานดว้ยการเยบ็

ลงบนกระดาษ  เยบ็เป็นลายเส้นจากนั้นเยบ็รายละเอียดตามรูปทรงท่ีก าหนดไว ้พร้อมใส่วสัดุต่างๆ  

ท่ีไดเ้ตรียมไว ้ และการสร้างสรรคผ์ลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชุดน้ีจะเห็นวา่ผลงานท่ีเห็นจะไม่ซ ้ ากนั

ในแต่ละช้ินทั้งเทคนิคและรูปแบบ เม่ือมีการทดลองในแต่ละช้ินทั้งตวัวสัดุหรือเน้ือหา โดยผลงาน
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ชุดก่อนวิทยานิพนธ์จะมีวสัดุค่อนขา้งนอ้ยและรูปแบบเน้ือหาในงานก็มีผูค้นเพื่อบอกเล่าถึงตวังาน

ตามรูปภาพท่ีจะน าเสนอต่อไปน้ี 

สรุปผลงานสร้างสรรค์ชุดก่อนวทิยานิพนธ์ 

 จากการพฒันาในผลงานสร้างสรรคใ์นแต่ละช้ินผสานกบัการวเิคราะห์ในรูปแบบต่างๆ   

มาในระดบัหน่ึงผูส้ร้างสรรคมี์ความคิดท่ีตอ้งการจะสร้างผลงานในรูปแบบก่ึงนามธรรม และสร้าง

ผลงานขนาดท่ีใหญ่ข้ึนเพื่อเห็นแสดงแตกต่างของผลงานท่ีของแต่ละชุด  จากระยะผลงานก่อน

วิทยานิพนธ์ จะเห็นไดว้่ารูปแบบการน าเสนอมีมุมมองท่ีค่อนขา้งจ ากดั  เพราะการน าภาพผลงาน

ของผูค้นมาน าเสนอนั้น เกิดขอ้ขดัแยง่ต่อเน้ือหาท่ีจะเสนอเน่ืองจากผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ยงัไม่มี

เน้ือหาท่ีชดัเจน  การสร้างสรรคผ์ลงานออกมาในแต่ละช้ินจะเนน้เพียงความรู้สึกส่วนตวัเท่านั้น เช่น

การน าภาพตน้แบบท่ีเป็นบุคคลรูปทรงของวตัถุส่ิงของต่างๆ  ท่ีผูส้ร้างสรรค์สนใจ  เพื่อถ่ายทอด

ความเป็นกลุ่มคน ในท่าทีและองค์ประกอบต่างๆ  ท่ีซ ้ ากนั  แต่เน้นความเป็นสีสันสังคมในแบบ

ต่างๆ  ผา่นวสัดุและเทคนิคการเยบ็ท่ีเร่ิมพฒันาตามไปดว้ยเช่น  จากแต่ก่อนการสร้างสรรค์ผลงาน

ในแต่ละช้ินจะเน้นวสัดุมากว่าการเย็บท่ีเน้นความเป็นด้าย เพียงอย่างเดียว  เม่ือเร่ิมทดลอง

สร้างสรรค์ไปในแต่ละช้ิน จึงได้เร่ิมการลดทอนของเทคนิคไปด้วย การวิเคราะห์เทคนิคจึงมี

ความส าคญัค่อนขา้งมาก เพราะผลงานของผูส้ร้างสรรค์เน้นโชวก์ระบวนการของเทคนิคและวสัดุ

เป็นส่วนใหญ่  จากค าแนะน าของอาจารยใ์นภาควิชาศิลปไทย  ในภาพรวมชุดก่อนวทิยานิพนธ์ เป็น

ชุดท่ีเกิดการ  วิเคราะห์ถึงเน้ือหาท่ีเร่ิมในวทิยานิพนธ์ ท่ีแสดงออกในผลงานทั้งรูปแบบและเทคนิค

วา่จุดไหนท่ีควรเนน้หรือตดัออก  ยกตวัอยา่งเช่น การเอารูปคนออกเพื่อไม่ให้เน้ือหาในงานบอกเล่า

ถึงความเป็นกลุ่มคน แต่จะเน้นไปในเน่ืองของสีสันและการแสดงออกท่ีมีจงัหวะ  รูปแบบ วสัดุ

แทนโดยมีวิธีการต่างๆ ท่ีน ามาสร้างสรรคแ์สดงออกผา่นสีสันจากวสัดุแทนเพื่อพฒันาภาพผลงาน

ก่ึงนามธรรมในวทิยานิพนธ์ชุด “สีสันสังคม” ขั้นต่อไป 
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ภาพท่ี 39 ภาพผลงานสร้างสรรคชุ์ดก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 

 

ภาพท่ี 40 ภาพผลงานสร้างสรรคชุ์ดก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 
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ภาพท่ี 41 ภาพผลงานสร้างสรรคชุ์ดก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 

 

ภาพท่ี 42 ภาพผลงานสร้างสรรคชุ์ดก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 
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ภาพท่ี 43ภาพผลงานสร้างสรรคชุ์ดก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 44 ภาพผลงานสร้างสรรคชุ์ดก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 6 
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ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 

                การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “สีสันสังคม”  เป็นผลงานท่ีผู ้สร้างสรรค์ได้

รวบรวมขอ้มูลเพื่อน าเสนอกระแสแฟชัน่ในสังคม  เพื่อถ่ายทอดความเป็นมาเป็นไปท่ีของกระแสท่ี

เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา   เม่ือคน้ควา้หารูปแบบและเน้ือหาจนไดข้อ้สรุปการเร่ิมพฒันาและในแต่

ละส่วนของขั้นตอนการท างานจึงเร่ิมตน้ข้ึน  การวิเคราะห์ในแต่ละส่วนของผลงานสร้างสรรค์จะ

เห็นได้ว่ารูปแบบการน าเสนอมีความเปล่ียนแปลงอย่างเห็นได้ชัดจากผลงานสร้างสรรค์ก่อน

วทิยานิพนธ์  เร่ิมตน้การพฒันาท่ีต่างออกไปของผลงานวทิยานิพนธ์  เร่ืองของสีสัน และเทคนิค สีมี

รูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึนมีสีท่ีสดใสอย่างสีสะทอ้นแสง เชือกรองเทา้หรือวสัดุท่ีสะทอ้งแสง

และอ่ืนๆ อีกมากมาย  รูปแบบการพฒันาจึงมีความเช่ือมโยงมาจากผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ท่ีมีการ

พฒันามากข้ึนทั้งการน าเสนอท่ีเปล่ียนไปจากท่ีเป็นผลงานในรูปแบบสองมิติใส่เฟรมพฒันามาเป็น

การตั้ งแบบลอยตัวติดผนัง  และจงัหวะขององค์ประกอบก็มีการพัฒนาข้ึนให้เป็นผลงานก่ึง

นามธรรม  โดยผลงานก่อนหนา้นั้นผูส้ร้างสรรคย์ึดติดกบัรูปทรงความเป็นคนและรูปทรงต่างๆ แต่

เม่ือสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์เร่ิมข้ึน ก่อนการสร้างสรรค์ การวางแผนท าภาพร่างจึงค่อนขา้ง

ล าบาก เพราะผูส้ร้างสรรคมี์ความเคยชินต่อการท างานแบบเดิมท่ียดึติดตน้แบบก่อนเร่ิมสร้างสรรค ์ 

              การเร่ิมตน้สร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ขั้นแรกคือการรวบรวมขอ้มูลทั้งภาคเอกสารและ

องคค์วามรู้ตามการปฏิบติัโดยน าขอ้มูลท่ีไดน้ ามาศึกษารวบรวม วิเคราะห์เช่ือมต่อจากผลงานท่ีก่อน

วทิยานิพนธ์มาพฒันาใหมี้ความต่อเน่ืองการสร้างสรรคท่ี์ใหมี้ความเป็นวสัดุท่ีหลากหลายมากข้ึนใน

ดา้นทศันธาตุ รูปแบบการจดัวางองค์ประกอบ ตลอดจงัหวะท่ีให้ความสนุกสนานจากสีสัน เน้น

จุดเด่นท่ีสร้างข้ึนดว้ยเทคนิคการเยบ็ประกอบเขา้ดว้ยกนั ผสมผสานดว้ยวสัดุผา้หลายชนิด และวสัดุ

อีกมากมาย  เน้ือหาท่ีส่ือแทนความรู้สึกของผูส้ร้างสรรค์ผ่านเทคนิคท่ีผูส้ร้างสรรค์เข้าใจและ

แสดงออกผ่านการกระบวนการทางความรู้สึกของสีสันเพื่อถ่ายทอดจนเกิดผลงานสร้างสรรค์

วทิยานิพนธ์ชุด “สีสันสังคม” 
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ผลงานวทิยานิพนธ์  ช้ินที ่ 1 

                  ภาพผลงานช้ินท่ี  1  มีการพัฒนาจากผลงานชุดก่อนวิทยานิพนธ์  ซ่ึงในการเร่ิมต้น

สร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีรูปแบบท่ีเปล่ียนแปลงไป ผูส้ร้างสรรคจึ์งเกิดปัญหาต่างๆ  มากมาย ตั้งแต่เร่ิม  

โดยปัญหาแรกท่ีเจอคือขนาดใหญ่ข้ึนตั้ งแต่การเตรียมผา้และเฟรม เพราะต้องใช้เวลาในการ

จดัเตรียม ซ่ึงผูส้ร้างสรรค์ยงัไม่รู้ว่าการจดัการในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่เร่ิม  เม่ือการเตรียมผา้พร้อม

เร่ิมขั้นตอนการท าก็ตอ้งเจอกบัปัญหา ในการเยบ็ผลงานท่ีมีขนาดใหญ่เกินท่ีจะคุมให้อยู ่ เช่น ตอ้ง

อาศยัการยนืและนัง่สลบัไปมา หรือบางคร้ังตอ้งใชบ้นัไดในการข้ึนเยบ็ไปผลงาน ความยากล าบาก

ในการสร้างสรรค ์อาจจะไม่เพียงพอกบัปัญหาท่ีเกิน การคุมและเยบ็วสัดุอาจเป็นเร่ืองท่ียากสุด เป็น

เพราะวสัดุท่ีเราเย็บลงในพื้นท่ีท่ีเราก าหนดอาจจะไม่เขา้กบัอีกวสัดุหน่ึง  น้ีจึงเป็นผลงานในการ

สร้างสรรค์ผลงาน และระนาบความนูนต ่าของผลงานท่ีตอ้งควบคุมให้ได้ บวกกับ วสัดุของขน

เทียมท่ีน ามาสร้างสรรค์นั้นรูปแบบท่ีโดดเด่นเกินไปตอนสร้างสรรค์ การใช้เวลาในการน าวสัดุ

ทดแทนแบบนั้นก็มีปัญหาอีกหลายขั้นตอนผลงานช้ินท่ี 1  จึงตอ้งใชเ้วลานาน 1-2  เดือนเป็นขั้นต ่า 

ผลงานวทิยานิพนธ์  ช้ินที ่ 2 

                ภาพผลงานช้ินท่ี  2  มีการเปล่ียนแปลงจากผลงานช้ินแรกค่อนข้างมาก ผูส้ร้างสรรค์

ตอ้งการน าเสนอมุมมองใหม่โดยการท าภาพร่างจะเน้นความเป็นรูปร่างรูปทรงคนนิดหน่อยโดย

ภาพรวมของผลงานจะเห็นไดว้า่มีความเป็นรูปทรงของคนอยูบ่า้ง ในท่าทางต่างๆ  และปัญหาท่ีเกิด

ในผลงาน  คือรูปแบบท่ีผูส้ร้างสรรค์ตอ้งการทดลองตดังานออกเป็นส่ีช้ินเล็กเพื่อความสะดวกใน

การเยบ็ปัก และในผลงานช้ินน้ีผูส้ร้างสรรค์ก็เน้นการเยบ็ปักจากดา้ยเป็นส่วนใหญ่ และลดการใช้

วสัดุนอ้ยลงเพราะตอ้งการน าเสนอความแตกต่างจากผลงานช้ินแรก   การทดลองในการสร้างสรรค์

ดว้ยการแยกช้ินท าก็เกิดปัญหา เม่ือเยบ็ผลงานทั้งส่ีช้ินเล็กเสร็จโดยรวมแลว้ จึงน ามาประกอบ เม่ือ

เยบ็ผลงานเรียบร้อย จึงตอ้งเจอกบัอีกปัญหาหน่ึงเช่น รอยต่อกนัจะเห็น การเช่ือมงานทั้งส่ีตอ้งแกไ้ข

ดว้ยการเยบ็ทบัและใชว้สัดุเล็กนอ้ย ภาพผลงานโดยรวมอาจจะเกิดการแกไ้ขและแกะออกจนกวา่จะ

ไดผ้ลงานท่ีสมบูรณ์ 
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ผลงานวทิยานิพนธ์  ช้ินที ่ 3 

            ผลงานช้ินท่ี 3 รูปแบบทัว่ไปในการเยบ็ในช้ินน้ีมีความเปล่ียนแปลงจากช้ินท่ี  2  เล็กน้อย

เพราะช้ินน้ีเนน้การใชว้สัดุค่อนขา้งมากเพราะผูส้ร้างสรรคต์อ้งการความแตกต่างในตวัเทคนิค โดย

ภาพรวมจะเห็นไดว้า่การใชรู้ปแบบการต่อประกอบของผา้ในแต่ละช้ินมีความหลากหลายผา่นการ

ตกแต่งจากวสัดุเล่ือม และลูกปัด เพราะตอ้งการใชว้สัดุท่ีสามารถอยูร่วมกนัได ้และผลงานมีความ

น่าสนใจ และภาพรวมในผลงานมีความเรียบแบนมากเกินไป เพราะระนาบในงานมีความ

หลากหลายในสีสันก็จริงแต่ไม่ไดมี้ความรู้สึกอิสระในตวัวสัดุมากอย่างท่ีตั้งใจไว ้ปัญหาต่างๆ  ท่ี

เกิดข้ึนถูกน าไปแกไ้ขในผลงานช้ินต่อไป  

ผลงานวทิยานิพนธ์  ช้ินที ่ 4 

            ผลงานช้ินท่ี 4  มีความแตกต่างจากช้ินอ่ืนๆ  เป็นอนัมากเพราะเป็นผลงานท่ีไดก้ารพฒันา

จากการทดลองของแต่ละช้ินมา อันมีรูปแบบท่ีมีความน่าสนใจจากขั้นตอนการท างานของผู ้

สร้างสรรค ์ ท่ีคิดหาวธีิในการสร้างสรรคใ์นรูปแบบใหม่  เช่น  การแกท่ี้ไขปัญหาในผลงานช้ินใหญ่

ได ้ คือการเปล่ียนขั้นตอนการท างาน และวธีิการข้ึนงาน จากท่ีเคยท าผูส้ร้างสรรคจ์ะวางในแบบร่าง

ท่ีเป็นกระดาษลงบนผา้พื้นแล้วเย็บทับกระดาษ  แต่ในช้ินท่ี  4  ผูส้ร้างสรรค์น าภาพร่างท่ีเป็น

กระดาษน ามาตดัออกในแต่ละรูปทรง  แลว้เยบ็ปักผลงานออกเป็นช้ินเล็กๆ แต่ละช้ินนั้นก็มีเทคนิค

ท่ีตอ้งใชท้ั้งวสัดุและการเยบ็เส้นดา้ยผสมผสานกนัในและช้ินงาน  เม่ือเยบ็ปักงานให้ไดต้ามแผนท่ี

วางไว ้ผูส้ร้างสรรค์จึงน าผลงานแต่ละช้ินมาจดัองค์ประกอบดว้ยการเยบ็ติดกบัผา้พื้นท่ีเตรียมไว ้ 

เพื่อตอ้งการแสดงให้เห็นความรู้สึกต่อผลงานมีความเป็นอิสระของผา้เขา้มาผสม และความรู้สึกท่ี

สนุกสนานของเทคนิคท่ีอยูร่วมกนั  และเก็บรายละเอียดต่างๆ โดยการใสวสัดุเล่ือมในตวัผลงานจน

ไดบ้รรยากาศโดยรวม จากท่ีไดท้ดลองสร้างสรรคม์านั้นผูส้ร้างสรรคไ์ดเ้ห็นขอ้ผิดพลาดหลายอยา่ง 

และแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในลกัษณะต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึนจนส าเร็จเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ชุด  “สีสันสังคม” 

ทั้ง 4  ช้ินดงักล่าว 
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ภาพผลงานวทิยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ 

 

 

ภาพท่ี 45 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 

  

ช่ือผลงาน     :  สีสันสังคม  หมายเลข 1 

ขนาด           :   240 x 270  เซนติเมตร 

เทคนิค         :   เยบ็ปัก ถกั ร้อย จากดา้ย 

ปีท่ีสร้าง      :   พ . ศ . 2561 
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ภาพท่ี 46 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 
 

ช่ือผลงาน     :  สีสันสังคม  หมายเลข 2 

ขนาด           :   250 x 270  เซนติเมตร 

เทคนิค         :   เยบ็ปัก ถกั ร้อย  จากดา้ย 

ปีท่ีสร้าง      :   พ . ศ . 2561 
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ภาพท่ี 47 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 
 

ช่ือผลงาน     :  สีสันสังคม  หมายเลข 3 

ขนาด           :   200 x 280  เซนติเมตร 

เทคนิค         :   เยบ็ปัก ถกั ร้อย  จากดา้ย 

ปีท่ีสร้าง      :   พ . ศ . 2561 
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ภาพท่ี 48 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 
 

ช่ือผลงาน     :  สีสันสังคม  หมายเลข 4 

ขนาด           :   200 x 280  เซนติเมตร 

เทคนิค         :   เยบ็ปัก ถกั ร้อย  จากดา้ย 

ปีท่ีสร้าง      :   พ . ศ . 2561 
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บทที่  5 

บทสรุปผลงานวิทยานิพนธ์ 

         ปัจจุบนักระแสความนิยมทางสังคมแฟชัน่ท่ีมีความหลากหลายรูปแบบและผูค้นให้
ความความส าคญัเป็นอนัมาก แทบจะเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนั  เช่นเดียวกบัเส้ือผา้และ
เคร่ืองแต่งกายท่ีสีสันสดใส  ซ่ึงแต่ก่อนผูค้นส่วนใหญ่สวมเส้ือผา้ท่ีมีรูปแบบคลา้ยกนัตามยุค
สมยันั้นๆ แต่ปัจจุบนัน้ีมีการพฒันาทางดา้นการส่ือสาร มีอินเตอร์เน็ตท าใหโ้ลกเช่ือมถึงกนัง่าย
ข้ึน ส่ือต่างๆจึงเป็นเหมือนตวัน ากระแสการแต่งกายท่ีมีสีสันหลากหลายและสนุกสนานต่อการ
ใช้ชีวิตของกลุ่มคนทัว่ไปในสังคม เม่ือกระแสทางแฟชั่นเขา้มามีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต
ของคนในสังคมปัจจุบนั การใช้ชีวิตของคนส่วนใหญ่จึงง่ายต่อการเข้าถึงวตัถุส่ิงของและ
เคร่ืองมือต่างๆ ทางสังคมได้ง่ายข้ึน จึงสามารถมองเห็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนทัว่ทุกมุมโลก ไม่ว่าจะ
กระแสทางแฟชัน่ จากต่างประเทศท่ีส่งอิทธิพลต่อสังคมบา้นเรา ท่ีเป็นสังคมแห่งการปรับตวั
ตามกระแสนิยมท่ีเกิดข้ึน และเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ตามยุคตามสมยั การขยายความ
ความกา้วหน้าของส่ือต่างๆ จึงสร้างส่ิงท่ีท าให้คนในยุคปัจจุบนัมีความเป็นตวัของตวัเองมาก
ข้ึนและมีความอิสระต่อการด ารงชีวติ และการแสดงออกในดา้นต่างๆ มากข้ึน 

       อิทธิพลและแรงบันดาลใจดังกล่าว  ผู ้สร้างสรรค์มีความสุขและสนุกสนานใน
การศึกษา   ในกระแสแฟชั่นท่ีเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา  เพื่อสร้างสรรค์ผ่านผลงานศิลปะและ
ตอบสนองความตอ้งการดา้นอารมณ์ความรู้สึกต่อส่ิงต่างๆ  ท่ีพบเจอเพื่อน าส่ิงท่ีอยูใ่นกระแส
มาสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการใหม่ในมุมมองของผูส้ร้างสรรค์  ผ่านขั้นตอนการเยบ็ปักผา้ 
เพื่อน าเสนอความหลากหลายในกระแสแฟชัน่ แสดงออกในอารมณ์ความรู้สึกของความสนุก
จากสีสัน ท่ีอยูใ่นกระแสนิยม 

      จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ วิทยานิพนธ์ชุด  “สีสันสังคม”  เป็นผลงานสร้างสรรค์ท่ีมีเน้ือหา  
เก่ียวกบักระแสแฟชัน่ในสังคมปัจจุบนั ซ่ึงผูส้ร้างสรรคมี์ความสนใจและชอบเป็นจากส่วนตวั  
การสร้างสรรคจึ์งเกิดจากการคิดวเิคราะห์ ทดลองผา่นผลงานต่างๆ หลายช้ิน จนไดเ้ป็นผลงาน
ชุด “สีสันสังคม” เม่ือการสร้างสรรคไ์ดรั้บการทดลองจนเสร็จสมบูรณ์ตามแผนท่ีไดว้างไว ้ ผู ้
สร้างสรรค์ได้คน้พบการสร้างสรรค์ในรูปแบบท่ีหลากหลายโดยมีท่ีปรึกษาและอาจารยใ์น
ภาควิชาศิลปไทยให้ค  าแนะน า และเร่ืองราวดีๆ ท่ีข้ึนเกิดตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา ผลงาน
วทิยานิพนธ์ชุดน้ีจะเป็นประสบการณ์ท่ีดีต่อการสร้างสรรคผ์ลงงานใหม่ๆ ต่อผูส้ร้างสรรคใ์น
อนาคต 
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รายการอา้งอิง  
 

รายการอ้างองิ 
 

 

ตั้งโฉลก, ร. (2550). จิตรกรรมขั้นสูง อมรินทร์พร์ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, กรุงเทพฯ. 

  
น่ิมเสมอ, ศ. ช. (2541). องคป์ระกอบของศิลปะ ส านกัพิมพอ์มรินทร์, กรุงเทพ ฯ. 
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ประวติัผูเ้ขียน  
 

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล นิลยา บรรดาศกัด์ิ 
วนั เดือน ปี เกดิ 14/03/2535 
สถานทีเ่กดิ โรงพยาบาลขอนแก่น 
วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาโรงเรียนหนองมะเขือซองแมววทิยา    

มธัยมโรงเรียนโนนข่าวทิยา   
ศิลปกรรมศาสตร์บณัฑิต(ศิลปะไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
มหาสารคาม  
มาหาบนัฑิต สาขาทศันศิลป์ (ศิลปไทย) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน บา้นเลขท่ี 46/7 ต.หนองมะเขือ  อ.พล  จ.ขอนแก่น รหสัไปรษณีย ์40120 
ผลงานตีพมิพ์ 2561 - แสดงนิทรรศการไทยยงัไง  

2561 - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 63  
2560  - ร่วมแสดงนิทรรศการจิตรกรรมบวัหลวง คร่ังท่ี 39  
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             ต่อท่ีพ่อท า” คร้ังท่ี 32  
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2557  - ร่วมแสดงการประกวดศิลปกรรมร่วมสมยัของศิลปินรุ่นเยาว ์คร้ัง   
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          - นิทรรศการโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะร่วม   
            สมยั คร้ังท่ี 5   
            ณ หอศิลป์ร่วมสมยัราชด าเนิน กรุงเทพฯ  
         -  ร่วมแสดงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน คร้ังท่ี 9  
2556 - ร่วมแสดงการประกวด ศิลปะ  อมตะ อาร์ต อวอร์ต        
           “สุวรรณภูมิ”คร้ังท่ี 5   
         - นิทรรศการโครงการสร้างสรรคพ์ื้นฐาน 5 วชิาเอก   
         -  ร่วมแสดงการประกวดศิลปกรรมร่วมสมยัของศิลปินรุ่นเยาว ์คร้ัง   
            ท่ี 30  
2555 - นิทรรศการโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะร่วม   
           สมยั คร้ังท่ี 4 ณ หอศิลป์ร่วมสมยัราชด าเนิน กรุงเทพฯ  
        - รวมแสดงการประกวดศิลปกรรมร่วมสมยั โดยธนาคารกสิกรไทย   
        - นิทรรศการ “ ภาพทิวทศัน์ คร้ังท่ี 7 ”  ณ มหาวทิยาลยัราชภฎั   
          มหาสารคาม  
        - ร่วมแสดงนิทรรศการการประกวดศิลปกรรมร่วมสมยัของศิลปิน   
          รุ่นเยาว ์คร้ังท่ี 29  
        - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ปตท “ บา้นสีเขียว โลกสีเขียว”   
          คร้ังท่ี 27  
        - นิทรรศการศิลปะ “ ภาพร่างสู่ความเป็นไทย คร้ังท่ี 1 ”  ณ หอ   
          ศิลป์จ าปาศรี  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  
2554 - นิทรรศการ Nude Drawing  Exhibition ณ หอศิลป์จ าปาศรี   
           โดยนิสิตชั้นปีท่ี 3 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  
          - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ปตท “ 84 พรรษา..มหาราชา   
             ภูมิพล ” คร้ังท่ี 26  
          - นิทรรศการ “ ภาพทิวทศัน์ คร้ังท่ี 6 ”  ณ มหาวทิยาลยัราชภฎั   
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          - นิทรรศการโครงการ อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย “ การประกวด   
             ศิลปกรรมร่วมสมยัวฒันธรรมอีสาน อนุภาคลุ่มน ้ าโขง” คร้ังท่ี 1   
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             ณ Yamaha art Gallery จ.มหาสารคาม 
รางวลัทีไ่ด้รับ 2562 - รางวลัชา้งเผือก ประกาศผลการประกวดศิลปกรรมชา้งเผอืก   

             คร้ังท่ี  8  
2561 - รางวลัยอดเยีย่ม ประกาศผลการประกวดศิลปกรรมชา้งเผอืก   
            คร้ังท่ี  7  
2560 - รางวลั ชา้งเผอืก ประกาศผลการประกวดศิลปกรรมชา้งเผอืก   
           คร้ังท่ี 6 หวัขอ้ “ความสุขของคนไทย ใตร่้มพระบารมี 70 ปี   
           แห่งการครองราชย”์  
2559 - รางวลัท่ี 3 ภายใตห้วัขอ้จิตรกรรมร่วมสมยัพานาโซนิค “เพื่อ   
           ความสุขของมวลมนุษยชาติ” คร้ังท่ี 18   
2559 - รางวลัสนบัสนุนศิลปินรุ่นเยาวค์ร้ังท่ี 33  
2557 - เขา้ร่วมโครงการ “ สรรสร้างศิลปินร่วมสมยั ” ณ บา้นด านางแล   
           จ.เชียงราย   
2555 - เขา้ร่วมโครงการ “ ศิลปินดาวเด่นบวัหลวง 101 คร้ังท่ี 5 ” โดย   
           มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ  และหอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ   
           พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ  
         - รางวลัพิเศษ โครงการ “ ศิลปินดาวเด่นบวัหลวง 101 คร้ังท่ี 5 ”   
           โดยมูลนิธิธนาคาร   
     กรุงเทพ และหอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิ   
           พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ  
         - เขา้ร่วมโครงการ “ สรรสร้างศิลปินร่วมสมยั ” ณ บา้นด านางแล   
           จ.เชียงราย   
         - รางวลัชมเชย  ระดบัอุดมศึกษาดา้นการสร้างสรรคเ์ทคนิค  
     ภาพพิมพ ์    
2554 - รางวลัดีเด่น การประกวดวาดภาพ “ศิลปวฒันธรรมอนุภาคลุ่มน ้า   
           โขง”คร้ังท่ี 1   
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